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 مقدمة

، أسهمت ٢٠١١١مطلع عام  الجتماع اإلقليمي الخامس عشر آلسيا والمحيط الهادئل المعدنشر تقريري  منذ
وهي رسالة  - بالعدالة االجتماعية قترنةماالنتقال إلى أنماط نمو جديدة وأآثر فعالية  ضرورةعلى  أآيدأحداث في الت

تنمية  مسارحجج مساهمة العمل الالئق في  بقدر أآبر فسروهذه التكملة ت. آانت بالفعل جوهرية في تقريري األول
طبقات تجمع بين وضع متعددة الويقتضي ذلك وضع استراتيجية . فعالة وعدالة اجتماعية وعولمة عادلةومستدامة 

وباألساس إلى آرامة  ،ق على أرض الواقع، وتستند إلى دينامية األسواق وقوة الحوار االجتماعيالسياسات والتطبي
ويمثل االجتماع اإلقليمي الخامس العشر . هج محددة وستكيف بحسب الخصوصية الوطنيةوستصاغ في إطارها ُن. العمل

  . ع عضويتنا المتنوعةلوضع جدول عمل مشترك يستجيب إلى واق هامًا آلسيا والمحيط الهادئ منتدى

. والتجارة واالستثمار على الصعيد العالمي اإلنتاجنصف بفي العقود القليلة القادمة  ا اإلقليمهذ يستأثرويتوقع أن 
إنجازات آبيرة في عدد من المجاالت األخرى، بما في ذلك الحد من  آذلك تحققت ،وإلى جانب النمو االقتصادي السريع

الحماية االجتماعية  محدوديةمساواة والبعدم انتظام نمو اإلنتاجية واتساع حاالت انعدام  إلقليما ميزتيومع ذلك . الفقر
الحرية النقابية والمفاوضة  القيود على، بما في ذلك التعبيرللعمالة وضعف التمثيل و منظمواستمرار الطابع الهش وغير ال

النمو في أسواق  رآودو مرتفعةالبطالة ال تمراراسعالوة على ذلك، فإن هشاشة الوضع االقتصادي و. الجماعية
سيعتمد أآثر على  يعني أن استقرار النمو مستقبًال ،الواليات المتحدة وأوروبا والمتمثلة في معروفة بأهميتهاالصادرات ال

  .والتعاون اإلقليميين تكاملالطلب المحلي وتكثيف ال

مستقبل مستدام، لبلوغ ، التي تظهر بجالء آبير في اإلقليم، الدينامية والطاقة واإلبداععناصر  استغاللوإذا أريد 
السياسية المتكاملة أن  المجموعاتومن شأن . وبيئيًا واجتماعيًا ال بد من وضع أنماط نمو جديدة تكون فعالة اقتصاديًاف

انتقالها إلى تنمية  وتدعم ،جتماعيالا المجالالعمالة و مجال من تحديات في اإلقليمواجهه يتستجيب بشكل أفضل إلى ما 
  . متوازنة ومستدامة تنطوي على ازدهار يتقاسم بشكل منصف

واسعة في  اتلهذا النموذج من النمو؛ أي النمو القائم على زياد ةويمثل العمل الالئق أحد المكونات األساسي
ت سوق مؤسساوجود عمل ومال البشري والحماية االجتماعية، واحترام الحقوق في الال اإلنتاجية، واالستثمار في رأس

  . عمل قوية

لتأثير تغير المناخ يتوجب االنتباه إلى  اإلقليمتصدى ي ماففي. بالنسبة إلى هذا السيناريو محوريةواالستدامة البيئية 
من األنشطة  سلسلةبما في ذلك الوظائف والمهارات والفرص المتاحة أمام المنشآت في  -تبعاته إزاء عالم العمل 

  . الحوار االجتماعي عن طريقاتخاذ إجراءات مبكرة لتحقيق انتقال عادل  ال بد منو .االقتصادية

متمثلة في وقوع زلزال وتسونامي مدمرين في اليابان وتكرار  ،ي سجلت في األشهر األخيرةتواألحداث ال
وارث الطبيعية إزاء الك أجزاء اإلقليممعظم  فيالوضع  بحدة هشاشة تذآر ،الزيادات في أسعار األغذية والسلع

  . ويجب أن تشمل تدابير التأهب والتصدي دعم عالم العمل. والصدمات الخارجية

 مناالضطرابات السياسية التي انطلقت موجة ف. وقد آشف عدد من التطورات المهمة أنه ال يمكننا االطمئنان
ل هذه التحرآات الشعبية آميظل و. امتدت اآلن إلى مناطق عديدة من العالم العربي ٢٠١١تونس ومصر مطلع عام 

  .في المنطقة خالل نصف القرن الماضيجذرية  األشد تغييراتضت إلى الالفعل أنها أفه يتضح بلكن مجهوًال

واقص اجتماعية واقتصادية نب مقترنًاإنكار الحقوق الديمقراطية والحريات،  يتسببوأبرزت هذه األحداث آيف 
ي ف ،)الشباب وزيادة التفاوت في األجور ومحدودية نمو القطاع الخاص ارتفاع بطالة منها أمور، في عدة متمثلة(

من  أناسطلب التغيير الذي قاده الشباب في بلدان مثل تونس ومصر واليمن وّحد بين مو. اضطرابات اجتماعية وسياسية
الحقوق والحريات لحاجة إلى الوظائف الالئقة والذي تنطوي عليه اما يبرز البعد الشمولي ممشارب مختلفة عديدة، 

  . األساسية واحترام الكرامة اإلنسانية

–––––––– 
، تقرير المدير العام، االجتماع اإلقليمي الخامس والمحيط الهادئبناء مستقبل مستدام بالترافق مع العمل الالئق في آسيا : مكتب العمل الدولي   ١

  .)٢٠١١جنيف، (عشر آلسيا والمحيط الهادئ 
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فوائد اقتصادية واجتماعية بير السياسي في النهاية يالتغ أتيمل أن ييؤ ،غرب آسيا تقع فيوفي بلدان عربية عديدة 
فيها هر م آليات جديدة ومؤسسات عمل يزدمنحهالمكبوحة و والخّالقةويشمل ذلك تحرير طاقات الشباب اإلبداعية . مهمة

  . والديمقراطية والمشارآةالتعبير 

 أن الثقافات والنظم السياسية ومستويات التنمية تختلف فإن الطموحات اإلنسانية األساسية هي نفسها في العالم ومع
أصحاب منظمات ومنظمات العمال و ممثلو الحكومات -ولهذا السبب أّيدت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية . آافة
 ةجديد حقبة" إرساءالمطالبة ب ،يونيه الماضي /مؤتمر العمل الدولي في حزيرانل الدورة المائة التي شارآت في -عمل ال

  .٢والتنمية المستدامة القائمة على العمل الالئق ‘التعبير’اإلنصاف وب المقترن، والنمو "من العدالة االجتماعية

اإلصالحات  من أجل وضعات وشرآاؤها االجتماعيون اآلن وفي آسيا والمحيط الهادئ، يجب أن تتحرك الحكوم
  . مع الطموحات األساسية للشعوب عادة توازن النمو ومواصلة التنمية المستدامة تمشيًاإلالضرورية 

فخ الدخل "نموذج نمو فعال أن يساعد بلدان عديدة في آسيا والمحيط الهادئ على تفادي الوقوع في  من شأنو
يفشل االقتصاد في التحول من منتج منخفض األجور إلى مبدع عالي المهارات  عندماباطأ النمو ، حيثما يت"المتوسط

إلى االعتماد بفي اإلنتاجية ) متساٍووإن آان غير ( مرتفعتحقيق نمو  اإلقليموفي العقد األخير استطاع . ٣احبيسهمفيظل 
وفي المستقبل، سيكون من الضروري اعتماد نمو . خدماتية رفيعة المستوىالقطاعات ثلة من الر على التصنيع وحد آبي

 ذلك ترآيزًا ستدعيوسي. سلسلة القيم وتوليد وظائف أآثر وأفضل رتقاء فيع اإلنتاج وااليمن أجل تنو إنتاجية أآثر توازنًا
بداع اإل على شجع أيضًاي قدعلى إرساء بيئة تشجع وتيسر إنشاء المشاريع واالستثمار في المهارات، وهو ما  خاصًا

وفي الوقت ذاته، يمكن لتعزيز الحماية االجتماعية واحترام الحقوق في العمل ومؤسسات العمل . والنمو وخلق الوظائف
  . لفوائد النمو عادًال أن يكفل تقاسمًا ،ذات الصلة

 وفي العقود الماضية، وّفرت. اإلقليمخاص بالنسبة إلى مستقبل  على نحوحاسم " فخ الدخل المتوسط" فاديوت
في المائة من الناتج المحلي  ٧٠، وهي تمثل اليوم أآثر من في اإلقليممتوسط معظم النمو القوي ذات الدخل الالبلدان 

من البلدان  ،وتعد الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلند. ٤في المائة من سكانه ٨٠ويقطنها أآثر من  لإلقليماإلجمالي 
 لتقاربالمعيشة  مستوياتباإلبداع والتكنولوجيا ورأس المال البشري و تدفعوسط والتي يجب أن تتصدى لفخ الدخل المت

رؤية العدالة االجتماعية  همرشدواستدامة،  تنمية أآثر توازنًا مطوسينتج عن ذلك ن. االقتصادات األغنىمستويات 
واجهها في يالتي ) ة على حد سواءجديدوال القديمة(تحديات العمل الالئق  مواجهةعلى  اإلقليموالعولمة العادلة، قد يساعد 

  . االزدهارتحقيق  مسعاه إلى

يرآز على  ،الخليج دولفي  البلدان المنتجة للنفط وفي الوقت ذاته، يظل المحرك األساسي للسياسات االقتصادية
حو خلق تطبيق تدابير ستساعد على تنويع اقتصاداتها وتشجيع عمليات االستثمار وإصالحات سوق العمل الموجهة ن

أن يرآز على  ،عمل يتجاوز التنمية القائمة على دخل النفطالسوق جديد لنموذج لغي بوين. عمالة منتجة لفائدة مواطنيها
وهي ضرورات . العمال األجانب تمسالتي  ،العمل الالئقفي الهائلة  ألوجه العجزتنمية الموارد البشرية وأن يتصدى 

  .قيادة حازمة ومبادرات جريئة تتطلب على السواء، اقتصادية وأخالقية

  
 

–––––––– 
، مؤتمر العمل الدولي، الدورة المائة )ألف(، تقرير المدير العام، التقرير األول حقبة جديدة من العدالة االجتماعية: مكتب العمل الدولي   ٢
  ؛)٢٠١١جنيف، (

ILO press release: “100th ILO annual Conference concludes with move toward new era of social justice” 17 June 
(Geneva, 2011), 

  .http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/media-centre/news/WCMS_157996/lang--en/index.htm:   متاح على
مستوى دخل الفرد الذي  ستبلغ قريبًا اإلقليم،ذات الدخل المتوسط في  األخرى ثة أن الصين وبعض االقتصاداتستنتجت بعض التقارير الحديا   ٣

  :انظر .في فخ الدخل المتوسط تباطأ نموها، وأنها قد تقعثم  سريعًا اقتصاديًا سبق أن بلغته اقتصادات أخرى شهدت ازدهارًا
B. Eichengreen, D. Park and K. Shin: When fast growing economies slow down: International evidence and implications 
for China, National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 16919 (Cambridge, MA, 2011); ADB: Asia 
2050: Realizing the Asian Century, (Manila, 2011) p. 33; and The New York Times: “Avoiding the middle-income trap”, 
25 October (New York, 2010), 

  .http://www.nytimes.com/2010/10/26/business/global/26inside.html   :متاح على
  :انظر. البلدان ذات الدخل المتوسط معّرفة بحسب تصنيفات البنك الدولي للدخل   ٤

http://data.worldbank.org/about/country-classifications. GDP data based on IMF: World Economic Outlook 
Database (April 2011). Population data based on United Nations: World Population Prospects, the 2010 
Revision database. 
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 نمو فعال وعدالة اجتماعية وازدهار متقاسم

  الحد من انعدام المساواة والتصدي لالستضعاف
وعلى . الفقربراثن خالل العقود الماضية ماليين الناس من  اإلقليمه الذي حققلقد انتشل األداء االقتصادي الرائع 

تحسن قد و. وأجدادهم ؤهممما آان عليه آبا وأوفر صحة وأحسن تعليمًا ىيوم أآثر غنهم ال اإلقليمالعموم، فإن السكان في 
 االستضعاف استمراررافقه زيادة في انعدام المساواة و اإلقليمه إال أن النمو السريع الذي سجل. روتعلم الكبا المتوقعالعمر 

  .التنمية على المدى الطويل وهذا األمر يهدد التالحم االجتماعي ولعله يقوض توقعات. وجيوب الفقر

حدود األجور تتسع بين األعلى واألدنى، و. وتتزايد تتفشى الفوارق في الدخل فإنفي تقريري األول،  رتأشوآما 
وهوة األجور بين الجنسين  ،نمو اإلنتاجية عن خلف، وزيادات األجور تتةمتدني رًاوونسبة متزايدة من العمال تتقاضى أج

  .تتواصل

في آسيا والمحيط الهادئ بسرعة بلغت عشر مرات سرعة  العامل الواحد إنتاجارتفع  ٢٠٠٩و ٢٠٠٠ ما بين  
 عاملال إنتاجفي  سحيقة؛ وتوجد هوات متساويةغير أن مكاسب اإلنتاجية آانت غير . ٥ارتفاعه في باقي العالم

األجور وظروف العمل نمو  وفي الوقت ذاته، لم تواآب. وأشكال المنشآت المناطقفيما بين القطاعات و الواحد
وقد ساهم هذا األمر في . اإلقليماإلنتاجية، بسبب ضعف مؤسسات العمل ومحدودية دور المفاوضة الجماعية في 

 .الدخل والثراء في بلدان عديدةتراجع حصة األجور من الدخل الوطني وتزايد التفاوت في 

وهما  - وتقدم الصين والهند. في العقد األول من القرن أو تزايد ظل مرتفعًا) بقياس معامل جيني(وتفاوت الدخل   
المتوسط السنوي للناتج المحلي اإلجمالي (النمو المرتفع متزج فيها ا البلدان التيعن  مثاًال - أآثر دول العالم سكانًا

اوت في تزايد التف ، مع)٢٠٠٨و ١٩٩٠في المائة ما بين  ٦٫٣و ١٠٫١بلغ على التوالي في آل منهما  بحسب الفرد
 .٦نقطة مئوية خالل الفترة ذاتها ٣٫٨و ١٢٫٢مؤشرات جيني لكل منهما على التوالي بما يعادل  وارتفعتالدخل؛ 

متدنية  التي تتاح بشأنها بيانات، تزايدت حصة العمال الذين يتقاضون أجورًا ،وفي آل بلدان آسيا والمحيط الهادئ  
 .٢٠٠٩٧-٢٠٠٧ الفترةو ٢٠٠٠-١٩٩٥ لفترةا فيما بين) الوسيطةأي أقل من ثلثي األجور (

في المائة من أجور نظرائهن  ٩٠و ٧٠أجور النساء ما بين  عادلوتظل هوات األجور قائمة بين الجنسين إذ ت  
في  ٣٣وفي األردن، تتقاضى النساء المهنيات دون ما يتقاضاه نظرائهن الذآور بنسبة مذهلة تعادل . الذآور
في عمال آخرين مثل  أيضًاالتمييز الذي يؤثر أحدها يكون  قدعن مجموعة من العوامل،  وهذا الفارق ناتج. ٨المائة

  . اإليدز /فيروس نقص المناعة البشريةب المصابينالمهاجرين واألشخاص المعوقين و

تمكنت إندونيسيا من الحد  ٢٠٠٩و ٢٠٠٥فما بين . فيما ينتشر التفاوت في الدخل في معظم آسيا توجد استثناءات  
 في تيمور وتقلص تفاوت األجور أيضًا. االجتماعية ةالتعليم والصحة والسياس سياسات من تفاوت الدخل باستخدام

 . ٢٠٠٨٩و ٢٠٠٤، وفي فيتنام ما بين ٢٠٠٧و ٢٠٠١تي ما بين يشل -
   

–––––––– 
  . ٢٤، المرجع السابق، الصفحة لالئق في آسيا والمحيط الهادئبناء مستقبل مستدام بالترافق مع العمل ا: مكتب العمل الدولي   ٥
  : انظر   ٦

I. Ortiz and M. Cummins: Global inequality: Beyond the bottom billion. A rapid review of income distribution in 141 
countries, Social and Economic Policy Working Paper (New York, UNICEF, April 2011), p. 27; and World Bank: World 
development indicators 2011 (Washington, DC, 2011). 

  .ILO: Global Wage Report 2010–11: Wage policies in times of crisis (Geneva, 2010), p. 35:  انظر   ٧
  .ILO: Combating pay discrimination: The example of Jordan, 2011:  انظر   ٨

  .http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/insight/WCMS_155417/lang--en/index.htm:  متاح على
  .World Bank: World development indicators 2011, op. cit:  انظر   ٩
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وعدد  نسبةلحد من ل جبارة جهودًاسيما شرق آسيا وجنوب شرقها،  بلدان آسيا والمحيط الهادئ، وال بذلتولقد 
 ونوما فتئ معظم العمال يترآز .يظل عرضة للفقر تقريبًا اإلقليملكن نصف سكان  ،١٠العمال الذين يعيشون في فقر مدقع

يظلون مهددين  ،وهكذا. ١١عادل دوالرين في اليومي الذيالفقر  خط يتجاوزأو بالكاد  نسبيًا ضيقشريط دخل  داخل
اقتصادية خارجية أو تعرضهم لحادث أو مرضهم أو حصول طارئ في شراك الفقر عند حدوث صدمة  بالوقوع مجددًا

مشاريع  استهاللفي التعليم والتأمين و مثًال -آما ال يشجعهم ذلك على اعتماد أنماط إنفاق واستثمار طويلة األمد . أسري
  .جية والدخل الذاتيين والوطنيينتحسن اإلنتا -صغيرة 

ستطيع مواصلة نجاحها من دون خلق وظائف أآثر وأفضل فآسيا لن ت. والهشاشة ليست مشكلة دخل فحسب
والتصدي للعوامل االجتماعية والبيئية المولدة للفقر الذي يؤثر بشكل خاص على النساء واألقليات االثنية والمهاجرين 

  . والتمثيل التعبيريين والمحرومين من نزلوالعمال الم

في عمالة هشة تضم باألساس وظائف رديئة ) اإلقليم في المائة من عمال ٦٠(مليار شخص  ١٫١يوجد حوالي   
 . ١٢أو غير آمنة متقطعةظروف عمل سيئة وترتيبات عمل ب مقترنةومتدنية األجور النوعية 

إلى الماء الصالح للشرب الوصول مليون شخص  ٤٦٩ يتعذر علىمليون شخص من سوء التغذية، و ٥٦٦يعاني   
وستتفاقم هذه المشاآل بسبب التمدن السريع والضغط البيئي . حإلى اإلصحا شخص الوصول مليار ١٫٨ علىو

 . ١٣المتزايد وتغير المناخ

في المائة مقارنة  ٢٤٫٨ تهانسبوتبلغ مشارآة القوة العاملة النسائية في الشرق األوسط هي األدنى في العالم   
 . ١٤في المائة ٥٢٫٧ تبلغ نسبتهبمتوسط عالمي 

  .١٥خطرة ظروف في منهم ًامليون ٤٨ ،٢٠٠٨عملون في مليون طفل آانوا ي ١١٤حوالي   

في مستوى  معظم السكان في بعض البلدان تحسنًا ىالنمو إلى معدالت ما قبل األزمة، ال ير عودوحتى اليوم، إذ ي
في ) خارج غرب آسيا( النامية في اإلقليم بلدانالمن  يلم يرد أ هو أنه آذلك،المثال الصارخ و). ١الشكل (معيشتهم 

تصنيف السكان  على أساسم البلدان من حيث الرفاه حسب مؤشر غالوب الذي يقّي بلدًا ٢٠ألفضل  ٢٠١٠رتيب عام ت
في المائة من سكان الهند وإندونيسيا وماليزيا  ٢٠صّنف أقل من و .١٦")مضنية"، أو "صعبة"، أو "مزدهرة("لمعيشتهم 
 نغالديش والصين ومنغوليا واليمن،في المائة في ب ١٥إلى  الرقمولم يصل ". مزدهرة"معيشتهم على أنها وفيتنام والفلبين 

 . في المائة في آمبوديا ونيبال وسري النكا ١٠وإلى 

أآثر نحو فضال عن تقاسم فوائده على النطاق إلنتاجية واسعة  متزايدًا يتطلب الحفاظ على زخم نمو قوي نموًاو
ومن شأن الحد من . اقتصاديعلى مغزى  أيضًا ينطويماعي فحسب بل األمر هنا بدعم التالحم االجت وال يتعلق. إنصافًا

أن يولد المزيد من الطلب  ،عن طريق تعزيز الحماية االجتماعية وتدابير أخرى ستضعافالفقر وانعدام المساواة واال
اإلنتاجية  بمكاسوضمان مسايرة األجور ل. المحلي ألن األسر ضعيفة الدخل تنفق حصة آبيرة من دخلها في االستهالك

تتمثل في تحسن  حميدةوينبغي أن تحافظ هذه الصالت على حلقة . للنمو معززًا سيجعل من االستهالك المحلي محرآًا
 .   التنمية المستدامةتحقيق انعدام المساواة وتراجع اإلنتاجية و

لضمان مستقبل  الزمةصر والحوار االجتماعي عنا العملوفي مثل هذا النهج، تعتبر الحماية االجتماعية ومعايير 
  . أي وقت مضىبرنامج العمل الالئق أآثر أهمية من  لماذا أصبحكشف هذا األمر وي. قوي ومتوازن ومستدام

   

–––––––– 
بناء مستقبل : ؛ ومكتب العمل الدولي١١إلى ٦، الصفحات من )٢٠١٠يويورك، ن( ٢٠١٠تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لعام : األمم المتحدة   ١٠

  .٢٤و ٢٣، المرجع السابق، الصفحتان مستدام بالترافق مع العمل الالئق في آسيا والمحيط الهادئ
  : انظر   ١١

A. Bauer: Social inclusiveness in Southeast Asia: How does inclusive growth matter? Paper presented at the 
Experts’ Meeting on Social Cohesion in Southeast Asia on 21 July (Bangkok, 2011).  

  .٤، المرجع السابق، الصفحة بناء مستقبل مستدام بالترافق مع العمل الالئق في آسيا والمحيط الهادئ: مكتب العمل الدولي   ١٢
  : انظر   ١٣

UNESCAP, ADB and UNDP: Paths to 2015: MDG priorities in Asia and the Pacific: Asia–Pacific MDG Report 2010–11 
(Bangkok, 2010), pp. 8, 15. 

  .ILO: Global employment trends 2011: The challenge of a jobs recovery (Geneva, 2011), table A8:  انظر   ١٤
، تقرير المدير العام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة التاسعة والتسعون ت مكافحة عمل األطفالتسريع وتيرة إجراءا: مكتب العمل الدولي   ١٥
  .١٠، الصفحة )٢٠١٠جنيف، (
  .J. Ray: High wellbeing eludes the masses in most countries worldwide (Washington, DC, Gallup, 2011):  انظر   ١٦

  .http://www.gallup.com/poll/147167/high-wellbeing-eludes-masses-countries-worldwide.aspx:  متاح على
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  مرتفعًا بلدان آثيرة لم تحقق نموًا  :١الشكل 

  
  .Gallup World Poll; and IMF: World Economic Outlook Database (April 2011)  :دراالمص

 تشجيع النمو الفعال من خالل : االجتماعيةالحماية 
  االستثمار في األشخاص

. التنمية االجتماعية واالقتصادية على حد سواءفي في رأس المال البشري و تمثل الحماية االجتماعية استثمارًا
. إنما مسألة حقوقوبالنسبة إلى الدول وشعوبها ال تمثل الحماية االجتماعية مسألة استحقاق ومسؤولية اجتماعية فحسب، و

وآما ذآرت السيدة نولين هيزر، نائبة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية 
إنها عقد اجتماعي مع : "واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، في الجزء الوزاري من دورة اللجنة السابعة والستين

المفهوم السيدة ريما خلف، األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية وقد أيدت هذا . ١٧"الشعوب
  .١٨لغربي آسيا، خالل الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي

آسيا والمحيط  إقليمالنمو االقتصادي السريع هذه االستثمارات، على غرار ما شهده يمكن أن ييسر  ،بطبيعة الحالو
بإمكانات  اإلقليمتمتع يو). بصرف النظر عن فترة األزمة االقتصادية(اق واسع في السنوات األخيرة الهادئ على نط

متوازنة من خالل تعزيز البعد االجتماعي لهذا النمو المذهل وجعل الحماية االجتماعية وقيادة العالم نحو تنمية مستدامة ل
  . دعامة السياسات اإلنمائية الوطنية

في الضمان االجتماعي  ىدنأحق شامل  تقوم علىيع البلدان على بناء أرضية حماية اجتماعية وينبغي أن ترآز جم
 إعاناتوستتفاوت أحكام و. وآجزء من استراتيجيات النمو المستدام واالزدهار واألمن البشري ماليةفي إطار استدامة 

الرعاية الصحية األساسية وتدابير تكفل أمن  على العموم الضمان االجتماعي لهذه األرضية من بلد إلى آخر لكنها ستشمل
جتماعية الحماية اللوبإمكان بناء أرضية . الدخل لألسر التي لديها أطفال والسكان البالغين سن العمل والعجزة والمعوقين

–––––––– 
  :انظر   ١٧

UNESCAP press release: Asia–Pacific governments agree on the need for universal basic social protection as a 
“staircase” out of poverty and exclusion, 23 May (Bangkok, 2011). 

  .http://www.unescap.org/unis/press/2011/may/g20.asp:  على متاح
  :انظر   ١٨

Provisional Record No.23 – Summary reports of panel discussions, Panel 3: “The role of decent work in a fairer greener 
and more sustainable globalization” 14 June (Geneva 2011). 

    :متاح على
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_157819.pdf. 
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تسجيل وهو آذلك وسيلة قوية إلحباط عمل األطفال وتشجيع ال. دعم المساواة بين الجنسينيأن يعزز التالحم االجتماعي و
  . المدرسي

الحماية االجتماعية آذلك المجتمعات واألفراد ضد الصدمات االقتصادية المربكة بشكل خطير، إذ تعمل  عاضدوت
عالوة ). ٢٠٠٩- ٢٠٠٨آما لوحظ خالل األزمة االقتصادية للفترة (آمثبت اقتصادي يقي من تراجع الدخول واالستهالك 

يمكن أن تعزز الحماية االجتماعية النمو من ) في اإلقليمحول الجذري ق التاوهذا مهم بشكل خاص في سي(على ذلك 
  . األسواق المتحولة، مما ييسر التكيف مع التغير الهيكلي تيحهااغتنام الفرص التي ت علىاألفراد  مساعدةخالل 

إنفاق آسيا والمحيط  ويعتبر. الحماية االجتماعية علىأخرى  أقاليمونزعت البلدان األسيوية إلى إنفاق أقل مما تنفقه 
إنفاقًا على الصحة العامة والضمان االجتماعي، آنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، ) غرب آسيا باستثناء(الهادئ 
الرقم في يزيد و. ١٩في المائة في أمريكا الالتينية والكاريبي ١٠٫٢في المائة مقارنة بنسبة  ٥٫٣ويقدر بنسبة  - ضعيفًا

إزاء تفتت وفعالية نظم  ت توجد انشغاالتفي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، مع أنه آان ١٠٫٢يبلغ  الدول العربية إذ
وإلى جانب ذلك، يظل العمال المهاجرون مستبعدين بشكل واسع من مخططات الحماية . ة لديهااالجتماعي الحماية

  . االجتماعية

التصور بأن الحماية الشاملة ليست في استمرار  إلىا ضعف مستويات اإلنفاق العام في آسي رّدما ي وغالبًا
ُصممت بشكل سليم، واستهدفت بالخصوص المحتاجين، ما إذا  دالئل تبين أن هذا األمر ليس صحيحًا ثمةو. المتناول

  . واعُتمدت تدريجيًا

المنظم  طاع غيرالقمليون عامل من عمال  ٣٠٠في الهند، يمكن إتاحة حزمة حماية اجتماعية أساسية ألآثر من   
 .٢٠في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ٠٫٥بأقل من 

تتيح حّدا أدنى من أمن الدخل  -جتماعية الحماية الل، سيكلف بناء أرضية بلدًا ٤٩البالغ عددها  في أقل البلدان نموًا  
المحلي اإلجمالي لمجموعة  في المائة من الناتج ٨٫٧حوالي  - المسنينلألطفال والعمال الفقراء والنساء والرجال 

 . ٢١إذا ما ّطبق بشكل تدريجي يكون ذلك ممكنًاسالبلدان؛ و

التي  ،منظمة العمل الدولية ووآاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة تطبيقات الحوار الوطني القائم على التقييم تجري  
كلفة اإلضافية توحساب ال ،ماعيةالسياسية، وتقديم التوصيات لبناء أرضية حماية اجت الثغراتتسعى إلى تحديد 

كلفة إضافية ت سيلزمالنتائج أنه  تبينوفي فيتنام، . العتماد األرضية في بلدان عديدة في آسيا والمحيط الهادئ
  .في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ٢ تساوي

على  أآدتالجتماعية، آما في الحماية ا أآبرالبلدان اليوم االستثمار بشكل  ضرورة أن تبدأوتتمثل الرسالة في 
  . ٢٢تقريري المقدم إلى الدورة المائة لمؤتمر العمل الدوليفي ذلك 

في توسيع نطاق الحماية االجتماعية من خالل المخططات  آبيرًا تقدمًابالفعل  اإلقليموقد حققت بلدان عديدة في 
  .االآتتابية وغير االآتتابية

 .الرعاية الصحية شامل إلىشبه  تتيح تايلند اليوم وصوًال  

من خالل  استطاعت حكومتا إندونيسيا وفيتنام توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل أشد المجموعات فقرًا  
 . مخططات غير اآتتابية

صحي في الصين واألردن إلى إعانات التأمين المعاشات والالمخططات القائمة على التأمين، من آذلك تتزايد   
 . نامالبطالة في البحرين وفيت

المملكة العربية السعودية اآلن نظام تأمين ضد البطالة ونظام مساعدة ضد البطالة للمواطنين السعوديين تعتمد   
 .لعمال المهاجرينا تأمينصندوق ل إنشاء نظاموتنظر في 

–––––––– 
  :انظر   ١٩

ILO: World Social Security Report 2010–11: Providing coverage in times of crisis and beyond (Geneva, 2010), table 8.1, 
p. 81. 

  : انظر   ٢٠
The challenge of employment in India: An informal economy perspective, National Commission for Enterprises in the 
Unorganised Sector, Vol. 1 (New Delhi, 2009). 

  :انظر   ٢١
ILO: Can low-income countries afford basic social security? Social Security Policy Briefings Paper No. 3 (Geneva, 
2010). 

  .٣٤، المرجع السابق، الصفحة حقبة جديدة من العدالة االجتماعية: مكتب العمل الدولي   ٢٢
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أمثلة  يليشت - في بلدان مثل إندونيسيا ونيبال وباآستان وتيمور امةالعفي الوقت ذاته، قدمت مخططات األشغال و
وقد أثر ذلك . تحسين البنية األساسية المهمة المساعدة الذاتية التي ال تولد العمالة األساسية فحسب بل تدعم أيضًا على

 . التنمية االقتصادية المحلية وحفز بشكل مباشر وإيجابي في التخفيف من حدة الفقر

ألرضية حماية اجتماعية وتوسيع نطاقها على تدريجي العتماد العلى هذه المبادرات ودعم ا التعويل ال بد منو
، ماليًاعلى نحو مستدام  ا تشمل التحديات الرئيسية القيامسيآ في وفي البلدان النامية. آسيا والمحيط الهادئ إقليمامتداد 

 مواطن القصورإلى  تصدىبرامج ابتكارية توضع وال بد من . االجتماعي الضمانتأمين تمويل عمومي آاف للصحة وب
الواسعة التي  منظمةالقتصادات غير الا المنبثقة عن في جمع الضرائب، بما في ذلك القاعدة الضريبية المحدودة ةلحاليا

يتمثل التحدي ما  غالبًا، أعلى بكثيروفي غرب آسيا، حيث يكون اإلنفاق االجتماعي في العادة . ٢٣تقيد إعادة توزيع الدخل
  . مجزأةية اجتماعية وتغطية وفعالية نظم حما اتساقفي تحسين 

بضمان حد أدنى من الحماية والرفاه لجميع  ًادريجيتعلى القيام  اإلقليم ةلسنوات القادمة، ستمثل قدراوفي 
وعلى سبيل األولوية، يجب تدعيم االلتزام السياسي الوطني . إجماًال هفي تأمين ازدهار حاسمًا عامًال ،المواطنين

  .جتماعية للتنمية في آسيا والمحيط الهادئواإلقليمي إزاء تعزيز المكونات اال

  تحترم المعايير الدولية تشجيع أسواق العمل الشاملة التي
. وعادللقوى السوق من أجل العمل بشكل فعال  أساسيًا احترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل إطارًا تيحي

متواضعًا، ر أن التقدم في التصديق على معايير العمل آان غي. في اإلقليملفوائد التحول االقتصادي  واسعًا تقاسمًاويضمن 
 سدادًا لدينوالعمل  عمل الجبريوالتراجع يتهدد الحقوق في عدد من المجاالت بما فيها ال. تراجع في بعض الحاالت بل

  . وحرية التنظيم والمفاوضة الجماعية واالتجار بالبشر والتمييز

اتفاقية، فيما  ٤٢ألعضاء في منظمة العمل الدولية في المتوسط على على الصعيد العالمي، صادقت الدول ا  
 . ٢٤اتفاقية ٢٦اتفاقية والدول العربية على  ٢١صادقت الدول األعضاء من آسيا والمحيط الهادئ على 

في المائة من الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية بالفعل على  ٧٣على الصعيد العالمي، صادق أآثر من   
قل من ثلث الدول األعضاء من آسيا وأقل من خمس الدول أفاقيات األساسية الثمانية، فيما صادق عليها االت

 .العربية

أنه في غياب الحرية بحتى قبل اندالع األزمة االقتصادية،  من الممكن أن نالحظ، آان ُذآر آنفًا وعلى حد ما
ويزيد التفاوت في الدخل في بلدان . ور متوسط نمو اإلنتاجيةنمو األجلم يساير النقابية والحق في المفاوضة الجماعية، 

إلى استمرار الطابع غير المنظم والوصول غير الكافي إلى التدريب  ، ويعود السبب في ذلك جزئيًافي اإلقليمعديدة 
وعمل  ي، والعمل الجبرفي غالب األحيانذلك، فإن مسائل التمييز المستمر والواسع جانب وإلى . وتنمية المهارات

 فحسب بل هي أيضًا) اآلن ومستقبًال(للموارد البشرية واإلنتاجية  ، ال تمثل هدرًا)بما في ذلك أسوأ أشكاله(األطفال 
ويتضح أنه من الضروري تحسين التصديق على االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية . امتهان للكرامة اإلنسانية

  .أآثر توازنًاوأنماط نمو مستدامة  إلىالدول  نتقلهادئ، إذا أريد أن توتطبيقها الفعلي في آسيا والمحيط ال

ضروري وهو أمر  - االستخدامأفضل فيما بين مرونة سوق العمل وأمن  ًاتوازنالحكومات  ضمنآي تو
صالحات سوق العمل وزيادة إ إلى االهتمام ال بد من أن تولي المزيد من -الخصوص في فترات التغير الهيكلي ب
من الوسائل األساسية  أن يكون الحوار االجتماعي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية، واحدًا يوينبغ. ستثمار فيهااال

رآزت  ،غير أنه وإلى حدود اليوم. بشأنها تفاقللتفاوض حول إصالحات قانون العمل والمرونة في مكان العمل واال
وبالمثل، أولى . ود إلى تعزيز أطر عالقات العملمام محداإلصالحات باألحرى على معايير العمل الدنيا وأولي اهت

بما فيه (الهش  لالعم زيادةسوق العمل مثل  في غير آاف إلى االتجاهات الناشئة المشرعون في بلدان عديدة اهتمامًا
مل وفي بعض الحاالت، أفضى ذلك إلى تآآل ظروف الع. ، واألنماط الناشئة لهجرة اليد العاملة)العمالة المؤقتة

  . معايير العمل األساسية على مستوىوالمكاسب المحققة 

في القدرات المحدودة للشرآاء  اإلقليملعمل في ل أمام اإلدارة السديدةيتمثل أحد القيود الرئيسية ما  غالبًاو
وأآثر من ذلك، تظل المفاوضة الجماعية في أماآن عديدة غير مفهومة بشكل جيد ومحدودة من حيث . االجتماعيين

–––––––– 
  .IMF: “Revenue mobilization in developing countries” (Washington, DC, March 2011):  انظر   ٢٣
قد ) باستثناء توفالو وجزر مالديف(دولة  ٣٤آسيا والمحيط الهادئ البالغ عددها  ، آانت الدول األعضاء من٢٠١١أغسطس / إلى حدود آب   ٢٤

، صادقت آل من الدول األعضاء من آسيا ٢٠٠٦ومنذ عام . اتفاقية ٢٨٢اتفاقية، وصادقت الدول العربية على  ٦٩٨صادقت في المجموع على 
  :انظر. في المتوسط على اتفاقيتين جديدتين فقطوالدول العربية ) باستثناء توفالو وجزر مالديف(والمحيط الهادئ 

ILO-APPLIS: http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm. 
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. اإلقليمإلى حد ما إلى قوانين العمل التقييدية وغياب احترام معايير العمل الدولية في بعض أصقاع  ذلكويعود . التغطية
اليد العاملة واإلدارة من أجل  إلىوتصاغ قوانين العمل في بعض األحيان لمراقبة النقابات أآثر منه لتقديم فرص متساوية 

في بلدان عديدة،  وبالتأآيد، فإن إنشاء عالقات عمل بناءة يظل يشكل تحديًا. ةالعمل وتطوير عالقات صناعية منسجم
 في عن التوترات بين التغير السريع ةالناجم ٢٥)الفردية والجماعية على حد سواء(زعات انمبدليل االرتفاع المهول في ال

ونظم  لعمل وآليات تسوية المنازعاتالمتعلقة بقوانين ا -سوق العمل وظروف مكان العمل والوتيرة البطيئة لإلصالحات 
  . ٢٦التعامل مع الظروف االقتصادية الجديدةالرامية إلى  -العالقات الصناعية 

، يشكل ضعف الموارد واتساع االقتصادات غير المنظمة وتزايدها تحديات جسام بالنسبة العملوفي مجال إدارة 
ويتعين على بلدان آسيا والمحيط الهادئ  .فاوضة بشكل حرإلى تفتيش العمل والحفاظ على الحق في إنشاء نقابات والم

زيادة الطلب بالصادرات  نحوالتنمية الموجهة إلى  التوازن إعادةتعزيز هذه النظم ومراجعة سياسات األجور إذا أرادت 
  .المحلي ودعم النمو المستدام اجتماعيًا

التشديد على تعزيز مؤسسات سوق العمل زيادة  ،التي تعتري العمل الالئق ،ويتطلب سد هذه النقائص طويلة األمد
وفي غرب آسيا سلطت هذه النقائص، التي ساهمت في االضطرابات والثورات . من أجل ضمان نمو شامل وعادل

المتوسطة الواسعة والمتعلمة في  الطبقةعالوة على ذلك، ستواصل . الضوء على الحاجة إلى اإلصالح السياسية األخيرة،
فيما يتعلق  من التعبيرمعززة تسمح لها بمزيد  إدارة سديدةؤسسات سوق عمل أقوى تتماشى مع هياآل طلب م اإلقليم

لب بالمزيد من الفرص في التمثيل لدى تقرير السياسات التي تؤثر في مسارها المهني ودخلها اوستط. بتخطيط مستقبلها
لق الوظائف يفضي إلى إقامة المشاريع وخ ظيميًاتن وتنفذ إطارًا الفسادحكومات فعالة تكافح  رغب فيوست. ورفاهها

  .واحترام حقوق العمل

  دعم النمو الغني بالوظائف
مليون وظيفة لمواآبة  ٢١٣، يتعين على آسيا والمحيط الهادئ توليد أآثر من ٢٠٢٠و ٢٠١٠فيما بين عامي 

ن المهمة األآبر واألهم ال تنحصر في لك. ٢٧مليون عاطل ٩٤ ضاف إلى تلك التي يحتاجها حاليًاوست. قوتها العاملةتوسع 
وهذا تحد آبير . وظروف عمل الئقة توليد الوظائف الجيدة التي تتيح أجورًا مضاعفةخلق وظائف آافية فحسب بل في 

  . يتطلب استجابات سياسية ابتكارية ومتكاملة

وفي العديد من . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تحدي خلق عمالة منتجة قبل األزمة االقتصادية واالجتماعية للفترة ظهر و
حتى في بلدان  وحصل هذا أيضًا. تراجع معدل خلق العمالة في العقد ما قبل األزمة مقارنة بعقود سابقة اإلقليماقتصادات 

وأبطأ هذا التراجع من وتيرة التقدم في الحد . التي سجلت معدالت نمو اقتصادي عالية بشكل استثنائي ،مثل الصين والهند
  . زيع العادل لفوائد النمومن الفقر وقّوض التو

وتحدد نوعية العمالة، . قل أهمية عن خلق العمالة نفسهايالعمالة الجيدة ال توفير عليه آنفا، فإن  جرى التشديدوآما 
 ومعها توفيرويعتبر خلق وظائف جيدة، . نوعية المجتمعات بالتاليمدعومة بنمو متزايد وواسع لإلنتاجية، نوعية الحياة و

ومن (ومن دون تعزيز اإلنتاجية . لقدرات آسيا التنافسية وازدهارها المشترك في المستقبل أساسيًا ق، مكونًاالعمل الالئ
تحسين قدرتها التنافسية وفعاليتها لتصل إلى مصاف البلدان  تستطيع البلدان ضعيفة الدخل ال، )خاللها نوعية العمالة

  . سلسلة القيمالرتقاء في ويع اإلنتاج لتن متوسطة الدخل، وال تستطيع البلدان متوسطة الدخل

وقال وزير مالية سنغافورة، السيد ترمان . حتى بالنسبة إلى االقتصادات المتقدمةتحسين نوعية العمالة مهم و
الحفاظ  تمثلت فيخالل األزمة العالمية للسنة الماضية  أولوية البلد نإ، ٢٠١٠شانموغاراتنام، عند عرض ميزانيته لعام 

 - ويقر هذا البيان بأهمية العمل الالئق  .٢٨تحسين نوعية الوظائففي اآلن  ، وإن األولوية يجب أن تتمثلائفعلى الوظ
–––––––– 

، فإن عدد المنازعات في مجال China Statistical Yearbook 2010 (Beijing, 2010): حسب مكتب اإلحصاءات الوطني في الصين   ٢٥
أآثرها (إضرابًا عن العمل  ٣٣٦وشهدت فيتنام . ٢٠٠٩في  ٨٣٫٧٠٩و ٢٠٠٨في  ٣٣٫٠٨٤إلى  ٢٠٠٧في  ٢٥٫٤٢٤العمل ارتفعت من 

 ٧٦٢البالغ  ٢٠٠٨، مما يعني أن البلد بصدد تحطيم الرقم القياسي لعام ٢٠١١في األشهر األربعة األولى من عام ) إضرابات غير مشروعة
  .Bloomberg Businessweek: “Vietnam’s Labor Unrest”, 23 June 2011:  انظر. إضرابًا

  .http://www.businessweek.com/magazine/content/11_27/b4235015577710.htm  :متاح على
  .٩٤، المرجع السابق، الصفحة بناء مستقبل مستدام بالترافق مع العمل الالئق في آسيا والمحيط الهادئ: مكتب العمل الدولي   ٢٦
  :إلىتقديرات مستندة    ٢٧

ILO: Trends econometric models, October 2010; and ILO: Economically Active Population Estimates and Projections, 
fifth edition, revision 2009. 

  :انظر   ٢٨
T. Shanmugaratnam: Towards an advanced economy: superior skills, quality jobs, higher incomes. Budget speech 2010, 
Straits Times. 

  .http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/pdf/20100222/2010BUDGETSTATEMENT.pdf:  متاح على
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في تحسين إمكانات نمو البلد على المدى الطويل وموقعه التنافسي على  - وما يتصل به من مكاسب في نوعية العمالة 
  .الصعيد العالمي

  بالنسبة إلى معظم العمال في آسيا العمالة غير المنظمة نمط حياة  :٢الشكل 

  
  ,ILO: Statistical update on employment in the informal economy (Geneva, June 2011), Table 1, p. 3  :المصدر
  .http://laborsta.ilo.org/sti/DATA_FILES/20110610_Informal_Economy.pdf: متاح على

إزاء بناء أفضل مستقبل للمواطنين األردنيين وتوفير  التزامًا ،ملك األردن ،عبد اهللا الملك وفي السياق ذاته، قدم
  .٢٩معيشة الئقة للجميع وضمان العدالة االجتماعية من خالل توزيع عادل لمكاسب التنمية

يكسبون قوتهم عن  اإلقليمغير أنه، وآما ذآرت في تقريري السابق، ما زال معظم النساء والرجال العاملين في 
وتظل . بقدر ما يكون للضرورة ما ال يكون ذلك اختيارًا وآثيرًا. ق العمل للحساب الخاص أو مساعدة أفراد األسرةطري

وآالعادة يفتقد ). ٢الشكل (المهيمنة  العمالة في بعض األحيانتكون و ،العمالة غير المنظمة أحد أشكال العمالة الرئيسية
يكون لهم تمثيل أو صوت في مكان  الرجح أمن المقانونية أو االجتماعية والحماية الإلى العمال في مثل هذه الوظائف 

والعديد منهن يجد نفسه في . ة أو غير المنظمة أآبر مقارنة بالرجالمستضعفواحتمال وجود النساء في العمالة ال. العمل
النوع من العمالة متدنية  هذا استمرارو. خرىاألخارجية الصدمات القتصادية واللصدمات ال القطاعات األآثر تعرضًا

لتزايد اإلنتاجية  حميدةحلقة  هوراإلنتاجية واألجور يحد من تحسن اإلنتاجية ونمو الطلب المحلي، وهو ما يكبح بدوره ظ
  . واألجور والطلب

ما آانت غير متوازنة مع  هذا االتجاه في أن أولويات النمو االقتصادي آثيرًاالكامنة وراء سباب األويتمثل أحد 
فرص عمالة آافية  أن يوفر النمو القوي تلقائيًا اإلقليمويتوقع صناع السياسات في . األهداف االجتماعية وأهداف العمالة

وإذا أرادت البلدان أن تحقق زيادة في نمو العمالة . في حاالت عديدة غير أن هذا االفتراض آان خاطئًا. لمواطنيهم
ق تعزيز استراتيجيات التنمية وسياسات االقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية المنتجة فإنه يتعين عليها أن تبحث عن طر

  . وتنسيقها مع الهدف الصريح المتمثل في خلق الوظائف

ويتمثل سبب آخر في أن إنتاجية اليد العاملة في بلدان آسيا النامية زادت بسرعة آبيرة لكنها تظل بعيدة عن 
 لكل في الناتج سحيقةزيادات اإلنتاجية لم تكن منتظمة، آما يظهر من الهوات الآما أن . مستويات االقتصادات المتقدمة

وفي جل اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ، ُعزي نمو اإلنتاجية في العقد الماضي ). ٣الشكل (عامل في مختلف القطاعات 

–––––––– 
  ).٢٠١١عّمان، ( الخطر وقت السعي نحو السالم في: خيرةفرصتنا األ: ملك األردن عبد اهللا الثاني   ٢٩
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عامل لكل الناتج حجم  آانذلك، ونتيجة ل. خدماتية رفيعة المستوىالقطاعات ثلة من البشكل آبير إلى قطاع الصناعة و
ما آان  مرة ١٢و ،في قطاع الخدمات ما آان عليه مرات ١٫٩أعلى بحوالي  ٢٠٠٩في قطاع الصناعة في تايلند عام 

عن إنتاجية  في إندونيسيا وباآستان والفلبين وفيتنام بشكل آبيرتتخلف إنتاجية الزراعة وبالمثل، . عليه في قطاع الزراعة
فضى النمو غير المنتظم في إنتاجية اليد العاملة إلى زيادة التفاوت في الدخل، وأّجج التوترات االجتماعية وقد أ. الصناعة

لإلنتاجية مع  زيادة الترآيز على نمو أآثر توازنًامن شأن و. إذ عّمقت زيادة أسعار األغذية الهوة بين األغنياء والفقراء
نهاية أآثر استدامة من الناحية االقتصادية واالجتماعية على اليكون في نموذج نمو أشمل أن يروج لاحترام حقوق العمل 

  . حد سواء

  هوات واسعة في اإلنتاجية فيما بين القطاعات  :٣الشكل 

  
  ).٢٠٠٠ مريكياألدوالر للالثابت بالسعر (قطاع ال حسبالناتج الحقيقي لكل عامل : مالحظة
من البنك  المستمدةالبيانات المقدمة من مكاتب اإلحصاء الوطنية بشأن العمالة وبيانات الناتج المحلي اإلجمالي  إلى حساب مكتب العمل الدولي استنادًا: دراالمص
  .٢٠١١مؤشرات التنمية العالمية لعام  :الدولي

ويمكن أن . في تحسين إنتاجية اليد العاملة كمنالحصول على المزيد من الوظائف الجيدة ي سبيلومن الواضح أن 
، وظروف عمل أفضل واستثمار أآبر في )دون إضافة ضغوط تضخمية(سب اإلنتاجية إلى أجور أعلى تفضي مكا

عمل قوية، مدعومة بحوار ثالثي فعال فيما بين  سوق قتضي مؤسساتتهذه العالقة  إرساءلكن آفالة . الموارد البشرية
ومن شأن ظروف  .في أماآن العملة جماعية فعالة منظمات العمال وأصحاب العمل والحكومات، وممارسات مفاوض

العمل أيضًا أن تقدم مساهمة هامة في تحقيق جودة العمالة واإلنتاجية عمومًا؛ فالحوادث المهنية واألمراض تمس حياة 
  .فرادى العمال واإلنتاجية على حد سواء

ل أبرز مصدر في قطاع الزراعة الذي يظ حدةتحديات رفع اإلنتاجية وتحسين نوعية العمالة هي أآثر لعل و
لقطاع الزراعة في الناتج ومساهمته  المتواضعةوالفارق بين المساهمة . للعمالة بالنسبة إلى شرائح واسعة من العمال

يعد تزايد االستثمار في الزراعة  ،وهكذا. قطاعات أخرىبين القوية في العمالة يكشف الهوات العميقة في اإلنتاجية بينه و
بين  المتزايد وتضييق الشرخ في تعزيز العمل الالئق والحد من الفقر حاسمًا أمرًا الريفية آتالمنشوالصناعات الغذائية و

ضاف إلى ضغوطات التضخم الزيادات المتوقعة في الطلب على الغذاء وفي العقد القادم قد ت. والريفيةالمناطق الحضرية 
 .إمدادات األغذيةمن  المناخية الشديدةالظواهر والمنتجات الغذائية األخرى ذات الصلة، واحتمال أن يحد المزيد من 

ويحتمل أن تفضي هذه العوامل على األمد القريب أو المتوسط، إلى زيادة الخطر الذي يتهدد األمن الغذائي وأسباب 
ومن شأن تعزيز اإلنتاجية الزراعية في اإلقليم أن يمارس ضغوطًا حيوية لتخفيض أسعار األغذية وتحسين . العيش
 .يل الزراعيةالمداخ
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وقطاع الخدمات هو بالفعل المحرك الرئيسي لخلق الوظائف في آسيا والمحيط الهادئ ويرجح أن تتزايد مكانته 
في  استحدثمن هذه الوظائف  مفرطًا غير أن عددًا. وبزيادة الطلب المحلي فيه اإلقليمبتوسع الطبقات الوسطى في 

بأجر غير المنظمين أو بالباعة المتجولين أو  بالعاملين سواء تعلق األمر ،القطاع الحضري غير المنظم اآلخذ في التوسع
وإذا أرادت البلدان أن تكفل اقتران إعادة توازن اقتصاداتها مع تحسن نوعية ). من المهاجرين غالبًا(بالعمال المنزليين 

  .في قطاع الخدمات تحدثةالمسالوظائف، فيجب عليها أن تعنى عناية خاصة بإنتاجية العمل وبنوعية الوظائف 

  استحداث الوظائف للشباب اليوم واالستعداد
  لشيخوخة القوة العاملة غدًا

وبطالة الشباب هي . ٣٠بما أن نوعية العمالة تحدد نوعية المجتمع، فإن مجتمع الغد تحدده عمالة عماله الشباب
في  يساوي نطالة في صفوف الشابات والشبافمتوسط الب. اليوم التي يواجهها اإلقليم إحدى المشاآل األآثر إلحاحًا

وفي بعض الحاالت، في جنوب آسيا على . وتختلف أسباب مشكلة عمالة الشباب. ثالثة أضعاف بطالة الكبار المتوسط
وتشتد في بلدان آثيرة ظاهرة . وجه التحديد، ترتبط تلك األسباب بانخفاض التسجيل في التعليم واستمرار عمل األطفال

  . خرجين بصفة خاصةبطالة المت

وآان . ٢٠١٠٣١في المائة في عام  ٢٧٫٢إذ ُقّدرت بنسبة  ،بطالة الشباب بالغة االرتفاع في المنطقة العربية  
 أصًالفي المائة أسوأ في حالة الشابات الالتي تعد مشارآتهن في سوق العمل  ٤١٫٥متوسط معدل البطالة البالغ 

 .أدنى بكثير من أي منطقة أخرى في العالم

والحماية االجتماعية . حتى عندما يكون للشباب وظائف، تكون ظروف العمل جد متردية واألجور منخفضة  
ضعيفين  نانما يفتقر الشباب إلى عقود مأمونة، آما أن تمثيلهم وتعبيرهم عن شواغلهم عادة ما يكو ضئيلة، وآثيرًا
 .أو منعدمين

 .٣٢وإندونيسيا ونيوزيلندا والفلبين وسري النكا) صينال(في هونغ آونغ  بطالة الشباب مرتفعة أيضًا  

ستعاني التي تعالج بها الحكومات تحدي عمالة الشباب ستحدد ما إذا آانت اقتصاداتها ستواصل النمو أو  والطريقة
 نما يكفي من العمل الالئق للشابات والشبا استحداثو. بسبب فقدان موهبة شبابها وإبداعهم وطاقتهم من الرآود

  . لتعزيز التالحم االجتماعي واالستقرار السياسي ري أيضًاضرو

الدآتور سوسيلو بامبانغ يودويونو، رئيس جمهورية إندونيسيا، الدورة  خاطبفكما . ومن واجبنا رفع هذا التحدي
اجة إلى ، وإن هناك حالشباببين بطالة ال منع تزايدل العمل معًا قائًال إن من الضروري المائة لمؤتمر العمل الدولي

  . ٣٣الوظائف للشباب تّولدزيادة االستثمار في القطاعات التي  سياسات متسقة وإلى

وعالوة على السياسات الوقائية الرامية إلى إبعاد األطفال عن العمل وإبقائهم في التعليم فترة أطول، يقتضي 
ويؤدي أصحاب العمل . المنشآت سياسات تعليم ومهارات ذآية تعترف بمتطلبات التصدي لتحدي عمالة الشباب أيضًا

  .نهم أفضل من يستطيع اإلفصاح عن تلك المتطلباتأل رئيسيًا دورًا

األسباب المحددة لبطالة ب رهنًا ،ويمكن اعتماد طائفة من التدابير لتيسير انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل
لعمل والمساعدة في البحث عن وظيفة وخدمات وتشمل تلك التدابير تحسين معلومات سوق ا. الشباب في فرادى البلدان

والسياسات الداعمة لبيئة . ٣٤وغيرها من أشكال التدرب في العمل الصناعية التوظيف إلى جانب زيادة فرص التلمذة
اقتصاد آلي مالئمة للنمو االقتصادي القوي والمستدام، إذا ما اقترنت باالستثمار في القطاعات االستراتيجية األقدر على 

ق الوظائف، ستساعد بلدان آسيا على االستفادة بالكامل من القدرات االقتصادية واالجتماعية لقواها العاملة في خل
  . المستقبل

–––––––– 
  . سنة ٢٤و ١٥يعني السكان المتراوحة أعمارهم بين " الشباب"تعبير    ٣٠
  .ILO: Trends econometric models, October 2010:  انظر   ٣١
  .ILO: Asia–Pacific labour market update (Bangkok, April 2011), p. 4:  انظر   ٣٢
  .http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_154215.pdf:  ح علىمتا
  : انظر   ٣٣

ILO: “Indonesian President calls for Global Coalition for Youth Employment”, ILO Press Release, 14 June 2011 
(Geneva). 

  : متاح على
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/media-centre/press-releases/WCMS_157666/lang--en/index.htm. 

  :انظر   ٣٤
ILO: Labour and social trends in ASEAN 2007: Integration, challenges and opportunities (Bangkok, 2007), p. 30. 
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على بعض البلدان ذات  هائًال إلى المستقبل، يتوقع أن يضغط النمو السريع للقوة العاملة الشابة ضغطًا وتطلعًا
الجدد إلى سوق العمل على مدى العقد  الوافدينخلق وظائف لعدد آبير من  التي ستحتاج إلى ،الدخل المنخفض والمتوسط

وباستطاعة هذه البلدان تحقيق مكسب ديمغرافي إذا ما اعتمدت المزيج الصحيح من السياسات ). ٤الشكل (المقبل 
  . االستثمارية والصناعية والتعليمية والتدريبية وغيرها

  في عدد العمال الشباب لطفرةأخرى  خ، تستعد بلدانفي حين بدأت بعض البلدان تشي :٤الشكل 

  
  .ILO: Economically active population estimates and projections (fifth edition, revision 2009) :المصدر

. شيخوخة سريعة ،في جنوب شرق آسيا بلدان شرق آسيا وبعض االقتصادات األآثر تقدمًا تشهدومن جهة أخرى، 
وتحتاج هذه البلدان إلى تعزيز الحماية االجتماعية لدعم سكانها . "الثروة" قبل تحقيق "الشيخوخة"مشكلة  فهي تواجه

إلى قطاعات تعتمد أآثر على المعرفة،  اليد العاملةالمتقدمين في السن، والقيام بتحول هيكلي لالنتقال من القطاعات آثيفة 
 وينبغي أيضًا. المتواصلرآة اإلناث في سوق العمل والتعلم ومجابهة نقص العمال من خالل زيادة مستويات مشا

  . االهتمام بالتصدي لنقص العمال من خالل اعتماد السياسات المناسبة في مجال الهجرة

  تحرير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
امل قدرات التكنولوجيا واستدامة سيقتضي تسخير آ لقد أآدت في تقريري السابق أن االنتقال إلى تنمية أآثر توازنًا

فبتحسين الوصول إلى التمويل والعمال الماهرين وبتوثيق الصالت مع المنشآت . ٣٥واالبتكار وباألساس روح المبادرة
بما فيها التعاونيات سريعة التوسع (الصغيرة وبالغة الصغر في القطاع الخاص والمتوسطة  الكبيرة، يمكن للمنشآت
صبح محرك النمو وخلق الوظائف إذ تغتنم الفرص الناشئة عن تنامي الطلب المحلي وتعمق أن ت) والمنظمات الشبيهة بها

  . التكامل اإلقليمي

الصغيرة وبالغة الصغر بكثير عدد المنشآت الكبيرة و المتوسطة ففي آسيا والمحيط الهادئ، يفوق عدد المنشآت
الصغيرة وبالغة الصغر في البلدان ذات و المتوسطة آتغير أن أغلبية المنش. وآذلك حصة القوة العاملة المستخدمة فيها

. ما يتجاهل احتياجاتها صناع السياسات والمنظمون الدخل المنخفض والمتوسط تعمل في االقتصاد غير المنظم وآثيرًا
اجئ ومن غير المف. ما تفتقر هذه المنشآت إلى فرص الحصول على التمويل والتدريب وغير ذلك من أشكال الدعم وغالبًا

–––––––– 
  .٢٨إلى  ٢٦، المرجع السابق، الصفحات من ل مستدام بالترافق مع العمل الالئق في آسيا والمحيط الهادئبناء مستقب: مكتب العمل الدولي   ٣٥
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المتوسطة والصغيرة  لمنشآتلوإعطاء األولوية . مقارنة بإنتاجية المنشآت الكبيرةون إنتاجيتها ضعيفة إلى حد آبير أن تك
أمر ضروري لزيادة  ،في صنع السياسات ومساعدتها على االنتقال من طور البقاء إلى طور االستدامة وبالغة الصغر

  . التنظيم إنتاجية االقتصاد آكل والحد من عدم

. ويمثل الوصول المحدود إلى التمويل عقبة رئيسية أمام إقامة المشاريع التجارية ونموها في االقتصادات النامية
وفي حين ساعدت ثورة التمويل بالغ الصغر المنشآت بالغة الصغر على إيجاد االئتمان، فإن احتياجات المنشآت الصغيرة 

ق طاقة المزودين بالتمويل بالغ الصغر، في حين تتجه القطاعات المصرفية بقوة نحو ما تفو متوسطة من التمويل غالبًاالو
هيمن قتصادات النامية، حيث تفي بعض اال" الوسط المفقود"وأدى ذلك إلى ظهور ما يسمى . المنشآت األآبر حجمًا

. جدًا يسيرةمتوسطة الغيرة والمنشآت بالغة الصغر والعمل األسري على العمالة، وعادة ما تكون مساهمة المنشآت الص
. ٣٦متوسطة الحصة األآبر من العمالةالوالفرق هنا واضح مع البلدان ذات الدخل المرتفع حيث تمثل المنشآت الصغيرة و

  . ويساهم هذا األمر في تفاوت األجور وفرص تنمية المهارات والحصول على وظائف في االقتصاد المنظم

ع وخلق الوظائف، ال لقطاع الخاص على االبتكار والتوسمتوسطة التابعة لالولتحرير قدرات المنشآت الصغيرة و
وهذا مهم للمنشآت الصغيرة . ٣٧أن تزيد المصارف المرآزية والمؤسسات المالية إمكانية الحصول على االئتمان من بد

  . متوسطة التي هي األآثر قدرة على النمو وخلق فرص العملالوالسيما المنشآت 

هتمام عن آثب بالبيئة التنظيمية التي يمكن أن تتيح للمنشآت التكيف مع التغيير واالبتكار والنمو ويجب أيضا اال
بعدم مالئمة البنية  باالقترانونقص اللوائح حسنة التصميم والشفافة والخاضعة للمساءلة، . ٣٨وخلق العمالة المنتجة

وآما يبينه . ة المشاريع ونموها في االقتصاد المنظمما يحول دون إقام األساسية وضعف النفاذ إلى األسواق، آثيرًا
، تبقى الهند وإندونيسيا وسري النكا متخلفة إلى حد آبير عن نظرائها من البلدان ذات الدخل المرتفع فيما يتعلق ٥ الشكل

  .بإقامة المشاريع

جز التي تعوق النمو ويعني تحسين اللوائح المتعلقة بالمشاريع العمل عن آثب مع القطاع الخاص لكشف الحوا
وتبين اإلصالحات التنظيمية األخيرة في . والتنويع ولتحديد التدخالت الالزمة مع ضمان احترام معايير العمل والبيئة

من حيث  ثمارهااألردن واإلمارات العربية المتحدة وبعض البلدان الجزرية في المحيط الهادئ أن الجهود المبذولة تؤتي 
 .٣٩ية وتوليد العمالةزيادة القدرة التنافس

. سيما في أوقات التحول الهيكلي السريع ال ،وتقتضي بيئة األعمال النشطة روح المبادرة واالبتكار واإلبداع
وخاصة منهم شباب البلدان ذات االقتصادات غير  - أن تستهدف جهود ترويج ثقافة المشاريع الشباب  ويجب أيضًا

كون روح المبادرة والنمو الشمولي بال معنى إذا تعالوة على ذلك، س .بسرعة اميةالمنظمة الكبيرة وقوى العمل الشابة الن
في المائة من النساء العامالت  ١، لم يكن سوى ٢٠٠٩وفي عام . آامًال لم تستخدم القدرات اإلبداعية لنساء آسيا استخدامًا

 ٣، مقارنة بما يناهز بأجردام موظفين يدرن مشاريعهن الخاصة باستخ) باستثناء غرب آسيا(في آسيا والمحيط الهادئ 
وآما أشرت إليه في تقريري السابق، تحتاج آسيا إلى تجاوز القوالب النمطية . ٤٠في المائة من الذآور في تلك الحالة

  . التقليدية المتعلقة بالنساء

  
   

–––––––– 
غير أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفلبين وتايلند . في قطاعات التصنيع في الهند وإندونيسيا" وسط مفقود"ُرصد وجود    ٣٦

وي تلك المسجلة في االقتصادات مرتفعة الدخل، وإن آانت مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي أضعف وفيتنام، في عمالة االقتصاد المنظم تسا
  : انظر. بشكل آبير، ويوجد أيضًا قطاع غير منظم واسع ال يوجد في االقتصادات مرتفعة الدخل

K. Yokota: “Globalization, productivity changes, and missing middle in Indonesia’s manufacturing sectors”, The 
International Centre for the Study of East Asian Development, Working Paper Series (Kitakyushu, 2008), Vol. 2008–03; 
M. Ayyagari, T. Beck and A. Demirgüç-Kunt: “Small and medium enterprises across the globe: A new database”, World 
Bank Policy Research Working Paper No. 3127 (Washington, DC, 2003); and D. Mazumdar: “Small-medium enterprise 
development in equitable growth and poverty alleviation”, paper presented at the Asia and Pacific Forum on Poverty: 
“Reforming policies and institutions for poverty reduction” (Manila, 2001), 

  .http://www.adb.org/poverty/forum/pdf/mazumdar.pdf:  متاح على
  : انظر   ٣٧

G. Sziraczki et al.: “Recovery, job quality and policy priorities in developing Asia”, in The global crisis: Causes, 
responses and challenges (Geneva, ILO, 2011), pp. 47–48. 

  : انظر   ٣٨
G. Buckley, J.M. Salazar-Xirinachs and M. Henriques: The promotion of sustainable enterprises (Geneva, ILO, 2009). 

  .٢٦و ٢٥، المرجع السابق، الصفحتان ادئمع العمل الالئق في آسيا والمحيط اله بالترافقبناء مستقبل مستدام : مكتب العمل الدولي   ٣٩
  .ILO and ADB: Women and labour markets in Asia: Rebalancing for gender equality (Bangkok, 2011):  انظر   ٤٠
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  العملمن السكان في سن  شخص ١٠٠٠لكل  الشرآات محدودة المسؤولية المسجلة حديثًاعدد   :٥الشكل 
   ٢٠٠٨في عام ) سنة ٦٤-١٥(

  
     .World Bank Group Enterprise Snapshots 2010: المصدر

في تهيئة النظام التعليمي ووضع سياسات تدعم التكنولوجيا والصناعات  وآما تقدم ذآره، تؤدي الحكومات دورًا
جات الجديدة من المهارات بصورة أسرع وفي أوقات التحول السريع يكمن التحدي األآبر في تحديد االحتيا. الجديدة
وربط التدريب . تيح للعمال اغتنام الفرص الجديدة وللمنشآت التكيف مع التكنولوجيات واألسواق الجديدة، بما يوأفضل

والمهارات  التعليم الجيد إذ يحقق االستثمار في. ٤١ضروري ، أمروتنمية المهارات بمتطلبات المنشآت وأماآن العمل
ة للعمال والمنشآت والمجتمعات، في حين يمكن للشراآات التي تربط بين الحكومات ومنظمات العمال فوائد آثير

  . أصحاب العمل ومقدمي التدريب أن ترسخ التعلم في صميم عالم العملمنظمات و

  وظائف خضراء وانتقال عادل
وإذ . إنسان على وجه األرضيمثل تغير المناخ أحد أهم قضايا عصرنا طويلة األمد، ويمكن أن يؤثر على آل 

  .٤٢إقليم آخرأآبر من أي  اإلقليم ارهانات هذ يمكن القول إنيعيش في آسيا والمحيط الهادئ أآثر من نصف سكان العالم، 

إذ تبحث  ،وما فتئت مكانة قضايا الوظائف الخضراء تتعزز في جداول أعمال السياسات في آسيا والمحيط الهادئ
وتوجد في جميع أنحاء . متكاملة لمجابهة تحدي خلق الوظائف المقترن بتحدي تغير المناخ الحكومات عن استراتيجيات

ذلك استخدام  ييستدع نول. فرص وضع سياسات جديدة مبتكرة تراعي المناخ وتدعم نمو العمالة في آن معًا اإلقليم
فال تكمن الفرص في خلق وظائف . ٤٣قليديةللمهارات والعمليات الت مبتكرًا تطبيقًا التكنولوجيا المتقدمة فحسب بل أيضًا
  . في تخضير أماآن العمل الموجودة خضراء جديدة فحسب وإنما أيضًا

ال يقل أهمية عن دور البلدان ذات الحيز األآبر من  ومنخفضة الدخل دورًا اليد العاملةوتؤدي البلدان آثيرة 
اء بواسطة برامج االستثمار الخاص أو العام السيما في خضر عملفرص  توليدإذ يمكنها . واالجتماعية الماليةالسياسات 

  .ة األساسية والمباني المستدامة واستصالح األراضيلبنيقطاعات مثل إدارة المياه والري وتهيئة ا
   

–––––––– 
  :انظر   ٤١

World Economic Forum: “Creating jobs in Asia: The entrepreneurship equation”, Session summary, World Economic 
Forum on East Asia, 12–13 June (Jakarta, 2011).  

  .www.weforum.org/node/100251:  متاح على
   .ADB: Asia 2050: Realizing the Asian Century, op. cit., p. 25 :  انظر   ٤٢
  .ILO: Green jobs programme for Asia and Pacific, Background Brief No. 1, Aug. (Bangkok, 2011) :  انظر   ٤٣
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  :وتبرز االتجاهات الحديثة ما يلي

وستكون بذلك األآثر . اقةمن أمريكا الشمالية واالتحاد األوروبي آأآبر مستهلك للط يتوقع أن تتجاوز آسيا آًال  
 . ٤٤باتجاهات واردات الطاقة واألآثر قدرة على التأثير فيها تأثرًا

، أو هي معرضة لإلتالف، من جراء إزالة الغابات على نحو مكثف اإلقليمُأتلفت بالفعل ماليين موارد الرزق في   
 .ياتوفقدان التنوع األحيائي وتعرية التربة وتسمم المياه وسوء إدارة النفا

القصوى ماليين الوظائف في الزراعة ويمكن أن يقوض ذلك  المناخيةيهدد ارتفاع درجات الحرارة واألحداث   
والجمهورية آما هو الحال في دول عربية مثل األردن والمملكة العربية السعودية  ،األمن الغذائي في المستقبل

 . العربية السورية

للخطر هي األخرى بسبب  تتعرض لى نحو متزايد الوظائف والنواتج،التي تترآز فيها ع المراآز الحضرية  
وتوجد ست من أآبر مدن العالم الثماني . القصوى وارتفاع مستويات البحر ومخاطر أخرى المناخيةاألحداث 

 .المعرضة لتلك المخاطر في آسيا والمحيط الهادئ

ادة الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية وعلى الفوز وسيعتمد مستقبل القدرة التنافسية آلسيا ورفاه شعوبها على زي
أن تتصدى للفرص  من وال بد للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية. ٤٥بالسباق العالمي نحو مستقبل منخفض الكربون

  . تحول أنماط االستهالك واإلنتاج والعمالةعن عن تغير المناخ ذاته و على السواء والتحديات الناشئة

وبعبارة أخرى، يجب أن يكون . منصفًا ن يكون هذا االنتقال إلى مجتمع مستدام ومنخفض الكربون انتقاًالويجب أ
فسينجم عن إعادة الهيكلة االقتصادية واالجتماعية أثر عميق على العمال والمشاريع والمجتمعات المحلية، . عادًال انتقاًال

  . ٤٦زيع الفوائدومزيج السياسات السليم ضروري لتقاسم التكاليف وتو

وسيتعين على الهيئات المكونة، آي تكون قادرة على . ٤٧ويكتسي الحوار االجتماعي أهمية حاسمة في هذه النقلة
المشارآة بفعالية في الحوار االجتماعي المتعلق بهذه المسائل، أن تكون مزودة باألدوات المناسبة لتوقع التحوالت في 

  .ييم األثر على العمالة والفرص الناشئة عن السياسات الخضراءأسواق العمل واتجاهات المهارات وتق

. وسيحتاج عمال آثيرون إلى مهارات جديدة للتعامل مع التكنولوجيات المتغيرة والوصول إلى فرص العمل
من  متوسطة إلى مساعدة على التكيف مع السياسات واللوائح البيئية واالستعداد لالستفادةالوستحتاج المنشآت الصغيرة و

ويرجح أن يفضي دعم تخضير هذا القطاع إلى خلق عدد آبير من الوظائف الخضراء، رغم أن أشكال اإلنتاج . الحوافز
  . الجديدة يمكن أن تكون مصحوبة بمخاطر جديدة يجب عدم إغفالها

  .ن خلق الوظائف الخضراء يستدعي االهتمام بجميع أبعاد العمل الالئقإوخالصة القول 

  لكوارث وإدارة المخاطر بالترآيز على السكاناالنتعاش من ا
ينبغي أن يكون تحسين قدرة البلدان على إدارة النتائج االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن الكوارث الطبيعية 

 ا اليابان والزلزال الذي ضرب الصينتان اجتاحتوالكارثة النووية الل العاتية تسوناميفموجة  .من استراتيجية شاملة جزءًا
ولقد تعرضت آسيا . اإلقليمتذآير صارخ بهشاشة  ، إنما هيباآستان والفلبين وتايلند التي اجتاحت فيضاناتالونيوزيلندا و

  .٤٨)٦انظر الشكل (من حيث خسارة األرواح واألضرار االقتصادية  ،في العقد الماضي لبعض من أشد آوارثها تدميرًا
   

–––––––– 
  .ADB: Asia 2050: Realizing the Asian Century, op. cit., p. 71:  انظر   ٤٤
  : لالطالع على المزيد من المناقشات، انظر   ٤٥

World Bank East Asia and Pacific Economic Update 2011, Volume 2: Securing the present, shaping the future 
(Washington, DC, 2011), pp. 57–63. 

، بناء مستقبل مستدام بالترافق مع العمل الالئق في آسيا والمحيط الهادئ: مكتب العمل الدولي: لالطالع على المزيد من التفاصيل، انظر   ٤٦
  .٤٥-٣٥المرجع السابق، الصفحات 

  :انظر   ٤٧
ILO: Promoting decent work in a green economy, ILO background note to UNEP: Towards a green economy: Pathways 
to sustainable development and poverty eradication (Geneva, 2011). 

، مثل الحرب في أفغانستان واالضطرابات السياسية والنزاعات في "لكوارث من صنع اإلنسان"تجدر اإلشارة إلى أن اإلقليم معرض أيضًا    ٤٨
  . ن وميانمار، وقد تسببت في نزوح ماليين الناس الذين يعيشون في الفقر ومن دون حماية تذآربلدان مثل باآستا
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  اإلقليمع مدمر على وق آوارث طبيعية آان لها مؤخرًا  :٦الشكل 

  
  ,WHO Collaborating Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED): The International Disaster Database (EM-DAT)  :المصدر
  .www.emdat.be: متاح على

لعام والخاص، وثيقين بين القطاعين ا ة تقتضي شراآات وتنسيقًاأن االستجابات الفعلي الكوارثتعلمنا من هذه و
وإعادة  انتعاشًا يتمحور حول موارد الرزقو ددة الهدفوتدابير حماية اجتماعية مح حذرًا وتخطيطًا وبنية أساسية عتيدة

 االنتعاشتأهب ووعلى الشرآاء االجتماعيين أداء الدور األساسي المنوط بهم في تحسين ال. رآز على العمالةتبناء 
  .  وأفضل أسرعبشكل " النهوض"ويمكن للعمل الالئق أن يساعد المجتمعات على . وإعادة البناء

  تعزيز التكامل والتعاون اإلقليميين
يتيح فرص آما  .وشموًال قيادة عولمة مستدامة أآثر عدًال لإلقليم تخّولههائلة  يتيح التعاون اإلقليمي القوي فرصًا

  . تشجع العمل الالئق والعدالة االجتماعية من شأنها أن القائمة وإقامة شراآات جديدة تدعيم الشراآات

التطبيق الفعلي للحوار والشراآة اإلقليميين في اإلجراءات الجماعية التي اتخذت من أجل  لىوتجّلى مثال ع
دا، وقال هاروهيكو آورو. سيويينآلعلى ماليين العمال ا ٢٠٠٩- ٢٠٠٨التخفيف من آثار األزمة المالية العالمية للفترة 

ويمكن إيجاد أمثلة أخرى في . ٤٩سيويةآلالنزعة اإلقليمية ا" شرارة"ن األزمة مثلت إرئيس مصرف التنمية اآلسيوي، 
  . مجاالت التجارة والبنية األساسية واالستقرار المالي وهجرة اليد العاملة وتغير المناخ واألمن فيما يتعلق بالغذاء والطاقة

 اإلقليموبذل . محرك الرئيسي للتكامل فيما بين بلدان آسيا والمحيط الهادئ هو التجارة في السلع والخدماتوال
ويمكن أن تساهم األسواق . العمال تنقل مفتوحة لتشجيع التجارة واالستثمار وحرآة هجبارة في اإلبقاء على حدود جهودًا

لة إذا ما ُوجدت إجراءات تكميلية على الصعيدين الوطني المفتوحة في تحقيق النمو ونتائج أفضل من حيث العما
والسياسات التجارية وسوق العمل وتدابير الحماية . واسع النطاق لمكاسب التجارة ًاضمن تقاسمتواإلقليمي تيّسر التكيف و

–––––––– 
  : انظر   ٤٩

H. Kuroda: European and Asian integration: Achievements and challenges, Opening remarks at the European 
Commission (Brussels, 2008). 
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يق التكامل ويمكن أن يساعد اإلقرار بهذا التفاعل على ضمان أن ينطوي تعم. عناصر تتفاعل بشكل وثيق ،االجتماعية
  . ٥٠اإلقليمي من خالل التجارة على تأثيرات إيجابية مهمة بالنسبة إلى النمو والعمالة على حد سواء

أهمية  يشدد علىبشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة  ٢٠٠٨التذآير بأن إعالن عام  ومن المهم أيضًا
أن انتهاك المبادئ : "... ، حيث يذآرفي نظام تجاري مفتوح في إتاحة فرص متكافئة معايير العمل المعترف بها دوليًا

وأن معايير ... والحقوق األساسية في العمل ال يمكن أن يستشهد به أو أن يستخدم بشكل آخر آميزة نسبية مشروعة 
  . دفالهويمكن أن تدعم منظمة العمل الدولية بشكل مفيد هذا . ٥١"العمل ينبغي أال تستخدم ألغراض تجارية حمائية

وتوجد إمكانات هائلة لتحقيق النمو االقتصادي وخلق الوظائف عن طريق الحد من العوائق التجارية غير 
المحلية اآلسيوية وتطوير أسواق ناجعة لرأس المال توجه االدخارات  واللوائح التعريفية المتصلة بالخدمات واإلمدادات

لخلق  ضخمةلك بناء نظم نقل جديدة تنطوي على إمكانات الضخمة نحو االستثمار في البنية األساسية، بما في ذ
  .الوظائف

ويعمل . وإلى جانب التجارة واالستثمار، أصبحت البلدان تتصل فيما بينها بشكل متزايد من خالل الهجرة الدولية
يمغرافية لعدد بفعل االتجاهات الدويتوقع أن يرتفع هذا ا. ٥٢سيوي خارج بلدانهم األصليةآمليون عامل  ٢٥أآثر من 

فرصة لتحسين حماية ويتيح التعاون اإلقليمي . وتأثيرات تغير المناخ والفوارق في الدخل ومشاآل األمن البشري
ل التحويالت على نحو أآثر وتوصي جتماعية الهامة للعمال المهاجرينواإلقرار باإلسهامات االقتصادية واال المهاجرين

وسيكون هذا العنصر األخير أآثر مصداقية وعميم الفائدة من خالل تطبيق . وتعزيز إدارة هجرة اليد العاملة فعالية
اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين وترويج اإلطار متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة 

  . اليد العاملة

مهم النظر ال إلى االستقرار المالي فحسب ومن ال. للحفاظ على االستقرار المالي والتعاون اإلقليمي ضروري أيضًا
ومن شأن . آيف يمكن أن يستجيب هذا النظام بشكل أفضل إلى احتياجات العمال واألسر والمجتمعات مسألة وإنما إلى

التدفقات السريعة لرأس المال نحو البلدان النامية في آسيا خالل األعوام األخيرة، وخطر تراجعها المفاجئ، أن يخلق 
وبالنظر إلى تأثير عدم استقرار االقتصاد الكلي في الفقر والعمال المستضعفين، فإنه ال بد . االقتصادي التقلبمن  المزيد

وينبغي االهتمام من جديد، ضمن مبادرات أخرى، في الحوار االجتماعي . من تنسيق السياسات اإلقليمية على نحو أفضل
  . ٥٣وال وإنشاء صندوق نقد إقليميوإدارة معدالت الصرف وتدابير مراقبة رؤوس األم

ويمكن . بون وخلق وظائف خضراءويمكن أن يسّرع التعاون اإلقليمي التحول إلى أنشطة اقتصادية منخفضة الكر
وبما أن الفقر يتهدد . قدوة عالمية في إيجاد حل إقليمي للتحدي طويل األمد المتمثل في أمن الغذاء والطاقة اإلقليمكون أن ي

تبّين و. سياسية واجتماعية مسألة فإن أمن الغذاء والطاقة ليس مسألة اقتصادية فحسب وإنما أيضًا ،الناسالماليين من 
  :عودة أزمة الغذاء والطاقة الحاجة إلى إجراءات جماعية

ارتفع مؤشر منظمة  ٢٠١١يونيه / ، وفي حزيران٢٠١٠زادت أسعار األغذية العالمية بسرعة منذ بداية عام   
 . ٥٤في المائة مقارنة بما آان عليه قبل سنة ٣٩زراعة بشأن أسعار األغذية بنسبة األغذية وال

وزيادة أسعار . زيادة أسعار األغذية، فضًال عن تأثيرها في الفقراء، تهدر المكاسب اإلنمائية صعبة التحقيق  
قد يظلون ) آسيا باستثناء غرب(مليون شخص إضافي في آسيا والمحيط الهادئ  ٤٢األغذية والطاقة تعني أن 

 . ٢٠١٠٥٥مليون عامل آخرين عانوا منه بالفعل في  ١٩، إضافة إلى ٢٠١١يعانون من الفقر في 

–––––––– 
  : انظر   ٥٠

OECD, ILO, World Bank and WTO: Seizing the benefits of trade for employment and growth, Report prepared for 
submission to the G20 Summit Meeting Seoul, 11–12 November 2010. 

  .www.ilo.org/public/libdoc/jobcrisis/download/g20_seoul_report.pdf:  متاح على
، اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة: يمكتب العمل الدول   ٥١

  : متاح على الرابط اإللكتروني. ١٠، الصفحة )٢٠٠٨جنيف، (السابعة والتسعين، 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@cabinet/documents/publication/wcms_099766.pdf. 

  .١٢٧، المرجع السابق، الصفحة بناء مستقبل مستدام بالترافق مع العمل الالئق في آسيا والمحيط الهادئ:  مكتب العمل الدولي   ٥٢
  .ADB: Institutions for regional integration: Toward an Asian economic community (Manila, 2010):  انظر   ٥٣
  .FAO: World food situation: FAO Food price index (July 2011):  انظر   ٥٤

  ./http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en:  متاح على
  :انظر   ٥٥

UNESCAP: Economic and social survey of Asia and the Pacific 2011. Sustaining dynamism and inclusive development 
(Bangkok, 2011), p. viii. 
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  مضي قدمًاال

، السيما فيما يتعلق برسم أي وقت مضىبات برنامج العمل الالئق، وأهدافه المترابطة والتآزرية، أآثر أهمية من 
ويجب أن يساهم هذا النمط الجديد في عدالة . العمل الالئقمع  الترافققتصادي بيحقق النمو اال اإلقليمنمط تنمية جديد في 

غرب آسيا،  في وآما يتجلى من وضع البلدان العربية. في الوقت ذاته االستدامة البيئية يضمناجتماعية وعولمة عادلة و
ة على عقد اجتماعي يتمثل في المسؤولية قائم ،عالقة جديدة بين الدولة والمواطنإلى تنمية جديد للنموذج  ستندينبغي أن ي

 إدارةعتماد على نظام باالدولة القانون سيادة الجديد االجتماعي وينبغي أن يضمن هذا العقد . المتبادلة والمساءلة
  . العدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية أساسه شمولية، اجتماعية اقتصادية

عقد الجهود المبذولة لتحقيق أهداف  ارب والدروس المستخلصة منالتج نستند إلىيجب أن  نمضي قدمًاإذ ونحن 
تباين، شديدة الوالظروف الوطنية المتنوع  اإلقليموبالنظر إلى طابع . للعمل الالئق واألهداف اإلنمائية لأللفية آسيا

  . متباينةاإلجراءات المحددة و المواقيت فستكون

  :هي ،ثة واسعة ومترابطةوعلى الصعيد الوطني يمكن تحديد مجاالت عمل ثال

  التنسيق فيما بين سياسات االقتصاد الكلي والعمالة والحماية االجتماعية  "١"
 ،الكلي والعمالة والحماية االجتماعية إن خلق المزيد من االتساق على الصعيد الوطني فيما بين سياسات االقتصاد

أمر ضروري لدى وضع  ،ظمة العمل الدوليةآما يشدد على ذلك الميثاق العالمي لفرص العمل الصادر عن من
. وحماية اجتماعية ذات موارد آافية مد على استثمار منتج ونمو غني بالوظائفاستراتيجيات فعالة بشأن العمل الالئق تعت

د واإلقرار بدور الحماية االجتماعية، إلى جانب العمالة المنتجة، في الحد من الفقر وتيسير التغير الهيكلي وتعزيز صمو
  . الماليةالمجتمعات أمام الصدمات، أمور ينبغي أن ترسي بشكل تدريجي أرضية للحماية االجتماعية في إطار االستدامة 

وينبغي أن تشمل العناصر الرئيسية لتحسين تنسيق السياسات فيما بين االقتصاد الكلي والحماية االجتماعية 
  :يلي ما

 .ونقدية سليمة ماليةلنسبة إلى االقتصاد الكلي إلى جانب سياسات ذا أولوية با جعل العمالة الكاملة هدفًا  

متوسطة والمنشآت بالغة الصغر إلى االئتمان واالستثمار عن طريق تحسين التيسير وصول المنشآت الصغيرة و  
 .إدماجها المالي

ثار مختلف سياسات اإلنفاق ، بتحديد آالمعتاد وضع أولويات الميزانية من خالل القيام، آجزء من العمل البرلماني  
 .الحكومي والسياسات الضريبية على العمالة والمسائل االجتماعية

 .المستضعفين أشدللظروف الوطنية، ببناء وتعزيز أرضية للحماية االجتماعية لفائدة  القيام، وفقًا  

عض البلدان حيال التصدي السياسات، آما تجّلى في نهج ب تصميم وتنفيذضمان مشارآة الشرآاء االجتماعيين في   
، باعتماد ميثاق عالمي لفرص العمل على الصعيد الوطني في إندونيسيا مثًال لألزمة العالمية، من خالل القيام

 . في األردن التشغيلومنغوليا ووضع استراتجية وطنية بشأن 

  العمالة المنتجة والمنشآت المستدامة وتنمية المهارات  "٢"
دام على تجديد االهتمام باحتياجات المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر، يتوقف تحقيق مستقبل مست

  .بما في ذلك لفائدة الشابات والشبان رها في تحريك النمو وخلق الوظائفبالنظر إلى دو

وينطوي تحسين اإلنتاجية وتوفير ظروف عمل أفضل على أهمية بالنسبة إلى القدرة التنافسية للمنشآت وتشجيع 
  .الوظائف الخضراء وينبغي استحداث الفرص لتعزيز روح المبادرة والعمالة الريفية ودعم .على حد سواء الالئق العمل

وبالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر، يعّد التعليم والمهارات أمورًا أساسية لتحسين اإلنتاجية 
على وجه الخصوص تبعات خطيرة  في مهارات الشباب ستثمارويمكن أن يكون لسوء اال. والتنمية البشرية واالجتماعية

وبالتالي، ينبغي أن . تحبس الشباب في وظائف متدنية المهارات واإلنتاجية، وتمنع األطفال من الذهاب إلى المدرسة
  :تشمل األولويات في هذه المجاالت ما يلي
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، وبخاصة عن )بما فيها التعاونيات(ة والمتوسطة ترويج بيئة تمكينية للمنشآت المستدامة، السيما المنشآت الصغير  
 . طريق الحد من األعباء اإلدارية والتنظيمية وجعل النظام الضريبي أآثر مؤاتاة لالستثمار الحقيقي

 .  تشجيع روح تنظيم المشاريع، بما في ذلك لفائدة الشابات والشبان  

لضرورية لنمو قوي ومتوازن ومستدام، بما في ذلك عن تزويد القوة العاملة، بما في ذلك الشباب، بالمهارات ا  
 . طريق إشراك العمال وأصحاب العمل في وضع برامج تدريبية وتعزيز خدمات التوظيف العامة

ال سيما في االقتصاد غير المنظم والمنشآت ) بما في ذلك السالمة والصحة المهنيتان(تحسين ظروف العمل   
ويمكن إيالء االهتمام لالرتقاء . راك الشرآاء االجتماعيين المعنيين في الحوارالمتوسطة، عن طريق إشالصغيرة و

 .ببعض البرامج التجريبية لمنظمة العمل الدولية في هذه المجاالت

، بتحسين إنتاجية العمل وتشجيع النمو األخضر والوظائف تعزيز التنمية الريفية والزراعية، من خالل القيام مثًال  
 .د حماية اجتماعية ابتكارية بالنسبة إلى العمال في هذه القطاعاتالخضراء واعتما

  الحقوق في العمل والحوار االجتماعي  "٣"
يمثل احترام المبادئ األساسية والحقوق في العمل حجر الزاوية في برنامج منظمة العمل الدولية المتعلق بالعدالة 

  . ضرورية لتشجيع النمو الفعالالمؤسسية القدرات البناء فهو أساس . االجتماعية ومساهمته في تحقيق عولمة عادلة

في الهيئات المكونة  إلى صوت االقتصاد الحقيقي، ممثًال اإلصغاء آليًا الالئق في العمل العجزويستدعي سد 
  .ةوهذا شرط من شروط صنع السياسات المتوازن. الثالثية لمنظمة العمل الدولية

تهالك المحلي والصادرات على حد سواء سيقتضي اتخاذ تدابير تحسن من وزيادة توازن النمو على أساس االس
أآبر في تحديد  وتحقيق ذلك يحتاج إلى أن يؤدي الشرآاء االجتماعيون دورًا. مواآبة زيادة األجور لزيادة اإلنتاجية

 منظمات أصحاب العملتعزيز مؤسسات سوق العمل، بما فيها وزارات العمل والعمالة و ويعني هذا األمر أيضًا. األجور
  .ومنظمات العمال

  :العمل في المجاالت التالية من المهم تحسين اإلدارة السديدة لسوق ،وبالتالي

تكثيف الجهود المبذولة للتصديق على معايير العمل األساسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن اإلدارة السديدة   
 .وتطبيقها

 . فيها المفاوضة الجماعية وتحديد األجور الدنيا تحسين آليات وضع األجور، بما  

ودعم تفتيش العمل . تعزيز المؤسسات واإلجراءات للحيلولة دون حدوث منازعات وحلها بشكل عادل وسريع  
 . آأداة حاسمة للتوفيق بين احتياجات العمال من حيث السالمة والحماية وشروط اإلنتاجية والقدرة التنافسية

. العمل لتمكين المنشآت من خلق وظائف الئقة والحد من الطابع الهش وغير المنظم للوظائفتحسين قوانين   
في  في ذلكوجدير بالذآر أن إصالح قانون العمل يمثل مسألة سياسية ذات أهمية بالنسبة إلى بلدان عديدة بما 

  . منطقة المحيط الهادئ، وقد عززت الصين مؤخرًا لوائحها المتعلقة بعقود العمل

تعزيز قدرات منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل لتمثيل أعضائها وخدمتهم، وبناء آليات فعالة للحوار   
وينبغي تحديدًا إيالء اهتمام خاص إلى تزويد الهيئات . االجتماعي والمفاوضة الجماعية على مستويات مختلفة

اسات االقتصاد الكلي على العمالة واستباق المكونة بالمعارف واألدوات الالزمة لتقييم التأثير المحتمل لسي
 .التغييرات التي ستطرأ على المهارات وأسواق العمل مع االنتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون

وقد . السياسات فيما بين األهداف االقتصادية واالجتماعية اتساقمن تحسين  ال بد أيضًا ،وعلى الصعيد اإلقليمي
  :تتضمن األولويات ما يلي

السياسات فيما بين المنظمات اإلقليمية في طائفة من المجاالت، وبخاصة تلك التي تربط طموحات  اتساقتحسين   
وهذا حاسم في النهوض بالبعد االجتماعي للتكامل . الشعب إلى العدالة االجتماعية بإدارة األسواق اإلقليمية

أمم جنوب شرق آسيا مساعدة منظمة العمل الدولية ويتجسد أحد األمثلة الحديثة في طلب أمانة رابطة . اإلقليمي
 .سيوي لبناء قدرات تقييم تأثير التجارة على العمالة على الصعيدين اإلقليمي والوطنيآلومصرف التنمية ا

وقد يتضمن ذلك تقاسم الدروس . تعزيز التعاون اإلقليمي بشأن تغير المناخ والتخفيف من تدهور البيئة  
 .العادل االنتقالتشجيع الوظائف الخضراء و المستخلصة، بما فيها

كوارث الطبيعية، السيما من خالل تدابير رامية إلى إعادة البناء للتحسين التعاون من أجل التصدي بشكل فعلي   
 .ترآز على سبل الرزق والعمالة االنتعاشو
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طنية لبلدان المنشأ والمقصد على حد تقديم الدليل على المساهمة االقتصادية للعمال المهاجرين في االقتصادات الو  
 . سواء، ودعم تحسين اإلدارة السديدة لهجرة اليد العاملة، بما في ذلك تحسين الحوار وحماية حقوق المهاجرين

 . العمال وأصحاب العمل في العمل المرتبط بالمنظمات اإلقليمية تقوية صوت  

 اإلقليم في المائة، وقد يبلغ عدد سكان ٤٠عالمي نسبة قد تفوق مساهمة آسيا في االقتصاد ال ٢٠٢٠وبحلول عام 
المزيد من الزعامة فستتاح لهم  يتولونسيويون تأثيرهم الناشئ وآلوإذ يمارس القادة ا. ٥٦حوالي ثالثة أخماس سكان العالم

  . البرنامج العالمي صدارةضمان إدراج مسائل العمالة والمسائل االجتماعية في  ،ومسؤولية ،فرصة أيضًا

في ترويج االزدهار  لإلقليمويمكن أن تتيح مؤسسات إقليمية قوية منصة لتعزيز وتحسين التأثير العالمي 
. وسيتضمن ذلك التأثير في النظم المالية والتجارية الدولية وفي إطار إدارة المناخ. االقتصادي والتالحم االجتماعي

ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ومنتدى  ٣آسيا زائد ويمكن تعزيز المؤسسات القائمة مثل رابطة أمم جنوب شرق 
  . جزر المحيط الهادئ لكي تكون منتديات إقليمية للحوار السياسي بشأن مسائل العمالة والمسائل االجتماعية

  دور منظمة العمل الدولية
ا على تحقيق أهداف لدعم الهيئات المكونة في مجاالت محددة، ومساعدته جاهزًا همن جهتيجب أن يكون المكتب 

من باب األولوية، الترآيز  ويجب. قليمية محددةلظروفها الوطنية المختلفة وسياقات إقليمية وشبه إ العمل الالئق وفقًا
على االستجابة إلى  ةقادر مثًال منظمة العمل الدوليةكون وينبغي أن ت. رات الهيئات المكونةبشكل منهجي على بناء قد
األساسية في العمل، وباقي معايير العمل ذات الصلة التي ينبغي أن  والحقوق طبيق المبادئطلبات المساعدة على ت

تكون منظمة العمل وينبغي أن . وتحسن االقتصادات التنافسية رية منفتحة وتبقي على زيادة اإلنتاجيةتؤسس لظروف تجا
  . السلع األساسيةمن ارتفاع أسعار  نالعاملي في الحوار االجتماعي بشأن حماية الفقراء أيضًا الدولية منخرطة

على إسداء خدمات المشورة إلى  وللمساهمة في تصميم أنماط نمو أآثر آفاءة، يجب أن يكون المكتب قادرًا
وتشمل المجاالت األخرى التي ستكون فيها . الهيئات المكونة في مجاالت آاإلنتاجية واألجور والمفاوضة الجماعية

الالزم إلرساء أرضيات الحماية  الماليتحديد التكاليف والتيسر المادي والحيز  :ما يلي ،ةمالمشورة ذات مساهمة قّي
وضع برامج لتشجيع العمالة الجيدة بواسطة المنشآت مفيدة والمجدية من حيث التكلفة؛ نظم تنمية المهارات الالجتماعية؛ ا

  .متوسطةالالصغيرة و

في االستجابة إلى طلبات الهيئات المكونة  العمل الدولية نظمةمالجوانب المهمة األخرى من عمل  وسيتمثل أحد
ودعم ) وخارجه اإلقليممن (على البيانات والمعارف والتحاليل المحدثة بشأن القضايا والسياسات والممارسات الجيدة 

  .وتحسين النظم اإلحصائية الالزمة لوضع السياسات استحداثمبادراتها الرامية إلى 

مع المنظمات الوطنية واإلقليمية المختصة من أجل تعزيز  شراآات أيضًاال لى التعاون وإقامةإالمنظمة  تعمدوس
  . السياسات والبحوث المشترآة واالستجابة إلى الطلبات الناشئة مثل تحسين تقاسم المعارف اتساق

. هداف اإلنمائيةوستعمل جاهدة على تعميق وتوسيع الشراآات التي تربط واليتها في مجال العمل الالئق باأل
في  مهمًا دورًا) آتلك التي تجمع بين منظمة العمل الدولية وأستراليا واليابان وجمهورية آوريا(وأّدت برامج التعاون 

ويمكن االرتقاء بهذه البرامج واستخدامها إلرشاد عملية وضع . عمليًا هجه تطبيقًاإتاحة تطبيق مبادئ العمل الالئق وُن
  . تظل تلك اإلجراءات عناصر رئيسية في استراتيجيات النهوض ببرنامج العمل الالئقوس. السياسات الوطنية

 الستكمالآوسيلة  لمثلثفي سبيل توسيع التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون ا خاصًا وسيبذل المكتب جهدًا
تفاق شراآة لدعم التعاون بين ا وأبرمت سنغافورة ومنظمة العمل الدولية مؤخرًا. بين الشمال والجنوب القائمة الترتيبات

بلدان الجنوب في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، آما أقامت المنظمة شراآات للتعاون بين بلدان الجنوب مع البرازيل 
  .في دعم التعاون بين بلدان الجنوب مهمًا دورًا وتؤدي الصين أيضًا. والهند وجنوب أفريقيا

بما فيها اللجان اإلقليمية والمنظمات  ،أسرة األمم المتحدة إلى جانب ويجب أن يواصل المكتب تدعيم التزامه النشط
في المناقشات  والمساهمة مواصلة السعي إلى تحقيق اتساق السياسات والعملياتويمكن أن يشمل ذلك . الدولية األخرى

  .والمشارآة في أعمال مشترآة أخرى المتعلقة باإلصالح وإذآاء الوعي بالهيكل الثالثي

–––––––– 
  : تقديرات مكتب العمل الدولي استنادًا إلى   ٥٦

IMF: World Economic Outlook Database (April 2011) and United Nations: World Population Prospects, the 2010 
Revision database. 
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ه الظروف العصيبة، سيتعين على المكتب أن يواصل آفاحه من أجل زيادة الكفاءة والفعالية بوسائل منها وفي هذ
العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، وفي إطار بشأن  ٢٠٠٨اإلدارة القائمة على النتائج، آما دعا إليه إعالن عام 

  . دافع عنهاراءات دون السهو عن القيم التي يجاإل تحديد األولويات فيالعمل مع الهيئات المكونة على 

  خاتمة
وفي هذا السياق، تكتسي التوجيهات . تعج بيئة اليوم بالفرص لكنها محفوفة بانعدام التيقن في آسيا والمحيط الهادئ

ة، أهمية جتماعية من أجل عولمة عادلالعدالة االبشأن  ٢٠٠٨النابعة من قيم منظمة العمل الدولية، آما ذّآر بها إعالن 
إلى إعادة توازن نموها للخروج من ربقة الدخل المتوسط وانتشال  اإلقليموإذ تسعى بلدان . أآبر من أي وقت مضى
تحديد مسار إنمائي جديد يقوم على الحقوق والحريات  إلى آما في حالة الدول العربية تسعى مواطنيها من الفقر، أو

العمل الالئق والعدالة االجتماعية بالترافق مع الدولية بشأن النمو االقتصادي  الديمقراطية، توفر استراتيجية منظمة العمل
يقوم على العناصر الفاعلة الرئيسية في االقتصاد الحقيقي وينبع من هذه العناصر ويطبق على جميع  إطار عمل مهمًا
  .مستويات التنمية

عملية إنشاء نموذج إنمائي جديد أساسه  مام قيادةتولي زبين قدرته على يآي  اإلقليممتاحة أمام وهذه فرصة ثمينة 
سيا والمحيط الهادئ سيساعد على توجيه مساهمة منظمة العمل آلوهذا االجتماع اإلقليمي الخامس عشر . العمل الالئق

  .الدولية نحو بلوغ هذا الهدف

  

  




