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 تمهيـد 

  بناء مستقبل مستدام بالترافق مع العمل الالئق
ولم يسلم اإلقليم من أثر األزمة المالية . اضطرابات جمة منذ االجتماع اإلقليمي األخير، شهد االقتصاد العالمي

لوظائف على نطاق واسع افقدان بواالقتصادية، التي سرعان ما عصفت بعالم العمل وتمثلت بضائقة عانت منها المنشآت و
  .وانتشار العمالة غير المنظمة وانخفاض دخل األسر المعيشية

وقد اتسم . هاستجمع اإلقليم قواه بسرعة نسبيًا من الناحية االقتصادية، وهو اآلن في طور انتعاش اقتصادي يعتد بو
التزام الحكومات ومنظمات  وآان هناك أمثلة على. العمل الالئقإطار ب مسترشدًابدور رائد في تنفيذ استراتيجيات االنتعاش 

وذلك عن  جعل العمالة والحماية االجتماعية عنصرين أساسيين في االنتعاش المستدام،بأصحاب العمل ومنظمات العمال 
وفي وجه األزمة االقتصادية، لجأت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية إلى نهج . الجتماعياستخدام أداة الحوار ا طريق

وقد استلهمت االستجابات لألزمة . ألزمةلمواجهة ااالستجابة  فيالميثاق العالمي لفرص العمل، وطبقت برنامج العمل الالئق 
من تدابير السياسة العامة الواردة في الميثاق العالمي لفرص في آسيا والمحيط الهادئ، على المستويين الوطني واإلقليمي، 

 ترسي جذورها وتترافق باحتماالتمفاهيم النمو األخضر  إذ ها هي جلية،األزمة  تاحتهاأوقد باتت الفرصة التي . العمل
  .النهوض بالوظائف الخضراء الالئقة

، يقَدر أّن النمو االقتصادي في ٢٠١٠وفي . المي هشدورًا مهمًا في مساندة اقتصاد عاليوم وتؤدي دينامية اإلقليم 
وتشير آخر اإلحصاءات من . في المائة ٣٫١في المائة، وإن ببعض التباينات، في حين شهد العالم نموًا بلغ  ٧٫٥اإلقليم بلغ 

وقد . قبل حدوث األزمة البطالةع مستويات العمالة والعودة إلى المستويات التي آانت عليها لدان النامية في اإلقليم إلى توسالب
إلى ، التي دفعت بالبلدان ١٩٩٨-١٩٩٧تأثر االنتعاش السريع نسبيًا بالخبرة المكتسبة من األزمة المالية اآلسيوية في الفترة 

ثر تنظيم أسواقها المالية على نحو أفضل وتعزيز اقتصاداتها وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية والحوار االجتماعي للحد من أ
  .واستمرار النمو المتين في الصين والهند آان أساسيًا في عملية االنتعاش. األزمة

االجتماع  أن أقرفقد سبق . للنوم على األمجادأن تكون سببًا  يمكنغير أّن مؤشرات العودة إلى الوضع ما قبل األزمة ال 
د بمنافع آثيرة بما فيها تخفيضات يعتد بها في الفقر، اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر بأّن النمو االقتصادي المتين، الذي يعو

الشابات والشبان معرضون للبطالة بنسبة : من قبيل ما يلي - يترافق أيضًا بمواطن عجز آبرى في العمل الالئق في اإلقليم
في  ٦٠ر عامل أو مليا ١٫١وحوالي . البالغين؛ استمرار أوجه انعدام المساواة بين الجنسين نسبة بطالةثالث مرات تفوق ب

من الفقراء العاملين في تقريبًا في المائة  ٧٣المائة من عمال اإلقليم منخرطون في العمالة المستضعفة، ويستأثر اإلقليم بنسبة 
وقد . دوالر أمريكي في اليوم الواحد ١٫٢٥مليون عامل يعيشون مع أسرهم في حرمان آبير بأقل من  ٤٢٢العالم، مع وجود 
الخارجية في السنوات األخيرة لكّن إطار إدارة الهجرة لم يواآب وتيرتها، مما أفضى إلى بروز شواغل بشأن  تكاثرت الهجرة

عدد تزايد في حين آان  من باب التحديات،احترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل اتساع وبقي . اإلساءة واالستغالل
  .هيئات تسوية النزاعات، دليًال على مواطن الضعف في إدارة سوق العملستنفد قوى ت التي نزاعات العمل الجماعية والفردية

على االقتصادات وأسواق العمل في اإلقليم، مما  جسيمهذا الوضع تطورات أخرى يمكن أن يكون لها أثر  ضاعفوي
تصادات المتقدمة في ولم تنتعش أسواق العمل في االق. م االستقرار االجتماعي ويقوض استدامة النمو االقتصادياعدانيؤجج 

اإلقليم آليًا؛ والتضخم في تزايد سريع في بلدان آثيرة يحفزه ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع؛ واالستثمار األجنبي يتدفق 
مفاجئ في تلك التدفقات؛ وتزيد التوترات العالمية  انقالبإلى اإلقليم، مما يؤدي إلى بروز شواغل بشأن فقاعات األصول و

  .سعار الصرف من خطر زيادة النزعة الحمائيةبشأن أ
تغير المناخ وما لذلك من عواقب وخيمة  واقعباإلضافة إلى ذلك، آان على اإلقليم أن يواجه أتون الكوارث الطبيعية و

  .على األرواح وسبل العيش
عكس توازنًا أفضل بين نمط نمو ي: وتبرز جميع هذه العوامل ضرورة وجود نمط من النمو يكون أآثر توازنًا واستدامة

يكون أآثر شمولية وإنصافًا؛ نمط نمو الطلب اإلقليمي؛  نمط نمو يعّول بقدر أآبر علىالصادرات واالستهالك واالستثمار؛ 
وعلى العمل الالئق أن يلعب دورًا في تحقيق هذه األهداف ويتعزز هو نفسه من خالل . يكون أآثر مالءمة للبيئةنمط نمو 
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هذه الُنهج  وستظل. أيد االجتماع اإلقليمي اآلسيوي األخير نهجًا متسقة ومتكاملة للسياسات والبرامجقد و. افتحقيق هذه األهد
  .تعميقها ، ولذا ال بد منال غنى عنها في وضع استجابات فعالةالزمة و

مبدأ المؤسس وإذا أخذنا آنقطة انطالق آرامة العمل والعامل، وهي في صميم برنامج العمل الالئق وتنبثق عن ال
يستدعي ، فإّن بناء مستقبل مستدام يترافق مع العمل الالئق "سلعةبالعمل ليس "أّن ومفاده لدستور منظمة العمل الدولية 

  :يلي ما
ويمكن أن يشمل ذلك . في إطار سياسة االقتصاد الكلي ًاأساسي ًاهدفها صفبوأقوى للعمالة الكاملة والمنتجة  ظهور 

التجارة واالستثمار تدعم استحداث فرص العمل، بما  الضرائب واإلعانات وسياساتأهداف العمالة ويضمن أّن نظام 
 لتنمية المنشآت، ويضمن أّن تكون المكاسب المحققة من النمو واإلنتاجية متقاسمة على مؤاتيةفي ذلك من خالل بيئة 

  .نطاق أوسع
هتمام خاص الحتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساهمتها في الحيوية االقتصادية وفي خلق فرص اإيالء  

  .العمل
 الرامية إلى وتطوير المهارات مع إيالء االنتباه إلى ظروف العمل والتدابير يةلترآيز على اإلنتاجية والقدرة التنافسا 

  .الرتفاع اإلنتاجية مستويات األجور مواآبة تظلضمان أن 
اجتماعية تشمل الحصول على الضمان االجتماعي األساسي وسياسات بتمويل مستدام ألرضية حماية  اللتزاما 

دعم الدخل للعاطلين عن العمل وإعانات لألطفال والتحويالت النقدية، على شكل معاشات تقاعدية للمسنين والمعوقين 
من يعانون من البطالة الجزئية؛ الخدمات االجتماعية األساسية في مجاالت الصحة واإلسكان والمياه والصرف ول

وهذا نهٌج ابتكاري يستند إلى االلتزام باتساق السياسات وتنسيقها على المستويات . الصحي والتعليم واألمن الغذائي
للحماية ومنح اإلمكانيات يجعل من هذه األرضية أداة فعالة  الوطنية واإلقليمية آافة وداخل النظام الدولي، مما قد

  .وتدعيم الطلب
هو أمر تحديد األجور وحمايتها، و فيلمفاوضة ل بقوة آافيةالعمال  يتمتع االجتماعي وضمان أن لدعم الفعال للحوارا 

ية في العمل والتصديق على المبادئ والحقوق األساسفي احترام أآبر  بصالبةلوضع إطار إنمائي يكون راسخًا  حيوي
بما فيها  - على بناء المؤسسات ًاواضح ًاذلك ترآيز ستدعيوي. االتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة وتنفيذها

هي قنوات و - القوية إدارات العمل ووزارات العمل واالستخدام المتينة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال
  . أساسية إلحراز تقدم في هذا المجال

االلتزام الذي تعهدت به الهيئات المكونة في بوسان لجعل العمل الالئق هدفًا محوريًا  اتخذت اإلجراءات بموجبلقد 
ى مواآبة وسعى المكتب جاهدًا إل. للسياسة الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة وآذلك لالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية

  .هذه العملية على المستويين السياسي والبرنامجي
عمليات ذات صلة بالتكامل اإلقليمي وعمل على في االجتماع اإلقليمي األخير، شارك المكتب  دعا إليهوعلى نحو ما 

قطاعين العام نحو وثيق مع النظام متعدد األطراف والمنظمات اإلقليمية، وعزز وطور الشراآات مع الشمال والجنوب ومع ال
  .للمضي قدمًا بأهداف العمل الالئق في اإلقليم ،والخاص

ولعل . لمبتغىل ًالعمل الالئق بروح من اإليجابية وتحقيقا المتجهة إلى لقد أبحر إقليم آسيا والمحيط الهادئ في رحلته
وسوف يتطلب . ميع ولتسريع الوتيرةوقد حان الوقت لتجديد االلتزام بهدف العمل الالئق للج. اآلن أمامنا يقعالجزء األصعب 

والشجاعة التي  ،٢٠٠٨االقتناع المكرس في إعالن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، : ذلك اقتناعًا وشجاعة
زام، إّن اإلقليم يتمتع بالرؤية والقيادة وااللت. بيئة السياسية الواردة في اإلعالنالجديد من النوع السنحتاجها لتوجيه العمل نحو 

ونجاحه . لعدالة االجتماعيةا بوصفه أولى أدواتقدمًا في تحقيق العمل الالئق  والوسائل آي يمضي بالتالي القدرةيملك و
 متاحة لرسمهو فرصة  إنما واالجتماع اإلقليمي الخامس عشر. نحو عولمة العدالة االجتماعية آبرىسيكون بمثابة خطوة 
  .ة الحاسمةهذه الرحلفي معالم المرحلة المقبلة 
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 مقدمة

االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع  فين في بوسان، جمهورية آوريا، يالمندوب اءمنذ التق . ١
 المذآور فوقت انعقاد االجتماع. ١، شهدت بلدان اإلقليم تغيرًا جذريًا٢٠٠٦أغسطس / عشر في آب

 ٧تراوحت بين  ،خالل عقود له نمو الناتج السنوي في اإلقليم أعلى نسبة بلغوفي السنة التي تلته، 
تعرضت غير أّن هذه التطورات . في المائة، يدعمه نمو هائل في إنتاجية العمل والصادرات ٨و
 ذائية مما أضعف مستويات المعيشة، ال، مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغ٢٠٠٨لتهديد عام ل

. وقودسيما مستويات معيشة الفقراء الذين ينفقون قسمًا آبيرًا من دخلهم المحدود على الغذاء وال
وطأة األزمة المالية واالقتصادية  ترزح تحتبلدان اإلقليم  بدأت، ٢٠٠٨ومع اقتراب نهاية عام 

 ٥في المائة، أي قرابة  ٣٫٤ادي لإلقليم بنسبة ، ارتفع الناتج االقتص٢٠٠٩ عام وفي .في العالم
  .٢٠٠٧٢نقاط مئوية أقل مما بلغته ذروته في عام 

في أعقاب األزمة المالية  تحلت بهاالكثير من الحيوية التي ببلدان اإلقليم اليوم  تحلىوت . ٢
ه مع ذلك أن ومن الواضح. زمام االنتعاش العالميوهي تقود ، ١٩٩٨ -١٩٩٧اآلسيوية في الفترة 

ال هو أمر و -هذه  المتكررة تحمل حاالت االزدهار والكساد والمحيط الهادئآسيا ليس في إمكان 
وأصبحت الحاجة . االقتصادات والقطاعات األعمال  واليخدم مصالح غالبية العمال وعائالتهم 

ن إلى أنماط نمو أآثر توازنًا واستدامة أآثر وضوحًا من أي وقت مضى غداة األزمة، شأنها شأ
  . دور العمل الالئق في هذه العملية

يوفر النمو االقتصادي األساس لتوسيع نطاق العمل الالئق؛ غير أّن العمل الالئق يمكنه و . ٣
بلدان سيتحتم على في الوقت نفسه أن يضمن نموًا أعلى وأآثر استدامة إلنتاجية اليد العاملة، التي 

اآلفاق آما أن . مًا بالنمو االقتصادي في المستقبلاإلقليم أن تعتمد عليها بشكل متزايد حتى تدفع قد
. توسيع نطاق العمل الالئقل مواآبًا النمو االقتصادي يكونالمستقبلية لإلقليم سوف تتطلب أن 

في توفير ال يزال يتمثل الطموح األوسع انتشارًا  فإنوآما ذآر المدير العام في مناسبات عديدة، 
  .٣فرصة منصفة للحصول على عمل الئق

سّلم االجتماع اإلقليمي في بوسان بأّن النمو االقتصادي المثير لإلعجاب والذي عاد دون و . ٤
وهناك حاجة . طلبات أغلبية العمال من النساء والرجال يلبيأدنى شك بالكثير من المنافع، ال 

وهي  - سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضًا إلى إجراءات لتشجيع تنمية المنشآت، ال
 مجال في الكبرىالتصدي للثغرات  وال بد آذلك من. در الرئيسية الستحداث فرص العملالمصا

وعليه، . احترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي
أن يسهم في "على أن برنامج العمل الالئق يمكنه  مرة جديدة أآدت الهيئات المكونة في اإلقليم

سبيل مستدام للخالص من الفقر، ويساعد في التصدي لحاالت التفاوت االقتصادي المتزايدة  توفير
يمّكن من إحراز تقدم في اتجاه ) أنه ذآرتو... ( على السواء داخل البلدان في اإلقليم وفيما بينها

————— 
ألغراض هذا التقرير، يغطي إقليم آسيا والمحيط الهادئ الدول العربية في غرب آسيا والبلدان النامية في جنوب    ١

آسيا وشرقها وجنوب شرقها والدول الجزرية في المحيط الهادئ واقتصادات أستراليا واليابان ونيوزيلندا المتقدمة 
  ). الصناعية(
    .IMF:World Economic Outlook Database(Washington, DC, 2010): انظر   ٢
إنه الوضع ". أريد عمًال جيدًا"إن الفكرة السائدة التي تجول في رؤوس معظم الناس الذين أراهم أنا وأنتم هي "...    ٣

  :انظر." النفسي الحالي الجديد، وهو يرسي عالقتنا مع مدينتنا وبلدنا والعالم أجمع المحيط بنا
J. Clifton: Global migration patterns and job creation, Gallup’s World Poll (Washington, DC, 
2007), Available at www.gallup.com/se/File/127637/GlobalMigration_Whitepaper.pdf. 

العمل الالئق أمٌر حاسم 
بالنسبة إلى اآلفاق 
 المستقبلية لإلقليم
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ى أتم تحقيق عولمة عادلة تكون فيها أهداف التنمية االقتصادية واإلنصاف االجتماعي متوازنة عل
  ٤."وجه
لإلجراءات على ولويات األعقد آسيا للعمل الالئق وحددت بتنفيذ  الهيئات المكونة والتزمت . ٥

إلجراءات التي يتخذها األولويات ل الوطني والمبادرات والشراآات اإلقليمية، إلى جانب الصعيد
  :وشملت ما يلي. المكتب
عمل الدولية بشأن الحرية النقابية شجيع التصديق والتنفيذ الكامل التفاقيات منظمة الت 

واإلقرار الفعلي بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والقضاء على جميع أشكال العمل 
الجبري أو اإللزامي فضًال عن القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال والتمييز في 

 االستخدام والمهنة؛
لة العالمي لمنظمة العمل لمساعدة على وضع سياسات وطنية تستند إلى برنامج العماا 

 الدولية؛ 
 قديم خدمات الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ت 
 قوية إدارات االستخدام وتفتيش العمل ومنع النزاعات وتسويتها؛ت 
شجيع تصديق وتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما ت 

 ؛ )١٨٧رقم ( ٢٠٠٦في ذلك اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 
 ؛ ٢٠٠٦شجيع التصديق على اتفاقية العمل البحري، ت 
 و والعمالة والعمل الالئق؛راسة جدوى الدعوة إلى انعقاد حدث إقليمي بشأن النمد 
رساء المعالم المرجعية وأفضل الممارسات بشأن توسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل إ 

 جميع العاملين، نساء ورجاًال، وأسرهم؛ 
شجيع وضع إحصاءات محدثة وموثوقة وجمع البيانات للمساعدة في مجال إجراء البحوث ت 

 .تخاذ القراراتالقائمة على الوقائع ومقارنتها وا
بغية تحقيق عقد آسيا للعمل الالئق بنجاح، سلمت الهيئات المكونة في اإلقليم أيضًا و . ٦

على نحو متسق  إلى تحقيقهاالسعي  التي يتعينباألهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
 تحقيق وحققت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، بدعم من المكتب، تقدمًا مهمًا في. ٥ومتكافل

من التقرير بعض اإلنجازات التي تتمحور حول  الجزء الثاني ويستعرض. المحددةاألولويات 
تحسين "  ٢"لوظائف؛ زيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية وا"  ١: "الخمسة المجموعات اإلقليمية
القضاء على عمل األطفال "  ٤"توسيع نطاق الحماية االجتماعية؛ "  ٣"إدارة سوق العمل؛ 

ويجري أيضًا تحليل اآلليات . تحسين إدارة هجرة اليد العاملة"  ٥"فرص للشباب؛ الوتوفير 
ويجري  - لالئق والشراآات االستراتيجية لتقديم الخدمات المعززة بغية تحقيق عقد آسيا للعمل ا

  .تحديد آثارها في المستقبل
ومنذ انعقاد االجتماع اإلقليمي األخير، اعتمد مؤتمر العمل الدولي إطاري عمل رئيسيين  . ٧

عولمة عادلة، الذي اعتمدته ويعكس إعالن العدالة االجتماعية من أجل . لمنظمة العمل الدولية
، توافق اآلراء بشأن دور العمل الالئق ٢٠٠٨الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية عام 
نتيجة "وعليه، شدد اإلعالن على أّن تحقيق . في تحقيق العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة

مل الالئق، تكون فيه األهداف يتطلب نهجًا متكامًال للع" محسنة ومنصفة لصالح الجميع
 ."غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتكافلة"االستراتيجية لبرنامج العمل الالئق 

ده مؤتمر إّن الميثاق العالمي لفرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية، والذي اعتم . ٨
ورمى الميثاق . ، طبق برنامج العمل الالئق على األزمة٢٠٠٩يونيه / العمل الدولي في حزيران

إلى ضمان أن االنتعاش من األزمة تصدى لخطوط الصدع التي تعتري العولمة، وذلك من خالل 
 وإذ حث الميثاق على اتخاذ إجراءات عاجلة على المستوى الوطني. توسيع فرص العمل الالئق

  واإلقليمي والعالمي من أجل مواجهة اآلثار التي تخلفها من الناحية االجتماعية ومن ناحية العمالة 
————— 

/ آب ٢٩بوسان، جمهورية آوريا، ( استنتاجات االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر: مكتب العمل الدولي   ٤
  .انظر الملحق األول لالطالع على آامل نص االستنتاجات). ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول ١ -أغسطس 

أغسطس / بيجين، الصين، آب( النمو والعمالة والعمل الالئق: منتدى العمالة اآلسيوي: مكتب العمل الدولي   ٥
  .اآلسيوي الرابع عشراالجتماع اإلقليمي ، جرى تنظيمه في إطار متابعة االستنتاجات الصادرة عن )٢٠٠٧

ينبغي السعي لتحقيق 
األهداف االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية 

على نحو متسق 
 ومتكافل

العدالة االجتماعية من 
أجل عولمة عادلة من 

خالل نهج متكامل 
 للعمل الالئق

الميثاق العالمي لفرص 
العمالة والحماية : العمل

االجتماعية عنصران 
 أساسيان لالنتعاش
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 سري النكا: صورة ألفال
  ".العمل الالئق يجعل أحالمك واقعًا ملموسًا"

عامًا، آيغالي، سري النكا ٢٥آومارا، 
يعمل آسائق على شاحنة ثالثية العجالت، غير أّن هذا العمل لم يكن العمل آان آومارا

وبفضل المساعدة." آنت أعمل ساعات طويلة جدًا وال ألقى إال أجرًا زهيدًا"ويقول . المثالي له
المشترآة المقدمة من منظمة العمل الدولية ومشروع عمالة الشباب في اليابان، تمكن آومارا من

  .عه الخاص القائم على إنتاج وبيع المكانس وغيرها من لوازم المطبخاستهالل مشرو
لقد تلقيت التدريب في ممارسات. لطالما أردت أن أآون على رأس مشروعي الخاص"

التسويق واإلدارة الجيدة لقطاع األعمال مثل مسك الحسابات وتخطيط مشاريع األعمال، ولقد
ويزمع آومارا توسيع مشروعه بتوظيف" .ساعدني ذلك على استهالل مشروعي وتوسيعه

  . عاملين اثنين وشراء المزيد من معدات اإلنتاج
وهو في -العمل الالئق يجعل أحالمك واقعًا ملموسًا ويوفر سبل الرزق لك ولعائلتك "

  ."الوقت نفسه يقدم فرص عمل جيدة لآلخرين

متوازنة وواقعية من التدابير  أزمة عالمية ضاعفت تحديات سوق العمل القائمة، فقد قدم مجموعة
العمالة والحماية االجتماعية والمندرجة ضمن إطار برنامج العمل  السياسية المتمحورة حول

الالئق، والتي من شأنها أن تقلص الفترة الزمنية بين االنتعاش االقتصادي وانتعاش فرص العمل 
لى دعم تنفيذ التوصيات والخيارات وُدعيت البلدان المانحة والوآاالت متعددة األطراف إ. الالئق

  .السياسية الواردة في الميثاق
لوقت مباشر واستباقي في ا ميثاق وتردد صدى هذا الميثاق العالمي لفرص العمل، وهو . ٩

تشرين  ٢١- ١٩بيروت، (مثًال، في المنتدى العربي للتشغيل  وتجلى ذلك. نفسه، على نطاق واسع
منظمة العمل الدولية باالشتراك مع منظمة العمل  دعت إليه الذي ،)٢٠٠٩أآتوبر / األول

العمل الالئق من أجل التنمية المستدامة في المحيط : العربية، وفي االجتماع الثالثي رفيع المستوى
آما لقي الميثاق، داخل منظومة األمم  .٦)٢٠١٠فبراير / شباط ١٢-١٠بورت فيال، (الهادئ 

تماعي لألمم المتحدة والمجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة، تأييد المجلس االقتصادي واالج
المتحدة اإلنمائي ومجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق، آما 

وهو يبقى اليوم . ٧اعترفت بأهميته آٌل من مجموعة العشرين في بيتسبرغ ومجموعة الثمانية
ه المجتمع الدولي على المستوى العالمي، من أجل مواجهة اإلطار السياسي الوحيد الذي يوافق علي

األثر الذي تخلفه األزمة المالية واالقتصادية العالمية من الناحية االجتماعية ومن ناحية العمالة، 
  . ٨أسس االنتعاش المنتج والمتوازن في الوقت ذاته رسيي والذي
ادئ فرصة الستعراض التقدم ويوفر االجتماع اإلقليمي الخامس عشر آلسيا والمحيط اله . ١٠

المحرز في تنفيذ عقد آسيا للعمل الالئق، مع مراعاة التطورات الجديدة وتقاسم الخبرات والدروس 
 .المستخلصة

————— 
  : الوثائق المرجعية المقدمة إلى المنتدى العربي للتشغيل ونص البرنامج العربي للتشغيل، متاحة على الموقع التالي   ٦

www.ilo.org/arabstates/aef. 
؛ قرار )٢٠٠٩، الآويال( ة المسؤولة من أجل مستقبل مستدامالقياد بعنوان إعالن قادة مجموعة الثمانيةانظر    ٧

جنيف، ( إبرام ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل: التعافي من األزمةالمجلس االقتصادي واالجتماعي بعنوان 
: ؛ المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكانE/2009/L.24: ، الوثيقة)٢٠٠٩

  .DP/2010/12: ، الوثيقة)٢٠١٠نيويورك، ( واالقتصادية العالميةبرامج العمالة لمواجهة األزمة المالية 
أن يطلق إطارًا يرسي السياسات والطريقة التي نعمل بها "تعهد أيضًا مؤتمر قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ    ٨

ة التي تحتاج ونحن بحاجة إلى انتعاش دائم يستحدث الوظائف الجيد. معًا، لتوليد نمو عالمي ومتين ومستدام ومتوازن
أن ينفذ خطط االنتعاش التي تدعم العمل الالئق وتساعد على الحفاظ على العمالة وتجعل "آما تعهد ." إليها شعوبنا

االنتعاش من بالقرار الذي اعتمدته مؤخرًا منظمة العمل الدولية بعنوان "ورحب ". نمو الوظائف من أولوياتها
بلداننا على عاتقها اعتماد عناصر أساسية من إطاره العام للمضي قدمًا ، وتأخذ ميثاق عالمي لفرص العمل: األزمة

سبتمبر / أيلول ٢٥-٢٤( مؤتمر قمة بيتسبرغ: إعالن قادة مجموعة العشرين:  انظر." بالبعد االجتماعي للعولمة
٢٠٠٩   .(  
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سديدة في  وفي هذه المرحلة الحاسمة، ُيطلب من إقليم آسيا والمحيط الهادئ أن يتولى قيادة . ١١
وما فتئ اإلقليم يزداد أهمية في . إرساء أسس اقتصاد عالمي أآثر شمولية وتوازنًا واستدامة

فقد ارتفعت حصته في الناتج المحلي اإلجمالي على الصعيد العالمي بين عام : التنمية العالمية
ثر حاليًا في المائة، وهي تستأ ٣٤في المائة لتبلغ أآثر من  ٢٠من أقل من  ٢٠٠٩وعام  ١٩٨٠
. والصين اليوم هي أآبر مصدر في العالم. في المائة تقريبًا من القوى العاملة العالمية ٦٠بنسبة 

وهذا االجتماع اإلقليمي يأتي في أوانه أيضًا من حيث وضع التوجيهات من أجل بناء مستقبل 
  .مستدام للعمل الالئق

 أوجه االختالل في العولمة
دول الخليج الغنية بالموارد الطبيعية  إذ يضم ،إّن إقليم آسيا والمحيط الهادئ شديد التنوع . ١٢

إقليم  وهو. وصوًال إلى مجموعات القوة االقتصادية العالمية والبلدان الجزرية في المحيط الهادئ
وقد . شبكات اإلنتاج العالمين مراآز البحوث والتنمية ومراآز العديد م ففيهيتسم بالدينامية، 

وهو يلعب اليوم دورًا  ،من األزمة االقتصادية والمالية التي شهدها العالم انتعش انتعاشًا قويًا
، يقدر أن يكون النمو االقتصادي في اإلقليم ٢٠١٠وفي عام . اقتصاد عالمي هشدعم حاسمًا في 

 ١٫٧في المائة من النمو في الواليات المتحدة ونسبة  ٢٫٦مقارنة مع نسبة في المائة،  ٧٫٥قد بلغ 
 .٩من النمو في منطقة اليورو

األثر السلبي ألوجه اختالل  في منأى عنبيد أّن الدينامية التي يتحلى بها اإلقليم لم تجعله  . ١٣
مليون شخص من القوى العاملة في  ٨٧آان هناك  ، قبل حدوث األزمة،٢٠٠٧وفي . العولمة

. ١٠مليون شخص ٩٢ارتفع هذا العدد ليبلغ  ٢٠١٠ولكن بحلول عام  - اإلقليم عاطلين عن العمل
في المائة سنويًا، فإّن تجنب زيادة في البطالة  ١٫٥ومع ارتفاع القوى العاملة في اإلقليم بنسبة 

قبل حدوث األزمة، آان عدد الشابات بل . نويًامليون وظيفة س ٢٨سوف يعني استحداث قرابة 
ألزمة لالكبار، ونتيجة  عددثالث مرات  يفوق على وجه االحتمال والشبان العاطلين عن العمل

الذين يفترض  ومن باب المفارقة، هناك ماليين األطفال. إيجاد عملعليهم سيكون من األصعب 
 .عضهم في أسوأ أشكالهبضالعين في عمل األطفال، و، أن يلتحقوا بالمدرسة

العديد  ويعمل. في بلدان عديدة، تتفاقم الصورة القاتمة للبطالة بسبب ظروف العمل السيئة . ١٤
في قطاع  وغالبًاترتيبات عمل متقطعة وغير مأمونة، بمن العمال في وظائف ذات أجور متدنية 

في المائة من العمال موجودين في العمالة  ٦٠ آان ،٢٠٠٩ففي : العمالة غير المنظمة
ويستأثر إقليم آسيا والمحيط الهادئ تقريبًا بنسبة . ١١مليار عامل ١٫١أي أآثر من  -المستضعفة 

ي ف ٤٦حوالي  -مليون شخص  ٨٦٨ويعيش قرابة . في المائة من الفقراء العاملين في العالم ٧٣
مليون  ٤٢٢يعيش واليوم، أمريكيين في  مع عائالتهم بأقل من دوالرين - اإلقليم  عمالالمائة من 

وفي غضون ذلك، ال تزال . اليومفي  دوالر أمريكي ١٫٢٥منهم في حرمان شديد بأقل من 
مستويات اإلنتاجية متخلفة عن رآب اإلنتاجية التي تشهدها أجزاء أآثر ثراًء في العالم، بالرغم 
من انتقال العديد من العمال من الزراعة منخفضة اإلنتاجية إلى أنشطة قطاع الصناعة والخدمات 

يبلغ العامل الواحد ال يزال  لإلنتاج عنذات القيمة المضافة األعلى، غير أّن المستوى اإلجمالي 
  .سدس المستوى الذي بلغته أمريكا الشمالية واالتحاد األوروبي فقط حوالي

لى انتشار الفقر واإلنتاجية المنخفضة نسبيًا، ال تزال هناك أوجه من انعدام وباإلضافة إ . ١٥
ولم تحظ النساء بالفرص نفسها التي حظي بها الرجال لالنضمام . المساواة بين النساء والرجال

وفي عام . وهّن يمثلن مصدرًا مهمًا من اإلمكانيات غير المستغلة ،القوى العاملةصفوف إلى 
 ٣٠في المائة فقط، أي قرابة  ٥١مشارآة القوى العاملة النسائية في اإلقليم  ، بلغ معدل٢٠١٠

————— 
  .صندوق النقد الدولي، المرجع السابق   ٩
ة والبطالة والعمالة المستضعفة وفقر العاملين وإنتاجية اليد العاملة لغرض هذا التقرير، تستقى مجاميع العمال   ١٠

  :على المستوى العالمي واإلقليمي واإلقليمي الفرعي من
ILO: Trends econometric models: A review of the methodology (Geneva, 2010). 

  . إلى توقعات منظمة العمل الدولية ٢٠١٠تشير األرقام عن 
  .لة المستضعفة معرفة على أنها مجموع العاملين لحسابهم الخاص والعمال المساهمين في دخل األسرةالعما   ١١

ينبغي إلقليم آسيا 
والمحيط الهادئ أن 
 يتولى قيادة سديدة

آسيا والمحيط الهادئ 
مقدمة االنتعاش في 

 العالمي

أوجه اختالل سوق 
 العمل ما قبل األزمة

تتفاقم الصورة القاتمة 
للبطالة بسبب ظروف 

 العمل السيئة
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 الرجال في الوظائف أجور آما تتلقى النساء أجورًا أقل من. نقطة مئوية أدنى من معدل الرجال
في بعض المهن التي ال تستلزم المهارات وفي االقتصاد  مغالى فيه، وهّن ممثالت بشكل المماثلة

 .غير المنظم
اسية في أوقات المشقة يفتقر معظم العمال في اإلقليم إلى الحماية االجتماعية األسو . ١٦

وهناك أيضًا . واإلعاقة أو الشيخوخة، واإلصابات المهنية أحد أفراد العائلةومرض  االقتصادية
انطالقًا من الظروف  -مة المهنية والصحة وظروف العمل طائفة واسعة من معايير السال

 متوسط وفي حين أّن. المساوية للمعايير الدولية وصوًال إلى الظروف األآثر خطورة واستغالًال
في بعض  مرّآزةانتشار فيروس نقص المناعة البشرية متدٍن نسبيًا في آسيا، غير أنه يوجد أوبئة 

الحماية  الضعف النسبي فيو. ن األآثر تعرضًا للخطرالبلدان والسيما في صفوف السكا
 .االجتماعية وحماية العمال يضعف الطلب اإلجمالي في وقت نحن في أمس الحاجة إليه

التوترات القائمة في نظم العالقات  إلى اشتداد األزمة االقتصادية العالمية أدتلقد  . ١٧
ويتفاقم هذا التحدي . في النزاعات آبيرةالصناعية، مما أفضى في السنوات األخيرة إلى زيادة 

المستوى المتدني والوتيرة البطيئة لعملية التصديق على االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل  بفعل
ويحتاج اإلقليم . لنقابية والحق في المفاوضة الجماعيةسيما االتفاقيات المتعلقة بالحرية ا الدولية، ال

 ٢٠٠١وبين عام . لتمكين العمال من تقاسم مكاسب اإلنتاجية ةوعادل ةمتين ةمؤسسي قاعدةإلى 
لم يرتفع متوسط  - وهي فترة شهدت نموًا اقتصاديًا باهرًا في آسيا والمحيط الهادئ  - ٢٠٠٧عام و

في المائة سنويًا، أي أقل بكثير من  ١٫٩صادات إال بنسبة األجور الحقيقية في عينة من االقت
وخالل العقود األخيرة، في بلدان عديدة في أنحاء آسيا، . ١٢متوسط النمو السنوي في إنتاجية العمل

وترافقت هذه . بدوره في زيادة انعدام المساواة سهمالدخل الوطني، مما أ العمل فيتراجعت حصة 
اتخذت  حيث دان اعتمادًا مفرطًا على النمو الناشئ عن التصدير،التحوالت باعتماد بعض البل

مما أحدث حلقة حميدة بين نمو  - بلدان آثيرة منها إجراءات لتعزيز سياسات األجور والدخل 
 .األجور الفعلي والطلب المحلي المتين والتنمية االقتصادية السليمة

فقد . الهجرة اإلقليمية، في آسيا والمحيط الهادئ، مصدرًا مهمًا للدينامية االقتصاديةتشكل  . ١٨
آسيا  داخلفي المائة سنويًا، مع تدفقات متزايدة  ٦ازدادت الهجرة من أجل العمل في اإلقليم بنسبة 

لكن ، يةقد تكون تدفقات المهاجرين والتحويالت شهدت تباطؤًا مؤقتًا نتيجة األزمة العالمو. نفسها
في  الفوارقالوتيرة عادت وارتفعت مجددًا نتيجة عرض اليد العاملة غير المتكافئ واستمرار 

غير أّن األزمة ولألسف، سلطت أيضًا الضوء . الدخل فيما بين البلدان المستقبلة والبلدان المرسلة
معاملة العمال على مسائل مهمة بشأن إدارة الهجرة، بما في ذلك تكاليف التوظيف الباهظة وسوء 

وهناك مشاآل محددة تتعلق بالحرية النقابية . واالستغالل وحاالت العمل الجبري واالتجار بالبشر
القليل من التصديقات على صكوك منظمة العمل الدولية المتعلقة بالهجرة وبالعمال  دالعدو

  .المهاجرين

  إعادة التوازن إلى محرآات النمو اإلقليمي
العولمة، المتفاقمة بفعل األزمة العالمية، سيكون من المطلوب إجراء في ضوء مساوئ  . ١٩

ويستكشف . تحوالت سياسية للحفاظ على االنتعاش وتقوية األسس من أجل تنمية عادلة ومستدامة
وال بد من أن يكون هدف تحقيق نمو . الجزء األول من هذا التقرير االعتبارات السياسية الممكنة

ادرات واالستهالك المحلي واالستثمار المنتج في المنشآت المستدامة، إلى أآثر توازنًا بين الص
 .جانب زيادات واسعة النطاق في اإلنتاجية واألجور، هدفًا سياسيًا رئيسيًا

وعلى وجه الخصوص، . سة االقتصاد الكليوتشمل الخطوة األولى إعادة تقييم إلطار سيا . ٢٠
سلطت األزمة الضوء على االستخدام المحتمل للسياسات المالية من أجل تعزيز النمو والعمالة 

وسوف يتطلب إنشاء . للحماية االجتماعية" المثبتات اآللية"وبينت الضرورة الملحة لبناء وتعزيز 
شمولية وتوازنًا، التزامًا بهدف العمالة الكاملة  إطار اقتصادي آلي ما بعد األزمة يعزز نموًا أآثر

والمنتجة آهدف أساسي لسياسة االقتصاد الكلي، بما يضمن قيام نظام الضرائب والمنافع 
————— 

: الحد األدنى لألجور والمفاوضة الجماعية: ٢٠٠٩-٢٠٠٨تقرير األجور في العالم للفترة : مكتب العمل الدولي   ١٢
  ).٢٠٠٨جنيف، ( نحو اتساق السياسات

يفتقر معظم العمال في 
اإلقليم إلى الحماية 
 االجتماعية األساسية

المطلوب المزيد من 
التشديد على الحقوق 

 في العمل

شواغل رئيسية بشأن 
 إدارة هجرة اليد العاملة

ال بد من النظر في 
السياسات االقتصادية 

وسياسات العمالة 
 والحماية االجتماعية
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وسياسات التجارة واالستثمار بدعم العمالة، في الوقت الذي يضمن فيه توزيع المكاسب المتأتية 
ذلك أيضًا تمويل أرضية أساسية للحماية وسيعني . من النمو واإلنتاجية على نطاق أوسع

االجتماعية تشمل تقديم الرعاية الصحية وأمن الدخل لصالح المسنين والمعوقين، وتوفير إعانات 
. الطفل وأمن الدخل للعاطلين عن العمل والفقراء العاملين، مقترنة بالنظم العامة لضمان االستخدام

ياسات واالتساق بين السياسات االقتصادية وسوف يتطلب آل ذلك قدرًا أهم من تنسيق الس
 .وسياسات العمالة والحماية االجتماعية، على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني

اجح من خالل وسيكون بمستطاع البلدان أن تعيد التوازن إلى محرآات النمو على نحو ن . ٢١
وتحقيقًا لهذه الغاية، ستكون . تحسين نوعية الوظائف ومستويات األجور، بما يتمشى مع اإلنتاجية

وفي حين آان نمو اإلنتاجية في اإلقليم قويًا في المتوسط . زيادة نمو إنتاجية العمل أمرًا حاسمًا
ت اإلنتاجية حوالي خالل السنوات التي سبقت األزمة وخالل مرحلة االنتعاش، بقيت مستويا

وفي الوقت نفسه، يعتبر ضمان زيادة . فقط في البلدان ذات الدخل األعلى سدس هذا المستوى
وسيتحتم على . األجور بما يتمشى مع نمو اإلنتاجية أمرًا ضروريًا للنمو المستدام والمتوازن
ل مناًال وأآثر العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أن تضمن أّن االقتصاد المنظم أسه

أن تدعم : وإذا أريد لها أن تحقق انتعاشًا مستدامًا وأن تخلق الوظائف، فال بد لها من. جاذبية
المنشآت المستدامة وتعززها، السيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ أن تطور البنية التحتية؛ أن 

ثمر بقدر أآبر في التعليم وال بد لها أيضًا من أن تست. تشجع روح المبادرة والمنتجين الريفيين
والتدريب أيضًا أمٌر حاسم لسد الفجوة بين الجنسين وتحسين آفاق . والتدريب والتعلم المتواصل

العمالة بالنسبة إلى المهاجرين والمعوقين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والعمال 
ل، بما في ذلك سالمة وصحة وال بد من أن يكون االهتمام المولى لتحسين ظروف العم. المسنين

 . العمال، جزءًا من االستراتيجيات المستقبلية
وسينبغي للهيئات المكونة، في الوقت نفسه، التصدي للفرص والتحديات التي يطرحها تغير  . ٢٢

لمستمرة التي يعاني منها المناخ وأنماط اإلنتاج واالستهالك المتغيرة، باإلضافة إلى األزمة ا
أي  -وسيتطلب دعم خلق الوظائف الخضراء . اإلقليم والمرتبطة بالمواد الغذائية والطاقة والمياه

 - وظائف جيدة تساعد على الحفاظ على البيئة في الوقت الذي تعزز فيه الفرص واإلنصاف 
لحوار االجتماعي لضمان سياسات اجتماعية واقتصادية وبيئية حسنة التنسيق، على أن يقوم على ا

وتحقيقًا لهذه الغاية، ستحتاج الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية إلى . عملية تحول عادلة
 .قدرات معززة لتشارك على نحو أآثر فعالية في النقاش حول تغير المناخ

االنتعاش والنمو المستدام في اإلقليم سوف يستلزم مزيدًا من التشديد ومن الحاسم أن ضمان  . ٢٣
على احترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل وآليات الحوار المعززة والتنظيم وإسماع 

وفي آافة أنحاء اإلقليم، يؤدي تزايد عدد النزاعات الجماعية والفردية إلى وضع الهيئات . الرأي
وهناك خطوات مهمة إزاء خفض عدد النزاعات . اعات تحت وطأة الضغوطالمعنية بتسوية النز

وضمان حقوق العمال، تشمل الحد من السمة غير المنظمة وتنظيم عالقة االستخدام والتصدي 
وحماية األجور  وضمان تمتع العمال بما يكفي من القدرة التفاوضية في تحديد. للتمييز المستمر

التصدي ألوجه انعدام المساواة في الدخل ودعم النمو القائم على  سيقطع شوطًا طويًال في اتجاه
ومن شأن مؤسسات سوق العمل الفعالة والحوار االجتماعي أن تعيد الرابط القائم بين . الدخل

اإلنتاجية واألجور وأن تساعد على بناء الدعم السياسي لإلصالحات المطلوبة من أجل مستقبل 
 .مةأآثر شمولية وتوازنًا واستدا

على المستوى اإلقليمي من خالل التعاون بين بلدان " األسواق المحلية"إّن تزايد حجم  . ٢٤
الجنوب ومبادرات التكامل اإلقليمية، إنما هي عنصر أساسي لضمان استراتيجية إنمائية أآثر 

وقد تشمل . صالبة وإنصافًا، تحد من الفقر وتكون مستدامة من خالل توليد العمل الالئق
الجاري تنفيذها رابطة أمم جنوب شرق آسيا ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي  المبادرات

ومنظمة العمل العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنتدى جزر المحيط الهادئ وجماعة المحيط 
 .الهادئ
بااللتزام بضمان وسوف تتطلب إعادة التوازن إلى محرآات النمو قيادة متبصرة مترافقة  . ٢٥

وإذا أريد للهيئات . المزيد من التقارب واالتساق بين السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية
المكونة أن تضطلع بالتغيرات السياسية الضرورية، فال بد لها من أن تحصل على دعم من 

شارآة على نحو المعارف التجريبية ومعلومات سوق العمل المتينة وأن تتمتع بالقدرة على الم
  .أفضل في العمليات ذات الصلة

صلة أقوى بين 
اإلنتاجية واألجور من 

خالل المنشآت 
المستدامة وتنمية 

 المهارات

تعزيز الوظائف 
الخضراء وعملية 

 تحول عادلة

الحقوق في العمل 
والحوار االجتماعي 
 لمستقبل آسيا المزدهر

القيادة المتبصرة 
 المطلوبة
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ويتيح االجتماع اإلقليمي الخامس عشر آلسيا والمحيط الهادئ فرصة الستعراض التقدم  . ٢٦
المحرز في تنفيذ عقد آسيا للعمل الالئق وتقاسم الخبرات والدروس المستخلصة، بهدف بناء 

  .مستقبل مستدام بالترافق مع العمل الالئق

  هيكل التقرير
يحدد الجزء األول االعتبارات الرئيسية من حيث السياسات والبرامج على المستوى  . ٢٧

  :وترتبط هذه االعتبارات بما يلي. الوطني واإلقليمي الفرعي واإلقليمي والعالمي
  تنسيق سياسات االقتصاد الكلي والعمالة والحماية االجتماعية؛  
  مهارات؛ العمالة المنتجة والمنشآت المستدامة وتطوير ال 
  ؛ التحول العادلالوظائف الخضراء و 
  . الحقوق في العمل والحوار االجتماعي 
أما الجزء الثاني فيصف النتائج الرئيسية التي حققتها الهيئات المكونة بدعم من منظمة  . ٢٨

العمل الدولية منذ انعقاد آخر اجتماع إقليمي آلسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب الدروس الرئيسية 
  . ستخلصةالم
وآيفت منظمة العمل الدولية برامجها مع احتياجات البلدان المتغيرة في سياق األزمة  . ٢٩

وهو منظم على نحو يتماشى مع . واالنتعاش، باالستناد إلى الميثاق العالمي لفرص العمل
  :المجموعات اإلقليمية الخمس من األولويات، وهي

  ؛يادة القدرة التنافسية واإلنتاجية والوظائفز 
  تحسين إدارة سوق العمل؛ 
  توسيع نطاق الحماية االجتماعية؛ 
  القضاء على عمل األطفال واستحداث الفرص للشباب؛ 
  .تحسين إدارة هجرة اليد العاملة 
وتلخص االستنتاجات الرسائل الرئيسية وتقترح بعض نقاط المناقشة على االجتماع  . ٣٠

 .اإلقليمي الخامس عشر آلسيا والمحيط الهادئ
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   األول الجزء

 والمتوازن الشامل النمو: أفضل لمستقبل اإلعداد
أآثر  أن تضمن انتعاش اقتصاداتها وأن تحقق تنمية الهادئ والمحيط آسيا لبلدان يمكن . ٣١

 اتساقا وغني بالوظائف وأن تحقق نمو قائم على الدخل سياسات تنتهج واستدامة شريطة أن توازنا
 العمل سوق وتعزز في الوقت ذاته إدارة والبيئية واالجتماعية االقتصادية السياسات بين أآبر

 .االجتماعي والحوار

  عامة لمحة
العالمية  والمالية االقتصادية األزمة بشكل آبير من الهادئ والمحيط آسيا إقليم تعافى . ٣٢

وتشير التقديرات . لالقتصاد العالمي هش دعم انتعاش في بالغ األهمية بدور ضطلع اليوميوأصبح 
 سنة في المائة في ٩٫٤ ناقص إلى وصل النامية بلدان آسيا في االقتصادي نموال معدل إلى أن
 من العالمي حيث ارتفعت حصته االقتصاد في يتزايد أهمية ؤدي دورًاي اإلقليموما انفك . ٢٠١٠١٣
 من أآثر إلى ١٩٨٠ سنة المائة في ٢٠ من أقل من على الصعيد العالمي اإلجمالي المحلي الناتج
 .العالمي االقتصاد في اإلقليمدور  األزمة عززتآما . ٢٠٠٩ سنة المائة في ٣٤
توفير  بالترافق مع مستدامين وتنمية نمو إلى واالنتقال االنتعاش اإلقليم ضمنيأن  ومن أجل . ٣٣

وينطوي أول . المترابطة التحديات من نجح في مواجهة عدديال بد من أن  ،للجميع الالئق العمل
 والحماية بين السياسات االقتصادية وسياسات العمالة أفضل تنسيق ضمان على هذه التحديات

 االقتصاد الكلي عمليات وضع سياسات في العمالة إدراج أهداف االجتماعية، وهذا سيعني
 في إلى نمو قوي السريع االقتصادي النمو ُيترجم لم األزمة، قبل وحتى. والسياسات االجتماعية

في  الهادئ والمحيط آسيا إقليمبدأ يولكي . اإلجمالي الطلب أضعف مما الالئقة، عدد الوظائف
 باعتبارها هدفًا والمنتجة الكاملة بالعمالة قويًا التزامًا لتزميعليه أن  ،توازنًا نمو أآثر أنماط تحقيق
 صناعية وسياسات للضرائب واإلعانات، ضع نظمًايالكلي؛ وأن  االقتصاد لسياسة أساسيًا

. واإلنتاجية على نطاق أوسع النمو عن ضمن تقاسم المكاسب الناجمةي؛ وداعمة للعمالة وتجارية
الحماية  سيوفر بشكل تدريجي االجتماعية لحمايةأرضية ل فإن وضع نفسه، الوقت وفي

 .اإلجمالي الطلب استقرار في ويساهم الفقر من ويحد الضرورية
لهذا و. األجور ومستويات الوظائف نوعية في تحسين الثاني الرئيسي التحدي ويتجلى . ٣٤

 في اإلنتاجية ورغم أن نمو. األهمية بالغ أمر العمل أآبر في إنتاجية تحقيق نمو فإن الغرض
 فإن مستويات وأثناء فترة االنتعاش، األزمة سبقت التي السنوات في المتوسط في آان قويًا اإلقليم

ارتفاع  وضمان. المرتفع الدخل ذات في البلدان مستوى النمو حوالي سدس لم تبلغ سوى اإلنتاجية
 آبير وال يزال عدد. ومتوازن مستدام نمو أمٌر أساسي لتحقيق اإلنتاجية نمو باالقتران مع األجور

ومن . للعمل غير المنظم المرضية غير الظروف ظل يعملون في آسيا في والرجال النساء من جدًا
؛ ومتكاملة استباقية وضع استراتيجيات :االقتصاد المنظم، ال بد من إلى االنتقال أجل تشجيع
 تحققأن بلدان ال أرادتوإن . ١٤االجتماعية الحماية تعزيز ؛اإلنتاجية زيادة ؛العمل تشجيع فرص

وتعززها،  المستدامة المنشآت أن تدعم فعليها الغني بالوظائف عبر النمو المستدام االنتعاش
————— 

  :انظر   ١٣
IMF: World Economic Outlook: Recovery, Risk and rebalancing (Washington, DC, Oct. 2010). 

  :انظر   ١٤
“Summary and directions for action”, Asian Employment Forum: Growth, Employment and 
Decent Work (Beijing, China, 13–15 August 2007). 
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روح المبادرة  البنية التحتية وتعزيز تطوير والمتوسطة عن طريق الصغيرة المنشآت والسيما
. المتواصل والتعلم والتدريب التعليم أآثر في وعليها آذلك أن تستثمر. الريفيين وتشجيع المنتجين
 العمالة آفاق الجنسين، وفي تحسين بين الفجوة سد في أهمية بالغة أيضًا ويكتسي التدريب

 ويجب أيضًا. والعمال المسنين البشرية المناعة نقص بفيروس والمصابين والمعوقين للمهاجرين
 العمال في ذلك سالمة أحسن، بما عمل ظروف المستقبل لتوفير استراتيجيات إيالء االهتمام في

 .وصحتهم
 االقتصادية السياسات بين االتساقو التقارب من مزيد هو ضمان الثالث والتحدي . ٣٥

 مستدامة ووضع أنماط حدته، من تخفيفوال المناخ تغير مع ويؤثر التكّيف. والبيئية واالجتماعية
 الوظائف ماليين خلق ويمكن. آسيا في العمل أسواق على بالغًا تأثيرًا واالستهالك لإلنتاج

. المهارات لتنمية مالئمة وانتهاج سياسات ودعم السياسات االستثمارات عبر اإلقليم في الخضراء
 لالتفاقات ويمكن. تحدث أيضًا قد العمل في سوق أن اختالالت الواضح من أخرى، ناحية ومن

 سلسًا أي تحوًال - "انتقاال عادال" أن تّيسر االجتماعي الحوار التي ُتبرم عن طريق الثالثية
 .أخضر اقتصاد نحو ومنصفًا

 العمل فيتمثل في تعزيز في األساسية والحقوق المبادئ الرابع الذي يقوم على وأما التحدي . ٣٦
 أوجه ومن أجل معالجة. والتنظيم والتعبير عن الرأي االجتماعي والحوار العمل سوق إدارة

بما يكفي من القدرة  أن يتمتع العمال من البد القائم على الدخل، النمو التفاوت في الدخل ودعم
 واألجور اإلنتاجية بين أقوى روابط إرساء للبلدان ويمكن. والحماية األجور تحديد في التفاوضية

. االجتماعي والحوار العمل وتفتيش لألجور األدنى والحد الفعالة لعملا سوق مؤسسات خالل من
من المهم بمكان  الصدد، هذا وفي .العمل قانون إصالح إلى اإلقليم في البلدان من يسعى آثيرآما 

ما يحتاجه  بين في الوقت نفسه توازن إيجادوالعمل  فرص على الحصول في المساواة ضمان
 وترآيبة القوى تالئم حجم من مرونة وما يحتاجه أصحاب العمل وظيفي وأمن من حماية العمال
 .لديهم العاملة
 واإلقليمي الوطني المستويات على للسياسات وثيقًا تنسيقًا الجهود هذه جميع وستتطلب . ٣٧

 نمو أآثر إلى سريعة، فمن الممكن دعم التحول بوتيرة يتقدم اإلقليمي وبما أن التكامل. والعالمي
 .االجتماعية والعدالة الالئق العمل عبر وتوازنًا ًالشمو
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  ١ الفصل

   الكلي االقتصاد السياسات المنسقة في مجاالت
  االجتماعية والحماية والعمالة

باء من الهدف  ١إلى تحقيق الغاية  برمته الهادئ والمحيط آسيا إقليم الحكومات في تسعى . ٣٨
 الالئق والعمل والمنتجة الكاملة العمالة توفير"المتمثلة في  ،لأللفية اإلنمائية األهداف من األول

 أولويات فإن ،الرأي الستطالعات غالوب إلى معهد واستنادًا ".والشباب النساء  فيهم بمن للجميع،
 والمأوى الغذاء ضمان ضرورة من الماضية الخمس والعشرين السنوات خالل تحولت اإلنسان
وهذا الشعور  ،إنه الشعور الجديد السائد حاليًا" :جيدة وظيفة إلى الحاجة إلى والسلم والسالمة

 ١٥".حولنا من آله وبالعالم وبلدنا بمدينتنا عالقتنا يحدد
 عن النظر للحصول على وظائف الئقة بغض اإلقليم أنحاء جميع واضحة في وثمة رغبة . ٣٩

 بين تفاعل هناك الالئق، يجب أن يكون ومن أجل تحقيق العمل). ١ـ١ الشكل( التنمية مستوى
 إلى االجتماعية، والحماية العمل فرص على ترآز التي والممارسات السياسات من مجموعة
 السياسات بين اتساقوآل ذلك يتطلب وجود . التشارآي والحوار العمل في الحقوق جانب

 وزارات بين الوطني الصعيد على تنسيق أقوى الحاجة إلى يعني وهذا. واالجتماعية االقتصادية
 المصارف القطاعية، وآذلك بين والتخطيط والوزارات ووزارات االقتصاد والمالية العمل

 .أصحاب العمل ومنظمات اإلحصاءات ومنظمات العمال ومكاتب المرآزية

 غني بالوظائف نمومن أجل  الكلي االقتصاد سياسات
 دفعتو الهادئ والمحيط آسيا في آامنة هيكلية اختالالت العالمية االقتصادية األزمة أبرزت . ٤٠

من  حاليًا تمّكنه األزمة قبل إلقليمالتي شهدها ا ورغم أن الدينامية. إلى الواجهة القائم العمالة تحدي
 حد إلى سيعتمد المستقبل في مستدامة تنمية اإلقليم تحقيق فإن العالمي، االنتعاش رائدكون يأن 
لن  وهذا. نموه توجيه استراتيجيات عيد بهايالتي س الطريقةوعلى  ذلك االنتعاش نوعية على آبير

 في مستمرة زيادات أيضًا وسيتطلب بل وظائف أآبر وأفضل، يوفر نمو على فقط ترآيزًا يتطلب
 البلدان لك من بعضوقد يتطلب ذ. اإلنتاجية مكاسب لتقاسم مساواة أآثر ةمؤسسي قاعدةو اإلنتاجية

 آل على قائم إنمائي مسار إلى التصدير نحو الموجه النمو على االعتماد االنتقال من اإلقليم في
وهو  ،لحماية االجتماعيةأرضية ل آما أنه من المهم بمكان وضع. المحلي والطلب الصادرات من

 الفقراء لفائدة العمال ويعززها العمل فرص ويحمي اإلجمالي المحلي االستهالك ما قد يدعم
 والعمالة االقتصاد مجاالت في سياسات منسقة األمر يستلزم وهذا. والعمال في العمالة المستضعفة

 .االجتماعية والحماية
 متوازن اقتصادي نمو ضمان هدفه الكلي االقتصاد لسياسة والمنطلق األول هو وضع إطار . ٤١

 آسيا إقليم ففي. التفكير طريقة في ذلك تغييرًا يتطلب ما وغالبًا. ومنتجة آاملة وعمالة وشامل
 الكلي في العادة االقتصاد ترآز سياسات األخرى، األقاليمشأنه في ذلك شأن  الهادئ، والمحيط

 التوازن من أجل تحقيق الميزانية عجز من التضخم والحد في للتحكم الفائدة أسعار تعديل على
العالمية،  االقتصادية لألزمة ونتيجة. الجاري الحساب في تحقيق فوائض آما تستهدف المالي،

  لمراقبة دقيقة خاضعًا اإلطار أصبح هذا
 دعمت السياسات رغم أن هذه أضف إلى ذلك أنه. ١٦

————— 
  .J. Clifton: Global migration patterns and job creation, op. cit: انظر   ١٥
  : انظر   ١٦

O. Blanchard et al.: Rethinking macroeconomic policy, IMF Staff Position Note 10/03 
(Washington, DC, IMF, 12 February 2010). 

أبرزت األزمة 
االقتصادية العالمية 

 اختالالت هيكلية آامنة

 على به المسلم من
 العمل واسع أن نطاق
 رئيسي سبيل الالئق
 مستوى عيش لتحسين
 والمجتمعات األسر
 واألمم
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 الكلي الطلب آبح فإنها حاولت أيضًا - ـ وزيادة الصادرات األسعار واستقرار بشكل عام النمو
 آان استقرار ولئن. المتكررة األزمات من البلدان حماية في وفشلت )العمل فرص ومن ثم(

 فال بد االقتصادية، مهمين من أهداف السياسة يشكالن هدفين التضخم والتحكم في الكلي االقتصاد
 .نطاقًا وأوسع أهداف أآثر توازنًا مجموعة من االنتقال إلى

  للمجيبين المئوية النسبة وتحسين جودتها، الوظائف عدد زيادة لجهود درجة االرتياح  :١ـ١ الشكل

 
  .Gallup WorldView on http://worldview.gallup.com/,accessed on 3 February 2010   :المصدر

 معظم في اإلجمالي المحلي الناتج ارتفاع معدالت نمو ، أسفر٢٠٠٨-٢٠٠١ في الفترةو . ٤٢
 ارتفاع في ذلك وساهم). ١ـ١ الجدول( في مجال العمالة لآلمال مخيبة عن نتائج آسيا في البلدان

 الشباب بطالة معدل بلغ ،العربية مثًال الدول ففي. والسيما في صفوف الشباب البطالة، مستويات
 مأمونة الوظائف آانت غير من فإن العديد العمالة نمو ورغم. ٢٠١٠ سنة المائة في في ٢٧

 ٦٠ أي عامل، مليار ١٫١ بلغ عدد العمال في العمالة المستضعفة حوالي لذلك، ونتيجة .وعرضية
  .اإلقليم عمال من المائة في
 وتقر معظم). ١ـ١ اإلطار( الفقر حدة من التخفيف للعمالة أيضًا جهود البطيء النمو وأعاق . ٤٣

 من االقتصادي أن يخفف النمو لضمان وسيلة المنتجة هو أفضل العمالة تعزيز بأن الحكومات
. االقتصادية سياساتها أطر العمالة في أولويات دائمًا تضع بيد أنها ال. المساواة وعدم حدة الفقر
 المحلي الناتج نمو تقديرات بإجراء بدءًا مدروس بشكل أآبر، نهج إتباع القيام بذلك ويتطلب
 أهداف لتحقيق أساسًا واستخدام هذه العناصر العمالة وعرض اليد العاملة مرونة وأوجه اإلجمالي

 العمل وزارة تقودها تكون ثمرة مشاورات أن االستراتيجيات لهذه وينبغي. والعمالة النمو
 المصلحة وأصحاب أصحاب العمل ومنظمات العمال ومنظمات المختصة الوزارات بالتعاون مع
  :ليةالتا االقتصادية الدوائر على بشكل أفضل العمالة نتائج تعميم ويمكن. اآلخرين الرئيسيين
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  والعمالة اإلجمالي المحلي للناتج السنوي النمو  :١ـ١ الجدول

   اإلجمالي المحلي الناتج نمو متوسط 
)٢٠٠٨-٢٠٠١( 

   العمالة نمو متوسط
)٢٠٠٨-٢٠٠١( 

  الهادئ والمحيط آسيا
 0.9 10.5 الصين

 2.4 7.0 ١الهند

 1.7 5.4 إندونيسيا

 0.1- 1.4 اليابان

 1.4 4.4 آوريا جمهورية

 1.8 5.7 ماليزيا

 3.2 8.2 منغوليا

 3.7 5.3 باآستان

 2.8 5.3 الفلبين

 1.7 6.0 النكا سري

 1.7 5.2 تايلند

 2.0 7.6 فيتنام

   العربية الدول

 2.2 6.7 البحرين

 4.4 7.3 األردن

 2.9 7.9 الكويت

 2.1 4.8 لبنان
 2.3 4.6 عمان
 3.2 4.2 السعودية العربية المملكة

 4.0 4.2 السورية العربية الجمهورية
 5.0 7.9 المتحدة العربية اإلمارات

 4.2 3.9 اليمن

 .٢٠٠٥-٢٠٠٠الفترة  تشير إلى   ١
قاعدة بيانات إحصاءات العمل  :؛ مكتب العمل الدوليIMF: World Economic Outlook database (2009)  :المصادر
: ؛ البنك الدولي)٢٠٠٩(، الطبعة السادسة المؤشرات الرئيسية لسوق العمل :الدولي؛ مكتب العمل   (LABORSTA)  الدولية 

 ).٢٠٠٩( ٢٠٠٩ ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية :؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)٢٠٠٩( مؤشرات التنمية العالمية

  

  ١ـ١ اإلطار
  منغوليا في الريفية المناطق في الفقر من في الحد يفشل النمو

 سنويًا، المائة في ٩ما نسبته  ٢٠٠٨وعام  ٢٠٠٢ عام بين منغوليا في االقتصادي النمو متوسط بلغ
 في الفقر معدل ارتفع بل المائة، في ٣٥٫٢إلى  ٣٦٫١ طفيف من إال بشكل لم ينخفض معدل الفقر حين في

 -الفقر  من للحد آافية منتجة عمالة خلق في فشل النمو وعليه، .المائة في ٤٦٫٦ إلى ٤٣٫٤ األرياف من
 يعكس وهذا. الوالدات معدل في حاد نتيجة انخفاض مؤاتاة أآثر إعالة تسجيل نسبة من الرغم على

- ٢٠٠٠ في الفترة بين ٠٫٢٦ إلى ٠٫٩٤انخفض من  التشغيلية للنمو، الذي في معدل المرونة انخفاضًا
 ٢٠٠٨و ٢٠٠٣ـ٢٠٠٢ بين في الفترةالفقراء العاملين  عدد لذلك، ارتفع ونتيجة. ٢٠٠٧ـ٢٠٠٣و ٢٠٠٣

 استنادًا إلى معامل الدخل، في المساواة شخص وازداد معدل عدم ٣٧٦٠٠٠ شخص إلى ٣٤٣٠٠٠ من
  .٣٣ إلى ٣٠ جيني، من
  : المصدر

P. Ronnas: Constraints and challenges for achieving inclusive job-rich growth in Mongolia –
Initial diagnostics (Geneva, ILO, 2010). 
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 اإلنمائية الوطنية ينبغي أن تتضمن الخطط - الوطنية اإلنمائية والميزانيات الخطط . ٤٤
 السياسات وتشمل والنوعية الكمية العمالة أهداف بشكل منهجي الفقر من الحد واستراتيجيات

ال بد من  نفسه، السياق وفي. استضعافًا األآثر فيها الفئات بما المستهدفة، للفئات القطاعية والنُّهج
 .الوطنية والميزانيات األجل متوسطة اإلنفاق في أطر رصد مبالغ لهذه األهداف

 إلى جانب توافر العمالة ونمو اإلنتاج ـ إن زيادة القطاعية والنهج الصناعية السياسة . ٤٥
 حدوث نمو إمكانياتالتي تنطوي على  القطاعات تحديد سيعني والقدرات والمهارات المعارف

أن  لحكوماتل نبغيي الغرض، ولهذا. حواجز أية وإزالة ،دينامية مقارنة لعمالة وميزةفي ا آبير
 االجتماعية، مما يولد البنية التحتية والحماية في الكفاية فيه بما وتستثمر التحديث الصناعي تيّسر
 .١٧األولي االستثمار تغطي آافية ضريبية إيرادات المناسب الوقت في
 في سيما للحكومات، وال جديدة يمكن تحتية بنية تطوير عند - التحتية البنية في االستثمار . ٤٦

 على قائمة استخدام تكنولوجيات إمكانات أن تستكشف في اليد العاملة، فائض لديها التي البلدان
 .والجودة من الكفاءة قصتبشكل ال ين العاملة اليد
 الخاص القطاع تشجيع سبل في تنظر أن أيضًا للحكومات يمكن - الخاص القطاع . ٤٧

 بفرص تتمتع لمنشآتا أن هذه تضمن أن ويمكنها. خاص بشكل والمتوسطة الصغيرة والمنشآت
 النظام الكثيف العمالة عبر النمو إلى الوقت ذاته في وترشدها التمويل على أفضل للحصول

 ،الهند مثًال ففي. العامة السياسة في ذلك في آثير من األحيان إجراء تغيير وسيتطلب. الضريبي
 التي والنقدية المالية للسياسات متأٍن القيام باستعراض إلى الجديد العمالة سياسة مشروع دعا

 .المال المفرطة لرأس الكثافة الماضي في شجعت ُيحتمل أنها
 ؛الهادئ والمحيط آسيا في للنمو المحرك الرئيسي التصديرية الصناعات ـ آانت التجارة . ٤٨
وآان اقتصاد . المتقدمة البلدان أسواق لمطالب خاضعًا العمالة مضمون آان ما غالبًا لذلكنتيجة و

 هو والمشتقات والغاز النفط من إنتاجها من أن الرغم التصدير على نحو موجهًا أيضًا الخليج دول
 حكومات اآلن تساءلت االقتصادية، حدوث األزمة وبعد. آثافة من حيث اليد العاملة أقل بطبيعته
 من تحقيق مزيد أجل جاهدة من وتعمل الخارجية، األسواق على المفرط االعتماد هذاعن  آثيرة

أن  أيضًا يمكنها ،نصب أعينها الغرض إذ تبقي هذاو. والعمالة التجارة سياسات بين االتساق
 وقد يكون عليها أن تخضع -  بالتجارة المتصلة المباشرة األجنبية سياسات االستثمارات تستعرض
 المنتجة العمالة أهميتها من حيث الذي يقيم ،"الوطنية المصلحة" الختبار مقترحة اتأية استثمار
 .والمستدامة

 .المرأة لحقوق أن تستجيب الكلي أيضًا االقتصاد ينبغي لسياسات - الجنسين  بين المساواة . ٤٩
 ذاتها، حد في حيويًا اقتصاديًا عنصرًا المرأة في الوقت الحالي السياسة فقلما يعتبر واضعو

 أن األعراف آما. المعيشية أسرتهافي  بشكل عام أنها صاحبة الدخل الثانوي فترضونوي
 آسيا شرق في التصدير القائم على النمو وواقع األمر أن. المرأة والثقافية تعوق عمالة االجتماعية
 رخيصة يد عاملة نسائية على آبير حد اعتمد إلى الخصوص وجه على آسيا شرق وجنوب
 النساء من يعمل آثيرآما . األلعابو واألجهزة اإللكترونية المالبس في صناعة سيما وال ومرنة،
. في غالب األحيان أجر بال والزراعة آعامالت أسريات المنظم غير االقتصاد في مكثف بشكل
 العاملة المرأة عادة ما تعاني االقتصادي، والواقع المهيمنة النظر وجهة بين التنافر لهذا ونتيجة
 على الحصولفي و المهارات، على التوظيف واألجور والتدريب في -  النطاق واسع تمييزًا

 على سبيل المثال، تتقاضى المرأة عمومًا الهادئ والمحيط آسيا ففي. االجتماعية والحماية االئتمان
للبطالة من  أآثر عرضة آسيا جنوب في والمرأة. ١٨الرجل يكسبه مما المائة في ٩٠و ٥٤ما بين 
أضف إلى ذلك  االجتماعي، الضمان من استحقاقات أنها تحصل على نصيب أقل آما. ١٩الرجل
 العربية والدول آسيا جنوب الوضع فيقد يكون و .ظل في تراجع الرعاية لخدمات الدولة أن دعم

————— 
  : انظر   ١٧

J.Y. Lin: New structural economics: A framework for rethinking development, Policy Research 
Working Paper 5197 (Washington, DC, World Bank, 2010). 

  :انظر   ١٨
UNDP: 2010 Asia–Pacific human development report: Power, voice and rights: A turning point 
for gender equality in Asia and the Pacific (Colombo, 2010). 

   .ILO: Trends econometric models, op.cit:انظر   ١٩

 ينبغي لسياسات
 الكلي أيضًا االقتصاد

 لحقوق أن تستجيب
 المرأة
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المنظم، بل إنها تكدح  في القطاع العاملة القوى إلى أقل النضمام المرأة احتماًال ألن هناك ًامختلف
 الدول يعمل معظم النساء في المنظم، القطاع وفي. المنظمة من أجل آسب العيش غير العمالة في

 مكان آل في والرجال النساء ولكن. والصحة والتعليم اإلدارة مثًال في - العام القطاع في العربية
من  تحمي تشريعات: الخدمات من متكاملة رزمة خالل من الفرص نفس تتاح لهم أن إلى بحاجة

 العمل، فرص ضمان تكافؤ ؛والمهارات والصحة في التعليم االستثمار ؛االستخدام التمييز في
 .مراعية لألسرة عمالة وانتهاج سياسات

 آمبوديا  :الصورة باء
 ".الغذاءأن أوفر ألفراد عائلتي احتياجاتهم من  يمكن"

آمبوديا تاآيو، عامًا، ٤٩ آونغ، آانغ
المرأة الخميرية للحرف جمعية في عضو أنا. وجود المال عدم إن عدم وجود عمل يعني"
أن أوفر ألفراد عائلتي يمكن العمل هذا وبفضل. الوظيفة هذه وقد أتاحت لي الجمعية. اليدوية

  ."احتياجاتهم من الغذاء

 المضافة القيمة أو اإلجمالي المحلي ُتحسب اإلنتاجية باعتبارها الناتجما  ـ عادة اإلنتاجية . ٥٠
 والعمالة في اإلنتاجية بين مقايضات فعًال هناك يكون قد القصير، وعلى المدى. لكل عامل
والعمالة  اإلجمالي المحلي يرتفع الناتج ، يمكن أنينمو االقتصاد عندما ولكن. معينة قطاعات
 السليم إرساء التوازن خالل من والشامل المشترك النمو من نمط تشجيع مكنوي. جميعًا واإلنتاجية

 طبيعة البلد مراعاة مع - والعمالة واالستثمار واإلنتاجية، واألجور واليد العاملة، التكنولوجيا بين
من  تقديم عرض وافر البلدان وستواصل بعض. اإلنمائية وأهدافه الديمغرافي وهيكله الصناعية

 السكان شيخوخة عن المترتبة اآلثار معالجة إلى البلدان األخرى ستحتاج أن حين في العاملة،اليد 
 .العمال نسبة وتراجع

 المالية السياسات
 السابقة، لألزمات بكيفية االستجابة متأثرة ربما األزمة، قبل الحكومات من حاولت الكثير . ٥١

 المالية لم ُيتح للسياسات الواقع، وفي. نقدية وانتهاج سياسة المالية السياسات التقليل من استعمال
 في الحكومات انتهجت من غير أن العديد. الالئق العمل في مواطن العجز الكافي لمعالجة المجال
 في هذه الرزم وآانت. االقتصادية الحوافز ُرزم أدمجت في تقديرية مالية سياسات األزمة أعقاب
 في اإلجمالي المحلي الناتج من تقريبًا المائة في ٢ بين تراوحت واسعة النطاق األحيان من آثير
 على إندونيسيا تفقد اعتمد: تكوينها في بيد أنها اختلفت. الصين في المائة في ١٠ وحوالي الفلبين
 العربية المملكة مثل أخرى بلدانفيما اتجهت  الضرائب خفض على أآبر بشكل المثال سبيل

 االجتماعي الضمان نظم البلدان آما اتخذت بعض. العام نفاقاإل إلى زيادة آمبوديا أو السعودية
 .آلية آمثبتات

 العمل فرص العاملة وحماية اليد على الطلب لحفز هامة تدابير الرزم هذه وشملت . ٥٢
 الواقع، وفي. االجتماعي الحوار وتعزيز االجتماعية الحماية نطاق وتوسيع العمل عن والعاطلين
 من إلى الحد المثال سبيل على إذ سعت أستراليا: العمل لسوق محددة أهدافًا البلدان بعض وضعت
 األجل طويلة األهداف أيضًا عززت فيما ،مئوية نقطة ١٫٥ بنسبة األزمة بعد البطالة معدل ارتفاع
 لعام اآلسيوية المالية األزمة مع متباينة جدًا السياسات هذه وآانت. الخضراء الوظائف مثل

 لهذه ونتيجة. العام اإلنفاق في حادة تخفيضات البلدان من العديد خاللها التي أجرت ،١٩٩٧
ماليين  ٩ من بأآثر اإلقليم التي تمت المحافظة عليها أو خلقها في تقدر الوظائف السياسات،

 .٢٠وظيفة

————— 
  :انظر   ٢٠

ILO: Protecting people, protecting jobs, an ILO report to the G20 Leaders’ Summit, Pittsburgh, 
24-25 September 2009, (Geneva, 2009), Annex 4: “Estimating the employment impact of the 
stimulus measures undertaken by the G20 countries for the crisis”. 
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 في العجز ارتفاع من المخاوف تشكل ،هشًا آان وإن اقتصادي، انتعاش وبعد تسجيل . ٥٣
التخلي  أو المالية الحوافز تدابير لتقليص الحكومات على ضغوطًا الوطنية والمديونية الميزانية

 -  المتوسط المدى على المالي النظام تدعيم أجل من في العمل قد ترغب الحكوماتإذ  - عنها
 األسر انتعاش استهالك من التأآد فهي بحاجة إلى تلغيها أو السياسات هذه تقلص أن قبل ولكن

 وإحداث نمو جديدة عمل فرص في توليد وأنهما بدآ قطاع األعمال في المعيشية واالستثمار
 قدر أآبر من توافر المتوسط ألن المدى المالي على الوضع الجهود وستدعم هذه. اقتصادي

 .البطالة تعويضات على من اإلنفاق أيضًا يقلل بل الضرائب من عائدات عمالة ال يرفع فقطال
 آسيا في الضريبية والنظم. فعال ضريبي نظام على أيضًا يعتمد الجيد المالي واألداء . ٥٤

. الدخل توزيع وإعادة الخدمات تمويل على الحكومات قدرة إذ تقّيدـ  نسبيًا ضعيفة الهادئ والمحيط
 وعندما. العولمةمسألة معقدة بسبب  الضرائب فرض على الحكومات فإن قدرة ذلك، على وعالوة

 خفيضلت ضغوطًا تمارس يمكنها أن آخر، إلى بلد من بسهولة يكون للمنشآت خيار االنتقال
 قدرة يتميز بكونه أآثر الذي المال على رأس خاصة وينطبق هذا األمر بصفة. معدالت الضرائب

 على قدرة أآثر نسبيًا هم ذوي الدخل المرتفع الذين وعلى األفراد ،اليد العاملة من التنقل على
 معدالت على بالحفاظ ملزمة بأنها الحكومات تشعر ومن ثم، قد. المنخفض الدخل ذوي من التنقل

 من النقيض وعلى). ٢ـ١ الشكل(المرتفع  الدخل واألفراد ذوي الشرآات على ضرائب منخفضة
. األخيرة السنوات في ، تغيرًا يذآراالستهالك ضرائب مثل المباشرة غير الضرائب تشهدلم  ذلك،
يقع  االستهالك ألن عبء ضرائب الضريبي النظام على تصاعدية بالغة آثار االتجاهات ولهذه

  .االستهالآية المواد على دخلهم من أعلى نسبة بسبب إنفاقهم أآثر على آاهل الفقراء

  )بالنسب المئوية( الهادئ والمحيط آسيا في الضرائب معدالت متوسط  :٢ـ١ الشكل

 
 وماليزيا آوريا وجمهورية واليابان وإندونيسيا والهند والصين أستراليا: الهادئ والمحيط بلدًا في آسيا ١٥معدالت الضرائب في  متوسط: مالحظة

  . ٢٠٠٣ لعام المباشرة الضرائب غير وال يتوفر معدل. وفيتنام وتايلند وسري النكا وسنغافورة والفلبين الجديدة وبابوا غينيا وباآستان ونيوزيلندا
  :إلى استنادًا الدولي، العمل مكتب حسابات: المصدر

KPMG’s Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2009 and KPMG’s Individual income tax and social security rate survey 2009. 
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 االجتماعيةلحماية أرضية ل
 للحماية فعالة ألنظمة أساسًاأن يكون  من شأنه آذلك أآثر إنصافًا إن إرساء نظام ضرائبي . ٥٥

 ،والتدابير البرامج من واسعة طائفة االجتماعية للحماية متينة أرضيةويشمل وضع . االجتماعية
 التغذية ويعزز أساسيًا لها دخًال يؤّمن بما األطفال، ذات لألسر ونقدية عينية منح إعانات: منها

 للمسنين والمعوقين؛ الدخل تأمين معقولة؛ بأسعار صحية إتاحة رعاية والتعليم؛ والرعاية الصحية
 .العمل فرص الحصول على إتاحة العمل؛ عن العاطلين أو للفقراء االجتماعية تقديم المساعدة

 أفغانستان  :الصورة جيم
 ."معقولة بأسعار صحي االفتقار إلى تأمينو السجاد بسبب مزاولة نسج صحية اعتالالت"

أفغانستان عامًا، ١٦ شوزيا،
فقد . أخواتها صحتها وصحة على السجاد نسج السلبية الناشئة من اآلثار من شوزياتشكو 

التي  الحادة األدوات بسبب وعينها بجروح من بين جروح آثيرة أصيبت بها في أنفها أصيبت
 بالغبار مليئة والغرفة سعال، دون تكاد تنهي جملة ال ووالدتها. السجاد نسج في تستخدمها
 .السجاد بسبب نسج واألوساخ

فمجرد . والتهابات وأمراض جلدية الصدر واليدين في آالم من وابنتها األم وتشكو
وأعربت البنت . طوال يسبب لهما ألمًا مبرحًا لساعات واحد وضع في للجلوس اضطرارهما

 على رعاية تحصل والدتها وتصبح مدّرسة وفي أن المدرسة إلى عن رغبتها في أن تذهب
  .معقولة بأسعار صحية

التي تنتشر فيها العولمة  الفترات في أآبر االجتماعية أهمية للحماية نظم متينةيكتسي إنشاء  . ٥٦
 الدولية األسواق لتقلبات عرضة أآثر فستكون واالستثمار التجارة تحرر البلدان وبما أن. بسرعة

بصورة سلسة،  كييفاتالت ومن ثم فمن المهم إجراء هذه. في سوق العمل أآبر معدل دوران تشهدو
. ومتوازنة واجتماعية ثابتة اقتصادية تنمية وضمان فقرًا األآثر المواطنين حمايةفي الوقت نفسه و

 حرة في أن تدخر أقل فستكون االجتماعية للحماية فعالة أن تلجأ إلى نظم العاملة أمكن لألسر وإذا
  ).٢ـ١اإلطار ( ليمهموتع أطفالها صحة وعلى الملحة األسرية االحتياجات أآثر على وتنفق

  ٢ـ١ اإلطار
  البطالة ضد التأمين

 على الحفاظ ويساعد على االقتصادية الصدمات أثر من يخفف آمثبت آلي البطالة ضد يعمل التأمين
 المدخرات تجميع احتياجًا إلى أقل البطالة إعانات على االعتماد يمكنهم الذين والعمال. اإلجمالي الطلب

 من آمية هائلة توفر البطالة ضد التأمين آما أن أنظمة. االستهالك أآبر على إنفاقًااالحتياطية، وهذا يعني 
 الهيكلية التحوالت وتسهل االستثمار، أو السياسات آأساس لصنع تستخدم العمل، سوق عن المعلومات

 األنظمة، هذه مثل إلى حاليًا الهادئ والمحيط آسيا بلدان ويفتقر معظم. التوازن إعادة عملية تصاحب التي
ُتعّد  العربية، الدول وفي .االقتصادية لألزمة الفلبين، يدرس جدواها نتيجة مثل البلدان من مزيد آان وإن

  .٢٠٠٧ سنة في ضد البطالة البلد الرائد في هذا المجال بعد أن وضعت مخططًا للتأمين البحرين

فقد وصل . االجتماعية على الحماية نسبيًا القليل حاليًا تنفق البلدان من غير أن العديد . ٥٧
 المحلي الناتج من المائة في ٥٫٣ والضمان االجتماعي الصحية الرعاية على متوسط اإلنفاق

 العربية الدول في المائة في ٩٫٨و ،)الدول العربية باستثناء( الهادئ والمحيط آسيا في اإلجمالي
 ولكن. الجميع حماية تستطيع ال بأنها ما ُيعزى ذلك إلى شعور الحكومات وغالبًا). ٣ـ١ الشكل(
أرضية توفير  على قادرة أن تكون الهادئ والمحيط آسيا في البلدان لمعظم ينبغي الواقع، في
ذوات  واألسر المسنينلجميع  النقدية اإلعانات من أساسية مجموعة فتوفير. االجتماعية لحمايةل

 في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في ٢٫٢ سوى يكلف ال قد العمل سن في األطفال والفقراء

 تنفق البلدان من العديد
على  نسبيًا القليل
 االجتماعية الحماية
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بنغالديش،  في المائة في ٤٫٦فيتنام، و في المائة في ٢٫٩باآستان، و في المائة في ٢٫٤و الهند،
 .٢١نيبال في المائة في ٥٫٧و

  )اإلجمالي المحلي الناتج النسبة المئوية من( ، حسب األقاليم في العالماالجتماعية الحماية على العام اإلنفاق  :٣ـ١ الشكل

 
  . تستند هذه البيانات إلى آخر سنة متاحة، وهي مرجحة حسب عدد السكان: مالحظة
 .تقديرات مكتب العمل الدولي وإدارة الضمان االجتماعي: المصدر

عن  االجتماعية ل الحمايةيمن المرجح أن يتم تمو - االشتراآات  على القائمة البرامج غير . ٥٨
 اآلن يتمتع الجميع تقريبًا مثًال تايلند ففي .فقرًا األآثر العامة فيما يخص األسر طريق الضرائب

 للفقراء فرصة الحصول على الحماية فيتنامو إندونيسياوتوفر . األساسية الصحية الرعاية بخدمات
 وضعت فيما). بالكامل مدعومة مخططات( االشتراآات على القائمة غير االجتماعية الصحية
 مدعومًا صحيًا تأمينًا يقدم الذي، Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY)مخطط  الهند

 لألمان في إنشاء شبكة باآستان وبدأت). الفقر خط التي تعيش تحت األسر( بالكامل للفقراء
عبارة عن  وهو، ٢٠٠٨ في سنة) BISP( الدخل دعمبنازير ل برنامج اسم أطلق عليها االجتماعي

مسألة  أخرى وتبحث دول. فقرًا من األسر األآثر ماليين أسرة ٥لما عدده  النقدية للتحويالت آلية
: المسنين لتزايد عدد السكان أآبر نظرًا وستكتسي هذه المسألة أهمية. لفائدة المسنين الدخل تأمين
 عامًا ٧٥الذين يتجاوز سنهم  المقيمين لجميع األساسية المعاشاتمنذ زمن بعيد  وفرت نيبالإذ أن 
 زيادة ، آما تدرس إمكانيةعامًا ٦٥ليشمل آل من يتجاوز سنه  المخطط توسيع اآلن وتدرس

————— 
  : انظر   ٢١

ILO: Can low-income countries afford basic social security? Social Security Policy Briefings 
Paper No 3 (Geneva, 2008); and S. Mizunoya et al: Can low- income countries afford basic social 
protection? First results of a modelling exercise for five Asian countries, Issues in Social 
Protection, Discussion Paper 17 (Geneva, ILO, 2006). 

25.1

18.9

16.0
13.6 13.5

10.2 9.8

5.3 5.3

8.4

0

5

10

15

20

25

30
بية
غر
ا ال
روب
أو

قية
شر
وال

ى 
سط
الو

با 
رو
أو

لية
شما
ا ال
ريك
أم

قيا
فري
ل أ
شما

قلة
مست

ل ال
لدو
ة ا
بط
 را
دان
بل

بي
اري
الك

قة 
نط
وم

ية 
تين
الال

كا 
مري
أ

ية  
عرب
ل ال

لدو
ا

دئ
لها
ط ا
محي

وال
سيا 

آ

راء
صح

ب ال
جنو

قيا 
فري
أ

وع
جم
الم

الي
جم
 اإل
حلي

الم
تج 
النا

من 
ية 
مئو
ة ال
سب
الن

)باستثناء الصحة(اإلنفاق العام على الضمان االجتماعي  اإلنفاق العام على الصحة إجمالي اإلنفاق العام على الضمان االجتماعي



االجتماعية والحماية والعمالة الكلي االقتصاد السياسات المنسقة في مجاالت  

19 

 االشتراآات على القائمة غير التقاعدية المعاشات من مختلفة أشكال ُتدرس أيضًا أو وُتنفذ. المبلغ
تخصص  الهادئ المحيط جزر أضف إلى ذلك أن بلدان. تايلندو االنك سريو الهندو بنغالديشفي 

 .والتعليم الصحة على اإلنفاق في الميزانية لزيادة اعتمادات
 -  االستهداف عنصر االشتراآات على قائمة غير البرامج تتضمن معظم -  االستهداف . ٥٩

 المقام احتياجًا في األآثر األسر التكلفة إلى حيث من فعالة بطريقة المساعدات وصول لضمان
 أن ويمكن والمستضعفين الفقراء لتحديد نظام وجود يتطلب ألنه مكلف، أمر هذا ولكن .األول
 البرامج كييفأي ت -  االستهداف هو من بين أنجع أشكال الذاتي واالستهداف. أخطاء على ينطوي

 أفضل تتاح لهم فرص عندما يمكن أن ينسحبوا من ثمو فقط الحاجة عند المستفيدونبحيث يشارك 
 .الريفية في الهند العمالة لضمان الوطني المخطُطومن بين األمثلة على ذلك . آخر مكان في

 مخطط الرعاية الصحية الشاملة في تايلندآما أن . باآستانو نيبال في مماثلة ويجري وضع برامج
 مثل ،البرامج من معينة في أنواع يكون مفيدًا قد الذاتي ورغم أن االستهداف. األسلوبيطبق هذا 

 الصحية، البطاقات خالل من األساسية الصحية الرعاية على الحصول أو العامة األشغال برامج
 المدرسية والعالوات النقدية التحويالت برامج للدخل ـ مثل األدنى الحد لدعم مناسبًا ليس فإنه
 وإما إما مستهدفة النقدية اإلعانات ويجب أن تكون هذه. الشيخوخة لمعاشات األدنى حدوال

 .معينة لميزانية اإلعانات بالنسبة مستويات حيث من مختلفة ويترتب عن ذلك آثار ،للجميع
بل  االجتماعية المساعدة على تقديم البرامج ال تقتصر بعض - المشروطة النقدية التحويالت . ٦٠

 النقدية وخير دليل على ذلك مخطط التحويالت. األسرة سلوك على التأثير إلى أيضًا تهدف
 أطفالها إرسال المستفيدة من األسر والذي يتطلب ٢٠٠٧ منذ إندونيسياالذي تجربه  المشروطة

المشروطة  ولكن آل برامج التحويالت النقدية. الصحية والذهاب إلى العيادات المدارس إلى
 للجودة المعايير األساسية ويجب أن تتوفر في خدماتها اإلدارية الكافية، القدراتتوافر ب مرهونة

ولذلك . الشروط استيفاء يستطيعوا لن فإن المستفيدين وإال ،سهًال إليها وأن يكون الوصول
تمكين المجتمع المحلي من ل الوطني برنامجال" اسم آخر أطلقت عليه مخططًا وضعت إندونيسيا
إجمالية  هذا المخطط منحًا قدميو ،)PNPM Generasi( "والذآاء ينعم بالصحة أجل تنشئة جيل

 بناء أو لألطفال اللوازم المدرسية لشراء مثًال هذه المجتمعات استغلتهاوقد  - المحلية للمجتمعات
للتحويالت النقدية  برنامجًا باآستانوتجرب . الصحية المراآز أو المدارس إلى المؤدية الطرق

 إلى مرآز التدريب واحد شخص إرسال المستفيدة على األسرة يشترط ،السند إقليم في المشروطة
 لبرنامج يوفر الحماية لن يكون بديًال المشروطة للتحويالت النقدية ورغم أن أي برنامج. المهني

والصحة القائمة  أنظمة التعليم تغطية نطاق توسيع يمكنه الشاملة إال أنه األساسية االجتماعية
 .األطفال عمل من الحد ساعدة علىوالم
على وضع  اإلقليم وال يزال، في البلدان من عدد عمل -  القائمة على االشتراآات البرامج . ٦١

 الشيخوخة معاشات المثال توسع نطاق سبيل على الصينحيث إن . مخططات قائمة على التأمين
 من نوعين البحرينأدخلت  ،٢٠٠٦ وفي سنة. في األرياف ليشمل السكان الصحي والتأمين
 وإعانة موحدة ؛ألجور السابقةا من مئوية آنسبة التي تحدد التأمين إعانة :البطالة وهما إعانات
 للحصول على المؤهلة المعايير يستوفون ال الذين من وغيرهم مرة ألول العمل عن للباحثين
 نظام تطبيق على نّص االجتماعي للتأمين قانونًا فيتنام سّنت نفسها، السنة وفي. التأمين إعانة
في  الطوعي االجتماعي ونظام للتأمين ،٢٠٠٧ في سنة االلزامي اإلجباري االجتماعي للتأمين
 القطاع لعمال االجتماعي الضمان وإن آانت أنظمة. ٢٠٠٩ في البطالة ضد وتأمين ،٢٠٠٨ سنة

 األرياف وسكان المنظم غير االقتصاد عمال فإن تغطية قائمة بطبيعتها على االشتراآات، المنظم
. والمدعومة االجتماعي القائمة على االشتراآات مخططات التأمين من مزيج على تنطوي قد

 اجتماعية صحية حيث توجد حماية فيتنام في المثال سبيل على االستراتيجيات هذه وضع ويجري
 للمسنين ساب ادخاريح ُأنشئ الصين وفي .باختالف الفئات السكانية أقساط اإلعانات فيها تختلف
 تايلندوفي  .غير القائم على االشتراآات األساسية الشاملة التقاعدية مخطط المعاشات يكمل

األساسية الذي يحصل في إطاره  المعاشات التقاعدية نظام يكمل لالدخار وطني اسُتحدث صندوق
مشترآة  بمساهمات العمال" ادخارات"أن ُتكمَّل  يضمن ، مماباهت شهريًا ٥٠٠المستفيدون على 

 .توفير حوافز على المساهمة وبالتالي الحكومة من
 للحماية الوطنية إن ما يثير القلق بصورة خاصة هو أن األنظمةـ المهاجرون  العمال . ٦٢

في  االجتماعي للتأمين وجود نظام في حالة وحتى. المهاجرين ما تستبعد العمال االجتماعية غالبًا
. الخارج في يعملون عندما يحصلون على المستحقات المتراآمة ال عمومًا فإن المهاجرين وطنهم،

هو  الذاتي االستهداف
 من بين أنجع أشكال

 االستهداف
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 للعمال السماح عن فضال التي يمكن نقلها وضع نظام لإلعانات اآلن الخليج دول وتدرس بعض
 األشكال ومع ذلك، فإن توسيع هذه. بلدانهم في االجتماعي التأمين منظ إلى باالنضمام المهاجرين

وقد تعهدت بلدان . االجتماعية الحماية ترتيبات في بين البلدان فوارقال من الحد يعني التعاون من
الفروق  ذلك في بما ،اإلقليم في اإلنمائية الفجوات بأن تسد مثال آسيا شرق جنوب أمم رابطة

  .االجتماعية فيها الموجودة بين أنظمة الحماية

   متوازن أجل تحقيق نمو من واتساقها السياسات تنسيق
 للجميع الالئق العملوتوفير  وشامل

ال يعود قد و. متوقعًا آان مما أآبر وبقوة بسرعة األزمة من تعافىيأن  اإلقليم استطاع . ٦٣
ولكن يعود  فحسب، ١٩٩٨ -١٩٩٧ اآلسيوية المالية األزمة من المستفادة الفضل في ذلك للدروس

 المالية الحوافز رزم بغية تنسيق مثيل لها يسبق لم ووطنية عالمية وإقليمية إلى بذل جهود أيضًا
حتاج يو. العمل وفرص االستهالكواإلنتاج  في االقتصادية من انكماش األزمة للتخفيف مما سّببته

 وتوفير ومنتجة آاملة عمالة وسيستلزم تحقيق. األزمة هذه من العبر استخالص إلى اآلن اإلقليم
من نقص متواصل  اإلقليمعانيه يإلى ما  نظرًا الرخاء فترات في حتى مماثًال تنسيقًا الالئق العمل
في  منسقة سياسات الالئق، وهذا يتطلب العمل في وأوجه العجز في فرص العمل األبعاد ومتعدد

 .االجتماعية والحماية والعمالة الكلي مجاالت االقتصاد
 لتشجيع المتاح لمعظمها محدوٌد وحدها، فإن الحيز الوطنية وإذا اآتفت البلدان بالتدابير . ٦٤

 ُتتخذ في بقرارات بشدة تتأثر يمكنها أن العمالة مستويات وبما أن. االجتماعية والحماية العمالة
آما أن قيام . عالمي أفضل تنسيق على واالستثمار، فإنها ستعتمد أخرى في مجالي التجارة بلدان
 في وهو ما شهدناه ،الدولية المال رأس أسواق لعقوبات بسرعة تدابير فردية قد يعرضه باتخاذ بلد

 تخفيض لمنع ويمكن النظر في التنسيق. السيادية أثناء أزمة الديون األخيرة اآلونة في أوروبا
 وبالتالي. للحكومات المالية القدرة من تحد بشكل مفرط التي والضرائب التنظيمية القواعد

 بلدان بين فيما التعاون من إرساء مستوى أآبر على وإنصافًا قوة أآثر سيتوقف تحقيق تنمية
 آسيا جنوب ورابطة آسيا شرق جنوب أمم خالل رابطة من أوسع إقليمية أسواق إلنشاء الجنوب
منسقة  من سياسات بد أيضًا وال. المثال سبيل الهادئ على المحيط جزر ومنتدى اإلقليمي للتعاون
 تحديات فيها بما فترة االنتعاش، األخيرة التي ظهرت أثناء التحديات بعض لمواجهة ومتسقة
 أسعار بخصوص العالمية والتوترات ،اإلقليم إلى األجنبية األموال لرؤوس الضخمة التدفقات
 االستثمار على سلبية آثار وما لذلك من تنامي النزعة الحمائية مخاطر من تزيد التي الصرف
 التطوراتهذه  ولجميع. األساسية من جديد والسلع الغذائية المواد أسعار وتقلب والتجارة،
 .اإلقليم في العمل سوق على مهمة انعكاسات

 وضع على من أجل المساعدة واإلقليمي العالمي إلى التنسيق أيضًا وستكون هناك حاجة . ٦٥
والسياسي  المالي الحيز إلى اإلقليم في النامية البلدان من ويفتقر آثير. لحماية االجتماعيةأرضية ل

 الحظت مثال وقد. لفترة من الزمن الدولي التعاون على جزئيًا ستعتمد ومن ثم لذلك، الضروري
 التي تنتمي إليها ،االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون التابعة لمنظمة اإلنمائية المساعدة لجنة

 وتنفيذها االجتماعية الحماية أنظمة لوضع الوطنية االستراتيجيات دعم ضرورة اآلسيوية البلدان
 .٢٢ومنسقة مةمنسج تمويل آلية خالل من
 المتعدد النظام فعالية على أيضًا يعتمد عالمية متسقة لألزمة والتوصل إلى استجابة . ٦٦

 المتحدة األمم منظومة في التنفيذيين الرؤساء التزم مثال مجلس الصدد، هذا وفي .األطراف
الذي يهدف إلى  ،العمل لفرص العالمي الميثاق مشترآة، منها مبادرات بالتنسيق ِبتسِع المعني

 هدفب الحماية االجتماعية أرضيةو ،"اإلجمالي والطلب واالستثمار واإلنتاج العمل فرص تعزيز"
والمستضعفين  للفقراء األساسية والمأوى االجتماعية الخدمات على فرص الحصول ضمان"

————— 
  : انظر   ٢٢

OECD: Making economic growth more pro-poor: The role of employment and social protection, 
Policy Statement, Development Assistance Committee (DAC) High-Level Meeting (Paris, 27-28 
May 2009). 

 التوصل إلى استجابة
 عالمية متسقة لألزمة

 فعالية على أيضًا يعتمد
 المتعدد النظام

 األطراف
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 بين أقوى وتعاونًا تنسيقًا وشمولية توازنًا أآثر عالمي اقتصاد وسيستوجب بناء ٢٣."وتمكينهم
 التنمية مصرف سيما وال اإلقليمية، والمنظمات األطراف متعددة األخرى والمنظمات الوآاالت

 والشؤون العمل وزراء ومجلس ومنظمة العمل العربية آسيا شرق جنوب أمم اآلسيوي ورابطة
 للتعاون آسيا جنوب للتنمية ورابطة اإلسالمي والبنك الخليجي التعاون التابع لمجلس االجتماعية
 التجارة ومنظمة الدولي والبنك الهادئ المحيط جزر ومنتدى الدولي النقد وصندوق اإلقليمي
 .العالمية
 والعمالة لكليا االقتصاد تنسيق السياسات في مجاالت بمكان المهم من نفسه، الوقت وفي . ٦٧

 والمالية والتخطيط، واالقتصاد العمل وزارات بين الوطني الصعيد على االجتماعية والحماية
 اإلحصاءات ومنظمات العمال ومكاتب المرآزية والمصارف القطاعية بين الوزارات وآذلك

 القدرات من مزيد إلى الخصوص وجه على العمل وستحتاج وزارات. ومنظمات أصحاب العمل
آما أن . للجميع االجتماعية وتوفير الحماية العمل فرص لتوليد استباقي بنهج تأخذ أن أرادتإن 

وضع سياسات  قدراتها ألن تنمية ستكون بحاجة إلى العمل أصحاب ومنظمات منظمات العمال
 .فعال اجتماعي حوار يستوجب إرساء منسقة ومتسقة بشكل مجٍد

  

————— 
 /نيسان ٥باريس، (بالغ المجلس، : أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق   ٢٣

  ).٢٠٠٩أبريل 





 

23 

  ٢ الفصل

   المستدامة والمنشآت المنتجة العمالة
  المهارات وتنمية

 هناك آان األزمة، قبل وحتى. النمو إلى توازنال إلعادة عنصر أساسي الالئق إن العمل . ٦٨
 ظروف األحيان من آثير في تشمل النظامية وغير المنظمة التي العمالة غير مستوى في ارتفاع

تدريب، الو تعليمال هناكومن بين الحلول للخروج من هذا الوضع . صحية وغير آمنة عمل غير
 من إنتاجية أن يرفع والمهارات يمكنه من حيث التعليم عاملة ذات مستوى أفضل وجود قوى ألن

 في ويساهم أيضًا واالبتكار االستثمار ويشجع المستقبل في للنمو أساسًا ويوفر والمنشآت العمال
 .معدالت البطالة وخفض العمل وتحسين ظروف األجور زيادة

 المنتجة العمالة
ما يكفي من  تخلق لم ولكن سريعًا اقتصاديًا نموًا الماضي العقد مدى على آسيا حققت . ٦٩

 والمحيط آسيا إقليم في العمال من المائة في ٦٠ من يقرب آان ما ،٢٠٠٩ وفي. لالئقةا الوظائف
 نسبة العمالة المستضعفة وآانت. المستضعفة العمالة ضالعين في -  مليار ١٫١ نحو أي -الهادئ 
 المائة، في ٦٢ بنسبة آسيا شرق جنوب تليها المائة، في ٧٧ آسيا حيث بلغت جنوب في أعلى
ومرة . المائة في ٢٥ حوالي النسبة بلغت العربية، الدول وفي. المائة في ٥١بنسبة  آسيا وشرق
 ٦٣المستضعفة تبلغ  العمالة النساء من إذ أن حصة :الجنسين بين المساواة ُتطرح قضية أخرى
 .المائة في ٥٨ التي تبلغ ،بنسبة الرجال مقارنة المائة في
المنظم وال  غير االقتصاد هم في المستضعفة العمال الذين يعملون في العمالة ومعظم . ٧٠

وقلما يشملهم التمثيل أو ُتتاح لهم فرصة التعبير عن آرائهم  اجتماعية أو قانونية يتمتعون بحماية
حّد من  المنخفضة واألجور ذات اإلنتاجية العمالة من النوع هذا آما أن استمرار .العمل مكان في
العاملة واألجور  اليد على الطلب زيادة من حميدة حلقة المحلية، مما أعاق نشوء السوق نمو

 .واإلنتاج
 العمال نسبة انخفضت حيث ٢٠٠٩عام و ٢٠٠٠ عام بين تقدمًا اإلقليم برمته شهدبيد أن  . ٧١
وُسجل أسرع ). ١ـ٢ الشكل( المائة في ٢٣ إلى ٤١ بشكل عام من مدقع فقر في يعيشون الذين

 ٤٢ آسيا من شرق جنوب تليها المائة، في ٩إلى  ٣٦إذ انتقل المعدل من  ،آسيا في شرق انخفاض
 فإن ذلك، ومع. المائة في ٤٢ إلى ٥٤ المعدل من انخفض آسيا، جنوب وفي. المائة في ٢٢ إلى

 بأقل يعيشون زالوا ما - المائة تقريبًا يف ٤٦ -  الهادئ والمحيط آسيا في مليون عامل ٨٦٨ حوالي
 ١٫٢٥ من بأقل يعيشون تقريبًا مليون عامل ٤٢٢ بينهم ومن ،في اليوم من دوالرين أمريكيين

 في العاملين الفقراء من المائة في ٧٣ يناهز ما تحتضن آسيا تزال وال. اليوم في دوالر أمريكي
 .العالم
وسيظل . والخدمات الصناعة في الهادئ والمحيط آسيا في الجديدة الوظائف ستظهر معظمو . ٧٢

 منتجات ستكون هذه األخيرة أن رغم الصادرات، على قائمًا الصناعة في الوظائف من الكثير
 وال اإلنتاج، من متزايدة نسبة بيد أن. والسيارات الحاسوب رقائق مضافة أعلى مثل قيمة ذات
 أن يلبي الطلب عليه أيضًا فسيتعين الخدمات قطاع أما. المحلي الطلب ستلبي الصين في سيما

 الوظائف وسيكون الكثير من هذه. الرتفاع نسبة الشيخوخة نظرًا الصحية مثًال الرعاية - المحلي
 إلى فقدان بعض سيؤدي هيكلي وهو تحول - والخدمات الصناعة من آل في خضراء الجديدة
 معايير الجديدة الوظائف هذه تستوفي ينبغي أن ولكن جديدة، خضراء وخلق وظائف الوظائف
 .الالئق العمل

العمال الذين  معظم
 يعملون في العمالة

 هم في المستضعفة
 المنظم  غير االقتصاد



الالئق في آسيا والمحيط الهادئ بناء مستقبل مستدام بالترافق مع العمل  

 24 

  ٢٠٠٩و ٢٠٠٠، والفقر المدقع الفقر في يعيشون الذين للعمال المئوية النسبة  :١ـ٢ الشكل

 
 ILO: Trends econometric models, op.cit.   :المصدر

عمل  في تحقيق إنتاجية تدريجيًا الالئق العمل وتتمثل نقطة االنطالق من أجل رفع عتبة . ٧٣
ارتفعت هذه اإلنتاجية، التي ُتحسب على أساس إنتاج العامل الواحد،  األخيرة، السنوات وفي .أآبر

يات أعلى في إلى مستو انتقلت اآلسيوية ألن الشرآات الضخمة االستثمارات ويرجع ذلك إلى
لم يرتفع إنتاج العامل  ،وعمومًا. ذات قيمة أعلى أسواق في آيما تنجح في التنافس اإلنتاج سلسلة

 ولكن ارتفع في ،سنويًا المائة في ٠٫٤ بنسبة إال ٢٠٠٩و ٢٠٠٠ الواحد في باقي بلدان العالم بين
 .الهادئ  والمحيط آسيا المائة في في ٤٫١ بنسبة المتوسط

 تليها ،سنويًا المائة في ٨٫٣في المتوسط  وبلغ آسيا شرق في في اإلنتاجية نموأسرع  وُسجل . ٧٤
 زاد أخرى، ناحية ومن. المائة في ٣ بنسبة آسيا شرق وجنوب المائة، في ٣٫٩ آسيا بنسبة جنوب
. فقط سنويًا المائة في ٠٫٧ بنسبة العربية والدول في آسيا المتقدمة االقتصادات في اإلنتاجية نمو

 الصين في ٢٠٠٨عام و ٢٠٠٠ عام بين النمو ُسجلت أسرع معدالت القطري، الصعيد وعلى
 في ٣٫٧( البحرينو ،)المائة في ٥٫١( فيتنامو ،)المائة في ٤٫٩( الهندو ،)المائة في ١٠٫٥(

 الهادئ والمحيط آسيا إقليمبعض الشيء أمام بلدان  ال يزال الطريق طويًال ذلك، ومع). المائة
يساوي  الواحد إذ أن إنتاج العامل: العالم في المتقدمة االقتصادات أن تلتحق برآببشكل عام قبل 
 .األوروبي واالتحاد الشمالية أمريكا المستوى في حوالي سدس

 وتوخيًا. اإلنتاجية نمو تواآب لم العمل ظروف وجهود تحسين فإن األجور ومهما يكن، . ٧٥
 األجور رفع خالل من والمنشآت العمال بين اإلنتاجية مكاسب تقاسم ينبغي الالئق، العمل لتعزيز
 وغير الصغيرة فيها بما العمل، أماآن من الكثير ويمكن مساعدة. العمل ظروف وتحسين
 منظمة عن طريق أدوات ، وذلكواإلنتاجية المهنيتين والصحة السالمة تحسين على ،المنظمة
 التوجيهية مبادئها مثل المهنيتين، والصحة السالمة مجال في وبرامجها التدريبية الدولية العمل
 تحسين برنامج أو )ILO-OSH 2001( ٢٠٠١المهنيتين لسنة  والصحة السالمة إدارة نظم بشأن
 المشترآة الرامية إلى تحسين األوضاع للتجارب ويمكن. )WISE( الصغيرة المنشآت في العمل

 أآثر عمل بيئة خلق من يمكنهموأصحاب العمل، مما  العمال بين والتعاون الحوار أن تعزز
 .لمعايير العمل الالئق تنافسية وأآثر احترامًا
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  ١ـ٢اإلطار 
  الوظائف وتحسين جودة لرفع اإلنتاجية تخصص اعتمادات في الميزانية سنغافورة

 آسيا، غير أن مكاسب شرق جنوب أمم رابطة بلدان في الفرد لدخل معدل بأعلى تتمتع سنغافورة
ال يزيد إال قليًال عن  الواحد وإنتاج العامل سنويًا، المائة في ١ نحو إلى تقلصت الماضي العقد في اإلنتاجية
 تهدف إلى تحقيق نمو ٢٠١٠ولذلك فإن ميزانية سنة . واليابان المتحدة الواليات في المستوى نصف
 دوالر مليون ٣٣الميزانية التي تبلغ  من المائة في ١٠ من أآثر حيث سيخصص. وشامل مستدام

. المقبل العقد في المائة في ٣و ٢ اإلنتاجية من أجل بلوغ نمو سنوي بنسبة تتراوح بين لزيادة سنغافوري
مجلس  ولهذا الغرض تعمل سنغافورة على إنشاء المهارات، على على التدريب بشدة وترآز الميزانية

العالمية  األزمة خالل" :المالية وزير الميزانية، قال وأثناء تقديم. والتعليم المستمر باإلنتاجية معني وطني
 نوعية تحسين اآلن أولويتنا تكون أن ويجب. الوظائف على الحفاظ آانت أولويتنا الماضي العام في

  ".الوظائف
  : المصادر

Singapore Budget Speech 2010: and M. Wijaya: “In Singapore, productivity at all costs”, in Asia 
Times, 23 Mar. 2010. 

مؤاتية  البيئة جعل ؛والتدريب التعليم في االستثمار: العملية عبر ما يلي هذه تعزيز ويمكن . ٧٦
 في مجال العمل والحماية ومنصفة قوانين ولوائح سليمة اعتماد ؛المبادرة وروح لالبتكار أآثر

من  آثير األمر، سيعتمد نهاية في ولكن. قطاع األعمال وخدمات التحتية البنية تحسين ؛االجتماعية
 احترام أساس على عبر التفاوض والتوصل إلى حلول جيدة صناعية وجود عالقات األمور على

 .العمال حقوق
ومن ثم ـ  والتنمية العمالة ونمو تشمل ارتفاع اإلنتاجية حميدة حلقة أن يدعم ذلكن ومن شأ . ٧٧
عمل  والتمتع بظروف التدريب من من إجراء مزيد العمال وسيستفيد. والئق آمن عمل توفير
وأنفقوا أآثر  أآثر العمال أنتج إذا أرباحًا المنشآت وستحقق. علىوالحصول على أجور أ أفضل

من  سيستفيد أيضًا آكل المجتمع ولكن. السوق في جديدة ًافرص وخلقوا المحلي الطلب وعززوا
 من والحد إنصافًا أآثر توزيعًا والثروة الدخل وتوزيع ذات جودة أفضل وخدمات توافر منتجات

 .التنافسية الوطنية وتحسين القدرة االجتماعية وتحقيق العدالة العمل حقوق واحترام الفقر

 المستدامة المنشآت
 ضمانات على يعتمد وهذا - مستدامة وجود منشآت توازنًا وأآثر أقوى يتطلب تحقيق تنمية . ٧٨
 من ولكن. تنظيم المشاريع االستثمار وروح تشجع التي اإلدارة نظمو مؤسساتوالالقانون  سيادة
 تعزيز طريق عن آكل ومبادئه المجتمع قطاع األعمال وقيم مصالح بين إرساء توازن أيضًا المهم
 .٢٤البيئية واالستدامة الالئق العمل

 التنافسية القدرة
. العمل فرص وخلق مستدامة منشآت إرساءمن سبل  التنافسية سبيًال القدرة يشكل تحسين . ٧٩
 العاصفة في وجه أفضل نحو صمدت على التي آانت االقتصادات ،اإلقليم أنحاء جميع وفي

. التنافسية قدرتها االقتصادات التي حسنت تلك هي -  وأقوى أسرع بشكل وتعافت - االقتصادية
 على سلم القدرة التنافسية بلدًا ٢٠ من أآثر مثًال إندونيسياو الصينتجاوزت  ،٢٠٠٥ سنة ومنذ

البلدان  للغاية؛ حيث إن بعض متباينة صورة قدمي الهادئ والمحيط آسيا إقليم بيد أن. العالمية
 -  تيمورو ١٣٠التي جاءت في المرآز  نيبال مثل لمأدنى بكثير في الّس صفوفًا األخرى تحتل

 ).١ـ٢ الجدول( ١٣٣ التي احتلت المرآز ليشتي

————— 
دولي  العمل مكتب   ٢٤ تنتاجات : ال ز  بشأن  اس تدامة الم المنشآت  تعزي ؤتمر  ،س دولي،  العمل  م دورة  ال ف،  ،٩٦ ال  جني

٢٠٠٧.  

يتطلب تحقيق تنمية 
أقوى وأآثر توازنًا 

 وجود منشآت مستدامة
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   ،٢٠٠٩-٢٠٠٨و ٢٠١١-٢٠١٠ العالمي، القدرة التنافسية مؤشر  :١ـ٢الجدول 
  الهادئ والمحيط آسيا اقتصادات

  القدرة  المرتبة حسب مؤشر االقتصاد/ البلد
 ٢٠١١- ٢٠١٠ العالمي التنافسية

القدرة  المرتبة حسب مؤشر
 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ العالمي التنافسية

 5 3 سنغافورة

 9 6 اليابان

 18 16 أستراليا

 26 17 قطر

 27 21 السعودية العربية المملكة

 13 22 آوريا جمهورية

 24 23 نيوزيلندا

 31 25 اإلمارات العربية المتحدة

 21 26 ماليزيا

 30 27 الصين

 39 28 السالم دار بروني

 38 34 عمان

 35 35 الكويت

 37 37 البحرين

 34 38 تايلند

 55 44 إندونيسيا

 50 51 الهند

 70 59 فيتنام

 77 62 النكا سري

 48 65 األردن

 71 85 الفلبين

 n/a 92 لبنان

 78 97 السورية العربية الجمهورية

 100 99 منغوليا

 111 107 بنغالديش

 109 109 آمبوديا

 101 123 باآستان

 126 130 نيبال

 129 133 ليشتيـ  تيمور

 .بلدًا ١٣٩يشمل  ٢٠١١ـ ٢٠١٠وترتيب  بلدًا ١٣٤يشمل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ترتيب: مالحظة
 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2010-2011 (Geneva, 2010).  :المصدر

 عن التنافسية القدرة من تحسين للطاقة المصدرة البلدان تمكنت ،من بين الدول العربيةو . ٨٠
 العربية المملكةو قطرانتقلت  لذلك، ونتيجة. اإلصالحات لدعم النفط عائدات استخدام طريق

 استفادت آما. الناشئة من األسواق العليا الفئة إلى مثًال المتحدة العربية اإلماراتو السعودية
 والتحويالت األجنبية االستثمارات خالل من النفطية الطفرة من للنفط المصدرة غير بلدانال

 .التنافسية القدرة زيادة في أقل تقدمًا أحرزتولكنها  المالية،
 خالل الطويل المدى على تنافسية إلى تحقيق قدرة السعي مواصلة أهمية آسيا تجربة وتؤآد . ٨١

 من استطاع عدد ،على الصعيد الكلي الجيدة واإلدارة اإلصالحات وبفضل. األزمات فترات
 أستراليا: هذه االقتصادات بينومن . بسرعة واستعادة عافيته األزمة تخطي االقتصادات

 ذلك، ومع. المتحدة العربية اإلماراتو النكا سريو سنغافورةو قطرو إندونيسياو بنغالديشو
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 جمهورية سيما وال - الترتيب أسفل إلى ودفعت بها البلدان بعض في الضعف نقاط األزمة آشفت
 .السورية العربية الجمهوريةو الفلبينو نباآستاو اآوري

 التحتية البنية
على  والرفع من مستويات االستهالك األسواق وتوسيع الوطنية التنافسية القدرة تعتمد زيادة . ٨٢

 بلدًا ٢٣حيث إن  الهادئ والمحيط آسيا في والسيما قصوى، أولوية وهذه. قوية تحتية بنية وجود
 التحتية البنية احتلت مرتبة أدنى في بشأنها توافرت البيانات من البلدان التي بلدًا ٢٩أصل  من

جوي  وموانئ جيدة ونقل حديدية وسكك فتوفير طرق. التنافسية مقارنة بمرتبتها من حيث القدرة
 المناسب، الوقت وفي آمنة بطريقة السوق إلى وخدماتها سلعها إيصال من المنشآت يمّكن ،جيد

أن  التحتية البنيةتطوير  يكون من شأنولن . تناسبهم أآثر وظائف إلى االنتقال من العمال ويمّكن
 بل سيخلق أيضًا ،فحسب أقوى نمو مسار إلى المضي في فيتنامو إندونيسياو الهندو بنغالديشيدفع 

 .٢٥الدخل في التفاوتات من ويحد العمل فرص من الماليين
 لألزمة الحوافز التي ُوضعت للتصدي رزم من الكثير أن إذن ة في شيءبالغرا من فليس . ٨٣

 في إنفاق مثًال الصين فقد بدأت. التحتية مهمة خاصة بالبنية عناصر تضمنت العالمية االقتصادية
 والمترو الحديدية من السكك على شبكات جديدة ٢٠١١- ٢٠١٠ في الفترة دوالر مليار ٥٨٦

 مشروع أآبر فتنفذ أستراليا  أما. األخير الزلزال دمرها التي المجتمعات بناء وإعادة والمطارات،
 مليار ٤٣ بقيمة عريضة موجات يتعلق األمر بشبكة - البلد تاريخ في التحتية في مجال البنية

 تخطط الهند وفي. سنوات ثماني إلى تصل لمدة سنويًا جديدة وظيفة ٢٥٠٠٠ توّلد أن يتوقع دوالر
 ١٥٠تأتي  أن ويتوقع ،٢٠١٢ سنة بحلول التحتية البنية في دوالر مليار ٣٥٤ الستثمار الحكومة
 مخصصات آبيرة الحوافز تشمل رزم ،إندونيسيا وفي. الخاص القطاع من أخرى دوالر مليار

 أيضًا ُوضعت العربية، الدول وفي. الموارد المحلية على باالعتماد التحتية لالستثمار في البنية
 مجلس لدول اإلقليمي التكامل دعم إلى تهدف اإلقليمية األساسية لتطوير البنية طموحة خطط
 المملكةو المتحدة العربية اإلمارات في لها المخطط النقل مشاريع مثًال تقدر إذ الخليجي، التعاون
 .دوالر مليار ١٧٠ بنحو الكويتو قطرو السعودية العربية

 والتنظيمية القانونية البيئتان
 التغيير مع التكيف من المنشآت تمّكن والمساءلة التي تتسم بجودة التصميم والشفافيةاللوائح  . ٨٤

 اللوائح التنظيمية وتحسين. العمل فرص وخلق المنهجية المنافسة وتعزيز والنمو واالبتكار
 المنشآت نمو تعترض التي العقبات أي آشف - الخاص القطاع مع الوثيق يعني العمل لألعمال
 .والمعايير البيئية العمل معايير احترام ضمان مع الضرورية التدخالت وتحديد أنشطتهاوتنويع 

 سبيل العربية على الدول ففي. التنظيمية بيئته لتحسين جهودال يبذل البلدان من عدد ما فتئو . ٨٥
 من األدنى الحد اشتراطات بتقليص أو إلغاء من اقتصادات المنطقة اقتصادات ثمانية قامت المثال،
 آما بّسطت الكثير من. ٢٦أعمال جديدة بقدر أآبر استهالل يسهل مما ،٢٠٠٥ سنة المال منذ رأس
عّد ُي ،وعمومًا. عمل تجاري لبدء الالزم من الوقت وخفّضت الشرآات إجراءات تسجيل البلدان
 إلىمن حيث اإلصالحات الرامية  نشاطًا البلدان األآثر من بين المتحدة العربية اإلماراتو األردن
 الذي الخاص، القطاع تطوير لدعم المتحدة األمم يساعد برنامج ،العراق وفي. األسواق تحرير
 القانونية البيئتين على تطوير آخرون، وشرآاء المتحدة تابعة لألمم وآاالت سّت وضعته

  .والتنظيمية
 وخلق الخاص القطاع التي أعاقت تنمية أهم القيود آانت الهادئ، المحيط جزر بلدان وفي . ٨٦

، ٢٠٠٩ وفي سنة. المحلية وصغر حجم أسواقها العالمية األسواق نع البلدان ُبعد ،العمل فرص

————— 
 فرص وتعزيز الناس حماية :الدولي العمل مكتب: فيما يخص تأثير االستثمار في البنية التحتية على العمالة انظر   ٢٥

  .٢٥الصفحة مرجع سابق،  ،العمل
  :انظر   ٢٦

World Bank:. From privilege to competition: Unlocking private-led growth in the Middle East and 
North Africa (Washington, DC, 2009). 

اللوائح التي تتسم 
بجودة التصميم 

والمساءلة  والشفافية
 من المنشآت تمّكن
 التغيير مع التكيف
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 مواصلة" االقتصاد العالمي، على ، في إطار جهود مواجهة رآوداإلقليم في االقتصاد وزراء اتفق
 قائم على القطاع صلب نمو قاعدة أقوى لتحقيق وخلق التنافسية القدرة لتحسين اإلصالحات دعم

أن  وبعد. تعطي ثمارها اإلصالحات بدأتوقد  .٢٧"اقتصادية عريضة القاعدة وتنمية الخاص
انخفضت أسعار التذاآر من  النقل الجوي، خدمات الهادئ المحيط جزر بلدان بعض حّررت
الوافدين ، ازداد عدد ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ سنتي وفي الفترة بين. وإليها بما يزيد على النصف أستراليا

 عدد حّسن نفسه، الوقت وفي .بأآثر من الضعف فانواتوو سليمان جزرو الجديدة غينيا بابوا إلى
السكان األصليين،  أراضي الستئجار والتنظيمية القانونية البيئتين الهادئ المحيط جزر من بلدان
 هذه وّسعت الماضية، الخمس السنوات مدى وعلى. المنتجعات تطوير على مما ساعد
 .٢٨العمل والدخل فرص مصادر أهم من اآلن أصبح الذي ،قطاع السياحة اإلصالحات

 روح المبادرة
 في وخاصة -واإلبداع  سيادة روح المبادرة واالبتكار نشطة عمل يستوجب خلق بيئة . ٨٧

 تعني بل ما فحسب، مشروع فإن روح المبادرة ال تعني إدارة ذلك، ومع. الهيكلي التغيير فترات
ُتعّد روح  آسيا، في النامية البلدان وفي. والتكنولوجيات والعمليات المنتجات مواصلة تحسين أيضًا

. جيل إلى جيل من هو الدافع إليها آما أنها تنتقل ما يكون االحتياج غالبًا عريقًا المبادرة تقليدًا
 مثل بلدان أدرجت وقد. التعليم نظام ضمن واالبتكار تشجيع روح المبادرة ينبغي آذلك ولكن
معرفة "البرنامج التدريبي  النكا سريو الشعبية الديمقراطية الو جمهوريةو إندونيسياو الصين
 وأنظمة والمهني التقني التعليم أنظمة الدولية في العمل الذي وضعته منظمة ،"األعمال إدارة
 .العمال حقوق احترام أيضًا البرامج هذه وتشمل. العالي التعليم
متزايدة  بأهمية الشباب روح المبادرة في صفوف ثقافة حظي تعزيز ،العربية الدول وفي . ٨٨

والتعليم  ربيةالت والتدريب ووزارات التقني /التعليم المهني بالنسبة لوزارات أولوية وأصبح
 الفلسطينية السلطةو وعمان، ولبنان واألردن والعراق السورية العربية الجمهورية تبذلو. العالي

 التعليم األساسي في مجال إدارة إدراج ترمي إلى جهودًا واليمن السعودية العربية والمملكة
إلى  الفلسطينية والسلطة اليمنسعى يآما . والكليات المدارس في والشبان لفائدة الشابات األعمال
 .الجامعات تعليم روح المبادرة في إدراج
 التي البلدان في والسيما -والشبان  الشابات روح المبادرة ثقافة أن يستهدف تعزيز ويجب . ٨٩
 ،٢٠٢٠و ٢٠١٠ سنتي وبين. النمو شابة سريعة عاملة وقوى آبيرة منظمة غير اقتصادات لديها
 في ٣٥و ،أفغانستان في المائة في ٤٤ بنسبة اقتصاديًا النشطين عدد الشباب أن يزداد المتوقع من
 في المائة في ٣٠و ،ليشتي -  تيمور في المائة في ٣٥و ،األرض الفلسطينية المحتلة في ائةالم
 هؤالء من العديد إعداد ولهذا، يجب. ٢٩سليمان جزر في المائة في ٢٥و ،الجديدة غينيا بابوا

الشابات والشباب  الحتياجات تستجيب فعالة دعم وتوفير خدمات لحسابهم الخاص للعمل الشباب
 .الشباب لعمالة الوطنية االستراتيجيات من خالل

 والدول آسيا جنوب ففي. الناشئة الفرص من لالستفادة إلى الدعم أيضًا المرأة وستحتاج . ٩٠
وقد يصل معدل  .اقتصاديًا النشطة إلى الفئات غير النساء من العظمى تنتمي الغالبية العربية،
 من القضايا هذه وال بد من معالجة. الرجال بينالمعدل  ضعف في صفوف النساء إلى البطالة
 المهارات تنمية الحصول على فرص في والمساواة الجنسين، بين الفوارق تراعي سياسات خالل
  ).٢ـ٢اإلطار( العمل وفرص المالية والخدمات المشاريع وإنشاء

————— 
  :انظر   ٢٧

Commonwealth of Australia and the New Zealand Government: Surviving the global recession: 
Strengthening economic growth and resilience in the Pacific (Canberra, 2009). 

  ILO: Pacific labour market scenarios: Economic crisis, climate change and decent work: انظر   ٢٨
 المحيط في المستدامة التنمية أجل من الالئق العمل: المستوى رفيع الثالثي لالجتماع مقدمة أساسية معلومات ورقة

  .٢٠١٠ فبراير/ شباط ٩ـ٨فانواتو،  فيال، بورت الهادئ،
  :انظر   ٢٩

ILO: Economically active population estimates and projections database, fifth edition (Geneva, 
2009). 

 في النامية البلدان في
ُتعّد روح المبادرة  آسيا،
 عريقًا تقليدًا
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  ٢ـ٢ اإلطار
  الهند في الجنسين بين للفوارق مراعية عمالة سياسة

المرئي إلى العمل  غير نقل المرأة من العمل في الهند إلى العمالة مشروع قانون سياسة يهدف
 عالية، إلى عمالة ذات إنتاجيةـ  الزراعة مجال في وخاصة -ذات إنتاجية منخفضة  عمالة ومن المرئي،

ويشمل . اجتماعي أعلى وبضمان العمل بأجور إلى اجتماعي متدنية دون ضمان ومن العمل بأجور
 :يلي ما السياسة مشروع

 من العامالت فيهن بمن من النساء، المشاريع االئتمان لفائدة أصحاب على فرص الحصولـ  االئتمان 
 .منازلهن

 في المشقة من تقلل التي الجديدة التكنولوجيات -  المراعية للفوارق بين الجنسين لتكنولوجياتا 
 والمزارع األسماك األغذية وصيد الزراعة وتجهيز بكثافة مثل التي تعمل فيها المرأة القطاعات
الرعاية، وذلك  وخدمات والسياحة الموجهة بكثافة إلى الصادرات والصناعات والبستنة والغابات

 .اإلنتاجية وزيادة الالئق والعمل العمل فرص من مزيد توليد بغية
 بمجموعاتوالتوظيف على صلة  ـ ستكون المؤسسات الرسمية لالئتمان الذاتية جموعات المساعدةم 

 .الخدمات من مجموعة بهدف توفير الذاتية المساعدة
الصغيرة وبالغة الصغر  للمنشآت وروح المبادرة المهارات التدريب على سُيوفَّر -وح المبادرة ر 

 .النساء تترأسها التي
 في المرأةلفائدة  الالئق بالعمل التنظيمية والهياآل اإلعالمية ستنهض المراآزـ  لمراآز اإلعالميةا 

  .واألنشطة الناشئة القطاعات

 األرياف في العمل فرص وزيادة الصغيرة المنشآت استدامة
 المنشآت في الهادئ والمحيط آسيا في العاملة القوى من المائة في ٩٠و ٥٠ بين يعمل ما . ٩١

مقارنة  تقريبًا المائة في ٤٠و ٢٠ ما بينـ  منخفضة أن اإلنتاجية بيد. والمتوسطة الصغيرة
. الفلبينو اآوري جمهوريةو إندونيسياو الهند في وتظهر الفوارق بشكل أوضحـ بالمنشآت الكبيرة 

 مواردهاأن  إلى نظرًا االقتصادية األزمة من بشدة والمتوسطة المنشآت الصغيرة وقد تضررت
 العامة المصارف منحت ولمواجهة هذا الوضع،. العمل في االستمرار على ال تساعدها المحدودة

 للمنشآت الصغيرة االئتمانات المزيد من نيوزيلنداو اليابانو الهندو الصينالبلدان مثل  من عدد في
 .والمتوسطة

 واألجور، اإلنتاجيةرفع من تأن  امن شأنه والمتوسطة المنشآت الصغيرة تعزيز وزيادة . ٩٢
 التنمية إليه مصرف أشار وعلى نحو ما. المحلي واالستهالك ومن ثم من المستوى المعيشي

 وهو أمر سيتوقف ،حجمًا أآبر متوسطة طبقة ظهور على عتمدتس التوازن اآلسيوي، فإن إعادة
بلدان  وتقدم. ٣٠ والمتوسطة المنشآت الصغيرة والسيما اآلسيوية، المنشآت دينامية بدوره على

 .٣١لهذا النوع من المنشآت وشامًال مستمرًا دعمًا سنغافورةمثل 
 اشتراطات تخفيف والمتوسطة الصغيرة المنشآت زيادة تمويل ويمكن أن تشمل تدابير . ٩٣

 وإنشاء متجددة ائتمانية خطوط ووضع القروض تقييم وتسريع عملية المطلوبة الضمانات
 رغم ولكن. جازفةصناديق رؤوس أموال الم جانب ىإل المخاطر، وتقاسم الضمانات صناديق
فال بد . آافيًا يكون فإن ذلك لن التمويل، على الحصول فرص لتعزيز األخيرة الحكومية الجهود

 تحسين تشمل أن ُيرجح التي - السياسات من ومتسقة واسعة بمجموعة من أن يترافق التمويل
 هذه استكمال ويمكن. إلى األسواقوالوصول  والمهارات التكنولوجيا على الحصول فرص
آسيا  شرق جنوب أمم رابطة الذي وضعته ،ةالسياس مخطط مثل إقليمية بمبادرات الوطنية الجهود

————— 
  :انظر   ٣٠

ADB: Key Indicators for Asia and the Pacific 2009, a special chapter on “Enterprises in Asia: 
Fostering dynamism in SMEs” (Manila, 2009), p. 21. 

٣١   SPRING Singapore انظر الرابط . في سنغافورة هي وآالة لتنمية المنشآت مكلفة بمساعدة المنشآت على النمو
  http://www.spring.gov.sg/aboutus/pages/spring-singapore.aspx:   التالي

 المنشآت تستخدم
ة والمتوسط الصغيرة

 في ٩٠و ٥٠ بين ما
 العاملة القوى من المائة
 اإلقليم في
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مع  يتماشى على نحو وثيق يوالذ ،)٢٠١٤- ٢٠٠٤( والمتوسطة الصغيرة المنشآت تنمية أجل من
 .٣٢العمل لفرص العالمي الميثاق

 الصغر المنشآت بالغة
 دعم والمتوسطة، الصغيرة المنشآت دعم إلى جانب الغني بالوظائف، النمو تعزيز سيشمل . ٩٤

 .للحساب الخاص العمل المنشآت البالغة الصغر شكل هذه معظم ويتخذ. بالغة الصغر المنشآت
 مجموع من أآثر أو المائة في ٣٠ النامية اآلسيوية البلدان من آثير في هذه المنشآت وتشكل
. تايلندو الفلبينو باآستانو إندونيسياو الهندو بنغالديش في الحال هو آما - الزراعية غير العمالة
 برامج تطوير المهارات إلى فرص الوصول توفير عبر الصغر المنشآت بالغة دعم ويمكن

 سوق دخلوهم عند الذين لم يتلقواو النساء، الذين تغلب فيهم العمال دعم ذلك في بما -  والتدريب
 ذاته الوقت وفي - على الطلب يكون قائمًا المهارات على وتدريبًا مالئمًا أساسيًا تعليمًا العمل
 االقتصاد في الصغر وبالغة الصغيرة المنشآت من وينشط الكثير. وأسرهم العمال حماية تحسين
 من القطاع التدريجي تستطيع من خاللها االنتقال ومن المطلوب إيجاد سبل واقعية المنظم، غير
 .المنظم القطاع المنظم إلى يرغ

 لتشجيع مشروعات التوظيف الذاتي، "سند"يوفر برنامج  المثال، سبيل على عمان فيو . ٩٥
واالستشارية في قطاع  اإلرشادية والخدمات المهارات على والتدريب منخفضة بفائدة القروض
 بالغ الصغر التمويل مؤسسة أن ٢٠٠٩ في سنة الحكومة أعلنت ،آوريا جمهورية وفي. األعمال
للمنشآت الصغيرة وبالغة الصغر  التالية العشر السنوات مدى على دوالر مليار ١٫٧ ستقدم

أسرة من  ٢٥٠٠٠٠ حوالي تساعد أن المتوقع ومن ؛المنخفض والمؤسسات الناشئة ذات الدخل
 .المنخفض الدخل ذات األسر

 الريفية المنشآت
ما  وغالبًا .الزراعة على ويعتمدون الريفية المناطق في اإلقليم فقراء أرباع يعيش ثالثة . ٩٦

 وال يتمتعون في معظم ،منخفضًا ويتقاضون دخًال من البطالة الجزئية العمال الريفيون يعاني
الحصول  وقلما ُتتاح لهم فرص العمل سوق مؤسسات العمل الوطني أو بتغطية قانون األحيان

 يتم إعمال حقوقهم ما نادرًا ولذلك ،ضعيفًا يكون آما أن مستوى التمثيل. االجتماعية على الحماية
 الحاالت بعض ويعملون في هم من النساء، في األراضي يعملون الذين وأغلبية العمال .أو إنفاذها

 ،األطفالعمل  من نسبة أآبر تضم الزراعةوال تزال . خاص أطفالهم وهم مستضعفون بشكل مع
 .خطيرة ظروف وفي أجر بال أسريين آعمال يعملون ومعظمهم

 الدعم تكييف خدمات ،الزراعيين األآثر فقرًا للعمال والدخل اإلنتاجية زيادةتعني و . ٩٧
 -األرياف  سكان من األآبر التي تشّغل الجزء المزارع الصغيرة لتلبية احتياجات الزراعي
 والتمويل التحتية ورأس المال والتكنولوجيا والدراية البنية على أآثر للحصول فرصًا ومنحهم
 يمكن ما فيتنامو الصين مثل بلدان أبرزت وقد. والوصول إلى األسواق المهارات على والتدريب
هناك من يرى أن  ،الصين ففي. الريفية والتنمية الزراعة في بكثافة االستثمار خالل من تحقيقه
مساهمة  مرات في األرياف تفوق بأربع التحتية البنية وتطور الزراعية اإلنتاجية نمو مساهمة
 .٣٣الفقر حدة الخدمات في التخفيف من أو الصناعة في النمو
 خالل من - ةالزراعي غير ةلاالعم لزيادة فرص هناك تكون أن ينبغي نفسه، الوقت وفي . ٩٨

وتتزايد . المجتمعية المنظمات من وغيرها التعاونيات ذلك في بما والمتوسطة، الصغيرة المنشآت
 الدخول في أسواق فرص استغالل ويمكنها للعمالة مهمًا بصفتها مصدرًا الريفية أهمية المنشآت

 هو آما العالمية، األغذية واإلنتاج سالسل في التكاملوزيادة  المحلي الطلب بفضل ارتفاع جديدة
أن يستفيدوا استفادة  الريفية المجتمعات أرادت النساء والرجال فيإذا  ولكن. للقطن بالنسبة الحال

). ٣ـ٢ اإلطار( القيم سلسلة في اإليرادات من عادلة حصة إلى بحاجة التطور فإنهم آاملة من هذا

————— 
  : على الرابط التالي، ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD), 2004 -2014:  انظر   ٣٢

http://www.aseansec.org/pdf/sme_blueprint.pdf 
   ).٢٠٠٧ العاصمة، واشنطن( التنمية أجل من الزراعة: ٢٠٠٨ العالم في التنمية عن التقرير: الدولي البنكانظر    ٣٣

 فقراء أرباع يعيش ثالثة
 المناطق في اإلقليم
   ويعتمدون الريفية
  الزراعة على
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 الطبيعية احتمال إنهاك الموارد التام االعتبار في الريفية التنمية تأخذ أن ومهما يكن، يجب أيضًا
  ).٣ الفصل انظر( بيئيًا مستدامة ن تكون التنميةأ من أجل ضمان

 نيبال:  الصورة دال
 ".اآلن ال دين علّي"

نيبال دانوشا، عامًا، ٤٥ خاتون، أسماء
في وعددهم ثمانية األسرة أفراد مع عامًا وأعيش ٤٥أبلغ من العمر  مسلمة امرأة أنا

 .نيبال دانوشا، ، قرية برامهيا، مقاطعة٢الدائرة رقم 
من أشهر ما يساوي ثالثة ،فقط مربع متر ١٧٠٠ حوالي تهااحالتي تبلغ مس أرضنا تنتج"
.آقابلة تقليدية العمل من الشهر في نيبالية روبية ١٠٠٠و ٥٠٠وأآسب ما بين . سنويًا الغذاء

التي الري مشاريع أحد في يوم تقريبًا ٢٠٠ وعملت بصفة قائدة، عمل بمجموعة والتحقت
من سيما وال العمل، من نيبالية روبية ٥٥٠٠٠وحصلت على . الدولية العمل منظمة تدعمها

 .العمل في األرض
وقد تمكنت بذلك من. حياتي في المال من مثل هذا المبلغ الكبير آسبت أن لي يسبق لم"
سعيدة وأنا. اآلن ال دين عليو. نيبالية اقترضته من أجل ابنتي وبيةر ٤٠٠٠٠ قدرهدين  تسديد
أبدأ في أن وآمل مجهزة بنظام للري، أصبحت اآلن أرضنا التي في الستثمارا بمواصلة جدًا
  ".المقبلة القليلة األشهر من الغذاء خالل إنتاجنا زيادة

 

  ٣ـ٢اإلطار 
  تمثيل العمال في سالسل األغذية العالمية

المزارعين ال يتلقون بيد أن . تربط سالسل التوريد العالمية الطويلة بين المزارع والمستهلك النهائي
وتستحوذ الشرآات القوية الرائدة في السلسلة على . من سعر البيع النهائي سوى حصة صغيرة نسبيًا

النصيب األآبر من الربح وتقلص من األسعار التي تدفعها لمورديها ألن المتاجر الكبرى في آثير من 
نتيجة لذلك، يجد موردو األغذية صعوبة و. البلدان تعتمد في المقام األول على المنافسة في األسعار

وبدال من ذلك، فإنهم . أو توفير ظروف عمل جيدة - دفع أجور الئقة ـ بل وحتى قانونية في متزايدة 
  .ملة المرنةاالع اليد يتجهون بشكل متزايد إلى
األخرى أن تقتدي بها، إذ أنها توصلت  شرآاتويمكن لل. حققت نتائج جيدة شرآاتغير أن بعض ال

 ؛الفرص تكافؤ ؛احترام الحقوق النقابية :منها ،لى اتفاقات جماعية تغطي مجموعة واسعة من القضاياإ
 .تبادل المعلومات ؛تقليص ساعات العمل ؛التفاوض بشأن التكنولوجيا الجديدة

، ورقة ILO: The impact of global food chains on employment in the food and drink sector  :المصدر
  ).٢٠٠٧جنيف، (أثر سالسل األغذية العالمية على العمالة  لدراسةمسائل للمناقشة في االجتماع الثالثي 

 المهارات وتنمية التعليم
 آأساس ماهرة وعالية اإلنتاجية عاملة قوى في االستثمار أهمية الالئق العمل يبرز برنامج . ٩٩

 إلى اآلسيوية ولذلك تحتاج آثير من األمم. ٣٤والرجال للنساء والفرص النمو إمكانات لزيادة
أو مهارات  األساسي العمل ومهارات المهني الجيد للجميع والتدريب توفير التعليم على الترآيز

بالغة  دعامة التدريب منتجة وجيدة عاملة قوىويشكل وجود . المتواصل والتعلم القابلية لالستخدام
 من االنتقال وال يساعد ذلك على. المستدامة المنشآت الستخدام وتنميةلقابلية الفيما يخص  األهمية
 التي الفرص اغتنام من األفراد ويمّكن بل المنظم فحسب، االقتصاد المنظم إلى غير االقتصاد
 .يةوالتكنولوج االقتصادية التغيرات تتيحها

————— 
مؤتمر العمل  ،استنتاجات بشأن مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية: مكتب العمل الدولي   ٣٤

  .٢٠٠٨، جنيف، ٩٧الدولي، الدورة 

 العمل يبرز برنامج
 االستثمار أهمية الالئق
ماهرة  عاملة قوى في

 وعالية اإلنتاجية
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 زادت آثير لالستخدام، والشبان وقابلية الشابات للتعليم العام المستوى وراء رفع وسعيًا . ١٠٠
 ففي. تقنية والذين اآتسبوا مهارات األساسي العمال الذين تلقوا التعليم من نسبة النامية البلدان من
 العمال عدد الرفع من إلى) ٢٠١٢-٢٠٠٧( عشرة الحادية الخماسية تهدف الخطة ،مثًال الهند

 مثل أخرى بلدان وفي. ماليين عامل سنويًا ١٠ من أآثر عامل إلى مليون ٢٫٥ من الجدد المهرة
 أجل فمن. الشيء بعض المتبعة مختلفة االستراتيجية آانت العربية، الدول وبعض ماليزياو الصين

. والعالي الثانوي التعليم في استثماراتها زادت من مضافة أعلى، إنتاج وخدمات بقيمة انتقالها إلى
 العربية للجمهورية) ٢٠١٥- ٢٠١١( عشرة الحادية الخماسية الخطة ذلك وخير مثال على

 محددة تدابير خالل من المهارات وتنمية التعليم ترآز على مستويات أعلى من ، التيالسورية
 .ومعالجة البطالة التوظيف من معدالت لبلوغ مستويات أعلى

 في غالبية البلدان الجامعي بالتعليم مستوى االلتحاق أن بجالء يوضح ٢ـ٢ الشكل ولكن . ١٠١
  .في اإلقليم تقدمًا األآثر في االقتصادات المستوى من بكثير أقل يزال ال

  )السكان من بالنسبة المئوية( مختارة اقتصادات العالي، بالتعليم لاللتحاق المعدل اإلجمالي  :٢ـ٢ الشكل

 

  .World Bank: EdStats, 2010   :المصدر

السوق  نحو إلى توفير مزيد من التدريب الفعال والموجه البلدان وتزايد سعي آثير من . ١٠٢
فيما يخص  والخاص العام القطاعين بين الشراآات الحكومات شجعت وقد. في مجال المهارات

 المثال، سبيل على ،ماليزياحيث أنشأت . المعايير لوضع التدريبية والبرامج والتمويل التخطيط
 التدريب وهو ما ضمن تماشي. والخاص العام القطاعين بمشارآة المهارات لتنمية وطنيًا مجلسًا

آما تمكنت . الصناعات المعنية الحتياجات وتلبيته المهنية للمهارات الوطنية مع المعايير
. المتعددين مشارآة واسعة المصلحة وأصحاب الخاص القطاع مشارآة ضمان من سنغافورة

 أصحاب يضم جميع والتقني المهني والتعليم والتدريب للتشغيل جديدًا مجلسًا األردن وأنشأ
 في الجارية اإلصالح عملية تنسيق وذلك بغية ضمان -  الخاص القطاع ذلك في بما -  المصلحة

 التدريب إعادة تنشيط قطاع على الدولية العمل تساعد منظمة ،العراق وفي. مجال تنمية المهارات
 :ما يلي يتضمن شامل نهج ويجري اعتماد. بسبب الحرب توقف الذي ،والتقني والتعليم المهني

برامج  ؛القصير على المدى جديدة دراسية ومناهج برامج ؛والتقني المهني للتدريب والتعليم سياسة
 مستوى برامج لرفع ؛التدريب مراآز تأهيل إلعادة خطط ؛المدربين مهارات مستوى لرفع

 .اإلدارية المهارات
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 على المهارات التدريب
 على التدريب في الستثمارا قدرًا أآبر مناالقتصادية  تضمنت معظم رزم الحوافز . ١٠٣

 تحسينعلى  في إطار بعض البرامج العمل عن وقد تدّرب الباحثون. التدريب وإعادة المهارات
 مهاراتهم مستوى على رفع في إطار برامج أخرى المستخدمونفيما تدرب  قابليتهم لالستخدام،

 ها أهدافًاينصب عين البلدان وتضع معظم. على صلة بالمنشأة إبقائهم مع تدني الطلب فترات خالل
ولذلك شكلت . وجيدة التدريب عاملة منتجة قوة خالل من التنافسية القدرة تتناول األجل طويلة
. العاملة قضية ذات أولوية وقابلية استخدام القوى المهارات مع المتطلبات مواءمة عدم معالجة
التي  ،"من أجل مستقبل أفضل تحسين مهارات أستراليا"، تهدف مبادرة مثًال أستراليا ففي

 الجةومع العاملة القوى مشارآة وزيادة نمو اإلنتاجية بعجلة الدفع إلى ،٢٠٠٨ ُوضعت سنة
يسعى برنامج تحسين المهارات والمرونة، الذي  ،سنغافورةوفي . في المهارات المزمن النقص
 ومساعدة العمل تكاليف إلى خفض ،٢٠٠٨ سنة أواخر في الثالثيين الشرآاء مع بالتشاور ُوضع
 المهارات على ويؤتي التدريب. جديدة وظائف واالنتقال إلى المهارات مستوى على رفع العمال
 سوق احتياجات لتلبية يكون مصممًا عندما أفضل البرامج ثمارًا من وغيرها هذه البرامج في

 .المسرحين والعمال الشباب مثل المحرومة نحو الفئات وموجهًا العمل

 التوظيف خدمات
 المسرحين العمال مساعدة إلى نفسه الوقت في الهادئ والمحيط آسيا بلدان سعت معظم . ١٠٤

 سبيل على الصينوهكذا ساعدت . توظيفالخدمات العامة لل تعزيز خالل من والمستضعفين
 .الريفية المناطق إلى توظيفلل العامة الخدمات مد نطاق عبر المسرحين المهاجرين المثال

 وعززت. آوريا وجمهورية دبي في المهاجرين لمساعدة الخارج في متنقلة فرقًا الفلبينوشكلت 
 مراآز شبكات فيتنامو باآستانو ماليزياو الشعبية الديمقراطية الو جمهوريةو الهندو آمبوديا
آانت  إذا فعالية أآثر وتكون العمل، سوق عن معلومات حديثة على الخدمات وتعتمد هذه. العمل

ومهما يكن، فإن . والمتوسطة الصغيرة المنشآت ذلك في بما الخاص، بالقطاع قوية لها روابط
 غير االقتصاد في المنشآت إلى الوصول يسعون جاهدين إلى القائمين بهذه الخدمات عمومًا

 .المنظم

 العاملة القوى جودة
 األزمة أعقاب ففي. العاملة القوى جودة إلى األزمة بعد ستتحول األولويات في حقبة ما . ١٠٥

 والتدريب وذلك في إطار التعليم سياسات في بارزة البلدان إصالحات أدخلت االقتصادية،
تتخذها البلدان  التي وتختلف الخطوات. واستدامة توازنًا وأآثر إلى تنمية أقوى مساعيها لالنتقال
 القطاع وإشراك السوق نحو التوجه على ترآز البلدان معظم بيد أنـ  الوطنية باختالف ظروفها

 والبلدان المنتمية إلى ذات الدخل المنخفض للبلدان ويمكن. وتوفير التدريب الجيد الخاص
 والخدمات والتعدين الزراعة من االنتقال في ترغب التي ،الدخل المتوسط فئة من األدنى الشريحة

 والمهني والتقني الثانوي الوصول إلى التعليم فرص توسيع تتوخى أن ،التصنيع إلى المنظمة غير
ولكن بعض . وترآز على أن توفر جودة أآبر في تقديم هذه الخدمات وبناء القابلية لالستخدام

 التعليم قانون ويشكل مشروع. للفتيات وخصوصًا للجميع األساسي التعليم توفر بعُد البلدان لم
 أعلنت ،٢٠١٠ أبريل /نيسان ففي. المشكلة هذه معالجة على آيفية خير مثال الهند األخير في
 تتراوح الذين األطفال لجميع أساسيًا حقًا المجاني التعليم يجعل تاريخي قانون عن الحكومة
 .٣٥سنة ١٤و ٦ بين أعمارهم
 إندونيسياو الصين كبير مثلال صناعيال قطاعال وذات الدخل متوسطة وترغب البلدان . ١٠٦

 ، يهدف النموذجماليزيا وفي. والعالي الثانوي بالتعليم االلتحاق معدالت رفع في ماليزياو األردنو

————— 
  .AFP: R.J. Nair: India pledges education for all children, 1 April. 2010:  انظر   ٣٥

 على يؤتي التدريب
 أفضل ثمارًا المهارات
 يكون مصممًا عندما
 سوق احتياجات لتلبية
 العمل
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 من بين االقتصادات ماليزيا جعل إلى ٢٠١٠ مارس /الجديد الذي ُآشف عنه في آذار االقتصادي
 .٣٦التعليم خالل من العاملة القوى جودة لتعزيز تدابير ويشمل ،٢٠٢٠ سنة بحلول المتقدمة

 جودة التعليم
. التعليم جودة إضافة إلى تحسين بالتعليم االلتحاق معدالت زيادة بلدان آثيرة فيترغب  . ١٠٧

 أن ،االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة التابع للطلبة، الدولي التقييم وُيظهر برنامج
 وأقل الدخل متوسطة في البلدان متوسطال من آان أقل وتايلند واألردن إندونيسيا في الطالب أداء
 أن خلص إلى آما. ٣٧في الميدان االقتصادي والتنمية التعاون في بلدان منظمة المتوسط من بكثير

 والرياضيات العلوم في بارعة تكن لم الدخل متوسطة اآلسيوية البلدان في الطالب من آبيرة سبةن
 والتدريب التعليم في الجنسين بين الفصل من عالية وجود مستويات وقد أعاق استمرار. القراءة أو

 ُتعتبر مناسبةوالتي  محدودة التي تتطلب مهارات يتجهن إلى المجاالت حيث إن الفتيات المهنيين ـ
 المهارات اآتساب على الشابات والشبان تشجيع وينبغي. المستقبل لهن ـ قابلية استخدام المرأة في

وليس وفقًا  وجدارتهم الهتماماتهم وفقًا وظائف تأمين من يتمكنوا حتى العمل يتطلبها سوق التي
 .نوع جنسهمل

 والجامعات الحكومات جهود تضافر خالل من واالبتكار التعليم جودة رفع ويمكن . ١٠٨
 عمليات الجهود وقد تشمل هذه. الخاص والقطاع -  المدرسين أيضًا ونقابات - العمال ومنظمات
وينبغي القيام  وتحسين القدرات في مجال اإلدارة، المدربين وتدريب واالعتماد، الجودة ضمان

 التي ،وين المدرسينتك لسياسات االهتمام إيالء أيضًا وينبغي. التقدم بذلك من أجل إحراز هذا
تلك  تضاهي وحوافز ومكافآت مستمرًا مهنيًا وتطويرًا سليمًا أوليًا تهدف إلى أن تضمن لهم تكوينًا

 ينبغي وفي األخير،. وآفاءات مماثلة مهارات تتطلب التي المنافسة التي ُتمنح لممارسي المهن
ذوي آفاءات عالية  ومدربين مدرسين توظيف على تشجع الئقة تعّلم /تعليم ظروف توفير

 .٣٨الفعال وتشجعهم على األداء بهم واالحتفاظ
 آبريات مع التعاون وتعزيز الدراسية المنح سبل الحصول على ومن شأن تحسين . ١٠٩

، آوريا جمهورية وفي. على االبتكار في تنمية القدرة المساهمُة أآثر ،األبحاث عاهدوم الجامعات
متفرعة مختصة في  عن شرآة وأسفرت االبتكارات وشجعت مؤهلين جذبت هذه التدابير باحثين

من المواد  مزيدًا تضمين المناهج ال بد من والعالي، وفيما يخص التعليم المهني .التكنولوجيا
 التعليمية وأن تشمل المقررات قائمة على الطلب تكون أن ضمان أجل من المرتبطة بالصناعة

 إلى الشروع في وتدفعهم العمل أصحاب ةالكفاي فيه برامج التدريب المهني التي تجذب بما
 تنمية مرآز في آما هو الحال مثًال ،المدرسين تحسين مهارات أيضًا آما يمكن. توظيف المتدربين

 الحقائق لتقصي بعثة الدولية العمل منظمة دعمت ،اليابان وفي. ماليزيا في في بينانغ المهارات
 التوصيات تطبيق بشأن واليونسكو الدولية العمل منظمة   بين المشترآة الخبراء أوفدتها لجنة

 المدرسين ونقابات الخاص والقطاع للحكومة المشورة لتقديم ،التدريس في بالعاملين المتعلقة
 تماشىي بماالجدارة،  القائمة على المرتبات وأنظمة المدرسين عملية تقييم تحسين بخصوص سبل

وتكتسي مهارات القابلية . ٣٩واألداء الجودة عاليتعليمي  نظام ومصالح المعايير الدولية مع
 أصحاب التي يطلبها الكفاءات في األساسي ـ أهمية متزايدة وتساهم العمل مهارات أو - لالستخدام 

 .العمال بحقوق الوعي يمكنه إذآاء المجال هذا في إجراء دورات تعليميةإضافة إلى أن . العمل

————— 
مارس /آذار ٣٠، )نيويورك( نيويورك تايمز، في ”Malaysia outlines new growth strategy“: انظر مقال   ٣٦

٢٠١٠.  
  .OECD: PISA 2006: Volume 1: Analysis (Paris, 2007):   انظر   ٣٧
 تطبيق بشأن واليونسكو الدولية العمل منظمة   بين المشترآة الخبراء لجنة: اليونسكو /الدولية العمل منظمة   ٣٨

 أآتوبر/ األول تشرين ٢ -    سبتمبر/ أيلول ٣٠ العاشرة، الدورة تقرير ،التدريس في بالعاملين المتعلقة التوصيات
 التعليم بشأن العالمي الحوار منتدى ،المنتدى في اآلراء توافق نقاط: الدولي لالعم مكتب ؛)٢٠١٠ باريس،( ٢٠٠٩

     . الحقًا ُتنشر وثيقة جنيف، ،٢٠١٠ سبتمبر/ أيلول ٣٠- ٢٩ جنيف، المهنيين، والتدريب
 التوصيةتقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بالنظر في إدعاءات عدم تطبيق  :اليونسكو /الدولية العمل منظمة   ٣٩

 التوصيات تطبيق بشأن المشترآة الخبراء لجنة، ٢٠٠٨أبريل / نيسان ٢٨ـ٢٠، بوضع المدرسين في اليابان المتعلقة
  ).٢٠٠٨جنيف، ( التدريس في بالعاملين المتعلقة

 ترغب بلدان آثيرة في
  التعليم جودة تحسين
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 العمل مكان في التعلم
 تتم الواقع، وفي. العمل مكان في والتعلم دراسة إمكانية التعلم أثناء العمل أيضًا المهم من . ١١٠

في تحسين  مساهمة نشطة يساهم الخاص القطاع يجعل مما العمل، مكان في التعلم معظم برامج
 في سيما ال الموظفين، برامج تدريب ولتشجيع. الوطنية للمنشآت والقدرة التنافسية القدرة التنافسية

 في لالستثمار أن تمنح قطاع األعمال حوافز للحكومات يمكن والمتوسطة، لصغيرةا المنشآت
 المتواصل التعلم فرص استغالل على األفراد العاملة، وأن تشجع في ذات الوقت القوى تنمية

 معًا العمل أصحاب ومنظمات العمال ومنظمات وبإمكان الحكومات. مسارهم المهني وتطوير
اعتماد الخبرات المهنية  /وتقييم الجودة وضمان العمل مكان في للتعلم فعالة هياآل تكوين

 .سنغافورةعلى نحو ما قامت به  -  وتجارب التعلم السابقة

 من المهارات المستقبلية االحتياجات تحديد
 وأنظمة متطورة يتطلب وضع آليات الالزمة للمهارات العمال إن ضمان اآتساب . ١١١

 ن البلدانومن شأن هذه اآلليات واألنظمة أن تمّك. المستقبلية االحتياجات تحدديمكن أن إعالمية 
آما أن . البرامج الضرورية من إعداد برامج التدريب مقدمين تمّكو التعليمية المناهج من تكييف

 والبرامج والشبان، عند اختيارهم للمسار المهني الشابات هذه األنظمة اإلعالمية ستساعد
 العمل وأصحاب العمال وتساعد فيما يخص العمالة، واقعية عتماد على آفاقاال التدريبية، على

 .التكنولوجيا وخيارات التدريب برامج في فيما يتعلق باالستثمار مستنيرة قرارات اتخاذ على
 العاملة، بشأن المهارات التي اآتسبتها القوى البيانات جمع المهم من الغرض، ولهذا . ١١٢

يق تحق تتمتع بإمكانياتالتي  الصناعات في والتكنولوجيا العمالة اتجاهاتتتبع  وفي نفس الوقت
 الهيئات خالل دعم هذا الرصد من االجتماعيين والشرآاء التدريب وبإمكان مؤسسات. نمو عاٍل
 .والثالثية الثنائية والمؤسسات القطاعية

 والتنمية والمهارات الهجرة
 على المقبل، وسيفوق الطلُب العقد في اآلسيوية الهجرة من المرجح أن تشتد تدفقات . ١١٣

 سيتسارع اتجاه وهو - مهارة الطلَب على العمال األقل المهرة والعمال رفعي المستوى المهنيين
 ستتنافس االقتصادات العاملة، القوى وتقلص السكان وبسبب شيخوخة. إقليمي أآبر تكامل بتحقيق
 تختار وظائف أن متزايد نحو على يمكنها التي حليةالم المواهب على النمو المرتفعة اآلسيوية

 مهمة انعكاسات لذلك وسيكون. المتحدة والواليات أوروبا في أفضل عمل بأجر أآبر وظروف
 .والتدريب والمهارات مما سيؤثر على التعليم الوطنية، العمل وأسواق الهجرة تدفقات إدارة على
 من التكامل مزيد إلى تحقيق آسيا شرق جنوب أمم رابطة بلدان وقد سعت مؤخرًا . ١١٤

 وتطوير لتنسيق الجهود بذلت فقد. المهرة والعمال فيما يخص المهنيين العمل سوق األقاليمي في
الصحية على  والرعاية السياحة مجال محددة في لمهن المهنية المعايير من مشترآة مجموعة

 وستستفيد االقتصادات. بالمهارات واالعتراف الكفاءة لمعايير إقليمي إطار وإنشاء سبيل المثال،
توافر  إلى نظرًا ،العالية إلى الداخل المهارات ذوي العمال هجرة من بشكل خاص تقدمًا األآثر

 إلى الخارج فليست الهجرة بلدان في وأما النتائج. المضيفة البلدان ورفاه أفضل في ظروف حياة
 هجرة تتضرر من فإنها المالية، يالتالتحو تستفيد من المصدر ولئن آانت بلدان. جدًا واضحة
 ذلك على األمثلة ومن. محدودة أصًال بشرية وطنية موارد مما يستنزف المواهب، وفقدان األدمغة

 االقتصادي اإلصالح الهجرة إلى الخارج أعاقت حيث الهادئ المحيط جنوب منطقة ما يحدث في
 .االجتماعية والتنمية
تأخذ  تطلعية وبرامج إلى سياسات والبلدان المستقبلة المرسلة البلدان من آل وستحتاج . ١١٥

السياسات  هذه وترد بعض. شديدة التنافس عالمية عمل سوق ضمن البشرية في االعتبار الموارد
  .٤ـ٢في اإلطار 
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  ٤ـ٢اإلطار 
  الهجرة إلدارة سياسات

تحرير تنقل اليد العاملة عبر طرق منها إتباع نهج تدريجي فيما يخص القوى العاملة المهنية، ويمكن  
 .تحقيق فوائد آبيرة عبر إزالة الحواجز التي تحول دون التنقل على المستوى األقاليمي

الخدمات والسماح بدخول مقدمي  قليمتوحيد التأشيرات وتصاريح العمل للمهنيين في مختلف أنحاء اإل 
 .المستقلين بتصاريح العمل لفترات قصيرة

 .أآبر، مع بذل جهود لحماية معايير التعليم والمعايير المهنية وتحسينها حراكتشجيع  
مساعدة المؤسسات التعليمية على تطوير وتوسيع القدرات في مجالي التعليم والتدريب لتمكين العمال  

 .تكييف مهاراتهم وتعزيزها ورفع مستواها منالوطنيين والمهاجرين 
اإلقرار بحتمية تصميم سياسات الهجرة إلى الخارج والهجرة إلى الداخل على حد سواء وتحقيق  

توازن قابل لالستمرار فيما يخص إبالغ المواطنين وإقناعهم بضرورة استمرار هجرة اليد العاملة 
 .الماهرة وغير الماهرة أو زيادتها

بحاجة إلى النظر في أفضل الطرق لتجميع المعلومات عن حجم  فاإلقليم. افر البياناتتحسين تو 
القوى العاملة المهنية المتوافرة وحجم تدفقاتها إلى الداخل والخارج وتحليل هذه المعلومات بمساعدة 

 .العمل/ مكاتب الهجرة واإلدارات المكلفة بالقوى العاملة
ويمكن . ليد العاملة وتدريب المهنيين المكلفين بشؤون الهجرةتحتية سليمة لهجرة ا ىتطوير بن 

 البلدان دلالقتصادات التي لها خبرة غنية في وضع سياسات الهجرة مثل أستراليا ونيوزيلندا أن تساع
  .العاملة اليد قضايا هجرة مع على التعامل األخرى

 االجتماعي االندماج تعزيز
دوامة العمالة متدنية  من على الخروج المحرومة الفئات والتدريب قد يساعد التعليم . ١١٦

على  الجهود هذه أن ترآز وينبغي. الناشئة الفرص من واالستفادة ،واألجور واإلنتاجية المهارات
 المثال، سبيل على العربية، الدول ففي .المرأة ضد للتمييز والتصدي المنظم غير االقتصاد عمال

 هذه أن رنعتبي ألنهن خصوصًا - والمهني التقني بالتدريب الشابات يقل احتمال التحاق
ومن المرجح أن . الذآور عليه يهيمن الذي اليدوي بالعمل مرتبطة مهارات توفر المؤسسات

 بين الفوارق تراعي الدراسية المناهج آانت إذا المهارات على التدريب برامج في تشارك الفتيات
 توسيع على الفتيات تشجع قابلية للتكيفأآثر  وحوافز تدريب طرق هناك آانت وإذا الجنسين

 .المهنية نطاق خياراتهن
 من المائة في ١٠ من حيث إن أآثر. المعوقين العمال حقوق في النظر بمكان المهم ومن . ١١٧
 التمييز من معظمهمويعاني  اإلعاقة، أشكال من ن شكليعانون م الهادئ والمحيط آسيا في السكان
  والتدريب التعليم من ومن االستبعاد العمل ومكان العمل سوق في الفادح

يتمتع  وعندما. ٤٠
ـ وهذا ما  المتوسط يتجاوزيمكن أن  فإن أداءهم العمل، إلى بكامل فرص الوصول المعوقون

 سري في التابعة لمنظمة أصحاب العمل ،المعنية باإلعاقة الشبكة في أوضحه أصحاب العمل
 .النكا

————— 
  :انظر   ٤٠

R. Metts: Disability issues, trends and recommendations for the World Bank, Social Protection 
Discussion Paper Series No. 0007 (Washington, DC, World Bank, 2000). 
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  ٣ الفصل

  وتحقيق انتقال عادل خضراء توفير وظائف
 إلى بالحاجة أآثر وعيًا الهادئ والمحيط آسيا أنحاء جميع في اليوم أضحت الحكومات . ١١٨
 بوجه وعلى المناخ الطبيعية، البيئة على البشرية األنشطة التي تؤثر بها الطريقة دراسة

 ذلك في بما - المترابطة الضغوط من مجموعة االعتبار في تأخذ ذلك أنها أضف إلى. الخصوص
 ولهذا، يسعى واضعو. المياه والطاقة واستمرار نقص من أزمة في الغذاء ما حدث مؤخرًا

 واالستهالك لإلنتاج مستدامة أنماط ـ أي الوصول إلى توازنًا أآثر تنمية إلى تحقيق السياسات
 الوظائف" المزيد من خلق إنتاجية ومن بين الخيارات األآثر. الالئق العمل فرص وخلق

 .العمل والمساواة فرص وتعزز البيئة على الحفاظ على تساعد جيدة وظائف أي ،"الخضراء
 الخضراء الوظائف من المزيد وخلقالمتغيرة  البيئة هذه مع أن يضمن التكّيف وينبغي . ١١٩
 بين الروابط الفصل ويتناول هذا. والعمال العمل بالنسبة للمنشآت وأصحاب "عادل انتقال" تحقيق
 االقتصاد مبادرة" ويقدم. الوظائف الخضراء خلق على أمثلة ويعرض العمل وسوق البيئة

 ).العادل االنتقال من عناصر وثالثة" (األخضر

  العمالة سياسة على البيئية التغيرات أثر
 وآيفية التصدي له

 أو البيئي التدهور المباشرة الطبيعية تشمل التأثيرات - الوظائف على البيئي األثر . ١٢٠
 يتجهون االستهالك ألن الناس أنماط تغيير مثل إضافية تداعيات هناك ولكن الطبيعية، الكوارث

 المدني المجتمع يتخذهاالتي  للبيئة، إضافة إلى التدابير األخرى مالءمة أآثر وخدمات سلع إلى
 .والحكومات

 إما الساحلية، المناطق في المناخ لتغير المباشرة التأثيرات من البعض مالحظة ويمكن . ١٢١
 ملديف جمهورية من مناطق آثيرة ـ مما قد ُيغرق البحر سطح مستويات ارتفاع أو التحات نتيجة
 فإن وعلى النحو ذاته،. ٤١بنغالديش في األراضي ما يناهز خمس وُيغرق المثال، سبيل على

إلى  ٥على  سيؤثر أمتار متر واحد إلى خمسة من العربية الدول في البحر سطح مستوى ارتفاع
لهذه  معرضة صغيرة جزرية التي هي دولة البحرينو الساحلية؛ المناطق من المائة في ١٢

حيث إن آسيا تضم : السواحل على الحضرية المناطق أآبر من آثير وتقع. خاص المشكلة بشكل
 الشديدة في المناخية الظواهر وأضرار للفيضانات تعرضًا األآثر الثماني من المدن سّت مدن

 المواردب تأثرًا بالضرر الالحق أآثر الساحلية المناطق في يعملون لذينا الناسسيكون آما . العالم
 المناطق إلدارة المستدامة غير والممارسات والصناعي الزراعي التلوث جراءمن  البحرية
 .واإلفراط في الصيد الساحلية
 فزيادة. الزراعة مجال في على العمالة األآبر األثر سيظهر الريفية، المناطق وفي . ١٢٢

 سنة الزراعية بحلول الشديدة قد تقلص من المحاصيل المناخية والظواهر الحرارة درجات
إزالة  تأثير وقد يزيد ذلك من. المائة في ١٠ إلى تصل بنسبة آسيا، جنوب في سيما وال ،٢٠٢٠

. النفايات إدارة وسوء المياه وتلوث التربة وتآآل البيولوجي التنوع الغابات الواسعة ونقص
قد يعانون من  نسمة مليار ١٫٢ إذ أن نحو. المائية الموارد متزايد على ضغط أيضًا هناك وسيكون

————— 
  : انظر   ٤١

World Bank: 2010 World Development Report: Development and climate change (Washington, 
DC, 2010). 
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 جنوب في العذبة المياه أن تنخفض إمدادات المتوقع ومن ؛٢٠٢٠ سنة بحلول العذبة المياه ندرة
 الدول في المناخ وقد يؤدي تغير. العربية الدولفي و وجنوبها وشرقها آسيا ووسط آسيا شرق
 والجمهورية المحتلة العربية واألراضي األردن في األمطار هطول متوسط انخفاض إلى العربية
 بنسبة السورية العربية الجمهورية في المتجددة ومن المتوقع أن تنخفض المياه .السورية العربية
 ١٫٢بنسبة  الحرارة درجات وزيادة. في المياه أآبر من نقص اليمن عانييوأن  المائة في ٥٠

 األمطار سقوط أنماط تغّير نتيجة المائة في ١٥ بنسبة لبنان في المتاحة المياه قللتقد  مئوية درجة
 تضيع وأن الظواهر البيئية،بسبب  الجئين الناس من الماليين ومن المحتمل أن يصبح. ٤٢والتبخر
 .البحار مستويات وارتفاع التصحر نتيجة التجارية واألعمال األصول

  العيش وسبل العمل سوق على والمناخية البيئية التغيرات أثر  :١ـ٣ الشكل

  

 تغير أن شتيرن استعراض ويقدر. هائلة تكون قد المناخ تغير تكاليف فإن ،وعمومًا . ١٢٣
 تخذيوإن لم . المائة في ٢٠و ٥ بين تتراوح بنسبة الواحد الفرد استهالك يقلل أن شأنه من المناخ
 تايلندو الفلبينو إندونيسيا فإن معه، التكيف من أثر تغير المناخ أو من التدابير للتخفيف مزيد
 الناتج من المائة في ٥٫٧ يبلغ متوسطها سنوية من خسائر الطويل، المدى على ستعاني، فيتنامو

 .٤٣اإلجمالي المحلي
آلثار  اإلقليم في الناشئة االقتصادات إلى تعرض بعض ـ باإلضافة البيئية السياسات أثر . ١٢٤
 ـ وعادة ما يرتبط فإنها تتسبب بنفسها في انبعاث آميات آبيرة من غازات الدفيئة المناخ، تغير

 عن الكربون أآسيد ثاني انبعاثات من المائة في ٧٠ من وينتج أآثر. الغابات إزالة أو ذلك باإلنتاج
 أآثر غير أن. المتحدة الواليات مثل المتقدمة البلدان في االستهالآية بالمواد الصلة ذات األنشطة

 الصناعة تنتج عن ،الصين مثل التصنيع السريعة البلدان االنبعاثات في من هذه المائة في ٧٠ من
 ،نسبيًا العربية منخفضة الدولفي  التصنيع مستويات وألن. واأللمنيوم واإلسمنت الصلب وإنتاج

تتدخل  وعندما. في تزايد سريع ولكنها الحاضر الوقت في متواضعة االنبعاثات من فإن مستوياتها
 الصناعات في على العمال أوًال فإن ذلك سيؤثر الكربون، انبعاثات من للحد آسيا في الحكومات
 .الغابات حول عازلة اطقمن في يعيشون الذين السكان والصناعة إضافة إلى التحويلية

————— 
 العربية البلدان في اإلنسان أمن تحديات: ٢٠٠٩ العربية اإلنسانية التنمية تقرير: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   ٤٢
  ).٢٠٠٩بيروت، (
  : انظر   ٤٣

ADB: The economics of climate change in Southeast Asia. A regional review (Manila, 2009). 
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من  آبيرًا تدخًال ،المناخ تغير لتحمل وإيجاد سبل الكربون منخفض اقتصاد ويتطلب بناء . ١٢٥
 دولي اتفاق اعتماد هدف وسيكون. األجل طويلة واستراتيجيات واضحة رؤى إلى يستند الحكومة

 ،والعالمي اإلقليمي الصعيدين على الكربون انبعاثات بشأن تنظيم لما بعد آيوتو حول تغير المناخ
 ولكن دور في ذلك، السوق وسيكون لقوى. "الكربون تسربات" وتجنب متكافئة إرساُء قواعد

 والحوافز الحكومية، مما باللوائح تسترشد أن إلى القصير، المدى على خصوصًا ستحتاج البلدان
 .واالحتفاظ بها العمل فرص خلق على سيؤثر
 في عدد من البلدان وضع ،)٢٠٠٩ ديسمبر/ آانون األول( آوبنهاغن اتفاق أعقاب وفي . ١٢٦

هدف خفض  مثًال إندونيسياحيث وضعت . الدفيئة انبعاثات غازات لخفض أهدافًا اإلقليمأنحاء 
 إلى ، على أن تصل٢٠٠٥مقارنة بمستويات  ٢٠٢٠بحلول سنة  المائة في ٢٦ االنبعاثات بنسبة

 غضون في ستصبح اأنه ملديف جمهورية وأعلنت .الدولية تلقي المساعدة حالة في المائة في ٤١
 وزاريًا إعالنًا العرب البيئة وزراء وأصدر. أمة خالية من انبعاثات الكربون أول المقبل العقد
 أمور وتعهدوا فيه بجملة ٢٠٠٩ وأآدوا عليه مرة أخرى سنة ،٢٠٠٧ في سنة المناخ تغير بشأن
 ولم تتضح بعد. الطاقة في استخدام الكفاءة وتحسين التشجيع على استخدام وقود أنظف منها

 .موضع التنفيذ العهد هذالوضع  سُتتخذ التي واإلجراءات السياسات
 انبعاثات من الحد إلى الهادفة السياسات إضافية عن أثر إجراء أبحاث إلى حاجة وهناك . ١٢٧

وستكون هناك  سينمو الخضراء الوظائف عدد أن واضحًا يبدو ولكن. الوظائف على الكربون
 ذلك، على عالوة. العمل سوق في التحوالت وبعض إيجابية، رغم آونها محدودة، صافيةتأثيرات 
 الذي اإلنتاجي القطاع في العاملة القوى إلى تعزيز آسيا في النامية البلدان في الطلب زيادة ستؤدي

وفي  بيئيًا المستدامة والممارسات التكنولوجيات في االستثمار إلى األسعار سيحتاج بسبب ارتفاع
 وسالسل اإلنتاج عملياتب للتحول الذي لحق العاملة على المهارات نظرًا القوى إعادة تدريب

 صناعة في مباشرة المستخدمة اليد العاملة سينمو إجمالي المثال، سبيل على الهند ففي. التوريد
 ٧٥٠٠٠٠ وإلى ،٢٠١٢ سنة بحلول ٤٣٩٠٠٠ إلى ٢٠١٠ في سنة ٢١٣٠٠٠ من الصلب
 في ٥٠ عن تقل ال بنسبة الطاقة على الطلب ينمو أن المتوقع من آسيا، وفي. ٢٠٢٠٤٤ سنة بحلول
 أن رغم الفحم استخدام في تسجيل زيادات ذلك وسيعني. ٢٠٣٠عام و ٢٠١٠ عام بين المائة
 .أيضًا ستزداد الوطنية الطاقة مزيج مصادر في المتجددة الطاقة مصادر حصة
في  العالم في العاملة القوى من المائة في ٣٨ الحاضر، يعمل حوالي الوقت وفي . ١٢٨

وهذا يعني  ُتزعزع، وربما العاملة هذه القوى هيكلة ومن المرجح أن تعاد. الكربون آثيفة قطاعات
 ألولئك بالنسبة سيما وال االنتقالية، الفترة طوال داعمة تدابير التخاذ خطة وضع بد من أنه ال
التي تسبب التلوث وتفتقر  من المصانع عدد اضطر ،مثًال الصين ففي. أشد المعاناة يعانون الذين
 واإلسمنت والورق صناعات الصلب في وظروف العمل اآلمنة الكفاءة في استخدام الطاقةإلى 

 .٢٠١٠ في سنة وجيزة فترة أبوابها خالل إلى إغالق ،واألصباغ
 فرض ضرائب الكاربون الكربون الحد من انبعاثات أهداف تحقيق وتشمل تدابير . ١٢٩

 الشرآات لكي تتحمل بها واالتِّجار لالنبعاثات القصـوى المستويات تحديد ووضع خطط
والمستهلكين  الشرآات سلوك على التدابير وال تؤثر هذه. الكربون انبعاث والمستهلكون تكاليف

أن  االتي يمكن بدوره المتجددة التكنولوجيات في استثمارها يمكن عائدات بل توّلد أيضًا فحسب،
، الصادر عن مكتب العمل ٢٠٠٩تقرير عالم العمل، وجاء في . العمل فرص من مزيدًا توّلد

 إذا بها، واالتِّجار لالنبعاثات القصـوى المستويات تحديد وخطط الكربون ضرائب أن الدولي
يمكنها  األجور، غير من لالعم تكاليف خفض خلق الوظائف مثل بتدابير لدعم مصحوبة تآان
وظيفة  مليون ٢٫٦ بزهاء المتقدمة البلدان في الوظائف عدد سنوات زيادة خمس مدى على
 تحديد وخطط الكربون تستوجب ضرائب ولألسف،. آكل العالم وظيفة في مليون ١٤٫٣و

عن  حاليًا ليست ،واإلنفاذ البيانات لجمع فعالة بها نظمًا واالتِّجار لالنبعاثات القصـوى المستويات
 إصالح هو - التقنية الناحية من ـ واألآثر بساطة إلحاحًا والخيار األآثر. البلدان من الكثير مقدور
 اتخاذ تدابير موازية من المهم بمكان السياق، هذا وفي. والمبيدات األحفوري الوقود دعم برامج
  .هذه التوزيع إعادة خطط من التي ستتضرر استضعافًا األآثر الفئات لدعم اإلصالحات لهذه

————— 
  .Government of India, Ministry of Steel: Annual Report 2009–10 (New Delhi, 2009):  انظر   ٤٤

الحاضر،  الوقت في
 في ٣٨ يعمل حوالي

 العاملة القوى من المائة
 في قطاعات العالم في

 الكربون آثيفة
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 الطوعية  واألنشطة االستهالك أنماط تغيير
 المدني والمجتمع األعمال لقطاع
 المنتجات عن جودة وزيادة المتطلبات من المعلومات االستهالآية العادات تغّير أدى . ١٣٠

 وإنتاج قطاع األعمال من أجل تحسين طرق تواصله على إلى زيادة الضغط ةعلى البيئ وتأثيرها
وتكاليف الصيانة عند اتخاذ  يراعون السعر المستهلكين معظم أن ورغم. للبيئة مؤاتية منتجات

 األنظف العضوية والسيارات اروالخض الفواآه - ناشئ أخضر اقتصاد أيضًا فهناك قراراتهم،
يعيد قطاع األعمال  لذلك، ونتيجة. المؤاتية للبيئة على سبيل المثال واألنشطة السياحية هاتوالوج

في مجالي  والتعليم من التدريب ويوفر مزيدًا األبحاث والتنمية ميزانيات على نحو متزايد توجيه
 .لفائدة العمال والصحة البيئة
المجاالت التي تكون فيها في  المساهمة المدني وبمقدور قطاع األعمال والمجتمع . ١٣١

حيث . النائية المناطق أو المنظمة غير االقتصادات في الحال هو آما - فعالية أقل العامة السياسات
 خارج واجتماعيًا بيئيًا المسؤولة الممارسات بشأن طوعية بمبادرات مثًال الصناعات تقوم بعض

 بهدف" الخضراء مجالس الوظائف" والدولية الوطنية الشرآات من عدد أنشأ وقد. العمل مكان
. أيضًا التوريد مستويات سالسل جميع على إنما العمل أماآن في فقط ليس خضراء وظائف خلق

 العمال بين فرص تعبير العمال عن آرائهم وإرساء الحوار أن تعزز الهياآل لهذه ويمكن
 الحوار أو قنوات عماللمنظمات ال أن يكون ذلك بديًال دون الجديدة القضايا هذه حول والمديرين

 .االجتماعي الرسمية
 بها تقوم التي األنشطة بفضل المؤاتية للبيئة المنتجة الوظائف واستحدثت آذلك . ١٣٢

 أنشأت ذلك، على عالوة. العادلة التجارة مجال في والدولية المحلية الحكومية غير المنظمات
 الطاقة مجال في الالئق العمل منتجة حسنت وظائف المحلية النسائية والتعاونيات الجمعيات
  .العضوية والزراعة النفايات وإدارة المتجددة
تسعى  ،مثًال شيبنغالد ففي. متزايد بدور ويضطلع قطاع األعمال التجارية االجتماعية . ١٣٣
 ويوفر المشروع .الريفية المناطق في المتجددة الطاقة مصادر إلى تعزيز شاآتي غرامين شرآة

 من للبيئة مؤاتية بطريقة المحليين للفقراء معقولة التكلفة مغذية أطعمة دانون غرامين المشترك
 يخطو خطواته زالال ي األعمال التجارية االجتماعية قطاع أن ورغم. خضراء وظائف خلق خالل
 العيش سبل وينّوع أن يزيد الدخل فبإمكانه الهادئ، والمحيط آسياجميع أنحاء إقليم  في األولى
 .المتدنية المهارات لذوي

  المحرز  التقدم: الخضراء الوظائف خلق
 واإلمكانات المحتملة

 المالية الحوافز رزم في خضراء إضافية وظائف الرامية إلى خلق تدابيرال ظهرت . ١٣٤
 والبنية بالسكك الحديدية النقل وشملت هذه التدابير االستثمار في. )١- ٣انظر الجدول ( األخيرة
 ،الصين ففي. المباني في الطاقة استخدام آفاءة شبكة الكهرباء وتحسين للماء وتوسيع التحتية
 األزمة قبل وحتى. للماء التحتية البنية وبناء الحديدية السكك لخطوط اإلنفاق نصف ُخصص
 المحلي الناتج من المائة في ١٫٣٥ بنحو خضراء استثمارات إلى لحاجةا الحكومة توقعت المالية،
 ما وخصصت األخضر النمو تشجيع على حريصة أيضًا آوريا جمهورية وآانت. ٤٥اإلجمالي
 والمباني المتجددة الطاقة مثل البيئية للمواضيع رزمة الحوافز إجمالي من المائة في ٨٠ يناهز
 أنهار أربعة وإصالح الكربون المنخفضة الطاقة والمرآبات كفاءة من حيث استخدامالذات 
، سُينفق ٢٠٠٩ يوليه /تموز في اعُتمدت التي ،األخضر للنمو الخماسية الخطة إطار وفي. رئيسية

 المستدام والنقل والنهوض بالطاقة المناخ لمواجهة تغير اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في ٢
في ظروف  الوظائف من آبيرًا عددًا المنتظر أن يولِّد ذلك ومن. الخضراء التكنولوجياتتطوير و

  .الخضراء الصناعات في عمل الئقة

————— 
  :انظر   ٤٥

UNEP–Green Economy Initiative: Global Green New Deal: An update for the G20 Pittsburgh 
Summit (Geneva, 2009). 
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  الهادئ والمحيط آسيا في الحوافز رزم في إطار الخضراء االستثمارات  :١ـ٣ الجدول

 الصندوق  البلد 
آنسبة  األخضر
 الناتج من مئوية
  اإلجمالي المحلي

اإلنفاق المتعلق 
والبيئة  بالطاقة

ارات ــبملي(
  )الدوالرات

 األخضر الصندوق
آنسبة مئوية من 

  االقتصادية الحوافز

 في االرتفاع المقدر
  العمالة

  

  .والطاقة والنقل البناء  غير متاح 21 2.5 0.87   أستراليا

الحديدية وشبكة  للسكك التحتية البنية  غير متاح 34 218.0 5.24  الصين
 في الطاقة استخدام وآفاءة الكهرباء

 المنخفضة الكربون المباني والمرآبات
  .والحراجة المياه المستعملة ومعالجة

   وظيفة ١٠٠٠٠٠٠ 6 12.3 0.74   اليابان
 المؤاتية الصناعات في

 والنقل والطاقة للبيئة
  والتصنيع والبناء

تكنولوجيات  الخضراء تشمل المبادرات
الطاقة  إدخار الطاقة وتكنولوجيات

 عالية حديدية سكك إنشاءالجديدة؛ 
 الطاقة إدخار في االستثمار السرعة؛
 بما والتطوير، البحث الجديدة؛ والطاقة

 الكربون أآسيد ثاني احتجاز ذلك في
  .وتخزينه

 جمهورية
   آوريا

 وظيفة ٩٦٠٠٠٠ 79 37.0 6.99
 في سنوات ٤ خالل
 والطاقة النقل مجال

  تصنيعالو

 الجديدة الخضراء الصفقة خطة تستثمر
 في دوالر مليار ٥٫٨ العمل فرص لخلق
 الطاقة وحفظ المتجددة الطاقة مجال

 مليار دوالر ٧٫١، و)وظيفة ١٧٠٠٠٠(
، )وظيفة ١٣٠٠٠٠( الغابات إصالح في
 موارد إدارة مليون دوالر في ٦٩٠و

 مليارات ١٠و ،)وظيفة ١٦٠٠٠٠( المياه
 ٢٠٠٠٠٠(إصالح األنهار  في دوالر

  ).وظيفة تقريبًا

 إعادة في سيتم استحداث الوظائف  وظيفة ١١٠٠٠٠  غير متاح  غير متاح  غير متاح   الفلبين
 المناطق في المتجددة والطاقة التحريج
المستخدمة في  وتعديل المرآبات الريفية

 التلوث وبناء المرافق العامة لخفض
  .الدراجات ممرات

 وظيفة ١١٠٠٠ 5 0.7     سنغافورة
 البيئة لتكنولوجيا
وظيفة  ٧٠٠٠والماء، و

للصناعات المستخدمة 
 بحلول النظيفة للطاقة
  ٢٠١٥ سنة

  .البيئية لالستدامة خاص تقديم دعم

وظيفة جديدة  ٤٠٠٠٠  غير متاح  غير متاح    تايلند
  مؤاتية للبيئة

 بنسبة البديلة من الطاقة استهداف مزيج
 الطلب على الطاقة من المائة في ٢٠

 في وظائف وإنشاء. ٢٠٢٢ سنة بحلول
وبناء محطات  األحيائي الوقودمجال 

 األحيائية والغاز توليد مشترك من الكتلة
  .األحيائي

  : المصادر
UNEP-Green Economy Initiative: Global Green New Deal, op.cit.; N. Robins, R. Clover and C. Singh: A Global Green Recovery? 
Yes, but in 2010 (London, HSBC Global Research, August 2009);IMF; Government sources and Xinhua News Agency (China), 
CNBC (Singapore). 

 المؤاتية القطاعات في التمكينية واألنشطة النوع هذا من العامة االستثمارات وتساهم . ١٣٥
 والمواد الطاقة على الطلب إجمالي من تقلل التي األنشطة في - الخضراء الوظائف خلق في للبيئة
 النظم خدمات توفر أو والتلوث من النفايات وتقلل الدفيئة غازات وتحول دون انبعاثات الخام

 ومن شأن هذه. البيولوجي والتنوع الفيضانات من النظيفة والوقاية المياه مثل اإليكولوجية
 نحو االقتصاد توجه في الوقت ذاتهوبيئية وأن  واقتصادية اجتماعية منافع أن توفر الوظائف
 .للبيئة مؤاٍتو الكربون منخفض نمو مسار
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 الديمغرافي ووضعه بلد آل في "النمو ألقطاب" وفقا ستختلف إمكانات النجاح ولكن . ١٣٦
الكثير من  يمكن أن تولد باليد العاملة والغنية المنخفض الدخل ذات فالبلدان .والبيئي واالقتصادي
 مثل مجاالت في سيما وال ،الخاصة أو العامة االستثمارية البرامج خالل من الخضراء الوظائف

 والحماية منها ومراقبة الفيضانات المستدامة والمباني والسدود للري التحتية والبنية الماء حفظ
. الالئق العمل الجديدة الوظائف هذه أن توفر يجب أيضًا ولكن. األراضي وتنمية ومقاومة الجفاف

 بنغالديش في اليد العاملة آثيفة العام االستثمار برامج ُنفذت الدولية، العمل منظمة من وبمساعدة
القانون  حول الدولية العمل أجرتها منظمة أظهرت دراسة آما. الفلبينو نيبالو إندونيسياو الهندو

 الخضراء للوظائف وجود إمكانات ،الهندالريفية في  االستخدام في المناطق ضمان بشأن الوطني
وقد دعت  ،ال يزال في مراحله األولى إال أنه يظل واعدًا العمل أن هذا ورغم. ٤٦الالئق والعمل
 إلى ،٢٠١٠ مايو /في أيار ُعقد الذي المستدامة، للتنمية المتحدة األمم لمؤتمر التحضيرية اللجنة

 .٤٧الموضوع إضافية حول إجراء أبحاث
 المهارات وتنمية المهني التدريب برامج على أيضًا خضراء وظائف وسيعتمد خلق . ١٣٧

 في آبير في الكفاءات وجود نقصعن  البلدان د الكثير منيفيو .الصناعات المكّيفة مع متطلبات
 الشمسية الطاقة ألواح وتثبيت ،الصين في الشمسية األلواح تصنيع مثل الناشئة، القطاعات مختلف

 األولية حّدد تقييم النتائج وقد. الفلبين في الزراعية التجارية واألعمال ،بنغالديش وصيانتها في
 تعوق قد التي الرئيسية من العقبات باعتبارها المهارات في ثغرات لبنان في الخضراء للوظائف
. الوطني الصعيد على الشمسية الطاقة استخدام لتشجيع الحكومة تبذلها التي الجادة الجهود

 لمعالجة آفرصة األزمة وماليزيا اآوري جمهوريةو واليابان والصين أستراليا واستخدمت
 .٤٨من المهارات الخضراء الناشئة االحتياجات

 ٩٤الذي تبلغ تكلفته  ،الخضراء للوظائف أسترالياوعلى سبيل المثال، يهدف برنامج  . ١٣٨
 المهمشين أو طويلة لمدة العمل عن العاطلين الشباب توظيف إلى ،دوالر أسترالي مليون

 واستثمرت. جديدة وظيفة خضراء ٥٠٠٠٠ مجموعه ما ستحدثومن المنتظر أن ي .اجتماعيًا
 يهدفان للعمالة الوطني والصندوق للعمالة الوطني إذ أن المرآز :الخضراء العمالة في فيجي
 الدولية العمل منظمة وقد أجرت. الخضراء والصناعات العمل الخضراء فرص تعزيز إلى أيضًا
 فيجي - الهادئ في المحيط بلدان أربعة تغير المناخ في نطاق تأثير لتحديد دراسة العام هذا

. المناخ بتغير تتأثر أن يحتمل التي والصناعات القطاعات لتقييم - وفانواتو سليمان وجزر وساموا
 قلة التحضير المجال أو هذا في المحتملة العمل بفرص الوعي مستوى تدني وآشفت الدراسة عن

 .لها

 األخضر االقتصاد مبادرة
 تبرز التي ،األخضر لالقتصاد المتحدة األمم مبادرة في شريكة الدولية العمل منظمة . ١٣٩

 العالمي، الصعيد وعلى. مستدام تعزيز انتعاش وسبل خلق فرص العمل على القائم النمو إمكانات
 ١ تصل إلى خضراء استثمارات سيتطلب "األخضر االقتصاد"انطالق  أن إلى التقديرات تشير
. ابتكارية مالية وخطط مختلفة اقتصادية وسائل خالل من اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

للمناخ بقيمة  صندوق إلنشاء خطة المثال، سبيل على ،إندونيسيا أطلقت السياسات، لهذه ودعمًا
 إزالة عن الناتجة الكربون انبعاثات من وجه الخصوص إلى الحدويهدف على  دوالر، مليار

————— 
  :انظر   ٤٦

Development Alternatives–ILO: NREGA: A study on decent work and green jobs undertaken in 
the Kaimur district of Bihar (New Delhi, March. 2010). 

ميدان في ة الرئيسية ـالقممؤتمرات ائج ـذ نتـتنفيالمتبقية في رات ـوالثغالمحرز حتى تاريخه دم التق: األمم المتحدة   ٤٧
رية لمؤتمر األمم األمين العام، اللجنة التحضي ، تقريرالمستدامة، وتحليل المواضيع المطروحة في المؤتمرالتنمية 
، الصفحة ٥٤، الفقرة A/CONF.216/PC/2الوثيقة ، ٢٠١٠مايو / ة للتنمية المستدامة، االجتماع األول، أياردالمتح
٢٥.  
تحقيق االنتقال األخضر واستجابات السياسة العامة في ثمانية بلدان لُأدرجت تقييمات االحتياجات من المهارات    ٤٨

وترد . الوظائف الخضراء من أجل في آسيا والمحيط الهادئ في تقرير عالمي لمكتب العمل الدولي بشأن مهارات
أستراليا وبنغالديش والصين والهند وإندونيسيا وجمهورية آوريا  التقارير القطرية بشأن المعلومات األساسية لكل من

  .http://www.ilo.org/skills/what/pubs/lang--en/index.htm  :على الرابط التالي والفلبين وتايلند

 وظائف سيعتمد خلق
 على أيضًا خضراء
 وتنمية المهني التدريب
 المهارات
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 االئتمانات مثل تدابير آسيا في أخرى حكومات اعتمدتو. المتجددة والنهوض بالطاقة الغابات
التي  التحتية البنية الخضراء، ودعم والخدمات المنتجات وشراء الخضراء، للمنشآت فوائد بدون

 للبحث الضريبية والحوافز السرعة عالية الحديدية السكك الكربون مثل تحقق الكفاءة في انبعاثات
  .الجديدة والطاقات الطاقة ادخارمجالي  في والتطوير

  ١ـ٣ اإلطار
  األخضر االقتصاد مبادرة

رسم  إعادة اقتصاداتها عبر" تخضير"على  الحكومات لمساعدة األخضر االقتصاد مبادرة ُصّممت
 مثل القطاعات من على مجموعة ترآيزها وإعادة واالستثمارات اإلنفاقوخطط  السياسات معالم

 والمباني النفايات وإدارة األخضر والنقل المياه وخدمات المتجددة والطاقات النظيفة التكنولوجيات
 .واإلدارة المستدامة للغابات المستدامة والزراعة الخضراء

 على عائدات أفضل لتقديم التحتية والبنية األعمالقطاع  تشكيل إعادة عملية االقتصاد ويعني تخضير
 غازات انبعاثات خفض نفسه وفي الوقت واالقتصادية، والبشرية األموال الطبيعية رؤوس استثمارات

 .االجتماعية الفوارق من والحد النفايات من أقل قدر وإنتاج طبيعية أقل موارد واستخدام واستخراج الدفيئة
  .المتحدة للبيئة األمم برنامج: المصدر

 "أقطاب" واستهداف الدينامية التآزر أوجه تحديد إلى األخضر االقتصاد وترمي مبادرة . ١٤٠
 :منها لإلنتاج أفضل أساليب على ترآز آما. بلد ما متناول التي تكون في ،األخضر النمو
 العالمي الصعيد على إضافي دوالر إن استثمار أيـ  والمواد استخدام الطاقةفي  الكفاءة . ١٤١
وتشمل . العرض جانب في دوالرين من يجنِّب استثمار أآثر الطاقة استخدام آفاءة لتحقيق

 الشمسية المياه سخانات مثل الطاقة دخاربأجهزة ال تزويد المباني اليد العاملة آثيفة الخيارات
 أن تكون عمومًا المتجددة الطاقة لتكنولوجيات ويمكن. اإلضاءة في التحكم وتحسين والعزل
 وفي. آبير حد إلى قد تختلف فرص العمل أن آثافة رغم الالئق، للعمل األهمية متزايد مصدرًا
، أعطت الصين في عليها والحفاظ الطاقة استخدام بشأن آفاءة المتقدم القانوني النظام إطار

 .الطاقة في المباني استخدام لكفاءة ولويةاأل المحلية السلطات
 تدوير إعادة في الوظائف من مزيد خلق ـ يمكن والموارد المواد في استخدام الكفاءة . ١٤٢
 .متدنية الجودة وظائف ما يعني ذلك خلق المنظم غالبًا غير االقتصاد في ـ ولكن النفايات وإدارة

 وإيالء األنشطة هذه السمة المنظمة علىأمام إضفاء  الطريق تمهيد المهم من ولذلك، سيكون
 اإلصابات من والحماية المهنيتين والصحة بالسالمة المتعلقة العمل لمعايير أآبر اهتمام

 .المهنية واألمراض
 الريفية المناطق في الحلول أفضل تشمل ما غالبًاـ  الريفية المناطق في المتجددة الطاقة . ١٤٣

من  قدر توفير أقصى أجل ومن. الكهربائية الطاقة لتوليدبذاتها  قائمة المرآزية إنشاء وحدات
 وأن ُتصنع بسيطة تقنيات ممكن، حد أقصى إلى هذه الوحدات، أن تستخدم ينبغي فرص العمل،

 ستحتاج المبادرات فإن هذه حقيقية للطاقات األخرى، منافسة النظيفة الطاقة وما لم تصبح .محليًا
ز لغاا تهاضمافيما يخص  الهندو الصين في الحال هو آما ،في غالب األحيان إلى اإلعانات

 .الشمسية التدفئة فيما يخص أنظمة تايلندو النكا سري وفي األحيائي،
 الحاالت، آثيف بعض في قد يكون، ناشئ خيار العضوية الزراعة - المستدامة الزراعة . ١٤٤

 في ربونثاني أآسيد الك من انبعاثات بكثير ويتسبب في نسبة أقل أآبر لدخل ومدرًا اليد العاملة
 للمواد اإلعانات خفض يعني أوسع نطاق على العضوية الزراعة تشجيع ولكن. ٤٩الواحد الهكتار

هذه المواد  ألن الذرة، مثل معينة لمحاصيل أو والوقود، المعدنية واألسمدة الزراعية الكيميائية
 من الماليين إنشاء يمكن ذلك، إلى باإلضافة. تنافسية أقل العضوية تقنيات الزراعة تجعل

 اإلمدادات نصف من المياه التي ُيفقد فيها أآثر وشبكات القنوات طريق تحديث عن الوظائف
 .حسب التقديرات بالماء

————— 
  :انظر   ٤٩

N. Scialabba and C. Hattam (eds.): Organic agriculture, environment and food security, 
Environment and Natural Resources Service Sustainable Development Department (Rome, FAO, 
2002). 

 االقتصاد ترمي مبادرة
 تحديد إلى األخضر
 الدينامية التآزر أوجه
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  الحوار بشأنه وتعزيز "العادل االنتقال" عن البيانات تحسين
 استدامة أآثر مسار نحو االقتصاد إن توجيهـ  الخضراء الوظائف عن البيانات تحسين . ١٤٥

فيما يخص  وخاصة - أفضل توافر معلومات سيتطلبان الخضراء الوظائف من وخلق مزيد
 هذا في من الضعف العربية بشكل خاص وتعاني الدول. والعمالة واالقتصاد البيئة بين الروابط
 لالنتقال إلى االقتصادية االنعكاسات الهادئ والمحيط آسيا البلدان في بعض وقّيمت. المجال
 هذا وفي. العمالة تنظر بشكل آامل في أبعاد لم بيد أنها محددة، قطاعات في أخضر اقتصاد
 من الخبرة المكتب اآتسب وقد. الدراسات من سلسلة إطالق ةالدولي العمل منظمةعتزم ت الصدد،
 األساسية القطاعات في المباشرة" الخضراء" أن الوظائف بينتبنغالديش  في نموذجية دراسة
ويمكن أن ـ ) مليون ١٫٤٢( العاملة القوة من المائة في ١٫٩ عن يقل ال ما قد تمثل بالبيئة المتصلة

 وفي). ٢ـ٣ الجدول( ضعفي هذا العدد القطاعات بهذه المرتبطة المباشرة غير تبلغ الوظائف
 احتماالت ولكن المناخ، تغير مع التكيف الكثير من الوظائف متصلة بأنشطة ستكون بنغالديش،

 .البلدان بين آبيرًا اختالفًا ختلفست استحداث هذه الوظائف

  بنغالديش في بالبيئة المتصلة الوظائف  :٢ـ٣ الجدول

 مباشرة غير وظائف مباشرة "خضراء" وظائف 

 47,482 .متاحغير  المستدامة الزراعة

 28,121 .غير متاح اإلدارة المستدامة والتشارآية للغابات

 50,561 18,823 المستدامة الطاقة

 212,753 .غير متاح التدوير وإعادة النفايات إدارة

 .غير متاح .غير متاح توزيعها/ وتنقيتها المياه جمع

 967,849 616,052 مع تغير المناخ التكيف أنشطة

 21,472 10,934 في استخدام الطاقة والكفاءة التصنيع

 54,049 178,510 المستدام النقل

 1,416,364 670,000-536,000 المستدام البناء

 2,798,651 1,427,000 المجموع

 .GHK/ILO: Estimating green jobs in Bangladesh (2010)  :المصدر

 للبيئة مؤاٍت اقتصاد االنتقال إلىإن ـ  العادل واالنتقال الخضراء الوظائف تعزيز . ١٤٦
. القرار وسياسات العمالة ومراآز صنع االجتماعية السياسات بين أفضل تكامل تحقيق سيتطلب
 المرتبطة الالئق العمل تحديات تناولت التي ،الدولي العمل مكتب إدارة جاء في وثيقة مجلس وآما

 جعل إلى والحاجة التآزر إمكانات" وجودب المناخ، فإن هناك إقرارًا وتغير المستدامة بالتنمية
 الرغم وعلى. ٥٠"المستدامة لتحقيق التنمية نطاقًا أوسع جهود من آجزء المناخ لتغير االستجابة

الكبير واإلمكانات الهائلة  الدور من التي تبرز االستفادة األمثلة تزال ال التقدم، بعض إحراز من
 .القرار قليلة صنع مستوى على الدولية العمل لمنظمة المكونة للهيئات
 ستكون له عواقب اقتصادية بل فحسب، بيئية في عواقب المناخ ولن يتسبب تغير . ١٤٧

 المستويات جميع على الحسبان في ذلك أن تأخذ من التنمية والبد الستراتيجيات. واجتماعية أيضًا
 ويقر عدد. الدولية العمل لمنظمة الهيئات المكونة وأن ُتشركـ  والمحلية والقطاعية الوطنية -

 المتعددين المصلحة ألصحاب ، يقوم منتدىمثًال الهندففي . بهذا األمر اآلن الحكومات من متزايد
 لتغير االجتماعية باألبعاد الوعي بإذآاء ،والعمالة العمل وتترأسه وزارة الخضراء الوظائف بشأن
وإيجاد  العمل خطط وضع في الدولية العمل لمنظمة المكونة الهيئات مشارآة وتشجيع المناخ
 .الحلول

————— 
اخ   -العمل الالئق من أجل التنمية المستدامة : مكتب العمل الدولي   ٥٠ ر المن لس اإلدارة،  ، مجالتحدي المتمثل في تغي

  .٦، الصفحة GB.300/WP/SDG/1 ة، الوثيق٢٠٠٧نوفمبر / ، جنيف، تشرين الثاني٣٠٠الدورة 

 في المناخ يتسبب تغير
 عواقب اقتصادية
 واجتماعية أيضًا

 نحو االقتصاد توجيه
  استدامة أآثر مسار

 الوظائف من وخلق مزيد
  سيتطلبان الخضراء

 أفضل توافر معلومات
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 تفتقر للوعي الدولية العمل لمنظمة المكونة الكثير من الهيئات أن وهي وثمة مشكلة . ١٤٨
 المزيد سيتطلب وهذا. الدولية العمل منظمة ووالية المناخ تغير بين الروابط والمعرفة فيما يخص

والتخفيف  المناخ التكيف مع تغير بها سياسات ستؤثر التي الطرق على وخصوصًا التدريب، من
 ينبغي ،اجتماعيًا ومنصفة عادلة المناخ لتغير تكون االستجابات ولكي. العمل عالم على من حدته

وسيبدأ . العمل فرص وخلق المنشآت وتنمية االجتماعية الحماية لتعزيز استراتيجيات تشمل أن
 وسري الفلبينو نيبالو إندونيسياو بنغالديش في ُينفذ الذي آسيا، في الخضراء مشروع الوظائف

 وتطوير القضايا هذه فيما يخص الدولية العمل لمنظمة المكونة الهيئات قدرات ببناء أوًال ،النكا
 .الوطني الصعيد على المناخ للسياسات القائمة على تغير االجتماعي البعد
اللذين  اآلراء وتوافق الحوار على تتوقف السياسية االستدامة أن التجربة أظهرت وقد . ١٤٩

 المنشآت من آثير وسيكون على. المتضررين لجميع عادل تحقيق انتقال إلى يؤديا أن يمكنهما
لخفض انبعاثات  أهداف إضافة إلى وضع والطاقة، ةمن حيث البيئ صرامة أآثر احترام معايير

 إنتاج لعمليات جديدة مهارات تتطلب جديدة عمل سوق أنفسهم في العمالوسيجد . الدفيئة غازات
 والربط بين خلق المهارات مواءمة عدم معالجةالمهم  ولذلك، من. للبيئة أآثر مؤاتاة وتكنولوجيات

 للعمال األمان شبكات ضمانب والقيام في الوقت ذاته العمل، على والتدريب الوظائف الخضراء
. المهنيتان والسالمة الصحة ذلك في بما العمل، وحقوق االجتماعية العدالة وضمان المسرحين

 ، وإعادةللطاقة آثيفة االستخدام هناك الصناعات التي ستكتسي أهمية بالغة، ومن بين القطاعات
 األسماك أيضًا وصيادو والعاملون في الغابات سيكون المزارعون ولكن - والنقل والبناء التدوير

 المعرضة المناطق في يعيشون وأما الذين. االنتقال عملية من مباشرة ررينالمتض بين من
سبل  تنويع على وإلى المساعدة المخاطر على القائمة األمان فقد يحتاجون إلى شبكات للكوارث
 .٥١التكيف على ويعزز القدرة للمجتمع مما سيحقق أقصى حد ممكن من المنافع عيشهم،

  والنظيفة المتجددة الطاقة مجال في الوظائف الخضراء  :٢ـ٣ الشكل

  
خفض التكاليف على   فرص العملآثافة 

  المدى الطويل 
ثاني  انبعاثات الحد من

  أآسيد الكربون

        تجديد المباني

        االنتقال إلى سيارات أنظف

        الطاقة الريحية والشمسية 

        العدادات الذآية

        تطوير البطاريات

        والتطوير في الطاقة النظيفةالبحث 

        وتخزينه الكربون أآسيد ثاني احتجاز

       

  منخفض   معتدل   مرتفع    :رـاألث

  .٢٠٠٩الوآالة الدولية للطاقة، : المصدر

في  الدولية العمل لمنظمة ُتقدم الخبرة الطويلةـ  االنتقال العادل بشأن االجتماعي الحوار . ١٥٠
 لتغير التصدي لوضع استراتيجيات متينًا أساسًا االجتماعي والحوار الدولية المعايير مجال وضع

 وّقعت الحكومة حيث مثًال الفلبين في السياسات مستوى على اإلمكانات ظهرت وقد. المناخ
العمل  وأماآن والوظائف المستدام النمو لتعزيز" أخضر ميثاق"على  وأصحاب العمل والعمال

مشروع  ويبّين. العمال يشارك فيها المنشآت مستوى على فرص أيضًا وهناك. للبيئة األآثر مؤاتاة

————— 
  :انظر   ٥١

UNDAF–ILO pilot project on climate resilient farming communities in Agusan del Norte, 
Philippines. 
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 تايلند الذي يجري تنفيذه في اتاة للبيئة في آسيا،أآثر مؤ من أجل قطاع أعمال الدولية العمل منظمة
في  ويعزز البيئي األداء ويحسن التنافسية القدرة يعزز أن االجتماعي حوارلل آيف يمكن ،والفلبين

 .الالئق العمل الوقت ذاته فرص
 بمثابة تكون أن اآلمنة العمل ظروف لتعزيز القائمة يمكن لآلليات ذلك، إلى اإلضافةوب . ١٥١
 آوسيلة ُتستخدم ـ ولم مناسبال على النحو ُصممت هذه المنابر وإذا. البيئية القضايا لعرض منبر

. والعمل البيئة لجمع بين قضايال أساسًا فإنها ستوفرـ  في التنظيم المشروعة الحقوق لتجنب
 المحيط وإدارتها في النفايات تدوير إلعادة العمل تكييف بشأن الدولية العمل منظمة ومشروع
 .ذلك على مثال الهادئ
 آسيا إقليم في الخضراء بشأن الوظائف الدولية العمل منظمة أن تقدم مبادرة وينبغي . ١٥٢

أن يتوصل  االجتماعي التي يمكن عبرها للحوار السبل على األمثلة من المزيد الهادئ والمحيط
 وقضايا مواضيع جادمإ طريق عن نفسه الحوار ُيعزَّز على أن ـ المناخ لتغير مستدامة حلول إلى

 .جديدة

 الخضراء الوظائف تعزز التي السياسات
سياسات  ستستلزمـ  الخضراء والوظائف االجتماعية والحماية العمالة سياسات ربط . ١٥٣

 أن ويجب. العمل نشطة لسوق جيدة التنسيق وخدمات توظيف الخضراء توفير خدمات الوظائف
 وأن تضمن العمال، ونقابات والقطاع الصناعي الحكومة بين االجتماعي الحوار تقوم على
 ينبغي أن تقدم آما. الجديدة الخضراء والمهارات الكربون المنخفضة التكنولوجيات في االستثمار
 وجهها التي الدعوة مع تماشيًا وذلك المسرحين، للعمال المساعدات من وغيرها البطالة إعانات
 يمكنها لحماية االجتماعيةل إنشاء أرضيةإلى  المتحدة األمم منظومة في التنفيذيين الرؤساء مجلس

 .العمل عن للبحث المناسبة الظروف للعمال توفر أن
 ألن الطلب على االقتصاد، من محددة قطاعات في النمو إلى أن يؤدي ذلك وينبغي . ١٥٤
 تقدر ،آوريا جمهورية وفي. للبيئة في ازدياد والمؤاتية الكربون والخدمات المنخفضة السلع

 ،العمالة إجمالي من المائة في ٢٫٥ الكربون بنسبة المنخفضة بالتنمية المتصلة الخضراء الوظائف
  سنويًا المائة في ٣٫٤ بنسبة تنمو أن المتوقع ومن

المرتبطة  تزداد الوظائف ،ألمانيا وفي. ٥٢
 سنويًا المائة في ١٥إلى  ١٣ بنسبة القائمة على المنتجات الخضراء باألسواق

وعلى أية حال، . ٥٣
وهذا . الخضراء الوظائف لخلق المالئمة الظروف ممكن من قدر أقصى توفير إلى تحتاج البلدان
 مالية سياسات واعتماد العمل احتياجات بشأن أفضل تواصل وضمان الفرص يعني تحديد
 لالستثمار خصومات تقديم طريق عن - والمتوسطة الصغيرة المنشآت لتشجيع جديدة وضريبية

 .المثال سبيل على بيئيًا المستدامة التكنولوجيات في
 خلق في جدًا نشط بدور تضطلع أن قليماإل في والمتوسطة الصغيرة للمنشآت ويمكن . ١٥٥

في استخدام  الكفاءة(الموجودة  المباني تجهيز إعادة: التالية المجاالت في الخضراء الوظائف
 ؛المستدامة السياحة ؛)البناء( األخضر االجتماعي السكن برامج ؛العضوية الزراعة ؛)الطاقة
 وترآيبها المعدات تصنيع ؛)النقل( وصيانتها المسال الطبيعي بالغاز محرآات تعمل إلى االنتقال

 آما أن الوظائف). إلى غير ذلك الشمسية، بالطاقة الماء سخانات ز األحيائي،لغاا تهاضما(
 تطبيق وينبغي. المحلية ومصادر اإلمداد المتوسطة /المنخفضة تتطلب التكنولوجيا الخضراء

 جيدًا تدرك أنها من للتأآد والمتوسطة الصغيرة للمنشآت بيئة مؤاتية لتهيئة هادفة وسياسات تدابير
 .هذه القطاعات الجديدة الوظائف في وخلق النمو إمكانات
 في االستثمار أن تشجع الحكومات أرادت إذا -  األحفوري الوقود إلغاء إعانات . ١٥٦

 إلغاء إعانات ال بد لها منف الخضراء، والوظائف الطاقة استخدام بكفاءة تتسم التي التكنولوجيات
. استضعافًا األآثر والفئات أن تحمي الفقراء يتعين عليها ،بذلك القيام عند ولكن. األحفوري الوقود

إلى أدنى حد ممكن من  والتقليل ةاالجتماعي سالمةال شبكات تحسين وهذا األمر قد يعني مثًال
————— 

  .Korea Employment Information Service: Green Korea 2010 (Seoul, September 2010):   انظر   ٥٢
  :انظر   ٥٣

Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB): Presentation at Green Korea 2010 
(Seoul, September 2010). 

 تستلزم الوظائف
 خدمات الخضراء

 العمل نشطة لسوق
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 والخدمات التعليم على المستفيدين لحصول الرسوم وخفض ٥٤المرتفع، الدخل ذات استفادة الفئات
 العامة األشغال نطاق برامج توسيع أو ،األآثر فقرًا والحضرية الريفية المناطق في الصحية

 قدرة وتعزيز تدريجيًا الوقود إعانات خفض يمكن ذلك، على عالوة. النقدية مؤقتًا والتحويالت
 حيث األردن في الحال هو آما الوقت، نفس في االجتماعية المساعدة استهداف على الحكومة

 .سنوات على مدى عدة عاناتاإل ألغت الحكومة
 لالنتقال إلى اقتصاد االستعداد عند - الخضراء الوظائف المطلوبة في المهارات تنمية . ١٥٧
تدريب  إعادة هو فاألول. بالمهارات يتعلق فيما آبيرين تحديين البلدان تواجه مؤاتاة للبيئة، أآثر

جعل المنشآت  بحيث يمكن المهارات المكتسبة، مجموعات واستكمال على المهارات العمال
 البناء ذلك في بما آبير، بيئي أثر التي لها القطاعات في سيما وال -  والصناعات مؤاتية للبيئة

 هو الثاني والتحدي. آسيا في النامية البلدان والنقل، إضافة إلى الزراعة في والطاقة والتشييد
اآلخذ في  األخضر االقتصاد في للعمل يحتاجها التي لمهاراتا القادم كتسب الجيلن يأ ضمان
 .التوسع
 البلدان من جدًا إال في عدد قليل الخضراء الوظائف مهارات تنمية وال توجد برامج . ١٥٨

 مختلف في الماهرة يد العاملةفي ال آبيرًا تشهد نقصًا آثيرة بلدانًا فإن لذلك، ونتيجة). ٢ـ٣اإلطار (
 األلواح وترآيب الزراعية ومهارات األعمال التجارية الشمسية األلواح صناعة مثل القطاعات
 بشأن ةالدولي العمل نظمةالقطرية لم دراسات المعلومات األساسية تبين وآما. وصيانتها الشمسية

 وظائف لخلق اإلمكانات المتوافرةفإن مجموع  ،)٢٠١٠( مهارات من أجل وظائف خضراء
تسير إلى  البلدان ألن متزايد نحو على حادة الثغرات تصبح أن ويرجح بالكامل ال تستغل خضراء

 على أساس البشرية الموارد تنمية أن تكون استراتيجيات وينبغي. الكربون منخفضة مسار تنمية
 ،المهارات لتنمية الوطنية األطر من يتجزأ ال جزءًا البيئية القضايا من وغير ذلك الكربون خفض

 لتغير الوطنية السياسات في تترسخوأن  االجتماعيين، الشرآاء بشأنها مع وأن يجري التفاوض
 .المناخ

  ٢ـ٣ اإلطار
  أستراليا في الخضراء على الوظائف التدريب برنامج

األستراليين المحرومين  منمن الشباب أو شخص  ٥٠٠٠٠ن تتيح لما عدده ألتخطط الحكومة 
فرصة الحصول على المهارات والبرامج التدريبية التي يحتاجونها للحصول على وظيفة خضراء في 

 أسبوعًا ٢٦والبرنامج الوطني للوظائف الخضراء هو عبارة عن برنامج تدريبي بيئي لمدة . المستقبل
سنة فرصة  ٢٤و ١٨ارهم بين من الشباب المتراوحة أعم ١٠٠٠٠سيتيح على مدى سنتين لما عدده 

تجديد الغطاء النباتي في األدغال : وتشمل األنشطة ما يلي. اآتساب مهارات تجعلهم جاهزين للعمل
 ؛بناء مسالك للمشي ومسالك طبيعية ؛حماية موائل األحياء البرية واألسماك ؛وزراعة األشجار المحلية

 .التدريب والخبرة العملية المباشرة فيما يخص آفاءة استخدام الطاقة في المباني
جميع شباب نادي يتمتع اتفاق وطني جديد بشأن المهارات الخضراء لضمان أن  علىوسيتم التفاوض 

tradies  المهارات الخضراء الضرورية في المستقبل، وأن يصبح التدريب العملي على بفي أستراليا
ويمكن أن تشمل المهارات العملية الخضراء . من جميع برامج التدريب المهني أساسيًا جزءًا امةاالستد

السباآين إلعادة تأهيل  ؛ن للعمل على تكنولوجيات التدفئة والتبريد الذآيةالكهربائييتأهيل : المعنية ما يلي
 ؛محرآات السيارات الخضراء الميكانيكيين لصيانةتأهيل  ا؛وتحقيق الكفاءة في استخدامه هايتدوير الم

العاطلين عن العمل لمدة طويلة على إيجاد والمحرومين  ومن أجل مساعدة. مرآبي المواد العازلةتأهيل 
العازلة، أو الباحثين عن العمل  السقوففرصة تدريب للعاملين في ترآيب  ٤٠٠٠وظيفة دائمة، سُتتاح 

تضمن الوظائف المحلية التي تساهم في االستدامة وست. الذين يريدون وظيفة في مجال المواد العازلة
 فوق ممرات بناء تجديد الغطاء النباتي في األدغال؛: يلي ما األولوية، ذات حليةالبيئية في االقتصادات الم

 والسباآة لتحقيق الكفاءة في استخدام اإلضاءة إدخال تعديالت على المعرضة للتلوث؛ الرطبة األراضي
  .الطاقة

  

————— 
موجهان  ـ الغذائية المعونة قسائمـ برنامج  األساسي وعنصرها وطنيةال األمان شبكة أن النكا سريتبّين تجربة    ٥٤

  :مصدرال .الوقود إعانات بشكل أفضل بكثير من
IMF: The magnitude and distribution of fuel subsidies: Evidence from Bolivia, Ghana, Jordan, 
Mali and Sri Lanka, Working Paper WP/06/247 (Washington, DC, 2006). 

شواغل أن تكون  ينبغي
الوظائف الخضراء 

 من يتجزأ ال جزءًا
 لتنمية الوطنية األطر

 المهارات





 

49 

  ٤ الفصل

  االجتماعي والحوار العمل في الحقوق
في  أهمية مرآزية الدولية العمل ومعايير العمل في األساسية والحقوق تكتسي المبادئ . ١٥٩

 للمعلومات فيما يخص معامالت وال تشكل مصدرًا. الالئق آسيا للعمل عقد أهداف سبيل تحقيق
 العمل الرامية إلى تحقيق والخاص العام القطاعين جهود أيضًا تنظم ولكنها فحسب، العمل سوق
 :وهي، العمل سوق مؤسسات أخرى من مؤسساتأربع  آذلك فصلال ويتناول هذا. الالئق

 تشريعات ؛تحديد األجور وآلية األجور سياسة ؛النزاعات تسوية وآليات الجماعية المفاوضة
 . وتفتيش العمل العمل إدارة ؛العمل

 الدولية العمل معايير
 العمل منظمة لوالية أساسي أمر تطبيقها على واإلشراف الدولية المعايير إن اعتماد . ١٦٠
 التصديق في الملحوظة التحسينات :مثل اإلقليم في اإليجابية التطورات وقد حدثت بعض .الدولية
 آسيا بعد شرق جنوب أمم رابطة في األعضاء الدول تصديق استئناف ؛األساسية االتفاقيات على

 أماآن وفي الهادئ المحيط منطقة في الجديدة األعضاء الدول اهتمام ؛الجمود من طويلة فترات
 آسيا في البلدان من الكثير فإن ما يدعو إلى القلق الشديد هو أن ذلك، ومع. المنظمة بأنشطة أخرى

في  عليها ويجب. البالية المعايير تستبدللم  أو مهمة اتفاقيات على بعُد تصدق لم الهادئ والمحيط
أهداف العمل الالئق لصالح الرجال والنساء  لكي تضمن أن الجهود من المزيد أن تبذل الواقع

 العمل ومعايير العمل في األساسية والحقوق المبادئب تتجسد في شكل ملموس وأنها مدعومة
 .الدولية
 المنتدى المعتمد أثناء العربي من أجل التشغيل، العمل برنامجأآد  العربية، الدول وفي . ١٦١
 أهمية على المنتدى وشّدد. الدولية العمل معاييرب االلتزام مرة جديدة ،٢٠٠٩ للتشغيل في العربي
 مالئمة قانونية بيئة تهيئة: منها ،األولويات من عددًا وأبرز العمل في األساسية والحقوق المبادئ
 عدم التمييز ؛الجماعية للمفاوضة وضع آليات ؛العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات لممثلي

 ؛وتنفيذها الدولية العمل على معايير التصديق ؛األطفال عمل القضاء على ؛والمهنة االستخدام في
 .أقوى لتفتيش العمل وضع نظم

 صدر عن الذي ،الدوحة إعالن عن المنبثقة االلتزامات على مجددًا البرنامجوأآد  . ١٦٢
 وااللتزامات التي أعرب عنها زعماء) ٢٠٠٨ الدوحة،( والتشغيل للتنمية األول العربي المنتدى
 بشأن) ٢٠٠٩ الكويت،(واالجتماعية  والتنموية االقتصادية القمة العربية في العربية الدول

 .والبطالة التشغيل
 هاولكن العمالة فحسب، حماية قوانين رسم معالمإلى  الدولية العمل وال تهدف معايير . ١٦٣

 في سنة آسيا شرق جنوب في مهم تطور تمثلو. العمل اإلدارة في عالم توجيه إلى تهدف أيضًا
 الحريات احترام الذي التزمت فيه الرابطة ،آسيا شرق جنوب أمم رابطة ميثاق اعتمادي ف ٢٠٠٧
دولية معنية  حكومية أنشأت الرابطة لجنة ذلك، وعقب. االجتماعية العدالة وتعزيز األساسية
في بلدان  العمل أصحاب ومنظمات العمال وإن أرادت نقابات. ٢٠٠٩ اإلنسان في سنة بحقوق

 .الرابطة هياآل في بنشاط فعليها أن تشارك الفرصة، هذه من تستفيدالرابطة أن 
لها  ما لم تتوفر فعالة أن تكون العمل أصحاب ومنظمات العمال لنقابات وال يمكن . ١٦٤

ألن ـ على االستقاللية  أو تحصل التمثيلية وتكسب الصفة لتجمع قواها الالزمة األساسية الظروف
 النقابية الحرية فيما يخص احترام األساسية بالحقوق ونفي معظم األحيان ال يتمتع أعضاءها
 المعنية اللجنة مُثلت أمام التي ،اإلقليممن  بلدًا ١٦ البلدان البالغة ومن أصل. الجماعية والمفاوضة

 تكتسي المبادئ
 في األساسية والحقوق
 العمل ومعايير العمل
 أهمية مرآزية الدولية

 أهداف في سبيل تحقيق
 الالئق آسيا للعمل عقد
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بتنفيذ اتفاقية الحرية  تقريبًا المدروسة تتعلق نصف الحاالت التابعة للمؤتمر، المعايير بتطبيق
 ١٩٤٩واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،  )٨٧ رقم( ١٩٤٨التنظيم،  النقابية وحماية حق

 من بما في ذلك حالتان -  الهادئ والمحيط آسيا من حالة ٥٠ من ويخضع اآلن أآثر. )٩٨ رقم(
إدارة  التابعة لمجلس ،النقابية لجنة الحرية طرف من المتابعة رصد أو للفحص - العربية الدول
 الحرآة صالبةيشير إلى  قد أمام اللجنة تواتر عرض الشكاوى أن ورغم. الدولي العمل مكتب

 .آبيرة قصور عن أوجه فإنه قد يكشف أيضًا النقابية،
التي تعرض لها  أو الترهيب أو المضايقة القتل بحاالت الشكاوى ذهه وتتعلق أخطر . ١٦٥

 بعثات زارت االستعراض، قيد الفترة وفي. النقابي التنظيم على سلبي وآان لها تأثير النقابيون
 ففي. المدنية للحريات االنتهاآات هذه للنظر في الفلبينو آمبوديا اإلشراف، هيئات من بتفويض
آما  وسجنوا، وأدينوا اشُتبه فيهم سبق أن أشخاص سراح إلى إطالق الزيارات هذه أدت آمبوديا،

اللذين  وااللتزام للتعاون وينبغي. األخرى القتل حاالت في للتحقيق أدت إلى بذل جهود إضافية
 بين للخط الفاصلفي المستقبل  أفضل إلى فهم اأن يؤدي األطراف جميع من حصلت عليهما البعثة

 العمال من قبيل العمال آان وإذا. التمرد لحرآات القانوني غير والدعم المشروع النقابي النشاط
ال  الصادرات تجهيز مناطق في العاملين أو المؤقتين والعمال المنزليين والعمال المهاجرين،

 المساواة وتنامي عدم العمل لسوق فعلية تجزئة إلى يؤدي التنظيم، فإن ذلك في يتمتعون بالحق
فيما ُيعتبر  الموجودون العمال آان وإذا. المنظم غير االقتصاد فخ في الموجودون لووقوع العما

 األساسية، فإن ذلك يقلل من الحقوق ممارسة يمكنهم ال" األساسية الخدمات"على نطاق واسع 
 من أدنى ويخلف حدًا االقتصاد هيكلة إعادة يعوق أن ويمكنه المجدي االجتماعي الحوار آفاق
 النقابي بالنشاط تتعلق ألسباب الفصل ذلك في بما( النقابات ضد والتمييز. االجتماعية اآلثار

 المحلي الناتج في األسرة دخل حصة انخفاض في ويساهم الجماعية يعيق المفاوضة) المشروع
 ينال أنه آما. االعتماد على الصادرات وارتفاع المحلي االستهالك مستويات وتقليص اإلجمالي،

 وجود، فإن ومن ثم. العمل سوق مرونة تنظيم في العمال تقوم به نقابات الذي المشروع الدور من
 جزء هو ،واالستقاللية تتسم بالقوة والصفة التمثيلية العمل ومنظمات ألصحاب للعمال منظمات

 .المشكلة من ذلك جزءا وليس العمل، في سوق المرونة الحاجة إلى لمشكلة الحل من
 التشريعات من متزايدة مجموعة وتنفيذ لصقل القيام به مما يتعين آثير وال يزال هناك . ١٦٦
 التعسفي واالستغالل للدين والعمل سدادًا العمل في الستغاللهم باألشخاص االتجار تجرم التي

 النساء" تناسب" التي الوظائف بخصوص العقليات تغيير أيضًا المهم من ولكن. المهاجرين للعمال
 يعني موضع التنفيذ القانون وضعو. المحرومة من المجموعات ذلك غير أو العرقية أو األقليات

 من تأثيرات خاصة على ما قد يترتب عن تدابيرهم بشأن السياسات لواضعي المشورة تقديم: أيضًا
العادلة  التوظيف ممارسات بشأن المشورة تقديم ؛التمييز ضحايا إغاثة تسهيل ؛المجموعات هذه

 الوظائف هذه إسناد اإلقليم في البلدان بدأت وقد. االستخداموخدمات  والعمال العمل ألصحاب
 :مثل ،النماذج من ومتنامية متنوعة مجموعة اإلقليمفي  وتوجد حاليًا .متخصصة لهيئات التقنية

 العمل لممارسات الثالثي التحالف( سنغافورةو ،)الفرص تكافؤ لجنة( الصين، هونغ آونغ
 الوطنية اللجنة( آوريا جمهوريةو ،)الفرص وتكافؤ اإلنسان حقوقلجنة ( أسترالياو ،)العادلة

 ).اإلنسان الكورية لحقوق
 األطفال عمل اتفاقيتي على بعُد الهادئ المحيط جزر بلدان وبعض الهندولم تصدق  . ١٦٧

اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، و )١٣٨ رقم( ١٩٧٣اتفاقية الحد األدنى للسن،  - األساسيتين
 من المزيد بذل إلى تحتاج على هذين الصكين صدقت التي البلدان حتى ولكن). ١٨٢ رقم( ١٩٩٩
 الخطرة وحظرها على القاصرين األعمال تحديد مثًال وهذا يعني. هماتوصيات لتنفيذ الجهود
 اإللزامي، التعليم إآمال لسن العمل مع األحكام التي تحدد سن األدنى الحد تطابق أحكام وضمان
 جيدة بيانات جمع أيضًا وهذا سيعني. إصالحية تدابير اتخاذ إلى والسعي العمل قانون وإنفاذ
 الذين يكدحون في األطفال إلى الوصول ما تكون األصعب غالبًا ومع ذلك فإن المهمة. ومتسقة
 .المشروعة غير واألنشطة المنزلي والدعارة العمل مثل األطفال، لعمل الخفية األشكال
 العمل ظروف آبير حد إلى ،٢٠٠٦ ،البحري العمل اتفاقيةتحّسن  أن المتوقع ومن . ١٦٨

مع ذلك، و. آكل البحري النقل لصناعة متكافئة في الوقت نفسه ظروفًا وتخلق للبحارة، والعيش
 من أجل تعزيز ،٢٠٠٦ اآلسيوي الرابع عشر في اإلقليمي عقب الدعوة التي أطلقها االجتماع

 األخرى البلدان من العديد ووصلت. البلد الوحيد الذي صّدق عليها مارشال جزرتفاقية، آانت الا
 االستعراض قيد الفترة وخالل للتصديق على االتفاقية، التحضير من متقدمة مرحلة إلى قليماإل في

إذا آان العمال 
الموجودون في 

ال " الخدمات األساسية"
يمكنهم ممارسة الحقوق 
األساسية، فإن ذلك يقلل 

من آفاق الحوار 
 االجتماعي المجدي
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في  جزرية وخمسة بلدان تايلندو النكا سريو الفلبينو الهندو الصين في المساعدة المكتب قدم
المالحة على  مجال في أبرز البلدان تصديق ألن بد من تكثيف الجهودوال . الهادئ المحيط

 .٢٠١٢أو ٢٠١١ سنة بحلول النفاذ حيز تدخل أن المرجح االتفاقية في وقت سابق يعني أنه من

 العمل سوق وإدارة المساواة وتنامي عدم األجور رآود
 من الناتج األجور وحصة. اليد العاملة إنتاجية عن نمو متخلفًا األجور نمو يزال ال . ١٦٩
 األجور فإن نسبة الصين، وفي. اإلقليم أنحاء جميع في التراجع في آخذة الوطني اإلجمالي المحلي

 انخفضت الصين، عمال عموم نقابات إلى تقديرات اتحاد استنادًا اإلجمالي، المحلي الناتج من
بالنسبة  المال رأس على العائدات ارتفعت حين في االقتصاد، تحرير منذ المائة في ٢٠ بنسبة
فيما  بل أيضًا االستهالك فحسب، على الطلب فيما يخص مهمة وهذا األمر ليست له نتائج. نفسها

 .المستقبل في االقتصادي والنمو المساواة يخص معاينة حاالت عدم
 ألنه يعكس فيه، ومرغوب طبيعي أمر األجور في المساواة عدم من ووجود درجة . ١٧٠

ولكن إذا آان عدم المساواة . والتحفيز على العودة إلى التعليم والجهود وجود فرق في المهارات
 الطاقات استغالل في فشل مسألة تحفيز ولكنها تعد لم فالمسألة في حق اآلخرين، إجحافًا يعكس

 .٥٥اإلنتاجية على للمحافظة الالزمة منتجةال
 - القتصاداتها التوازن إعادة إلى الهادئ والمحيط آسيا في جميع أنحاء البلدان وتتطلع . ١٧١
ومن أهم الوسائل . المحلي الطلب على وزيادة االعتماد التجارة على من االعتماد للتقليل وذلك
ومن بين  للعمال، الشرائية القدرة من للرفع العمل على سوق إدخال إصالحات الهدف هذا لتحقيق

في منتظمة و بصورة جورلأل األدنى الحد ومراجعة الجماعية المفاوضة هذه اإلصالحات تشجيع
 .العمل لسوق تعزيز المؤسسات األخرىالوقت نفسه 

وآما هو الحال في . العربية الدول في األجور في المساواة عدم وتتنامى آذلك ظاهرة . ١٧٢
إلى  نفسها، ولكنها ترجع أيضًا بعض حاالت عدم المساواة ترجع إلى األسباب أخرى، فإن أماآن

 الدول المنخفضة هم الذين يزاولون الكثير من األعمال في األجور ذوي المهاجرين أن العمال
على  وأغلبية المواطنين ال يعملون. والخدمة المنزلية البناء قطاع في سيما وال بالنفط، الغنية

 ولذلك، فإن عددًا. والدخل الثروة ترآز إلى أدى مما - فوائد آثيرة من ولكنهم يستفيدون األرجح
 األجور في الفجوات تقليصو العاملة القوى في مشارآة المواطنين زيادة لىإ بحاجة البلدان من

 .في الوقت ذاته

 التنظيم وحق الجماعية المفاوضة
 للعمال تمثيلية صفة وذات ومستقلة قوية وجود منظمات بأهمية الدولي يقر المجتمع . ١٧٣

قوة مقابلة  وتوفر النقابات. الجماعية المفاوضة في المشارآة في آما يقر بحقها العمل وألصحاب
 .السياسية الديمقراطيةفي الوقت ذاته  تعززو ،العمل وصاحب العامل الفرد بين القوة تكافؤ لعدم
. توزيعها وضغط األجور في رفع الجماعية المفاوضة أهمية الميدانية األبحاث وأبرزت . ١٧٤
تقلص الفارق  هاأن إلى األدلة بعض وتشير النقابيات، أجور غير من النساء النقابيات أعلى فأجور
 والمحيط آسيا من أجزاء المائة في في ٤٠يفوق ال يزال  الذي الجنسين، في األجور بين العام

 عدم المساواة بتراجع إيجابيًا ارتباطًاالكثافة النقابية  ترتبط الكلي، االقتصاد مستوى وعلى. الهادئ
 .٥٦األجور وتفاوت الدخل في

 المفاوضة تغطية بين إيجابية عالقة إلى وجود الدولية العمل وخلصت أبحاث منظمة . ١٧٥
 المائة، في ٣٠ من أقل التي تغطي فيها المفاوضة الجماعية البلدان ففي. األجور ومرونة الجماعية
 من المائة في ٠٫٦٥ يتحول إلى اإلجمالي المحلي في الناتج المائة في ١ بنسبةإضافي آل نمو 

يصل  المائة، في ٣٠ أآثر من الجماعية فيها المفاوضة تغطي التي البلدان وفي. األجور في النمو
————— 

  ).٢٠٠٨جنيف، ( ٢٠٠٨/٢٠٠٩ تقرير األجور في العالم: مكتب العمل الدولي   ٥٥
  :انظر   ٥٦

T. Aidt and Z. Tzannatos: Unions and collective bargaining: Economic effects in a global 
environment (Washington, DC, World Bank, 2002). 
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 مرتبطة بشكل أقوى أصبحت الحقيقية أن األجور ويتضح هنا. المائة في ٠٫٨٧ ذلك المعدل إلى
 .٥٧االقتصادي بكثير بالنمو

 الكثافة النقابية، في البلدان ارتفاع مستوياتأن  الدولية العمل منظمة آما آشفت أبحاث . ١٧٦
التي  البلدان وفي. المنخفضة األجور في معدالت يرتبط بتراجع أآبر بيانات بشأنها، تتوافر التي
 ٢٥ من يقرب المتوسط ما في األجور انخفاض يطال المائة، في ١٥ الكثافة النقابية جاوز فيهاال تت
 التي تتراوح فيها البلدان في العمال من المائة في ٢١٫٦ويطال  ،العاملة القوى من المائة في

في البلدان التي  العمال من فقط المائة في ١٢٫٣يطال و المائة، في ٣٠و ١٥ بين النقابية الكثافة
 .٥٨نقابة القوى العاملة إلى من المائة في ٥٠ينتمي فيها أآثر من 

 قامت، بالترافق التي الصين في دراسة التطورات المثير لالهتمام الصدد، من هذا وفي . ١٧٧
 عامل مليون ٨٠٠ البالغ عددها العاملة للقوى العمل سوق بإنشاء مؤسسات السريع، النمو مع

 في الدخل في المساواة أعلى معدالت عدم من بين البلدان التي تشهد حاليًاهي  والصين. لديها
والحضرية  بين سكان المناطق الريفية الدخل ومن بين البلدان التي تسجل أآبر التفاوتات في ،آسيا
 ١٩٩٩ في المائة في ٥٢ من اإلجمالي المحلي الناتج من األجور حصة وقد انخفضت. العالم في

 ٣٧ إلى المائة في ٤٧ من خاصال االستهالك انخفض حين في ،٢٠٠٧ في سنة المائة في ٤٠إلى 
 .الفترة نفسها خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

 اإلحصاءات وُتظهر. لالعم نزاعات إلى تزايد متساويوغير ال السريع النمو أدى وقد . ١٧٨
 أقل من تدريجيًا زاد ،العمل نزاعات في التحكيم لجان التي نظرت فيها النزاعات عدد أن الرسمية

النزاعات  وزادت هذه. ٢٠٠٤ قضية في سنة ٢٥٠٠٠٠ إلى ١٩٩٨ قضية في سنة ١٠٠٠٠٠ من
ويتعلق . قضية ٦٩٠٠٠٠ إلى ٣١٤٠٠٠ من ،٢٠٠٨سنة و ٢٠٠٥ سنة بين الضعف من بأآثر
 .٥٩االجتماعي والتأمين األجور النزعات بمدفوعات ثلثا

منه إلى بلوغ  سعيًا الصين، عمال عموم نقابات اتحاد ت بدأالتطورا لهذه استجابةو . ١٧٩
للحد من تدني مستوى  تنظيمية حملة متجانس، بإجراء مجتمع بناء في المتمثل األعلى الهدف

 ٤٢٫٧ من الجماعية المفاوضة اتفاقات ارتفع عدد العمال الذين تشملهم لذلك، ونتيجة. العضوية
 الذين تشملهم العمال عدد أن رغم ،٢٠٠٨ في عامل مليون ١٥٠ إلى ١٩٩٩ مليون عامل سنة

 وآشفت. مليون عامل ٣٩٫٦ حيث بلغ ٢٠٠٧ سنة "تواضعًا" أقل األجور آان اتفاقات
 العمل بنازعات عن تزايد االعتراف ٢٠١٠ سنة غوانغدونغ مقاطعة في الصناعيةاالضطرابات 

 إلى تحقيق سعيًا التي يقوم بها العمال الجماعية اإلجراءات نإ المفهوم القائل أي الجماعية،
 التي المنظمة الخاصة المصالح بين صراعات بل عامة، اضطرابات ليست أفضل عمل ظروف
 بوضع المحلية السلطات آما استجابت. النزاعات لتسوية مهنية تديرها آليات أن ، بل ينبغي،يمكن

المنشآت إضافة  مستوى على" جورالجماعي بشأن األ التشاور" لعملية إطارًا توفر لوائح جديدة
 ."النزاعات وإدارتها تنسيق" فيما يخص إلى اتخاذ تدابير

 اهتمامًا وّلدت األجور المفاوضة بشأن إلى أن الدولية العمل منظمة وتوصلت أبحاث . ١٨٠
 بعض وفي. النقابات عمومًا بعمل واهتمامًا أنفسهمب بإجراء المفاوضات العمال في صفوف آبيرًا

 األدنى الحد رفع في أيضًا والقطاعي على الصعيدين اإلقليمي المفاوضة تجارب الحاالت، نجحت
 للمؤسسات السريع فإن التوسع النقابية، الحرية على أساسية قيوداستمرار فرض ورغم . لألجور

 أسفرت العمال، ومؤتمر الجماعية المفاوضة مثل العمل، مكان في الصناعية المعنية بالعالقات
 أعضاء أن منشآت ٢٠٥ وآشفت دراسة استقصائية شملت. المثيرة لالهتمام النتائج بعض عن

 أقل عمل ويعملون ساعات أعلى يتقاضون أجورًا بشكل مباشر زعماؤهم انُتخب الذين النقابات

————— 
  .سابقمرجع  ،٢٠٠٨/٢٠٠٩ تقرير األجور في العالم: مكتب العمل الدولي   ٥٧
  .المرجع نفسه   ٥٨
  : مأخوذ من   ٥٩

Y. Lin: “Grasp the opportunity to reevaluate labour relations, eliminate potential problems and 
reformulate policy”, in Liaowang magazine, accessed through China Labour Bulletin, 8 Jan. 2010; 
see http://communicatinglabourrights.wordpress.com/2010/01/08/china-a-resumption-of-
tripartism-and-collective-bargaining/ (accessed 14 Feb. 2010). 
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وتوصلت دراسة استقصائية أخرى  .٦٠اآلخرين ويحصلون على إعانات إضافية مقارنة بالعمال
 والتشاور الجماعية المفاوضة في النقابات مشارآة مثل المتغيرات مؤسسة إلى أن ٦٠٠شملت 

 راألجو في المساواة بعدم ترتبط سلبيًا المنشأة، في ووجود هيكل قوي للنقابات العمل، مكان في
 والهيئات القرارات ويؤدي إشراك النقابات في الهيئات المشترآة التخاذ. ٦١العمل ونزاعات
 وخلص .األجل القصيرة أقل للعقود واستخدام تجديد العمال معدل انخفاض إلى االستشارية
 إلى الجماعية تقلل للمفاوضة الجديدة أن الممارسات منهاأخرى  تأثيرات إلى أن هناك الباحثون

  .الوظيفي األمن وتحّسن ذاتها فروع الشرآة داخل األجور في المساواة من عدم آبير حد
في  وزيادة المهمة التشريعية التغييرات أيضًا قد يعكس النزاعات في االرتفاع وهذا . ١٨١
" االستخدام نظام عقد) "٢٠٠٧( العمل عقد وقد تضمن قانون. القانونية بحقوقهم العمال وعي
 تشاور اشتراط ونص على. للعاملين بأجر ومنح االستحقاقات وتنظيمها االستخدام عالقات لتعزيز
 المتعلقة بمكان الرئيسية المسائل من بشأن عدد العمال نقابات أو العمال ممثلي مع العمل صاحب
 هذه إنفاذ العوائق أماممن ) ٢٠٠٧( في نزاعات العمل والتحكيم الوساطة وقلص قانون. العمل

أمام  العوائق) ٢٠٠٧( العمالة تعزيز قانون في االستخدام العادلوألغت أحكام  .االستحقاقات
 أو أو األصل اإلثني نوع الجنس مثل معاييربصرف النظر عن  جزيةوالم المنتجة العمالة

في االستخدام (التمييز  اتفاقية على التصديق وعزز. الصحية الحالة أو األمومة أو االجتماعي
 المساواة عدم لمعالجة مسألة الوطنية الجهود ٢٠٠٦ سنة في )١١١ رقم( ١٩٥٨، )والمهنة
 .العادلة العمالة وتعزيز
مواجهة  أيضًا االجتماعيون والشرآاء الحكومة وتحاول .مماثلة تحديات فيتنام وتواجه . ١٨٢

وال تزال هذه الجهود تواجه عقبات بسبب . الجماعية المفاوضة تشجيع خالل من هذه التحديات
 في قصور وأوجه العمل مكان مستوى على العمال لنقابات الصفة التمثيلية في ضعف نقاطوجود 
 ٢٠٠٥ أضعاف من بأربعة اإلضرابات وزادت. قوية صناعية إلرساء عالقات القانوني اإلطار

 األجور التي تتسم بانخفاض المباشرة األجنبية منشآت االستثمارات في ومعظمها ،٢٠٠٨إلى 
 تنظيم وتختلف أسباب. أخرى خيارات عامة الشعب يفتقرون إلى ألن وذلك ملة،اليد العا وآثافة

 .تكون مرتبطة باألجور ما غالبًا ولكن اإلضرابات،
 المنشآت من فقط المائة في ٦ االجتماعية، فإن والشؤون والمعوقين العمل لوزارة ووفقا . ١٨٣
الصدفة أنها  قبيل من وليس جماعية، تعمل باتفاقات تصنيعًا األآثر األربع المحافظات في

 هذه من العظمى والغالبية. اإلضرابات من المائة في ٨٠ نحو المقاطعات التي يحدث فيها
والكثير منها تستخدم . القانون في عليها المنصوص األدنى الحد لمعايير تكرار هي االتفاقات

" للمعايير والمعامالت" وفقا لألجور، آمرجع لألجور األدنى القانوني بشكل غير مناسب الحد
 في النقابات هياآل ضعفإلى  فقط ذلك يعزىال  وقد. المتبعة قبل طرح المنتجات في السوق

. المسؤولون في النقابات ما يقوم به الذي غالبًا اإلداري الدور بل يعزى أيضًا إلى المنشآت،
 نحو الموجهة منشآتال تحدي لمواجهة النقابات عمل توجيه إعادة وتيرة وأصل المشكلة هو بطء

 يعوق مما في النقابة، القيادة مناصب في اإلدارة موظفي العمل أصحاب وقد يعّين. السوق
إلى  الحاجة يبين هذاآل و. اإلضرابات زيادة في ويساهم والعمال، اإلدارة بين المجدي التواصل
 نقابات مع بفعالية للمشارآة العمل أصحاب قدرات بناء أجل من العمل قوية ألصحاب رابطة
 .مجدية جماعية وإرساء مفاوضة العمال
 بيئة متعددة النقابات، وفي. الحوار ثقافة ببناء آمبوديا في االجتماعيون ويقوم الشرآاء . ١٨٤
 ُيحّدد على أساس للتفاوض وحيد وجود شريك لتعزيز أداة تكون أن الجماعية للمفاوضة يمكن
. بين النقابات القواعد على المنافسة القائمة تعزيز ثمومن  ،"الصفة التمثيلية األوسع نطاقًا" اآتساء
 استخدام على المبدأ حيث من اتفاق إلى االجتماعيون الشرآاء توصل ،٢٠١٠ مارس /آذار وفي

 لتسوية الملزم التحكيم على واالعتماد االستقرار، لتشجيع أداة باعتبارها الجماعية المفاوضة
 .بشأن الحقوق النزاعات

————— 
  :انظر   ٦٠

C.-H. Lee: Industrial relations and collective bargaining in China, Industrial Relations and 
Collective Bargaining Department, Working Paper No. 7 (Geneva, ILO, 2009). 

 .C.-H. Lee: Industrial relations and collective bargaining in China, op. cit :انظر   ٦١
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إلى  في الواقع التقديرات وتشير ؛جدًا محدودًا الهند في الجماعية ويظل نطاق المفاوضة . ١٨٥
 التطورات بعض هناك ذلك، ومع. العمال المائة من في ٣إلى  ٢أن االتفاقات قد ال تشمل سوى 

 تحسين بشأن للتفاوض أآثر استعدادًا النقابات فبعض. هامشية تزال بالذآر رغم أنها ال الجديرة
العمال إلى أن  إضافة. المنتجات جودة وتدابير العمل المرنة ترتيباتاألرباح و وتقاسم اإلنتاجية
تطبيق  النكا سريو الهند من آل وشهدت. الجماعية االتفاقات من بدؤوا االستفادة المتعاقدين
 بشأن قطاعات مثل االتفاقات بعض زالتو ،المفاوضة اتفيما يخص ممارس الالمرآزية
 وفي. النكا سري في والقطاع المصرفي الهند، في الواليات والمزارع في بعض المنسوجات

 .الجماعية المفاوضة في والحق النقابية الحرية على شديدة هناك قيود تزال ال ،عمومًا آسيا جنوب
 والممارسات العامة الخدمة قوانين تعديل في ظهور صعوبات استمر ،اليابان وفي . ١٨٦

. الجماعية المفاوضة ذلك في بما االجتماعي، الحوار أشكال الدولية بشأن لتتماشى مع المعايير
 منظمة   بين المشترآة الخبراء أوفدتها لجنة الحقائق لتقصي بعثة الدولية العمل منظمة ودعمت
 المشورة التدريس لتقديم في بالعاملين المتعلقة التوصيات تطبيق بشأن واليونسكو الدولية العمل

 مختلف بشأن االجتماعي الحوار تحسين سبل حول المدرسين ونقابات الخاص والقطاع للحكومة
 تعليمي عالي نظام ومصالح الدولية المعايير مع تمشيًا وذلك سياسات تكوين المدرسين، جوانب
 .٦٢واألداء الجودة
. التنافسية والقدرة الجماعية يمكن الجمع بين المفاوضة آيف سنغافورة تجربة وتوّضح . ١٨٧

" توجيهية مبادئ" إصدار طريق عن الجماعية المفاوضة لألجور معايير الوطني ويقدم المجلس
 والنمو والتضخم التنافسية القدرة مثل االقتصادية المؤشرات ضوء في لتطوير األجور

 .االقتصادي
نفسها بشكل  العمال ومنظمات العمل أصحابلم تفرض منظمات  ،العربية الدول وفي . ١٨٨
بالتالي ولديها . االجتماعي الحوار في وصفة تمثيلية واستقاللية ذات قوة آأطراف بعد آبير

 القيمة ذات الخدمات من مجموعة وقدمت التوعيةو وفرت التمثيل فإذا: آبيرة لتحقيق ذلك إمكانات
 العربي المنتدى وقد اتفق. واستبقائهم األعضاء جذب على قدرة أآثر ستكون فإنها المضافة،
 وديمقراطية مستقلة تكون ومنظمات للعمال العمل منظمات ألصحاب وجود على أهمية للتشغيل
 تعزيز ذلك في بما التي ينبغي اتخاذ تدابير بشأنها، األولويات من عدد على الضوء وسلط ،وشفافة
 تنشيط إلى البلدان دعا آما. واجتماعية ةاقتصادي مجالس إنشاء وتشجيع االجتماعي الحوار ثقافة

 بالتنمية المتعلقة لمعالجة القضايا الثالثي اإلطار باعتباره العربي واالجتماعي االقتصادي المجلس
 التصديق على شجع المنتدى الحكومات ذلك، إلى وباإلضافة. واالجتماعية االقتصادية والحقوق

 الحوار أن مؤآدًا ،وتنفيذها االجتماعي بالحوار المتصلة الدولية العمل منظمة اتفاقيات على
 .التعبير حرية سيما وال العامة، الحريات بجميع يرتبط الفعال االجتماعي

 للمفاوضة واإلدارية االقتصادية األهمية بخصوص الناشئة األدلة إلى وبالنظر . ١٨٩
 ُيؤمل أن يتم الهادئ، والمحيط آسيا إقليم في المساواة الجماعية، إضافة إلى االنتشار الواسع لعدم

 والنقابات لحكوماتا من المستحسن أن تقومو. أوسع نطاق على المهمة األداة هذه استخدام
 بهذه يتعلق فيما وممارساتها وسياساتها قوانينها في النظر إعادةب العمل ومنظمات أصحاب

 عند ذلك، رنيقت أن وينبغي. العمل سوق نتائج لتحسين باعتبار ذلك وسيلة األساسية الحقوق
 .لألجور األدنى الحد وضع آيفية في النظر بإعادة االقتضاء،

 العمالة حماية قانون
 األولى المراحل في العمل سوق نشاط تحكم المعايير من دنيا مجموعة وجود ال بد من . ١٩٠
وعندما تكون منظمات  االقتصادي ضعيفًا يكون مستوى التنوع عندما ،االقتصادية التنمية من

 االتفاقات بشأن للتفاوض الالزمة والمهارات القوة تجميعبصدد  العمال ومنظمات العمل أصحاب
 .من أن تجعلها نافذة واآتساب الصفة التي تمّكنها الجماعية

————— 
  انظر   ٦٢

ILO–UNESCO: Report of the fact-finding mission to examine allegations of non-application of the 
Recommendation concerning the status of teachers in Japan, 20–28 April 2008 (Geneva/Paris, 
2008). 
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 العمود الفقري بمثابة يكون أيضًا المتقدمة االقتصادات في العمالة حماية قانون ولكن . ١٩١
 األجور التي تحدد الجماعية للمفاوضات انطالق ونقطة مشترك أي آإطار ،االستخدام لعالقة

تشملهم  ال تشملهم التغطية أو الذين للعمال ومطمح مرجعية وآنقطة األخرى، العمل وظروف
 آما في حالة مميزة في بعض األحيان، من خصائص ما يتسم به عملهم وذلك بسبب ،بشكل نسبي

 .البحارة أوالعاملين في منازلهم المنزليين أو  العمال
. منتظم يحتاج إلى تكييف متغيرة، عمل ظل سوق في التشريع ا يكن، فإن هذامومه . ١٩٢

 سنة منذ األولى للمرة العمالة قانون ٢٠٠٨ سنة عدل البلد حيث. ذلك على مثال سنغافورةو
 ؛أعلى من الموظفين اإلداريين تسجيل نسبة :العمل المتمثلة في سوق تغيرات لمراعاة ١٩٩٥
اللجوء إلى تعيين العمال  ؛للعمالة رئيسي آمصدر لقطاع الصناعات الخدمات قطاع تجاوز
 المرأة مشارآة ارتفاع ؛المؤقت والعمل الخارجية االستعانة بالمصادر تزايدبسبب  أقصر لفترات

 للمستخدمين التوازن بين الحياة الخاصة الرامية إلى تحسين الحكومة لجهود وفقًا العمل سوق في
 .وعملهم
 تتيحو. الجماعية المفاوضة ال يمكن أن تحل محل القانونية الدنيا المعايير فإن ذلك، ومع . ١٩٣

وأداء  إلنتاجية وفقًا األخرى العمل أن تتطور األجور وظروف أمكانية منتظمةال مفاوضاتال
 المحدود ة الجماعيةإلى نطاق المفاوض وبالنظر. االقتصادية القطاعات أو فرادى الشرآات

وهو ما ال  ،العمل معايير في المرونة من أن تحقق قدرًا يمكنها آذلك واستعراضها المنتظم،
 .طبيعته بحكم يستطيع القانون تحقيقه

 التوازن إيجاد على ينطوي ألنه الجدل قد يثير العمالة حماية قانون وضع أن بيد . ١٩٤
 وحاجة أصحاب الوظيفي، واألمن االستخدام في والمساواة الحماية إلى العمال حاجة بين الصحيح
آان ال  هذا الجدل إذا يستحيل حلقد و. قواهم العاملة وترآيبتها حجم تكييف في المرونة إلى العمل

 العمالة على حماية ولذلك، ينبغي أن يرآز قانون. المختلفة العمل بيئات من بد من إرضاء الكثير
 على إيجاد والعمال العمل أصحاب الجماعية المفاوضة ينبغي أن تساعد حين في ،الدنيا يرالمعاي

 .تناسب بيئاتهم الخاصة التي المقايضات
 من إلى جانب الكثير العمل قانون إصالح مناقشة حاليًا ، يجريمثًال إندونيسياففي  . ١٩٥

 :والمرونة األمن بين التوازن تحقيق في الحكومات تواجهها التي التحديات القضايا التي تبّين
 البطالة؛ أآثر شمولية ضد تأمين الخدمة ووضع إنهاء عويضت 
 لمدة أقصاها األجل المحددة العقود اللجوء إلى على قيود فرض وبخاصة ،االستخدام قودع 

 سنتين أخريين؛ لمدة واحدة مرة للتمديد قابلة سنتان،
 عن مسؤولة التوظيف ن تصبح وآاالتآأ الباطن، التعاقد مع العمال من على قيود رضف 

فيما يخص  الباطن من التعاقد وحظر العمل، لظروف القانوني األدنى للحد االمتثال
 ؛شرآاتلل األساسية األنشطة

 تحديد األجور الذي تقوم به الحكومة المحلية على أساس بسرعة لألجور األدنى الحد يادةز 
 االحتياجات من" الالئق" األدنى الحد تؤمن هاأنُيعتبر  التي السلع من سلة لقيمة وفقًا

 ؛)من االحتياجات المعيشية" األساسي" األدنى مقابل الحد( المعيشية
 واإلجازات وفترات الراحة العادية العمل ساعات تنظم التي األحكام عن الناجمة لقيودا 

  .اإلضافية الساعات وأجر والساعات اإلضافية
 تشريعات بين العالقة على دراسة الهيئات المكونة العمل الدوليةت منظمة ساعد وقد . ١٩٦
إجراء  يسفر أّال المرجح من إلى أنه المثال، سبيل على توأشار. العمالة وسياسة العمالة حماية

العمل، وال  فرص من حيث خلق طفيفة إّال عن مكاسب لألجور األدنى الحد في آبيرة تخفيضات
البطالة  إعانات من حيث اإلدارة عند وضع أهم آثار توقع ويمكن. المنظم غير االقتصاد سيما في

 . شبكة لتأمين للدخل الخدمة باعتبارها إنهاء تعويض محل تدريجيًا لتحل وذلك -
 غير االقتصاد في يعملون الهادئ والمحيط آسيا في آبيرة أعدادبالعمال  زالي الو . ١٩٧
بدون  أو عمال الخاص لحسابهم أو عاملون أرضًا يملكون ال زراعيون عمال ومعظمهم ،المنظم
 األخيرة، الفئة هذه وعمال. استخدام أو بدون عقود أو بأجر غير محدد بشكل واضح، أجر

وسائل تمكنهم من الخروج من  ال يملكون ولكن يزاولون وظائف واألطفال، من النساء وأغلبهم
 ويعوق التعليم حساب على لعمليكون اضطرارهم إلى ا األطفال، وفيما يخص. الفقر براثن

 القانونية الدنيا المعايير
 ال يمكن أن تحل محل

 الجماعية المفاوضة
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والسبيل إلى . واالقتصاد المجتمع في منتجينال من األفراد المستقبل في يصبحوا على أن قدراتهم
هو اإلدارة  ،وإنتاجية أآبر عمل أحسن أعلى وظروف متسمة بعائدات حميدة دورة تنشيط إعادة
 العمال في القطاع غير المنظم الذي يقوم به االقتصادي بالنشاط العلني باالعتراف تبدأ التي

غير  النشاط" :أن استنتاج مفاده إلى الدولي العمل مؤتمر خلص ،٢٠٠٢ سنة وفي. باعتباره عمًال
عدة أمور إلى  المنظم قد ُيعزى غير االقتصاد ونمو ."٦٣باإلدارة أساسًا تتعلق قضية هو المنظم
 سيئةأو  مضللة أو فعالة و غيرأ غير مالئمة وسياسات اجتماعية آلي اقتصاد سياسات :منها

ومؤسسية  قانونية أطراالفتقار إلى  ثالثية؛ أي مشاورات دون ما تكون موضوعة غالبًاالتنفيذ، 
 . وفعاًال سليمًا والقوانين تنفيذًا السياسات لتنفيذ اإلدارة السديدة إلى االفتقارمالئمة؛ 

  إندونيسيا : الصورة هاء
 " .حياتي التعّلم مرآز غّير لقد"

إندونيسيا مالوآو، عامًا، ١٨ سارمين،
،٢٠٠٨ سنة قريته إلى عاد عندما. إندونيسيا في أمبون فى النزاع ضحايا ضحية منسارمين 

.مستقبله مجهوًال آان فقد سيفعل، ماذا يعرف يكن لم سنوات في السجن، أن قضى أربع بعد
للتعلم اسمه مجتمعي مرآز إلى وانضم أصدقائهحذا حذو  عندما آبيرًا حياته شهدت منعطفًا ولكن

PKBM Bougenville . 
مهاراتي لتطوير فرصة والتدريب الذي تلقيته منحني. التعلم حياتي مرآز غّير لقد"وقال 
التعليم في حقي الكثير عن وتعلمت أيضًا. واالجتماعية الشخصية مهاراتي سيما وال وتعزيزها،
:واسترسل قائًال .التشارآي التعلم أساليب أحب آذلك أنه وأضاف ،"على المهارات والتدريب

وآرائنا بكل أنفسنا عن ونعبر على أن نكون نشطين وأنا منهم، الطالب، جميع يشجعون المرشدون"
 ". حرية

خالل وإدارته من PKBM Bougenville في تأسيس مرآز الدولية العمل وساهمت منظمة
استخدام المرشدون على وتدرب. للشباب على المهارات والتدريب برنامجها المعني بالتعليم

والتمثيل والمسؤولية الحقوق مثل مجموعة الدولية العمل لمنظمة التدريبية مجموعات البرامج
 . واإلعالم والفنون التعليم خالل من الطفل حقوق ومجموعة دعم
بين ما تعلمه في وجمع. صالخا استهالل مشروعهسارمين  قرر من التدريب، االنتهاء وبعد

مرآز من اآتسبها التي الحياة مهارات على والتدريب األواني الفخارية مهارات صنع من السجن
في المحلية في السوق أيام عشرة ويبيع ما صنعه آل آل يوم من الفخار وعاء إنتاج ويستطيع. التعلم

ومدى للقطعة وفقًا لحجمها دوالرات ٥ إلى تصل بأسعار جزيرة سيرام غربي مدينة آيتابانغ
 . صعوبة صنعها

للتعليم غير حكومي وهو برنامج المجموعة باء فحسب ـ شهادة نيل فيسارمين ولم ينجح 
منظمة برنامج في شارآوا مدربًا ٢٠ من واحدًا أيضًا بل آانـ  اإلعدادية المدرسة النظامي يعادل

،٢٠١٠ وفي. ٢٠٠٩ ديسمبر/ آانون األول في أمبون في الكفاءة على القائم للتدريب الدولية العمل
وقته آما آرس. قريته في شابًا من المنقطعين عن الدراسة ٢٠لفائدة  مماثل أشرف على تدريب

 . العمل عن والسيما المنقطعون عن الدراسة والعاطلون لتحفيز الشباب وتشجيعهم،
على استهالل ن الدراسةالمنقطعين ع الشباب مساعدة هو اآلن هدفي"واستطرد قائال 

فمسألة أّال تعرف ماذا تفعل يومًا مثلهم، آنت لقد. مشاعرهم ومعاناتهم إني أدرك. مشاريعهم الخاصة
إعطاء هو وحلمي. من تكون حقًا وما أنت قادر على فعله إلثبات فرصة هي تحتاج إنما وماذا

 ". واألمل الفرصة نفس المنقطعون عن الدراسة، الشباب وال سيما اآلخرين،
وجاهل وعاطل متعلم غير رجل آبير، من ال يستطيع أن يتصور أنه مر بتحول ولغاية اليوم،

يبدو األمر. أصدق هذا ال زلت ما"وقال . مشرق ذي مستقبل بمستقبله إلى صاحب مشروع ماهر
  ". حلمًا

   

————— 
نظم    : مكتب العمل الدولي   ٦٣ ر الم ق واالقتصاد غي دورة     استنتاجات بشأن العمل الالئ دولي، ال ؤتمر العمل ال  ٩٠، م
  ).٢٠٠٢جنيف، (
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  االستخدام وعقود المؤقت العمل
وسيلة  هو -الخاصة  االستخدام عبر وآاالت ما تتم ترتيباته غالبًا - المؤقت إن العمل . ١٩٨
 وهذا. إلى المرونة حاجته تلبية متزايد بشكل يحاول بها قطاع األعمال التي من الوسائل أخرى
 ماهرة، عاملة أولئك الذين يحتاجون إلى يد سيما وال العمل، أصحاب من رغم أن الكثير صحيح

 . المتكرر من تكاليف دريبوما يترتب عن الت المؤقت العمل يوازنون بين مرونة
بأن  أصًال يسمح العمل وقانون مؤقت طابع لها الحال، الوظائف، بطبيعة وبعض . ١٩٩

 في متبادلة حقيقية يريان فائدة العمل وصاحب العامل ذلك إذا آان االستخدام تتضمن عقود
 االستخدام عقود تقييد اللجوء إلىتنص على  الدولية العمل معاييربيد أن . المؤقت العمل ترتيبات
 وبالتالي، فإن المعايير. بطبيعتها محددة األجل ال تكون التي األجل فيما يتعلق بالوظائف المحددة

 محظورة أسبابباالستناد إلى  ةإنهاء الخدم سيما وال التعسفي، الفصل نطاق من الحد ترمي إلى
 عدد من البلدان في الهيئات المكونة المكتب ساعد وقد. األمومة حماية أو النقابات ضد التمييز مثل

 ). مثًال فيتنامو الصينو آمبوديا ( الشأن هذا في بتقديم المشورة
 غير العمالب المتعلق قانونال ٢٠٠٦ سنة في الحكومة اعتمدت - آوريا جمهورية . ٢٠٠

ونص  ؛والعاملين بعض الوقت األجل محددة بعقود العاملين ضد التمييز يحظر الذي ،النظاميين
 يسمح آما. على عمل نظامي المستخدمعلى أال يتجاوز مثل هذا االستخدام سنتين يحصل بعدهما 

 أمام اللجنة المعنية التمييزية المعاملة بدعوىبرفع شكاوى  النظاميين غير للمستخدمين القانون
 الشكاوى هذا التشريع ال يسمح بغير عن قلقها من أن النقابات أعربت ذلك، ومع. العمل بعالقات
 . غير الممثلين في النقابات فرادى العمال من المقدمة
الذين يحصلون على العمل عن  أي العمال - العمال المنتدبين أيضًا القانون ويشمل . ٢٠١

وصل عدد الوآاالت التي  ،١٩٩٨ سنة العمل المنتدب نظام إنشاء ومنذ. االستخدام طريق وآاالت
 عامًال ٥٠عدد العمال في معظمها ال يتجاوز أن رغم وآالة، ١٤٠٠ تعمل في مجال التوظيف إلى

 لمدة الصناعات من محدود عدد باستخدامهم في القانون ويسمح. وآالة ٢٤ولم ُيعتمد منها سوى 
 الموصى لتلك مماثلة إلى معايير استنادًا العليا، قضت المحكمة ،٢٠٠٨ وفي سنة. أقصاها سنتان

 العمل ألصحاب ال يمكن سنتين بعد بأنه ،)١٩٨ رقم( ٢٠٠٦ االستخدام، عالقة توصية في بها
 لمراقبة نفسه نظامًا العام في الحكومة ووضعت. إلى متعاقدين خارجيين تحويل العمال المنتدبين

 فصل أحكام أيضًا وغيرت .المنتدبين العمال عمل ظروف تحسين أجل من واالعتماد الجودة
 العقوبات وغيرت الجماعي للفصل المطلوبة اإلشعار فترة حيث خفضت -منتظمة  بعقود العاملين

 . العمل صحابأ الواقعة على
 لتلبية العمل قانون على رئيسية تغييرات ٢٠٠٧ سنة في الحكومة أدخلت -  اليابان . ٢٠٢

 اعُتمد قانونًا لألجور األدنى قانون الحد راجع ،أوًال. الحماية حيث المؤقتين من العمال احتياجات
 شبكة وإنشاء لألجور، األدنى الحد لتحديد المختلفة األساليب لتبسيط عامًا ٤٠ من يقرب منذ ما
 ،ثانيًا. ٦٤النساء من ومعظمهم ،")المنتدبون(" فيهم العمال المؤقتون بمن العمال، لجميع فعالة أمان
إلى  الذين يقومون ،العاملين لبعض الوقت ضد التمييز حظر العمل لبعض الوقت على قانون نّص

 تدابير نّص قانون ،ثالثًا. آامل الوقت بنفس القدر من العمل الذي يقوم به العاملون حد آبير
عند  على السواء الشباب والمسنين العمال لحماية السن أساس على التمييز حظر على االستخدام
 ،العمل ساعات ينظم الذي ،العمل معايير قانون أحكام على تعديالت اعُتمدت ،وأخيرًا. التوظيف

 . ٢٠٠٨ ديسمبر /آانون األول في
 سنة في الذي اعُتمد ،حكام قانون العمال المنتدبينأل المتكررالتخفيف  في أعقابو . ٢٠٣
فبعد أن آان استخدام . آبيرًا ارتفاعًا العاملين عن طريق وآاالت العمل المؤقت عدد شهد ،١٩٨٥

عالية  مهارات تتطلب من القطاعات التي قطاعًا ١٣على  أصًال لعمال المنتدبين مقتصرًاا
ُوسع نطاق  ،١٩٩٩ سنة وفي. قطاعًا ٢٦ إلى المرة األولى التخصص، وصل هذا العدد في

 عدد باستثناء األخرى القطاعات استخدام العمال المنتدبين إلى جميعيسمح فيها بالقطاعات التي 
 العمل التوآا ، أصبحت٢٠٠٣ سنة وفي). والتصنيع مثل النقل في الموانئ والبناء( منها قليل

 . سنوات للعمل لتصبح ثالث القصوى المدة وُعدلت التصنيع، في توظف العمال المؤقت
————— 

  :انظر الرابط التالي   ٦٤
http://www.gender.go.jp/English_contents/pamphlet.women-and-men10/1-3pdf for statistics 

الدولية  العمل معايير
تنص على تقييد اللجوء 

 االستخدام عقود إلى
 األجل المحددة
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 إلى بالحكومة دفع ماوهذا  .آبيرة بأعداد المؤقتون ُسّرح العمال العالمية، لألزمة ونتيجة . ٢٠٤
 ما إذا آان ينبغي) أ: (سيما وال الحالي، القانوني اإلطار جوانب من عدد في النظر إعادة

 عقد لديهم العمال الذين(للعمال المنتدبين بصورة منتظمة  المؤقت االستمرار في السماح بالعمل
العمال الذين ( والعمال المنتدبين المسجلين ،)الوآالة ولهم بذلك دخل منتظم منتظم مع استخدام

 حين يكون هناك عمل، أي أن الوآالة ال تضمن لهم دخًالالوآالة فقط  معيوقعون على العقد 
والخدمات؛  في التصنيع المؤقت االستمرار في السماح بالعمل ينبغي آان إذا ما) ب(؛ )منتظمًا

من وما إذا آان  ليشمل جميع العمال، البطالة ضد التأمين نطاق توسيع ينبغي آان إذا ما) ج(
 . المهارات الذين يقومون بتدريب على لعمالعالوة لمنح  الممكن
 التي ،االجتماعي الحوار هو آليات المؤقت إدارة العمل أطر واضحوما تفتقر إليه بشكل  . ٢٠٥
 تعكس المؤقت العمل ترتيبات أن :ما يلي بأن تضمن الخصوص، وجه على العمال لنقابات تسمح

 تقوض الحماية أن هذه الترتيبات ال ؛التفاوض ؛ أن هذه الترتيبات ثمرةللعمال الحر االختيار
 في نقابات ظهور معارضة إلى يؤدي وغياب هذه اآلليات قد .ذاته االجتماعي والحوار االجتماعية

 واضمحالل العمل سوق في التشريعي التدخل من ومزيد االجتماعي االستقرار وانعدام العمال
النقابية  الحرية لجنة حيث وصفت ،آوريا جمهورية ذلك على األمثلة ومن. األساسية الحقوق

 للعمال الجماعية المفاوضة حقوق اضمحالل في معالجة القانون فشلالتابعة لمنظمة العمل الدولية 
 ). ٢٦٠٢ رقم القضية( "للغاية خطير"تطور  بأنه المؤقتين
 الثالثية المشاورات خالل من العمل سوق في إدارة للبلد تاريخ طويل ـ سنغافورة . ٢٠٦

 فيما نفسها االستراتيجية تبعتو. التشريعات من بدًال األهداف القائمة على التوجيهية والمبادئ
 المعنية الثالثية اللجنة قامت ،مثًال ٢٠٠٨ مارس /آذار ففي. المؤقت العمل بترتيبات يتعلق

بإصدار  ،المتدنية األجور ذوي للعمال بالعمل المتصلة اإلعاناتو المرآزي االدخار بصندوق
 لمساعدة الخارجية بالمصادر لالستعانة المسؤولة بشأن الممارسات استشارية ثيةوثيقة ثال
 التنظيف( الخدمات مقدمي استخدام عمالشروط وظروف  على تعزيز النهائي المستخدم شرآات

 العاملة، القوى من الفائض إدارة بشأن الثالثية التوجيهية المبادُئ وحّددت). واألمن بشكل خاص
 سلسلًة الجهود الرامية للتصدي لألزمة، من آجزء ٢٠٠٨ نوفمبر /تشرين الثاني في اعُتمدت التي
 . الحاد االقتصادي االنكماش من تنشأ قد التي ،عمليات خفض القوى العاملة لتجنب التدابير من

 أصحاب مسؤولية لتأآيد العمل حماية قانون ٢٠٠٧ سنة نهاية في تايلند عّدلت -  تايلند . ٢٠٧
 من في الواقع جزءًا والتي تظل اسميًا مستقلة إنتاج وحدات إلى الذين نقلوا عن العمال العمل
 بهذا الشكل يتمتعون الباطن على أن يظل الموظفون المتعاقدون من وتنّص التعديالت. المنشأة
 . النظاميين مثلهم في ذلك مثل العمال والرعاية واإلعانات األجور بنفس
 الخارجي على العمل التعاقد على قيود بفرض الفلبين في العمل يقضي قانون ـ الفلبين . ٢٠٨
 يتعلق فيما العمل أصحاب بتحديد مسؤولية العمل وزير ويكلف العمال، حقوق حماية أجل من

 لوائح تمثل والعمالة العمل وزارة أصدرت األساس، هذا وعلى. العمل على التعاقد أشكال بمختلف
 الصناعي السلم مجلس خالل من والحكومة العمل وأصحاب العمال ممثلي بين ثالثيًا ًااتفاق

أن  إلى أخرى أحكام بين من قانون يهدف مشروع الكونغرس ناقش ،٢٠٠٩ سنة وفي. الثالثي
 العرضيين الموظفين من ،العاملة القوى مجموع من المائة في ٢٠ يضع حدًا أقصى مقداره

اليد العاملة  فيالتعاقد  على عقوبات ويضّمن القانون استخدامهم للمنشأة يمكن الذين والمتعاقدين
 . فقط
 على بارزة تغييرات ٢٠١٠ سنة بداية في أجرت الحكومة ـ الجمهورية العربية السورية . ٢٠٩
 من المؤقت العمل بترتيبات بالقيام الخاصة التوظيف لوآاالت نص على السماح الذي العمل قانون
 ال بد من رصد أثر أخرى، أماآن الحال فيهو  وآما. المرونة من الشرآات احتياجات تلبية أجل
 . ألداء عمل مستمر ودائم األجل محددة عقوداللجوء إلى  عدم لضمان التدابير هذه

  األجور وسياسة لألجور األدنى الحد تحديد
 أداة يكون أن يمكنه وهكذا ،مقدرة األقل بأجر العاملين دخل لألجور األدنى يحمي الحد . ٢١٠
وله تأثير . النساء عليها تهيمن التي العمال فئات ويحمي في العادة. الفقر الستئصال رئيسية

 األدنى يحمي الحد
 العاملين دخل لألجور
 مقدرة األقل بأجر



االجتماعي العمل والحوار في الحقوق  

59 

 غير التي يشهد فيها االقتصاد البلدان في حتى في االقتصاد غير المنظم األجور إيجابي على
 . ٦٥واسعًا المنظم انتشارًا

وفي  الهادئ، والمحيط آسيا بلدان في معظم لألجور واحد أدنى األقل حد ويوجد على . ٢١١
 مصدر حسب أو الجغرافي أو الموقع ةالصناع حسب ثابتة نجد عدة حدود دنيا منها الكثير

 الحد الوقت الحاضر بينحتى م ومنذ القدويوجد رابط وثيق ). محلية أو أجنبية( االستثمارات
 تعمل بصورة جيدة، جماعية مفاوضة آليات غياب وفي. الجماعية والمفاوضة لألجور األدنى

ما  غالبا المطالب، وإليجاد حل لهذه. واإلضرابات النزاعات إلى األجور بزيادة تؤدي المطالبة
 لألجور األدنى للحد رئيسي مما ينال من غرض لألجور، األدنى الحد تعديل إلى الحكومات تلجأ

أي حال من  في دون أن يكون ذلك استضعافًا األآثرالعمال  لفائدة لألجور أدنى حد أي توفير(
الجماعية، وربما  المفاوضة نطاق من ويحد ،)اإلنتاجي المبذول للجهد منصفًا األحوال تقييمًا

  .العمل يقلص من فرص
تحديد ال أن المراقبين من العديد يرى حيث ،الفلبين في بشدة الظاهرة هذه وُتالَحظ . ٢١٢

وما يعزز ذلك هو  يضّيق حيز المفاوضة، المقاطعات مستوى علىلألجور  األدنى لحدل يالمؤسس
 في وترى النقابات. الوسيط األجر من المائة في ٩٠ من أآثر وصل إلى لألجور األدنى الحد أن

 هذين وفي. األجور لتحديد الوحيدة هو الفرصة لألجور األدنى الحد أن وضع تايلندو إندونيسيا
 الهندو بنغالديشولكل من . ٦٦الفعلي هو األجر لألجور األدنى الحد ما يصبح عادة السياقين،

والموقع  لألجور وفقا للمهنة األدنى نظم معقدة ومتعددة المستويات لتحديد الحد النكا سريو
  .الجغرافي

 العمال في آليات ومنظمات العمل تشارك منظمات أصحاب العربية، الدول بعض وفي . ٢١٣
 بناء لألجور الوطني الحد األدنى معدل الحكومة تحدد ،مثًال لبنان ففي. لألجور األدنى الحد تحديد
 األدنى الحد ُيحّدد ،األردن وفي. المعيشة تكاليف بمؤشر المعنية الثالثية اللجنة تعده تقرير على

 الوزراء قرارًا وال يتخذ رئيس ،بتحديد الحد األدنى لألجورالثالثية المعنية  من قبل اللجنة لألجور
الجمهورية العربية  وفي. آلراءا في إلى توافق اللجنة هذه أن إال عندما ال تتوصلبهذا الش
 وزير قبل من منطقة آل في الخاص القطاع لعمال لألجور األدنى الحد معدالت ُتحدد ،السورية
 الحد لتحديد الثالثية اإلقليمية اللجان تقدمها مقترحات أساس على والعمل، االجتماعية الشؤون
 األدنى للحد نظام إلنشاء التشريع في حكم يوجد ،السعودية العربية المملكة وفي. لألجور األدنى
  .العمل وأصحاب العمال بين الفردية االتفاقات في ُينفذ بعد وُتحدد األجور لم هذا ولكن ،لألجور
 الجزء في األجور يضغط لألجور مناسب أدنى وضع حد أن األبحاث أوضحت وقد . ٢١٤
 الفئات الموجودة دخل زيادة على يساعد بعبارة أخرى، أي أنه .المكاسب سلم توزيع من األسفل

 الحد لوائح رسميًا تشملهم ال الذين أولئك على تأثير أيضا له وقد يكون. الدخل سلم أسفل في
 في العمال الالتينية، شهدت أجور أمريكا في األبحاث إلى بعض واستنادًا ؛لألجور األدنى

 . لألجور األدنى الحد زيادة بعد ارتفاعًا المنظم غير االقتصاد
 األجور، سياسة بشأن الدولية العمل منظمة مساعدة على للحصول الطلب تزايد ورغم . ٢١٥

آسيوي، تصديقًا واحدًا  إقليمي اجتماع آخر منذ الهادئ والمحيط في آسيا األعضاء الدول تسجللم 
 هذا األمر على تناقضويبدو . األجور سياسة تدعم ةالدولي لعملا من اتفاقيات تقنية اتفاقية على أي

 المحّدثة، وما أبدته مجددًا االتفاقيات لهذه اإلدارة التأييد الخاص الذي عّبر عنه مجلس ضوء في
الذي لم  التقدم ومدى األخيرة، اآلونة من تأييد في الدولية العمل التابعة لمنظمة الخبراء لجنة

 هذا في النظر إعادة وينبغي). ١ـ٤ الجدول( التصديقات لمجموع المحدود بسبب العدد يتحقق بعُد
 الضارة العواقب" من حذر الذي ،)٢٠٠٩( لفرص العمل العالمي الميثاق ضوء في الوضع
 باتفاقية االسترشاد إلى صراحة وأشار ،"العمل ظروف وتدهور االنكماشية األجور لدوامات

  ).١٣١ رقم( ١٩٧٠تحديد المستويات الدنيا لألجور، 
————— 
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  األجور بسياسة المتصلة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التصديق  :١ـ٤ الجدول
   المجموع التصديقات

 العالم في
  المجموع في 

 الهادئ والمحيط آسيا
  المجموع 
 العربية في الدول

  المجموع 
 ٢٠٠٦ بعد

 v2 3 0 61 ٩٤ رقم االتفاقية

 0 4 6 97 ٩٥ رقم االتفاقية

 0 4 5 51 ١٣١ رقم االتفاقية

 0 0 1 19 ١٧٣ رقم االتفاقية

 العمل وتفتيش العمل إدارة
 واسع ثالثي التزام على) ٢٠٠٦( الدولي العمل لمؤتمر ٩٥ الدورة في المناقشات أآدت . ٢١٦
فعال  تفتيش ووجود نظام. الالئق العمل هدفتنفيذ  في أساسية أداة بوصفه العمل بتفتيش النطاق

لغاية  بلدًا ١٣٥تصديق  ويتضح ذلك من خالل العمل، عالم في لإلدارة السديدة أساسي شرط هو
 هو جزء العمل تفتيش آلية ومن ثم، فإن تعزيز). ٨١ رقم( ١٩٤٧ العمل، تفتيش اتفاقية على اآلن
في ظل  العمل قوانين اعتماد المنطقي غير ومن. العمل إدارة سوق تحسينعملية  من يتجزأ ال

 وفوائد سبل بشأن العمل وأصحاب العمال القوانين وتوعية لتلك االمتثال لتعزيز انعدام آلية
 . االلتزام بها

للضغط بسبب النقص الكبير في عدد  غير أن هيئات تفتيش العمل تخضع عمومًا . ٢١٧
 نتيجة تعقيدًا أآثر أصبحت آما أن مهمتها. وانعدام التدريب الميزانيات تقليصو المفتشين
 وتصدع المنظم غير القطاع من نمو لعدة أسباب، ابتداًء العمل مكان التي طرأت على للتغيرات
 المخاطر من جديدة أشكال وظهور العمال نقابات ضعف إلى االستخدام التقليدية، ووصوًال عالقة
 . العمل أماآن في

التوفيق  مثل األخرى العمل مؤسسات سوق على ضغوطًا أيضًا الوضع يفرض وهذا . ٢١٨
 على عقوبات فرض من خالل عدم بالقانون الملتزمين العمل بأصحاب ويضر. والمحاآم والتحكيم
 التكاليف المنشآت على تحمل ويحول دون حفز. منه التهرب يحاولون الذين العمل أصحاب
 على النزاعات بسبب على تنظيم اإلضرابات ويشجع. الصحية والوقاية المهنية بالسالمة المرتبطة
 الجماعية المفاوضة آليات مما يقّيد التفتيش، هيئة قبل تسويتها منلوال ذلك ينبغي  التي الحقوق،
 العمال بين الثقة عدم بذور يزرع عادة ما النزاعات من هذا النوع ألن العمل مكان في والتعاون
 االنتهاآات يرجع إلى الهادئ والمحيط آسيا في معظم اإلضرابات وبما أن. العمل وأصحاب
 . المستقبل عليها في مر يمثل قضية مهمة يمكن العملفإن هذا األ للقانون، المزعومة

 الحال هو آما ،تحسينات في هذا المجال إلدخال خطوات الحكومات بعض اتخذت وقد . ٢١٩
 ٤٠٠٠٠ لكل مفتش واحد قدره بمعدل الدولية العمل وتوصي منظمة. الفلبينو منغولياو الصين في

 بمرحلة تمر التي االقتصادات عامل في ٢٠٠٠٠ لكل ومفتش واحد ،نموًا البلدان أقل عامل في
 ١٠٠٠٠ لكل ومفتش واحد الصناعية، االقتصادات عامل في ١٥٠٠٠ لكل ومفتش واحد انتقالية،
 فيتنامو تايلندو إندونيسياويظل عدد المفتشين في . البلدان الصناعية ذات اقتصاد السوق عامل في

 عدد زيادة مجرد أن على التأآيد وينبغي. المعدالت هذه من بكثير وغيرها من البلدان أقل الفلبينو
 فإنشاء هيئة. أخرى آامنة عوامل معالجة دوناالمتثال  بالضرورة من درجة يرفع لن المفتشين

 ومعدات وتدريبًا واضحتين آافية ومرجعية واستراتيجية موارد يتطلبالعمل  تفتيشل فعالة
 . االجتماعيين الشرآاء إضافة إلى دعم مناسبة،
 المنظم العمل في االقتصاد على عمومًا العمل يقتصر تفتيش العربية، الدول معظم وفي . ٢٢٠
خرى أ آثيرة مجموعاتتبقى  الموارد، ونقص القانونية للحواجز ونتيجة. الحضرية المناطق في

غير  والعمال الزراعيون وعمال االقتصاد العمال المنزليون ذلك في بما - دون خدمات التفتيش 
يساعد  ،اليمنو الجمهورية العربية السوريةو عمانو لبنان وفي. المهاجرون المنظم والعمال

 أنظمتها في الضعف نقاط معالجة على "العمل نظام تفتيش فعالية تعزيز" المشروع النرويجي
 تفتيش خدمات تضمن أنأن  األعضاء لدولل وينبغي أيضًا. وأثرها اإلجماليين فعاليتها وتحسين
 ١٩٦٩،)الزراعة(تفتيش العمل  اتفاقية ذلك التصديق علىيعني و ،الزراعيين العمال تحمي العمل

  .وتنفيذها )١٢٩ رقم(

 في معظم اإلضرابات
 الهادئ والمحيط آسيا

 االنتهاآات يرجع إلى
 للقانون المزعومة



 

61 

 الجزء الثاني

  ٢٠١٠-٢٠٠٦: أربع سنوات من اإلنجازات والتحديات
 على الرغم من األزمة المالية واالقتصادية العالمية، فال يزال إقليم آسيا والمحيط الهادئ . ٢٢١

بيد أن هذه الدينامية تثير تحديات تتطلب . يشكل مرآز اتصال عالمي في مجال النمو والتغيير
ويصف هذا . اهتمامًا عاجًال من الحكومات والشرآاء االجتماعيين والمجتمع المدني والمواطنين

ية الفصل الطريقة التي عملت بها الهيئات المكونة مع منظمة العمل الدولية من أجل تعزيز التنم
 .االقتصادية واالجتماعية من خالل برنامج العمل الالئق

  لمحة عامة
دعمها لتنفيذ برنامج آسيا  فيمنظمة العمل الدولية في آسيا والمحيط الهادئ،  دأبت . ٢٢٢

مع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، وفقًا الئق، على العمل للعمل ال
ت الطارئة، سواء أآانت آوارث من صنع اإلنسان أو ألولوياتها الوطنية وبالتكيف مع الحاال

  :آوارث طبيعية، من خالل خمس مجموعات محددة من األولويات، وهي آالتالي
  زيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية وفرص العمل؛ )١(
  تحسين إدارة سوق العمل؛  )٢(
  توسيع نطاق الحماية االجتماعية؛ )٣(
  وخلق الفرص للشباب؛القضاء على عمل األطفال  )٤(
  .تحسين إدارة هجرة اليد العاملة )٥(

الضوء، في آل مجموعة من هذه األولويات، على االتجاهات  ويسلط الجزء الثاني . ٢٢٣
في  التي استجابت بها الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية الطريقةوالقضايا الرئيسية، ويوضح 

وسيجري تناول قضايا تعزيز . جازات المحققة، ويقدم معلومات عن اإلنمواجهة هذه القضايا
والمساواة بين الجنسين والحوار  المبادئ والحقوق األساسية في العمل ومعايير العمل الدولية

  . باعتبارها من القضايا الشاملة االجتماعي
وتساعد منظمة العمل الدولية البلدان على تحديد االستراتيجيات الوطنية للعمل الالئق  . ٢٢٤

من أجل التوصل إلى وضع  -  والبرامج التجريبية والتعاون التوعيةمن خالل الجمع بين وتنفيذها 
لها الهيئات المكونة الثالثية أهدافًا  تضعبرامج قطرية محددة زمنيًا للعمل الالئق، وهي برامج 

 البرنامجية القطرية لألمم العملياتوتدعم مساهمة منظمة العمل الدولية . ونتائج قابلة للتحقيق
تيح لمنظمة العمل هذا ما يو. ر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةأطالمتحدة، بما في ذلك 

مم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وهيئاتها المكونة الثالثية أن تعمل على نحو وثيق مع األ
متعددة األطراف والجهات المانحة بغية تحسين إدماج أهداف العمالة الكاملة والمنتجة ومسألتي 

باإلضافة إلى ذلك، . الحوار السياسي ودورات البرمجةالتخفيف من حدة الفقر والعمل الالئق في 
 ،أو الدولية أو اإلقليمية الفرعية فإنه يمكن للبلدان أن تشارك في المبادرات أو البرامج اإلقليمية

  .التي تضعها منظمة العمل الدولية
وضع : وتتألف االستراتيجية الشاملة من عدد من العناصر التكميلية التي تتمثل فيما يلي . ٢٢٥

لها أهداف ونتائج قابلة للتحقيق مع الهيئات المكونة  ُتحّددالتي ، البرامج القطرية للعمل الالئق
من أجل تعزيز " أمم متحدة واحدة"لية في إطار تحديد مساهمة منظمة العمل الدو؛ الثالثية

االتساق في الحوارات السياسية ودورات البرمجة األوسع نطاقًا داخل األمم المتحدة ومؤسسات 
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مبادرات لمنظمة العمل الدولية على  في نقل المعارف؛ استحداثالوساطة  ؛بريتون وودز
  . ن ذات صلة ببلدان اإلقليمتكو ،أو اإلقليمي أو الدوليالفرعي اإلقليمي  ىالمستو
آثفت  - البرنامج القطري للعمل الالئق هو وسيلة الدعم الرئيسية لمنظمة العمل الدولية . ٢٢٦

لضمان  بذولةالمالجهود  ،٢٠٠٦سنة  آسيوي فيمنظمة العمل الدولية عقب آخر اجتماع إقليمي 
ونتيجة . أن تصبح البرامج القطرية للعمل الالئق الوسائل الرئيسية للدعم الذي تقدمه المنظمة

. لذلك، فإن أآثر من نصف الدول األعضاء النامية في اإلقليم تمتلك برامج قطرية للعمل الالئق
دن، أفغانستان، األر: بلدًا هي ٢٣الهيئات المكونة برامج قطرية للعمل الالئق في  وضعتوقد 

جزر ليشتي،  ـتيمور توفالو، باآستان، البحرين، بنغالديش، ،ندونيسيا، بابوا غينيا الجديدةإ
سري النكا، الصين، عمان، فانواتو، فيجي،  ،ساموا ،الجمهورية العربية السورية سليمان،

في إطار آلية  البرامجتقييم جميع هذه وقد تسنى  ـ ، منغوليا، نيبال، الهند، اليمنتيآمبوديا، آيريبا
 ،٢٠٠٩وانتهى العمل ببرنامجين اثنين من هذه البرامج في نهاية سنة . المكتب لضمان الجودة

مراحل وتمر ثمانية برامج قطرية أخرى للعمل الالئق ب. ٢٠١٠وبثمانية برامج أخرى في سنة 
لبرنامج ل مقبلةوالدورة ال ،تايلند وجزر مارشال والفلبين وفيتنام ولبنان وماليزياتطور مختلفة ـ في 

البلدان الجزرية في  ما يخصوفي. األردنو ،)٢٠١٥ـ٢٠١١(باآستان في القطري للعمل الالئق 
 ،البرامج القطرية للعمل الالئق بخطة عمل المحيط الهادئ للعمل الالئق اسُتكملتالمحيط الهادئ، 

فبراير  /رت فيال، فانواتو، في شباطالتي اعتمدها االجتماع الثالثي الرفيع المستوى المعقود في بو
ويجري أيضًا وضع . بشأن العمل الالئق من أجل التنمية المستدامة في المحيط الهادئ ٢٠١٠

األزمات مثل العراق ب متأثرة مناطقفي  هأطر برنامجية لدعم برنامج العمل الالئق وتعزيز
  .يةللسلطة الفلسطين الخاضعة ضواألر
، هاالهيئات المكونة الثالثية في إعداد البرامج القطرية للعمل الالئق وتصميم وشارآت . ٢٢٧

 اليمنو باآستانو سري النكاوقد أنشأت بعض البلدان مثل . وفي إقرار الوثائق والتوقيع عليها
هيئات ثالثية خاصة لإلشراف على تنفيذ البرنامج القطري للعمل  الجمهورية العربية السوريةو

برامج  وضعدف الهيئات المكونة عند تصميم البرامج القطرية للعمل الالئق إلى وته. الالئق
  . منظمة العمل الدولية متكاملة اعتمادًا على جميع مجاالت خبرة

وهي برامج  - وقد خضعت ثالثة برامج قطرية للعمل الالئق في اإلقليم لتقييم مستقل . ٢٢٨
  .٢٠٠٩نيسيا في سنة ، وإندو٢٠٠٨٦٧، واألردن في سنة ٢٠٠٦الفلبين في سنة 

وباإلضافة إلى عمليات تقييم البرنامج القطري للعمل الالئق، نظمت منظمة العمل  . ٢٢٩
 في بنغالديش والجمهورية العربية السورية - الدولية عمليات استعراض داخلية للبرامج القطرية

جزرية في والبلدان ال جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وآمبوديا ومنغوليا ونيبال واليمنو
  . البرامجهذه قدمت للمكتب معلومات بشأن تنفيذ  - المحيط الهادئ

عمليات التقييم واالستعراض هذه النتائج التي حققتها البرامج القطرية للعمل  أبرزتو . ٢٣٠
وأظهرت أيضًا أهمية بناء قدرات الهيئات المكونة في التخطيط االستراتيجي واإلدارة . الالئق

التي  ،للبرامج القطرية للعمل الالئق ممارسات الرصد والتقييم رسيختأهمية والقائمة على النتائج، 
وتتماشى شى مع األطر الوطنية للرصد والتقييم وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، اتتم

  . مشاريع منظمة العمل الدولية للتعاون التقني وأطر نتائج برنامجها وميزانيتها آذلك مع
التي  مناطقمج القطرية للعمل الالئق المكتب على إيصال األموال إلى الوساعدت البرا . ٢٣١

تراتيجية واس تخطيط العمل القائم على النتائج الحاجة إليها عن طريق االستفادة من هي في أمّس
باإلضافة إلى ذلك، فإن ربط البرامج . اب التكميلي للميزانية العاديةوالحس التعاون التقني المعززة

إمكانية الحصول  من لعمل الالئق بأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية قد سهلالقطرية ل
  . على تمويل من األمم المتحدة

التعاون التقني لمنظمة العمل  أيضًا في إرشاد البرامج القطرية للعمل الالئق ساهمتو . ٢٣٢
بي تلقت المشاريع في اإلقليم دعمًا من فرادى الحكومات وآذلك من االتحاد األوروحيث . الدولية

ظمات أصحاب العمل ومن ووآاالت األمم المتحدة والبنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية
بوجه عام وزارة العمل وقد قادت هذه األنشطة . القطاع الخاص ؤسساتوم ومنظمات العمال

————— 
ة الهاشمية       : مكتب العمل الدولي   ٦٧ ة األردني ة الخاص بالمملك ة العمل الدولي ، تقييم مستقل للبرنامج القطري لمنظم

  .GB.303/PFA/3/4، الوثيقة ٢٠٠٨نوفمبر / ، جنيف، تشرين الثاني٣٠٣مجلس اإلدارة، الدورة 

للعمل  ةامج القطريالبر
وسيلة الدعم  يالالئق ه

الرئيسية لمنظمة العمل 
 الدولية

البرامج القطرية  ساهمت
أيضًا في  للعمل الالئق

التعاون التقني  إرشاد
 لمنظمة العمل الدولية
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وبخاصة  ،ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، ودعمتها الوزارات الحكومية األخرى
 األشغال العامة /والبنية التحتية خطيط والزراعة والصناعة والتجارة واإلحصاءاتوزارات الت

كملت هذه سُتوقد ا. ضرورية لتحقيق نتائج العمل الالئقخطوات جهودها  عّدوالمالية، التي ُت
عنصر  تنفيذهاتطلب و. شعبيةالعمل الذي اضطلعت به األوساط األآاديمية والجمعيات البالجهود 
 .التحديات الجديدة التي فرضتها األزمة االقتصادية والمالية من أجل التكيف مع المرونة

  نيبال : الصورة واو
   ."طريق جديدبناء االستفادة من "

، راميشهاب، نيبالعامًا ٥١دهان باهادور تامانغ، 
روبية ٦٠٠٠٠فتح دهان باهادور تامانغ في قرية غايتار متجرًا عامًا برأسمال قدره 

التي نفذتها لجنة مستخدمي الطرق المحلية صالحأعمال الصيانة واإل ، وذلك في أعقابنيبالية
ل الدولية لخلقعلى طريق بهالوآهوب ـ شايايونكوتهانتي بمساعدة تقنية من مشروع منظمة العم

  . الوظائف وبناء السالم على أساس التنمية االقتصادية المحلية
نتيجة انخفاض بضاعتهوقد هبطت أسعار . ويستخدم الهاتف لطلب السلع التي يحتاج إليها

السفر الالزمة لنقل البضائعمما أدى إلى انخفاض مدة  ،الطرق حالة تكاليف النقل بفضل تحسن
   .بساعتين على األقل

بل إنه شرع في تصدير. روبية نيبالية في الشهر ١٢٠٠٠وقد ازدادت أرباحه بمقدار 
وخصوصًا أحد أنواع البرتقال الحلو المزروع محليًا والمعروف باسم جونار ،منتجات محلية

)junar .( من األرز والسكر ورقائق األرز والملح مكونًاوهو يمتلك اآلن في متجره مخزونًا
روبية نيبالية ٣٠٠٠٠٠ وتبلغ قيمة مخزونه من السلع االستهالآية اليومية زيت وغيرهاالو

وقد أدى إصالح الطريق إلى توفير أسباب الراحة وتحسين نوعية الحياة لسكان هذه. تقريبًا
  .هالهضبة مثل

انظر (معظم مؤشرات أداء التعاون التقني  على يناتتحس طرأت ،٢٠٠٦منذ سنة و . ٢٣٣
في جزء منها  جاءتو ـ ٢٠٠٦و ٢٠٠٥وبلغت الموافقات ذروتها في سنتي ). ١-ثانيًا الشكل

منذ أصبح غير أن اإلقليم ، ٢٠٠٤استجابة لموجة التسونامي التي شهدها المحيط الهندي في سنة 
ووصل متوسط . الموافقات عند مستويات سنوية عالية هذه على الحفاظ على ًاقادر ذلك الحين

مليون دوالر بعد  ٦٩مليون دوالر، في حين بلغ متوسطها  ٣٨إلى  ٢٠٠٥الموافقات قبل سنة 
 مقارنة على أساس نسبة اإلنفاق يقاس معدل التنفيذ الذي أيضًا تحسن في طرأو. ٢٠٠٦سنة 

في  ٧٠ بمعدل إجمالي وصل إلى ٢٠٠٩سنة  ارتفعي ازداد بشكل تدريجي وذالو ،المخصصاتب
منذ سنة  للتنفيذإلى بدء العمل بنظام إنذار فصلي  في جزء منها اإلنجازاتوترجع هذه . المائة
وثائق  ين جودةأدت إلى تحس، وآلية منهجية لضمان الجودةعالوة على ذلك، اعُتمدت . ٢٠٠٧

  . المشاريع
الواليات  ، آانتلسابقةا اإلبالغ فترةفي ف. وحدث أيضًا تحول في مصادر التمويل . ٢٣٤

 همأ أن بيد. المتحدة أآبر مساهم في التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية في آسيا والمحيط الهادئ
برنامج األمم  ويليهما هولنداالحالية هي المفوضية األوروبية و اإلبالغ فترةالجهات المانحة في 
 ةمتحدة اإلنمائي آثالث أآبر جهبروز برنامج األمم ال عّدوُي. الواليات المتحدةالمتحدة اإلنمائي و

مانحة مؤشرًا على أن الجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية لتحقيق اتساق أفضل في منظومة 
مع منظمة العمل الدولية  أسترالياعت وّق، ٢٠١٠وفي سنة . األمم المتحدة قد بدأت تؤتي ثمارها

العربية، شهدت هذه  الدولوفي . قليمضمن أآبر الجهات المانحة في اإل تصبح بموجبهعلى اتفاق 
الفترة أيضًا زيادة آبيرة في الموارد المخصصة لمنظمة العمل الدولية من الصناديق االستئمانية 

 واألرض لبنانوفي . لألمم المتحدة مثل صندوق إنعاش لبنان والصندوق االستئماني للعراق
التمويل عن طريق الصندوق المشترك تلقت منظمة العمل الدولية  ،الخاضعة للسلطة الفلسطينية

  .بين إسبانيا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
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  تجاهات التعاون التقني في آسيا والمحيط الهادئا :١-ثانيًا  الشكل

 
، ٢٠١٠سنة  وتخص هذه األرقام. بالنسب المئوية التنفيذمعدل  وُيحسب. بماليين الدوالرات واإلنفاقالموافقات والمخصصات  ُتحسب: مالحظة
   .مبنية على تقديرات وهي

، بلغ التمويل المشترك للمكتب )٢٠٠٩ـ٢٠٠٨( اإلبالغوخالل النصف الثاني من فترة  . ٢٣٥
وُقدم هذا التمويل أساسًا لدعم . مليون دوالر ٧٫٨لحساب التكميلي للميزانية العادية ااإلقليمي و

والتمويل بالغ  يمية المتعلقة بالوظائف الخضراء والتنمية االقتصادية المحليةلاألولويات اإلق
وقد أشارت عمليات تقييم البرامج الممولة جزئيًا في . تعزيز المساواة بين الجنسينلالصغر، و

األدوات والشروع في  استحداثالتي يكتسيها  األهميةإطار الحساب التكميلي للميزانية العادية إلى 
لبرامج القطرية بشدة ا ي تحتاجهذالتوفير التمويل المطلوب  مع بالترافق ،هج ابتكاريةُن اعتماد
الصيغة أثناء وضع جارية  ٢٠١١ـ٢٠١٠لفترة المعتمدة لمخصصات المعالجة  وآانت. المعنية

 .النهائية لهذا التقرير

منظمة العمل الدولية مع هيئاتها المكونة  مشارآةشكل تـ  في نقل المعارف الوساطة . ٢٣٦
وقد نفذ . ة المنظمةودعم هذه الهيئات من خالل تقاسم المعارف جزءًا أساسيًا من استراتيجي

المكتب أيضًا عددًا من المبادرات استجابة للطلبات التي تقدمت بها الهيئات المكونة خالل 
بشأن النمو والعمالة والعمل  اآلسيوي الرابع عشر والمنتدى اإلقليمي اآلسيوي االجتماع اإلقليمي

 إلى سعيًاو. المعارف شجع المكتب على تحسين خدمات إدارة ، مما٢٠٠٧بيجين سنة في  ،الالئق
ومنتديات  لتعلمتتعلق با قامت منظمة العمل الدولية من ثم بتنظيم أحداث ،تبادل الخبرات تسهيل

حددت الهيئات  ،اإلقليمية األحداثوفي . ومنابر للسياسات وحلقات دراسية على اإلنترنتللمناقشة 
لها المكتب أدوات ومنتجات مالئمة مثل مجموعة الموارد  وضعولويات واحتياجات أالمكونة 

موجزات السياسات ومواد مرجعية مفصلة بشأن  ضمنتالتي ت ،المتعددة الوسائط على اإلنترنت
عمالة  بشأنوقد أنشأ المكتب أيضًا شبكات معارف عقد آسيا للعمل الالئق . عقد آسيا للعمل الالئق

وتساعد هذه الشبكات ما . ات الصناعية والوظائف الخضراءالشباب والمهارات والهجرة والعالق
على التعاون والمشارآة في قاعدة المعارف والمساهمة  من ألف هيئة مكونة وجهة ممارسةيقرب 
 هيوني /وأظهرت دراسة استقصائية أجريت على اإلنترنت في حزيران. آل في مجال عمله ،فيها

في مجتمعات الممارسة  للمشارآة األفضلالثالثة  الطرق أنفي أوساط الهيئات المكونة  ٢٠١٠
: التاليعلى النحو هي  ،اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ التي يرعاها مكتب منظمة العمل الدولية

عن مستجدات نشرات إخبارية إرسال نترنت؛ على اإل رةيّسوممنظمة  اتالمشارآة في مناقش
نشاط الشبكات التي تنتمي إليها من ستعراض ال المنتظمةحضور االجتماعات البريد؛ الشبكات ب

في المائة من المجيبين جهات أخرى باالنضمام  ٩٥ويوصي . المقبل هاوجدول أعمال هانطاقحيث 
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إلى أحد مجتمعات الممارسة التي يرعاها مكتب منظمة العمل الدولية اإلقليمي آلسيا والمحيط 
  .الهادئ
العمال  منظمات رفيعو المستوى وممثلو ـ حدد واضعو السياسات اإلقليمية األحداث . ٢٣٧

بشأن النمو والعمالة والعمل  اآلسيويفي المنتدى اإلقليمي  ٢٠٠٧ومنظمات أصحاب العمل سنة 
هداف اإلنمائية األالرئيسية المتعلقة بعقد آسيا للعمل الالئق و قضايافي بيجين، ال عقودالم ،الالئق

ن األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية لأللفية، مع الترآيز على الصلة التي تربط بي
 االجتماُع الحدث اهذوأعقب . المستدامة واالستراتيجيات ذات الصلة من أجل تعزيز العمل الالئق

 ،٢٠٠٨مايو  /نيودلهي في أيارفي الذي انعقد  ،المحيط الهادئو آلسيا رفيع المستوىالاإلقليمي 
وناقش  ؛بشأن االستراتيجيات الشاملة اجتماعيًا من أجل توسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي

الضمان االجتماعي والتغيرات في االحتياجات االجتماعية نتيجة للتغيرات الكبيرة المسجلة  نظم
أن بش الثالثي االجتماع األقاليميوعقب . في البيئات االقتصادية واالجتماعية وفي سوق العمل

نوفمبر  /دمشق في تشرين الثاني في ي انعقدذال في الدول العربية، السالمة والصحة المهنيتين
 آان، المنطقةلسالمة والصحة المهنيتين في بشأن ا، وانبثقت عنه خطة عمل استراتيجية ٢٠٠٧

مايو  /عمان، أيار(االجتماع األقاليمي الثالثي بشأن مستقبل الضمان االجتماعي في الدول العربية 
لمناقشة االتجاهات والقضايا الناشئة وأفضل الممارسات في مجال الضمان بمثابة منتدى ) ٢٠٠٨

 ، عقد المكتب بالتعاون مع مصرف التنمية اآلسيوي٢٠٠٩فبراير  /وفي شباط .االجتماعي
 ـالتصدي لألزمة االقتصادية "رفيع المستوى بشأن  منتدىفي الفلبين  والعمالة ووزارة العمل

  ".للنمو والعمالة والعمل الالئق في آسيا والمحيط الهادئ متسقةضع سياسات و
ميثاق لفرص العمل من أجل إعادة االنتعاش " -  المنتدى العربي للتشغيل انعقد ذلك وبعد . ٢٣٨
ن تابيروت، وشارآت فيه الدول العربية االثنفي  ٢٠٠٩ أآتوبر /، في تشرين األول"والنمو
واستهدف المنتدى تعزيز برنامج . واقعة في غرب آسيا وشمال أفريقيان، بما فيها تلك الووالعشر

العمالة العالمي، وال سيما من خالل البرامج القطرية للعمل الالئق، وأسفر عن وضع برنامج عمل 
اجتماع ثالثي  ،٢٠٠٩أآتوبر  /سري النكا في تشرين األولفي  انعقدو. عربي بشأن التشغيل

وفي هذا . الالئق في عصر العولمة في جنوب آسيا والصين بشأن التفاوض من أجل العمل
 بنغالديشو باآستانو نيبالو الهندو سري النكاالثالثية والخبراء من  ناقشت الوفوداالجتماع، 

وتأثير العولمة على العالقات  لمفاوضة الجماعيةا في االتجاهات المقارنة الصينو ملديفو
  .ودور المفاوضة الجماعية في التخفيف من آثار األزمة االقتصادية الصناعية

االجتماع  المحيط الهادئ في في التقت البلدان الجزرية، ٢٠١٠فبراير  /وفي شباط . ٢٣٩
، "المحيط الهادئ العمل الالئق من أجل التنمية المستدامة في"الثالثي الرفيع المستوى بشأن 

تعزيز وتسريع لوالفرص المتاحة هذا االجتماع المعوقات د المعقود في بورت فيال، فانواتو، وحد
وال  ،تنفيذ البرامج القطرية لمنظمة العمل الدولية للعمل الالئق في جنوب المحيط الهادئعملية 

واعتمد االجتماع إعالن بورت فيال . سيما في ضوء األزمة االقتصادية العالمية وتغير المناخ
خطة عمل المحيط الهادئ "الميثاق العالمي لفرص العمل، ووضع بشأن العمل الالئق، وأيد بشدة 

، على عقد فيتنامرئاسة بووافق وزراء العمل في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ". للعمل الالئق
مفتشي العمل  ضم، ٢٠١٠ أآتوبر /بشأن تفتيش العمل في تشرين األول أول مؤتمر إقليمي

الم لتبادل الخبرات واعتماد مجموعة من التوصيات أنحاء الع جميع والخبراء من اإلقليم ومن
 /وفي آانون األول. على المستوى اإلقليمي واألخالقيات المعارفوتقاسم  بشأن التعاون والشراآة

ناقش مدى االلتزام بين ، إقليمي بشأن الحوار االجتماعي مؤتمر ُعقد في الرباط، ٢٠١٠ديسمبر 
ثالثي وطرائق العمل الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي مبادئ الهيكل الب الشرآاء االجتماعيين

  .الحوار االجتماعي في الدول العربية آليات على
نهج متكامل، على المستويين الوطني وضع إن  -  التعاون المشترك بين الوآاالت . ٢٤٠

التخطيط المشترك بين اإلدارات والتعاون مع المؤسسات زيادة  يتطلب، على حد سواء والمحلي
خطوات مشترآة هامة بين اإلدارات  بالفعل خذتوقد اُت. اإلقليمية ووآاالت األمم المتحدة األخرى

 اتفاقعلى مج األمم المتحدة اإلنمائي مؤخرًا وقعت منظمة العمل الدولية وبرناو. في هذا االتجاه
آذلك من تعاونها مع  العمل الدولية وآثفت منظمة. للتعاون بشأن الميثاق العالمي لفرص العمل

 عالقة هذهمن  ،على سبيل المثال تستفادوا، )اليونيدو(الصناعية منظمة األمم المتحدة للتنمية 
الية الدولية ودخلت أيضًا في شراآة مع المؤسسة الم. المنظمة بالمراآز الوطنية لإلنتاج األنظف

. الذي يرمي إلى رصد معايير العمل في سالسل التوريد" العمل األفضل"آجزء من برنامج 

 نهج متكاملوضع 
التعاون مع  يتطلب

المؤسسات اإلقليمية 
ووآاالت األمم المتحدة 

 األخرى
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الوآاالت  متعددةوشارآت منظمة العمل الدولية أيضًا مع مختلف وآاالت األمم المتحدة في برامج 
هداف اإلنمائية في إطار الصندوق المشترك بين إسبانيا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتحقيق األ

 ضّمو. والصندوق الموسع لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وهو الصندوق الذي خلفه ،لأللفية
: التالية هيئاتال ،في اإلقليم يةمعهم منظمة العمل الدول تعاونتالشرآاء الرئيسيون اآلخرون الذين 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية  ؛لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ
أمانة  ؛أمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا ؛مصرف التنمية اآلسيوي ؛واالجتماعية لغربي آسيا
ومن . دول العربيةمنظمة العمل العربية التي تشكل جزءًا من جامعة ال ؛مجلس التعاون الخليجي

مثل رابطة جنوب آسيا للتعاون  - من الهيئاتتعميق التعاون مع هذه المنظمات وغيرها  شأن
أن  في مجاالت ذات صلة وثيقة، ياتوالب لعطتض التي - اإلقليمي ومنتدى جزر المحيط الهادئ

 .ز العمل الالئقيعزتو نهج متكامل وضع على ضمان يساعد
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 ٥الفصل 

  والوظائفزيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية 
المعقود  اآلسيويخلصت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في االجتماع اإلقليمي  . ٢٤١
شكل أحد يإلى أن تعزيز نمو اإلنتاجية واالقتصادات التنافسية وخلق الوظائف ، ٢٠٠٦سنة 

وأحرزت العديد . اإلقليم في جميع ربوعاألولويات المترابطة لتحقيق العمل الالئق والحد من الفقر 
تحقيق هذه األهداف خالل الفترة  صوبالمحيط الهادئ تقدمًا آبيرًا و من بلدان آسيا

قليم إلنتاجية في اإلالتي حققتها ا، في الوقت الذي ساعدت فيه المكاسب الكبيرة ٢٠٠٨ ـ٢٠٠٦
ومع ذلك، فقد تعرضت هذه . على زيادة النمو االقتصادي والقدرة التنافسية، والحد من الفقر

شكل االرتفاع الشديد في أسعار الطاقة والغذاء تهديدًا ، حيث ٢٠٠٨اإلنجازات للتهديد في سنة 
 الصغيرة والمتوسطة، وأضعف مستويات معيشة نشآت، وبخاصة الملقطاع األعمالخطيرًا 

، بدأت بلدان آسيا والمحيط الهادئ في تحمل ٢٠٠٨ومع نهاية سنة . ، وال سيما الفقراءكانالس
األزمة استجابة  واستلزمت. في العالم العبء الكامل لألزمة المالية واالقتصادية وأزمة الوظائف

اعتماد سياسات و تقوم على أساس برنامج العمل الالئق من أجل إنقاذ الوظائف وحماية الناس
وتتطلب مثل هذه االستجابة . دابير لتعزيز سبل االنتعاش القائم على الدخل والغني بالوظائفوت

وظائف أآثر وجود صلة وثيقة بين تحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية واألهداف الرامية إلى خلق 
  .في المنشآت المستدامة وأفضل

  والوظائفتنافسية واإلنتاجية أمثلة على دعم منظمة العمل الدولية للقدرة ال :١ـ٥الشكل 

  

   

 ١٤٠٠٠- تسنى خلق أآثر من الصين 
 وظيفة عقب زلزال سيشوان 

أنشأت وزارة العمل  -باآستان 
والقوى العاملة وحدة معنية 

بالمعلومات والتحليالت المتعلقة 
 بسوق العمل

- ساعد التدريب على برنامج األردن 
"آيف تبدأ وتحسن مشروعك" 

وبرنامج "آيف توسع مشروعك" 
المنشآت على النمو وخلق الوظائف

- إصالح التعليم التقني بنغالديش 
 والمهني ومؤسسات التدريب

- تقود وزارة العمل عملية الهند 
التشاور من أجل التوصل إلى سياسة 

 وطنية للعمالة

- أدى الحوار القائم بين سري النكا 
القطاعين العام والخاص إلى تحسن 
بيئة األعمال من أجل خلق الوظائف

- تنفيذ الميثاق إندونيسيا
 العالمي لفرص العمل 

- جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
أدى التدريب وتحسين اللوائح إلى 
تحسن مستوى حصول صاحبات 

 المشاريع على التمويل

- امتثال مصانع آمبوديا وفيتنام 
المالبس امتثاًال شديدًا لمعايير العمل 

 الدولية وقوانين العمل الوطنية

- تساعد خدمات ـ ليشتي  تيمور
التوظيف الطارئة على البحث عن 

 وظائف خالل االنتعاش االقتصادي 

- اعتماد الوزراء ورؤساء الفلبين 
الوفود إلعالن مانيال بشأن الصناعة 

 الخضراء في آسيا

- أول بلد من بلدان قطر
مجلس التعاون الخليجي 
يعتمد برنامج "آيف تبدأ 

 وتحسن مشروعك "
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  استراتيجية منظمة العمل الدولية 
لهيئات المكونة في الجهود التي تبذلها ا لدعممنظمة العمل الدولية استراتيجية رآزت  . ٢٤٢

  : لزيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية والوظائف على المجاالت التالية
 في السياسات االقتصادية واالجتماعية؛ ًامحوري عنصرًاجعل العمالة  
 تعزيز القدرة التنافسية واإلنتاجية من خالل تنمية المنشآت؛ 
 ن؛ والمعوقم األشخاص فيه نلالستخدام، بم تهمقابلياألشخاص و مهاراتز تعزي 
 دعم الوظائف الخضراء؛  
 . سوق العملالمتعلقة بتحليالت المعلومات والتحسين  
: استراتيجية منظمة العمل الدولية من خالل مجموعة التدخالت التالية اتباع ىجروقد  . ٢٤٣

 والعمل واالتجاهات االجتماعية مممارسات االستخداب المتعلقةالبحوث وجمع المعلومات اآلنية 
الخدمات االستشارية التقنية في مجال ؛ هاونشروتصنيف هذه المعلومات  ،والسياسات والتدابير

من أجل تحسين  توفير التدريب للشرآاء الثالثيين وبناء قدراتهم؛ هامتصميم السياسات وتقيي
وتنظيم رحالت دراسية وغيرها من وسائل  إنشاء الشبكاتوخبراتهم التقنية؛ عقد حلقات عمل 

 ثباتضع برامج رائدة على المستوى الصناعي من أجل إوتبادل الخبرات والممارسات الجيدة؛ 
عمت وقد ُد. تاجية والقدرة التنافسية والعمل الالئق لبعضها البعضمدى مواآبة عمليات تعزيز اإلن

في مجاالت معلومات سوق العمل  السيماهذه الجهود بمجموعة من مشاريع التعاون التقني، و
  .وتنمية المهارات والوظائف الخضراء وتنمية المنشآت الصغيرة

الهدف الرئيسي لمنظمة العمل الدولية في مواجهة األزمة المالية واالقتصادية  يتمثلو . ٢٤٤
 المستندة إلىلمنظمة بالمعلومات لالهيئات المكونة  زويدت :ما يلي وأزمة الوظائف في العالم في

توفير ؛ العمل فووظرتحليالت نتائج األزمة على العمالة والمنشآت والظروف االجتماعية 
تزويد الهيئات المكونة  ؛من أجل مناقشة التطورات واالستجابات السياسية منتديات ثالثية

وشرعت . لوضع الناجم عن األزمة العالميةلمواجهة ا جهودما تقوم به من باألدوات الالزمة لدعم 
، في تنفيذ ٢٠٠٩منظمة العمل الدولية، عقب اعتماد الميثاق العالمي لفرص العمل في سنة 

مساعدة الهيئات المكونة التي التزمت بالتطبيق المتكامل ) أ: (تمثل فيما يلياستراتيجية مزدوجة ت
في االستجابة للطلبات المقدمة من البلدان من أجل الحصول على مساعدة محددة ) ب(للميثاق؛ 
عن طريق دمج الميثاق أو بعضًا من توصياته السياسية  ،اأزمة م وقوع سياسة في حالمجال ال

  .ة للعمل الالئقفي البرامج القطري
بشأن العدالة االجتماعية من  ٢٠٠٨وقد استرشدت منظمة العمل الدولية بإعالن سنة  . ٢٤٥

 ١٩٩٨، وإعالن سنة ٢٠٠٩أجل عولمة عادلة، والميثاق العالمي لفرص العمل الصادر في سنة 
  .بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل

  في السياسات  محوريًاجعل العمالة عنصرًا 
  تصادية واالجتماعيةاالق
 العمل سعيًا إلى منظمة العمل الدولية والحكومات والشرآاء االجتماعيون على دأبت . ٢٤٦

في جميع الخطط والسياسات االقتصادية  آامًالإدماجًا  هاضمان إدماج أهداف العمالة واستراتيجيات
أفضل ضمن األطر بصورة أهداف العمالة توضيح وقد تضمن ذلك . واالجتماعية الوطنية

، ووضع )لحد من الفقرل الوطنية ستراتيجياتالأو ا/والخطط اإلنمائية الوطنية (اإلنمائية الوطنية 
وتكون مدعومة بالبحوث  اسة،يسال من مجاالت سياسات شاملة للعمالة تجمع بين عدة مجاالت

  . مةتصميم السياسات ومواجهة األز علىلهيئات المكونة والمساعدة اوبناء قدرات 

  الوساطة في نقل المعارف
البحوث  ، على تعزيزمنظمة العمل الدولية من خالل شبكات وشراآات مختلفة دأبت . ٢٤٧

 ،٢٠٠٥ومنذ سنة . )١- ٥اإلطار ( بالعمالة وأسواق العمل تعلقةالموجهة نحو السياسة العامة والم
لقيت قبوًال حسنًا  ،في اإلقليم "العمل واالتجاهات االجتماعية"أصدر المكتب عددًا من تقارير 
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على حد  الفرعي والوطنيعلى المستويين اإلقليمي  المماثلة وأدت إلى صدور المزيد من التقارير
للجهود الوطنية، مما يجعل من العمالة  وتشكل دعمًاوتقدم هذه التقارير بيانات وتحليالت . سواء

 .في السياسات االقتصادية واالجتماعية محوريًاعنصرًا 

  ١- ٥اإلطار 
  معوقات النمو في نيبال

باالشتراك مع مصرف التنمية اآلسيوي ، ٢٠٠٩ـ  ٢٠٠٨أجرت منظمة العمل الدولية في الفترة 
والية  وآانت. دراسة لتحديد المعوقات الرئيسية للنمو في نيبال ،التنمية الدولية في المملكة المتحدة وإدارة

أجرت وقد المتصلة بجانبي العرض والطلب في سوق العمل،  قضايامنظمة العمل الدولية النظر في ال
وتجسدت المعوقات الرئيسية من وجهة نظر . منشآت القطاع الخاص فيبشأنها دراسة استقصائية 

. وال سيما الكهرباء والنقل البنية التحتية ـعدم آفاية ويليه أصحاب العمل في عدم االستقرار السياسي 
. النزاعات الصناعية وتدني مستوى المهارات وقوانين العمل القائمة وتمثلت المعوقات األخرى في

في وخلص تحليل منظمة العمل الدولية إلى أن هذه المعوقات ليست ملزمة وال دائمة، وال سيما أن البلد 
وآان للدراسة تأثير ملحوظ على النقاش السياسي . إلى استقرار سياسي أآبرفي الوقت الحاضر  طريقه

  .اآلن عدد من اإلصالحات بدعم من منظمة العمل الدولية ويجرينيبال،  الدائر في

  األطر اإلنمائية
للعمالة المنتجة  آبرىأولوية ة، بدعم من منظمة العمل الدولي ،منحت الدول األعضاء . ٢٤٨

على سبيل المثال األولوية لخلق الوظائف  الصينفقد أعطت . والعمل الالئق في خططها اإلنمائية
سياسات سوق  مل على تعزيزاالقتصادية الخاصة بها، وهي تعوفي عملية التنمية االجتماعية 

العمل الالئق سية الحادية عشرة على العمالة وافي خطتها الخم الهندوتشدد . العمل النشطة
 ،وبالمثل). ٢ـ٥اإلطار (باعتبارهما شرطين مسبقين لتحقيق النمو الشامل والتنمية االقتصادية 

المتوسطة األجل  الجديدة العمالة عنصرًا أساسيًا في خطتها اإلنمائية إندونيسياجعلت 
األولوية لخلق الوظائف في خطتها  الجمهورية العربية السوريةومنحت ). ٢٠١٤ـ٢٠١٠(

حددت أهدافًا إلعادة تنظيم سوق العمل آجزء من مجموعة و، )٢٠١٠ـ٢٠٠٦(سية االخم اإلنمائية
االقتصاد غير المنظم ورفع ب االرتقاء مع الترآيز على ـ إصالحاتها االجتماعية واالقتصادية

ئق األولوية للعمل الال ،"أمم متحدة واحدة"في برنامجها المشترك  باآستانومنحت . إنتاجية العمل
، من خالل الورقة الثانية الستراتيجية الحد من الفقر، بنغالديشورآزت آل من . والعمالة المنتجة

االستعراضات  تساهم، فيتناموفي . ، من خالل خطتها اإلنمائية، على العمالة المنتجةنيبالو
القادمة االقتصادية والخطة االجتماعية  رشادإ فيالمواضيعية للمجاالت السياسية الرئيسية 

)٢٠٢٠-٢٠١١.( 

  ٢- ٥اإلطار 
  صياغة سياسة العمالة في الهند

تسعينات، ولكنها ال تزال تواجه تحديات الشهدت الهند زيادة مطردة في النمو االقتصادي منذ أوائل 
وشرعت الحكومة ابتداًء من سنة . هائلة في مجال خلق وظائف منتجة، وخصوصًا في القطاع المنظم

هذه  وأسفرت. ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في صياغة أول سياسة وطنية للعمالة في الهند٢٠٠٨
مع طائفة واسعة من  بانتظاماجتماعات ثالثية موسعة عقد و فريق مشترك بين الوزارات العملية عن إنشاء
سياسية  وثائق في أشكال مختلفة منها مثًالوقدمت منظمة العمل الدولية المساعدة . أصحاب المصلحة

. ئة والمتعلقة بآسيا والمحيط الهادالعمل الصادرة عن منظمة العمل الدولي وثائقآجزء من سلسلة  ُقدمت
سياسات  ؛السياسات القطاعية ؛سياسات االقتصاد الكلي: المواضيع التاليةب معنيةلة وُأنشئت أفرقة عام

وتتألف األفرقة من الوزارات . العامالت النساء قضايا ؛تنمية المهارات ؛تنمية المنشآت ؛أسواق العمل
ي السياسات ومجموعات واضعوممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل و الوالياتالحكومية وحكومات 

ونسقت وزارة العمل والعمالة ومنظمة العمل . المجتمع المدني ووآاالت األمم المتحدة وأآاديميين بارزين
 فيعليه  للتعليق ، الذي ُنشروصاغت مضمون مشروع سياسة العمالة ،الدولية توصيات هذه األفرقة

خطة ب مرفقًاومشروع السياسة . واألمم المتحدةالمواقع الشبكية التابعة للحكومة ومنظمة العمل الدولية 
 هذا المشروع قدمدخال التحديثات النهائية عليه، ومن المحتمل أن ُيإلالحكومة  معروض اآلن على عمل،

  .من أجل اعتماده قريبًاإلى البرلمان 

 منحت الدول األعضاء
للعمالة  آبرىأولوية 

المنتجة والعمل الالئق 
 في خططها اإلنمائية
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  ٣- ٥اإلطار 
  صياغة سياسة العمالة في األردن

ومع ذلك، . ٢٠٠٨األزمة االقتصادية في سنة وقوع ة شهد األردن فترة من النمو االقتصادي إلى غاي
معظمها  وآان، اتمتدنية النوعية ومنخفضة المهار وظائف، حتى خالل تلك الفترة الجديدة آانت الوظائف

وشرعت الحكومة في سنة . ونتيجة لذلك ظلت معدالت البطالة مرتفعة. العمال المهاجرين من نصيب
هذه  وأسفرت. بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في صياغة أول سياسة وطنية للعمالة في األردن ٢٠٠٦

واسعة من مع طائفة بانتظام  اجتماعات ثالثية موسعةعقد فريق مشترك بين الوزارات و العملية عن إنشاء
وعملت منظمة العمل الدولية مع جميع أصحاب المصلحة على تحديد المجاالت ذات . أصحاب المصلحة

  .األولوية
التماسك االجتماعي وسوق عمل تأمين آليات لضمان خلق وظائف منتجة و السياسةويقدم مشروع 

ن معالجتها ويبين الغايات تعييالرئيسية التي  العمل ويحدد تحديات. شامل لجميع المواطنين األردنيين
عالوة على ذلك، تضع . كل واحدة منهالاستراتيجيات محددة ورئيسية  يةسياساستجابات  ويضعواألهداف 

  .السياسة آليات للتنفيذ والرصد والتقييمهذه 
السياسات االقتصادية لتوسيع نطاق : هي ،وتتضمن األولويات السياسية ثالث دعائم رئيسية للعمل

ومن . ؛ ظروف العمل والحقوق والحوار االجتماعيهاومؤسسات هاسياسات سوق العمل وبرامج؛ لالعم
  .المتوقع وضع خطة عمل لمتابعة هذه العملية

  السياسات والبرامج الوطنية
باإلضافة إلى ما منحته الحكومات من أولوية للعمالة المنتجة في خططها واستراتيجياتها  . ٢٤٩

وعلى . تعزيز العمالةلعدت خصيصًا مدت سياسات وبرامج عمالة ُأاإلنمائية الوطنية، فإنها اعت
الذي يوفر إطارًا قانونيًا لتعزيز  ،قانون تعزيز العمالة ٢٠٠٧في سنة  الصينسنت  ،سبيل المثال
الوطني لضمان العمالة  قانونًا تاريخيًا هو القانون ٢٠٠٥في سنة  الهندواعتمدت . نمو العمالة

الحقًا في ثم نّفذ مقاطعة من أشد المقاطعات فقرًا،  ٢٠٠في  ٢٠٠٦سنة  أوًالفذ الذي ُنالريفية، 
على يوم عمل لكل عائلة في المناطق الريفية  ١٠٠وفر مما  ـ ٢٠٠٨جميع مقاطعات البلد في سنة 

في مقاطعات محددة مخططًا وطنيًا  نيبالآما نفذت . الزراعةفي قطاع الحد األدنى لألجور  أساس
 .اليد العاملةاألشغال العامة آثيفة  بمزيد من التفصيل ٧يناقش الفصل آما . ة الريفيةلضمان العمال

وضع سياسات شاملة  على السعي إلى اليمنو فيتنامو األردنو العراقو الهند دأبتو . ٢٥٠
سياسات القطاعية وتنمية المهارات وال ترآز على االقتصاد الكلي ،عمالةبشأن الومتكاملة 

خطة عمل وطنية  ٢٠٠٨في سنة  ماليزيات وسّن. وتنمية المنشآت لنشطةوسياسات سوق العمل ا
معالجة طلبات سوق العمل سريعة واستهدفت هذه الخطة ، )٢٠١٠ـ٢٠٠٨(من أجل العمالة 

في  باآستانووضعت . وخفض االعتماد على اليد العاملة األجنبية التغير وزيادة القدرة التنافسية
وقامت . ستها الوطنية للعمالة واستراتيجيتها الوطنية للمهاراتالصيغة النهائية لسيا ٢٠٠٨سنة 
بشكل  لشبابالتي تستهدف ابصياغة استراتيجيات العمالة  الفلبينو إندونيسياو سري النكاو نيبال
ودعمت منظمة العمل الدولية وضع هذه السياسات والبرامج الوطنية من خالل تقديم . خاص

م الدعم التقني في إطار صندوق ّد، ُقالفلبينوفي . الخبرة بشأن قضايا العمل والمشورة السياسية
تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بالشباب والعمالة 

  .جرةواله
بشأن  ٨انظر الفصل (أيضًا في تعزيز عمالة الشباب  الدولية وساهمت منظمة العمل . ٢٥١

من خالل التوعية  ـوالعمل الالئق للمسنين ) القضاء على عمل األطفال وخلق الفرص للشباب
وأجرت على سبيل المثال دراسات في . القضايا الراهنة والناشئة بخصوصوتقاسم المعارف 

من أجل إبراز القضايا ذات الصلة بالعمل  تايلندو سري النكاو سنغافورةو يابانالو الهندو الصين
 .لمسنين، وأوصت بوضع السياسات المالئمةلالالئق 
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  االستجابة لألزمة
، األطول أجًال البالغة األهميةقضايا المعالجة مشغولة باألعضاء  بينما آانت الدول . ٢٥٢
 األزمة في مواجهة تها، إجراءات لصون العمالة وحمايمن منظمة العمل الدوليةدعم ب اتخذت

استجابة لطلبات محددة،  ةالوطني المستوياتعلى  المكتبعمل و. ةالمالية واالقتصادية العالمي
بشكل متزايد عمل وبناء القدرات، في حين  يةتقديم المشورة السياسلعمل على المستوى اإلقليمي و

وآان من بين . مع المنظمات اإلقليمية واألمم المتحدة والمؤسسات األخرى متعددة األطراف
 تلتحليالمن حيث إجراء اقدرة الهيئات المكونة  األولويات الرئيسية منذ بداية األزمة تعزيُز

من التقييمات  الحكومات عددًا أجرت، العمل الدولية منظمةبدعم من و .يةالمشورة السياستقديم و
آما هو الحال  -ستجابات السياسة الفي الحوارات الثالثية الوطنية وتصميم ا ساهمتالسريعة التي 

 سري النكاو الفلبينو باآستانو نيبالو األردنو ندونيسياإو الهندو الصينو آمبودياو بنغالديشفي 
في مواجهة وإجراءات مبادرات من في اإلقليم  اتالنقابالمنظمة ما قامت به  تودعم. فيتنامو

 ضمانبهدف وذلك  ،العمالةفي مجال ة يالحكوم اتسياسالتدابير للتأثير على  توخيًا إليجاداألزمة 
 .والتقليل من البطالة الحاليةالوظائف 

ممكن تحقيق أقصى قدر إلى  جميع هذه األنشطة فيوآانت منظمة العمل الدولية تهدف  . ٢٥٣
لعمل الالئق لالبرامج القطرية و لفرص العملالميثاق العالمي و، ةمن التآزر بين االستجابة لألزم

 .)٤ـ٥اإلطار ( تنفيذها الجاري

  ٤ـ٥اإلطار 
  الميثاق العالمي لفرص العمل في آسيا والمحيط الهادئ

وتساعد منظمة العمل الدولية . برنامج العمل الالئق على األزمةيطبق الميثاق العالمي لفرص العمل 
  .الهيئات المكونة على تنفيذ التدابير السياسية المنصوص عليها في الميثاق

أدرج مكتب منظمة العمل الدولية اإلقليمي للدول العربية هذه  - لتشغيلل برنامج العمل العربي 
  .٢٠١١-٢٠١٠التوجهات في برنامجه وخطة عمله لفترة السنتين 

ـ طلب وزراء العمل والشرآاء االجتماعيون في  العمل الالئق من أجل خطة عمل المحيط الهادئ 
 منطقة، إدراج )٢٠١٠(العمل الالئق عدد من بلدان جزر المحيط الهادئ، في بيان بورت فيال بشأن 

المحيط الهادئ على سبيل األولوية، في برنامج الدعم في إطار الميثاق العالمي لفرص العمل الذي 
 . اعتمدته منظمة العمل الدولية

في اجتماع لرابطة أمم  ٢٠٠٩ساهمت منظمة العمل الدولية سنة  - رابطة أمم جنوب شرق آسيا 
الهيكل الثالثي والحوار "بشأن  ،ورعته وزارة القوى العاملة في سنغافورة نظمته ،جنوب شرق آسيا

 ."االجتماعي وتدابير معالجة االنكماش االقتصادي
جمع الوفود  ٢٠٠٩في طوآيو سنة  إقليميًا عقدت منظمة العمل الدولية اجتماعًا - دعم القطاعات 

لتبادل الخبرات في مجال استخدام الحوار الثالثية لقطاع صناعة السيارات من جميع أنحاء اإلقليم 
  .من األزمة آبيرًا االجتماعي لصياغة االستجابات السياسية بغية إنعاش صناعة تضررت تضررًا

 : مع فرادى البلدان مثل أيضًا المكتبوعمل 
نظمت وزارة الموارد البشرية والضمان االجتماعي، بدعم تقني من منظمة العمل الدولية،  - الصين 

وآان هدف الحلقة . ٢٠١٠حلقة دراسية بشأن الترويج للميثاق العالمي لفرص العمل والعمالة في 
ت الدراسية الترويج للميثاق العالمي لفرص العمل على المستوى الوطني وتقوية الروابط بين سياسا

خبراتها في  لتتقاسملتسعة بلدان في آسيا والمحيط الهادئ  آما شكلت محفًال. االقتصاد الكلي والعمالة
 .واالستجابة لألزمة المالية العالمية استجابة فعالة الميثاق تنفيذ

بالتعاون مع الوزارة المكلفة بتنسيق الشؤون االقتصادية، أنجزت منظمة العمل الدولية  - إندونيسيا 
، واستعانت بنظام للرصد من أجل تقييم تأثيرات عنصر البنية التحتية في رزمة الحوافز سريعًا قييمًات

وستستضيف الحكومة قمة تهدف إلى اعتماد ميثاق وطني لفرص العمل . ٢٠٠٩االقتصادية لسنة 
. تضعفينلعمال المسلتشمل ابغية تعزيز المهارات وروح المبادرة وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية 

تحديث برنامج إندونيسيا القطري للعمل الالئق وسيتضمن إجراء مشاورات  ،٢٠١٠ويجري في 
 .بشأن الميثاق العالمي لفرص العمل

لسوق  سريعًا أنشأت الحكومة لجنة رفيعة المستوى لمعالجة أثر األزمة، وأجرت تقييمًا - األردن 
للحوار بين الحكومة  منبرًا ويشكل المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي أنشئ مؤخرًا. العمل

البرنامج القطري  ويجرى اآلن وضع المرحلة الثانية من. والشرآاء االجتماعيين والمجتمع المدني
ُتعّد منظمة  ،٢٠١٠في أوائل سنة  تقييم سريع آلثار األزمة على األردنوبعد إعداد . للعمل الالئق

  .للسياسات والتدخالت العمل الدولية استعراضًا
 

آان من بين األولويات 
الرئيسية منذ بداية 

قدرة  األزمة تعزيُز
من الهيئات المكونة 
 تلتحليالحيث إجراء ا

المشورة تقديم و
 يةالسياس
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  )تتمة( ٤ـ٥اإلطار 
  الميثاق العالمي لفرص العمل في آسيا والمحيط الهادئ

 ،األولويات لتشمل االستجابات لألزمة جرى تكييفوفي إطار البرامج القطرية للعمل الالئق الحالية، 
 :آما هو الحال في البلدان التالية

تعمل منظمة العمل الدولية مع الحكومة على إصالح نظام التدريب لتحقيق انتعاش غني  -  بنغالديش  
وعقب إجراء منظمة العمل الدولية لدراسة بشأن المهارات، بدأت الحكومة في تنويع . بالوظائف

 .التي تقدمها للمهاجرين ،برامج التدريب على المهارات
من إطار أآبر لتحسين الحماية االجتماعية  قام استجابة لألزمة جزءًاـ تشكل المشاريع التي ُتآمبوديا  

وأجرت منظمة العمل الدولية، باالشتراك مع معهد دراسات . ووضع شبكة وطنية لألمان االجتماعي
ودعم المكتب استراتيجيات العمل للحساب الخاص . ألثر األزمة سريعًا التنمية في آمبوديا، تقييمًا

اع المالبس المسرحين، وقدم المشورة التقنية فيما يخص البنية التحتية الكثيفة العمالة لفائدة عمال قط
آما دعم النقابات العمالية في الترويج للحرية النقابية والمفاوضة . وإنشاء مراآز عمل إقليمية

 وُنظم عدد من الدورات. الجماعية آوسيلة لحماية العمالة وتحسين ظروف العمل في قطاع النسيج
التدريبية لنشر الممارسات الجيدة للمفاوضة الجماعية، وُطبعت اتفاقات المفاوضة الجماعية 

باإلضافة إلى ذلك، أجرت منظمة العمل الدولية ومنظمة . النموذجية وُوزعت على أعضاء النقابات
الشعب األسترالي من أجل الصحة والتعليم والتنمية في الخارج دراسة عن عمال قطاع المالبس 

واستجابة . المسرحين الذين بحثوا عن العمل في صناعة الجنس لمواجهة األزمة االقتصادية
لالحتياجات المحددة في الدراسة، قدم مشروع تعليم العمال في آمبوديا المساعدة التقنية والتدريب 
لفائدة اتحاد عمال األغذية والخدمات، الذي يشجع على تحسين ظروف العمل وتعزيز الصحة 

 .المة المهنيتين للعاملين في مجال الترفيهوالس
من أجل أن  للعمل الوطنية الوآالةتجري إعادة توجيه مشروع لمنظمة العمل الدولية يدعم  - لبنان 
أخذ في االعتبار االحتياجات المتغيرة للباحثين عن العمل والوافدين الجدد إلى سوق العمل والعمال ت

منظمة المساعدة التقنية لوزارة العمل إلجراء إصالح شامل لنظام آما تقدم ال. المهاجرين العائدين
  .الضمان االجتماعي

وتوفر اإلطار لما تقدمه  البرنامج القطري للعمل الالئق ُتعد االستجابة لألزمة أولوية في -  باآستان 
انتعاش قائم منظمة العمل الدولية من دعم للهيئات المكونة من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات لتحقيق 

  .على العمالة في مرحلة ما بعد األزمة

ما فيو. للهيئات المكونة شامًال دعمًا ةالعمل الدولي منظمة ت، قدممنغولياو ندونيسياإفي و . ٢٥٤
عن التعاون الثالثي إذ أسفر المكونة، ل تقوده الهيئات مثايتعلق األمر هنا ب ـ إندونيسيايخص 
آما  .التدريب وبناء القدراتفي مجالي دعم القدمت منظمة العمل الدولية  ـ خطة عمل مشروع

المهارات المتخذة في مجالي المبادرات أثر العمالة، وعلى زمة أثر تدابير التصدي لأل متقّي
ميثاق من الفوائد مالحظة  ويمكن أيضًا. لدعم الدوليحشد ا إضافة إلى محاولة ،وسياسة العمالة

متكاملة  بحوثتصميم  ؛تقديم مساعدة تقنية متكاملة :ما يلي على المكتبحيث تعزيز قدرة 
تعزيز  ؛تحسين األدوات التحليلية ؛السياسات اتساقتعزيز  ؛تعزيز الهيكل الثالثي ؛هاوتنفيذ

 .الحوار بشأن السياسات

  تعزيز القدرة التنافسية واإلنتاجية 
 المنشآتمن خالل تنمية 

زيادة القدرة عليه من أجل الترآيز الذي ينبغي  الثاني مجالال يه تنمية المنشآتإن  . ٢٥٥
 وتنمية قطاعمن خالل تشجيع روح المبادرة  بارزةنتائج  توقد تحقق. التنافسية واإلنتاجية

تحسين بيئة من خالل و على وجه الخصوص، لنساء والشبابـ لفائدة ااألعمال والخدمات المالية 
على نحو ، بعت برامج دعم المنشآتاّتو. فضل الممارسات في مكان العملأل والترويج العمل
استهداف عبر  ـوظائف أآثر وأفضل جهود خلق متكاملة ومتعددة األبعاد لتعزيز  ًاهجُن ،متزايد

 في مثًالهج ناجحة وآانت هذه الُن. جهد نفسهالالجزئي والمتوسط والكلي آجزء من المستوى 
 يتمتع فيهاالتي ال  بالغة الصغرو الصغيرة المنشآتاالجتماعية في  والحماية العمالةتعزيز 

 عبرإلى حماية  وهذا يعني أنهم بحاجة المنشأة، صعيدالتأمين على بأصحاب العمل والعمال 
 .السياسات االجتماعية على الصعيد الوطني
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  الناشئة إقامة المشاريع
من برامج  واحدًا "مشروعك نوتحس تبدأ آيف"ال يزال برنامج منظمة العمل الدولية  . ٢٥٦

 العراقو الصين وقد ُطبق هذا البرنامج في بلدان منها مثًال. في اإلقليم األآثر تطبيقًا روح المبادرة
 سريو قطرو الفلبينو الجديدة غينيا بابواو نيبالو الديمقراطية الشعبية جمهورية الوو األردنو

روح المبادرة ل الترويجأصبح و. المحيط الهادئدول جزر د من وعد فيتنامو ليشتيـ تيمورو النكا
انظر ( بشكل سلسإلى العمل  المدرسة ينتقلوا من آيلشباب استراتيجية رئيسية في صفوف ا

 ).٨الفصل  مالة الشباب فيالخاص بع الجزء أيضًا

  ندونيسياإ -  الصورة زاي
 ."شرآةالعمل من العلى عرض  تحصلعندما  ما بعدها سعادةشعرت بسعادة "

، آوبانغ، إندونيسياعامًا ١٨نيكوديموس نيزا، 
ترك المدرسة ُيطلق عليه على سبيل المالطفة، إلىأو نيكو آما  نيكوديموس نيزا، اضطر

في ترّبى هو وأشقاؤه الخمسة، من عمره الثامنةوهو في الده و وفاةبعد و. بعد دراسته االبتدائية
 .ندونيسياإفي  ةشرقيالا مقاطعة نوسا تنغارفي قرية نائية حضن عمه في 

.التكاليف ولكن عائلتي ال تستطيع تحمل. دراستي في أن أواصل لقد رغبت فعًال"وقال 
هـاسم لمـلتعي لـمجتمعز ــي قريتي مرآـف ئـنشُأدما ـعن رًاـأخيتي فرصى ـلت علـوحص

"PKBM Sonaf Marthin". 
دورةلعدة أشهر قبل أن ينضم إلى  "مشروعك وتحسن تبدأ آيف" ببرنامجنيكو  والتحق

وضعتمرآز التعلم و ُأسس وقد. ٢٠٠٩ هيولي /تموزتدريب المهني في صنع األثاث في لل
والتدريب بالتعليم مشروعها المتعلقتدريب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار البرامج 
روح المبادرةتعلمت الكثير واآتسبت مهارات "وقال  .الشباب عمالة ألغراض المهارات على

 ."من مرآز التعلم
ب فيلتدرلفرصة  علىخمسة طالب آخرين ونيكو  حصل بعد االنتهاء من التدريب،و
وقد. صنع األثاثفي مجال  هلتعزيز مهارات ،خاصة في آوبانغ ةشرآ وهي، CV Abel شرآة
منذ ذلك ظل يعمل هناكو. وظيفة فمنحهه العالية ومهارات الممتازعمله بالمشرف عليه  ُأعجب
  .الحين

لقد. شرآةالعمل من العلى عرض  تحصلعندما  ما بعدها سعادةشعرت بسعادة "وقال 
منظمة العمل الدولية المهارات التي يمكنني استخدامها الذي قدمتهالبرنامج التدريبي اآتسبت من 

،"بعملي ر في نفسي عندما أقومأآبثقة آما آسبت . الئق بشكل عملالللعثور على وظيفة و
إذ سيحاول الحصول على شهادة ،٢٠١٠مارس  /آذار في تعليمهسيواصل نه أ افضوأ
 .اإلعدادية المدرسة يعادل النظامي غير للتعليم حكومي برنامج وهو ـ "باء المجموعة"

إلى قريته أن يعودقبل إضافية سب مهارات تكيل ور أخرىهشيعتزم مواصلة العمل لعدة و
ةوظيفأنني حصلت على  علمتعندما  جدًا آانت عائلتي فخورة"وقال . الخاص ويقيم مشروعه

إلى أن يعودهو  إذن حلمهوأضاف أن  ."ما أنجزتهب فخورة هي أيضًاقريتي  تكونوآمل أن . هنا
وقال. والنهوض بهوخبرته من أجل بناء االقتصاد المحلي  همعارفويشاطر اآلخرين قريته 

  ".ًالى مستقبل أفضل لنا جميعالوصول إريد أ"

 الصينففي . الكوارث بعدفي برامج التعافي  هاحانج تدابير تعزيز روح المبادرة وأثبتت . ٢٥٧
 المناطق المتضررة من الزلزال فىفي وزارة الموارد البشرية والضمان االجتماعي ، أطلقت مثًال

عن في غضون سنة واحدة،  ،الذي أسفر" مشروعك وتحسن تبدأ آيف"برنامج  سيشوان مقاطعة
من ، منظمة العمل الدولية وأقامت. وظائف ١٤١٠٧ صغير وخلق مشروع ٢٤٠٠ثر من إنشاء أآ

خالل هذا المشروع، شراآة جديدة مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
 .طق المتضررة من الزلزالفي المنا ٢٠١٠ سنةالصغيرة في  المشاريعمواصلة دعم تنمية  بهدف
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  تمكين المرأة
لمرأة من خالل تشجيع روح المبادرة االمكانيات ل برامج منظمة العمل الدوليةمنحت  . ٢٥٨

النساء احتياجات  التي تراعيتطبق هذه البرامج السياسات واألدوات و .والمساواة بين الجنسين
 إقامة المشاريعالتدريب على تشمل  أي أنها -  شموليمنظور  وتستند إلىمختلفة ال والرجال

على  التشديدو تمانوالحصول على االئ بأسعار معقولةوالحصول على المشورة في إطار المتابعة 
، على سبيل آمبوديافي ف. المساواة بين الجنسين ، إضافة إلىيالتمكين االقتصادي واالجتماع

من منظمة العمل  ًادعمالتي تلقت المجتمع المدني،  ومجموعاتالمثال، زادت الوآاالت الحكومية 
 المشاريع في اإلناث نسبةرفع  مما - فائدة النساءل إقامة المشاريعالتدريب على من برامج الدولية، 

جمهورية الو في و. ٢٠٠٩ سنةفي المائة  ١٠٫٨إلى  ٢٠٠٦ سنةفي المائة  ٦٫٤المسجلة من 
البيئة  تنصغر حّسبالغ اللتمويل لالوس لوائح جديدة  مصرف وضع، الديمقراطية الشعبية

في من النساء المشاريع  المحلي لفائدة أصحاب جتمعاالدخار واالئتمان القائمة عل الم لمخططات
تاميل نادو، بدعم من منظمة  مقاطعة النقابات الوطنية في، وضعت ندالهفي و. المناطق الريفية

تمكين المرأة من خالل المزيد من المشارآة في ل لمساواة بين الجنسينلالعمل الدولية، سياسة 
 باإلضافة إلى ذلك، سعت نقابات العمال. قابات العمال وفي المجال العامصنع القرار في ن مراآز
برامج من  االستفادة ،النساءوال سيما ، المنظماالقتصاد غير في لريفيين لعمال ال ضمنت أن إلى

حكومية البرامج الالصغر وبالغ وخطط التمويل  الضمان االجتماعيوالحماية االجتماعية 
 تّم تعزيز، نيبالو آمبوديافي و. هنمهارات تنميةمن خالل  النساء البرنامجساعد  آما. مختلفةال
أعضائها بما يضمن إعطاء أولوية قصوى لجهود  مشترآة وتدريبال النقابية النسائيةلجان ال
 .في برامج النقاباتلتصدي للتمييز القائم على نوع الجنس ا

  األعمالتحسين بيئة 
في مقاطعة بينه فوك ف. األعمالالدول األعضاء بعض التقدم في تحسين بيئات أحرزت  . ٢٥٩

 شبابيك موحدةالقطاعين العام والخاص وإنشاء لية بين أآثر شموحوار أدى إرساء  ،مثًال فيتنام يف
 لبنانفي و. أربع مراتبالمسجلة  المنشآتعدد  إلى زيادةالتراخيص منح و المنشآتلتسجيل 

تقييمات لبيئة األعمال أدى إجراء ، الجمهورية العربية السوريةو السعوديةالمملكة العربية و
 تجّلت، لبنانفي و. المعنيةحوار بشأن السياسات إرساء  إلى الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للمنشآت

تدابير التخليص الجمرآي صعبة، والالخروج ودخول الإجراءات  في المشاآل الرئيسية
المملكة وأفادت . عمليات طويلة ومعقدةعبر  عاتاوتسوية النز إنفاذ العقودو، المرهقةالضريبي و

 .مشابهة وجود معوقاتعن  ةالجمهورية العربية السوريو العربية السعودية
قدرات اإلدارات  على بناءمنظمة العمل الدولية  دأبتلتحقيق النتائج المذآورة أعاله، و . ٢٦٠

الخدمات ومقدمي األعمال  ، إضافة إلى مقدمي خدمات تنميةالعمل أصحابومنظمات  الحكومية
أدوات المنظمة وفرت  ،لهذا الغرضو. وأصحاب المشاريع المنشآتمساعدة ، وذلك بهدف المالية

 الصغربالغة من األميين من أصحاب المشاريع  -آاملة من الفئات المستهدفة  طائفةتدريب تغطي 
 .نحو النمو هةأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموج إلى

شراآات بين القطاعين العام والخاص على  إرساءينطوي الكثير من هذا العمل على و . ٢٦١
فإن بعض وظائفها، تأدية الالمرآزية في  انتهجتمن الحكومات  الكثيروبما أن . المستوى المحلي

تعزيز الحوار االجتماعي والتعاون بين  يتجلى فيعمل منظمة العمل الدولية من  آبيرًا جانبًا
وتعزيز روح المبادرة  القيمتطوير سالسل بهدف  المستوى المحليعلى أصحاب المصلحة 

وقد . وظائفالوخلق  ،حفز النمو االقتصادي المحليأن ت ملالتي ُيحتوالمهارات في القطاعات 
تسخير القدرات المحلية من أجل  علىساعد إذ ي ـ األزمةفي فترات  أهميتهله  األمر هذا ثبت أن

آما . الحلول البيئية، وذلك عبر حلول منها واالبتكار ةعيشمالسبل نعاش وإ لألزمةاالستجابة 
 القيموتحليل سلسلة  التدريب على التنمية المحليةلعمل من خالل ادعمت منظمة العمل الدولية هذا 

 نيبالو لبنانو العراقو ندونيسياإآما هو الحال في  - الحوار بين القطاعين العام والخاص إرساء و
 .نامتفيو) ٥-٥اإلطار ( سري النكاو الفلبينو

  

برامج منظمة منحت 
االمكانيات  العمل الدولية

لمرأة من خالل تشجيع ل
روح المبادرة والمساواة 

 بين الجنسين
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  ٥ـ٥اإلطار 
  في سري النكا  Enter-Growthمشروع

إن دعم تنمية المنشآت بشكل فعال من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من أوجه التآزر وخلق المزيد 
وقد انتهج . من فرص العمل يتطلب تدخًال طفيفًا ونهجًا مدروسًا بعناية ينظم ترتيب التدخالت عبر الزمن

، هذه االستراتيجية لخلق بيئة )٢٠٠٩-٢٠٠٥(التابع لمنظمة العمل الدولية  ،Enter-Growthمشروع 
وبفضل هذا . أعمال أآثر مالءمة وتحسين فرص الوصول إلى السوق وزيادة قبول ثقافة روح المبادرة

منشأة صغيرة في أربع مقاطعات على االئتمانات أو أنواع أخرى من الخدمات  ٧٤٠المشروع، حصلت 
في المائة من الشرآات  ٦٣منشأة جديدة على األقل، وارتفعت بشكل آبير مبيعات  ٨٠٠شئت المالية، وُأن

. رابطة من رابطات األعمال، منها رابطات ُأعيد تنشيطها وأخرى ُأنشئت حديثًا ٢٦آما ظهرت . القائمة
 ١٥نسبة ، عن زيادة إجمالية في فرص العمل ب٢٠٠٩وأفادت دراسة استقصائية لتقييم األثر أجريت سنة 

  .في المائة

  العمل في مكان المسؤولة الممارسات
 اعتمدت األعضاء الدول من آثير في المنشآت أن هو المهمة األخرى اإلنجازات من . ٢٦٢

 لقوانين لالمتثال جاهدةتسعى  المنشآت بعض زالت وما. تدريجية في مكان العمل ممارسات
مضايقة و األطفال عمل على تنطوي التي الحاالت ذلك من ويتضح - السلوك ومدونات العمل

على  الدولية العمل منظمة ولذلك، دعمت. اإلنتاج الخطرة وعمليات المنتجات وآذلك النقابات،
 ضمان إلى الرامية جهودها في الشرآاء من وغيرها المكونة والهيئات الحكومات الصعيد الوطني

 قاد ،فيتنامو سري النكاو الهند وفي. وظائفها وجودة التنافسية قدرتهابتحسين  المنشآت قيام
 الممارسات وفي غاية األهمية بين وثيقة وجود صلة أثبت الذي ،المصانع برنامج تحسين المكتب
النقابية  األنشطة أيضًا دعم المكتب ،فيتنام وفي. واإلنتاجية العمل وجودة العمل مكان في الجيدة
 ولكن األجور، ارتفاع إلى أدى مما الجماعية فحسب، المفاوضة لم تسفر عن إبرام اتفاقات التي

 الشعبية الديمقراطية الو جمهورية وفي. اإلنتاجية وزيادة العمل ظروف تحسين عن أسفرت أيضًا
 ،األردن وفي. العمل لقانون أفضل ولفهم األساسية العمل لمعايير العمل أصحاب رّوج ،الصينو

 الغرفة تنفذه الذي ،"مشروعك وّسع" برنامج في المشارآة الشرآات من المائة في ٦٠تمكن 
من  المائة في ٩٦ أن حين في والنساء، للرجال جديدة من خلق وظائف األمريكية، التجارية
 بالتعاون الدولية، العمل منظمة وضعت وقد. العمل ظروف وحّسنت من األجور زادت الشرآات

العمل  مكان في اإليدز /البشرية المناعة نقص فيروسبشأن  برامج الثالثية، المكونة الهيئات مع
 سريو الفلبينو نيبالو الشعبية الديمقراطية الو جمهوريةو إندونيسياو الهندو الصينو آمبوديا في
 الطارئة المتحدة الواليات رئيس وخطة األمريكية، العمل وزارة من بدعم فيتنامو تايلندو النكا

 المعني المشترك المتحدة األمم بالبرامج التابعة لبرنامج التعجيل وصناديق اإليدز، من لإلغاثة
 .األخرى المانحة والجهات اإليدز،/ البشرية المناعة نقص بفيروس

  للشرآات االجتماعية المسؤولية
 منظمة دعمت اإلقليم، في للشرآات االجتماعية بالمسؤولية المتزايد لالهتمام نظرًا . ٢٦٣
 اإلمداد سالسل طول على سيما وال للشرآات، االجتماعية المسؤولية أنشطة الدولية العمل

 نقابات مع مثًال وبالتعاون. آسيا شرق جنوب أمم رابطة ذلك في بما آخرين، شرآاء مع وبالتعاون
للشرآات عبر أنشطة منها  االجتماعية للمسؤولية الدولية العمل منظمة ، رّوجتالهند العمال في

 باليوم النسيج، واحتفال عمال الشاي لعمال النظيفة المالبس تنظيم حملة على وجه الخصوص
بالتعاون مع  للشرآات االجتماعية للمسؤولية المنظمة رّوجت ،الصين وفي. للشاي العالمي
 رائد برنامج وُوضع. الصينفي العمل  أصحاب واتحاد والمالبس للنسيج الصيني الوطني المجلس
وشمل  ومتوسطة في قطاع النسيج، صغيرة منشأة ٣٠ في العمل مكان في بالممارسات لإلرتقاء

 .للبيئة المؤاتية اإلنتاج وعمليات االجتماعي السلوك لمدونات البرنامج الترويج

 من آثير في المنشآت
 األعضاء الدول

 ممارسات اعتمدت
تدريجية في مكان 

 العمل
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  المتكاملة البرامج
 على األثر لزيادة المتكاملة التقني التعاون على برامج الدولية العمل منظمة تزايد اعتماد . ٢٦٤
هذه البرامج مجتمعة نتائج  وتحقق متكاملة وترتبها، تدخالت البرامج هذه وتجمع. الوظائف خلق

 الدولية مثًال العمل فقد سعت منظمة. على مدى ُبعد وحيد أفضل من البرامج التي تعمل بمفردها
 آثيفة التحتية وتطوير البنية األعمالقطاع  تنمية وخدمات المهارات على التدريب توفير إلى دعم

 المستوى على اإلنمائية االستراتيجيات اختبار ويجري. متسقة أوسع نطاقًا برامج في اليد العاملة
الريفي  االقتصادي التمكين أجل من المحلية والتدريب االقتصادية ُنهج التنمية خالل من المحلي

 الدروس درجتوقد أ). الفصل هذا في االجتماعية الحماية نطاق بتوسيع الجزء الخاص راجع(
 .الوطنية السياسة في التدخالت هذه من المستخلصة

  لألزمة االستجابة
 سلسلة مع التكّيف على المنشآت مساعدة على الدولية تعمل منظمة العمل ما فتئت . ٢٦٥

 مستديرة موائد المكتب نظم السيارات، صناعة مثل بشدة المتضررة فبالنسبة للقطاعات .األزمات
 منظمة العمل ودافعت. االجتماعي وإرساء الحوار المعلومات لتبادل على المستوى اإلقليمي

 االنتقال تعوشج االنتقال، عمليات إلدارة والتشاورية العملية آثيرة عن الُنهج مناسبات في الدولية
 ،الفلبينو إندونيسياو الصين وفي. للتسريح مثًال عن طريق تأييد حلول بديلة ـ اجتماعيًا المسؤول
 الصغيرة المنشآت لمساعدة برامج في مجال تصميم العمل لوزارات المنظمة المشورة قدمت

 .األزمة أثناء واالستمرار في نشاطها اإلنتاجية تحسين والمتوسطة على

   وقابليتهم لالستخدام، مهارات األشخاص تعزيز
 المعوقون فيهم األشخاص بمن
 تسلك طريق النمو الشاملأن و المنافسة على قادرة تكون أن اإلقليم بلدانيد لرُأ إذا . ٢٦٦

تنمية  في المحرز التقدم بيد أن تقييم. إلى ما يكفي من األشخاص المهرة بحاجة فهي والمستدام،
 عن الموثوقة البيانات إلى تفتقر البلدان من الكثير ألن لالستخدام أمٌر صعبوالقابلية  المهارات
 عددعن  منتظم باإلبالغ على نحووال تقوم عادة . البشري المال رأس وتكوين المهني التدريب

 فإن بلدان ذلك ومع. بتدريبهم مرتبطة وظائف الخريجون هؤالء وجد إذا عما أو الخريجين،
 تنمية في ذلك بتوصية مسترشدة -  حققت بعض التقدم الدولية، العمل منظمة من بدعم اإلقليم،
 واتفاقية ،)٨٨ رقم( ١٩٤٨ التوظيف، إدارات واتفاقية ،)١٩٥ رقم( ٢٠٠٤ البشرية، الموارد
 التي( المهارات تنمية بشأن واالستنتاجات ،)١٨١ رقم( ١٩٩٧ الخاصة، االستخدام وآاالت
 ).٢٠٠٨ سنة الدولي العمل مؤتمر اعتمدها

  المهارات تنمية سياسات
مع  تجاوبًا أآثر بجعلها والتدريب المهارات تنمية سياسات الحكومات من الكثير طور . ٢٦٧
فقد  .للتمييز للمعرضين سبل الوصول إليها أسهل وبجعل التقني، التطور مع أو العمل سوق

استراتيجيتها  باآستانووضعت  بشأن المهارات، شاملة استراتيجية مثًال ليشتي تيمور ـ وضعت
 الوطنية السياسة الهندواعتمدت  .الوطنية بشأن المهارات ووافقت عليها وأرست خطة لتنفيذها

 منغولياو بنغالديش حكومات حاليًا الدولية العمل وتساعد منظمة). ٦ـ٥ اإلطار( لتنمية المهارات
 والمهنيين التقنيين والتدريب التعليم وأنظمة المهارات وتنفيذ سياسات على وضع باآستانو
 ).٧ـ٥اإلطار (

   

 منظمة العمل ما فتئت
 على الدولية تعمل

 على المنشآت مساعدة
 سلسلة مع التكّيف
 األزمات



والوظائفزيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية   

77 

  ٦ـ٥ اإلطار
  الهند في المهارات الوطنية لتنمية السياسة

 تلبي المهرة العمال من مجموعة تكوين إلى) ٢٠١٢-٢٠٠٧( عشرة الحادية الهند ترمي خطة
واتخاذ إجراءات  في المهارات أوجه العجز تقييم: االستراتيجية ما يلي وتشمل. العمل أصحاب احتياجات
 للقطاع الحالية التحتية البنية تكييف والخاص؛ العام القطاعين بين إرساء الشراآات خالل من زمنيًا محددة
إعادة تنظيم  للتدريب؛ المستدام التمويل تطوير والتصديق؛ ذي مصداقية لالعتماد نظام إنشاء العام؛

  .للخدمات نقاطًا باعتبارها العمالة تبادالت
الدولية، وشارآت فيها  العمل ومنظمة والعمالة العمل وزارة نظمتها وطنية بمشاورة العملية وبدأت

 والنقابات الواليات وحكومات التخطيط الرئيسية األخرى، ولجنة والوزارات البشرية الموارد تنمية وزارة
 وممارسو التدريب المتحدة األمم ووآاالت التدريب ومقدمو واألآاديميون العمل أصحاب ومنظمات
  .والخبراء

 الجودة؛ ضمان االجتماعيين؛ الشرآاء وإشراك اإلدارة :إسهامات في المجاالت التالية اللجان وقدمت
 المتواصل؛ التعّلم والنفاذ إلى الخدمات؛ اإلنصاف المنظم؛ غير االقتصاد للمؤهالت؛ الوطنية األطر
  .خارجيين خبراء بتنظيم مشارآة الدولية ملالع منظمة تكفلت الخيارات، نطاق ولتوسيع. التمويل

  

  ٧ـ٥ اإلطار
  بنغالديش في والمهنيين التقنيين والتدريب التعليم إصالح

 برنامج على دوالر مليون ١٢٠ من أآثر المقبلة، الخمس السنوات مدى على بنغالديش، ستنفق
 مشروع أول العمل الدولية بتنفيذوتقوم منظمة . والمهنيين التقنيين والتدريب إلصالح التعليم متكامل
التي  غنيًا باألنشطة طموحًا والمهنيين برنامجًا التقنيين والتدريب التعليم إصالح ويتضمن مشروع. رئيسي

 السياسة: وتشمل هذه األولويات ما يلي. النظام من متعددة في مستويات الرئيسية اإلصالح تتناول أولويات
 وتطوير المدرسين تدريب الدراسية؛ المناهج وإصالح لمؤهالتا واللوائح؛ والتشريعات الوطنية

القطاع  مشارآة تعزيز إلى الخدمات؛ المجموعات الرئيسية المحرومة سبل نفاذ تحسين المؤسسات؛
  .الصناعي
ووضع  السابق للعمل، بالتعّلم االعتراف مثل عددًا من الطرق االبتكارية الرئيسية المشروع ويتبع

 والتدريب التعليم المهارات في نظام على التدريب غير النظامي إلدماج للمؤهالت جديد وطني إطار
 الضرورية والمهارات الكفاءات المهنيتين ضمن والصحة السالمة آما أنه يدرج. والمهنيين التقنيين

  .للمتدربين
بتمويل  بمشروعين رئيسيين آخرين الجديدة وُتستكمل والبرامج واألنظمة نطاق السياسات وسُيمّدد
 في االجتماعيين الشرآاء اآلسيوي والبنك الدولي، ويشرك هذان المشروعان أيضًا التنمية من مصرف

  .الجارية اإلصالحات برنامج

  والمؤهالت المعايير
 التدريب أنظمة من والمؤهالت آجزء الكفاءة يضع عدد متزايد من البلدان معايير . ٢٦٨
 تطوير ونحو السوق نحو أآثر الموجه التدريب نحو اإلقليم في شامًال ذلك تحوًال عكسوي .المهني

 منظمة دعمت الغرض، ولهذا. يعترف بها أصحاب العمل معايير قابلة للمقارنة لتصبح المهارات
 ومشاريع ،آوريا جمهوريةو اليابان في الحال هو آما -  إقليمية تدريبية عمل حلقات الدولية العمل
غينيا  بابواو الشعبية الديمقراطية الو جمهوريةو العراقو إندونيسياو بنغالديش في التقني التعاون
 التدريب معايير البلدان هذه وضعت وقد. فيتنامو ـ ليشتي تيمورو النكا سريو سامواو الجديدة
 أآثر تدريب لتوفير قطاع الصناعة مع على التعاون المكونة وساعدت الهيئات الكفاءة على القائم
 .فعالية

   

يضع عدد متزايد من 
 الكفاءة البلدان معايير
 والمؤهالت
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  الخاص القطاع
 مع أوثق على نحو يتطلب العمل العمل مكان في والتعلم المهني التدريب إن تحسين . ٢٦٩
 دعا الذي ،٢٠٠٨ الدولي لسنة العمل مؤتمر استنتاجات مع يتماشى وهذا األمر. الخاص القطاع
 بخصوص تنمية المختلفة المطالب على تلبية المكونة الهيئات إلى مساعدة الدولية العمل منظمة

 الحوار من فعالية أآثر في الوقت ذاته، بطريقة واالستفادة، ـ العمل مكان في والتعلم المهارات
 في آما هو الحال التقني، التعاون مشاريع من عدد ورّوج. الجماعية والمفاوضة االجتماعي
الموجه أآثر نحو الطلب ولطرق تقديمه  للتدريب ،ليشتي ـ تيمورو لبنانو إندونيسياو بنغالديش

الخاص  التدريب خدمات ومقدمي والصناعات العمل إشراك منظمات أصحاب طريق عن
 .ةنشط مشارآة
من المشارآة  على السواء العمال ونقابات العمل أصحاب الثالثية األحداث مّكنت وقد . ٢٧٠

وعلى صعيد  الوطني الصعيد تقديمها علىوفي  المهارات أآثر في التخطيط لبرامج تنمية
: يلي بشأن ما على الصعيد اإلقليمي تقنية ثالثية اجتماعات األحداثوتضمنت هذه . المنشآت
 مكان في التعلم قضايا ؛)٢٠٠٧( الهادئ والمحيط آسيا إقليم في العمل مكان في التعلم تحسين
والجودة  االعتراف بالمهارات نظم تحسين ؛)٢٠٠٨( الهادئ والمحيط آسيا إقليم في العمل

 والخاص العام بين القطاعين الشراآات بشأن إقليمية عمل وُعقدت حلقة). ٢٠٠٨( المؤهالتو
وفي إطار . ٢٠٠٩آسيا سنة  شرق جنوب أمم رابطة بلدان في المهارات تنمية ودعم لتعزيز

 سنغافورةو لماليزيا ليينمنغو بترتيب زيارة مسؤولين الدولية العمل تكلفت منظمة أنشطة المتابعة،
. السوق نحو توجها المهارات أآثر لتنمية استراتيجية وضع على ساعدتهم دراسية جولة إطار في

 التي الشرقية أوروبا في نموذجية مؤسسات زاروا عراقيين لمسؤولين مماثلة فرصة وُأتيحت
 .خالل التسعينات مهمة إصالحات شهدت

  المستضعفة الفئات
 العاطلين الشباب تشمل المستضعفة التي الفئات مهارات وهو تعزيز أال آبير شاغل ثمة . ٢٧١
. والمعوقين -  أغلبهم من النساءو المنظم ـ غير االقتصاد وعمال الريفيين والعمال العمل عن

 خلق حلقة في يساهم مما محدودة، إلى التدريب المجوعات ما تكون فرص وصول هذه وغالبًا
 هذه ولمساعدة. وانتشار الفقر اإلنتاجية وانخفاض المهارات مستوى تدني من مفرغة

 التمكين أجل من التدريب" على زيادة صقل منهجية الدولية العمل منظمة تعمل المجموعات،
 ُأدرجت منهجية الحاالت، بعض وفي. تجريبية القيام بمشاريع خالل من "الريفي االقتصادي
 هو الحال في آما الفقر، لمكافحة الوطنية البرامج الريفي في االقتصادي التمكين أجل من التدريب
الريفية؛ في حين ُعّممت  للتنمية سياسة ؛ وفي حاالت أخرى شّكلت األساس لصياغةالنكا سري

 لتنمية اءالوزر رئيس برنامج خالل من المهني التدريب على نظام باآستان المنهجية في
 ٩١حصل  ،مثًال باآستان ففي. آبيرًا نجاحًا القت المنهجية ،وغيرها البلدان هذه وفي.  المهارات

التدريب على عمل إما آعمال بأجر أو  الشبان بعد من المائة في ٧٦و الشابات من المائة في
 المائة، في ٩٥ المتدربين التوظيف في صفوف بلغ معدل ،الفلبين وفي. عاملين لحسابهم الخاصآ

 في وزارة اليمن  أنشأ ،٢٠٠٩وفي سنة . في المائة ٢٥ من بأآثر المستفيدين دخل وارتفع متوسط
 إعالمية حملة ىآما أجر. وتعليم الفتيات المهني إدارة معنية بتدريب والتدريب التعليم الفني
 التقنيين والتدريب بمؤسسات التعليم الشابات التحاق والمدرسين بغية زيادة اآلباء استهدفت
المعنية بشؤون  والمحلية الوطنية السلطات الدولية العمل منظمة دعمت ،الصين وفي. والمهنيين
 المهارات على تدريبية برامج وضع في مجال ،التدريب خدمات ومقدمي العمل وأصحاب العمل،
 الحضرية، اطقالمن في المهاجرين والعمال الريفيين للشابات والشباب خصيصًا مصممة المهنية

 .في مجال التدريب الفعلية واحتياجاتهم العمل أصحاب مطالب على وذلك بناء

  غير المنظم االقتصاد
 أجل ومن. المنظم غير االقتصاد عمال الرامية إلى دعم بلدان آثيرة من جهودها آثفت . ٢٧٢
 واألطر المنهجيات وضع على الحكومات الدولية العمل ساعدت منظمة اإلنتاجية، تحسين

 تطغى على التي بالنسبة للمهن الكفاءة الدراسية ومعايير المناهج وتطوير المناسبة التشغيلية

الفئات  تعزيز مهارات
المستضعفة ما فتئ 

 شاغًال آبيرًا



والوظائفزيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية   

79 

 ابتكارية رائدة لفائدة مخططات المثال، سبيل على ،الهند في فقد ُوضعت. غير المنظم االقتصاد
 أباد مراد في النحاسية األواني صناعة مثل معينة العمال المنزليين ولفائدة العاملين في صناعات

 االقتصاد عمال احتياجات لتلبية الوطنية النقابات قدرات بناء وتّم. فيروز أباد في الزجاج وصناعة
 لنقابات األولوية ذات غير المنظم ضمن المجاالت االقتصاد إدراج أسفر عن مما غير المنظم،

السابق  المنظمة والتعلم غير الصناعية دمج التلمذة تبحث الحكومة إمكانية ،بنغالديش وفي. العمال
مشروع النرويج  من بدعم الرئيسية، تمكنت النقابات ،نيبال وفي. المهني التدريب نظام للعمل في

غير  عمال القطاع نقابات من إنشاء بالعمال، الخاصة األنشطة مكتب /الدولية العمل التابع لمنظمة
 عمال نيبالنقابات ومؤتمر يباليين الن العمال لنقابات العام ويقوم االتحاد. المنظم وتعزيزها

 التجارية، والمحالت والحمالين المنزل المؤداة من واألنشطة الزراعة في العمال بتنظيم المستقلة
 صياغة الدولية العمل منظمة دعمت ،باآستان وفي. األميات النساء من آبيرة يعمل أعداد حيث

 غير المدربين المنظمة ساعدت ،إندونيسيا وفي. منازلهم من العاملين بشأن وطنية سياسة مشروع
 الروابط إضافة إلى إرساء السوق، نحو يكون موجها أفضل مهني تدريب توفير النظاميين على

على  العمل الدولية منظمة ساعدت ،لبنان وفي. النظاميين وغير النظاميين مقدمي التدريب بين
 أن من والتأآد التدريبية المناهج تنقيحوذلك عبر  البناء، عمال مهارات على المنظم الطابع إضفاء

. والكتابة القراءة في األساسية المهارات تشترط فقط عند االلتحاق بالتدريب المطلوبة المؤهالت
 وتشغيل الغاثة المتحدة األمم ووآالةالعمل الدولية  منظمةتعمل  ،المحتلة العربية األراضي وفي

 من المتضررين لفائدة لالستخدام والقابلية المهارات تحسين على )األونروا( الفلسطينيين الالجئين
منها  العمال وذلك سعيًا نقابات مع وثيق بشكل المنظمة وعملت. على غزة اإلسرائيلي الحصار

 وأجرت. غير المنظم االقتصاد في الالئق العمل في عجزالومعالجة أوجه  إلى مواجهة التحديات
 ،٢٠٠٧ النتائج سنة ونشرت وممارساته وأساليبه التنظيم استراتيجيات عن البحوث آذلك المنظمة

 منغولياو الهندو بنغالديش في العمال بالتعاون مع نقابات العمل حلقات عدد من وتلى ذلك تنظيم
عمال  تنظيم للنقابات بشأن دليل إعداد جرى آما. فيتنامو النكا سريو باآستانو نيبالو ماليزياو

 .٢٠٠٨ سنة المنظمغير  القطاع

  نوالمعوق
 ملحوظ تقدم حرزوقد أ. للمعوقين متساوية عمل فرص في منح أخرى أولوية تتجلى . ٢٧٣

 أسفرت عن وضع الئحة توجيهية مبادئ الدولية العمل منظمة قدمت حيث ،الصين في خصوصًا
 بمعالجة الدولية العمل منظمة تقوم المعوقين، حقوق دعم وإلى جانب. بشأن عمل المعوقين

 من هؤالء األشخاص، وأغلبهم نظر إلىما ُي ونادرًا. يقومون برعايتهم األشخاص الذين احتياجات
ويتحملون ما  ،أصًال إن آانوا يتقاضون أجرًا زهيدة أجورًا ويتقاضون ،على أنهم عمال نساء،ال

 ذوي إعاقة رعاية أشخاص عند خاصة -وال يحصلون على المعدات الضرورية  طاقتهم يفوق
 الدولية العمل األحمر ومنظمة قدم المشروع المشترك بين الصليب سيشوان، مقاطعة وفى. شديدة

 وأفراد الزلزال جراء المعوقين لألشخاص المهارات على التدريَب المعيشة بشأن إنعاش سبل
 بشأن قطرية تقييمات المنظمة وأجرت. جديدة عمل فرص على الحصول على لمساعدتهم أسرهم
حيث ُسلط الضوء على هذه  لبنانو األردن المنظمة في وغير المنظمة الرعاية في لينالعام حالة

 الديمقراطية الو جمهورية وفي. السياسات بشأن والحوار التقنية المناقشات خالل القضية من
 مراآز على إدارة ومسؤولين آخرين العمل وزارة مسؤولين في دّربت المنظمة ،تايلندو الشعبية

إلى جهود  في تايلند أيضًا النقابات وانضمت. المعوقين وتناسبهم أآثر التوظيف آي تشملخدمات 
 النقابات الدولية ساعدت العمل لمنظمة حلقة عمل ٢٠١٠ أبريل /نيسان في وعقدت. المعوقين دعم

تنشط  التي الشرآات في ُتنفذ عمل خطة ووضع اإلعاقة مجال في مبادرات اتخاذ على الوطنية
 على: هي مجاالت ثالثة في الحكومة العمل الدولية منظمة دعمت ،عمان وفي. النقابات فيها

مساعدتها على  عن طريق تحسينات؛ اقتراح طريق عن والسياسة العامة، التشريعي المستوى
 تقديم عن طريقالمهنية؛  خدمات التوظيف والتقييمات خالل من الخدمات نطاق تقديم توسيع

 .الفعلي فالتوظي بشأن المشورة
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 الصين   -الصورة حاء 
 ".الجامعية أن تنال الشهادة آمل الكلية، في ابنتي"

الصين بكين، هونغ، آينغ
بيجين فرع أنشأها التي المصانع أحد -   Xinlian Dreamمكتب في هونغ آينغ تعمل

آانت في عندما اليمنى ساقها ُبترت وقد .سنوات أربع من منذ أآثر ،للمعوقين التحاد الصينيل
المصنع في الصينية العقد وتعمل في صناعة. خطير بمرض الخامسة من عمرها بعد إصابتها

 .شهريًا ًادوالر ٢٢٠ نحو وتكسب
عن طريق الطبي، ولذا يمكنها تحمل التكاليف الطبية التأمين من جزءًا ويوفر لها المصنع

المصنع وتربطها عالقة جيدة في بالعمل سعيدة فإنها ،ليس مرتفعًا الدخل أن ورغم. التأمين
 ".الجامعية أن تنال الشهادة آمل الكلية، في ابنتي"وتقول  .بزمالئها

من القابلية لالستخدام والتوظيف في صفوف المعوقين تعزيز" تنفيذ مشروع ويجري حاليًا
في مجال التقني لتعاونلالدولية  العمل منظمةمن مشاريع وهو مشروع  ،"فعالة تشريعات خالل
القانون من أجل تنفيذ لوائح لصياغة الدعم تقديم المشروع من أولى مرحلة وشملت. اإلعاقة
  .التمييز ويحظر والمشارآة المساواة هذا القانون ويعزز. المعوقين األشخاص استخدام بشأن

  خدمات التوظيف العامة
 جودة القابلية لالستخدام على تعزيز في الذي سُيحرز مستقبًال مدى التقدم سيعتمد . ٢٧٤

هذه  الواقع أنو. سريعة التغير عمل أسواق في خاصة أهمية تكتسب خدمات التوظيف العامة التي
على أن  العمل أسواق وتساعد سواء، حد على لمنشآتلو العمل عن الخدمات موجهة للباحثين

 المهارات واالحتياجات من حيث العمل سوق ظروف عن معلومات وتقدم بسالسة، تعمل
استحدثت  أو الموجودة البرامج الدولية، العمل منظمة من بدعم وقد عززت البلدان،. والتدريب
. االقتصادية األزمة أثناء هذه الوسائل فعاليتها وأثبتت -  الطلب ابتكارية آي يطابق العرُض وسائل
 ك شأن باآستانلشأنها في ذ ، نجحت الحكومة،إندونيسيا أتشيه في باندا تسونامي في آارثة وبعد
 وفي. الدولية العمل منظمة من بدعم إنشاء مراآز خدمات التوظيف الطارئة الزلزال، في بعد

 المبادئ من مجموعة وضععلى  والمحلية مراآز التوظيف الوطنية المنظمة ساعدت ،الصين
في صفوف الشابات والشبان  والمنظمة اآلمنة بشأن خدمات التوظيف للترويج للهجرة التوجيهية
 التوظيف عبر تكييف التدريب خدمات من بإنشاء مجموعة مرة ألول آمبودياوتقوم . الريفيين
 إمكانات تطوير سبل بشأن المشورة المكتب آما قدم. المبادرة هذه ة معالدولي العمل لمنظمة التقني
 لمنع وطنية سياسات وتطبيق الوظائف المواءمة بين خدمات لتعزيز الخاصة التوظيف خدمات
 منللعمل الوطنية  الوآالة إعادة تنشيط العمل الدولية منظمةتدعم  ،لبنان وفي. بالبشر االتجار
وموازاة . جديدة خدمات واستحداث جديدة مكاتب وإنشاء القدرات بناء يتضمن متكامل نهج خالل

 .لبنان في المقيمين الفلسطينيين الالجئين تستهدف توظيف مكاتب ثالثة المنظمة تدير مع ذلك،

  اإلقليمية الشبكات
 الماضية صلة وصل بين الخمس السنوات مدى على الدولية العمل آانت منظمة . ٢٧٥

 البارزة آاديميةاأل واألوساط الجتماعيينا والشرآاء في مجال المهارات الحكوميين المتخصصين
شبكة المعارف في  خالل من للمهارات إقليمية شبكة وضع ذلك وشمل. اإلقليم أنحاء جميع في

 جمهورية في ُعقد اجتماع وفي. والخبرات المعارف من أجل تبادل الالئق للعمل آسيا إطار عقد
 نقصال ذلك في بما األولوية، ذات القضايا الشريكة المنظمات حددت ،٢٠٠٨ سنة آوريا

مع متطلبات  المهارات تطابق وعدم واالعتراف بالمهارات والمؤهالت المهارات، في ثغراتالو
 وسلطت الموارد، وتقاسم للتعاون إطار على واتفقت آذلك. العمل مكان في والتعلم سوق العمل

وتجري البحوث من أجل  تقدم المساعدة التقنية آوآالة الدولية العمل منظمة أهمية على الضوء
 وبتمويل. إقليمية أحداث ةعشر من أآثر الحين، ُنظم ذلك ومنذ. الدولية الخبرات وتبادل التواصل

 وطنية عمل حلقات تايلندو آوريا جمهوريةو اليابان حكومات عقدت الشريكة، المنظمات من

 مدى التقدم سيعتمد
 الذي سُيحرز مستقبًال

القابلية  تعزيز في
 جودة لالستخدام على

خدمات التوظيف 
 العامة
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 في والتعلم المهاجرين، فيما يخص العمال بالمهارات واالعتراف الكفاءة معايير بشأن وإقليمية
 .للمعوقين المهني الشامل والتدريب في مجال المهارات الوطنية واالستراتيجيات العمل مكان

  بالمهارات االعتراف
آسيا  شرق جنوب أمم رابطة الدولية العمل منظمة ساعدت المجال، يخص هذا فيما . ٢٧٦

حلقات  في والمشارآة بحوث إعداد على الهادئ والمحيط آلسيا االقتصادي التعاون ورابطة
 الوطنية واألطر على الكفاءة، القائمين والتقييم وحلقات عمل تقنية بشأن التدريب دراسية

 على وللمساعدة. والخاص العام القطاعين بين والشراآات بالمهارات واالعتراف للمؤهالت
 بالتعاون العمل الدولية منظمةوضعت  التدريب، ومنظمات القطاع الصناعي بين التواصل تحسين

 في ، وهي تنفذللكفاءات اإلقليمية المعايير النموذجية مختارة، وبلدان آوريا جمهورية حكومة مع
على  المعايير هذه وساعدت. تايلندو الشعبية الديمقراطية الو جمهوريةو إندونيسياو بنغالديش
 في استخدمت لذلك، ونتيجة. اإلقليم بين بلدان والمهارات بالمؤهالت المتبادل االعتراف تعزيز
 والسياحة التصنيع مثل رئيسية قطاعات في للكفاءات اإلقليمية المعايير النموذجية البلدان من عدد

 .والزراعة والبناء

  الحياة مهارات
 يتوّسع النهج نطاق ما فتئ محددة، مهنية بمهارات له صلة األنشطة من الكثير أن رغم . ٢٧٧
قائمة على المعارف  عمل ظل بيئات وفي. األساسية العمل ومهارات الحياة مهارات ليشمل

 إلى ونقلها وتكييفها وتطبيقها إلى مرونة آافية الآتساب معارفهم يحتاج الناس وسريعة التغير،
تنمية  الدولية العمل منظمة وقد دعمت. وخالقة مستقلة وللتجاوب بصورة مختلفة، سياقات
 سيما وال المتواصل، التعلم حجر األساس فيباعتبارها  األساسية العمل ومهارات الحياة مهارات
 بعض في الشباب مثًال إندونيسيا في األنشطة وقد استهدفت. الموجهة للشباب التوظيف برامج

 ومهارات بشأن المسار المهني المشورة لتقديم متكاملة وأدمجت أدوات حرمانًا األآثر المقاطعات
 المحافظات بعض في مماثلة أنشطة وُأقيمت. والتقنيين المهنيين التدريب والتعليم نظام في الحياة
الكفاءة في إطار برنامج  معايير من يتجزأ ال آجزء األدوات هذه الفلبينواستخدمت . فيتنام في
 والشابات بالفتيات االتجار مكافحة" وضع مشروع ،الصين وفي. "مشروعك وتحسن تبدأ آيف"

 الفتيات لتزويد الحياة مهارات على التدريب برامج "الصين داخل العمل في الستغاللهن
 العمل منظمة ذلك، انضمت على عالوة. الجنسين بين والمساواة اآلمنة الهجرة عن بالمعلومات
بشأن الشباب والعمالة  صندوق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية" مشروع إطار في الدولية،
 على التدريبمن أجل وضع رزمة من برامج  المتحدة األمم وآاالت من عدد إلى ،"والهجرة

 والنظراء أن تستخدمها الوآاالت يمكن الشباب، المهاجرين لفائدة العمال مهارات الحياة
 العمل فرص وإيجاد المدينة في الحياة مثل مواضيع رزمة البرامج التدريبية وتغطي. ونالوطني
 مع الدولية العمل منظمة تعاونت ،أيضًا الصين وفي. سليمة عالقات وبناء الصحة على والحفاظ
 والتعليم الحياة مهارات لدمج المهنية والمدارس االجتماعي والضمان البشرية الموارد وزارة
 في اإلنجابية الصحة مجال في والتدريب البشرية المناعة نقص فيروس من للوقاية الهادف
 في مهنيةال المدارس طالب من طالب مليون ما يقّدر بزهاء البرنامج هذا شملو. الدراسية المناهج

 .التقنية المجاالت من مجموعة مختلفة

 الخضراء الوظائف دعم
 أنظف اقتصاد وبناء والمستقبل الحاضر ألجيال البيئة على الحفاظ في إذا رغب المجتمع . ٢٧٨
وفي منظور . خضراء وظائف فعليه خلق وأآثر فعالية وتنافسية، المناخ مقاومة لتغير وأآثر
 :رئيسيين أال وهما بعدين الخضراء على تنطوي الوظائف يجب أن الدولية، العمل منظمة

 ولسوء. الالئقة الخضراء الوظائف على الترآيز وينبغي. الالئق العمل وتوفير البيئية االستدامة
 مثل - الئقة أن تكون من أبعد هي الوليد" األخضر االقتصاد" في الوظائف من فإن الكثير ، الحظ
 طاقة إنتاج أو النفايات، وإدارة التدوير أو إعادة ،الحراجةأو  لبناءأو ا الزراعة في الموجودة تلك

هشة  تكون ما المنظم غالبًا االقتصاد غير في معظمها يجريوهذه األعمال التي . األحيائية الكتلة
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 فهناك ذلك، ومع. والحقوق الحماية من القليل وال تتيح للعمال إال ومنخفضة األجر وخطرة،
 المتجددة، الطاقة مجال في -  الصحيح االتجاه في تسير التي الخضراء ئفالوظا من الماليين

 - على البيئة والحفاظ المستعملة المياه وإدارة العام والنقل الطاقة بأجهزة لتوفير وتزويد المباني
 وأ الصلب مثل والصناعات الطاقة؛ في الخضراء الوظائف من المزيد لخلق إمكانات وهناك

 المستدامة والزراعة التصنيع وإعادة التدوير والتجديد وإعادة الورق؛ أو اإلسمنت وأ األلمنيوم
 .والحراجة األسماك دومصائ

  الخضراء وظائفمبادرة ال
 مبادرة الوظائف" ،٢٠٠٧ نوفمبر /تشرين الثاني الدولية في العمل منظمة أطلقت . ٢٧٩

 واللجنة اليونيدو مع وبالتعاون. المناخ تغير بشأن العالمية آرد على المخاوف "الخضراء
 األمم وبرنامج برنامج األمم المتحدة للبيئةو الهادئ والمحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية
 األول المؤتمر ذلك في بما ،األحداث من عددًا المكتب نظم اآلخرين، والشرآاء اإلنمائي المتحدة
 والمؤتمر اليابان، في ٢٠٠٨ سنة الهادئ والمحيط آسيا في الخضراء في مجال الوظائف للبحوث
 الوجه بشأن الهادئ المحيط ومؤتمر ،٢٠٠٩ سنة الفلبين في الخضراء بشأن الصناعة الدولي

 الخصوص، وجه على وُنظمت. ٢٠١٠ سنة فانواتو في العالمية االقتصادية لألزمة اإلنساني
 /آانون األول في بانكوك في الخضراء الوظائف بشأن الدولية العمل لمنظمة تدريبية دورة

 مبادرة وحملة أوسع نطاقًا وذلك من أجل إطالق آسيا، في العمال لفائدة نقابات ٢٠٠٩ ديسمبر
 .للبيئة المؤاتية العمل للترويج ألماآن

 إلعداد والشرآاء المتحدة األمم وآاالت من عدد آذلك مع الدولية العمل وتعاونت منظمة . ٢٨٠
 منخفض مستدام عالم في الئق عمل نحو: الخضراء وظائفال: من بينها والتقارير، البحوث
هذه البحوث  وتتضمن. سنوات يصدر آل خمس الذي ،بشأن حالة البيئة التقرير ؛الكربون

 واالقتصاد بين البيئة الروابط بخصوص الكلي على مستوى االقتصاد البحوث والتقارير نتائج
 ،باآستان وفي. الصينو بنغالديش في سيما وال الخضراء، الوظائف خلق والعمالة وإمكانات

. ، التابع ألمم متحدة واحدةبالبيئة المعني المشترك برنامجال من جزءًا الخضراء الوظائف باتت
بغية  مشترك بحثي إلى إقامة مشروع لبنان في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مع التعاون وأدى
وإدارة  أي الطاقة الرئيسية، االقتصادية القطاعات في خلق الوظائف الخضراء إمكانات تقييم

 التي تقودهاجهود الفي  اإلقليم في البلدان من عدد يشارك ذلك، إلى باإلضافة. النفايات والبناء
 األقاليم مع المعلومات وتقاسم الخضراء للوظائف الالزمة المهارات لتقييم الدولية العمل منظمة
 .األخرى

  النموذجية المشاريع
اإلطار ( الفلبينو إندونيسياو الهندو الصينو بنغالديش أدرجت المشاريع النموذجية في . ٢٨١

 الدولية العمل التابعة لمنظمة القائمة واالستراتيجيات البرامج في الوظائف الخضراء مبدأ) ٨ـ٥
 وتحليل ،"قدمًا ِ امض"أدوات التدريب مجموعة ، و"مشروعك وتحسن تبدأ آيف" مثل برنامج

بين  والخاص العام القطاعين بين شراآة قيمت في هذا اإلطارُأ ،مثًال بنغالديش وفي. القيم سلسلة
 Grameen والمنظمة غير الحكومية والتدريب العاملة والقوى التعليم ومكتب الدولية العمل منظمة

Shakti وأغلبهم من  األرياف،ي الطاقة الشمسية في يلفائدة تقن مهنية تدريبية دورة من أجل تنظيم
على  في مجال التدريب الدولية العمل لمنظمة التشارآية المنهجيات ُطبقت ،فيجي وفي. النساء
 عمال قطاع جمع النفايات والمديرين فيما يخص واسع نطاق والصحة المهنيتين على السالمة
 إلدارة وفعالة آمنة وذلك بغية إقامة أنظمة المحلية، والحكومة المحلية المجتمعات وممثلي
 .النفايات
 اضطلعت ،الصين ففي. الخضراء للوظائف انتهاج استراتيجية يشهد نتائج اإلقليم وبدأ . ٢٨٢

 الوظائف بخصوص خلق تقديراتال إعداد ونشر في بارز بدور االجتماعية العلوم أآاديمية
 والمحيط آسيا في األعضاء الدول من أطلق عدد لمية،العا االقتصادية لألزمة واستجابة. الخضراء
. تايلندو آوريا جمهوريةو اليابانو إندونيسيا في الحال هو آما -  "الخضراء رزم الحوافز" الهادئ
 لتحقيق مستقبل األسس الخضراء ووضع الوظائف من الماليين توليد هذه الرزم إلى وتهدف

المشاريع أدرجت 
 النموذجية مبدأ

 الوظائف الخضراء
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 المستدامة والمباني في استخدامها الطاقة والكفاءة توليد مجال في وخاصة -  الكربون منخفض
 .المستعملة المياه ومعالجة النفايات وإدارة المستدام والنقل

 ليشتي طاء ـ تيمور ـ الصورة
 ".وبيئتنا صحتنا وسيعلمنا آيف نرعى ،جدًا مفيد المشروع هذا"

ليشتي تيمور ـ سياآولي، عامًا، ٢٤ أرويو، سيسيليا
بعد تعيش في ظروف صعبة للغاية أصبحت. أطفال ألربعة امرأة شابة وأم أرويو سيسيليا

مع ففي بداية األمر، حصلت على مرآز النازح. ٢٠٠٦ سنة ليشتي ـ األزمة التي شهدتها تيمور
وسيسيليا. اآلن هذه اإلعانة توقفت بيد أن. الحكومة من إعانة اإلدماج على الحصول في الحق

لبعض في العمل المال من القليل أنها تكسب أحيانًا رغم ،ليًااح العمل عن عاطالن وزوجها
  .الوقت آعاملة في التدبير المنزلي

المهني بالتدريب وزارة الدولة المكلفة أن المحلية في سياآولي السلطة أعلنت وعندما
لتنفيذ تخططان الدولية، للتنمية األسترالية الوآالة من بدعم الدولية، العمل ومنظمة والعمالة

وقرروا في غاية السعادة وأصدقاؤها سيسيليا آانت المنطقة، أنشطة العمل المجتمعي في
 .الفور المشارآة على
قص مثل بأنشطة أصدقائها من ٢٠وتقوم بصحبة . الشوارع تنظيف في سيسيليا وتشارك

هدفآما ت. دوالرين يوميًا عن هذا العمل ويتقاضون. القمامة وجمع الشوارع وآنس العشب
وبالنسبة لسيسيليا،. األمطار موسم في تحدث قد التي الفيضانات من إلى الوقاية أيضًا األنشطة

ـ أطفال وأربعة زوجها أسرتها المكونة من لدعم إضافي هو فرصة لكسب دخل فإن هذا العمل
وتقول. ومالبس من حليب لألطفال األساسية بتوفير االحتياجات وسيسمح لها بشكل خاص

المال قيمة ترى أن ولكنها. لتلبية احتياجاتهم اليومية يكفيان ال اليوم إن دوالرين في سيسيليا
 .ًادوالر ٦٠ وستكسب ما مجموعه يومًا ٣٠ لمدة ستعمل ألنها مهمة،

وترى أن. منطقتهم أنشطة العمل المجتمعي في استمرار في وأصدقاؤها وتأمل سيسيليا
مزيد إيالء على -  وال سيما الشباب ـ الناس وتشجع عارفهمم ستحسن العمل وأساليب األنشطة

وسيعلمنا آيف نرعى ،جدًا مفيد المشروع هذا: "وتضيف. والبيئية الصحية للقضايا االهتمام من
  ".وبيئتنا صحتنا

 

  ٨ـ٥اإلطار 
  المشاريع القطرية التجريبية بشأن الوظائف الخضراء

االجتماعيين في المشاريع التي تجمع بين البحوث والتدريب تساعد منظمة العمل الدولية الشرآاء 
  :وتشمل هذه المشاريع ما يلي. والتعاون التقني

ـ أقامت منظمة العمل الدولية شراآات مع وزارة العمل والعمالة ومنظمتين غير  بنغالديش 
، في تنفيذ األنشطة المتصلة بالوظائف Grameen Shaktiو Waste Concernحكوميتين، 
ونظم الشرآاء حلقة عمل وطنية جمعت أصحاب المصلحة المتعددين، وبفضلها تمكنت . الخضراء

الوزارة من وضع استراتيجية لتعزيز الوظائف الخضراء، ترآز على البحوث والتدريب وبناء 
القوى العاملة والتعليم والتدريب، وُأقيمت شراآة بين القطاعين العام والخاص بين مكتب . القدرات

، لتعزيز تنمية المهارات في قطاع الطاقة Grameen Shakti ومنظمة العمل الدولية ومنظمة 
 .المتجددة، وال سيما في مجال الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية

عي واألآاديمية ـ ُنفذت تدخالت تجريبية بشراآة مع وزارة الموارد البشرية والضمان االجتما الصين 
وشملت هذه التدخالت إجراء بحوث عن آثافة الكربون في الزراعة . الصينية للعلوم االجتماعية

آيف "وباالعتماد على برنامج منظمة العمل الدولية التدريبي الناجح . والغابات والطاقة والنقل والبناء
وحدة تدريبية بشأن خيارات ، والعمل مع المعهد العالمي للموارد، ُوضعت "تبدأ وتحسن مشروعك

. األعمال الخضراء لمساعدة أصحاب المشاريع المحتملين على تطبيق مفاهيم األعمال الخضراء
مؤسسة واستهدف الشباب وغيرهم من المتضررين من األزمة االقتصادية  ٢٠وُأجري التدريب في 

  .العالمية
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  )تتمة( ٨ـ٥اإلطار 
  الوظائف الخضراءالمشاريع القطرية التجريبية بشأن 

ُأجريت التدخالت التجريبية بفضل إقامة شراآات مع وزارة العمل والعمالة ومرآز البحوث  -  الهند 
TARA Livelihood Academy ومن بين اإلنجازات الرئيسية . بمشارآة الشرآاء االجتماعيين

إنشاُء فريق عمل ألصحاب المصلحة المتعددين بشأن الوظائف الخضراء وتغير المناخ، سيبحث آثار 
ومن بين المجاالت التي سيبحث فيها . االنتقال إلى مسار أآثر استدامة بيئيًا على العمالة وسوق العمل

ظائف الخضراء في المناطق الريفية وتصنيفها في إطار المخطط الوطني لضمان الفريق تحديُد الو
 .العمالة الريفية

ـ ُأجري عدد من الدراسات حول الوظائف الخضراء وُنظمت حلقة عمل وطنية إلذآاء  اندونيسيا 
ة الوعي، مما ينبغي أن يؤدي إلى إطالق برنامج وطني للوظائف الخضراء بمشارآة الهيئات المكون

وفي شرقي جاوة، شارآت منظمة العمل الدولية في إطار مساعي النهوض بالتنمية . الثالثية
االقتصادية المحلية، في مشروع الغاز األحيائي وفي وضع خطة رئيسية لبناء قطاع سياحي أآثر 

 .اخضرارًا
راعية لتغير المناخ ـ تدعم منظمة العمل الدولية مشروعًا تجريبيًا بشأن تحّمل المجتمعات الز الفلبين 

في مقاطعة أغوسان ديل نورت، يساعد السكان المعرضين للخطر على مواجهة الكوارث المرتبطة 
بتغير المناخ، فضًال عن تحسين ظروفهم االجتماعية واالقتصادية بوسائل منها على وجه الخصوص 

مثل الصناديق ومن المتوقع أن تساعد آليات نقل المخاطر . مخططات سبل المعيشة المتنوعة
 .المتجددة وخطط التأمين االبتكارية على تحسين القدرة على التحّمل

عقدت منظمة العمل الدولية شراآة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إجراء دراسة عن  - لبنان 
وتهدف الدراسة إلى تقييم هذه اإلمكانات في القطاعات . إمكانات خلق الوظائف الخضراء في لبنان

 ٢٠١١ومن المقرر تنظيم حلقة عمل أوائل . الطاقة والبناء وإدارة النفايات: االقتصادية الرئيسية، أي
لعرض النتائج الرئيسية للدراسة على مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة واستثارة الوعي 

ية، وموازاة مع ذلك، بدأت المنظمة في إطار النهوض بالتنمية المحل. الوطني بالوظائف الخضراء
في مشروع لدعم جهود الحكومة الرامية إلى تشجيع استخدام الطاقة الشمسية من خالل تنمية 

  .المهارات الالزمة وتحسين سبل الوصول إلى سوق العمل
ـ تشجع منظمة العمل الدولية واألونروا على استخدام  )قطاع غزة(في األرض الفلسطينية المحتلة  

تية للبيئة من أجل إعادة اإلعمار، وتوفران التدريب لتمكين األهالي الطوب المصنع محليًا بطريقة مؤا
آما أقامت منظمة العمل الدولية شراآة مع منتدى شارك الشبابي . من إيجاد فرص عمل في البناء

إلنشاء مرآز للتدريب من أجل تحفيز أصحاب المشاريع الشباب على تحديد المشاريع الخضراء 
  .التقليديةالناشئة في القطاعات غير 

  العمل بسوق والتحليالت المتعلقة المعلومات تحسين
 على الرفع من للمساعدة وتقييمها والبرامج السياسات تصميم واضعو السياسات أرادإذا  . ٢٨٣
 سليمة بشأن سوق معلومات وتحليالت إلى بحاجة فهم الوظائف، وخلق واإلنتاجية التنافسية القدرة
 والشواغر العمل عن والباحثين والبطالة العمالة عن ذلك بيانات يشمل أن وينبغي. العمل

 موثوقة ومحّدثة المعلومات تكون أن ويجب. والرواتب واألجور العمل وظروف والمهارات
 التعاريف وتستند إلى العمرية، والفئات حسب نوع الجنس العمل عن سوق إحصاءات وتشمل

المعلومات والتحليالت توافر  أهمية العالمية االقتصادية األزمة أبرزت وقد. الدولية والمعايير
 .ومناسبة سريعة باستجابات في القيام المناسب الوقت فيالمتعلقة بسوق العمل 

 ،المعلومات والتحليالت المتعلقة بسوق العملمجال  في الوطنية القدرات بناء ولدعم . ٢٨٤
 العمل مؤشرات بشأن التقنية التوجيهية المبادئ منها مختلفة، أدوات الدولية العمل منظمة وضعت
المعلومات والتحليالت  في مجال المكونة للهيئات القدرات وبناء التقني التدريب ووفرت ،الالئق

عملية  ثالثية بشأن ُأجريت مشاورات ذلك، إلى باإلضافة. )٩ـ٥اإلطار ( المتعلقة بسوق العمل
 العمل باتجاهات المعنية الوطنية في إطار إعداد التقارير واستعراضها، التقارير تصميم

  .االجتماعية واالتجاهات
   

 واضعو السياسات
معلومات  بحاجة إلى
سليمة بشأن  وتحليالت

 العمل سوق
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  ٩ـ٥اإلطار 
  التعاون التقني لتحسين المعلومات والتحليالت المتعلقة بسوق العمل

والتحليالت المتعلقة  دعمت منظمة العمل الدولية عددًا من األنشطة في اإلقليم لتحسين المعلومات
  .بسوق العمل

أنشأت وزارة العمل والقوى العاملة وحدة معنية بالمعلومات والتحليالت المتعلقة بسوق  - باآستان 
العمل وذلك لتحليل هذه المعلومات التي ُتجمع على المستويين االتحادي والمحلي من أجل تصميم 

ودعمت منظمة العمل الدولية هذه . وتنميتها البرامج وسياسات العمالة وتخطيط القوى العاملة
المبادرة من خالل مشروع المعلومات والتحليالت المتعلقة بسوق العمل، المشترك بين منظمة العمل 

  .، ووفرت المساعدة التقنية والتدريب)٢٠٠٩-٢٠٠٧(الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
، "توفير معلومات أفضل من أجل خلق الوظائف وتنمية المهارات في فيتنام"ساعد مشروع  - فيتنام 

وهو مشروع مشترك بين منظمة العمل الدولية والمفوضية األوروبية، على إنشاء مرآز جديد 
، للمعلومات المتعلقة بسوق العمل يدعم تطوير تكنولوجيا المعلومات المادية والبنية التحتية التشغيلية

ويوفر أيضًا في عين المكان برنامجًا لبناء القدرات على تصميم الدراسات االستقصائية، ومفاهيم 
  .المعلومات والتحليالت المتعلقة بسوق العمل والمنهجيات والتحليالت الحاسوبية

يم تقد"يساعد المشروع المشترك بين منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  - اليمن 
على تنفيذ " الدعم لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل في مجال معلومات سوق العمل وسياسة العمل

. االستراتيجية الوطنية بشأن العمل وخطة عملها، اللتين ُوضعتا بدعم تقني من منظمة العمل الدولية
ُأنشئت في وزارة  ويساهم في تحسين قدرات وحدة المعلومات والتحليالت المتعلقة بسوق العمل، التي

  .العمل، في مجال جمع البيانات وتحليلها
، وهو مشروع مشترك بين "رصد وتقييم التقدم المحرز في مجال العمل الالئق"وال يعمل مشروع 

، مع وزارات العمل إندونيسياو آمبودياو بنغالديشمنظمة العمل الدولية والمفوضية األوروبية في 
حسب، ولكن يعمل أيضًا مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل والمكاتب الوطنية لإلحصاءات ف

  .ومؤسسات البحوث لتعزيز القدرات الوطنية على تحليل مؤشرات العمل الالئق ورصدها وتقييمها

  العاملة بشأن القوى االستقصائية الدراسات
القوى االستقصائية بشأن  الدراسة من األول، المقام العمل، في سوق تتأتى معلومات . ٢٨٥
البلدان التي ال تقوم بإعداد  وقد أجرت بعض .التي تكون منتظمة وقائمة على أساس األسر العاملة
 في الحال هو آما - دراسات استقصائية فردية ،منتظمة بشأن القوى العاملة استقصائية دراسات
 دراسات استقصائية البلدان بعض أعدت ذلك، إلى باإلضافة. اليمنو ـ ليشتي تيمورونيبال و لبنان
بشأن  على المنشآت قائمة وطنية دراسة استقصائية أجرت التي بنغالديشمثل : أخرى خاصة
 األدنى الحد عن استقصائية دراسة والصناعة التجارة غرفة جرتأ فيتناموفي  ؛المهنية األجور
 لإلحصاءات والهيئات الوطنية المكاتب إلى التقنية المساعدة الدولية العمل منظمة وقدمت. لألجور
 بشأن معالجة البيانات وآذلك ،عيناتال وتصميم االستقصائية الدراسات بشأن الثالثية المكونة
 وتجمع الدولية والمنهجيات المعايير تستخدم الدراسات االستقصائية مما يضمن أن وتحليلها،

  .الجنس ونوع السن بيانات آاملة تكون مصنفة حسب

  تحليالت سوق العمل
. العمل لسوق مستفيض إلجراء تحليل آأساس البيانات هذه األعضاء الدول دمتاستخ . ٢٨٦
. العمل العمل نشرة إعالمية عن سوق اإلدارة المعنية بمعلومات سوق نشرت ،ـ ليشتي تيمور ففي
العمالة  اتجاهات" تقارير صدارإ على ثالثي موّسع وطني استشاري فريق أشرف ،باآستان وفي

 والشباب والنساء المهارات وشملت التقارير ،٢٠١٠إلى غاية  ٢٠٠٧ من سنة "في باآستان
. أخرى مرتبطة بالعمالة لأللفية، ومواضيع اإلنمائية من الهدف األول من األهداف باء ١ والغاية
 اتجاهات العمل واالتجاهات"التقارير الوطنية بشأن  األولى من سلسلتها أخرى بلدان وأعدت

 نيبالو ،)٢٠٠٩و ٢٠٠٨( إندونيسياو ،)٢٠١٠( آمبوديا في الحال هو آما - "االجتماعية
 االتجاهات بالتحليل وتتناول التقارير). ٢٠٠٩/٢٠١٠( فيتنامو ،)٢٠٠٩( النكا سريو ،)٢٠١٠(

 الرئيسية األولويات وتناقش ،٢٠٠٩ سنة في العالمية االقتصادية أثر األزمة وتبحث ،٢٠٠٠ منذ
 التقني اإلرشاد الدولية العمل منظمة قدمت التقارير، وبخصوص هذه. الالئق للعمل آسيا لعقد
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. واستعراضها تصميم التقارير في الثالثية المشارآة وضمان الوطنية القدرات بناء وعملت على
 الحال هو آما - البحوث ومؤسسات النقابات بين إرساء شبكات الدولية العمل منظمة آما دعمت

 تبادل أجل من - ٢٠٠٦ في العمل للبحث في مجال الهندية الشبكة حيث ُأسست الهند في
 عالوة. مشترآة بحوث أنشطة آما شرعت في البحوث، ونتائج العمل قضايا بشأن المعلومات

 الوطنية المؤشرات تحديد على إندونيسياو بنغالديش الدولية العمل منظمة ساعدت ذلك، على
 .الالئق للعمل القطرية البيانية الصور وضع عند وتحليلها رصدها سيجري التي ،الالئق للعمل

  التخطيط أطر
 في العمل بسوق المتعلقة والتحليالت المعلومات األعضاء الدول من متزايد عدد ُيدخل . ٢٨٧
فقد . وتقييمها ورصدها الوطنية، وفي تصميم البرامج القطرية للعمل الالئق السياسات أطر تصميم

 للشباب والمنتجة الالئقة توفير العمالة مثل رئيسية قضايا المثال، سبيل على ،إندونيسياأدرجت 
تقرير  مستمدة من بيانات باستخدام وذلك ،)٢٠١٥-٢٠١٠( األجل متوسطة اإلنمائية خطتها في

 في إندونيسيا التخطيط وزارة أدرجت آما. ٢٠٠٨ لسنة واالتجاهات االجتماعية اتجاهات العمل
 اإلنمائية المعنية باألهداف تقاريرها في بشأن سوق العمل الدولية العمل منظمة وتحليالت بيانات
. المنتجة بالعمالة المرتبطة باء ١ الغاية مؤشرات والسيما ما يخص ـ) ٢٠٠٨و ٢٠٠٧( لأللفية

 ،٢٠٠٨جريت سنة أ ،العاملة بشأن القوى دراسة استقصائية وطنية نتائج على نيبال واعتمدت
 التنمية مصرف مع وذلك باالشتراك التي تعيق التنمية،بشأن القيود  تشخيصية إلعداد دراسة

 تستخدم نيبال أن آذلك المتوقع ومن. الدولية العمل ومنظمة الدولية التنمية وإدارة اآلسيوي
 من أجل ٢٠١٠ االجتماعية في نيبال لسنة واالتجاهات اتجاهات العملمن تقرير  مستمدة تحليالت

 ).٢٠١٣-٢٠١٠( المقبلة المؤقتة الثالثية وضع خطتها

  الالئق للعمل القطرية البرامج لتصميم سليمة بيانات قاعدة
 فيجيآل من  في الوطنية الثالثية المكونة الهيئات وضعت المحيط الهادئ، إقليم في . ٢٨٨

 برامجها فانواتوو توفالوو سليمان جزرو سامواو الجديدة غينيا بابواو مارشال جزرو آيريباتيو
 وسيناريوهات سوق التجاهات الدولية العمل منظمة تحليالت إلى استناداًًللعمل الالئق  القطرية
 على )٢٠٠٩ـ٢٠٠٦(في استعراضها للبرنامج القطري للعمل الالئق  بنغالديش واعتمدت. العمل

 العمل ومالية من منظمة تقنية التي ُأجريت بمساعدة ،األطفال بشأن عمل االستقصائية الدراسات
 سبيل على اليمنو السورية العربية الجمهوريةو األردن استخدمت العربية، المنطقة وفي. الدولية
من أجل تصميم برامجها القطرية للعمل المعلومات والتحليالت المتعلقة بسوق العمل  المثال،
 .ورصدها الالئق

  الدولية المنظمات
 والشرآاء األطراف المتعددة الوآاالت مع وثيق بشكل الدولية العمل عملت منظمة . ٢٨٩

اللجنة و آسيا شرق جنوب أمم ورابطة اآلسيوي التنمية مصرف سيما وال االستراتيجيين،
 االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون ومنظمةاالقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ 

 وتحليل على رصد الوآاالت منظمة العمل الدولية هذه وساعدت. اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج
فقر " بشأن مقياس التقني اإلرشاد لها وقدمت العمل، على سوق العالمية االقتصادية األزمة آثار

 التنمية مصرفمع  وبالتعاون. لأللفية اإلنمائية الهدف األول من األهداف إطار في "العاملين
 على األزمة لرصد أثر الدراسات االستقصائية أدوات العمل الدولية اآلسيوي، وضعت منظمة

وحللت  ـ مثًال آمبوديا في المالبس وصناعة ،تايلند في السيارات صناعة في - والمنشآت العمال
 .األثر على األسر واستراتيجيات مواجهة األزمة

 باتت المنظمات، من وغيرها الدولية العمل منظمة بين الوثيق التعاون من وآجزء . ٢٩٠
 العمل منظمة بيانات لى نحو متزايدتستخدم ع األطراف والوآاالت متعددة اإلقليمية الوآاالت
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا  آل منهكذا فعل و. ومنشوراتها بحوثها مجال في الدولية

تقرير  في مثًال اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج اآلسيوي التنمية ، ومصرفوالمحيط الهادئ
 وتوسيع المنتجة العمالة الذي دعا إلى ،٢٠٠٩ الهادئ، والمحيط في آسيا لأللفية اإلنمائية األهداف
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ما  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ استخدمت آما. االجتماعية الحماية نطاق
 استقصاء الحالة المعنون في التقرير وتحليلها األزمة من رصد الدولية العمل قامت به منظمة

 سنة الدولية العمل منظمة وتعاونت. ٢٠٠٩ الهادئ، والمحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية
 ومنظمات اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة مع ٢٠٠٧
 المنطقة في لأللفية اإلنمائية األهدافالمعنون  الثاني اإلقليمي التقرير إعداد على أخرى دولية

 في واسع نطاق على التقارير من وغيرها واسُتشهد بهذه التقارير. شبابي منظور: ٢٠٠٧ ،العربية
 .والدولية الوطنية اإلعالم وسائل
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 ٦ الفصل

  العمل سوق إدارة تحسين
 واآلليات والمؤسسات واللوائح والقوانين والقواعد السياسات العمل سوق تشمل إدارة . ٢٩١

 بيئة في االجتماعية العدالة تحقيق وذلك بهدف العمل، سوق في المعامالت تحكم التي والعمليات
 العمل أصحاب بين العالقة أال وهو العمل إدارة سوق من يتجزأ ال هناك جزءو. مستدامة أعمال

 يعني العمل سوق ولذا، فإن إصالح. الجماعية والمفاوضة أنفسهم تنظيم يف وحريتهم والعمال،
 ومنصفة ناجعة تكون النتائج المحققة أن لضمان العمل سوق إدارة عناصر في النظر إعادة

 .وعادلة في نظر جميع الشرآاء

  الدولية العمل استراتيجية منظمة
 العمل معايير تعزيز: يلي ما المجال هذا في الدولية العمل منظمة تشمل استراتيجية . ٢٩٢
 العمل إدارة أنظمة تعزيز العمل؛ في األساسية والحقوق المبادئ احترام أساس على الدولية
 قوانين استعراض وتسويتها؛ النزاعات وآليات منع الجماعية المفاوضة العمل، وآليات وتفتيش
 الوظيفي؛ واألمن في العمل المرونة بين التوازن تحقيق بهدف االجتماعية والسياسات العمل
جميع  فيالجنسين  بين المساواة تعزيز الثنائية؛ والشراآة واإلدارة العمال بين للتعاون آليات وضع
  .األنشطة هذه

  العمل سوق مجال إدارة في الدولية العمل لمنظمة أنشطة مختارة عن لمحة  :١ـ٦ الشكل

 

 ـ يعزز اتحاد نقابات الصين
عمال عموم الصين االتفاقات 

الجماعية بشأن األجور وظروف 
العمل. وتعمل الحكومة على 
تحسين إطار سياسة األجور. 

إضافة إلى تحسين تفتيش العمل.
ـ عزز القانون الجديد بشأن  عمان

النقابات حق العمال في التنظيم 
 والدفاع عن مصالحهم.

 - مفاوضة جماعية ابتكارية الهند
وأول إطار للضمان االجتماعي 

للعاملين لحسابهم الخاص والعمال 
بدون عالقة استخدام واضحة في 

 االقتصاد غير المنظم.

 - ساعدت منظمة العمل نيبال
الدولية على إصالح سوق العمل، 

بما في ذلك القانون، والعالقات 
الصناعية، وإدارة العمل والحماية 

 االجتماعية.

 - مراجعة قانون العمل فيتنام
وقانون النقابات. والتصديق على 

 .٢٩االتفاقية رقم 

 - تسوية نزاعات العمل آمبوديا
من خالل مجلس تحكيم ثالثي 

 محايد.

-أ  تساوي قوانين العمل ستراليا
الُمراجعة بين العقود الجماعية 

 والعقود الفردية.

 ـ تضمن البعثة رفيعة الفلبين
المستوى التعاون وااللتزام من 
الهيئات المكونة لتحسين البيئة 

للحرية النقابية والمفاوضة 
 الجماعية.

أول إطار قانوني بشأن منغوليا - 
 السالمة والصحة المهنيتين.

ـ التصديقات  ليشتي-تيمور
األربعة األولى وقانون العمل 

 .السيادي

جمهورية الو الديمقراطية 
بناء القدرات، مما أدى الشعبية - 

إلى التصديق على االتفاقيتين 
 .١١١ ورقم ١٠٠رقم 

 - أول دولة خليجية تصلح البحرين
 ( نظام يحصل بواسطته نظام الكفيل

العمال المهاجرون على تأشيرات 
  .عن طريق صاحب عمل آفيل) 

 يتجزأ ال هناك جزء
 إدارة سوق من

 أال وهو العمل
 أصحاب بين العالقة
 والعمال العمل
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تقديم : منها ،التدخالت من مجموعة خالل من األهداف هذه إلى تحقيقوتسعى المنظمة  . ٢٩٣
 العمل؛ تشريعات واستعراض الدولية العمل معايير لتعزيز وحلقات العمل التقنية المشورة خدمات

 القدرات وبناء خدمات التدريب وتقديم جديدة سياسات بوضع واإلقليميين الدوليين تكليف الخبراء
 وغيرها دراسية إجراء جوالت وتسويتها؛ النزاعات منع آليات من أجل تحسينالثالثيين  للشرآاء

المنشآت  مستوى على الرائدة وضع البرامج الجيدة؛ والممارسات الخبرات لتبادل الوسائل من
ما  وغالبًا. العملية الممارسة في مجديًا بين العمال واإلدارة آيف يمكن أن يكون التعاون إلظهار
 مشروع تنفيذ يجري الصدد، هذا وفي. الجهود هذه آل التقني التعاون اريعمش مجموعة تدعم

 بين إطار شراآة في ينفذ وهو برنامج عالمي ،"األفضل العمل" تعاون تقني ابتكاري هو مشروع
 تحسين إلى يهدفوالدولي  البنك لمجموعة التابعة الدولية التمويل ومؤسسة الدولية العمل منظمة
العمل " وبرنامج. العالمية التوريد سلسلة في المنافسة على والقدرة الدولية العمل لمعايير االمتثال
العمل ألنه  سوق إدارة لتحسين الدولية العمل منظمة استراتيجية من جوهري عنصٌرهو  "األفضل
 عالقات وتعزيز وإدارة العمل العمل تفتيش تعزيز مثل المعنية األهدافواستكمال  لدعم مصمم
 عمل رصد السابقة في مجال الدولية العمل منظمة تجربة المشروع قد استلهم. سليمة صناعية
 بالمصانع النهوض" األحدث عهدًا وعنوانهوال سيما البرنامج  العمل، على مستوى مكان األطفال
 .٦٨)١ـ٦ اإلطار انظر" (الكمبودية

  ١ـ٦ اإلطار
  آمبوديا في المالبس صناعة مبيعات رفع العمل يؤدي إلى تحسين ظروف

 فحسب، بل حققت العمال لم تعزز حقوق المالبس، العمل في مصانع ظروف آمبوديا حّسنت عندما
" الكمبودية بالمصانع النهوض"منظمة العمل الدولية  جمع برنامج ،٢٠٠١ سنة ومنذ. تنافسية آذلك ميزة

. التحسينات من تمرةمس دورة تحقيق وبين األنشطة التدريبية بغية وإصالحها العمل ظروف تقييم بين
 اإلضافية، وتعويضات مناسبة على الساعات أجورًا معقولة اآلن خضعت للتقييم تدفع المصانع التي وُجّل
 تكون منها بأن المائة في ٩٠وتقبل األجر، مدفوعة منها تمنح إجازة سنوية المائة في ٩٧ أن حين في

 والدليل على المالبس، قطاع في الصناعية العالقات في تقدم أحرز آما. ساعات العمل اإلضافية اختيارية
 والتحكيم أخير، آمالذ اإلضرابات واستخدام الجماعية المفاوضة بشأن ثنائي قطاعي إبرام اتفاق ذلك

  .الملزم
الصناعية  والعالقات العمل ظروف فإن تحّسن التجارية، والعالمات التجزئة تجار لبعض وبالنسبة

 البنك أجراه الدوليين، وأشار استطالع لرأي المشترين. آمبوديا من المالبس منتجات هو سبب مهم لجلب
هو من أهم األسباب التي دفعت بالمشترين الدوليين إلى  العمل لمعايير إلى أن االمتثال ،٢٠٠٤ الدولي سنة

  .ونفذهالبرنامج  الذي وضعه للرصد المستقل النظام يرجع إلى ذلك وقالوا إن آمبوديا، من منتجاتهم جلب
 إلى ١٢٠٠٠٠ حوالي من آبير بشكل آمبوديا في المالبس قطاع نما ،٢٠٠٨وسنة  ٢٠٠١ سنة وبين
 المشترآة توافق المصالح "الكمبودية بالمصانع النهوض"ومن ثم، يجسد برنامج . عامل ٣٥٠٠٠٠
غير المصانع  في الحصول على منتجات المستهلكين ورغبات الدوليين والمشترين المالبس لصناعة

 ومؤسسة الدولية العمل المشترك بين منظمة" العمل األفضل"مشروع  مؤخرًا وأطلق. المستغلة للعمال
  .وفيتنام األردنو هايتي في مماثلة مبادرات الدولية التمويل

  الدولية العمل معايير
 الدولية العمل معايير على في التصديق ظل التقدم ،٢٠٠٦ سنة منذ المحرز التقدم رغم . ٢٩٤

المتوسط  في الدولية العمل في منظمة األعضاء صدقت الدول العالمي، الصعيد وعلى. متواضعًا
المتوسط  في صدقت الهادئ والمحيط آسيا من إقليم األعضاء الدول أن حين في اتفاقية، ٤٢على 
 الهادئ المحيط جزر بلدان ولم تصدق. اتفاقية ٢٦ العربية على الدول وصدقت -اتفاقية  ٢٢على 

 . في الغالب االتفاقيات البالية المعدالت هذه وتشمل. اتفاقية ١١سوى على  في المتوسط
الثماني  االتفاقيات على للتصديق عالمية واصل المكتب حملة ،١٩٩٥سنة  ومنذ . ٢٩٥

 حقق العالم، أنحاء وفي جميع. العالمي لبلوغ التصديق مبتغى آموعد ٢٠١٥ وحدد سنة األساسية،

————— 
  ": العمل األفضل"للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع برنامج    ٦٨

http://www.betterwork.org/EN/Pages/index.aspx 
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بأقل من  مقارنة الهدف الدولية هذا العمل منظمة في الدول األعضاء من ةالمائ في ٧٠ من أآثر
 ١ـ٦ الشكلين انظر( العربية الدول من الخمس من وأقل الهادئ والمحيط آسيا في البلدان ثلث
 الضرورية لبلوغ التصديقات من المائة في ٧٥ من أآثر فإن ،١ـ٦ الشكل يبين وآما). ٢ـ٦و

األجزاء  وتبين. العربية الدول أو الهادئ والمحيط آسيا من تأتي أن ال بد من العالمي التصديق
 . االتجاهات أبرز بعض أدناه

  أقاليم العالم حسب األساسية، الثماني على االتفاقيات المتبقية التصديقات  :٢ـ٦ الشكل

 

 متواضع في هذا المجال منذ االجتماع حرز تقدمأ ـ الجماعية والمفاوضة النقابية الحرية . ٢٩٦
 وحماية النقابية الحرية على اتفاقيةـ ليشتي  تيمورو ساموا فقد صدقت. األخير اآلسيوي اإلقليمي

 في) ٩٨ رقم( ١٩٥٨ الجماعية، والمفاوضة التنظيم واتفاقية حق ،)٨٧ رقم( ١٩٤٨ التنظيم، حق
 صدق العربية، والدول الهادئ والمحيط آسيا في بلدًا ٤٤ومن بين . التوالي على ٢٠٠٩و ٢٠٠٨
 وصدقت. ٩٨ رقم االتفاقية على بلدًا ٢٥حين صدق  في ،٨٧ رقم االتفاقية فقط على بلدًا ١٩

 نيبالو ماليزياو الهند وفي. ٨٧ رقم االتفاقية على عربية دولة ١١ أصل من فقط ثالث دول
 للتصديق حملةبالدولية،  النقابية الحرآة من بدعم الوطنية، العمال نقابات تقوم ،فيتنامو تايلندو

 الدولي االتحاد مع بالتعاون الدولية، العمل منظمة أطلقت ،٢٠٠٩ وفي سنة. االتفاقيتين على
 سيما وال -  األساسية االتفاقيات على للتصديق حملةب الهادئ، والمحيط آسيا لنقابات العمال في

 المشارآة النقاباتعقدت  حيث ،ماليزيا في إقليمي مؤتمر وُعقد. ٩٨رقم و ٨٧ رقم االتفاقيتان
. فيتنامو تايلندو النيبو اماليزيو الهند :هي بلدان ةخمس في التصديق تنظيم حمالت على عزمها
 ونتيجة. ٢٠١٠سنة  الهند في الوطنية النقابية آل االتحادات جمع مؤتمر الحق وقت في وُعقد
 من بشأن العمل سويًا الدولية العمل ومنظمة الهند حكومة بين جريت مشاوراتأ المؤتمر، لذلك
 وعمل الجماعية المفاوضة في والحق بالحرية النقابية المتعلقة االتفاقيات على التصديق أجل

 على التصديق أجل طها منانش تايلند في العمال نقابات فتآث وعلى النحو ذاته،. األطفال
 ،ماليزيا حكومة مع مناقشات وإجراء ماليزيا في مؤتمرالانعقاد  أعقاب وفي. األساسية االتفاقيات

 إجراء إصالح بغية االجتماعيين الشرآاء مع حوار في الماليزية انخرط مؤتمر نقابات العمال
من القوانين  الماليزية الحكومة خففت آما. ٨٧ رقم االتفاقية على والتصديق العمل شامل لقانون

 . اإللكترونيات صناعة في النقابي بالتنظيم المتعلقة
 العمل واتفاقية إلغاء )٢٩ رقم( ١٩٣٠ ـ تقترب اتفاقية العمل الجبري، الجبريالعمل  . ٢٩٧

 ٢١ تصديقين من أصل ولكن - العالمي من بلوغ التصديق بسرعة) ١٠٥ رقم( ١٩٥٧ الجبري،
 آسيا في األعضاء الدول اميجب أن تقوم به ذلك لتحقيق الضرورية من التصديقات تصديقًا
 المعايير بهذه الوعي إلذآاء التقنية المساعدة الدولية العمل نظمةم وقد قدمت. الهادئ والمحيط

 لدين ًاوالعمل سداد العمل في بالبشر واالستغالل االتجار مثل ا،مالصلة به ذات والتجاوزات
 التصديق في المساعدة هذه ساهمت ،فيتنامو ـ ليشتي تيمور وفي. المهاجرين العمال معاملة وسوء
 على التصديق فيالدولية  العمل منظمة ساهمت مساعدة ،الصينوفي . ٢٩ رقم االتفاقية على

القانون  في الجبريالعمل  تحمي من ضمانات االتجار، وإدراج لمكافحة باليرمو بروتوآول
 اعتمدها ممارسات ومدونة ،٢٠٠٧ سنة في الصين اعُتمد الذي ،العمل عقود التاريخي بشأن

 . المنشآت الصينية اتحاد

آسيا والمحيط الهادئ الدول العربية أفريقيا أوروبا األمريكتان
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  الهادئ والمحيط آسيا في الدولية العمل لمنظمة األساسية االتفاقيات على التصديق  :٣ـ٦ الشكل

 

 سنة الذي اعتمده المؤتمر في فالقرار. ميانمار في خطورة المخاوف بعض أآثروُتطرح  . ٢٩٨
 العمل استئصال على البلد هذا نشاطها في الدولية العمل منظمة ترآز والداعي إلى أن ٢٠٠٠
على  وترد والتدريب، الوعي إذآاء في مجال الحكومة وتتعاون. ال يزال ساري المفعول ،الجبري
 ،ميانمار وحكومة الدولية العمل منظمة بين تكميليال تفاهمالاتفاق  إطار في المقدمة الشكاوى
عن  ترد الشكاوى تزال ال ذلك، ومع. ٢٠١٠ يناير /الثاني آانون في سنة لمدة تمديده تم والذي
في  الجبري والعمل المحاصيل وزراعة إلآراه على ممارسة العتالة للجيشالتعرض ل مزاعم
 في االنتخابات وبعد. القانونية السن العسكري الجبري قبل بلوغ والتجنيد الثانوية التحتية البنية

 على عزمها الحكومة وأبدت. برلماني نظام إرساء حاليًا يجري ،٢٠١٠ نوفمبر /تشرين الثاني
 والحق بالعمل الجبري المتعلقة الدستورية األحكام ستحول على البرلمان جديدة تشريعات عرض

 بموجب الحكومة التزامات سيتناول القانون آما أن مشروع. قانون إلى العمال تمثيل في
 من عدد سجناستمرار  إزاء القلقويتواصل . عليهما صدقت اللتين ،٨٧ ورقم ٢٩ رقم االتفاقيتين
وإزاء  الشكاوى، لهم عالقة بهذه الذين أو للعمل الجبري تعرضهم من اشتكوا الذين األشخاص
 . العماليين النشطاء سجن استمرار
 تايلند إلى الحدود الناس من الماليين عبر ،ميانمار في السائدة الظروف إلى وبالنظر . ٢٩٩
تفيد التقارير أن  الحدود، الواقعة على سوت ماي بلدة وفي. معيشة أفضل سبل عن بحثًا

 التي تستغل المالبس مصانع في يكدحون األطفال ـ فيهم الكثير من بمن - الشباب المهاجرين
 فإن مشروع ،١٣٨ ورقم ١٨٢ ورقم ٢٩ رقم على االتفاقيات تايلند تصديق ورغم .العمال

برنامج العمل و الدولية العمل شترك بين منظمةالم ،"ميكونغ لمكافحة االتجار باألطفال والنساء"
 اإلنسان لحقوق جسيمة وقوع انتهاآات في بحث أجراه آشف ،الدولي للقضاء على عمل األطفال

 تمس - استغاللية وتفيد المعلومات الواردة سيادة ظروف. والبالغين طالت األطفال وحقوق العمل
 األسماك قطاع صيد في - ميانمار من مستندات القادميندون  المهاجرين والبالغين األطفال أساسًا

حاالت  من إلى أن الكثير المشروع وخُلص. البحرية في تايلند المنتجات تجهيز وصناعات
 العمال عدد في وليس إلى وجود عجز العاملة بسهولة، ترجع إلى توافر القوىقد  االستغالل
من المهاجرين الشباب الذين هم " المنزليين لالعما" آما ُآشف عن حاالت اإلساءة إلى. اآلخرين
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 إلى الوثائق، نقص أدى وقد. رسمية اجتماعية حماية في غالب األحيان دون مستندات ودون أي
 .٦٩النطاق واسع إلى انتشار استغالل القطاعات مختلف في العمل في تفتيش التراخي جانب
) باآستانو نيبالو الهندو بنغالديش في( سكان جنوب آسيا من الماليين أن وُيعتقد . ٣٠٠

 تعود جذوره إلى نظام هو لدين والعمل سدادًا. لدين دًااآعاملين سد مدقع فقر براثن يعيشون في
 وضعف الوعي االجتماعي االستبعادورسوخ  االئتمان وتخّلف أسواق العمل اختالل أسواق

 صاحب ألن بدون أجر أو ضئيلة أجور مقابل إلى العمل لدين العاملون سدادًا ويضطر. بالحقوق
 الزراعة يعملون في العمال هؤالء ومعظم. مستحقة ديون السترداد بأجورهم يحتفظ العمل

 وفي. المنزلية والخدمة والمنسوجات والسجاد اآلجّر وأفران األحجار الكريمة وتلميع والتعدين
براثن  من العمال بالغة النتشال ذات أهمية مجاالت عدة في المساعدة المكتب قدم الماضي، العقد

 ؛بالغ الصغر للتمويل برامج وضع :وذلك عبر ،الديون فخ في الوقوع وتجنيبهم العمل سدادًا لدين
 صناع لدى الوعي إذآاء ؛لدين عمل سدادًاال ضحايا في صفوف الذاتية المساعدة مجموعات إنشاء

 لدين أمام على الدفاع عن ضحايا العمل سدادًا مساعدة المحامين؛ األآاديمية القرار واألوساط
في  والتردد الجبري العمل أشكال من لدين آشكل وال يزال عدم االعتراف بالعمل سدادًا. المحاآم

 ،المناسبة اإلحصائية األساليب باستخدامسدادًا لدين، بشأن العمل  إجراء دراسات استقصائية
 . اآلفة هذه استئصال نحو التقدم يعيقان
 العمل لسنة في األساسية والحقوق المبادئ إعالن اعتماد أعقاب في - العمل في التمييز . ٣٠١
 ،)١٠٠ رقم( ١٩٥١ األجور، في المساواة اتفاقية على ملحوظ التصديق تزايد بشكل ،١٩٩٨
 منذ يتواصل لم الجهد هذا لكن). ١١١ رقم( ١٩٥٨، )والمهنة االستخدام في( التمييز واتفاقية
 فيها بما -  نموًا األآثر ويبدو أن االقتصادات. ٢٠٠٦المنعقد سنة  اآلسيوي اإلقليمي االجتماع

 في تجد صعوبة آسيا ـ شرق جنوب أمم رابطة في الدخل والمتوسطة العالية االقتصادات
هي المستفيد األآبر  البلدان هذه تكون أنه من المفروض أن من الرغم على التقدم، على المحافظة

. الوظيفي األمن أو األجور وأ المرتبطة بالتوظيف القرارات انعدام التمييز في اتخاذ ضمان من
 الو جمهورية وصدقت. عمان باستثناء ،١١١ رقم االتفاقية على العربية الدول جميع صدقت وقد

 على الصين وصدقت. ٢٠٠٨ في سنة ١١١ ورقم ١٠٠ رقم االتفاقيتين على الشعبية ةالديمقراطي
تقدم  الدولية العمل منظمة ما انفكت الحين، ذلك ومنذ ؛٢٠٠٦ سنة في ١١١ رقم االتفاقية
 في المهاجرين والعمال المرأة ضد التمييز معالجة على البلد هذا لمساعدة التقنية المساعدة
 إضافة إلى أخرى، والمعوقين واألشخاص الذين يعانون من مشاآل صحية الريفية المناطق
 التمييز أشكال مختلف لحظر تعزيز العمل قانون الصين سّنت ،٢٠٠٧ سنة وفي. العرقية األقليات

 وضع الذي العمل عقود وقانون ،)على أساس األمومة ذلك التمييز في بما( العمل مكان في
 . المستضعفة الفئات من وغيرهم المؤقتين العمال ضد التمييز لحظر األساس
 اآلسيوي اإلقليمي االجتماع الدولية، منذ العمل منظمة بدأت - اإلدارة السديدة اتفاقيات . ٣٠٢

بأن  التي تضمن الدنيا الشروط تحدد التي االتفاقيات بخصوص التقنية المساعدة تقديم في األخير،
 جميع بين التنسيق: هي مجاالت ثالثة هذه الشروط شملوت. الئقًا عمًال العمل توفر أسواق
 والمنتجة الكاملة العمالة خالل من المعيشة مستويات رفع إلى تؤدي التي االقتصادية السياسات
إلى تيسير  وقد أدى ذلك مثًال. العمل لتفتيش فعالة خدمات الثالثية؛ المشاورات بحرية؛ والمختارة
 من قبل) ١٤٤ رقم( ١٩٧٦ ،)الدولية العمل معايير( الثالثية المشاورات اتفاقية على التصديق
 الصين أيضًا آما ساعد ،فيتنامو ةسنغافورو الشعبية الديمقراطية الو جمهوريةو أفغانستان

 ،)٨١ رقم( ١٩٤٧ العمل، تفتيش اتفاقية مع تماشيًا العمل تفتيش خدمات استعراض على منغولياو
 أطلقها التي التصديق حملة إطار وفي). ١٢٩ رقم( ١٩٦٩ ،)الزراعة( العمل واتفاقية تفتيش

 الفعال والتنفيذ واسع النطاق تصديقال لبلوغ العمل وخطة ٢٠٠٩ يونيه /حزيران في العام المدير
 ،٢٠٠٩ نوفمبر /تشرين الثاني في دورة اإلدارة مجلس هااعتمد التي اإلدارة السديدة، التفاقيات

 على للتصديق إيجابية توقعات عن اإلدارة مجلس إلى اتمعلوم مؤخرًا البلدان قدمت بعض
————— 

  :انظر   ٦٩
ILO: Meeting the challenge: Proven practices for human trafficking prevention in the Greater 
Mekong Subregion (Bangkok, 2008); ILO: The Mekong challenge: Underpaid, overworked and 
overlooked: The realities of young migrant workers in Thailand, Vol. I (Bangkok, 2006); ILO: The 
Mekong challenge: Working day and night: The plight of migrant child workers in Mae Sot, 
Thailand (Bangkok, 2006). 

 المساعدة المكتب قدم
ذات  مجاالت عدة في

 النتشال بالغة أهمية
براثن العمل  من العمال

 سدادًا لدين
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 ،١٢٩ ورقم ٨١ رقم باالتفاقيتين يتعلق فيما مثًال الصينحال  هو وهذا. اإلدارة السديدة اتفاقيات
وال بد من . ١٢٩ رقم باالتفاقية يتعلق فيما األردنو ،١٢٢ رقم باالتفاقية يتعلق فيما إندونيسياو

 الموجودة الفجوة لسد وتطبيقها اإلدارة السديدة على اتفاقيات التصديق إلى الرامية تكثيف الجهود
 ١٢سجلت البلدان  آسيا حيث شرق جنوب أمم رابطة في دول سيما وال مقارنة بباقي دول العالم،

 في فقط وثالثة تصديقات األربع آلها، التفاقياتا على ممكنًا تصديقًا ٤٠ أصل من تصديقًا
 باالتفاقيتين يتعلق فيما العربية والدول الهادئ المحيط جزر وفي الماضية؛الخمس عشرة  السنوات

  . ١٢٢ رقم باالتفاقية يتعلق فيما آسيا جنوب وفي ،١٤٤ ورقم ١٢٢ رقم
 اجتماع آخر منذ الهادئ والمحيط آسيا في األعضاء الدول سجلت ـ التقنية المعايير . ٣٠٣
 الدول قامت به تقريبًا ونصف هذه التصديقات التقنية، على االتفاقيات تصديقًا ٢١ آسيوي إقليمي

 العدد من أقل الرقم وهذا. ليشتي ـ تيمورو) سامواو آيريباتيو فيجي( الهادئ المحيط في األعضاء
 مستوى وبالنظر إلى انخفاض. الفترة هذه خالل األساسية االتفاقيات على للتصديقات اإلجمالي
 من المزيد بذل الهادئ والمحيط إقليم آسيا في األعضاء الدولعلى  وتيرته، يجب وبطء التصديق
 بشكل ملموس خاضعة األربعة الالئق العمل أهداف لتحقيق تكون مساعيها أن لضمان الجهد

 من االجتماعية العدالة بشأن الدولية العمل منظمة إعالن ما نص عليه نحو على الدولية، للمعايير
 والسالمة الصحة بشأن الدولية العمل بمعايير تصاعد االهتماميو). ٢٠٠٨( عادلة عولمة أجل

 نيوزيلنداو آوريا جمهوريةو فيجيو الصينو البحرين صدقت األخيرة، السنوات وفي. المهنيتين
 في ،)١٥٥ رقم( ١٩٨١ ين،تالمهني والصحة السالمة على اتفاقية السورية العربية الجمهوريةو

 العربية الجمهورية وصدقت. التصديق عليها في تنظر النكا سريو الفلبينو الهند أن حين
 اليابان وصدقت. ١٥٥رقم  الملحق باالتفاقية ٢٠٠٢ بروتوآول سنة على أيضًا السورية

 ،)١٨٧ رقم( ٢٠٠٦ المهنيتين، والصحة للسالمة الترويجي اإلطار اتفاقية على آوريا جمهوريةو
ومن أجل . ١٨٧ رقم االتفاقية على التصديق في تنظر سنغافورةو الفلبينو منغولياأن  حين في

 الدولية التي العمل منظمة مساعدة من االستفادة ينبغي أخرى، معايير على التصديقات استعراض
 اجتماع آخر ُتسجل منذ ولم. االجتماعي والضمان األجور الطلب عليها فيما يخص سياسة يتزايد

 تحديد اتفاقية أو) ٩٥ رقم( ١٩٤٩ األجور، حماية على اتفاقية جديدة تصديقات أية آسيويإقليمي 
 المحّدثة نظرًا االتفاقيات هذه اإلدارة مجلس أّيدو .)١٣١ رقم( ١٩٧٠ لألجور، الدنيا المستويات

 لم ُيسجل أي تصديق( ٩٥ رقم االتفاقية على تصديقات ستة -  التصديقات لمجموع المحدود للعدد
 على تصديقات وأربعة ،)االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة اتطرف اقتصاد من

 . ١٣١ رقم االتفاقية
 والسياسية االجتماعية األبعاد العمل قانون يعكس أن يجب - العمل قانون اتجاهات . ٣٠٤

 أي أن يؤمن حدًا ـ الفاعلة فيه للجهات المتباينة المصالح بين يوفقوأن  العمل، لسوق واالقتصادية
يمكن  االجتماعي للحوار حيزًا ويهيئ الفقر؛ استئصال بهدف الالئق العمل معايير من أدنى

 بيئة وتوفير ؛معًا المنتجة للثروة عادل تقاسم إلى في إطاره السعي لعماللو العمل ألصحاب
 بفعالية العمل أسواق إدارة من الحكومات وتمكين بمرونة؛ تعمل أنفيها للمنشآت  يمكن مستقرة

 في األعضاء الدول أغلبية سّنت ،آسيوي إقليمي اجتماع آخر ومنذ. العامة بما يخدم المصلحة
 هي بصدد إجراء إصالحات أو -  القائمة القوانين في آبيرة تغييرات وأدخلت عمل قوانين اإلقليم
 الحد على عمومًا رآز العمل في مجال قانون النشاط المتزايد بيد أن هذا. العمل على قانون آبيرة
 آما أن. العمل عالقات أطر تعزيز لضرورة أقل اهتمامًا وأولى العمل، معايير من األدنى

 الالئقة العمل ظروف المؤقت الذي قد يقوض العمل لم يهتموا بما فيه الكفاية بنمو المشرعين
 . القانونية العمل معايير تحسين إلى الرامية ويثبط الجهود

 العمل على قانون إصالحات البلدان من عدد ُيجري - الوطني العمل قانون إصالح . ٣٠٥
 أطر تعزيز عن فضًال العمالة، لحماية الدنيا المعايير وذلك عبر استعراض -  شاملة بطريقة
 من المحلية االحتياجات مع يتماشى بما تدريجيًا المعايير هذه تحسن أن يمكن التي العمل عالقات
 العمال نقابات لقانون إلجراء مراجعة المساعدة يقدم المكتب ،فيتنام وفي. واألمن المرونة

 العمالة وتعزيز االستخدام وعقود الصناعية العالقات مثل مجاالت في العمل ومراجعة لقانون
 تشريعات على وضع آما يواصل تقديم المساعدة. العمل وتفتيش التمييز وعدم األطفال وعمل
 في االجتماعيين والشرآاء الحكومة يدعم المكتب ،آمبوديا وفي. المعوقين حقوق بشأن منفصلة
 ،منغوليا وفي. ةثالثي تشاور عملية تيسير ذلك في بما جديدة بشأن النقابات، تشريعات وضع

 في المراجعة نطاق وتحديد الحالية التشريعات على تحليل المكونة الهيئات يساعد المكتب

 قانون يعكس أن يجب
 األبعاد العمل

 والسياسية االجتماعية
 لسوق واالقتصادية

 العمل
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 قانون العمل على إدخال تعديالت العمل تشريعات إصالح تتضمن عملية ،نيبال وفي. المستقبل
 الشرآاء وافق الدولية، العمل وبمساعدة منظمة .االجتماعي نقابات العمال والضمان وقانون

 ،٢٠٠٤سنة و ١٩٩٨ ةسن وبين. األحكام هذه من العظمى الغالبية على فعًال االجتماعيون
 العمال بنقابات تعلقةالم العمل قوانين من سلسلة من المكتب، بمساعدة ،إندونيسيااعتمدت 
 وفي. االجتماعي والضمان المهاجرين العمال وحماية الدنيا العمل ومعايير الصناعية والعالقات
 في بما العمل، قانون إصالح عملية في االجتماعيين والشرآاء الحكومة المكتب يدعم ،باآستان

 ،٢٠٠٧ وفي سنة. والخدمة لالعم شروط وقانون الصناعية العالقات قانون مراجعة ذلك
 الشاملة العملية هذه في المكتب شارك ومنذ البداية،. االستخدام مرسوم عالقات فيجي أصدرت
 ،االستخدام عقود مثل مجاالت في الدنيا العمل معايير ووضع العمل قوانين وتحديث لتعزيز
 في التمييز على للقضاء قانونيًا إطارًا وفر آما. العمل وساعات األجور وحماية األطفال وعمل
 اعتمدت ،عمان وفي. العمل نزاعات وتسوية العمل لعالقات مماثًال إطارًا وقدم العمل، مكان

 بحق العمال تمثيل النقابية يتم بموجبه االستعاضة عن لجان الحرية بشأن جديدًا تشريعًا الحكومة
لم يعتمده البرلمان  ،مشروع قانون األردن الوزراء في مجلس مداعت حين في التنظيم، آامل في

 . بعد
 بعض في مرة ألول -  العمل قانون تدوين على اهتمامها األخرى البلدان من عدد ورآز . ٣٠٦

 أو عليها المصدق االتفاقيات مع القانون مواءمة تحقيق ما يكون ذلك بهدف وغالبًا األحيان،
 جديدًا دستورًا ملديف جمهورية حكومة وضعت ،٢٠٠٨ وفي سنة. الجديدة قاتالتصدي تسهيل
بشأن  جديدًا قانونًا أيضًا واعتمدت واإلضراب، التنظيم في العمال بحقوق ألول مرة اعترف
 استعاضت ،هاالسنة نفس وفي. ٢٠٠٩ سنة في الدولية العمل منظمة إلى االنضمام قبل العمالة
 العمل ـ عن قانون ٢٠٠٧ سنة الدولية منذ العمل منظمة دولة عضو فيوهي  -  السالم دار بروني

 وذلك ،العمل مكان والصحة في ومرسوم بشأن السالمة بشأن العمالة بمرسوم االستقالل قبل لما
 السلطات المكتب يساعد ،ـ ليشتي تيمور وفي. الدولية المعايير مع القانون مواءمة تحقيق بهدف

 في سنة االنتقالية المتحدة األمم سلطة الذي أصدرته العمل قانون نطاق وتوسيع على مراجعة
 عالقة ؛العمل عالقات :مثل رئيسية مجاالت السديدة في اإلدارة توفير وذلك من أجل ،٢٠٠٢

. العمل تفتيش ؛ناالمهنيت والصحة السالمة ؛لألجور األدنى ووضع الحد العمل إدارة ؛االستخدام
 من شأنه والعمالة لعملا قانون مشروع ساموا في المصلحة أصحابيناقش  وعلى النحو ذاته،

 اتفاقيات ثماني بشكل عام مع العمل ومواءمة قانون ،١٩٧٢ لسنة والعمالة العمل قانون تحديث
 تمت صياغة مشروع قانون جديد ،فانواتو وفي. الدولية صدق عليها البلد العمل لمنظمة أساسية

ومشروع قانون بشأن السالمة  العمال، لتعويض قانون ومشروع االستخدام، بشأن عالقات
المساعدة التي يقدمها في  المكتب ويعزز .ثالثية بشأنها ةمناقش وتجري حاليًا ؛المهنيتين والصحة

 بمساعدة وذلك ،فانواتوو سامواو الجديدة غينيا بابواو آيريباتيلكل من  العمل مجال قانون
 لبنانو العراق في بلدان مثل بشأن العمل جديدة مشاريع قوانين وُتستعرض. األسترالية الحكومة

 . اليمنو المتحدة العربية اإلماراتو قطرو
 ساعد ،٢٠٠٦ سنة ففي. المكتب بمساعدة لديها قوانين العمل أخرى بلدان وراجعت . ٣٠٧
ضمن  العمل الذي ألغى، قانون على مراجعة الشعبية الديمقراطية الو جمهورية حكومة المكتب
قانون  البلد راجع هذا ،٢٠٠٨ سنة وفي. النساء على استخدام المفروضة القيود ،أمور جملة

 حكومة جمعت المكتب، شارك فيها التي المشاورات من سنة ١٤ من أآثر وبعد. نقابات العمال
 أو جديدة عمل قوانين آما ُسّنت. ٢٠٠٦ سنة واحد عمل قانون في ومرسومًا قانونًا ٢٥ بنغالديش
 وفي. ٢٠٠٩ سنة الكويتوفي  ،٢٠٠٨ سنة أفغانستان وفي ،٢٠٠٧ سنة فيجي في ُمراجعة

 . الموافقة على القوانين ، لم تتم بعُدالسورية العربية الجمهورية
 الئقة عمل ظروف في خلق العمل قانون أن ينجح إصالح ال يمكن -  االستخدام عقود . ٣٠٨

وقد . االستخدام آما هي والحفاظ عليها بعالقات ما لم يتم االعتراف المعيشة مستويات وتحسين
. اء االستخدامإنه أو االستخدام عقود إلبرام الدنيا القواعد وضع إلى البلدان بعض هذا االعتبار دفع
الذي  العمل، عقد قانون: ، منهاتاريخية قوانين مثًال الصين في الحكومة ، أصدرت٢٠٠٧ ففي

 أو التصنيع مواقع في الريفيين المهاجرين العمال من مليون ١٥٠ من أآثر أمور، جملة من يحمي
 العمل؛ في التمييز أشكال مختلف يحظر الذي العمالة، قانون تعزيز الساحلية؛ المناطق في البناء
 الحكومة العملية ويساعد اآلن هذه المكتب وقد دعم. العمل نزاعات في والتحكيم الوساطة قانون
 . المثال سبيل على العادلة، العمالةفي مجال  -  لتطبيقها المختلفة تحديد الجوانب على
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 العمال فسيكون وإال - العمل أصحاب بتغيير للعمال أن تسمح تعاقدية ألي عالقة ينبغيو . ٣٠٩
الكفيل  نظام إصالح العربية في الدول في وشرعت الحكومات. التمييز أو للعمل الجبري عرضة

 سنة وفي. الكفيل العمل صاحب موافقة دون العمل من تغيير المهاجرين الذي يمنع العمال
 هذا أن رغم - العمل أصحاب بتغيير للعمال سمحي المنطقة في بلد أول البحرين أصبحت ،٢٠٠٩

 . المهاجرين المنزليين عامل من العمال ٧٠٠٠٠ يشمل حوالي ال
 في العمل األجل المحددة العقود استخدام على قيود في فرض األخرى وتتمثل الضمانة . ٣١٠
 أو العامل بمقدرة لها عالقة ال ألسباب الفصل من العمال تحمي القيود وهذه. المؤقت غير

االنتماء  أو األمومة مثل ألسباب التمييزية المعاملة منوتحميهم بشكل خاص  المنشأة، متطلبات
 العقود إلى على اللجوء القيود العمل، عقود قانون طريق عن ،مثًال الصينفقد وضعت . النقابي
 طريق عن إما مماثلة، اإلقليم إجراءات في األخرى البلدان من واتخذ الكثير األجل، المحددة
 الحكومة يساعد المكتب ،آمبوديا وفي. القضائية السوابق قانون وإما عن طريق المدون القانون

 فيتنام مثل أخرى بلدان وُتطرح هذه القضية في. العمل قانون في المعنية األحكام راضعلى استع
 . العمل قانون إصالح سياق في إندونيسياو

 المؤقت تجيز العمل قوانين الحكومات بعض المنشآت، سّنت واستجابة الحتياجات . ٣١١
 وضع أدى البلدان، من عدد وفي. للحماية دنيا معاييرفي الوقت نفسه  تضعوو معينة بشروط
العامة  النقاشات التمثيل ـ إلى إعادة ترآيز أو الحماية سيما افتقارهم إلى وال ـ المؤقتين العمال
وُتعد . التشريعية األطر ، ونتيجة لذلك يجري استعراضعاملينال فقرو المساواة تنامي عدم على

 في المؤقتة العاملة نسبة من القوى من بين البلدان التي تعمل فيها أآبر اليابانو آوريا جمهورية
هذا  ينطوي ما وعادة ،الصين في آبيرة وزادت نسبة العمال المنتدبين زيادة. الصناعي العالم

 وفي سنتي. والمنشآت المستفيدة التوظيف ووآاالت العمال بين مثلثة عالقة النوع من العمل على
 إطار على وضع االجتماعي والضمان البشرية الموارد وزارة المكتب ساعد ،٢٠١٠و ٢٠٠٩
 جميع من ظواهر سوق العمل، ظاهرة بوصفه المؤقت، ويشمل العمل. للعمال المنتدبين تنظيمي
 النموذجي االستخدام عقد خالف تعاقدية ترتيبات خالل منالحصول عليها  تمي التي األعمال
العمل المؤقت  وقد ينطوي. للعمل آامل الوقت مستخدمو عمل صاحب بين محددة غير لمدة المبرم

 عالقات أو العمل لبعض الوقت أو عقود األجل محددة عقود إلى اللجوء بصفته هذه على
 . التوظيف وآاالت تشمل التي االستخدام المثلثة

 غالبًا ما آان نمو األخيرة، السنوات في - لألجور وتحديد األجور األدنى الحد تحديد . ٣١٢
 وقد .االتساع في آخذة األجور في المساواة آما أن ظاهرة عدم العمل إنتاجية دون نمو األجور
 األجور؛ حول وحدتها عدد النزاعات زيادة :منها مختلفة، أشكاًال التطورات هذه نتائج اتخذت
 عن الصادرات للتعويض على غير المستدام االعتماد واالضطرابات االجتماعية؛ التوترات تزايد
والفقر  األجور تدني لخطر المعرضين العمال تزداد نسبة ذلك، موازاةب. المحلي الطلب في النقص

 منمن غيرها  أآثر تعاني العمل أدنى مستويات سوق في الموجودة ألن الفئات في العمل،
 واالجتماعية االقتصادية االنعكاسات إلى وبالنظر. المساواة عدم وتزايد األجور تعديلعمليات 
 أن مبادراتها بيد. مختلفة اإلقليم سياسات في الكثير من البلدان انتهجت االتجاهات، لهذه الخطيرة

 . مةالالز التقنية بعُد القدرات تطور لم تتعرض للعوائق أو الفشل ألنها ما غالبًا حسنة النية
 آليات لوضع التقني تقدم الدعم الدولية العمل منظمة ما انفكت التحديات، لهذه واستجابة . ٣١٣

 . العام القطاع في العاملين لتحديد الحد األدنى لألجور وأجور
 الدولية، العمل منظمة مستمر من بدعم لألجور، األدنى قانون الحد جرى سّن ـ نغوليام 

 . بفعالية لتنفيذه قدراتهم ببناء الثالثيون ويقوم الشرآاء
نظام  إصالح على االجتماعية والشؤون والمعوقين العمل وزارة المكتب يساعد - يتنامف 

 بين الحد الفصليشمل ذلك و. لألجور األدنى الحد لتحديد ووضع آليات العام القطاع أجور
بين  والمساواة الصناعية القطاعات في بشأن األجور الجماعية والمفاوضة لألجور األدنى
 . المستثمرة والشرآات األجنبية المحلية في الشرآات لألجور األدنى الحد

 وزيادة الدخل في التفاوت من الحد سبل الثالثية المكونة والهيئات يناقش المكتب -  لصينا 
 الجماعية المفاوضة ممارسات تحسين سيشمل وهذا -  المنخفضة األجور ذوي العمال أجور
أجور  احتمال وضع الئحة بشأن وثيق تقني ويجري تعاون. لألجور األدنى الحد وتحديد
 . جديدة

 ألي عالقة ينبغي
 أن تسمح تعاقدية
 أصحاب بتغيير للعمال
 العمل

 غالبًا ما آان نمو
 دون نمو األجور
آما أن  العمل إنتاجية

 المساواة ظاهرة عدم
 في آخذة األجور في

 االتساع
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يساعد  ،٢٠٠٩ واإلنتاجية سنة لألجور الوطني في المنتدى المعتمد بالقرار عمًال - لفلبينا 
 خطط وضعفي لألجور و األدنى للحد للنظام الحالي شامل في إجراء استعراض المكتب

 . وجدوى أآبر ذا فعالية لألجور األدنى الحد لكي يكون إصالحية
 شارك التي والتحضيرات اشاتقنال من سنوات بعد -  الخاصة اإلدارية آونغ هونغ نطقةم 

 . ٢٠١٠سنة  لألجور األدنى للحد الجديد جرى سّن القانون ،على نحو وثيقفيها المكتب 
ومؤتمر  العمل أصحاب واتحاد الحكومة بين اتفاق إلى التوصل بعد -  الجديدة غينيا ابواب 

 على رفع الحد لألجور األدنى للحد الوطني المجلس وافق ،٢٠٠٨ سنة نقابات العمال في
  .عامًا ١٦ منذ مرة ألول لألجور األدنى

  الصناعية العالقات اتجاهات
 في الجماعية المفاوضة بشأن المستوى رفيع ثالثيًا اجتماعًا الدولية العمل منظمة عقدت . ٣١٤

أشار  الهادئ، والمحيط آسيا إقليم في التطورات استعراض وأثناء. ٢٠٠٩ نوفمبر /الثانيتشرين 
إذ نجد في . تطور مختلفة مراحل توجد في العمل لعالقات المؤسسية األطر المشارآون إلى أن

 اليابانو أستراليا مثل نسبيًا آبيرًا تقدمًا العمل عالقات شهدت فيها التي الطرف األول البلدان
 نيبالو منغولياو الصينو آمبوديا مثل بلدانًا اآلخر الطرف ونجد في. سنغافورةو نيوزيلنداو
 اإلقليم في القانونية اإلصالحات وتعكس. العمل لعالقات جديدة أطر بصدد إنشاء هي ،فيتنامو

 ،إندونيسيا مثل ديمقراطية، أآثر حكم إلى انتقلت التي وتعزز البلدان. التطور المختلفة هذه مراحل
 .لالعتراف بها إجراءات وتسّن تنظيميةال الحقوق
 الراميةبعض هذه االقتصادات سلسلة من المبادرات التشريعية والمؤسسية  اتخذتوقد  . ٣١٥

إصالحات  سنغافورةو ماليزياومن ناحية أخرى، أجرت . عالقات العمللجديدة أنظمة إلى بناء 
هيكل  وضعدور رئيسي في بالدولة  تضطلعجرائي، حيث اإلطابع يغلب عليها القانونية 

 . المفاوضة ممارساتو
الحق في المفاوضة  محرومين منالقطاع العام في عدد من البلدان  يزال عمال الو . ٣١٦

أعادت ، نيوزيلنداو أسترالياعالقات العمل الجماعية في ل واسعةتحرير عملية بعد و .الجماعية
 ليشملنظام المفاوضة الجماعية ُوسع نطاق و ،اإلصالحات األخيرة دعم المفاوضة الجماعية

 . نيوزيلندالقطاع العام في ا
وتشمل . المفاوضة على مستوى المنشأة في المقام األول ، تجريفي معظم البلدانو . ٣١٧
 شاركيألجور لمجالس وتوجد . سري النكامزارع في الستثناءات االتفاقات القطاعية في قطاع اال
فئات العمال، آما وبعض ، سري النكاعدد من القطاعات، آما في في ن والشرآاء االجتماعي فيها
إلى تعزيز المفاوضة الجماعية  نيبالفي الجارية إصالح سوق العمل تهدف عملية آما . الهندفي 

بعض نقابات  ة، بدأتيمانظالغير  العمالة انتشار أشكالوأمام مشكلة . على المستوى القطاعي
التي آانت في وقت إلعادة تنظيم النقابات  في جميع أرجاء البلدحملة  جمهورية آورياالعمال في 

ورغم . يالصناعمستوى القطاع منظمات قائمة على  لتصبح سابق قائمة على مستوى المنشآت
مفاوضة  إلىهناك تحول ف، المنشآتفي الغالب على مستوى تتم زال تالمفاوضة الجماعية ال  أن

 . يوالمعدني الصحوالمصرفي  القطاعفي  اتقطاععلى مستوى ال
يرات آبيرة في ممارسات المفاوضة الجماعية، وخاصة منذ أوائل تغ الصينوتشهد  . ٣١٨
 وفقًاو. مزيد من التفصيلب أدناهُتعرض  ظاهرةوهي األول من القرن الحادي والعشرين، العقد 

قد و. لماع مليون ١٤٩ ما عدده ٢٠٠٨ سنة االتفاقات الجماعية ، شملتالرسمية لإلحصاءات
ن اآلليات الثالثية لتعزيز توسع تغطية المفاوضة واستخدمت الحكومة والشرآاء االجتماعي

هذه االتفاقات مطروحة بخصوص جودة تساؤالت ال تزال أن بعض الفي حين و. الجماعية
  . تحسن ها قد تكون فيعلى أن هناك ما يدلالجماعية وعملية المفاوضة الجماعية، 

أن اإلقليم، يمكن آلليات معينة  افي هذ المنشآتوضة على مستوى المفا لهيمنة ونظرًا . ٣١٩
على  سنغافورةفي ف. قطاعات االقتصاد جميعفي تنسيق تسويات األجور في  همًام دورًا تؤدي

دور أساسي في إصدار مبادئ توجيهية بالمجلس الوطني الثالثي لألجور يضطلع سبيل المثال، 
منظمات  ، تؤديسري النكافي و. نشآتعلى مستوى الم الجارية الحقًا المفاوضاتتتبعها وطنية 

اتحاد سيالن ألصحاب يساعد في تنسيق المفاوضة الجماعية، و مرآزيًا أصحاب العمل دورًا
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 جرت العادة، اليابانفي و. في ذلك شاركيمن االتفاقات الجماعية و على صياغة الكثيرالعمل 
 مهمًا دورًا) فاوضات تحديد األجور التي تتم في فصل الربيعأي م( "شانتو"أن تؤدي آلية  على

األجور مفاوضات  القطاعاتنقابات  ُتجري من خاللهاهي اآللية التي  وشانتو. في هذا الصدد
، هذه اآللية ضعفت في السنوات األخيرة بسبب تدهور األوضاع االقتصادية بيد أن. بطريقة منسقة

 وبدأت. األجور فيزيادات سنوية  مهمة الحصول على قدر أآبرب لنقاباتاألمر الذي صّعب على ا
. تظل قادرة على المنافسةآي شانتو  تتفادى تسوية األجور عن طريق آلية أيضًا المنشآت فرادى

، ولذا فهي تمر اآلن بمرحلة جديدةبدأ البحث لها عن أدوار ، لهذه اآللية التقليدي دورال تراجعمع و
 صآوسيلة لتقلي آلية شانتو اليابان نقابات عمالاتحاد يستخدم على الصعيد الوطني، و. تنشيط

الصغيرة والمتوسطة، وبين عمال المنشآت الكبيرة و المنشآتالفوارق في األجور بين عمال 
اليابانية ت النقابات على المستوى القطاعي، استخدمو. النظاميينغير النظاميين والعمال العمال 
لألجور  طلبصيغة  ٢٠٠٧ سنة وتكنولوجيا المعلومات اإللكترونيةو الكهربائية اتناعصلعمال ال
  . متساوية في آل مهنةالقيمة ال اتذاألعمال  عنلتحقيق المساواة في األجر المهنة  أساس على
قدرات الشرآاء  ضعُف ا اإلقليمالجماعية في هذلمفاوضة لومن المعوقات البارزة  . ٣٢٠

هو  آما -  نقابات العمال ُدتعوق ممارسات المفاوضة الجماعية تعّد ومن األمور التي. االجتماعيين
ظهر منظمات أصحاب لم تعالوة على ذلك، . الفلبينو باآستانو إندونيسياو آمبودياالحال في 
  . فيتنامو منغولياو الصينو آمبوديابمرحلة انتقالية مثل في االقتصادات التي تمر  مؤخرًاالعمل إال 

 الهندفي  ذلك اتضح فقد. تكون عالقات العمل عدائية للغاية قدفي آثير من البلدان، و . ٣٢١
عدد يظل ، سري النكافي و. ٢٠٠٩ سنةشرآات الطيران اللذين قامت بهما أبرز  أثناء اإلضرابين

ال ، حيث أيضًا نيبالفي  جدًادائية ععالقات العمل و. في القطاع العام ًالنزاعات الجماعية مرتفعا
في  حادًا ارتفاعًا فيتنامو الصينشهدت آما . ة عن الرآبتخلفمعات امؤسسات تسوية النزتزال 

والتي الجديدة القائمة على السوق،  ستخدامالنزاعات بسبب التوترات الناشئة عن عالقات اال
  .بجهد جهيد التكيف معها المتخلفة مؤسسات العالقات الصناعيةقوانين العمل وتحاول 
 بقاعفي التراجع رآود أو ال من تعانيانوالمفاوضة الجماعية قد  يالنقابالنشاط  ورغم أن . ٣٢٢

في شرق وجنوب شرق آسيا أهمية متزايدة في عدد من البلدان يكتسيان  ماآثيرة من العالم، فه
 إلى تطوير سعيًاو. حاد في نزاعات العمل ارتفاعإلى  ةالتصنيع السريعحرآة  تحيث أد
ن إلى وبعض الحكومات والشرآاء االجتماعيلجأت  ،تسوية النزاعات ةآليو ةالجماعي المفاوضة

في  أعضاء في بلدان تطورات مهمة أيضًاوتجري . لمساعدة التقنيةل طلبًامنظمة العمل الدولية 
 أسترالياوجمهورية آوريا و اليابان وهيقتصادي منظمة التعاون والتنمية في الميدان اال

  . تشريعات لتحسين العالقات الصناعيةعلى وضع من البلدان  ًاساعد المكتب عددوي .نيوزيلنداو
 نقابات العمالبشأن مشروع قانون على صياغة ساعد منظمة العمل الدولية البلد ت -  مبودياآ 
   .أآثر وأفضلجماعية ات مفاوضإجراء وتشجيع  تمثيليةالهدف إلى تعزيز النقابات ي
حرية بال المتعلقة إصالح األحكاممن أجل تقدم منظمة العمل الدولية المساعدة  - النكا ريس 

لمعايير منظمة العمل  امًالآ امتثاًال بهدف امتثالها والحق في المفاوضة الجماعية النقابية
  . الدولية

العالقات الصناعية وتعزز المفاوضة الجماعية على نظام  ستغير القوانين الجديدة - يبالن 
 . شامل لسوق العملالصالح عملية اإلآجزء من  ،المستوى القطاعي

أحكام قانون تعديل  ،٢٠١٠يناير  /آانون الثانيألغت الحكومة في  - مهورية آورياج 
 المسؤوليندفع أجور  على عالقات العمل ونقابات العمال، مما أدى إلى فرض حظر

أصحاب العمل، ووضع جدول زمني لتطبيق التعددية من طرف  آامل بوقت النقابيين
يدور حول وضع نظام بشأن  محتدم ثالثينقاش زال يال و. النقابية على مستوى المنشأة

حل محل دفع أصحاب العمل أجور يس ،ن النقابيين عن العملمسؤوليفترات توقف ال
  . آامل بوقتن النقابيين مسؤوليال
سوق مع تحليل قانون العمل الحالي وتكييفه على المكتب الهيئات المكونة  اعديس -  نغوليام 

 الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات االقتصادية ستزداد فيها أهمية المنشآت عمٍل
  . باعتبارها من أهم المؤسسات التي توفر فرص العمل شرآات التعدينو
 بشأن العمل الدولية المساعدة في صياغة قانون جديد قدمت منظمة -  ابوا غينيا الجديدةب 

  . العالقات الصناعية

تعدد نقابات العمال هو 
ممارسات عامل يعيق 

  المفاوضة الجماعية
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 ُتجريو. المناهض للنقاباتالتمييز  منالحماية  ٢٠٠٦ سنةعززت الحكومة في  - لبحرينا 
  . المفاوضة الجماعيةبمشاورات ثالثية بشأن مشروع قانون يسمح 

االتحاد وعقد إنشاء نقابات العمال،  ٢٠٠٦ سنة قانون العملُأدخل على تعديل  أجاز -  مانع 
   .٢٠١٠سنة العام لعمال سلطنة عمان مؤتمره الوطني األول 

 في الفترة منساعدت منظمة العمل الدولية الحكومة والشرآاء االجتماعيين  - لصينا 
. مؤسسية بديلة م ترتيباتيقدتاستعراض نظام تسوية النزاعات و على ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٥

 ،لالعم اتنزاعفي بشأن الوساطة والتحكيم  ًاجديد ًاقانون الصين اعتمدت، ٢٠٠٧في سنة و
عدد العمال ارتفع ، الصين عمال عموم نقابات التحاد وفقًاو. بعض التحسيناتجاء ب

خالل مليون عامل  ١٥٠مليون عامل إلى  ٤٩ مناتفاقات المفاوضة الجماعية بالمشمولين 
لمقاطعات لوائح توفر بيئات قانونية ا المشّرعين في واعتمد عدد من. ٢٠٠٨- ١٩٩٩الفترة 
 ٣١مقاطعة من أصل  ٢٢وفي الوقت الحاضر، اعتمدت . لنقابات العمال اتاةمؤأآثر 

عدد متزايد من االتفاقات الجماعية  أيضًا وُيبرم. المفاوضة الجماعية ها بشأنمقاطعة لوائح
  . اإلقليمي والقطاعي يينعلى المستو

مع إحراز تقدم في مجال النظام االقتصادي  التي طرأت علىالتغييرات  ترافقتلم  - يتنامف 
مختلف  علىدعمت منظمة العمل الدولية الشرآاء االجتماعيين قد و. العالقات الصناعية

وتسوية النزاعات والمفاوضة الجماعية،  عالقات الصناعيةالقضايا متعلقة بفي المستويات 
المعنية إنشاء اللجنة الثالثية الوطنية على تماعيين وساعدت الحكومة والشرآاء االج

العالقات الصناعية في في مجال االستشارية الخدمات عالقات الصناعية وإقامة مراآز بال
 . مقاطعاتسبع 

بمساعدة منظمة العمل الدولية، نظام  ،وزارة العمل والتدريب المهني تعزز - مبودياآ 
. العمالنيابة عن جميع  تفاوضالتي يمكن أن  - منشأةفي آل  - األآثر تمثيًال اعتماد النقابة

شاملة في  اتفاوضم التي ُأجريت بشأنها عدد اتفاقات المفاوضة الجماعيةمن  ذلكوقد زاد 
آما شهدت آمبوديا في سنة  .، وساعد على تحسين العالقات الصناعيةصناعاتالجميع 
ر يّسو. المالبس واألحذية تيصناع حد أدنى لألجور فيبشأن وضع أول مفاوضات  ٢٠٠٦

وتوفير  المعنية ألطرافل اتلمفاوضالسابق لالتدريب  تقديمالعملية من خالل هذه مكتب ال
 المالبسفي صناعة أصحاب العمل  رابطة، وقعت ٢٠١٠سبتمبر  /أيلولفي و. مكان محايد

استخدام المفاوضة  عبر متناسقةلتعزيز عالقات صناعية  ًااتفاقة من أآبر االتحادات وست
  . لحقوقحول االجماعية والتحكيم الملزم لتسوية النزاعات 

لبناء الحوار االجتماعي  آبيرًا ن اهتمامًاوالحكومة والشرآاء االجتماعي أولت -ندونيسيا إ 
مرسوم رئاسي  أضفى، ٢٠٠٩في سنة ف .على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية

عبارة  سابقال الذي آان في المجلس الثالثي الوطنيفي وية لعضاالطابع المؤسسي على 
على ن بأن قدرة الشرآاء الثالثة والشرآاء االجتماعيويقر  .يصيخصتترتيب  عن
 ت، أنشأ٢٠٠٨في و. أخرىمن مقاطعة إلى  آبيرًا لمساهمة في الحوار تختلف اختالفًاا
لحل  ًارئيسية منتدى ثنائيالنقابية التحادات وثالثة من االصحاب العمل ألمنظمة الوطنية ال

نشاء مجالس إل وتم الترويج. المناقشات بشأن إصالح قانون العمل رسييوت لنزاعات العم
تنفيذ هذا  وسيتطلب. ٢٠٠٨ثنائية على مستوى المنشأة بموجب مرسوم صادر سنة 

ر آل ادوفهم واضح أل إضافة إلىبناء القدرات، برامج إضافية لمن الوقت و المرسوم مزيدًا
  . المنشآتمن اللجان ونقابات العمال في 

تحسين العالقات بين العمال واإلدارة على  علىساعد منظمة العمل الدولية ت -  النكا ريس 
مجاالت وتشمل . مستوى مكان العمل في الشرآات العاملة في إطار مجلس االستثمار

تعاون فعال تحقيق تدريب الشرآاء االجتماعيين وإدارة العمل من أجل : المساعدة ما يلي
أصحاب العمل العاملة في مناطق منظمات العمال وبمنظمات  النهوضفي مكان العمل؛ 

وفيما  العمال ومنظمات أصحاب العمل داخل منظماتإنشاء آليات للحوار  ؛التجارة الحرة
   .مختارة منشآتات للتعاون في آلي إنشاء بينها؛

إنشاء على منظمة العمل الدولية الشرآاء االجتماعيين والحكومة تساعد  - ديفلمهورية مج 
 بشأنعمل حلقات تنظيم عبر  إذآاء الوعي: ذلك ما يلي يشملو. لعالقات الصناعيةلنظام 
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تدريب  ؛قانون العمل في مجالالمساعدة تقديم  ؛مبادئ األساسية للحوار االجتماعيال
  . تدخل فعال في تسوية النزاعاتمن أجل  لعالقات العم مسؤولي

صالح سوق العمل، إل ة التي تقدمهامساعدالآجزء من  ،منظمة العمل الدولية أجرت - يبالن 
تفادي عالقات صناعية سليمة وإلرساء  الترويجضرورة  بشأنموضوعية  ًابحوث

  . حمالت التوعية هت، وأطلقت في الوقت ذاالنزاعات
والية العمال ومنظمات أصحاب العمل في  منظماتمنظمة العمل الدولية تساعد  - لهندا 

خالل الحوار االجتماعي  في إطاره منالعمل المشترك تجريبي يتم مشروع في تاميل نادو 
 ويشمل أنشطة مثل حلقات العمل. تعزيز العالقات الصناعيةل من أجل الترويج

. وأنشطة التدريب على المهارات للشباب في قطاع النسيج واالجتماعات التشاورية الثنائية
العمال ومنظمات أصحاب العمل مذآرة تفاهم لتعزيز العالقات الصناعية  ووقعت منظمات
  . في هذا القطاع

تعزيز على  ٢٠٠٩منظمة العمل الدولية الشرآاء االجتماعيين سنة  تساعد - اآستانب 
  . قانون العالقات الصناعية المنقح في اماتهمإسه

وإعمال المبادئ  لتعزيز مشروعًا ٢٠٠٨-٢٠٠٦خالل فترة  المكتبنفذ  -  لبحرين وعمانا 
أصحاب العمل منظمات إلى و تينقدم المساعدة إلى الحكوم ،والحقوق األساسية في العمل

وساعد  النقابيين الجدددة قاللمعلومات قيمة  يتدريبوقدم البرنامج ال. ومنظمات العمال
  . األجانب إليهاالعمال ضّم ل التي تبذلها جهودالفي  امعبشكل النقابات 

الشرآاء  اتتعزيز قدر بشأنعلى مرحلتين  ًامنظمة العمل الدولية مشروع تنفذ - ألردنا 
نشئ مجلس اقتصادي ، ُأ ٢٠٠٩في سنة و. الحوار االجتماعيب للنهوضاالجتماعيين 
  . واجتماعي

لعالقات الصناعية ل الوضع الحاليعن  موضوعية ًامنظمة العمل الدولية بحوث جرتأو . ٣٢٣
تاميل نادو وغرب و ، في واليات ماهاراشتراالهندفي و؛ بنغالديشفي : في جنوب آسيا هاوتطور
تحديات  ونواجهي ال يزالونوآشفت الدراسات أن العمال . سري النكافي  ؛باآستانفي  ؛البنغال
: مما يليهذه التحديات وتتألف . بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية همتمتع تحول دون جسيمة

 ؛االنتماء السياسي لمنظمات العمال ؛تعدد النقابات ؛بيئة سياسية غير مستقرة وقوانين عمل تقييدية
أشكال  لتطورات اإليجابية ظهوُرومن بين ا. قائمةالالنقابات في عضوية الانخفاض متوسط 

الصغيرة والعاملين في المنشآت  بموجب العمل التعاقديللعاملين بالنسبة المفاوضة الجماعية 
 . والمتوسطة

   ٣ـ٦اإلطار 
  مجلس التحكيم في آمبوديا

وُيعد هيكلها الثالثي من . ٢٠٠٣مجلس التحكيم في آمبوديا مؤسسة قانونية وطنية تأسست سنة 
ورابطات أصحاب العمل ووزارة العمل الحق في تعيين ثلث محكمي ولكل من النقابات . سماتها الرئيسية

وعند إحالة قضية ما إلى المجلس، ُتشكل هيئة تحكيم . محكمًا ٣٠المجلس غير المتفرغين، البالغ عددهم 
يومًا من  ١٥وبعد جلسة االستماع، ُتصدر هيئة التحكيم قرارها، في غضون . مؤلفة من ثالثة محكمين

. في المائة منها ٧٠قضية، نجح المجلس في تسوية ما يناهز  ٨٠٠ومن بين أآثر من . استالم القضية
 . *وتتاح للجمهور جميع القرارات على موقع مجلس التحكيم

ويعمل المجلس أيضًا آهيئة للحوار االجتماعي فيما يتعلق على السواء بتسوية النزاعات على مستوى 
دورًا مهمًا في العالقات الصناعية على نطاق أوسع، وال سيما المنشآت وبمسائل السياسة الوطنية، ويؤدي 
ويمثل المجلس نموذجًا للنزاهة والشفافية والكفاءة بالنسبة . عندما ُيعتمد عليه في المفاوضة الجماعية

 . للمحاآم والهيئات القضائية في البلد وفي جميع أنحاء اإلقليم
*   www.arbitrationcouncil.org. 
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  العمل إدارة العمل وتفتيش
ُيجري و. سوق العملاإلدارة السديدة لفي  واسع النطاق حيويًا إدارة العمل دورًاتؤدي  . ٣٢٤

 الصينأولوية ملحة في  ذلكأصبح وقد . تفتيش العمل في عدد من البلدان ةنظمأل اتمكتب تقييمال
 قدم، ٢٠٠٩ سنة فيو. العمل التعاقدي الجديد بشأن قانونالتنفيذ  بعدال سيما و - على سبيل المثال

 ومكتب ،وزارة الموارد البشرية والضمان االجتماعيالتابع ل ،مكتب الوطني لتفتيش العملال
بدعم من منظمة  ٢٠١١سنة  هاذيفنتظر تنُية، يمجموعات من التوصيات السياس العمل الدولي
فرعيًا  ًاإقليمي ًامنظمة العمل الدولية مشروع أنجزت، ٢٠١٠-٢٠٠٩خالل الفترة و. العمل الدولية

م قّيو. اليمنو الجمهورية العربية السوريةو عمانو لبنانفي  "عملالتعزيز فعالية تفتيش "بشأن 
من  عدد أآبرتطوير الهياآل وتدريب على المشروع القدرات الوطنية وساعد السلطات الوطنية 

  .اإلمارات العربية المتحدةمبادرة مماثلة في  إجراءومن المقرر . المفتشين
العمل، بما في ذلك  ةإصالح إدارعلى ، ساعدت منظمة العمل الدولية البلد نيبالفي و . ٣٢٥

واالتفاق على مراجعة إلدارة العمل بإجراء تقديم المساعدة المنظمة  توبدأ. خدمات تفتيش العمل
 ومن مراجعة تفتيش العمل من التوعية والتدريبنظام واستفاد . اإلصالحلعملية رطة طريق اخ

  . زيارات تفتيش العملوأشكال إجراءات 
على  الهندفي  بيهار ومهاراشترا تي واليتيحكوم منظمة العمل الدولية حاليًاوتساعد  . ٣٢٦
 اعتماد ؛لتفتيشلإعداد سياسة : منها مجاالت العمل جملة أموروتشمل . تفتيش العمل ةنظمأ تقوية

العمل على إجراءات وأساليب  ؛استراتيجية لتدريب مفتشي العمل وضع ؛لتفتيش العملتخطيط 
  . توثيق الممارسات الجيدة ؛تالبيانات والمعلوما جمع ؛العمل
عزيز هيئة تفتيش العمل، بما في ذلك حوسبة نظام على تمساعدة ال سري النكاوتتلقى  . ٣٢٧

  . شتفتيال

  المساواة بين الجنسين 
 بمساعدة المكتبالسديدة أطر اإلدارة  ٢٠٠٦تعزز بلدان آسيا والمحيط الهادئ منذ سنة  . ٣٢٨

وزارة العمل ليشمل دعم نطاق ال ُوّسع، آمبوديافي ف. واة بين الجنسينلمساا من أجل تشجيع
وزارة القوى لدم الدعم ُق ،إندونيسيافي و. والتدريب المهني ووزارة الصناعة والتعدين والطاقة

مكتب مع الشرآاء االجتماعيين ال عمل، فيتنامو الفلبينو الهندو الصينفي و. العاملة والهجرة
مراعاة التحقق من مدى ب المتعلقةقضايا على الوالحكومات المحلية ومؤسسات التدريب المهني 

بالتعاون مع الوزارات أو  يتم ذلكوعادة ما . الجنسين المساواة بين وتعميم الجنسانية الفوارق
المرأة، ومع وآاالت بالنهوض المسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين واألخرى المنظمات 

 . األمم المتحدة

 نيبال :  الصورة ياء
 " .على تحسين ظروفنا المعيشية الربح اإلضافي يساعدنا"

، نيبالشيتاها، عامًا ٣٥، الآسنواتي دانوار
في حي زوجي ختوأربعة ي األأطفالأعيش أنا و. سنوات ١٠أآثر من منذ زوجي  مات"
بيع الخشبنو. احتياجاتنا الضروريةلتغطية  ًاصغير ندير متجرًا. بالقرب من نهر آماال دانوشا

١٫٥٠دوالر و ٠٫٧٠بين كسب ما نو. من الغابات واألراضي الزراعية المجاورةالذي نجمعه 
 . في اليوم دوالر

أحدفي  تقريبًا ًايوم ٣٠أعمل مجموعة عمل  مت إلىجمع الحطب وانضم توقفت عن
منظمة العمل الدولية لخلق الوظائف وبناء السالم على أساس التنمية االقتصادية اريعمش

 . فصاعدًا ٢٠٠٨ديسمبر  /آانون األول ١٦ من اعتبارًا ،المحلية
وبفضل. في اليومدوالرات  ٤و ٣ما بين  آسبمن  األجل العمل القصيرهذا  مّكنني

والربح اإلضافي. المتجر رفوف إلىأخرى  إضافة منتجاتالمدخرات اإلضافية، تمكنت من 
   ".تعليم أطفالنايعيننا على آما . ما علينا من دين ديسدتعلى تحسين ظروفنا المعيشية و يساعدنا

   

إدارة العمل تؤدي 
واسع  حيويًا دورًا

اإلدارة في  النطاق
 سوق العملالسديدة ل

تعزز البلدان أطر 
اإلدارة السديدة من أجل 

تشجيع المساواة بين 
  الجنسين
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مبادئ توجيهية  بنغالديشوضعت المحكمة العليا في داآا في ، ٢٠٠٩ سنةفي و . ٣٢٩
هذه المبادئ كون توس .منهمنع التحرش الجنسي في العمل والحماية من أجل العمل  ألصحاب
 اعتمدت، ٢٠٠٧ سنةفي و .ذات الصلة بالموضوع البرلمان التشريعات يعتمد إلى أن ةإلزامي
 المقتصر علىع نطاق حظر التحرش الجنسي ، وّس١٩٩٨لقانون حماية العمال  تعديًال تايلند

 فيجي، اعتمدت ٢٠٠٨في سنة و. لمديرين والمشرفين ومفتشي العملليشمل اأصحاب العمل 
 صحابمبادئ توجيهية عملية ألتضمنت  ياسة وطنية بشأن التحرش الجنسي في مكان العملس

 . العمل
 لمساواة بين الجنسينلأول قانون  ٢٠٠٧سنة اعتمدت فيتنام  ،مكتبالبمساعدة من  - يتنامف 

مثل  المنتجةلرجال والنساء على العمل واألصول حصول اضمان فرص متساوية ل ههدف
وزارة  تالقانون، أصبح سّن وبعد. ملكية األراضي والتمويل وتسجيل األعمال التجارية

عن تعميم المساواة بين الجنسين في  ةمسؤول ،العمل والمعوقين والشؤون االجتماعية
  . القطاع العام

قانون الجمهوري رقم ال" (ميثاق حقوق المرأة" ٢٠٠٩اعتمدت الفلبين سنة  -  لفلبينا 
في  تهامعاملالمساواة في و لهالحظر التمييز ضد المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص ) ٩٧١٠
معايير للمرأة ضمن توتحقق "قانون من الدولة أن وطلب ال. الحياة العامة ميادينجميع 

مقبولة في ظروف من الحرية  جودةخلق وظائف ذات  شملبما ي ،العمل الالئق تدريجيًا
  ". نسانيةوالمساواة واألمن والكرامة اإل

منظمة من المشورة  ٢٠٠٩سنة ن منذ والحكومة والشرآاء االجتماعي طلبت -  ندونيسياإ 
  . ضد التحرش الجنسي في العمل اتالعمل الدولية بشأن صياغة مدونة ممارس

 وقضى بأن يعتمد ،٢٠١٠صدر قانون منع التحرش في مكان العمل سنة ـ  اآستانب 
 لمنع التحرش في مكان العمل ونص على عقوبات ضد سلوكأصحاب العمل مدونة 

تحرش " يدان بارتكاب شخص ضد أيو - القيام بذلك  في حالة عدم أصحاب العمل
  . خلق بيئة معاديةفي حالة أو  ـ "جنساني

تحرش جنسي في مكان أول إدانة جنائية بارتكاب  ٢٠٠٨سنة شهدت الصين  - لصينا 
 ٢٠٠٥ الصادر سنة ،قانون حماية حقوق ومصالح المرأةواعتمدت اإلدانة على . العمل

وقد . شجيع الضحايا على تقديم الشكاوىتو م التحرش الجنسييجر، لتبمساعدة من المكتب
 أصحاب العمل تحسين وطالبتعريف التحرش الجنسي، على  المقاطعاتعمل عدد من 

  . آليات للتظلم وضعومنه الوقاية  طرق
ات التشريعية من أجل تحقيق قدر أآبر من المساواة بين المبادروينبغي أن تترافق  . ٣٣٠

  ). ٤ـ٦اإلطار (التدابير العملية لتعزيز تكافؤ فرص العمل بين النساء والرجال ب ،الجنسين

  ٤ـ٦ اإلطار
  تدابير عملية لتعزيز المساواة بين الجنسين

يفرض على آل  ـسيخضع لمناقشة عامة  -  ًاألوراق المالية األسترالية شرطتضع سوق ا ـ أستراليا
أن نوع الجنس وفيما يخص تضمن أهدافا قابلة للقياس تلتنوع لسياسة أن تعتمد  مدرجة في السوقشرآة 

 . في تقريرها السنويتدرج ذلك 
وزيادة  الوظائفترآز على خلق  التيواسعة من الحوافز االقتصادية،  رزمة تتضمن - اليابان
طفل لألسر التي لديها أطفال دون  عن آل) دوالرًا ١٤٩( يٍن ١٣٫٠٠٠ تبلغ ةشهري إعانةتقديم اإلنتاجية، 

 يٍن ٢٦٫٠٠٠ وستصل إلى، ٢٠١٠حيز التنفيذ في  ه اإلعانةدخل هذتالمقرر أن ومن . الثانوي التعليمسن 
حتى  ألطفالادفع تكاليف رعاية  األسرل على وينبغي للبرنامج أن يسّه. ٢٠١١سنة  شهريًا )دوالرًا ٢٩٨(

 .العاملة القوىإلى  تعود أنيتسنى للمرأة اليابانية 
 إلدراجإنشاء فرقة عمل مع الهيئات المكونة الثالثية  ٢٠٠٩دعمت منظمة العمل الدولية سنة  - لبنان

  . تخطيط لسوق العملوالالسياسات الوطنية  عمليات وضعالمساواة بين الجنسين في 
الشرآاء  برامجالمرأة في  عملمكتب الحوار االجتماعي لوضع قضايا الاستخدم  ـ اليمن
 لما عدده إطار ثالثيعلى التوعية بالحقوق، عبر  التدريبُقدم على مدى سنوات، و. االجتماعيين
 .النساء والرجال من القطاعين العام والخاص في خمس محافظاتشخص من  ١٢٠٠٠٠

جتماعات ثالثية منتظمة بشأن تعزيز تنظيم ا المكتب أيضًا دسانالتقرير، بالفترة المشمولة  وعلى مدى
  .عن طريق البحوث وبناء القدرات الهندو الصينفي  العمالةالمساواة بين الجنسين في 



 

103 

   ٧الفصل 

  توسيع نطاق الحماية االجتماعية
 ونطاقفعالية " توسيع بشدة ضرورةالرابع عشر  اآلسيوي االجتماع اإلقليمي أيد . ٣٣١

لهذا  دعمًاو." المنظملجميع، بمن فيهم العمال في االقتصاد غير تشمل االحماية االجتماعية ل
 علىمنظمة العمل الدولية مساعدة الحكومات والشرآاء االجتماعيين طلب المندوبون من الهدف، 
جميع النساء والرجال تشمل حماية االجتماعية لال توسيع نطاقوممارسات جيدة بشأن  لممعا وضع

 منظمة اجتماعًاال، نظمت اآلسيويتابعة توصيات االجتماع اإلقليمي ممن باب و. العاملين وأسرهم
 ةمجديالو المفيدةاستعراض الخيارات بهدف  ٢٠٠٨رفيع المستوى في نيودلهي سنة  ًاإقليمي
  . هاوتقييم
وهذا ما أآده برنامج  .ية أولوية في الدول العربيةتوسيع نطاق الحماية االجتماعويشكل  . ٣٣٢

في بيروت سنة المعقود انبثق عن المنتدى العربي للتشغيل  الذي ،عربي بشأن التشغيلالعمل ال
لحماية لإنشاء أرضية  ؛توسيع نطاق الحماية االجتماعية :العمل برنامجويتوخى . ٢٠٠٩

التنظيم تعزيز  ؛إيجاد سبل لتمويل الضمان االجتماعي بطريقة منصفة ومستدامة ؛االجتماعية
  . واإلدارة بمشارآة الشرآاء االجتماعيين

  توسيع نطاق الحماية االجتماعية مجال منظمة العمل الدولية فيمختارة لأنشطة  عن لمحة  :١ـ٧ الشكل

 

 ـ تعزيز األنظمة منغوليا
الوطنية للسالمة والصحة 

 المهنيتين 

إدراج السالمة والصحة بنغالديش ـ 
المهنيتين في برامج التدريب التقني 

 والمهني والتعليمي

تعزيز النظام الوطني للسالمة الهند ـ 
 والصحة المهنيتين

وضع برامج إلنعاش سري النكا ـ 
 سبل المعيشة بعد األزمة

 ـ خلق الوظائف بعد إندونيسيا
   أمواج تسونامي

جمهورية الو الديمقراطية 
 -  دعم إنشاء نظام الشعبية

الضمان االجتماعي واألنظمة 
الوطنية للسالمة والصحة 

المهنيتين في القطاع الخاص 

 -  دعم وضع آمبوديا
استراتيجية ألرضية الحماية 
االجتماعية، وتصميم مخطط 
 للتأمين ضد إصابات العمل

 ـ برامجتيمور ـ ليشتي
 النقد مقابل العمل

 ـ تحسين جنوب المحيط الهادئ
 الضمان االجتماعي

أنشطة متكاملة في مجال نيبال ـ 
   التنمية المحلية

أنشطة إعادة التأهيل القائم باآستان ـ 
 على العمل بعد الزلزال 

 ـ تحسين الضمان الصين
االجتماعي وتقييم أرضية 

 الحماية االجتماعية 

الوقاية من   أنشطةالفلبين -  
الفيضانات من خالل التعاقد 

 المحلي

 -  وضع استراتيجيات فيتنام
التنمية االقتصادية المحلية 

وتنفيذها، ودعم تنفيذ مخطط 
 للبطالة وإدارته

 -  المشورة السياسة بشأن قضايا تايلند
الضمان االجتماعي وتنمية القدرات 

الوطنية لحماية العمال من وباء 
انفلونزا البشر، وإنشاء فريق معني 

بأرضية الحماية االجتماعية تابع 
 لألمم المتحدة 

-  دعم إصالح نظام األردن
المعاشات التقاعدية والضمان 

 االجتماعي

 - إدراج عناصرالجمهورية العربية السورية
اإليدز في   سياسة فيروس نقص المناعة البشرية / 

مكان العمل في اإلطار االستراتيجي الوطني 
 اإليدز   بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ 

 -  حملة توعية بشأن فيروس لبنان
عالم العمل   نقص المناعة البشرية/ 

 أثناء دورة األلعاب الفرنكوفونية
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  منظمة العمل الدولية  استراتيجية
مجموعة واسعة من األنشطة في بقامت منظمة العمل الدولية  لذلك،من باب االستجابة  . ٣٣٣

 ؛اإليدزة وفيروس نقص المناعة البشريالوقاية من  ؛ناتالسالمة والصحة المهني: المجاالت التالية
الحد األدنى للدخل للمسنين  ؛البطالة مخططات؛ المعاشات التقاعدية ؛التأمين الصحي المدعوم

 ؛مخططات التحويالت النقدية المشروطة ؛إصابات العملالتأمين ضد مخططات  ؛والمعوقين
في منظمة العمل الدولية بدور رائد وتضطلع . األشغال العامة آثيفة العمالة ؛االستجابة لألزمات

  . مبادرة األمم المتحدة بشأن توفير أرضية للحماية االجتماعية

 الضمان االجتماعي 
لى في الحاالت التالية عدعم الدخل وتالمخاطر  منبرامج الضمان االجتماعي تخفف  . ٣٣٤

وفاة  ؛العملات المرتبطة بصاباإل؛ والعجزاإلعاقة  ؛األمومة ؛المرض ؛البطالة: سبيل المثال
في  بلدان فقط ةثالثمطورة بشكل آامل في ضمان اجتماعي  أنظمة وتوجد. الشيخوخة ؛المعيل
 ًانت نماذج مختلفة بلدانعلى مدى العقود األخيرة، مّكو. نيوزيلنداو اليابانو أستراليا :وهي ،اإلقليم

بلدان في و. تايلندو جمهورية آورياو الصينآما هو الحال في  -إحراز تقدم سريع من أخرى 
  . ال تزال أنظمة الضمان االجتماعي تحتاج إلى تطوير، أخرى
  : ليةفي المجاالت التا منظمة العمل الدولية تقدم المساعدة التقنية وما انفكت . ٣٣٥

 هوزيادة إنفاذ هإصالحإضافة إلى ، هوتنفيذ القانوني الضمان االجتماعينظام تصميم   )١(
 أو موظفي الخدمة المدنية؛ /المنظم ولعاملين في القطاع وتوسيع نطاقه ل

تستهدف فئات معينة أو  تكون شاملة غير قائمة على االشتراآات تصميم وتنفيذ مخططات  )٢(
ات الحد األدنى للمعاش اتخططممثل  ،المستضعفينوالعمال  مالمنظفي االقتصاد غير 

 مدعوم؛ الأو التأمين الصحي  التقاعدية
 . المنظملعاملين في االقتصاد غير ليشمل اتوسيع نطاق التأمين االجتماعي   )٣(

منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية في الذي تقدمه دعم ال يشمل، وبشكل أآثر تحديدًا . ٣٣٦
  : التالية الميادين
 تجارب بشأنالدولية  ةالخبر إضافة إلى تقاسمهج وأدوات منظمة العمل الدولية، لُن لترويجا 

من  ،ووآاالت األمم المتحدة والمجتمع المدني االجتماعية بين الهيئات المكونة الحماية
 الهندو اآمبودي فيو. قليمية والمؤتمراتاإلوطنية والعمل ال منها حلقات أمورجملة خالل 

، مفيتناو تايلندو نيبالو ديفلجمهورية مو جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةو اإندونيسيو
في عدد من هذه و .الحماية االجتماعيةأرضية مفهوم ل الترويجبدأت منظمة العمل الدولية 

أرضية لحماية االجتماعية إشارة واضحة إلى مفهوم لستراتيجيات الوطنية تشير االالبلدان، 
نب وآاالت اإلى ج، منظمة العمل الدوليةقدمت ، نيبالفي و. هاونهج الحماية االجتماعية

عنصر  المساعدة للبلد لصياغة، أخرى األمم المتحدة ومنظمات دوليةأخرى من وآاالت 
، قدمت منظمة العمل تايلندفي و. لحماية االجتماعيةلطار الوطني اإلالحماية االجتماعية في 

الحصول على ( بعض مكونات أرضية الحماية االجتماعية لوضعة التقنية الدولية المساعد
  ). التقاعدية والحد األدنى للمعاشات ،الرعاية الصحية األساسية

إضافة الضمان االجتماعي والحماية االجتماعية، ب المعنيةوطنية العمل اللمشارآة في فرق ا 
أمم "فرق و ية الحماية االجتماعيةالمعنية بأرض العمل التعاون بين مجموعات تيسير إلى

منظمة العمل  ت، تولمثًال تايلندفي و. اإلنمائيينلزيادة التنسيق بين الشرآاء " متحدة واحدة
 ،أرضية الحماية االجتماعيةالمعني بقيادة فريق األمم المتحدة المشترك  الدولية مؤخرًا

رسل سُتو. التنميةفي مجال  التعاونحول  حلقة دراسية مينظالذي قام بجملة أمور منها ت
منظمة تشارك  ،نيبالفي و. إلى رئيس الوزراء الحلقة الدراسيةاستنتاجات وتوصيات هذه 

 الحماية االجتماعيةفريق عمل الشرآاء اإلنمائيين المعني ب اسةرئفي العمل الدولية 
والبنك  ليةالتنمية الدو وإدارةاليونيسيف ومنظمة العمل الدولية ومصرف التنمية اآلسيوي (

 الذي يدعم ،)وبرنامج األغذية العالمي صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجيةوالدولي 
إعطاء  ؛والمستضعفينضمان حماية الفقراء  :لتحقيق ما يلي ٢٠٠٧منذ سنة  نيبالحكومة 
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الترآيز على اإلجراءات  ؛في تدابير الحماية االجتماعية والمستضعفيناألولوية للفقراء 
  . وضع أرضية للحماية االجتماعيةبرامج من أجل ال توحيد أثبتت فعاليتها؛التي 

على  آمبوديافي ف. هااستراتيجيات وخطط عمل وطنية للحماية االجتماعية وتنفيذ ياغةص 
صياغة استراتيجية وطنية على سبيل المثال، ساعدت منظمة العمل الدولية الحكومة 

الضمان االجتماعي  هيكلةلى إح وضبو تشير ،االجتماعية للفقراء والمستضعفين للحماية
اإلندونيسي ميثاق المنظمة وضع ال، دعمت إندونيسيافي و. وأرضية الحماية االجتماعية

بعد و. لحماية االجتماعيةمهم لبما في ذلك عنصر  - على عدة دعائم  يقوم الذي ،وظائفلل
العمل الدولية بشأن  منظمةستراتيجية سياسة من ا ديفلجمهورية م حكومة أن استوحت

السياسات االجتماعية حول  ةاستشاريحلقة عمل " تنظيمحزمة ضمان اجتماعي دنيا، وبعد 
 فهي تقوم بمساعدة من المنظمة ،"ةنصفبطرق ماألهداف اإلنمائية لأللفية  تحقيق بشأن

 آيريباتيو فيجيوقد وضعت . لجميع مواطنيها "شاملة حماية اجتماعية حزمة"صياغة ب
الضمان االجتماعي  ةنظمأ لتوسيعخطط عمل وطنية  فانواتوو جزر سليمانو سامواو

منظمة في تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية في الوتشارك . تهاوتحسين إدار
  . فيتنام

التصميم النهائي على  إلعانتهااالجتماعية  الميزنة عملية لحكومات فيل تقديم المساعدة 
التي يتعين تنفيذها أو  المناسبةمخططات الستراتيجياتها الوطنية للحماية االجتماعية وال

، بدأت منظمة آمبوديافي و. دعم المناقشات الوطنية بشأن الحيز المالي إلى جانبتوسيعها، 
 . ٢٠١٠ميزنة اجتماعية سنة عملية العمل الدولية 

 ،البطالة إعاناتمعاشات الشيخوخة، ( هافروع وتنفيذالف صميم مخططات جديدة في مختلت 
وموظفي الخدمة  المنظمالقطاع  لعمال) حماية األمومةإصابات العمل،  ،الرعاية الصحية

 ةمخططات جزئي( والمستضعفونالفقراء ن فيهم بم ـ المنظماالقتصاد غير  وعمالالمدنية 
تصميم و المخططاتوآذلك تقييم جدوى  ؛)شتراآاتغير قائمة على اال مخططات أو

  .إلى غير ذلكاإلجراءات واألدوات وبناء قدرات موظفي الضمان االجتماعي، 
إنشاء صندوق على ، ساعدت منظمة العمل الدولية وزارة العمل مثًال آمبودياي ف –

إصابات ضد نظام للتأمين  ووضع ،القطاع الخاص لعمالوطني للضمان االجتماعي 
في إجراء دراسة  اليوم منظمةوتشارك ال. عامل ٣٥٠٠٠٠ إلى اآلن غطيي ،العمل

  . وموظفي الخدمة المدنية المنظمالقطاع  لعماللتأمين الصحي لجدوى نظام 
المبادئ التوجيهية (منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية لتصميم تقدم ، الهندفي  –

سيغطي سر التي تعيش دون خط الفقر، لألالتأمين الصحي الشامل  مخطط) ةيلسياسا
ويجري تقديم المزيد من المساعدة التقنية . األسرهذه جميع  ٢٠١٤-٢٠١٣بحلول 

من خالل صناديق  ينبغية توسيع نطاق الضمان االجتماعي لعمال البناء غير المنظم
اآلخرين  وعمال التشييدالبناء عمال نشئت بموجب قانون الرعاية االجتماعية التي ُأ

  . ١٩٩٦ لسنة
 تغطيةإجراء دراسة جدوى لتوسيع بمنظمة العمل الدولية  تقوم، إندونيسيافي  –

شراآة مع الوآالة األلمانية ب ،المنظماالقتصاد غير  عمال لتشمل الضمان االجتماعي
  . التقنيللتعاون 

المعاشات  مخطط إنشاء بخصوصمنظمة العمل الدولية توصيات  قدمت ،عمانفي  –
  . التقاعدية

هي إنشاء مكتب الضمان االجتماعي، وعلى منظمة العمل الدولية ساعدت ، تايلندفي  –
وضعية  الحكومة حاليًاوتستعرض . والتقنيةة يسياسالمنذ ذلك الحين المشورة  تقدم
 نطاقوالنظر في توسيع  ًامالي تهاستدام مدى ندوق الضمان االجتماعي لتقييمص

 وقدم المكتب أيضًا. التقاعدالمقبلين على ألزواج ولتشمل ا ة الصحيةالرعاي تغطية
غير قائم على ومعاشات تقاعدية شامل مخطط  - المشورة التقنية بشأن مبادرة جديدة 

األشخاص الذين لجميع  شهريًا دوالرًا ١٥حوالي  ٢٠٠٩ سنةمنذ  يقدم ،االشتراآات
  . عامًا ٦٠أعمارهم  تفوق

ع يتوسعملية منظمة العمل الدولية  تدعم، الشعبيةالديمقراطية  جمهورية الوفي  –
إدخال  إضافة إلىالقطاع الخاص،  ليشمل عمالالضمان االجتماعي طاق ن
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 منظمُةالوساعدت . القطاع العام لعمالأحكام الضمان االجتماعي على  حاتإصال
ماعي الضمان االجت مخططمشروع قرار بشأن إعادة هيكلة  صياغةعلى الحكومة 

تجريبي  مخططشارآت في آما . هاستراتيجية لتنفيذ وضعو، العامةلموظفي الخدمة 
  . الطبية لموظفي الخدمة المدنية نظام اإلعاناتإلصالح 

، ساعدت منظمة العمل الدولية الحكومة على وضع لوائح التأمين ضد فيتنامفي  –
الوطني  ىعلى المستو عن طريق بناء قدرات الموظفين هاالبطالة واالستعداد لتنفيذ
  . وعلى مستوى المقاطعات

 علىلضمان االجتماعي ل العامة مؤسسةال، ساعدت منظمة العمل الدولية األردنفي  –
حول مسؤولية تمويل سي حماية األمومةل مخططوتصميم  ةاآتواري اتإجراء تقييم

لتأمين ل مخططأصحاب العمل إلى  فرادى أثناء إجازة األمومة من المرأة راتب
لتحديات ل للتصديالضمان االجتماعي  وصدر مشروع تعديل قانون. االجتماعي

جديد التشريع العزز يوس. لضمان االجتماعيالعامة لمؤسسة الالمالية التي تواجه 
 خل المنخفض والمحدودمصالح ذوي الدويراعي  لعدالة االجتماعية بين المساهمينا

  . ع األردنيينتوسيع نطاق التغطية لتشمل جميب ويسمح
دنى للعمال أ دخلسبل تأمين  بشأنجريت دراسات الجدوى ، ُأوالفلبين ماليزياوفي  –

  . حينالمسّر
دعم منظمة العمل الدولية العملية الجارية إلصالح نظام المعاشات ت، لبنانوفي  –

جريت في لدراسة اآتوارية ُأ -للحكومة  - التقاعدية عن طريق إعداد استعراض 
  . نظامهذا الة إلصالح يخيارات السياسالإصالح نظام المعاشات التقاعدية وسياق 

وتقديم  التقاعدية المعاشات مخططاتواستعراض تقييمات  توفير الخدمات االآتوارية 
في  قدمت منظمة العمل الدولية جميع هذه الخدماتوقد . توصيات لمواصلة تطويرها

الضمان  لمخططقييم االآتواري الثامن ، أوصى التماليزيافي و. الكويتو األردن
  . االشتراآات والمعاشات التقاعدية بتكييفاالجتماعي 

من ( شاملةتعديالت على التشريعات القائمة، أو تنفيذ قوانين  إلجراءة يتقديم توصيات سياس 
على سبيل المثال، قدمت  البحرينفي ف). المتعلقة بالتنفيذ والمراسيمخالل صياغة اللوائح 

جديد للتأمين ال المخططتقييم جدوى : للقيام بما يليالمساعدة التقنية  العمل الدولية منظمة
التأمين ضد البطالة في مخطط  تنفيذآان ( مخططالتنفيذ  ؛صياغة التشريع ؛ضد البطالة

). ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الفترة جريت فيُأ ،سوق العمللإصالح أوسع عملية من  ًاالبحرين جزء
تقدم ، الهندفي و. صياغة قانون التأمين االجتماعيفي منظمة ال، ساهمت الصينفي و
حماية األمومة من خالل المخططات  تغطية منظمة المساعدة التقنية الستعراض نطاقال

. األمومة إعاناتة إلدخال تعديالت على قانون يبغية تقديم توصيات سياسوذلك القائمة، 
طار اإل مقّيوت يةمعاشات التقاعدال، ٢٠٠٩ سنةمنذ أواخر  منغوليافي  الحكومةوتستعرض 

المعايير (الضمان االجتماعي  اتفاقية التصديق على من أجللضمان االجتماعي لالتشريعي 
 ضرورة إنشاءالهيئات المكونة الثالثية على  اتفقت، نيبالفي و). ١٠٢رقم ( ١٩٥٢ ،)الدنيا

في هذا و. المرونةب ةانعدام األمن المرتبطحاالت من  موأسرهآليات مالئمة لحماية العمال 
 بشأن إعاناتالحكومة، بمساعدة منظمة العمل الدولية، مشروع قانون  وضعتالصدد، 

 . لضمان االجتماعيلالوطنية بشأن المؤسسة البطالة ومشروع قانون  ضد تأمينال
 ىاالجتماعي على المستوبناء قدرات الهيئات المكونة الثالثية وموظفي مؤسسات الضمان  

ذج االنم ؛ وضعاالجتماعية نةالميز: من قبيلفي مجاالت  على مستوى المقاطعاتالوطني و
ة وتقدير الحماية االجتماعيأرضية تقييم  ؛إدارة مؤسسات الضمان االجتماعي ؛االآتوارية

التأمين  ؛سياسة التأمين الصحي ؛الضمان االجتماعيبشأن  الدراسات االستقصائية ها؛تكاليف
 بتنظيم منظمة العمل الدولية ومرآز تورينو مؤخرًا ، قامتعلى سبيل المثالو. ضد البطالة

في بانكوك  عقدت ر تكلفتها،يوتقد تقييم أرضية الحماية االجتماعيةحلقة عمل تدريبية ل
 تايلندو جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةو إندونيسياو آمبوديامشارآين من  وجمعت

وطنية للتأمين االجتماعي الإلدارات لمساعدة ال تواصل تقديمباإلضافة إلى ذلك،  .فيتنامو
  . الصينلشرآاء االجتماعيين، وال سيما لمنظمة العمال في لو
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 .اإلنترنت، وما إلى ذلكومنابر المطبوعات والتقارير  في هاالقطرية ونشر التجاربتوثيق  
لضمان ل ًاأنشأت نظام سري النكاأن  يفيد تقريرًا ٢٠٠٨نشرت منظمة العمل الدولية سنة و

في حالة الدخل  التعويض عن إلى جانبقدم الرعاية الصحية الشاملة، ياالجتماعي 
لفقراء ادخل  نظام أيضًاويدعم ال. في المائة من السكان ٥٠ الشيخوخة واإلعاقة لما نسبته
، ٢٠١٠في سنة و. نفي المائة من السكا ٤٠ التي تصل إلى من خالل التحويالت النقدية

 تايلندو آمبوديا في أرضية الحماية االجتماعيةحول دراستين  العمل الدولية دعمت منظمة
برنامج التابعة ل لوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوبل مهمفي منشور  ردانتس

وتحديث بوضع منظمة العمل الدولية وتقوم . األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية
 للجميع من أجل تقاسم االجتماعي الضمان بشأن منبر توسيع نطاقعلى اإلنترنت  معلومات
 . ٧٠القطرية في اإلقليم التجارب

  اليد العاملةحماية 
على  متزايدًا ًاالعمل في آسيا والمحيط الهادئ ترآيز الحكومات والعمال وأصحابترآز  . ٣٣٧

 حوادث واألمراض المهنية التي ال تضر فقطالسالمة والصحة المهنيتين، وذلك بهدف منع ال
 على في نهاية المطافوتؤثر  -تها ربحينشآت ومالعلى إنتاجية  تؤثر أيضًا هاولكن ،العمال بفرادى

دول األعضاء، بدعم من وينفذ الكثير من ال. الرفاه والتنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع آكل
اتفاقية  - السالمة والصحة المهنيتينبشأن رئيسية التفاقيات عناصر االمنظمة العمل الدولية، 
اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة و، )١٥٥رقم ( ١٩٨١، نتيالسالمة والصحة المهني

  . للعمل الالئقالقطرية  هاآجزء من برامج - ) ١٨٧رقم ( ٢٠٠٦المهنيتين، 

 التصديقات
تفاقيات الرئيسية االمن التصديقات على  ًاعدد قليل جدسوى السنوات األخيرة  لم تشهد . ٣٣٨

 جمهورية آورياو فيجيو الصينو البحرينصدقت فقد . السالمة والصحة المهنيتينبشأن 
 سري النكاو الهند، في حين أن ١٥٥على االتفاقية رقم  الجمهورية العربية السوريةو نيوزيلنداو

 . ١٨٧على االتفاقية رقم  اجمهورية آوريو اليابانصدقت و. عليها في التصديق تنظران

  السياسات والبرامج الوطنية
أو  ـ، اعتمدت البلدان في جميع أنحاء اإلقليم ١٥٥ رقمو ١٨٧ ين رقمالتفاقيتا تماشيًا مع . ٣٣٩
، على باآستان تاعتمدو. السالمة والصحة المهنيتينبشأن وطنية  اتسياسة ـ صياغ بصددهي 

 فيما، ٢٠٠٦سياسة تفتيش العمل سنة و ٢٠٠٥سنة  اليد العاملةسبيل المثال، سياسة حماية 
تقوم و. ٢٠٠٩ سنةوطنية بشأن السالمة والصحة والبيئة في مكان العمل السياسة ال الهند أصدرت
، هاتصمم برامج العمل أو تنفذ آلها البلدان الثالثةوهذه . الوطنية تهاسياسبصياغة  حاليًا بنغالديش

 الصينو آمبوديا آما صاغت آل من. الجتماعيينمساهمات آبيرة من الشرآاء اتلقت و
 تايلندو سنغافورةو الفلبينو منغولياو ماليزياو جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةو إندونيسياو
الدول  وفيما يخص. ١٨٧االتفاقية رقم ب عمًاللسالمة والصحة المهنيتين الوطنية لبرامج ال فيتنامو

سنة  ١٥٥على االتفاقية رقم  اصدقتن يـ اللت العربية السوريةالجمهورية و البحرينفإن  ،العربية
، عمانوأعدت . السالمة والصحة المهنيتينبشأن الوطنية  ةسياسالوضع  هما في صدد ـ ٢٠٠٩

خدم ستسُت ،لسالمة والصحة المهنيتينل ةوطنيبيانية  صورةمنظمة العمل الدولية، من دعم ب
الخدمات االستشارية من  اإلمارات العربية المتحدةوتستفيد . في المستقبل ةلصياغة السياس

صياغة تشريع شامل جديد بشأن السالمة والصحة المهنيتين في فيما يخص  العمل الدولية منظمةل
من العمال  ًاآبير ًاددتشمل عل اليد العاملةتدابير حماية  نطاق قطاع البناء، يهدف إلى توسيع

 . المهاجرين

————— 
  .www.socialsecurityextension.org:  انظر   ٧٠
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  الوطنية األنظمة
وتقوم . لسالمة والصحة المهنيتينلالوطنية القائمة  األنظمة بتنشيط آثير من البلدان يقوم . ٣٤٠
في  تغطيسلسالمة والصحة المهنيتين بشأن اتشريعات شاملة  بوضع سري النكاو باآستانو نيبال

لسالمة بشأن اقوانين جديدة  منغولياو دار السالم برونيت وسّن .جميع أماآن العمل نهاية المطاف
 اتخدممقدمي قدرات  جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةو آمبودياتعزز و. صحة المهنيتينوال

في مجال عمليات التفتيش ت بعد تحسين السالمة والصحة المهنيتين على مستوى المقاطعا
تلك المعنية  ها، بما فيتيشفُعززت هيئات التو. بمساعدة منظمة العمل الدولية ،صحةالسالمة وال
 وأنشأت. منظمةقدمته المن خالل تدريب  باآستانو نيبالو الهندالسالمة والصحة المهنيتين، في ب

، سنغافورةاستضافت ، ٢٠١٠سنة وفي  .لسالمة والصحة المهنيتين في وزارة العملل ًامكتب تايلند
شبكة رابطة أمم جنوب شرق آسيا للسالمة والصحة المهنيتين ومنظمة العمل مع بالتعاون 

 . السالمة والصحةفي مجال تفتيش بشأن ال يةتدريبدورة ولية، الد

  الثالثيالتشاور 
 العمل المشتركشاورات وثيقة وأتاح فرصة إجراء ممن هذه األنشطة  الكثيرشمل  . ٣٤١

 وممثل صاغ، مثًال إندونيسيافي ف. لمختلف الوزارات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل
لسالمة والصحة المهنيتين بالتشاور مع لالبرنامج الوطني مشروع العمل  أصحابممثلو العمال و

الطاقة والموارد والقوى العاملة والصحة  وزاراتوالمجلس الوطني للسالمة والصحة المهنيتين 
لسالمة لأصحاب العمل ومنظمات العمال تروج منظمات باإلضافة إلى ذلك، . ةوالزراع الطبيعية

لهذا الغرض، و. عضائهايم حلقات دراسية وحلقات عمل ألتنظوالصحة المهنيتين من خالل 
لمدربين ل ًاجنوب آسيا تدريبفي منظمات أصحاب العمل من ستة بلدان  وحضر أعضاء وموظف

نظمت منظمات العمال في آما . ٢٠٠٩ سنة منظمة العمل الدولية فيالتابع لفي مرآز تورينو 
 الهندفي و. السالمة والصحة المهنيتين أنبش ةالوطني األحداثجنوب آسيا مجموعة متنوعة من 

 ١٩٩٥اتفاقية السالمة والصحة في المناجم، ُنظمت حلقة دراسية حول على سبيل المثال، 
حادث تسرب الغاز من مصنع على  عامًا ٢٥ مروربمناسبة  حدثتنظيم عن  ، فضًال)١٧٦ رقم(

الناشطين ل إلذآاء وعي حلقات عم باآستانفي  وُنظمت .في بوبال" يونيون آاربايد"شرآة 
 . النقابيين

  المنشآت الصغيرة والمنشآت غير المنظمة
العمال ومنظمات أصحاب العمل في شرق وجنوب شرق آسيا منظمات آل من وّسعت  . ٣٤٢
الصغيرة وأماآن العمل في  لتشمل المنشآتالسالمة والصحة المهنيتين المتعلقة بأنشطتها من 

، نظمت مؤسسة العمل الدولية اليابانية ومنظمة العمل الدوليةبالتعاون مع و. القطاع غير المنظم
 حلقات عمل تدريبية الفلبينو جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةو إندونيسيانقابات العمال في 

وقامت بتكوين  ،"المشارآة القائمة علىالسالمة  اتمبادرة نقابات العمال بشأن تحسين"بشأن 
 من المنشآت آبيرًا عددًا منغولياو الصينالعمل في  وساعدت منظمات أصحاب. هامدربي

 وأخذت. الصغيرة، باالعتماد على البرنامج التدريبي بشأن تحسين العمل في المنشآت الصغيرة
من خالل الحكومات الشعبية شبكات ال مستخدمة ،ةيشارآوت ةيرابتكبُنهج ابلدان أخرى آثيرة 

 آمبوديافقد عززت . ظمات غير الحكوميةالعمل والمن ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب
خدمات السالمة والصحة المهنيتين للعاملين في  مثًال تايلندو جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةو
 . أو في مواقع البناء الصغيرة همزلامن

  التعاون التقني
السالمة والصحة المهنيتين في مشاريع التعاون  إلدماجمبادرات  آانت هناك أيضًا . ٣٤٣
 .نشطة ما بعد أمواج تسوناميألبسيطة التقييم المخاطر  الهندفي وشملت هذه المبادرات . التقني
خلق الوظائف وبناء "في مشروع   "تحسين العمل في تنمية الجوار"برنامج ُأدمج ، نيبالوفي 

السالمة والصحة أصبحت ، سري النكافي و. "ةالسالم على أساس التنمية االقتصادية المحلي
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ن االسالمة والصحة المهنيتُتعد ، بنغالديشفي و .المصانعب النهوضمن برنامج  ًاجزء انالمهنيت
  ).١ـ٧اإلطار ( والتعليميوالمهني  التقني مشروع إصالح التدريب من ًامهم ًاجزء

  ١ـ٧ اإلطار
  في فيتنام والفلبين نمزارعيصغار الالمهنيتين لالسالمة والصحة الخاصة بحماية توفير ال

تقديم على  فيتنامفي  "تحسين العمل في تنمية الجوار"برنامج في إطار ب العديد من المتطوعين دّرت
ويشمل التدريب . نمزارعيصغار الالسالمة والصحة المهنيتين لب المتعلقة معلومات واألساليب العمليةال

مراقبة  ؛بيئات العمل ؛الكهربائيةت واألجهزة الاآلسالمة  ؛العمل الوقفة عند المواد؛مناولة : مجاالت مثل
ويقوم المزارعون المتطوعون في إطار هذا . مرافق الرعاية االجتماعية ؛المواد الكيميائية الخطرة

 ،٢٠٠٧ إلى غاية سنة ٢٠٠٤ ومنذ سنة. جيدة عرض أمثلة محلية من خاللتدريب جيرانهم ببرنامج ال
منظمة العمل  الذي موله مشروع مشترك بينشروع السالمة والصحة المهنيتين في الزراعة، متمكن 

. مختارة ةمقاطع ١٤في  ًا متطوعًا في إطار البرنامج المذآورمزارع ٤٨٠ ، من تدريباليابانوالدولية 
على لمزارعين التدريب ل لتوفير العمل والعمالة معًاإدارة اإلصالح الزراعي وتعمل إدارة ، الفلبينفي و

مع تجربتهما اآلن في هذا البرنامج فيتنام والفلبين  وتشاطر". تحسين العمل في تنمية الجوار"برنامج 
آما أن . تايلندو اسري النكو نيبالو جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةو جمهورية آورياو الهندو آمبوديا
  .البرنامج بشكل متزايد تطبق هذاآسيا الوسطى وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوروبا الشرقية ًا في بلدان

فقد  .على الصعيد اإلقليميتين السالمة والصحة المهنيعلى التعاون التقني  رآزآما  . ٣٤٤
 .تينالسالمة والصحة المهنيبشأن  أقاليميًا ًاثالثي ًاعلى سبيل المثال اجتماع العربيةالدول عقدت 

 ةفي داآا لوفود ثالثية من ستُعقد  فرعي في اجتماع إقليمي ١٨٧التفاقية رقم جرى الترويج لو
شبكة رابطة أمم جنوب شرق آسيا للسالمة ، نظمت ٢٠٠٩في سنة و. نوب آسيابلدان في ج

وآالة السالمة  استضافتو. عمل حول الممارسات الجيدةحلقة  سنغافورةيتين في والصحة المهن
آان  األبرزحدث بيد أن ال .تيندوليتين تدريبي دورتين جمهورية آوريافي والصحة المهنيتين 

بتنظيم  ،٢٠٠٨عشر للسالمة والصحة في العمل في سيول سنة  ثامنلمؤتمر العالمي الانعقاد ا
لمؤتمر وأثناء هذا ا. مل الدولية والرابطة الدولية للضمان االجتماعيمشترك من منظمة الع

إعالن  وأسفر عن إصدارول بشأن السالمة والصحة في العمل األقمة المؤتمر  ، ُعقدالعالمي
 .ظروف عمل آمنة وصحيةتوفير لحشد الدعم السياسي ل حاليًايتزايد استخدامه الذي  ـسيول 

 المناعة البشرية واإليدز في مكان العمللوقاية من فيروس نقص ا
في آسيا  منخفض نسبيًا نقص المناعة البشريةمتوسط معدالت اإلصابة بفيروس إن  . ٣٤٥

أعلى في مواقع جغرافية معينة  انتشاٍر تمعدالتشهد هناك جيوب ورغم ذلك فوالمحيط الهادئ، 
لدولية بشأن فيروس مع مدونة ممارسات منظمة العمل ا تمشيًاو. محددة مجموعات وفي صفوف

منظمة مع الشرآاء االجتماعيين لوضع برامج تعمل الاإليدز وعالم العمل، / نقص المناعة البشرية
والهدف هو حماية جميع . وعلى صعيد المنشآتفيروس على الصعيد الوطني الفعالة للوقاية من 

على  الحفاظ فيروساللألشخاص المصابين بوبالنسبة  ،تقديم خدمات الوقايةعن طريق  -العمال 
وقد عملت منظمة العمل الدولية مع الشرآاء . سريةفي الرعاية والعالج الحصول على و ائفوظال

سياسات ومبادئ  لصياغة تايلندو سري النكاو نيبالو إندونيسياو الصينو آمبوديافي  ينالثالثي
عمل ال خاصة بمكان برامج تضعوفيروس، والللمصابين ب العملتوجيهية وطنية لحماية حقوق 

 منظمة استحدثتلدعم هذه البرامج، و. عامل ٦٥٠٠٠٠ ما مقداره تغطي منشأة ١٢٥في أآثر من 
 . مجموعة من مواد التدريب واالتصاالت العمل الدولية

 األآثر عرضةالعمال  قلق بشأنويساور منظمة العمل الدولية والشرآاء الوطنيين  . ٣٤٦
. المرتبطة بذلكالمعيشة ظروف و همة نتيجة ظروف عمللإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري

 أعداد آبيرةبالعمال  ر، إذ أنعلى سبيل المثال، هناك ترآيز على قطاع البناء المزده الهندفي ف
مجاالت في  الصينالدولية في تعمل منظمة العمل  ،على النحو ذاتهو. عن أسرهم يعيشون بعيدًا

 يعيشالذين  بالستهداف المهاجرين الشبا ،البعيدة والمصانعالنقل لمسافات طويلة والتعدين 
مثل يذآر أنهم ضالعون في سلوك عالي المخاطر  شبكات الدعمعن و أسرهمعن  بعيدًا معظمهم

  . حقنعن طريق التعاطي المخدرات ألغراض تجارية والعالقات الجنسية غير المحمية 

رآز التعاون التقني 
أيضًا على السالمة 

والصحة المهنيتين على 
 الصعيد اإلقليمي
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من عمال المصانع، وال سيما  يدالعد في سياق األزمة االقتصادية العالمية، فقدو . ٣٤٧
المزرية ظروف الودفعت . وظائفهم) في مصانع المالبس في آمبوديا العامالتمثل ( اتالمهاجر

وباء فيروس نقص تفشي زاد من  ، مماالجنس تجارةالعمل في إلى العديد من العمال المسرحين ب
 إندونيسياو آمبودياالتقني في منظمة العمل الدولية مشاريع التعاون  استهلتو. المناعة البشرية

ألزمة ا المتعلقة بالجنسين  فيفي االعتبار األبعاد  تأخذو، ٢٠١٠في  سري النكاو نيبالو
وأمام . اإلقليمالمحتمل على أوبئة فيروس نقص المناعة البشرية في  هذه األبعاد االقتصادية وتأثير

لتعاون التقني لمشروع  في الدولية، بدأت منظمة العمل سري النكاالعمال المهاجرين في  عودة
  . في الوقت ذاته دعم مهارات العملولضمان الوقاية  يرآز على قضايا الجنسين

فيروس نقص ب المصابينخطوات لضمان أن  واتخذت منظمة العمل الدولية أيضًا . ٣٤٨
أآثر من  اإلقليم أنحوث في جميع أنحاء البوتبّين . على فرص العمل ونحصليالمناعة البشرية 

منظمة على تطوير مجموعة تعمل ال، نيبالفي و. في المائة من المصابين يعانون من البطالة ٦٠
ذلك خدمات التوظيف والتدريب على  فيروس، بما فيبال المصابينلألشخاص  العمالةمن خدمات 
فيروس في جميع الخدمات بال المصابين تدرجإلى أن منظمة ال تسعى، الصينفي و. المهارات
 ةحكومتقدم ال ،وانغدونغغيوننان وفي و ؛"مشروعك آيف تبدأ وتحسن"ببرنامج  المرتبطة
 . العمالةالتدريب المهني وخدمات  فرص الفيروسبلمصابين ل المحلية

  الصين  : افآ الصورة
 " .فيروس نقص المناعة البشريةب أنني مصابالعمال المهاجرين لزمالئي لم أستطع أن أقول "

الصين تشانغ شياو هو،
في ًامهاجر عامًالآان  عندما ذآرياتهعندما سئل عن . تشانغ شياو هو رجل قليل الكالم

، فقدأصدقاء دون آان وحيدًاألنه ذلك لم يكن . الوحدة والخوفاجتاحته ذآريات ، الكبرىالمدن 
لم أستطع أن. آنت خائفا جدًا. "حياتهعليه  نغص سرًا آان يخفي لكنو. الكثير منهمآان لديه 

ولو أخبرتهم. فيروس نقص المناعة البشريةب ي مصابنأنالعمال المهاجرين لزمالئي أقول 
 ". أو المنام املطعولن يريد أي منهم أن يعمل معي أو يشارآني ا. ونيتجنبل

الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية على مدى في مجال حققت الصين تقدمًاوقد 
منظمةوأفادت دراسة استقصائية أجرتها . المشوار ال يزال طويًالالسنوات األخيرة، ولكن 

.تشاراالنهذا المرض ال تزال واسعة  تجاهلعمال المهاجرين لالعمل الدولية أن المواقف السلبية 
 . نهم ال يرغبون في العمل مع شخص مصاب بالفيروسإمن أصل عشرة يقولون  عمال ثمانيةف

، أطلقت منظمة العمل الدولية برنامج تعليمفي الواليات المتحدة بتمويل من وزارة العملو
البرنامج هو جزء منو. يوننان، وانغدونغغ، ينهوأ: مقاطعات وهيفي مكان العمل في ثالث 

الجهود الرامية إلى مساعدة شرآاء منظمة العمل الدولية في وزارة الموارد البشرية والضمان
تحقيق أهدافعلى  ،الصين عموم عمالنقابات  واتحاد يةالصين المنشآتاتحاد واالجتماعي، 

 . العمل الالئق في البلد
و أول عامل مهاجر في الصينوه. تغيير هذا النوع من المواقففي يأمل شياو هو و

الممثل فيلم إلى جانبببطولة  قام مؤخرًاو. بفيروس نقص المناعة البشريةعن إصابته كشف ي
فيوالفيلم من إخراج الفائز . ًامهاجر نفسه عامًال هو ، الذي آانآيانغ الصيني الشهير وانغ باو

العملفي  ؤهزمال هرفض بناٍءدور لعب شياو هو و. يتشانغ و غومهرجان آان السينمائي 
لوقايةلأول حملة ضمن الفيلم ويدخل . فيروس نقص المناعة البشريةإصابته ببسبب  ؤهأصدقاو

 . الصينفي  العمال المهاجرين الفيروس ُتظهرمن 
.الكاميراأمام  الشديد خجليشعر بالرغم دوره الرئيسي في الفيلم، ال يزال شياو هو و

الوقاية من الفيروس عن اآلخرينلى العمال المهاجرين إحدث بالتولكن عندما يتعلق األمر 
لمساعدة في نشرعلى ا فإنه يصبح أآثر عزمًا، المصابون بهيتعرض له العمال  الذيوالتمييز 

  . في مكان العمل بهم والقبولمع المصابين رسالة التسامح 
   

اتخذت منظمة العمل 
خطوات  الدولية أيضًا
 المصابينلضمان أن 

فيروس نقص المناعة ب
على  ونحصليالبشرية 

 فرص العمل
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فقد اشترآت مع . حمالت عامة بارزةتنظيم دورها في  منظمة العمل الدولية أيضًاوآان ل . ٣٤٩
 األلعابدورة  في رعايةاإليدز / برنامج األمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

مشترآة تحت شعار  وُنظمت حملة. ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلولفي لبنان في  جرتالفرنكوفونية التي 
عرضت في مدينة بيروت، وولعاب أثناء األسواء ال ، على"اإليدز ضدالبلدان الفرنكوفونية "

 جميعفي  "فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وعالم العمل"بشأن منظمة العمل الدولية مواد 
باالشتراك مع برنامج  - منظمة العلى الصعيد اإلقليمي، عقدت و .فيها األلعاب جرتالمناطق التي 

أبريل  /نيسانفي  ًاإقليمي ًالقاء ثالثي - دز اإلي/ األمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
المكونة الهيئات  االجتماع ضمو. لمكونة في الدول العربية وشمال أفريقياجمع الهيئات ا ٢٠٠٧

فيروس نقص المناعة مبادرات إلى تعزيز  راميةقطرية  ًاخططاعتمد و بلدًا ١٧من 
 . في مكان العملاإليدز /البشرية
اعتمد مؤتمر العمل الدولي توصية بشأن فيروس نقص  ،٢٠١٠ هيوني /حزيرانفي و . ٣٥٠

بشأن  دوليعمل أول معيار  ي، وه)٢٠٠رقم ( ٢٠١٠المناعة البشرية واإليدز وعالم العمل، 
 المتأثرينالتوصية حقوق العمال وأفراد أسرهم وتوضح . فيروس نقص المناعة البشرية

في مثل السل أو االلتهاب الكبدي،  ،األمراض المعدية األخرى ذات الصلة بالعملبفيروس وبال
منذ ذلك الحين مشاورات وُأجريت . الدعمولوقاية والعالج وخدمات الرعاية الحصول على ا

الوطنية  االستراتيجيةبوضع  حاليًا نيبالوتقوم . لتنفيذ التوصية نيبالو إندونيسياو الصين فيثالثية 
  .ًاتوجيهي ًاصية إطارالتو من ستتخذ التياإليدز،  بشأن الخماسية القادمة

  آثيفة العمالة ةاألشغال العام
مستويات الفقر و ؤخرًام التي وقعتسلسلة األزمات والكوارث الطبيعية  إلى نظرًا . ٣٥١

برامج : ، من قبيلماناألشبكات  بناءعلى قليم العديد من البلدان في اإلرآز ، المنتشرةعالية ال
لعدد من بالنسبة و. مستضعفينلحماية الفقراء وال اتاالشتراآغير القائمة على  التحويالت النقدية

من خالل  الوظائفمخططات لخلق  ذلك شمليما  لبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، غالبًاا
ماهرة أو شبه عاملة غير  تدفع األجر على أعمال تتطلب يدًاالتي  ،آثيفة العمالةاألشغال العامة 

  . ماهرة
 ال توفر الوظائفتروج لها منظمة العمل الدولية  البرامج التيفإن ، عامة ةوبصور . ٣٥٢

التحتية التي يمكن أن تسهم في تحقيق األهداف اإلنمائية  آذلك البنية بل تبني، فحسب الدخلو
لهذا الغرض، ساعدت و. لأللفية من خالل تحسين الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات

الدعم التقني والتدريب وفرت  حيث -طني منظمة في مشاريع آثيفة العمالة على المستوى الوال
 ولوجيا القائمة على اليد العاملةالمشارآة المحلية والتخطيط والتكن بخصوص اإلعالميةخدمات الو

منظمة العلى الصعيد اإلقليمي، أصدرت و. مع صغار المتعاقدين والمتعاقدين المحليين والتعاقد
  . كات والمحافل الدولية، وشارآت في الشبوأدلةمنشورات ومبادئ توجيهية 

  بناء القدرات
الحكومات مسؤولي تدريب  علىساعدت منظمة العمل الدولية في عدد من البلدان  . ٣٥٣

وقدمت  - ستراتيجيات آثيفة العمالةالوالمجتمعات المحلية على ا المتعاقدينالمحلية، وصغار 
خلق و التحتيةالتنمية المحلية من خالل االستثمارات في البنية تحقيق " لبرنامج إضافية أمواًال

 تبرز، ٢٠٠٦منظمة العمل الدولية، منذ عام  ظلتعلى سبيل المثال، ف). ٢ـ٧ اإلطار( "الوظائف
إعادة تأهيل الطرق  عندالمحلية والموارد  قائمة على اليد العاملةهج ُنلألخذ بالمزايا التنافسية 

مشروع  ىوقد بن. إندونيسيافي  ٢٠٠٤ سنةفي المناطق المتضررة من أمواج تسونامي  الريفية
ستئماني متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي، الصندوق االموله ، يةمنظمة العمل الدوليل

منظمة الدعم ال، قدمت ـ ليشتيتيمور فيو. القدرات المحلية لتكرار العمل وتعميم التكنولوجيا
 تلقى (TIM Works) البنية التحتية آثيفة العمالة من خالل مشروع وطنيأشغال التقني في 

  . مؤسسة المعونة اآليرلندية والنرويجو من المفوضية األوروبية مويًالت

ساعدت منظمة العمل 
الدولية على التدريب 
على االستراتيجيات 

 آثيفة العمالة
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  ٢ـ٧ اإلطار
  خلق الوظائف و التحتيةالتنمية المحلية من خالل االستثمارات في البنية تحقيق 

التنمية المحلية من خالل االستثمارات في تحقيق " برنامجإضافية ل قدمت منظمة العمل الدولية أمواًال
  .دعم أولويات العمل الالئق في خمسة بلدانمن أجل  ،"خلق الوظائفو التحتيةالبنية 
اية لحملاستراتيجية  فياألشغال العامة  عنصر إدراج تشارك منظمة العمل الدولية في -  آمبوديا 

 أشغالفي  اليد العاملةوالهدف هو تحقيق أقصى قدر من آثافة . مستضعفيناالجتماعية للفقراء وال
  .البنية التحتية

البنية في عنصر  اليد العاملةمع الحكومة لتحسين آثافة  العمل الدولية عملت منظمة ـ إندونيسيا 
فة اليد العاملة في مختلف القطاعات آثاحول  ًالوقدمت تحلي. الحوافز االقتصاديةفي رزمة التحتية 

إلى رأس المال  القائمة علىاالنتقال من التكنولوجيا  من العملسوق  وحول ما تستفيدهالفرعية 
  .اليد العاملةالقائمة على التكنولوجيا 

ذها يفاألشغال التي يتم التخطيط لها وتن أهميةمنظمة العمل الدولية  أظهر الدعم الذي تقدمه ـ نيبال 
القائمة على العقود أهمية الحضرية ذات الدخل المنخفض، و على المستوى المحلي في التجمعات

مجموعة من المبادئ التوجيهية  أيضًاالمنظمة  وأصدرت. صيانة الطرق الريفيةمجال  األداء في
ق لطراصيانة ومنخفضة الدخل  لبنية التحتية في المناطق الحضريةل المحلية تنميةال بشأنواألدلة 
  .الفريقبأساليب قائمة على عمل الريفية 

لكوارث والتكيف مع تغير المناخ ا لمواجهة منظمة العمل الدولية آيفية التأهبأظهرت  -  الفلبين 
وبناء  تشجيع مشارآة المستفيدين في تصميم -القائمة على الموارد المحلية  األساليبباستخدام 
م إصدار دليل عاوقد أدى ذلك إلى . لسيطرة على الفيضاناتأساليب محلية صغيرة النطاق ل وصياغة

 انب تكنولوجياطرق استخدام األساليب القائمة على الموارد المحلية، إلى جبشأن للحكومات المحلية 
  .، التي وضعتها منظمة العمل الدوليةالعمالة األشغال آثيفة

صيانة الطرق ل اليد العاملةعلى ًا قائمًا يروتيننظامًا أنشأت منظمة العمل الدولية  ـ ليشتي - تيمور 
 وأصدر. في إعادة تأهيل الطرق الريفية المتعاقدينصغار  اتقدر وطورت، المحليالتعاقد عبر 

  .دورات التدريبيةبالالمواد ذات الصلة  أيضًاالمكتب 

  خلق الوظائفمخططات 
في ف. العمالةضمان لمخططات آم برامج األشغال العامة في جنوب آسيا استخدايتزايد  . ٣٥٤
الحد على أساس يوم عمل في السنة،  ١٠٠لعمالة الريفية اقانون الوطني لضمان يوفر ال، الهند

نظمت منظمة العمل الدولية ووزارة العمل وقد . إلى ذلكحتاج تي أسرة ألاألدنى لألجور، 
رطة طريق لتقديم خا لرسملعمالة الريفية اقانون الوطني لضمان الوالعمالة مائدة مستديرة بشأن 

عناصر العمل الالئق  بإدراجاقتراح منظمة العمل الدولية في  لحكومة حاليًاوتنظر ا. الخدمات
الوطني  يآارنالمخطط منظمة ال، استعرضت نيبالفي و. خضراء في البرنامجال والوظائف

مكتب الآما أن . تصميمه وتنفيذه لتحسينمع الحكومة والبنك الدولي  وتعملضمان العمالة، ل
أن تدرج  هالتخطيط، بحيث يمكنلجنة الوطنية للا إضافي تقدمت بهدعم تقديم يستجيب لطلب 

 . باآستانوقد بدأت مبادرة مماثلة في . المقبلة اإلنمائيةخطة الضمانات العمالة في 

  االستجابة لألزمات 
استجابة لألزمات  اتدعم الجهود التي تبذلها الحكومتمنظمة العمل الدولية ما فتئت  . ٣٥٥

  . استعادة سبل عيشهممن تمكين الفقراء اإلقليم و ي جميع أنحاءوالكوارث الطبيعية ف

  األزمة االقتصادية
عدة بلدان في آسيا على سبيل المثال،  ، وضعتألزمة االقتصادية العالميةاستجابة ل . ٣٥٦

 تعاونت ،إندونيسيافي ف. التي تضمنت األشغال العامة ةاالقتصاديرزم الحوافز والمحيط الهادئ 
. في رزمة الحوافزالعمالة  آثيفة نيين لدمج استراتيجياتوطالشرآاء المنظمة العمل الدولية مع 

لحماية االجتماعية لمنظمة بنشاط في صياغة االستراتيجية الوطنية ال شارآت، آمبوديافي و

منظمة العمل ما فتئت 
 استجابات دعمتالدولية 
 في مواجهة اتالحكوم

 ألزماتا
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 األشغال العامة والتحويالت النقدية المشروطة والتعليم تتضمن التي ،والمستضعفينللفقراء 
  . األطفال وعمل

  يأمواج تسونام
من الكوارث الطبيعية التي تتطلب  آثيرةالمحيط الهادئ ألنواع وآسيا يتعرض إقليم  . ٣٥٧

سري في و. ٢٠٠٤ لسنة ة أمواج تسوناميفي العقود األخير أشدها دمارًاوآان . استجابة سريعة
قدمت التي  ،وبرامج سلسلة القيم المحليالتدريب برامج ، دعمت منظمة العمل الدولية النكا

مدرة ل اعمأشخص في  ٣٠٠٠ توظيففي  وساهمتشخص،  ٣٠٠٠٠٠آثر من أل المساعدة
على  مع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع عملت أيضًاو ؛الشرقية المقاطعةفي  للدخل

منظمة ال، ساهمت إندونيسيافي و. مشروع مشترك متكامل لتيسيـر الوصول إلى المناطـق الريفيــة
 وشمل ذلك خدمات التوظيف الطارئمواج تسونامي في آتشيه ونياس، أ مواجهة عواقبفي 

وأنشطة التدريب  ادرة في صفوف النساءوتعزيز روح المب التحتية البنيةووإعادة تأهيل الطرق 
  . على المهارات

  الفيضانات واألعاصير
 سنةوعقب فيضانات . في اإلقليم تواترًاالكوارث الطبيعية من أآثر الفيضانات ُتعد  . ٣٥٨
منظمة العمل الدولية ت ، ساعدالفلبينالمحيطة بها في  والمقاطعاتفي مانيال التي وقعت  ٢٠٠٩

. بالمياه عمليات تنظيف المناطق المغمورةفي مشاريع النقد مقابل العمل  فيوزارة العمل والعمالة 
، مع إدارات ٢٠٠٨ سنة فيضانات والية بيهار من باب مواجهةمنظمة، العملت ، الهندفي و

قطاع لدخل في أعمال مدرة للمساعدة األسر المتضررة من الفيضانات من خالل  المحافظات
 مصدروأما ال. وغيرها من الصناعات الصغيرة ،يدويالنول الو بان والحرف اليدويةإنتاج األل
في أعقاب إعصار سيدر  ،منظمةال، عملت بنغالديشفي ف. األعاصيرفهو خر للخطر اآل المعتاد
جراء تقييمات إلوالبنك الدولي  )الفاو(منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ، مع ٢٠٠٧ لسنة

، ٢٠٠٨ سنةإعصار نرجس  وبعد، ميانمارفي و. ادة البناءإعوإمكانيات اإلعصار مشترآة ألثر 
  .ىلقرفي االعمالة إلعادة بناء البنية التحتية  آثيفةمنظمة العمل الدولية استراتيجيات  وضعت

  النزاعات
في ف. اتمن النزاع أيضًا المحيط الهادئولقد عانى العديد من البلدان في إقليم آسيا  . ٣٥٩
فترة من االضطرابات المدنية، برامج  في مواجهة، منظمة العمل الدولية ت، نفذـ ليشتي تيمور

منذ نهاية الحرب األهلية في و. مستفيد ٤٦٠٠٠ألآثر من  أتاحت الوظائف ، التيالنقد مقابل العمل
ة عيشمسبل الإلنعاش زمام المبادرة  واتخذتالتنسيق التقني خدمات منظمة ال، قدمت سري النكا

فذ ن، تنيبالفي و. السابقين بشأن المحاربين يإطار مقترٍح عملية وضعونسقت ، ومحليًا وطنيًا
المتضررين من فرص العمل للشباب منح ي ،لسالممقابل اوظائف بشأن خلق ال مشروعًا منظمةال

 إدماجوفر خدمات إعادة تالتي خدمات العمالة منظمة مراآز ال، دعمت أفغانستانفي و. النزاع
، عملت منظمة ٢٠٠٦األعمال العدائية التي وقعت سنة  وبعد، لبنانفي و. السابقين المحاربين

. الوظائفخلق لمخططات وضع ألمم المتحدة على لالعمل الدولية بشكل وثيق مع منظمات أخرى 
المفروض على والحصار  عاالحتياجات اإلنسانية الملحة الناجمة عن النزا على تلبيةللمساعدة و

المهارات في العجز عالجت  ،األثرة دولية سلسلة من التدخالت السريع، نفذت منظمة العمل الغزة
في و. المساآن المراعية للبيئةبناء عبر  خدمات التوظيف الطارئ تفي قطاع البناء وعزز

على برنامج تنمية المناطق المحلية لتشجيع  منظمة في المحافظات الشماليةال، عملت العراق
لفائدة توفير الدعم المالي والتدريب على تنظيم المشاريع عبر  الصغيرة والمتوسطة المنشآت
 . األعمال وتنميةاالنتعاش االقتصادي المحلي إطار الصغيرة والمتوسطة في المنشآت 
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 سري النكا  : الصورة الم
 " .حياة أفضلعلى ضمان ساعدنا سيالدخل "

، سري النكابارينتكال، جيسوماريو يعقوب
التي ضحايا الحرب األهليةمن بين وأطفالهما الثالثة جيسوماري وزوجته  يعقوبآان 

الرحيل من مكان إلى مكان وبعد. مشردينآنا  ١٩٩٠في سنة . "في سري النكا دامت عدة عقود
 " .٢٠٠٩ سنةمن العودة إلى قريتنا  نا أخيرًا، تمّكعامًا ٢٠ أي بعد مضي، لعدة مرات
.ًاالزراعة فورممارسة إلى أن نعود  يكن ممكنًا ، لمًاأرضنملك رغم أننا " يعقوب يقولو

 ." الحديثةالدراية الزراعية ووالمعدات الالزمة  لم يكن لدينا ما يكفي من رأس المالف
تحديد األسر علىمنظمة العمل الدولية قريتنا للمساعدة من زار مسؤولون " قائًال يضيفو
وبفضل هذا. ختيار لتلقي الدعموقع عليها االلكوننا من األسر التي لقد آنا محظوظين . المحتاجة

لن الحصاد الذي سنحصل عليه من الدخلو. اثةفي الحربدأ نأن  نايمكنالدعم وجهودنا الخاصة 
حياةعلى ضمان  أيضًاساعدنا بل سي، فحسب دون انقطاع آسب رزقنامواصلة نا على ساعدي

  " .أفضل

  االستجابة لوباء األنفلونزا
عملت منظمة قد و. في عالم العمل فادحةخسائر بوقوع  H1N1نزا األنفلو وباءهدد  . ٣٦٠

العمل الدولية مع منظمة الصحة العالمية ووآاالت األمم المتحدة األخرى لمعالجة األزمة، 
على حماية موظفيها والحفاظ على  االصغيرة لمساعدته نشآتعلى تقديم المساعدة للم ترآزف

برنامج تحسين العمل "فيما يخص إلى خبرات منظمة العمل الدولية  استنادًاو. استمرار نشاطها
في  األنفلونزاللوقاية من تشارآية وعملية البلدان مواد تدريبية  أعدت، "في المنشآت الصغيرة

بالتعاون مع و. فيتنامو تايلندو ماليزياو ندونيسياإو آمبودياآما هو الحال في  -مكان العمل 
على مواجهة لمدربين لشبكة  ُأنشئتوآاالت حكومية، و أصحاب العملالعمال ومنظمات منظمات 
نهاية ، أعلنت منظمة الصحة العالمية ٢٠١٠أغسطس  /آب ٢١في و. مكان العملفي  األنفلونزا

 وباءالعملية في مجال الوقاية من  تجاربها اآلنمنظمة العمل الدولية تستعرض ، والوباءهذا 
 بناء ذاآرة مؤسسية المستخلصة فيالدروس وسُتفيد . هاوتوثق هاللاألنفلونزا في أماآن العمل وتح

  .حداث مماثلة في المستقبلأ في مواجهة الستجابة بسرعةا سيمّكن منمما  ،قّيمة

  الحماية االجتماعية واستراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية 
فتحيل الالمرآزية، تنتهج الحكومات في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ لما أصبحت  . ٣٦١
إرساء من المهم أآثر فأآثر  باتاإلدارة، في  أدنى مستويات إلى والنفقات المسؤولياتن م ًامزيد

وقد . لعمل الالئقالمتعلقة باالمهام ال سيما فيما يخص محلي، وعلى المستوى ال إدارة سديدة فعالة
المحلية التي تهدف إلى  قتصاديةاستراتيجيات التنمية االلذلك عبر  استجابت منظمة العمل الدولية

  . تعزيز المزايا التنافسية للمناطق المحلية وبناء القدرات من أجل توفير الحماية االجتماعية
ية وإلى غا ٢٠٠٦ ذ سنةمنظمة العمل الدولية من تعملعلى سبيل المثال،  الفلبينفي ف . ٣٦٢

 ،المحلي السديدة على المستوى اإلدارة االقتصاديةميدان الممارسات الجيدة في اآلن على توثيق 
دعم واضعي تآما  .الشباب والحماية االجتماعية وعمالة المنشآتتنمية  توخاصة في مجاال

عملت ، نيبالفي و. لعمل الالئقل تروجمجموعة من األدوات التي ب مالسياسات المحلية وغيره
واالستبعاد  ةالجغرافيبين المناطق معالجة أوجه التفاوت على مع وزارة التنمية المحلية  المنظمة

من استراتيجيات التنمية االقتصادية  ، وضع المكتب عددًافيتناموفي ). ٣ـ٧اإلطار (االجتماعي 
ف وتعزيز روح المبادرة في صفو المحليسل القيم والتدريب منهجيات سالعلى أساس المحلية 
القائم على المجتمع  على المهاراتي التدريب قام البرنامج، العراقفي و .اتالرابط إنشاءو النساء
) ٢٠٠٥-٢٠٠٣(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية  والمشترك بين المحلي
لغ من النساء المدربات اللواتي ب في المائة ٩٢، وآانت النتيجة أن النساء المحروماتبدعم 

في ، ساهمت منظمة العمل الدولية لبنانفي و. امرأة حصلن على عمل مقابل أجر ١٢٠١عددهن 

على  إرساء إدارة فعالة
 بات محليالمستوى ال

 من المهم أآثر فأآثر
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برنامج االستثمار لدول الذي قام به ة روح المبادرة في صفوف النساء، لجهود المبذولة لتنميا تقييم
 وذلك عبر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،التابع ل ،الشرق األوسط وشمال إفريقيا

األعمال في  مزاولة في مجالتعزيز التعليم والتدريب ضرورة إعداد تقرير قطري أشار إلى 
توفير خدمات  عند" الحلقة الوسطى المفقودة"استهداف إلى في المدارس، و مرحلة مبكرة جدًا

 . الدعم المالي وغير المالي

  ٣ـ٧ اإلطار
  دعم التنمية االقتصادية المحلية في نيبال

 هما محافظتان فقيرتان، وورامشهابمنظمة العمل الدولية في دانوشا ، تعمل نيبالفي  األرياففي 
شراآة مع وزارة التنمية المحلية والهيئات وب. الزمن لمدة عقد منالبلد  الذي شهدهالنزاع ويالت من  تاعان

 إلىنظمة العمل الدولية المكونة لمنظمة العمل الدولية والمجتمع المدني والمنظمات المجتمعية، تهدف م
المشروع الذي يرآز ويربط . االندماج االجتماعيتحقيق و الوظائفتعزيز نمو االقتصادي المحلي وتوليد 

تحسين البنية التحتية المحلية وتنمية المهارات وتحسين فرص الوصول  بين، بعد مرتبط بالجنسينعلى 
إلى األسواق مع اتخاذ تدابير لضمان سالمة وصحة العمال وممارسات العمل الجيدة واالعتراف بالحقوق 

  .في العمل
وغرف  المحافظاتإدارات عن لتنمية االقتصادية المحلية تتألف من ممثلين لمنتديات قد ُأنشئت و

في غياب و. مقدمي الخدماتمجموعة مختارة من جارة ونقابات العمال والمنظمات غير الحكومية والت
القطاعين العام بين شراآة نموذجًا ل هذه المنتديات أيضًاتشكل التنمية المحلية، معنيين بمسؤولين منتخبين 

ة االقتصادية المحلية لتنميامنتديات وقد طورت . لحوار االجتماعيإلرساء االمجتمع المدني ووالخاص 
 لما عدده فرص العمل وفرتالتي  التحتيةالبنية  أشغال تنفذو، يين محليينسياح ممرين على سبيل المثال

السل القيم في وارتقت بس، ينخدمات تنمية األعمال ألصحاب المشاريع المحلي نتشخص، وحس ١٥٠٠
  .ليديعدد من المجاالت، بما في ذلك السياحة والمحاصيل والفن التق

  الشعوب األصلية 
مكاتب منظمة العمل الدولية في تقوم و. بعض البلدان على الشعوب األصليةرآزت  . ٣٦٣

الوقت الذي تعزز  ، فيةثقافاللصناعات اإلبداعية القائمة على ا بتشجيع فيتنامو الصينو آمبوديا
، ق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةيداخالل صنومن . محليةالقتصادية االخيارات ال فيه آذلك
 المعنية، شراآة مع الوزارات "أمم متحدة واحدة"في إطار  منظمة العمل الدوليةأقامت 

وعززت الفرص المنظمة دت حّد وعند القيام بذلك، .في هذه البلدان ةاألصلي الشعوبومجتمعات 
قائم على تطوير  نهجوذلك باستخدام  ،لتقاليد الثقافيةمع ا تتناسباالقتصادية وسبل العيش التي 

  . قيمالسل سالوالسوق 

  الصحة 
منظمة دخلت ، تايلندفي و. وآاالت الالمرآزيةال باهتمام أيضًا الصحة المهنية حظيت . ٣٦٤

قدرات وحدات الرعاية الصحية  تنميةشراآة مع وزارة الصحة العامة بهدف في العمل الدولية 
. المنظمفي االقتصاد غير  تهمسالمة العمال وصح وال سيما ـاألولية لمعالجة األوضاع المهنية 

 ؛الصحة المهنيتينفي مجال السالمة وتوفير التعليم  :وعملت الشراآة في خمسة مجاالت رائدة
إنشاء قاعدة بيانات محلية  ؛ظروف العمل إجراء دراسات استقصائية بشأن ؛جمع البيانات المهنية

  . الكشف عن األمراض المهنية ؛لسالمة والصحة المهنيتينل

  االستجابة لألزمات
تنفيذ  :من خالل -ات دور مهم في االستجابة لألزمب الحكومات المحلية أيضًاتضطلع  . ٣٦٥

ية مناسبة تخدم واالستهالك؛ صياغة استراتيجيات اقتصادالوظائف ظ على فحاالتي ت رزم الحوافز
المهارات تتماشى مع األولويات واالحتياجات تنمية لتصميم سياسات  ؛األسواق المحلية المستدامة

نظمته منظمة العمل  إقليميفريق خبراء  هذه المسائل موضوع اجتماع وقد شكلت. الجديدة 
 سنةندونيسيا إفي  ماالنغمدينة في  في الميدان االقتصادي الدولية ومنظمة التعاون والتنمية

تنمية المهارات و لعمالة المحليةلاستراتيجيات : ألزمةا سبل الخروج من": بعنوان، ٢٠٠٩
 ".والحماية االجتماعية في آسيا

مكاتب منظمة تقوم 
 بتشجيعالعمل الدولية 

لصناعات اإلبداعية ا
 ةثقافالالقائمة على 
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  ٨الفصل 

 للشباب  وإتاحة الفرصاألطفال  عمل القضاء على
لقضاء على عمل ا ،٢٠٠٦ المعقود سنة اآلسيوي الرابع عشر،االجتماع اإلقليمي  اعتبر . ٣٦٦

، جعلت األزمة العالمية ٢٠٠٨ ومنذ. العمل من أولوياتأولويتين لشباب ا عمالةاألطفال وتعزيز 
وتبين األرقام األخيرة أن عدد الشباب العاطلين . أآثر إلحاحًا األولويتين مسألة لهاتينستجابة الا

في إقليم آسيا و. ٢٠١٠سنة و ٢٠٠٧ سنةبين عاطل مليون  ٤٫٢ بمقدارالعالم زاد  عبرعن العمل 
سنة،  ١٧و خمس سنواتتتراوح أعمارهم بين  مليون طفل ١١٤نحو  ، يعملوالمحيط الهادئ

قد زمة االقتصادية على األطفال والشباب األ وأثر. أسوأ أشكال عمل األطفال ضالع في ومعظمهم
  . اقتصادية على المدى الطويل عواقبله قد تكون البلدان وينال من رأس المال البشري في 

من من ناحية، هناك أطفال ف. عمالة الشبابب وثيقًا يرتبط عمل األطفال ارتباطًاو . ٣٦٧
الشابات تكافح من ناحية أخرى، و. ولكنهم يعملون يكونوا على مقاعد الدراسةالمفروض أن 

لى جانبي العرض والطلب عاألطفال  ليؤثر عمباإلضافة إلى ذلك، . إليجاد عمالة منتجة شبانوال
 ويؤدي إلى آثرةرخيصة يشوه سوق العمل، ال اليد العاملةتوافر  ، إذ أنلشبابافي أسواق عمل 

تحصيل من  عمل األطفال، إذ يمنعهمأضف إلى ذلك أن . الشبابعلى حساب األطفال على لطلب ا
  . متدنية مهارات اتذ ابةقوى عاملة شتوليد هم في ايس ،المهارات األساسيةاآتساب العلم و

 للشباب إتاحة فرص أفضل عمل األطفال و القضاء على  :١-٨ الشكل

 
   

ـ توفير الوظائف لخريجي منغوليا
 الجامعات

راجعت وزارة العمل قائمة المهن الهند ـ 
الخطرة لألطفال وأضافت إليها العمل 

المنزلي والعمل في المطاعم ومحالت الشاي 
 الصغيرة

أطلق مكتب حكومة  ـإندونيسيا
مقاطعة جاوا الوسطى خطة عمل 

محلية للقضاء على أسوأ أشكال عمل 
  ٢٣األطفال من خالل الالئحة رقم 
 التي أصدرها حاآم المقاطعة 

 - مشارآة الشباب في الحوار فيتنام
منطقة الميكونغ السياسي بشأن الهجرة في 

 ـ إدراج خطة عمل بشأن عمالة نيبال
 الشباب في الخطة اإلنمائية الوطنية 

 ـ بروز أصحاب جنوب المحيط الهادئ
 مشاريع شباب أآثر نشاطًا 

 -  وافق البرلمان في آانون الثاني/  منغوليا
 على إدخال تعديالت على قانون ٢٠٠٨يناير 

تعزيز العمالة شملت تحسين فرص حصول 
األطفال المتسربين من الدراسة على التدريب 

 على المهارات 

 ـ شملت حملة عامة للتوعية ُنظمت الصين
بالتعاون مع وزارة السكك الحديدية بشأن 

الهجرة اآلمنة، ما يقارب مليون مهاجر شاب

 ـ تصميم مناهج جامعية أفضل فيالصين
 مجال األعمال

 ـ إتاحة فرص أآثر للشبابتيمور ـ ليشتي
 . لاللتحاق بالتدريب المهني

ـ تحسين التدريب المهني سري النكا 
 للشباب

 ـ نصت سياسة التعليم الحكومية تايلند
والتشريعات ذات الصلة على توفير التعليم 

لألطفال عديمي الجنسية والمهاجرين 
 واألطفال المحرومين اآلخرين

الموافقة على  خطة العمل الوطنية   ـ آمبوديا 
للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال 

 ٢٠١٢ـ٢٠٠٨

 ـ إدراج االنتقال من المدرسة إلى باآستان
العمل في دراسة استقصائية وطنية بشأن 

 القوى العاملة 

 ـ إدراج التعليم في مجالإندونيسيا
تنظيم المشاريع، بما في ذلك تعزيز 

المهارات المتصلة بالتكنولوجيا 
واإلبداع  لفائدة الشباب في الخطة 

 اإلنمائية المتوسطة األجل 

 ـ اعتمدت الحكومة السياسةاليمن
الوطنية واإلطار البرنامجي بشأن 

 ٢٠٠٨عمل األطفال سنة 

يرتبط عمل األطفال 
عمالة ب وثيقًا ارتباطًا
 الشباب
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على لعمل الالئق تنفيذ برامج اعلى  المشكلتينستراتيجيات معالجة ايمكن أن تعتمد و . ٣٦٨
وال أمر بالغ األهمية،  األطفال الذي هم في سن التكوينالترآيز على و. نهج دورة الحياةأساس 

هذا ستكمل وُي ،األطفال في المدارس وضمان انتقال سلس من المدرسة إلى العمل سيما إبقاء
  . العمل للبالغين آفاقتحسين لجهود االنتقال ببذل 

 استراتيجية منظمة العمل الدولية 
الرامية إلى منظمة العمل الدولية  لجهود متينًا أساسًا )٢٠٠٦(خطة العمل العالمية ُتعد  . ٣٦٩

 لعملدعم االستجابات الوطنية ) أ: (بما يلي منظمةالقامت  ونتيجة لذلك،. مكافحة عمل األطفال
) ب( ؛اإلنمائية اتسياسالعمل األطفال في أطر  مشكلة إدماجاألطفال، وال سيما من خالل 

جهود إدراج ) ج( ة؛الوطني لإلجراءات الداعمةعالمية الحرآة وتقوية التعزيز  ة علىساعدالم
العمل الالئق  بشأن منظمة العمل الدولية برنامجآامل في  أآبر فعاليةبمكافحة عمل األطفال 

  . الشباب عمالة اتتحديبوربطها 
 جّل في التقنية، تجميع الخبرات شامًال ًاوضوع، باعتبارها ممالة الشبابع واستلزمت . ٣٧٠

تحسن منظمة العمل الدولية التنسيق وتقديم مساعدة ومن أجل أن . تعزيز العمل الالئقجوانب 
. إداراتها والقطاعات األخرى يشمللشباب لعمالة ا ًاعالمي ًا، أنشأت برنامجةمكونلهيئاتها الأفضل 

شرك جميع أصحاب المصلحة سقة وتاالستجابات الوطنية متكاملة ومتوينبغي آذلك أن تكون 
فيما بين الوزارات  -التنسيق تحقيق منظمة العمل الدولية المساعدة من أجل ولذلك، تقدم . المعنيين
  ). ١ـ٨اإلطار (وآذلك مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  ،المعنية

  ١ـ٨اإلطار 
  في إندونيسيا) EAST(لتعليم والتدريب على المهارات من أجل عمالة الشباب مشروع ا

يرآز مشروع التعليم والتدريب على المهارات من أجل عمالة الشباب، الذي يجري تنفيذه في خمس 
عبر مساعدة الهيئات  -مقاطعات شرقي إندونيسيا، في المقام األول على االنتقال من المدرسة إلى العمل 

ة على الصعيدين المرآزي والمحلي على تحسين التدريب على المهارات والتعليم في مجال تنظيم المكون
  .المشاريع

فقد أضحى اآلن العاملون في قطاع التدريب والتعليم المهنيين والتقنيين . وللمشروع عدد من الفوائد
ات القابلة للتسويق، النظامي وقطاع التعليم غير النظامي يفهمون أآثر العرض والطلب على المهار

آما يستفيد . وأصبحت برامج التدريب المهني اآلن أآثر توافقًا مع المعايير الوطنية للكفاءة في إندونيسيا
المتدربون من نظام ضمانات يربطهم مباشرة بفرص العمل؛ وتعتمد هذه الترتيبات على االتفاقات الثالثية 

تعليم والتدريب على المهارات من أجل عمالة الشباب أيضًا ويساعد مشروع ال. للتأآد من أن التدريب مفيد
  .على وضع برامج استهالل المشاريع لفائدة أصحاب المشاريع الشباب

عمالة الشباب مع الهيئات اإلقليمية  على مسألةآما عملت منظمة العمل الدولية  . ٣٧١
اآلن منتدى  أنشأتالتي  ،آسيا أمانة رابطة أمم جنوب شرق: وهي ،والوآاالت متعددة األطراف

الشباب؛ رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ من بروح المبادرة في صفوف  معنيًا
أمانة جماعة  ؛البشرية؛ برنامج الكمنولث للشباب مواردبتنمية ال المعني العامل هاخالل فريق

شراآة مع  عبارة عن وهي ،جدًاالشباب من األمثلة الناجحة  تشغيلشبكة وُتعد . المحيط الهادئ
. وتستضيف األمانة العامة ممولمنظمة العمل الدولية هي عضو و. األمم المتحدة والبنك الدولي

التعليم للجميع، توفير ب ةالمعني ةاإلقليمي ةالمواضيعي العمل مجموعة نجدومن األمثلة األخرى 
 نيبالو الصينمشترآة في  برامج ويجري تنفيذ. لتعليم البنات اإلقليمية مبادرة األمم المتحدةو
  . الفلبينو

  عمل األطفال  القضاء على مجال في المحققةاإلنجازات 
 سنةمنظمة العمل الدولية الصادر عن ، عمل األطفالبشأن تقرير العالمي الأن رغم  . ٣٧٢
في عدد األطفال الذين و، في عدد األطفال النشطين اقتصاديًا طفيف انخفاضإلى  أشار ،٢٠١٠

أآبر عدد من األطفال ال يزال يضم إقليم آسيا والمحيط الهادئ  فإن يعملون في أعمال خطرة،
 ثمانيةآل أآثر من طفل واحد في  يأمليون طفل،  ١١٤إذ يصل عددهم إلى  ،العالم في العاملين

إقليم آسيا والمحيط الهادئ 
أآبر عدد من ال يزال يضم 

 العالم في األطفال العاملين
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اتفاقية و، )١٣٨رقم ( ١٩٧٣اتفاقية الحد األدنى للسن، على يد من البلدان العد صدقوقد . أطفال
عالوة على ذلك، . آامًال ا تنفيذًاملم تنفذه هاولكن ،)١٨٢رقم ( ١٩٩٩ ،أسوأ أشكال عمل األطفال

 بلدًا ١٣حيث لم يصدق بعُد : يهماأو آل تينتفاقيالاإحدى على  لم تصدق بعُد بلدانمن ال فإن عددًا
لم  بلدان، في حين أن ستة ١٣٨رقم  على االتفاقيةتان عربي ودولتانفي إقليم آسيا والمحيط الهادئ 

 ).١ـ٨الجدول ( هماتصدق بعد على أي من

  آسيا والمحيط الهادئ لم تصدق بعد على االتفاقية في بلدان   :١ـ٨الجدول 
   ١٨٢أو االتفاقية رقم  ١٣٨ رقم

 ١٨٢ رقم االتفاقية ١٣٨ رقم االتفاقية 

 )٢٠٠٦( مصّدق عليها  x سترالياأ

 )٢٠٠١(مصّدق عليها  x البحرين

 )٢٠٠١(مصّدق عليها  x بنغالديش

 )٢٠٠٨(مصّدق عليها  x بروني دار السالم

 x x الهند

 )٢٠٠١(مصّدق عليها  x جمهورية إيران اإلسالمية

 x x ملديفجمهورية 

 x x جزر مارشال

 x x ميانمار

 )٢٠٠١(مصّدق عليها  x نيوزيلندا

 )٢٠٠١(مصّدق عليها  x السعودية يةربالمملكة الع

 x x جزر سليمان

 )٢٠٠٩(مصّدق عليها  x ـ ليشتي تيمور

 x x توفالو

 )٢٠٠٦(مصّدق عليها  x فانواتو

  .بعدعليها صدق يلم : x: مالحظة
.١٨٢وال االتفاقية رقم  ١٣٨ االتفاقية رقملم تصدق البلدان المكتوبة أسماؤها بالبنط الغامق على

خطط  منهابعض حيث وضع ال. مستويات متباينة من التقدم هي على بلدانال مختلفو . ٣٧٣
لألسف، و. مماثلةالوطنية الطر األمن ذلك  ، أو غيرًازمني ةمحدد يةبرنامج ًاعمل وطنية أو أطر

الوطنية  اإلنمائيةبرامج المج في ُتدكامل من خالل برامج، أو لم الال تعمل باألطر كثير من هذه فال
 - قد ال تكون موجهة نحو القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال فبرامج، وإذا وجدت ال. المعنية
في العمل  الضالعين واألطفال في النزاعات المسلحة الضالعين همل األطفالت ما غالبًاألنها 
 جهودتمويل ويظل . األطفال في العمل المنزلي في بعض الحاالتو، لدين والعمل سدادًا الجبري
  .آثيرةرغم أن المبالغ المطلوبة ليست  ،عمل األطفال مشكلة ظاهرة معالجة
صحة والرعاية االجتماعية الو تعليمهددت خدمات الاألزمة االقتصادية العالمية  أنآما  . ٣٧٤

األطفال وزيادة  عملمن  في الحد حرز مؤخرًابعض التقدم الذي ُأ المقدمة لألطفال، مما قد يعيق
وتوسيع نطاق  الوظائفاإلجراءات المتخذة للحفاظ على ومن شأن . التعليم فرص حصولهم على

 تساعد، أن الفلبينو إندونيسياو الهندو الصينها البلدان، بما فيآثير من الحماية االجتماعية في 
  .األطفال عملمنع  على
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  تايلند : الصورة ميم
  ".ولكن األسرة ال تحصل على ما يكفي من المال ،تعليم جيد علىبنائي أن يحصل أأريد "

 باتاني، تايلندسوما ديجبري، 

زوجهايصطاده . منذ سبع سنوات تقريبًاتنظيف بلح البحر في  سوما ديجبري السيدة تعمل
.القادمون من ميانمارن ون الموسميووالعمال المهاجرالصغيرتان  بنتاها هاساعدوت في البحر

 .والمد والجزر والطقس آبير على الموسمبشكل معيشتهم وتعتمد 
.األعشاب البحرية إلزالةستخدم السكين آيف تعرف سنوات ت السبعوالطفلة سفينة ذات 

بنتيها وأضافت أن ."ةخائفم تكن لكنها لو .نفسها يوما بالسكين جرحت"وقالت السيدة سوما 
ن آسب بعضاديرت مانهإ" واسترسلت قائلة .دتيهماجالبقاء في البيت مع  علىالعمل  نتفضال

  ".الحلوىالمال لشراء 
.تهامساعدأآبر عدد ممكن من األشخاص لبحاجة إلى  سوما السيدةواليوم  فراالصيد و
للطفلة لعٍبوقت تنظيف بلح البحر هو ف ،إلرسال األطفال إلى المدرسة لديهم وبما أن ال وقت

  .وشقيقتها الصغرى سفينة
ولكن األسرة، "تعليم جيد علىي لاطفأن يحصل أأريد  طبعًا" السيدة سوما تقول ومضت

وأضافت. غير منتظم األسرة دخلآما أن . ال تحصل على ما يكفي من المال في الوقت الحالي
  ". منح الدراسيةنحن في مسيس الحاجة إلى ال"

وبالبقاء مع. فالهاوأطزوجها  معأن تبقى  تستطيعالحالي ألنها بعملها عيدة وسوما س
آلباءيرون آيف يكدح األطفال ا"واسترسلت قائلة . هم وتنشئتهمتعليميمكنها أن تحسن  ،أطفالها
  ".قيمة المال ونعرفولذا سيالمال، لكسب 

  بحوثال
عمل  بلدان آثيرة في اإلقليم منهجيات منظمة العمل الدولية لتقييم مدى انتشار تاستخدم . ٣٧٥

 فيأدوات البحث  مثًال فيجياستخدمت الهيئات المكونة في فقد . النتائجواإلبالغ عن األطفال 
 عمل بشأن والرصد اإلحصائية المعلومات برنامج أعدها يةقطاع ئيةاستقصا ساتدرا خمس

مفهوم على الالتدريب  منغوليا وقدمت .لرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفالبل التابع ،األطفال
دراسة ال ونشرت ًااالجتماعي سابق الرفاهموظفي وزارة لفائدة  األطفال عمللاإلحصائي 

 الوطنيب المعهد ، دّربابوا غينيا الجديدةفي و. عمل األطفالبشأن  ةوطنية الثانيالستقصائية الا
ستبيان اال خدمسُتا ،نيبالفي و. األطفال لعملالتقييم السريع  تقنياتن على المبتدئي للبحوث الباحثين

 الدراسة االستقصائيةفي األطفال  عمل بشأن والرصد اإلحصائية المعلومات برنامجأعده الذي 
منهجية  اليمنو األردنالمرآزية في  ءاتمكاتب اإلحصا واستخدمت. ةملاالع ىلقوبشأن ا ةالوطني

واستفادت من  ،األطفال عمل بشأن والرصد اإلحصائية المعلومات برنامج /العمل الدوليةمنظمة 
 جراءإ أثناءها منظمة العمل الدولية تالتي قدم ،ءاتاإلحصافي مجال مبادرات بناء القدرات 

 برنامج أدوات متخدآما اسُت. عمل األطفال بشأنلبلدان ل األولى ئيةستقصاالدراسات اال
سري و الفلبينو منغولياو الهندو بنغالديشفي  األطفال عمل بشأن والرصد اإلحصائية المعلومات

أسوأ أشكال  عن للسلطة الفلسطينية الخاضعةفي األرض  ٢٠٠٩جري بحث سنة وُأ. فيتنامو النكا
مرآز التدريب الدولي و للبرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفااعمل األطفال، بالتعاون مع 

لهذا البحث نتائج والتوصيات الرئيسية وستكون ال. )مرآز تورينو(لمنظمة العمل الدولية التابع 
أسوأ أشكال عمل األطفال بشأن منظمة العمل الدولية عناصر أساسية للدليل المرجعي الذي تعده 

  .يفي المجال اإلنسان المعنيينستهدف العاملين ي والذي النزاعاتفي البيئات المتضررة من 
في أوائل و. عمل األطفال بشأنتقارير دورية  المحافظاتمن  عدد يصدر، آستانباوفي  . ٣٧٦
 بشأن ٢٠٠٩سنة  تهاجرالتي أالوطنية الدراسة االستقصائية  نتائج إندونيسيا نشرت، ٢٠١٠سنة 
دراسة استقصائية وطنية لها  أول جمهورية الو الديمقراطية الشعبية استهلتاألطفال، فيما  لعم

   .الاألطفبشأن عمل 

استخدمت بلدان آثيرة 
منهجيات منظمة العمل 

الدولية لتقييم مدى 
 انتشار عمل األطفال
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  تنمية القدرات
 تدريبالواد مستخدمة بشكل أساسي م تنمية القدرات آذلكدعمت منظمة العمل الدولية  . ٣٧٧

على سبيل المثال، دعمت  شيبنغالدفي ف. لعلى عمل األطفا لبرنامج الدولي للقضاءالتي وضعها ا
عمل األطفال والتعليم، بالتعاون مع اليونسكو واليونيسيف  في مجالمنظمة تنمية القدرات ال

البرنامج الدولي  /من عدد من أدوات منظمة العمل الدولية آمبودياواستفادت . تورينو ومرآز
لمجموعة أدوات التدريب المتعلقة ر يمخالنسخة بلغة  :للقضاء على عمل األطفال، بما في ذلك

المساواة  ؛أدوات إنفاذ تفتيش العمل؛ تعليم والفن واإلعالممبادرة دعم حقوق الطفل من خالل الب
الحقوق والمسؤوليات على  يةالتدريبمجموعة األدوات  ؛األطفال عملمكافحة بين الجنسين في 

وإنشاء التثقيف المالي لألسر و أدى بناء القدرات في مجال تنمية المشاريع النسائيةو. والتمثيل
أسوأ أشكال عمل األطفال  وإلغاءتحسين سبل المعيشة  إلىمبوديا مجموعة المساعدة الذاتية في آ

دلة األ تحكومة والية غوجارات وترجمآّيفت ، الهندفي و. أسرة ٣٠٠٠ في صفوف هاومنع
 عملالخطة في  بهدف استخدامها لبرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفالا التي يدعمها موادالو

، استخدمت باآستان يفو. التي تدعمها منظمة العمل الدولية ،للقضاء على عمل األطفالالحكومية 
والسند والبنجاب  ،)يةغربال يةشمالالباسم الحدود  سابقًا ةالمعروف( باآتونكوا خيبر مقاطعات
مبادرة دعم حقوق الطفل من خالل ومجموعة أدوات  "مجموعة معلومات: عمل األطفال"برنامج 

المدارس االبتدائية والثانوية وأعضاء مجالس  مدرسيية توعمن أجل  التعليم والفن واإلعالم
لمجموعة  والبيرمانيةجرى تكييف ونشر نسختين باللغتين التايلندية ، تايلندفي و. والمدرسيناآلباء 

العمل المأمون "البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال  /منظمة العمل الدوليةأدوات 
   .بالشبا لفائدة العمالولي للقضاء على عمل األطفال البرنامج الدالتي وضعها  ،"للشباب

  التشريع
  :تكييف أطرها القانونيةب آذلك آثيرة بلدان تقوم . ٣٧٨

 بموجب قائمة المهن الخطرة بمراجعة والعمالة بشكل متواصلوزارة العمل  تقومـ  الهند 
اآلن العمل المنزلي  هذه القائمة وتضم ،١٩٨٦لسنة  تنظيم عمل األطفالوقانون حظر 

  .ومحالت الشاي الصغيرة إلى غير ذلكوالعمل في المطاعم 
سوآابومي غرب جاوة سنة  أصدرت محافظة ،بدعم من منظمة العمل الدولية ـ إندونيسيا 

 أصدرت محافظة منع االتجار بالنساء واألطفال، في حينبشأن  محليةالئحة  ٢٠٠٨
  .الئحة بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال شمال سومطرة بالي غتانجون

 القاصرين الخطرة على المهن قائمة والعمل االجتماعية الرعاية وزارة راجعت ـ منغوليا  
  .٢٠٠٨ سنة واعتمدتها

 المهن قائمة ٢٠١٠ سنة اإلنتاجية وتعزيز العمل عالقات وزارة نشرت - النكا سري  
 لسنة ٤٧رقم  واألطفال والشباب النساء قانون عمالة بموجب الرسمية الجريدة في الخطرة
١٩٥٦.  

  األطفال عمل أشكال أسوأ استهداف
 عمل أشكال أسوأ اإلقليم األولوية لمعالجة أنحاء جميع في الحكومات أعطى عدد من . ٣٧٩

 على بشأن القضاء وطنية عمل خطة على آمبوديا وزراء رئيس ، وافق٢٠٠٨ ةسن ففي. األطفال
 وطنيًا برنامجيًا إطارًا باآستان صاغت حكومة ،٢٠٠٨ وفي سنة. األطفال عمل أشكال أسوأ
 الوزراء مجلس ، وافقتايلند وفي. ٢٠١٦- ٢٠٠٨ األطفال، عمل أشكال أسوأ لمكافحة المدة محدد
-٢٠٠٨( األطفال عمل أشكال أسوأ على للقضاء وسياسة وطنيتين على خطة ٢٠٠٩ سنة

األطفال  أسوأ أشكال عمل على للقضاء الطريق خارطة ، ُوضعتالنكا سري وفي). ٢٠١٤
 الوطنية عملها خطة من الثانية المرحلة في الفلبين دخلت غضون ذلك وفي.  ٢٠١٦بحلول 
   .األطفال عمل أشكال أسوأ على للقضاء

أعطت الحكومات 
األولوية لمعالجة أسوأ 
 أشكال عمل األطفال
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   المشروطة النقدية التحويالت
والمستضعفة من بين اآلليات التي ُتثبت  الفقيرة لألسر المشروطة النقدية التحويالت ُتعد . ٣٨٠

. المدارس إلى أطفالها على إرسال لألسر هذه التحويالت حوافز وتوفر. بشكل متزايد أنها واعدة
. الهند في براديش أوتار ووالية الفلبينو إندونيسيا في بالتعليم ويجري العمل بالتحويالت المتعلقة

وتقدم . مثًال منغوليا التي تشمل الجميع في ،األطفال ِمنح إعالة مثل أخرى مماثلة خططاتوهناك م
 ،باآستان وفي. االبتدائي ِمنح التعليم برنامج مثل المشروطة النقدية التحويالت من عددًا بنغالديش
ويحضرون  أطفال مسجلون في المدرسة لديهالألسر التي  مشروطًا نقديًا حافزًا المال يمنح بيت

 للتحويالت المخطط التجريبي استهدف ،إندونيسيا وفي. الحصص على األقل المائة من في ٨٠
   .جدًا الفقيرة األسر) Keluarga Harapan(األسر المتفائلة  المشروطة المعروف ببرنامج النقدية
   :يلياألطفال ما  عمل لقضاء علىا الرامية إلى األخرى المهمة السياسية التدابير وشملت . ٣٨١

  .٢٠١٠ سنة األطفال عمل الستئصال الوطنية السياسة اعُتمدت - بنغالديش  
 االجتماعية للحماية وطنية استراتيجية وضع في الدولية العمل منظمة ساهمت - آمبوديا  

 على فرص الحصول وتعزيز األطفال عمل على القضاء شملت ،والمستضعفين للفقراء
  .األولوية القصوى ذات من المجاالت باعتباره مجاًال التعليم

 سنة بحلول المناجم في األطفال عمل على القضاء هدف الحكومة وضعت - منغوليا  
 للقضاء على خاصًا اهتمامًا تولي ،بشأن الرعاة حكومية سياسة أيضًا واعتمدت ،٢٠١٥
   .الحيوانات تربية قطاع في األطفال عمل أشكال أسوأ

 تقني ، التي حظيت بدعم)٢٠٠٩( التعليم الجديدة بشأن الوطنية السياسةتتناول  - باآستان  
 إلى وضع مسار جديد وتدعو العمال، لألطفال التعليمية الشواغل الدولية، العمل منظمة من

 التوعية التي قدمتها الهيئات أسفرت وقد. الحكومية المدارس جميع في النظامي غير للتعليم
مستهدفة خاصة في  مجموعة العمال عن اعتبار األطفال الدولية العمل لمنظمة المكونة

  .االجتماعية المتعلقة بالحماية باآستان استراتيجية
  .الشباب لعمالة الوطنية السياسة في األطفال عمل شواغل ـ ُادرجت النكا سري  

  والرصد األهداف
استراتيجيتها  في إطار تهدف آمبودياإذ أن . رقمية أهدافًا أيضًا البلدان بعض وضعت . ٣٨٢
 العمال األطفال نسبة خفض إلى وبرنامجها القطري للعمل الالئق، لأللفية اإلنمائية األهداف بشأن
 إندونيسيابرنامج  وفي إطار. ٢٠١٥ في سنة المائة في ٨ إلى ١٩٩٩ في سنة المائة في ١٦٫٥ من

 األطفال تتمثل في تقليص عمل على للقضاء رقمية أهدافًا آذلك القطري للعمل الالئق، حدد البلد
 فيما عززت بلدان. المائة في ٢٥ بنسبة ٢٠٠٨سنة  أشكال عمل األطفال المبلغ عنها أسوأ حاالت
 في األطفال عمل لرصد نظامًا نادو والية تاميل أنشأت ،الهند ففي. لديها الرصد أنظمة أخرى
 وفي. نظام رصد في محافظة أمارافاتي مهاراشترا والية أنشأت حين في فيرودناغار، محافظة
 إلى األطفال دخول لمنع جاوة شرق في األطفال عمل نظام رصد يجري استخدام ،إندونيسيا
 المتعددين لرصد المصلحة أصحاب لجان ُأنشئت ،نيبال وفي. الدعارة فيها تنتشر التي المناطق
 الخدمات، مقدمي إلى وجيههموت األطفال الضحايا القرية بهدف تحديد مستوى على األطفال عمل

  .طفالهاأ مسؤولية تحمل على األسر ولتشجيع

   االجتماعيون الشرآاء
 أنحاءفي جميع  العمال ونقابات العمل أصحاب الدولية منظمات العمل منظمة ساعدت . ٣٨٣
 شكلت هذه المنظمات وقد. عمل األطفال لمكافحة إجراءات الهادئ على اتخاذ والمحيط آسيا

، ١٨٢ ورقم ١٣٨قيتين رقم االتفا على للتصديق والترويج األطفال عمل ضد للتعبئة شبكات
 وجه على العمال نقابات وشارآت. وفهمها القضايا هذهبمعرفة اللتوليد وتعزيز  مبادرات واتخذت

في  العمل أصحاب مع العمل وتمكنت من ورصدها، األطفال حاالت عمل في تحديد الخصوص
للعمال  الالئق العمل بهدف ضمان األساسية العمل معايير وتعزيز االجتماعيالحوار  مجال

 آجزء األطفال عمل قضايا العمل وُيدمج أصحاب. بالتعليم من االلتحاق وتمكين األطفال البالغين

 العمل منظمة ساعدت
 الدولية منظمات

 ونقابات العمل أصحاب
 على اتخاذ العمال

عمل  لمكافحة إجراءات
 األطفال
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 ونقابات العمال شراآات العمل أصحاب منظمات وأقامت. سلوآهم قواعد مدونات من يتجزأ ال
 ،تدخالتال وتنفيذ تصميم في من أجل المساهمة الحكومية غير المنظمات من مجموعة مع جديدة

 النقابات الميداني، أحال أعضاء العمل وإلى جانب. وأسرهم األطفال من خالل العمل مباشرة مع
 ويعكفون اآلن على طرح السياسات واللجان التوجيهية واالستشارية، صانعيالبرنامج إلى 

وأّال  األطفال تقضي العولمة على عمل أن لضمان الدولية والمنتديات المدنو القرى في القضية
  .تديمه
 على للقضاء الدولي وضع البرنامج العمال بشكل أآبر، منظمات دور ومن أجل تعزيز . ٣٨٤
 وإنشاء العمال منظمات ممثلي لتدريب بالعمال برنامجًا الخاصة األنشطة األطفال ومكتب عمل
  .االتصال لنقاط شبكة

 إلذآاء المنظمات من متنوعة الذآية مجموعة األعمال مبادرة يجمع تحالف -  بنغالديش  
  .العمل تحسين برامج وتنفيذ القدرات وتنمية الوعي

الطفل التابعة  عمل المعنية بمناهضة االستشارية اللجنة مع إقامة شراآة تأسفر -  آمبوديا  
 نقابية، اتحادات خمسة من األطفال يتألف عمل لمناهضة عام اتحاد وهي لنقابات العمال،

 الكمبودي االتحاد وينتهج. عمللل وخطة السلوك قواعدل مدونةبوضع  النقابات قيام عن
 في آما نجحت النقابات. والدعوة التوعية األعمال استراتيجيات ورابطات العمل ألصحاب

واستخراج  وصيد األسماك الطوب صنع العاملين في لألطفال مفيدة مباشرة تنفيذ تدخالت
  .الملح

الجهود العملية والتطوعية التي  الصغيرة المنشآت في العمل تحسين عززت شبكة ـ الصين  
 مقاطعة وفى. عملال ظروف لتحسين والمتوسطة الصغيرة المنشآت ومديرو أصحاب يبذلها

الصين  عموم عمال نقابات واتحاد للعمل اإلقليمي المكتب مع النسائي االتحاد عمل يوننان،
  .األطفال مشترآة بشأن عمل حملة تنظيم من أجل

 الدولي بالعمال والبرنامج الخاصة األنشطة مكتب نظمت نقابات العمال، بدعم من ـ الهند  
 اتفاقيات على وأنشطة للتوعية بغية الترويج للتصديق األطفال، حمالت عمل على للقضاء
 عمل على للقضاء براديش أندرا عمال نقابات واتحاد النقابات شبكة وأما. األطفال عمل

. عملها فقد واصلت ،األطفال عمل على للقضاء العمل أصحاب رابطات واتحاد األطفال
 المعنية بحماية الوطنية اللجنة نظمتها التي الحملة إلى االجتماعيون آذلك الشرآاء وانضم
  .واليونيسيف الدولية العمل منظمة من بدعم ،الطفل حقوق

ستهدف نقابات العمال ومنظمات البناء القدرات  ًامنظمة العمل الدولية برنامج تنفذ - لبنان  
 . تفعيلهاعمل األطفال والمعنية بوحدات الإنشاء في مجاالت منها  أصحاب العمل

اتحاد وتناول . حملة وطنية بشأن التعليم وعمل األطفال المدرسينـ نظمت نقابة  منغوليا  
المتعلق بالمسؤولية  همل األطفال آجزء من برنامجا مسألة عمنغوليفي أصحاب العمل 

على حماية العمال ا منغوليفي اتحاد نقابات العمال  عملاالجتماعية للشرآات، في حين 
. المنظمعلى التعدين والبناء واالقتصاد غير  ًازرّآم ،فالالشباب والقضاء على عمل األط

منتدى باعتبارها  شبكة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال تسّسباإلضافة إلى ذلك، ُأ
الشرآاء ذلك  بما في ،منظمة ٢٦من  ، وهي مؤلفةللحوار االجتماعي والهيكل الثالثي

 .نواالجتماعي
ومؤتمر  العام لنقابات العمال النيباليينواالتحاد  ان البارزانالنقابي عمل المرآزانـ  نيبال  

متساوية للرجال والنساء في قطاع دنيا و أجورتحديد  على النقابات المستقلة في نيبال،اتحاد 
 تواضطلع محافظاتفي ثماني لدين،  العاملين سدادًااألطفال  ، مع الترآيز علىالزراعة

 .ة وأصحاب المصلحة اآلخرينبأنشطة مشترآة مع الحكوم
فيها  تشترآاعملية استشارية صارمة  ٢٠٠٧منظمة العمل الدولية سنة  أجرتـ  باآستان  

 ،صحاب العملألوبات العمال انقالمنظمات الدولية لالهيئات المكونة الثالثية في باآستان، و
توافق  وهي، ٢٠٠٧ لسنة أسفرت عن مبادرة سيالكوتصناعة السلع الرياضية، قطاع و

عمل األطفال وقضايا العمل في معالجة عمل الالئق للنهج متكامل األخذ بفي اآلراء على 
  . سيالكوت محافظةفي  األوسع نطاقًاسبل العيش و
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  الشراآات
في ف. شراآاتها مع الهيئات اإلقليمية واألمم المتحدة تعززمنظمة العمل الدولية  ما فتئت . ٣٨٥

العمل  آسيا على دعم مبادرة منظمة ة أمم جنوب شرقرابط ، وافقت بلدان٢٠٠٩منتصف سنة 
بحلول  اإلقليم الفرعي في لوضع خارطة طريق للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال الدولية
في  اعتمادهامن المرجح أن يتم  للرابطةمنظمة ورقة استراتيجية آما صاغت ال. ٢٠١٦سنة 

 التعاون رابطةبشكل وثيق مع  على العمل منظمة العمل الدولية دأبتآما . المستقبل القريب
 االنقطاع عن :بعنوان ًامشترآ ًامنشور ٢٠٠٦ ونشرت سنة ،الهادئ والمحيط آلسيا االقتصادي
 رابطةالتعاون مع ويتواصل  .التحدي اإلنمائي المطروح أمامنا: العملوالذهاب إلى المدرسة 
عمل للقضاء على خطة عمل الرابطة بهدف أن تضع  الهادئ والمحيط آلسيا االقتصادي التعاون
 آسيا جنوب رابطة التي قامت بها نشطةاألمن  آثيروشارآت منظمة العمل الدولية في . األطفال
قضايا عمل بالوعي  بغية إذآاءواالتجار باألطفال بالبشر االتجار  في مجال اإلقليمي للتعاون
العنف ضد األطفال  للقضاء علىمثل مبادرة جنوب آسيا  هيئاتآما أنها تعمل مع . األطفال

قضايا بهدف إدماج  ،ناهضة العنف ضد النساء واألطفالملتنسيق بشأن لجنوب آسيا  ومجموعة
األعضاء  بلدانال، واإلقليمي للتعاون آسيا جنوب رابطة أنشطةفي  على نحو متزايد عمل األطفال

 .معها بشكل وثيقالتي تعمل  والهيئات فيها
وآاالت األخرى المع  ةوثيق بصورة اإلقليمدولية في جميع بلدان تعمل منظمة العمل الو . ٣٨٦

نة وفي س. اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل إطار عمليةألمم المتحدة آجزء من التابعة ل
يوم العالمي لمكافحة إطار المنظمة العمل الدولية واليونيسيف في بين لتعاون ا ، تطور٢٠٠٨

الهيئات المكونة الثالثية  ةرآاشبم الهندفي  لمجتمع المدنيل ةملة واسعإلى ح ،عمل األطفال
في و. رئيسيًا شريكًاُيعد  للمرأة اإلنمائي المتحدة األمم صندوق آما أن. لمنظمة العمل الدولية

بشأن قضايا للمرأة  اإلنمائي المتحدة األمم صندوقمنظمة العمل الدولية مع تتعاون جنوب آسيا، 
تقنية إلقامة قدمت إسهامات و ،اإلقليمي للتعاون آسيا جنوب إقليم رابطة االتجار باألطفال في

من الحكومات الوطنية لبلدان من هيئات تمثيلية تألف فريق تفكير أساسي لمكافحة االتجار بالبشر ي
وآاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وجنوب آسيا والمنظمات غير الحكومية 

مشترك الألمم المتحدة امشروع مع منظمة العمل الدولية تتعاون ، تايلندفي و. والوآاالت الثنائية
إلجراء البحوث حول  ،بالبشر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن االتجارالتابع ل ،بين الوآاالت

يجري تنفيذ برنامج  ،الجمهورية العربية السوريةفي و. مل األطفالاألزمة االقتصادية على ع أثر
مساهمة مالية مباشرة من وزارة الشؤون بمنظمة العمل الدولية واليونيسيف مشترك بين 

 . االجتماعية والعمل
فهم عمل "مشروع  ،التعاون المشترك بين الوآاالت في مجال البحوث ومن أبرز آليات . ٣٨٧

منظمة العمل الدولية والبنك الدولي واليونيسيف مجموعة إطاره  الذي نشرت في ،"األطفال
في ف. منغولياو )ندرا براديشأوالية ( الهندو آمبودياو بنغالديشمتنوعة من التقارير التحليلية في 

 لسنة تحليل وضع عمل األطفال: وهما على سبيل المثال، أصدر المشروع تقريرين آمبوديا
للقضاء على أسوأ أشكال عمل  الحتياجات من المواردل ٢٠٠٩الذي ُأجري سنة  تقييمال، و٢٠٠٦

 ). ٢ـ٨ اإلطار( ٢٠١٦ عام األطفال بحلول

  ٢ـ٨ اإلطار
  تكلفة القضاء على عمل األطفال في آمبوديا

لهدف العالمي لتحقيق ا آمبوديا التي ستدفعها تكلفةال لتقدير تحليًال األطفالمشروع فهم عمل  أنجز
عمل األطفال  وتقليص حاالت ـ ٢٠١٦بحلول عام أسوأ أشكال عمل األطفال  ل في القضاء علىالمتمث
درس التكلفة، ولحساب . أللفيةلهدف آمبوديا اإلنمائي ، الذي يشكل ٢٠١٥ بحلول سنة في المائة ٨بنسبة 

توفير و وتوجيههم األطفال العمالتحديد : ما يلي التي تشمل تتدخالمن الالمشروع مجموعة أساسية 
والرصد،  ًاقتصادياألسر اوالتدريب المهني وتمكين  النظاميغير النظامي، والتعليم  التعليم/ التعليم البديل

معدل النمو االقتصادي في  حسب هوآانت النتيجة أن .اتبناء القدرات وإدارة المؤسس إضافة إلى تكاليف
بين  ستتراوح التكلفة على مدى تسع سنوات ، فإنلبرنامجلالتدريجي  يتم بها التنفيذآمبوديا والسرعة التي 

  .مليون دوالر ٩٠مليون دوالر و ٥٠
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  لشباب ا ةلااإلنجازات في مجال تعزيز عم
 البالغين،مقارنة بثالث مرات عرضة للبطالة بأآثر  لشباب في آسيا والمحيط الهادئإن ا . ٣٨٨

ألنهم  استضعافًاوالشباب أآثر ). ٢ـ٨الجدول (العالم  في شباب العاطلالنصف اإلقليم  ضميو
فرص الحصول على االئتمان وانعدام ندرة فرص و مثل نقص الخبرة عوائق خاصةيواجهون 
أنه مما يعني ونساء،  رجاًال بواجهها الشبايالحاالت التي ما تختلف  وغالبًا .إبداء الرأيالتنظيم و

  . الشباب بطالةلالتصدي شواغل المساواة بين الجنسين عند من معالجة ال بد 

   ٢٠١٠الشباب في آسيا والمحيط الهادئ،  في صفوفالبطالة   :٢ـ٨الجدول 

 الدول العربية المحيط الهادئ جنوب شرق آسيا جنوب آسيا شرق آسيا 

 2.17 0.06 11.9816.137.96 )بالماليين(بطالة الشباب 

 1.46 0.03 7.0310.644.56 ذآور

 0.71 0.03 4.945.493.40 إناث

 27.2 6.4 8.310.114.3 )٪(معدل بطالة الشباب 

 23.3 5.5 9.79.614.0 ذآور

 41.5 7.4 6.911.114.7 إناث

 4.3 4.0 2.53.44.7 معدل بطالة الشباب مقارنة بنسبة بطالة البالغين

 .ILO: Trends econometric models, po. cit  :المصدر

مشاآل عمالة الشباب ل ال توفر سوى وصف جزئيالبطالة، وإن آانت مقلقة،  ومعدالت . ٣٨٩
 حاًال حسناألهم في آثير من األحيان  ، نجد أن الشبابالعاطلين عن العمل وضمن. اإلقليمفي 
من أجل العثور على وظيفة تناسب مؤهالتهم ـ أو يفقدون فهم يثابرون ـ وبالتالي  فضل تعليمًااألو

الشباب األآثر  هم حاًال واألسوأ. "المسّرحين وأول المستخَدمين خرآ"وظائفهم بسبب سياسات 
في االقتصاد غير البقاء دون عمل، والمعرضون أآثر للبطالة الجزئية الذين ال يستطيعون  فقرًا

  . خطرة أو اجتماعيًاآمنة ير تكون غويمارسون وظائف قد المنظم ـ 
. الشباب عدد السكانعدد من البلدان في السنوات المقبلة زيادات آبيرة في  وسيشهد . ٣٩٠

والفلبين والدول  وباآستان وبابوا غينيا الجديدة ـ ليشتيتيمور وستشهد بشكل خاص آل من 
وستحتاج هذه البلدان إلى . نتجةمعمالة  فرص إلىيحتاجون سالشباب الذين زيادة في عدد العربية 

االجتماعية والسياسات سياسات العمالة ما يناسب من  ووضعتحقيق نمو اقتصادي مطرد 
 في صميمجعل العمالة و. الخاصة همومواطن ضعف ملمساعدة الشباب على التغلب على مشاآله

تحدي عمالة  لمعالجة الرآن الرآين هو) ٥ انظر الفصل(لسياسات االقتصادية واالجتماعية ا
  . الشباب

  ٣ـ٨ اإلطار
  الشباب وعمالةالحوار االجتماعي 

حماية حقوق العمال الشباب وتعزيز التدريب على المهارات واإلنتاجية على الحوار تتوقف 
العمال ومنظمات أصحاب العمل  ت منظمات، وافقمثًال الهندية في والية تاميل نادوف. االجتماعي الفعال

هذا وآان . التطبيقية للفنونكليات اإلقليمية الفي  شابًا ٥٠في قطاع النسيج على مذآرة تفاهم لدعم تدريب 
مع موازاة وبال. والحق في المفاوضة الجماعية النقابيةحرية الاالتفاق األول من نوعه وتضمن إشارات إلى 

 مجال ع اتحاد أصحاب العمل في جنوب الهند فيمتاميل نادو  في والية إدارة التعليم التقني تعاونت ،ذلك
 آمبوديافي و. في السنة األولى ًاشاب ٢٨٠ تودرب ،التطبيقية الفنونالمناهج الدراسية في آليات  وضع

مع اإلدارات الحكومية إلعداد المناهج التدريبية لقطاعات األعمال  منظمات أصحاب العملتعاونت  فيتنامو
الشباب  وعمالةالنرويج بشأن الحوار االجتماعي  /منظمة العمل الدوليةلمشروع األقاليمي الوأيد . ئيسيةالر

  .نيبالو إندونيسياأنشطة مماثلة في يقوم حاليًا بو اإلنجازات،هذه 

عرضة أآثر  لشبابا
ثالث مرات للبطالة ب
 البالغينمقارنة ب
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  معلومات سوق العمل 
 الخاصة بالعوائق المرتبطةاألولويات تحسين معلومات سوق العمل بين أولى من  إن . ٣٩١

. االنتقال من المدرسة إلى العمل ة فيصعوبالسهولة أو الالتي يواجهها الشباب، بما في ذلك 
جمهورية و إندونيسياو الصينها بما في ـ من البلدان عددبدعم من منظمة العمل الدولية، أجرى و

 ةريسوالجمهورية العربية الو النكا سريو الفلبينو نيبالو منغولياو األردنو إيران اإلسالمية
منظمة  أدمجت، باآستانفي و. االنتقال من المدرسة إلى العمل دراسات استقصائية بشأن ـ فيتنامو

القوى بشأن  ةالوطني ستقصائيةالدراسة االستقصائية في إطار الراسة االد هالعمل الدولية هذ
  . أسرة ٢٥٤٤إنجاز دراسة رائدة شملت ، مما أدى إلى العاملة

  وطنيةالعمل الخطط 
ـ  نيبالو اإلسالمية يرانجمهورية إو إندونيسياها عدد من الدول األعضاء ـ بما فيوضع  . ٣٩٢

التي تدعمها  ةنحّسالمإلى تحليالت الوضع  ستنادًاوذلك ا خطط عمل وطنية بشأن عمالة الشباب
وزارة في خطة عمل  مؤخرًا هذه عملالخطة ُأدمجت  سري النكافي و .منظمة العمل الدولية

لتوليد  توفر إطارًا ،لشباباحكومة خطة عمل وطنية لعمالة ال ، أيدتـ ليشتي تيمورفي و. الشباب
، تتعاون آمبوديافي و. والمساواة بين الجنسين وروح المبادرة الوظائف والقابلية لالستخدام

لشباب، بشأن السياسة الوطنية ا على اللمسات األخيرةمنظمة العمل الدولية مع الحكومة لوضع 
دمج خطة ببدعم من منظمة العمل الدولية،  ستقوم نيبالفي لتخطيط الوطنية الجنة في حين أن 

على مدى ثالث  الممتدةوطنية المقبلة ال اإلنمائيةخطة الالعمل الوطنية بشأن عمالة الشباب في 
  . سنوات
على  منغوليافقد وضعت . تستهدف الشباب خاصةبرامج  من البلدان أيضًا ووضع عدد . ٣٩٣

ندونيسية إشبكة  إندونيسياأنشأت و. اتلتعزيز فرص العمل لخريجي الجامع ًارنامجبسبيل المثال 
لشباب من خالل استراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية وتبادل تعالج عمالة ا ،الشباب لتشغيل
في الرائد فيها بلد الإندونيسيا  ُتعدالتي  ،الشباب تشغيل شبكةفي إطار  الصناعية والتلمذةرف االمع

 . عملية التطبيق مؤخرًا جزتفقد أن ري النكاسوأما . اإلقليم

  سري النكا  : نون الصورة
   ."إرشاد صاحب مشروع مبتدئ"

، سري النكاآيغالي، باسباآومارا
لخليويةاتف اوالهو أجهزة التلفازصالح محًال إليدير صاحب مشروع شاب باسباآومارا هو 

ذيال اإلرشادالدؤوب ومهاراته التقنية والدعم الذي يقدمه برنامج  هالمحل هو ثمرة عملو. آيغاليفي 
منظمة(الشباب عمالة تجارة ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع الالتعاون بين غرفة  وفره

ختيار أصحاب المشاريع الشباب الواعدين منيتم امن خالل هذا البرنامج، و). اليابان /العمل الدولية
وُتوفر لهم قروض بالغة الصغرالمشورة من ذوي الخبرة، وتقدم لهم ن مدربي مرشدينقبل 

  . االجتماعية والتجاريةالمرشدين  اتفي شبك وينخرطون
، بعد خضوعهًاواحدعمره عامًا ساقيه وذراعه عندما آان بشلل في باسباآومارا وقد ُأصيب 

التقىو. للمعوقينليقيم في دار في سن الثامنة غادر منزل والديه و. لعملية صعبة في عموده الفقري
سرعان ما أدرك إمكانات هذا المقاولالذي  التجارة، غرفة في المرشدينأحد ب عن طريق الصدفة

ل على قرضوحصنجح في الفي غضون بضعة أسابيع، أعد باسباآومارا خطة عمل وو. لشابا
  . اهيقيم في تيالمن دار المعوقين، منحة آما حصل على روبية،  ٣٥٠٠٠ بمبلغ

ويدير. من العثور على محل بفضل عالقات المرشد باسباآوماراتمكن باإلضافة إلى ذلك، 
أييدع ال  الزبائنتدفق إن استمرار حيث  األجهزة صالحمحًال ذا سمعة جيدة إلباسباآومارا اليوم 

.ما شخص يرافقه مساءآل في والمحل وحده آل صباح  إلىيأتي و. عملهفي جودة مجال للشك 
بانتظام إلى يذهب إال أنه، محلهغالق إعلى فتح و يساعدونهالمحالت التجارية المجاورة  فيلناس او

إدارة مشروعهعندما سئل عن التحديات الرئيسية التي يواجهها اليوم في و. المدينة لشراء قطع الغيار
أنني أعرف الكثير من، باستثناء معينةتحديات ليس هناك أية ": ه مفاجئًا إذ قالجوابآان ، يتهوتنم
ورفض التسهيالت في الدفعرفع األسعار فإن مسألة إذا آان الكثير من الزبائن أصدقاء، فـ  الناس

   ....".مشكلة آبيرة صبح ت
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  العمل للحساب الخاص
مشروع إنشاء  بيد أن .ًالشباب اقتصادياالعمل للحساب الخاص وسيلة قوية لتمكين يشكل  . ٣٩٤
التعليم فإن توفير  ولذلك. الصغر مرتفع نسبيًا وبالغةالصغيرة  األعمالصعب ومعدل فشل  أمٌر

منظمة العمل الدولية وتقدم . بالغ األهمية لعب دورًاي األعمال مزاولةفي ميدان وخدمات الدعم 
 تشجيع ثقافة إلىالذي يهدف  ،"باألعمال التعريف"برنامج  أال وهو ،جدواه ثبتأ ًاسيادر ًامنهج
 التعريف"ويجري تنفيذ برنامج . الطالب في صفوفالوعي  إذآاءعن طريق  المبادرة روح

بابوا غينيا و منغولياو الديمقراطية الشعبية الوجمهورية و إندونيسياو آمبوديافي  حاليًا"باألعمال
 أدخلتلى سبيل المثال، ع إندونيسيافي ف. فيتنامو ـ ليشتي تيمورو النكا سريو الفلبينو الجديدة

في برنامج تدريب " باألعمال التعريف"لبرنامج ج الدراسي امنهالالوطني  التعليموزارة 
سنة  اعتمدالذي " (باألعمال التعريف"برنامج  يجري اآلن تدريس ،الصينفي و. المدرسين
عموم لشباب الوثيقة بين اتحاد اللشراآة وذلك بفضل امقاطعة،  ٢٥في ة جامع ٩٢في ) ٢٠٠٦

  . ًاطالب ١٥٦٢٠ واستفاد منهالصين ومنظمة العمل الدولية، 
من  إذ أن الكثير: هافي تطورروح المبادرة بطيئة ثقافة قد تكون  ،العربية الدولفي و . ٣٩٥

لعمل في القطاع إلى افي المقام األول  يسعوندول مجلس التعاون الخليجي الرجال والنساء في 
فبدأت في إدماج التحدي  أصبحت عازمة على رفعالحكومات في السنوات األخيرة غير أن . العام

 العراق ـ آما هو الحال في لديها التعليم المهني والتقنية نظمفي أ في مجال تنظيم المشاريعالتعليم 
في ف. واليمن والجمهورية العربية السوريةلسلطة الفلسطينية األرض الخاضعة لووعمان  لبنانو

، "الشباب"منظمة بالتعاون مع  ـ منظمة العمل الدوليةنفذت ، مثًال ةسوريالجمهورية العربية ال
ـ برنامج  السيدة األولى وتحظى برعايةالشباب السوري تهتم بشؤون وهي منظمة غير حكومية 

 البرنامج يشكلو. ٢٠٠٦ سنة التقنيةفي مراآز التدريب المهني والمعاهد " باألعمال التعريف"
 /مشروع منظمة العمل الدوليةشمل  غاية اآلن،إلى و .من المناهج الدراسية الوطنية اآلن جزءًا

منظمة العمل قدمت ، اليمنفي و. طالب في تسع محافظات ٣٢٠٠٠رب اما يق "شبابال"منظمة 
الصغيرة والمتوسطة في إطار الصندوق  بالمنشآتبالتعاون مع وآالة النهوض  ،الدولية

 ًاطالب ١٦٥٧ حاليًاالبرنامج  ويستفيد من .٢٠٠٨سنة " باألعمال التعريف"برنامج االجتماعي، 
على بدء تنفيذ والتدريب المهني الفني وافقت وزارة التعليم ، ٢٠١٠في سنة و. ًامهني ًامعهد ٢١في 
   .الوطنية والفنية ةوإدراجه في المناهج الدراسية المهنيلى الصعيد الوطني علبرنامج ا

 وتحسن تبدأ آيف"منظمة العمل الدولية المجموعة التدريبية لعدد من البلدان  واستخدم . ٣٩٦
هدفها وضع خطة  ،األعمالوهي عبارة عن أداة عملية للتدرب على لشباب، فائدة ال "مشروعك

 اعتمدتعلى سبيل المثال،  نيبالفي و .متين مشروع باالستناد إلىصالحة مصرفيًا عمل 
 تناسب" مشروعكآيف تبدأ وتحسن "المجموعة التدريبية الحكومات المحلية نسخة مبسطة من 

نسخة معدلة من المجموعة  أيضًا فانواتوولدى  .بالغة الصغرأصحاب المشاريع من الشباب 
المدى وعلى  ؛لشباب بلدان جزر المحيط الهادئ يفةمك "آيف تبدأ وتحسن مشروعك"التدريبية 

  . التدريبمهمة  فانواتوفي  والصناعة تولى غرفة التجارةتالمتوسط، س

   التمويل على الحصول
 المشاريع ألصحاب األعمال في مجال والتعليم التدريب الدولية العمل منظمة استكملت . ٣٩٧

 المثال، سبيل على النكا سري ففي. التمويل على الحصول فرص لتحسين الدعم بتقديم الشبابمن 
 مرفقة بمخططات إرشاد خدمات المنظمة، بمساعدة سيالن، تجارة غرفة في الشباب قسم وّفر

 وغرب سوالويزي جنوب في المحلية الحكومات أنشأت ،إندونيسيا وفي. الصغر التمويل بالغ
 "مشروعك وتحسن تبدأ آيف" التدريب للشباب ُأدمج فيها برنامج برامج من المنظمة، بدعم بابوا،

  .الصغر وبرامج االئتمان بالغ

  المهني التدريب
 التعليم من بدورهم اآلخرين الشباب والعمال الشباب من استفاد أصحاب المشاريع . ٣٩٨

 التجريبي المشروع إطار في ،الهندوضعت  المثال، سبيل فعلى. والمهنيين التقنيين والتدريب
INDUS وطنيين وبرنامجًا سياسة الدولية، العمل ومنظمة العمل األمريكية وزارة مع وبالشراآة 

في الدول العربية، تقوم 
الحكومات اآلن بإدماج 
التعليم في مجال تنظيم 

المشاريع في نظم 
 التعليم لديها
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 الحكومة حّسنت ،ـ ليشتيتيمور وفي). ٢٠٠٩-٢٠٠٤( المهارات لتنمية ومبادرة المهني للتدريب
الذي تديره  ،المهني والتدريب العمالة صندوق إقامة خالل من التدريب على الحصول فرص

 لتتبع للرصد الوزارة منهجية وضعت وقد. والعمالة ،المهني بالتدريبالمعنية  وزارة الدولة
  .وظائف على الذين حصلوا وإحصاء الشباب المستفيدين

 قليًال التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين عددًا مؤسسات تستوعب ،العربية الدول وفي . ٣٩٩
 تقدم المؤسسات هذه بأن االعتقادإلى  أساسًا وُيعزى ذلك ،خصوصًا والشابات ،الشباب من نسبيًا

 العربية واألراضي اليمن وفي. الرجال عليها يهيمن التي اليدوية باألعمال المرتبطة المهارات
 في الشابات فرص إدماج لتحسين على وضع استراتيجيات الدولية العمل منظمة تساعد ،المحتلة
 .التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين نظام
 المناهج في المهارات على للتدريب الدولية العمل منظمة أدوات بلدان عدة وأدرجت . ٤٠٠

 المثال، سبيل على ،باآستان حكومة فقد اعتمدت. للتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين الوطنية
 إلى بهدف الوصول ،الريفي االقتصادي من أجل التمكين للتدريب الدولية العمل منظمة منهجية

 للتدريب باعتماد الوطنية اللجنة تقوم حاليًا ،فانواتو وفي. البلد أنحاء جميع في شاب ٣٠٠٠٠٠
 بالمحيط سيكون خاصًا ،الريفي االقتصادي من أجل التمكين عنصر من عناصر منهجية التدريب

  .بذاته الهادئ وقائمًا

   التوظيف خدمات
 بسهولة على تدريب مفيد، فإنهم بحاجة صل الشبابأن يح رغم أنه من المهم بمكان . ٤٠١
 االجتماعية والشؤون العمل المثال وزارة سبيل على فقد أنشأت. توظيف تكميلية إلى خدمات أيضًا

شرق  وفي. الشباب تستهدف التي الطارئة توظيفال خدمات أفغانستان في والمعوقين والشهداء
  .للشباب التوظيف خدمات بإنشاء مراآز العاملة القوى يقوم مكتب ،إندونيسيا جاوة،

  الشباب المستضعفون
 فيهم الشابات نبم ،استضعافًا األآثر الشباب إلى أيضًا دعمها آثيرة حكومات توجه . ٤٠٢

 وتساعد. الشباب المهاجرون والعمال المتضررون من النزاعات والشباب المعوقون والشباب
 المشاريع أصحاب الشابات من فيتنامو الشعبية الديمقراطية الو جمهوريةو آمبوديا في الحكومات
 المحلية االقتصادية التنمية استراتيجيات رآزت ،إندونيسيا وفي. مشاريعهن وتحسينها على بدء

 في ٣٠ أيضًا الشباب ويشكل. الريفية المناطق في الشباب على الدولية العمل منظمة تدعمها التي
 الحماية انعدام مثل تحديات ويواجهون الهادئ والمحيط ي آسياف المهاجرين العمال من المائة

ُيعد  ذلك، إلى باإلضافة. واالستغاللية المجحفة العمل وظروف الصحية والرعاية االجتماعية
 منتدى الدولية العمل وتساند منظمة. واالستغالل لالتجار عرضة أآثر الشباب المهاجرون
 الديمقراطية الو وجمهورية والصين آمبوديا من شباب يضم ممثلين الذي ،للشباب الميكونغ
 الطوارئ حاالت من المتضررين الشباب إلى المساعدة المنظمة آما قدمت. وفيتنام وتايلند الشعبية
آثيف  برنامجًا الدولية، العمل منظمة من تقنية بمساعدة ،ـ ليشتي تيمور وتنفذ حكومة. المعقدة

والنساء على  الشباب مليون دوالر ويستهدف ١٠ العمالة في مجال الطرقات الريفية تبلغ تكلفته
  .وجه الخصوص

  المعارف تقاسم
بشأن األساليب الناجحة  المعارف تقاسم خالل من الكثير أن تكسب اإلقليم يمكن لبلدان . ٤٠٣

 غير من المنظمات وأعضاء اجتمعت الهيئات المكونة ،٢٠٠٨ سنة وفي. الشباب عمالة في تعزيز
 رغبتهم عن للتعبير اإلقليم، أنحاء جميع من المتحدة من األمم وزمالء أآاديمية وأوساط الحكومية

 شباب" شبكة إلنشاء ولذلك، نسقت منظمة العمل الدولية عملية. المعارف لتقاسم آلية إنشاء في
لق فرص أفضل للشباب من خ إقليمي يرآز على ممارسة مجتمع وهي ،"الهادئ والمحيط آسيا
 سواء عضو يجتمعون ٥٠٠ من أآثر وآان. عقد آسيا للعمل الالئقالخاصة ب المعارف شبكة خالل
 لمقارنة لوجه وجهًا االنترنت أو على "الهادئ والمحيط آسيا شباب" شبكة منصة على

  .الجيدة وتقاسم الممارسات االستراتيجيات

 أيضًا بحاجة الشباب
توظيف  إلى خدمات

 تكميلية
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   ٩ الفصل

 العاملة اليد هجرة إدارة تحسين
 من فليس وبالتالي،. دينامية في العالم االقتصادية من أآثر المناطق حاليًا سياُتعد آ . ٤٠٤

 آسيوي مليون ٢٥ من فأآثر. "حال تحّول"في  أيضًااليد العاملة في اإلقليم هي  تكون أن المفاجئ
 ومن ٧١.العالم في المهاجرين العمال ربع نحو يمثل ما وهو األصلية، بلدانهم خارج يعملون
 اليد العاملة ونقص االقتصادي النمو نتيجة اإلقليم في المهاجرين عدد أن يزداد المتوقع

 وآثار المهاجرين وشبكات البشري األمن وقضايا الدخل في والتفاوت الديمغرافية واالتجاهات
 .المناخ تغير
 من العظمى فإذا آانت الغالبية. المهاجرين صورة تغيرت األخيرة، السنوات وفي . ٤٠٥

آسيا  شرق بلدان إلى فإن أعداد متزايدة منهم يهاجرون الخليج، دول تهاجر إلى زالت ما اآلسيويين
 ،الفلبينو ميانمارو إندونيسيا آسيا هي شرق جنوب في الرئيسية المنشأ وبلدان. هاشرق وجنوب
 عامل مليون من أآثر منها ولكل ،النكا سريو باآستانو الهندو بنغالديش هي آسيا جنوب وفي

 من القوى العاملة آبيرة فإن نسبًا الهادئ، المحيط في الصغيرة وأما البلدان. الخارج يعملون في
 من هم المهاجرين العمال وأغلبية. نيوزيلنداو أستراليا في تعمل فانواتوو تونغاو سامواو فيجيمن 

 وخاصة في العمل مطردًا ارتفاعًا تشهد النساء نسبة بيد أن البناء، قطاع في سيما ال الرجال،
 الشعبية الديمقراطية الو جمهوريةو إندونيسياو آمبودياو بنغالديش من ومعظمهن المنزلي

أغلب  من المهاجرين أو أآثر من العمال تقريبًا المائة في ٥٠و .النكا سريو الفلبينو ميانمارو
 .هم من النساء البلدان هذه

 تايلند المسجلين في اإلناث من المهاجرين نسبةن أحيث . الهجرة تأنيث على أدلة وهناك . ٤٠٦
 المائة في ٢٩ ارتفعت من ميانمارو الشعبية الديمقراطية الو جمهوريةو آمبوديا والقادمين من

 في ٨٧ النساء شكلتو ٢٠٠٩.٧٢ سنة المائة في ٤٦ إلى ٢٠٠٤ سنة المائة في ٤٤و ١٩٩٨ سنة
 ١٠٠شكلن و الماضي، العقد مدى على ماليزيا إلى آمبوديا من النظامية الهجرة مجموع من المائة
ـ  في المصانع العاملين نسبة من المائة في ٥٣و المنزلية، العاملين في الخدمة نسبة من المائة في

 سنة الفلبين في لإلحصاءات الوطني ها المكتباأجر دراسة وآشفت ٧٣.وهذه النسبة في ازدياد
من  األغلبية ويشكلون هم من النساء، الخارج في الفلبينيين العمال من المائة في ٤٧٫٢ أن ٢٠٠٩

 .عامًا ٣٤و ٢٥ تتراوح أعمارهم بين الذينفئات العمال 
 على العمال آبيرة تعود بفوائد قد ألنها في تزايد اإلقليم في اليد العاملة وهجرة . ٤٠٧

آسيا  في النامية لبلدان المنشأ وبالنسبة. والمقصد المنشأ بلدان وعلى ،عملهم وأصحاب المهاجرين
وأما  ٧٤.سنويًا دوالر مليارات ١٠٨ حاليًا تبلغ التيـ التحويالت المالية  فالفائدة الرئيسية تتجلى في

 ويخففون من ،فيها الرئيسية االقتصادية القطاعات يدعمون المهاجرون فالعمال المقصد، بلدان
 العمل منظمة دراسة أجرتها توصلت المثال، سبيل على تايلند ففي. والعمال في المهارات النقص
 حوالي االقتصاد قدرها في صافية مساهمة يقدمون المهاجرين العمال إلى أن ٢٠٠٧ سنة الدولية
  .سنويًا دوالر مليون ٥٣

————— 
  .World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011 (Washington, DC, 2010) :  انظر   ٧١
  :انظر   ٧٢

International Organization for Migration (IOM) data cited in “Gender-related impacts of the global 
economic slowdown – Preliminary overview highlights », in Gender and Development News, 
ADB, South-East Asia Department (SEAGEN Waves), Vol. 3, Issue 1 (October. 2009). 

ا     : الملكية آمبوديا حكومة   ٧٣ ى ماليزي اجرين إل ال المه ة، وزارة    إحصاءات بشأن العم وى العامل ة والق ، إدارة العمال
  ).٢٠٠٩يونيه / حزيران(العمل والتدريب المهني 

  .World Bank : Migration and Development Brief 13 (Washington, DC, 2010):  انظر   ٧٤

مليون  ٢٥أآثر من 
آسيوي يعملون خارج 

 بلدانهم األصلية

هجرة اليد العاملة قد 
آبيرة على  تعود بفوائد

 بلدان المنشأ والمقصد
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. األجل قصيرة بعقود يعملون هم من العمال المؤقتين الذين اإلقليم في المهاجرين ومعظم . ٤٠٨
الخاصة، مما قد يدفع بهم إلى  التوظيف لوآاالت مالية طائلة ما يضطرون إلى دفع مبالغ وغالبًا

 المعاملة لسوء عرضة أآثر النظاميين غير بل إن المهاجرين. لدين سدادًا العمل أو اقتراض ديون
بالبشر  االتجار ضحايا من المائة في ٦٠ ما يقّدر بنسبة الهادئ والمحيط آسيا فيو. واالستغالل

  ٧٥.فيتنامو تايلندو باآستانو نيبالو ميانمارو الهندو الصينو بنغالديش من ومعظمهمـ  العالم في
 من الكثير يفقد هناك تخوف من أن آان العالمية، االقتصادية األزمة بداية ومع . ٤٠٩

 توظيف تجميد حكومات عدة أعلنت آسيا، شرق وجنوب آسيا شرق وفي. وظائفهم المهاجرين
 واضطروا إلى العمال من وُسرح الكثير. العمال الوافدين حصص تخفيض أو المهاجرين العمال
. ما يسرحون وعليهم ديون اقترضوها من أجل الهجرة وغالبًا األوان، قبل أوطانهم إلى العودة
 ومع. العمل وتردي ظروف الحقوق تراجع يكون قد المهاجرين على لألزمة األآبر األثر ولكن
آان  ألنه ربما الماضية، السنة ارتفعت المالية التحويالت أن الدراسات بعض أظهرت فقد ذلك،

  .البلدان األصلية في أشد قسوة من ظروف التي تعاني همألسر إضافية مساعدة توفير على العمال

  العاملة اليد إدارة هجرة تحسين  :١ـ٩ الشكل

 
   

————— 
ة  بموجب  العالمي التقريرالمدير العام،  تقرير ،الجبري العمل لمكافحة عالمي تحالف: الدولي العمل مكتب   ٧٥  متابع
دورة     العمل  في األساسية والحقوق المبادئ بشأن منظمة العمل الدولية عالنإ دولي، ال ؤتمر العمل ال ف،  ٩٣، م ، جني

٢٠٠٥ .  

School - - -

national labour
force survey in 

Development Plan
in Indonesia

youth in Timor- 

 ـ وضع نظام جمهورية آوريا
تراخيص العمل وإبرام مذآرات 

  بلدًا آسيويًا ١٥تفاهم مع 

 ـ وضع سياسة وبرامج بشأنالصين
الهجرة الدولية ومكافحة االتجار 
بالبشر على المستويين الوطني 

 والمحلي

منطقة نهر الميكونغ الكبرى دون 
 ـ وضع قانون وسياسات اإلقليمية

بشأن التوظيف العادل واألخالقي 
 ومكافحة االتجار بالبشر

(نظام المعلومات الخاصة  الفلبين
)  ـ تقديم المساعدةبالهجرة في آسيا

والدعم إلعادة تأهيل العمال 
 المهاجرين العائدين 

 ـ إدماج إجراءات خاصة منغوليا
بالهجرة ومكافحة االتجار بالبشر 
 في القانون الوطني بشأن العمالة

 ـ إشراك أصحاب العمل في فيتنام
 مجال الهجرة اآلمنة والمسؤولة

 ـ وضع سياسة تعليمية لفائدة تايلند
األطفال والشباب المهاجرين وتقديم

المساعدة والدعم إلعادة تأهيل 
 العمال المهاجرين العائدين 

 ـ تحسين تفتيش العمل األردن
لمعالجة شروط االستخدام التعسفية

 ـ وضع عقود عمل موحدة لبنان
 للعمال المنزليين المهاجرين

 ـ إصدار مرسوم ملكي بشأنعمان
 مكافحة االتجار بالبشر

 ـ مراجعة قانون العمالة نيبال
 األجنبية

 ـ وضع سياسة وطنية سري النكا
بشأن هجرة اليد العاملة؛ إبرام 

اتفاقات نقابية ثنائية بشأن حماية 
 المهاجرين 

وضع سياسة مكافحة  ـ إندونيسيا
التمييز لفائدة العمال المنزليين 

 المهاجرين

 ـ وضع سياسة بشأن هجرةآمبوديا
 اليد العاملة

ـ رابطة أمم جنوب شرق آسيا 
إصدار إعالن بشأن حماية وتعزيز 

 حقوق العمال المهاجرين
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  الدولية العمل استراتيجية منظمة
 في األساسية الحقوق أسسها من بشأن الهجرة الدولية العمل منظمة استراتيجية تستقي . ٤١٠
 هجرة بشأن األطراف متعدد الدولية العمل وإطار منظمة الهجرة بشأن الدولية واالتفاقيات العمل
وإدارة  سليمة هجرة لسياسة األساسية األرآان هي التوجيهية والمبادئ المبادئ وهذه. العاملة اليد

 وبلدان العمل وأصحاب عائدات إنمائية مهمة للمهاجرين ضمان على تساعد أن ويمكن سديدة،
 .وبلدان المقصد المنشأ
 الجنسين بين الفوارق تراعي وشفافة منسقة سياسات صياغة الدولية العمل منظمة وتؤيد . ٤١١
تستهدف  ذلك، إلى باإلضافة. اإلنسان حقوق واحترام األجل الطويلة والمصالح األدلة على وتعتمد

 المهاجرون فيهم بمن ،استضعافًا األشخاص األآثر الدولية العمل منظمة برامج من مجموعة
 الذين ال تحميهم قوانين ،الخطرة القطاعات العاملون في هاجرونوالم االتجار وضحايا األطفال
. الصيد قوارب على الرجال أو المنزلي العمل في النساء العامالت مثل في غالب األحيان العمل

وفي بلدان  وأثناء العبور بلدان المنشأ في: الهجرة دورة من مختلفة مراحل وتغطي التدخالت
 .وأثناء العودة المقصد
 الثالثي هيكلها في الهجرة مجال في الدولية العمل لمنظمة النسبية القوة مواطن وتكمن . ٤١٢
 عالم منقطعة النظير في وتوافر خبرة واسع النطاق اجتماعي توافق التوصل إلى آليات وتيسير
 أصحاب ومنظمات العمال ومنظمات للحكومات والجماعية الفردية القوة مواطن وُتسخر. العمل
 اليد آما أن إدارة هجرة. وتنفيذها العاملة اليد وبرامج بشأن هجرة سياسات صياغة أجل من العمل
إلى جانب  األطراف، ومتعدد على أساس ثنائي آبيرًا تتطلب بالضرورة تعاونًا الدولية العاملة
  .اإلقليمية األخرى والهيئات الدولية المنظمات مع الوثيق التعاون

 اإلقليمي التعاون
 سنة بوسان في المعقود اآلسيوي اإلقليمي االجتماع في اآلسيوية األعضاء الدول طلبت . ٤١٣
 ذلك ومنذ. العاملة اليد هجرة إدارة حول اإلقليمي للحوار أآبر اهتمامًا يولي المكتب أن ،٢٠٠٦
  :فيها بما المنابر، من عدد خالل من اإلقليمي الحوار في الدولية العمل منظمة ساهمت الحين،
، ٢٠٠٧ سنةآسيا  رابطة أمم جنوب شرقأصدرت بلدان ـ  آسيا رابطة أمم جنوب شرق 

 للفترة رابطةال طريق آما أن خارطة. المهاجرين العمال حقوق وتعزيز حماية بشأن إعالنًا
 الرابطة، برؤية قدمًا وللمضي. المهاجرين حقوق حماية أهمية على تؤآد ،٢٠١٥- ٢٠٠٩
 اليد العاملة بشأنآسيا  رابطة أمم جنوب شرق منتدى الدولية العمل منظمة دعمت

 العمل وتسهيل الهيئات المكونة للرابطة، بين العالقات تعزيز على ساعد مما المهاجرة،
 متعددو الثنائي التعاون وتعزيز تنظيمًا هجرة أآثر ألشكال الترويج أجل من المشترك
  .األطراف

 ،ـ المبادرة الوزارية المنسقة لمكافحة االتجار المبادرة الوزارية المنسقة لمكافحة االتجار 
 االتجار لمكافحة رسمي هي تحالف ،اإلقليمية دون الكبرى نهر الميكونغ التابعة لمنطقة

. فيتنامو تايلندو ميانمارو الشعبية الديمقراطية الو جمهوريةو الصينو آمبوديا في بالبشر
. بالبشر االتجار بشأن الوآاالت بين المشترك المتحدة األمم التحالف مشروُع ويتولى أمانَة

المبادرة الوزارية المنسقة  مجلس في عضوًا الدولية العمل آون منظمة إلى باإلضافة
بمنع  المتعلقة التقنية المشورة خدمات عبر تقديم العملية فإنها تدعم ،لمكافحة االتجار

 وقد. العمل أماآن حماية وتحسين الوساطة االستغاللية ممارسات معالجة سيما وال االتجار،
 االتجار بشأن مشترآا اإلقليمية إعالنًا دون الكبرى نهر الميكونغ منطقة أصدرت حكومات

 صراحة العمل وخطط ويقر اإلعالن. المشكلة هذه لمعالجة واتفقت على خطط عمل بالبشر
  .المذآورة المنطقة في بالبشر في االتجار الجبري العمل بجوانب

 مشروع إطار في دون إقليمية استشارية اجتمعت لجنة ـ اإلقليمية دون االستشارية اللجنة 
 تمثل التي اللجنة هذه وجمعت. والنساء باألطفال االتجار لمكافحة اإلقليمي دون ميكونغال

 المعنيين الرئيسيين المصلحة الميكونغ الكبرى، أصحابمنطقة نهر  بلدان في خمسة
 القضايا وذلك بهدف مناقشة ،العاملة اليد المبذولة في مجال هجرة والجهود االتجار بمقاومة
  .والمستضيفة المرسلة في آافة البلدان الناشئة النهج ودراسة المشترآة

تكمن مواطن القوة 
النسبية لمنظمة العمل 

الدولية في مجال 
الهجرة في هيكلها 

 الثالثي
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 الدولية المنظمات مع شراآة في الدولية العمل دخلت منظمةـ  للشباب الميكونغ منتدى 
. والهجرة بالبشر االتجار بشأن السياسي الحوار في الشباب مشارآة لتعزيز األخرى
 في لالتجار المعرضة المجتمعات من المحتملون والمهاجرون المهاجرون الشباب وشارك

 .االتجار مكافحة سبل في للشباب للنظر وفي منتدى الميكونغ وطنية أحداث في بلدان ستة
المبادرة الوزارية المنسقة لمكافحة في  آبار مسؤولين التزام عن ٢٠٠٧ سنة منتدى وأسفر
  .المستقبل في السياسات صياغة عند المتضررة الجماعات مع بالتشاور االتجار

 العاملة اليد تحسين إدارة هجرة

   المعلومات
 إنشاء بشأن مانيال في للهجرة سكاالبريني مرآز مع شراآة ٢٠٠٧ سنة منذ أقام المكتب . ٤١٤

األشخاص المسؤولين عن  من شبكة طور الذي ،نظام المعلومات الخاصة بالهجرة في آسيا
 ١٣ في الهجرة بيانات جمع بمسؤولية األشخاص ويضطلع هؤالء. القطريين المنسقين أو التنسيق
 نيبال، ماليزيا، إندونيسيا، الهند، ،)الصين( آونغ الصين، هونغ بنغالديش،: وهي ،اقتصادًا
نظام  بيانات قاعدة وتتضمن. فيتنام تايلند، سنغافورة، آوريا، جمهورية الفلبين، باآستان،

هذه البيانات  وُتحّلل. بيانات عن عدد المهاجرين وتدفقاتهم ٧٦المعلومات الخاصة بالهجرة في آسيا
 .الجنس نوع حسب وُتصنف الوقت مع مرور

  البحوث 
 االجتماعي الضمان وتغطية إدارة الهجرة هياآل عن بحوثًا الدولية العمل منظمة نشرت . ٤١٥
 التوظيف ممارسات تحسين جهود قادت ذلك، على عالوة. الهجرة وتنظيم المهاجرين، للعمال
منطقة نهر  في بالبشر واالتجار الهجرة /العمل في االستغالل بين العالقة على الضوء وسلطت

 حول الشائعة الخاطئة المفاهيم ،ميكونغ تحدي البحثية التقارير سلسلة وتناولت. الميكونغ الكبرى
 االتجار مكافحة جهود المتبع في نهجال في نوعية نقلة تحقيق في لتساهم بذلك بالبشر، االتجار
 تحظى فيلم تكن  التي العمل، في الستغاللهم بالبشر االتجار مكافحة تدخالت سيما وال بالبشر،
 الجمهور مواقف عن مهمًا بحثًا أيضًا الدولية العمل منظمة وأجرت. بما يكفي من الموارد السابق

 عن يقل ال ما في ٢٠١٠ سنة مماثلة دراسات وُأجريت. تايلند في المهاجرين العمال العام تجاه
 وأعدت. تايلندو آوريا جمهوريةو ماليزيا: وهي اإلقليم في من أبرز بلدان المقصد بلدان ثالثة

عيش وعمل  ظروف بشأن الكويتو المتحدة العربية اإلمارات في استقصائية دراسات المنظمة
 التي العوامل: ُأجريت محاولة لتحديد ما يلي الُمجّمعة، المعلومات أساس وعلى. المهاجرين العمال
 الطريقة ؛األمنبانعدام  أسباب شعورهم ؛بالقلق المقصد بلدان في شعور المهاجرين في تساهم
أوضاعهم وتعزز  تحسن أن واالجتماعية والسياسات االقتصادية لالعم يمكن بها لسياسات التي
 .المستدامة االقتصادية الدينامية هالوقت ذات في

   بالبشر االتجار ومكافحة التوظيف العادل تشريعات
 الدولية ملالع بين المجاالت التي توليها منظمة العادل من التوظيف ممارسات ُتعد . ٤١٦
 وضع المبادئ التوجيهية التوظيف على ووآاالت المكونة الهيئات مثًال فقد تعاونت. آبيرة أولوية

. في منطقة نهر الميكونغ الكبرىالمهاجرين توظيف وممارسات سياسة لوضع الموصى بها 
لمكافحة العمل  التابع لمنظمة العمل الدولية برنامج العمل الخاص دعم ذلك، إلى باإلضافة
 السلوك قواعدل مدونة من أجل وضع في فيتنام العاملة القوىعرض  رابطة جهود ،الجبري
المبادرة  عملية من وآجزء. المستضعفين العمال وحماية الوطنية واللوائح التشريعات الستكمال

 االتجار، لمكافحة تشريعات تايلندو آمبوديا حكومتا سنت الوزارية المنسقة لمكافحة االتجار،

————— 
  .www.smc.org.ph/misa:   انظر   ٧٦

ممارسات التوظيف 
شاغل العادل هي 

 رئيسي
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 العمل خططوضع  فيتنامو الشعبية الديمقراطية الو جمهوريةو الصين حكومات نجزتوأ
 .الوطنية
 نظام إرساء بشكل وثيق في الدولية العمل منظمة تشارك ،آوريا جمهورية وفي . ٤١٧

: آسيا وهي في بلدًا ١٥ مع تفاهم من خالله مذآرات الحكومة الذي أبرمت ،العمل تراخيص
 باآستانو نيبالو منغولياو ميانمارو قيرغيزستانو إندونيسياو الصينو آمبودياو بنغالديش

 الوطنية العمل حلقات وفي .فيتنامو أوزبكستانو تيمورـ ليشتيو تايلندو النكا  سريو الفلبينو
 العمل تراخيص المعنية بنظام الحكومية للمكاتب التدريب على تقديم المنظمة دأبت واإلقليمية،
  .المنشأ من بلدان بلدًا ١٥ في المغادرة قبل التدريب محتوى تحسين على والمساعدة

  العمال نقابات
 خالل من أوًال ،المهاجرين العمال حماية على العمال نقابات مع أيضًا مكتبال تعاون . ٤١٨
 المنشأ بلدان في النقابية الحرآات بين األطراف متعددةو الثنائية االتفاقات وتعزيز تطوير

وجاء  انعّم في العمال لنقابات أقاليمي تنظيم اجتماع العمل هذا شمل ،٢٠٠٨ سنة وفي. والمقصد
 الكويتو األردنو البحرينو النكا سريو نيبالو إندونيسياو الهندو بنغالديش المشارآون فيه من

 نموذجي ثنائي عن اتفاق نقابي االجتماع هذا وأسفر. السعودية العربية المملكةو اليمنو عمانو
 المقصد وبلدان اآلسيوية المنشأ بلدان في العمال نقابات بين المهاجرين العمال حقوق حماية بشأن

 البحرين في ونقابات النكا سري في نقابات ثالث بين ذلك إبرام اتفاقات وأعقب. الخليجية
 سري نقابيين من شرآاء زيارة الدولية العمل منظمة دعمت ،٢٠٠٩ سنة وفي. الكويتو األردنو

 .المتابعة األخرى الممكنة وأنشطة لالتفاقات العملي التنفيذ لمناقشة الثالثة البلدان إلي النكا
 فعلى. المهاجرين العمال لمساعدة النقابات جهود أيضًا الدولية العمل منظمة دعمت . ٤١٩
 متنوعة مجموعة ،الصين ،آونغ هونغ في المهاجرين المنزليين العمال نقابات نفذت المثال، سبيل
إلى ـ  العامة واالجتماعات الثقافية األحداثو لألعضاء اآلحاد أيام اجتماعات األنشطة مثل من

 .التوظيف المحلية ووآاالت اإلندونيسية والقنصلية الحكومة مع جانب الحوار

   المهاجرين تعليم
آيف ـ آيف تهاجر "حملة  على تنظيم ٢٠٠٧ سنة منذ الدولية العمل منظمة دأبت . ٤٢٠
 الهجرة في يرغبون الذينو عامًا ٢٤و ١٥ بين أعمارهم المتراوحة الشباب تستهدف التي ،"تعمل
ـ  للتوعية أخرى ومواد آتيبات واسع نطاق على وُوزعت. منطقة نهر الميكونغ الكبرى في للعمل
 القطارات محطات وفي الحكوميين والشرآاء الحكومية غير والمنظمات المدارس خالل من

ومهارات  الجنسين بين والمساواة اآلمنة وحدات خاصة بالهجرة ُأدرجت ،الصين وفي. والحافالت
من  ها أعداد آبيرةفيالتي توجد  البلدان من عدد في اإلعدادية للمدارس الدراسية في المناهج الحياة

 أماآن تحديد في العمال ومنظمات العمل منظمات أصحاب أيضًا شارآت ،تايلند وفي. المهاجرين
تنفيذ  يجري ،إندونيسياو آمبوديا وفي. االستغالل وتنظيم حملة ضدها العمل التي يمارس فيها
 للتحويالت والمنتج المتساوي االستخدام تحفيز بغية المهاجرين للعمال برامج التثقيف المالي

 .المهاجرين مالالع صفوف أسر بين المالية

دعمت منظمة العمل 
الدولية أيضًا جهود 

النقابات لمساعدة 
 العمال المهاجرين
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 إندونيسيا : الصورة سين
دون اإلنسان عندما يعود إلى الوطن يشعر آيف أدرك جيدًا في السابق مهاجرة بصفتي عاملة"
 ".ماذا يفعل بعد ذلك يعرف أن

إندونيسيا جاوة، شرق وانيتي،
لألصول افتقارها بسبب قرضًاوانيتي  منح رًااوتكر رًاارفضت المصارف مر عندما
فقد عملت مع غيرها من العمال. في الحل بطريقة ذآية التفكير بدأت في المالية، والضمانات
العائدين لمساعدة تعاونية تشكيل جاوة على شرق في ماالنغ مدينة في السابقين المهاجرين
 .واألشخاص المقبلين على الهجرة اآلخرين

ولما عدت من. مشروع ما في أن استثمره أو أفكر من قبل بأن أدخر دخلي لم"وقالت 
.القرية في لقمة العيش لكسب أفعل ماذا أعرف أآن لم سنوات، بضع قبل الوطن إلى آونغ هونغ

المصرف من قرض على ولم أفلح في الحصول جديدة وظيفة على العثور في ووجدت صعوبة
 ".مشروعي الخاص لبدء

عبر تنقل اليد العاملة مشروع في إطار تقدم التعاونية الدولية، العمل منظمة من وبدعم
ادخار وسبل في العمل السالمة وقضايا ذاتيال التمكين مثل مجاالت في تدريبية دورات ،الحدود
في مشاريع البدء وآيفية بأمان، لما آسبوه من مال بعرق الجبين وتحويله إلى بلدانهم العمال
 .جديدة

وتشكل. وأسمدة حليب من المنتجات مختلف باستمرار، حيث تقدم حاليًا وتتسع التعاونية
يبلغ حوالي برأسمال مهاجرة أسرة ١٠٠و عضوًا ٢٩لما عدده  لالئتمان رئيسيًا مصدرًا أيضًا

 .دوالر ١٣٠٠٠
اإلنسان يشعر آيف أدرك جيدًا في السابق مهاجرة بصفتي عاملة"قائلة  وانيتيواستطردت 

أو بحكمة مدخراته يستخدم آيف أو ذلك،ماذا يفعل بعد  يعرف أن دون عندما يعود إلى الوطن
الالزمة والمساعدة المعلومات تقديم مواصلة ما يدفعنا إلى هو هذا" وأضافت". يستثمرها آيف
."الخاصة مشاريعهم وبدء ادخار أموالهم واستثمارها آيفية حول السابقين المهاجرين للعمال

هذه سابق وقت في اإلندونيسية والهجرة العاملة القوى وزارة من جائزة على وحصلت وانيتي
في الدخل وتوليد المالية للتحويالت الفعال االستخدام لتعزيز وجهودها تفانيهال ، تقديرًاالسنة

  .المهاجرين مجتمعات

   المنزليون العمال
 بعض يشكل في الذي المنزلي العمل على ٢٠١٠ منذ خاص انصب االهتمام بشكل . ٤٢١
ساعدت  ،الحساب التكميلي للميزانية العاديةوبدعم من . العمالة من المائة في ١٠ النامية البلدان
 الو جمهوريةو إندونيسياو الهندو الصينو آمبوديا في المكونة الهيئات الدولية العمل منظمة

 معايير العمل وضع حول للمناقشات التحضير في وفيتنام تايلندو الفلبينو الشعبية الديمقراطية
 التدابير ووضع ،٢٠١٠ الدولي لسنة العمل في مؤتمر المنزليين للعمال الالئق العمل بشأن الدولية
 أجل من والمشاورات والتوعية الحقائق تقصي دعمـ  الوطني المستوى على والعملية القانونية

 العمال المنزليين مع وبالتشاور. على نحو أفضل المنزليين وتنظيمهمللعمال  أآبر توفير حماية
. المرتبطة به المنزلي والمخاطر العمل فوائد لشرح "عمليًا دليًال" المكتب أصدر المهاجرين،

 ولغة الشان واللغة الالوية ،)وسكاوي بو( ولغة الكارين واإلنكليزية الدليل باللغة البيرمانية وُنشر
. المدني المجتمع وشرآاء الحكومية والمكاتب نقابات العمال عن طريقوُوزع  لندية،التاياللغة و

 العمال تنظيم المدني على المجتمع ومنظمات نقابات العمال مساعدة جهود مع الدليل وترافق نشر
 إجراءات وُدعمت. الذاتية المساعدة في شبكات تايلند في والعمال المنزليين التايلنديين المهاجرين

  .أدناه مبّين هو آما عربية دول عدة في مماثلة
تشرين  في المنزلين العمال بشواغل العربية نقابات العمال لتوعية ُنظمت حلقة عمللقد  . ٤٢٢
 المنطقة العربية بشكل دائم في المنزلي العمل تحسين ظروف ويتوقف. ٢٠١٠ نوفمبر /الثاني
 من آثير وفي. المهاجرات المنزليات العامالت في ذلك بمن للعمال المنزليين، الذاتي التنظيم على

 نقابات بهم في وال ُيرحب األصلية بلدانهم في العمال إلى نقابات االنضمام يمكنهم ال األحيان،

العمل المنزلي يشكل 
في بعض البلدان النامية 

في المائة من  ١٠
 العمالة
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اإلقليمية  لنقابات العمال حلقة العمل هذه التوصل إلى موقف وآان هدف. فيها يعملون التي البلدان
  .المنزليين للعمال الالئق العمل دعم بخصوص

  اإلدماج وإعادة العودة
اليد  الهجرة آسيوي شامل بشأن إدارة برنامج من آجزء ،أيضًا الدولية العمل منظمة تنفذ . ٤٢٣

 واالجتماعي االقتصادي التمكين: المضي قدمًاـ  العودة": سنوات ثالث مدته مشروعًا العاملة،
. "والبلدان المجاورة األوروبي حادبلدان االت من االتجار العائدون ضحايا فيهم بمن للمهاجرين،
والبلدان  األوروبي بلدان االتحاد من العائدين نوالفلبينيي التايلنديين العمال المشروع هذا ويستهدف

 االقتصادي التمكين" ويستند إلى مشروع. المباشر الدعم خدمات لهم ويوفر المجاورة ،
 المتحدة األمم مولته اليابان وصندوق سابقوهو مشروع ، "العائدين االتجار لضحايا واالجتماعي
  .٢٠٠٩ إلى غاية ٢٠٠٦ وُنفذ ابتداء من سنة الفلبينو تايلند فى البشري لألمن االستئماني

  :يلي ما بلد بكل الخاصة البارزة األخرى وتشمل األنشطة . ٤٢٤
 ؛الكفيل نظام إلصالح الدولية العمل منظمة من المشورة البحرين حكومة طلبتـ  البحرين  

  .الوظائف بين للعمال بحرية أآبر في التنقل تسمح تغييرات أدخلت ٢٠٠٩ وفي سنة
 ،العاملة اليد بشأن هجرة سياسية وثيقة صياغة على الدولية العمل منظمة ساعدتـ  آمبوديا  

 على الحكومة وافقت المنظمة، وبفضل بحوث. المهني والتدريب العمل وزارة اعتمدتها
 الالزم الوقت وتقليص دوالرًا ٢٠ إلى دوالر ٢٠٠ من السفر جوازات تكاليف تخفيض
 خالل من المحتملين المهاجرين الشباب لتوعية خاص جهد وُبذل. يومًا ٢٠إلى  إلعدادها

. البلد في المسلسالت التلفزيونية شعبية أآثر وهو من ،"الحياة مذاق"من مسلسل  حلقة ٢١
وتحذر . أسابيع بضعة مدى على مشاهد ماليين ٤ ووصل عدد جمهور المسلسل إلى نحو
دون  والهجرة االتجار مخاطر من الدولية العمل قصة المسلسل التي تدعمها منظمة

  .آمبوديافي  السينما في دور يوُعرض المسلسل في شكل فيلم سينمائ. االستعداد لها
 الثالثية المكونة الهيئات مع مختلفة، برامج في إطار الدولية، العمل عملت منظمةـ  الصين  

. والدوليين الداخليين المهاجرين حماية على التجارة، ووزارة الصين لعموم النساء واتحاد
 االتجار مكافحة سياسة تعزيز: الجوانب آل األنشطة من الشاملة المجموعة وتغطي هذه

 وتقديم المساعدة اآلمنة الهجرة حول المعلومات توفير والمحلي؛ الوطني المستويين على
 تدابير اعتماد الشباب؛ المهاجرين العمال مهارات تعزيز المستضعفين؛ للمهاجرين القانونية
 في العمل تفتيش نظام إصالح تعزيز العمالة؛ خدمات وتحسين التوظيف قطاع لتنظيم

  .المهاجرون يهيمن عليها التي القطاعات
 العمال واستغالل التمييز على القضاء في المهاجرين العمال يساهم مشروعـ  إندونيسيا  

 متكامل نهج على المشروع ويعتمد .المنزليون العمال اإلندونيسيين، وال سيما المهاجرين
 بالمهاجرين واالتجار هالمترتبة عن واآلثار الجبري لعملل الجذرية األسباب معالجة بهدف
بناء  ؛الهجرة في مجال سياسة التوعية :ما يلي االستراتيجيات وتشمل. استضعافًا األآثر

المحددة  البحوث ؛الخدمات توفير ؛العمال لمنظمات تحالفات إنشاء ية؛المؤسس قدراتال
 .األهداف

 مفتشيمن  إضافيًا عددًا الدولية، العمل منظمة من بدعم العمل، ـ عّينت وزارة األردن  
. المؤهلة الصناعية المناطق في العمل التعسفية وظروف االتجار مشاآل لمعالجة العمل
 ،٢٠٠٩ سنة وفي. المناطق هذه في العمل ألصحاب التدريب أيضًا المنظمة وقدمت
 استراتيجية من المنظمة، تقني بدعم وأعدت االتجار، لمكافحة قانونًا الحكومة اعتمدت
  .بالبشر االتجار لمكافحة وطنية

إعادة  بشأن الدولية العمل منظمة السياسية من المشورة الكويت طلبت حكومةـ  الكويت  
  .للهجرة البلد إدارة وتحسين أفضل بشكل المهاجرين العمال النظر في نظام الكفالة لحماية

 المهاجرين المنزليين للعمال ًاموحد نموذجيًا عمل عقد ٢٠٠٩ سنة الحكومة ـ اعتمدت لبنان  
 التغييرات وتأتي هذه. الخاصة وتنظيمها التوظيف وآاالت لرصد مرسومًا وأصدرت
 تعزيز فيما يخص الدولية العمل تقدمه منظمة للدعم التقني الدائم الذي نتيجة التنظيمية
  .المهاجرات المنزليات العامالت حقوق

طلبت حكومة البحرين 
المشورة من منظمة 

العمل الدولية إلصالح 
 نظام الكفيل
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 حول وطنية ندوة تنظيمفي  البشرية الموارد وزارة الدولية العمل ـ شارآت منظمة ماليزيا  
 العمال إدارة في البلد يواجهها التي المشاآل تناولت األجانب، العمال بشأن سياسةال

 العمل سياسات على المترتبة واآلثار العمل بيئة وتأثير هذه المشاآل على األجانب
  . في هذا الصدد والبرامج والوظائف

 المواطنين توظيف" قانون مشروع بشأن المشورة الدولية العمل منظمة قدمتـ  منغوليا  
  ."منغوليا في األجانب والمواطنين الخارج في المنغوليين

 األجنبية، العمالة قانون مراجعة بشأن للحكومة المشورة الدولية العمل منظمة قدمتـ  نيبال  
 الحكومة وعينت. بالعمالة األجنبية المعني بالنهوض المجلس الجديد هيكلة سبل وبشأن
 النيباليين، المهاجرين للعمال المستقبلة البلدان في أبرز معنيين بالعمل ملحقين النيبالية
  .لتدريبهم المنظمة من المساعدة وطلبت

 االتجار مكافحة قانون يسن ملكيًا مرسومًا ٢٠٠٨ سنة عمان سلطان أصدرـ  عمان  
في  العمل مفتشي العاملة القوى وزارة دّربت الدولية، العمل من منظمة وبدعم. باألشخاص
 .تحديدًا أآثر بالبشر بشكل واالتجار الجبري والعمل عام بشكل األساسية الحقوق مجاالت

 ،والرفاه األجنبية بالعمالة النهوض وزارة الدولية العمل منظمة ساعدتـ  النكا سري  
 على العاملة تقوم اليد هجرة بشأن وطنية سياسة على صياغة مشروع المكونة والهيئات
 بشأن األطراف المتعدد الدولية العمل إلطار منظمة التوجيهية والخطوط المبادئ أساس
 على قائمة تشارآية أطر لوضع نموذج برز العمل، هذا إلى واستنادًا. العاملة اليد هجرة
 نيجيريا في تطبيق هذا النموذج حاليًا ويجري بشأن الهجرة، الوطنية للسياسة الحقوق

  .زمبابويو المتحدة تنزانيا جمهوريةو
الشريكة، بالتعاون  الوطنية الحكومية غير والمنظمات الدولية العمل منظمة وضعتـ  تايلند  

 أشهر ستة لمدة والتحق األطفال. المهاجرين لألطفال اإلعدادي للتعليم نموذجًا المربين، مع
 االجتماعي السلوكوقواعد  التايلندية اللغة أساسيات شملت التي التحضيرية بالصفوف
 المشروع، في اشترآت مدرستان البداية وفي. الحياتية والمهارات التايلندي والقانون
صفوف المدرسة  يحضرون المهاجرين األطفال آان بعض األخيرة، السنة نهاية وبحلول
  .التايلنديين األطفال جانب إلى النظامية

 التنظيمي اإلطار الدولية العمل ومنظمة استعرضت الحكومةـ  المتحدة العربية اإلمارات  
 وهيئة العمل وزارة مع إجراء مناقشات وشمل ذلك. إلصالحه توصيات تقديم أجل من

 األولوية ذات المجاالت حول الداخلية، ووزارة نيةالوط البشرية الموارد وتوظيف تنمية
  .سياسية التي تتطلب تدخالت

 في االجتماعية والشؤون والمعوقين العمل وزارة الدولية العمل منظمة دعمتـ  فيتنام  
 والصناعة التجارة غرفة ساعدت آما. العاملة اليد هجرة بشأن جديدة استراتيجية صياغة
 واالتجار الداخلية الهجرة قضايا في العمل أصحاب إلشراك أنشطة على تنظيم في فيتنام
  .بالشباب

إدارة معنية " ٢٠١٠ أنشأت الحكومة سنة الدولية، العمل بناء على مشورة منظمةـ  اليمن  
. الخليجي التعاون مجلس دول في المواطنين لتعزيز عمل "الخارج في اليمنيين بالعمال

 للهجرة سياسة وضع لدعم الوزير إلى المعلومات في تقديم أساسًا اإلدارة وتتمثل والية
 .الحقوق القائم على الدولية العمل منظمة نهج يتجلى فيها



 

137 

 المناقشة ونقاط الختامية المالحظات

 الختامية المالحظات
 فريدًا ثالثيًا محفًال الهادئ والمحيط آلسيا عشر اإلقليمي الخامس يمثل االجتماع . ٤٢٥

 المستفادة والدروس الخبرات وتبادل الالئق، للعمل آسيا عقد تنفيذ في المحرز التقدم الستعراض
 .الئق العمل بالترافق مع مستدام مستقبل بناء بغية
 سياسية فعاليات الهادئ والمحيط اإلقليمي آلسيا يجمع االجتماع سنوات، أربع وآل . ٤٢٦

 المكتب، من بدعم المكونة الهيئات اتخذتها التي اإلجراءات الستعراض واجتماعية واقتصادية
 اإلقليم التي تحققت في اإلنجازات من الكثير التقرير هذا قد أبرزو. المستقبلية األولويات تحديدلو

زيادة  "١": اإلقليمية الخمس األولويات مجموعات في الالئق العمل أهداف جميع تغطي والتي
 نطاق توسيع" ٣" العمل؛ سوق إدارة تحسين "٢" ؛القدرة التنافسية واإلنتاجية وفرص العمل

 إدارة تحسين" ٥" للشباب؛ فرص وخلق األطفال عمل على القضاء "٤" االجتماعية؛ الحماية
  .العاملة اليد هجرة
 للعمل القطرية البرامج في الواردة الوطنية األولويات اإلقليمية األولويات هذه وتعكس . ٤٢٧
 الوقت وفي. اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم أطر عمل أولويات معظمها مع ويتماشى الالئق،
 وخاصة الكوارثـ  استثنائية حاالت تواجه أن الفترة، هذه خالل الهيئات المكونةآان على  نفسه،

  .العالمية والمالية االقتصادية واألزمة الطبيعية
 برنامج هناك إقرار واسع النطاق بأهمية والوطنية، واإلقليمية العالمية المستويات وعلى . ٤٢٨
واتضح ذلك . واإلقليمية العالمية المحافل من العديد في الدولية العمل منظمة خارج الالئق العمل
 وفي ؛لرابطةل والثقافية االجتماعيةخطة من خالل الآسيا  رابطة أمم جنوب شرق في بلدان مثًال
 المنتدى في لفرص العمل العالمي يقوم على الميثاق ًابرنامج عمل إقليمي العربية التي أقرت الدول
 في الهادئ في المحيط الجزرية وفي البلدان ؛)٢٠٠٩ أآتوبر /تشرين األول( للتشغيل العربي

 التي إضافة إلى القرارات). ٢٠١٠ فبراير /شباط( "خطة عمل المحيط الهادئ للعمل الالئق"
 شجعت فإن األزمة الواقع، وفي. المتحدة واألمم مجموعة العشرين مثل الدولية الهيئات اتخذتها

 الهادئ والمحيط آسيا إقليم في األطراف والمتعددة اإلقليمية المؤسسات بين على إقامة تعاون أآبر
  .وخارجه
 وعلى نحو ما .تظل قائمة التحديات من الكثير أن الواضح فمن ،القدر الكبير تحقق ولئن . ٤٢٩
 نمو نمط أسس إرساءقبل التمكن من  ال يزال المشوار طويًال العالمية، االقتصادية األزمة أبرزته
 العدالة بشأن الدولية العمل منظمة جاء في إعالن وآما. عادلة عولمةوأسس  وتوازنًا شمولية أآثر

بقدر أآبر من  والعمل تكامًال أآثر نهج إتباع المكتب على يجب عادلة، عولمة أجل من االجتماعية
والتشجيع على  المعارف وتنمية النتائج القائمة على اإلدارة على عبر الترآيزـ  والفعالية الكفاءة

 الوطني ىالمستو على المتكاملة هجالُن بهذه وينبغي آذلك العمل. العمل التعاوني ليبمزيد من أسا
  .األطراف متعدد النظام وضمن والعالمي، واإلقليمي

 السياسية، والقرارات المناقشات على التأثير والمكتب لهيئات المكونةل آان المراد وإذا . ٤٣٠
 يمكن بيانات قواعد سيتطلب بدوره وهذا. والقدرات المعارف من آاٍف قدر فستحتاج إلى
الجيدة على أساس  والممارسات الخبرات وتقاسم األدلة على قائم إجراء تحليل في استخدامها

 حاجة هناك بيد أن. واعدة الالئق بداية للعمل آسيا عقد تشكل شبكة معارف الغرض، ولهذا. ثالثي
 حول اآلنية ونشر المعلومات وتصنيف أن يصبح جمع وينبغي. الجهود من المزيد إلى بذل
 العمل والية وعمل منظمة مجاالت لجميع موحد سمة البلدان تطبقها التي والتدابير السياسات
 .قالبرامج القطرية للعمل الالئ في سيما وال اإلقليم، الدولية في
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 العالمية، واالقتصادية المالية األزمة من قويًا انتعاشًا الهادئ والمحيط آسيا وقد شهد إقليم . ٤٣١
فإن االتجاه  ذلك، ومع. الهش العالمي دعم االقتصاد في بالغ األهمية دورًا يؤدي اليومهو و

 والموقع التعافي من األزمة سرعة حيث من الكبير التنوعهو  اإلقليم أنحاء آافة الملحوظ في
ن تكييف أن تحّس الدولية العمل وعلى منظمة. التنمية ومستوى االقتصاد وحجم للبلد الجغرافي
 لتحسين جهد بذل ويجب. المتنوعة احتياجاتها من أجل تلبية المكونة للهيئات تقدمها التي المساعدة

 وبوجه عام، فإن أطر. السياسات تكامل وتعزيز باستمرار، البرامج القطرية للعمل الالئق جودة
 فشلت في تحقيق التضخم واستهداف النقدية السياسة على رآزت التي الكلية السياسات االقتصادية

 أفق توسيع إلى ضرورة األمر يشير وهذا. واالجتماعية االقتصادية للتنمية األوسع نطاقًا األهداف
 فرص العملاالستثمارات و نمو سيما وال االجتماعية، األهداف :ليشمل الكلي االقتصاد أهداف
 النهوض ؛وتعزيزها االجتماعية الحماية نطاق توسيع ؛المستدامة المنشآت خالل من المنتجة
 بين التعاوني العمل من سيتطلب مزيدًا تكامًال أآثر نهج اعتمادآما أن . العمل سوق بإدارة

 عند تقع مطالبون أآثر فأآثر باالستجابة لمشاآل والموظفون. المكتب في آافة أقسام القطاعات
 العمالة لتعزيز العام الهدف إطار يفـ  والبيئية واالجتماعية االقتصادية الشواغل بين طرق مفترق
 .للجميع الالئق والعمل المنتجة
 والمنظمات المتحدة األمم منظومة مع الالئق العمل بشأن قوية شراآات المكتب وأقام . ٤٣٢

 االقتصادية واللجنة الدولية العمل منظمة ووقعت. اإلقليمية التنمية ومصارف اإلقليمية
 بشأن التعاون لتعزيز تفاهم مذآرة ،المتحدة مملأل التابعة، الهادئ والمحيط آلسيا واالجتماعية

إضافة  العاملة، اليد وهجرة األخضر والنمو واإلحصاءات االجتماعية الحماية أرضية مثل قضايا
 الرؤساء مجلسالتي وضعها  ،"الالئق والعمل العمالة تعميم أدوات مجموعة" إلى تطبيق
 العمل منظمة وقعت ،٢٠٠٧ وفي سنة. بالتنسيق المعني المتحدة األمم منظومة في التنفيذيين
. مشترآة وأنشطة لبرامج إطارًا يضع للتعاون اتفاق علىآسيا  رابطة أمم جنوب شرقو الدولية
 مجلس االجتماعية بدول والشؤون العمل وزراء مجلس مع للتعاون متين برنامج ُأرسي آما

 شراآتهما اآلسيوي تعزيز التنمية ومصرف الدولية العمل منظمة وواصلت. الخليجي التعاون
  .٢٠٠٢ سنة موقعةال تفاهمال مذآرة على أساس

في  السياسات اتساق بشأن نشاطها وتعمق أن تواصل الدولية العمل منظمة على ويجب . ٤٣٣
 التطورات على وبناء. الهادئ والمحيط آسيا في األطراف والمتعددة اإلقليمية المؤسسات آافة

 المتحدة األمم منظومة داخل ذلك في بما الشراآات، تعزيز لزيادة مجال هناك المشجعة، األخيرة
 أن تشارك أيضًا من الدولية العمل لمنظمة ال بدو. اإلقليمية التنمية ومصارف اإلقليمية والمنظمات
 سياسية متماشية مع العمل ُنهج من أجل إدماج وذلك اإلقليمي، التكامل لتحقيق المتزايد في الزخم
ويجب . واستدامة توازنًا أآثر نتائج تحقيق وضمان الزخم، بهذا المرتبطة العمليات في الالئق

 الحوار أساس على الوطني، أو أو اإلقليمي العالمي المستوى على سواء آسيا، رسم مستقبل
  .العمل في والحقوق االجتماعي

 للمناقشة نقاط
 لتقاسم ثالثيًا منبرًا الهادئ والمحيط آلسيا عشر الخامس اإلقليمي االجتماعيتيح  . ٤٣٤

). ٢٠١٥- ٢٠٠٦( الالئق للعمل آسيا عقد أهداف لتحقيق العملية الخطوات وتحديد التجارب
  :الرئيسيةفيما يخص جلسات المداوالت للمناقشة  المحددةوُيقترح فيما يلي عدد من النقاط 

   الكلي االقتصاد السياسات المنسقة في مجاالت
   االجتماعية والحماية والعمالة

 في وتوازنًا شمولية أآثر نموًا يعزز لما بعد األزمة آلي اقتصادي وضع إطار سيتطلب . ٤٣٥
 اإلطار لهذا وينبغي. أساسيًا سياسيًا هدفًا باعتبارها والمنتجة الكاملة بالعمالة متجددًا التزامًا اإلقليم

وأن  واالستثمار، جارةالت الضرائب واإلعانات وسياسات العمالة من خالل أنظمة دعم أن يضمن
 األجور زيادة خالل أوسع من نطاق على واإلنتاجية النمو عن الناجمة تقاسم المكاسب يجري

أرضية  يمول أن لهذا اإلطار أيضًا وينبغي. عملال فرصالمزيد من  وخلق العمل ظروف وتحسين
 للمسنين الدخل وتأمين الصحية الرعاية على الحصول تشمل االجتماعية للحماية أساسية
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 للعاطلين لالعم لضمان مع مخططات عامة باالقتران الدخل وتأمين األطفال وإعانات والمعوقين
 ىعلى المستو اتساقًاو أآثر تنسيقًا سياسات الفرص هذه وسيتطلب توفير .العاملين والفقراء
  .والوطني واإلقليمي العالمي
 إطار فيما يخص تنفيذ المشارآونأن يتبادلها  التي يمكن والدروس التجارب هي ام 

 والمنتجة؟ الكاملة والعمالة المالية واالستدامة األسعار الستقرار آلي اقتصادي
 سياسات عن المسؤولة الحكومية المؤسسات قدرات لتعزيز األساسية االحتياجات هي ام 

منظمات لالعمال و لمنظمات يمكن وآيف االجتماعية، والحماية والعمالة الكلي االقتصاد
 اإلطار؟ هذا في فعالية أآثر دورًا أن تؤدي العمل أصحاب

فرص  خلق لدعم التجارية والسياسات واإلعانات الضرائب تحسين أنظمة يمكن يفآ 
 تقاسم المكاسب ضمان ، وفي الوقت ذاتهالمستدامة المنشآت في واالستثمار المنتجالعمل 
 أوسع؟ نطاق على واإلنتاجية النمو عن الناجمة

 وبناء تمويل فيما يخص أن يتبادلها المشارآون التي يمكن والدروس التجارب هي ام 
 االجتماعية؟ للحماية أرضية

الحيزين المالي  أن يعزز والوطني واإلقليمي على الصعيد العالمي للتنسيق يمكن يفآ 
 والحماية والعمالة من أجل وضع سياسات متسقة في مجاالت االقتصاد للبلدان والسياسي

 االجتماعية؟

  المهارات وتنمية المستدامة والمنشآت المنتجة العمالة
 نطاق العمل عيتوس دون في آسيا محرآات النمو إلى توازنال إعادة اإلفالح في يمكن ال . ٤٣٦
فقد شهدت العمالة . األزمة اندالع قبل حتى ،قلقلل ًامصدر الالئق العمل في العجز آان وقد .الالئق
 العمل، مما وتردي ظروف أدى إلى انخفاض األجور مطردًا نموًا المنظمة وغير العادية غير

 االقتصادات من وسيحتاج الكثير. آسيا في النامية البلدان في الدخل في التفاوت ارتفاع ساهم في
يكون الوصول إليه أآثر سهولة والعمل فيه  منظم اقتصاد ضمان إلى الدخل والمتوسطة المنخفضة

 المستدامة بالمؤسسات للنهوض داعمة وسياسات مؤاتية بيئة وسيتطلب هذا األمر. جاذبية أآثر
من  وهما شرطان ضروريان آيما تتمكن البلدانـ  وإنتاجيته المنظم غير االقتصاد آفاءة وزيادة
 على الضوء وإلى جانب تسليط. المنظم االقتصاد إلى االنتقال من الناس وتمكين الفقر من الحد

 في االستثمارات لزيادة المتاحة الفرص أيضًا ستتناول المناقشة فإن لها البلدان،ذتب التي الجهود
 .االجتماعيين الشرآاء ودور العمل ظروف وتحسين البشرية الموارد تنمية

استحداث و اتالثرو تكوين في آبير بدور تضطلع والمتوسطة الصغيرة بأن المنشآت علمًا 
 اتخاذها الدولية العمل لمنظمة للهيئات المكونة يمكن التي الخطوات هي ما العمل، فرص
 وأفضل؟ أآثر وظائف من توليد الصغيرة المنشآت نتمّك مالءمة أآثر بيئة تعزيز أجل من

وما هي  العمل؟ أماآن جميع في وصحية آمنة عمل بيئة تضمن ناجحة نماذج هناك هل 
 في سيما وال والصحة، السالمة ةثقاف تعزيز في فعاليتها أثبتت التي اآلليات واألدوات

 المنظم؟ غير واالقتصاد والمتوسطة الصغيرة المنشآت
 أآثر نهج ولوضع من حيث المهارات المستقبلية االحتياجات لتحديد الجيدة األمثلة هي ما 

 وشامل؟ متوازن نمو تسمح بتحقيق التي البشرية، الموارد تنمية إلستراتيجية وتكامًال تنسيقًا
من  بالمهارات واالعتراف الكفاءة لمعايير اإلقليمية األطر أن تعزز للبلدان يمكن وآيف

 الدولية؟ والهجرة اليد العاملة حراك أجل دعم
 من على الخروج المحرومة الفئات ساعدت التي المهارات، لتنمية الناجحة ما هي الُنهج 

 والعمالة القليلة األجر، واإلنتاجية المنخفضة بالمهارات المتدنية المتسمة المفرغة الحلقة
 الناشئة؟ الفرص من االستفادة من والتي مكنتها

  وتحقيق انتقال عادل خضراء توفير وظائف
 ومنتجة وتوفير آاملة عمالة فقط إلى تحقيق ىلهيئات المكونة أن تسعيتعين على اال  . ٤٣٧
 ولهذا. المناخ تغيربما فيها  البيئية، التغيرات أن تعالج أيضًا عليهاللجميع، بل  الالئق العمل
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 على يساعد الذي الالئق أي العملـ  "الخضراء الوظائف" تعزيز في تنظر أن لها ينبغي الغرض،
 ضمان آذلك المهم من وسيكون. اإلنصاف في الوقت ذاتهو الفرص ويعزز البيئة على الحفاظ
 والعمال المنشآت ويمّكن االقتصاد من مختلفة قطاعات في خضراء وظائف يخلق عادل انتقال

 تزويد أال وهي بالغة األهمية وثمة مسألة. المتغيرة البيئة هذه مع التكّيف ومجتمعاتهم المحلية من
 على سوق اآلثار تشخيص خاللها من هميمكن التي باألدوات االجتماعيين والشرآاء الحكومات

 .االنتقال بهذا المرتبطة الرئيسية القضايا وتحديد والفرص، العمل
 الرامية فيما يخص الجهود أن يتبادلها المشارآون التي يمكن والدروس التجارب هي ما 

 وتحقيق انتقال عادل؟ الخضراء الوظائف تعزيز إلى
والجيدة  ةفرص العمل الالئق أن تعزز الخضراء بشأن الوظائف محددة لسياسات يمكن آيف 

 أية قطاعات؟ وفيـ 
 توسيع يستوجب المناخ لتغير ومقاوم الكربون منخفض عادل إلى اقتصاد إن تحقيق انتقال 

في ذلك المقيمون  بما استضعافًا، الفئات األآثر تستهدف التي االجتماعية الحماية مخططات
والمنشآت  والشباب والنساء العمل عن والعاطلون للكوارث المعرضة المناطق في

 الحماية وضع برامجعملية  تعزيز للبرنامج البيئي وهل يمكن. الصغيرة وبالغة الصغر
 طريقة؟ وبأيـ  الهادئ والمحيط آسيا آافة أنحاء في االجتماعية

 المتصلة والتحديات بالفوائد يتعلق من الجوانب فيما الكثير يزال من المطلوب فهم ال 
 سوق في التحوالت الستباق الهيئات المكونة إلى أدوات وستحتاج. الخضراء بالوظائف

السياسات الخضراء والفرص التي ستتيحها من  آثار وتقييم تالمهارا واتجاهات العمل
 في الدولية العمل لمنظمة للهيئات المكونة األولوية ذات االحتياجات هي فما. العمالة حيث
 القدرات؟ وبناء المعارف وتقاسم البحوث مجال

  االجتماعي والحوار العمل في الحقوق
واتفاقيات  األساسية االتفاقيات على التصديق :على مبنيًا اإلقليم مستقبل كوني أن يجب . ٤٣٨

 والحقوق للحوار فعالة وضع آليات العمل؛ في األساسية والحقوق المبادئ احترام اإلدارة السديدة؛
 الجماعية النزاعات في عدد ارتفاعًا آسيا والمحيط الهادئ قليمإ وقد شهد. وإبداء الرأي النقابية

 بأجور الالئق العمل تحقيقل وتوخيًا. النزاعات تسوية اتآلي على ضغوطًا يفرض والفردية، مما
 االستخدام عالقة وتنظم ةالمنظم غير السمةمن  الحكومات تحد أن بمكان المهم من عادلة،

القائم على  ودعم النمو الدخل في التفاوت من للحد وسيلة وأفضل. المستمر للتمييز وتتصدى
 وسيكون. والحماية األجور تحديد بشأن لمفاوضةلللعمال القوة الكافية  أن من هي التأآد ،الدخل
 الفعالة العمل سوق مؤسسات خالل من واألجور اإلنتاجية بين الصلة تعزيز آذلك المهم من

  .االجتماعي الفعال والحوار
 من االجتماعية العدالة بشأن الدولية العمل منظمة عالنإ تتجاوب معأن  للبلدان يمكن آيف 

استعراض وضعها فيما يتعلق بتصديق صكوك منظمة  الذي دعا إلى ،عادلة عولمة أجل
بهدف زيادة التغطية تدريجيًا لكل هدف من األهداف االستراتيجية، مع "العمل الدولية 

الترآيز بشكل خاص على الصكوك المصنفة بوصفها معايير العمل األساسية فضًال عن 
ة من ناحية اإلدارة السديدة والتي تشمل الهيكل الثالثي الصكوك التي تعتبر األآثر أهمي

 ؟"وسياسة العمالة وتفتيش العمل
 األدنى الحد لتحديد آليات وضععلى  أآبر ترآيزًا اإلقليم أنحاء جميع في تولي البلدان 

 التجارب هي وما المجال؟ هذا في المستخلصة والدروس التجارب هي فما. لألجور
 اإلنتاجية بين الصلة فيما يخص تعزيز أن يتبادلها المشارآون التي يمكن والدروس
 من بدًالـ  للرفع من الحد المتوسط بلدان اإلقليم السياسات التي انتهجتها هي وما واألجور؟

 المساواة؟ عدم من الحد أجل من لألجورـ  األدنى الحد
 في الفردية والنزاعات البلدان بعض في اإلضرابات ارتفاع وراء الكامنة األسباب هي ما 

. النزاعات وتسويتها لمنع ووضعت إجراءات مؤسسات البلدان أنشأت فمعظم أخرى؟ بلدان
 اإلقليم في الجيدة الممارسات هي وما والمستقبلية؟ الحالية التحديات فهل يكفي ذلك لمواجهة

 ومنصف؟ بشكل سريع وتسويتها النزاعات لمنع
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 هي وما والعارض؟ المؤقت وتنامي العمل ةالمنظم غير السمةازدياد  انعكاسات هي ما 
وليس  االجتماعي الحوار خالل من العمل في سوق أآبر التي حققت مرونة الجيدة األمثلة

 األنواع على االستخدام عقد قانون إصالح تأثير آان ماذا الهشة؟ العمالة انتشار من خالل
 العمالة؟ نمو من المختلفة

 المهن في والنساء الرجال بين والدخل في األجر وجود فجوات راستمرا اإلحصاءات تبين 
 الدروس هي فما. المنظم غير االقتصاد في النساء ارتفاع نسبة شدة عن فضًال المماثلة،

 على مستوى المنشآت والقطاعاتـ  الفجوات هذه في مجال سد في اإلقليم المستخلصة
 التمييز؟ ومؤسسات عدم وسياسات قوانين خالل من أو الوطني، المستوى وعلى

 األربع السنوات مدى على الهادئ والمحيط آسيا في بارزة سمة العمل قانون إصالح ظل 
 وفي عملية التشريعات، جودة في تحسين االجتماعي الحوار ساهم فكيف. الماضية
 القانوني بشكل عام؟ اإلصالح
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  الملحق

  استنتاجات االجتماع اإلقليمي اآلسيوي 
  الرابع عشر

إن ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، المشارآين في االجتماع  . ١
اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية، يتوجهون بالشكر إلى حكومة جمهورية 

فقد أسهمت بكرمها وحسن وفادتها وتنظيمها الكفؤ في نجاح هذا . ضانها هذا االجتماعآوريا الحت
 . االجتماع

ولقد شهدت بلدان آثيرة في اإلقليم، منذ انعقاد االجتماع اإلقليمي اآلسيوي األخير، نموًا  . ٢
 لكن ما يؤسف له هو أن العديد من البلدان قد مرت أيضًا. اقتصاديًا قويًا ورخاًء متزايدًا

وإننا . باضطرابات هائلة متصلة بكوارث طبيعية وأزمات سياسية واقتصادية وإنسانية آبرى
نعرب عن تعاطفنا وتضامننا مع الشعوب التي عانت من ذلك ونعقد العزم على أن نبذل قصارى 

وينبغي . جهودنا لتعزيز االنتعاش والتنمية االقتصادية والسلم وتحقيق العدالة االجتماعية للجميع
إيالء األولوية الواجبة للجهود الرامية إلى تشجيع إعادة اإلعمار وإنعاش سبل العيش في البلدان 

 .التي مزقتها الحروب وأنهكتها النزاعات وضربتها الكوارث
وإننا نشكر المدير العام على التقريرين اللذين قدمهما واللذين يصفان الوضع في اإلقليم فيما  . ٣

ونالحظ أن التقريرين يمحصان في ما يزخر به اإلقليم من . يتعلق بالعمل الالئق واستئصال الفقر
حظ ويسرنا بصورة خاصة أن نال. تنوع آبير، بما في ذلك العديد مما شهده من نجاحات وتحديات

أن برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية قد أصبح جزءًا متكامًال في البرامج الوطنية للعديد 
وإننا نؤيد بشدة وثيقة النتائج الصادرة . من البلدان في اإلقليم فضًال عن البرنامج اإلنمائي الدولي

ي الصادر عن الجزء واإلعالن الوزار ٢٠٠٥عن مؤتمر القمة العالمي لألمم المتحدة في عام 
 . ٢٠٠٦رفيع المستوى في المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في عام 

  التعاون اإلقليمي لجعل العمل الالئق 
 حقيقة وطنية واقعة

إننا نعرب عن اقتناعنا بأن برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية يمكن أن يسهم في  . ٤
لفقر، ويساعد في التصدي لحاالت التفاوت االقتصادي المتزايدة توفير سبيل مستدام للخالص من ا

على السواء داخل البلدان في اإلقليم وفيما بينها، ويقدم بالتالي إسهامًا يعتد به في تحقيق األهداف 
آما أن برنامج العمل الالئق يمّكن من إحراز تقدم في اتجاه تحقيق عولمة عادلة . اإلنمائية لأللفية

 . أهداف التنمية االقتصادية واإلنصاف االجتماعي متوازنة على أتم وجهتكون فيها 
وإننا لفخورون في أننا آنا من رواد وضع خطط عمل وطنية للعمل الالئق، على حد ما  . ٥

، ونشير إلى أن عدة بلدان، وليس جميعها، قد ٢٠٠١دعا إلى ذلك االجتماع الذي عقدناه في عام 
جميع البلدان في اإلقليم إلى أن تقوم بذلك بمشارآة تامة من  وإننا ندعو. أرست خططًا وطنية

 .  جانب الشرآاء االجتماعيين
ونعقد العزم على ضمان استمرار آسيا في تولي القيادة السياسية العالمية في مجال جعل  . ٦

ذلك توفير العمل الالئق للجميع هدفًا مرآزيًا لسياساتنا الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة وآ
 . الستراتيجياتنا اإلنمائية الوطنية
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سنبذل  - ٢٠١٥لفترة تصل حتى عام  - عقد آسيا للعمل الالئقوإننا نلتزم بالتالي بتنفيذ  . ٧
خاللها جهدًا متضافرًا ومستدامًا لتحقيق العمل الالئق في جميع البلدان التي تزخر بها قارتنا 

 . المتسمة بالتنوع
لعمل الالئق، وهي األداة التي تتوسلها منظمة العمل وإننا نرحب بوضع برامج قطرية ل . ٨

الدولية لتسخير الموارد ولتقديم دعم منسق لدفع أولويات العمل الالئق قدمًا على المستوى 
وينبغي أن يتجلى في البرامج القطرية للعمل الالئق على النحو المناسب وضع األولويات . الوطني

وسيقوم آل بلد، وفقًا لظروفه وأولوياته . يئات المكونة الثالثيةالثالثية وااللتزام والملكية لدى اله
الوطنية، بتحديد أهداف العمل الالئق القابلة للتحقيق وبرسم معالم برنامجه الوطني الخاص به، 

المبادئ والحقوق األساسية في  -باالستناد إلى الدعائم األربع لبرنامج العمل الالئق وحولها، وهي 
وهي تمّكن المكتب والهيئات المكونة . والحماية االجتماعية والحوار االجتماعيالعمل والعمالة 

الثالثية من العمل على نحو وثيق مع األمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز والهيئات المانحة 
إلدماج أهداف العمالة الكاملة والمنتجة وتخفيف وطأة الفقر وتحقيق العمل الالئق في دورات 

 . ار السياسي على المستوى القطريالبرمجة والحو
باإلضافة إلى ذلك، نعقد العزم على أن نشجع على نحو نشط مبادرات التعاون اإلقليمية، ال  . ٩

سيما حتى تتمكن البلدان من تحديد االحتياجات المشترآة وتقاسم الممارسات الحسنة ووضع 
 . متبادلة واالهتمام المشتركاالستراتيجيات والبرامج آي تتصدى معًا للمجاالت ذات الفائدة ال

إن الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي هما أمران ال غنى عنهما من أجل الوفاء بهذه  . ١٠
 وفي هذا الصدد، ندعو آذلك إلى قيام شراآات استراتيجية مع المنظمات الوطنية. االلتزامات

 . واإلقليمية والدولية ذات الصلة، بما يضمن مشارآة الشرآاء االجتماعيين

  األولويات لإلجراءات على الصعيد الوطني
إننا نؤآد التزامنا بتحقيق حصائل ملموسة واتخاذ تدابير عملية من أجل تنفيذ سياسات  . ١١

 . وبرامج محددة زمنيًا توخيًا لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع
أما األولويات المترابطة لتحقيق العمل الالئق والحد من الفقر في بلدان اإلقليم خالل العقد  . ١٢

 : المقبل فهي
شجيع التصديق على معايير العمل األساسية فضًال عن احترام المبادئ والحقوق األساسية ت 

 في العمل؛
 ستدام؛ شجيع نمو اإلنتاجية واالقتصادات القادرة على التنافس على نحو مت 
 شجيع خلق الوظائف؛ت 
 لنهوض بفرص العمل الالئق في االقتصاد غير المنظم وال سيما في القطاع الريفي؛ا 
عزيز فرص الحصول على التعليم للجميع، بما في ذلك ما هو مستهدف وذو صلة من تعليم ت 

 م؛وتدريب وتعلم متواصل لضمان مهارات مناسبة تعزز استمرار القابلية لالستخدا
عزيز فرص العمل الالئق وفرص تنظيم المشاريع للشابات والشبان، ال سيما من خالل ت 

 تسهيل االنتقال من المدرسة إلى العمل وتقاسم الممارسات الحسنة؛
 قوية قدرة الشرآاء االجتماعيين وإدارة العمل؛ت 
الدولية رقم  كافحة جميع أشكال عمل األطفال آما هو محدد في اتفاقيتي منظمة العملم 

 ؛١٨٢ورقم  ١٣٨
حسين الحوار وإدارة هجرة اليد العاملة بحيث تعود بالفائدة على السواء على البلدان ت 

 المرسلة والبلدان المتلقية وتحسين حماية الحقوق والمساواة في المعاملة للعمال المهاجرين؛
نفيذ واستعراض قوانين حسين اإلدارة السديدة والفعالة لسوق العمل عن طريق اعتماد وتت 

العمل والسياسات االجتماعية مقارنة بأهداف تحقيق العمل الكامل والمنتج، التي يسعى إليها 
 برنامج العمل الالئق؛ 
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ستحداث آليات تعاون بين اإلدارة والعمال وآليات شراآة ثنائية وغير ذلك من المؤسسات ا 
ار االجتماعي، بوصفها عناصر هامة واللوائح المناسبة، بما في ذلك أطر من أجل الحو

 لسير أسواق العمل بفعالية وإنصاف؛
لنهوض بالمساواة بين الجنسين بواسطة أمور من بينها منح المرأة اإلمكانيات عن طريق ا 

 تعزيز تكافؤ الفرص للحصول على عمل الئق ومنتج؛
وقون وضحايا يالء اهتمام خاص إلى احتياجات العمال المستضعفين، بمن فيهم المعإ 

اإليدز والسكان / االتجار والعمل الجبري والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية
 األصليون والعمال المحرومون من حقوقهم األساسية في مكان العمل؛

وسيع نطاق فعالية وتغطية الحماية االجتماعية لتشمل الجميع، بمن فيهم العمال في ت 
 االقتصاد غير المنظم؛

 . بالسالمة والصحة المهنيتين لنهوضا 
وإذ نقر بالطبيعة المتكاملة لبرنامج العمل الالئق، فإننا نشدد على اعتماد نهج متماسك  . ١٣

ومتكامل لمقاربة هذه السياسات والبرامج، مع المشارآة الوثيقة للشرآاء االجتماعيين في جهود 
 . التنمية االقتصادية المحلية

   المبادرات والشراآات اإلقليمية
إننا نشجع بشدة، باالعتماد على أطر التعاون اإلقليمية، المبادرات الثالثية لتقاسم المعارف  . ١٤

 . والتجارب والخبرات من أجل تشجيع العمل الالئق والحد من الفقر
 : وفي هذا الصدد، نشير إلى المبادرات التي سبق استهاللها بشأن . ١٥

بكة المهارات اإلقليمية للمنظمات الشريكة، من قبيل برنامج المهارات والقابلية لالستخدام ش 
 ؛ (Skills-AP)آلسيا والمحيط الهادئ 

 اإلطار متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة؛ 
اعدة البيانات اإلقليمية بشأن مؤشرات العمل الالئق الموضوعة من أجل تقاسم التجارب ق 

 . الوطنية

 إجراءات منظمة العمل الدولية
دعمًا لألولويات المذآورة آنفًا، نطلب من المكتب أن يقدم المساعدة للحكومات وللشرآاء  . ١٦

الوسائل المتاحة، من أجل تدعيم  االجتماعيين، في مجال استهالل المزيد من المبادرات، في حدود
 : وتكامل اإلجراءات في الميادين التالية

تشجيع التصديق والتنفيذ الكامل التفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية  
واإلقرار الفعلي بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والقضاء على جميع أشكال العمل 

القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال والتمييز في  الجبري أو اإللزامي فضًال عن
 االستخدام والمهنة؛

المساعدة على وضع سياسات وطنية تستند إلى برنامج العمالة العالمي لمنظمة العمل  
 الدولية؛ 

 تقديم خدمات الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ 
 ويتها؛تقوية إدارات االستخدام وتفتيش العمل ومنع النزاعات وتس 
تشجيع تصديق وتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما  

 ؛)١٨٧رقم ( ٢٠٠٦في ذلك اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 
 ؛ ٢٠٠٦تشجيع التصديق على اتفاقية العمل البحري،  
 بشأن النمو والعمالة والعمل الالئق؛دراسة جدوى الدعوة إلى انعقاد حدث إقليمي  
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إرساء المعالم المرجعية وأفضل الممارسات بشأن توسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل  
 جميع العاملين، نساء ورجاًال، وأسرهم؛ 

تشجيع وضع إحصاءات محدثة وموثوقة وجمع البيانات للمساعدة في مجال إجراء البحوث  
 . ارنتها واتخاذ القراراتالقائمة على الوقائع ومق

وإننا ندعو المنظمات اإلقليمية والمنظمات الدولية األخرى، بما فيها اللجان االجتماعية  . ١٧
اللجنة االقتصادية (واالقتصادية التابعة لألمم المتحدة آلسيا والمحيط الهادئ وغرب آسيا 

ورابطة أمم ) لغرب آسياواالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ واللجنة االجتماعية واالقتصادية 
شرق آسيا ومصرف التنمية اآلسيوي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة 

ومنظمة األمم المتحدة لألغذية ) اليونيدو(الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
آي تعمل على نحو وثيق مع ) ونسكوالي(والزراعة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

منظمة العمل الدولية دعمًا لهذه الجهود، على حد ما دعا إليه الجزء رفيع المستوى في المجلس 
 . ٢٠٠٦يوليه / االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في تموز

وإننا نؤآد من جديد االستنتاجات بشأن ميانمار، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في  . ١٨
 ). ٢٠٠٦يونيه / حزيران -مايو / أيار(ورته الخامسة والتسعين د

  تنفيذ عقد آسيا للعمل الالئق
وتلتزم الهيئات المكونة الثالثية في  .عقد آسيا للعمل الالئقسيبدأ اعتبارًا من هذا االجتماع  . ١٩

في آل منها، بلدان اإلقليم بتحقيق نتائج محددة في العمل الالئق وفقًا للظروف واألولويات الوطنية 
آما تلتزم بالتعاون بشأن مبادرات محددة على المستوى اإلقليمي، تسهم فيها إجراءاتها المشترآة 

 . ٢٠١٥وتقاسمها للمعارف والخبرات في جعل العمل الالئق حقيقة واقعة بحلول عام 
باإلضافة إلى ذلك، إننا نناشد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يوعز إلى المكتب أن  . ٢٠

يقوم، حسب مقتضى الحال وعند الطلب، بتقديم المساعدة للجهود التي تبذلها الهيئات المكونة 
 . عقد آسيا للعمل الالئقالثالثية في تنفيذ 

  .٢٠٠٦سبتمبر / األول من أيلول
 




