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 إعالمية مذكرة|  لثانيةا مواضيعيةال العامة الجلسة

 الالئق العملو الرسميالطابع  إلى االنتقال لدعم المؤسسي اإلطار

الرئيسية النقاط
 

 العمل سوق في كبيرة اضطرابات حدوث إلى األخرى واألزمات الوباء أدى  .

  التعافي تعزيز  لى لياقةو إنتاجية أكثر  ملو نح التحوالت د م يساااااااا د

  يةالدول العمل لمنظمة المئوية الذكرى إ الن في المحددة باألولويات والوفاء

 نم اإلنسان محوره تعاف أجل من للعمل العالمي والنداء العمل مستقبلبشان 

 .مرنو مستدام، شامل 19-كوفيد أزمة

 فترة  خاللنقاط ضاااااعم العمال والم ساااااساااااات  ير الرسااااامية  قد تفاقمتل

حة جائ ما ي دي. ال فاقم ال ك قةر طاخمتأثير تغير المناخ إلى ت طقس بال المتعل

والشاااااااركات في  ، مما ي ثر بشاااااااكل خال  لى العمالوالكوارث الطبيعية

 مرا  أ الرساامينهج متكامل إلضاافاء الطاب   يعد اتباع .الرساامياالقتصاااد  ير 

 مجتمعات مرنة. القتصادات شاملة واال كون التعافيلتحقيق  أساسيا  

  والمحيط الهادئ والدول  رافي لمنطقتي آسااااايا وتنوع في الساااااياق الديميوجد

العربية. يتطلب د م جمي  األشااخال في مراحل مختلفة من دورة الحياة في 

 .سسات وبرامج سوق  مل شاملة وقويةسياقات ديمو رافية مختلفة م 

 

 المهاجرون العمال قومي Fفي االقتصااادات أداء  لى الحفاظ في أساااسااي دور 

 تأثرا   كثرالفئات األ بين من كانوافقد  ذلك وم  المنطقتين، بلدان من العديد

  هجرة إلدارة القانونية واألطر الساااياساااات أطر تعزيز يجب. الجائحةخالل 

  نطاق وتوسااااي  األجور وحماية اإلسااااكان تحسااااين ذلك في بما العاملة، اليد

 .المهاجرين لعمالتطال ال االجتما ية الحماية

 في  رئيساااايا   ا  دور المعززة التوظيم وخدمات العمل سااااوق برامج سااااتلعب

 ما في ذلكضمان  مليات انتقال أفضل و ادلة لجمي  العمال والم سسات، ب

 .الرسميفي االقتصاد  ير 

 يش ساااابل لد م العمل سااااوق م سااااسااااات تعزيز خال بشااااكل المهم من  

  والكوارث النزا ات من المتضااررة البلدان في انتقالهم مليات و األشااخال

 بشااااأن الدولية العمل منظمة  ن الصااااادرة 205 التوصااااية توفر. الطبيعية

  يرلتيساا إطارا التكيم  لى والقدرة السااالم أجل من الالئق والعمل توظيمال

 ي بالتعاف التعجيلو المساااااتقبل في أزمات حدوث من و الساااااالم إلى االنتقال

 .التكيم  لى القدرة وبناء
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 خلفية

 

 التعافي أجل من العمل سوق في التحوالت دعم .1

 والمرن الشامل

  خرىاأل واألزماتالجائحة  بسبب العمل سوق في االضطرابات من المرن التعافي يتطلب

 األوقاات خالل العيش وسااااااابال الناا  د م الطبيعياة والكوارث النزا اات  ن النااتجاة

 إلى باالنتقال المرتبطة التحديات تساااري  أو زيادة إلى 19-كوفيد أزمة أدت. المضاااطربة

طلب تت. الالئق العمل إلى واالنتقال للشااباب، بالنساابة خاصااة   منه، والخروج العمل سااوق

مواجهة هذه التحديات وضاا  سااياسااات لسااوق العمل والحماية االجتما ية يتم إدماجها في 

 .لسياسات االقتصاد الكلي والتنميةاألهداف األوس  نطاقا 

 منطقة ،2021-1991 ،حسب القطاع العام ةالرسميالعمالة  معدل. 1 الشكل 

 )%( الهادئ والمحيط آسيا

 

 

 ،2022 الهادئ والمحيط آسيا في االجتما ية والتوقعات التوظيم الدولية، العمل منظمة: المصدر

2022. 
 

 االنتقالية للعملياتالتحديات المتنوعة  .2

 بين لنا ا وانتقال( القطا ات أو / و المهن بين التنقل)االنتقاالت انتقاالت الوظيفة  تشاامل

 م ال يدخلون الذين الشااباب األخيرة الفئة تشاامل(. والخروج الدخول) العمل سااوق وضاا 

 أشااااكالإضااااافة إلى  التقا د، مرحلة يدخلون الذين ساااانا   األكبر العمال مرة، ألول العمل

  ألكبرا أو سنا   األصغر األسرة أفراد تر ين اللواتي النساء مثل الم قت تسربال من أخرى

ومن األشاااكال الهامة . النزا ات أو الطبيعية الكوارث من المتضاااررين واألشاااخال سااانا  

م  اإل الن المئوي لمنظمة العمل الدولية بشأن  يا  تماشاألخرى لالنتقال التي يتعين إدارتها 

 ، و ملياتالرسااااميإلى االقتصاااااد  الرسااااميمسااااتقبل العمل االنتقال من االقتصاااااد  ير ا

 رافي معين، وهجرة اليد العاملة، و مليات واالنتقال إلى ساااااااوق العمل في ساااااااياق ديم

 .االنتقال العادلة المتصلة بتغير المناخ

ذا لم إ ستمر باالنتشاروسي سائد الرسميالطابع غير  .3

مزيد من االلتزامات واإلجراءات المتعلقة ال يتم وضع

 بالسياسات 

 ي دي. الجائحة خالل الرساامية  ير والشااركات الرسااميين  ير العمال ضااعم ازداد قدل

 بشاااكل روي ث الطبيعية والكوارث بالطقس المتعلقة األخطار تفاقم إلى المناخ تغير أيضاااا  

 .الرسمي  ير االقتصاد في والم سسات العمال  لى خال

 السااااكان من تقريبا   المئة في 70  لى ت ثر الرساااامية  يرتوظيفات ال كانت األزمة، قبل

 لحصول  لىا إلى العاملين السكان من الكبيرة الشريحة هذه تفتقر. المنطقتين في العاملين

 م ساااساااية قنوات وجود  دم بسااابب االجتما ية والحماية الطوارئ حاالت في المساااا دة

  ير  الطاب من الحد في الوقت مرور م  اإليجابي التغير كان. الد م لتقديم تحديدها يسهل

  العمل يزال ال حيث السااوقية، والخدمات الزرا ة قطا ي في ساايما وال ،محدودا   الرساامي

 .يتركز المهارات المتدني ،اإلنتاجية المنخفض

فقد حان الوقت اآلن للنظر  اإلنساااان، محوره تعاف   تحقيق إلى جاهدة البلدان تساااعى بينما

لقدرة امو الشامل في األجل الطويل ولبناء با تباره استثمارا للن إضفاء الطاب  الرسمي في

 اساايالجن لى مواجهة األزمات في المسااتقبل. يضاا  النهج المتكامل والمسااتجيب للمنظور 

، الذي تسترشد به توصية منظمة العمل الدولية رقم والشامل إزاء إضفاء الطاب  الرسمي

بشاااأن االنتقال من االقتصااااد  ير الرسااامي إلى االقتصااااد الرسااامي، أهداف إضااافاء  204

مو ة واسااااعة من مجاالت السااااياسااااة العامة، بما في ذلك تلك الطاب  الرساااامي ضاااامن مج

المتصااااااالة بنمو الوظائم، والحماية االجتما ية، واألطر التنظيمية، وتنمية المشااااااااري ، 

 وتنمية المهارات، واالمتثال واإلنفاذ.

 الفعال االستهداف على الديموغرافية العواملتؤثر  .4

  العمل سوق لسياسات

 ال. ربيةالع والدول الهادئ والمحيط آسيا منطقتي  بر  رافيوالديم السياق في تنوع يوجد

سيا -في حين أن االقتصادات األخرى  فتية، االقتصادات بعض تزال  وخاصة في شرق آ

 خالل من األ مار جمي  من النا  د م يتطلب. أصاابحت قديمة قد –وجنوب شاارق آساايا 

  العمل وقس م سسات في كافية استثمارات توظيم العملية حياتهم في المتعددة التحوالت
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 .االجتما ية الحماية ونظم

 ناسااابمت  ير بشاااكل والنسااااء الشاااباب تأثر فقد ،الديمو رافي  الساااياق  ن النظر بغض

 فرل فقدان العمل، سااوق في التحوالت تعطل والتدريب، التعليم لتعط خالل من بالوباء

 في حاد لبشك العمالة والتعليم والتدريبخارج دائرة  الشباب نسبة ارتفعت. والدخل العمل

 يف الثلث من وأكثر الهادئ والمحيط آساايا شااباب رب  من أكثر  لى أثر مما ،2020  ام

 من زمة،األ من بالتعافي للتعجيل. للشابات واضح بشكل أ لى معدالت م  العربية، الدول

 فعالة رامجوب بسياسات األخرى الضعيفة السكانية والفئات والنساء الشباب استهداف المهم

 .التعافي  ملية في الركب  ن يتخلفوا ال حتى العمل لسوق

 التحوالت عن طريق هجرة اليد العاملة .5

  الهادئ والمحيط آسااايا منطقتي في مهاجر  امل مليون 48 حوالي جدو   ،2019  ام في

 أداء  لى الحفاظ في أسااااااااسااااااايا   ا  دور المهاجرون العمال لعب بينما. العربية والدول

  المساااتقبل، في. 19-كوفيد جائحة خالل ضاااعف ا األكثر الفئات بين من كانوا االقتصاااادات،

  أطر وداخل الم ساااساااي المساااتوى  لى الهيكلية الضاااعم أوجه معالجة إلى حاجة توجد

 لىإ الحاجة تد و. حماية دونب المهاجرين العمال تترك التي القانونية واألطر السااياسااات

 اقنط وتوسي  المهاجرين، العمال أجور وحماية السكن لتحسين ضروريال االهتمام إيالء

 .تحرشوال العنم، االستغالل من الحماية تعزيزو االجتما ية، الحماية

 خلودا اإلقليمي المساااتوى  لى المهاجرين العمال تنقل تعزيز األخرى األولويات تشااامل

  العمال صوت تعزيز بها؛ واال تراف المهارات تنمية خالل من ذلك في بما العمل، سوق

  تشاااجي العادل؛ التوظيم ضااامان ؛اال تراف القانوني بالعمل المنزلي كعمل المهاجرين؛

  إلقليميا، الثنائي التعاون تعزيز للعائدين؛ المستدام واالقتصادي االجتما ي اإلدماج إ ادة

 .والدولي

 من اإلناث وحصة العاملين السكان من المهاجرين العمال حصة. 2 الشكل 

 (٪) المتاحة البلدان ،2019 المهاجرين، العمال

 

 المهاجرين العمال من اإلناث حصة■ 

 توظيمال في المهاجرين العمال حصة■ 
 نوع اإلجتما يال حسبتوظيم ال ،إحصاءات منظمة العمل الدولية الدولية، العمل منظمة: المصدر

 .والجنسية والعمر

 القارة حسب الطبيعية الكوارث من المتضررين السكان نسبة. 3 الشكل )%( 

 

 ■2021  ■2001-20  

 .العربية الدول آسيا قارة تشمل: مالحظة

 .2022 ،2021 الكوارث  دد الكوارث، أوبئة بعلم المتعلقة البحوث مركز: المصدر

 

 األهداف والمحددة االستباقية العمل سوق برامج .6

 اإلنسان محوره تعاف   لتحقيق

 في ذلك في بما والم ساااساااات، للعمال و ادلة أفضااال انتقال  مليات حدوث ضااامانبغية 

 عزيزوت العمل لسوق األهداف ومحددة استباقية برامج وض  يلزم الرسمي،  ير االقتصاد

  لى شاج وت بالتعافي تعجل أن الجنساانية والتحويلية الشااملة للن ه ج يمكن. العمالة خدمات

 .العمل سوق في الالئق العمل إلى انتقالهم في  قبات يواجهون من مشاركة

  ن الناجمة األزمات ساااياق في األهمية بالغ أمر العمل ساااوق في التحوالت د م أن كما

 بشااأن 205 رقم الدولية العمل منظمة بتوصااية سااترشاااداة. واالطبيعي والكوارث النزا ات

 وضااا  الضاااروري من الصااامود،  لى والقدرة الساااالم أجل من الالئق والعمل توظيمال

 تعطي – االجتما ي الحوار خالل من تصااااا  – الجوانب ومتعددة متكاملة اسااااتراتيجية

 تعزيز ،والعمالة الفورية االجتما ية الحماية خالل من والدخل العيش سبل لتثبيت األولوية

 ةالتنمي نحو توجها أكثر نهج اتباع يلزم الغاية، لهذه تحقيقا. الحقوق وصاااااون المهارات

  العامة، النظم تعزيز في والتنمية السالم ومجال اإلنساني المجال في الفا لة الجهات يشرك

 .الالئق العمل  لى والحصول األساسية، االجتما ية الخدمات توفير
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الجلسة أهداف

 

 

 ياآساا منطقتي في القائمة الم سااسااية األطر حول المناقشااات تسااهيل إلى الجلسااة تهدف 

-دكوفي أزمة خالل العمل سااوق في التحوالت تد م التي العربية والدول الهادئ والمحيط

 سوق وم سسات القانونية األطر في ستنظر. اإلنسان محوره تعاف   أجل من وبعدها 19

 بمن العمال، تنقل (2 الرسااامية،توظيفات ال إلى االنتقال  مليات (1 لد م الالزمة العمل

  لى والم ساااساااات العمال قدرة (3 والمحليات، القطا ات  بر ن،يالمهاجر العمال فيهم

ستهداف (4 األزمات، وحاالت المناخ تغير خالل من التكيم  خالل من الضعيفة الفئات ا

 .الحياة مراحل جمي  في العمل سوق إلى الناجحة االنتقال  مليات

 :التالية المواضي  بعض التحديد وجه  لى الدورة ستغطي

  يف والوحدات العمال ضعم نقاط معالجة م  الرسمي االقتصاد إلى االنتقال تسري 

 ما ياإلجت للنوع ومسااتجيبة متكاملة اسااتراتيجية خالل من الرساامي  ير االقتصاااد

 .ولماذا يصلح ال وما يصلح ما  لى أدلة  لى بناء   وشاملة،

 االتجاااهااات تطرحهااا التي المتنو ااة التحااديااات لمواجهااة الالزمااة االساااااااتثمااارات 

من و األ مار جمي  من األشااااخال د م من أجل العمل؛ سااااوق فية الديمو رافي

  لعملإلى ا العمل سااوقفي  انتقالهم في والشاايخوخة الشااباب مجتمعات في الجنسااين

 النساااء ذلك في بما الضااعيفة الفئات  لى خال بشااكل التركيز م  والالئق، المنتج

 لر ايةا ومساا وليات العمل بسااوق االرتباط بين التوازن تحقيق إلى يسااعين اللواتي

 .األجر المدفو ة  ير

 الطاب  إضااااااافاء لتساااااااهيل الرقمية اإلدارية واإلجراءات التجارية األنظمة تعزيز 

  الصاااااغيرة الم ساااااساااااات داخل اإلنتاجية نموو التجارية، األ مال  لى الرسااااامي

في إطار السااياسااات الصاانا ية  وذلك أيضااا   الئقة،  مل فرل وخلق والمتوسااطة،

 .الوطنية واالتفاقات التجارية الجديدة

 بما في ذلك خدمات  العمل، سااااوق في التحوالت لد م العامة الخدمات تقديم تعزيز

للمنظور الجنساااني والشاااملة للجمي  والمعلومات  العمالة المعززة رقميا والمسااتجيبة

 .الجيدة  ن سوق العمل

   الساياساات والم ساساات التي تد م تنقل العمال، وال سايما األشاخال األكثر تهميشاا

مثل النساء والشباب واألشخال ذوي اإل اقة واألقليات اإلثنية والعمال المهاجرين، 

المرجح أن تساااااااتمر في النمو خالل فترة إلى قطا ات أو مهن آخذة في النمو ومن 

 .التعافي

  ثمة حاجة إلى ساياساات وم ساساات لتحساين تنظيم هجرة اليد العاملة وحماية العمال

 .ن الثنائي أو اإلقليمي أو الدوليالمهاجرين، بما في ذلك من خالل التعاو

 في د م تحوالت العمااال ووحاادات  األطراف ثالثيااةالشاااااااركاااء االجتمااا يين و دور

.ة مدرة للدخل في االقتصاد الرسمياأل مال نحو فرل أكثر إنتاجي

 

 

 

 نقاط محتملة للمناقشة

 

 

 ما هي األطر القانونية وم ساااساااات ساااوق العمل والحوافز الالزمة لد م التحوالت .1

 النسااابة للفئات الضاااعيفةالناجحة في ساااوق العمل طوال دورة الحياة، بما في ذلك ب

 ؟من السكان

كيم يمكن تعزيز إدارة هجرة الياااد العااااملاااة، بماااا في ذلاااك من خالل الحوار  .2

لدولية، لتعويض الطلب  لى اليد العاملة م   االجتما ي والشاااااااراكات المحلية وا

 ؟رينحماية الكافية للعمال المهاجضمان ال

تدامة  لى أهمية  .3 ي كد إطار  مل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسااااااا

ى رالنتائج المشاااتركة بين الجهات الفا لة اإلنساااانية واإلنمائية والساااالم. كيم سااات

 ؟نفسك منخرط ا في هذه العملية

طاب   .4 فاء ال قدم في إضااااااا ما هي الفرل التي يمكن أن تتيحها الرقمنة لتيساااااااير الت

 ؟لى الم سسات  ير الرسمية والعمالالرسمي  

  بين خاصاااااة   األ مال يادةر ثقافةيمّكن إيكولوجي  نظام وضااااا  د م يمكننا كيم .5

 الرسمي؟ االقتصاد في والنساء الشباب

 بيئةئة تهيوالمشاااااري   بين المرونة لد م به القيام يجب الذي ما التعافي، فترة في .6

المشاااااري  المتناهية الصااااغر والصااااغيرة  ساااايما وال التطور، منالمشاااااري   تمكن

المشاااااري  المتناهية الصااااغر  من لكل المطلوب الد م هو ما ؟والمتوسااااطة الحجم

 قودهات التي تلك ذلك في بما الرسمية، و ير الرسمية والصغيرة والمتوسطة الحجم

 النساء؟

  إلى تحتاج التي المهمة التحوالت هي ما والعمال، العمل أصااحاب نظر وجهة من .7

  أصوات سماع لضمان إنشاؤها يمكن التي اآلليات هي ما التعافي؟ فترة خالل د م

  األدوار هي ما العادل؟ االنتقال سياسة صن  في وانعكاسها العمل صحابوأ العمال

التحوالت؟ هذه نجاح لضمان بها القيام والعمال العمل ألصحاب يمكن التي

 


