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موؤتمر �لعمل �لدولي، �لدورة �لخام�سة ع�سر، جنيف، 2016.

مجموعة �ل�سبعة ز�ئد: مذكرة حول طيف �له�سا�سة: +g7، �سفحة 1 )2013(.

�إن �أع�ساء مجموعة +g7 �لحاليون هم �أفغان�ستان وبوروندي وجمهورية �أفريقيا �لو�سطى وت�ساد وجزر �لقمر و�ساحل �لعاج وجمهورية �لكونغو �لديمقر�طية وغينيا وغينيا بي�ساو وهايتي وليبيريا 

وبابو� غينيا �لجديدة و�ساو تومي وبرين�سيبي و�سير�ليون وجزر �سليمان و�ل�سومال وجنوب �ل�سود�ن وتيمور �ل�سرقية و�لتوغو و�ليمن.

لمزيد من �لمعلومات حول موؤ�سر �لدول �له�ّسة، �نظر: http://library.fundforpeace.org/fsi16-report ]�لزيارة في 14 �أيلول/�سبتمبر 2016

ت�شمل الموؤ�شرات ال�شغوط الديموغرافية، والالجئين والنازحين داخليًا، وتظّلم الجماعات، وهجرة االإن�شان واالأدمغة، والتنمية االقت�شادية غير المتوازنة، والفقر والتدهور االقت�شادي، و�شرعية 

�لدولة، و�لأجهزة �لأمنية، و�لخدمات �لعامة، و�لف�سائل �لنخبوية، وحقوق �لإن�سان، و�سيادة �لقانون و�لتدخل �لخارجي.

الدول الهشة والعمل الالئق في آسيا 
والمحيط الهادئ والدول العربية

مقّدمة1

�سعيفة  دول  في  �سخ�ض  مليار   1.5 حو�لي  يعي�ض  �لتقدير�ت،  ح�سب 

 ويقيم حو�لي 93 في �لمائة 
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ومتاأثرة بال�سر�عات، و�لعدد في �زدياد. 

�أو  من �لأ�سخا�ض �لذين يعي�سون في فقر مدقع في دول �سعيفة بيئيًا 
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ه�ّسة على �ل�سعيد �ل�سيا�سي، �أو �لثنين مًعا. 

في خالل �لعقدين �لمن�سرمين، بد�أ يظهر مفهوم �له�سا�سة ب�سكل بارز 

االآن  وجود حتى  ال  اأّن  بيد  ال�شالم.  وبناء  الدولية  التنمية  اأو�شاط  في 

�لجهات  وتقّدم  �له�ّسة«؛  »�لدولة  لم�سطلح  دوليًا  عليه  مّتفق  لتعريف 

�لفريقات.  من  كثير  مع  مماثلة  تعريفات  �لرئي�سية  �لدولية  �لفاعلة 

وتعّرف مجموعة �ل�سبعة ز�ئد �لمعترف بها في �لأمم �لمتحدة م�سطلح 

�لدولة �له�ّسة على �أنها: فترة في حياة �لأّمة حيث �لتنمية �لجتماعية 

و�لقت�سادية �لم�ستد�مة تفر�ض تركيزً� �أكبر على �أن�سطة تكميلية لبناء 

�ل�سالم وبناء �لدولة، مثل بناء �لت�سويات �ل�سيا�سية �ل�ساملة، و�لأمن، 

�لخدمات  وتقديم  للمو�رد،  �لجيدة  و�لإد�رة  �لعمل،  و�لعد�لة، وفر�ض 
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على �أ�سا�ض �لم�ساءلة و�لنز�هة. 

ينبع هذ� �لتعريف من دول عا�ست �لنز�عات �أو �لكو�رث ب�سكل مبا�سر، 

�تحدت  وقد  �لتنمية.  من  جديدة  مرحلة  �إلى  لالنتقال  ت�سعى  وهي 

�لعام  في   g7+(( ز�ئد  �سبعة  مجموعة  �سمن  هذه  �لدول  مجموعة 

�لمجتمع  �لتز�م  على  �لإ�سالحات  باإدخال  �لمطالبة  بهدف   2010
�لدول  وتطالب  بال�سر�عات.  و�لمتاأثرة  �له�ّسة  �لدول  تجاه  �لدولي 

�لأع�ساء في مجموعة �ل�سبعة ز�ئد في منطقة �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ 

- �أفغان�ستان، وبابو� غينيا �لجديدة، وجزر �سليمان، وتيمور �ل�سرقية 

5
و�ليمن – ب�سيا�سات تنموية م�سممة وفقًا لل�سياق. 
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الر�سم 1. �سادرات المالب�س والن�سيج والأحذية على الم�ستوى العالمي 

 $( �لنامية  �لهادئ  و�لمحيط  �آ�سيا  دول  من  �ل�سادر�ت  اأ.  الجدول 

2014 مليار( وح�ستها من �لمجموع �لعالمي )٪(، -1995 

�لدول  »موؤ�سر  وهي  �له�سا�سة  لتقييم  �لعادة  في  ُت�ستخدم  �أد�ة  تتوّفر 

م�ستويات  �أ�سا�ض  على  دولة   178 يغطي  �سنوي  ت�سنيف  وهو  �له�ّسة«، 

 ي�ستند هذ� �لت�سنيف �لى 
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اال�شتقرار و�شغوط معينة تواجهها الدول. 

12 موؤ�سرً� عن ه�سا�سة �لدولة وفقًا للفئات �لجتماعية و�لقت�سادية 
 ويوفر موؤ�سر �لدول �له�ّسة �أد�ة مهمة لت�سليط �ل�سوء على 
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و�ل�سيا�سية. 

التي  ال�شغوط  ولتحديد  الدول  كل  منها  تعاني  التي  العادية  ال�شغوط 

تدفع بدولة �لى �لنهيار.

�آ�سيا  منطقة  في  �لدول  من  عدد  �أ�سبح  �له�ّسة،  �لدول  لموؤ�سر  ووفقًا 

�لعام  فبين  �لأخيرة.  �ل�سنو�ت  في  ه�سا�سة  �أكثر  �لهادئ  و�لمحيط 

وتلتها  �سوريا،  في  حّد  �أق�سى  �إلى  �له�سا�سة  تز�يدت  و2015،   2006
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�ليمن ولبنان و�لفيليبين و�أفغان�ستان. 

الإطار 1 اله�سا�سة: تعريف �سادر عن منظمة العمل الدولية 

ت�سير »�له�سا�سة« �إلى حالت مفاجئة و/�أو دورية حيث يوؤدي عامل خطير 

�أو �أكثر، �سو�ء �أتى من �لد�خل �أو �لخارج، �لى تفاقم حالة قائمة من عدم 

�ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�له�سا�سة �لجتماعية و�لقت�سادية. ومن منظور 

�لعمل عن  �سوق  في  �لفاعلة  �لجهات  بعجز  يتج�ّسد ذلك  �لعمل،  عالم 

توفير و/�أو �لو�سول �إلى �لعمالة و�لى فر�ض �لعمل �لالئق. 

�له�سا�سة،  حالت  في  �لالئق  �لعمل  �لدولية:  �لعمل  منظمة  الم�سدر: 

و�لنز�عات و�لكو�رث: �لدليل )جنيف، 2016(.
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�أنظر �إلى موؤ�سر �لدول �له�سة، pdf.2015-http://library.fundforpeace.org/library/fragileStatesindex ]�لزيارة في 11 �أيلول/�سبتمبر 2016.

على �سبيل �لمثال، لقد �سبق �لفي�سانات �لو��سعة �لنطاق في حو�ض نهر �ل�سند خالل �لعامين 2010 و2011 زلز�ل ك�سمير عام 2005. وبلغ مجموع �لخ�سائر �لقت�سادية �لناجمة عن زلز�ل �لعام 

2005 وفي�سانات �لعام 2010 حو�لي 5.2 مليار $ و12 مليار $، على �لتو�لي )EM-DAT، 2016(. معهد �لقت�ساد و�ل�سالم )IEP(: موؤ�سر �ل�سالم �لعالمي 2016 )2016(، 

.2016  .Sep 11 pdf [accessed.0_202016٪Report 20٪20Index٪20Peace٪http://static.visionofhumanity.org/sites/default/files/Global

معهد �لقت�ساد و�ل�سالم، مرجع �سابق.

�نظر على �سبيل �لمثال �لأمم �لمتحدة، �لبنك �لدولي، و�لبنك �لإ�سالمي للتنمية، و�لتحاد �لأوروبي: �ليمن: �ل�سرر �لأولي وتقييم �لحتياجات، غير من�سورة.

منظمة �لعمل �لدولية: �لنمو و�لعمالة و�لعمل �لالئق في �لدول �لأقل نموً� )2015(، غير من�سورة.
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االتجاهات 

ب�سكل  حّدة  وتزد�د  معّقدة  �له�سا�سة  بها  تت�سّبب  �لتي  �لتحديات  �إن 

م�ستمر. ويتز�يد ��ستخد�م م�سطلح »�له�سا�سة« لو�سف كافة مجالت 

و�لإن�سانية،  �لتنموية  �ل�سيناريوهات  من  كّل  في  �أنو�عها  على  �لتدخل 

تقّلل من  �أن  �ساأنها  �إذ من  للقلق  �ل�سمولية م�سدر  نحو  �لنزعة  وهذه 

عندما  �له�سا�سة  م�سطلح  ��ستخد�م  وُي�ستح�سن  �لمفيد.  معناها 

تفر�ض �ل�سدمات �لخارجية �أو �لمحلية �لتي تلحق بالنظام مجموعة 

وهي  �ل�سالم،  لبناء  �أو  �لأزمة  حدة  من  �لتخفيف  �أدو�ت  من  مختلفة 

و�ل�سيا�سية  �لجتماعية  للديناميات  لال�ستجابة  ُت�ستخدم  قد  تد�بير 

و�لبيئية و�لقت�سادية �لتي تطال �ل�سعف وعدم �ل�ستقر�ر �ل�سائدين �أو 

�لمتكررين. وقد ت�سمل �لعو�مل �لخارجية �لأحد�ث �لكارثية، و�لأوبئة، 

و�لأزمة �لتجارية و�لمالية �لعالمية، و�لتهديد�ت �لع�سكرية �لخارجية، 

�لعو�مل  تنطوي  وقد  �لمهاجرين.  �لعمال  �أو  �لالجئين  وتدفقات 

و�لموؤ�س�سات  �لديمقر�طية  �لحوكمة  �سعف  على  �لمحلية  �أو  �لد�خلية 

�لمختّلة وظيفيًا، و�لأزمات �لجتماعية و�ل�سيا�سية، و�لم�ستويات �لعالية 

الم�شلحة،  المجموعات  ون�شاط  ال�شراعات،  خارج  من  العنف  من 

وتحركات �ل�سكان، وعدم �لم�ساو�ة و�لتهمي�ض من �لناحية �لجتماعية 

واالقت�شادية وال�شغوط الديموغرافية. 

جّر�ء  من  �لأمنية  و�لتحديات  �لم�سلحة  �لنز�عات  �أثر  يتفاقم  قد 

�لكو�رث �لطبيعية �لتي تتز�يد وتيرتها وحّدتها. في �لو�قع، تز�يد عدد 

�لأ�سخا�ض �لذين يموتون ب�سبب �لكو�رث �لطبيعية بن�سبة بثالثة ع�سر 

�لتي تعاني من �سعف �ل�سالم �ليجابي بالمقارنة  �أ�سعاف في �لدول 

 ففي �لمجتمعات �لتي يطغى 
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مع تلك �لتي تتمتع ب�سالم �يجابي مرتفع.

عليها �ل�سالم �لإيجابي، تزد�د فر�ض تحقيق �لأهد�ف �لإنمائية. هذه 

�لمجتمعات هي �أكثر �سمودً� في وجه �لأزمات، وتعاني من مظالم �أقل، 

وت�سّجل �أد�ًء �أف�سل من ناحية �لرفاه و�لم�ساو�ة بين �لجن�سين و�ل�سحة 

�لبيئية. وهي تميل �أكثر من �سو�ها لتحقيق  نتائج �إيجابية غير عنيفة 

وتقديم  �لتكّيف  قادرة على  �أنها  كما  مقاومة،  تو�جه  حركات  عندما 
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�لتنازلت من �أجل �ل�ستجابة للتظّلمات وحّلها. 

في �لمبد�أ، �لتدخل �لمبكر لوقف �نهيار �سبل �لعي�ض على نطاق و��سع 

قد يحول دون ح�سول �لت�سعيد �لم�سّبب لالأزمات �ل�ساملة. على �سبيل 

نقاط  ب�شبب  الطبيعية  والكوارث  المناخ  تغير  تاأثير  يتفاقم  المثال، 

�لحكومات  تعجز  حيث  �له�ّسة،  �لدول  في  �أ�ساًل  �لموجودة  �ل�سعف 

و�لموؤ�س�سات عن �إد�رة �لإجهاد �أو عن �مت�سا�ض �ل�سدمات �لناجمة 

ب�سكل  ُعر�سة  �لهادئ  و�لمحيط  �آ�سيا  وكون  �لمناخية.  �لتغير�ت  عن 

بين  �لرو�بط  فهم  بمكان  �لمهم  من  �لمناخي،  �لتغير  لكو�رث  خا�ض 

�لمخاطر  تفاعل  وبالتالي  �لأمن،  و�نعد�م  �لمناخي  �لتغير  تاأثير�ت 

فالجفاف  اأ�شاًل.  الموجودة  المحلية  المجتمعية  ال�شغوط  مع  البيئية 

في�سانات  �ح�سول  ومخاطر  �لمد�رية  و�لأعا�سير  و�ليمن،  �سوريا  في 

�لمحيط  �لبحر في جزر  و�رتفاع م�ستويات  وباك�ستان،  بنغالدي�ض  في 

�لهادئ، جميعها  تهّدد باله�سا�سة �لدول �لمت�سررة و�لدول �لمجاورة 

وفر�ض  �لزر�عية،  �لأر��سي  �إن خ�سارة  �له�سا�سة.  تعاني من  �لتي  لها 

و�لخارجية.  �لد�خلية  للهجرة  رئي�سي  �سبب  هي  و�لأمن  �لعي�ض  ك�سب 

وحيث توجد تحديات د�خلية �أ�ساًل، يجب �أن يبقى �لعمل على �لتخفيف 

وطاأة  من  للتخفيف  ق�سوى  �أولوية  �لإن�سانية  �لأو�ساع  �سعوبة  من 
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�ل�سدمات. 

غالبًا ما توؤثر �له�سا�سة ب�سكل حاّد على �لنمو �لقت�سادي، وت�سطحبها 

�لمجاورة  و�لدول  �له�ّسة  �لدول  في  تظهر  �سلبية  كلية  �قت�سادية  �آثار 

لها ب�سكل عام. وعلى �لرغم من تح�ّسن معدل �لنمو للفرد �لو�حد في 

�لعديد من �لدول �له�ّسة في �لألفية �لجديدة، وحيث يعود ذلك جزئيًا 

ن�سبيًا  �سعيفًا  �لنمو  يبقى  قد  �لمالئمة،  �لأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار  �إلى 

ومتقلبًا جدً�، ب�سبب طبيعة وحّدة �ل�سر�عات �لمحلية و�لو�سع �لأمني   

�لوطني. وغالبًا ما يرتبط �سعف �لنمو �لقت�سادي ب�سعف م�ستويات 

�لجارية  �لح�سابات  في  كبيرً�  عجزً�  ي�سّبب  مّما  و�لدخار،  �ل�ستثمار 

متوقع،  هو  وكما  �لأمو�ل.  روؤو�ض  تدفقات  على  �أكبر  ب�سكل  و�لعتماد 

عانت �أ�سو�ق �لعمل في �لدول �له�ّسة من �سعف وتقّلب �لنمو، تر�فقه 

�ل�سيا�سي  �ل�ستقر�ر  عدم  �أن  كما  �لكلي.  لالقت�ساد  محدودة  �إد�رة 

�لإير�د�ت  وتعاني  �لعمل.  �سوق  في  �لعمال  �إنتاجية  من  كثيرً�  يخّفف 

عند  �لنحر�ف  من  و�لدين،  �لمالي،  و�لعجز  و�لنفقات،  �لحكومية، 

وب�سكل  �لطبيعية،  �لكو�رث  و/�أو  �لعنف  وجه  في  �لقت�ساد  �نكما�ض 
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خا�ض، �إنخفا�ض �لإير�د�ت �ل�سريبية. 

مجموعة  دول  عن  لالهتمام  مثيرين  مثلين  و�ليمن  �أفغان�ستان  ت�سّكل 

�ل�سبعة ز�ئد +g7  في �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ حيث �لأزمات �لمزمنة، 

�أثرت  قد  و�لحرب،  �ل�ستقر�ر،  وعدم  �لجتماعية،  و�ل�سطر�بات 

ب�سكل كبير على �لأد�ء �لقت�سادي �لوطني. وقد ح�ّسنت �أفغان�ستان في 

�لآونة �لأخيرة �ير�د�تها ونفقاتها �لتي �رتفعت �إلى 30 في �لمائة و40 

في �لمائة على �لتو�لي. من ناحية �أخرى، �نهارت �لإير�د�ت و�لنفقات 

13
في �لآونة �لأخيرة في �ليمن )�لر�سم 1(. 
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14( �لمرجع نف�سه

المالي  والعجز  والنفقات  الحكومية  الإيرادات   .1 الر�سم 

والديون ٪ من الناتج المحلي الإجمالي

 الر�سم 2.معدلت الت�سخم على �سعيد موؤ�سر اأ�سعار الم�ستهلك )٪(
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الم�سدر: �سندوق �لنقد �لدولي: قاعدة بيانات �لتوقعات �لقت�سادية 

تقدير�ت  �لى  �لبيانات  بع�ض  ت�ستند   .2016 ني�سان/�أبريل  �لعالمية، 

خبر�ء �سندوق �لنقد �لدولي.

�سندوق �لنقد �لدولي: قاعدة بيانات �لتوقعات �لقت�سادية  الم�سدر: 

تقدير�ت  �لى  �لبيانات  بع�ض  ت�ستمد   .2016 ني�سان/�أبريل  �لعالمية، 

خبر�ء �سندوق �لنقد �لدولي.

تبّين �أن �أفغان�ستان قد �أح�سنت �لتعاطي مع �رتفاع معدل �لت�سخم في 

منت�سف �لعقد �لأول لالألفية، وتمّكنت من خف�سه �لى ع�سرية و�حدة 

في �لن�سف �لأخير من �لعقد. �أما �ليمن، فتو�جه حاليًا �رتفاعًا بمعدل 

�لت�سخم )�لر�سم 2(. ففي �لعام 2015، بلغ معدل �لت�سخم في �ليمن 

�أمر لم ي�سبق له مثيل، وفي مار�ض/�آذ�ر  �لمائة، وهو  30 في  حو�لي 

�لبنك  و�أوقف  �لمائة،  في   16 بن�سبة  �لعملة  قيمة  تخفي�ض  تم   2016
14

�لمركزي تمويل �لو�رد�ت من �ل�سلع �لأ�سا�سية. 

من �لبديهي �أن �له�سا�سة  تترك �أثرً� �سلبيًا على �لقت�ساد�ت �لوطنية 

ومعدلت �لنمو. ويمكن روؤية ذلك في �نكما�ض �لناتج �لمحلي �لإجمالي 

ما  غالبًا  �لو�سع،  لتقّلب  ونظرً�  ذلك،  على  عالوة  �لت�سخم.  و�رتفاع 

تعجز �لحكومات عن �لتعامل بفعالية مع �سعف �لنمو �لقت�سادي.

اآخر التطورات في ال�سيا�سات العامة

�أهمية  �لدولي  �لم�ستوى  على  �لعامة  �ل�سيا�سات  في  �لتطور�ت  ت�سّكل 

 2030 للعام  �لم�ستد�مة  �لتنمية  �أجندة  وتوّفر  �له�ّسة.  للدول  حا�سمة 

و�لأهد�ف �لإنمائية �لم�ستد�مة فر�سة ل�سمان عدم ترك �لدول �له�سة 

في �لخلف. وتقّر �لأجندة بتر�بط �لتنمية �لم�ستد�مة و�ل�سالم، وتدعو 

�لدول �لأع�ساء في �لأمم �لمتحدة، �لتي هي جزء ل يتجز�أ من �لتنمية، 

�إلى معالجة �أ�سباب �لعنف و�له�سا�سة بدًل من معالجة �لعو�ر�ض فقط. 

وتت�سمن �أجندة �لتنمية �لم�ستد�مة �سبعة ع�سر هدفًا �إنمائيًا وم�ستد�مًا، 

وكلها �أهد�ف متر�بطة وتغطي كل �أطياف �لتنمية. في �لدول و�لأماكن 

قوية،  موؤ�س�سات  وجود  وعدم  �لجتماعي  �لتما�سك  محدودية  �له�سة، 

و�لنز�عات �لب�سرية و�لكو�رث �لطبيعية، كلها تحديات تول دون تحقيق 

�لأهد�ف �لإنمائية �لم�ستد�مة.
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اله�سة  والدول  الم�ستدامة  الإنمائية  الأهداف   .3 الر�سم 

ومنظمة العمل الدولية

1.4 �إقر�ر �لحق في �لو�سول �إلى �لمو�رد �لقت�سادية و�لخدمات 
�لأ�سا�سية

d.3 تعزيز قدر�ت جميع �لدول من ناحية �لمخاطر �ل�سحية

5.1 �إنهاء كافة �أ�سكال �لتمييز
5.2 �إنهاء كافة �أ�سكال �لعنف

5.�أ �إجر�ء �لإ�سالحات لمنح �لمر�أة حق �لو�سول �لمت�ساوي �لى 
�لمو�رد �لقت�سادية

و�ل�سيا�سي  و�لقت�سادي  �لجتماعي  �لندماج  تعزيز   10.2
للجميع

 11.5 تعزيز �ل�سمود و�لقدر�ت �لتكيفية

�لكو�رث من  �لحماية  توفير   13.1

و�سفافة وم�سوؤولة  فعالة  موؤ�س�سات  �إن�ساء   16.6

فر�ض  خلق  �لقت�سادية،  �لإنتاجية  تعزيز   8،10 حتي   8،2
للعمل �لالئق، �ل�سيا�سات �لموجهة نحو �لتنمية، كفاءة �لمو�رد 

�لعمل،  حقوق  �لأطفال،  عمالة  �ل�سباب،  توظيف  �لعالمية، 

�ل�سالمة و�ل�سحة �لمهنيتان، و�لموؤ�س�سات �لمالية �لمحلية

1.5 بناء �لقدرة على �ل�سمود

الم�سدر: تجميع منظمة �لعمل �لدولية

و�لذي   ،  )F2F(و�أخرى ه�سة  دولة  بين  �لإنمائي  �لتعاون  ي�سعى 

�لتالية:  �لأهد�ف  تحقيق  �إلى  �لدولية،  �لأجندة  لدعم  موؤخرً�  طلق 
ُ
�أ

لتعزيز  �له�ّسة  �لدول  بين  و�لخبر�ت  �لجيدة  �لممار�سات  ت�ساطر  )�أ( 

في  �لم�ستركة  و�لأهد�ف  �لق�سايا  و�سع  )ب(  �ل�سلمية؛  �لمجتمعات 

خالل  من  �لمتبادل  �لدعم  )ج(  �لدولية؛  و�لمحافل  �لأعمال  جد�ول 

15
بر�مج �لتبادل وتعبئة �لمو�رد بين �لدول �له�سة.

�أن �لحكومات  �إيجابي من جانب �لمجتمع �لدولي، مفاده  يوجد توّجه 

و�ل�سركاء �لجتماعيين و�لمجتمع �لمدني قد �تفقو� على �لتركيز على 

توليد فر�ض عمل لئقة، على �لنحو �لمبّين في تقرير �لتنمية �لعالمية 

�ل�سالم و�ل�ستقر�ر   وهذ� عن�سر حا�سم في تحقيق 
16

 .2011 للعام 

 وقد و�ّسعت مجموعة �ل�سبعة ز�ئد +g7 مفهومها 
17

في �لأماكن �له�سة. 

حول خلق فر�ض �لعمل وذلك من خالل �لتركيز على �سبل ك�سب �لرزق 

18
ليكون هدف موؤ�س�ساتها �لقت�سادية.  

وغالبًا ما تتميز �لدول �له�ّسة بم�ستويات عالية من �لعمل غير �لنظامي 

و�ل�ستغاللي، فيما �لحو�ر �لجتماعي و�لحماية �لجتماعية �سعيفان. 

�لجهات  من  عدد  وبم�ساركة  �لدولية،  �لعمل  منظمة  تقوم  لذلك، 

�لفاعلة �لوطنية و�لدولية، بتعزيز ��ستر�تيجية �لتدخل من �أعلى ومن 

�لتي ت�سمح بتحقيق  �لبيئة  �أ�سفل بهدف خلق فر�ض عمل لئقة لدعم 

على  تركز  �لتي  �ل�سريع  �لأثر  ذ�ت  �لم�ساريع  ي�سمل  وهذ�  �ل�ستقر�ر. 

و�لدخل،  �لموؤقتة  �لعمل  فر�ض  خلق  في  �لإن�سانية  �لحتياجات  تلبية 

�لمجتمعي،  �لقت�ساد  و�نتعا�ض  �لخا�ض،  للح�ساب  �لعمل  وت�سجيع 

وتعميم برنامج �لعمل �لالئق )�لإطار 2(.

�لأمم �لمتحدة، �لبنك �لدولي، �لبنك �لإ�سالمي للتنمية، �لتحاد �لأوروبي، مرجع �سابق، �سبق ذكره. 

تدعم منظمة �لعمل �لدولية هذه �لمبادرة منذ �آذ�ر/مار�ض 2014، عندما تم �لتوقيع على مذكرة تفاهم بين منظمة �لعمل �لدولية ومجموعة �ل�سبعة ز�ئد g7+. وتتطلع مذكرة �لتفاهم �إلى 

بذل جهود م�ستركة ل�سمان م�ساركة منظمة �لعمل �لدولية و�لدول �لأع�ساء في مجموعة +g7  ب�سكل منا�سب، مهما كان �ل�سياق، كما �أنها ت�سجع �لتعاون مع �لحكومات و�ل�سركاء �لجتماعيين، 

خا�سة من خالل �لبر�مج و�لأعمال �لم�ستركة.

�لبنك �لدولي: �لتقرير �لعالمي للتنمية 2011: �ل�سر�ع و�لأمن و�لتنمية )و��سنطن �لعا�سمة، 2011(.

ك. بالتمان وج. �آنان: هل يمكن للعمالة �أن تقلل من �لفو�سى و�لتمرد؟ تجربة على �أر�ض �لو�قع مع �سبان معر�سين لمخاطر عالية في دول ه�سة )�سبكة �أبحاث �لعلوم �لجتماعية في نيويورك، 

�لوظائف بعد �لحرب: تحدي بالغ �لأهمية في مع�سلة �ل�سالم و�إعادة �لإعمار )جنيف، 2003(؛ �لموؤ�س�سة �لألمانية لأبحاث �ل�سالم )DSF(: �لتعاون من  �لدولية:  �لعمل  2014(؛ منظمة 
  Osnabrück، Deutsche Stiftung Friedensforschung،( أجل �ل�سالم: تقييم دور �لتعاونيات لتوفير فر�ض �لعمل في عمليات �ل�سالم و�إعادة �لإعمار، ملخ�ض لمخطط �لم�سروع�

2007  ،(؛  منظمة �لعمل �لدولية: �لتنمية �لقت�سادية �لمحلية لتوليد فر�ض �لعمل، و�ل�سالم و�لأمن: �لنهج و�لأدو�ت و�لممار�سات �لجيدة في �لفيليبين، تقرير �سادر عن ور�سة �لعمل �لتقنية 
في مانيال )جنيف، 2007(.

)16

)17

)18

)15

الطار 2 التدخالت الرئي�سية من اأ�سفل في �سياق ال�سعف

خلق فر�ض عمل موؤقتة و�سّخ �ل�سيولة في �لمجتمعات �لمت�سررة

• �لعمل في حالت �لطو�رئ
• �لغذ�ء مقابل �لعمل

• دورة ق�سيرة للتدريب على �لمهار�ت 
• تعاقد �لمجتمعات �لمحلية

• �لحماية �لجتماعية

�ل�سغيرة  �لمن�ساآت  وتنمية  �لخا�ض  للح�ساب  �لعمل  ��ستد�مة  بناء 

و�ل�سغيرة جدً�

• �لو�سول �إلى �لتمويل و�لمحافظة على �لأ�سول �لمالية 
• خدمات تطوير �لأعمال

• تطوير مهار�ت �لتعاونيات و�أ�سحاب �لم�ساريع
• تنمية روح �لمبادرة �لن�سائية

تعزيز �لنتعا�ض �لقت�سادي �لفردي و�لجماعي

• �إ�سر�ك �لم�ستثمرين �لجدد و�لمن�ساآت متعددة �لجن�سيات
• خدمات �لتوظيف �لعامة في حالت �لطو�رئ

• �لتدريب �لمهني/�لتدريب على �لمهار�ت
• �لتنمية �لقت�سادية �لمحلية و�لنتعا�ض �لقت�سادي �لمحلي
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هدف بناء �لدولة، مجموعة �ل�سبعة ز�ئد +g7: اتفاق جديد حول االنخراط في الدول اله�شة )2011(.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ ،)2009 ،تما�سيًا مع �لأمم �لمتحدة: �سيا�سة �لأمم �لمتحدة لخلق فر�ض عمل ما بعد �لنز�ع، وتوليد �لدخل و�إعادة �لإدماج )جنيف

public/---ed_emp/-- -emp_ent / --- ifp_crisis / وثائق / ن�سر / wcms_117576.pdf ]�لزيارة 11 �أيلول/�سبتمبر 2016.

 على �سبيل �لمثال، توّقف تقديم �لخدمات وتحويالت �لدخل، و�لحد من خدمات وجودة �لبنية �لتحتية، ونق�ض �لمو�رد �لب�سرية.

بروجر�سيو: �لمر�أة في �لدول �له�سة: لماذ� يجب �لإ�سغاء �لى �سوت �لمر�أة )لندن، 2014(.

)19

)20

)21
)22

اأعلى،  من  للعمل  دخول  نقاط  بمثابة  هي  اأ�شفل  من  التدخالت  هذه 

و�ل�سركاء  �لوطنية  �لفاعلة  �لجهات  مع  �لكامل  بالتعاون  �لترويج  �أي 

 و�عتمادً� 
19

�لدوليين، لبرنامج �لعمل �لالئق على م�ستوى �ل�سيا�سات. 

على �ل�سياق، يمكن �أن ت�سمل �لتدخالت �سيا�سات  وطنية و/�أو قطاعية 

للعمالة من �أجل �لنتعا�ض و�لتنمية، و��ستر�تيجيات و�سيا�سات لتنمية 

�لقطاع �لخا�ض وتد�بير لتطوير �لتدريب �لمهني و�لمهار�ت. 

في �ل�سنو�ت �لأخيرة، تم �إيالء مزيد من �لهتمام ل�ستحد�ث خطط 

��ستر�تيجيات  في  �لالئق  �لعمل  ودمج  �لكارثة  وقوع  قبل  �لنتعا�ض 

وقد  و�لدولية.  �لوطنية  �لمجتمعية  �لمعونة  و�سيا�سات  �لإعمار  �إعادة 

�سياق  في  �لمهنيتين  و�ل�سحة  �ل�سالمة  بتد�بير  �لهتمام  ذلك  �سمل 

توليد فر�ض �لعمل، ف�ساًل عن تعزيز �لحو�ر �لجتماعي ومعايير �لعمل 

ر�سد  �أجل  من  قدر�تها  لبناء  �لعمالة  �إد�رة  مكاتب  مع  و�لمبادر�ت 

ظروف �لعمل.  

من  للكو�رث  �لمعر�سة  �لدول  في  للدول  �لرئي�سية  �لتدخالت  وت�سمل 

ناحية ��ستر�تيجيات �لتخفيف و�ل�سمود �لتخطيط ل�ستمر�رية م�ساريع 

�لأعمال في �لمن�ساآت �ل�سغيرة و�لمتو�سطة، ون�سر �لآليات �لتي تمكن 

لها  و�لتح�سير  �لكو�رث  �إد�رة  من  �لمجتمع  في  �لم�سلحة  �أ�سحاب 

و�ل�ستجابة لها ب�سكل فعال. ففي �لدول و�لمناطق �لتي ت�سهد �لتوتر�ت 

��ستخد�م  على  �لت�سجيع  يتم  �لمتز�يدة،  �لعنف  وحالت  و�لنز�عات 

�أدو�ت متعددة �لأوجه و�آليات وقائية )�لطار 3(.  

�أخيرً�، وفي غياب �أو �نهيار �آليات �لحماية �لجتماعية، وهو �أمر �سائع 

�أن تركز  �أي�سًا  �أو�ساعًا ه�سة، يمكن للتدخالت  في �لدول �لتي تو�جه 

 وت�سمل 
20

على تب�سيط وتوفير �لحماية �لجتماعية و�ل�سمان �لجتماعي. 

�لجتماعية،  �لم�ساعدة  �لح�سر  ل  �لمثال  �سبيل  �لتدخالت على  هذ� 

�لطو�رئ  وبر�مج  �لعمالة،  وبر�مج  و�لغذ�ئية،  �لنقدية  و�لتحويالت 

�لموؤقتة �لخا�سة، و�سبكات �لأمان.  

بال�سافة �إلى ذلك، ومن ناحية ��ستحد�ث �ل�سيا�سات، يوجد وعي �أكبر 

باأن �لغالبية �لعظمى من �ل�سكان �لذين  يعي�سون في ظروف فقر غير 

مقبولة هم �لن�ساء. فالبيئة �له�سة تعزز عدم �لم�ساو�ة بين �لجن�سين 

�له�سة  �لأماكن  في  �لتهمي�ض  محّركات  تتفاقم  �أوًل،  مختلفة.  بطرق 

وحيث  �أ�ساًل،  �سحيحة  �لطبيعية  و�لمو�رد  �لأ�سا�سية  �لخدمات  حيث 

معر�سة  �له�سة  �لدول  في  �لمر�أة  ثانيًا،  ب�سدة.  مقّيد  �إليها  �لو�سول 

ب�سفة خا�سة للتمييز بين �لجن�سين. وفي غياب �لموؤ�س�سات �لفاعلة، 

تجاهل  يتم  ما  وغالبًا  �لأولويات،  �سّلم  خارج  �لمر�أة  حقوق  تبقى 

�لتنمية �لوطنية. وعالوة على ذلك، �لمخاطر  �حتياجاتها في بر�مج 

�لأمنية، بما فيها �لعنف �لقائم على نوع �لجن�ض، تجعل م�ساركة معظم 

�لن�ساء ب�سكل فعال في هذه �لمو�قع �لجتماعية و�لثقافية �أمرً� �سعبًا 

جدً�. و�أخيرً�، تتفاقم �لتحديات �لأخرى ب�سبب عدم ��ستعد�د �لحكومة 

على  �لمر�أة  لت�سجيع  و�لت�سريعية  �ل�سيا�سية  �لم�ستويات  على  للعمل 
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�لم�ساركة �لفعالة. 

الإطار 3 اأدوات منظمة العمل الدولية للوقاية والتخفيف من التوترات في القطاع الخا�س في الدول اله�سة

• تعبئة �ل�سركاء �لجتماعيين في �لمحافل �لوطنية
�لمن�ساآت في �سلوكها وت�سجيع �ل�ستثمار �لأخالقي لدى  �أخرى )مو�سوعة ومو�فق عليها محليًا( لر�ساد  و�أطر  لل�سلوك  •  و�سع مدونات 

جميع �ل�سركات

• و�سع مبادئ توجيهية لم�ساعدة �ل�سركات على �لتنّقل عبر �لبيئات �لمحلية، بما في ذلك �أ�سحاب �لم�سلحة و�لخ�سوم في �ل�سر�ع
• و�سع �أدو�ت لتحليل �لمخاطر و�لآثار لكل من �ل�سركات �لمحلية و�لأجنبية

•  تنظيم تدريب لأ�سحاب �لم�ساريع )من خالل برنامج c-bed �لتدريبي مثاًل( من �ل�سباب، جنبًا �إلى جنب مع بر�مج �لت�سالت �لمتعددة 
�لو�سائط و�لتي ت�ستهدف �ل�سباب �لذين ي�سعب �لو�سول �إليهم

• حمالت ترويجية لت�سجيع �لت�سامح بين جميع �لأعر�ق و�لأديان و�لجماعات �لأخرى
• ��ستحد�ث �أدو�ت في �أماكن �لعمل من �أجل �لم�ساعدة في تخفيف حدة �لتوتر وتعزيز �لتفاهم في مكان �لعمل

• �إعد�د دليل لل�سركات للم�ساعدة في مكافحة �لتمييز في �لتوظيف و�ل�ستخد�م
• و�سع �أدو�ت لم�ساعدة �ل�سركات ب�ساأن �لوعي �لأمني   وتوفير �ل�سالمة للعمال في مكان �لعمل 

•  �إن�ساء تحالفات على م�ستوى �لقيادة لتعزيز �ل�ستقر�ر و�لوظائف و�ل�سالم وتوعية م�ساريع �لأعمال على ح�سا�سيات �ل�سر�عات، وتعزيز 
�لحلول �لعملية و�لم�ستد�مة

• و�سع �أدو�ت لتعزيز �لتنّوع في مكان �لعمل )بما في ذلك �لتنوع �لعرقي( 
• تعزيز �لحتر�م في مكان �لعمل بين �لأعر�ق )مدونات �لممار�سات و�لمبادئ �لتوجيهية(
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منذ �لعام 2004، نفذت منظمة �لعمل �لدولية �أكثر من 160 م�سروعا 

�لتقني   �لتعاون  ميز�نية  خارج  من  نفقاتها  وز�دت  �له�سة،  �لدول  في 

بحو�لي ع�سرة �أ�سعاف. في �لعام 2013، تم تخ�سي�ض �لجزء �لأكبر 

من �لأمو�ل �لمتعلقة بحالت �له�سا�سة لمنطقة �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ. 

�أن �لتز�م منظمة �لعمل �لدولية  �لعمل في �لدول  �إلى  وت�سير �لدلئل 

�له�سة �سي�ستمر بالتطور.

الطار 4 ا�ستجابة منظمة العمل الدولية في الدول اله�سة

�لمدمرة  �لزلزل  �سل�سلة  ت�سّببت   .2015 العام  في  نيبال  زلزال 

�لتي �سربت نيبال في ربيع �لعام 2015 بتدمير حياة �لماليين من 

ورجال  ن�ساء  من  �سخ�ض  �آلف  �سبعة  من  �أكثر  مات  فقد  �لنا�ض. 

�أكثر من  �ألفًا بجروح، ونزح  و�أ�سيب حو�لي خم�سة ع�سر  و�أطفال، 

�لدولية  �لعمل  منظمة  �سّكلت  �لكارثة،  تلك  بعد  �سخ�ض.  مليوَني 

جهود  ودعم  �لأحد�ث  ر�سد  �أجل  من  للزلز�ل  �ل�ستجابة  فريق 

بالتن�سيق  �لدولية،  �لعمل  رّكزت تدخالت منظمة  �ل�ستجابة. وقد 

مع حكومة نيبال ومنظمات �لعمال و�أ�سحاب �لعمل، على �إعادة بناء 

�لبنية �لتحتية، ف�ساًل عن توفير دخل �آمن لالأ�سر �لفقيرة من خالل 

فر�ض �لعمل �لتي �أوجدتها جهود �إعادة �لإعمار. وكان م�سروع �سيانة 

�لطرق �لقائم على �لعمالة، حيث وظفت منظمة �لعمل �لدولية فريقًا 

من �ستين مهند�سًا، �سمن جهود �إعادة �لإعمار في �أعقاب �لزلز�ل 

�إن�ساء وظائف موؤقتة من خالل  �لبنك �لدولي(. وتم  )بتمويل من 

�إز�لة �لأنقا�ض و�إز�لة �لنهيار�ت �لأر�سية على �لطرق �لريفية من 

�أجل ��ستعادة �لمجتمعات �لريفية ل�سبل �لنفاذ.

�لإ�سر�ئيلية  �لع�سكرية  �لعملية  �أدت   .2014 العام  في  غزة  اأزمة 

خالل �لنز�ع في غزة في �سيف 2014 �إلى فقد�ن عدد �سخم من 

�لوظائف في �لقطاع �لخا�ض �لفل�سطيني، وز�دت معدلت �لبطالة 

�لو�قع،  �أر�ض  على  لالحتياجات  و��ستجابة  حرج.  ب�سكل  و�لفقر 

�أطلقت منظمة �لعمل �لدولية برنامجًا لال�ستجابة للحالت �لطارئة 

في غزة من خالل تمويل �أولي بقيمة 1.3 مليون دولر. و�سع �لبرنامج 

من �سمن �سّلم �أولوياته �سبل ك�سب �لرزق، و�لعمالة �لطارئة، وتنمية 

�لمهار�ت، وتعزيز �لمعرفة و�لقدر�ت بين �لهيئات �لمكّونة �لثالثية 

لتعزيز نهج �لعمل �لالئق لال�ستجابة لالأزمات و�لنتعا�ض منها. تّم 

دعم �ل�سيادين، ومربيات �لأغنام، و�لخريجين من �ل�سباب، بما في 

ذلك �لمهند�سات �لمعماريات، من خالل �لتدريب و�لتعّلم و�لعمالة 

هذه  من  بالعاقة  م�سابون  �أ�سخا�ض  �أي�سًا  و��ستفاد  �لمدعومة. 

�لمبادر�ت. و�سملت �لتد�بير ذ�ت �ل�سلة در��سة حول �أ�سكال �لعمل 

غير �لمقبولة في قطاع �لبناء في غزة.

�ل�سيا�سي،  �ل�ستقر�ر  عدم  على  ردً�  ال�سرقية.  لتيمور  الدعم 

�إجر�ء�ت  خالل  من  �ل�سرقية  تيمور  �لدولية  �لعمل  منظمة  دعمت 

ت�سمل �ل�ستثمار�ت كثيفة �لعمالة �لمرتبطة بتطوير �لبنية �لتحتية 

وخلق فر�ض �لعمل، و�لحد من �لفقر وتحقيق �لتنمية �لقت�سادية 

برنامج  خلق   ،2012 �آذ�ر/مار�ض  ومنذ  �لمحلية.  و�لجتماعية 

»�لطرق من �أجل �لتنمية« �لخا�ض بمنظمة �لعمل �لدولية في تيمور 

�ل�سرقية، و�لذي يطبق بر�مج �ل�ستثمار كثيفة �لعمالة، 330 �ألف يوم 

عمل �سمن وظائف مبا�سرة ق�سيرة �لمدى. وقد �أدى ذلك �إلى �سّخ 

تحويالت نقدية بقيمة مليوني دولر تقريبًا في �لقت�ساد �لمحلي. 

ب�سرعة  لبنان  تعافى  لقد  لبنان.  في  ال�سوريين  الالجئين  اأزمة 

�ل�سيا�سي  �لنز�ع وعدم �ل�ستقر�ر  2006. وب�سبب  �لعام  من حرب 

�سوري،  مليون لجئ  من   �أكثر  تدفق  �إلى  بالإ�سافة  �لمنطقة،  في 

ما يمثل حو�لي 25 في �لمائة من �سكان لبنان، يو�جه �لبلد �ليوم 

�أزمة �إن�سانية. كما يو��سل لبنان ��ست�سافة عدد كبير من �لالجئين 

�لفل�سطينيين. وقد �أّدت �لمر�وحة �ل�سيا�سية �لم�ستمرة �لى تاأخير 

تنفيذ �لإ�سالحات، و�أعاقت ب�سكل كبير �لتح�سينات �لتي يجب �أن 
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تطال نظام حوكمة �لعمل. كما �أن لبنان ل يز�ل يعاني من ��سطر�بات 

طائفية و�سيا�سية تفاقمت من جّر�ء �لأزمة �ل�سورية. وللرد على تاأثير 

�لأزمة �ل�سورية على لبنان، نفذت منظمة �لعمل �لدولية مجموعة 

من �لتدخالت �لتي تركز على تح�سين �لحو�ر و�لقدرة على �لتنمية 

�لقت�سادية �لمحلية. ومن �ساأن ذلك �أن يعود بالمنفعة على كل من 

وظروف  �لعمل،  فر�ض  تح�سين  خالل  من  و�للبنانيين  �ل�سوريين 

و�لمعرفة  و�لمهار�ت  �لم�سيفة؛  و�لمجتمعات  �لالجئين  �لعمال 

�ل�سالم؛  وبناء  �لأطفال؛  عمالة  على  و�لق�ساء  �لتوظيف؛  وقابلية 

و�إنعا�ض �سبل ك�سب �لعي�ض و�لقت�ساد.

الفيليبين المت�سررة من الع�سار. تعتبر �لفيليبين �لتي تتعر�ض 

�إلى ما متو�سطه ع�سرين �إع�سارً� �سنويًا، ثالث �أكبر دولة معر�سة 

للكو�رث في �لعالم. في ت�سرين �لثاني/نوفمبر من �لعام 2013، دّمر 

�إع�سار حيان )يولند�( جزءً� كبيرً� من و�سط �لفيليبين. و�أ�ساب 

�لع�سار ت�سع مناطق، و44 مقاطعة و600 بلدية، وتقع 171 بلدية 

منها على بعد 50 كم من جانبي م�سار �لإع�سار. وكان �لأثر على 

�لمجتمعات �سخمًا، حيث مات كثيرون، وطال دمار و��سع �لنطاق 

�لقطاعات �لجتماعية و�لحكومية و�لبنية �لتحتية للقطاع �لخا�ض. 

�لرئي�سية  �لدولية  �لوكالت  بين  من  �لدولية  �لعمل  منظمة  وكانت 

�لتي عملت في �لفيليبين، حيث �ساعدت في جهود �لإغاثة �لطارئة، 

و�سمل  �لمت�سررين على تطوير مهار�ت جديدة.  �لعمال  و�ساعدت 

�لم�سروع �لمتكامل لعادة �إنعا�ض �سبل ك�سب �لرزق في �لمجتمعات 

�لتي ت�سررت من �إع�سار »حيان«، و�لممّول من �لمملكة �لمتحدة، 

7468 عاماًل، وقد تجاوز هذ� �لم�سروع هدفه بن�سبة 11 في �لمائة. 
و�سملت �لتدخالت �لأربعة توفير �لحماية �لجتماعية للعمال؛ وبناء 

وتطوير  �لمحلية؛  �لمو�رد  خالل  من  �لجتماعية  �لتحتية  �لبنية 

وبلغت  �لمجتمع.  �سمن  �لموجودة  �لمن�ساآت  وتنمية  �لمهار�ت؛ 

�لميز�نية �لإجمالية لهذ� �لم�سروع  ثالثة ماليين دولر. 

التو�سيات

مع تز�يد عدد �لفقر�ء و�ل�سعفاء �لذين يعي�سون في دول ُتعتبر »ه�سة«، 

ت�سطدم �لجهات �لفاعلة و�لوكالت �لمعنية بالتنمية ب�سعوبات كبيرة 

من  بّد  ول  �له�سة.  للمناطق  �لفعالة  �لبر�مجية  �لم�ساعدة  تقديم  في 

�عتماد ُنهج �أكثر �بتكارً� لتحديد �لطرق �لتي يمكن من خاللها ��ستيعاب 

�لحوكمة  حيث  مناطق  في  فعال  ب�سكل  �لبر�مجية  �لتقنية  �لم�ساعدة 

�سعيفة، وحيث �لتوتر في �رتفاع �أو حيث ي�سود �سر�ع فعلي. 

وفيما �ل�ستقر�ر في �لعديد من �لدول معّر�ض للخطر ب�سبب �لنز�عات 

�لبيئية،  و�لتهديد�ت  �ل�سدمات  �لمتكررة، ف�ساًل عن  �لعنف  وحالت 

نحو  تدفع  �لتي  �لأ�سا�سية  لالأ�سباب  تت�سّدى  �أن  �له�سة  �لدول  على 

�له�سا�سة.

وفي حين �أن ل وجود لو�سفة و�حدة منا�سبة لجميع �لدول �له�سة، ولأن 

لله�سا�سة  �لت�سّدي  �لدول  �لخا�سة، على هذه  كل حالة لديها �سماتها 

بطريقة �شاملة. وال�شرط االأ�شا�شي الأي ا�شتجابة فّعالة هو بناء نظام 

حوكمة قوي قادر على �لتعامل مع �ل�سدمات �لخارجية مع �لتخفيف 

من �لم�سّببات �لد�خلية لله�سا�سة.  

لتعزيز  �له�ّسة  �لحالت  في  �لر�سيد  �لحكم  �أدو�ت  ��ستخد�م  يمكن 

مو�تية  بيئة  خلق  في  ي�ساعد  مما  �لقت�سادي،  و�لأد�ء  �لتعاون 

هذ�  وفي  �لالئق.  �لعمل  تحقيق  ذلك  في  بما  �لبالد،  في  لال�ستقر�ر 

�ل�سدد، �لركائز �لأربع �لتي تكّون �لعمل �لالئق هي عنا�سر �أ�سا�سية 

لها:  و�ل�ستجابة  وتخفيفها  �له�سا�سة  ت�سّبب  �لتي  �لعو�مل  من  للوقاية 

)�أ( خلق فر�ض عمل لئقة. )ب( تعزيز �لثالثية و�لحو�ر �لجتماعي. 

)ج( و�سع �لمعايير و�لمبادئ و�لحقوق �لأ�سا�سية في �لعمل وتعزيزها؛ 

و)د( تعزيز تغطية وفعالية �لحماية �لجتماعية.

من  �أ�سا�سيًا   
ً
جزء�أ و�لرجال  للن�ساء  �لالئق  �لعمل  فر�ض  خلق  يعتبر 

تحقيق �ل�سالم و�ل�ستقر�ر في �لبيئات �له�سة. كما �أن �لجهود �سرورية 

�سبل  و��ستد�مة  حماية  وبالتالي  �لأزمات،  وتفاقم  �لت�سعيد  لتجّنب 

�لعي�ض على حد �سو�ء، وتوفير �لتدخل �لإن�ساني �لالزم. ت�سكل �لحماية 

�لدول  وعلى  �لوطنية.  �لحوكمة  �أدو�ت  من  هامًا  عن�سرً�  �لجتماعية 

�له�سة، وبالتو�زي مع تطوير نظام قوي للحماية �لجتماعية، �أن تعمل 

�أجل  من  �لجتماعية،  للحماية  فعالة  �أر�سيات  وتنفيذ  ت�سميم  على 

يعملون  �لذين  لجميع  �لم�سمون  �لأ�سا�سي  �لجتماعي  �ل�سمان  توفير 

خارج �إطار �لعمالة �لنظامية و�لمعّر�سين �أكثر من غيرهم في حالت 

�له�سا�سة. 

�أعر��ض  تخفيف  في  حيوٌي  �أمٌر  �لجتماعي  �لحو�ر  فاإن  وبالمثل، 

ل�سمان  ممكن  جهد  كل  بذل  �له�سة  �لدول  على  وينبغي  �له�سا�سة. 

وتنفيذ  �لمتناغمة  و�لتنمية  �لمنا�سبة،  �لعمل  �سوق  �حتياجات  تحديد 

�ل�سيا�سات وتعزيز �لموؤ�س�سات في مجال �لعمالة. في هذ� �ل�سياق، ل بد 

من مو��سلة �إن�ساء وتطوير �آليات �لحو�ر �لجتماعي �لد�ئمة، وتدريب 

بين  �لم�ساو�ة  تعزيز  و�سمان  �لجتماعيين،  �ل�سركاء  ممثلي  ودعم 

و�لحقوق  �لمبادئ  وتعزيز  دعم  فاإن  ذلك،  �إلى  وبالإ�سافة  �لجن�سين. 

�لأ�سا�سية في �لعمل �أمر محوري كونه حاجزً� �سد �لإق�ساء و�لهيمنة 

و�نعد�م �لعد�لة �لجتماعية. ويجب �تخاذ �إجر�ء�ت ب�ساأنها من �أعلى 

ناحية  لها من  و�لترويج  معالجتها  وينبغي  �ل�سيا�سات  تغيير  من حيث 

ت�سميم وتنفيذ �لتدخالت من �أ�سفل.

تتحمل �لدول �لتي تعاني من �له�سا�سة م�سوؤولية تح�سين �أو�ساع �لن�ساء 

�لمناخي  و�لتغير  �لنز�ع  من  غيرهن  من  �أكثر  للت�سّرر  �لمعّر�سات 

�لعمل  �لدولية  �لفاعلة  و�لجهات  �لحكومات  على  ويتعين  و�لعنف. 

بين  �لتمييز  لمعالم  للت�سدي  باإ�سالحات وطنية  �لقيام  �أجل  معًا من 

على  وعالوة  �سو�ء.  حد  على  ور�ءها  �لكامنة  و�لأ�سباب  �لجن�سين 

ذلك، يجب ��ستخد�م قر�ر مجل�ض �لأمن �لتابع لالأمم �لمتحدة 1325 

)2000( للتاأثير ب�سكل �أكبر في �لدول �له�سة خ�سو�سًا ب�ساأن �لمر�أة 
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يتحّمل �لموؤلفون وحدهم م�سوؤولية �أي �آر�ء مطروحة. ل ي�سكل هذ� �لإ�سد�ر تاأييًد� لأي ر�أي من �لآر�ء �لمطروحة �أو �لمنتجات �أو �لعمليات �أو 

�لإ�سار�ت �لجغر�فية من جانب منظمة �لعمل �لدولية.

.2016 �لدولية  �لعمل  لمنظمة  محفوظة  و�لن�سر  �لتاأليف  © حقوق 

مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للدول العربية

مركز �أري�سكو، �سارع ج�ستنيان، �لقنطاري

�ض.ب.: 4088-11، ريا�ض �ل�سلح، 

2150-1107 بيروت، لبنان
هاتف: 9611752400+   فاك�ض: 9611752405+ 

beirut@ilo.org :لبريد �لإلكتروني�

www.ilo.org/beirut

مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي لآ�سيا والمحيط الهادئ

مبنى �لأمم �لمّتحدة 

جاّدة ر�جد�منيم نوك

بانكوك 10200، تايلند�

هاتف: 6622881234+   فاك�ض: 66228801735+ 

BANGKOK@ilo.org :لبريد �لإلكتروني�

www.ilo.org/asia

باعتبارها عن�سرً� هامًا ل�سيانة وتعزيز �ل�سلم و�لأمن بطريقة فعالة.

بد  �لمناخي، ل  للتغير  ب�سكل خا�ض  �لمعر�سة  �له�سة  للدول  وبالن�سبة 

�لدولية  �لتنموية  �لخطط  جميع  على  �لبيئية  �لعتبار�ت  �إدخال  من 

و�لوطنية و�لمحلية. وب�سكل عام، يجب على جميع �سيا�سات وبر�مج بناء 

ال�شالم واالإنتعا�ش المبكر اأن تنظر في تاأثير تغير المناخ على الن�شاء 

و�لمجتمعات  �لدول  قدر�ت  تعزيز  على  و�لعمل  �ل�سعفاء،  و�لرجال 

�لمحلية للتعامل معها من �أجل حماية �سبل ك�سب �لعي�ض. 

�أن  �إلى  �لم�ستفادة  �لدرو�ض  ت�سير  �لبرنامجية،  �لنظر  وجهة  من 

�لتدخالت في �لدول �له�سة تحتاج �إلى �عتماد نهج تقدمية ت�سم )�أ( 

تد�بير لتقييم �لمخاطر و�ل�ستجابة لها؛ )ب( خططًا لال�ستد�مة تبد�أ 

من مرحلة �لت�سميم؛ )ج( �سيا�سات �أمنية و�سيا�سات لإد�رة �لمخاطر؛ 

و)د( ميز�نيات مرنة. �أجرت منظمة �لعمل �لدولية �سل�سلة من عمليات 

و�قترحت عددً�  �له�سا�سة  تعاني من  �لتي  �لدول  �لتدخالت في  تقييم 

من �لممار�سات �لجيدة )�لطار 5(.

 الإطار 5 تدخالت اأكثر فعالية في الدول اله�سة في منطقة اآ�سيا والمحيط الهادئ: تو�سيات لمنظمات التنمية، بما في ذلك 

منظمة العمل الدولية

م�ستوى ال�سيا�سات وبناء القدرات

• �إنتاج بيانات محدثة و�إجر�ء بحوث حول �لعمل، و�لعمالة، و�لق�سايا �لقطاعية، و�لحماية �لجتماعية.
• �لمطالبة بدور �أهم للعمالة، و�لحماية �لجتماعية، و��ستعادة �سبل ك�سب �لعي�ض على م�ستوى �ل�سيا�سات �لعامة، و�سمان حقوق �لإن�سان 

وحقوق �لعمال. 

• �لدعوة �إلى �ل�ستفادة من �لقدر�ت �لقائمة و�لنهج �ل�ساملة.
• و�سع ��ستر�تيجية �ساملة لمنظمة �لعمل �لدولية تكون ح�سا�سة لعنا�سر �له�سا�سة �لمحتملة.

• فهم طريقة �سمان �لتدخالت �لم�ستد�مة في �ل�سياقات �له�سة.
• �ل�ستمر�ر ببناء �لقدر�ت وتو�سيع نطاقها ودعم �لمو�رد  من �أجل م�ساعدة �لمجتمعات �لمحلية.

•  النظر في ا�شتمرار اأو اإعادة االنخراط في الدول المت�شررة من النزاع ل�شمان وجود منظمة العمل الدولية على اأر�ش الواقع.
•  ��ستخد�م �لميزة �لتفا�سلية لمنظمة �لعمل �لدولية من خالل �سبكاتها �لعالمية �لخا�سة بمنظمات �لعمال و�أ�سحاب �لعمل.

الم�ستوى البرنامجي 

)IASCs( و�لمجموعات  �لوكالت  بين  ما  �لد�ئمة  �للجان  في  و�لم�ساركة  �له�سة،  �لدول  في  �لن�سط  �لدولي  �لمجتمع  مع  •  �لتن�سيق 
�لمو��سيعية.

• �لم�ساركة في ند�ء�ت �لأمم �لمتحدة و�ل�ستعر��سات �لعامة لالحتياجات �لإن�سانية.
•  �إطالع �لحكومات على �لنهج �لمجتمعية لنتعا�ض �سبل ك�سب �لرزق بعد �لكو�رث من �أجل تعزيز �ل�ستجابة �ل�سريعة عند وقوع �لكو�رث.

•  �ل�ستثمار في قدرة منظمة �لعمل �لدولية لال�ستجابة لحالت �لأزمة منذ �لبد�ية، بما في ذلك �ل�ستخد�م �لفعال لتمويل �لأولي.
• �لإقر�ر بحاجة �إظهار نتائج �لتدخل و�لآثار ب�سكل �أكبر.

• تو�سيع نطاق تدخالت منظمة �لعمل �لدولية وزيادة تو�جدها. 
منظمة �لعمل �لدولية: �لعمل �لالئق في حالت �له�سا�سة و�لنز�عات و�لكو�رث: �لدليل، مرجع �سابق.


