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ACF  المؤسسة االسترالية للحفاظ على البيئة  
ACODE   وغنداأ(ائتالف أنصار التنمية والبيئة(  
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ACTU  المجلس األسترالي لنقابات العمال  
AfDB  مصرف التنمية األفريقي  

ALMP  سياسات سوق العمل النشطة  
BAU  العمل آالمعتاد  
BIR  تب الدولي إلعادة التدويرالمك  
CBI  االتحاد العام للصناعة في بريطانيا  

CCAP  مشروع التكيف مع تغير المناخ  
CCS  التقاط الكربون وتخزينه  

CCICED  مجلس الصين للتعاون الدولي بشأن البيئة والتنمية  
CEDEFOP  المرآز األوروبي لتطوير التدريب المهني  

CEPAL  ريكا الالتينية والكاريبياللجنة االقتصادية ألم  
CGE  )التوازن العام القابل للحوسبة) نموذج  
CHP  دمج الحرارة والطاقة  

COSATU  مؤتمر نقابات عمال جنوب أفريقيا  
CRGE  إثيوبيا( مبادرة االقتصاد األخضر المقاوم لتغير المناخ(  

CSP  رآّزةطاقة شمسية م  
EASHW   والصحة في العملالوآالة األوروبية المعنية بالسالمة  

EC  المفوضية األوروبية  
ECLAC  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

EEA  الوآالة األوروبية للبيئة  
EGSS  قطاع السلع والخدمات البيئية  

EIIP  برامج االستثمار آثيف العمالة  
EPWP   جنوب أفريقيا(برامج األشغال العامة الموسعة(  
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EU  االتحاد األوروبي  
FAO   الفاو(منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة(  
FTE  مساٍو للدوام الكامل/ مكافئ للدوام الكامل  

GCN  الشبكة العالمية للمناخ  
GDP  يالناتج المحلي اإلجمال  
GEF  المرفق العالمي للبيئة  
GEL  )الروابط االقتصادية العالمية) نموذج  

GESS  موريشيوس(ية بدعم المنشآت الخضراء الخدمة المعن(  
GGKP  منصة المعارف بشأن النمو األخضر  

GHG  غاز الدفيئة  
GRID  قاعدة بيانات الموارد العالمية  
GTC   بنغالديش(مراآز التكنولوجيا الخضراء(  

IBAMA   البرازيل(المعهد المعني بالبيئة والموارد الطبيعية المتجددة(  
ICC  ليةغرفة التجارة الدو  

ICLS  المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل  
IDCOL  الشرآة المحدودة لتطوير البنية التحتية  

IEA  الوآالة الدولية للطاقة  
IEEP  المعهد الخاص بالسياسة البيئية األوروبية  
IFAD  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  

IFOAM  االتحاد الدولي لحرآات الزراعة العضوية  
IIED  معهد الدولي للبيئة والتنميةال  
IILS  المعهد الدولي للدراسات العمالية  
IISD  المعهد الدولي للتنمية المستدامة  
ILO  مكتب العمل الدولي/ منظمة العمل الدولية  
ILS  معايير العمل الدولية  

IMF  صندوق النقد الدولي  
INSS   البرازيل(المعهد الوطني للضمان االجتماعي(  
IOE  مة الدولية ألصحاب العملالمنظ  

IPCC  الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ  
IRENA  الوآالة الدولية للطاقة المتجددة  

ITC  مرآز التجارة الدولية  
ITUC  االتحاد الدولي لنقابات العمال  

LECRDS  المناخ استراتيجيات التنمية القائمة على تخفيض معدالت انبعاث الكربون والتكيف مع تغير  
MBI  أداة قائمة على السوق  
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MDGs  لأللفية ةاإلنمائي األهداف  
MGNREGA   الهند(قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الريفية(  

MNE  منشأة متعددة الجنسية  
MOHRSS   الصين(وزارة الموارد البشرية والضمان االجتماعي(  

NAPA  برنامج العمل الوطني للتكيف  
NAPCC  الهند(طة العمل الوطنية بشأن تغير المناخ خ(  

NDRC   الصين(اللجنة الوطنية المعنية بالتنمية واإلصالح(  
NGO  منظمة غير حكومية  

NHREP   سري النكا(السياسة الوطنية المعنية بالموارد البشرية والعمالة(  
NOGAMU  الحرآة الوطنية بشأن الزراعة العضوية في أوغندا  

NTVQ  التقنية والمهنية على المستوى الوطني المؤهالت  
NVQ  المؤهالت المهنية على المستوى الوطني  

OECD  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  
OSH  السالمة والصحة المهنيتان  

PAGE  شراآة العمل بشأن االقتصاد األخضر  
PEI  البيئة -  مبادرة الفقر  

PSNP  إثيوبيا( ةبرنامج شبكات األمان المنتج(  
PV  آهربائي ضوئي  

PWP  برامج األشغال العامة  
REDD  خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات  

SCORE   برنامج تابع لمنظمة العمل الدولية(برنامج استدامة المنشآت المسؤولة والقادرة على التنافس(  
SCPL   شرآةSociedad Cooperativa Popular Limitida de Comodoro Rivadavia 

  )األرجنتين(
SEEA  نظام الحسابات البيئية واالقتصادية  

SETAC  جمعية علم السميات البيئية والكيمياء  
SHS   بالطاقة الشمسيةالمنازل نظام تدفئة  

SMEs  المنشآت الصغيرة والمتوسطة  
SNA  القومية/ نظام الحسابات الوطنية  

STEM  )والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتفي العلوم ) المهارات  
SVTC  تحالف وادي السيليكون للسموم  

UN  األمم المتحدة  
UNCED  مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية  
UNCSD  مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة  

UN-DESA  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة  
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UNDP  نامج األمم المتحدة اإلنمائيبر  
UNEP  برنامج األمم المتحدة للبيئة  

UNFCCC  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  
UNHCR  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  
UNICA  الرابطة البرازيلية لصناعة قصب السكر  
UNIDO   واليونيد(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية(  

UNITAR   اليونيتار(معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث(  
UNRISD  معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية  

USBLS  مكتب الواليات المتحدة إلحصاءات العمل  
WAVES  الخدمات المعنية باحتساب الثروات وتقييم النظام اإليكولوجي  

WCI  المعهد العالمي للفحم  
WEF   االقتصادي العالميالمنتدى  
WIBI  التأمين القائم على مؤشر الطقس  

WIEGO  شبكة التنظيم والعولمة الخاصة بالنساء في االقتصاد غير المنظم  
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يق تحق: وهما ،نالقرن الحادي والعشرو يتسم بهاالتي  المهمةيتناول هذا التقرير تحديين من التحديات 
وال يبّين التقرير أّن التحديين . ةواقع حقيقة العمل الالئق للجميع إلى توفير ةاالستدامة البيئية وتحويل رؤي

أنهما مترابطان على نحو وثيق وينبغي التصدي لهما  يبين أيضًا ان على حد سواء فحسب، بلن ملّحيالمطروح
المنشآت وأسواق العمل أن  يقتضيان منير المناخ ما فتئا أّن التدهور البيئي وتغومما ال شك فيه . آٍن واحدفي 

لم يشارك عالم ما  أّنه من غير الممكن التوصل إلى اقتصادات مستدامة بيئيًا بيد. تتفاعل وتتكيف مع هذا الوضع
 .في سبيل ذلك العمل على نحو نشط

التنمية  من دعائمتين دعامتين منفصلآمسألتي البيئة والتنمية االجتماعية  يجب بعد اآلن معالجةو
وهذا النهج المتكامل يحّول الزخم الرامي إلى تحقيق االستدامة . ًاوثيق ترابطًان يمترابط آبعدينالمستدامة، بل 

تحقيق اإلدماج االجتماعي والحد يجري وظائف أآثر وأفضل و حيث تستحدثالبيئية إلى سبيل يعتد به للتنمية، 
، لكنها تتطلب سياسات خاصة بكل بلد، من شأنها أن أمر ممكنإيجابية تائج تحقيق ن البديهي أنمن و. من الفقر

من خالل إدماج العناصر البيئية واالجتماعية وعناصر العمل  ، وذلكتقتنص الفرص وتتصدى للتحديات المحددة
يق تحقلفرص أآبر ال قد تكونفي الواقع، و. الالئق وضمان انتقال سلس وعادل إلى االقتصادات المستدامة

 .في البلدان النامية واالقتصادات الناشئة موجودةالمكاسب 

اتباع سياسة تغيير جذري والتخلي عن سيناريو  داعتما بإلحاحاآلن أن من الضروري من البديهي بات و
الدولية، ومن بينها منظمة  المؤسسات السياسيةومعظم ". الحقًا النمو أوًال والتنظيف" العمل آالمعتاد وفق مقولة

تعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، دعت بشكل ملح إلى تغيير ال
بشأن التنمية  ٢٠١٢مؤتمر األمم المتحدة لعام  في حصيلةوضع نهج متكامل  ة إلىجالحاآما وردت . االتجاه في

عتباره هدفًا مرآزيًا ومحفزًا للتنمية المستدامة شدد آذلك على العمل الالئق با الذي، )٢٠+ ريو(المستدامة 
 .بيئيًاوالقتصاد أآثر استدامة 

التنمية تحقيق تاريخ حافل من االلتزام النشط والدعم في سبيل العمل الدولية وهيئاتها المكونة منظمة ول
ة فرصة هامة بشكل وهذا التشديد الجديد من جانب المجتمع الدولي يوفر أمام منظمة العمل الدولي. المستدامة

ويمكن للهيئات . خاص بغية المضي قدمًا في مهمتها والمساهمة في الوقت نفسه في االقتصادات المستدامة بيئيًا
مستدامة من اإلنتاج  أنماطالتغيير الهيكلي نحو  عمليةالزخم في هذا  تستند إلىالمكونة لمنظمة العمل الدولية أن 

مالة الجيدة على نطاق واسع وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية المالئمة واالستهالك لصالح استحداث فرص الع
 .بسواء سواء الغدوالمضي قدمًا في اإلدماج االجتماعي وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية لصالح أجيال اليوم و

 االستدامة البيئية والعمل الالئق  - ١

  ورةضربات جعل االقتصاد مستدامًا بيئيًا لم يعد خيارًا بل 
ال يشكل االقتصاد األآثر مؤاتاة للبيئة، آوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، خيارًا للمنشآت المستدامة 

ندرة المياه من  اعفومن شأن تزايد استخدام الموارد الطبيعية والتلوث أن يضا. سواق العمل بل ضرورة لهاألو
بل ال يمكن  -ال يطاق ئي وتغير المناخ على مستوى في فقدان التنوع األحياا سّرعوالتربة الخصبة وأن يالعذبة 
واإلفراط في استخدام الموارد الطبيعية، من قبيل الغابات والثروة السمكية والمياه النظيفة، وارتفاع . تدارآه

آوآبنا على  ما فتئت تتزايد بما يفوق طاقةمعدالت التلوث، بما في ذلك انبعاثات غازات الدفيئة، آلها عوامل 
الكثير من المكاسب  بأن يحطموالضرر الذي يلحقه التدهور البيئي باالقتصادات والمجتمع لهو آفيل . لالتحم

تغير المناخ، مثل من والقطاعات األشد تضررًا . لعقود الماضيةفي التنمية والحد من الفقر خالل ا المحققة
 .شخصمليار  بأشواط علىالزراعة والحراجة ومصائد األسماك، تستخدم ما يزيد 
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  اإلنتاج االقتصاديالتدهور البيئي يتهدد 
تؤآد االستنتاجات التي  ،التي يضطلع بها المعهد الدولي للدراسات العمالية عملية استخالص النماذج،

أّن االنبعاثات األآثر آثافة لغازات الدفيئة في الغالف الجوي من شأنها  :خرجت بها عمليات تقييم أخرى ومفادها
نموذج  يتوقعوعلى وجه الخصوص، . الكليةومستويات اإلنتاجية  اإلنتاج االقتصادي آثرأآثر فأ تكبحأن 

 ٢٠٣٠مستويات اإلنتاجية في عام  تنخفضالروابط االقتصادية العالمية للمعهد الدولي للدراسات العمالية بأن 
إذا بقي  ٢٠٥٠عام  فيالمائة أدنى  في ٧٫٢ المائة أدنى مما هي عليه اليوم، وإلى نسبة في ٢٫٤ إلى نسبة

أن تكون على صلة بتغير  يحتملالظواهر المناخية الشديدة التي  أناليوم نشهد بل بتنا  .الوضع على حاله
المتحدة، تسبب  الوالياتففي نيو أورلينز في . المناخ، تفضي إلى خسائر مباشرة في الوظائف والمداخيل

، علمًا أّن النساء األمريكيات المتحدرات من أصل ٢٠٠٥وظيفة عام  ٤٠٠٠٠فقدان قرابة ب" آاترينا"اإلعصار 
 المنشآت آالفإلى توقف عمل مئات " سيدر"وفي بنغالديش، أدى إعصار . أفريقي آّن األآثر تضررًا

 .وظيفة ٥٦٧٠٠٠ مما ألحق الضرر بزهاءالصغيرة، 

 غير المذللة تزيد من تعقّد التحديات االجتماعية 
  التحديات البيئية تذليل

، إلى جانب التعليم )سيما في صفوف الشباب ال(، مثل البطالة غير المذللةالتحديات االجتماعية إّن 
وال يزال فقر العاملين . أآثر تعقيدًا التحديات البيئية تذليل تجعلوالصحة والصرف الصحي والبنية التحتية، 

 استشراء االفتقارالعالم، في حين أّن الوظائف يؤثران على مئات الماليين من الناس في آافة أنحاء سوء نوعية و
وفي حين . إلى الحماية االجتماعية األساسية يزيد من استضعاف الكثيرين في وجه الصدمات البيئية واالقتصادية

التصدي لها معًا يمكن أن يؤدي إلى حصائل التكاتف في تبدو التحديات البيئية واالجتماعية مثبطة للهمم، فإّن 
االستثمار في البنية  لن يكون من شأنعلى سبيل المثال، و. لتنميةلصالح اث أوجه تآزر قوية إيجابية وأن يستحد

األراضي  يستصلحعمل والأن يوّلد فرص في األرياف، التحتية إلدارة المياه وفي الحماية االجتماعية 
اجية الزراعية د اإلنتزييالمداخيل و أن يحفزآذلك  سيكون من شأنه، بل فحسب ومستجمعات مياه األمطار

 . ن المقاومة في وجه تغير المناخويحّس

  محرآًا يمكن أن يشكل المزيد من االستدامة البيئية
  لالستثمار والنمو االقتصادي وخلق الوظائف
واللوائح  قبيل األدوات القائمة على السوق أدوات السياسة العامة، من تستطيع الحكومات، إذا جمعت بين

واستثارة الوعي، أن تدعم المنشآت وأن تستحدث بيئة مؤاتية تعزز  المشترياتات سياسواالستثمار العام و
في مكان العمل، واالستثمارات في منتجات وخدمات جديدة مؤاتية للبيئة وخلق  خضراءاعتماد ممارسات 

ول على تح يقومسيما عندما  غير أّن االنتقال ينطوي صراحة على خسائر ومكاسب في العمالة، ال. الوظائف
 .لشرآات أو القطاعات أو البلدانلكبرى افي نموذج التنمية االقتصادية  شامل

  سوق العمل أمٌر حاسم اتإدراك دينامي
حجم الطلب واالستثمار وأثر التجارة برهن  ،"التخضير"عدد الوظائف المستحدثة في آافة مراحل عملية 

 .تغيير عملهمإلى  سيضطرونعدد العمال الذين  ويعادل مجموع المكاسب والخسائر اإلجمالية. ومرونة العمالة
هذه  الوظائفعلى التفاعل المعقد القائم بين تدفقات تتوقف لعمالة األثر الكمي العام على اإيجابية أو سلبية و

 .ومزيج السياسات العامة

اعات وهناك ثمانية قط. محددًا مهمًا لحصائل العمالة بعينه،القطاعي القتصاد وطني  الترآيبيعتبر و
معنية بشكل خاص بسبب اعتمادها على الموارد الطبيعية والمناخ واستهالآها الكبير للموارد والدور الذي 

الزراعة، الحراجة، مصائد األسماك، : وهذه القطاعات هي التالية. األساسية اتمن الملوث هاصفبوتضطلع به 
وتستخدم هذه القطاعات فيما بينها نصف . النقل ،بناءالموارد، إعادة التدوير، ال ةآثيف الصناعة التحويليةالطاقة، 

وفقدان الوظائف من " التخضير"وعلى مستوى المنشأة، من الممكن تخفيف تكاليف . عدد اليد العاملة في العالم
الفعالية وأّن  من حيثوقد أظهرت دراسات عديدة أّنه من الممكن تحقيق مكاسب أساسية . خالل تحسين اإلنتاجية

 .اليوم السائدة سعاراألتكنولوجيا وال نظرًا إلىمجدية من حيث التكلفة  باتت القطاعاتن تلك العديد م
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وال يمكن أن تتسبب عمليات االنتقال بتحوالت في المستوى العام للعمالة وتشكيلها فحسب، بل يمكنها أن 
ير، شأنها شأن ظروف تغات العديد من المهن آخذة في الومضمون العمل وسم. تؤثر على نوعية العمالة آذلك

 خالل العمليةوال يكفي للوظائف المستحدثة . والممارسات الحديثة العملياتالعمل، وذلك نتيجة التكنولوجيات و
أن توفر مداخيل وحماية أن تكون منتجة وأن تكون مؤاتية للبيئة فحسب، بل ينبغي لها أن تكون الئقة أيضًا، أي 

 .في القرارات التي ستؤثر على حياتهم رأيهملعمال وأن تمكنهم من إبداء أن تحترم حقوق اة مناسبة واجتماعي

  الدروس المستخلصة: اقتناص الفرص  - ٢
  من الخبرة الدولية

توليد ) ١: (لبيئة يقدم فرصًا مهمة للتنمية االجتماعية، هيل إّن االنتقال إلى اقتصاد مستدام وأآثر مؤاتاة
 .اإلدماج االجتماعي على نطاق واسع) ٣(طائفة واسعة من الوظائف؛ تحسين نوعية ) ٢(المزيد من الوظائف؛ 

 توليد المزيد من الوظائف  - ١

 السياسة البيئية  لتدابير الصافيمعظم دراسات التأثير 
  ، تراه إيجابيًاعلى العمالة

لة العماصافي في  يعتد بهامكاسب  دراسة عالمية وإقليمية وقطرية أن ٢٤مؤخرًا  تناولوجد استعراض 
تكون المكاسب أعلى في االقتصادات الناشئة والبلدان النامية منها في البلدان  قدو. أو يمكن تحقيقهاقد تحققت 
وباستكمال اإلصالح البيئي مع السياسات االجتماعية وسياسات سوق العمل، من الممكن التعويض . الصناعية

لبيئة أن يفضي إلى مكاسب صافية اد أآثر مالءمة لومن شأن اقتص .عن اآلثار السلبية المحتملة لهذه اإلصالحات
يمكن للتدابير  تفيد أنه وتتمشى هذه االستنتاجات مع فرضية الربح المزدوج، التي. مليون وظيفة ٦٠تصل إلى 

 .وتحسينات بيئية في الوقت نفسه) سيما مكاسب في العمالة ال(السياسية أن تحقق منافع اقتصادية 

إنتاج سلع وخدمات  ن فرص العمل في اقتصاد أآثر مالءمة للبيئة في مجالوسيتم استحداث المزيد م
إلى أن تتمتع بمؤهالت أآثر تنزع هذه الوظائف  البراهين محدودة، إال أنها ترى أّن وبالرغم من أّن. خضراء

وعلى  .وأن تكون أآثر أمنًا وتحظى بأجور أفضل مقارنة مع الوظائف في القطاعات المماثلة أو الشبيهة لها
سبيل المثال، توصل تقييم أجري على طائفة واسعة من الوظائف الخضراء في الواليات المتحدة إلى استنتاج 
مفاده أّن تلك الوظائف تقاَرن على نحو إيجابي مع وظائف غير خضراء في قطاعات شبيهة من حيث مستوى 

نيا أّن نوعية الوظائف الجديدة المتعلقة آما وجدت أبحاث أجريت في الصين وألمانيا واسبا. المهارات واألجور
 .هي جيدة ،بالطاقة المتجددة

 تحسين نوعية الوظائف الموجودة  - ٢

 ال غنى عن قوى عاملة تتحلى بالمهارة والمؤهالت والحماس
  إلحراز أداء بيئي أفضل

خالل  في عدد من القطاعات االقتصادية، هناك فرص آبيرة وبالتالي ضرورة لزيادة نوعية العمل من
تحسين ظروف العمل وتوفير سالمة وصحة مهنيتين أفضل ومداخيل أعلى بغية الوصول إلى اقتصاد أآثر 

النفايات وتدويرها وقطاع البناء، على من  والتخلصالزراعة قطاعات وفي هذا الصدد، تبرز . استدامة بيئيًا
 .ينات الالزمةالرغم من اختالف األسباب وتباين الخيارات الرامية إلى تحقيق التحس

قوى عاملة تتجاوز مليار شخص، وهو  حيث توجدصاحب العمل األآبر في العالم،  الزراعة وتعتبر
والزراعة هي . ومن أآثر القطاعات انبعاثًا لغازات الدفيئة ،القطاع الذي يعتمد عليه معظم الفقراء في العالم

لى جانب آونها سببًا رئيسيًا في تردي التربة وفقدان وملوث آبير لها، إ) في المائة ٧٠(المستخدم األآبر للمياه 
لتدريب قوي وترى البينات أّنه يمكن التصدي لهذه التحديات البيئية، إذا آان هناك دافع . التنوع األحيائي

السياسة  برامجومن شأن . المزارعين وتقديم الدعم لهم في اعتماد أساليب زراعية منتجة أقل تأثيرًا على البيئة
وتنمية المنشآت وتطوير سالسل القيم والتنظيم  بالمهاراتمة المعنية بالزراعة المستدامة، بما فيها االرتقاء العا

سيما  واالستثمارات في الحماية االجتماعية والبنية التحتية، أن توّلد زيادات آبيرة في الحصائل والمداخيل، ال
 .صغار المزارعين في البلدان النامية فيما بين
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في االرتفاع مع ارتفاع معدالت  ،التخلص من النفايات وتدويرها ستمر العمالة في مجالوسوف ت
ماليين منهم في  ٤ن حاليًا في هذا القطاع، ال يوجد إال مليون عامل مستخدمي ٢٤إلى  ١٩أصل ومن . التدوير

في البلدان النامية،  في القطاع غير المنظم وغالبية هؤالء العمال هم من عمال التنظيفات. العمالة المنظمة
ولن يصبح التدوير نشاطًا أخضر فعليًا إال مع إضفاء السمة المنظمة . أّن النساء يشكلن نسبة آبيرة منهم فترضوُي

 فيعمال التنظيفات  تنظيمأمثلة من البرازيل وآولومبيا وسري النكا، حيث تم  وهناك. على هذا العمل
أن يمكن للسمة المنظمة أن تستحدث فرصًا مهمة لإلدماج االجتماعي وآيف تظهر التعاونيات والمنشآت القائمة، 

 .تحّسن ظروف العمل والسالمة والصحة واإليرادات

أعلى يمثل  ل بناء في آافة أنحاء العالم، فهوعام ماليين ١١٠الذي يستخدم ما ال يقل عن  قطاع البناء أما
غير أّن . البلدان الصناعية والبلدان النامية على حد سواءإمكانية لتحسين آفاءة الطاقة والحد من االنبعاثات في 

وعليه، فإّن االرتقاء . وعماًال مؤهلين مختصةتشييد مباني مجدية من حيث الطاقة والموارد يتطلب منشآت 
السمة المنظمة وإدخال التحسينات على ظروف العمل إضفاء ، والبناء لشرآات بالمهارات وإصدار الشهادات

ويمكن . في هذا القطاعالمطبقة العمال المؤهلين، ستشكل المكونات األساسية لالستراتيجيات ء استبقا بغية
على توليد العمالة في قطاع البناء  ًاومباشر ًاقوي ًاأثر تخّلفعادة تأهيل المباني أن المخصصة إلالستثمارات ل

سع النطاق في ألمانيا اسُتهل بالمشارآة برنامج تجديد وا أدىعلى سبيل المثال، و. له الموردةوفيما بين الجهات 
مليار يورو  ١٠٠حشد استثمارات بلغت قرابة  إلىبين نقابات العمال وأصحاب العمل ومنظمات غير حكومية، 

وبالنسبة إلى البلدان الناشئة والبلدان النامية، . وظيفة في قطاع البناء ٣٠٠٠٠٠حوالي  واستبقى ٢٠٠٦منذ عام 
ل المباشر إلى مباني جديدة عالية األداء تجنب إرث من االستهالك العالي للطاقة والمياه االنتقا شأنسيكون من 
 .تواصل لعقود وعقود لوال ذلكآان ليوالموارد، 

 المضي قدمًا باإلدماج االجتماعي  - ٣

  المزيد من اإلدماج االجتماعي،تحقيق التحول إمكانية  يقدم
  بما في ذلك توفير فرص أفضل للنساء

والجهود . هذا التطورالخدمات البيئية مجالين يبرزان  ومكافأةحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة يشكل ت
يمكنها أن تخلق العمالة المطلوبة بصورة ماسة في إنتاج تلك  المعقولة التكلفة،الرامية إلى تعزيز الطاقة المتجددة 

إلى المجتمعات الريفية والمبالغ المدفوعة  .الطاقة، وأن تحّسن اإلنتاجية إلى حد آبير في المناطق الفقيرة
 الفرصة البديلةعوض تكاليف ا أن توالساحلية بغية حماية الغابات أو إدارة المياه أو إنتاج الطاقة المتجددة، يمكنه

والبرامج التي تشكل جزءًا من األرضيات الوطنية للحماية . حد من الفقرعن الخدمات البيئية المقدمة وأن ت
في البرازيل أو برنامج األشغال العامة الموسع في جنوب ) الخضراء اإلعانة( Bolsa Verdeة، مثل االجتماعي

 . أفريقيا، تعتبر آليات قوية بشكل خاص للربط ما بين األهداف البيئية واألهداف االجتماعية

 وتدارآهاالتحديات  تحديد  - ٣
يادة اإلدماج االجتماعي في التنمية يمكن تصنيف التحديات المطروحة أمام خلق العمل الالئق وز

لوظائف ل ما يثيره من تهديدتغير المناخ ) ٢(إعادة الهيكلة االقتصادية؛ ) ١: (المستدامة بيئيًا في ثالثة مجاالت
  .توزيع الدخلقار إلى الطاقة على الفتا الناشئة عن اآلثار الضارة) ٣(وسبل العيش؛ 

 إعادة الهيكلة االقتصادية  - ١

  إعادة الهيكلة االقتصادية من حيثوق العمل تحديات س
  العولمة تثيرهاأقل من التحديات التي 

مباشرة في معنية هي الالناشئة،  بعض االقتصاداتفي إّن الصناعات آثيفة الموارد في البلدان الصناعية و
في المائة من إجمالي  ١٢و ١٠نسبة تتراوح بين ب عمليًاغير أّن العمالة في هذه الصناعات محدودة  المقام األول،

 تكبدتهاعامًال ثانويًا نسبيًا في الخسائر التي " التخضير"وحتى اآلن، شّكل . القوى العاملة في معظم البلدان
من قبيل التعدين والطاقة المشتقة من  صناعاتوفي الواقع، تعود األسباب الرئيسية لتراجع العمالة في . العمالة

. وارتفاع إنتاجية العمل الحاصلة منذ عدة عقود استخدام اآلالتإلى زيادة  ،فوالذالوقود األحفوري أو الحديد وال
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قد  وفي هذه الحالة،. تنادي به علوم المناخ بالقدر الذي انبعاثات غازات الدفيئة تويمكن أن يتغير ذلك إذا خفّض
 .ريةأن تختفي العديد من الوظائف اإلضافية في صناعات الطاقة األحفو المحتملمن  يكون

من شأن أّن  ،ميدان االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية في ال ، الذي قامت بهالمحاآاة نماذج تحديديبين و
ويؤدي االنبعاثات يكون مصممًا تصميمًا جيدًا أن يحقق تخفيضات آبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة لتبادل  نظام

واآلثار الرئيسية . محلي اإلجمالي خالل العقود القادمةنمو الناتج ال في الوقت نفسه إلى تباطؤ معتدل فحسب في
القطاعي  الترآيبفي تغيير  تتمثل ،سياسات التخفيف من حدة تغير المناخ على سوق العملأن تخّلفها التي يمكن 

. بكثير من تلك التي حصلت خالل العقدين الماضيين بسبب العولمة أدنىكون ستللعمالة، غير أّن هذه التحوالت 
 ،التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة العمل الدولية ليات تحديد النماذج،عمو
يكولوجية تستخدم العائد من الرسوم المفروضة على الطاقة أو االنبعاثات هرت أيضًا أّن اللجوء إلى ضريبة إأظ

  .ي العمالة، يمكن أن يفضي إلى زيادة واضحة فاليد العاملةكلفة تلتخفيف 

 الموجودة  أيضًا الوظائف يمكن أن تحمي "التخضير"تدابير 
  وأن تحفز العمالة بشكل آبير

وسيلة مهمة لضمان استدامة الصناعات آثيفة  األولية يشكل بالتالي إّن تحسين إنتاجية الطاقة والمواد
من الحرارة التي  وافرتدوير قسط  هناك مجال ،المجاالت ذات اإلمكانات الكبيرةومن بين . الموارد في المستقبل

لحرارة والطاقة في آافة ا الذي يدمجومن شأن االستخدام . تولدها المنتجات الفرعية في الصناعات األساسية
 .الحرارة والطاقة تدمجالمرافق الجديدة التي  فيأنحاء العالم أن يستحدث قرابة مليوني وظيفة 

 برمتها  اتالجهود التي تبذلها فرادى الشرآات وقطاع
  هي بمثابة أمثلة إيجابية
غالبًا ، وببذل جهود ناجحة بغية تخضير صناعات آثيفة الموارد بأآملهاقطاعات فرادى الشرآات وقامت 

خير مثال  العالميتان LGو 3Mوشرآتا التصنيع . في هذا المجال بدور مهم ما اضطلع الشرآاء االجتماعيون
ج ـوبرنام. اتـي خفض االنبعاثـلة لديها بغية تحقيق خطوات آبيرة فعلى الشرآات التي أشرآت القوى العام

Top Runner  الذي تديره اليابان والذي يضم مصنعين ونقابات ومستهلكين وجامعات، دفع بقطاع اإللكترونيات
 .لزيادة فعالية المنتجات اإللكترونية على نطاق واسعقدمًا 

  لمنشآت الصغيرة والمتوسطة ا تستدعي
  اصة خالل مرحلة االنتقالخ عناية

وتستحدث في العالم ثلثي العمالة الدائمة أآثر من  ،في مجموعها، تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 محرومةوهي . جهات ملوثة ومستهلكة للموارد بشكل آبيرُتعتبر معظم الوظائف الجديدة، لكنها في الوقت نفسه 

األسواق الخضراء وبرامج المعلومات المتعلقة ب ول علىحصال سبلعمومًا مقارنة بالشرآات الكبيرة من 
تكاليف  عن ارتفاع تعويضال بكثير فيتعاني من مشاآل أآبر  التكنولوجيات الجديدة والتمويل، آماو المهارات

 االنتقالسياسات تمّكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من سيكون من الحاسم اعتماد و. الطاقة والمواد الخام
عدد من البلدان، بما فيها بلدان االتحاد  تصدىوقد . اقتصاد أآثر مالءمة للبيئة واقتناص الفرصبنجاح نحو 

والمتوسطة تلبية احتياجات المنشآت الصغيرة لمسألة ، وغيرها لبين والواليات المتحدةاألوروبي وماليزيا والف
 .ها البيئيةسياساتصراحة في 

أخضر إلى حد ما، يمكن للحكومات وقطاعات األعمال  أنه من الممكن توقع حصول تحول نظرًا إلىو
ورسم معالم اآلثار المحتملة . معًا من أجل تحديد ضغوط التكيف المحتملة في مرحلة مبكرة يعملواأن  العمالو

والدروس المستخلصة حتى اليوم من عمليات إعادة . وفي وقتها محددة األهدافتدابير اعتماد  من أجلأمٌر حاسم 
 األسماك لغرض ن قبيل صناعة السكر في البرازيل والصناعة الحرجية في الصين وصيدلرئيسية، مالهيكلة ا
الفحم في بولندا وصناعة الفوالذ في المملكة المتحدة، تشير إلى الضمان  تعدينقطاع في النرويج و ةالتجار
  .أساسي نحو النجاح تنوع العمالة البديلة واستحداثها، على أنها مسلكو اعي وتنمية المهاراتاالجتم
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  لوظائف وسبل العيشلتهديد ما يثيره من تغير المناخ و  - ٢

في األماآن  سوف يؤثر على المجتمعات والمنشآت والعمالتغير المناخ 
 المعرضة للعواصف والفيضانات والجفاف والحرائق

في  ١٤النامية، يعيش وفي البلدان . تتواجد بعض أآبر مدن العالم في المناطق الساحلية والسهول الفيضية
عن  في المائة من سكان المناطق الحضرية، في مناطق ساحلية معرضة وقليلة االرتفاع ٢١المائة من السكان و

. أقل قدرة على التكيف تملك السكان في البلدان النامية معرضة بشكل خاص، إذ أنهاوأفقر شرائح . سطح البحر
، قّدر مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون ٢٠٠٢وفي عام  .والتدهور البيئي محفز معروف للهجرة أيضًا

مليون شخص في العالم أصبحوا الجئين بسبب الفيضانات والمجاعة وغير ذلك من العوامل  ٢٤الالجئين أّن 
 .البيئية، مما يتجاوز عدد جميع الالجئين اآلخرين بمن فيهم الالجئون بسبب النزاعات المسلحة

  وأماآن العمل  ماية المنشآتسيكون أساسيًا لحالتكيف 
 والمجتمعات المحلية
 .تخفيض جذري لالنبعاثات اليوم ولو تحققحتى ، قرونعدة االحترار العالمي سوف يتواصل لإن 

 ١٠٠و ٧٥ستتراوح بين  ٢٠٥٠-٢٠١٠للفترة أّن التكلفة إلى  ٢٠١٠دراسة أجراها البنك الدولي عام  خلصتو
 .ة إلى البلدان النامية وحدهابالنسبمليار دوالر أمريكي سنويًا 

بلدًا، قد أعدت برامج عمل  ٤٨البالغ عددها و، آانت أقل البلدان نموًا ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني فيو
وفي حين من . وطنيةمعظم االقتصادات الناشئة والمتقدمة برامج  لدى نأآما . وطنية للتكيف، باستثناء بلد واحد
التنمية المستدامة لُنهج الُنهج المحفزة للتكيف الناجح مع تغير المناخ مشابهة المسلم به على نطاق واسع بأّن 

تولي اهتمامًا بشكل أعم، فإّن السياسات واالستراتيجيات القائمة من قبيل برامج العمل الوطنية للتكيف، ال تزال 
آثار ة من بنغالديش وناميبيا بشأن التقييمات الوطني لىواألمثلة ع. إلى البعدين المتعلقين بالعمالة والدخل ال يذآر

ال غنى و. تدابير التكيف إلرشادمثل هذه التقييمات ضرورية أّن ، تشير إلى على العمالة والمجتمعتغير المناخ 
 .استراتيجيات التكيف المناسبة عند تصميمالمعيشية والمنشآت،  سرسوق العمل والعمالة ودخل األعن بيانات 

   إلى الطاقة مة عن االفتقاراآلثار الضارة الناج  - ٣
  على توزيع الدخل

  أسعار الطاقة بسبب الندرة أو التغيرات التنظيميةرتفاع قد يكون ال
  ، آثار مضرة جمة على األسر الفقيرةالضرائبأو 

من مدخولها على الطاقة والسلع ذات الصلة بالطاقة مثل الغذاء،  نسبة مرتفعة للغايةتنفق األسر الفقيرة 
في ه نألمعهد الدولي للدراسات العمالية، ا يفيدو. درة على خفض هذا اإلنفاق عندما ترتفع األسعاروهي أقل ق

حصة اإلنفاق على الغذاء في مدخول األسرة من بين  تتجاوزحوالي نصف البلدان التي تتوفر البيانات بشأنها، 
 ٧٨في المائة في آسيا و ٧٠وصوًال إلى  في المائة في أمريكا الالتينية ٣٨ - في المائة ٦٠ ،ُخمس األسر األفقر
 .في المائة في أفريقيا

عند استعراض السياسات الرامية إلى تعزيز االنتقال إلى اقتصاد  يةثار التوزيعاآللذا، من المهم مراعاة 
 المستوفاة من إعادة الشراءالكربون وتعريفات  تبادل مخططاتتنزع على سبيل المثال، و. منخفض الكربون

ويمكن . الكربون الضرائب األعم علىألن يكون لها آثار تناقصية صارمة أآثر من  ،ي الطاقة الكهربائيةمستهلك
ألرضيات الحماية االجتماعية أن تقدم المساعدة في هذا المجال، ولكن نظرًا لالختالف الكبير في االستخدام 

في توسع جذري  أي إلىعمومًا وُينظر . ، يمكن أن يكون التعويض معقدًاالبلداتلمجموعات وفيما بين االمحلي 
لطاقة، على أنه مكّمل ل الموفرةلنقل اوإلسكان ل البنية التحتيةالستثمار البيئي واالجتماعي للوصول إلى الطاقة وا

مثال ) منزلي، حياتي( Programa Minha Casa, Minha Vidaوالبرنامج البرازيلي . فعال بديل بلفعال 
 ،تعاونيات الطاقة وإنشاءوالبرنامج المعني بُنظم التدفئة بالطاقة الشمسية في بنغالديش  .مثل هذا االستثمار لىع

، معقولة التكلفة مليار شخص ال يتمتعون بعد بالطاقة النظيفة ١٫٣ السبل أماملتوسيع  هما من الوسائل األخرى
  .المنشآت لتنميةمما يفتح المجال أمام عدد ال يحصى من الفرص 
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   دور داعم المتاح أمام نطاقالت الفعالة والسياسا  - ٤
 تضطلع به منظمة العمل الدولية

  إيجابية نتائج  حتى يتمكن اقتصاد مستدام بيئيًا من تحقيق
   المستدامة، لعمالة والعمل الالئق والمنشآتعلى مستوى ا

 خاصة بكل بلديقتضي األمر توليفات سياسية 
صناعات آثيفة الموارد وعالية االنبعاثات تواجه تحديات مختلفة آبيرة من ال ًاحصص تملكإّن البلدان التي 

فيها القطاعات المعرضة  التي قد تغلباإلنتاج غير المستدامة، ولكن  أنماطعن البلدان التي ورثت إرثًا أخف من 
 ).مثل الزراعة أو السياحة(لتغير المناخ 

وجيه الطلب واالستثمار من جانب المنشآت أن تعيد ت لسياسات االقتصاد الكلي المالية والنقدية ويمكن
ومحفزات األسعار المتأتية عن الضرائب وضمانات األسعار  إشاراتوالمستهلكين والمستثمرين، من خالل 

والضرائب البيئية التي تزيد سعر استهالك الطاقة والتلوث . واإلعانات والتنظيم والتمويل واالستثمار العام
والتخفيف من " التخضير"مصحوبة بأهداف وجداول زمنية واضحة وثابتة من أجل كلفة اليد العاملة، توتخفف 

وينطبق هذا األمر . صاٍف لفرص العملستحداث القويًا لالستثمار األخضر و محرآًااالنبعاثات، يمكنها أن تكون 
ين وظيفة مالي ٥فالصين على سبيل المثال، استحدثت أآثر من . بصورة خاصة في أوقات األزمات االقتصادية

لتقشف المالي الذي يشهده ل يمكنومن ناحية أخرى، . من خالل رزمة الحوافز االقتصادية الخضراء الخاصة بها
 .أن يعيق النمو األخضر حاليًا االتحاد األوروبي وأجزاء أخرى من العالم

البيئة والحوافز على نطاق واسع، وهي تستند عمومًا إلى اللوائح المتعلقة ب السياسات القطاعية وُتستخدم
لطاقة بالنسبة ااستهالك متوسط عتبات الطاقة والتغذية بالمالية واالختصاصات، مثل تقاسم الطاقة المتجددة في 

 من أجل ويستهدف معظم االستثمار العام. التنوع األحيائي في الزراعة والحراجة احتياطيإلى السيارات أو 
ونجحت بلدان عديدة . والمياه األرضوإدارة والنقل  بنيةلطاقة واألل االستدامة البيئية قطاعات رئيسية من قبيا

) اإليتانول والديزل الحيوي(في استخدام السياسة الصناعية لدعم عملية تخضير االقتصاد، بما فيها البرازيل 
النقل ( واليابان) بشكل خاصالمباني الخضراء (وألمانيا ) الرياح(والدانمرك ) آافة الطاقات المتجددة(والصين 

 ).الرياح والشمس(واسبانيا ) المالئم للبيئة

، في الحاالت المثلى، تجمعالرامية إلى عملية انتقال خضراء  السياسات االجتماعية وسياسات العملو
وتدابير الحماية . النشطة منها والخامدة ،بين الحماية االجتماعية والعمالة وتنمية المهارات وسياسات سوق العمل

 العمالة لضمان الوطني غاندي مهاتماوبرنامج  اثيوبيإمن قبيل برنامج شبكة السالمة المنتجة في  االجتماعية
الحماية  تتيحآما . لفقراء وتوفر الفرص العتماد ممارسات مستدامةاف تعزز قدرات تكّي الهند، في الريفية

انية اآتساب المهارات وزيادة إمكأمام الفقراء والعمال المنقولين فرصة التمتع بأمن الدخل واالجتماعية 
فرص العمل وبين االستثمارات على  بين الحصول الهادفربط تأن الخدمات البيئية  لمكافأةويمكن . الحراك
 .في البنية التحتية المنتجة الكبرى

  العمال المهرة في نقصالمعالجة حاالت  من بدال 
 مؤاتية للمنشآت اعتماد تدابير و

إلى اقتصاد أآثر مالءمة للبيئة في معظم البلدان  االنتقالالمؤهلين يعيق ما فتئ النقص في العمال 
مهارات من أجل "بعنوان  ٢٠١١والقطاعات، آما يظهر ذلك في الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية عام 

 دروسال باعتبار أنسياسات المهارات النشطة مهمة،  عليه، ستكونو". رؤية شاملة: الوظائف الخضراء
 استباق اشتراطات المهارات المستقبلية وإجراء التكييفات ضرورة: ساسية تشير إلى ما يلياأل المستخلصة

في ُنظم التعليم والتدريب؛ القيمة المتأتية عن تشجيع اآتساب المهارات العامة في العلوم والتكنولوجيا  الالزمة
لتكيف مع تغير المناخ وإعادة لأنها استجابة  االعتراف بتنمية المهارات على ضرورةوالهندسة والرياضيات؛ 

 .هيكلة أسواق العمل

تنتج مجموعة تكون قادرة على أن أن  سيتعين عليهاأآثر استدامة،  إلى منشآت المنشآت في طور تحّولو
أن  من للسياسات ال بدوعليه، . أوسع من الخدمات والسلع الخضراء وأن تتكيف مع طرائق إنتاج أآثر نظافة

لمنشآت بالنسبة لسيما  آثر فأآثر على التدابير التنظيمية والمالية المؤاتية للسلع والخدمات الخضراء، الأ ترآز
أماآن العمل وسالسل " تخضير"التدريب على تنظيم المشاريع الخضراء؛  :الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك



 والوظائف الخضراء التنمية المستدامة والعمل الالئق

ILC.102/V  xviii 

نية تحتية مقاومة لتغير المناخ واالستعداد التكيف، وذلك من خالل إنشاء ب فيالقيم؛ تحسين مرونة قطاع األعمال 
  .لمواجهة الكوارث وتنمية المهارات والتأمين

أن تدمج السالمة والصحة من لالقتصادات المستدامة بيئيًا  ال بد
   المشترياتالتصميم وسياسات المهنيتين في 

 والعمليات وإعادة التدوير 
أو  ةالنظم االقتصادي واعمن أن وعة ذات الصلة بأي نتعزز معايير منظمة العمل الدولية المبادئ العالمي

وينطبق هذا األمر بصورة خاصة على اتفاقية المواد . آن العمل، لكّن بعضها يتعلق مباشرة بحماية البيئةامأ
 ).١٧٤رقم ( ١٩٩٣واتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، ) ١٧٠رقم ( ١٩٩٠الكيميائية، 

والتعاون الوثيق  آافة المستوياتسيكون الحوار االجتماعي على 
 أساسيين لنجاح عملية التحول بين الحكومة والشرآاء االجتماعيين

 الحاديبضرورة مشارآة العمال وأصحاب العمل في اإلدارة السديدة في خطة العمل للقرن  جرى التسليم
المشجع أن يقوم عدد متزايد ومن . ٢٠+المزيد من الترآيز في الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو  توالعشرين، وتلق

مبادرات االقتصاد األخضر أو النمو األخضر، غالبًا اتباع االستدامة البيئية و إلىمن الحكومات الوطنية بالسعي 
آما حدثت زيادة يعتد بها في البلدان التي تراعي سياسات الوظائف . بدعم من أصحاب العمل ونقابات العمال

 .ئف والمهارات وتنمية المنشآت والحماية االجتماعية أو التحوالت المنصفةالخضراء أو تتناول صراحة الوظا
وقد أعربت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية عن طلب متزايد على بناء القدرات والخدمات 
االستشارية والمشاريع على أساس تقديم المساعدة في صياغة السياسة الوطنية وتنفيذها منذ إطالق المبادرة 

مشترآة للوظائف الخضراء من جانب منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمة الدولية ال
برنامج الوظائف الخضراء في منظمة العمل الدولية  واستهاللألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال، 

في  عضوًا، وجرى تحديث هذه األولوياتدولة  ٢٧نامج وقد استفادت حتى اآلن من أولويات البر. ٢٠٠٨عام 
لتوفير المزيد من الترآيز على  ٢٠+في ضوء النتائج التي خرج بها مؤتمر ريو  ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني
الحوار االجتماعي وتقييمات العمالة وربط الحماية البيئية بأرضيات الحماية االجتماعية  من أجلبناء القدرات 

 .وإدارة البحوث والمعارف
استراتيجيات وسياسات لالستدامة البيئية أو  بسرعة من البلدان،وفي السنوات األخيرة، استهل عدٌد متناٍم 

ألمم المتحدة ومنظمات دولية ا، قامت وآاالت ٢٠+وفي سياق مؤتمر ريو . االقتصاد األخضر أو النمو األخضر
معارف وتوفير الخدمات االستشارية أخرى ومصارف للتنمية بإطالق أو توسيع مبادرات من أجل تقاسم ال

 .والدعم المالي
عملية التغيير الهيكلي سياسات بيئية ب يقتضي االرتقاءوبالنسبة إلى الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، 

واقتصادية تراعي تأثيرها على عالم العمل وعلى السياسات االجتماعية وسياسات العمالة والمهارات وسوق 
تدمج االستدامة البيئية باعتبارها أحد أهدافها من دون تقويض آفاق المنشآت المستدامة والعمل العمل، التي 

وآليات اإلدارة السديدة للتنمية المستدامة بيئيًا على مختلف المستويات، بما فيها  المؤسساتواستحداث . الالئق
مال، سيكون أساسيًا لتحقيق التكامل وزارات العمل والتنمية االجتماعية ومنظمات أصحاب العمل ونقابات الع

 .واالتساق الضروريين
موجود أصًال في معايير العمل الدولية وأهم البيانات  أآثر وجاهة إرشادًاوفي حين يبدو من الواضح أّن 

يومًا بشكل يسمح لصانعي السياسات الوطنيين والدوليين أو  يتبلورلم إال أنه السياسية لمنظمة العمل الدولية، 
 . في هذا الصدداتخاذ إجراءات بطاع الخاص أو حتى الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية نفسها الق

 فرصة فريدة لتوفير اإلرشاد السياسي
الصادرة عن اتفاقية األمم  ،واتفاقات آانكون بشأن تغير المناخ ٢٠+الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو تدعو 

إلى أن يكون توفير العمل  ،عدد متزايد من البيانات السياسية الوطنيةو ،المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
. الالئق للجميع واالنتقال المنصف إلى اقتصادات منخفضة الكربون، هدفين أساسيين ومحرآين للتنمية المستدامة

والمداوالت . لمشورة والدعمل التماسًاويتوجه الكثير من الحكومات وأصحاب المصلحة إلى منظمة العمل الدولية 
المشورة وتحديد  تقديمتوفر فرصة فريدة ل ٢٠١٣خالل الدورة الثانية بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي في عام 

 .الدور الذي يؤديه عالم العمل في ترجمة هذه اإلرادة السياسية إلى واقع ملموس
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  مقدمة

  تحديان واضحان للقرن الحادي والعشرين
 ضمان: وهما ،ن التحديات الواضحة التي يطرحها القرن الحادي والعشرونيتناول هذا التقرير تحديين م . ١

، آأساس للحياة الكريمة والمليئة حقيقة واقعةالعمل الالئق للجميع إلى  توفير ةاالستدامة البيئية وتحويل رؤي
التحديين ملحان  ويبّين التقرير أّن آال. لألفراد والتماسك االجتماعي واالستقرار للمجتمعات المحلية والبلدان

 .معالجتهما معًا يتعينويمكن ال بل . ومترابطان بشكل وثيق
واإلفراط في استخدام الموارد الطبيعية، مثل الغابات والثروة السمكية والمياه العذبة، وارتفاع مستويات  . ٢

ع لم يعد محتمًال بيئيًا والوض. الكونيةالتلوث بما فيها انبعاثات غازات الدفيئة، ما فتئت تتجاوز أآثر فأآثر الحدود 
العمليات والُنظم الطبيعية التي ُتعتبر حيوية ف. فحسب، بل أصبحت تتأتى عنه تكاليف اقتصادية واجتماعية جمة

باالقتصادات والمجتمع بسبب التدهور  الالحقالضرر ويتهدد  تتعرض للتعطيل للمنشأة ولسبل عيش األشخاص
من المكاسب في التنمية والحد من الفقر خالل العقود الماضية، بما ا تحقق ممالكثير  بتهديم ،البيئي وتغير المناخ

تفاقم معالجة ذلك، آلما  التريث قبلوآلما طال . في ذلك التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
صل ثالثة عامل من أ حيث آلمليون شخص،  ٢٠٠فمع مستويات البطالة العالمية التي تتجاوز : سوءًا الوضع
مليار شخص ال يتمتعون بأي إمكانية للحصول على الضمان  ٥٫١الفقراء العاملين و تقريبًا ينتمي إلىعمال 

أن يزيد  مما يمكن ،ارتفاع التكاليف واالنقطاع المصاحب للضرر البيئي أضف إلى ذلكاالجتماعي األساسي، 
 .في عدد من البلدان من ضعف التماسك االجتماعي وانعدام االستقرار الموجود أصًال

 ًاآثار أن تخلّف ة وتغير المناخ واالنتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون،يالقيود البيئمن شأن و . ٣
ولن يكون االنتقال الالزم ممكنًا من دون بذل . اإلنتاج واالستهالك وعلى المنشآت والعمال أنماطعميقة على 

باإلضافة إلى ذلك، ينطوي خفض . االقتصاد قطاعاتي آافة نحو تخضير المنشآت فحثيثة  ًاجهودالجميع 
وسوف . انبعاثات غازات الدفيئة على عمليات تحول داخل القطاعات االقتصادية وفيما بينها وبين األقاليم آذلك

والعمالة في الصناعات والخدمات منخفضة الكربون وفي إدارة النفايات والتدوير واستعادة رأس  اإلنتاجزداد ي
الطاقة وآثيفة الموارد رآودًا أو حتى نوعًا من  آثيفةومن جهة أخرى، يرّجح أن تشهد القطاعات . ال الطبيعيالم

استحداث الوظائف مع المناخ  مقاومة تغيرترافق تجيدًا، يمكن أن  تكيف مدروسةتدابير  توإذا اتخذ. االنكماش
من األهداف اإلنمائية  ١يربط بين الهدف  ويمكن أن تكون الوظائف الخضراء بمثابة جسر. والحد من الفقر

 ).ضمان االستدامة البيئية(منها  ٧والهدف ) القضاء على الفقر المدقع والجوع(لأللفية 
من االلتزام النشيط والدعم تحقيقًا للتنمية  مشهود وتتمتع منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة بتاريخ . ٤

ية واالجتماعية والبيئية العديدة التي اآتنفت العالم في السنوات األخيرة، األزمات االقتصادقد تسببت و. المستدامة
الذي انعقد في ريو  ،مؤتمر األمم المتحدة بشأن التنمية المستدامةلذا، ناقش . بحراجة الوضعجديد  بتوليد إحساس

ة المستدامة الحد من الفقر والتنمي سياقمسائل االقتصاد األخضر في  ،)٢٠+ ريو( ٢٠١٢دي جانيرو عام 
 على اإلطالق، لألمم المتحدة األآبروالوثيقة الختامية التي صدرت عن هذا المؤتمر . واإلدارة السديدة للبيئة

. تشدد على الضرورة الملحة لتحقيق التنمية المستدامة والدور األساسي الذي يؤديه العمل الالئق من أجل تحقيقها
العالقة القائمة بين البيئة وعالم العمل والتنمية االجتماعية في  في النظرة إلىويشكل ذلك ذروة تطور بارز 

 .بيانات السياسة العامة، على مستوى األمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية على حد سواء
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  االعتراف بالدور المحوري للعمل الالئق
  لتنمية المستدامةل تحقيقًا

، ١٩٩٢نمية أو قمة األرض، في ريو دي جانيرو عام في حين شدد مؤتمر األمم المتحدة بشأن البيئة والت . ٥
الوثيقة  تناولتعلى ضرورة إيجاد توازن بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، 

حيال عالقة هذه المسائل بالتنمية  يكاد يكون مدويًا ًا، ولزمت صمتبقدر يكاد ال يذآر الختامية مسائل العمل
تغير المناخ، وهي إحدى االتفاقيات البيئية الثالث التي بشأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية أما . المستدامة

الذي  ،٢١واآتفى جدول األعمال الشامل للقرن . لم تشر إطالقًا إلى مسائل االستخدام والعملفاعُتمدت في ريو، 
ص المهن المنتجة التي تتالءم مع المدخالت توليد العمالة بأجر وفر"بدعوة البلدان إلى  ،أعده مؤتمر القمة

غير أن جدول  .١"الوقائعية التي يتمتع بها آل بلد، بحد آاٍف لمراعاة النمو المتوقع لليد العاملة وسد أوجه التأخر
المجموعات األساسية ألصحاب المصلحة؛  في صفوفسّلم بأهمية الشرآاء االجتماعيين  ٢١أعمال القرن 
دور آل منهم في معالجة مسائل التنمية المستدامة ) أصحاب العمل( ٣٠والفصل ) عمالال( ٢٩ويحدد الفصل 

غير أنه تجدر اإلشارة إلى أّن هذه التغطية الضئيلة لمسائل . مكان العملعلى المستوى الوطني وعلى مستوى 
العالقة بين العمالة  وقت بشأنال ذلك التحليالت والبيانات المتاحة في فيانعكاس للنقص  هي إلى حد آبيرالعمل 

مؤتمر العمل الدولي  إلى ١٩٩٠عام  المقدمويظهر ذلك أيضًا في التقرير . وتنمية المهارات والتنمية المستدامة
 .بشأن البيئة وعالم العمل وفي االستنتاجات التي ترّآز على العالقة القائمة بين بيئة العمل والبيئة عمومًا

تمر القمة العالمي بشأن التنمية المستدامة في جوهانسبرغ وبعد مرور عشر سنوات، لم يدرج مؤ . ٦
 .في إعالنه وخطة تنفيذ جوهانسبرغ وجيزةإال فقرة ) ٢٠٠٢(
مؤتمر القمة إال بعد أن اعتمد  اعترافًا ثابتًا بأهميته دور العمل الالئق في التنمية المستدامةيتلَق ولم  . ٧

إدراج  ما أعقبه منة الكاملة والعمل الالئق آهدف عالمي، والعمال ٢٠٠٥العالمي بشأن التنمية االجتماعية عام 
 .من األهداف اإلنمائية لأللفية ١مجموعة من مؤشرات العمالة تحت الهدف رقم 

أآثر فأآثر بالروابط الوثيقة القائمة بين البيئة وعالم يتزايد وفي منظمة العمل الدولية آذلك، بدأ االعتراف  . ٨
والمناقشة العامة واالستنتاجات  ٢٠٠٧لعام  ٢المدير العام في مؤتمر العمل الدوليمناقشة تقرير أسفرت و. العمل

 االجتماعية األبعاد فيه تجتمع الذي المكان هو العمل مكان"اإلدراك بأّن  عن تعزيز ،بشأن المنشآت المستدامة
مليات انتقال عادلة للعمال ودعت آذلك إلى ع ،"فيه انفصام ال نحو علىللتنمية المستدامة  والبيئية واالقتصادية

 .٣المتأثرين بإعادة الهيكلة االقتصادية
، العالقة القائمة بين العمل الالئق والبيئة، وأشار للمرة األولى ٢٠٠٧وناقش المدير العام في تقريره لعام  . ٩

ذه وه. وخالل المؤتمر نفسه، أطلق المدير العام مبادرة الوظائف الخضراء. إلى مفهوم الوظائف الخضراء
المبادرة عبارة عن شراآة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية 
ألصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية، مهمتها تعزيز الفرص واإلنصاف واالنتقال العادل إلى اقتصادات 

شأن السياسات المتسقة والبرامج الفعالة التي مستدامة وحشد الحكومات وأصحاب العمل والعمال إلقامة حوار ب
، نشرت المبادرة ٢٠٠٨وفي عام . تفضي إلى اقتصاد أخضر مع توفير وظائف خضراء وعمل الئق للجميع

وناقش مجلس إدارة مكتب . لعالقة القائمة بين العمل الالئق والبيئةل رائدوآان بمثابة تحليل  ٤تقريرها األول
آثار تغير المناخ على برنامج العمل الالئق عمومًا وعلى العمالة  ٢٠٠٨٥و ٢٠٠٧العمل الدولي في عامي 

 .خصوصًا، وأّيد برنامج عمل لمنظمة العمل الدولية بشأن الوظائف الخضراء

                               
  ).أ(٨- ٣، الفقرة )١٩٩٣ورك، نيوي( ٢١لقرن جدول أعمال ا: األمم المتحدة   ١
، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )ألف(١، تقرير المدير العام، التقرير العمل الالئق من أجل التنمية المستدامة: مكتب العمل الدولي   ٢

  .٢٠٠٧، جنيف، ٩٦
  .٨و ٣، الفقرتان ٢٠٠٧، ٩٦ورة ، مؤتمر العمل الدولي، الداالستنتاجات بشأن تعزيز المنشآت المستدامة: مكتب العمل الدولي   ٣
  :انظر   ٤

UNEP, ILO, IOE, ITUC: Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world (Nairobi, UNEP, 
2008). 

  :انظر   ٥
ILO: Decent work for sustainable development: The challenge of climate change, Governing Body, 
300th Session, Geneva, Nov. 2007, GB.300/WP/SDG/1; ILO: Employment and labour market implications of 
climate change, Governing Body, 303rd Session, Geneva, Nov. 2008, GB.303/ESP/4. 
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ألزمة لمواجهة اآاستجابة  ٢٠٠٩الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي عام  ،والميثاق العالمي لفرص العمل . ١٠
 ومؤاٍت الكربون منخفض اقتصاد إلى االنتقال"شهدها العالم، يدعو إلى التعاون بشأن  المالية واالقتصادية التي

 اإلنمائية األهداف ويدعم االجتماعية الفجوات من ويقلل العمل فرص انتعاش وتيرة تسريع على يساعد للبيئة
 .٦"الالئق العمل بالتالي محققًا
، أّآد وزراء العمل وصانعو ٢٠١١الهادئ في  وخالل االجتماع اإلقليمي الخامس عشر آلسيا والمحيط . ١١

وترويج نمو أآثر مؤاتاة للبيئة . القرارات أّن تخضير االقتصاد يضم إمكانيات جمة لزيادة فرص العمل الالئق
ووظائف خضراء أمٌر يتسق مع األولويات السياسية الوطنية آلسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك عقد العمل 

 العمل سوق في الحاصلة التغيرات الستباق آليًا استخدامًا االجتماعي الحوار استخدام آما حثوا على. الالئق
أدرج و .٧الكربون منخفضة االقتصادات إلى االنتقال مع ستطرأ التي التغيرات ذلك في بما لها، والتصدي

ائل العمالة واليد في السياسات والبرامج الخاصة بهم العالقات المترابطة بين مس آذلك الشرآاء االجتماعيون
 .العاملة وبين البيئة

ونشطت في توفير  ٢٠٠٨واعتمدت المنظمة الدولية ألصحاب العمل سياسة بشأن تغير المناخ في  . ١٢
الخدمات إلى األعضاء، آما شارآت مع الفريق العامل المعني باالقتصاد األخضر وغرفة التجارة الدولية التي 

إطارًا شامًال للسياسات "ألخضر أعدها قطاع األعمال باعتبارها نشرت أول خارطة طريق بشأن االقتصاد ا
اقتصاد "واإلجراءات لصالح قطاعات األعمال وصانعي السياسات والمجتمع بغية تسريع عملية االنتقال إلى 

شرآة على ميثاق قطاع األعمال بشأن التنمية المستدامة،  ٢٣٠٠ووقعت أآثر من  .٨"واالرتقاء بها" أخضر
 .٩ن غرفة التجارة الدوليةالصادر ع

واعتمد االتحاد الدولي لنقابات العمال قرارًا تاريخيًا بشأن مكافحة تغير المناخ من خالل التنمية المستدامة  . ١٣
 .٢٠١٠١٠واالنتقال المنصف خالل مؤتمره الثاني عام 

خ بإدراج إشارة تغير المنا بشأنأيضًا، قام األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  ٢٠١٠وفي عام  . ١٤
، ١١وفي اتفاقات آانكون. التفاق مستقبلي بشأن المناخ في العالم" الرؤية المشترآة"محددة إلى العمل الالئق في 

التصدي لتغير المناخ يتطلب تحوًال في النماذج نحو بناء مجتمع منخفض الكربون ُيتيح "اعترفت الحكومات بأّن 
لقوة في ابما يضمن تحوًال عادًال (...) و العالية والتنمية المستدامة فرصًا آبيرة ويكفل استمرار معدالت النم
 ."العاملة يتيح العمل الالئق والوظائف الجيدة

رئيس دولة  ١٠٠أآثر من  ٢٠١٢عام ) ٢٠+ريو (وقد شارك في مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة  . ١٥
 هذا المؤتمر ترسي رؤية التنمية المستدامة والوثيقة الختامية الصادرة عن. وزير ٤٠٠وحكومة وأآثر من 

لتنمية المستدامة، في فصل ل تحقيقًاالدور المحوري للعمل الالئق  بعزموتحدد . مع اإلدماج االجتماعي المترافقة
تشدد على أنه من الحيوي فهم الروابط القائمة بين و، المشترآةومن خالل العديد من اإلحاالت  لذلك مخصص

مفهوم االقتصاد األخضر  آما تحدد الوثيقة. دية واالجتماعية والبيئية والعمل باالستناد إليهاالدعائم االقتصا
اإلدماج االجتماعي وخلق  يجب أن يكون هدفه التنمية المستدامة وتشدد على أن أحد المسارات نحو باعتباره

 :العمالة والعمل الالئق للجميع
أحد األدوات الهامة المتاحة  هو ية المستدامة والقضاء على الفقرنرى أّن االقتصاد األخضر في سياق التنم... 

لتحقيق التنمية المستدامة، ونرى أنه يمكن أن يتيح خيارات لمقرري السياسات، وليس من المفروض أن يكون مجموعة 
نمو ونشدد على ضرورة أن يسهم االقتصاد األخضر في القضاء على الفقر وفي تحقيق ال. من القواعد الجامدة

                               
، ٢٠٠٩، جنيف، ٩٨عمل الدولي، الدورة ، مؤتمر الميثاق عالمي لفرص العمل: االنتعاش من األزمة: مكتب العمل الدولي   ٦

  ).٣(٢١  الفقرة
  ).٢٠١١جنيف، ( APRM.15/D.4، الوثيقة تقرير االجتماع اإلقليمي الخامس عشر آلسيا والمحيط الهادئ: مكتب العمل الدولي   ٧
  .ICC: Green Economy Roadmap (Paris, 2012). Available at: http://www.iccwbo.org:  انظر   ٨
  :انظر   ٩

International Institute for Sustainable Development website: http://www.iisd.org/business/tools/principles_icc.aspx. 
  :انظر   ١٠

ITUC: Resolution on combating climate change through sustainable development and just transition (Brussels, 
2010). Available at: http://www.ituc-csi.org/resolution-on-combating-climate.html. 

 ٢٩المعقودة في آانكون في الفترة من  تقرير مؤتمر األطراف عن دورته السادسة عشرة،: االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ   ١١
  ).٢٠١٠بون، ( FCCC/CP/2010/7، الوثيقة ٢٠١٠ديسمبر / آانون األول ١٠نوفمبر إلى / تشرين الثاني
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االقتصادي المطرد وتعزيز اإلدماج االجتماعي وتحسين أحوال البشر وخلق فرص العمل وتوفير العمل الالئق للجميع، 
  .١٢والحرص في الوقت ذاته على استمرار النظم اإليكولوجية لكوآب األرض في أداء وظائفها على نحو سليم

من الحكومات والمنشآت  بسرعة ايدوفي حين برز هذا التوافق الدولي في اآلراء، اتخذ عدد متز . ١٦
بشأن ضرورة تحقيق التآزر وإدارة التوازن بين النمو والعمالة واإلدماج االجتماعي والمحافظة على  إجراءات

  . البيئة

  االقتصادي واالجتماعي  بالجانبيناالعتراف 
 للتغير البيئي
بوالية تتمحور حول  تضطلعتلك التي إلى المنظمات الدولية، بما فيها طريقها آذلك النظرة الجديدة  تشق . ١٧

ومنظمة التعاون والتنمية  ١٤وصندوق النقد الدولي ١٣وفي السنوات األخيرة، قام البنك الدولي. التنمية االقتصادية
والمنتدى  ١٧ومجموعة العشرين ١٦)اليونيدو(ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  ١٥في الميدان االقتصادي
تحديد وتحقيق في نشر تقارير واعتماد استراتيجيات تدعو إلى انتهاج طرق جديدة ، ب١٨االقتصادي العالمي

وخلصت هذه الهيئات إلى  .آمبدأ رئيسياألآثر مالءمة للبيئة  اتالتنمية، تقوم على االستدامة البيئية واالقتصاد
خدماتها، أمٌر ال غنى عنه  استغاللأّن االستثمار في البيئة بغية زيادة إنتاجيتها وحماية مخزونها من الموارد و

هذه المنظمات النمو االقتصادي األخضر أو االقتصاد تعتبر  وعليه،. مغزى اقتصادي ويعزز النمو ووذ
 .البعيدوأعلى من النمو التقليدي في األجلين المتوسط في مرتبة األخضر 

حاسبة البيئية ، وافقت اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة على نظام الم٢٠١٢فبراير / وفي شباط . ١٨
وهذا المعيار الذي اُتفق عليه مؤخرًا على المستوى الدولي، يتمشى مع النظام الحالي للحسابات . واالقتصادية

نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية رأس المال  دمجوي. القومية، المحصور في قياس الناتج المحلي اإلجمالي
ات عديدة، منها أستراليا والمكسيك والفلبين، تستخدمه أصًال الطبيعي في الحسابات االقتصادية، وهناك حكوم

ذاته الذي  على المنوالو. لتقييم التوازن بين مختلف السياسات ولتقييم أثرها على االقتصاد والبيئة والمجتمع
تمد تعأن على ينظر فيه قطاع األعمال الخاص إلى األصول والخصوم في ميزانيته العمومية، فإّن البلدان قادرة 

 .الطبيعية ثرواتهاأصولها و على

   

                               
  .٥٦، الفقرة )٢٠١٢نيويورك، ( المستقبل الذي نصبو إليه: مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة   ١٢
  :انظر   ١٣

World Bank: Inclusive green growth: The pathway to sustainable development (Washington, DC, 2012). 
  :انظر   ١٤

IMF: Who’s going green and why? Trends and determinants of green investment, IMF Working Paper 
(Washington, DC, 2011). 

  : انظر   ١٥
OECD: Interim Report of the Green Growth Strategy: Implementing our commitment for a sustainable future, 
Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, 27–28 May 2010 (Paris, 2010). 

  :انظر   ١٦
UNIDO: Manila Declaration on Green Industry in Asia (Vienna, 2009); UNIDO Green Industry Initiative for 
sustainable industrial development: An overview of UNIDO’s Green Industry Initiative (Vienna, 2011); UNIDO 
Green industry for a low-carbon future: Resource use and resource efficiency in emerging economies − A pilot 
study on trends over the past 25 years (Vienna, 2011); UNIDO Green industry: Policies for supporting green 
industry (Vienna, 2011). 

  ).٢٠١٢لوس آابوس، المكسيك، ( إعالن قادة مجموعة العشرين: العشرينمجموعة    ١٧
  :انظر   ١٨

WEF: Financing green growth in a resource-constrained world: Partnerships for triggering private finance at 
scale (Geneva, 2012). 
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 فرص جديدة لتعزيز العمل الالئق للجميع
العمل الالئق هدفًا مرآزيًا في اقتصاد أآثر استدامة  المترافقة معالتنمية المستدامة اعتبار إّن التشديد على  . ١٩

تحليل العالقة القائمة  آانوفي حين . بيئيًا، يوفر فرصة مهمة أمام منظمة العمل الدولية للمضي قدمًا في مهمتها
 إضافة إلى توافرللمنظمة منذ تأسيسها،  دعامة أساسية ،بين البعدين االقتصادي واالجتماعي للتنمية المستدامة

االستدامة  إلى تحقيقفهم االنعكاسات السياسية الناجمة عن السعي  فإنفي هذا الصدد،  موسعةمشورة سياسية 
 .ذلك أقل تطورًا، ظّل مع البيئية والعمل الالئق

وبالتالي، يرّآز هذا التقرير على الروابط بين البعدين البيئي واالجتماعي للتنمية المستدامة، بما في ذلك  . ٢٠
ويلخص التقرير آمًا متزايدًا من األدلة التي تبّين أّن االنتقال إلى اقتصاد أآثر استدامة . انعكاساتهما االقتصادية

من منظور سوق العمل، بل يمكنه فعليًا أن يؤدي إلى مكاسب صافية في ي ذلك بما ف ١٩فحسب، الزمًابيئيًا ليس 
العمالة ويحقق تحسينات مهمة في نوعية الوظائف والمداخيل ويدفع قدمًا باإلنصاف واإلدماج االجتماعي على 

 .نطاق واسع

لسياسات المناسبة وعلى غرار ذلك، يمكن ل. وهذه المنافع ليست تلقائية، بل مرهونة بالسياسات المالئمة . ٢١
الهيئات  ترتقيويمكن أن . والمتسقة أن تخفف من التحديات التي تطرحها االستدامة البيئية أمام عالم العمل

لتتحول إلى إنتاج واستهالك أآثر استدامة،  في اتجاه أنماطعملية التغيير الهيكلي بالمكونة لمنظمة العمل الدولية 
 .مل الالئق للجميعالع نحو توفير يةانتقال عالم عملية

والدور المرآزي المخصص . ٢٠١٥في برنامج التنمية الدولية لما بعد عام  ،وينبغي أن يتجلى ذلك مثًال . ٢٢
ينبغي أن يضمن مراعاة العمل الالئق في إعداد أهداف  ،٢٠+للعمل الالئق في الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو 

 .التنمية المستدامة التي انطلقت في ريو

رابط بين االستدامة البيئية والعمل الالئق وبين الممارسات السياسية الجيدة واآلليات تواضح للوالفهم ال . ٢٣
مساهمة أساسية في الجهود الدولية تقديم سياسة وطنية فعالة و لوضع ًاكون آذلك حاسميس ،المؤسسية الفعالة

 .المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة

 ومضمونه هيكلية هذا التقرير
. التحديات البيئية واالجتماعية التي يواجهها العالم على خلفية األزمة االقتصادية الحالية ١فصل يحلل ال . ٢٤
هذا الفصل العالقة القائمة بينها ويقّدم مفاهيم من شأنها أن تساعد على تقييم اآلثار االجتماعية وآثار  يستكشفو

ل الالئق في اقتصاد أآثر مالءمة للبيئة ثالث فرص أساسية للمضي قدمًا بالعم ٢ويحدد الفصل . سوق العمل
فيتناول ثالثة تحديات مرتبطة بالتحول إلى  ٣أما الفصل . جتماعيا وإدماجعلى شكل وظائف أآثر وأفضل 

إعادة الهيكلة وخسارة العمالة وإعادة توزيع العمال؛  :سيما اقتصاد أآثر مالءمة للبيئة من منظور عالم العمل، ال
 يوجزوأخيرًا، . ف مع تغير المناخ؛ اآلثار السلبية غير المقصودة على توزيع الدخلالحاجة الملحة للتكي

المبادرات السياسية المهمة على المستويين الوطني والدولي، ويقدم لمحة عامة عن النشاط الذي  ٤ الفصل
ة من التجارب في هذا المجال، ويلخص دروس السياسة العامة المستقاحاليًا تضطلع به منظمة العمل الدولية 

والبحوث الوطنية، ويستكشف انعكاسات ذلك على جداول أعمال الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية 
  .والمكتب

 

                               
 :المعهد الدولي للدراسات العمالية بعنوان يستند هذا التقرير بشكل آبير إلى التقرير الذي أعده   ١٩

Working towards sustainable development: Opportunities for decent work and social inclusion in a green 
economy (Geneva, ILO, 2012), 

  .سيةالذي يقدم البراهين بمزيد من التفاصيل، ال سيما فيما يتعلق بالقطاعات االقتصادية الرئي
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  ١ الفصل

  التنمية المستدامة والعمل الالئق
توجيه النمو لضمان إيالء  إعادة وأآثر شمولية اجتماعيًا يستلزم االنتقال إلى اقتصاد أآثر استدامة بيئيًا . ٢٥

وفي هذا الصدد، ينطوي . من األهمية لألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية عند تحديد األهداف قدر متساٍو
برنامج العمل الالئق على إمكانية أن يعمل آإطار متسق للسياسات، بما يحقق المصلحة المشترآة لالقتصاد 

ومع ذلك، من أجل . ة االجتماعية والسياسات واألهداف البيئية ويحسن تكاملهاالكلي واالستثمار والعمالة والحماي
تحقيق مثل هذا اإلطار، سيكون من الضروري ترجمة مفهوم التنمية المستدامة إلى سياسة عملية وضمان 

  .معالجة األبعاد الثالثة لهذا المفهوم معالجة متزامنة وعلى قدم المساواة

ويعتمد النمو االقتصادي . فيه انفصامال  البيئية بالتحديات االجتماعية ارتباطًاوبالفعل، ترتبط التحديات  . ٢٦
إال أنه . الطبيعية، ويمكنها أن تؤدي إلى تدهورها واستحداث فرص العمل والمداخيل على الموارد والنظم

ح أن العالم لن يمتلك حجم التحديات وإلحاحها، يتضإلى  ونظرًا. أن تعيد االستدامة البيئية وتعززها بوسعها أيضًا
ويتعين التصدي لها مجمتعة، على نحو شامل . متتالية وأالموارد وال الوقت الالزم لمواجهتها بصورة منفصلة 

أن يتيح فرص استحداث  ومن ثم، فإن السؤالين المطروحين هما ما إذا آان بإمكان اقتصاد مستدام بيئيًا. ومتكامل
  .الجتماعي وآيف يمكن تحقيق ذلكالوظائف الالئقة وتحسين االندماج ا

  ها االقتصادية واالجتماعيةتتكلف -التحديات البيئية   ١- ١
عدد سكان العالم إلى  ، تضاعف تقريبًا١٩٧٢منذ انعقاد المؤتمر األول لألمم المتحدة بشأن البيئة في عام  . ٢٧

ومع أن . آثر من ثالثة أضعافوفي الوقت ذاته، زاد حجم االقتصاد العالمي إلى أ. مليارات نسمة ٧ما يزيد على 
 هذا النمو تمكن من انتشال مئات الماليين من األشخاص من الفقر المدقع، إال أن الفوائد آانت موزعة توزيعًا

العمل الالئق  المترافق مع يوسيعتمد النمو االقتصادي المستقبل. ةظل تحقيقها البيئة تكلفة باهوحّم غير متساٍو
على صون وإدارة وإصالح الثروات الطبيعية التي  حاسمًا اعتمادًا ،تحسن رفاه البشروزيادة مستويات المعيشة و

ومن شأن اإلخفاق في القيام بذلك أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، . تقوم عليها جميع األنشطة المعيشية واالقتصادية
  .١البشرية لألجيال القادمةال سيما بالنسبة للفقراء، ويقوض في نهاية المطاف النمو االقتصادي وآفاق التنمية 

وسيؤدي . غير قابل لالستدامة" والتنظيف الحقًا النمو أوًال"القائم على مبدأ " الوضع المعتاد"وسيناريو  . ٢٨
تزايد استخدام الموارد الطبيعية والتلوث إلى تفاقم حالة الشح المتنامي في المياه العذبة واألراضي الخصبة 

يتجاوز المستويات المسموح بها، وربما حتى المستويات  وتغير المناخ تفاقمًا اإلحيائيوتسارع استنفاد التنوع 
وإذا لم تعالج هذه التحديات البيئية معالجة سريعة وحاسمة، فإنها ستحد من النمو . التي تسمح بمعالجتها

فها الكوارث وتتبدى هذه التكلفة في حالة اآلثار المباشرة التي تخل. االقتصادي وفرص العمل على نحو متزايد
 "األبطأ نشوءًا"و ، من قبيل التلوث على نطاق واسع، بل إنها لترتفع أآثر بالنسبة للظواهر األقل وضوحًاالبيئية

  .ما يستحيل عكس مسار األضرار الواقعة وتغير المناخ، حيث آثيرًا اإلحيائيمثل استنفاد التنوع 

التداخل في آثير من األحيان، وفي بعض الحاالت، ومن المهم أال يغيب عن األذهان اتسام هذه التحديات ب . ٢٩
وفي الواقع، ترى منظمة التعاون والتنمية في الميدان . تعزز قنوات التقييم اإليجابية النتائج غير المرغوب فيها

ثمة أدلة علمية قاطعة تشير إلى أن النظم الطبيعية "أن  ٢٠٥٠حتى عام  التوقعات البيئيةتقرير االقتصادي في 

                               
  :انظر   ١

ILO and OECD: Sustainable development, green growth and quality employment: Realizing the potential for 
mutually reinforcing policies, Background paper for the Meeting of G20 Labour and Employment Ministers, 
Guadalajara, Mexico, 17–18 May 2012. 
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. ٢"على نقاط حرجة أو حدود بيوفيزيائية يستحيل عكس مسار التغيرات السريعة والضارة بعد تجاوزها تنطوي
 المزيد منفي بعض الحاالت، من التغيرات الكارثية التي تنشأ عن  بل ،وتحذر من المخاطر المكلفة للغاية
ه التكاليف االقتصادية واالجتماعية وتبرز التقديرات المتاحة عن بعض هذ. التأخير في التصدي للتحديات البيئية

  .أنها في الواقع آبيرة

  استخدام الموارد الطبيعية  ١-١-١
وفي تقرير . ٣الموارد الدولية بتحليل اآلثار االقتصادية لشح الموارد الطبيعيةب المجموعة المعنيةقامت  . ٣٠

معادن البناء والرآاز  - وليةاأل ، تناولت بالتحليل استخراج أربع فئات من المواد الخام٢٠١١صادر عنها عام 
وخلصت إلى أن نسبة استخراج هذه المواد وجمعها . ٤والمعادن الصناعية والوقود األحفوري والكتلة اإلحيائية

أن يؤدي إلى  "الوضع المعتاد"ومن شأن سيناريو . مليار طن في السنة ٥٩و ٤٧تتراوح، في اإلجمال، بين 
  .٢٠٥٠٥الصعيد العالمي بثالثة أضعاف بحلول عام  زيادة االستخراج السنوي للموارد على

وأظهرت دراسة حديثة أجراها معهد ماآينزي العالمي أن االستخدام الكثيف للموارد يدفع أسعار الطاقة  . ٣١
الحادة  اتويرى أنه سيتعين إعادة النظر بالكامل في إدارة الموارد، إلى جانب الزياد. ٦والسلع األساسية صعودًا

وعلى وجه . استعمال الطاقة والمواد للتوفيق بين الموارد المحدودة والطلب المتزايد عليها في الكفاءة في
مع الصعوبات الرئيسية في المائة في جميع الموارد  ٨٠- ٣٠الخصوص، ستتزامن الزيادات في الطلب بنسبة 

لحادة في أسعار السلع وتشير الدراسة إلى أن الزيادة ا. والتكاليف المتزايدة في الوصول إليها واستخراجها
ت على االنخفاضات في األسعار التي سادت على قض ٢٠١١والتي استمرت إلى عام  ٢٠٠٠األساسية منذ عام 

أعلى  عالوة على ذلك، تومئ الدراسة إلى إمكانية أن يشهد االقتصاد العالمي أسعارًا. مدى المائة سنة الماضية
وقد أسفر . مر الذي يمكن أن تترتب عنه عواقب وخيمة على اإلنتاجعلى مدى عدة عقود، األ للموارد وأآثر تقلبًا

في بلدان مجموعة  انهيارهابعض الصناعات أو في اإلفراط في استخدام الموارد بالفعل عن انكماش حاد 
العشرين، من قبيل قطاع الحراجة في الصين وإندونيسيا وغرب الواليات المتحدة أو صيد األسماك في أجزاء 

  .، بما ترافق معه من فقدان للوظائف تراوح بين عشرات اآلالف والمليون تقريبًامن آندا

  التلوث  ٢-١-١
أحجام النفايات  ارتفاعفي ظل انعدام تزايد الفعالية وإعادة استخدام النفايات وإعادة تدويرها، سيستمر  . ٣٢

مليار طن من  ٢٫٢أن ينتج العالم  ٧يالدولويقدر البنك . العالمية بسرعة، إضافة إلى تلوث التربة والمياه والهواء
  .في الوقت الراهن مليار طن ١٫٣، أي ضعف حجمها الذي يبلغ ٢٠٢٥النفايات بحلول عام 

ويمثل تلوث الهواء والمياه والتربة مشكلة مستمرة ذات أبعاد محلية وعالمية تضر بصحة البشر والنظم  . ٣٣
دان االقتصادي، ثمة تعرض آبير بالفعل للمواد الكيميائية لمنظمة التعاون والتنمية في المي ووفقًا. اإليكولوجية

د في العقود المقبلة، ال سيما في االقتصادات الناشئة والبلدان يتزايالخطرة في جميع أنحاء العالم ومن المرجح أن 
  .٨المستويات اآلمنة في بعض المدن يتجاوز اآلن معدل ترآيزات الملوثات باتوقد . النامية

ن تؤدي الزيادة المستمرة بال هوادة في نسبة التلوث إلى مضاعفة عدد الوفيات المبكرة ومن المرجح أ . ٣٤
مليون وفاة في السنة بحلول  ٣٫٦في المناطق الحضرية، لتبلغ  الناجمة عن الجسيمات المحمولة جوًا

                               
  .OECD: OECD environmental outlook to 2050: The consequences of inaction (Paris, 2012), p. 26:  انظر   ٢
  :انظر   ٣

UNEP: Assessing the environmental impacts of consumption and production: Priority products and materials, 
International Resource Panel (Paris, 2010). 

  :انظر   ٤
UNEP: Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth, International 
Resource Panel (Paris, 2011). 

  .ة األحفوريةال يفترض سيناريو الوضع المعتاد وجود أي ابتكارات رئيسية للنظم مثل التحسين األسرع للكفاءة أو نبذ الطاق   ٥
  :انظر   ٦

R. Dobbs et al.: Resource revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water needs (New York, 
McKinsey Global Institute, 2011). 

  .World Bank: What a waste: A global review of solid waste management (Washington, DC, 2012):  انظر   ٧
  .OECD: OECD environmental outlook to 2050, op. cit:  انظر   ٨
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 لمنافع إلىنسبة اوفي الوقت نفسه، قد تصل . ، مع العلم أن معظم الوفيات سيقع في الصين والهند٢٠٥٠ عام
 ةيمكن أن تزداد المشاآل التنفسيآما . ٩في االقتصادات الناشئة ١ على ١٠ إلى نسبة التكاليف لمكافحة التلوث

وفي الوقت ذاته، يسبب تلوث الهواء في األماآن المغلقة . الناجمة عن التلوث، ال سيما في المناطق الحضرية
، وقد آل سنة مليون حالة وفاة مبكرة ١٫٥سين ما ال يقل عن والفحم والكيرو اإلحيائيةالناشئ عن حرق الكتلة 
ومن المحتمل أن تؤدي اتجاهات التلوث . ١١ومعظم الضحايا هم من النساء واألطفال. ١٠يصل إلى مليوني حالة

  .بين الفقراء القائمة إلى تفاقم حاالت عدم المساواة واالستضعاف عمومًا

  شح المياه وتردي األراضي  ٣-١-١
ويتوقع أن تزيد الضائقة المائية، مع ترقب أن . بالشح في مناطق آثيرة من العالم ياه العذبة أصًالتتسم الم . ٣٥

وتتوقع منظمة . ١٢سنة ٢٠في المائة فقط من االحتياجات العالمية في غضون فترة  ٦٠تلبي اإلمدادات بالمياه 
أن يزيد عدد األشخاص  ،٢٠٥٠ى عام حت التوقعات البيئيةتقرير التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في 

 ٤٠عددهم مجموع مليار شخص، ليتجاوز  ٢٫٣ بمقدارالذين يعيشون في مناطق تعاني من ضائقة مائية حادة 
العديد من  نمو وسيفضي النقص القائم في المياه إلى عرقلة. ٢٠٥٠في المائة من مجموع سكان العالم في عام 

 متزايدًا ات الصناعة وتوليد الطاقة واالستهالك البشري والزراعة تنافسًاوستتنافس قطاع. األنشطة االقتصادية
  .انعكاسات خطيرة على األمن الغذائي ّفسيخلفيما بينها على المياه، مما 

ومع أن . في المائة من المياه المتاحة ٧٠وتبلغ حصة الري لغرض إنتاج األغذية في واقع األمر حوالي  . ٣٦
فضي إلى تاصيل بفضل استخدام األسمدة الكيميائية، إال أن زيادة الزراعة المكثفة الزراعة شهدت زيادة في المح

آما يتجه شح الماء والغذاء إلى زيادة عبء العمل الملقى على . الحد من نوعية التربة وتلويث الموارد المائية
  .١٣آاهل المرأة

  اإلحيائيالتنوع   ٤-١-١
الحيوانية األساس إلنتاج األغذية وتوفير المواد األولية تقدم الثروة المتمثلة في األجناس النباتية و . ٣٧

إلى الورق وصناعة  من المنسوجات ومواد البناء ووصوًال ًالمجموعة من السلع األساسية والمنتجات، بدء
 معدل اندثارها حاليًابات و. ويكتسب عدد األجناس وتنوعها أهمية بالغة الستقرار النظم اإليكولوجية. األدوية
في المائة من جميع أنواع  ٣٠وسيكون حوالي . ١٤مرة مما يمكن اعتباره طبيعيًا ١٠٠٠-١٠٠نسبة أعلى ب

وفي حين تمثلت العوامل . ١٥الثدييات والطيور واألنواع البرمائية عرضة لخطر االنقراض خالل هذا القرن
الزراعة واألنشطة الحرجية ( تهافي تغير استخدام األراضي وإدار اإلحيائيالرئيسية المؤدية إلى فقدان التنوع 

 اإلحيائيعن التلوث، من المتوقع أن يصبح تغير المناخ أسرع عوامل فقدان التنوع  فضًال) التجارية والتحضر
  .٢٠٥٠١٦بحلول عام  نموًا

                               
  .المرجع نفسه   ٩
  :انظر   ١٠

G. Legros et al.: The energy access situation in developing countries: A review focusing on the least developed 
countries and sub-Saharan Africa (New York, UNDP, 2009). Available at: http://content.undp.org/go/cms 
service/stream/asset/?asset_id=2205620. 

  .WHO: Health in the green economy (Geneva, 2011):  انظر   ١١
  :انظر   ١٢

Water Resources Group: Charting our water future: Economic frameworks to inform decision-making (New 
York, McKinsey, 2009). 

  .UNDP: Gender, climate change and community-based adaptation (New York, 2010):  انظر   ١٣
  .J. Rockström et al.: “A safe operating space for humanity”, in Nature, Vol. 461 (2009), pp. 472–475:  انظر   ١٤
  :انظر   ١٥

S. Díaz et al.: “Biodiversity regulation of ecosystem services”, in H. Hassan et al. (eds): Ecosystems and human 
well-being: Current state and trends (Washington, DC, Island Press, 2005). 

  .OECD: OECD environmental outlook to 2050, op. cit:  انظر   ١٦
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ما  وقيمتها الهائلة، آثيرًا اإلحيائيوالتنوع  ١٧وعلى الرغم من الوظيفة الحيوية لخدمات النظم اإليكولوجية . ٣٨
كاليف المترتبة عن فقدانها بشكل منهجي في الحسابات الوطنية وقلما توال تتجلى هذه القيم وال. لهايجري إغفا

اقتصاديات  النتائج األولية لسلسلةوتفيد . بوصفها إشارات للسوق في عملية صنع القرار في قطاع األعمال تذآر
والنظم اإليكولوجية  اإلحيائيي خدمات التنوع أن التكلفة السنوية للخسارة ف اإلحيائيجية والتنوع والنظم اإليكول

في  ٣٠وتعادل هذه التكلفة ما يزيد على . ١٨تريليون دوالر أمريكي ٢٥عادل تإزالة الغابات وتدهورها  بسبب
  .٢٠١١المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في عام 

البحري والساحلي في آسب  اإلحيائيوتعتمد عدة مئات من ماليين األشخاص على الغابات والتنوع  . ٣٩
في  ٣٦يشكل  ،من البلدان المنخفضة الدخل بلدًا ٤٣ويقدر البنك الدولي أن رأس المال الطبيعي في . العيش

المائة من مجموع ثروتها حتى وإن لم تؤخذ في الحسبان المجموعة األوسع من الخدمات التي توفرها النظم 
  . ١٩اإليكولوجية

بمجال القضاء على  مباشرًا للمعوزين واستفادتهم منه بشكل مستدام اتصاًال ئياإلحياويتصل توافر التنوع  . ٤٠
 العاديةففي البرازيل والهند وإندونيسيا، على سبيل المثال، بلغت نسبة إسهامات الناتج المحلي اإلجمالي . الفقر

في المائة  ٦٫١دها، األسماك مجتمعة، مما يعكس السلع المتداولة في السوق وح مصائدمن الزراعة والحراجة و
بكثير بالنسبة لفقراء أآثر النسبة  ترتفعو. ٢٠٠٥في المائة على التوالي في عام  ١١٫٤في المائة و ١٦٫٥و

 .٢٠في المائة على التوالي ٧٤٫٦في المائة و ٤٦٫٦في المائة و ٨٩٫٩ أي - المناطق الريفية 

وهي تعادل  ،للغاية بالنسبة للبلدان النامية ٌ يرةآب ً معةتوتكلفة أشكال التدهور البيئي المشار إليها أعاله مج . ٤١
إلى  ،٢١من البلدان النامية بلدًا ٢١التي شملت  ،وخلصت دراسات البنك الدولي. من النمو االقتصادي آبيرًا جزءًا

في المائة في غانا  ٩٫٦في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في تونس و ٢٫١أن التكلفة السنوية تتراوح ما بين 
  .في المائة ٨ قدرهبمتوسط مرجح 

  تغير المناخ  ٥-١-١
الذي يفاقم الشواغل البيئية األخرى مثل شح المياه وفقدان التهديد إن أحد أخطر التهديدات العالمية، و . ٤٢

متوسط  في ويؤدي تغير المناخ، في األجلين المتوسط والطويل، إلى زيادة. ، هو تغير المناخاإلحيائيالتنوع 
وتعزى آثار تغير . العالمية وتغيرات في نظم تساقط األمطار وزيادة في منسوب مياه البحر درجات الحرارة

ويرجع السبب في تغير . األشد وطأة المتقلبة والظواهر المناخيةالمناخ، على المدى القصير، إلى أنماط الطقس 
عن حرق  الناجمة أساسًا ،الجويفي الغالف  ٢٢المناخ في المقام األول إلى ازدياد معدالت ترآيز غازات الدفيئة

وتحبس . ز واستخدام األسمدة النيتروجينيةوتربية المواشي وري حقول األّر اإلحيائيةالوقود األحفوري والكتلة 
للتأثير الذي تحدثه  مماثًال غازات الدفيئة هذه المزيد من الطاقة التي تتلقاها األرض من الشمس، مما يعطي تأثيرًا

في  ٥٧حوالي  ، تشكل إمدادات الطاقة واألنشطة المتعلقة بالزراعة معًا١-١ح من الشكل وآما يتض. الدفيئة
والنقل مصدرين رئيسيين لالنبعاثات ) أي التصنيع(آما يعتبر النشاط الصناعي . المائة من إجمالي اإلنبعاثات

  .في المائة على التوالي ١٣و ١٩بنسبة 

                               
توفير الخدمات مثل الغذاء والمياه؛ : وتشمل. هي الفوائد التي يجنيها الناس من النظم اإليكولوجية" لنظام اإليكولوجيخدمات ا"   ١٧

  .تنظيم الخدمات مثل ضبط الفيضانات والجفاف وتردي التربة واألمراض؛ خدمات الدعم
  :انظر   ١٨

European Commission (EC): The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB): An interim report 
(Brussels, 2008). 

  :انظر   ١٩
World Bank: Moving beyond GDP: How to factor natural capital into economic decision-making, Report of the 
Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services (WAVES) (Washington, DC, 2012). 

  .EC: The economics of ecosystems and biodiversity, op. cit:  انظر   ٢٠
  :انظر   ٢١

M. Fay: Greening growth: A path to sustainable development, presentation at an ECOSOC meeting, 12 March 
2012, based on World Bank: Country environmental analyses. Available at: http://www.un.org/esa/ffd/ecosoc/ 
springmeetings/2012/Presentation_Fay.pdf. See also L. Croitoru and M. Sarraf (eds): The cost of environmental 
degradation: Case studies from the Middle East and North Africa (Washington, DC, World Bank, 2010). 

  .مثل معظمها في ثاني أآسيد الكربون وأآسيد النتروز والميثان ومجموعة من الغازات المفلورةيت   ٢٢
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  )النسبة المئويةب(زات الدفيئة، حسب القطاع نسب االنبعاثات العالمية من غا  :١-١الشكل 

  
     :المصدر

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): Fourth assessment report: Climate change 2007 (AR4) (Geneva, UNEP). 

شطة في معظمها عن األن المنبعثةسجلت مستويات غازات الدفيئة ، ٢٠٠٥و ١٩٧٠في الفترة ما بين و . ٤٣
. بنحو جزءين في المليون في السنة دازديافي المائة وما برحت في  ٧٠ بنسبة تزيد على البشرية ارتفاعًا

درجة  ٠٫٨أعلى مما آان عليه قبل بداية الثورة الصناعية بما يعادل  ومتوسط درجات الحرارة العالمية حاليًا
يجة لذلك، أسفر ذوبان األنهار الجليدية في ونت. ١٩٥١درجة مئوية منذ عام  ٠٫٧مئوية، حيث ارتفع بمقدار 

سم  ٢٠و ١٠القطب الشمالي وغرينالند عن ارتفاع المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر بمقدار يتراوح بين 
  .تدميرًاوالظواهر المناخية الشديدة أآثر  وأصبحت األنماط المناخية أآثر تقلبًا ،٢٣في السنوات المائة الماضية

في انبعاثات غازات الدفيئة للفرد الواحد، حيث  ذات الدخل المرتفع أآثر البلدان تسببًا وال تزال البلدان . ٤٤
  .٢٠١١٢٤من متوسط انبعاثات البلدان النامية في عام  تظل انبعاثاتها أعلى بعشرة أضعاف تقريبًا

آز ّرويمكن لالنبعثات المطردة االزدياد أن تفضي، في ظل سيناريوهات الوضع المعتاد، إلى زيادة ت . ٤٥
من  ًاجزء ٦٨٥في الوقت الحاضر إلى  ٢٥من المليون ًاجزء ٣٩٠٫٥غازات الدفيئة في الغالف الجوي من 

درجات  ٦و ٣، مع احتمال ارتفاع درجة الحرارة نتيجة لذلك بمقدار يتراوح ما بين ٢٠٥٠المليون بحلول عام 
الحرارة أن يسفر عن عواقب وخيمة قد في درجات  ز وما يصاحبه من ارتفاع متتاٍلومن شأن هذا الترّآ. يةمئو

من المليون ودرجتين  جزءًا ٤٥٠في حدود  ويتجاوز بكثير المعدالت القصوى المتفق عليها دوليًا تدارآهايتعذر 
ألن غازات الدفيئة تظل نشطة لفترات طويلة من الزمن في الغالف الجوي، ستواصل  ونظرًا. ٢٦مئويتين

ز بعد تحقيق استقرار على مستوى ترّآالبحار ارتفاعها لعدة قرون حتى  درجات الحرارة العالمية ومستويات

                               
والمعدالت ) مم في العام ٢٫٠إلى  ١٫٠(توحي المقارنة بين معدل ارتفاع مستوى سطح البحر على مدى المائة سنة الماضية    ٢٣

  .بتسارع نسبي في اآلونة األخيرة في معدل ارتفاع سطح البحر) العاممم في  ٠٫٢إلى  ٠٫١(الجيولوجية على مدى األلفي عام الماضية 
  :انظر   ٢٤

 UNEP: Keeping track of our changing environment: From Rio to Rio +20 (1992–2012) (Nairobi, 2011). 
  :انظر   ٢٥

T.J. Blasing: Recent greenhouse gas concentration, Carbon Dioxide Information Analysis Centre (CDIAC), DOI: 
10.3334/CDIAC/atg.032 (Oakridge, TN, 2012). Available at: http://cdiac.ornl.gov/pns/current_ghg.html.  

  .OECD: OECD environmental outlook to 2050, op. cit:  انظر   ٢٦
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عن  ، فضًالوسريعًا جذريًا ومن ثم، يتمثل التحدي المستقبلي في التقليل من االنبعاثات تقليًال. غازات الدفيئة
  .الصادرة بالفعلوسيستمر لعقود بسبب انبعاثات غازات الدفيئة  واقعًا التكيف مع تغير المناخ الذي أصبح أمرًا

االستنتاجات التي تفيد  ،التي يضطلع بها المعهد الدولي للدراسات العمالية عملية وضع النماذج،وتدعم  . ٤٦
ومستويات  اإلنتاجمن حيث  باهظةتكاليف  لدفيئة في الغالف الجوي ستستتبعلغازات ا بأن ترآيزات آبيرة جدًا

ذج الروابط االقتصادية العالمية للمعهد الدولي للدراسات وعلى وجه الخصوص، يفيد نمو. اإلنتاجية اإلجمالية
في المائة  ٢٫٤ستكون أدنى بنسبة  ٢٠٣٠حفز سلوك المنشآت، أن مستويات اإلنتاجية في عام يالعمالية، الذي 

). ٢-١انظر الشكل (في حالة الوضع المعتاد  ٢٠٥٠في المائة بحلول عام  ٧٫٢من مستوياتها الحالية وبنسبة 
اآلثار الضارة بتأثيرات األحوال الجوية القاسية على الزراعة والهياآل األساسية وبشح موارد المياه وترتبط 

 وتحد إلى جانب ذلك، مباشرًا تخفيضًا اإلنتاجوتخفض هذه االنحرافات . العذبة وبقضايا تتعلق بصحة اإلنسان
وال يدرج نموذج الروابط . العواملعلى توظيف هذه  من إنتاجية رأس المال والعمل، وبالتالي تؤثر سلبًا

ومن شأن مراعاة هذه العوامل أن يفضي إلى زيادة أخرى في . االقتصادية العالمية تكاليف الرفاه الفردي
ومن الممكن أن يؤدي تغير المناخ الجامح إلى خسارة دائمة في االستهالك . التكاليف المترتبة على التقاعس

 آبيرًا وسوف تتأثر مستويات المعيشة تأثرًا. ٢٠٥٠٢٧ي المائة بحلول عام ف ١٤بنسبة  الواحد العالمي للفرد
  .نتيجة لذلك

  اإلضافية في غازات الدفيئة مقارنة بخط األساس،  اتالخسارة في اإلنتاجية الناجمة عن الزياد  :٢-١الشكل 
  )بالنقاط المئوية( ٢٠٥٠-٢٠١٠الفترة 

  
  ).٢٠٠٠(البيئية تبقى في مستوى سنة األساس  يفترض سيناريو خط األساس أن األضرار: مالحظة
   :المصدر

S. Bridji, M. Charpe and S. Kühn: Economic transition following an emission tax in a RBC model with endogenous growth (Geneva, 
IILS, 2011). 

. صادية الناجمة عن تغير المناخم األضرار االقتوتتماشى هذه التقديرات مع عدد من الدراسات التي تقّي . ٤٧
 اإلنتاجفي ، الخسارة الدائمة ، آبير الخبراء االقتصاديين في البنك الدولي سابقًا٢٨ر اللورد ستيرنوقد قّد

في المائة مقابل  ١٠-٥مئوية و اتدرج ٣- ٢في المائة مقابل احترار بمقدار  ٣-صفراالقتصادي العالمي بنسبة 
 ٢٠و ٥وسينخفض االستهالك العالمي بنسبة تتراوح بين ). ضع المعتاد الحاليسيناريو الو(مئوية  اتدرج ٦-٥

، سترتفع نسبة األضرار االقتصادية الناجمة ٢٩لنوردهاوس ووفقًا. المائتي سنة المقبلة فترة في المائة على مدى

                               
  .المرجع نفسه   ٢٧
  :انظر   ٢٨

N. Stern: The economics of climate change: The Stern Review (Cambridge, Cambridge University Press, 2007). 
  :انظر   ٢٩

W. Nordhaus: The challenge of global warming: Economic models and environmental policy (Yale, 2007). 
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 ٢٢٠٠حلول عام في المائة ب ٨وقرابة  ٢١٠٠العالمي بحلول عام  اإلنتاجفي المائة من  ٣عن تغير المناخ إلى 
  فسيبلغ  ٢٢٠٠إلى عام  ٢٠٠٠أما متوسط األضرار السنوية من عام . بناء على اتجاهات االنبعاثات الحالية

  .٣٠تريليون دوالر أمريكي ٢٦

وإضافة إلى التكاليف االقتصادية الناجمة عن التقاعس السياسي، سيكون ثمة آثار أخرى على الرفاه  . ٤٨
بشأن وعلى سبيل المثال، تخلص نتائج اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية . الصحية االجتماعي، مثل ارتفاع التكاليف

مليون  ٤٠٠يمكن أن يعرض  -من خالل تأثيره في نواقل األمراض  -تغير المناخ إلى أن االحترار العالمي 
  .٣١شخص إضافي لخطر اإلصابة بالمالريا قبل نهاية القرن

بالظروف الجوية القاسية التي  شديدًا ة تأثر االقتصاد والمجتمع تأثرًاوتتزايد بالفعل األدلة على مدى إمكاني . ٤٩
لتغير المناخ، فإن الظروف  وبما أن األنماط الجوية ال تزال تتغير تبعًا. قد تكون متصلة باالحترار العالمي

ويبين . ٣٢يةالجوية التي ال يمكن التكهن بها تظل العامل األهم الذي يتسبب في تقلب أسعار المنتجات الزراع
طبيعة المشكلة  ،على إثر الجفاف في الواليات المتحدة ٣٣االرتفاع الحالي الذي تعرفه أسعار الذرة وفول الصويا

وفي السنوات األخيرة، ارتفع مرة أخرى عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية والجوع إلى . وحجمها
وقد أدى ارتفاع أسعار . لذي أحرز في العقود السابقةمليون شخص، مما أدى إلى تبدد التقدم ا ٨٥٠أآثر من 

وتسبب في أعمال شغب  ٣٤شخص بين مخالب الفقر ماليين ١٠٥أآثر من  وقوعإلى  ٢٠٠٨في  المواد الغذائية
  .مرتبطة بمشكلة الغذاء في عدد من البلدان

اترينا في إعصار آ أدىوعلى سبيل المثال، . خسائر مباشرة في العمالة والمداخيل آذلك سجلتو . ٥٠
 آّن األشد النساء علمًا بأنوظيفة،  ٤٠٠٠٠نيو أورليانز حوالي  إلى فقدان، ٢٠٠٥الواليات المتحدة في عام 

مئات اآلالف من المشاريع  "دريس"وعطل اإلعصار . ٣٥  ، ال سيما األمريكيات من أصل أفريقيتضررًا
مة المقدرة لألصول الخاصة غير الزراعية وظيفة في بنغالديش؛ وبلغت القي ٥٦٧٠٠٠على  الصغيرة وأثر سلبًا

عرضة  هي األآثر وفي آلتا الحالتين، آانت أشد األسر المعيشية فقرًا. ٣٦مليون دوالر أمريكي ٢٥المفقودة نحو 
ومن شأن تغير . ألنها تعيش في مناطق أآثر هشاشة وتملك موارد أقل لتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ

صل النساء على نحو حوفي العالم بأسره، ت. ٣٧ه خاص، األنماط القائمة للعائق الجنسانيالمناخ أن يضخم، بوج
الموارد المالية والمؤسسية والموارد األخرى التي قد تحسن قدراتهن على التكيف مع تغير  علىأقل من الرجال 

صنع القرار  ى هيئاتوالوصول إللى األراضي واالئتمان والمدخالت الزراعية عصول حالمناخ، بما في ذلك ال
وفي بلدان عديدة، يزيد الجفاف والفيضانات وإزالة األحراج من عبء العمل . ٣٨والتكنولوجيا وخدمات التدريب
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والوضع أسوأ بالنسبة . من الوقت للتعلم أو لكسب دخل الفتيات والنساء فال يجدن متسعًا علىغير مدفوع األجر 
  .ةكوارث البيئيال التعافي منإلى النساء الالتي يحاولن 

  : التحديات االجتماعية واالضطراب االقتصادي  ٢- ١
  صالتها بالبيئة

التحديات  ، منتضاعف المخاطر التي تتعرض لها أسباب الرزق نتيجة للتحديات البيئية المبينة . ٥١
مليار  ١٫٧٥الي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، يعاني حو ووفقًا. االجتماعية العديدة القائمة، بما في ذلك البطالة

  .٣٩شخص من الفقر متعدد األبعاد في مجاالت الصحة والفرص االقتصادية والتعليم ومستويات المعيشة

مليون عاطل في  ٢٠٠، ال يزال هناك ٢٠٠٨مليون عاطل إضافي منذ عام  ٢٧ نظرًا إلى وجودو . ٥٢
سوق العمل العالمي خالل  مليون شاب إلى ٤٠٠ويتزامن هذا المستوى القياسي للبطالة مع دخول . االنتظار

سنة  ٢٥- ١٦مليون شخص تتراوح أعمارهم بين  ٧٥وبالنظر إلى عدم تمكن . عن فرص العمل العقد المقبل بحثًا
في المحافظة وولتوليد النمو المستدام . أآثر من ثلث المعدل اإلجمالي للبطالة ونعمل، فإن الشباب يمثلإيجاد من 

ي، يتعين على العالم إذن أن يرقى إلى مستوى التحدي الملح الذي يتمثل في على التماسك االجتماعالوقت ذاته 
  .٤٠مليون وظيفة منتجة خالل العقد القادم ٦٠٠استحداث 

. تحديات أآبر فقر العاملينوباإلضافة إلى تفشي البطالة على نطاق واسع، تطرح رداءة نوعية الوظائف و . ٥٣
مع أسرهم تحت خط الفقر البالغ  - من مجموع العمال تقريبًافي المائة  ٣٠أي  - مليون عامل  ٩٠٠ويعيش نحو 

دوالرين من دوالرات الواليات المتحدة األمريكية في اليوم، بصورة خاصة في البلدان النامية وفي العمالة الهشة 
  .وغير المنظمة

طبيعية نسبة آبيرة من هؤالء العمال في قطاعات يحدق بها خطر االستخدام المفرط للموارد ال تعملو . ٥٤
من القوى العاملة ما يفوق بكثير مليار  تضموتغير المناخ مثل قطاعات الزراعة والحراجة وصيد األسماك، التي 

دوالر أمريكي في  ١٫٢٥مليار شخص ال يزالون يعيشون بأقل من  ١٫٤ مجموعومعظم األشخاص من . شخص
التهميش المستمر  ؤديوسي. طاعاتفي الحصول على وظائف وفي آسب رزقهم على هذه الق ، يعولون٤١اليوم

وتيرة الهجرة خارج المناطق الريفية ويزيد الضغط على أسواق  إلى تعجيل للعمالة والمداخيل في هذه القطاعات
هشة ويعملون في قطاعات أعمال  موائلويعيش العديد من الفقراء الحضريين في . العمل في المناطق الحضرية

منظمة العمل الدولية أن  تحليالتوتكشف . انات واالنهيارات األرضيةمعرضة للعواصف والفيض ةغير منظم
مسنة تحت خط الفقر، في امرأة مليون فتاة وشابة بالغة و ٨٢٩الفقر ما فتئ ينتشر بين النساء، حيث تعيش قرابة 

د ومن شأن االستخدام المفرط للموار. ٤٢مليون شخص ٥٢٢حين يبلغ عدد الرجال الذين يعيشون الوضع ذاته 
الطبيعية وتسارع تغير المناخ أن يفضيا إلى زيادات آبيرة في معدالت الحرمان في المنشآت وأسواق العمل 

  .الريفية والحضرية على حد سواء

وتزداد هذه المخاطر حدة بسبب االفتقار إلى الحماية االجتماعية التي يمكن أن تساعد القطاعات  . ٥٥
قتصادية والبيئية مثل قلة المحاصيل أو ارتفاع أسعار المواد الصدمات اال امتصاصالضعيفة على والمجموعات 

الضمان  ال يغطيو. الغذائية أو زيادة التعرض لألمراض أو فقدان األصول بسبب الفيضانات والعواصف
 ٥٫١يوفر أمن الدخل  األساسي والحصول على الرعاية الصحية، قرابة  يمكن أن االجتماعي المناسب الذي

ولن يقتصر وجود مستوى أساسي من الضمان االجتماعي . ٤٣في المائة من سكان العالم ٧٥مليار شخص، أي 

                               
  ).٢٠١٠نيويورك، ( الثروة الحقيقية لألمم: ٢٠١٠التنمية البشرية : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   ٣٩
  .ILO: Global Employment Trends 2012: Preventing a deeper job crisis (Geneva, 2012):  انظر   ٤٠
  :انظر   ٤١

UN-DESA: Rethinking poverty: Report on the world social situation 2010 (New York, 2009). Available at: 
http://www.un.org/esa/socdev/rwss/docs/2010/fullreport.pdf. 

، جنيف، ٩٨، التقرير السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق: مكتب العمل الدولي   ٤٢
٢٠٠٩.  

  :انظر   ٤٣
ILO: Social protection floor for a fair and inclusive globalization, Report of the Social Protection Floor Advisory 
Group (Bachelet report) (Geneva, 2011); World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of 
crisis and beyond (Geneva, 2011). 
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يضمن على األقل أمن الدخل األساسي واالستفادة من الرعاية الصحية األساسية من خالل أرضيات الحماية 
حصول على لتيسير ال االجتماعية الوطنية، على الحد من المعاناة فحسب، بل إن من شأنه أن يصبح مرتكزًا

  .العمالة المنتجة والخروج من دائرة الفقر متعدد األبعاد

ولعل أبرز عائق أمام اإلدماج االجتماعي والعمل المنتج، ال سيما . وثمة افتقار إلى الحصول على الفرص . ٥٦
 ١٫٣بالنسبة للنساء، هو االفتقار إلى إمكانية الحصول على الطاقة النظيفة والميسورة، األمر الذي يعاني منه 

  .مليار شخص، معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا

ويواآب العجز في فرص العمل والحماية االجتماعية عجز مطول في االستثمار من القطاعين العام  . ٥٧
 ،٢٠٠٩وقد انخفض االستثمار العالمي آحصة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى رقم قياسي في عام . والخاص

ويعزى استمرار . ال يزال أقل بكثير من المستويات التاريخية، )٢٠١٠(في المائة  ١٩٫٨هو إذ يبلغ نسبة و
وتؤدي المحاوالت المبذولة لمعالجة العجز في . العجز في االستثمار في معظمه إلى االقتصادات المتقدمة
واعتمدت . م اإلنفاق الحكوميلمعظ ، خالفًاتقديريًا الميزانية إلى الحد من االستثمارات الحكومية التي تعتبر إنفاقًا

مع تخفيضات في اإلنفاق تجاوزت ترافقت تدابير تقشفية مباشرة في الكثير من االقتصادات المتقدمة، 
  .التخفيضات في االستثمار العام

إلى تراجع في  بدورها أدت التوقعات االقتصادية التي يكتنفها الغموض والتخفيضات في اإلنفاق العامو . ٥٨
. ٤٤وبلغت المبالغ النقدية المتجمدة في حسابات آبريات الشرآات مستويات غير مسبوقة. اصةاالستثمارات الخ

بسبب أزمة االئتمان في االقتصادات  -وما فتئت الشرآات الصغيرة تواجه صعوبات في الحصول على االئتمان 
 . االقتصادات الناميةالمتقدمة واالفتقار إلى السمة المنظمة وإلى آليات التمويل المالئمة في العديد من 

ويمكن أن تؤدي الدوافع البيئية واالجتماعية إلى تغيرات بيئية واجتماعية واسعة النطاق وغير خطية  . ٥٩
أمام من انهيار النظم الزراعية وانتهاء بثورات الربيع العربي التي أشعل فتيلها نقص الفرص  ًاومقلقة، بدء

إلى أوجه تآزر إيجابية آما سيتضح من األمثلة العديدة في  أيضًا بيد أن الروابط القائمة يمكن أن تؤدي. لشبابا
ووضع إطار سياسي واضح ومستقر لتحقيق تنمية مستدامة تتصدى للتحديات البيئية يمكن أن يسهم . هذا التقرير

 لتحقيقومن شأن وضع أهداف واستراتيجيات . في معالجة المشاآل االقتصادية واالجتماعية ملموسًا إسهامًا
سبل الموارد في الزراعة والصناعة والنقل واإلسكان وتوليد الطاقة النظيفة وتعميم و الطاقة فاءة استخدامآ

أن يحفز الطلب بشكل ملحوظ ويحث على االستثمار  ،عن إصالح الموارد الطبيعية ، فضًالالحصول عليها
  .الخاص واسع النطاق

يف الجامحة الناجمة عن التدهور البيئي وحصة ولن تكون نظم الحماية االجتماعية عرضة لخطر التكال . ٦٠
أداة قوية لإلدماج االجتماعي  ستكون النفقات اآلخذة في التزايد للتعويض عن األضرار والحد منها، بل

  .عن االستدامة البيئية واالقتصادي، فضًال

الريفية  سكان المناطق مداخيلتزايد الضغوط على المزارعين واتساع الفجوة بين  يؤديقد  في حينو . ٦١
لى تفاقم تحديات العمالة والفقر، فإن االستثمارات في الهياآل األساسية الريفية مثل إدارة إ ،والمناطق الحضرية

مستجمعات المياه، مما  وإصالحالتربة  استصالحعمل والالمياه والحماية االجتماعية قد تؤدي إلى توفير فرص 
  .نتاجية الزراعية ويدعم المداخيليعزز القدرة على مواجهة تغير المناخ ويحسن اإل

  السعي إلى االستدامة البيئية وآثاره على العمل الالئق  ٣- ١
 وآثيرًا. يتزايد تسليم الحكومات والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام بحتمية معالجة التحديات البيئية . ٦٢

حادة ذات التأثيرات المحلية الفورية إلى معالجة المشاآل البيئية ال ترمي ما آانت التدابير المتخذة في البداية،
وما برح عدد متزايد من الحكومات والمنشآت في . والواضحة على صحة اإلنسان، مثل تلوث المياه والهواء

األمثلة المنتقاة الواردة  تبينه آما ،جميع أنحاء العالم ينكب على التصدي للتحديات البيئية على مدى العقد الماضي
  . ٤ة المفصلة في الفصل أدناه والنظرة العام

                               
  .IILS: World of Work Report 2012: Better jobs for a better economy (Geneva, 2012):  انظر   ٤٤
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  التحول إلى أنماط إنتاج : اقتصاد مستدام بيئيًا  ١-٣-١
  واستهالك مستدامة

 اإلحيائيالحكومات على اعتماد استراتيجيات وطنية في مجال تغير المناخ والمحافظة على التنوع  دأبت . ٦٣
وبدأت المنشآت . واستهالك مستدامة وإدارة األراضي والمياه وإدارة النفايات وتدويرها والتحول إلى أنماط إنتاج

  .تستجيب من خالل جعل عملياتها ومنتجاتها وخدماتها وسالسل التوريد لديها أآثر استدامة

وعائقًا  مكلفًا المنطق التقليدي الذي يرى في الحفاظ على البيئة عامًال مسار وقد عكس النهج األوسع نطاقًا . ٦٤
آما تشير إليها بعض البلدان " النمو األخضر"االقتصاد األخضر، أو وتنظر استراتيجيات . النمو االقتصادي أمام

لالستثمار والنمو االقتصادي وخلق  والمنظمات، إلى االستدامة البيئية باعتبارها فرصة اقتصادية آبيرة ومحرآًا
، بما فيها وقد طورت هذه المفاهيم وروجت لها وآاالت دولية رائدة في المجاالت االقتصادية والبيئية. الوظائف

 ).١-١انظر اإلطار (برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك الدولي 

  ١-١اإلطار 
 تعاريف االقتصاد األخضر والنمو األخضر

تحسين "اد يؤدِّي إلى بأنه اقتصللبيئة االقتصاد األخضر  ةف برنامج األمم المتحديعّر" :برنامج األمم المتحدة للبيئة
في الوقت نفسه بالحّد على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية وحاالت  ويعنىحالة الرفاه البشري واإلنصاف االجتماعي، 

الكربون وفعال من حيث الموارد وشامل  منخفض اقتصاد هواالقتصاد األخضر  بتعبير أبسط، فإنو. "الشّح اإليكولوجية
تخفيض  القطاعين العام والخاص تفضي إلى منالنمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات ُيوجَّه فيه و .اجتماعيًا

 مالنظ خدماتو اإلحيائيالموارد ومنع خسارة التنّوع و الطاقة تعزيز آفاءة استخدامو انبعاثات الكربون والتلوث
  ".ةاإليكولوجي

 ،لذي يتسم بالفعالية في استخدامه للموارد الطبيعيةأي النمو ا -نرى أن ما يلزم هو النمو األخضر " :البنك الدولي
وبالقوة بحيث يراعي المخاطر الطبيعية ودور اإلدارة البيئية  ة،البيئي واآلثاروبالنظافة بحيث يحد من أثر تلوث الهواء 

  ".أن يكون هذا النمو شامًال من وال بد. ورؤوس األموال الطبيعية في منع الكوارث المادية
إن المقصود بالنمو األخضر هو تعزيز النمو االقتصادي والتنمية " :التنمية في الميدان االقتصاديو ونالتعامنظمة 

ولتحقيق ذلك، يجب . الطبيعية توفير الموارد والخدمات البيئية التي تعتمد عليها رفاهيتنا الثرواتمع ضمان أن تواصل 
  ".اقتصادية جديدة تيح فرصًاوي المطردحفز االستثمار واالبتكار، مما يدعم النمو يأن 

  :المصدر
 UNEP: Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication (Nairobi, 

2011), p. 16; World Bank: Inclusive green growth, op. cit., p. 2; OECD: Towards green growth (Paris, 2011), p. 9. 

إلى  ، إشارة واضحةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي يرفع رايتهشير مفهوم االقتصاد األخضر الذي وي . ٦٥
هدف رفاه اإلنسان واإلنصاف االجتماعي، إلى جانب االستثمارات البيئية آمحرآات لتوليد الدخل واستحداث 

جتماعي، إال أنه يعبر بصورة إلى الحاجة إلى اإلدماج اال يشيروعلى الرغم من أن البنك الدولي . فرص العمل
أما منظمة التعاون والتنمية في الميدان . من خاللها عن اآلليات التي يستطيع النمو األخضر تحقيقه أقل وضوحًا

النمو األخضر بوصفه وسيلة لمواصلة النمو االقتصادي مع الحفاظ على الموارد  االقتصادي فقد عرضت أصًال
  .الطبيعية الحيوية

  :أن ٢٠١٢نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة وترى وثيقة  . ٦٦
االقتصاد األخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر هو أحد األدوات الهامة المتاحة لتحقيق ... 

التنمية المستدامة، ونرى أنه يمكن أن يتيح خيارات لمقرري السياسات، وليس من المفروض أن يكون مجموعة من 
ونشدد على ضرورة أن يسهم االقتصاد األخضر في القضاء على الفقر وفي تحقيق النمو االقتصادي . واعد الجامدةالق

للجميع، والحرص  الالئقالمطرد وتعزيز اإلدماج االجتماعي وتحسين أحوال البشر وخلق فرص العمل وتوفير العمل 
  .٤٥في أداء وظائفها على نحو سليم في الوقت ذاته على استمرار النظم اإليكولوجية لكوآب األرض

وجعلت جمهورية آوريا . وقد شاع تداول آال المفهومين في عدد متزايد من البلدان في السنوات األخيرة . ٦٧
وبغية التوسع في . لالستراتيجية اإلنمائية الوطنية لديها -عنوان الو -من النمو األخضر الموضوع الرئيسي 

ارة عن مجموعة من التدابير لمواجهة األزمة االقتصادية، عكفت الحكومة ، وهي عب"الصفقة الخضراء الجديدة"
 ٨٤حوالي (تريليون وون آوري  ٩١واستثمرت . على مباشرة استراتيجية طويلة األجل تتعلق بالنمو األخضر

                               
  .٥٦، المرجع السابق، الفقرة المستقبل الذي نصبو إليه: مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة   ٤٥
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وظيفة  ٦١٠٠٠٠، حيث رفعت عدد الوظائف الخضراء من ٢٠١٢و ٢٠٠٩بين عامي ) مليار دوالر أمريكي
  .٢٠١٣٤٦وظيفة في عام  ٨١٠٠٠٠إلى  ٢٠٠٨في عام 

من مكونات خطط  واعتمدت آل من إثيوبيا وجنوب أفريقيا استراتيجية االقتصاد األخضر بوصفها مكونًا . ٦٨
ألن مسارات التنمية التقليدية من شأنها أن تؤدي إلى االستخدام غير المستدام للموارد  ونظرًا. التنمية لديها

إلى تحقيق وضع الدخل المتوسط  ٤٧في انبعاثات غازات الدفيئة، ترمي إثيوبيا عن زيادة حادة الطبيعية، فضًال
مليار دوالر  ١٥٠وتتميز معظم االستثمارات البالغة حوالي . مع تطوير االقتصاد األخضر ٢٠٢٥بحلول عام 

االقتصادي  بالفعالية من حيث التكلفة والحفز المباشر للنمو ،الالزمة خالل السنوات العشرين المقبلة ،أمريكي
وقامت جنوب أفريقيا بإدراج استثمارات االقتصاد . واستحداث فرص العمل اإلضافية ذات القيمة المضافة العالية

  .شامل" مسار نمو جديد"حد المكونات العشرة ضمن أاألخضر بوصفها 

ًا من واحدعلى النمو في الصناعات البيئية بوصفها  ٤٨وتعتمد مجموعة العمالة في االتحاد األوروبي . ٦٩
وتشكل الوظائف ). خران هما الصحة والرعاية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمكونان اآل(مكونات ثالثة 

مليون وظيفة في االتحاد  ٨٫٢الخضراء ثاني أآبر مصدر للعمالة الجديدة في آلتا االستراتيجيتين، بما يصل إلى 
يفة جديدة بفضل الطلبات الجديدة على السلع والخدمات مليون وظ ١٫٤وتتوقع اليابان آذلك استحداث . األوروبي

ويلخص اتحاد الصناعات البريطانية التطور في المملكة . مليار دوالر أمريكي ٤٦٨الخضراء، التي بلغت 
في األوقات االقتصادية العصيبة، واصلت المشاريع الخضراء للمملكة المتحدة نموها بالقيمة : "المتحدة آالتالي
تريليون جنيه  ٣٫٣مليار جنيه استرليني في سوق شاملة قيمتها  ١٢٢يث أمنت لنفسها حصة بقيمة الحقيقية، ح
وعلى غرار ذلك، ساهمت السلع . ٤٩"ووفرت فرص عمل لقرابة مليون شخص ]٢٠١٠/٢٠١١في [استرليني 

) وى العاملةفي المائة من الق ٢٫٤أي (مليون عامل في الواليات المتحدة  ٣٫١والخدمات الخضراء في توظيف 
وفاق أداء باقي االقتصاد خالل فترة  سريعًا توسعًا" التكنولوجيا النظيفة"وشهد جزء . ٢٠١٠في عام 
  .٥٠االنكماش

وتسجل  ١٩٨٤وأدرجت الصين االستدامة البيئية في السياسات اإلنمائية الوطنية بشكل متزايد منذ عام  . ٧٠
 /المعتمدة في أيار(نمية االقتصادية الخمسية الجديدة وتحدد خطة الت. ماليين وظيفة خضراء ٤اليوم أآثر من 

وتحدد . األهداف والتدابير االستراتيجية لالقتصادات الخضراء ومنخفضة الكربون والدائرية) ٢٠١٢مايو 
الخطة الصناعات ذات األولوية، بما في ذلك األشكال البديلة للطاقة وحفظ الطاقة وحماية البيئة والتكنولوجيا 

وتتوقع الصين أن تستأثر هذه . تصنيع المعدات عالية الجودة والمرآبات التي تعمل بالطاقة النظيفةالحيوية و
، بزيادة عن نسبتها الحالية ٢٠٢٠في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد بحلول عام  ١٥الصناعات بنسبة 

في الوظائف  بما يؤدي إلى ربح صاٍف خضراء جديدة، ومن المتوقع أن يوفر ذلك وظائف. في المائة ٢البالغة 
  .٥١ماليين وظيفة ١٠قدره 

بتنفيذ  انوتقوم ،أحادية الجانب للحد من انبعاثات غازات الدفيئة واعتمدت البرازيل وإندونيسيا أهدافًا . ٧١
وتلتزم الحكومة . من الزراعة واألحراج وانتهاء بالطاقة والنقل ًابرامج في مجموعة من القطاعات، بدء

لشباب والحد من الفقر ا لصالحسية بالمحافظة على النمو االقتصادي واستحداث الوظائف ال سيما اإلندوني
ويجري تنفيذ استراتيجية إنمائية متكاملة من . وتحسين االستدامة البيئية والحد من مستويات انبعاثات الكربون

                               
  :انظر   ٤٦

Republic of Korea: Job creation outcomes through implementation of 5-year Green Growth National Plan, Inter-
ministerial report (Seoul, 2012). 

  .Government of Ethiopia: Ethiopia’s climate-resilient Green Economy Strategy (Addis Ababa, 2011):  انظر   ٤٧
  .EC: Employment package: Towards a job-rich recovery (Brussels, 2012):  انظر   ٤٨
  :انظر   ٤٩

CBI: The colour of growth: Maximising the potential of green business (London, 2012), p. 6. Available at: 
http://www.cbi.org.uk/media/1552876/energy_climatechangerpt_web.pdf. 

  :انظر   ٥٠
M. Muro et al.: Sizing the clean economy: A national and regional green jobs assessment (Washington, DC, The 
Brookings Institution, 2011). 

  :انظر   ٥١
China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED): Development 
mechanism and policy innovation of China’s green economy, CCICED Task Force Report, CCICED Annual 
General Meeting, 15–17 November 2011, pp. 220, 227. 
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في إطار الخطة  ،وحماية البيئةأربع شعب، أال وهي تشجيع النمو وخلق فرص العمل ومراعاة مصالح الفقراء 
، التي تدرج البعد البيئي في جميع جوانب وضع ٢٠١٤-٢٠١٠ للفترة اإلنمائية الوطنية متوسطة األمد

 الستحداث الوظائف الخضراء انعكاسًا المناسبةوينعكس السعي نحو االستدامة البيئية والفرص . السياسات
لموارد البشرية ل الوطنية سياسةالعلى سبيل المثال، ترمي وفي سري النكا . في سياسات العمالة متزايدًا
إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية  ،٢٠١٢أآتوبر  /المعتمدة في تشرين األول ،والعمالة

  .للجميع وتدرج صراحة القطاعات الرئيسية لفرص العمالة والبيئة

  بيئيةال ستدامةاالاألدوات السياسية الرامية إلى تحقيق 
يمكن للحكومات، بجمعها بين األدوات السياسية، أن توفر حوافز العتماد ممارسات خضراء في مكان  . ٧٢

من  هامًا وتمثل األدوات السياسية المعتَمدة عامًال. ٥٢العمل واستثمارات في منتجات وخدمات خضراء جديدة
ومن الممكن أن تشمل هذه األدوات . المستقبل طبيعة ومدى تأثير تدابير االستدامة البيئية فيل العوامل المحددة 

  :ما يلي

مثل الضرائب والرسوم والتراخيص القابلة للتداول واألسعار المضمونة  السوق القائمة علىدوات األ 
وتعزز هذه األدوات إشارات السوق مثل ارتفاع أسعار السلع . واإلعانات والقروض بشروط مؤاتية

ومن الممكن أن تنشِّط هذه . ب المستهلك على المنتجات والخدمات الخضراءاألساسية النادرة أو تزايد طل
التنافسية في المجال التقني إذ توفر حوافز لالستثمار الخاص وخضرنة القدرة األدوات االبتكار و

ض اإلعانات المقدمة أصًال على المياه والطاقة والمواد الخام، فيأو تخ تعديلومن الممكن أيضًا . المنشآت
 مًاالسوق يتطلب نظا القائمة علىدوات األغير أن نجاح . واألسر تي تعيق الفعالية البيئية في المنشآتال

 . للرصد وجمع اإليرادات واإلنفاذ فعاًال

، االختصاصاتمثل القواعد والمعايير وسياسات الحد من االنبعاثات والحصص وتنظيمية ال األدوات 
استدامة إنتاج الكتلة األحيائية والمواد  التي تضمن مثًالو اإلقليمية، القوانين واللوائح الوطنية أ وآذلك

 . المتجددة األخرى

بنية تحتية ذات تأثير قليل على البيئة أو إلى إعادة  تطورتؤدي في حاالت عديدة إلى عامة الستثمارات اال 
 . تأهيل الموارد الطبيعية مثل األحراج أو األنهار أو المناطق الساحلية

المنتجات المصممة أن تفضل السلع،  شراءعند  الحكومات بإمكان مثًال، سياسات المشتريات العامة 
 . تصميمًا أآثر سالمة بيئيًا

العلني، ويمكن  واإلنشاءوإذآاء الوعي  اإليكولوجيةمثل وضع العالمات األدوات القائمة على المعلومات  
ومن الممكن . ستخدامها بتدابير أخرى مثل الضرائب البيئيةأن تكون هذه األدوات فعالة أيضًا إذا اقترن ا

االستفادة أيضًا من إنشاء مؤسسات لدعم الصناعات ومساعدة المنشآت على استيفاء المعايير والحصول 
 . على الشهادات

بالمقارنة مع األدوات (وتكاليف اإلنفاذ  اإلداريةض التكاليف يمكنها أن تخفالتي المبادرات الطوعية  
 ).التنظيمية مثًال

  االنعكاسات على عالم العمل: اقتصاد أآثر استدامًة بيئيًا  ٢-٣-١
على حجم العمالة ونوعيتها ومستوى  انعكاساتترتب عن التوجه نحو اقتصاد أآثر استدامة بيئيًا ي . ٧٣

رآات المداخيل وتوزيعها، خاصة عندما ينطوي ذلك على تحول شامل في النماذج اإلنمائية االقتصادية للش
تحول إلى ومن المرجح أن يفضي ذلك إلى مكاسب وخسائر في العمالة و. الكبيرة والقطاعات والبلدان برمتها

  .العديد من الوظائف في جميع القطاعات االقتصادية

   

                               
  :انظر   ٥٢

M.S. De Gobbi: Mainstreaming environmental issues in sustainable enterprises: An exploration of issues, 
experiences and options, Employment Working Paper No. 75 (Geneva, ILO, 2011); UNIDO: UNIDO Green 
industry, op. cit. 
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  المنشآت وأماآن العمل
. المنشأة إلى ارتفاع التكاليف وتهديد استمرارية معًا من الممكن أن تؤدي ندرة الموارد وتغير المناخ . ٧٤

ويعني هدر الموارد انخفاض . ويصح هذا خاصة في حالة عدم فعالية التكنولوجيا وعمليات اإلنتاج وممارساته
وخالل العقود الماضية، تباطأ تحّسن اإلنتاجية في استخدام . ما يخفِّض األرباح والقدرة التنافسيةمإنتاجيتها، 

وتجاوزت ). ٣-١انظر الشكل ( الصناعيةة العمل في البلدان المواد الخام والطاقة أآثر بكثير منه في إنتاجي
الناشئة، بيد أّن هذه األخيرة حققت مكاسب  االقتصاداتإنتاجية العمل أيضًا إنتاجية المواد والطاقة في بعض 

  . عظيمة بلغت ضعفي أو ثالثة أضعاف المكاسب المسجلة خالل العقود الثالثة األخيرة

  ٢٠٠٠-١٩٦٠الفترة والمواد والطاقة، بلدان االتحاد األوروبي الخمسة عشر،  إنتاجية العمل  :٣-١الشكل 

  
محوًَّال إلى تعادالت ( ١٩٩٩بالدوالر األمريكي بقيمة عام (الناتج المحلي اإلجمالي بحسب ساعات العمل السنوية  :إنتاجية العمل: مالحظة

؛ )باليورو لكل آيلوغرام(ج المحلي اإلجمالي بحسب االستهالك المحلي للمواد النات: إنتاجية المواد؛ ))EKSالقوة الشرائية محسوبة بطريقة 
  ).لكل طن ١٩٩٥بألف دوالر أمريكي بقيمة عام (الناتج المحلي اإلجمالي بحسب إجمالي إمدادات الطاقة األولية : إنتاجية الطاقة

  .EEA: Sustainable use and management of natural resources, EEA Report No. 9 (Copenhagen, 2005)  :المصدر

بينت دراسات عديدة، بما فيها استعراضان شامالن أجراهما معهد ماآنسي العالمي، أّن من الممكن تحقيق  . ٧٥
. ٥٣التكنولوجيا واألسعار الحالية من حيث التكلفة بالنظر إلى بات فعاًال مكاسب هامة في الفعالية وأّن الكثير منها

أيضًا تكييفًا في العمليات  ه يتطلبلمكاسب استثمارًا في التكنولوجيا الجديدة، ولكنويتطلب تحقيق هذه ا
وآما أشار إلى ذلك روزنفيلد وآخرون، لن تكون مواجهة تحديات الطاقة ممكنة دون المشارآة . والممارسات

  . النشطة لماليين المديرين والعمال والمستهلكين

قد حقق و. ت إلى تحقيق االستدامة البيئية على صعيد المنشآتحكوماال فضًال عنشرآات فرادى الوتسعى  . ٧٦
وفورات للشرآة  ،متعددة الجنسية مثًال 3Mلشرآة  "التلوث مجدية منالوقاية "البرنامج الناجح جدًا بعنوان 

 ١٠٠٠٠أحسن "وأطلقت الحكومة الصينية مؤخرًا مبادرة . ١٩٧٥مليار دوالر أمريكي منذ عام  ١٫٤ بمقدار
 منشأة ١٦٠٧٨الطاقة والحد من االنبعاثات في  في وفورات تحقيق تعزز الوعي والمهارات من أجل ،"منشأة

  . ٥٤ذات التأثير األشد على البيئة من المنشآت

                               
  :انظر   ٥٣

J. Rosenfeld et al.: Averting the next energy crisis: The demand challenge (New York, McKinsey Global 
Institute, 2009); Dobbs et al.: Resource revolution, op. cit. 

  :انظر   ٥٤
National Development and Reform Commission (NDRC): 10,000 enterprises energy saving and low carbon 
action, NDRC policy (Beijing, 2012) (in Chinese). 
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بشكل حاسم  ،جني مكاسب الطاقة وفعالية الموارد وتجنب التلوث والحوادث الصناعية الكبرى يتوقفوال  . ٧٧
المتحمسين دارة وإجراءات التشغيل والتواصل الجيد والعمال المهرة نظم اإل علىالتكنولوجيا فحسب، بل على 
ال يمكن أبدًا أن تكون : "فيما يتعلق بمحطات الطاقة النووية "ذي إيكونوميست"وآما أعربت عنه مجلة . أيضًا

  .٥٥"السالمة حقيقة  تكنولوجية، فهي مجرد إنجاز تشغيلي

القيادة  توفيروباإلضافة إلى تخفيض التكلفة و. حقيقهويصبح األداء البيئي الجيد ميزة نسبية عند ت . ٧٨
أفضل إلى االستثمارات ونفاذًا أحسن  التكنولوجية، فهو يزيد من قيمة العالمات التجارية ويمكن أن يتيح وصوًال

  . إلى أسواق االستهالك

 القطاعات االقتصادية الرئيسية التي توظف نصف القوة العاملة العالمية
دد أوجهها، ال يمكن لتدبيٍر ونظرًا لنطاق التحديات وتع. لتحقيق االستدامة البيئية" حريةوصفة س"ال توجد  . ٧٩
أو مجموعٍة من المنشآت أو قطاٍع من القطاعات تخفيف آثار النشاط االقتصادي على البيئة بقدٍر آاٍف  وحيد

لمنشآت في االقتصاد وستكون هناك حاجة إلى الخضرنة بدرجات متفاوتة في جميع ا. لضمان استدامة شاملة
  . برمته

القطاعي ألي اقتصاد وطني عامًال هامًا من العوامل المحدِّدة لتحديات التنمية االقتصادية  الترآيبمثل يو . ٨٠
ولدى القطاعات . واالستدامة البيئية، ولكن أيضًا إلمكانياتهما ولتأثيرهما المحتمل على المنشآت والعمال

الموارد الطبيعية والمناخ أو تستهلك آميات آبيرة من الموارد أو تتسبب في  االقتصادية التي تعتمد مباشرة على
 تبرز من بينهاو. قدراٌت هائلٌة للحد من التأثير البيئي ،قسط هام من التلوث أو تضم مجموعة من هذه الخصائص

األسماك والطاقة  الزراعة والحراجة ومصائد: ثمانية قطاعات نظرًا لعالقتها الوثيقة باالستدامة البيئية، هي
العديد من  فإنوآما سيتضح في الفصول التالية، . والتصنيع آثيف الموارد وإعادة التدوير والمباني والنقل

استراتيجيات االقتصاد األخضر أو النمو األخضر األآثر  آذلكالسياسات البيئية التي اعُتِمدت حتى اآلن، و
  .شمولية، ترآز على هذه القطاعات

شآت في قطاع معين عددًا من الخصائص ذات الصلة التي تؤثر في االنتقال إلى أنماط إنتاج وتتقاسم المن . ٨١
أنواع المنتجات والخدمات التي تقدمها والخيارات : واستهالك مستدامة في القطاع ونتائجه االجتماعية، هي

بطبيعة النشاط ومستويات التكنولوجية والقيود التي يفرضها النشاط واألخطار المهنية وظروف العمل المقترنة 
وهناك أيضًا أوجه تشابه آثيرة في أنماط وتشكيلة . اإلنتاجية ومجموعات المهارات التقنية والمهنية ذات الصلة

العمالة والقوة العاملة، مثل العمل الموسمي والتشكيلة من حيث نوع الجنس وهيكلة القطاع من حيث أحجام 
  .المنشآت

ويخص عدد هام من معايير العمل الدولية . ومؤسسات محدَّدة لإلدارةالقطاعات أيضًا أدوات  لدىو . ٨٢
ونظرًا لهذه الخصائص المشترآة، غالبًا ما يكون أصحاب . بعينهاوقوانين العمل الوطنية قطاعاٍت اقتصادية 

  .في الحوار والمفاوضة الجماعية على الصعيد القطاعي وضالعين العمل والعمال منظمين

ن الحكومات والقطاع الخاص الجهود على عدد محدود من هذه القطاعات الرئيسية يرآز آل معادة ما و . ٨٣
وغالبًا ما تكون األدوات . نظرًا ألهميتها الحالية لالقتصاد الوطني أو لقدرتها على النهوض بالتنمية الوطنية

ة إلى أن هذه ومن منظور عالم العمل، تجدر اإلشار. المعني والتدابير السياسية المعتمدة خاصة بالقطاع
فإن نسبة آبيرة جدًا من القوة العاملة ستتأثر تأثرًا  ،ولهذا. القطاعات مجتمعة توظف نصف القوة العاملة العالمية

  ).١-١انظر الجدول (مباشرًا بالسعي إلى تحقيق االستدامة 

   

                               
  :انظر   ٥٥

The Economist: “Blow-ups happen: Nuclear plants can be kept safe only by constantly worrying about their 
danger”, 10 Mar. 2012. Available at: http://www.economist.com/node/21549095. 
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  )بالماليين( العمالة المباشرة العالمية، حسب القطاع  :١-١الجدول 

 باشرةالعمالة الم القطاع

000 1  الزراعة

44  الحراجة

25 كامصائد األسم

30  الطاقة

200  )آثيف الموارد(التصنيع 

24 إعادة التدوير

110  المباني

88 النقل

521 1 المجموع

50.08 النسبة المئوية من العمالة العالمية

 .ابق، مرجع سالوظائف الخضراء: برنامج األمم المتحدة للبيئة وآخرون: المصدر

. تشهد بعض هذه القطاعات نموًا وزيادات في العمالة ألن منتجاتها وخدماتها تسهم في االستدامة البيئيةو . ٨٤
ولفهم ورصد تأثير . إن لم يكن انكماشًا أبطأكبير نموًا البيئي الثر األوعلى عكس ذلك، تواجه القطاعات ذات 

ة، من المفيد إذن التمييز بين الصناعات الخضراء للعمالبالنسبة انتقال إلى اقتصاد أآثر اخضرارًا عملية 
) الطاقة استخدام القطاعات الفرعية مثل الطاقة المتجددة أو أجزاء من القطاعات مثل البناء الفعال من حيث(

  .والصناعات غير الخضراء

ر أّما في القطاعات غي. ففي الصناعات الخضراء، تسهم عمالة القطاع برمته في االستدامة البيئية . ٨٥
ومن بينهم . الخضراء، فيتولى عمال في المهن الخضراء مسؤولية رصد التأثيرات البيئية السلبية والحد منها

في مطاحن اللب أو مديري اللوجستيات والمرافق  الصرفعلى سبيل المثال مشغلو محطات معالجة مياه 
ن الصناعات الخضراء والعاملو الموظفون فيويخفض . أساطيل النقل والمباني الطاقة في المخفضة الستهالك

. وظائف خضراء المهنوعليه، ُتعتبر هذه . التأثيرات البيئية بشكل مباشرعلى السواء في المهن الخضراء 
بمزيد من التفصيل في الفرع  ،إسهام عالم العمل في تحقيق تنمية مستدامة بيئيًافي وُيعرض المفهوم وأهميته 

  .زاء هذا التقريرفي جميع أججوانبه ستكشف ُتالتالي و

  االقتصادات الوطنية
يتمثل مستوى ثالث يتعلق بهذه المناقشة في االقتصاد الوطني آكل، بما في ذلك صالته باالقتصاد  . ٨٦

فالمنشآت ليست منعزلة، بل هي جزء من سالسل القيم المضافة التي تستمد منها مدخالتها وتبيع فيها . العالمي
الصناعات الخضراء التي تتطلب مدخالت آثيرة من الصناعات غير  ضًا علىوينطبق هذا أي. منتجاتها وخدماتها

سياسات تغرِّم التلوث أو تشجع لوتؤثر إشارات األسعار، سواء أآانت نتيجة لندرة الموارد أم . الخضراء
فاعًال وُيحِدث ذلك ت. المنتجات الرفيقة بالبيئة، في سلوك المستهلكين والمنشآت في جميع القطاعات االقتصادية

معقدًا يحدد توازنات سوق العمل من حيث المكاسب أو الخسائر الصافية في العمالة وحجم إعادة توزيع الوظائف 
  .وقد يكون لها أيضًا تأثير على نوعية الوظائف ومستوى توزيع الدخل. المقترنة باالنتقال

التقرير عن التنمية في العالم  يذآروآما . وتجدر اإلشارة إلى أن العالقة ال تسير في اتجاه واحد فقط . ٨٧
ويمثل . وينطبق هذا أيضًا على البعد البيئي للتنمية المستدامة. ٥٦"تتحقق التنمية من خالل الوظائف: "٢٠١٣

عناصر  ،االستثمار في رأس المال البشري واالجتماعي واستحداث الوظائف الخضراء وخضرنة المنشآت
  .التنمية المستدامة بيئيًا وتسمح بتحقيقها تحفزتدامة ألنها رئيسية لتحقيق برنامج للنمو والتنمية المس

                               
  .٨، لمحة عامة، الصفحة )٢٠١٢واشنطن العاصمة، ( الوظائف: ٢٠١٣قرير عن التنمية في العالم ت :البنك الدولي   ٥٦
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  : ديناميات خضرنة االقتصادات في سوق العمل  ٤- ١
  اآلثار على استحداث الوظائف الخضراء 

  والعمالة والدخل

أدى التحول إلى اقتصاد مستدام بيئيًا إلى ظهور الوظائف الخضراء، وهي نوع جديد من الوظائف التي  . ٨٨
ويكتسي تحديد الوظائف الخضراء وقياسها أهمية أساسية . حيويًا في خضرنة المنشآت واالقتصادات تؤدي دورًا

  .في فهم الترابط بين االستدامة البيئية وأسواق العمل

  استحداث الوظائف الخضراء  ١-٤-١
مة المشترك بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية والمنظ ٢٠٠٨أعطى تقرير عام  . ٨٩

تعريفًا عامًا للوظيفة الخضراء على أنها أي وظيفة الئقة  ،الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال
 .٥٧تسهم في الحفاظ على نوعية البيئة أو استرجاعها، سواء في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات أو اإلدارة

تحد من انبعاثات غازات  "٢"ك الطاقة والمواد الخام؛ تخفض استهال "١": وهذه الوظائف، من الناحية العملية
تمكِّن المنشآت  "٥"تحمي النظم اإليكولوجية وتسترجعها؛  "٤"تقلل النفايات والتلوث؛  "٣"الدفيئة؛ 

  .والمجتمعات المحلية من التكيف مع تغير المناخ

تكون خضراء فحسب  ّالومن العناصر المهمة في هذا التعريف للوظائف الخضراء أن الوظائف يجب أ . ٩٠
بل الئقة أيضًا، أي وظائف منِتجة وتوفر مداخيل وحماية اجتماعية آافية وتحترم حقوق العمال وتمكِّنهم من 

. ويشمل هذا التعريف األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة. المشارآة في اتخاذ القرارات التي ستؤثر على حياتهم
ما يؤدي مي يحد آثيرًا من التأثيرات البيئية السلبية للنشاط االقتصادي، والوظائف الخضراء هي العمل الالئق الذ

 ).٢- ١انظر اإلطار (في نهاية المطاف إلى المنشآت واالقتصادات المستدامة 

  ٢- ١اإلطار 
  : ةـة البيئيـق واالستدامـل الالئـالعم

 تعاريف وقضايا واعتبارات
رارًا على أسواق العمل وتقييم فعالية التدابير السياسية، تعريفًا أدق يتطلب فهٌم أفضل لتأثيرات اقتصاٍد أآثر اخض

وُوضعت تعاريف عملية وُطبِّقت في عدد متزايد من البلدان، ويجري العمل حاليًا . لجمع البيانات وقياسها بشكل متسق
  .على صياغة تعاريف إحصائية متفق عليها على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي

والصناعات الخضراء من منظور  راعي قياس الوظائف الخضراء العمالة في القطاعات االقتصاديةويجب أن ي
ويكمل هذان المفهومان . المخرجات، ويراعي آذلك المهن البيئية ومهام الوظائف في جميع القطاعات من منظور التجهيز

تصادات، مما يتيح مداخل مختلفة بعضهما بعضًا ويسلطان الضوء على مختلف السبل إلى خضرنة المنشآت واالق
  :ويعرض الشكل التالي هذه العالقات عرضًا بيانيًا ومحدَّدًا. للسياسات

  العمالة في إنتاج المخرجات البيئية  :ألف
  العمالة في العمليات البيئية  :باء
  الوظائف الالئقة  :جيم
  ةالوظائف غير الخضراء في القطاع غير البيئي المستحدث بفضل الخضرن  :دال

  إنتاج المخرجات البيئية باستخدام العمليات البيئيةالعمالة في   :باء ∩ألف 
  العمالة في إنتاج المخرجات البيئية التي تشكل في الوقت نفسه عمًال الئقًا  :جيم ∩ألف 
  العمالة في العمليات البيئية التي تشكل في الوقت نفسه عمًال الئقًا  :جيم ∩باء 

  في العمليات البيئية التي تنتج المخرجات البيئية التي تشكل أيضًا عمًال الئقًاالعمالة   :جيم ∩باء  ∩ألف 
 ∩ألف (هي تلك الواردة في األجزاء  ،*والوظائف الخضراء حسب تعريف برنامج األمم المتحدة للبيئة وآخرين

  ).جيم ∩باء ( ⋃) جيم

                               
  : انظر   ٥٧

UNEP, ILO, IOE, ITUC: Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world (Nairobi, UNEP, 
2008). 
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  ئقالعالقات البيانية بين مجموع العمالة والوظائف الخضراء والعمل الال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
واتبعت معظم التطبيقات العملية نهجًا صناعيًا إذ تربط الوظائف الخضراء بالعمالة في الصناعات التي ُيعتَبر أنها 

ويعطي برنامج األمم المتحدة للبيئة وآخرون تعريفًا . تنتج منتجات وخدمات خضراء مع اختالفات في النطاق والعتبات
  .حيث أنه يشمل العمالة في القطاعات الخضراء التي تعمل بطريقة رفيقة بالبيئة أوسع نطاقًا من

ويعكف عدد متزايد من الحكومات الوطنية على وضع تعاريفها الخاصة للوظائف الخضراء لتكون أساسًا لجمع 
حثين والممارسين لم ورغم أن هذه المبادرات آانت مفيدة، فإن البا. البيانات اإلحصائية وتحديد الخيارات السياسية

وبناًء على ذلك، تعكف منظمة العمل الدولية حاليًا على وضع تعريف إحصائي . يتوصلوا إلى أي توافق في اآلراء بشأنها
أآتوبر / وفي تشرين األول. للوظائف الخضراء ووضع مبادئ توجيهية لقياس العمالة إحصائيًا في سياق اقتصاد أخضر

الدولية المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل، حيث ستقدم ورقة ، ستستضيف منظمة العمل ٢٠١٣
مفاهيمية تستعرض الممارسات الحالية في بلدان محددة وتقترح تعريفًا إحصائيًا موحدًا للوظائف الخضراء يمكن أن 

  .يةوفي آل مرحلة من مراحل التنمية االقتصادية واالجتماع األقاليمتطبقه البلدان في جميع 
  .، مرجع سابق٢٠٠٨، الوظائف الخضراء: برنامج األمم المتحدة للبيئة وآخرون * 

  : المصدر
ILO: Proposals for the statistical definition and measurement of green jobs, preliminary paper prepared 
Statisticians, Geneva, 2013 (Geneva, 2012). 

. من جهة، جزءًا هامًا من مكاسب العمالة المرتبطة باقتصاد أآثر استدامة بيئيًا اءوتمثل الوظائف الخضر . ٩١
ومن دون عمال مهرة . وهي من جهة أخرى، ضرورية ليكون التحول مجديًا تقنيًا وقابًال لالستمرار اقتصاديًا

تصادية، لن تولِّد في قطاعات النمو األخضر الجديدة وفي المهن الرئيسية في جميع القطاعات االق متحمسينو
  .التنمية المستدامة أجل التكنولوجيا المسخََّرة الفوائد المتوقعة من االستثمارات الموّظفة وال

  ديناميات العمالة وتوازناتها
من منظور إيجابي، سيؤدي تزايد الطلب على المنتجات والخدمات األآثر اخضرارًا واالستثمار فيها،  . ٩٢

وسيتجسد ذلك في زيادة . إلى توسع بعض الصناعات والمنشآت ،الالزمة إلنتاجهاوآذلك المعدات والبنى التحتية 
. في القطاعات الخضراء بالدرجة األولى) الوظائف المباشرة(واستحداث الوظائف  اليد العاملةالطلب على 

القطاعات نظرًا للعالقات بين القطاعات في الصناعات اآلخذة في التوسع، تستفيد أيضًا وباإلضافة إلى ذلك، 

  العمالة في : باء
 الوظائف الالئقة: جيم العمليات البيئية

العمالة في إنتاج : ألف
 المخرجات البيئية

ضراء الوظائف غير الخ: دال
في القطاع غير البيئي 

 المستحدث بفضل الخضرنة

  مجموع العمالة
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االقتصادية األخرى التي تمد القطاعات الخضراء اآلخذة في التوسع بالمدخالت، مستحدثًة مزيدًا من العمالة 
، بما في ذلك في القطاعات غير الخضراء مثل الزجاج شديد العزل واإلسمنت للمباني )الوظائف غير المباشرة(

وُيعاد توزيع الدخل المتأتي من هذا . العنفات الريحيةالخضراء أو الصلب واأللياف الكربونية وأرياش وأبراج 
النشاط االقتصادي اإلضافي باإلنفاق على االستهالك واالستثمار اإلضافيين في جميع القطاعات االقتصادية، 

  .، باإلضافة إلى الوظائف المباشرة وغير المباشرة)اآلثار المولَّدة(مزيدًا من العمالة بذلك مستحدثًا 

الوظائف المستحدثة في جميع مراحل عمليات الخضرنة على حجم الطلب واالستثمار،  ويتوقف عدد . ٩٣
ما محيث ُتستورد المنتجات نفسها أو المدخالت، مطروحة من الطلب الداخلي أو الصادرات، (التجارة حجم و

دثة أو المحتفظ الوظائف المستح(مرونة العمالة حجم ، و)به يؤدي إلى زيادة الطلب الداخلي والعمالة ذات الصلة
أن هذا التحول يمكن أن يكون  ٤- ١وباستخدام فرنسا آمثال، يوضح الشكل ). بها لكل وحدة من وحدات الطلب

في  ةمرون أوجه وغالبًا ما يكون للطلب على السلع والخدمات الخضراء. مؤاتيًا جدًا من حيث استحداث الوظائف
باستثناء صيانة (ن الطلب على السلع آثيفة الموارد والطاقة عمالة أعلى من متوسط الطلب ويكون أآبر بكثير مال

  ).السيارات

  المولَّدة لكل مليون يورو  )ما يعادل الدوام الكامل(العمالة المباشرة وغير المباشرة   :٤-١الشكل 
  ٢٠٠٥من الطلب النهائي على السلع والخدمات من قطاعات مختارة، فرنسا، 

  
  :المصدر

P. Quirion and D. Demally: –30% de CO2+ 684000 emplois, l’équation gagnante pour la France, CIRED/CNRS/WWF France (Paris, 
2008). 

لخضراء أآثر تكلفة من وإذا آانت المنتجات والخدمات ا". آثار الميزانية"يتمثل عامل تكييف آخر في و . ٩٤
فمن الممكن مثًال . اقها على السلع والخدمات األخرىتبقى للمنشآت واألسر المعيشية موارد أقل إلنفبدائلها، سي

بدأ ورغم أن توليد الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة . أن يقترن أثر سلبي للميزانية باعتماد طاقة متجددة
أسفر في البداية عن تكاليف باهظة  فقدوأصبح تنافسيًا بشكل متزايد، في التكلفة انخفاضًا سريعًا  يشهد
  .لكين، ولو مؤقتًاللمسته

وعلى عكس ذلك، تظهر فعًال آثار إيجابية للميزانية مثًال نتيجَة االستثمارات الفعالة من حيث التكلفة في  . ٩٥
 عنالطلب  إلى تحويل المكاسب الناتجة عن ذلك وتؤدي. ٥٨الطاقة وآفاءة الموارد بشكل عاماستخدام آفاءة 

                               
  .Rosenfeld et al.: Averting the next energy crisis, op. cit.; Dobbs et al., Resource revolution, op. cit:  انظر   ٥٨
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والجدير بالذآر أن هذه . السلع والخدمات األآثر مرونة حونمرونة عمالة منخفضة،  وهو ذواستهالك الطاقة، 
ومن ثم فإن إمكانية استحداث الوظائف ال تقتصر على بعض الصناعات بل . المكاسب تتراآم بمرور الزمن

وُتضاف هذه اآلثار مجتمعة . يمكن أن تتوفر في جميع القطاعات االقتصادية، مع بعض اآلثار الجانبية الهامة
  .اإلجمالية في العمالة إلى المكاسب

ستتأثر سلبيًا في القطاعات االقتصادية ) والدخل(أن العمالة  نظرًا إلى ًاسلبي ًاغير أن لهذه اآللية أيضًا جانب . ٩٦
األخرى آلما ُفقدت وظيفة من الوظائف ألن أي منتجات أو خدمات خضراء ستحل محل منتجات أو خدمات أقل 

الطلب على الطاقة األحفورية التقليدية وبالتالي إلى تخفيض المتجددة مثًال  زيادة في الطاقة تؤديفقد . اخضرارًا
وُتضاف . على محطات الطاقة األحفورية، آما قد يكون لها تأثير على قطاعات اإلمداد من قبيل تعدين الفحم

  .َضة إلى خسارة إجمالية في العمالةالمباشرة وغير المباشرة والمخف الخسائر

وتعادل المكاسب والخسائر اإلجمالية مجتمعة عدد العمال الذين . جمالي والصافي مهمانوآال األثرين اإل . ٩٧
وتساعد المكاسب . ويدل هذا على حجم االنتقال الذي يحدث في سوق العمل. سيضطرون إلى تغيير وظائفهم

من المرجح أن ينتقل والخسائر المباشرة وغير المباشرة أيضًا على تفسير طبيعة االنتقال ألنها تبين ما إذا آان 
بالقدر واآلثار الصافية مهمة . العمال بين القطاعات أو آانت عمليات النقل ستحدث أساسًا داخل القطاع نفسه

انظر (ألنها تبين ما إذا آان اقتصاد أآثر اخضرارًا سيولِّد مزيدًا من الوظائف أو سيسفر عن خسائر فيها  نفسه
قد ن األثر اإلجمالي الكمي على العمالة إيجابيًا أو سلبيًا على التفاعل المّعوتتوقف معرفة ما إذا آا). ٥- ١الشكل 

  ).٢انظر أيضًا الفصل (بين هذه التدفقات في الوظائف والخليط من السياسات 

  ر اقتصاد أخضر على حجم العمالة وتشكيلهايتأث  :٥-١الشكل 
 

 
  .ILO and ILSS: Working towards sustainable development, op. cit  :المصدر

  التغيرات في نوعية العمالة ومستويات الدخل وإعادة توزيعه
فمن الممكن أن تؤثر . هاللعمالة وتشكيلالناتجة عن االنتقال على المستوى اإلجمالي  لن تقتصر التحوالت . ٩٨

الممارسات ومن الممكن أن تتغير ظروف العمل نتيجًة للتكنولوجيات والعمليات و. أيضًا على نوعية العمالة
وينبغي أن ينظر الترآيز الحالي . وقد يحد ذلك من احتمال التعرض ألخطار مهنية مثًال أو يزيد منه. الجديدة

على االنتقال إلى اقتصاٍد منخفض الكربون إلى المشاآل البيئية المعقدة من خالل نهج متعدد االختصاصات 
يتين والصحة العامة، بينما يراعي في الوقت نفسه رفاه فيدمج الجوانب البيئية في مجال السالمة والصحة المهن

  .المجتمعات المحلية المحيطة

 

x+/-  الطلب التجارة
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واالحتياجات إلى . وغالبًا ما ستتطلب المنتجات والخدمات المستدامة بيئيًا مستويات عالية من المهارات . ٩٩
منشآت منظمة وأآثر مستوى أعلى من األداء والكفاءة البيئية في الشرآات والقطاعات قد تستدعي أيضًا عمالة و

ويمكن أن تتيح قطاعات النمو والمهن الخضراء للنساء والرجال أو مجموعات الباحثين عن العمل . استقرارًا
وعلى نحو مماثل، يمكن أن تتيح هذه الوظائف إلى حد ما فرصة ممارسة حق التنظيم . فرصة متكافئة إلى حد ما

  .والتفاوض جماعيًا

لى العمالة، سوف يؤثر التحول إلى اقتصاد أخضر أيضًا على مستويات الدخل وباإلضافة إلى التأثيرات ع . ١٠٠
ومن الممكن أن تؤدي المكاسب في الفعالية اإليكولوجية والنفاذ إلى . وتوزيعه، مع انعكاسات على الحد من الفقر

للتكاليف وعلى عكس ذلك، يمكن . أسواق جديدة ومتنامية إلى تحقيق مزيد من األرباح والمداخيل واألجور
وُتعزى هذه التأثيرات إلى الطريقة التي تؤثر بها التحوالت . تعويضها أن تخفض اإليرادات يتعذراإلضافية التي 

في العمالة على المداخيل األولية، واألهم من ذلك على مستويات األجور بين العمال والمداخيل بين العاملين 
  .ل من خالل الضرائب والحماية االجتماعية واألسعارلحسابهم الخاص، وآذلك على إعادة توزيع المداخي

ومن الممكن أن تترتب عن التغيرات في الضرائب واألسعار تأثيرات شديدة التفاوت على األسر المعيشية  . ١٠١
وفي . ومن األمثلة الهامة على ذلك االفتقار إلى الطاقة. من مختلف مستويات الدخل وآذلك على النساء والرجال

السلع  علىبل ينفقون حصة أعلى من ذلك  ،ينفق الفقراء حصة هائلة من دخلهم على الطاقةمعظم البلدان، 
فمثًال في مناطق عديدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية وأجزاء من . والخدمات ذات الصلة مثل الغذاء والنقل

المعيشية األآثر يسرًا، ويمكن أن  أوروبا، تفوق نسبة إنفاق األسر المعيشية على الطاقة ثالث مرات إنفاق األسر
وما يزيد الطين بلة هو أن العديد من األسر المعيشية الفقيرة ال تستفيد من الطاقة . تفوقها حتى بعشرين مرة

  .٥٩الطاقة أو النقل استخدام العصرية أو السكن الفعال من حيث

نتقال إلى اقتصادات أآثر اال لالماثلة أمامه بفع التحدياتوتستكشف الفصول التالية فرص عالم العمل و . ١٠٢
  .استدامة بيئيًا

 

                               
  .ILO and ILSS: Working towards sustainable development, op. cit:  انظر   ٥٩
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 ٢الفصل 

 دروس مستخلصة من التجارب الدولية: اغتنام الفرص
عات أآثر يستكشف هذا الفصل ثالث فرص مختلفة لتعزيز العمل الالئق في االنتقال إلى اقتصادات ومجتم . ١٠٣

وتحسين نوعية الوظائف الموجودة  ةقالالئ الوظائفمن خالل استحداث مزيد من : ًااخضرارًا ومستدامة بيئي
وُيبِرز ما اآُتِسب من معارف بشأن البلدان والقطاعات التي سبق لها أن . والنهوض باإلدماج االجتماعي

حصول شرائح المجتمع المستبعدة حتى اآلن على  سبل استحدثت وظائف أآثر عددًا وأفضل نوعية وحّسنت
م اآلثار الصافية نطاقها في االقتصادات األآثر اخضرارًا ويقّيويسلط الضوء على حجم الفرص و. فرص جديدة
ويستعرض هذا الفصل في األخير مجموعة من السياسات التي تفضي إلى نتائج إيجابية لسوق . على العمالة

  .العمل والعمل الالئق

  التي تخلفها  ةـار اإليجابيـة على اآلثـاألدل  ١- ٢
  لسياسات الخضراء على العمالة ا

  استحداث الوظائف  ١-١-٢
يتبين من معظم الدراسات التي ُأجِريت على الصعيد العالمي واإلقليمي والقطري لتقصي األثر الصافي  . ١٠٤

دراسة شملت تسعة بلدان  ٢٤ويفيد استعراض . ١لتدابير السياسات البيئية على العمالة أّن لها أثرًا إيجابيًا
أّن العمالة قد حققت أو يمكن أن تحقق مكاسب  ٢،عالمي ، باإلضافة إلى تحليل)١- ٢انظر الجدول ( إقليمينو

وليس من المستغرب أن تتوقف النتائج على التدابير السياسية المتخذة والطريقة المنهجية  .صافية وملموسة
وتقترن اإلصالحات البيئية في أغلبية الدراسات . والظروف الخاصة بالبلد والبيانات المستخدمة في التحليل

ويؤدي . حكومية تكميلية، بما فيها الخصومات الضريبية واإلعانات وتدريب العمال وتعليمهم وافزوح بسياسات
ّي آثار سلبية لإلصالحات استكمال اإلصالح البيئي بسياسات سوق العمل والسياسات االجتماعية إلى زوال أ

فرضية الربح المضاعف التي تفيد بأّن وتتماشى هذه النتائج مع . ليصبح األثر الصافي على العمالة إيجابيًا البيئية
. التدابير السياسية يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية، وبخاصة مكاسب في العمالة، وتحسنًا بيئيًا في الوقت نفسه

وتفيد دراسة أجراها المعهد الدولي للدراسات العمالية على الصعيد العالمي، مثًال، بأّن النماذج تبين أّن من 
مليون وظيفة جديدة صافية إذا ُفرضت ضريبة على انبعاثات ثاني أوآسيد  ١٤ا يصل إلى الممكن استحداث م

 .٣الكربون واسُتخِدمت اإليرادات المتأتية منها لخفض الضرائب المفروضة على العمل

                               
يذهب عدد من الدراسات إلى أّن السياسات البيئية تقضي على فرص العمل وتطبق أساليب غير مناسبة وتستخدم البيانات بشكل    ١

  . انتقائي
  :للحصول على مزيد من التفاصيل عن العرض والمناقشة، انظر. هذا الجزء ملخَّص مقتضب لنتائج الدراسات   ٢

ILO and IILS: Working towards sustainable development, op. cit., Ch. 10. 
  .IILS: World of work: The global jobs crisis and beyond (Geneva, ILO, 2009):  انظر   ٣
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ضراء
ف الخ

التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائ
 

  اآلثار المقدَّرة لخضرنة االقتصاد على العمالة  :١-٢ الجدول

  النموذج واآلثار على العمالة  البلد

النبعاثات مقرون بحوافز حكومية،لتداول ابواسطة نظام ) ٢٠٣٠في المائة بحلول عام  ٦إلى  ٥أي زيادة بنسبة ( ٢٠٣٠وظيفة إضافية بحلول عام  ٧٧٠٠٠٠من الممكن استحداث    أستراليا
 فيما يتعلق بنهج يعتمد على أسواق الكربون فقط

، في حين تسمح فعالية استخدام الموارد٢٠٥٠في المائة بحلول عام  ١٠٠إلى  ٦٠انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  بخفض ٢٠٢٥مليون وظيفة بحلول عام  ٢٫٥من الممكن استحداث  
 ٢٠٥٠مليون وظيفة بحلول عام  ٧٫٥مليون وظيفة على مدى السنوات العشرين المقبلة و  ٣٫٣بكسب " ٤بالمعامل "
 نموًا أسرع بكثير من المتوسط الوطنيمن المتوقع أن يسجل عدد الوظائف في مجال البناء والنقل  

في المائة سنويّا بتقليص ٠٫٥، ويمكن أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط بنسبة ٢٠٣٠عام و ٢٠١٠ بين عام في المائة سنويًا ١٫١٣ُيتوقع أن ترتفع العمالة بنسبة    البرازيل
 مساحات الرعي وحماية الغابات

  مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بتحقيق أهداف الحكومة في مجال الطاقة الهوائية والشمسية والمائية ٦٫٨حداث من الممكن است   الصين
ة والتحولماليين وظيفة الخسائر الناتجة عن خفض آثافة الطاقة المستخدمة في الصناعة، وذلك بزيادة العمالة في الصناعة المتجدد ١٠من الممكن أن تتجاوز الوظائف التي تناهز  

 من الصناعات األساسية إلى الخدمات

في المائة من الميزانية اإلجمالية لالتحاد األوروبي في الطاقة المتجددة وحفظ ١٤باستثمار  ٢٠٢٠- ٢٠١٤من الممكن استحداث ما يزيد على نصف مليون وظيفة صافية في الفترة    االتحاد األوروبي
؛ وقد يضاعف تحول االستثمار من أنماطه الحالية إلى القطاعات الخضراء استحداث)وظيفة لكل مليار يورو ١٣٠٠٠٠حوالي (ستدام الطبيعة والمباني الخضراء والنقل الم

 الوظائف ثالث مرات لكل يورو
قد ينتج عن(في المائة  ١٧ه من المواد بنسبة مليون وظيفة مقارنًة بالعمل آالمعتاد بخفض مجموع احتياجات اقتصاد ٢٫٨إلى  ١٫٤من الممكن أن يضيف االتحاد األوروبي من  

 )وظيفة ٢٠٠٠٠٠و ١٠٠٠٠٠خفض استخدام الموارد بكل نقطة مئوية استحداث وظائف جديدة تتراوح بين 
يادة الضرائب على استخدام الطاقة استنادًانتيجة ز ٢٠١٠عام و ١٩٩٠ في المائة بين عام ٨ربون بنسبة في المائة وانخفاض في انبعاثات ثاني أوآسيد الك ١٫٣ارتفاع العمالة بنسبة  

 إلى أحد النماذج االقتصادية 
استنادًا إلى نموذج ر الطاقة وانخفاض تكاليف العملفي المائة من خالل زيادة أسعا ٤٫٤في المائة وانخفاض انبعاثات ثاني أوآسيد الكربون بنسبة  ٠٫٦ارتفاع العمالة بنسبة  

 اقتصادي آخر
نتيجة فرض ضريبة على االنبعاثات الكربونية في ستة بلدان في االتحاد األوروبي بغرض تخفيف الطلب) في المائة ٠٫٥بنسبة تصل إلى (داث ارتفاع في العمالة من الممكن إح 

 )لسلبية لالنتقال على المدى القصيررغم بعض اآلثار ا(على الطاقة والحد من االنبعاثات الكربونية، وإحداث ارتفاع في الناتج المحلي اإلجمالي في الوقت نفسه 

بإعادة استخدام إيرادات ضريبة الطاقة لدعم ٢٠١٠عام و ١٩٩٩ في المائة بين عام ٢ربون بنسبة في المائة وانخفاض انبعاثات ثاني أوآسيد الك ٠٫٥٥ارتفاع العمالة بنسبة    ألمانيا
 ن االجتماعي المفروضة على العملاشتراآات الضما

 البيئيةبية طفيفة على العمالة وانخفاض حاد في انبعاثات ثاني أوآسيد الكربون نتيجة ارتفاع المعدالت الضريبية وإلغاء اإلعفاءات من الضرائب إيجا آثار 
في ٧ض استهالك الوقود بنسبة وظيفة، خاصة في القطاعات آثيفة اليد العاملة، في حين انخف ٢٥٠٠٠٠استحداث  ٢٠٠٣- ١٩٩٩عن إصالح الضرائب البيئية خالل الفترة  نتج 

 في المائة ٢٫٥و ٢المائة وانخفضت انبعاثات ثاني أوآسيد الكربون بنسبة تتراوح بين 
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  النموذج واآلثار على العمالة  البلد

وظيفة ١٢٧٠٣٩٠و ٩٣٨٩٨٤استحداث ما بين  ،والنقل والحراجةفي الطاقة  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لالستثمار األخضر سنويًا ٢من الممكن أن ينتج عن تخصيص    إندونيسيا
 في أربعة قطاعات تتوفر فيها ظروف العمل الالئق وتكثر فيها الوظائف الخضراء

ص للفترةـام المخصــار العـاالستثممليار دوالر أمريكي من  ٩٧من خالل توظيف مبلغ  ٢٠٢٠مليون وظيفة جديدة بحلول عام  ١٤٫٧و ١١٫٨من الممكن استحداث ما بين    جمهورية آوريا
 لدعم التحول نحو اقتصاد أخضر  ٢٠١٣- ٢٠٠٩

وظيفة بحلول ٤٠٠٠: وظيفة؛ الطاقة ٢٨٠٠: وظيفة؛ البناء ٢٥٠٠: وظيفة؛ إدارة النفايات ١٥٠٠٠: ٢٠٢٠المكاسب المتوقعة في العمالة في مجال الحراجة بحلول عام    لبنان
 ٢٠٢٠ عام

في المائة ٢٠في المائة من خالل إجراءات الحد من ثاني أوآسيد الكربون التي تخفِّض االنبعاثات بنسبة  ١٫٥و ٠٫٥ن تحقيق مكاسب صافية في العمالة بنسبة تتراوح بين من الممك   النرويج
النتائج الدقيقة على مجموعة السياسات المأخوذة في وتتوقف(عندما ُتستخدم إيرادات ضريبة االنبعاثات الكربونية لخفض االشتراآات االجتماعية  ٢٠٢٠-٢٠٠٨في الفترة 
 )االعتبار

في المائة ٥زيادة  الوظائف في الزراعة بنسبة : يمكن استحداث عمالة بنسب أعلى بكثير في األنشطة الخضراء بالمقارنة مع األنشطة التقليدية لكل مليون روبية من الطلب النهائي   موريشيوس
 في المائة ٧٥في المائة وفي الطاقة المتجددة بنسبة  ٦٠في المائة وفي السياحة والخدمات الفندقية بنسبة تفوق  ٦٧سبة وفي التصنيع والنسيج بن

المدى وظيفة على ٤٦٢٠٠٠و ) ٢٠١٧-٢٠١٣(وظيفة على المدى المتوسط  ٢٥٥٠٠٠و ) ٢٠١٢-٢٠١١(وظيفة مباشرة جديدة على المدى القصير  ٩٨٠٠٠يمكن استحداث    جنوب أفريقيا
 عن طريق توليد الطاقة منخفضة الكربون واستخدام الطاقة والموارد بفعالية والحد من االنبعاثات والتلوث وإدارة الموارد الطبيعية) ٢٠٢٥- ٢٠١٨(الطويل 

وظيفة ٧٥٠٠بالمقارنة مع ( يتسم بالطموح" الطاقة فيسيناريو ثورة "في إطار  ٢٠٣٠وظيفة جديدة في مجال الطاقة المتجددة بحلول عام  ١٠٦٠٠٠مكن استحداث ما يزيد على ي 
أعلى مما هو عليه  في) بما فيها وظائف تصدير الفحم(؛ وُيفترض أن يكون إجمالي العمالة في مجال الطاقة )فقط في سيناريو العمل آالمعتاد المرجعي للوآالة الدولية للطاقة

 في المائة ٥٦السيناريو المرجعي للوآالة الدولية للطاقة بنسبة 

في السنوات األخيرة، معظمها لصالح العمال ذوي المهارات المتدنية والمتوسطة، وذلك في المناطق" االقتصاد النظيف"مليون وظيفة في الصناعة المعتمدة على  ٢٫٧اسُتحدثت   الواليات المتحدة
 الحضرية الكبرى في الواليات المتحدة

 مليار دوالر أمريكي في تدابير االنتعاش الخضراء، أي أربع مرات أآثر مما سيسفر عنه إنفاق نفس المبلغ في صناعة النفط ١٠٠ستثمار وظيفة با من الممكن استحداث مليوني 
بتخصيص) فوريوظيفة في صناعات الوقود األح ٨٠٠٠٠٠مليون وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة وفقدان  ٢٫٥آسب (مليون وظيفة  ١٫٧من الممكن تحقيق مكسب صاٍف يوفر  

 مليار دوالر أمريكي لبرنامج استثمار أخضر ١٥٠
من خالل سياسات مالئمة في مجال تغير المناخ والطاقة النظيفة، وذلك بحسب مدى صرامة األحكام ٢٠٢٠مليون وظيفة بحلول عام  ١٫٩إلى  ٩١٨٠٠٠من الممكن آسب من  

 وفعاليتها
في المائة من ٣٠باتخاذ تدابير صارمة في فعالية استخدام الطاقة مقترنة بتحقيق هدف إدراج  ٢٠٣٠في السنة بدوام آامل بحلول عام  ماليين وظيفة ٤مكن استحداث ما يزيد على ي 

غاز الطبيعي لكل وحدة منالفحم وال الطاقة المتجددة ضمن معايير حوافظ الطاقة المتجددة؛ وتستحدث تكنولوجيات الوقود الالأحفوري من الوظائف أآثر مما تستحدثه تكنولوجيات
 وحدات الطاقة
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للحد من االنبعاثات  سيناريو توضيحي بمحاآاة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي قامتو . ١٠٥
بين البلدان في قطاعات متعددة لتقييم اآلثار على النمو والعمالة ) الصالت بالبيئة(باستخدام نموذج للتوازن العام 

ومن شأن االقتصاد الذي ال تتكيف فيه . ٤في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمداخيل
في المائة ما لم ُيَعد استخدام  ٢مع انخفاض الطلب والنمو والعمالة أن يتراجع بنسبة تصل إلى  تامًا األجور تكيفًا

وفي المقابل، من شأن إصالٍح للضريبة . االنبعاثاتداول لتاإليرادات المتأتية من ضريبة على االنبعاثات ونظام 
أن يرفع العمالَة في منظمة  ،"قليلة المرونة"البيئية يعيد استخدام إيراداتها لتخفيض تكلفة العمل في سوق عمل 

 ٢٠٣٠في المائة فوق مستويات العمل آالمعتاد بحلول عام  ٠٫٨التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بنسبة 
  .ويمكن أن تحدث الزيادات األآثر حدة في صناعات الطاقة المتجددة. مع الحفاظ على المداخيل الحقيقية

وفي االقتصادات الناشئة مثل البرازيل والصين وموريشيوس وجنوب أفريقيا، ثبت أن االستثمارات  . ١٠٦
 ٢٠١٠الدولي في عام وخُلصت دراسة أجراها البنك . الخضراء تسرِّع النمو االقتصادي واستحداث الوظائف

في المائة سنويًا فوق سيناريو العمل  ٠٫٥عن البرازيل، مثًال، إلى إمكانية زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
باعتماد مسار تنمية منخفضة الكربون، بما في ذلك تجنب االنبعاثات  ٢٠٣٠إلى  ٢٠١٠آالمعتاد في الفترة من 

، واستخدام الطاقة بفعالية )تقليص مساحات الرعي وحماية الغابات(الناجمة عن تغير استخدام األراضي 
  . في المائة خالل الفترة نفسها ١٫١٣واستخدام الطاقة المتجددة، في حين سيكون استحداث الوظائف أسرع بنسبة 

األربع وعشرون مجموعة من البلدان المتقدمة والناشئة وتستخدم مجموعة متنوعة من  الدراسات وتشمل . ١٠٧
وتتراوح السيناريوهات المحلَّلة بين خفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد وزيادة إعادة . ُهج التحليلية المختلفةالنُّ

وبالرغم من هذا التنوع، فإّن النتائج تتقارب وتشير في معظمها إلى مكاسب . اتأهيلهاستخدام الموارد الطبيعية و
مليون  ٦٠و ١٥وقد ُيترجم هذا بزيادة تتراوح بين . ائةفي الم ٢و ٠٫٥صافية في العمالة بنسبة تتراوح بين 
  .وظيفة بناًء على القوى العاملة الحالية

القائمة أو المتوخاة على أنها المحرك ونتائج  وأخذت معظم التحليالت السياسات البيئية المتواضعة نسبيًا . ١٠٨
 ،لمانيا واالتحاد األوروبي آمنطقةوتقصت ثالث دراسات ُأجريت عن أستراليا وأ. العمالة على أنها مجرد نتائج

ومن الممكن أن يسهم ذلك . آثار أهداف بيئية أآثر طموحًا وتوحي بإمكانية تحقيق مكاسب أآبر بكثير في العمالة
  .إسهامًا آبيرًا في الحد من البطالة

العمال  وفي إحدى الدراسات، طلبت المؤسسة األسترالية للحفاظ على البيئة والمجلس األسترالي لنقابات . ١٠٩
اقتصادية لتقييم أفضل طريقة لحماية الوظائف في جميع المناطق في أستراليا في ظل  وضع نماذجإجراء عملية 

وسيناريو " إجراءات ضعيفة"سيناريو : هما ،ويقيم النموذج آثار نهجين مختلفين. ٥تأثير تغير المناخ وسياساته
فهو يفترض أّن األداة الوحيدة ". األسواق فقط"نهج ويّتبع سيناريو اإلجراءات الضعيفة ". إجراءات قوية"
باستخدام  نظاٍم (فرض سعر على التلوث الناتج عن غازات الدفيئة  فض مستويات التلوث في أستراليا هيلخ
إذ تكمِّل مجموعٌة من السياسات  ،"األسواق وأآثر"أما سيناريو اإلجراءات القوية، فيّتبع نهج ). االنبعاثاتتداول ل

وتكشف الدراسة أّن الطريقتين . االنبعاثات  لخفض التلوث الناتج عن غازات الدفيئة محليًالتداول هة نظامًا الموجَّ
بالمقارنة مع العمل  آلتيهما ال ينتج عنهما خفض انبعاثات ثاني أوآسيد الكربون فحسب، بل زيادة العمالة أيضًا

في  مكسبًاوسيمثل ذلك . قويةاريو اإلجراءات الوظيفة إضافية في ظل سين ٧٧٠٠٠٠آالمعتاد، مع استحداث 
  .٢٠٣٠في المائة بحلول عام  ٦و ٥العمالة بنسبة تتراوح بين 

وبحثًا عن سبٍل للخروج من األزمة المالية واالقتصادية األخيرة، حّللت مجموعة من الباحثين متعددي  . ١١٠
ي هذه السياسة دفعة قوية لالستثمار ومن المفترض أن تعط. االختصاصات سياسة بيئية أآثر طموحًا أللمانيا

في  ١بدًال من  ٢٠٢٠-٢٠١٠في المائة في الفترة  ٢البيئي ترفع نسبة زيادة الناتج المحلي اإلجمالي إلى أآثر من 
في  ٥ +(وظيفة إضافية  من شأن ذلك استحداث حوالي مليونيو. المائة ونيف سنويًا في غياب سياسات جديدة

بمليون عاطل عن العمل فقط  وستسجل البطالة انخفاضًا .نسبًة إلى العمل آالمعتاد) المائة من مجموع العمالة

                                        
  :انظر   ٤
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وسيفضي اتباع نهج مشترك بين ألمانيا . بسبب تشجيع المزيد من العاطلين عن العمل على البحث عن عمل جديد
  .٦"ألمانيا بمفردها"وبلدان أخرى في االتحاد األوروبي إلى نتائج أفضل بكثير من نهج تتبعه 

وتخلص دراسة ُأجريت مؤخرًا عن بلدان االتحاد األوروبي إلى أّن نتائج العمالة المترتبة عن نهج  . ١١١
ستضطر أوروبا في العقد المقبل " سياسات طموحة لحماية المناخ يمكن أن تكون أآثر إيجابية إلى حد بعيد، إذ 

ة وانبعاثات غازات الدفيئة في الوقت إلى قبول التحدي المتمثل في زيادة النمو االقتصادي وتخفيض البطال
يمكن " :، إذوُتظهر نتائج دراسة نماذج جديدة أّن هذه األهداف الثالثة يمكن فعًال أن يعزز بعضها بعضًا. ٧"نفسه

في المائة في غضون العقد المقبل أن  ٣٠إلى  ٢٠لزيادة النسبة التي يستهدفها االتحاد األوروبي بشأن المناخ من 
في المائة سنويًا؛  ٠٫٦زيادة معدل نمو االقتصاد األوروبي بنسبة تفوق  "١"": التالية تعزز النتائج

رفع االستثمار  "٣"استحداث ما قد يصل إلى ستة ماليين وظيفة إضافية في جميع أنحاء أوروبا؛   "٢"
ة الناتج المحلي زياد "٤"؛ ٢٠٢٠في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ٢٢إلى  ١٨األوروبي من نسبة 

في  ١١في المائة فوق العمل آالمعتاد وتخفيض االنبعاثات بنسبة  ٥٫٧بنسبة  ٢٠٢٠اإلجمالي األوروبي في عام 
وفي سيناريو النمو األخضر، سيبلغ عدد العاطلين عن العمل في بلدان االتحاد األوروبي . المائة في الوقت نفسه

مليون  ١٩٫٤، مقابل )في المائة ٥٫٣( ٢٠٢٠ل بحلول عام مليون عاطل عن العم ١٣٫٤السبعة والعشرين 
  .٨في سيناريو العمل آالمعتاد، أي انخفاض بالثلث تقريبًا) في المائة ٧٫٦(عاطل عن العمل 

ومن الممكن زيادة تحسين آفاق اقتصادات البلدان النامية والناشئة التي تكون هياآلها األساسية آثيفة  . ١١٢
وستجني هذه البلدان مكاسب التكنولوجيا البيئية للقرن الحادي والعشرين في . منعدمة قليلة أو ،الكربون والموارد

  . اإلنتاجية والعمالة دون التعرض آلثار االستبدال

  نوعية الوظائف واالرتقاء بالوظائف الموجودة  ٢-١-٢
في االقتصاد  على الرغم من تزايد عدد التحليالت التي أجريت بشأن التغييرات المسجلة في عدد الوظائف . ١١٣

  . األخضر، فإن األدلة على تطور نوعية الوظائف تظل محدودة

وليس من المرجح أن تتغير نوعية الوظائف غير المباشرة في الصناعات التموينية والوظائف  . ١١٤
عن تغير أنماط النفقات وإعادة إنفاق المدخرات المتأتية من استخدام الطاقة والموارد بفعالية، في حد  الناجمة

وتتغير نوعية الوظائف غالبًا بتغير أنواع الوظائف المستحدثة والوظائف . ها آنتيجة لخضرنة االقتصادذات
  . المفقودة

في إنتاج السلع والخدمات  إلضافية في اقتصاد أآثر اخضرارًاوسيستحدث الكثير من الوظائف ا . ١١٥
متحدة إلى أن هذه الوظائف ويخلص تقييم مجموعة واسعة من الوظائف الخضراء في الواليات ال. الخضراء

تضاهي الوظائف غير الخضراء في قطاعات مماثلة من حيث ارتفاع مستويات المهارات وتضاهيها أو تفوقها 
بحوث ُأجريت في الصين وألمانيا وإسبانيا إلى أّن الوظائف  خلصتوعلى نحو مماثل، . من حيث األجور

إلى أّن  ١٠وإسبانيا ٩من ألمانيا المستقاةوتشير البيانات  .الجديدة في مجال الطاقة المتجددة ذات نوعية جيدة
وفي . األغلبية الساحقة من الوظائف في الطاقات المتجددة دائمة وبدوام آامل ونسبة صغيرة منها فقط مؤقتة

وتشير الدراسات في . البلدين آليهما، يتفوق قطاع الطاقات المتجددة في أدائه على االقتصاد آكل في هذا الصدد

                               
  .C. C.Jaeger et al.:Wege aus der Wachstumskrise (Potsdam, European Climate Forum, 2009):  انظر   ٦
  :انظر   ٧

C.C. Jaeger et al.: A new growth path for Europe: Generating prosperity and jobs in the low-carbon economy, 
Final report (Potsdam, European Climate Forum, 2011), p. 5. 

  .٨٠ه، الصفحة المرجع نفس   ٨
  : انظر   ٩

Wissenschaftsladen Bonn: Einstieg in Erneuerbare Energien gelingt leichter: Mehr Studiengänge und Jobs denn 
je, 29 Oct. 2010. 

  :المتاح على الموقع التالي
http://www.jobmotorerneuerbare.de/htdocs/index.php?detail=1&newsnr=131&lan=de&sID=0801&ToS=news. 

  :انظر   ١٠
O. Strietska-Ilina et al.: Skills for green jobs: A global view, synthesis report based on 21 country studies 
(Geneva, ILO, 2011). 
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إلى أّن مستويات مؤهالت العمال في قطاع الطاقة المتجددة تفوق المتوسط المسجل لدى القوى  ال البلدين أيضًاآ
  .١١العاملة الوطنية بفارق آبير من حيث الشهادات الجامعية ومستويات التعليم والتدريب المهنيين

أعلى في المداخيل وضمنوا  سنويًا ، سجل العمال في شرآات الطاقة الهوائية متوسطًاوفي الصين أيضًا . ١١٦
تدابير الحماية في مكان العمل  منمهنية أحسن وتمتعوا بمستوى أعلى  أفضل وعاشوا ظروفًا وظيفيًا أمنًا

 ،في المائة من العمال الصينيين في الطاقة الهوائية ٧٧ورأى . بالمقارنة مع نظرائهم في مصانع الطاقة التقليدية
في المائة فقط من العمال في  ١٨، بالمقارنة مع "جيدة جّدًا"أّن بيئة عملهم  ،ئيةالذين شملتهم الدراسة االستقصا
  . ١٢في المائة من العمال في المصانع الصغيرة ١٣مصانع الطاقة الحرارية الكبيرة و

وال شك في أن التحول من استخدام الوقود األحفوري إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة يستتبع تحسنًا  . ١١٧
ورغم أن األجور في تعدين الفحم . وينطبق هذا أساسًا فيما يخص تعدين الفحم. ي حالة الصحة المهنيةآبيرًا ف

جيدة بشكل عام، فإن هذا القطاع هو أحد أآثر الصناعات خطرًا على العمال من حيث صحتهم وتعرضهم 
قات المتجددة مثل خطر وبطبيعة الحال، ثمة آذلك أخطار مهنية في قطاع الطا. ١٣للحوادث على المدى الطويل

التعرض المحتمل لعدد من المواد السامة في تصنيع التكنولوجيا الفلطائية الضوئية التي تتطلب إجراءات مناسبة 
وقد تتسبب تكنولوجيات الطاقة الشمسية الغشائية الرقيقة والتكنولوجيات القائمة . للسالمة واسترجاع النفايات

وفي صناعة الطاقة الشمسية المرآزة حديثة العهد، . ١٤شواغل مهنية جديدة على تكنولوجيا النانو الناشئة في
يستتبع بناء المنشآت صناعية النطاق وصيانتها بعض األخطار الكهربائية وأخطارًا من ضوء الشمس المرآَّز 

ون وبالنسبة للمعدات الحرارية الشمسية، سيكون المرآِّب. في شكل تعرض محتمل لدرجات الحرارة المرتفعة
  .١٥لعمل الكهربائيلالذين لم يعملوا من قبل سوى في نظم الغاز معرضين بشكل متزايد 

، يوجد العديد من الوظائف التي تأثرت تأثرًا مباشرًا من االستدامة البيئية في ١وآما ورد في الفصل  . ١١٨
النفايات وتوجد وظائف أخرى في جمع . قطاعات االقتصاد األولى مثل الزراعة والحراجة وصيد األسماك

وفي العديد من أنحاء العالم، تتضمن هذه القطاعات عددًا آبيرًا من الوظائف . وإعادة تدويرها أو قطاع البناء
 اإلعاناتوغالبًا ما تقدم القليل من حيث األمن الوظيفي أو . متدنية األجر أو المجِهدة أو حتى الخطيرة

  .المنظمر االجتماعية، وتوجد نسبة آبيرة منها في االقتصاد غي

وليس من المرجح . ولتحسين األداء البيئي، ال غنى عن قوة عاملة ذات آفاءات ومهارات ودوافع محفزة . ١١٩
. فيها أن تستقطب القطاعات الرئيسية عماًال من المستوى المطلوب وأن تحتفظ بهم دون تحسين الظروف

سين ظروف العمل والسالمة والصحة وبالتالي، هناك حاجة وفرصة سانحة لالرتقاء بنوعية العمل من خالل تح
الزراعة وإدارة النفايات وإعادة تدويرها والبناء، رغم وجود  ١٦وتبرز في هذا الصدد. المهنيتين وزيادة المداخيل

 .أسباب مختلفة وخيارات متنوعة لتحقيق التحسن الالزم

   

                               
  :انظر   ١١

European Commission (EC) and ILO: Skills and occupational needs in renewable energy (Geneva, ILO, 2011). 
  :انظر   ١٢

Institute for Labor Studies (ILS) and Chinese Ministry of Human Resources and Social Security (MOHRSS): 
Study on green employment in China (Beijing, ILO Office for China and Mongolia, 2010). 

  :انظر   ١٣
S.A. Summer and P. M. Layde:  “Expansion of renewable energy industries and implications for occupational 
health”, in Journal of the American Medical Association, Vol. 302 (2009), No. 7, 19 Aug. 

  :انظر   ١٤
Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC): Toward a just and sustainable solar energy industry (San Jose, CA, 
2009). 

  :انظر   ١٥
European Agency for Safety and Health at Work (EASHW): Foresight of new and emerging risks to 
occupational safety and health associated with new technologies in green jobs by 2020: Phase II – Key 
technologies (Luxembourg, 2011). 

دولي       ١٦ د ال دولي والمعه للدراسات  النص التالي صيغة مختصرة للتحليل المقدم في فصول القطاعات المختلفة لكل من مكتب العمل ال
  .ُيحال القارئ إلى هذه الفصول للنظر في الموضوع بشكل أشمل. Working towards sustainable development, op. cit: العمالية
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  الزراعة
ورغم أّن . أآبر من قطاع الزراعة ضًاال يوجد قطاع آخر تتناقض فيه التحديات البيئية واالجتماعية تناق . ١٢٠

قد انخفضت خالل العقدين األخيرين، فإّن الزراعة تظل أآبر صاحب عمل في العالم  في هذا القطاعنسبة العمالة 
ونظرًا إلى أّن . ١٧بقوة عاملة عالمية تتعدى مليار عامل، أي عامل واحد في الزراعة من آل ثالثة عمال تقريبًا

القطاع الذي يضم  فإن الزراعة هي أيضًا ١٨،تنمو بوتيرة أبطأ من الناتج المحلي اإلجماليالمداخيل الزراعية 
ومع ذلك، يظل قطاع الزراعة أحد أهم مصادر . أآبر عدد من الفقراء، ويعيش ثلثان منهم في المناطق الريفية

عالوة على ذلك، ُيعّد . ١٩ير المناخ، القطاع األآثر تأثرًا بتغبل لعله في أآثر االحتماالتانبعاثات غازات الدفيئة، 
لها وأحد األسباب الرئيسية في تدهور  وملوِّثًا آبيرًا) في المائة ٧٠بنسبة (هذا القطاع أهم مستخِدم للمياه 
  .٢٠األراضي وفقدان التنوع األحيائي

في  وعلى الرغم من هذه المشاآل، يحتاج العالم إلى زيادة اإلنتاج الغذائي على المستويات المسجلة . ١٢١
في المائة لضمان الغذاء لألعداد المتزايدة من السكان وتوفير مزيد من الموارد   ٧٠بنسبة تصل إلى  ٢٠٠٠ عام

إلى إمكانية مواجهة هذه التحديات في حالة وجود محرك قوي لتدريب  ٢١  وتشير األدلة. آثيفة المغذيات
. ، خاصة صغار المزارعين في البلدان الناميةالمزارعين على أساليب زراعية منتجة ذات تأثير قليل على البيئة

وغالبًا ما تكون األساليب قليلة التأثير على البيئة أآثر آثافة من حيث اليد العاملة، ومن ثم تسمح للزراعة بأن 
ومن شأن هذه األساليب أيضًا أن تحسن ظروف . تستمر في استيعاب عمال جدد على المديْين القصير والمتوسط

استخدام وإدارة  أن يسهم الخصوص، وجه ويمكن على. ما فيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنيتينالعمل، ال سي
المبيدات وغيرها من المواد الكيميائية الخطيرة بطريقة مسؤولة إسهامًا آبيرًا في تحسين الصحة والسالمة 

  .المهنيتين وآذلك في الحد من التأثير على البيئة

ر السياسية األآثر أهمية لتحقيق هذه النتائج يتمثل في تعزيز مهارات صغار وبالتالي، فإن أحد التدابي . ١٢٢
وسيقتضي تحقيق ذلك االستثماَر في خدمات اإلرشاد، آما سيتطلب . المزارعين وقدراتهم في البلدان النامية

  .استكماله وضع هياآل أساسية في المناطق الريفية وتنمية االقتصاد الريفي غير الزراعي

التي اتسعت  ،تحقيق نتائج موفقة تضييق ثغرة الدخل بين األسر الزراعية وغير الزراعيةوسيتطلب  . ١٢٣
في  الناتجويمكن زيادة المداخيل والحد من الفقر على نحو أآبر بكثير إذا ارتفع حجم . خالل العقود الماضية

أن من ) ١-٢انظر اإلطار (وأوغندا  ٢٢وتبين أمثلة من مدغشقر والهند. الوقت الذي تنخفض فيه تكاليف اإلنتاج
. الممكن تحقيق تحسن ملموس خالل فترة زمنية قصيرة نسبيًا، باعتماد أساليب زراعية وتسويقية أآثر تطورًا

وعلى المدى الطويل، من المرجح أن يكون االستخدام المتزايد لآلالت وزيادة متوسط مساحة 
مغرية بالمقارنة مع المداخيل في القطاعات  ضروريين لضمان بقاء المداخيل في القطاع الزراعي المزارع
 .األخرى

   ١-٢اإلطار 
 الزراعة المستدامة في أوغندا
ويأتي . في المائة من العمالة في مجملها ٦٩تشكل الزراعية في أوغندا أهم مصدر للناتج المحلي اإلجمالي وتوفر 

في المائة يملكون أقل من هكتارين من  ٨٠مليون مزارع صغير، من بينهم  ٤٫٥نتاج القطاع حصريًا من حوالي 
  .األرض

 ١٩٩٤وشهدت أوغندا عملية هامة من عمليات تحويل األراضي خالل العقدين الماضيين بدأت مبكرًا في عام 
، أدى توجه عام نحو تنمية ٢٠٠٣وبحلول عام . عندما اختارت بعض الشرآات التجارية اعتماد الزراعة العضوية

سيلة لتحسين سبل عيش السكان إلى تحول مساحات األراضي المخصصة إلنتاج الزراعة العضوية الزراعة المستدامة آو
  .في أوغندا إلى تبّوء أوغندا المرتبة الثالثة عشرة عالميًا واألولى أفريقيًا من حيث المساحة

                               
  ILO: Global employment trends 2012, op. cit:  .انظر   ١٧
  .World Bank: World Development Report 2008: Agriculture for development (Washington, DC, 2008) :  انظر  ١٨
  .بق، مرجع سا٢٠٠٧تغير المناخ : التقرير التقييمي الرابع: الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ   ١٩
  .OECD: Environmental outlook to 2030, op. cit:  انظر   ٢٠
  .مرجع سابق نحو اقتصاد أخضر،: برنامج األمم المتحدة للبيئة   ٢١
  .ILO and IILS: Working towards sustainable development, op. cit., pp. 25 and 28:  انظر   ٢٢
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هكتارًا  ٢٢٦٩٥٤، آانت مساحة ٢٠١١وفي عام . ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف الممارسات المستدامة عن التوسع
وارتفع عدد المزارعين المعتَمدين ). ٢٠٠٩-٢٠٠٨في الفترة  ٢١٠٢٤٥مقابل (في البلد تخضع إلدارة زراعية عضوية 

وتحسنت المداخيل مع ارتفاع أسعار بوابة المزرعة . مزارعًا ١٨٧٨٩٣إلى  ١٨٠٧٤٦في الزراعة العضوية من 
في المائة، على التوالي، بالمقارنة  ١٥٠و ١٨٥و ٣٠٠بنسبة  ٢٠٠٦المطبقة على األناناس والزنجبيل والفانيال في عام 

ماليين دوالر أمريكي  ٣٫٧وارتفعت صادرات أوغندا من المنتجات العضوية المعتمدة من . مع أسعار المنتجات التقليدية
  .٢٠٠٨-٢٠٠٧مليون دوالر أمريكي في الفترة  ٢٢٫٨إلى  ٢٠٠٤-٢٠٠٣في الفترة 

وُيقدر أن يقّل متوسط انبعاثات غازات الدفيئة لكل . أيضًا مسارًا للنمو منخفض الكربون وتمثل الزراعة العضوية
 ٨إلى  ٣في المائة، إذ تحتجز الحقول العضوية من  ٦٤هكتار عن االنبعاثات الصادرة عن المزارع التقليدية  بنسبة 

  .أطنان من الكربون لكل هكتار أآثر مما تحتجزه الحقول التقليدية المزروعة
  :المصادر

G. Tumushabe et al.: Integrated assessment of Uganda’s organic agriculture subsector: Economic 
opportunities and policy options to mitigate negative socio-economic and environmental impacts (Kampala, 
Advocates Coalition for Development and Environment (ACODE), 2007); C. Namuwoza and H. Tushemerirwe: 
“Uganda: Country report 2011”, in H. Willer and L. Kilcher (eds): The world of organic agriculture: Statistics and 
emerging trends 2011 (Bonn, International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), 2011); 
UNCTAD and UNEP: Organic agriculture and food security in Africa (New York and Geneva, UN, 2008); 
UNEP: Green economy: Developing countries success stories (Nairobi, 2010). 

يمكن أيضًا أن تؤدي مخططات ضمان العمالة باعتبارها جزءًا من أرضيات الحماية االجتماعية و . ١٢٤
دورًا  ،)٢٠٢رقم ( ٢٠١٢ ،تماشيًا مع توصية منظمة العمل الدولية بشأن أرضيات الحماية االجتماعية ،الوطنية

اطق الريفية التي هي في أمس رئيسيًا في حماية المجتمعات الريفية من تلف المحاصيل، وضخ األموال في المن
 غاندي للمهاتما الوطني الريفية العمالة ضمان قانونف. ، واستحداث الهياآل األساسية المنتجةالنقدالحاجة إلى 

العامة على نطاق  األشغال، مثًال، يربط التحويالت المباشرة للمداخيل من خالل برامج )٢- ٢انظر اإلطار (
 .اه في المناطق الريفية والري وتحسين التربة واستخدام الطرقاتواسع باالستثمار في إدارة المي

  ٢- ٢اإلطار 
 ، الهندغاندي للمهاتما الوطني الريفية العمالة ضمان قانون

، الذي ُصِمم على أنه برنامج عمالة عام، ما ال يقل عن غاندي للمهاتما الوطني الريفية العمالة ضمان قانونيوفر 
ونة األجر في السنة المالية لكل أسرة معيشية ريفية يتطوع أفرادها البالغون إلنجاز عمل يدوي يوم من العمالة مضم ١٠٠

بما فيها إعادة (وتمثل حماية البيئة وحفظها، من قبيل حفظ التربة والمياه ومقاومة الجفاف . ال يتطلب أي مهارات
  .ة واألراضي، حصة األسد من العمل المنَجزوالحماية من الفيضانات والري على نطاق ضيق وتنمية البستن) التحريج

وثمة . وثمة مشاآل عديدة تتعلق بتخطيط األعمال وجودتها التقنية وتكمن في التنمية واإلدارة على الصعيد المحلي
أيضًا مجال لزيادة فرص وصول أفراد األسر البالغين الذين لهم الحق مبدئيًا في عمل مضمون، ولتحسين ظروف العمل 

يشكل  غاندي للمهاتما الوطني الريفية العمالة ضمان قانونومع ذلك فإن . سبل مما هو أساسًا مخطط تحويللاوإيجاد 
  .بوضوح خطوة أساسية في االتجاه الصحيح

وينطوي البرنامج على . ويمثل القانون استثمارًا هائًال في إعادة تأهيل رأس المال الطبيعي المتصل بالحد من الفقر
واجتماعية وبيئية في آن واحد، وهو جزء من برنامج التنمية المستدامة األوسع نطاقًا الذي يشمل خطة وظيفة اقتصادية 

وتعالج فرقة عمل مشترآة بين الوزارات قضايا العمالة المتصلة بتغير المناخ  ).٢٠٠٨(العمل الوطنية بشأن تغير المناخ 
  .والطاقات المتجددة والوظائف الخضراء

، تمّكن البرنامج على األخص من زيادة توافر المياه ٢٠٠٩اها مرآز العلوم والبيئة في عام ووفقًا لدراسة أجر
ن وأفضى ذلك أيضًا إلى زيادة تنوع المحاصيل ومّك. وتحسين اإلنتاج الزراعي من خالل تسهيل االستفادة من الري

أيضًا برامج مماثلة وإن آانت  اأفريقي وُتنفَّذ حاليًا في جنوب. المزارعين من التحول من محصول واحد إلى محصولين
  .على نطاق أضيق

  :المصادر
UNDP India: Rights-based legal guarantee as development policy: The Mahatma Gandhi National Rural 
Employment Guarantee Act, Discussion paper (New Delhi, 2010); M.R. Lieuw-Kie-Song: Green jobs for the 
poor: A public employment approach, Poverty Reduction Discussion Paper PG/2009/02 (New York, UNDP, 
2009); M. Harsdorff, M. Lieuw-Kie-Song and M. Tsukamoto: Towards an ILO approach to climate change 
adaptation, ILO Employment Working Paper No. 104 (Geneva, ILO, 2011). 

ويجب تكييف الحلول مع آل حالة على حدة، باالستناد إلى النظام الزراعي المحلي، وإيجادها بالتعاون  . ١٢٥
ويشكل تنظيم المزارعين والعمال نقطة انطالق هامة إلعطاء المجتمعات الريفية . مع المجتمعات الزراعية نفسها

. ، وال سيما إدماج المرأة المزارعةصوتًا في وضع السياسات المتعلقة بالتنمية الريفية وخضرنة الزراعة
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وسيكتسي التنظيم أيضًا أهمية حاسمة في اآتساب القدرة على تطبيق أساليب زراعية أآثر إنتاجية وأقل تأثيرًا 
على الوصول إلى الدراية والمدخالت واألموال واألسواق  التعاونياتويمكن أن يساعد تكوين . على البيئة

التي  ،تجارب التعاونيات الكبيرة مثل تجربة مزارعي قهوة أوروميا في إثيوبيا بأسعار عادلة، آما يتبين من
منتج للقهوة المزروعة زراعة عضوية، أو تعاونية مزارعي الكاآاو آوابا  ٢٠٠٠٠٠تجلب فوائد جمة ألآثر من 

الكربوني وفي األثر  عديمةرائدة في إنتاج قهوة  التعاونياتوفي آوستاريكا والهند، أصبحت . ٢٣آوآو في غانا
  .استخدام المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة

، من شأن االرتقاء بالمهارات إلى جانب إدخال إصالحات على المساعدات الصناعيةوفي البلدان  . ١٢٦
أن يسهم إسهامًا آبيرًا ويحسن أيضًا المداخيل وآفاق  ،الزراعية سعيًا إلى فرض مقابل على الخدمات البيئية

  .ن الناميةالتصدير في البلدا

  إدارة النفايات وإعادة تدويرها
بقدر  التشديد في غالب األحيان، سيكون من الالزم في عالم يواجه آميات متزايدة من النفايات الخطيرة . ١٢٧
. على إعادة تدوير النفايات وإدارتها من أجل تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية وحماية البيئة أآبر

 منظمةإلى عمالة  ظمةالمنر أن التحدي األآبر يكمن في االرتقاء بالعمالة غير وظائف جديدة غي ذلكوسيستحدث 
لمواجهة عمليات إعادة تدويٍر أآثر تعقيدًا ومنح العمال وظائف آمنة بمستويات دخل مقبولة وحمايتهم من 

  .األخطار التقليدية والجديدة مثل النفايات اإللكترونية

ُيقَدر عدد العاملين في القطاع : تدويرها فعًال صاحبة عمل مهمةوُتعد صناعة إدارة النفايات وإعادة  . ١٢٨
في القطاع مليون شخص يعملون في جمع النفايات  ٢٠و ١٥ماليين عامل، وُيقدَّر أن ما بين  ٤بزهاء  ٢٤المنظم

ادة تدوير ي إعورغم قلة البيانات الموثوقة، ُيعتقد أن نسبة آبيرة من العاملين ف. ٢٥في البلدان الناميةغير المنظم 
  .المنظموغالبًا ما يعملن في جمع النفايات في الطرف األدنى من االقتصاد غير  هي من النساء ،النفايات وإدارتها

وبالتحديد، تسمح إعادة . ويمكن أن تؤدي زيادة إعادة التدوير إلى مكاسب آبيرة في الطاقة والعمالة . ١٢٩
فإعادة تدوير األلومينيوم مثًال . التعدين وتجهيز المواد الخام التدوير بتوفير آميات آبيرة من الطاقة بالمقارنة مع

) في المائة ٧٤(في إعادة تدوير الفوالذ  في المائة؛ وتسجَّل معدالت آبيرة أيضًا ٩٥ تحقق ادخارات بمقدار
  .٢٦)في المائة ٦٥(والورق 

ها بالمقارنة مع الوظائف العمالة ونوعيت آميةويمكن أن تؤدي إعادة التدوير أيضًا إلى مكاسب صافية في  . ١٣٠
وقد توصلت تقييمات أمريكية إلى أن فرز المواد القابلة إلعادة التدوير . التقليدية في دفن النفايات أو حرقها

وتجهيزها يثبِّت من الوظائف عشرة أضعاف ما يثبته الدفن والحرق لكل طن، وهي نتيجة أآدها تقرير صادر 
. ١:٢٤ريت في الهند مزايا إعادة التدوير في مرتبة عالية تعادل نسبة وتضع دراسة ُأج. عن المملكة المتحدة

وخلصت دراسة أجرتها وآالة بيئية أوروبية أيضًا إلى أن إعادة التدوير تستحدث مزيدًا من الوظائف بمداخيل 
سجل فيها وتكون فيها إمكانيات العمالة قوية بشكل خاص في البلدان التي ُت. ٢٧النفايات أو حرقها طمرأعلى من 

آما هو الحال في معظم البلدان النامية وفي أوروبا الوسطى  ،معدالت إعادة تدوير منخفضة في الوقت الحاضر
  .والشرقية

في جمع النفايات آميات من المواد القابلة إلعادة التدوير أآبر  المنظمغير  في القطاع ويسترجع العاملون . ١٣١
في جمع  المنظمغير في القطاع ويوّلد العاملون . القطاع المنظم فيبكثير مما تسترجعه شرآات إدارة النفايات 

                               
  .٣٠، الصفحة للمزيد من المعلومات، انظر المرجع السابق   ٢٣
  :استنادًا إلى دراسات ُأجريت في الصين وأوروبا والواليات المتحدة؛ انظر   ٢٤

Tellus Institute: More jobs, less pollution: Growing the recycling economy in the U.S. (Boston, 2011); Friends of 
the Earth UK: More jobs, less waste (London, 2010). 

  :ُأجري الحساب على أساس المرجع التالي   ٢٥
C. Bonner: “Waste pickers without frontiers”, in South African Labour Bulletin, Vol. 32 (2008), No. 4. 

  :انظر   ٢٦
Bureau of International Recycling (BIR): Once upon a time ... The story of BIR, 1948–2008 (Brussels, 2009). 

  :انظر   ٢٧
Institute for Local Self-Reliance (ILSR): Recycling means business (Washington, DC, n.d.). Available at: 
http://www.ilsr.org/recycling/recyclingmeansbusiness.html; Friends of the Earth UK: More jobs, less waste, op. 
cit.; Alliance of Indian Wastepickers: Livelihoods with dignity (Pune, 2010); European Environment Agency: 
Earnings, jobs and innovation: The role of recycling in a green economy (Copenhagen, 2011). 
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غالبًا ما  المنظمغير  في القطاع ولكن إعادة التدوير. النفايات فائدة اقتصادية صافية للبلديات التي يعملون فيها
فهم  .تنطوي على ظروف عمل خطيرة على العاملين في جمع النفايات، الذين يعيش عدد آبير منهم في الفقر

يعملون عادة دون أي نوع من معدات الوقاية ويتعرضون لمجموعة من المواد السمية واألمراض الجرثومية أو 
وغالبًا ما ُتسترجع معادن ثمينة من النفايات اإللكترونية أيضًا بطرق تعرض صحة العاملين وسالمتهم . الطفيلية
  .مواد آيميائية ونانوية خطيرة عالوة على ذلك، تحتوي النفايات بشكل متزايد على. للخطر

والواقع أن بإمكان تنظيم . المنظمولن تصبح إعادة التدوير نشاطًا أخضر حقًا إال إذا ُأضفي عليها الطابع  . ١٣٢
العمال أن يحّول إدارة النفايات وإعادة تدويرها إلى فرصة هامة للغاية لإلدماج االجتماعي ويساعد على تحسين 

ومن السبل الممكنة لتحقيق ذلك اعتراف السلطات البلدية . ة واإليراداتظروف العمل والسالمة والصح
بتعاونيات العاملين في جمع النفايات، آما يبرهن على ذلك عدد من األمثلة في أمريكا الالتينية، خاصة في 

مات وبالفعل، ُيفضَّل بكثير العمل مع منظ. ٢٨)٣-٢انظر اإلطار (سري النكا  ، آما فيالبرازيل وآولومبيا
المجتمع المحلي ومنظمات العاملين في جمع النفايات على محاولة تهميشها عن طريق جهود خصخصٍة سيئة 

  .التصميم

  ٣-٢اإلطار 
 االرتقاء بعمل إعادة التدوير في البرازيل وسري النكا

  البرازيل
عضائها الذين يناهز عددهم ويفوق دخل أ. تحتضن البرازيل أآبر حرآة وطنية للعاملين في جمع النفايات في العالم

وقد جاء هذا ثمرة لخليط من السياسات . دخل العاملين في جمع النفايات غير المنظمين بثالث إلى خمس مرات ٦٠٠٠٠
وتشمل هذه السياسات االعتراف القانوني وتنمية تنظيم . الفعالة التي وضعتها الحكومة البرازيلية خالل العقد الماضي

وأساليب إعادة التدوير العصرية وتنمية المهارات ) محطات الفرز(الت الحكومات البلدية المشاريع وعقود وتسهي
وأحدثت هذه التدابير تحسنات . واحتياطات السالمة والصحة المهنيتين فضًال عن اتخاذ تدابير لمنع عمل األطفال وتثبيطه

االستراتيجية البرازيلية للقضاء على الفقر وتهدف . واسعة النطاق في آفاءة إعادة التدوير وظروف العمل والمداخيل
)Brasil Sem Miséria(إلى زيادة هذه التحسنات وإضفاء ٢٠١١يونيه  /، التي أطلقتها الرئيسة روسيف في حزيران ،

 .من العمال المنظَّمين فعًال ٦٠٠٠٠عامل إضافي في جمع النفايات عالوة على أآثر من  ٢٥٠٠٠٠على  المنظمالطابع 
  سري النكا

بين أضعف فئات  فيما على الوظائف المنظمطابع البدأت سري النكا استراتيجية لتحسين ظروف العمل وإضفاء 
من مناولي النفايات  ٤٠٠٠ما مجموعه  جرت توعيةو. ، بمن فيهم العاملون في إدارة النفاياتالمنظمينالعمال غير 

ة عبر سبعة مناطق في المقاطعة الغربية بشأن الصحة جامعي النفايات والمجتمعات المحلي /وسائقي الشاحنات وفارزي
وقد ُأدمجت معايير السالمة والصحة المهنيتين ضمن شهادة المؤهالت المهنية على . والسالمة المهنيتين في العمل

نون الوطني وتم توسيع نطاق تطبيق القا. لجنة التعليم العالي والمهني أيدتهاالتي  ،المستوى الوطني لعمليات إدارة النفايات
ووافقت سلطة إدارة النفايات على تدريب . للسالمة والصحة المهنيتين ليشمل أماآن العمل والعاملين في إدارة النفايات

  .عامل على قضايا المفاوضة والقضايا الجماعية، وهو تدريب تقدمه النقابات ٤٠٠٠العمال البالغين 
  :البرازيل :المصادر

S.M. Dias: Overview of the legal framework for inclusion of informal recyclers in solid waste management in 
Brazil, WIEGO Urban Policies Briefing Note No. 8 (Cambridge, MA, WIEGO, 2011); S.M. Dias and F.C.G. 
Alves: Integration of the informal recycling sector in solid waste management in Brazil (GTZ, 2008); 

  : سري النكا
ILO: Employment creation model in Sri Lanka: Promoting green jobs and livelihoods in municipal solid waste 
management (Jakarta, 2012). 

  المباني وقطاع البناء
قطاع البناء ومع ذلك فإن . تمثل المباني أآبر مستهلك وحيد للطاقة وأآبر مصدر النبعاثات غازات الدفيئة . ١٣٣

د من وتبرهن التجارب في عد. لديه أيضًا أآبر اإلمكانيات لتحسين فعالية استخدام الطاقة وخفض االنبعاثات
أن تشييد المباني التي ُتستخَدم فيها الطاقة والموارد بفعالية  ،ة منها والناميةيعاصنالبلدان اآلخذة في النمو، ال

  .ماهرةوقوة عاملة  آفؤةيتطلب منشآت 

                               
  :انظر   ٢٨

C. Bonner: “Waste pickers without frontiers”, op. cit.; M. Khullar, M (2009) “Surviving on scrap”, in Scrap 
magazine, Sep./Oct. 2009; AVINA: Brazilian President Launches the “CataAção” Program (2009) and Brazil 
sanctions national policy that formalizes the work of 800,000 recyclers (2010), online articles, available at: 
http://www.informeavina2010.org/english/reciclaje.shtml. 
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. بالفعالية من حيث التكلفة والمياه الطاقةاستخدام تميز استثمارات عديدة في المباني الفعالة من حيث وت . ١٣٤
، أن من شأن زيادة الصناعيةويعني وجود أعداد آبيرة من المباني القديمة وغير الفعالة، خاصة في البلدان 

وبالنسبة إلى االقتصادات الناشئة والبلدان  .أن يفضي إلى تحقيق فوائد بيئية آبيرة المباني التشديد على تجديد
النامية، سيؤدي القفز مباشرة إلى المباني الجديدة عالية األداء إلى تفادي مخلفات االستهالك القوي للطاقة والمياه 

  .الذي قد يدوم فيما عدا ذلك لعقود ،والموارد

سب المتوقعة في الفعالية وخفض وال تؤدي المعدات والمواد المرآبة ترآيبًا سيئًا إلى تحقيق المكا . ١٣٥
ويشكل تدريب العمال جزءًا من الحل، ولكن يجب أن تواآبه . االنبعاثات، آما يتبين من دراسة من آاليفورنيا

جهود للتغلب على ظروف السوق التي تدفع بعدد من أصحاب العمل إلى التنافس على أساس التكلفة بدًال من 
وسيكون من . ٢٩ب تعزيز إنفاذ تراخيص البناء والقوانين والمعاييرالتنافس على أساس النوعية، إلى جان

أساليب العمل لمواجهة األخطار التقليدية للسالمة والصحة  تصميمالضروري أيضًا االرتقاء بالمهارات وإعادة 
كنة المهنيتين مثل األسبستوس، وهي من المخلفات التي يجب معالجتها في تجديد المباني، ومنع أخطار جديدة مم

  .مرتبطة بمواد البناء وأساليبه الجديدة

أجرتها منظمة العمل الدولية بشأن أعمال إعادة البناء والسكن منخفض  ٣٠وفي غزة، أظهرت دراسة . ١٣٦
التكلفة أن من الممكن تحقيق مكاسب آبيرة في االقتصاد والعمالة والبيئة باستخدام آتل من التراب المضغوط 

وُتحقَّق آذلك مكاسب من خالل االستخدام المستدام . ستخدامها آبديل لإلسمنتوغيره من مواد البناء المعاد ا
لموارد المياه الموجودة وإعادة استخدام مياه المجارير ومن خالل اعتماد تدابير فعالية استخدام الطاقة واستخدام 

قق هذه المكاسب إال إذا ومع ذلك، ال يمكن أن تتح. الطاقة المتجددة من قبيل الطاقة الشمسية والهوائية مصادر
آان التحول نحو البناء األخضر مقترنًا باستراتيجيات لتنمية المهارات تسد الثغرات في المهارات على جميع 

  .المستويات المهنية

باإلضافة في االرتقاء بالمهارات وإصدار شهادات لشرآات البناء،  محددة األهدافوتشكل االستثمارات  . ١٣٧
وإجراء تحسينات ) ال سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تسيطر على القطاع( المنظمإضفاء الطابع إلى 

  .عناصر أساسية ألي استراتيجية ناجحة ،على ظروف العمل لالحتفاظ بالعمال المؤهلين

، آما يوجد المنظمماليين من العاملين في قطاع البناء  ١١٠ويوجد في جميع أنحاء العالم ما ال يقل عن  . ١٣٨
وحتى وظائف قطاع . في ظروف عمل سيئة على العموم منظمةروف من العاملين في وظائف غير عدد غير مع

وغالبًا ما تكون . ُتصنَّف ضمن أآثر الوظائف خطرًا من حيث حوادث العمل واألمراض المهنية المنظمالبناء 
لك شريحة آبيرة من وفي معظم البلدان، تم. الوظائف أيضًا مؤقتة وتخضع لترتيبات تعاقد من الباطن معقدة

  .القوى العاملة مستويات متدنية من المهارات وتضم نسبة عالية من العمال المهاجرين

. الطاقة أيضًا فوائد عمالة محتملة آبيرةاستخدام ويمثل تجديد المباني القائمة وتشييد مباٍن فعالة من حيث  . ١٣٩
ًا الصناعات التي تنتج المواد العازلة وال يقتصر استحداث الوظائف على قطاع البناء فحسب، بل يشمل أيض
ويمكن لخليط من سياسات معايير . ٣١وغيرها من مواد الفعالية، وآذلك في قطاع خدمات الطاقة اآلخذ في النمو

البناء واالئتمان والحوافز، فضًال عن وسطاء مثل شرآات خدمات الطاقة، تعزيز أنشطة تجديد المباني 
  .عام لالستثمار الخاصالخضراء، مع اجتذاب التمويل ال

. ويمكن أن يكون لالستثمار في التجديد أثر مباشر قوي على استحداث الوظائف في قطاع البناء ومورِّديه . ١٤٠
عالوة على ذلك، سُيعاد ضخ المدخرات المتأتية من تحسين الفعالية في االقتصاد مع آثار مضاعفة هامة على 

آفاق الطاقة في ويقدِّر تقرير الوآالة الدولية للطاقة عن . مداخيلالنشاط االقتصادي واستحداث الوظائف وتوليد ال

                               
  :انظر   ٢٩

Institute for Research on Labor and Employment: California workforce education and training needs assessment 
for energy efficiency, distributed generation, and demand response (Berkeley, CA, 2011); Good Jobs First: High 
road or low road? Job quality in the new green economy, report written by P. Mattera et al. (Washington, DC). 

  .ILO: Towards sustainable construction and green jobs in the Gaza Strip (Geneva, 2012):  انظر   ٣٠
  :انظر   ٣١

Syndex, S. Partner and WMP Consult: Climate disturbances, new industrial policies and ways out of the crisis 
(ETUC, 2009); ILO: Skills and occupational needs in green building (Geneva, 2011); H.K. Trabish: The 
multibillion-dollar value of energy service companies, 31 Oct. 2011. Available at: 
http://www.greentechmedia.com/articles/read/The-Multi-Billion-Dollar- Value-of-Energy-Service-Companies/. 
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 ٢٠١٠إضافي في المباني الخضراء عالميًا في الفترة من  دوالر أمريكي تريليون ٢٫٥مثًال أن استثمار  العالم
  .٣٢تريليونات من الدوالرات األمريكية من الطاقة خالل مدة االستثمار ٥سيفضي إلى ادخار  ٢٠٣٠إلى 

 ١٠٠فعالية استخدام الطاقة في ألمانيا مثًال استثمارات تناهز  أجل من شد برنامج التجديد واسع النطاقوح . ١٤١
وظيفة في صناعة  ٣٠٠٠٠٠وهو يساعد مباشرة على االحتفاظ بما يصل إلى . ٢٠٠٦مليار يورو منذ عام 

منظمات غير العمل والحاب وأص العمال أهمية نظرًا لمشارآة نقابات ويكتسي هذا البرنامج أيضًا. البناء
وخلصت دراسة أمريكية إلى أن من . ٣٣حكومية في إطالقه، وهو نموذج تعاوني ينبع من الحوار االجتماعيال

من أجل تحقيق الفعالية في استخدام الطاقة أن تخفض  ١٩٨٠شأن عمليات تجديد مجموعة مباني ما قبل عام 
وخلص تقييم . ٣٤ماليين وظيفة تراآمية في السنة ٣٫٣أآثر من ستحدث تفي المائة و ٣٠استخدام الكهرباء بنسبة 

آلثار توجيه االتحاد األوروبي المتعلق بأداء الطاقة في البناء إلى أن من شأن ) ٢٠٥٠-٢٠١١(طويل األجل 
ويوضح اإلطار . ٣٥مليون وظيفة في السنة ١٫١و ٠٫٥يتراوح بين  ستحدث متوسطًايتسريع وتيرة التجديد أن 

  .نيات في حالة هنغاريااإلمكا ٤-٢

  ٤-٢اإلطار 
 فوائد التجديد األخضر على العمالة في هنغاريا

فورساتز وآخرون لبحث تأثيرات برنامج تجديد واسع النطاق من أجل تحقيق  - تحاآي دراسة حديثة أجراها أورغ
" د جذري ومعدل تنفيذ سريعتجدي"الفعالية على العمالة الصافية في هنغاريا خمسة سيناريوهات، بما فيها سيناريو 

 .في المائة من مجموع المساحة األرضية سُيجدد سنويًا ٥٫٧يفترض أن 
وظيفة صافية في البلد بينما ال يستحدث  ١٣١٠٠٠ما قد يصل إلى  الحجمويمكن أن يستحدث برنامج تجديد بهذا 

، يمكن أن يبلغ استحداث "د الجذريالتجدي"وفي ظل سيناريو . وظيفة جديدة ٤٣٠٠٠سيناريو أقل طموحًا سوى حوالي 
وظيفة، على الرغم من الوظائف  ١٨٤٠٠٠بعدد هائل من الوظائف الجديدة بمقدار  ٢٠١٥الوظائف ذروته في عام 

في المائة من هذه المكاسب في العمالة تنبع من اآلثار  ٣٨والجدير بالذآر أن ما يناهز . المفقودة في قطاع إمدادات الطاقة
على القطاعات التي تقدم اإلمدادات إلى قطاع البناء، وآذلك من زيادة القدرة على اإلنفاق الناتجة عن غير المباشرة 

  .الزيادة السابقة في العمالة
  :المصدر

D. Ürge-Vorsatz et al.: Employment impacts of a large-scale deep building energy retrofit programme in 
Hungary (Budapest, Central European University, 2010). 

الطاقة والموارد إمكانيات تحسين مستويات استخدام وتتوفر في السكن االجتماعي الفعال من حيث  . ١٤٢
المعيشة ووقاية األسر المعيشية الفقيرة من ارتفاع أسعار الطاقة، ويساعد في الوقت نفسه على تجنب 

 "، حياتيمنزلي"ويبرهن على ذلك البرنامج البرازيلي . لطاقةاالستثمارات المكلفة في القدرة على توليد ا
)Minha Casa, Minha Vida(  منزل  ٣٠٠٠٠٠لألسر ذات الدخل المنخفض، الذي يهدف إلى تجهيز

). ٧- ٣انظر أيضًا اإلطار (في المائة من فواتير الطاقة  ٤٠ألسر على اما يوفر  ، وهوبمسخنات الماء الشمسية
. ٣٦وظيفة إضافية تتطلب مهارات وتتعلق بصناعة المعدات وترآيبها ٣٠٠٠٠دث البرنامج ُيتوقع أن يستحآما 

  .ويمكن أن يكون للوصول إلى الطاقة أيضًا فوائد أوسع نطاقًا على العمالة والدخل

                               
  .IEA: World Energy Outlook 2009 (Paris, 2009):  انظر   ٣٢
  :انظر   ٣٣

German Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development: CO2 – Gebäudesanierung – 
Energieeffizient Bauen und Sanieren: Die Fakten, 23 May 2012. Available at: 
http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/SW/co2-gebaeudesanierung-energieeffizient-bauen-und-sanieren-
die-fakten.html?nn=35748. 

  :انظر   ٣٤
Deutsche Bank Climate Change Advisors and Rockefeller Foundation: United States building energy efficiency 
retrofits: Market sizing and financing models (New York, 2012). 

  .Buildings Performance Institute Europe: Europe’s buildings under the microscope (Brussels, 2011):  انظر   ٣٥
  :انظر   ٣٦

ECLAC and ILO: “The employment situation in Latin America and the Caribbean”, in ECLAC/ILO Bulletin No. 
4, Dec. 2010; C.F. Café: Brazil: Low-income multi-family house with individual solar water heaters and gas 
back-up (Global Solar Thermal Energy Council, 2011). Available at: http://www.solarthermalworld.org/node/ 
2810. 
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  اإلسهام في اإلدماج االجتماعي  ٣-١-٢
لبيئة الطبيعية مثل التلوث أو إلى أن الفقراء يتأثرون تأثرًا غير متناسب بعوامل تدهور ا ١أشار الفصل  . ١٤٣

وبينما تميل مداخيلهم بقوة إلى االعتماد المباشر على الموارد الطبيعية، . فقدان التنوع األحيائي أو تغير المناخ
تزيد ) الطاقة المباشرة وغير المباشرة مثل الغذاء والنقل(فإن حصة الطاقة من نفقات األسر المعيشية الفقيرة 

العديد من األسر المعيشية الفقيرة ال  أّن وما يزيد الطين بلة هو. سر المعيشية األآثر يسرًابكثير عنها لدى األ
  .الطاقة استخدام من حيث لينيمكنها االستفادة من السكن أو النقل الفعا

والسياسات المالئمة، فإن التحول إلى االستدامة البيئية يسمح السليمة ولكن إذا توفرت ظروف االستثمار  . ١٤٤
. من اإلدماج االجتماعي، بما في ذلك إتاحة فرص أفضل للمرأة ومن ثم اإلسهام في المساواة بين الجنسين بمزيد

ويمكن أن تصبح خدمات جديدة وما يتصل بها من فرص العمالة متاحة لألشخاص المستبعدين أو المحرومين 
ة من الطاقة النظيفة ودفع مقابل على وهناك طريقتان بدأ يتحقق بهما ذلك هما االستفاد. حتى اآلن في سوق العمل

  .الخدمات البيئية

  االستفادة من الطاقة
 ٢٫٧مليار شخص في البلدان النامية بتاتًا من الطاقة النظيفة العصرية وال يحظى  ١٫٣ال يستفيد حوالي  . ١٤٥

ستفادة، سيظل الحالية لتوسيع نطاق اال االتجاهاتواستنادًا إلى . ٣٧مليار شخص بتسهيالت الطبخ النظيفة واآلمنة
وسيعيش معظمهم في أفريقيا جنوب . ٢٠٣٠في المائة من سكان العالم دون استفادة في عام  ١٥حوالي 

ومن الممكن أن يسهم بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز أمن الدخل وتوفير طاقة متجددة . ٣٨الصحراء الكبرى
عالوة على ذلك، . إلى الطاقة وعدم االستفادة منها إسهامًا آبيرًا في التغلب على مشكلة االفتقار ،في المتناول

فرص عمالة ودخل هناك حاجة ماسة إليها في إنتاج الطاقة، بل فرصًا أآثر  هذه الجهود يمكن أيضًا أن تستحدث
. على إمكانيات هائلة لتحسين اإلنتاجية خاص وينطوي استخدام الكهرباء بوجه. من خالل استخدام هذه الطاقة

ط ضوءًا جديدًا على المحرآات التاريخية لإلنتاجية االقتصادية، ارتبطت تسلِّوراسة ُأجريت مؤخرًا وآما توحي د
  .٣٩أعلى الزيادات التي استمرت خالل أطول مدة بإدخال الكهرباء والصرف الصحي والمياه الجارية

  عم من مكتب في بنغالديش وحسنته بد "غرامين شاآتي"يبين برنامج أطلقته المنظمة غير الحكومية و . ١٤٦
انظر (فة على نطاق واسع يفوائد وطريقة تحقيق االستفادة من الطاقة النظ ،اليد العاملة والعمالة والتدريب

 ).٥-٢ اإلطار

  ٥-٢اإلطار 
 الشمسية في بنغالديشتدفئة المنازل بالطاقة نظم 

وقد أصدرت . يع الكهرباءمليون شخص، من شبكة توز ٨٥ال يستفيد نصف سكان بنغالديش تقريبًا، أي حوالي 
، نما ٢٠٠٣ومنذ عام . جميع سكان بنغالديش لتشمللتوسيع شبكة الكهرباء  ٢٠١٠الحكومة خارطة طريق في عام 

. ٢٠١٢أبريل  /مليون وحدة بحلول نيسان ١٫٤ليبلغ حوالي  سريعًا نموًا نظم تدفئة المنازل بالطاقة الشمسيةترآيب 
، وهي فرع لمصرف غرامين الرائد في االئتمان بالغ "غرامين شاآتي"جهود منظمة وآانت القوة المحرآة وراء هذه ال

  .الصغر
هذه وتوفر . ٢٠١٤بحلول عام  نظم تدفئة المنازل بالطاقة الشمسيةمن ويتمثل الهدف الحالي في بلوغ مليوني نظام 

قة لبطاريات الهواتف النقالة النظم مصدر ضوء أقوى بكثير من مصابيح الكيروسين شديدة التلويث، آما توفر الطا
نتاج الطاقة نمو األعمال التجارية الصغيرة من قبيل شحن الهواتف النقالة ويزيد من اويسهل . وأجهزة الراديو والتلفزيون

  .عدد الساعات التي يمكن لألطفال أن يدرسوا خاللها
يصل إلى  ،في بنغالديش قة الشمسيةنظم تدفئة المنازل بالطاوتفيد أحدث التقديرات بأن عدد الوظائف في قطاع 

مجموعة من المهارات والمهن، بما فيها  نظم تدفئة المنازل بالطاقة الشمسيةويقتضي إدخال . وظيفة أو أآثر ٦٠٠٠٠
من " مساعدون ميدانيون"ومعظم العمال  .نومالي ونالفروع وأخصائي والخدمات ومدير والطاقة الشمسية ومهندس وتقني

                               
  :انظر   ٣٧

The Secretary-General’s High-level Group on Sustainable Energy for All: Sustainable energy for all: A 
framework for action (New York, 2012). 

  :انظر   ٣٨
IEA, UNDP and UNIDO: Energy poverty: How to make modern energy access universal? (Paris, IEA, 2010). 

  :انظر   ٣٩
R.J. Gordon: Is U.S. economic growth over? Faltering innovation confronts the six headwinds, NBER Working 
Paper No. 18315 (Cambridge, MA, 2012). 
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ويتمثل هدف منظمة . ويقدمون خدمات الصيانة نظم تدفئة المنازل بالطاقة الشمسيةعون ويرآبون الشباب الذين يبي
ولقد استفاد عدة . ٢٠١٥وظيفة مباشرة بحلول عام  ١٠٠٠٠٠ما ال يقل عن  التوصل إلى استحداثغرامين شاآتي في 

  .تكنولوجيا الخضراءمن مراآز ال ًامرآز ٥٠آالف من األشخاص من برامج التدريب التقني في حوالي 
لنظم تدفئة المنازل امرأة تعليمًا في االستخدام الصحيح  ٥٠٠٠فقد تلقت حوالي . ستفيداتموآانت المرأة من أآبر ال

موظفة تقنية تدريبًا على تجميع هذه النظم وترآيبها وصيانتها؛ وتشرف  ١٠٠٠، وتلقت أآثر من بالطاقة الشمسية
  .لوجيا الخضراءر مراآز التكنويمهندسات على تسي

، فإن مكتب اليد العاملة والعمالة ١ونظرًا لألولوية القصوى التي أعطتها حكومة بنغالديش لمصادر الطاقة المتجددة
والتدريب ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الشرآة المحدودة لتطوير البنية التحتية، يقيم شراآات مع منظمة غرامين 

وقد . رات وتوحيده بين الموظفين التقنيين ومنظمي المشاريع في مجال الطاقة الشمسيةشاآتي لتحسين اآتساب المها
وُأدمجت المناهج ومعايير الكفاءة والسمات المهنية في إطار . ُوضعت وُأعطيت دروس تدريبية قائمة على الكفاءة

خضوع لتقييم مهاراتهم وآفاءاتهم وهكذا سُتتاح للمتدربين فرصة ال. المؤهالت التقنية والمهنية على المستوى الوطني
  .والحصول على شهادة وطنية ضمن هذا اإلطار

في المائة من الطلب الوطني على  ١٠هدفًا لكي تلبي مصادر الطاقة المتجددة  ٢٠٠٨تحدد السياسة الوطنية للطاقة المتجددة لعام : مالحظة   ١
  .٢٠٢٠الكهرباء بحلول عام 

  :المصادر
O. Strietska-Ilina et al. (2011) Skills for green jobs: A global view, op. cit.; IDCOL: Progress with SHS’s 
installation up to 31 December 2011. Available at: http://www.idcol.org/prjshsm2004.php; K. Bimesdoerfer, C. 
Kantz and J. R. Siegel: Killing two birds with one stone: Driving green jobs through creating a rural renewable 
energy systems industry, paper presented at UNRISD Conference on Green Economy and Sustainable 
Development, October 2011, Geneva; C. Arthur: “Women solar entrepreneurs transform Bangladesh”, in Policy 
Innovations, 16 Aug. 2010; UNCTAD: Trade and Environment Review 2009/2010 (New York and Geneva, 
2009); UNEP: Towards a green economy, op. cit. 

وستكون . وُيظهر مثال بنغالديش أّن اقتصادًا أآثر اخضرارًا يمكن أن يسهم في المساواة بين الجنسين . ١٤٧
وستخفف . وإعادة االستخدام مثًالالمّالك نات في الزراعة لدى صغار يئيسي من التحسالمرأة المستفيد الر

 ،الطاقة والنقل العام بتكلفة معقولة استخدام االستفادة من الطاقة النظيفة والسكن االجتماعي الفعال من حيث
وأشد تجذرًا على  ع نطاقًاغير أن قيودًا أوس. جديدة األعباَء الراهنة الملقاة على آاهل المرأة وتتيح فرصًا

في حاالت مع ذلك متناسب قد تستمر واستفادتها منه بشكل  مشارآة أآبر في االقتصاد األخضرمشارآة المرأة 
  . مزيدًا من المناقشة في هذا الشأن ٤ويتضمن الفصل . أخرى

الشمسية  قدمت خدمات تسخين المياه باستخدام الطاقةويمثل برنامج تونس الشمسي قصة مشجعة أخرى  . ١٤٨
 منشأة في األعمال التجارية المتعلقة بترآيب ١٠٠٠ودَخل ما يزيد على . أسرة حتى اآلن ٥٠٠٠٠آثر من أل

 لهذه التجربة إلى اقتناع النجاح المبكر أدىو. ما استحدث أعدادًا آبيرة من الوظائفمالطاقة الشمسية  أجهزة
في الفترة  متر مربع ٧٥٠٠٠٠مسية تقريبًا لتبلغ شالحكومة بمضاعفة المساحة المستهدفة لترآيب الطاقة ال

٢٠١٤٤٠- ٢٠١٠ .  

تعزيز االستفادة من الطاقة من خالل حشد المنظمات االجتماعية من قبيل التعاونيات  ومن الممكن أيضًا . ١٤٩
د آما يتبين من أمثلة عدد متزايد من البلدان، بما فيها األرجنتين وآمبوديا وألمانيا والهند والمكسيك، ومن تقلي

  ).٨- ٣انظر أيضًا اإلطار (عريق في الواليات المتحدة 
إلى  ،٢٠+ التي أطلقها األمين العام لألمم المتحدة في مؤتمر ريو ،وتهدف مبادرة الطاقة المستدامة للجميع . ١٥٠

ضمان االستفادة من خدمات الطاقة العصرية، ومضاعفة المعدل العالمي للتحسن في فعالية استخدام الطاقة 
لمبادرات أوسع  ويمكن أيضًا. ٢٠٣٠ة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمية بحلول عام ومضاعفة حص

على تعزيز  تساعدنطاقًا لتعزيز أمن الدخل، مثًال من خالل بناء أرضيات الحماية االجتماعية الوطنية، أن 
  .االستفادة من الطاقة

  دفع مقابل على الخدمات البيئية
المواقع والمجتمعات المحلية التي ُتنَتج  حدود بكثير تتعدىقتصادية آبيرة غالبًا ما خدمات البيئية فوائد الل . ١٥١
 المصبفي  األساسية والهياآل حمي الموائلتفحماية الغابات في المناطق الجبلية مثًال تنتج المياه النظيفة و. فيها

إسهامًا آبيرًا في الحفاظ على ويشكل حفظ الغابات المدارية المطيرة . من الفيضانات واالنهيارات األرضية
مجتمعات المصب أو حتى على وبينما تعود الفوائد . التنوع األحيائي العالمي والحد من انبعاثات غازات الدفيئة

                               
  :انظر   ٤٠

UNEP: Green economy: Developing countries success stories, op. cit. Available at: 
http://www.unep.org/greeneconomy/SuccessStories/SolarenergyinTunisia/tabid/29871/Default.aspx. 
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الفرصة الضائعة لتقديم  سكان العالم بشكل عام، فإن المجتمعات المحلية تتحمل التكلفة المباشرة أو تكلفةعلى 
وبدأت البرامج . في البلد المجتمعات المجتمعات الريفية والساحلية المعنية من بين أفقر غالبًا ما تكونو. الخدمة

بها تثبت أنها آلية قوية لربط األهداف  التي ترتبطالتي تعمل آجزء من أرضيات الحماية االجتماعية الوطنية أو 
  .البيئية واالجتماعية

وقد بدأت . ات لتمكينها من مواصلة إسداء خدماتهاوغالبًا ما يكون من الضروري دفع مقابل لهذه المجتمع . ١٥٢
وتشمل المخططات الحكومية على . ٤١مع المجتمعات المحلية ترتيباتوالحكومات في وضع  ةالشرآات الخاص

 الريفية العمالة ضمان االتحاد األوروبي وبرنامج قانونفي و ٤٢نطاق واسع دفع مقابل للمزارعين في آوستاريكا
البرازيل  يف )Bolsa Verde(المنحة الخضراء وبرنامج ) ٢- ٢طار انظر اإل(دي في الهند غان للمهاتما الوطني

وفي إندونيسيا، شكلت العقود ). ٦-٢انظر اإلطار (العامة الموسعة في جنوب أفريقيا  األشغالوبرنامج 
وهو جزء من الخطة المجتمعية أسلوبًا ناجحًا جدًا للتنفيذ في مشروع الوصول الريفي وبناء القدرات في نياس، 

  .اإلعمار إعادة الحكومية لمواصلة

  ٦- ٢اإلطار 
 المنح الخضراء في البرازيل وخطط العمالة العامة في جنوب أفريقيا

في البرازيل تعويضات إلى األسر الفقيرة المتضررة بالسياسات الرامية إلى الحد " المنحة الخضراء"يقدم برنامج 
الوطنيين اللذين يقدمان دعمًا " البدالت األسرية"وبرنامج " القضاء على الجوع "نامج وهو يكمل بر. من إزالة األحراج

 الستئصالآجزء من استراتيجية الرئيسة " المنحة الخضراء"وقد اعُتمد برنامج . لدخل األسر المعيشية الفقيرة عمومًا
من حوالي  أسرة لكل في الشهر) ًاأمريكي ًادوالر ٣٥حوالي ( ًابرازيلي رياًال ٧٠وقد دفع البرنامج في سنته األولى . الفقر

وثمة خطط . أسرة فقيرة في مناطق عامة محمية آتعويض عن الخدمة البيئية المتمثلة في حفظ هذه المناطق ١٦٦٣٤
  .أسرة، وتضم مجموعة واسعة من التدابير مثل استخدام الطاقة النظيفة ٣٠٠٠٠٠لتوسيع التغطية لتشمل 

العامة الموسعة في جنوب أفريقيا إلى تحقيق مزيج من األهداف المماثلة المتمثلة في الحد  وتسعى برامج األشغال
. من الفقر والتنمية التي يقودها المجتمع المحلي من خالل االستثمار في الهياآل األساسية االقتصادية واالجتماعية والبيئية

إلى مشاآل دورية، ُأطلق برنامج األشغال العامة الموسعة  البطالة ُتعزى إلى مشاآل هيكلية وليس أّنب ومن باب التسليم
وتهدف المرحلة الثانية من البرنامج إلى استحداث . ٢٠٠٨ثًا حوالي مليون فرصة عمل بحلول عام مستحِد ٢٠٠٤في عام 

حسن وُت. )ما يعادل مليوني وظيفة مكافئة للدوام الكامل لسنة واحدة( ٢٠١٤ماليين فرصة عمل بحلول عام  ٥ما يناهز 
ثت ما يعادل إدارة المياه من خالل إزالة النباتات الدخيلة التوسعية؛ وقد استحَد" العمل من أجل الماء"الخطة البيئية 

وتشمل خطط . ٢٠١٧وظيفة أخرى بحلول عام  ١٠٠٠٠وظيفة مكافئة للدوام الكامل وتهدف إلى استحداث  ١٤٠٠٠
األراضي الرطبة والغابات وإدارة  استصالحالمستضعفة، ات المحلية أخرى تسهم في توفير الوظائف للفئات والمجتمع

  .الحرائق وإنتاج الطاقة المتجددة
  :البرازيل :المصادر

Brazilian Government: Brazil launches national Poverty Alleviation Plan, press release. Available at: 
http://www.brasil.gov.br/para/press/press-releases/brazil-launches-national-poverty-alleviation-
plan/newsitem_view?set_language=en; 

  :جنوب أفريقيا
ILO: “Gundo Lashu (Our Victory): Labour-intensive public roads programmes in South Africa” in World of Work, 
No. 70 (Geneva, ILO, 2010); T. I. Nzimakwe: “Addressing unemployment and poverty through public works 
programmes in South Africa” in International NGO Journal, Vol. 3 (2008). 

 الصناعيةالعالمية الواعدة التي تنطوي على تحويالت دولية من البلدان  المدفوعاتوتتمثل إحدى خطط  . ١٥٣
النبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات في إطار اتفاقية األمم في خفض ا ،إلى البلدان النامية

وال تكتفي المبادرة بتجنب إزالة األحراج وتدهور الغابات بل تشدد على . المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
. ي خفض االنبعاثاتالدور الحاسم لحفظ الغابات واإلدارة المستدامة للغابات وتعزيز بالوعات آربون الغابات ف

ضمن تحوًال ت"ويمكن أيضًا أن يصبح خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات وسيلة 
التفاقات آانكون في " الرؤية المشترآة"، آما جاء في "عادًال للقوة العاملة يتيح العمل الكريم والوظائف الالئقة

                               
  :لالطالع على أمثلة من أفريقيا ونيكاراغوا، انظر   ٤١

ILO and IILS: Working towards sustainable development, op. cit., pp. 44 and 45. 
  :انظر   ٤٢

R. Ortiz Malavasi, L.F. Sage Mora and C. Borge Carvajal: Impacto del programa de pago por servicios 
ambientales en Costa Rica como medio de reducción de pobreza en los medios rurales (San José, Costa Rica, 
RUTA, 2003). 
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ومن بين أهم استراتيجيات خفض االنبعاثات الناجمة . ٤٣أن تغير المناخإطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش
عن إزالة األحراج وتدهور الغابات توجيه االستثمار نحو األنشطة آثيفة اليد العاملة وذات القيمة المضافة مثل 

يثة على ذلك ومن األمثلة الحد. لغاباتفي اإصالح النظم البيئية ومن ثم استحداث العمالة للمجتمعات المحلية 
 مما ،جهود حكومة إندونيسيا لتعزيز سبل العيش الخضراء للمجتمعات المحلية في منطقة آاليمانتان الوسطى

حسن الوصول إلى سبل عيش مستدامة من خالل االستثمارات في الهياآل األساسية البيئية آثيفة العمالة التي يس
  .على الموارد المحليةتتكيف مع تغير المناخ باستخدام نهج تشارآية قائمة 

شريكًا من البلدان النامية مسجًال في برنامج األمم المتحدة لخفض االنبعاثات الناجمة عن  ٤٦ويوجد حاليًا  . ١٥٤
، ٢٠١٢مارس  /وبحلول آذار. منهم دعمًا ألنشطة برامجهم الوطنية ١٦إزالة األحراج وتدهور الغابات، ويتلقى 
ومن المتوقع  .٤٤مليون دوالر أمريكي ٦٧٫٣وطنية قد أقر ما مجموعه آان مجلس السياسات المعني بالبرامج ال

 دوأن يؤمن أهذا المستوى من االستثمارات لويمكن . مليار دوالر أمريكي في السنة ٣٠أن تبلغ التدفقات المالية 
مليار  ٢٫٥وقد تعهدت النرويج بتقديم . ماليين عامل إضافي بدوام آامل في البلدان النامية ٨ما قد يصل إلى 

وتتدفق حاليًا مبالغ . دوالر أمريكي إلى برامج خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
الكربون، وصناديق  عن انبعاثات تعويضلآبيرة من األموال اإلضافية من خالل البرامج التطوعية ل

مليار  ٢٨أآثر من (ة يومرفق البيئة العالم ،)مليارات دوالر أمريكي ٥٫٧(االستثمارات المناخية للبنك الدولي 
 .٤٥)أمريكي دوالر

  الدروس المستخلصة  ٢- ٢
هج، مع تحليالت تعتمد الدراسات والتجارب المستعرضة مجموعة متنوعة من البلدان والُن نطاقمثل ي . ١٥٥

من النتائج وعلى الرغم من هذا التنوع، يبدو أنها تتقارب فيما يتعلق بعدد . على أنواع مختلفة من األساليب
  : الهامة

في معظم الحاالت، توجد إمكانيات هامة الستحداث الوظائف ويمكن تحقيق مكاسب صافية ال ُيستهان  
في المائة من مجموع العمالة حتى في البلدان المتقدمة التي  ٢و ٠٫٥وغالبًا ما يتراوح ذلك بين . بها

 .آثار استبدال آبيرة تواجه

أن مكاسب العمالة الصافية أو خسائرها في البلدان المعنية قد تكون من قلة بة النتائج األآثر قتامتفيد  
وحتى هذه النتيجة من شأنها أن تعود على البلدان بفائدة التأثيرات البيئية . األهمية بحيث تكون منعدمة

لوظائف، عدد ا زيادةوبالنسبة لسوق العمل، سيعني ذلك عدم . المنخفضة وما يرافقها من تكلفة اجتماعية
 .العمالة المستدامة مع مزيد من األمن الوظيفي وعدد أقل من العوامل الخارجية السلبية ارتفاعولكن 

وتؤيد هذا الخطاب باستمرار . غالبًا ما ترتبط تأثيرات سوق العمل بالسياسات المطبقة: السياساتأهمية  
وليس عدد الوظائف . دامة البيئيةتحويل االقتصادات من أجل االست علىالنماذج والتجارب العملية 

السياسات التنسيق عبر  اتساقوغالبًا ما يتطلب . المستحدثة ونوعيتها وال التوازن الصافي للعمالة تلقائيًا
خطوط السياسات القطاعية مثل البيئة والهياآل األساسية والسكن والطاقة والزراعة والتنمية الريفية 

 .والحماية االجتماعية والعمالة

ويرآز . إعادة توزيع التكلفة وإعادة توزيع االستثمار: هما هامان في تحليل السياسات نيبرز اتجاها 
االتجاه األول على طريقة استيعاب االقتصاد لتكلفة االنتقال التي تفرضها األسعار المدفوعة على 

لوجية، التي ُيعاد ويمثل إصالح الضريبة البيئية أو الضرائب اإليكو. االنبعاثات واستهالك الموارد
استخدام إيراداتها لتخفيض تكلفة العمل، أداة قوية لتحقيق االنسجام بين النتائج االقتصادية والبيئية 

 .واالجتماعية

                               
اخ    ٤٣ انكون  : اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المن ات آ رر  : اتفاق رة أوالً )٢٠١١مارس  / آذار ١٥( ١٦-م أ/١المق . ١٠-، الفق

 .http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf:  متاح على الموقع التالي
  :برنامج األمم المتحدة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات، انظر الموقع التاليلالطالع على    ٤٤

www.unredd.org/. 
 ./Climate Fund Info (CFI). See http://www.climatefund.info:  انظر   ٤٥
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ومن شأن . يشدد االتجاه الثاني على إمكانية حشد مزيد من االستثمارات من خالل سياسات بيئية طموحة 
ة أن يفضي إلى تحقيق مكاسب صافية في العمالة أآبر بكثير، ضم هذا النهج إلى الضرائب اإليكولوجي

  .ويحد مع ذلك من اآلثار البيئية

أثبت استعراض األدلة التي قدمتها البلدان في بداية هذا الفصل أن موقع الوظائف الخضراء ونطاقها  
 .كوناتها القطاعيةوإمكانيات العمالة على نطاق أوسع تتوقف على بنية االقتصادات الوطنية، بما فيها م

إلعادة توجيه خامدة فهي ليست مجرد نتائج . يتعدى مفهوم الوظائف الخضراء استحداث الوظائف 
ومتحفزين  مهرةتكتسي المنشآت ذات الكفاءة التي توظف عماًال  بل. االستثمارات نحو خضرنة االقتصاد

 .بية من االستثماراتومتمكنين أهمية حاسمة لجني النتائج البيئية واالقتصادية اإليجا

االرتقاء بالوظائف الموجودة لتحقيق نتائج بيئية واجتماعية أفضل في  ضرورةبل تكمن إمكانيات  
الزراعة وإعادة التدوير حيث يمكن تحقيق تقدم آبير في الحد من الفقر واإلدماج االجتماعي وفي قطاع 

 .البناء في جميع البلدان

خذ بزمام مبادرات لالرتقاء بكفاءات المنشآت ونوعية الوظائف التي سيتطلب ذلك في حاالت عديدة األ 
الصحة والسالمة المهنيتين على التقليدية  ألخطارلوثمة فرص هامة للحد من التعرض . يمارسها العمال

إلى جانب ذلك، يمكن النتهاج سياسات أوسع نطاقًا، ال سيما سياسات الحماية . ومنع ظهور أخطار جديدة
 .ساعد على تعزيز االستفادة من الطاقة وتشجيع سبل العيش المراعية للبيئةيية، أن االجتماع

وأخيرًا، يمكن أن تكون تدابير الحماية االجتماعية، باعتبارها جزءًا من أرضيات الحماية االجتماعية،  
حويالت الدخل تلويمكن . آلية فعالة لربط االستدامة البيئية باإلدماج االجتماعي على نطاق واسع جّدًا

األسر المعيشية الفقيرة عن الخدمات البيئية التي أن تعوِّض  ،وخطط العمالة العامة والسكن االجتماعي
  .الفرص االقتصاديةومن الطاقة  المستضعفةتسديها، وأن تعزز استفادة الفئات 
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  ٣الفصل 

  تحديد التحديات وإدارتها

مقترنة باالنتقال إلى تنمية ، العمل واإلدماج االجتماعي تندرج المخاطر والتحديات التي تواجهها أسواق . ١٥٦
  :ضمن ثالث فئات هي ،مستدامة بيئيًا

 ؛إعادة الهيكلة االقتصادية 

 ؛تغير المناخ وخطره على الوظائف وسبل العيش 

 .اآلثار الضارة لتوزيع الدخل الناجمة عن االفتقار إلى الطاقة 

بيعة التحديات ونطاقها، يستعرض هذا الفصل عددًا من تجارب وبعد بحث األدلة المتاحة المتعلقة بط . ١٥٧
البلدان والقطاعات مع االستجابات السياسية لضمان عمليات انتقال سلسة وعادلة للمنشآت والعمال والمجتمعات 

  .في دور الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في هذه العملية وينظر هذا الفصل أيضًا. المحلية

  :تعزيز المنشآت المستدامة على أّنبشأن  ٢٠٠٧تاجات عام وتشدد استن . ١٥٨
مبادئ وقيم العمل الالئق تقدم القدر نفسه من اإلرشاد سواء في حالة المنشآت التي تنكمش أو تضمحل أو في ... 

ا وفي هذا الصدد، تتسم سياسات سوق العمل النشطة والحماية االجتماعية بأهميته. حالة المنشآت التي تنجح وتنمو
  .١الشديدة من أجل إدارة عمليات انتقال آفؤة وعادلة اجتماعيًا تراعي الظروف الوطنية

ورغم أّن التجارب حتى اآلن تؤآد حجم التحديات وطبيعتها، فإّنها توحي أيضًا بأّن نتائج سوق العمل  . ١٥٩
ميع الحاالت الواردة وفي ج. والنتائج االجتماعية ليست بمسلَّمات وإنما تتوقف آثيرًا على السياسات المطبقة

الحقًا، تتسم النهج السياسية التي تدمج األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة وتعول على طابع التالزم والتكامل بين 
بالفعالية في ضمان انتقال سلس وعادل  ،العمالة المنتجة والحماية االجتماعية وحقوق العمل والحوار االجتماعي

  . ليف االجتماعية واالقتصاديةيغتنم الفرص ويقلل من التكا

  إعادة الهيكلة االقتصادية  ١- ٣

  طبيعة التكيفات الضرورية ونطاقها  ١-١-٣

يمكن إلعادة الهيكلة االقتصادية وما يتصل بها من تحوالت في أسواق العمل نتيجة عوامل بيئية أن تشمل  . ١٦٠
وهذه التكيفات دائمة على . المحلية جميع مجاالت االقتصاد أو تترآز في بعض القطاعات والمناطق والمجتمعات

  . حاالت لتكيفات مؤقتة هامة العموم، ولكن هناك أيضًا

 تشكلوأآثر القطاعات المعنية بهذه التكيفات بشكل مباشر هي الصناعات آثيفة الموارد والطاقة التي  . ١٦١
سماك عندما تبالغ في أيضًا مصادر رئيسية للتلوث واالنبعاثات؛ والصناعات األولية مثل الحراجة ومصائد األ

وتؤثر إعادة الهيكلة االقتصادية في الصناعات آثيفة الموارد بأشد ما . استخدام الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها
وتقدر الصين مثًال أّن سياساتها الوطنية بشأن فعالية . وبعض االقتصادات الناشئة الصناعيةيكون على البلدان 

                               
  .٨ق، الفقرة استنتاجات بشأن تعزيز المنشآت المستدامة، مرجع ساب: مكتب العمل الدولي   ١
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وظيفة في مصانع توليد الطاقة وصناعة الصلب  ٨٠٠٠٠٠دي إلى فقدان أآثر من الطاقة والحد من التلوث ستؤ
  . ٢٠٢٠٢-٢٠٠٥العتيقة في الفترة 

  أآبر الملوِّثين ال يمثلون سوى حصة متواضعة من مجموع العمالة 
مة عن ما هي إذن الخسائر المتوقعة؟ تفيد األدلة المتاحة حتى اآلن بأّن الخسائر في العمالة اإلجمالية الناج . ١٦٢

التي تستأثر  ويكمن أحد األسباب في ذلك في الحصة المتواضعة نسبيًا. السياسات البيئية أقل مما يتوقعه المرء
وفي بلدان . صناعة ١٥و ١٠البالغ عددها بين و األآثر تأثيرًا على البيئة لصناعاتا مجموع العمالة في بها

في  ٨٠للبيئة بأآثر من  الصناعات السبع األشد تلويثًا منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، تساهم
في المائة من القوى العاملة وإن آانت أغلبية هذه  ١٠بينما ال توظف سوى  ،المائة من مجموع االنبعاثات

مجموعة أآبر من البلدان  عنمنظمة العمل الدولية  تصل تقديراتو). ١-٣انظر الشكل (الوظائف حسنة األجور 
أّن قطاع إنتاج الطاقة وبعض القطاعات األآثر آثافة من حيث استخدام  ١-٣ويبين الجدول . ثلةإلى نسب مما

  . مليون عامل في جميع أنحاء العالم ٥٠الطاقة والموارد ال توظف سوى 

   ٢٠٠٥انبعاثات ثاني أوآسيد الكربون والعمالة، بلدان االتحاد األوروبي الخمسة والعشرون،   :١-٣ الشكل

  
  ILO and OECD: Sustainable development, green growth and quality employment, op. cit.  :المصدر

   

                               
  :انظر   ٢

Chinese Academy of Social Sciences (CASS): Study on low carbon development and green employment in 
China, Institute for Urban and Environmental Studies (IUES) (Beijing, 2010). 
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  ة في القطاعات آثيفة الموارديملالعمالة العا  :١-٣الجدول 

)بالماليين(العمالة  الصناعة /القطاع

 3  استخراج النفط والغاز

 7  ١ تعدين الفحم

 11  ٢ )بما فيها المياه(المرافق العامة 

 11  ٣ التصنيع آثيف الطاقة

 18  ٣ المنتجات الكهربائية واإللكترونية

 50 المجموع
١   World Coal Institute (WCI): The coal resource: A comprehensive overview of coal (London, 2005). 
٢   ILO: Promoting decent work in a green economy (Geneva, 2011). 
٣   UNEP: Towards a green economy, op. cit. 

غالبًا ما تكون حصة العمالة في القطاعات آثيفة الموارد مرتفعة في البلدان التي يكون نصيب الفرد من و . ١٦٣
الناتج المحلي اإلجمالي فيها منخفضًا، آما يمكن أن تكون أعلى بكثير في فرادى البلدان بغض النظر عن مستوى 

  .ت الراهن، ال توجد أي دراسات عن التأثيرات المحتملة في هذه البلدانوفي الوق. الدخل الوطني

  في فقدان الوظائف نسبيًا ثانويًا ما تكون عامًال خضرنة االقتصاد غالبًا
. أّن قضايا البيئة والموارد مجرد عامل من العوامل المسببة لفقدان الوظائف أيضًايبين الفحص الدقيق  . ١٦٤

إلى أّن خضرنة  ٣تقرير منظمة العمل الدولية والمعهد الدولي للدراسات العماليةوتشير األدلة المستعرضة في 
لرئيسية وراء وفي الواقع، آانت األسباب ا. االقتصاد شكلت حتى اآلن عامًال ثانويًا في أّي انخفاض في العمالة

أو الحديد أو الصلب صناعات من قبيل التعدين أو الطاقة المعتمدة على الوقود األحفوري تراجع العمالة في 
  . إنتاجية العمل المستمر منذ عدة عقوداالعتماد على اآلالت وارتفاع تكمن إلى حد اآلن في تزايد 

وفي معظم البلدان، تراجعت العمالة في مصانع الطاقة خالل العقدين الماضيين نتيجة إلغاء الضوابط  . ١٦٥
قطاع الطاقة في جنوب أفريقيا في الفترة بين وظيفة في  ٧٠٠٠٠وُفقد حوالي . االعتماد على اآلالتوزيادة 
وفي االتحاد األوروبي، تفيد . في المائة ٦٠في الوقت الذي ارتفع فيه توليد الكهرباء بنسبة تفوق  ٢٠٠٠و ١٩٨٠

إلى  ١٩٩٧وظيفة في الفترة من  ٣٠٠٠٠٠التقديرات بأّن انخفاض الوظائف في قطاع توليد الكهرباء بلغ 
٢٠٠٤٤ .  

أن تشهد صناعة الفحم، أآثر من أي قطاع آخر،  صدمة انتقاٍل نحو استدامة أآبر، ومن المحتمل  . ١٦٦
ورغم أن الصين لم تحد من اإلنتاج فإنها خفضت قوتها العاملة في . باعتبارها أآبر منِتج للوقود آثيف الكربون

 ٨٫٣إلى  ١٩٩٢م ماليين في عا ٦٫٧تعدين الفحم بمقدار النصف، إذ انخفض عدد العمال في تعدين الفحم من 
وإنتاجية  االعتماد على اآلالتوفي الواليات المتحدة آذلك، أدت زيادة . ٥حسب التقديرات ٢٠٠٩ماليين في عام 

عامل في عام  ٧٨٥٠٠٠العمل إلى انخفاض حاد في العمالة في قطاع تعدين الفحم، إذ انخفض عدد العمال من 
  .٢٠١٢٦عامل في عام  ٨٥٠٠٠انتعاشًا ببلوغ  عالقطا وإن عرف ٢٠٠٣عامل في عام  ٦٩٠٠٠إلى  ١٩٢٠

                               
  .ILO and IILS: Working towards sustainable development, op. cit  :انظر   ٣
  :انظر   ٤

Global Climate Network (GCN): Low-carbon jobs in an interconnected world, Discussion Paper No. 3 (London, 
2010). 

  :انظر   ٥
W. Qingyi: Coal industry in China: Evolvement and prospects (San Francisco, Nautilus Institute, 2000); Ministry 
of Human Resources and Social Security: China Labour Statistical Yearbook 2010 (Beijing,, 2010). 

  :انظر   ٦
Source Watch: Coal and jobs in the United States, 15 June 2011. Available at: 
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Coal_and_jobs_in_the_United_States; US Bureau of Labor 
Statistics (USBLS) Database: Employment, hours, and earnings from the current employment statistics survey 
(national) (undated). Available at: http://data.bls.gov/cgibin/dsrv?. 
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والواقع أّن نمو صناعة الطاقة المتجددة أسفر إلى حد اآلن عن إضافة وظائف في قطاع الوقود األحفوري  . ١٦٧
ضت انبعاثات غازات الدفيئة بالقوة التي يدعو إليها علماء وقد يتغير هذا الوضع إذا ُخف. هاوليس عن استبدال

ل بفقدان الوظائف في هذه عّجفي استخدام الطاقة األحفورية أن تخفيضات المطلقة ومن شأن الت. المناخ
الصناعات ما لم يصبح استخدام تكنولوجيات مثل تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه التي من شأنها إبطال تأثير 

  .قتصاديةمستدامًا من الناحيتين التقنية واال ،االنبعاثات الناجمة عن صناعات الوقود األحفوري

ومع ذلك، قد ال يرقى النطاق العام إلعادة الهيكلة إلى توقعات البعض، على األقل بالنظر إلى تأثير خفض  . ١٦٨
 إلى المستويات التي تتماشى مع الهدف الدولي المتمثل في عدم تجاوز االحترار العالمياثات غازات الدفيئة انبع

  .لدرجتين مئويتين

  ر بشكل رئيسي سياسات الحد من تغير المناخ تؤث
  ة العمالة القطاعيةترآيبعلى 

نموذجها العالمي للتوازن العام القابل للحوسبة استخدمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  . ١٦٩
لتحليل الطريقة التي يمكن أن تؤثر بها سياسات طموحة للحد  ،٢المشار إليه في الفصل بشأن الصالت بالبيئة، 

 يكون االنبعاثاتلتبادل وتبين عمليات المحاآاة هذه أّن اعتماد نظام . ٧ى نتائج سوق العملمن تغير المناخ عل
تصميمًا جيدًا يمكن أن يحقق انخفاضات حادة في انبعاثات غازات الدفيئة في حين لن يتسبب إّال في  ًامصمم

رات الرئيسية لسياسات الحد من وستغير التأثي. تباطؤ نسبي في نمو الناتج المحلي اإلجمالي في العقود المقبلة
العمالة القطاعية بحيث ستشهد صناعات الوقود األحفوري أشد التراجعات  ترآيبة ،تغير المناخ على سوق العمل

  ).٢-٣انظر الشكل (وستعرف صناعات الطاقة المتجددة أآبر الزيادات 

  اسة طموحة للحد من تغير المناخ، العمالة القطاعية المرتبطة بسي ترآيبةمحاآاة التغيرات في   :٢-٣الشكل 
  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

  
  .J. Chateau, A. Saint-Martin and T. Manfredi, Employment impacts of climate change, op. cit  :المصدر

   

                               
  .ILO and IILS: Working towards sustainable development, op. cit:  انظر   ٧

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

اد  
معت
آال

مل 
الع

ن 
 ع
ف
حرا

إلن
  ل
وية
لمئ
ة ا
سب
الن

ام 
 ع
في

20
30

 

العمالة المضافةالقيمة



 تحديد التحديات وإدارتها

49 ILC.102/V  

التحول إلى  إلىمال في المائة من الع ١أقل من  دفععلى العموم، من شأن إعادة الهيكلة أن تفضي إلى و . ١٧٠
وبينما تبين تجربة سابقة إلعادة الهيكلة أّن عدد العمال الذين يغيرون المنشآت سيكون أآبر . قطاع اقتصادي آخر

من عدد العمال الذين يغيرون القطاعات،  فإن التحوالت الناجمة عن سياسات تغير المناخ ستكون أصغر بكثير 
ف التي ُأعيد توزيعها في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان في المائة من الوظائ ٢٠بالمقارنة مع 

مع النتائج بشأن االختالفات الرئيسية بين البلدان،  وتماشيًا. ٨االقتصادي خالل العقدين الماضيين نتيجة العولمة
. ن مجموعة العشرينًا بين بلداتبين النماذج أّن آثافة الوظائف الناجمة عن إعادة التوزيع تختلف اختالفًا آبير

 ).٣-٣الشكل (لطاقة أآبر التحوالت البلدان المصدرة لشهد وست

  محاآاة زيادة نقل الوظائف حسب البلد  :٣-٣الشكل 

  
  .ILO and IILS: Working towards sustainable development, op. cit  :المصدر

وذج منظمة العمل الدولية السابق يحاآي نموذج منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ونمو . ١٧١
الطريقة التي يمكن أن يؤثر بها سير سوق العمل في حد ذاته على التكلفة اإلجمالية للتخفيض الحاد من آذلك 

وإذا تكيفت أسواق العمل بسالسة، سيكون تأثير سياسات الحد من تغير المناخ على نمو . انبعاثات غازات الدفيئة
وتوضح هذه النتيجة أهمية الجمع بين السياسات البيئية الطموحة والتدابير . عيفًاالناتج المحلي اإلجمالي ض

الرامية إلى تخفيض تكلفة العمل من خالل الضرائب اإليكولوجية، والدعم لتعزيز قدرة أسواق العمل على 
  .التكيف حتى يكون أداء العمالة قويًا

بالرغم من احتمال وقوع بعض الخسائر في وخالصة القول، إن من الممكن تفادي وقوع خسائر آبيرة  . ١٧٢
نوقش في (سياسية مثل فرض ضريبة إيكولوجية  أدواتوباإلضافة إلى اعتماد . القطاعات آثيفة الطاقة

وتفيد دراسات منظمة العمل الدولية . ، يمكن آلثار وتدابير أخرى احتواء انخفاض العمالة اإلجمالية)٢ الفصل
في العمالة رغم انخفاض استخدام  مكسبًا هي األخرى د والطاقة يمكن أن تشهدبأن حتى القطاعات آثيفة الموار

ومن شأن ارتفاع تكلفة الطاقة أن يفضي إلى منتجات وعمليات إنتاج أآثر نظافة، بينما من . الطاقة واالنبعاثات
ذلك إلى خسائر في  لوال ؤديقد يشأن انخفاض تكلفة العمل أن يجنب ارتفاعًا إجماليًا في تكلفة المنتجات 

ومن شأن تكاليف العمل المنخفضة أن تكون آافية لزيادة العمالة لكل وحدة إنتاج في . حصص السوق واإلنتاج
   .٩القطاعات آثيفة الطاقة

                               
    .J. Chateau, A. Saint-Martin and T. Manfredi, Employment impacts of climate change, op. cit:انظر   ٨
  .IILS: World of Work Report 2009, op. cit., Ch. 4:  انظر   ٩
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  تحقيق أفضل النتائج في العمالة بخضرنة   ٢-١-٣
  المنشآت وسالسل التوريد

  خضرنة المنشآت وأهمية رفع إنتاجية الموارد
ة صناعات آثيفة الموارد بخاصيتين هامتين تؤثران على العمالة خالل عملية إعادة الهيكلة، تتميز عد . ١٧٣
قطاعات النمو األخضر التي تورِّد إليها آميات هامة من في  إمكانية االستفادة من الطلب المتزايد) ١: (هما

ومن ثم، تتمثل . السياسات البيئيةات األسعار المرتبطة بشح الموارد وتدابير رإشاالتأثر ب) ٢(مدخالت اإلنتاج؛ 
إحدى الوسائل الهامة لضمان استمرارية هذه الصناعات وقواها العاملة في المستقبل في تحسين إنتاجية الطاقة 

  . والمواد

لقد خلصت دراسة استقصائية أجراها مؤخرًا مكتب الواليات المتحدة . وهذا ما يحدث فعًال في الواقع . ١٧٤
وظيفة تقريبًا من  ١٠٠٠٠٠يع في الواليات المتحدة، على سبيل المثال، إلى أّن إلحصاءات العمل عن التصن

وظيفة في أربع صناعات أساسية يمكن اعتبارها وظائف خضراء ألنها تنتج سلعًا  ٧٠٠٠٠٠مجموع حوالي 
  .١٠وتسجل أآبر حصة في قطاع صناعة الصلب. وخدمات خضراء

. العمالة بشكل آبير حفزمكنها في بعض الحاالت أن توتحمي التدابير الخضراء الوظائف الموجودة وي . ١٧٥
وإذا اعتمدنا . إعادة تدوير آميات الحرارة الهائلة الناجمة عن الصناعات األساسية هو وأحد األمثلة على ذلك
لكل جيغاواط من دمج الحرارة والطاقة المتبدد في الواليات المتحدة، ستسمح القدرات  على ما هو مستخدم

وظيفة في مرافق جديدة  ٨٢٠٠٠٠من جيغاواط بتوفير أآثر  ٣٣٠دمج الحرارة والطاقة البالغة العالمية من 
وُتستكَمل الوظائف المباشرة بعمالة غير مباشرة في الشرآات الموردة ومصممي . ١١لدمج الحرارة والطاقة

يتصل بها من معدات، مرافق دمج الحرارة والطاقة وترآيبها وما بناء تصميم والضالعة في المواقع والشرآات 
ويِعد دمج الحرارة والطاقة بتوفير وظائف أآثر عددًا من . االستشارة بشأن فعالية الطاقة فضًال عن وظائف في

وفي . الوظائف التي توفرها مصانع الطاقة التقليدية، ويمثل في جميع األحوال حالًّ مربحًا للصناعات التحويلية
في المائة من القدرات المولِّدة للكهرباء  ٢٠سيع نطاق دمج الحرارة والطاقة الواليات المتحدة، يمكن أن يوفر تو

إلى بلدان  ١٣وتقدم الوآالة الدولية للطاقة. ١٢وأن يستحدث قرابة مليون وظيفة بمهارات عالية ٢٠٣٠بحلول عام 
ط أو جيغاوا ٨٣٣تبلغ  ٢٠٣٠توقعات بشأن إمكانيات دمج الحرارة والطاقة بحلول عام  ١٤ ٥+٨مجموعة 

وبغض النظر عن عمليات تحسين إنتاجية العمل، من شأن . جيغاواط فوق القيمة المسجلة حاليًا ٥٠٠حوالي 
 .الصيغة التقريبية نفسها اإليحاء بإمكانية استحداث عمالة عالمية تفوق مليوني وظيفة

استحداث دورة الحياة و على مدى ومن الممكن تسخير التصنيع األخضر آعامل محفِّز على ابتكار . ١٧٦
الوظائف الخضراء، وآذلك االحتفاظ بالوظائف، في قطاع التصنيع وسالسل قيمه، بما فيها خدمات التصميم 
اإليكولوجي للمنتجات واإليكولوجيا الصناعية وفعالية الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة النفايات وتقييم األصول 

فاض آبير في استخدام الموارد والتلوث في هذه ومن الممكن أن تفضي خضرنة التصنيع إلى انخ. الطبيعية
الصناعات آثيفة الطاقة وأن تساعد على إنقاذ الوظائف الموجودة بتحسين الفعالية اإلجمالية وتوليد إيرادات 

  .جديدة من النفايات والطاقة السابقة

                               
 .USBLS: Employment in green goods and services – 2010, news release, 22 Mar. 2012  :انظر   ١٠
  :انظر   ١١

D. Munson: Private communication with Paul Gardiner, 2 Feb. 2009 (London, Combined Heat and Power 
Association); IEA: Combined heat and power: Evaluating the benefits of greater global investment (Paris, 2008). 

  :نظرا   ١٢
Recycled Energy Development: Businesses and advocates unite to promote legislation to strengthen US 
manufacturing competitiveness, press release, 12 Apr. 2010 (Westmount, IL). Available at: 
http://www.recycledenergy.com/newsroom/press-releases/businesses_promote_legislation_strengthening_ 
manufacturing_competitiveness/. 

  .IEA: Combined heat and power, op. cit:  انظر   ١٣
ى  : هي ٥+٨بلدان مجموعة    ١٤ آندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان واالتحاد الروسي والمملكة المتحدة والواليات المتحدة، إضافة إل

  .والصين والهند والمكسيك وجنوب أفريقياالبرازيل 
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  إشراك الموظفين والشرآاء االجتماعيين
إلى صناعات آثيفة الموارد إلى شرآات فردية ويرجع الفضل في المساعي الناجحة إلى خضرنة ال . ١٧٧

وصف لحالة  ١- ٣ويرد في اإلطار . وغالبًا ما اضطلع الشرآاء االجتماعيون بدور هام في ذلك. بكاملهاقطاعات 
 .في التعاون في مكان العمل عظيمًا نجاحًا ت، التي حقق3M ةالكبير ةالعالمي ةالمصنِّعالشرآة 

  ١- ٣اإلطار 
 3Mمثال الشرآة  -العالية في المنشآت  فعالية الموارد

استراتيجية متكاملة لتحسين استخدام موارد الشرآة بقياس وتتبع التقدم المحرز في فوائد  3M شرآة تكتلاتبع 
ضت انبعاثاتها من غازات الدفيئة على قد خف 3Mوآانت شرآة . لضمان تحسن مستمر إشراك العمالاألعمال التجارية و
، آما خفضت انبعاثاتها من ١٩٩٠بالمقارنة مع خط أساس عام  ٢٠١١في المائة في عام  ٧٢ة نطاق العالم بنسب

  .في المائة ٩٥المرآبات العضوية المتطايرة بنسبة 
قد ، ١٩٧٥، الذي ُأطلقته الشرآة في عام )"منع التلوث يثمر" (3P Pollution Prevention Paysبرنامج  آانو

  .مليار دوالر أمريكي ١٫٤مليار آيلوغرام من الملوثات ووفر للشرآة مبلغ  ١٫٤ن أآثر م إلى آبح بشكل تراآميأدى 
 لىما يزيد ع إلى حد اآلن الذين أنجزوا، 3Mمباشرة على المشارآة الطوعية لموظفي شرآة  3Pويعتمد برنامج 

لطاقة، واستخدام ويجب أن تستوفي المشاريع معايير من قبيل خفض استخدام ا. 3Pمشروع من مشاريع برنامج  ٨٦٠٠
مثًال من خالل خفض نفقات التشغيل والمواد وزيادة مبيعات (المواد والموارد استخدامًا أآثر فعالية، وتوفير األموال 

  ).المنتجات
في المائة  ١٠هدف تخفيض النفايات بنسبة  ،التي تسعى الشرآة إلى تحقيقها ،٢٠١٥وتشمل أهداف االستدامة لعام 

 ٢٠١٥في المائة بحلول عام  ٢٥وتحسين فعالية الطاقة بنسبة  ٢٠١٠ سنة األساسآانت عليه في عما  ٢٠١٥بحلول عام 
أيضًا في الوقت الحاضر الستعراض موردين في البرازيل  3Mوتخطط شرآة . ٢٠٠٥ سنة األساسعما آانت عليه في 

ند وترآيا لضمان لوتاي) صينال(والصين والهند وماليزيا والمكسيك وجمهورية آوريا واالتحاد الروسي وتايوان 
لمعاييرها في مجال البيئة والصحة والسالمة والنقل والعمل وعالقات العمل والعالقات اإلنسانية بحلول عام   االمتثال
٢٠١٥.  
 3M Company: Sustainability report (Maplewood, Minnesota, 2011).  :المصدر

التي شجعت أيضًا بنشاٍط  LGE)شرآة ( ١٥ترونياتالكورية لإللك LGومن األمثلة األخرى شرآة  . ١٧٨
 ١٢٠ووضعت مؤخرًا سياسة عمل عالمية تحدد خط أساس ألآثر من . موظفيها على المشارآة في هذه الجهود
ميثاقًا للمسؤولية االجتماعية  LGEوأصدرت النقابة العمالية لشرآة . موقع عمل ومكتب في جميع أنحاء العالم

والعمل والبيئة  اإلدارة السديدةل تشمل سبعة مجاالت للمواضيع األساسية، بما فيها النقابية ووضعت خطة عم
، أعلنت الشرآة أن انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن ٢٠١٠وبحلول عام "). ثقافة منخفضة الكربون" تعزيز(

ت الدفيئة وأن انبعاثات غازا ٢٠٠٨طن عن مستواها في عام  ١٦٠٠٠٠عمليات تصنيعها انخفضت بمقدار 
مليون طن عن المستوى الذي آانت ستبلغه في غياب  ١٢٫٧٥الناجمة عن استخدام منتجاتها انخفضت بمقدار 

وزاد معدل المشارآة في التدريب الذي قدمته الشرآة على اإلنترنت بشأن تغير المناخ على . تدابير الفعالية
  .٢٠١١- ٢٠١٠لفترة موظف مقيم في الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية في ا ٢٠٠٠٠

البرنامج  ، هناكومن األمثلة المبتكرة على السياسات المرسومة لتعزيز معايير الفعالية لقطاع بأآمله . ١٧٩
وبدًال من إرساء معيار أدنى للفعالية، ُيحدَّد . لألجهزة الكهربائية في المباني والنقل" Top Runner"الياباني 

. سنوات ٨و ٤وح بين انماذج األخرى أن تضاهيه خالل فترة تترأآثر النماذج فعالية في السوق ويجب على ال
 "Top Runner"وتحدد معايير برنامج . أو اختراعه/ويمنح ذلك وقتًا للمصنعين للتكيف مع منتج أآثر فعالية و

  .لجان تتألف من ممثلي الصناعات التحويلية والنقابات والجامعات ومنظمات المستهلكين

في خضرنة المنشآت دورًا حاسمًا في الحد من التأثير البيئي فحسب، بل أيضًا  وال تؤدي هذه المبادرات . ١٨٠
وال تكمن الفرص الرئيسية . في تحسين القدرة التنافسية وضمان العمالة الموجودة في القطاعات آثيفة الموارد

 دة على طولأن تكون موجووإنما يمكن . وال التداعيات على سوق العمل بالضرورة في المنشأة في حد ذاتها
مراحل سلسلة توريد مدخالت اإلنتاج أو تمتد إلى تسويق المنتجات واستخدامها والتخلص منها في المرحلة 

ومن الممكن أن تكون عمليات تقييم دورة الحياة البيئية واالجتماعية أداة مفيدة للغاية لتحديد فرص . النهائية

                               
  .LG Electronics: Sustainability report 2010 (Seoul, 2011):  انظر   ١٥
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مبادئ توجيهية وُطبقت مثًال على قطاع  ٢٠٠٩في عام  وقد صدرت عن برنامج األمم المتحدة للبيئة. التحسن
  .١٦تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  الصغيرة تواجه تحديات خاصة في مسارها نحو الخضرنة المشاريع
من من األبعاد الهامة لخضرنة المنشآت دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل األغلبية الساحقة  . ١٨١

وتشكل هذه المنشآت أيضًا أآبر مصدر . ١٧ثر من ثلثي مجموع العمالة الدائمةالمنشآت إذ توفر أآمجموع 
وبينما ُتعد أغلبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت متدنية المخاطر . الستحداث وظائف جديدة وابتكارها

وبوصفها . آبيرًا للمواردوُيعّد تأثيرها البيئي منفردًة ضعيفًا في العادة، فإنها مجتمعة ُتعد ملوثًا هامًا ومستهلكًا 
آذلك، سيحدد دورها مدى نجاح التحول إلى اقتصاد أخضر في المستقبل، سواء من حيث االستدامة البيئية أو 

  .توزيع العمالة والدخل

بيد أن الشرآات الكبرى تحصل على المعلومات والموارد البشرية الداخلية والموارد المالية والتكنولوجيا  . ١٨٢
ويتأثر استحداث المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونموها . ظم المنشآت الصغيرة والمتوسطةبسهولة أآبر من مع

بشكل خاص بإمكانية حصولها على المعلومات واستيعابها لألسواق الخضراء، فضًال عن استفادتها من برامج 
  .المهارات والتكنولوجيات واألموال

الطريقة التي تستطيع الشرآات الكبرى  ،تلفةمنشأة في بلدان أوروبية مخ ١٥وتوثق دراسة أجريت على  . ١٨٣
وتواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المقابل تحديات عديدة في . ١٨التعامل بها مع االستدامة البيئية بنجاح

صعوبات أآبر بكثير في تعويض تكاليف الطاقة والمواد الخام المتزايدة بتحسين عمليات  شهدوت. ١٩هذا الصدد
جيا وفي استيعاب المعايير البيئية الجديدة التي يفرضها المشرعون والمستهلكون، آما أنها اإلنتاج والتكنولو

ويضع ذلك المنشآت . تضيع بسهولة أآبر فرص األعمال التجارية الرئيسية الناشئة في األسواق الخضراء
مد، الذي من الصغيرة والمتوسطة في موقف ضعف إضافي ويحمل في طياته خطر التغيير الهيكلي غير المتع

  .شأنه أن يهدد استحداث العمالة

وعلى الرغم من هذه التحديات، يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بل ينبغي لها أن تصبح منشآت  . ١٨٤
مستدامة تجمع بين السعي المشروع إلى تحقيق الربح والحاجة إلى تنمية تحترم الكرامة اإلنسانية واالستدامة 

وآما تشير . ٢٠٠٧نحو المتوخى في استنتاجات مؤتمر العمل الدولي لعام البيئية والعمل الالئق على ال
ولهذا . ٢٠االستنتاجات، ُتعد االستدامة البيئية أحد الشروط التمكينية األساسية السبعة عشر للمنشآت المستدامة

ل إلى ن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النجاح في اجتياز مرحلة التحوالسياسات التي تمّك فإن الغرض،
ويمكن أن تؤدي التعاونيات ورابطات األعمال . أهمية حاسمة ، ستكتسياقتصاد أآثر اخضرارًا واغتنام الفرص

. وشراآاتها إلى جانب سالسل القيم دورًا هامًا في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكي تنمو وتصبح مستدامة
سياسات البحوث والتنمية وآذلك السياسات المتعلقة وباإلضافة إلى اللوائح المتعلقة بالبيئة، يجب أن تراعي 

  .بالمشتريات العامة احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحدود إمكانياتها

وخلصت دراسة ُأجريت مؤخرًا على خمسة بلدان في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى  . ١٨٥
وتشمل . ٢١ى قواعد موحدة لتحديد المتطلبات البيئيةأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ترحب بنهج قائم عل

                               
  :انظر   ١٦

UNEP and Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC): Guidelines for social life cycle 
assessment of products (Brussels, 2009); A. Ciroth and J. Franze: LCA of an eco-labeled notebook: 
Consideration of social and environmental impacts along the entire life cycle (Berlin, Greendelta, 2011). 

  :انظر   ١٧
M. Ayyagari, A. Demirguc-Kunt and V. Maksimovic: Small vs. young firms across the world – Contribution to 
employment, job creation, and growth, World Bank Policy Research Paper No. 5631 (Washington, DC, World 
Bank, 2011). 

  :انظر   ١٨
GHK Consulting: The impact of climate change on European employment and skills in the short to medium-term 
(London, 2009). 

  .M.S. De Gobbi: Mainstreaming environmental issues in sustainable enterprises, op. cit:  انظر   ١٩
  .استنتاجات بشأن تعزيز المنشآت المستدامة، مرجع سابق: مكتب العمل الدولي   ٢٠
  :انظر   ٢١

E. Mazur: Green transformation of small businesses: Achieving and going beyond environmental requirements, 
OECD Environmental Working Paper No. 47 (Paris, OECD, 2012). 



 تحديد التحديات وإدارتها

53 ILC.102/V  

نهجًا قطاعيًا للتنظيم واإلبالغ واإلنفاذ؛ صكوآًا  :الممارسات الجيدة لتحويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
الفوائد استخدام النشاط للمنشآت متدنية المخاطر؛ تنظيمية مصممة خصيصًا لتجنب اعتماد لوائح قائمة على 

إقامة شراآات بين هيئات التنظيم واإلنفاذ والجمعيات المهنية والمشتريات العامة جة للبيع؛ االقتصادية آح
  .الخضراء المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

  شواغل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتناولبيئية سياسات 
ساتها البيئية، بما تتناول بلدان متزايدة العدد موضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل صريح في سيا . ١٨٦

ومن الممكن . فيها ماليزيا والفلبين وسري النكا وسنغافورة وعدد من بلدان االتحاد األوروبي والواليات المتحدة
األعمال دورًا هامًا لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة  مشاريع أن تؤدي خدمات تنمية

آت الصغيرة البرازيلية مؤخرًا فعالية الطاقة والموارد وآذلك ووضعت مصلحة تنمية المنش. التحديات البيئية
منها بأّن االستدامة البيئية ستكون عامًال  النفاذ إلى األسواق الخضراء ضمن أولوياتها االستراتيجية، اقتناعًا

ازيلية إجراء ومن بين تدابير الدعم التي تتخذها مصلحة تنمية المنشآت الصغيرة البر. رئيسيًا لقدراتها التنافسية
دراسات استقصائية بشأن المواقف والممارسات وتوثيق الممارسات الجيدة وتقديم اإلرشادات إلى خطوط 

 لقاءاالئتمان من أجل االستثمار البيئي، وتسهيل االتصال بالمشترين في سالسل القيم التي تقدم لمورديها عالوًة 
  .٢٢أدائهم االجتماعي والبيئي

فيما يتصل بقطاعي البناء والزراعة، على الدور الرئيسي لتنمية  ٢في الفصل وُسلِّط الضوء أيضًا  . ١٨٧
وال يملك أصحاب مؤسسات األعمال . المهارات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في جملة أمور أخرى

جريبي وقد أثبت التحليل الت. الصغيرة وموظفوها عمومًا المهارات الكافية في األعمال، خاصة في البلدان النامية
آيف "و" تعرف على قطاع األعمال"أن التدريب على تنظيم المشاريع من قبيل برنامجي منظمة العمل الدولية 

ومن الممكن أيضًا أن يساعد التدريب على تنظيم . يمكن أن يكون طريقة فعالة في معالجة ذلك ،"تبدأ مشروعك
اء وتحويل التحديات البيئية إلى فرص جديدة المشاريع الشرآاِت الصغيرة على تحديد خيارات األعمال الخضر

  .لألعمال، وهو نهج تجربه حاليًا الصين وشرق أفريقيا وتحصالن فيه على نتائج واعدة

  تشجيع الخضرنة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
  القائمة على الموارد المنظمة والمنشآت غير
وسطة في قطاعات الموارد الطبيعية سياسات من الممكن أيضًا أن ُتطبَّق على المنشآت الصغيرة والمت . ١٨٨

ومن األمثلة الجديرة باالهتمام استخدام تغطية . وقائية تحافظ على العمالة بتخفيض التأثيرات والمخاطر البيئية
ويمكِّن تعويض الدخل صيادي األسماك . التأمين ضد البطالة لضمان توالد األرصدة السمكية في البرازيل

وتمثلت إحدى الفوائد الرئيسية التي صاحبت ذلك . م حظر صيد األسماك خالل فترة التوالدالتقليديين من احترا
 ).٢-٣انظر اإلطار (صائد أسماك  ٤٠٠٠٠٠على عمالة أآثر من  المنظمفي إضفاء الطابع 

  ٢- ٣اإلطار 
 الضمان االجتماعي وإدارة األرصدة السمكية في البرازيل

ة لتوسيع نطاق الضمان االجتماعي ليشمل العمال المستضعفين في االقتصاد غير تقدم البرازيل مثاًال على مبادر
ويحق لصيادي األسماك التقليديين الحصول على تأمين ضد البطالة خالل ما ُيسّمى بالفترة المغلقة، التي ُيحَظر . المنظم

الموارد الطبيعية المتجددة طول هذه الفترة ويحدد المعهد المعني بالبيئة و. فيها نشاط صيد األسماك للسماح بتوالد األسماك
  .التي تختلف باختالف المناطق

ولكي يكون العمال مؤهلين لالستفادة من تعويض البطالة، يجب أن يقدموا إثباتًا على أنهم مسجلون آصيادي أسماك 
يهم مصدر دخل آخر غير ليس لد ويجب أيضًا أن يثبتوا أنه. راآاتلدى المعهد الوطني للضمان االجتماعي ويدفعون اشت

، دفعت الحكومة االتحادية في ٢٠١٠وفي عام . الحد األدنى ألجر شهري يوازي والتعويض المدفوع. صيد األسماك
وآان من المتوقع أن . مليون ريال برازيلي في التأمين ضد البطالة ٩٣٤٫٢صائد أسماك مبلغ  ٤٣٧٤٠٠إلى  البرازيل

  .٢٠١١رازيلي في عام مليار ريال ب ١٫٣يبلغ حجم التعويض 
ب عماًال جددًا ذفعلى سبيل المثال، الحظ مراقبون أن وجود تأمين قد يج. وقد تعرضت بعض جوانب البرنامج للنقد

ما من شأنه زيادة صيد األسماك واإلفضاء إلى عكس أهداف البرنامج األصلية المتمثلة في حفظ  وهو إلى هذا النشاط،
ن تكون هناك حاالت تكون فيها االستفادة من التأمين حافزًا للعمالة المستترة لدى منشآت ويمكن أيضًا أ. يةكلسماالثروة 

                               
  :انظر مثًال   ٢٢

SEBRAE: Produção e consumo sustentáveis – oportunidade e diferencial competitive a partir do 
empreendedorismo sustentável (Brasilia, 2012) (in Portuguese). 



 والوظائف الخضراء التنمية المستدامة والعمل الالئق

ILC.102/V  54  

وبينما قد يكون ثمة مجال لتحسين وضع المخطط وتنفيذه، فإن التجربة البرازيلية توضح الطريقة . صيد األسماك الكبرى
الحد في الوقت ذاته ماية الموارد الطبيعية والتي يمكن للحكومات أن تتبعها في استخدام سياسات الضمان االجتماعي لح

  .من الفقر المنتشر بين الفئات المستضعفة
وموقع المعهد المعني بالبيئة والموارد  https://www.presidencia.gov.br :موقع رئاسة الجمهورية البرازيلية على اإلنترنت: المصادر

 .http://www.ibama.gov.br/institucional/recursos-pesqueiros :الطبيعية المتجددة

  فقدان الوظائف حاالت التعامل مع  ٣-١-٣
يتمثل أحد الحلول لتسهيل انتقال عادل للعمال في التحديد المبكر دما ال يمكن منع فقدان الوظائف، عن . ١٨٩

وغالبًا ما . للصناعات والمنشآت المتضررة والعمال المتضررين وآذلك استحداث خدمات التوظيف والتدريب
سن العمال وأقدميتهم  "٢"عدم توقع فقدان الوظيفة؛  "١": تتفاقم صعوبات تكيف العمال بسبب العوامل التالية

انعدام الوعي فيما يتعلق بالسياسات  "٣"وارتباطهم الجغرافي والمهني بالوظيفة وعدم وجود بدائل قريبة؛ 
  .ةإلى وظائف جديدوالبرامج المتاحة لمساعدتهم على االحتفاظ بوظائفهم أو التحول 

  التحوالت الخضراء نتيجة لفقدان الوظائف االستباقي التخطيط
بما أن من الممكن إلى حد ما توقع حدوث تحول أخضر، فإن بإمكان الحكومات ومؤسسات األعمال  . ١٩٠

 والعمال أن يعملوا معًا لتحديد ضغوط التكيف المحتملة في وقت مبكر، وال سيما فيما يتعلق بأوجه القصور في
عالوة على ذلك، يمكن أن تعمل السلطات . المهارات واالرتقاء بها، ووضع استراتيجيات لتيسير عملية االنتقال

العامة عن آثب مع القطاعات الضعيفة إلخطار العمال، قبل إبعادهم عن وظائفهم أو فصلهم بوقت طويل، 
جهود  بذل سه، ستكون ثمة حاجة إلىوفي الوقت نف. بفرص التدريب وغيرها من البرامج النشطة المتاحة لهم

  .النمو االقتصادي لضمان استجابة برامج التعليم والتدريب لتطور التكنولوجيات الجديدة وقطاعات

وتكتسي التقييمات المتوقعة مثل تلك التي ُتجرى بمساعدة نموذج منظمة التعاون والتنمية في الميدان  . ١٩١
المشار إليها سابقًا،  ،الطاقة في الصين استخدام سياسات فعالية االقتصادي، أو التنبؤات بفقدان الوظائف بسبب

النماذج االقتصادية وأن  ستنيرومن الممكن أن ت. قيمة آبيرة في الكشف المبكر عن فقدان الوظائف واالستعداد له
باشرة من الشرآاء االجتماعيين الذين يشارآون م مستقاة مباشرة ُتستكمل أو حتى أن ُيستعاض عنها بمعلومات

  .في عمليات إعادة الهيكلة

التي ُنظِّمت  ،ثالثية للحوار االجتماعيالالموائد المستديرة  ،ومن األمثلة المستشهد بها على نطاق واسع . ١٩٢
وقد ُأنشئت هذه الموائد المستديرة لمعالجة االمتثال لاللتزامات بموجب بروتوآول . ٢٠٠٥في إسبانيا في عام 

لدفيئة مع مراقبة التأثيرات على القدرة التنافسية والعمالة والتماسك االجتماعي آيوتو لخفض انبعاثات غازات ا
  .٢٣ًاتضررأشد القطاعات في 

التدريب وسوق العمل والضمان االجتماعي دورًا هامًا في المساعدة  سياسات وبرامج ؤديويمكن أن ت . ١٩٣
  :على تكيف العمالة بتقديم ما يلي

 أو إعادة تدريبهم؛/ال المتضررين ولالحتفاظ بالعم الدعم إلى المنشآت 

 التوفيق بين العمال والوظائف الجديدة؛ 

 من الوسائل؛ ذلك ستقصائية وغيرالدراسات االالتحديد الفوري لالحتياجات من المهارات من خالل  

البطالة، للمساعدة على الحد من عملية تكيف العمال مع الوضع  إعاناتتدابير دعم الدخل، مثل  
 ؛ورالمتده

المعلومات إلى العمال بشأن مجموعة برامج سوق العمل النشطة والخامدة المتاحة لهم للتقليل من  
 .االضطرابات

وفي الحاالت التي تعتمد فيها االقتصادات المحلية واإلقليمية اعتمادًا آبيرًا على الصناعات اآلخذة في  . ١٩٤
القتصادات حتى يتسنى لها استيعاب نقل العمال االنكماش، قد تكون هناك حاجة إلى بذل جهود لتنويع هذه ا

                               
  :انظر   ٢٣

ILO: The impact of climate change on employment: Management of transitions through social dialogue: Case 
study of Social Dialogue Roundtables on the effects of compliance with the Kyoto Protocol on competitiveness, 
employment and social cohesion in Spain (Geneva, 2010). 



 تحديد التحديات وإدارتها

55 ILC.102/V  

بسهولة أآبر آما يتضح من تجارب إعادة الهيكلة في صناعة الحراجة في الصين وصناعة صيد األسماك في 
ولئن آان االنتقال األخضر ال يختلف عن غيره من التغيرات الهيكلية، فإن من . النرويج الموجزة أدناه

  .وبرامج خصيصًا لمواجهة تحديات معينة ومعالجة صناعات معينة الضروري مع ذلك تصميم سياسات

  معالجة الحراك المهني المتدني
من العوامل التي غالبًا ما تعقِّد انتقال العمال من القطاعات آثيفة الموارد أو المعتمدة على الموارد  . ١٩٥

جزئيًا إلى التماهي القوي مع وُيعزى ذلك . الحراك المهني المتدني نسبيًا في هذه القطاعات ، عاملالطبيعية
ويأتي ذلك . مهنهم، مثًال بين عمال المناجم أو عمال صناعة الصلب أو صيادي األسماك أو قاطعي األخشاب

أيضًا آنتيجة الرتفاع نسبة العمال ذوي المهارات المتدنية أو المهارات والكفاءات التي يصعب نقلها واستخدامها 
، تزيد حصة العمال ذوي المهارات المتدنية نسبيًا في ٢-٣الجدول وآما يتضح من . في قطاعات أخرى

  .الصناعيةالصناعات مرتفعة االنبعاثات عن نسبتهم في الصناعات منخفضة االنبعاثات في مجموعة من البلدان 

  )بالنسب المئوية(حصص العمالة ومستويات المهارة في القطاعات آثيفة الكربون   :٢-٣الجدول 

  مالة في القطاعات عالية حصة الع البلد
 ١آثافة الكربون

في  ٢حصة العمال ذوي المهارات المتدنية 
  مقابل  القطاعات منخفضة آثافة الكربون

 حصتهم في القطاعات عالية آثافة الكربون
  القطاعات عالية  

 آثافة الكربون
الخمس الصناعات 

 الرئيسية عشرة
  القطاعات منخفضة  

 آثافة الكربون
لخمساالصناعات 

 الرئيسية عشرة
 26 451235 أستراليا

 – –4823 ٣  آندا

االتحاد 
 ٤األوروبي

411018 26 

 24 39917 فرنسا

 34 41928 ألمانيا

 21 46127 اليابان

 35 47158 جمهورية آوريا

 15 38710 المملكة المتحدة

 14 4588 الواليات المتحدة

  :مالحظات
آثافة عاليةالقطاعات وتشمل . مجتمعة) فوق المتوسط(إلى جميع القطاعات عالية الكثافة الكربونية  الكربون آثافة عالية القطاعاتتشير   ١

  .الرئيسية الزراعة والتعدين وقلع األحجار وتصنيع وسائل النقل الكربون
وتستند حصص. غي توخي الحذر عند إجراء مقارنات صارمة بين البلدانإلى مستويات التعليم؛ ومن ثم ينب" المهارات المتدنية"تشير   ٢

  .عمالة العمال ذوي المهارات المنخفضة إلى مجموع عدد ساعات العمل في االقتصاد
ياناتبالنسبة لحصة ذوي المهارات المتدنية تتعلق هذه الب(فيما يخص حصة العمالة ) ٢٠١٠(، باستثناء آندا ٢٠٠٥تتعلق البيانات بعام   ٣

  ).٢٠٠٥أيضًا بعام 
تتعلق بيانات حصة العمالة في القطاعات عالية آثافة الكربون ببلدان االتحاد األوروبي الخمسة عشر بينما تتعلق بيانات حصة العمال ذوي  ٤

  .المهارات المتدنية ببلدان االتحاد األوروبي العشرين
 .ILO and IILS: Working towards sustainable development, op. cit., p. 14: المصدر

فقاعدة . ولكن توجد استثناءات يمكن أن تسهل عمليات االنتقال للعمال وحقًا لقطاعات وبلدان بأآملها . ١٩٦
المعارف والمهارات الموجودة في قطاع النفط والغاز في المناطق البحرية في المملكة المتحدة مثًال، تتصل 

  .٢٤محلية تعتمد على الطاقة الهوائيةاتصاًال وثيقًا بتطوير صناعة تحويلية 

وبالمثل، يمكن أيضًا . ويمكن أيضًا تطبيق المهارات في التنقيب عن النفط على التنمية الحرارية األرضية . ١٩٧
تكييف العديد من المهارات المستخدمة في تسيير محطات طاقة الوقود األحفوري، بما فيها مهارات المهندسين 

                               
  .CBI: The colour of growth, op. cit:  انظر   ٢٤
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بائيين والكهربائيين وأخصائيي تكنولوجيا المعلومات، مع تشغيل مصانع الطاقة الكهربائيين والتقنيين الكهر
  .٢٥المتجددة

  هج المتكاملة من أجل عمليات انتقال سلسة وعادلةالُن  ٤-١-٣

  الدروس المستخلصة من عمليات إعادة الهيكلة الصناعية السابقة
قيل، ولكنها تتضمن أيضًا دروسًا تبِرز تجارب إعادة الهيكلة في قطاعات وبلدان مختلفة بعض العرا . ١٩٨

  .مشجعة عن مزيج من السياسات الفعالة

وتشدد تجربة بولندا في إعادة هيكلة صناعتها في قطاع تعدين الفحم على الصعوبة التي قد يواجهها  . ١٩٩
العمال في االبتعاد آثيرًا عن مصادر الوقود األحفوري وآذلك الحاجة إلى استراتيجية انتقال عادلة ومصممة 

صميمًا جيدًا مصحوبة ببرامج اجتماعية مالئمة وجهود إعادة تدريب وتنويع اقتصادي للمناطق المعتمدة على ت
مليون طن  ١٤٧وُأغلقت في بولندا المناجم غير المربحة وانخفض إنتاج الفحم انخفاضًا حادًا من . صناعة الفحم

إلى  ٣٨٨٠٠٠شكل أآثر مأساوية، من وانخفضت العمالة ب. ٢٠٠٦مليون طن في عام  ٩٤إلى  ١٩٩٠في عام 
واعتبر عمال المناجم أن البرامج األولى التي وضعتها الحكومة لمعالجة العواقب . خالل الفترة نفسها ١١٩٠٠٠

بمساهمة  ١٩٩٨وعقب االنتخابات، ُوضع برنامج جديد في عام . االجتماعية غير جذابة وأن التمويل غير آاٍف
األموال الالزمة لدعم  بأآثر من ثالث مرات البرنامج البرامج االجتماعية وزاد وعزز هذا. آبيرة من النقابات

وتلقى . مليار دوالر أمريكي خالل خمس سنوات ١٫٥لتصل إلى حوالي  ،عمال المناجم المسنين الزائدين
من عامل من العمال الذين ترآوا تعدين الفحم في الفترة  ١٠٣٠٠٠عامل من بين  ٦٧٠٠٠المساعدة المالية 

ولم يكن العديد من عمال المناجم مدربين مهنيًا سوى في المجال الخاص بالتعدين، وآانت . ٢٠٠٢إلى  ١٩٩٨
وعليه، تطلب إيجاد العمل وقتًا طويًال من عمال المناجم السابقين، . قطاعات اقتصادية أخرى تفصل العمال أيضًا

  .٢٦مال وجدوا وظائف جديدة خارج قطاع التعدين، ُقدِّر أن ما يعادل ثلثي هؤالء الع٢٠٠٣ولكن بحلول عام 

والجدير بالذآر أن تقليص البولنديين لحجم العمالة لم يكن ناتجًا عن عوامل بيئية وإنما عن المنافسة  . ٢٠٠
ومن االعتبارات األخرى أن االنتقال من صناعة الوقود األحفوري إلى الطاقة الشمسية وغيرها من . العالمية

ورغم أن . وينطبق ذلك بوجه خاص على تعدين الفحم. يعد بفوائد صحية مهنية آبيرة مصادر الطاقة المتجددة
هذا العمل يضمن أجرًا جيدًا بشكل عام، فإنه ُيعد من أخطر الصناعات على العمال من حيث صحتهم على المدى 

  .٢٧الطويل وتعرضهم للحوادث

الخاص والعام على نقل العمال آما  ومن الممكن أن تشجع الصناعات والحكومات والشراآات بين القطاع . ٢٠١
توضح ذلك أمثلة صناعة السكر في البرازيل وصناعة الحراجة في الصين وصيد األسماك في النرويج وصناعة 

  .وفي جميع الحاالت، يشكل التنويع واستحداث عمالة بديلة عاملين رئيسيين للنجاح. الصلب في المملكة المتحدة

ملكة المتحدة، وهي فرع ال يسعى إلى تحقيق الربح من العمالق وقد ساعدت منشأة الصلب في الم . ٢٠٢
، العمال على مواجهة عواقب عملية تاريخية تمثلت في تحديث المنشأة واستبدال "تاتا للصلب"الصناعي 

لدعم عمال  ١٩٧٥وُأقيمت منشأة الصلب في المملكة المتحدة في عام . التكنولوجيا بالعمال في صناعة الصلب
وتقدم المنشأة خدمات مالية مصممة خصيصًا لتنمية . ئدين في جهودهم لكسب وظائف جديدةالصلب الزا
الصغيرة وتسهيالت الستئجار المكاتب ودعمًا لتنمية المجتمعات المحلية، سعيًا منها إلى تحسين  المشاريع

شأة على استحداث وحتى اآلن، ساعدت المن .اقتصادات المناطق األآثر تضررًا من التغيرات في صناعة الصلب
  .٢٨ةمؤسسة أعمال صغير ٤٥٠٠وظيفة جديدة وقدمت الدعم ألآثر من  ٧٠٠٠٠ما يناهز 

                               
  .EC and ILO: Study of occupational and skill needs in renewable energy, op. cit:  انظر   ٢٥
  :انظر   ٢٦

W. Suwala: Lessons learned from the restructuring of Poland’s coalmining industry (Geneva, IISD, 2010). 
  :انظر   ٢٧

S.A. Summer and P.M. Layde: “Expansion of renewable energy industries and implications for occupational 
health”, op. cit. 

  :انظر   ٢٨
Tata Steel Europe: Supporting new businesses within UK steel regions (undated). Available at: 
http://www.tatasteeleurope.com/en/responsibility/our_people/communities/helping_uk_steel_regions/. 
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وواجهت صناعات الحراجة الصينية والمجتمعات المحلية المعتمدة عليها تحديًا على نطاق أوسع من ذلك  . ٢٠٣
ات لوقف من مجموع مساحة الغابفي المائة  ٤٠قطع األخشاب على أآثر من على  حظر فرضعندما 

وفقد ما يناهز مليون عامل وظائفهم . الفيضانات التي ُتعزى إلى ممارسات غير مستدامة بيئيًا في قطاع الحراجة
ونجح الجمع بين تعويض الدخل وإعادة التوظيف في القطاع نفسه والتدريب على تنظيم . بين عشية وضحاها

ستهدف العمال من فئات عمرية مختلفة في تحقيق ت بديلة عمالة ودخل فرص المشاريع والمساعدة على استحداث
  ).٣-٣اإلطار (في المائة من العمال المتضررين  ٩٠انتقال موفق لنسبة 

  ٣- ٣اإلطار 
 إعادة الهيكلة في صناعة الحراجة في الصين

ت أثار جفاف شديد أعقبه فيضان مدمر في الصين في أواخر التسعينات مناقشات وطنية وأدى إلى إدخال إصالحا
وخلص واضعو السياسات واألآاديميون إلى أن ذلك يعزى أساسًا إلى اإلفراط في قطع أشجار . على السياسات البيئية

وشملت التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التحديات البيئية فرض . الغابات وانتشار الزراعة على نطاق واسع
في المائة من مجموع  ٦٩ر من الغابات الطبيعية، أي ما يعادل مليون هكتا ٧٣حظر على قطع األخشاب على مساحة 

قطع األخشاب عن تكاليف اجتماعية واقتصادية وأسفر هذا الحظر الطموح المفروض على . ١ مساحة الغابات الطبيعية
  . ٢ باهظة على المديين القصير والمتوسط؛ وفقد تحديدًا ما يناهز مليون عامل وظائفهم في غابات الدولة

لدمج الشواغل االجتماعية في المبادرات االستراتيجية للحماية البيئية، اتُِّخذت تدابير لمساعدة عمال غابات الدولة و
ووفقًا لوزارة الموارد البشرية والضمان االجتماعي في الصين، اعتمد تصميم البرامج وتنفيذها على . الزائدين عن الحاجة

الوطني والمحلي، بما في ذلك نقابات عمال الغابات، مع استحداث قنوات مشاورات مع لجان ثالثية على الصعيدين 
  .اتصال خاصة للعمال والمزارعين زودتهم بخط اتصال هاتفي مباشر ومواقع شبكية مكرسة ومدونات إلكترونية صغرى

التدريب من خالل وُمنح العمال المسنون تقاعدًا مبكرًا بينما استطاع العمال األصغر سنًا اختيار برامج التعليم و
وتلقى العمال الزائدون عن الحاجة الذين أنهوا . مراآز خدمات العمالة وتلقوا الدعم في البحث عن عمل في مكان آخر

وحتى . عقود عملهم طواعية واستقروا من جديد مبلغًا جزافيًا قد يصل إلى ثالثة أضعاف متوسط أجورهم السنوية السابقة
، لمرة وحيدةعامل من العمال األصغر سنًا الزائدين عن الحاجة قد تلقوا مدفوعات  ٦٨٠٠٠٠، آان ٢٠١٠نهاية عام 

واسُتخدم العمال الذين ُأعيد توظيفهم أو تم التعاقد معهم من الباطن . عامل أو ُأحيلوا إلى التقاعد ٢٧٦٠٠٠وُأعيد توظيف 
وتلقى العمال . ريفية ومشاريع البناء العامةفي غرس غابات جديدة وحماية الغابات ومشاريع بناء الهياآل األساسية ال

  ).الخضراء المشاريعال سيما (الخاصة  مشاريعهمالذين قبلوا المدفوعات الجزافية أيضًا المساعدة إلقامة 
الذين آانوا غير قادرين على إيجاد وظائف جديدة  ،عامل من العمال الزائدين عن الحاجة ١٠٠٠٠٠وتلقى قرابة 
واستهدفت مجموعة من التدابير االجتماعية أيضًا . تغطية أدنى حد من نفقات المعيشة والرعاية الطبيةدعمًا عن البطالة ل

  .المزارعين المحليين الذين تضرروا من حظر قطع األخشاب
1   State Council of China: Afforestation regulation, Document No. 367 (Beijing, 2002) (in Chinese). 
2   Y. Yang: “Impacts and effectiveness of logging bans in natural forests: People’s Republic of China”, in P.B. 
Durst et al. (eds): Forests out of bounds: Impacts and effectiveness of logging bans in natural forests in Asia–
Pacific (Rome, FAO, 2001). 

 .MOHRSS: Background information of the Natural Forest Protection Programme (Beijing, 2011)  :المصدر

، وُأقيمت في صناعة السكر البرازيلية شراآة بين القطاعين الخاص والعام لمواجهة تأثير استخدام اآلالت . ٢٠٤
وجرت العادة على حرق  .الذي فرضته تدابير الحد من تأثير جني محاصيل قصب السكر على الصحة البشرية

ولكن هذه الممارسة بدأت تختفي تدريجيًا في أهم . أوراق قصب السكر قبل جني المحصول لتسهيل القطع اليدوي
وسيؤدي استخدام اآلالت إلى فقدان عدد هائل من الوظائف . ٢٩منطقة إلنتاج قصب السكر، أي والية ساو باولو
وتهدف الرابطة . ال مهاجرين ذوي مستوى تعليمي ضعيفالتي تشغلها قوة عاملة تتكون أساسًا من عم

عامل سنويًا  ٧٠٠٠البرازيلية لصناعة قصب السكر وغيرها من أصحاب العمل إلى إعادة تدريب حوالي 
لمجموعة من المهن تشمل السائقين ومشغلي اآلالت الزراعية والكهربائيين وميكانيكيي الجرارات ومربي النحل 

  .٣٠لتحريجوالعاملين في إعادة ا

                               
  :انظر   ٢٩

M. Sawaya Jank: “Sugarcane: Historic advances in labor relations”, in O Estado de S. Paulo, 25 June 2009; 
Soybean and Corn Advisor: Mechanized sugarcane harvest results in rural unemployment, 10 May 2011. 
Available at: //www.soybeansandcorn.com/news/May10_11-Mechanized-Sugarcane-Harvest-Results-in-Rural-
Unemployment. 

  :انظر   ٣٠
UNICA: Brazilian labor issues briefing (undated). Available at: http://sweeteralternative.com/environmental-
benefits/brazilian-labor-issues-briefing. 
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وإذا . مليون وظيفة ٤٥ويواجه قطاع مصائد األسماك تحدي انتقال آبير جدًا، حيث يهدد الصيد المفرط  . ٢٠٥
عولجت هذه المشكلة في وقت مبكر وعلى نطاق آاٍف من خالل برنامج انتقالي مؤقت لصيادي األسماك، 

في هذا القطاع، وإّال أصبح من  فسيكون من الممكن تجنب تراجع طويل األجل في األرصدة السمكية والعمالة
  .الصعب تدارك الوضع

انظر اإلطار (التي عاشتها النرويج في التسعينات  ،وتجسد حالة صناعة سمك القد في المحيط األطلسي . ٢٠٦
 بفضل ،وخلق فرص جديدة لصيادي األسماك المنقولين السمكية مثاًال ناجحًا على طريقة انتعاش األرصدة) ٤-٣

  .ود مؤقتة على صيد األسماك وتعويض الدخل وإعادة تدريب صيادي األسماكممارسات مثل فرض قي

  ٤- ٣اإلطار 
 مواجهة النرويج لمشكلة الصيد المفرط

، ُأجريت تخفيضات جذرية في مجموع التخفيض المسموح به، ١٩٩٠-١٩٨٩نتيجة ألزمة سمك القد في الفترة 
وأدى ذلك إلى انخفاض العمالة وإجبار الصيادين على البحث . ة، ُأغلقت فعًال جميع المصائد الرئيسي٢٠٠٥وبحلول عام 

وأنشئ صندوق ضمان الصيادين لتقديم . وًأتيحت حلول عديدة، منها تخفيف عبء الديون. عن عمل في أماآن أخرى
أيضًا وُقدمت . عالج اآلثار المباشرة إلعادة هيكلة أسطول الصيدمما مدفوعات مؤقتة إلى الصيادين عن فقدان الدخل، 

والجدير بالمالحظة أن جهودًا  .موارد لتعليم الصيادين وتدريبهم حتى يتمكنوا من ولوج مجاالت أخرى من سوق العمل
افرة ُبذلت أيضًا لتوسيع قطاع األعمال باالستثمار في سوق صناعة تربية المائيات وتصنيع األسماك، وآذلك في متض

  .ادين الذين ُأعيد تدريبهم فرص عمالة جديدةأنشطة غير أنشطة صيد األسماك حتى تتاح للصي
وبالتالي، في حين عولجت اآلثار قصيرة األمد الناتجة عن تعليق صيد سمك القد من خالل سياسات عمالة مختلفة، 

وهكذا، توفقت . التحديات طويلة األمد بسياسات ريفية وإقليمية تشدد على التعليم والتدريب واالستثمار جرت مواجهة
وفي الواقع، انتعشت . استقرارًا في معدالت البطالة والهجرة في الوقت ذاته حققتوفي مواجهة أزمة الموارد  النرويج

حتى وصلت  آميات الصيد اإلجمالية بسرعة في التسعينات، بينما استمرت عمالة القطاع اإلجمالية في التراجع تدريجيًا
وأدى اقتران هذين االتجاهين إلى رفع آمية . ١٩٤٦ام وظيفة  في ع ١١٥٠٠٠وظيفة بعد ارتفاع بلغ  ١٥٠٠٠إلى 

وفي نهاية المطاف، تفادت النرويج وقوع اختالل في مصائد األسماك وانهيارها . الصيد لكل صياد لتبلغ مستويات قياسية
  .بشكل آلي واستطاعت أن تتحكم في التكيف التدريجي المطلوب من سوق العمل

  :المصدر
B. Hersoug: Always too many? The human side of fishery capacity adjustment in Norway, presentation at 
OECD Expert Meeting on the Human Side of Fisheries Adjustment, 19 Oct. 2006. 

وحققت البرامج في النرويج، وبدرجة أقل في آندا وغيرها من البلدان، نجاحًا في التوفيق بين االحتياجات  . ٢٠٧
. غير أنها تطلبت استثمارات بمليارات الدوالرات رغم أّن عدد العمال المعنيين صغير نسبيًا. البيئية واالجتماعية

وسيكون من الصعب تقديم الدعم على هذا النحو إلى العمال والمجتمعات المحلية خالل فترة االنتقال في البلدان 
ين في هذه البلدان أآبر بكثير منها في البلدان المتقدمة ويفتقر وغالبًا ما تكون مجتمعات الصياد. الناشئة والنامية

 . العديد منها إلى القدرة المؤسسية التخاذ مجموعة شاملة من تدابير الدعم النشطة والخامدة

في مصائد  الصناعيةوقد يكون من الضروري إذن إبرام اتفاق دولي لتقييد الصيد بأساطيل البلدان  . ٢٠٨
م المساعدة في تعويض صغار الصيادين إذا اضطرت البلدان النامية آذلك إلى تخفيض األسماك المهددة وتقدي

ومن الممكن أن ترتبط هذه البرامج بالمدفوعات عن الخدمات البيئية وإعادة تأهيل . آميات الصيد الساحلي مؤقتًا
يع فرص العمالة وتشجيع وينبغي أن تشمل أيضًا تدابير من أجل رفع مستويات التعليم والمهارات وتنو. السواحل

  . المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف انتشال مجتمعات الصيادين من الفقر

  ز عمليات انتقال عادلةأن تعز متسقة من شأن استجابات سياسية  ٥-١-٣
على العموم، قد تكون إعادة الهيكلة الناتجة عن االنتقال إلى اقتصاد أآثر استدامة بيئيًا أقل بروزًا من  . ٢٠٩
بيد أّن الديناميات والتأثيرات ستختلف من بلد إلى آخر ومن . ات الناجمة عن العولمة في العقود األخيرةالتغير

ومن الممكن أن تساعد . الممكن أن تكون آبيرة في المناطق والمجتمعات المحلية المعتمدة على الموارد
يين في الحد من الحاجة إلى نقل االستجابات السياسية المتسقة ومشارآة وزارات العمل والشرآاء االجتماع

ومن شأن خضرنة . الموظفين وضمان عمليات انتقال عادلة عندما ال يكون هناك مفر من فقدان الوظائف
المنشآت والقطاعات وسالسل القيم آثيفة الموارد، إلى جانب إشارات األسعار من خالل الضرائب اإليكولوجية 

ومن الممكن أن يكون التعاون في مكان العمل . ظائف بشكل آبيرالتي تشجع العمالة، أن تحد من فقدان الو
  .واالرتقاء بالمهارات دافعًا قويًا للحد من التأثيرات البيئية
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ويكتسي توقع التأثيرات المحتملة والتخطيط لها أهمية حاسمة حتى ُتتخذ تدابير موجهة في الوقت  . ٢١٠
سات التي تجمع بين تعويض الدخل وأمنه من وثبت أّن وضع مجموعات مصممة خصيصًا من السيا .المناسب

خالل الحماية االجتماعية وتنويع االقتصاد وتنمية المنشآت وتجديد المهارات والتوظيف في سوق العمل نهج 
وينبغي أن تولي سياسات تنمية المنشآت اهتمامًا خاصًا للمنشآت . فعال لتحقيق عمليات انتقال سلسة وعادلة

االنتقال واغتنام  للتحكم بعمليةتتطلب لوائح تنظيمية ومعلومات ووسائل دعم مناسبة  الصغيرة والمتوسطة التي
ويمكن أيضًا أن يكون للتعاونيات واالقتصاد االجتماعي دور هام في تحقيق انتقال  وإدماج . فرص السوق البيئية
  .اجتماعي عادلين

  التكيف مع تغير المناخ وعالم العمل  ٢- ٣

  المناخية ونطاقها طبيعة التأثيرات  ١-٢-٣
يرتبط تأثير تغير المناخ على المنشآت والعمال والمجتمعات المحلية ارتباطًا وثيقًا بالموقع ويتغير بمرور  . ٢١١
وفي المدى القصير، تنتج التأثيرات غالبًا عن زيادة تقلبات أحوال الطقس وظواهر الطقس القصوى مثل . الزمن

على المجتمعات المحلية والمنشآت  وتؤثر هذه الظواهر. افموجات الحرارة والعواصف والفيضانات والجف
وفي . والعمال في المواقع المكشوفة مثل السواحل والسهول الفيضانية، بما فيها بعض أآبر المدن في العالم

في المائة من سكان المدن في مناطق مكشوفة قليلة  ٢١في المائة من السكان و ١٤البلدان النامية، يعيش 
ها وتؤثر ظواهر الطقس القصوى أيضًا على قطاعات مكشوفة أهمها الزراعة، ولكن. ٣١ن الساحلاالرتفاع ع
  . على السياحة والمناطق المعرضة للجفاف تؤثر آذلك

تدابير لخفض انبعاثات غازات الدفيئة د إلى حد آبير على ما إذا اتخذت وفي المدى الطويل، وباالعتما . ٢١٢
وتتمثل . ، سيصبح ارتفاع درجات الحرارة في حد ذاته عامًال رئيسيًا للتغيرخفضًا حادًا خالل العقدين المقبلين

وفي بعض البلدان األفريقية، . إحدى العواقب في انخفاض المحاصيل الزراعية في عدة مناطق في المستقبل
ح وأن يتعرض ما يتراو ٢٠٢٠في المائة بحلول عام  ٥٠يمكن أن يصل انخفاض محاصيل الزراعة البعلية إلى 

ومن العواقب األخرى، . ٣٢مليون شخص إضافي لمزيد من الصعوبات في الحصول على المياه ٢٥٠و ٧٥بين 
وفي شيلي، ُيتوقع نزوح الحزام الزراعي إلى . التحول الذي سيطرأ على المناطق المناسبة لمحاصيل معينة

وفي أوغندا، . ٣٣المناطق في الزراعة والحراجة بين على اليد العاملةطلب الالجنوب محدثًا تحوالت في 
. ٣٤ما يحرم البلد من أهم صادراته ومصدر من مصادر العمالةمسُتحصر زراعة البن في األراضي المرتفعة 

وفي المدى القصير، من شأن الظروف أن تصبح أآثر مالءمة للزراعة وغيرها من األنشطة في مناطق خطوط 
ى االقتصاد اإلجمالي سلبيًا حتى في البلدان الواقعة على العرض المرتفعة ولكن من المرجح أن يكون التأثير عل

  .٣٥خطوط عرض مرتفعة

بالفعل إلى ذوبان األنهار الجليدية بما فيها الموجودة في منطقة  يؤدي ارتفاع درجات الحرارة قد باتو . ٢١٣
الغطاء  ويفقد. المتوسط المسجل في العالم مقداريالقطب الشمالي حيث ارتفعت درجات الحرارة بسرعة تعادل 

وسيسبب فقدان األنهار . جيغاطن من الماء سنويًا، أي ما يكفي إلمداد مليار شخص ٢٠٠ الجليدي لغرينلند حاليًا
  . األنديز والهيمااليا ضغطًا على إمدادات المياه العذبة وتوليد الطاقة المائية جبال الجليدية والغطاء الثلجي في

وامتداد المحيطات بسبب االحترار إلى ارتفاع مستوى البحر وأدى ذوبان األنهار الجليدية على األرض  . ٢١٤
ويزيد ذلك من خطورة هبوب العواصف ويتسبب في نفاذ المياه . سنتمترًا خالل القرن العشرين ٢٠بحوالي 

                               
  :انظر   ٣١

P. Ten Brink et al.: Nature and its role in the transition to a green economy, TEEB series (London, Institute for 
European Environmental Policy, 2012). 

  .، مرجع سابق، التقرير التقييمي الرابع٢٠٠٧تغير المناخ : الفريق الحكومي المعني بتغير المناخ   ٣٢
  :انظر   ٣٣

ECLAC: Economics of climate change in Latin America and the Caribbean: Summary 2010 (Santiago, 2010), p. 
85, map VI.15; CEPAL: Economía del cambio climático en Chile: Síntesis (Santiago, 2009). 

  :انظر   ٣٤
Global Resource Information Database (GRID-Arendal): Vital Climate Graphics Africa (Arendal, Norway, 
2002). 

  .رجع سابق، م، التقرير التقييمي الرابع٢٠٠٧تغير المناخ : الفريق الحكومي المعني بتغير المناخ   ٣٥
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ومن شأن الذوبان الكلي لجليد غرينلند، على مدى قرون عديدة، أن يحرر . المالحة إلى خزانات المياه العذبة
وتفيد أدلة حديثة نابعة من قياس مستويات . أمتار ٧لمياه تكفي لرفع مستويات البحار بأآثر من آميات من ا

السرعة التي توقعتها نماذج الفريق الحكومي  مقداري البحار بالساتل بأّن سرعة ارتفاع مستوى البحر تبلغ حاليًا
والي متر واحد وليس بمقدار يتراوح ، قد ترتفع مستويات البحار بح٢٠٩٠وبحلول عام . المعني بتغير المناخ

  . ٢٠٠٧٣٦سنتمترًا حسب تنبؤات الفريق الحكومي المعني بتغير المناخ في عام  ٥٩و ١٩بين 

وتتعرض البلدان النامية، ومن فيها من الفئات السكانية الفقيرة، أآثر من غيرها لتغير المناخ بسبب المكان  . ٢١٥
من القدرة على  األآثر تدنيًاأآثر من غيرها ألنها تملك الحد  وتتأثر أيضًا. الذي تعيش فيه وسبل آسب رزقها

  .التكيف

ومن المنطقي أّن اختالل النشاط االقتصادي وفقدان الهياآل األساسية واألصول المنِتجة في المنشآت ونقل  . ٢١٦
رة أو المنشآت والسكان وآذلك انخفاض اإلنتاجية يؤثر سلبًا على العمالة والمداخيل ويتسبب في الهجمواقع 

  . لتحديد هذه اآلثار وقياسها مجهود يذآريجبر عليها أحيانًا، ولكن لم ُيبذل 

. بالفعل للهجرة سواء داخل الحدود أو خارجها قويًا وتشكل العوامل البيئية، خاصة تغير المناخ، محرآًا . ٢١٧
أصبحوا مليون شخص في العالم  ٢٤، قدرت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن ٢٠٠٢وفي عام 

عدد الالجئين  مجموع من العوامل البيئية، وهو عدد يتجاوز ذلك الجئين بسبب الفيضانات والمجاعة وغير
ويشير استعراض شتيرن إلى أّن بعض التقديرات تفيد بأن ما . ٣٧ألسباب أخرى بما فيها النزاعات المسلحة

نتصف هذا القرن بسبب ارتفاع مليون شخص قد يصبحون نازحين دائمين بحلول م ٢٠٠و ١٥٠يتراوح بين 
  . ٣٨مستويات البحار وزيادة تواتر الفيضانات وفترات الجفاف الشديد

وتمثل الهجرة استراتيجية هامة للحفاظ على مستويات دخل دنيا؛ وقد ارتفعت في السنوات األخيرة  نتيجة  . ٢١٨
ساعدة لتعزيز القدرة على التكيف مع التقلبات الكثيرة في سقوط األمطار، ال سيما في المناطق التي تنعدم فيها الم

وتمثل الهجرة فرصة لمن يملكون القدرات، وبخاصة المهارات التعليمية . ٣٩تغير المناخ في عين المكان
يحرم األسر المعيشية من التمتع  والمهارات القابلة لالستخدام؛ أّما بالنسبة لمن ال يملكونها، فتصبح الهجرة فّخًا

  . بحياة آريمة

  ييم تأثيرات تغير المناخ على العمالة والدخلتق  ٢-٢-٣
على أساس آل حالة على تقييمات وطنية ضرورة ومنفعة تحليل أبعاد العمالة والدخل لتبِرز ثالثة أمثلة  . ٢١٩
  .سواء لتحديد تأثيرات تغير المناخ في حد ذاتها أو بغية تصميم استراتيجيات مالئمة للتكيف ،حدة

توازن العام القابل للحوسبة لتقييم التأثير االقتصادي واالجتماعي لمجموعة وفي ناميبيا، اسُتخدم نموذج لل . ٢٢٠
في المائة من السكان سيضطرون إلى البحث  ٢٥ويستنتج النموذج أن . ٤٠متنوعة من سيناريوهات تغير المناخ

أآثر من  )مزارعو الكفاف(وتتأثر أشد األسر المعيشية فقرًا . عن سبل عيش جديدة حتى في أحسن السيناريوهات

                               
  :انظر   ٣٦

S. Rahmsdorf: “A new view on sea level rise: Has the IPCC underestimated the risk of sea level rise?”, in Nature 
reports climate change, 6 Apr. 2010. Available at: http://www.nature.com/climate/2010/1004/full/climate. 
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http://unu.edu/publications/policy-briefs/where-the-rain-falls-climate-change-food-and-livelihood-security-and-
migration.html. 

  :انظر   ٤٠
H. Reid et al.: The economic impact of climate change in Namibia: How climate change will affect the 
contribution of Namibia’s natural resources to its economy, Environmental Economics Programme Discussion 
Paper 07-02 (London, International Institute for Environment and Development (IIED), 2007). 



 تحديد التحديات وإدارتها

61 ILC.102/V  

وآنتيجة للنزوح الهائل لسكان األرياف، من الممكن أن تنخفض مداخيل . غيرها وُيحتمل أن تنتقل إلى المدن
  . يزيد من تفاقم وضع الفقراء مافي المائة، م ٢٤و ١٢العمال من غير ذوي المهارات بنسبة تتراوح بين 

يت بدعم من منظمة العمل الدولية ومنظمة التي ُأجر ،على العمالة ٤١"سيدر"عصار اإلوتبين دراسة تأثير  . ٢٢١
أن منهجيات تقييم الكوارث المرتبطة بالمناخ تحتاج إلى ما يكفي من الوضوح  ،األمم المتحدة لألغذية والزراعة

  ).٥-٣انظر اإلطار (من حيث القطاعات وأنواع المنشآت المتضررة بغية تصميم تدابير سياسية فعالة 

  ٥- ٣اإلطار 
 على المنشآت في بنغالديش "سيدر" تأثير اإلعصار

شخص، أي ما يقابل  ٥٦٧٠٠٠، أثر تأثيرًا مباشرًا على ٢٠٠٧بنغالديش في عام  "سيدر"عندما ضرب اإلعصار 
 تآان افي المائة منه ٧٥ورغم أن . في المائة من مجموع األسر المعيشية في المقاطعات االثنتي عشرة المتضررة ١٤

ومن ثم تأثرت سبل . عيش على الزراعة آمصدر رزق رئيسيت تفي المائة فقط آان ٣٥أسرًا معيشية مزارعة، فإن 
الصغيرة غير  المشاريعالعيش وآفاق االنتعاش على المدى القصير أساسًا بالضرر الذي لحق باألصول المولدة للدخل في 

  .الزراعية وليس بفقدان المحاصيل
 ت صيد األسماك والهياآل األساسية ومعدات المصانعفقدان مراآب ومعدا وشمل الضرر الذي لحق باألصول

الخاصة األرز والمطاحن والمناشر ومصانع الثلج ومصانع الخزف  المشاريعوشملت . وأدوات العاملين لحسابهم الخاص
. والحدادين وصالونات الحالقة والشاحنات ثالثية العجالت وآالت الخياطة واألدوات المحتفظ بها في البيوت الخاصة

من العاملين لحسابهم  ٢٧٠٠٠وباإلضافة إلى ذلك، َفَقدَ حوالي . وظيفة ٧٥٠٠٠مؤسسة و ٣٠٥٠٠لحق الضرر بحوالي و
 ٣٫٨وُقدِّرت القيمة اإلجمالية لألصول المفقودة بمبلغ . أصولهم المولِّدة للدخل ،الخاص الذين ال يملكون مؤسسة ثابتة

الخاصة إلى وقف نشاطها أو الحد منه لمدة تزيد  المشاريعواضُطرت . مليون دوالر أمريكي، معظمها في قطاع التصنيع
وُقدِّرت الخسارة اإلجمالية لإليرادات في المؤسسات الصناعية . الشهرين بسبب تدمير األصول وانعدام الكهرباء لىع

  .مليون دوالر أمريكي إضافي ٤٧والتجارية بسبب الحد من النشاط بمبلغ 
رة والمتوسطة غير الزراعية أسرع سبيل إلى بدء نشاط اقتصادي من جديد ولكنه وآان تمكين المنشآت الصغي

ا دفع موارتفعت معدالت الفائدة فجأة آنتيجة لذلك، م. تطلب الوصول إلى ائتمانات جديدة هامة لتعويض األصول المفقودة
آشف عنه تقييم منظمة األغذية  وحسبما. وأدى ذلك بدوره إلى ضائقة ائتمانية. الحكومة إلى فرض سقف لهذه المعدالت

من المنشآت  جعلت مستويات الديون السابقة العالية والتوقعات غير المؤآدة فإن والزراعة ومنظمة العمل الدولية،
ولذلك دعت الحاجة إلى ضمانات ائتمانية لقروض حكومية . الصغيرة والمتوسطة جهات مقترضة عالية المخاطر

طاع والعمالة وآثار الدخل التوزيعي بوضع سياسة لتعجيل إنعاش الدخل، خاصة في وسمح فهم الق. منخفضة الفائدة
  .المنشآت والصناعات الصغيرة وبالغة الصغر

  :المصدر
Government of Bangladesh: Cyclone Sidr in Bangladesh: Damage, loss, and needs assessment for disaster 
recovery and reconstruction (Dhaka, Economic Relations Division, 2008). 

ويمكن أيضًا أن يكون لتدابير التكيف تأثيرات، غير متعمدة أحيانًا، على أسواق العمل آما يبينه مثال آخر  . ٢٢٢
وبدأ أرز األراضي الجافة، وهو المحصول األساسي في شمال شرق بنغالديش، يتحول إلى . ٤٢من بنغالديش

واستبدال أشجار المنجة ذات الجذور العميقة . بب قلة األمطار وعدم انتظامهامحصول غير قابل للحياة بس
ولكن سيتمثل التأثير على سوق العمل . مع وجود سوق جيدة للمنجة باألرز أمر ممكن تقنيًا وقابل للبقاء اقتصاديًا

لعمال الذين ال يملكون في الزراعة في المقاطعات التي يشكل فيها ا على اليد العاملةطلب الفي انكماش حاد في 
ومن المرجح . في المائة من مجموع اليد العاملة ٤١ ،أراضي والذين يكسبون قوتهم آمياومين في زراعة األرز

  .أن تفضي الزراعة الجديدة إلى الحرمان والهجرة إلى أماآن أخرى

وينبغي . سه والتكيف معهومن ثم ينبغي إجراء تقييمات منتظمة للعمالة والتأثير االجتماعي لتغير المناخ نف . ٢٢٣
وينبغي أن تتضمن البيانات المتعلقة بالمنشآت . جمع البيانات بشأن سوق العمل واألسر المعيشية والمنشآت

وثمة حاجة إلى بيانات العمالة بحسب القطاع ونوع الجنس . الموقع وقطاع النشاط واألصول وعدد الموظفين
وينبغي جمع المعلومات المتعلقة بدخل األسر المعيشية . مهاراتوالعمالة المنظمة وغير المنظمة ومستويات ال

وإنفاقها بحسب التقسيم الخمسي للدخل مع التفريق بين األسر المعيشية الحضرية والريفية، واألسر المعيشية 
المعيشية  انتماء األسرء، بحسب االنتماء اإلثني، مثًال التي يعيلها الذآور وتلك التي تعيلها اإلناث، وعند االقتضا

                               
  :انظر   ٤١

ILO: Cyclone Sidr: Preliminary assessment of the impact on decent employment and proposed recovery strategy, 
op. cit. 

  .FAO: Community based adaptation in action: A case study from Bangladesh (Rome, 2008):  انظر   ٤٢
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وإلى جانب المستوى، يمثل المصدر الرئيسي لدخل األسر . إلى الشعوب األصلية أو إلى غير الشعوب األصلية
المعيشية واألصول والمدخرات وآذلك انتماء األسر المعيشية إلى منظمات، عناصر هامة لتصميم استراتيجيات 

 .التكيف

  لمناخالمبادرات الوطنية بشأن التكيف مع تغير ا  ٣-٢-٣
وحتى مع . بالفعل تغير هام في المناخ ويسبب أضرارًا بالغة في االقتصادات وأسواق العمل يظهر بدأ . ٢٢٤

التخفيضات الجذرية في االنبعاثات حاليًا، سيستمر االحترار العالمي لقرون من الزمن بسبب جمود النظام 
لمنشآت وأماآن العمل والمجتمعات المحلية وبالتالي، سيكون التكيف مع تغير المناخ أساسيًا لحماية ا. المناخي

  . من تأثيراته السلبية

ويفيد  . وُوضعت مجموعة من تقديرات تكلفة التكيف باالستناد إلى مختلف الفرضيات والسيناريوهات . ٢٢٥
بأن تكاليف التكيف العالمية   ٢٠٠٧اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في عام  وفقتقدير سابق 

حاجة البلدان النامية إلى مبلغ  ، منها٢٠٣٠مليار دوالر أمريكي في السنة بحلول عام  ١٧١و ٤٩اوح بين تتر
إلى تقديرات  ٢٠١٠ووصلت دراسة أجراها البنك الدولي في عام . مليار دوالر أمريكي ٦٦و ٢٧يتراوح بين 
 ٢٠٥٠-٢٠١٠للفترة  كي حاليًامليار دوالر أمريكي في السنة بقيمة الدوالر األمري ١٠٠و ٧٥تتراوح بين 

ويعادل ذلك حجم المساعدة اإلنمائية التي تقدمها االقتصادات المتقدمة إلى البلدان . للبلدان النامية وحدها
  . ٤٤وتذهب تقديرات أخرى إلى أبعد من ذلك بكثير. ٤٣النامية

نوفمبر  /تشرين الثاني وفي. ومن بين استجابات البلدان السياسية الرئيسية برامج العمل الوطنية للتكيف . ٢٢٦
. وطنية للتكيفجميعها باستثناء بلد واحد، برامج عمل  ،بلدًا ٤٨، أعدت أقل البلدان نموًا البالغ عددها ٢٠١٢

وللعديد من االقتصادات الناشئة والمتقدمة مثل الصين والهند وآذلك ألمانيا والمملكة المتحدة برامج وطنية 
  :البرامج تعالج بشكل صريح أبعاد التكيف في العمالة مثل غير أّن قلة قليلة من هذه. للتكيف

إعادة تأهيل الهياآل األساسية الطبيعية وإدارة النظم البيئية مثل مستجمعات المياه والغابات وأحزمة  
 غابات المانغروف الساحلية للحد من انجراف التربة والفيضانات وشح المياه؛

 اء دفاعات بحرية أو منازل مقاِومة للعواصف؛اعتماد خيارات هندسية مثل زيادة بن 

 استراتيجيات الحد من المخاطر وإدارتها مثل نظم اإلنذار المبكر؛ 

 المتصاص الصدمات؛ إعانات الضمان االجتماعياالستفادة من  

 مالية مثل نظم التأمين؛  أدواتوضع  

م البيانات المتعلقة بالطقس والمناخ بناء قدرات المؤسسات والمجتمعات المحلية، بما في ذلك استخدا 
 . وتكييف الممارسات الزراعية والري أو جمع المياه

من قبيل التدريب وبناء القدرات " غير مادية"من تدابير  وتتعدد خيارات التكيف وُتصنَّف بدءًا . ٢٢٧
وتجمع . التحريج مثل الهياآل األساسية وإعادة" مادية"إلى تدابير  وصوًاللمؤسسات والمساعدة االجتماعية، وا

ويمكن لبرامج األشغال العامة أو . المبادرات الوطنية المصممة تصميمًا جيدًا بين هذين النوعين من التدابير
التي اسُتخدمت في الماضي على نطاق واسع في البرامج اإلنمائية التي ال تتعلق  ،برامج االستثمار آثيفة العمالة

وبإمكان . ة مرآز لنهج متكامل متعدد األوجه في التكيف مع تغير المناخبالضرورة بتغير المناخ أن تكون بمثاب
الطبقات الفقيرة  استضعافحسنًا وُصممت تصميمًا جيدًا، أن تساعد في الحد من  هذه البرامج، إذا ُوجهت توجيهًا

ادة القدرة ومن شأنها أيضًا زي. من السكان بإتاحة فرص عمالة من خالل اعتماد نهج محلي قائم على الموارد
لبناء مجتمعات محلية أآثر  على التكيف مع تغير المناخ وضمان نهج منخفض الكربون أو مبِطل ألثر الكربون

ويمكن أن يكون لهذه . مقاومة لتغير المناخ من خالل أنواع العمل الصحيحة واستخدام التكنولوجيات المناسبة
أصول مقاومة لتغير المناخ واالستفادة من الخدمات  البرامج أثر مضاعف على العمالة وأمن الدخل واستحداث

  .األساسية مثل الطاقة والمياه
                               

  : انظر   ٤٣
World Bank: The cost to developing countries of adapting to climate change: New methods and estimates, Global 
Report of the Economics of Adaptation to Climate Change Study, consultation draft (Washington, DC, 2010). 

  :انظر   ٤٤
M. Parry et al.: Assessing the costs of adaptation to climate change: A review of the UNFCCC and other recent 
estimates (London, IIED and Grantham Institute for Climate Change, 2009). 
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وال يخفض تجديد قاعدة الموارد الطبيعية وحمايتها المخاطر المناخية فحسب، بل يمكن أيضًا أن يحسن  . ٢٢٨
حسين إدارة وتسهم تدابير منع الفيضانات من قبيل تحويل مجرى مياه الفيضانات وت. إنتاجية الزراعة ودخلها

  .المياه في تحصين الهياآل األساسية المحلية من العوامل المناخية

وتربط برامج العمالة العامة واسعة النطاق مثل قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الريفية في  . ٢٢٩
مج شبكات وبرامج األشغال العامة الموسعة في جنوب أفريقيا وبرنا) ٢في الفصل  ٢-٢انظر اإلطار (الهند 

جميعها بين العمالة والحماية االجتماعية وتجديد الموارد الطبيعية ) ٦-٣انظر اإلطار (األمان المنتجة في إثيوبيا 
وتوضح هذه البرامج الدور األساسي لبرامج العمالة العامة آجزء من أرضيات الحماية االجتماعية . وحمايتها

لسكانية المعرضة للخطر على مواجهة تأثيرات تغير المناخ والطريقة التي يمكن أن تساعد بها الجماعات ا
  .رغم عدم تصورها على هذا النحو في مرحلة التصميم ،والتكيف معه بنجاح

  ٦- ٣اإلطار 
 برنامج شبكات األمان المنتجة في إثيوبيا

وخالل . يكون مميتًايتعرض ماليين السكان في المناطق الريفية في إثيوبيا لتفاعل بين الجفاف والفقر ُيحتمل أن 
مليون شخص، أي واحد من أصل آل خمسة إثيوبيين، يعتمدون على المعونة  ١٤، آان ٢٠٠٣فترة الجفاف في عام 

ويمثل برنامج شبكات األمان المنتجة في إثيوبيا محاولة جريئة للتصدي لتهديدات األمن الغذائي بسبب مناخ غير . الغذائية
وقد جرت العادة على تقديم معونة غذائية . غذائي جزءًا ال يتجزأ من الفقر في إثيوبياوُيشكل انعدام األمن ال. مضمون

ويستعيض برنامج شبكات األمان المنتجة عن هذا النموذج اإلنساني ببرنامج تحويل . مخصصة لمعالجة هذه المشكلة
غذائي يمكن التنبؤ به آنتيجة  دام أمنألشخاص الذين يواجهون انعوإذ يستهدف هذا البرنامج ا. اجتماعي قائم على العمالة

للفقر وليس لصدمات مؤقتة، فإنه يوفر عمالة مضمونة لمدة خمسة أيام في الشهر مقابل تحويالت غذائية أو نقدية تعادل 
ماليين شخص في عام  ٥وقد اتسع نطاق التغطية من . دوالرات أمريكية في الشهر لكل فرد من أفراد األسرة المعيشية ٤

وعلى خالف نموذج المعونة الغذائية، يمثل برنامج شبكات األمان المنتجة . ٢٠١٠ماليين بحلول عام  ٨لى إ ٢٠٠٥
ترتيبًا متعدد السنوات تموله الحكومة وجهات مانحة ويحّول أسلوب الدعم من معونة طارئة متفرقة إلى تحويالت للموارد 

  .أآثر قابلية للتنبؤ وإلى استثمار متواصل
  :المصادر

D.O. Gilligan, J. Hoddinott and A.S. Taffesse: “The impact of Ethiopia’s Productive Safety Net Programme and 
its linkages”, in Journal of Development Studies, Vol. 45 (2009), No. 10, pp. 1684–1706; R. Sabates-Wheeler 
and S. Devereux: “Cash transfers and high food prices: Explaining outcomes on Ethiopia’s Productive Safety 
Net Programme”, in Food Policy, Vol. 35 (2010), No. 4, pp. 274–285. 

ويمكن أن يكون التأمين بالغ الصغر والتمويل االجتماعي وسيلتين قيمتين لمواجهة المخاطر المناخية  . ٢٣٠
وقد ُوضعت نظم مالية مبتكرة لتعزيز المقاومة المالية لألسر المعيشية . يةومخاطر أخرى اقتصادية واجتماع
  .آسيا والمحيط الهادئ، في جملة مناطق أخرى إقليمالمتضررة بتغير المناخ في غانا و

وفي الفلبين، اختبرت منظمة العمل الدولية التأمين بالغ الصغر والتمويل آجزء من نهج متكامل لتخفيف  . ٢٣١
ي مشروع مشترك مع األمم المتحدة بشأن بناء مجتمعات محلية مزارعة قادرة على التكيف مع مخاطر المناخ ف

، "مشروع التكيف مع تغير المناخ"في سياق ما سمي و. تغير المناخ من خالل آليات مبتكرة لتحويل المخاطر
والذرة القابلين للتأثر  ُصمِّم نموذج للتمويل والتأمين ضد المخاطر على الصعيد المحلي لفائدة مزارعي األرز

وسهل نموذج مشروع التكيف مع تغير المناخ الحصول . بتغير المناخ في شمال شرق مينداناو، جنوبي الفلبين
على ائتمان لدعم إنتاج المحاصيل وسبل العيش البديلة وآذلك على تسهيالت في االدخارات والتأمين المنظم 

وسهل . بما في ذلك مجموعة التأمين القائم على مؤشر الطقس) ةعلى المحاصيل والحياة والصح(وغير المنظم 
مدرسة تدريب (المشروع أيضًا الوصول إلى الخدمات المنتجة، بما فيها التدريب على تكنولوجيا الزراعة 

واسُتكِمل التدريب التقني بتدريب على تنظيم المشاريع وتشجيع تعلم الشؤون . والمدخالت الزراعية) المزارعين
وآنتيجة لذلك، تمكنت هذه المجتمعات المحلية . لية والوصول إلى معلومات السوق وخدمات تنمية األعمالالما

من مواصلة إنتاجها رغم المخاطر المناخية، وتنويع مصادر دخلها وتعزيز قاعدة أصولها واتخاذ قرارات أآثر 
أسرة قد  ألف، آان حوالي ٢٠١١عام  وفي نهاية التجربة في. فعالية بشأن الزراعة على أساس مستويات الخطر

ويجري حاليًا توسيع نطاق . شارآت في مشروع التكيف مع تغير المناخ وحققت زيادة في الدخل الصافي
  .٤٥المشروع بموارد حكومية ودعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

                               
  .http://www.ilo.org/asia/whatwedo/projects/WCMS_189793/lang--en/index.htm:  انظر الموقع التالي   ٤٥
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ثلة لنهج التنمية المستدامة وبينما ُيعترف عمومًا بأن النهج المؤدية إلى تكيف ناجح مع تغير المناخ مما . ٢٣٢
على نطاق أوسع، فإن السياسات واالستراتيجيات القائمة مثل برامج العمل الوطنية للتكيف ما زالت ال تعير 

وتثبت . وما زال هناك انتشار للتدابير التكنوقراطية المنسقة تنسيقًا واهنًا. العمالة والدخل سوى اهتمام محدود
. بأنها فعالة ،أعاله ةالمذآورج حول الحماية االجتماعية وتعزيز العمالة مثل النُه ج المتكاملة المتمرآزةالنُه

من خالل ُنهج  تتكيففيمكنها في آن واحد أن تتحقق على نطاق واسع، آجزء من المخططات الوطنية، وأن 
وثيقًا  تباطًاآون تحديات التكيف مع تغير المناخ وفرصه ترتبط ار بحيث تراعيالتنمية االقتصادية المحلية 

ومن شأن مشارآة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية مشارآة أقوى في صياغة برامج العمل . بالموقع
م معلومات قيمة عن المجتمع وسوق العمل من أجل عملية ، أن تقدالوطنية للتكيف وما يتصل بها من برامج

 قطاع ز ملكية وصوتصنع القرار، ومن ثم تعزعملية  الجهات المعنية مباشرة بالتنفيذ في تضمالتخطيط، و
  . األعمال والعمال، وآذلك أوجه التآزر بين االستثمارات العامة والخاصة

  آثار توزيع الدخل السلبية الناجمة عن االفتقار إلى الطاقة  ٣- ٣
ل إلى تختلف الفئة الثالثة من التحديات التي تواجهها أسواق العمل واإلدماج االجتماعي بسبب االنتقا . ٢٣٣

في طبيعتها عن التحديات من الفئتين السابقتين؛ وتتعلق بتأثير السياسات البيئية الرامية إلى  ،اقتصادات مستدامة
ندرة الموارد على توزيع الدخل وأوجه اإلنفاق عند مختلف المجموعات  تزايدالحد من انبعاثات غازات الدفيئة و

ء بسبب الندرة أو تسعير انبعاثات غازات الدفيئة بفرض ضرائب وسيؤثر ارتفاع أسعار الطاقة، سوا. االجتماعية
غير  تأثيرًالتمويل االستثمار في الطاقة المتجددة أو إصالح دعم الطاقة الخضراء، على األسر المعيشية الفقيرة 

دلة هذا القسم األ فحصوي. ومن المرجح أن يفاقم ذلك مشكلة التفاوت في الدخل القائمة داخل البلدان. متناسب
على العالقة الموجودة بين دخل األسر المعيشية ونفقات الطاقة، ويستكشف الخيارات السياسية لتفادي آثار 

  . السياسات الرجعية غير المتعمدة

  نفقات الطاقة وتوزيع الدخل  ١-٣-٣
لطاقة في مشكلة االفتقار إلى ا ،من الممكن أن تفاقم السياسات البيئية التي ترفع األسعار على المستهلكين . ٢٣٤

ويتعذر على األسر المعيشية التي تفتقر إلى الطاقة تلبية احتياجاتها . البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء
وتمثل هذه . في المائة من دخلها اإلجمالي على الطاقة ١٠األساسية من الطاقة بالرغم من أنها تنفق أآثر من 
فعلى العموم، تنفق األسر المعيشية الفقيرة نسبة عالية من  :اقًااألسر المعيشية الحالة القصوى من نمط أوسع نط

ويؤآد هذه النتائج عدد من الدراسات . دخلها على الطاقة رغم أن استهالآها ضعيف ومستويات انبعاثاتها متدنية
من وفي مناطق آثيرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية وأجزاء . التي أجريت مؤخرًا على جميع القارات

أوروبا، تعادل نسبة الدخل الذي تنفقه األسر المعيشية الفقيرة على الطاقة ثالث مرات ما تنفقه األسر المعيشية 
  . ٤٦مرة ٢٠ بمقدار الميسورة، ومن الممكن أن تتضاعف هذه النسبة

 لألسر المعيشية ذات الدخل المنخفض دخل أقل مرونة من دخل األسر المعيشية وغالبًا ما يكون أيضًا . ٢٣٥
ويزداد األمر تفاقمًا بسبب االرتباط الوثيق بين أسعار الطاقة . ٤٧ذات الدخل المرتفع من حيث نفقات الطاقة

غيرها من السلع والخدمات األساسية مثل الغذاء والنقل اللذين ينفق عليهما الفقراء نسبة من دخلهم أآبر أسعار و
لي، ال تتمتع أغلبية األسر المعيشية الفقيرة سوى بمرونة وبالتا). ١انظر الفصل (مما ينفقونه مباشرة على الطاقة 

قليلة في الميزانية، ويمكن أن يكون ألي ارتفاع في األسعار أو تغيير في سياسات الطاقة تأثير مباشر عليها، 
  .٤٨مجبرًا إياها على االختيار بين مدفوعات الطاقة والسلع األساسية

لتوزيعية عند النظر في سياسات انتقال بيئية من قبيل إلغاء ومن الضروري إذن مراعاة هذه التأثيرات ا . ٢٣٦
وباإلضافة إلى تسهيل وصول أفقر األسر المعيشية . مساعدات الطاقة أو فرض ضرائب على الطاقة والكربون

                               
  :حسب البلد، انظربمزيد من التفاصيل حول النتائج لل   ٤٦

ILO and IILS: Working towards sustainable development, Ch. 1. 
  :انظر   ٤٧

T. Jamasb and H. Meier: Energy spending and vulnerable households, EPRG Working Paper 1101, Cambridge 
Working Paper in Economics 1109, Faculty of Economics (University of Cambridge, 2010). 

  :انظر   ٤٨
Sustain Labour Foundation: Developing renewables – Renewing development: Towards clean, safe and fair 
energy (Madrid, 2008). 
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، ثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير لتخفيف العبء غير المتناسب ٢إلى خدمات الطاقة الجيدة، آما نوقش في الفصل 
  . له األسر المعيشية الفقيرة بالفعل واألثر الرجعي لتوزيع الدخل على نطاق واسعالذي تحم

  التعويض عن تأثير أسعار الطاقة المرتفعة  ٢-٣-٣
غالبًا ما يكون لنظم االتجار بالكربون وتعريفات اإلمداد بالطاقة المتجددة المفروضة على مستهلكي  . ٢٣٧

ويرآز االتجار باالنبعاثات . ون المفروضة على نطاق واسعالكهرباء آثار رجعية أشد وطأة من ضرائب الكرب
وتخصَّص لكبار المستخِدمين الصناعيين بدالت . على مصادر االنبعاثات الثابتة الكبيرة وبخاصة محطات الطاقة

العبء  ، مما يؤدي إلى إلقاءاالنبعاثات وُيعفون في معظم األحيان من تمويل تعريفات اإلمداد بالطاقة المتجددة
  .على آاهل األسر المعيشية والمنشآت الصغيرة

ونظرًا إلى أّن االستخدام المنزلي يتنوع تنوعًا آبيرًا بين مختلف الفئات والمواقع، فإن التعويض عن هذا  . ٢٣٨
وبينما يمكن مبدئيًا أن تعوض برامج التحويالت النقدية مثًال . ليس واضحًاتدابير مالية  اعتماداألثر من خالل 

حتى و. آامًال عن ارتفاع أسعار الطاقة ت، فإن من غير المرجح أن تقدم هذه التحويالت تعويضًاهذه الزيادا
في المملكة المتحدة، سيسبب االستخدام األآثر تدرجًا لإليرادات المتأتية من ضرائب الكربون لحماية الفقراء 

ؤآد ضرورة اإلمعان في رسم وهذا ي. خسارة لعدد من األسر المعيشية ذات الدخل المنخفض يصل إلى الثلث
السياسات الرامية إلى معالجة آثار أسعار الطاقة المرتفعة من خالل اتخاذ مجموعة منسقة من التدابير السياسية 

االجتماعي  الضمانالتي يمكن أن تشمل برامج تحويل مدمجة في أرضيات الحماية االجتماعية الوطنية ونظم 
  .على نطاق أوسع

 ٤-٣ويبين الشكل . البدائل الممكنة المدروسة في حالة المملكة المتحدة ٤٩ويستحضر غوغ وآخرون . ٢٣٩
أسعار الطاقة التي آانت تدفعها األسر المعيشية من ذي قبل والتأثير المتوقع لسياسات تسعير الكربون الرامية 

  .إلى خفض مستويات انبعاثات غازات الدفيئة، وهي أعالها لفئة الدخل األدنى

  ٢٠١١الطاقة بوجود تسعير الكربون وعدمه بحسب فئة دخل األسر المعيشية، المملكة المتحدة،  نفقات  :٤-٣الشكل 

 
  .Gough et al.: The distribution of total greenhouse gas emissions by household in the UK, op. cit  :ردالمص

                               
  : انظر   ٤٩

Gough et al.: The distribution of total greenhouse gas emissions by households in the UK, and some implications 
for social policy, Centre for Analysis of Social Exclusion (London, London School of Economics, 2011). 
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المعيشية ذات الدخل المنخفض للحد من هذا األثر، يمكن استخدام مؤشرات األسعار الخاصة باألسر و . ٢٤٠
ومن شأن تسعير تفاضلي للطاقة بتكلفة منخفضة لمستوى استهالك أساسي، مع . لمعايرة مدفوعات التحويالت

فرض تعريفات تتزايد بشكل حاد لالستخدام اإلضافي، أن يسفر عن أثر توزيعي إيجابي ولكنه سيدل على ابتعاد 
ترح الذي يذهب إلى أبعد مدى في وضع ميزانية شخصية للكربون، ويتمثل المق. عن التسعيرة الحالية جذري

  .وهو مقترح سيكون تنفيذه معقدًا

االجتماعي  وفي غياب آليات تعويضية قابلة للتطبيق بسهولة، ُينظر عمومًا إلى توسيع جذري لالستثمار . ٢٤١
ت إلى هذه االستثمارات وقد دع. في الهياآل األساسية للسكن والنقل على أنه عنصر مكمل أساسياإليكولوجي 

، أي طريقة فعالة "صفقة بيئية جديدة"وجهات أخرى بوصفها  ٥٠جهات من بينها برنامج األمم المتحدة للبيئة
  .لمواجهة األزمة المالية واالقتصادية مع المضي قدمًا باألهداف اإلنمائية المستدامة في الوقت نفسه

عالية في السكن االجتماعي وتوسع نطاق النقل العام وبدأت بلدان عديدة تشجع على استخدام الطاقة بف . ٢٤٢
الذي يدمج مسخنات الماء  ،وتتضح فوائد ذلك من مثال برنامج السكن االجتماعي في البرازيل. بتكلفة معقولة

في المائة،  ٤٠حيث تنخفض فواتير آهرباء األسر المعيشية المستفيدة بنسبة  ،)٧-٣انظر اإلطار (الشمسية 
هرباء الوطنية على نفسها اإلمداد بالطاقة باهظة الثمن في أوقات الذروة، وتضيف أسواق العمل وتوفر شبكة الك
وفي حين يمثل استخدام مسخنات الماء الشمسية طريقة فعالة ودائمة لمعالجة . وظيفة ١٨٠٠٠ما ال يقل عن 

العبء  تًا طويًال قبل أن يخّفقمشكلة االفتقار إلى الطاقة من جذورها، فإن تنمية الهياآل األساسية ستستغرق و
  .األسر المعيشية الفقيرة عن آاهل

  ٧- ٣اإلطار 
  "حياتي منزلي،"برنامج : البرازيل

بميزانية  ٢٠٠٩مارس / ُأطِلق هذا البرنامج للسكن االجتماعي، الذي جاء لتعويض نقص هائل في السكن، في آذار
وُصمِّم لبناء مليون بيت لألسر منخفضة الدخل بحلول ) أمريكيمليار دوالر  ١٨(مليار ريال برازيلي  ٣٤أولية قدرها 

/ وتيرة النمو، في آذار لتسريعوُأعلن عن المرحلة الثانية من البرنامج، المدمجة في البرنامج الحكومي . ٢٠١١نهاية عام 
، التزم ٢٠١٤-٢٠١١للفترة ) مليار دوالر أمريكي ١٥٣(مليار ريال برازيلي  ٢٧٨وبميزانية قدرها . ٢٠١٠مارس 

في المدن  لألجر األدنى الحدوستتلقى األسر التي ال يزيد دخلها على ثالثة أضعاف . بيت إضافي البرنامج ببناء مليوني
وُيضمن . رياالت برازيلية ١٠مساعدات تحدد معدل السداد الشهري بحوالي  ،نسمة ١٠٠٠٠٠التي يفوق عدد سكانها 

 ٢٠ألجر أال تتجاوز مدفوعاتها الشهرية من الرهن العقاري ل الحد األدنى عافلألسر التي تكسب من ثالثة إلى ستة أض
  .في المائة من دخلها

ويجب أن تستوفي المنازل المبنية في إطار البرنامج مجموعة من المتطلبات البيئية، بما فيها استجماع مياه األمطار 
المنازل في النصف الجنوبي من البرازيل في  وأصبحت مسخنات الماء الشمسية إلزامية في. واستخدام خشب معتمد

مليون متر  ١٫١وقدرت الرابطة الصناعية أبرافا زيادة مساحة مجمعات الطاقة الشمسية  بحوالي . ٢٠١٠أواخر عام 
 ٧٠٠٠٠٠التي لم تبلغ سوى  ٢٠٠٨، متجاوزة بذلك مجموعة المساحة المرآبة في البلد في عام ٢٠١١مربع في عام 

التي نصحت الحكومة البرازيلية بإدراج مجمعات الطاقة (، توقعت منظمة العمل الدولية ٢٠٠٩عام وفي . متر مربع
منزل سُيبنى في نهاية األمر مجهزًا بمسخنات شمسية، وأن بإمكان  ٥٠٠٠٠٠أن حوالي ) الشمسية في برنامج بيتي حياتي

وتوقعت منظمة العمل الدولية أيضًا . في المائة ٤٠أصحاب المنازل أن يتوقعوا انخفاضًا في فواتيرهم الكهربائية بنسبة 
وفي عام . الطاقة الشمسية تجهيزات وظيفة إضافية في صناعة ترآيب ١٨٠٠٠أن من الممكن استحداث ما يناهز 

وحدة سكنية مجهزة بمسخنات الماء  ٤٣٣٠٠، مول مصرف الرهائن العقارية آايكسا المملوك للحكومة ما يناهز ٢٠١٠
حياتي  منزلي،الطاقة الشمسية العاملون في إطار برنامج  تجهيزات ترط مصرف آايكسا أن يكون مرآبوويش. الشمسية

  .معتمدين بموجب عالمة الجودة آواليسول
  :المصادر

ECLAC and ILO: The employment situation in Latin America and the Caribbean, op. cit.; H. Loudiyi: Brazil 
announces phase two of the Growth Acceleration Program, Growth and Crisis Blog (Washington, DC, World 
Bank, 2010), available at: http://blogs.worldbank.org/growth/node/8715; C.F. Café: Brazil: How the “My Home 
My Life” programme can help the solar water heater sector (Global Solar Thermal Energy Council, 2009); C.F. 
Café: Brazil: My Home My Life programme requires Qualisol certified installers (Global Solar Thermal Energy 
Council, 2010); C.F. Café: Brazil: Low-income multi-family house with individual solar water heaters and gas 
back-up, op. cit.; F. Cardoso: Brazil: New requirements for solar installations on social housing (Global Solar 
Thermal Energy Council, 2011). See http://www.solarthermalworld.org.   

                               
  .UNEP: Global green new deal: An update for the G20 Pittsburgh Summit (Nairobi, 2009):  انظر   ٥٠
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قراء، أو لتمكينهم ببساطة من االستفادة على الف ئًاومن بين السبل األخرى لمعالجة نفقات الطاقة األآثر عب . ٢٤٣
فالتعاونيات تسمح للمجتمعات المحلية بملكية الطاقة والتحكم فيها، . من الطاقة العصرية، تكوين تعاونيات للطاقة

وباستناد التعاونيات إلى مبدأ االستدامة . في حين يسمح إعطاء األولوية لتقديم الخدمات باالحتفاظ بأسعار متدنية
المجتمع المحلي آأحد مبادئها األساسية، فإنها آذلك تمنح األعضاء صوتًا وتدخل في حوار بشأن سياسات لفائدة 

  ).٨- ٣انظر اإلطار (ا يسهل على المجتمع المحلي ملكية الطاقة وإنتاجها وتوزيعها مالطاقة، م

  ٨- ٣اإلطار 
 التعاونيات بوصفها مقدمًا لخدمات الطاقة النظيفة بتكلفة معقولة

، في الواليات المتحدة مثًال، عن مسؤولة فهي. ت التعاونيات عادة في بعض البلدان دورًا رئيسيًا في توريد الطاقةأد
وفي األرجنتين، . والية ٤٧مليون شخص في  ٤٢ بزهاءفي المائة من مجموع الكهرباء الموزعة وتخدم ما ُيقدر  ١١

في عام  Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia (SCPL)ُأسِّست شرآة 
عندما اشترت مجموعة من منظمي المشاريع  ،لتوفير الطاقة بتكلفة أآثر انخفاضًا من تكلفة المصلحة االحتكارية ١٩٣٣

في وقت الحق خدمات توليد الطاقة  SCPLوأضافت شرآة . والمواطنين النشطين اجتماعيًا امتياز توزيع الكهرباء
ووسعت التعاونية أنشطتها لتشمل خدمات الهاتف واإلمداد بالماء الصالح . ة التي أدت إلى تنمية المنطقةوأنشأت الشبك

عامل وتملك أآبر  ٦٠٠حاليًا أآثر من  SCPLوتوظف شرآة . للشرب وخدمات الصرف الصحي والنفاذ إلى اإلنترنت
  .في المائة من مجموع إنتاجها للطاقة ١٧ويمثل توليد الطاقة النظيفة . مجمع للطاقة الريحية في األرجنتين

، وهي أآبر تعاونية للطاقة في البلد إذ تضم )ألمانيا(ومن بين األمثلة الحديثة األخرى تعاونية غرين بيس للطاقة 
في  ١٠٠وُأسِّست التعاونية لتوفير ). زبون تجاري ٧٠٠٠بما في ذلك (زبون  ١٠٠٠٠٠عضو ولديها أآثر من  ٢٢٠٠٠

اقة المتجددة بأسعار معقولة عن طريق محطات وعنفات ريحية ومصانع فلطائية ضوئية فضًال عن الطاقة المائة من الط
  .مليون يورو ٨٤وظيفة مباشرة بعدما بلغت مبيعاتها  ٨٠واستحدثت التعاونية . المائية

ويد المناطق الريفية واستلهامًا لتجربة تزويد المناطق الريفية بالكهرباء في الواليات المتحدة، ُأنشئ برنامج تز
، شمل برنامج ٢٠٠٨وفي عام . بالكهرباء في بنغالديش في أواخر السبعينات إلتاحة الكهرباء خارج المناطق الحضرية

 ١٦٠٠٠تعاونية ريفية للطاقة تولد الطاقة وتوزعها وتستخدم حوالي  ٧٠تزويد المناطق الريفية بالكهرباء ما يناهز 
وهي اآلن تصل  ،آيلومترات من خطوط التوزيع ٢١٩٠٠٦مج مدهشة إذ تم ترآيب وآانت نتائج هذا البرنا. شخص
شخص من االستفادة من الكهرباء في المناطق مليون  ٣٠ا يمّكن حوالي مقرية بشبكة الكهرباء، م ٤٧٦٥٠حوالي 
 .الريفية

المتبعة لتشجيع  وموجز القول إن األسعار المرتفعة للطاقة والموارد، الناتجة عن الندرة أو السياسات . ٢٤٤
فعالية الطاقة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ستسفر في غالب األحيان عن تأثيرات رجعية شديدة على توزيع 
الدخل، ولكن يمكن تقييم هذا األثر وتخفيف حدته بتعويض األسر المعيشية الفقيرة من خالل تحويالت أو هياآل 

الحماية االجتماعية القائمة وينبغي استكمالها بتعزيز إمكانية ويمكن ربط التحويالت ببرامج . تعريفية مكيفة
  .استفادة الفئات منخفضة الدخل من السكن والنقل الفعالين من حيث الطاقة
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 ٤الفصل 

تقوم به السياسات الفعالة ونطاق دور داعم 
  منظمة العمل الدولية

وثمة فرص هامة لخلق المزيد من  .ثالثة مجاالت للفرص وثالثة مجاالت للتحديات ٣و ٢حدد الفصالن  . ٢٤٥
بالنسبة إلى االقتصاد  في العمالةالوظائف، وال سيما في قطاعات النمو األخضر، مع تحقيق مكاسب صافية 

الرتقاء بالعدد الكبير من الوظائف الموجودة، سعيًا إلى جعلها أآثر إنتاجية وأآثر استدامة بيئيًا لآكل؛ وفرص 
ر؛ وفرص لتعزيز اإلدماج االجتماعي من خالل الحصول على الطاقة النظيفة مع منافع هائلة للحد من الفق

 .والحديثة

وتتمخض التحديات عن التغيير الهيكلي المرتبط باالنتقال إلى أنماط إنتاج واستهالك أآثر استدامة؛ وعن  . ٢٤٦
مناخ؛ وعن األضرار الكبيرة والمتنامية أصًال التي تصيب المنشآت والوظائف وسبل العيش بسبب تغير ال

  .ضرورة تخفيف احتمال تدهور توزيع الدخل نظرًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة

ناجحة أن السياسات المتسقة التي تتضمن األبعاد الثالثة للتنمية السياسية الهج ُنالوتبين األمثلة عن  . ٢٤٧
ماية االجتماعية وحقوق المستدامة والتي تستخدم الطبيعة المتالزمة وذات الطابع التكميلي للعمالة المنتجة والح

إلى  هي السياسات األآثر فعالية لضمان انتقال سلس وعادل يغتنم الفرص ويقلص ،العمل والحوار االجتماعي
عملية التحول  غمار متزايدة العدد بلدان تخوضو. التكاليف االجتماعية واالقتصادية المتعلقة بالتحديات أدنى حد

  .خلق فرص عمل الئق في العمليةل اتمكانياإلاغتنام  تسعى إلىإلى اقتصادات أآثر استدامة بيئيًا و

 منظمة العمل الدولية تقدم فيهاويمثل هذا الفصل توليفًا ألهم المبادرات الوطنية والدولية التي تشكل فرصًا  . ٢٤٨
 نظرة عامة موجزة عن الوضع الراهن للدعم التطبيقي الذي تقدمه منظمة العمل الدولية في يعرض، ومساهماتها

. سبيل تعزيز العمل الالئق في التحول إلى اقتصادات أآثر مؤاتاة للبيئة، باعتباره نقطة انطالق للعمل المستقبلي
عن الفصول السابقة ويشدد على إطار مفاهيمي لمساهمة عالم العمل  المنبثقةثم يوجز الفصل الدروس السياسية 
  .في استدامة بيئية آأساس للمناقشة

  مية إلى تعزيز االستدامة البيئية المبادرات الرا  ١- ٤
  والعمل الالئق

 المبادرات الوطنية  ١-١-٤
إلى تحقيق االستدامة البيئية، غالبًا مع تحقيق االقتصاد  ًاسعى عدد متزايد من الحكومات الوطنية جاهدي . ٢٤٩

. المن منظمات أصحاب العمل ونقابات العم متزايدمع دعم افق ربالتاألخضر ومبادرات النمو األخضر، و
بلدان على جميع مستويات التنمية في مختلف  اتخذتهالمحة عامة عن مبادرات مختارة  ١- ٤ويقدم الجدول 
 ر من المبادرات التي تراعي صراحةوالكثير من هذه المبادرات حديثة العهد، ومنها عدد آبي. أرجاء العالم

وتنمية المنشآت والحماية  مسائل الوظائف والمهارات الوظائف الخضراء أو تتناول صراحةسياسات 
 .التحوالت العادلةو االجتماعياالجتماعية واإلدماج 

  



ILC
.102/V

  
70

  

 

 

ضراء
ف الخ

التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائ
 

  قتصاد األخضر أو النمو األخضرالستدامة البيئية أو االلالمبادرات الوطنية   :١-٤الجدول 

أمثلة عن االقتصاد األخضر أو مبادرات النمو األخضر البلد

باعتبارهما هدفين من األهداف " بناء رأس مال اجتماعي"و" تعزيز البنية األساسية المادية والمحافظة على البيئة - ر ضخبناء اقتصاد أ" ٢٠٢٥- ٢٠٠٦ة للفترة تتضمن الخطة االستراتيجية الوطني بربادوس
للقوى العاملة لتحقيق العمل حديث وتآزري بدعم من إطار تخطيط  وتحتوي الخطة على استراتيجيات لخلق مشاريع أعمال جديدة وتوسيع المنشآت الموجودة على أساس مستدام،. االستراتيجية الستة

 .الالئق وخلق وظائف جيدة

مجال  عامل في ٢٥٠٠٠٠ المنظمة علىاء السمة ضفوإ )Bolsa Verde(الفرص الخضراء، بما فيها اإلسكان االجتماعي ومنح حماية البيئة ) ٢٠١١(تجسد االستراتيجية الوطنية الستئصال الفقر  البرازيل
 .٢٠١٠إعادة التدوير في إطار السياسة الوطنية للنفايات الصلبة المشرعة قانونًا في عام 

على األجل  ،ئيةإلى المساعدة على حفز االقتصاد وإنقاذ الوظائف واستحداثها وحماية الفئات المستضعفة وتحسين االستدامة البي) ٢٠١٠(ترمي خريطة الطريق الوطنية المعنية بالنمو األخضر  آمبوديا
لوظائف الخضراء والالئقة بهدف تعزيز ا من أجل سيًا للنمو االقتصادي المستدام، بما في ذلك تقديم التدريبأساوتقر باالستثمار في رأس المال البشري باعتباره شرطًا مسبقًا ). أعوام ٥- ٢(القصير 

 .رأس المال البشري في آمبوديا رصيداالقتصاد وتحسين " يرخضت"

مليار  ٤٦٨وثمة خطط الستثمار . االقتصاد والحد من الفوارق االجتماعية وحماية البيئة، باعتبارها مواضيع أساسية إلىإعادة التوازن ) ٢٠١٥-٢٠١١(سنوات الة يساتحدد الخطة الثانية عشرة خم صينال
منشأة ومؤسسة  ٣٥٠٠٠ويستخدم ما يقدر بحوالي . التكنولوجيات النظيفة والطاقة المتجددةومها اإعادة استخددوالر أمريكي في تخضير قطاعات اقتصادية أساسية، وال سيما إعادة تدور النفايات و

 .والمهارات من أجل الوظائف الخضراء بالعمالةسياسات متعلقة  يجري إعدادو. ماليين عامل ٣عاملة في مجال حماية البيئة والصناعات ذات الصلة 

أساسية تتضمن العمالة والتعليم والبحوث واالبتكار واإلدماج االجتماعي والحد من الفقر  غايات، وهي استراتيجية أوروبية للنمو الحكيم والمستدام والشامل، )٢٠٢٠ - ٢٠١٠( ٢٠٢٠روبا تحدد أواالتحاد األوروبي
 ٢٠نسبة باستخدام مع تلبية هدف االتحاد األوروبي المتمثل بالترافق عامًا  ٦٤ -٢٠بالغة أعمارهم من السكان ال في المائة ٧٥ينبغي توظيف : وتتضمن أهداف العمالة ما يلي. الطاقة/ ومسائل المناخ
 .أآثر من مليون وظيفة جديدةإلى استحداث  ٢٠٢٠بحلول عام  الكفاءة في استعمال الطاقة فيفي المائة  ٢٠نسبة  تحقيقالطاقة المتجددة؛ وستؤدي تلبية هدف  مصادر في المائة من

، تشجع مبادرة االقتصاد األخضر مقاوم لتغير المناخفي اقتصاد أخضر  ٢٠٢٥متوسط بحلول عام الدخل ال مرآز إلى تحقيق ًاسعي): ٢٠٢٥ - ٢٠١١(جهة تغير المناخ مبادرة االقتصاد األخضر لموا بياإثيو
إعادة التشجير وإدارة / تشجيرالق العمالة في إنتاج ذي قيمة مضافة عالية وإنتاج مواقد الغاز الفعالة إنتاجًا محليًا ولمواجهة تغير المناخ أهدافًا اجتماعية اقتصادية من قبيل التنمية الريفية والصحة وخل

 .األحراج والمواشي، وال سيما الدواجن والعمالة الريفية

أآثر من  دثتحواست مليار دوالر أمريكي لدعم التدابير الخضراء ٦٠٠، خصص أآثر من )٢٠٢٠ - ٢٠٠٩) (المائدة المستديرة المعنية بالبيئة( Grenelle de l’Environnement اتفاق بموجب فرنسا
 .وظيفة مباشرة إلى اآلن ٣٠٠٠٠٠

في تعمال الطاقة؛ زيادة مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الكفاءة في اس ٢٠٢٠عن الطاقة النووية بحلول عام تدريجيًا االستغناء : في ما يلي ٢٠١١لعام  (Energiewende) تتمثل أهداف سياسة الطاقة ألمانيا
عامل  ٣٠٠٠٠٠عامل في مجال الطاقة المتجددة و ٣٠٠٠٠٠وُيستخدم أآثر من . ٢٠٢٠ عام بحلول في المائة ٣٥إلى ما ال يقل عن  ٢٠١٠في عام  في المائة ١٧من االستهالك الكهربائي اإلجمالي 

 .ةقالطا تخدامفي اس آخر في مجال بناء المباني ذات الكفاءة

أساسية " مهمات وطنية"وتحدد الخطة ثماني . تغير المناخ على السياسات والبرامج الموجودة والمستقبلية الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها بشأنالعمل الوطنية  ةتشدد خط الهند
 .٢٠١٧تى عام تتضمن الطاقة الشمسية والزراعة والمياه والسكن، وهي سارية ح

أآثر من بالفائدة على ادع، األمر الذي غاندي الوطني لضمان العمالة الريفية مهمات عدة من خالل برنامج أشغال عامة واسع موجه معظمه تقريبًا نحو حماية البيئة والحفاظ عليها المهاتمايدعم قانون  
 .٢٠١١- ٢٠١٠في الفترة معيشية مليون أسرة  ٥٥

ومؤاتية للنمو، تعهدت إندونيسيا طوعًا  للوظائفالقائمة على استراتيجية ثالثية المسار تكون مؤاتية للفقراء ومؤاتية و) ٢٠٠٧(العمل الوطنية اإلندونيسية المعنية بمواجهة تغير المناخ  ةخالل خطمن  إندونيسيا
الوظائف  تشملقطاعية معنية بتغير المناخ،  خريطة طريقواستحدثت . ، وذلك بدعم دولي٢٠٢٠بحلول  في المائة ٤١، وما يصل إلى نسبة في المائة ٢٦بتخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 

ن آثار تغير تتضمن خطة عمل وطنية بشأن التخفيف م في حين، )٢٠١٤ -٢٠١٠(تغير المناخ في الخطة الوطنية اإلندونيسية للتنمية على األجل المتوسط  مسألة إدراجوالمهارات الخضراء، بهدف 
 .آثار تغير المناخ التخفيف منسياسات واستراتيجيات وبرامج ترمي إلى  ،المناخ والتكيف معها في األشغال العامة
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ت الفعالة ونطاق دور داعم تقوم به منظمة
السياسا

 
العمل الدولية

أمثلة عن االقتصاد األخضر أو مبادرات النمو األخضر البلد

ويتضمن تعزيز . ال التكنولوجيات الخضراءاإلصالحات االقتصادية التي ُيتوقع أن تسهل نمو قطاعات صناعية جديدة، وال سيما في مج منبرنامجًا ) ٢٠١٥-٢٠١١(تحدد خطة ماليزيا العاشرة  ماليزيا
 .ويجري إعداد تقييم إلمكانات العمالة. المنشآت

ت وأدرج. والعمالة نصافالطاقة والتعليم والبيئة واإل: بشأن التنمية المستدامة خمسة مواضيع مهمة، أال وهي) ٢٠٢٨- ٢٠٠٨( Maurice Ile Durable (MID) تتضمن الرؤية طويلة األجل موريشيوس
 .المؤسسات الحكومية ومنظمات أصحاب العمل مسائل الوظائف والمهارات والمنشآت الخضراء في استراتيجياتها

-٢٠٠٩(تغير المناخ  اجهةخاص لمووحدد برنامج . ٢٠١٢آأحد أولوياتها في رئاستها مجموعة العشرين في عام " تعزيز التنمية المستدامة والنمو األخضر ومكافحة تغير المناخ"وضعت المكسيك  المكسيك
براد ووحدة مكيفة للهواء  من برامج الستبدال قرابة مليوني ، بدعم٢٠٠٠بالمقارنة مع عام  ٢٠٥٠بحلول عام  في المائة ٥٠هدفًا لخفض االنبعاثات الوطنية من غازات الدفيئة بنسبة ) ٢٠١٢

وهو برنامج يرمي إلى تحسين القدرة التنافسية لسالسل القيم والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل  -  ية للقدرة التنافسيةقيادة المكسيك البيئ آان من شأن برنامجو. ومصباح آهربائي غير فعال
. وظيفة دائمة ٥٧٥٨وخلق ) يمليون دوالر أمريك ٧٠أآثر من (مليون بيسو مكسيكي  ٩٢٣، مما أدى إلى ادخارات سنوية بلغت ٢٠١٠مشروعًا بحلول عام  ٦٥١بالفائدة على  ، أن عادإدارة بيئية

 .ويجري تقييم شامل لالقتصاد األخضر والوظائف الخضراء وتحديد مؤشرات لدعم سياسات النمو األخضر

مع دعم النمو االقتصادي وخلق  فقبالترا ،٢٠٢٠ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول  ٢٠٠٠ردات المغرب من الطاقة بواسطة توليد وا إلى خفض) ٢٠٢٠- ٢٠٠٩(ترمي خطة الطاقة الشمسية  المغرب
 .صناعي لتكنولوجيات الطاقة الشمسية المرآزة إدماج تحقيق إلىالعمالة؛ آما ترمي 

وترمي األنشطة . يتعلق بالمناخالعمالة المنتجة وفرص آسب العيش في صناعات وخدمات ذآية فيما  زيادةبشأن  ةمحدد نتيجة) ٢٠٢٨- ٢٠١١(تتضمن خطة العمل الوطنية المعنية بتغير المناخ  نالفلبي
عمالة الخضراء واإلفادة عنها؛ استعراض تطوير وتحسين تطابق مهارات القوة العاملة تلبية لطلب الصناعة الذآية فيما يتعلق بالمناخ؛ تطوير نظام لرصد خلق الوظائف الخضراء وال :المبرمجة إلى

 .تغير المناخب المتأثرةة في المناطق الريفية والمناطق عيش مستدام تحقيقًا لسبلاستحداث آليات تمويل مبتكرة و

 تدعمو ٢٠١٣وظيفة خضراء بحلول عام  ٨١٠٠٠٠حوالي  ،)٢٠١٣- ٢٠٠٩(للنمو األخضر  الخماسيةخطة الاالستراتيجية الوطنية وو "النمو األخضر: سبيل مستقبلنا"خطط  من المتوقع أن تولدجمهورية آوريا
 .اد الكوري في مجال تكنولوجيات تخفف االعتماد على الطاقة وتعزز مواجهة تغير المناخ وتروج لمسار نمو منخفض الكربونالقدرة التنافسية لالقتص

مسار النمو  المندرجة فيره أحد االتفاقات الذي اعتمد باعتبا) ٢٠١١(والمجتمع المحلي على اتفاق االقتصاد األخضر  منظمات العمالو العملوقع ممثلون عن حكومة جنوب أفريقيا وعن أصحاب  جنوب أفريقيا
في االقتصاد األخضر واألنشطة ٢٠٢٠وظيفة بحلول عام  ٣٠٠٠٠٠ويحدد االتفاق هدف خلق ما ال يقل عن . ٢٠١١نوفمبر  /الجديد لجنوب أفريقيا، وذلك في برلمان جنوب أفريقيا في تشرين الثاني

 .لتصنيع والكفاءة في استعمال الطاقة وإعادة التدوير والنقل وتوليد الطاقةبما فيها في مجاالت ا ،التي تجعل االقتصاد أخضر

قطاعات أساسية من االقتصاد، من ضمنها القطاعات التي تملك قدرات على خلق وظائف  ،٢٠١٢أآتوبر  /في تشرين األول المعتمدة ،تشمل السياسة الوطنية المعنية بالموارد البشرية والعمالة سري النكا
 .وسيقدم الدعم التقني والمالي ألصحاب المشاريع بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل استكشاف فرص أعمال خضراء. اءخضر

ير وإعادة تصدير المنتجات والتكنولوجيات الخضراء من خالل ، إلى وضع البلد في صميم عملية تصد)٢٠٢١- ٢٠١٢" (اقتصاد أخضر للتنمية المستدامة"ترمي مبادرة وطنية طويلة األجل، ُتدعى المتحدةالعربية اإلمارات 
 .برامج وسياسات في مجاالت الطاقة والزراعة واالستثمار والنقل المستدام والبناء

الكربون عن طريق خلق مشاريع وفرص  منخفضاقتصاد نحو الضروري إلى إجراء التحول  ،)٢٠٢٠- ٢٠٠٩(استراتيجية وطنية بشأن المناخ والطاقة : خطة االنتقال إلى الكربون المنخفض ترميالمملكة المتحدة
 .١٩٩٠بالمقارنة مع المستويات المسجلة في عام  ٢٠٢٠بحلول عام في االنبعاثات  في المائة ٣٤تحقيق انخفاض يبلغ إلى الطاقة المتجددة والبناء، وآثيرة منها  في مجاالت  جديدة عمالة

قانون الوظائف الخضراء الذي ينص على تدريب  استنادًا إلىمليار دوالر أمريكي لالستثمارات الخضراء،  ١٠٠ما يصل إلى مبلغ ) ٢٠٠٩(األمريكي لالنتعاش وإعادة االستثمار  خصص القانونالواليات المتحدة
 .تدامالعمال وأصحاب المشاريع في القطاعات الخضراء، مثل آفاءة استعمال الطاقة والطاقات المتجددة والبناء المس
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  المبادرات الدولية  ٢-١-٤
، أطلقت وآاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى مجموعة من ٢٠+في سياق مؤتمر ريو  . ٢٥٠

وتهدف هذه . اقتصاد أخضر إلقامةالمبادرات الرامية إلى دعم تزايد االهتمام العالمي في اغتنام الفرص 
مؤشرات المنهجيات والمفاهيم والل توليد األدلة وصياغة إلى سد الفجوات في المعارف من خال اتالمبادر

في  المعنيةجهات المبادرات خدمات استشارية وبناء القدرات، وتشرك عدة وتقدم . وتحديد أفضل الممارسات
ولكن ال . اقتصاد أآثر اخضرارًا من أجلباإلضافة إلى ذلك، ُتبذل جهود لزيادة الموارد المالية . حوارات سياسية

 .المبادرات هذه وفي ما يلي موجز ألهم. من هذه المبادراتقليلة العمالَة واألبعاد االجتماعية إال قلة  تراعي

  تقاسم المعارف
من  ٢٠١١تقريره التاريخي بشأن االقتصاد األخضر لعام  أعمال متابعة برنامج األمم المتحدة للبيئةيتولى  

حاء العالم على شبكة اإلنترنت سعيًا إلى تشجيع خالل نشر سلسلة من التجارب الناجحة من مختلف أن
مشاريع  وبينسياسات وممارسات واسعة النطاق  بين التجارب الموثقة تتراوحو. بها واالرتقاء هاتكرار
  ١.محددة

وضعت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة خارطة سياسية وقاعدة بيانات بشأن  
ل امث ٣٠٠للبحث على شبكة االنترنت أآثر من  المتاحويتضمن مصدر المعارف هذا . راالقتصاد األخض

لمعارف  عن سياسات وممارسات ومبادرات بشأن االقتصاد األخضر، وسيشكل جزءًا من منصة جديدة
 ٢.التنمية المستدامة

شبكة  ،٢٠١٢ر يناي /التي افتتحت في آانون الثاني ٣،منصة المعارف المتعلقة بالنمو األخضر تضم 
تنفيذ لالمختصين وصانعي السياسات بأدوات أفضل  تزويدعالمية من الباحثين والخبراء في التنمية بهدف 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان  األعضاء مؤسِّسة هذه المنصة هيالمنظمات و. التنمية المستدامة
ود في جمهورية آوريا، وبرنامج األمم االقتصادي والبنك الدولي ومعهد النمو األخضر العالمي الموج

إلى المساهمة في المعارف المتخصصة بشأن العمالة  الدولية وُدعيت منظمة العمل. المتحدة للبيئة
 .والوظائف الخضراء واإلدماج االجتماعي

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي منتدى بشأن المهارات الخضراء، يجمع أصحاب  أنشأت 
 ٤.صلحة في تنمية المهارات ألجل اقتصاد منخفض الكربونالم

إرشادًا  ،٢٠١٢مايو  /في أيار ، المعتمدةتقدم استراتيجية مجموعة العشرين بشأن نمو أخضر شامل 
لدول األعضاء، بما في ذلك اإلرشاد بشأن العمل الالئق والحماية االجتماعية والوظائف إلى اشامًال 

منظمة التعاون والتنمية في و الصادرة عن منظمة العمل الدولية العملات وشكلت إحدى ورق. الخضراء
تنفيذ  على مساعدةالومن أجل . سهامًا استند إليهإ، الميدان االقتصادي بشأن االنعكاسات على سوق العمل

اإلرشاد، نشر فريق عمل مجموعة العشرين المعني بالتنمية مجموعة أدوات شاملة باالشتراك مع 
ألمم المتحدة األوسع نطاقًا ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومصرف التنمية منظومة ا
منظمة العمل الدولية وبناء أرضيات  الصادرة عنإلى منهجيات تقييم العمالة  تضمنت إحاالتاألفريقي، 

 .٥الحماية االجتماعية

                               
  : انظر   ١

UNEP: Green economy: Developing countries success stories, op. cit. Available at: 
http://www.unep.org/greeneconomy/SuccessStories/tabid/29863/Default.aspx. 

  :انظر   ٢
UN: Sustainable Development Knowledge Platform. Available at: http://sustainabledevelopment.un.org/ 
index.html. 

  .http://www.greengrowthknowledge.org/Pages/GGKPHome.aspx  :انظر   ٣
  .http://www.oecd.org/employment/greeningjobsandskills.htm  :انظر   ٤
  :انظر   ٥

AfDB, OECD, UN and World Bank: A toolkit of policy options to support inclusive green growth, Submission to 
the G20 Development Working Group (2012). 
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  الخدمات االستشارية
: ل إلى اقتصاد أخضر في البلدان النامية وفي البلدان األقل نموًادعم االنتقا"برنامج مشترك بشأن  يفضي 

وضعته إدارة الشؤون االجتماعية واالقتصادية في األمم  ،"وما بعده ٢٠+نحو مؤتمر ريو  تمهيد السبيل
االقتصاد األخضر  إلى تعزيز ،المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للتنمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة

ويدعم هذا . والفريق القطري لألمم المتحدة "أمم متحدة واحدة"ساسيًا في برمجة أه عنصرًا باعتبار
 ٦.بلدًا لربط التنمية المستدامة واستئصال الفقر ١٥البرنامج حوالي 

إن المبادرة الموسعة بشأن االقتصاد األخضر التي أطلقها برنامج األمم المتحدة للبيئة تقدم حاليًا المشورة  
والحوارات السياسية  النطاقوترمي دراسات . بلدًا ٢٦سية والمساعدة التقنية وبناء القدرات لما يبلغ السيا

ويستكمل . المؤدية إليهاستراتيجية االقتصاد األخضر وخريطة الطريق في ساسية األعناصر الإلى تحديد 
مع إجراء تقييمات لإلمكانات برنامج الوظائف الخضراء التابع لمنظمة العمل الدولية تصميم السياسة هذا 

جنوب أفريقيا والصين وآينيا  في أمكن، بما في ذلك حيثماالتي تنطوي عليها الوظائف الخضراء 
 .والمكسيك

ي ينفذها برنامج األمم المتحدة للتنمية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة تتساعد مبادرة الفقر والبيئة ال 
ئل التنمية البيئية لصالح الفقراء في استراتيجيات التنمية والخطط وعمليات بلدًا على إدراج مسا ٢٢ ،للبيئة

مبادرة الفقر والبيئة، ُينفذ عمل لحماية  مجموعة أنشطةوبموجب . على الصعيد الوطني وضع الميزانية
 ٧.صحة العامل في مجال إدارة النفايات

 لمواجهةخضراء ن في رسم استراتيجيات تنمية يدعم برنامج األمم المتحدة للتنمية أيضًا عددًا من البلدا 
 ٨.في خلق فرص عمالة جديدة ووظائف خضراء يتمثل أحد األهدافو. تغير المناخ وخفض االنبعاثات

يهدف مشروع منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي بشأن تغير المناخ والعمالة والتنمية المحلية  
في أنشطة منخفضة  لمحلية على تعزيز الوظائف الجيدة األآثر اخضرارًاإلى مساعدة السلطات الوطنية وا

النمو األخضر على الصعيد  المتاحة أمامويتضمن هذا األمر الجهود المبذولة لقياس اإلمكانات . الكربون
 ٩.الشموليةخلق الوظائف والتنمية االقتصادية  لتعزيزالمحلي واستكشاف السبل  /اإلقليمي

لدعم الطاقة المستدامة للجميع،  ٢٠١٢أبريل  /في نيسان برنامج عملعام لألمم المتحدة وضع األمين ال 
ق حصول الجميع على خدمات الطاقة يتحق :٢٠٣٠وهي مبادرة تتضمن ثالثة أهداف تكميلية لعام 

الحديثة؛ مضاعفة معدل التحسن في آفاءة استعمال الطاقة؛ مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج 
شراآات بين القطاعين العام العبر  بما في ذلكوستحشد استثمارات جديدة آبيرة، . ١٠ة العالميةالطاق

 .والخاص
بأن تحقيق هدف الطاقة المستدامة  ٢٠١٢يفيد تقرير صدر عن الوآالة الدولية للطاقة المتجددة في عام  

شبكة اللكهرباء من خارج في قطاع ا ٢٠٣٠ماليين وظيفة مباشرة بحلول عام  ٤للجميع قد يخلق قرابة 
  ١١.فحسب، ووظائف إضافية في مجال التدفئة والتبريد وطاقة الطبخ

مبادرة الصناعة الخضراء بشأن النمو ) اليونيدو( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةمدير عام  أطلق 
حكومات لدعم المع  وتعمل اليونيدو. ١٢الكربون في البلدان النامية منخفضالموارد و استخدام في الفعال

                               
  : انظر   ٦

UN Sustainable Development Knowledge Platform: Attachment A – Audit of current initiatives and key actors 
involved in Post-Rio +20 green economy work. Available at: http://sustainabledevelopment.un.org/. 

  .www.unpei.org:  انظر   ٧
  :انظر   ٨

UNDP: Green, low-emission and climate-resilient development strategies. See http://www.undp.org/ 
content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/focus_areas/climate_strategies.html. 

  .http://www.oecd.org/employment/greeningjobsandskills.htm  :انظر   ٩
  .http://www.sustainableenergyforall.org : على العنوان تدامة للجميعالموقع اإللكتروني لمبادرة التنمية المس: األمم المتحدة   ١٠
  .http://sustainableenergyforall.org/images/content/SEFA-ActionAgenda.pdf : العمل متاح على الرابط برنامجو
  .IRENA: Renewable energy: Jobs and access (Abu Dhabi, 2012)  :انظر   ١١
   :انظر   ١٢

UNIDO: Green industry in focus, UNIDO Green Industry Platform. Available at: http://www.unido.org/ 
index.php?id=1001254. 
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تشمل وصحاب المشاريع المحليين، ألالمحلية و للمنشآتمؤسسات صناعية تقدم بدورها المساعدة 
، وإدارة األآثر نظافة والفعال في استخدام الموارد اإلنتاجومجموعة واسعة من المسائل منها الطاقة 

يونيدو بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة وأنشأت ال. زون والمياهوالمواد الكيمائية والمواد المستنفدة لأل
 منو عملأصحاب  من الحكومات ومنقادة الإطار يجمع  يلبيئة، منصة للصناعة الخضراء، وهل

  ١٣.الصناعة الخضراء لبرنامجدعمًا  اإلجراءاتااللتزامات الملموسة وحشد  ضمانالمجتمع المدني ل
التي أطلقها برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة  ،خضرالقتصاد األل تحقيقًاالعمل  من أجل شراآةالتقدم  

، بدعم من جمهورية آوريا )تارياليون(العمل الدولية واليونيدو ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث 
وعدد من الجهات المانحة األخرى، مجموعة شاملة من الخدمات للبلدان المهتمة بتعزيز االستدامة البيئية 

 ٢٠١٣فبراير  /شراآة ابتداًء من شباطهذه الوستقدم  .لوظائف واإلدماج االجتماعيمن خالل خلق ا
الخدمات االستشارية المكيفة لتلبية احتياجات فرادى البلدان بهدف المساعدة على وضع سياسات وبرامج 

 . حوارات سياسية رفيعة المستوى وتوليد المعارف وتبادلها تشجيعوتنفيذها وتمويلها، و

 لماليةالشؤون ا
مصارف  فقد بدأتخضراء، الوظائف الضروري لتحويل االقتصاد وخلق  الكافيأن التمويل  بالنظر إلى . ٢٥١

  .تمويل االقتصاد األخضر زيادةاألولويات و بتغيير التنمية متعددة األطراف

بين أربعة أضعاف في الفترة  بمقدار يفوقزادت مجموعة أنشطة البنك الدولي في مجال الطاقة المتجددة  
في المائة من مجموع  ٤٤ يأ(مليار دوالر أمريكي  ٣٫٦، إذ ارتفعت لتبلغ ٢٠١٢وعام  ٢٠٠٧عام 

 .١٤)في المائة ٢٢ بعد أن آانتاستثمارات البنك في مجال الطاقة، 

 ١٧٥أنها ستتيح مبلغ  ٢٠+النقل، أعلن البنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية في مؤتمر ريو  قطاعفي  
 ١٥.سنوات للنقل البديل منخفض الكربون ١٠ر أمريكي على مدى مليار دوال

البنية التحتية  توفيراستراتيجية للنمو األخضر ترآز على  بصياغة مصرف التنمية األفريقي يقوم 
ومن المتوقع . مستدامًا، وبناء القدرة على المواجهة والتكيفو ألصول الطبيعية استخدامًا فعاًالواستخدام ا
وتقديم األعضاء مع البلدان اإلقليمية  األفريقيلمصرف التنمية  المشارآة التشغيليةة يستراتيجأن ترشد اال

الرأس األخضر  جرى تحديدو. ف للبلدان الملتزمة بالتنمية من خالل النمو األخضراهدمساعدة محددة األ
 ١٦.نيالوط على الصعيد لقيادة دعم النمو األخضروآينيا وموزامبيق  والسنغال وسيراليون

الصادرة عن  ،١٧يهدف صندوق المناخ األخضر الذي ُأنشئ بموجب االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ 
خفضها  وأانبعاثاتها من غازات الدفيئة  منالبلدان النامية بهدف الحد  إلىإلى تقديم الدعم  ،األمم المتحدة

مالية جديدة  توجيه مواردورًا رئيسيًا في ومن المزمع أن يؤدي الصندوق د. التكيف مع آثار تغير المناخو
لبلدان النامية، وأن يحفز األموال العامة والخاصة المتعلقة بالمناخ على إلى اوإضافية وآافية وقابلة للتنبؤ 
المستوى المتوقع  بعيدًا آل البعد عن الصندوق زالوفي الوقت الراهن، ال ي. المستويين الدولي والوطني

 .السنةوالر أمريكي في مليار د ١٠٠ البالغ
  

                               
  .UNIDO: Green Industry Platform website, at http://www.greenindustryplatform.org  :انظر   ١٣
  : انظر   ١٤

World Bank: World Bank Group Energy Portfolio by Sector, FY2007-FY2011 (Washington, DC, undated). 
Available at: http://go.worldbank.org/ERF9QNT660. 

  :انظر   ١٥
World Resource Institute: Development banks announce “game changer” for sustainable transport at Rio +20 
(Washington, DC, 2012). 

  :ح علىمتا
http://www.wri.org/press/2012/06/statement-development-banks-announce-game-changer-sustainable-transport-
rio20. 

  : انظر   ١٦
AfDB: Facilitating green growth in Africa: Perspectives from the African Development Bank, Discussion paper 
presented at the Rio +20 Conference, 14 June 2012 (Tunis, 2012). 

  .http://gcfund.net/about-the-fund/mandate-and-governance.html  :انظر   ١٧
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التمويل  ،مرفق البيئة العالمية /يقدم برنامج المنح الصغيرة التابع لبرنامج األمم المتحدة للتنمية 
منحة على  ١٥٠٠٠وقدمت أآثر من . العيش المستدامة سبللالستثمارات على المستوى المحلي في 

البعض منها إلى تنمية الوظائف الخضراء  مستوى المجتمعات المحلية في مختلف أرجاء العالم، ويهدف
 .١٨بصورة مباشرة

 دعم منظمة العمل الدولية للتنمية المستدامة بيئيًا  ٢- ٤
طويل  عهدالذي تنفذه منذ  نطاق النشاطفي األعوام األخيرة، وسعت منظمة العمل الدولية بصورة آبيرة  . ٢٥٢

، ٢٠٠٧في مؤتمر العمل الدولي في عام  اتب المناقشوعق. ربط التنمية المستدامة بيئيًا بالعمل الالئق سعيًا إلى
مع برنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمة الدولية ألصحاب  ٢٠٠٧ُأطلقت مبادرة الوظائف الخضراء في عام 

برنامج الوظائف  أنشئوردًا على الطلب الكبير من الهيئات المكونة، . العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال
 .٢٠٠٨عام الخضراء في 

 التوجيه االستراتيجي  ١-٢-٤
 :ما يلي ١٩في األصل للبرنامج تتضمن األولويات التي حددها مجلس اإلدارة . ٢٥٣

 ؛وطيدةبحوث وقاعدة معارف  

 وعي وبناء قدرات الهيئات المكونة في مجال الربط بين البيئة وتغير المناخ وسوق العمل؛الإذآاء  

 خلق وظائف خضراء؛ 

 ائف وأماآن العمل؛تخضير آل الوظ 

 . منخفض الكربونومستدام انتقال عادل اجتماعيًا إلى اقتصاد  

، ٢٠+في ضوء نتائج مؤتمر ريو  ،٢٠١٢٢٠نوفمبر  /هذه األوليات في تشرين الثانيلتحديث آخر وجرى  . ٢٥٤
 : ما يلي الترآيز على إذ دعت إلى

 االتفاقامج التوعية لوضع األطر الوطنية وتعزيز التدريب وبر :لحوار االجتماعيمن أجل ابناء القدرات   "١"
يرمي إلى إدماج اجتماعي أآبر وخلق فرص عمالة جيدة على المستوى  على تدابير تضمن انتقاًال

 القطاعي والوطني؛

العمالة وتداعياتها على تنمية على ثار اآللتحليل  الجاريةالتقنية  ةزيادة تقديم المساعد :تقييمات العمالة  "٢"
 وتخضير االقتصادات والمنشآت على المستوى الوطني والقطاعي؛المهارات 

تحديد وتعزيز الروابط اإليجابية بين األرضيات الوطنية للحماية  :أرضيات الحماية االجتماعية  "٣"
 االجتماعية والتنمية االقتصادية والحد من الفقر والحماية البيئية؛

هج المكونة بالمعارف والمعلومات واألدوات المختبرة والُنمواصلة مد الهيئات  :إدارة البحوث والمعارف  "٤"
 .نتقال إلى اقتصاد أخضراالالعملية بشأن خلق العمل الالئق في 

ة الرئيسية للمكتب على دعم إعادة هيكلة االقتصاد وسوق العمل في مواجهة ندرة موسترآز المساه . ٢٥٥
  .ت المتعلقة بالبيئة وتغير المناخالمترتبة على تغير المناخ والسياسا الضارةواآلثار  الموارد

 أسلوب التنفيذ  ٢-٢-٤
على الحاجة إلى نهج متكامل يربط بين األبعاد األربعة للعمل الالئق تماشيًا  ةشددت الهيئات المكونلطالما  . ٢٥٦
 .٢٠٠٨منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة لعام  إعالنمع 

 : بموجبهشامًال يجري اعتمد برنامج الوظائف الخضراء نهجًا ه، وعمًال بهذا التوج . ٢٥٧

                               
  ./http://sgp.undp.org  :انظر   ١٨
  .، مرجع سابقGB.300/WP/SDG/1الوثيقة  :العمل الدولي مكتب   ١٩
  .مجلس اإلدارةبها ، بالصيغة التي عدلها ٢٠الفقرة  ،GB.316/POL/3الوثيقة : العمل الدولي مكتب   ٢٠
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مع التنفيذ والتعلم المشترآين بين المكاتب  يترافق على نطاق المكتب ممتدالتنفيذ من خالل برنامج   "١"
 ومقر منظمة العمل الدولية؛ )تورينو( الميدانية والمشاريع ومرآز التدريب الدولي

 المنتجات والنواتج المتوخاة؛ في األربعة أبعاد العمل الالئقإدماج   "٢"

ع الموارد البشرية والمالية في فرق مؤلفة من موظفين من الوحدات التقنية ذات الصلة في جميع يتجم  "٣"
  .القطاعات وبدعم مالي من جميع المصادر

ية في البرنامج والميزان رسميًا ، ُأدرج برنامج الوظائف الخضراء٢٠١١-٢٠١٠وفي فترة السنتين  . ٢٥٨
باعتباره مجاًال من المجاالت الثالثة المستهدفة لتنمية المعارف واإلنتاج في  ،العمل القائمة على النتائج خططو

فترتي السنتين لالعمل المتصلة بالبرنامج  بنودمنظمة العمل الدولية  أقاليموتتضمن جميع . المناطق الناشئة
المنشآت المستدامة  عمالة واالرتقاء بالمهارات وتنميةلا لصالح نتائجالالسابقتين، مع الترآيز على تحقيق 

وتتضمن : أهمية لتحقيق النجاحتكتسب الشراآات الخارجية ما فتئت باإلضافة إلى ذلك، . والقطاعات االقتصادية
، والمنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال هذه الشراآات برنامج األمم المتحدة للبيئة

مبادرة الوظائف الخضراء، ووآاالت األمم المتحدة األخرى من قبيل اليونيدو واليونيتار، وبعض وجب بم
الوآاالت الثنائية والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

ومنظمة العمل الدولية شريك نشط في  .منصة المعارف المتعلقة بالنمو األخضرومعهد التنمية الخضراء و
القتصاد ل تحقيقًاالعمل  من أجل شراآةفي الو" توحيد األداء في مجال تغير المناخ"األمم المتحدة بشأن  عملية

  . األخضر

 المتوخاة حصائلالمنتجات وال  ٣-٢-٤
مستوى الوطني سعيًا إلى معالجة الروابط األساسية بين العمل الالئق والبيئة معالجة فعالة على ال . ٢٥٩

 :، هيوالدولي، أعطت استراتيجية البرنامج األولوية لخمس مجموعات لدعم الهيئات المكونة

 منتجات المعارف العالمية؛  "١"

ة ـالعمالعلى  ةـات الوطنيـالسياسو جـتصميم البرام آثار أدوات التشخيص وصنع القرارات لتقييم  "٢"
 ؛لـوالدخ

 مكونة؛برامج بناء قدرات الهيئات ال  "٣"

ج العملية لتعزيز الوظائف الخضراء في تخضير المنشآت وتطوير مشاريع جديدة في قطاعات من النُه  "٤"
 قبيل آفاءة استعمال الطاقة والطاقة المتجددة والبناء وإدارة النفايات وإعادة تدويرها؛

المتضررين من إعادة تعزيز االنتقال العادل نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون للمنشآت والعمال   "٥"
 .الهيكلة بسبب عوامل بيئية أو اضطرارهم للتكيف مع تغير المناخ

لتلبية الطلب على تجسيد قيم منظمة العمل الدولية ومعاييرها ذات الصلة  منتجات محددةتوليد  جرىو . ٢٦٠
 :وتتضمن هذه المنتجات ما يلي. ذلك تحقيق والسعي بجهد إلى

والمهارات من أجل الوظائف الخضراء  ٢١)٢٠٠٨(ن الوظائف الخضراء بشأالرائدة التقارير العالمية  
 تكونتسلط الضوء على وجوب أن  ،٢٣)٢٠١٢(التنمية المستدامة  السعي إلى تحقيقو ٢٢)٢٠١١(

 .العمل الالئق تماشيًا مع معايير منظمة العمل الدولية من الوظائف الخضراء
  

                               
  .UNEP, ILO, IOE and ITUC: Green jobs, op. cit  :انظر   ٢١
  :انظر   ٢٢

ILO: Skills for green jobs: A global view (Geneva, 2011); European Centre for the Development of Vocational 
Training (CEDEFOP): Skills for green jobs, European Synthesis Report (Thessaloniki, 2010); other products 
from the EC and ILO joint management agreement “Knowledge sharing on early identification of skill needs”, 
available at: http://www.ilo.org/skills/projects/WCMS_140837/lang--en/index.htm. 

  .ILO: Working towards sustainable development, op. cit  :انظر   ٢٣
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الجتماعي لرسم وتنفيذ سياسات مستنيرة وتحظى بالدعم توثيق المساهمة المهمة التي يقدمها الحوار ا 
واستكشف مكتب األنشطة الخاصة بالعمال  ٢٤.الواسع، ابتداًء من المنشأة وصوًال إلى المستوى الدولي

ثالثية والحق في المشاورات المع الترآيز على  ،٢٦دوليةالعمل الوبمعايير  ٢٥هذه العالقة بانتقال عادل
 .اعيةالتنظيم والمفاوضة الجم

بالتعاون مع وآاالت أخرى من وآاالت  للهيئات المكونةبرامج بناء القدرات المخصصة استحداث وتقديم  
األمم المتحدة والمنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال، مع التشديد على 

 ).٢-٤و ١- ٤اإلطارين  انظر(المشاورات الثالثية والحوار االجتماعي 

لعمالة ا على وتغير المناخ المعنية بالبيئةسياسات لل آلثار الكمية السابقةالتقييم  ٢٧دليل للمتخصصين 
والشباب والفئات  للنساءسياسات التصدي المعنية بالنهوض بالعمالة وتكافؤ الفرص  تنويروالدخل، ول

 .المحرومة، وظروف العمل والحماية االجتماعية

خيارات األعمال (ب متعلقة بالتنمية الخضراء لتنظيم المشاريع واألعمال ج مختَبرة ومنتجات تدرينُه 
 تحسين اإلنتاجية واإلنتاج النظيف في(، وتخضير المنشآت )تعاونيتيالخضراء، سالسل القيم الخضراء، 

ونظام قياس  والقادرة على التنافس المنشآت المسؤولة استدامةوبرنامج  Green Biz Asia برنامج
، وتنفيذ صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة عمليًا في مجال عمالة الشباب )اوتحسينهاإلنتاجية 

المستدامة وظروف العمل والسالمة والصحة المهنيتين والعالقات  والمنشآتوالمهارات وتكافؤ الفرص 
  .بين اإلدارة والعمال

 السالمةآيز على ظروف العمل وترال المنشآت معمبادئ توجيهية للعمل في البناء األخضر والمباني و 
 .٢٨الصحة المهنيتين والمهاراتو

ونوع  ٢٩تتناول المساواة بين الجنسين في تغير المناخ ،موجزات سياسية بشأن الجنسين واالستدامة البيئية 
وترمي هذه الموجزات إلى تحسين إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين . الجنس والوظائف الخضراء

 . تعزيز الوظائف الخضراءفي يف مع تغير المناخ والمرأة في التك

موجزات سياسية بشأن إدارة النفايات وإعادة تدويرها بصورة آمنة وشاملة، مع الترآيز على بحوث و 
أهمية الحصول على المهارات المناسبة والسالمة والصحة المهنيتين وتكافؤ الفرص والقضاء على عمل 

 .األطفال

 .المهارات والمنشآت في مجال الطاقة المتجددة اإلرشاد بشأن تنمية 

من خالل ربط برامج العمالة العامة  مداخيلنهج متكامل إزاء التكيف مع تغير المناخ يدعم العمالة وال 
القيمة المضافة  في إبرازهذا األمر  يسهمو. االجتماعي وتنمية المنشآت وتنمية االقتصاد المحلي التأمينو

ية في مجال تعزيز العمالة وتنمية المهارات والتوصيات للمنشآت الصغيرة لمنظمة العمل الدول
  .الحماية االجتماعية وإسداء المشورة) أرضيات(والمتوسطة والتعاونيات و

   

                               
  : انظر   ٢٤

ILO: Social dialogue on environmental policy around the globe: A selection of national and regional 
participatory experiences (Geneva, 2012). 

  .ILO: Climate change and labour: The need for a “just transition” (Geneva, 2010)  :انظر   ٢٥
  :انظر   ٢٦

ILO: Information note: Social dialogue: Promoting sound governance, inclusive growth and sustainable 
development (Geneva, 2012). 

  .ILO: Assessing green jobs potential in developing countries: A practitioner’s guide (Geneva, 2011)  :انظر   ٢٧
  :انظر   ٢٨

ILO: Built environment and labour: Formulating projects and studies concerning labour issues in greening the 
sectors of the built environment (Geneva, 2012). 

  .ILO: Green jobs: Improving the climate for gender equality tool, brochure (Geneva, 2009) : انظر   ٢٩
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  ١- ٤اإلطار 
  بناء قدرات منظمات أصحاب العمل: تعزيز المنشآت الخضراء

دراتها بهدف المشارآة في حوارات وطنية بشأن يجري إعداد دليل تدريب لمنظمات أصحاب العمل آي تبني ق
التوريد خدمات توعية ودعم للمنشآت األعضاء التي تود تخضير ممارسات أعمالها وسالسل إنشاء ضير االقتصاد وخت

 اتخاذ اإلجراءات الكفيلةوُأعدت النماذج األربعة للدليل بهدف تحسين فهم منظمات أصحاب العمل وقدراتها على . لديها
 .هة انعكاسات تغير المناخ والفرص المتاحة في االقتصاد األخضرمواجب

اتحاد أصحاب العمل في موريشيوس مع منظمة العمل الدولية على استكشاف المسألة في إطار مشروع  إذ تعاونو
، ٢٠١٢ر أآتوب /أنشأ دائرة لدعم المنشآت الخضراء في تشرين األولفقد ممول من الحساب التكميلي للميزانية العادية، 
وتعاون مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل في مكتب العمل الدولي . في ظل توجيه لجنة أصحاب العمل الرياديين

لمنظمات لصالح اومرآز تورينو تعاونًا وثيقًا في إعداد الدليل، وحددا تواريخ حلقات العمل الخاصة بتدريب المدربين 
 .المهتمة

  

  ٢- ٤اإلطار 
 دليل تدريب العمال: مة والعمل الالئقالتنمية المستدا

مكتب األنشطة الخاصة بالعمال في مكتب العمل الدولي ومؤسسة العمل الدولية للتنمية المستدامة ومرآز  قام
وفي وقت الحق، جرى . ١برنامج تدريب للتعلم عن بعد ُأعد لنقابات العمال في أمريكا الالتينية ، بإنشاء وتقديمتورينو
عن طريق حلقة عمل تفاعلية جدًا عقدت في آينيا في  اوأنجز اأفريقيا، واعتمد لصالحمضمون الدورة و التجربةتكييف 

واستفاد . في تورينو، بدعم من منصة قائمة على شبكة اإلنترنتتقدم وما زالت دورات تدريبية أقاليمية . ٢٠١١عام 
  .نساءمن ال في المائة منهم ٤٥موظف في نقابات العمال من هذه الدورات،  ١٠٠إجماًال أآثر من 

ويتجسد أحد . أخرى بشأن بناء القدرات أحداثواستخدمت نقابات العمال المواد التدريبية المتاحة في الكثير من 
نوفمبر  /في تشرين الثاني المعقودة ،األمثلة الحديثة في حلقة العمل بشأن الوظائف الخضراء والالئقة لعمال جنوب أفريقيا

ومؤسسة العمل الدولية للتنمية المستدامة بدعم من  مؤتمر نقابات عمال جنوب أفريقيات بالتعاون مع نظمالتي و ٢٠١٢
وتضمن مواضيع مثل فرص خلق وظائف خضراء في . مفوضية االتحاد األوروبي واتحاد نقابات العمال األوروبية

لضمان أن يسفيد الجميع من االنتقال إلى في البلد، واحتياجات السياسات  سبق تطويرهاجنوب أفريقيا، وتجارب ناجحة 
نموذج التنمية األآثر استدامة، والمهارات من أجل الوظائف الخضراء وتجارب نقابات العمال والحكومات في بلدان 

  .أخرى في ما يتعلق بخلق وظائف خضراء والئقة
  : انظر   ١

ITC and ILO: Desarrollo sustentable y trabajo decente: Manual formative para trabajadores de Las Americas 
(Turin, 2010). 

  دعم الهيئات المكونة الوطنية  ٤-٢-٤
على دعم بناء القدرات  يشتد طلب الهيئات المكونة مافتئمنذ إنشاء برنامج الوظائف الخضراء،  . ٢٦١

. سياسات وطنية وتنفيذهارائدة، بهدف المساعدة على صياغة النموذجية والمشاريع الوالخدمات االستشارية و
إدراج الموضوع في برامجها القطرية ب، ٢٠٠٨الدول األعضاء، بدءًا بالبرازيل والصين في عام  باشرتو

حوارات سياسية ومشاريع ريادية في بنغالديش والفلبين والهند بدعم آبير من المكتب  استهلتو. للعمل الالئق
  .ط الهادئاإلقليمي لمنظمة العمل الدولية آلسيا والمحي

بلدًا على المساعدة المباشرة المتمثلة في خدمات بناء القدرات  ٢٧، حصل ما مجموعه ٢٠٠٨ومنذ عام  . ٢٦٢
بلدًا تلقت هذه المساعدات بواسطة مشاريع  ١٦والخدمات االستشارية في مجال الوظائف الخضراء، من ضمنها 

لتقني لعقد حوارات سياسية في عدد من البلدان فضًال عن ذلك، ُقدم الدعم ا). ١- ٤انظر الشكل (التعاون التقني 
 .الصناعية، منها االتحاد األوروبي وآندا والواليات المتحدة وعدد من الدول األعضاء فيها
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  لمحة عامة عن البلدان التي يوجد فيها برنامج الوظائف الخضراء   :١-٤الشكل 

 

ات المانحة مثل اسبانيا وأستراليا وألمانيا ومكنت موارد من خارج الميزانية قدمها عدد متزايد من الجه . ٢٦٣
تزايد االهتمام بالوظائف  بيد أن. جديدة ًاشمل بلدانيتوسيع نطاق التعاون ل ، منوبلجيكا وفنلندا والنرويج واليابان

  .تجاوز القدرات الحالية لمنظمة العمل الدوليةيالخضراء والطلب على الدعم التقني 

ويعني هذا األمر . على الصعيد القطري إلى تناول آثار النطاق واالستدامة ويرمي النهج المعتمد للمساعدة . ٢٦٤
على الصعيد السياسي، على النحو  التوطيدالهيئات المكونة الوطنية والجهات الشريكة، و تقويةالتشديد على 

. ةالخدمات لتلبية االحتياجات والظروف الخاصيجري تكييف ومن حيث الممارسة، . ٢-٤المبين في الشكل 
ويختلف نطاق دعم منظمة العمل الدولية ومداه وفترته اختالفًا آبيرًا، بدءًا بالمشورة قصيرة األجل أو المحدودة 

مشاريع متعددة السنوات والمساهمات في سياسات التنمية البشأن مسائل مثل اإلدارة الشاملة للنفايات وصوًال إلى 
  .الوطنية
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  خضراء برنامج الوظائف ال دورة  :٢-٤الشكل 

 

الخدمات االستشارية بالمعلومات والتوعية المرآزة على منتجات المعارف العالمية لمنظمة  أعادة ما تبد . ٢٦٥
ومتى ثبت الطلب . قدرات الهيئات المكونة والجهات صاحبة المصلحة المعنية بناءالعمل الدولية، ويليها 

وغالبًا ما تؤدي هذه األمور إلى . ات السياسيةالحوار تنويرواإلمكانية، تجرى تقييمات آثار سوق العمل بهدف 
ريادية في القطاعات االقتصادية ذات األهمية الخاصة للبلد في معظم األوقات، وقد تبلغ ذروتها في  مشاريع

الدروس المستخلصة من هذا  تصبو). ١-٤انظر الشكل (اعتماد سياسات متعلقة بالوظائف الخضراء وتنفيذها 
 أعم لمقاربةتوسع لتشمل نهجًا تاإلصالح السياسي، ومتى أمكن، في المزيد من طاف التطبيق في نهاية الم

  .الوظائف الخضراء عن طريق مبادرات سياسية أخرى

  النتائج األولية
ساهم في تحقيق سلسلة من النتائج بشأن اتفاقات سياسية دولية فقد فيما يعد البرنامج جديدًا من نوعه نسبيًا،  . ٢٦٦

 والمكونات وتتضمن النتائج الدولية البارزة االهتمام الواسع في الوظائف الخضراء. يوعلى المستوى القطر
األزمة االقتصادية، والمراجع األساسية في االتفاق الدولي بشأن المناخ وفي الوثيقة  مواجهةفي  المتصلة بها

  .٢٠+ الختامية الصادرة عن مؤتمر ريو

مع إسهامات منظمة العمل  باالقتران ة على الصعيد القطريوتتضمن النقاط الرئيسية من النتائج المختار . ٢٦٧
 :الدولية

مهارات المتعلقة بالطاقة المتجددة وارتقت بها، تنمية الأضفت الحكومة الطابع المؤسسي على  :بنغالديش 
 ،المنزليةالشمسية البرنامج الطموح بشأن نظام الطاقة  توسعمدعومًة من منظمة العمل الدولية لزيادة 

 ).٥-٢انظر اإلطار (شاآتي  شرآة غرامينه تي نفذالذ

في  مفيدةآانت مشارآة منظمة العمل الدولية في الحوارات السياسية والخدمات االستشارية  :البرازيل 
انظر (المستحدثة إدراج الطاقة المتجددة في اإلسكان االجتماعي وتنمية المهارات للوظائف الجديدة 

ج أحكام العمل الالئق في عقود امتيازات األحراج وهدف إعطاء الصفة ، وإلزامية إدرا)٧- ٣اإلطار 
برامج وُأدرجت أيضًا في البرنامج القطري للعمل الالئق في البرازيل و. عمال التنظيفاتإلى  المنظمة

 .واليتي باهيا وماتو غروسو العمل الالئق في

مة العمل الدولية في مجال خيارات األعمال يختبر البلدان بنجاح التدريب الذي أعدته منظ :الصين وآينيا 
 .الخضراء ألصحاب المشاريع الشباب، ووضع سياسات وبرامج لالرتقاء بها

تقييم الوظائف الخضراء 
المحتمل/الفعلي

فرقة العمل المشترآة بين 
أصحاب المصلحة/ الوزارات

بناء القدرات

الحوار االجتماعي 
خطة العمل& 

استراتيجية الوظائف المشاريع الريادية
الخضراء

السياسة المتعلقة 
بالوظائف 
الخضراء

تنفيذ السياسات

منظار تطبيق 
الالئقللعمل 

خلق وظائف خضراء : النتيجة
واسعأآثر وأفضل على نطاق 
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من شأن مشارآة منظمة العمل الدولية في مشاورات آثيرة مع برلمان االتحاد آان  :االتحاد األوروبي 
للدراسات العمالية وإدارة المهارات  الدوليإعداد المعهد باإلضافة إلى األوروبي ومجلسه ومفوضيته، 

في إدماج  ساهمتوالقابلية لالستخدام في مكتب العمل الدولي دراستين مهمتين لالتحاد األوروبي، أن 
 .٣٠الوظائف الخضراء في مجموعة العمالة في االتحاد األوروبي

 مشاريعبمساعدة أحد  مقصدًا سياحيًا ١٥أعادت وزارة السياحة واالقتصاد الخالق إحياء  :إندونيسيا 
قدم فرصًا جديدة للمجتمعات مما منظمة العمل الدولية بشأن الوظائف الخضراء من أجل الشباب، 

وباالستناد إلى التجربة والمشاورات، اعتمدت الوزارة خطة استراتيجية للسياحة المستدامة . المحلية
 .والوظائف الخضراء

ًال للتكيف مع تغير المناخ وبناء التنمية االقتصادية المحلية على اختبر البلد بنجاح نهجًا متكام :الفلبين 
 .ويجري االرتقاء بهذا النهج بتمويل حكومي. أساس مساهمة أحد مشاريع منظمة العمل الدولية

ساهمت مشارآة منظمة العمل الدولية في قمة وطنية بشأن االقتصاد األخضر، والمساعدة  :جنوب أفريقيا 
، في إدماج أهداف الوظائف الخضراء في الموسعة م العمالة وبرامج األشغال العامةعلى متابعة تقيي

 .استراتيجية التنمية الوطنية وعملية التنفيذ على نطاق واسع

للعاملين في إدارة النفايات وتدريبهم، وذلك  المنظمةأطلق البلد برنامجًا إلعطاء السمة  :سري النكا 
الوظائف الخضراء في سياساته المتعلقة  أدمجو) ٣- ٢انظر اإلطار (بمساعدة منظمة العمل الدولية 

 . بالعمالة

  الدروس المستخلصة والتحديات  ٥-٢-٤
االتحاد بنغالديش وجنوب أفريقيا والصين والفلبين والهند ووالبرازيل وتبين األمثلة الواردة من إندونيسيا  . ٢٦٨

، أنه يمكن القيام بخطوات مهمة في سبيل جعل ّينما تبالكثير من الدول األعضاء فيه، من جملة واألوروبي 
وساعد دعم منظمة العمل . التنمية المستدامة والعمل الالئق عنصرين محوريين في استراتيجيات التنمية الوطنية

في العمليات التشاورية الوطنية واقتراح  الضلوع المجديالهيئات المكونة على  ،بناء القدراتأنشطة الدولية و
 .ات محددة لمعالجة مسائل العمالة وتعزيز المنشآت المستدامة والنهوض بالحماية االجتماعيةاستراتيجي

إعادة توجيه استراتيجياته اإلنمائية سعيًا إلى تحقيق نمو مستدام مقترن بعدد متزايد من البلدان يقوم و . ٢٦٩
وفي  والمداخيلالعمالة  تحليل آثار االستدامة البيئية واسعة النطاق علىسياق وفي . باإلدماج االجتماعي

مشاريع للنهوض بأهداف التنمية الوطنية من خالل خلق وظائف خضراء و ًاالحوارات، حددت البلدان فرص
  .االرتقاء بهاوتخضير الوظائف والمنشآت القائمة و جديدة أعمال

لدعم مشارآة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية أساسية في رسم سياسات متسقة وحشد اآانت و . ٢٧٠
اإلسكان  -ومن شأن عدد متزايد من األمثلة . غالبًا ما يكون حاسمًاأمر وهو السياسي على أعلى المستويات، 

االجتماعي في البرازيل، ونظام المهاتما غاندي لضمان العمالة الريفية والوطنية في الهند، وخيارات األعمال 
الصين وآينيا، واالستثمارات في المهارات من أجل الخضراء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعمالة الشباب في 

  .أن يبرهن على إمكانية تحقيق هذا األمر وطريقة القيام به -  وظائف خضراء في الواليات المتحدة

ويشكل تعزيز الوظائف الخضراء جزءًا . ويشهد الطلب على دعم منظمة العمل الدولية ارتفاعًا مطردًا . ٢٧١
ولويات القطرية المتصلة بسياسات العمالة واالرتقاء بالمهارات واالستثمار من العدد المتنامي من حصائل األ

وقد . آثيف العمالة والمنشآت المستدامة واالستراتيجيات القطاعية والقضاء على عمل األطفال والعمل الجبري
يع النتائج الموارد من جمربط القدرات التقنية ويي ذال ،امج الوظائف الخضراءنتبين أن نهج الشبكة في بر

، ناجح لالرتقاء بسرعة وتقديم خدمات متكاملة للهيئات المكونة تكون فيها عناصر عمليًا واألقاليم االستراتيجية
  . العمل الالئق المعنية مساندة لبعضها البعض

 :إلى ما يلي ٢٠١٢العمل الدولي لعام  وأشار تقرير المدير العام المقدم لمؤتمر . ٢٧٢
الدولية بشأن الوظائف الخضراء أثرًا سياسيًا واتساقًا في السياسات، وذلك بارتباطه وحقق برنامج منظمة العمل 

وفي  .بشكل منتظم بالدعائم االجتماعية واالقتصادية للتنمية المستدامة، متجاوزًا مجرد تشجيع الوظائف المراعية للبيئة

                               
  .ILO and IILS: Towards a greener economy: The social dimensions (Geneva, ILO, 2011)  :انظر   ٣٠
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لتشجيع العمل الالئق في استراتيجيات  البرازيل والصين والهند وإندونيسيا، أضحت الوظائف الخضراء تشكل وسيلة
  ٣١. التنمية المحلية وبرامج واستراتيجيات العمالة الريفية في قطاعات البناء والحراجة وإدارة النفايات والطاقة المتجددة

  السياسات المتسقة لوظائف أآثر وأفضل   ٣- ٤
  في اقتصاد أآثر اخضرارًا

بد من  وال. الوضع المعتادالسيناريو السياسي المتمثل في  عن ًاحاسم بعيد بتحولهناك دعوة ملحة للقيام  . ٢٧٣
. وأآثر اخضرارًا وأآثر استدامة أآثر عدًال آنا نريد مستقبًال إذاوضع مجموعة مختلفة من السياسات المتسقة 

أطلقت معظم معاهد السياسة الدولية، من بينها منظمة التعاون  وقد. والتحدي السياسي هائل على صعيد العالم
. ٣٢التنمية في الميدان االقتصادي والبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، نداءات عاجلة لتغيير االتجاهو
التشديد على هذا من ) ٢٠+ مؤتمر ريو( ٢٠١٢ادت الوثيقة الختامية لألمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام زو

  . األمر

؛ وستحفز هذه األمور إجراء تعديالت ةمستدام ستهالكويستلزم اقتصاد أآثر اخضرارًا إنتاجًا وأنماط ا . ٢٧٤
يجب على . على الممارسات المتبعة في معظم المنشآت وأماآن العمل والتغيير الهيكلي في آل مجاالت االقتصاد

آي تعتمد القدرات الحوافز للمنشآت آي تستثمر فحسب، بل يجب عليه أيضًا أن يخلق لها  أّال يخلقالتحول 
األداء الجيد لسوق العمل  آن معًا في تعزيزويمكن القتصاد أآثر اخضرارًا أن يساهم في . ةديدإنتاج ج طرائق

وسيتوقف على السياسات السليمة وعلى المؤسسات . ليس تلقائيًا األمروحصائل التنمية االجتماعية، غير أن هذا 
 .القادرة على تنفيذها

ال تحصل تلقائيًا، بل ال  ةئف واإلدماج والمساواوتوحي الشواهد بأن المكاسب والخسائر من حيث الوظا . ٢٧٥
يعود إلى ولكن رسم المزيج الصائب من السياسات . سياسية تناسب الجميع وفق وصفات وحيدةبرمجتها  يمكن

المصادر  آثيفةصناعات شرائح آبيرة من البلدان وأقاليم فيها  تواجهو. البلد حد آبير وبصورة خاصة إلى آل
وقد تملك هذه . األقل من أنماط اإلنتاج غير المستدامة الترآةذات  البلدانتحديات مختلفة عن  وعالية االنبعاثات،

األخيرة أسواق عمل تسيطر عليها قطاعات معرضة لتغير المناخ، مثل الزراعة أو السياحة، األمر الذي يلحق 
  . أضرارًا بالعمالة والمداخيل على نطاق واسع

  يسية المجاالت السياسية الرئ  ١-٣-٤
  :السياسات الرئيسية التي تقود التحول إلى االستدامة البيئية هي التالية . ٢٧٦

سياسات االقتصاد الكلي الرامية إلى إعادة توجيه االستهالك واالستثمار عن طريق إشارات األسعار  
وضمانات األسعار  فرض الضرائبوالحوافز للمنشآت والمستهلكين والمستثمرين، بما في ذلك 

  واالستثمار المالي والعام؛ تاإلعاناو

السياسات القطاعية للقطاعات االقتصادية األساسية أو مجموعات المنشآت المهمة، وال سيما المنشآت  
مثل حصة (ويتضمن هذا األمر معظم اللوائح المتعلقة بالبيئة والواليات الموآلة . الصغيرة والمتوسطة

الطاقة بالنسبة إلى أساطيل السيارات، أو  استهالكعتبات الطاقة المتجددة في إمدادات الطاقة، ومتوسط 
معظم االستثمارات العامة  تستهدفباإلضافة إلى ذلك، ). والحراجةالتنوع اإلحيائي في الزراعة  احتياطي

  قطاعات أساسية مثل النقل وإدارة األراضي والمياه؛ ،في االستدامة البيئية

الحماية االجتماعية سياسات من  مثلى مزيجًاتي تتضمن بصورة السياسات االجتماعية السياسات العمل و 
 .والعمالة وتنمية المهارات وسياسات سوق العمل النشطة

                               
رة   : مكتب العمل الدولي   ٣١ ة للفت ام،   ٢٠١١-٢٠١٠تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولي دير الع ر الم ر األول   ، تقري ؤتمر  )ألف (التقري ، م

  .٢٠١٢، جنيف، ١٠١العمل الدولي، الدورة 
  : انظر   ٣٢

OECD: Towards green growth, op. cit.; World Bank: Inclusive green growth, op. cit., World Bank: Turn down 
the heat: Why a 4 degree centigrade warmer world must be avoided (Washington, DC, 2012); UNEP: Towards a 
green economy, op. cit. 
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 السياسات الكلية 
 بذلك تقدمفوالتلوث،  الموارد ستهالكا منتستخدم السياسات الكلية إلرسال إشارات أسعار تخفض  . ٢٧٧

الملزمة المفروضة  القيودوتخفف . القطاع الخاص يستحدثها الحوافز لالستثمار وتسهيل الوظائف الخضراء التي
النقص في األموال والبنية التحتية غير  القيودوغالبًا ما تتضمن . على المنشآت، وبالنتيجة تنشئ بيئة مؤاتية

لكثير وبما أن ا. أو األسعار التي ال تجسد الندرة والضرر البيئي المناسبةالمالئمة والمهارات غير الكافية وغير 
  .كتسب استقرار اإلشارة السياسية أهميةيفترات طويلة لرد تكلفتها،  تستغرقمن االستثمارات 

 تحديد وتداول"ضريبة الكربون أو نظام (الضرائب فرض وعادة ما تظهر إشارات األسعار من خالل  . ٢٧٨
لك، يمكن خلق عالوة على ذ). ، وهو نظام يضع حدود االنبعاثات ويصدر تراخيص يمكن بيعها"االنبعاثات

التي تضمن  ،"إمدادات الطاقة المتجددةتعريفات "بلدًا  ٧٠ويطبق أآثر من . حوافز من خالل األسعار المضمونة
ويمول مستهلكو الكهرباء هذه اإلعانة . في الشبكة الوطنية من المصادر المتجددة المستخدمة لكهرباءلسعرًا 

، في التكنولوجيا هائلالطاقة المتجددة وإحراز تقدم  انتشارعة إلى سرذلك وقد أدى . نتاج طاقة أنظفإلالمؤقتة 
 .التنافسيةرفع من قدرتها  مما

بصورة مصطنعة في أغلب األوقات، مما يحفز استهالك  المواردغير أن اإلعانات تخفض أسعار  . ٢٧٩
والر أمريكي في العام تريليون د ١٫٢ووفقًا للبنك الدولي، تبلغ قيمة اإلعانات المضرة بالبيئة . الموارد وإهدارها

تريليون دوالر  ٠٫٥، ومن ضمنها )من الناتج المحلي اإلجمالي في العالم في المائة ١أي أآثر من (الواحد 
تريليون دوالر أمريكي للزراعة وصيد  ٠٫٤تريليون دوالر أمريكي للمياه، و ٠٫٣أمريكي للوقود األحفوري، و

لمساهمة في التراجع إلى الالستثمار األخضر، وتميل أيضًا وتشكل هذه اإلعانات مثبطات قوية . ٣٣األسماك
  .في معظم األحيان منشآتالو ثريةالسر األ من الذين يكونون المستهلكينويتلقى أآبر اإلعانات أهم . االجتماعي

مع جداول مترافقة من خالل أهداف واستراتيجيات راسخة  وجهأفضل على وتنقل إشارات األسعار  . ٢٨٠
لخفض االنبعاثات ورفع حصة " ٢٠-٢٠-٢٠أهداف "المثال، اعتمد االتحاد األوروبي  وعلى سبيل. زمنية

من  أهدافًا واعتمدت البرازيل وإندونيسيا. ٢٠٢٠٣٤الطاقات المتجددة وتحسين آفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 
تحسينات في  إلجراء ًاوأدرجت الصين أهداف .الوضع المعتاد مستوى دون لما لخفض االنبعاثات واحد طرف

واعتمدت المملكة المتحدة قانونًا بشأن تغير . الخماسية تهاآفاءة استعمال الطاقة وحصة الطاقة المتجددة في خط
في استراتيجيتها للتنمية  ًاوأدرجت جنوب أفريقيا أهداف. المناخ من أجل اضفاء طابع قانوني على هذه األهداف

  .٣٥وريا عنصرًا رئيسيًا في خطة التنمية الوطنيةوأصبح النمو األخضر في جمهورية آ. الوطنية

وتتمثل التحديات األساسية األخرى للسياسة المالية وإدارة اإلنفاق العام في التمويل المستدام لالستثمار  . ٢٨١
 مؤاتالعام في البنية التحتية الخضراء، وترسيخ المهارات المناسبة لتلبية احتياجات الموارد البشرية القتصاد 

السياسات القطاعية الرامية إلى تعزيز الوظائف  تصبحغياب هذه االستراتيجية لحشد الموارد، قد في و. للبيئة
 األوروبيالبرامج التقشفية المالية الحالية في االتحاد  فيه قد تؤديوهذا هو المجال الذي . الخضراء غير فعالة

  .النمو األخضر إلى تقليصوفي أنحاء أخرى في العالم 

. الوظائف الخضراء تعميمًا ناجحًا من خالل سياسات معاآسة للدورة االقتصادية" عممت"وفي الواقع،  . ٢٨٢
أآثر من  يضمبلدًا  ٧٠أآثر من  أصدر، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨وعلى سبيل المثال، خالل االنكماش العالمي في الفترة 

العام في البنية التحتية  وأصبح االستثمار. حوافز مالية ، حزمفي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في العالم ٨٠
  .٣٦الحزمةالخضراء عنصرًا مشترآًا في هذه 

والحماية ) العام(المالي  اإلنفاقمن  في مزيجويمكن أن يتمثل االستثمار في البنية التحتية العامة  . ٢٨٣
ب مطلومهمة يمكن أن تؤدي إلى حفز  أداةويمكن أن تشكل هذه االستراتيجيات . االجتماعية والعمالة واالستثمار

وقد تصبح البنية التحتية عنصرًا . في مجال العمالة والقابلية لالستخدام في المناطق الريفية والحضرية إلحاحب
أساسيًا في االقتصاد األخضر واستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ في معظم البلدان؛ وتشدد الكثير من 

 .لى االستثمار في البنية التحتيةاالستراتيجيات والخطط المستحدثة إلى اآلن تشديدًا آبيرًا ع
                               

  .World Bank: Inclusive green growth, op. cit : انظر   ٣٣
  .EC: Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth (Brussels, 2010)  :انظر   ٣٤
  .http://www.oecd.org/greengrowth/countries.htm#all  :انظرلالطالع على قائمة البلدان،    ٣٥
  :انظر   ٣٦

ILO and World Bank: Joint synthesis report: Inventory of policy responses to the financial and economic crisis 
(Geneva/Washington, DC, 2012). 



 والوظائف الخضراء التنمية المستدامة والعمل الالئق

ILC.102/V  84 

ويمكن للسياسات النقدية أن تؤدي أيضًا دورًا داعمًا من خالل تقديم األموال والضمانات االئتمانية وأسعار  . ٢٨٤
 .الصرف المستقرة والتنافسية بتكلفة ميسورة

على  ،ر الخاصفي مجال االستثما" محّفزًا"أن تحدث أثرًا قويًا  ، مجموعة،وتستطيع هذه السياسات الكلية . ٢٨٥
النحو الذي برهنه االستثمار في الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي وفي المباني الكفؤة في استعمال الطاقة في 

في المائة ليبلغ  ١٧ارتفاعًا بنسبة  ٢٠١٢وعمومَا، شهد االستثمار في الطاقة والوقود المتجددة في عام . ألمانيا
مليار دوالر أمريكي  ٥٣٩ر أمريكي، أي نصف مجموع االستثمار البالغ مليار دوال ٢٥٧ قدره رقمًا قياسيًا

ست مرات عن الرقم  رهاًا مقدوفي ما يتعلق بالمصادر المتجددة، يشكل هذا األمر ارتفاع. تقريبًا في قطاع الطاقة
سبق ، وهو العام الذي ٢٠٠٧في المائة عن المجموع المحقق عام  ٩٤، وزيادة بنسبة ٢٠٠٤المسجل في عام 

مليار يورو من االستثمار العام في المباني التي تستعمل  ٣٠وفي ألمانيا، أدى مبلغ قدره . األزمة المالية العالمية
  . مليار يورو ١٠٠ فاقاستثمار إجمالي  حفز الطاقة بكفاءة إلى

 السياسات القطاعية
األهمية الكبيرة  ،والمنشآت تبين السياسات المتعلقة بالقطاعات االقتصادية األساسية وتنمية الصناعات . ٢٨٦

أآثر فعالية آاستكمال  على نحو أو، النتقال إلى اقتصادات أآثر اخضرارًا، آسياسات مستقلةالتي يتسم بها ا
البحث عن الحلول  لذا فإنوالكثير من المشاآل البيئية قطاعية و. لسياسات االقتصاد الكلي والسياسات التنظيمية

آما جرى التشديد عليه في الفصول السابقة وتحليله بالتفصيل في التقارير الحديثة  هناك، يبدأ واعتماد السياسات
 .٣٨ومنظمة العمل الدولية ٣٧الصادرة عن برنامج األمم المتحدة للبيئة

وتشمل األمثلة المائدة المستديرة . وترآز بلدان آثيرة جهودها على القطاعات األنسب في السياق الوطني . ٢٨٧
التي ترآز على المباني التي تستعمل الطاقة بكفاءة والنقل والطاقة المتجددة؛ والخطة  ،رنساالمتعلقة بالبيئة في ف

التي حددت سبع صناعات ) ٢٠١٢مايو  /المعتمدة في أيار(الخمسية الجديدة للصين بشأن التنمية االقتصادية 
يلة من الطاقة وحفظ الطاقة والحماية ويتوقع أن تمثل األشكال البد. ذات أولوية للنمو ومنتجات التكنولوجيا العالية

في  ١٥نسبة  ،ذات الطاقة النظيفة السياراتوصناعة التجهيزات رفيعة المستوى و ئيةتكنولوجيا األحياالالبيئية و
في المائة عن النسبة المسجلة  ٢، أي بزيادة ٢٠٢٠المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في الصين بحلول عام 

 المواردنمو الجديد في جنوب أفريقيا على االستثمار في المباني ذات الكفاءة الطاقية وويرآز مسار ال. اليوم
 .الطبيعية المتجددة وإعادة تأهيلها

وتتضمن األمثلة . الصناعية لدعم االنتقال إلى اقتصاد أآثر اخضرارًا ةوتستخدم بلدان آثيرة السياس . ٢٨٨
آل أنواع الطاقة (، وفي الصين )مر والوقود األحيائي اآلناإليتانول في بادئ األ(الطاقة المتجددة في البرازيل 

ية للمرآبات وولي اليابان أولتو). الرياح والطاقة الشمسية المرآزة(، واسبانيا )الرياح(، والدانمرك )المتجددة
  .ءتكنولوجيا المعلومات الخضرا منها جملة أموروترآز جمهورية آوريا على . والكهربائية الهجينة

 السياسات االجتماعيةلعمل وسياسات ا
فضًال عن  يشمل االنتقال إلى اقتصاد أآثر اخضرارًا خلق الوظائف وتحويل وظائف ومهن آثيرة . ٢٨٩

وفي هذا السياق، تعتبر المؤسسات . قتصاديةاالقطاعات الشرآات أو الوظائف أو اليغير العمال  االرتحال حيث
روط اإلطارية ألسواق العمل بهدف التكيف مع التحول والسياسات المتعلقة بسوق العمل أساسية لتحديد الش

وعليه، يكمن أحد المجاالت الرئيسية لحزمة سياسات االنتقال في تعزيز قدرة سوق العمل على . المطلوب
ومن شأن العمالة والحماية االجتماعية . التكيف مع التغيير الهيكلي، بصرف النظر عن مصدر هذا التغيير

أن  ،والتعاون بين الشرآاء االجتماعيينالسديدة ارات وسياسات سوق العمل واإلدارة والتدريب وتنمية المه
  .أهمية بالنسبة إلى سرعة التكيف وشكله جميعهاتكتسب 

 الحماية االجتماعية
ويمكن لتعزيز الحماية . في االنتقال إلى اقتصاد أخضر حاسمةستكون تدابير الحماية االجتماعية  . ٢٩٠

 :االجتماعية أن

 الفرصة للفقراء، ومنهم المزارعون، العتماد ممارسات مستدامة وتحسين اإلنتاجية؛ يتيح  

                               
  .UNEP: Towards a green economy, op. cit  :انظر   ٣٧
  .ILO and IILS: Working towards sustainable development, op. cit  :رانظ   ٣٨
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عليهم االنتقال إلى أماآن  يتعيناآتساب المهارات وحراك العمال الذين  ويمّكن منالدخل أمن يعطي  
 أخرى لتولي وظائف جديدة؛

تي تشارك في أنشطة الحفاظ على البيئة خدمات بيئية تقدمها الفئات الفقيرة والمجتمعات المحلية ال يكافئ 
 والحماية البيئية؛

االستثمارات في بنية تحتية منتجة  وبين أهميجمع بين السبل المستهدفة للحصول على فرص العمالة  
 .طبيعية والتكيف مع تغير المناخوإعادة تأهيل الموارد ال

ء على قيد الحياة ويواجهون اعتالًال ومن المرجح أال يعطي األشخاص الذين يرآزون يوميًا على البقا . ٢٩١
بيئتهم والمشارآة في  جودةصحيًا دون الحصول على إعانات الحماية الصحية االجتماعية، أولوية للحفاظ على 

ن مأتأمين مستوى معين من الحماية الصحية االجتماعية ولذا فإن و. أنشطة الحفاظ على األحراج والتربة والمياه
 .المشارآة في هذه األنشطة منينهم أمر ضروري لتمك ،الدخل

ويتضمن . وأدرجت بعض البلدان صراحة مكونات بيئية في سياساتها بشأن أرضيات الحماية االجتماعية . ٢٩٢
رة التي يتقديم الحوافز لألسر الفق يقصد بهاهبة خضراء ) ٦- ٢انظر اإلطار ( Bolsa Verdeالبرنامج البرازيلي 

ونفذت آولومبيا والمكسيك برامج . إلى إشراآها في المحافظة على البيئةتعيش في مناطق طبيعية محمية سعيًا 
بين الحق في ) ٢-٢انظر اإلطار (لضمان العمالة الريفية في الهند  الوطني ويربط نظام المهاتما غاندي. مشابهة

ضمان  يفية لتعزيزالروبين بناء البنية التحتية الخضراء وإدارة الموارد الطبيعية األجر العمالة العامة مدفوعة 
انظر اإلطار (ويقدم برنامج شبكات األمان المنتجة في إثيوبيا . العيش لألسر المهمشة في المناطق الريفية سبل
األسر أمام  استضعاففي برامج التوظيف العامة مقابل النقد أو الغذاء سعيًا إلى تخفيف  موسميًاعمًال ) ٦-٣

 .عبانعدام األمن الغذائي أثناء الموسم الص

وتبين هذه األمثلة أن نظم الحماية االجتماعية الوطنية، ومنها أرضيات الحماية االجتماعية على النحو  . ٢٩٣
الناس، إذ تعزز  مقاومةتشكل مساهمات آبيرة في تعزيز  ،٢٠٢توصية منظمة العمل الدولية رقم المبين في 

البيان المشترك الذي قدمه مصرف وينص . قدراتهم على التكيف وتمكنهم من اغتنام فرص اقتصادية جديدة
من ضمنها منظمة (التنمية في الميدان االقتصادي ووآاالت األمم المتحدة و التعاون التنمية األفريقي ومنظمة

 أدواتتشكل : "، على ما يليإلى فريق عمل مجموعة العشرين المعني بالتنميةوالبنك الدولي ) العمل الدولية
وال بد من تحديد  .٣٩..." بقدر أآبرل التنمية الخضراء أشمل ومقبولة اجتماعيًا الحماية االجتماعية وسيلة لجع

موجودة الجتماعية االحماية العادًة على نظم  االعتماد، وبعينهأرضيات الحماية االجتماعية في آل سياق قطري 
  ). رغم أنها غير مناسبة في أغلب األحيان(

 التدريب المهني وتنمية المهارات
 معال موالمهارات أساسية لتكييف آفاءات الع. اسات التدريب وتنمية المهارات انتباهًا آبيرًاستستلزم سي . ٢٩٤

 مواقعلباحثين عن عمل، والكفاءات المتغيرة في المهن والعمال المتضررين من انتقال ل بالنسبةتطور الطلب 
 ،٤٠ارات من أجل الوظائف الخضراءوبينت الدراسة العالمية التي أعدتها منظمة العمل الدولية بشأن المه. عملال

يعيق التحول إلى اقتصاد أآثر اخضرارًا في معظم البلدان والقطاعات، إما  بات أن النقص في العمال المؤهلين
. أو ألن نظم المهارات غير متصلة بالسياسات الكلية والقطاعية في مجال التخضير حق قدره ألن الطلب لم ُيقدر

من دون  اقتصاديًا وال مستدامًانتقال إلى اقتصاد أآثر اخضرارًا لن يكون ممكنًا تقنيًا وهذا األمر أساسي، ألن اال
  .عمال مهرة ومنشآت آفؤة

ويعتمد نطاق االنتقال في مجال المهارات والمهن على عوامل عدة، منها الهيكل الصناعي الخاص بكل  . ٢٩٥
 :٤١قت عن ذلكانبثغير أن بعض الدروس العامة المهمة . التنمية فيهبلد ومرحلة 

سيشهد : وظائف وتحسين القابلية لالستخدامال تحّولسير يت والتعليم لتاالترآيز على سياسات المهار 
االقتصاد األآثر اخضرارًا بروز بعض المهن الجديدة غير أن سيستلزم على األرجح آفاءات جديدة في 

 بقدر أآبرأنه ال بد من التشديد ويعني هذا األمر . على المهن في الطلب الوظائف الموجودة وتحوالت
وتوجد أدلة . على االرتقاء بالمهارات من خالل التدريب في مكان العمل، وإعداد أجيال جديدة من العمال

                               
 .AfDB et al.: A toolkit of policy options, op. cit  :انظر   ٣٩
  .ILO: Skills for green jobs: A global view, op. cit  :انظر   ٤٠
  :انظر   ٤١

ILO: Greening the global economy: The skills challenge, Skills for Employment policy brief (Geneva, 2011). 
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من  وافرة من مختلف أرجاء العالم على أنه من الممكن ومن الضروري استباق االحتياجات المستقبلية
وأستراليا وأوروبا والواليات المتحدة هي السباقة . والتدريبفي نظم التعلم  التكييفاتوإجراء  المهارات
  .منها متطلبات ممارسات العمل السليمة والصحيةوجديدة، المهارات المتطلبات مواصفات في وضع 

سعيًا إلى تلبية الطلبات الناشئة في قطاعات النمو : ربط نظم التدريب بشكل مباشر أآثر بتطور الطلب 
ومناسبة، ينبغي لمبادرات التدريب أن تستهدف قطاع السلع والخدمات البيئية،  األخضر تلبية سريعة

وتشكل مجالس المهارات . مختلف أنواع المهارات على طلبات جديدة استحداث يؤدي التوسع إلى حيثما
لة وتتضمن األمث. في فرنسا وجمهورية آوريا، سبيًال جيدًا لجعل نظم التدريب أآثر استجابة آماالثالثية، 

مجالس المهارات القطاعية في المملكة المتحدة،  تحالفواألخرى اتفاق المهارات الخضراء في أستراليا، 
ونقابات العمال  المرافق يضمالذي  ،وخطة حشد الوظائف الخضراء في فرنسا وصندوق توفير الطاقة

  .والمنشآت في المكسيك

. المهارات المطلوبة هم أيضًا َمن يجدون وظائف تبين التجربة أن مالكي: المساواة في االستفادةضمان  
وعليه، يمكن أن تشكل المهارات مدخًال مهمًا إلعطاء الشابات والشباب وغيرهم من الفئات المحرومة 

 .في اقتصاد أخضر المستحدثةإمكانية الحصول على الوظائف وفرص توليد الدخل 

تزداد : م والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتالتشجيع على اآتساب المهارات العامة ومهارات العلو 
مهارات العلوم (المهارات العامة أهمية، وال سيما في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

الجديد في سبيل تحقيق  التطويرالبحث و مجال التي ال بد منها في) والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
 .وستعزز أيضًا حراك القوى العاملة بصورة عامة. ات هامة لتخضير االقتصاداتزإنجا

الكفاءات من أجل الوظائف  مواصفاتبواسطة المؤهالت القائمة على ": المهارات القابلة للنقل"تعزيز  
ويتمثل أحد األمثلة الحسنة في إصدار الرخص الثالثية لسباآة . الخضراء الُمعترف بها على نطاق القطاع

 . ٤٢خضر في أستراليا

: آخر موقعتجديد المهارات الهامة من أجل التخضير واالنتقال إلى  في مجالالهامة  التصدي لالحتياجات 
، مثل التعدين وتوليد الطاقة والتصنيع مواردال آثيفةللعمال في القطاعات  خاصةيكتسب هذا األمر أهمية 

 .والزراعة

المهارات المطلوبة للتكيف بنجاح مع تغير  ستعتمد: إدراج المهارات في سياسات التكيف مع تغير المناخ 
االعتراف بتنمية  إلى اآلن وقلما جرى. على القطاعات المعنية واستراتيجيات التكيف المختارة ،المناخ

مثًال  اعترف بها ألمكن تنفيذهاوإذا . المهارات باعتبارها استجابة للتكيف في خطط عمل التكيف الوطنية
تيح إعادة التدريب واالرتقاء بمهارات العمال آي يكون باإلمكان إطار برامج توظيف عامة تفي 

  .حولة ومؤاتية أآثر للبيئةتفي وظائف م ماستخدامه

 تنمية المنشآت المستدامة
تجتمع األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة على نحو ال انفصام فيه في المنشآت  . ٢٩٦

 وتشكل الدافع الرئيسي لخلق العمالة وتوليد العالميةمنشآت أغلبية القوى العاملة وال تستخدم ال. وأماآن العمل
إنتاج  أن تكون قادرة علىالمنشآت  سيتعين علىو. الثروات فحسب؛ بل إنها أيضًا أمر حيوي للبيئة المستدامة

 .مجموعة أوسع من السلع والخدمات الخضراء، واعتماد أساليب إنتاج نظيفة

 : ات الناجحة لتسهيل هذا التحول ما يليوتتضمن السياس . ٢٩٧

بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة بصورة عامة، وال سيما تدابير تنظيمية ومالية تعزز الطلب على المنتجات  
 استثمارات خضراء؛ تحفزوالخدمات الخضراء و

قة بالبيئة واغتنام إيالء اهتمام خاص لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على االمتثال للوائح المتعل 
مع صكوك تنظيمية بالترافق ظيم والتواصل واإلنفاذ، نخضراء؛ نهج قطاعي للتالعمال األفرص 

 موضوعة حسب الحاجة وإقامة الشراآات بين هيئات التنظيم واإلنفاذ وبين نقابات العمال؛ 

التدريب على روح منها واغتنام فرص األعمال الخضراء المحققة عن طريق خدمات تنمية األعمال،  
وما  تنظيم المشاريع الخضراء والحصول على المعلومات والتكنولوجيا واالئتمان والوصول إلى األسواق

 عن طريق المشتريات الخضراء العامة المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إلى ذلك،
                               

  .ILO: Skills for green jobs: A global view, op. cit:  انظر   ٤٢
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ل اوالعم اإلدارةعاون بين تخضير جميع المنشآت الموجودة، مع إعطاء دور قوي لالرتقاء بالمهارات والت 
وفي حاالت آثيرة، يمكن لهذا األمر االعتماد على مؤسسات . على مستوى القطاعات والمنشآت

 وممارسات قائمة أصًال في مجال السالمة والصحة المهنيتين؛

 تنمية المنشآت لسالسل القيم بمفردها أو بالشراآة مع مؤسسات حكومية، مما قد يكون فعاًال في تحديد 
 فرص الحد من اآلثار البيئية وزيادة فرص األعمال الخضراء؛ 

األعمال قادرة على مواجهة تغير المناخ لتفادي اختالل األنشطة االقتصادية وخسارة الوظائف جعل  
األعمال أن تعمل عن آثب مع  رابطاتوينبغي للسياسات والخطط الوطنية المعنية بالتكيف و. والدخل

االستعداد التوعية في بنية تحتية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ، وتعزيز  إلرساءبعضها البعض 
 لمواجهة الكوارث وتنمية المهارات والتأمين، وال سيما بالنسبة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛

ل دور التعاونيات الريادي في تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، وأيضًا في اغتنام فرص األعما 
 .الخضراء وتطوير سالسل القيم

  السالمة والصحة المهنيتان
فيما يشهد االقتصاد األخضر تطورًا، من الضروري دمج سالمة العمال وصحتهم في السياسات المتعلقة  . ٢٩٨

جوانب الوينبغي للترآيز الحالي على االقتصاد منخفض الكربون أن يدمج . باالنتقال إلى الوظائف الخضراء
مة والصحة المهنيتين والصحة العامة، فيما يراعي في الوقت عينه رفاه المجتمعات المحلية بيئية مع السالال

 .المحيطة

ودمج السالمة والصحة المهنيتين يعني تقييم المخاطر واألخطار المحدقة بالعمال في جميع الوظائف  . ٢٩٩
وال بّد للوظيفة المؤاتية حقًا  .عن طريق تنفيذ تدابير لتقييم المخاطر وإدارتها الخضراء والعمليات والمنتجات

صيانة الللبيئة أن تدمج السالمة والصحة في تصميم السياسات وصنع القرارات المتعلقة بالمشتريات والعمليات و
في إطار السياسات الوطنية بشأن السالمة والصحة  ،الموارد واالستخدام وإعادة االستخدام وإعادة التدويرو

 .المهنيتين

ة وتفتيش العمل والحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية بشأن مسائل السالمة يلحكوملسياسة الويمكن  . ٣٠٠
واإلنفاذ بغية ضمان أن تكون  اإلبالغوالصحة المهنيتين وإدارة الشرآات أن تؤدي أدوارًا رئيسيًة في الوقاية و

عمل الدولية بشأن السالمة وتعزز معايير منظمة ال. الوظائف الخضراء سليمة وأن تصبح الوظائف التقليدية أسلم
العمل، غير أن البعض منها  أمكنةأو  ةوالصحة المبادئ العالمية المالئمة ألي نوع من أنواع النظم االقتصادي

 ١٩٩٠وينطبق هذا بصفة خاصة على اتفاقية المواد الكيمائية، . يتصل أيضًا اتصاًال مباشرًا بحماية البيئة
 ). ١٧٤رقم ( ١٩٩٣الصناعية الكبرى، ، واتفاقية منع الحوادث )١٧٠ رقم(

 سياسات سوق العمل
من الممكن للمجموعة الحالية من سياسات سوق العمل النشطة والخامدة أن تؤدي دورًا هامًا في المساعدة  . ٣٠١

وتتضمن سياسات سوق العمل النشطة  .وظائف أآثر وأفضل وإدماج اجتماعيلصالح فرص العلى تحقيق 
دعم الطلب على اليد العاملة عبر الحفاظ على الوظائف : ذات األهداف المختلفة مجموعة واسعة من السياسات

أو خلق وظائف جديدة مباشرًة، والحفاظ على الروابط مع سوق العمل، وال سيما عن طريق المساعدة على 
  .البحث عن وظيفة والحصول على التدريب

دة المجموعة القائمة من برامج سوق العمل ، قد يستلزم هذا األمر مجرد زياالتكيفوفي حاالت آثيرة من  . ٣٠٢
وتقديم المشورة في مجال التوظيف والتدريب وتحسين  عملالنشطة، من قبيل المساعدة على البحث عن 

 اقتصاد أخضرقدرَة سوق العمل على التكيف، وليس في سياق هذا األمر وسوف يعزز . معلومات سوق العمل
زال محدودًا في البلدان النامية، على النحو المبين أعاله، وعليه ال بد  غير أن عدد البرامج المماثلة ما. فحسب

 . من بذل جهود لتطوير مؤسسات سوق عمل قوية

وال تحتاج بعض سياسات سوق العمل، مثل المساعدة على البحث عن عمل إلى إصالح عميق، ولكنها  . ٣٠٣
وُتعد المساعدة على البحث عن عمل . النتقالبأدوات للمساعدة على ا ةأن تؤدي أيضًا دورًا إذا آانت مزود يمكن

بالفرص  الوعيومن الممكن إثارة . أداة فعالة ومنخفضة التكلفة نسبيًا للحد من البطالة ومخاطر تراجع المهارات
في اقتصاد أآثر اخضرارًا ومستلزمات المهارات للوظائف الخضراء في صفوف العمال وأصحاب العمل 

والمهن الخضراء في فرنسا، غير أنها عادًة  للعمالةؤسسات مثل المرصد الوطني ، عن طريق مالعمالةوخدمات 
 .  ما تتطلب أيضًا بناء القدرات في مجال خدمات العمالة
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دورًا هامًا في استدامة الطلب على في البلدان النامية، وتؤدي برامج التوظيف العامة وضمانات العمالة  . ٣٠٤
رامج من خالل الدخول مباشرة في مجال الخدمات البيئية أو إنتاج بنية هذه الب" تخضير"ويمكن . اليد العاملة

ويكمن دور آخر لهذه البرامج في نقل المهارات الالزمة للعمال آي يكون باإلمكان استخدامهم . تحتية خضراء
 .ة أآثر للبيئةيومؤات متغيرةفي وظائف 

ر آاٍف، وسيكون من المطلوب تأمين وفي بعض الحاالت، قد يكون تعزيز مجموعة البرامج الحالية غي . ٣٠٥
وتتضمن األمثلة دائرة العمالة . مهمة للغاية ألن التحديات غالبًا ما تكون خاصة بالقطاع - درجة من التكيف
تدريب الباإلضافة إلى و. الشرقية زفي فالندر" بناء مستدامة"التي استحدثت مرآز آفاءات  ،العامة في بلجيكا

للبيئة، يزود المرآز العمال والمهندسين بمهارات  ةتعلم آيفية ترآيب التدفئة المؤاتي المهارات العملية مثلعلى 
وعلى هذا النحو، تدير الوآالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، . البناء الخضراء المطلوبة في قطاع البناء

  . ٤٣لخضراءالعامة في المغرب، عملية التوظيف في أهم مشاريع البناء ا إدارة التشغيلوهي 

 أهداف وأمثلة: اتساق السياسات  ٢-٣-٤
 :األهداف السياسية األربعة أساسية لتحقيق نتائج منصفة للجميع . ٣٠٦

 اليد العاملة نحو استخدام المصادر والتلوث؛آاهل نقل العبء عن   )١(
 االستثمار في اقتصاد أآثر اخضرارًا؛ تشجيع  )٢(
 منشآت الصغيرة والمتوسطة؛تقديم الدعم الهادف للمنشآت، وال سيما ال  )٣(
، وللمجتمعات المحلية المعرضة لتغير المناخ ةلالهيكمتضررين من إعادة الضمان انتقال عادل للعمال   )٤(

 .وللفئات السكانية المحرومة من السياسات الخضراء
 . لسياسات االقتصادية والبيئية واالجتماعيةا بين الهادف بالتكافؤوتتسم أنجح األمثلة  . ٣٠٧
ألنها تدمج البعدين في  أداة ممتازةبين سياسات االقتصاد الكلي، باعتبارها  من الضرائب البيئيةوبرزت  . ٣٠٨

وأرباحًا صافية في  فة من االستدامة البيئية المحسنةويمكن للضرائب البيئية أن تولد حصة مضاع. أداة واحدة
 العمالةلحفز  الموارد فع سعر استهالكعندما ُيستخدم الدخل المولد لر) بالمقارنة مع الوضع المعتاد(العمالة 

وتشكل الضرائب البيئية رافعة سياسية قوية، . ٤٤العملسعر  الحد منبواسطة االستثمار في الموارد البشرية و
 .المهارات والمنشآت تنميةولكنها ستكون أآثر فعالية إذ اسُتكملت بسياسات أخرى من قبيل 

 :، ما يليالسياسية في قطاعات اقتصادية أساسية هج المتسقة في مختلف المجاالتوتتضمن الُن . ٣٠٩

المنتجين اعتماد أساليب  صغار خولمما يالحفاظ على الموارد والزراعة منخفضة الكربون،  :الزراعة 
تقنية ومهارات تنظيم المشاريع والحماية االجتماعية المهارات الإنتاج أآثر انتاجية واستدامة من خالل 

) ٦-٣اإلطار (انظر األمثلة من إثيوبيا (دف في البنية التحتية والتنظيم واألموال الداعمة واالستثمار الها
 ؛))٢٠، الصفحة ٣الفصل (والفلبين ) ٢-٢اإلطار (والهند 

وإعادة تأهيل األحراج المتضررة وتوسيع نطاق إدارة األحراج  وضع حد إلزالة الغابات :الحراجة 
المستدامة بمهارات عالية المستوى وظروف عمل جيدة، المستدامة من خالل دعم المنشآت الحرجية 

ما يمكن ربطه بأرضيات وهو  ،وتطوير سالسل القيم وتسديد تكاليف الخدمات البيئية للمجتمعات المحلية
  ؛)١٨، الصفحة ٢انظر المثلين من البرازيل وجنوب أفريقيا، الفصل (الحماية االجتماعية 

وتعزيز مستويات  ةالنافذ األرصدة السمكيةفرط والسماح باستعادة الحد من الصيد الم :األسماك مصائد 
مستدامة من الصيد بواسطة تقديم بديل للدخل أثناء البطالة؛ الحصول على مهارات تمكن من إيجاد العمل 

والنرويج ) ٢-٣اإلطار (انظر المثلين من البرازيل (خارج قطاع الصيد وتعزيز فرص الدخل البديل 
 ؛))٤-٣اإلطار (

، التمويلتحسين الكفاءة في استعمال الطاقة من خالل اللوائح وإشارات األسعار والحصول على  :الطاقة 
مدها إلى ووذلك بدعم من االرتقاء بالمهارات والتعاون بين اليد العاملة واإلدارة؛ نشر الطاقة المتجددة 

                               
  .http://www.wapes.org/infos/info/patrick-@/index.jspz?id=2874  :انظر   ٤٣
  :، انظرةمفصلة ألدلة تجريبية ونموذجي ةلالطالع على مناقش   ٤٤

ILO and IILS: Working towards sustainable development, op. cit., Ch. 10. 
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يرة والمتوسطة والتعاونيات واإلسكان المنشآت الصغ تنميةَمن ال يملكون حاليًا الطاقة الحديثة من خالل 
 ؛))٨-٣اإلطار (وبنغالديش ) ٧-٣اإلطار (انظر المثلين من البرازيل (االجتماعي 

، واستهالك على نحو آبيرحفز تخضير هذه الصناعات للحد من التلوث  :آثيفة المواردالصناعات  
ل على المعلومات والتمويل والتعاون ، باالقتران مع الحصوالحوافزوائح وللامن خالل  واردالطاقة والم

انظر األمثلة من اليابان وجمهورية آوريا (بين اإلدارة والعمال، على صعيد القطاع والمنشآت 
 ؛))١-٣اإلطار ( 3Mو) ٧، الصفحة ٣ الفصل(

من المخاطر الناجمة عن النفايات وتوسيع نطاق استعادة المواد  الحد :إدارة النفايات وإعادة تدويرها 
عن طريق تنظيم  المنظمغير في القطاع النفايات بإدارة لقّيمة من خالل زيادة إعادة التدوير واالرتقاء ا

وتنمية المهارات التقنية ومهارات وعقود الخدمة  المنظمغير في القطاع عّمال إعادة تدوير النفايات 
 ؛))٣- ٢اإلطار (انظر المثلين من البرازيل وسري النكا (األعمال 

مكاسب الكفاءة في استعمال الطاقة من خالل اعتماد لحصد  االستفادة من اإلمكانيات الكبرى :نيالمبا 
بواسطة اللوائح والمعلومات  للمباني قائمةالتحتية البنية العالية للمباني الجديدة، وحفز ترميم بناء معايير 

رات والتصديق على الكفاءات واالستثمار العام وحصول الزبائن على التمويل الكافي واالرتقاء بالمها
بشأن ألمانيا  ٥-٨و ٤-٨على سبيل المثال، انظر اإلطارين (وتحسين ظروف العمل في قطاع البناء 

  ٤٥؛)وأستراليا

تستعمل الطاقة بكفاءة، وال سيما النقل العام من خالل سياسات وأساليب نقل االنتقال إلى مرآبات  :النقل 
باالقتران مع التطور التكنولوجي واالرتقاء بالمهارات واالستثمار العام  مالية ولوائح وحوافر للمستهلكين

 ).٢انظر األمثلة من الصين واليابان وجمهورية آوريا في الفصل (في البنية التحتية 

 : متكامًال، ما يلي يًاوتشمل األمثلة الواردة من بلدان اعتمدت بنجاح ترآيزًا قطاع . ٣١٠

حوافز خضراء ناجحة أثناء األزمة  حزمعمل من خالل السوق وب لق بالبيئةتتعالتي دعمت أهدافًا  ،الصين 
. ٢٠١٢و ٢٠٠٩مليون وظيفة في االقتصاد األخضر بين عامي  ٥٫٣االقتصادية، األمر الذي خلق 

وتقابل أهداف آفاءة استعمال الطاقة والطاقة المتجددة الواردة في خطط التنمية الوطنية أهداف خلق 
المهارات المهنية ومهارات تنظيم  تنميةوتحظى هذه األخيرة بالدعم من خالل . الوظائف الخضراء

 خضراء؛ال استهالل المشاريعالمشاريع والمساعدة على 

، وحققت نجاحًا آبيرًا في ٢٠٠٤في عام ) المناخالنشاط من أجل ( Klima-aktivسياسة ، استهلت النمسا 
رًا، وال افرص في اقتصاد أآثر اخضراللحصول على إعطاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة إمكانية ا

وُتنسق السياسات البيئية مع سياسات سوق العمل، وال سيما . سيما في البناء األخضر والطاقة المتجددة
المنتجات والخدمات الجديدة وحمالت اإلعالم والتواصل وإسداء  جودةتدريب القوة العاملة ومعايير 

 .امة الشبكاتلمشاريع وإقلدعم الالمشورة و

استراتيجيات التنمية  اتباعوسعيًا إلى استكمال السياسات الوطنية والمرآزة على القطاعات، يمكن  . ٣١١
فرص العمل  منافع أعلى فيمع آثار بيئية أخف ومترافق االقتصادية المحلية من خالل تحقيق مسار نمو 

ت المحلية ومواجهة العوائق والفرص في من أجل تلبية االحتياجا جهاادمإوتدابير الويمكن اعتماد . والدخل
ويمكن مضاعفة العمالة المحلية والقيمة . ركتشامل ومش على نحو االقتصاد األخضر من خالل تخطيط وتنفيذ

بنية  وإرساءالطبيعية  قاعدة المواردالمضافة عند اعتماد تكنولوجيا مالئمة والتعويل على موارد محلية لتحسين 
تغير المناخ، وال سيما عند استخدام المتعاقدين المحليين من المنشآت الصغيرة ل ةمقاومتحتية خاصة وعامة 

  .والمتوسطة

  مؤسسات التقييمات وال: تحقيق اتساق السياسات  ٣-٣-٤
 جتماعياالحوار الو

األخيرة التي  الرئيسية وخالفًا للتحوالت الهيكلية. خاصةيكتسب التنفيذ المنسق في مجاالت السياسة أهمية  . ٣١٢
اقتصاد  نحو ت بسبب العولمة أو ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من األرجح أن يقوم التحولحصل

 .صدهاتفاقم السياسات إشارات السوق بدًال من  حيثآبير،  إلى حدأآثر استدامة على السياسات 

                               
  .٨المرجع نفسه، الفصل    ٤٥
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 استراتيجيات أآثر فعالية من أجل تقييم اآلثار االجتماعية 
آلثار المتوقعة من ل مسبقةتقييمات  هو إجراء ،ناجحة لعملية رسم سياساتية أحد المكونات األساس آان . ٣١٣

ت توضيح الرابط بين المسائل والسياسات اويخول هذا األمر صانعي القرار. تدابير محددة لسياسة التخضير
ومنها  - على المجموعات االجتماعية واألهداف االجتماعية من جهة أخرى الواقعةالبيئية من جهة وبين اآلثار 

خيارات ال لتحديد األولويات فيبصورة مثالية ُيستخدم هذا التحليل  لعلو. خلق العمالة وتوليد الدخل وتوزيعه
الناجمة عن أسباب أخرى، آي  استباق التكييفاتأفضل من  على نحو راتهذه التغي استباقويمكن . سياسيةال

 . عدًال وربما بطريقة أآثر سلأسرة االنتقال بطريقة اتتسنى إد

تختلف مع ذلك التحديات البيئية  ٤٦ومثلما وضحنا في هذا التقرير وفي استعراضات سابقة أخرى، . ٣١٤
 أن تعطي هذاويمكن للتقييمات . ، اختالفًا آبيرًا بين البلدان وبين القطاعات االقتصاديةلمواجهتهاوالخيارات 

 . لية المحددةمن خالل مراعاة الظروف الوطنية أو القطاعية أو المححقه التنوع 

لفهم الترابط بين األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية  ويجري تطبيقهامجموعة من األساليب تتاح و . ٣١٥
أن يقدم جميع األجوبة؛ فلكل أسلوب  بمفرده وال يستطيع أي أسلوب. لتحول إلى أنماط إنتاج واستهالك مستدامةل

والقدرة على مراعاة  الملحوظةومستوى التفاصيل  تمن البيانا مواطن قوته وضعفه من حيث االحتياجات
أسلوب  ينطويوغالبًا ما توجد مقايضة بين هذه المعايير، أي عادًة ما . الزمني فقالترابط بين االقتصاد واأل

  .من الحلول محدود وقدرمستلزمات بيانية أعلى على لتحليل نطاق االقتصاد على مدى فترة زمنية أطول 

دول ـي الجـة فـانظر األمثل(ايضات، ساعدت عدة أساليب تقييم على تنوير السياسات ورغم القيود والمق . ٣١٦
االجتماعية اتج، ومنهجيات المحاسبة ووتحليل المدخالت والن القطاعية وتشمل األساليب المفيدة الدراسات). ١-٢
ية المعقدة التي تستخدم نظم ، ونماذج تحقيق التوازن العام حاسوبيًا ومختلف النماذج الدينامنة أو الحيويةآاالس

 .التحليل وتدمج أحيانًا المتغيرات المادية واالقتصادية

. ترصدها باستمرارهي وأجرت بعض البلدان تقييمات للعمالة المتصلة بالبيئة طوال سنوات آثيرة و . ٣١٧
مالة على مدى وأجريت تحليالت بشأن آثار السياسات البيئية على الع ١٩٩٤وبدأت التقييمات في ألمانيا في عام 

 .جمع هذه البيانات في األعوام األخيرةيوأخذ عدد متزايد من البلدان  .٤٧عقد من الزمن

 اتمؤسسات من أجل اتساق السياس
ويستطيع . يرمي الحوار االجتماعي إلى تعزيز بناء توافق اآلراء في أوساط أهم أصحاب المصلحة . ٣١٨

ونظرًا . االقتصادية األساسية وتحسين األداء االقتصادي - الحوار الفعال المساعدة على حل المسائل االجتماعية
إلى أن االنتقال نحو اقتصاد أآثر اخضرارًا سيؤدي إلى تغيرات عميقة في عمليات اإلنتاج والتكنولوجيات 
وإعادة توزيع الوظائف، سيكون التعاون الوثيق بين الحكومة والشرآاء االجتماعيين أمرًا أساسيًا في نجاح هذا 

، وجرى التشديد على ٢١وقد اعُترف أصًال بالحاجة إلى المشارآة في اإلدارة في جدول أعمال القرن . حولالت
  .٢٠+ريو  الصادرة عن ذلك أآثر في الوثيقة الختامية

آيف يؤدي  ٤٩وفي دراسة مخصصة لمنظمة العمل الدولية ٤٨وتبين األمثلة الكثيرة الواردة في هذا التقرير . ٣١٩
رًا رئيسيًا، انطالقًا من المستوى الدولي والوطني والقطاعي وصوًال إلى المستوى المحلي الحوار االجتماعي دو

 : ومستوى المنشآت، من أجل

 تنوير السياسات؛ 

 تعزيز اتساق السياسات؛ 

 إطالق مبادرات لتخضير االقتصاد والمنشآت؛ 

                               
  : انظر   ٤٦

UNEP: Towards a green economy, op. cit.; UNEP: Green jobs, op. cit.; ILO and IILS: Working towards 
sustainable development, op. cit. 

  .http://www.bmu.de/english/aktuell/4152.php  :كتروني لوزارة البيئةانظر الموقع اإلل   ٤٧
  :انظر أيضًا   ٤٨

Recurrent discussion on the strategic objective of social dialogue, Report VI, International Labour Conference, 
102nd Session, Geneva, 2013. 

  .ILO: Social dialogue for a green economy (Geneva, forthcoming)  :انظر   ٤٩



 السياسات الفعالة ونطاق دور داعم تقوم به منظمة العمل الدولية

91 ILC.102/V  

 إقامة شراآات لتنفيذ السياسات؛ 

 الئق في قطاعات ومهن خضراء؛تعزيز الوظائف الجيدة والعمل ال 

 .توعية أعضاء منظمات أصحاب العمل ونقابات العمال وإسداء المشورة إليهم ومساعدتهم 

معلومات أساسية إلجراء  تقديم صنع السياسات من خالل المساهمة في عملية الحوار االجتماعي يرشدو . ٣٢٠
نتائج االجتماعية وأن تتمكن السياسات وتضمن وجهات نظر الشرآاء االجتماعيين أن ُتراعى ال. التقييمات

والمنتديات القائمة مثل مجالس . جتماعيةاالبيئية والتدابير الاالجتماعية وسياسات سوق العمل من استكمال 
في  Grenelle de l’Environmentالتنمية االجتماعية واالقتصادية في بلدان آثيرة أو المنتديات الجديدة مثل 

تفاقات االإنما تؤدي دورًا أساسيًا في  ،تديرة الثالثية لتنفيذ بروتوآول آيوتو في اسبانيافرنسا أو الموائد المس
انظر (ويشكل البرنامج األلماني لكفاءة استعمال الطاقة في المباني . المتكاملةعامة السياسات ال حزمبشأن 
وجرى استعراض أمثلة على . يونمثًال استثنائيًا على مبادرة ينفذها الشرآاء االجتماع) ١٢، الصفحة ٢ الفصل

مبادرات قطاعية ومبادرات على مستوى المنشآت في اليابان وجمهورية آوريا والواليات المتحدة وغيرها من 
في جنوب أفريقيا من أجل إضفاء الطابع " االتفاق بشأن االقتصاد األخضر"وُأبرم . ٣و ٢البلدان في الفصلين 

لمعنية والشرآاء االجتماعيين بهدف تنفيذ هذا العنصر من خطة التنمية الرسمي على الشراآة بين الوزارات ا
 . الوطنية

في وإسداء المشورة إليهم األعضاء فيها  باستثارة وعيالعمل ونقابات العمال منظمات أصحاب  قامتو . ٣٢١
م ورة تعلال في أمريكا الالتينية دعمالعضو في نقابات  ٢٥٠٠وعلى سبيل المثال، أنهى أآثر من . بلدان آثيرة

 االتفاقاتوتتضمن . المفاوضة الجماعية مجال أيضًا في حققوا ابتكاراتو. عن بعد بشأن التنمية المستدامة
  .بأساليب مستدامةلشراء منتجات ُمنتجة  حافزًاالجماعية في بلجيكا 

  نحو إطار سياسي للتنمية المستدامة والوظائف   ٤- ٤
  والخضراء ةالالئق
هذا التقرير، وال سيما سرعة تزايد عدد المبادرات الوطنية والدولية  يبين استعراض التجارب في . ٣٢٢

. آسب بوضوح زخمًا في بلدان آثيرة شموًال واستدامة بيئيةالمناقشة، أن البحث عن نموذج تنمية أآثر عدًال و
واق العمل أن االستدامة البيئية ليست اختيارية بل ضرورة، بما في ذلك بالنسبة إلى أسب دراكاإلوقد حث عليه 

 .والمنشآت المستدامة والحد من الفقر

وقد باتت . ستهالكاالو نتاجاإلفي أنماط  المدى ويستلزم تحقيق االستدامة البيئية تغييرات عميقة وبعيدة . ٣٢٣
ومن الواضح أن . بالفعل آثارًا آبيرة في أماآن العمل والمنشآت وفي أسواق العمل والمجتمعات المحلية تخّلف

وال يستطيع العمل الالئق تأدية دوره آقوة تدفع التنمية المستدامة إال . ألة اجتماعية ومسألة عملالبيئة تشكل مس
 .في الحسبان في السياسات والممارساتيؤخذ إذا ُأقر بهذا الرابط مع البيئة وأصبح عنصرًا 

وم تنمية على أهمية تخطي التفكير وصنع السياسات واألعمال القائمة على مفه ٢٠+وشدد مؤتمر ريو  . ٣٢٤
اإلقرار بالروابط بين األبعاد االقتصادية  في التحدي في المستقبل سيتمثلو. ثالث منفصلة رآائزمستدامة ذات 

ويبرز هذا التقرير أنه ال يمكن تحقيق االستدامة البيئية من دون مشارآة . واالجتماعية والبيئية واالستناد إليها
إقرار بالروابط يمكن لألبعاد  حيثما يكون هناك، في المقابلو. الجهات الفاعلة في عالم العمل مشارآة نشطة

االجتماعية والبيئة أن تصبح مساندة لبعضها البعض، وحتى أنه من الممكن تحويل التحديات آالحاجة إلى 
  .سانحة التكيف مع تغير المناخ إلى فرص

تثمارات في القوة العاملة الماهرة سياسات االقتصاد الكلي والسياسات البيئية، باالقتران مع االس وتستطيع . ٣٢٥
ومن شأن سياسات اإلسكان االجتماعية التي . والفرص في المنشآت، أن تخلق دينامية قوية للتنمية المستدامة

بالتدريب على المهارات  الطاقة المتجددةتحفز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تخضير قطاع البناء أو تعزيز 
وتتفادى في الوقت خلق الفرص تاإلدماج االجتماعي و أن تعززللنساء والشباب، روح تنظيم المشاريع  شجيعوت

 الكبرىالحوادث الصناعية  منعومن شأن ربط تفتيش العمل و. التأثير غير محمود العواقب على البيئة نفسه
قطاعات  مساهمةزز أن يع ،والتعدين وتنمية سالسل القيم المحلية والعالمية الحراجةباللوائح المتعلقة بالبيئة في 

 .في آن معًا حتوي أثرها البيئيي التنمية وأن االستخراج في

على عملية التغير الهيكلي  منظمة العمل الدولية في التأثيرل األآبر أمام الهيئات المكونةويكمن التحدي  . ٣٢٦
ماعية لخلق فرص عمل جيدة على نطاق واسع وزيادة الحماية االجتوإنتاج مستدامة نحو أنماط استهالك 

 .على حد سواء الغدألجيال اليوم و -األساسية المبادئ والحقوق  وتحقيقالمناسبة والنهوض باإلدماج االجتماعي 
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ومن جهة، يستلزم هذا األمر سياسات بيئية واقتصادية تراعي آثارها على عالم العمل؛ ومن جهة أخرى،  . ٣٢٧
المهارات وسوق العمل من أن تدرج االستدامة  نبشأسياسات الال بّد للسياسات االجتماعية وسياسات العمالة و

وسيكون إنشاء . آفاق المنشآت المستدامة والعمل الالئق لتعزيز ال لتقويضالبيئية باعتبارها أحد أهدافها الرئيسية 
التنمية المستدامة بيئيًا على جميع األصعدة، ومنها وزارات  السديدة من أجلالمؤسسات ووضع آليات اإلدارة 

نقابات العمال، أمرًا أساسيًا في سبيل تحقيق اإلدماج و العملومنظمات أصحاب  االجتماعيةالتنمية العمل و
  .واالتساق الالزمين

إطارًا أوليًا لتحديد المساهمات التي يجب على العمل الالئق وعالم العمل القيام بها  ٢-٤ويبين الجدول  . ٣٢٨
تدابير و إرشادات ويبدأ بتحديد. قتصادية واالجتماعية والبيئيةالتنمية البيئية من حيث اآلفاق اال سعيًا إلى تحقيق
أهم البيانات السياسية الصادرة عن منظمة العمل في واردة أصًال في معايير العمل الدولية و ،سياسية ذات صلة

ع بطرق يستطي البتةأجدى بكثير، بيد أنها لم تجد تعبيرًا لها  إرشاداتوفيما يتجلى بوضوح وجود . الدولية
منظمة العمل الدولية ل الهيئات المكونةالدولية أو القطاع الخاص أو في الواقع الوطنية وصانعو السياسات 

 .االستناد إليها

  مساهمة عالم العمل في التنمية المستدامة بيئيًا  :٢-٤الجدول 

 البيئيالصعيد  االجتماعيالصعيد االقتصاديالصعيد   المساهمة 

منتجة للعمالة ال خلق فرص  
في قطاعات ومنشآت 

 مستدامة بيئيًا

توفير سبل الحصول على فرص  
للعاطلين عن  عمل ودخل جيدة

العمل والعاملين جزئيًا والفقراء 
 العاملين

 وممارسات اعتماد منتجات 
منشآت وفي الخضراء في 
تحقيق (أماآن العمل 

االستدامة البيئية ألهم 
القطاعات واالقتصادات 

 )آكل

كلفة االنتقال ت الحد من  
سوق  الناشئة عناالقتصادية 

 العمل

تعزيز انتقال عادل مع تقاسم عادل  
 للتكاليف والفرص

تعزيز قدرات المنشآت  
وأماآن العمل على مواجهة 

 تغير المناخ

التدابير والسياسات اتخاذ 
معايير العمل (ذات الصلة 

قدم اإلرشاد في تالدولية 
 )المسألة

ية االتفاق(خلق العمالة  
  ) ١٢٢ رقم

قية ااالتف(تنمية القوة العاملة 
  ) ١٤٢رقم 

التوصيتان (تنمية المنشآت 
، ١٩٣ورقم  ١٨٩ رقم

إعالن المنشآت متعددة 
 )الجنسية

معايير (فرص الوظائف الجيدة  
العمل الدولية بشأن ظروف العمل 

) والحماية االجتماعية والتمثيل
معايير العمل ( ةالعادل االستفادة
شأن عدم التمييز الدولية ب

) والمهارات والضمان االجتماعي
االنتقال العادل لمن يفقدون وظائفهم

معايير العمل ( عيشهم أسبابأو 
الدولية بشأن الحماية االجتماعية 

 )وإعادة اإلدماج والهجرة

اعتماد المنتجات والخدمات  
 ةآفاء(والعمليات الخضراء 

والطاقة؛  دارواستعمال الم
  )التلوثالحد األدنى من 

الحماية االجتماعية وتنمية 
المهارات والتنوع 

 االقتصادي

معايير العمل الدولية تقدم 
السديدة اإلرشاد بشأن اإلدارة

التشاور والمشارآة  
 ١٤٤االتفاقيتان رقم (

 )١٦٩ ورقم

االتفاقيتان (المشارآة في المنشآت  
والمجتمعات ) ٩٨ورقم  ٨٧رقم 

 ١٤٤االتفاقيتان رقم (المحلية 
 )١٦٩ ورقم

المشارآة في المنشآت  
 ٨٧االتفاقيتان رقم (

  ) ٩٨ ورقم
التعاون في أماآن العمل 

 )١٣٦رقم  اقيةفاالت(

واتفاقات آانكون بشأن تغير المناخ وعدد متزايد من  ٢٠+ريو  الصادرة عن وتدعو الوثيقة الختامية . ٣٢٩
هدفين  ،الكربون منخفضةقتصادات العادل إلى ااالنتقال والبيانات السياسية الوطنية إلى أن يكون العمل الالئق 

فرصة فريدة  ٢٠١٣العمل الدولي في عام  وتتيح المداوالت في مؤتمر. محوريين ودافعين للتنمية المستدامة
  .إلى حقيقة واقعةة يالسياس اإلرادة بشأن آيفية ترجمة هذه إرشاداتلصياغة 
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  ٥الفصل 

   الالئق التنمية المستدامة والعمل - مناقشة عامة
  والوظائف الخضراء

  نقاط مقترحة للمناقشة
مثل تغير المناخ وندرة المياه وفقدان التنوع األحيائي وإزالة (آيف ستؤثر المشاآل البيئية الرئيسية الحالية  . ٣٣٠

 في عالم العمل؟) الغابات

ستدامة آجزء من التحول العام نحو اال ،ما هي الفرص الرئيسية للمضي قدمًا بالعمل الالئق للجميع . ٣٣١
تحقق وآيف تنمو الوظائف والمنشآت المستدامة الناجمة عن هذا التحول أن  تستطيع إمكانياتالبيئية؟ وآيف 

  يمكن ضمان أن تكون الوظائف الخضراء وظائف الئقة أيضًا؟

أمام العمالة  متنوعةإّن آثار المشاآل البيئية واإلجراءات المتخذة آذلك لحماية البيئة، تطرح تحديات  . ٣٣٢
الجديدة على  اللوائحوهي تشمل تأثير . المرتبطة بالعملحقوق الروف العمل واإلنصاف االجتماعي ووظ

زيادة تكاليف الطاقة والموارد  بفعلسالسل التوريد  على تأثيرالثة أو أو القطاعات الملِو المواردالقطاعات آثيفة 
وما هي التحديات التي يمكن أن تواجه . يئية األخرىالطبيعية، أو اآلثار التوزيعية لتسعير الكربون أو للتدابير الب

  عالم العمل بعد تنفيذ السياسات الرامية إلى حماية البيئة؟

من قبيل تلك التي ترافقت مع إدخال (ما هي الدروس التي يمكن استخالصها من عمليات التحول السابقة  . ٣٣٣
أو عمليات التكيف جيا المعلومات واالتصاالت أو استعمال اآلالت أو تكنولوالتكنولوجيا المدخرة لليد العاملة 

  وتأثيرها في عالم العمل، وما الجديد في االنتقال إلى التنمية المستدامة؟) التجارية

ما هي السياسات والمؤسسات الضرورية من أجل التصدي للتحديات بالنسبة إلى المنشآت والعمال، من  . ٣٣٤
عزيز الوظائف ف من اآلثار السلبية، في الوقت الذي يجري فيه تحيث االنتقال إلى اقتصاد مستدام بيئيًا والتخفي

جميع المنشآت؟ وما هي السياسات والصكوك التي يمكن تطبيقها من أجل تسهيل  الخضراء والالئقة وتخضير
  عملية انتقال منصف في عالم العمل؟

بغية مساعدة الهيئات  -  باستخدام جميع وسائل عملها -ما ينبغي أن تكون أولويات منظمة العمل الدولية  . ٣٣٥
المكونة على االستفادة من الفرص وتعزيز االنتقال العادل إلى عالم عمل يحترم االستدامة البيئية ويسهم فيها؟ 

  وما هو الدور الذي ينبغي للدول األعضاء ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أن تضطلع به؟


