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 منظمة العمل الدولية

 االجتماع اإلقليمي الخامس عشر آلسيا والمحيط الهادئ
APRM.15/D.3: الوثيقة ٢٠١١ ديسمبر/ آانون األول ٧- ٤ اليابان، آيوتو،

 

  استنتاجات االجتماع اإلقليمي الخامس عشر 
  آلسيا والمحيط الهادئ 

  تنمية شاملة ومستدامة آلسيا والمحيط الهادئ 
  توفير العمل الالئق للجميع من خالل
إننا نشيد بالشجاعة والصبر اللذين تحلى بهما الشعب الياباني في مواجهة الخسائر البشرية الجسيمة التي خلفها  .١

 .الذي هّز شرقي اليابان وما تلى ذلك من عواقب الزلزال الكبير

ترحيبهم الحار وتنظيمهم الممتاز لهذا االجتماع، على إننا نشكر حكومة اليابان والشرآاء االجتماعيين و .٢
هنا في آيوتو، نعرب عن بفعل وجودنا  نناإو. المأساة الوطنية علىفترة وجيزة سوى  ِ ضقلم تنسيما وأنه  ال

 .مع الشعب الياباني السيما في المناطق التي تأثرت بهذه الكارثة تضامننا

عن تقديرنا للجلسة الخاصة التي نظمتها حكومة اليابان خالل االجتماع، مما أتاح لنا إمكانية آذلك نعرب و .٣
 .استخالص دروس مهمة بشأن التصدي للكوارث مع الترآيز أساسًا على سياسة العمالة

بمخاطبة الحضور خالل الجلسة  Nodaمتناننا إذ شّرفنا معالي رئيس الوزراء السيد ونعرب أيضًا عن عميق ا .٤
 .االفتتاحية لهذا االجتماع

بناء مستقبل مستدام بالترافق مع العمل الالئق في آسيا "لتقرير الذي قدمه بعنوان على اونشكر المدير العام  .٥
تقدم يثًا للتطورات األخيرة التي شهدها اإلقليم وتحد وفّرالتي ت ،والتكملة لهذا التقرير ،"والمحيط الهادئ

 .مع العدالة االجتماعيةبالترافق نمو جديدة وأآثر فعالية  أنماطاالنتقال إلى  البراهين الداعية إلى

المدير العام لمكتب العمل الدولي، السيد خوان سومافيا، الذي يحضر االجتماع إلى  نقدم أسمى التقديرإننا و .٦
ولمساهمته  لتنمية اإلقليم ال يتزعزعقدمه من دعم  ونشيد بماآسيا والمحيط الهادئ خالل واليته، األخير إلقليم 

 .القّيمة في المضي قدمًا ببرنامج العمل الالئق في آافة أرجاء العالم

 ٢٠٠٦منذ انعقاد االجتماع اإلقليمي عام ما تحقق تقييم   - أوًال

والمحيط الهادئ للعمل الالئق خالل اجتماعنا األخير في  خمُس سنوات مضت منذ إطالق برنامج عقد آسيا .٧
وفي . اجتماع بوسانفي ها ناوقد قمنا بتقييم التقدم المحرز في متابعة التعهدات التي قطع. ٢٠٠٦بوسان عام 

نرى نصب أعيننا العديد من التحديات، الجديدة منها والقديمة، في فإننا حين نعترف بتحقيق إنجازات مهمة، 
 .حقيق هدف العمل الالئق للجميعطريق ت

لقد مضينا قدمًا في جعل العمل الالئق هدفًا مرآزيًا في االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية، وفي تحسين اإلدارة و .٨
وقامت . السديدة لسوق العمل، بما في ذلك تعزيز أطر اإلدارة السديدة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين

أغسطس / اتفاقية منذ آب) ٦٨(آسيا والمحيط الهادئ بالتصديق على ثماني وستين الدول األعضاء في إقليم 
ها ال يزاالن على مستوى نفيذ، غير أّن التصديق على االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية وت٢٠٠٦

بهذا  والتوعية بشأن حقوق العمال المهاجرين واإلجراءات المتخذة. أدنى مما يحصل في األقاليم األخرى
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آما زاد . هي أآبر اليوم، بالرغم من أنهم ال يزالون من فئات العمال األآثر استضعافًا في اإلقليم ،الصدد
االستثمار في ُنظم الحماية االجتماعية الرامية إلى مكافحة عمل األطفال وتزويد الشابات والشبان بالمزيد من 

 ٢٠، وها نحن اليوم على رأس ٢٠٠٧للعمل الالئق عام لقد بدأنا ببرنامجين من البرامج القطرية . المهارات
برامج في  ستةبرنامجًا آخر قيد اإلعداد، منها  ٢١برنامجًا نشطًا من البرامج القطرية للعمل الالئق، وهناك 

سياسات العمالة، ُنظم التدريب  :وتغطي هذه البرامج مجموعة من األنشطة بما في ذلك. منطقة المحيط الهادئ
 .ناء قدرات الشرآاء االجتماعيين، السالمة والصحة المهنيتان، القضاء على عمل األطفالالمهني، ب

الكثير من الكوارث الطبيعية الكاسحة  أيضًاشهدت السنوات الخمس التي مرت منذ انعقاد اجتماع بوسان  وقد .٩
ه اليابان مؤخرًا، وآما أآدت. وأعاصير مدارية زوابعمن فيضانات وزالزل وأمواج تسونامي و - في اإلقليم

إّن سياسات العمالة والسياسات االجتماعية تلعب دورًا مهمًا في التخطيط للوقاية من الكوارث وآيفية التصدي ف
 .لها، وما فتئت هذه السياسات تزداد أهمية بالنسبة إلى التعاون مع منظمة العمل الدولية في اإلقليم

 إقليم يتسم بالدينامية ويواجه تحديات جمة

وآان من شأن النمو السريع الذي شهده عدٌد من . كل إقليم آسيا والمحيط الهادئ أحد أآثر أقاليم العالم ديناميةيش .١٠
 .البلدان أن زاد مداخيل األسر ومّكن مئات الماليين من الناس من الخروج من براثن الفقر المدقع

ألعداد الكبيرة من الفقراء العاملين غير أننا لم نتمّكن من توليد ما يكفي من فرص العمل الالئق لخفض ا .١١
 .، حتى خالل فترات النمو األسرع وتيرةالمنظمةوالكثير من االقتصادات غير 

واإلقليم يندرج أآثر . وخالل جيل واحد، تمّكن إقليم آسيا والمحيط الهادئ من إحراز تقدم اقتصادي يعتد به .١٢
 .السوق الدوليةالتنافس في أتي بها يي فأآثر في االقتصاد العالمي، مع آل الفرص والتحديات الت

غير أّن . اإلقليم نهضم، سرعان ما لوفي أعقاب األزمة االقتصادية وأزمة الوظائف التي شهدها العا .١٣
االضطرابات المالية المتجددة اليوم في أجزاء أخرى من العالم تهدد مرة أخرى التنمية التي نصبو إليها في 

 .المجالين االقتصادي واالجتماعي

وحتى قبل وقوع األزمة، انتشر النمو السريع على نحو غير متساٍو واتسعت أوجه التفاوت في الدخل  .١٤
وقد استطاع مئات الماليين من الناس تجاوز الحد األدنى من الفقر، غير . والثروات في العديد من االقتصادات

ويبقى الكثيرون معرضين للصدمات . لعالمفي المائة من الفقراء العاملين في ا ٧٣ ضمأّن هذا اإلقليم ال يزال ي
غير أّن ُنظم الحماية االجتماعية ال تشمل بعد الكثير من شعوبنا بشكل . والكوارث الطبيعية ومن صنع اإلنسان

 .فعال، بالرغم من التقدم المهم الذي تم إحرازه مؤخرًا

 .مستقبلنالالتعاون من أجل التنمية أمٌر حيوي فإن  شديد التنوع، وبناء على ذلكإننا إقليم  .١٥

 تلبية الطلب على العمل الالئق

أن نعزز إمكاناتها  من لنا ال بدقوى عاملة سريعة النمو  ضمإقليمنا هو أآثر أماآن العالم اآتظاظًا بالسكان وي  .١٦
 خفضًاغير المنظمة  الفقر، وذلك من خالل خفض حجم االقتصادات الستئصالوأن نستخدمها  هائلةاإلنتاجية ال

 .وتشجيع استحداث الوظائف الالئقة ًاتدريجي

المعاملة بالنسبة للنساء في عالم العمل، المساواة في تكافؤ الفرص و انعدامسيما  إّن التمييز بين الجنسين، ال .١٧
يبقى من الشواغل األساسية في مجتمعاتنا وال بد من معالجتها آمسألة ذات أولوية بغية جني المنافع 

 .لمساواة بين الجنسينالناشئة عن ااالجتماعية واالقتصادية 

والعمال المهاجرون، سواء أولئك الذين ينتقلون من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية داخل البلدان، أو  .١٨
إقليمنا، لكنهم يبقون من بين األشخاص األآثر في زدهار االالحدود، يساعدون على بناء  يعبرونأولئك الذين 

 .رضة لالستغالل والمعاملة التمييزيةع

وبالرغم من الدور الحاسم  الذي . المنزلي العملأآبر عدد من العاملين في بويستأثر إقليم آسيا والمحيط الهادئ  .١٩
سيما المهاجرون منهم،  االقتصادي للمجتمعات، يبقى هؤالء، ال السيريضطلع به العمال المنزليون في 
  .هاآات لحقوق اإلنسانعرضة لظروف عمل سيئة والنت
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الشابات والشبان من سكان اإلقليم الذين ال يجدون عمًال الئقًا من المجموعة الضخمة من للغاية وهناك العديد  .٢٠
ماليين الصبيان والفتيات الذين في اإلقليم ومن باب المفارقة، أّن هناك . الحصول على حياة آريمة يخولهم

 .المدارسيعملون في حين ينبغي أن يكونوا في 

 .في سن العملالسكان وتقلص نسبة السكان وتواجه بعض بلدان اإلقليم مشكلة تشيخ  .٢١

. ونحن ندرك أآثر فأآثر األثر الذي تخلفه التنمية االقتصادية على بيئتنا الطبيعية الهشة في أغلب األحيان .٢٢
إمكانات على الجهود المبذولة في آافة أنحاء اإلقليم لمواجهة آثار تغير المناخ وتخضير اقتصاداتنا،  نطويوت

 .آبيرة لزيادة فرص العمل الالئق

ومن الممكن توفير فرص العمل الالئق التي يحتاج إليها إقليمنا إذا آانت قطاعات األعمال قادرة على العمل  .٢٣
 .ع العمال، من بيئة اقتصادية واجتماعية مستدامةفيه واالستفادة، جنبًا إلى جنب م

 الحوار والتعاون من أجل اإلصالح واستمرار التقدم

االجتماعي وقلة الوظائف الالئقة  االستبعادالتطورات األخيرة التي شهدتها بعض الدول العربية عواقب  برزت .٢٤
ة والكرامة والوظائف الالئقة واحترام وانتشار الطلب على العدالة االجتماعي. والحرمان من الحقوق األساسية

الحقوق األساسية ووضع حد للتهميش االقتصادي، آلها أمور سلطت الضوء على األهمية التي يتسم بها 
 .برنامج العمل الالئق

يصبحوا أآثر إدماجًا من الناحية االجتماعية  على أنومعايير العمل الدولية مهمة لمساعدة البلدان ومواطنيها  .٢٥
والحوار االجتماعي ليس مهمًا لتسوية النزاعات فحسب، بل هو يتسم باألهمية أيضًا . ادية والسياسيةواالقتص

المنشآت المستدامة وتوسيع نطاق فرص  إنماءمضي قدمًا في للمن حيث التعاون على األساليب المتفق عليها 
 .ي تحمي حقوق العمالالعمل الالئق وإرساء ُنظم الحماية االجتماعية ووضع ترتيبات العمالة الت

ها، باإلضافة إلى احترام المبادئ نفيذعلى معايير العمل األساسية وت التشجيع على التصديق نحفزسوف و .٢٦
 .والحقوق األساسية في العمل

تلبية احتياجات الهيئات المكونة اللذان يجددان اندفاعنا نحو الحوار االجتماعي والتعاون هما الشعاران و .٢٧
لية والوفاء بأهداف عقد آسيا والمحيط الهادئ للعمل الالئق من خالل العمل على المستوى لمنظمة العمل الدو

 اتأولويعلى النحو المناسب وينبغي أن تتجلى في البرامج القطرية للعمل الالئق . الوطني واإلقليمي والعالمي
يع عملية توسيع وتنفيذ البرامج ونحن نتعهد بتسر. وإمساآها بزمام األمورالهيئات المكونة الثالثية والتزامها 

القطرية للعمل الالئق في مختلف أرجاء اإلقليم من خالل مجموعة من التدابير الملموسة والعملية الخاصة 
 .حولها تمحورتستند إلى الدعائم األربع لبرنامج العمل الالئق وتالتي بالظروف الوطنية المتغيرة، 

إقليم آسيا والمحيط الهادئ مجددًا التزامها بعقد آسيا والمحيط  تؤآد الحكومات وأصحاب العمل والعمال فيو .٢٨
 .الذي أطلقه االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر ،الهادئ للعمل الالئق

ومع مراعاة التطورات التي جرت منذ االجتماع األخير للهيئات المكونة، فإّن هذه االستنتاجات تتطرق إلى  .٢٩
 .٢٠١٥ئ للعمل الالئق بشكل أآبر حتى حلول عام تنفيذ عقد آسيا والمحيط الهاد

  عقد آسيا لاألولويات السياسية الوطنية   - ثانيًا
 والمحيط الهادئ للعمل الالئق

، تتقاسم مختلف بلدان إقليمنا األولويات ٢٠٠٦استنادًا إلى عقد آسيا والمحيط الهادئ للعمل الالئق لعام  .٣٠
. وقد يتفاوت تطبيق هذه األولويات وفقًا للظروف الوطنية. ٢٠١٥ السياسية التالية للفترة الممتدة حتى عام

آما أّن تعزيز المساواة بين . تنفيذهاوالحوار االجتماعي أساسي في ضمان نوعية وفعالية تصميم السياسات و
 .الجنسين في آافة هذه الميادين السياسية أمر أساسي
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 السياسات االقتصادية واالجتماعية وسياسات العمالة

نمو متين تحقيق ضمان أن يكون العمل الالئق والعمالة الكاملة في صميم السياسات من أجل  لسعي إلىا .٣١
 .ومستدام ومتوازن وتنمية شاملة

تصميم حزم السياسات العامة، استنادًا إلى الميثاق العالمي لفرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية،  .٣٢
 .الوظائفمن أجل تعزيز استراتيجية منصفة وغنية ب

االقتصاد آأساس لزيادة فرص العمل الالئق وزيادة المداخيل وتحسين  وجهتعزيز اإلنتاجية المتزايدة في آافة أ .٣٣
 .ظروف العمل والمعيشة

 .تعزيز المفاوضة الجماعية وتطوير ُنظم الحد األدنى لألجور، استنادًا إلى معايير منظمة العمل الدولية .٣٤

 .الواسعة في الدخل والثرواتالحد من الفقر وأوجه التفاوت  .٣٥

 .إرساء أرضيات فعالة للحماية االجتماعية، تمشيًا مع الظروف الوطنية .٣٦

المكونة لمنظمة العمل الدولية في المناقشات الوطنية رفيعة المستوى بشأن الثالثية دعم مشارآة الهيئات  .٣٧
 .السياساتتراف بالحاجة إلى اتساق تصميم وتنفيذ السياسات االقتصادية واالجتماعية وسياسات العمالة، واالع

 منهدفًا مهمًا  بجعلهما تشجيع المؤسسات العالمية واإلقليمية ذات الصلة لدعم العمل الالئق والعمالة المنتجة .٣٨
 .سياسات االقتصاد الكلي المنسقة على المستويين الدولي واإلقليمي أهداف

  المنشآت المستدامة والعمالة المنتجة وتنمية المهارات

المؤاتية للمنشآت المستدامة، باعتبارها مهمة الستحداث فرص العمل الالئق التي يحتاج إليها  البيئةتحسين  .٣٩
  .إقليمنا

، حسن التواصلمصممة تصميمًا جيدًا وتتسم بالشفافية والمساءلة وتكون تعزيز بيئة تنظيمية لقطاع األعمال،  .٤٠
  .البيئية يروالمعايبما في ذلك األنظمة التي تدعم معايير العمل 

إلى إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة  االستنادتعزيز  .٤١
  .االجتماعية

  .سيما لدى الشابات والشبان ال تنظيم المشاريعتعزيز روح  .٤٢

  .تعزيز الخدمات العامة ذات النوعية واالقتصاد االجتماعي، بما في ذلك التعاونيات .٤٣

  .فيز التنمية الريفية والزراعية تمشيًا مع العمل الالئقتح .٤٤

بناء القدرات من أجل إعداد إحصاءات سوق العمل وجمعها وتحليلها ونشرها، بما في ذلك المعلومات  .٤٥
  .عملية صنع السياسات القائمة على البينات تنويرالمصنفة حسب الجنس، من أجل 

  .ُنظم إدارات التوظيف تقوية .٤٦

ر آثيف العمالة عند الضرورة، مثًال من خالل برامج ضمان العمالة العامة التي تتمشى مع تعزيز االستثما .٤٧
  .استحداث العمل الالئق

العمالة  االنخراط فيتنفيذ التدابير الرامية إلى مواجهة تحدي استحداث فرص العمل للشابات والشبان من أجل  .٤٨
  .المستدامة والعمل الالئق

  .الشباب، بالمهارات الالزمة لتحقيق العمل الالئق والعمالة المنتجة تزويد القوى العاملة، السيما .٤٩
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متكاملة لتسهيل انتقال العمال والمنشآت في االقتصاد غير المنظم االستمرار في الترآيز على االستراتيجيات ال .٥٠
  .إلى االقتصاد العام وتحسين المداخيل وظروف العمل

الخضراء، تمشيًا مع الحفاظ على االستدامة االقتصادية  تعزيز النمو األآثر مؤاتاة للبيئة والوظائف .٥١
  .واالجتماعية

  .تحسين السالمة والصحة المهنيتين .٥٢

تحسين االستعداد للكوارث والقدرة على التصدي لها مع الترآيز بوجه خاص على بعد العمالة والبعد  .٥٣
 .االجتماعي لإلغاثة وإعادة اإلعمار

  الحقوق في العمل والحوار االجتماعي

ها، باإلضافة إلى اتفاقيات اإلدارة السديدة تنفيذمن أجل التصديق على معايير العمل األساسية و تكثيف الجهود .٥٤
  .١ لمنظمة العمل الدولية

  .المثمرتعزيز احترام الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية باعتبارهما آليتين مالئمتين للحوار االجتماعي  .٥٥

  .جتماعي، وعند الضرورة النهوض بها، من أجل منع النزاعات وتسويتهادعم مؤسسات وإجراءات الحوار اال .٥٦

تعزيز قدرة منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل على المشارآة في الحوار االجتماعي والمفاوضة  .٥٧
  .الجماعية

في  استخدام الحوار االجتماعي استخدامًا آليًا الستباق التغيرات الحاصلة في سوق العمل والتصدي لها، بما .٥٨
  .ذلك التغيرات التي ستطرأ مع االنتقال إلى االقتصادات خفيضة الكربون

نفاذ القوانين، بما فيها تلك المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين إدعم تفتيش العمل باعتباره أداة حاسمة لضمان  .٥٩
  .والحد األدنى لألجور وغير ذلك من ظروف العمل

ن بشأن هجرة اليد العاملة، بما في ذلك الحوار واالتفاقات الثنائية بين توسيع نطاق المساعدة والتعاون التقنيي .٦٠
بلدان المنشأ وبلدان المقصد، من أجل تحسين ممارسات التوظيف وحماية حقوق المهاجرين، وتعزيز صكوك 

ن، وتوصية العمال المنزليي) ١٨٩رقم ( ٢٠١١منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة واتفاقية العمال المنزليين، 
  .المصاحبة لها) ٢٠١رقم ( ٢٠١١

تكثيف الجهود لتلبية احتياجات العمال المستضعفين، بمن فيهم المعوقون والبنات والصبيان الواقعون في  .٦١
شراك عمل األطفال وضحايا االتجار والعمل الجبري وأولئك المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية 

  .آن عمل ُيحرمون فيها من حقوقهم األساسيةالعاملون في أماوالشعوب األصلية وواإليدز 

  نشاط منظمة العمل الدولية  -ًا ثالث

  :في ضوء ما حدده االجتماع من األولويات السياسية المتبقية للعقد، سيقوم المكتب بما يلي .٦٢

  .هيئات المكونةدعمًا للاستعراض برامج أعماله   )أ(

بما فيها مصرف التنمية اآلسيوي واألمم المتحدة في تكثيف التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية،   )ب(
آسيا والمحيط الهادئ مع المشارآة الكاملة من جانب الشرآاء االجتماعيين لتعزيز العمالة الكاملة 

  .والمنتجة والعمل الالئق للجميع

 

، )الزراعة(، اتفاقية تفتيش العمل )١٢٢رقم ( ١٩٦٤، اتفاقية سياسة العمالة، )٨١رقم ( ١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل،    ١
  ).١٤٤رقم ( ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(، اتفاقية المشاورات الثالثية )١٢٩رقم ( ١٩٦٩
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واالضطالع  اتتطوير جهود التعاون مع المنظمات الوطنية واإلقليمية ذات الصلة لتعزيز اتساق السياس  )ج(
  .األولويات المحددة أعالهبالنشاط المعني ب النهوضببحوث مشترآة من أجل 

رصد التقدم المحرز وتقديم المشورة والتقارير بشأنه عند تطبيق األولويات والمبادرات المشار إليها   )د(
  .إلقليمي الرابع عشرااالجتماع  قررهاأعاله، وتلك التي 

مداوالت  تنوير العمل الالئق من أجل في تحقيق والمبادرات المشار إليها أعالهتقييم فعالية األولويات   )ه(
  .سيا والمحيط الهادئآلالسادس عشر اإلقليمي االجتماع 

أن يوعز إلى المكتب أن يقوم، حسب مقتضى  إلى باإلضافة إلى ذلك، ندعو مجلس إدارة مكتب العمل الدولي .٦٣
في تنفيذ عقد آسيا والمحيط فيما تبذله من جهود ئات المكونة الثالثية هيللالحال وعند الطلب، بتقديم المساعدة 

 .الهادئ للعمل الالئق

 


