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يف ظل إســمرارغياب اإلســتقرار الســيايس يف الدول العربية 
ــز معــل  عــى نطــاق واســع يف خــالل الفــرتة 2014-2015، رّك
ــن  ــة م ــة اإلجماعي ــز العدال ــى تعزي ــة ع ــل الدولي ــة العم منمظ
خــالل فــرص العمــل الالئــق، وذلــك مــن خــالل تجشيــع املشــاريع 
ــة والمنــو القــامئ عــى اإلنصــاف.  ــادة اإلنتاجي املســتدامة، وزي
ــى  ــى الب ــوط ع ــورية الضغ ــن الس ــة الالجئ ــت أزم ــد فامق لق
ــت دول  ــا واجه ــدة أصــاًل، فمي ــل املجه ــواق العم ــة وأس التحتي
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 رّكــزت إســتجابة منمظــة 
العمــل الدوليــة هلــذه التحديــات عــى التدخــالت املتاكملــة. ويف 
ــادل  ــة لتب ــة واألقالميي ــات اإلقلميي هــذا الســياق، شــّلت الفعالي
الراميــة إىل  املعــارف عنــرًا أساســيًا يف إســرتاتيجيهتا 
ــاون  ــار التع ــة ويف إط ــية يف املنطق ــات الرئيس ــق األولوي حتقي

بــن دول اجلنــوب والتعــاون الثــاليث.

ربــا جــرادات، مديــر عــام مســاعد لملديــر العــام ملنمظــة العمــل الدوليــة 
واملديــر اإلقلــيمي للــدول العربيــة 

Venture Magazine  مقابلة مع جملة فنتشور ماغازين
٢٤ اكنون الثاين/يناير ٢٠١٦

معالجــة التحدي المتمثل باســتخدام الشــباب وتنمية مهاراتهم

ــة  ــة البطال ــوة إىل اإلســتجابة ألزم ــة مدع ــة العربي املنطق
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،

١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٥

ميّثــل 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 
ــن  ــة، ميك ــة  مبؤهالهتــم التعلميي الرجــال والنســاء يف املنطق
التحــدي يف تعظــم املالءمــة بــن مهــارات اخلرجيــن الشــباب 

ــل. ــة يف ســوق العم ــارات املطلوب وامله

وإدرااًك للتحديــات املاثلــة أمــام النســاء من مجيــع األمعار يف 
أســواق العمــل يف منطقــة الــرشق األوســط ومشــال أفريقيــا، 
قامــت منمظــة العمــل الدوليــة بهنايــة العــام ٢٠١٥ بإعــداد تقرير 
جديــد بعنــوان «املــرأة يف قطــاع األمعــال واإلدارة: اكتســاب 
أفريقيــا».  ومشــال  األوســط  الــرشق  منطقــة  يف  الــزمخ 
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 ٥٠ مربية أغنام 
ــة  ــة املالي ــارات واملعرف ــل امله ــام مث ــزارع األغن ــى إدارة م ع
ومعرفــة األســواق، والتعاونيــات وتكويــن مجموعــات األمعــال.
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ــة يف  ــالت عامل ــون إىل عائ ــل ينم ــن العم ــاًل ع ــابًا عاط ــارك ٣٠ ش يش
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 املرحلَتــن األولَيــن للخطــة الــي 
ــارات  ــة امله ــدرات وتمني ــاء الق ــاجم بن ــن برن ــزأ م ــزءًا ال يتج ــّل ج تش
ــة  ــع نقاب ــة م ــذه بالرشاك ــم تنفي ــذي ي ــتخدام ال ــة اإلس ــن قابلي وحتس
ــف  ــى التخفي ــاجم ع ــل الرن ــزة. ويعم ــاع غ ــادي األمســاك يف قط صي
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 ٢٠١٤. ويــريم الرناجم 
إىل صــون قطــاع الصيــد التارخيــي يف غــزة وإىل توفــر فــرص العمــل 

الــي حيتــاج إلهيــا الشــباب بشــل مــاس.

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

ــه يف العمــل: بالنســبة إلي

وقــد رشعــت ٣٠ رجــال 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 ٢٠ قــارب الذيــن تــررت خــالل أحــداث عــام 
٢٠١٤. وســيقوم الرنــاجم أيضــا تدريــب ١٠٠ الصياديــن غــزة عــى تدابــر 

الســالمة والصحــة املهنيــة ومناولــة األمســاك آمنــة القــوارب.

ــب باملامرســة  ــة: تدري ــن اخلط ــة م ــة الثاني ــون املرحل ــارش املتدرب ــد ب لق
ســيطبق  املرحلــة،  هــذه  خــالل  أهشــر. ويف  لثالثــة  األجــر  مدفــوع 
ــرروا  ــًا ت ــالل إصــالح ٢٠ قارب ــن خ ــدة م ــم اجلدي ــون مهاراهت املتدرب
أثنــاء أحــداث  العــام ٢٠١٤. مكــا تمشــل اخلطــة تدريــب ١٠٠ صيــاد مســك 
ــد بشــل  ــن وممارســة الصي عــى إجــراءات الســالمة والصحــة املهنيت

آمــن.

في دائرة الضوء:
المهارات وفرص العمل الجديدة لصيادي األسماك في قطاع غزة

بعــض  توفــر  اآلن  ميكنــي 
املــال والوقــت. يف حــال تعطــل احملــرك وأنــا يف عــرض البحــر، 
ــه بنفــي  ــي اآلن فّك ــل ميكن ــاء، ب ــاج إىل قطــره إىل املين ال أحت

وإصالحــه وصيانتــه عــى حنــو منتظــم.
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1 ســاعة ســتة أيــام يف األســبوع يف واحــد  تعمــل مــاالال 
ــدة يف األردن يف منطقــة احلســن  ــع املالبــس العدي مــن مصان
الصناعيــة يف الضــوايح املرتبــة مــن مدينــة الرمثــا الــي تبعــد 
حنــو 0 لكــم مشــال العامصــة معــان. مثــل العديــد مــن العــامل 
اآلخريــن يف قطــاع صناعــة املالبــس، تشــق مــاالال البالغــة 
مــن العمــر 25 ســنة طريقهــا مــن مدغشــقر إىل مركــز العــامل 

ــة األســبوع. ــة بهناي ــة احلســن الصناعي ــن يف منطق الاكئ

ــالد، وخيــّدم العــامل يف  ــر املركــز األول مــن نوعــه يف الب ُيعت
هنــا لك مجعــة  إىل  «أيجء  األردن.  امللبوســات يف  قطــاع 
ــاري»،  ــي يف دي ــة عائل ــت وحمادث ــص واســتعامل اإلنرتن للرق
1 مــن أصــل 25.000 حبســب مــاالال. ُيســتخدم حنــو 000.

عامــل يف املنطقــة يف قطــاع امللبوســات. وتشــّل أكريهتــم 
الســاحقة - أي حنــو 0 يف املائــة - املهاجريــن مــن شــبه القــارة 
اآلســيوية، وبشــل أســايس مــن اهلنــد، ورسيالنــاك وبنغــالدش. 
وُتعتــر هــذه املنطقــة واحــدة مــن 14 منطقــة صناعيــة للتجــارة 

ــة. ــة مؤهل احلــرة واملمســاة مناطــق صناعي

العــام  الصناعيــة يف  احلســن  منطقــة  إفتتاحهــا يف  ومنــذ 
201، حتــّول 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 

العمــل الدوليــة ومؤسســة المويــل تأثيرنا، قصتهم : ماالال
الدوليــة هتدف إىل حتســن رشوط 
وظــروف العمــل والعيــش لعــرشات 
اآلالف مــن العــامل املســتخدمن 
األرسع  امللبوســات  قطــاع  يف 

منــوًا يف األردن.

ــوم  ــة الي ــال يف األســبوع وطيل ــه مخــس لي ــح املركــز أبواب ويفت
ــة يف األردن، ويســتقبل  ــة رمسي ــوم عطل ــة، وهــو ي ــام امجلع أي
ــت  ــون الكريكي ــن يلعب ــيات الذي ــن  اجلنس ــدد م ــن ع ــامل م الع
ويلتقــون  الفنيــة  العــروض  ويشــاهدون  اليوغــا  وميارســون 
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. 
ــة  ــة الصناعي ــامل املســتخدمن يف املنطق ــع آالف الع مكــا يمت
بالقــدرة عــى الوصــول إىل املشــورة القانونيــة والــدمع النقــايب 

ــز. يف املرك

وقــد مت حاليــًا تطويــر خطــة لإلســتدامة لضــامن اإلكتفــاء الذايت 
لملركــز يف خــالل الســنَتن التاليَتن بعــد أن مت إطالقه مكرشوع 
منــوذيج. ويف حــال جنــاح املســى، مثــة خطــط الستنســاخ 

المنــوذج وتعمميــه يف خمتلــف أحنــاء البــالد.

ن
رد

أل
ا

تشجيع الهجرة العادلة
يف الــرشق األوســط، ُتعتــر نســبة املهاجريــن إىل العــامل احملليــن يف عــداد األعــى يف العــامل، وخباصــة يف دول جملــس التعــاون 

اخللــي، فميــا متّثــل 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.

ــة حــول حقــوق  ــدول املرســلة واملتلقي ــدة بــن ال ــادل املامرســات اجلي ــة تب يف خــالل الفــرتة ٢٠١٤-٢٠١٥، دمعــت منمظــة العمــل الدولي
العــامل يف اخلدمــة املزليــة. وقــد أفــى احلــوار السياســايت األقالــيمي بشــأن تدفقــات اليــد العاملــة بــن الــدول العربيــة وآســيا 

ومنطقــة اهلــادئ إىل إســرتاتيجية مشــرتكة مــن أجــل أجنــدة للهجــرة بــن اإلقلمَيــن.
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ــم  ــت ك ــي فضل ــر، ال ــب جينيف ــو ٢٠٠٦، مل ترغ يف متوز/يولي
هشرهتــا، يف جتديــد عقدهــا للعمــل يف لبنــان كعاملــة مزليــة. 
ــن  ــداًل م ــان. وب ــان يف لبن ــعر باألم ــد تش ــا مل تع ــت إهن وقال
ــغ املتفــق هيلع مــع  أن تتقــاىض ٢٠٠ دوالر أمريــي وهــو املبل
مكتــب اإلســتخدام، اكنــت تدفــع هلــا األرسة املســتخدمة فقــط 
١٥٠ دوالر أمريــي. باإلضافــة إىل ذلــك، إحتفــظ صاحــب 
ــل  ــاىض اكم ــى أن تتق ــن معاهشــا ع ــر م ــا جبــزء كب معله

ــة عقــد الســنَتن. ــغ بهناي املبل

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. 
ــل  ــة للعم ــود ٦٠٠.٠٠٠ حضي ــة وج ــل الدولي ــّدر منمظــة العم وتق
اجلــري يف الــرشق األوســط. « أردت فقــط العــودة إىل 
ديــاري» حبســب جينيفــر. وقــّررت أنــه مــا أن ينهتــي عقدهــا 
حبلــول مطلــع العــام املقبــل، بأهنــا ســتعود إىل موطهنــا 
الفيليبــن. وعندمــا أخــرت صاحــب العمــل بأهنــا ال ترغــب يف 

ــد عقدهــا، أرص عــى بقاهئــا. جتدي

الــرشق  يف  املهاجريــن  املزليــن  العــامل  أكريــة  ُيعتــر 
العامــل  يربــط  الــذي  «الكفيــل»  بنظــام  ملزمــن  األوســط 
ــة،  ــدرة العامــل عــى التنقــل حبري ــد ق بصاحــب العمــل، ويقّي
وإهنــاء عقداإلســتخدام، أو تغيــر صاحــب العمــل. وقالــت 
ــة».  ــي ســأقصد الســفارة الفيليبيني ــت هلــم بأن ــر « قل جينيف
لكــن بالــرمغ مــن أن صاحــب العمــل إحتجــز جــواز ســفرها، 
ويه ممارســة شــائعة يف الــرشق األوســط حيــث يصــادر 

تأثيرنا، قصتهم: جينيفر 
الكفيــل مجيــع املســتندات الثبوتيــة للعامــل املــزيل، « رحلــت 
ــوان  ــة أخــرى عــن عن ــة مزلي ــزل وســألت عامل ــادرت امل وغ
الســفارة. فأعطتــي العنــوان مفشــيت ملســافة طويلــة حــى 
وصلــت إىل الســفارة»، حبســب مــا قالتــه جينيفــر عــى 
اهلاتــف إىل منمظــة العمــل الدوليــة مــن مســقط رأهســا يف 

ــة.  ــًا مكدّرس ــل حالي ــث تعم ــن، حي ــريب الفيليب غ

مث  ألســبوَعن،  جينيفــر  الفيليبينيــة  الســفارة  إســتضافت 
دّبــرت عودهتــا عــى مــن رحلــة إىل ديارهــا. لكــن بعــد 
ــان، ُأجــرت عــى  ــرة مــن العمــل الشــاق يف لبن أهشــر كث
املغــادرة بــدون دفــع أجرهــا. وبالــرمغ مــن أن هــذه القصــة 
تشــّل هنايــة حمنــة جينيفــر كعاملــة مزليــة يف لبنــان، شــّل
ذلــك بدايــة رحلهتــا الطويلــة إىل حتقيــق العدالــة مــن خــالل 

ــاين. القضــاء اللبن

ــاعدة احملــايم  ــر مس ــت جينيف ــان، طلب ــا لبن ــل مغادرهت قب
أمــل  عــى  هــامش،  أنطــون  اكريتــاس  لــدى  املتطــوع 
مســاعدهتا يف اســرتجاع أجرهــا غــر املدفــوع. ويف العــام 
٢٠٠٥، أصــدرت حممكــة لبنانيــة ألول مــرة حمكــًا ينصــف 

عاملــة مزليــة مهاجــرة.

يف العــام ٢٠١٤، بعــد ســبع ســنوات مــن احلديــث مــع جينيفــر 
يف الســفارة الفيليبينيــة يف بــروت، حصــل احملــايم هامش 
عــى بعــض األخبــار الطيبــة، بعــد أن توصلــت اكريتــاس إىل 
ــتحقاهتا  ــل مس ــي بتحوي ــا يق ــم ملصلحهت ــتصدار ح إس
لــدى صاحــب العمــل إلهيــا. وُيــرز هــذا احلــم التارخيــي أن 
لبنــان هــو عــى املســار الصحيــح إلحقــاق العدالــة وترجمهــا 

إىل واقــع بالنســبة إىل العامــالت املزليــات املهاجــرات.

ن
نا

لب
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ــرتة ٢٠١٤-٢٠١٥ ــة يف خــالل الف ــل الدولي حجنــت منمظــة العم
يف إطــالق معليــة جديــدة للحــوار بشــأن اهلجــرة مــن خــالل 
بــن  النيبــال  للخــراء يف  أقالــيمي  إجمــاع  إىل  الدعــوة 
آســيا والــدول العربيــة ومــن خــالل تنظــم إجمــاع أقالــيمي 
املاثلــة  التحديــات  حــول  إندونيســيا  األطــراف يف  ثــاليث 
أمــام سياســات اهلجــرة العامليــة وإدارهتــا يف آســيا، وذلــك 
ــك هبــدف  ــإدارة اهلجــرة، وذل ــاء ب ملناقشــة الســبل إىل اإلرتق
ــق  حشــد توافــق عــى أعــى املســتويات بشــأن خارطــة طري

ــة. ــن أجــل جهــرة عادل ــة م أقالميي

املهاجــرات  أكريــة  املزليــة  اخلدمــة  العامــالت يف  متّثــل 
ولبنــان،  اخللــي،  التعــاون  دول جملــس  املجســالت يف 
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 الســنَتن األخرَتــن، مت تعمــم دليــل 
معلومــات موجــه إىل العــامل املزليــن املهاجريــن بلغــات ســبع 
ــك عقــد  يتضمــن القواعــد واألنمظــة املعمــول هبــا مبــا يف ذل

العمــل املوحــد، وقــد اســتفاد منــه ٦٠.٠٠٠ خشــص.

ــح بعــض أشــاكل  ــة تتي ــدول العربي ــع ال ــرمغ مــن أن مجي وبال
الضــامن اإلجمــايع (عــادة معاشــات الشــيخوخة، معاشــات 
الناجــن، ومعاشــات اإلعاقــة ومنافــع إصابــات العمــل)، يمتــع 
أقــل مــن ٥٠ يف املائــة مــن النســاء والرجــال وأرسمه بالوصول 
املناســب. وقــد دمعــت منمظــة العمــل عــددًا مــن الــدول العربيــة 
ــاق،  ــث النط ــن حي ــة م ــة اإلجماعي ــر امحلاي ــال توف يف جم
ــع السياســات  ــن خــالل تجشي ــك م ــة، وذل واملســتوى والتغطي
وتوفــر املســاعدة إىل الــدول مــن أجــل توســيع نطــاق تغطيــة 
معاشــات التقاعــد وخطــط محايــة األمومــة ومحايــة البطالــة. 

ليســت امحلايــة اإلجماعيــة مفيــدة وحســب لبلــوغ 
الغايــات اإلجماعيــة بــل تســاعد أيضــًا يف بلــوغ 
القــادرون  اإلقتصادية.وُيعتــر األخشــاص  الغايــات 
عــى اإلعمــاد علهيــا قادريــن أكــر مــن ســوامه عــى 
مواجهــة التغيــر يف إقتصادياتنــا والتأقــم معــه، حيث 
يصبحــون منتجــن بســبب جــودة التعلــم والصحــة 
تدعــو  احلاجــة  أن  نــدرك  لكننــا  التغذيــة.  وحســن 
ــن السياســات  ــة ب ــط اإلجيابي ــز هــذه الرواب إىل تعزي

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 ٢٠١٤-٢٠١٥، ســاعدت منمظــة العمــل الدوليــة 
احملتلــة،  الفلســطينية  واألرض  واألردن،  العــراق، 
وُعــان والســعودية يف جمــال بلــورة السياســات الراميــة 
لملجموعــات  اإلجمــايع  الضــامن  تغطيــة  حتســن  إىل 
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 
الفلســطينية  األرض  يف  اإلجمــايع  للضــامن  جديــدة 
احملتلــة وإىل تطويــر خطــة للتأمــن عــى البطالــة اجلــاري 

ــان. ــًا يف ُع ــا حالي تطبيقه

ــة مؤخــرًا أول  ــد اعمــدت األرض الفلســطينية احملتل وق
قانــون للضــامن اإلجمــايع يمشــل العاملــن يف القطــاع 
اخلــاص وأرسمه. وســيتيح القانــون التغطيــة أمــام ٨٢.٦٤٦

عامــل يف العــام ٢٠١٦، هبــدف بلــوغ ٣٣٦.٤٤٠ عامــل حبلــول 
العــام ٢٠٣٠. وبشــل عــام، ومــن خــالل إعماد أرضيــة امحلاية 
اإلجماعيــة يف األرايض الفلســطينية احملتلــة- الــي تشــّل

جــزءًا مــن الرنــاجم القطــري للعمــل الالئــق- مــن املتوقــع أن 
يســتفيد حنــو مليــويَن فلســطيي.
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أفضــت  الــي  الســورية  باملشــلة  والعــامل   فوجئنــا 
إىل هتجــر أعــداد كبــرة مــن الســورين. وبالنســبة 
وجههتــم  األردن  اكن  الســورين،  مــن  الكثــر  إىل 
األوىل، ممــا زاد الضغــط عــى بنيتنــا التحتيــة وتوفــر 
ــة  ــوط احلكوم ــذه الضغ ــادت ه ــات األساســية. ق اخلدم
إىل اإلســتمثار بشــل مكّثــف يف املجمعــات املضيفــة 
الــي تســتضيف هــذه األعــداد الضخمــة مــن الالجئــن، 
وامليــاه  والصحــة  التعلــم  جمــاالت  يف  وخباصــة 
والــرف الــي والطاقــة والنقــل واألمــن. ولعــل 
أعظــم أثــر هلــذه العمليــة يه قدرتنــا عــى تقيــم أثرهــا 

ــة. ــر النظامي ــل غ ــوق العم ــى س ع

األســتاذ عبــداهلل النســور، رئيــس وزراء األردن، الــدورة ١٠٣ ملؤمتــر 
العمــل الــدويل، ٩متوز/يونيــو ٢٠١٤

لقــد فــّر مــا يزيــد عــن ٤.٨ مليــون إمــرأة ورجــل وأرسمه 
مــن ســوريا منــذ مخــس ســنوات جــراء الــزاع الســوري، 
ممــا حــّول أزمــة الالجئــن إىل إحــدى أكــر حــاالت الطــوارئ 
ــة.  جحــاًم وأكرهــا طــواًل وأشــدها تعقيــدًا يف األزمنــة احلديث
ــون نمســة  ــن الـــ٦.٤ ملي واســتضاف األردن- بســاكنه البالغ
- أكــر مــن ٦٥١.٠٠٠ الجــئ ســوري. يف لبنــان، يبلــغ عــدد 
ــة، فميــا يســتضيف العــراق حنــو  ــًا ٢٥ يف املائ الالجئــن حالي
ــوري، ُيضــاف إلهيــم مــات آالف الالجئــن  ٢٥٠.٠٠٠ الجــئ س

ــن. ــر املجسل غ

تســهتدف منمظــة العمــل الدوليــة املجمعات املضيفــة  والالجئن 
مــن أجــل صــون وتعزيــز اإلســتقرار اإلجمــايع واإلقتصــادي 
ولبنــان، قامــت  املتــررة. يف األردن  املجــاورة  الــدول  يف 
منمظــة العمــل الدوليــة برفــد التدخــالت بقيــادة التمنيــة واملوجهــة 

حنــو التمنيــة ملصلحــة الالجئــن واملجمعــات املضيفــة.

لقــد شــاركت منمظــة العمــل الدوليــة بشــل ناشــط يف تصمــم 
(٢٠١٥-٢٠١٦) والصمــود  لالجئــن  اإلقلمييــة  اخلطــة  وتطبيــق 
وخطــط اإلســتجابة الوطنيــة يف األردن ولبنــان، الــي تعــاجل 
اجلوانــب اإلنســانية والتمنويــة بطريقــة متاكملــة. وقــد رّكــز 
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 ٢٠١٥ يف تعزيــز التنســيق الثــاليث األطــراف 
مــر، والعــراق، واألردن، ولبنــان، وتركيــا مــن أجــل  بــن
حتســن التحليــل واإلســتجابات الفعالــة لألزمــة عــى املســتوَين 

الوطــي واإلقلــيمي.

قــد يكــون ري احملاصيــل بالشــل املناســب صعبــًا يف 
األردن، أكــر دول العــامل فقــرًا بامليــاه. وميّثــل ذلــك حتديــًا 
بالنســبة إىل يونــس شــديفات، وهــو مــزارع يف منطقــة 
المشاليــة  احملافظــة  عــى  زراعيــن  ومعمــدة  متخلفــة 

ــرق. لملف

فــي دائــرة الضــوء: إســتخدام الــري 

للتخفيــف مــن الضغــوط الناتجــة مــن 

أزمــة الالجئيــن



لكــن بفضــل برنــاجم إســتمثار منــوذيج مكثــف اليــد العاملــة قامــت 
منمظــة العمــل الدوليــة بإطالقــه، متّكــن 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 
ــة، وخباصــة ملصلحــة املزارعــن  ــة احمللي ــى التحتي إىل حتســن الب

األكــر فقــرًا وهشاشــة.

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 

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. وُتعتــر هــذه اجلهــود جــزءًا مــن 
إســتجابة منمظــة العمــل الدوليــة عــى نطــاق أوســع ألزمــة الالجئن 
الســورين يف مشــال األردن، حيــث ُيجّســل العــدد األكــر مــن 

الســورين.

ــة  ــذه املشــاريع المنوذجي ــة توســيع ه ــل الدولي ــل منمظــة العم تأم
لبلــوغ مناطــق أكــر تــررت بشــل كبــر جــراء تدفــق الالجئــن.

ــل إجيــاد خشــص ملســاعديت  ــت جاهــدا ولوقــت طوي حاول
ميكنــي  ال  مزرعــي.  التحتيــة يف  البنيــة  يف حتســن 
زراعــة األجشــار بــدون مصــدر ميــاه. وبــداًل مــن هــدر ميــاه 
األمطــار لك عــام، أود إســتخدامها يف مزرعــي. والطريقــة 
ــات  ــتخدام التقني ــالل إس ــن خ ــك يه م ــام بذل ــل للقي األمث

ــاه. ــل مســتجمعات املي ــة حلصــاد األمطــار مث التقليدي
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