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  عدالة اجتماعية متجددة   -األول الجزء 
 من أجل انتعاش متمحور حول اإلنسان

 ة ـمقدم -1

الحكومات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في   َشمليجمع االجتماع اإلقليمي السابع عشر آلسيا والمحيط الهادئ   .1
جميع   شملدولة عضوا  ت  48  والمنطقة  اإلقليم   ضمحيويين ومتنوعين: آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية. وي  ومنطقة  إقليم

  تناول وسي 1.آسيا وجنوب آسيا ودول جزر المحيط الهادئ والدول العربيةمستويات الدخل، من شرق آسيا وجنوب شرق  
فسيشار    البحث يقصدهما معا  إذا كان    ماعلى حدة، بما في ذلك في جميع اإلشارات إلى اإلحصاءات، أ   منهما كال  هذا التقرير  

 آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية. إليهما بعبارة إقليم 

انقضت منذ انعقاد االجتماع اإلقليمي السادس عشر آلسيا والمحيط الهادئ في كانون األول/ ديسمبر   وفي السنوات الست التي .2
، انقلب العالم رأسا  على عقب جراء تفشي جائحة عالمية وحدوث أزمات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة. وبالنظر  2016
ألقاليم للعودة إلى مسارها الصحيح بعد تعرضها ألهم االنتكاسات  جميع ا  فيالمشقات  العمل تكابد  االقتصادات وأسواق    إلى أن  

ف الثانية،  العالمية  الحرب  األ  إن  منذ  والمحيط  يحادطبيعة  آلسيا  عشر  السابع  اإلقليمي  االجتماع  في  عقدها  المزمع  ث 
 فيروس كورونا حة  جائمسألة االنتعاش المتمحور حول اإلنسان للخروج من    أحاديث تعالج  إلى ال محالة  ستتحول   الهادئ
الحواجز الهيكلية القائمة وتوجيه   تذليلعلى وجه التحديد الطريقة التي تسعى البلدان من خاللها إلى  وستتناول  (؛  19-)كوفيد

 يكون شامال  ومستداما  وقادرا  على الصمود. نحو انتعاشاالنتعاش  
النداء العالمي من أجل    2021في حزيران/ يونيه    109هذا االجتماع األول منذ أن اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته    إن   .3

، يكون شامال  ومستداما  وقادرا   19-اتخاذ إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد
يشكل  أنه ي حالة التعبئة سعيا  نحو تحقيق االنتعاش المتمحور حول اإلنسان. كما للتفكير فسانحة فرصة لهو على الصمود، 

ة بشأن ماهية النُهج المحددة الالزمة على المستوى الوطني واإلقليمي ومتعدد األطراف شائكفرصة لطرح بعض األسئلة ال
 في عالم العمل، اآلن وفي المستقبل.نريد أن نكون لدعم االنتعاش والقدرة على الصمود والشمولية  ماللوصول إلى حيث

أمام    ينطوي على تحدياتلبلدان الممثلة في هذا االجتماع، وهو ما  في ا وهناك تنوع كبير في السياق االجتماعي واالقتصادي   .4
 منطقةوال  قدرتنا على الحديث عن العموميات المتعلقة باتجاهات سوق العمل وآفاقه في هذا التقرير. ويسود التنوع بين اإلقليم

وفي األقاليم الفرعية وبين مستويات الدخل والمناطق الجغرافية الوطنية والسياقات الديمغرافية، وكذلك بين الجنسين وبطرق  
القراء مدعوون إلى   تناول العموميات بشأن المواضيع المشتركة، فإن  ت أن  أخرى. وفي حين أنه من طبيعة التقارير اإلقليمية

الوطنية ومتعددة األطراف المناسبة    اتهج السياسم تجانس السياقات الوطنية عندما ينظرون إلى نُ أن يضعوا في اعتبارهم عد
 االنتعاش. في السعي إلى

يتعلق باآلثار    فيما  ،ات فيهماوبين االقتصاد   والمنطقة  وبغض النظر عن عدم التجانس القائم، هناك قاسم مشترك بين اإلقليم .5
التي الجائحة.  آشمنالالعمال و  عانى منها  القاسية  أن    آخر كذلك  قاسم مشترك  ويتمثلت واألسر بسبب  القصور    في  أوجه 

قد قيدت الحيز المتاح أمام تحقيق العمل الالئق والنمو الشامل، قبل الجائحة وأثناءها على    والمنطقة  الهيكلية داخل اإلقليم
تبقى معدالت البطالة منخفضة، لكن استحداث الوظائف السواء. وال تزال معدالت العمالة مرتفعة في معظم األقاليم الفرعية و

تعاني ، مما أدى إلى ارتفاع معدالت العمالة غير المنظمة وانتشار منشآت متوسطة وصغيرة وبالغة الصغر  أتباط  قدالمنظمة  
 2. تعثر وشيوع هجرة اليد العاملة واستمرار فقر العاملينلامن 

فقر أمام الالعمال    استضعاف. وال يزال  19-خالل أزمة كوفيد  هذه  العمل الالئقوقد تفاقمت مؤشرات مواطن العجز في   .6
الطبيعية يشكل  السياسية والكوارث  االقتصادية واألزمات  الصدمات  المنشآت لالضطراب والتفكك في مواجهة  وتعرض 

وضعف حماية   والمنطقة المعنيين  قليم. وتنبع أوجه الضعف هذه جزئيا  من غياب الحماية االجتماعية في اإلا  مر  ا  حقيقيا   واقع
ُحددت جميعا  باعتبارها مجاالت عمل ذات أولوية في إعالن بالي المعتمد   وكانت قدالعمالة وعدم كفاية الحوار االجتماعي،  

 
 بما في ذلك األرض الفلسطينية المحتلة.  1
 ؛ انظر أيضا :   ,2020Pacific Employment and Social Outlook 2020–AsiaILO ,انظر:   2

ILO, “Asia–Pacific Employment and Social Outlook 2022”, forthcoming. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@sro-bangkok/documents/publication/wcms_764084.pdf
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على    ادشديدة االعتمنماذج النمو اإلقليمي    ، ومما زاد الطين بلة 3. في االجتماع اإلقليمي السادس عشر آلسيا والمحيط الهادئ
 سالسل التوريد واإلمداد العالمية واالستثمارات الخارجية التي تؤدي إلى استفحال مخاطر الصدمات االقتصادية. 

واألزمة االقتصادية وتواجه أكثر فأكثر ضغوطا  إضافية ناجمة عن    19-وال تزال معظم البلدان تعاني من أثر جائحة كوفيد .7
ذلك عدوان االتحاد الروسي على أوكرانيا وأوجه انعدام اليقين البيئي. وفي هذا السياق النزاعات الجيوسياسية الناشئة، بما في  

التحديات   لدراسة  الهادئ فرصة  السابع عشر آلسيا والمحيط  اإلقليمي  يتيح االجتماع  العالمي،  انعدام االستقرار  من حالة 
  من شدة اآلثار في آن معا   تصادات لألزمات وتزيد  القائمة أصال  والتي طال أمدها في عالم العمل والتي تفاقم تعرض االق

 بالبحث  . وفي هذا السياق، يسعدني أن أقدم تقريرا  يتناولوالمنطقة على السواء  المنشآت والعمال في اإلقليم  على   الواقعة
ول اإلنسان ويركز االنتباه على ما هو مطلوب بهدف إرشاد نهج متمحور ح  19-األثر االقتصادي واالجتماعي لجائحة كوفيد

 إزاء االنتعاش. 
التي يمكن بها لمنظمة العمل الدولية أن تدعم على نحو أفضل العمال والمنشآت   الطريقةاالجتماع على مناقشة    نكبوسي .8

للتكيف مع التحديات والفرص الجديدة في عالم العمل وإحداث آثار بيئية واقتصادية    والمنطقة المعنيين  واألسر في اإلقليم
العمل الالئق   التي يقع  . وهو يوفر منتدى لتأكيد قيم العدالة االجتماعية، كما أنه سيقدم اإلرشادات بشأنهايجابيةواجتماعية إ

في صميمها والتي تعتبر جزءا  ال يتجزأ من الوالية الدستورية لمنظمة العمل الدولية ومبادئها التأسيسية. كما يفسح المجال  
إلى تلبية    يتوقاألولويات اإلقليمية لبرنامج طموح للعدالة االجتماعية    فيحدده القيم  تفعيل هذ  وضع اإلرشادات من أجلأمام  

 احتياجات تلك الفئات التي تواجه أهم جوانب العجز في العمل الالئق والعدالة االجتماعية. 
مئوية منظمة العمل الدولية  أن يستند برنامج العمل إلى التزاماتنا المشتركة، كما هي واردة في إعالن بالي وإعالن    ال بد منو .9

من أجل مستقبل العمل والنداء العالمي من أجل اتخاذ إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان وإعالن  
منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة. وال بد من أن يفسح المجال أيضا  أمام تحقيق برنامج 

الم لعام  التنمية  المستدامة  2030ستدامة  التنمية  المطرد والشامل والمستدام ت، " 8، ال سيما هدف  النمو االقتصادي  عزيز 
"، فضال  عن أهداف التنمية المستدامة األخرى ذات الصلة بتحقيق العمل  والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع

 4الالئق.
التطورات الرئيسية منذ االجتماع السابق؛ اإلجراءات المتخذة لتنفيذ إعالن بالي؛   :التقريرويستعرض الجزء المتبقي من   .10

المسائل المهمة التي تواجه الدول األعضاء حاليا ؛ المجاالت التي يمكن فيها للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية أن تُعد  
 ش المتمحور حول اإلنسان.تنشيط االنتعابهدف استجابات قائمة على الحوار االجتماعي 

 والعمل الالئق  19-أزمة كوفيد -2

 في العمالة وسوق العمل  19- آثار أزمة كوفيد 2-1

 19-تضرر النمو االقتصادي اإلقليمي جراء أزمة كوفيد 

محيط  . وشهد إقليم آسيا وال19-الدول العربية بشدة جراء جائحة كوفيدمنطقة  إقليم آسيا والمحيط الهادئ و  داتاقتصات  تضرر .11
وهو أشد انكماش يُسجل خالل ما يقرب من نصف قرن    - 2020في المائة في عام   1.3الهادئ نموا  اقتصاديا  سلبيا  بنسبة  

 5. من النمو السلبي منذ ستينات القرن الماضي  لها  (. ووفقا  لمصرف التنمية اآلسيوي، شهدت آسيا النامية أول فترة1)الجدول  
بكثير    دنى، ال يزال الناتج المحلي اإلجمالي اإلقليمي أ2021في المائة في عام    6.3ادي ليبلغ  وفي حين انتعش النمو االقتص

في المائة في عام   6.5-من مسار النمو الذي كان عليه قبل حدوث األزمة. وشهدت منطقة الدول العربية نموا  اقتصاديا  بلغ 
 .  2021م في المائة في عا 2.5، منتعشة فقط بنسبة متواضعة بلغت 2020

في    4.7-)  2020آسيا والمحيط الهادئ، واجه جنوب آسيا أقوى انكماش اقتصادي في عام  في  ومن بين األقاليم الفرعية   .12
  2020في المائة(. وإذا أخذنا في االعتبار عامي    7.8)  2021المائة(، كما شهد أقوى انتعاش في النمو االقتصادي في عام  

معاناة من الجائحة، حيث شهد انكماشا   أشد  كل اإلقليم الفرعي الذي عانت اقتصاداتهمعا ، فإن جنوب شرق آسيا يش 2021و

 
ها  من اإلقليم إلى  باعتباره نداء موج  2016كانون األول/ ديسمبر    9في االجتماع اإلقليمي السادس عشر آلسيا والمحيط الهادئ في    إعالن بالياعتُمد    3

االجتماعية    الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو الشامل والعدالة
 والعمل الالئق. 

 .2021، األمم المتحدة، خطتنا المشتركة: تقرير األمين العام من المتوقع أيضا  تحقيق التوافق مع:    4
  ,September 2020Wellness in Worrying TimesAsian Development Outlook 2020 Update: ADB ,انظر:   5

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_537473.pdf
https://www.un.org/ar/content/common-agenda-report/assets/pdf/common-agenda-ar.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/635666/ado2020-update.pdf
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بكثير من المعدالت   ظل أدنىفي المائة(    2.9)   2021في المائة( ومعدل نمو اقتصادي في عام    3.5-)  2020كبيرا  في عام  
، ويعزى ذلك  2020في المائة في عام    2.3-سبة  المسجلة قبل الجائحة. وشهدت جزر المحيط الهادئ نموا  اقتصاديا  سلبيا  بن

إلى حد كبير إلى أستراليا ونيوزيلندا، ولكنه يعكس أيضا  اقتصادات البلدان الجزرية الصغرى التي يعتمد ناتجها المحلي 
ى نحو هامشي اإلجمالي اعتمادا  قويا  على السياحة. وكان شرق آسيا اإلقليم الفرعي الوحيد الذي استمر اقتصاده في النمو عل

في    6.7أيضا  )  2021في المائة(، حيث سجل نموا  اقتصاديا  قويا  نسبيا  في عام    0.7)  2020في عام    حتى  على األقل
 المائة(.

وطوال فترة الجائحة، واجهت الحكومات تحديا  مزدوجا  في استجاباتها: )أ( احتواء انتشار الفيروس من خالل فرض قيود   .13
ك إغالق الحدود وأماكن العمل؛ )ب( االستجابة لالضطرابات االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن  على التنقل، بما في ذل

ذلك والتي أثرت سلبا  في قطاعات األعمال وسبل العيش ورفاه العمال، نساء  ورجاال ، وأسرهم. وشكلت عمليات اإلغالق 
ال سيما خالل األشهر األولى من الجائحة، عبئا  كبيرا  على  الوطنية وإغالق الحدود الدولية التي فرضها العديد من البلدان،  

دفعت االقتصاد اآلسيوي إلى أن  كانت قد طلب المستهلكين المحليين واألجانب واالستثمار والسياحة، وهي جميعها عناصر 
حددة والخاصة بكل قطاع التدابير األكثر استهدافا  لمناطق جغرافية م ولئن كانتيحتل المرتبة األولى في السنوات األخيرة. 

سارية في العديد من البلدان، مع ما يترتب على   ال تزال القيود المفروضة على السفر  فإن  ، تدريجيا   هي المعيارقد أصبحت 
 ذلك من آثار سلبية في االقتصاد. 

  العالمي واإلقليمي واإلقليمي الفرعي، على الصعيد النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي : 1الجدول 
 )النسب المئوية(وفترات مختارة  2022إلى عام  2018من عام  

 - 2012 اإلقليم
2015 

2016 - 
2019 

2020 - 
2021 

2018 2019 2020 2021 2022 
 )المتوقع(

 3.6 6.1 3.1- 2.9 3.6 1.5 3.4 3.5 العالم 

 4.8 6.3 1.3- 4.1 5.1 2.5 5.1 5.3 آسيا والمحيط الهادئ 

 3.9 6.7 0.7 4.4 5.1 3.7 5.0 5.5 شرق آسيا 

 5.1 2.9 3.5- 4.6 5.2 0.3- 5.1 5.1 جنوب شرق آسيا 

 3.9 4.6 2.3- 2.1 2.8 1.1 2.6 2.9 جزر المحيط الهادئ 

 7.1 7.8 4.7- 3.0 5.2 1.5 5.7 5.6 جنوب آسيا 

 6.3 2.5 6.5- 1.4 1.8 2.0- 1.4 3.3 الدول العربية 

 IMF, World Economic Outlook (April 2022) إلى باالستناد الدولية العمل  منظمة حسابات:  المصدر
 

تدابير اإلغالق    ، فإن  19-منطقة الدول العربية كانت تعاني فعال  من ظروف اقتصادية صعبة قبل أزمة كوفيد  وبالنظر إلى أن   .14
وتعطيل التجارة واالستثمارات األجنبية أدت إلى مضاعفة تلك اآلثار السلبية القائمة أصال . وتضررت القطاعات الرئيسية 

أساسي في االقتصادات التي تعتمد بشدة على السياحة والضيافة والخدمات.    الغنية بالوظائف تضررا  شديدا ، مما أثر على نحو
وظلت البلدان التي كانت في صراع لعدة سنوات تعاني من قلة أو انعدام الوسائل أو الموارد الالزمة للتصدي لتداعيات 

ال ، بما في ذلك المؤسسات العامة  األزمة على الصحة أو االقتصاد أو سوق العمل. وبشكل عام، تفاقمت التحديات القائمة أص
الضعيفة والحيز المالي المحدود، بسبب الجائحة مما أدى إلى تراجع توقعات االقتصاد والنمو في منطقة الدول العربية، 

 باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي. 
عام   .15 منتصف  من  )اعتبارا   الحالي  العالمي  االقتصادي  المناخ  االستقرار   بانعدام 6( 2022ويتسم  وانعدام  المستمر  اليقين 

 مترافقة   وتتفاوت وتيرة االنتعاش،  .في التضخم وارتفاع األسعار في بعض القطاعات  المساهمةاإلنتاج    اختناقاتالمتواصل و
ومن  ا ، مدفوعة جزئيا  على األقل أيضا  بمعدالت التلقيح المتباينة.  تقدممع اتساع الفجوات بين االقتصادات األكثر واألقل  
  3.6  أن يبلغ ، وهو ما يتجاوز النمو المتوقع  2022في المائة في عام    4.8المتوقع أن ينمو إقليم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة  

 . 2022في المائة في عام  6.3في المائة بالنسبة إلى العالم. ويُتوقع أن يبلغ النمو االقتصادي في الدول العربية 

 
  ,2022World Employment and Social Outlook: Trends 2022ILO ,انظر:   6

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_834081.pdf
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في معظم البلدان وإعادة فتح الحدود، استمرت األزمات القائمة أصال  وتكشفت أزمات   19-انحسار أزمة كوفيد بيد أنه رغم .16
عديد من البلدان أو المناطق. وتشمل هذه األزمات في الجديدة في األشهر األخيرة، مما أدى إلى تفاقم الظروف الهشة بالفعل  

الفلسطي )األرض  والنزاعات  وميانمار(  )أفغانستان  السياسية  واليمن(  التغيرات  السورية  العربية  والجمهورية  المحتلة  نية 
والكوارث الطبيعية )الفلبين( وأزمات الديون واألزمات المالية )لبنان وسري النكا(، مع ما يترتب على ذلك من آثار شديدة  

اإلمداد جديدة في سالسل التوريد و  ىوأدى العدوان الروسي على أوكرانيا إلى حدوث اضطرابات كبر 7.في سوق العمل
الدول منطقة  إلى إقليم آسيا والمحيط الهادئ و  يمتد  نطاق آثارها  بحيث أخذبالطاقة واألغذية فضال  عن ارتفاع التضخم،  

 العربية، مما أثر سلبا  في توقعات انتعاش سوق العمل.

 19-أزمة كوفيد  ، هي من ضحاياالدخل واألمن الوظيفي واستدامة المنشآتأمن ساعات العمل و

ما يقد ر بنسبة ب  2020لمرصد منظمة العمل الدولية، انخفض عدد ساعات العمل في إقليم آسيا والمحيط الهادئ في عام    وفقا   .17
مليون وظيفة بدوام كامل، على افتراض أن عدد ساعات العمل في    140.2في المائة )أي ما يعادل وقت عمل زهاء    7.9

،  2021وفي عام   8. (1)الشكل    2019لألزمة في الربع الرابع من عام    ساعة(، بالمقارنة مع الوضع السابق  48األسبوع هو  
مليون وظيفة بدوام كامل(. وفي الدول    65.1في المائة من جميع ساعات العمل )أي ما يعادل    3.6ُسجلت خسارة قدرها  

  2020امل( في عام  مليون وظيفة بدوام ك  4.6في المائة )  9.1  نسبة  ساعات العملفي  العربية، بلغت الخسارة المقدرة  
 . 2021مليون وظيفة بدوام كامل( في عام  2.8في المائة ) 5.4ونسبة 

  النسبة المئوية( 2019خسارة ساعات العمل مقارنة بالربع الرابع من عام  :1الشكل( 

 
عاما ؛ تشير القيم السلبية إلى اكتساب ساعات العمل مقارنة بالربع الرابع من    64و  15السكان الذين تتراوح أعمارهم بين    فئة ل  ة معدلأرقام  مالحظة:  

 متوسط التقديرات الفصلية؛ للحصول على تفاصيل منهجية، انظر:  2022؛ تمثل األرقام الخاصة بالربعين األولين من عام 2019عام 
ILO, “ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work – Ninth Edition”, May 2022 . 

 .ILOSTATالمصدر: منظمة العمل الدولية، التقديرات النموذجية الصادرة عن 

 
 انظر:  7

ILO, “Employment in Myanmar in 2021: A Rapid Assessment”, January 2022; ILO, “Employment Prospects in Afghanistan: A Rapid 
Impact Assessment”, January 2022 . 

 “ ,May 2022Ninth Edition –19 and the World of Work -ILO Monitor: COVIDILO ,”انظر:   8
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_845642.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-yangon/documents/publication/wcms_835900.pdf
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في جنوب آسيا   2020وبحسب األقاليم الفرعية في آسيا والمحيط الهادئ، ُسجلت أكبر خسارة في ساعات العمل في عام   .18
في    3.6في المائة( وجزر المحيط الهادئ )  4.2في المائة( وشرق آسيا )  7.4في المائة(، يليه جنوب شرق آسيا )  13)

الالحقة وآثار عمليات اإلغالق في تعرض   19-دما تسببت موجات جائحة كوفيد، عن2021المائة(. وتغير هذا النمط في عام  
في المائة(. وفي جزر    5.4في المائة(، يليه جنوب آسيا )  6.8جنوب شرق آسيا ألكبر خسارة في ساعات العمل في اإلقليم )

دون مستويات ما قبل   2021  في المائة(، ظلت ساعات العمل في عام  1.3في المائة( وشرق آسيا )  2.1المحيط الهادئ )
األزمة. وبالنسبة إلى منطقة الدول العربية، كانت الخسارة المسجلة في ساعات العمل أعلى في بلدان مجلس التعاون الخليجي  

في المائة، على التوالي(    8.3في المائة و  9.8)  2020منها في البلدان غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي في عام  
 في المائة، على التوالي( على السواء. 4.8في المائة و 6) 2021وعام 

ساعات العمل ظلت دون مستويات ما قبل األزمة على الصعيد   تشير التقديرات إلى أن  ،  2022وفي الربعين األولين من عام   .19
ي كليهما في النصف  الدول العربية، حيث بلغت خسارة ساعات العمل فمنطقة  العالمي وكذلك في إقليم آسيا والمحيط الهادئ و

 . 2019في المائة بالمقارنة مع مستوى نهاية عام   4.5ما يقدر بنسبة  2022األول من عام  
أقل بمقدار   2020في عام    مستخدموعلى مستوى البلدان أو المناطق، كان متوسط ساعات العمل األسبوعية لكل شخص   .20

ساعات أقل في األرض الفلسطينية المحتلة    4.2وليا وساعة أقل في منغ  2.9ساعة في جمهورية إيران اإلسالمية و  2.2
ساعات أقل في الفلبين وساعتين أقل في تايلند. ويعزى االنخفاض في ساعات العمل أثناء الجائحة في المقام األول    6.1و

في العمال ذوي    إلى البطالة الجزئية، لكنه تأثر أيضا  بتوقف العمل بساعات العمل اإلضافية، مع ما يترتب على ذلك من آثار
وانخفضت نسبة العمال   9. األجور المتدنية الذين غالبا  ما يعتمدون على مدفوعات عالوات الوقت اإلضافي كجزء من دخلهم

ساعة في أستراليا وإندونيسيا واليابان ومنغوليا واألرض الفلسطينية المحتلة والفلبين وجمهورية   49الذين يعملون ألكثر من  
 كوريا وتايلند وفيتنام. 

يجية رئيسية استرات  -استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للعمل خارج مباني صاحب العمل   -وشكل العمل عن بُعد   .21
واستبقاء العمال في  19-اعتمدها العديد من أصحاب العمل للحفاظ على استمرارية العمليات والحد من انتشار عدوى كوفيد

استمرارية   وأتاحتالقدرة على العمل عن بُعد أثناء الجائحة أدت إلى الحفاظ على ماليين الوظائف    وظائفهم. ومن المؤكد أن  
في المائة من القوى العاملة في ماليزيا   40إلنتاجية. وفي بداية الجائحة، أشار أحد التقارير إلى أن  ا تنقطاع األعمال وحس  

وأشار تقرير آخر إلى أن   10. 19-والفلبين وجمهورية كوريا استخدمت العمل عن بُعد خالل الموجة األولى من جائحة كوفيد
عد بحلول نهاية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في عام  مليون عامل في الصين كانوا يعملون عن بُ   200ما يقرب من  

في المائة في أستراليا في    47وقرابة    2020في المائة في اليابان في أيار/ مايو    28وبلغ معدل العمل عن بُعد   11. 2020
 12. معدالت أعلى بالنسبة إلى النساء والعاملين ذوي المؤهالت األفضل لتبل سج  ، 2020عام 

التداعيات السلبية للعمل عن بُعد، بما في ذلك انطماس الحدود بين العمل والحياة الشخصية واحتمال العمل    وهناك بعض .22
في المائة من العاملين عن بُعد   52لساعات عمل مفرطة. وقد خلصت دراسة أجراها االتحاد الياباني لنقابات العمال إلى أن  

شواغل    تثيرترتيبات العمل عن بُعد    باتتا  قبل األزمة. باإلضافة إلى ذلك،  أفادوا بأنهم يعملون لساعات أطول مما كان معتاد
جديدة بشأن السالمة والصحة المهنيتين لضمان بيئات عمل آمنة وصحية فيما يتعلق ال بالرفاه الجسدي فحسب، بل بالرفاه  

ي محاولة إدارة تعليم أطفالهم في المنزل  كما واجه العديد من العمال، ومعظمهم من النساء، تحديات جديدة ف 13. أيضا    يذهنال
 أثناء أداء مسؤولياتهم المهنية.

وأعرب العمال في إقليم آسيا والمحيط الهادئ من خالل استطالعات مختلفة عن تقديرهم لمرونة العمل عن بُعد خالل فترة  .23
العمل وا إلى مكان  اليومي  االنتقال  المكتسب من خالل تجنب  الوقت  وهناك توقع واضح  14. لعودة منهالجائحة، ال سيما 
زيادة المرونة للعمل عن بُعد أو  ببضرورة تكييف ترتيبات العمل مع "الوضع الطبيعي الجديد" في بيئة ما بعد الجائحة،  

انحسار الجائحة لم يقلل بعد بشكل كبير من اإلعالن عن    ترتيبات عمل مختلطة. وقد بدأت تظهر بالفعل أدلة على أن    بوضع

 
يمكن للمرء أن يفترض، على سبيل المثال، أن بعض العاملين  و مستويين المهني والقطاعي؛  تخفي البيانات اإلجمالية االختالفات التي يمكن أن تظهر على ال  9

 . ا  كبير انخفاضا  خفضت ساعات عمل سائقي سيارات األجرة انفي المجال الطبي يمكن أن يكونوا قد عملوا لساعات أكثر أثناء الجائحة، في حين 
 “ ,June 2020The Straits Times”, Coronavirus: Asia Not Yet Ready to Work from HomeRaul Dancel 14 ,انظر:   10

 “ ,.March 2020DigitalMcKinsey ”, A Blueprint for Remote Working: Lessons from ChinaRaphael Bick et al 23 ,انظر:   11

  ,Pandemic: Trends and Prospects-Teleworking in the COVIDOECD 202119 ,انظر:   12
  ,2021Healthy and Safe Telework: Technical BriefWorld Health Organization (WHO) and ILO ,انظر:   13

 انظر على سبيل المثال،  14
“Majority of Surveyed Southeast Asia (SEA) Employees Prefer Not to Return to Pre-COVID-19 Ways of Working”, press release, 13 
July 2021 . 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/coronavirus-asia-not-yet-ready-to-work-from-home
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/a-blueprint-for-remote-working-lessons-from-china
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/teleworking-in-the-covid-19-pandemic-trends-and-prospects-72a416b6/
https://www.who.int/publications/i/item/9789240040977
https://www.ey.com/en_id/news/2021/07/majority-of-surveyed-southeast-asia-sea-employees-prefer-not-to-return1
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بُعد في اإلعالنات الجديدة عن الوظائف الشاغرة، مما يشير إلى أن زيادة انتشار العمل عن بُعد هو اتجاه قائم    العمل عن
 15. ارتمرسإلى االآيل و

في    مستخدمينالعمل عن بُعد أفاد بعض العمال فإنه ليس خيارا  بالنسبة إلى الجميع، بمن في ذلك العديد من ال  وفي حين أن   .24
أو    بدوام جزئيائن مثل خدمات اإلقامة والطعام والنقل والبيع بالتجزئة والعمال الذين يعملون  القطاعات التي تتفاعل مع الزب

يقل احتمال أن يعمل العاملون في المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر في وظائف  كذلك،  بموجب عقود مؤقتة.  
عادة ما يكونون أصغر سنا  وذوي    -والنتائج المترتبة على ذلك هو أن األشخاص في هذه الوظائف   16.عن بُعد  لألداءقابلة  

ضهم للفيروس، كما أنهم أكثر  تعر   كبرىمهنية  يواجهون مخاطر    -مؤهالت تعليمية أقل من العاملين في القطاعات األخرى  
 تضررا  من خسارة ساعات العمل بسبب الجائحة.  

  العمالة فيهخسارة ساعات العمل. وقد شهد إقليم آسيا والمحيط الهادئ انخفاضا  في نسبة في  كذلك، تسببت خسارة الوظائف .25
حدوث زيادة طفيفة فقط في عام    وُسجل،  2020و  2019في المائة بين عامي    55.3في المائة إلى    57.7إلى السكان من  

في المائة في عام    47.1في المائة. وفي الدول العربية، انخفضت هذه النسبة من    55.8، حيث بلغت هذه النسبة  2021
 . 2021، وبقيت عند هذا المستوى أيضا  في عام 2020في المائة في عام   45.7إلى  2019

الهادئ،   .26 إقليم آسيا والمحيط  العمالة بمقدار  وفي  بين عامي    58انخفضت  ، على الرغم من زيادة  2020و  2019مليونا  
بمقدار   العمل  في سن  السكان  عدد  بصفوف   37إجمالي  وظائفهم  فقدوا  الذين  العمال  والتحق  ديمغرافية.  مليونا  ألسباب 

ازداد    في حينمليونا ،    19ل بمقدار  عمالالقوى العاملة. وارتفع عدد العاطلين عن    خرجوا من صفوفعمل أو  الالعاطلين عن  
تحليل أثر األزمة في البطالة وحدها    مليونا ، مما يعزز الرسالة القائلة بأن    76عدد األشخاص غير النشطين اقتصاديا  بمقدار  

بزهاء   17. أمر مضلل العمالة  تراجعت  العربية،  الدول  إلى  النمو 2020و  2019بين عامي    340  000وبالنسبة  ، رغم 
عدد األشخاص خارج    البطالة، إذ ازداد  أكثر من  انعدام النشاط االقتصاديمليونا ، في حين زاد    2.6ني البالغ قرابة  السكا

 . 780  000عمل بمقدار المليون مقابل زيادة في عدد العاطلين عن  2.2القوى العاملة بمقدار  
ات مرصد منظمة العمل الدولية أن دخل العمل واقترنت خسارة ساعات العمل بخسائر كبيرة في دخل العمل. وأفادت تقدير .27

، بالمقارنة مع مستوى ما قبل الجائحة في الربع  2020في المائة في إقليم آسيا والمحيط الهادئ في عام    3انخفض بنسبة  
قد  دخل العمل    في المائة في الدول العربية. وتشير التقديرات إلى أن    4.7بينما انخفض بنسبة   18، 2019الرابع من عام  

في    4.2ه بنسبة  انكماشفي المائة، على الرغم من    2.6، حيث نما بنسبة  2021انتعش في آسيا والمحيط الهادئ في عام  
 المائة في الدول العربية. 

عقود في إقليم آسيا   على مدى  وازداد الفقر بشكل عام، فضال  عن فقر العاملين، للمرة األولى بعد أن اتجه نحو االنخفاض .28
دئ وكذلك في الدول العربية. وفي غياب الدعم المؤسسي الفعال، اعتمدت األسر على ادخارات محدودة لتلبية والمحيط الها

النساء  من  العاملين  عدد  ارتفع  الدولية،  العمل  منظمة  لتقديرات  ووفقا   االستدانة.  إلى  اضطرت  أو  األساسية  االحتياجات 
مليون شخص في آسيا والمحيط    2.1را  أمريكيا  في اليوم( بمقدار  دوال  1.90والرجال الذين يعيشون في فقر مدقع )أقل من  

عام   في  اإلجمالي  2020الهادئ  العدد  أصبح  بحيث   ،64.5  ( عدد    3.5مليونا   وارتفع  العمالة(.  إجمالي  من  المائة  في 
ماليين    3.7( بمقدار  دوالرا  أمريكيا  في اليوم  3.20الذين يعيشون في فقر مدقع أو متوسط )أقل من    المستخدمين  األشخاص

كما أدت األزمة إلى زيادة كبيرة في فقر   19. 19-في المائة من إجمالي العمالة( نتيجة ألزمة كوفيد  15.8مليونا  )  304ليبلغ  
  2020في عام  640  000زاد عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع زيادة كبيرة بمقدار  فقد  العاملين في الدول العربية؛  

في المائة من إجمالي العمالة(. كما ارتفع عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع أو    8.8ماليين )  4.7ليبلغ ما مجموعه  

 
 انظر:  15

Pawel Adrjan et al., Will It Stay or Will It Go? Analysing Developments in Telework during COVID-19 Using Online Job Postings Data, OECD 
Productivity Working Papers, No. 30, 2021 . 

بلدا     20لوحيد من بين  أستراليا واليابان ونيوزيلندا هي البلدان الوحيدة في إقليم آسيا والمحيط الهادئ المدرجة في التحليل، في حين أن المكسيك هي البلد ا
 بلد ناٍم. انظر أيضا :  تنطبق عليه مواصفات مشموال  بالتحليل 

APEC, Managing the Long-Term Economic Effects of the Flexible Work Arrangements: APEC Practices and Recommendations, May 2021 . 
 انظر:  16

Mariya Brussevich, Era Dabla-Norris and Salma Khalid, Who Will Bear the Brunt of Lockdown Policies? Evidence from Tele-
Workability Measures across Countries, IMF Working Paper WP/20/88, 2020 . 

 “ ,Labour Market Slack and What It Means for Recovery-COVIDILO ,202119 ,”انظر:   17

 Ninth Edition” –19 and the World of Work -ILO, “ILO Monitor: COVIDنظر: ا  18
  ,World Employment and Social Outlook: Trends 2022ILOانظر:   19

https://doi.org/10.1787/aed3816e-en
https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2021/5/managing-the-long-term-economic-effects-of-the-flexible-work-arrangements/221_ec_managing-the-long-term-economic-effects-of-the-flexible-work-arrangements.pdf?sfvrsn=778c5d11_1
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/06/12/Who-will-Bear-the-Brunt-of-Lockdown-Policies-Evidence-from-Tele-workability-Measures-Across-49479
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/06/12/Who-will-Bear-the-Brunt-of-Lockdown-Policies-Evidence-from-Tele-workability-Measures-Across-49479
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_771915.pdf
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، فضال  عن  19-عمالة(، بسبب جائحة كوفيدفي المائة من إجمالي ال  15.8ماليين )  8.4ليبلغ    770  000متوسط بمقدار  
 النزاعات األهلية المستمرة.

وعانت المنشآت في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية من ضائقة شديدة خالل األزمة. وتوظف المنشآت  .29
ثل العاملون لحسابهم الخاص  المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر غالبية القوى العاملة في إقليم آسيا والمحيط الهادئ. ويم

في المائة من العمالة في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا   50موظفا  أكثر من    50والمنشآت التي ال يزيد عدد موظفيها على  
وقد تأثرت المنشآت المتوسطة والصغيرة   20. في المائة  90وجزر المحيط الهادئ. وفي جنوب آسيا، ترتفع هذه النسبة إلى  

ات نقدية محدودة، فضال  عن مستويات  يأقل واحتياط  أصوال    ألنها تملك على وجه االحتمالجه خاص،  وبالغة الصغر بو
إنتاجية أدنى. وفي كال اإلقليمين، تُمارس نسبة كبيرة من المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر نشاطها في االقتصاد 

المالي الحكومي وغيره من أنواع الدعم المالي الالزم الستمرارية غير المنظم الذي تفتقر فيه إلى إمكانية الوصول إلى الدعم  
 النشاط االقتصادي.   كساد سير األعمال في أوقات

وثمة دليل واضح على أن المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر كانت تعاني من وطأة األزمة، حيث كانت خسائر   .30
وفي جمهورية إيران اإلسالمية ومنغوليا وفيتنام، كانت   21.ت الصغرىفي المنشآ  حجما    ساعات العمل في معظم البلدان أكبر

في المائة    10.3مستخدمين، بنسبة    4و  1هي األكبر في المنشآت التي تضم ما بين    2020خسائر ساعات العمل في عام  
أو    ينمستخدم  5في المائة، على التوالي، وتجاوزت خسائر ساعات العمل في المنشآت التي تضم    4.7في المائة و  9.0و

مستخدما    49و  5أكثر. وفي األرض الفلسطينية المحتلة، كانت خسائر ساعات العمل أكبر في المنشآت التي تضم ما بين  
)من    وحدهافي المائة(. وفي تايلند    14.3مستخدمين )  4و   1في المائة(، تليها مباشرة المنشآت التي تضم ما بين    19.1)

مستخدمين    4و  1تتوافر بيانات بشأنها( كانت خسائر ساعات العمل في المنشآت التي تضم ما بين  بين البلدان أو المناطق التي  
 22.األخرىحجام األأقل بالمقارنة مع فئات 

األمر    عانتوفي حين   .31 المسجلة في عامي  المنشآت  فإن عدد حاالت اإلفالس  آسيا    2021و  2020ين،  اقتصادات  ضمن 
أستراليا وهونغ كونغ )الصين( واليابان ونيوزيلندا وجمهورية    -لتي تتوافر بيانات بشأنها  والمحيط الهادئ السبعة المتقدمة ا

وهذا   23. أو أدنى منه  2019كانت إما عند مستويات مماثلة للرقم المسجل في عام    -كوريا وسنغافورة وتايوان )الصين(  
 -، فيما يبدو على تحمل تبعات األنشطة الضائعة  يشير إلى أن المنشآت المسجلة في هذه االقتصادات المتقدمة كانت قادرة

بفضل أمور منها اإلعانات أو القروض أو غيرها من تدابير دعم المنشآت التي تقدمها الدولة. ومع ذلك، أفاد العديد من  
أن   اإلقليم  في  النامية  البلدان  من  للمنشآت  االستقصائية  بل  الدراسات  من  تقترب  كانت  المنشآت  من  كبيرة  نهاية  نسبا   وغ 

باإلضافة إلى ذلك، من المرجح أن تكون الشركات غير المنظمة في جميع  24. إلى مشاكل قادمة  مما يلمحاحتياطياتها النقدية،  
أبريل   نيسان/  بين  الدولي  التجارة  مركز  أجراها  استقصائية  دراسة  كشفت  وقد  أعلى.  إغالق  معدالت  شهدت  قد  البلدان 

بنسبة   أعلى  ،نحو اإلفالس  آخذة في دفعهاالمنشآت غير المنظمة أن الجائحة    أن تذكرأن احتمال    2020وحزيران/ يونيه  
 25.في المائة بالمقارنة مع المنشآت المنظمة 25

العاملون لحسابهم الخاص في معدالت   .32 المنشآت أو  الذي تعمل فيه  القطاع  الحالية وعملية    بقاءويؤثر  العمالة في األزمة 
(، شهدت العمالة في إقليم آسيا والمحيط الهادئ أكبر نسبة  2020إلى    2019االنتعاش. وفي السنة األولى من األزمة )من  

( في القطاع الذي يشمل العاملين لدى  2019في المائة من مستوى العمالة لعام    86في المائة أو    14-مئوية من الخسائر )
والسائقين  والحراس  المنزليين  العمال  تشمل  فئة  وهي  مستخدمين(،  أشخاصا   تضم  التي  الخاصة  )األسر  الخاصة  األسر 

المائة من مستوى العمالة    في   86)ظلت نسبته في حدود    2021(. ولم يشهد القطاع أي انتعاش في عام  2الخاصين )الجدول  
 (، على الرغم من أن العديد من القطاعات األخرى أظهرت درجة معينة من االنتعاش في ذلك العام.  2019لعام 

هي التعدين والتصنيع   ،وفي إقليم آسيا والمحيط الهادئ، كانت القطاعات األخرى التي عانت من خسائر فادحة في العمالة .33
تصاالت والفنون والترفيه. وفي منطقة الدول العربية، كانت القطاعات األكثر تضررا  من خسائر وتجارة الجملة والنقل واال

هي المرافق العامة والبناء وأنشطة خدمات اإلقامة وتقديم الطعام واالتصاالت واألنشطة العقارية ،  2020العمالة في عام  

 
 انظر:  20

ILO, Small Matters: Global Evidence on the Contribution to Employment by the Self-Employed, Micro-Enterprises and SMEs, 2019. 
  ,October 2021Eighth Edition –19 and the World of Work -ILO Monitor: COVIDILO ,انظر:   21
 قة لمنظمة العمل الدولية. حسابات منظمة العمل الدولية باالستناد إلى البيانات الصغرى المنس  22
 tradingeconomics.comالبيانات متاحة على موقع   23

   “August 2020The Wire”, 19-e to Recover from COVIDSurvey Says 57% SMEs Have No Cash Reserv 10 , :انظر على سبيل المثال  24
  ,2020Small BusinessThe Great Lockdown and Its Impact on  –19 -SME Competitiveness Outlook 2020: COVIDITC ,انظر:   25

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_723282.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_824092.pdf
https://tradingeconomics.com/
https://thewire.in/business/sme-covid-19-economy-india
https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf
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 26، 2020في المائة في عام    3بنسبة    من قوته العاملة  فعليا    فقد زاد  قطاع التصنيع في هذه المنطقة  أماوالفنون والترفيه.  
   .في إقليم آسيا والمحيط الهادئالضعيف على عكس أدائه  

  ( 100=2019) 2021و 2020مؤشر تغير العمالة حسب القطاع،  : 2الجدول 

 العربية  الدول   آسيا والمحيط الهادئ 

 2020 2021  2020 2021 

 97 98  98 98 الزراعة

 105 103  95 91 التعدين 

 100 103  99 97 التصنيع 

 100 97  106 96 المرافق العامة )الكهرباء، الغاز، إلخ(

 94 93  104 96 البناء 

 98 95  102 99 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات  

 99 97  97 94 تجارة الجملة )باستثناء المركبات ذات المحركات(

 102 100  101 99 تجارة التجزئة )باستثناء المركبات ذات المحركات( 

 98 96  94 94 النقل  

 100 97  105 100 التخزين 

 98 97  98 97 الُسعاةالطرود بواسطة أنشطة البريد ونقل 

 91 88  96 95 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 

 105 103  97 96 البث أنشطة النشر واألنشطة السمعية البصرية و

 94 94  94 94 االتصاالت 

 118 110  109 103 تكنولوجيا المعلومات وخدمات المعلومات األخرى 

 114 116  98 97 األنشطة المالية 

 93 86  101 97 األنشطة العقارية 

 100 99  99 97 خدمات قطاع األعمال األخرى 

 103 103  97 98 اإللزامي اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 

 100 103  97 97 التعليم 

 112 108  103 100 األنشطة في مجال الصحة والعمل االجتماعي

 98 93  95 94 مات األخرى خدالالفنون والترفيه والتسلية وأنشطة 

 ، غير منشور.2022منظمة العمل الدولية، تقديرات نموذجية عن العمالة حسب القطاع، حزيران/ يونيه  المصدر:  
 

االستهالك العالمي دون   إلى أنماطنظرا    2021وظل إنتاج السلع المصنعة منخفضا  في إقليم آسيا والمحيط الهادئ في عام   .34
سل التوريد واإلمداد. وكان لالنخفاض الحاد في االستهالك سال  اختناقات  استمراروإلى    المتوسط في بعض أرجاء العالم 

العالمي آثار سلبية في ماليين الوظائف في سالسل التوريد واإلمداد في مجال التصنيع، بما في ذلك الوظائف المتعلقة بإنتاج  
وال المحركاتالمالبس  ذات  كوفيد 27. مركبات  لمواجهة  الصينية  اإلغالق  سياسة  استمرار  نطاق    19-وأدى  توسيع  إلى 

، ال سيما في قطاعي اإللكترونيات والسيارات. ويمكن  2022االضطرابات في سالسل التوريد واإلمداد العالمية حتى عام  

 
، على وشك الصدور.  Pacific Employment and Social Outlook 2022”–ILO, “Asia، انظر: 19-لالطالع على األبعاد القطاعية آلثار جائحة كوفيد  26

التي يستمر فيها    شدةالعمل في القطاعات المحتومن خالل التركيز القوي على البيانات القطاعية، سيدعو إلى زيادة تركيز السياسة العامة على تحسين ظروف  
 على سبيل المثال في الزراعة وتجارة التجزئة والبناء.   -العمل في إقليم آسيا والمحيط الهادئ  تركز  

 “ ,June 2021”19, Vaccinations and Consumer Demand: How Jobs Are Affected through Global Supply Chains-COVIDILO , انظر:  27

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/briefingnote/wcms_806472.pdf
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دة في تكاليف الشحن إلى دفع التنويع داخل سالسل التوريد أن تؤدي أوجه انعدام اليقين المستمرة في الصين والزيادات الحا 
 . آسيا واإلمداد العالمية نحو الموردين غير الصينيين، بما في ذلك منشآت التصنيع في جنوب شرق آسيا وجنوب

  والمنطقة   قليمأهميتهما بالنسبة إلى العديد من البلدان في اإلإلى  إضافيان يستحقان مزيدا  من االهتمام نظرا     نوهناك قطاعا .35
في قطاع المالبس تعطال  شديدا  المالبس والسياحة. وقد تعطلت سالسل التوريد واإلمداد    تصنيعقيد االستعراض، وهما:  

بسبب انخفاض الطلب االستهالكي العالمي وتأخر استيراد المواد الخام، األمر الذي كان له أثر مدمر بالنسبة إلى بعض 
ماليين العمال، وخاصة على  على تصدير المالبس و  ها، وهي اقتصادات تعتمد بشدةشرقاقتصادات جنوب آسيا وجنوب  

وانخفضت العمالة في صناعة المنسوجات في إقليم آسيا والمحيط  28. العامالت منهم، الذين يكسبون رزقهم في هذا القطاع
بنسبة   المائة في عام    9الهادئ  بينما ظلت تسجل في عام  2020في  قبل   91نسبة    2021،  ما  المائة من مستويات  في 

 . 2020و  2019في المائة بين عامي  4الجائحة. وفي الدول العربية، نمت العمالة في هذا القطاع بنسبة  
، ال سيما في العديد والمنطقة  قطاع السياحة، بوصفه مصدرا  رئيسيا  لإليرادات والوظائف في العديد من البلدان في اإلقليم  أما .36

نقل التكاليف االقتصادية لألزمة. وال تزال    في  الناجم عن الجائحة عامال  مهما  آخر  فيشكل انهياره  من جزر المحيط الهادئ،
، إذ تعيد البلدان  بكثير  تعمل بأقل من طاقتها  مضطرة إلى أنقبيل الفنادق وشركات الطيران،    المنشآت في قطاع السياحة، من

  2020فتح حدودها رويدا  رويدا . وتراوح االنخفاض في متوسط ساعات العمل في القطاعات المرتبطة بالسياحة في عام  
 اعات العمل بالنسبة إلى العمال المرتبطين بالسياحةفي المائة في الفلبين. وبلغت خسائر س  38في المائة في فيتنام و  4بين  

 29.ما يوازي ضعفين إلى سبعة أضعاف منها بالنسبة إلى العمال غير المرتبطين بالسياحةأعلى ب
في بلدان مجلس التعاون الخليجي    19-وفيما يتعلق بمنطقة الدول العربية، من المهم أيضا  مالحظة األثر البالغ لجائحة كوفيد .37

ة للنفط. وقد أثر توقف النشاط االقتصادي في الطلب العالمي على النفط، مما أدى إلى انخفاض اإليرادات وزيادة  المصدر
الضغط على المالية العامة. وعادت مسألة التنويع باالبتعاد عن قطاع النفط واالتجاه نحو الصناعات ذات القيمة المضافة  

 رة النقاش السياسي في بلدان مجلس التعاون الخليجي.  صدا من جديد لتحتل ، العالية في القطاع الخاص

 زيادة انكشاف أوجه استضعاف بعض الفئات السكانية 

تؤثر األزمة بشدة بوجه خاص في بعض الفئات الفرعية من السكان، مثل المهاجرين والشباب والنساء والعاملين في االقتصاد   .38
األكثر   شرائحغير المنظم والمعوقين والشعوب األصلية. وسيتطلب االنتعاش المتمحور حول اإلنسان إيالء اهتمام متضافر لل

في كثير من األحيان من بين أول المسرحين. وعانى العديد    المهاجرون  ، كان19-وفيداستضعافا  في المجتمع. وخالل أزمة ك
ات نهاية الخدمة، وتفاقمت إعانخفض أجورهم وغيرها من المستحقات، من قبيل    أومن العمال المهاجرين من عدم دفع  

ه، كان المهاجرون مستبعدين أحيانا   وفي الوقت نفس 30ظروفهم بسبب قيود السفر، ال سيما في المراحل األولى من الجائحة. 
العمال المهاجرون في بعض الحاالت زيادة    وواجه 31ظم الحماية االجتماعية وتدابير الطوارئ التي اتخذتها الحكومات.من نُ 

الجماعية. باإلضافة إلى ذلك، أدت الجائحة إلى    والمساكن  التعرض لخطر اإلصابة بسبب تفشي الجائحة في أماكن اإلقامة
 32.ادة الوصمة وكراهية األجانب والتمييز، واتُهم المهاجرون باإلسهام في انتشار المرضزي

ت حاالت اإلصابة  انتشرفي منطقة الدول العربية تحديات معقدة، حيث    الالجئون وطالبو اللجوءوعلى غرار ذلك، واجه   .39
وفي بعض الحاالت، منعت  33.المساعدة اإلنسانية  تقييدت من  زادالمخيمات والمستوطنات المكتظة و  فيبسهولة    19-بكوفيد

في وضع   الموجودينالعديد من الالجئين    التشريعات الالجئين من الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية، في حين أن  
بت يتمتعون  ال  نظامي  غير  للوأإداري  الزمة  مالية  موارد  أو  الصحيةمين صحي  الخدمات  إلى  السكان   34.صول  وواجه 

 
 انظر:  28

ILO, “The Supply Chain Ripple Effect:; and ILO and IFC, “Better Work Jordan: COVID-19: Garment Worker Perspectives”, May 2020. 
 “ ,November 2021”Pacific Region–19 and Employment in the Tourism Sector in the Asia-COVIDILO ,انظر:   29

 انظر أيضا : ؛ 2021، : حماية أجور العمال المهاجرين في الدول العربية 19-جائحة كوفيدلدولي، ، انظر: مكتب العمل ا لالطالع على مزيد من المناقشة  30

ADBI, OECD ILO, Labor Migration in Asia: COVID-19 Impacts, Challenges, and Policy Responses, 2022. 
 انظر:  31

ILO, “Protecting Migrant Workers during the COVID-19 Pandemic: Recommendations for Policy-makers and Constituents”, 2020. 
 on Migrants and Refugees in the Arab Region: Technical Paper-Impact of COVIDCWA, UNHCR and ILO, ES 202019 ,انظر:   32
 انظر:  33

ILO, “Protecting the Rights at Work of Refugees and Other Forcibly Displaced Persons during the COVID-19 Pandemic”, 2020 . 
  ,UNHCR and ILOESCWAانظر:   34

https://betterwork.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-garment-worker-perspectives-Jordan.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_827495.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_803053.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_847008.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_764756.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_748485.pdf
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في كسب الرزق بسبب الجائحة وزيادة المخاطر على ظروف صحتهم وسالمتهم المهنيتين، مما    كبرىالالجئون مصاعب  
   أدى إلى عواقب وخيمة على الصحة العقلية والنفسية االجتماعية.

لظروف    الشبابوتأثر   .40 تعرضهم  بسبب  بالجائحة،  متناسب  غير  والدخل  بشكل  العمالة  وخسائر  والتدريب  التعليم  تعطل 
الخاصة   اقتصاديفي  والصعوبات  ركود  فترة  خالل  وظيفة  على  أعلى   35.العثور  الجائحة  أثناء  العمالة  خسائر  وكانت 

في المائة    8.3بنسبة    2020باستمرار في صفوف الشباب منها في صفوف البالغين. وفي حين انخفضت العمالة في عام  
بنسبة  في صفوف   انخفضت  فقد  الهادئ،  آسيا والمحيط  إقليم  الشباب في  البالغين   2.3العمال  فقط في صفوف  المائة  في 

في المائة في    5.5(. ولوحظ نمط مماثل في منطقة الدول العربية التي عانى فيها الشباب من خسائر العمالة بنسبة  2)الشكل  
الفارق في نمو العمالة بين العمال الشباب والعمال البالغين في عام    ، بينما ظلت عمالة البالغين ثابتة. واستمر2020عام  

2021  . 

  النسبة المئوية( ، حسب الفئة العمرية 2019التغيرات في العمالة مقارنة بعام  :2الشكل( 

  

ف  و، عاما   24و  15ف الشباب على أنهم األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين مالحظة: يُعر    عاما  وما فوق.  25البالغون على أنهم األشخاص في سن يعر 
 .ILOSTAT، باالستناد إلى 2021المصدر: منظمة العمل الدولية، التقديرات النموذجية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 

ين نتائج وتهدد بإفساد ما تحقق خالل سنوات من التقدم نحو تحس  المرأة  األزمة التي تواجههاب  المرتبطة  تحدياتالوتتعدد   .41
االقتصادات،   بعض  وفي  المساواة.  انعدام  أوجه  من  والحد  العمل  بعض   تتمثلسوق  في  مفرطا   تمثيال   العامالت  النساء 

التوزيع غير المتساوي    أدىالقطاعات التي تضررت بشدة من جراء األزمة، من قبيل التصنيع واإلقامة. باإلضافة إلى ذلك،  
ونتيجة  36.في النساء على نحو غير متناسب  ، إلى التأثيرلتزايد طلبات الرعاية غير مدفوعة األجر المتعلقة بإغالق المدارس

لذلك، عانت النساء عند بلوغ األزمة ذروتها من خسائر أعلى في العمالة بالمقارنة مع الرجال، سواء على الصعيد العالمي  
  2.9في المائة بالنسبة إلى النساء، مقابل    3.3، انخفضت العمالة بنسبة  2020يم آسيا والمحيط الهادئ. وفي عام  أو في إقل

في المائة مما كانت عليه قبل   1.9، ظلت عمالة اإلناث أدنى بنسبة  2021في المائة بالنسبة إلى الرجال. كما أنه في عام  
بالنسبة إلى عمالة الذكور. وفي منطقة الدول العربية، كانت عمالة اإلناث   في المائة  0.8الجائحة، مقارنة بانخفاض قدره  

أكثر تضررا  من عمالة الذكور في جميع البلدان تقريبا ، مما أدى إلى توسيع الفجوات القائمة أصال  بين الجنسين والمنتشرة  
ي المملكة العربية السعودية على المجاميع استحواذ النمو القوي لعمالة اإلناث ف  بيد أنه معبشكل خاص في هذه المنطقة.  

، بالمقارنة 2019منها في عام    2021في المائة في عام    3.4اإلقليمية، كانت عمالة اإلناث في الدول العربية أعلى بنسبة  
"إضفاء   وجاءت الزيادة في عمالة اإلناث في البلد نتيجة الستراتيجيات 37.في المائة في عمالة الذكور 1.5مع زيادة قدرها 

 الهادفة إلى االستعاضة عن العمال األجانب بالنساء في عدد من القطاعات والمهن. ، الطابع السعودي" 

 
  ,Youth Employment Crisis in Asia and the Pacific-Tackling the COVIDILO and ADB 19 ,2020انظر:   35

 “ ,June 2020”Fifth Edition –19 and the World of Work -ILO Monitor: COVIDILO ,انظر:   36
 بينما ظلت عمالة الذكور ثابتة مقارنة بالعام السابق.  في المائة،  23في المملكة العربية السعودية بنحو  2020نمت عمالة اإلناث في عام   37
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الجنس، موجود  ت ظاهرةوكان .42 نوع  أساس  على  والتحرش  العنف  ذلك  في  بما  العمل،  في  والتحرش   قبل جائحة  ةالعنف 
عددا  ال يحصى من الحاالت تظل مستترة   ر بالذكر أن  تسببت في زيادة حدوث هذا السلوك. وجدي  الجائحة  ، لكن19-كوفيد

قديمة )الوصم المرتبط بالعنف   و أجديدة )الحجر الصحي بسبب اإلغالق(    سواء كانت  أو غير مبلغ عنها بسبب عوامل مختلفة
ين في قطاع  والتحرش، ال سيما العنف القائم على نوع الجنس(. وقد أُبلغ عن العديد من حاالت العنف والتحرش ضد العامل

الصحة الموجودين في الخط األمامي. باإلضافة إلى ذلك، ومع تحول العديد من العمال إلى العمل عن بُعد، ازداد خطر  
بكوفيد المتصلة  اإلغالق  فترات  أدت  ذلك،  جانب  وإلى  اإلنترنت.  شبكة  على  والتحرش  للعنف  زيادة   19-التعرض  إلى 

وتتأثر   38.خاص يعانون من العنف المنزلي أو العنف الممارس من شريك حميممن جانب أش  التماسا  للمساعدة  المكالمات

 وتنفيذ النساء بشكل غير متناسب بالعنف القائم على نوع الجنس، سواء في العمل أو في المنزل. ويمكن أن يساعد تصديق  
هاء العنف والتحرش في عالم (، التي ترسي معايير عالمية جديدة تهدف إلى إن190)رقم    2019اتفاقية العنف والتحرش،  

الدول العربية، الدولة  منطقة  العمل، على معالجة هذه االتجاهات. ومع ذلك، تظل فيجي حاليا  في إقليم آسيا والمحيط الهادئ و
 الوحيدة التي صدقت على هذه االتفاقية.

في إقليم آسيا والمحيط الهادئ. وفي  في المائة( في االقتصاد غير المنظم 68ويعمل عامالن اثنان من بين كل ثالثة عمال ) .43
 العمال والمنشآت في االقتصاد غير المنظمفي المائة(. وعادة ما يقع  57منطقة الدول العربية، يقل هذا الرقم بنسبة طفيفة )
نامية لعب دورا  في عكس مسار التخفيف من حدة الفقر في البلدان ال  مماضحية إهمال تدابير االستجابة السياسية لألزمات،  

الدخل، انخفضت مداخيل   الدولية بأنه في غياب تدابير دعم  العمل  تقديرات منظمة  بداية األزمة. وتفيد  في اإلقليمين منذ 
وعانى العمال غير المنظمين من  39.في المائة في الشهر األول من األزمة  22العمال غير المنظمين في اإلقليمين بنسبة  

الفتقارهم إلى  ضعاف وواجهوا مخاطر جسيمة بشأن السالمة والصحة المهنيتين. ونتيجة  مستويات متزايدة من الفقر واالست
الكثير  سبل الحصول على  لم يكن أمام  المخاطرة بصحتهم من    ينالحماية االجتماعية والرعاية الصحية،  من خيار سوى 

 خالل االستمرار في العمل. 
ومع ذلك، فقد انكشفت أوجه االستضعاف التي يعانون منها   40. مصدرا  مهما  لإلنتاج في العديد من البلدان  المعوقونويشكل  .44

باإلضافة   19.41-بشدة خالل الجائحة. ومن المرجح أن يعاني المعوقون من ظروف صحية تزيد من خطر اإلصابة بكوفيد
،  المالئمةإلى ذلك، فقد كانوا عموما  أقل قدرة على ضمان التباعد الجسدي وواجهوا حواجز في الوصول إلى المعلومات  
 42.وفي كثير من الحاالت عانوا من تفاقم عزلتهم االجتماعية القائمة أصال  وتعرضهم على نحو أكبر للعنف والتحرش

ا  .45 األدلة  ونيبالوعلى غرار ذلك، تؤكد  لجائحة كوفيد  والفلبين  لواردة من بنغالديش وكمبوديا  المتباينة  على    19-العواقب 
الفجوات والحواجز القائمة أصال  أمام إمكانية الوصول إلى الحماية االجتماعية والرعاية الصحية    لفوتخ   43. الشعوب األصلية

الشعوب األصلية. كما واجهت المجتمعات األصلية زيادة في انعدام األمن    علىجائحة  اء الجر    والتعليم آثارا  غير متناسبة
 عدم القدرة على الوصول إلى األراضي والموارد الطبيعية.الغذائي خالل األزمة، مقترنة بفقدان الدخل وسبل العيش و

وفي بعض أرجاء اإلقليمين، زاد تغير المناخ والكوارث الطبيعية من تفاقم اآلثار السلبية للجائحة، مع ما ترتب على ذلك من   .46
الفلبين وثوران بركان آثار مدمرة في السكان المستضعفين وأسواق العمل. ومن األمثلة البارزة على ذلك إعصار أوديت في  

تحت الماء بالقرب من دولة تونغا الجزرية في المحيط الهادئ، مما كشف مواطن ضعف اإلقليم أمام هذه األحداث. كما  
أسفرت االضطرابات السياسية والنزاعات والحروب والتضخم والضائقة المالية واالقتصادية في عدد من بلدان اإلقليمين 

، ال سيما في صفوف من  االستضعاف، مما أدى إلى استفحال مواطن  19-طرحتها جائحة كوفيدعن تفاقم التحديات التي  
 . يعانون أصال  من وضع أشد حرمانا  

 
 انظر:  38

Jaya Sharma, “In Nepal, a Helpline Serves as a Lifeline for Survivors during COVID-19 Lockdown”, World Bank Blogs (blog), 31 July 
2020. 

 “ ,Impact of Lockdown Measures on the Informal Economy: A SummaryILO”2020 ,انظر:   39

ا  40 نسبة  أقل من  تراوحت  بين  بشأنها(  بيانات  تتوافر  التي  المناطق  أو  البلدان  )في  العاملة  القوى  في  إندونيسيا وجمهورية الو    1لمعوقين  في  المائة  في 

ة بيانات  في المائة في جمهورية ملديف وفانواتو. المصدر: مكتب العمل الدولي، قاعد  5الديمقراطية الشعبية واألرض الفلسطينية المحتلة وساموا وأكثر من  
 .(ILOSTAT)إحصاءات منظمة العمل الدولية 

 “ ,March 2020”19 Outbreak-Disability Considerations during the COVIDWHO ,انظر:   41

 انظر:   42
ILO, “COVID-19 and the World of Work: Ensuring the Inclusion of Persons with Disabilities at all Stages of the Response”, 2020. 

  ,on Indigenous Communities: Insights from the Indigenous Navigator-The Impact of COVIDILO 202019 ,انظر:   43

https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/nepal-helpline-serves-lifeline-survivors-during-covid-19-lockdown
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/briefingnote/wcms_743534.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_746909.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_757475.pdf
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 دعم المنشآت والعمال والمداخيل في األوقات الصعبة 

الوطنية   .47 السياسية  االستجابات  من  سلسلة  اإلقليمين  أنحاء  جميع  في  البلدان  تدعيم  اعتمدت  إلى:  دعم  سعيا   اقتصاداتها؛ 
استمرارية المنشآت مع استبقاء العمال؛ حماية المواطنين خالل فترات األزمات واالنتعاش. وتهدف استجابات السياسة المالية 

ى المساعدة على الحفاظ على استهالك األسر المعيشية، ال سيما بالنسبة إلى األسر  إل  19-الوطنية للتصدي لجائحة كوفيد
لدعم الوظائف والمنشآت. ومع ذلك، فإن    ةحاسمور  أمي  الطلب المحلي والنشاط االقتصادي، وه  وحفزاألكثر استضعافا ،  

االستجابات السياسية وتحقيق فعاليتها    مواطن ضعف مؤسسات سوق العمل في العديد من بلدان اإلقليمين أعاقت تدابير تقديم
أوجه القصور هذه نطاق نُظم الحماية االجتماعية لتقديم المساعدة  تشمل  وأدت إلى توسيع الفجوات القائمة. وعلى سبيل المثال،  
 العامة على مواجهة الزيادة في الطلب. التوظيف إلى العاملين في االقتصاد غير المنظم وقدرة إدارات 

وقياس    19-لسهل استخالص الدروس من المجموعة الواسعة من االستجابات السياسية لمواجهة جائحة كوفيدوليس من ا .48
فعاليتها في دعم المنشآت والعمال في األوقات الصعبة، ال سيما بالنظر إلى االختالفات في مستويات اإلنفاق. ومع ذلك،  

 عمليات جرد السياسات المتاحة.من استعراض بسيط ل استخالصهاهناك بعض األفكار التي يمكن 
اقتصادا  في اإلقليمين تتوافر بيانات قابلة للمقارنة بشأنها، بلغ متوسط إنفاق السياسة المالية استجابة ألزمة    42ومن أصل   .49

(. وفي االقتصادات ذات الدخل المرتفع في هونغ كونغ 3في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي )الشكل    9.4نسبة    19-كوفيد
في المائة، على التوالي. وفي المقابل، لم يُخصص    69.1في المائة و  49.7نسبة االستجابة    مجمل  )الصين( واليابان، بلغت

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وميانمار. وفي كال البلدين    1لذلك سوى أقل من  
إلى حد كبير من خالل المساعدة الدولية. وفي منطقة الدول    19-ابة لمواجهة جائحة كوفيدالناميين، جرى دعم تدابير االستج

ل لدعم قطاعات األعمال  دى  العربية، كان  المتاحة  المالية  الموارد  المزيد من  بالنفط  الغنية  الخليجي  التعاون  بلدان مجلس 
ه البلدان بوتيرة أسرع من البلدان غير األعضاء في  ومن المرجح أن تتعافى هذ 44.التلقيح الجماعي  برامج  والعمال وتعميم

مجلس التعاون الخليجي، التي أدت الجائحة فيها إلى تفاقم التحديات القائمة أصال  والتي تواجه االقتصادات الضعيفة والهشة  
 بالفعل في المنطقة.

أيضا ، التي تضمنت   زم السياسة الماليةوليس حجم الحوافز المالية وحده هو الذي يختلف باختالف االقتصادات، بل تشكيل ح .50
دعم السيولة وتيسير االئتمان واإلقراض المباشر طويل األجل ودعم األسهم واالستثمار الحكومي في دعم الصحة والدخل.  

نها، بلغ  التي تتوافر بيانات قابلة للمقارنة بشأ  ،اقتصادا  في إقليم آسيا والمحيط الهادئ  37  ةوبالنسبة إلى االقتصادات البالغ
متوسط المخصصات المرصودة لدعم الدخل بالنسبة إلى قطاعات األعمال واألسر واالفراد كنسبة من إجمالي االستجابة 

في المائة أو أكثر من الناتج المحلي اإلجمالي    75  حوالي  خمسة بلدان خصصت  وجدير بالذكر أن   45. في المائة  28.3المالية  
  -  ( وبوتان وجزر كوك وجمهورية باالو وفانواتوفي الحكمأفغانستان )قبل التغيير األخير    -لدعم الدخل. وهذه البلدان الخمسة  

 هي اقتصادات صغيرة معظمها نامية أو لديها قاعدة اقتصادية ضيقة.

 
والقروض واإلعانات الض  44 االجتماعية  المساعدة  المالي على  اإلنفاق  بلغ  آسيا،  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  للجنة  والتأمين  وفقا   ريبية 

ناتج المحلي اإلجمالي لعام  في المائة من ال  2.3االجتماعي وأسواق العمل والدعم المتعلق بالصحة ودعم السياسات المالية ودعم السياسة العامة ما متوسطه  
بلدا  أو منطقة )باستثناء األرض الفلسطينية المحتلة(. وفي الطرف األعلى،   11في البلدان أو المناطق الواقعة في منطقة الدول العربية والبالغ عددها    2020

تالفات في جمع البيانات والمنهجية، ال يمكن مقارنة هذه  في المائة في البحرين. وبسبب االخ   6في المائة في قطر و  13.8يشمل ذلك دعم السياسات بنسبة  
 ”ESCWA, “COVID-19 Stimulus Tracker. انظر: 3بدقة مع التقديرات الواردة في الشكل  األرقام

 ” ,Policy Database-ADB COVIDADB 19”تقديرات منظمة العمل الدولية استنادا  إلى:   45

https://tracker.unescwa.org/
https://covid19policy.adb.org/


 عدالة اجتماعية متجددة من أجل انتعاش متمحور حول اإلنسان
 عدالة اجتماعية متجددة من أجل انتعاش متمحور حول اإلنسان -الجزء األول 

19 

 

  النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي( 19-سياسة المالية لمواجهة كوفيدإجمالي حزمة استجابة ال :3الشكل( 

 

ر إلى متوسط نفقات السياسة المالية. وتتضمن حزمة االستجابة السياسية اإلجمالية إعالنات اإلنفاق المالي من أجل )أ( دعم السيولة؛  حممالحظة: يشير الخط األ
( دعم الصحة والدخل؛ )و( المصروفات بدون تفصيل؛ )ز( التدابير االقتصادية  همباشر طويل األجل؛ )د( دعم األسهم؛ ) )ب( إنشاء االئتمان؛ )ج( اإلقراض ال

 (. 2020، باستثناء جزر كوك )2019األخرى. ويخص الناتج المحلي اإلجمالي عام 
 : المصدر: تقديرات منظمة العمل الدولية المستندة إلى

ADB, “COVID-19 Policy Database”, and IMF, “World Economic Outlook Database”, October 2021. 

دورا  حيويا  خالل الجائحة.    -بما في ذلك الجهود الرامية إلى حماية الوظائف واستدامة الدخل    -ولعبت الحماية االجتماعية   .51
أعلن   العربية،  الدول  منطقة  االستجابة   46بلدا  عما مجموعه    11وفي  من  االجتماعية كجزء  الحماية  تدابير  من  تدبيرا  
(. وركز أكثر من ربع هذه التدابير على حماية الدخل  2022)اعتبارا  من شباط/ فبراير    19-السياسية للتصدي لجائحة كوفيد

بلدا  في    40وللمقارنة، أدرج   46. (4ووفر زهاء خمسها الدعم في مجال اإلسكان والخدمات األساسية )الشكل    والوظائف،
إقليم آسيا والمحيط الهادئ الحماية االجتماعية كجزء من استجابتها السياسية للتصدي للجائحة. وإجماال ، أعلنت بلدان آسيا  

ماية االجتماعية، حيث رصدت أكبر المخصصات لحماية الدخل والوظائف تدبيرا  من تدابير الح 377والمحيط الهادئ عن 
العديد من نُظم في  في المائة(. ومع ذلك، كشفت الجائحة عن هشاشة ومواطن ضعف    14.8في المائة( والصحة )  16.9)

ت وتوزيعها. باإلضافة الحماية االجتماعية، حتى بالنسبة إلى موظفي القطاع الخاص، بسبب المسائل المتعلقة بإدارة اإلعانا
خالل   -على سبيل المثال، العمال المنزليون    -من القوى العاملة    كبيرة  إلى ذلك، فإن المصاعب التي عانت منها شرائح

 المستمرة في مجال التغطية.ت الناجمة عن الفجوااألزمة كشفت عن التكاليف االقتصادية واإلنسانية الحقيقية 
واعتمد  47.النُظم المؤقتة لدعم األجور أداة رئيسية في الجهود المبذولة لحماية الدخل والوظائفوخالل األزمة، أصبحت   .52

الحفاظ على   بهدف  لدعم األجور  القائمة(  النُظم  أعادوا تصميم  )أو  نُظما  جديدة  اإلقليم  أنحاء  في جميع  السياسات  صناع 
بين صاحب العمل والمستخدم. وفي بعض بلدان آسيا والمحيط الوظائف واستدامة االستهالك واإلبقاء على العالقة الحاسمة 

الهادئ، ُوظفت استثمارات ضخمة في هذه البرامج. وعلى سبيل المثال، خصصت استراليا ونيوزيلندا وسنغافورة ما يقدر 
سياسات دعم األجور في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، على التوالي، لتنفيذ    4.6في المائة و  5.6في المائة و  12.3بنحو  

 
استجابات الحماية  بشأن تدابير الحماية االجتماعية المعتمدة استجابة للجائحة في الدول العربية، انظر: األمم المتحدة، "   المناقشةمزيد من  الطالع على  ل  46

 . 2020"، تموز/ يوليه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا/ الدول العربية  19-فيداالجتماعية لجائحة كو
 “ ,sheet, May 2020, fact ”Temporary Wage SubsidiesILO انظر:  47

0%

25%

50%

75%

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_756766.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_756766.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_745666.pdf
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توجيه أال وهو  -وكان لتصميم سياسات دعم األجور في بعض البلدان هدف مهم آخر  2020.48الخاصة بكل منها في عام 

بلدان من قبيل بنغالديش وكمبوديا وإندونيسيا وساموا دعمها    قصرتالمساعدة إلى أكثر الشرائح استضعافا  في سوق العمل. و
المالبس والسياحة، التي تستخدم أعدادا  كبيرة من العامالت. وفي   تصنيعشد تضررا ، بما في ذلك  القطاعات األ  علىلألجور  

أستراليا وبروني دار السالم واليابان وماليزيا وجمهورية ملديف وجمهورية كوريا والفلبين وتايلند، كان التركيز على دعم  
 تصميم السياسة العامة.  من عناصروالصغيرة وبالغة الصغر عنصرا  واضحا   ةالمنشآت المتوسط

  النسبة المئوية(، حسب نوع القياس 19-توزيع استجابات الحماية االجتماعية للتصدي لجائحة كوفيد  :4الشكل( 

 

 ”ILO, “Social Protection Monitor Databaseالمصدر: 

 الحواجز الهيكلية أمام العمل الالئق والنمو الشامل  2-2

 ال تزال هناك أوجه قصور في جميع دعائم العمل الالئق والنمو الشامل

األركان األساسية من    إرساءقيد االستعراض من مسألة    والمنطقة  لالتجاهات بشأن موقف اإلقليميعرض هذا القسم تحليال    .53
مع تحقيق نتائج إيجابية للعمل الالئق.    المترافق  أجل حسن سير أسواق العمل، وفي نهاية المطاف من أجل النمو الشامل

  2016ويستخدم التقييم، قدر المستطاع ضمن حدود البيانات المتاحة، مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من فترة ما بعد عام  
 49. كدليل كمي لتقييم تنفيذ إعالن بالي الوارد في الجزء الثاني من هذا التقرير

 
 “ ,Pacific Region–19 and Employment Protection Policies: A Quantitative Analysis of the Asia-COVIDILO”2021 ,انظر:   48
هي مؤشرات ترعاها منظمة العمل  ،  2-5-5و  1-3-4و  2-أ-1ميع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي نوقشت في هذا القسم، باستثناء المؤشرات  ج   49

.  /https://ilostat.ilo.org/dataعلى الموقع اإللكتروني التالي:    ILOSTATبالتالي قابلة للتقييم بالنسبة إلى البلدان المتاحة في قاعدة بيانات  هي  الدولية، و 
الم التنمية  ألهداف  العالمية  المتحدة  األمم  بيانات  قاعدة  في  الدولية  العمل  منظمة  ترعاها  ال  التي  بالمؤشرات  المتعلقة  البيانات  الموقع  وترد  على  ستدامة، 

 https://unstats.un.org/sdgs/unsdg اإللكتروني التالي:
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https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3426
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_810842.pdf
https://ilostat.ilo.org/data/
https://unstats.un.org/sdgs/unsdg
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الدول العربية.  منطقة  و الشامل واالنتقال العادل ضعيفة في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ووال تزال أسس العمل الالئق والنم .54
أكثر إثارة للتحدي.    19-وأوجه القصور هذه تجعل السعي إلى تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد

تخفيف    بهدف  ارد واستخدامها على نحو أكثر فعاليةالواضحة لالقتصادات المتقدمة في تعبئة المو  المزاياوقد أظهرت األزمة  
وطأة األزمة على المنشآت والعمال واألسر. وعلى النقيض من ذلك، أثرت القيود المالية باإلضافة إلى الفجوات في القدرة  

 الناشئة. في انتعاش سوق العمل في العديد من االقتصادات النامية و تأثيرا  سلبيا   على الحصول على اللقاح وتوزيعه،
إلى اختالف الجداول الزمنية لالنتعاش في االقتصادات المتقدمة مقابل   ليست العنصر الوحيد الذي أدىالقدرة المالية    ولكن   .55

االقتصادات النامية. فاالنتعاش المتمحور حول اإلنسان في أسواق العمل يتوقف على وجود مؤسسات سوق عمل تسير على  
يتمتعون  خدمات عامة    التي يمكن أن ينفذها ويطبقها مزودوالتي يمكن    ،لعمل وسياسات العملنحو جيد، بما في ذلك قوانين ا

ومن بين هذه المؤسسات آليات الحوار االجتماعي التي تسمح بتمثيل أصوات وآراء وشواغل الهيئات المكونة    بتمويل كاٍف.
لجميع التحديات الهيكلية ناجعا   االجتماعي عالجا     عتبر الحوار في محتوى السياسات العامة وعمليات صنع السياسات. وال يُ 

سوق العمل في اإلقليمين، لكنه يظل أمرا  أساسيا  لتعزيز اإلدماج وإتاحة الفرصة أمام أصوات أصحاب المصلحة لتكون  في 
سياسات اقتصادية  ممثلة في عملية اتخاذ القرارات المستنيرة. كما يتوقف التقدم نحو انتعاش متمحور حول اإلنسان على وجود  

 كلية وقطاعية وصناعية مؤاتية للعمالة تدعم انتعاش المنشآت واستحداث الوظائف.
تواجه حواجز هيكلية تحد من قدرات مؤسسات   والمنطقة  وال تزال االقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط في اإلقليم .56

الشامل. النمو  الالئقة وتحقيق  الوظائف  استحداث  العمل وتعيق  الوظائف ال تزال   سوق  أن نسبة كبيرة من  والنتيجة هي 
السيئة وال تدر دخال  ثابتا    العمل  الفقر. وعلى الرغم من    وتعجز عنمرتبطة بظروف  العمال وأسرهم من براثن  انتشال 

  واالستثمارات الوطنية في وضع أطر عمل أهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات   2030الهدف المحمود لبرنامج عام  
متخلفين عن الركب، سواء ُوجدت أزمة أم لم توجد، بمن فيهم المعوقون    والمنطقة  اإلقليمالتنفيذ، ال يزال العديد من الناس في  

 والشعوب األصلية واألشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز. 

 استحداث العمالة وتنمية المنشآت 

اإلشارات إلى مستوى بعض    ، دون غيرهبشأن معدل البطالة  2-5-8المؤشر    يقدم،  من بين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة .57
وتعتبر معدالت العمالة في إقليم آسيا والمحيط الهادئ من بين أعلى المعدالت في العالم، بينما تعتبر  50. استحداث الوظائف

تؤدي قلة فرص وصول النساء إلى العمالة إلى  فمنطقة الدول العربية،    أما فيمعدالت البطالة من بين أدناها في العالم.  
العمالة وتسفر عن معدالت بطالة أعلى من إلى    انخفاض معدالت  الناس  العديد من  العالمي. وقد دفعت األزمة  المتوسط 

القسم   أقل أو أوقفوا أنشطتهم )انظر  العمل لساعات  (. ومن  1-2البطالة، على الرغم من أن ماليين آخرين استمروا في 
منطقة  يط الهادئ وفي المائة في إقليم آسيا والمح  9.2في المائة و  4.6نسبة    2022المتوقع أن تبلغ معدالت البطالة في عام  

  2019ولكن مقارنة بالعامين السابقين لعام    2019الدول العربية، على التوالي. وقد ارتفعت المعدالت ليس فقط مقارنة بعام  
 . أيضا  

تفشي جائحة كوفيدوتعر   .58 منذ  العمالة لضربة واضحة  استحداث  عام    19-ض  العربية وجزر    شهدت. و2020في  الدول 
الهادئ   المسجلة في عام    ادون غيرهالمحيط  األرقام  ليتجاوز  بما يكفي  المستخدمين  بحلول عام    2019انتعاشا  في عدد 

عامل(. وبالنسبة إلى إقليم آسيا والمحيط الهادئ ككل، ظل عدد األشخاص    934  000في المائة )  1.7، بزيادة قدرها  2021
مليون عامل.    23، أي بخسارة قدرها  2021في عام    في المائة من األرقام المسجلة قبل األزمة  1.2المستخدمين أقل بنسبة  

وجميع األقاليم الفرعية على السواء، باستثناء شرق آسيا، انتعاشا  في   والمنطقة  ، يُتوقع أن يشهد اإلقليم2022وبحلول عام  
إذا لم يواكب نمو  أعداد المستخدمين من ذروة األزمة. لكن لسوء الطالع، هذه ليست نهاية القصة. وقد تتزايد العمالة، لكن  

المشكلة ستظل قائمة. وظلت نسبة العمالة إلى عدد السكان في اإلقليمين وجميع األقاليم الفرعية    العمالة النمو السكاني فإن  
  بعد   استحداث العمالة لم ينتعش  ، وهو ما يشير بوضوح إلى أن  2021على السواء دون مستويات ما قبل األزمة في عام  

أقل من    2022، اللوحة ألف(. ومن المتوقع أيضا  أن تظل نسب العمالة إلى عدد السكان في عام  5)الشكل    بشكل كافٍ 
 . 2019معدالتها المسجلة في عام  

 
يضا   من المفترض أن يعكس معدل البطالة وجود نقص في استحداث الوظائف، وهو ما يجسده إلى حد ما. ومع ذلك، يمتد نطاق السكان غير العاملين أ   50

 -، غير أنهم ال يبحثون في الوقت الحالي عن وظيفة. ومن المؤشرات المباشرة  للعمل األشخاص المستعدون  إلى األشخاص خارج القوى العاملة، بمن فيهم  
العمالة ونسبة العمالة إلى عدد السكان. باإلضافة إلى ذلك، قد يكون معدل البطالة، في    ، هناك لى استحداث الوظائف إ   -مؤشرات دقيقة  بدورها  وإن لم تكن  

 ظروف سوق العمل.   إلىي ينتشر فيها فقر العاملين وتتسم فيها نُظم التأمين ضد البطالة بالضعف، مؤشرا  غير كاف  االقتصادات النامية الت
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وتلعب الخصائص الديمغرافية دورا  في هذا الصدد. وفي الدول العربية على سبيل المثال، ال يزال متوسط النمو السكاني   .59
ونمو العمالة غير قادر على المواكبة. وفي آسيا والمحيط الهادئ، يبقى   51. ي معظم البلدانفي المائة ف  2السنوي قريبا  من  

( فقط في بعض بلدان جنوب آسيا )أفغانستان ونيبال وباكستان( وبلدان جزر المحيط في المائة  2النمو السكاني مرتفعا  )قرابة  
الهادئ )كيريباتي وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وفانواتو(. وتوجد على الطرف اآلخر البلدان التي تشهد نموا  سكانيا   

ها هذا النمو في السنوات العشر إلى العشرين القادمة  )اليابان ولبنان وجمهورية كوريا( أو يُتوقع أن ينكمش في  أصال  سلبيا   
 )الصين وتايلند(. ويشكل نقص اليد العاملة خطرا  حقيقيا  على آفاق النمو في هذه البلدان. 

  2021-2019اتجاهات العمالة والتعطل حسب اإلقليم واإلقليم الفرعي،  :5الشكل 

  

 .ILOSTAT، باالستناد إلى 2021ولية، تشرين الثاني/ نوفمبر التقديرات النموذجية لمنظمة العمل الدالمصدر: 

في التزايد السريع في عدد األشخاص الذين هم خارج القوى العاملة. ونتيجة قلة   19-وتتمثل إحدى أشد عواقب أزمة كوفيد .60
اية داخل األسر،  فرص استحداث العمالة واالضطرابات الناجمة عن عمليات اإلغالق، التي أدت إلى زيادة مسؤوليات الرع

في    6.6زاد عدد األشخاص الذين هم خارج القوى العاملة )المعروفون أيضا  باسم السكان غير النشطين اقتصاديا ( بنسبة  
( في منطقة الدول العربية مليون شخص  3.5في المائة )  6.3( في إقليم آسيا والمحيط الهادئ وشخص  مليون  86المائة )
الرجال أكثر  في صفوف ، اللوحة باء(. وازدادت معدالت انعدام النشاط االقتصادي  5شكل )ال  2021عام و 2019بين عام 

وجميع األقاليم الفرعية على السواء، باستثناء شرق آسيا )غير مبين(،   والمنطقة  النساء في اإلقليمفي صفوف  من ازديادها  
، بلغ معدل انعدام النشاط االقتصادي بالنسبة 2021معدالت الذكور قيست مقابل نقاط انطالق أدنى بكثير. وفي عام    إال أن  

في المائة(. وفي    26.6رجال )في المائة، أي أكثر من ضعف معدل ال  56.6إلى اإلناث في إقليم آسيا والمحيط الهادئ  
معدل انعدام النشاط االقتصادي بالنسبة إلى اإلناث أكثر من ثالثة أضعاف معدل الذكور، حيث   كانمنطقة الدول العربية،  

في المائة بالنسبة إلى الرجال. ويعكس التفاوت الكبير بين الجنسين    24.5في المائة بالنسبة إلى النساء مقابل    80.9بلغ  
الجنسانية العبء غ النمطية  النساء والقوالب  الذي يقع على عاتق  المنزلية غير مدفوعة األجر  الرعاية  المتكافئ لعمل  ير 

النسب األعلى النشطات تمثل   في صفوفبكثير    أصال    والتمييز وعوامل أخرى. وبالتالي، فإن أي زيادة في  النساء غير 
 ن أهداف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.خسارة فادحة لتقدم النساء في سوق العمل وتراجعا  ع

البلدان أبعد ما تكون عن تحقيق  ال تزال، المساواة بين الجنسين بشأن وفيما يتصل بجميع مقاييس أهداف التنمية المستدامة  .61
دفوعة األجر  التكافؤ. وال تزال النساء يتحملن نصيبا  غير متناسب من مسؤوليات األعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير م

من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة(. وفي الصين وفيجي واليابان وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية    1-4-5)المؤشر  
في المائة من    19إلى    13أنفقت النساء من    -وهي البلدان القليلة التي تتوافر بيانات بشأنها    -ومنغوليا وجمهورية كوريا  
لمنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر، أي أكثر من ثالثة أضعاف الوقت الذي أنفقه الرجال  وقتهن في أداء األعمال ا 

في تأدية هذه األعمال في فيجي واليابان وجمهورية كوريا. وعلى غرار ذلك، بلغت مدة أعمال الرعاية اليومية غير مدفوعة  
أكثر    باإلضافة إلى ذلك، فإن   52. ف مدتها بالنسبة إلى الرجال األجر بالنسبة إلى النساء في الهند وباكستان زهاء عشرة أضعا

 
 “ ,World Population Prospects 2022UN”انظر:   51
  ,2018Care Work and Care Jobs for the Future of Decent WorkILO ,انظر:   52
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ماليين( في المتوسط، في جزر كوك وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ومنغوليا ونيبال   10من ثلثي النساء في سن العمل )
كن  مملكة  و المقابلة    تونغا  النسبة  تتجاوز  لم  بينما  لهن،  وحيد  كنشاط  أجر  دون  أعماال   المائة  41للرجال  يؤدين   في 

 53.ماليين( 5)أو 
من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة( منخفضة. وفي إقليم    2- 5-5وال تزال نسبة النساء في المناصب اإلدارية )المؤشر   .62

اقتصادات في المتوسط(، شغلت النساء ما يزيد  6اقتصادا  في المتوسط( ومنطقة الدول العربية ) 31آسيا والمحيط الهادئ )
بلدا  تتوافر   16المناصب اإلدارية. وتفاوتت فجوات األجور بين الجنسين فيما بين البلدان. ومن بين مجموع ربع  علىقليال  

من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة(   1-5-8، ظل متوسط أجر اإلناث عن الساعة )المؤشر  2019بيانات بشأنها لعام  
عن الساعة بالنسبة    العليا. وفي البلدان األربعة المتبقية ذات األجور المتوسطة  بلدا    12متخلفا  عن متوسط أجر الذكور في  

ظلت فجوة األجور بين الجنسين تميل لصالح الرجال في بعض   -األردن ولبنان والفلبين وتايلند    -إلى النساء بشكل عام  
 القطاعات والمهن.  

  ، من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بشأن نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب  1- 6-8المؤشر    إن   .63
يعتبر عادة مؤشرا  للمساواة بين الجنسين ولكن بالنظر إلى االختالفات الشديدة في معدالت التحاق الشابات والشبان بالعمل   ال

د من اقتصادات اإلقليمين، ال سيما في جنوب آسيا والدول العربية، فإن هذا المؤشر يشكل أو التعليم أو التدريب في العدي
تذكيرا  واضحا  بأن انعدام تكافؤ الفرص بين الجنسين يبدأ مبكرا  وينتقل إلى مرحلة البلوغ. باإلضافة إلى ذلك، تتفاقم أوجه  

،  2020تتوافر بيانات بشأنها لعام    والمنطقة  ا  في اإلقليماقتصاد  14من بين  وخالل فترات األزمات؛    بين الجنسينالحرمان  
اقتصادات زيادة أعلى في معدل الشابات غير الملتحقات بالعمل أو التعليم أو التدريب خالل    3  باستثناءأظهرت جميعها  

 األزمة بالمقارنة مع معدل الشبان غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب.
ارتباطا  وثيقا  بتنمية المنشآت والنمو االقتصادي، فضال  عن توفير العمل الالئق    إنتاجية العملوبالنظر إلى ارتباط مكاسب   .64

من مؤشرات   1-2-8)المؤشر    والمنطقة  أن تتباطأ معدالت نمو إنتاجية العمل في اإلقليم  فاجئيكون من الم  أال  للعمال، ينبغي
  2019-2010السنوات األخيرة. ومن منظور طويل األجل، زادت إنتاجية العمل في الفترة    أهداف التنمية المستدامة( في

تلك التي زادت فيها بمعدل أسرع  منه في  أكبر  (  33بمعدل أبطأ في عدد من االقتصادات )  2009- 2001مقارنة بالفترة  
فمن النادر أن  محققة في معظم االقتصادات،  مع ذلك المكاسب اإليجابية في إنتاجية العمل اللئن أخذنا في االعتبار  (. و18)

ما من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة(. و  1-4-10في ارتفاع حصص دخل العمل )المؤشر    متجلية  هذه الزيادات  تكون
 جية.في النتائج المتواضعة لإلنتا، سوى أحد العوامل  االعتماد المستمر على الوظائف األقل إنتاجية ومتدنية األجر لدفع النمو

أزمة كوفيد2021و  2020وبين عامي   .65 المقد  19-، وفي خضم  العمل  إنتاجية  رة في معظم االقتصادات ، زادت معدالت 
رة(. وعلى المستوى اإلقليمي، يُتوقع أن يتضاعف متوسط معدل نمو اقتصادا  باالستناد إلى البيانات المقد    51من أصل   36)

. وفي  2021في المائة في عام    3.8إلى    2020في المائة في عام    1.7دئ من  إنتاجية العمل في إقليم آسيا والمحيط الها
في المائة في عام    5.4-المعدالت بقيت سلبية، حيث ارتفعت من    ن على الرغم من أن  منطقة الدول العربية، حدث تحس  

مل خالل الجائحة منافيا  للبديهة . وقد يبدو التأثير اإليجابي في معدالت إنتاجية الع2021في المائة في عام    0.2-إلى    2020
، كما كانت عليه الحال في معظم  نتاجإلاالعديد من المنشآت. ولكن عندما تنخفض العمالة أكثر من  معاناة    فيه  شهدناقت  وفي  

هذه األرقام اإلجمالية تحجب ما    االقتصادات في السنة األولى من الجائحة، يرتفع مستوى إنتاجية العمل. ومع ذلك، فإن  
، بحيث تحملت  2020حدث تحت السطح. وتشير األدلة الناشئة إلى وجود أثر تركيبي كبير وراء زيادة اإلنتاجية في عام  ي

مقارنة بالمنشآت والعمال ذوي اإلنتاجية العمالة  والمنشآت منخفضة اإلنتاجية والعمال األدنى أجورا  وطأة خسائر اإلنتاج  
القطاعات االقتصادية 54. العالية الجائحة تباينا  كبيرا  داخل  آثار اإلنتاجية خالل  وسيتطلب تسهيل االنتعاش  55. كما تباينت 

المتمحور حول اإلنسان التركيز على استحداث وظائف أكثر إنتاجية، ال سيما في القطاعات األشد تضررا ، وعلى االستثمار  
 الرقمية. في الرعاية الناشئة واالقتصادات الخضراء و

إنتاجية وأجورا    العمالة غير المنظمةأمٌر معقد بسبب انتشار السمة غير المنظمة. وعادة ما تستتبع  بدوره تحدي اإلنتاجيةو .66
إقليم آسيا والمحيط   الحماية االجتماعية والقانونية. وفي االقتصادات النامية في  إلى  قلة فرص الوصول  إلى جانب  أدنى، 

من مؤشرات أهداف   1-3-8عربية، ال تزال نسبة العمالة غير المنظمة في إجمالي العمالة )المؤشر الدول المنطقة الهادئ و
التنمية المستدامة( مرتفعة عموما . وفي بنغالديش وكمبوديا والهند وإندونيسيا وميانمار ونيبال وباكستان على سبيل المثال،  

لة هي عمالة غير منظمة. وعلى غرار ذلك، تمثل العمالة غير  في المائة من العما  90و  80بين قرابة    نسبة تتراوح  فإن  
بعض البلدان    المنظمة زهاء نصف إجمالي العمالة أو أكثر في األردن ولبنان واألرض الفلسطينية المحتلة واليمن. كما أن  

 
 “ ,2020”, ILOSTAT blog Millions of Hours Spent Daily on Unpaid Work: Evidence from Asia and the PacificILO ,(blog) انظر:  53

 “ ,Ninth Edition –19 and the World of Work -ILO Monitor: COVIDILO” :انظر  54
 “ ,October 202119 Impacts-and the Pacific Highlight Uneven COVID Labour Productivity Trends in AsiaILO 18 ,”انظر:   55
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زيادات في العمل ، مما يعكس جزئيا  ال19-أو المناطق سجلت ارتفاعا  في حصة العمالة غير المنظمة خالل أزمة كوفيد
 للحساب الخاص، بما في ذلك في اقتصاد المنصات المتنامي.

وظلت التجارة الدولية لفترة طويلة بمثابة العمود الفقري للنمو االقتصادي في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك على نحو  .67
الدولي كوسيلة لتوليد   التكاملفي استخدام   والمنطقة متزايد في منطقة الدول العربية. وشرعت معظم االقتصادات في اإلقليم

فرص أعلى للدخل والعمالة. وأسهم االندماج في سالسل التوريد واإلمداد العالمية في استحداث الوظائف واالرتقاء بمستوى 
فسه، من  المهارات والتكنولوجيا وتحسين األجور والحد من الفقر في العديد من البلدان والقطاعات في اإلقليم. وفي الوقت ن

المسلم به أن ثمة حاالت من مواطن العجز في العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد العالمية، كما هي الحال في مجاالت 
القائمة في المهارات. وحتى اآلن، لم تتحقق الفوائد   بالكامل  السالمة والصحة المهنيتين واألجور ووقت العمل والفجوات 

إلى العديد من االقتصادات النامية والناشئة من خالل االندماج في سالسل التوريد واإلمداد العالمية المحتملة الممكنة بالنسبة  
بسبب االفتقار إلى المؤسسات والنُظم والعمليات الوطنية الفعالة لتطبيق التشريعات الوطنية ومعايير العمل وإنفاذها. والنتيجة  

 يد واإلمداد العالمية ال يقترن بتوزيع محلي واسع النطاق لمكاسب النمو. االندماج في سالسل التور ذلك النهائية هي أن  
، كان هناك ما  19-ويصاحب االندماج زيادة التعرض للصدمات التي تنشأ في أماكن أخرى. وحتى قبل اندالع أزمة كوفيد .68

مستدامة(. وما فتئت من مؤشرات أهداف التنمية ال  1-2-9)المؤشر    النمو الناتج عن التصنيعيدل على هشاشة وضعف  
التوترات التجارية وانعدام اليقين السياسي وعوامل الكفاءة واألتمتة والكوارث الطبيعية تدفع بعض المنشآت إلى التحرك 
نحو توحيد سالسل التوريد واإلمداد األقرب إلى المستهلكين أو األقرب من األماكن التي جرى فيها وضع تصاميم المنتجات 

الدولية على نطاق واسع. وحتى في    الضعفمواطن    19-فاقمت جائحة كوفيد. وتوالتكنولوجيا  التجارة  إذ تعطلت  هذه، 
ر اضطراب شبكات النقل الدولية في الوسائل الوسيطة لنقل المدخالت والسلع. وعلى  الحاالت التي لم يتوقف فيها اإلنتاج، أث  

دئ إلى حد كبير، ال تزال هناك حاالت من انعدام اليقين المتعلقة الرغم من انتعاش تجارة البضائع في إقليم آسيا والمحيط الها
 بمستقبل الجائحة واالضطرابات المحتملة. كما تظل التجارة في الخدمات أدنى بكثير من مستويات ما قبل األزمة.  

الدولي والبحث عن    بالتكاملتدفع ببعض البلدان إلى إعادة تقييم المخاطر والفوائد المرتبطة    19-أزمة كوفيد  وبالتالي، فإن   .69
. وستختلف االستجابات االستراتيجية بعينه  السلع والخدمات التي يتاجر بها بلد  حزمة  وسائل لتبديد المخاطر من خالل تنويع

التوريد واإلمداد  اندماجا  في سالسل  التصدير واألكثر  األكثر ثراء  والمتجهة نحو  النامية  البلدان  النمو في  إلعادة توجيه 
عالمية مقارنة بالبلدان األكثر فقرا  والمعتمدة على الواردات واألقل اندماجا . ويمكن للمجموعة األولى من البلدان، بما فيها ال

اإلقليمية الفرعية   التجارية العديد من البلدان في جنوب شرق آسيا، أن تسعى إلى اعتماد سياسات تعمل على تعميق الروابط
مداد العالمية وإعادة توجيه اإلنتاج نحو السوق المحلية، كجزء من استراتيجية التنويع لجعل وتقصير سالسل التوريد واإل

بذلت بلدان مجلس التعاون  في منطقة الدول العربية،  . وفي المستقبل  اقتصاداتها أكثر قدرة على الصمود واعتمادا  على الذات 
لتنويع اقتصاداتها   ذلكوينبغي أن تستمر في    -   من الجهود  يدالخليجي التي تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط والغاز المز

من أجل الحد من اعتمادها على هذه السلع شديدة التقلب، ال سيما في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة واالقتصادات 
ء، يؤدي االفتقار إلى  الخضراء. ومع ذلك، في بلدان مجلس التعاون الخليجي واقتصادات الدول العربية األخرى على السوا

 قطاع تصنيع قوي يمكنه استيعاب العمال شبه المهرة وغياب قطاع خاص نشط إلى تفاقم تحديات التنويع االقتصادي.
بلدا  في إقليم آسيا والمحيط الهادئ وبلدا     12مدخالت مهمة أخرى لنمو المنشآت. وهناك    التعليم وتنمية المهاراتويوفر   .70

فيما يتعلق    2016في منطقة الدول العربية لديها تحليل واحد مبلغ عنه للبيانات على األقل منذ عام    واحدا  أو منطقة واحدة
من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بشأن معدل المشاركة في التعليم والتدريب المنظمين وغير المنظمين.   1-3-4بالمؤشر  

دمة والنامية. وفي نيوزيلندا وسنغافورة، بلغت معدالت المشاركة ومن الملفت للنظر الفجوة القائمة بين االقتصادات المتق
في المائة، على التوالي. ومن بين االقتصادات النامية التي    67في المائة و  57المبلغ عنها في التعليم المنظم وغير المنظم  
في المائة( وحدهما أبلغتا   2.1)  في المائة( واألرض الفلسطينية المحتلة  8.6تتوافر بيانات بشأنها، فإن جمهورية ملديف )

في المائة. وإلى جانب البيانات الوطنية، تؤكد العديد من الدراسات االستقصائية والتقارير   1عن معدالت مشاركة أعلى من  
ى  وقد أدى االنتقال إلى التعلم عل 56.االضطراب الكبير الذي حدث في نُظم التعليم والتدريب بسبب الجائحة وتدابير االحتواء

اإلنترنت إلى تفاقم أوجه انعدام المساواة القائمة أصال ، مخلفا  وراء الركب الطالب الشباب والمعوقين وغيرهم من الفئات 
عملهم في    آفاقالمهمشة ممن لديهم فرص محدودة للوصول إلى التكنولوجيات الرقمية في كفاحهم لتحسين تعلمهم وتحسين  

 المهارات وتعقيد عملية االنتقال من المدرسة إلى العمل.  هذا عن توسيع فجواتأسفر والمستقبل. 
الدول العربية منطقة  وتباينت االستثمارات الحكومية في خدمات التعليم األساسية في جميع أنحاء إقليم آسيا والمحيط الهادئ و .71

عن   متوفرة  المؤشر    30)بيانات  بشأن  المستدامة(  2-أ-1اقتصادا   التنمية  أهداف  مؤشرات  بعض  57. من  وتُخصص 

 
 ILO and ADBانظر:   56
 البيانات الرسمية لألمم المتحدة ليست متاحة بعُد بالنسبة إلى اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية للصحة والحماية االجتماعية.   57
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في المائة أو أكثر من اإلنفاق الحكومي السنوي للتعليم )هونغ كونغ )الصين( وإندونيسيا وجمهورية   20االقتصادات قرابة  
أقل من   أخرى  بلدان  عليه  تنفق  بينما  اإلسالمية وماليزيا(،  واليابان   10إيران  وبنغالديش وكمبوديا  )البحرين  المائة  في 

ن يليشتي(. باإلضافة إلى ذلك، عادة ما يمثل اإلنفاق على التعليم والتدريب التقني  -  جديدة وقطر وتيمورواألردن وبابوا غينيا ال
والمهنيين شرخا  صغيرا  في الميزانية اإلجمالية للتعليم. وكشفت غالبية البلدان التي تتوافر بيانات كافية بشأنها لتقييم االتجاهات  

القدرات المالية تواجه ضغوطا  جديدة    وى االستثمار في التعليم. وبالنظر إلى أن  عن حدوث انخفاض في مست  2016منذ عام  
أن يتعرض االستثمار في نُظم قوية للتعليم والتدريب لضربة أخرى على    احتمالهو    منه  ما يُخشى   في األزمة الحالية، فإن  

هذا    ، فإن  وعليه 58. قيق النجاح في مستقبل العمللتح  ا  حاسم  ا  عنصر   باعتبارها  الرغم من االعتراف المتكرر بتنمية المهارات
فيه   تشارك  أن  والخاص  العام  القطاعين  بين  المتزايدة  والشراكات  األطراف  متعددة  للمنظمات  يمكن  فجوات  مجال  لسد 

 59.مويلتال

 الحقوق في العمل

أبرزت الجائحة األهمية الحيوية الحترام معايير العمل الدولية كأرضية لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل في أوقات  .72
ذاتهاألزمات،   الوقت  في  الموجودة"   وكشفت  والسياسية  القانونية  األطر  في  "ثغرات  السياسية  60. عن  االستجابة  وبينت 

عندما يتمكن العمال وأصحاب   -والمؤسسية القائمة على معايير العمل الدولية  للتصدي للجائحة أهمية تعزيز األطر القانونية  
في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيهم، تكون النتائج أفضل وأكثر استدامة. وفي    العمل من المشاركة بحرية وعلى نحو مجدٍ 

ن في الحفاظ على سالمة وصحة العمال  العديد من البلدان، أدت الجائحة إلى إعادة تأكيد أهمية السالمة والصحة المهنيتي
والتخفيف من  19-حق على الوقاية من كوفيد عن وجه اهتمامها عديدة حكوماتوصب ت وأصحاب العمل وعامة الجمهور. 

على حساب معايير  من حين إلى آخر  حدته في مكان العمل، وكذلك االحتفاظ بالوظائف. ومع ذلك، اتُخذت هذه اإلجراءات
على سبيل المثال، تهميش لوائح األجور ووقت العمل( أو على حساب المبادئ والحقوق األساسية في العمل العمل الدنيا )

)على سبيل المثال، تسهيل التمييز ضد النقابات(. وكما أشارت إلى ذلك لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق  
فإن   والتوصيات،  ذ  االتفاقيات  ليس  االقتصادي  الالئق  االضطراب  العمل  لتقويض ظروف  تتفادى    -ريعة مبررة  لكي  أو 

 الحكومات رصد المعايير الدنيا هذه وإنفاذها.
  5مليون طفل تتراوح أعمارهم بين    48.7، ال يزال هناك ما يقدر بنحو  2020ووفقا  ألحدث التقديرات اإلقليمية في عام   .73

ات أهداف التنمية المستدامة( في إقليم آسيا والمحيط الهادئ  من مؤشر  1-7-8)المؤشر    عمل األطفالعاما  ضالعين في    17و
،  2016وفي حين مث ل هذا تحسنا  نسبيا  في إقليم آسيا والمحيط الهادئ منذ عام   61.مليون طفل في منطقة الدول العربية  2.4و

وفقدان سبل العيش    2020وبالنظر إلى انخفاض ساعات العمل منذ عام   62. فقد زاد عدد العمال األطفال في الدول العربية
األطفال اإلضافيين خطر االضطرار إلى  فضال  عن إغالق المدارس، فقد واجه ماليين   63،وزيادة الفقر على مستوى األسرة

. باإلضافة إلى ذلك، قد يحتاج أولئك الذين وقعوا بالفعل في شراك  محفوفة بالمخاطرالعمل في سن مبكرة أو في ظل ظروف  
 تحقيق الغاية  عمل األطفال إلى العمل لساعات أطول أو العمل في ظل ظروف أسوأ. وبالنظر إلى ظروف األزمة، فإن  

قيد    والمنطقة  في اإلقليم  -  2025القضاء على جميع أشكال عمل األطفال بحلول عام    -داف التنمية المستدامة  من أه  8-7
 اهتماما  عاجال  ويُتخذ بشأنها إجراءات فورية.هذه الغاية  االستعراض يبدو مستبعدا  إن لم تولَ 

التنفيذ وضعف إنفاذ الحقوق والمعايير واالفتقار إلى وفيما يتعلق بالسالمة والصحة في العمل، ال تزال القدرة المحدودة على   .74
من مؤشرات    1-8-8)المؤشر    الحوادث المهنية من    للغاية  ثقافة وقائية للسالمة والصحة المهنيتين تتسبب في وقوع الكثير
كل    في   األقل عمال على    3اإلصابات المهنية المميتة    طاولتأهداف التنمية المستدامة( واألمراض المرتبطة بالعمل. وقد  

 
 انظر على سبيل المثال،  58

ASEAN, ASEAN Declaration on Human Resources Development for the Changing World of Works and Its Roadmap, 2020. 
 بشأن خيارات التمويل فيما يتعلق بالتعلم المتواصل، انظر:  ةقش انميد من المزالطالع على ل  59

ILO, “Financing and Incentives for Skills Development: Making Lifelong Learning a Reality?”, June 2021. 
الصادر عن لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات    2020: إضافة إلى تقرير عام  ة بشأن تطبيق معايير العمل الدولي  2021تقرير عام  ،  مكتب العمل الدولي   60

 . 47، الفقرة ILC.109/III/Add.(A) ،2021 التقرير ، والتوصيات 

  ,Trends and the Road Forward –lobal Estimates 2020 Child Labour: GILO and UNICEF ,2021انظر:   61
  29.3من ضحايا الرق المعاصر في العالم كانوا يعيشون في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، أي ما يعادل    أشخاص في الوقت نفسه، فإن اثنين من كل ثالثة    62

المعاصر كانوا يعيشون في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، فإن انتشار الرق    . وفي حين أن أكبر عدد من األشخاص في الرق2020مليون شخص في عام  
 لكل ألف نسمة في آسيا والمحيط الهادئ(. انظر:  6.8لكل ألف نسمة )بالمقارنة مع  10.1المعاصر كان أعلى في الدول العربية، حيث بلغ 

ILO, Walk Free Foundation and IOM, 2021 Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2022. 
مقدار نقطة مئوية  يقترن الفقر بعمل األطفال، إذ تستخدم األسر كل الوسائل المتاحة للبقاء على قيد الحياة. وتبين بعض الدراسات أن ارتفاع معدل الفقر ب  63

 في المائة على األقل.   0.7واحدة يؤدي إلى زيادة في عمل األطفال بنسبة 

https://asean.org/book/asean-declaration-on-human-resources-development-for-the-changing-world-of-works-and-its-roadmap/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_807524.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_778050.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_778050.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf
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في هونغ كونغ )الصين( وماكاو )الصين( ومنغوليا وميانمار والفلبين وقطر وجمهورية كوريا وتايلند في عامل    100  000
 :ومن بين الحوادث الصناعية األخيرة التي أثرت في مئات األشخاص في اإلقليمين قيد االستعراض 64. 2020-2016الفترة  

(؛ انهيار أحد السدود في جمهورية 2021و  2020( والهند )2022و  2021نغالديش )حرائق المصانع واالنفجارات في ب
وغالبا  ما يكون العمال المهاجرون من بين   65. (2021(؛ انهيار منجم للفحم في الصين )2018الو الديمقراطية الشعبية )

تعاون الخليجي في الدول العربية، التي  أولئك الذين يواجهون مخاطر السالمة والصحة المتزايدة، ال سيما في بلدان مجلس ال
إلى   بالنسبة  مقبولة  غير  الغالب  في  وتعتبر  سيئة  عمل  توفر ظروف  وظائف  في  أساسا   المهاجرون  العمال  فيها  يُستخدم 

 المواطنين غير المهاجرين.
أمراض القلب والشرايين.  وتعزى غالبية الوفيات المرتبطة بالعمل إلى أمراض ذات صلة بالعمل، ال سيما األمراض التنفسية و .75

عددا  كبيرا  على نحو غير متناسب من الوفيات المرتبطة بالعمل يحدث في صفوف   وخلصت دراسة عالمية حديثة إلى أن  
تحديد عوامل الخطر، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة، فضال   من شأن  و 66.العمال في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

العمل والمبادئ التوجيهية لتقليلها أو القضاء عليها من خالل إدخال تغييرات في التنظيم  عن االتفاق على تطبيق معايير 
خدمات الصحة  بية شاملة  والنُظم، أن يؤدي إلى إحداث تحسينات. ومع ذلك، ال يستطيع سوى عدد قليل من البلدان توفير تغط

 والسالمة المهنيتين. 
متوسط الدخل عن كل ساعة  بشأنالبيانات  عتبر األجور المتدنية سببا  مهما  من أسباب فقر العاملين. وعلى الرغم من أن  وتُ  .76

،  والمنطقة  الموجودة في اإلقليممن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة( محدودة نوعا  ما بالنسبة إلى البلدان    1-5-8)المؤشر  
اقتصادا  تتوافر بيانات بشأنها، ظل   16إال أن البيانات الحالية تشير إلى استمرار انتشار العمالة متدنية األجر. ومن بين  

متوسط الدخل االسمي للموظفين عن كل ساعة يتراوح بين دوالر أمريكي واحد ودوالرين في كمبوديا وإندونيسيا ومنغوليا  
. وبلغ متوسط الدخل في ميانمار وباكستان أقل من دوالر أمريكي واحد عن كل 2019فلبين وسري النكا وفيتنام في عام  وال

 دوالرات 6ساعة للموظف الواحد. وفي المقابل، كان متوسط الدخل االسمي عن كل ساعة أعلى )بين دوالرين أمريكيين و
وجمهوريأمريكية وماليزيا  وكيريباتي  األردن  في  وبلغ  (  وتايلند،  مارشال  وجزر  ملديف  في   18.20ة  أمريكيا   دوالرا  

االستثمار األجنبي المباشر في   تجتذبوتشكل الفوارق الوطنية في األجور أحد العوامل التي يمكن أن   67.جمهورية كوريا
دفع    ،على انخفاض التكاليف  الطرق الكفيلة بالحفاظ  وتشملالبلدان متدنية األجور من أجل نمو التصنيع كثيف اليد العاملة.  

الباطن للعمال والتعاقد من  القانوني لألجور أمرا     باتعمل مرنة. و  وفرض ساعات  العملفي    أجور متدنية  الحد األدنى 
 قد  المسائل المتعلقة باالمتثال  مألوفا  اآلن في بعض قطاعات سلسلة التوريد واإلمداد العالمية من قبيل قطاع المالبس، لكن  

ويستخدم العديد من العمال ذوي األجور المتدنية الساعات اإلضافية لتعويض األجور المتدنية، مما يثير مسائل  68. ازدادت
 السالمة والصحة المهنيتين.

وهناك عواقب إضافية لإلبقاء على األجور متدنية، بما في ذلك زيادة انعدام المساواة في الدخل وتباطؤ اإلنتاجية وانخفاض   .77
االتجاهات النزولية    19-كومية وانحصار النمو االقتصادي. وقد دعمت األدلة المبكرة المستقاة من أزمة كوفيد اإليرادات الح

خالل    العلياكزا  أكثر فأكثر في صفوف ذوي األجور  نمو األجور في بعض البلدان أصبح مر    وبالنظر إلى أن   69. ألجورفي ا
انعدام المساواة داخل البلدان    تفاقمفجوات األجور اتسعت حسب السن والتعليم وخطوط السمة غير المنظمة،    األزمة وأن  

في    كما أدت األجور المتدنية في صفوف العمال المهاجرين في بلدان مجلس التعاون الخليجي  70.عندما بلغت األزمة ذروتها

 
لمؤشر مهمة: البلدان التي ليس بإمكانها جمع اإلحصاءات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين هي في  إن أوجه القصور في البيانات بالنسبة إلى هذا ا  64

 الغالب البلدان األكثر احتماال  للتعرض لإلصابات والوفيات. 
 انظر:  65

“52 Dead in Bangladesh Factory Fire as Workers Locked Inside”, AP News, 9 July 2021; “Laos Dam Collapse: Many Feared Dead as 
Floods Hit Villages”, BBC News, 24 July 2018; “12 Killed in Gujarat after Blast in Factory Leads to Textile Godown Collapse”, The Indian 
Express, 5 November 2020; “Death Toll Rises to 7 in Chemical Factory Blast in Gujarat’s Panchmahal District”, The Times of India, 
18 December 2021; “China Mine Rescue: Nine Found Dead during Rescue in Shandong Province”, BBC News, 25 January 2021. 

  ,Global Monitoring Report-Related Burden of Disease and Injury, 2000-Joint Estimates of the WorkWHO and ILO :20212016 ,انظر:   66
المقابل، في جمهورية كوريا في عام    67 العمال ذوي  2020وفي  بالنسبة إلى  المتدنية:  ، كان متوسط الدخل عن كل ساعة أقل بكثير    10.80المهارات 

دوالرا     13.70دوالرا  أمريكيا  بالنسبة إلى العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك و  12.70دوالرات أمريكية في صفوف المستخدمين في المهن البدائية و
 . ILOSTATة العمل الدولي أمريكيا  بالنسبة إلى عمال الخدمات والمبيعات. انظر: مكتب العمل الدولي، قاعدة إحصاءات منظمة

 انظر:  68
Matt Cowgill and Phu Huynh, “Weak Minimum Wage Compliance in Asia’s Garment Industry”, Asia–Pacific Garment and Footwear 
Sector Research Note Issue 5 (ILO, August 2016). 

  ,inimum Wages in the Time of COVID21: Wages and M-Global Wage Report 2020ILO-202019 ,انظر:   69
 “ ,January 2021Nam19 and Rising Wage Inequality: Trends and Challenges in Thailand and Viet -COVIDILO ,”انظر:   70

https://apnews.com/article/business-fires-bangladesh-19a033b8302726a5ff018edbbd5b5a2b
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-44935495
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-44935495
https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/12-killed-in-gujarat-after-blast-in-factory-leads-to-textile-godown-collapse-6949366/
https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/death-toll-rises-to-7-in-chemical-factory-blast-in-gujarats-panchmahal-district/articleshow/88358230.cms
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-55793578
https://www.who.int/publications/i/item/9789240034945
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_509532.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_762534.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_767475.pdf
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ميم سوق العمل، إلى جانب امتناع أصحاب العمل في القطاع الخاص  إلى الحد من فعالية سياسات تأ  منطقة الدول العربية
بكثير. وقد شجع استبعاد العمال المهاجرين من تشريعات الحد األدنى   أجور تحفظية أعلىعن استخدام المواطنين الذين لديهم  

  لألجور في العديد من البلدان
اق الجهود المبذولة في مجال  على استغاللهم، مما أثر بدوره في استخدام المواطنين وأع 71

 التنويع. 
  أو عززها في محاولة للحد من األجور المتدنية دون مبرر. ومع ذلك، فإن    األجور الدنيا  في اإلقليم وحد د العديد من البلدان .78

لي تعطل مقاومتها لتكييفات الحد األدنى لألجور وبالتا  قد تزيدالصعوبات االقتصادية التي واجهتها المنشآت خالل األزمة  
العمل   ، إلى وقفعمليات تكييف منتظمة للحد األدنى لألجور  تجريبعض البلدان التي    وعمدتعمليات التكييف المنتظمة.  
عدم    2021)على سبيل المثال، كمبوديا وميانمار(، في حين اقترح البعض اآلخر في عام    2020باإلجراءات مؤقتا  في عام  

وعلى المستوى الوطني الفرعي، في   72.في قطاع األعمال )على سبيل المثال، فيتنام(تكييف الحد األدنى لألجور لحفز تعا
وقد يُنظر إلى  73. 2020منطقة البونجاب في الهند، ألغت الحكومة المحلية تعليماتها وجمدت الحد األدنى لألجور في عام  

واستجابة للصعوبات المتعلقة  74 سياق ثالثي  التأخيرات في إدخال تعديالت على الحد األدنى لألجور، إذا اتفق على ذلك في
إعانات   تكونباستمرارية قطاع األعمال التي يواجهها العديد من المنشآت، على أنها استجابة معقولة لألزمة، ال سيما عندما  

 خرى للتخفيفالبلدان قد استفادت من تدابير الحماية الوطنية األ  . ولكن هذا يفترض أن  بعيدة عن المتناول  األجور المؤقتة
ظروف العمال ذوي األجور المتدنية خالل األزمة. وعلى سبيل المثال، خففت حكومة كمبوديا من محنة عمال    من وطأة
التحويالت النقدية. ومع ذلك، ال تزال نُظم الحماية االجتماعية ممولة تمويال  ناقصا  ومقيدة بفعل   عن طريقالمالبس  تصنيع

 قيد االستعراض. والمنطقة وجود فجوات كبيرة في التغطية في جميع أنحاء اإلقليم
ين، وهو أمر له أهمية  منذ ذلك الحزيادات  ونفذت    2021استعراضاتها للحد األدنى لألجور في عام   عديدة  بلدان  تواستأنف .79

تزايد الضغوط التضخمية في جميع أنحاء اإلقليمين. ومع ذلك، ال تزال هناك حاالت عديدة في جميع   بالنظر إلى خاصة  
أنحاء اإلقليمين لم تُرسخ فيها آليات تحديد األجور ترسيخا  كافيا  في سياق ثالثي، مما قد يؤدي إلى اإلخالل بالتوازن بين  

 قتصادية والحماية.االستمرارية اال

 الحوار االجتماعي 

يتمثل الهدف الرئيسي للحوار االجتماعي في تعزيز بناء توافق اآلراء والمشاركة الديمقراطية في صفوف أصحاب المصلحة   .80
الذي    الجاريالرئيسيين في عالم العمل خالل أوقات حاالت انعدام اليقين االقتصادي واالجتماعي، كما هي الحال في السياق  

تكتسي فيه آليات الحوار االجتماعي أهمية كبرى من أجل دعم التوفيق بين المصالح المتضاربة وبناء الثقة في سياسات  
الدول العربية، ال تزال الظروف منطقة  التخفيف من حدة األزمات. وفي العديد من البلدان في إقليم آسيا والمحيط الهادئ و

فعال ونا اجتماعي  العمل والعمال يواجهون عقبات تمنعهم من المؤاتية إلجراء حوار  قائمة. وال يزال أصحاب  جح غير 
الجماعية.   والمفاوضة  االجتماعي  الحوار  في  والمشاركة  النقابية  الحرية  في  حقوقهم  الحوار   وتوجدممارسة  مؤسسات 

 االجتماعي في بعض البلدان من خالل هيئات غير دائمة ال تعمل على نحو فعال. 
من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلق    2-8-8فر بيانات بشأن البلدان في اإلقليم فيما يتصل بالمؤشر  توا  وفي حين أن   .81

في   للحق  النقابيةباالمتثال  الجماعيةو  الحرية  محدودا    المفاوضة  يزال  اتجاهات  75، ال  في  هنا  ينظر  أن  المرء  فبإمكان 

 
واستندت إلى تحليل    ،لحد األدنى لألجور تنطبق على المهاجرين والمواطنينلغير تمييزية  ت مؤخرا  تشريعات  تشمل االستثناءات البارزة قطر التي سن     71

عاملين في القطاع تقني أجرته منظمة العمل الدولية. باإلضافة إلى ذلك، هناك حد أدنى لألجور في البحرين لجميع العاملين في القطاع العام وفي الكويت لل
مكتب العمل  ، انظر:  ة قشانممزيد من الع على  الطال في األردن معدالت حد أدنى مختلفة لألجور على المهاجرين والمواطنين. ول  تطبق    الخاص. وللمقارنة، 

 . 2019، "جرينالحد األدنى لألجور وحمايتها في الدول العربية: ضمان نظام عادل للعمال الوطنيين والمها"  الدولي، 
 انظر:  72

ILO, Global Wage Report 2020-21; Kim Loan, “MOLISA Proposes No Adjustments to Regional Minimum Wage in 2021”, Socialist 
Republic of Viet Nam Government News, 4 March 2021. 

  ,Global Wage Report 2020ILO-21انظر:   73
فيتنام المشاركة في تصويت في المجلس الوطني  في   للعمل العام تحاداال ال يبدو أن هذه هي الحال في بعض البلدان. وفي فيتنام، على سبيل المثال، رفض     74

توفر المزيد من المعلومات عن الجائحة، لكن  ي. واقترح االتحاد تأجيل المفاوضات حتى  2021لألجور لتأجيل زيادة الحد األدنى اإلقليمي لألجور حتى عام  
 ”ILO, “The Supply Chain Ripple Effectهذا المقترح قوبل بالرفض. انظر: 

مستوى االمتثال الوطني لحقوق العمل )الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية(  من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على ما يلي: "  2-8-8المؤشر    ينص  75

 ".  إلى المصادر النصية لمنظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية حسب الجنس ووضع المهاجر باالستناد

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_660007.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_660007.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_660007.pdf
https://en.baochinhphu.vn/molisa-proposes-no-adjustments-to-regional-minimum-wage-in-2021-11140575.htm
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وال يزال مستوى التصديق على هذه االتفاقيات منخفضا  بشكل  76. دوليةالتصديق على االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل ال
من بلدان آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية على االتفاقيات األساسية الثماني    48من أصل  فقط  بلدا     17عام. وقد صادق  

العمل ال يزال بط المبادئ والحقوق األساسية في  التقدم نحو تطبيق  أن  يئا ، كما هو موضح بمزيد من جميعها، في حين 
 77.التفصيل في الجزء الثاني من هذا التقرير

اإلشراف في العديد من الدول األعضاء في إقليم آسيا والمحيط الهادئ وفي عدد من بلدان منطقة الدول    اتهيئقد حددت  و .82
لحرية النقابية، وكذلك في سياق هجرة  العربية مشاكل خطيرة ومستمرة بشأن تطبيق المعايير األساسية، ال سيما فيما يتعلق با

وتنعكس الصعوبات في ممارسة الحرية النقابية بشكل أكبر في انخفاض الكثافة النقابية في   78. اليد العاملة والعمل الجبري 
 في المائة في المتوسط(.   10في المائة و 2بعض البلدان اآلسيوية النامية )تتراوح بين 

 الحماية االجتماعية 

في نسبة السكان المشمولين بإعانة واحدة    تُظهر معظم البلدان التي تتوافر بيانات بشأنها اتجاها  صعوديا  ،  2016منذ عام   .83
من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة(. ومع ذلك، شملت تغطية   1-3-1على األقل من إعانات الحماية االجتماعية )المؤشر  

في   40الدول العربية )منطقة في المائة( و 44.1الحماية االجتماعية أقل من نصف السكان في إقليم آسيا والمحيط الهادئ )
، في حين أن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ال تزال متخلفة كثيرا  عن البلدان ذات الدخل  2020المائة( في عام  

ويرتبط انخفاض التغطية هذا ارتباطا  وثيقا  بالنقص الكبير في االستثمار في الحماية االجتماعية  79.المرتفع من حيث التغطية
القطاع    شرائحوال المنظمالكبيرة من  الحالية في    ،غير  النُظم  الحماية االجتماعية. وتتكيف  التي ال تزال خارج نطاق نُظم 

المستقرة، وبالتالي تكافح لمالءمة أسواق العمل التي تهيمن عليها العمالة  معظمها مع خصائص العمال في العمالة بأجر و
الخاص والعمال المساهمين في دخل األسرة الذين يعملون   تضم العاملين لحسابهم  والتي   والمنطقة،  العمالة الهشة في اإلقليم 

وحتى داخل مجموعة العمال الذين يعملون في إطار عالقة بين صاحب العمل   80.في الغالب في وحدات القطاع غير المنظم
ويشمل والمستخدم، في االقتصادات النامية، ترجح كفة ترتيبات العمل التي تتسم بمستويات عالية من انعدام األمن الوظيفي.  

هي أنه في معظم بلدان    ون. والنتيجةالعرضيون/ المياومالماليين من العاملين بموجب عقود مؤقتة، بمن فيهم العمال    ذلك
 اإلقليمين قيد االستعراض، تُسهم أقلية فقط من العمال في نظام الحماية االجتماعية.

وقد كشفت آثار الجائحة عن أوجه قصور في التغطية واستدعت اتخاذ إجراءات سياسية غير مسبوقة لتقديم الدعم إلى الفئات  .84
نساء والرجال في مختلف أشكال العمالة الهشة وفي االقتصاد غير المنظم. ويتمثل التحدي  السكانية المستضعفة، بما في ذلك ال

في الحفاظ على الزخم وإيجاد الوسائل المالية والقدرة المؤسسية لتوسيع نطاق التغطية ليشمل جميع الفئات السكانية على  
 .19-أساس دائم في بيئة ما بعد جائحة كوفيد

  

 
، اعتُمد قرار إلضافة مبدأ بيئة عمل آمنة وصحية إلى المبادئ والحقوق األساسية  2022الدولي المنعقدة في حزيران/ يونيه    لمؤتمر العمل  110في الدورة    76

الثماني القائمة والصحة    هما اتفاقية السالمة   ،في العمل لمنظمة العمل الدولية. واالتفاقيتان الجديدتان اللتان أُضيفتا بناء  على ذلك إلى االتفاقيات األساسية 
 (.187)رقم  2006( واتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 155)رقم  1981المهنيتين، 

على   77 بلد يصدق  آخر  بنغالديش  للسن،    جميع  كانت  األدنى  الحد  اتفاقية  على  عند تصديقها  الدولية،  العمل  لمنظمة  الثماني  األساسية   1973االتفاقيات 

قيد االستعراض على اتفاقية الحرية النقابية    والمنطقة  اقتصادا  في اإلقليم   23، صادق  2022. واعتبارا  من أوائل عام  2022مارس  ( في آذار/  138)رقم  
(، حيث كانت جمهورية  98)رقم    1949اقتصادا  على اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،    29(، بينما صادق  87)رقم    1948وحماية حق التنظيم،  

. وال تزال معدالت التصديق على االتفاقيتين أقل بكثير من معدالته في األقاليم األخرى. انظر الجزء  2021هي آخر بلد صدق على االتفاقيتين في عام    كوريا
 ، من هذا التقرير. 1-1-4الثاني، القسم 

، III(A) /10ILC.1التقرير  ، التقرير العام والمالحظات بشأن بلدان محددةاالتفاقيات والتوصيات:    تطبيق  تقرير لجنة الخبراء بشأنمكتب العمل الدولي،     78

2220.  
 ، 2022-2020العالم    الحماية االجتماعية في  تقرير،  منظمة العمل الدولية   المائة؛ انظر:في    83.9للمقارنة، بلغ المتوسط اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى    79

 . التقارير اإلقليمية المرافقةو 2021
وتقديم اإلعانات واالستجابة الحتياجات األعضاء. وفي حالة العمال   السديدة تواجه العديد من نُظم الحماية االجتماعية القائمة أيضا  تحديات تتعلق باإلدارة  80

في إطار مذكرات تفاهم بين البلدان    قد أبُرمت  اتفاقات محددة  كنالمهاجرين، فهم مستبعدون عموما  من التغطية بموجب معظم نُظم الحماية االجتماعية، ما لم ت
 المرسلة وبلدان المقصد. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_841382.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_817577.pdf
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2020-22/lang--en/index.htm
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 لعادل تغير المناخ واالنتقال ا

الدول العربية على السواء ظواهر مناخية شديدة بوتيرة متزايدة، بما في ذلك حاالت منطقة  يشهد إقليم آسيا والمحيط الهادئ و .85
بناء القدرة على التأقلم مع المناخ مسبقا  أن يؤدي إلى توفير المال وإنقاذ من شأن  الجفاف والفيضانات األكثر تواترا  وشدة. و

ومع ذلك، فقليلة هي البلدان التي   81.مواجهة هذه التحديات بعد وقوع الكوارث  مما قد تؤدي إليهأكثر    األرواح والوظائف
المناخ أو   آثار تغير  التخفيف من  الطاقة    تشجيعتستثمر استثمارا  كافيا  في  إلى استخدام مصادر  التحول في مجال الطاقة 

مليون وظيفة في مجال الطاقة المتجددة في    12قة المتجددة، كان هناك  المتجددة. ووفقا  ألحدث بيانات الوكالة الدولية للطا
ولكنها ال تزال أعدادا  صغيرة بالمقارنة مع   وترتفع هذه األعداد عاما  بعد عام 82. في المائة في الصين  39، منها  2020عام  
بأهداف التحول في مجال    أن تفيجميع البلدان    أرادتمليون في الطاقة المتجددة( يمكن توليدها إذا    43مليون وظيفة )  122

 ة.  درجة مئوي  1.5الطاقة بموجب اتفاق باريس الذي يهدف إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة في العالم في حد ال يتجاوز 
وبالنظر إلى تزايد التحديات المناخية، من الالزم اتخاذ إجراءات استراتيجية لتحقيق "انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات   .86

وقد يشمل ذلك اللوائح والحوافز واستراتيجيات االستثمار العام وسيشمل بالتأكيد تنشيط سوق العمل  83.مستدامة بيئيا  للجميع" 
 84.أدناه( 1-3االجتماعية لدعم العمال خالل فترة االنتقال )انظر أيضا  القسم   وتفعيل سياسات الحماية

 الصعوبات المالية تشكل عقبات واضحة أمام القدرة على مواجهة اضطراب سوق العمل 

 زادت معظم الحكومات في اإلقليمين قيد االستعراض من النفقات المالية لدعم المنشآت والعمال وحماية سبل العيش خالل  .87
على نطاق غير مسبوق، مما تسبب في حاالت عجز حكومية   المالية  . وفي كثير من األحيان، قُدمت الحوافز19-أزمة كوفيد

كبيرة ورفع معدالت الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي. وبالنظر إلى حالة انعدام اليقين بشأن حجم الدعم المالي ومدته مع  
خير المتمثل في التضخم، فإن ثمة احتماال  كبيرا  النعدام االستقرار المالي، ال سيما  استمرار األزمة والتحدي اإلضافي األ

 بالنسبة إلى البلدان منخفضة الدخل ذات الحيز المالي المحدود.  
البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط األدنى تعاني من صعوبات جلية فيما يتعلق باستخدام   وكانت .88

. وقد خلص المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية إلى أن إجمالي  19-آثار أزمة كوفيد  بعض  المالية للتخفيف منالحوافز  
في المائة من إجمالي ساعات العمل    60الحوافز المالية إلقليم آسيا والمحيط الهادئ لم يكن كافيا  لتعويض ما يقرب من  

الوقت( لكامل  العمالة  الثالثة األولى من عام    الضائعة )مقاسة بمكافئات  آسيا، مث لت   85. 2020خالل األرباع  وفي شرق 
في جنوب شرق آسيا والمحيط  مث لت في الحوافز المالية قرابة ثلث الخسائر في ساعات العمل، في حين أنها المكافئة الفجوة

ُخصصت نسبة    حيثب آسيا،  الهادئ حوالي نصف الخسائر في ساعات العمل. وكانت الفجوة المالية أوسع نطاقا  في جنو
في المائة(، مما ترك   16.2في المائة فقط من قيمة الحوافز المالية المكافئة لمواجهة االنخفاضات في ساعات العمل )  2.3

في المائة    25في المائة. وفي الدول العربية، بلغت إعالنات الحوافز المالية ما يقرب من    86فجوة في الحوافز المالية بنسبة  
المالي  من مكا الحيز  إلى حد كبير عن  إلى وجود فجوة مالية كبيرة ناشئة  العمل الضائعة، مما يشير أيضا   فئات ساعات 

 المحدود للغاية في الدول غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
ت المتقدمة والنامية. وتعتبر الفجوات في الحوافز المالية عنصرا  مهما  فيما يسمى "االنتعاش ثنائي السرعة" بين االقتصادا .89

ويتطلب سد فجوة الحوافز هذه القيام على سبيل االستعجال بحشد المساعدة اإلنمائية الرسمية وتعميق التعاون متعدد األطراف  
وزيادة التضامن الدولي لدعم تحديد األولويات الوطنية للتمويل العام من أجل الخدمات الطبية/ الصحية والبنية التحتية بغية 

 اب عمليات تعميم التطعيم المعجلة وتحسين النتائج في دعم الوظائف والدخل. استيع

  

 
 انظر:  81

IPCC, “Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability”, Working Group II contribution to the IPCC Sixth Assessment 
Report, 2022  

  ,2021Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2021IRENA and ILO ,انظر:   82
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  ,out on Jobs-A Just Energy Transition in Southeast Asia: The Impacts of Coal PhaseILO ,2022انظر:   84
  ,Pacific Employment and Social Outlook–AsiaILO 2020 :رلالطالع على المزيد من التفاصيل ومنهجية القياس، انظ  85
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 األولويات اإلقليمية لتنشيط انتعاش متمحور حول اإلنسان  -3

، ومن خالل اعتماد إعالن بالي، حددت الهيئات المكونة مجاالت العمل التي تعتبر ذات أولوية لإلقليمين قيد  2016في عام  .90
المترتبة على  في غضون ذلك بعض مسائل عالم العمل إلى أعلى القوائم    19-تجربة أزمة كوفيد  دفعتاالستعراض. وقد  
المعجل المتوخى في النداء العالمي من أجل اتخاذ إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش متمحور حول    ذلك من أجل العمل

:  الصمود. وعلى سبيل المثال، أدت األزمة إلىيكون شامال  ومستداما  وقادرا  على    ،19-اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد
استثارة الوعي بأهمية نُظم الحماية االجتماعية ودعم المنشآت؛ ضرورة توسيع نطاق أوجه حماية العمل ليشمل جميع  زيادة

في  العمال وصحتهم  الحاسم لسالمة  الدور  العمل؛  قوية لسوق  بناء مؤسسات  أهمية  االقتصادية؛  والوحدات  العمال    فئات 
التضامن   قوة  األعمال؛  قطاع  اللقاحات  والمحلي  استمرارية  ذلك  في  بما  األساسية،  الخدمات  توفير  في  األطراف  متعدد 

 والتدابير الوقائية األخرى، وتعزيز القدرة على الصمود. 
استخالص الدروس من االستجابة لألزمة وموازنة األولويات في المجاالت السياسية الالزمة    في  التحديات الجلية   وتتمثل .91

لتحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان ذي آثار دائمة من أجل توفير العمل الالئق والنمو الشامل لجميع الناس في اإلقليمين 
تحديد األولويات اإلقليمية إلجراءات منظمة    إلى إعاقة  والمنطقةعدم تجانس االقتصادات في اإلقليم    ويؤديقيد االستعراض.  
تحقيق االنتعاش المتمحور حول اإلنسان. وفي الجزء المتبقي من هذا القسم، يقترح التقرير ثالث    الرامية إلىالعمل الدولية 

سواق عمل قادرة على  عريضة لاللتزامات المشتركة بين الهيئات المكونة، بهدف نهائي يتمثل في رسم معالم أ انطالق نقاط
يكون شامال  حقا  في مواجهة الظروف السياسية واالقتصادية والبيئية العالمية غير المستقرة   يمكن أن   الصمود ونمو اقتصادي 

)أ( بناء اإلطار المؤسسي لدعم االنتقال  :على نحو متزايد. وفي المقابل، تشمل المواضيع العامة إلجراء المزيد من المناقشة
ة المنظمة والعمل الالئق؛ )ب( تعزيز أسس الحماية والقدرة على الصمود؛ )ج( تنشيط نمو اإلنتاجية والمهارات إلى السم

 من أجل وظائف أكثر وأفضل. 

 اإلطار المؤسسي لدعم االنتقال إلى السمة المنظمة والعمل الالئق  3-1

مع تركيز على اتخاذ تدابير فعالة لدعم األشخاص    افقبالتر  تيسير عمليات االنتقال موضوعا  مهما  في إعالن المئوية،  يشك ل .92
أعضاء منتجين في المجتمعات. ويشمل ذلك وضع    بوصفهم  طوال التحوالت التي سيواجهونها على مدار حياتهم المهنية

اص بين سياسات سوق العمل والحماية االجتماعية لدعم االنتقال الوظيفي )التنقل بين المهن و/أو القطاعات( وتنقالت األشخ
أسواق العمل )الدخول والخروج(. ويشمل النوع األخير من أنواع التنقل الشباب الذين يدخلون عالم العمل ألول مرة؛ العمال  
المسنين الذين ينفصلون عن سوق العمل ويتقاعدون؛ األشخاص اآلخرين الذين ينفصلون عن سوق العمل لفترة من الوقت 

من بين أولئك الذين ينفصلون مؤقتا  عن سوق العمل، مثلهن مثل   هن    ق. واألمهاتليلتحقوا بها مرة أخرى في وقت الح
اهتماما   التي تستلزم  المهمة األخرى  االنتقال  النزاعات. ومن بين عمليات  أو  الطبيعية  بالكوارث  المتضررين  األشخاص 

 لى االقتصاد المنظم.االنتقال من االقتصاد غير المنظم إ ،قيد االستعراض والمنطقة خاصا  في اإلقليم
ولم يحدث قط أن تفاقمت هشاشة االقتصاد غير المنظم كما هي الحال خالل هذه الجائحة. وأدى انعدام الحماية االجتماعية  .93

قابلة   قنوات  عدم وجود  إلى  المنظم،  غير  باالقتصاد  المرتبطة  االستخدام  الشركات وعالقات  وتسجيل  الطارئة  للمساعدة 
منطقة ع نطاق دعم أجور ودخل غالبية العمال والوحدات االقتصادية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ وللتحديد بسهولة لتوسي

العربية.   حاالتالدول  لتكنولوجيا    وتجتمع  التحتية  البنية  كفاية  وعدم  المؤسسية  الموارد  إلى  الوصول  سبل  إلى  االفتقار 
، غير المنظمة ورداءة المياه والصرف الصحي وخطر التحرشالمعلومات واالعتماد على المعامالت المباشرة بين الوحدات  

 إلى تفاقم الوضع.  لتؤدي كلها
إلى تكييف برامج الحماية االجتماعية القائمة ومرافق التحويالت النقدية لتوسيع   والمنطقة وسارعت بعض البلدان في اإلقليم .94

ل الحد من أوجه استضعاف العمال والمنشآت في  شك  نطاق اإلعانات ليشمل العمال والشركات في االقتصاد غير المنظم. وي
االقتصاد غير المنظم على المدى الطويل اآلن مسألة ذات أهمية بالغة، بهدف تحقيق االنتعاش كاقتصادات شاملة ومجتمعات  

أو كفرصة   قادرة على الصمود. وقد حان الوقت اآلن للنظر إلى إضفاء السمة المنظمة، ليس كمسألة تتعلق بالقانون والنظام
لكسب اإليرادات الحكومية ولكن كاستثمار في النمو االقتصادي والتنمية الشاملة. ومع ذلك، تفتقر معظم البلدان في اإلقليمين 
إلى استراتيجيات واضحة لتسريع وتيرة االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم. والنهج المتكامل إزاء إضفاء  

يضع    -(  204)رقم    2015مسترشدا  بتوصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم،    -السمة المنظمة  
األهداف الرامية إلى إضفاء السمة المنظمة ضمن مجموعة واسعة من المجاالت السياسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بنمو  

 آت وتنمية المهارات واالمتثال واإلنفاذ. الوظائف والحماية االجتماعية واألطر التنظيمية وتنمية المنش
ويتمثل جزء حاسم من عملية تسريع االنتقال إلى السمة المنظمة في دعم التنمية االقتصادية الريفية وتعزيز العمل الالئق في  .95

امرأة ورجل   الدول العربية، يستخدم االقتصاد الريفي زهاء مليار  منطقةالمناطق الريفية. وفي إقليم آسيا والمحيط الهادئ و
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، فإن عددا  كبيرا  جدا  من هؤالء ومع ذلك 86. السواءالعمال( في األنشطة الزراعية وغير الزراعية على  مجموع)أو نصف 
االجتماعية   الحماية  إلى  الوصول  فرص  قلة  جانب  إلى  المتدنية،  واألجور  الجزئية  البطالة  من  يعانون  الريفيين  العمال 
والقانونية، بحيث يسهمون مجتمعين في الفقر الريفي. ويوجد جل عمل األطفال في المناطق الريفية، بمعدالت أعلى بثالث 

تلك الموجودة في المناطق الحضرية. وللتغلب على أوجه التفاوت الجغرافي وتعزيز العمل الالئق في المناطق   مرات من
الريفية، ال بد من زيادة االستثمارات لتهيئة البنية التحتية المادية والرقمية ولتعزيز قدرات المؤسسات على مستوى المقاطعات 

العاملة الريفية وتقديم خدمات مالية قوية حاسمة الستدامة المنشآت الريفية   تقديم خدمات عامة جيدة لدعم القوىمن أجل  
كما أن مواصلة تنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني تبشر بتعزيز النمو االقتصادي الشامل والمستدام والعمالة   87. ونموها

 88.والعمل الالئق للجميع والحد من أوجه انعدام المساواة
تحديد أولويات  الدول العربية يمكن أن يؤثر في  منطقة  آسيا والمحيط الهادئ و  في إقليموهناك تنوع في السياق الديمغرافي   .96

دعم انتقال سوق العمل. وال تزال بعض االقتصادات فتية أساسا ، بما في ذلك العديد من االقتصادات في  إلى التدابير الهادفة 
على سبيل المثال، في شرق آسيا    -الدول العربية ودول جزر المحيط الهادئ وجنوب آسيا، في حين أن اقتصادات أخرى  

وبالنسبة إلى المجتمعات الفتية، قد تتعلق تحديات سوق العمل بقدرة   89.الفعل في طور التشيخدخلت ب  - وجنوب شرق آسيا  
االقتصاد على استحداث الوظائف واستيعاب مجموعات كبيرة من الشباب الوافدين. وترتبط تحديات المجتمعات التي تشيخ 

مد ونقص اليد العاملة وفجوات المعاشات التقاعدية.  بسرعة بالضغوط الواقعة على الرعاية الصحية ونُظم الرعاية طويلة األ
مؤسسات سوق عمل ونُظم حماية اجتماعية    ،ويتطلب دعم جميع األشخاص خالل عمليات االنتقال المتعلقة بمستقبل العمل

 قوية ترافق الناس خالل مساراتهم المتعددة داخل سوق العمل وخارجها.
التي تتوافق مع موضوع عمليات االنتقال. وفي حين أن  من المجا  مجاال    هجرة اليد العاملة  تمثلو .97   الت الرئيسية األخرى 

 في الحفاظ على أداء االقتصاد في عدد من البلدان، فقد أظهرت التجارب في اإلقليم  العمال المهاجرين لعبوا دورا  أساسيا  
ألسباب   19-قيد االستعراض طوال فترة الجائحة أنهم كانوا من بين الفئات األكثر استضعافا  خالل جائحة كوفيد  والمنطقة

شتى. وتظل إصالحات قانون العمل قاصرة عن حماية حقوق العمال المهاجرين. وفي المستقبل، هناك حاجة إلى معالجة 
مع إيالء االهتمام الواجب   بالترافق  طر السياسية والقانونية،مواطن الضعف الهيكلية على المستوى المؤسسي وتعزيز األ

الحماية  نطاق  وتوسيع  المواطنين  مع  المعاملة  في  مساواتهم  وتحقيق  المهاجرين  العمال  أجور  وحماية  اإلسكان  لتحسين 
تنمية   :خالل  االجتماعية ليشملهم. وتشمل األولويات األخرى تعزيز حراك المهاجرين داخل سوق العمل، بما في ذلك من

؛ ضمان  بوصفه عمال  المهارات واالعتراف بها؛ زيادة إسماع صوت العمال المهاجرين؛ االعتراف قانونا  بالعمل المنزلي  
 التوظيف العادل؛ تعزيز إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي المستدام للعائدين؛ تعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي. 

 وضعوعادلة للعمال والمنشآت، بما في ذلك في االقتصاد غير المنظم، ال بد من    محس نةت انتقال  ومن أجل ضمان عمليا .98
وضع برامج هادفة    شكل، ي 19-برامج استباقية وهادفة لسوق العمل وتعزيز إدارات االستخدام. وفي أعقاب جائحة كوفيد

العمال والباحثين عن عمل    لتهيئةأمرا  بالغ األهمية    ،لسوق العمل وإتاحة فرص كبيرة للوصول إلى إدارات استخدام متجاوبة
وأصحاب العمل لالنتعاش االقتصادي. ويمكن للنُهج الشاملة والمراعية للجنسين أن تؤدي إلى تسريع وتيرة االنتعاش وتشجيع  

 المشاركة في سوق العمل بالنسبة إلى أولئك الذين يواجهون عقبات في انتقالهم إلى العمل الالئق. 
في سياق األزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية، بما  ا  حاسم  ا  تعزيز االنتقال إلى سوق العمل أمر  ، يشكلكذلك .99

السالم والقدرة على   الالئق من أجل  العمالة والعمل  داخليا  والالجئين. واسترشادا  بتوصية  النازحين  إلى  بالنسبة  ذلك  في 
الضروري  205)رقم    2017الصمود،   استراتيجية  (، من  الجوانب  ومتكاملة  وضع  الحوار    -متعددة  مصاغة من خالل 

والدخل    -االجتماعي   العيش  كسب  سبل  لتثبيت  األولوية  طريقتعطي  الفورية،   عن  والعمالة  االجتماعية  الحماية    تدابير 

تشارك  ر توجها  نحو التنمية  مع تعزيز المهارات وحماية الحقوق. وتحقيقا  لهذه الغاية، تبرز الحاجة إلى نهج أكث  باالقتران
تعزيز النُظم العامة وتوفير الخدمات االجتماعية األساسية سعيا  إلى الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني والسلم والتنمية  فيه

 
 .(ILOSTAT)مكتب العمل الدولي، قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية   86
، بقيادة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مع منظمة  2021األجور والمداخيل المعيشية الالئقة في أيلول/ سبتمبر    إنشاء ائتالففي هذا السياق، أُعلن عن     87

 العمل الدولية وبدعم من مؤسسة كير، لتعزيز عائدات العمل الالئق لصغار منتجي األغذية وأسرهم. 
 .2022، 110، الدورة ، مؤتمر العمل الدولي قرار بشأن العمل الالئق واالقتصاد االجتماعي والتضامنيمكتب العمل الدولي،    88

ائة أو أكثر. وقد اعتُبرت اليابان بالفعل شائخة جدا ، حيث فاقت  في الم  14تبلغ  وما فوق  عاما     65أعمارهم    تكونالشيخوخة تعني أن نسبة السكان الذين     89

، يُتوقع أيضا  أن يكون سكان هونغ كونغ )الصين( وجمهورية 2025. وبحلول عام  2006في المائة اعتبارا  من عام    20نسبة سكانها في فئة كبار السن  
وتايلند بعد    2030حق سنغافورة بهذه المجموعة من المجتمعات الشائخة جدا  بحلول عام  كوريا متقدمين جدا  في العمر. وعلى غرار ذلك، من المتوقع أن تلت

 ”UN, “World Population Prospects 2022ذلك بوقت قصير. انظر 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848765.pdf
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وفرص الحصول على العمل الالئق. ومن شأن هذه الجهود أن تؤدي إلى تسهيل عمليات االنتقال إلى السلم ومنع األزمات  
 تقبلية وتسريع وتيرة االنتعاش وبناء القدرة على الصمود. المس

 أسس قوية للحماية االجتماعية وحماية العمالة والقدرة على الصمود  3-2

ينعم العمال والمنشآت واألسر باالزدهار عندما يشعرون باألمان فيما يتعلق بصحتهم ودخلهم وآفاقهم المستقبلية. وعندما  .100
لالستثمار    انخالل سياسات وبرامج تعزز االستقرار، تكون لديهم الثقة والقدرة على التنبؤ الالزمت  يُدعم األفراد والشركات من

سياسات وبرامج تضمن االستقرار الكافي   وجود في مستقبلهم. وتتمثل األسس الكفيلة بتحقيق االزدهار في أسواق العمل في 
وفي االقتصادات النامية، ال يزال غالبية   90.مواجهة التقلبات  للدخل واالستهالك للسماح بتحقيق التقدم االقتصادي حتى عند

العمال والمنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر يفتقرون إلى الحماية االجتماعية القائمة على العمل وأشكال حماية  
اعية الممولة العمالة، بينما ال تزال األسر تتحمل في العادة المخاطر الكاملة للمشاركة االقتصادية. كما أن نُظم الحماية االجتم

من الحماية طوال دورة الحياة. وال يزال بذل المزيد    الدنيا  األرضياتمن اإليرادات العامة غير كافية إلى حد كبير لتوفير  
من الجهود لتعزيز االستقرار االقتصادي لجميع األفراد والشركات في اإلقليمين من خالل استثمارات أكبر وأكثر نجاعة في  

 يمثل أولوية قصوى لالنتعاش المتمحور حول اإلنسان. ،مؤسسات سوق العمل
التي سبقتها، أهمية وجود نُظم  19-وأكدت جائحة كوفيد .101 للحماية االجتماعية  ومنسقة  ، مثلها مثل األزمات  حسنة التصميم 

تزايد على الوصول السريع إلى األشخاص في أوقات الشدة. واستند الطلب الم  لالعتماد عليها من أجلبالنسبة إلى البلدان  
الضرورة الملحة "اآلن وإال فال" بالنسبة إلى  مبدأ إلى 19- الخدمات المدرجة في نُظم الحماية االجتماعية خالل أزمة كوفيد

االنتعاش   الفعالة جزءا  ال يتجزأ من سبل  الحماية االجتماعية  االنتقالية من أجل جعل  الطارئة أو  التدابير  لتجاوز  البلدان 
سان لديها. وتحقيقا  لهذه الغاية، من الحاسم تحسين صياغة صكوك الحماية االجتماعية االكتتابية وغير المتمحور حول اإلن

االكتتابية وزيادة االستثمار في اتجاه إنشاء نُظم عامة وشاملة ومراعية للجنسين ومستدامة للحماية االجتماعية توفر إعانات 
 الحياة والعمل. كافية لجميع السكان طوال الفترات االنتقالية في

ع العالمي لألمين   .102 ومع ذلك، فإن زيادة االستثمار في الحماية االجتماعية تتطلب موارد مالية مناسبة، ال سيما مع إطالق المسر 
ويحدد  91. 2021، في أيلول/ سبتمبر  العام لألمم المتحدة بشأن توفير فرص العمل والحماية االجتماعية من أجل انتقال عادل 

ع الع مليون وظيفة جديدة، بما في ذلك في االقتصادات الخضراء    400المي الطموح المتمثل في استحداث ما ال يقل عن  المسر 
في المائة من    50والرقمية واقتصادات الرعاية )ترد مناقشتها أدناه(، وتوسيع نطاق أرضيات الحماية االجتماعية ليشمل  

قيد االست اإلقليمين  المحرومين منها. وفي  الحماية  األشخاص  العالمي على  المتوسط  أقل بكثير من  ينفقان  اللذين  عراض، 
الدعم   العامة وحشد  المالية  المالية المطلوبة استمرار أو إطالق إصالحات عميقة في  الموارد  االجتماعية، ستتطلب تعبئة 

العمال وأسرهم، بمن متعدد األطراف وفحص ونشر الممارسات الجيدة في توسيع نطاق الحماية االجتماعية ليشمل جميع  
فيهم العمال المهاجرون والعمال في األشكال الهشة من العمل. ويعتبر جلب المزيد من المنشآت والعمال إلى مجال االقتصاد  

 المنظم عنصرا  حيويا  آخر لتوسيع رقعة الحيز المالي من خالل توسيع القاعدة الضريبية. 
إرشادات محددة   .103 الدولية  العمل  إرشادات وتتضمن معايير  ذلك  الالئق في سياق االستجابة لألزمة، بما في  العمل  لحماية 

أغلبية ساحقة    ته، الذي اعتمد205التوصية رقم  أي  . ويشدد أحد أحدث المعايير،  19-في إطار جائحة كوفيد  تزال مالئمة ال
نسان وسيادة القانون، بما  احترام جميع حقوق اإل من جميع الهيئات المكونة، على ضرورة أن تضمن االستجابات لألزمات  
   .في ذلك احترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل ومعايير العمل الدولية

وتشكل معايير السالمة والصحة المهنيتين )بما في ذلك العنف والتحرش( ولوائح وقت العمل والراحة األسبوعية واإلجازة  .104
ر العمل الدولية التي اكتسبت أهمية إضافية طوال فترة جائحة  السنوية، فضال  عن سياسات األجور، بعض مجاالت معايي

وأبرزت األزمة أن أهمية الحق في الصحة لم تحظ باالهتمام الكافي في الخطاب السياسي وأعادت االعتراف   19.92-كوفيد
العمل المهنيتين  بأهمية معايير  لسالمة المهنيتين ، وهي رسالة أثرت في اعتماد الصحة واالدولية بشأن السالمة والصحة 

 
 2018The Atlas of Innovation for Economic Stability, fhi360 ,انظر:   90
 .2021،  المستدام   موجز األمين العام السياساتي: االستثمار في الوظائف والحماية االجتماعية من أجل القضاء على الفقر وتحقيق االنتعاش األمم المتحدة،     91
عشر منظمات من منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال تعتبر تطوير القدرات    أصلكشفت دراسة استقصائية عالمية أن ست منظمات من     92

 في مجال السالمة والصحة على أنها أولوية قصوى. انظر: 
ILO and IOE, A Global Survey of Employer and Business Membership Organizations: Inside Impacts and Responses to COVID-19, 2020. 

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-interactive-innovation-atlas.pdf
https://unsdg.un.org/ar/resources/mwjz-alamyn-alam-alsyasaty-alastthmar-fy-alwzayf-walhmayt-alajtmayt-mn-ajl-alqda-ly-alfqr
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_749379.pdf
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ضمن المبادئ والحقوق األساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية في دورة مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في حزيران/ يونيه 
2022 .93 

باإلضافة إلى ذلك، كانت الضغوط االقتصادية واالجتماعية لألزمة شديدة وظهرت التوترات في بعض األحيان بشأن تطبيق   .105
لعمل. واتفقت بعض الحكومات والشركاء االجتماعيين على تدابير مؤقتة لتخفيف بعض االلتزامات المنصوص بعض معايير ا

وشك ل احترام األحكام الرئيسية لمعايير   94عليها في التشريعات بطرق مك نت قطاعات األعمال من تنفيذ ترتيبات عمل مرنة.
وفي الوقت  ب العمل والحكومات من المحافظة على العمل الالئق،  العمل الدولية أمرا  حيويا  لضمان تمكن العمال وأصحا

كوفيد  نفسه لجائحة  واالقتصادية  االجتماعية  العواقب  مع  تدابير  95. 19-التكيف  صياغة  ترتبط  أن  يجب  المستقبل،  وفي 
عدم ادخار أي جهد لمنع مع  بالترافق  بتطبيق معايير العمل الدولية،    ال انفصام فيهاالنتعاش الشاملة والمستدامة ارتباطا   

 تدهور ظروف العمل.
في شكل إعانات    ةالدعم الحكومي مطلوب أيضا  على مستوى المنشآت، بما في ذلك المساعد  ولكي تزدهر االقتصادات، فإن   .106

إلى  العمال  إلى اإلفالس وماليين  المنشآت  بدفع  الناتجة عنها  الجائحة وعمليات اإلغالق  المؤقتة. وعندما هددت  األجور 
بلدا  على األقل في جميع أنحاء العالم "إعانات األجور المؤقتة" كجزء من مجموعة من التدابير السياسية    40البطالة، اعتمد  

وساعدت إعانات األجور المنشآت على استبقاء عمالها ذوي المهارات ودعمت انتعاش اإلنتاج عند   96لمواجهة آثار األزمة.
ال بجزء على األقل من أجورهم المعتادة، حتى وإن اضطر بعض العمال إلى القبول  انتهاء عمليات اإلغالق وأمدت العم

المتدنية إلى العمال ذوي األجور  المناسب لألجور  ، كان من شأنبإجراءات خفض األجور. وبالنسبة  الذي    ،الحد األدنى 
ع األجور من الهبوط إلى مستويات  على منأن ساعد    -حددته الحكومات أو جرى التفاوض عليه من خالل المفاوضة الجماعية  

 دنيا بدون مبرر، مما وفر حاجزا  التقاء الفقر.
)انظر    19-وشكل دعم استمرارية قطاع األعمال دعامة أساسية في معظم حزم اإلغاثة الحكومية لمواجهة جائحة كوفيد .107

في أي بلد متضرر    عاشتاالن رامج  قبل ذلك، عنصرا  مركزيا  في بكان قد شكل ( و2-5و  6- 3و  2-2الجزء الثاني، األقسام  
ا ، جرى تشجيع الحكومات على توجيه هذه التدخالت لدعم  محدودمن الكوارث الطبيعية أو النزاعات. وحيثما كان التمويل  

المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر في القطاعات األشد تضررا ، بما في ذلك المنشآت المملوكة للنساء وتلك التي  
مع تعزيز استدامة   بالترافق القطاع غير المنظم. ويتطلب الحفاظ على الدعم حتى مرحلة انتعاش النمو االقتصاديتنشط في 

جمع بعض األدلة لتحديد التدابير التي ثبت أنها األكثر فعالية   ،المنشآت وقدرتها على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية
عمال وتنظيم تدابير الدعم جنبا  إلى جنب مع القطاع الخاص ومن خالل التعاون في دعم استمرارية قطاع األعمال واستبقاء ال

 متعدد األطراف.
القائمين على احترام الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بالحق في    -وفي حاالت األزمات، يمكن للتعاون والحوار االجتماعي   .108

الجماعية   ومن  -المفاوضة  العمل  أصحاب  ومنظمات  الحكومات  يمك  بين  أن  العمال  االنتعاش  ظمات  وتيرة  تسريع  من  نا 
قوية   أو مبادرات  بهياكل  فعال   تتمتع  التي  تلك  البلدان في اإلقليم، ال سيما  استخدمت بعض  االجتماعي واالقتصادي. وقد 

ألولى من  . وخالل الموجة ا19-للحوار االجتماعي، عمليات الحوار االجتماعي بنجاح لرسم معالم االستجابات ألزمة كوفيد
  إقليم   في المائة من بلدان  67(، استخدم ما يقرب من  2020الجائحة )من منتصف آذار/ مارس إلى منتصف حزيران/ يونيه  

 97في المائة من بلدان منطقة الدول العربية الحوار االجتماعي في االستجابة السياسية.   43آسيا والمحيط الهادئ و
حماية العمالة واألجور    ، تركيزا  شديدا  على:ناطق اإلقليمين قيد االستعراضوركزت نتائج الحوار االجتماعي في بلدان أو م .109

)على سبيل المثال، في األرض الفلسطينية المحتلة وجمهورية كوريا وسنغافورة وسري النكا(؛ تكييف ترتيبات مكان العمل 
ال المنشآت )جمهورية الو  في  المهنيتين  السالمة والصحة  إجراءات  نطاق  )أستراليا(؛ وضع  توسيع  الشعبية(؛  ديمقراطية 

االنتعاش   مرحلة  في  المهارات  تنمية  تعزيز  كوريا(؛  )جمهورية  المنشآت  دعم  واليابان(؛  )أستراليا  االجتماعية  الحماية 

 
 .74انظر الحاشية رقم   93

 .2020، 19-دليل مرجعي الستجابات السياسات الشائعة للتصدي لجائحة كوفيدمكتب العمل الدولي،   94
ة المصدق عليها،  على حد ما شددت عليه لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، فإن األزمة لم تعلق االلتزامات بموجب معايير العمل الدولي   95

لتزام بضمان ممارسة أي استثناءات ضمن حدود محددة بوضوح من الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز؛ انظر: مكتب العمل الدولي،  بما في ذلك اال
ر  التقري،  الصادر عن لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات   2020بشأن تطبيق معايير العمل الدولية: إضافة إلى تقرير عام    2021تقرير عام  

ILC.109/III/Add.(A) 49، الفقرة . 
  ,Global Wage Report 2020ILO-21انظر:   96

 انظر:  97
ILO, Peak-Level Social Dialogue as a Governance Tool during the COVID-19 Pandemic: Global and Regional Trends and Policy Issues, 
October 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_760571.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_760571.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/briefingnote/wcms_759072.pdf
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أجور العمال مفيدة على    المتفاوض عليها لمعالجة  باإلضافة إلى ذلك، كانت االستراتيجيات الثالثية 98)سنغافورة وفيتنام(. 
غير أنه على   99المستوى القطاعي، بما في ذلك قطاعات المالبس المتضررة بشدة في بنغالديش وميانمار وسري النكا. 

بفعل إحجام الحكومات عن المشاركة    الالرغم من هذه اإلنجازات، كانت نتائج الحوار االجتماعي مقيدة في بعض البلدان،  
بفعل قدرة الشركاء االجتماعيين على المشاركة في    فحسب، بلمن أجل وضع استجابات سياسية  في الحوار االجتماعي  

باستهداف االقتصاد   على وجه التحديد   المتعلقةوتشمل القيود األخرى انعدام الثقة بين األطراف والقيود   100. كذلك  العملية
 غير المنظم والعمال المهاجرين والعاملين لحسابهم الخاص. 

واتخذت منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على السواء تدابير استثنائية لدعم الهيئات المكونة خالل األزمة. وعززت   .110
المساعدة اإلنسانية للعمال المهاجرين حماية صحة العمال وسالمتهم؛ قدمت  وفرت    إذ:  منظمات العمال جهودها إلى أقصى حد

فاعلة   دفع األجور واإلعانات؛ شاركت مع جهات  استمرار  ثنائية بشأن  اتفاقات  تفاوضت على  السبل؛  الذين تقطعت بهم 
في سالسل التوريد واإلمداد العالمية. وشاركت   19-أخرى مثل العالمات التجارية الدولية في التخفيف من آثار جائحة كوفيد

ات أصحاب العمل بنشاط مع الجهات المنتسبة وغير المنتسبة إليها على السواء في تحسين سالمة مكان العمل وتفعيل منظم
إعادة النظر في عروض القيمة وتكييف حافظات خدماتها. ومع ب  وقامت في الوقت ذاتهتدابير استمرارية قطاع األعمال،  

جهة التحديات، إذ ما فتئا يكافحان من أجل زيادة العضوية مع توسيع  ذلك، لم يسلم أي من الشريكين االجتماعيين من موا
خدماتهما وأدوارهما في التوعية السياسية والحوار االجتماعي. وكلما زادت القيمة المعلقة على الحوار االجتماعي لتسهيل 

لعمل باالستناد إلى معايير العمل السياسات القائمة على التوافق، زاد احتمال تمحور االنتعاش االقتصادي حول إدارة سوق ا 
تعزيز قدرة الشركاء االجتماعيين على اإلسهام على    شكلالدولية لمواجهة النزاعات التي يمكن أن تعيق عملية االنتعاش. وي

للدفع    ، عنصرا  الزما  نحو فعال في الحوار االجتماعي واالستثمار في مؤسسات الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية
 .والمنطقة المعنيين رساء أسس أقوى لألمن والقدرة على الصمود في اإلقليمنحو إ

 تنشيط نمو اإلنتاجية والمهارات من أجل وظائف أكثر وأفضل  3-3

أمر أساسي لتحقيق انتعاش قادر على    ، هوعلى تسريع نمو اإلنتاجية واستحداث وظائف أكثر إنتاجية  حازم التركيز ال  إن   .111
. ويمكن أن يؤدي تحسين اإلنتاجية إلى حفز زيادة ربحية 19-نسان، للخروج من أزمة كوفيداإل  حول  محورومتالصمود  

يرتقي   أن  ذلك  المقابل، من شأن  بإنصاف. وفي  المكاسب  تقاسم  العمل واألجور، شرط  األعمال وتحسين ظروف  قطاع 
خالل األزمة. وستظل اإلنتاجية في    ظة الملحواالتجاهات السلبية لفقر العاملين    مسار  بمستويات المعيشة ويساعد على عكس

 فترة ما بعد الجائحة ركيزة السعي إلى تحقيق القدرة التنافسية في االقتصاد العالمي في اإلقليمين قيد االستعراض.
، أي المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر التي  استضعافا  نمو اإلنتاجية بدعم أكثر المنشآت    تنشيطوال بد من أن يبدأ   .112

عانت على نحو غير متناسب خالل األزمة. وينبغي أال تراعي هذه التدابير الرامية إلى تعزيز استدامة وإنتاجية المنشآت 
الشواغل الملحة لتسهيل عمليات قطاع األعمال في ظل القيود المستمرة ذات الصلة    ،المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر
وتشمل هذه التحسينات  101أيضا  اإلصالحات متوسطة وطويلة األجل.   ن تراعيينبغي أ  بالجائحة وانعدام اليقين فحسب، بل

تخفيف اللوائح المتعلقة ببدء األعمال   :والصغيرة وبالغة الصغر  ةالهيكلية لبيئة قطاع األعمال من أجل المنشآت المتوسط
على   الحصول  تسهيل  اإللكترونية؛  التجارة  نطاق  وتوسيع  األعمال  تسجيل  لتبسيط  الرقمية  التكنولوجيا  تسخير  وتنميتها؛ 
المتوسطة   للمنشآت  جديدة  فرص  إيجاد  المنظمة؛  السمة  إضفاء  على  تشجع  التي  الضريبية  اإلصالحات  تعزيز  التمويل؛ 

 بالغة الصغر في سالسل التوريد واإلمداد العالمية.والصغيرة و
األهمية    19-ويمكن لالستثمارات القوية في تطوير البنية التحتية أن تؤدي أيضا  إلى زيادة اإلنتاجية. وقد أكدت جائحة كوفيد .113

التي يمكنها إنتاج اللقاحات    التي تحظى بها البنية التحتية القوية للرعاية الصحية، فضال  عن نُظم التصنيع والنُظم اللوجيستية
البلدان التي كانت تحتل موقعا  مناسبا  في هذا الصدد قبل األزمة أداء  أفضل في   فعالية. وسجلتوالمعدات الطبية وتوزيعها ب

المدى   النشاط االقتصادي ونشاط قطاع األعمال. وخارج نطاق األزمة وعلى  أدنى حد من االضطرابات في  إلى  التقليل 
إن من شأن تطوير طرق وموانئ وشبكات نقل ونُظم لوجيستية وبنية تحتية رقمية عالية الجودة أن يمك ن قطاعات  الطويل، ف

 
؛ مكتب العمل   ,June 202119 Pandemic: Spotlight on Outcomes-Social Dialogue One Year after the Outbreak of the COVIDILO ,انظر:     98

 .19-ستجابات السياسات الشائعة للتصدي لجائحة كوفيددليل مرجعي الالدولي، 
 ”ILO, “The Supply Chain Ripple Effectانظر:   99
 انظر:  100

Michele Ford and Kristy Ward, “South-East Asian Unions Respond to the Pressure of COVID-19”, International Journal of Labour 
Research 10, Issue 1–2 (2021): 82–89; ILO, Peak-Level Social Dialogue as a Governance Tool during the COVID-19 Pandemic. 

 “ ,Rapid Response-COVID-Enabling Environment for Sustainable Enterprises and the PostILO 19”2020 ,انظر:   101
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من توسيع نطاق النفاذ إلى األسواق    -المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر والشركات الكبرى على السواء    -األعمال  
في   كثيفة العمالة  وبعد النزاعات والكوارث الطبيعية، يمكن لالستثمارات  المحلية والدولية واستحداث وظائف أكثر إنتاجية.

 البنية التحتية أن تساعد االقتصادات المحلية على استئناف األنشطة اإلنتاجية بسرعة. 
ي. وقد  وينبغي أن تتمثل االستراتيجية الرئيسية األخرى لزيادة اإلنتاجية في التركيز المتجدد على التحول االقتصادي الهيكل .114

إلى   اإلنتاجية  الزراعة منخفضة  العمال من  لماليين  التدريجي  والتحول  والتدريب  التعليم  المدخلة على  التحسينات  شكلت 
لنمو اإلنتاجية والنجاح االقتصادي    ، عنصرا  مالزما  التصنيع الموجه نحو التصدير والخدمات ذات القيمة المضافة العالية

فرصا  جديدة    ،قيد االستعراض. وتتيح الجائحة والتحوالت األخرى التي ترسم معالم عالمنا  ةوالمنطق  قبل األزمة في اإلقليم
 وتعزيز القطاعات الناشئة التي يمكن أن ترفع اإلنتاجية وتولد ماليين الوظائف. هذه لتحسين عملية إعادة هيكلة االقتصاد

في الوقت نفسه أيضا  البرنامج  تنفذ  تولد وظائف منتجة، وويمكن أن يشكل اقتصاد الرعاية أحد هذه القطاعات الرئيسية التي   .115
الذي دعت إليه الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية. وفي جميع أنحاء العالم،   ،التحويلي للمساواة بين الجنسين

األسرة.  647هناك   رعاية  بسبب مسؤوليات  العاملة  القوى  خارج  العمل  في سن  امرأة ورجل  أعمال  و 102مليون  تشكل 
العوائق   ،اإلجازات  اتسهلة المنال وسياسوميسورة التكلفة  مهنية    الرعاية غير مدفوعة األجر واالفتقار إلى خدمات رعاية

االبتكار واإلنتاجية في مجال   لحفز  إمكانات هائلة غير مستغلة  العمل، مما يمثل  النساء في سوق  أمام مشاركة  الرئيسية 
  - في أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر    كبيرة  دى إغالق المدارس والحد من التنقل إلى زيادةاألعمال. وخالل الجائحة، أ

من النساء إلى الخروج من القوى العاملة وفاقمت االختالالت  للغاية  دفعت عددا  كبيرا     -التي غالبا  ما تضطلع بها النساء  
 القائمة بين الجنسين في عالم العمل. 

ة نُظم الرعاية لدينا، بما في ذلك الرعاية الصحية ورعاية األطفال والرعاية طويلة األجل. وكان  كما أبرزت األزمة هشاش .116
العاملون المتطوعون والعاملون بأجر على السواء في قطاعات الرعاية هذه، ومعظمهم من النساء، يؤدون عملهم في الخطوط  

ذلك،  ومع  المعوزين.  األشخاص  لخدمة  ويخاطرون بصحتهم  تقديرها   األمامية  حق   جديا   مقدرة  غير  إسهاماتهم  تزال    ال 
تعزيز إجازة الرعاية والعمل الالئق للعاملين   عن طريق. ومن شأن االستثمار في اقتصاد الرعاية  وعملهم منقوص األجر

لمزيد من  أن يحفز اإلنتاجية من خالل جلب ا ،في مجال الرعاية وتحقيق تقاسم أكثر إنصافا  لمسؤوليات الرعاية في المنزل
من شأن ذلك    المواهب النسائية إلى مكان العمل وتعزيز قوى عاملة أوفر صحة وأكثر إنتاجية على المدى الطويل. كما أن  

 يسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  أن
النتقال إلى الطاقة المتجددة واالقتصاد الدائري أن  ا  من شأناالقتصاد األخضر. و  هناك قطاع آخر زاخر بالوعود، أال وهوو .117

على الحد من الفقر وانعدام المساواة   أن يساعديؤدي إلى استحداث الماليين من الوظائف الالئقة في جميع أنحاء اإلقليم و
الفقرتين   أيضا   أن يكون  و 103(.86و  85)انظر  الالئق في  يمكن  العمل  البنية تعزيز  الخضراء وتوسيع نطاق  القطاعات 

مفيدا  بوجه خاص لالقتصادات الريفية. وبالنظر إلى أن دعم االنتقال في مجال الطاقة سيعني خسارة   ،التحتية الخضراء
الوظائف في صناعة الوقود األحفوري، فمن األهمية بمكان إدارة االنتقال من خالل سياسات الموارد البشرية الداعمة التي  

العادل  ت االنتقال  إدارة  ويمكن  العمل.  معايير  حوار    عن طريقحترم  التوافق من خالل عملية  وبناء  الثالثية  المشاورات 
 .  مجدٍ  اجتماعي

التكنولوجيا تحدث تحوالت في المجتمع وعالم العمل وتتيح ابتكارات جديدة في مجال    كيف أن    19-وأبرزت جائحة كوفيد .118
قمية الجديدة اقتفاء أثر المخالطين وتسجيل اللقاحات وتقديم اإلعانات االجتماعية. وسهلت  األعمال. ودعمت التطبيقات الر

إنتاجية األعمال   النائية وساعدت على الحفاظ على درجة من  المواقع  العمل عن بُعد من  تكنولوجيات االتصال والتعاون 
في بيئات العمل لدينا.    على وجه االحتمال  األمدتغيرات طويلة    ما رافق ذلك منخالل عمليات اإلغالق، مع    تهاواستمراري

ألنشطة االقتصادية نحو المنصات اإللكترونية التي خلقت فرصا  جديدة للتجارة اإللكترونية ا  في  وكان هناك تحول سريع
أن  بالنسبة إلى عدد ال يحصى من أصحاب المشاريع وقطاعات األعمال. وعلى الرغم من االعتراف باإلمكانات التي يمكن 

ها التحوالت الرقمية لإلنتاج وتوفير الخدمات الخاصة والعامة، فمن األهمية بمكان اتباع نهج متمحور حول اإلنسان  منح ت
إزاء التطور التكنولوجي، بما في ذلك من خالل األطر التنظيمية المنقحة. وعندها فقط يمكننا ضمان أن يكون االنتعاش قادرا   

 مل شامال  للجميع.على الصمود وأن يكون عالم الع 
هذه االضطرابات والتغيرات في عالم العمل إلى زيادة أهمية االرتقاء بنُظم المهارات من أجل إعداد العمال    احتشاد وأدى   .119

العمل. وستستلزم طلبات  على أهبة االستعداد والسرعةليكونوا   المرتبطة بمستقبل  أصحاب    في مواجهة عمليات االنتقال 

 
 ،  ,Care Work and Care Jobs for the Future of Decent WorkILOاستنادا  إلى المنهجية المطبقة في  األمم المتحدة: "موجز األمين العام السياساتي"؛     102

 29في إقليم آسيا والمحيط الهادئ و  2018مليون امرأة في العالم ممن كن خارج سوق العمل بسبب مسؤوليات الرعاية في عام    442كان يوجد ما يقرب من  
 عربية. مليون منهن في منطقة الدول ال

  ,IRENA and ILOSkills for a Greener Future: A Global ViewILO ;2019 ,انظر:   103

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_732214.pdf
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لبروتوكوالت السالمة والصحة المهنيتين ومهارات  أجدى  المهارات أكثر فأكثر فهما  أعمق وتطبيقا   المستقبلية على    العمل
رقمية وأساسية قوية للعمل في إطار تعاوني ومهني بواسطة التكنولوجيات الجديدة، فضال  عن الكفاءات التقنية من أجل 

 ال تزالادت من أهمية االرتقاء بالمهارات وتجديدها،  اقتصادات الرعاية واالقتصادات الخضراء. وفي حين أن الجائحة ز
  استمرار   قيد االستعراض. كما كشفت األزمة عن   والمنطقة  نُظم التدريب القوية غير متطورة في العديد من البلدان في اإلقليم

ثلث الطالب دون إمكانية رتبط بالفجوة الرقمية، بحيث تُرك ما ال يقل عن  فيما يانعدام المساواة في نُظم التعليم والتدريب  
وال ترتبط أوجه انعدام المساواة بالبنية التحتية الرقمية فحسب،  104األولى.   19-الوصول إلى التعلم عن بُعد خالل موجة كوفيد

 بل ترتبط أيضا  باستعداد المتعلمين وقدرتهم على المشاركة في التعلم الشبكي والرقمي. 
أن تكون النُظم اإليكولوجية للمهارات والتعلم المتواصل جزءا  ال يتجزأ من السياسات   ولمواجهة هذا التحدي الهائل، ال بد من .120

لى معالجة الفجوات في المهارات بين الجنسين.  إفي الوقت نفسه    أن تسعىاالقتصادية واالجتماعية وسياسات سوق العمل، و
من خالل مجالس المهارات القطاعية( أمرا  بالغ  التعاون بين مؤسسات التدريب وأصحاب العمل )بما في ذلك    تعميق  عتبرويُ 

األهمية لتحسين استباق الطلبات المستقبلية على المهارات وتعزيز نوعية معلومات سوق العمل وضمان أن يكون التدريب 
باإلضافة   105قادرا  على االستجابة وتشجيع التعلم في مكان العمل، بما في ذلك من خالل التلمذة الصناعية الجيدة. مالئما  و
فرصة مهمة لتلبية الطلب المتزايد على التعلم المتواصل    ،تحديث نُظم التدريب من خالل التكنولوجيات الرقمية  يتيحإلى ذلك،  

على شبكة اإلنترنت والوصول إلى السكان المستضعفين في أكثر المناطق عزلة. ولدعم الشباب الباحثين عن عمل، وكذلك  
ى العاملة وتجديدها  العمال المسنين أثناء انتقالهم عبر مراحل وظيفية مختلفة، يتعين استكمال تدابير االرتقاء بمهارات القو

العامة التي يمكن أن تحد من فجوات المهارات وتساعد أصحاب العمل على تلبية    توظيفاالستثمار في إدارات البواسطة  
 احتياجاتهم من المهارات.

 ويمكن أن يؤدي تنشيط نمو اإلنتاجية وتنمية المهارات إلى استحداث وظائف أكثر وأفضل عندما يعززه الحوار االجتماعي .121
العمل عنصرا  حيويا  لدعم نمو اإلنتاجية،   الثالثي. ويشكل تعزيز مؤسسات سوق  الوقت نفسه   لسه  ويوالهيكل  انتقال   في 

 العمال والمنشآت نحو الفرص اإلنتاجية في قطاعات النمو مثل القطاعات الرقمية والخضراء وقطاعات الرعاية. 

 المضي قدما   -4

السابع عشر .122 اإلقليمي  لاللتقاء منذ ظهور جائحة كوفيد  يتيح االجتماع  أول فرصة  باعتباره  الهادئ،  ،  19-آلسيا والمحيط 
لعمال لتحديد أولويات العمل اإلقليمية الخاصة ضمن أطر إعالن المئوية والنداء  لصحاب العمل وألفرصة مهمة للحكومات و

وتمشيا  مع ،  19-لخروج من أزمة كوفيدالعالمي من أجل اتخاذ إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان ل
 . رؤية المدير العام

السكانية األكثر استضعافا  وكشفت عن أوجه القصور في  زيادةإلى    19-وقد أدت أزمة كوفيد .123 الفئات  النمو   معاناة  نماذج 
والحماية االجتماعية في اإلقليمين السياسات اإلنمائية ومواطن الضعف في النُظم القائمة في مجال العمالة والصحة  السابقة و

قيد االستعراض. كما فاقمت الهشاشة القائمة في مجالي الصحة والدخل بالنسبة إلى األشخاص الذين يواجهون بالفعل أسوأ  
 .والمنطقة آثار انعدام المساواة البيئية واالجتماعية في اإلقليم

إليالء   السياسات على الصعيد العالمي  ة إلى صن اعوجهمبيه  صيحة تن  والمنطقة  في اإلقليم  عصفاألزمات التي ت  تصاعدو .124
قيادة منظمة العمل الدولية في توجيه انتعاش    فإن    في هذا السياق،و  .المجتمعات المستضعفة في العالم  اهتمام أكبر لمعاناة

متمحور حول اإلنسان يكون شامال  ومستداما  وقادرا  على الصمود، كما طالبت بذلك هيئاتنا المكونة الثالثية في النداء العالمي  
يتعين على منظمة ،  2030برنامج عام    بأهداف، تكتسي أهمية إضافية. وللوفاء بالتزامات النداء العالمي وكذلك  2021لعام  

باالشتراك مع مجتمع األمم المتحدة على المستوى القطري لتعزيز النمو الغني بالوظائف   أن تضافر جهودها العمل الدولية  
العمل في  والحقوق  االجتماعي  والحوار  الشاملة  االجتماعية  والحماية  المستدامة  عنهانتائج    باعتبارها  والمنشآت    ال غنى 

ع العالمي    كما أن   106ش الوطنية.الستراتيجيات االنتعا الذي أعلنه    ،والحماية االجتماعية  من أجل توفير فرص العملالمسر 

 
في المائة في   37.6في المائة في شرق آسيا والمحيط الهادئ و  19.6بة الطالب الذين تعذرت عليهم االستفادة من التعلم الرقمي والبث عن بُعد  غت نسلب   104

 انظر:  أقاليم اليونيسف(؛ في المائة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا )  40.2جنوب آسيا و
UNICEF, “COVID-19: Are Children Able to Continue Learning during School Closures?”, August 2020. 

ق بالتلمذة الصناعية الجيدة؛  ، ُعقدت مناقشة أولى بشأن اعتماد معيار جديد يتعل 2022لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في حزيران/ يونيه  110في الدورة   105

إطار من و  ILC.110/IV/1  ،2021  لتقريرا   ، إطار من أجل التلمذة الصناعية الجيدةوستستمر المناقشة في الدورة القادمة للمؤتمر؛ انظر: مكتب العمل الدولي،  

 .ILC.110/IV/(2) ،2022 التقرير ، أجل التلمذة الصناعية الجيدة 
 األمم المتحدة، "موجز األمين العام السياساتي".   106

https://data.unicef.org/resources/remote-learning-reachability-factsheet/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_731179.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836132.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836132.pdf
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، بدعم من منظمة العمل الدولية ومجتمع األمم 2021األمين العام لألمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش في أيلول/ سبتمبر  
 هذه األولويات السياسية.يؤيد المتحدة األوسع، 

يتعين على منظمة العمل الدولية أن تعمل ضمن   ومن خالل تعزيز العدالة االجتماعية،  يز على الشراكات أمٌر أساسٌي.والترك .125
األطراف،   متعدد  فيالنظام  بشأن  اال  ئتالفاالذلك من خالل    بما  المكونة  بتكاري  الهيئات  بين  يجمع  االجتماعية  العدالة 

لدولية والشركاء اإلنمائيين والمؤسسات الخاصة والمنشآت واألوساط األكاديمية ووكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية ا
وأصحاب المصلحة األخرين التخاذ مبادرات محددة من شأنها أن تساعد الدول األعضاء على معالجة مواطن العجز في  

 بعاد والتهميش.الكفاح ضد أوجه انعدام المساواة واالست وكسبالعدالة االجتماعية  وتعزيز العمل الالئق
، قد ُعقد  2022في شباط/ فبراير    19-المنتدى العالمي بشأن انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد  وكان .126

من هذا المنطلق وأسفر عن العديد من االلتزامات داخل النظام متعدد األطراف للعمل معا  بروح من التضامن بهدف إعادة  
 نتائج تعود بالفائدة على المنشآت والعمال على أرض الواقع.    يجب تحويل هذه االلتزامات إلى  ،واآلن 107البناء بشكل أفضل. 

القدرة الوطنية على توفير االستثمارات المطلوبة لتحقيق انتعاش متمحور    أن يحد بشدة مناألزمات الحالية ومن شأن تعدد   .127
  االقتصادية  لحماية االجتماعية وتعزيز القطاعاتلزيادة قدرات التمويل المحلي    ن األهمية بمكانمبالتالي،  حول اإلنسان.  

تبرز المشورة السياسية بشأن كيفية القيام بذلك، بما في  لحسن الحظ،  و 108. ذات اإلمكانات العالية الستحداث الوظائف الالئقة
 109تحسين التعاون الدولي. ن خالل مذلك من خالل إعادة فحص السياسات الضريبية في سياق عقد اجتماعي جديد و

ت الحكومات والشركاء االجتماعيون فرصة   .128 توحيد وفي األوقات التي تشهد أزمات اقتصادية واجتماعية وبيئية، يجب أال تفو 
نفسه    الجهود الوقت  وفي  اإلنسان،  متمحور حول  انتعاش  نحو  استثماراتهم  األمد    تذليلوتوجيه  الهيكلية طويلة  الحواجز 
من هذا التقرير األولويات اإلقليمية استجابة   3توفير العمل الالئق وتحقيق النمو الشامل. وتُقترح في القسم    أمام  تدريجيا  

 .  الحقا  بوصفها حصيلة لالجتماع بالذاتإلعالن المئوية والنداء العالمي، على أن تُنقح وتُعدل 
تقدم حاسم   .129 إحراز  المستقبل من  في  نتمكن  أن  المأمول  فيفي ترسومن  االجتماعية  للعدالة  الشامل  الهدف  األولويات    يخ 

لمكتب في ااإلقليمية المحددة في هذا االجتماع، بحيث ندعم الهيئات المكونة على المستوى المحلي من خالل إطار البرمجة  
ألوجه انعدام المساواة  معالجة األسباب الجذرية  بغية  العدالة االجتماعية. و  العالمي بشأن   الئتالفلوالتوعية والموارد الموسعة  

واالقتصادي االجتماعي  األمن  بها  ،وانعدام  ابتُلي  المحليةوالناس    التي  اإلقليم  والمجتمعات   المجتمعات  قيد    والمنطقة  في 
نحو إحراز تقدم بشأن الحماية  التوعية وإجراءاتها  االستعراض، يتعين على منظمة العمل الدولية أن توجه نشاطها في مجال  

والمساواة بين الجنسين واالنتقال العادل نحو اقتصادات رقمية ومستدامة بيئيا  وإضفاء   وعمالة الشباب  الشاملة االجتماعية  
السمة المنظمة والهجرة العادلة لليد العاملة وبناء قدرة سوق العمل على الصمود في البيئات الهشة والعمل الالئق في سالسل  

الدول العربية، يجب على منظمة  منطقة  بالغ األهمية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ و  التوريد واإلمداد. ولتحقيق هذا البرنامج
 العمل الدولية أن تولي اهتماما  خاصا  لما يلي: 

والهيكل الثالثي والحوار  معايير العمل الدوليةتطبيق و  تعزيز اإلدارة السديدة، مع تركيز األولوية على تحسين التصديق •
 االجتماعي؛

دعم الهيئات المكونة بشأن وضع وتنفيذ سياسات ومؤسسات عمل قوية وفعالة ومراعية لقضايا الجنسين وموجهة نحو   •
 انتعاش متمحور حول اإلنسان؛ 

لة االجتماعية في  في العدا  يعتد بهزيادة االستثمارات بشكل    سعيا  إلىالتركيز على اتساق السياسات ومواءمة التمويل   •
شاملة واحترام الحقوق في    اجتماعيةتحقيق نمو غني بالوظائف الالئقة وحماية    من خالل  ، بما في ذلكالدول األعضاء

 . وحوار اجتماعي شامل العمل

 
 “ ,February 2022ILO Global Forum Concludes with Renewed Commitments to a Recovery that Puts People FirstILO 25 ,”انظر:   107

تشرين الثاني/    30  في  ، المعتمد 19- المنتدى الوزاري العربي: مستقبل الحماية االجتماعية في المنطقة العربية: بناء رؤية لواقع ما بعد كوفيد  يدعو إعالن   108
دارة  ، إلى تعزيز نُظم الحماية االجتماعية من خالل تحسين التمويل وتعزيز التغطية وبناء القدرة على الصمود واالستجابة للصدمات وتحسين اإل2021وفمبر  ن

 والتنسيق. 
 انظر:  109

Richard Samans, Financing Human-Centred COVID-19 Recovery and Decisive Climate Action Worldwide: International Cooperation’s 
Twenty-First Century Moment of Truth, ILO Working Paper 40, 2021; Minouche Shafik, What We Owe Each Other: A New Social Contract, 
(Bodley Head, 2021); Mira Bierbaum and Valerie Schmitt, Investing More in Universal Social Protection. Filling the Financing Gap 
through Domestic Resource Mobilization and International Support and Coordination, ILO Working Paper 44, 2022. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_837944/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_832280.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_832280.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_821931.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_821931.pdf
https://www.pagesofhackney.co.uk/webshop/product/what-we-owe-each-other-minouche-shafik-lse/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_834194.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_834194.pdf
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 التقدم المحرز في تنفي  إعالن بالي     -  الجزء الثاني 
  19-واالستجابة إلى جائحة كوفيد

 مقدمة  -1

على أن يقدم مكتب العمل الدولي تقريرا  إلى مجلس    عشر آلسيا والمحيط الهادئ  السادسجرى االتفاق في االجتماع اإلقليمي   .130
دعم الهيئات المكونة في المجاالت ذات األولوية من إعالن بالي. العمل الدولي كل عامين عن التقدم المحرز في    مكتبإدارة  
.  2019( وُرفع إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر  2018-2017أُعد تقرير تنفيذ نصف مرحلي )للفترة  وقد  

، وهي  2021-2019من أجل تلخيص نتائج الفترة    المذكورة سابقا  نتائج  الويستند هذا الجزء من تقرير المدير العام إلى  
  110الجارية.  19- بالتالي فترة تشمل جائحة كوفيد

إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش   من أجل اتخاذالتقرير المرحلي حول نص إعالن المئوية والنداء العالمي  بُنية  تمحور  تو .131
من أجل إرشاد عمل منظمة العمل   اعتُمدا، وهما صكان  دمتمحور حول اإلنسان يكون شامال  ومستداما  وقادرا  على الصمو

، الدولية في أعقاب اعتماد إعالن بالي. ويدعو إعالن المئوية في "نهجه المتمحور حول اإلنسان من أجل مستقبل العمل" 
داء العالمي الذي  الن  أماالدول األعضاء إلى زيادة االستثمار في قدرات الناس وفي مؤسسات العمل والعمل الالئق والمستدام.  

  ضامنالتعاون الدولي واإلقليمي والت  عزيزألولوية إلى تافيُسند  ،  19-االضطراب الناجم عن جائحة كوفيد  لمواجهةمد  اعتُ 
 العالمي واتساق السياسات بغية الدفع قدما  بعمليات االنتعاش. 

حوار االجتماعي في تنفيذ إعالن بالي، في  لل  لمحة عامة عن األبعاد األساسيةفي القسم التالي من الجزء الثاني  يلي ذلك  و .132
  من الفرص   كي يستفيدواتعزيز قدرات جميع الناس  وهي:    ،حين تتمحور األقسام الباقية حول الدعائم الثالث إلعالن المئوية

)القسم    عالم عمل متغير  المتاحة في  العمل؛  ((3)الناس  العمال    تقوية مؤسسات  لجميع  المناسبة  الحماية  من أجل ضمان 
 تعزيز نمو اقتصادي مطرد وشامل ومستدام وعمالة كاملة ومنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع؛  ((4)المؤسسات )القسم  

دول . وقد أدرجت أولويات إعالن بالي تحت هذه العناوين الرئيسية. ويشير الج((5)االقتصاد والعمل الالئق للجميع )القسم 
 إلى مواضع بحث كل أولوية من أولويات إعالن بالي السياسية الثالث عشرة في التقرير.  3

  األولويات السياسية في إعالن بالي: مخطط األقسام  : 3الجدول 

 رقم األولوية السياسية  
 في إعالن بالي 

 القسم  الموضوع 

 2-4، 1-4 المبادئ والحقوق األساسية في العمل والتصديقات  1

 1-5 أطر سياسات االقتصاد الكلي  )أ(2

 2-5 المنشآت المستدامة  )ب(2

 5-3 تنمية المهارات  )ج( 2

 3-3 فئات العمال المحرومة )د( 2

 4-3 أشكال االستخدام "المتنوعة" (ه)2

 2-5 االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم  )و( 2

 2-5، 4-3 أصحاب العمل والعمال أثر االبتكار التكنولوجي على  3

 1-4 القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري 4

 2-5، 3-4 ــ 1-4، 7-3، 4-3 ــ 1-3 أوجه انعدام المساواة   تفاقمعكس مسار  5

 6-3 بناء القدرة على الصمود  6

 
فترة     110 تشمل  إعالنوبذلك  عملية  بشأن  التقارير  السنتين:    ، بالي  تنفيذ  تقديم  لفترات  والميزانية  للبرنامج  دورات   2019-2018و  2017-2016ثالث 

 .2021-2020و
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 رقم األولوية السياسية  
 في إعالن بالي 

 القسم  الموضوع 

 1-3 سد الثغرات بين الجنسين  7

 3-3 سياسات هجرة اليد العاملة  8

 2-5 التوريد واإلمداد العالمية سالسل  9

 2-5 ة عمليات االستثمار والتجارة والمنشآت متعددة الجنسي 10

 7-3 توسيع نطاق الحماية االجتماعية  11

 2 تعزيز الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي 12

 2-4، 2 تعزيز مؤسسات سوق العمل، بما في ذلك تفتيش العمل  13
 

البرامج القطرية للعمل الالئق التي أعدتها    ،الصكوك الرئيسية التي نُفذ من خاللها إعالن بالي على المستوى القطري  تشملو .133
تقارير    قد أدتو 111قليمين.اإلعليها الهيئات المكونة الثالثية الوطنية لمنظمة العمل الدولية في الدول األعضاء في    واتفقت

ال توليفية رفيعة المستوى، دور مدخالت هامة في  تقارير  تقارير تقييم و  يهاالئق، بما فاستعراض البرامج القطرية للعمل 
مصادر المعلومات األخرى التقرير نصف المرحلي عن تنفيذ إعالن بالي    تشملتفاصيل التنفيذ الوارد بحثها في هذا القسم. و

وتقارير تقييم    2021- 2020و  2019-2018ن  وتقارير تنفيذ البرنامج والميزانية لفترتي السنتي 112  2018-2017للفترة  
 113مستقلة.

 الحوار االجتماعي في صميم والية منظمة العمل الدولية   -2

 

 التقدم المحرز والتحديات  -عامة  لمحة 2-1

يقع الحوار االجتماعي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية، في صميم والية منظمة العمل الدولية ويؤدي دورا  رئيسيا  في بناء  .134
مجتمعات مستدامة ومنصفة وشاملة تتوزع فيها منافع النمو على جميع السكان. وقد شهدت الفترة الالحقة العتماد إعالن  

آسيا والمحيط   إقليميد من التطورات اإليجابية فيما يتعلق بتطوير الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي وتطبيقهما ضمن  بالي العد
. وتشير النتائج المسجلة في  19-عددة التي فرضتها جائحة كوفيدمتالدول العربية، على الرغم من التحديات المنطقة  الهادئ و

األعضاء أقرت بصورة عامة بأهمية الحوار االجتماعي في عملية وضع السياسات   الفترة قيد االستعراض إلى أن  الدول
المتعلقة بالعمل وفي تنظيم عالقات العمل، إال أن  الترتيبات الوطنية وممارسة الحوار االجتماعي تختلف اختالفا  كبيرا  من  

 حيث التطبيق. 

 
 البرامج القطرية للعمل الالئق في اإلقليمين قيد االستعراض.  إرساء وتنفيذ أماكن 1يحدد الملحق   111
 :انظر  112

ILO, Mid-Term Review of the Implementation of the Bali Declaration Adopted by the 16th Asia and the Pacific Regional Meeting (Bali, 6–
9 December 2016), GB.337/INS/12/7, 2019. 

ر منظمة  يأثعن ت كم المعلومات الناشئة أثناء إعداد هذا التقرير تلخيصا  وافيا  في وثيقة واحدة. وهناك منافذ إضافية من أجل اإلبالغ    تلخيصال يمكن     113
المنصات    هذه. وتوفر  المحدثة  لوحة متابعة نتائج العمل الالئق" وInfoStoriesالعمل الدولية في ظل إعالن بالي، على غرار المنتج السردي الرقمي التفاعلي "

 .  والشهادات لنتيجة واإلقليم والبلد عن طريق طائفة من ملفات الفيديو والقصص معلومات مفصلة مصنفة حسب ا

 إعالن بالي 
 12األولوية 

الحوار االجتماعي  
 والهيكل الثالثي 

 إعالن بالي 
 13األولوية 

مؤسسات سوق العمل  
بما في ذلك تفتيش  

 العمل

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723583.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723583.pdf
https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Campaigns/Decent-Work-results/programme2020-2021
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ن التي تتمتع بآليات وعمليات وممارسات ثالثية وثنائية راسخة  ويمكن مالحظة اتجاه عام في اإلقليمين يشير إلى أن  البلدا .135
الجائحة على اقتصاداتها وقوتها العاملة. وتبرز هذه النتيجة ها  فتخل  التي  ثار  آللبدت حسنة األداء بصورة عامة في التصدي 

  التي  قدرة على الصمودالة وبناء  التحديات المشترك لمواجهةاالستجابة السريعة  تتيحأهمية الحوار االجتماعي باعتباره آلية 
 قيد االستعراض. م والمنطقةأسواق العمل في اإلقلي شد ما تحتاج إليها

تتطلب صب اهتمام وتعلق بفعالية الحوار االجتماعي على المستوى القطري  التي تمن المسائل الشائكة    ا  بيد أن  هناك عدد .136
نحو رسم معالم انتعاش اقتصادي واجتماعي من الجائحة  متزايدة  بصورة  مستمر عليها، ال سيما مع تحول التركيز الوطني  

 :بينها يكون شامال  ومستداما  وقادرا  على الصمود بالكامل. وفيما يلي المسائل الرئيسية من

 آثار النزاع السياسي واالضطراب االجتماعي في عدد من البلدان في اإلقليمين؛ (أ)

 اإلدارة السديدة الديمقراطية والقيود على استقاللية الشركاء االجتماعيين في بعض البلدان؛  أمام الماثلة التحديات ( ب)

ضعف آليات وعمليات الحوار االجتماعي الثالثي والثنائي في العديد من البلدان، بما في ذلك في مجال المفاوضة   ( ج)
 االجتماعية؛

ي في وضع السياسات وبحقوق منظمات العمال )على  اختالف مستويات االعتراف بالقيمة المضافة للحوار االجتماع (د)
 تكون شريكا  على قدم المساواة في الحوار؛ في أنوجه الخصوص(  

 تأثير النساء وتمثيلهن وريادتهن في آليات الحوار االجتماعي وعملياته؛ ياتانخفاض مستو ( ه)

 يال  ناقصا  في الحوار االجتماعي؛ثممثلة تم  اتساع القطاعات غير المنظمة في العديد من البلدان، التي غالبا  ما تكون ( و)

 نظم تسوية نزاعات العمل الوطنية أو تقادمها؛ اتضعف قدر (ز)

 ضعف قدرات العديد من الشركاء االجتماعيين على المشاركة بصورة فعالة؛  ( ح)

  تطبيقا    تُط بقلم    -حوار اجتماعي تمثيلي    قيام  من أجل  حاسموهي شرط تمكيني    -الحرية النقابية    في أن  الواقع المتمثل   ( ط)
 .  والمنطقة على السواء بعد في اإلقليم كامال  

في دراسة استقصائية أجرتها منظمة العمل الدولية عام    ،الماثلة أمام الحوار االجتماعي حسن األداء  التحدياتت هذه  تجل  وقد   .137
على الهيئات المكونة في عدد من بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن آليات الحوار االجتماعي الثالثي والثنائي.    2020

لحوار االجتماعي،  وقد كشفت الدراسة االستقصائية أنه على الرغم من اعتراف العديد من البلدان المعنية عموما  بأهمية ا
مؤشر الحقوق العالمي لعام  أن     أضف إلى ذلك  . تتطلب التحسين  التي  مجاالتالالكثير من العقبات و  يتعين معالجةيزال   ال

أفاد بوجود اتجاهات  ا  صادر عن ال  2020 العمال  لنقابات  العمال بسبب ضعف    نحوالتحاد الدولي  تقويض حقوق نقابات 
 .  19-المعايير المحلية والدولية في الفترة السابقة لجائحة كوفيد اذوإنفآليات الحوار االجتماعي 

إلى تكثيف تلك االتجاهات في العديد من البلدان. ولم يتمكن المنتدى الوطني للحوار الثالثي من    19-وأدت جائحة كوفيد .138
عزز تلك االتجاهات الحاجة  في بعض البلدان، حتى بصورة افتراضية، على مدى فترات طويلة أثناء الجائحة. وت   االنعقاد

إلى تحسين الحوار الثالثي باعتباره مكونا  أساسيا  من مكونات مرحلة االنتعاش، بالتركيز بصورة رئيسية على تنمية قدرات  
 الهيئات المكونة من أجل مشاركتها الفعالة في هذا السياق.

   19- الحوار االجتماعي في صميم االستجابة إلى كوفيد 2-2

أطلقت  بالرغم من   .139 المناطق  أو  البلدان  في معظم  الحكومات  أن   الدولية  العمل  أعاله، الحظت منظمة  المذكورة  التحديات 
بغية تحديد السياسات والتدخالت    19-مشاورات مع الهيئات المكونة بصورة مبكرة في إطار استجاباتها إلى جائحة كوفيد

 األعمال والعمال. قطاع الالزمة من أجل الوصول إلى
الجائحة وتحققت عن طريق الحوار الثالثي   في االستجابة لمواجهةويسلط الملخص التالي الضوء على نتائج أخرى مختارة   .140

 والثنائي على مستويات مختلفة:

أثرت االتفاقات الثالثية المبرمة في اإلقليمين قيد االستعراض في السياسات والتدابير واألدوار الهادفة إلى حماية المداخيل   •
األعمال أثناء فترات اإلغالق. واشتمل ذلك في العديد من المقاطعات على التزامات من جانب أصحاب العمل  اريع  مشو

بعدم تسريح العمال، في حين فاوضت النقابات على تقصير ساعات العمل وتخفيض مؤقت لألجور. وفي سنغافورة، على  
 المنشآتبشأن تدابير ترمي إلى إرشاد    متنوعة  ار إيعازاتسبيل المثال، عمل الشركاء الثالثيون يدا  بيد من أجل إصد 

والمستخدمين. وكان ذلك مستندا  إلى حد كبير إلى مبدأ تقاسم المسؤولية بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال. وقد 
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بادرة التكيف  وم  المهاراتبرامج مثل حركة مستقبل    بواسطة  جرى تقديم الدعم المالي والمؤسسي لتنفيذ القرارات الثالثية
 والنمو وإعانات األجور وأشكال أخرى من الدعم المالي. 

من أجل    2020قطاع الرعاية الصحية إلى اتفاق مبكر في آذار/ مارس  ل  الثالثية  لجنةالفي جمهورية كوريا، توصلت   •
الوظيفي وضمان عالج عما الرعاية الصحية عن طريق اتخاذ تدابير السالمة وتحسين األمن  الرعاية  حماية عمال  ل 

وفي سري كوفيد  أنشئالنكا،    الصحية.  إلى  باالستجابة  معني  ثالثي  عمل  فرعية  19-فريق   تابعة  باعتباره مجموعة 
من إحراز تقدم كبير في المفاوضة مكنت  الذي يترأسه وزير العمل، مما وفر منصة    ،عملللمجلس االستشاري الوطني لل

من أجل حماية    2020لمحتلة، جرى توقيع اتفاق ثالثي في آذار/ مارس  األجور. وفي األرض الفلسطينية ا  مدفوعاتعلى  
 وإنشاء لجنة ثالثية تقوم بمتابعة القضايا وحلها.   عند الضرورةساعات العمل وخفض الرواتب  

ا   دورا  رئيسيا  أيض  ،ذتها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالاتخأدت االتفاقات والمبادرات والتدابير الثنائية التي   •
عالجت تلك االتفاقات والمبادرات والتدابير مسائل  في البلدان الواقعة في اإلقليم والمنطقة،  في االستجابة إلى الجائحة. و

على مستوى المنشأة تتعلق بتعديالت األجور والعالوات ووقت العمل وتمديد اإلجازات مدفوعة األجر وترتيبات العمل  
ل دفع تعويضات نهاية الخدمة وسياسات العودة اآلمنة إلى العمل. وجرى تحسين عد وترشيد القوة العاملة ومسائعن بُ 

بغية تسهيل العودة    19- التعاون على مستوى المنشأة في العديد من البلدان عن طريق إنشاء فرق عمل ثنائية معنية بكوفيد
الشخصية والمنظ   الحماية  العمال من خالل توفير معدات  العمل وضمان سالمة  إلى  السالمة    المالئم  التدريبمة  على 

 النكا(.  والصحة المهنيتين )على سبيل المثال، في بنغالديش وكمبوديا والهند وإندونيسيا ولبنان وقطر وسري

تيمور   • تيمور    -في  نقابات عمال  اتحاد  بشأن حماية    -ليشتي، أطلق  إعالنا  مشتركا   التجارة والصناعة  ليشتي وغرفة 
ا من الحوار الجاري   الكرامة في العمل وبيئة العمل الشاملة في سياق االستجابة إلى الجائحة. وبات اإلعالن حاليا  جزء 

منظمات عمال  من أجل إدخال إصالحات على نظام تسوية نزاعات العمل. وقام اتحاد أصحاب العمل في تايلند وأربع  
  19-حوار اجتماعي ثنائي منتظم بشأن مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد  تُعنى بإقامةبتشكيل مجموعة عمل  

وتسوية   الشكاوىاألعمال والعمال. وقد اشتمل ذلك على ترتيبات تعاون من أجل تحسين اإلنتاجية ومعالجة    مشاريع  على
ال المنشأة. وفي  العمال   قد مفلبين،  النزاعات على مستوى  العمل ومنظمات  لمنظمات أصحاب  تابع  للقادة  ثنائي  منتدى 

بالقبول  ا  اقتراح المنشآت في  الحكومة زيادة    تلغيأن    مفاده  ،تكلل  إلى  بالنسبة  الصحي، ال سيما  التأمين  أقساط  دفعات 
أنه دع التمثيل    االمتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر. كما  المنشأة في  إلى إجراء استعراض لنظام  الثالثية  الهيئات  في 

 الصحة والضمان االجتماعي بغية ضمان تمثيل العمال وأصحاب العمل تمثيال  فعليا  في هذه المؤسسات. تمجاال

  في آسيا المالبساستخدام الحوار االجتماعي من أجل إيجاد حلول في قطاع  : 1اإلطار  

كان الحوار االجتماعي عنصرا  هاما  في مرحلة مبكرة من تكوين االستجابة المشتركة إلى الجائحة في قطاع المالبس في إقليم آسيا  
الحالية موجودة   الحوار  فيها هياكل ومبادرات  التي كانت  البلدان  الهادئ، ال سيما في  ، شكلت  النكا  سري . وفي  أصال  والمحيط 

في    50بنسبة    2020وافق على دفع رواتب العمال من شهر آذار/ مارس حتى شهر حزيران/ يونيه    ا  فريق عمل ثالثي   الحكومة 
في   IndustriALL، وافقت رابطة صناع ومصدري المالبس في بنغالديش ومجلس نقابة  بنغالديشالمائة من األجر األساسي. وفي  

. وفي بلدان  2020رواتب عمال المالبس لشهر نيسان/ أبريل بنغالديش على مذكرة تفاهم بغية تفادي التسريحات من العمل ودفع 
، سه ل برنامج  إندونيسياأخرى، أدى الحوار االجتماعي على المستوى الوطني إلى إطالق إعالنات تعاون واسعة النطاق. وفي  
المالبس   العمل والنقابات في قطاع  بين أصحاب  الدولية حوارا   العمل  لمنظمة  التابع  تعهد  "العمل األفضل"  واألحذية، نجم عنه 

. وقد عزز التعهد االلتزام بالمبادئ التوجيهية للسالمة والصحة المهنيتين البلد مشترك بدعم انتعاش قطاع المالبس واألحذية في  
ت  والحوار االجتماعي عند تسوية النزاعات. وشاركت عدة عالمات تجارية دولية في الجهود الرامية إلى مواجهة آثار الجائحة وأيد

المالبس العالمي في قطاع  لنقابات    ،النداء  الدولي  العمل واالتحاد  الدولية ألصحاب  الدولية والمنظمة  العمل  الذي أطلقته منظمة 
 . 2020العمال في نيسان/ أبريل 

 : المصدر

ILO, “The Supply Chain Ripple Effect: How COVID-19 Is Affecting Garment Workers and Factories in Asia and the Pacific”, 2020 . 
 

 إرساء األسس: الحوار االجتماعي الثالثي  2-3

 إتاحة مساهمة جزئية في    على السواء،  هاءوأثنا  19-التي بذلت قبل أزمة كوفيد  ،ساهمت الجهود المعززة للحوار االجتماعي .141
االستجابة السريعة عموما  للجائحة من جانب المكتب والهيئات المكونة الثالثية. وقد أنشئت آليات وعمليات جديدة للحوار  

المستو على  الثالثي  ال  والقطاعي الوطني    ييناالجتماعي  المناطق  أو  البلدان  بنغالديش، في  البحرين،  أفغانستان،  تالية: 
إندونيسيا، الكويت، لبنان، منغوليا، نيبال، األرض الفلسطينية المحتلة، ُعمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية  

رفيعة   جديدة  العربية السورية، فيتنام. كما جرى االتفاق في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية على إنشاء لجنة ثالثية وطنية

https://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_758626/lang--en/index.htm
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باعتبارها من أولويات البرنامج القطري للعمل الالئق. وفي بنغالديش،    2022المستوى، ومن المرتقب استكمالها في عام  
أنشئ مجلس استشاري ثالثي في قطاع المالبس الجاهزة، ومن المخطط إنشاء هيئات مماثلة له في قطاعات أخرى تمشيا  

العمل في بنغالديش. وفي قانون  الثالثية    مع  المشاورات  يعتد  باكستان، تكثفت  اللجنة االستشارية   به  على نحو  إطار  في 
 . 2021-2018الثالثية الفدرالية أثناء الفترة 

الدولية/ مركز   كذلك، .142 العمل  فقامت ورشة عمل مشتركة بين منظمة  اإلقليمي.  المستوى  الثالثية على  التفاعالت  تعززت 
الجنوب،   وبلدان  الدولي  عام  التدريب  بيروت  في  الدول   2019انعقدت  في منطقة  المستدامة  التنمية  أهداف  تعميم  بشأن 

هيئات مكونة ثالثية من ستة بلدان أو مناطق )العراق واألردن ولبنان والكويت واألرض العربية المحتلة   وضمتالعربية،  
د تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومشاركتهم  تبادل بين النظراء، ناقش المشاركون تجاربهم المتعلقة برص  في إطاروُعمان(. و

و  الطوعية  الوطنية  االستعراضات  إعداد  بادمإفي  المتعلقة  المستدامة  التنمية  وغايات  أهداف  الالئق  ج  عمليات العمل  في 
مم جنوب رابطة أبشأن العالقات الصناعية في إقليم    الثامنة  تخطيط السياسات الوطنية. كما قامت الندوة اإلقليمية الثالثية

  رابطة أمم جنوب شرق آسيا ، بجمع الهيئات المكونة من بلدان  2017، التي انعقدت في تشرين الثاني/ نوفمبر  شرق آسيا
 . 2018في إندونيسيا عام عن ذاك االجتماع اإلقليمي،  "منبثق" حدث وطني  العشرة. وانعقد

مؤسسات وعمليات وقدرات الحوار االجتماعي أثناء الفترة قيد االستعراض قد تعززت  وكانت التحسينات التي أدخلت على .143
، بما في ذلك العمل والتشريع المتعلق به )على سبيل المعنيةالتقدم المحرز في عدد من المجاالت الجوهرية األخرى  بفضل

التطورات   في بحث  4القسم    ويتوسع.  الشكاوى  المثال قوانين الضمان االجتماعي(، إلى جانب آليات تسوية النزاعات ومعالجة
 المحققة في هذه المجاالت. 

  التفاوت بين الجنسين في عمليات الحوار االجتماعي : 2اإلطار   

بالرغم من وجود أدلة على استفادة النساء من زيادة مشاركتهن في عمليات المفاوضة الجماعية، إال أنهن ال يزلن ممثالت تمثيال   
أن عضوية اإلناث في مؤسسات الحوار االجتماعي   2018سات الحوار االجتماعي الوطنية. وأظهرت بيانات عام ناقصا  في مؤس

بين   تراوحت  المستويات في فئات أصحاب    35و  20الوطنية  الجنسين على جميع  بين  التفاوت  الفجوات  المائة. وتبين هذه  في 
الذي يغلب فيه عدد النساء. ويحدد تقرير منظمة    ،بس واألقمشة واألحذيةالمصلحة األساسية وبين القطاعات بما في ذلك قطاع المال

عددا  من العوائق التي تقيد مشاركة النساء في عمليات الحوار    ،قفزة نوعية لتحقيق المساواة بين الجنسين  المعنون العمل الدولية  
ر والثقافات المؤسسية التي يهيمن عليها الذكور  الوقت الذي تتطلبه مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة األج   هي تشمل االجتماعي. و

 والتي تثني النساء عن المشاركة بصورة أكثر فعالية واالضطالع بأدوار قيادية.  

 المصدر:  
ILO, A Quantum Leap for Gender Equality: For a Better Future of Work for All, 2019; ILO, Moving the Needle: Gender Equality and 
Decent Work in the Garment Sector in Asia, 2021. 
 

 التركيز على الحوار الثنائي  2-4

أصل المشكلة من أجل حلها، في إرساء التعاون والثقة  يسهم الحوار االجتماعي الثنائي، بصفته نهجا  ال مركزيا  يتقرب من   .144
وممثليهم. والعمال  المديرين  أن   114بين  ثبُت  ي  وقد  األمر  في  عامال    لشك  هذا  مهما   القدرةاألعمال    مشاريع  مساهما     ذات 
ها، بما في ذلك في بنغالديش، ءفي عدد من البلدان في آسيا قبل الجائحة وأثنا  ا  تقدمقق  وقد ح  ، التنافسية وتحسين ظروف العمل

ز ليشتي، فيتنام. وبالنسبة إلى الهند وسري النكا، رك    -كمبوديا، الهند، إندونيسيا، نيبال، الفلبين، سري النكا، تايلند، تيمور  
الثنائي، فضال  عن تسوية نزاعات العمل. الثالثي وي  عمل ال يستهان به على المستويات شبه الوطنية على الحوار االجتماع

وكان الحوار االجتماعي الثنائي هو التركيز الرئيسي الذي انصب عليه دعم منظمة العمل الدولية المقدم إلى منظمات أصحاب 
 على المستوى الوطني. العمل ومنظمات العمال في كمبوديا وإندونيسيا وفيتنام من أجل تنفيذ النداء العالمي في قطاع المالبس  

 
الدول العربية تركيزا  رئيسيا  على ثالثة  منطقة  تركز مشاركة منظمة العمل الدولية في البرامج القطرية للعمل الالئق في إقليم آسيا والمحيط الهادئ و   114

ألول من الحوار هو المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة، بمشاركة منظمة العمل الدولية، بما في ذلك دعم أنواع رئيسية من الحوار الثنائي. والنوع ا
ان وفيتنام. والنوع  تنمية القدرات من خالل برنامجها الرائد "العمل األفضل" في قطاعات المالبس الجاهزة في بنغالديش وكمبوديا وإندونيسيا واألردن وباكست

مكان العمل. أما النوع الثالث من الحوار فيتعلق بمعالجة التظلمات وآليات   في  حوارالالعمل وأشكال أخرى من    مكانوار يتعلق بالتعاون في  الثاني من الح
لى سبيل المثال، في  السلوك في عالم العمل )ع  اتالحوار الثنائي بعدا  هاما  من أبعاد المفاوضات المتعلقة بمدون  يشك لوالتحكيم. باإلضافة إلى ذلك،    توفيقال

السلوك في مجاالت مثل التوظيف األخالقي(. وهناك مجال ناشئ جديد في الحوار   اتتدريبا  على مدونMAC و  ACRAكمبوديا، حيث تلقت وكالتا التوظيف  

 وقدراتها. ونُظمها يتعلق بأولويات تنمية المهارات وسياساتها وأطرها القانونية ومعاييرها  الثنائي 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_674831.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_789822.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_789822.pdf
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تعزيز مبادرات منظمة العمل الدولية على مستوى المنشاة عن طريق المشاركة مع اتحاد أصحاب العمل  إقليميا   وقد جرى   .145
ل في العالقات الصناعية من نموذج المواجهات إلى نهج يستند  في رابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل تشجيع إجراء تحو  

الحوار والتعاون. كم العمل ومنظمات  إلى  الثنائية بين منظمات أصحاب  العالقات  المشاركة اإلقليمية أهمية في  ا اكتست 
 العمال في رابطة أمم جنوب شرق آسيا فيما يتعلق بتعزيز تنمية مهارات القوة العاملة.

ال يزال االفتقار إلى    ،بيد أن  التقرير نصف المرحلي إلعالن بالي أظهر أنه في العديد من بلدان اإلقليمين قيد االستعراض .146
الحوار االجتماعي الثنائي وآليات معالجة الشكاوى في مكان العمل يمثل مشكلة بالنسبة إلى العالقات الصناعية، مما يسهم 

توسيع نطاق الحوار   اإلقليم والمنطقة على السواء، ما فتئظم القضائية. وفي  النُ   يستدعي دعمصناعية والنزاعات  الفي نشوء  
في حين تؤدي مؤسسات الحوار    من التحديات الكبرى،ي واالعتراف بحقوق الحرية النقابية والمفاوضة االجتماعية  االجتماع

االجتماعي دورا  محدودا  فحسب في اإلدارة السديدة لسوق العمل. وفي بعض البلدان، مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين، 
ضت شهدت مبادرات إصالح قانون العمل مواجهات  الثنائي.  مفهومروح ال  متزايدة وقو 

وقد شهدت السنوات األخيرة جهودا  متجددة ترمي إلى سد تلك الفجوات )في بنغالديش وإندونيسيا ونيبال والفلبين وقطر   .147
  ليشتي وفيتنام(. وفي إندونيسيا، قامت منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في قطاع المالبس واألحذية   -  وتايلند وتيمور

بتوقيع تعهد مشترك باستخدام الحوار والتعاون من أجل التصدي لتحديات عالقات العمل. وفي الفلبين، يجري العمل على  
اختيار منشآت رائدة بغية إعداد نهج ثنائي من أجل معالجة الشكاوى في قطاعي سمك السردين والمالبس. كما يجري العمل  

بترية في مناطق ترويج الصادرات. وفي نيبال،  على تنشيط آليات الحوار االجتماعي االستشا آلية حوار اجتماعي في    ُجر 
ال تعل    اتمقاطعإحدى  نماذج  إعداد  إلى  التجربة  واستندت  العمل.  قانون  تنفيذ  دعم  بُ بغية  الشكاوى م عن  بشأن معالجة  عد 

الع لجنة مركزية إلدارة  تقوم  العمل. وفي قطر،  الجماعية والتعاون في مكان  مل، تضم ممثلين منتخبين عن  والمفاوضة 
اإلدارة الرئيسيين على مستوى  المتعهدين  مناقشة    العمال وممثلين عن  أجل  بتوفير منصة رئيسية من  في مؤسسة قطر، 

 .19-توجيهات الحكومة المتعلقة بأزمة كوفيد
وفي إندونيسيا، على سبيل المثال، أدت الجهود المبذولة من أجل تشجيع الحوار االجتماعي في قطاع زيت النخيل إلى إطالق   .148

المساواة وعدم   بنودشركة، بما في ذلك التركيز على تحسين السالمة والصحة المهنيتين وتطبيق    15المفاوضة الجماعية في  
االتفاق الرابع بشأن المفاوضة الجماعية في    2019مل وعن العمال في األردن عام  التمييز. ووقع الممثلون عن أصحاب الع

قطاع المالبس، بتيسير من برنامج "العمل األفضل" التابع لمنظمة العمل الدولية. ويضم اتفاق المفاوضة الجماعية الجديد  
البس والتزام بإنهاء جميع أشكال العنف والتحرش عددا  من المعالم الجديدة، بما في ذلك توفير زيادة سنوية في أجور عمال الم

 في مكان العمل وتعزيز الصحة الذهنية والرفاه. 

  الحوار االجتماعي الثنائي في قطاع زيت النخيل في إندونيسيا يدفع قدما  بالعمل الالئق : 3اإلطار   

يب   الثنائي في قطاع زيت النخيل في إندونيسيا  لفارق الذي يمكن أن يحدثه التعاون الفعال بين ين اإن  إطالق الحوار االجتماعي 
على العمل الالئق    19- الثنائية بشأن أثر جائحة كوفيداالستشارية  منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال. ونتيجة للحوارات  

النخيل  عمال زيت    اتأصحاب العمل القطاعية وشبكة نقاب   ة، وق عت رابط 2022عام    فيوحقوق العمال في قطاع زيت النخيل  
بغية ضمان سالمة واستمرارية    19-اتفاقات متعددة األوجه، بما في ذلك بشأن االلتزام الصارم ببروتوكوالت الحكومة المتعلقة بكوفيد

 عمال.  العمليات المزارع دون تسريح 

في إندونيسيا، بما في    إلى حوار وتعاون مستمرين بين رابطات األعمال ونقابات العمال   19-واستندت االستجابة إلى جائحة كوفيد
ت النتائج المحققة حتى  ل مشذلك عن طريق تنفيذ خطة عمل وطنية من أجل تشجيع العمل الالئق في مزارع زيت النخيل الريفية. و 

عمال في قطاع زيت النخيل؛ )ب( إعداد منتدى للحوار االجتماعي الثنائي يجمع منظمات    اتاليوم ما يلي: )أ( إنشاء شبكة نقاب 
تحسينات على السالمة  الفي مكان العمل وإدخال    تثال لعمل ومنظمات العمال في القطاع؛ )ج( إعداد أدوات من أجل االمأصحاب ا

   زيت النخيل وقريتين.    مزارعشركة في  19والصحة المهنيتين. وقد جرى إعداد ما سبق وتجربته في مقاطعة واحدة، شملت 

 

 ها منصة من أجل الحوار الثالثي بارت اعالبرامج القطرية للعمل الالئق ب 2-5

الرئيسية في تنفيذ إن   .149 المتعلقة بها، فضال  عن كونها األداة  الثالثية  السديدة  الالئق وهياكل اإلدارة  للعمل  البرامج القطرية   
نية منصة هامة وحاضنة قائمة بذاتها للحوار االجتماعي والتعاون ضمن األطر الوطهي  إعالن بالي على المستوى الوطني،  

وقد خلُص استعراض آلليات اإلدارة السديدة الثالثية في البرامج القطرية للعمل  115.األوسع نطاقا    وشبه الوطنية والقطاعية
الالئق في إقليم آسيا والمحيط الهادئ إلى أنها توفر حيزا  هاما  من أجل بناء الثقة وتقاسم المعارف وتكوين عالقات عمل  

 
 الدول العربية. منطقة  على قائمة كاملة بجميع البرامج القطرية للعمل الالئق وحالتها في إقليم آسيا والمحيط الهادئ و لالطالع 1الملحق  انظر  115
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سين اإلدارة السديدة للبرامج القطرية للعمل الالئق، يمكن لهذه العوامل أيضا  أن تتمتع بتأثير  وشبكات أوسع. وإلى جانب تح
أوسع نطاقا  عن طريق مشاركة أعضاء آليات اإلدارة السديدة الثالثية في البرامج القطرية للعمل الالئق في عمليات الحوار  

 116االجتماعي الوطنية والقطاعية واسعة النطاق.
اد البرامج القطرية للعمل الالئق عن طريق الحوار االجتماعي الثالثي، باتساق وثيق مع األطر الواسعة لألمم  ويجري إعد  .150

السابقة على   عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أطرترتيبات التي تحل محل  ،التنمية المستدامة من أجلالمتحدة للتعاون 
المستوى الذي أجرته منظمة العمل الدولية للبرامج القطرية للعمل الالئق عام  التقييم رفيع    منحوقد   117المستوى القطري. 

، ال سيما فيما يتعلق باتساق البرامج القطرية  على حسن المالءمة  يا  عال  ا  تصنيف،  في بلدان مختارة في جنوب آسيا  2021
 118للعمل الالئق مع احتياجات الهيئات المكونة الثالثية وأولوياتها.

ضمان مشاركة الشركاء االجتماعيين لمنظمة العمل الدولية مشاركة فعالة في صياغة أطر األمم    يشكلوفي هذا السياق،   .151
للعمل الالئق    واضحةصورة بيانية  ضمان    علىبغية المساعدة    ، ضرورة حتميةالتنمية المستدامة  من أجل المتحدة للتعاون  

ا . وفي عدد من البلدان أو المناطق )البحرين، بنغالديش، الهند، إندونيسيا، والتركيز على عمل األمم المتحدة األوسع نطاق
العراق، األردن، الكويت، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، لبنان، منغوليا، األرض الفلسطينية المحتلة، الفلبين، المملكة  

اليمن(   فيتنام،  تايلند،  السورية،  العربية  الجمهورية  السعودية،  الشركاء  العربية  مشاركة  الدولية  العمل  منظمة  دعمت 
ما زال يتعين   رغم أنه التنمية المستدامة،    من أجلأطر األمم المتحدة للتعاون  االجتماعيين في المشاورات المتعلقة بتطوير  

ف جعل  م اتحاد أصحاب العمل في بنغالديش مشاورة بشأن استراتيجيات المشاركة بهدالقيام بالكثير في هذا المجال. ونظ  
المتحدة   األمم  فاعلة مؤثرة في سياق  العمل جهات  الفلبين،  األوسع نطاقا  أصحاب  المقيم لألمم م  نتلق. وفي  المنسق  كتب 

و العمال  منظمات  مقترحات  المتحدة  لألمم  القطري  والفريق  العمل أُجريالمتحدة  تخطيط  في  إدراجها  بشأن  مناقشات  ت 
من عملية استشارية منظمة. كما  جزءا   ذلك التنمية المستدامة باعتبار من أجلون األمم المتحدة للتعا إطارالمشترك في ظل  

قدمت نقابات العمال الوطنية من االقتصاد العام والخاص وغير المنظم مدخالت لالستعراض الوطني الطوعي في الفلبين 
 . 2030لبرنامج عام 

المضافة تحت إشراف البرامج القطرية   .152 المتعلقة به وقيمته  الحوار االجتماعي والخبرات  وقد جرى توسيع نطاق طرائق 
كذلك نشاط األمم المتحدة على المستوى الوطني.    فحسب، بل تشمل  تخطيط األمم المتحدةبحيث ال تقتصر على  للعمل الالئق  

الدور الريادي الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية في مجاالت النتائج  وفي باكستان والفلبين، على سبيل المثال، أدى  
التنمية المستدامة إلى تسهيل مشاركة الشركاء االجتماعيين بصورة    من أجلاألمم المتحدة للتعاون    إطار  عن  المنبثقةالرئيسية  

ب تعزيز مشاركة الشركاء تحدة ككل. وقد تطل  برنامج األمم الم  فيالمتعلقة بالعمل الالئق    الجوانبمنتظمة في تخطيط وتنفيذ  
عملية توعية نشطة من    المكاتب القطرية  إطالق  ،الثالثيين لمنظمة العمل الدولية في عمليات األمم المتحدة واسعة النطاق

الثالثي بصفته وسيلة   الهيكل  بأنأجل تعزيز مفهوم  العمل( ومنظمات    حاسمة كفيلة  الحكومات )ال سيما وزارات  تجمع 
 في التنمية االجتماعية واالقتصادية.  متميزة وأساسيةأصحاب العمل ومنظمات العمال باعتبارها أصحاب مصلحة 

دة  استراتيجيات المكاتب القطرية لمنظمة العمل الدولية في هذا الصدد في دعوة المنسقين المقيمين لألمم المتح  إحدىوتمثلت   .153
تعقدها   األحداث التيإلى المشاركة في اجتماعات البرامج القطرية للعمل الالئق، على غرار اجتماعات اللجنة التوجيهية أو 

التنمية الوطنية )على سبيل المثال، في   برامجالمساهمة في    دنعالهيئات المكونة من أجل تحسين الفهم المشترك لمواقفها  
مة العمل الدولية والمكتب العالمي لالتحاد الدولي لنقابات العمال والمكتب اإلقليمي لالتحاد نيبال والفلبين(. وما فتئت منظ 

عاون بشأن طرق تعزيز الحوار بين المنسقين المقيمين لألمم المتحدة على المستوى  تت،  الدولي لنقابات العمال في سنغافورة
 نقابات العمال الوطنية.مع القطري و

  

 
 Pacific”, unpublished–ILO, “Review of DWCP Tripartite Governance Mechanisms in Asia: انظر  116
 . التنمية المستدامة  من أجلألمم المتحدة للتعاون أطر اأيضا  حالة   1الملحق  يتناول  117

  :انظر  118
ILO, High-Level Independent Evaluation of the ILO’s Decent Work Programme in Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Pakistan, 2018-21, 
2021.   

 .2021لمجلس اإلدارة المنعقدة في تشرين الثاني/ نوفمبر  343ا التقرير في الدورة جرت مناقشة هذ 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_822244.pdf
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  الحوار االجتماعي كي يشمل المنتديات اإلقليمية األوسع توسيع نطاق : 4اإلطار  

كان نهج الحوار االجتماعي الذي وضعته منظمة العمل الدولية مؤثرا  أيضا  في المنتديات الحكومية الدولية خارج منظومة األمم  
دولة عضوا  من تلك المنطقة في   12المتحدة. وفي منطقة الدول العربية، سهلت منظمة العمل الدولية مشاركة الهيئات المكونة من 

من الدعوة إلى تعميم العمل الالئق في تقارير أهداف التنمية المستدامة    الهيئات المكونة   فيها  مشاورات بشأن التنمية المستدامة، تمكنت
 (. 142على المستويين اإلقليمي والقطري على حد سواء )انظر الفقرة 

 * 2020-2016المشترك بين منظمة العمل الدولية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا للفترة وفي جنوب شرق آسيا، قام برنامج العمل 
. وتدعم منظمة العمل الدولية المشاركة  أوسع بتوفير منصة رئيسية تتيح مشاركة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على نطاق 

  على ذلك،  ابطة أمم جنوب شرق آسيا. وكان من األمثلة النشطة من جانب ممثلي الهيئات المكونة في أنشطة العمل على مستوى ر
وجمع الهيئات    2020األول/ أكتوبر    منتدى الوظائف الخضراء األول في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، الذي انعقد في تشرين

اإلجراءات    تهالل اس)أ(    :المكونة الثالثية من الدول األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا بغية تسريع التعاون والتنسيق في 
جنوب أمم  رابطة  إعالن  بموجب  لعام    شرق   وتنفيذها  ت   2018آسيا  الخضراء    شجيعبشأن  اإلنصافالوظائف  تحقيق   بهدف 

بغية الوصول إلى نهج    المعنية )ب( تعزيز اتساق السياسات في األطر  ؛  والنمو الشامل في مجتمعات رابطة أمم جنوب شرق آسيا
 سق.  ن م

- 2016للفترة    المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ حاليا  على إعداد تقرير تقييم عن التعاون بين منظمة العمل الدولية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا  نكب  ي   *
ابطة، مثل شبكة  . وتشمل الشراكة اجتماعات كبار موظفي العمل في رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى جانب عدد من اآلليات األخرى على مستوى الر2020

التنافسية بين دول الرابطة ومنتدى رابطة   القدرة  السالمة والصحة المهنيتين في الرابطة ومجموعة العمل المعنية بممارسات العمل التدرجية الهادفة إلى تحسين
 أمم جنوب شرق آسيا الثالثي وأكثر بشأن اليد العاملة المهاجرة.  

 

 االجتماعيين تنمية قدرات الشركاء  2-6

العمل و  تسمت .154 العمالقدرات  قدرات منظمات أصحاب  الالئق وتعزيز   بأنها  منظمات  العمل  تنفيذ برنامج  أجل  حاسمة من 
التقييم رفيع المستوى الذي أجرته منظمة العمل الدولية للبرامج القطرية للعمل    وينطويالحوار االجتماعي في جميع البلدان.  

في الوقت الذي القت وقد الحظ أنه   119رؤى نافعة في هذا الصدد.   ، علىختارة في جنوب آسيافي بلدان م  2021الالئق عام  
الهيئات المكونة   في صفوفأنشطة منظمة العمل الدولية في بناء قدرات النظراء الحكوميين الوطنيين استحسانا  عموما     فيه

الحكومية شبه الوطنية ومؤسسات سوق العمل    والكياناتوالشركاء اآلخرين، إال أنهم شعروا أن  قدرات الشركاء االجتماعيين  
المزيد من االهتمام، ال سيما من أجل تعزيز قدراتها على تصميم القوانين والسياسات وتطبيقها عن طريق   هاتتطلب إيالء

 ماعي. آليات الحوار االجت

 منظمات أصحاب العمل  2-6-1

وشاركت بصورة نشطة مع القطاع   19-ارتقت منظمات أصحاب العمل إلى مستوى التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد .155
(. وفي الوقت نفسه، كانت الجائحة 2-2استمرارية العمل )انظر القسم    تكفل  الخاص من أجل توفير أماكن عمل آمنة وتدابير

منظمات أصحاب العمل بغية االحتفاظ بأعضائها وجذب أعضاء جدد وتلبية  مراجعة وتنقيح بيان القيمة ل  حافزا  هاما  على 
 احتياجاتهم في سياق جديد.

  إلى منظمات قائمة على البيانات ومنظمات قطاع األعمالتحويل منظمات أصحاب العمل  : 5اإلطار   

لتابع لمنظمة العمل الدولية مبادرة في آسيا والمحيط الهادئ تحت  أصحاب العمل ا ب   الخاصة  نشطة األأطلق مكتب  ،  2020عام  في  

من أجل التطوير التنظيمي وبناء قدرات منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع    ا  استراتيجي   أصال    باعتبارها  عنوان "البيانات

المبادرة    هذه  في إطار منظمة من منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال دعما  مباشرا     19األعمال". وحتى اليوم، تلقت  

قيمة قائمة  ألعضائها    كي توفرص االستراتيجية  التي تهدف إلى ترسيخ الرؤى وبناء القدرات بغية تحقيق ما يلي: )أ( تحديد الفر

على البيانات في عالم أعمال متغير عن طريق العمل السياسي والخدمات؛ )ب( تحقيق فعالية تشغيلية عن طريق تنفيذ المزيد من  

طاع األعمال؛  ممارسات قطاع األعمال القائمة على البيانات في وحدات األعمال الرئيسية في منظمات أصحاب العمل ومنظمات ق 

مذكرات إرشادية ومواد مرجعية وأدوات عملية من أجل دعم منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال في   استحداث )ج( 

 ، عن طريق تصميم هيكلي قائم على البيانات ومبادرات تنمية الموارد البشرية. بصفتها منظمات االبتكار

 
 ,in Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Pakistan Workof  Programmeof the ILO’s  Level Independent Evaluation-High ILO: انظر  119
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قليم بغية مساعدة منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال في تقييم فرص  وقد دعمت المبادرة أيضا  أنشطة متنوعة في اإل
رقمنة عملياتها واستغاللها. وأطلقت منظمة العمل الدولية جامعة الكترونية مخصصة في منطقة المحيط الهادئ موجهة إلى منظمات  

د أصحاب العمل في تايلند واتحاد أصحاب العمل في  اتحا  بادر منظمة في اإلقليم، كما    11القطاع الخاص، تقدم خدماتها إلى نحو  
منصات تعلم  ، إلى إنشاء  الفلبين وغرفة التجارة والصناعة في فيتنام واتحاد أصحاب العمال ورابطات قطاع األعمال في كمبوديا

     توظيف.. وأنشأ اتحاد أصحاب العمل في سيالن في سري النكا بوابة الكترونية من أجل الفي الجامعة االلكترونية

 

تعزيز توخيا  لالمجاالت الرئيسية التالية    2022-2020و  2019-2018وتشمل مؤشرات البرنامج والميزانية لفترتي السنتين   .156
قدرات منظمات أصحاب العمل في اإلقليمين: )أ( تحسين اإلدارة السديدة وممارسات اإلدارة؛ )ب( إعداد استراتيجيات ترمي 

التمثيل و/أو تحسين توفير الخدمات؛ )ج( وضع تحليالت لبيئة األعمال المتغيرة ودعم التوعية بغية التأثير إلى توسيع نطاق  
في السياسات. وفيما يلي بعض األمثلة على اإلنجازات المحققة في هذه المجاالت الرئيسية الثالثة في البلدان أو المناطق في  

 اإلقليمين، بدعم من منظمة العمل الدولية. 
ح العديد من منظمات أصحاب العمل في توسيع نطاق خدماتها، بغية تلبية احتياجات أعضائها بصورة أفضل وكجزء  نج •

من    في المقاطعاتمن استراتيجياتها الرامية إلى زيادة عضويتها. وأنشأ اتحاد أصحاب العمل في باكستان أربعة مكاتب  
لتشمل   الخدمات  نطاق  وتوسيع  العضوية  زيادة  تسهيل  والوحدات  أجل  الصغر  وبالغة  والصغيرة  المتوسطة  المنشآت 
الدائم   المؤتمر  أجرى  الهند،  وفي  المنظمة.  غير  علاالقتصادية  دراسة  العامة  على    نلمنشآت  المنزل  من  العمل  أثر 

ادة الموظفات التنفيذيات والمديرات في المنشآت العامة واستخدم نتائج الدراسة في صياغة مبادئ توجيهية هادفة إلى زي
 العضوية. 

سفيرا  من سفراء الصحة والقواعد الصحية من ثماني منظمات ألصحاب العمل في جنوب   24  ما مجموعه  جرى تدريب •
آسيا على زيارة أماكن العمل وفحصها وتقديم المشورة. وكان الدور الموسع في هذا المجال نتيجة استجابة مباشرة إلى  

الدولية والمنظمة  الدولية  العمل  منظمة  بين  مشتركة  عالمية  استقصائية  جائحة   دراسة  أثر  بشأن  العمل   ألصحاب 
أن  ست    19-كوفيد العمل، أظهرت  القدرات    اعتبرتمن أصل عشر منظمات  منظمات  على منظمات أصحاب  تنمية 

  120. على رأس األولويات من أجل توسيع نطاق الخدمات بموجب نموذج أعمال منقح  بوصفهاالمتعلقة بالسالمة والصحة  
المنشآت المتوسطة   لدى  تنافسيةال  القدرة  منشآت بغية تقييمللفي نيبال أداة تقييم تنافسية  أعد  اتحاد غرف التجارة والصناعة   •

والصغيرة وبالغة الصغر. وأعقب ذلك برنامج لتدريب المدربين موجه إلى أعضائه المنتسبين، بما في ذلك اتحاد صاحبات  
 المشاريع لديه.  المشاريع في نيبال، مما وسع نطاق التدريب كي يشمل العديد من صاحبات

وفي فيتنام، أصدرت غرفة التجارة والصناعة في فيتنام دليال  بشأن العالقات الصناعية وإدارة الموارد البشرية بموجب  •
 قانون العمل الجديد. وقد جرى دعم الدليل ببرنامج لتدريب المدربين وخدمات االستشارة القانونية.

يمين قيد االستعراض مبادرات تدريب ألعضائها على المستوى الوطني  أطلقت هيئات متنوعة ألصحاب العمل في اإلقل •
اقتصادات مستدامة؛ نقص    :واإلقليمي في مجاالت مثل العادل نحو  الطبيعية؛ االنتقال  القدرة على الصمود والكوارث 

 المهارات والحراك؛ إدارة البيانات وتحليلها؛ مستقبل العمل.
تقييمات القدرة الداخلية لشركائها من منظمات أصحاب العمل في العراق واألرض الفلسطينية دعمت منظمة العمل الدولية   •

المحتلة والجمهورية العربية السورية واليمن، بما في ذلك استعراضات للموارد البشرية والمالية والترتيبات المؤسسية 
أولويات    تتجلى فيهاإعداد خطط استراتيجية    والوظائف الداخلية، بهدف تنوير اإلصالحات المؤسسية ودعم  ياتوالهيكل

 البلدان واحتياجات أعضائها.  

  مبادرات منظمات أصحاب العمل الرامية إلى تشجيع التغيير في مجاالت سياسية محددة : 6اإلطار  

  للتحدياتبغية التصدي    قانون العمل مراجعة  أطلق اتحاد أصحاب العمل في تايلند تحليال  شامال  يدعم المقترحات السياسية المتعلقة ب 
 . 19-وجائحة كوفيد التحول التكنولوجي الناجمة عن 

وقامت غرفة التجارة والصناعة الوطنية في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية بتنقيح مبادئها التشغيلية ووظائفها وواليتها من أجل  
تمثيليةكمنظم  دورهاتعزيز   العمل في مجال  أل  ة ذات صفة  تمشيا  مع خطتها  العمل والسياسة االجتماعيةصحاب  . ويأتي ذلك 

أيار/ مايو    18الصادر بتاريخ    237ومرسوم رئيس الوزراء رقم    2025-2021لدعائم الست للفترة  ذات ا  الجديدة  االستراتيجية
 بشأن تنظيم الغرفة ونشاطها.   2020

 
 الدولية والمنظمة الدولية ألصحاب العمل.  العملمنظمة    120
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المقدمة    الضمان االجتماعي  إعانات نظم المسائل التي تقوض    نالعمل في سيالن في سري النكا دراسة ع  أصحابوأجرى اتحاد  
عمال عن طريق هياكل إدارة  للأفضل    تقديم إعاناتالحالية قادرة على    الضمان االجتماعي  نظم  . وأشارت الدراسة إلى أن  للعمال
 تضم ممثلين عن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمل.  أكثر شموليةسديدة 

ال  عن وضع  فض  المهارات األساسيةوأجرت رابطة أصحاب العمل في إندونيسيا تقييما  شامال  لالحتياجات والتحديات بغية تنمية  
 مقترحات سياسية من أجل تنفيذ استراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة. 

، 2018وقام اتحاد أصحاب العمل والتجارة في فيجي بإنشاء وإطالق وحدة مخصصة من أجل البحث والتوعية في تموز/ يوليه  
فة إلى البيانات الكمية والنوعية التي يجري جمعها  ، باإلضاستخدامها وتحليلها وا  بيانات االقتصاد الكليقدرته على جمع  مما حس ن

 . التي تتناول أعضاءه عادة عن طريق الدراسات االستقصائية 

على أداء قطاع األعمال والعمالة وقدمت مجموعة    2021لعام    تدابير التأميمفي ُعمان تقييما  ألثر    والصناعةوأجرت غرفة التجارة  
خيص  اقررت الحكومة خفض رسوم تر  المذكورة، جهود التوعية    تيجة وطنية المعنية. ون من التوصيات السياسية إلى السلطات ال 

 في المائة.  85العمل للعمال األجانب بنسبة 

 

 منظمات العمال  2-6-2

السنتين   .157 الهادئ و،  2021-2020و  2019-2018في فترتي  إقليم آسيا والمحيط  العمال في  الدول منطقة  قامت منظمات 
وتخطيط االنتعاش    19-العربية بزيادة قدراتها وتأثيرها على عدة مستويات، بما في ذلك في سياق االستجابة إلى جائحة كوفيد

، ال سيما في تنظيم الخدمات وتوسيع نطاقها كي تشمل العمال في االقتصاد غير المنظم يعتد بهامنها. وقد تحققت نتائج  
سياسات رامية إلى النهوض بمصالح العمال تمشيا  مع  إلى وضع  ة  وعدمهاجرين، فضال  عن الوالعمال المنزليين والعمال ال

 معايير العمل الدولية. 
تعزيز قدرات منظمات العمال في    من أجلوتشمل مؤشرات البرنامج والميزانية لفترتي السنتين المجاالت الرئيسية التالية   .158

التنظيمي القوة  )أ(  قيد االستعراض:  العمال و/أو  اإلقليمين  فئات جديدة من  إلى جذب  الهادفة  االبتكارية  ة واالستراتيجيات 
تحسين الخدمات؛ )ب( القدرة على التأثير في البرامج السياسية؛ )ج( وضع مقترحات كي تنظر فيها آليات الحوار االجتماعي 

النق الحرية  تعزيز  أجل  من  الدولية  العمل  معايير  استخدام  )د(  السياسات؛  صنع  والعدالة  عند  الجماعية  والمفاوضة  ابية 
مثلة على اإلنجازات التي تحققت بدعم من مكتب العمل الدولي في هذه المجاالت األربعة األ  بعض  االجتماعية. وفيما يلي

 أثناء الفترة الزمنية المشمولة بالتقرير.

وعلى وجه الخصوص، زاد  ترويجية.  الحمالت  النقابات العمال عن طريق تحسين الخدمات وإطالق    ةتوسعت عضوي •
في   القانونية،  والمساعدات  الخدمات  تحسين  خالل  من  المنشأة  مستوى  على  ُعمان عضويته  في  للعمال  العام  االتحاد 

حملة من أجل زيادة عضويته   فلسطين  الصناعة وقطاعات الخدمات بصورة رئيسية؛ أطلق االتحاد العام لنقابات عمال
في المائة؛ أنشئت شبكة نقابية معنية باالستشارات القانونية في سبع مقاطعات    30نسبة    من النساء العامالت وتمثيلهن إلى 
جديدة من أجل الدفاع عن حقوق العمال في قطاع زيت النخيل في إندونيسيا؛ قامت نقابية    مختارة في فيتنام؛ أنشئت شبكة

تعزيز الخدمات المقدمة إلى األعضاء؛ أنشأ  من أجل    نقابيمنظمتا العمال الرئيسيتان في العراق بإنشاء مجلس تنسيق  
 االتحاد العام لنقابات العمال في األردن خمسة مكاتب إرشاد ودعم بغية دعم الالجئين السوريين العاملين في قطاع البناء.

والعاملين • العامالت  احتياجات  تلبية  أجل  من  مبادرات  العمال  منظمات  القطاع  أطلقت  وجه    في  وعلى  المنظم.  غير 
عنى بالعاملين من المنزل؛ للمرة األولى، جرى  صوص، أنشأ مؤتمر نقابات عمال عموم الهند نقابة جديدة مخصصة تُ الخ

تنظيم العمال التايلنديين والمهاجرين في قطاع صيد األسماك في تايلند؛ نفذ اتحاد نقابات العمال في منغوليا خطة عمل 
نقابة جديدة؛ أنشئت خمس نقابات جديدة في االقتصاد غير المنظم في    18  أنشأ بموجبهااالقتصاد غير المنظم،    من أجل
 عنى بالعمال المنزليين في األردن. تونغا؛ أنشئت نقابة تُ مملكة تونغا تحت رعاية رابطة الخدمات العامة في مملكة 

األولوية. وعلى وجه الخصوص، أنشئت مراكز    منحتهمالتي    ،ج العامالت والعاملين المهاجرين في نقابات العمالادمإزاد   •
أنشئت لجنة معنية  121لموارد المهاجرين تابعة لنقابات العمال في خمسة من بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا واألردن؛

اجرين، العمال المه  ضمهيكل نقابي أكثر شموال ، ي   أدرجبالعمال المهاجرين تابعة لالتحاد العام لنقابات العمال في البحرين؛  
في قطاع المالبس في األردن؛ أنشئت رابطة العمال المنزليين المهاجرين في ماليزيا، بدعم من االتحاد الدولي للعمال 

 
 :انظر  121

ILO, Trade Union-Led Migrant Worker Resource Centres in ASEAN and Jordan: Case Studies for Protecting and Organizing Migrant 
Workers, 2022. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_849308.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_849308.pdf
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وحدة بتنظيم  الكويت  في  العمال  نقابات  اتحاد  قام  ماليزيا؛  في  العمال  نقابات  ومؤتمر  لعمال لقانونية    دعم  المنزليين 
 المهاجرين.

تعاونها. وعلى وجه الخصوص، أنشئ مركز خاص بموارد    تقويةعزيز قدرات نقابات العمال وأطلقت مبادرات من أجل ت •
تقديم المعلومات والدعم إلى  لمراكز    أنشئتتنمية القدرات في قطاع المالبس في بنغالديش؛  لالعمال كي يكون مركزا   

 لمنظم. العمال في نيبال تهدف تحديدا  إلى زيادة عضوية النقابات في االقتصاد غير ا

  مبادرات منظمات العمال الرامية إلى تشجيع التغيير في مجاالت سياسية محددة : 7اإلطار  

هدف تكوين رأي  ب   2021يه  لتموز/ يو  23من عملية متعددة أصحاب المصلحة أطلقت في    كان اتحاد نقابات عموم الصين جزءا  
 . أشكال االستخدام الجديدةإرشادي ونشره بشأن حماية العمال في 

، أسهم في إدماج استراتيجية في خارطة الطريق الخمسية للفترة  عمال المنصات  بشأنوأنشأ مؤتمر نقابات عمال ماليزيا فريق عمل  
من    نشئت نقاباتأاألعمال الصغيرة. وعمال اقتصاد  لالعمل الالئق    تحقيق   بموجب خطة ماليزيا الثانية عشرة بشأن  2021-2025
العمل الالئق لعمال  تحقيق  عمال التوصيل في إندونيسيا وعمال المنصات في جمهورية كوريا ويجري تنظيم حمالت من أجل    أجل

 المنصات. 

في القطاع    التمييز لجنة استشارية ثالثية معنية بشؤون العمل يمنع    صادر عنقرار    بلورة وأسهم اتحاد نقابات عمال الكويت في  
 في مكان العمل.  ي الجنس التحرشالخاص ويحظر 

إنشاء بيئة مؤاتية    من أجل   2021وقدم اتحاد نقابات عموم الصين مقترحا  سياسيا  إلى المؤتمر الشعبي الوطني في آذار/ مارس  
  الواليةومعالجة التمييز بين الجنسين في مكان العمل. كما قدم مقترحات سياسية إلى مجلس    النساء   ة لاحقوق عم لألسرة بغية حماية  

معالجة التمييز بين الجنسين في العمالة ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية جديدة بشأن حماية األمومة وسن التقاعد والتوفيق بين بشأن 
للتمييز بين الجنسين على مستوى المنشأة وإعداد مجموعة أدوات من أجل تعزيز    تقييمالعمل والمسؤوليات العائلية. وأعقب ذلك  

 ر الخبرات الدولية المشتركة على المستوى الوطني. المساواة بين الجنسين ونش

 

 الناس  -3

 تعزيز قدرات جميع الناس كي يستفيدوا من الفر  المتاحة في عالم عمل متغير  3-1

 

إن  عناصر إعالن بالي التي تسعى جاهدة إلى تحقيق المنفعة للناس وتمكينهم من االستفادة من الفرص المتاحة في عالم عمل   .159
ترة أساسية في مرحلة االنتعاش. وفي الف  تظل محركاتو  19-جميعها في صميم االستجابة إلى جائحة كوفيد  ، تقعمتغير

، أفاد العديد من البلدان في اإلقليمين قيد االستعراض عن إحراز تقدم  2020في مطلع عام    19-السابقة الندالع جائحة كوفيد
سوق العمل في صفوف فئات العمال المحرومة، على غرار    االنتقال في  التحافي وضع تدابير محددة ترمي إلى تسهيل  

 إعالن بالي  
 ) (2األولوية 

 تنمية المهارات 

 إعالن بالي  
 ( د)2األولوية 

 العمال المحرومون 

 إعالن بالي  
 (ه)2األولوية 

أشكال االستخدام  
 المتنوعة 

 إعالن بالي  
 3األولوية 

أثر االبتكار التكنولوجي  
على أصحاب العمل  

 والعمال 

 إعالن بالي  
 6األولوية 

 بناء القدرة  
 على الصمود 

 إعالن بالي  
 7األولوية 

 الثغرات بين الجنسين

 إعالن بالي  
 8األولوية 

 سياسات هجرة  
 اليد العاملة 

 إعالن بالي  
 11األولوية 

 الحماية االجتماعية 
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والع المعاقين  والشباب واألشخاص  الالنساء  والعمال  المهاجرين  أوضاعن  قعياومال  والكوارث.   فريسة  والنزاع  الهشاشة 
و الفئات  تلك  أمام  عائقا   الجائحة  االستضعاف    فاقمتوفرضت  وحاالت  المساواة  انعدام  أوجه  من  سائدا   كان  ما  بالتالي 

 والتهميش. 
إحراز تقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين   :االستعراض  قيد  فترةالوبالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، شهدت   .160

عن    حرومةتدابير فعالة ترمي إلى دعم الفئات الم  اتخاذ في عالم العمل في مجاالت محددة فيما يتعلق بالفرص والمعاملة؛  
ة الخاصة؛ زيادة المبادرات الهادفة إلى دعم أصحاب العمل والعمال عن طريق آثار طريق انتقاالت حاسمة بين العمل والحيا

التغير التكنولوجي؛ التقدم المحرز في تعزيز التعلم المتواصل والمهارات للجميع؛ إطالق مبادرات ناجحة تهدف إلى بناء 
ث؛ التعزيز المستمر لزيادة تغطية الحماية القدرة على الصمود وتعزيز العمل الالئق في سياق الهشاشة والنزاعات والكوار

 االجتماعية ونوعيتها باعتبارها أساسية بالنسبة إلى االنتعاش من الجائحة وتحقيق أهداف العمل الالئق.

 تحقيقا  فعليا   لمساواة بين الجنسين في الفر  والمعاملةاتحقيق  3-2

الدول العربية.  منطقة   في إقليم آسيا والمحيط الهادئ وأصال  أوجه التفاوت بين الجنسين الموجودة    19-فاقمت جائحة كوفيد .161
(، فإن  التحديات المنبثقة عن األزمة والمفروضة على النساء تهدد  1-2وعلى النحو المشار إليه في الجزء األول )القسم  

النساء العامالت   كانتوبعكس مسار سنوات من التقدم المحرز في تحسين نتائج سوق العمل والحد من أوجه انعدام المساواة.  
  الحصول على   سبل  أدى افتقارهن إلى  ا ، إذضررالفئات ت  أشدوالمنطقة معا  من    في االقتصاد غير المنظم في كال اإلقليم

إلى مفاقمة اآلثار    ،القائم على نوع الجنس  العنفة على نطاق واسع في  وثقزيادة مفضال  عن  الحماية االجتماعية    تغطية
 ة التي خلفتها الجائحة.الجنسانية الكبير

ا .162 السياق،  هذا  الدولية  نطووفي  العمل  منظمة  مشاركة  على    خالل ت  سواء،  حد  على  وقبلها  الجائحة  أثناء  التقييم،  فترة 
( وتحسين ظروف العمل  2020استراتيجية ذات مسارين: المسار األول، نهج موجه نحو التصدي آلثار الجائحة )منذ عام  

تهيمن عليها اإلناث )رفع المستوى األدنى(؛ المسار الثاني، تعميم أحكام محددة تتعلق بالمساواة    في القطاعات والمهن التي
 بين الجنسين في التشريع والسياسات واالستراتيجيات والبرامج والممارسات الصناعية )رفع المستوى األعلى(. 

قبل    2019الذي أطلق عام    ،قطرية للعمل الالئقوكان االستعراض التوليفي العالمي لتعميم قضايا الجنسين في البرامج ال .163
ها ال يزال بيانقد كشف أنه بالرغم من الممارسات الجيدة التي جرى ت  ،والمحيط الهادئ والدول العربيةوشمل آسيا    الجائحة

والمشاريع وتنفيذها ورصدها  تصميم البرامج    عمليات  في  على نحو وافٍ   قضايا الجنسين  إدماجيتعين القيام بالكثير من أجل  
  أمام من    يا  إزالة الحواجز فعل  إذا أريدعمليات تقييم داخلية أخرى أجرتها منظمة العمل الدولية أنه    أبرزت. وقد  هاوتقييم 
من الضروري تحديد قطاعات وفئات مستهدفة محددة، مثل العامالت    فإن    حقوق النساء وتحسين ظروف عملهن،  إعمال

رعاية ات  في قطاععامالت  الوالت من المنزل وعامالت قطاع المالبس النسائية والعامالت المهاجرات  المنزليات والعام
مع إرساء روابط صريحة بمعايير بالترافق  قطاع الصحة واألسر المعيشية الخاصة والعمال االجتماعيين(،  من قبيل  )  محددة

 العمل الدولية المعنية.
إحراز تقدم في مجاالت تتعلق بزيادة الوعي بالحقوق وتوسيع   بوضوح ، لوحظلمنزلالعمل المنزلي والعمل من اوفي حالة  .164

القسم   )انظر  االجتماعية  الحماية  في  واإلدماج  االجتماعية  المفاوضة  في  القسم 7- 3المشاركة  )انظر  العمل  وتفتيش   ) 
الدولية  4-2-2 العمل  العما  بشأن(. وكان منشور منظمة  اتفاقية  المحرز منذ اعتماد  التقدم  المنزليين، عشر سنوات من  ل 

قد ساعد أيضا  على إبراز الثغرات المتواصلة في حماية    ،بها  رتبط وإصدار المنشور اإلقليمي الم 122 (189 )رقم  2011
 العمال المنزليين وعلى إبقاء هذه المسألة على جدول أعمال منظمة العمل الدولية للتخطيط اإلقليمي وتوفير الموارد.  

نزل، قامت تايلند بالتركيز على إشراك العمال وأصحاب العمل في إعداد استراتيجيات تهدف وفيما يتعلق بالعاملين من الم .165
تايلند   في  المنزلي  العمل  حماية  قانون  تنفيذ  تحسين  لهإلى  والشركاء واالمتثال  العمل  وزارة  أقرت  النكا،  سري  وفي   .

الرعاية بغية تسهيل انتقالهم إلى السمة المنظمة؛    )أ( عمال اقتصاد  :ما يلي  ن تشخيصا  يراعي قضايا الجنسين شملواالجتماعي
بهدف   ،)ب( وضع العامالت من المنزل وغيرهن من العمال في االقتصاد غير المنظم في سالسل التوريد واإلمداد العالمية

 توفير أدلة تدعم المشاركة السياسية بشأن مواطن العجز في العمل الالئق في االقتصاد غير المنظم.
، باتت معالجة العنف والتحرش في مكان  2019المصاحبة لها في عام    206والتوصية رقم    190اد االتفاقية رقم  ومنذ اعتم .166

. وبفضل ما قامت به منظمة العمل ومتزايدا  العمل مسألة تصب عليها الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية تركيزا  كبيرا   

 
 انظر:    122

ILO, Making Decent Work a Reality for Domestic Workers: Progress and Prospects Ten Years after the Adoption of the Domestic Workers 
Convention, 2011 (No. 189), 2021. 
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  والمنطقة  في اإلقليم  ا  بوضوحعدد من النتائج ملموس  باتفي تنمية القدرات،    تقني ودعم   من دعم  هالدولية من توعية وما قدمت
 قيد االستعراض.

 تعزيز المساواة بين الجنسين أثناء الفترة قيد االستعراض. مجالويسلط الموجز التالي الضوء على نتائج مختارة في  .167

االجتماعيونبادر • والشركاء  الحكومات  رقم  الترويج  إلى    ت  رقم    190لالتفاقية  الجهود    206والتوصية  من  كجزء 
ما  طبيقهالمبذولة من أجل الحد من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس، في عالم العمل، بهدف ت

والتصديق   وأجرى  الطويل  األجل  على الفوري  سواء.  حد  على  واألرض    عليهما  )األردن  المناطق  أو  البلدان  بعض 
 ت. وكان190فلسطينية المحتلة وفانواتو( استعراضات للقوانين والسياسات الوطنية فيما يتعلق بانعكاسات االتفاقية رقم  ال

. وقام منتدى القادة في الفلبين )منظمات أصحاب العمل 2020حزيران/ يونيه    25فيجي أول بلد يصد ق على االتفاقية في  
العمال( بإ التصديق على االتفاقية رقم  بيان مشترك دعما    صدارومنظمات  الفلبين. وأنشأت 190 لعملية  ، بمبادرة من 

تنسيق   آلية  الفلبين  في  العمل  لدعموزارة  وأكثر  التصديق  ثالثية  أعملية  منغوليا،  وفي  والشركاء  نشأ.  الحكومة  ت 
ات العمال في منغوليا . وقام اتحاد نقاب2021في شباط/ فبراير    ،190االجتماعيون مجموعة عمل معنية باالتفاقية رقم  

شعار "أقوياء   وتحت  . 190بإعداد سياسته الداخلية الخاصة به بشأن العنف والتحرش ونموذج تدريب بشأن االتفاقية رقم  
يدا  بيد"، أطلق االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان مشروعا  مشتركا  مع جمعية وردة بطرس للمساواة  

 . 190القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل تمشيا  مع االتفاقية رقم  بهدف ،بين الجنسين

  المساواة بين الجنسين ومعالجة العنف والتحرش في العمل في سياسات تفتيش العمل ومبادئه التوجيهية ادمإ  شك لي  •
ا  ،وقوائمه المرجعية البلدان  لتي اتخذت خطوات في هذا  تطورا  هاما  آخر شهده اإلقليمان قيد االستعراض. ومن بين 

الصدد بنغالديش، كمبوديا، إندونيسيا، األردن، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ماليزيا، باكستان، تايلند. وفي تايلند، 
حد ثت وزارة العمل منهاج تدريب مفتشي العمل كي يشمل مادة بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، فضال  عن مادة  

ل المنزليين. كما أدرجت أيضا  مبادئ توجيهية بشأن العنف القائم على نوع الجنس والعمل المنزلي في  بشأن حقوق العما
تفتيش العمل ودليال  ميدانيا  من ل  لالمتثالالمبادئ التوجيهية لتفتيش العمل في تايلند. ووضعت إندونيسيا خططا  استراتيجية  

مثل المساواة في األجر وعقود   ينمسائل ذات أولوية تتعلق بالجنس أجل إجراء التفتيش في قطاع زيت النخيل، الذي ضم 
في قوائم التفتيش المرجعية ودوراته التدريبية   ينالعمل والعنف والتحرش. وفي األردن، أُدرجت المسائل المتعلقة بالجنس

أن منع التحرش الجنسي، عن طريق برنامج "العمل األفضل" التابع لمنظمة العمل الدولية، الذي أجرى دورات تدريبية بش
إلى جانب مواضيع أخرى. وفي بنغالديش، قامت إدارة تفتيش المصانع والمنشآت باعتماد خارطة طريق تراعي قضايا  
الجنسين، بما في ذلك تدابير االستجابة إلى الجائحة، وتنسجم مع استراتيجية منع العنف القائم على نوع الجنس وخطة  

 عمل واالستخدام.العمل التي وضعتها وزارة ال

الفر  في   تكافؤالمساواة في األجر بين الجنسين و  تحقيق   سياسات وتدابير ترمي إلى   شهدتفي العديد من البلدان،   •
أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وفي إندونيسيا، وافقت الحكومة والشركاء االجتماعيون على تنقيح المبدأ    ، تقدما  االستخدام

التوجيهي المتعلق بالمساواة في فرص العمل باعتباره أساسا  تستند إليه برامج التوعية والتدريب بشأن منع العنف والتحرش  
ليشتي، جرى تعزيز االهتمام بالمساواة بين الجنسين ومشاركة   -ور  في مكان العمل والحماية منهما. وفي ساموا وتيم

في سياسات العمالة الوطنية. وفي الصين، قام اتحاد نقابات عموم الصين بتقديم   ا  صريح  تعزيزا  المرأة في سوق العمل  
نشر تعميم    أسهم فيأن  شأنه  من    ، كانة بشأن معالجة التمييز بين الجنسين في االستخدامواليمقترح سياسي إلى مجلس ال

أصدرته وزارة الموارد البشرية والضمان االجتماعي    ،عمالة النساء  شجيعبشأن زيادة تنظيم ممارسات التوظيف بغية ت
. وفي المملكة العربية السعودية، استنارت عملية  2019ووزارات أخرى واتحاد نقابات عموم الصين في شباط/ فبراير 

عمالة النساء وشمولية سوق العمل. وفي األردن،   عنبدراسة تحليلية معمقة  أن المساواةبشإعداد مشروع سياسة وطنية 
في األجور، وهي منصة متعددة أصحاب المصلحة تضم الشركاء الثالثيين لمنظمة   بشأن اإلنصافقامت اللجنة الوطنية 

قطاع التعليم الخاص. وأسهم ذلك في وضع    للعمالة في  نالجنسيالمتعلقة باألبعاد    نالعمل الدولية، بإجراء دراسة بحثية ع
في قطاع التعليم الخاص، بدعم من حملة أطلقت تحت عنوان "مساندة   يدمج قضايا الجنسين  أول اتفاق للمفاوضة الجماعية

 المعلمين". 

شبكة   ثتواستحدفي عالم العمل.    تعزيز تمثيل النساء وإسماع صوتهن وريادتهنبذل العديد من البلدان جهودا  ترمي إلى   •
المساواة    من أجلريادية إقليمية في قطاع المالبس في آسيا عن طريق برنامج تدريب مكثف مدعوم بخارطة طريق إقليمية  

ى المؤتمر الدائم للمنشآت العامة بدعم من منظمة بين الجنسين والعمل الالئق في قطاع المالبس في آسيا. وفي الهند، أجر
وتعقيبا  على نتائج  .النساء في المناصب القيادية واإلدارية في منشآت القطاع العام ن ع  2018دراسة عام  العمل الدولية، 
 تمكين النساء وريادتهن ضمن المؤتمر الدائم للمنشآت العامة. من أجلشبكة  أنشئتتلك الدراسة، 

والهندسة والرياضيات عن طريق  النساء في العلوم والتكنولوجيا  فرص لصالح  الروجت منظمة العمل الدولية إلتاحة   •
والمهنيين التقنيين  والتدريب  التعليم  المعلومات  نظم  تكنولوجيا  وإدارة  المهارات  وتنمية  التقني  التعليم  هيئة  وقامت   .
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التقنية واألساسية  المهارات  النساء بغية تدريبهن على  إلى  بإعداد برامج منح دراسية موجهة  الفلبين  واالتصاالت في 
 . 10اإلطار   أيضا   رالهامة. انظ

 االنتقال بين العمل والحياة الخاصة حاالت تدابير فعالة تدعم الناس في  3-3

أولت الدول األعضاء والشركاء االجتماعيون أثناء الفترة المشمولة بالتقرير اهتماما  أكبر بدعم إعداد السياسات والبرامج   .168
ت األشد  العمال  من  الفرعية  الفئات  إلى  تحديدا   على  الموجهة  الضوء  التالية  الفرعية  األقسام  وتسلط  الجائحة.  من  ضررا  

 اإلجراءات الموجهة نحو فئات مستضعفة محددة.

  إلجراءات الوطنية المتخ ة من أجل المساواة بين الجنسينم ادعتاألطر اإلقليمية  : 8اإلطار  

مبادرات المساواة بين الجنسين في عالم العمل في اإلقليمين، وفيما يلي وصف لبعض    اإلقليميةدعم عدد من الشراكات واألطر  ي 
 :منها

. ويترأس  2018الدول العربية في عام منطقة أُطلق االئتالف الدولي للمساواة في األجر في إقليم آسيا والمحيط الهادئ و •
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. وهو يهدف  ة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة  هيئ االئتالف منظمة العمل الدولية و

 في األجر.   إلنصافإلى المشاركة مع أصحاب المصلحة في سد الثغرات في األجور بين الجنسين بغية تحقيق ا
استراتيجية خمسية شاملة تراعي قضايا الجنسين وتهدف إلى    ، لدى برنامج "العمل األفضل" التابع لمنظمة العمل الدولية •

 النساء والحد من التحرش الجنسي وسد الثغرات في األجور بين الجنسين في قطاع المالبس.  تمكين
أولويات عمل    ،المساواة بين الجنسين والعمل الالئق في قطاع المالبس في آسيا  من أجل تحدد خارطة الطريق اإلقليمية   •

المتعددين على المستويين اإلقليمي والوطني في مجاالت  المصلحة  التمييز   اإلنصافأ(  )  :أصحاب   في األجور؛ )ب( 
حماية األمومة   الرعاية والعمل والمسؤوليات األسرية غير مدفوعة األجر؛ )د(  في مكان العمل؛ )ج(   والعنف والتحرش 
 ( إسماع صوت النساء وتحسين تمثيلهن وريادتهن.  هوإجازة األبوة؛ )

المتحدة الهادفة إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات    مبادرة تسليط الضوء المشتركة بين االتحاد األوروبي واألمم  •
ة األمم المتحدة للمرأة في آسيا. وتضم المبادرة  هيئ تقودها منظمة العمل الدولية و  ،في إقليم رابطة أمم جنوب شرق آسيا

تفادتهن من الفرص  حقوق العامالت المهاجرات واس  : إعمال مشروع األمان واإلنصاف لمنظمة العمل الدولية الهادف إلى 
 المتاحة أمامهن في إقليم رابطة أمم جنوب شرق آسيا. 

في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التابع لمنظمة العمل الدولية    ئيةلنساابرنامج إعداد القوة العاملة   •
 2017لبين وتايلند في الفترة بين عام  )النساء في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات( في إندونيسيا والف

 (.JP-Morgan Chase)  مولته مؤسسة جي بي مورغان شيس  الذي ،2021عام و

 

 دعم العمال الشباب  3-3-1

تحسين آفاق عمالة الشباب   من أجل على المستوى العالمي    إجراءاتهاأظهر التقييم المستقل الستراتيجية منظمة العمل الدولية و .169
( أن  منظمة العمل الدولية أدت دورا  كبيرا  في النهوض بعمالة الشباب باعتبارها أولوية إنمائية دولية في  2012-2017)

  لتوفير فرص العمل الالئق للشباب   لألمم المتحدة  المبادرة العالميةوقد تردد صدى ذلك في إطالق   123فترة ما قبل الجائحة. 
لصالح  عمل  الي أصحاب المصلحة من أجل االرتقاء بفرص  تجيل بال حدود باعتبارهما شراكتين عالميتين متعددومبادرة  
 الشباب.

وقد طورت منظمة العمل الدولية معارف بشأن العوامل التي تؤثر في نتائج عمالة الشباب، بما في ذلك االنتقال من المدرسة   .170
الشباب إلى العمل الالئق. وأدت خبرة منظمة العمل الدولية   عمليات انتقالعم  إلى العمل، وبشأن "األساليب الناجحة" في د

في مجال عمالة الشباب وروابطها الفريدة مع الهيئات المكونة إلى إكسابها مكانة تؤدي فيها دورا  تقنيا  رياديا  في التصدي  
زيادة في  المتمثلة  اإلقل  سبل  للتحديات  في  الالئق  العمل  إلى  الشباب  يلي  وصول  وفيما  االستعراض.  قيد  عن   عي نةيمين 

 اإلجراءات المتخذة في هذا المجال. 

: وفرت منظمة العمل الدولية التنسيق الكامل واضطلعت بمهمة أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك لتوفير فرص كمبوديا •
ال اليوم، استفاد من  الثانية. وحتى  للشباب، وهو حاليا  في مرحلته  الالئق  وشابة   شاب  208  500  برنامج قرابةالعمل 

مبادرات تنمية المهارات والكفاءات القائمة على القطاعات؛ برامج معادلة التعليم األساسي   :بصورة مباشرة عن طريق

 
  ,Independent Evaluation of ILO’s Strategy and Actions for Improved Youth Employment Prospects 2012ILO-20182017 ,: انظر  123
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بحقوق  الوعي  استثارة  برامج  االستخدام؛  إدارات  والمنشآت؛  المشاريع  تنظيم  تنمية روح  المصانع؛  في  األمية  ومحو 
 الشباب في العمل. 

للفترة  الفلبين • العمالة  النتعاش  الوطنية  االستراتيجية  اشتملت  مكو    2021-2022:  الشباب على  لقابلية  مخصص  ن 
 الستخدام وتدابير أخرى تتعلق بالشباب في سوق العمل.ل

في سيالن لنفسه صفة حلقة الوصل بين القطاع الخاص والمرشحين المستقبليين   العمل: اتخذ اتحاد أصحاب  سري النكا •
الوطنية  ل الجامعات عن طريق شبكته  التلمذة الصناعية التي تللوظائف من  التي تروج برامج  الشباب،  ها قد ممبادرات 

 الوظائف.وة المهارات مطابقلكترونية للتوظيف بغية تسهيل إالمنشآت، وأنشأ بوابة 

التي تحمل    :فيتنام • العمل  المكونة    شاركتوالتي    Safeyouth@Work  ماستقوم خطة    في وضعها وتنفيذها،الهيئات 

لمخاطر التصدي  بغية  والوعي واإلجراءات  المعارف  العمال    وأخطار  بزيادة  تواجه  التي  المهنيتين  السالمة والصحة 
 الشباب.

العامة والخاصة بتوسيع نطاق خدماتها كي تشمل الشباب عن طريق برنامج   المنظماتقامت شبكة مدربين من    :اليمن •
 األول". مشروعيتنظيم المشاريع يحمل اسم "  في تدريب

 قين ودعم العمال المع 3-3-2

توفير المشورة التقنية   :قين في اإلقليم علىوحقوق األشخاص المع  إعمالاشتمل دعم منظمة العمل الدولية المقدم من أجل   .171
األشخاص    الفي مج اتفاقية حقوق  اإلتنفيذ  والتعليم   ةعاقذوي  العمالة  برامج  في  اإلعاقة  إدراج  العمل؛ ضمان  في عالم 

والتدريب التقنيين والمهنيين وتنمية المهارات وغيرها؛ تعزيز قدرات الهيئات المكونة الثالثية بشأن إدماج اإلعاقة. وفيما  
 ها تقدم أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. يلي أمثلة تسلط الضوء على مجاالت أحرز في

قين في سوق العمل. وقامت شبكة قطاع األعمال واتخذ أصحاب العمل مبادرات من أجل دعم مشاركة األشخاص المع •
واإلعاقة في بنغالديش، بالشراكة مع اتحاد أصحاب العمل في بنغالديش، بتسهيل إتاحة فرص العمالة أمام األشخاص  

 والوظائف  المهارات  مطابقةق معارض الوظائف ومنح جوائز للقطاعات المناصرة لإلعاقة وإدارات  قين عن طريوالمع
المع األشخاص  اكتساب  ولصالح  إعادة  مبادرة  الفلبين  في  واإلعاقة  األعمال  قطاع  شبكة  وأطلقت  الجائحة.  أثناء  قين 

صص بالتدريب واإلعاقة التابع التحاد أصحاب المهارات بغية اإلعداد لمرحلة االنتعاش من الجائحة. وقام المركز المتخ
المع قين  والعمل في سيالن )سري النكا( بوضع توصيات سياسية من أجل ضمان ترتيبات معقولة لصالح األشخاص 

العاملين في المكاتب أو من المنزل. وقام اتحاد أصحاب العمل في الهند واتحاد الصناعة الهندية بتوقيع مذكرة تفاهم من 
من الشبكة العالمية لإلعاقة في قطاع األعمال التابعة   د شبكة اإلعاقة في قطاع األعمال في الهند كي تكون جزءا  أجل إعدا

 لمنظمة العمل الدولية.  

أطلقت حكومة بنغالديش مبادرات موجهة هدفت إلى تعزيز إدماج اإلعاقة في التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين وتنمية  •
على تنفيذها. وتعمل   منكب    ، وهومجلس الوطني لتنمية المهارات استراتيجية وطنية بشأن إدماج اإلعاقةالمهارات. وأعد  ال

مديرية التعليم التقني على جعل نظام المهارات والتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين لديها أكثر شموال  لإلعاقة عن طريق 
قين وغيرها من المنظمات غير الحكومية، فضال  عن إعداد  ومبادرات مثل إرساء شراكات مع منظمات األشخاص المع

. وجرى إطالق عدد  عن التسهيالت الخاصة بالمعوقينخمسة معاهد للتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين باعتبارها نماذج 
ت مجالس قين بالوظائف، في حين كانومن المشاريع التجريبية بغية توفير تدريب على المهارات وربط األشخاص المع

 المهارات في القطاعات نقطة تركيز الجهود الرامية إلى تحسين الوعي بالحقوق واالحتياجات ومراعاتها.

 دعم العمال المهاجرين  3-3-3

الدول العربية على العودة إلى  منطقة  ماليين العمال المهاجرين في إقليم آسيا والمحيط الهادئ و  19-أجبرت جائحة كوفيد .172
أوطانهم والعيش في ظل ظروف غير مستقرة وفرص عمل ضئيلة للغاية أو جعلتهم عالقين في بلدان المقصد دون وظائف.  

تغطية الحماية االجتماعية والخدمات   إلى سبل الحصول علىاالفتقار إلى أطر سياسية فعالة و  انكشفوفي كلتا الحالتين،  
البلدان.  المخصصة في العد في أوطانهم   العمال المهاجرين العائدين أو العالقين ومجتمعاتهم المحلية  وواجهت أسريد من 

 الت النقدية. يحوتانخفاضا  حادا  في الدخل بسبب توقف ال األصل،
من ئيسيا   مجاال  رنساء  ورجاال ،    ،المهاجرين  الوضع قوانين/ لوائح محسنة واعتمادها من أجل حماية حقوق العمما فتئ  و .173

ت سعإعالن بالي. و  اعتمادفي هذا السياق، وقد تحققت نتائج جيدة في عدد من البلدان منذ  مجاالت عمل منظمة العمل الدولية  
لى إنشاء أو تحسين خدمات وممارسات بهدف حماية حقوق عمل العمال  إمنظمة العمل الدولية في عدد من الدول األعضاء  
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الجائحة. وقد أثناء  العمل   المهاجرين  إنمائي تابعة لمنظمة  تحقق ذلك على وجه الخصوص حيثما ُوجدت مشاريع تعاون 
 الدولية يمكن االستناد إليها.

الديمقراطية  .174 وكيريباتي وجمهورية الو  وإندونيسيا  وكمبوديا  بنغالديش  مثل  العاملة،  لليد  المرسلة  البلدان  من  العديد  وفي 
ج العمال المهاجرين العائدين، ال سيما  ادمإم المحلي سريعا  نحو احتياجات إعادة  الشعبية وميانمار والفلبين، توجه االهتما

فيما يتعلق بفرص العمالة وتنمية المهارات وتغطية الحماية االجتماعية. ووفر التقدم المحرز في الفترة السابقة للجائحة أسسا   
لت مراكز موارد المهاجرين في العديد من البلدان على  متينة من أجل توجيه االهتمام نحو العائدين. وعلى سبيل المثال، عم

إعادة توجيه خدماتها نحو احتياجات العائدين. وفي ميانمار، أدت الجهود المنسقة بين الحكومة ومراكز موارد المهاجرين 
الحجر اآلمن   العائدين  لإلى ضمان  والدعم،  ولمهاجرين  والغذاء  الالزمة  الشخصية  الحماية  بمعدات  لهم  ت  قد موتزويدهم 

. ومن خالل مراكز موارد المهاجرين في ميانمار، تمكنت منظمة العمل الدولية من  ديارهم األصلفي العودة إلى    ةمساعدال
مجموعه  ما  إلى  و  105  178)  ا  مهاجر  عامال    225  758  الوصول  نقابرجال    120  580امرأة  بمساعدة  العمال   ات(، 

 (. 2-6-2يضا  القسم  )انظر أ الشريكة المجتمع المدني اتومنظم
تعلق تمخاطر  ما يرتبط به من  ويركز عمل منظمة العمل الدولية في الدول العربية على مسألة بعينها، هي نظام الكفالة و .175

البحرين    دخلت، أغايةاله  هذل. ولجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  االنتباه إليه  لفتت  وهو ما  بالعمل الجبري،
 وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة إصالحات تنظيمية على نظام الكفالة.

 ة في الفترة قيد االستعراض.ملحوظفيما يلي موجز للتطورات الرئيسية اليرد و .176

حماية حقوق   واعتمدتها من أجل   قوانين/ لوائح وسياسات وخطط جديدة أو محسنةإعداد    إلى:   ت عدة حكوماتعمد •
العامالت والعاملين المهاجرين، مثل إجراء تغييرات تشريعية وتنظيمية تراعي قضايا الجنسين بغية تعزيز حقوق العمال  
المهاجرين وحمايتها، بمن فيهم العمال المنزليون، في بنغالديش واألردن ومنغوليا ونيبال وقطر وتايلند واإلمارات العربية  

تدابير تهدف   اتخاذ  اليد العاملة في كمبوديا وباكستان وسري النكا؛  نزوحهجرة أو    بشأن ياساتسوضع  المتحدة وفيتنام؛  
االجتماعي في ماليزيا كي تشمل العمال المنزليين وتضمن المساواة في معاملة العمال   ضمانإلى توسيع نطاق تغطية ال

 المهاجرين بموجب قانون تعويض العمال. 

. في بنغالديش، حد ثت الحكومة نظام آلية الشكاوى المتكامل سات جديدة أو محسنةخدمات وممارت عدة حكومات  أرس •
وأعد ت خارطة طريق    19-أثناء جائحة كوفيد  العائدين  على شبكة االنترنت وحددت مواطن ضعف العمال المهاجرين

العمال المهاجرين، بما في   من أجل إعادة إدماجهم. وجددت إندونيسيا برنامجها للخدمات المتكاملة الشاملة الموجه إلى
"مادمإذلك عن طريق   نيبال  وأنشأت  المهاجرين.  موارد  مراكز  في  قطاع  مرات جه  عمال  لصالح  العادل  التوظيف   "

المالبس في األردن، يمكن عبرها تنفيذ الهجرة بأسلوب آمن ويحفظ الكرامة، مدعومة بمعلومات موثوقة بشأن ممارسات  
المهارات. ووفرت سري النكا خدمات جديدة عن طريق رقمنة نظم االعتراف بالتعلم   التوظيف والحقوق وبرامج تنمية 

ة الوظائف مع مطابقالمهارات الوطنية من أجل    جوازاتالسابق لديها، فضال  عن إدراج العمال المهاجرين في مبادرة  
أصحاب العمل. وفي تايلند، حد ثت إدارة تنمية المهارات منهاجها كي يشمل المساواة بين الجنسين والوظائف الخضراء  

ا من تعزيز اآلليات المؤسسية من أجل حماية حقوق العمال المهاجرين، ال سيما النساء منهم.    باعتبار ذلك جزء 

، بما في ذلك عن طريق  عمليات وإدارات التوظيفحسين الشفافية والنزاهة في  اتخذت عدة حكومات مبادرات ترمي إلى ت •
تطبيق مبدأ "دون مقابل" في عملية توظيف العمال )بنغالديش، كمبوديا، األردن، لبنان، نيبال، قطر، تايلند، فيتنام(. وفي  

وكاالت التوظيف   من أجلمدونة سلوك    كمبوديا، قامت رابطة وكاالت التوظيف ورابطة القوة العاملة في كمبوديا باعتماد
 الخاصة في كمبوديا. وفي لبنان، جرى تدريب كت اب العدل العامين وتزويدهم بعقود مترجمة بغية ضمان تمتع العمال

 الترتيبات التعاقدية قبل التوقيع عليها. على  أفضل   باطالعوأصحاب العمل  المنزليين

الرامية إلى حماية حقوق عمل العمال المهاجرين، نظمت حكومة الهند،   ميةالمبادرات اإلقليمية وشبه اإلقلي  خصفيما ي •
بشأن إجالء العمال المهاجرين وإعادتهم إلى أوطانهم في زمن    فرعي  بدعم من منظمة العمل الدولية، أول اجتماع إقليمي

حوار أبو ظبي وعملية   ، مما أفضى إلى وضع توصيات بشأن تقاسم المعلومات، بما في ذلك في منتديات مثل19-كوفيد
بشأن هجرة    ، ُعقد اجتماع أقاليمي ثالثي افتراضي للدول األفريقية والعربية2021كولومبو. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر  

العاملة لجائحة  اليد  السابقة  الفترة  وفي  األفريقي.  االتحاد  مفوضية  مع  استضافته  في  الدولية  العمل  منظمة   شاركت 
العاملة وحراكها )بيروت، تشرين، نظمت منظمة  19-كوفيد اليد  أقاليميين بشأن هجرة  الدولية حوارين  األول/    العمل 

(. وضم الحواران الهيئات المكونة الثالثية وشركاء معنيين آخرين 2019األول/ ديسمبر    بانكوك، كانون  ؛2017أكتوبر  
ريقية إلى الشرق األوسط. وركز حوار بانكوك من الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا، مدركين زيادة هجرة اليد العاملة األف

 على متابعة أولوية إعالن بالي بشأن العمال المهاجرين، بالتركيز تحديدا  على العامالت المهاجرات. تركيزا  صريحا  
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  وضع حقوق العمال المهاجرين في صميم استجابة إقليم المحيط الهادئ إلى تغير المناخ : 9اإلطار   

لمناخ إلى أن  بلدان جزر المحيط الهادئ تواجه عدة تهديدات خطيرة تتعلق باألمن البشري ومن المرجح أنها  تشير توقعات تغير ا
ستزيد دوافع الهجرة والنزوح وإعادة التوطين المخطط لها ألبناء جزر المحيط الهادئ ومجتمعاتها. وبغية التصدي لتلك التحديات،  

مم المتحدة األخرى والمنظمات اإلقليمية في برنامج متعدد الوكاالت موضوعه "تحسين  انضمت منظمة العمل الدولية إلى وكاالت األ
حماية وتمكين المهاجرين ومجتمعاتهم المتضررة بسبب تغير المناخ والكوارث في إقليم المحيط الهادئ"، المعروف أيضا  باسم  

 ئ. برنامج األمن البشري والهجرة الناجمة عن تغير المناخ في المحيط الهاد

التي   األنشطة  في جميع  قد شاركت  الدولية  العمل  لمنظمة  المكونة  الهيئات  الشركاء    تقودهاوكانت  وُدعي  الدولية  العمل  منظمة 
استعراض برامج العمل الموسمية في استراليا    االجتماعيون إلى المشاركة في عمل البرنامج المشترك واسع النطاق، بما في ذلك

إعداد    ؛ األنشطة على المستوى الوطني، مثل إعداد خطة عمل كيريباتي الوطنية بشأن إعادة اإلدماج  ونيوزيلندا؛ تصميم وتصديق
 إطار إقليمي بشأن الحراك المناخي. 
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اآلخذة  التغيرات التكنولوجية    إلى استباقالهيئات المكونة وأصحاب المصلحة اآلخرين    بمشاركةت منظمة العمل الدولية  انبر .177
العمل بسرعة  في تحويل لها    ، عالم  المتعلقة ة طريقهاوقيادواإلعداد  التكيف  السياسية وإجراءات  . وقد شملت االستجابات 

مهنيين وتنفيذ تنمية المهارات والتعلم نحو احتياجات  دعم إعادة توجيه التعليم والتدريب التقنيين وال  :بالتغيرات التكنولوجية
الثورة الصناعية الرابعة؛ دعم المبادرات الهادفة إلى ضمان حقوق العمل لصالح العمال الذين يتزايد عددهم سريعا  في أشكال  

لة األجل التي تدرها  االستخدام المتنوعة )مثل عمل المنصات(؛ تعزيز قدرات الهيئات المكونة من أجل مضاعفة المنافع طوي
 الرقمنة على قطاع األعمال والعمال.

وقد أجري عدد من الدراسات في الفترة قيد االستعراض تستقصي األثر الذي ستتركه التغيرات التكنولوجية على الوظائف  .178
م جنوب شرق  "رابطة أم  المعنونةوالمنشآت. وكان من بينها موجزات قطرية أجريت كجزء من سلسلة منظمة العمل الدولية  

وميانمار   وإندونيسيا  كمبوديا  في  الوطنية  العمل  أصحاب  منظمات  مع  إلى مشاورات  باالستناد  التحول"،  في خضم  آسيا 
أثر  بشأن  االجتماعيين  الشركاء  مع  بالتعاون  بحثيتان  دراستان  أجريت  الهند،  وفي  وفيتنام.  وتايلند  وسنغافورة  والفلبين 

،  2018التكنولوجيا" في سري النكا عام    شرافحقا  دراسة مماثلة استندت إلى نهج "استالناشئة. وأجريت ال  تالتكنولوجيا
إلى جانب دراسة أخرى عن االستخدام المحتمل للتكنولوجيا في تسهيل االنتقال إلى السمة المنظمة. وفي الصين، أجرت  

البشرية والضمان االجتماعي دراسة   الموارد  الرقمي إلدارة ال  عن وزارة  تأمين االجتماعي وخدماته بغية ضمان  التحول 
 تغطية الضمان االجتماعي تغطية شاملة. 

الرقمي   .179 التحول  لتحديات  التصدي  إلى  تدابير سياسية وعملية ترمي  البلدان في اإلقليمين  اعتمدت  البحوث،  إلى  باإلضافة 
 واستغالل الفرص الناجمة عنه. وفيما يلي بعض األمثلة على تلك التدابير.

ت وزارة الموارد البشرية والضمان االجتماعي والوزارات المباشرة األخرى واتحاد نقابات عموم الصين  : قامالصين •
بغية تحسين ظروف  ،  2021تموز/ يوليه    23بإصدار رأي إرشادي بشأن حماية العمال في أشكال االستخدام الجديدة في  

 العمل وحماية حقوق العمل في هذه المجاالت.

،  2020م  اإلى قانون الضمان االجتماعي لع  1948الحكومة قانون التأمين الحكومي الخاص بالموظفين لعام  : ضمت  الهند •
المنظمين في   العمال غير  فئات جديدة من  ليشمل  بالموظفين  الخاص  الحكومي  التأمين  مما وسع نطاق والية مؤسسة 

 اقتصاد األعمال الصغيرة واقتصاد المنصات. 

المهارات التقنية والمهنية برقمنة وأتمتة خدمات التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين في مديرياته    : قام مجلس تنميةاألردن •
للمهارات   السديدة  اإلدارة  فعالية  وعلى  إليها  الوصول  إمكانية  على  تحسينات  إدخال  في  أسهم  مما  الثالث،  الرئيسية 

 وشفافيتها. 

: أعد  اتحاد أصحاب العمل في تايلند برنامجا  من أجل تعزيز برامج التدريب على تنمية المهارات في قطاعات تايلند •
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )وهي قطاعات الكهربائيات وااللكترونيات والطب والصحة(. ويعمل البرنامج 

 ، في القابلية لالستخدام واعتمادها والحد من عدم تطابق المهارات  مهارات الرئيسية الهامةالعلى تحسين اكتساب النساء  
 المنشآت في سياق الثورة الصناعية الرابعة.  لدى  تنافسيةالقدرة الالذي يؤثر على إنتاجية العمال و
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  المهارات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا   في مجالإعادة التوجيه نحو التعلم عبر االنترنت  : 10اإلطار 
  دسة والرياضيات يعود بمنافع على النساء العامالت في إندونيسيا والفلبين وتايلندوالهن

تنمية التعلم الرقمي واعتماده من أجل تنمية المهارات وبرامج التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين تسارع  19-حفزت جائحة كوفيد
بر التغيرات في  قيد االستعراض. وتجسدت هذه  العلوم والتكنولوجيا  امج  ن في اإلقليمين  النسائية في مجاالت  العاملة  القوة  إعداد 

والهندسة والرياضيات التابعة لمنظمة العمل الدولية )النساء في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات( في إندونيسيا  
 مؤسسة جي بي مورغان شيس.  ، الذي حولته 2021عام و 2017بين عام  وتايلندوالفلبين 

على  ، 2020واشتمل التعديل السريع في األولويات والنُهج ضمن البرنامج بغية االستجابة إلى الظروف المتغيرة منذ آذار/ مارس 
ثالثة مكونات رئيسية: )أ( إسناد األولوية إلى قدرات التدريب عبر االنترنت ومهاراته وتصميمه ضمن معاهد التعليم والتدريب  

والتقنيين   وإعدادها  المناهج  وإرشاد  المدربين  تدريب  ذلك  في  )بما  من    تصميموالمهنيين  التركيز  في  تحول  )ب(  التعلم(؛  مواد 
لوظائف لصالح خريجي التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين؛ )ج(  ل الجهوزية على  التدريب التدريب/ االنتقال في العمالة إلى توفير 

ت األساسية التقنية القائمة على المنشأة والمتعلقة ببرنامج "ضمن قطاع األعمال" التابع لمنظمة  تجريب ونقل التدريب على المهارا 
 على شبكة االنترنت.  ،العمل الدولية

 وفيما يلي أمثلة على النتائج المحققة في سياق عمليات إعادة التوجيه المذكورة أعاله. 

والتدريب التقنيين والمهنيين في القطاع العام بشأن إنشاء التدريب عبر  التعليم    مجال  : )أ( أجري تدريب للمدربين فيإندونيسيا
(؛ )ب( جرى توفير تدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من  العاملة االنترنت وتنفيذه )بالشراكة مع وزارة القوة  

 تجار التجزئة في إندونيسيا(.  أجل إنشاء أعمال في مجال بيع التجزئة على شبكة االنترنت )بالشراكة مع رابطة 

للمدربين    أُجري :  الفلبين  يقدموا عبر االنترنتتدريب  بالعلوم    الجهوزية التدريب على    كي  المتعلقة  التقنية  للوظائف والمهارات 
مهارات  ج الادمإامرأة في هذا المجال؛ جرى إعداد دليل منهاج من أجل    142والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضال  عن تدريب  

  جرت   والرياضيات في تدريب التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين/ تكنولوجيا المعلومات؛  والهندسةالمتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا  
تنمية قدرات الموظفين في هيئة التعليم التقني وتنمية المهارات على تصميم برامج التدريب عبر االنترنت؛ جرى توسيع الدورات  

الشريكة، استنادا  إلى برنامج التعلم بين النظراء في قطاع األعمال التابع لمنظمة    المنشآتى المهارات األساسية مع  التدريبية عل
الدولية؛   برنامج "في قطاع    جرت زيادةالعمل  تنفيذ  الفلبين ورابطات قطاع األعمال من أجل  العمل في  اتحاد أصحاب  قدرات 

 األعمال" عبر االنترنت. 

  15 000  األعمال" إلى شبكة االنترنت، فوصل إلى نحو  برنامج "في قطاعالتدريب على المهارات األساسية في إطار  : انتقل  تايلند
هج التدريسية والتعليمية كي تتالءم  عامل )معظمهم من النساء( في تسع منشآت. ودعمت منظمة العمل الدولية عمليات تكييف النُ 

الذي وفرته إدارة تنمية    ،جانب التدريب المتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتمع برنامج "في قطاع األعمال" إلى  
 المهارات بشأن تحليل البيانات وعرضها من أجل التصنيع.

 ILO, “Mid-term Evaluation of the ILO Women in STEM Workforce Readiness Programme (Women in STEM)”, 2020: المصدر
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التقني والمتعلق  السياسي ومنظمة العمل الدولية  دعماتخذت الدول األعضاء قبل الجائحة وأثناءها خطوات عديدة، بمساعدة  .180
الرسمية    اتالمؤسسبتنمية المهارات، بغية تعزيز العمل الالئق للجميع، ال سيما عن طريق تنمية المهارات المهنية والتقنية في  

فر اوفي مكان العمل على حد سواء. وشهدت فترة الجائحة تحوال  حاسما  في أنحاء اإلقليمين قيد االستعراض نحو زيادة تو
الرقمي،  التعلم  وأدوات  و  بالترافق  منصات  الرقمي  التعلم  بين  تعلم مختلطة  نُهج  نشوء  نُهجا   التعلم  مع  باعتبارها  المباشر 

بالرغم من  وتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين وتنمية المهارات في سياق مرحلة االنتعاش من الجائحة.  رئيسية من أجل ال
أوجه انعدام المساواة الموجودة    في الوقت نفسه  ، إال أنه فاقمهانتشاراتساع  أن  انتقال التعلم إلى شبكة االنترنت قد ضمن  

قين وغيرهم من الفئات المهمشة التي تعاني من  واب واألشخاص المعالكثير من الشب  بفعل ذلك  عن الركب  فتخلف،  أصال  
 الرقمية. تلوصول إلى التكنولوجيالة وثوقمحدودة أو غير م سبل

 وفيما يلي بعض األمثلة على النتائج المحققة أثناء كامل فترة تنفيذ إعالن بالي.  .181

ياسات وطنية وأطر تشريعية وتخطيطية من أجل قامت الحكومات بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين، بإعداد وتعزيز س •
بنوعية   المهارات  برامج النهوض  وتنمية  والمهنيين  التقنيين  والتدريب  الجائحة.    التعليم  أثناء  ذلك  في  بما  ونشرها، 

، فضال  عن أطر وطنية للمؤهالت. وأسندت 2021واعتمدت بنغالديش سياسة وطنية من أجل تنمية المهارات في عام  
الوطنية االجتماعية واالقتصادية الصين األ الجيدة في خطتها  المتواصل والتلمذة الصناعية  المهني  التدريب  إلى  ولوية 

ه، بغية إصالح  2019تنمية المهارات )  هيئة. وأعد  األردن قانون  2025-2021الخمسية الرابعة عشرة للفترة   ( وأقر 
والمهنيي  وهيكلية  إدارة التقنيين  والتدريب  التعليم  أجل  قطاع  من  االجتماعيين  الشركاء  مشاركة  تحسين  طريق  عن  ن 

لةاالستجابة إلى حاالت   لتعليم والتدريب لتطابق المهارات. واعتمد لبنان اإلطار االستراتيجي الوطني    انعدام  من   مطو 
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 الوصول والنوعية والمالءمة   سبل، الذي يولي األولوية لتحسين اإلدارة السديدة و2022- 2018التقنيين والمهنيين للفترة  
. ووافق وزير العمل في فيتنام على التقييمات التقنية وخطة العمل الهادفة إلى إعداد مشروع استراتيجية في هذا المجال

ي والتدريب المهني  فنهي األولى من نوعها. وفي اليمن، قامت وزارة تنمية التعليم ال   ين وطنية للتعليم والتدريب المهني
لبلد  في ا ، يراعي السياق الهش  2023-2021طار استراتيجي بشأن التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين للفترة  باعتماد إ

ويشتمل على المشاركة النشطة من جانب أصحاب العمل في تصميم وتنفيذ برامج تنمية المهارات أثناء األزمة وبعد اتفاق 
 السالم.  

في   تدريب التقنيين والمهنيين وتنمية المهارات واإلدارة السديدة والتنفي مشاركة القطاع الخا  في التعليم والزادت   •
عدة بلدان باعتبارها وسيلة حاسمة من أجل معالجة عدم التطابق في الوظائف/ المهارات وضمان مالءمتها للسوق. وفي  

التقنيين والمهنيين با لمشاركة مع غرف التجارة المحلية  بنغالديش، قامت المعاهد اإلقليمية النموذجية للتعليم والتدريب 
في   العمل  أصحاب  اتحاد  دعم  كما  السوق.  احتياجات  مع  التدريب  مواءمة  على  المساعدة  أجل  من  القطاع  ورابطات 

لبنان،    الصناعية مهارات  المجلسا  من مجالس    20بنغالديش   أخرى. وفي  القدرات وتدخالت  بناء   أُبرمت عن طريق 
غير الحكومية والمتدربين وأصحاب العمل، إلى جانب وضع مدونة سلوك من أجل أصحاب  اتفاقات ثالثية بين المنظمات  

تحسين ممارسات التعلم في مكان العمل في صفوف شركاء التدريب من المنظمات غير الحكومية. وأنشأت   بغيةالعمل،  
قانون العمل في البلد. وفي    للمهارات في قطاع الزراعة وأدرجت االعتراف الرسمي بتلك المجالس فيمجلس  فيتنام أول  

  زامتالاتفاقات جماعية بين أصحاب العمل ونقابات العمال، بما في ذلك    إبرام  سنغافورة، تدعم مبادرة "مستقبل المهارات" 
العمل   التدريب واالستثمار فيه لصالح عمالهم ومنحهم إجازات من أجل االلتحاق به. وبأصحاب  االتحاد   عملتصميم 

  اللجان  لى تشكيل مجالس تدريبإ سعيا   عمل في سنغافورة يدا  بيد مع المؤتمر الوطني لنقابات العمالالوطني ألصحاب ال
 في الشركات. 

نقطة تركيز مشاركة منظمة العمل الدولية في تنمية المهارات.   يكونكي    تعزيز التعلم في مكان العمل وتوسيع نطاقهل  تواصَ  .182
برنامجها الجديد المتعلق بالتلمذة الصناعية  من أجل ين إعداد دليل عمل جديد وبدعم من منظمة العمل الدولية، واصلت الص

لتلمذة  ل  الوطني  برنامجالفي المنشآت. وأعد ت كمبوديا إجراءات تشغيل معيارية بشأن التلمذة الصناعية. وفي بنغالديش، نف ذ  
  اعتمد وفي الهند،    الصناعية الجيدة أنشطة تجريبية بالتعاون مع نقابات العمال ورابطة الموارد البشرية لصالح قطاع الفنادق.

بغية تحسين حراك الطالب والعمال في   االعتماداتالمجلس الوطني للتعليم والتدريب المهنيين نظاما  جديدا  من أجل تحويل 
العمل ونفذتها   أثناءنظام التعليم الرسمي باعتباره آلية رئيسية من أجل دعم التعلم المتواصل. وصممت إندونيسيا خطة تدريب  

التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين، عن طريق رابطة أصحاب العمل في إندونيسيا   في مجالمعاهد مختارة    لصالح خريجي
بموجب إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأعد  لبنان مدونة سلوك من أجل أصحاب العمل الذين ينفذون برامج  

الحكومة والمدارس و المعيشالالتعلم في مكان العمل كي تستخدمها  الزراعة في لبنان بإضفاء يقطاع  . كما قامت وزارة 
الطابع المؤسسي على مشاركتها مع القطاع الخاص من أجل تعزيز التعلم الجيد في مكان العمل وفرص التلمذة الصناعية  

 بغية تلبية متطلبات القطاع من المهارات.
في عدة بلدان في اإلقليمين قيد االستعراض.   والمهنيينالوصول إلى برامج التعليم والتدريب التقنيين    سبل  وجرى تحسين .183

فأنشأت مديرية التعليم التقني في بنغالديش سبعة معاهد نموذجية للتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين، مما حس ن المرافق  
اإلثنية. وفي كمبوديا،   قون وأفراد األقلياتو، بمن فيهم األشخاص المعإليها  ت والشبانباال وصول الشوتدريب المعلمين وسه  

جرى إطالق مناهج تدريب وطنية على تنظيم المشاريع في نظام التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين في كمبوديا وتطبيق  
نوم بنه. وقام األردن بتوسيع نطاق التدريب  بوالعاصمة  مقاطعة    24ة في  لثانويتعليم تنظيم المشاريع في نظام المدارس ا

ل المهارات  تنمية على  ومجلس  للحكومة  التابعة  الوطنية  المهارات  مراكز  طريق  عن  السوريين  والالجئين  النساء  صالح 
 المهارات التقنية والمهنية. 

خدمات تقييم االعتراف بالتعلم السابق وإصدار الشهادات المتعلقة   زيادة توافر وقدراتوأسند بعض البلدان األولوية إلى   .184
م به بسبب احتياجات ماليين العمال المهاجرين العائدين إلى أوطانهم بسبب الجائحة. وأسندت االهتما  اداشتدنظرا  إلى    ،به

األولوية إلى تعزيز القدرات الوطنية في هذا الصدد بغية تلبية احتياجات العمال المهاجرين    على السواء بنغالديش وكمبوديا
، جرى إعداد منهج االعتراف بالتعلم السابق واختباره وإقراره  العائدين من الدول العربية وتايلند على التوالي. وفي األردن

في سبع مهن في قطاعي البناء والتصنيع، مما أتاح إمكانية إصدار شهادات بمهارات الالجئين السوريين فضال  عن أبناء  
 األردن. 

االهتمامو .185 تنمية  ووظائف خضراء    باستحداث  ازداد  برامج  الوطنيةمهارات خضراء ضمن  مبادرات  المهارات  بوجود   ،
جارية في السنوات األخيرة بغية إدراج الوظائف الخضراء في البرامج الوطنية للتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين في بلدان  

  دف إلىيه  دليل منهاج  أعد  من بينها كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية والفلبين. وفي الفلبين، على سبيل المثال،  
، من شأنه  تعميم مهارات وكفاءات الوظائف الخضراء في الدورات التدريبية المعنية في التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين

 االنتقال نحو اقتصاد أكثر اخضرارا .  أن يدعم 
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 بناء القدرة على الصمود وتعزيز العمل الالئق في سياق الهشاشة والنزاعات والكوارث 3-6

الضرر باإلنتاجية وظروف العمل    وتلحقشة المرتبطة بالنزاعات والكوارث إلى تكبد المجتمعات تكاليف باهظة،  تؤدي الهشا .186
المسائل التي انخرطت فيها منظمة العمل   وشملتالتقدم نحو تحقيق برنامج العمل الالئق وأهداف التنمية األخرى.    تعيقو

ق الالجئين من الجمهورية العربية السورية إلى لبنان واألردن؛  تدف  :2021عام  و  2016الدولية بصورة مباشرة بين عام  
األزمة في اليمن، بما في ذلك النزوح الجماعي الداخلي؛ السكان النازحون داخليا  بسبب النزاع في ميانمار؛ أزمة الروهينجا 

؛ ثوران البركان تحت سطح  في مقاطعتي راخين في ميانمار وكوكس بازار في بنغالديش؛ آثار اإلعصار أوديت في الفلبين
(؛ تغير الحكم  2022كانون الثاني/ يناير  - 2021األول/ ديسمبر  البحر في دولة تونغا الجزرية في المحيط الهادئ )كانون

 . 2021في أفغانستان عام  
جرة اإلقليمية  ر والتغيرات في أنماط الهاإلى جانب أثر ارتفاع مستويات البح الكوارث الناجمة عن المناخ حدوثومع تزايد  .187

المتعلقة بالبقاء والقدرة على الصمود، مخل   التحديات  العمل. وقد  والزراعة، تضاعفت  ت  زادفة تداعيات هائلة على عالم 
في العديد من األوضاع وزادت من تعقيد االستجابة. وفي جميع تلك السياقات، كانت النساء   تفاقما    الهشاشة  19-جائحة كوفيد

 بين من   قون وغيرهم من الفئات المستضعفة هم منون واألطفال واألشخاص المعووالعمال المهاجر  والعمال غير المنظمين
 لحق بهم أشد الضرر.  

تعزيز مجتمعات مسالمة ومستقرة وقادرة  ، في تدخالت منظمة العمل الدولية الرئيسية في مجموعة األوضاع الهشة تمثلتو .188
المنشآت   المهارات وتعزيز  بتنمية  المرتبطة  العامة،  التوظيف  العمالة وبرامج  كثيف  االستثمار  الصمود عن طريق  على 

وكان   االستخدام.  ال  استحداثوإدارات  على  المعتمدة  المجتمعات  في  يمثل  يحوتالوظائف  هذا    بؤرةالت  في  هامة  تركيز 
،  هشة، بما في ذلك الفقراءالوضاع  األد أسهمت تلك البرامج إسهاما  كبيرا  في خلق وظائف الئقة لصالح الفئات في  السياق. وق

نهج    اإلقليم والمنطقة على السواءن داخليا . واستخدم االستثمار كثيف العمالة في  ون والنازحووالشباب والالجئ  ورجاال    نساء  
 د العاملة والرامي إلى تطوير البنية التحتية. منظمة العمل الدولية القائم على الي

، عملت منظمة العمل الدولية مع الحكومة ومنظمات  2021الذي ضرب الفلبين عام    (Odette)  وفي حالة اإلعصار أوديت .189

اش اإلنساني التابع لألمم المتحدة والمجتمعات المحلية من أجل انتعللعمل  أصحاب العمل ومنظمات العمال والفريق القطري  
متمحور حول اإلنسان عن طريق مبادرات العمل الالئق. وفي حالة ميانمار، أنشأت منظمة العمل الدولية لجنة تحقيق في 

. وستقوم بالتحقيق في حاالت عدم االلتزام بمعايير العمل الدولية بشأن على الحكم  سيطرة الجيش  عقبتدهور حقوق العمال  
الع ومنع  التنظيم  وحق  النقابية  ال  الحرية  التي  اإلنسانية  األنشطة  تواصلت  نفسه،  الوقت  وفي  الجبري.  المجلس    تؤيدمل 

العسكري بأي شكل من األشكال. وعلى سبيل المثال، استمر برنامج "المثلث في رابطة أمم جنوب شرق آسيا" التابع لمنظمة  
منة لصالح النساء والعمال المهاجرين عن  الذي تدعمه الحكومتان الكندية واألسترالية في تعزيز الهجرة اآلوالعمل الدولية  

طريق زيادة الوعي في المجتمعات والتوعية بالحقوق وتوفير الخدمات، فضال  عن أشكال دعم أخرى مثل مساعدة العمال  
 .19-المهاجرين على مواجهة التحديات المتعلقة بكوفيد

  الالئق بناء القدرة على الصمود وتعزيز االنتعاش عن طريق العمل : 11اإلطار  

بربط برنامج العمل    ،التي تعاني من نزاعات وكوارث  في إطار دعم األوضاعتقوم المبادرات التي تدعمها منظمة العمل الدولية  
ت النسانية واإلستجابات  واالالالئق   التي  الجهود  القطري، مع  المستوى  للنزاع على  الدولية، ال سيما    عززهاالحقة  العمل  معايير 

 . ومن اإلنجازات المحققة منذ اعتماد إعالن بالي ما يلي: 205التوصية رقم 

  نجمت عن على المجتمعات المحلية    اجتماعية واقتصادية  ليشتي بمنافع  - في تيمور    "الُطرق من أجل التنمية"برنامج    عاد •
 الوصول إلى الطرق.  سبل تحسين

لتحتية كثيفة العمالة في األردن ولبنان والعراق فرص عمل فورية عن طريق مشاريع البنية التحتية  أنشأت برامج البنية ا •
 وأسهمت في تحسين سبل المعيشة وسرعت جهود االنتعاش. 

تنظيم المشاريع وإصدار الشهادات المتعلقة به في بنغالديش فرصا  جديدة من أجل  على  تدريب  الوفر التدريب المهني و •
 أزمة الروهينجا في كوكس بازار. من  لمضيفة المتضررة المجتمعات ا

 را . سإدارة توظيف ومنصات مطابقة الوظائف على شبكة االنترنت في العراق لصالح السكان النازحين ق  أُنشئت •
فرص عمل في األردن ولبنان لصالح الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة على السواء، بما في ذلك عن   استحدثت •

ضفاء السمة المنظمة على عمل الالجئين؛ إنشاء إدارات التوظيف؛ اتخاذ تدابير تمنع ظروف العمل غير المقبولة  إ   :طريق 
الزراعة؛    الحضريفي االقتصاد   المنظم ومنع عمل األطفال في  البنية    استحداث غير  بتحسينات في  وظائف مرتبطة 

فيهم   بمنرجل وامرأة،    21  500  ن يوم عمل، استفاد منهامليو  1,2  استحدثالتحتية المتأزمة اقتصاديا . ونتيجة لذلك،  
 الالجئون السوريون.  
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باإلضافة إلى طلبات الدعم في أوضاع النزاعات والكوارث، أفادت مكاتب منظمة العمل الدولية في اإلقليمين قيد االستعراض  .190
من الهيئات المكونة الساعية إلى االرتقاء إلى مستوى التحديات المرتبطة بتغير المناخ. وبغية المقدمة  بزيادة في طلبات الدعم  

المشاركة في ه الدولية شراكات ومخططات مشتركة مع نظرائها في األمم  زيادة فعالية  العمل  ذا المجال، أرست منظمة 
هذا التوجه في مشاركة منظمة العمل الدولية في ائتالف األمم    ويتجلىمن أصحاب المصلحة المعنيين.    ذلك   المتحدة وغير

لذي يجمع بين الحد من خطر الكوارث والتكيف بناء القدرة على الصمود، اب المعنيالمطروحة و  المتحدة القائم على القضايا
 األمم المتحدة في آسيا والمحيط الهادئ.   ياناتمن ك يانا  ك 19  ويضم أعضاؤهمع تغير المناخ، 

 تعزيز الحماية االجتماعية   3-7

اإلقليم  استمرار  إن   .191 في  االجتماعية  الحماية  تغطية  في  المتدنية  المعنيين  المستويات  الجز  والمنطقة  القسم )انظر  األول،   ء 
النُ 2-2 المنظمين من  العمال غير  الحماية االجتماعية واستبعاد عدد كبير من  االستثمار في  ظم  ( مرتبط بنقص كبير في 
في الحماية االجتماعية واستدعت عمال  سياسيا  غير    عدم الكفايةأدت الجائحة إلى لفت االنتباه إلى أوجه  سرعان ما  ة. وقائمال

ن والرعاية غير مدفوعي األجر والعمال المهاجر  ول الدعم إلى فئات السكان المستضعفة، بمن فيهم مقدم مسبوق من أجل إيصا
 والنساء والرجال في أشكال العمالة الهشة في االقتصاد غير المنظم.

واصلت  الجائحة،    في مواجهةالتركيز على دعم الدول األعضاء في جوانب الحماية االجتماعية من استجابتها    جانب  وإلى .192
األطول أجال  لنظم الضمان االجتماعي    سعيا  إلى تحقيق التطويرمنظمة العمل الدولية االرتقاء بمشاركتها مع الهيئات المكونة  

، استنادا  إلى أرضيات الحماية االجتماعية. وقد تحقق  القادرة على الصمود والمستدامة والقائمة على دورة الحياةو  ةالشامل
كتوارية ارفيعة المستوى واستعراضات  استشارية سياسية تقنية  من المبادرات، بما في ذلك توفير خدمات    مزيجذلك من خالل  

التشريعات المعنية. كما جرى تقديم الدعم من أجل إعداد استراتيجيات حماية اجتماعية متسقة   صياغةودراسات جدوى و
، التي أجرتها منظمة العمل على التقييم  ةالقائم  ةالوطني  اتحوارالإلى نتائج    استنادا    وتراعي قضايا الجنسين في بعض البلدان

 .  الدولية

  رؤية متجددة من أجل مستقبل الحماية االجتماعية في الدول العربية : 12اإلطار  

لوزاري  في إعالن المنتدى ا في الدول العربية 19-وردت المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحماية االجتماعية في مرحلة ما بعد كوفيد
الصادر  ، "19-مستقبل الحماية االجتماعية في المنطقة العربية: تكوين رؤية عن الواقع في مرحلة ما بعد كوفيدالذي حمل عنوان "

وممثلين عن . وجمع المنتدى وزراء مسؤولين عن الحماية االجتماعية في المنطقة العربية  2021تشرين الثاني/ نوفمبر    30في  
  المطروحة   منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، إلى جانب مشاركين آخرين. وقد نظمه االئتالف اإلقليمي القائم على القضايا

 ه منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( ومنظمة العمل الدولية. ت ونسق ،المعني بالحماية االجتماعيةولألمم المتحدة  التابع

العربية    عززوي  المنطقة  في  نوعه  من  األول  وصول  ب   االلتزاماتاإلعالن  ومناسبة    الجميعتحقيق  شاملة  اجتماعية  حماية  إلى 
ومستدامة، وضمان أن يتمكن جميع المحتاجين من الوصول إلى أمن الدخل األساسي والرعاية الصحية األساسية، على النحو الوارد  

   ات سعيا  إلى تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان.من أجل اتخاذ إجراء في النداء العالمي

 

( أن  منظمة العمل الدولية  2017-2012بشأن الحماية االجتماعية في آسيا )  2018المستقل لعام    وبي ن التقييم المواضيعي .193
للغاية  إيجابية  القطرية  التقارير والتقييمات  للغاية بالحماية االجتماعية في اإلقليم، حيث كانت  تنفذ عمال  على صلة وثيقة 

تع بها مدخالت منظمة العمل الدولية التقنية والمتعلقة بتنمية القدرات  عالية النوعية التي تتمو المحفزة  عموما  بشأن التأثيرات  
 124وبناء المعارف. 

إعالن بالي إعداد العديد من األطر السياسية والتشريعية واالستراتيجية والمؤسسية الجديدة والمعززة،    تنفيذ  وقد شهدت فترة .194
تائج عمليات الحوار الوطني القائم على التقييم التابع لمنظمة  ن  فضال  عنالمستندة إلى الحوار االجتماعي الثالثي والثنائي  

العمل الدولية. وسيتمثل التحدي في الحفاظ على الزخم وإيجاد الوسيلة والقدرة المؤسسية من أجل توسيع نطاق التغطية كي 
النتائج الرئيسية المحققة في  فيما يليترد . و19-دائم ومستدام في بيئة ما بعد كوفيد على أساسيشمل جميع الفئات السكانية 

 البلدان أو المناطق في اإلقليمين.

تحقيق هدف الحماية االجتماعية، بما في  لك عن طريق استراتيجيات الحماية االجتماعية الوطنية   نحوإحراز تقدم   •
االجتماعية الحماية  أرضيات  وتيموروإنشاء  واألردن  الشعبية  الديمقراطية  الو  جمهورية  قامت  بإعداد    -  .  ليشتي 

تيمور وفي  االجتماعية.  للحماية  وطنية  إعد  -  استراتيجيات  توازى  الوطني ليشتي،  المعهد  إنشاء  مع  االستراتيجية  اد 

 
 2018–ILO, Asia Region Thematic Evaluation on Social Protection 2012 ,(Phase II) 2017: انظر  124

https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
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للضمان االجتماعي، يترأسه مجلس إدارة ثالثي. وقامت الفلبين بإضفاء السمة المؤسسية على أرضية الحماية االجتماعية 
. وقام األردن واألرض الفلسطينية المحتلة بإعداد خرائط طريق من أجل 2021األول/ أكتوبر    المحددة وطنيا  في تشرين

 ساء أرضية حماية اجتماعية. وفي لبنان، بدأ إعداد عالوة وطنية بشأن اإلعاقة. إر

. في الهند، جرى ضم قانون  مع معايير منظمة العمل الدولية تتماشىإدخال تحسينات على قوانين الضمان االجتماعي،  •
  البارز   بالحفاظ على الدور  ،2020إلى قانون الضمان االجتماعي لعام    1948الموظفين لعام  ب  الخاص التأمين الحكومي  

توسيع واليته كي تشمل   وفي الوقت ذاتهفي توفير الحماية االجتماعية لعمال القطاع المنظم    األول  الذي تمتع به القانون 
 إلى زيادة تبسيطللحماية االجتماعية    جديد  إطار وطني متكامل  ؤديفئات جديدة من العمال غير المنظمين. وفي نيبال، سي

. وفي باكستان، اعتمدت (2018)وقانون الضمان االجتماعي    (2017)ان االجتماعي القائم على االشتراكات  قانون الضم
، الذي يوسع نطاق تغطية الضمان  2021عام  لحكومة والية خيبر باختونخوا قانون الضمان االجتماعي الخاص بالموظفين  

والشركاء االجتماعيون على إطالق حوار وطني متجدد االجتماعي كي يشمل عمال البناء. كما اتفقت الحكومة المحلية  
. وفي فيتنام، ستؤدي  2019بغية تنقيح قانون الضمان االجتماعي وتطبيقه، بعد أن أوقف العمل به في كانون الثاني/ يناير  

ة رئيسية في إلى جعل الحماية االجتماعية االكتتابية دعام  2014التغيرات المقترحة على قانون التأمين االجتماعي لعام  
يشمل  التأمين االجتماعي تدريجيا  نحو تحقيق الهدف المتمثل في تأمين اجتماعي    تغطيةنظام الضمان االجتماعي وتوسيع  

تغطية   . وفي العراق ولبنان وُعمان، جرى إعداد مشروع تشريع خاص بالضمان االجتماعي بغية توسيع نطاقالجميع
 واإلنصاف واالستدامة المالية.  النظم االكتتابية، مما يضفي التوازن بين المالءمة في  واألشخاص الجانب المادي

وحدة معنية بدعم التنفيذ تابعة لوزارة    أنشئت. في األردن،  اتخا  تدابير ترمي إلى تحسين النظم والتنسيق والشفافية •
.  2025-2019نية للحماية االجتماعية للفترة التنمية االجتماعية بغية ضمان تنسيق شامل لعملية تنفيذ االستراتيجية الوط

مبدأ توجيهي بشأن التحقق من التأمين الصحي الوطني من أجل تحسين    بوضعوقامت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  
الشفافية في اإلدارة المالية للتأمين الصحي الوطني ومرافق الرعاية الصحية. وفي سري النكا، أفضت دراسة أجرتها 

 المتعلقةالعمل الدولية بمشاركة اتحاد أصحاب العمل في سيالن بشأن تصحيح وضع خطط الضمان االجتماعي  منظمة  
بالقطاع الخاص إلى إنشاء لجنة فرعية ثالثية من أجل بحث إصالحات الضمان االجتماعي. وأنشأت باكستان أول منتدى 

وأطلقت إطارا  سياسيا  وطنيا  بشأن الحد من    2020  تنسيق ثالثي معني بالضمان االجتماعي في تشرين الثاني/ نوفمبر
بين القطاعات مشترك  الفقر. وأنشأت تايلند لجنة وطنية معنية بنظام الحماية االجتماعية وإدارته بغية البدء بإعداد تشخيص  

الض مكتب  ضمن  أكتواري  مكتب  إنشاء  على  الموافقة  جرت  كما  االجتماعية.  الحماية  لنظام  الوزارات(  مان  )وبين 
 االجتماعي في تايلند بغية تعزيز اإلدارة المالية السديدة وقدرات صنع القرارات. 

باعتبارها جزءا   • بما في  لك  االجتماعية،  بالحماية  تتعلق  تدابير جديدة  إلى كوفيد  اتخا   وعملية   19-من االستجابة 
منه.   ت  اعتمدتاالنتعاش  برنامج  الشعبية  الديمقراطية  الو  وجمهورية  نقدي  كمبوديا  أجل  حويل  الحوامل  من  النساء 

ت كمبوديا خطة تقاعد من شأنها أن توسع  اعتمدأولئك الذين يعيشون في أسر معيشية فقيرة. كما    يستهدفواألطفال،  
مليون شخص المشمولين حاليا  بصندوق الضمان االجتماعي الوطني.    2ليتجاوز األفراد البالغ عددهم    اإلعاناتنطاق  

األولوية إلى الرعاية االجتماعية    أسندت  قواعد جديدة للضمان االجتماعي القائم على االشتراكات  ُوضعتوفي نيبال،  
بطالة، في حين  التأمين  ل  جديدة  يستفيد المزيد من النساء في العمالة المنظمة. وأطلقت ُعمان خطة   بحيثوحماية األمومة  

إنشاء خطط تأمين البطالة.   من أجلذلك مشروع تشريع  اتخذ لبنان واألرض الفلسطينية المحتلة خطوات أولية، بما في  
الحماية االجتماعية في صفوف العمال في الزراعة والعاملين    تغطية  توسيع نطاق  يسهلتنظيمي    اعتمد تغييروفي األردن،  

نسبة برنامج شامل للرعاية الصحية في والية خيبر باختونخوا، محققا  تغطية    استهللحسابهم الخاص. وفي باكستان،  
نجاب،  . وقد جرى تطبيق األمر ذاته في والية ب2020األول/ ديسمبر    األسر المعيشية في كانون  في المائة من  100

 . 2022وستليها والية بالوشيستان في عام 
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 احترام الحقوق األساسية للعمال والتصديق على االتفاقيات   4-1

 تراجع معدالت التصديق   4-1-1

بلدا  في إقليم آسيا والمحيط   26بلدان في منطقة الدول العربية و  4(، صد قت  2022اعتماد إعالن بالي )حتى آذار/ مارس  منذ   .195
  72رقم متواضع مقارنة بعدد التصديقات )ما مجموعه  اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وهو    46الهادئ على  

ل بين االجتماعين اإلقليميين الخامس عشر والسادس عشر آلسيا والمحيط الهادئ )بتراجع نسبته   في   38تصديقا ( الذي ُسج 
الم في  وترد  إ  2  لحقالمائة(.  في  البلدان  بحسب  الدولية، مصنفة  العمل  منظمة  اتفاقيات  على  التصديقات  آسيا  قائمة  قليم 

للفترة   العربية  الدول  ومنطقة  الهادئ  الشكل  2022-2017والمحيط  يبي ن  حين  في  االتفاقيات   6،  على  التصديقات  عدد 
 األساسية حتى تاريخه. 

تلك المتعلقة بمبدأ السالمة والصحة    ا فيهامبتصديقا  من جميع التصديقات المشار إليها أعاله اتفاقيات أساسية،    27  ناولوت .196
( واتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 155)رقم    1981عمل )اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،  في ال
لمؤتمر العمل   110من المبادئ والحقوق األساسية في العمل خالل الدورة    لقي اإلقرار بأنه مبدأالذي    ،((187)رقم    2006

دولة عضوا     36دولة فقط من أصل    14عند إعداد هذا التقرير، كانت    د أنهبي.  2022الدولي المنعقدة في حزيران/ يونيه  
في    27دولة عضوا  في منطقة الدول العربية )   11دول فقط من أصل    3في المائة( و  39في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ) 

)باستثنا الدولية  العمل  لمنظمة  الثماني  األساسية  االتفاقيات  قد صد قت على جميع  بالسالمة المائة(  المتعلقتين  االتفاقيتين  ء 
في المائة من الدول األعضاء    79  التي تبي ن أن  مقارنة بالمعدالت العالمية    هو اآلخروالصحة المهنيتين(. وهذا الرقم متواضع  

الدولية العمل  منظمة  حققت  في  الدولية    قد  العمل  لمنظمة  الثماني  األساسية  االتفاقيات  على  التصديق  في  المتمثل  الهدف 
الهادئ على   إقليم آسيا والمحيط  المهنيتين(. ولم تصد ق سوى ثالثة بلدان في  )باستثناء ما يتصل منها بالسالمة والصحة 

ليهما أي  من البلدان في منطقة الدول العربية. ويقع االتفاقيتين المتعلقتين بالسالمة والصحة المهنيتين، في حين لم يصد ق ع 
أكثر من ثلثي البلدان التي لم تصد ق بعد على االتفاقيات األساسية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية، علما   

جميع البلدان في اإلقليم والمنطقة   هي االتفاقية الوحيدة من بين االتفاقيات األساسية التي صد قت عليها  182أن  االتفاقية رقم  
 المعنيين.  

  العدد اإلجمالي للتصديقات على االتفاقيات األساسية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية  :6الشكل 

 
 ، نظام المعلومات بشأن معايير العمل الدولية. NORMLEXمنظمة العمل الدولية  قاعدة بيانات المصدر:
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، أُطلقت حملة التصديق بمناسبة المئوية بعنوان 2019حتفاالت بالذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية في عام  االوكجزء من   .197
هت الدعوة   للتصديق    ،دولة  187عددها    ، البالغجميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدوليةإلى  "واحد للجميع"، حيث ُوج 
األقل خالل عام الذكرى المئوية. وصحيح أن  الحملة لم تحقق هدفها الطموح، إال  أن  عدد  على اتفاقية عمل دولية واحدة على  
  45تصديقا  كان جوهريا  مقارنة بالتصديق العالمي الذي وصل إلى    70والبالغ    2019التصديقات المسجل عالميا  في عام  

ل  2017اتفاقية في عام    44و  2018اتفاقية في عام   هذه التصديقات في إقليم آسيا والمحيط الهادئ    تصديقا  من  13. وُسج 
 (.  7تصديق واحد في منطقة الدول العربية )الشكل و

لت ،  2021-2020تصديقات في فترة السنتين    9في إقليم آسيا والمحيط الهادئ على    المسجلة  واقتصرت التصديقات .198  وُسج 
عام    6 من  األول  النصف  في  في  2022تصديقات  أما  لت    الدول.  فُسج  السنتين  5العربية،  فترة  في   تصديقات 

لة منذ عام  2022وتصديق واحد مطلع عام   2020-2021 باتفاقيات اإلدارة    2019. ولم يتعل ق أي  من التصديقات المسج 
 . 2008بالتصديق العالمي عليها منذ عام  ما فتئ يُوصىالتي   144و 129و  122و 81السديدة ذات األرقام 

  حتى تموز/ يوليه( 2022-2012يقات على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بحسب النوع والسنة، التصد :7الشكل(  

  

 مالحظة: تشتمل االتفاقيات األساسية على االتفاقيتين المتعلقتين بالسالمة والصحة المهنيتين.  

 ، نظام المعلومات بشأن معايير العمل الدولية. NORMLEXمنظمة العمل الدولية قاعدة بيانات المصدر: 

منطقة قيد االستعراض، بما في ذلك  القليم واإلزخم التصديق المتدني أصال  في    زادت من تباطؤأن  الجائحة    بالتالي  قد يبدوو .199
فيما يتعلق بجهود المتابعة التي يبذلها الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، الذي يحث الدول األعضاء  

إجراء مشاورات ثالثية، في إمكانية التصديق  ظر بعد  أن تنوالتصديق الخاص بها   تحدد االتفاقيات البالية في سجلأن  على  
 على المعايير المحدثة المقابلة لها. 

ال سيما من    ،وأظهرت حكومة فيتنام ممارسة جيدة في التصديق على معايير العمل الدولية من خالل الحوار االجتماعي .200
تماعيين الوطنيين للعمل معا  على وضع  مذكرة تفاهم مع الشركاء االج  إبرامخالل إضفاء السمة الرسمية على العملية عبر  

يمكن إدراج أولويات التصديق والتزاماته بعد اعتمادها رسميا  كما . 2030حتى عام  على فترة تمتد معايير محدثة وتنفيذها
زاما   الت  2026-2022في البرامج القطرية للعمل الالئق. ففي بنغالديش مثال ، يتضمن البرنامج القطري للعمل الالئق للفترة  

 بإجراء مشاورات ثالثية أمال  في بلورة استراتيجية للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية.  
فرص التجارة الدولية  مع    بطواالرباألولى    تتعلقو  .لتسريع وتيرة التصديق ورفع معدالته  محف زتان  ومستقبال ، تبرز فرصتان .201

ق العمال والبنود االجتماعية في اتفاقات التجارة الحرة، باإلضافة إلى  إدراج حقو  نحو  ومنافعها، في ظل االتجاه المتنامي
في المائة من    86(. وفي إقليم آسيا والمحيط الهادئ، باتت  8ة على البلدان المستوردة )الشكل واجباشتراطات بذل العناية ال

هذا العامل أحد االعتبارات    شكليير العمل. ويبنودا  عن تطبيق معا  اآلن   أحكام العمل الواردة في اتفاقات التجارة الحرة تتضمن
الهامة في التخطيط لرفع بنغالديش وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ونيبال من فئة أقل البلدان نموا . أما في منطقة الدول  

 العمل. تتعلق باألربعة بنودا  تقييدية العمل العربية، فتتضمن جميع أحكام 
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  2021-1994البنود التقييدية المتعلقة بالعمل في اتفاقات التجارة، بحسب اإلقليم، تواتر  :8الشكل   

 

 " Labour Provisions in Trade Agreements Hubموقع " ال على  تحديثها في منظمة العمل الدولية،  من أجلمالحظة: تتاح البيانات 

 المصدر:  
Marva Corley-Coulibaly, Ira Postolachi and Netsanet Tesfay, “A Multi-faceted Typology of Labour Provisions in Trade 
Agreements: Overview, Methodology and Trends”, 2022. 

نمائية تمشيا  مع "النداء  أما العامل الثاني الكفيل بزيادة معدالت التصديق، فيتمثل في إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإل .202
إلى العمل من أجل حقوق اإلنسان" و"خطتنا المشتركة" الصادرين عن األمين العام لألمم المتحدة بغية تعزيز إدماج حقوق 

فيها األمم المتحدة على المستوى القطري، بما في ذلك من خالل تقييماتها القطرية    تنخرطاإلنسان في جميع الجوانب التي  
المشتركة وأطرها للتعاون اإلنمائي المستدام. وتوفر هذه التطورات فرصا  هامة لتسليط مزيد من الضوء على معايير العمل 

 سان داخل األفرقة القطرية لألمم المتحدة. الدولية كجزء من اإلطار الدولي األوسع نطاقا  لقواعد ومعايير حقوق اإلن

 الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية   4-1-2

( واتفاقية حق التنظيم 87 )رقم   1948ال يزال التعثر ملحوظا  في التصديق على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،   .203
  30بلدا  من بين    24ان  ضم  فإقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية ي(.  98)رقم    1949والمفاوضة الجماعية،  

. ويعيش أكثر  98بلدا  لم يصد ق على االتفاقية رقم    19بلدا  من أصل    18، فضال  عن  87بلدا  لم يصد ق على االتفاقية رقم  
لعربية في بلدان غير مصد قة على االتفاقيتين  في المائة من العمال في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول ا   40من  
 .  98ورقم   87 رقم

المشاكل   ما زالت تشهد استمراروحتى في األقاليم المصد قة، حد دت هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية حاالت متعددة   .204
 الخطيرة والمزمنة في تطبيق حقوق ومبادئ الحرية النقابية.  

دول أعضاء إجراءات لمعالجة المسائل التي أثارتها هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية، باإلضافة    ةعد  توقد اتخذ .205
المادة   بموجب  المقدمة  الشكاوى  في  الواردة  تلك  بشأن    26إلى  الدولي  العمل  مؤتمر  إلى  الدستور  االتفاقيات  ب  التقيدمن 

 :  ما يلي هذه اإلجراءات وتشمل المصد قة. 

غالديش بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين، خارطة طريق باإلجراءات الرامية إلى معالجة المسائل  وضعت حكومة بن •
 . 98ورقم  87( واالتفاقيتين رقم 81)رقم  1947العالقة بشأن تقيد بنغالديش باتفاقية تفتيش العمل، 
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سياق إغالق شكوى كانت قد قدمت أطلقت قطر بالتعاون التقني مع منظمة العمل الدولية برنامج إصالحات رئيسي، في   •
  بشأن من الدستور على خلفية ادعاءات بعدم االمتثال لاللتزامات بموجب االتفاقيات    26بموجب المادة    2014في عام  

 (. 13العمل الجبري وتفتيش العمل والتمييز )انظر اإلطار 

والجسيمة لمعايير الحرية النقابية ومبادئها واصلت هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية مراقبة االنتهاكات الخطيرة  •
المادة    اللجوء إلىفي ميانمار على الرغم من الخطوات المتعددة التي اتخذت استجابة لتوصيات لجنة تحقيق، بما في ذلك  

 من الدستور في خطوة غير مسبوقة. 33

  قطر من العمل المعياري إلى التغييرات الملموسة في إصالحات العمل في : 13اإلطار   

من دستور منظمة العمل الدولية ضد قطر بشأن ادعاءات بعدم امتثالها في مجاالت    26بموجب المادة    2014قُد مت شكوى في عام  
صالحات  إلالعمل الجبري وتفتيش العمل والتمييز. وفي مرحلة الحقة، تفاوضت منظمة العمل الدولية ودولة قطر على برنامج  

وافتتاح مكتب    2017وأفضى إلى إغالق اإلجراء المتعلق بالشكوى في عام    مكتب العمل الدولي   وافق عليه مجلس إدارة  ،عملال
 .  2018مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة في عام 

لدول األعضاء  وأصبح برنامج منظمة العمل الدولية في قطر خير مثال على التعاون اإلنمائي بين منظمة العمل الدولية وإحدى ا
المكونات   واشتملت  العالمية.  النقابية  واالتحادات  العمال  لنقابات  الدولي  واالتحاد  العمل  الدولية ألصحاب  المنظمة  مع  بالتعاون 

 الرئيسية لحزمة اإلصالحات على ما يلي:  

العناصر األكثر إثارة  إصالح القوانين التي كانت تحد من حرية تنقل المهاجرين بين أصحاب العمل، بما في ذلك تفكيك   •
 للجدل في نظام الكفالة؛  

، تُشرف عليه لجنة الحد األدنى لألجور وينطبق على جميع العمال على اختالف  2021اعتماد حد أدنى لألجور في عام  •
 جنسياتهم في كافة القطاعات، بما في ذلك العمال المنزليون؛  

االجتماعي، بما في ذلك مع العمال المهاجرين بصفتهم ممثلين إنشاء لجان مشتركة على مستوى المنشآت لتعزيز الحوار   •
 عن العمال المشاركين؛

اعتماد وزارة العمل ووزارة الصحة العامة سياسة بشأن السالمة والصحة المهنيتين لضمان نُهج أكثر استراتيجية وتنسيقا   •
 تكون قائمة على البيانات؛ 

ن الحماية المقدمة إلى العمال من اإلجهاد الحراري خالل فصل الصيف،  لتحسي   2021اعتماد تشريع جديد في أيار/ مايو   •
 أخرى؛   عدة تدابيرمع تمديد ساعات حظر العمل في الهواء الطلق صيفا ، إلى جانب 

 على منصات التواصل االجتماعي.   ذلك، نشر وزارة العمل بيانات شهرية عن تنقل العمال والشكاوى والتفتيش وغير •
هذه اإلص العالمية  وتميزت  النقابية  واالتحادات  العمال  لنقابات  الدولي  االتحاد  فقد عقد  فيها.  االنخراط  ودرجة  بشفافيتها  الحات 

اجتماعين في السنة لغرض التخطيط االستراتيجي مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بغية مناقشة التقدم المحرز واألولويات.  
المنظمة الدولية ألصحاب العمل وغرفة تجارة وصناعة قطر. ونُشرت تقييمات مستقلة    ، أُرسي هيكل مماثل بينمنذ عهد أقربو

   شاملة بشأن مواضيع متعددة، عرضت البيانات وأضاءت على مواطن القوة والتحديات. 

 

 المساواة وعدم التمييز 4-1-3

  1951على اتفاقية المساواة في األجور،   قيد االستعراض، منطقةالقليم واإلدولة عضوا  في  47دولة من أصل   36صد قت  .206
(. وتشتمل التدابير الرامية 111)رقم    1958اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(،  ق العدد ذاته على  صد  ( و100)رقم  

وعدم التمييز على التشريعات وبناء المؤسسات واستثارة الوعي والعمل الطوعي  إلى تطبيق الحقوق األساسية في المساواة  
 تغيير السلوك من خالل التعليم.  على الذي يضطلع به الشركاء االجتماعيون و

العمال   100وال تنص  االتفاقية رقم   .207 المتساوية فحسب، بل توجب مساواة  العمل ذي القيمة  المساواة في األجر عن  على 
في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وهو ما ينطوي بالتالي على مقارنات بين قيمة الوظائف التي تؤديها   والعامالت

. غير أن  قوانين العمل قلما تعترف بمفهوم "العمل ذي القيمة المتساوية"،  عموما    النساء في الغالب وتلك التي يؤديها الرجال
أن  االتفاقية رقم  100حتى في البلدان التي صد قت على االتفاقية رقم   أن تعكس    تقتضي  111. كذلك، وعلى الرغم من 

العمل قوانين  تتضمن  المباشر وحظره، ال  المباشر وغير  التمييز  تعريف  الوطنية  األعضاء    التشريعات  الدول  في معظم 
  على السواء منطقة  القليم واإلتعريفا  واضحا  لهذه المصطلحات. بيد أن  بلدانا  متعددة في    111المصد قة على االتفاقية رقم  

حددت بدرجات متفاوتة أسسا  أو معايير محددة )من قبيل العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الحالة االجتماعية أو اإلعاقة  
الجنسي    التوجهالمولد أو األصل االجتماعي أو الوضع االجتماعي واالقتصادي أو   المعتقد أو الدين أو الرأي السياسي أو  أو

 أو العضوية في نقابة عمالية أو االضطالع باألنشطة النقابية( يُحظ ر التمييز على أساسها.  
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الذي    دور األساسيالبالنظر إلى خصائص أسواق العمل و  وفي العديد من البلدان، تكفل الدساتير الوطنية المساواة. لكن، .208
لى ضرورة أن  ع منظمة العمل الدولية  أكدتفي توطيد تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في المجتمع،  يمكن أن تقوم به

 .  111ورقم  100االتفاقيتين رقم  أحكامتعكس تشريعات العمل بوضوح  
آسي .209 إقليم  في  متعددة  أعضاء  دول  تتصدىوتعكف  التي  القوانين  تعزيز  أو  اعتماد  على  الهادئ  والمحيط  عنف  ال  لظاهرة  ا 

والتوصية    190الجنس. وتوفر االتفاقية رقم    على أساس  المستمرة  أشكال التمييزأحد    يالجنس، وه  نوع  والتحرش على أساس
وفي    ةهام   إرشادات  206رقم   الشأن.  هذا  واإلفي  فالقليم  صد قت  االستعراض،  قيد  االتفاقيةمنطقة  على  وحدها   يجي 
 (. 2-3تتواصل على قدم وساق حاليا  في بلدان متعددة )انظر القسم  التوعيةحتى اآلن مع أن  جهود  190رقم 

 القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري  4-1-4

تحقيق العدالة االجتماعية واالنتعاش  من أجل  ال يزال التصدي للتحدي المتمثل في عمل األطفال والعمل الجبري أساسيا    .210
قليم  اإلوتنفيذها ركيزة أساسية لمواصلة التقدم. وفي    المعنيةالمتمحور حول اإلنسان. وعليه، يشكل التصديق على االتفاقيات  

لت في الفترة  الو ى  اتفاقية الحد األدن أربعة تصديقات على   :)حتى تموز/ يوليه(  2022-2017منطقة قيد االستعراض، ُسج 
أشكال عمل األطفال، 138)رقم    1973للسن،   أسوأ  اتفاقية  فانواتو(؛ ستة تصديقات على  الهند، ميانمار،  ( )بنغالديش، 
( )جزر كوك، الهند، جزر مارشال، جمهورية باالو، مملكة تونغا، توفالو(؛ تصديق واحد على اتفاقية 182)رقم    1999

التابع التفاقية العمل    2014نام(؛ ثمانية تصديقات على بروتوكول عام  ( )فيت105)رقم    1957القضاء على العمل الجبري،  
السعودية، تايلند(   العربية( )أستراليا، بنغالديش، ماليزيا، نيوزيلندا، جمهورية كوريا، سري النكا، المملكة  29الجبري )رقم  

 (.  2 الملحق)انظر 

أشادت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  ،  182، في مالحظة عامة على االتفاقية رقم  2021وفي عام   .211
  90إلى    138جميع الدول األعضاء وبوصول معدل التصديق على االتفاقية رقم  جانب  من    ةبالتصديق العالمي على االتفاقي

لمحرز في التصديق  في المائة. وفي الوقت عينه، دعت اللجنة الدول األعضاء إلى السعي جاهدة للحفاظ على التقدم الثمين ا
 وجعل االنتعاش فرصة إلعادة البناء بشكل أفضل في عالم خاٍل من عمل األطفال والعمل الجبري. 

وشهد إقليم آسيا والمحيط الهادئ زيادة ملحوظة في السياسات وخطط العمل وآليات التنسيق ومراجعة القوانين على المستوى  .212
ب البلدان من    سبيل المثال، إلتزمتدف المتمثل في إنهاء أشكال العمل غير المقبولة هذه. فعلى  اله  تحقيقالوطني، وهو ما يقر 

وتبادر بصفتها هذه إلى التعاون ووضع    7-8فيجي ونيبال وسري النكا وفيتنام بأن تنضم إلى البلدان الرائدة في التحالف  
ة والفعالة للقضاء على العمل الجبري وإنهاء الرق  التقدم لتنفيذ التدابير الفوري  عملية  االستراتيجيات وتبادل المعارف وتسريع

 من أهداف التنمية المستدامة.   7-8المعاصر واالتجار بالبشر وعمل األطفال تمشيا  مع الغاية 

في   .213 تقريبا   البلدان  اتخذت جميع  والعمل القليم واإلواليوم،  األطفال  لعمل  للتصدي  التدابير  االستعراض، بعض  قيد  منطقة 
الحاجة ملحة في الوقت ذاته   بقىتأحرزت الدول األعضاء تقدما  ملحوظا  في اعتماد خطط عمل وطنية،   حينالجبري. وفي 

على التعاون اإلنمائي   تمويل يعتمد. وتتمثل الخطوة التالية الهامة في تحويل نموذج التمويل من  فعاال  تنفيذا     تنفيذها  إلى ضمان
 .   " نهج يشمل جميع مستويات الحكومة" تنفيذ من خالل في تعزيز رصد ال كما تتمثل إلى تمويل وطني

  والعمل الجبري التدابير الوطنية المتخ ة للتصدي لعمل األطفال : 14اإلطار   

 عمل األطفال  

( يشمل  2019مراجعة قانون العمل )منغوليا( وقانون عمل األطفال )الفلبين(. سن  قانون جديد بشأن األطفال في ميانمار )  •
 ؛  المحفوفة بالمخاطرعاما  وحماية األطفال من أنشطة العمل 16دنى لسن العمل إلى رفع الحد األ

 باكستان؛ في   بالوشستاننظام العمل سدادا  للدين في مقاطعة  )إلغاء(  األطفال وقانون  عمالة اعتماد قانون )حظر وتنظيم(  •
  ؛لقضاء على عمل األطفال )باكستان(وحقوق اإلنسان، بما في ذلك ا  مشاريع األعمال  اعتماد خطة عمل وطنية بشأن •

 اعتماد أول خطة عمل وطنية بشأن عمل األطفال في ميانمار؛ 
 تحديث القوائم أو اللوائح بشأن العمل الخطر على األطفال )بنغالديش، فيجي، نيبال، سري النكا(؛   •
وت  • بالمدارس  األطفال  إلحاق  نيبال(؛  )بنغالديش،  األطفال  عمل  من  خالية  مناطق  النفسي  إقامة  والدعم  الحماية  وفير 

 )األردن(؛ 
تعدين • للتصدي لعمل األطفال في قطاعات محددة )عمليات تشغيل قطاع  المستوى   اتخاذ إجراءات ثالثية    الذهب على 

 الحرفي وصغير النطاق في الفلبين وأفران اآلجر في نيبال والزراعة في لبنان(؛
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بوديا، فيجي، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، الجمهورية العربية  إدراج عمل األطفال في تفتيش العمل )بنغالديش، كم •
 السورية، تايلند(؛

استخدام السالمة والصحة المهنيتين كإطار للتصدي لعمل األطفال في مكان العمل )األردن، لبنان، الجمهورية العربية   •
 السورية، بما في ذلك بين الالجئين السوريين(؛

 لعمل األطفال )كمبوديا، الجمهورية العربية السورية(؛  دعم أصحاب العمل للتصدي  •
ولبنان  • تايلند  في  واإلبالغ  الرصد  نُظم  األطفال )تحسين  بعمل  المتعلقة  التدابير  تنسيق  لتعزيز  إجراء إصالح مؤسسي 

طعات  والعراق؛ استحداث وحدة عمل األطفال وإرساء نُظم اإلحالة على خدمات الحماية االجتماعية على مستوى المقا
 والمجتمع المحلي في الفلبين(.  

 العمل الجبري  

 ؛ وضع أو تحديث خطط عمل واستراتيجيات وطنية بشأن محاربة العمل الجبري واالتجار بالبشر )ماليزيا، قطر( •
 إدراج العمل الجبري في تفتيش العمل )قطر، تايلند(.   •

 

 تعزيز مؤسسات سوق العمل   4-2

 وتعزيزها وتنفي ها وضع تشريعات العمل  4-2-1

على إصالح قوانين العمل لتعزيز    تركيزا  رئيسيا    اإلقليم  بلدانمع معظم  عمل  بالتركز منظمة العمل الدولية في انخراطها   .214
 تركيز الوبمشاركة الهيئات المكونة. فعلى سبيل المثال، انصب     مشورة تقنية من المنظمةاالمتثال لمعايير العمل الدولية ب 

الالئق  لبرال  األساسي للعمل  القطرية  ال  على مدىمج  المحيط  عدد من  بلدان جزر  في  العمل  قوانين  سنوات على إصالح 
وجد التقييم المستقل الذي قد  الهادئ، ومنها فيجي وكيريباتي وبابوا غينيا الجديدة وساموا وجزر سليمان وتوفالو وفانواتو. و

ب في  العمل  قوانين  الدولية إلصالح  العمل  )أجرته منظمة  الهادئ  المحيط  لل2020لدان جزر  أوسع  أن  مشاركة  ت كيانا( 
القدرات إلشراك    تنميةقل  أهمية، فضال  عن االستمرار في دعم  تالحكومية المختصة األخرى إلى جانب وزارة العمل ال  

 125الهيئات المكونة الثالثية.
قوانين    إلى مراجعةفي إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية    البلدانعدد من    عمدوخالل الفترة قيد االستعراض،   .215

بدعم من منظمة العمل الدولية وبالتشاور مع الشركاء الثالثيين. واتخذت بنغالديش والبحرين   المعنيةالعمل والتشريعات  
ب ومقاطعة  ومنغوليا  وماليزيا  وكيريباتي  وفيتنافي  لوشستان  اوالهند  وساموا  العمل   ،مباكستان  قوانين  إجراءات إلصالح 

تعليقات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق  مع  ا   تجاوبهذه اإلصالحات في بعض الحاالت    أجريتوالتشريعات المتصلة بها. و
االتفاقيات والتوصيات. وفي حاالت أخرى، جاءت ثمرة تعزيز الشراكات في إطار التجارة واالستثمار على الصعيد العالمي  

 الحاجة إلى تسهيل مزاولة األعمال.   حفزتهاأو 

  بها  مشاركة منظمات العمال في إصالح قوانين العمل والتشريعات والسياسات  ات الصلة : 15اإلطار 

بلدان أو مناطق متعددة عبر إقليم آسيا والمحيط   شاركت منظمات العمال مشاركة نشطة في إصالح التشريعات والسياسات في 
في إدخال تغييرات جوهرية على قانون    في فيتنام  االتحاد العمالي العامساهم    فقدالهادئ ومنطقة الدول العربية قيد االستعراض.  

، فاضطلع  الوس  العمالية في  نقابات ال اتحاد  . أما  المعنيةساسية  األمسائل  المن خالل إعداد وثائق مواقف بشأن    2019العمل لعام  
  ساهمت ،  إندونيسيامراجعة قوانين العمل والضمان االجتماعي وفي إصدار مرسوم بشأن تسوية نزاعات العمل. وفي    في بدور نشط  

في    نقابات المهاجرين  ل العمال  الجارية  رقم  العملية  القانون  لتنفيذ  تشريعات  المهاجرين    18/2017وضع  العمال  حماية  بشأن 
مشاركة نشطة في النقاش  االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين  واالتحاد العمالي العام  ، شارك  لبناناإلندونيسيين. وفي  

ي انتهى إلى إصدار وثيقة مواقف مشتركة بين العمال بشأن الحماية االجتماعية. وفي  الوطني إلصالح نظام الضمان االجتماع
إصالح قوانين العمل  للضغط من أجل  النقابات القطاعية ائتالفا     اتحادات   ، أطلق المجتمع المدني معاألرض الفلسطينية المحتلة
 تمشيا  مع المعايير الدولية. 

 

 
 :  انظر 125

Sadie Xinxin Yang, “Independent Evaluation of the ILO’s Technical Assistance on Labour Law Reform in Pacific Island Countries  
(2012–2018)”. 
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والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية على حد سواء إلى إدراج أحكام بشأن المساواة بين وبادرت الحكومات في إقليم آسيا   .216
قوانين العمل    إصالحات  الجنس( في  نوع  الجنسين وعدم التمييز ومكافحة العنف والتحرش )بما في ذلك العنف على أساس

  - تيمور  )منغوليا، نيبال، باكستان، ساموا، مملكة تونغا، فيتنام(. وفي    االجتماعي، مثل قوانين الضمان  المعنيةوالتشريعات  
،  2019توافر إعانات األمومة ومستواها. وفي أيار/ مايو   كذلك ، حس نت التغييرات التشريعيةليشتي والهند ومنغوليا ونيبال

نه أحكاما  جديدة في مجاالت، منها اإلجازة الو الدية المدفوعة وترتيبات العمل المرنة عد ل األردن قانون العمل، حيث ضم 
ومرافق رعاية األطفال واإلنصاف في األجر. وعكست هذه اإلصالحات العديد من التعديالت التي طالبت بها اللجنة التوجيهية 

لتعزيز اإلنصاف في األجر، وهي عبارة عن تحالف عريض يحظى بدعم منظمة العمل الدولية ويضم    األردنية  الوطنية
 والجمعيات النسائية ومجموعات حقوق اإلنسان وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة.  العمال نقابات

 تعزيز إدارة العمل لتطبيق معايير العمل الدولية وإنفا  قوانين العمل   4-2-2

العمل، إذا كانت فعالة و .217 إدارات  الدولية ورصدها ووضكاملة القدراتتضطلع  العمل  ع  ، بدور أساسي في تطبيق معايير 
منطقة قيد االستعراض القليم واإلالسياسات والقوانين المتعلقة بالعمل. فقد تعاونت منظمة العمل الدولية مع الهيئات المكونة في  

، بما في ذلك على المستوى التشريعي والتنظيمي ومن خالل بناء قدرات التفتيش لتعميم العملنُظم فعالة لتفتيش    تطبيقلدعم  
والمسائل المتصلة بالسالمة والصحة المهنيتين. ونتيجة    19-والتصدي لجائحة كوفيد  تعلقة بالجنسينالممراعاة االعتبارات  

لذلك، وضعت بلدان أو مناطق متعددة في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية سياسات ونُظم وقدرات التفتيش  
 . ومن هذه المبادرات ما يلي:  منها الوطنية أو عززت تلك القائمة

وضعت الجمهورية العربية السورية واألرض الفلسطينية المحتلة سياسات وخطط عمل وطنية لتفتيش العمل بغية تعزيز   •
 ؛ امفعالية نُظم تفتيش العمل فيه 

 ؛ أطلقت قطر سياسة وطنية لتفتيش العمل وأنشأت مكتبا  استراتيجيا  في إدارة تفتيش العمل •

الصين األولوية، على مستوى النُظم والقدرات، لالمتثال في مكان العمل وتعزيز السالمة والصحة المهنيتين، بما أولت   •
الخبرات في مجال تفتيش العمل، بما في ذلك   زيادة نشرفي ذلك تدريب المفتشين البحريين وأصحاب العمل والبحارة، و

 المتوسطة؛ والصغيرة شآت من المن ا  متزايد ا  عدد لتشملالتفتيش اإللكتروني، 

نظم األردن واألرض الفلسطينية المحتلة أولى مؤتمراتهما الوطنية بشأن تفتيش العمل لمناقشة السبل اآليلة إلى تعزيز  •
 ؛ ، مع تركيز على القطاع الزراعيفيهما نظام تفتيش العمل

 فيما يتصلها في مجال تفتيش العمل  سم قاعززت بنغالديش ومنغوليا وباكستان والفلبين قدراتها على جمع البيانات وت  •
  ؛باالمتثال لقوانين العمل

النظام   ، يُسمىحس نت فيجي فعالية عمليات التفتيش الميدانية وكفاءتها من خالل وضع نظام إلكتروني إلدارة الحاالت •
 ؛لتفتيش العمل  بالكامل اإللكتروني

  من أجل   ططا  بشأن االمتثال االستراتيجي وباشرت تنفيذهااعتمدت مفتشيات العمل الوطنية واإلقليمية خ  ،في إندونيسيا •
تحسين ظروف العمل في قطاع زيت النخيل. وساهمت منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال القطاعية في وضع  

 هذه الخطط.  

 وضع وتعزيز آليات وعمليات تسوية نزاعات العمل ومعالجة الشكاو   4-2-3

عزيز آليات وعمليات تسوية نزاعات العمل ومعالجة الشكاوى في بلدان متعددة في  دعمت منظمة العمل الدولية وضع وت .218
)أ( تعزيز الوساطة والتوفيق والتحكيم المستقل    :منطقة قيد االستعراض. وفي هذا السياق، انصب  التركيز علىالقليم واإل

ونُظم محاكم العمل؛ )ب( دعم الحوار االجتماعي الستعراض آليات تسوية النزاعات؛ )ج( تقريب التسوية من مكان العمل 
 من خالل تعزيز آليات الحوار الثنائي ووضع مبادئ توجيهية إجرائية وبناء القدرات التقنية. 

محققا  لمعالجة    30قا  وموف     30مركزية من    مجموعة، تعززت قدرات تسوية النزاعات من خالل تشكيل  وفي بنغالديش مثال   .219
في بنغالديش    البرنامج القطري الجديد للعمل الالئق  ويلزمممارسات العمل المجحفة تحت إشراف وزارة العمل والعمالة.  

ق والتحكيم المستقل وتعزيز محاكم العمل. وتعكف منظمة الهيئات المكونة بإنشاء نظام وطني للتوفي ،  2026-2021للفترة  
بلورة إجراءات التشغيل الموحدة من أجل التوفيق وتحسين آلية تسوية   فيعلى دعم حكومة بنغالديش بدورها العمل الدولية 

عمل الدولي النزاعات كما هو مخطط له في خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة استجابة للشكوى المقدمة إلى مؤتمر ال
 أعاله(.   205من الدستور )انظر الفقرة  26بموجب المادة 
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  ة سير أعمالهوفي كمبوديا، كانت منظمة العمل الدولية شريكا  رئيسيا  في إنشاء المجلس الثالثي الوطني للتحكيم وضمان فعالي .220
  ية سريعة لالستجابة وتسوية نزاعاتصم مت سري النكا آلو   .وفي قطر، أنشئت أول لجنة لتسوية نزاعات العمال  .واستدامته
يتواصل العمل على اإلصالح التنظيمي آللية تسوية  في ماليزيا،  ممثال  ثالثيا  على التوفيق. و  30مع تدريب  بالترافق    العمل،

وضع آلية ونظام للتوفيق.  ل   والعمل جاٍر على قدم وساق في جزر كوك  . األخرى  الصناعيةعالقات  الالنزاعات ومؤسسات  
لبناء القدرات بهدف تعزيز الوساطة بوصفها آلية من آليات تسوية   تدريب  ف ذت مبادراتليشتي، فنُ   -  في إندونيسيا وتيمورأما  

 النزاعات.  

 حد أدنى مناسب لألجور، قانوني أو متفاوض عليه  4-3

العالم. ومع ذلك، يُظهر   خالل العقد المنصرم، كان نمو األجور أعلى في إقليم آسيا والمحيط الهادئ منه في معظم بلدان  .221
اتجاه نمو األجور    19-، عطلت جائحة كوفيدباإلضافة إلى ذلكاتساع انعدام المساواة أن  تقاسم فوائد النمو لم يكن منصفا .  

الضغط التنازلي على العمال األدنى أجرا ، األمر الذي فاقم عدم المساواة في األجور.   تزايد عبءفي العديد من البلدان، مع 
التشغيلي بالتوازي مع نمو اإلنتاجية،  من  يضو المنشآت على زيادة فائضها  الذيربط األجور باإلنتاجية قدرة  الوقت    في 

األمر بدوره الطلب المحلي    . ويعزز هذا العمال من النمو االقتصادي على شكل زيادة القدرة الشرائية لألجور  فيه  يستفيد
 موال .  ويدعم نموا  أكثر قوة وتوازنا  واستدامة وش

وتدعم منظمة العمل الدولية أداتين رئيسيتين بشأن سياسة األجور، هما وضع الحد األدنى لألجور من خالل آليات وعمليات  .222
النتائج التالية التحسينات في مجال السياسات التشريعية والمبادرات المؤسسية   برزقائمة على البينات والمفاوضة الجماعية. وت

وعمليات وضع الحد األدنى لألجور، مع ما لذلك من آثار إيجابية على مستويات أجور العمال في   وتعزيز آليات الستحداث
 إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية. 

وسياسات  • تشريعات  ووضع  إصالح  إلى  العربية  الدول  ومنطقة  الهادئ  والمحيط  آسيا  إقليم  في  الحكومات  بادرت 
فقد اعتمدت كمبوديا قانونا  جديدا  بشأن الحد األدنى لألجور    باألجور، بما في  لك الحد األدنى لألجور.ومنهجيات متصلة  

. وبعد تقييم مستقل، تبي ن أن  هذا القانون قد  لمالبسمع تطبيق فوري في قطاع امترافقا     2019دخل حيز النفاذ في عام  
جور وحافظ في الوقت عينه على القدرة التنافسية لقطاع المالبس. عملية التفاوض على األجور ورفع األعلى السواء  حس ن  

جت ألدوات قائمة  أما المجلس الثالثي الوطني لألجور في إندونيسيا، فوضع ورقة سياسية عن إصالح سياسة األجور رو  
جية الوطنية لتحديد  على البينات لتحديد األجور ورصد تأثيرها على الحد األدنى لألجور. وأعادت الهند النظر في المنه

على األقل أو    األساسية  الحد األدنى لألجور وطلبت من الواليات أن تحدد الحد األدنى لألجور فيها بحيث يعادل األجور
متدنية. وعدلت جمهورية ملديف قانون  الجور  األ  من ذويمليون عامل    74أجور    مما يزيد على وجه االحتماليتجاوزها،  

ولى نظاما  للحد األدنى لألجور. وفي األردن، اعتمدت اللجنة الثالثية لشؤون العمل آلية ثابتة العمالة وطبقت للمرة األ
. وفي فيتنام، أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي  بهدف تحديد التكييفات السنوية الالزمة  الحد األدنى لألجور  لوضع

 ية في تكييف األجور. أهمية المفاوضة الجماعفيه  ، تجل تقرارا  بشأن إصالح األجور

ففي قطر، أنشئت   اتخ  بعض البلدان خطوات لوضع وتعزيز آليات مؤسسية لدعم عمليات تحديد الحد األدنى لألجور. •
قرار  نص  لجنة الحد األدنى لألجور وأنيطت بها والية مراجعة أثر الحد األدنى لألجور واقتراح التعديالت. وفي فيتنام، 

هيكلته   وإعادةالمجلس الوطني لألجور    ، على توسيع2019لعام    الجديدشأن قانون العمل  صادر عن رئاسة الوزراء ب
البينات الالزمة لتحديد الحد األدنى لألجور،   الحد األدنى لألجور. ولتحسين قاعدة  التقنية على تحديد  بما يعزز قدرته 

بشأن األجور، متضمنا    اإلطالق  األول على  الوطني  تقريرها  فيتنام  الحد  أصدرت  لتحديد  مؤشرات ومنهجيات جديدة 
 األدنى المناسب لألجور. 

  . العمال في االقتصاد غير المنظم في إصالح سياسات األجور وتغطيتهافيما يتصل بإدرا  أُحرز تقدم في بعض البلدان  •
األجور لصالح العاملين في المنازل من خالل تجارب زمنية تقي م   تحديد  على سبيل المثال، عززت تايلند عدم التمييز فيو

لتحديد الحد األدنى ألجور العمال المنزليين.   تجريبيا  األجور بالقطعة قياسا  إلى الحد األدنى لألجور. وأقرت الفلبين إطارا   
أيا  كانت جنسياتهم، بمن فيهم    لألجور يسري على جميع العمال  غير تمييزي  واعتمدت قطر قانونا  بشأن تحديد حد أدنى

 العمال المنزليون.  

 تعزيز السالمة والصحة للجميع  4-4

العمال وأصحاب    وصحة  أهمية السالمة والصحة المهنيتين في الحفاظ على سالمة  إلى إدراك متجدد لمدىالجائحة    فضتأ .223
درجات باهتمامهم  حق  وجه    ماعيين عنالعمل وعامة الجمهور. ولكن، في حين ركز العديد من الحكومات والشركاء االجت

والتخفيف من آثارها في مكان العمل، سلطت الجائحة الضوء أيضا  على مسائل    19-كوفيد  جائحة  متفاوتة على الوقاية من
بالسالمة والصحة المهنيتين عانى منها إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية قبل الجائحة، من    تتصلأطول أمدا   
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الوعي    يات بيل ضعف آليات التنسيق بين الوكاالت المعنية وغياب ثقافة وقائية في مجال السالمة والصحة وانخفاض مستوق
 بين أصحاب العمل والعمال ومحدودية القدرة على إدارة مسائل السالمة والصحة المهنيتين. 

تزايد   في خراطها بشأن السالمة والصحة المهنيتين،االعتبارات األساسية التي تحدو منظمة العمل الدولية في ان يتمثل أحدو .224
العنف والتحرش على أساس نوع الجنس.   العمل، بما في ذلك  النفسية واالجتماعية في  الحماية من المخاطر  إلى  الحاجة 

، تكون ويشكل تحديد المخاطر واألخطار الجسدية والنفسية واالجتماعية عنصرا  أساسيا  في تحديد تدابير مالئمة للمراقبة
 مراعية للجنسين ومكيفة مع خصائص مكان العمل واحتياجات العمال، ال سيما النساء والمجموعات المستضعفة. 

السالمة   .225 في مجال  الصمود  قادرة على  نُظم  إقامة  في  االجتماعيين  والشركاء  الحكومات  إلى  المقدم  التقني  الدعم  واشتمل 
ت أو  على وضع  المهنيتين،  و   عزيزوالصحة  العمالسياسات  ومنظمات  العمل  أصحاب  منظمات  قدرات  وبناء   تشريعات 

وتعزيز الحوار االجتماعي الثنائي والثالثي على جميع المستويات. ومن األمثلة المختارة من البلدان أو المناطق في   وتشجيع
 إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية ما يلي: 

بنغالد • والسالمة يتواصل  المهنيتين  والصحة  بالسالمة  يتصل  فيما  القدرات  وبناء  وطني  هيكل  تطوير  على  العمل  ش 
اندلع في مصنع   الذي  الحريق   Rana Plazaوانهيار مصنع    2012في عام  لأللبسة    Tazreenالصناعية في أعقاب 

للسالمة الصناعية في إدارة تفتيش المصانع  . وبدعم من منظمة العمل الدولية، أنشئت وحدة جديدة  2013في عام  لأللبسة  
ية في كافة القطاعات االقتصادية. واعتُمدت خطة عمل وطنية بشأن السالمة والصحة  صناعوالمنشآت لرصد السالمة ال

 .  2021المهنيتين في عام  
من خالل تحديث الصور  ز النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين في كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية  تعز   •

المراحل.   جميع  في  كاملة  مشاركة  الثالثيين  الشركاء  بمشاركة  المهنيتين  والصحة  للسالمة  الوطنية  والبرامج  البيانية 
ن إجراءات بالتعاون مع الشركاء الثالثيين اآلخريفي الوس  باإلضافة إلى ذلك، وضعت غرفة التجارة والصناعة الوطنية  

 . " فتح المؤسسات وفقا  للوضع المعتاد الجديد ادةمن أجل "إعتشغيل موحدة  
  ، شارك برنامج "العمل األفضل" لمنظمة العمل الدولية في تحسين ظروف السالمة والصحة المهنيتين لماليين العمال •

قطاع  ،النساء  منومعظمهم   الوطني  اتفي  واألحذية  ال  ةالمالبس  والخطط  والتشريعات  القوانين  تنفيذ  ة  متعلقمن خالل 
 سالمة والصحة المهنيتين على مستوى المنشآت في بنغالديش وكمبوديا واألردن وميانمار وإندونيسيا وفيتنام. بال

في فيتنام لتنفيذ المرسوم الوطني    للسالمة والصحة المهنيتين  أُنشئت لجان وطنية ودون وطنية وعلى مستوى المنشآت •
 .  المتصلة بهالسالمة المهنية والخطط  بشأن

 ت الصحة المهنية في فيجي من خالل خطة استراتيجية وطنية.تعززت خدما •
السعودية سياستها الوطنية األولى بشأن السالمة والصحة المهنيتين واعتمدت األرض الفلسطينية   المملكة العربية  أطلقت •

 السالمة والصحة المهنيتين في المنشآت.  ومراقبي  المحتلة قانونا  جديدا  بشأن لجان

 لعمل الالئق للجميع االقتصاد وا -5
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 االقتصاد الكلي والتأثير فيها  وضع سياسات  5-1

ل منظمة العمل الدولية على برنامج عملها المتنوع على جميع المستويات في عالم العمل للمساهمة في سياسات االقتصاد  .226 تعو 
العمل الالئق والتجارة وإضفاء الطابع المنظم على  بين  الكلي الوطنية في مجاالت تتراوح بين السياسة الصناعية والقطاعية و

 االقتصاد والحماية االجتماعية وتنمية المهارات وتوليد فرص العمل الالئق.  
أو ذ إجراءات في بلدان أو مناطق متعددة لوضع  االفترة المشمولة بإعالن بالي اتخ  شهدتوبدعم من منظمة العمل الدولية،   .227

اهتمام للقطاعات التي تحقق فوائد قصوى   ، مع إيالءالمتصلة بهاسياسات العمالة الوطنية واالستراتيجيات والمؤسسات  تقوية  
من حيث النمو االقتصادي واستحداث فرص العمل )بنغالديش، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، الهند، العراق، كيريباتي،  

تراتيجية  اعتمدت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية اسو  ليشتي(.  -نيبال، األرض الفلسطينية المحتلة، الفلبين، ساموا، تيمور  
الفلبين استراتيجية وطنية إلنعاش    كما اعتمدت  .وطنية بشأن العمالة الريفية للمساهمة في الجهود الوطنية للحد من الفقر

 .  19-في إطار سعيها إلى التصدي لجائحة كوفيد 2022- 2021العمالة للفترة 
الدولية   .228 العمل  البلدان في    أنشأ  كذلك،وبدعم من منظمة  كمبوديا،   بما في ذلكمنطقة قيد االستعراض )القليم واإلعدد من 

تيمور   الهند، سري النكا،  ذلك من خالل    -الصين،  في  بما  للوظائف،  والمؤاتية  المؤسسية  الكلي  االقتصاد  أطر  ليشتي( 
تها على سياس اإلشرافاستحداث هيئات بين الوزارات لتعزيز النمو القائم على العمالة. فعلى سبيل المثال، عززت كمبوديا 

 في التنفيذ ورصده سنويا .  المحرز التقدم استعراضالوطنية للعمالة فأنشأت آلية تنسيق مشتركة بين الوزارات، ُكل فت ب
ع وضع السياسات ورصد االستثمارات في تسعى وفي الوقت عينه،  .229 الهيئات المكونة أكثر فأكثر إلى "برنامج تحويلي" يسر 

( وتحقيق انتقال عادل إلى اقتصادات مستدامة  ةالالئق  الوظائفمستوى الخدمات و  اقتصاد الرعاية )على  من قبيل  مجاالت
في إقليم آسيا والمحيط   فيها بالفعل  بدأ العمل  وتبرز هذه المجاالت بوصفها مجاالت هامةبيئيا ، ال سيما في قطاع الطاقة.  

قدر لبناء  الدعم  زيادة  ذلك من خالل  في  بما  العربية،  الدول  "االنتقال  الهادئ ومنطقة  المكونة. وعلى صعيد  الهيئات  ات 
العادل"، يبرز بشكل خاص دور منظمة العمل الدولية الرائد في مبادرة العمل المناخي من أجل الوظائف التي أطلقها األمين 

والهند لتوسيع (. وفيما يتعلق بتطوير اقتصاد الرعاية، يجري تنفيذ مشاريع تجريبية في تايلند  16)اإلطار    لألمم المتحدة  العام
 تعزيز الشراكات المتنوعة. فضال  عن توليد فرص العمل الالئق  نطاق إمكانيات

  تخضير الوظائف والمهارات: االستجابة لتحديات تغير المناخ  : 16اإلطار 

أدرجت جمهورية  واهتمام الهيئات المكونة بالتصدي للتحديات الناشئة عن تغير المناخ في عالم العمل.    زيادة السنوات األخيرة    شهدت 
أحد المجاالت ذات األولوية في استراتيجيتها   ذلك  الو الديمقراطية الشعبية القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ باعتبار

يم جاهزية االنتقال العادل كأساس للتخطيط لتحقيق التخضير واالنتقال في قطاعات  الوطنية للعمالة الريفية. وتعمل الهند على تقي 
أولوية يجب التصدي لها    بوصفه  اتحاد أصحاب العمل في بنغالديش تغير المناخ  درجأو التنمية الريفية(.  والطاقة  ومختارة )األلبسة  

. وفي كمبوديا، على السواء  رنامج القطري الجديد للعمل الالئقوفي الب   من أجل التنمية المستدامة في إطار األمم المتحدة للتعاون  
بر بشأن  نامجيولي  المشترك  المتحدة  تنس قه    األمم  الذي  للشباب  الالئق  المهارات  العمل  لتطوير  األولوية  الدولية،  العمل  منظمة 

 الخضراء في النظام الوطني للتعليم والتدريب المهنيين والتقنيين. 

القدرة    د من البرامج القطرية للعمل الالئق، ال سيما بين بلدان جزر المحيط الهادئ، تركيزا  أكبر بالفعل علىويُظهر الجيل الجدي 
المهارات.    على الطاقة( والوظائف الخضراء وتنمية  )بما في ذلك في مجال  العادل  المناخ واالنتقال  تغير  الصمود في مواجهة 

 .  2026-2022القطري الجديد للعمل الالئق في بنغالديش للفترة وتتصدر هذه المجاالت األولوية في البرنامج 

وعلى الصعيد العالمي، يتمثل إطار أساسي لتعزيز التعاون في التصدي لتحديات تغير المناخ في عالم العمل في مبادرة العمل  
تنفيذها في البلدان في جميع أنحاء    جري التي أطلقتها األمم المتحدة وتقودها منظمة العمل الدولية وي   ،المناخي من أجل الوظائف

ع العالمي بشأن توفير فرص العمل والحماية االجتماعية من أجل انتقال عادل.  اإلقليم والمنطقة  ، األمر الذي يساهم في المسر 

 

منظمة  ويشكل إعداد ونشر بحوث موجهة نحو السياسات وقائمة على البينات في الوقت المناسب جزءا  أساسيا  من تأثير   .230
في سلسلة    19-العمل الدولية على سياسة االقتصاد الكلي على الصعيد الوطني. وتمثل خير مثال على ذلك خالل أزمة كوفيد

دولة عضوا ، بما في    18تشخيصات سوق العمل التي أجرتها منظمة العمل الدولية بشأن الوظائف والمنشآت في أكثر من  
وسه   القطاعي.  المستوى  على  هذه  ذلك  والقطاعي لت  الوطني  المستوى  على  االنتعاش  سياسات  بشأن  الحوار  الدراسات 

التابعة  الحماية االجتماعية وسياسات سوق العمل األخرى والحوار االجتماعي ضمن آليات االنتعاش    إدراجوساعدت على  
 . لألمم المتحدة

ليات بحثية وتحليلية أطول أجال  لدعم وضع  وإلى جانب االحتياجات العاجلة التي فرضتها االستجابة للجائحة، أُجريت عم .231
منظمة العمل الدولية في العديد من    نشاطكجزء من    بها  صلةالمتسياسات العمل الالئق القائمة على البينات واتخاذ التدابير  

في   واإلالبلدان  علىالقليم  الرئيسية  المواضيع  واشتملت  االستعراض.  قيد  والت  :منطقة  التجارة  أجل  من  نويع  المهارات 
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الجنسين والعوامل االجتماعية والثقافية التي تؤثر في عمل النساء والشباب )الجمهورية العربية   قضايااالقتصادي )كمبوديا(؛  
السورية(؛ أثر الظروف البيئية على صحة العمال وإنتاجيتهم )قطر(؛ تشخيصات ودراسات السمة غير المنظمة )منغوليا،  

الالئق وتدابير الحماية في اقتصاد المنصات )الصين(؛ تعزيز الخدمات المراعية للجنسين نيبال(؛ مواطن العجز في العمل  
في قطاع التعليم الخاص    المتصلة بالجنسين في العمللصالح العامالت المهاجرات وعائالتهن  )إندونيسيا(؛ مراعاة األبعاد  
 د، جمهورية ملديف(.  )األردن(؛ سياسات األجور من أجل العمل الالئق والنمو الشامل )الهن

  سياسات العمل الالئق   من أجل المنشورات اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية توفر قاعدة البينات : 17اإلطار  

في مجاالت أساسية من برنامج العمل  لبينات  دراسات وتقارير لتعزيز قاعدة ا  على نحو منتظمتعد منظمة العمل الدولية وتنشر  
آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية. وفيما يلي قائمة مختارة من المنشورات الرئيسية التي أصدرتها منظمة  الالئق في إقليم  

   :2016العمل الدولية على المستوى اإلقليمي منذ عام 
  : النهوض بالعمل الالئق من أجل التنمية المستدامة 2018االستخدام واآلفاق االجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ لعام   •

 (؛ 2018)

لعام   • الهادئ  : اجتياز األزمة نحو مستقبل عمل متمحور حول  2020االستخدام واآلفاق االجتماعية في آسيا والمحيط 
 (؛  2020) اإلنسان

)معهد مصرف التنمية اآلسيوي    هجرة اليد العاملة في آسيا: زيادة أثر التنمية على الهجرة من خالل التمويل والتكنولوجيا •
 (؛ 2018ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة العمل الدولية،  

 (؛ 2018) تغيير قواعد اللعبة: المرأة ومستقبل العمل في آسيا والمحيط الهادئ  •

 (؛  2017) " الشيخوخة والحماية االجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ" •

 (؛  2022)  مواطن العجز في العمل الالئق في صفوف العمال الريفيين: نتائج وتوصيات أساسية لفائدة النقابات •

 (؛  2021) تقرير الحماية االجتماعية في العالم: تقرير إقليمي مصاحب لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا •

 (؛  2021الدولية،  العمل )اإلسكوا ومنظمة  نحو مسار منتج وشامل: استحداث فرص العمل في المنطقة العربية  •

 (. 2022) نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية  •

 

السياسات على جميع المستويات، من المستوى الكلي إلى المستوى التشغيلي، جمع    نويرتطوير قاعدة بينات قوية لتيستلزم  و .232
األنشطة  وتركز  عليها.  المتفق  الدولية  القياس  معايير  مع  تمشيا   وتقييمها  ونشرها  وموثوقة  محدثة  عمل  سوق  معلومات 

ت رئيسية، هي: )أ( بناء القدرات في  اإلحصائية التي تنفذها منظمة العمل الدولية دعما  للدول األعضاء على ثالثة مجاال
إحصاءات العمل ومؤشرات العمل الالئق، ال سيما لدعم المعايير األخيرة المعتمدة خالل المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات  

ها  عشرة والعشرين؛ )ب( التعاون التقني مع المكاتب اإلحصائية الوطنية وتقديم المساعدة التقنية ل ةدورتيه التاسعفي العمل 
إلجراء الدراسات االستقصائية عن القوة العاملة أو غيرها من تمارين جمع البيانات، بما فيها إقامة النُظم اإلحصائية للدراسات  
االستقصائية المنتظمة عن القوة العاملة؛ )ج( دعم قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي ائتُمنت عليها منظمة العمل 

دث المعايير الدولية. وفي السنوات األخيرة، جرى توسيع نطاق الدراسات االستقصائية عن القوة العاملة  الدولية تمشيا  مع أح
( واعتماد وحدة إحصائية 2021في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية في عام    على سبيل المثالليشمل نماذج عمل األطفال )

 عارف حول أفضل السبل الممكنة لالستثمار في اقتصاد الرعاية.  سيساهم مساهمة جوهرية في قاعدة الم مؤخرا ، مما زمنية

  تحسين اإلحصاءات دعما  لسياسات سوق العمل وتدابيره  : 18اإلطار 

البلدان سلسلة من المبادرات لتحسين تصميم اإلحصاءات وتوافرها دعما  لبلورة سياسات سوق العمل وتدابيره.    استهل عدد من 
 المختارة:   المعالم البارزةوفيما يلي بعض 

  ، يةنُظمت ورشة عمل إقليمية لبناء قدرات البلدان في إقليم آسيا والمحيط الهادئ بشأن العمل اإلحصائي في المناطق الريف •
 بمشاركة عشرة بلدان.   2017أيلول/ سبتمبر  15إلى  11في بانكوك من 

في الصين، نشرت للمرة األولى بيانات إحصائية عن البطالة الحضرية باالستناد إلى دراسة استقصائية بعد سلسلة من   •
 الدورات التدريبية التي نظمتها منظمة العمل الدولية. 

 وجيات الجديدة على المهن والقطاعات.  في الفلبين، جرى تقييم أثر التكنول •

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_649885.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_764084.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_764084.pdf
https://www.adb.org/publications/labor-migration-asia
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_645601.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_614170.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_850582.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_830406.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/productive-inclusive-path-job-creation-arab-region-arabic.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_840651.pdf
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لألسر • المعيشية  واألحوال  العاملة  القوة  مسح  أجري  لبنان،  اإلحصاء    2019-2018للفترة    في  إدارة  مع  بالشراكة 
الالجئين والمجتمعات المضيفة    فئات   زت على المركزي. وأجريت أيضا  دراسة استقصائية عن السمة غير المنظمة، رك  

   استضعافا . األكثر
 الحتياجات بشأن إحصاءات العمل وعمل األطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء.  ل  سريع  في العراق، جرى تقييم •
في األردن، وضعت دائرة اإلحصاءات استبيانا  وأدوات إحصائية من أجل دراسة استقصائية عن العمالة والبطالة بغية   •

 تحسين فهم وضع المهاجرين والالجئين. 
ر واالحتياجات الناشئة عن العمليات المسلحة، مع تركيز على وضع سوق العمل ومؤسسات  ا ضرن، جرى تقييم األفي اليم •

 التدريب المهني والمنشآت المتوسطة والصغيرة في مدينة صنعاء وضواحيها.
ياق أهداف التنمية  نُظ مت دورة تدريبية إقليمية عن موضوع "مؤشرات أهداف التنمية المستدامة: قياس العمل الالئق في س •

من   اليابان  شيبا،  في  نوفمبر    22إلى    19المستدامة"  الثاني/  المعهد    15بحضور    2018تشرين  مع  وبالتعاون  بلدا  
 اإلحصائي آلسيا والمحيط الهادئ.  

 

 النمو االقتصادي المستدام والمنشآت المستدامة واالبتكار واالقتصاد غير المنظم 5-2

 االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم  تسهيل  5-2-1

في االقتصاد غير المنظم، وهو ما تسب ب جزئيا  بعكس    العمال والمنشآتعادة ما تغفل تدابير االستجابة السياسية لألزمات   .233
(. 1-3و  2-2أوال ، القسمين    منذ بداية األزمة )انظر أيضا  الجزء  اإلقليممسار التخفيف من حدة الفقر في البلدان النامية في  

منطقة قيد االستعراض، مع القليم واإلكذلك، توظف المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر غالبية القوة العاملة في  
 العلم أنها تنشط إلى حد كبير في االقتصاد غير المنظم. 

يل هذا االنتقال، وحسب مقتضى الحال، جعل  استراتيجيات متسقة ومتكاملة لتسه تصميمالبلدان على  204وتشجع التوصية  .234
أشار تقييم مستقل الستراتيجية وعملية إضفاء السمة المنظمة على العمالة هدفا  محوريا  في أطر السياسة الوطنية للعمالة.  

ديا  لفعالية إلى ما يلي: )أ( شكلت محدودية الموارد تح  ،منظمة العمل الدولية وإجراءاتها الرامية إلى إضفاء السمة المنظمة
منظمة العمل الدولية في هذا المجال؛ )ب( كانت األدلة على النجاح محدودة من حيث اعتماد قوانين وسياسات تدعم إضفاء 
السمة المنظمة على المستوى الرسمي على الرغم من التقدم المحرز في إذكاء الوعي وبناء القدرات والمعارف؛ )ج( على 

والحوار االجتماعي على نحو جيد في استراتيجية منظمة العمل الدولية وإجراءاتها،    الثالثي  مفهوم الهيكل  جادمإالرغم من 
  126ال بد من إيالء المزيد من االهتمام لضمان إشراك الممثلين عن االقتصاد غير المنظم إشراكا  مباشرا . 

تسريع االنتقال من لمساعدة على  وسياسات ل  بلدان في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية برامجواستهلت عدة   .235
السمة غير المنظمة إلى السمة المنظمة، ال سيما بالنسبة إلى المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر. ومن األمثلة على  

 ذلك ما يلي:  

الصغيرة. • المنشآت  المنظمة على  السمة  إضفاء  لتشجيع  الحكومات  اتخ تها  اعتمدت حكومة والية    تدابير  الهند،  في 
بشأن التنمية المستدامة لقطاع الحجر الطبيعي تمهيدا  إلضفاء السمة المنظمة   على نطاق الواليةراجستان استراتيجية ثالثية  
الذي   القطاع  هذا  فيه على  غير    تغلب  عمل  حظائر  في    منظمةإقامة  الطريق  جانب  بالمناطق   األماكنعلى  المحيطة 

ناطق الريفية. وفي األردن، اتُخذت تدابير لتيسير حصول الالجئين السوريين على فرص عمل في القطاع  الحضرية والم
المنظم، بما في ذلك زيادة حصولهم على إجازات عمل مرنة وتوفير فرص أفضل لهم للتدريب على المهارات واعتمادها  

لتنظيمي لتحسين فرص حصول الالجئين على العمل  ، نُق ح اإلطار ا2018من خالل االعتراف بالتعلم السابق. وفي عام 
النساء   تديرها  التي  المشاريع  سيما  ال  الصغيرة،  المنشآت  على  المنظمة  السمة  أضفيت  لذلك،  ونتيجة  المنظم.  الالئق 

 السوريات في المنازل.  

، شكل التشخيص الذي  في لبنان  دراسات وتشخيصات إلرساء األساس لتسريع االنتقال إلى االقتصاد والعمالة المنظمين. •
أجري للسمة غير المنظمة واالستضعاف أساسا  لحوار سياسي بغية دعم وضع خارطة طريق لتعزيز السمة المنظمة 

السمة غير المنظمة لتحليل أسبابها   ا  تناولوالتصدي ألوجه االستضعاف. وفي نيبال، أجرى فريق عمل ثالثي تشخيص
من جوانبها السلبية وتسهيل االنتقال إلى االقتصاد المنظم. وفي منغوليا، أجريت توصيات للحد    وضعومداها ودينامياتها و

 
 انظر:    126

ILO, Independent High-level Evaluation: ILO’s Strategy and Actions towards the Formalization of the Informal Economy, 2014-2018, 2019. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_723412.pdf
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العمال والوحدات االقتصادية من تحديات وفرص في  المنظمة من أجل: )أ( تحديد ما يواجه  العمالة غير  دراسة عن 
تصدي للتحديات والفرص أمام  توصيات سياسية لدعم إضفاء السمة المنظمة وال  وضعاالنتقال إلى االقتصاد المنظم؛ )ب(  

 العاملين في االقتصاد غير المنظم في سياق تدابير االنتعاش من الجائحة.  

 تشجيع المنشآت المستدامة وروح تنظيم المشاريع   5-2-2

فا ، ال سيما المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر التي عانت اضعاستإن  تنشيط نمو اإلنتاجية في المنشآت األكثر   .236
على نحو غير متناسب خالل األزمة، يشكل جانبا  هاما  من جوانب االنتعاش المتمحور حول اإلنسان )انظر الجزء أوال ، 

 (.  3-3القسم 

  ز المنشآت المستدامة التقييم رفيع المستو  أهمية نشاط منظمة العمل الدولية لتعزي برزي : 19اإلطار 

عددا    ،2019-2014  تعزيز المنشآت المستدامة للفترة   ن أجل مالتقييم رفيع المستوى الستراتيجية ونشاط منظمة العمل الدولية  أعد  
 ما يلي:  في  يرد أهمها. وهذا ذات الصلة باستعراض التنفيذ االستنتاجاتمن 

  توفير  المتمثلة في   الشاملة   تحقيق أهدافهافي  أهمية حيوية  ب سعي منظمة العمل الدولية إلى تعزيز المنشآت المستدامة    تسمي  •
أهمية    لة بأولويات أصحاب العمل، إال  أنه ال يقل  بأنه أكثر ص  أحيانا    العمل الالئق. وعلى الرغم من أن  هذا النشاط يتسم

الدول األعضاء ألنه يعزز وضع    جانب  قوي من  ى هذا النشاط بالنسبة إلى العمال ويستحق مشاركتهم النشطة. والطلب عل
 المرأة والشباب وسيشكل جزءا  ال يتجزأ من االنتعاش بعد الجائحة.  

العمل  ع نشاط منظمة  متوسطة والتدريب على روح تنظيم المشاريع. وقد توس  الوالصغيرة  المنشآت    تنميةيركز العمل على   •
من خالل برنامج استدامة    في المقام األول وظروف عملها ) المتوسطة  والصغيرة  تحسين إنتاجية المنشآت    الدولية سعيا  إلى 

 ة للمنشآت المستدامة.  المنشآت المسؤولة والقادرة على التنافس(. وأولي المزيد من االهتمام للبيئة المؤاتي 

ت  • يُولىسلسلة القيم    نميةتطور العمل في  النُظم السوقية.    وبات  ع العمل في مجال  توس  كما  المزيد من االهتمام لتطوير 
و االجتماعي  والسياسة  تعزيز  التمويل  الجنسية  متعددة  المنشآت  بشأن  الدولية  العمل  لمنظمة  الثالثي  المبادئ  إعالن 

 (.   3-2-5االجتماعية )إعالن المنشآت متعددة الجنسية( )انظر القسم 

 

الذكرأسهمت  و .237 العمل بشأن الوظائف والمنشآت اآلنفة  التأثير  سلسلة تشخيصات سوق  العمل وذات  التي أجرتها منظمة   ،
مساهمات هامة في تعزيز المنشآت المستدامة   ،في اإلقليم والمنطقة قيد االستعراضدولة عضوا     18الدولية في أكثر من  
  بالي، ساهمت مجموعة أدوات مجربة ومثبتة لمنظمة العمل الدولية   تنفيذ إعالن  . وعلى امتداد عملية 19-خالل أزمة كوفيد
روح تنظيم المشاريع وتنمية المنشآت    بشأن تشجيع   القطري  النشاط على المستوىفي تعزيز    مشاريع األعمال،  في مجال تنمية

المتوسطة في بلدان أو مناطق متعددة )بنغالديش، كمبوديا، الصين، الهند، إندونيسيا، جمهورية الو الديمقراطية و  الصغيرة
الفلسطي الفلبين، األرض  لبنان، ميانمار،  تيمور  الشعبية،  السعودية، جزر سليمان،  العربية  المملكة  المحتلة،  ليشتي،   -نية 

 127فيتنام، اليمن(.

  عن طريق تنظيم المشاريع  روح  وفي إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية، تعززت استدامة المنشآت الصغيرة و .238
بعض   تشملاألعمال والجهات الفاعلة األخرى. و  شاريعإلى برامج الحكومات وم   الدوليةالدعم الذي قدمته منظمة العمل  

 : ما يلي النتائج المختارة في بلدان أو مناطق معينة

واعتمدته لتعزيز القدرة    برنامج استدامة المنشآت المسؤولة والقادرة على التنافس في الصين، كي فت وزارة إدارة الطوارئ •
األعمال    مشاريععلى إدارة السالمة الوطنية وتعزيز التدريب على االبتكار وإدارة  المتوسطة  و  ةالصغير  لمنشآتالتشغيلية ل

 من أجل زيادة إنتاجية المنشآت. 

المنشآت الصغيرة    غرفة التجارة والصناعة الوطنية في الوس مركز خدماتفي جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، أنشأت   •
نها من الحصول  المتوسطة على تحسين التخطيط المالي والتخطيط لألعمال بما يمك  و  الصغيرة  لدعم المنشآت  والمتوسطة

،  2021منتصف عام حلول الو الديمقراطية الشعبية في األعمال". وبعلى القروض المصرفية باستخدام أداة "جمهورية 
 على القروض.  في الحصول  قد نجحت من المنشآت التي خضعت للتدريب تقريبا   في المائة 20 كانت نسبة

 
؛  برنامج "كيف تبدأ مشروعك وتحس نه" ؛  برنامج استدامة المنشآت المسؤولة والقادرة على التنافس  :لمنظمة العمل الدولية على  المعنيةت  تشتمل األدوا   127

ف على قطاع األعمال" "تحسين ظروف أداة  ؛  برنامج تنمية المنشآت القائمة على المجتمع المحلي؛  للمنشآت المستدامة  لمؤاتيةمنهجية البيئة ا ؛  برنامج "تعر 
 النساء.   برنامج تنمية روح تنظيم المشاريع لدى؛ المشاريع  صاحباتبرنامج تدريب ؛  العمل في المنشآت الصغيرة" 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_757207.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_757207.pdf
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في إندونيسيا، نفذت سلطة الخدمات المالية برنامجا  إلحداث تحوالت في مصارف التنمية اإلقليمية وإنعاش المصارف   •
ن هذه المؤسسات من تحسين الخدمات المقدمة إلى الوحدات االقتصادية الصغيرة التي تشكل األغلبية ما يمك  بالريفية،  

من مقدمي خدمات التدريب في القطاع الخاص في إندونيسيا،   10ما مجموعه  بلد. وعمد  األعمال في ال  مشاريعالساحقة من  
مركزا  إقليميا  رسميا     14أصحاب العمل في إندونيسيا( و  رابطة تنمية الصادرات في قطاع األعمال )التابعة ل  منظمةومنها  

وجامعتان العاملة(  القوة  وزارة  إشراف  )تحت  إلى  اثنتان  لإلنتاجية  نطاق،  المنشآت ابرنامج    استخدام  توسيع  ستدامة 
مقاطعة. واعتمد المعيار الوطني   34  ةمقاطعة من مقاطعات إندونيسيا البالغ  14المسؤولة والقادرة على التنافس ليشمل  

     .المذكور في هذا المجال الجديد بشأن التدريب على اإلنتاجية نموذج منظمة العمل الدولية كما يرد في البرنامج

العراق،   • المالية من خالل برنامج "كيف تبدأ   خدمات  دورات تدريبية على  قُد متفي  تنمية األعمال واإللمام بالشؤون 
 تعزيز العمل الالئق ودعم جهود إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد النزاع. ، سعيا  إلى مشروعك وتحس نه" 

تنظيم المشاريع والمنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة   م برنامج دعم روح، قد  2021عام  و  2017في ميانمار، بين عام   •
 صاحب مشروع عبر شبكة من المدربين المحترفين.    29 600 الصغر، التدريب ألكثر من

الناشئة باستخدام   مشاريعفي لبنان، جرى تدريب الشباب من اللبنانيين والالجئين السوريين على تنظيم المشاريع وتطوير ال •
عمل في المنشآت الصغيرة". وبالتعاون مع مؤسسة ضمان االئتمان العام، اعتمدت الجهات الفاعلة  أداة "تحسين ظروف ال

في سلسلة القيم في قطاع البستنة )مقدمو المدخالت( نموذج أعمال شامال  جديدا  لتمكين صغار المزارعين من االرتقاء 
 .  نتاجيةإلعالية ا بتكنولوجيات الدفيئة

صاحبات المشاريع في ثمانية مخيمات لالجئين الفلسطينيين في مختلف أنحاء لبنان لتحويل مشاريعهن  النساء    قُد م الدعم إلى •
 تجاريا .  على االستمرار ةقادرإلى منشآت اجتماعية مستدامة و

 األردنيات والالجئات السوريات  النساء  مدربا  قاموا بدورهم بتدريب  12في األردن، طورت منظمة العمل الدولية قدرات   •
 المشاريع.   صاحباتعلى برنامج تدريب 

في فيتنام، استخدمت غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية ورابطات األعمال القطاعية برنامج استدامة المنشآت المسؤولة  •
والقادرة على التنافس لتحسين اإلنتاجية وظروف العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها الموردون الفيتناميون 

 . H&Mو  Adidasلح الشركات الدولية مثللصا

 تحسين تطبيق معايير العمل الدولية في سالسل التوريد واإلمداد العالمية  5-2-3

تطبيق معايير العمل الدولية ضمن سالسل التوريد واإلمداد على  قيد االستعراض  التركيز الذي يصب ه اإلقليم والمنطقة  يشكل   .239
الجهود الرامية إلى تعزيز االمتثال لمعايير العمل الدولية على المستوى المحلي والدولي. وقد  العالمية، عنصرا  حيويا  من  

ل أساسيا   باعتباره شرطا   متزايدا   اهتماما   المجال  هذا  أقصى  استقطب  في   ةاإليجابي  اتاإلسهام  في  زيادةتحقيق  للمشاركة 
من الجوانب السلبية التي    في الوقت ذاته  الحدوث فرص العمل(،  سالسل التوريد واإلمداد العالمية )النمو االقتصادي واستحدا

قد تنشأ. ويشكل إعالن المنشآت متعددة الجنسية منصة عالمية أساسية تدعم نشاط منظمة العمل الدولية في هذا المجال )انظر  
 (.  20اإلطار 

ة بالسياسة والبحوث متعلقمبادراتها الفي    أصحاب المصلحةوقد دعمت منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة وغيرها من   .240
على حٍد    منطقةالقليم واإلالمباشرة تعزيزا  لمعايير العمل الدولية في سالسل التوريد واإلمداد العالمية في    توعية والبرمجة وال

 . واشتملت مجاالت المشاركة الرئيسية على ما يلي: سواء

فيها   • يتمركز  التي  البلدان  بين  الحوار  المستثمرة تسهيل  والبلدان  العالمية  واإلمداد  التوريد  سالسل  في  الموردون 
ة في سالسل التوريد واإلمداد العالمية، تضطلع  ضالعبالنظر إلى تعقيد عالقات العمل وتعدد الجهات الفاعلة ال  الرئيسية.

ر العمل الدولية. وخير مثال على  منظمة العمل الدولية بدور هام في تسهيل الحوار لرفع المستوى العام من االمتثال لمعايي
الشركاء الثالثيين لمنظمة العمل    تضمهذا الحوار في إطار تنفيذ خطة عمل مشتركة  تيسير  ذلك هو فيتنام، حيث جرى  

كذلك،   128اإللكترونيات.   قطاعسلسلة التوريد واإلمداد العالمية في    ضمن تعزيز مكانة المنشآت المحلية  بهدف  الدولية  
منصة عمل عالمية لتعزيز قدرات النقابات   شبكة/  ،االتحاد العام للعمل في فيتنام واتحاد نقابات العمال األوروبية  نشأأ

 
قطاع  في  المتوسطة( في سلسلة التوريد واإلمداد  الصغيرة و  تهميش المنشآت الفيتنامية )ال سيما المنشآت  مسائل:   تتناول خطة العمل المشتركة في فيتنام  128
في سوق العمل المحلي؛ غياب مؤسسات مهنية وتدريبية فعالة؛ عدم مالءمة ظروف العمل، ال سيما في المنشآت   المناسبةإللكترونيات؛ النقص في المهارات  ا

 المتوسطة؛ ضرورة زيادة اتساق السياسات والتنسيق بين الوزارات. الصغيرة و
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األوروبي وفيتنام والمشاركة في المجموعة االستشارية المحلية    االتحادعلى رصد تنفيذ اتفاق التجارة الحرة المشترك بين  
 لتحسين حماية مصالح العمال.  

التوريد واإلمداد    حقوقف وتطبيق  تحسين ظرو • المهنيتين في سالسل  البن    فيالعمل والسالمة والصحة  في   .قطاع 
مت الهيئات المكونة   بيئة وطنية مؤاتية لظروف عمل آمنة   عزيزت  :ساعد على  ا  برنامج عمل مشترك  وأيدتفيتنام، صم 

ثر فعالية للوقاية والحماية والتعويض لصالح النساء  وصحية؛ تحسين األطر القانونية والسياسية الوطنية؛ تنفيذ آليات أك
. وفي جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، زاد وعي في والرجال العاملين في سالسل التوريد واإلمداد     صغار   قطاع البن 

 ز بفضلجهيالزراعة والت  أعمال  المزارعين والعمال بالسالمة والصحة المهنيتين وتعززت ممارساتهم الجيدة على مستوى
على مراعاة السالمة والصحة المهنيتين. وفي أعقاب في الوس  تعزيز نظام تفتيش العمل وتحسين قدرات رابطة البن   

فاعل،   ثالثي  رقم    تعهدتحوار  االتفاقيتين  على  بالتصديق  الشعبية  الديمقراطية  الو  جمهورية  في    155الحكومة 
 .  187 ورقم

صدقت    .تسليط الضوء على حقوق العمال في االقتصاد غير المنظم ومكانتهم ضمن سالسل التوريد واإلمداد العالمية •
الشركاء االجتماعيين على عمليات تشخيص م في سري النكا مع  العمل  للجنسينوزارة  العامالت من  راعية  ، طالت 

من صالت  يربطهم  وما  العالمية  واإلمداد  التوريد  سالسل  في  المنظم  غير  االقتصاد  في  اآلخرين  والعاملين  المنازل 
المتوسطة في االقتصاد غير المنظم. ووف ر هذا األمر قاعدة بينات لمواصلة  والصغيرة  بالمتعاقدين من الباطن أو بالمنشآت  

مواطن العجز في العمل الالئق التي يواجهها العاملون في االقتصاد    بشأن  177تمشيا  مع االتفاقية رقم  عية  التوجهود  
 غير المنظم.  

  إعالن المنشآت متعددة الجنسية يشكل األساس لتحسين معايير العمل الدولية  : 20اإلطار 
   في سالسل التوريد واإلمداد العالمية 

لجنسية مرجعا  هاما  للهيئات المكونة الثالثية فيما يتعلق بتحسين حقوق العمل والممارسات في سالسل  شكل إعالن المنشآت متعددة ا
، عينت  باكستانو  نيبال في بعض البلدان مبادرات ترويجية لإلعالن. ففي   2021-2020التوريد واإلمداد العالمية. وشهدت الفترة 

، شكلت وزارة العمل لجنة  تايلندالهيئات المكونة الثالثية جهات تنسيق وطنية لتعزيز إعالن المنشآت متعددة الجنسية ودعمه. وفي  
استشارية ثالثية ومتعددة الجهات الفاعلة بشأن ممارسات األعمال المسؤولة اجتماعيا  استنادا  إلى إعالن المنشآت متعددة الجنسية.  

عدد الجوالت المنتظمة من الحوار العام التي تناولت ممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات والتدقيق االجتماعي    تنامفي  وزادت 
  مشترون بين الجهات الفاعلة في سالسل التوريد واإلمداد تمشيا  مع إعالن المنشآت متعددة الجنسية. وقد شارك فيها الموردون/ال

المتوسطة في  الصغيرة و  ع األعمال والمنتجون والنقابات والحكومة، مع تركيز على المنشآتوالمجموعات الممثلة لمصالح قطا
قطاع األغذية البحرية وصناعات تجهيز األخشاب. وأطلقت فيتنام أيضا  مشروعا  جديدا  لتعزيز الممارسات المسؤولة اجتماعيا  

األورو االتحاد  مع  بالتعاون  العالمية  واإلمداد  التوريد  الميدان  وسالسل  في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  الدولية  العمل  ومنظمة  بي 
 قطاع األغذية البحرية وصناعة المفروشات.  االقتصادي في سياق إعالن المنشآت متعددة الجنسية، مع تركيز على  

جنسية والسياسة االجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ،  ، تقرير عن تعزيز وتطبيق إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الةالعمل الدولي  نظمةانظر أيضا  م
 .على وشك الصدور، االجتماع اإلقليمي السابع عشر آلسيا والمحيط الهادئ

 

  تعزيز معايير العمل الدولية في سالسل التوريد واإلمداد العالمية في الصين : 21اإلطار 

للشركات   االجتماعية  المسؤولية  تحسين  كان  واإلمداد  لطالما  التوريد  سالسل  برنامج  تركيز  محور  المسؤول  األعمال  وسلوك 
تنفذه منظمة العمل الدولية في الصين. وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والضمان االجتماعي في  ،  المسؤولة في آسيا الذي 

لمصلحة لتعزيز المسؤولية االجتماعية  الصين، ساهم المشروع في تطوير منصة للحوار وتعزيز الشراكات متعددة الجهات صاحبة ا
والرابطات   الدولية  العمل  لمنظمة  االجتماعيون  الشركاء  أيضا   المشاركين  جملة  من  وكان  المسؤول.  األعمال  للشركات/سلوك 
األوروبي   االتحاد  في  التجارة  وغرفة  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  مجال  في  الخدمات  ومقدمو  الخاص  والقطاع  القطاعية 

  401شخصا  و  1  516  لجامعات ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. وشارك في أنشطة المشروع ما مجموعهوا
 شركة. وقد تحققت النتائج الرئيسية التالية من خالل الحوارات في المنتديات وأنشطة التدريب والتوعية السياسية والتواصل والنشر:  

  عمل الدولية معرفتها بالمسؤولية االجتماعية للشركات/سلوك األعمال المسؤول وفهمها زادت الهيئات المكونة لمنظمة ال •
 وقدرتها في هذا المجال؛   لها

المسؤول وجرى   • األعمال  للشركات/سلوك  االجتماعية  المسؤولية  في  بالعمل  الخاص  البعد  بشأن  التوعية  نُشرت مواد 
 تعميمها؛ 
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 19-التقدم المحرز في تنفيذ إعالن بالي واالستجابة إلى جائحة كوفيد - الثانيالجزء 

 

النسيج واإللكترونيات على مستوى المقاطعات أكثر قدرة    ات منشأة في قطاع  121مفتش عمل و   75  ما مجموعه  بات •
 وطنية في سالسل التوريد واإلمداد العالمية؛  على تطبيق معايير العمل الدولية وقوانين العمل ال

 ؛ معرفتهم بمعايير العمل الدوليةي، مستوى الجامعالزاد قادة قطاع األعمال المستقبليون على  •
 تحس ن فهم الشركات الصينية المستثمرة في الخارج لمعايير العمل الدولية، ال سيما المبادئ والحقوق األساسية في العمل.   •

 

وبرنامج العمل األفضل هو البرنامج الرئيسي لمنظمة العمل الدولية المرتبط بسالسل التوريد واإلمداد العالمية في قطاع   .241
المنظم للنساء في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول    وهو قطاع يشك ل أحد أهم أصحاب العمل في االقتصاد   -  المالبس

يجمع بين   ، فإنهبين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية   ا  مشترك  ا  برنامج  ضلبصفة برنامج العمل األفالعربية. و
البيع بالتجزئة، باإلضافة إلى الشركاء اإلنمائيين  هيئاتالحكومات وأصحاب العمل والعمال والنقابات والعالمات التجارية و

ينفذ برامج مواضيعية في سري النكا. وتظهر األدلة    ا أنهكمفي بنغالديش وكمبوديا وإندونيسيا واألردن وباكستان وفيتنام.  
تنفيذ جميع   عند  المصانع  كان  نشطةاألالتي جمعت من  فيها،  برنامج  التي  األفضل ضالعا   إيجابيا    العمل  تأثيرا   ترك  أنه 

ادة األجور وخفض  وجوهريا  على ظروف العمل. ويشمل هذا األثر الحد من انتشار الممارسات التعسفية في مكان العمل وزي
وقد تحققت هذه اآلثار .  العمال وعائالتهم  بالنسبة إلى العدد المفرط من ساعات العمل وتكوين آثار إيجابية خارج المصنع  

 بالتزامن مع زيادة القدرة التنافسية للشركات.  
مج العمل األفضل )انظر  الثالثي والثنائي أحد عوامل نجاح برنا  يينوشكل تعزيز الحوار االجتماعي ودعمه على المستو .242

 أنشطته بشكل خاص على مشاركة العامالت في جهود التحسين المستمرة والمتصلة بجائحة  جميع  (، إذ ركزت2اإلطار  
 لجان استشارية مشتركة بين اإلدارة والعمال لتحسين األداء وتدريب المشرفات.  قبيل إنشاء  ، من خالل وسائل من19-كوفيد
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  لمحة عامة عن البرامج القطرية للعمل الالئق وأطر األمم المتحدة  : 1الملحق
وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  ةالمستدام من أجل التنميةللتعاون 

 في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية 

   اإلقليم الفرعي/ 
 البلد أو المنطقة 

 البرنامج القطري الجاري  
 للعمل الالئق 

 البرنامج القطري السابق  
 للعمل الالئق 

من أجل التنمية  إطار األمم المتحدة للتعاون 
 المعنية الوثيقة األممية أو   ةالمستدام

       آسيا 
 إطار المشاركة  ؛ 2021-2018 2015-2010 2022-2018 أفغانستان  

 2022 للفترة االنتقالية
 ؛ 2010-2006 2026-2022 بنغالديش 

2012-2015 
2022-2026 

 ؛ 2007-2006 2023-2019 كمبوديا 
 ؛ 2008-2010
 ؛ 2011-2015
2016-2018 

2019-2023 

 الصين 
 

 ؛ 2006-2010
 ؛ 2013-2015
2016-2020 

 2025-2021؛ 2016-2020

 ؛ 2012-2007 2022-2018 الهند 
2013-2017 

2018-2022 

 ؛ 2010-2006 2025-2020 إندونيسيا 
2011-2015 

2021-2025 

 2026-2022؛ 2021-2017 2016-2011 2026-2022 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 
 2025-2021؛ 2020-2018 2020-2019 2025-2021 ماليزيا 

 2026-2022؛ 2020-2016 2020-2016  جمهورية ملديف 

 ؛ 2010-2006  منغوليا 
2017-2021 

 2027-2023؛ 2017-2021

 2022-2018   2022-2018 ميانمار

 ؛ 2012-2008 2022-2018 نيبال 
2013-2017 

2018-2022 

ُمد د العمل به  ، 2020-2016 باكستان 
 2022حتى سنة 

 ؛ 2005-2009
2010-2015 

 2027-2023؛ 2018-2022

 2023-2019 ال يوجد  2024-2020 الفلبين 
   ال يوجد  لفترة السنتين  اتفاق الشراكة سنغافورة 
 ؛ 2012-2008 2022-2018 سري النكا 

2013-2017 
 2027-2023؛ 2018-2022

 2026-2022؛ 2021-2017 2021-2019  تايلند 

 ؛ 2013-2008  ليشتي  -تيمور 

2016-2020 
 2025-2021؛ 2015-2019

 ؛ 2016-2012  فيتنام 
2017-2021 

 2026-2022؛ 2017-2021
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  ةالمستدام من أجل التنميةلمحة عامة عن البرامج القطرية للعمل الالئق وأطر األمم المتحدة للتعاون : 1الملحق 

 إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربيةة في ـاعدة اإلنمائيـحدة للمس ـل األمم المت ـر عم ـوأط

 

   اإلقليم الفرعي/ 
 البلد أو المنطقة 

 البرنامج القطري الجاري  
 للعمل الالئق 

 البرنامج القطري السابق  
 للعمل الالئق 

من أجل التنمية  إطار األمم المتحدة للتعاون 
 المعنية الوثيقة األممية أو   ةالمستدام

       المحيط الهادئ
 ال يوجد  2022-2019 جزر كوك

 استراتيجية األمم المتحدة  
 2022-2018 للفترة   للمحيط الهادئ

 2012-2010  فيجي 

 2012-2009  اتي يبكير

 يوجد ال   جزر مارشال

 ال يوجد   باالو جمهورية 

 اسامو
 

 ؛ 2009-2012
 ؛ 2013-2016
2017-2020 

 جزر سليمان
 

2009-2012 
 ال يوجد  2022-2018 مملكة تونغا 

 2012-2010  فالو وت

 فانواتو 
 

 ؛ 2009-2012
2014-2016 

 ؛ 2012-2009 2022-2018 بابوا غينيا الجديدة 
2013-2017 

2018-2022 

    العربية الدول 

 ُمد د العمل به  2022-2021 2013-2010  البحرين 
 2024حتى سنة 

 2024-2020؛ 2019-2015 ال يوجد  2023-2019 العراق 
 ؛ 2009-2006 2022-2018 األردن

2013-2017 
2018-2022 

 الكويت 
 

2018-2020 2019-2023 
 لبنان 

 
 2025-2023؛ 2017-2020 2017-2020

 2022-2018 2016-2013 2022-2018 الفلسطينية المحتلة األرض 
 ؛ 2013-2007  ُعمان

 ؛ 2014-2016
2018-2020 

 

 ال يوجد   قطر
 

 2026-2022 ال يوجد   المملكة العربية السعودية 

 2024-2022؛ 2019-2016 2010-2008  الجمهورية العربية السورية 

 2024-2022؛ 2019-2017 2010-2008  اليمن 
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 التصديقات على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بحسب البلدان في إقليم   :2 لحقالم
  2022تموز/ يوليه  - 2017 آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية،

 التاريخ  البلد أو المنطقة  الصك 

   االتفاقيات األساسية 
 جمهورية كوريا (87)رقم  1948اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 

 العراق 
 2021نيسان/ أبريل  20
 2018 حزيران/ يونيه 1

 جمهورية كوريا (98)رقم  1949اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 
 فيتنام 

 2021نيسان/ أبريل  20
 2019يوليه تموز/  5

 2020تموز/ يوليه  14 فيتنام  (105)رقم  1957اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 
 2017حزيران/ يونيه  13 تايلند  ( 111)رقم  1958اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(،  

 ديش البنغ ( 138)رقم   1973اتفاقية الحد األدنى للسن، 
 ميانمار
 فانواتو 
 الهند 

 2022مارس آذار/  22
 2020حزيران/ يونيه  8
 2019حزيران/ يونيه  24
 2017حزيران/ يونيه  13

 مملكة تونغا  ( 182)رقم  1999اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 
 توفالو 

 جزر مارشال
 و الجمهورية با
 جزر كوك

 الهند 

 2020آب/ أغسطس  4
 2019حزيران/ يونيه  11
 2019آذار/ مارس  13
 2019آذار/ مارس  4
 2018آب/ أغسطس  15
 2017حزيران/ يونيه  13

   1930التفاقية العمل الجبري،  2014بروتوكول عام 
 ( 29)البروتوكول رقم 

 أستراليا 
 ماليزيا 

 بنغالديش 
 المملكة العربية السعودية 

 جمهورية كوريا
 نيوزيلندا 
 نكا السري 
 تايلند 

 2022آذار/ مارس  31
 2022آذار/ مارس  21
 2022الثاني/ يناير كانون  20
 2021أيار/ مايو  26
 2021آذار/ مارس  20
 2019كانون األول/ ديسمبر  13
 2019آذار/ مارس  10
 2018حزيران/ يونيه  4

 الديمقراطية الشعبية  الوجمهورية  ( 155)رقم  1981اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 
 سنغافورة 

 2022تموز/ يوليه  4
 2019حزيران/ يونيه  11

 اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين،
 ( 187)رقم  2006

 الديمقراطية الشعبية  الوجمهورية 
 الفلبين 

 2022تموز/ يوليه  4
 2019حزيران/ يونيه  17

   اتفاقيات اإلدارة السديدة 
  ال يوجد تصديقات  (81)رقم  1947اتفاقية تفتيش العمل، 

  ال يوجد تصديقات  (122)رقم  1964اتفاقية سياسة العمالة، 
  ال يوجد تصديقات  ( 129)رقم  1969اتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(، 

 اتفاقية المشاورات الثالثية )معايير العمل الدولية(،
 ( 144)رقم  1976

 كيريباتي 
 ساموا

 جزر كوك

 2019حزيران/ يونيه  26
 2018ديسمبر كانون األول/   5
 2018آب/ أغسطس  15



 انتعاش متمحور حول اإلنسانعدالة اجتماعية متجددة من أجل  80
التصديقات على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بحسب البلدان في إقليم آسيا   :2 لحقالم 

 2022وز/ يوليه ـتم - 2017  ة،ـدول العربيـة ال ـادئ ومنطقـط اله ـ والمحي

 

 التاريخ  البلد أو المنطقة  الصك 

   االتفاقيات األخر 

 2019كانون الثاني/ يناير  23 فيتنام  ( 88)رقم   1948اتفاقية إدارات التوظيف، 
 2020كانون األول/ ديسمبر  7 المملكة العربية السعودية  (95)رقم  1949اتفاقية حماية األجور، 

 2020كانون األول/ ديسمبر  7 المملكة العربية السعودية  (120)رقم  1964اتفاقية القواعد الصحية )التجارة والمكاتب(، 
 2017تشرين األول/ أكتوبر  10 الفلبين  (151)رقم  1978اتفاقية عالقات العمل في الخدمة العامة، 

المهنيتين،  التابع التفاقية السالمة والصحة  2002بروتوكول عام 
 (155)البروتوكول رقم  1981

 2020حزيران/ يونيه  25 فيجي 

 2019آذار/ مارس  25 فيتنام  ( 159)رقم  1983اتفاقية التأهيل المهني والعمالة )المعوقون(، 
 2020تشرين الثاني/ نوفمبر  5 منغوليا  ( 167)رقم  1988اتفاقية السالمة والصحة في البناء، 

 2021أيار/ مايو  21 العراق  ( 184)رقم  2001اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة،  
 ، بصيغتها المعدلة 2003(،  اتفاقية وثائق هوية البحارة )مراجعة

 ( 185)رقم 
 العراق 
 ميانمار

 2021أيار/ مايو  21
 2018كانون الثاني/ يناير  16

 2019كانون الثاني/ يناير  30 تايلند  ( 188)رقم  2007اتفاقية العمل في قطاع صيد األسماك،  
 2020حزيران/ يونيه  25 فيجي  ( 190)رقم   2019اتفاقية العنف والتحرش، 
 مانعُ  ، بصيغتها المعد لة 2006اتفاقية العمل البحري، 

 جزر كوك
 األردن

 هونغ كونغ، الصين 
 لبنان 

 إندونيسيا 
 نكا السري 

 2022آذار/ مارس  29
 2019كانون األول/ ديسمبر  18
 2019كانون الثاني/ يناير  8
 2018آب/ أغسطس  6
 2018آذار/ مارس  8
 2017يونيه حزيران/  12
 2017كانون الثاني/ يناير  12
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