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  مكتب العمل الدولي GB.297/TC/5/1: الوثيقة
 297: الدورة

دارةإل مجلس ا  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرین الثانيجنيف، 

TC لجنة التعاون التقني 

لإلطالع

 

 األعمال جدول من الخامس البند

 مسائل أخرى

 استجابة منظمة العمل الدولية للوضع  )أ(
 ما بعد األزمة في لبنان

جراءات التي اتخذتها تهدف هذه الوثيقة إلى إطالع أعضاء لجنة التعاون التقني ومجلس اإلدارة على اإل .١
 . منظمة العمل الدولية من باب االستجابة للوضع ما بعد األزمة في لبنان

 على ، حتى أثناء النزاع العسكري،وتجدر اإلشارة في البدایة إلى أن منظمة العمل الدولية قد حافظت .٢
في  لبنان، آما شارآت  وثيقة مع الهيئات المكونة الثالثية وأصحاب المصالح المعنيين اآلخرین فياتصاالت

وقد وافق الفریق القطري التابع لألمم . ما قام به الفریق القطري التابع لألمم المتحدة من استجابة لألزمة
المتحدة على أن ترأس منظمة العمل الدولية المجموعة الفرعية المعنية بإنعاش أسباب العيش في إطار الفریق 

وخالل هذه العملية، ظل الموظفون الوطنيون . إلنعاش السریعالعامل االجتماعي االقتصادي المعني با
التابعون لمنظمة العمل الدولية في لبنان في حين تم إجالء الموظفين الدوليين وأجرت الوحدات المعنية في 

) ، التابع لمنظمة العمل الدوليةعمارإلوبصورة خاصة البرنامج المعني باالستجابة لالزمات وإعادة ا(المقر 
 . متواصلة معهمرات مشاو

تابعة لمنظمة العمل الدولية لضمان استجابة آفؤة وفعالة وفي الوقت فور فرقة عمل داخلية على الوأنشئت  .٣
 عشرةوتتألف فرقة العمل من . المناسب الحتياجات لبنان في الميادین الواقعة ضمن اختصاصاتها التقنية

 . اإلدارات المعنية في المقر على حٍد سواءمن وموظفين من المكتب اإلقليمي من أجل الدول العربية 

وفدت في وبعد توقف األعمال العدوانية، شارآت منظمة العمل الدولية بنشاط في مبادرات المجتمع الدولي وأ .٤
تقدیم التأآيدات بهدف  ٢٠٠٦أغسطس /  آب٢٩إلى  ٢٢ من البعثة األولى جرتو. بعثتين إلى لبنانحينه 

العمل الدولية مستعدة لتقدیم أن منظمة بالعمل الدولية ولألطراف المعنية األخرى للهيئات المكونة لمنظمة 
المساعدة واإلسهام في عمل الفریق القطري التابع لألمم المتحدة إعدادًا لمؤتمر ستوآهولم بشأن اإلنعاش 

رة في المؤتمر وعليه، آانت منظمة العمل الدولية حاض. السریع للبنان، وهو مؤتمر استضافته حكومة السوید
 . ٢٠٠٦أغسطس /  آب٣١المعقود في 

 وهدفت إلى تقييم ٢٠٠٦سبتمبر /  أیلول٢١ إلى ١٢أما البعثة الثانية الموفدة إلى لبنان فقد تمت في الفترة من  .٥
 لمنظمة العمل الدولية من ًا موظفًا تابع١٣وتألفت البعثة من . االحتياجات في مجالي العمالة وإنعاش الدخل

عمار وفرع إل لألزمات وإعادة االبرنامج المعني باالستجابةمن إلقليمي من أجل الدول العربية والمكتب ا
لعمالة وإدارة الضمان االجتماعي، وآانت البعثة تهدف لوطنية ل ااتسياسالاالستثمار آثيف العمالة ووحدة 

 : بصورة خاصة إلى ما یلي

 ة والعمل الالئق؛ تقييم أثر النزاع على العمالة والحمایة االجتماعي !
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أن تقدمها والتوصل إلى تستطيع منظمة العمل الدولية تحدید المساعدة الفوریة الممكنة التي  !
 استراتيجيات متوسطة األمد في هذا الصدد؛ 

 تقدیم اإلسهامات إلى إطار استراتيجية االنتعاش والتقييم المتكامل التابع لألمم المتحدة؛  !

 . زمة للتعاون فيما بين الوآاالتتحدید المجاالت واآلليات الال !

وأجرت البعثة األخيرة مشاورات موسعة في بيروت شملت إجراء مشاورات مع رئيس الوزراء ووزراء  .٦
دولي ن البنك العآما التقت البعثة بممثلين . العمل واألشغال العامة واالقتصاد والشباب والشؤون االجتماعية

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين واللجنة االقتصادیة االجتماعية 
 المجموعة من إجراء زیارتين ميدانيتين ألنحاء من جنوب لبنان رغم أن حرآة التنقل في توتمكن. لغرب آسيا

 : لتي توصلت إليها البعثة ما یليوشملت أهم النتائج والتوصيات ا. المنطقة آانت مقيدة للغایة

 . ینبغي أن ترتبط إعادة اإلعمار ارتباطًا وثيقًا بالجهود اإلنمائية الوطنية واسعة النطاق "١"

 اجتماعي أساسي في عملية إعادة اإلعمار ووضع استراتيجية وطنية من إنمائيمن الملح إدماج عنصر  "٢"
 . أجل النهوض بالعمالة

ویجدر السعي إلى إیجاد أقصى قدر من التداؤب والتعاون .  وتتسم بعدة أبعاد مترابطةإن المهمة هائلة "٣"
 . مع سائر وآاالت األمم المتحدة

 :) أشهر٩-١(برنامج منظمة العمل الدولية للمساعدة الفورية  "٤"

 ؛إنشاء خدمات استخدام للطوارئ )أ(

  ؛إجراء دراسة استقصائية سریعة لسوق العمل )ب(

 المتعلق بعمل األطفال؛ مشروع ال نطاق تغطية توسيع )ج(

 شأن المهارات القابلة لالستخدام؛استهالل برنامج تدریب معجل قائم على المجتمع المحلي ب )د(

 وهو مشروع مشترك بين منظمة العمل ،إنعاش مشروع الصناعة الزراعية القائمة في المنزل )ه(
 و؛ آسيا واليونيدالدولية واللجنة االقتصادیة االجتماعية لغرب

  ؛تقدیم التدریب لصغار المتعاقدین )و(

 .تشجيع التنمية االقتصادیة المحلية )ز(

 :) شهرًا٢٤-٩(مساعدة منظمة العمل الدولية على األمدين القصير والمتوسط  "٥"

  ؛تنظيم حلقة عمل ثالثية وطنية بشأن القضایا الملحة المرتبطة بالعمل )أ(

 ل؛مراجعة قانون العم )ب(

 إدارة شؤون العمال المهاجرین؛تحسين  )ج(

 وضع استراتيجية عمالة وطنية؛ )د(

 الوطنية للتوظيف؛وآالة التقویة قدرة  )ه(

  ؛جراء دراسة استقصائية لسوق العملإ )و(

 .  ربات األسراء خطة لالئتمان بالغ الصغر من أجل النسوضع )ز(
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 : ثة، یجري وضع مشروع مقترحات حول المواضيع التاليةوباالستناد إلى النتائج التي توصلت إليها البع .٧

  ؛تحسين سبل عيش المجموعات المستضعفة "١"

  توظيف؛تقویة قدرة اإلدارة الوطنية لل "٢"

  ؛تحسين إدارة سوق العمل "٣"

 دعم تعاونيات صيادي األسماك؛ "٤"

 ؛إنشاء صندوق اجتماعي للعمالة من أجل العمال المتأثرین بالحرب "٥"

 . لتنمية االقتصادیة المحليةحفز ا "٦"

وستكون األنشطة المنفذة في إطار برنامج المساعدة الفوریة وقصيرة األمد، مدعومة في المقام األول من  .٨
 یبحث المكتب في تخصيص اعتماد خاص لبرنامج ،ولهذا الغرض. موارد التعاون التقني في الميزانية العادیة

وفي غضون ذلك تجري االستعدادات على قدم وساق الستهالل بعض هذه . مساعدة الطوارئ من أجل لبنان
 . األنشطة

. ومن المتوقع أن یجتذب استهالل األنشطة قصيرة األمد المزید من اإلسهامات من جانب الهيئات المانحة .٩
من وعليه، یقوم المكتب بتكثيف جهوده لضمان الحصول على الموارد المالية المطلوبة من خارج الميزانية 

 . أجل استهالل مشاریع المساعدة والتعاون التقني المذآورة آنفًا

 
 

  . ٢٠٠٦أآتوبر /  تشرین األول١١جنيف،  
 

  .   وثيقة مقدمة لإلطالع
 

 

 


