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ى دعائم العدالة حيث أنه ال سبيل إلرساء سالم شامل ودائم سوى في حالة ارتكاز هذا السالم عل"

االجتماعية؛ وحيث أن أوضاع العمل ال تزال تنطوي على مظاهر اإلجحاف والمشقة والحرمان 

وهو ما يؤثر سلبًا على أعداد غفيرة من الشعوب، ويؤدي إلى اندالع اضطرابات واسعة النطاق 

 ".  بما يتسبب في اإلخالل بالسالم والوئام في العالم

2121" ل الدوليةدستور منظمة العم"ديباجة   

 

يتم االعتداد بالعوامل المرتبطة بتوفير فرص التشغيل وتوليد الدخل باعتبارها ضمن العناصر "

وفيما يتعلق بالمجتمعات . األساسية التي تساهم في إيجاد حلول خالل المراحل التي تلي النزاعات

ة السبل الالزمة من أجل واألفراد،  فإن توفير فرص العمل وتحقيق دخل منتظم قد يساهم في إتاح

وفي الوقت ذاته، تساهم هذه العناصر بدور رئيسي في .  تعزيز البقاء ودعم التعافي واالنتعاش

وبإيجاز، يتم االعتداد بكافة هذه العناصر باعتبارها عوامل ...  التواصل مع الشباب من الجنسين

 ". أساسية تجاه بناء السالم

دة إليجاد فرص عمل خالل مراحل ما بعد النزاع سياسة منظمة األمم المتح -مقدمة   

 

وأحث كافة األطراف .  من الضروري، عند هذا المنعطف، تيسر حدوث انتقال سلمي ومنهجي"

 ". على االنخراط في حوار من هذا القبيل والمشاركة في مثل هذه العملية دون مزيد من التباطوء

بشأن الوضع  1122كانون الثاني / ، يناير"مون بان كي"، "األمين العام لمنظمة لألمم المتحدة"

"شمال أفريقيا"القائم في   

 

اإلشارة إلى خطورة العجز القائم " منظمة العمل الدولية"على مدار العديد من السنوات، تواصل "

، حيث يتم تصنيف معدالت البطالة، والبطالة "شمال أفريقيا"في فرص العمل الالئق في منطقة 

.  يل في القطاع غير النظامي، ضمن أعلى الشرائح والمعدالت على مستوى العالمالجزئية، والتشغ

لقد تسبب اإلخفاق في التجاوب مع هذا الوضع على نحو يتسم بالفاعلية، فضاًل عن كافة التبعات 

التي اقترنت بهذا الوضع والتي أدت إلى تفاقم معدالت الفقر واختالل توازن التنمية، جنبًا إلى جنب 

 ". لقيود التي ُتفرض على الحريات األساسية، في إثارة هذا التدفق التاريخي للمطالب الشعبيةمع ا

  1122كانون الثاني / ، يناير"خوان سومافيا"، "لمنظمة العمل الدولية"المدير العام 

 

 



 5 استراتيجية منظمة العمل الدولية للتشغيل من أجل االستقرار والتقدم االجتماعي واالقتصادي في شمال أفريقيا
 

، ال يجوز االعتداد "مصر"و" تونس"وفقًا لما يتبين لنا في إطار الوضع القائم في كل من "

وات المطالبة بتوفير فرص العمل والعدالة، والعيش والكرامة، والحماية والديمقراطية، بالدع

ومن الجدير بالذكر .  واألمن القومي والعالمي، باعتبارها مطالب غير ذات صلة ببعضها البعض

أن مجريات األحداث في المستقبل سوف تعتمد إلى حد بعيد على مدى إمكانية تحديد الروابط 

ويساهم العمل الالئق في .  ين تلك المطالب وإقراراها، واتخاذ إجراءات للتجاوب معهاالقائمة ب

   ".توثيق مثل هذه الروابط 

اليوم العالمي للعدالة "، خالل انعقاد فعاليات "خوان سومافيا"، "لمنظمة العمل الدولية"المدير العام 

1122شباط / ، فبراير"االجتماعية  
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 خلفية عامة 

 الوضع الراهن تحليل 

قد شهد إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق ببعض مؤشرات   1"شمال أفريقيا"على الرغم من أن إقليم 

التنمية البشرية على مدار األعوام األخيرة، إال أنه ال يزال هناك العديد من التحديات التي تواجهها 

ت التمييز القائم على أساس ممارسا: المنطقة كالتمييز وعدم الساواة؛ والتي تتجلى مظاهرها في

النوع االجتماعي بين الجنسين، والتباينات والفوارق البارزة على الصعيد المحلي فيما يتعلق 

تعليم، " بمعدالت التنمية االقتصادية داخل البلدان، وانعدام التكافؤ في الحصول على الخدمات من 

 ....".  صحة،

اك ثمة قوى دافعة ساهمت في تأجيج التظاهرات التي وفي هذا الصدد، يمكننا التأكيد على أنه هن

 -"ليبيا"، و"تونس"، و"مصر"ومن أبرزها  -اندلعت في الشوارع على مستوى كافة بلدان اإلقليم

وفضاًل عن هذه القضايا، .  والتي تمثلت في تنامي معدالت عدم المساواة وتفاقم ممارسات التمييز

واالفتقار إلى العدالة االجتماعية، وغياب الديمقراطية في تعالت االحتجاحات بشأن قمع الحريات، 

األنظمة القائمة، وضعف أداء المجتمع المدني، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها ترسيخ الديمقراطية، 

وهو ما .  حيث أدت كل هذه العوامل إلى احساس الشعوب بتعذر مواصلة العيش في تلك المجتمعات

ومحدودية اآلليات التي يتم من خاللها إتاحة وتوفير فرص العمل  انعكس بدوره على سوق العمل،

ومن هذا المنطلق، فإن التجاوب مع قضايا سوق . الالئق لصالح الشعوب على مستوى هذا اإلقليم

العمل عن طريق توفير فرص العمل الالئق، إنما يتيح الفرصة أمام التجاوب مع التطلعات التي 

ما يساهم في ترسيخ الدعائم التي ترتكز عليها أنظمة الحكم تطمح الشعوب إلى تحقيقها، ك

 . الديمقراطية المأمولة والتي تدعو إلى إرساء السالم

وعلى الرغم من ارتفاع معدالت النمو ونجاح عمليات اإلصالح االقتصادي في إطار بعض 

، ودون إغفال 1111/ 1112المجاالت والمناطق، وذلك قبل األزمة المالية واالقتصادية خالل عام 

الجهود العاجلة التي ُبذلت بغرض تعزيز الوضع في أعقاب اندالع األزمة، إال أن سوق العمل 

مواجهة العديد من التحديات والصعوبات، والتي " شمال أفريقيا"الزال يواصل على مستوى إقليم 

 .  اتفق الكثيرون على انها ذات طبيعة هيكلية وليست دورية

في إرساء الدعائم الالزمة إليجاد حلول في عمليات التحول السياسي قد تساهم وعلى العكس من أن 

المستقبل، إال أن الدمار الذي أصاب مواقع اإلنتاج، واألضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والسيما 

، باإلضافة إلى الخسائر الحادة الناجمة عن االضطرابات التي "ليبيا"في الوضع الذي يخص دولة 

قطاع اإلنتاج والتصدير، وسوق األوراق المالية، باإلضافة إلى ظاهرة هروب رؤوس  شهدها

األموال، وتدفقات الهجرة نتيجة للتغييرات التي شهدتها المنطقة، كافة هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي 

.              على األرجح إلى إحداث مزيد من التدهور في أوضاع سوق العمل على المدى القصير

                                                 
1
وجمهورية مصر ( الجزائر، وتونس، وليبيا، والنغرب) ألغراض هذه االستراتيجية، يعنى بإقليم شمال أفريقيا دول المغرب العربي   

 .العربية
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يقضي الوضع بضرورة التجاوب مع مثل هذه االضطرابات على نحو عاجل، بما يكفل الحيلولة و

دون طرح مزيد من التحديات على المدى الطويل، والتي يمكن توصيفها على النحو الُمشار إليه فيما 

 :  يلي

 لشباب تدني النسبة بين فرص التشغيل إلى عدد السكان وارتفاع معدالت البطالة والسيما بين ا

 . من الجنسين وال سيما النساء، وعبر كافة مستويات التعليم

من الجدير بالذكر أن النسبة بين فرص العمل إلى عدد السكان ُتعد بمثابة مؤشر جيد يدلل على مدى 

 –فاعلية الجهود التي تبذلها البلدان بغرض توظيف الطاقات واإلمكانات اإلنتاجية المتوافرة لديها 

ضمن أدنى الشرائح التي تعاني من انخفاض النسبة بين فرص " شمال أفريقيا"نطقة ويتم تصنيف م

وُيعزى هذا الوضع في المقام األول إلى تدني هذه .  العمل إلى عدد السكان على مستوى العالم

في  6,34ولقد بلغت النسب اإلجمالية . من الجنسين وال سيما النساء 2المعدالت بين فئات الشباب

ويفيد هذا الوضع بأنه، (.  في المائة ,413مقارنة بالمتوسط العالمي والبالغ ) 1122عام  المائة في

منهن لاللتحاق / فرد ممن تتوافر لديهم المقومات التي تؤهل كل منهم 211ومن بين إجمالي 

شمال "بالعمل، تعذر على أكثر من نصف هذا العدد الحصول على فرصة عمل في إطار منطقة 

على الرغم من إمكانية تفسير عدم التحاق البعض من هذه الفئة، غير العاملة، بسوق و".  أفريقيا

العمل من منطلق انخراطهم في مسار التعليم، فإن هذه الحصة التزال تخلف نسبًا مرتفعة، وعلى 

/ حيث يتعين على كل صاحب: نحو غير سوي، فيما يتعلق بمستوى تبعية أو اعتمادية العمالة

تخصها، هذا فضاًل عن االحتياجات التي / ية االحتياجات الشخصية التي تخصهصاحبة عمل تلب

 .  تخص ثالثة أفراد آخرين تقريبًا

، ترتفع (2ُيرجى اإلطالع على الجدول رقم )وعلى الرغم من أن هناك ثمة تباينات فيما بين البلدان 

، (1122مائة خالل عام في ال 2131)مستويات البطالة على نحو ُمفرط على مستوى هذا اإلقليم 

والشباب من الجنسين ( في المائة 2131بمعدل يبلغ )وهو ما يتضح بشكل خاص مجددًا بين النساء 

وتستأثر النساء في المراحل العمرية المبكرة بأعلى معدالت البطالة مقارنة بكافة (.  1,32بمعدل )

يثير الوضع الذي تتعرض له  وفي المجمل،(.  في المائة 6231بمعدل يصل إلى )الفئات اآلخرى 

وتفوق . النساء القلق بشكل خاص، نظرًا لتدني أعداد النساء الالتي تشاركن في أسواق العمل

. معدالت تعرض الشباب من الجنسين للبطالة مثيالتها بين الكبار البالغين بمقدار أربعة أضعاف

في الترتيب الثاني من حيث " شمال أفريقيا"وبالتالي، يتم تصنيف الشباب من  الجنسين بمنطقة 

أعلى معدالت التعرض للبطالة على مستوى العالم مقارنة بالكبار البالغين، ونظرًا لالنكماش 

، يتعرض الشباب من الجنسين في "الربيع العربي"االقتصادي الذي شهدته المنطقة في أعقاب 

 . العالم ألعلى معدالت البطالة بين الشباب على مستوى" شمال أفريقيا"منطقة 

 

 
                                                 

.سنة 42-42سنة، فيما عدا الجزائر فهى من  42إلى  51يتم تعريف الشباب باعتبارها الفئة العمرية من  
2
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وفقًا لمختلف األقاليم ( عامًا 24 – 15)معدالت البطالة بين الشباب من الجنسين (: 1)شكل رقم 

 على مستوى العالم 

 

؛ تقديرات أولية عام 1121كانون الثاني / ، يناير"اتجاهات التشغيل العالمية"، "منظمة العمل الدولية: "المصدر

1122  

 (: 1)جدول رقم 

 

 (%)معدالت البطالة بين الشباب  (%)إجمالي معدالت البطالة  (أ)النوع االجتماعي  مالعا الدولة

 **21.5 *11.4 إناث/ ذكور 2010 الجزائر

 غير متوفر *8.1 ذكور 2010 الجزائر

 غير متوفر *19.1 إناث 2010 الجزائر

 ***30.7 ***11.9 إناث/ ذكور 2011 مصر

 ***23.1 ***8.7 ذكور 2011 مصر

 ***55.2 ***23 إناث 2011 مصر

 ****17.3 ****9.1 إناث/ ذكور 2011 المغرب

 ****17.2 ****8.4 ذكور 2011 المغرب

 ****17.7 ****11 إناث 2011 المغرب

 *****30.0 *****18.9 إناث/ ذكور 2011 تونس

 غير متوفر *****15.4 ذكور 2011 تونس
 غير متوفر *****28.2 إناث 2011 تونس
 غير متوفر غير متوفر   تونس

 

 1122منظمة العمل الدولية، المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، الطبعة السابعة، جنيف *: المصدر
, 2010 Emploi et Chômage**

; ***Egypt, CAPMAS http://www.ons.dz/IMG/pdf/emploi_chomage_2010.pdf
Quarterly Labour Force Survey, 3rd Quarter 2011; ****Maroc, Enquête nationale 

sur l'emploi 2011; *****Tunisian National Institute of Statistics (INS), 2011. 

 

javascript:oPenImag2('http://www.ons.dz/-Emploi-et-chomage-.html');
http://www.ons.dz/IMG/pdf/emploi_chomage_2010.pdf
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ونظرًا لالرتباط الوثيق القائم بين المستويات .  د البطالة بمثابة سمة تهيمن على كافة فئات الدخلُتع

التعليمية ومعدالت الدخل على مستوى األسرة، يفيد هذا الوضع بتأثر الشرائح التي تحظى بقسط 

منخفض من مرتفع من التعليم نتيجة للبطالة بنفس مقدار تأثر تلك الشرائح التي تحصل على قسط 

وعلى مستوى بعض البلدان التي تقع في هذا اإلقليم، .  من نوعهاوهي بمثابة ظاهرة فريدة  –التعليم

ترتفع معدالت البطالة بين تلك الفئات التي تتوافر لديها مقومات ومهارات متقدمة، مقارنة بتلك 

 . الفئات التي تعاني من محدودية المهارات المتاحة لديها

ضع في إثارة مشاعر اإلحباط في أوساط الشباب من الجنسين ممن تسنى لهم يتسبب هذا الو

الحصول على قسط مرتفع من التعليم، كما يؤدي إلى تثبيط عزيمة ذويهم ممن بادروا بتخصيص 

، وذلك مقارنة بتلك المناطق التي يؤتي فيها أبنائهم وبناتهممقدار كبير من االستثمارات لدعم تعليم 

ولقد برزت مشاعر اإلحباط على نحو جلي خالل .  جيدة ويحقق عائد مرتفعالتعليم بثمار 

 1121االضطرابات االجتماعية التي اجتاحت بعض البلدان على مستوى هذا اإلقليم في نهاية عام 

، والتي اندلعت في ظل قيادة شرائح تتمتع بقسط كبير من التعليم من الشباب من 1122ومطلع عام 

حقهم  ا هذا، يواصل الشباب من الجنسين الكفاح والنضال للحصول على وحتى عهدن. الجنسين

 .بفرص عمل الئق، وذلك في شتى أنحاء هذا اإلقليم

 عدم توافر عدد كاٍف من فرص العمل الالئق 

من أصل عشرة أشخاص بفرصة عمل هشة، وذلك ( 6)، التحق أربعة 1122تقريبًا، وفي عام 

ص أو باعتبارهم عمالة غير مدفوعة األجر للمساهمة في تعزيز سواء لمزاولة العمل لحسابهم الخا

وعبر كافة البلدان، تستأثر ". المغرب"في المائة في دولة  21تتعدى هذه النسبة .  دخل األسرة

ومن جهة أخرى، لم .  النساء بنصيب عريض إلى حد بعيد مقارنة بالرجال، فيما يتعلق بهذه القضية

أي نمط العمل الذي يتمتع  –ي المرء أجرًا أو راتبًا نظير مزاولته يشهد نمط العمل الذي يتقاض

 . ازديادًا ملحوظًا مع مرور الوقت –بمزيد من مقومات العمل الالئق 

  تباطؤ التحوالت الهيكلية 

وفي إطار منطقة .  اتسمت التحوالت القطاعية بالمحدودية بصورة نسبية خالل الماضي القريب

قرب من ثلث مجموع يقطاع الزراعة اإلسهام بدور فعال، حيث يستأثر بما  ، يواصل"شمال أفريقيا"

ولقد تسنى لهذا القطاع الهام مؤخرًا جذب انتباه صناع السياسات بوصفه .  1122العمالة خالل عام 

أحد المصادر التي تساهم في تحسين فرص التشغيل، وباعتباره نقطة انطالق جيدة تساهم في الحد 

 .  حو مستداممن الفقر على ن

( 21)يتم تصنيف قطاع الخدمات باعتباره أكبر القطاعات على اإلطالق، حيث يضم تقريبًا خمسين 

وعلى مستوى الغالبية العظمى من البلدان التي تقع في إطار هذا . في المائة من إجمالي العمالة

لتدني نوعية العديد من  اإلقليم، فإن االلتحاق بالقطاع الخاص ال يكفل توفير فرص عمل الئق، نظرًا

فرص العمل المتوافرة في هذا القطاع إلى حد بعيد، باإلضافة إلى انخفاض معدالت الرواتب التي 



 10 استراتيجية منظمة العمل الدولية للتشغيل من أجل االستقرار والتقدم االجتماعي واالقتصادي في شمال أفريقيا
 

وهناك العديد من األمثلة التي تدلل على هذا الوضع، بما في ذلك فرص العمل .  يتقاضاها المرء

المرتبطة بعمال وعامالت المنازل  التي يتم إتاحتها في إطار قطاع السياحة، باإلضافة إلى األشغال

 . والتي عادة ما تنتمي إلى القطاع غير النظامي

  ارتفاع حصة القطاع العام من العمالة 

تتمثل إحدى السمات الهامة التي يتميز بها هذا اإلقليم في االعتقاد الراسخ بضرورة اضطالع القطاع 

باعتبارها صاحبة العمل سواء " بالحكومة" ويتم االعتداد.  العام بدور مباشر في توفير فرص العمل

ولم تفلح عمليات إصالح القطاع العام وتطوير السياسات الرامية إلى .  كخيار أول أو مالذ أخير

تشجيع الخصخصة ودعم تنمية القطاع الخاص، والتي جرى تطبيقها مؤخرًا في إطار العديد من 

األفكار والمفاهيم اإليديولوجية ذات الصلة بهذا البلدان على مستوى هذا اإلقليم، في تغيير منظومة 

 .  األمر

وحتى عهدنا هذا، تعزف العمالة عن االقتناع بفاعلية القطاع الخاص، حتى في تلك الحاالت التي 

يبادر في إطارها القطاع الخاص بسداد معدالت أجور مرتفعة، مقارنة بتلك التي يتقاضها المرء 

لقطاع العام، هذا باإلضافة إلى تخصيص مزيد من آليات الضمان نظير االلتحاق بفرصة عمل في ا

الشرق األوسط وشمال "، وعلى مستوى إقليم 1116االجتماعي، ووفقًا للبيانات الخاصة بعام 

في  2,في المائة من إجمالي العمالة، كما تمثل األجور نحو  11، يستأثر القطاع العام بنحو "أفريقيا

 "(. الصين"باستثناء دولة )ة، وهو ما يشكل ضعف المتوسط العالمي المائة من النفقات الجاري

وتشير مزيد من البيانات التي تم حصرها مؤخرًا على مستوى األقطار المختلفة، إلى حدوث 

وعلى الرغم من ذلك، هناك ثمة تباينات بارزة فيما .  تغييرات طفيفة في تلك الحصص أو األنصبة

في المائة تقريبًا من مجموع العمالة، يبلغ  61بنحو " مصر"الحكومة في  وبينما تستأثر.  بين البلدان

في المائة، بينما ينخفض هذا المعدل في دولة  11" الجزائر"معدل التشغيل بالحكومة في دولة 

 . في المائة 21حيث تبلغ حصة التشغيل بالحكومة نحو " المغرب"

 

 محدودية نمو معدالت اإلنتاجية 

وهو ما ُيقاس بناء على الناتج لكل عامل يلتحق )دة في مستويات اإلنتاجية انخفض معدل الزيا

في إطار اإلقليم إلى الحد األدنى على مدار السنوات األخيرة، والسيما مقارنة باألقاليم ( بفرصة عمل

وبينما حققت معدالت اإلنتاجية على (.  1ُيرجى اإلطالع على الشكل رقم )األخرى في العالم 

في المائة على مدار العقدين المنصرمين، بلغت الزيادة  1131زيادة بمقدار " ال أفريقياشم"مستوى 

، وهو ما يؤدي إلى خلق وضع يشهد ارتفاعًا في "شرق آسيا"في المائة على مستوى إقليم  ,243,

شمال "مقارنة بمستوى اإلنتاجية في إطار منطقة " شرق آسيا"مستوى اإلنتاجية في إطار إقليم 

 .  على مدار األعوام المقبلة" ياأفريق
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محدودية : أواًل: ويتسبب هذا الوضع في الحد من معدالت النمو في المستقبل على مستويينن مختلفين

المجال أو الحيز المتاح لتحقيق زيادات في األجور، وهو ما يخلف تأثيرات سلبية على معدل الطلب 

: ثانيًا. األسر والعائالت في قطاعي التعليم والصحةواإلقبال، كما يؤثر سلبًا على مستويات استثمار 

يطرح هذا الوضع حزمة هزيلة من الحوافز التي قد تجذب المستثمرين لالستثمار في هذه البلدان، 

والسيما عندما تشهد بعض البلدان األخرى، في إطار متزامن، زيادات في معدالت اإلنتاجية 

 ". شمال أفريقيا"ي البلدان التي تقع بمنطقة الخاصة بها تفوق إلى حد بعيد مثيالتها ف

ومن جهة أخرى، فإن توفير الغالبية العظمى من فرص العمل التي يتم توفيرها على مستوى منطقة 
قد انعكس على ارتفاع حصة " فرص العمل ذات اإلنتاجية المنخفضة"ضمن شريحة " شمال أفريقيا"

دوالر أمريكي على مستوى اليوم، بواقع ُيقدر بنحو  1الفقر بين شريحة العاملين بشكل نسبي بمعدل 
وتعاني الغالبية العظمى من هذه الشريحة، مع أفراد أسرها وعائالتها، من الفقر، .  في المائة 61

وذلك على الرغم من مزاولة العمل بالقطاع غير النظامي، وهو ما ينأى إلى حد بعيد عن سياق 
 . العمل الالئق وفرص اإلنتاج

 
ما يتسنى تحقيق زيادات في معدل اإلنتاجية على مستوى اإلقليم عن طريق جذب وعادة 

وحتى عهدنا .  االستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وهو ما يقترن بطبيعة الحال بتدفق في العمالة
هذا، قلما تم االلتزام بانتهاج المسار الذي يقضي بضرورة زيادة معدالت اإلنتاجية عن طريق 

وظروف العمل، وتوفير اإلبداعات التنظيمية، وتعزيز السياسات والممارسات تحسين أوضاع 
المؤيدة للعمال، وتعزيز احترام حقوق العمال، وتهيئة بيئة مالئمة وداعمة تساهم في دعم استدامة 
المنشآت، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحفيز الحوار االجتماعي، والنهوض باالستثمارات 

وفي الوقت ذاته، لم ُتفضي اإلنجازات التي .  االت الصحة والبنية التحتية الماديةاألساسية في مج
تسنى تحقيقها في قطاع التعليم عبر كافة هذه البلدان إلى تحقيق مستويات نمو تبعث على الرضا 

 .تجاه اإلنتاجية
 

بإجمالي )ج مستويات اإلنتاجية والتغييرات والتي يتم قياسها بناء على النات(: 2)الشكل رقم 
حتى  1991لكل فرد يلتحق بفرصة عمل، وفقًا ألقاليم العالم اعتبارًا من ( الدوالر األمريكي

2111 
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  1122؛ تقديرات أولية لعام 1121كانون الثاني / ، اتجاهات التشغيل العالمية، يناير"منظمة العمل الدولية"

  مواطن الضعف الكامنة في الحوار االجتماعي 
 

" شمال أفريقيا"وار االجتماعي القائم في الغالبية العظمى من البلدان التي تقع في منطقة يرتكز الح
على دعائم قوية بما ينطوي عليه من حرية إنشاء النقابات والجمعيات والحق في المفاوضة 

وعلى الرغم من ذلك، ".  العالم العربي"الجماعية، وذلك مقارنة بالوضع السائد في بقية أنحاء 
وعلى الرغم من .  ، على ثمة مواطن ضعف"ليبيا"و" مصر"ي الوضع، والسيما في كل من ينطو

إن لم  –بالتصديق على أقل تقدير على بعض" شمال أفريقيا"مبادرة كافة البلدان التي تقع في منطقة 
 االتفاقيات ذات الصلة بالحوار االجتماعي، وحرية إنشاء نقابات، والمفاوضة الجماعية، –يكن كافة

ولقد تعرض الحق في التنظيم خالل الفترات . فهي الزالت تفتقر إلى آليات التطبيق والتفعيل
الماضية للعديد من االنتهاكات، حيث أحجم أصحاب العمل في بعض األحيان عن تقبل مبدأ 

وفي مثل هذه الحاالت، خاطر النشطاء على مستوى نقابات العمال بإمكانية التعرض .  التفاوض
وفي الفترات المنقضية، .  ، بل وأحيانًا مواجهة الدعاوى القضائية التي قد ُتقام ضدهملمضايقات

عمدت بعض الحكومات في كثير من األحيان إلى بذل محاوالت بغرض الحد من الحوار االجتماعي 
بحيث يتقصر على بعض المفاوضات التي يتم إجرائها بشأن مستوى الرواتب أو المطالب الخاصة 

أوضاع العمل، مع عدم االلتفات سوى على نطاق محدود لألهداف العريضة المرتبطة بالنهوض ب
، "التشغيل"بالتنمية االجتماعية واالقتصادية، وغيرها من القضايا، بما في ذلك على سبيل المثال 

وحتى عهدنا هذا، وعلى الرغم من .  ، والعالقة القائمة بين الدولة والمجتمع، واالقتصاد"التعليم"و
، اليزال الحوار االجتماعي يتسم بطابع المحدودية، كما يفتقر إلى الممارسة "الربيع العربي"لول ح

 . المنتظمة على أسس مؤسسية
 

المرتبط " الفرنسي"تآثرًا قويًا بالنظام "( ليبيا"باستثناء دولة " )المغرب العربي"تأثرت بلدان 
تشريع الفرنسي الحق في التنظيم، واإلضراب، وتكفل القوانين المشتقة من ال.  بالحوار االجتماعي

بحد ، تتمتع النقابات العمالية "المغرب"، و"الجزائر"، و"تونس"وعلى مستوى كل من .  والتفاوض
االستقاللية وهو ما ساهم في تمكين تلك البلدان من أداء دور رئيسي في النضال  ال بأس به من

وسن " الدولة"رة والمساهمة في تشييد مؤسسات لمناهضة االحتالل، وأيضًا في أعقاب تلك الفت
وفي الوقت .  التشريعات المنظمة للعمل، والتي أمكن بمقتضاها ضمان الحقوق األساسية للعمال

ذاته، تتمتع منظمات أصحاب العمل على مستوى تلك البلدان بالتطور بشكل نسبي، كما تساهم بدور 
 . وبقية البلدان العربية "شمال أفريقيا"منطقة  لى مستوىنشط وفعال، وذلك مقارنة بمثيالتها ع

 

  محدودية آليات الحماية االجتماعية 
على تعدد برامج الحماية االجتماعية، " شمال أفريقيا"تتوافر في كافة البلدان التي تقع في إقليم 

 صورها وأشكالها، وتباين نطاقها، ، والتي تتضمن على سبيل المثال آليات الضمان االجتماعي،
واللوائح المنظمة لألجور، والنظم المرتبطة بأوضاع وظروف العمل، وتدابير الصحة والسالمة 

وفي واقع األمر، تتفوق هذه اآلليات واألنظمة واللوائح، ويتعدى نطاق التغطية الخاصة .  المهنية
تدابير الصحة والسيما فيما يتعلق بأوضاع العمل و" )أفريقيا"بها، الوضع القائم في سائر أنحاء قارة 
، كما تم رصد إحراز تقدم ملحوظ خالل "(المغرب العربي"والسالمة المهنية على مستوى بلدان 

وُيعتد بهذا األمر باعتباره أحد األسباب التي ساهمت في االرتقاء بمؤشرات . السنوات األخيرة
ية االجتماعية وعلى الرغم من ذلك، الزالت قضية الحما.  التنمية البشرية على مستوى اإلقليم
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تطرح تحديًا، والذي يتمثل في اإلخفاق في توفير تغطية مستمرة لصالح الفئات األكثر ُعرضة 
للضرر وتمكينها من بلوغ وضع يكفل لها اإلفالت من ذلك الوضع الذي يتسبب في تعريضها 

 .  للضرر
على آليات الضمان " اشمال أفريقي"وفيما يتعلق بآليات الضمان االجتماعي، يبلغ حجم إنفاق إقليم 

وُتصنف هذه النسبة في الترتيب ".  الناتج المحلي اإلجمالي"في المائة من  22االجتماعي نحو 
والتي يتم تخصيصها آلليات " بالناتج المحلي اإلجمالي"الثالث من حيث أعلى الحصص المرتبطة 
أنظمة الضمان الصحي،  باستثناء معدالت اإلنفاق على)الضمان االجتماعي في شتى مناطق العالم 

في المائة  132والتي تتسم بالمحدودية بصورة نسبية مقارنة بمختلف المناطق األخرى، وذلك بواقع 
وعلى الرغم من ذلك، تواجه أنظمة الضمان االجتماعي على وجه "(.  الناتج المحلي اإلجمالي"من 

ما أيضًا نتيجة للمستجدات خاص تحديات كبيرة، ليس فحسب نتيجة لعملية التحول السياسي، وإن
لقد ازدادت معدالت الطلب واإلقبال على هذه .  والتطورات الديموغرافية التي تشهدها المنطقة

وعالوة .  األنظمة لتصل إلى مستوى قد يؤدي إلى إثقال كاهل تلك األنظمة وتحميلها فوق الطاقة
سلسلة من االهتمامات " مال أفريقياش"على ما تقدم، تواجه أنظمة الضمان االجتماعي في إطار إقليم 

والقضايا المشتركة، بما في ذلك على سبيل المثال ازدياد هجرة العمال، واتساع نطاق االقتصاديات 
غير النظامية، ومستقبل آليات توفير الرعاية الصحية، وأنظمة الحكم الرشيد، وإستراتيجيات 

" مصر"والسيما في إطار كل من  االستثمار، والضوابط التي ُتفرض على القطاع المالي،
، يقضي الوضع "ليبيا"وفي إطار دولة ".  ثورات"، والتي شهدت أراضيها اندالع "تونس"و

وعلى الرغم من ذلك، .  بضرورة إنشاء نظام جديد للتضامن االجتماعي وذلك من نقطة الصفر
 . نأمل أن يتم توفير الموارد الالزمة بغرض إنشاء نظام قوي وفعال

 
سياق متصل، فإن األجور تمثل أحد الجوانب الهامة المرتبطة بنظام الحماية االجتماعية،  وفي 

ونظرًا لتدني معدالت زيادة اإلنتاجية، لم يتسنى سوى توفير حيز ضيق لزيادة األجور على مدار 
ولقد توفرت الغالبية العظمى من فرص العمل في القطاع غير النظامي، وهو ما .  العقد الماضي

ترن بتدني األجور إلى حد كبير، وهو األمر الذي تعذر بسببه على تلك الفئات، هي وأفراد أسرها، اق
وحتى في إطار قطاع الخدمات، والذي شهد أسرع . اإلفالت من حلقة الفقر واالنطالق خارجها

نها معدالت النمو، تتدنى نوعية قطاع عريض من فرص العمل التي يتم توفيرها، كما يتوفر العديد م
وفيما يتعلق بالقطاعات الخدمية، بالسياق النظامي، والسيما في إطار .  في القطاع غير النظامي

قطاعي التعليم والصحة، تعاني فرص العمل التي يتم توفيرها من تدني معدالت األجور والرواتب، 
اء بشكل رئيسي ونظرًا الستئثار النس.  وذلك مقارنة بالمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي

وفي الوقت ذاته، يمكن رصد . خر من مظاهر التمييزآ ابهذه الوظائف، يطرح هذا المجال مظهر
الفجوات القائمة من حيث األجور والرواتب فيما بين الرجال والنساء على مستوى كافة البلدان، 

نظيم الحد األدنى وتتوافر التشريعات المرتبطة بت.  والتي تتوافر فيها المعلومات في هذا الشأن
لألجور في إطار الغالبية العظمى من البلدان، وذلك على الرغم من أن تفعيل مثل هذه التشريعات 

، وقبل اندالع أحداث "مصر"وفي .  وحدها دون غيرها من البلدان" تونس"يقتصر على دولة 
عامًا من  12انقضاء الثورة، وبناء على حكم صادر من المحكمة، تم زيادة الحد األدنى لألجور بعد 

انخفاض معدالت األجور وتدني الرواتب عن المستوى الذي قد يتيح الفرصة أمامها للهروب من 
وعلى .  وعلى الرغم من ذلك، لم يتسنى حتى هذه اللحظة اتخاذ خطوات نحو التطبيق.  حلقة الفقر

م على المستوى الشعبي بشأن مستوى جميع البلدان القائمة في إطار هذا اإلقليم، فلقد ثار الجدل العا
وعلى الرغم من ذلك، لم يتم إقرار ".  الربيع العربي"قضية الحد األدنى لألجور في أعقاب حلول 

 .  أي تغييرات على الصعيد القانوني
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 تدني نوعية أنظمة التعليم 
 

لدان المختلفة على الرغم من أوجه التفاوت الشاسع القائم في نوعية األنظمة التعليمية فيما بين الب
تتمثل .  ، هناك ثمة أنماط مشتركة من الشكاوى والتظلمات"شمال أفريقيا"إقليم التي تقع في إطار 

، والمتعلقة بنوعية النظم التعليمية عبر كافة المستويات، بما في ذلك التعليم ةإحدى القضايا الرئيسي
اكتسابها في إطار أسواق العمل  المهني، في تعذر إنتاج أنماط المعارف التي يتعين على العمال

 .  التنافسية
 

، عادة ما ُيصنف أصحاب العمل افتقار العمال للمهارات "شمال أفريقيا"في جميع أنحاء إقليم 
 ةالصحيحة باعتباره أحد أبرز المعوقات التي تحول دون توسيع قطاع األعمال والمشاريع التجاري

ن هذه االهتمامات التي يتم اإلعراب عنها، ال يقابلها وعلى الرغم من ذلك، يبدو أ.  وفرص التشغيل
ويحتل اإلقليم أدنى .  التزام متواٍز تجاه توفير فرص التعلم على رأس العمل وفي مواقع التشغيل

 . ترتيب من حيث معدل إتاحة فرص التدريب النظامي في مقر العمل
 

لى مستوى اإلقليم إلى حد بعيد وفي الوقت ذاته، تنخفض حصص أو أنصبة قطاع التدريب المهني ع
في  ,1ويقتصر معدل االلتحاق بالتعليم المهني على .  وذلك عند مضاهاتها بمجال التعليم الثانوي

، "مصر"المائة فحسب من إجمالي الشباب من الجنسين من الملتحقين بالمنظومة التعليمية في 
في المائة في  2، وبواقع "الجزائر"في المائة في  21، وبواقع "ليبيا"في المائة في  11وبواقع 

ويعكس ارتفاع حصة التعليم الثانوي األكاديمي بشكل ".  المغرب"في المائة في  4، وبواقع "تونس"
نسبي األولويات والتفضيالت االجتماعية لاللتحاق بالمسارات األكاديمية، كما يفيد بانخفاض نوعية 

 يتم االعتراف أو اإلقرار بشهادات الدبلوم التي يتم وفي الوقت ذاته، ال.   التدريب المهني الُمتاح
على الصعدي الدولي، وهو ما يؤدي إلى إضفاء مزيد من " اإلقليم"الحصول عليها في إطار 

الصعوبة إلى حد ما على عمليات الهجرة، والسيما بالنسبة للشباب من الجنسين ممن يتسنى لهم 
 . الحصول على قسط كبير من التعليم

 

 داء خدمات التشغيل العام وغياب إطار تنظيمي لتقنين أداء وكاالت التشغيل الخاصةتدني أ 
 

تعاني خدمات التشغيل العامة من عجز مزمن في أعداد العمالة، كما تفتقر إلى السبل والمعارف 
وفي إطار تلك المواقف، التي يتعرض في إطاره أداء .  الالزمة لتوفير خدمات ذات جودة عالية

بما يؤدي إلى تفاقم " نظام توافق"رض وجانب الطلب لالختالل، باإلضافة إلى قصور جانب الع
الصعوبات التي يتعرض لها المرء سعيًا للعثور على فرص عمل، كما يتعذر على أصحاب العمل 

ومن جهة أخرى، يؤدي غياب إطار .  العثور على عمال ممن تتوافر لديهم المؤهالت المالئمة
ء خدمات التشغيل الخاصة من جانب إلى زيادة معدل التعرض لتجاوزات تنظيمي لتقنين أدا

وممارسات النصب واالحتيال، كما يتسبب دون داٍع في الحد من وساطة سوق العمل لتقتصر على 
ومجددًا، تتفاوت .  الخدمات العامة التي تعاني من قصور في األداء والشبكات غير النظامية

لتشغيل تفاوتًا ملحوظًا على مستوى اإلقليم، تمامًا كما هو الحال مع القدرات المتاحة لدى خدمات ا
 . الحكومات والتي يتباين عزم كل منها على تحسين األداء الخاص بها
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التزامًا راسخًا تجاه االرتقاء بالخدمات، تعزف بعض " المغرب"و" تونس"وبينما تبدي كل من 
 . على اإلطالقالحكومات األخرى عن االستثمار في تلك الخدمات 

 

  االفتقار لبيئة مواتية لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر 
 

إلى ذلك الخيار الذي يتيح الفرصة أمام إنشاء وإطالق " اإلقليم"عادة ما يفتقر المرء في إطار 
وُيعزى هذا األمر إلى ضعف ثقافة ريادة األعمال، وعدم توافر القدرات .  مشروع تجاري خاص به

لدى المرء إلطالق وإدارة مشروع تجاري، كما ُيعد هذا األمر نتاجًا لغياب بيئة مواتية لدعم  الكافية
وينطبق هذا الوضع بشكل خاص على ".  اإلقليم"قطاع األعمال على مستوى البلدان التي تقع في 

.  بلدانالدعم مالي وغير مالي عبر كافة  على الشباب من الجنسين، حيث تتدنى فرص الحصول
الصغيرة مى من هذه البلدان بأهمية تعزيز المشروعات الفًا لهذه الحقائق، تعتد الغالبية العظوخ

 . ومتناهية الصغر باعتبارها أحد أبرز المصادر التي تساهم في توفير فرص التشغيل
 
 

 إساءة إدارة عملية الهجرة 
 

قطاع كبير من الفئات  إمكانيات وفرص لصالح" اإلقليم"يمكن أن تطرح عملية الهجرة على مستوى 
وعلى الرغم من ذلك، عادة ما يتعذر اغتنام هذه الفرص، أو ربما قد تفضي هذه الفرص، .  السكانية

وينطبق .  المهاجرات/ في حالة اغتنامها، إلى حدوث مواقف تبعث على األسف بالنسبة للمهاجرين
، كما يسري هذا الحال أيضًا المهاجرات ممن يفدون إلى هذا اإلقليم/ هذا الوضع على المهاجرين

وفي نهاية المطاف، قد ينتهي األمر .  على المهاجرين سواء داخل نطاق هذا اإلقليم أو خارجه
المهاجرات في االلتحاق بفرص عمل ذات نوعية متدنية، باإلضافة إلى / بالعديد من المهاجرين

وُيعزى هذا األمر . لهن/ لة لهماالفتقار إلى أنظمة حماية اجتماعية، مع اإلخالل بالحقوق المكفو
 . بشكل أساسي إلى تدني آليات إدارة سياسات الهجرة وغيرها من أنظمة اإلدارة ذات الصلة

 
، فضاًل عن 1111/ 1112ولقد تسببت األزمة المالية واالقتصادية التي حلت بالعالم خالل عام 

على  الحصولقويض من إمكانية في الت" أوروبا"األزمة االقتصادية األخيرة التي شهدتها قارة 
وفي الوقت ذاته،  فلقد خلفت االنتفاضة التي اتسمت بطابع العنف . فرص عمل خارج نطاق اإلقليم

هام للمهاجرين من " مقصد"والتي ُتعد بمثابة  –" ليبيا"والتي أطاحت بالنظام السياسي البائد في 
 . همتأثير سلبي على العمال المهاجرين وذوي –" مصر"و" تونس"
 

 على الصعيد المحلي ةتباينات وفوارق ملحوظ 
 

على مستوى كافة البلدان التي تتعرض لها هذه اإلستراتيجية، تتضح التباينات المحلية على نحو 
وهناك ثمة .  جلي عن طريق التعرف على درجات الفقر التي يمكن رصدها في إطار قطر واحد

االفتقار : ، ومن بينها على سبيل المثالاخل البلدانوجه تباين أو تفاوت دمسببات تؤدي إلى حدوث أ
إلى البنية التحتية، ومحدودية إتاحة الخدمات وفرص التعليم، والتباين في إتاحة تقنيات المعلومات 

في حلقة مفرغة، حيث وفي هذا السياق، تعلق البلدان التي تعاني من الحرمان .  الحديثة أمام الجميع
قلة الجهود التي ُتبذلها تلك البلدان في سبيل االرتقاء بأوضاعها، وهو ما في عر هاموقفيتسبب تردي 
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يحول بدوره دون زيادة معدالت اإلنتاجية، بما ال يفسح مجااًل أمام زيادة الدخل، ومن ثم تعميق 
 . تردي األوضاع التي تتعرض لها

 

 محدودية التحليالت الفعالة ألسواق العمل وسياسات سوق العمل 
 

حدودية المعلومات المتوافرة بشأن سوق العمل، تتعرض عملية تحليل البيانات وصناعة نظرًا لم
وكنتجية لهذا الوضع، وال ترتكز عملية صناعة ".  اإلقليم"السياسات لصعوبات جمة في إطار 

وفي الوقت ذاته، يتعذر تقييم اآلثار المترتبة .  السياسات في كثير من األحيان على حقائق فعلية
من محدودية المعلومات المتوافرة والتي نظرا للسياسات سوق العمل بصورة مالئمة نتيجة 

 . تحديثها بصورة منتظمة و أن يتمتتسم بالشفافية المفروض أن 
 

  معايير العمل " التقاعس عن تطبيقأو " معايير العمل الدولية"عدم توافق تشريعات العمل مع
 أو األمرين معًا" الدولية

 
ب القصور القائمة في سوق العمل بمثابة نتاج للقوانين العمالية وتشريعات العمل ُتعد بعض جوان

ولقد اتسمت عملية التصديق ".  معايير العمل الدولية"والتي عادة ما تفتقر إلى االتساق والتوافق مع 
بالتراخي والتباطؤ الشديد، وهو ما اقترن " منظمة العمل الدولية"على االتفاقيات الصادرة عن 

وينطبق هذا الوضع بشكل خاص على تلك . بضعف إجراءات التطبيق والتنفيذ في كثير من األحيان
االتفاقيات ذات الصلة بالحوار االجتماعي، وأنظمة الحماية االجتماعية، وآليات اإلدارة الرشيدة على 

عايير ولقد تعرضت المشكالت المرتبطة بتطبيق هذه الم.  مستوى سوق العمل، وسياسات التشغيل
لتجميد كما تعرضت للتوقف برمتها نتيجة  من جراء األزمة المالية،" اإلقليم"للتفاقم على مستوى 

ولقد . اإلقليمبلدان معظم  التي اندلعت في والثورات النتفاضاتا بسببعملية التطبيق في وقت الحق 
ض للضرر المرتبطة خلف هذا الوضع على األرجح تأثير قوي على فئات العمال األكثر قابلية للتعر

وال سيما  من الجنسين الشباببهن، بما في ذلك على سبيل المثال فئات / بالتقلبات التي تحيط بهم
 . ذوي اإلعاقةاألشخاص ، والعمال المهاجرين، والنساء

 
هذه القضايا الهيكلية، تسببت الحركات االجتماعية الراهنة وعمليات التحول  نوبصرف النظر ع

جري تنفيذها داخل العديد من البلدان على مستوى اإلقليم في تفاقم الصعوبات التي السياسي التي ي
ويتمثل التحدي في ضرورة التغلب على اآلثار السلبية على األمد . الوضع القائم في اإلقليم تواجه

القصير المرتبطة بالمرحلة االنتقالية، وتوفير المساعدة للبلدان في إطار عمليات التحول 
لحريات، واالرتقاء ااطي، والتي من شأنها أن ُتفضي على األمد الطويل إلى إتاحة مزيد من الديمقر

باألوضاع والظروف الصالحة للعمل، باإلضافة إلى توظيف نهج تشاركي بشأن السبل التي تكفل 
وعلى نحو تفصيلي، تتضمن تلك اآلثار السلبية على األمد .  توفير فرص عمل الئق لصالح الجميع

 :ير ما يليالقص

  اإلنتاج وإلحاق األذى والضرر بالبنية التحتية، والسيما في الوضع  العديد من مواقعتدمير
 . "تونس"وإلى حد ما  "ليبيا"الخاص بدولة 

 

  ،تكبد خسائر اقتصادية في أعقاب االضطرابات الحادة التي ألمت بقطاع اإلنتاج والصادرات
كما  األوراق المالية، وهروب رؤوس األموال باإلضافة إلى االضطرابات التي أصابت سوق

 . تمثل خسائر القطاع السياحي آثار مدمرة في المدى القصير و المتوسط
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  ،تدفقات الهجرة، وما يتصل بهذه القضية من استنزاف وتسرب الموارد البشرية، من جهة
 . وتعرض أسواق العمل لضغوط إضافية نتيجة للهجرة الداخلية، من جهة أخرى

 

 سحاب االستثمار األجنبي المباشر، نتيجة لتفاقم مظاهر انعدام األمن على مستوى بعض ان
 . البلدان

 

 تزايد معدل الطلب واإلقبال على أنظمة الضمان االجتماعي. 
 

 الستقرار السياسياالفتقار إلى ا . 
 
 

  (ولةد)كل قطر توظيف نهج إقليمي مشترك للتجاوب مع التحديات اإلقليمية مع التركيز على 
 اإلقليميةومراعاة االعتبارات 

 
خصائص وسمات مشتركة وهو ما يدلل على " شمال أفريقيا"التي تقع في  ةتتقاسم البلدان العربي

أحد العوامل الهامة في القواسم الذي يمثل و".  اإلقليم"ضرورة توظيف نهج مشترك على مستوى 
ود عامل أخر ينطوي على مزيد من المشتركة على المستوى الثقافي، وذلك على الرغم من وج

وفي الوقت .  األهمية، والذي يتمثل في تقارب مستويات التنمية عبر كافة هذه البلدان إلى حد بعيد
دارة والحكم الرشيد إلى حد ذاته، هناك قواسم مشتركة فيما يتعلق بالهياكل والكيانات المعنية باإل

هياكل والكيانات على الكثير من القواسم المشتركة ن انطوت هذه الإأو على أقل تقدير سبق و –بعيد
وفي الوقت ذاته، تجتاز العديد .  وذلك قبل اندالع االضطرابات والثورات االجتماعية في تلك البلدان

يؤدي إلى تحقيق  يؤمل أنتحول سياسي، وهو األمر الذي  عملياتمن البلدان في الوقت الحالي 
ووفقًا لما سبق .  ا يساهم في توفير حياة أفضل لصالح الشعوبمزيد من الممارسات الديمقراطية مم

تحديده في القسم الخاص بتحليل الوضع الراهن الوارد فيما أعاله، هناك قواسم مشتركة فيما يتعلق 
بطبيعة التحديات التي تتعرض لها تلك البلدان وذلك فيما يتعلق بأسواق العمل إلى حد بعيد، حيث 

بطالة، والسيما فيما بين الشباب من لات على سبيل المثال ارتفاع معدالت اتتضمن مثل هذه التحدي
الجنسين، وممارسات التمييز التي تتعرض لها النساء على مستوى سوق العمل؛ وارتفاع حصص 
العمالة في قطاع االقتصاد غير النظامي؛ تدني أو قصور أداء أنظمة الحماية االجتماعية؛ وانخفاض 

 . جتماعيمستوى الحوار اال
 

وعالوة على ما تقدم، فلقد ساهم ضعف أنظمة اإلدارة الرشيدة في تردي أساليب إدارة الموارد، وهو 
وفي الختام، بادرت .  وفي الوقت ذاته.  ما أدى في الوقت ذاته إلى ارتفاع معدالت الدين دون داِع

ات ضمن األجندة كافة البلدان بإدراج قضية تشغيل الشباب من الجنسين في صدارة األولوي
السياسية، كما عمدت إلى اتخاذ تدابير بصورة أو بأخرى، وذلك على الرغم من محدودية أوجه 

ومن جهة أخرى، يمكن أن تتشابه أو تتقارب .  النجاح التي تسنى تحقيقها حتى الوقت الحاضر
الخبرات  الحلول المطروحة للتجاوب مع مثل هذه التحديات، ومن ثم يقضي الوضع بضرورة تقاسم

 . وتبادل الدروس المستفادة عبر مختلف البلدان
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" شمال أفريقيا"وال يسري قطاع عريض من هذه الخصائص المشتركة على البلدان التي تقع في 
، وغيرها من البلدان األخرى العربيةالبلدان معظم فحسب، وإنما تنطبق هذه الخصائص أيضًا على 

وعلى الرغم من أن التحليالت الدقيقة قد أظهرت وجود جوانب .  "اإلقليم األفريقي"التي تنتمي إلى 
، وذلك مقارنة بغيرها من البلدان واألقاليم، "شمال أفريقيا"قواسم مشتركة راسخة على مستوى إقليم 

نتيجة لتقارب مستويات التنمية التي تجتاز فيها تلك البلدان، غير أن دراسة الوضع من منظور 
.  في دعم بعض المجاالت التي يمكن في إطارها تنفيذ بعض التدخالتيساهم سإقليمي مشترك 

أو في إطار " العالم العربي"وينبغي االعتماد على الدروس المستفادة التي يتم استخالصها في إطار 
أو كال المنطقتين معًا بشأن كيفية التجاوب مع التحديات الراهنة باعتبارها تساهم في " أفريقيا"قارة 

وفي الوقت ذاته، فإن دراسة الوضع من منظور إقليمي مشترك ُيعد .  دة معرفية هامةتوفير قاع
بمثابة عامل هام وذلك من منطلق اعتداد المؤسسات الرئيسية ذات الصلة بالعالم العربي على نحو 

وتتضمن هذه األطراف الفعالة على المستوى .  في مجملها" أفريقيا"مجمل أو التعامل مع قارة 
االتحاد "، و"جامعة الدول العربية"، و"منظمة العمل الدولية"ي، على سبيل المثال، اإلقليم

ويقضي الوضع بضرورة توثيق التعاون مع هذه ".  المصرف األفريقي للتنمية"، و"األفريقي
ومن جهة أخرى، ينبغي التحقق من إطالع .  المؤسسات بما يكفل إنجاح تطبيق هذه اإلستراتيجية

إلقليمية بصورة مالئمة على اإلستراتيجية، كما يتعين عليها أن تساهم بدور فعال هذه المؤسسات ا
في تعزيز مكونات اإلستراتيجية، على أن تضطلع بدور رئيسي باعتبارها مصدر دائم لتبادل 

األخرى في تدفقات الهجرة  ةوفي الوقت ذاته، يتمثل أحد التحديات الرئيسي.  المعارف والخبرات
 . يتعدى حدود ٌاإلقليم مستوى اإلقليم، علمًا بأن هذا التحدي ينطوي على بعد هامالخارجية على 

 
، ال تقتصر تدفقات الهجرة الخارجية على تلك التي تحدث من قطر ألخر على مستوى اإلقليمكما أنه 

ولن يتسنى إدارة هذا الوضع على نحو مالئم سوى .  وإنما تحدث تدفقات الهجرة فيما بين األقاليم
وفي الوقت ذاته، يتسنى تحسين الوسائل التي يتم توظيفها .  عن طريق توظيف نهج إقليمي مشترك

مل معها بغرض التجاوب مع بعض القضايا المرتبطة بالسالمة والصحة المهنية وذلك في حالة التعا
وفي الختام، يتطلب قطاع عريض من األنشطة القطاعية بضرورة .  من منظور إقليمي مشترك

توظيف نهج إقليمي مشترك، بما في ذلك على سبيل المثال اتفاقيات التجارة أو تنمية سالسل القيمة 
 .  عبر األقاليم

 
سابق، والتي تستلزم توظيف على الرغم من كافة القواسم المشتركة التي سبق طرحها في القسم الف

، بحيث ينطوي هذا النهج على عناصر إقليمية مشتركة، هناك ثمة "اإلقليم"نهج على مستوى 
اختالفات بارزة فيما بين البلدان المختلفة، ينبغي مراعاتها وااللتفات إليها عند اختيار التدخالت 

ولهذا السبب عينه، . ونطاق كل منهاالمتوقع تنفيذها في إطار هذه اإلستراتيجية، وعند تحديد حجم 
ينبغي أن ترتكز كافة التدخالت المقرر تنفيذها على أنشطة تقييم فعالة تتجاوب مع األوضاع القائمة 

 . على مستوى كل قطر من األقطار المعنية
 

ة ومع مراعاة كافة العوامل والعناصر الُمشار إليها فيما سبق، تنطوي اإلستراتيجية الحالية على ثالث
، من المقرر تنفيذ الغالبية العظمى من تدخالت على مستوى دول شمال أفريقيا( 2: )أبعاد، كما يلي

الخبرات فيما بين البلدان المختلفة، وذلك في  لتعزيز تباد تابعةالتدخالت على مستوى األقطار مع م
لتجاوب مع من المقرر ا( 1)غضون هذه العملية، بحيث ينصب التركيز على الحلول المشتركة، 

بعض القضايا المطروحة على المستوى اإلقليمي، بحيث يتم التعامل مع القضايا اإلقليمية جنبًا إلى 
، باإلضافة إلى التعامل مع القضايا اإلقليمية جنبًا إلى "بالمنطقة األفريقية"جنب مع تلك المرتبطة 
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ل من التدخالت المطروحة، فيما يتعلق بكل تدخ( ,)، "بالمنطقة العربية"جنب مع تلك المرتبط 
ينبغي اتخاذ قرار بغرض كيفية تعظيم االستفادة من خالل المفاضلة بين توظيف نهج مشترك عبر 

 . ، أو ربما االستعانة بنهج على مستوى القطر(على مستوى اإلقليم)اإلقليم، أم نهج دون إقليمي 
 

يتم توفيرها حول بعض القضايا وفيما يتعلق ببعض أنشطة التدريب وتدخالت بناء القدرات التي 
المنطقة "تحقيق مزيد من الفاعلية في حالة إجراء مثل هذه البرامج في إطار  فمن الممكنالتقنية، 
وفيما يتعلق .  بأسرها، وذلك نطرًا ألهمية تعزيز تبادل الخبرات في إطار هذا النشاط" العربية

ذ برامج التدريب على مستوى كل قطر على قدرات األخرى، ربما يستلزم األمر تنفيلبأنشطة بناء ا
 . ، وذلك نظرًا لالحتياجات الخاصة والمحددة التي ترتبط بكل قطرةحد

 

 
فريق الدعم "النهج ثالثي األبعاد، مع تخصيص " بمنظمة العمل الدولية"يعكس الهيكل الخاص كما 

ي بتغطية جميع البلدان ، والذي يختص من المنظور الفن"القاهرة"ومقره في " الفني للعمل الالئق
والذي " لمنظمة العمل الدولية"التابع " المكتب القطري"ويختص .  الُمدرجة في هذه اإلستراتيجية

، "تونس"، و"الجزائر"على المستوى اإلداري باألوضاع القائمة في " جزائر العاصمة"يقع في 
" منطقة الشرق األوسط"و" أفريقيا"وتقع المكاتب اإلقليمية ذات الصلة بقارة ".  ليبيا"، و"المغرب"و

، كما تختص هذه المناطق اإلقليمية بدعم تطبيق اإلستراتيجية "بيروت"و" أديس أبابا"في كل من 
 . بشكل عام، وتعزيز تنفيذها بشكل خاص في تلك المجاالت والمناطق ذات الطابع اإلقليمي المشترك

 
ار والتقدم على رن أجل تحقيق االستقنحو تعزيز العمل الالئق م المضي قدمًامرحلتان على 

 الصعيدين االجتماعي واالقتصادي
يتم .  1122وانتهاء في عام  1122ا أربع سنوات، اعتبارًا من عام هتتناول اإلستراجية فترة قوام

بواقع " )استراتيجية االستجابة على المدى القصير: "تطبيق اإلستراتيجية على مرحلتين، كما يلي
وذلك فيما يتعلق بتلك البلدان التي تجتاز في الوقت الراهن ( عام واحد إلى عامين فترة تتراوح بين

اآلثار السلبية قصيرة األمد  ةعملية انتقالية بما يكفل دعم هذا التحول، باإلضافة إلى التخفيف من حد
 التي تترتب على الوضع في سوق العمل في إطار هذه البلدان، كما تنطوي المرحلة الثانية على
استراتيجية تتراوح بين المدى المتوسط والطويل والتي تهدف إلى ضمان استدامة التدخالت التي يتم 

 .تنفيذها، باإلضافة إلى إدراج أجندة العمل الالئق على مستوى اإلقليم
 

وفيما يتعلق بكافة التدخالت المقرر تنفيذها على المدى القصير، من المقرر التركيز على تلك 
تي من شأنها أن تصب في تحقيق اإلستراتيجية التي يتم تنفيذها على المدى المتوسط المبادرات ال

إلى المدى الطويل، بما يكفل تحقيق االستمرارية واالستدامة، ويضمن إدراج التدخالت األولية 
وفيما يتعلق بتلك البلدان والتي ليست في احتياج إلى تنفيذ .  بصورة مالئمة في السياق اإلنمائي

ت قصيرة المدى، من المقرر توجيه االنتباه بصورة مباشرة وفورية نحو تدخالت تتراوح بين تدخال
وعلى نحو مادي وملموس، يفيد الوضع بهيمنة تدخالت االستجابة .  األجلين المتوسط والطويل

، بينما يتم "تونس"، و"ليبيا"، و"مصر"لألزمات على برامج العمل خالل العام األول في كل من 
بصورة مباشرة في التدخالت التي يتم تنفيذها على  -"المغرب"و" الجزائر" -ق البلدان األخرىإلحا

 . المدى الطويل
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ر متزامن مع تمكين الفئات األقل إتاحة الفرصة أمام الشعوب جنبًا إلى جنب في إطا: اإلستراتيجية
 وحمايتهاحظًا 

 
، اإلطار المنطقي "إتاحة الفرص"و" يةماحال"، و"التمكين"يمثل المثلث بأضالعه الثالث وهي 

ويساهم هذا الشكل الثالثي األضالع في دعم كافة التدخالت المقرر تنفيذها، .  الداعم لإلستراتيجية
ويكفل هذا اإلطار المفاهيمي .  سواء على المدى القصير، وأيضًا على األجل المتوسط إلى الطويل

وفي .  هم في تعزيز بعضها البعض على نحو متبادلتوفير نهج متكامل، والذي يقترن بتدخالت تسا
الوقت ذاته، يدعم هذا اإلطار المفاهيمي التنمية القائمة على أساس التشغيل توجهًا نحو تحقيق الهدف 

والذي يرتبط بتوفير فرص العمل الالئق لصالح كافة النساء " بمنظمة العمل الدولية"الخاص 
 .  قيق األهداف اإلنمائية لأللفية في السياق األوسعوالرجال على حد سواء، وأيضًا نحو تح

 
تساهم االستراتيجية في تعزيز فرص التشغيل عن طريق زيادة معدل توظيف  -إتاحة الفرص

الموارد المحلية، ودعم االستثمارات التي تعتمد على العمالة الكثيفة، وتحفيز توفير فرص العمل 
 . ذات الصلة بحماية البيئة

 
تساهم اإلستراتيجية في تعزيز قدرات البلدان  –ية للفئات األكثر ُعرضه للخطر توفير الحما

وتعتمد اإلستراتيجية على .  وتمكينها من الحد من التقلبات ومواطن الضعف التي تتعرض لها
إستراتيجيات المواجهة واالستجابة المرتبطة بشبكات األمان االجتماعي والتشغيل والتوظيف، كما 

ممارسات القائمة على مستوى المجتمع المحلي والمرتبطة بمبادئ التبادل، والتضامن، ترتكز على ال
 .   ومن ثم تكفل تطبيق المفهوم المرتبط بتوفير أرضية الحماية االجتماعية على نطاق أوسع

 
 

بما  جتماعيتساهم اإلستراتيجية في تعزيز وتوسيع نطاق الحوار اال –تمكين الشعوب والمجتمعات 
وتسعى اإلستراتيجية إلى دعم قدرات .  يسير عملية التحول الديمقراطي على مستوى اإلقليميكفل ت

والمجتمع المدني برمته، والمجتمعات المحلية، في إطار تنفيذ عملية على المستوى المحلي، الشركاء 
، مساواةوعدم ال التمييزعات تعمد إلى القضاء على كافة أشكال مالتحول سعيًا إلى إرساء قواعد مجت

 .  والقيود التي ُتكبل حرية التعبير
 

التجاوب مع أبرز التحديات الُملحة والعاجلة من المقرر أن يتم وعن طريق تطبيق اإلستراتيجية، 
 :توفير حلول مترابطة ، والتي تتطلبدول شمال أفريقيا على مستوى 

ن ارتباط هذه القضية في على الرغم م :البطالة والبطالة الجزئية في صفوف الشباب من الجنسين
تساهم التدخالت في الوقت ذاته في تحقيق مستويات أعلى سالمقام األول بضرورة توفير الفرص، 

 . من الحماية والتمكين
 

إن تحسين ظروف وأوضاع : معايير العمل الدولية"تدني أوضاع وظروف العمل وعدم مراعاة 
سيساهم في إطار متزامن في " العمل الدوليةبمنظمة "العمل وتعزيز احترام االتفاقيات الخاصة 

، هذا باإلضافة إلى (عن طريق زيادة معدالت اإلنتاجية وتحفيز الطلب)تعزيز معدالت التشغيل 
وعلى هذا النحو، يمكن تعزيز عملية التحول .  تمكين الشعوب، والمساهمة في تعزيز أمنها
 . الديمقراطي فضاًل عن دعم التنمية االقتصادية
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وهو ما يتضمن ضعف آليات إنفاذ الحق في تشكيل الجمعيات والنقابات ) :الحوار االجتماعيضعف 
إن ضعف الحوار االجتماعي يؤدي إلى تدني آليات تمكين ف –(والحق في المفاوضة الجماعية

وفي الوقت ذاته، فإن .  بشكل خاص األقل حظًاللضرر و ةالشعوب بشكل عام والفئات الُعرض
جتماعي ُيعد بمثابة السبب وراء ارتفاع معدالت البطالة، وهو ما يؤدي إلى ضعف الحوار اال

 .  تقويض الفرص المتاحة وتدني آليات الحماية بال داِع
يتسبب انعدام الكفاءة في أنظمة ":معايير العمل الدولية"عدم كفاءة إدارة العمالة وعدم فاعلية تطبيق 
في محدودية الفرص المتاحة، " معايير العمل الدولية"إدارة العمالة وانعدام الفاعلية في تطبيق 

ومن الجدير بالذكر أن . وقصور آليات الحماية االجتماعية، وتدني عمليات التمكين في إطار متزامن
 . إيجاد حلول لهذه التحديات يشكل القاعدة التي يتم بناء عليها إحداث تغييرات مستدامة

 
ن تؤدي هجرة اإلنسان إلى إتاحة مزيد من الفرص، وتوفير ينبغي أ :إساءة إدارة عمليات الهجرة

وعلى الرغم من ذلك، عادة ما .  سبل معيشة تتمتع بمزيد من مقومات األمن، ووضع آليات التمكين
يؤدي أسلوب إدارة عمليات الهجرة على مستوى اإلقليم إلى خلق أوضاع مغايرة تناقض وتعاكس 

المهاجرون إلى البطالة أو البطالة الجزئية، كما تغيب أنظمة  يتعرض:  تمامًا تلك األوضاع المرجوة
 .  الحماية وآليات التمكين

 
يتسبب هذا الوضع في  :اقتران أنظمة الحماية االجتماعية بجوانب قصور فيما يتعلق بالحجم والنطاق

الوضع إلى المقام األول في اإلخالل بوضع العديد من الفئات السكانية، وفي الوقت ذاته، يؤدي هذا 
ومن الجدير بالذكر أن أنظمة وخطط الحماية االجتماعية التي تتسم بالفاعلية تكفل .  إهدار الفرص

، حتى في إطار تلك األوقات واألزمنة التي تنطوي على بعض العرضتعزيز معدالت الطلب و
ذاته،  وفي الوقت.  الصعوبة والمشقة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق االستقرار في قطاع االقتصاد

يتسبب هذا األمر في إهدار فرصة تمكين الفئات السكانية، وذلك من منطلق غياب تمثيل الفئات 
 . من الحوار االجتماعي في المعتاد األقل حظًا

 
 

 أهداف االستراتيجية
 الهدف اإلنمائي 

 
اإلسهام في تعزيز العدالة االجتماعية، والتنمية االجتماعية على الصعيدين االجتماعي 

 القتصادي، وتحقيق االستقرار في إطار عملية اإلصالح في شمال أفريقياوا
 

 أهداف مباشرة 

 إتاحة الفرص أمام الشباب من الجنسين وأمام الفئات األكثر ُعرضة للضرر 
يعكف البرنامج على توفير فرص العمل عن طريق زيادة توظيف الموارد المحلية، وتعزيز 

ية ذات العمالة الكثيفة، ودعم األشغال العامة ذات الصلة االستثمار في خدمات البنية التحت
يساهم هذا البرنامج في توفير .  بحماية البيئة، وتحفيز المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

نتيجة لظواهر  األقل حظًاالنساء، والفئات ال سيما الفرص أمام الشباب من الجنسين، و
 . ..التهجير والنزوح، والنزاع، وغيرها

 



 22 استراتيجية منظمة العمل الدولية للتشغيل من أجل االستقرار والتقدم االجتماعي واالقتصادي في شمال أفريقيا
 

 وغيرهم من األطراف المعنية عن طريق تعزيز الحوار  المحليينكين الشركاء تم
 الجتماعيا

يعكف البرنامج على تحسين آليات اإلدارة الرشيدة عن طريق توظيف نهج من القاعدة إلى 
، ودعم قدرات المجتمع المدني جتماعيالقمة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز الحوار اال

طار متزامن، وبينما يلتزم البرنامج بمباشرة العمل من أعلى إلى وفي إ. والمجتمعات المحلية
بمنظمة "، والسيما االتفاقيات الخاصة "معايير العمل الدولية"أسفل عن طريق تطبيق وإنفاذ 

فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والنقابات، والحق في التنظيم، والحق في " العمل الدولية
 . المفاوضة الجماعية

 

  بما في ذلك آليات الضمان االجتماعي )وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية تحسين
 قل حظًاخاصة فيما يتعلق بالفئات األ( وتحسين أوضاع وظروف العمل

يعكف البرنامج على تعزيز القدرات بغرض خفض معدل قابلية التعرض للضرر، وتطويع 
عن طريق االعتماد على هياكل  المفهوم المرتبط بأرضية الحماية االجتماعية الشاملة، وذلك

 . الحماية االجتماعية القائمة، وتعزيزها وذلك من حيث الحجم والنطاق
 

" معايير العمل الدولية"ويستند تطبيق ".  بمعايير العمل الدولية"يتم االسترشاد في إطار هذه العملية 
ها صعوبات على حوار اجتماعي راسخ، والسيما في غضون األوقات واألزمنة التي تعتري

منظمة "الرئيسية الصادرة عن " االتفاقيات"وسوف ينصب التركيز على تفعيل تطبيق .  وتحديات
وتفعيل أدوات اإلدارة الرشيدة في قطاع العمالة، نظرًا ألنه هذه العوامل قد ُتفضي " العمل الدولية

ل، وخفض مظاهر ي وتوفير فرص العمإلى تعزيز فاعلية أسواق العمل، ودعم االنتعاش االقتصاد
المساواة بين الجنسين، باإلضافة إلى توفير الدعم المالئم لصالح ضحايا األزمات، التمييز وعدم 

 . سواء في األزمنة التي تشهد أزمات اقتصادية، أو تلك التي تتعرض الضطرابات اجتماعية
 

 نواتج اإلستراتيجية  –التنفيذ العملي 
الذي ينطوي على ينبغي مراعاة توظيف نهج ثنائي المسار، و في إطار اختيار نواتج اإلستراتيجية،

للتجاوب مع األزمات، باإلضافة إلى تدخالت تتراوح بين األجلين المتوسط  تدخالت قصيرة المدى
وعلى الرغم من ذلك، يمكن تحويل أي من التدخالت قصيرة المدى إلى تدخالت تتراوح .  والطويل

لك في حالة إن كانت هناك ضرورة الستمرار تنفيذ ذلك التدخل بين األجلين المتوسط والطويل، وذ
 . في أعقاب التخلص التدريجي من تبعات األزمة

 

 إتاحة الفرص أمام الشباب من الجنسين والفئات األكثر ُعرضة للضرر 
 

تنفيذ برامج األشغال العامة واالستثمارات ذات العمالة الكثيفة مع التركيز  –(1 – 1)ناتج رقم 
 التعافي االقتصادي على الصعيد المحلي / خاص على التنمية االقتصادية بشكل

 
بمواصلة العمل مع " لمنظمة العمل الدولية"التابع " برنامج االستثمارات ذات العمالة الكثيفة"يختص 

 الحكومات، ومنظمات أصحاب العمل، ومنظمات العمال، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع
جيه استثمارات البنية التحتية تجاه توفير مستويات أعلى من فرص التشغيل ، في إطار توالمدني

ويؤدي هذا األمر، في المقابل، إلى تحسين آليات إتاحة السلع والخدمات العامة لصالح . اإلنتاجية
ومن جهة أخرى، فإن ضمان المشاركة المحلية عبر كافة مراحل تنفيذ المشروع، .  الفئات الفقيرة
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نب مع مجمل العوامل التي ترتبط بتوظيف المهارات، والتقنيات، والمواد المتاحة على جنبًا إلى ج
 ثبتتكافة هذه العوامل قد أثبتت فاعليتها و –فضاًل عن أساليب العمل المالئمة الصعيد المحلي،

 جدواها كنهج فعال من المنظور االقتصادي تجاه دعم األشغال المرتبطة بالبنية التحتية،  سواء على
 . المدى القصير أو على المدى الطويل

 
" دورة تنفيذ مشروعات البنية التحتية"بتوظيف " برنامج االستثمارات ذات العمالة الكثيفة"يلتزم 

باعتبارها وسيلة تساهم في تحقيق األهداف المرتبطة بتوفير فرص التشغيل، وذلك ابتداًء من أنشطة 
ليات التنفيذ والتطبيق باستخدام التقنيات القائمة على التخطيط على المستوى المحلي، ومرورًا بعم

تشكل كافة هذه .  العمالة، وإبرام التعاقدات على نطاق ُمصغر، وانتهاًء بعمليات الصيانة المالئمة
المراحل المرتبطة بدورة تنفيذ المشروع مداخالت مالئمة تهدف إلى تعزيز النهج المرتبط بتوفير 

 . ة كثيفة ودعم العمل الالئق على مستوى القاعدة الشعبيةاستثمارات تعتمد على عمال
 
 

دعم المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، ومنظمات االقتصاد االجتماعي  –( 1 – 2)ناتج رقم 
 واألنشطة المدرة للدخل( ات والمؤسسات االجتماعيةوالسيما التعاوني)
 

األعمال التجارية وأنشطة إدرار عن طريق تعزيز قدرات الشعوب على إطالق وتحسين المشاريع و
الدخل أو توسيع نطاق تلك المشاريع واألنشطة أو كافة هذه األمور مجتمعة، هذا باإلضافة إلى 
تعزيز التعاونيات، عن طريق توفير دورات تدريبية لتعزيز مهارات ريادة األعمال وتوفير أنشطة 

ثم سوف يتسنى للشعوب ارتقاء  اإلرشاد والتوجيه لصالح صغار رواد ورائدات األعمال، ومن
وسعيًا لتحقيق هذا .  عمل وإدارة المشاريع التي يتم إطالقهاالفرص  تحسينالوضع الذي يخول لها 

، ومنها على سبيل "بمنظمة العمل الدولية"الغرض، من المقرر تطويع حزمة من األدوات الخاصة 
اتجاه رائدات "، و"شروعك التجاريبادر بتنفيذ وتحسين م"، و"تعرف على قطاع األعمال"المثال 

، بما يكفل التوصل إلى حلول مادية ومحسوسة، باإلضافة إلى توظيف "األعمال نحو تنمية األعمال
من المقرر بناء قدرات المنظمات .  تلك المواد بغرض تزويد الفئات المستفيدة بالفرص التدريبية

لمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، بما في ذلك على سبيل المنظمات الحكومية، وا)الوسيطة 
وتمكينها من تنفيذ التدخالت الخاصة ( والجهات المعنية بتوفير خدمات تنمية وتطوير قطاع األعمال

وفي الوقت ذاته، من .  على المستوى المحلي لصالح الفئات المستفيدة" بمنظمة العمل الدولية"
 . افة إلى االرتقاء بخدمات قطاع األعمالوتعزيزها، باإلض مالئمةالمقرر تهيئة بيئة داعمة و

 
وتحتل منظمات االقتصاد االجتماعي، ومنها على سبيل المثال التعاونيات، والمنشآت الجماعية، 
والمؤسسات المجتمعية بشكل خاص موقعًا مالئمًا خالل المراحل التي تعقب األزمات ومواقف 

ومن هذا المنطلق، .  ألزمات المستقبليةالتحول، كما تضطلع بدور أساسي في التخفيف من حدة ا
يتمثل أحد المحاور الرئيسية في توفير الدعم لمثل هذه المنظمات، على األجلين القصير والطويل 

 . على حد سواء
 

والنهج الخاص " المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم"النهج الخاص بتنمية  –يتمتع كال النهجين 
بمقومات تكفل توفير فرص العمل، جنبًا إلى جنب مع تمكين  –باالقتصاد االجتماعي على حد سواء 

ومن هذا المنطلق، يتعين توجيه االنتباه إلجادة تصميم مثل هذه المنهجيات، ودعمها . الفئات السكانية
 . بما يكفل لها أن تباشر دورها باعتبارها أنظمة إضافية لتوفير الحماية االجتماعية
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 زيز خدمات التشغيل وخطط االلتحاق بفرص العمل تع –( 3 – 1)الناتج رقم 
 

يتسنى سعن طريق تعزيز أعداد العاملين المعنيين واالرتقاء بالكفاءات التي تتمتع بها فرق العمل، 
( على المستوى المحلي)النهوض بقدرات خدمات التشغيل العامة وتمكينها من تنظيم الخدمات 

خدمات "تسنى لـي من المقرر أنومن هذا المنطلق، (.  على المستوى المحلي)وتوفير الخدمات 
ارتقاء وضع أفضل وتمكينها من تحديد نطاق الطلب وشغل الوظائف الشاغرة على " التشغيل العامة

المستوى المحلي، باإلضافة إلى تزويد الباحثين عن فرص عمل بخدمات اإلرشاد، والتوظيف، 
 . ة تشكيل وصياغة المهارات بوتيرة سريعةوتوفير فرص التشغيل الذاتي، باإلضافة إلى إعاد

 
وعالوة على ذلك، وسعيًا إلى زيادة معدل اشتراك الشباب ببرامج االلتحاق بفرص العمل، والسيما 

يتسنى تعزيز سبل الوصول إلى فرص عمل، وتوفير  من المقرر أنخطط وأنظمة التدريب المهني، 
لشباب من الجنسين بموجب األنظمة والخطط حزم الحوافز لصالح المنشآت وتمكينها من توظيف ا

الموضوعة، باإلضافة إلى دعم الجهود التي ُتبذل الستكمال خطط التشغيل من جانب المنشآت 
 .  والمؤسسات

 
فضي التدخالت المقرر تنفيذها على المدى القصير إلى مزيد من التدخالت القائمة على توُس

معدل اإلسهامات الضرورية التي ينبغي توفيرها من  المستوى الطويل، وذلك في محاولة إلى زيادة
جانب خدمات التشغيل وأنظمة التوظيف في فرص العمل بما يساهم في تحسين الوضع القائم في 

 . سوق العمل على مستوى البلدان المعنية
 

ينصب تركيز التدخالت التي تتراوح بين المدى المتوسط والمدى الطويل على كيفية تفعيل مشاركة 
وينبغي أن تساهم أنظمة التعليم والتدريب .  صحاب العمل في قطاع التعليم والتدريب المهني والفنيأ

المهني والفني في تحسين الروابط بين قطاع التعليم والتدريب المهني، والروابط القائمة بين التدريب 
لعمل ومقار العمل المهني بااللتحاق بسوق العمل، والروابط القائمة بين مداخل االلتحاق بسوق ا

وعالوة على ما تقدم، يتطلب الوضع توفير خدمات التشغيل وإتاحة .  وأنظمة التعلم لمدى الحياة
معلومات بشأن سوق العمل من جانب الكيانات الحكومية، كما يقتضي الوضع تعزيز عالقات 

حتياجات التعاون مع الهيئات والكيانات الخاصة بغرض تمكين مؤسسات التدريب من توقع اال
وترتبط بعض القضايا .  وفي الوقت ذاته، من الضروري تحسين آليات التوجيه المهني. المستقبلية

األخرى المقرر التعامل معها أنظمة التعلم في مقار العمل والتزام أصحاب العمل والعمال بما يكفل 
تعليم والتدريب الفني االستفادة من تلك الفرص المتاحة؛ تعزيز قدرة البرامج الحكومية ومؤسسات ال

والمهني على توجيه االنتباه نحو توسيع نطاق الوظائف والصناعات المتاحة للمرأة الشابة بما يكفل 
خفض مظاهر التمييز المهني وتحسين مشاركتها في سوق العمل وفرص التشغيل؛ وتوثيق عالقات 

ار االجتماعي بغرض تعزيز للعمل في إطار الحو المحليينالشراكة فيما بين الحكومات والشركاء 
على الصعيدين االقتصادي  ت في استراتيجيات التطوير التنمويإدماج برامج تطوير المهارا

 . واالجتماعي
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 إعداد وتحسين سياسات التشغيل على المستوى الوطني والمحلي  –( 4 – 1)الناتج رقم 

أن يتم التعجيل ببناء قدرات فيما يتعلق بالبلدان التي تشهد عمليات تحول سياسي، من الضروري 
األطراف المعنية وتمكينها من استيعاب كيفية تصميم وتطبيق سياسات فعالة لتنظيم أداء سوق 

وفي إطار تلك البلدان والتي يجري في إطارها تنفيذ عملية تصميم وتطبيق سياسات سوق .  العمل
 .  معنية والتجاوب معهاالعمل، يتطلب األمر تحديد الفجوات المرتبطة بقدرات األطراف ال

سعيًا إلى تحديد الثغرات القائمة في التشريعات، يقضي الوضع بضرورة تحليل سياسات التشغيل 
وعالوة على ما تقدم، يتطلب الوضع إجراء استعراض عام لقوانين العمل .  واآلثار الناجمة عنها

إلى النظر في قوانين العمل الحالية إضافة . الراهنة للوقوف على مدى التزامها بمعايير العمل الدولية
م ه انتباه خاص للتشريعات التي تنظومن المقرر توجي. فيما يتعلق بامتثالها لمعايير العمل الدولية

 . األجور والرواتب وأوضاع العمل
 

من المقرر توفير المساعدة للبلدان المعنية وتمكينها من تصميم وتحسين سسياسات التشغيل على 
ويتطلب الوضع تصميم كافة سياسات التشغيل بحيث ترتكز على . دون القوميومي المستوى القو

معلومات راسخة بشأن أسواق العمل، ومن هذا المنطلق، يقضي الوضع بضرورة إنشاء نظم 
معلومات وتحليالت فعالة فيما يتعلق بسوق العمل، وهو ما يشكل جزءًا ضروريًا في إطار هذا 

 .  الناتج
 
 

 تحسين آليات إدارة العمل وتنظيم العمالة  –( 5 – 1)ناتج رقم 
جنبًا إلى جنب مع ضمان إعداد سياسات جيدة، من الضروري في الوقت ذاته إنشاء وتعزيز 

وتساهم آنظمة التفتيش وآليات اإلدارة في أداء دور أساسي في .  المؤسسات الالزمة للتطبيق واإلنفاذ
م تنظيم وإدارة العمل والتفتيش على إدارات العمل، وبناء على استعراض شامل لنظ.  هذا الصدد

من .  يتسنى تحديد الفجوات، والتي تتطلب إجراء بعض التدخالت والتحسينات للتجاوب معهاس
المقرر توفير الدعم بغرض تعزيز عمليات التنظيم واإلدارة المؤسسية الخاصة بنظم تنظيم وإدارة 

علق بنظم إدارة العمل، وفيما يت. اإلدارة على حد سواءالعمل والتفتيش على إدارات العمل، ونظم 
 أما .زيز نفوذ إدارات العمل في السياسة الوطنية واالقتصادية واالجتماعيةتعلسيتم تقدبم المساعدة 

.  م المساعدة لتحديث ودعم تنفيذ هذه النظميتقد من المقررفيما يتعلق بنظم التفتيش على العمل، 
يش على قطاعات العمل، من المقرر توفير المساعدة الالزمة بغرض تحديث وفيما يتعلق بنظم التفت

 .  هذه األنظمة ودعم تطبيقها
 
 

  واألطراف المعنية من خالل الحوار االجتماعي على المستوى المحليتمكين الشركاء 
 

تعزيز الحوار االجتماعي عن طريق توفير الدعم لمؤسسات الحوار  –(1 – 2)الناتج رقم 
 عي االجتما

 
ولقد تم .  توفر مؤسسات الحوار االجتماعي الراسخة الدعائم الالزمة لتفعيل الحوار االجتماعي

بغرض الحصول على المساعدة الالزمة لتعزيز مؤسسات " منظمة العمل الدولية"التقدم بطلبات إلى 
ء تقييم دقيق ويقضي الوضع بضرورة إجرا.  الحوار االجتماعي من قبل البلدان التي تقع في اإلقليم
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بغرض التعرف على المؤسسات التي ترتقي وضعًا مالئمًا، وتبدي استعدادها إلى المساهمة في 
. الحوار االجتماعي بشكل فعلي، والسيما على مستوى تلك البلدان التي تشهد عملية تحول سياسي

الجدد، بما يكفل  المحليينمنظمات الشركاء لوإذا لزم األمر، قد يتطلب الوضع توفير الدعم الصالح 
 . الحرية الحقيقية لتشكيل النقابات والجمعيات واالنخراط في المفاوضة الجماعية

 
على المستوى الوطني، والقطاعي، ودون  المحليينبناء قدرات الشركاء  –( 2 – 2)الناتج رقم 

بيق اإلقليمي، مع التركيز بشكل خاص على آليات االستجابة لألزمات، ومهارات التفاوض، وتط
 معايير العمل الدولية 

 
في تلك الحاالت التي تفقد في إطار الهياكل والكيانات القديمة صالحياتها وسلطاتها نتيجة لعملية 
التحول، وحيث يتم إنشاء هياكل جديدة والتي يتطلب الوضع إشراكها في حوار اجتماعي، وأيضًا 

حتفاظ بصالحياتها، من الضروري أن يتم في تلك الحاالت التي تواصل في إطار الكيانات القديمة اال
ومن جهة .  بشأن حل األزمات على المستوى المحليإعادة تفعيل القدرات الخاصة باألطراف 

عن طريق  ي على مستوى مختلف فئات الشركاء المحليينأخرى، من الضروري تيسير حوار داخل
من الضروري أيضًا .  ت القائمةتوفير منبر مشترك التخاذ إجراءات تساهم في إيجاد حلول لألزما

تضمين األطراف المعنية التي تتسم بالتنظيم بشأن عملية الحوار االجتماعي الموسع، وهو ما يساهم 
أو وضع استراتيجيات )في مراجعة وتعديل األولويات بما يكفل التقدم لألمام نحو إيجاد حل لألزمة 

 (.الوقاية واالستعداد
 

كما . مل والعمال ارتقاء وضع أفضل عند التفاوض مع الحكومةوسيتسنى لمنظمات أصحاب الع
يفضي هذا الوضع إلى تحقيق مزيد من التوازن في إطار عملية الحوار االجتماعي، وهو ما يؤدي س

 . بدوره إلى خفض التعرض الختالالت في عملية صنع السياسات
 
 

ألخرى على الصعيد االجتماعي، دعم المنظمات الخاصة باألطراف المعنية ا –(3 – 2)الناتج رقم 
القطاع غير النظامي، والعمال بالمناطق الريفية، وغيرها في بما في ذلك على سبيل المثال العمال 

 (النساءال سيما الشباب من الجنسين و) للتهميشمن الفئات الُمعرضة 
 

نحو يساهم في ُتعد عملية إنشاء منظمات تطوعية يتم إدارتها باستخدام آليات ديمقراطية، وعلى 
تساهم .  تحقيق االكتفاء الذاتي على المستوى االقتصادي، بمثابة ناتج هام يساهم في تمكين الشعوب

والكيانات الرأسية ( المحلية/ الشبكات القطاعية والشبكات اإلقليمية)عملية إنشاء الشبكات األفقية 
طريق تطبيق آليات ُتتيح  وعلى الرغم من ذلك، وفقط عن(.  أو الوطني محليى المستوى العل)

على المستوى الفرصة أمام تلك الكيانات الثانوية واألولية للمشاركة بفاعلية في حوار السياسات 
يتسنى لتلك المجموعات حديثة التشكيل ارتقاء وضع يتيح أمامه الفرصة لتحقيق المحلي والوطني، س

 . تأثير فعلي
 

، وحرية تشكيل جتماعيلمحوري المرتبط بالحوار االتأييد ومناصرة الدور ا –(4 – 2)الناتج رقم 
 النقابات والجمعيات، واالشتراك مع األطراف المعنية األخرى عن طريق منابر الحوار
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، من الضروري تهيئة منابر أو جتماعينظرًا لوجود مواطن ضعف في الوقت الراهن في الحوار اال
.  الخبرات بشأن عملية التحول الديمقراطيمحافل للحوار االجتماعي حيث يتسنى تبادل اآلراء و

 . يمكن إنشاء هذه المنابر أو المحافل على الصعيدين القومي ودون القومي
 
 

توظيف معايير العمل الدولية باعتبارها أداة لدعم التنفيذ والتعزيز بغرض  –(5 – 2)الناتج رقم 
 وغيرهم من األطراف ذات الصلة المحليينتمكين الشركاء 

 
.  ُيعد أمرًا أساسيًا بالنسبة للشركاء االجتماعييين" معايير العمل الدولية"ساب المعارف بشأن إن اكت

ومن هذا المنطلق، تتمثل إحدى النتائج الرئيسية المرتبطة بهذه االستراتيجية في بناء القدرات حول 
 جتماعيفي الحوار االيتمثل أحد األجزاء الرئيسية .  وتعزيزها والترويج لها" معايير العمل الدولية"

تتلقى البلدان وفي الوقت ذاته، س.  وتطبيقها "معايير العمل الدولية"في مناقشة أهمية التصديق على 
بما يتماشى مع األوضاع الفردية في )ذات الصلة " االتفاقيات"مساعدة فيما يتعلق بالتصديق على 

 . الُمصدق عليها" االتفاقيات"، باإلضافة إلى عملية تطبيق (كل بلد على حده
 
 

 للتهميشتحسين وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية لدعم الفئات األكثر تعرضًا 
 

تحسين سياسات الهجرة والنهوض بقدرات إدارة عمليات الهجرة لدى  –( 1 – 3)الناتج رقم 
 الحكومات وغيرها من األطراف المعنية والمشاركة في عملية الهجرة 

لى خيار صالح وآمن بالنسبة للشباب من الجنسين، ينبغي إجراء تقييم دقيق سعيًا إلى تحويل الهجرة إ
وبناء على النتائج التي يسفر عنها . ومتآِن على سياسات الهجرة على الصعيدين الوطني والقومي

التقييم، ينبغي وضع استراتيجيات وطنية لتنظيم الهجرة أو تحسين االستراتيجيات القائمة أو األمرين 
مراعاة المساواة في الحقوق بين العمال المهاجرين وغيرهم من العمل، فيما يتعلق بالحق  معًا، مع

ويتطلب الوضع النهوض بأنظمة إدارة عمليات الهجرة على مستوى . في الحصول على عمل الئق
ويتضمن النهج المقرر توظيفه بناء قدرات الوزارات المعنية، ورفع الوعي بين .  كافة البلدان
لهن، باإلضافة إلى مباشرة العمل / الذين يرغبون في الهجرة بشأن الحقوق المكفولة لهم األشخاص

 . مع مؤسسات المجتمع المدني في القضايا التي تخص الهجرة
 

تعزيز توافق اآلراء بشأن مجاالت التحسين في إطار أنظمة الضمان  -(2 – 3)الناتج رقم 
 االجتماعي القائمة

وال يثير هذا .  عن نظم الضمان االجتماعي على نطاق واسع في اإلقليمتنتشر مشاعر عدم الرضا 
األمر العجب، وذلك في ضوء انخفاض التغطية في إطار العديد من األنظمة القائمة، باإلضافة إلى 

إن اإلخفاق في تحسين نظم الضمان االجتماعي يمكن أن يؤدي بالتبعية .  قصور تطبيق تلك األنظمة
د درجات كبيرة من عدم الرضا، وهو األمر الذي قد يطرح تهديدًا بالنسبة للنظم وبسهولة إلى تولي

ومن المقرر االستفادة من الزخم القائم في إطار .  حديثة اإلنشاء، باإلضافة إلى األنظمة المستمرة
عملية التحول السياسي الراهنة بغرض إجراء نقاش بشأن نظم الضمان االجتماعي بغرض تحديد 

وفي الوقت ذاته، من المقرر . بناء توافق في اآلراء بشأن مجاالت التحسين المرجوةالفجوات و
بغرض التفاعل مع الخسائر الناجمة عن األحداث  اتحديد أنماط التدابير قصيرة األمد الُمراد اتخاذه

ء األخيرة، باإلضافة إلى تدفقات الهجرة التي يمكن رصدها، لتحديد الثغرات وبناء توافق في اآلرا
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كما سيتم تحديد أي نوع من التدابير على المدى القصير يجب . بشأن أين يمكن إدخال تحسينات
اتخاذها للرد على الخسائر الناجمة عن األحداث األخيرة، فضال عن تدفقات الهجرة التي يمكن 

" مصر"رصدها والتي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار االقتصاديات، كما هو الحال مع كل من 
" منظمة العمل الدولية"تعتمد هذه األنشطة على المهام واسعة النطاق التي تمكنت حيث ". تونس"و

بالفعل على مستوى اإلقليم، وذلك فيما يتعلق بمساعدة البلدان على تقييم نظم  امن النهوض به
ة، تم االعتماد على أساليب تشاركيومن المقرر أن ي.  الضمان االجتماعي الخاصة بها واالرتقاء بها

نظرًا ألن هذه النظم كان قد تم تصميمها في بعض األحيان دون مراعاة االحتياجات الفعلية للفئات 
 . تهميشاألكثر تعرضًا لل

 
 تطبيق مكونات الحماية التي يتم تحديدها على الصعيدين الوطني والمحلي  –( 3 – 3)الناتج رقم 

إلجراءات بغرض سد الفجوات التي يتم ، من المقرر اتخاذ بعض ا(1 – ,)بناء على المخرج رقم 
وكلما أمكن، تعتمد التدخالت على هياكل الضمان االجتماعي القائمة، نظرًا إلمكانية .  تحديدها

توافر مثل هذه الهياكل في بعض األحيان، ولكنها قد تفتقر إلى قدرات التطبيق، كما قد ينقصها 
تمامًا كما هو الحال مع نظام  –عداد نظم جديدة يتم إسوفي بعض الحاالت، .  الحجم والنطاق المالئم

 .  ومن المقرر تصميم نظم للمتابعة والتقييم والرصد مع تطبيقها".  مصر"البطالة في 
 

 االرتقاء بأوضاع العمل وظروف التشغيل –( 4 – 3)الناتج رقم 
تقاء بظروف العمل يتمثل أحد العناصر الهامة من أجل زيادة معدل الرضا والثقة بين العمال في االر

والتشغيل، وهو ما يتضمن تحديد الحد األدنى لألجور، توفير آليات الصحة والسالمة المهنية، تقديم 
وفي المقابل، يساهم هذا األمر في . نظم حماية األمومة، فضاًل عن وضع ترتيبات تشغيل عادلة

ئم بين تحسين ظروف وأوضاع ويتسنى تعزيز هذا الرابط القا. زيادة معدالت اإلنتاجية بين العمال
ومن المقرر تزويد أصحاب العمل بحزمة . جتماعيالعمل وتعزيز اإلنتاجية عن طريق الحوار اال

من األدوات بشأن كيفية تحسين أوضاع وظروف العمل، باإلضافة إلى إنشاء ُأطر قانونية تهدف إلى 
إبرام عقود مالئمة وتوفير  التحقق من اعتداد الحكومات وأصحاب العمل تكفل التزام الحكومات

ومن المقرر إعداد نظم للتطبيق والمتابعة والرصد والتقييم، وذلك .  ظروف وأوضاع عمل جيدة
ومن المقرر أيضًا تقديم المساعدة للبلدان وتمكينها من النهوض بأنظمة التفتيش المرتبطة .  تباعًا

  .لعملبقطاع العمل، وهو ما يضمن استمرارية تحسين أوضاع وظروف ا
 

 قضايا مشتركة 
في إطار كافة التدخالت، سينصب التركيز بشكل خاص على مجموعة من القضايا المشتركة وفقًا 

 : لما هو ُمبين فيما أدناه

  ،واألشخاص واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، والنساء، استهداف الالجئين، والعائدين
 .لعمل في القطاع غير النظامي، واألشخاص الذين يلتحقون باذوي اإلعاقات الخاصة

 مراعاة البيئة. 

 توظيف نهج يعتمد على االقتصاد االجتماعي. 

 المساواة بين الجنسين. 
 

 األطراف المعنية 

 (منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال) الشركاء على المستوى المحلي. 
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 الوزارات لية العمالة والتشغيل، باإلضافة إلى ئوالوزارات الحكومية التي تضطلع بمس
 . األخرى ذات الصلة

  األطراف الفاعلة الجديدة على الصعيد االجتماعي والتي تبرز خالل عملية التحول
 . السياسي

  ،منظمات المجتمع المدني، والسيما مجموعات الشباب، ومجموعات حقوق اإلنسان
 . والمجموعات النسائية

 
 الخاتمة

يم يتم االسترشاد بها في إعداد سلسلة من وثائق تساهم هذه اإلستراتيجية في توفير مظلة للمفاه
المشروعات في إطار من التعاون مع الفئات المستفيدة، واألطراف الشريكة، والجهات المانحة، وفي 

وتساهم ".  شمال أفريقيا"على تنفيذ البرامج عبر إقليم " منظمة العمل الدولية"الوقت الحالي، تعكف 
وتعتمد هذه .  ي هذه الوثيقة في دعم هذه البرامج واالستفادة منهااالستراتيجية التي يتم طرحها ف

اإلستراتيجيات على الخبرات المتخصصة والمعارف التي تم إعدادها، كما تهدف إلى سد الفجوات 
والثغرات التي تم تحديدها على نحو جلي في إطار إستراتيجيات يسبق صياغتها من جانب الدولة، 

وتساهم اإلستراتيجية في دعم . أو األطراف الفاعلة على المستوى اإلقليمي أو منظمة األمم المتحدة،
، كما تمثل "المنطقة"البرامج القطرية لتعزيز العمل الالئق والتي يجري إعدادها على مستوى 

تجاه " منظمة العمل الدولية"اإلستراتيجية إحدى المساهمات المهمة التي يتم توفيرها من جانب 
وفيما يتعلق بالمكونات المرتبطة بتنفيذ تدخالت للتجاوب مع ".  اإلنمائية لأللفيةاألهداف "تحقيق 

فرص عمل، وتوليد  حسينلسياسة األمم المتحدة لت"بالعمل وفقًا " االستراتيجية"األزمات، تلتزم 
 . أدناه 2كما يظهر في المربع رقم الدخل، وإعادة اإلدماج خالل مراحل ما بعد النزاع 

 
 

 (1)ول المربع األ
فرص العمل، وتوليد الدخل، وإعادة اإلدماج خالل  حسينسياسة منظمة األمم المتحدة من أجل ت

 1مراحل ما بعد النزاع
 

في إطار المواقف التي تعقب حدوث نزاع أو صراع، تساهم فرص التشغيل بدور حيوي في تحقيق 
االقتصادي، وتحفيز السالم  االستقرار على المدى القصير، ودعم إعادة اإلدماج، وتعزيز النمو

في تعزيز اإلدراك " منظمة األمم المتحدة"تساهم السياسة التي تم إعدادها من جانب .  المستدام
فرص التشغيل، وتوليد الدخل، وإعادة اإلدماج، وذلك  حسينالمتبادل وتوظيف نهج مشترك تجاه ت

لمرتبطة بالبرامج والتي تم تصميمها بناء على حزمة من المبادئ االسترشادية والمبادئ التوجيهية ا
تهدف السياسة .  خصيصًا بغرض توفير الدعم لعملية إعداد وتصميم البرامج على مستوى األقطار

المرتبطة بتوفير فرص التشغيل وإعادة اإلدماج خالل المراحل التي تعقب النزاع إلى تقديم 
ار اإليجابية التي يتسنى تحقيقها وتعظيم المساعدات الالزمة بما يتيح الفرصة أمام توسيع نطاق اآلث

االستفادة منها، ودعم اتساق وفاعلية جهود الدعم التي ُتبذل بغرض دعم فرص التشغيل على 
مستوى البلدان خالل المراحل التي تعقب حدوث نزاع، وذلك عن طريق البرامج التي يتم تنفيذها 

مويل، هذا باإلضافة إلى تخصيص الدعم ، ومن خالل تخصيص الت"منظمة األمم المتحدة"من جانب 
ومن جهة أخرى، يتم ".  األمم المتحدة"عن طريق الوكاالت والهيئات المتخصصة التابعة لمنظمة 

نتيجة النزاع، مع إيالء اهتمام خاص بتلك  تهميشتوجيه انتباه خاص للفئات السكانية التي تتعرض لل
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والبد وأن تشتمل .  وال سيما النساء لجنسينالفئات التي تعاني من البطالة بين الشباب من ا
اإلستراتيجيات الشاملة والفعالة التي يتم تنفيذها في إطار برامج توفير التشغيل، وتوليد الدخل، 
وإعادة اإلدماج خالل المراحل التي تعقب النزاع، على ثالثة مسارات، وفقًا لما هو مبين بشكل 

سارات الثالث في تعزيز التشغيل، ينصب تركيز هذه وبينما تساهم الم. تفصيلي في هذا القسم
تحقيق االستقرار، وإعادة اإلدماج، :  المسارات على محاور مختلفة، وهي كاآلتي، وعلى التوالي

ومن جهة أخرى، ينبغي تعزيز الترابط فيما بين .  فرص التشغيل على المدى الطويل حسينوت
ت الثالث، علمًا بأنه ينبغي البدء في انتهاج هذه أنشطة البرامج التي يتم تنفيذها عبر المسارا

 .  المسارات الثالث في مراحل مبكرة
 

وعلى الرغم من ذلك، وبينما ينبغي االلتزام بإطالق هذه البرامج المرتبطة بالمسارات الثالث 
بالتزامن مع بعضها البعض، مع ضرورة رصد ومتابعة تلك المسارات خالل كافة مراحل التعافي، 

" المسار أ"يستهدف كل من .  وت كثافتها ومدتها الزمنية بما يتجاوب مع الموقف المحليتتفا
إلى دعم تنمية " المسار ج"القضايا األكثر إلحاحًا والمرتبطة ببناء السالم، بينما يهدف " المسار ب"و

  .القدرات واإلستراتيجيات والسياسات على المستوى الوطني، بما يكفل إيجاد حلول مستدامة
مزيد من الوقت التمهيدي، وذلك قبل أن يتمكن من تحقيق الفاعلية " المسار ج"وبشكل عام، يتطلب 

 . رق في المعتاد مزيد من الوقتملية إعداد وتطوير نظم قومية تستغالمتوقعة، نظرًا ألن ع
 

 تحقيق االستقرار في برامج توليد الدخل وتوفير فرص العمل في حاالت الطوارئ:  المسار أ
 

تتضمن البرامج المتضمنة في هذا المسار فرص العمل المؤقتة التي يتم توفيرها في حاالت 
، باإلضافة إلى خدمات التوظيف "النقد مقابل العمل"الطوارئ، والتي يتم توفيرها عن طريق فرص 

رض منح التي يتم توفيرها بغوفي الوقت ذاته، تساهم ال.  العامة والتي يتم توفيرها بصورة مباشرة
بارز وملحوظ في  نحو سبل العيش األساسية لكسب الرزق، وإطالق المشاريع الصغيرة علىدعم 

ومن جهة أخرى، يقتضي الوضع توفير (.  بما في ذلك المساعدات النقدية المباشرة)هذا الصدد 
الدورات التدريبية لتنمية المهارات، خاصة خالل هذه الفترات، بما يكفل التجاوب مع المطالب 

لمباشرة وتنمية المهارات التي ال تتوافر في سوق العمل، مع تزويد الفئات المستفدية بالقدرات التي ا
، وبما يساهم في دعم الجهود المبدئية التي ُتبذل في أقل وقتعلى فرص عمل  حصولتكفل لها ال

 .  بغرض دعم معدالت التعافي واالنتعاش
 

 مستوى المحلي لدعم فرص التشغيل وإعادة اإلدماجتعزيز التعافي االقتصادي على ال: المسار ب
 

تنمية قدرات الحكومات المحلية ( 2: )تنطوي البرامج األساسية المرتبطة بهذا المسار على ما يلي
وهو ما يتضمن )وغيرها من السلطات والجهات والمؤسسات القائمة على الصعيد المحلي 

ة بتوفير خدمات األعمال وغيرها من الجمعيات؛ ، باإلضافة إلى الجهات المعني(المؤسسات العرفية
تنفيذ برامج التنمية النابعة من االحتياجات المحلية والتي تضم استثمارات تشاركية في مجال ( 1)

البنية التحتية على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي على المستوى المحلي، باإلضافة إلى البرامج 
التعافي واالنتعاش االقتصادي على المستوى المحلي، والتي يتم برامج ( ,)االجتماعية واإلنتاجية؛ 

إعدادها في إطار من التشاور مع الفئات المستفيدة على مستوى المجتمع المحلي والتي تهدف إلى 
التوسع في القطاع الخاص والخدمات المباشرة لدعم التشغيل، وهو ما يتضمن على سبيل المثال 

 . ويل متناهي الصغربرامج التنمية المالية والتم
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 توفير فرص التشغيل المستدام والعمل الالئق : المسار ج

دعم سياسات االقتصادي الكلي ( 2: )تتضمن البرامج األساسية المرتبطة بهذا المسار ما يلي
والجزئي والسياسات النقدية بغرض تعزيز سوق العمل، ودعم قوانين العمل وسياسات االستثمار، 

توفير الدعم لصالح القطاع المالي وخدمات ( 1)القطاعية لتوفير فرص العمل؛ وتحفيز السياسات 
ة التوظيف، تعزيز المؤسسات ذات الصلة بالعمالة بما يكفل تعزيز قابلي( ,)تنمية قطاع األعمال؛ 
 . عية، وغيرها من كافة أوجه وجوانب إدارة وتنظيم قطاع العملودعم الحماية االجتما

  
عفرص العمل، وتوليد الدخل، وإعادة الدمج خالل المراحل التي تعقب النزا حسينتحدة لتسياسة األمم الم 1

 


