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يف ظل إســمرارغياب اإلســتقرار الســيايس يف الدول العربية
عــى نطــاق واســع يف خــالل الفــرتة ّ ،2015-2014
ركــز معــل

منمظــة العمــل الدوليــة عــى تعزيــز العدالــة اإلجماعيــة مــن
خــالل فــرص العمــل الالئــق ،وذلــك مــن خــالل تجشيــع املشــاريع
املســتدامة ،وزيــادة اإلنتاجيــة والمنــو القــامئ عــى اإلنصــاف.
لقــد فامقــت أزمــة الالجئــن الســورية الضغــوط عــى البــى
التحتيــة وأســواق العمــل املجهــدة أصــ ً
ال ،فميــا واجهــت دول
أخــرى التداعيــات اإلنســانية واإلقتصاديــة للــزاع اجلــاري .وقد
أفــى تراجــع أســعار النفــط إىل إحنســار مســاحة اإلنفاق من
املاليــة العامــة يف عــدد مــن الــدول املنتجــة للنفــط ،مبــا فهيــا دول
جملــس التعــاون اخللــي .مــن هنــا ّ
ركــزت إســتجابة منمظــة
العمــل الدوليــة هلــذه التحديــات عــى التدخــالت املتاكملــة .ويف
هــذا الســياق ،شـ ّ
ـلت الفعاليــات اإلقلمييــة واألقالمييــة لتبــادل
املعــارف عنــرًا أساســيًا يف إســرتاتيجيهتا الراميــة إىل
حتقيــق األولويــات الرئيســية يف املنطقــة ويف إطــار التعــاون
بــن دول اجلنــوب والتعــاون الثــاليث.

ربــا جــرادات ،مديــر عــام مســاعد لملديــر العــام ملنمظــة العمــل الدوليــة
واملديــر اإلقلــيمي للــدول العربيــة
مقابلة مع جملة فنتشور ماغازين Venture Magazine
 ٢٤اكنون الثاين/يناير ٢٠١٦

ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺸــﺒﺎب وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ
املنطقــة العربيــة مدعــوة إىل اإلســتجابة ألزمــة البطالــة
احلــادة ألن الفشــل يف توفــر فــرص العمــل الالئــق هــو
هتديــد قــوي الســتقرار جممعاتنــا .نعــم ،إهنــا أزمــة
عامليــة ،لكهنــا أكــر جتليــًا يف بلدانــم ،وخباصــة يف
صفــوف الشــباب.
املديــر العــام ملنمظــة العمــل الدوليــة ،غــاي رايــدر ،يف إفتتــاح الــدورة
الثانيــة واألربعــن ملؤمتــر العمــل العــريب،
 ١٩نيسان/أبريل ٢٠١٥
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مي ّثــل الشــباب نســبة ال ُيســهتان هبــا مــن الســاكن يف
الــدول العربيــة  -ومه تواقــون إىل أداء دور ناشــط يف رمس
مــالحم مســتقبلهم ومســتقبل أوطاهنــم .وبالــرمغ مــن إرتقــاء
الرجــال والنســاء يف املنطقــة مبؤهالهتــم التعلمييــة ،ميكــن
التحــدي يف تعظــم املالءمــة بــن مهــارات اخلرجيــن الشــباب
واملهــارات املطلوبــة يف ســوق العمــل.
ً
وإدرااك للتحديــات املاثلــة أمــام النســاء من مجيــع األمعار يف
أســواق العمــل يف منطقــة الــرشق األوســط ومشــال أفريقيــا،
قامــت منمظــة العمــل الدوليــة بهنايــة العــام  ٢٠١٥بإعــداد تقرير
جديــد بعنــوان »املــرأة يف قطــاع األمعــال واإلدارة :اكتســاب
الــزمخ يف منطقــة الــرشق األوســط ومشــال أفريقيــا«.
وهيــدف التقريــر إىل إغنــاء النقاشــات احلاصلــة يف املنطقــة
عــن املــرأة واألمعــال وحتفــز الفاعلــن يف عــامل العمــل عــى
مواصلــة العمــل للحصــول عــى املســاواة.
يف األرض الفلســطينية احملتلــة ،وبالرشاكــة مــع جامعــة
غــزة اإلســالمية ،قامــت منمظــة العمــل الدوليــة برفــد التملــذة
الصناعيــة وبتحديــث وحتســن املنــاجه وتمنيــة املهــارات يف
املجــاالت الفنيــة وإدارة األمعــال ملصلحــة الشــباب والشــابات،
مبــا فهيــم ذوي اإلعاقــات .وقــد مت تدريــب حنــو  ٥٠مربية أغنام
عــى إدارة مــزارع األغنــام مثــل املهــارات واملعرفــة املاليــة
ومعرفــة األســواق ،والتعاونيــات وتكويــن مجموعــات األمعــال.

اﻟﻤﻬﺎرات وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺼﻴﺎدي اﻷﺳﻤﺎك ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
يشــارك  ٣٠شــابًا عاطــ ً
ال عــن العمــل ينمــون إىل عائــالت عاملــة يف
قطــاع صيــد األمســاك يف قطــاع غــزة يف األرض الفلســطينية احملتلــة
يف تمنيــة مهاراهتــم الفنيــة وحتســن فــرص معلهــم املســتقبلية مــن خــالل
ورشــة تدريبيــة باملامرســة مصممــة لرفــد قطــاع صيــد األمســاك احليــوي
يف قطــاع غــزة .وقــد إســتمكلوا مؤخــرًا املرحل َتــن األول َيــن للخطــة الــي
ّ
تشــل جــزءًا ال يتجــزأ مــن برنــاجم بنــاء القــدرات وتمنيــة املهــارات

وحتســن قابليــة اإلســتخدام الــذي يــم تنفيــذه بالرشاكــة مــع نقابــة
صيــادي األمســاك يف قطــاع غــزة .ويعمــل الرنــاجم عــى التخفيــف
مــن الفقــر وإعــادة إحيــاء ســبل معيشــة الصياديــن األكــر هشاشــة يف
قطــاع غــزة ،مــن خــالل إســهتداف صيــادي األمســاك وأحصــاب قــوارب
الصيــد األكــر تأثــرًا بالــزاع يف غــزة يف صيف  .٢٠١٤ويــريم الرناجم
إىل صــون قطــاع الصيــد التارخيــي يف غــزة وإىل توفــر فــرص العمــل
الــي حيتــاج إلهيــا الشــباب بشــل مــاس.

يتلــى املشــاركون يف التدريــب تدريبــًا معليــًا يف جمــال إصــالح
وصيانــة حمــراكت قــوارب الصيــد واحملــراكت الكهربائيــة .قــال حســام
العبــي تعليقــًا عــى املهــارات الــي اكتســها حديثــًا إهنــا مفيــدة جــدًا
بالنســبة إليــه يف العمــل:

ميكنــي اآلن توفــر بعــض
املــال والوقــت .يف حــال تعطــل احملــرك وأنــا يف عــرض البحــر،
ال أحتــاج إىل قطــره إىل املينــاء ،بــل ميكنــي اآلن ّ
فكــه بنفــي
وإصالحــه وصيانتــه عــى حنــو منتظــم.
وقــد رشعــت  ٣٠رجــال اآلن يف مرحلــة أخــرى مــن املخطــط :ثالثــة أهشر،
وفــرتة التدريــب املدفوعــة عــى رأس العمــل .خــالل هــذه املرحلــة ،ســيم
تطبيــق املتدربــن املهــارات الــي اكتســبوها حديثــا عــن طريــق إصــالح
الســفن مــن أحصــاب  ٢٠قــارب الذيــن تــررت خــالل أحــداث عــام
 .٢٠١٤وســيقوم الرنــاجم أيضــا تدريــب  ١٠٠الصياديــن غــزة عــى تدابــر
الســالمة والصحــة املهنيــة ومناولــة األمســاك آمنــة القــوارب.
لقــد بــارش املتدربــون املرحلــة الثانيــة مــن اخلطــة :تدريــب باملامرســة
مدفــوع األجــر لثالثــة أهشــر .ويف خــالل هــذه املرحلــة ،ســيطبق
املتدربــون مهاراهتــم اجلديــدة مــن خــالل إصــالح  ٢٠قاربــًا تــرروا
أثنــاء أحــداث العــام  .٢٠١٤مكــا تمشــل اخلطــة تدريــب  ١٠٠صيــاد مســك
عــى إجــراءات الســالمة والصحــة املهنيتــن وممارســة الصيــد بشــل
آمــن.

اﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ

ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻀﻮء:

اﻷردن

ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺎ ،ﻗﺼﺘﻬﻢ  :ﻣﺎﻻﻻ
تعمــل مــاالال  1ســاعة ســتة أيــام يف األســبوع يف واحــد
مــن مصانــع املالبــس العديــدة يف األردن يف منطقــة احلســن
الصناعيــة يف الضــوايح املرتبــة مــن مدينــة الرمثــا الــي تبعــد
حنــو  0لكــم مشــال العامصــة معــان .مثــل العديــد مــن العــامل
اآلخريــن يف قطــاع صناعــة املالبــس ،تشــق مــاالال البالغــة
مــن العمــر  25ســنة طريقهــا مــن مدغشــقر إىل مركــز العــامل
الاكئــن يف منطقــة احلســن الصناعيــة بهنايــة األســبوع.

ُيعتــر املركــز األول مــن نوعــه يف البــالد ،وخي ـ ّدم العــامل يف
قطــاع امللبوســات يف األردن» .أيجء إىل هنــا لك مجعــة
للرقــص واســتعامل اإلنرتنــت وحمادثــة عائلــي يف ديــاري«،
حبســب مــاالالُ .يســتخدم حنــو  1 .000مــن أصــل 25.000
ّ
وتشــل أكريهتــم
عامــل يف املنطقــة يف قطــاع امللبوســات.
الســاحقة  -أي حنــو  0يف املائــة  -املهاجريــن مــن شــبه القــارة
اآلســيوية ،وبشــل أســايس مــن اهلنــد ،ورسيالنــاك وبنغــالدش.
و ُتعتــر هــذه املنطقــة واحــدة مــن  14منطقــة صناعيــة للتجــارة
احلــرة واملمســاة مناطــق صناعيــة مؤهلــة.
ومنــذ إفتتاحهــا يف منطقــة احلســن الصناعيــة يف العــام
 ،201حتــ ّول املركــز برسعــة إىل جــزء ال يتجــزأ مــن حيــاة
الكثــر مــن العــامل املهاجريــن .وقــد أبــر النــور أساســًا يف
إطــار معــل أفضــل األردن ،ويه مبــادرة مشــرتكة بــن منمظــة
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العمــل الدوليــة ومؤسســة المويــل
الدوليــة هتدف إىل حتســن رشوط
وظــروف العمــل والعيــش لعــرشات
اآلالف مــن العــامل املســتخدمن
يف قطــاع امللبوســات األرسع
منــوًا يف األردن.
ويفتــح املركــز أبوابــه مخــس ليــال يف األســبوع وطيلــة اليــوم
أيــام امجلعــة ،وهــو يــوم عطلــة رمسيــة يف األردن ،ويســتقبل
العــامل مــن عــدد مــن اجلنســيات الذيــن يلعبــون الكريكيــت
وميارســون اليوغــا ويشــاهدون العــروض الفنيــة ويلتقــون
لإلحتفــال بالتظاهــرات الوطنيــة والدينيــة .وباإلضافــة إىل صالــة
المكبيوتــر وصالــة األلعــاب الرياضيــة ،يضم املركز البســيط لكن
الاكمــل التجهــز اكفيتريــا وصالــة خارجيــة للرياضــة وقاعــات
لتدريــس الــروح القياديــة للنســاء ،واإلجنلزيــة والمكبيوتــر.
مكــا يمتــع آالف العــامل املســتخدمن يف املنطقــة الصناعيــة
بالقــدرة عــى الوصــول إىل املشــورة القانونيــة والــدمع النقــايب
يف املركــز.
وقــد مت حاليــًا تطويــر خطــة لإلســتدامة لضــامن اإلكتفــاء الذايت
لملركــز يف خــالل الســن َتن التالي َتن بعــد أن مت إطالقه مكرشوع
منــوذيج .ويف حــال جنــاح املســى ،مثــة خطــط الستنســاخ
المنــوذج وتعمميــه يف خمتلــف أحنــاء البــالد.

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻌﺎدﻟﺔ

يف الــرشق األوســطُ ،تعتــر نســبة املهاجريــن إىل العــامل احملليــن يف عــداد األعــى يف العــامل ،وخباصــة يف دول جملــس التعــاون
اخللــي ،فميــا مت ّثــل اهلجــرة مــن آســيا إىل هــذه الــدول واحــدة مــن أكــر تدفقــات اليــد العاملــة ديناميكيــة ومنــوًا.

ال تقتــر سياســات اهلجــرة الســلمية عــى ماكحفــة اهلجــرة غــر الرشعيــة والتشــدد يف الرقابــة عــى احلــدود وحســب ،إمنــا تمشــل
أيضــًا حتديــد الفوائــد عــى املــدى الطويــل واحلاجــات يف أســواق العمــل إنطالقــًا مــن حقــوق اإلنســان األساســية واآلليــات الفعالــة
مــن خــالل التوافــق اإلجمــايع الشــامل.
يف خــالل الفــرتة  ،٢٠١٥-٢٠١٤دمعــت منمظــة العمــل الدوليــة تبــادل املامرســات اجليــدة بــن الــدول املرســلة واملتلقيــة حــول حقــوق
العــامل يف اخلدمــة املزليــة .وقــد أفــى احلــوار السياســايت األقالــيمي بشــأن تدفقــات اليــد العاملــة بــن الــدول العربيــة وآســيا
ميــن.
ومنطقــة اهلــادئ إىل إســرتاتيجية مشــرتكة مــن أجــل أجنــدة للهجــرة بــن اإلقل َ

ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺎ ،ﻗﺼﺘﻬﻢ :ﺟﻴﻨﻴﻔﺮ

ُيعتــر أكريــة العــامل املزليــن املهاجريــن يف الــرشق
األوســط ملزمــن بنظــام »الكفيــل« الــذي يربــط العامــل
بصاحــب العمــل ،ويق ّيــد قــدرة العامــل عــى التنقــل حبريــة،
وإهنــاء عقداإلســتخدام ،أو تغيــر صاحــب العمــل .وقالــت
جينيفــر » قلــت هلــم بأنــي ســأقصد الســفارة الفيليبينيــة«.
لكــن بالــرمغ مــن أن صاحــب العمــل إحتجــز جــواز ســفرها،
ويه ممارســة شــائعة يف الــرشق األوســط حيــث يصــادر

قبــل مغادرهتــا لبنــان ،طلبــت جينيفــر مســاعدة احملــايم
املتطــوع لــدى اكريتــاس أنطــون هــامش ،عــى أمــل
مســاعدهتا يف اســرتجاع أجرهــا غــر املدفــوع .ويف العــام
 ،٢٠٠٥أصــدرت حممكــة لبنانيــة ألول مــرة حمكــًا ينصــف
عاملــة مزليــة مهاجــرة.
يف العــام  ،٢٠١٤بعــد ســبع ســنوات مــن احلديــث مــع جينيفــر
يف الســفارة الفيليبينيــة يف بــروت ،حصــل احملــايم هامش
عــى بعــض األخبــار الطيبــة ،بعــد أن توصلــت اكريتــاس إىل
إســتصدار حــم ملصلحهتــا يقــي بتحويــل مســتحقاهتا
لــدى صاحــب العمــل إلهيــا .و ُيــرز هــذا احلــم التارخيــي أن
لبنــان هــو عــى املســار الصحيــح إلحقــاق العدالــة وترجمهــا
إىل واقــع بالنســبة إىل العامــالت املزليــات املهاجــرات.

ﻟﺒﻨﺎن

بالنســبة إىل الكثــر مــن العــامل املزليــن املهاجريــن الذيــن
يعيشــون ويعملــون يف لبنــان ويف مناطــق أخــرى يف املنطقــة،
ال تتطابــق رشوط وظــروف العمــل والعيــش املوعــود هبــا يف
دوهلــم األم إال نــادرًا مــع الواقــع الســائد يف الــدول املضيفــة.
وتقــ ّدر منمظــة العمــل الدوليــة وجــود  ٦٠٠.٠٠٠حضيــة للعمــل
اجلــري يف الــرشق األوســط » .أردت فقــط العــودة إىل
ديــاري« حبســب جينيفــر .وق ـ ّررت أنــه مــا أن ينهتــي عقدهــا
حبلــول مطلــع العــام املقبــل ،بأهنــا ســتعود إىل موطهنــا
الفيليبــن .وعندمــا أخــرت صاحــب العمــل بأهنــا ال ترغــب يف
جتديــد عقدهــا ،أرص عــى بقاهئــا.

ألســبوعن ،مث
إســتضافت الســفارة الفيليبينيــة جينيفــر
َ
د ّبــرت عودهتــا عــى مــن رحلــة إىل ديارهــا .لكــن بعــد
أهشــر كثــرة مــن العمــل الشــاق يف لبنــانُ ،أجــرت عــى
املغــادرة بــدون دفــع أجرهــا .وبالــرمغ مــن أن هــذه القصــة
ـل هنايــة حمنــة جينيفــر كعاملــة مزليــة يف لبنــان ،شـ ّ
تشـ ّ
ـل
ذلــك بدايــة رحلهتــا الطويلــة إىل حتقيــق العدالــة مــن خــالل
القضــاء اللبنــاين.

عمل منظمة العمل الدولية في الدول العربية  :النتائج للفترة 2015-2014

يف متوز/يوليــو  ،٢٠٠٦مل ترغــب جينيفــر ،الــي فضلــت كــم
هشرهتــا ،يف جتديــد عقدهــا للعمــل يف لبنــان كعاملــة مزليــة.
ً
وبــدال مــن
وقالــت إهنــا مل تعــد تشــعر باألمــان يف لبنــان.
أن تتقــاىض  ٢٠٠دوالر أمريــي وهــو املبلــغ املتفــق هيلع مــع
مكتــب اإلســتخدام ،اكنــت تدفــع هلــا األرسة املســتخدمة فقــط
 ١٥٠دوالر أمريــي .باإلضافــة إىل ذلــك ،إحتفــظ صاحــب
معلهــا جبــزء كبــر مــن معاهشــا عــى أن تتقــاىض اكمــل
املبلــغ بهنايــة عقــد الســن َتن.

الكفيــل مجيــع املســتندات الثبوتيــة للعامــل املــزيل » ،رحلــت
وغــادرت املــزل وســألت عاملــة مزليــة أخــرى عــن عنــوان
الســفارة .فأعطتــي العنــوان مفشــيت ملســافة طويلــة حــى
وصلــت إىل الســفارة« ،حبســب مــا قالتــه جينيفــر عــى
اهلاتــف إىل منمظــة العمــل الدوليــة مــن مســقط رأهســا يف
غــريب الفيليبــن ،حيــث تعمــل حاليــًا مكد ّرســة.
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حجنــت منمظــة العمــل الدوليــة يف خــالل الفــرتة ٢٠١٥-٢٠١٤
يف إطــالق معليــة جديــدة للحــوار بشــأن اهلجــرة مــن خــالل
الدعــوة إىل إجمــاع أقالــيمي للخــراء يف النيبــال بــن
آســيا والــدول العربيــة ومــن خــالل تنظــم إجمــاع أقالــيمي
ثــاليث األطــراف يف إندونيســيا حــول التحديــات املاثلــة
أمــام سياســات اهلجــرة العامليــة وإدارهتــا يف آســيا ،وذلــك
ملناقشــة الســبل إىل اإلرتقــاء بــإدارة اهلجــرة ،وذلــك هبــدف
حشــد توافــق عــى أعــى املســتويات بشــأن خارطــة طريــق
أقالمييــة مــن أجــل جهــرة عادلــة.
مت ّثــل العامــالت يف اخلدمــة املزليــة أكريــة املهاجــرات
املجســالت يف دول جملــس التعــاون اخللــي ،ولبنــان،
واألردن والميــن ،حيــث جينــن أقــل مــن نصــف متوســط
األجــور ،ويعملــن لســاعات طويلــة وغــر متوقعــة ،ويبقــن
واحــدة مــن أقــل املجموعــات املمشولــة بامحلايــة مبوجــب
قوانــن العمــل الوطنيــة.
يف لبنــان ،ويف خــالل الســن َتن األخر َتــن ،مت تعمــم دليــل
معلومــات موجــه إىل العــامل املزليــن املهاجريــن بلغــات ســبع
يتضمــن القواعــد واألنمظــة املعمــول هبــا مبــا يف ذلــك عقــد
العمــل املوحــد ،وقــد اســتفاد منــه  ٦٠.٠٠٠خشــص.
وبالــرمغ مــن أن مجيــع الــدول العربيــة تتيــح بعــض أشــاكل
الضــامن اإلجمــايع )عــادة معاشــات الشــيخوخة ،معاشــات
الناجــن ،ومعاشــات اإلعاقــة ومنافــع إصابــات العمــل( ،يمتــع
أقــل مــن  ٥٠يف املائــة مــن النســاء والرجــال وأرسمه بالوصول
املناســب .وقــد دمعــت منمظــة العمــل عــددًا مــن الــدول العربيــة
يف جمــال توفــر امحلايــة اإلجماعيــة مــن حيــث النطــاق،
واملســتوى والتغطيــة ،وذلــك مــن خــالل تجشيــع السياســات
وتوفــر املســاعدة إىل الــدول مــن أجــل توســيع نطــاق تغطيــة
معاشــات التقاعــد وخطــط محايــة األمومــة ومحايــة البطالــة.
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ليســت امحلايــة اإلجماعيــة مفيــدة وحســب لبلــوغ
الغايــات اإلجماعيــة بــل تســاعد أيضــًا يف بلــوغ
الغايــات اإلقتصادية.و ُيعتــر األخشــاص القــادرون
عــى اإلعمــاد علهيــا قادريــن أكــر مــن ســوامه عــى
مواجهــة التغيــر يف إقتصادياتنــا والتأقــم معــه ،حيث
يصبحــون منتجــن بســبب جــودة التعلــم والصحــة
وحســن التغذيــة .لكننــا نــدرك أن احلاجــة تدعــو
إىل تعزيــز هــذه الروابــط اإلجيابيــة بــن السياســات
اإلجماعيــة واإلقتصاديــة.
املديــر العــام ملنمظــة العمــل الدوليــة ،غــاي رايــدر ،يف لكمــة أمــام
املنتــدى العــريب الثــاين للتشــغيل والتمنيــة ،الريــاض ٢٤ ،شــباط/
فراير .٢٠١٤

يف خــالل الفــرتة  ،٢٠١٥-٢٠١٤ســاعدت منمظــة العمــل الدوليــة
العــراق ،واألردن ،واألرض الفلســطينية احملتلــة،
وعــان والســعودية يف جمــال بلــورة السياســات الراميــة
ُ
إىل حتســن تغطيــة الضــامن اإلجمــايع لملجموعــات
املهمشــة بشــل خاص.وقــد أفضــت احللقــة الدراســية الــي
دعــت إلهيــا منمظــة العمــل الدوليــة إىل مضــان املبايعــة
اإلقلمييــة وإىل خطــة معــل عــى ســبيل املثــال إلنشــاء إدارة
جديــدة للضــامن اإلجمــايع يف األرض الفلســطينية
احملتلــة وإىل تطويــر خطــة للتأمــن عــى البطالــة اجلــاري
تطبيقهــا حاليــًا يف ُعــان.
وقــد اعمــدت األرض الفلســطينية احملتلــة مؤخــرًا أول
قانــون للضــامن اإلجمــايع يمشــل العاملــن يف القطــاع
اخلــاص وأرسمه .وســيتيح القانــون التغطيــة أمــام ٨٢.٦٤٦
عامــل يف العــام  ،٢٠١٦هبــدف بلــوغ  ٣٣٦.٤٤٠عامــل حبلــول
العــام  .٢٠٣٠وبشــل عــام ،ومــن خــالل إعماد أرضيــة امحلاية
اإلجماعيــة يف األرايض الفلســطينية احملتلــة -الــي تشـ ّ
ـل
جــزءًا مــن الرنــاجم القطــري للعمــل الالئــق -مــن املتوقــع أن
يســتفيد حنــو مليـ َ
ـوين فلســطيي.

ﻓــﻲ داﺋــﺮة اﻟﻀــﻮء :إﺳــﺘﺨﺪام اﻟــﺮي
فوجئنــا والعــامل باملشــلة الســورية الــي أفضــت
إىل هتجــر أعــداد كبــرة مــن الســورين .وبالنســبة
إىل الكثــر مــن الســورين ،اكن األردن وجههتــم
األوىل ،ممــا زاد الضغــط عــى بنيتنــا التحتيــة وتوفــر
اخلدمــات األساســية .قــادت هــذه الضغــوط احلكومــة
إىل اإلســتمثار بشــل مك ّثــف يف املجمعــات املضيفــة
الــي تســتضيف هــذه األعــداد الضخمــة مــن الالجئــن،
وخباصــة يف جمــاالت التعلــم والصحــة وامليــاه
والــرف الــي والطاقــة والنقــل واألمــن .ولعــل
أعظــم أثــر هلــذه العمليــة يه قدرتنــا عــى تقيــم أثرهــا
عــى ســوق العمــل غــر النظاميــة.
األســتاذ عبــداهلل النســور ،رئيــس وزراء األردن ،الــدورة  ١٠٣ملؤمتــر
العمــل الــدويل٩ ،متوز/يونيــو ٢٠١٤

لقــد فــ ّر مــا يزيــد عــن  ٤.٨مليــون إمــرأة ورجــل وأرسمه
مــن ســوريا منــذ مخــس ســنوات جــراء الــزاع الســوري،
ممــا ح ـ ّول أزمــة الالجئــن إىل إحــدى أكــر حــاالت الطــوارئ
جحـ ًـام وأكرهــا طـ ً
ـوال وأشــدها تعقيــدًا يف األزمنــة احلديثــة.
واســتضاف األردن -بســاكنه البالغــن الـــ ٦.٤مليــون نمســة
 أكــر مــن  ٦٥١.٠٠٠الجــئ ســوري .يف لبنــان ،يبلــغ عــددالالجئــن حاليــًا  ٢٥يف املائــة ،فميــا يســتضيف العــراق حنــو
 ٢٥٠.٠٠٠الجــئ ســوريُ ،يضــاف إلهيــم مــات آالف الالجئــن
غــر املجسلــن.
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تســهتدف منمظــة العمــل الدوليــة املجمعات املضيفــة والالجئن
مــن أجــل صــون وتعزيــز اإلســتقرار اإلجمــايع واإلقتصــادي
يف الــدول املجــاورة املتــررة .يف األردن ولبنــان ،قامــت
منمظــة العمــل الدوليــة برفــد التدخــالت بقيــادة التمنيــة واملوجهــة
حنــو التمنيــة ملصلحــة الالجئــن واملجمعــات املضيفــة.
لقــد شــاركت منمظــة العمــل الدوليــة بشــل ناشــط يف تصمــم
وتطبيــق اخلطــة اإلقلمييــة لالجئــن والصمــود )(٢٠١٦-٢٠١٥
وخطــط اإلســتجابة الوطنيــة يف األردن ولبنــان ،الــي تعــاجل
اجلوانــب اإلنســانية والتمنويــة بطريقــة متاكملــة .وقــد ّ
ركــز
إهســام منمظــة العمــل الدوليــة يف هــذه اخلطــط بشــل خــاص
عــى إســتحداث فــرص العمــل وســبل املعيشــة ورشوط وظــروف
العمــل ،والقضــاء عــى أســوأ أشــاكل معــل األطفــال.
لقــد ســامه احلــوار األقالــيمي حــول تأثــر أزمــة الالجئــن
الســورية عــى املجمعــات املضيفــة بدعــوة مــن منمظــة العمــل
الدوليــة يف العــام  ٢٠١٥يف تعزيــز التنســيق الثــاليث األطــراف
بــن مــر ،والعــراق ،واألردن ،ولبنــان ،وتركيــا مــن أجــل
حتســن التحليــل واإلســتجابات الفعالــة لألزمــة عــى املســتو َين
الوطــي واإلقلــيمي.

ﻟﻠﺘﺨﻔﻴــﻒ ﻣــﻦ اﻟﻀﻐــﻮط اﻟﻨﺎﺗﺠــﺔ ﻣــﻦ
أزﻣــﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴــﻦ
قــد يكــون ري احملاصيــل بالشــل املناســب صعبــًا يف
األردن ،أكــر دول العــامل فقــرًا بامليــاه .ومي ّثــل ذلــك حتديــًا
بالنســبة إىل يونــس شــديفات ،وهــو مــزارع يف منطقــة
متخلفــة ومعمــدة زراعيــن عــى احملافظــة المشاليــة
لملفــرق.

حاولــت جاهــدا ولوقــت طويــل إجيــاد خشــص ملســاعديت
يف حتســن البنيــة التحتيــة يف مزرعــي .ال ميكنــي
زراعــة األجشــار بــدون مصــدر ميــاه .وبــد ًال مــن هــدر ميــاه
األمطــار لك عــام ،أود إســتخدامها يف مزرعــي .والطريقــة
األمثــل للقيــام بذلــك يه مــن خــالل إســتخدام التقنيــات
التقليديــة حلصــاد األمطــار مثــل مســتجمعات امليــاه.

مــن خــالل هــذه املبــادرة الــي يــم تنفيذهــا مــع وزارة الزراعــة وعــدد
مــن املزارعــن ،ميكــن يونــس اآلن بنــاء املصاطب/املدرجــات حــول
مزرعتــه للحــد مــن تــآلك الرتبــة .لكنــه ليــس املســتفيد الوحيــد مــن هــذا
املــرشوع ،فاملجمــع احملــي يســتضيف عــددًا كبــرًا مــن الالجئــن

اﻷردن

لكــن بفضــل برنــاجم إســتمثار منــوذيج مكثــف اليــد العاملــة قامــت
منمظــة العمــل الدوليــة بإطالقــهّ ،
متكــن يونــس مــن بنــاء نظــام بســيط
لكــن فعــال حلصــاد املطــر وســيمكن قريبــًا مــن زراعــة أجشــار اللــوز
يف قطعــة أرض مراحــة لســنوات بســبب حش امليــاه يف املنطقــة
املصنفــة قاحلــة إىل شــبه قاحلــة .ويقــول يونــس إنــه اكن عاجــزًا عــن
إســتصالح األرض لــوال دمع مــرشوع منمظــة العمــل الدوليــة الــرايم
إىل حتســن البــى التحتيــة احملليــة ،وخباصــة ملصلحــة املزارعــن
األكــر فقــرًا وهشاشــة.

الفاريــن مــن األزمــة يف ســوريا ،األمــر الــذي يفــامق الضغــوط عــى
ســوق العمــل احملليــة واخلدمــات العامــة .وقــد مت إســتخدام معــال
حمليــن لبنــاء مســتجمع مــايئ وبنــاء مدرجــات واســتحداث فــرص
العمــل وبالتــايل املســاعدة يف التخفيــف مــن أعبــاء أزمــة الالجئــن
عــى املجمــع احملــي املضيــف .و ُتعتــر هــذه اجلهــود جــزءًا مــن
إســتجابة منمظــة العمــل الدوليــة عــى نطــاق أوســع ألزمــة الالجئن
جســل العــدد األكــر مــن
الســورين يف مشــال األردن ،حيــث ُي ّ
الســورين.
تأمــل منمظــة العمــل الدوليــة توســيع هــذه املشــاريع المنوذجيــة
لبلــوغ مناطــق أكــر تــررت بشــل كبــر جــراء تدفــق الالجئــن.
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