
1

مقّدمة 1

بدعٍم من مجموعة اتفاقيات تجارية متداخلة على �شكل »طبق النودل 

الآ�شيوي«، وعدد من المبادرات من اأجل التكامل الإقليمي على غرار 

�شرق  جنوب  اأمم  لرابطة  التابعة   )AEC( القت�شادية  الجماعة 

الأجنبية  وال�شتثمارات  البينية  التجارة  �شهدت   ،)ASEAN( اآ�شيا 

الدول  )با�شتثناء  الهادئ  والمحيط  اآ�شيا  اإقليم  داخل  المبا�شرة 

العربية( ارتفاعًا ملمو�شًا في العقود المن�شرمة، حيث باتت ت�شتحوذ 

المبا�شر  الأجنبي  وال�شتثمار  التجارة  مجموع  ن�شف  من  اأكثر  على 

ال�شاملة  الإقليمية  القت�شادية  لل�شراكة  المتوقع  ومن  الإقليم.  في 

ال�شتراتيجية  القت�شادية  وال�شراكة  اإبرامها،  حال  في   ،)RCEP(

ا  اأي�شً اأن تزيد  التنفيذ،  الهادئ )TPP(، عند دخولها حيز  للمحيط 

والإقليمية  العالمية  القيمة  �شال�شل  وتعزز  التجارية  التدفقات  من 

الموجودة في الإقليم، مع ما يرافق ذلك من اآثار على اأ�شواق العمل. 

للحو�شبة  القابل  العام  التوازن  نموذج  اإلى  ا�شتندت  محاكاة  وبح�شب 

بلدان  بين  التجارة  وتي�شير  تحرير  يوؤدي  اأن  المتوقع  من   ،)CGE(

زيادة  اإلى  الهادئ،  والمحيط  اآ�شيا  بلدان  بين  وفيما   TPPو  RCEP
لن  المكا�شب  تلك  توزيع  اأن  علًما  العمالة،  ومجموع  الإجمالي  الناتج 

المهن.  اأو  القطاعات  مختلف  بين  اأو  الجن�شين  بين  متكافًئا  يكون 

البلدان  تتكبد  اأن  المتوقع  التجارة، من  تحويل  ونتيجة  لذلك،  اإ�شافة 

غير الم�شاركة في مبادرات التكامل الإقليمي خ�شائر في الناتج المحلي 

الإجمالي الحقيقي ومجموع ال�شتخدام.

اأكثر �شموًل من التكامل  لذا وفي �شبيل الحر�ص على تحقيق مكا�شب 

ال�شناعة  مجالي  في  مالئمة  �شيا�شات  اعتماد  من  بد  ل  الإقليمي، 

اأجل:  من  المهارات  لتطوير  ب�شيا�شات  مدّعمة  تكون  وال�شتخدام، 

الدولية  التجارة  في  الم�شاركة  من  والموؤ�ش�شات  العمال  تمكين   )1(

وال�شتفادة منها؛ )2( ت�شمين اأحكام العمل في التفاقيات التجارية، 

بما فيها المبادئ والحقوق الأ�شا�شية في العمل، وردم فجوة الحوكمة 

اإر�شاء  اإلى  الرامية  الم�شاعي  موا�شلة  و)3(  المعنية؛  البلدان  في 

الجتماعي  ال�شمان  وتو�شيع  الجتماعية  للحماية  وطنية  اأر�شيات 

التغيرات  مع  التكيف  على  واأ�شرهم  العمال  وم�شاعدة  وجودًة،  تغطيًة 

الهيكلية، مع الحر�ص على تقا�شم مكا�شب التجارة على نطاق اأو�شع.

 لأغرا�ص هذه الن�شرة، ت�شير عبارة »اآ�شيا والمحيط الهادئ« اإلى الإقليم الذي ي�شم 47 بلدًا اإ�شافة لالأر�ص الفل�شطينية المحتلة، من مختلف فئات الدخل في �شرق اآ�شيا، جنوب �شرق اآ�شيا، 

جنوب اآ�شيا، جزر المحيط الهادئ والدول العربية في غرب اآ�شيا، ما لم يذكر �شراحة خالف ذلك.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP): Asia-Pacific Trade and Investment Report 2015: Supporting 
participation in value chains (Bangkok, 2015).

التجارة والتكامل اإلقليمي في آسيا 
والمحيط الهادئ والدول العربية

التوجهات

ا�شتراتيجية  والبيني  الأقاليمي  القت�شادي  التكامل  زال  وما  كان 

التكامل  لعب  فقد  الهادئ.  والمحيط  اآ�شيا  لبلدان  اأ�شا�شية  اإنمائية 

لآ�شيا  بالن�شبة  الع�شرين  القرن  في  متزايدًا  دورًا  اأخرى  اأقاليم  مع 

والمحيط الهادئ، ما �شمح لالإقليم )با�شتثناء الدول العربية( بتغطية 

40 في المائة تقريبًا من ال�شادرات العالمية الحالية وا�شتقطاب 43 
2
في المائة من ال�شتثمارات الأجنبية المبا�شرة العالمية. 
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الر�سم 1. الم�ساركة في �سال�سل القيمة العالمية )%(

الم�سدر:

IMF: Regional Economic Outlook Asia and Pacific (Washington, DC, 
2015), p.  75.

القيمة  العالمية  القيمة  �شال�شل  في  بالم�شاركة  ُيق�شد  مالحظة: 

المنتجة  الو�شيطة  وال�شلع  المحلية  ال�شادرات  في  الأجنبية  الم�شافة 

من  ن�شيب  �شكل  على  اأخرى،  دول  �شادرات  في  والم�شتعملة  محلًيا 

مجموع ال�شادرات الإجمالية.
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Asian Development Bank (ADB): Asian Economic Integration Report 2015: How can special economic zones catalyze economic development? (Manila, 
2015).

UNESCAP, op. cit.

The noodle bowl”, in The Economist (London), 3 Sep. 2009.

 UNESCAP, op. cit.

لالطالع على تحليل �شامل حول اأثر الجماعة القت�شادية لرابطة اأ�شيان على �شوق العمل، اأنظر:

ILO and ADB: ASEAN Community 2015: Managing integration for better jobs and shared prosperity (Bangkok, 2014).

 United Nations Economic and Social Commission for Western Asia: Arab integration: A 21st century development imperative (Beirut, 2014); “GCC
.‘common market achieves most goals’”, in The Peninsula (Doha), 9 Jan. 2015

)9

)8

)7
)6
)5

)4
)3

القليلة  العقود  في  اأي�شًا،  لعب  المنطقة  بلدان  بين  التكامل  اأن  غير 

على  تزيد  البينية  ال�شادرات  باتت  حيث  متزايدًا  دورًا  الما�شية، 

ن�شف )54 في المائة( �شادرات الإقليم الإجمالية )با�شتثناء الدول 

. كما ارتفعت 
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العربية(، بالمقارنة مع 46 في المائة في العام 2002 

تلك  اإلى مجموع  البينية  المبا�شرة  الأجنبية  ال�شتثمارات  ن�شبة  اأي�شًا 

ال�شتثمارات في اآ�شيا والمحيط الهادئ، حيث و�شلت اإلى حوالى 52 

العام  في  المائة  في   35 حوالى  مقابل   2014 العام  في  المائة  في 

المنطقة من �شال�شل  بلدان  ا�شتفادت بع�ص  اإ�شافة لذلك،   
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 .2001
القيمة العالمية لتعزيز التجارة، ول �شيما التجارة في القطع، ما زاد 

العامين  بين  ملمو�شة  ب�شورة  العالمية  القيمة  �شال�شل  في  م�شاركتها 

1995 و2012 )الر�شم 1(.

التجارة  تعزيز  في  بارًزا  دوًرا  الحرة  التجارة  اتفاقيات  لعبت  وقد 

والإقليمية.  العالمية  القيمة  �شال�شل  وتنامي  ال�شتثمارات  وا�شتقطاب 

تفا�شلية  تجارية  اتفاقية   155 من  اأكثر  ُيح�شى  الحالي،  الوقت  في 

الهادئ،  والمحيط  اآ�شيا  اإقليم  من  الأقل  على  واحد  بلد  فيها  ي�شارك 

ما اأدى اإلى تلقيبه بــ  »طبق النودل الآ�شيوي« نظًرا لطبيعة التفاقيات 

المبرمة بين   كما تهدف بع�ص التفاقيات، ل �شيما تلك 
5
المتداخلة.

مع  الروابط  تعزيز  اإلى  اآ�شيا،  وجنوب  اآ�شيا  �شرق  اآ�شيا/جنوب  �شرق 

الحرة  التجارة  اتفاقية  المثال  �شبيل  على  منها  العربية،  البلدان 

مجل�ص  بلدان  بين  الحرة  التجارة  واتفاقية  و�شنغافورة،  الأردن  بين 

في  التجارة  تغطي  والتي  و�شنغافورة،   )GCC( الخليجي  التعاون 

الإلكترونية،  والتجارة  الجمركية،  والمعامالت  والخدمات،  ال�شلع 

والتعاون القت�شادي، والم�شتريات الحكومية، وقواعد المن�شاأ وغيرها 

ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة  اتفاقية  ت�شعى  كذلك،  الأمور.  من 

)CEPA( بين الهند وجمهورية كوريا اإلى دعم النمو في الهند بحيث 

ت�شبح مركًزا لل�شناعات التحويلية يمكن فيه ل�شركات الإلكترونيات 

6
الكورية اإنتاج ال�شلع المعدة للدول العربية. 

التدابير  والقت�شادية  التجارية  التفاقيات  تجاوزت  الوقت،  ومع 

اأخرى  اأموًرا  لت�شمل  الجمركية  التعريفات  مثل  التقليدية  التجارية 

وغيرها،  الفكرية  الملكية  وحقوق  المناف�شة،  �شيا�شة  مثل  �شلة  ذات 

اأن  بيد  القادم«.  »الجيل  باتفاقيات  تعرف  التفاقيات  هذه  جعل  ما 

اأن  حيث  التفاقيات،  تلك  في  وروًدا  الأقل  الأمور  من  العمل  ق�شايا 

20 في المائة فقط من التفاقيات بين بلدان اآ�شيا والمحيط الهادئ 
)با�شتثناء الدول العربية( تتطرق اإلى ق�شايا العمل، في حين اأن الثلث 

منها تقريًبا ي�شمل موا�شيع بيئية وحوالى 70 في المائة يغطي �شوؤون 

7
المناف�شة وجميعها تقريبًا تتناول مو�شوع ت�شوية المنازعات. 

وتعتبر الجماعة القت�شادية لبلدان اأ�شيان )AEC( من بين اتفاقيات 

»الجيل القادم«. فتلك الجماعة التي تاأ�ش�شت عام 2015 تلحظ حرية 

تنقل  في  اأكبر  لحرية  اإ�شافة  وال�شتثمارات  والخدمات  ال�شلع  تنقل 

 وبدعم من الجماعة القت�شادية، تتفاو�ص الدول 
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العمالة الماهرة. 

الأع�شاء في رابطة اأ�شيان حالًيا على �شراكة اقت�شادية اإقليمية �شاملة 

الحوار  في  �شركائها  من  و6  اأ�شيان  بلدان  من   10 ت�شم   )RCEP(

ونيوزيالندا(.  كوريا  جمهورية  اليابان،  الهند،  ال�شين،  )اأ�شتراليا، 

ال�شراكة  ب�شاأن  المفاو�شات  انتهت   ،2015 الأول/اأكتوبر  ت�شرين  وفي 

القت�شادية ال�شتراتيجية للمحيط الهادئ )TPP(، والتي ت�شمنت 7 

اقت�شاديات من اإقليم اآ�شيا والمحيط الهادئ )اأ�شتراليا، بروناي دار 

بلدان  و5  وفيتنام(  �شنغافورة  نيوزيالندا،  اليابان، ماليزيا،  ال�شالم، 

والوليات  البيرو،  المك�شيك،  �شيلي،  )كندا،  الأميركيتين  اإقليم  من 

المتحدة(. وتعتبر �شراكة المحيط الهادئ من اأكثر مبادرات التكامل 

القت�شادي طموًحا في الإقليم، حيث تتجاوز �شوؤون التجارة وال�شتثمار 

التقليدية لتغطي ق�شايا عمالية وبيئية.

وفي الوقت عينه، بلغت بلدان مجل�ص التعاون الخليجي م�شتوى متقدمًا 

ال�شوق  تكامل  تعزز   ،2015 العام  وفي  القت�شادي.  التكامل  من 

الخليج.  مواطني  اأمام  جديدة  اقت�شادية  ا  فر�شً اأتاح  ما  الم�شتركة، 

والخدمات،  ال�شلع  اأمام حركة  قائمة  الحواجز  بع�ص  تبقى  بالمقابل، 

غياب  ب�شبب  التحديات  بع�ص  والبينية  الإقليمية  التجارة  وتواجه 

واإبرام اتفاقيات تجارية منف�شلة  الت�شاق في المفاو�شات الجماعية 

الخارجية  التعريفات  في  بفجوات  يت�شبب  ما  البلدان،  بع�ص  قبل  من 

9
الم�شتركة لبلدان مجل�ص التعاون. 

االأثر المحتمل على اال�صتخدام واالقت�صاد 

من ال�صراكة االقت�صادية االإقليمية ال�صاملة 

وا�صتراتيجية المحيط الهادئ والتكامل 

التجاري

ال�شاملة  الإقليمية  القت�شادية  ال�شراكة  ترّتبه  قد  الذي  الأثر  هو  ما 

وتعقيًبا  العمل؟  و�شوق  القت�شاد  على  الهادئ  المحيط  وا�شتراتيجية 

على ذلك، في حال قامت بلدان الإقليم بتو�شيع التفاقيات التجارية 

الحالية �شمن »طبق النودل الآ�شيوي« وبا�شرت بتحرير التجارة فيما 

بينها، كيف يحتمل اأن يتاأثر القت�شاد و�شوق العمل بذلك؟

للحو�شبة  القابل  العام  التوازن  بنموذج  ا�شتعانت  محاكاة  نتيجة 
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ق�صايا النوع االجتماعي. اإلى جانب المكا�شب )والخ�شائر( الكلية المحتمل اأن يرتبها تحرير التجارة على مجموع العمالة، ك�شفت 

المحاكاة بوا�شطة نموذج CGE عن ديناميكيات هامة تبرر مراعاة النوع الجتماعي في �شيا�شات ال�شتخدام وتطوير المهارات. مثاًل، في 

حين اأن تحرير التجارة �شمن �شراكة المحيط الهادئ قد يزيد من مجموع العمالة بواقع 3.3 في المائة عن خط الأ�شا�ص في العام 2030، 

ت�شل الزيادة لدى الذكور اإلى 3.7 في المائة مقابل 2.8 في المائة لالإناث. كذلك يمكن للتكامل القت�شادي بين اآ�شيا والمحيط الهادئ 

والبلدان العربية اأن يزيد مجموع العمالة في الكويت بن�شبة 7.2 في المائة، بالمقارنة مع خط الأ�شا�ص للعام 2030، غير اأن ا�شتخدام الذكور 

�شيزيد بن�شبة 8.5 في المائة مقابل 2.9 في المائة فقط لالإناث.

تطوير المهارات. يمكن للمكا�شب في ال�شتخدام اأن تتحقق ب�شورة اأ�شا�شية من الوظائف المتدنية المهارات في بع�ص البلدان. في تايلند 

مثاًل، من المتوقع اأن يوؤدي تحرير التجارة بموجب RCEP اإلى زيادة مجموع العمالة بواقع 1.5 في المائة عن خط الأ�شا�ص في العام 2030، 

غير اأن العمالة في فئة »العمال الزراعيين وغير الماهرين« �شتزيد بن�شبة 2.1 في المائة مقابل 1.3 في المائة لفئة »العاملين في الخدمات/

المحالت« و1.1 في المائة لفئة »الموظفين الإداريين«. ح�شب �شيناريو التكامل في اآ�شيا والمحيط الهادئ، من المتوقع اأن يحقق النيبال زيادة 

في مجموع العمالة ت�شل اإلى 2.3 في المائة �شنة 2030 بالمقارنة مع خط الأ�شا�ص، غير اأن هذه المكا�شب �شتقوم على زيادة 2.7 في المائة 

لفئة »العاملين في الخدمات/المحالت« و2.5 في المائة لفئة »العمال الزراعيين وغير الماهرين« و1.8 في المائة لفئة »الموظفين الإداريين«.

الخانة االأولى. اأثر التكامل التجاري على النوع االجتماعي والمهارات

)CGE(، بدا اأن تحرير وتي�شير التجارة بين بلدان RCEP من �شاأنه 

زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تلك البلدان بواقع 1.5 في 

العمالة  2030، وزيادة مجموع  العام  المائة عن خط الأ�شا�ص بحلول 

 ومن المتوقع اأن تعود 
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بواقع 0.5 في المائة )اأو 9.5 مليون وظيفة(. 

الفائدة الأكبر على بع�ص البلدان الأدنى دخاًل في رابطة اأ�شيان، حيث 

يتوقع اأن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في كمبوديا وفيتنام عن خط 

الأ�شا�ص في العام 2030 بواقع 5.5 في المائة و6.2 في المائة تباعًا، 

2.2 في المائة )230 األف وظيفة( و2.0 في  ومجموع العمالة بن�شبة 

ويتوقع   .)1 رقم  الجدول  )اأنظر  تباعًا  وظيفة(  مليون   1.3( المائة 

ا لبع�ص بلدان ال�شراكة الأعلى دخاًل اأن تح�شد فوائد اقت�شادية  اأي�شً

كبيرة؛ فابتداًء من العام 2030، من المتوقع اأن يزيد الناتج المحلي 

3.7 في  بن�شبة  الحقيقي في جمهورية كوريا وماليزيا مثاًل  الإجمالي 

مجموع  ارتفاع  مع  الأ�شا�ص،  خط  عن  تباًعا  المائة  في  و4.0  المائة 

العمالة بن�شبة 1.6 في المائة )425 األف وظيفة( في جمهورية كوريا 

و1.9 في المائة )323 األف وظيفة( في ماليزيا.

بلدان  بين  التجارة  وتي�شير  تحرير  اأن  اإلى  المحاكاة  نتائج  ت�شير  كما 

TPP �شتعود بمكا�شب كبيرة على رفاه المجتمع في البلدان الم�شاركة، 
مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2030 عن خط 

الأ�شا�ص بواقع 1.7 في المائة ومجموع العمالة بواقع 1.1 في المائة )اأو 

 كما �شتحقق ماليزيا وفيتنام مكا�شب كبرى، 
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4.9 مليون وظيفة(. 
حيث �شيزيد الناتج المحلي الإجمالي بن�شبة 7.6 في المائة �شنة 2030 

عن خط الأ�شا�ص في كال البلدين، في حين �شيزيد مجموع العمالة في 

ماليزيا بن�شبة 2.6 في المائة )اأو 452 األف وظيفة( و3.3 في المائة 

مع  بالمقارنة   ،2030 العام  بحلول  فيتنام  في  وظيفية(  مليون   2.0(

خط الأ�شا�ص.

وفي حال جرى تحرير وتي�شير التجارة بين جميع بلدان اآ�شيا والمحيط 

الناتج  زيادة  اإلى  النتائج  ت�شير  العربية(،  الدول  )با�شتثناء  الهادئ 

المائة  في   1.7 بواقع  الأ�شا�ص  خط  عن  الحقيقي  الإجمالي  المحلي 

ومجموع العمالة بواقع 0.8 في المائة �شنة 2030، في البلدان المتاحة 

الم�شتفيدين،  اأبرز  من  الباك�شتان  اأن  يبين  ال�شيناريو  وهذا  بياناتها. 

حيث �شيزيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومجموع العمالة بن�شبة 

7.9 في المائة و4.1 في المائة تباعًا عن خط الأ�شا�ص في العام 2030.

بلدان  على جميع  القت�شادي  التكامل  تعميم  في حال  لذلك،  اإ�شافة 

اإلى مكا�شب  �شيوؤدي  العربية، فذلك  والبلدان  الهادئ  والمحيط  اآ�شيا 

لإقليم  المائة  في   2.0 بن�شبة  الحقيقي  الإجمالي  المحلي  الناتج  في 

اآ�شيا والهادئ )با�شتثناء الدول العربية( و4.6 في المائة للدول العربية 

مجموع  اأن  حين  في  الأ�شا�ص،  خط  مع  بالمقارنة   ،2030 العام  في 

العمالة في بلدان اآ�شيا والهادئ المتاحة بياناتها �شيزيد بواقع 0.9 في 

الكويت  ُتعتبر  ال�شيناريو،  في ظل هذا  تباعًا.  المائة  في  و1.8  المائة 

من اأبرز الم�شتفيدين حيث �شيزيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

بواقع 20.6 في المائة ومجموع العمالة بواقع 7.2 في المائة عن خط 

الأ�شا�ص بحلول العام 2030.

اإن نموذج CGE المعتمد في هذه الن�شرة ي�شتند اإلى النموذج الم�شتعمل في المرجع ال�شابق ذكره من اإعداد منظمة العمل الدولية )ILO( وبنك التنمية الآ�شيوي )ADB(. ومن اأبرز اأوجه 

الختالف ا�شتعمال قاعدة البيانات المحدثة GTAP9 وافترا�ص وجود معرو�ص ثابت من العمالة الماهرة، مع افترا�ص مرونة موحدة لمعرو�ص العمالة من حيث الأجر الحقيقي ل�شائر فئات 

العمال. تت�شمن محاكاة RCEP تخفي�ص التعريفات الجمركية بين بلدن ال�شراكة بحلول العام 2020 بن�شبة 45.6 في المائة وتخفي�ص الحواجز غير الجمركية والتكاليف التجارية الثابتة 

بن�شبة 36 في المائة لقطاعات ال�شلع وبن�شبة 27.7 في المائة لقطاعات الخدمات. لمزيد من التفا�شيل، اأنظر:

F. Zhai: Modelling results of deeper trade integration in Asia and the Pacific and the Arab States (Bangkok, ILO, forthcoming).

تت�شمن محاكاة TPP تخفي�ص التعريفات الجمركية بين بلدان ال�شراكة بحلول العام 2020 بن�شبة %58.7 وتخفي�ص الحواجز غير الجمركية والتكاليف التجارية الثابتة بن�شبة 53 في المائة. )11

)10
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يح�شب كالناتج الفعلي للعامل الواحد، وفًقا لتعادل القوة ال�شرائية، بال�شتناد اإلى المراجع التالية:

ILO Research Department: Trends Econometric Models, Nov. 2015.
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التو�صيات

اأبرز  من  التجارة  تعتبر  وال�سناعة.  العمالة  �سيا�سات  بين  االت�ساق 

والمحيط  اآ�شيا  اقت�شاديات  من  العديد  في  والتنمية  النمو  محركات 

 2008-2009 اإليها الأزمة القت�شادية العالمية لعام  اأ�شف  الهادئ. 

لالتحاد  المتقدمة  القت�شادات  في  الطلب  انهيار  اإلى  اأدت  التي 

اآ�شيا  اإقليم  البينية في  التجارة  المتحدة، ما عزز  والوليات  الأوروبي 

وبطء  الأوروبي  التحاد  في  الركود  ا�شتمرار  ومع  الهادئ.  والمحيط 

النتعا�ص في الوليات المتحدة، من المتوقع اأن تزداد اأهمية التجارة 

البينية ب�شورة اأكبر في ال�شنوات المقبلة.

هذه  على  بظالله  يطرح  ال�شين  في  النمو  وتيرة  تباطوؤ  اأن  غير 

التوقعات. على بلدان الإقليم التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على �شادراتها 

ما  القت�شادي،  التوازن  ت�شحيح  �شيا�شاتها  �شلب  في  ت�شع  اأن  للنمو 

اأجل تحقيق  والمداخيل، من  الأجور  بتعزيز  �شيا�شات كفيلة  ي�شتدعي 

نمو يكون اأكثر توازًنا بين ال�شادرات وال�شتهالك المحلي وال�شتثمار 

في الإنتاج.

خدمة  في  التجارة  لو�شع  ت�شعى  التي  دخاًل  الأدنى  للبلدان  وبالن�شبة 

التنمية والوظائف الالئقة، فاإن الم�شاعي التي تبذلها ال�شين لت�شحيح 

الخلل في اقت�شادها والبتعاد عن ال�شادرات وال�شتثمار باتجاه المزيد 

ا �شانحة لدعم ال�شناعة.  من ال�شتهالك والخدمات، اإنما تقدم فر�شً

ومن �شبل ال�شتفادة من تلك الفر�ص، اعتماد �شيا�شات مالئمة تنظم 

المهارات.  لتطوير  �شيا�شات  وال�شناعة وتكون مت�شقة مع  ال�شتخدام 

9.2 على وجه التحديد الحاجة  يلحظ هدف التنمية الم�شتدامة رقم 

اإلى »تعزيز الت�شنيع ال�شامل للجميع والم�شتدام، وتحقيق زيادة كبيرة 

بحلول عام 2030 في ح�شة ال�شناعة في العمالة وفي الناتج المحلي 

الوطنية، وم�شاعفة ح�شتها في  الظروف  يتما�شى مع  بما  الإجمالي، 

اأقل البلدان نموًا.«

لقد  العالمية.  االإمداد  �سال�سل  في حوكمة  الق�سور  اأوجه  ت�سحيح 

العالمية  القيمة  �شال�شل  في  م�شاهمته  المنطقة  بلدان  من  عدد  رفع 

)GVC(، ما عاد بمكا�شب عدة منها زيادة الإيرادات من العمالت 

موا�شلة  اأجل  ومن  المهارات.  وترفيع  التكنولوجيا،  ونقل  الأجنبية، 

مت�شقة  ا�شتثمارات  توظيف  من  بد  ل  ال�شال�شل،  تلك  في  الم�شاركة 

ول  البلدان،  لجميع  �شعوبات  يطرح  ما  القيمة،  �شل�شلة  على  لالرتقاء 

�شيما تلك الراغبة في التغلب على »فخ الدخل المتو�شط«.

اأكبر من �شل�شلة القيمة يقت�شي التركيز على  فال�شتحواذ على ح�شة 

زيادة اإنتاجية القوى العاملة. ومع العلم اأن بلدان الإقليم �شجلت نمًوا 

جيًدا لإنتاجية العمالة فيها على مدى ال�شنوات الما�شية، ل يتجاوز ناتج 

 في الوقت 
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العامل الواحد ربع الناتج الم�شجل في اأميركا ال�شمالية. 

تح�ّشن  من  اأنف�شهم  العمال  ا�شتفادة  على  الحر�ص  اأجل  من  عينه، 

الإنتاجية  بين  الترابط  لتح�شين  الجهود  بذل  من  بد  ل  اإنتاجيتهم، 

الأدنى  الحد  اآليات  ودعم  الجماعية  المفاو�شة  خالل  من  والأجور 

لالأجور.

ق�شايا  غابت  لقد  التجارية.  االتفاقيات  في  العمل  اأحكام  ت�سمين 

العمل عن عدد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفاقيات القت�شادية 

يمكن  ال�شدد،  هذا  في  الهادئ.  والمحيط  اآ�شيا  اإقليم  في  المبرمة 

الم�شاركة  البلدان  تدعو  التي  الهادئ  المحيط  �شراكة  من  ال�شتفادة 

على  للحر�ص  العمل،  في  الأ�شا�شية  والحقوق  بالمبادئ  التقيد  اإلى 

ت�شمين الق�شايا العمالية في التفاقيات الم�شتقبلية، ل �شيما واأن عدًدا 

كوريا،  جمهورية  اإندوني�شيا،  )مثل  الهادئ  والمحيط  اآ�شيا  بلدان  من 

الفيليبين، تايلند( قد اأعربت عن نيتها الن�شمام اإلى ال�شراكة، ومن 

المتوقع اأن تحذو بلدان اأخرى حذوها في ال�شنوات المقبلة. وف�شاًل عن 

التاأثير في م�شمون التفاقيات التجارية والقت�شادية الم�شتقبلية، من 

المتوقع اأن توؤثر �شراكة المحيط الهادئ على �شال�شل القيمة العالمية 

ومعايير  ظروف  على  اأكبر  ب�شورة  التركيز  احتمال  مع  الإقليم،  في 

قبل  من  الأ�شا�شية  التفاقيات  على  الم�شادقة  وت�شريع  فيها  العمل 

بلدان الإقليم.

موا�سلة الجهود لتعزيز الحماية االجتماعية. من المتوقع ان تتاأثر 

�شراكة  فيها  بما  الإقليمي،  التكامل  بمبادرات  الإقليمية  العمل  �شوق 

RCEP، في حال اإبرامها، و�شراكة TPP، عند دخولها حيز التنفيذ. 
ففي حين يتوقع اأن ت�شتفيد البلدان الم�شاركة من حيث مجموع الإنتاج 

في  العاملون  ي�شتفيد  �شوف  الوطني  القت�شاد  �شعيد  على  والعمالة، 

التناف�شية  غير  القطاعات  �شتتعر�ص  حين  في  التناف�شية  القطاعات 

ل�شتنزاف الوظائف فيها. اإ�شافة لذلك، ونتيجة تحويل التجارة، يتوقع 

اأن تتكبد البلدان غير الم�شاركة في اآليات التكامل الإقليمي خ�شائر في 

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومجموع العمالة. مثاًل، يتوقع للناتج 

بلدان  وهما  وتايلند،  كوريا  جمهورية  في  الحقيقي  الإجمالي  المحلي 

خارج �شراكة TPP، اأن يتراجع بواقع 0.6 في المائة عن خط الأ�شا�ص 

بواقع  تايلند  العمالة في  2030، في حين �شوف يتراجع مجموع  �شنة 

0.4 في المائة.
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RCEP وو�شعت مو�شع التنفيذ، من  اأبرمت �شراكة  كذلك، في حال 

المتوقع اأن تواجه البلدان غير الم�شاركة، بما فيها بلدان جنوب اآ�شيا 

والبلدان العربية، خ�شائر اقت�شادية وخ�شائر في الوظائف بالمقارنة 

مع خط الأ�شا�ص. مثاًل، في حال اإبرام تلك ال�شراكة وتنفيذ الإجراءات 

التجارية التي تلحظها، في العام 2030 يتوقع ان يتراجع الناتج المحلي 

الإجمالي الحقيقي ومجموع العمالة في النيبال )خارج ال�شراكة( عن 

وتقلبات  تباعًا.  المائة  في  و0.5  المائة  في   0.1 بواقع  الأ�شا�ص  خط 

في  الم�شاركة  وغير  الم�شاركة  البلدان  في  الحا�شلة  العمل  �شوق 

مبادرات التكامل الإقليمي اإنما تبرز الحاجة الملحة لموا�شلة الجهود 

اأر�شيات محددة  ل�شتحداث  كافة،  الهادئ  والمحيط  اآ�شيا  بلدان  في 

وطنًيا للحماية الجتماعية، وتو�شيع نطاق ال�شمان الجتماعي تغطيًة 

وجودًة بحيث ي�شمل العمال المهاجرين اأي�شًا.

التجارية  التفاقيات  و�شعت  كلما  الجن�سين.  بين  الم�ساواة  تعزيز 

مو�شع التنفيذ وحققت مبادرات التكامل الإقليمي تقدًما، كلما �شتحتاج 

بلدان المنطقة اإلى اإجراء تقييم دقيق للتبعات على كال الجن�شين في 

والنهو�ص  التباين  من  للحد  مالئمة  �شيا�شات  وت�شميم  العمل،  �شوق 

جنوب  في  المو�شوع  هذا  اأهمية  وتزداد  الجن�شين.  بين  بالم�شاواة 

اآ�شيا والبلدان العربية على وجه الخ�شو�ص، حيث معدل الم�شاركة في 

القوى العاملة من الأكثر تبايًنا بين الجن�شين في العالم )الر�شم 2(.

التجارة  لتحرير  المتوقع  من  المهارات.  ترفيع  اأجل  من  الدعم 

والتكامل الإقليمي اإحداث تغيرات هيكلية وتحولت جذرية في الطلب 

مكا�شب  البلدان  بع�ص  تحقق  قد  الخ�شو�ص،  وجه  على  المهن.  على 

في  الوظائف  فيها  بما  فيها،  المهارات  المتدنية  الوظائف  جراء  من 

من  الهيكلية  التحولت  ت�شهيل  اأجل  فمن  النظامي.  غير  القت�شاد 

الأن�شطة الأقل اإنتاجية اإلى تلك الأكثر اإنتاجية، ومن اأجل دعم عملية 

ترفيع المهارات، على بلدان اآ�شيا والمحيط الهادئ اإجراء ال�شتثمارات 

المالئمة في تطوير المهارات والتدريب. فهذه المناطق ت�شهد معدلت 

اإلى  الو�شول  تح�شين  خالل  ومن  ال�شباب.  �شفوف  في  عالية  بطالة 

التعليم والتدريب المهني والنهو�ص بنوعيته من اأجل تلبية الطلب في 

القطاع ال�شناعي، ومن خالل تعزيز �شيا�شات وموؤ�ش�شات �شوق العمل 

من اأجل تهيئة ال�شباب ل�شوق العمل، يمكن تحقيق مك�شبين: )1( رفع 

التحدي الذي تطرحه بطالة ال�شباب، بالتزامن مع )2( ال�شتثمار في 

التحول نحو ن�شاطات اأكثر اإنتاجية واأعلى قيمة م�شافة.

الر�سم 2. الفجوة بين الجن�سين من حيث م�ساركة القوى 

العاملة، 2015 )نقطة مئوية(

0102030405060
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الجدول رقم 1.  التغيرات في الناتج المحلي االإجمالي الحقيقي ومجموع العمالة �سنة 2030 بالمقارنة مع خط االأ�سا�س ح�سب 

عدة �سيناريوهات )%(

مالحظة: �شيناريو RCEP ي�شير اإلى تحرير وتي�شير التجارة بين بلدان ال�شراكة القت�شادية الإقليمية ال�شاملة، �شيناريو TPP ي�شير اإلى تحرير وتي�شير التجارة بين بلدان �شراكة 

المحيط الهادئ؛ APFTA ي�شير اإلى تحرير وتي�شير التجارة بين جميع بلدان اآ�شيا والمحيط الهادئ؛ APARFTA ي�شير اإلى تحرير وتي�شير التجارة بين جميع بلدان اآ�شيا والمحيط 

الهادئ والدول العربية.

.F. Zhai الم�سدر: تقديرات منظمة العمل الدولية بال�شتناد اإلى المرجع ال�شابق ذكره من اإعداد

RCEPTPPAPFTAAPARFTA

ASEAN

1.90.92.31.91.80.81.90.9

5.52.2-2.0-0.35.42.15.52.1

0.41.3-0.2-0.10.41.40.51.4

4.01.97.62.64.32.46.02.8

2.00.6-0.2-0.12.00.62.30.7

1.00.12.30.31.50.23.00.2

2.51.5-0.6-0.42.81.83.32.0

6.22.07.63.36.32.16.72.2

RCEP

0.40.10.50.10.50.20.60.2

0.50.4-0.2-0.10.60.40.80.5

2.50.2-0.1-0.12.50.23.00.4

2.60.43.30.52.70.42.80.5

3.71.6-0.60.03.91.64.31.7

0.90.43.11.11.10.51.40.5

-0.1-0.1-0.3-0.24.41.84.62.0

-0.40.0-0.2-0.1-0.40.05.11.2

-0.1-0.50.10.03.82.33.82.3

-0.1-0.10.0-0.17.94.19.14.7

0.10.00.0-0.14.61.65.01.8

0.10.2-0.4-0.10.00.25.63.5

0.80.4-1.9-0.50.30.320.67.2

-0.9-0.2-0.3-0.3-0.9-0.21.13.7

-0.2-0.1-0.5-0.4-0.20.02.62.2

-0.30.1-0.7-0.2-0.30.11.52.0

TPP

0.00.03.20.90.00.00.00.0

0.00.00.70.40.10.00.10.0

0.00.05.72.50.00.00.00.0

-0.10.00.40.2-0.10.0-0.10.0

0.00.00.60.10.00.00.00.0

يتحّمل الموؤلفون وحدهم م�شوؤولية اأي اآراء مطروحة. ل ي�شكل هذا الإ�شدار تاأييًدا لأي راأي من الآراء المطروحة اأو المنتجات اأو العمليات اأو 

الإ�شارات الجغرافية من جانب منظمة العمل الدولية.

مكتب منظمة العمل الدولية االإقليمي للدول العربية

مركز اأري�شكو، �شارع ج�شتنيان، القنطاري

�ص.ب.: 4088-11، ريا�ص ال�شلح، 

2150-1107 بيروت، لبنان
هاتف: 9611752400+   فاك�ص: 9611752405+ 

beirut@ilo.org :البريد الإلكتروني

www.ilo.org/beirut

مكتب منظمة العمل الدولية االإقليمي الآ�سيا والمحيط الهادئ

مبنى الأمم المّتحدة 

جاّدة راجدامنيم نوك

بانكوك 10200، تايلندا

هاتف: 6622881234+   فاك�ص: 66228801735+ 

BANGKOK@ilo.org :البريد الإلكتروني

www.ilo.org/asia


