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 خاصة في الجلسة العامةالمناقشة مذكرة معلومات أساسية من أجل ال

ات : االتجاهآسيا والمحيط الهادئفي  الالئق "بناء مستقبل يتسم بالعمل
الحقوق إنفاذ و من أجل استحداث فرص العملوالتحديات والسياسات 

 "اإلنصافوتحقيق 

يط الجتماع اإلقليمي السادس عشر آلسيا والمحا إلىالمقدم تقرير المدير العام ه الوثيقة التي تستكمل هذ تأعد

تقبل "بناء مسالمعنونة  لمناقشة الخاصة في الجلسة العامةل(، بوصفها مصدراً إضافياً 6102)جنيف،  الهادئ

ط الهادئ: االتجاهات والتحديات والسياسات من أجل استحداث فرص الالئق في آسيا والمحي يتسم بالعمل

 .اإلنصاف"تحقيق الحقوق وإنفاذ العمل و

 السياق

نمو وبلغ  0.خالل العقد الماضييعتد به نجاحاً اقتصادياً  الدول العربيةو المحيط الهادئ -آسيا  ت منطقةأحرز .1

 6.أرجاء العالم اقيبفي  في المائة 6كل سنة مقارنة بنسبة  في المائة 2 في المتوسط قرابة لناتج المحلي اإلجماليا

انعدام المساواة في الدخل  غير أن. ورفع مستويات المعيشة وقد أفضى ذلك إلى الحد من الفقر بشكٍل جذري

معظمها قائمة، و العجز في العمل الالئقمواطن زال ت الو. يرة من اإلقليمثفي أجزاء كاليزال مرتفعاً، أو قد ارتفع 

 راسخ في هيكليات أسواق العمل.

انتشال أنفسهم وأسرهم  غير قادرين على نهمأ، إال يعملون امرأة ورجلمليون  096وعلى سبيل المثال، هناك  .2

من أفراد شخص من العاملين لحسابهم الخاص والعمال المساهمين مليار وال يزال أكثر من  3.المدقع من الفقر

في ودون أي حماية اجتماعية أو قانونية. ما يعملون ضمن ترتيبات غير رسمية  وغالباً ، األسرة مستضعفين

 بابالشتقريباً من  ثمانية أشخاصمن أصل واحداً  اً شخصبشكٍل عام، إال أن  بطالة منخفضةالنسبة تظل  حين

تشر . وتنمستغلتكار غير المن االبداع واالب هائالً  مما يمثل مصدراً ال يزال عاطالً عن العمل،  القوى العاملةفي 

قت صد، وحتى هذا التاريخ. ونوعية الوظائفمن حيث المشاركة االقتصادية واألجور  الفوارق بين الجنسين

االتفاقيات األساسية الثماني لمنظمة على  آسيا والمحيط الهادئفي  دولة عضواً  14من أصل فقط دولة  01

 1.العمل الدولية

، سيددي . أوالً في العقد القادم عالم العمل التي سترسم معالم االتجاهات الرئيسيةوتتفاقم هذه التحديات بفعل  .3

ن وتواجه للسكااً سريعتشيخاً واسعة النطاق. وفي حين تشهد بعض البلدان  تشعباتلإلقليم إلى  الديمغرافيالسياق 

ة، تواجه بلدان أخرى ضخامة المجموعات السكانية من الشباب، وال بد من أن تتصدى لماالع اً في اليدنقص

سريعة مكان ال االبتكارات التكنولوجيةالوظائف الجيدة. ثانياً، تحّول  استحداث ما يكفي منللتحدي المتمثل في 

. ملسوق العل السديدة دارةواإل مهاراتال نميةتددي إلى تجديد التركيز على العمل بوتيرة غير مسبوقة، مما ي

 

إلى  باإلضافةبلداً  14الذي يضم  إلقليمإلى ا "آسيا والمحيط الهادئسمية "شير تتذكرة، مال في مفهوم هذه، وعليه   0

 ياجنوب آسو جنوب شرق آسياو بلدان شرق آسياجميع مستويات الدخل من  والذي يشمل، المحتلةاألرض الفلسطينية 

 لم ينص بشكل صريح على خالف ذلك.، ما العربية في غرب آسياوالدول  جزر المحيط الهادئوبلدان 

 بانكوك،) الدول العربيةو الهادئالمحيط  -آسيا : 6102-6112 عقد العمل الالئقل إحصائيتقرير : منظمة العمل الدولية   6

6102.) 

 المرجع نفسه.   3

حوار رفيع ة للساسياألمعلومات المذكرة لالطالع على المزيد من التفاصيل حول اإلتجاهات، يرجى الرجوع إلى    1

عشر  مي السادسالجتماع اإلقليا إلىتقرير المدير العام : "نمو شامل من أجل العدالة االجتماعية"، التي تستكمل المستوى

 (. 6102)جنيف،  والمحيط الهادئآلسيا 
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لق خيتعمق في اإلقليم، مما يوفر آفاقاً واسعة أمام تسريع النمو و التكامل االقتصادي اإلقليميثالثاً، ما فتئ 

ستثمار االو العمل معاييرب سوف يتطلب التزاماً باالرتقاء منافع التكامل يةلوشم. غير أن ضمان وظائف جديدة

. وأخيراً، إن بذل الجهود للمضي قدماً نحو مجتمٍع جوراألنُظم و حماية االجتماعيةوتوفير ال في المهارات

 . ستدامةاالتحقيق نحو وتغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك  الصناعاتأخضر، سوف يعني تحويل 

تطرحها العمالة والتحديات االجتماعية  بالتحديات التي 6131ويعترف برنامج التنمية المستدامة لعام  .4

 ،هيئات المكونة الثالثية في منظمة العمل الدوليةللويقدم البرنامج إطاراً سياسياً رئيسياً  2واالتجاهات القادمة.

ماشي النمو ، وضمان تنمية الوطنيةتال اتستراتيجيلتجديد الجهود التي تبذلها في جعل العمل الالئق في صميم ا

حقيق تالحقوق وإنفاذ استحداث فرص العمل و. وجرى إدماج واالستدامة البيئيةمع التقدم االجتماعي االقتصادي 

هدفاً،  04إدماجاً مالئماً في العديد من أهداف التنمية المستدامة والبالغ عددها  عمل الالئقفي برنامج ال اإلنصاف

 وهو أمٌر يعتبر أساسياً لتحقيق هذه األهداف. 

 الالئقةتعزيز العمالة 

طر أ نمو الشامل والمستدامال يتطلب التجارة والتمويل والعمالة:سياسات و القتصاد الكليا سياساتاتساق  .5

 مبودياكومنها على سبيل المثال  عمل متسقة وشاملة وسياسات اقتصادية تشجع العمالة. وأنشأ عدد من البلدان،

لتعزيز العمالة، وذلك في سبيل تحسين  الوزاراتبين مشتركة هيئات ، سري النكاوالصين والهند والعراق و

وظائف أكثر وأفضل، بما في ذلك لصالح النساء والشباب. ولكن البد من أن استحداث السياسات التي تدعم 

التحتية  لالستثمارات والبنى إعطاء األولويةيكون تحسين التنسيق أولوية. وسيستلزم ذلك حشد الموارد المالية و

 رعاية خدماتو حماية اجتماعية شاملة، السيما في القطاع الخاص، وتوفر الئقةالوظائف ال اثالتي تشجع استحد

 . من األموال العامة ةممولسهلة المنال و

رات، السيما في مجال استثمار في التعليم والمهاال من الضروري: اإلنتاجيةوتحسين  تعزيز المهارات .6

ومن شأن تنمية المهارات أن  والفقر. انعدام المساواةوالحد من  لالشام االبتكارات التكنولوجية، لتعزيز النمو

. ويجب على الحكومات وقطاعات األعمال أن تستبق االحتياجات اخضراراً أكثر تسهل أيضاً االنتقال إلى اقتصاد 

من المهارات من خالل هيئات قطاعية مثل مجالس المهارات، وأن تدمج هذه االشتراطات من المهارات في 

. ة كورياوجمهوري سنغافورةات االقتصادية الوطنية، كما تجري عليه الممارسة حالياً في بلدان مثل ستراتيجيالا

مثالً، يشمل التركيز على إدماج المهارات في التنمية  في البحرين واألردنوهناك تدبير أساسي آخر متبع 

يا، ال سيما في مجاالت من قبيل العمل القطاعية. إضافة إلى ذلك، يجب االرتقاء باالعتراف بالمهارات رسم

مصممة تصميماً تكون نشطة و سوق العملالمنزلي والبناء. ويتوجب دعم هذه الجهود واستكمالها بسياسات ل

وتقديم المشورة في مجال  المسار المهنيفي  . وتشمل هذه الجهود إدارات التوظيف العامة واإلرشادجيداً 

 ل. معلومات سوق العموتوفير  لعمالةاضمن تبرامج التوظيف ووضع 

التي  المنشآتفي  آسيا والمحيط الهادئفي  نمو الوظائففي المائة من  41يسجل أكثر من : نمو المنشآتدعم  .7

 المنشآتوغيرها من  المنشآت الصغيرة والمتوسطةوسيتطلب نمو  2موظفاً. 99تستخدم بين خمسة موظفين و

. ادة القانونوسي، تشمل النفاذ إلى الطاقة وتوفير بنية تحتية جيدة ودعم الملكية الفكرية األعمال بيئةتحسينات في 

. إضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى استعراض السياسات والبرامج االئتمانعلى  حصولالومن الضروري أيضاً 

عم سياسات وتشريعات تدالحالية المعنية بروح تنظيم المشاريع، من منظور جنساني ويراعي البيئة، ووضع 

. ئيبي أثر، وما لهذه السياسات والبرامج من وجه انعدام المساواةأل يتصدروح تنظيم المشاريع لدى النساء وال

دة ، أداة واعمداتية للمنشآت المستدامةبيئة منهجية منظمة العمل الدولية المعنية بخلق  وفي هذا الصدد، تمنح

منشآت لل االقتصادية فاقوم على الحوار االجتماعي وتهدف إلى تحسين اآللالصالحات، تق استراتيجياتإلرساء 

  .االستدامة البيئيةلصالح العمال وتعزيز  عجز في العمل الالئقوالتصدي لمواطن ال الصغيرة والمتوسطة

 

نمو شامل من أجل العدالة االجتماعية"،  : "حوار رفيع المستوىلل ساسيةاألمعلومات المذكرة يرجى اإلطالع على    2

 (.6102)جنيف،  والمحيط الهادئالجتماع اإلقليمي السادس عشر آلسيا ا إلىتقرير المدير العام التي تستكمل 

مر العمل ، مدت، التقرير الرابعالمنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث العمالة الالئقة والمنتجة: العمل الدولي مكتب   2

 .6102، جنيف ،011الدورة  ،الدولي
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ية ففي المناطق الري آسيا والمحيط الهادئ حوالي نصف سكان يعمل :تعزيز العمل الالئق في االقتصاد الريفي .8

ة الجيدة البنى التحتي إلىالوصول  وإمكانيات ،مرتفعة غير المنظمة السمةنسبة و حيث يكون الفقر أكثر بروزاً 

ق في المناط زراعيةغير والحماية االجتماعية متدنية. ومن هنا تأتي الحاجة إلى استحداث فرص عمل مستدامة و

نية بلصالح النساء والرجال على السواء، وفي الوقت ذاته زيادة اإلنتاجية الزراعية من خالل النفاذ إلى  الريفية

سواق. ويحتاج العاملون والخدمات والمهارات والتعاونيات واأل االئتمانوتوفير رأس المال و تحتية ذات نوعية

عامة، ومنها الحماية االجتماعية، إضافةً ال خدمات الدعمعلى  حصوللل محسنة سبل إلىفي االقتصاد الريفي 

ي ف الحكومات إلى أن تنظر حاجة ثمةو. صنع القرارات على مستوىالتمثيل و تعزيز الحوار االجتماعيإلى 

في  ا الجنسينقضايوتوفير التدريب المراعي ل العمال الريفيينعلى  قانون العملتوفير التغطية الفعالة وإنفاذ 

ويجب تعزيز  .المناطق الريفية لتشملنظمة تفتيش لمهنيتين، باإلضافة إلى مد نطاق أا والصحة السالمةشدون 

التي تطالب بحقوق أفرادها، بما ومنظمات أصحاب العمل  ومنظمات العمالودعم مدسسات الحوار االجتماعي 

 نقصالمصابين بفيروس األشخاص المعوقين أو األشخاص النساء والرجال و تمثيلإسماع رأي وفي ذلك 

 وغيرهم.  الشابات والشبانو االثنيةوالمجموعات  المناعة البشرية

: السمة غير المنظمة مرتفعة في اإلقليم حيث تسجل معدالً منظمالقتصاد يير االعلى  ةمنظمالسمة الإضفاء  .9

تعزيز ومن هنا، تبرز حاجة ملحة إلى  4.النساءفي المائة من القوى العاملة، ومعظمهم من  01و 21يتراوح بين 

المتعلقة بخصائص ومحركات االقتصاد غير  البياناتوجمع  منظمإلى االقتصاد ال االنتقالالقدرة على تسهيل 

مشياً ت في اتجاه تحقيق السمة المنظمةالمنظم وتشخيصها، بغية تصميم االستراتيجيات المناسبة ورصد التقدم 

غير  توصية االنتقال من االقتصاد. وكما ورد في 3-0، وتحديداً الغاية 6131هدف التنمية المستدامة لعام مع 

تراعي  متكاملةاستراتيجية  السمة المنظمةتشجيع يتطلب ، (611)رقم  6102 ،المنظم إلى االقتصاد المنظم

والرجال والوحدات االقتصادية في االقتصاد غير المنظم،  تنوع خصائص وظروف واحتياجات النساء

 . طريق نهُج مكيفة مع كل حالةهذا التنوع عن وضرورة معالجة 

 الحقوق واالنصافضمن تفعالة  مؤسسات سوق عمل

ط آسيا والمحيفي  إنفاق الحماية االجتماعية: اليزال معدل هاأرضيات ، بما فيهاجتماعيـةااللحمايـة ابنـاء نظم  .11

. وفي عدد واإلعاناتالتغطية  منخفضة من، مما يددي إلى مستويات المعدل العالميأدنى من متوسط  الهادئ

معدل اللدول الخليج العربية تقترب هذه النسبة من متوسط مجلس التعاون من الدول العربية، السيما بلدان 

ة لحماياتغطية ب لهم ال يحق الذين ينمهاجرالفي هذه البلدان هم من  العمالكبيرة من  ، غير أّن نسبةالعالمي

من الضرائب والتأمين  عن طريق مزيجحماية االجتماعية، . وسيكون من األولوية تمويل الاالجتماعية

االجتماعي الموسع. إضافة إلى ذلك، ال بد للحماية االجتماعية من أن تراعي التغيرات في أنماط العمل، ومنها 

والعاملين في الوظائف  غير المنظمفي االقتصاد العمال أشكال العمل الغامضة أو غير المعتادة، واحتياجات 

 ة التقليديةالنمطيمستقرة. وال بد للبلدان، في مواجهة التحديات والتغيرات التدريجية المشهودة في االدوار غير ال

 ر إجازة األمومة وإجازةتوفللجنسين، من أن تطور تحويالت ترتكز على االطفال والعائلة، بل األهم من ذلك أن 

 الحد من. وفي سبيل والعمال المهاجرين المنظمغير بما يراعي خصائص االقتصاد  اإلجازة الوالديةو األبوة

حماية للأرضية من أن تستهدف على األقل، تأمين  آسيا والمحيط الهادئانعدام المساواة، البد لبلدان أوجه 

أو األصل العرقي أو االجتماعي أو الدين  وضع المهاجرأو  جنس، بغض النظر عن اللجميعتشمل اجتماعية اال

 أو المهنة.  بفيروس نقص المناعة البشرية من حيث اإلصابة وضعأو الصحة أو اإلعاقة أو ال

خالل السنوات الخمس السابقة، غير  األجور في زياداتشهد اإلقليم  :تحديد األجورل متينة مؤسساتوعمليات  .11

ي ف المفاوضة الجماعية مدسسات. ويشكل ضعف اجراءات وجية العملنتاأن نمو األجور لم يواكب وتيرة نمو إ

قائمة في عدة بلدان،  آليات تحديد الحد األدنى لألجورمعظم أنحاء اإلقليم جزءاً من المشكلة. ومع ذلك فإن 

بين الجنسين يعني ضمان أن تكون  قائمةالاألجور  . والتصدي لفجوةشرق آسيا وجنوب شرقهاسيما في  ال

خالية من التحيز ألحد الجنسين. ويشكل االجر بالقطعة في الصناعات المنزلية، الذي  تحديد األجور عمليات

في اإلقليم. ووفقاً لذلك، تحتاج الحكومات إلى تعزيز  مصدر قلق بصورة خاصة، بالدرجة األولىيطال النساء 

وإسناد  الحد األدنى لألجوروضع  ومدسسات عملياتودعم  لحوار االجتماعيلآليات نقابية ووضع الالحرية 

قراراتها إلى براهين سليمة والتشاور مع النقابات ومع أصحاب العمل. وقد اتخذت بلدان عديدة خطوات في هذا 
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 . السابق
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 هيئات ثالثيةاء بإرس فيتنامو الفلسطينية المحتلة األرضو ماليزيااالتجاه. وعلى سبيل المثال، قام األردن ولبنان و

 . نى لألجورالحد األدالستعراض 

 بلداندالالت على الجهود المبذولة في عدد من  خيرةشهدت السنوات األوالحوار االجتماعي:  تمثيلالتعزيز  .12

. متانة أكثر ومدسسات للحوار االجتماعي قوة تمثيل أكثر ، بهدف إرساءفيتنامار وومنها فيجي وميانم اإلقليم،

مشاركة النساء في ترتيبات المفاوضة الجماعية التزال متدنية. إضافة إلى ذلك، التزال الثغرات في  أنغير 

جمع البيانات والمعلومات لدعم هذه المدسسات يثير القلق بصورة خاصة. ويتعين على مكاتب االحصاءات 

ل وأصحاب العمل، لتأمين وزارات العمل وغيرها من الوكاالت الرسمية أن تعمل مع نقابات العماوالوطنية 

 وتسوية النزاعات. ومعدالتها ، فيما يتعلق بالعضوية في الوقت المناسببيانات موثوقة و

يجب أن تكون منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل قادرة على تمثيل أعضائها، دون : الحرية النقابية .13

نقابية وحيدة مكلفة من الدولة ويجب أن تدخالت من الحكومات أو من بعضها البعض. ولدى بعض البلدان هيئة 

تنضم اليها جميع االتحادات، في حين تشكل االتحادات المتعددة والمتجزئة في بلدان أخرى تحديات من نوع 

قدرة منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل  تقويض المفروضة بموجب هذه النظم إلى القيود. وقد تددي آخر

حديد هذه وافية لت ليةثيالً صحيحاً. ومن الضروري أن تضع الحكومات سياسات وآعلى تمثيل هيئاتها المكونة تم

ألصحاب العمل تكون حرة ومستقلة،  منظماتللعمال ومنظمات وتصحيحها، وتشجيع قيام  الممارسات ومنعها

 (04)رقم  0910 ،حرية النقابية وحماية حق التنظيماتفاقية ال، بما يتماشى مع عمال المهاجرينومنها منظمات لل

 (. 6)انظر الجدول  (90)رقم  0919 ،ة حق التنظيم والمفاوضة الجماعيةاتفاقيو

األساسية وحمايتهم  تكون حقوق العمال ما غالباً : ويير المعتادة لعمالة يير المنظمةالحوار االجتماعي في ا .14

، البد للشركاء وفقاً لذلك. و، ومن ضمنها العمل المنزليتادةعمغير الو منظمةالغير شكال العمل في أمقيدة 

تجانسة والعمل مع شركاء غير تقليديين، مثل غير الممع حاالت التوظيف  االجتماعيين من أن يواصلوا التكيف

غير اد في االقتصالعمال ومنظمات  التنمية الريفيةب المعنيةالحضري والسلطات السلطات المعنية بالتخطيط 

  .الالزمة غييراتالت قد يتطلب األمر أيضاً حشد الدعم العام لتحقيقالمعنية. و اإلدارات الحكوميةو المنظم

والمنظمات التي تمثلهم، من نقص العمال وأصحاب العمل يعاني ما  غالباً : التكامل العالميالحوار في زمن  .15

مات ومنظ منظمات العمالواإلقليمية الفرعية. وقد يعزز الحوار مع  الهيئات اإلقليميةشديد في التمثيل في 

وينبغي  .اإلقليميةقتصادية لسياسات اال، الجوانب االجتماعية لنسبياً  اً محدودوقد كان حتى االن  أصحاب العمل،

لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل أن تتفاعل بشكل منتظم مع الحكومات الوطنية ومع أمانات الهيئات 

في هذا وتعمل على المستويين االقليمي واالقليمي الفرعي. وتعزيز قدراتها كي  تشاوريةآليات اإلقليمية، لوضع 

جعل احتياجات العمال الخاصة تتجلى وتعزيز قدراتهم الذاتية  الشركاء االجتماعيينسيتوجب على  الصدد،

بشكل أفضل، والسيما أصحاب العمل والعمال من النساء والشباب، باإلضافة إلى وضع آليات استشارية 

 . أصحاب المصلحةء مختلف تصاعدية إلدراج آرا

ليم، في كافة أرجاء اإلق :والحقوق األساسية في العمل ئالمبادوتطبيق معايير العمل الدولية وتحقيق  قتصدي .16

د على ح الممارسةفي القانون وفي  - المبادئ والحقوق األساسية في العملتنتشر عوائق نظامية أمام ممارسة 

في المائة من األطفال في  01رئيسية. وحوالي من الشواغل ال الجبريالعمل سواء. واليزال عمل األطفال و

، هم من العمال، وأكثر من نصف هذه المجموعة عالقون في شرك أسوأ أشكال عمل األطفال، وغالباً ما آسيا

في المائة من العمل الجبري في  22على نسبة  آسيا والمحيط الهادئويشهد إقليم  0يقومون بأعماٍل خطرة.

ة المفاوضأو  التنظيمجمة على حقوق العمال في  وتفرض تشريعات العمل في بعض البلدان، قيوداً  9لم.العا

أو اإلضراب. وأخيراً، التزال بعض فئات العمال )المحددة وفقاً للجنس والطبقة اإلجتماعية واإلثنية  الجماعية

م ات نظامية في االنتفاع من فرص التعليوتواجه صعوب ،والمهنة ستخداماالتمييز في واإلعاقة مثالً( تتعرض لل

 والتوظيف. 

  

 

 لعمل الئق: تمهيد الطريق 6102التقرير العالمي بشأن عمل األطفال لعام : البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال   0
 (. 6102)جنيف، مكتب العمل الدولي،  للشباب

  :Profits and poverty: the economics of forced labourILO .(Geneva, 2014)أنظر:    9
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األساسية ات تفاقياال فيما يخصالضعيف في اإلقليم  تصديقاتالعدد في  الالئقوتتجلى أوجه العجز في العمل  .17

حصلت هذه االتفاقيات الثماني على تصديق شبه  ،على مستوى العالم(. و6)الجدول منظمة العمل الدولية ل

إال  90ورقم  04رقم  ، لم يصدق على االتفاقيتينالحرية النقابية والمفاوضة الجماعيةعالمي، ولكن فيما يخص 

بلداً في إقليم  61، هناك 04بلداً لم يصدق على االتفاقية رقم  63نصف بلدان اإلقليم. والحاصل أنه من أصل 

آسيا والمحيط بلداً في إقليم  62، هناك 90بلداً لم يصدق على االتفاقية رقم  31، ومن أصل لهادئآسيا والمحيط ا

 . الهادئ

 2102، بحسب اإلقليم الفرعي، منظمة العمل الدولية األساسيةالتصديق على اتفاقيات  :2الجدول 

 عدد البلدان المصدقة على االتفاقيات األساسية 

 عمل األطفال التمييز الجبريالعمل  الحرية النقابية 

 اإلقليم الفرعي 
 )عدد البلدان(

االتفاقية 
 78رقم 

االتفاقية 
 87رقم 

االتفاقية 
 98رقم 

االتفاقية 
 501رقم 

االتفاقية 
 500رقم 

االتفاقية 
 555رقم 

االتفاقية 
 537رقم 

االتفاقية 
 579رقم 

 4 4 3 4 5 9 9 9 (4) شرق آسيا

 55 8 1 7 4 50 6 1 (55) شرق آسياجنوب 

البلدان الجزرية في 
 (53) المحيط الهادئ

8 7 8 8 7 7 1 7 

 8 1 7 7 7 8 1 4 (7) جنوب آسيا

 55 55 50 8 55 55 6 3 (55) الدول العربية

 (. 9056 / أغسطس آب 3لمنظمة العمل الدولية )اطلع عليه في  NORMLEXبيانات قاعدة المصدر: 

على ، السيما من خالل التصديق حاسمة أولوية األساسية في العمل يشكلوضمان الممارسة الحرة للحقوق  .18

صديق . ويددي عدم التتطبيقاً كامالً لمنظمة العمل الدولية وتطبيقها  اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية الثماني

دولة مال مسأععلى هذه المعايير وعدم إنفاذها إلى أرضية غير متكافئة تقوض الجهود المبذولة لتوفير قطاعات 

 011رقم  نيتفاقيتاال -المساواة األساسية  تفاقياتاغير أن تصديق اإلقليم على  .معايير العمل الدوليةوتمتثل ل

ن يالتفاقيتاالعمل الجبري، تم التصديق على  باتفاقياتهو من بين األدنى في العالم. وفيما يتعلق  - 000ورقم 

، على نحو شبه شامل، في كافة أقاليم العالم، أما ما تبقى من عدم التصديقات فيوجد أساساً 012ورقم  69رقم 

اقية التي صدقت على االتف آسيا والمحيط الهادئ. إضافة إلى ذلك، ينبغي لبلدان آسيا والمحيط الهادئفي إقليم 

تتعلق  تدابيرأن تتخذ الدول ، الذي يقتضي 69أن تتجه إلى التصديق على بروتوكول االتفاقية رقم  69رقم 

 . 69ات بموجب االتفاقية رقم تزاملاالفي إنفاذ  الوقاية والحماية واالنتصافب

: بالرغم من التحسينات التي أدرجتها البلدان في المعايير واللوائح تمشياً مع تفتيش العملتطبيق وتحسين ال .19

ى ذلك إلى ظروف عمل خطرة وحوادث كبرى . وأدقوضهاالضعيف ي نفاذاإل معايير العمل الدولية، ال يزال

ل امعالعربية، و الخليجلدول مجلس التعاون مهاجرين في بلدان  بناءعمال ورش متكررة أفضت مثالً إلى وفاة 

هذه ما ون. في الصي كيميائية، وعمال في مخازن المواد البنغالديش وباكستان والفلبينفي  األلبسة مصانعفي 

وعن عدد ال حصر له من الحوادث  سيئةالعمل الظروف األكثر ظهوراً، إذ ال يبلّغ عن الحوادث  سوىالحوادث 

إلى حاالت  ،تفاقيات األساسية الثمانيواألمراض. وعلى سبيل المثال، أدى سوء تطبيق االتفاقيات المصدقة، كاال

 . جور بين الجنسيناأل ات فيثغرو جنسيتحرش تمييز و

، التجهيزاتو ما تعاني من نقص في الموظفين ، التي غالباً تفتيش العمل اتهيئوتتمثل بعض المشاكل في ضعف  .21

وتضم موظفين يفتقرون إلى التدريب ويتقاضون أجراً زهيداً. وغالباً ما يضطر المفتشون إلى تحمل العديد من 

ون المفتش المتنافسة. إضافة إلى ذلك، غالباً ما يحصر السياسية األولويات ومواجهة في اآلن ذاتهالواليات 

والعمل  ةوالزراعتركيزهم بأماكن العمل المنظمة، مستثنين بذلك عدداً كبيراً من العمال في االقتصاد غير المنظم 

 والعمل المنزلي.    في المنزل

، يلزم أن تتسم هيئات وجه انعدام المساواةأل يتصدوال برنامج العمل الالئقوإذا كان البد من تحقيق أهداف  .21

 رةالمشوإسداء لمواجهة عدم االمتثال، من خالل  بشكل أفضلالمزيد من القوة وأن تكون مجهزة تفتيش العمل ب

 تقديم الحوافز، بالتنسيق مع الجهات العامة والخاصة المعنية.  عقوبات أوفرض الأو  االقتضاءعند  والدعم
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 ءشركاال بينوبلدان المنشأ وبلدان المقصد  تعاون وتنسيق أفضل بين البد من التوصل إلىن: حماية المهاجري .22

فيها لوضع نظم للهجرة تكون عادلة للعمال المهاجرين وأصحاب العمل ورعايا البلد. ووفقا لذلك،  نياالجتماعي

 ونظم االعتراف بها وضمان معايير المهاراتمن الحاسم ضمان التعاون بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد لوضع 

، وبالتالي تفادي انتهاك المبادئ والحقوق األساسية في العمل. ويتوجب على الحكومات عدالة نظم التوظيف

والتمييز، وتقليص الحواجز والقيود  ساءة، من اإلوبخاصة المهاجرات ،نيالعمال المهاجرأيضاً ضمان حماية 

( 009)رقم  6100أال وهو اتفاقية العمل المنزلي،  الشامل . ويمثل اعتماد المعيارلعمل الالئقالمطروحة أمام ا

ال إ التزال نسبة التصديق في اإلقليم غير كافية، إذ لم تصدق ولكنمعلماً مرجعياً للنساء في العمل المنزلي، 

 على االتفاقية.  الفلبين

 المضي قدما  

بتنوع هائل وتحديات وفرص ضخمة في عالم العمل. وتشمل هذه التحديات،  آسيا والمحيط الهادئيتميز إقليم  .23

واالستضعاف وانعدام  المولدة للفقر االقتصاديةواالجتماعية أفضل ومواجهة العوامل  وظائف جيدة الحاجة إلى

 المساواة، والحفاظ في الوقت ذاته على المكاسب واإلنجازات العديدة المحققة أصالً. 

دعوة إلى اتخاذ اإلجراءات من أجل معالجة هذه التحديات. ويتسم  6131 عامل التنمية المستدامةبرنامج  ويمثل .24

عالن إفردية ومكيفة حسب الحالة. وتمشياً مع  استجاباتكل بلد من اإلقليم بخصائص ووقائع خاصة به، تتطلب 

، 6131عام ل التنمية المستدامةبرنامج و منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة

 ليةمعايير العمل الدو، وأن تشجع بالتالي التصديق على على الحقوق اً قائميجب أن تعتمد االستجابات نهجاً 

 وتنفيذها. 

 توفيرو ف والمساواة بين مختلف المجموعاتنصااإل عزيزلت سوق العمل ومدسسات سياسات الحاجة إلى وتبرز .25

في  نأولئك الواقعوهم في منالمستضعفة، بعمالة الفي  عاملأكثر من مليار  إلىالحماية االجتماعية والقانونية 

 من النزاعات والكوارث والفقر.  مفرغةالحلقة الشراك 

على محسنة لسوق العمل، تجمع بيانات سليمة ومنتظمة ويمكن مقارنتها  نظم معلوماتوتبرز الحاجة إلى  .26

ادة . وفي الوقت نفسه، من الضروري زيالنتائج السياسية، لرصد ديناميات سوق العمل وتحليل ليالصعيد الدو

ورات والتكيف في الوقت المناسب مع تط تنفيذ السياساتالقدرة على تجميع البيانات وتحليلها واستخدامها في 

 سوق العمل. 

ليد الوظائف تول المنشآت المستدامةياسات تدعم س آسيا والمحيط الهادئفي  قوأخيراً، يتطلب مستقبل العمل الالئ .27

ا ديمغرافيالفي مستقبل العمل، والسيما  الرئيسية . والبد من أن يعترف واضعو السياسات بالتحوالتالالئقة

، ل الثالثياالجتماعي والهيكات البيئية. وبفضل تعزيز الحوار الديناميو التكامل اإلقليميوالهجرة والتكنولوجيا و

وذات الصلة أن تفضي هذه التحوالت إلى عالم عمل شامل والئق لجميع  المالئمةضمن السياسات يجب أن ت

 .آسيا والمحيط الهادئالنساء والرجال في 


