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 مقدمة
عقد االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية في بوسان في جمهوریة آوریا خالل الفترة  .١

 . ٢٠٠٦سبتمبر / أغسطس إلى األول من أیلول/  آب٢٩الممتدة من 

اسة االستنتاجات لتقدیمها للجلسة العامة وّعين لجنة ألوراق االعتماد وفقًا وقد شّكل االجتماع فریق عمل لدر .٢
 . للقواعد الخاصة باالجتماعات اإلقليمية

 .وترد المعلومات المتعلقة بالمشارآة في هذا االجتماع في تقریر لجنة أوراق االعتماد .٣

 حفل االفتتاح
، وزیر العمل في جمهوریة آوریا، Mr. Lee Sang Sooانتخب االجتماع باإلجماع السيد لي سانج سو   .٤

، نائب الوزیر لشؤون العمل والقوى العاملة والباآستانيين في Mr. A. Hayatحياة  . رئيسًا له، والسيد أ
أحمد . والسيد ك) أصحاب العمل، المملكة العربية السعودیة(دحالن . والسيد ع) الحكومة، باآستان(الخارج 

 إلى آلمات - قبيل افتتاح المناقشة في الجلسة العامة -وقد استمع االجتماع . للرئيسنوابًا ) العمال، باآستان(
، رئيس جمهوریة آوریا، والمدیر العام لمكتب .Roh Moo-Hyun  Mrوجهها سيادة الرئيس روه مو هيون 

، Mr. Ratnasiri Wickramanayakaالعمل الدولي، السيد خوان سومافيا، والسيد راتناسيري وآرامانایاآي  
رئيس وزراء جمهوریة سري النكا االشتراآية الدیمقراطية، والدآتور معروف البخيت، رئيس وزراء 

 . المملكة األردنية الهاشمية

المدیر العام لمكتب في آلمته االفتتاحية، ، Mr. Lee Sang Sooالسيد لي سانج سو  رئيس االجتماع، وقد هنأ  .٥
وقال إن قضایا العمالة تحتل الصدارة في جداول األعمال . الئق في آسياتحقيق العمل الالعمل الدولي بتقریر 

وقد زودت العولمة في القرن الحادي والعشرین بلدان اإلقليم بالفرص . في إقليم آسيا والمحيط الهادئ
وقال إنه من . والتحدیات على حٍد سواء، وهو یتطلع قدمًا إلجراء مناقشات مثيرة بشأن قصص النجاح والفشل

. األساسي بالنسبة آلسيا السير یدًا بيد لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تحقيق العمل الالئق في اإلقليم
وسيمكن الحوار والتعاون اإلقليمي بلدان اإلقليم من االستفادة من خبرات بعضها البعض عندما تضع خططها 

 . الوطنية الخاصة بها

، رئيس جمهوریة آوریا، إن العولمة تعود بالنفع .Roh Moo-Hyun  Mrوقال سيادة الرئيس روه مو هيون  .٦
بيد أن هذا اإلقليم شهد استقطابًا اقتصادیًا . على العدید من البلدان اآلسيویة من حيث الثراء والنمو االقتصادي

فاوت فقد واجه الكثير من البلدان ازدیادًا في ت. آبيرًا نظرًا ألن فوائد العولمة غير موزعة على نحو متساٍو
ویمكن لمثل هذا االستقطاب . الدخول ومعدالت أعلى من البطالة بين الشباب وأعدادًا أآبر من الفقراء العاملين
فتحقيق العمل الالئق في آسيا . أن یحد من اإلنتاجية ویبطيء عجلة الثروة وربما یؤدي إلى نزاع اجتماعي

 . المجموعات والبلدان المختلفةیشكل خطوة هامة للغایة في الحد من الثغرات القائمة بين 

ولقد اعتمدت جمهوریة آوریا عددًا من التدابير المتصلة بالسياسة العامة لتعزیز العمل الالئق للجميع، آتعزیز  .٧
التعاون واالبتكار في المؤسسات الصغيرة، وتشجيع التنویع في صناعات الخدمة، وتوسيع نطاق الضمان 

بيد أن الحكومة لم تتمكن من حل جميع المشاآل وحدها، فهي . مةاالجتماعي ليشمل المجموعات المحرو
وال بد من أن تكون للشرآات استراتيجية طویلة األمد فيما . محتاجة إلى التعاون مع أصحاب العمل والعمال

واختتم الرئيس آلمته . یتصل بالعمل الالئق، آما یحتاج العمال ألن یكونوا منفتحين على الحوار االجتماعي
ارته إلى أن جمهوریة آوریا تحتاج إلى تعزیز تعاونها مع البلدان األخرى في آسيا، نظرًا ألن آثار العولمة بإش

 . أصبحت أآثر قوة وألن القوة العاملة والمنتجات تتحرك عبر البلدان بحریة أآبر

ستضافة هذا شكر المدیر العام لمكتب العمل الدولي السيد خوان سومافيا حكومة جمهوریة آوریا على او .٨
وقال إن جمهوریة آوریا . االجتماع وعبر عن امتنانه للدعم السخي الذي تقدمه ألنشطة منظمة العمل الدولية

فقد مرت .  فاعًال رئيسيًا في االقتصاد العالمي- سنة ١٥ منذ انضمامها لمنظمة العمل الدولية قبل -أصبحت 
وقد اشتمل الحوار . ًا اقتصادیًا جدیرًا باالعتباربتحوالت اجتماعية وسياسية سریعة وهامة وأحرزت نجاح

وتقاسم المعارف مع منظمة العمل الدولية بشكل تدریجي على ميادین آإصالح قانون العمل واستحداث 
الوظائف وتنمية المهارات وعمالة الشباب والقضية الحيویة المتمثلة في العالقات الصناعية السليمة المرتكزة 
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 آرئيس لمجلس اإلدارة وآعضو Chungوآان إسهام السفير شانج  . ة والحوار االجتماعيإلى الحریة النقابي
 .  االجتماعية للعولمة موضع ثناء وتقدیر بالغيندفي اللجنة العالمية المعنية باألبعا

ل النمو فقد وص. أشار المدیر العام إلى أن لالجتماع هدفًا عمليًا للغایة یتمثل في تحقيق العمل الالئق في آسياو .٩
، وارتفعت إنتاجية اليد العاملة بشكل ١٩٩٥في آسيا إلى أآثر من ضعف المعدل الوسطي العالمي منذ عام 

وال تزال . سریع، وإن لم یكن النجاح االقتصادي قد وفّر العدد الكافي من الوظائف إلخراج الناس من الفقر
. ولذا فإن النمو في حد ذاته ليس آافيًا. م اآلسيويالبطالة والعمالة الناقصة تشكالن تحدیين ضخمين أمام اإلقلي

والحـظ المدیـر العـام، فـي هذا الصـدد، أن مدیــر مصــرف التنـمية اآلسيـوي الســيد هاروهيكو آورودا  
Mr. Haruhiko Kuroda إذا لم یوجه برنامج سياسة اقتصاد اإلقليم لتلبية األهداف -، قد حذر مؤخرًا من أنه 

 فإنه سيكون من السهل تصور هذا اإلقليم وهو ال یزال یؤوي -في العمالة الالئقة الكاملة والمنتجة المتمثلة 
 .  سنة من اآلن، على الرغم من النمو٢٥معظم فقراء العالم على مدى 

لقد آان هذا اإلقليم هو الرائد في وضع خطط العمل الوطنية للعمل الالئق في االجتماع اإلقليمي اآلسيوي و .١٠
وقد انتشر اآلن صدى برنامج العمل الالئق في جميع أرجاء العالم وتم اعتماده آهدف . ٢٠٠١ابق في عام الس

وأبرز اإلعالن الوزاري الذي اتفق عليه في الجزء الرفيع المستوى األخير . عالمي على أعلى المستویات
نهج "ئق بصفتها طریقة لتعزیز للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة البرامج القطریة للعمل الال

 ". أآثر تماسكًا وعملية لألمم المتحدة تجاه التنمية

 على أربعة مواطن رئيسية - في معالجته للعجز في العمل الالئق في إقليم آسيا -سلط المدیر العام الضوء و .١١
لوظائف والحد من الفقر أولها الربط بين النمو االقتصادي واإلنتاجية والقدرة التنافسية واستحداث ا. للسياسة

فآسيا تحتاج إلى استحداث المزید من الوظائف وإلى رفع مستوى االقتصاد غير المنظم وتحسين . ربطًا أفضل
اإلنتاجية الزراعية وتعزیز المؤسسات الصغيرة وبالغة الصغر، مع الترآيز على التنمية المحلية والمجتمعية 

. لى تقدیم فرص أفضل للشباب والشابات للشروع في حياتهم العمليةوثانيًا، یحتاج اإلقليم إ. آمحرك للتنمية
ولهذه الغایة آانت منظمة العمل الدولية رائدة في القيام بجهود آبيرة لوضع برامج عمٍل وطنية في إطار شبكة 

اإلنتاجية وثالثًا، الحاجة إلى معالجة األسباب الجذریة لعدم المساواة بحيث یمكن توسيع القاعدة . عمالة الشباب
. والبد من التصدي للتفاوت العميق الجذور بين الجنسين. لالقتصاد وتقاسم فوائد النمو بشكل أآثر تساویًا

والرابع، هناك حاجة ملحة لبناء الثقة والحوار االجتماعي جنبًا إلى جنب مع مؤسسات سليمة للتمثيل 
 .والمفاوضة بغية بناء مجتمعات متماسكة ومستقرة

وتمثل . ر العام أن االجتماع یقدم فرصة سانحة لبناء إطار للحلول في هذه المواطن ذات األولویةوأضاف المدی .١٢
البرامج القطریة للعمل الالئق، المرسخة في الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي، وسيلة للتعاون االستراتيجي 

 عملية آلخر قرار بجعل العمل وهي توفر متابعة. على الصعيد الوطني وإسهامًا في أطر التنمية الوطنية
، الذي یكرس "عقد العمل الالئق"وقد یتبع . الالئق برنامجًا عالميًا، جنبًا إلى جنب مع األهداف اإلنمائية لأللفية
وتعتبر تقویة أطر التعاون اإلقليمي وسيلة هامة . للتحقيق التدریجي للعمل الالئق في آسيا، نفس اإلطار الزمني

ویمكن أن تشتمل المبادرات الجدیدة على عقد منتدًى آسيوي للعمالة والعمل الالئق، . لإلجراءات العملية
وتنظيم تبادل منهجي للخبرات بشأن توسيع نطاق الحمایة االجتماعية لكي تشمل العمال في االقتصاد غير 

ووضع سياسات المنظم، وتنفيذ إطار إقليمي للهجرة، وإجراء تحليل ثالثي منتظم لقضایا األمن والمرونة، 
ویرى المدیر العام بروز حرآة عالمية جدیدة تقودها الحيویة . متماسكة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

واألفكار والقيادة السياسية العالمية آلسيا للتحقق من أن النمو االقتصادي یقدم للعمال وألسرهم األمن واألمل 
 . بحق" ياة الئقةعمًال الئقًا لح"والكرامة، أي أنه یقدم لهم 

شكـر رئيـس وزراء جمهوریـة ســـري النكـا االشتراآيـة الدیمــقراطية الســيد راتنـاسيري وآرامایاناآي و .١٣
Mr. Ratnasiri Wickramanayakeووصف أحد . ، حكومة جمهوریة آوریا على استضافة هذا االجتماع

، مالحظًا بأن العمل "القرن الحادي والعشرینالطریق باتجاه العمل الالئق في "مواضيع االجتماع على أنه 
الالئق یشكل وسيلة لجلب الفقراء إلى عملية التنمية االقتصادیة دون استغالل رخص یدهم العاملة ومن دون 

وآانت رؤیته آلسيا بأنها اإلقليم الذي تقدم فيه اليد العاملة الماهرة . إساءة استخدام حقوقهم أو آرامتهم اإلنسانية
نمو للتنمية الوطنية، في حين أن الجزء األآبر من عمال آسيا ینخرطون اآلن في عمالة متدنية محرك ال
وهناك عامالن رئيسيان لتحول القوة العاملة اآلسيویة وانتقالها من األنشطة آثيفة العمالة باتجاه . اإلنتاجية

ویستدعي االنتقال . صادیة السليمةاألنشطة األآثف معرفة، حيث توجد التكنولوجيات الجدیدة والسياسات االقت
وهناك حاجة إلى أصحاب . إلى االقتصاد المرتكز إلى المعرفة تغييرًا اجتماعيًا وليس مجرد تغيير اقتصادي

الخبرة والمعارف في المجتمع من أجل دعم السير المحسن ألعمال القطاعات األولية والثانویة وقطاعات 
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على التفكير في إمكانيات االستفادة من مواردها البشریة لبناء مجتمعات وقد حّث رئيس الوزراء آسيا . الخدمة
 . تشجع قدرًا أآبر من المشارآة ألعضائها وتعود عليهم جميعًا بالنفع

فاالستراتيجية . ووصف رئيس الوزراء بعض الطرق التي تتصدى بها سري النكا لهذا التحدي الذي طرحه .١٤
المستوى األصغر إلى المستوى الكلي، معززة بذلك الوحدة األسریة التنمویة الجدیدة لحكومته تنتقل من 

وقد تم التصدي للتحدیين الرئيسيين . والقرویة لدعم التنمية المحلية واإلقليمية، وبالتالي التنمية الوطنية
المتمثلين في بطالة الشباب وعمالتهم الناقصة من خالل خطة عمل وطنية لعمالة الشباب انّصبت على 

وقد آان وضع المرأة هامًا . اث الوظائف والقابلية لالستخدام والتكافؤ في الفرص وروح تنظيم المشاریعاستحد
على نحو خاص، حيث ترآزت النساء في سري النكا وغيرها من البلدان اآلسيویة العدیدة في بضع قطاعات 

ولذا آانت زیادة . اعة األلبسةمن القطاعات المتدنية األجر وآثيفة العمالة، آعمل الخدمة في المنازل وصن
مستوى مهارات المرأة وضمان المزید من الفرص لها یشكالن عنصرین أساسيين من أجل تعزیز المساواة 

 بصفتها إحدى البلدان األولى التي وضعت خطة عمٍل -وتعتبر سري النكا . بين الجنسين والتنمية االقتصادیة
 . ملية، وتتعهد الحكومة بإبراز ذلك في الميزانية الوطنية هذه الخطة آسياسة ع-وطنية للعمل الالئق 

العمل الالئق "ودعا رئيس الوزراء في الختام إلى نهج تنموي شمولي قائم على المشارآة، مقترحًا التعبير  .١٥
وقد حث الدول األعضاء على تعزیز قاعدة الموارد البشریة فيها بغية استغالل ". ضرورة اقتصادیة للجميع

لكامنة وراء االتجاهات االقتصادیة الحدیثة وتحسين نوعية العمالة للشباب والنساء بحيث یتم الطاقات ا
الوصول إلى قدر أآبر من االرتياح المهني والشخصي، وإدراج خطط وطنية للعمل الالئق في برامجها 

 . التنمویة وميزانياتها الوطنية

دنية الهاشمية، بدور منظمة العمل الدولية ومدیرها وأقر الدآتور معروف البخيت، رئيس وزراء المملكة األر .١٦
العام في تعزیز التبادل العالمي على أساس الشراآة والتعاون والتضامن من أجل إحراز الهدف المشترك 

فقد استهل القرن الحادي والعشرون بالوعد المتمثل في الحصول على حياة أفضل . المتمثل في غٍد أفضل
ستفيد اآلن وبعد سبع سنوات إال القليلون من هذا الوعد، بينما ترك اآلخرون في للجميع، في حين أنه ال ی

المؤخرة وهم یطالبون برد جماعي عاجل وشامل للحفاظ على األمل في مستقبل یتسم بالحياة الالئقة والعدالة 
 . للجميع االجتماعية

 والتزامه المستمر باتخاذ اإلجراءات وأآد رئيس الوزراء على دعم بلده منذ أمد طویل لمنظمة العمل الدولية .١٧
وقد أّید القول بأن العولمة الناجحة تعتمد على التحدید الناجح . ٢٠١٥وتحقيق األهداف الموضوعة لعام 

للمواقع، وقدم وصفًا للخطوات المتخذة في األردن تحت إشراف جاللة الملك عبد اهللا بن الحسين لوضع 
وتتخذ في األردن . فير الفرص للجميع للعيش في ظل حياة حرة وآریمةنموذج محلي ناجح للتنمية من شأنه تو

خطوات ملموسة لتحقيق العمل الالئق، وتشتمل هذه الخطوات على إصالح قانون العمل وتحسين تغطية 
الضمان االجتماعي واستهالل برامج لتنمية المهارات والمنشآت، مع الترآيز بشكل خاص على المرأة 

وباإلضافة إلى ذلك، اتخذت خطوات لتحسين . ة العمل الوطنية للشباب أحد هذه الردودوتمثل خط. والشباب
 . األطر المؤسسية والقانونية الالزمة لضمان المشارآة الكاملة للجميع في تحدید معالم مثل هذه السياسات

لي والوضع في وقال إن األردن یقع في منطقة مفعمة بالصراعات، بما في ذلك الصراع الفلسطيني اإلسرائي .١٨
وأضاف رئيس . فهناك حاجة للسالم وليس للحرب في الشرق األوسط. العراق والحرب األخيرة في لبنان

الوزراء إن الكفاح العالمي ضد اإلرهاب ال یمكن آسبه باألسلحة وحدها، إذ یتطلب جهودًا معنویة وفكریة 
ة االجتماعية وتمكين المرأة هي آلها أمور وقال إن الوظائف والحمای. واجتماعية لمعالجة األسباب الجذریة

ورأى المتحدث أن . وال بد من تخليص الناس من الفقر من خالل النمو االقتصادي واإلنتاجية المحسنة. أساسية
هناك توازنًا بين الوظائف الالئقة والحد من الفقر والنمو االقتصادي، وأن البرامج القطریة للعمل الالئق 

 . ية هي بالنسبة لألردن وسيلة للبحث عن هذا التوازن الصحيح والعثور عليهلمنظمة العمل الدول

وأشار إلى . وبالتالي الحظ رئيس الوزراء أهمية الفرص بالنسبة للمناقشات اإلقليمية وتبادل وجهات النظر .١٩
سلها اإلجمالي یقوم على التحویالت التي یرالمحلي ناتج الدور الهجرة في اقتصاد األردن، حيث أن ربع 

 في المائة من القوى العاملة المحلية تتشكل من المهاجرین ٢٠العاملون األردنيون في الخارج، في حين أن 
وقال إنه من الجلي أن قضایا اإلدارة الجيدة للعمال المعنيين وحمایتهم . القادمين بشكل رئيسي من بلدان آسيا

 مشيرًا �وقال المتحدث . ار منظمة العمل الدوليةتشمل جميع البلدان، وإنه من المهم وجود أطر مشترآة آإط
إلى استثمار جمهوریة آوریا في رأس المال البشري والنمو القوي الذي نشأ عن ذلك في الوظائف وإنتاجية 

وفي الختام، الحظ الدعم المستمر الذي .  إن هناك بلدانًا أخرى تقدم دروسًا في النمو والمرونة-اليد العاملة 
 .  حتى خالل المصاعب الراهنةاإلقليميالعمل الدولية ومكتبها تقدمه منظمة 



GB.297/6 

 

4 GB297-6-2006-10-0075-Ar.doc 

شكر رئيس االجتماع رئيس جمهوریة آوریا ورئيس وزراء األردن ورئيس وزراء سري النكا إلقرارهم و .٢٠
بالتحدیات التي یفرضها برنامج العمل الالئق وتفاؤلهم الذي آان یستند استنادًا قویًا إلى اإلیمان بإبداع شعوب 

 . وقال إن آلماتهم ستنير المناقشات خالل األیام القادمة. وحيویتهاآسيا 

وأبدى المدیر العام أیضًا شكره العميق للمتحدثين لدعمهم الواضح والملموس لبرنامج العمل الالئق، والحظ  .٢١
وقد أآد على أن منظمة العمل الدولية ستبقى على أهبة . بكل سرور تقارب أفكارهم في رؤاهم الملهمة

ستعداد للقيام بدورها في إطار والیتها من أجل بناء األمل والسالم في جميع أنحاء الشرق األوسط وغيره اال
وعبر عن تضامنه مع الهيئات المكونة . من أجزاء آسيا التي تواجه أوضاعًا معقدة من الصراع والتوتر

الدولية، عن بالغ امتنانه لرئيس وعبر، باسم منظمة العمل . لمنظمة العمل الدولية ومع شعبي لبنان وفلسطين
 . جمهوریة آوریا لمشارآته في االجتماع وللضيافة الحارة التي قدمتها جمهوریة آوریا

 مناقشة تقريري المدير العام
، المدیر اإلقليمي Mr. Ng Gek-Boo بو  -آانت المناقشة العامة مسبوقة بمعلومات قدمها السيد إنجي جك  .٢٢

وقد ذّآر السيد إنجي بأن االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث . ن تقریري المدیر العامآلسيا والمحيط الهادئ بشأ
واستجابت الهيئات . آان قد حث الدول األعضاء على وضع خطط عمل وطنية للعمل الالئق) ٢٠٠١(عشر 

 قائدًا ١٥٠زهاء فقد وافق . الثالثية المكونة في آسيا بأن جعلت العمل الالئق هدفًا من أهداف السياسة الوطنية
 على العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع آهدف ٢٠٠٥عالميًا في مؤتمر القمة العالمي في عام 

محوري للسياسة الوطنية والدولية، وآهدف خاص في حد ذاته للمساعدة على تحقيق األهداف اإلنمائية 
 عامة، على الرغم من ةنة الثالثية خمسة مواطن أولویوحددت الهيئات المكو. لأللفية، وال سيما الحد من الفقر
تعزیز اإلنتاجية والقدرة التنافسية لالقتصادات والمنشآت مع ضمان استحداث : التنوع الكبير في آسيا وهي

العمالة الالئقة ومراعاة معایير العمل آما ینبغي، بما فيها معایير السالمة والصحة المهنيتين؛ والقضاء على 
فال وتعزیز العمالة الالئقة للشباب والشابات ضمن منظور دورة الحياة بشأن العمل الالئق؛ وتحسين عمل األط

إدارة هجرة اليد العاملة بحيث یعود ذلك بالفائدة على البلدان المرسلة والمستقبلة في آن واحد وبحيث توفر 
من بينها تعزیز قدرات الشرآاء حمایة أفضل للعمال المهاجرین؛ وتعزیز إدارة سوق العمل من خالل أمور 

الثالثيين على المشارآة في هياآل اإلدارة مشارآة فعالة؛ وتوسيع نطاق الحمایة االجتماعية، وال سيما للعمال 
وإذ ردد الدعوة األخيرة التي وجهها الجزء الرفيع المستوى للمجلس . غير المحميين في االقتصاد غير المنظم

خطط عمل محدودة زمنيًا من أجل إحراز هدف العمالة الكاملة والمنتجة االقتصادي واالجتماعي لوضع 
، دعا الهيئات الثالثية المكونة في آسيا لتحدید النتائج الرئيسية للعمل ٢٠١٥والعمل الالئق للجميع بحلول عام 

جل إحراز الالئق في المواطن ذات األولویة؛ وإبداء تعليقاٍت خاصة على المستویين الوطني واإلقليمي من أ
بعقد "هذه النتائج، باالستناد إلى الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي والشراآات اإلقليمية؛ والتعهد بااللتزام 

 ". العمل الالئق

، والذي آان یتحدث باسم المجموعة )حكومي، أستراليامندوب  (Mr. S. Evansإفانس  . والحظ السيد س .٢٣
 المجموعة الحكومية تتأتى من أنه أول بيان لمجموعة حكومية من هذا الحكومية، أن األهمية التاریخية لبيان

آموضوع " تحقيق العمل الالئق في آسيا"وقال إن المجموعة الحكومية توافق على . النوع في اجتماع إقليمي
الالئق لالجتماع، وستكون األولویة التالية لمنظمة العمل الدولية والهيئات المكونة لها هي تحقيق أهداف العمل 

وإذ تقر المجموعة بأن مواضيع المناقشة هامة وأن برنامج العمل واسع . لهذا اإلقليم وفي آل بلد من البلدان
ووافقت . النطاق، دعت المندوبين إلى التحقق من أن مداوالتهم تعود بنتائج ملموسة وتقدم تدابير عملية لتنفيذها

وتشكل العمالة مفتاح . ات، وتشكل محورًا الستقرار األسرةالمجموعة على أن الوظيفة الالئقة تعزز قيمة الذ
وال بد من وضع الحلول المالئمة لتحدیات العولمة التي من شأنها تعزیز . الرفاه االقتصادي والحد من الفقر

استحداث الوظائف وزیادة اإلنتاجية في ضوء الضغط المتزاید على العمالة الذي تواجهه بعض مناطق إقليم 
فبالنسبة لبعض الدول األعضاء، یمكن لوضع قوانين العمل القابلة لإلنفاذ والتي توفر . محيط الهادئآسيا وال

وبالنسبة لبعض . األمن والعمل الالئق دون الحد من نمو العمالة أن یؤدي إلى بيئة مواتية لزیادة اإلنتاجية
 المالئمة وعالقات العمل المتسقة الدول األعضاء األخرى، فإن االستجابات آالسياسات االقتصادیة الكلية

وقد شددت المجموعة . وتنمية المهارات أو التعلم على مدى الحياة هي أمور محوریة بالنسبة لنمّو اإلنتاجية
الحكومية على أن لمنظمة العمل الدولية دورًا حاسمًا في وضع الحلول الخاصة بالبلدان بالنسبة للقضایا 

، وحثت منظمة العمل الدولية على تعبئة مواردها المحدودة من أجل برامج المطروحة للمناقشة في االجتماع
وأقرت المجموعة الحكومية بأن . التعاون التقني المستهدفة والتي تطور بتشاور مع الهيئات المكونة في اإلقليم

وترتئي . ئقالشباب في هذا اإلقليم یواجهون بحواجز اقتصادیة واجتماعية متعددة تحول دون تأمين العمل الال
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 فإنه ستكون هناك عواقب � إذا لم یتم اتخاذ إجراءات لتحسين فرص العمل الالئق -المجموعة الحكومية أنه 
. بالغة على ّمر األجيال تؤثر على الرفاهة االقتصادیة والصحية واالجتماعية لألفراد والمجتمعات المحلية

 والتي تهيئ الفرص للشباب هي األآثر أهمية من بين وتعتبر السياسات المواتية للنمو االقتصادي المستدام
وال بد من دعم النمو االقتصادي بتدابير تشجع على مشارآة . العناصر الكثيرة الالزمة للتصدي لهذه القضية

سوق العمل، آنظم الحمایة االجتماعية وبرامج سوق العمل النشطة لتحسين قابلية االستخدام ونقل المهارات، 
وعلى آل حال فإن السياسات . الحوافز للجميع، بما في ذلك الشباب، للمشارآة في القوة العاملةوآذلك توفير 

وأقرت . النشطة لسوق العمل الرامية لتحقيق نمو اإلنتاجية ومشارآة القوة العاملة ليست واحدة تناسب الجميع
ارة الفعالة لسوق العمل تمكن فاإلد. المجموعة الحكومية بالدور الحاسم الذي یلعبه الشرآاء االجتماعيون

أصحاب العمل والعمال من المشارآة في وضع السياسات التي تعكس العالقات الصناعية األفضل في 
وأآدت المجموعة الحكومية أیضًا تأآيدًا قویًا على فوائد وجود برنامج جيد اإلدارة وشفاف . الممارسة العملية

يذ معایير العمل الدولية، إذ أن ذلك یمثل الطریقة األفضل لحمایة لهجرة اليد العاملة، جنبًا إلى جنب مع تنف
ووافقت . حقوق العمال المهاجرین وضمان دعم الفوائد االقتصادیة واالجتماعية والثقافية الجمة لإلقليم

 قدم للدول إطار منظمة العمل الدولية المتعدد األطراف لهجرة اليد العاملةمجموعة الحكومات على أن 
ء، وال سيما الحكومات، مجموعة مفيدة من المبادئ التوجيهية لوضع سياسات إلدارة هجرة اليد األعضا
وحثت المجموعة المكتب على وضع مشاریع تعاون تقني مستهدفة وخاصة باألقطار، وتيسير الحوار . العاملة

علومات بشأن تنفيذ اتفاقية ورحبت المجموعة الحكومية بجلسات الم. والتعاون ما بين البلدان المرسلة والمتلقية
، وشجعت المكتب على ٢٠٠٦، واتفاقية اإلطار الترویجي للسالمة والصحة المهنيتين، ٢٠٠٦العمل البحري، 

وبالتالي، رحبت المجموعة باألعمال . مواصلة العمل مع الدول األعضاء لتمكينها من التقيد بهذین الصكين
هيكل الميداني لمنظمة العمل الدولية وإدخال اإلصالحات على التي ینفذها المكتب فيما یتصل باستعراض ال

مؤتمر العمل الدولي، وإن آانت هذه القضية ليست مدرجة في جدول أعمال االجتماع، إال أنها تكتسب أهمية 
 . آبيرة لدى الحكومات

م موقعها ، بصفته رئيسًا لمجموعة أصحاب العمل أن آسيا، بحكMr. T. Suzukiسوزوآي  . الحظ السيد تو .٢٤
فهناك الحاجة إلى الحفاظ : آمحرك اقتصادي رئيسي في االقتصاد العالمي، تواجه عددًا من التحدیات الهامة

على القدرة التنافسية وإنتاجية المنشآت؛ وإیجاد بيئة تنظيمية، تشمل قانون العمل، ومن شأنها تعزیز روح 
ن من الشباب الباحثين عن الوظائف، وفي الوقت تنظيم المشاریع واالستثمار وفرص العمل المنتجة للمالیي

ولالستقرار السياسي؛ ) آحمایة حقوق الملكية والقضاء على الفساد(نفسه توفير الضمانات لإلدارة السليمة 
والحاجة إلى إدارة الهجرة بطریقة تلبي احتياجات البلدان المضيفة واألصلية من العمالة وآفالة حقوق العمال 

اجة إلى تنمية المهارات ورفع مستواها بحيث یمكن أن تعود األنشطة البشریة بقدر أآبر من المهاجرین؛ والح
وال بد من إشراك أصحاب العمل والعمال إذا ما أرید للبرامج القطریة للعمل الالئق أن تحصل . الثمار في آسيا

 منتظمة على الصعيد وال بد من عقد اجتماعات هيكلية. على دعم جماهيري، وبالتالي أن تحظى بالنجاح
فالمنظمات الممثلة هي عنصر رئيسي من أجل ضمان أن تبقى هذه البرامج مستندة إلى االحتياجات . القطري

. وال یمكن اعتبار فاعلين آخرین من المجتمع المدني بدیًال صالحًا. الحقيقية لعالم العمل اآلسيوي المتنوع للغایة
الرامية إلى توسيع نطاق الحمایة االجتماعية لكي تشمل وترحب مجموعة أصحاب العمل بالمبادرات 

المستبعدین منها حاليًا، إال أن المتحدث حذر من أنه یتعين على الفاعلين اآلخرین أن یتولوا أیضًا مسؤولياتهم 
وتشتمل المواطن الرئيسية اإلضافية التي ینتظر من منظمة العمل الدولية أن تقدم فيها . من حيث تحمل النفقات

المساعدة على المعلومات الموثوقة لسوق العمل؛ والسالمة والصحة المهنيتين؛ ومكافحة فيروس نقص 
اإلیدز؛ وجلب مشغلي االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم؛ ومساعدة البلدان التي تمر / المناعة البشریة

 . بأزمات الستعادة األعمال والعمالة فيها

، رئيسة مجموعة العمال، على أنه البد من أن تسير التنمية Ms. H. Yacobیعقوب  . هأآدت السيدة و .٢٥
وأشارت إلى أن القيود . االقتصادیة یدًا بيد مع حقوق اإلنسان والحقوق النقابية والدیمقراطية والسالم

 وأعربت عن خيبة. المفروضة على تمثيل نقابات العمال تشكل عقبة رئيسية في تحقيق العمل الالئق في آسيا
أملها البالغة من أن تقریر المدیر العام لم یشر إال إشارة طفيفة إلى قضایا آالنسبة المنخفضة لمعدل التصدیق 

؛ والخطر على األنشطة النقابية في بعض الصناعات والوظائف والقطاع العام ٩٨ و٨٧على االتفاقيتين رقمي 
. وضات الجماعية وتجریم الحرآة النقابيةومناطق معالجة الصادرات؛ والمعوقات التي تقف في طریق المفا

وأشارت إلى التحدیات التي ال تزال قائمة من حيث القضاء على التمييز والعمل الجبري في أماآن العمل في 
آسيا، وذّآرت بحالة بورما آمثال جيد على اتخاذ منظمة العمل الدولية لخطوات ملموسة لتطبيق االتفاقيات 

 القائم على الحقوق إطارها متعدد األطراف للهجرةالعمل الدولية إلى تعزیز وقد دعت منظمة . األساسية
وتوفير المساعدة التقنية للدول األعضاء في مجال إدارة العمل والعالقات الصناعية وقانون العمل، وآذلك 

التقنية آما حثت أیضًا على زیادة الدعم لتعزیز القدرات . القضاء على عمل األطفال وتعزیز عمالة الشباب
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وقالت إن برنامج . لمنظمات العمال من أجل تعزیز الحقوق األساسية للعمال والترویج لبرنامج العمل الالئق
العمالة العالمي لمنظمة العمل الدولية یشكل قائمة ضبط مالئمة یمكن للحكومات اآلسيویة أن تقيس سياساتها 

اعدة من خالل تعزیز المنتدیات الثالثية من أجل تبادل ویمكن لمنظمة العمل الدولية أن تقدم المس. مقارنة بها
ومن بين القضایا الرئيسية هناك قضية تدهور . الخبرات فيما یتصل بالسياسات والممارسات المتعلقة بالعمالة

أمن العمالة في آسيا من خالل التغييرات الجذریة في سوق العمل وبروز ثورة في األشكال غير التقليدیة 
وناشدت الحكومات ومنظمة العمل الدولية .  تسبب في وجود عدد متزاید من الفقراء العاملينللعمالة مما

إلشراك مراآز التجارة الوطنية في تخطيط البرامج القطریة للعمل الالئق وتنفيذها ورصدها وتقييمها إشراآًا 
وفي الختام أشارت . الویجب أیضًا إشراك النقابات في البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطف. فعاًال

المتحدثة إلى الصعوبات القائمة في العالقات الصناعية في جمهوریة آوریا ودعت الحكومة بقوة إلى 
 .  االنخراط في حوار إیجابي مع النقابات للخروج بحصيلة ناجحة

ومنظمة  مندوبًا یمثلون الحكومات وأصحاب العمل والعمال ٤٣واستمرت المناقشة العامة حيث شارك فيها  .٢٦
 . حكومية دولية

 إلى رؤیة جدیدة آلسيا، - استنادًا إلى إشارة المدیر العام إلى قرن آسيوي جدید -وقد أشار الكثير من المتحدثين  .٢٧
إذ تبرز دیناميكية البلدان اآلسيویة في األوصاف التي أوردت للتقدم الذي أحرزته بلدان آثيرة في تحقيق نمو 

ولكن، وآما وصف . قر والبطالة وتحقيق تقدم باتجاه العمل الالئق للجميعمدهش ومستدام وفي معالجة الف
ذلك، أحدثت العولمة واآلثار التي تترآها تكنولوجية ) العمال، اليابان (Mr. N. Kogaآوجا  . السيد ن

والتحدي اآلن هو معالجة النتائج . المعلومات واالتصاالت نتائج إیجابية وسلبية في المجتمع وفي العمل
ال بد من دعم "، )أصحاب العمل، نيوزیلندا (Mr. P. O�Reillyأورلي  . وبناء على ما یقوله السيد ب. السلبية

 ". هذا القرن الجدید وتشجيعه من خالل هياآل ونهج جدیدة ومالئمة

وعبر الكثير من المتحدثين عن الشعور برؤیة وغایة مشترآتين مرسختين في العمل الالئق بصفته المفتاح  .٢٨
وتم اإلتيان على . حياة الئقة لألفراد وهدفًا للتنمية الوطنية، على الرغم من التنوع الهائل ما بين أمم هذا اإلقليمل

 Mr. K. Dattدات . وآما وصف ذلك السيد ك. ذآر الحاجة إلى قدر أآبر من التعاون ما بين األمـم مرارًا
 جميع أوطاننا وأقاليمنا، فإننا نحتاج إلى رؤیة إقليمية إذا ما أردنا تحقيق العمل الالئق في ): "حكومي، فيجي(

 ". وعالمية تستند إلى قيم متينة للعدل بين األغنياء والفقراء وبين األقویاء والضعفاء

ومقابل األداء الجدیر باالعتبار للكثير من البلدان من حيث النمو االقتصادي، اتسمت آلمات الكثير من  .٢٩
لتوزیع غير المنصف للفوائد وبروز التفاوت ضمن البلدان وفيما بينها والحاالت المتحدثين بشواغلهم حيال ا

وآان . التي ال تزال قائمة، وفي بعض األحيان، متنامية للعمالة الناقصة والبطالة ضمن مجموعات معينة
ي البلدان شاغل عدد آبير من هؤالء المتحدثين یتمثل في معدل البطالة المرتفع نسبيًا ما بين الشباب حتى ف

حكومي، ( Mr. M.A. Hayatحياة  . أ. وآما الحظ السيد م. التي توجد فيها نسبة بطالة عامة منخفضة
فال یؤدي النمو . ، فإن البيئة االقتصادیة الجدیدة تحدث فجوة في العمالة وفجوة في الحمایة االجتماعية)باآستان

لناس في بلد ما الوصول إلى هذه الوظائف التي االقتصادي بجميع أشكاله إلى وظائف، وال یستطيع جميع ا
والحظ الكثير من المتحدثين افتقار المرأة والشباب والمعوقين والمجموعات األصلية والقبلية . أمكن استحداثها

وغير ذلك من المجموعات إلى إمكانيات الوصول إلى العمل الالئق، وقدم هؤالء المتحدثون وصفًا للنهج 
وبشكل عام، آان هناك توافق في اآلراء . ونها في برامجهم الوطنية للتصدي لهذه الشواغلالمختلفة التي ینهج

تتصل بالعمالة وإیجاد الوظائف للنمو االقتصادي واالستراتيجيات  على أنه یجب أن تكون هناك أهداف
 . وآان هذا الشاغل شاغًال مشترآًا في جميع أرجاء اإلقليم. التنمویة

تكررة إلى االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر، وبالذات االلتزام الذي قدم آنذاك آانت هناك إشارات مو .٣٠
وقد أشار المتحدثون من معظم البلدان إلى . بوضع خطط عمل وطنية للعمل الالئق في آل قطر من األقطار

ولية، وبالتالي ففي بنغالدیش والفلبين آانت هذه البرامج برامج رائدة أ. الوضع الحالي لبرامجهم الوطنية
وفي بعض الحاالت، آما هو الحال في سري النكا، أدمجت هذه البرامج إدماجًا . یجرى تقييمها وتجدیدها

آامًال في التخطيط الوطني وعملية الميزنة، في حين آانت في حاالت أخرى نتيجة للمفاوضات والتفاق 
وآان من الجلي أن النهج التجدیدي .  الهادئحدیث، آما هو الحال في فيتنام وفي العدید من أمم جزر المحيط

الذي تم وضعه في آسيا، وهو وضع إطار وخطة وطنيين للعمل الالئق، ساعد البلدان على تحدید جهودها 
الخاصة بها وترآيزها وتحدید احتياجاتها من المساعدة بشكل أفضل وإقامة نقاط مرجعية یمكن قياس التقدم 

أصحاب العمل على حٍد سواء على أهمية الخطط القطریة آوسيلة لتعزیز الحوار وقد أآد مندوبو العمال و. بها
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الثالثي وإشراك الشرآاء االجتماعيين إشراآًا فعاًال في وضع أهداف العمل الالئق وتحدید آيفية تحقيق هذه 
 . األهداف

ة للعمل الالئق، التي وآما أن آل خطة من خطط العمل الوطنية للعمل الالئق وآل برنامج من البرامج القطری .٣١
وضعتها منظمة العمل الدولية لتستجيب للخطة الوطنية، آان یختلف في أولویاته، فإن هناك أیضًا اختالفات 

 Mr. K.M. Sahniساني . م. وآما وصف ذلك السيد ك. وتكامًال ما بين القضایا التي تواجهها بلدان هذا اإلقليم
 في آسيا رؤوس أموال آثيرة في حين أن اليد العاملة نادرة، ویتوفر تتوفر في بعض البلدان"، )حكومي، الهند(

وتوجد مواطن قوة البعض في المعدات الحاسوبية في حين توجد . في بعضها اآلخر الكثير من الموارد البشریة
 ویقدم هذا التباین والتكامل للمشارآين فرصة للتعاون". مواطن قوة البعض اآلخر في البرمجيات الحاسوبية

 .المثمر وتبادل وجهات النظر والتعلّم من الغير

. والهجرة هي ميدان یمكن النظر فيه إلى مصالح البلدان المرسلة والمتلقية على أنها یمكن أن تكون تكاملية .٣٢
فإن هذا الميدان هو ميدان للتعاون  )أصحاب العمل، المملكة العربية السعودیة(دحالن . وآما الحظ السيد ع

انت قد ارتكبت أخطاء في الطریقة التي أدیرت بها شؤون العمال المهاجرین في الماضي؛ وقد المنتج، وإن آ
دعم المتحدثون من آل من البلدان المرسلة والمتلقية على حٍد سواء االتفاقات الثنائية اإلیجابية ضمن إطار 

رة الهجرة بطریقة أفضل متعدد األطراف، على غرار اإلطار الذي وضعته منظمة العمل الدولية، من أجل إدا
وقد قدمت . تعود بالنفع على العمال أنفسهم وتسهم في التنمية االقتصادیة لكل من البلدین المرسل والمتلقي

أمثلة عدیدة للتشریعات والسياسات الجدیدة تتراوح ما بين قرار تایلند إعطاء حقوق متساویة ومعاملة متكافئة 
عمل، والجهود التي تقوم بها بلدان مجلس التعاون الخليجي لضمان تنظيم للعمال المهاجرین في إطار قوانين ال

وآانت . العمال المهاجرین في مجموعات تمثيلية وإدخال قوانين تسمح بالمفاوضة الجماعية وحق اإلضراب
. ةبلدان جزر المحيط الهادئ قلقة على نحو خاص حيال إمكانية إسهام الهجرة جيدة اإلدارة في التنمية الوطني

، الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية لوضع نظام )حكومي، فيجي (Mr. K. Dattدات . وقد دعا السيد ك
إلى اإلسهام ) حكومي، آيریباتي (Mr. B. Tongaaiتونجاي . قانون عقود موسمي، في حين أشار السيد ب

أآدت المجموعة الحكومية و. الكبير الذي یقدمه عمل الهجرة في الخارج في توفير فرص العمل للشباب
بمجموعها على قيمة وجود برنامج جيد اإلدارة وشفاف لهجرة اليد العاملة، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ معایير 
العمل الدولية بصفتها الوسيلة األفضل لحمایة حقوق العمال المهاجرین وتأمين الفوائد االقتصادیة واالجتماعية 

 . والثقافية لهذا اإلقليم

فقد تحدث ممثلو أصحاب العمل بشكل . ضية أخرى أثيرت مرارًا وتتعلق باالستقرار والنمو المنسجموهناك ق .٣٣
خاص عن ضرورة وجود مجتمع مستقر وسلمي آشرط لالستثمار وإقامة منشآت الستحداث الوظائف ونمو 

العمال، (مالحي . هوعكست آراء ممثلي العمال ذلك، ومن بين هؤالء الممثلين السيدة . هذه المنشآت
، التي قالت إن الحوار بين الحكومة وأصحاب العمال والعمال في بلدها یساعد )الجمهوریة العربية السوریة

ولقد لوحظت الحاجة إلى التنمية . على تحقيق الوحدة الوطنية واالستقرار االجتماعي والتنمية المستدامة
المتحدثين من الصين، إلى جانب غيرها من المنسجمة التي تعود على الجميع بالنفع بشكل خاص في آلمات 

وعبر آخرون عن قلقهم حيال عدم استخدام الثروة التي تم توليدها من خالل بيع الموارد الطبيعية للبلد . البلدان
فهناك حاجة إلى تقاسم الفوائد في . أو من خالل زیادة اإلنتاجية في استحداث المزید من الوظائف والعمالة

 . ر إنصافًاالمجتمع بشكل أآث

 ممن لدیهم وظائف بيد أنهم یتلقون أقل من -وقد آان استمرار الفقر وحتى زیادته وظاهرة الفقراء العاملين  .٣٤
.  هو أحد األسباب الكامنة وراء الشاغل القائم حيال االستقرار والتنمية المنسجمة-دوالرین أمریكيين في اليوم 
لقد آان نجاح آسيا في الحد من عدد ) "حكومي، نيبال (Mr. R. Lekhakليخاك  . وآما عبر عن ذلك السيد ر

الذین یعيشون دون خط الفقر مشجعًا، وإن آان الحصول على عمٍل الئق بالنسبة لعدد آبير من الرجال 
فال یزال جزء آبير من االقتصاد غير المنظم غير . والنساء والشباب في آسيا ال یزال یشكل حلمًا بعيد التحقيق

وفي حين أفادت معظم البلدان أنها تتخذ ". ر منظم في نقابات وحافًال بممارسات العمل االستغالليةمنظور وغي
خطوات لمعالجة ظروف العمال على أدنى المراتب ابتداء بوضع أجور دنيا وحتى توسيع نطاق الحمایة 

 . االجتماعية، إال أن الجميع اتفقوا على أن هذا یشكل تحدیًا آبيرًا

ا التحدي أآثر وضوحًا عندما صرف العالم عنایته لألهداف اإلنمائية لأللفية، وبشكل خاص وقد أصبح هذ .٣٥
زء الرفيع المستوى للمجلس االقتصادي واالجتماعي، والذي ـن الجـادر عـوزاري األخير الصـاإلعالن ال
ين ـن المتحدثـكثير مق الـد علـوق. رـق محورًا للكفاح من أجل اجتثاث الفقـل الالئـة والعمـن العمالـجعل م
وآمـا الحـظ . ع البارز الذي عاد به هذا اإلعالن على خطط العمل الالئق الخاصـة بهم مؤخرًاـى الموقـعل
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یضع مسؤولية ضخمة على "، فإن هذا اإلعالن )أصحاب العمل، باآستان (Mr. A. Tabaniتباني . السيـد أ
كل مشترك مع البلدان النامية في جهودها الرامية إلى آاهل منظمة العمل الدولية ومدیرها العام للعمل بش

وعلى الصعيد العالمي أیضًا، الحظت بعض البلدان أثر منظمة التجارة ". إحراز األهداف اإلنمائية لأللفية
، )أصحاب العمل، بنغالدیش (Mr. S.M. Elahiإلهي  . م. ودعا السيد س. العالمية على التجارة والعمالة

ولية لمخاطبة هيئة التجارة العالمية بشكل استباقي بشأن القضایا التي تهم البلدان النامية، وال منظمة العمل الد
سيما القضایا التي تؤثر على العمالة والعمل الالئق تأثيرًا سلبيًا، واضطراب سوق العمل هو من بين هذه 

آنتيجة للعولمة، والحظ " لمخادعةقضية المرونة ا"، )حكومي، الهند (Mr. Sahniوأثار السيد ساني  . القضایا
أنه ال بد من أن تدرس منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة لها انعكاسات هذه القضية على العمل الالئق 

 . دراسة وافية

ومع أن برنامج العمل الالئق حظي بمستوى رفيع من العنایة، إال أن معظم المتحدثين رآزوا أیضًا على أن  .٣٦
. البرنامج یرتكز إلى قيم منظمة العمل الدولية األآثر جوهریة، أال وهي الحوار االجتماعيإحراز أهداف هذا 

إذا ما حصلنا على التزام "، )العمال، نيوزیلندا (Ms C. Beaumontبومون  . وآما صرحت بذلك السيدة س
تهم، فإنه سيكون من الحكومات بالعمل مع نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل والمساعدة على بناء طاقا

وقد أعطى المتحدثون عدة أمثلة عن آيفية ". بوسعنا الشروع في إحراز تقدم للوصول إلى العمل الالئق للجميع
جعل الحوار االجتماعي یستخدم بطرق عملية لتحدید مالمح جداول األعمال التنمویة واالقتصادیة 

اصة استمرار القيود المفروضة على الحریة ومن المواطن التي تتسم بأهمية خ. واالجتماعية في بلدانهم
 . النقابية، وبالتالي انعدام الحوار االجتماعي الحقيقي في مناطق معالجة الصادرات ومناطق التجارة الحرة

آانت أهمية الحوار االجتماعي ودور الشرآاء االجتماعيين بارزة في مناقشة مجاالت البرامج الرئيسية و .٣٧
فاإلدارة الفعالة ألسواق العمل تمكن أصحاب العمل والعمال من المشارآة في . ملهالمنظمة العمل الدولية بكا

 Mr. L. Basnetباسنت  . وقد ّبين السيد ل. وضع السياسات التي تعكس أفضل العالقات الصناعية العملية
فالوسائل . الفشلإن إعادة هيكلة المجتمع من خالل العنف قد منيت ب"ذلك بطریقة حيویة بقوله ) العمال، نيبال(

". غير العنيفة والسلمية هي وحدها التي یمكن أن تؤدي إلى عالقات اجتماعية مستدیمة وعمل الئق مستدیم
. وقد أشار المندوبون إلى الكثير من الحاالت التي طلبوا فيها مساعدة منظمة العمل الدولية وتلقوا هذه المساعدة

اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية ولدیهم قصص ناجحة وآان الكثير منهم یحرزون تقدمًا في تطبيق 
وآانت القضایا التي ذآرت أآثر ما ذآرت هي اإلنتاجية وتنمية المهارات والسالمة . لتقاسمها مع اآلخرین

وقدم المندوبون أیضًا بعض االقتراحات المحددة فيما یتصل بالمجاالت التي . والصحة المهنيتان وتفتيش العمل
 . منظمة العمل الدولية أن تقدم فيها خدمات أو مساعدة تقنيةیمكن ل

وآما الحظ ذلك السيد . وأشار المندوبون إلى فهم جدید برز مؤخرًا لدور العمال في تحسين اإلنتاجية .٣٨
، األمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، ینظر إلى العمال بشكل متزاید Mr. K.Y. Ongأونج   .ي .ك

وهذه القيمة المضافة هي التي یمكن أن .  للموهبة والمهارة وليس بكل بساطة مجرد ید عاملةعلى أنهم مصادر
بيد أن معظم المتحدثين أشاروا إلى وجود ثغرة آبيرة . توفر مكاسب اإلنتاجية التي تبحث عنها معظم البلدان

حالي نظرًا للمستویات المتدنية في الوقت ال في قدراتهم على التحرك باتجاه اإلنتاج الرفيع ذي القيمة المضافة
، المشكلة )حكومي، الهند (Mr.K.M. Sahniساني  . م. ولخص السيد ك. من المهارة لمعظم قواهم العاملة

 سنة ٢٤-٢٠ في المائة فقط من مجموع القوى العاملة في الهند التي تتراوح األعمار فيها بين ٥بقوله بأن 
وعلى .  في المائة من هؤالء العمال في آوریا٩٠ظم، مقارنة بـیتمتعون بمؤهالت من خالل التدریب المن

، أیضًا على استراتيجية بلدها )حكومية، نيوزیلندا (Ms. R. Dysonدایسون  . الجانب اآلخر، علقت السيدة ر
 . لبناء دخل مرتفع واقتصاد سوق یقوم على المعارف من خالل المهارات األفضل

وعبر الكثيرون . ًا تنمية المهارات عنصرًا هامًا في استراتيجيتهم للعمل الالئقوقد اعتبر جميع المتحدثين تقریب .٣٩
للمهارات اإلقليمية والقابلية لالستخدام آلسيا  عن تقدیرهم لمبادرة منظمة العمل الدولية الستحداث برنامج

لهذه المبادرة ، عن دعم بلده )حكومي، اليابان (Mr. H. Okadaأوآادا  . هوعبر السيد . والمحيط الهادئ
 سواء آان ذلك یستهدف الفقراء -فال بد من أن یكون االستثمار في التدریب وتنمية المهارات . الهامة

والمجموعات المحرومة بشكل خاص وموجهًا لتحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية أم آان وسيلة لتسهيل انتقال 
وتتمثل إحدى األفكار .  لسوق العمل والحتياجات األفراد مالئمًا لالحتياجات الراهنة والمستقبلية-سوق العمل 

الهامة في مفهوم القابلية لالستخدام مدى الحياة المدعوم باالستثمار المستمر في رفع مستوى المهارات بدًال من 
وقد الحظ الكثير من المتحدثين إقامة هيئات ثالثية أو تحسين مثل هذه الهيئات . الوظيفة على مدى الحياة

الم نظم التدریب وإدارتها، أو، آما هو الحال في باآستان، مجالس تنمية المهارات التي یتوالها أصحاب إلع
وقد ذآرت اآلليات الرامية إلى إقامة . العمل لتقييم احتياجات سوق العمل المحلي في منطقة جغرافية معينة
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 اإلداري الخاص لهونج آونج، الصين، فعلى وجه المثال، یوجد لدى اإلقليم. روابط بين التدریب واالستخدام
وقد لخصت المجموعة الحكومية . برنامج خاص لتزوید الشباب بخبرة العمل في الوظيفة آجزء من تدریبهم

وجهات نظر الكثير من المندوبين من خالل التأآيد على أنه ال بد من دعم النمو االقتصادي بتدابير تعزز 
جتماعية وبرامج سوق العمل النشطة التي من شأنها تحسين القابلية مشارآة سوق العمل، آنظم الحمایة اال

 . لالستخدام ونقل المهارات وتوفير الحوافز من أجل مشارآة القوة العاملة

وقد ذآرت الحمایة االجتماعية صراحة آعنصر حيوي في العمل الالئق في آلمات عدد من المتحدثين، بمن  .٤٠
 Mr. A.R. Bakarباآر  . ر. وقد استشهد السيد أ. عمالفيهم رئيسا مجموعتي أصحاب العمل وال

بفقرة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي ربط بين الحق في العمل والحق في ) ماليزیا حكومي،(
األجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساویة والحق في ظروف العمل المنصفة والمواتية والحق في الحمایة 

ظر عدد من الحكومات إلى الحاجة إلى مد نطاق الضمان االجتماعي ليشمل العمال وأسرهم وقد ن. االجتماعية
في االقتصاد غير المنظم والعمال غير النظاميين في االقتصاد المنظم أیضًا آهدف رئيسي للسياسة االجتماعية 

یالت على اإلعانات وقد سن تشریع جدید للضمان االجتماعي لتّوه في فيتنام، في حين أدخلت تعد. الوطنية
وأبرز وزیر العمل في جمهوریة آوریا التحدیات المتصلة باإلصالح والتي یواجهها . القانونية في باآستان

وفي نفس الوقت، أقر بأن . الضمان االجتماعي المعاصر على ضوء ضغوط القدرة التنافسية ومجتمع التشيخ
روج بسالمة من االضطرابات الناشئة عن األزمة وجود نظام صالح للضمان االجتماعي ساعد بلده على الخ

، رئيس مجموعة أصحاب Mr. T. Suzukiسوزوآي  . وأشار السيد ت. المالية اآلسيویة في نهایة التسعينات
العمل، إلى ضرورة استعداد مجموعته وانخراطها في حوار أآثر آثافة فيما یتصل بتصميم نظم الضمان 

أجل توفير آل ما یلزمها لمسایرة االحتياجات الجدیدة ومواجهة تحدیات االجتماعي الوطنية وتمویلها من 
، إلى مشروع )العمال، نيوزیلندا (Ms C. Beaumontبومون  . وأشارت السيدة س. االقتصاد العالمي

ابتكاري یسعى لتحسين الموقع التنافسي للقطر من خالل إدخال التحسينات على اإلنتاجية باللجوء إلى مزیج 
 . ستثمارات في المهارات وممارسات العمل وإدخال التحسينات على األجور والحمایة االجتماعيةمن اال

فقد الحظ . وأشار عدد من المندوبين إلى أهمية السالمة والصحة المهنيتين آعنصر من عناصر العمل الالئق .٤١
. وأشار السيد س. العمل، حاجة آبيرة إلى ضمان سالمة بيئة )العمال، فيجي (Mr. R. Singhسنج  . السيد ر

، إلى )حكومي، فيتنام (Mr. B.H. Leلي  . ه. ، والسيد ب)حكومي، تایلند (Mr. S. Thepsutinثبسوتين  
، والدعوة للمساعدة في تعزیز ثقافة السالمة، في ٢٠٠٦اتفاقية اإلطار الترویجي للسالمة والصحة المهنيتين، 

ت السالمة والصحة المهنيتين ووضع تشریع السالمة والصحة حين أشارت بلدان أخرى إلى أن تصدیق اتفاقيا
المهنيتين وإقامة لجان ونظم إدارة للسالمة والصحة المهنيتين، تشكل جميعها مواطن أولویة تلقى المساعدة 

والحظ عدة متحدثين أن رابطة أمم جنوب شرق آسيا . التي تقدمها منظمة العمل الدولية في إطارها الترحيب
 . ٢٠٠٧ر سياسات بشأن السالمة والصحة المهنيتين في اإلقليم في عام ستنظم حوا

وعلى آل . ذآر تفتيش العمل بصفته اآللية الوطنية الرئيسية لتنفيذ العمل الالئق في الواقع العملي ورصدهو .٤٢
مية حال، الحظ معظم المتحدثين أیضًا أن خدمات التفتيش عادة ما تتسم بنقص الموارد في الميزانيات الحكو

واقترح السيد . وتفتقر إلى القدرات لتغطية االقتصاد المنظم آحد أدنى، ناهيك عن تغطية االقتصاد غير المنظم
 �، بأن تعكس هيئات تفتيش العمل تكوین القوة العاملة الوطنية )العمال، اليابان (Mr. N. Kogaآوجا   .ن

 في المائة من العمال غير النظاميين من ٥٢ميين و في المائة من العمال النظا٤٤فمثًال، في اليابان، یتشكل 
وأبدى المندوبون قلقهم حيال مدى .  في المائة فقط من مفتشي العمال هم من النساء٧النساء، في حين أن 

ودعا السيد ). سواء في البلدان المرسلة أم المستقبلة(تغطية نظم تفتيش العمل ألماآن عمل العمال المهاجرین 
، بشكل خاص إلى مشارآة ثالثية في آليات )أصحاب العمل، بنغالدیش (Mr. S.M. Elahiإلهي  . م. س

 . التفتيش مشيرًا إلى أن ذلك هو أمر حاسم بالنسبة لرصد تقدم العمل الالئق

وقد قدم المندوبون عددًا من االقتراحات للتعاون التقني ولإلجراءات الخاصة التي یتعين على منظمة العمل  .٤٣
وحثت المجموعة الحكومية المشارآين على ضمان توصل مداوالتهم إلى حصيلة ملموسة . م بهاالدولية القيا

ولمنظمة العمل الدولية دور حاسم في وضع وتطویر الحلول الخاصة . وتدابير عملية لوضعها موضع التنفيذ
وعلى . ل االجتماعبكل قطر من األقطار فيما یتصل بنطاق المتطلبات والتحدیات التي تم تحدیدها وبحثها خال

منظمة العمل الدولية أن تعبئ مواردها لبرامج مستهدفة للتعاون التقني موضوعة بالتشاور مع الهيئات المكونة 
 بشأن اإلنتاجية والقدرة التنافسية في ىآما اقترح المندوبون عقد منتد. لها في الدول األعضاء في هذا اإلقليم
، وأن تبني منظمة العمل الدولية ٢٠٠٨تماع اإلقليمي اآلسيوي في عام الهند، وأن تكون الدورة القادمة لالج

آما یتعين على منظمة العمل الدولية أن . عددًا من مراآز التدریب األآثر حداثة لنقلها إلى البلد المضيف
 المزید وآانت الطلبات األآثر عمومية هي أن تّيسر منظمة العمل الدولية. تجري بحوثًا بشأن القضایا الرئيسية
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األآثر غنى في اإلقليم  ودعا عدد من المتحدثين البلدان. من التعاون التقني، وال سيما المساعدة بين قطر وآخر
 . إلى تقدیم الدعم للبلدان األقل نموًا من أجل تمكينها من تحقيق خطط العمل الالئق

 ملخص االجتماعات الموازية
المخصص لمعالجة المواضيع الرئيسية لتقریر المدیر العام، عقدت أربعة اجتماعات موازیة خالل االجتماع  .٤٤

إدارة سوق العمل من أجل )  ب(القدرة التنافسية واإلنتاجية والوظائف في سياق یتسم بالعولمة؛ )  أ: (وهي
 استراتيجية: هجرة اليد العاملة)  د(الوظائف الالئقة للشباب؛ : جيل األلفية)  ج(تحقيق العمل الالئق في آسيا؛ 

 . إقليمية نحو تنفيذ اإلطار متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية

 القدرة التنافسية واإلنتاجية والوظائف 
 في سياق يتسم بالعولمة

فقد . ، المدیرة التنفيذیة، مكتب المدیر العام، هذا الموضوع الهامMs. M. Ducciدوتشي  . قدمت السيدة م .٤٥
ومع ذلك فإن زیادة اإلنتاجية . لدهشة من حيث نمو إنتاجية اليد العاملةسجلت البلدان اآلسيویة رقمًا مثيرًا ل

تزال تشكل تحدیًا رئيسيًا لإلقليم لكي یحافظ على قدرته التنافسية في الميادین االقتصادیة المتطورة للغایة  ال
ن في هذا ولكي یرفع مستوى جودة الوظائف في المنشآت الصغيرة جدًا والصغيرة من أجل الفقراء العاملي

ویمكن أن یؤدي التوزیع العادل والمنصف لمكاسب اإلنتاجية إلى . اإلقليم والذین یناهز عددهم مليار عامل
توليد اتجاه إیجابي یعود بالمزید من مكاسب اإلنتاجية لكونه یوفر الظروف األفضل للتنافسية وللتنمية 

إلى قيمة إضافية أآبر لإلنتاج قائمة على " بل الربحالربح مقا"ویجب أن یستند هذا المسار . المستدامة والشاملة
ویلزم . قوة عاملة ماهرة وعلى احترام حقوق العمال وظروف العمل الجيدة وأجور أعلى والرضا الوظيفي

المهارات التقنية واإلداریة : إدخال التحسينات على السياسات وعلى ممارسات مكان العمل على عدة جبهات
 االعتمادات وغير ذلك من المدخالت الرئيسية، والتكنولوجيا واالبتكار، والمؤسسات المحسنة، والوصول إلى

واإلدارة الجيدة، وحقوق الملكية والوصول إلى األسواق، وسياسة مواتية وبيئة تنظيمية تشجع على االستثمار 
 . وتنمية المنشآت واستحداث الوظائف

، على استحداث الوظائف وتنمية )ومي، الصينحكمندوب  (Mr.K. Liuليو  . وقد رآز عضو الفریق ك .٤٦
والحظ أن تكلفة اليد العاملة المتدنية لم تكن آافية . الموارد البشریة من أجل النمو االقتصادي المستدام للصين

فاألمر الرئيسي هو تحسين جودة . على المدى الطویل "المصنوعة في الصين"لضمان النجاح للمنتجات 
وقال إن بلده تتبع مجموعة من .  من خالل توسيع نطاق دائرة المهنيين رفيعي المهاراتالقوى العاملة، ال سيما

 . السياسات الشاملة الستراتيجية طویلة األمد للعمالة وتنمية الموارد البشریة على أساس مستدام

يًا في ، أن بلده شهدت رقمًا قياس)حكومي، نيوزیلندامندوب  (Mr. J. Buwaldaبوولدا  . الحظ السيد جو .٤٧
وقد . استحداث الوظائف مع نمو مرتفع في اإلنتاجية، غير أن ذلك یرتكز في معظمه إلى العمل لساعات أطول

. بحيث ننتج منتجات ذات قيمة عالية ونرتفع بسلم اإلنتاجية" للعمل بشكل أذآى وليس بشكل أقسى"آن األوان 
ممارسات مكان العمل والقائمة على سبعة عوامل وأشار إلى الخبرة المشجعة لمكاسب اإلنتاجية المستندة إلى 

القيادة واإلدارة؛ والمهارات والمعرفة؛ والتكنولوجيا واالبتكار؛ وتنظيم العمل؛ وثقافة مكان العمل؛ : محرآة
وقد آان الحوار االجتماعي والشراآة بين الحكومات وأصحاب العمل والنقابات . والشبكات والتعاون؛ والقياس

رئيسي الذي یكمن وراء تحسين أداء مكان العمل ورفع قيمة العمل ومكافآت آل من أصحاب هما العامل ال
 .العمل والعمال، في حين یتم إحراز أقصى حد من المشارآة العمالية، واستثمار رأس المال

آلمته بالترآيز على ) العمال، اليابانمندوب  (Mr. S. Nakajimaناآاجيما  . وبدأ عضو الفریق السيد س .٤٨
فنمو اإلنتاجية ال یؤدي من تلقاء . همية الشراآة الثالثية والعالقات الصناعية السليمة آأساس لنمو اإلنتاجيةأ

ولذا فإن التوزیع المنصف للثروة المتأتية من . نفسه إلى زیادات آافية في األجور وظروف عمل محسنة
ل وبناء الثقة بين أصحاب العمل ونقابات وتشكل الشفافية والتعاون المتواص. مكاسب اإلنتاجية هو أمر أساسي

وال بد من ضمان مراعاة حقوق العمال األساسية، وال سيما حق التنظيم . العمال شرطًا أساسيًا لزیادة اإلنتاجية
ویطالب العمال بالوصول إلى الفرص التي تتيح لهم رفع مستوى مهاراتهم وفرص . والتفاوض بشكل جماعي
وأشار المتحدث إلى تجارب .  شأنها أن تمكنهم من اإلسهام في تحسين اإلنتاجيةالتعليم والتدریب التي من
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الحوار االجتماعي بشأن تحسين اإلنتاجية في العدید من بلدان هذا اإلقليم والدروس التي أمكن استخالصها من 
 . مثل هذه التجارب

، على أن نمو اإلنتاجية )ورةأصحاب العمل، سنغافمندوب  (Mr. S. Gohجوه  . أآد عضو الفریق السيد سو .٤٩
 -ولكنه من الضروري . هو أمر أساسي لمواجهة التحدیات التي تفرضها المنافسة العالمية والخروج من الفقر

 أن تكون هناك بيئة وسياسات مواتية -إذا أرید تحقيق زیادات في اإلنتاجية والحفاظ على هذه الزیادات 
ویعتبر االستثمار في الموارد البشریة والهياآل . ي واألجنبيللمشاریع من أجل تشجيع االستثمار المحل

ومن المطلوب . األساسية وحقوق الملكية وقانون العمل وقانون تفتيش العمل أمورًا حاسمة في هذا الصدد
آما ال بد من أن یكون التكامل االقتصادي والتجارة المفتوحة . أیضًا وجود تنوع اقتصادي ومرونة اقتصادیة

ویجب أن توضع األوجه الدیناميكية والمتباینة والمتشعبة لقضایا اإلنتاجية والقدرة . هامًا لزیادة اإلنتاجيةحافزًا 
إنه ال یمكن تطبيق وصفة عالمية، وسيكون من القيم . التنافسية والعمالة بعين االعتبار عند معالجة هذه القضایا

وقال إن تجربة سنغافورة تدل على أن الهيكل الثالثي . إلقليمللغایة زیادة التقاسم بين البلدان نظرًا لتنوع هذا ا
 . المقام على القيادة والثقة ووحدة الهدف هو مفتاح النجاح

وتبعت ذلك مناقشة ثریة بين المشارآين، حيث أثنى الكثير من ممثلي أصحاب العمل على إدراج اإلنتاجية  .٥٠
لى أن اإلنتاجية هي المفتاح لزیادة القدرة التنافسية وبقاء وشددوا ع. والقدرة التنافسية في تقریر المدیر العام

وتشكل تنمية مهارات القوة . فال یمكن أن یكون هناك المزید من الوظائف دون أن تزدهر المنشآت. المشاریع
وسلط الضوء على ضرورة . العاملة أولویة ملحة لتمكين هذه القوة من االستفادة من األسواق المتخصصة

ومن المهم وجود عالقات ثنائية وثالثية جيدة تستند إلى بناء التوافق في اآلراء . ت صناعية سليمةوجود عالقا
. وهناك حاجة إلى وضع سياسات وهياآل مؤسسية على الصعيد الوطني لزیادة اإلنتاجية. والثقة والتعاون

ت التبادل أهمية في هذا وتكتسب معدال. وآثيرًا ما تهمل التكلفة على مستوى الوحدة في قياس اإلنتاجية
وقد تم تبّين الحاجة إلى أن تقدم منظمة العمل الدولية المساعدة لتحسين البيانات والمؤشرات . المضمار

 . المتعلقة باإلنتاجية

أعرب عدد من ممثلي العمال عن قلقهم حيال الجهود الرامية إلى إدخال تحسينات على اإلنتاجية عندما تكون و .٥١
ومع أنهم یتفقون .  تمت دون استشارة العمال استشارة آاملة ودون مشارآتهم الطوعية فيهامثل هذه الجهود قد

. على أهمية زیادة اإلنتاجية، إال أن مثل هذه البرامج یجب أن تكون شفافة وتقوم على الثقة وتقاسم المعلومات
المكاسب المحصلة من هذه ویجب أال تؤدي زیادة اإلنتاجية إلى خسران الوظائف، آما أنه ال بد من توزیع 

وقد آانت للعولمة والتحویل إلى القطاع الخاص آثار . الزیادة بشكل منصف ما بين العمال وأصحاب العمل
وتم الترآيز على ضرورة تنمية مهارات العمال وآذلك . سلبية على ظروف العمل ومستویات األجور

ة من التعليم تشكل األسباب الرئيسية للفقر وظروف مستویات ثقافتهم العامة أیضًا، إذ أن المستویات المتدني
ویجب ضمان حقوق العمل والحقوق النقابية في مكان . العمل السيئة والتفاوت بين الجنسين وعمل األطفال

 . العمل وأن تكون هذه الحقوق متماشية مع معایير العمل الدولية

ائف أآثر وأفضل، جنبًا إلى جنب مع تعزیز رآز المتحدثون الذین یمثلون الحكومات على أهمية تعزیز وظو .٥٢
والحظوا أهمية التدریب المهني وتنمية المهارات بالنسبة لقابلية االستخدام واإلنتاجية، وال سيما . اإلنتاجية

وتوجد مراآز تدریب وطنية وغيرها من . وال بد من وجود نظام للشهادات الخاصة بالمهارات. بالنسبة للشباب
فبناء االقتصاد المعرفي هو مفتاح . البلدان ویمكن رفع مستواها وتطویرها بشكل أآبرالمؤسسات في معظم 

وال بد من أن تكون القدرة التنافسية المتزایدة مصحوبة بتدابير حمایة اجتماعية أفضل، بما . تعزیز اإلنتاجية
وتستدعي اإلنتاجية . مآما ینبغي إیالء عنایة خاصة للقطاع غير المنظ. في ذلك السالمة والصحة المهنيتان

آما أن هناك . الزراعية المتزایدة مهارات أفضل وهيكًال أساسيًا أحسن وزیادة إمكانيات الوصول إلى األسواق
حاجة لسياسات ومؤسسات عامة وطنية لتعزیز اإلنتاجية، بما في ذلك توفير الدعم والمشورة التقنية للمنشآت، 

وفي هذا الصدد، . ویعتبر بناء القدرات وتقاسم الخبرات أمرًا أساسيًا. وال سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة
یقترح الممثل الحكومي لباآستان تنظيم واقعة إقليمية لمنظمة العمل الدولية بشأن النمو والعمالة والعمل الالئق 

الغنية التي من أجل تعميق المعارف وتقاسم الخبرات، وقد دعا الصين الستضافة هذه الواقعة نظرًا للخبرات 
وقد عبر عضو الفریق من الصين عن موافقة حكومته على . یستطيع أن یقاسمها هذا البلد غيره من البلدان

 . االقتراح وعرضها الستضافة هذه الواقعة اإلقليمية

 الحيویة والنشاط اللذین تميزت بهما هذه - في تلخيصها للمناقشة - Ms. Ducciوالحظت السيدة دوتشي   .٥٣
 التي آانت تعكس نهجًا متعدد األبعاد لتحدي اإلنتاجية والقدرة التنافسية واستحداث الوظائف في عالم المناقشة
وآان هناك تفاهم مشترك وتوافق ثالثي في اآلراء بشأن مجموعة من القضایا لتعزیز الحوار آوسيلة . معولم
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ؤسسات مالئمة لدعم الهيكل الثالثي على بناء م)  أ: (لزیادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية، بما في ذلك أهمية
)  ب(الصعيد الوطني، وآليات مالئمة للمشاورة على مستوى المنشأة من أجل دعم العالقات الصناعية السليمة؛ 

الشمولية باالستناد إلى )  ج(الموارد البشریة وتنمية المهارات باالستناد إلى مشارآة العمال وأصحاب العمل؛ 
تعزیز ) د(ين للسماح لعدد أآبر من الناس باالستفادة من العولمة وتخفيف حدة الفقرة؛ المساواة بين الجنس

التصدي لألخطار على زیادة اإلنتاجية من خالل إدخال التحسينات )  ه(وحمایة الحقوق األساسية للعمال؛ 
 .جيةجمع وإتاحة البيانات والمؤشرات المتعلقة باإلنتا)  و(على السالمة والصحة المهنيتين؛ 

یتمتع آل شریك من الشرآاء الثالثيين بدوره في تلبية الهدف المتمثل في اإلنتاجية والقدرة التنافسية، جنبًا و .٥٤
وتدعى منظمة العمل الدولية إلى دعم جهود الهيئات الثالثية المكونة . إلى جنب مع تحقيق العمل الالئق للجميع

 . في زیادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية واستحداث الوظائفلها في بلدان اإلقليم في التصدي للتحدي المتمثل 

 إدارة سوق العمل من أجل تحقيق العمل الالئق في آسيا

، المدیر التنفيذي لدائرة المعایير والمبادئ والحقوق األساسية في Mr. K. Tapiolaتابيوال  . قّدم السيد ك .٥٥
 المختلفة إلدارة سوق العمل، قدم أربعة أعضاء وبعد عرض مّصور عن الجوانب. العمل هذا الموضوع الهام

وقد تبعت ذلك مناقشة . من أعضاء الفریق وجهات نظرهم واقتراحاتهم بشأن تحسين إدارة سوق العمل
 . تفاعلية

، بأن اإلدارة الجيدة لسوق )حكومي، الهندمندوب  (Mr. S.K. Srivastavaسریفاستافا  . ك. وشعر السيد س .٥٦
. بين المرونة واالستقرار واألمن، وتستدعي الصبر للعمل من خالل الحوار االجتماعيالعمل تقيم توازنًا 

ویتطلب إقامة مثل هذا التوازن تدخالت تتراوح ما بين تنمية المهارات وتمكين المرأة وتشجيع مشارآة 
قتصاد آثيف وتعمل الهند على توفيق سياسة العمل فيها مع سياسة اقتصادیة عامة موجهة نحو نمو اال. العمال
 . فالحصول على وظيفة، وإن آانت في االقتصاد غير المنظم، هو أفضل ضمان لألمن االجتماعي. العمالة

الكيفية التي تكّمل بها المبادرات ) حكومي، اليابانمندوب  (Mr. S. Yasuiیاسوي  . وأوضح السيد س .٥٧
فحكومات . تكزة إلى القواعد بشكل متزایدالطوعية إلدماج معایير العمل في نظم اإلدارة آليات اإلدارة المر

رابطة أمم جنوب شرق آسيا مثًال تعزز تقاسم الخبرات الوطنية في مجال نظم إدارة السالمة والصحة 
 . المهنيتين آنماذج لإلدارة من أجل العمل الالئق

 الجيدة ألسواق العمل أنه یتعين على اإلدارة) العمال، أستراليا ةمندوب (Ms. A. Tateتيت  . والحظت السيدة أ .٥٨
وال تنتج أطر اإلدارة في آسيا . أن تحقق العمل الالئق بجميع جوانبه، وأن تحقق العمل الالئق للجميع

. وتشكل نقابات العمال شریكًا طبيعيًا في البحث عن حلول لزیادة اإلنتاجية. بالضرورة نتائج العمل الالئق
 في آسيا اليوم یتسم بخروقات الحقوق النقابية؛ وإصالحات وعلى آل حال، فقد شعرت السيدة تيت أن الواقع

سوق العمل مع إیالء القليل من العنایة لحياة الناس ومعيشتهم؛ وأطر اإلدارة الدولية واإلقليمية دون وجود 
وبالتالي رآزت على أهمية تعزیز وتحقيق حقوق العمال في الواقع العملي، . أرضية اجتماعية للعمل الالئق

 . ما في مجال الحریة النقابية والمفاوضة الجماعيةوال سي

، على أن اإلدارة الجيدة )أصحاب العمل، جمهوریة آوریامندوب  (Mr. H.S. Leeلي  . س. هأآد السيد و .٥٩
واقترح بعض . لسوق العمل تعني أن العرض والطلب یمكن أن یتماشيا معًا دون اللجوء إلى قواعد صارمة

ي ذلك احترام التباین في أسواق العمل اآلسيویة والنمو االقتصادي؛ والمرونة المبادئ التوجيهية، بما ف
المستدامة في األجور واإلقرار باألنماط المختلفة للعمالة، والتوجه نحو قابلية االستخدام على مدى الحياة؛ 

 . وإعطاء دور أآبر لوآاالت االستخدام الخاصة

 بد من تحدید معالم أسواق العمل اآلسيویة وإدارتها من قبل شدد عدد من مندوبي أصحاب العمل على أنه الو .٦٠
البلدان نفسها، بحيث یمكن للتوازن الذي یقام ما بين المرونة واألمن واالستقرار أن یعكس تباین األوضاع 

 . ویجب أن تقيّم األطر من حيث قدرتها على الخروج بنتائج ملموسة من العمل الالئق. الوطنية

، وال سيما النساء، "غير النموذجية"مال عن قلقهم من أن عددًا أآبر من فئات العمال وعبر مندوبو الع .٦١
وال تستخدم . وتعيق نسبة التصدیق المتدنية على معایير العمل الدولية اإلدارة الجيدة. مستثنون من أطر اإلدارة

ي آسيا، ویمنع اللجوء إليها في آليات اإلدارة المرنة التي أثبتت فعاليتها، آالمفاوضة الجماعية، بشكل آاٍف ف
 . بعض الحاالت
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وقد تقاسمت عدة حكومات خبراتها في مجال تحسين إدارة سوق العمل من خالل التخطيط الدقيق لنتائج العمل  .٦٢
 . الالئق؛ واإلدماج األفضل للسياسات االجتماعية واالقتصادیة والبيئية، والحوار االجتماعي

ل إلى حٍد آبير خالل المناقشة على ضرورة بناء طاقاتهم للمشارآة في شدد مندوبو أصحاب العمل والعماو .٦٣
 . أطر اإلدارة التي تسهلها الحكومات

، بصفته متحدثًا باسم مجلس نقابات عمال )العمال، ماليزیامندوب ( Mr. S. Shahirشاهر . رحب السيد سو .٦٤
 . لعمال آشرآاء في اإلدارة اإلقليميةرابطة أمم جنوب شرق آسيا، باستعداد هذه الرابطة للعمل مع نقابات ا

وقد اختتم رئيس الجلسة آلمته بإشارته إلى أن المرونة ال تكون ذات معنى إال في إطار معایير وحوار  .٦٥
وهذا هو . أیًا آان اختالف المزیج الصحيح للمرونة واألمن واالستقرار في سياق وطني خاص اجتماعي،

 .  لبرنامج العمل الالئقالضمان للحفاظ على األرضية االجتماعية

 الوظائف الالئقة للشباب: جيل األلفية

، المدیر القطري لمنظمة العمل الدولية في إندونيسيا، لدى تقدیمه لهذا Mr. A. Boulton  بولتن. الحظ السيد أ .٦٦
أنهم  في المائة من القوة العاملة في آسيا والمحيط الهادئ، بيد ٢٠الموضوع الهام، أن الشباب یشكلون نحو 

 في المائة من العاطلين ٤٥ویوجد في آسيا أآثر من . یشكلون تقریبًا نصف العاطلين عن العمل في هذا اإلقليم
وهناك عدد أآبر بكثير من الذین یندرجون في إطار العمالة الناقصة أو . عن العمل من الشباب في العالم

 بعقود قصيرة األمد أو عقود غير منظمة یعملون في وظائف ذات نوعية سيئة، حيث یكسبون أجورًا متدنية
ویتعين على المشارآين الترآيز على التدابير العملية لمعالجة مشكلة عمالة . وال یتمتعون بحمایة اجتماعية

 . الشباب

 ةمندوب (Ms. M. Hanartani  هنارتاني. وقالت أولى أعضاء الفریق المشارك في هذا النقاش السيدة م .٦٧
ن حكومتها قد أقرت بالضرورة الملحة لالستجابة لتحدي عمالة الشباب آشرط أساسي إ) إندونيسيا حكومية،

ولدى الحكومة . فإندونيسيا هي أحد البلدان الرائدة في شبكة عمالة الشباب. الجتثاث الفقر والتنمية المستدامة
ة العاملة وتقدم التدریب برامج للوقایة من عمل األطفال تتضمن التعليم الجيد وتحظر االنضمام المبكر إلى القو

على روح تنظيم المشاریع، وتطور خدمات العمالة العامة وتنظم عروضًا للوظائف وتعزز التوجيه المهني في 
 . المدارس

إن مشكلة الشباب العاطلين عن العمل هي مشكلة فعلية ) حكومي، البحرینمندوب ( حميدان. م. وقال السيد ج .٦٨
نامجًا ابتكاریًا لحشد الوعي وتشجيع الشباب على تسجيل أسمائهم لطلب وقد استهلت الحكومة بر. في بلده

الوظائف وغيرها من التدریب على المهارات ذات الصلة لتعزیز القابلية توفير الوظائف وتعزیز خدمات 
ویزود بعض المدّربين، وال سيما ربات المنازل، بالتدریب على روح تنظيم المشاریع للشروع في . لالستخدام

 . مالهم الخاصة بهمأع

بأن هناك ضرورة لوجود سياسة ) العمال، الفلبين ةمندوب (Ms. N. Vedreroفدریرو  . والحظت السيدة ن .٦٩
. اقتصادیة آلية شاملة ذات توجه سياسي واضح من شأنها تعزیز العمالة اآلمنة وذات النوعية الجيدة للشباب

، وال بد من أن یستمع واضعو السياسة لصوت الشباب فالتعليم ومرافق التدریب األفضل هما أمران حيویان
، ومن الضروري أن "فالعمل الالئق هو موضوع أحالم معظم الشباب. "لدى تصميمهم للسياسات الخاصة بهم

یصبح عدد أآبر من البلدان أعضاء في شبكة عمالة الشباب، وأن تولي هذه البلدان عنایة أآبر لعقود العمل، 
 . ر، وشبكات الحمایة االجتماعية، وقوانين العمل المتينة للعمل الالئق للشبابوظروف العمل، واألجو

أصحاب العمل، مندوب  (Mr. P. Andersonأندرسون  . وقال آخر أعضاء الفریق المناقش السيد ب .٧٠
، وال بد من أن ترآز "حل واحد یناسب الجميع"إن عمالة الشباب هي موضوع معقد وليس هناك من  )أستراليا
سات العمالة بشكل خاص على الشباب، وال یمكن التصدي لهذا التحدي تصدیًا آافيًا ما لم یعمل الشرآاء سيا

وقال إن هناك حاجة آلليات أفضل لتنمية . االجتماعيون بشكل جماعي وفردي أیضًا على معالجة هذه القضية
ال إن لبطالة الشباب عواقب وق. المهارات، وال بد من أن تكون هذه اآلليات مستجيبة الحتياجات السوق

ویمكن أن یلعب أصحاب العمل دورًا فعاًال من خالل . اجتماعية وسياسية باإلضافة إلى العواقب االقتصادیة
مبادرات المسؤولية االجتماعية للشرآات حيث یقدمون المعلومات والمشورة للحكومات بشأن ما یلزم من 

 ویعملون مع المؤسسات التعليمية ویيسرون النقلة من عملية المهارات ویعطون الشباب خبرة ومهارات
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وهناك حاجة لتوفر موارد أآبر تخصص لعمالة الشباب، آأولویة من أولویات منظمة . المدرسة إلى العمل
 . ٢٠٠٥العمل الدولية، تمشيًا مع االستنتاجات التي تم التوصل إليها في مناقشة مؤتمر العمل الدولي في عام 

يئات المكونة الثالثية على أن بطالة الشباب تشكل قضية هامة لها أبعاد اقتصادیة واجتماعية وأآدت جميع اله .٧١
آما شعر المتحدثون بأنه قد آن األوان لتناول قضية عمالة الشباب بشكل جدي ووضع سياسات . وسياسية

الخطوات اإلبتكاریة وقد تقاسم الكثيرون المعلومات المتعلقة ب. عمالة ذات صلة للشباب على أساس األولویة
 . التي اتخذتها حكومة آل منهم أو منظمته للتصدي لهذه القضية

أآد معظم المتحدثين على الحاجة إلى استراتيجية لتنمية المهارات من أجل تعزیز القابلية لالستخدام لدى و .٧٢
 التعليم األساسي وآان هناك توافق في اآلراء بالنسبة لضرورة ارتكاز مثل هذه االستراتيجيات إلى. الشباب

ویكتسب ذلك أهمية خاصة في سياق العاطلين عن العمل من . الجيد والتدریب المهني الموجه للسوق
وقد سلط . المتعلمين، وهي مشكلة قائمة في بعض بلدان اإلقليم، وتعود إلى حٍد آبير إلى عدم مواآبة المهارات

لك إعطاء الشهادات للمتدربين من خالل اآلليات الضوء على الحاجة إلى نظام إلعطاء الشهادات، بما في ذ
غير المنظمة، وآذلك على الحاجة إلى ضمان عدم استغالل المتدربين وضمان تزویدهم بتوجيه المسيرة 

 . الوظيفية

.  الشراآات الخالقة، بما في ذلك الشرآاء االجتماعيون، للتصدي لهذه القضيةأآد المشارآون على أهميةو .٧٣
وتحتاج . وأآد البعض بأنه من المهم آذلك االستماع إلى صوت الشباب لدى تصميم السياسات الخاصة بهم

آما أن اإلحصاءات الموثوقة . قضایا الجنسين إلى عنایة خاصة، وآذلك قضایا السالمة والصحة في العمل
وحث المتحدثون منظمة . والمعلومات األفضل عن سوق العمل هي آذلك أساسية لتقييم وتعزیز عمالة الشباب

العمل الدولية على تيسير تقاسم الخبرات القطریة وتخصيص المزید من الموارد لبرامج عمالة الشباب في 
 . اإلقليم

 استراتيجية إقليمية نحو تنفيذ : هجرة اليد العاملة
 عدد األطراف لمنظمة العمل الدوليةاإلطار مت

، نائبة المدیر اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ، هذا االجتماع وقدمت L.L. Limليم  . ل. افتتحت السيدة ل .٧٤
وقد آان العدد الكبير جدًا للمتحدثين الذین طلبوا الكلمة في هذا االجتماع بشأن هجرة اليد العاملة . الموضوع

وآان أعضاء الفریق المشارآون في هذا النقاش هم . االهتمام الكبير بهذا الموضوعفي حد ذاته مؤشرًا على 
 Mr. M.H. Songسونج . ه. ، والسيد م)حكومي، الفلبينمندوب  (Mr. M.G. Imsonإمسون  . ج. السيد م

أصحاب العمل، مندوب  (Mr. V.T. Nathanناثان  . ت. ، والسيد ف)حكومي، جمهوریة آوریامندوب (
 متحدثًا من بين ٢٠آما آان هناك أآثر من ). العمال، بنغالدیشمندوب (حسن . ز .والسيد م) یاماليز

المستمعين، في حين أنه آان هناك آخرون ممن طلبوا الكلمة، ولكن لم یكن في المقدور االستجابة لطلبهم نظرًا 
 . للقيود الزمنية

لمستقبلة على حٍد سواء جزءًا من العمالة الوطنية تعتبر هجرة اليد العاملة في آل من البلدان المرسلة واو .٧٥
ویتمثل التحدي . واستراتيجيات الحد من الفقر ووسيلة لمجاراة االتجاهات الدیمغرافية واتجاهات سوق العمل

في إدارة هجرة اليد العاملة لكي تعود بالنفع على البلدان المرسلة والمستقبلة وتحمي العمال المهاجرین، مع 
ویعود بالنفع على البلدان المرسلة والمستقبلة " العامل المهاجر المحمي یكون عامًال أآثر إنتاجًا"ن اإلقرار بأ

 .وعلى أسرة العامل نفسها ومجتمعه المحلي سواء بسواء

تستدعي جميع مراحل الهجرة وجود إدارة، ابتداء بالمرحلة السابقة للمغادرة ومرورًا بالعمل في البلدان التي و .٧٦
وتتمتع البلدان في هذا اإلقليم بثروة من الخبرات في مجال . ها وانتهاء بالعودة وإعادة اإلدماجیهاجر إلي

وعلى الرغم من الجهود . القوانين واللوائح والممارسات الجيدة وبرامج التدریب بشأن إدارة هجرة اليد العاملة
وأشار المتحدثون إلى . ین في االزدیادالكثيرة في هذا المضمار، فقد ظلت الهجرة غير النظامية واالتجار آخذ

التكاليف االجتماعية للهجرة واألمثلة عن استغاللها وسوء استخدامها، ال سيما بالنسبة للمهاجرات العامالت 
فقد آانت تجربة الهجرة بالنسبة . في خدمة المنازل، ولكنه تم تذآيرهم بأن هذه األمثلة ليست هي القاعدة

 الهيئات الثالثية المكونة على أهمية الحوار الّبناء لوضع سياسات وبرامج أآثر وشددت. للكثيرین إیجابية
 . فعالية وللتعلم من أخطاء الماضي
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. ضع آل بلد من البلدان سياسة الهجرة الخاصة به آجزء من سياسات العمالة والحمایة االجتماعية فيهیو .٧٧
وقد أثار المتحدثون من . ل الئق في بلدانهمویتعين أن تضمن هذه السياسات عثور الرجال والنساء على عم

، في حين یبحث األدمغةفأمم جزر المحيط الهادئ قلقة حيال هجرة : البلدان المرسلة عددًا من القضایا العامة
أما البلدان المستقبلة فلدیها شواغل حيال . آخرون عن تخفيض التكلفة وتحسين االستخدام الفعال للتحویالت

وقد اتفق الكثيرون على أن االتفاقات الثنائية بين البلدان المرسلة . لى األجور وظروف العملاآلثار المحتملة ع
والمستقبلة ال یمكن أن تكون مجرد قضية توازن بين العرض والطلب، وإنما یجب أن تتصدى آذلك لمجموعة 

 . جتماعي للنقلمن القضایا، بما في ذلك االعتراف بالمهارات والكفاءات وقابلية إعانات الضمان اال

وقد أقر المتحدثون بأن إطار منظمة العمل الدولية متعدد األطراف لنهج قائم على الحقوق إلدارة هجرة اليد  .٧٨
العاملة یقدم التوجيه، ولكنهم أآدوا على أن التنفيذ سيستند إلى الظروف واألولویات الخاصة بكل قطر من 

ودعوا . دوبين أن هناك فرصة أمام التعاون اإلقليمي العمليوفي نفس الوقت، ارتأى الكثير من المن. األقطار
منظمة العمل الدولية إلى تعزیز الحوار بين البلدان المرسلة والمستقبلة، ووضع بيانات ومعلومات ذات صلة 

وحث العدیدون منهم على زیادة التصدیق على . وتمكين الهيئات المكونة من التعلم من القانون والممارسة
 .  منظمة العمل الدولية ذات الصلةاتفاقيات

تنفيذ اإلطار متعدد األطراف؛ وتيسير : وضع المكتب خطة عمل لمساعدة الهيئات المكونة في أربعة مجاالتو .٧٩
استكمال سوق العمل من خالل تقاسم المعلومات ما بين بلدان اإلقليم؛ وتعزیز نظم التوظيف المنصفة والكفوءة 

وقد أعطى هذا االجتماع . ؛ وتوفير الحمایة االجتماعية للعمال المهاجرینمن خالل مدونة ممارسة، مثًال
 . الالحقة للمكتب أفكارًا عن العناصر المهمة للهيئات المكونة المختلفة في المتابعة

جلسة مداوالت للمنظمات اإلقليمية والدولية بمشارآة المنظمة 
  الحرةالدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال

 جعل العمل الالئق : العمل الالئق في القرن الحادي والعشرين
 حقيقة واقعة من خالل الشراآات االستراتيجية

أعلم المدیر العام االجتماع بأن األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعية لغرب آسيا لم  .٨٠
والحظ بأنه تم التشدید باستمرار على ضرورة التعاون . یتمكن من الحضور بسبب األحداث األخيرة في لبنان

وقال إن آسيا هي في صعود ألسباب ليس أقلها أن هذا اإلقليم المتنوع . اإلقليمي على مدار هذا االجتماع
فقد . آما أن برنامج العمل الالئق في صعود أیضًا. والدیناميكي یتولى قيادة سياسية عالمية على نحو متزاید

. ًا عالميًا یبين الحاجة إلى استحداث الوظائف والعمالة الجيدة المرتكزة إلى القدرة التنافسيةأصبح برنامج
فوضع الشراآات االستراتيجية إلقامة قاعدة معارف، وإقامة المنتدیات اإلقليمية لتبادل األفكار ومواجهة 

 . التحدیات الملموسة هي أمور أساسية من أجل تنفيذ هذا البرنامج

، األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعية آلسيا Mr. H.S. Kimآيم  . س. هسيد وّحدد ال .٨١
زیادة العاطلين عن العمل في إقليم یؤوي : والمحيط الهادئ، ثالثة تحدیات رئيسية في عالم العمل اآلسيوي

ا في القطاع غير المنظم؛ والمهمة نصف الشباب العاطلين عن العمل في العالم؛ والفقراء العاملون وال سيم
وتؤوي منطقة آسيا .  مليون أو ثالثة أرباع فقراء العالم٦٠٠العسيرة في إیجاد العمل الالئق ألآثر من 

والحظ بأن إصالحات األمم . والمحيط الهادئ أیضًا أغلبية المنخرطين في عمل األطفال أو العمل الجبري
عزیز جهود منظومة األمم المتحدة في تحقيق العمل الالئق الذي أصبح المتحدة الجاریة تقدم فرصة مواتية لت

 واجتماع الجزء الرفيع المستوى للمجلس االقتصادي ٢٠٠٥هدفًا عامًا منذ مؤتمر القمة العالمي الذي عقد عام 
دئ وقد حققت لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعية آلسيا والمحيط الها. ٢٠٠٦واالجتماعي في عام 

ومنظمة العمل الدولية تعاضدًا في مجاالت آتحليل سياسة نمو أعداد العاطلين عن العمل، والفقراء العاملين، 
وعمالة الشباب؛ والتعاون المشترك بشأن ضحایا االستغالل الجنسي التجاري من األطفال والشباب في منطقة 

وقد آانت لجنة األمم المتحدة االقتصادیة . قميكونغ اإلداریة الخاصة؛ وتعزیز حق المعوقين في العمل الالئ
واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ومنظمة العمل الدولية تعمالن آشریكين على مدى عقدین من عقود آسيا 

 أهداف العمل الالئق، آتعزیز التدریب Biwakoوقد وضع إطار األلفية بيواآو  . والمحيط الهادئ للمعوقين
. قين، آما رآز التعاون مؤخرًا على زیادة اهتمام أصحاب العمل بتوظيف المعوقينوالعمالة لألشخاص المعو

وارتأى أن الشراآة االستراتيجية ستصبح أقوى في مجاالت هجرة اليد العاملة وإحصاءات االقتصاد غير 
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إلقليمي المنظم وعّبر عن تقدیره الخاص للعضویة الفعالة لمنظمة العمل الدولية في فریق العمل الموضوعي ا
وأبدى السيد آيم رغبته في تعزیز شراآة لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعية . بشأن الهجرة الدولية

بالعمل آمنتدى إقليمي لتعزیز الجهود :  منظمة العمل الدولية بطریقتين على األقل-آلسيا والمحيط الهادئ 
القطاعات وما بين أصحاب المصالح؛ ومن خالل فتح المعياریة باتجاه العمل الالئق وتعزیز الحوار متعدد 

آما اقترح توسيع نطاق الشراآة .  المحيط الهادئ لتعزیز المسؤولية االجتماعية للشرآات-منتدى أعمال آسيا 
من خالل العمل بشكل أآثر وثوقًا مع رابطة أمم جنوب شرقي آسيا ومنتدى جزر المحيط الهادئ ورابطة 

 . قليمي ومنظمة التعاون االقتصادي ومصرف التنمية اآلسيويجنوب آسيا للتعاون اإل

بالعناصر الرئيسية للشراآة ) أمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (Ms. M. Thuzarتوزار  . ذّآرت السيدة مو .٨٢
االستراتيجية ضمن البلدان العشرة األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا وفيما بين هذه البلدان وشرآائها 

.  في خطابه الذي وجهه إلى الجلسة العامة من قبل في المؤتمرMr. Ongار، آما بين ذلك السيد أونج  في الحو
وأعلمت االجتماع بأن رابطة أمم جنوب شرق آسيا ستعمل على إقامة منطقة تجارة حرة تابعة للرابطة بحلول 

 بياني رؤیة ٢٠٠٠عام وقد وضع اجتماع وزراء عمل رابطة أمم جنوب شرق آسيا الذي عقد . ٢٠١٥عام 
وقد أعتمد . ومهمة أقر فيهما بالحاجة إلى نشاط جماعي لمواجهة المشاآل المتعلقة بالعولمة والقدرة التنافسية

 یغطي خمسة ٢٠٠١اجتماع وزراء العمل في رابطة أمم جنوب شرق آسيا أیضًا برنامج عمل إقليمي في عام 
رات البشریة؛ وتعزیز حراآة اليد العاملة؛ وتقویة الضمان توليد العمالة؛ وتنمية المها: مجاالت رئيسية

وقد آانت هذه المجاالت الخمسة متوافقة بالكامل مع . االجتماعي والحمایة االجتماعية؛ وتعزیز الحوار الثالثي
ولذا آان من . برنامج العمل الالئق، مما یبين وثاقة صلة أعمال رابطة أمم جنوب شرق آسيا بهذا البرنامج

بيعي أن تشترك رابطة أمم جنوب شرق آسيا على نطاق أوسع مع منظمة العمل الدولية وغيرها من الط
وقد اقترحت المتحدثة أن یربط عمل الرابطة باألنشطة . المنظمات الدولية العاملة في مجاالت األولویة هذه

 . مهاراتالعملية القائمة لمنظمة العمل الدولية في مجالي هجرة اليد العاملة وتنمية ال

التزام منظمته بلعب دور فعال في ) المنظمة الدولية ألصحاب العمل (Mr. B. Wiltonولتن  . آرر السيد بو .٨٣
الشراآات المختلفة التي تغطي نطاقًا واسعًا من العمليات الرامية إلى تحقيق العمل الالئق، بما في ذلك مكافحة 

وقد سلط الضوء على بعض التحدیات التي قد .  العمالةاإلیدز وبرامج توليد/ فيروس العوز المناعي البشري
. یواجهها أعضاء المنظمة الدولية ألصحاب العمل ممن یرغبون في القيام بدور في هذه الشراآات الموسعة

فأوًال هناك الكثير من المنظمات التي ال تتمتع بالمعرفة الكافية عن المبادرات المتقاربة العدیدة وبالتالي ال 
وهناك تحٍد آخر وهو التعقيد الناشئ عن العدد الكبير .  أن تستفيد من الفرص الجدیدة- نتيجة لذلك -تستطيع 

. ویمكن أن یؤدي التحضير السيء إلى ازدواجية الجهود أو إضعافها. والنطاق الواسع للمبادرات في آسيا
.  العدید من البلدان اآلسيویةیزال یفتقر إلى استراتيجية واضحة تيسر التخطيط والتنفيذ المشترآين في وال

والحظ المتحدث أن أولویات المانحين تتبدل في بعض األحيان، مما یؤدي إلى إنهاء البرامج قبل استكمالها أو 
وال تزال القدرة تشكل التحدي . اإلنهاء قبل أن یتخذ الفاعلون استعداداتهم لتولي المسؤوليات ذات الصلة

وأوصى . بناء الطاقات بغية جعل الشراآات تعمل من منظور طویل األمدفهناك حاجة للمزید من . الرئيسي
. أیضًا بتوثيق قصص النجاح وتقاسم النماذج عن أفضل الممارسات التي یمكن محاآاتها في مواقع أخرى

ویتعين على المبادرات . وشدد على الحاجة إلى أن یكون المرء استراتيجيًا حين یخطط ویعد لشراآة جدیدة
 أن تأخذ جميع الفرص الجدیدة التي تبرز على الصعيد المحلي وآذلك على الصعيدین الوطني الجدیدة

وأعطى مثال التحالف االستراتيجي مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي آحالة مثالية . واإلقليمي في الحسبان
 شرآاء أآفاء في العدید على النهج التنسيقي الذي یسمح ألعضاء المنظمة الدولية ألصحاب العمل بأن یصبحوا

وفي الختام سلط الضوء على أهمية النظر إلى الحصائل والنتائج الملموسة التي تم إحرازها . من البرامج
 . خالل الشراآات الموسعة المقترحة

 المنظمة اإلقليمية آلسيا -االتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة  (Mr. N. Suzukiسوزوآي  . بين السيد نو .٨٤
أن العولمة تسببت في جمع ثروة اقتصادیة هائلة، إال أن وتيرة اجتثاث الفقر بقيت بطيئة ) ط الهادئوالمحي

فال بد من البحث عن أسباب . للغایة في حين آانت الهوة التي تفصل بين األغنياء والفقراء آخذة في االتساع
وتشتمل مثل هذه . یع الثروات الوطنيةفي االفتقار إلى آليات آافية إلعادة توز" العجز في العولمة"مثل هذا 

اآلليات على المفاوضة الجماعية التي تدعمها الحریة النقابية؛ وشبكات األمن االجتماعي، ونظام الضرائب 
وتلعب نقابات العمال دورًا هامًا على نحو خاص، إذ أنها تضع األنماط الخاصة بإعادة توزیع . المنصف

ویثير العجز في العمل الالئق . ئق حلمًا بعيد المنال بالنسبة للكثير من الناسویبقى العمل الال. الثروة الوطنية
الدهشة وهو یزداد سوءًا في البلدان التي یتعرض فيها النساء والعمال الشباب بشكل خاص لضغوط باتجاه 

 . تخفيض األجور وزیادة ساعات العمل والعمالة العارضة
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هد أدنى معدل للتصدیقات على االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل والحظ المتحدث بأن اإلقليم اآلسيوي یش .٨٥
. الدولية، وحث منظمة العمل الدولية على االستمرار في حملتها للتصدیق على االتفاقيات ودعمها لتطبيقها

 فالعولمة والتمييز الذي یقوم على الجنس. ویظهر العجز في العمل الالئق بشكل ّبين في االقتصاد غير المنظم
أو الجنسية أو العرق أو العمر أو غير ذلك من العوامل هي المسؤولة بشكل مباشر عن تنامي القوة العاملة 

والحظ أن التفاوت بين الجنسين ال یزال متجذرًا إلى حٍد آبير في المجتمع نظرًا للقيم التقليدیة، . غير المنظمة
وقال إن عمل األطفال . فحة مثل هذا التفاوتواقترح إجراء تدقيقات في مجال الفوارق بين الجنسين لمكا

وأعرب عن وجهة النظر المتمثلة .  مليون طفل في جميع أرجاء العالم٢١٧یزال یؤثر حتى اآلن على نحو  ال
في أن االفتقار لإلرادة السياسية لدى الحكومات لتوفير التعليم اإللزامي العالمي لجميع األطفال هو السبب 

وأعرب عن أسفه الستمرار وجود آل من عمل الرق والعمل سدادًا للدین في . طفالالجذري لبقاء عمل األ
آسيا، إذ یؤثر ذلك بشكل رئيسي على معظم المجموعات المحرومة، وأوصى بأن تقدم منظمة العمل الدولية 

التأآيد وعلى نحو أآثر تخصيصًا، أوصى المتحدث بأن یعيد االجتماع اإلقليمي . المزید من المساعدة التقنية
وقال إن هناك حاجة إلى أن یقوم .  بشأن بورما٢٠٠٦من جدید وبقوة على نتائج مؤتمر العمل الدولي لعام 

جميع الشرآاء االجتماعيين بجهود مصممة ومنسقة لتحقيق العمل الالئق، ليس فقط داخل الصناعات، وإنما 
راف المجموعات االقتصادیة اإلقليمية وقال إن نقابات العمال تبحث عن اعت. أیضًا عبر الحدود الوطنية

والمؤسسات المالية الدولية بها نظرًا لألثر الذي تترآه سياسات هذه المؤسسات على أسواق العمل وحياة 
ویمكن لمنظمة العمل الدولية أن تدعم هذه المبادرات من خالل تعزیز معایير العمل األساسية ومفهوم . الناس

 . العمل الالئق في هذه الدوائر

فال یمكن حمایة حقوق . وأآد المتحدث على أن السالم والدیمقراطية هما أمران أساسيان للتنمية والعمل الالئق .٨٦
وحث على تعزیز األطر الدولية لبناء السالم واألمن، إذ أن العمال آانوا في . العمال إال في مجتمع دیمقراطي

ودعا إلى التزام االتحاد الدولي لنقابات العمال . متناميالكثير من البلدان ضحایا للحرب أو اإلرهاب العالمي ال
 المنظمة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ ببناء شراآات �الحرة واالتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة 

استراتيجية اجتماعية على الصعد الوطنية واإلقليمية والعالمية بحثًا عن العولمة التي تولد نتائج متوازنة فيما 
 . بين البلدان وضمن البلد نفسه

 االلتزام القوي للفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين بالتعاون - في تلخيصه للمناقشة -وقد الحظ المدیر العام  .٨٧
اإلقليمي ومالءمة برنامج العمل الالئق آإطار لتعزیز العولمة المنصفة والتماسك بين المنظمات الدولية على 

 . صعيد السياسات

 لمعلوماتجلسات ا
؛ وحملة التصدیق على ٢٠٠٦متابعة اتفاقية العمل البحري، : عقدت جلسات المعلومات حول المواضيع التالية .٨٨

؛ وبرامج التعاون التقني والبرامج القطریة للعمل الالئق؛ شبكة ١٩٩٧التعدیل الدستوري للمنظمة لعام 
ارات والقابلية لالستخدام في آسيا والمحيط مبادرات منظمة العمل الدولية بشأن المه: المهارات اإلقليمية

 . وفيما یلي تلخيص لهذه المواضيع. الهادئ؛ واإلطار الترویجي للسالمة والصحة المهنيتين

 ٢٠٠٦متابعة اتفاقية العمل البحري، 

ویمكن . ، خطوة هامة باتجاه تحقيق العمل الالئق في إطار العولمة٢٠٠٦تشكل اتفاقية العمل البحري،  .٨٩
ة البحریة أن تستفيد، بعلمها الرئيسي ودول موانئها وآذلك بدورها آمزود رئيسي للعالم بالبحارة، من للصناع

هذه االتفاقية عالميًا وفي إقليم آسيا، إذ ترمي إلى تزوید البحارة بالحمایة الفعالة وتقدیم فرص متكافئة لمالك 
 . السفن والمزید من المرونة للحكومات لتنفيذ التزاماتها

 اتفاقية وتوصية من اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل ٦٨تفاقية العمل البحري هي صك شامل یجمع بين وا .٩٠
 ٣٠وسيكون هذا هو الحال حين تصدق . الدولية التي ستحل هذه االتفاقية محلها حين تصبح ساریة المفعول

 . ى هذه االتفاقية في المائة من مجموع إجمالي الحمولة الطنية في العالم عل٣٣دولة عضوًا تشكل 

لقد أدت المداوالت الثالثية التي دامت خمس سنوات والفوائد البينة التي یعود بها هذا الصك الجدید على و .٩١
وقد اُعتِمدت هذه االتفاقية من قبل الدورة البحریة . جميع األطراف إلى مستوى غير مسبوق من الدعم له

 صوتًا مؤیدًا ودون أي صوت ٣١٤الل تصویت انتهى بـ من خ٢٠٠٦فبرایر / لمؤتمر العمل الدولي في شباط
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وال بد من توظيف هذا الزخم الهائل والدعم العالمي تقریبًا من أجل ضمان التصدیق على هذه . معارض
 . االتفاقية على أوسع نطاق یمكن في أقصر فترة زمنية

ية من إمكانيات الحمایة والمكتب في معرض استهالل خطة عمل ترمي إلى ترجمة ما تتضمنه هذه االتفاق .٩٢
ویرحب المكتب بالنصائح التي . ویشكل التعاون الدولي واإلقليمي عامًال حاسمًا في نجاحها. الفعالة إلى واقع

تبدیها الدول األعضاء من حيث مجاالت التعاون التقني التي ستسمح لها بالتحرك قدمًا للتصدیق على هذه 
 . غضون السنوات الخمس القادمةاالتفاقية وتنفيذها تنفيذًا فعاًال في 

 حملة التصديق على التعديل الدستوري 
 ١٩٩٧لمنظمة العمل الدولية في عام 

طلب مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المكتب الشروع في حملة تصدیق على التعدیل الدستوري للمنظمة  .٩٣
.  بطيئة، وإن آان هذا التقدم مطردًا، إذ أن وتيرة التقدم باتجاه سریان مفعول هذا التعدیل آانت١٩٩٧لعام 

، وهي الذآرى السنویة العاشرة العتماد مؤتمر ٢٠٠٧ تصدیقًا إضافيًا بحلول عام ٣٢وهدف هذه الحملة هو 
 . ومن شأن ذلك جعل هذا الصك ساري المفعول. العمل الدولي لهذا الصك

 - من دستور منظمة العمل الدولية ١٩ إلى المادة ٩ بإضافة فقرة جدیدة هي الفقرة -وسوف یتمكن المؤتمر  .٩٤
اتفاقية تكون قد فقدت غایتها أو لم تعد تقدم إسهامًا نافعًا في الوصول إلى أهداف ") إنهاء"أو (من إلغاء 
 . المنظمة

فالبت فيما إذا آانت اتفاقية ما عتيقة . لعمال في هذا النهج الجدیدلوتدمج الضمانات بالنسبة ألصحاب العمل و .٩٥
وبالتالي یمكن . بية الثلثين في المؤتمر الثالثي الذي یتعين أن تسبقه مشاورات الشرآاء االجتماعيينیستلزم أغل

 االحتفاظ بالتشریع أو غير ذلك من التدابير المتعلقة بها إذا ما هي رغبت - حتى وإن ألغيت اتفاقية ما -للبلدان 
 . في ذلك

أغسطس /  دولة عضوًا في نهایة آب٢٤(لمحيط الهادئ لقد صدقت أغلبية الدول األعضاء في إقليم آسيا واو .٩٦
أفغانستان، :  دولة عضوًا لم تصدق عليه بعد، وهي١٥ومع ذلك فإن هناك . على هذا التعدیل) ٢٠٠٦

 لستي -إندونيسيا، بابوا غينيا الجدیدة، تایلند، جزر سليمان، جمهوریة إیران اإلسالمية، جمهوریة تيمور 
وتشجع هذه الدول على . راق، فانواتو، فيجي، آمبودیا، آيریباتي، الوس، منغولياالدیمقراطية، ساموا، الع

 . القيام بذلك

وتتوفر المعلومات المتعلقة بالشكليات البسيطة للتصدیق على موقع مكتب المستشار القانوني على شبكة  .٩٧
 .   أو لدى متخصصي معایير العمل الدولية في اإلقليم www.ilo.org/public/english/bureau/leg: الویب

 برامج التعاون التقني والبرامج القطرية للعمل الالئق

وقد أقرت جميع البلدان . على نطاق واسع تبنى المجتمع الدولي برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية .٩٨
نطالقًا من مؤتمرات القمة اإلقليمية المتعددة وحتى مؤتمر قمة األمم المتحدة الذي  ا-بشتى مراحلها التنمویة 
 واإلعالن الوزاري للمجلس االقتصادي واالجتماعي الصادر في ٢٠٠٥أآتوبر / عقد في تشرین األول

ي  العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع آهدف عالمي وآهدف وطني مرآز- ٢٠٠٦یوليه  /تموز
 .لغایات من بينها تخفيف حدة الفقر، وآجزء من الجهود الرامية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

ویوفر هذا التوافق في الرأي أساسًا متينًا للتأثير على سياسات التعاون التنمویة وفي تعبئة الموارد لغایات  .٩٩
صفتها الوسيلة الرئيسية لمنظمة العمل الدولية التعاون التقني، مع الترآيز على البرامج القطریة للعمل الالئق ب

ویشكل آل برنامج من . للتعاون مع بلد ما من البلدان دعمًا لخطتها الوطنية لتحقيق أهداف العمل الالئق
البرامج القطریة للعمل الالئق محطة تجمع فيها الموارد من جميع المصادر المتوفرة على الصعيدین الوطني 

مًا متكامًال ألولویات محددة بوضوح یكون قد تم تبينها من خالل الحوار مع الهيئات والدولي حيث یقدم دع
 .أي الحكومات وأصحاب العمل والعمال: المكونة الثالثية
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. وهناك نقاش مكثف حول التعاون التنموي، وال سيما بين البلدان المانحة، على ضوء إصالحات األمم المتحدة .١٠٠
 . وتقارب وتنسيق أفضل للدعم المتعدد األطراف للتنمية على الصعيد القطريوتشير الجهود إلى وجود تماسك 

تشكل البرامج القطریة للعمل الالئق وسيلة فعالة لمنظمة العمل الدولية لتقدیم إسهام مميز في أطر التعاون و .١٠١
والتقييم القطري الدولية مثل إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وورقات استراتيجية الحد من الفقر 

ویتطلب ذلك تعبئة موارد . المشترك واألهداف اإلنمائية لأللفية، ولبناء شراآات استراتيجية حول هذا البرنامج
وضماننا إلحراز النجاح هو الملكية المستندة إلى . المانحين التي تتجه بشكل متزاید نحو المستوى المحلي

مع أصحاب العمل والعمال في إطار منظمة العمل الدولية ذات المشارآة الفعالة للحكومات، جنبًا إلى جنب 
 . الهيكل الثالثي

ففي حالة فيتنام مثًال، یبين اإلطار القطري للعمل الالئق، المصمم مؤخرًا، اإلطار االستراتيجي الذي توافق  .١٠٢
ل الحكومات وأصحاب العمل والعمال ضمنه على العمل في شراآة مع بعضها البعض ومع منظمة العم

ویعطي اإلطار القطري للعمل الالئق أیضًا التوجيه والتماسك ألعمال . الدولية باتجاه العمل الالئق للجميع
ویرد تفصيل . منظمة العمل الدولية في فيتنام، ویسمح بالقيام بإجراءات موجهة للطلب وتعبئة مخططة للموارد

 للعمل الالئق یعكس المواضيع  في برنامج قطري ذي أولویة٢٠٠٧-٢٠٠٦للتعاون التقني للفترة 
. االستراتيجية األربعة لإلطار القطري للعمل الالئق ویستجيب لألولویات المباشرة ضمن آل واحد منها

وتشتمل مواطن الترآيز ذات األولویة على مؤسسات العمل وأسواق العمل والعمالة والضمان االجتماعي 
 . ةوالسالمة والصحة المهنيتين والمجموعات المحروم

 مبادرات منظمة العمل الدولية بشأن : شبكة المهارات اإلقليمية
 المهارات والقابلية لالستخدام في آسيا والمحيط الهادئ

یجد آثير من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ صعوبة في االستجابة لضرورة تنمية مهارات القوة العاملة  .١٠٣
 ویعني االنخفاض الكبير في الموارد المخصصة للتعاون التقني .الالزمة للقدرة التنافسية واإلنتاجية والوظائف

 . أن هناك حاجة إلى نُهج جدیدة آعمل الشبكات والتعاون التقني بين البلدان

وتساعد منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة لالستجابة لهذه التحدیات من خالل وضع برنامج إقليمي جدید  .١٠٤
ویستند هذا . و برنامج یعمل من خالل شبكة مهارات إقليمية تم إحياؤهاللمهارات وقابلية االستخدام، وه

البرنامج إلى األعمال القيمة السابقة لبرنامج تنمية المهارات في آسيا والمحيط الهادئ الذي سيدمج إدماجًا آليًا 
ة العمل الدولية وقد اجتمعت آل الدول األعضاء في منظم. في البرنامج اإلقليمي للمهارات وقابلية االستخدام

واتفقت على .  لتحدید قضایا المهارات الرئيسية ولبحث طرق تقاسم الخبرات٢٠٠٥في هذا اإلقليم في عام 
تأتي من االلتزام المشترك بالتعاون واإلقرار "للبلدان للعمل معًا، وهي " خارطة طریق" أي -إطار للتعاون 

وقد ". ومات وخبرات لتقاسمها، وهي قّيمة لآلخرینبأن جميع المنظمات الشریكة في اإلقليم تتمتع بمعل
 . صممت هذه الشبكة لتوفير قاعدة لتقاسم المعارف والخبرات والتعاون التقني بين الدول األعضاء

فقد استفادت أیضًا من . وتقدم باآستان مثاًال جيدًا على البلد الذي یرآز ترآيزًا آبيرًا على تنمية المهارات .١٠٥
للمهارات وقابلية االستخدام والشبكة من خالل تعلم نُهج جدیدة ومقاسمة خبراتها في آن البرنامج اإلقليمي 

وتدعم منظمة العمل الدولية برنامج تنمية المهارات الذي یقوم به رئيس الوزراء جنبًا إلى جنب مع . واحد
تصادي الریفي الناجح المنتدى األخير للعمالة والمهارات في باآستان ومشروع التدریب من أجل التمكين االق

 . وتشكل تنمية المهارات جزءًا هامًا من البرنامج القطري للعمل الالئق لباآستان. جدًا

 اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين

 والتوصية المالزمة لها )١٨٧رقم  (٢٠٠٦، اعتمدت اتفاقية اإلطار الترویجي للسالمة والصحة المهنيتين .١٠٦
وهذه االتفاقية هي اتفاقية ترویجية وغير تقييدیة وسهلة . ٢٠٠٦العمل الدولي لعام في مؤتمر ) ١٩٧رقم (

والمقصود هو تعزیز تطبيق صكوك السالمة والصحة المهنيتين الموجودة وليس تكرار أحكامها، . التصدیق
بر وضع ویعت. واستهداف التحسين المستمر في النظم الوطنية واألداء الوطني للسالمة والصحة المهنيتين

سياسة وطنية للسالمة والصحة المهنيتين وبرنامج وطني لوضع األولویات ونظام وطني لضمان التنفيذ 
 من اتفاقية ٤وتدعو االتفاقية إلى صياغة سياسة وطنية وفقًا للمبادئ الواردة في المادة . عناصر أساسية

من وضع برنامج وطني یرآز على وفضًال عن ذلك ال بد ). ١٥٥رقم  (١٩٨١السالمة والصحة المهنيتين، 
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ویجب أن تكون الغایة هي تعزیز النظام الوطني للسالمة . األولویات الخاصة بعد إجراء مشاورات ثالثية
والصحة المهنيتين وبناء ثقافة للسالمة والصحة مع أخذ صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة والمّحدثة 

وتوفر النظم . توصيات وآذلك مدونات الممارسة والمبادئ التوجيهيةبعين االعتبار، بما فيها االتفاقيات وال
فهي تشتمل على قوانين ولوائح وعلى تحدید للسلطات المختصة واآلليات . الوطنية اإلطار الرئيسي للتنفيذ

ة الكفيلة بضمان االمتثال للتشریع، آتفتيش العمل، وترتيبات لتعزیز التعاون ما بين اإلدارة والعمال، وإقام
وستعمل . هيئة ثالثية وطنية للسالمة والصحة المهنيتين، ومعلومات وخدمات استشاریة، وتوفير التدریب

منظمة العمل الدولية بشكل وثيق مع الدول األعضاء في إقليم آسيا والمحيط الهادئ للتشجيع على تنفيذ اتفاقية 
 . لتصدیق عليها وا)١٨٧رقم  (٢٠٠٦، اإلطار الترویجي للسالمة والصحة المهنيتين

 النظر في تقرير لجنة أوراق االعتماد
 . همن ٢٩ وأید التوصية الواردة في الفقرة أحاط االجتماع علمًا بتقریر لجنة أوراق االعتماد .١٠٧

 بحث االستنتاجات واعتمادها 
، بصفته رئيس مجموعة أصحاب العمل، عن إقرار المجموعة Mr. T. Suzukiسوزوآي  . أعرب السيد ت .١٠٨

وقال إن مجموعته آانت تود أن یعكس شاغلها حيال األثر السلبي المحتمل للتضخم المالي على . تاجاتلالستن
 . ومع أن ذلك لم یكن ممكنًا، إال أنه تم دعم التسویة التي تم التوصل إليها دعمًا آامًال. العمل الالئق في الوثيقة

مجموعة العمال، عن إقرار مجموعتها ، المتحدثة باسم Ms. C. Beaumontبومون  . وأعربت السيدة س .١٠٩
وقالت إن مجموعتها آانت تود أن تبرز االستنتاجات تشدیدًا أآبر على المفاوضة الجماعية . لالستنتاجات

 . وعلى أیة حال فإن مجموعة العمال تدعم هذا النص القيم. وتقاسم أرباح اإلنتاجية

 . ومن ثم اعتمد االجتماع االستنتاجات .١١٠

 ماع واعتمادهبحث تقرير االجت
ومن ثم اعتمد التقریر رهنًا بموافقة مجلس . قدم مندوبون عدة تعدیالت تم إدراجها في الصيغة النهائية للتقریر .١١١

 . اإلدارة عليه

 اختتام االجتماع
فقد شعروا بأن هذا االجتماع قد توصل إلى .  الرئيس المندوبين بنجاح هذا االجتماعاهنأ الرئيس ونائب .١١٢

نة، ال بل وناجعة، تقّر جميع جوانب برنامج العمل الالئق آأساس متين للعمليات المتعددة استنتاجات متواز
وعبروا عن . لدعم التنمية في آسيا، بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية وورقات استراتيجية الحد من الفقر

 . دعمهم لعقد عمل الئق آسيوي یقوم على الهيكل الثالثي والشراآات اإلقليمية

أعرب المدیر العام عن ارتياحه العميق ألن البرنامج العالمي للعمل الالئق أصبح اآلن برنامجًا آسيویًا أیضًا، و .١١٣
وقد آانت األولویات الواضحة المدرجة في . وألن القرن اآلسيوي أصبح له عقد آسيوي للعمل الالئق خاص به

لتي آانت ثمرة لمناقشات الهيئات العامة واإلرادة االستنتاجات واالتجاهات السياسية واالقتراحات الواقعية ا
والحماس الذي أمكن تلمسه في جميع المداوالت، آل ذلك آان بمثابة بينة على القيادة السياسية العالمية التي 

وقد أثنى على المندوبين الهتمامهم بنداء االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر . تعمل آسيا على تطویرها
والحظ بأن االجتماع قد تبنى الهيكل . لوا مفهوم البرامج القطریة للعمل الالئق یؤتي ثمارًا حقيقيةوألنهم جع

الثالثي والحوار االجتماعي بصفتهما الطریقة الكفيلة بتحدید األهداف والعثور على الحلول المتوازنة للتحدیات 
عمال المثابرة التي قام بها الفریق وأعرب عن تقدیره بشكل خاص لأل. االجتماعية التي تفرضها العولمة

، المدعو الخاص للمدیر Mr. I.P. Anandأناند  . ب. التحضيري لوزارة العمل، ولإلسهام الذي قدمه السيد أ
 . العام، في نمو منظمة العمل الدولية آمؤسسة على مدى عقود عدیدة
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 : قد يرغب مجلس اإلدارة في أن يطلب من المدير العام ما يلي .١١٤

ن يسترعي انتباه حكومات الدول األعضاء في اإلقليم، وأن يسترعي بواسطتها، انتباه منظمات أ )أ(
أصحاب العمل ومنظمات العمال على الصعيد الوطني لدى آل منها، إلى االستنتاجات التي اعتمدها 

 االجتماع؛

مج والميزانية في أن يراعي االستنتاجات في تنفيذ البرامج الجارية وعند إعداد مقترحات البرنا )ب(
 ؛المستقبل

 : أن يرسل نص االستنتاجات إلى )ج(

حكومات جميع الدول األعضاء، وبواسطتها، إلى منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  "١"
 على الصعيد الوطني؛

المنظمات الدولية المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية الدولية التي تتمتع بوضع  "٢"
 .استشاري

 
 

  . ٢٠٠٦أآتوبر /  تشرین األول٩نيف، ج
 

 .١١٤الفقرة  :  یتخذ قرار بشانهاقطة  ن
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 المرفق األول

 تطـوير مهـارات العمـال "جلسـة خاصـة لوزراء العمل 
 "من أجل الحصول على وظائف الئقة في سياق العولمة

 )٢٠٠٦أغسطس /  آب٣٠(

خاصة التي استضافتها وزارة العمل في جمهوریة آوریا افتتح المدیر العام لمكتب العمل الدولي الجلسة ال .١
وقال إنه إذا ما أرید أن یكون هناك عقد للعمل الالئق . حيث لخص التحدیات التي تواجه الحكومات في اإلقليم

وقال إن هذا المجال هو مجال . في آسيا، فإن توسيع قاعدة المهارات في هذا اإلقليم وتعميقها هو أمر أساسي
 ٢٠٠٤وقد أثبتت توصية تنمية الموارد البشریة، . تتعلم فيه آل بلد من البلدان الكثير من اآلخرینیمكن أن 

وال تزال تثبت أنها وسيلة قّيمة لوضع االستراتيجيات التدریبية، آما أن هذه التوصية آانت في ) ١٩٥رقم (
 . حد ذاتها حصيلة لتقاسم المعارف

، وزیر العمل في جمهوریة آوریا، استعراضًا شامًال لتطور Mr. Lee Sang Sooوقدم السيد لي سانج سو   .٢
فبما أن االستراتيجيات االقتصادیة لكوریا تطورت، آما . نهج بلده فيما یتصل بالتدریب وتنمية المهارات

تطور القطر نفسه، فقد تطورت أیضًا االستراتيجيات المتعلقة بتنمية المهارات لتلبية هذه االحتياجات وللبناء 
وبما أن آوریا انتقلت إلى تكنولوجيات أعلى وإلى اقتصاد یقوم على المعرفة، فقد تغيرت . من أجل المستقبل

فهي ترآز اآلن على إنتاج عمال لدیهم مهارات متعددة ویتمتعون بالقدرة على . استراتيجية المهارات أیضًا
د التدریب بالنفع على المنشآت الصغيرة وقد مكنت نهج جدیدة للتمویل أیضًا من أن یعو. المرونة واالبتكار

ولقد قامت آوریا بعملية انتقال ناجحة . والمتوسطة من خالل اتحادات تدریب المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 . من االقتصاد الزراعي وهي تواقة إلى توفير المساعدة لآلخرین من خالل شبكة المهارات اإلقليمية

وقد الحظ السيد . ن إقليمي أوسع نطاقًا في مجال تنمية المهاراتعّبر جميع الوزراء عن دعمهم لتعاوو .٣
، الوزیر المساعد في أمانة الوزیر، وزارة الصحة والعمل Mr. Kazumi Matsuiآازومي ماتسوي  

والرعایة االجتماعية في اليابان، بأن اليابان وغيرها من األطراف قد دعمت برنامج تنمية المهارات في آسيا 
واعتبر أنه . وقال إن بلده ساعدت في تطویر نظم المهارات في عدة بلدان.  سنة٢٥ادئ على مدى والمحيط اله

من المناسب اآلن أن تضع منظمة العمل الدولية البرنامج اإلقليمي الجدید لمهارات وقابلية االستخدام، 
، نائب Mr. Malik Asif Hayatوقد وافق السيد مالك آسف حياة  . وستستمر اليابان في دعم هذا البرنامج

وقال إن برنامج تنمية . الوزیر في وزارة العمل والقوة العاملة والباآستانيين في الخارج في باآستان على ذلك
المهارات في آسيا والمحيط الهادئ لعب دورًا هامًا في تنمية المهارات في اإلقليم، آما تدعم باآستان البرنامج 

، نائب الوزیر، Mr. Hu Xiaoyiوأید السيد هو آسياوي  . ستخدام دعمًا آامًالاإلقليمي للمهارات والقابلية لال
وزارة العمل والضمان االجتماعي لجمهوریة الصين الشعبية، مثل هذه النُهج الجدیدة للتعاون بين البلدان بشأن 

، Mr. Arturo Brionوقدم السيد آرتورو بریون  . تنمية المهارات، مما سيعود بالنفع على آثير من البلدان
أمين إدارة العمل والعمالة في الفلبين، وصفًا للسياسات الجدیدة الكثيرة التي هي قيد الوضع في بلده، وعبر عن 
. رغبته في تقاسم النتائج بحيث یتمكن اآلخرون من التعلم من التجارب الناجحة والتجارب المحتملة الفشل

، وزیر الرعایة االجتماعية والعمل في منغوليا، Mr. Lavsan Odonchimedوأورد السيد لفسان أودونشميد  
، موافقًا على أن لدى البلدان الكثير مما یمكن أن "إن لم تكن تعرف الطریق فأسأل شخصًا یعرفها"مثًال یقول 

 . تتعلمه من بعضها بعضًا في هذا المضمار

لالستثمار في تنمية المهارات وإشراك واشتملت المواضيع العامة األخرى خالل االجتماع على الحاجة الملحة  .٤
أصحاب العمل والعمال في هذه العملية للتحقق من أن العمال یتمتعون بالمهارات المالئمة لمستلزمات النمو 

وقد رآزت السيدة روت دایسون  . االقتصادي، وهي نقطة رآز عليها المتحدثان باسم العمال وأصحاب العمل
Ms. Ruth Dysonي نيوزیلندا، والسيد ماتيو سيون  ، وزیرة العمل فMr. Mathew Siune وزیر العمل ،

والعالقات الصناعية في بابوا غينيا الجدیدة، على الحاجة إلى الوصول إلى الشعوب األصلية والعاملين في 
، وزیر عالقات العمل Mr. Athauda Seneviratneوقد وافق السيد أتاودا سنيفيرنت  . االقتصاد غير المنظم

لعمالة الخارجية في سري النكا، على ذلك مبينًا بأنه، في حين یعتبر التعليم األساسي أساسًا للقابلية وا
 .لالستخدام، فإن الرقي بالمستویات یظل أمرًا هامًا للعمالة المنتجة
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 المرفق الثاني

 تحقيق العمل الالئق في آسيا 

 االستنتاجات 

منظمات العمال، المشارآين في االجتماع اإلقليمي اآلسيوي إن ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل و .١
. الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية، یتوجهون بالشكر إلى حكومة جمهوریة آوریا الحتضانها هذا االجتماع

 . فقد أسهمت بكرمها وحسن وفادتها وتنظيمها الكفؤ في نجاح هذا االجتماع

انعقاد االجتماع اإلقليمي اآلسيوي األخير، نموًا اقتصادیًا قویًا ورخاًء ولقد شهدت بلدان آثيرة في اإلقليم، منذ  .٢
لكن ما یؤسف له هو أن العدید من البلدان قد مرت أیضًا باضطرابات هائلة متصلة بكوارث طبيعية . متزایدًا

ت من وإننا نعرب عن تعاطفنا وتضامننا مع الشعوب التي عان. وأزمات سياسية واقتصادیة وإنسانية آبرى
ذلك ونعقد العزم على أن نبذل قصارى جهودنا لتعزیز االنتعاش والتنمية االقتصادیة والسلم وتحقيق العدالة 

وینبغي إیالء األولویة الواجبة للجهود الرامية إلى تشجيع إعادة اإلعمار وإنعاش سبل . االجتماعية للجميع
 . وضربتها الكوارثالعيش في البلدان التي مزقتها الحروب وأنهكتها النزاعات

وإننا نشكر المدیر العام على التقریرین اللذین قدمهما واللذین یصفان الوضع في اإلقليم فيما یتعلق بالعمل  .٣
ونالحظ أن التقریرین یمحصان في ما یزخر به اإلقليم من تنوع آبير، بما في ذلك . الالئق واستئصال الفقر

ا بصورة خاصة أن نالحظ أن برنامج العمل الالئق لمنظمة ویسرن. العدید مما شهده من نجاحات وتحدیات
العمل الدولية قد أصبح جزءًا متكامًال في البرامج الوطنية للعدید من البلدان في اإلقليم فضًال عن البرنامج 

وإننا نؤید بشدة وثيقة النتائج الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي لألمم المتحدة في عام . اإلنمائي الدولي
 واإلعالن الوزاري الصادر عن الجزء رفيع المستوى في المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم ٢٠٠٥

 . ٢٠٠٦المتحدة في عام 

 التعاون اإلقليمي لجعل العمل الالئق
 حقيقة وطنية واقعة

ستدام إننا نعرب عن اقتناعنا بأن برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية یمكن أن یسهم في توفير سبيل م .٤
للخالص من الفقر، ویساعد في التصدي لحاالت التفاوت االقتصادي المتزایدة على السواء داخل البلدان في 

آما أن برنامج العمل . اإلقليم وفيما بينها، ویقدم بالتالي إسهامًا یعتد به في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
 عادلة تكون فيها أهداف التنمية االقتصادیة واإلنصاف الالئق یمّكن من إحراز تقدم في اتجاه تحقيق عولمة

 . االجتماعي متوازنة على أتم وجه

وإننا لفخورون في أننا آنا من رواد وضع خطط عمل وطنية للعمل الالئق، على حد ما دعا إلى ذلك  .٥
. وطنية، ونشير إلى أن عدة بلدان، وليس جميعها، قد أرست خططًا ٢٠٠١االجتماع الذي عقدناه في عام 

 .  وإننا ندعو جميع البلدان في اإلقليم إلى أن تقوم بذلك بمشارآة تامة من جانب الشرآاء االجتماعيين

ونعقد العزم على ضمان استمرار آسيا في تولي القيادة السياسية العالمية في مجال جعل توفير العمل الالئق  .٦
ولية ذات الصلة وآذلك الستراتيجياتنا اإلنمائية للجميع هدفًا مرآزیًا لسياساتنا الوطنية واإلقليمية والد

 . الوطنية

 سنبذل خاللها جهدًا متضافرًا -٢٠١٥ لفترة تصل حتى عام - عقد آسيا للعمل الالئقوإننا نلتزم بالتالي بتنفيذ  .٧
 . ومستدامًا لتحقيق العمل الالئق في جميع البلدان التي تزخر بها قارتنا المتسمة بالتنوع

وضع برامج قطریة للعمل الالئق، وهي األداة التي تتوسلها منظمة العمل الدولية لتسخير وإننا نرحب ب .٨
وینبغي أن یتجلى في . الموارد ولتقدیم دعم منسق لدفع أولویات العمل الالئق قدمًا على المستوى الوطني
 والملكية لدى الهيئات البرامج القطریة للعمل الالئق على النحو المناسب وضع األولویات الثالثية وااللتزام

وسيقوم آل بلد، وفقًا لظروفه وأولویاته الوطنية، بتحدید أهداف العمل الالئق القابلة للتحقيق . المكونة الثالثية
ها، ـق وحولـل الالئـوبرسم معالم برنامجه الوطني الخاص به، باالستناد إلى الدعائم األربع لبرنامج العم
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وهي تمّكن . ة في العمل والعمالة والحمایة االجتماعية والحوار االجتماعي المبادئ والحقوق األساسي-وهي 
المكتب والهيئات المكونة الثالثية من العمل على نحو وثيق مع األمم المتحدة ومؤسسات بریتون وودز 
 والهيئات المانحة إلدماج أهداف العمالة الكاملة والمنتجة وتخفيف وطأة الفقر وتحقيق العمل الالئق في

 . دورات البرمجة والحوار السياسي على المستوى القطري

باإلضافة إلى ذلك، نعقد العزم على أن نشجع على نحو نشط مبادرات التعاون اإلقليمية، ال سيما حتى تتمكن  .٩
البلدان من تحدید االحتياجات المشترآة وتقاسم الممارسات الحسنة ووضع االستراتيجيات والبرامج آي 

 . جاالت ذات الفائدة المتبادلة واالهتمام المشتركتتصدى معًا للم

وفي هذا . إن الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي هما أمران ال غنى عنهما من أجل الوفاء بهذه االلتزامات .١٠
واإلقليمية والدولية ذات الصلة، بما  الصدد، ندعو آذلك إلى قيام شراآات استراتيجية مع المنظمات الوطنية

 .  الشرآاء االجتماعيينیضمن مشارآة

 األولويات لإلجراءات على الصعيد الوطني

إننا نؤآد التزامنا بتحقيق حصائل ملموسة واتخاذ تدابير عملية من أجل تنفيذ سياسات وبرامج محددة زمنيًا  .١١
 . توخيًا لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع

 : مل الالئق والحد من الفقر في بلدان اإلقليم خالل العقد المقبل فهيأما األولویات المترابطة لتحقيق الع .١٢

 تشجيع التصدیق على معایير العمل األساسية فضًال عن احترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛ !

 تشجيع نمو اإلنتاجية واالقتصادات القادرة على التنافس على نحو مستدام؛  !

 تشجيع خلق الوظائف؛ !

  العمل الالئق في االقتصاد غير المنظم وال سيما في القطاع الریفي؛النهوض بفرص !

تعزیز فرص الحصول على التعليم للجميع، بما في ذلك ما هو مستهدف وذو صلة من تعليم وتدریب  !
 وتعلم متواصل لضمان مهارات مناسبة تعزز استمرار القابلية لالستخدام؛

ع للشابات والشبان، ال سيما من خالل تسهيل االنتقال تعزیز فرص العمل الالئق وفرص تنظيم المشاری !
 من المدرسة إلى العمل وتقاسم الممارسات الحسنة؛

 تقویة قدرة الشرآاء االجتماعيين وإدارة العمل؛ !

 ؛١٨٢ ورقم ١٣٨مكافحة جميع أشكال عمل األطفال آما هو محدد في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم  !

ة اليد العاملة بحيث تعود بالفائدة على السواء على البلدان المرسلة والبلدان تحسين الحوار وإدارة هجر !
 المتلقية وتحسين حمایة الحقوق والمساواة في المعاملة للعمال المهاجرین؛

تحسين اإلدارة السدیدة والفعالة لسوق العمل عن طریق اعتماد وتنفيذ واستعراض قوانين العمل  !
 بأهداف تحقيق العمل الكامل والمنتج، التي یسعى إليها برنامج العمل والسياسات االجتماعية مقارنة

 الالئق؛ 

استحداث آليات تعاون بين اإلدارة والعمال وآليات شراآة ثنائية وغير ذلك من المؤسسات واللوائح  !
 المناسبة، بما في ذلك أطر من أجل الحوار االجتماعي، بوصفها عناصر هامة لسير أسواق العمل بفعالية

 وإنصاف؛

النهوض بالمساواة بين الجنسين بواسطة أمور من بينها منح المرأة اإلمكانيات عن طریق تعزیز تكافؤ  !
 الفرص للحصول على عمل الئق ومنتج؛
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إیالء اهتمام خاص إلى احتياجات العمال المستضعفين، بمن فيهم المعوقون وضحایا االتجار والعمل  !
اإلیدز والسكان األصليون والعمال المحرومون من / عة البشریةالجبري والمصابون بفيروس نقص المنا

 حقوقهم األساسية في مكان العمل؛

توسيع نطاق فعالية وتغطية الحمایة االجتماعية لتشمل الجميع، بمن فيهم العمال في االقتصاد غير  !
 المنظم؛

 . النهوض بالسالمة والصحة المهنيتين !

العمل الالئق، فإننا نشدد على اعتماد نهج متماسك ومتكامل لمقاربة هذه وإذ نقر بالطبيعة المتكاملة لبرنامج  .١٣
 . السياسات والبرامج، مع المشارآة الوثيقة للشرآاء االجتماعيين في جهود التنمية االقتصادیة المحلية

 المبادرات والشراآات اإلقليمية 

 الثالثية لتقاسم المعارف والتجارب إننا نشجع بشدة، باالعتماد على أطر التعاون اإلقليمية، المبادرات .١٤
 . والخبرات من أجل تشجيع العمل الالئق والحد من الفقر

 : وفي هذا الصدد، نشير إلى المبادرات التي سبق استهاللها بشأن .١٥

شبكة المهارات اإلقليمية للمنظمات الشریكة، من قبيل برنامج المهارات والقابلية لالستخدام آلسيا  !
 ؛ (Skills-AP)والمحيط الهادئ 

 ؛اإلطار متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة !

 . قاعدة البيانات اإلقليمية بشأن مؤشرات العمل الالئق الموضوعة من أجل  تقاسم التجارب الوطنية !

 إجراءات منظمة العمل الدولية

عدة للحكومات وللشرآاء االجتماعيين، في دعمًا لألولویات المذآورة آنفًا، نطلب من المكتب أن یقدم المسا .١٦
مجال استهالل المزید من المبادرات، في حدود الوسائل المتاحة، من أجل تدعيم وتكامل اإلجراءات في 

 : الميادین التالية

تشجيع التصدیق والتنفيذ الكامل التفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الحریة النقابية واإلقرار الفعلي  !
م والمفاوضة الجماعية والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي فضًال عن بحق التنظي

 القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال والتمييز في االستخدام والمهنة؛

 المساعدة على وضع سياسات وطنية تستند إلى برنامج العمالة العالمي لمنظمة العمل الدولية؛  !

 لصغيرة والمتوسطة؛تقدیم خدمات الدعم للمنشآت ا !

 تقویة إدارات االستخدام وتفتيش العمل ومنع النزاعات وتسویتها؛ !

تشجيع تصدیق وتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك اتفاقية  !
 ؛ )١٨٧رقم  (٢٠٠٦اإلطار الترویجي للسالمة والصحة المهنيتين، 

 ؛ ٢٠٠٦اقية العمل البحري، تشجيع التصدیق على اتف !

 دراسة جدوى الدعوة إلى انعقاد حدث إقليمي بشأن النمو والعمالة والعمل الالئق؛ !

إرساء المعالم المرجعية وأفضل الممارسات بشأن توسيع نطاق الحمایة االجتماعية لتشمل جميع  !
 العاملين، نساء ورجاًال، وأسرهم؛ 
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البيانات للمساعدة في مجال إجراء البحوث القائمة على تشجيع وضع إحصاءات محدثة وموثوقة وجمع  !
 . الوقائع ومقارنتها واتخاذ القرارات

وإننا ندعو المنظمات اإلقليمية والمنظمات الدولية األخرى، بما فيها اللجان االجتماعية واالقتصادیة التابعة  .١٧
الجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ اللجنة االقتصادیة وا(لألمم المتحدة آلسيا والمحيط الهادئ وغرب آسيا 

ورابطة أمم شرق آسيا ومصرف التنمية اآلسيوي وبرنامج ) واللجنة االجتماعية واالقتصادیة لغرب آسيا
األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

) اليونسكو(ذیة والزراعة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة األمم المتحدة لألغ) اليونيدو(
آي تعمل على نحو وثيق مع منظمة العمل الدولية دعمًا لهذه الجهود، على حد ما دعا إليه الجزء رفيع 

 . ٢٠٠٦یوليه / المستوى في المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في تموز

االستنتاجات بشأن ميانمار، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الخامسة وإننا نؤآد من جدید  .١٨
 ). ٢٠٠٦یونيه /  حزیران-مایو / أیار(والتسعين 

 لعمل الالئقآسيا لتنفيذ عقد 

 وتلتزم الهيئات المكونة الثالثية في بلدان اإلقليم .عقد آسيا للعمل الالئقسيبدأ اعتبارًا من هذا االجتماع  .١٩
ق نتائج محددة في العمل الالئق وفقًا للظروف واألولویات الوطنية في آل منها، آما تلتزم بالتعاون بتحقي

بشأن مبادرات محددة على المستوى اإلقليمي، تسهم فيها إجراءاتها المشترآة وتقاسمها للمعارف والخبرات 
 .  ٢٠١٥في جعل العمل الالئق حقيقة واقعة بحلول عام 

 إننا نناشد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن یوعز إلى المكتب أن یقوم، حسب مقتضى باإلضافة إلى ذلك، .٢٠
عقد آسيا للعمل الحال وعند الطلب، بتقدیم المساعدة للجهود التي تبذلها الهيئات المكونة الثالثية في تنفيذ 

 . الالئق

 
 

  . ٢٠٠٦سبتمبر / األول من أیلول
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 المرفق الثالث

 راق االعتمادتقرير لجنة أو

 من قواعد االجتماعات اإلقليمية في الجلسة األولى من االجتماع، وقد ٩عينت لجنة أوراق االعتماد وفقًا للمادة  .١
وآانت والیتها فحص أوراق اعتماد المندوبين . ٢٠٠٦أغسطس /  آب٣١ و٣٠ و٢٩عقدت اجتماعاتها في 

 على أوراق االعتماد وأي شكاوى بشأن عدم ومستشاریهم الحاضرین في االجتماع فضًال عن أي اعتراضات
 : وآانت اللجنة مؤلفة على النحو التالي. دفع نفقات سفر وإقامة الوفود

 ، رئيسة،)مندوبة حكومية، أستراليا (Ms. Linda Lippالسيدة ليندا ليب  

 ،)مندوب مناوب من أصحاب العمل، بنغالدیش (Mr. C.K. Hyderحيدر  . ك. السيد س

 ). مندوبة العمال، نيوزیلندا (Ms. Carol Beaumont  ول بومونالسيدة آار

وآما یتبين في ملحق هذا التقریر، تم تلقي أوراق اعتماد أعضاء الوفود في شكل صكوك رسمية أو رسائل  .٢
وقد اعتبرت النسخ المستحصلة بواسطة المسح عن هذه الوثائق والمرسلة . رسمية أو صور طبق األصل عنها

وأشارت اللجنة إلى أنها في هذه المرحلة ووفقًا . د اإللكتروني مساویة للصور طبق األصلبواسطة البری
للممارسة المتبعة في الماضي، لم تنظر في البالغات المرسلة بالبرید اإللكتروني إلى مكتب العمل الدولي أو 

اقيع وال یمكن التأآد من إلى أمانة االجتماع آما لم توردها في تقاریرها، ألن هذه البالغات ال تتضمن تو
 . صحتها

 من القواعد آنفة الذآر، التي تنص ٩ من المادة ١واسترعت اللجنة انتباه الحكومات إلى أهمية التقيد بالفقرة  .٣
 ١٤أي ( یومًا على األقل من الموعد المحدد الفتتاح االجتماع ١٥على أنه یجب أن تودع أوراق االعتماد قبل 

وآانت اللجنة قلقة ألنها لم تكن قد تلقت ضمن تلك المهلة الزمنية سوى ). جتماع لهذا اال٢٠٠٦أغسطس / آب
الدول األعضاء المدعوة، رغم إدراج تذآير بالمهلة النهائية ) ٢٠(أوراق اعتماد ما ینوف بقليل على نصف 

البرنامج مذآرة المعلومات و والتي تضمنت ٢٠٠٦یوليه / المحددة في الرزمة التي أرسلها المكتب في تموز
/  آب٢١ و١٥وعلى الرغم من أن العدید من الدول األعضاء قد قدمت أوراق اعتمادها ما بين . المؤقت

 في المائة من الوفود التي قدمت أوراق اعتمادها ١٠أغسطس، فإن اإلیداع المتأخر ألوراق االعتماد عنى أن 
أغسطس /  آب٢١التي أصدرها المكتب في في نهایة االجتماع لم ترد في القائمة المؤقتة األولى للوفود، 

ونظرًا إلى أن هذه القائمة توفر معلومات متقدمة قد تفيد آأساس یستند إليه لالعتراضات على أوراق . ٢٠٠٦
 .اعتماد المندوبين أو مستشاریهم، فإن عدم وجود معلومات آاملة قبل بدء االجتماع آان مثار قلق للجنة

 تشكيل االجتماع

 دولة ٤٢ دولة عضوًا وإقليمان قد أرسلت أوراق اعتماد مندوبيها من أصل ٣٨ا التقریر آانت عند اعتماد هذ .٤
 مندوبًا عن ٣٨ مندوبًا حكوميًا و٧٦وقد تألف االجتماع من . عضوًا وإقليمين مدعوة إلى حضور االجتماع

 ٨٨، جرى تعيين باإلضافة إلى ذلك.  مندوبًا١٥٣ مندوبًا عن العمال، أي ما مجموعه ٣٩أصحاب العمل و
 مستشارًا للعمال، مما یجعل العدد اإلجمالي ٣٩ مستشارًا ألصحاب العمل و٣٠مستشارًا حكوميًا و

وقد أدرج ضمن هؤالء المستشارین األشخاص المعينون آمندوبين مناوبين .  مستشارًا١٥٧للمستشارین یبلغ 
 .  مندوبًا٣١٠ين والمستشارین المعتمدین وبالتالي بلغ العدد اإلجمالي للمندوب. ومستشارین على حٍد سواء

 مندوبًا عن أصحاب ٣٦ مندوبًا حكوميًا و٧٤وفيما یتعلق بالمندوبين ومستشاریهم الذین تسجلوا، فقد آانوا  .٥
 ١٤٦وبلغ مجموع عدد المستشارین .  مندوبًا١٤٨ مندوبًا عن العمال، مما بلغ في المجموع ٣٨العمل و

ویتضمن ملحقا .  مستشارًا للعمال٣٧ مستشارًا ألصحاب العمل و٢٦كوميًا و مستشارًا ح٨٣مستشارًا، منهم 
 . هذا التقریر معلومات أآثر تفصيًال عن عدد المندوبين المعتمدین والمسجلين لدى االجتماع

 ٢آان غير مكتمل في مفهوم الفقرة ) االتحاد الروسي(وفد واحد : وآانت جميع الوفود ثالثية باستثناء ما یلي .٦
ولم یضم أحد الوفود .  من قواعد االجتماعات اإلقليمية، ألنه لم یضم مندوبًا عن أصحاب العمل١٢لمادة من ا
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) الوالیات المتحدة(إال مندوبًا واحدًا عن أصحاب العمل ومندوبًا واحدًا عن العمال، آما آان وفد آخر ) فرنسا(
 . مؤلفًا حصرًا من مندوبين حكوميين

 في المائة من ١٦وأشارت إلى أن . ملها من تدني نسبة مشارآة النساء في االجتماعوأعربت اللجنة عن خيبة أ .٧
 في المائة من المستشارین المعتمدین لهذا االجتماع آن من النساء؛ وفي االجتماع ٣٢المندوبين المعتمدین و

لجنة بأن رسالة وتذآر ال.  في المائة٢٠ في المائة و٧اإلقليمي اآلسيوي األخير آانت النسب على التوالي 
الدعوة األصلية إلى االجتماع ورسالة التذآير قد تضمنتا دعوة إلى بذل الجهود من جانب الهيئات المكونة 

 وفدًا لم ١٤وأشارت اللجنة بقلق خاص إلى أن .  في المائة من تمثيل النساء في الوفود٣٠إلستيفاء هدف 
الروسي، األردن، أفغانستان، باآستان، جمهوریة الو االتحاد (یتضمن ال مندوبين وال مستشارین من النساء 

الدیمقراطية الشعبية، سري النكا، ُعمان، فيجي، الكویت، آریباتي، المملكة العربية السعودیة، نيبال، الهند، 
 ). اليمن

 دولة عضوًا ٢٨ وزیرًا أو نواب وزراء من ٣٠وقد حضر االجتماع رئيس دولة واحد ورئيسا وزراء اثنان و .٨
 . إلقليمفي ا

 لستي -جزر سليمان، جمهوریة تيمور (وآانت أربع دول من الدول المدعوة إلى االجتماع غير ممثلة  .٩
 دولة عضوًا لم تحضر االجتماع اإلقليمي ١١، وهو عدد أدنى من العدد البالغ )الدیمقراطية، العراق، لبنان

المشارآة وأعربت عن أملها في أن تكون وفي هذا السياق، رحبت اللجنة بهذه الزیادة في . اآلسيوي الماضي
 . جميع الدول األعضاء المدعوة في المستقبل في وضع یمّكنها من المشارآة في االجتماع اإلقليمي

 من القواعد، تمتعت وفود جميع الدول األعضاء ١٢ من المادة ١وتشير اللجنة آذلك إلى أنه وفقًا للفقرة  .١٠
 . الممثلة في االجتماع بحق التصویت

 لمراقبونا

 من قواعد اإلجراءات اإلقليمية، مدعوة من جانب ١ من المادة ٥آانت بروناي دار السالم، بموجب الفقرة  .١١
 .مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى أن تكون ممثلة في االجتماع وقد عينت وفدًا مراقبًا

 ممثلو المنظمات الدولية الرسمية

ة إلى حضور االجتماع وفقًا لالتفاقات والقرارات ذات الصلة من بين المنظمات الدولية الرسمية المدعو .١٢
 : الصادرة عن مجلس اإلدارة، آانت المنظمات التالية ممثلة

 لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، -

 لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعية لغرب آسيا، -

 لسامية لحقوق اإلنسان،مفوضية األمم المتحدة ا -

 صندوق النقد الدولي، -

 .رابطة أمم جنوب شرق آسيا -

 ممثلو المنظمات الدولية غير الحكومية

 من ١ من المادة ٧المنظمات الدولية غير الحكومية التي آانت مدعوة إلى المشارآة في االجتماع، وفقًا للفقرة  .١٣
 : القواعد، والتي آانت ممثلة فيه، هي التالية

 لحلف التعاوني الدولي،ا -

 االتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، -

 االتحاد العالمي لنقابات العمال، -
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 المنظمة الدولية ألصحاب العمل، -

 اتحاد أصحاب عمل آسيا والمحيط الهادئ، -

 االتحاد العام لنقابات العمال، -

 االتحاد الدولي لعمال النقل، -

 ء والصناعات الخشبية، االتحاد الدولي لعمال البنا -

 .رابطة نقابات العمال اآلسيویة -

 االعتراضات

 .تلقت لجنة أوراق االعتماد اعتراضًا واحدًا بشأن وفد عمال جمهوریة آوریا .١٤

 االعتراض بشأن تعيين وفد عمال جمهورية آوريا

 جمهوریة آوریا، بزعم آان أمام اللجنة اعتراض أودعه االتحاد الكوري لنقابات العمال بشأن تعيين وفد عمال .١٥
 .  من قواعد االجتماعات اإلقليمية١ من المادة ٤انتهاك الفقرة 

 مستشارین اتفق ٦"وذآر االتحاد الكوري لنقابات العمال في اعتراضه أنه أحال إلى حكومة آوریا قائمة تضم  .١٦
مة المؤقتة الثانية للوفود، والحال أن القائ. ، وقدم نسخة عن تلك القائمة"على أن یكونوا جزءًا من وفد العمال

، لم تتضمن اسم أحد المندوبين الذین آانوا على القائمة التي قدمها ٢٠٠٦أغسطس /  آب٢٩التي نشرت في 
وقد طلب . السيد أنور حسين، رئيس النقابة الكوریة للعمال المهاجرین: االتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو
لجنة أن تطلب من الحكومة الكوریة إدراج هذا االسم اإلضافي الذي آان االتحاد الكوري لنقابات العمال من ال

وأشار االتحاد الكوري لنقابات العمال في اعتراضه . االتحاد الكوري لنقابات العمال قد عّينه في وفد العمال
ير ذي صلة جنسية المرشح أو مكان إقامته، قانونيًا آان أم ال، في آوریا أو في أي مكان آخر، أمر غ"إلى أن 

 ". بالموضوع بالنسبة لمنظمة العمل الدولية

وردًا على طلب اللجنة إلى الحكومة بأن تقدم تعليقات ومعلومات متصلة باالعتراض، قدم المدیر العام لمكتب  .١٧
وذآر هذا البيان أحدث . التعاون الدولي آتابيًا موقف الحكومة حول اعتراض االتحاد الكوري لنقابات العمال

)  عضوًا٦٦٨ ١٣٦( فيما یتعلق بعضویة االتحاد الكوري لنقابات العمال ٢٠٠٤ات الرسمية منذ عام اإلحصاء
وقدمت الحكومة في ملحق بالبيان نسخًا عن ).  عضوًا٧٨٠ ١٨٣(وعضویة اتحاد نقابات عمال آوریا 

العمال تطلب فيها الرسائل الرسمية التي أرسلتها إلى اتحاد نقابات عمال آوریا واالتحاد الكوري لنقابات 
 . منهما ترشيح المندوبين والمستشارین عنهما

 ٩، آانت وزارة العمل قد آتبت، باإلشارة إلى المادة ٢٠٠٦یوليه /  تموز١٠وفي الرسالة األولى المؤرخة في  .١٨
من قواعد االجتماعات اإلقليمية، إلى اتحادي نقابات العمال وإلى منظمة أصحاب العمل تطلب فيها منها وضع 

وقد وصفت الرسالة الوفد على أنه سيتألف من مندوب واحد . ٢٠٠٦یوليه /  تموز٢١قوائمها النهائية بحلول 
مع األخذ بعين االعتبار حجم االجتماع "ومن مستشارین، ) نقابة العمال وصاحب العمل(عن آل من الطرفين 

يح مندوب أو مستشار، مشيرة إلى ومن ثم قدمت تعليمات حول طریقة ترش". اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية
وفي أعقاب توجيه هذه الرسالة أشارت الحكومة إلى أن الوزارة . أن في اإلمكان تعيين مستشار آممثل مناوب

 . طلبت عدة مرات شفویًا تعجيل العملية

وریا  موجهة إلى اتحاد نقابات عمال آ٢٠٠٦أغسطس /  آب٢٢وآانت الرسالة الثانية التي بعثتها الوزارة في  .١٩
واالتحاد الكوري لنقابات العمال، وقد ذآرت فيها بأن الرسالة السابقة طلبت منهما تقدیم ترشيحات بموجب 

وإذ أشارت الوزارة إلى أن الموعد النهائي لتقدیم .  من قواعد االجتماعات اإلقليمية١ من المادة ٤الفقرة 
 ترشيحات للممثل النقابي باالستناد إلى مشاورات الوفود قد أنقضى منذ وقت طویل، ذآرت أنه إذا لم یتم تقدیم

أغسطس، فسيجري /  آب٢٢بين المنظمتين النقابيتين وفقًا لقواعد اجتماعات منظمة العمل الدولية، بحلول 
ولم تشر الرسالة الثانية الملحقة بالمعلومات . تعيين القائد العمالي األآثر تمثيًال بوصفه ممثًال لعمال آوریا

 . ى اللجنة، إلى المستشارینالمقدمة إل



GB.297/6

 

GB297-6-2006-10-0075-Ar.doc 31 

أغسطس ثم قدم من جدید /  آب١٦وأبلغت الحكومة اللجنة أن االتحاد الكوري لنقابات العمال قدم األسماء في  .٢٠
، التي تضمنت القائمة المرفقة باالعتراض، أي قائمة من ستة ٢٠٠٦أغسطس /  آب٢٨النسخة النهائية في 

 إلى ذلك، أشارت الحكومة إلى أن هيئات النقابتين قد اتفقت على باإلضافة. أسماء تضم اسم السيد أنور حسين
 .أن یضطلع اتحاد نقابات عمال آوریا بدور المندوب

 : ما یليوفي البيان الكتابي الذي قدمته الحكومة إلى اللجنة ذآرت  .٢١

 قد قدم )في هذه الحالة اتحاد نقابات عمال آوریا(الحكومة فهمت أنه یفترض أن یكون مندوب العمال إن 
. جميع األسماء ولكن االتحاد الكوري لنقابات العمال أرسل أسماء مرشحيه، وهو أمر لم توافق عليه الحكومة

وعندما تبين للحكومة أن السيد أنور حسين وارد في القائمة المتلقاة من االتحاد الكوري لنقابات العمال، اعتبرت 
وقام اتحاد نقابات عمال آوریا، بوصفه مندوب العمال، . تينهذا األمر غير مناسب وقدمت اعتراضًا لدى النقاب

إال أن أي قرار لم یتخذ .بإبالغ الحكومة بأن االتحاد یحتاج إلى الوقت للتشاور مع االتحاد الكوري لنقابات العمال
 . من جانب نقابة العمال حتى اليوم السابق الفتتاح االجتماع

أعلن السيد "وبناًء على ما ذآرته الحكومة، . فد دون اسم السيد حسينوعندها قدمت الحكومة قائمة مبدئية بالو
حسين في غضون ذلك أنه سيتسجل آمستشار لالتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، واعتبرت الحكومة أن 

 ".القضية قد سویت بهذه الطریقة

لسيد حسين في وفد االتحاد ، طلب االتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة إدراج ا٢٠٠٦أغسطس /  آب٢٩وفي  .٢٢
الدولي لنقابات العمال الحرة محددًا مع ذلك أنه ینبغي أن یكون هناك اتفاق إلدراج اسمه في قائمة عمال آوریا 

 . باعتبار أنه ینبغي أن تكون األولویة لهذه القائمة

 غير مناسب ألنه الثالثي الكوري أمرًا وذآرت الحكومة أنها ترى في مشارآة السيد حسين آعضو في الوفد .٢٣
/  وبات من األجانب ذوي الوضع غير القانوني في أیلول١٩٩٦مایو /  أیار٢٤دخل آوریا دون تأشيرة في 

 ولكنه أطلق من مرآز معالجة شؤون ٢٠٠٥مایو /  أیار١٤وآان یفترض ترحيله في . سبتمبر من تلك السنة
 ما ذآرته الحكومة، آان الشرط إلطالق وبناء على. األجانب في وضع غير قانوني لحاجته إلى عالج طبي

 . سراحه هو عدم جواز قيامه بأي نشاط غير ما هو ضروري إلستعادته العافية من مرضه

 من قواعد ١ من المادة ٤وقد ذآرت بأنه وفقًا للفقرة . وأحاطت اللجنة علمًا بالمعلومات التي قدمتها الحكومة .٢٤
مستشاري أصحاب العمل والعمال باالتفاق مع المنظمات االجتماعات اإلقليمية، یتم اختيار مندوبي و

الصناعية األآثر تمثيًال ألصحاب العمل أو للعمال، في حالة وجود هذه المنظمات، حسبما یكون عليه الحال، 
ویعني هذا األمر، آما سبق للجنة أن شددت عليه في الماضي، أنه یتعين على . في الدولة أو األراضي المعنية

ن تقبل خيار المنظمات األآثر تمثيًال فيما یتعلق باألشخاص الذین یتم ترشيحهم آمندوبين الحكومات أ
من ) ١(٢ومتى اتفق على أن الحكومة ستعين أیضًا مستشارین للمندوبين وفقًا للفقرة . ألصحاب العمل وللعمال

ومة من أن تقبل خيار المنظمات وال بد للحك:  من القواعد، یطبق هذا المبدأ على حٍد سواء على تعيينهم١المادة 
وأشارت اللجنة إلى . األآثر تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال فيما یتعلق باألشخاص الذین سيعينون آمستشارین

أن من شأن عملية تعيين حيادیة وشفافة أن تسهل تقدیم أوراق االعتماد في الوقت المناسب وعلى نحو ال 
 . تنازع فيه

لحكومة من أرقام تتعلق بعضویة النقابات، لم یكن للجنة أدنى شك بأن اتحاد نقابات وبالنظر إلى ما قدمته ا .٢٥
. عمال آوریا واالتحاد الكوري لنقابات العمال هما المنظمتان األآثر تمثيًال للعمال في جمهوریة آوریا

الحكومة جميع وعينت . وأشارت إلى أنه قد طِلب من المنظمتين تسمية مستشارین للعمال وأنهما قامتا بذلك
وعليه، فإن . األشخاص المرشحين آمستشارین من جانب االتحاد الكوري لنقابات العمال باستثناء السيد حسين

المسألة المطروحة أمام اللجنة هي مسألة معرفة ما إذا آان لدى الحكومة ما یبرر رفض تعيينه لألسباب التي 
وشددت . في وضع غير قانوني في جمهوریة آوریابينتها الحكومة والتي تتصل بوضعه المزعوم آأجنبي 

اللجنة على أن والیتها تقتصر على تطبيق قواعد االجتماعات اإلقليمية والمبادئ والممارسات التي تخضع لها 
أوراق االعتماد في منظمة العمل الدولية وأنه ال یدخل ضمن نطاق والیتها أن تعلق على تطبيق قوانين الهجرة 

وفي خلوص اللجنة إلى استنتاجاتها أخذت في الحسبان آخر التطورات في منظمة العمل . افي جمهوریة آوری
الدولية واألمم المتحدة فيما یتصل بحقوق اإلنسان للمهاجرین، وال سيما حقوقهم فيما یتعلق بالحریة النقابية 

اللجنة أن السيد حسين والحظت . فضًال عن سيادة جميع الدول األعضاء في تحدید سياسة الهجرة الخاصة بها
قد ّعين آمستشار للعمال من جانب االتحاد الكوري لنقابات العمال وأنه، وفقًا للمعلومات التي قدمها االتحاد 

وفي حين . الكوریة للعمال المهاجرین، وهو أمر لم تعارضه الحكومة الكوري لنقابات العمال، رئيس النقابة
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شخص في وفد عمال بلدها، تعتبره مهاجرًا في وضع غير قانوني، فأنها تفهم اللجنة ممانعة الحكومة في تعيين 
تشدد على أن قبول الحكومات التعيينات التي تقوم بها المنظمات األآثر تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال إنما 

 شرط أساسي هو نتيجة الطبيعة الثالثية للوفود إلى االجتماعات اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية وأنه في الواقع
وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن الحكومة آان ینبغي أال تستبعد السيد حسين . لحسن سير المنظمة الثالثية

 ١ من المادة ٤آمستشار، وتأمل من الحكومة أن تحترم في المستقبل على أتم وجه التزاماتها بموجب الفقرة 
 . من قواعد االجتماعات اإلقليمية

 البالغات

بالغًا من االتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، یشير فيه إلى أن أسماء عدة مندوبين للعمال قد تلقت اللجنة  .٢٦
، دون معلومات محددة عن ٢٠٠٦أغسطس /  آب٢٩وردت في القائمة المؤقتة الثانية للوفود، المنشورة في 

 منظمة العمال األآثر تمثيًال في المنظمة التي یمثلونها مما یجعل من الصعب تقييم ما إذا آانوا أم ال أعضاء في
وطلب االتحاد الدولي لنقابات .  من قواعد االجتماعات اإلقليمية١ من المادة ٤البلد، على حد ما تقتضيه الفقرة 

العمال الحرة من لجنة أوراق االعتماد أن تلتمس على وجه اإللحاح من الحكومات التي قدمت معلومات غير 
 . ومات قبل نهایة االجتماعآافية أن تستكمل هذه المعل

بانكوك، (وذّآرت اللجنة بتقریر لجنة أوراق االعتماد، المقدم إلى االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر  .٢٧
 :، الذي آان سبق لها أن أشارت فيه إلى)٢٠٠١أغسطس /  آب٣١-٢٨

ة التي یشارك بموجبها عددًا محددًا من الحكومات لم یذآر في نموذج أوراق اعتماد الوفود الصفأن ... 
وبالنظر إلى أنه ال بد من . المندوبون والمستشارون في الوفد، وال سيما في حالة وفود أصحاب العمل والعمال

هذه المعلومات آي تتمكن اللجنة من الوفاء بوالیتها فقد حثت الحكومات على أن تحدد بوضوح في المستقبل 
مل والعمال، المنظمة التي یمثلونها والوظيفة التي یشغلونها داخل بالنسبة لجميع مندوبي ومستشاري أصحاب الع

 .تلك المنظمة

وقد أوصت اللجنة . وهناك بيانات مماثلة آذلك في تقاریر لجنة أوراق االعتماد التابعة لمؤتمر العمل الدولي
المعلومات أن یستعرض المكتب نموذج أوراق اعتماد الوفود للتأآد من أن من الواضح فيه أن مثل هذه 

 . إلزامية

وبالنيابة عن اللجنة، آتبت رئيستها إلى أربعة وفود حكومية طالبة منها أن تقدم حكوماتها المعلومات الناقصة  .٢٨
ومن . ، المنشورة في صباح اليوم األخير من االجتماع للوفودالنهائيةالقائمة في الوقت المناسب بحيث ترد في 

 . آونغ اإلداریة الخاصة، الصين، المعلومات المطلوبةبين هذه الحكومات، قدمت منطقة هونغ

*  *  * 

وأوصت أن یطلب االجتماع إلى المكتب أن یرفق هذا . واعتمدت لجنة أوراق االعتماد هذا التقریر باإلجماع .٢٩
د  من قواع٩ من المادة ٥التقریر بتقریر االجتماع وأن یقدمه إلى مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، وفقًا للفقرة 

 . االجتماعات اإلقليمية

 السيدة ليب، الرئيسة )توقيع(               ٢٠٠٦  أغسطس/  آب٣١بوسان، 
 السيد حيدر                  
 السيدة بومون                  
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 الملحق

 *المندوبون والمستشارون المعتمدون
 )٢٠٠٦ أغسطس/  آب٣١مستوفاة اعتبارًا من الساعة الخامسة بعد الظهر في (

المندوبون  
 الحكوميون

المستشارون 
 الحكوميون

مندوبو 
 العمل أصحاب

مستشارو 
 العمل أصحاب

مندوبو 
 العمال

مستشارو 
 العمال

 - 1 - 1 - 2 أفغانستان
 5 1 1 1 - 2 استراليا
 - 1 - 1 2 2 البحرین
 1 1 3 1 - 2 بنغالدیش
 - 1 - 1 - 2 آمبودیا
 2 1 2 1 6 2 الصين

 1 1 1 1 2 2  آونغ اإلداریة الخاصة، الصينمنطقة هونغ
 - 1 - 1 - 2 منطقة مكاو اإلداریة الخاصة، الصين

 - 1 - 1 - 2 فيجي
 - 1 - 1 - - فرنسا
 - 1 - 1 1 2 الهند

 - 1 7 1 8 2 إندونيسيا
 - 1 - 1 1 2 جمهوریة إیران اإلسالمية

 - - - - - - العراق
 5 1 1 1 7 2 اليابان
 - 1 - 1 - 2 األردن
 - 1 - 1 - 2 آيریباتي

 10 1 9 1 21 2 جمهوریة آوریا
 1 1 1 1 2 2 الكویت

 - 1 - 1 - 2 جمهوریة الو الدیمقراطية الشعبية
 - - - - - - لبنان
 - 1 1 1 3 2 ماليزیا
 2 1 - 1 1 2 منغوليا
 3 1 - 1 - 2 نيبال

 - 1 - 1 - 2 نيوزیلندا
 - 1 - 1 2 2 عمان
 - 1 - 1 2 2 باآستان

 - 1 - 1 1 2 بابوا غينيا الجدیدة
 1 1 - 1 2 2 الفلبين
 - 1 - 1 6 2 قطر

 - 1 - - - 1 االتحاد الروسي
 - 1 - 1 - 2 ساموا

 - 1 - 1 - 2 المملكة العربية السعودیة
 6 1 - 1 3 2 سنغافورة

 - - - - - - جزر سليمان
 - 1 - 1 - 2 سري النكا

 1 1 1 1 1 2 لسوریةالجمهوریة العربية ا
 - 1 1 1 8 2 تایلند

 - - - - - - الدیمقراطية ليشتي �تيمور جمهوریة 
 - 1 1 1 7 2 اإلمارات العربية المتحدة

 - - - - - 2 الوالیات المتحدة
 - 1 - 1 - 2 فانواتو
 1 1 1 1 2 2 فيتنام
 - 1 - 1 - 1 اليمن

 39 39 30 38 88 76 المجموع

 .  والمستشارون الذین قدمت أوراق اعتمادهم المندوبون  * 
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 *المندوبون والمستشارون المسجلون
 )٢٠٠٦أغسطس /  آب٣١مستوفاة اعتبارًا من الساعة الخامسة بعد الظهر في (

المندوبون  
 الحكوميون

المستشارون 
 الحكوميون

مندوبو 
 العمل أصحاب

مستشارو 
 العمل أصحاب

مندوبو 
 العمال

مستشارو 
 العمال

 - 1 - 1 - 2 غانستانأف
 4 1 - 1 - 2 استراليا
 - 1 - 1 2 2 البحرین
 1 1 3 1 - 2 بنغالدیش
 - 1 - 1 - 2 آمبودیا
 2 1 2 1 5 2 الصين

 1 1 1 1 2 2 منطقة هونغ آونغ اإلداریة الخاصة، الصين
 - 1 - 1 - 2 منطقة مكاو اإلداریة الخاصة، الصين

 - 1 - 1 - 2 فيجي
 - 1 - 1 - - فرنسا
 - 1 - 1 1 2 الهند

 - 1 7 1 8 2 إندونيسيا
 - 1 - 1 - 2 جمهوریة إیران اإلسالمية

 - - - - - - العراق
 5 1 1 1 7 2 اليابان
 - 1 - 1 - 2 األردن
 - 1 - 1 - 2 آيریباتي

 10 1 8 1 21 2 جمهوریة آوریا
 1 1 1 1 2 2 الكویت

 - 1 - 1 - 2 جمهوریة الو الدیمقراطية الشعبية
 - - - - - - لبنان
 - 1 1 1 3 2 ماليزیا
 2 1 - 1 1 2 منغوليا
 2 1 - 1 - 2 نيبال

 - 1 - 1 - 2 نيوزیلندا
 - 1 - 1 2 2 عمان
 - 1 - 1 2 2 باآستان

 - 1 - 1 1 2 بابوا غينيا الجدیدة
 1 1 - 1 2 2 الفلبين
 - 1 - 1 6 2 قطر

 - - - - - 1 االتحاد الروسي
 - 1 - 1 - 2 ساموا

 - 1 - 1 - 2 المملكة العربية السعودیة
 6 1 - 1 3 2 سنغافورة

 - - - - - - جزر سليمان
 - 1 - 1 - 2 سري النكا

 1 1 1 1 - 1 الجمهوریة العربية السوریة
 - 1 - 1 8 2 تایلند

 - - - - - -  ليشتي الدیمقراطية�جمهوریة تيمور 
 - 1 1 - 5 2 اإلمارات العربية المتحدة

 - - - - - 2 الوالیات المتحدة
 - 1 - 1 - 2 فانواتو
 1 1 - 1 2 2 فيتنام
 - 1 - - - - اليمن

 37 38 26 36 83 74 المجموع

 . المندوبون والمستشارون المعتمدون الذین تسجلوا بوصفهم حاضرین في االجتماع  * 

 




