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 تمهيد

وتتمتع النساء العامالت والرجال العاملون أآثر فأآثر . تحتل آسيا صميم عملية العولمة
.  باتت المنشآت هيئات تنافسية ذات مستوى عالميآما ،بمستويات عالية من التعليم والمهارات

الحياة وتوفير نوعية ولمة عن الرخاء وتوليد الفرص وتحسين وبالنسبة للكثيرين، تمخضت الع
 . ولكن بالنسبة لعدد أآبر بكثير ال يزال مجرد البقاء تحديًا من التحديات اليومية. مستقبل أآثر إشراقًا

 :طمح مشترك يتجاوز الحدود الوطنية والثقافاتموفي هذا اإلقليم الذي يتسم بالتنوع، هناك 
. غبون في الحصول على فرصة عادلة في وظيفة تتيح لهم وألسرهم حياة الئقةفالنساء والرجال ير

ويقوم الناس . وهو ما ينتظره الناس من قادتهم ومجتمعاتهم. والواقع أن هذا المطلب هو مطلب عالمي
 فرص غيابولكن عندما تصطدم الجهود على الدوام ب. باستثمار طاقاتهم الخاصة لتحقيق هذا الهدف

 . إن أآثر االحتمال هو أن يخبو هذا األملتقابلها، ف
ذلك تواجه ع مو. وآان النمو االقتصادي األخير في آسيا هو األسرع إلى حد بعيد في العالم

 دعم الفقراء العاملين الواقعين في براثن الفقر ؛ارتفاع البطالة: منهاوعددًا من تحديات العمالة، آسيا 
 معالجة االختالالت الكبيرة بين ؛ من بناء حياة أفضلفي االقتصاد غير المنظم بحيث يتمكنون

 .  استحداث الفرص من أجل الشباب في آسيا وتحقيق آامل طاقاتهم؛الجنسين في االستخدام واألجور
وتهدد أزمة الوظائف إلى حد جسيم مصداقية الديمقراطية وتضيق على خناق األسر وتقوض 

 . االستقرار االجتماعي واألمن البشري
هذا األمر في يتجلى  و،تام في جميع أنحاء اإلقليم بأهمية العمالة في حياة الناسك إقرار هناو

ورغم ما تحقق من بعض النجاحات، فإن سد ثغرة . بيانات وبرامج ومشاريع السياسة العامة
 . الوظائف والقضاء على الفقر ال يزاالن تحديًا هائًال

. يق نوع أجود من الوظائفقف بل هو آذلك تحوليس الهدف مجرد تحقيق قدر أآبر من الوظائ
. فالناس يبذلون ما يتعين عليهم بذله للبقاء على قيد الحياة ولكنهم يطمحون إلى أآثر من ذلك بكثير

 . وال يمكن الستراتيجيات البقاء أن تكون أساس تنمية مستدامة تشمل الجميع
نظمة العمل الدولية برنامج العمل وإزاء هذه الخلفية، اعتمدت الهيئات الثالثية المكونة لم

وهو يقوم على العمالة المنتجة وروح المبادرة والحقوق في العمل . الالئق وحشدت الموارد حوله
 والحوار االجتماعي آجزء من استراتيجيات أعم من أجل تحقيق النمو والقدرة يةعوالحماية االجتما

 . كنه ال يفرض حلوًال عالميةوهو يستمد أسسه من المبادئ العالمية ول. التنافسية
إلى يدعو  بل ةثانوينتيجة  العمل عدم اعتباروبرنامج العمل الالئق يعيد تقييم العمل ويدعو إلى 

في صميم برنامج السياسة العامة على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي، ويقدم نهجًا وضعه 
 . عدةمتماسكًا ومختلفًا إزاء العمل واالستخدام على جميع األص

 على وضع خطط وبرامج العمل الالئق نينكبموما فتئتم منذ االجتماع اإلقليمي األخير 
 . مسترشدين بأولوياتكم وظروفكم
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وهناك الكثيرون في جميع أنحاء العالم ممن . مجاالت آثيرة مرآز الريادةت آسيا في وأولقد تب
 . موهيعتمدون على تجربتكم ويستمدون الدروس من المثال الذي أعطيت

 . وهذه المبادرات أساسية وال بد من استمرارها
 . بيد أن هناك قيودًا على العمل الوطني في عصر العولمة والتواصل

". جعل العمل الالئق هدفًا آسيويًا "–وينقل هذا االجتماع التحدي إلى مستوى آخر أال وهو 
 على الصعيدين آبير الضوء على أربعة مجاالت عامة ومترابطة ذات اهتمام مشترك طلسوسي

 : الوطني واإلقليمي
 وهي عناصر أساسية لسد ثغرة الوظائف وتحقيق –الوظائف والقدرة التنافسية واإلنتاجية  

 العمل الالئق وتحسين نوعية الحياة؛
 استحداث الفرص من أجل ، ضمن إطار استراتيجية العمالة األوسع نطاقًا–عمالة الشباب  

سمح لهم بالمحافظة على نمو آسيا وإبقائها قادرة على التنافس وبناء الشباب وتجهيزهم بما ي
 مستقبل أفضل؛

 التصدي لتحدي تعزيز فرص العمل الالئق في الداخل وحماية الذين يحتاجون إلى -الهجرة  
  في مكان آخر؛- ويحتاجهم اآلخرون إلى العمل -العمل 

ستقرار واألمن وتوسع فرص العمل رسم معالم مؤسسات سوق عمل سليمة آعامل رئيسي لال 
 .الالئق

وستعالج المناقشات المعايير والحقوق في العمل وقضايا الجنسين والحوار بوصفها مواضيع 
 . مشترآة
هناك مجال آبير لتقاسم الخبرة اإلقليمية وإقامة الشبكات والتعاون واتخاذ إجراءات سيكون و
 . أخرى

 ية بالبعد االجتماعي للعولمةوقد دعا تقرير اللجنة العالمية المعن

 إلى جعل العمل الالئق هدفًا ١
 في الحث على اعتماد ةواإلجراءات اإلقليمية أساسي. عالميًا آأساس لعولمة عادلة تشمل الجميع

 . قواعد ومؤسسات عالمية عادلة تستجيب للتطلعات البسيطة والمشروعة للشعوب
 . رئيسية في اتجاه جعل العمل الالئق هدفًا عالميًاإن جعل العمل الالئق هدفًا آسيويًا هو خطوة 

 ،خوان سومافيا .٢٠٠٥يوليه / تموز
 المدير العام   

 
 

 

———————— 
ة        توفير الفرص للجميع  :  عولمة عادلة :    مكتب العمل الدولي      1 اعي للعولم د االجتم ة بالُبع ، تقرير اللجنة العالمية المعني
 ).٢٠٠٤جنيف، (
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 ئق هدفَا آسيويًا جعل العمل الال -١

 اتخاذ الخطوات المقبلة لتوفير العمل الالئق
 اإلقليميالعولمة الشغل الشاغل في االجتماع ملتحقة برآب لبلدان الفي اآان التقلب االقتصادي 

 اآلسيوية لماليةلألزمة األيمة آان السياق حينها محمًال بذآريات و. ٢٠٠١في الثالث عشر اآلسيوي 
فقد غدت البلدان اآلسيوية التي أشيد ذات مرة . األزمة، وبمخلفات هذه ١٩٩٨ - ١٩٩٧لفترة ل

قة الحافل بالنمو االقتصادي وتراجع فاقة طالمنما سجل إ. حديدًا بسبب انفتاحهاتبانفتاحها ضعيفة 
 وأصبح جزئيةالبطالة والبطالة الفارتفعت  :رأسًا على عقبفقد انقلب الفقر اللذين ارتباطا بالعولمة، 

. قاسيةعمليات تكيف ائالتهم القيام بع و، نساًء ورجاًال، والعامليندوائر األعمالى الحكومات وعل
تماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر على أن العولمة تجلب فوائد مهمة جفي االالمندوبون ولهذا شدد 

 ندوبونوطالب الم. لكنها تجلب أيضا المخاطر وأحيانًا تكون تكلفتها االقتصادية واالجتماعية باهظة
 .قوى العولمة وتوفر العمل الالئقبمكتب العمل الدولي بمساعدة الهيئات المكونة لتتحكم بشكل أفضل 

 "البدء من الداخل"لى مساعدة اآلسيويين على إ ةالعمل الدوليتسعى منظمة واستجابة لذلك 
ففي . ير العمل الالئقلمواجهة العولمة والحد من الفقر عبر جهود وخطط عمل وطنية من أجل توف

 ليس فقط إن آان لديهم أي –تجربة مباشرة مع العولمة من خالل عملهم أغلب األحيان يكون للناس 
، ويوفر  عن الفقرأىعمل منتج يكفل دخًال آافيًا يجعلهم هم وعائالتهم في منإن آان لديهم عمل، بل 
تؤثر على حياتهم  في القرارات التي رأيًاجيدة والعمل ال وظروف ،في األوقات العصيبةلهم األمن 

لحصول ما هو حجم العمل المنتج المتوفر، وما هي المهارات والترتيبات الالزمة لف. عيشهموأسباب 
 نساًء ،تشكل الهم الرئيسي لكل العاملينذه تساؤالت  ه–العمل وما هي الثمار التي ستجنى منه على 

في مزدهرة لعمل هو سر األعمال الناجحة والبلدان اللجيد عالوة على ذلك فإن التنظيم ال. ورجاًال
 .سوق عالمية تنافسية

 جهود ١ اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشراالجتماعالمقدم إلى تقرير  المنجزء األول صف اليو
 في ظروف من الحرية واإلنصاف واألمن جزيمنظمة العمل الدولية لتشجيع العمل المنتج والم

بتزايد عدد البلدان اآلسيوية التي تدمج العمل اتسم  أحرز تقدم مهم ،٢٠٠١ منذو. والكرامة اإلنسانية
 . لديهااالجتماعيةالالئق في برامج التنمية الوطنية وفي البرامج 

ليس فقط داخل البلد  -الخطوات المقبلة لتشجيع العمل الالئق بمسألة اتخاذ يعنى هذا المؤتمر و
 بأن التقدم ل الالئق هدفًا آسيويًاـالعمل ــة جعـم خطتسلو.  أيضًابل على المستوى اإلقليمي

صادي واالجتماعي قد أصبح أآثر فأآثر رهينًا ليس بإجراءات تتخذها بلدان بمفردها بل ـاالقت

———————— 
يا     :   مكتب العمل الدولي      1 ائج       :  العمل الالئق في آس ر عن النت دير ا     ٢٠٠٤-٢٠٠١تقري ر الم ام، الجزء األول،     ، تقري لع

 .٢٠٠٥أآتوبر / االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر، بوسان، تشرين األول

اآلسيویة  الهيئات المكونة
تدعو منظمة العمل الدولية 
 لمواجهة تأثيرات العولمة

 البدء من الداخل

اتخاذ الخطوات المقبلة 
 على المستوى اإلقليمي
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إقليم وإذا آان هناك تنوع آبير في . بين الشعوب واالقتصادات والبلدانوالترابط بالتواصل والتكامل 
وجنوب آسيا التقرير الدول العربية في غرب آسيا وبلدان جنوب ا هذغراض ألشمل ذي ي ال–آسيا 

؛ ًاتزايد مًا فإن هناك أيضًا ترابط–شرق آسيا وشرق آسيا وبلدان المحيط الهادئ وأستراليا ونيوزيلندا 
ت تتخذ في اق عمل وطنية مرتبطة من خالل التجارة واالستثمار بقراراحيث يوظف العمال في أسو

 الناتجة عن عمليات منشآت متعددة ةابط بلدان آسيا في أنظمة اإلنتاج اإلقليميوتتر. بلدان أخرى
تجري و. وقد استمر توسع سوق العمل اإلقليمي بتزايد تدفق العمال اآلسيويين عبر الحدود. الجنسية

 المنافسة شتدوفي حين ت. التجارة واالستثمار والتدفقات المالية أآثر فأآثر بين دول آسياعمليات 
 . تعمقًا في الوقت ذاتهالتكامل اإلقليمي وترتيبات التعاوناد زديعالمية ال

وبالمثل، . أن تحمي نفسها بنفسها وفي عالم اليوم، ليس بمقدور أي دولة، مهما بلغت قوتها،"
 وفي مقدورنا أن نعمل معًا، بل .غأو قويًا، أن يحقق الرخاء من فراآان فليس بإمكان أي بلد، ضعيفًا 

خر بالمساءلة عن آيفية لآلوهذا أمر يدين به آل منا لآلخر، آما يدين آل منا . ن نقوم بذلكوعلينا أ
وإذا آان لنا أن نرقى إلى تحقيق هذه االلتزامات المتبادلة، سيكون بمقدورنا أن نجعل األلفية . تنفيذ ذلك

 ."باسمهاالجديدة جديرة 
، تقرير تحقيق التنمية، واألمن، وحقوق اإلنسان للجميعصوب : في جو من الحرية أفسحاألمم المتحدة، : المصدر

 ، الوثيقة٥٩اعتماده من جانب رؤساء الدول والحكومات، الجمعية العامة، الدورة  لألمم المتحدة من أجل األمين العام 
A/59/2005 ،٢٤، الفقرة ٢٠٠٥مارس /  آذار٢١. 

لتعاون إلى اونة لمنظمة العمل الدولية هذا السياق يدعو التقرير الهيئات الثالثية المكوفي مثل 
إليجاد أيضًا ليس فقط على المستويين المحلي والوطني، بل على المستويين شبه اإلقليمي واإلقليمي 

.  أال وهو العمل الالئق،تحقيق أآثر ما يريده الناس وأشد ما يحتاجون إليه في حياتهمآفيلة بسبل 
لحكومات والوآاالت العامة هي المشارآة في قوى افمنظمات أصحاب العمل ونقابات العمال و

ويوفر آل من التعاون الثالثي . العولمة الجارفة وهي المتعاملة معها في المقام األول وبشكل مباشر
جتماعية الوسيلة السياسة اتماسك الوالحوار االجتماعي وحماية الحقوق األساسية واالقتصاد الكلي و

 .٢"في جو من الحرية أفسح"آة المشترلمصالح تحقيق االكفيلة ب
القائمة على الديمقراطية والعدالة االجتماعية واحترام  -يشدد التقرير على اإلدارة السديدة و

فاإلدارة السديدة .  آعنصر أساسي لجعل العمل الالئق هدفًا آسيويًا–حقوق اإلنسان وسيادة القانون 
 في آسيا للمؤسسات الفعالة المتسمة بالشفافية وقد أولي اهتمام متزايد. تتوقف على جودة المؤسسات

مؤسسات سوق وجود ويؤآد هذا التقرير أن . وروح المسؤولية في القطاع العام والقطاع الخاص معًا
أساسي إلحراز التقدم االقتصادي أمر عمل قوية ومعززة بالحوار االجتماعي والتعاون الثالثي 

 .واالجتماعي
التقرير أن من شأن التكامل والتعاون أن يساعدا البلدان اآلسيوية وعلى المستوى اإلقليمي، أآد 

ل األمم وليست المنظمات اإلقليمية للدو. على التحكم في القوى العالمية وتوفير العمل الالئق للجميع
االضطالع فعلى عاتق المنشآت متعددة الجنسية أيضًا . تعزيز اإلدارة السديدةتستطيع التي الوحيدة 

اإلقليمية ) شبه(ولمنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل . اتشرآللجتماعية الات امسؤوليبال
،  أخرىإقليمية وترتيبات تعاون) شبه(ويمكن أن تكون هناك أيضًا شبكات . أدوار مهمة تقوم بها

 .المهارات ومنظمات الشباب وغيرهاعلى تدريب العلى سبيل المثال بين مؤسسات 

 هدفًا آسيويًاأهمية جعل العمل الالئق 
 : اليوم، ألنهيكتسي جعل العمل الالئق هدفًا آسيويا أهمية خاصة

في التجارة واالستثمار األجنبي المباشر وتدفقات  (داخل اإلقليموافق تمامًا مع التوجهات يت 
اإلقليمي الجارية بالفعل في ) شبه(لتكامل امبادرات مختلف ومع ) رأس المال وهجرة العمال

 .ؤآد أهمية أبعاد العمل والعمالة في مثل هذه المبادراتآما ي. آسيا
———————— 

في جو   : أنظر األمم المتحدة. يشير إلى الترابط بين التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع     " في جو م الحرية أفسح       " 2
سح    سا           : من الحرية أف وق اإلن ن، وحق ة، واألم ق التنمي ع،  صوب تحقي دة من أجل               ن للجمي ألم المتح ام ل ين الع ر األم  تقري

 .٢٠٠٥مارس /  آذار٢١، A/59/2005، ٥٩اعتماده من جانب رؤساء الدول والحكومات، الجمعية العامة، الدورة 

اإلدارة السدیدة من أجل 
 الئقتوفير العمل ال



  جعل العمل الالئق هدفًا آسيويًا
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جعل العمل الالئق إلى اجتياز مسافة طويلة في اتجاه  جعل العمل الالئق هدفًا آسيويا يؤدي  
 آما و٣  بذلك تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمةىهدفًا عالميًا، آما أوص

 ٢٠٠٤مؤتمر العمل الدولي لسنة إلى م في تقرير المدير العاتجلى 

 ة وفي إطار السياس٤
 .٢٠٠٩-٢٠٠٦لفترة لاالستراتيجي 

الذي و ٢٠٠٤ديسمبر / يستجيب لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المعتمد في آانون األول 
لتابعة ا اتمنظمال إلى األخذ بتقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة داخل ودعي
 األمم المتحدة ومن قبل الدول األعضاء واإلدالء بمعلومات عن أنشطتها من أجل ةمومنظل
 .٥ "التشجيع على إيجاد عولمة منصفة وتشمل الجميع"
عنصرًا أساسيًا في االلتزام الذي تعهدت به البلدان والمنتجة  ة الالئقةلايعد توفير فرص العم 

التعليم للجميع توفير أللفية، وخاصة الحد من الفقر وية لاإلنمائهداف األاآلسيوية لتحقيق 
 . للشبابنتجوالمساواة بين الجنسين ومنح القدرات للمرأة والعمل الالئق والم

يًا ال يعني المشروطية وال يعني أن يكون شكل العمل الالئق وإن جعل العمل الالئق هدفًا آسي
 فرديًا أو جماعيًا، أن تعمل تدريجيًا على ، للبلدانفالهدف هو أمر يمكن. هو نفسه في آل بلد آسيوي

وستسعى بلدان .  تقدمًا المجتمعات واالقتصاداتآلما حققت التقدم نحو الهدف تحققوي. تحقيقه
 .ًانوع آمًا وةلا نحو تحسين العمتباينة على اختالف خصوصياتها الوطنية، بطرق م،مختلفة

وعدم التمييز وعدم اللجوء إلى العمل الجبري رية النقابية حلكن هناك مبادئ وحقوق، آال
وعمل األطفال وتعزيز المساواة بين الجنسين، يمكن وينبغي احترامها في آل األحوال وعلى آل 

 .مستويات التقدم
فعالة لتقوية التكامل اإلقليمي أنها  البلدان ىوفي الوقت ذاته، هناك بعض الجوانب التي ستر

من و. اد الكلي والتجارة واالستثمار والعمل والسياسات االجتماعيةالقتصاسياسات تنسيق لتحسين و
 التي تضم فعليَا العمال وأصحاب -إطار مشترك للسياسات واآلليات والمؤسسات شأن وجود 

إقليمي بعض اختالالت العولمة وأن ) شبه( البلدان من أن تواجه معًا وعلى مستوى نأن يمًك - العمل
 الشباب ةلا آإنشاء شبكات لتنمية الموارد البشرية وتشجيع عم،شتركتبحث قضايا ذات اهتمام م

ويمكن للبلدان اآلسيوية .  لمواجهة الكوارث واألزماتةمشترآاتخاذ إجراءات  هجرة العمال وةرادإو
 . قواعد بيانات إحصائية مشترآةوضعتقاسم المعارف والتجارب وتحسين أن تستفيد أآثر من 

  التقريرهيكل
سوق العمل والتحديات المرتبطة بالعمالة التي تواجهها آسيا في تحديات  على ٢ يرآز الفصل

توفير ل، لهذه التحديات ةمعتجم أو ةفردمنبلدان آسيا، وطريقة معالجة .  أآثر فأآثرةعولمسم بالعالم يت
ذات وقد تم الترآيز على أربعة تحديات . العمل الالئق هي التي ستحدد مستقبل آسيا واآلسيويين

 : هيأولوية
 لبعض البلدان في حين تطرح مشاآل "هدية ديمغرافية"ديناميات الديمغرافية التي تقدم ال 

 متعلقة بتزايد حدة الشيخوخة في بلدان أخرى؛
إذا آان بإمكان البلدان اآلسيوية الوفاء بالتزامها بتحقيق الهدف اإلنمائي معرفة ما : تحدي الفقر 

 ؛٢٠١٥يض الفقر إلى النصف بحلول األول لأللفية المتعلق بتخف
" العاملين فقرب" يكتسي أهمية أعظم عندما يرتبط وهو تحد ة، المنتجةلاتحدي تشجيع العم 

  الشباب اآلسيوي الهائلة؛طاقاتوأهمية استغالل 

———————— 
ة   3 اعي للعولم د االجتم ة بالبع ة المعني ة العالمي ع عو:     اللجن رص للجمي وفير الف ة، ت ة عادل ل   (لم ب العم ف، مكت جني
 ).٢٠٠٤لي، الدو

 ).٢٠٠٤جنيف، مكتب العمل الدولي، ( دور منظمة العمل الدولية  :عولمة عادلة:    مكتب العمل الدولي 4
رار  5 ة59/57   الق ة العام سون للجمعي عة والخم دورة التاس صفة: ، ال ة من ع: عولم ة الفرص للجمي ة ،تهيئ ر اللجن  تقري

 .A/RES/59/57، الوثيقة ٢٠٠٤ديسمبر /  آانون األول٢معتمد في العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة، ال

ليس هناك من مشروطية 
 بل تماسك وتعاون



ًلالئق هدفًا آسيوياجعل العمل ا   
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ثًا عن عمل الئق وعن أمن حلناس داخل الحدود وعبرها باذي يثيره تزايد حراك التحدي ال 
 .بشري

ة التكامل ي بتقوالبلدان اآلسيوية، تقوم دع أنه أمام التنافس العالمي المتصا٣صل ويبين الف
 مهمة بالنسبة انعكاساتوهناك تطوران حديثان شهدهما االقتصاد العالمي يحمالن . والتعاون بينها

انتهاء االتفاق بشأن المنسوجات والمالبس وترتيب :  وهما،سواق العمل في آسياألللعمل و
 وتوفير المصادر عالميًا للخدمات ٢٠٠٥يناير /  آانون الثاني١ المتعددة األلياف في المنسوجات

 .المقدمة بواسطة تكنولوجيا المعلومات
 أي –تكامل يراعي الفوارق بين الجنسين ويغطي األبعاد األربعة مال بد من نهج شامل وو

وتوخيًا للمساعدة على . ي آسياف من أجل توفير العمل الالئق -  والحقوق والحماية والحوارةلاالعم
ختار ياالجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر، خالل متوازية اجتماعات  ةأربع فيالمناقشة ترآيز 
 : أربعة جوانب أساسية لتوفير العمل الالئق في آسيا٤الفصل 
 ؛ةعولميتسم بالوظائف في سياق النتاجية واإلفسية والقدرة التنا 
 صر أساسي في دورة الحياة من أجل عمل الئق؛عن: الشبابعمالة  
 صوب إطار إقليمي؛: لةماالعاليد هجرة  
 .من أجل جعل العمل الالئق هدفًا أسيويًاالسديدة اإلدارة  

طًا للمناقشة في المؤتمر اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر من قبل اويطرح الفصل األخير نق
لمكتب أن يساهم به على لسيمكن ما ما يتساءل هذا الفصل عآ. الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية

اإلقليمي وعلى المستوى العالمي من أجل المساعدة على ) شبه(المستوى الوطني وعلى المستوى 
والميزة النسبية لمنظمة العمل الدولية هي برنامجها الخاص بالعمل . جعل العمل الالئق هدفًا آسيويًا

أسمى اهتمامات آل الهيئات المكونة لمنظمة العمل عية العمالة المنتجة نو إذ تمثل آمية و–الالئق 
ولهذه المنظمة مساهمة فريدة من نوعها تتمثل في معايير العمل الدولية والهيكل الثالثي . الدولية

توعية وفي اللديها أيضًا في قاعدة المعارف مكفولة هذه المنظمة مالءمة  بيد أن ،والحوار االجتماعي
 . التي تقدمهااتوالخدم
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 تحديات العمل الالئق آلسيا  - ٢
 في عالم يتسم بالعولمة

  في االقتصاد العالميالرائدةآسيا 
 األهمية التي وصلت إليها آسيا في االقتصاد العالمي من خالل عدد من أن نستشفيمكن 
 مليار نسمة آان ٤ من أآثرهذا اإلقليم الذي يضم والنمو االقتصادي الذي شهده مؤخرًا . ١المؤشرات

 تعزيز هذا إلى قويوأدى األداء التجاري المميز والطلب المحلي ال). ١-٢ الشكل(األسرع في العالم 
 في الحسابات الجارية ونموًا ضخمةالنمو، مع وجود العديد من البلدان التي تشهد فوائض متساوقة و

 .ستثمار في قطاع األعمالواالاالستهالآي آبيرًا للدخل بشكل عام، مما يعزز اإلنفاق 

 
الحالة والتوقعات االقتصادية  : التابعة ألمانة األمم المتحدةواالجتماعية إدارة الشؤون االقتصادية/ األمم المتحدة: المصدر
 .١-األول ، الجدول ٢٠٠٥   نيويورك،في العالم،

———————— 
 :   أنظر 1

ILO: Labour and social trends in Asia and the Pacific, background report for the 14th ARM 
(Bangkok, 2005). 
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منطقة آسيا  والمحيط  العالم
 الهادئ المتقدمة

جنوب آسيا  آسياشرق   أمریكا الالتينية   أفريقيا  آسياربغ 
 ومنطقة الكاریبي

 ٢٠٠٤-١٩٩٥، أقاليم فرعية رئيسية أخرى االقتصادي في آسيا و  النمو١-٢الشكل 

استفادت آسيا من 
العولمة أآثر من أي 
 منطقة نامية أخرى



في عالم يتسم بالعولمة تحديات العمل الالئق آلسيا   
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لسلع والخدمات خمس مرات من اات آسيا على مدار العقدين األخيرين، زادت نسبة صادر
 من صادرات العالم إلقليمآانت حصة او. زيادة عالمية بلغت ثالثة أضعافبمقارنًة  ، المرةونصف
لخدمات من أقل من اصادرات العالم في ، وارتفعت حصتها ٢٠٠٢ في  في المائة٢٤٫٢لسلع من ا
في حين أن أمريكا الالتينية وأفريقيا ، ٢٠٠٢ عام  في المائة١٧ إلى ١٩٨٠ عام  في المائة١٠من 

 من المتوسط أبطأالخدمات زادت بشكل آل منهما من عرفتا تراجعًا مهمًا، ومرد ذلك أن صادرات 
 . ٢العالمي
ازدادت التجارة بين البلدان اآلسيوية بوتيرة أسرع بكثير من التجارة بين بلدان المحيط و
بادالت تجارية فيما بينها أآثر من التبادل مباليوم  التي تقوم وهناك الكثير من البلدان اآلسيوية. الهادئ

 مما يعكس تزايد أهمية المستهلكين اآلسيويين والمشارآة المتزايدة -  العالمفيمع أسواق أخرى 
 .ةللبلدان اآلسيوية في مختلف مراحل أنظمة اإلنتاج العالمي

مع تزايد التدفقات جنبي المباشر في العالم النامي، تعتبر آسيا أآبر مقصد لالستثمار األو
ثالثة أرباع وتستأثر بمقدار المنطقة؛ آما تعتبر أآبر وأسرع مستثمر خارجي، المنبثقة من داخل 

وأربعة أخماس إجمالي التدفقات لالقتصادات النامية االستثمار األجنبي المباشر الخارج أسهم إجمالي 
ظم الرئيسية لنتشكل آسيا الموقع المالئم لو .٢٠٠٣٣-٢٠٠٠ الفترة خاللالخارجة في المتوسط 

 من صافي  في المائة٩٠ما يوازي ستأثر ب وهي ت.٤ةمتعددة الجنسينشآت لمالإلنتاج العالمي ولتشغيل 
 آما تتمتع بأعلى مستوى من االدخار وأآبر تراآم .٥إلى األسواق الناشئةرأسمالية تدفقات الالحافظة 

  .٦لالحتياطات األجنبية في العالم

  آسياقدر آبير من التنوع واالختالالت داخل
إلى ) اليابان وأستراليا ونيوزيلندا(االقتصادات المتقدمة ، بدءًا بهناك تنوع آبير ضمن آسيا

وجمهورية آوريا ) الصين( هونغ آونغ -"النمور (" سابقًا،"االقتصادات اآلسيوية اإلعجازية"
 والدول ،)أندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند -" أشبال النمور"؛ و)الصين(ايوان توسنغافورة و

أفغانستان وبنغالديش وبوتان (، إلى أقل البلدان نموًا لهغير المنتجة البلدان وللنفط العربية المنتجة 
وآمبوديا وآيريباتي وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ومالديف وميانمار ونيبال وساموا وجزر 

ال تزال الكثير من البلدان غارقة و).  وتوفالو وفانواتو لستي الديمقراطية- تيمورجمهورية سليمان و
في بؤرة النزاعات والتوترات االجتماعية، آما يؤدي غياب فرص العمالة الالئقة والمنتجة للسكان 

 .إلى عرقلة الطريق نحو الديمقراطية والسالم
 ةوالمستفيدللعولمة  ةط النشيةالمؤيدالجهات  من بلدان شرق وجنوب شرق آسياآانت و
فتحت أسواقها للتجارة ورؤوس األموال وتكنولوجيا التي  وقد أظهرت البلدان، ها منةالرئيسي

 أسرع نسبة في ،"عجازيةالاالقتصادات اآلسيوية ا" تلك المسماة سابقًا - المعلومات واالتصاالت
نموًا سجلتا  اللتين ، الهندبرزت جغرافيا اقتصادية جديدة مع الصين ومؤخرًاو. النمو االقتصادي

دول العالم األخرى تنظر معًا ثلث عدد السكان في العالم وهما تضمان اقتصاديًا تحسدان عليه، ف
 .ادان أهميةزديمنافسين ومستهلكين إليهما آ

———————— 
 :   أنظر 2

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Development and globalization:: 
Facts and figures (New York and Geneva, 2004), pp. 51 and 60. 

 :   المرجع نفسه 3
World Investment Report 2004: The shift towards services (New York and Geneva, 2004), p. 25. 

المرجع نفسه، الملحق، .  األجنبية آانت قائمة في آسيا من الشرآات األم والشرآات التابعة في المائة٥٤  ما مجموعة  4
 ٢-١ –ألف الجدول 

 :   أنظر 5
Asian Development Bank (ADB): Asian Development Outlook 2005: Promoting competition for 
long-term development (Hong Kong, China 2005), p. 8. 

 :   أنظر 6
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP): Meeting the 
challenges in an era of globalization by strengthening regional development cooperation (New York, 
2004), p. 3. 

تباین في توزیع منافع 
 العولمة وتكاليفها
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شهدت جمهورية إيران اإلسالمية و .جنوب آسياضمن " نجمة ساطعة"لقد آانت الهند 
الناتج نمو معدالت نسبيًا في زيادة جيدة ) ريخ حدوث آارثة تسوناميحتى تا(وباآستان وسري النكا 

شمل أيضًا العديد من أقل البلدان نموًا التي تأثر أداؤها يالفرعي إلقليم لكن ا. المحلي اإلجمالي
الضطرابات أو با) تسونامي في ملديف والفيضانات في بنغالديش(االقتصادي بالكوارث الطبيعية 

بنغالديش وملديف ونيبال  ( المنسوجات متعددة األليافاتفاقأو بانتهاء ) تان ونيبالأفغانس(السياسية 
 ).حيث آانت صناعة الملبوسات إحدى الصادرات الرئيسية

، باعتبار إنتاج النفط الموجه األساسي ٨اندماجًا بطيئًا في االقتصاد العالمي ٧غرب آسياشهد و
 فيما بين الدول ةملاالعاليد مكثف على هجرة العتماد  واالالخارجيةلالستثمار الداخلي والتجارة 

، فقد لهغير المنتجة البلدان وللنفط هناك اختالفات مهمة بين البلدان المنتجة و. العربية وخارجها
آما تأثر األداء االقتصادي . شهدت األولى ازدهارًا بينما عانت الثانية من ارتفاع في نسبة الفقر

 . من النفطوباإليراداتالحرب احتماالت ي رافقت بالنزاعات والتوترات الت
األداء  في  من نقص بارزالهادئ المحيط فيضيقة الترآيز االقتصادات الصغيرة ووعانت 

فتحت أسواقها بشكل آبير للتجارة وهي تعتمد بشكل آثيف فكلها . أجزاء أخرى من آسيابالمقارنة ب
اسية وعلى تصدير مجموعة صغيرة من السلع عدد آبير من السلع األسبالنسبة لستيراد العلى ا

عتمد الكثير منها على يآما . من الصادراتأو السياحة الدولية بالنسبة إليراداتها /والموارد الطبيعية و
ال بل نقطة الضعف ( الرئيسية سمةإن ال. "األموال التي يرسلها أهل البلد المقيمون في الخارج

 ضئيل تقوم على اعتمادها ال]النامية في المحيط الهادئاألعضاء البلدان [ لمعظم اقتصادات) الرئيسية
 في القطاع الخاص، بهدف دفع عملية اإلنتاجية المحلي وبالتالي على تحسين ينمو االقتصادالعلى 
 . ٩"التنمية

 التحديات الرئيسية للعمل الالئق
مالة والعمل من أهم القتصاد العالمي، تبقى ظروف العالرائد لإلقليم في ابالرغم من األداء 

إن .  في بلدان آسياقصوىالة المنتجة والالئقة تحظى بأولوية م أن الع١-٢ويبّين اإلطار . التحديات
فردة أم مجتمعة، للتحديات ذات الصلة بسوق العمل والعمالة منآيفية مواجهة البلدان اآلسيوية، 

 .بل آسيا واآلسيويينلتحقيق العمل الالئق في سياق العولمة السريعة سوف يحدد مستق

 التحدي الديمغرافي
 "الحصة الديمغرافية"و التحوالت الديمغرافية السريعة

فقد تراجع معدل . نمية في اإلقليمتعكس الكثير من التغيرات الديمغرافية حديثة العهد نجاح الت
اة أطول لرضع واألطفال بشكل بارز، وأصبح بمقدور الماليين من الناس أن يتطلعوا نحو حياوفيات 

آما ال تزال نسبة االلتحاق بالمدارس ومحو األمية على تزايد، مما جعل البلدان تقترب . وأآثر صحة
شيئًا فشيئًا من تحقيق الهدف الثاني من األهداف اإلنمائية لأللفية والمتعلق بتوفير التعليم االبتدائي 

———————— 
كويت ولبنان وعمان وقطر والمملكة في سياق منظمة العمل الدولية، يغطي غرب آسيا البحرين والعراق واألردن وال    7

في هذا التقرير، وسبب النقص في . العربية السعودية والجمهورية العربية السورية واإلمارات العربية المتحدة واليمن
البيانات اإلحصائية، تحيل المعلومات المتوفرة في حاالت عديدة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تشمل 

البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة  ( التعاون الخليجيمجلسبلدان 
الجزائر وجيبوتي ومصر وجمهورية إيران اإلسالمية  (مجلس التعاون الخليجيوبلدان ليست أعضاء في ) واليمن

 ).واألردن ولبنان والمغرب والجمهورية العربية السورية وتونس
 في المائة خالل العقد الماضي، لم ترتفع التجارة في الشرق األوسط وشمال ٨ في حين زادت التجارة العالمية بنسبة    8

 . في المائة٣أفريقيا إال 
World Bank: Trade, investment, and development in the Middle East and North Africa: Engaging 
with the world (Washington, D.C., 2003), p. xv. 

 :    انظر 9
ADB: Responding to the priorities of the poor: A Pacific strategy for the Asian Development Bank 
2005-2009 (Manila, October 2004), pp. 3-4. 



في عالم يتسم بالعولمة تحديات العمل الالئق آلسيا   

MAKING DECENT WORK AN ASIAN GOAL 8 

نمو السكان مع ما ينشأ آما انخفضت معدالت الخصوبة بشكل سريع وتراجعت معدالت . للجميع
 .عنها من تغيرات في هيكل األعمار

 ١-٢اإلطار 
 تحدي العمل الالئق في آسيا

إننا نحارب آل المخاطر التي يتعرض لها "
المجتمع بهدف تأمين السلم واألمن لرابطة أمم جنوب 

 حيث يتم االهتمام بتأمين فرص العمل شرق آسيا 
ومن شأن ذلك أن واالستخدام والمعيشة لجميع السكان، 

لرابطة أمم جنوب األمين العام " (يوفر األمن للجميع
شرق آسيا أثناء ثاني قمة ومعرض لألمن الوطني في 

نوفمبر، /  تشرين الثاني١٦، الهادئإقليم آسيا والمحيط 
٢٠٠٤.( 

فيما أآشف النقاب عن رؤية حكومة التحالف "
التقدمي المتحد، سوف يالحظ األعضاء الكرام أن 

وضوع األساسي الذي تقوم عليه مختلف الخطط الم
، الهندوزير المالية في " (والبرامج هو خلق فرص العمل

 ).٢٠٠٦-٢٠٠٥خطاب حول الميزانية للفترة 

 ٧٦ًا لحوالي مجزيإننا نحاول أن نجد استخدامًا "
وذلك يشكل حاجة ملحة في الهند حتى ... مليون شخص

عند الهند س رئي" (٢٠٢٠تصبح دولة متقدمة قبل عام 
الكشف عن خطة عمل لتوليد العمالة عشية عيد االستقالل 

 ).٢٠٠٥عام 

 الترآيز الشديد على تحسين معدل النمو نصبي"
خلق فرص عمل بحيث يؤدي إلى االقتصادي ونوعيته 

لم و. الستضعافوالحد المستدام من الفقر وافضل أآثر وأ
آنا يستحدث معدل النمو الذي شهدناه فرص العمل التي 

 ولم يحد بشكل بارز من  في المائة٥ إلى ٤نتوقعها من 
الوقوع في بؤرة الفقر إزاء ضعف سكان أندونيسيا 

وزير الدولة للتخطيط اإلنمائي الوطني بشأن النظرة (
 إلندونيسياالعامة حول الخطة اإلنمائية متوسطة األجل 

 ).٢٠٠٩-٢٠٠٤للفترة 

ال بفرص العمل، وهو المزيد من إن استحداث "
ساعد من أهم المهام الموآلة إلى البلد، من شأنه أن يشك 

الفقر من معدل ق هدف خفض يحقإلى حد آبير في ت
نهاية هذا  في المائة ب١٨ إلى حوالي  في المائة٢٥٫٥
ويتطلب ذلك المزيد من فرص العمل، السيما . العقد

مناصب ذات أجور أعلى في القطاع المنظم وزيادة في 
 :بنك التنمية اآلسيويفي ، الفلبين" (عية الزرااإلنتاجية

مرجع سابق، ، ٢٠٠٥ نظرة عامة للتنمية في آسيا
 ).١١١الصفحة 

السياسات المتعلقة بالعمال تسترشد يجب أن "
تعني العمالة و.  توفير العمالة الالئقة والمنتجةبمبادئ

الالئقة والمنتجة توليد الدخل المالئم وحماية الحقوق في 
وفير الحماية االجتماعية وضمان مكان العمل وت

المشارآة في العملية الديمقراطية من خالل الهيكل 
آما تعني العمالة الكافية . الثالثي والحوار االجتماعي

حيث يمكن لجميع العمال الحصول على فرص آسب 
الخطة اإلنمائية متوسطة األجل في " (الدخل بشكل آامل

 ).٢٠١٠-٢٠٠٥ للفترة الفلبين

 جميع دقةع سياسة عمالة نشطة وننفذ بسوف نتب"
السياسات واإلجراءات لدعم إعادة االستخدام وتوسيع تغطيتها 

رئيس " (مملوآة للعموملتشمل العمال المسرحين من المنشآت ال
في الدورة الثالثة للكونغرس الشعبي الصين مجلس الوزراء في 

 ).٢٠٠٥مارس /  آذار٥عاشر، الوطني ال

 تدهورًا مع جمهورية آورياشهد سوق العمل في "
ارتفاع عدد العمال العاطلين عن العمل ومعدل البطالة بشكل 

في  في المائة ٨معدل البطالة وبصورة خاصة بلغ  .مستمر
 ١٥ لعمال تتراوح أعمارهم بين ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني

باإلضافة إلى أن مما يشكل مصدر قلق آبير؛  عامًا، ٢٩و
ت الصلة آان أحد األسباب التي غالبًا النقص في المهارات ذا

 استخدام هاليتفضفي ما ذآرتها الشرآات في جمهورية آوريا 
" العمال ذوي الخبرة عوضًا عن اللجوء إلى العمال الشباب

 التابعة الهادئ اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط(
يا دراسة استقصائية اقتصادية واجتماعية آلس، لألمم المتحدة

 ).٥٨، صفحة ٢٠٠٤ الهادئوالمحيط 

 :ةضئيلآانت فرص العمل لفئة الشباب من السكان "
 الهادئالمحيط جزر زعماء متزايد بين يسبب قلقًا وهذا أمر 

الدول األعضاء معظم  إن ... فيها على حد سواءوالناس 
اني من اإلعاقة بسبب التدني تعالهادئ النامية في المحيط 
عدم مالءمة إلنتاجية ولتنافسية وانخفاض االشديد في القدرة ا

 "البنية التحتية
ADB: (Responding to the priorities of the poor, op. 
cit., page  5). 

بعض التحديات التي تواجه االقتصادات والمجتمعات "
تعتبر ملحة مثل أفريقيا  منطقة الشرق األوسط وشمالفي 

ففي المنطقة، يعاني . االتحديات الناشئة عن أسواق العمل فيه
آل بلد تقريبًا من ارتفاع في البطالة يصيب خاصة الشباب 

وتتميز سوق العمل في آل بلد بدينامية ...  والمتعلمين والنساء
وسع والتالمتجذرة مواطن التصلب  فيه اوربشكل تتجفريدة ... 
 ًاادزديا وهي تعتبر أآثر القوى العاملة - سريع للقوى العاملةال
ما من شك في أن و...  العالممن  منطقة أخرى  أيمن

المستقبل االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 "مصير أسواق العمل فيهاسيتوقف إلى حد ال يستهان به على 

العمالة في الشرق األوسط طاقات تحرير البنك الدولي، (
واشنطن  (، باتجاه عقد اجتماعي جديد:وشمال أفريقيا

 .1 و xvii، الصفحتان )٢٠٠٤ العاصمة،

إننا نعتبر منظمة العمل الدولية من أقرب حلفائنا في "
 ةوزير" (سوق العمل والضمان االجتماعيفي إنجاز اإلصالح 

 ).الجمهورية العربية السوريةالشؤون االجتماعية والعمل، 

 اآلمنالعمل على حساب ال تأتي التنمية االقتصادية "
ه الفرصة ألعيد التأآيد على التزامي لذا، أرحب بهذ. والالئق
رئيس " (وصحيًا على السواءآمنًا تقدم اقتصادي يكون بتحقيق 

 بمناسبة اليوم العالمي للسالمة تايلندمجلس الوزراء في 
 .)٢٠٠٥والصحة في العمل 
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سرع من نسبة على نحو أمع تراجع الخصوبة، تتجه فئة السكان في سن العمل إلى الزيادة 
نسبة  اقتصاديًا مع التراجع في ينإن الزيادة في الحصة النسبية لفئة السكان النشط. إلجماليةالسكان ا
ة هدي"أو " حصة ديمغرافية"كن أن يؤديا إلى يم) الصغار والكبار في السن(اقتصاديًا المعالين 
 آبيرة إذا آان باستطاعة البلدان أن تستغل الفرص المتاحة أمامها من جانب مجموعةو". ديمغرافية

والنمو األوسع الستثمار ااستهالك في أسواق الربح الديمغرافي توظيف من القوى العاملة، يمكن 
آما تقدم الحصة الديمغرافية فرصة لزيادة مشارآة النساء في القوى العاملة، . االقتصادي األعلى

تصادي بسبب وهذا أمر مهم ال سيما بالنسبة للنساء اللواتي لم يقمن في السابق بأي نشاط اق
في خلق ما إذًا ويبقى التحدي . ، آما في غرب آسيا األطفالالمستويات المرتفعة لإلنجاب وتربية
 .دين الجدد إلى سوق العملوافيكفي من فرص العمل المنتجة لجميع ال

قدرتها ب رهنًاهبة أو عبء "إن النمو السريع نسبيًا للقوى العاملة في العديد من بلدان آسيا هو 
مجرد  والحصة الديمغرافية ليست .١٠"زيادة فرص العمل والحفاظ على النمو في إنتاجية العملعلى 

والتراجع . ظاهرة تخص العمالة بل من الممكن أيضًا أن تتوسع لتشمل أجزاء أخرى من االقتصاد
قدر أآبر من معدالت عالية من االدخار وتحقيق يمكن أن يشجع المعالين النسبي في عدد الشباب 

باإلضافة إلى للفرد دخل والعمالة الومن شأن النمو السريع في . ستثمار في رأس المال البشرياال
االرتفاع في معدالت يمكن أن يؤدي  و. في االستثمارزيادة معدالت عالية من االدخار أن يؤدي إلى 

 .كل عامللناتج من حيث النتاجية إل رأس المال ونمو اكثيف إلى تبدوره االستثمار
استطاعت آل من جمهورية آوريا وسنغافورة وتايلند االستفادة من الحصة الديمغرافية لقد 

تقدر الدراسات أن و. لتحقيق نمو سريع في االستثمار واإلنتاجية والصحة والتعليم والعمالة
بين ربع وثلث نمو الدخل للفرد خالل فترة النمو تستأثر بما يتراوح االتجاهات الديمغرافية الجيدة 

غرب آسيا بلدان وآسيا في السنوات القادمة، سوف تواجه بلدان جنوب و .١١ريع للقوى العاملةالس
 .الحصة الديمغرافيةالستفادة من تحديًا ل

  مجموع السكاننمو بالرغم من أنالتراجع معدالت 
 ًاباشوًا ضخمال يزال 

 بطيئة في على وتيرةسيتواصل ذلك وإن آان االرتفاع في السكان في آسيا مجموع يستمر 
 السكان في مجموعن ئ بأاألمم المتحدة ينبتتوقعه إن سيناريو النمو المتوسط الذي . العقود القادمة

 مليار ٥٫٢ وإلى ٢٠٢٥ مليار نسمة في ٤٫٧ إلى ٢٠٠٠ مليار نسمة في ٣٫٧آسيا سوف يزيد من 
 منخفضة زاإليد/ نقص المناعة البشرية وبالرغم من أن معدالت اإلصابة بفيروس .٢٠٥٠١٢في 

 .)٢-٢اإلطار ( خطيرة على شريحة السكان المنتجين في آسياقد تكون نسبيًا، إال أن آثاره 
ويتوقع أن يكون عدد السكان في . إن أبطأ السكان نموًا يتواجدون في شرق وجنوب شرق آسيا

، يتوقع آذلك انخفاض في عدد السكان ٢٠٥٠ و٢٠٢٥وبين . ٢٠٠٠ أقل منه في ٢٠٢٥اليابان في 
، يتوقع أن تتخطى ٢٠٥٠وبحلول عام . في آل من الصين وفيجي وجمهورية آوريا وسنغافورة

 .الهند مرتبة الصين باعتبارها أآبر بلد من حيث الكثافة السكانية في العالم
لقد انخفض معدل الخصوبة في غرب آسيا بشكل أبطأ منه في أجزاء أخرى من آسيا، ويتوقع 

 ولكن السواد .١٣ان في غرب آسيا على مدى الخمسين سنة القادمةبالتالي أن يتضاعف عدد السك
  مليـون ٥٧٠األعظم من النمو السكاني في آسيا سيكون من جنوب آسيا حيث يتوقع عدد إضافي قدره 

———————— 
 .ADB: Key indicators 2002: Population and human resource trends and challenges, p. 25:     أنظر 10
 :   أنظر 11

D.E. Bloom; J.G. Williamson: “Demographic transitions and economic miracles in emerging Asia”, 
in World Bank Economic Review, 12(3), 1998, pp. 419-456: A. Mason: “Population and economic 
growth in East Asia”, in A. Mason (ed.) Population change and economic development in East Asia: 
Challenges met, opportunities seized (Stanford, Stanford University Press, 2001), pp. 1-30. 

 .United Nations: World Population Prospects: The 2002 Revision (New York, 2003):  أنظر    12
 :  أنظر    13

World Bank: Unlocking the employment potential in the Middle East and North Africa, op. cit., pp. 
45-47 

التحوالت الدیمغرافية 
فرص وتحدیات  السریعة

 في آن معًا

البلدان التي استفادت من 
الهدیة الدیمغرافية زادت 

 نموها االقتصادي



في عالم يتسم بالعولمة تحديات العمل الالئق آلسيا   

MAKING DECENT WORK AN ASIAN GOAL 10 

 ٢-٢اإلطار 
 اإليدز على السكان والقوى العاملة في آسيا/ فيروس نقص المناعة البشريةأثر 

يا والمحيط الهادئ يضم ، آان إقليم آس٢٠٠٤في عام 
 في المائة من الرجال ١٩ في المائة من سكان العالم و٦٠

/ والنساء واألطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
إن معدالت انتشار الفيروس منخفضة في آسيا . اإليدز

 في المائة في ٠٫٦بالمقارنة خاصة مع أفريقيا، فهي تصل إلى 
 في المائة في ٠٫١صل إلى جنوب آسيا وجنوب شرقها وت

 في المائة في أوقيانوسيا مقارنة بمعدل ٠٫٢شرق آسيا و
 في المائة ومعدل إجمالي لمنطقة أفريقيا ١٫١عالمي مقدر يبلغ 

ولكن، بسبب الكثافة .  في المائة٧٫٥جنوب الصحراء يبلغ 
السكانية التي يشهدها العديد من البلدان اآلسيوية، فإن 

/ النتشار فيروس نقص المناعة البشريةالمعدالت المنخفضة 
ويقدر أن . اإليدز تظهر بأنها تشمل عددًا هائًال من األشخاص

 ١٦٨ ٠٠٠ مليون رجل ومليوني امرأة و٥٫٢هناك حوالي 
اإليدز في / طفل يحملون فيروس نقص المناعة البشرية

ويقدر أن حوالي نصف مليون شخص القوا حتفهم . اإلقليم
 مليون شخص أصبحوا ١٫١ وأن ٢٠٠٣بسبب اإليدز عام 

 .مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
 في المائة من األشخاص المصابين ٩٧وينتمي حوالي 

اإليدز إلى الفئة العمرية /بفيروس نقص المناعة البشرية 
 عامًا، مما يعني أن األثر الرئيسي ٤٩ و١٥المنتجة بين 

  رـانظ(ن خطيرًا د يكوـلإليدز يصيب القوى العاملة المنتجة وق

بين النساء أآثر منـه إن الوباء ينتشر بشكل سريـع ). الجدول أدناه
 سنة معرضة ١٦ و١٥بين الرجال وقـد تكون فتاة تبلـغ بيـن 

اإليدز ستة / المناعة البشريةلخطر اإلصابة بفيروس نقص 
وبالرغم من . أضعاف ما قد يتعرض له شاب في نفس العمر

 سجلته البلدان اآلسيوية في برامج الوقاية من النجاح الكبير الذي
الفيروس أآثر من أي قارة أخرى في العالم النامي، إال أن 
البراهين تظهر أن الوباء يتفشى بشكل سريع في بلدين من أآثر 

وفي الصين، تفيد . بلدان آسيا آثافة سكانية وهما الصين والهند
 بالفيروس  ماليين شخص قد يصابون١٠اإلسقاطات أن حوالي 

وقد يكون في الهند اآلن أآبر عدد من الناس . ٢٠١٠بحلول عام 
 .المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية خارج أفريقيا

يشير الجدول إلى حجم الخسائر في القوى العاملة في و
 واألعباء االقتصادية ٢٠١٥آسيا والخسائر المتوقعة بحلول عام 

وآانت آثار الوباء محدودة . تائجواالجتماعية المتوقعة بالنسبة للن
المدى بادئ األمر ولكن يتوقع أن يتضاعف نمو الخسائر في 

باإلضافة إلى . القوى العاملة آنسبة منها وذلك آل خمس سنوات
ذلك، من المتوقع أن يزيد العبء االقتصادي على السكان العاملين 

لعبء زيادة حادة خالل السنوات العشر القادمة، ويتوقع أن يزيد ا
، يتوقع أن تناهز ٢٠١٥وبحلول عام . االجتماعي بشكل أآثر حدة

 في المائة، مما ١الزيادة في العبء االجتماعي واالقتصادي نسبة 
 .قد يؤثر سلبًا على اقتصادات اإلقليم

العمل وزيادة العبء لرجال والنساء في سن من االوفيات سنويًا عدد المتوقعة في القوى العاملة والمقدرة والخسائر المتراآمة 
اإليدز في بلدان مختارة من آسيا / نقص المناعة البشريةألشخاص في سن العمل بسبب فيروس على ااالقتصادي واالجتماعي 

 ٢٠١٥-١٩٩٥، ]آمبوديا والصين والهند وميانمار وتايلند[

  1995 2000 2005 2010 2015 

000 547 0004 432 0002 224 0001 000592 276 خسارة القوى العاملة من النساء

000 061 00014 607 0007 869 0003 886 0001 715 خسارة القوى العاملة من الرجال

خسارة القوى العاملة من النساء والرجال آنسبة مئوية
 من مجموع القوى العاملة

0.1 0.2 0.4 0.7 1.2 

دة بسبب فيروس حعدد الوفيات من النساء في سنة وا
 اإليدز/ ناعة البشريةنقص الم

45 000183 000656 000

عدد الوفيات من الرجال في سنة واحدة بسبب فيروس
 اإليدز/ نقص المناعة البشرية

96 000382 0001 316 000

زيادة عبء الرعاية في سنة واحدة على األشخاص 
 )نسبة مئوية(في سن العمل بسبب اإليدز 

 0.10.20.8

 االقتصادي في سنة واحدة على زيادة العبء
 )نسبة مئوية(األشخاص في سن العمل بسبب اإليدز 

0.0  0.10.8

 :لمصدرا
ILO: HIV/AIDS and work: Global estimates, impact and response 2004 (Geneva, 2004); Monitoring the AIDS Pandemic (MAP) 
Network: AIDS in Asia: Face the facts, at http://www.mapnetwork.org ; UNAIDS: 2004 Report on the Global AIDS Epidemic 
(Geneva, 2004). 

 مليون في أفغانستان ٥٠ مليون في بنغالديش و١٣٠ مليون في باآستان و٢٠٠شخص في الهند و
 بشكل الهادئالجزرية في منطقة المحيط بلدان عض الباد سكان ديزآما سوف . ٢٠٥٠بحلول عام 

 على اإلطالق هيئةمن أشد المناطق فقرًا في آسيا فإنها ليست م، بيد أنه بالنظر إلى أنها سريع



في عالم يتسم بالعولمة تحديات العمل الالئق آلسيا   

11 MAKING DECENT WORK AN ASIAN GOAL 

لمواجهة تحديات تأمين الطعام لماليين األشخاص اإلضافيين وتوفير العمل للعمال المحتملين 
 . ١٤زدحام الحضريوالتصدي للكثافة الريفية المتزايدة واال

وباإلضافة إلى الزيادة الطبيعية، . الزيادة في السكان في المناطق الحضريةوسيكون معظم 
 من الزيادة في عدد  في المائة٦٠أآثر من ن إ. يتوقع ارتفاع معدل الهجرة من الريف إلى المدينة

في آسيا، السيما في سكان المناطق الحضرية في العالم خالل العقود الثالثة القادمة سوف تحصل 
 آما أن .١٥الصين والهند، باإلضافة إلى بلدان أخرى مثل بنغالديش وباآستان والفلبين وفيتنام

 .المشاآل المتعلقة بالتحضر ستزداد حدة
شباب العالم الذين سيدخلون سوق العمل للمرة أي  - من جيل األلفية في المائة٦٠ آسيا ضمت

 ١٤ من سكان آسيا دون سن  في المائة٣٠، آان هناك حوالي ٢٠٠٠عام وفي . األولى هذا القرن
). ٢ -٢ لشكلا( عامًا ٢٤ و١٥تتراوح أعمارهم بين من الشباب الذين   في المائة١٧٫٨ وعامًا
 وأن تصل حصة  في المائة٢٥ عامًا يتوقع أن تتراجع إلى ١٤- صفر العمرية فئةالبالرغم من أن و

، ال تزال األعداد الفعلية المشارآة آبيرة ٢٠١٥ بحلول عام ائة في الم١٦٫٥الشباب من السكان إلى 
 . مليون شاب٧٢٢ مليار طفل و١٫١، سيبقى هناك حوالي ٢٠١٥بحلول عام و. جدًا

ألطفال وخلق فرص آافية من العمل الالئق لتعليم توفير ال بالتالي أن يشكل المفاجئوليس من 
وبما أن معظم البلدان سوف تشهد تراجعًا في نسبة . ةالعامة لسياسلللشباب أحد االهتمامات األولى 

لها فرصة تحسين نوعية النظم تاح األشخاص في سن الدراسة خالل العقود القليلة القادمة، فسي
 والتأآد من حصول الفتيات على نفس الفرص من الدراسةالتعليمية لديها، وتوفير سنوات إضافية 

 .ًاضخمبقى تحديًا ت بة توفير فرص عمل للشباإال أن مسأل. التي يحصل عليها الفتيان
االقتصادات على توفير فرص عمل جيدة قدرة  الشباب يسبق بشكل سريع عددإن النمو في 

شخصان على سبيل المثال، خالل الثمانينات في غرب آسيا، آان آل شخص يجد عمًال يقابله و. لهم
وفي أواخر التسعينات، آان هناك . سن العملمن المنضمين حديثًا إلى صفوف اليد العاملة والبالغين 

تمثل النسبة و .١٦آل شخص يبحث عن عمل خالل نفس الفترةمقابل جدد ما يقرب من أربعة وافدين 
التي يوفرها التحول " الحصة الديمغرافية" الستخدام ضائعةالعالية لبطالة الشباب فرصة 

 .الديمغرافي

 زيادة حدة التقدم في السن
لظروف الديمغرافية وظروف سوق العمل سوف تكون مالئمة جدًا للنمو بالرغم من أن ا

االقتصادي في العديد من بلدان آسيا في المستقبل القريب، إال أن هذه الفرصة الفريدة لن تبقى 
إن السكان في آسيا يتقدمون في السن . محدودة زمنيًا" الحصة الديمغرافية"و. مفتوحة إلى ما ال نهاية

وسوف يزداد التقدم . نخفاض السريع في نسبة الخصوبة والزيادة في طول العمربسرعة بسبب اال
في السن خالل السنوات الخمسين القادمة، وسوف تزيد حصة السكان فوق الستين من العمر أآثر من 

 إلى نسبة تقدر بزهاء ٢٠٠٠ في المائة من مجموع السكان في آسيا عام ٨٫٨الضعف وترتفع من 
 ١٧وآانت حصة اإلقليم من األشخاص المسنين). ٢ -٢الشكل  (٢٠٥٠بحلول عام  في المائة ٢٣٫٦

 .٢٠٥٠ في المائة بحلول عام ٦٢٫٦ ويتوقع أن تزيد إلى ٢٠٠٠ في المائة عام ٥٢٫٩في العالم 

———————— 
 .ADB: Key Indicators 2002, op. cit., p. 34:   أنظر    14
 :   أنظر 15

UNESCAP: Sustainable social development in a period of rapid globalization: Challenges, 
opportunities and policy options, p. 40. 

 :   أنظر 16
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA):Survey of Economic 
and Social Developments in the ESCWA Region 2004: Summary, E/ESCWA/EAD/2004/3 (New 
York, United Nations), p. 13. 

وقد تستخدم األمم المتحدة هذا التعريف وهو . بأنهم السكان الذين تجاوزوا سن الستين" األشخاص المسنون"ف يعّر    17
 .يتالءم مع سن التقاعد في معظم البلدان في آسيا والمحيط الهادئ

التحدي الخاص 
 ٦٠تضم آسيا : ببالشبا

في المائة من جيل 
 األلفية في العالم
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 .United Nations Population Division: World Population Prospects, The 2004 Revision  : المصدر

 عامًا لمضاعفة ١٥٠ و٨٠لبلدان الصناعية استغرقت بين من اوفي حين أن الموجة األولى 
 لمضاعفة نسبة ،٢٠٢٧ إلى ٢٠٠٠، من  فقط عامًا٢٧لصين ا سوف يستلزم ،١٨ لديهافئة المسنين

ص ، ستكون نسبة األشخا٢٠٥٠حلول عام وب.  في المائة٢٠ إلى ١٠السكان فوق سن الستين من 
آما أن السكان في أستراليا ونيوزيلندا يتقدمون . المسنين في تايلند مساوية للنسبة في الواليات المتحدة

، سوف تصل نسبة األشخاص في سن الستين وما فوق ٢٠٥٠ وبحلول عام ؛في السن بشكل سريع
آثر ان من أسوف تكون اليابو.  على التوالي في المائة٢٩٫٣ و في المائة٢٨٫٤إلى في هذه البلدان 

 .الستينما فوق سن  من السكان  في المائة٤٢ عامًا ونسبة ٥٣ يبلغ يمع متوسط عمر ،تشيخًاالبلدان 
سوف و. ال يزال معتدًال في االقتصادات الكبرى مثل الهند وإندونيسياشيخوخة إال أن معدل ال

ان أخرى مثل وهناك بلد. ٢٠٣٠يتخطى حجم السكان في الهند حجم السكان في الصين قبل عام 
فيها السكان يتشيخ لديها فئات من السكان فتية نسبيًا وال يزال بنغالديش وماليزيا وباآستان والفلبين 

.  الديمغرافيهاال تزال بلدان غرب آسيا في المراحل األولى من تحولو. بشكل بطيء أو معتدل
 عام  في المائة٧٫١ فوق سن الستين في غرب آسيا إلىالمجموعة العمرية صل حصة يتوقع أن تو

 على التوالي  في المائة١٦٫١ و في المائة٨٫٨، مقارنة مع ٢٠٢٥ عام  في المائة١٠٫٤ إلى و٢٠٠٠
 .اآلسيويإلقليم إلجمالي ا

 يتوقع أن تصل نسبة النساء في ٢٠٥٠أآثر من الرجال، وبحلول عام عادة تعّمر النساء 
 السكان في آسيا، مقابل وعجممن م  في المائة١٢٫٤وما فوق إلى  سنة ٦٠المجموعة العمرية البالغة 

وبالنسبة لفئة األشخاص في سن الثمانين وما فوق، يظهر االختالف بين .  للرجال في المائة١٠٫٨
 السكان، بينما ال يشكل مجموع من  في المائة٣الرجال والنساء بشكل أآبر، فالنساء يشكلن نسبة 

 . في المائة١٫٧الرجال إال حوالي 
فمن جانب العرض، من المتوقع .  آثار هامة على العرض والطلب في سوق العملخوخةللشي

 ٢٠٠٠ في عام  في المائة٦١من )  عامًا٥٩ و١٥بين (األشخاص في سن العمل أن تنخفض حصة 
في الكثير من البلدان قد تتقلص القوى العاملة عني إن  مما ي- ٢٠٥٠ بحلول عام  في المائة٥٨إلى 

آثر إنتاجية من ألاالمجموعة العمرية في اليابان، قد تنخفض حصة و. سنة القادمةخالل الخمسين 
———————— 

 :   أنظر 18
UNESCAP: Report on the Regional Survey on Ageing (June 2002), at  
http://www.globalaging.org/ruralaging/world/reporto.htm . 

الشيخوخة مسألة من 
 مسائل قضایا الجنسين

اآلثار على العرض 
 والطلب في سوق العمل

 )بالنسب المئوية(  توزيع السكان بحسب المجموعة العمرية في آسيا  ٢-٢الشكل 
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 بحلول  في المائة٤٩٫٢ وإلى ٢٠٢٥ بحلول عام  في المائة٥٥٫٤ إلى ٢٠٠٠في عام  في المائة ٦٤
إلى حد وقد تتبع الصين وجمهورية آوريا وسنغافورة وسري النكا هذا االتجاه، ولو . ٢٠٥٠عام 
 .والعشرينحادي ع الثاني من القرن الفي الربأقل، 

وخالل . أما من جانب الطلب، فسيحصل تحول إلى الخدمات والمنتجات لألشخاص المسنين
للعمل في مجال المستعدين عدد العمال المحليين في كون هناك نقص الخمسين سنة القادمة، قد ي

ين والخدمات المؤسسية ألشخاص المسنين مثل مراآز الرعاية الصحية للمسنتوفير الخدمات ل
 ومن شأن ذلك أن يثير مسألة هجرة العمال .الرعاية في المنازل للمسنين اتواالجتماعية وخدم

 ".عملية التقدم في السنلتخفيف وطأة "
فقد حسنت العديد من البلدان اآلسيوية نظم . أهمية أآبر في هذا السياقللحماية االجتماعية 

نطاق القيام بذلك، وشددت بشكل خاص على توسيع في صدد  أو هيلديها الضمان االجتماعي 
تعلق بشكل خاص أما شواغلها فت .١٩التغطية لتشمل األشخاص الذين لم يستفيدوا بعد من النظم القائمة

في السن، سيكون السريع تقدم ال مع -تمويل مثل هذه النظم ببالحجم الكبير لالقتصاد غير المنظم و
سيكون هناك عدد ذين يساهمون في تمويل صندوق الضمان االجتماعي وهناك عدد أقل من الناس ال

وهناك مسألة أخرى تتعلق بقضايا الجنسين وهي .  اإلعانات إلىحتاجوناألشخاص الذين يمتزايد من 
التمييز المزمن  نتيجة -استضعافًا المسنين سوف يصبحن أآثر غالبية أن النساء اللواتي يشكلن 

 وفي األسر المعيشية الفقيرة أو المؤلفة من شخص واحد، تعاني غير المنظموالتمرآز في االقتصاد 
 أقل للحصول على الحماية االجتماعية بالرغم من أنهن في أمس الحاجة النساء المسنات من فرص

 .إليها
قدرة  وبسبب عدم .المسنينإعانات معاشات ومسألة إن تحدي الحماية االجتماعية ال يشمل فقط 

 تمديد الحياة العملية وتعزيز فيالتحدي كمن  ي،"واقاعديت"بأودهم آي على القيام مسنين الكثير من ال
في مرحلة وشبكات الحماية والسالمة االجتماعية ليست مهمة فقط . قابلية االستخدام للعمال المسنين

 التي بعد األزمة الماليةو. ، بل في جميع مراحل الحياة العصيبة التي يمر بها اإلنسانالشيخوخة
ما إذا آانت بلدان آثيرة قادرة على تأمين نظام للضمان قضية مسألة معرفة شهدتها آسيا، لم تعد ال

 . وجود مثل هذا النظامعدماالجتماعي بل ما إذا آانت تستطيع تحمل 

 تحدي الفقر
، ١٩٩٩ في  في المائة٢٥ إلى ١٩٩٠ في  في المائة٣٧بالرغم من تدني فقر الدخل من نسبة 

 مليون أو أآثر من ثلثي الفقراء في العالم الذين يعيشون بأقل من ٧٦٧ال آسيا تضم حوالي ال تز
مليارين من الفقراء تضم آسيا فإن إذا ارتفع خط الفقر إلى دوالرين في اليوم، و. دوالر واحد في اليوم

 .أو أآثر من ثالثة أرباع الفقراء في العالم
 إلى خط الفقر نااستندوإذا .  المعنيةالبلدانويات أداء مست مختلف حجب اإلقليمية تالبياناتإن 

وبين عامي . على الفقر في ماليزيا وجمهورية آورياعليًا تم القضاء فيكون قد ، ًا واحدًادوالرالبالغ 
النصف أآثر من خفض عدد الناس الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد إلى ان، ٢٠٠٢ و١٩٩٠

 قد كون الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفيةي وبالتالي  - ند وفيتنامفي الصين وأندونيسيا وتايال
 . ٢٠جمهورية الو الديمقراطية الشعبية والفلبين على وشك أن يحققا هذا الهدف أيضًاو. تحقق

 ًادوالرالبالغ بالرغم من تراجع خط الفقر و. يتمرآز أآبر عدد من الفقراء في جنوب آسياو
، تبقى حصة جنوب آسيا ٢٠٠٣ عام  في المائة٢٨٫٤ إلى ١٩٩٠ عام ي المائة ف٤٠٫٩ من ًاواحد

 وبالرغم من عدم إمكانية االعتماد على .٢١)بعد أفريقيا جنوب الصحراء(ثاني أآبر حصة في العالم 
———————— 

 العمل الالئق في آسيا، تقرير عن النتائج للفترة :انظر القسم المتعلق بالحماية االجتماعية في مكتب العمل الدولي    19
/ ، تقرير المدير العام، الجزء األول، االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر، بوسان، تشرين األول٢٠٠٤-٢٠٠١

 .٢٠٠٥توبر أآ
 :   أنظر 20

UNESCAP: Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2004 – Asia-Pacific economies: 
Sustaining growth and tackling poverty (New York, 2004), pp. 245-246. 

 :أنظر    21
ILO: World Employment Report 2004-05: Employment, productivity and poverty reduction (Geneva, 
2005). p. 54. 

تحدي الحمایة 
 االجتماعية

تضم آسيا ثلثي الفقراء 
 في العالم
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 من السكان يعيشون في الفقر في  في المائة٢٥، يعتقد أن أآثر من الهادئفي المحيط بيانات موثوقة 
 لستي - تيمورجمهورية باتي وميكرونيزيا وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وفيجي وآيري
في غرب آسيا، شكلت نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد و .٢٢وفانواتوالديمقراطية 
 .٢٣ على سبيل المثال في اليمن في المائة٤٠ واألردن في  في المائة١٠يوميًا حوالي 

تضم آسيا لوحدها ثلثي و. في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية الفقر أآثر انتشارًاإن 
حتى في البلدان و .٢٤ وهم يتمرآزون بشكل رئيسي في جنوب آسيا،فقراء المناطق الريفية في العالم

الصغيرة مثل آمبوديا، تشكل نسبة الفقر في المناطق الريفية ضعف نسبة الفقر في المناطق 
ان الكبرى مثل الصين وإندونيسيا، تراجع الفقر بشكل سريع في المناطق  وفي البلد.٢٥الحضرية

 .في األريافواسع االنتشار الحضرية بينما ال يزال 

 " العاملونالفقراء: "صميم المشكلة
المحددة الدولية العتبات يقوم الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية على الفقر استنادًا إلى 

وباإلضافة إلى الفقر على . ن في اليوم واستنادًا أيضًا إلى الخطوط الوطنية للفقردوالر أو دوالريب
في آسيا، آما و". ينالعاملفقر " من هنا مفهوم - أساس الفرد، من المهم دراسة تفشي الفقر بين العمال

بكات ال وجود لش للحماية االجتماعية أو آفؤةالنامية األخرى حيث ال وجود ألية نظم ألقاليم في ا
ن من أ وال بد لهم ظاهر، ال يستطيع الفقراء أن يبقوا عاطلين عن العمل بشكل ةاالجتماعيالسالمة 

والمشكلة في حد ذاتها ال ترتبط بغياب النشاط . يعملوا للبقاء على قيد الحياة وإعالة عائالتهم
أغلب الفقراء يعملون و. المتدنية لهذا النشاطاإلنتاجية المنخفضة واألجور قدر ما ترتبط باالقتصادي ب

 إنتاجية ضعيفة وأجور متدنيةفي وظائف ذات  ولكن - وعلى األرجح بشكل شاق ولساعات طويلة -
لو آان باستطاعة أولئك الذين يعملون في الفقر أن يجنوا و. مح لهم بإعالة أنفسهم وعائالتهمتسال 

عمالة الالئقة والمنتجة آهدف آسيوي لذا يرآز التقرير على ال - إذذاكالفقر النخفض أآثر من عملهم 
 .وآوسيلة مستدامة للخروج من الفقر

 بأنه مجموعة األشخاص المستخدمين الذين يعيشون ،"فقراء العاملونال ":يعّرف مفهومو
، آانت نسبة العمال ٢٠٠٣في و .٢٦ تحت خط الفقرها يعيشونأفراديقدر أن ضمن أسرة معيشية 

الشرق األوسط  في  في المائة٢٫٩د في اليوم من إجمالي العمالة الذين يعيشون بأقل من دوالر واح
 في ٣٨٫١في شرق آسيا و في المائة ١٧شرق آسيا و  في جنوب في المائة١١٫٣ووشمال أفريقيا 

 من  في المائة٨٧٫٥فإن حتى عند اعتبار دوالرين في اليوم خط الفقر، و.  في جنوب آسياالمائة
 ٥٨٫٨(وا جني ما يكفي إلخراج أنفسهم وعائالتهم من بؤرة الفقر العمال في جنوب آسيا لم يستطيع

 الشرق  في  في المائة٣٠٫٤ في شرق آسيا و في المائة٤٩٫٢شرق آسيا و  في جنوبفي المائة
 .٢٧)األوسط وشمال أفريقيا

 ٧٦٧تشكل النساء أغلبية الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد في اليوم ويصل عددهم إلى 
الفقر ) ب(النساء يعانين من الفقر أآثر من الرجال؛ ) أ: ( ما يلي"تأنيث الفقر"يعني و. مليون شخص

هناك اتجاه نحو انتشار المزيد من الفقر بين النساء، ) ج(الرجال؛ بين  ه النساء أآثر حدة منبين
 من  العديدضررتلقد تو. معدالت األسر المعيشية التي تعيلها أنثىالرتفاع السيما الفقر المصاحب 

———————— 
 .ADB: Responding to the priorities of the poor, op. cit., p. 5:   أنظر    22
 :أنظر    23

United Nations Development Programme (UNDP): The Millennium Development Goals in Arab 
countries – Towards 2015: Achievements and aspirations (New York, Dec. 2003), p. 5. 

 :   أنظر 24
UNESCAP: Sustainable social development in a period of rapid globalization, op. cit., p. 52. 

 :   أنظر 25
idem: Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2005: Dealing with shocks (New York, 
2005), p. 194. 

 :أنظر    26
Key indicators of the Labour Market (KILM), Third Edition (Geneva, 2003), p. 722. See also N. 
Majid: The size of the working poor population in developing countries, Employment Paper 2001/16, 
at http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/publ/ep01-16.htm . 

 .ILO: World Employment Report 2004-05, op. cit., table 1.2, p. 24:  أنظر    27

ارتباط الفقر باإلنتاجية 
 المنخفضة

 للفقر طابع نسائي
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، السيما في المناطق إلنتاج واالستهالكعلى ار التجارة يتحرمن آثار النساء أآثر من الرجال 
آما أن . الحماية االجتماعية وحماية العمالالتخفيضات في  آما تأثرن باألزمات المالية وبالريفية،

 فالنساء :عميق بشكل ةالمساواة بين الجنسين المتجذرفي مواطن عدم التغيير لم يطرأ بشكل سريع 
بين المكاسب ي هائلة فأعمال الرعاية وال يزال هناك فجوات يضطلعن بصورة رئيسية بحتى اآلن 

 .الرجل والمرأة
شكل على الفقراء، فهم الذين يعيشون في المناطق األآثر عرضة أقسى معظم النكبات تؤثر ب
صيل بأسعار مخفضة ة، وهم المعرضون إلى بيع المحااشهشاألشد للكوارث، وفي المساآن 

باإلضافة .  يستندون إليهاأمانآما أنهم ال يملكون أية شبكات .  للبطالة في فترات األزماتهوعرض
ن ألفية اأي صدمة خارجية صغيرة آإن  في معيشتهم، فونظرًا إلى أنهم على حدود الكفافإلى ذلك، 

فخالل األزمة المالية التي .  فقط هم المعرضونالمدقعونولكن ليس الفقراء . في حد ذاتهتهدد بقاءهم 
في و. مفاجئ بشكل اء مليون شخص فقر٣٠، أصبح حوالي ١٩٩٨-١٩٩٧في الفترة حدثت 

 من األشخاص الذين آانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطى  في المائة٦٤  تحولجمهورية آوريا،
 بذلك مجموعة من  إلى فئة السكان ذوي الدخل المنخفض، وأنشئت، ماليين شخص٦ البالغة المتمكنة

 .٢٨"االنتقاليينالفقراء  أو "الفقراء الجدد"
التحدي المستمر برزت  أ٢٠٠٤ديسمبر / آانون األول ٢٦إن آارثة تسونامي التي وقعت في 

ووفقًا .  الفقر بشكل مستداماالستضعاف لتخفيف حدةللفقر وسلطت الضوء أيضًا على أهمية معالجة 
" الفقراء الجدد" مليون شخص إلى صفوف ١٫٥ضم ما يناهز انلتوقعات مصرف التنمية اآلسيوي 

 باإلضافة إلى خسارة مصادر آسب الرزق للناس الذين هم على حافة الفقر ،بعد آارثة تسونامي
  .)٣-٢اإلطار (

جمالي للفرد من الناتج المحلي اإلفي العراق، مثًال، انخفض ف. الفقر مرتبط أيضًا بالنزاعات
وقد ارتفعت .  دوالر في التسعينات١٠٠٠ريكي في الثمانينات إلى حوالي  دوالر أم٥٠٠٠حوالي 

.  من القوى العاملة من دون عمل في المائة٤٠اآلن نسبة الفقر بشكل حاد مع وجود أآثر من 
يتضمن العمال " (ينمعدل بطالة ل"والظروف سيئة أيضًا في األراضي العربية المحتلة مع وجود 

 . ٢٠٠٤٢٩ عام في المائة ٣٢٫٦وصل إلى ) اليائسين
إن أوجه عدم المساواة الكبيرة . ال يمكن الفصل بين تحدي الحد من الفقر وتحدي اإلنصاف
وتشير البيانات المتوفرة إلى أن . تعيق النمو االقتصادي وتفرض حواجز تحول دون الحد من الفقر
 .٣٠عدم المساواة في المداخيل آخذ في االزدياد في الكثير من بلدان آسيا

وتعرض غرب آسيا أآبر قدر من التفاوت في المداخيل بين الكيانات االجتماعية أو 
. المجموعات المرتبطة باألسواق الخارجية من خالل النفط أو المجموعات التي أصبحت مهمشة

ومن الشواغل المهمة في المنطقة أن األفراد المهمشين في عملية التنمية وتوزيع الثروات سوف 
يزًا من الناحية الثقافية عن أولئك الذين يطورون القيم الغربية، وقد يتمسكون بثقافتهم يزدادون تما

 .  ٣١آشعوب أصلية في سعيهم إلى المساواة
ويمكن اإلشارة إلى أمثلة مستقاة من البلدان اآلسيوية إلظهار الرابط بين التقدم المحرز في 

وعلى سبيل المثال، نجحت ماليزيا، . م للفقرتقليل أوجه عدم المساواة في الدخل والتخفيض المستدا
من أجل إعادة التوزيع االقتصادي واالجتماعي في " السياسة االقتصادية الجديدة"بعد اعتماد 
  بـد مقلـة عنـي المائـ ف١٨ في المائة من السكان إلى ٦٠ي ـن حوالـر مـض الفقـي تخفيـالسبعينات، ف

———————— 
 :   أنظر 28

UNESCAP: Sustainable social development in a period of rapid globalization, op. cit., p. 14. 
، تقرير المدير العام، ملحق، مؤتمر العمل الدولي، ي العربية المحتلةوضع عمال األراض: مكتب العمل الدولي    29

 .٢٠٠٥، جنيف، ٩٣الدورة 
 اقتصادًا توفرت لها بيانات نسبية تقريبًا، سجل تحسن بسيط في أربعة بلدان فقط في مؤشرات عدم ١٣من أصل     30

 .خرى خالل العقدين األخيرينالمساواة في المدخول، في حين تدهور الوضع بالنسبة للبلدان التسعة األ
UNESCAP: Sustainable social development in a period of rapid globalization, op. cit., p. 30. 

 :   أنظر 31
UNESCWA: Survey of economic and social developments in the ESCWA Region 2004, op. cit., p. 3. 

الفقر مرتبط ارتباطًا 
 وثيقًا باالستضعاف

 النزاعاتالفقر مرتبط ب

ال یمكن الحد من الفقر 
بشكل فعال من دون 
 معالجة عدم المساواة
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 ٣-٢اإلطار 
 أثر تسونامي على الفقر

/ آانون األول ٢٦ان لكارثة تسونامي التي وقعت في آ
 أثر اقتصادي حاد على الصعيدين المحلي ٢٠٠٤ديسمبر 

 بعدد آبير من الناس الذين آانوا يعانون توالمجتمعي، فقد أود
إن الخسارة المفاجئة التي . سابقًا من الفقر إلى حاالت أشد فقرًا

 ألنشطةد شّلت اتكبدها الناس من بيوت وممتلكات أخرى وعمل ق
اليومية، ويتوقف توسع وطول عملية االنتعاش على القطاع المتأثر 

عدة المحلية قد تستلزم المجتمعات و.  عملية االنتعاشإدارةوآيفية 
يبين و. سنوات الستبدال المهارات التي ضاعت في هذه الكارثة

الجدول أعداد الفقراء الذين أصبحوا تحت خط الفقر نتيجة للكارثة 
 . خمس بلدان من أآثر البلدان تأثرًافي

في أندونيسيا، تترآز حدة الفقر من الناحية الجغرافية في و
 وشمال سوماترا ومن الناحية القطاعية في الزراعة آتشيهمنطقة 

عدد الفقراء قد ارتفع أآثر من يكون ويتوقع أن . ومصائد األسماك
الوطني  معدل التعداد نقطة مئوية إلى ٠٫٥مليون، أي بزيادة 

  . لألشخاص
في سري النكا، أصابت الكارثة المجتمعات التي تقوم و

. على صيد األسماك وصغار التجار والمنشآت الموازية للساحل
لقد آان لهذه الكارثة أثر آبير على السكان الذين خسروا عملهم، 

  في المائة٨٠السيما في قطاع صيد األسماك، الذي يضم أآثر من 
يتوقع أن تكون الكارثة قد و.  في الوظائفئرمن إجمالي الخسا

وقد أدى ذلك إلى زيادة  ٢٨٧ ٠٠٠ زادت عدد الفقراء بحوالي
 .نقطة مئوية ١٫٤ زهاء بلألشخاصالوطني معدل التعداد 

لديف، سّبب التسونامي أضرارًا جسيمة في البنية افي مو
التحتية، وقد أصيب آل من قطاع صيد األسماك والسياحة بشكل 

 ٢٢ بشكل حاد من لألشخاصالوطني معدل التعداد وارتفع . حاد
، مما عكس زيادة في عدد الفقراء  في المائة٣٥إلى  في المائة

 .فقير ٣٩ ٠٠٠ بلغت
 ٦٤٤ ٠٠٠ بزهاء أن عدد الفقراء في الهند قد ارتفع درقوي
أندرا براديش وآيراال وبونديشيري لمتأثرة مثل واليات افي ال

 ال يغير لكبيروهذا الرقم ا. مان ونيكوبارأنداوجزر وتاميل نادو 
 بشكل آبير ومرد ذلك الكثافة لألشخاصالوطني معدل التعداد 

 .السكانية الكبيرة في الهند
ازداد  أن يكون عدد الفقراء قد درفي تايلند، من المقو
 .فقير ٢٤ ٠٠٠بزهاء 

آان لكارثة تسونامي أثر أيضًا على األفراد في و
الذين آانوا تحت خط الفقر قبل وقوع هذه المناطق المتأثرة و

بؤرة الفقر العميقة بسبب قلة إلى الكثيرون انحدر لقد . الكارثة
 ةالصحيمرافق السلع األولية والخدمات األساسية، مثل توفير ال

 .والرعاية الصحية
لخسائر في األرواح من ابالرغم من النسبة العالية و

للكارثة  اإلجمالي صادياالقتثر األوالممتلكات والتشرد، آان 
محدودًا نوعًا ما ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى أن الضرر 

وليس المراآز  المناطق الريفيةاقتصر إلى حد آبير على 
ثيفة آاالقتصادية األساسية والمراآز الصناعية الحضرية 

الفعالة  اتواالستجابهائًال الفقر آان على ثر األالسكان، إال أن 
يجب على الحكومات و. د من أثر الفقرالسريعة حاسمة للحو

المرآزية والمحلية والمجتمع الدولي العمل سوية للتصدي 
جمالي، اإلصعيد العلى و. للمشاآل المباشرة وطويلة األجل

في سليمة لحكومات أن تعتمد إدارة اقتصادية آلية ل ينبغي
، فكلما )٧في شكل  (محاولة للتوصل إلى عملية انتعاش سريعة

. آلما زاد األثر سوءًا على الفقراءنتعاش ة االطالت عملي
في على الصعيد القطاعي، سوف تساعد المشارآة المحلية و

 وإعطائها إلحاحًاتحديد البرامج األآثر على اتخاذ القرارات 
ومن شأن الجهود المبذولة إلنشاء سلطات مستقلة . األولوية
عملية أن تسرع في نتعاش  االألموال االستخدام الشفاف تضمن

هناك و. ألنها تمّكن من تنفيذ البرامج بطريقة أفضلنتعاش اال
 بين لتوصل،برامج هادفة من جانب الحكومات لإلى حاجة 

 المدارس والمراآز وفيرتوليد العمالة وتإلى جملة أمور، 
 العامة ألشغالإن توليد العمالة من خالل برامج ا. الصحية

تية مفيدة اجتماعيًا يمكنها أن تنتج المداخيل وتقيم بنى تح
 .وتستأنف عملية النمو

 إن تدفق المساعدات والتزام الحكومات في عم،بشكل أو
 المتأثرة في تخطيط وتنفيذ برامج إعادة التأهيل يوفران بلدانال

فرصة إلعادة تنشيط العزم الجماعي إلقامة البنية التحتية 
 مبكروتطوير التعاون اإلقليمي حول وضع نظام تنبيه 

الناس انتشال الهزات األرضية وآوارث تسونامي ول بحصو
 ليس فقط من أصبحوا فقراء بعد آارثة تسونامي بل ،من الفقر

إعادة البناء " بعبارات أخرى، - أيضًا من آانوا فقراء قبل ذلك
 ".بشكل أفضل

 مؤشرات الفقر وآثار الفقر لكارثة تسونامي

السنة  البلد
 األساسية

إجمالي السكان 
 )باآلالف(

عدد الفقراء 
 ،)باآلالف(

 الوطني معدل التعداد 
  (%)لألشخاص

العدد اإلضافي 
 ،)باآلالف(للفقراء 

 الوطنيمعدل التعداد 
 لألشخاص الجديد

(%) 

 18.7 035 1 18.2 584 38 000 212 2002 أندونيسيا

 26.6 287 25.2 355 4 280 17 1995 سري النكا

 35.0 39 22.0 66 300 2004 مالديف

 26.2 644 26.1 261 261 000 001 1 1999 هندال

 9.8 24 9.8 216 6 63.430 2002 تايلند

 :المصدر
Citigroup: Asia Pacific Economics: Economic impact of the tsunami (2005), cited in ADB: Asian Development Outlook 2005, 
op. cit., pp. 20-21.
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إصالح ين أجراها البنك الدولي إلى أن المقاطعات التي بدأت فترة وأشارت دراسة عن الص. ٣٢القرن
فقد : في عملية الحد من الفقرة مزدوجة عدم المساواة واجهت عقبمرتفعة نسبيًا من أوجه بتتسم 

إن المعايير التي .  ذلك النموولم يستفد الفقراء آثيرًا من أرباحأقل في أعقاب ذلك عانت من نمو 
اقتصاد زاد فيه إلى رين عامًا قد تكون فقدت مع مرور الزمن آل ما يمت بصلة ت الفقر منذ عشدحد

التنمية قد تكون الصين في طور دخول مرحلة من  و- طوال الفترة متوسط الدخل أربعة أضعاف
 . ٣٣النسبي وليس الفقر المطلق أهم شواغلهايشكل فيها الفقر 

 تحدي العمالة
  لتوفير وظائف أآثر وأفضلالضغوط

لفقراء العاملين من الداخلين الجدد إلى سوق العمل وللمعدل المرتفع من اًا للعدد الكبير نظر
على التغيرات السريعة في اإلنتاج العالمي للسلع والخدمات، يقوم أآثر فأآثر واعتماد أسواق العمل 

 .والنساءالتحدي األآبر بالنسبة آلسيا على خلق فرص آافية للعمل الالئق والمنتج، خاصة للشباب 
إن النسبة . نوعية العمالةعلى أهم، يقوم بصورة والتحدي ال يقوم على تحسين الكمية فقط، بل 

زيادة اإلنتاجية إذا جعل من المهم بمكان في آسيا تمن العمال الفقراء بين مجموع المستخدمين العالية 
آذلك، إيالء االهتمام ية ومن األمور الحاسمة األهم. ما آان يراد الحد من الفقر بطريقة مستدامة

تكاثف لحماية سالمة وصحة العمال، السيما في الظروف التي قد تؤدي فيها العولمة السريعة إلى 
." أن يكون عمًال آمنًامن لعمل الالئق ال بد ل "-ظهور مخاطر جديدة للسالمة والصحة المهنيتين و
عامل في آسيا سنويًا من جراء حوادث  منظمة العمل الدولية، يتوفى حوالي مليون ديراتوفقًا لتقو

تتأثر إنتاجيتهم ونوعية حياتهم الذين غيرهم  ينهذا فضًال عن الكثير - وأمراض ذات عالقة بالعمل
 .مخاطر تتعلق بالسالمة والصحة المهنيتينل لظروف عمل سيئة وهمعرضبفعل ت
وآان . فتاح ونمو بشكل متسق مع ما توصلت إليه من انالةلم تنجح آسيا في خلق فرص عمو

إلى  ٢٠٠٤ - ١٩٩١للفترة الدولية  منظمة العمل ديراتتشير تقو. عامل المرونة منخفضًا في العمالة
 الهادئلجنوب شرق آسيا والمحيط  ٠٫٤١لشرق آسيا و ٠٫٠٩أن مرونة العمالة لنمو النواتج بلغت 

اللجنة االقتصادية  أجرتو. لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٠٫٠٩ لجنوب آسيا و ٠٫٣٣و
دراسة قامت باحتساب عامل المرونة في  التابعة لألمم المتحدة الهادئ واالجتماعية آلسيا والمحيط

 للسلع ةلمصدرالقتصادات الجديدة ا اآلسيوية التي تعتبر من أنجح االقتصاداتالعمالة لعدد من ا
 وقد استنتجت .البلدان الناميةى علد توزيعها يعأنه أفترض يالمصنعة وأهم مقصد لفرص العمل التي 

إن رجحان المرونة المنخفضة للعمالة فيما يتعلق : "الدراسة أن عامل المرونة في العمالة منخفض
 . ٣٤"ؤِد بشكل مالئم إلى توسع العمالةيبالناتج يشير إلى أن هيكل النمو في ظل العولمة والتحرر لم 

فرص لم يقابله خلق  شرق آسيا في تشير االتجاهات األخيرة إلى نمو اقتصادي آبيرو
السنة في في   في المائة٦٫٣(لقد زادت إنتاجية العمال بشكل مطرد خالل العقد األخير . ٣٥العمل

والمنطقة دون ) الصين ( في هونغ آونغ في المائة١٫٧ في جمهورية آوريا و في المائة٤٫٣الصين و
لكن البطالة استمرت في التزايد . ئية لأللفية من األهداف اإلنما١اإلقليمية على وشك أن تحقق الهدف 

جمهورية في و". غير المولد للوظائفالنمو "في الصين وجمهورية آوريا مع وجود ما أطلق عليه 
ع إذ إن يصنتقطاع ال" تفريغ"مهمة أال وهي يثير هذا األمر شواغل آوريا على وجه الخصوص، 

 بإعادة الشرآات من الصين حيث قام العديد من تواجه منافسة حادةآثيفة اليد العاملة الصناعات 
———————— 

 :   أنظر 32
UNESCAP: Sustainable social development in a period of rapid globalization, op. cit., p. 32. 

 :   أنظر 33
M. Ravallion; S. Chen: “Learning from success: Understanding China’s (uneven) progress against 
poverty”, in Finance and Development (Washington, D.C.) Dec. 2004, pp. 16-19. 

 :   أنظر 34
UNSCAP: Sustainable social development in a period of rapid globalization, op. cit., pp. 72-75. 

 : لخصت الفقرات حول اتجاهات العمالة في المناطق دون اإلقليمية من    35
ILO: World Employment Report 2004-05, op. cit., section 1.2; ILO: Global Employment Trends, 
(Geneva, 2004) and Global Employment Trends Brief, February 2005, at: www.ilo.org/trends . 

انخفاض عامل المرونة 
 في العمالة
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 بالرغم من أن ارتفاع آلفة اليد العاملة في - لالستفادة من اليد العاملة األقل آلفةالمواقع توزيع 
إذا و. ٤-٢اإلطار ، آما يتبين في القيام باألعمال هناك" الرخيص " غيرمنبات الصين قد يعني أنه 

 ًالتفصيأآثر رى أن من المهم اإلشارة إلى ضرورة القيام بأبحاث ، ن٤-٢ألقينا نظرة على اإلطار 
تشكل اليد العاملة المنخفضة ال تكاليف أن حقيقية ولتأآيد زيادة تكاليف وحدة العمل الظاهرة لتأآيد 

وهناك سبب مهم آخر وهو خدمة السوق المحلية . السبب الوحيد لالستثمار األجنبي في الصين
 . ٣٦الواسعة

 ٤-٢اإلطار 
 ؟يةنافسالت قدرتهاهل تخسر الصين :  وزيادة التكاليفاليد العاملةالنقص في 

 مليار نسمة؟ قد ١،٣هي التي تضم ومن نقص في العمال، فعليًا  أن تعاني الصين يمكنهل 
في جنوب و. يتجه الجواب بشكل متزايد نحو اإليجاب، في العديد من أهم أجزاء اقتصادها المزدهر

والنقص في اليد . التقديرات إلى نقص في اليد العاملة وصل إلى مليوني عاملشرق الصين، تشير 
مصدر اليد العاملة الرخيصة، ومفادها أنها العاملة يؤثر بسرعة على الصورة التي تعطيها الصين 

التي طالما آانت أساس و القائمة على طول الساحل تجهيز الصادراتويشكل تهديدًا على مناطق 
 ما يكفي من العمال عيينتتذمر المؤسسات في الجنوب من عدم استطاعتها تو. يملاإلنتاج العا

ومن المتوقع أن يسوء الوضع مع تزايد سرعة التحول . بكلفة قليلةوعمال المصانع اليدويين 
 .من جهة أخرىشديدة السرعة الديمغرافي من جهة، واستمرار تكاثر المصانع بالوتيرة الحالية 

بأشواط صل إلى مستوى األجور في تايلند وتجاوزها يألجور لد األدنى لالحهذا النقص رفع و
يجنى العمال الصينيون الذين يعملون في معامل صنع و. في بنغالديش وفيتنام وآمبوديا وأندونيسيا

. في أندونيسيا في المائة ١٥في فيتنام وأمثالهم  أآثر مما يجنيه العمال  في المائة٣٠األحذية الرياضية 
 اإلضافية إلعاناتافة إلى زيادة األجور، تقدم الشرآات في الصين مجموعة واسعة من اباإلض

إلى بلدان تكون التكلفة فيها أقل مثل إلنتاج انقل أخرى بآبرى  بينما تقوم شرآات ،لالحتفاظ بالعمال
كثير من إن ارتفاع التكاليف يؤدي إلى إثارة ال. فيتنام أو إلى داخل الصين حيث اليد العاملة أرخص

 .ة العالمياإلنتاجالمحافظة على موقعها التنافسي في نظم من الصين تمكن القلق حول آيفية 
، إلى حد يرتبط النقصو. هذا النقص في العمال ليست ذات أهميةالكامنة وراء إن األسباب 

 ؤثروان يإذ إن العمال المهرة يستطيعون أ -  المهارات المحددة والتدريبآبير جدًا، باالفتقار إلى
 وظيفة شاغرة وآل تقني ٨٨آل عامل ماهر وذو خبرة تقابله و. زيادة عروض العملبشكل حاد على 

 - أن المصانع لم تستثمر في تدريب العمال لصلةومن األسباب ذات ا. تقابله وظيفة شاغرةفي مصنع 
نها ال تتوقع من  وذلك يعود أساسًا إلى أ-" هناك ممارسات الستخدام العمال ولكن ليس لتطويرهم"

 متوسطب(من المناطق الريفية أن يبقوا طويًال ضمن الشرآة التي قامت بتوظيفهم مهاجرين العمال ال
 ).آخر سنة قبل االنتقال إلى عمل ٢٫١

من الصعب تأمين االستدامة لهيكل المناطق االقتصادية الخاصة في المناطق الساحلية و
ن وجود العديد من العمال الذين يعانون من البطالة الجزئية وبالرغم م. والمزودة بالعمال المهاجرين

 ذلك إلى االنتشار السريع ىويعز" (بحلم المهاجر"في األرياف، فهم واقعيون أآثر فأآثر فيما يتعلق 
لسفر آالف الكيلومترات بعيدًا عن عائالتهم لوغير مستعدين ) لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 . وظائف رتيبةللعمل ساعات طويلة في
يستفيد العمال و. ةالتنفيذياالختصاصات والسوق يزداد ضيقًا بالنسبة للعمال ذوي المهارات و

واحد من قام في شانزان، و.  في العمال ليطلبوا أجورًا مضاعفةحادوالتقنيون الماهرون من النقص ال
بتغيير عمله العام بيجين في تنفيذيًا موظفًا واحد من أصل اثني عشر وتنفيذيين موظفين أصل عشرة 

من المواضيع هي إن مسائل التوظيف واالستبقاء وإضفاء الطابع المحلي بالنسبة للموظفين . الماضي
 .  في الصينشرآاتالتي وضعت على رأس جدول أعمال الكثير من ال

 :دراالمص
T. Fuller: “Worker shortage in China: Are higher prices ahead?”, in International Herald Tribune, 20 Apr. 2005; idem: 
“The Workplace: Shoemaker, its workers and today’s global labor”, ibid. “China’s people problem”, in The Economist, 
14 Apr. 2005.  

———————— 
 في المائة من منتوجات الشرآات متعددة الجنسية في الواليات المتحدة الموجودة في ٧٠على سبيل المثال، يقدر أن     36

 .صديرهالصين يباع في السوق الصينية وما يتبقى يتم ت
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أآثر من نقطتين مئويتين معدالت البطالة بارتفعت ، جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئفي و
وما هو أآثر أهمية . أآثر انخفاضًا مما آانت عليه منذ عشر سنواتفهي السكان  إلى نسبة العمالةا أم

 وآان ال يزال منخفضًا بالمقارنة مع ٢٠٠٣ في المائة عام ٦٫٣الذي وصل إلى (من معدل البطالة 
ندونيسيا مرتفع، السيما في إقدر أنه هو معدل البطالة الجزئية الذي ي) أجزاء أخرى من العالم

في فوارق هائلة هناك و.  العاملينالفقراءفي معدل والفلبين، والذي يساهم في الزيادة المرتفعة نسبيًا 
وفي حين أن بلدان جنوب شرق آسيا قد حققت .  السيما في قطاع الزراعة،القيمة المضافة لكل عامل

بلدان الالمستبعد أن تقوم  من األهداف اإلنمائية لأللفية، من ١على وشك تحقيق الهدف أنها أو 
 .المحيط الهادئ بذلكالجزرية في 

في و .٣٧، آان لكارثة تسونامي أثر حاد على الوظائف وسبل المعيشة٢٠٠٤في نهاية عام و
 في ٦ وقد يزيد معدل البطالة مؤقتاًُ من دخله عامل عمله ومصدر ٦٠٠ ٠٠٠أندونيسيا، فقد أآثر من 

 ٤٠٠ ٠٠٠في سري النكا، وقع أآثر من و.  في المناطق المتضررة في المائة أو أآثر٣٠المائة إلى 
عامل في بؤرة الفقر بسبب خسارة وظائفهم وغير ذلك من أشكال االختالل، ويتوقع أن تصل نسبة 

من مصائد األسماك معيشية أسرة  ٣٠ ٠٠٠في تايلند، تعيش و.  في المائة أو أآثر٢٠البطالة إلى 
في الهند، تشير و.  وقد خسرت آل هذه األسر مصدر عيشها،ياحةأسرة من الس ٩٠ ٠٠٠وأآثر من 
  . مليون شخص فقدوا عملهم أو مصدر عيشهم٢٫٧أن حوالي إلى التقديرات 
السكان بشكل آبير خالل  إلى ، لم تتغير معدالت البطالة ونسب العمالةجنوب آسيافي و

نتاجية ومعدالت نمو الناتج المحلي أجريت تحسينات فيما يتعلق بنمو اإلو. السنوات العشر الماضية
 مما ساعد على خلق بعض الوظائف ولكن ليس بشكل يكفـي الداخليـن الجـدد إلـى -اإلجمالي الموحد 

 قطاعات وعبلم تستو. وأغلب الوظائف التي تم خلقها تتعلق باالقتصاد غير المنظم. سوق العمل
بشكل عام، ارتفع عدد الفقراء العاملين خالل و. تزايدةماإلنتاجية العالية إال القليل من القوى العاملة ال

من الممكن تحقيق هدف و. عدد المستخدمين في المائة من إجمالي ٤٠هذه الفترة وهو يشكل اآلن 
، ولكن قد يستلزم  بمقدار النصفتخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد

 بمقدار نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالرين في المائة لتخفيض ١٠معدالت نمو تفوق 
 .٢٠١٥فيما يتعلق بإجمالي العمالة بحلول عام  -وذلك يفوق بأشواط المعدالت السابقة  -صف الن

 ما يقارب عند مع تأرجح معدالت البطالة - الكثير من الضغوط في سوق العملغرب آسياواجه وي
ية على األقل، ووجود أعلى مستويات في البطالة بين الشباب في  للسنوات العشر الماض في المائة١٢

آانت مكاسب اإلنتاجية منخفضة نوعًا و. يًاسنوتزايد نسبة الشباب الداخلين إلى سوق العمل سرعة العالم و
بكثير  أعلى يد العاملةتتمتع البلدان المنتجة للنفط بمعدل إنتاجية للو .٣٨ما مقارنة مع أجزاء أخرى من آسيا
 مليون ١٠٠ما يقرب من  إلى ٢٠٢٠ أن تكون هناك حاجة في قدروي. من معدل البلدان غير المنتجة للنفط

وظيفة، وهو ما يشكل ضعف المستوى الحالي من العمالة، إن آانت غرب آسيا تسعى إلى توفير وظائف 
 . ٣٩وللعاطلين عن العمل الحاليينالقوى العاملة مناسبة للداخلين الجدد إلى 

  ترآيبة العمالةتغيير
وسجلت . ٤٠ )٣-٢الشكل (العمالة في آسيا النامية إلى تغيرات قطاعية بارزة أنماط تشير 

مهمة في حصة العمالة الزراعية في الصين وجمهورية آوريا وآمبوديا وأندونيسيا حاالت انخفاض 
 في ًانمواالقتصادات ع أسرين بمن العديد من هذه البلدان  وآان – وماليزيا والفلبين وتايلند وباآستان

مثل جمهورية آوريا ومنغوليا  - اآلسيوية وفي الوقت نفسه، شهدت بعض البلدان. المنطقة
———————— 

 :أنظر    37
ILO: Report of the Director-General: Fourth Supplementary Report: ILO response to the earthquake 
and tsunami disaster in the Indian Ocean, document GB.292/16/4, Governing Body, 292nd Session, 
Geneva, Mar. 2005. 

في التسعينات عبارة عن أداء ضعيف للناتج في وجه نمو سريع للقوى شمال أفريقيا الشرق األوسط وإن قصة "    38
 ."العاملة، مع نتيجة عدم تحسن الناتج لكل عامل أو تحسن ال يذآر

World Bank: Unlocking the employment potential in the Middle East and North Africa, op. cit., p. 6. 
 .١فحة المرجع نفسه، الص    39
أما قطاع الصناعة فيغطي العمل في المناجم . يشمل القطاع الزراعي الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك    40

ويشمل قطاع الخدمات التجارة بالجملة أو بالتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل . والمقالع والتصنيع والبناء والمرافق العامة
 .لتأمين والعقارات واألعمال التجارية والخدمات المجتمعية واالجتماعية والشخصيةوالتخزين واالتصاالت والمالية وا

أثر آارثة تسونامي على 
 خسارة الوظائف
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ومن جهة أخرى، زادت العمالة في قطاع .  تراجعًا في حصة العمالة الصناعية- وسنغافورة واليابان
 . وتايلند واليابانالخدمات في آل من الصين وجمهورية آوريا وماليزيا والفلبين وسنغافورة

في حد ذاته ، لم تتسم عملية التنمية االقتصادية في هذه البلدان بالطابع الصناعي مدبناء على ما تقو
 تصنيعتج في الانلحصل نمو او.  العمالة من الزراعة إلى الخدماتةحصانتقال فيما يتعلق بالعمالة، بل ب

م ستاففي هذين البلدين، . ماليزيا خير برهان على ذلكوحالتا الصين و. الخدماتآان في ولكن نمو العمالة 
وفي غرب آسيا . ٤١فأآثر نحو الخدمات الطابع الصناعي بشكل متزايد فيما اتجهت العمالة أآثرالناتج ب

 وظلت العمالة في ةملاعيد الآذلك، شرع القطاع الزراعي يفصل العمال ولم يعد يستوعب الفائض من ال
 . ٤٢ةلامالعاليد فيما قام قطاع الخدمات بدور رائد في استيعاب ، رآودع على يصنتقطاع ال
 المنافسة جعلتوقد . شملت إعادة الهيكلة في االقتصادات اآلسيوية نمو االقتصاد غير المنظمو

تعاقد من الباطن أو تتعامل مع التقوم ب  المتعددة الجنسياتنشآتلماالعالمية واإلنجازات التكنولوجية 
ومعظم .  األول والثاني والثالثمستوىدين من الورنتاج المكونات والمدخالت للممصادر خارجية إل

الصغر أو يعملون يعملون في المنشآت بالغة  ةمن نظم اإلنتاج العالميطرف األدنى دين في الورالم
العجز في العمل الالئق االقتصاد غير المنظم، أوجه تشمل و. في منازلهم في االقتصاد غير المنظم

يعترف بها القانون أو ال   التي الجزيةغير المنتجة وغير المسيئة النوعية والوظائف بيتعلق فيما 
القليل منها، باإلضافة إلى غياب الحقوق في تؤمن أو البتة يحميها والتي ال تؤمن الحماية االجتماعية 

 سهلة على وبالرغم من أن الروابط ليست.لتعبيرالقدرة على امكان العمل وعدم وجود التمثيل و
لقيام بوظائف غير جذابة على ا فال بد من االعتراف أن الفقر هو الذي يجبر معظم الناس ،٤٣الدوام

 .في االقتصاد غير المنظم وأن األجور المتدنية لهذه الوظائف تشكل دائرة مفرغة للفقر
تصاد غير إن مسائل التعريف والنقص في البيانات الشاملة والموثوق بها أمور تعّقد قياس االق

 في المائة من العمالة ٦٥لكن البيانات المتاحة تشير إلى أن العمالة غير المنظمة تشمل . ٤٤المنظم
 في المائة في أمريكا ٥١ في المائة في شمال أفريقيا و٤٨مقارنة مع (خارج قطاع الزراعة في آسيا 

لبلدان اآلسيوية التي تتوافر وبالنسبة ل).  في المائة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء٧٢الالتينية و
 في المائة ٨٣فيها البيانات، تصل نسبة العمالة غير المنظمة آحصة في القطاع غير الزراعي إلى 

 في ٤٢ في المائة في تايلند و٥١ في المائة في الفلبين و٧٢ في المائة في إندونيسيا و٧٨في الهند و
 .المائة في الجمهورية العربية السورية

 في االقتصاد غير المنظم هم إما أشخاص يعملون لحسابهم الخاص في منشآت إن العاملين
. أو غير مسجلة، أو أشخاص مستخدمون بأجر في وظائف غير منظمة/صغيرة غير منظمة و

ويتوفر آّم قليل من المعلومات حول العمال بأجر في االقتصاد غير المنظم، الذين يشملون العمال 
السيما (ل في الخدمة المنزلية والعمال خارج المؤسسات الصناعية اليوميين العارضين، والعما

والعمال غير المصرح عنهم والعمال غير المتفرغين أو المؤقتين من دون أية ) العمال في منازلهم
لكن اإلحصاءات المتعلقة بالعمل للحساب الخاص . عقود آمنة أو إعانات العمل أو حماية اجتماعية

 بحوالي ربع إلى ثلث إجمالي العمالة خارج الزراعة، وقد ٢٠٠٠ و١٩٨٠تشير إلى زيادة بين 
 إلى ١٣من (وفي غرب آسيا )  في المائة٥٠ إلى ٤٠من (ظهرت هذه الزيادة جليًا في جنوب آسيا 

———————— 
 ٧٫٣ في ماليزيا، ارتفعت حصة الناتج الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي ٢٠٠٢-١٩٩٣خالل الفترة     41

 نقطة مئوية ٢٫٥بحوالي وانخفضت حصة ناتج الخدمات . نقطة مئوية، لكن حصة العمالة الصناعية بقيت على حالها
 ٣٫٧وفي الصين، ارتفعت حصة الناتج الصناعي بحوالي .  نقطة مئوية٦٫٢ولكن حصة عمالة الخدمات ارتفعت بحوالي 

 نقطة مئوية، وارتفعت حصة ناتج الخدمات بحوالي ٢٫١نقطة مئوية في حين انخفضت حصة العمالة الصناعية بحوالي 
من الصعب تفسير البيانات القطاعية . ( نقطة مئوية٧٫٨ عمالة الخدمات بحوالي  نقطة مئوية في حين ارتفعت حصة٠٫٨

 ). في المائة٢٤٫٩ نسبة ٢٠٠١التي بلغت عام " غير المحددة بطريقة مالئمة"في الصين، إذ إنها ال تشمل العمالة 
 :أنظر    42

World Bank: Unlocking the employment potential in the Middle East and North Africa, op. cit., p. 
104. 

، ٩٠، التقرير السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة العمل الالئق واالقتصاد غير المنظممكتب العمل الدولي،     43
 .٤٢، جنيف، الصفحة ٢٠٠٢

 :انظر على سبيل المثال    44
ILO: Key Indicators of the labour market, op. cit., pp. 260-265; and ILO: Women and men in the 
informal economy: A statistical picture (Geneva, 2002). 
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 في ٤٤(وخارج القطاع الزراعي، يعتبر العمل للحساب الخاص سائدًا في التجارة ).  في المائة٢٤
 . ٤٥) في المائة٢٧(أو الصناعة )  في المائة٢٩(اع الخدمات أآثر منه في قط) المائة

النسبة المئویة للتغير في العمالة بحسب القطاع االقتصادي الرئيسي في بلدان مختارة بين    ٣-٢الشكل 
 ٢٠٠٠/٢٠٠١ و١٩٩٠
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 .ILO: Key indicators of the Labour Market, Third Edition, op. cit : المصدر
 

 
———————— 

 .ILO: Women and men in the informal economy, op. cit., pp. 22-23:  أنظر    45
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 تحدي عمالة الشباب
.  على الشباببشدةفي أجزاء أخرى من العالم، أثرت آما إن زيادة نسبة البطالة في آسيا، 

 من الشباب في سن العمل شرائح أآبر ضموتشير الدالئل الحالية أن المناطق دون اإلقليمية التي ت
وبالرغم من أن الشباب ).  ٤-٢الشكل (توقع األسوأ فيما يتعلق ببطالة الشباب ت) غرب وجنوب آسيا(

يميلون بشكل متزايد إلى تحصيل العلم لمدة أطول وأن معدالت مشارآة الشباب في القوى العاملة في 
 .تراجع بشكل مطرد، ازدادت الضغوط على خلق فرص العمل

ار ـر اإلطـانظ(م ـمن عمل األطفال فـي العال في المائة ٦٠باإلضافة إلى أن آسيا تشهد أآثر 
، ٢٠٠٣وفي عام .  في المائة من الشباب من دون عمل في العالم٥٢٫٢، فإنها تضم أيضًا )٥-٢

ووصلت نسبة بطالة . ٤٦ مليون شخص٤٦٫٤وصل عدد الشباب العاطلين عن العمل في آسيا إلى 
ويبقى التحدي األآبر لغرب . في العالم في المائة وهي أعلى نسبة ٢٥٫٦الشباب في غرب آسيا إلى 

 آسيا هو إيجاد عمالة منتجة للشباب، خاصة أنها تشهد آذلك أسـرع نمـو للقوى العاملة من أي منطقـة
ومن المشاآل األخرى ذات الصلة ببطالة الشباب هناك ارتفاع مستوى البطالة في . أخرى في العالم

 . ٤٧والعليا في غرب آسياصفوف المتخرجين من ذوي الدراسات المتوسطة 
 في ٧ في المائة إلى ٤٫٨، ارتفع معدل البطالة بين الشباب من ٢٠٠٣-١٩٩٣وفي الفترة 

 في ١٢٫٨ في المائة في جنوب شرق آسيا ومن ١٦٫٤ في المائة إلى ٨٫٨المائة في شرق آسيا ومن 
منطقة المحيـط وفي بعض البلدان الجزرية في .  في المائة في جنوب آسيا١٣٫٩في المائة إلى 

الهادئ، هناك من الشباب الذين يبحثون عن عمل سنويًا ما يصل إلى سبعة أضعاف مما يتيسر من 
 . ٤٨وظائف جديدة
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 ILO: Global employment trends for youth (Geneva, 2004), figure 5  :صدرالم

لغين عامًال جيدًا لتحديد آمية النواتج المختلفة بين وتشّكل نسب معدالت بطالة الشباب إلى البا
 وفي شرق آسيا، آانت نسبة تعرض شخص شاب للبطالة تفوق ثالث مرات. العمال الشباب والبالغين

وفي جنوب شرق آسيا، ارتفع معدل بطالة الشباب . ٢٠٠٣نسبة تعرض شخص بالغ لذلك في عام 
وقد شهدت جنوب . ٢٠٠٣ إلى ١٩٩٣ر سنوات من  خالل فترة عش٤٫٨ إلى ٣٫٩إلى البالغين من 

———————— 
 .ILO: Global employment trends for youth (Geneva, August 2004):  بيانات مستقاة من    46
 :     انظر 47

World Bank: Unlocking the Employment Potential in the Middle East and North Africa, op. cit., pp. 
92-93. 

 :   أنظر 48
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باب، ال سيما الشابات الش
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أما في . آسيا التفاوت األآبر مع تعرض الشباب للبطالة بنسبة ستة أضعاف تقريبًا مقارنة بالبالغين
 . أضعاف٣٫٣غرب آسيا، فقد بلغ التفاوت 

 ٥-٢اإلطار 
 الهادئ آسيا والمحيط إقليمعمل األطفال في 

يقدر أن ) ثناء غرب آسياباست(آسيا والمحيط الهادئ إقليم في 
، وهو أآبر عدد  عامًا١٥ مليون طفل عامل دون سن ١٢٧هناك 

 بين جميع المناطق في هذه المجموعة العمريةمن األطفال العاملين 
، بلغ إجمالي عدد األطفال العاملين في العالم ٢٠٠٠عام (في العالم 

 ون ملي٢١١  عامًا ما يقدر بزهاء ١٤-٥في المجموعة العمرية 
العدد الفعلي لألطفال العاملين حاليًا أعلى بكثير يعتقد أن و). طفل

الذين يعملون في أسوأ أشكال عمل األطفال إذا ما أدرجنا أيضًا 
، همسن وبالرغم من صغر. سنة ١٧ -١٥ة العمرية األطفال في الفئ

إال أنهم يعملون لساعات طويلة وغالبًا طيلة أيام األسبوع في 
 والبناء وأفران القرميد ومصائد األسماك وورش المناجم والزراعة

 .الدعارةبيوت تصليح السيارات وفي الخدمة في المنازل و

األسرة ومن العوامل التي تساهم في عمل األطفال فقر 
النفاذ إلى التعلم الفتقار إلى فرص واألمية وقلة الوعي وا

بالغين والمهارات األساسية ذات نوعية والمعدالت العالية لبطالة ال
اليد العاملة الرخيصة من جانب على طلب الالجزئية وبطالة وال

 أثناء لتجنيدبعض القطاعات االقتصادية والتمييز بين الجنسين وا
 .النزاعات السياسية والمسلحة والكوارث الطبيعية واألزمات

في أقرب وقت ممكن استئصال عمل األطفال ترآز جهود 
 :على

 فهي ال تتوافق مع على اإلطالق،ل أسوأ أشكال عمل األطفا  -١
لكل األشخاص تمامًا حقوق الطفل األساسية لدرجة أنها ممنوعة 

ا ـي آسيـل فـون طفـ ملي٦٫٦هناك على األقل و. ًاماع ١٨دون 
  ع أنواعـأسوأ أشكال عمل األطفال، بما في ذلك جمين ضحايـا ـم

 واستخدام ةـإلباحيألعمال اوالدعارة وا الشبيهة بالرق اتـممارسال
 األطفال تجنيد في أنشطة غير مشروعة واالتجار بهم واألطفال

 خالل النزاعات المسلحة؛
تعريفها  حسب ما جاء  الخطرة، األعمالعمل األطفال في  -٢

من األنشطة أن تكون  يمكن تيفي التشريع الوطني، وال
. همهاف بصحة األطفال ونموهم ورة مضرا، غير أنهلقانونيةا

آسيا والمحيط إقليم الخطرة األآثر شيوعًا في والقطاعات 
الهادىء تشمل العمل في الزراعة والمصانع الصغيرة والمناجم 

 وصناعة القرميد وتكسير الحجارة اتوالصيد والبناء والخدم
وصناعة األلعاب النارية والنقل وصناعة األقفال وإنتاج الزجاج 

انع والمعدات الجراحية وحياآة السجاد والعمل في مص
 مليون طفل ١٧١حوالي هناك على الصعيد العالمي، و.الكبريت

 مليون ٢٤٦من مجموع األطفال العاملين الذي يبلغ عددهم 
 منظمة العمل ديراتوأشارت تق. ن للعمل الخطروطفل، معرض

-٦في المجموعة العمرية  مليون طفل في آسيا ١٠٤أن الدولية 
 سنة ١٤-٥ة في المجموعة العمري مليون طفل ٦٢ سنة و١٧

 ١٣-٥المجموعة العمرية في و. يعملون في ميادين تعتبر خطيرة
 المجموعة ألي تمييز بين الجنسين، أما فيتقريبًا سنة، ال وجود 

 في المائة ٥٧ سنة، فتصل نسبة الفتيان إلى ١٧-١٥العمرية 
لقد قامت بعض .  في المائة٤٣بينما تصل نسبة الفتيات إلى 

ر عدد األطفال الذين يعملون في القطاعات البلدان في آسيا بتقدي
 ٤ مليون طفل من أصل ٢٫٤هناك ففي الفلبين، مثًال، . الخطرة

 سنة معرضون ١٧-٥عامل في المجموعة العمرية ماليين طفل 
 .ةرفي الهند، يعمل مليونا طفل في الصناعات الخطو. للخطر

 :بعض التقديرات الوطنية لألطفال العاملين

 سنة آخر تقدیر )بالمالیين) ( سنة١٧-١٥(األطفال العاملون  )بالمالیين) ( سنة١٤-٥( العاملون األطفال البلد

 03-2002 2.73 4.69 بنغالديش

 2001 0.76 1.516 آمبوديا

 1991 غير متوفر 11.28 الهند

 1999 3.439 1.437 إندونيسيا

 99-1998 غير متوفر 1.98 نيبال

 03-2002 0.032 0.037 منغوليا

 2001 1.84 2.18 الفلبين

 1999 0.45 0.48 سري النكا

 1996 غير متوفر 3.3 باآستان

مستقبل خال من عمل :  ؛ مكتب العمل الدوليILO: Every child counts: New global estimates on child labour (Geneva, 2002): المصدر
، مؤتمر العمل )باء(ظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، التقرير األول  التقرير العالمي المقدم بموجب متابعة إعالن مناألطفال،

، التقرير التقدم المحرز والتحديات: مكافحة عمل األطفال في آسيا والمحيط الهادئ: انظر أيضًا، مكتب العمل الدولي. ٢٠٠٢، جنيف، ٩٠الدولي، الدورة 
 .٢٠٠٥ الرابع عشر، المقدم إلى االجتماع األسيوي
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إن معدالت البطالة بالنسبة للنساء مقارنة . النساء الشابات معرضات للبطالة أآثر من الرجالو
في أجزاء و).  في المائة٨٫١ في المائة مقارنة بنسبة ٥٫٨( فقط في شرق آسيا دنىمع الرجال أ

 ٢٫١بالنسبة لمعدل البطالة ، يبلغ التفاوت بين الجنسين ٤ -٢أخرى من آسيا، آما يبدو في الشكل 
مرتفع بصورة  وهذا التفاوت ، نقطة مئوية في جنوب آسيا٢٫٩نقطة مئوية في جنوب شرق آسيا و

 .ط مئويةانق ٩ في غرب آسيا إذ يصل إلىخاصة 
إن اإلحباط يتزايد بشكل ". جبل الجليد" من نظور إال الجزء المكشوفةالبطالة المليست و

ق العمل الصعبة ببعض الشباب، ال سيما النساء منهم، إلى التخلي عن مستمر، آما تؤدي ظروف سو
وقادرون على بالرغم من أنهم على استعداد للعمل  -فكرة البحث عن عمل والبقاء خارج سوق العمل 

غياب الضمان االجتماعي والعائالت ظل  في هوالواقع العام هو أن. في حال توفرت لهم الفرصةذلك 
هؤالء جود عائالت عليهم أن يعيلوها، ال يستطيع معظم الشباب بل في ظل و ةالتي يمكنها مساعد

وال يبقى أمامهم إال أن .  أو أن يصيبهم اإلحباطعلى نحو مكشوفالشباب أن يبقوا عاطلين عن العمل 
 اتومثل هذا العمل غالبًا ما يكون في الخدم. يجدوا أي عمل أو مصدر رزق لكسب معيشتهم

صناعة المأآوالت الجاهزة أو البيع في أو في السياحة أو في الفنادق  وقليلة األجر منخفضة اإلنتاجية
 الهشةبالتجزئة أو مراآز االتصاالت أو العمل عن بعد أو الزراعة أو أشكال أخرى من العمالة 

من العمل وقبول أشكال " التنازالت"اضطر الكثير من الشباب إلى القيام ببعض و. وغير المنظمة
 لالستثمارات هدرًا ويمثل هذا التفاوت بين التعليم والعمالة  - نًا مما يتفق وتحصيلهم العلميأقل شأ

 ١٧ و١٥وهناك أيضًا تداخل بارز مع عمل األطفال ممن تتراوح أعمارهم بين . في الموارد البشرية
 . يعمل العديد منهم في أسوأ أشكال عمل األطفالوالذين سنة، 

من المناطق والحواضر آبر من المهاجرين الذين يتدفقون إلى المدن يشكل الشباب القسم األو
آما هناك عدد متزايد من الشابات اآلسيويات اللواتي يعملن في الخارج، . الريفية بحثًا عن العمل

إن تعرض هؤالء . اليد العاملة وصناعة الترفيهآثيفة السيما في خدمة المنازل والصناعة اإلنتاجية 
الوطنية في البرامج ، هو موضوع تزداد أهميته نوالتعديات، بما في ذلك االتجار بهإلى االستغالل 

للعمال المهاجرين " دمغةاألهجرة "جزءًا آيرًا من الشباب مثل ومن جهة أخرى، ي. والدولية
إن هجرة القوى العاملة الشابة من الجنوب إلى الشمال تحرم البلدان . المتعلمين والمهرة باتجاه الغرب

 .رأس المال البشريفي  هامرسلة من استثمارال

 عمالة النساء
في السنوات األولى من العولمة في آسيا، اعتبرت النساء المستفيد الرئيسي بسبب االتجاه نحو 

مشارآة في  تزايدًا آثيفًا ١٩٩٧-١٩٨٥شهدت الفترة و. لعمالة، السيما في صناعات التصديراث تأني
سيما في بلدان شرق وجنوب شرق آسيا، التي آانت تمر بتجربة التصنيع المرأة في القوى العاملة، ال

، ضاقت الفجوة بين الجنسين على األقل فيما يتعلق بالمشارآة من نتيجة لذلكو. السريع والعولمة
 .حيث العدد
ومنذ ذلك الوقت، . إلى أوجها في أوائل التسعيناتوصلت العمل " تأنيث"عملية لكن يبدو أن و

حتى قبل الشعور بآثار األزمة فعًال ضمحل يكون بدأ يقد بل بشكل قوي  الطابع بارزَا يعد هذالم 
جعلت النساء عنصرًا التي  أدت السمات ذاتهاعندما حدثت األزمة المالية، و .١٩٩٧٤٩المالية لعام 

وغير عملهن المؤقتة االستخدام والصرف وطبيعة عقود في  مرونة -أآثر جاذبية ألصحاب العمل
 .جعلهن أآثر عرضة من الرجال لخسارة وظائفهنإلى  - بيةالنقا

لقياس التقدم باتجاه تحقيق الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفية " الرسمي"إن المؤشر 
ر في غير القطاع لعمالة بأجبشأن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو حصة النساء من ا

،  بلدًا٢٧بلدًا من أصل  ١٢عن ، لم تتيسر المعلومات إال الهادئمحيط آسيا والإقليم في و. الزراعي
 في ٤٠وتتراوح حصص النساء من حوالي النصف في بلدان مثل تايلند وسري النكا إلى حوالي 
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البطالة الجزئية واإلحباط 
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" تأنيث"إبطاء أو عكس 
 العمالة
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 في الصين والفلبين وجمهورية آوريا وإندونيسيا إلى أقل من خمس أو عشر حصتهن في المائة
 .٥٠جنوبي آسيا وغربي آسيا

وآبداية، تشكل . غير مالئم لعكس الوضع الحقيقي لعمالة النساء" الرسمي"أن هذا المؤشر إال 
العمالة غير المنظمة جزءًا آبيرًا من العمالة في غير القطاع الزراعي والعمالة غير المنظمة بالنسبة 

اء اللواتي إن نسبة النس. للنساء تستند بشكل رئيسي إلى العمل لحسابهن الخاص أآثر من العمل بأجر
ال يتضح  و–  بسرعة أآبر من نسبة الرجالادزدتيعملن في غير القطاع الزراعي لحسابهن الخاص 

ذلك يعكس الصعوبات الجمة التي تواجهها النساء في البحث عن أشكال من البيانات ما إذا آان 
  .حياةعملهن الخاص للبقاء على قيد ال" يخلقن"عليهن أن مما يعني أن أخرى من العمالة، 

أن البلدان اآلسيوية أحرزت تقدمًا في مجال التعليم إلى يشير عدد من المؤشرات اإلضافية و
في مجال التعليم، و.  منه في مجال العمالة بالنسبة للهدف الثالث من األهداف اإلنمائية لأللفيةأفضل

سين في التعليم الثانوي المساواة بين الجن،  باستثناء جنوب آسيا،حققت الكثير من البلدان اآلسيوية
 تحسينات مهمة بالنسبة تحققتآما . وعدد الطالب الذين التحقوا بالمدارس آان أآبر بالنسبة للفتيات

في بالقراءة والكتابة النساء إلمام ، السيما في غرب آسيا لكن ال يزال معدل لمحو األمية بين الشابات
 . ٥١جنوب آسياالرجال في بين  هغرب آسيا أآثر انخفاضًا من معدل

إن االتجاه نحو . وفيما يتعلق بالمنظور الجنساني بالنسبة لظروف العمل، ال يزال التحدي آبيرًا
أآثر " تتزايد فيها المنافسة عن عمال يكونون بيئةتأنيث العمالة ارتبط ببحث أصحاب العمل في 

ر تقبًال لألجور المتدنية مرونة وخضوعًا للسلطة اإلدارية وأقل ميًال لالنضمام إلى النقابات وأآث
معايير بسبب تحفظاتهم األقل والقليل مما يطمحون إليه بالنسبة لألجور وأآثر سهولة لصرفهم خالل 

 . ٥٢"دورة الحياة مثل الزواج أو الوالدة
تشكل النساء ثلثي الفقراء العاملين في آسيا، وهن و. ٥٣بين الجنسيناألجور لم تضق فجوة و

إن نسبة البطالة واإلحباط . خسارة عملهن ومورد رزقهن في حالة األزماتأآثر عرضة من الرجال ل
تناهز معدالت البطالة في غرب آسيا و. أآثر ارتفاعًا في صفوف النساء منها في صفوف الرجال

تفتقر النساء اللواتي و. منها بالنسبة للرجالأآثر  بالنسبة للنساء  في المائة٥٠بشكل إجمالي حوالي 
في ، وهن يواجهن صعوبات أآبر مقارنة مع الرجال عبير إلى التنظيم والتلخاصن ايعملن لحسابه

عدم لم تتغير العناصر المتجذرة لو. لحصول على نفاذ إلى الموارد اإلنتاجية والتكنولوجيات الجديدةا
الرعاية تزال النساء مسؤوالت بشكل أساسي عن أعمال فال  :مساواة بين الجنسين إال بشكل بطيءال
 .جرر مدفوعة األغي

  اليد العاملةتحدي هجرة
  اليد العاملةنمو هجرة

تشير االتجاهات و. يد العاملة هجرة الوتحديات أمام العمالة وسياسات العمل هالأحد أهم 
أن هجرة العمال لن تستمر فحسب بل ستنمو إلى التنمية غير المنتظمة في آسيا أنماط الديمغرافية و

غير آانت أم ، ماهرة إلقليم الموارد البشرية في احراك  تزايدةإدارى حسن مدواستنادًا إلى . أيضًا
 .ًانافستزداد ت للمزايا النسبية في بيئة عالمية فريدًامصدرًا هذا الحراك الماهرة، يمكن أن يصبح 

  في المائة٦ بمعدل سنوي بلغ ةملالعاإلجمالية لليد ا الهجرة تخالل العقدين الماضيين، ارتفعو
من نمو القوى في المتوسط الهجرة أآبر بمرتين يعني زيادة في  وهذا .٥٤اآلسيويإلقليم ة لبالنسب
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 مليون نسمة من العمال ٢٫٦وصلت إلى متزايدة آسيا بالذات نسبة واستوعبت . العاملة لبلدان المنشأ
 ١٫٤قصد  حوالي و. ٢٠٠٠ و١٩٩٥للعمل في الخارج بين آل سنة اآلسيويين الذين ترآوا وطنهم 

وسنغافورة ) الصين(وجمهورية آوريا وهونغ آونغ ) الصين(يوان االيابان وتمهاجر مليون عامل 
العمال في شبه القارة الهندية ال يزال الهجرة السابقة، روابط وبسبب قرب المسافة و. وماليزيا
 السعودية والكويت ودول أخرى من دول مجلس التعاونالمملكة العربية بشكل مكثف إلى يتجهون 

رع في ماليزيا والعمال ازمحصل ارتفاع بارز في عدد العمال البنغالديشيين في الإنما الخليجي، 
وفي . السريلنكيين في الخدمة المنزلية في سنغافورة والعمال النيباليين في البناء في جمهورية آوريا

 الديمقراطية والجمهورية الوقت نفسه، أصبحت حدود تايلند البرية الطويلة المتاخمة لميانمار و
خطًا نشطت عليه الهجرة، إذ إن دخل الفرد ارتفع بشكل آبير في تايلند مقارنة مع البلدين  الشعبية

ومناطق  إلى حجم القوى العاملة اآلسيوية المهاجرة في بلدان ٥-٢يشير الشكل و. المجاورين لها
 .٢٠٠٠مختارة من آسيا حوالي عام 
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 من القوى العاملة في  في المائة٧٠ و٤٠تراوحت نسبة العمال المهاجرين اآلسيويين بين و
وفي البلدان المستقبلة الرئيسية في شرقي آسيا، شكلوا . الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي

 ة في المائ٢٨في سنغافورة، شكل المهاجرون و. عةو من القوى العاملة مجم في المائة٤٫٢أآثر من 
العمال نمو ومن الملفت للنظر ارتفاع معدل .  وآل هذه النسب تترجم بأعداد هائلة.من القوى العاملة

المهاجرين نسبيًا في آل بلد، حتى خالل الفترة التي حصلت فيها األزمة المالية التي لم يشهد لها 
 .مثيل

في أندونيسيا، قدر ف. إن نمو نزوح العمال الذي أشارت إليه بعض بلدان المنشأ آان بارزًا
وفي أواخر التسعينات، . عامل ٣٦ ٠٠٠ معدل النزوح السنوي للعمال في أوائل الثمانينات بحوالي

 ارتفع معدل الهجرة في بنغالديش منو. عامل سنويًا ٤٠٠ ٠٠٠ ارتفع هذا المعدل إلى حوالي
 ١٩٩٢عام  ١٢٥ ٠٠٠ ، وفي سري النكا من١٩٩٧عام  ٣٨١ ٠٠٠  إلى١٩٩٠عام  ١٠٣ ٠٠٠

                                                                                                                                 
 
M. Abella: “Driving forces of labour migration in Asia”, Ch. 11 of International Organization for 
Migration (IOM): World Migration 2003: Managing migration challenges and responses for people 
on the move (Geneva, 2003). 

    العمال المهاجرون اآلسيویون في بلدان ومناطق آسيویة مختارة  حوالي٥-٢الشكل 
 )باآلالف (٢٠٠٠ عام    

 M. Abella : مصدرلا
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 حيث بلغ النزوح السنوي إلى جميع ،د األآبر للعمالروتبقى الفلبين المو. ١٩٩٩عام  ١٨٠ ٠٠٠ إلى
 .  من القوى العاملة في المائة١٫٤القرن حوالي عند منعطف االتجاهات 
على سبيل المثال، و. منشأ ومقصد للمهاجرينهي في الوقت ذاته بلدان بعض البلدان في آسيا و

العديد من المهاجرين غير المهرة من ميانمار وآمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية تستقبل تايلند 
أخرى بما فيها إسرائيل واليابان وتايوان ومناطق الشعبية ولكنها ترسل أيضًا مواطنيها باتجاه بلدان 

 ).الصين(
 باألعمال إن أغلبية العمال المهاجرين اآلسيويين يتواجدون في أسفل سلم العمالة وهم يقومون

" مهنًا للمهاجرين"التي متى ما أصبحت والقذرة والخطيرة والصعبة التي يتجنبها العمال المحليون 
تشمل هذه األعمال الزراعة التجارية والبناء والتصنيع الذي يتطلب الكثير و.  على هذا الوضعظلت

 .توريد األطعمةمن اليد العاملة والخدمة في المنازل وخدمات التنظيف و
في الجهة المقابلة من السلم، يوجد المهاجرون اآلسيويون من المحترفين والتقنيين ذوي و

ن من الفلبين الذين ينتقلون إلى غرب آسيا والبلدان الصناعية يالممرضات والمعلمآ ،المهارات العالية
لذين  البرمجيات من الهند اي ومصمميواألطباء من بنغالديش الذين ينتقلون إلى ماليزيا ومهندس

الفئة األخرى التي و.  المنشأهممن بلدان" هجرة األدمغة " وهم يشكلون– ينتقلون إلى الواليات المتحدة
ن الذين انتقلوا إلى ما وراء البحار لتحصيل العلم والشباب اآلسيويهي هجرة األدمغة تسهم آذلك في 

طالب األجانب الذين ، بلغت معدالت ال١٩٩٩ و١٩٩٠بين و. ومكثوا في البلد الذي تعلموا فيه
 في ٨٢ من الصين و في المائة٨٧تخرجوا بشهادة دآتوراه في العلوم والهندسة من الواليات المتحدة 

 . ٥٥ من جمهورية آوريا في المائة٣٩ من الهند والمائة
 بذلك إلى شرآات ها الشرآات اآلسيوية باستثمارات أجنبية خارج حدودها وتحولومع قيام 
 "الموظفين المنقولين داخل الشرآة"ات اآلسيويون يمثلون أيضًا نسبًا متزايدة من ة، بمتعددة الجنسي

ويشارك المهنيون .  في آسيا أو في أماآن أخرى من العالمديناميةفي فروع قائمة في مناطق أآثر 
أسواق العمل الداخلية للشرآات متعددة في الحراك داخل  بشكل متزايد وناآلسيويالمديرون و

 .توّسع التجارة واالستثمار األجنبي المباشرسياق ي  فةالجنسي
، أشارت ٢٠٠٠ففي عام . ملة هي األآثر وضوحًا في آسيااعيد الإن اتجاهات تأنيث هجرة ال

 ٥(أن عدد المهاجرين من النساء فاق عدد الرجال في شرق وجنوب شرق آسيا إلى التقديرات 
 مليون في غرب ٧٫٦المهاجرات البالغ  عدد النساء وقّدر أن).  ماليين رجل٤٫٩ماليين امرأة مقابل 

والبلدان الرئيسية المقصودة، إلى جانب .  المهاجرين في المنطقةوعجمم من  في المائة٤٨آسيا يشكل 
وماليزيا وسنغافورة، فيما تتكون بلدان المنشأ الرئيسية من ) الصين(غرب آسيا، هي هونغ آونغ 

 .ايلند، حيث تشكل النساء ما ال يقل عن ثلثي العمال المهاجرينوسري النكا وتوالفلبين إندونيسيا 
عدد محدود جدًا من األعمال التي تغلب في هجرة العامالت اآلسيويات بشكل آبير وتترآز 
األعمال المنزلية وصناعة ال سيما عادة باألدوار المتعلقة بالجنسين ووالمرتبطة عليها النساء 

في بطابع استغاللي، فإن ظروف العمل ال تتسم بالضرورة عمال  وفي حين أن هذه األ.٥٦"الترفيه"
ويمكن تقدير . واالستغاللالستضعاف أمام اإلساءة حد ذاته غالبًا ما تؤدي إلى درجة عالية من ا

في  ٢٠٢ ٩٠٠ تجاوز إلى أن عددهن استنادًا العامالت المهاجرات في األعمال المنزلية أهمية عدد 
عاملة مرخص لها  ١٥٥ ٠٠٠  ووصل العدد في ماليزيا إلى،٢٠٠٠عام ) الصين(هونغ آونغ 

 .٢٠٠٠والكثير ممن هن من دون أوراق في عام 

 اليد العاملة في آسيا كاحرتزايد المسائل التي يثيرها 
 :واضعي السياسات في آسياأمام اليد العاملة عددًا من المسائل الجادة تزايد حراك يثير 

———————— 
 :   أنظر 55

Organisation for Economic Co-operation and Development: International mobility of the highly 
skilled, Policy Brief (Paris, 2002). 

 :أنظر    56
ILO: Preventing discrimination, exploitation, and abuse of women migrant workers: An Information 
Guide, Booklet 1, “Introduction: Why the focus on women international migrant workers” (Geneva, 
2003). 

یحتشد العمال 
المهاجرون في أسفل 
 وأعلى سلم العمالة

هجرة العمال " تأنيث"
 اآلسيویين



في عالم يتسم بالعولمة تحديات العمل الالئق آلسيا   

MAKING DECENT WORK AN ASIAN GOAL 28 

على تحرآات العمال الطوعية عبر الحدود النظر إلى يمكن :  البشريةاالستخدام المنتج للموارد 
األآثر إلى العمالة إنتاجية قل العمالة األأنها إعادة توزيع للموارد البشرية في المنطقة من 

 النسبية يةتاجإلنابدقة عكس تال تكفي لقد في حين أن األجور النسبية وحدها و. يةإنتاج
صعب تجاهل ما يجعل من اللبًا ما يكون حجم التفاوت بين األجور ب، غاةملاعيد الالستخدام ال

إن هجرة عدد آبير جدًا من العمال ذوي . في أسواق العمللتكامل من هذا االمستمدة المنافع 
ألم، سعيًا إلى في وطنهم اعانون من نقص في االستخدام ، الذين غالبًا ما يمتدنيةالمهارات ال

بالنسبة و. شّكل ربحًا مهمًا في الرفاه للجميعتأن من  األجنبية، ال بد ي البلدانعمل أعلى أجرًا ف
لعمال األجانب منخفضي الكلفة ساعد على مجموعة آبيرة من اإن تيسر فللبلدان المستقبلة، 

فترة قصيرة جدًا من الوقت وثبت األسعار في تحقيق التحديث المذهل للبنى التحتية المادية 
بتكلفة منخفضة ومكن هذه الكثير من الخدمات متيسرة  ع وجعلخالل فترات النمو السري

من تحقيق األهداف الطموحة للصحة العامة والتعليم، باإلضافة إلى توسع القطاعات البلدان 
 .االقتصادية الرئيسية

أيضًا فقد نعمة  ةملاالعاليد بالنسبة لبلدان المنشأ، آانت هجرة : خفض الفقر من خالل الهجرة 
ر البلدان المستقبلة بإن بعض أآ. ا إيجابيًا على خفض حدة الفقر بشكل واضحآان أثره

وقد سمحت هذه التحويالت لعائالت . موجودة في آسيافي  العالم لتحويالت المهاجرين 
وقد أثرت . أعلى وتعليم أفضل ألوالدهممعيشة المهاجرين الفقراء بالحصول على مستويات 

 ةالمحليات اجرون في مجال اإلسكان بشكل بارز على االقتصاداالستثمارات التي قام بها المه
المهارات التي حصل عليها العمال في بعض ، وقد ساعدت "مفعولها المضاعف"بسبب 

بالنسبة لبعض البلدان، تمثل تحويالت و.  األمالمهجر على بدء صناعات جديدة في بلدهم
، شكلت تحويالت ٢٠٠٢عام و. العمال المصدر األهم والوحيد للدخل بالعملة األجنبية

 ١٣ في ساموا و في المائة٢١في تونغا واإلجمالي  من الناتج المحلي  في المائة٤٨المهاجرين 
  في المائة٦، شكلت تحويالت المهاجرين ٢٠٠٣-٢٠٠٢في الفترة و .57 في فانواتوفي المائة

 في باآستان في المائة ٧ في الهند و في المائة٣٫١في بنغالديش واإلجمالي  القوميالناتج من 
 في أندونيسيا  في المائة٤٫٧ في الفلبين و في المائة٨٫٦ في سري النكا و في المائة٦٫٥و
الشرق األوسط ، بلغ إجمالي التحويالت المرسلة إلى ٢٠٠٤عام و.  في تايلند في المائة١٫٨و

وع  من مجم في المائة١٣٫٥ مليار دوالر أمريكي، وهو ما يشكل ١٧ وشمال أفريقيا
 .٥٨الناميةجميع البلدان التحويالت المرسلة إلى 

هناك عدد آبير من العمال المهاجرين في  : الهجرة غير النظامية وغير المشروعةةتفاقم مشكل 
ومع تزايد القيود القانونية على . البلدان اآلسيوية في وضع غير نظامي ومن دون أوراق

إما  ةغير نظاميفي أوضاع  من المهاجرين دخول األجانب وإقامتهم وعملهم، هناك المزيد
لم يحصلوا على وإما ألنهم احتيالية أو غير رسمية قنوات بلد المقصد من خالل ألنهم دخلوا 

في باآستان والهند، يتجاوز عدد العمال غير النظاميين و. وضع قانوني إلقامتهم أو عملهم
دية وتايلند وماليزيا عدد شبه قريب السعوبلدان أخرى مثل المملكة العربية مليون عامل، وفي 

في و. يوجد عامل غير نظامي لكل أربعة عمال مهاجرينالنسبة لإلقليم آكل، وب. من ذلك
 عمال من ٥٫٥ عندما قدر وجود ما يناهز ٢٠٠٠تايلند، وصلت الحالة إلى وضع حرج عام 

لتسوية عامل أجنبي مرخص له، مما حّث السلطات على وضع برنامج مقابل دون أوراق 
شير تلعمال غير النظاميين من اإن األعداد الهائلة والمتزايدة . نطاق واسعوضع العمال على 

في وضع إلى األبعاد المهمة لمشكلة إدارة الهجرة وجسامة موضوع الحماية، إذ إن المهاجرين 
 .إلساءةآثر عرضة لعملية االستغالل وااألغير نظامي هم 

السفر في حال اضطر العمال غير النظاميين إلى :  أيضًاجار عمليات التهريب واالتتزايد 
لمهربين الذين يخبئونهم في شاحنات أو سفن أو خدمات امسافات طويلة، غالبًا ما يلجأون إلى 

قد يحصل المهربون و. يزودونهم بمستندات مزورة أو يرشون المسؤولين عن دائرة الهجرة
العمال من شرق آسيا إلى شمال أمريكا أو  دوالر أمريكي لنقل ٣٠ ٠٠٠على مبلغ قدره 

———————— 
 .ADB: Responding to the priorities of the poor, op. cit., p. 48:   أنظر    57
 :أنظر    58

World Bank: Global development finance 2005: Mobilizing finance and managing vulnerability 
(Washington, D.C., 2005), pp. 28-29. 

إن األعداد المتزایدة من 
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النظاميين تعكس مشكلة 
إدارة الهجرة ومشكلة 

 الحمایة
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يقدم المهربون الخدمات للزبائن المذعنين ويقومون بدور عمالء سفريات ولكن و .59أوروبا
ويعرف بروتوآول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر . خارج اإلطار القانوني

لمنظمة عبر الحدود الوطنية والجو، الذي يستكمل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ا
بأنها مساعدة شخص ما على أن يدخل بطريقة غير " تهريب المهاجرين"، عملية )٢٠٠٢(

قانونية دولة ال يحمل هذا الشخص جنسيتها أو ليس مقيمًا فيها بصفة دائمة، مقابل الحصول، 
يشمل االتجار ومن ناحية أخرى، . بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو مادية

 ،الناس آأنهم سلعمعاملة الغش الستغالل العمال، السيما ب وأاإلآراه  وأاللجوء إلى العنف 
وهو ال يستدعي عبور الحدود الدولية، بالرغم من أن نفس األشخاص أو العصابات غالبًا ما 

 الضحية بهم هم في الواقعمتجر إن المهاجرين ال. 60تكون طرفًا في عمليات التهريب واالتجار
ية ألوجود الظاهرة أن ال  طبيعة هذا تعني و.61 يكونوا عرضة للمالحقة الجنائيةالويجب أ

التجار هو أن النساء أو الفتيات هن لالقلق بالنسبة ولكن أحد أهم أسباب . إحصائيات موثوقة
أآثر عرضة من الرجال والفتيان لعمليات االتجار، السيما في أعمال الدعارة وغيرها من 

 .معاصرةالرق الالعمل وفي أشكال آذلك في كال االستغالل الجنسي والستغاللهن أش
لحكومات، وهي غالبًا ما ذات شاغل رئيسي لاإلبقاء على الطابع المؤقت للهجرة المؤقتة مسألة  

إلى حد يقوم نظام الهجرة اإلقليمية :  منظمة العمل الدوليةمبادئتؤدي إلى اتخاذ تدابير تنتهك 
، خاصة  الوافدةالهجرةالمواقف من ى السياسات المؤقتة للعمال األجانب بما أن آبير عل
باستثناء أستراليا ونيوزيلندا، ال و. هرة، تبقى مغلقة بعض الشيءا غير المةملاعيد البالنسبة لل

ذوي المؤهالت أنه مفتوح أمام الهجرة الدائمة إال بالنسبة للمواطنين إلقليم د في ابلعتبر أي ي
وحيثما تسمح السياسات الرسمية، ُيعطى العمال األجانب غير . تفعة أو ألفراد أسرهمالمر
وبطبيعة الحال، تماشت هذه السياسات مع . هاتجديديمكن  رخصة عمل لمدة سنة واحدة ةالمهر

ومع مصلحة أصحاب أجرًا مصلحة العمال المهاجرين للبقاء مدة أطول في وظائف أفضل 
ن االنضمام إلى مإن استبعاد العمال المهاجرين المؤقتين .  المدربينالعماللالحتفاظ بالعمل 

 وعدم واقعآهم على بعض الماالضمان االجتماعي وربطهم بأصحاب عمل معينين وتقييد حر
تخذ عادة لتوهين عزيمة تمن التدابير التي ،ليست سوى جزء يسير السماح بجمع شمل العائلة

 .المكوث طويًالعلى العمال المؤقتين 
 بشكل عام، آانت هجرة العمال اآلسيويين :تبقى الهجرة عملية خطيرة ومكلفة بالنسبة للعمال 

إن .  من جانب وآاالت توظيف مملوآة للدولةامن تنظيم وسطاء من القطاع الخاص أآثر منه
وجد في مناطق يال وهو أمر  ،إعطاء عمليات الهجرة طابعًا تجاريًا بدرجة عالية في آسيا

المتعلقة باالحتيال واالستغالل الجسيمة لكن المشاآل . فسر االنتشار السريع للنظام ي،أخرى
إن . جعلت الهجرة عملية باهظة الكلفة وآثيرة المخاطر بالنسبة للكثير من العمال المهاجرين

 العمال المهاجرين ريداالتفاقات المبرمة فيما بين الحكومات بشأن العمل والتي تشمل تو
لقد حاولت الدول المرسلة فرض نوع من .  االستثناء وليس القاعدةتهم آانوتأمين حمايت

الرقابة على عمليات الهجرة ولكن أثرها آان محدودًا بشكل آبير بسبب نفور الدول المستقبلة 
خطوات اتخذت من طرف واحد إن بلدان المنشأ التي . أو عدم استعدادها إلبرام االتفاقات

 . لألجور بالنسبة لمواطنيها وجدتهم خارج السوقلوضع معايير الحد األدنى 
إن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية غالبًا ما يكون مرفوضًا : حماية الحقوق األساسية 

 برمهااالتفاقات التي تتطبيق أو من خالل الستخدام للعمال المهاجرين عند توقيع عقود ا
مل أفضل مرفوضة للعمال المهاجرين بسبب وغالبًا ما تكون إمكانية البحث عن ع. حكوماتهم

. القانوني المستمرالستخدام تغيير صاحب العمل، حتى بعد عدة سنوات من اعلى وجود قيود 
 وذلك ألن أصحاب العمل فعلي الرق من الوضعفي بعض البلدان، يجد العمال أنفسهم في و

جري م، وهذا أمر ييستولون على جوازات سفرهم ومستندات السفر الخاصة بهم عند وصوله

———————— 
، التقرير السادس، مؤتمر العمل نحو نهج عادل للعمال المهاجرين في االقتصاد العالمي: ب العمل الدوليمكت    59

  .٤٠، الفقرة ٢٠٠٤، جنيف، ٩٢الدولي، الدورة 
 .٤١   المرجع نفسه، الفقرة  60
اقية األمم المتحدة المكمل التف,  النساء واألطفال، السيمابروتوآول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص   انظر  61

 ).٢٠٠٠ (عبر الحدود الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة
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من ذلك هو واألسوأ . بالرغم من وجود سياسات منافية لذلكالتغاضي عنه على نطاق واسع 
 .التي تسمح للعاملة المهاجرة بالمكوث في البلد والعمل فيه شريطة أال تحملاللوائح 

من إن الوضع القانوني أو النظامي للمهاجر ال يكون دائمًا ضمانًا يحميه : شروط العمالة 
وقد أظهرت الدراسات . التمييز واالستغالل والمخاطر التي قد تتعرض لها صحته وسالمته

تصل أحيانًا إلى (في بلدان مختلفة بشكل متكرر أن العمال المهاجرين يتلقون أجورًا أدنى 
الضمان من حماية لعمل نفسه، وذلك إضافة إلى استبعادهم عن امن العمال المحليين ) النصف

وغالبًا ما تعاني العامالت المهاجرات من .  وغير ذلك من اإلعانات والحقوقاالجتماعي
ساعات العمل الطويلة أو من العمل ساعات إضافية من دون أجر ومن دون األخذ بعين 
االعتبار أيام الراحة في نهاية األسبوع، باإلضافة إلى االعتداءات الجسدية التي قد يتعرضن 

لم تقف الحكومات و. بير في القطاعات االقتصادية األقل تنظيمًاالكبسبب ترآزهن لها، وذلك 
) مثل تفتيش العمل(مكتوفة اليدين إزاء هذه المشاآل ولكن القليل منها فقط لديه نظم قائمة 

 .لرصدها وإيجاد حلول لها
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 البلدان التكامل المتزايد بين -٣
 اآلسيوية 

 العولمة واألقلمة في آسيا
وراء تحديات سوق العمل والعمالة التي ورد وصفها في  ولمة واألقلمةقوى رئيسية للعتكمن 
فرصًا للبعض وشّكلت تهديدات للبعض اآلخر، آما هذه لقد استحدثت قوى العولمة . الفصل السابق

من ناحية وإضاعتها من ناحية أخرى، العمل  فرص خلققّسمت بين الرابحين والخاسرين وأدت إلى 
جدية شواغل الفروقات في الدخل وأثارت  ةوهة بين المتنافسين ووسعت  عدم المساواهوةأبرزت و

ذات الوتيرة السريعة أو استغالل العالمية بالنسبة ألولئك الذين ال يستطيعون المنافسة في األسواق 
 في مجال العولمة بأنها تجربتهالقد وصفت البلدان األقل نموًا في آسيا . الفرص التي تتيحها العولمة

آثير عن األسواق ولكن في الواقع وصول محدود إليها وحديث طويل عن الوظائف ولكنها آالم "
 .١ "آانت في أماآن أخرى، وحديث طويل عن تحقيق حياة أفضل ولكن لآلخرين

في الوقت الذي تواجه فيه البلدان اآلسيوية بشكل متزايد المنافسة العالمية، يتم تعزيز الترابط و
فالتجارة واالستثمارات والتدفقات المالية تحدث بشكل متزايد بين البلدان  إلقليم؛والتكامل في ا

التي تضم في غالب األحيان قضايا العمل حرة التجارية التفاقات الاتتكاثر شتى أنواع آما . اآلسيوية
عمليات المنشآت ب المدفوعة من خالل نظم اإلنتاج ويتزايد الترابط بين البلدان اآلسيوية. واالستخدام

لقد استحدث نظام الهجرة اآلسيوي سوق عمل إقليمية، وقامت المنظمات دون . متعددة الجنسية
تحديات الجماعية لإلدارة لتحسين ااإلقليمية للدول األعضاء بتعميق ترتيبات التكامل والتعاون لديها 

 . المثارة حول العمل الالئقشواغلالعولمة وهي تستمر في معالجة آل ال

  للتجارة اآلسيويةبعد إقليمي قوي
  بنسبة ستة أضعاف خالل العقود الثالثة األخيرةاإلقليمازدادت التجارة داخل 

، وذلك يعود ٢
تمثل الفئة و. ، السيما الصينإلقليمبشكل جزئي إلى الزيادة العالية على طلب الواردات ضمن ا

تهالك النهائي للسلع  بشكل متزايد لالسًاماالحضرية الوسطى سريعة التزايد في الصين سوقًا ه

———————— 
ة    1 اعي للعولم د االجتم ة بالبع ة المعني ة العالمي يا :اللجن ي آس وارات ف يا   (ح ب اإلقليمي آلس ة، المكت ل الدولي ة العم انكوك، منظم ب

 .٢٦، الصفحة )٢٠٠٤، الهادئوالمحيط 
 :   أنظر 2

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Trade and development report 
2004 (New York and Geneva, 2004) p. 45-46. 

نمو التجارة داخل آسيا 
 من نموها مع بقية أسرع
 العالم
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 اءثرتزايد الإن ظاهرة تزايد الطلب على االستهالك من مجتمع حضري آخذ في التوسع و. والخدمات
أخرى آخذة في النمو بشكل سريع، وذلك يشكل عامًال رئيسيًا في آسيوية بلدان في أيضًا قد حدثت 

 .إلقليمتزايد التجارة داخل ا
 مع  داخل شبكات اإلنتاج اإلقليمية العنصر األآثر أهميةتبقى إعادة تنظيم عمليات اإلنتاجو

. للتوريدات الصناعية والسلع الوسيطةاإلقليم ، وقد أدت إلى زيادة التدفقات التجارية داخل ذلك
 الصين آمرآز رئيسي للتجارة داخل إلقليم وبروز لتقاسم اإلنتاج ضمن اززةتعتبر الممارسات المعو

 . ة في السيناريو اآلسيويمن السمات الرئيسياإلقليم 
في السنوات األخيرة، شهدت الصين فوائض تجارية مهمة مع االتحاد األوروبي والواليات و

المتحدة وواجهت في الوقت نفسه، عجزًا تجاريًا مهمًا مع شرآائها التجاريين الرئيسيين التسعة في 
نتاج العالمية، حيث تقوم تعكس هذه التغيرات التحوالت في نظم اإلو. ٣ شرق وجنوب شرق آسيا

وبذلك فهي التسعة الصين باستيراد المكونات المتوسطة من شرآائها التجاريين اإلقليميين الرئيسيين 
 الصناعات التحويلية، من خالل قيامها بدور نتاجسفلى من إتتمتع بميزة نسبية قوية في المراحل ال

 . الصناعية غير اآلسيويةرئيسي آمرآز تجميع وتصدير السلع النهائية لالقتصادات
وما هو بارز أيضًا، السيما بالنسبة للمستقبل، هو التجارة واالستثمارات المتزايدة بين البلدين 

 فهذان البلدان يتنافسان بشكل متزايد من جهة واحدة ؛العمالقين الناشئين في آسيا وهما الصين والهند
الفوالذ وانتهاًء باألقمشة بالمنتجات بدءًا آل واحد ضد اآلخر في سلسلة واسعة من وال يتنافسان 

 التعاون، مجاالتآما يحاول آل من البلدين استكشاف . والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات
اعتاد الناس على القول : "مثًال آشرآاء للمشتريات المشترآة في أسواق الطاقة أو الطائرات التجارية

ولكن إذا أمعنا النظر في عدد من القطاعات  -ا الصين ضد الهند إنها الصين وليست الهند، وثم إنه
 هذين بروزإن أثر ". ٤"لوجدنا أن الوضع الحقيقي هو أن الصين تعمل جنبًا إلى جنب مع الهند

هائًال؛ بالنسبة للطلب العالمي على الموارد ومرآز الثقل التجاري وتوازن القدرة سيكون عمالقين ال
وسيثير بروز الصين والهند على وجه . مع مثل هذه التغيرات أمرًا صعبًاولطالما آان التكّيف 

 . ٥"للجميع حٍداالحتمال أآبر ت
وفي . ال يزال الحجم األآبر من صادرات غرب آسيا يحصل باتجاه البلدان اآلسيوية األخرىو

لى غرب آسيا الوقت نفسه، تمثل البلدان اآلسيوية األخرى ثاني أآبر مجموعة من البلدان المصدرة إ
ينصح البنك و. وتبقى التجارة داخل المناطق محدودة جدًا ضمن غرب آسيا). بعد االتحاد األوروبي(

من القطاعات المنتجة للنفط إلى : بالقيام بثالثة تحوالت في مصادر نموها"الدولي غرب آسيا 
مار الخاص الموجه نحو القطاعات غير المنتجة للنفط، ومن االستثمار الذي تديره الدولة إلى االستث

السوق، ومن األنشطة المحمية القائمة على االستعاضة عن الواردات إلى األنشطة الموجهة نحو 
 .٦"وتعتبر مسألة زيادة التجارة في صميم هذه التحوالت الثالثة. الصادرات

 هل أدى االنفتاح التجاري إلى نمو العمالة؟
الصادرات (نه النسبة المئوية إلجمالي التجارة بأف عٌرفيما يتعلق باالنفتاح التجاري الم

مالي، تأتي شرق وجنوب شرق آسيا في طليعة المناطق النامية الناتج المحلي اإلجإلى ) والواردات
 في المائة في الفترة ٤٧٫٦ العالمي متوسطفي حين آان الو). ١-٣الشكل أنظر (األخرى في العالم 

وقد عرفت .  في المائة١٠٠ وجنوب شرق آسيا ، تجاوز العديد من بلدان شرق٢٠٠٣-١٩٩٣
تجاوزت إلى الناتج المحلي اإلجمالي وماليزيا معدالت تجارية ) الصين(سنغافورة وهونغ آونغ 

آانت ووقد شهدت الصين، في السنوات األخيرة، أآبر زيادة في االنفتاح التجاري .  في المائة٢٠٠
———————— 

 .، تايلند)الصين (يوانتا، إندونيسيا، اليابان، جمهورية آوريا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، )الصين( هونغ آونغ    3
 :   أنظر 4

Financial Times: Asia’s emerging giants, India and China: Prospects for growth cooperation and 
competition, A special series of reports, analysis and interviews (Apr. 2005), p. 8. 

 .٥   المرجع نفسه، ص  5
 :    أنظر 6

World Bank: Trade investment and development in the Middle East and North Africa engaging with 
the world (Washington D.C. Aug. 2003), p. 19. 

اإلقليم شبيه بنقال آلي 
ات إلى ضخم ینقل المكون

 المصانع في الصين

د العدید من یعتم
 اقتصادات شرق وجنوب
شرق آسيا على التجارة 

 بشكل آثيف
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لعالمية، ال تدفعها فقط الصادرات بل الواردات والي خمس الزيادة في التجارة اـتشكل لوحدها ح
  .وآان جزء متزايد منها يأتي من البلدان اآلسيوية األخرى - أيضًا
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االنفتاح التجاري نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 
 World Bank: World Development Indicators Online (Jan. 2005) :المصدر

 .تاح التجاري قد أدى إلى نمو العمالةهو معرفة ما إذا آان االنفمع ذلك يبقى السؤال األهم و
الناتج المحلي اإلجمالي على نمو بصورة عامة  ًاحافزًا لنمو التجارة أثرإلى أن  ١ -٣يشير الشكل و

 .أبعد عن أن تكون بسيطةالعالقة هذه  إال أن ؛بشكل إيجابي على العمالةالذي يؤثر بدوره 
أوًال، إن . ٧ إليها منظمة العمل الدوليةمن الجدير تسليط الضوء على النتائج التي توصلتو

البلدان النامية التي استطاعت أن تحّول قاعدة صادراتها من السلع األساسية األولية إلى السلع 
أما بالنسبة للبلدان النامية األخرى، فقد . المصنوعة هي التي حققت نموًا هامًا في مجال التصدير

 .شهدت الصادرات رآودًا أو تراجعًا
أن تراآم يفيد  عن الخبرات المتضاربة لمجموعتي البلدان النامية ئالناشالناقد الستنتاج إن ا

إن البلدان . آان ذا أهمية آبيرة في االستفادة من منافع تحرير التجارة" الخبرة في مجال التصنيع"
ظل للسلع المصنوعة قد طورت قدرة بارزة على التصنيع في هامة التي برزت اآلن آجهات مصدرة 

 مثل هذه "البلدان المهمشة"ومن جهة أخرى، لم تطور . النظم الحمائية التي سبقت تحرير التجارة
تحويل قاعدة صادراتها عن السلع األولية حتى عندما أصبح غير قادرة على القدرة ووجدت نفسها 

 .٨الطلب على هذه السلع راآدًا وانخفضت األسعار
ة غالبًا ما آان يصحبه رآود أو انخفاض في بما أن تحرير التجار"من جانب آخر، و

، يتبين أن تحرير التجارة قد أدى إلى تدهور ظروف "المهمشة"البلدان النامية  حالة الصادرات في
وآان لعائدات الصادرات الراآدة أو المنخفضة آثار غير . العمالة في هذه البلدان عوضًا عن تحسينها

النمو االقتصادي أدى باإلضافة إلى ذلك، .  على نمو العمالةمؤاتية على النمو االقتصادي وبالتالي

———————— 
 :   يرد موجز ممتاز في 7

ILO: Trade, foreign investment and productive employment in developing countries 
دورة       س اإلدارة، ال ة، مجل سياسة االجتماعي ة وال ة العمال شرين ٢٩١لجن ف، ت اني، جني وفمبر /  الث ة٢٠٠٤ن : ، الوثيق

GB.291/ESP/2. 
 .٤، ص ١٣   المرجع نفسه، الفقرة  8

 ٢٠٠٣-١٩٩٩ الفترة متوسطتاح التجاري، النمو االقتصادي واالنف   ١ -٣الشكل 

لم یكن أثر تحریر 
التجارة على العمالة 

 منتظمًا
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ممارسة ضغوط رامية إلى تخفيض إلى غير المالئم وتدهور األسعار العالمية للسلع األساسية األولية 
 .٩"مستوى األجور

بلدان آسيوية فيه عدة يمكن االستخالص من هذه االستنتاجات أنه في الوقت الذي استفادت و
الفتراض أن االقتصادات اآلسيوية األخرى ستستفيد بشكل تلقائي نبغي عدم اتجارة، يمن تحرير ال

أن " لبلدان آسيا اإلعجازية"الخبرة السابقة قد تفيد على العكس، و. ًاحافتاألآثر انمن النظم التجارية 
 .ذو أهمية حاسمة في هذا الصددأمر تسلسل اإلصالحات 

 :ليافالمتعددة األ المنسوجات اتفاق نهاية
 ليس خبرًا سيئًا تمامًا

. ، جرى حدث هام على صعيد التجارة العالمية٢٠٠٥يناير  / آانون الثانياألول منفي 
اتفاق إن ف الصادر عن منظمة التجارة العالمية، والمالبس تفاق بشأن المنسوجاتاستنادًا إلى االو

المنسوجات نحو االتحاد  الذي نظم عملية تصدير الملبوسات و،المنسوجات المتعددة األلياف
وقد . ، قد وصل إلى نهايته١٩٧٤األوروبي والواليات المتحدة من خالل نظام الحصص منذ عام 

تجارة إلى تمهيد السبيل أمام  المنسوجات المتعددة األليافاتفاق المرحلة األخيرة من إنهاء هذه دت أ
 بالنسبة هامةصادية واجتماعية ظهور رابحين وخاسرين ونشوء عواقب اقتترافقة بعالمية مطردة م
 .للبلدان اآلسيوية

 من هم الرابحون ومن هم الخاسرون؟
لقواعد الحالية هي تخضع ل من القيود الكمية ووالمالبس المنسوجاتاليوم، تحررت تجارة 

تواجه الدول المصدرة منافسة متزايدة في حين يتمتع التجار الذين يبيعون و. لمنظمة التجارة العالمية
لبوسات الرفيعة وتجار التجزئة بحرية أآبر لتعزيز قاعدة توريدهم، من خالل الترآيز على البلدان الم

 :ما يليبيتنبأ الشارون والمحللون الصناعيون و. التي تعرض أفضل الصفقات
 الصين وعلى نطاق أقل الهند، إذ يملك هذان البلدان قطاعات للمنسوجات األصيلة :الرابحون 

اتفاق بالنسبة لمصدري المنسوجات والمالبس الديناميين، لطالما شّكل و. يدمتطورة بشكل ج
المتعددة األلياف قيدًا على توسع حجم صادراتهم وحصصهم في األسواق  المنسوجات
 .المتطورة

سوق إلى  التوريدالفلبين وموريشيوس ونيبال وغيرها من البلدان التي تقوم ب: اسرونالخ 
 .)رف الرخيصالط(الشعبية الملبوسات 

 ولديها جميعها ،بنغالديش وباآستان وأندونيسيا وآمبوديا وفيتنام:  غير األآيدةالنتائج 
) مثل الفساد واألمن(اإلمكانات لتشكل قواعد تنافسية للتوريد، لكنها تعاني من مشاآل جدية 

والتعريفات مثل الكهرباء والنقل والتخزين والمرافق (باليد العاملة تصل وتكاليف عالية ال ت
هذه البلدان رابحة أو خاسرة على طريقة استجابة اعتبار وسيتوقف ). المدخالت الماديةعلى 

 .١٠الصناعة والحكومة للتحديات
 تقتصر على دبالنسبة لغرب آسيا، ترى التقييمات أن الخسارة المحتملة في حصص السوق قو

ان بلدمن  نلتصدير من جانب مصدري التي تم استخدامها آمنصات ل،مجلس التعاون الخليجيبلدان 
وفي غياب أي اتفاقات تفضيلية مع . ١١ بهدف التحايل على الحواجز التي تفرضها الحصصأخرى

———————— 
 .٧-٦، ص ٢٢  المرجع نفسه، الفقرة  9

 :   أنظر 10
Ethical Trading Initiative: MFA Phase-Out: Who Gains? Who Loses? ETI Forum Series, London, 
(Oct. 2004) pp. 7-8. 

 :المثال   أنظر على سبيل  11
M. Someya, H. Shunnar and T.G. Srinvasan: Textile and clothing exports in MENA: Past 
performance, prospects and policy issues in post MFA context (Washington D.C., World Bank, Aug. 
2002), abstract. 
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الواليات المتحدة أو االتحاد األوروبي، فهي عرضة لخسارة حصص السوق، السيما في قطاع 
 بلدان غرب آسيا تخوف من ابتعادالإن . الملبوسات الذي يتجه نحو استخدام اليد العاملة قليلة الكلفة

مثل ( ليس مبررًا بسبب وجود أسواق متخصصة ومتباينة والمالبس المنسوجاتسوق تمامًا عن 
الحصص الخالية من وفرص التصدير )  اإلسالميةإيرانجمهورية صناعة السجاد والبسط في 

مؤهل للمناطق بالنسبة لألردن واألراضي العربية المحتلة بموجب البرنامج ال(والضرائب 
حصص السوق  التمتع بغرب آسياوعليه، يمكن لبلدان . والقرب من األسواق األوروبية) الصناعية

 .عاليةالقيمة الالمنتجات سريعة التحرك وذات في 
المنسوجات اتفاق   للقلق سيطرة الصين شبه الكاملة على مرحلة ما بعدإثارةالمسائل أآثر من 

 نحو اإلنتاجعديد من الدراسات اإلحصائية أنه حصل تحول مهم في تشير الو. المتعددة األلياف
ألهم مجموعات " د المفضلورالم" وانخفاض في سعر الوحدة، آما أن الصين تعتبر حاليًا الصين

تتمتع الصين بقدرة إنتاج عالية و.  في الواليات المتحدةمسوقي العالمات التجاريةالبيع بالتجزئة و
قاعدتها الصناعية الواسعة أن الكثير من المواد المطلوبة في صناعة الملبوسات بتكاليف قليلة، وتعني 

 .متوافرة محليًا آما أنها خفضت مهلة التوريد بشكل ملحوظ
أن صادرات المنسوجات والمالبس من الصين ستبقى مستقرة ومنتظمة يمكن التسليم بولكن ال 

 النقص في الطاقة وأدى. في الصينى ازدياد علإن آلفة اليد العاملة . وغير متقطعة في المستقبل
باإلضافة إلى .  والتسليماإلنتاجالنقل وتوزيع النفط والفحم في الصين إلى انقطاع االختناقات في و

نحو زيادة األهمية النسبية للصناعات القائمة على المزيد من قدم ذلك، إن الصين على طريق الت
 المنسوجاتوفي الوقت الذي لن يمنع ذلك صناعة . ورالمهارات وآثافة رأس المال وزيادة األج

  الصينية من زيادة حصصها في السوق العالمية، إال أنه سيقّيد االرتفاع المتوقع لحصصوالمالبس
ومن المتوقع أن تمتص السوق الصينية حصة ". السوق في األجلين المتوسط والطويلالصين في 

"".غنىأآثر باتوا ن ين الصينييالمستهلكألن متزايدة من اإلنتاج المحلي 

١٢. 
، فرضت الصين بنفسها رسومًا على تصدير أنواع ٢٠٠٥يناير / آانون الثانياألول منمنذ و

 بهدف تحقيق انتقال مرحلي والمساعدة على تهدئة جماعات الضغط والمالبس المنسوجاتمعينة من 
الية التي قامت بها الصين منذ إن الترتيبات االنتق. من المنتجين القلقين بشأن تدهور صناعاتهم

 ومن ضمن .٢٠١٦سارية المفعول حتى آذلك انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية سوف تبقى 
أن تقبل حق األعضاء في فرض إجراءات التجارة العالمية شروط انتساب الصين إلى منظمة 

عند صياغة و .٢٠٠٨الصادرات من الصين حتى عام ضد في ظل ظروف معينة، السيما تحوطية 
 .لشرط التحوطيهذا التقرير، آانت األمم المتحدة تنظر، على سبيل المثال، في اللجوء إلى ا

عمليًا  المنسوجات المتعددة األلياف اتفاقبالنسبة للكثير من أقل البلدان نموًا في آسيا، آان و
حميها من قساوة المنافسة البلدان المتقدمة وبمثابة مالذ يفي لسوق تفضيلية إلى امثابة قناة نفاذ ب

 بموجب والمالبس المنسوجاتاستطاعت بلدان مثل بنغالديش وآمبوديا إنشاء صناعة و. العالمية
فقد شكلت . هذه الصناعةل لتبعية وقد أظهرت درجة عالية من االمنسوجات المتعددة األليافاتفاق 

ادرات السلع الصناعية،  في المائة من ص٩٥حوالي  في بنغالديش والمالبس المنسوجاتصناعة 
اعتمدوا على هذا القطاع تقريبًا  مليون وظيفة ووجدت عمًال لمليوني عامل آخرين ١٫٩وخلقت 

من  في المائة ٨٧ والمالبس المنسوجاتمن شّكلت الصادرات و. ١٣بشكل غير مباشر لكسب معيشتهم
 في ٦٦ل وسري النكا و في المائة من إجمالي الصادرات في نيبا٥٠الصادرات في آمبوديا وحوالي 
 ١٥ في المائة من صادرات جمهورية الو الديمقراطية الشعبية و٤٨المائة من صادرات باآستان و
آما اعتمدت البلدان غير المنتجة للنفط في غرب آسيا على صناعة . ١٤في المائة من صادرات فيتنام

 ع المصنوعة لإلبقاء على الوظائف والصادرات المتعلقة بالسلوالمالبس المنسوجات

١٥. 
———————— 

 :   أنظر 12
H.K. Nordas: Labour implications of the textiles and clothing quota phase-out, Working paper No. 
224 (Geneva, ILO Sectoral Activities Department, Jan. 2005), p. viii. 

 .Ethical Trading Initiative: op. cit:    أنظر 13
 :   أنظر 14

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP): Economic 
and social survey of Asia and the Pacific 2005: Dealing with shocks (New York, 2005). 

 .M. Someya, H. Shunnar and T.G. Srinvasan: op. cit:     أنظر 15
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 مجموعة واسعة من المنتجين تتراوح والمالبس المنسوجاتصناعة في معظم البلدان، تشمل و
ن المنشآت الموجهة نحو التصدير والمزودة بتكنولوجيا متطورة ووصالت مع السوق األجنبية بي

ات مستعملة المنتجين على مستوى األسر المعيشية  في االقتصاد غير المنظم والمزودين بمعدوبين 
سوف تؤثر المنافسة الدولية المتزايدة على و. والذين يوفرون الخدمات لألسواق المحلية بشكل أساسي

إن إعادة . الصناعة الوطنية لصالح الذين هم أآثر فعالية، مهمشة بذلك أولئك الذين هم أقل إنتاجية
صناعة معنيين مباشرة في هيكلة التنظيم الصناعي سيكون لها أثر مختلط ليس فقط على أولئك ال

مرتبطين بالصناعة من خالل روابط خلفية أو أمامية  ولكن أيضًا على أولئك الوالمالبس المنسوجات
 .، بما في ذلك نظم التوزيع المحلية والوطنيةمعقدة

يؤمنون بقاءهم باستغالل في حال استبعاد المشغلين غير الفعالين الذي آانوا في السابق و
، يمكن االعتبار أن ظروف العمل سوف تشهد بعض التحسن إذ إن الشرآات الكبرى العمال الفقراء

 .سوف تصبح أآثر وعيًا بمعايير العمل
إن .  السيما في ضوء ما تتطلبه الصناعة من عمالة آثيفةجسيمة،قد تكون خسارة الوظائف و

النقص في  إلى حد ما إلى بشأن خسارة الوظائف تختلف بشكل واسع، ومرد ذلك ديراتالتق
خسارة ال بشأن ديراتعلى سبيل المثال، تتراوح التقو. لعمال في الصناعةعن ااإلحصائيات الموثوقة 

 ١٠٠ ٠٠٠ ومليون وظيفة، وفي سري النكا بين ٨٠٠ ٠٠٠ لوظائف في بنغالديش بينالمحتملة ل
هو  ًاأآيديبدو ما ولكن . وظيفة ٢٠٠ ٠٠٠و ١٠٠ ٠٠٠  وفي تايلند بين ،وظيفة ٣٠٠ ٠٠٠و

على األرجح في المنشآت في الوظائف حصول خسائر احتمال انقطاع في العمالة وحاالت حصول 
الصغيرة والمتوسطة والمصانع ذات التكنولوجية المنخفضة وغير الحديثة والمنشآت التي تقدم 

 ".جاهزة لالستعمال"خدمات أساسية 
ة واللواتي يشكلن الجزء األآبر من المناطق الريفيهاجرن مع وجود النساء الشابات اللواتي و

، من الممكن ارتفاع والمالبس المنسوجاتفي قطاع المنخفضة من القوى العاملة ذات المهارات 
إن الفرص البديلة لكسب . التكاليف االجتماعية الناجمة عن الخسائر في الوظائف وإغالق المصانع

يخشى الكثير من الناشطين و. لجزئية مرتفعابطالة الدخل نادرة في هذه البلدان حيث معدل البطالة وال
في مجال حقوق العمال أن تقوم المصانع التي تشهد تراجعًا في نشاطها بتسريح عمالها فتترآهم من 

أما بالنسبة للعمال المتبقين، . إعانات أخرى من أجور وتدين لهم بهدون عمل وال تكترث لما 
وعدم تقديم مثًال خفض األجور بأصحاب العمل إلى قيام لمنافسة يفضي احتداد افالخوف من أن 

 .ضافيةالعمل اإلساعات عن التعويضات المناسبة 

 المحافظة على القدرة التنافسية في
 المنسوجات  اتفاقمرحلة ما بعد

 المتعددة األلياف
المنسوجات اتفاق هناك عدة اعتبارات يجب أخذها في الحسبان عند فحص ما تأتت عنه نهاية 

ة من خالل المراعاة ينافستالتحسين القدرة إما :  مختلفينمسارينتختار البلدان و. ليافالمتعددة األ
ة القائمة على األسعار واألجور يافسقدرة التن أو ال؛ لمعايير العمل، آما حصل في آمبودياسليمةال

ما بذلته من جهود من خالل ثمار لقد بدأت آمبوديا تحصد . المنخفضة آما حصل في بنغالديش
يبرهن بال شك أن معايير العمل يمكنها أن " النموذج الكمبودي"إن . لنتائج اإليجابية والفرص العاليةا

 .١٦)١ - ٣اإلطار أنظر (المنافسة صفوف تبقي أي بلد في 
في حالة بنغالديش، تمت اإلشارة إلى أن تكاليف العمل المنخفضة سوف تبقى عامًال مهمًا، و

ليست في اليد العاملة إن معظم آلفة الملبوسات . ست آافية بحد ذاتهاليالتصنيع المنخفضة لكن أجور 
 ىـإذا آانت بنغالديش تسعف.  بالتجزئـةعـبيالعملية نقلها إلى محالت في ولكن المشارآة في صناعتها 

———————— 
ائج      : في آسيا عمل الالئق   البعنوان   األول من التقرير لالجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر          الجزء    16 ر عن النت تقري

ة و      أيضًا  يصف  ،  ٢٠٠٤-٢٠٠١للفترة   ة   إدارة النتائج اإليجابية لمشروع مشترك بين منظمة العمل الدولي العمل األمريكي
ك أن ال              ا في ذل ا، بم ايير العمل      تشم حول ظروف العمل في مصانع الملبوسات في آمبودي ى مع شيرون إل دوليين ي رين ال

 .آعامل رئيسي

 المنشآت ستكوًن
 الصغيرة والمتوسطة

 ماالقتصاد غير المنظو
 األشد تأثرًا

أآثر  النساء الشابات
عرضة لخسارة 

للتعرض وظائفهن و
 السيئةالعمل  لظروف
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 ١ - ٣اإلطار 

 معایير العمل تساعد آمبودیا على الحفاظ على زبائنها

أن تحافظ معظم المصانع الكمبودية ، استطاعت ألليافالمنسوجات المتعددة ا اتفاقمنذ نهاية 
،  متدنيةعلى مصالحها مع آبار تجار التجزئة في العالم، ليس فقط من خالل تلبية حاجتهم لإلنتاج بكلفة

رغبتهم أيضًا في تجنب آثار االستغالل الذي يتعرض له العمال الفقراء في مصانع من خالل ولكن 
بقاء مصانع الملبوسات الناشئة عاملة في عالم من المنافسة من دون أي  وبهدف إ.النائية" قالتعري"

بصورة استثنائية عوائق، اختارت آمبوديا أن تعتمد على المفتشين الخارجيين وأن تعزز نقابات قوية 
 األقل آلفة لصناعة انالبلدمن لملبوسات تحولت إلى قوة سياسية مستقلة، بالرغم من أنها في قطاع ا
الجهود قد تمهد الطريق أمام دول أخرى تسعى إلى تجنب التسابق في االنحطاط هذه إن . الملبوسات

 . في االقتصاد العالميموطئ قدم ىوطيد مكانتها أو المحافظة عللتفيما تناضل 
بالرغم من خسارة النفاذ الخاص إلى السوق األمريكية مع نهاية نظام الحصص، ال تزال و

. من أصحاب مصانع الملبوسات واالتحادات تلتزم بأعلى المعايير لديهاالحكومة الكمبودية والعديد 
فقون على أن هذه العوامل قد ساعدت آمبوديا على تجنب الكثير من االضطرابات التي توالجميع م

 في المائة من دخل ٩٠تؤمن صناعة الملبوسات حوالي و. والمالبس منسوجاتلاتصيب صناعة 
ب المصانع يمارسون نفوذهم السياسي البارز لحث الحكومة على صادرات البالد، وقد بدأ أصحا

 .التصدي للفساد الذي آان السبب في زيادة األسعار
إننا نوّسع معايير العمل لدينا إلى ما بعد نظام الحصص، ألننا نعلم أن ذلك هو السبب الذي "

آمن يقتل  العمل، لكنا لو لم نحترم االتحادات ومعاييرو. رينتشميجعلنا نستمر في الحصول على ال
 . عن وزير التجارة في آمبوديا-"الدجاجة التي تبيض ذهبًا

في آمبوديا، يعتبر برنامج العمل في صناعة المنسوجات أآثر أهمية من أي برنامج إنمائي "
سفير عن  -"وترفع من مستوى معيشتهمالكمبوديين آخر، ألننا نعلم أن األجور تعود مباشرة إلى العمال 

 . اإلنمائيةقضاياي متجول مسؤول عن الآمبود
 التي عرفها ؤسساتبالنسبة للعمال في مجال المنسوجات، تعتبر نقابات العمال من أفضل الم"

 .آمبوديالواليات المتحدة في  عن سفير ا–" البلدهذا 
إن وجود منظمة العمل الدولية آان عامًال مهمًا في القرار الذي اتخذناه بالنسبة للبقاء في "
 . للملبوساتGAPشرآة الناطق باسم عن  - "آمبوديا
 :المصدر

Elizabeth Becker: “Cambodia’s garment makers hold off a vast Chinese challenge”, New York 
Times (New York), 12 May 2005. 

 ساسيةإلى البقاء في صفوف المنافسة، عليها أن تحّسن حجم ومهارات مصانعها وآفاءة بنيتها األ

١٧ ،
 .آما عليها أن تتعلم الكثير من النموذج الكمبودي، وهذا هو األمر األهم

 العمل الالئق للعمال في عزيز فرصًا لتالمنسوجات المتعددة األلياف اتفاق تقدم مرحلة ما بعد و
 :والمالبس المنسوجاتمجال 
الل نقابات العمال أو غيرها إيجاد الحلول، من خفي عملية وًال، يجب إشراك العمال المتأثرين أ 

 الذي تم إنشاؤه ،يشكل فريق مهام أصحاب المصلحة المتعددينو. من المنظمات التمثيلية
لالجتماع اإلقليمي المقدم التقرير الجزء األول من جاء وصفه في (مؤخراًَ في سري النكا 

 .مثاًال للحوار االجتماعي الثالثي لمعالجة المشكلة) عشررابع اآلسيوي ال
الصالت اإليجابية بين التوعية للتشديد على نيًا، سوف يكون من المهم تطوير المعارف واث 

 .القدرة التنافسية ومعايير العمل
 وتجار التجزئة بتعزيز سالسل توريدهم، استجابة أصحاب العالمات التجارية، مع قيام ثالثًا 

 تحسين، وسليمةعايير العمل الرين للتشديد على متشم، تظهر فرص أمام الالنتهاء االتفاق
آما قد يعمل تجار .  رصد ما إذا آانوا يتقيدون بها على طول سلسلة التوريد بقدر المستطاع

 .التجزئة الرئيسيون إلى جانب الموردين بهدف تحسين معايير العمل
———————— 

 :   أنظر 17
K. Bradsher: “The silver lining for textile makers”, in New York Times (New York), 15 Dec. 2004. 

 عزیزتوفير الفرص لت
 العمل الالئق
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مكن أن تمثل آما ي. ثنائية على تعاون البلدان المنتجة فيما بينهااللقد ساعدت االتفاقات التجارية  
 بديًال جذابًا وتنافسيًا في بيئة ما إلقليم بين بلدان اوالمالبس منسوجاتسلسلة توريد متكاملة لل

 ).٢ - ٣اإلطار أنظر  (المنسوجات المتعددة األليافاتفاق بعد 

 ٢ - ٣اإلطار 
 المنسوجات المتعددة األلياف  اتفاق في مرحلة ما بعدرابطة أمم جنوب شرق آسيا

 على انتهاز رابطة أمم جنوب شرق آسيا ترتيبات التكامل اإلقليمي الدول األعضاء في قد تساعد
 .المنسوجات المتعددة األلياف اتفاقالفرص التي قد تتوفر في مرحلة ما بعد 

رابطة أمم  بين الدول األعضاء في والمالبس منسوجاتللأوًال، قد تتمكن سلسلة توريد متكاملة 
على سبيل و. التي فرضتها الدول المتقدمةالئحة قواعد المنشأ ب على  من التغّلجنوب شرق آسيا

اآلتية من أقل البلدان نموًا، تتطلب الرسوم الجمرآية المثال، بالنسبة للصادرات المعفاة من الحصص و
بينما لدى االتحاد   في المائة من محتوى االستيراد،٢٥مبادرة آندا للنفاذ إلى السوق ما ال يقل عن 

على صعيد فردي، ال يمكن ألقل البلدان نموًا أن تفي ببساطة و. لتراآم اإلقليميباوبي حكم يسمح األور
 .المتثال لهايمكن أن تكون مؤهلة لبهذه القواعد القاسية نسبيًا ولكنها إذا اتحدت فيما بينها 

مار باإلضافة إلى ذلك، يمكن لمثل سلسلة التوريد هذه أن تستخدم مجموعة من موارد االستث
 خارج والمالبس سوجاتمن الزيادة السريعة المتوقعة في إعادة تمرآز مرافق المنالخارجية والخبرة 

 هو أحد القطاعات والمالبس منسوجاتالومن العوامل الحافزة األخرى أن قطاع . البلدان المتقدمة
رابطة أمم األعضاء في   البلداناألحد عشر ذات األولوية التي تم اختيارها لعملية التكامل السريع بين 

 .جنوب شرق آسيا
 رابطة أمم جنوب شرق آسيابلدان والمالبس  سوجاتقد يمّكن التكامل اإلقليمي في قطاع المنو

 في ةملاالعاليد نتاجية إعلى سبيل المثال، وصل مؤشر و. من منافسة الهند والصين بشكل أآثر فعالية
 ١٥٨( مقارنة مع أندونيسيا ٢٠٠٠ عام  في الهند في١٠٧قطاع المنسوجات والمالبس إلى 

آما أن نموذج ). ١٤٥ و١٤٠(والفلبين ) ١٥١ و٢٠٩(وماليزيا )  للمالبس١٤٨للمنسوجات و
 فالهند ترآز أساسًا على المنسوجات بينما بلدان جنوب شرق آسيا متخصصة ،التخصص مختلف أيضًا

 أن رابطة أمم جنوب شرق آسيالدان بالطبع، يتوجب على بو. ملةاالعاليد في صناعة المالبس آثيفة 
تقوم بتحسينات مستمرة في الموارد البشرية والبنية التحتية والبيئة السياسية، إال أنها تستطيع أن 

 .علمًا أن هذا قد ال ينطبق على الصين - تضاهي قوة الهند التنافسية
على الصين اد صواب تجاريًا أن يبالغوا في االعتمأنه ليس من المع ذلك رون تشميرى الو

 أن تستخدم آمصدر رابطة أمم جنوب شرق آسيالذلك، يمكن لسلسلة توريد متكاملة من . آمورد وحيد
إن تعزيز مثل هذه السلسلة في جنوب شرق آسيا من شأنه أن يقّوي . توريد بديل للصين أو مكّمل لها

 . بشكل فعال في منافسة الموردين اآلخرين ألهم األسواق في العالمإلقليمااقتصادات 
 :المصدر

T. Wattanapruttipaisan: “Taking stock in a non-quota world”, Bangkok Post, Thursday 10 February 2005. 

 اآلسيوية بشكل سريع نمو االستثمارات بين الدول
) ٢ -٣ الشكلأنظر (تبقى آسيا أآبر جهة متلقية لالستثمار األجنبي المباشر في العالم النامي 

آان االستثمار األجنبي المباشر أآثر انجذابًا للبلدان و. بشكل ملحوظآانت متفاوتة ولكن التدفقات 
. ١٨ مرتفع، في حين جذبت البلدان التي تعاني من نزاعات سياسية القليل منهالقتصادي النمو االذات 

رية آوريا وسنغافورة والهند وجمهو) الصين( هي الصين وهونغ آونغ ،ثمانية بلدانواستأثرت 
 في المائة من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ٨٢٫٥  بزهاءوماليزيا وبروني دار السالم وتايلند

 في المائة من مجموع التدفقات باتجاه العالم النامي في ٥١٫٥ والهادئباتجاه إقليم آسيا والمحيط 
استنادًا إلى الدراسة : عة االستثمار األجنبي المباشر مرتفاحتماالتآما يتوقع أن تبقى . ٢٠٠٣

———————— 
 :   أنظر 18

UNCTAD: World investment report 2004: The shift towards services (New York and Geneva, 2004), 
p. 49. 

أآبر جهة  -آسيا النامية 
األجنبي  متلقية لالستثمار

المباشر وأآبر وأسرع 
خارجي في  مستثمر

 العالم النامي
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على أهم المنشآت متعددة ) االونكتاد(  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية التي أجراهااإلحصائية
 .١٩خالل العامين المقبلينالمباشر االستثمار األجنبي زيادة تقريبا ثالثة أخماس منها توقع الجنسية، 
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 :المصدر
Based on UNCTAD: World investment report 2004: The shift towards services, op. cit., Annex B. 
 

، )بعد لكسمبرغ(شكلت الصين ثاني أآبر جهة متلقية لالستثمار األجنبي المباشر في العالم و
يادة عكس إعادة تمرآز المنشآت متعددة الجنسية وتوسيع عملياتها في الصين، باإلضافة إلى زمما ي

آوريا جمهورية إن تدفق االستثمار األجنبي المباشر الذي شهدته . ج والحيازةدملفي عدد عمليات ا
في جنوب شرق و. في قطاعي المال واالتصاالتالحيازة دمج ول آان نتيجة عمليات ا٢٠٠٣عام 

ند وفيتنام، آسيا، آانت التدفقات تتجه بشكل رئيسي إلى سنغافورة وماليزيا وبروني دار السالم وتايل
في جنوب آسيا، آان أداء الهند مذهًال، فقد آان . في حين آانت أندونيسيا تعاني من قلة االستثمارات

 ديناميةقطاع الخدمات فيها، السيما صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من أآثر القطاعات 
ن تدفقات االستثمار األجنبي مالهادئ أما حصة جزر المحيط . لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر

بلغت حصة غرب آسيا من و.  في المائة١، فقد آانت صغيرة جدًا أي أقل من إلقليمالمباشر في ا
 في المائة من التدفقات باتجاه إقليم آسيا والمحيط ٤ حوالي ٢٠٠٣االستثمار األجنبي المباشر في عام 

 .المية في المائة من التدفقات الع٠٫٢٥، وبلغت حوالي الهادئ
ثالثة أرباع إجمالي مخزون االستثمار األجنبي المباشر بآسيا النامية استأثرت ، ٢٠٠٣عام و

هناك ومن بين المستثمرين الرئيسيين .  وحوالي أربعة أخماس إجمالي التدفقاتالقتصادات الناميةل
إن . الهندو) الصين(يوان تاوالصين وجمهورية آوريا وماليزيا وسنغافورة و) الصين(هونغ آونغ 

القسم األآبر من االستثمار األجنبي المباشر الصادر عن البلدان اآلسيوية يتجه نحو بلدان أخرى في 
 .، لذا عرفت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بين بلدان الجنوب نوعًا من الزيادةاإلقليم

يدة، منها يمكن عزو نمو مزودي االستثمار األجنبي المباشر اآلسيويين إلى عوامل عدو
القدرات المتنامية للشرآات اآلسيوية واتجاهاتها القوية نحو التصدير وحاجتها إلى النفاذ إلى 

على سبيل المثال، لمواجهة و. ستراتيجية في الخارجإلالعالمات التجارية واألصول التكنولوجيا وا
في مواقع ذات أجور أدنى، الصناعات المتقدمة المنافسة المحلية المتزايدة والحاجة إلى إعادة تمرآز 

———————— 
 ibid., overview, p. XIX:    أنظر 19

 األقاليمتوزيع صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان النامية، حسب : ٢ -٣الشكل 
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تقوم الصين و. الماليزية في أندونيسيا وفيتنامالتصنيع ، تتمرآز الكثير من منشآت سعيًا إلى الكفاءةو
باستثمارات في بلدان مثل أندونيسيا وميانمار واليمن للحصول على النفط وغيره من الموارد 

ذات الصلة جيا المعلومات والبرمجيات الطبيعية؛ آما تستثمر الشرآات الهندية المتخصصة بتكنولو
في البلدان المتقدمة، في حين تنشىء مراآز االتصاالت الهندية والشرآات الهندية لعمليات التشغيل 

 .  أجنبية لها في الفلبين والمكسيكفي الخارج فروعًا

ملة  اآلسيوي بشكل سريع وأصبحت البلدان اآلسيوية متكاإلقليم االستثمارات داخل اتتزايدو
 جزئيًا إلى تحول إلقليمويعود توسع االستثمارات داخل ا. فيما بينها أآثر فأآثر من الناحية المالية

شّكل االستثمار األجنبي المباشر داخل بلدان شمال و.  من األماآن األآثر آلفة إلى األقل آلفةاإلنتاج
هذه المناطق في الفترة  في المائة من التدفقات باتجاه ٤٩وجنوب شرق آسيا وفيما بينها  شرق
م حكومات البلدان النامية بتشجيع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر فيما بين وقوت. ٢٠٠٢-٢٠٠١

وتعّجل  هذه البلدان آما تؤثر ترتيبات التكامل اإلقليمي على االستثمار فيما بين. ٢٠بلدان الجنوب
 . أآثر توسعًاإنتاجالفرعية ضمن شبكات ألقاليم عملية ربط ا

 المختلطة األجنبي المباشر الستثمارا آثار
 على العمالة وسوق العمل

تواجد وسيطرة المنشآت متعددة فكرة عن مدى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر وفر ت
فإلى جانب زيادة المخرجات والدخل، يمكن أن تستفيد البلدان اآلسيوية .  من البلدانالجنسية في بلد

متطورة  تكنولوجيا جلبمحتملة التي تتأتى عن االستثمار المباشر الذي يمن المنافع الالمضيفة 
بالرغم أن مدى المنافع يتوقف على ما إذا آانت التكنولوجيا تنعكس على الشرآات الوطنية وغيرها (

يؤدي عادة إلى زيادة في و ،يزيد المنافسة في البلد المضيفو ،)من الشرآات الممولة باستثمار أجنبي
يساعد على سد العجز في سعر الصرف ويعزز النفاذ إلى سوق الصادرات ور المحلي االستثما

العمالة على االستثمار األجنبي المباشر إال أن البرهان العملي حول أثر . ٢١األجنبي في البلد المضيف
 .٢٢ضئيل وال يسمح بتعميم بسيط

إذا آان ا عمالة وفقًا لمالاالستثمار األجنبي المباشر على في األجل القصير، تتغير آثار و
، قد لحيازةدمج أو الفي حالة او. حيازةشروعًا جديدًا أو مدمجًا أو خاضعًا لعملية مشروع بعينه م

في الصين، حيثما دخل االستثمار و. يحدث تراجع في العمالة إذ يتم إعادة هيكلة وترشيد الشرآات
 عدد زائد من الموظفين، فيهالدولة األجنبي المباشر في شراآات مع منشآت صناعية مملوآة من ا

لعمالة بشكل جلي إذ إن دخول االستثمار األجنبي المباشر قد سّهل العملية على اظهرت آثار سلبية 
أما في اقتصادات ماليزيا وتايلند األآثر انفتاحًا واألقل تشوهًا فإن . ٢٣الهيكليتكيف الضرورية لل

ملة والموجهة نحو الصادرات، االعاليد ناعات آثيفة وضع المنشآت متعددة الجنسية المهمين في الص
.  قد عّجل ظهور النقص في اليد العاملة وارتفاع األجور الحقيقية،النمو االقتصادي السريعمقترنًا ب

 السيما المنشآت ، إذا آان هناك تزاحم آبير على المنشآت المحلية مالىآما يعتمد أثر العمالة ع
رأس المال آثيفة درة على المنافسة باإلضافة إلى إدخال التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة غير القا

وهناك عامل آخر هو ما إذا آان االستثمار األجنبي المباشر . من جانب المنشآت متعددة الجنسية
في األجنبي المباشر البراهين المتيسرة أن االستثمار وتفيد : ع أو الخدماتيصنتيدخل في قطاع ال

———————— 
ضيلية             على س     20 شروط تف ديم قروض ب ي المباشر الخارجي من خالل تق تثمار األجنب صين االس بيل المثال، تروج ال

يض  ضرائبوتخف صينيين اضمانات و ال ستثمرين ال تثمار للم ي   . الس تثمار األجنب دفقات االس ا ت ة ماليزي شجع حكوم وت
ل اله دان مث ع بل ا م وب من خالل صفقات خاصة تبرمه دان الجن ين بل ا المباشر ب ة تنزاني ام وجمهوري ين وفيتن د والفلب ن

 .٢٠٠٣ معاهدة للرسوم المزدوجة بنهاية عام ٤١ومعاهدة استثمار ثنائية  ٥١وقد وقعت حكومة الهند . المتحدة
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Asian Development Bank (ADB): Asian development outlook 2004, Part 3: Foreign Direct 
Investment in Developing Asia (Oxford University Press, New York, 2004), p. 219. 

ة    ال 22 اعي للعولم د االجتم ة بالبع ة المعني ة العالمي ع   :لجن رص للجمي وفير الف ة، ت ة عادل ل (عولم ب العم ف، مكت جني
 .٣٧، الصفحة )٢٠٠٤الدولي، 

 :    انظر 23
ADB: Asian development outlook 2004, Part 3: Foreign direct investment in developing Asia, op. cit., 
p. 225. 

على تتوقف آثار العمالة 
األجنبي   االستثمارنوع

 المباشر

نمو االستثمارات داخل 
 اإلقليم
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 عادة ما يكفي من عمالة لكل دوالر مستثمر آما يفعله االستثمار في الصناعةالخدمات ال يخلق 
في المتوسط بالرغم من أن الموظفين العاملين في الفروع األجنبية للخدمات يتلقون و. التحويلية

 لخلق لمباشر، إال أن االحتمال ا التحويليةتدريبًا وأجرًا أفضل من أولئك الذين يعملون في الصناعة
   التحويليةفي الصناعةهو عليه ئف لهذه الفروع أقل مما الوظا

٢٤. 
البرهان العملي بشدة هو أن آمية ونوعية العمالة التي يتم توليدها من خالل ستخلص من ما ي

ن آمية ونوعية العمالة التي يتم توليدها من خالل االستثمار عاالستثمار األجنبي المباشر مختلفتان 
لمنشآت المحلية، في الصناعة نفسها، تستخدم الشرآات الفرعية التابعة بالمقارنة مع او. المحلي

.  أعلى في العملإنتاجيةوتحقق نسبيًا عماًال ذوي مهارات عالية بصورة عامة للشرآات عبر الوطنية 
آما أنها تدفع أجورًا أعلى للعمال ذوي المهارات العالية والمنخفضة على السواء، بالرغم من أن 

وبالتالي، توّلد الشرآة . تكون أعلى بالنسبة للعمال ذوي المهارات العاليةأميل إلى أن ر عالوة األجو
ذات نوعية أفضل مع ذلك الفرعية التابعة للشرآات عبر الوطنية عددًا منخفضًا من الوظائف تكون 

 .٢٥ مماثل من المخرجاتقدر إنتاج وذلك من خالل ،شرآة محلية أخرىمما تولده 

 :في البلدان اآلسيويةضخم  يتراآم احتياط
 مسألة مثيرة للقلق

دوالر أمريكي من االحتياطي بالعملة األجنبية وقد تضاعف هذا ملياري تملك آسيا أآثر من 
) الصين (تايواناليابان والصين و(االقتصادات السبعة جميع إن . المبلغ خالل فترة ثالث سنوات
 مليار دوالر ١٠٠التي تملك أآثر من ) والهندوسنغافورة ) الصين(وجمهورية آوريا وهونغ آونغ 

 إلقليمأمريكي من االحتياطي متواجدة في ا

مصدرًا مهمًا لصافي رؤوس آذلك آسيا غرب وتعتبر . ٢٦
 مليار دوالر أمريكي ٨٥٠حوالي لم يتم االستفادة من وخالل السنوات الثالثين الماضية، . األموال

 .٢٧إلقليمستثمار ضمن افي فوائض الحسابات الجارية في مجال اال
 بالرغم من أنه يؤمن ضمانًا ضد أي أزمة دين مستقبلية، يعتبر ضخم، اليإن تراآم االحتياط

إن قسمًا آبيرًا من . صانعي السياسات والمشارآين في سوق رأس الماللقلق الكبير ل لثيرة ممسألة
على تمويل قسم آبير من العجز في  ةساعدلم ل،هذا التراآم الجديد يستثمر في خزينة الواليات المتحدة

 عوضًا عن استخدامه في تمويل االستثمار المحلي المنتج ،الحسابات الجارية في الواليات المتحدة

٢٨ .
 ذلك، إلى ؤديوي. في النظام المالي العالميالنامية آسيا حصة تراآم االحتياطي على تزايد ويدل 

تقييم وإدارة مخاطر النظام المالي جانبًا إلى جعل ، جانب االرتفاع السريع في فائض السيولة المحلية
 .حاسمًا للنشاط االقتصادي

تزايد صافي تحتياطات، تزايد االشكل في  إلقليمخارج اإلى في حين يتدفق رأس المال و
آما اتجهت تدفقات رؤوس أموال . ٢٠٠٠منذ عام ) سهمديون وأ(تدفقات رؤوس األموال الخاصة 

. جة عالية من عدم االستقرار واالرتياب في األسواق المالية وأسواق العمالتالحافظة إلى توليد در
ية لاماألوراق الحافظة  في المائة من صافي تدفقات ٩٠حوالي ب الهادئإقليم آسيا والمحيط ويستأثر 

دفعت قلة الثقة بالدوالر جزئيًا تدفقات رؤوس األموال الخاصة باتجاه و ."األسواق الناشئة"باتجاه 

———————— 
 :    أنظر 24

UNCTAD: World investment report 2004: The shift towards services, op. cit., p. 137. 
 :    انظر 25

ILO: Trade, foreign investment and productive employment in developing countries, op. cit., para. 34, 
pp. 9-10. 

 :   انظر 26
UNESCAP: Economic and social survey of Asia and the Pacific 2005: Dealing with shocks, op. cit., 
p. 22. 

 : انظر    27
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA): Survey of economic 
and social developments in the ESCWA region 2004: Summary, E/ESCWA/EAD/2004/3 (New York, 
2004), p. 6. 

 :    انظر 28
World Bank: Global development finance 2005: Mobilizing finance and managing vulnerability 
(Washington D.C., 2005). 

حتياطي الرع تراآم ااست
 عوضًا عن تمویل
 االستثمار المنتج

تدفقات رؤوس األموال 
األجل  قصيرة الخاصة

المتصلة بالمضاربة 
 مالتبالع
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قام و. الذي تشهده الواليات المتحدةمرتفع في الحسابات الجارية، العجز الاستمرار يا، بسبب آس
آما زادت التدفقات من . المستثمرون الدوليون بتحويل ما يملكون من أصول إلى اقتصادات آسيا

وما . يةاإلقليم االرتفاع الوشيك للعمالت  علىالمراهنةجراء تيار متزايد من رؤوس األموال العائمة 
أن رؤوس األموال الخاصة ال تتجه أساسًا إلى البلدان التي هي في حاجة إلى آذلك هو مثير للقلق 

 أجنبي رأس مالتطوير بنيتها التحتية، بل إلى البلدان التي ال تحتاج في الوقت الراهن إلى التمويل ل
بل الفائض فيها، مما بلدان في هذه الليست المشكلة النقص في االستثمارات و. لتمويل التنمية فيها

  .ي االقتصادغليان النشاط يؤدي إلى 
الخاصة قصيرة األجل إلى الصين قد اإلجمالية إن جزءًا آبيرًا من تدفقات رؤوس األموال 

، بالرغم من معدالت الفائدة )اليوان(عادة تقييم العملة النقدية الصينية إلجذبه التوقعات المستقبلية 
 هاستثمريم بشراء هذه التدفقات ووقين المصرف المرآزي في الصين وآا .المنخفضة في الصين

ًال بذلك العجز في ميزانية الواليات المتحدة، ومم األمريكية، خزينة في سندات الىعلأبمعدالت فائدة 
لقد شهدت بلدان آسيوية أخرى معدالت صرف و.  داخل الصينحقيقيةولكن دون القيام باستثمارات 

أو استقبلت تدفقات من رؤوس األموال، مثل الهند، وآان يساورها /و) مثًال ماليزيا(ر ة بالدوالتبطمر
. يزعزع استقرار اقتصاداتهاثر مثل هذه التدفقات على سعر الصرف قد أن من أالقلق بشكل مستمر 

سوق عمل لتطبيق سياسات  الصرف المتقلبة خلًال في الجهود التي يبذلها أي بلد أسعاروتسبب 
 .واإلنصافكفاءة التوازن بين الذرة سعيًا إلى إيجاد ة حوعمال

 توجيه الخدمات المعززة بتكنولوجيا
  باتجاه آسياالمعلومات

 "داولثورة قابلية الت"
معظم الخدمات التي سعى وراءها االستثمار األجنبي المباشر في األسواق المحلية آانت في 

 فتحت مجالهاتجارة التجزئة أو في الصناعات التي مجاالت تقليدية مثل الشؤون المالية والسياحة و
 استمرار عملية تحرير المبادالتإن .  القطاع الخاص، مثل الكهرباء والمياه واالتصاالتأماممؤخرًا 

 إلى تزايد تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى ىوإلغاء الضوابط في قطاع الخدمات الرئيسية قد أد
ال يمكن و. ا في السابق الدولة أو شرآات محلية من القطاع الخاصالصناعات التي آانت تديره

من عولمة الخدمات في األسواق األجنبية إال بإعداد عمليات محلية من " التقليدية"توفير األشكال 
خالل االستثمار األجنبي المباشر أو من خالل اللجوء إلى ترتيبات غير سهمية، مثل عملية 

 .الترخيص
في " داولثورة قابلية الت " من قيامالمعلومات واالتصاالت الجديدة مّكنتلكن تكنولوجيا و
لقد فتحت ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الباب أمام االستثمار األجنبي المباشر . الخدمات

ومع تحول الكثير من الوظائف المساعدة إلى . داولالموجه نحو الصادرات في الخدمات القابلة للت
إن المنافع .  دولية تتوفر فيها الخدماتإنتاج بشكل مباشر، يتم إنشاء نظم داوللة للتوظائف قاب

التكنولوجيا المستخدمة في توفير الكثير ف. منافع ضخمةالمحتملة للبلدان على جميع أصعدة التنمية 
شطة لألنو. ةينافست القدرة العزيز في تتزايدمن الخدمات تتغير بشكل سريع وتقوم الخدمات بدور م

في التسويق وتوفير خدمات الصيانة (الصناعية نفسها عنصر متزايد بشكل مطرد في الخدمات 
التي يتم إسناد معظمها إلى موردين متخصصين في ) والبحث والتطوير والتصميم واللوجستية

 عن النمو، شأنه شأن كفاءةلم يتوقف االستثمار األجنبي المباشر في خدمات تسعى وراء الو. الخارج
 .داولمجموعة الخدمات القابلة للت

داخليًا من خالل نقل المعززة بتكنولوجيا المعلومات يتم جزء من التوريد العالمي للخدمات و
باستخدام " أآثر جاذبية"يشار إليها أحيانًا بأنها (الخدمات من شرآة أم إلى فروعها األجنبية 

 خدمات ورديمنها على الصعيد الدولي إلى م البعض ناد، في حين يتم إس)االستثمار األجنبي المباشر
 إسناد وبينأبسط جوانب تكنولوجيا المعلومات بين  إسناد الخدمات إلى الخارج ويتراوح. آخرين

. جميع الوظائف المساعدة في الشرآة للقيام بها وإدارتها بعيدًا عن مواقع الزبائن وفي بلد مختلف
ة من الخدمات التي تقوم البلدان النامية حاليًا  فكرة عن المجموعة الكبير٣-٣يقدم اإلطار و

 .بتصديرها
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 ٣ - ٣اإلطار 
 الخارجإلى الخدمات نقل 

 :فيما يلي بعض األمثلة عن خدمات يتم تصديرها حاليًا عبر الحدود 
عرض األفالم وإنتاج وتوزيع األفالم السينمائية والفيديو : السمعية والثقافية-الخدمات المرئية

لراديو والتلفزيون والتسجيل اإلذاعي والخدمات  الترفيهية والثقافية والرياضية، وخدمات السينمائية وا
 .وآاالت األنباء

طلبات معالجة العديد من عمليات الدعم مثل الفوترة وعمليات الشراء و: الخدمات المؤسسية
مل الخدمات المؤسسية وتش. الدفع والخدمات المباشرة مثل العالقات المباشرة مع الزبائن والدعم التقني

 في حال اللجوء إلى القضاء وإدارة الئحة البريد عمأيضًا النشر اإللكتروني والتسجيل القانوني والد
 البعيدة والصياغة التقنية والتسويق عن بعد والدعم عن بعد وتصميم المواقع على ةوخدمات السكرتاري

 .شبكة اإلنترنت
ب المعدات الحاسوبية وتنفيذ البرمجيات ومعالجة ترآي: الحواسيب وما يتصل بها من خدمات

 . وخدمات قواعد البيانات وصيانة وتصليح اآلالت والمعدات المكتبيةالبيانات
توفير التعليم والتدريب عبر الحدود بشكل سمعي ومرئي أو : التعليم العالي والتدريبخدمات 

 .من خالل اإلنترنت
ت ذات الصلة، باإلضافة إلى الخدمات المصرفية  التأمين والخدماخدمات: الخدمات المالية

 .وغيرها من الخدمات المالية
الطب العام وطب األسنان والتمريض والخدمات شبه الطبية واالستشفاء : الخدمات الصحية

 تطورًا صناعاتمن بين أسرع الوهذه  – والخدمات االجتماعية وغيرها من خدمات الرعاية الصحية
ذات الصلة شحن عينات مختبرية لخدمات لتشمل الصادرات المباشرة و. في االقتصاد العالمي

التقليدية وعبر الوسائل البريدية وتشخيص األمراض وآراء ثانية واستشارات عبر وسائل التواصل 
 .صور األشعة على الخطتفسير االلكترونية، بما في ذلك خدمات التشخيص والمشاورات بشأن 

) خدمات االتصاالت(بما فيها توفير شبكة اإلنترنت نفسها : الخدمات المرتبطة باإلنترنت
وتوفير المحتوى وخليط من الخدمات التجارية والخدمات السمعية المرئية وخدمات الحاسوب وما 

 .يتعلق به من خدمات
مثل الخدمات القانونية والمحاسبة وتدقيق الحسابات وفرض الضرائب : الخدمات المهنية
 .لهندسيةوالخدمات المعمارية وا

استجابة للطلب المتزايد من جانب استوديوهات تصوير األفالم : إنتاج األفالم المتحرآة
 .)D-3 (وبثالثة أبعاد) D-2(المتحرآة لمتطلبات التصوير ببعدين 

 .UNCTAD: World investment report 2004: The shift towards services, op. cit., p. 150           :المصدر

 قلقة من توريدنبغي لبلدان آسيا أن تكون  يهل
 المعلومات  الخدمات المعززة بتكنولوجيا

 على الصعيد العالمي؟
وتوزيع العمليات اإلدارية على الصعيد الخدمات المعززة بتكنولوجيا المعلومات  يدإن تور

يًا وال يزال التصدير  نسبضئيلةالعالمي ما زال في بداياته، فالمبالغ المعنية في الوقت الراهن ال تزال 
إال أنه يتزايد بسرعة وقد يكون له أثر هام على العمالة والهياآل . بلدانحفنة من اليقتصر على 

 .االقتصادية في العديد من بلدان آسيا
قد يسم المرحلة المقبلة في تطور التقسيم "الوظائف المساعدة إلى الخارج إسناد إن أوًال، 

بمثابة هذا األمر في الواقع، يعتبر األخصائيون في الجغرافيا االقتصادية و. الدولي للعمل بشكل بارز
ال بل ملزمة تجعلنا نتوقع وجيهة هناك أسباب و. ٢٩في النشاط المنتج" للتحول العالمي"الحد القاطع 

  .٣٠على الصعيد العالميالخدمات المعززة بتكنولوجيا المعلومات توفير نموًا وتوسعًا في مجال 

———————— 
 .UNCTAD: World investment report 2004: The shift towards services, op. cit., p. 147:      انظر 29
". أي شيء يتاح بسهولة يشكل فرصة لإلمساك به"جاء على لسان مدير هندي في مؤسسة تعمل في الخارج ما يلي     30

  .ن المهام التي يمكن تنفيذها في مكان آخر ال تحدها إال مخيلة المديرأوجاء في مقال آخر 

 الخدمات دیرقد یشكل تو
المعززة بتكنولوجيا 

المعلومات على الصعيد 
 وجة الضخمةالعالمي الم

 القادمة للعولمة
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 من هذه البلدان؟ إذا آان األمر آذلك، فأي و؟لبلدان آسيا التطلع إلى تحقيق المكاسبهل يمكن و
ليس أقل البلدان نموًا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة وإن الفرص المتاحة أمام جميع البلدان، "

 هذه فيمن غير الممكن  مهمة بالرغم من أنفرص ، لجذب العمالة والوظائف المدرة للدخل انتقال
الخدمات إلى الخارج قوية والفوائد  إلسنادإن القوى الدافعة .  بالضبط أهميتهامدىتحديد المرحلة 

ويحتمل .  المكاسب المحققة من التجارة والتخصصعلى هي خير مثال ناشئة عنهااالقتصادية ال
، إذ إن إسناد الخدمات إلى الخارجزيادة  تحث على أنضغوط المنافسة الممارسة على الشرآات ب

إال أن تحقيق . ..ةينافستمديري الشرآات مرغمون على التفتيش عن طرق جديدة لتحسين قدرتهم ال
 .٣١ "كون عملية سهلةيالقدرة على التطور والتنافس بشكل آامل إلسناد الخدمات إلى الخارج لن 

ثلت حتى اآلن، تترآز معظم الخدمات الخارجية في عدد صغير نسبيًا من البلدان؛ وقد مو
 في المائة من إجمالي السوق عام ٧١أآثر من ) وفق هذا الترتيب(أيرلندا والهند وآندا وإسرائيل 

تحتل الهند و. ولكن تظهر بلدان آثيرة أخرى يتواجد العديد منها في آسيا آبلدان مضيفة. ٢٠٠١
لفلبين أيضًا بلدًا وتعتبر ا). ٤ -٣اإلطار انظر ( في العالم يةذباالصدارة في الئحة البلدان األآثر ج

االتساق الثقافي مع الواليات المتحدة ومع الناطقين باللغة اإلنكليزية  لـبفضإلى حد ما مضيفًا جذابًا، 
االتصاالت من صناعة مراآز من المتوقع أن ترتفع العمالة في و. المتميزين بنمط العيش األمريكي

 نمو سريع في مراآز الخدمات آما حصل. ٢٠٠٤ ليتضاعف العدد في ٢٠٠٣ وظيفة في ٢٧ ٠٠٠
القوى العاملة عالية المهارة في مجال المحاسبة وإعداد البرمجيات إلى  ومرد ذلك ،المتقاسمة

التهاتف  مراآز تفي ماليزيا، تزايدو. والخدمات المعمارية والتسويق عن بعد وتصميم الرسوم
.  القوى العاملة متعددة اللغات، مستفيدة من٢٠٠٠ في المائة منذ عام ٢٠٠ بلغاالتصاالت بمعدل و

أما سنغافورة فهي تستهدف الوظائف الخارجية الطليعية مثل إدارة التشغيل اآللي عن بعد والرعاية 
آما برزت . الصحية وتشخيص علم الوراثة، وأصبحت أحد المحاور الرئيسية للمقر العام اإلقليمي

في ذلك تطوير المنتجات اإللكترونية  بما ،الصين بشكل سريع آمقصد رئيسي للخدمات الخارجية
  .ومراآز االتصاالت والخدمات المالية

 ٤-٣إلطار ا
 نشوء الهند آمصّدر للخدمات المعززة بتكنولوجيا المعلومات

 لتطوير البرمجيات وغيرها من الخدمات المعززة بتكنولوجيا االستعانة بمصادر عالميةإن 
خالل العقد الماضي، قفزت قيمة و.  في االقتصاد العالميالمعلومات آان حافزًا ألداء الهند المدهش

 ١٢إلى أمريكي  مليار دوالر ٠٫٥لبرمجيات وغيرها من الخدمات من أقل من من االصادرات الهندية 
، وارتفعت حصة هذه الخدمات في إجمالي الصادرات ٢٠٠٤-٢٠٠٣مليار دوالر أمريكي في الفترة 

آما ارتفعت صادرات الخدمات المعززة . ٢٠٠٣ و١٩٩٦ في المائة بين عامي ٢١ إلى ٣من 
 مليار دوالر ٣٫٦ إلى ٢٠٠٠-١٩٩٩في الفترة أمريكي  مليار دوالر ٠٫٦بتكنولوجيا المعلومات من 

 في المائة من الصادرات، ٨٢بزهاء الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وتستأثر . ٢٠٠٤في 
 خالل االستفادة من عالقاتها التجارية المتزايدة مع الصين ودول مننويع بيد أن الهند تسعى إلى الت
 .رابطة أمم جنوب شرق آسيا

تقوم الشرآات األجنبية بإرسال خدماتها إلى الهند مثل خدمة مساعدة الزبائن والخدمات المالية و
 القيمة والموارد البشرية وخدمات الفوترة والدفع واإلدارة وتطوير المحتوى وبشكل متزايد أنشطة

الخدمات أن صناعة  روقد. المضافة األعلى مثل الهندسة والتصميم ومعالجة المعارف واللوجستيات
 في المائة من العمالة والذي ٣٩ظيفة مع قسم مساعدة الزبائن الذي يمثل  و٢٤٠٠٠٠ وّلد حواليهذه ت

ب فرص عمل وفي حين استحدث المستثمرون األجان. سجل أعلى معدل نمو في السنوات األخيرة
جديدة في إعداد البرمجيات في الهند، فإن الشرآات الهندية المحلية هي التي تدير صناعة البرمجيات، 

لقد توسعت العمالة في الشرآات الفرعية . اآتسبت سمعة جيدة من حث خدماتها رفيعة الجودةوقد 
فيما يتعلق و. ألخيرةمما حصل في الشرآات المحلية خالل السنوات الخمس ابسرعة أآبر األجنبية 

 في المائة من إجمالي العمالة وتمثل ٢٠حوالي حاليًا بتطوير البرمجيات، تمثل الشرآات األجنبية 
في حقيقي هناك بالكاد أي اختالف و.  في المائة٢٨الخدمات المعززة بتكنولوجيا المعلومات حوالي 

 التي تتطلب مهارات عالية والكثير من العمالة بين الشرآات األجنبية والمحلية، ولكن األنشطةآثافة 

———————— 
 :    انظر 31

UNCTAD:  World investment report 2004: The shift towards services, op. cit., pp. 155-156. 
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. بياناتمهارة مثل إدخال المن الأقل قدرًا االبتكار في التصميم توّلد وظائف أقل من تلك التي تتطلب 
لكل مليون دوالر أمريكي من توسط عدد األشخاص المستخدمين إن مفبالنسبة إلعداد البرمجيات، و

نسبة لقطاع الخدمات المعززة بتكنولوجيا المعلومات بالو. الصادرات يعادل توظيف ثالثين شخصًا
لذا، إن .  شخصًا لمساعدة الزبائن٧٩ شخصًا لتطوير المحتوى و٨٨ شخصًا و٦٨إجماًال، يعادل ذلك 

 . إال حوالي نصف ما توّلده الخدمات المعززة بتكنولوجيا المعلوماتوتوليد العمالة في البرمجيات ما ه
ستراتيجية التي قامت عليها إلى إلى سلسلة من خيارات السياسة االهند يعز" نجاح"إن مفتاح 

قطاع الطاقات التي ينطوي عليها  حكومة الهند أدرآتفي السبعينات، ف. القدرة التصديرية للبلد
البرمجيات وأدخلت في مناهجها الشهادات األولى للذين يريدون متابعة دراسات في مجال علوم 

ت التدريب في القطاع الثالث بموجب برنامج تطوير اليد العاملة في وقد تم توسيع قدرا. الحاسوب
إن . سلسلة من الدروسآذلك خاصة المنشآت الووضعت . ١٩٨٣ الذي أطلق عام ،مجال الحاسوب

النمو السريع في عدد الخريجين من حملة الشهادات في علوم الحاسوب وما يتعلق بها من هندسة 
لم تتوقف السياسات العامة عند االستثمار وترويج و. لنجاح البرمجياتوتكنولوجيا آان عامًال حاسمًا 

ية تحتية للربط الشبكي وتأسيس معارض إنشاء بنرة اإللكترونيات بدور نشط في ادإوقد قامت . التعليم
.  مدن مثل مومباي وبانغالورفيتكنولوجيا البرمجيات التي تتمتع بوصالت اتصاالت عالية السرعة 

الواردات الرسوم الجمرآية على الضرائب واإلعفاء من ذلك باتخاذ تدابير ترويجية مثل وتم استكمال 
حالة نموذجية من تدخل " وصف النجاح الهندي بأنه وقد.  المبكر لقوانين التملك األجنبيوالتخفيف

ن الحكومة وضعت األساس وانطلقت الصناعة بفضل المشارآة الكبيرة من جانب أ ثالدولة النشيط حي
وهناك عامل آخر ساعد النمو الموجه نحو الصادرات في الخدمات المعززة ." لقطاع الخاصا

 الذين وفروا ، أال وهو هجرة المتخصصين من الهنود في تكنولوجيا المعلومات،بتكنولوجيا المعلومات
 .وصالت بين نشوء قطاع صناعة البرمجيات الهندية والشرآات القائمة في الخارج

 : المصدر
Based on UNCTAD: World investment report 2004, op. cit.; and N. Kumar and K.J. Joseph: National 
innovation systems and India’s IT capability: Are there any lessons for ASEAN newcomers? RIS 
Discussion Paper No. 72/2004 (New Delhi, Research and Information System for the Non-Aligned 
and other Developing Countries, 2004). 

الخارج ردات فعل قوية من جانب البلدان المتقدمة، السيما الواليات إلى الخدمات نقل أثار 
على  Business Week، طرحت مجلة ٢٠٠٣في و. الكوادرالمتحدة حول مسألة خسارة وظائف 

إن " هل أنتم التالون؟" قاسيًا وجهته إلى موظفي المكاتب في الواليات المتحدة وهو تساؤًالغالفها 
الذي يربطه بعض المراقبين وفي الواليات المتحدة " نتعاش االقتصادي غير الموّلد للوظائفاال"
الخارج قد جعل المناقشة أآثر حدة، آما أبدت نقابات العمال في الواليات المتحدة إلى الخدمات نقل ب

لالنتخابات الخارج آانت موضوع نقاش حاد خالل التحضير إلى الخدمات نقل إن مسألة . قلقًا شديدًا
، وّقع رئيس الواليات المتحدة ٢٠٠٤يناير  /ففي آانون الثاني. الرئاسية األخيرة في الواليات المتحدة

 الفيدرالية للنقل اراتدإلمشروع قانون يمنع الشرآات الخاصة التي تحصل على عقود حكومية في ا
 مشروع قانون ١٠٠على صعيد الدولة، تم إدراج أآثر من و. عمالها إلى الخارجأوالخزينة من نقل 
يتم مناقشة آثار العمالة الحالية في و. الخارجإلى الخدمات نقل  والية للحد من ٣٦في ما ال يقل عن 

محتمل على عملية رمزي القانون يستند إلى ما يمثله من أثر مثل هذا  ولكن مدلول ٥ -٣اإلطار 
إن الحرآة االرتجاعية السياسية التي تؤدي إلى الحمائية قد تكون . هالتحرير من خالل وضع سابقة ل

ضارة للبلدان المتقدمة والبلدان النامية  على حد سواء، والمطلوب هو سياسات أفضل لسوق العمل 
 .من الجانبين

 البلدان اآلسيوية وعددها بالنسبة إلى زيادة فرص العمالة التي توفرها هذه قدرةتتوقف و
من الواضح أن البلدان التي باستطاعتها أن و.  على عدد من العوامل،لجديدة من العولمةالموجة ا

 ٥٠حيث تشكل تكاليف العمال، مثل مراآز االتصاالت، ف .آبرىتوفر تكاليف منخفضة تتمتع بميزة 
 في المائة من التكاليف اإلجمالية، من الواضح أن أي شرآة أمريكية ستجد أنه من األفضل ٧٠إلى 
 لكن انخفاض.  في المائة٩٠ إلى ٨٠نتقال إلى الهند حيث تكون األجور أآثر انخفاضًا بنسبة اال

تكون ميل إلى أن  العمال ذوي المهارات المناسبة التي تتوافر ليس إال عامًال واحدًا، إذ إن التكاليف
مات مهمة ولكنها إن آفاءة تكنولوجيا المعلو.  تعتبر عامًال رئيسيًا،أآثر تخصصًا وذات مستوى عاٍل

هارات في مالخدمات اإلدارية قد تقتضي  ليست آافية، فتطوير البرمجيات يتطلب مهارات هندسية و
 آما أن .المحاسبة، بينما تتطلب مراآز االتصاالت مهارات في التفاعل مع الزبائن والتسويق

 .آز االتصاالتالمهارات والتقاليد المتعلقة باللغة تقوم بدور رئيسي في اختيار موقع مرا

 االستعانة بمصادر
السبب  اعتبرتعالمية 

في خسارة الوظائف في 
 البلدان المتقدمة

العوامل المؤثرة على 
 الخدمات" إدخال"

المعززة بتكنولوجيا 
 المعلومات إلى آسيا
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 ٥ - ٣اإلطار 
  عن خسارة الوظائف في الواليات المتحدة األمريكية؟ةمسؤول يالستعانة بمصادر عالمية ههل ا

 يعتبرون أن الشرآات التي تلجأ إلى هذا األسلوب تصدر الستعانة بمصادر عالميةإن نقاد ا
وهم .  يخسرون وظائفهمالوظائف األمريكية إلى الخارج وتستفيد على حساب األمريكيين الذين

قّوض األجور ي ووهالواليات المتحدة في المرتفعة للبطالة أحد األسباب الرئيسية يعتبرون أن ذلك هو 
في العمالة في  ٢٠٠٣-٢٠٠٠آما أن سبب التراجع الحاد الذي حصل في الفترة .  األمريكيةإلعاناتوا

البلدان ذات األجور المنخفضة مثل لى إإسناد الخدمات مرده بشكل آبير إلى الصناعة التحويلية، 
 تحويل وظائف الخدمات المؤسسية إلى نحووهم يشيرون إلى اتجاه عدد متزايد من الشرآات . الصين

إلى الخارج بحلول في الواليات المتحدة  مليون ٣٫٣ حوالي نقل ويتوقعون أنه سيتم ،بلدان مثل الهند
ون وظائفهم سيلقون صعوبة السترداد مستوى معيشة األمريكيين الذين سيفقدالعمال  وأن ٢٠١٥عام 

 .مماثل للمستوى الذي اعتادوا عليه
الخارج إلى  الخدمات نقلتتجه المخاوف بشأن خسارة الوظائف إلى إعطاء األثر المحتمل لو

على  ةاإلجمالياآلثار وتنشأ االختالفات جزئيًا ألن بعض الدراسات تحيل إلى . الكثير من األهمية
وفي حين أن آل وظيفة يتم . على الوظائفصافي في حين تشير دراسات أخرى إلى األثر ال الوظائف

 يمكن استحداث وظائف جديدة نتيجة ،خسارتها بسبب إسنادها إلى الخارج هي خسارة فعلية للوظيفة
آل دوالر يتم مقابل أن وجدت إحدى الدراسات وقد . لذلك السيما في قطاع الخدمات عالية الجودة

 دوالر من ١٫١٤ و١٫٢الهند، تجني الشرآات في الواليات المتحدة بين إلى الخدمات نقل اقه على إنف
مكاسب زيادة تقديم أسعار أآثر انخفاضًا للمستهلكين وتوسيع أسواق الصادرات ومن حيث (األرباح 
 ).للشرآات

ذه التغيرات ليست أن الموارد متنقلة والعمال ينتقلون إلى وظائف جديدة، فإن مثل هونظرًا إلى 
ليس الستعانة بمصادر عالمية أثر اف. لالزدهار على األجل الطويلأيضًا مؤاتية فحسب بل ضرورية 

تكون عادة وظائف أخرى مختلفًا عن أثر التغير التقني الذي يجعل بعض الوظائف فائضة ويستحدث 
النسبية في أنماط الميزة واألمر ليس مختلفًا عن التحوالت الثابتة في . ذات مستويات أجور أعلى

 في حالة الصناعة، آان العمال هم هالفرق هو أن(الصناعات التي وجهت نمو التجارة في السابق 
 ).هم األآثر تأثرًالكوادر المتأثرون بينما اآلن فإن ا

الستعانة  باةآبيرصلة "  للوظائفدلالنتعاش االقتصادي غير المّول"في الواليات المتحدة، ليس و
 بياناتتشير الو. االبتكار التكنولوجيإلى القة بكل ما يمت بصلة بل هو على ع ةعالمي بمصادر

 في المائة فقط من إجمالي الخسائر في الوظائف خالل ٢٫٥أن إلى العمل األمريكية إدارة المستقاة من 
تبر سببًا لكن التغير التكنولوجي يع.  الخدمات إلى الخارجنقل آانت نتيجة ٢٠٠٤الربع األول من عام 

يتم استبدال أمناء الصناديق في المصارف وموظفي الهاتف واألمناء و. لخسارة الوظائفللغاية مهمًا 
بالتالي، فإن و.  وتكنولوجيات الرد الصوتي وبرمجيات إدارة األعمالآلليةسحب األموال اأجهزة ب

 .مكاسب اإلنتاجية تخطت الطلب، لذا هناك حاجة إلى عدد أقل من العمال
في الواليات المتحدة؛ جب أن تأخذ المناقشة في االعتبار الفائض التجاري في الخدمات يو

 تتميز بمهارات عالية بينما الواردات تتميز الواليات المتحدةأن صادرات الخدمات في هي مسألة الو
 .بمهارات منخفضة

 : المصدر
UNCTAD: World investment report 2004: The shift towards services; and D.W. Drezner: “The 
outsourcing bogeyman”, Foreign Affairs (New York), May/June 2004, Vol. 83, issue 3. 

نوعية البنية التحتية، السيما االتصاالت الفعالة من حيث هناك من األمور الحاسمة أيضًا و
إن . والتزويد بالطاقة) ياف البصريةبما في ذلك وصالت األل (تتسم بالموثوقية والثباتالكلفة والتي 

مناطق تجهيز الصادرات التي استخدمت أساسًا لجذب االستثمار األجنبي المباشر في إنتاج السلع 
آما يتم ترويج هذا . بترويج سلسلة من األنشطة الخدماتيةأآثر فأآثر صنعة المعدة للتصدير تقوم مال

وحظائر التكنولوجيا والعلوم القتصادية الخاصة  أخرى من المناطق اواعالنوع من األنشطة في أن
مما ال شك فيه أن العوامل المرتبطة بالسياسة العامة و. "عالية التقنية"ومناطق التنمية الصناعية 

ويتضمن ذلك الترويج  -على القرار المتعلق باختيار موقع مختلف الخدمات الخارجية بدورها تؤثر 
إن النجاح في . التفضيلية والمنح والحوافزلوائح من خالل الالنشط من قبل حكومة البلد المضيف 

 النجاح في أدىففي حالة الهند مثًال،  - جذب الخدمات الخارجية قد يكون له حرآة تراآمية خاصة به
بمعنى آخر، إن و. "السمعةأثر "مجموعة من األنشطة إلى النجاح في أنشطة أخرى، لدرجة أن هناك 

 . والموثوق للخدمات الخارجية قد جذب اآلخرينكفؤ الدعم الها توفر من أنما ُعرف عن الهند 
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 توّحد وتقّسم آسيا

الكفؤ إن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي المؤهل الرئيسي للعولمة فهي تروج التدفق 
واليوم، . حدود الوطنية واإلقليميةللمعلومات والمنتجات واألفراد ورأس المال عبر الالتكاليف فعال و

 الصناعات نموًا في العالم، ويتوقع أن تصبح سرعأمن تعتبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 -  النسبية بين البلدان والمجموعاتيزةلقد غيرت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الم. هاأآبر

ة الرهان على االستثمار في التعليم والتدريب  وبزيادلإلنتاجالسيما بجعل المعارف عامًال أساسيًا 
 وبتوليد العمالة ، ممكنة في الخدمات، آما ذآرنا سابقًاالتداولونشر المعارف وبجعل ثورة قابلية 

 .تكنولوجيا المعلوماتالمتصلة بالمهمة 
اآلثار غير االقتصادية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باألهمية نفسها إن لم تكن تتسم و

فمع انتشار اإلنترنت والبريد اإللكتروني والخدمات الهاتفية الدولية منخفضة التكلفة . أآثر أهمية
والهواتف الخلوية والمؤتمرات اإللكترونية والتلفزيون الساتلي والصحافة اإللكترونية، أصبحت 

تكنولوجيا مكن ليو. الحكومات والمجتمع المدني واألفراد أآثر توصيًال فيما بينهم على صعيد العالم
 تستخدم الكثير من -  على حد سواءة واالجتماعيةاالقتصادينمية تسّرع التأن المعلومات واالتصاالت 

الحكومات حاليًا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لترويج اإلدارة السديدة من خالل تعزيز تدفقات 
والخدمات االجتماعية من حيث المعلومات فيما بين الحكومات، وتحسين الصحة العامة والتعليم 

طالع النوعية والشفافية والفعالية، وتشجيع المواطنين على المشارآة في عمليات صنع القرارات وإ
 .العمليات والخدمات التي تضطلع بها الحكومةعلى المواطنين 

وتكمن المشكلة في أنه بالرغم من أن آل البلدان، حتى الفقيرة منها، تزيد من نفاذها إلى 
 أآثر سرعة في البلدان المتقدمة منه في البلدان تزايدكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يبقى معدل الت

، بلغ عدد مستعملي االنترنت لكل ٢٠٠٢عام و". الفجوة الرقمية"النامية، مما يؤدي إلى اتساع 
 ٤٤٨٫٩ في أستراليا و٤٨١٫٧ في سنغافورة و٥٠٤٫٤ في جمهورية آوريا و٥٥١٫٩ نسمة ١٠٠٠

 في الكويت ١٠٥٫٨ في اإلمارات العربية المتحدة و٣١٣٫٢ في ماليزيا و٣١٩٫٧في اليابان و
 في الصين ٤٦٫٠ في فيجي و٦١٫٠ في المملكة العربية السعودية و٦٤٫٦ في تايلند و٧٧٫٦و
 في الهند ١٥٫٩ في فيتنام و١٨٫٥ في منغوليا و٢٠٫٦ في أندونيسيا و٣٧٫٧ في الفلبين و٤٤٫٠و
 في جمهورية الو الديمقراطية ٢٫٧ في سري النكا و١٠٫٦سورية ولجمهورية العربية الا في ١٢٫٩و

  في بنغالديش١٫٥ في آمبوديا و٢٫٢الشعبية و

٣٢. 
فمثًال، في غرب آسيا، لم يستحدث إال القليل من الخدمات . وليست المسألة مسألة نفاذ فحسب

يا المعلومات واالتصاالت، آما أن التجارة والمنتجات والتطبيقات والعمالة التي تستند إلى تكنولوج
الفجوة جسامة إن الشواغل التي أثارتها . ٣٣  اإللكترونية في مراحلهما األولىواإلدارةاإللكترونية 

منافع  ""أن تتاح للجميع"ون خالل قمة األلفية رالرقمية جعلت رؤساء الدول والحكومات يقر
 ."التكنولوجيات الجديدة

 إلقليميان في آسياالتكامل والتعاون ا
وفي . "العمالة أساسًا مسؤولية وطنيةب النهوضحتى في عالم يتجه نحو العولمة، تبقى عملية 

أن الحكومات الوطنية في الدول النامية تستطيع ضمن أن يمن الدولي ال بد للمجتمع هذا السياق، 
ة وأنه يجب أن يكون لها القدرة العماللنهوض باستخدام التجارة واالستثمار األجنبي المباشر آأداتين ل

———————— 
 :   أنظر 32

United Nations Development Programme (UNDP): Human development report 2004: Cultural liberty 
in today’s diverse world (New York, 2004), pp. 180-183. 
 

 :   أنظر 33
G. Accascina: Information and communication technology for development in the Arab States: 
Overview, considerations and parallels with Asia, (UNDP). 

 "الفجوة الرقمية"تفاقم 

بين " نقطة االنطالق"
الوطنية  السياسات

 وتعددیة األطراف
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لم تتوقف منظمة العمل الدولية عن تقديم المساعدة و .٣٤"على استخدام هاتين األداتين بشكل فعال
األحداث ببشكل متزايد مقيدة للبلدان اآلسيوية في هذا المجال، لكن جداول أعمال السياسات الوطنية 

 . الناس واالقتصادات والبلدانوالقوى الخارجية والترابط والتواصل المتزايد بين

 نيالتكامل والتعاون اإلقليميمنافع 
بين السياسات " نقطة االنطالق"يمكن اعتبار ترتيبات التكامل والتعاون اإلقليميين بمثابة 

توفر الكثير من المزايا نفسها التي "، وهي  تمامًاالوطنية وتعددية األطراف في اقتصاد عالمي مفتوح
في سياق التباطؤ الذي شهدته العمليات و .٣٥"طراف ولكن على نطاق أضيقتوفرها تعددية األ

متعددة األطراف لترويج المزيد من االنفتاح في االقتصاد العالمي، يمكن للتعاون اإلقليمي أن يكون 
 .فعاًال في مساعدة البلدان على مواجهة تحديات العولمة واالستفادة من مزايا التكاملية الناشئة بينها

 ير تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمةيشو

تشجيع  إلى عدد من أسباب ٣٦
 :، ومنهالتكامل والتعاون اإلقليميينا

القوى إدارة لبلدان من أجل ل اإلمكانيات للناس واأن يمنحيمكن للتكامل والتعاون اإلقليميين  
تعزيز فعالة لحجم األسواق المحلية، والزيادة العن طريق االقتصادية العالمية بشكل أفضل 

القدرة على الصمود للتقلبات االقتصادية الخارجية وتوهين تداعيات الصدمات الخارجية بين 
 .البلدان المجاورة

 أيضًا من القوة التفاوضية للبلدان الصغيرة، عندما اأن يعززوالتعاون اإلقليميين مكن للتكامل ي 
 .لها بخالف ذلك صوت على الصعيد الدولييكون ال تعمل معًا، والتي قد 

.  القدرات المطلوبة لالستفادة من الفرص العالميةاأن يبنيوالتعامل اإلقليميين مكن للتكامل ي 
بما في ذلك وضع قواعد (وآثيرًا ما يتطلب االستثمار في المهارات والبنية التحتية واألبحاث 

بصورة البتكار قدرًا آبيرًا من الجهود التي تبذل والتكنولوجيا ودعم ا) معلومات إقليمية/بيانات
 .ىكبرلومن األسهل أن يستفاد من وفورات الحجم في األسواق ا. على الصعيد اإلقليميأسرع 

 في العمل والتنسيق الضريبي والحوافز االستثمارية وقالمالية والحقائح األطر المشترآة للو 
في " االنزالق إلى الهاوية"على منع أي مخاطر بشأن تعد أهدافًا إقليمية عملية يمكن أن تساعد 

 .المجاالتهذه 
ستطيع التكامل والتعاون اإلقليميان أن يحسنا من الظروف التي يتصل في ظلها الناس ي 

ومن بين الشواغل اإلقليمية مثًال تنقل الناس عبر الحدود، والوقاية ومعالجة . باالقتصاد العالمي
ونظم اإلنذار التجار اإليدز ومنع ا/يروس نقص المناعة البشريةاألمراض المعدية ومنها ف

 .المبكر للكوارث

 األقلمة في آسيا
أمم جنوب تألفت رابطة و. اإلقليميةالمجموعات شبه بدأت األقلمة في آسيا بالتعاون من جانب 

 مع ١٩٧٧ في أواخر الستينات، لكن التعاون االقتصادي والتجاري الحالي لم يبدأ إال عامشرق آسيا 
رابطة  وانضمت بلدان جنوب آسيا إلى .أمم جنوب شرق آسياترتيبات التجارة التفضيلية لرابطة 

 في منتدى جزر المحيط الهادئآما تم تأسيس . في أوائل السبعينات جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي
 عن الحلول اختيار النهج الوطنية عوضًافي أوائل السبعينات، ولكن غالبًا ما استمر األعضاء 

 إعادة النظر في التعاون الهادئ، قرر زعماء منتدى جزر المحيط ٢٠٠٣غير أنه في عام . اإلقليمية
———————— 

 :  أنظر 34
ILO: Trade, foreign investment and productive employment in developing countries, op. cit., p. 11. 

 :   أنظر 35
UNESCAP: Meeting the challenges in an era of globalization by strengthening regional development 
cooperation, (New York, 2004), p. 24. 

ة     36 اعي للعولم د االجتم ة بالبع ة المعني ة العالمي ع  :اللجن رص للجمي وفير الف ة، ت ة عادل ل  (عولم ب العم ف، مكت جني
 :انظر أيضًا. ٦٩-٦٦ ، الصفحات)٢٠٠٤لي، الدو

UNESCAP: Meeting the challenges in an era of globalization by strengthening regional development 
cooperation, op. cit., pp. 24-26. 
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، ٢٠٠٥أآتوبر  / العتمادها في تشرين األولالهادئإعداد خطة المحيط ويجري . اإلقليمي وتنشيطه
وقد استهلت . ديدة واألمنبهدف تعزيز الصالت بين النمو االقتصادي والتنمية المستدامة واإلدارة الس
أعضاء دول اجتمع عقد جامعة الدول العربية ذلك مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، فيما 

 .مجلس التعاون الخليجي في أوائل الثمانينات
 اإلقليمية في آسيا إلى الترآيز على التجارة والتعاون شبهاتجهت هذه المجموعات و

  الحرةةطي ترتيبات التكامل اإلقليمي مناطق التجاروبشكل عام، تغ. االقتصادي

 وترتيبات التجارة ٣٧
 التفضيلية

فيما يتعلق باتفاقات التجارة " أقلمة"عادة، آانت آسيا األقل و. واالتحادات الجمرآية ٣٨
ولكن، خالل السنوات القليلة الماضية، أصبحت آسيا . اإلقليمية المبّلغ عنها لمنظمة التجارة العالمية

 مبّلغًا إلى منظمة اتفاقًا للتجارة اإلقليمية ٤٨، مع إبرام حوالي اطًااألآثر نشإلقليم ى األرجح اعل
 .التفاقات الوشيكةالتجارة العالمية، والعديد من ا

رابطة التعاون مثل مشترآة إقليمية مجموعات شبه لتعاون من خالل لترويج يجري آذلك الو
دان اتفاق بانكوك ومبادرة خليج البنغال للتعاون التقني وبل الهادئ االقتصادي آلسيا والمحيط

يشار إلى بعض هذه الجهود المبذولة في و. منظمة شنغهاي للتعاونواالقتصادي متعدد القطاعات و
 .٦ - ٣عملية التكامل في اإلطار 

 وتتعدى هذه االتفاقات خفض.  شعبية في آسيالقد ازدادت االتفاقات التجارية ثنائية األطراف 
 مجموعة سقالتعريفات وغيرها من الحواجز التجارية لتشمل تكامًال أوسع للتجارة من خالل تنا

لقد برزت آل من سنغافورة وتايلند آبلدين و. واسعة من الممارسات واإلجراءات والمعايير التجارية
. ن والصين والهندثنائية الكاملة، تتبعهما الياباالآسيويين يتمتعان بأعلى عدد من االتفاقات التجارية 

وهي تهدف متضافرة جدًا بذلت جهودًا فقد ، ٢٠٠٤أما جمهورية آوريا التي بقيت مستبعدة حتى عام 
 ٢٠٠٧ دولة بحلول عام ١٥إلى إبرام اتفاقات تجارية حرة ثنائية مع ما ال يقل عن 

آما حاولت . ٣٩
مع شرآائها االقتصاديين ماليزيا أن تلحق باآلخرين من خالل التفاوض بشأن الصفقات التجارية 

يشّكل االتفاق التجاري بشأن توثيق العالقات االقتصادية بين أستراليا ونيوزيلندا عنصرًا و. الرئيسيين
 .مهمًا في العالقات االقتصادية بين هذين البلدين المجاورين

 ،جوفي الوقت نفسه، آان هناك زيادة في عدد االتفاقات التجارية الحرة الموجهة إلى الخار
يتمرآز هذا التكامل في شرق وجنوب شرق و. وهي تربط ما بين المناطق دون اإلقليمية والقارات

 اهتمام مرآز )اليابان وجمهورية آوريا والصين (٣+  أمم جنوب شرق آسياوتعتبر رابطة . آسيا
تقوم  في غرب آسيا،و.  والهند يتزايد أيضًاأمم جنوب شرق آسيالكن التعاون بين رابطة . متزايد

مع سريع الوتيرة تفاق التجارة الحرة إعداد ا بالعمل على يالخليجالتعاون البلدان الستة لمجلس 
 . األعضاء الخمسة والعشرين في االتحاد األوروبي

والسؤال . إن التشابك الحالي لالتفاقات التجارية ثنائية األطراف يؤدي إلى اإلرباك والقلق
مما يعد به منافع اقتصادية أآبر بثنائية تعد ال آانت هذه المبادرات ما إذامعرفة المهم الذي يطرح هو 

ثنائية بين الوالقلق هو أن االتفاقات . نهج منظمة التجارة العالميةو أإلقليم تحرير على صعيد االنهج 
 إن المبادرات. فرادى البلدان قد تتجه إلى تجزئة التكامل والتعاون اإلقليميين أآثر منه إلى تعزيزهما

التي تقارب المناطق دون اإلقليمية في آسيا تتمتع بإمكانية آبيرة لتعزيز الهوية اآلسيوية الحقيقية 
آسيا قادرة على العمل بشكل فعال آمنطقة لإلنتاج الكفؤ تتمتع بفرص معززة ضمان أن تكون ول

 .للتجارة العالمية
بضائع لتشمل الحرآة الدولية إن بعض االتفاقات التجارية ثنائية األطراف قد تجاوزت تجارة ال

 أمم جنوب شرق آسياوعلى سبيل المثال، يسعى االتفاق اإلطاري لرابطة . في الخدمات واليد العاملة
  اريـاق اإلطـإن االتف. اءـي الخدمات بين البلدان األعضـإلى زيادة التجارة ف) ١٩٩٥(بشأن الخدمات 

———————— 
ادة  ةمعرف    37 ي الم رة  ٢٤ ف ن ، )٦(٨، الفق ار   م ة والتج ات الجمرآي شأن التعريف ام ب اق الع ن  االتف ون م ا تتك ة بأنه

ة    " ة التقييدي ام التجاري اة  ...  مجموعة من اثنتين أو أآثر من األراضي الجمرآية تكون فيها الرسوم وغيرها من األحك ملغ
 ." ...بشكل أساسي على آل التجارة

ضيلية         38 رة       ترتيبات التجارة التف ة في الفق ا               ) ج(٢معرف شأن التعريف ام ب اق الع ين من االتف د التمك ة   من بن ت الجمرآي
ادل للرسوم          "تلك  والتجارة، بأنها    اء المتب سبة للتخفيض أو اإللغ وًا بالن ل نم ضائع   ... التي تبرم بين األطراف األق ى الب عل

 ."المتبادلة فيما بينها
 .Korea Herald, Asia News Network, Seoul, 1 Apr. 2005:         على حد ما ذآر في 39

تكاثر االتفاقات التجاریة 
 واألقاليمية ثنائيةال
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 ٦ – ٣اإلطار 
 قاتها التجاریة المصاحبةآيانات إقليمية مختارة واتفا

 التجارة الرئيسية إعالنات/ اتفاقات )١(األهداف والمهماتسنة التأسيس المنتدى/ الكيان

آسيا والمحيط الهادئ

تسريع النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي  1967 )٢(أمم جنوب شرق آسيارابطة 
والتطور الثقافي في اإلقليم، وترويج السلم 

  ليميينواالستقرار اإلق

منطقة التجارة الحرة لرابطة أمم جنوب 
 )١٩٩٢، AFTA(آسيا  شرق

تعزيز الرفاه االقتصادي واالجتماعي لسكان  1971 )٣(منتدى جزر المحيط الهادئ
 جنوب المحيط الهادئ

 االتفاق التجاري لبلدان جزر المحيط
 )٢٠٠١، PICTA() ٤(الهادئ

 اتفاق المحيط الهادئ بشأن توثيق العالقات
 )٢٠٠١، PACER ()٥(االقتصادية

رابطة جنوب آسيا للتعاون 
 )٦(اإلقليمي

ترويج رفاه شعوب جنوب آسيا وتحسين نوعية  1985
حياتهم من خالل النمو االقتصادي السريع والتقدم 

 االجتماعي والتطور الثقافي في اإلقليم

جنوب آسيا  ترتيب التجارة التفضيلية لرابطة
 منطقة )١٩٩٣، SAPTA(للتعاون اإلقليمي 

، SAFTA(آسيا  التجارة الحرة لجنوب
٢٠٠٤( 

رابطة التعاون االقتصادي آلسيا 
 )٧(الهادئ والمحيط

 في اإلقليمتعزيز النمو واالزدهار االقتصاديين  1989
 ئوتقوية مجتمع إقليم آسيا والمحيط الهاد

 )١٩٩٤(إعالن بوغور 

مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني
 )٨( متعدد القطاعاتواالقتصادي

توفير االزدهار االقتصادي واالجتماعي على  1997
أساس المساواة، وتعزيز المنافع المشترآة في 
 الجوانب االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية

االتفاق اإلطاري بشأن منطقة التجارة الحرة 
لمبادرة خليج البنغال للتعاون التقني 

مفاوضات ال(واالقتصادي متعدد القطاعات 
 )قيد اإلجراء

 غرب آسيا

تعزيز الروابط بين الدول األعضاء وتنسيق  1945 )٩(جامعة الدول العربية
 سياساتها وترويج مصالحها المشترآة 

منطقة التجارة الحرة للدول العربية 
)PAFTA ،١٩٩٧ ( 

لدول آثار التنسيق والتكامل والتوصيل البيني بين ا 1981 )١٠(مجلس التعاون الخليجي
األعضاء في مجاالت مثل االقتصاد والشؤون 
المالية والتجارة والجمارك والسياحة والقوانين 

 واإلدارة

 )١٩٨١(االتفاق االقتصادي الموحد 
االتحاد الجمرآي لبلدان مجلس التعاون 

 )٢٠٠٣(الخليجي 

 آمبوديا، أندونيسيا، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ماليزيا، ميانمار،، دار السالمبروناي  )٢( .اة من مواقع اإلنترنت لكل آيان من الكياناتقمست) ١(
، فيجي، آيريباتي، ناورو، نيوزيلندا، نيوي، باالو، بابوا غينيا الجديدة،واليات ميكرونيزيا الموحدةأستراليا، جزر الكوك، ) ٣(. الفلبين، سنغافورة، تايلند، فيتنام

غالديش، بوتان،بن) ٦(. بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا) ٥. (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا) ٤(. ، تونغا، توفالو، فانواتوجزر مارشال، ساموا، جزر سليمان
ة آوريا،، إندونيسيا، اليابان، جمهوري)الصين( -، آندا، شيلي، الصين، هونغ آونغ دار السالمتراليا، برونايأس) ٧(. الهند، ملديف، نيبال، باآستان، سري النكا

غالديش،بن) ٨(. اليات المتحدة، فيتنام، تايلند، الو)الصين( وانروسي، سنغافورة، تاياالتحاد الماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، بيرو، الفلبين، 
الجماهيرية العربيةر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصالجزائر) ٩(. بوتان، الهند، ميانمار، نيبال، سري النكا، تايلند

سورية، تونس، اإلمارات العربيةالجمهورية العربية الصومال، السودان، ال، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الليبية
 .ية السعودية، اإلمارت العربية المتحدة، اليمنالبحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العرب) ١٠(. المتحدة، اليمن

يغطي حرآة العمال ذوي المهارات ) ١٩٩٨ (أمم جنوب شرق آسياحول منطقة استثمار رابطة 
 مشروع جاٍر حاليًا لترويج حرآة العمال ذوي المهارات رابطة أمم جنوب شرق آسياول. داخل اإلقليم

اتفاق االعتراف المتبادل بالمؤهالت في مهن وأشغال العالية في المنطقة دون اإلقليمية من خالل 
وتشمل اتفاقات الشراآة االقتصادية التي أبرمتها اليابان مع سنغافورة الفلبين حرآة العمال . مختارة 

وفي حين أن األحكام . ذوي المهارات، السيما حرآة الممرضات ومقدمي الرعاية المرخص لهم
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رابطة التعاون االقتصادي آلسيا تم االتفاق عليها بعد في إطار المحددة الخاصة بحرآة العمال لم ي
، فال بد من استهالل مبادرات لتسهيل حرآة رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي والهادئ والمحيط

داخل المناطق، إال أن الحرآة المؤقتة للعمال غير المهرة لم تسترع  الناس الذين يسافرون للعمل
 .موجب هذه األطرالكثير من االنتباه ب
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 المجاالت الرئيسية األربعة -٤
 اللعمل الالئق في آسي 

 أساسية -  العمالة والحقوق والحماية والحوار أي-إن جميع المجاالت األربعة للعمل الالئق 
 نهج شامل إزاء العمل الالئق إتباع على أهمية ١األول من هذا التقريرالجزء ويرآز . لتحقيقه في آسيا

إال أنه توخيًا لتيسير طرح مناقشة مرآزة في . امًال ويراعي مسائل المساواة بين الجنسينيكون متك
 االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر، يختار هذا الفصل أربعة خالل متوازيةاجتماعات أربع 

امة  آما يسلط الضوء على اعتبارات السياسة الع،غنى عنها لتحقيق العمل الالئق في آسيا جوانب ال
بوصفه جانبًا أساسيًا من إلدارة السديدة ويعرض موضوع ا. على المستويين الوطني واإلقليمي

 .الجوانب الوثيقة الصلة أيضًا  بجوانب أخرى للعمل الالئق

 القدرة التنافسية واإلنتاجية وفرص "١"
 العمل في سياق يتسم بالعولمة 

  القدرة التنافسية للبلدان اآلسيوية
الصادر عن  ،٢٠٠٥-٢٠٠٤التقرير العالمي للقدرة التنافسية للفترة نغافورة في جاء تصنيف س

 في المرتبة السادسة واليابان ،مؤشر القدرة التنافسية على النموفي إطار المنتدى االقتصادي العالمي 
 في المرتبة التاسعة وأستراليا في المرتبة الرابعة عشرة واإلمارات العربية المتحدة في المرتبة

ويتألف مؤشر القدرة التنافسية على النمو من ثالث رآائز هامة للنمو االقتصادي . السادسة عشرة
وتشمل .  سهولة التكنولوجيا فيه؛جودة بيئة االقتصاد الكلي؛ حالة المؤسسات العامة في البلد: وهي

في المرتبة (نيوزيلندا  ، الرائدة في العالمينالبلدان اآلسيوية األخرى التي ترد في عداد البلدان الخمس
في المرتبة ( وجمهورية آوريا )في المرتبة الحادية والعشرين( وهونغ آونغ، الصين )الثامنة عشرة

 )في المرتبة الرابعة والثالثين( وتايلند )في المرتبة الحادية والثالثين( وماليزيا )التاسعة والعشرين
وبالمقارنة بعام ). ي المرتبة السادسة واألربعينف( والصين )في المرتبة الخامسة والثالثين(واألردن 
التي قفزت من المرتبة (وإندونيسيا ) التي قفزت من المرتبة الحادية عشرة( سجلت اليابان ،٢٠٠٣

تحسنات طفيفة فيما هبطت مرتبة جمهورية آوريا ) الثانية والسبعين إلى المرتبة التاسعة والستين 

———————— 
رة       :   في آسيا  مل الالئق الع  : العمل الدولي  كتبم    1 ائج للفت ام، الج    ٢٠٠٤-٢٠٠١تقرير عن النت دير الع ر الم  زء، تقري

 .٢٠٠٥أآتوبر /، تشرين األول بوساناألول، االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر، 

 القدرة التنافسية تتوقف
 على اإلدارة السدیدة
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) من المرتبة الستين إلى السابعة والسبعين(وفيتنام ) اسعة والعشرينمن المرتبة الثامنة عشرة إلى الت(
وارتبط هبوط مرتبة جمهورية آوريا بصفة خاصة ببيئة االقتصاد الكلي فيما آان . هبوطًا حادًا

وتشمل البلدان . انخفاض القدرة التنافسية لفيتنام مرتبطًا تحديدًا بالمؤسسات العامة والتكنولوجيا
 .جلت معدالت هبوط حادة في القدرة التنافسية على النمو، الفلبين وباآستاناألخرى التي س

في تقييم أسباب االقتصاد الكلي مؤشر القدرة التنافسية على األعمال ويفيد تدبير تكميلي وهو 
إلى مدى  ويستند هذا المؤشر. األساسية التي تحدد المستوى المستدام الراهن لإلنتاجية في بلد معين

ارسات واستراتيجيات التشغيل الخاصة بالشرآات وجودة بيئة االقتصاد الكلي المحيطة تطور مم
، سجلت اليابان أعلى معدل ٢٠٠٥ و٢٠٠٣ وفي الفترة ما بين .يها الشرآاتفباألعمال التي تتنافس 

 ويعزى ذلك أساسًا إلى التطور المتزايد للسوق المالية وتحسن جودة ،تحسن مطلق في مؤشرها
 مرتبة لتحتل المكانة الرابعة واألربعين فيما ارتفعت الهند ١٨وقفزت إندونيسيا . اإلداريةالخدمات 

 .ثماني مراتب واستأثرت بالمكانة الثالثين
تعد وفرة األيدي العاملة وقلة تكلفتها عامًال إنتاجيًا يضفي على آثير من البلدان النامية و

 بالترآيز على عامل الوفرة أن تمثل استراتيجية مثرية ويمكن لأليدي العاملة. اآلسيوية ميزة تنافسية
إال أن صانعي السياسات ينبغي أن يسلموا بما تنطوي عليه هذه . للعمالة ومعززة لإلنتاجية

 يمكن أن يكون لأليدي العاملة الرخيصة تأثير ،أوًال. االستراتيجية من قيود وبطابعها العارض
آما أن األيدي العاملة الوفيرة . لجذب رأس المال األجنبيمحدود على الميزة التنافسية الالزمة 

الستثمار المباشر األجنبي إلى داخل من اوالرخيصة ليست العامل الوحيد الذي يجتذب المبالغ الكبيرة 
 انفتاح سياسات التجارة واالستثمار ونوعية :إذ توجد عوامل أخرى لها وقع أآبر من قبيل. البالد

 ات السوق المحليةالقوة العاملة وإمكان

االقتصادات "وثانيًا، يتضح من المثال الوارد عن . ٢
اآلسيوية أن الميزة التنافسية القائمة على االستخدام المكثف لأليدي العاملة الرخيصة " ةيزاجاإلع

وقد تقوضت القدرة التنافسية لهذه االقتصادات ألن بلدان . وغير الماهرة نسبيًا لها طابع سريع الزوال
 رآزت ،ولذا. قبيل بنغالديش والهند والصين وفيتنام تعلمت تصنيع المنتجات بسعر أرخصمن 

اهتمامها بدرجة أآبر على التكنولوجيا الحديثة وتنمية الموارد البشرية واإلنتاج ذي القيمة المضافة 
 وأسهمت هذه االستراتيجية ليس فقط في الحفاظ على القدرة. األآبر وصعدت سلم سالسل القيمة

 . التنافسية بل أيضًا في االستيالء على نصيب أوفر من منافع العولمة

 أهمية إنتاجية األيدي العاملة بالنسبة إلى
 القدرة التنافسية والحد من الفقر

يتمثل جوهر القدرة التنافسية في زيادة إنتاجية اليد العاملة ألنها مفتاح لضمان نمو متواصل 
والمصدر الرئيسي لنمو اإلنتاجية هو .  والمستوى الوطني الشرآاتىوطويل األجل على مستو

وإضافة .  من التعليم والمهارةمرتفعالتغير التكنولوجي الذي يقتضي بدوره قوى عاملة على مستوى 
إلى ذلك، وبالنظر إلى الحاجة إلى رفع الكفاءة باستمرار في سياق التغير السريع التكنولوجي 

ال قادرين على تحسين مهاراتهم على الدوام لتلبية احتياجات أماآن والتنظيمي، ينبغي أن يكون العم
وفي بيئة من هذا القبيل، تشكل القدرة على تلقي التدريب أو القدرة الفردية على االستيعاب . العمل

  .٣عامًال أهم بكثير من مؤهالت العامل ومهاراته المهنية األولية التي تمكنه من دخول السوق
األمم اآلسيوية تحديًا مزدوجًا يتمثل في االستثمار بدرجة أآبر في الموارد وتواجه آثير من 

 فيها شريحة الشباب من السكان تتسعوينبغي للبلدان التي . البشرية وإصالح مضمون التعليم وأشكاله
مثل بلدان شرق وجنوب آسيا أن تضمن أن يتيح التعليم األولي الذي يتلقاه العمال إعدادهم لتلبية 

غلب فيها شيوخ السكان إلى ي فيما تحتاج البلدان التي ،تياجات الحاضرة والمستقبلية على السواءاالح
  .الستخدامل "ةتشيخالم" القوى العاملة ابليةالترآيز على التعلم المتواصل للحفاظ على ق

———————— 
 :   أنظر 2

I. Ismail: “Human resource competitiveness and inflow of foreign direct investment to the ASEAN 
region”, in Asia-Pacific Development Journal, Vol. 9, No. 1, June 2002, pp. 89-107 

 ADB: Asian Development Outlook 2003 (Manila, 2003):     أنظر 3
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يمثل النمو في اإلنتاجية المصدر النهائي لرفع مستويات المعيشة ألن جزءًا من مكاسب و
وعلى . نتاجية يمكن توزيعها على العمال في شكل  أجور عالية أو تقليص وقت العمل أو آليهمااإل

 ذلك ،نحو ما سبق التأآيد عليه في التقرير، يكتسي نمو اإلنتاجية أهمية أساسية بالنسبة إلى الفقراء
. ٤ " لهذا النشاطالفقر ال ينبع من غياب النشاط االقتصادي وإنما من انخفاض الطبيعة اإلنتاجية" ألن

غير أنه تجدر اإلشارة أيضًا إلى أن زيادة اإلنتاجية ال تنطوي على إمكانات تتيح الحد من الفقر إال 
ومع . عندما توزع المكاسب بصورة عادلة عن طريق األخذ بسياسات مالئمة لألجور والضرائب"

ًال إلى النمو غير ــيتوافر هذه السياسات، تصبح المكاسب الناجمة عن اإلنتاجية أيضًا  سب
 . ٥"التضخمي

وعلى مدى العقود األخيرة . وتتفاوت المنافع التي حققتها آسيا حتى اآلن من مكاسب اإلنتاجية
 مافتئ ارتفاع ،وفي الواقع". انخفضت حصة األيدي العاملة من الدخل القومي في آثير من البلدان

 نمو اإلنتاجية، يمثل عالمة لالقتصادات األجور، لكن بوتيرة بطيئة أو بمعدل نمو أقل من معدل
وأدى تسارع النمو االقتصادي فضًال عن . ٦ " في شرق آسيا الموجهة نحو الصادراتاإلعجازية

مكاسب اإلنتاجية إلى زيادة األجور الحقيقية في بعض البلدان، فيما تظل ساعات العمل طويلة بل 
ت األجور الحقيقية للتصنيع إلى أآثر من ، ارتفع١٩٩٠ومنذ عام . طويلة جدًا في بعض الحاالت

وآان هناك أيضًا . الضعف في الصين مبينة التسارع المذهل للنواتج ونمو اإلنتاجية في هذا القطاع
التي ومكاسب آبيرة في األجور الحقيقية في بعض البلدان األخرى لشرق آسيا ولجنوب شرقها 

ة في جنوب آسيا وبعض جزر راآدصنيع آانت إال أن األجور الحقيقية للت. تتسارع وتيرة نموها
 .المحيط الهادئ

 .األقاليم أطول بكثير من غيرها من -ه، ال تزال ساعات العمل طويلة في آسيا ـوفي الوقت نفس
وسنغافورة  ساعة في األسبوع في الهند وفيتنام ٤٦إذ يزيد متوسط ساعات عمل المستخدمين عن 

يلة للغاية  من القوى العاملة والسيما النساء ساعات طووجمهورية آوريا، وتعمل شريحة آبيرة
وهبطت معدالت الفقر على الرغم من أن آثيرًا من البلدان من . ) ساعة في األسبوع٥٠تزيد على (

 .األهداف اإلنمائية لأللفيةتحقيق المرجح لها أن تخطئ مرمى 

 اإلنتاجية على السواء تعزيز نمو العمالة ونمو
ائف نتيجة تحسينات في اإلنتاجية على غرار ما حدث في قطاع التصنيع في ن الوظايمكن فقد

 بين نمو للمعاوضةبيد أنه على المدى الطويل ال ضرورة . الصين وجمهورية آوريا واليابان
ففقدان الوظائف في مكان ما يمكن موازنته بخلق وظائف . اإلنتاجية والعمالة على المستوى الوطني

يمكن التعويض عن فقدان الوظائف في قطاع ما باآتساب وظائف في قطاع في منطقة أخرى، آما 
لى تغيير ترآيبة  طلبات المستهلك إ معدالت الزيادة في اإلنتاجية في قطاع ما ؤديويمكن أن ت. آخر

وإحدى النتائج الناجمة عن ذلك هي نمو العمالة الكلي مع أن النمو لن يحدث . على نطاق االقتصاد
 .لقطاع الذي يحصد مكاسب اإلنتاجيةبالضرورة في ا

ويجب أال يكون المقصود بوضع استراتيجية ترآز على خلق فرص العمالة التضحية في 
وينبغي أن تنطوي االستراتيجية الرامية إلى زيادة اإلنتاجية والعمالة على المدى الطويل . اإلنتاجية

قتصاد المتنامية بصورة دينامية وفي االستثمار في قطاعات اال"على استراتيجية مزدوجة ترمي إلى 
  .٧ "الوقت ذاته إلى بناء القدرات في قطاعات تستخدم فيها أآثرية األيدي العاملة

ويمكن أن تشمل القطاعات الدينامية قطاع الخدمات الذي يمثل، على نحو ما هو مبين في 
الة في قطاع الخدمات تقوم إال أن العم. الفصل السابق، أسرع القطاعات نموًا في البلدان اآلسيوية

ويمكن أن تدل زيادة العمالة في قطاع الخدمات إما على . على طرفي طيف العمل الالئق على السواء

———————— 
    انظر 4

ILO: World Employment Report 2004-05: Employment, productivity and poverty reduction (Geneva, 
2005). 

 . ٩، الفقرة GB.286/ESP/1(Rev.)وثيقة مجلس اإلدارة، :    مكتب العمل الدولي 5
 .ILO: World Employment Report 2004-05, op. cit., p. 98:     انظر 6
 .١٣   المرجع نفسه، ص  7

اإلنتاجية مفتاح للخالص 
 من الفقر

للمعاوضة ضرورة  ال
اإلنتاجية وخلق  بين نمو

 فرص العمل
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 األشخاص العاطلين عن العمل عددانتقال ناجح لالقتصاد إلى مستويات أعلى لإلنتاجية أو ارتفاع 
ل التجارة الصغيرة والخدمات  من قبي، ذات اإلنتاجية المنخفضةاتخدمالغير المعلنين في 

 الشخصية

تكنولوجيا المعززة بخدمات الوالحاجة المطروحة هي دخول األسواق الخاصة ب. ٨
 ٤-٣انظر اإلطار(المعلومات وبوجه خاص عن طريق تعزيز العوامل المحددة في الفصل السابق 

ب للنهوض بالكفاءة في  ويشمل هذا األمر االستثمار في التعليم والتدري.)بشأن عوامل نجاح الهند
 يد هيكل أساسي جوتوفير ،مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وما يرتبط بها من مهارات

ومن األهمية بمكان أن . وسياسات ترويجية الجتذاب االستثمار األجنبي المباشر في هذه الخدمات
صورة فعالة على التوفيق تشتمل أي استراتيجية مخصصة لتنفيذ تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ب

بين بنى تنظيمية مؤسسية وصناعية وخاصة بالعمل وبين عالقات صناعية سليمة بغية التأثير إيجابيًا 
 .التنافسية والنمو والعمالة الالئقةالقدرة في 

وال بد من توافر روابط أمامية وخلفية في سلسلة التوريد فيما بين القطاعات سريعة النمو وتلك 
ويشكل القطاع المتنامي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . يد العاملةهيمن عليها التالتي القطاعات 
شخص  ٨٠٠ ٠٠٠ زهاء إذ في الوقت الحاضر يستخدم هذا القطاع. خير مثال على ذلكفي الهند 

ل هذا الرقم مثوال ي. ٢٠٠٨بحلول عام شخص ومن المتوقع أن يرتفع هذه الرقم ليصل إلى مليوني 
وبالتالي فإن التحدي الماثل هو . ٩ مليون شخص٤٠٠ في المائة من القوى العاملة البالغة ٠٫٥ وىس

توسيع نطاق قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفي الوقت نفسه توثيق الروابط مع القطاعات 
 .القطاعات التي تستخدم أآثرية األيدي العاملة-األخرى في االقتصاد

" تحقيق القفزات"راتيجية لالستثمار فقط في قطاعات دينامية سعيًا إلى قد ال يكفي وضع استو
للحد من الفقر ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى أن القطاعات األسرع نموًا قد ال تكون في آثير من 

االستثمار األجنبي  إذ إن عدم التيقن من تأثير. األحيان هي القطاعات التي تعمل فيها أآثرية الناس
. ، يؤآد أهمية عدم إهمال القطاعات المحلية٣ العمالة على نحو ما نوقش في الفصل المباشر في

وينبغي للبلدان النامية أال ترتكب خطأ السعي إلى اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر إلى حد 
 .)ناهيك عن التضحية بظروف العمل الالئقة وحماية العامالت(االستخفاف بالقطاعات المحلية 

رآيز على القطاعات التي تستخدم أآثرية العاملين أحد السبل الكفيلة بتحقيق التوازن ويمثل الت
ويعني هذا األمر بالنسبة إلى . بين العمالة واإلنتاجية على المديين المتوسط والطويل على السواء

 المعمقة  من خالل اآتساب المعرفةةالبلدان النامية اآلسيوية االستثمار في قطاعات النمو االستراتيجي
في أماآن أخرى وإضفاء الصبغة الدولية عليها إذا ما أريد لهذه البلدان اللحاق بالرآب في الوقت 
الذي تعمل فيه على تحسين إنتاجية العمال في القطاعات التي تتسم تقليديًا باإلنتاجية المنخفضة مثل 

االهتمام بتحسين أيضًا  الشك  ال يرقى إليههذا يعني بماو. غير المنظم الزراعة واالقتصاد الحضري
منظمة العمل الدولية بشأن ممارسات  مدونة رويجالمهنيتين وتوالصحة ظروف العمل والسالمة 

اإليدز وعالم العمل، ألن معايير السالمة والصحة الرديئة تشكل في  /فيروس نقص المناعة البشرية
 .أماآن عمل آثيرة خطرًا بالغًا على اإلنتاجية

 لشريحة واسعة جدًا من ًاة في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا مصدر دخل رئيسيتظل الزراعو
ولذا فإن تحسين اإلنتاجية في مجال الزراعة ليس .  آما أن الفقر في الغالب ظاهرة ريفية،السكان
ويتيح تحسينها فرصًا للعمالة ويمنح .  آكل فحسب وإنما أيضًا للحد من الفقرة االقتصادييةنمتمهمًا لل

وتجدر اإلشارة إلى ما تبذله الهند من جهود لتحرير . راء إمكانية شق طريقهم للخالص من الفقرالفق
بيد أن النجاح في هذا القطاع ال يتوقف على الجهود ). ١-٤انظر اإلطار (إمكانات قطاع الزراعة 

خلق فرص هذا القطاع في ن يسهم سبيل أل وال.  أيضًاالوطنية فحسب بل أيضًا على المجتمع العالمي
إطار عملية عولمة تتسم بقدر أآبر من اإلنصاف وتتاح فيه للبلدان إّال في العمالة والحد من الفقر 

 . الزراعيةاتنتجماآلسيوية النامية إمكانية المشارآة في التجارة العادلة بال
 وصناعات الخفيفةمن السمات العجيبة التي تتصف بها آسيا النامية أن عمليات التصنيع و

 غير المنظم الذي يتصف إلى الحضري مات التكنولوجيا العالية توجد جنبًا إلى جنب مع االقتصادخد
وليس أمام آثير من الشرآات والعاملين سوى الخيار غير . حد آبير بتدني اإلنتاجية والمهارات

———————— 
 .١١٥-١١٤. المرجع نفسه ص    8
 .١٠٩المرجع نفسه، ص     9

 تجاهل  عدمأهمية
 قطاعات التي یعمل فيهاال

أآثریة الناس وتوجيه 
ظروف  االهتمام إلى

 العمل وشواغل الصحة
 والسالمة المهنيتين

تحسين اإلنتاجية 
الفقراء  الزراعية وتمكين
سعي في الریف من ال

 للخالص من الفقر

خلق وظائف أفضل في 
 االقتصاد غير المنظم
وخفض عدد الفقراء 

 العاملين
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ارد ر مونحص ونتيجة لذلك، ت.١٠المنظم بسبب التكاليف الباهظة التي يشتمل عليها الخيار الرسمي
وعلى . ضخمة في عمليات اإلنتاجية المتدنية التي ال تتوافر لها فرص الحصول على رأس المال

الرغم من هذه العوائق، يزداد االعتراف بوجود فرص آثيرة لتحسين فرص العمالة ومعايير العمل 
 .في العمل الالئق في االقتصاد غير المنظمعجز وبالتالي خفض أوجه ال

 ١-٤إلطار ا
 القطاع الزراعي استهداف

 الحواسيب لتزويد المزارعين ،تستخدم شرآات آبرى في الهند من قبيل شرآات تكنولوجيا المعلومات
بتقارير عن الطقس خاصة بكل مقاطعة وبمعلومات عن أسعار المحاصيل في السوق وتسدي إليهم المشورة 

 المشورة المقدمة إليهم واستخدام بذور إتباعويتمكن فرادى المزارعين بفضل .  الحديثةزراعةبشأن أساليب ال
 أفضل للسماد من زيادة المردود الزراعي العائد من قطع استخدامهجينة وتوسيع المسافات بين الغرسات و

 . عظيمةزيادة األرض الصغيرة التي لديهم 
اعية، قطع األرض الزرلتطال الخاصة بموباي وآولكاتا المجالس وتتوسع الشرآات الهندية انطالقًا من 

بيع الجرارات جانب  إلى ،بهدف زيادة مردود المزارعين للتمكن من تعزيز عملية تجهيزهم للغذاء وتصديره
رتي اوتخطط إحدى شرآات االتصال الضخمة وهي مجموعة به.  الموسرينومنتجات المستهلك للمزارعين

اعية الضخمة بزرع الخردل وتقوم شرآة تاتا الصن. لتسويق الفاآهة والخضار في الشرق األوسط وأوروبا
زراعة الذرة ، في  وهي شرآة مصنعة للسيارات والجرارات،فيما تعمل شرآة ماهيندراللتصدير، والكرمة 

وتتطلع جميع هذه الشرآات إلى اإلفادة من قطاع يعتبره .  بموجب عقود لتصديرها إلى أوروباكرمةوال
ويعيش في .  وهو قطاعها الزراعي- تستثمر في الهندكثيرون في الوقت الحاضر من أضخم الموارد التي لم ال

 في المائة تقريبًا من الناتج المحلي ٢١ مليون شخص من مردود األرض ويستأثر هذا القطاع بنسبة ٦٦٠الهند 
 .اإلجمالي

 وتراهن الشرآات على أن توفير تكنولوجيا أفضل وانتقاء أجود المحاصيل يمكن أن يعزز إلى حد آبير
وحتى اآلن آان القطاع ينوء تحت ثقل الفقر والبنية التحتية المروعة فضًال عن . زراعية للبالدالصادرات ال

وفي . وإضافة إلى ذلك، آان مفعول تدخل الدولة بمثابة عامل محبط لالبتكار. المزارع الصغيرة وغير المنتجة
ة عامة على تقديم الدعم إلى  مليار دوالر أمريكي على اإلعانات وبصور٥٫٧ أنفقت الحكومة مبلغ ٢٠٠٤عام 

، ستخفض اإلعانات ٢٠٠٥وفي ميزانية عام . زارعي الرز والقطن من حيث األسعار وعمليات الشراء منهم
وأصدرت الحكومة في .  في المائة٢٥ في المائة فيما سترتفع إعانات السماد بما يربو على ١٠الغذائية بحوالي 

 من أجل تحديث القطاع ،ات الضريبية للمصدرين الزراعيين بما في ذلك اإلجاز،الوقت الحاضر سياسات
 .وتخصص الميزانية أيضًا اعتمادات مالية للتنمية الريفية بما فيها خطط الري. الزراعي

والتحدي الماثل في الوقت الحالي هو أيضًا تغيير عقلية المزارعين الذين ال يزالون حتى اليوم يتخذون 
غير أن حصة الحبوب في صادرات الهند قد . س اإلعانات الخاصة بالحبوبقراراتهم إلى حد آبير على أسا

ولعكس هذا الهبوط تحتاج الهند إلى إنتاج مزيد من الزيوت الصالحة للطعام والفاآهة والخضار . سجلت هبوطًا
جها والتنوع وزيادة اإلنتاجية هما ما تسعى شرآة تكنولوجيا المعلومات إلى تعزيزه بفضل برنام. واألزهار

زيادة عائدات المزارعين ورفع مستوى دخلهم وتدعيم ثقتهم بأنفسهم للعمل من أجل باإلضافة إلى الحاسوبي 
عدده  وفي غضون عشر سنوات تأمل هذه الشرآة أن ترتبط إلكترونيًا بما. جني محاصيل تدر عائدات أوفر

ستمالة المزارعين في سبيل وتسعى الشرآات الهندية األخرى إلى ا.  ماليين مزارع١٠ قرية و١٠٠٠٠٠
 ،هذه الشرآات أن المزارعين يتمكنونتبّين و. األرباحتحقيق تحسين سلسلة اإلنتاج ذي القيمة المضافة من أجل 

 ٤ دوالر أمريكي لقاء ١٢٥ دوالر أمريكي عوضًا عن ٦٠٠ من جني ،بفضل زرع محاصيل ذات قيمة أآبر
 من مثل ،بية بأنظمة مخففة بشأن تجارة التجزئة في األغذيةوتحظى السالسل األجن. دونمات من الرز والقطن

 . التي ترصد بدقة األسواق الريفية الهندية،مارت وتيسكو وآارفور-والشرآات 
 R. Moreau and S. Mazumdar: “Green profits”, in Newsweek, 14 Mar. 2005  :المصدر

ة، بل  المؤاتية االقتصاديالتنميةمة ومن الجلي أن اتساع نطاق االقتصاد غير المنظم ليس عال
لكن بالنظر إلى تعاظم االقتصاد غير . هو يدل على العكس من ذلك على وجود اقتصاد مزدوج

 األيدي علىالمنظم في آثير من البلدان اآلسيوية والمشكالت التي تطرحها عملية التوفيق بين الطلب 
واقعي يتمثل في الترآيز على تحويل هذا المجمع في االقتصاد المنظم فإن الخيار الوعرضها العاملة 

وستقطع زيادة إنتاجية العاملين في . الكبير من اإلمكانات البشرية إلى مجمع ذي إنتاجية أآبر
 .االقتصاد غير المنظم أشواطًا طويلة  صوب خفض عدد الفقراء العاملين

———————— 
وم عمل   ١٢٨ إجراء يقتضي   ١١إنشاء نشاط تجاري بدء  للشرآات في إندونيسيا من أجل لى سبيل المثال يلزم      ع    10  ي

وم  ٤٦ إجراء و١٤ يوم عمل وفي الفلبين     ٢٧ إجراء و  ١٣ يوم عمل وفي جمهورية آوريا       ٩٢ إجراء و  ١٢وفي الصين     ي
 .ADB: Asian Development Outlook 2003, op. cit  يوم عمل١١٢ إجراء و١٦عمل وفي فيتنام 
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تعلق بالعمل الالئق القرار الموتجدر اإلشارة إلى بعض العناصر األساسية الواردة في 
 وهي ،٢٠٠٢ لمؤتمر العمل الدولي في عام ٩٠الذي اعتمد في الدورة  ،واالقتصاد غير المنظم

 :آاآلتي
عزيزًا للعمل الالئق، من الضروري القضاء على الجوانب السلبية للنشاط غير المنظم، وفي ت 

وح المبادرة، والتشجيع مام توفير سبل العيش وتنمية رأالوقت نفسه ضمان عدم تدمير الفرص 
على حماية وإدماج العمال والوحدات االقتصادية باالقتصاد غير المنظم في التيار الرئيسي 

ولن يتحقق تقدم مستمر في طريق العمل الالئق المعترف به والمحمي إال بتحديد . لالقتصاد
دخول في التيار وعالج األسباب األساسية للنشاط غير المنظم وإزالة الحواجز التي تعترض ال

 .االقتصادي واالجتماعي الرئيسي
وآثيرًا ما يرجع نمو االقتصاد . ن النشاط غير المنظم هو قضية تتعلق أساسًا بأجهزة الحكمإ 

غير المنظم إلى سياسات اقتصادية آلية وسياسات اجتماعية غير مالئمة أو غير مؤثرة أو 
ا  توضع دون تشاور ثالثي؛ آما يرجع إلى أسيء توجيهها أو تنفيذها، وهي سياسات آثيرًا م

نقص األطر القانونية والمؤسسية المفضية إلى الهدف؛ واالفتقار إلى أجهزة الحكم السديد من 
  .أجل تنفيذ السياسات والقوانين بفعالية وعلى النحو الواجب

شأة، بما في من شأن توفير بيئة سياسية وقانونية مواتية أن يخفض تكاليف إقامة وتشغيل أي من 
ذلك اإلجراءات المبسطة للتسجيل والحصول على التراخيص، والقواعد واللوائح المالئمة 

ومن شأن هذه البيئة آذلك أن تزيد منافع التسجيل القانوني، وأن . والضرائب المعقولة  والعادلة
ى تسهل الوصول إلى المشترين التجاريين والحصول على شروط ائتمانية أآثر مواتاة وعل

الحماية القانونية وإنفاذ العقود والحصول على التكنولوجيا واإلعانات والنقد األجنبي والوصول 
باإلضافة إلى ذلك، من شأن هذه السياسات أن تثني المنشآت في . إلى األسواق المحلية والدولية

جديدة على آما أنها تساعد المنشآت ال. االقتصاد المنظم عن االنتقال إلى االقتصاد غير المنظم
أن تنطلق في أعمالها وتساعد المنشآت الصغرى على الدخول في االقتصاد المنظم وعلى خلق 

 آذلك أن يزيد األمرومن شأن هذا . وظائف جديدة دون تخفيض مستوى معايير العمل
 .اإليرادات العامة

اب العمل التشريع أداة هامة للتصدي للقضية الجوهرية وهي قضية االعتراف بالعمال وبأصح 
وال بد من إزالة العقبات التي تحول دون االعتراف [...] . في االقتصاد غير المنظم وحمايتهم

بمنظمات عمال ومنظمات أصحاب عمل مشروعة وديمقراطية وسهلة المنال وشفافة 
 هذه المنظمات من ومسؤولة وقائمة على العضوية في االقتصاد غير المنظم، بحيث تتمكن

 . اآل الحوار االجتماعي وعملياتهالمشارآة في هي

 في دورة عنصر حاسم: عمالة الشباب"٢"
 الحياة من أجل العمل الالئق 

 دورة الحياة بشأن العمل الالئق اعتماد منظور
ويشكل تحديد المراحل األساسية للحياة . يكتسي منظور دورة الحياة أهمية لتحقيق العمل الالئق

الفقر نقطة االنطالق لفهم ديناميات حياة المجتمعات  براثن للوقوع فيعندما يكون الناس عرضة 
وتنشأ العناصر الدائمة لتنمية الشخصية خالل مراحل التكوين ). ١-٤انظر الشكل  (١١االفقيرة وعمله

وتشكل الفرص . في سن الكهولة" الفشل"أو " النجاح "في الطفولة والشباب وهي التي تحدد 
 العمل الالئق الحفاظ علىتكوين هذه قدرة األشخاص على النجاح و المراحلوالخبرات المكتسبة من 

 ويمكن أن يحدد االنتقال من حياة الطفولة .والتمتع باألمن والحماية خالل الفترات المتبقية من حياتهم
. إلى حياة الكبار ومن المدرسة إلى العمل بدرجة آبيرة فرص الشخص في اإلفالت من قبضة الفقر

يتمتعون سوى بآفاق هزيلة   البالغينيؤدون عمًال محفوفًا بالمخاطر يصبحون شبابًا فاألطفال الذين 
———————— 

دورة              الخالص من الفقر   :    مكتب العمل الدولي      11 دولي، ال ؤتمر العمل ال ف،    ٩١، تقرير المدير العام، م ، ٢٠٠٣، جني
 . ٢٥. ص
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هم واإلسهام طفالللعمالة ويعجزون عن تخليص أسرهم من مصيدة الفقر وعن توفير حياة أفضل أل
  .بفعالية في التنمية الوطنية

 العمل الالئق على مدى دورة الحياة  ١-٤الشكل 

 
 : المصدر

Why focus on youth employment? The potential of the “Millennium generation” 

 اإلنتاج االقتصادي واالجتماعي الفصل بين تجددويؤآد نهج دورة الحياة أيضًا أنه ال يمكن 
يهم أن مفاهيم العمل الالئق وجودة الوظائف يجب أن تشتمل على عناصر تعترف بأن العمال لدو

والعمل غير األجر أيضًا أسر وعليهم مسؤوليات مدنية لصالح التوافق األفضل بين العمل مدفوع 
 ما مفاده أن عددًا متزايدًا من النساء والرجال يتمتعون بحياة أيضًا ويراعي هذا النهج.  األجرمدفوع

ة ويبتعدون عنها عملية مرنة ويقومون بتبديل وظائفهم وأوضاع عملهم وينخرطون في القوى العامل
 فإن حاجتهم إلى التعلم المتواصل والحماية االجتماعية للتعامل ،وعليه. في أوقات مختلفة من حياتهم

  .مع هذه التغييرات صارت أعظم من أي وقت مضى
ويتعرض الناس من بداية . يريفي ظل التغ الحاجة إلى األمنبويسلم منظور دورة الحياة 

 وأوجه عدم األمان ويحتاجون إلى الحماية االجتماعية مخاطرال لى شتىمجرى الحياة إلى نهايتها إ
ونظرًا إلى الشيخوخة السريعة للسكان، يكتسي العمل الالئق في مراحل الحقة في دورة . التقائها

وينبغي عدم ضياع التراآم الهام لرأس المال البشري من العمال الكبار في . الحياة األهمية نفسها
أن تتيح الفرص والحوافز التي تعزز عمالتهم المنتجة والكاملة سبالًً مرنة من العمل  يمكن إذ: السن
وقد ال تؤدي تدابير من هذا القبيل إلى التخفيف من تحدي .  وستزداد أهميتها مع الوقت" التقاعد"إلى 

نتاجية القوى العاملة اآلخذة في التقلص على اإل الرعاية االجتماعية فحسب وإنما أيضًا من تأثير
ومن المرجح أيضُا أن تزداد أهمية التكنولوجيات المدخرة لأليدي العاملة التي . والنمو االقتصادي

وآذلك سيتعين الوفاء بالطلب المرتفع . من شأنها حفز التطور التكنولوجي والنهوض بنمو اإلنتاجية
ن تنجم عن ذلك آثار ويمكن أ.  التقاعدية للكبار في السنإلعاناتعلى خدمات الرعاية الصحية وا

ة على يالضريبالقاعدة ضريبية بالغة بالنظر إلى أن اإلنفاق العام يتعين أن يكبر على الرغم من أن 
 .األرجح ستتقلص بسبب انخفاض نصيب شريحة السكان الذين هم في سن العمل

ن وإن آانت البنات أآثر من الصبيان يواجه. ويتسم منظور دورة الحياة ببعد جنساني واضح
ال يزال هذا األمر واضحًا من (مواقف وممارسات ثقافية سلبية ويتعرضن للتمييز منذ والدتهن 

، فإنهن سيصبحن نساء في مواجهة تقييدات أآبر )معدالت الجنس غير المتوازنة في بعض البلدان

 المراهقة والشباب الطفولة

 سن البلوغ

 الشيخوخة

 التعليم والنمو البدني 
 والعقلي والعاطفي

تنمية الموارد البشرية 
واالنتقال من المدرسة إلى 

 العمل

ل منصفة وآافية يخادمعمالة جيدة و
ومضمونة وتحقيق التوازن بين العمل 

والعمل غير مدفوع األجر مدفوع 
وعمل الرعاية والتعلم األجر 

 تواصلالم

آهولة منتجة وآمنة 
 وحماية اجتماعية
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 بل وإن آان أداء الفتيات أفضل من أداء الصبيان في المدرسة فإنهن يجدن. وخيارات وفرص أقل
أشد استضعافًا أمام وسيصرن بدورهن أمهات . باستمرار مشقة في دخول سوق العمل والنجاح فيه

ويجب تمكين . ن تأثيرًا إيجابيًاهعلى التأثير في حياة بناتهن وأبنائأعجز عن أن يكن قادرات الفقر و
 ويجب أن الفتيات والنساء من خلق الخيارات واالنتقال بسالسة من مرحلة من الحياة إلى أخرى،

تتوافر للعمال المسنين الذين من المرجح آثيرًا أن يكونوا من اإلناث فرص الحصول على الحماية 
 .االجتماعية عندما يكونون في أمس الحاجة إليها

 لم الترآيز على عمالة الشباب؟
 "جيل األلفية"إمكانات 

 في األلفية الجديدة شرق آسيارابطة أمم جنوب يمثل الشباب المصدر األساسي للرخاء والتقدم في ...
سيما في مواجهة تحديات التكامل السريع على المستويين العالمي واإلقليمي الناجم عن التحرر التجاري  وال

 .المكثف والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .ديات العولمة لتحفي رابطة أمم جنوب شرق آسيا الشباب عدادإ   بشأن٢٠٠٠إعالن يانغون لعام 

عدد الشباب مجرد ومن منظور دورة الحياة، تعد جميع األعمار هامة على الرغم من أن 
 الشباب لكن.  ينبغي أن يحظى الشباب بمنزلة مرآزيةَم يبين بيسر ِل٢المشار إليهم في الفصل 

، جيل "يةجيل األلف"فهم . متأصلة بغض النظر عن أهميتهم الديمغرافيةهائلة يتمتعون بإمكانات 
وما . الشباب اآلسيوي الذين سيدخلون القوى العاملة للمرة األولى  في القرن الحادي والعشرين

 -  ومبتكرين ووآالء صرف ومواطنين وقادة وآباءنظمي مشاريع بوصفهم عماًال وم- سيقومون به
ول اآلسيوية وهم أعظم األص.  سيصنع التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية

 . تستغل ألنهم يفتقرون إلى فرص الحصول على وظائف منتجة والئقةالإال أن إمكاناتهم 
وتبين تقديرات منظمة العمل الدولية أن  خفض معدل البطالة بين الشباب إلى النصف من شأنه 

 في ٧٫٤ و٤٫٦ في المائة في شرق آسيا وما بين ٢٫٥ و١٫٥زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ما بين 
 في ١١٫٤ و٧٫١ في المائة في جنوب آسيا وما بين ٦٫٧ و٤٫٢المائة في جنوب شرق آسيا وما بين 

 المائة في غرب آسيا

١٢. 

 األطفال البدء بالصالت القائمة بين عمل
 ١٣وعمالة الشباب

ويميل عمل األطفال إلى جعل . مةساحإن الصالت القائمة بين عمل األطفال وعمالة الشباب 
لة الشباب تتفاقم من حيث أنه يمنع األطفال من الحصول على ما يحتاجونه من التعليم مشكلة عما

غير أنه ال يكفي القضاء .  آبارًاوالمهارات الالزمة للمنافسة في سوق العمل عندما يصبحون شبان
على عمل األطفال دون ضمان أن يتيح بديل ذلك فرصًا للتعليم واآتساب المهارات المطلوبة 

مثل االفتقار إلى فرص التعليم والتدريب في الواقع أحد األسباب يو. قابلية استخدام الشبابوتحسين 
 والمهارات ةالتي تبرر اعتبار عمل األطفال في بعض األحيان سبيًال إلى الحصول على الخبر

 حدةواالحتمال أقل أن تكلل بالنجاح الجهود المبذولة لتخفيف .  الالزمة لتحسين آفاق سوق العمل
مشكالت عمل األطفال وعمالة الشباب و البطالة الجزئية إن عولجت آل مشكلة من هذه المشكالت 

 .على حدة
فاألشخاص الذين تتراوح أعمارهم . األطفال والشباب في فئة األعمار المتشابكة جزئيًاويندرج 

بحرية العمل بوجه عام  يتمتعون ، تبعًا التفاقيات منظمة العمل الدولية، عامًا١٨ و١٥ما بين 
لعمل األطفال " اإلطالقعلى أسوأ األشكال "دام ما يقومون به ال يدخل في ما يسمى  واالستخدام ما

———————— 
 .ILO: Global employment trends for youth, Geneva, 2004, table 7, p. 21:     انظر 12
 :   أنظر 13

ILO/IPEC: “Child labour and youth employment linkages: Conceptual framework and generic terms 
of reference for national policy studies and related activities”, draft (Geneva, 2004). 
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 ماليين طفل ٦٫٦إال أنه في آسيا تشير التقديرات إلى وجود . أو في أشكال العمل المحفوفة بالمخاطر
 إلى ٥أعمارهم ما بين  تتراوح غيرهم ممن مليون ١٠٤يعملون في أسوأ أشكال العمل  ويتعرض 

وتنزع اآلثار المضرة بالصحة الناجمة عن ). ٥-٢انظر اإلطار ( عامًا للعمل المحفوف بالخطر ١٧
العمالة المبكرة والعمل المحفوف بالخطر إلى إضعاف قابلية االستخدام خالل سنوات الشباب التي 

وستفيد التدابير الرامية إلى إزالة . ياة بل في أحيان آثيرة مدى الح،تتسم بأنها األنشط واألآثر إنتاجية
رة إلى مهن وتيسير انتقال المراهقين من أسوأ أشكال العمل المحظإلى المخاطر من بيئة العمل أو 

  . في تحويل العمال األطفال إلى مستخدمين شباب،غير محفوفة بالخطر
وبينما . الة الجزئية القاسية تعايش عمل األطفال مع بطالة الشباب والبطسخرية األقدارومن 

من ضًا و بالطلب على بعض أنماط العمل، فإن هناك أيضًا عر،أّال يعملوايفي األطفال الذين ينبغي 
ومن شأن التدابير المتخذة لتعزيز . غير مستخدمة أو مستخدمة بصورة جزئيةاليد العاملة الشابة 

 بعيدًا عن األطفال صوب العاملةيد حسن سير أسواق العمل أن تفيد في إعادة توجيه الطلب على ال
كفل حماية الشباب أيضًا من بما يإال أنه يجب بطبيعة الحال توافر الضمانات الالزمة . الشباب

  .االستغالل في أشكال العمل المفتوحة أمامهم

 يواجه الشباب صعوبات محددة
 بالعمر في سوق العمل

 بل تتعلققضايا أعم ال تتعلق بالعمر يكمن تحدي عمالة الشباب من جهة، في ارتباطه الوثيق ب
لم تكن العمالة المنتجة في صلب االقتصاد الكلي والسياسات  وما. بكمية العمالة ونوعيتها في بلد ما

، فإنه يتعذر توافر برامج ناجحة ةملاعيد العلى الاإلجمالي يتسع نطاق الطلب ما لم االجتماعية و
ومن جهة أخرى هناك أبعاد خاصة لسوق .  العملترمي إلى إدماج الشباب المحرومين في سوق

يعانون من اآلثار المعاآسة التي يشعر بها جميع  فالعمال الشباب ال. عمل الشباب تثير اإلشكاليات
  .العمال عندما تنكمش سوق العمل فحسب بل إن نصيبهم من هذه اآلثار وافر بصورة غير تناسبية

متعلقة بالعمر في إطار عملية االنتقال من نظام ويواجه الشباب بعض الصعوبات المحددة ال
 :يلي  ويشمل ذلك ما،التعليم والتدريب إلى سوق العمل

  الشباب آثيرًا ما يجد، ألن أصحاب العمل يفضلون العمال ذوي الخبرة- الفتقار إلى العملا 
 أنفسهم في آخر الرتل للحصول على الوظائف؛

كبار الذين هم بالفعل في سوق العمل بأفضلية على الشباب يتمتع ال" (الدخيل/ داخلي ال"ثار آ 
 لوائحوبوجه خاص ( الصارمة لسوق العمل لوائحالمرتبطة بال) الذين يحاولون دخول السوق

  ؛)ألجورالحد األدنى لحماية العمالة و
 ونوع راتبمستوى الآ(حفظات الشباب تجاه األجر والوظيفة فيما يخص دخول سوق العمل ت 

وعدم التكافؤ في أحيان آثيرة بين تطلعات الشباب وحقائق ) ة اللذين يستعدون لقبولهماالوظيف
 سوق العمل؛

 ع؛يرا وتنظيم المشللحساب الخاصلقيود المفروضة على تنمية العمل ا 
 ال يحظون بالتمثيل في  األحيانألن الشباب في أآثر - الفتقار إلى التنظيم والتعبير عن الرأيا 

مال أو منظمات أصحاب العمل وال يتوافر لديهم سوى قلة من القنوات التي يمكنهم نقابات الع
 .عبرها اإلعراب عن شواغلهم واحتياجاتهم

 السياسات الوطنية الرامية
 إلى تعزيز عمالة الشباب

تتمثل أنجع السبل الرامية إلى تعزيز عمالة الشباب في ضمان بيئة للسياسة االقتصادية تعمل 
ويقتضي هذا األمر بصورة عامة معدًال عاليًا . نمو مع خلق فرص العمالة بدرجة عاليةعلى حفز ال

ويمكن إنجاز .  آثيف العمالةالنموجعل من النمو االقتصادي الذي يترافق مع حوافز ومؤسسات ل

 إدماج قضایا الشباب في
السياسات الوطنية 

 للعمالة
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الكثير عن طريق جعل العمالة محور السياسات االقتصادية واالجتماعية واستخدام الحوار 
 .١٤ع سياسات سليمة لسوق العملاالجتماعي لوض

ر وأفضل ثبيد أن هناك سياسات وبرامج استباقية يمكن أن تعتمدها البلدان لخلق فرص عمل أآ
وتكتسي هذه السياسات والبرامج أهمية خاصة  في مجاالت التعليم والتدريب وسياسات . للشباب

  . المدرسة إلى العملتستهدف الشباب لمساعدتهم في االنتقال منالنشطة، التي سوق العمل 
. يمثل التعليم بالنسبة إلى الشباب الخطوة األولى نحو العمل الالئق وحياة اإلنتاج والمسؤولية

وأحرزت أآثرية البلدان اآلسيوية تقدمًا آبيرًا صوب تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتمثلة في 
الستثمارات لزيادة تعزيز التعليم االبتدائي لكن تستلزم ا. ٢٠١٥تعميم التعليم االبتدائي بحلول عام 

شمل يو. لمعوقين واألقليات اإلثنيةا المحرومة من قبيل وسائر المجموعاتللشباب والسيما الشابات 
عد ألولئك الذين فاتتهم فرصة االنتفاع بالتعليم التعلم غير النظامي والنظامي والتعلم عن ُبذلك 

.  لتقليص معدالت التوقف عن الدراسة ورفع معدالت استكمالها وبصورة هامة اتخاذ تدابير،النظامي
وفي بلدان مثل آمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ونيبال ال تبلغ معدالت استكمال الدراسة 

 . في المائة٦٠ إلى ٥٠سوى حوالي 
 جودتهما وال يعد مستوى التعليم والتدريب بمفرده هامًا بالنسبة إلى العمل الالئق بل أيضًا

ويواجه آثير من الشباب صعوبات في العثور على عمل بسبب عدم التكافؤ بين . تهماءمومال
 سواء ،بانتظام وفي بلدان غرب آسيا يشير أصحاب العمل.  التعليمية ومتطلبات سوق العملالحصائل

المالئمة بوصفها  إلى االفتقار إلى المهارات ،توافرت لديهم األيدي العاملة بغزارة أم آانت مستوردة
 في بعض الحاالت إلى أن ذلك يفوق الشواغل المطروحة ن عملية التوظيف ويشيرويعيققيدًا هامًا 

انظر على (وفي شرق آسيا أيضًا تعد مشكلة عدم تكافؤ المهارات شائكة . ١٥ سوق العمللوائحإزاء 
رديئة وال يعتبر التعليم ة التعليم نوعيوفي األماآن التي تكون فيها ). ٢-٤سبيل المثال اإلطار 

 فقد يتوقف الشباب من أسر فقيرة عن ،النظامي مفيدًا  والسيما فيما يتعلق بالتكاليف التي يشتمل عليها
 .  ذلكخالفه نتجوآانوا يرالدراسة ويدخلون سوق العمل أبكر مما 

 لديها في ما فتئت بلدان آثيرة تتطلع إلى إجراء إصالح في نظم التعليم والتدريب المهنيينو
سبيل ردم الثغرة القائمة بين  التعليم والتدريب النظاميين وعالم العمل، وتقويم عدم تكافؤ المهارات 

وفي هذا السياق . وإعداد الشباب على نحو أفضل للمشارآة في أسواق العمل المتغيرة بوتيرة سريعة
. وثيقة الصلة) ١٩٥رقم  (٢٠٠٤ ،تعد توصية منظمة العمل الدولية بشأن تنمية الموارد البشرية

ورآزت عمليات اإلصالح في نظم التعليم والتدريب المهنيين على إدماج التعليم .  خاصةصورةب
وتشكل .  المؤسسات التعليمية وإتاحة التعلم في مكان العملأنماطالمهني والعام عن طريق دمج شتى 

)  والعمل الجماعي وحل المشكالتم التعليةآيفمثل االتصال وتعلم (تنمية مهارات العمل األساسية 
 والقطاعات نشآتوهذه المهارات يمكن نقلها عبر المهن والم. عنصرًا هامًا  من عناصر اإلصالح

وعملت بلدان من قبيل أستراليا ونيوزيلندا على . وال غنى عنها لقابلية االستخدام والتعلم المتواصل
 الكفاءة تلبي متطلبات قابلية التكيف والمرونة استحداث  برامج تدريبية واسعة النطاق وقائمة على

ويرمي برنامج التدريب في مجال مهارات التمكين . في أسواق العمل التي تشهد تغيرات سريعة
الحرجة لسنغافورة إلى تنمية مهارات العمل العامة أو األساسية التي  ينبغي أن تطبق على المستوى 

غير أن .  متبع من الخيارات المحددة للتعليم أو التدريبالوطني آأساس للعمالة بغض النظر عما هو
آثيرًا من البلدان النامية اآلسيوية ال تزال تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في توفير برامج للتدريب على 
المهارات من أجل الشباب تكون مرنة وموجهة نحو العمالة وترآز على المتعلم وتراعي قضايا 

 .الجنسين
 مزدوج يجمع بين التعليم المدرسي والتدريب القائم على العمل والتلمذة وقد يكتسي نظام

وفي الهند، . المهنية أهمية بالنسبة إلى نقل المهارات إلى الشباب وتيسير االنتقال إلى سوق العمل
، يلزم أصحاب العمل بتشغيل عدد معين من ١٩٦١بموجب قانون خريجي التلمذة المهنية لعام 

———————— 
 :    انظر 14

ILO: Starting right: Decent work for young people, background paper, Tripartite Meeting on Youth 
Employment: The Way Forward, Geneva, 13-15 October 2004, p. 17. 

 :   أنظر 15
World Bank: Unlocking the employment potential in the Middle East and North Africa: Towards a 
new social contract (Washington, DC, 2004), p. 200. 

 التعليم والتدریب للشباب

إصالح نظم التعليم 
 والتدریب المهنيين
لخفض عدم تكافؤ 

یادة القابلية وز المهارات
 لالستخدام
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 بمنح التدريب أثناء نشآتب المطاَلوُت.  على أساس عدد المستخدمين ونوع الصناعةن المهنيي ةالتالمذ
وعند استكمال التدريب، يتعين على . العمل  فيما يتاح التدريس النظري في مراآز التدريب الحكومية

يب  الهندية التي يجريها المجلس الوطني للتدرمهنالتقدم إلى جميع اختبارات الالمهنيين  ةالتالمذ
 مرتبات يدفعها صاحب العمل وتزداد هذه المرتبات آل عام من أعوام ةويتلقى التالمذ.  المهني
  .١٦التدريب

 ٢-٤اإلطار 
 التصدي للبطالة بين الشباب في جمهورية آوريا

 في المائة في ٨٫٦ عامًا ٢٩ و١٥بلغت نسبة البطالة في عداد الكوريين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
 ٣٫٦ وتزيد هذه المعدالت مثلين على المعدل اإلجمالي للعاطلين عن العمل وقدره ،٢٠٠٣ديسمبر /ولآانون األ
خريجين من  عشرة  من بينستة، أخفق ٢٠٠٣إذ في عام . الخريجين على ما يرام وال تسير أمور. في المائة

العمل عن أن نسبة خريجي وآشفت دراسة استقصائية أجرتها وزارة .  الدراسات العليا في العثور على وظائف
 في عام اّوفالذين وظ في المائة من جميع ١٨٫٢ ال تستأثر سوى بنسبة حديثًاالكليات الذين أنهوا دراستهم 

   .١٩٩٧ في عام ٥٩٫٣ بالمقارنة بنسبتهم البالغة ٢٠٠٢
وفي عام . ولذا أعدت الحكومة خططًا إلتاحة مزيد من الفرص للشباب الذين يبحثون عن وظائف

 على اإلعانات المقدمة إلى ٢٠٠٣ في عام مليار ٣٦٢ ون انطالقًا من مليار ٥١٧ تعين إنفاق حوالي ٢٠٠٤
الشرآات التي توظف الشباب العاطلين عن العمل وعلى البرامج المهنية وعلى الجهود المبذولة لخلق وظائف 

ممت إلتاحة الفرصة للشباب وقد ص.  برامج خلق الوظائف من ستة أشهر إلى عامتدومو. في القطاع العام
 آان من المتوقع أن ٢٠٠٤وفي عام . لتحسين مهاراتهم الوظيفية واآتساب الخبرة في القطاعين الخاص والعام

غير أن وزارة العمل .  مكان داخل برامجها الرامية إلى خلق الوظائف١٤٢٠٠٠تقدم الوزارات الحكومية 
 في ٥وهي تهدف إلى تثبيت نسبة البطالة بين الشباب في حوالي تدرك أنه ال وجود لدواء سريع لعالج المشكلة 

 .المائة في السنوات األربع المقبلة
 النوع الذي يحتاجون إليه من القوة تعزيزويتذمر قادة دوائر األعمال من أن الجامعات أخفقت في 

ودعت . ظفين مؤهلينالعاملة التنافسية وإنهم بالرغم من ارتفاع معدل البطالة يجدون مشقة في تشغيل مو
 للبلد قائلة إنه ينبغي أن يحتوي هذا جامدالجماعات الصناعية إلى إحداث تغييرات في نظام التعليم العالي ال

وتبين في دراسة استقصائية عن خريجي الهندسة أجريت ما . النظام على مزيد من األنشطة التدريبية العملية
وا عن حاجتهم إلى تلقي مزيد من التدريب قبل البدء في  في المائة أعرب٩٠ أن ٢٠٠٣ و٢٠٠١بين عامي 
وتقوم جامعة سيول الوطنية في الوقت الحاضر، .  وما فتئت بعض الجامعات تحاول التكيف مع ذلك. وظائفهم

 قادةوالتي يختطف الخريجون منها على الفور، بتقديم دورات تدريبية إلى طالبها فضًال عن محاضرات يلقيها 
 لمساعدتهم في تعزيز مهاراتهم في الكفاءات،ل والشرآات الصغيرة الناشئة وشرآات اصطياد دوائر األعما

 .مجالي البحث عن وظائف وتقنيات إجراء المقابالت
 .Kim Jung Min, “Victims of efficiency”, in Far Eastern Economic Review, Hong Kong, 29 Jan. 2004  :المصدر

 أيضًا مبادرات خاصة لمساعدة الشباب في ردم الثغرة القائمة بين وضعت البلدان اآلسيوية
وتتعاظم أهمية توافر معلومات عن سوق العمل وتقنيات البحث عن وظائف .  المدرسة وسوق العمل

ولضمان سهولة حصول الشباب على المعلومات عن سوق . الوظيفي فضًال عن إرشادات للتطور
ائف ومصارف الوظائف واإلنترنت وقواعد بيانات نقابات العمل، تنتشر بازدياد معارض الوظ

ويلزم تقديم التوجيه واإلرشاد عن التطور الوظيفي في أبكر وقت ممكن، وإن . العمال وما شابه ذلك
قدم ذلك في مرحلة أولى من برامج سوق العمل فسيؤدي دورًا أساسيًا في تحديد وتكييف فرص 

وإضافة إلى ذلك، يمكن توفير . ص على إجراء خيارات واقعيةالعمالة والتدريب وفي مساعدة األشخا
تدابير خاصة وخدمات دعم لمساعدة الشباب في الهجرة من أجل العمالة سواء داخل البلد أم إلى 

أنه يلزمهم الحصول على معلومات  ويمثل الشباب أآثر الفئات المتنقلة من السكان غير. الخارج
 اإلفالت من قبضة المستخدمين الذين ال ضمير لهم أو المهربين أو مناسبة وخدمات دعم إذا أريد لهم

  .المتجرين بالبشر
من أجل تحسين اندماج الشباب النشطة  سوق العمل وبرامجيتزايد باستمرار تطبيق سياسات و

وهذه السياسات تكمل سياسات . الذين يبحثون عن وظائف والعاطلين عن العمل في سوق العمل

———————— 
، ٩٣، التقرير السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة لى العمل الالئقُسبل الوصول إ: الشباب:     مكتب العمل الدولي 16

 . ٢٠٠٥جنيف، 

برامج االنتقال من 
 المدرسة إلى العمل

زیادة الطلب على األیدي 
 العاملة من الشباب
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 ونفذت  وال تحل محلها ويمكنها أن تستهدف الشباب األشد حرمانًا إن هي صممتاالقتصاد الكلي
  . مزايا وعيوب سياسات سوق العمل النشطة٣-٤وتبرز في اإلطار . على نحو مناسب

 والسيما خالل حاالت مجتمعيةل العامة والخدمات الشغاوتستخدم حكومات آسيوية آثيرة األ
وعلى سبيل المثال شكلت النهج آثيفة العمالة . كوارث الطبيعيةاالنكماش االقتصادي وفي أعقاب ال

ولم . ٢٠٠٤ديسمبر  / آانون األول٢٦ردًا هامًا في البلدان المتأثرة بكارثة التسونامي التي وقعت في 
وعلى الرغم من أن برامج من هذا القبيل ال تقدم . ج النُهههذالشباب في يجر بعد تقييم مدى استهداف 

 وأن متدنيةالة طويلة األجل، فإنها يمكن أن تزيد من إنتاجية العمال ذوي المهارات الحلوًال للعم
وال تتجلى المنافع الواسعة في تحسين . تساعد المشارآين الشباب في تثبيت أقدامهم في سوق العمل

 الهيكل األساسي المادي واالجتماعي فحسب وإنما أيضًا في ما تنطوي عليه من تحسين في العالقات
وعلى سبيل المثال تقوم رابطة شباب سري النكا بإعداد الشباب للعمل . بين الشباب والمجتمع المحلي

  .في مشاريع إنمائية محددة في إطار المجتمع المحلي

 ٣-٤اإلطار 
 تعزيز عمالة الشباب عن طريق سياسات سوق العمل النشطة

بغية تعزيز فرص المشارآين في تثبيت ظهرت عدة تقييمات أجريت لسياسات سوق العمل النشطة أنه أ
 : يليأقدامهم في سوق العمل، ينبغي أن تتفادى البرامج المخصصة لذلك ما

 ؛)حقق النتيجة ذاتها دون البرنامج الحكوميتقد ت( الخسائر الفعلية 
بالفعل في قد يحل المشارآون الذين تلقوا اإلعانات محل الشباب غير المشارآين الذين هم (آثار االستعاضة  

 ؛)سوق العمل
 ؛)قد تزيح األنشطة الخاضعة لإلعانات تلك التي لم تلق أي إعانة(اإلزاحة  
 ). تقديم المساعدة إلى المتفوقين بالفعل(انتقاء الصفوة  

 بعض السمات الرئيسية لسياسات سوق العمل النشطة

 التحديات الفرص المتاحة  نوع سياسات سوق العمل

لمؤقتة والخدمات ال العامة اشغاأل
 معيةتجمال

مساعدة الشباب في تثبيت  –
 أقدامهم في سوق العمل؛

تحسين الهيكل األساسي  –
 ؛المادي واالجتماعي

 إذا الستخدامزيادى القابلية ل –
 .ما ترافقت مع التدريب

ضعف القدرة على اإلندماج في  –
 سوق العمل؛

يمكن أن يقع العمال الشباب في  –
برامج األشغال مصيدة لولبية 
 ؛العامة المؤقتة

آثيرًا ما يكون هناك تحيز تجاه   –
 أحد الجنسين؛

 . إزاحة شرآات القطاع الخاص –

يمكن خلق فرص العمالة إن  – إعانات العمالة
استهدفت االحتياجات 

ت الشباب مجموعاالخاصة و
 .المحرومين

 وآثار ارتفاع الخسائر الفعلية –
 ؛)ةستهدفإن لم تكن م(االستعاضة 

لة إال بقدر ما تدوم قد ال تدوم العما –
 .اإلعانة

قد تؤدي إلى ارتفاع إمكانات  – تعزيز روح المبادرة
 ؛العمالة

 قد تلبي تطلعات الشباب؛ –
تتسم بقدر أآبر من الفعالية  –

إن ترافقت مع خدمات مالية 
وغيرها بما في ذلك 

 .اإلرشاد

 قد تنشأ عنها آثار اإلزاحة؛ –
قد تنطوي على معدل فشل عال  –

القدرة على خلق من شأنه الحد من 
 عمالة مستدامة؛

 تستعصي على الشباب غالبًا ما –
 تاك إلى الشباالفتقاربسبب 

والخبرة في مجال األعمال 
 . ذلكهة وما شابيوالدرا

 :المصدر
Source: P. Auer et al., Active labour market policies around the world: Coping with the consequences of 
globalization (Geneva, ILO, 2004).  

 عن أداة سياسات سوق العمل النشطة، ، آونها مكلفة بدرجة أآبر،ويقل شيوع إعانات العمالة
د أآثرية القوى العاملة في جوفي أية حال، حيثما تو. اآلسيوية األآثر فقرًاسيما في البلدان  وال

ثر محدود األلعمل لتوظيف الشباب  الدعم الحكومي المقدم إلى أصحاب افإناالقتصاد غير المنظم، 
  .على الحجم اإلجمالي لمشكلة البطالة والبطالة الجزئية
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 تصديال والسيما من أجل - وتتوافر إمكانات أآبر لتعزيز روح المبادرة في صفوف الشباب
وتشمل العناصر الالزمة لالستراتيجية الشاملة لتعزيز روح . اء العاملين من الشبابلفقرلمشكلة ا

 التمكين وبناء لوائحدعم ثقافة تنظيم المشاريع وتعزيز سياسات و: يلي بادرة بين الشباب ماالم
ويمكن أن يحمل الشباب األفكار والحافز على تنظيم المشاريع غير . ١٧القدرات لتقديم خدمات الدعم

الية إليهم نظرة المؤسسات المإلى أنهم آثيرًا ما يصطدمون باالفتقار إلى شبكات المعلومات والدعم و
ولذا ينبغي أن تشمل الجهود المبذولة لمساعدة الشباب في استهالل . آونهم فئة عالية المخاطر

الحصول على االئتمان وتقديم الدعم إلنشاء التعاونيات، األمر الذي يمكنهم من العمل  ،مشاريعهم
 للبطالة والبطالة ردًا على المشكلة الخطيرةوعلى سبيل المثال،  وفي سري النكا. بصورة جماعية

الجزئية التي تصيب الشباب، ترآز أوراق استراتيجية الحد من الفقر على تطوير ثقافة تنظيم 
المشاريع ومواقف الشباب وعلى خلق فرص عمل اقتصادية من أجل أنشطة تنظيم المشاريع وإعداد 

 .منهاج تعليمي يتعلق بها في المدارس المهنية والثانوية
وال .  سوق العمل في عمالة الشبابلوائح ال تزال مثار جدل، مسألة تأثير من المسائل التيو

تتوافر دراسات تقييمية بالنسبة إلى البلدان اآلسيوية غير أن الدراسات التي أجريت فيما يخص بلدان 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لم تحدد وجود صلة هامة إحصائيًا بين صرامة 

وتظهر دراسات أخرى أجريت بشأن زيادة المرونة .  اية الشباب ومستويات عمالتهمتشريعات حم
 .في استخدام العقود محددة المدة زيادة في التوظيف وآذلك في نسبة استبدال العمال الشباب

ألجور الشباب في بعض قطاعات  أقل واعتمدت بلدان من قبيل الهند وماليزيا ونيبال حدًا أدنى
 افتراض أن الحد لىوتطبق معدالت الشباب ع. سبيل المثال الزراعة ومزارع الشاياالقتصاد وعلى 

. ألجور من شأنه أن يضع العمال الشباب خارج السوق بسبب إنتاجيتهم المنخفضةالقانوني لاألدنى 
أسسًا قوية لخفض الحد األدنى تكرارًا لم تجد غير أن البحوث التي أجريت، وإن آانت خارج آسيا، 

 التي يتقاضاها الشباب آوسيلة لخفض بطالة الشباب أو زيادة الطلب على الشباب الباحثين لألجور
 .عن وظائف

اتسم اتجاه النتائج فيما يخص عمالة الشباب بقدر أآبر من اإليجابية في األماآن التي تشارك و
ها العمال فيها عن آثب في وضع سياسات سوق العمل وتطبيقمنظمات منظمات أصحاب العمل و

وفي تعزيز الصالت القائمة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية ومتطلبات سوق العمل وفي تصور 
 . عامةالال شغاألقطاعية والسياسات الوتطبيق 

وأظهرت تجربة مؤسسات تدريبية آثيرة في آسيا أنه في األماآن التي يتم فيها إشراك أصحاب 
وبالتالي يميل أصحاب . لطلبات في سوق العمل أآبرالعمل مباشرة، يكون احتمال صلة التدريب با

العمل أيضًا إلى معرفة آفاءة أولئك الذين تلقوا التدريب معرفة أفضل ويكونون على استعداد أآبر 
وقام اتحاد أصحاب .  الشباب ودعمهمأصحاب المشاريعويتناول الجانب اآلخر إرشاد . لتوظيفهم

آما تعمل في نيوزيلندا . نشطة األعمال للشباب في الفلبينالعمل في الفلبين بدعم إنشاء مؤسسة أل
يبدين اهتمامًا بالعمل للحساب شبكة وايز، وهي شبكة معنية بالنساء الالتي يعملن لحسابهن أو 

، على تقديم الدعم إلى النساء الشابات الالتي يمارسن أنشطة تجارية عن طريق إطالعهن الخاص
 .   ومساعدتهن في تأدية دور يحتذى بهعلى التشريعات واتجاهات األعمال

وتولي االتحادات . وما فتئت نقابات العمال منذ عهد طويل تدافع عن قضية عمالة الشباب
من بذلك  بوصفهم أعضاء في االتحاد ولتمكينهم بالعالمية واإلقليمية أولوية قصوى لتوظيف الشبا

مستقبلية طويلة األجل من أجل عمالة عالية التمتع بالتمثيل والتعبير عن آرائهم ولتعزيز آفاقهم ال
 .الجودة

———————— 
ة                17 ة العمل الدولي ال منظم بيل المث ى س ة      : انظر عل دورة    GB.289/ESP/1مجلس اإلدارة، الوثيق ف،   ٢٨٩، ال  ، جني
 .٢٠٠٤مارس  /آذار

 سوق لوائحهل تساعد 
الذین  العمل الشباب

یبحثون عن وظائف أم 
 تؤذیهم؟

الدور الحاسم الذي 
اب تؤدیه منظمات أصح

العمال منظمات العمل و
في النهوض بعمالة 

 الشباب
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 التعاون العالمي واإلقليمي
 بعمالة الشباب للنهوض

وضع "يبرز إعالن األلفية على المستوى العالمي مشكلة عمالة الشباب، وقد عقد العزم على 
الفقرة " (وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب في آل مكان فرصة حقيقية للعثور على عمل الئق ومنتج

 األهداف اإلنمائية لأللفية  من٨ الهدف وقد تعهدت منظومة األمم المتحدة هذا االلتزام في إطار). ٢٠
 على أن ينفذ من خالل الشراآات القائمة بين ،بشأن الشراآة العالمية من أجل التنمية) ١٦الغاية (

 .والشابات والشبان أنفسهمالحكومات وأصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني ومجتمع األعمال 
مين العام لألمم المتحدة إلى جانب المدير العام لمنظمة العمل الدولية ورئيس البنك ألواستهل ا

وآانت منظمة العمل الدولية الرائدة في تنظيم عمل الشبكة واستضافة .  الشبابتشغيلالدولي شبكة 
في الشبكة فرصة لها للتوصل إلى لدولية العمل اوأتاح الدور الريادي الذي تؤديه منظمة . أمانتها
 الدولي عن طريق برنامجفي اآلراء بشأن العمل الالئق من أجل الشباب وللتأثير في الدولي توافق 

 .وضع استراتيجية شاملة بشأن العمالة
، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارًا بشأن تعزيز ٢٠٠٢ديسمبر /وفي آانون األول

 يدعو الدول األعضاء إلى إعداد استعراضات وخطط عمل وطنية بشأن عمالة ،عمالة الشباب
ومن البلدان الرائدة في هذا المسعى في شبكة . إلشراك منظمات الشباب والشباب أنفسهمالشباب 

وعلى نحو ما ورد في . جمهورية إيران اإلسالمية وسري النكاإندونيسيا وفي اإلقليم، تشغيل الشباب 
 لالجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر،  تواصل منظمة العمل من التقرير المقدم  األولالجزء

 .الدولية  مساعدة تلك البلدان على وضع خطط عملها الوطنية بشأن عمالة الشباب
واألهم من . وعلى المستوى دون اإلقليمي أيضًا يرآز عدد من المبادرات على عمالة الشباب

بين بلدان رابطة أمم هناك إعالنات شتى ترمي إلى تعزيز التعاون  آانت ١٩٨٣ذلك أنه منذ عام 
 لرابطة أمم جنوب شرق آسياإعالن مانيال  ٤-٤ويرد في اإلطار .  بشأن الشبابجنوب شرق آسيا

 .بشأن تعزيز المشارآة في عمالة الشباب المستدامة
شأن عمالة الشباب، فإن وبينما لم تحرز األقاليم الفرعية األخرى تقدمًا آبيرًا في التعاون ب

 فحسب وإنما أيضًا رابطة أمم جنوب شرق آسياهناك على نحو جلي مجاًال ليس للتوسع في تجربة 
لتوسيع نطاق الربط الشبكي بين المؤسسات دون اإلقليمية التي تعالج التعليم والتدريب وخلق فرص 

في سبيل إنشاء الشباب ين والعمال العمالة للشباب من أجل توثيق الصالت القائمة بين شبكات المقاول
 .قواعد للمعلومات أشمل وما إلى ذلك

 :هجرة األيدي العاملة"٣"
 إطار إقليمي التوجه صوب

 الرهان المشترك على إدارة الهجرة
يظهر جليًا من القائمة الطويلة للتوصيات الصادرة عن االجتماعات الحكومية التي عقدت 

العمال في آسيا، ما منظمات لعمل ومنظمات أصحاب العمل ومؤخرًا والسيما اجتماعات وزراء ا
 في طريقة ضمان اإلقليمواجهه يويكمن التحدي الذي . ضايا الهجرة من أولوية عاليةق هـى بـتحظ

 .إدارة هجرة األيدي العاملة على النحو المناسب لمصلحة الجميع
اد الشديد على األيدي وفي غرب آسيا، يعرب عن قلق بالغ في الوقت الحالي إزاء االعتم

 يتزايد من ما فتئالعاملة األجنبية والذي من المرتأى تقليصه إذا ما أريد توفير فرص العمالة لعدد 
بيد أنه من الواضح بجالء أن تقليص هذا االعتماد على . أبناء البلد الشباب الذي يبحثون عن عمل

أو حصص على توظيف العمال األجانب األيدي العاملة األجنبية لن يتم عن طريق مجرد فرض قيود 
 السكان وخةأما في شرق آسيا فإن تسارع شيخ. دون إجراء إصالح أساسي في سياسات سوق العمل

 .يجر في رآابه انخفاض القوى العاملة من السكان المحليين
وقد سعت البلدان اآلسيوية إلى تنسيق وتنظيم عمليات هجرة األيدي العاملة بدرجة أآبر بغية 

أليدي العاملة وتحقيق نتائج مجدية من أجل شرآات المنشأ ا حمايةلديم ضمانات أساسية محددة تق
 :بيد أن التجربة المستمدة من العقود األخيرة توحي بما يلي. والمقصد
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  ٤-٤اإلطار 
 إعالن مانيال بشأن تعزيز المشارآة في عمالة الشباب المستدامة

 ،بشأن الشبابجنوب شرق آسيا  لرابطة أمم  الرابعاالجتماع الوزاري
 ٢٠٠٣سبتمبر / أیلول٤-٣مانيال، الفلبين، 

العشرة بلدان الالوزراء المسؤولون عن الشباب في نحن 
بروناي دار :  وهياألعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا

السالم ومملكة آمبوديا وجمهورية إندونيسيا وجمهورية الو 
مار وجمهورية الفلبين الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميان

وجمهورية سنغافورة ومملكة تايلند وجمهورية فيتنام 
 االشتراآية؛
 ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٤-٣اجتمعنا في مانيال في وقد 

 لرابطة أمم جنوب شرق آسياري الرابع ابمناسبة االجتماع الوز
 بشأن الشباب؛

 في تعزيز المكاسب الناشئة عن إعالن وإذ نرغب
 لرابطة أمم جنوب االجتماع الوزاري األولبجاآارتا الخاص 

، وبرنامج آوااللومبور ١٩٩٢ بشأن الشباب في عام شرق آسيا
لصادر ا في رابطة أمم جنوب شرق آسيا،  الشبابتنميةبشأن 
، ١٩٩٧في عام للرابطة، االجتماع الوزاري الثاني عن 

 رابطة أمم  بشأن إعداد شباب٢٠٠٠وإعالن يانغون لعام 
االجتماع صادر عن  لتحديات العولمة الياجنوب شرق آس
 ،٢٠٠٠  في عام ،بشأن الشبابللرابطة الوزاري الثالث 

 والمتسقة مع هذه اإلعالنات؛
 إعالن مؤتمر قمة األلفية لألمم المتحدة، نؤآد آذلكإذ 

الرامي إلى تنفيذ استراتيجيات تتيح  وبوجه خاص القرار
لى عمل الئق للشباب في آل مكان فرصة حقيقية للعثور ع

 ومنتج؛
الشباب التي استهلها األمين العام تشغيل  بشبكة نذآروإذ 

لألمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي 
في أثناء مؤتمر القمة المعني بعمالة الشباب الذي عقد في 

 اإلسكندرية في مصر؛
 على أهمية الشباب بوصفهم موردًا بشريًا نشددإذ و

وعلى الحاجة إلى  رابطة أمم جنوب شرق آسياويًا لبلدان حي
الشباب من أجل استخدام نمية سياسات وبرامج لتوتنفيذ صوغ 

 ؛سكان رابطة أمم جنوب شرق آسياإمكانات هذه الشريحة من 
رابطة أمم جنوب  التزامنا تجاه تمكين شباب نؤآدإذ و

ى مواجهة  من بناء ثقتهم التامة بأنفسهم وقدرتهم علشرق آسيا
 تحديات العولمة؛

 بأن الدعم المتواصل المقدم عن طريق نسلمإذ و
السياسات والبرامج وعمليات التدخل التقنية ضروري الستدامة 

رابطة أمم جنوب قوة قطاع الشباب وحيويته داخل مجتمعات 
  ؛شرق آسيا

 واألولويات ي خطة عمل هانووإذ نضع في اعتبارنا
 رابطة أمم جنوب شرق آسيامج عمل التي تدعو إلى تنفيذ برنا

بشأن التدريب على المهارات المتعلق بالشباب خارج المدرسة 
 وللنهوض جزيةلتعزيز قدرتهم على الحصول على عمالة م

بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أآثرية الصناعات 
 وتؤدي دورًا هامًا في التنمية رابطة أمم جنوب شرق آسيافي 

 ؛رابطة أمم جنوب شرق آسياإلجمالية لبلدان االقتصادية ا
 منا إلى التصدي للبطالة والبطالة الجزئية وسعيًا

رابطة أمم جنوب شرق بوصفهما مدعاة قلق رئيسي لشباب 
  في سياق العولمة؛آسيا

 تعزيز المشارآة في العمالة المستدامة نعلن بموجب هذا 
 :يلي للشباب عن طريق ما

رامج تنمية الروح القيادية و   تيسر وجودة بزيادة -١
التدريب في مجال تنمية الموارد البشرية المصممة خصيصًا لشباب 

 إلعدادهم على نحو أفضل للمشارآة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا
 ما يبذل من جهود في بلدانهم على مستويي النمو  والتطور؛

 أن تتاح لجميع قطاعات الشباب الفرعية والسيما ضمان -٢
ب خارج المدرسة والشباب الذين لديهم احتياجات خاصة الشبا

 فرص االنتفاع على نحو مناسب بوضع ،والشباب المعرضون للخطر
السياسات والبرامج بوصفهم مستفيدين وشرآاء على السواء في 

 العمالة المستدامة؛
 األولوية لروح المبادرة والعمالة المستدامة بشأن إيالء -٣

 إلتاحة فرص جديدة  أمم جنوب شرق آسيالرابطةبرنامج التنمية 
للشباب من شأنها أن تمكنهم من تهيئة مستقبل أفضل لهم ولمجتمعاتهم 

 ؛في بلدان الرابطة
 بيئة تنشئة مواتية لتطوير الشباب المقاولين مع خلق -٤

إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى التعليم والتدريب على المهارات 
العمل للحساب وة لزيادة اإلنتاجية وبناء القدرات وهي مسائل أساسي

 ؛الخاص
 لروح المبادرة وثقافة تنظيم المشاريع في عداد الترويج -٥
 وتيسير إقامة منشآت صغيرة ومتوسطة في بلدان الرابطةالشباب 

عمل والتصدي لمسألة بطالة الشباب الالحجم من شأنها خلق فرص 
أمم جنوب  لرابطة بحيث يصبح أولئك شرآاء منتجين إلقليم قوي

 ؛شرق آسيا
 الوطني ى شبكة من المقاولين الشباب على المستوإنشاء -٦

 بحيث يتمكنون من االتصال فيما بينهم ويبنون على مستوى الرابطةو
معًا قدراتهم ومهاراتهم لتتاح لهم  قدرة تنافسية أفضل في السوق 

 العالمية؛
 مشارآة مجموعات طوعية من الشباب ومنظمات تعزيز -٧

اب في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية ليتمكنوا من زيادة الشب
وتكملة الموارد والجهود الحكومية وغير الحكومية الموجهة نحو 

 تطوير الشباب؛
 الشراآات مع المؤسسات التعليمية تعزيزوتقوية  -٨

وتدعيمها على المستويين اإلقليمي والوطني آيما يتسنى لها أداء دور 
في ن مهارات الشباب وآفاءتهم وقابليتهم لالستخدام فعال في تحسي

فضًال عن تقديم المساعدة في وضع  رابطة أمم جنوب شرق آسيا
المنشآت ولعمالة الشباب من أجل ومنتظم لتنمية برنامج متكامل 

 ؛إلقليما
رابطة أمم  إقامة صالت أوثق بين منظمات تشجيع -٩

لتي تتصدى لشواغل والمنظمات المثيلة األخرى ا جنوب شرق آسيا
بتكارية بصورة متزايدة إزاء اج تباع نُهإعمالة الشباب في سبيل 

 التصدي على نحو مشترك  للتحدي العالمي الماثل في عمالة الشباب؛
 بشأن رابطة أمم جنوب شرق آسيا برنامج عمل تنفيذ -١٠

إعداد الشباب للعمالة المستدامة وغير ذلك من التحديات الخاصة 
لرابطة أمم جنوب  الذي اعتمده االجتماع الوزاري الرابع ،بالعولمة

 .بشأن الشبابشرق آسيا 
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زدياد تعقيد وتقييد إدارة برامج العمال المهاجرين المؤقتين والتدابير المتخذة لردع تعاظم ا 
 حاالت االستيطان الدائم؛ 

لمهاجرين مع اتفاقيات منظمة ال يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لتتالءم معاملة العمال ا 
 العمل الدولية ذات الصلة

 ؛١٨
منظمات والعمال منظمات  االفتقار إلى البنى واإلجراءات الرامية إلى إشراك استمرار 

 في صوغ سياسة عامة للهجرة وتطبيقها؛أصحاب العمل 
 حتى الترتيبات زدياد عدم مالءمة التدابير التي تتخذها فرادى البلدان المرسلة والمتلقية أوا 

 .اإلقليميةالسمة الثنائية  ويجدر التحول صوب إطار للهجرة يتسم بقدر أآبر من 

 هجرة األيدي العاملة ج الوطنية المتبعة إزاء إدارةالنُه
 البلدان المتلقية لأليدي العاملة

عض لئن آانت الفروق شاسعة بين البلدان، فإن إدارة هجرة األيدي العاملة في آسيا تتميز بب
 :يلي وفي حالة البلدان المتلقية لأليدي العاملة تشمل هذه الخصائص ما. الخصائص المشترآة

 لهجرة األيدي العاملة؛ ةيداحأدارة إ 
  ؛"للمتدربين"ونظم ) "عمال زائرين"أو (دم قبول العمال إال في إطار نظم مؤقتة ع 
  طويلة األجل؛اإلعاناتستبعاد العمال المهاجرين من ا 
 .لتصدي للهجرة غير النظامية عن طريق عمليات عفو دوريةا 

عملت تقريبًا جميع الدول المتلقية في آسيا حتى اآلن على تفادي إبرام اتفاقات ثنائية مع دول 
 ولوأدى ذلك إلى تقييد الدور الذي تؤديه د. اإلدارة المشترآة لهجرة األيدي العاملةمن أجل المنشأ 

وترآت عمليات هجرة األيدي العاملة آثيرًا .  في الخارجف وتشغيل عمالهاالمنشأ في عمليتي توظي
مهد السبيل إلى إساءة انتشار االستغالل التجاري ا أن مبين أيدي وسطاء من القطاع الخاص آ

 مما شجع بعض الدول المتلقية على السعي إلى التعاون مع بلدان المنشأ إليجاد - استخدام هذا النظام
 . حلول للمسألة

 وقعت تايلند مؤخرًا ،وبغية إضفاء نوع من التنظيم على حرآات العمال من البلدان المجاورة
وميانمار تنص على المشارآة وآمبودبا  الديمقراطية الشعبية الومع جمهورية " مذآرة تفاهم "

لى إذن  العمال الحصول عاستخدامقتضي يو. الفعالة من جانب البلدان المرسلة والمتلقية على السواء
مسبق من الوآاالت المرخص لها في آال البلدين، وتقديم أحد البلدين قائمة بالوظائف المتيسرة لديه 

 آما تقتضي إشراف الجانبين لضمان منح ، مختارين لهذه الوظائفرشحينوالبلد اآلخر قائمة بم
هام في صندوق  الصحي واإلستأمينالتأشيرات وتصاريح العمل المالئمة وامتثال العمال لشروط ال

 .التوفير والضرائب وعقود العمل
، باستثناء أستراليا ونيوزيلندا، أساسًا على أنها إجراء ضد التقلبات اإلقليمينظر إلى الهجرة في 

وتؤدي نظم العمال الزائرين بوصفها . الدورية يتخذ لسد أوجه النقص المؤقتة القائمة في سوق العمل
هجرة، مفعولها بصورة معقولة في سد أوجه النقص في األيدي إجراء من اإلجراءات الخاصة بال

العاملة خالل فترة االنتعاش في نشاط البناء وفيما يخص الزراعة  الموسمية، لكنها تصطدم 
 آما هو الحال في عمل "محددة زمنيًا"بمشكالت في األماآن التي ال تكون فيها الوظائف بطبيعتها 

 .  عاديةالخدمات الالمصانع المعتاد أو في 
وفي مطلع الثمانينات، أعلنت سنغافورة عن خطط ترمي إلى تقليص نسبة األجانب في القوى 

غير من العاملة لديها وفرضت ضريبة على العامل األجنبي لثني أصحاب العمل عن توظيف عمال 
من إجمالي  في المائة ٣٠واليوم، أصبحت هذه النسبة بالفعل أعلى بكثير، إذ تبلغ حوالي . المواطنين

 االنكماش في االقتصاد مما مع العمال المهاجرين دوفي غرب آسيا لم ينخفض عد. القوى العاملة

———————— 
اجرين     واتفاق) ٩٧رقم   (١٩٤٩،  )مراجعة(اتفاقية العمال المهاجرين        18 ة   (ية العمال المه ام تكميلي م   (١٩٧٥،  )أحك رق
١٤٣.( 

 األحادیة النُهجقييدات ت

 قصور النظم المؤقتة
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وعزمت المملكة العربية السعودية في خطتها ". ادخار اليد العاملة"يوحي  بنشوء بعض أشكال 
لذين  وظيفة إضافية للشباب السعوديين ا٣٢٠٠٠٠على إتاحة ) ٢٠٠٠-١٩٩٥ (السادسةة يالخمس

 غير أن عدد ،ينضمون إلى القوى العاملة وذلك بصورة جزئية عن طريق استبدال العمال األجانب
 . عامل٥٨٠٠٠ بزهاءالعمال األجانب ارتفع فعليًا خالل الفترة قيد النظر 

المرتبطة باليابان وجمهورية آوريا على السواء قضايا متعلقة " نظم المتدربين"وأثارت 
العمال المهاجرين غير النظامين عدد  حالة جمهورية آوريا، يعزى سبب ارتفاع وفي. بإدارة الهجرة

بدرجة آبيرة إلى ارتفاع معدل العاملين الذين يفضلون التخلي عن هذا النظام من أجل العمل بأجر 
على البقاء في " المتدربين"وجرى منذ ذلك الحين تعديل النظام لتشجيع . عوضًا عن العمل بعالوات

  .المقررةج عن طريق ضمان عمالة نظامية لمدة عام على األقل بعد إنهاء فترة التدريب البرنام
عوضًا عن تقديم حوافز إلى العمال المهاجرين تدفعهم إلى العودة إلى الوطن، تسعى معظم و

ويضرب .  الطويلة األجلإلعانات بقاء إقامتهم مؤقتة عن طريق استبعادهم من اضمانالبلدان إلى 
ن ذلك في الضمان االجتماعي حيث تجعل العمالة المؤقتة بالفعل من المتعذر على أآثرية مثال ع

 معاشات الشيخوخة، وإضافة إلى ذلك ليس من النادر إعاناتالعمال المؤقتين التأهل للحصول على 
لحصول عليها من حيث عدد ل ؤهلين حتى وإن آانوا ماإلعاناتإيجاد قوانين تستبعدهم من هذه 

ويؤدي ذلك إلى وضع العمال المهاجرين، الذين يقضون جزءًا آبيرًا من حياتهم . اشتراآاتهمسنوات 
العملية في بلدان أجنبية، في معسرة شديدة ما لم تضع حكوماتهم نظمًا خاصة في إطار نظم الضمان 

 .االجتماعي لديها للوفاء باحتياجات المواطنين المستخدمين في الخارج
 أخرى، إقامة ترتيبات من شأنها أن تتيح للمهاجرين أقاليمرى بيانه في يمكن على نحو ما جو

 الشيخوخة وضمان تقاسم منصف لتكلفة الوفاء بهذه إعاناتألجل قصير تجميع  مستحقات في 
ومما يدعو إلى األسف أن االستبعاد من الحماية االجتماعية وغيرها من . النفقات الطارئة بين البلدان

 ما يعتبر عنصرًا ضروريًا من عناصر االستراتيجيات الرامية إلى التشجيع على المستحقات آثيرًا
حتى وإن لم تتوافر أدلة تثبت أن هذا االستبعاد  -التناوب فيما بين المهاجرين وثنيهم عن االستيطان 

 عالواتومن المرجح أن تؤثر إجراءات إيجابية من قبيل منح . قد يؤثر بالفعل في طول فترة اإلقامة
 المهاجرين في الضمان االجتماعي، تأثيرًا أآبر في حفز اشتراآات الخدمة والتي تزداد بازدياد يةنها

 .وجعل خيار العودة خيارًا حقيقيًا ومستدامًاإلى الوطن المهاجرين على العودة 
يكمن التحدي األآبر الذي يواجهه راسمو السياسات في  ارتفاع معدل الهجرة المستترة و

والنهج المشترك . باألشخاص وما يتبع ذلك من النسبة الكبيرة للمهاجرين غير النظاميينواالتجار 
 المهاجرين غير النظاميين وتحويلهم إلى تسجيلالمتبع إزاء المشكلة هو إعالن حاالت عفو بهدف 

 غير أن البلدان تسلم بأن الهجرة غير النظامية تحتاج إلى المعالجة على. مهاجرين شرعيين مؤقتين
 ، بما في ذلك ما تثيره من شواغل إزاء األمن الوطني،جبهة واسعة ألنها تنطوي على أبعاد آثيرة

والعالقات الودية مع الدول المجاورة وحقوق اإلنسان لجميع العمال المهاجرين سواء آان وضعهم 
ات آثيفة نظاميًا أم غير نظامي وما ينجم عن ذلك من تأثير في تكاليف األيدي العاملة في الصناع

 .األيدي العاملة  التي تعتمد على العمال المهاجرين
 األجانب اآلالف من من قبيل تايلند وماليزيا لفترة طويلة مسألة وجود مئات ولوواجهت د

ولجأت إلى تدابير مختلفة للتصدي للمشكلة بما في . الذين يقيمون داخل حدودها بدون وضع قانوني
 والترحيل والقبول المؤقت تسجيل واللجوء إلى حاالت العفو والذلك تعزيز المراقبة على الحدود

بموجب حصص صناعية وتقييد االنتقال إلى بعض المناطق ومؤخرًا القيام بمبادرات اإلدارة 
 ال تكفي ن طرف واحدومن الواضح أن مراقبة الهجرة م. المشترآة مع حكومات البلد المصدر

إصالحات في سياسات سوق العمل وإنشاء مؤسسات متينة ويعد إجراء . للتعامل مع هذه المشكالت
 من ،العمال والتعاون مع بلدان المصدرمنظمات لأليدي العاملة وإشراك منظمات أصحاب العمل و

 .العناصر الهامة أيضًا لنهج ناجع إزاء القضايا المعقدة الناشئة عن الهجرة

 البلدان المرسلة لأليدي العاملة
 :يلي جًا إلدارة الهجرة تشمل عمومًا ماصدر في آسيا نُهوضعت حكومات بلدان الم

 دابير الستغالل فرص العمالة؛ت 
  للتوظيف ووضع معايير دنيا لعقود العمل؛لوائح 
 أمين العمال المهاجرين ضد حاالت طارئة مختلفة؛ ت 

جعل برامج العمال 
 المؤقتين صالحة

االستبعاد من الحمایة 
ال یثني  االجتماعية

 العمال عن البقاء

ال یمكن التصدي 
غير  لمشكالت الهجرة

النظامية عن طریق 
مراقبة الهجرة  عمليات

 فقط
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 ).العملشؤون السيما عن طريق خدمات ملحق (ساعدة العمال في الخارج م 
 السلطات الوطنية تقريبًا في الوقت الحاضر الهجرة من أجل العمالة بمثابة ظاهرة تعتبر جميع

وينظر عدد متزايد من . متزايدة وسمة من سمات عمليات العولمة وتطورًا إيجابيًا بوجه عام
آجزء من استراتيجيات ) أو صادرات خدمة األيدي العاملة(الحكومات إلى هجرة األيدي العاملة 

ويتخذ ذلك في أآثرية البلدان شكل . ا وتقوم باعتماد تدابير النتهاز الفرص المتاحةالعمالة لديه
، األمر الذي اتسم في غياب ةملاالعاليد الترخيص لشرآات توظيف خاصة ولمتعاقدين في مجال 

 . اتفاقات مبرمة بين حكومة وأخرى، بالفعالية في العثور على أسواق أجنبية للعمال المهاجرين
كومات البلدان المرسلة، للتأآيد على حقوق والتزامات مواطنيها والدفاع عن هذه حوقامت 

 ورآزت على السياسات والتدابير الرامية الستخدام أهمية عقود ابالتشديد علىالحقوق وااللتزامات، 
واستبدال مضللة معلومات إعطاء وينظر إلى االحتيال في التوظيف و. إلى وقف االنتهاآات ومنعها

بيد أن التحديات الهائلة الماثلة في الوقت الحاضر أمام الوآاالت . ود على أنها جرائم خطيرةالعق
تنظيم الحكومية هي التحقق من حسن نية أصحاب العمل األجانب وصالحية وآفاية عروض العمل و

القائمين الرسوم التي يدفعها العمال وتسجيل العقود والعقاب على الممارسات السيئة ومقاضاة 
وفي بلدان مرسلة آثيرة، ال تتلقى .  المنازعات بين العمال والوسطاءحل دون ترخيص وبالتوظيف

الوآالة الحكومية المسؤولة الدعم المتمثل في توافر الواليات القانونية المناسبة أو الموارد المالئمة 
 .في الميزانية

قبيل عدم حصول مواطنيها يتعين على بلدان المنشأ أيضًا أن تحتاط للحاالت الطارئة من و
على وظائف وعودتهم القسرية والدفاع القانوني عن مواطنيها الذين تورطوا في دعوى قضائية 

 فضًال عن الرعاية الطبية للعمال المصابين الذين تخلى عنهم الستخداممكلفة أمام المحاآم في بلدان ا
ضطلعت باآستان والفلبين وا.  في حال نشوب خالف مع أصحاب العملتوفيقأصحاب عملهم وال

 ووآالة متخصصة الستخدام األموال من أجل قائمة على االشتراكبدور طليعي في إنشاء صناديق 
وأنشئت منذ ذلك الحين مؤسسات مماثلة في تايلند . تقديم خدمات إلى العمال المهاجرين وأسرهم

 .وسري النكا

 متعدد األطراف صوب إطار آسيوي
 على القرار المتعلق باتباع نهج ٢٠٠٤ هيوني /لي باإلجماع في حزيرانوافق مؤتمر العمل الدو
عالمي، يدعو إلى وضع إطار متعدد األطراف غير ملزم القتصاد العادل للعمال المهاجرين في ا

وتظهر جميع . الممارساتأفضل وقائم على الحقوق يشتمل على مبادئ إلدارة الهجرة على أساس 
ات صلة بالبلدان اآلسيوية المرسلة والمتلقية ويمكنها أن تسهم إلى حد العناصر الرئيسية لإلطار ذ

وتتوافر لدى أآثرية البلدان المستوردة . آبير في ضمان العمل الالئق لجميع العمال المهاجرين
لأليدي العاملة في غرب آسيا وشرقها برامج للعمال األجانب تتيح نظم قبول عادية وشروطًا للعمالة 

 .  أن المشكالت الناشئة توحي بأن الثغرات وأوجه الخلل ال تزال قائمةالمنظمة، غير
 للتشاور اإلقليمويتيح االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشرة فرصة فريدة من نوعها لبلدان 

 اآلسيوي التحدي الذي إلقليمواجه بها ايفيما بينها على المستوى الثالثي بشأن الطريقة التي يمكن أن 
 وإيجاد مجموعة من المبادئ والتوجيهات ٢٠٠٤يونيه / الصادر في حزيرانمؤتمر الار يطرحه قر

ويمكن أن يراعي هذا اإلطار الشروط . الحقوقأساس المتعلقة بإدارة هجرة األيدي العاملة على 
 ومزايا اإلدارة السديدةومسائل السياسات التي تواجهها السلطات الوطنية وتقاليد إلقليم الخاصة في ا

وترد فيما يلي العناصر المختلفة التي يمكن وضعها من أجل إطار إقليمي  .  نشر الممارسات الجيدة
 : للهجرة غير ملزم وقائم على الحقوق

في   آأساس رشيد للقرارات بشأن الهجرةاإلقليمقييم العرض والطلب على األيدي العاملة في ت 
ار اإلقليمي للهجرة  على إشراك البلدان وسيعمل هذا العنصر األول الخاص باإلط. المستقبل

في استعراض شروطها الخاصة بسوق العمل على مدى السنوات العشر المقبلة وذلك على 
. ضوء الديناميات الديمغرافية واالفتراضات الواقعية بشأن نمو قطاعات معينة وعوامل أخرى

تي تتمتع بمزايا ديمغرافية وعلى سبيل المثال يمكن أن يفيد تقييم من هذا القبيل البلدان ال
 ).عن طريق تدفقات الهجرة(واألخرى التي تتصف بشيوخ السكان 

قائمة " عملية" يتوخى هذا العنصر إنشاء .لربط الشبكي اإلقليمي إلدارة هجرة األيدي العاملةا 
بذاتها لتعزيز آفاءة وزارات العمل بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين إلدارة هجرة األيدي 

 تستخدم في نهاية المطاف موقعًا على شبكة الويب تشغيلية شبكة تكونويمكن أن . لعاملةا

 أسواقاالعتماد على 
  الخارجالعمل في

الدفاع عن حقوق العمال 
 المهاجرین

 االحتياط للحاالت الطارئة

نهج عادل للعمال  "
المهاجرین في اقتصاد 

إطار متعدد ": عالمي
 األطراف آلسيا
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أداة لتنظيم تبادل المعلومات وتدريب الموظفين وتيسير المشاورات بين الحكومات بمثابة 
ويمكن أن يقدم عمل منظمة العمل الدولية المتعلق بوضع إطار متعدد . وبلدان المنشأ والمقصد

آما يمكن إتاحة التدريب للشرآاء . ر ملزم بشأن الهجرة قاعدة معارف هامةاألطراف غي
لمساعدتهم في ما يبذلونه من جهود لتطوير الدراية في وظائف العمل الدولية الثالثيين لمنظمة 

من قبيل تحديد الحصص وحاالت القبول وتنظيم التوظيف وإنفاذ المعايير الدنيا (أساسية 
عقوبات وحاالت العفو وتسوية األوضاع توقيع العمليات تفتيش العمل ووقوانين عدم التمييز و

العمل ووضع استراتيجيات لمكافحة التهريب واالتجار شؤون وإتاحة خدمات ملحق 
 ).باألشخاص وما إلى ذلك

يهدف العنصر الثالث من اإلطار اإلقليمي  .دونة ممارسات آسيوية لحماية العمال المهاجرينم 
سات والمعايير متسقة مع الممارسات الجيدة والسيما ليعتمدها القطاع الخاص إلى جعل السيا

ويمكن أن . آيما يتسنى حماية حقوق المهاجرين على نحو أفضل وضمان العمل الالئق لهم
بذل جهود للترويج لتصديق اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم : يلي تشمل المكونات العملية ما

مشاورات والعمل على المستوى الثالثي؛ تقييم العقبات الجراء  عن طريق إ١٤٣رقم  و٩٧
بدرجة أآبر بغية تغطية العمال " شاملة"القانونية التي تواجه عملية التصديق؛ تعزيز سياسات 

المهاجرين بموجب قوانين العمل الوطنية؛ النهوض بالبرامج الرامية إلى وقف الممارسات 
ارنة بين حقوق ومستحقات العمال المهاجرين المستخدمين التعسفية المتبعة في التوظيف؛ المق

الممارسات واعتماد مدونة للممارسات من أجل حماية أفضل في بلدان آسيوية مختلفة؛ توثيق 
 .العمال المهاجرين

 لتقليص ما ترتكبه وآاالت التوظيف من .دونة ممارسات من أجل وآاالت التوظيف اٍآلسيويةم 
ات سيئة، يهدف هذا العنصر الرابع إلى تعزيز بعض ممارسات احتيال وإساءات وممارس

ويمكن أن تضطلع . ومبادئ التوظيف فيما بين رابطات وآاالت التوظيف الخاصة في آسيا
منظمة العمل الدولية بدراسة استقصائية بشأن الممارسات الجيدة لتكون بمثابة أساس لمدونة 

هذه وتقر في نهاية المطاف في إطار ويمكن أن تصاغ مدونة الممارسات . الممارسات
 . توظيفالوآاالت لرابطات وطنية عن  ممثلين ضماالجتماعات التي ت

شروع معاهدة في إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن حماية الضمان االجتماعي للعمال م 
ة  يهدف هذا العنصر إلى االستجابة للنداءات الموجهة إلى منظمة العمل الدولي.المهاجرين

للمساعدة في وضع معاهدة للضمان االجتماعي من أجل العمال المهاجرين خاصة بالدول 
ويمكن .  الشيخوخةإعاناتوالسيما فيما يتعلق بجنوب شرق آسيا، أمم األعضاء في رابطة 

 المتيسرة لمواطني دولة ما عندما يستخدمون إلعاناتإجراء دراسة للفرص المتاحة لتنسيق ا
شتى ا في ذلك الشروط والمؤهالت الالزمة للعضوية والستحقاق خر بمآ عضو بلدفي 

لبلدان األعضاء في اويمكن صوغ مشروع معاهدة لتنظر فيها السلطات ذات الصلة . اإلعانات
 .في رابطة أمم جنوب شرق آسيا

 الالئق  لجعل العملاإلدارة السديدة "٤"
 هدفًا آسيويًا 

  على المستوى الوطنياإلدارة السديدة
 أن العائق الرئيسي في وجه إحراز مزيد من التقدم اإلقليمد آل تقييم أجرته البلدان في يؤآ

 في المؤسسات العامة والخاصة سواء ضعف اإلدارة السديدةاالقتصادي واالجتماعي يكمن في 
وجودة المؤسسات خاصة بكل بلد على حدة، أما العنصر . فالفساد يستشري في بلدان آثيرة. بسواء

وأشير أيضًا في . ه البلدان فهو االفتقار إلى االهتمام بدور مؤسسات سوق العملفيترك الذي تش
المقدم إلى االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر إلى أن الجهود  هذا التقرير  األول منالجزء

 اإلنفاذسوء  مؤسسات سوق العمل وكون مقيدة بضعفوخطط العمل الوطنية للعمل الالئق آثيرًا ما ت
واالفتقار إلى االتساق بين المحدود وتدني القدرات التقنية للشرآاء الثالثيين والحوار االجتماعي 
 . األهداف االقتصادية واالجتماعية على مستوى السياسة العامة
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ويتعذر . لتعزيز العمل الالئق للجميع" من الداخلالبدء "ولذا فمن المجدي استعراض أسس 
 بدقة أو بشأن الطريقة التي نتمكن بها إلدارة السديدةشأن تصور مؤسسات ابيديين يتقعلينا أن نكون 

غير أن هناك أسسًا مؤآدة وهي ترد في إعالن منظمة . على وجه السرعةالمؤسسات  ذههء من إنشا
.  العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل وفي االتفاقيات األساسية التي يشير إليها

وإن تمكنت البلدان .  بل مبادئ أساسية لألسواق والديمقراطيةقواعد مقيدة اإلعالن وال يعرض
عن طريق الحوار االجتماعي والمشاورات الثالثية، " حقوق التمكين هذه"اآلسيوية من استحداث 

 .فسيكون لديها مؤسسات لتحقيق العمل الالئق في عالم آخذ في العولمة
وهو مجال ال يزال هناك الكثير مما يمكن أن  -ى الشرآات  على مستوإلدارة السديدةأ اتبد

وتحسين إدارة الشرآات ضرورة حيوية للشرآات اآلسيوية والسيما . تفعله فيه الشرآات اآلسيوية
للشرآات من البلدان النامية إذا أريد لها أن تقاوم المنافسة الشديدة للشرآات المتعددة الجنسيات في 

عمليات وتعزيز لعمال بإعداد اويستلزم أن تقوم الشرآات مع ممثلي . المية وفي األسواق العداخلال
وآليات ليس للمفاوضة الجماعية فحسب وإنما أيضًا إلجراء مشاورات بشأن مسائل العمالة الناشئة 

ولما آانت الشرآات اآلسيوية تتقدم باتجاه إنتاج . شديدةفي سياق التغير السريع وضغوط المنافسة ال
مضافة مرتفعة وتتوق إلى أداء دور على المستويين اإلقليمي والعالمي، فمن شأن نوعية قيمة ذي 

 . العاملة أن تتيح مكاسب متبادلة آبيرة لكال الطرفينواأليديالعالقة القائمة بين اإلدارة 
يزداد التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وقد استحدثت بلدان آثيرة إصالحات في 

لعمل لديها وآثيرًا ما آان يحدث ذلك نتيجة لآلثار الحقيقية أو المتصورة  للمنافسة العالمية قوانين ا
وتظهر هذه اإلصالحات اتجاهًا موحدًا صوب التزام أقوى بالمبادئ والحقوق األساسية في . الشديدة

 .العمل والسيما في الكفاح ضد التمييز في العمل وعمل األطفال
هج قائم على الحقوق إزاء أسواق العمل العالمية أحرز بعض التقدم وآجزء من التحول نحو ن

جمهورية و قام أعضاء مجلس التعاون الخليجي ،وعلى سبيل المثال. النقابيةحرية الفي مجال آذلك 
وينم هذا األمر عن تطور هام على الرغم . النقابيةحرية الآوريا باستحداث أو تحسين قوانين متعلقة ب

. للحرية النقابيةالحماية القانونية االستثناءات من  هناك بلدان تسمح بمختلف أشكال من أنه ال يزال
 ونالمهاجرالعمال منطقة تجهيز الصادرات وعمال وآثيرًا ما يواجه العمال في مجال الزراعة و

غير المنظم صعوبات آثيرة في ممارسة الحق في ي االقتصاد فالعاملون في خدمة المنازل وو
  .قابيةالنحرية ال

، فإن البلدان اآلسيوية اإلقليمعلى الرغم من عملية اإلصالح المتينة في قانون العمل في 
 عن تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل آثيرًاتزال بعيدة  ال

 .  فعليًاًا تنفيذوما يرتبط به من اتفاقيات
 األول من التقرير، يلزم تعزيز الدعائم المؤسسية زءه في الجوعلى نحو ما جرى التأآيد علي

وفيما يمثل  اعتماد أو تعديل تشريعات العمل بما يتمشى واالتفاقيات التي جرى . بدرجة آبيرة
 فإن االمتثال للقانون يتوقف إلدارة السديدة القانون واسيادةالتصديق عليها الخطوة األولى في دعم 

 :يلي على ما
 إن آانوا خارج  محتمًالوهو أمر ليس (الشرآاء االجتماعيين على القانون ودعمهم له طالع ا 

 ؛)عمليات المشاورات الثالثية
 ؛على نحو منصفدرة خدمات تفتيش العمل على إسداء مشورة عملية وضمان إنفاذ القانون ق 
مال معًا من درة قانون العمل على تيسير عمليات السوق آيما يتمكن أصحاب العمل والعق 

 .تحديد تكلفة األيدي العاملة
في عالم يتسارع نحو العولمة، ليس أمام القوانين والمؤسسات المصممة لبيئة تنافسية تتمتع 

وتشجع العولمة أصحاب . كيفبقدر أآبر من الحماية، بسبب ما تخضع له من ضغوط سوى عملية الت
ومما الشك فيه أن الحماية المفرطة . مالةالعمل على الحث على المرونة في تشريعات حماية الع

.  األيدي العاملةحراك األمر الذي يخلق بدوره حواجز ،للعمالة تزيد من تكاليف التوظيف والتسريح
. ويمكن أن يقيد ذلك نمو اإلنتاجية من خالل إعاقة توسع قطاعات جديدة وذات قيمة مضافة مرتفعة

ومن ناحية . واجية سوق العمل في بلدان آسيا الناميةوتمثل الحماية المفرطة أيضًا مصدرًا الزد
أخرى يعلم آثير من أصحاب العمل أن الحصول على قوة عاملة مستقرة وتتمتع بمهارات ثابتة 

األمن فاستقرار العمالة يخفف من الشواغل المثارة إزاء . يكتسي أهمية بالنسبة إلى نمو اإلنتاجية
لى االستثمار في التدريب من أجل العامل وصاحب العمل إفع  وهو دا،بالنسبة إلى العمالالوظيفي 

 .على السواء ويؤدي إلى ارتفاع اإلنتاجية

اإلدارة السدیدة بدأ  ت
 على مستوى الشرآات

إصالح قانون العمل 
إلنفاذ المبادئ والحقوق 

 في العمل

ال یزال االمتثال لقانون 
 يفًاالعمل ضع

تحقيق التوازن بين 
المرونة واالستقرار 

عن طریق األمن و
الحوار االجتماعي 
 والهيكل الثالثي
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وعليه فمن األهمية بمكان توافر نظام يشمل ترآيبة صحيحة من تشريعات حماية العمالة 
 القدرة  تحقيق من أجل،والمفاوضة الجماعية والضمان االجتماعي والتدريب وإعادة التدريب

 إال بالحوار صحيحًاسبيل إلى جعله   والالصحيحتوازن الويجب تحقيق . نافسية في سياق عالميالت
 .الثالثيالهيكل االجتماعي و

؛ وهي أساس مؤسسات سوق العمل وتؤدي دورًا حيويًا في اإلدارة السديدةتمثل النقابات عماد 
عن مكان العمل والبلد، غير أن النقابات تواجه، بصرف النظر . تعزيز ظروف العمل الالئق

 أي العولمة وإعادة الهيكلة :)منها في غيرها في بعض األماآن شدتحديات أبل (التحديات ذاتها 
فتئت األشكال التقليدية تفقد فعاليتها ويعاد التفاوض على المكاسب الماضية آما  وما. والخصخصة

 .  يتعذر على العمال التعبير عن آرائهم
وسجلت . وتسجل هبوطًابالتدني نقابات العمال االنتماء إلى نسبة تتسم ية، وفي بلدان آسيا النام

 في ٥ في المائة بالمقارنة بحوالي ٣٠الفلبين أعلى نسبة لكثافة نقابات العمال إذ بلغت ما يربو على 
. ١٩ في المائة في أآثرية البلدان األخرى١٥ إلى ١٠المائة في تايلند وباآستان وتبلغ هذه النسبة زهاء 

 في ٢٨ و٢٠ في المائة في اليابان١٩٫٢إذ تبلغ حوالي (وترتفع نسبة النقابات في البلدان الصناعية 
وتعود األسباب الرئيسية لهبوط العضوية في النقابات إلى انخفاض العمالة في . ٢١)المائة في أستراليا

إلى ارتفاع العمالة و) مثل التصنيع والخدمات العامة(قطاعات آانت منظمة بدرجة عالية في السابق 
 الصغيرة والمتوسطة وغالبًا في قطاع الخدمات وإلى زيادة استخدام األنماط المرنة نشآتفي الم

وإضافة إلى ذلك، عملت الترآيبة التي تجمع بين نمو االستثمار األجنبي المباشر . لعقود العمل
ر التوازن القائم بين رأس المال وتسارع التغيرات التكنولوجية وزيادة المنافسة عبر الحدود على تغيي

وإحدى .  وجعل األشكال التقليدية لتمثيل المصالح أقل فعالية مما آانت عليه في السابقةملاعيد الوال
 .ة متعددة الجنسيمنشآت هي التصدي لقوة ونفوذ اليةحرآة النقابالالمهام الملحة التي تواجهها 

إذ يتعين عليها التصدي لزيادة . ديات هائلةوتواجه منظمات أصحاب العمل اآلسيوية أيضًا تح
 الذي يظل آالمعهود خارج ة متعددة الجنسيمنشآت فمن ناحية تعاظم حضور ال:تنوع الشرآات

وتتجلى مهمتها الرئيسية في . االتحادات الوطنية، ومن ناحية أخرى التنوع المتزايد للشرآات الوطنية
تتغير احتياجاتها أوساط ي ه و،قديم الخدمات إليهاتمثيل مصالح أوساط األعمال المتنوعة هذه وت

 أن تكون مرنة وفعالة األعمال على تهيئة بيئة يمكن فيها ألنشطة عية التوتورآز. بصورة متسارعة
وبالتالي تظل تنافسية  بينما يتعين أن تحقق الخدمات المتاحة مباشرة للشرآات األعضاء أيضًا هذه 

 .األهداف
الجماعية والحوار االجتماعي في آسيا بالتنوع الكبير، نتيجة للفروق تتسم نظم المفاوضة و

، بلغت نسبة تغطية ٢٠٠٠وفي عام .  والعوامل االقتصاديةاللوائحالقائمة بين التاريخ الوطني و
 في المائة في ٢٥ في المائة في اليابان و١٥ في المائة في جمهورية آوريا و١٠المفاوضة الجماعية 

وتراوحت نسبة هذه التغطية في بلدان آسيا .  في المائة في أستراليا٨٠ مدهشة قدرها نيوزيلندا ونسبة
 .٢٢ في المائة في الفلبين٣٣ في المائة في الهند و٢النامية ما بين 

 ١٩ الثالثي على المستوى اإلقليمي في أن الهيكلويتجلى أحد المؤشرات التقريبية على انتشار 
معايير العمل ( الثالثية  اتالمشاوراتفاقية صدقت على ) دول العربيةبما في ذلك ال(بلدًا  في آسيا 

 الثالثية للتشاور والتفاوض تبعًا لمستوى آثافة قوة اآللياتختلف تو). ١٤٤رقم  (١٩٧٦ ،)الدولية
وتؤآد الحكومات في بضع بلدان . النقابات ومنظمات أصحاب العمل وتغطية االتفاقات الجماعية

مكن أن ي ،الثالثي بوصفه وسيلة لتنسيق السياسات مع النقابات وأصحاب العمللهيكل آسيوية على ا
وفي بلدان أخرى . يكون لقرارات الشرآاء االجتماعيين فيه تأثير آبير  في القدرة التنافسية لالقتصاد

 ولما آان. الثالثي في تشاطر المعلومات والتشاور بشأن طائفة متنوعة من مسائل العمالةالهيكل فيد ي
ن ينزعان إلى تقويض استقاللية صنع السياسة على المستوى الوطني ااالنفتاح والترابط االقتصادي

تتيح بناء توافق في اآلراء وبموجب ذلك تعزيز يوفر آلية  وفه. الثالثي تتعاظمالهيكل فإن أهمية 
———————— 

 .٢٠٠٠، جنيف، ٢٧٩، الدورة WP/SDG/2/279مجلس اإلدارة وثيقة :  العمل الدوليمكتب   19
 .Ministry of Health, Labour and Welfare, Basic Survey on Labour Unions (2004):     أنظر 20
 .OECD: Employment Outlook 2004, Paris (table 3.3):     أنظر 21
دولي     مكتب  22 ة،       : العمل ال ة االجتماعي ة العمل        التنظيم من أجل العدال ة إعالن منظم المي بموجب متابع ر الع التقري

 .٥-٣ ، الجدول ٢٠٠٤، جنيف، ٩٢الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية  في العمل، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 

منظمات نقابات العمال و
سعي  ال:أصحاب العمل

 التجدیدإلى 

التنوع في المفاوضة 
الجماعية والحوار 

 االجتماعي
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 مؤسسات العمل التماسك االجتماعي الذي يعد هامًا بصفة خاصة بالنسبة إلى البلدان التي تكون فيها
 .مستوى الشرآاتعلى  القطاعي وىضعيفة نسبيًا على المستو

 في التمثيل والتعبير عن الرأي في اإلدارة السديدةيكمن أحد الجوانب الهامة التي تتسم بها و
ويوضح . في البلدان اآلسيويةلالقتصاد غير المنظم االقتصاد غير المنظم بالنظر إلى األهمية الكبرى 

ب الذي من أجله توجه نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل على السواء االهتمام إلى ذلك السب
وتقوم مجموعة متنوعة من فئات المجتمع المدني . ٢٣مسألة التنظيم في االقتصاد غير المنظم

غير . هاب التوعيةوالحرآات والمنظمات غير الحكومية أيضًا بإبراز مسائل االقتصاد غير المنظم و
ًا منها ال تمثل المشغلين في االقتصاد غير المنظم إما ألنها في أحيان آثيرة ليست منظمات أن آثير

وتكثر األمثلة عن التعاون والتحالف بين بعض . قائمة على العضوية أو ال تتمتع بهياآل ديمقراطية
 .هذه المنظمات ونقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل

 ةقويإدارة التعاون اإلقليمي لبناء 
. أظهر الفصل السابق تزايد التكامل والتعاون على المستوى اإلقليمي في عداد البلدان اآلسيوية

وفيما انصب الترآيز على الروابط التجارية واالقتصادية، فإن المبادرات التي اتخذت مؤخرًا ترمي 
لكبير على سياسات ويشتمل آثير من أشكال التكامل اإلقليمي ا. أيضًا إلى تعزيز األهداف االجتماعية
 بما في ذلك التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين وحماية ،ومؤسسات تعزز األهداف االجتماعية

 . النساء واألطفال األشد ضعفًا والتنمية المستدامةمجموعات
وتتقاسم البلدان اآلسيوية تحديات العمل الالئق التي يمكن التصدي لها بفعالية عن طريق 

وفيما تخرج نتائج سوق العمل والعمالة عن نطاق السياسات . مل اإلقليمي الكبيرترتيبات التكا
ويتعاظم التصدي لشواغل العمل الالئق . الوطنية الوحيد، فإن التعاون اإلقليمي هو الصواب األآبر

ء العمل لبلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا اواألهم من ذلك أن وزر. في اإلطارين اإلقليمي والثنائي
  : قد

لرابطة  ة االجتماعية الثقافيةعاألولويات المحددة من أجل الجمل التصديعن التزامهم ب أعربوا
 والسيما تنمية الموارد ةبالي الثانيلمعاهدة وفاق بوصفها الرآيزة االجتماعية أمم جنوب شرق آسيا 

. ي بصورة منصفةالبشرية آونها تمثل استراتيجية أساسية لتوليد العمالة ولضمان النمو االقتصاد
 في ، المتمثل لرابطة أمم جنوب شرق آسياوآرر الوزراء التزامهم بالتصدي لتوجيه القمة التاسعة

ك اإلقليمي واالعتراف المتبادل بالوثائق المهنية امواصلة الجهود القائمة التي تبذل لتعزيز الحر"
 دعمًا للجهود اإلقليمية اإلقليمفي  واالستمرار في سعيهم لتقليص البطالة "وتنمية المواهب والمهارات

 بحلول عام إنسانيةالرامية إلى تحقيق مجتمع محلي قوي وآمن ويعتمد على ذاته داخل مجتمعات 
٢٠٢٠ 

٢٤. 
وأعربت رابطة أمم جنوب شرق آسيا عالنية عن اهتمامها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 

 منظمة العمل الدولية و رابطة أمم جنوب شرق وأجري تقييم مشترك بين.  بشأن مسائل العمل الالئق
في األيدي العاملة، وأشار وزراء  ابطة أمم جنوب شرق آسيالر التجارة الحرة منطقةآسيا بشأن تأثير 

 في مكان اإليدز/العمل لبلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا أيضًا إلى فيروس نقص المناعة البشرية
 آخر سيحظى باألولوية في إطار التعاون التقني في مجاًالذلك العمل وعمالة الشباب بوصف 
 .المستقبل مع منظمة العمل الدولية

لشتى جوانب الوقاية من " ووقعت رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي اتفاقية للتصدي 
االتجار بالنساء واألطفال ومنعه وقمعه وإعادة ضحايا االتجار إلى موطنهم وتأهيلهم ومنع استغالل 

 .٢٠٠٢لتعاون اإلقليمي في عام ل من خالل إطار ٢٥" واألطفال في شبكات الدعارة الدوليةالنساء

———————— 
نظم    :الدولي العمل  كتبم    23 ر الم صاد غي دورة        العمل الالئق واالقت دولي، ال ؤتمر العمل ال سادس، م ر ال ، ٩٠، التقري

 . ١٠١ص ، ٢٠٠٢جنيف، 
يا،                               24 وب شرق آس م جن دان رابطة أم وزراء العمل في بل امن عشر ل اع الث ار  ١٤-١٣بيان مشترك، االجتم ايو  / أي م

 . دار السالم–، بندر سري بيغاوان، بروناي ٢٠٠٤
اء،  25 ال ألغراض البغ ساء واألطف ار بالن ع ومكافحة االتج ة بمن اون اإلقليمي المتعلق يا للتع وب آس ة رابطة جن    اتفاقي

 .٢٠٠٢آاتماندو، 

بير عن التمثيل والتع
االقتصاد غير  الرأي في
 المنظم

التصدي لشواغل العمل 
اإلطارین  الالئق في

 اإلقليمي والثنائي
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 األطفال من انتشالواعترفت رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ بأهمية 
األعمال المحفوفة بالمخاطر وإخضاعهم للتعليم والتدريب في مجال المهارات، وهي تعمل مع 

 تعزيز نهج متكامل لمكافحة أسوأ بهدفلية  في ست بلدان من البلدان األعضاء منظمة العمل الدو
 .أشكال عمل األطفال والحد من الفقر

واشتملت مفاوضات التجارة الحرة التي أجريت مؤخرًا بين الواليات المتحدة وأستراليا 
نظيم والمفاوضة في التالحق  والتجمعوالبحرين واألردن وسنغافورة على أحكام تنص على الحق في 

 .الجماعية ومنع العمل الجبري وشروط الحد األدنى للسن وتهيئة ظروف عمل مقبولة
 قوية من أجل إدارةيمكن أن يشكل التكامل والتعاون على المستوى اإلقليمي أداة هامة لبناء و

 . بيد أنه ال بد لذلك من تناول عدة مسائل. جعل العمل الالئق هدفًا عالميًا
ام األول، يمكن لالتفاقات التجارية اإلقليمية واالتفاقات التجارية الثنائية أن تشكل وفي المق

 قائم على القواعد ويمكنها أن تعد البلدان األعضاء األطرافعناصر أساسية لنظام تجاري متعدد 
ورد  حو مابيد أن انتشار هذه االتفاقات حديثًا على ن. لالستفادة من االتفاقات التعاونية عريضة القاعدة

عدم : إذ يثار عدد من المخاطر من جراء هذه االتفاقات وهي.  يدعو إلى القلق٣وصفه في الفصل 
التجانس بين القواعد التجارية مما يطرح مشكالت في التنفيذ بالنسبة إلى البلدان األطراف في أآثر 

 ليست أطرافًا في أي اتفاق من اتفاق تجاري إقليمي أو اتفاق تجاري ثنائي؛ زيادة تهميش البلدان التي
تدني إجمالي مكاسب الرعاية مما يؤدي إلى تجاري خاص؛ اشتداد المنافسة لعقد الصفقات 

ومن األساسي ضمان أال يخلق ازدياد هذه . "سباق نحو األسفل"االجتماعية إن لم نقل عملية 
تقبل في االقتصاد االتفاقات عوائق أمام وضع نظام متعدد األطراف قائم على القواعد في المس

  .عاجًالاهتمامًا أن يولى ويقتضي تنسيق اتفاقات تجارية ثنائية ودون إقليمية وعبر إقليمية . العالمي
 فعاًال بقدر أآبر إذا وجه االهتمام لإلدارة السديدة،ثانيًا، سيكون التكامل اإلقليمي بوصفه آلية 

ارجي اإليجابي للتعاون عن طريق الربط بمزيد وسيعزز التأثير الخ".  تجاوز األقاليم الفرعية"إلى 
ونظرًا إلى أن . حقًا بحيث يكون التكامل آسيويًا - من الفعالية بين أنشطة التعاون دون اإلقليمية

مستويات التنمية والمشارآة في أنشطة التعاون دون اإلقليمية المختلفة تتفاوت بدرجة آبيرة بين 
 .ة الخاص بالتعاون اإلقليمي ينبغي أن يحظى بأولويةالبلدان اآلسيوية، فإن جانب التنمي

اإلقليمية  التكامل ثالثًا واألهم من ذلك، أنه بغية تعزيز العمل الالئق، يجب أن تستند ترتيبات
وسيفيد الحوار االجتماعي بين ممثلين لمنظمات .  على مبادئ المشارآة والمساءلة الديمقراطية

الهامة األخرى الفاعلة االجتماعية امة حوار أوسع مع األطراف أصحاب العمل وإقمنظمات العمال و
في تحديد المسائل التي تهم بالفعل مواطني البلدان المشارآة وسيعمق التعاون اإلقليمي بطريقة ذات 

ويكتسي دور الحوار االجتماعي أهمية خاصة في سياقات يشتمل فيها  التكامل اإلقليمي على . داللة
 .سية بالنسبة إلى بعض الفئات االجتماعيةتحوالت مفاجئة رئي

صحاب العمل في آسيا لتعزيز مشارآتها في برامج ألوتسعى المنظمات اإلقليمية للعمال و
 في ،وعلى سبيل المثال.  لمواصلة ذلكأمامهاعمل للتكامل اإلقليمي، لكن الطريق ال يزال طويًال 
 بوضع منتسب لدى رابطة أمم جنوب شرق الوقت الذي يتمتع فيه االتحاد اآلسيوي ألصحاب العمل

آسيا، فإن مجلس نقابات العمال اآلسيوي لم ينتسب بعد رسميًا، وال يؤهلهما وضع المنتسب للمشارآة 
 . لرابطة جنوب شرق آسيابصفة مراقب على سبيل المثال في االجتماع السنوي لكبار مسؤولي العمل 

، في ردم الثغرات القائمة بين ٢٠٠٠يسمبر د/شرعت االتحادات العالمية في آانون األولو
. هياآل االتحادات المنظمة على طول الخطوط الوطنية ونظام اإلنتاج العالمي المنظم عبر البلدان

وتشمل البنية الجديدة االتحاد الدولي للنقابات الحرة واتحادات النقابات العالمية والتي تضم بوصفها 
لدولية الصناعية والمهنية واللجنة االستشارية لنقابات العمال منظمات جامعة عددًا من االتحادات ا

 .التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 دولية مع اتحادات إطارية اتفاقات ة متعددة الجنسيمنشآتومؤخرا، وقع عدد آبير من ال

 باحترام حقوق العمل ة الجنسيت المتعددةمنشآرية الاطإلوتلزم هذه االتفاقات ا. ةيالنقابات العالم
 آما تلزم أو على األقل تشجع الموردين على القيام ،األساسية عبر عملياتها في جميع أنحاء العالم

 اإلدارة السدیدة تعزیز
عن طریق التكامل 

على المستوى  والتعاون
 اإلقليمي

تجاوز األقاليم الفرعية 
 والترآيز على التنمية

الثالثي والحوار الهيكل 
إطار  االجتماعي في
 التكامل اإلقليمي

الحوار االجتماعي 
نظم  ومعایير العمل في

 ةج العالمياإلنتا
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وبصورة هامة، . ٢٦  العمليةصدباألمر نفسه وتتيح لنقابات العمال أداء دور رئيسي في تنفيذ ور
لعالمية بوصفها أطرافًا للتفاوض على المستوى  الدولية اتحادات النقابات اإلطارية االتفاقات اتنشيء
 متعددة تمنشآ ٢٠٠٠الموقعة منذ عام و اتفاقًا ٣٢ الباغلةويخص آثير من االتفاقات . الدولي
 . لديها فروع في آسياةالجنسي
من اآلليات األخرى لالرتقاء بمعايير العمل إلى مستوى سلسلة القيم هي آلية مبادرات و

ويشمل المصطلح مجموعة متنوعة من .  المسؤولية الجماعية للشرآاتالشرآات القائمة على
ويتمثل بعضها في مدونات السلوك للشرآات الرامية إلى . ٢٧ المبادرات التي تتعدى الشروط القانونية

وتشتمل المبادرات األخرى . حليمجتمع المال وإشراك ةتوجيه سلوك المديرين بشأن مسائل العمال
ومنشأ بعض هذه . دولية لدوائر األعمال وعادة ما تكون في قطاعات خاصةوطنية وعلى اتحادات 

ويكون بعضها تصريحيًا . االنضمام إليهاالمبادرات غير حكومي لكنها تدعو دوائر األعمال إلى 
هذه وتشير أآثرية . صدالتقارير والرصرفًا فيما يحتوي البعض اآلخر على تدابير شاملة إلعداد 

 خاصة بمعاملة الشرآات للعاملين لم مرجعيةر منظمة العمل الدولية بوصفها معاالتدابير إلى معايي
 منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ إعالن وبوجه خاص االتفاقيات األساسية المشار إليها في لديها

والقاسم المشترك بين هذه المبادرات هو أنها ترآز بصورة آبيرة على . والحقوق األساسية في العمل
شكلت المفاهيم الداعمة للمسؤولية االجتماعية للشرآات لطالما و. ةمتعددة الجنسينشآت األجنبية الم

 وتتناول أيضا مبادرات المسؤولية االجتماعية .يرةثجزءًا ال يتجزأ من أنشطة شرآات آسيوية آ
 .ة متعددة الجنسيمنشآت وليس فقط الفي األعمالللشرآات بصورة متزايدة الموردين والشرآاء 

اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة بأن يحتوي التكامل اإلقليمي ليس توصي و
: على األهداف االجتماعية فحسب وإنما أيضًا على عملية قياس منتظمة للنتائج وإعداد تقرير عنها

التقدم يمكن أن بصفة خاصة على المستوى الوطني ألن التقدم أو االفتقار إلى عملية القياس نافعة ف"
ومن شأن قيام المنظمات اإلقليمية بعملية استعراض . يثير ضغوطًا سياسية من أجل تنسيق العمل

وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى مبادرة . ٢٨ساعد على تحسين السياسات الوطنيةيرسمية أن 
 آسيا إقليممعني بالرامية إلى وضع مؤشرات بشأن العمل الالئق والمشروع المنظمة العمل الدولية 

 األول من هذا زءالتي ورد وصفها في الج(والمحيط الهادئ لوضع مجموعة متسقة من اإلحصائيات 
 .٢٩)التقرير
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رصد التقدم المحرز على 
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 جعل دور منظمة العمل الدولية في  - ٥
 ًالعمل الالئق هدفًا آسيويا  

قيام به  على أربعة مجاالت رئيسية بغية ترآيز المناقشة على ما  ينبغي الانصب االهتمام
وتقترح فيما يلي . لجعل العمل الالئق هدفًا آسيويًا  وفي الوقت ذاته تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

أثناء ة يوازتم اجتماعاتهذه المجاالت األربعة الرئيسية في بشأن مناقشة مطروحة للالنقاط ال
ة في تحديد ما الذي يمكن أن ومن المأمول أن تفيد المناقش. االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر

 الوطني واإلقليمي والعالمي والطريقة ىتفعله الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على المستو
الثالثي والحوار االجتماعي إضافة القيمة وآيف يسهم المكتب في الهيكل ت االتي يمكن بها لعملي

 .جعل العمل الالئق هدفًا آسيويًا
شكل يو.  به منظمة العمل الدولية هو واليتها الخاصة بالعمل الالئقوإن ما يمكن أن تسهم

 الفقر وتحسين ظروف العمل ورفع استئصالتنمية المنشآت والعمالة الكاملة وتحقيق أهداف 
 ومساندة حقوق المرأة انعدام األمنمستويات المعيشة وتقديم الحماية االجتماعية في أوقات الشدة و

ع المسائل التي تعنى بها منظمة العمل الدولية والتي تتوافق مع شواغل جمي -في العمل والرجل 
 .البلدان والشعوب اآلسيوية

 الهيكلوتكمن الميزة المقارنة التي تتمتع بها منظمة العمل الدولية في  معايير العمل الدولية و
قتصادية واجتماعية ويمنح دستور منظمة العمل الدولية المنظمة والية متكاملة ا. الثالثي الخاص بها

. ومسؤولية تقييم السياسات االقتصادية على ضوء تأثيرها في السياسات االجتماعية وسياسات العمل
وتمثل المنظمة بفضل ترآيبتها الثالثية التي تشمل العارفين معرفة تامة بعالم العمل، أفضل محفل 

 .لتي تؤثر في العمل وسبل العيش التخاذ القرارات ا، وحيثما يكون ذلك ممكنًا،للمناقشة والحوار
 زءوفي الج. قاعدة معارفها ودعوتها وخدماتهاأيضًا في منظمة العمل الدولية كمن مالءمة وت

العمل الدولية األول، أشير إلى أن بعض البلدان اآلسيوية آان لها دور طليعي بفضل مساعدة منظمة 
ناك الكثير الذي ينبغي عمله على المستوى وبالطبع ال يزال ه. في خطط العمل الوطنية للعمل الالئق

ثلة في وضع العمالة المنتجة في تموتظل تطرح تحديات مختلفة بما في ذلك التحديات الم. الوطني
 وبوجه خاص عن اإلدارة السديدةاالقتصاد الكلي والسياسات االجتماعية وتعزيز سياسات صلب 

 .حات في قوانين سوق العمل ومؤسساتهاطريق تدعيم قدرات الشرآاء االجتماعيين ودعم اإلصال
" إضفاء الصبغة اإلقليمية "ويمكن لمنظمة العمل الدولية باتخاذها للخطوة المقبلة المتمثلة في 

 إقليمية وتعزيزها والتعاون من أجل )دون(على تحقيق العمل الالئق، أن تساعد على إنشاء شبكات 
 نقابات العمال ومنظمات بإشراكو(لعمل المشترك تشاطر المعلومات والممارسات الجيدة  وتطوير ا

وإنشاء قواعد بيانات موحدة وتعزيز المساعدة المتبادلة  بين أعضاء الشبكة وما إلى ) أصحاب العمل
 والتعاون وتشمل المجاالت التي يمكن فيها لمنظمة العمل الدولية أن تضيف قيمًا على التكامل. ذلك

 المهارات وتنمية علىايير العمل وسياسات العمالة والتدريب  اإلقليمي، مع)دون(على المستوى 
الموارد البشرية وعمالة الشباب وهجرة األيدي العاملة وإعداد قواعد للبيانات اإلحصائية  بشأن 



يًاجعل العمل الالئق هدفًا آسيو دور منظمة العمل الدولية في   

MAKING DECENT WORK AN ASIAN GOAL 78 

من خالل العمل عن آثب مع عدة تجمعات منظمة العمل الدولية آما يمكن ل. جوانب العمل الالئق
 المعلومات والخبرات عبر األقاليم وتحقق تكامًال أوثق على المستوى قاسمدون إقليمية، أن تعزز ت

 .اآلسيوي في مجاالت متصلة بعالم العمل

 نقاط مطروحة للمناقشة

 التنافسية واإلنتاجية والوظائف فيالقدرة  "١"
 العولمةسم بسياق يت

سنوات المقبلة؟ هل ما هي الدوافع األساسية للقدرة التنافسية فيما يخص البلدان اآلسيوية في ال .١
ز الروابط األقاليمية ي تعزإلى نظم اإلنتاج يؤدي تدعيم ستتنافس البلدان اآلسيوية  فيما بينها أآثر أم س

 والترابط المتبادل؟
ما هو اتجاه العولمة الناشئ الذي  يثير قلق المشارآين بدرجة آبيرة ولماذا؟ هل هو انتهاء  .٢

مصادر استخدام من حيث " الموجة الضخمة الثانية للعولمة" و  المنسوجات المتعددة األلياف؛ أاتفاق
على الغرب من جانب ؛ أو ردات الفعل الحمائية  المعلوماتتكنولوجياالمعززة بعالمية للخدمات 

القوى المشترآة للعمالقين الناشئين وهما الصين والهند؛ أو انتشار  وأ ؛ المصادر العالميةاستخدام
  أو تقلب أسعار النفط؟نائية الثاالتفاقات التجارية

في سياق عالمي  يتسم بتزايد المنافسة، آيف يمكن للبلدان أن تحافظ بصورة أفضل على  .٣
لتنفيذ معايير العمل على أآمل وجه وحماية الحقوق في العمل وتحسين ظروف " وسعالطريق األ"

 ؟ "سباق نحو األسفل" النجرار إلىالعمل عوضًا عن ا
ة الخاصة بالقدرة التنافسية واإلنتاجية وخلق ميدين ، آيف يمكن للحلقة الحتبعًا لخبرة المشارآ .٤

 الوظائف أن تتحقق؟ وما هي القطاعات االقتصادية الخاصة التي ينبغي الترآيز عليها؟

 أساسية  لدورة الحياة: عمالة الشباب "٢"
 من أجل العمل الالئق

 ق فلماذا؟ القلت السكان قلقًا بالفعل وإن أثاروخةثير شيختهل  .١
 هل يتوافر للمشارآين أمثلة جيدة عن إيجاد حل متماسك لمشكلتي عمل األطفال وعمالة  .٢

 الشباب ؟
واقعية على األجر ) توقعات(تحفظات اليوم من خالل تجربة المشارآين هل لدى الشباب  .٣

 آيف تؤثر تطلعاتهم في عملية االنتقال من المدرسة إلى العمل؟ ووالوظائف؟ 
 زادت من ، المساواة بين الجنسينارآين اإلفادة عن برامج ابتكارية تراعيللمشهل يمكن  .٤
 وعملت على تعزيز نتائج سوق العمل اإليجابية والمستدامة بالنسبة إلى الشباب؟ ما لالستخدامقابلية ال

 هي عوامل النجاح؟
نيين آيف يمكن تحسين مشارآة الشرآاء االجتماعيين في تصميم نظم التدريب والتعليم المه .٥

أن منظمة العمل الدولية ل يمكنوتنفيذها وآيف يمكن تحسين سياسات سوق العمل النشطة وآيف 
 على ذلك؟تساعد 

في تنفيذ إعالن مانيال بشأن تعزيز المشارآة في أن تسهم منظمة العمل الدولية ل يمكنآيف  .٦
 عمالة الشباب المستدامة؟

عاون عبر األقاليم الفرعية اآلسيوية بشأن هل في جعبة المشارآين اقتراحات عملية لتعزيز الت .٧
 المساعدة في ذلك؟أن تقدم منظمة العمل الدولية يمكن لالعمل الالئق للشباب وآيف 
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 نحو إطار إقليمي: هجرة األيدي العاملة "٣"
األمر هل يرى المشارآون أن هجرة األيدي العاملة متزايدة على المستوى األقاليمي وإن آان  .١
هل تمثل هجرة األيدي العاملة ردًا على عملية ووافع األساسية وراء هذه الزيادة؟ ما هي الدفذلك آ

 السريعة في بعض البلدان؟التشيخ 
 هل يعد نظام الهجرة اآلسيوي فعاًال؟ وهل توجد برامج مؤقتة ،من خالل تجربة المشارآين .٢

جرة بوجه خاص لكبح للعمال المؤقتين ؟ إن آان الجواب بالنفي آيف يمكن تحسين إدارة نظام اله
 والسيما النساء واألطفال من االتجار مستضعفينالهجرة غير النظامية ولحماية العمال المهاجرين ال

 بهم؟
من خالل تجربة المشارآين، هل تفيد حاالت العفو العام  في السيطرة على الهجرة غير  .٣

 النظامية؟
ى بشأن حرآة األيدي العاملة هل يمكن أن يذآر المشارآون اتفاقات ناجحة بين حكومة وأخر .٤

 ما هي معايير الحكم على النجاح؟وعبر الحدود؟ 
هل يمكن أن يذآر المشارآون تدابير ناجحة لتنظيم التوظيف واالستخدام الصحيح لعقود  .٥

 آيف يمكن حماية حقوق العمال المهاجرين حماية أفضل؟ومن أجل العمال المهاجرين؟ االستخدام 
غير ملزم وقائم على الحقوق من أجل متعدد األطراف طار آسيوي هل هناك إمكانات لوضع إ .٦

التي تفيد البلدان المرسلة وهي العناصر الواقعية المكونة لهذا اإلطار  ماوهجرة األيدي العاملة؟ 
 والمتلقية على السواء ؟

آيف يمكن أن يؤدي الشرآاء الثالثيون  لمنظمة العمل الدولية دورًا أآبر في وضع سياسة  .٧
  لتيسير ذلك؟هياآلهل ينبغي إنشاء ورة األيدي العاملة ؟ لهج

 من أجل جعل العمل الالئقالسديدة اإلدارة  "٤"
 هدفًا آسيويًا

ما الذي يمكن القيام به و؟  على ما يرام الثالثييسير الهيكلمن خالل تجربة المشارآين هل  .١
التنافسية والنمو والتماسك قدرة اللتعزيز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي من أجل اإلسهام في 

 االجتماعي؟
 وما الذي يمكن القيام به اإلدارة السديدةمن خالل تجربة المشارآين ما هو الخلل األآبر في  .٢

 لتحسينها ؟
هل و في نظم اإلنتاج العالمية ؟ اإلدارة السديدةهل لدى المشارآين أمثلة جيدة عن تعزيز  .٣

  به في بلدان أخرى؟مثاًال يحتذى" نموذج آمبوديًا"يشكل 
بحسب تقدير المشارآين هل هناك مجال واقعي للتعاون اإلقليمي لتحقيق العمل الالئق في  .٤

المهارات وتنمية على إجراء البحوث بشأن سوق العمل وآثار العمالة؛ التدريب : المجاالت التالية
ة موحدة بشأن المسائل الموارد البشرية؛ عمالة الشباب؛ هجرة األيدي العاملة؛ وضع قواعد إحصائي

 وهل على المستوى دون اإلقليمي أم اإلقليمي؟ وما بصورة خاصةالمجاالت أي و؟ المتعلقة بالعمالة
 هو الدور الذي يمكن أن يؤديه المكتب؟

آيف يمكن للمكتب والهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية أن تبرز بفعالية هذه الجهود  .٥
 قليمي لجعل العمل الالئق هدفًا آسيويًا؟المبذولة على مستوى التعاون اإل




