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باالتفاقية العاملية لحامية حقوق املؤلف، عىل انه يجوز نقل مقاطع قصرية منها بدون إذن، 

رشيطة أن يشار حسب األصول إىل مصدرها. وأي طلب للحصول عىل إذن أو ترجمة يجب أن 

يوجه إىل منشورات مكتب العمل الدويل )الحقوق والرتاخيص(، جنيف )العنوان أدناه( أو عرب 
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االستنساخ ان تستنسخ هذه الوثيقة وفقاً للرتاخيص املمنوحة لها لهذا الغرض. زوروا موقع 

www.ifrro.org لالطالع عىل اسامء منظامت حقوق االستنساخ يف بلدكم. 
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ال تنطوي التسميات املستخدمة يف منشورات مكتب العمل الدويل، التي تتفق مع تلك التي 

تستخدمها األمم املتحدة، وال العرض الوارد للامدة التي تتضمنها، عىل التعبري عن أي رأي من 

جانب مكتب العمل الدويل بشان املركز القانوين ألي بلد أو منطقة أو إقليم، أو لسلطات أي 

منها، أو بشان تعيني حدودها. 

ومسؤولية اآلراء املعرب عنها يف املواد أو الدراسات أو املساهامت األخرى التي تحمل توقيعا 

هي مسؤولية مؤلفيها وحدهم، وال يثل النرش مصادقة من جانب مكتب العمل الدويل عىل 

اآلراء الواردة بها. 

واإلشارة إىل أسامء الرشكات واملنتجات والعمليات التجارية ال تعني مصادقة مكتب العمل الدويل 

عليها، كام إن إغفال ذكر رشكات ومنتجات أو عمليات تجارية ليس عالمة عىل عدم إقرارها.

ويكن الحصول عىل مطبوعات مكتب العمل الدويل عن طريق املكتبات الكربى أو مكاتب 

منظمة العمل الدويلة املوجودة يف كثري من البلدان أو مبارشة من قسم املطبوعات عىل 

العنوان التايل:
ILO Publications | International Labour Office | Ch – 1211, 
Geneva 22 – Switzerland 

 يكن طلب مجاناً قامئة باملنشورات واملطبوعات الجديدة من العنوان املذكور أعاله أو 

  pubvente@ilo.org :عن طريق الربيد اإللكرتوين 

 www.ilo.org/publns :ومن خالل شبكة اإلنرتنت

وللحصول عىل مطبوعات مكتب منظمة العمل الدولية اإلقليمي للدول العربية، 

االتصال عىل العنوان التايل:

منظمة العمل الدولية
املكتب اإلقليمي للدول العربية

شارع جوستينيان – القنطاري
ص.ب. 11-4088 

رياض الصلح بريوت 11072150
بريوت – لبنان

 www.ilo.org/arabstates :شبكة اإلنرتنت

طبع يف )لبنان(

 حقوق الصور محفوظة ملنظمة العمل الدولية

من نحن

منظمة العمل الدولية هي وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة، وهي الوكالة 

الوحيدة التي تتمتع برتكيبة ثالثية، وتجمع بني ممثيل الحكومة وأصحاب 

العمل والعامل إلعداد معايري وسياسات العمل وتعزيز العمل الالئق يف مناطق 

مختلفة من العامل.

ويشمل املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع ملنظمة العمل الدولية كالً من 

البحرين والعراق واألردن والكويت ولبنان واألرض الفلسطينية املحتلة وسلطنة 

عمُامن وقطر واململكة العربية السعودية وسوريا واإلمارات العربية املتحدة 

واليمن.

ما هو عملنا

يهدف املكتب اإلقليمي للدول العربية أوالً إىل تعزيز العمل الالئق للنساء 

والرجال يف املنطقة. 

يلّخص »العمل الالئق« طموح األشخاص يف حياتهم املهنية، فهو ينحهم فرص 

الحصول عىل عمل منتج ويدر دخالً عادالً، ويضمن األمن يف مكان العمل 

باإلضافة إىل الحامية االجتامعية للعائالت وآفاق أفضل للتنمية الشخصية 

واالندماج االجتامعي ويضمن حرية األشخاص يف التعبري عن مخاوفهم وحرية 

تنظيم صفوفهم واملشاركة يف القرارات التي تؤثر عىل حياتهم، باإلضافة إىل 

املساواة يف الفرص واملعاملة لكّل النساء والرجال.

يعكس العمل الالئق قلق الحكومات والعامل وأصحاب العمل، الذين ينحون 

مجتمعني منظمة العمل الدولية هويتها الثالثية الفريدة.

تضع منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الحكومات وأصحاب العمل والعامل، 

أجندة العمل الالئق حيز التنفيذ عرب تطبيق أربعة أهداف إسرتاتيجية: 

استحداث فرص العمل، وتوسيع الحامية االجتامعية، وتعزيز الحوار االجتامعي، 

وضامن الحقوق يف العمل.

وتمُعترب املساواة بني الجنسني واستخدام الشباب أهدافاً أساسية تعتمد عليها 

برامج منظمة العمل الدولية الرامية اىل معالجة معدالت البطالة املرتفعة لدى 

الشباب يف املنطقة واملستوى املنخفض ملشاركة املرأة يف القوى العاملة.  

 صورة الغالف: عامل يجمع الطني للبناء يف البحرين
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برنامج العمل الالئق

بناء مجتمعات واقتصادات تتيح فرص االستثامر وريادة األعامل وتنمية 
املهارات واستحداث فرص العمل واملعيشة املستدامة.

تعزيز كل من االندماج واإلنتاجية عرب ضامن متتع النساء والرجال 
برشوط عمل آمنة، تسمح لهم بالحصول عىل املزيد من الوقت الحر 
والراحة الكافية، وتأخذ باالعتبار قيم العائلة واملجتمع وتوفر تعويضاً 
كافياً عن تقلص أو خسارة الدخل، باإلضافة  إىل التمكني من الحصول 

عىل ضامن اجتامعي مناسب.

إنشاء مؤسسات سوق عمل فعالة ومنظامت أصحاب عمل وعامل 
مستقلة وفاعلة، مام يسمح بتعزيز التزام كل الجهات بزيادة اإلنتاجية 

وإدارة عالقات العمل وبناء املجتمعات املتامسكة. 

ضامن متايش التنمية االقتصادية مع التنمية االجتامعية واحرتام حقوق 
كل العامل مبا فيهم العاملني يف االقتصاد غري النظامي.
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عدالة اجتماعية
لحقبة عربية 

جديدة

»ستحتاج الكثري من الدول العربية إىل الدعم خالل تحولها 

إىل دميقراطيات مستقرة وآمنة.  ويُعترب بناء مؤسسات 

سوق العمل القوية وإطالق الحوار االجتامعي محورياًّ 

بالنسبة إىل هذه الجهود؛ كام أن دعم الرشكاء االجتامعيني 

رضوري أيضاً لضامن االضطالع بدور أسايس يف تحديد 

شكلهم والسياسات التي يروجون لها. وأسوة بكل الثورات 

الكبرية التي عرفها التاريخ، فإن هذه الثورات عبارة عن 

مسارات معقدة ومتجذرة محلياً وذات طابع وطني. إال أن 

هدفاً مشرتكاً يجمع بينها، هدف يتمثل بالكرامة يف العمل، 

بالصوت، وباملشاركة وبرغبة يف رؤية مجتمعات مبنية عىل 

احرتام حقوق االنسان«.

خوان سومافيا، المدير العام السابق لمنظمة العمل الدولية
االجتماع االقليمي الخامس عشر آلسيا والمحيط الهادئ

كيوتو، اليابان – كانون األول/ديسمبر 2011

يبدو وا�ضحاً من التغريات التي 

أواخر العام  ع�ضفت مبنطقتنا منذ ا

أننا بتنا بحاجة اإىل منوذج  2010، ا

تنموي جديد: منوذج �ضامل وم�ضتدام 

ومتجذر يف العدالة االجتماعية.

إرادة  ك�ضف الربيع العربي النقاب عن ا

إرث من النمو االقت�ضادي  إنهاء ا يف ا

البطيء دام عقوداً طويلة واأمناط 

متجذرة من االإق�ضاء وعدم امل�ضاواة 

ومفا�ضلة كاذبة بني احلقوق االجتماعية واالقت�ضادية وال�ضيا�ضية، باالإ�ضافة اإىل 

أزمة عميقة من حيث احلوكمة وامل�ضاءلة.  ا

إمكانات هذه اللحظة التاريخية من خالل تعزيز  حان الوقت لال�ضتفادة من ا

ؤ�ض�ضات م�ضتدامة  إىل ا�ضتحداث فر�ص العمل الالئق يف مو منوذج �ضامل يوؤدي ا

أن يتحقق ذلك من خالل  ويزيد من االإنتاجية والنمو املن�ضف. وميكن ا

ا�ضتحداث فر�ص العمل وتو�ضيع نطاق احلماية االجتماعية وتعزيز احلوار 

أجندة العمل  االجتماعي و�ضمان احلقوق يف العمل؛ باخت�ضار، من خالل ا

الالئق. 

إ�ضالحات دميقراطية من خالل تعزيز  أوالً، ال بد من اغتنام الفر�ضة لتطبيق ا ا

احلوار االجتماعي وحرية التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية. وي�ضكل انفتاح االأنظمة 

ال�ضيا�ضية فر�ضة الحرتام حقوق العمال وحتقيق العدالة االجتماعية. وتوؤدي 

أ�ضحاب العمل امل�ضتقلة والدميقراطية والتمثيلية دوراً  منظمات العمال وا

ـ�ضمحورياً يف ذلك. 

أن ي�ضتفيد نظام �ضامل من  أف�ضل. وميكن ا ثانياً، ال بد من تنظيم االأ�ضواق ب�ضكل ا

آزر الناجت عن التعاون بني القطاعني اخلا�ص والعام ومن حوار تعاوين بني  التا

ؤ�ض�ضات �ضوق العمل القوية وحدها امل�ضاواة يف  ال�ضركاء االجتماعيني. وت�ضمن مو

املعاملة وت�ضمح للعمال بزيادة ح�ضتهم من فوائد االإنتاجية، وال �ضيما الن�ضاء 

وال�ضباب والعمال املهاجرين وغري النظاميني. 

إذ يتزايد عدد ال�ضباب  ثالثاً، ال بد من اال�ضتفادة من طاقات ال�ضباب يف املنطقة ا

املتعلّم واملثقف وترتاجع طفرة ال�ضباب يف املنطقة مع تراجع معدالت املواليد. 

ويتطلب تعزيز فر�ص العمل الالئق لل�ضباب �ضيا�ضات ت�ضجع التعليم الذكي 

واملهارات مبا يتما�ضى وحاجات ال�ضوق. والأ�ضحاب العمل دور بارز يف ذلك – 

أثناء الوظيفة والتلمذة ال�ضناعية.  خ�ضو�ضاً من خالل اال�ضتثمار يف التدريب ا

أ�ضا�ضياً يف منطقة تفتقر  أر�ضية للحماية االجتماعية ا أ�ضي�ص ا رابعاً، يعترب تا

إىل  فيها فئات كبرية من العمال، وال �ضيما العمال يف االقت�ضاد غري املنظم، ا

ال�ضمانات االجتماعية االأ�ضا�ضية، مبا فيها الرعاية ال�ضحية و�ضمان الدخل. 

أنظمة ال�ضمان االجتماعي املتما�ضكة والتي تلبي االحتياجات على  أن ا ومن �ضا

أن تقل�ص الفقر اإىل حد كبري وت�ضاهم يف اال�ضتقرار  املدى الق�ضري والطويل ا

االجتماعي. 

أن تتحقق  أن العدالة االجتماعية ال ميكن ا لقد اثبتت التطورات االإقليمية االأخرية ا

أن مت�ضي باجتاه  يف ظل غياب احلريات االأ�ضا�ضية. ويتعني على الدول العربية ا

أن تتو�ّضل، مع مواطنيها، اإىل عقد  منوذج تنموي �ضامل ي�ضمن زيادة االإنتاجية وا

اجتماعي جديد. فذلك وحده كفيل بتلبية طموحات ماليني ال�ضابات وال�ضبان 

إن�ضافاً وعدالً وا�ضتدامًة  أكرث ا أقل من م�ضتقبل ا العرب الذين لن ير�ضوا با

للجميع. 

ندى الناشف، مساعد المدير العام، 
والمدير اإلقليمي للدول العربية 

منظمة العمل الدولية
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عدالة اجتماعية حلقبة عربية جديدة

تعزيز الوظائف واحلماية واحلوار يف منطقة متغرية

النتائج اإلنمائية 2010 – 2011

منظمة العمل الدولية 
في الدول العربية

دخل املكتب االإقليمي للدول العربية التابع ملنظمة العمل الدولية العقد العربي 

إقليمية للعمل وّقعها ممثلون عن منظمات  أجندة ا للت�ضغيل )2010-2011( با

أ�ضحاب العمل من 22 بلداً عربياً.  العمال وا

أن  إعالن منظمة العمل الدولية ب�ضا متا�ضياً مع امليثاق العاملي لفر�ص العمل وا

أجندة العمل العربية للت�ضغيل  أجل عوملة عادلة، ت�ضكل ا العدالة االجتماعية من ا

إطاراً لتدخالت منظمة العمل الدولية يف املنطقة خالل العامني 2011-2010.  ا

ومن خالل الرتكيز على العمل الالئق واحلماية االجتماعية وحقوق العمال 

ؤ�ض�ضات امل�ضتدامة، ت�ضعى االأجندة اإىل مواجهة حتدٍّ  واحلوار االجتماعي واملو

ؤ�ض�ضية فعالة واال�ضتجابة الآثار االأزمة العاملية  أطر مو إن�ضاء ا مزدوج يكمن يف ا

االقت�ضادية واملالية. 

أ�ضواق العمل العربية بارتفاع معدالت ات�ضاع القوى العاملة جراء �ضرعة  تت�ضم ا

النمو ال�ضكاين، كما تُعرف بت�ضجيلها الأدنى معدالت امل�ضاركة يف اليد العاملة يف 

أدت التحوالت التي عمت الدول واملجتمعات  العامل، وبخا�ضة لدى الن�ضاء. وقد ا

أولوية  العربية اإىل جعل العمالة، وبخا�ضة عمالة ال�ضباب، واحلوار االجتماعي ا

إىل االأجندات الوطنية. بالن�ضبة ا

مت حتديث برامج منظمة العمل الدولية لتتمكن من اال�ضتجابة لهذه التطورات. 

وانعك�ص ذلك زيادًة يف امل�ضاهمات الطوعية التي ُدفعت للمكتب االإقليمي للدول 

العربية يف العام 2011 وزيادة يف  ميزانية املكتب للعامني 2013-2012. 

»يكمن الهدف األسايس ملنظمة العمل الدولية يف تعزيز 

 فرص الرجال والنساء يف الحصول عىل عمل الئق ومنتج 

يف ظروف من الحرية، واإلنصاف، واألمن والكرامة.« 

خوان سومافيا، المدير العام السابق لمنظمة العمل الدولية

حصلت العامالت الحرفيات الفلسطينيات على دعم منظمة العمل الدولية عبر 
منح وبرامج تدريبية، في إطار مشروع تمكين المرأة الذي يجمع ست وكاالت 

تابعة لألمم المتحدة وبدعم من الصندوق المشترك بين برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي وإسبانيا لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.
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عدالة اجتماعية حلقبة عربية جديدة

تعزيز الوظائف واحلماية واحلوار يف منطقة متغرية

النتائج اإلنمائية 2010 – 2011

منظمة العمل الدولية
في الدول العربية

الموارد

ألف القاعدة التمويلية ملنظمة العمل الدولية من ثالثة عنا�ضر: تتا

الموازنة العادية 
هي عبارة عن م�ضاهمات تدفعها كّل الدول االأع�ضاء بفعل ع�ضويتها يف املنظمة. 

إىل تقييم االأمم املتحدة للتوزيع. بلغت  وحُتدد م�ضاهمات الدول باال�ضتناد ا

املوازنة العادية ملنظمة العمل الدولية للعامني 2010-2011، 726.7 مليون 

أمريكي وح�ضل املكتب االإقليمي للدول العربية على 13.5 مليون منها. دوالر ا

المساهمات الطوعية المخصصة 
دعم م�ضاريع وبرامج حمددة ذات جدول زمني وا�ضح وتركيز جغرايف 

وموا�ضيعي حمدد م�ضبقاً. ويف 2010-2011، ح�ضل املكتب على 15.9 مليون 

أمريكي من امل�ضاهمات الطوعية املخ�ض�ضة ملنظمة العمل الدولية والبالغة  دوالر ا

456 مليون )70 يف املائة منها جمعها مكتب بريوت(. وقد �ضهد املكتب االإقليمي 

للدول العربية زيادة م�ضطردة يف امل�ضاهمات الطوعية املخ�ض�ضة منذ العام 

2008، مبعّدل 9.7 مليون دوالر �ضنوياً خالل ال�ضنوات االأربع املا�ضية.

المساهمات الطوعية غير المخصصة
تخ�ض�ضها منظمة العمل الدولية اإىل حيث تدعو احلاجة واإىل اجلهة االأم�ص 

إليها بطريقة مرنة، وقد ح�ضل املكتب االإقليمي للدول العربية على  حاجة ا

أمريكي عاملياً، خالل فرتة  مليوين دوالر من جمموعها البالغ 53.8 مليون دوالر ا

ال�ضنتني 2011-2010.
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الحماية اإلجتماعية

تحسين تغطية وفعالية الحماية اإلجتماعية للجميع

٣,٩٧٩,١٩٦
الحوار اإلجتماعي

تعزيز التركيبة الثالثية والحوار اإلجتماعي
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معايير العمل الدولية

الترويج للمعايير والمبادئ والحقوق األساسية 
في العمل وتحقيقها
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المساهمات المرصودة 
من قبل المكتب اإلقليمي 
للدول العربية )2011-2006( 

 المساهمات المرصودة من قبل الجهات المانحة 
في 2011-2010

تصنيف نفقات التعاون التقني بحسب األهداف اإلستراتيجية 
)بالدوالر األمريكي(
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منظمة العمل الدولية
في الدول العربية

منظمة العمل الدولية واألمم املتحدة

تضم مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية 32 وكالة ومجموعة أممية، وهي تعمل عىل ضامن إسرتاتيجية 

استجابة متّسقة للتحوالت الجارية والتحديات املرافقة لها يف إطار منظومة األمم املتحدة.

ويف آذار/مارس 2011، أعّدت مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية إسرتاتيجية استجابة مشرتكة للمنطقة 

العربية، وذلك انطالقاً من مبادرات خاصة بالوكاالت ومن خربتها السابقة يف العمل يف املنطقة. وتعيد 

وكاالت األمم املتحدة النظر يف مقاربات املساعدات اإلمنائية التي توفرها، بحيث تعلق أهمية أكرب 

عىل املسائل املتداخلة املرتبطة بالحوكمة الديقراطية، والعدالة االجتامعية واإلنصاف، باإلضافة إىل 

النمو االقتصادي املستدام بيئياً والشامل واملرتكز عىل االستخدام.

وتمُعترب منظمة العمل الدولية، بفضل برنامج العمل الالئق الخاص بها وهيكليتها الثالثية، قادرة ضمن 

منظومة األمم املتحدة عىل جعل منوذج التنمية الجديد الخاص باملنطقة مرآة للقيم األساسية املتمثلة 

باإلنصاف والعدالة االجتامعية. يف الواقع، ال يكن القيام بذلك سوى عرب معالجة التحديات الكامنة 

مبا فيها النتائج التنموية املتفاوتة وارتفاع معدالت البطالة، وانتشار املعوقات أمام اللحمة االجتامعية، 

وتردي نوعية الحوكمة وضعف آليات الحوار االجتامعي. 

ويف إطار الجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية لتعميم االستخدام/التشغيل والعمل الالئق 

ضمن منظومة األمم املتحدة، نظّم املكتب اإلقليمي للدول العربية ورشة عمل إقليمية يف كانون 

األول/ديسمرب 2011 من أجل تنمية قدرات منظامت العامل وأصحاب العمل بشأن قضايا اإلصالح 

الخاصة باألمم املتحدة. وقد مّكن ذلك الرشكاء االجتامعيني من االنخراط مع ممثلني رفيعي املستوى 

عن األمم املتحدة يف نقاش حول أجندة إصالح األمم املتحدة وإسرتاتيجية مجموعة األمم املتحدة 

اإلمنائية اإلقليمية للدول العربية، التي تدعو إىل اعتامد منوذج تنمية شاملة يرتكز عىل تجديد العقد 

االجتامعي بني الدولة واملواطن.

ويشكل إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية الخاص بالعراق خري مثاٍل عن املشاركة الشاملة: 

وقد صممه خرباء محلّيون من األمم املتحدة بعد التشاور مع رشكاء عراقيني ومنظامت غري حكومية.

تعمل مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية عىل إعداد إسرتاتيجية وإطار تنموي )مشابه إلطار عمل األمم 

املتحدة للمساعدة اإلمنائية( لألرض الفلسطينية املحتلة.

وله الصندوق املشرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وإسبانيا لتحقيق األهداف  ويجمع مرشوع، يمُ

اإلمنائية لأللفية، بني ست وكاالت مبا فيها منظمة العمل الدولية يف األرض الفلسطينية املحتلة للعمل 

عىل قضايا املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

إىل هذا، من شأن مبادرة األمم املتحدة حول أرضية الحامية االجتامعية، والتي تقودها منظمة العمل 

الدولية، تحقيق املزيد من التعاون بني األمم املتحدة والرشكاء االجتامعيني.  

 »تعرتف إسرتاتيجية االستجابة التي تعتمدها مجموعة 

األمم املتحدة اإلمنائية، بأن اإلخفاقات التنموية تكمن وراء 

االستياء الشعبي الذي يعّم الشوارع العربية - إخفاقات 

عىل مستوى الحوكمة، والعدالة االجتامعية، واإلنصاف، 

وحقوق اإلنسان، وإخفاقات يف النامذج والسياسات 

االقتصادية التي عززت اقتصاداً سياسياً قائم عىل اإلقصاء 

وانتشار عدم املساواة بخاصة من حيث توزيع الرثوة 

والحصول عىل الفرص.« 

 إستراتيجية مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية 
لالستجابة وإطار العمل في الدول العربية

تشرين األول/أكتوبر 2011



17 16
عدالة اجتماعية حلقبة عربية جديدة

تعزيز الوظائف واحلماية واحلوار يف منطقة متغرية

النتائج اإلنمائية 2010 – 2011

استحداث
فرص العمل 

تدريب مسعفات على اإلسعاف األولي في عمان

تحدد منظمة العمل الدولية للسياسات التي تساعد على 
استحداث فرص العمل الالئق والدخل والمحافظة على 

استدامتها. وقد تمت صياغة هذه السياسات في إطار برنامج 
االستخدام العالمي من قبل الهيئات المكونة لمنظمة العمل 

الدولية – الحكومات وأصحاب العمل والعمال.

معلومات أفضل من أجل سياسات أفضل

تعاين الدول العربية من  نق�ص يف بيانات �ضوق العمل املوثوقة، فيما تبقى 

أو �ضنوي  ؤ�ضرات كتلك اخلا�ضة بالبطالة مو�ضع جدل. يُجرى م�ضح ف�ضلي ا املو

للقوى العاملة يف االأر�ص الفل�ضطينية املحتلة، واالأردن و�ضوريا والعراق ولكن 

أنه ال يتم دائماً ت�ضاطر هذه املعلومات مع  إال ا لي�ص يف باقي دول املنطقة. ا

م�ضتخدمي البيانات كالوزارات ذات ال�ضلة.

ؤثر ال�ضعف يف جمع البيانات وحتليلها ون�ضرها �ضلباً يف القدرة على ر�ضد �ضوق  يُو

العمل بفعالية وتوفري خدمات اال�ضتخدام والت�ضغيل كخدمات التعيني واالإر�ضاد 

الوظيفي والتدريب املهني وا�ضتحداث فر�ص العمل. 

إ�ضرتاتيجية ت�ضغيل وطنية م�ضتندة اإىل الرباهني، �ضاعدت  وحر�ضاً على تطوير ا

إجراء  ؤون االجتماعية والعمل يف اليمن على ا منظمة العمل الدولية وزارة ال�ضو

أول م�ضح للقوى العاملة فيها منذ العام 1999. وقد دربت منظمة العمل الدولية  ا

موظفي الوزارة – مبا فيهم موظفي املكتب املركزي لالإح�ضاء – على جمع 

البيانات االإح�ضائية وحتليلها الأغرا�ص العلوم االجتماعية. اإىل هذا �ضمح 

امل�ضروع  للحكومة، من خالل جمع بيانات �ضوق العمال املحدثة وعالية اجلودة 

أف�ضل لتعزيز  ومعاجلتها وحتليلها ون�ضرها، بتخ�ضي�ص املوارد النادرة ب�ضكٍل ا

أعلى معدالت البطالة  إحيائه. ويعاين اليمن من ا إعادة ا تنوع االقت�ضاد اليمني وا

أكرث من ثلث الن�ضاء املتعلمات يف اليمن من البطالة. يف العامل؛ حيث تعاين ا

إحدى �ضكوك ال�ضيا�ضة العاملية  إطار امليثاق العاملي لفر�ص العمل – وهو ا يف ا

التي مت ت�ضميمها لتقلي�ص الفا�ضل الزمني بني التعايف االقت�ضادي والتعايف 

إعداد تقييم �ضريع ل�ضوق العمل يف الأردن.  املقرتن بفر�ص العمل الالئق – متّ ا

آثار االأزمة املالية واالقت�ضادية على االأردن  وقد نظرت وثيقة م�ضح قطرية يف ا

ودر�ضت اال�ضتجابات ال�ضيا�ضاتية عرب اعتماد حافظة امليثاق كقائمة مرجعية.

على الرغم من التغيري الت�ضريعي الذي �ضدر يف العام 2010 والذي �ضمح 

للفل�ضطينيني باحل�ضول على ت�ضاريح عمل لفر�ص عمل حمددة، ال يزال 

الطريق طويالً لك�ضر دوامة الفقر والبطالة وانعدام االأمن يف �ضفوف الالجئني 

إطار م�ضروٍع يهدف اإىل حت�ضني ح�ضول هوؤالء  الفل�ضطينيني يف لبنان. ويف ا

أجرت منظمة العمل الدولية  الالجئني على الوظائف واحلماية االجتماعية، ا

م�ضحاً للقوى العاملة الفل�ضطينية على امل�ضتوى الوطني يف العام 2011. ويهدف 

إىل امل�ضاهمة يف النقا�ص الوطني حول حق الفل�ضطينيني يف لبنان يف  امل�ضح ا

العمل عرب توليد البيانات املوحدة القابلة للمقارنة مع بيانات �ضوق العمل 

أ�ضواق العمل. اللبنانية و�ضائر ا

الشرق األوسط

%10.2
عاطلين عن العمل في 2011

%26.5
شباب عاطلين عن العمل في 2011

1 من 5
نساء في المنطقة لديها وظيفة

1 من 4
شباب لديه وظيفة

»لقد عملت يف املكتب املركزي لإلحصاء لعرش سنوات، لكن 

هذه هي املرة األوىل التي نتلقى فيها تدريباً حول أساليب 

متقدمة لجمع البيانات وتحليلها.« 

 عبدالله، المكتب المركزي لإلحصاء
اليمن
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استحداث فرص العمل 

»أنت مبثابة قاطرة لباقي العامل. والناس سيصمدون بفضل 

ظامئهم للكرامة والعدالة االجتامعية«

خوان سومافيا، المدير العام السابق لمنظمة العمل الدولية

»التغيري آٍت ال محالة. فإرادة الشباب يف الشوارع 

وتصميمهم سيؤّديان بالتأكيد إىل التغيري.«

سميرة عبدالله، صحفية يمنية
الفريق الرفيع المستوى حول الشباب العربي: التطلع إلى العدالة 

االجتماعية، مؤتمر العمل الدولي، الدورة المئة، جنيف، سويسرا – 
حزيران/يونيو 2011

تطوير السياسات على المستوى الوطني

أدوات قوية للتخطيط والتن�ضيق  تعترب �ضيا�ضات اال�ضتخدام )الت�ضغيل( مبثابة ا

أطر ال�ضيا�ضة الوطنية. ور�ضد ا�ضتحداث فر�ص العمل �ضمن ا

إعادة تفعيل ال�ضندوق الفل�ضطيني للت�ضغيل واحلماية االجتماعية من  لقد متت ا

خالل امل�ضاعدة التقنية التي قدمتها منظمة العمل الدولية يف العام 2010 من 

أجل توفري الدعم لتنفيذ �ضيا�ضات �ضوق العمل الفعالة يف الأر�ض الفل�سطينية  ا

املحتلة. وت�ضري معدالت البطالة العالية اإىل احلاجة امللحة لتطبيق تدابري حتد 

إحياء ال�ضندوق  إعادة ا من الفقر وتدهور الظروف املعي�ضية، االأمر الذي جعل ا

إىل ال�ضلطة الفل�ضطينية. أولوية بالن�ضبة  ا ا

أجل دعم  اإىل هذا، �ضمح برنامج منظمة العمل الدولية لتنمية املهارات من ا

توليد فر�ص العمل يف العراق، ببلورة �ضيا�ضة ت�ضغيل وطنية. وتركز خطة 

التنمية الوطنية 2010–2014 على احلاجة اإىل توظيف املنتج، والتعليم التقني 

ؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة، واحلماية  واملهني، وا�ضتحداث فر�ص العمل، واملو

االجتماعية وتنمية القطاع اخلا�ص. وقد �ضاهمت منظمة العمل الدولية يف 

تطوير اخلطة ودّربت الفرق الوطنية الثالثية – ممثلي العمال، ومنظمات 

أي�ضاً يف تطوير خطة  ؤولني يف الوزارة – التي �ضاركت ا أ�ضحاب العمل وامل�ضو ا

التنمية الوطنية.

�ضاعدت منظمة العمل الدولية على تطوير �ضيا�ضة التوظيف الوطنية يف العراق 

– التي مت الت�ضديق عليها يف العام 2011 – عرب توفري امل�ضاعدة التقنية وعقد 
�ضل�ضلة من االجتماعات ال�ضاملة وور�ص العمل التي �ضملت وزارة العمل وال�ضركاء 

االجتماعيني واالأكادمييني و�ضائر اجلهات املعنية.

تركز كل من خطة التنمية التنفيذية للأردن )2011-2013( واالإ�ضرتاتيجية 

أهمية  أيار/مايو 2011، على ا أطلقت يف ا الوطنية للت�ضغيل يف االأردن، التي ا

ا�ضتحداث فر�ص العمل وتوفري العمل الالئق للجميع. هذا ودعمت منظمة العمل 

الدولية ا�ضتحداث وحدة للتخطيط اال�ضرتاتيجي والدعم ال�ضيا�ضاتي �ضمن 

وزارة العمل، وقد وفرت تنمية القدرات حول �ضيا�ضة التوظيف ملوظفي الوحدة 

و�ضركائها االجتماعيني، كما قّدمت امل�ضاعدة التقنية لتنفيذ االإ�ضرتاتيجية، 

إطار ر�ضد وتقييم  مبا يف ذلك تقييم برامج �ضوق العمل اجلارية وتطوير ا

لالإ�ضرتاتيجية.

تعزيز االقتصاديات الخضراء 

تُعترب الوظائف اخل�ضراء حمورية لتحقيق تنمية اقت�ضادية واجتماعية م�ضتدامة 

بيئياً. يف الواقع، يُعترب تخ�ضري االقت�ضادات مع الرتكيز على التداعيات املرتتبة 

أ�ضا�ضية يف ا�ضتجابة االأمم املتحدة االإقليمية للربيع العربي.  على العمالة، خطوة ا

وي�ضجع املكتب االإقليمي للدول العربية التابع ملنظمة العمل الدولية، احلكومات 

أنها تقلي�ص االنبعاثات وتعزيز  على تطوير �ضيا�ضات وتنفيذ ا�ضرتاتيجيات من �ضا

إدارة النفايات.  كفاءة الطاقة وحت�ضني ا

إمكانية حتقيق وظائف خ�ضراء يف  ويف لبنان، قيّمت منظمة العمل الدولية ا

إدارة  أ�ضا�ضية، بخا�ضة يف قطاعات الطاقة والبناء وا قطاعات اقت�ضادية ا

النفايات والزراعة. وت�ضري املخرجات اإىل وجود قدرة مهمة على ا�ضتحداث 

فر�ص العمل يف الن�ضاطات اخل�ضراء كت�ضخني املياه بالطاقة ال�ضم�ضية واخلاليا 

الكهرو�ضوئية والزراعة الع�ضوية والت�ضويق وت�ضييد املباين الكفوءة من حيث 

إعادة التدوير. الطاقة وا

إطار  وقد دعمت منظمة العمل الدولية جهوداً لتعميم الوظائف اخل�ضراء �ضمن ا

عمل االأمم املتحدة للم�ضاعدة االإمنائية، وذلك عرب حت�ضني املهارات املرتبطة 

إطار م�ضروع  بالوظائف اخل�ضراء يف �سوريا، وبخا�ضة لدى ال�ضباب. ويف ا

م�ضرتك بني منظمة االأمم املتحدة و�ضندوق حتقيق االأهداف االإمنائية لالألفية، 

أطلقت ن�ضاطات بناء القدرات  طورت منظمة العمل الدولية مواداً تدريبية وا

على م�ضتوى ت�ضغيل وتركيب و�ضيانة �ضخانات املياه بالطاقة ال�ضم�ضية مل�ضلحة 

ال�ضباب العاطلني عن العمل.

وقد عملت منظمة العمل الدولية مع وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�ضغيل 

آمنة وفر�ص معي�ضية  الالجئني الفل�ضطينيني )االأونروا( على توفري م�ضاكن ا

للعائالت الفقرية يف غزة. وبالتايل، مت ا�ضتحداث 19،000 يوم عمل لبناء 

إنتاج كتل من الطني امل�ضغوط، االأمر الذي عزز وبنجاح الوظائف  59 منزالً وا

أجرت منظمة العمل الدولية  اخل�ضراء امل�ضتدامة لتح�ضني ظروف املعي�ضة. كما ا

درا�ضة يف العام 2011 حتت عنوان »نحو بناء م�ضتدام ووظائف خ�ضراء يف قطاع 

غزة« – مع الرتكيز على مواد البناء والطاقة واملياه.

 قادة الشباب العرب يقولون 
 ملنظمة العمل الدولية: 

نريد وظائف وعدالة اجتامعية

أعلن قادة الشباب العرب خالل مؤمتر العمل الدويل يف 

حزيران/يونيو 2011 أنهم متفائلون حيال توقعات آفاق 

العدالة االجتامعية يف خضّم التغريات التي تعصف باملنطقة.

وقد تحدثوا مبارشًة يف إطار مجموعة الشباب العرب األوىل 

من نوعها التي استضافها مؤمتر العمل الدويل، وعربوا عن 

آرائهم ومخاوفهم أمام رفيعي املستوى عن الحكومات 

والعامل وأصحاب العمل من حول العامل.

وقالت سمرية عبدالله، نائبة رئيس التحرير يف صحيفة 

»اليمنية«، وصوتها يغّص بفائض املشاعر وهي تصف العنف 

الذي يعصف بدولتها الفقرية، »نحن بحاجة لوقوف املجتمع 

الدويل إىل جانبنا. نحن بحاجة ملساعدته«.

وقد أجمع أعضاء الفريق القادمون من الجزائر ومرص وتونس 

واليمن، عىل رضورة مساعدة املجتمع الدويل لهم يف تحويل 

تطلعاتهم بتحقيق العدالة االجتامعية إىل واقع، يف منطقة 

يعاين فيها الشباب بنوٍع خاص من البطالة. وقد شّددوا 

وبعد موجة املظاهرات التي عرفتها املنطقة يف مطلع العام، 

أنه قد آن األوان لرتجمة تطلعاتهم إىل واقع ملموس عرب 

معالجة القضايا األساسية كالبطالة وحقوق العمل والضامن 

االجتامعي.

وأضاف مروان الرشيف، منسق العامل الشباب يف االتحاد 

العام التونيس للشغل، »ال يكفي التخلص من النظام القديم 

فحسب، بل علينا املبارشة بإعادة البناء«، معترباً أنه ينبغي 

جعل استحداث فرص العمل أولوية يف إشارة إىل احدى 

الشعارات الرئيسية التي أطلقها املتظاهرون: »العمل هو 

حق«.

هذا وحّث نزيل حسني، طالب مرصي ناشط شارك يف 

احتجاجات كانون الثاين/يناير، األرسة الدولية عىل املساعدة 

يف جهود إعادة البناء وشدد عىل أن »معظم املظاهرات – 

مبا فيها التظاهرات يف الدول األوروبية – تطالب بالعدالة 

االجتامعية قبل الديقراطية« مؤكداً: »أعتقد أنه ينبغي تغيري 

النظام العاملي ككل من أجل تحقيق العدالة االجتامعية«.
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تعزيز المهارات وقابلية االستخدام 

أجل  إعداد 33 منهجاً درا�ضياً بالت�ضاور مع القطاع اخلا�ص من ا يف العراق، مت ا

إتاحة برامج تدريب عالية اجلودة ومرتبطة  ؤ�ض�ضية على ا حت�ضني القدرة املو

أمام ال�ضباب. بال�ضوق ا

 هذا ودعمت منظمة العمل الدولية املكتب الوطني للت�ضغيل يف توحيد الت�ضنيف 

الوظيفي م�ضتخدمًة معايري املنظمة الدولية للمعايري و�ضاعدت يف حت�ضني 

اخلدمات املخ�ض�ضة لكل من الباحثني عن عمل والأ�ضحاب العمل عرب بناء 

القدرات.  

أ�ضفر م�ضروع منظمة العمل الدولية للتعاون التقني حول  ويف جنوب لبنان، ا

املهارات يف قطاع البناء عن الت�ضديق على منهج مهني مبني على املهارات 

إن�ضاء  لتدريب املتعاقدين الفرعيني يف الوكالة الوطنية لال�ضتخدام. وقد مت ا

مركز توظيف لالجئني الفل�ضطينيني يف �ضيدا لتقدمي التوجيه املهني وتزويد 

إر�ضادهم  الباحثني عن عمل مبهارات البحث عن وظيفة. هذا ويقوم املركز با

اإىل فر�ص العمل وبالتلمذة ال�ضناعية واإىل اجلهات التي توفر التدريب على 

الوظيفة. 

إ�ضالح برناجمها  ويف غزة، قدمت منظمة العمل الدولية الدعم لالأونروا يف ا

إىل املهارات،  اخلا�ص بالطالب ما فوق ال�ضن الطبيعي نحو حتقيق منهج ي�ضتند ا

والتلمذة ال�ضناعية على نحٍو منهج، ونحو حت�ضني التدريب ومنهجية التقييم.

المهارات لألشخاص المعوقين 

آخر لتنمية املهارات يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة جمموعة  ا�ضتهدف برنامج ا

كبرية من ال�ضباب الفل�ضطينيني ذوي االإعاقة واحلاجات اخلا�ضة الذين 

يت�ضربون من املدار�ص يف مراحل مبكرة. وقد منحهم امل�ضروع تدريباً مهنياً 

وتقنياً ودعماً لتح�ضني انخراطهم االجتماعي واالقت�ضادي. هذا ومنحت منظمة 

أهيل املهني  إدارية اإىل مركز ال�ضيخة فاطمة للتا العمل الدولية جتهيزات تقنية وا

يف اخلليل، بتمويٍل من البنك االإ�ضالمي للتنمية.

ويف ُعمان، دعمت منظمة العمل الدولية االأ�ضخا�ص املعوقني عرب تقدمي م�ضاعدة 

تقنية لتحقيق الدمج يف �ضوق العمل، ما مُيهد الطريق الإن�ضاء وكالة توظيف 

ؤون االجتماعية والقوى  وتدريب وطنية، ويح�ضن التن�ضيق بني وزارتي ال�ضو

العاملة. 

 2,800
عائلة فلسطينية الجئة، تمت مقابلتها في 

لبنان في إطار مسح للقوى العاملة ُأجري 
على المستوى الوطني من قبل منظمة 

العمل الدولية في العام 2011

تبلغ بطالة الشباب العرب أكثر من ضعف المعّدل العام 
للبطالة، وهو بالتالي من بين األعلى عالميًا. وقد بلغت 
هذه النسبة في الشرق األوسط 21.1 في المائة، أي ما 
يناهز ضعف المتوسط العالمي البالغ 12.6 في المائة. 

وفي الدول العربية الفقيرة التي تعاني من النزاعات، 
والتي تأوي حوالي 80 مليون شخص، قد يبلغ هذا المعدل 

45 في المائة.

وفي ظّل الظروف الفريدة التي تلقي بظاللها على 
أسواق العمل العربية، تركز منظمة العمل الدولية في 

الكثير من مبادراتها على تنمية الشباب والنساء والمهارات 
وريادة األعمال، بخاصة بين األشخاص الذين يعانون الفقر 

المدقع والنزاعات.

شاب يعمل في مشغل لتصليح السيارات في 
المنامة

استخدام الشباب 
في الدول العربية

تم تشييد 59 منزاًل شبيهًا بهذا المنزل في 
غزة عبر استخدام كتل من الطين المضغوط، 

في إطار مشروع مشترك بين منظمة العمل 
الدولية واألونروا من أجل تعزيز الوظائف 

الخضراء المستدامة لتحسين الظروف 
المعيشية. 

استحداث فرص العمل 
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استحداث فرص العمل 

»يفضل معظم املتخرجني لدينا الحصول عىل وظيفة بدالً 

من إنشاء عملهم التجاري الخاص. فهم يخشون غياب 

البيئة الداعمة للمؤسسات الناشئة.«

سوسن الرفاعي، مدير عام،
مؤسسة تنمية القيادات الشابة، اليمن

89 في المائة من الطالب الذين خضعوا لدورة 
»تعرف إلى عالم األعمال« في سوريا في 

العام 2009، رأوا أنها مفيدة أو مفيدة جدًا في 
إعدادهم إلطالق عمل تجاري.

تعزيز الريادة في صفوف الشباب العرب

أبت منظمة العمل الدولية، منذ العام 2006، على تعزيز الريادة بني ال�ضباب  دا

العرب عرب التعليم املهني/التقني والنظامي. يف هذا االإطار، ي�ضاهم برنامج 

»تعرف اإىل عامل االأعمال« التدريبي يف تطوير املهارات الريادية ويعد الطالب 

ؤ�ض�ضات �ضغرية  إنتاجية يف مو واملتدربني الإن�ضاء عملهم التجاري اخلا�ص والعمل با

ؤ�ض�ضات  إعداد ال�ضباب للعمل للح�ضاب اخلا�ص وتطوير املو ومتو�ضطة. ويُعترب ا

إدخال برنامج  أ�ضا�ضاً جلهود التعليم الوطنية يف الدول العربية. وقد متّ ا ا

»تعرف اإىل عامل االأعمال« اإىل مناهج �ضل�ضلة من ال�ضهادات يف اململكة العربية 

ال�سعودية والأردن ولبنان والأر�ض الفل�سطينية املحتلة وُعمان واليمن 

والعراق و�سوريا.

أول ور�ضة عمل ملي�ضري برنامج »تعرف  ويف العام 2011، ا�ضت�ضاف الأردن ا

اإىل عامل االأعمال«، يف حني ا�ضت�ضافت كل من العراق واالأرا�ضي الفل�ضطينية 

أوىل ور�ص العامل العربي التدريبية ملدربي املي�ضرين الوطنيني الرئي�ضيني  املحتلة ا

أميمي. وبحلول نهاية فرتة  إطار برناجمها التا الذين �ضيتولون تعليم املدربني، يف ا

أ�ضبحوا ُمعتمدين يف رام اهلل  ال�ضنتني، كان املي�ضرون الوطنييون الرئي�ضييون قد ا

)5(، العراق )4( ولبنان )1(.

أبرم بني منظمة العمل الدولية ومعهد ريادة االأعمال الوطني يف  أدى اتفاق ا ا

اململكة العربية ال�سعودية، اإىل تنظيم ور�ص عمل توعية لعمداء اجلامعات 

ؤ�ضاء جمال�ص التدريب التقني واملهني، باالإ�ضافة اإىل ور�ضة عمل تدريبية  ورو

إطار االإعداد لربنامج جتريبي  ملي�ضري »برنامج تعرف اإىل عامل االأعمال«، يف ا

�ضيطبق على امل�ضتوى الوطني. 

أكرث من  إدراج الربنامج يف املنهج الوطني، تعّرف ا ويف �سوريا، حيث مت ا

100،000 طالب على برنامج »تعرف اإىل عامل االأعمال«. ومت تو�ضيع الربنامج 

يف 2010-2011، حيث مت اعتماده يف املحافظات الـ14 جميعها، فيما �ضجلت 5 

أكرث  إذ �ضارك ا منها معدل تطبيق بلغ 100 يف املائة يف املدار�ص واملعاهد املهنية. ا

ؤ�ض�ضة  من 3،000 مدّر�ص ومدّرب يف ور�ضة عمل تدريب املدربني وقد باتت 312 مو

حالياً تعر�ص الربنامج، الذي مت تو�ضيعه يف العام 2011 لي�ضمل اجلامعات 

أي�ضاً. ا

قام برنامج جتريبي مت اإطالقه يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة يف 2011، 

إدخال برنامج »تعرف اإىل عامل االأعمال« يف 7 مراكز تدريب مهني تابعة  با

لوزارة العمل، و25 مدر�ضة تقنية وثانوية ومهنية )عامة وخا�ضة( تابعة لكل 

من وزارتي التعليم والتعليم العايل حيث مت تعليم الربنامج باللغة العربية يف 

ال�ضفني 11 و12. ويف ختام املرحلة التجريبية، �ضمل برنامج تعرف اإىل عامل 

االأعمال 1،765 طالب فل�ضطيني. وقد قامت الوزارات ال�ضريكة الثالث، حالياً، 

إدماج الربنامج ر�ضمياً يف مناهجها التدريبية الوطنية.    با

ويف العام 2010، متت جتربة برنامج »تعرف اإىل عامل االأعمال« يف �ضبعة مراكز 

التدريب املهني يف جنوب لبنان �ضملت 21 مدرّ�ضاً حملياً، ع�ضرة منهم مت 

اعتمادهم كمي�ضرين وطنيني، و231 طالباً. وقد قّدم 100 طالب خططاً جتارية 

إطار م�ضابقات يحكم عليها ممثلون عن منظمة العمل الدولية  مت تقييمها يف ا

ومن�ضقون وطنيون تابعون لربنامج »تعّرف اإىل عامل االأعمال«. وخالل ور�ضة عمل 

نُظمت يف بريوت يف 2011، �ضّدق امل�ضاركون على خطة تنفيذ برنامج تعرف اإىل 

عامل االأعمال يف لبنان خالل العام الدرا�ضي 2012-2013. هذا وُعقد اجتماع 

إقليميني ملناق�ضة تعميم  آخر برئا�ضة منظمة العمل الدولية جمع خرباء ومن�ضقني ا ا

إدماج  إىل ا مفاهيم النوع االجتماعي واالقت�ضاد االأخ�ضر واالإعاقة، باالإ�ضافة ا

مو�ضوع العمل الالئق يف حزمة برنامج »تعرف اإىل عامل االأعمال«.
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توسيع نطاق الحماية 
االجتماعية

أرضية الحماية االجتماعية

تحقيق الوصول إلى الخدمات االجتماعية األساسية 
وأمن الدخل

أر�ضية احلماية االجتماعية هي عبارة عن مفهوم عاملي ل�ضيا�ضة اجتماعية،  ا

يروج ال�ضرتاجتيات تُر�ضم على امل�ضتوى الوطني بغية حتقيق ح�ضول اجلميع 

أمن الدخل. وقد مت ا�ضتحداث هذا  أدنى من اخلدمات االأ�ضا�ضية وا على حد ا

أمني الو�ضول اإىل اخلدمات االأ�ضا�ضية كاملياه وال�ضرف  املفهوم يف العام 2009 لتا

أمن الدخل. وقد �ضادقت منظمة االأمم املتحدة  ال�ضحي وال�ضحة والتعليم وا

على هذا املفهوم وكلفت منظمة العمل الدولية ومنظمة ال�ضحة العاملية 

أر�ضية احلماية االجتماعية.  ب�ضفتهما وكالتني رائدتني، بتعزيز ا

أر�ضية احلماية االجتماعية، عر�ص مكتب منظمة العمل الدولية  وبعيد اعتماد ا

االقليمي للدول العربية خالل املنتدى العربي للت�ضغيل، التحديات التي تواجه 

أنظمة حماية اجتماعية منا�ضبة يف املنطقة. وي�ضود اعرتاف متزايد بوجوب  بناء ا

أجل تعزيز التنمية  أكرث من ا إن�ضاف ا توزيع عائدات النمو االقت�ضادي بفعالية وا

أنه ال  أكرب با االجتماعية واالقت�ضادية الوا�ضعة النطاق وامل�ضتدامة، واقتناع ا

أكرث فعالية من الفقر. تُعزى احتجاجات  ميكن اال�ضتغناء عن حتقيق حماية ا

العام 2011 ب�ضكٍل جزئي اإىل غياب العدالة االجتماعية. وينبغي تطوير برامج 

أمن الدخل ونتائج التعليم وال�ضحة،  احلماية االجتماعية لت�ضاهم يف حت�ضني ا

أخرى. متاماً كما فعلت يف دول ا

أ�ضبحت البحرين يف العام 2006، الدولة االأوىل يف ال�ضرق االأو�ضط واخلليج  ا

أمني �ضّد البطالة ونظام مل�ضاعدة الباحثني عن  العربي التي تطبق نظام التا

العمل للمرة االأوىل. وقد قدمت منظمة العمل الدولية م�ضاعدة تقنية عرب تقييم 

إدخاله حيز التنفيذ. جدوى مثل هذا النظام ودعم �ضياغة الت�ضريع وا

»إن مبادرة أرضية الحامية االجتامعية هي عبارة عن 

جهود تُبذل عىل مستوى منظومة األمم املتحدة لتعزيز 

األولويات املشرتكة والحلول يك يحصل الجميع عىل 

الضامنات االجتامعية األساسية.«

بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة

يفتقر حوالي 80 في المائة من السكان إلى 
مجموعة من الضمانات االجتماعية التي تسمح 

لهم بالتعامل مع مخاطر الحياة

تروج منظمة العمل الدولية لسياسات وتقدم المساعدة 
للدول كي تتمكن من توسيع نطاق تغطية الحماية االجتماعية 

بمستويات مناسبة لتشمل كل أفراد المجتمع. وتساهم 
الحماية االجتماعية الفعالة في تحقيق نمو عادل واستقرار 

اجتماعي وتحسين اإلنتاجية.

صياد أسماك يرمي شباكه في البحرين
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الحماية االجتماعية

أمني االأمومة كانت قد اقرتحته  يف العام 2010، اعتمد الأردن نظاماً لتا

أجور الن�ضاء خالل  منظمة العمل الدولية. ويحول هذا النظام واجب متويل ا

أمني  أ�ضحاب العمل اإىل عاتق التا ؤوليٍة ملقاة على عاتق ا إجازة االأمومة من م�ضو ا

إ�ضالح  االجتماعي. هذا وقد �ضمل التعاون بني منظمة العمل الدولية واالأردن ا

أر�ضية احلماية االجتماعية  املعا�ضات التقاعدية واملبادرة امل�ضتمرة لتنمية ا

أر�ضية احلماية  الوطنية ال�ضاملة. كما دارت نقا�ضات مماثلة حول تطوير ا

االجتماعية يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة.

إ�ضالح املعا�ضات  وتعمل منظمة العمل الدولية مع ال�ضركاء الثالثة يف لبنان على ا

التقاعدية واعتماد رعاية �ضحية �ضاملة من خالل درا�ضة اخليارات ال�ضيا�ضاتية، 

إعداد تقرير �ضامل يت�ضمن درا�ضة حتديد  إجراء م�ضح لالأ�ضر اللبنانية وا وا

التكاليف.

أمني �ضد البطالة  يف العام 2011، �ضاهمت منظمة العمل الدولية يف تطوير التا

أنظمة امل�ضاعدة يف اململكة العربية ال�سعودية عرب تقدمي ورقة �ضيا�ضاتية  وا

وتقييم مايل وم�ضودة ت�ضريع لكّل من االأنظمة.

ويف كل من البحرين والكويت وُعمان، جمعت منظمة العمل الدولية بيانات 

قابلة للمقارنة على ال�ضعيد الدويل من خالل حتقيق ال�ضمان االجتماعي الذي 

إح�ضائيات  أجرته، ومعاجلتها ون�ضرتها. وعليه، قامت الدول الثالث بن�ضر ا ا

أنظمة ال�ضمان  أداء ا أجل تطوير قاعدة بيانات حول تغطية وا معينة، من ا

االجتماعي اخلا�ضة بها.

إعداد سياسات وطنية حول فيروس نقص 
المناعة البشرية / االيدز 

أ�ضحاب امل�ضالح الوطنيني يف  عملت منظمة العمل الدولية مع ال�ضركاء الثالثة وا

إعداد �ضيا�ضات حول فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية / االإيدز  الأردن و�سوريا على ا

إجراء بحوث وتنظيم ور�ص عمل ون�ضاطات  وعامل العمل. و�ضمل هذا التعاون ا

توعية يف عمان والعقبة )االأردن( وحلب ودم�ضق وحم�ص والالذقية )�ضوريا(.

اجتمع كل من مدراء برنامج االإيدز الوطني والهيئات املكونة ملنظمة العمل 

الدولية وممثلو املجتمع املدين من كل من الأردن و�سوريا والعراق ولبنان، يف 

إدراج ا�ضتجابة عامل العمل اخلا�ضة  بريوت يف حزيران/يونيو 2011 والتزموا با

مبنظمة العمل الدولية يف برامج فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية الوطنية، االأمر 

الذي �ضكل خطوة كبرية يف م�ضار احلوار االجتماعي.

من المتوقع أن تتسع نسبة السكان ما فوق 
سن الـ65 في دول مجلس التعاون الخليجي 

بأكثر من 94 في المائة خالل العقد القادم 
لتبلغ قرابة 1.9 مليون شخص. وينبغي أن 

يستفيد هذا الحداد في المنامة من توسيع 
نطاق الحماية االجتماعية، التي تشمل منافع 

التقاعد.

ممرضة تعطي حقنة لمريٍض في عمان. تقدم 
منظمة العمل الدولية مساعدة تقنية حول 

إصالح نظام الرعاية الصحية في إطار البرنامج 
الوطني للعمل الالئق في األردن
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الحماية االجتماعية

حماية حقوق العمال المهاجرين

أجرتهما منظمة العمل الدولية يف الكويت  ترافق م�ضحان للعمال املهاجرين ا

والإمارات العربية املتحدة عام 2010 مع تو�ضيات ودعوات الإ�ضالح نظام 

أدنى الأجور العمال املهاجرين.  الكفالة وحتديد حد ا

أدخل الأردن، عام 2010، تعديالت على قانون العمل ي�ضع حًدا، ب�ضكل  ا

إىل نقابات العمل. وا�ضتندت  �ضارم، ملنع العمال املهاجرين من االن�ضمام ا

هذه التعديالت اإىل تو�ضيات منظمة العمل الدولية عقب مراجعة قانون العمل 

إدارة هجرة اليد العاملة  إدارة الهجرة املكلّفة با أت وزارة العمل ا أن�ضا االأردين. كما ا

وتنظيمها، بناًء على خطة عمل منظمة العمل الدولية ودعمها التقني. 

أدى عمل منظمة العمل الدولية مع وزارة العمل يف لبنان منذ عام 2005 اإىل  ا

�ضل�ضلة من التدخالت حلماية الن�ضاء املهاجرات العامالت يف املنازل. و�ضملت 

هذه التدخالت تطبيق عقد عمل موّحد يعك�ص احلد االأدنى من معايري العمل، 

باالإ�ضافة اإىل مراقبة وكاالت اال�ضتخدام اخلا�ضة وتنظيمها.

إعداد كتيّب حقوق مب�ضاعدة منظمة العمل الدولية ومت اختباره يف 12  كما مت ا

لغة مع قادة املجتمعات املحلية ل�ضمان نقل الر�ضائل بدقة. هذا ومت اإطالق 

برنامج تعاون تقني جديد عام 2011 لتو�ضيع مبادرات منظمة العمل الدولية، 

إىل بناء القدرات ون�ضر التوعية والدعوة اإىل اعتماد  مبا فيها برامج ترمي ا

ت�ضريعات وطنية حلماية الن�ضاء املهاجرات العامالت يف املنازل.

 2300
شخص في الكويت واإلمارات العربية المتحدة 
شملهم مسح منظمة العمل الدولية في إطار 

دراسة لعام 2010 عن العمال المهاجرين

عمال منزليون مع المدير العام السابق لمنظمة 
العمل الدولية، خوان سومافيا، بعد التصويت 

على اتفاقية العمال المنزليين خالل الدورة 
المئة لمؤتمر العمل الدولي في حزيران/يونيو 

 2011

 العمل الالئق للعامل املنزليني 
يصبح قانوناً دولياً

اعتمد مندوبو الحكومات والعامل وأصحاب العمل، خالل الدورة املئة 

ملؤمتر العمل الدويل التي عمُقدت يف شهر حزيران/يونيو 2011، سلسلة 

تاريخية من املعايري تهدف إىل تحسني ظروف ورشوط عمل عرشات 

املاليني من العامل املنزليني يف جميع أنحاء العامل.

نصت إتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1989 والتوصية رقم 201 بشأن 

العمل الالئق للعامل املنزليني عىل رضورة متتع العامل املنزليني الذين 

يعيلون أرسهم بحقوق العمل األساسية أسوة بالعامل اآلخرين: ساعات 

عمل معقولة، اسرتاحة أسبوعية ال تقل عن 24 ساعة متتالية، وتقييد 

الدفع العيني، معلومات واضحة عن رشوط وظروف العمل واحرتام 

املبادئ والحقوق األساسية يف العمل، مبا يف ذلك حرية التنظيم والحق يف 

املفاوضة الجامعية.  

تستضيف املنطقة العربية نحو 22 مليون عامل مهاجر، ثلثهم من النساء 

اآلسيويات أو األفريقيات العامالت يف املنازل. يمُستثنى هؤالء العامل، عىل 

نطاق واسع، من ترشيعات العمل الوطنية وأنظمة الضامن االجتامعي 

وأحكام الصحة والسالمة يف مكان العمل وغالبًا ما يكونون مرتبطني 

بأصحاب العمل من خالل نظام كفالة مقيّد. 

مبوجب القانون الدويل، تكمن الخطوة التالية للدول األعضاء يف تقديم 

معايري العمل الجديدة إىل السلطات الوطنية املختصة بهدف سن 

الترشيعات ذات الصلة أو اتخاذ إجراءات أخرى، مبا فيها التصديق.

ابتهاج المندوبين بعد إعالن نتيجة التصويت 
على اتفاقية العمال المنزليين خالل الدورة 

المئة لمؤتمر العمل الدولي في شهر حزيران/
يونيو 2011.
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تعزيز الحوار االجتماعي

»الحوار االجتامعي هو حوار مجٍد ويحرتم االختالف يف 

الرأي. إنه يشجع املرونة واالعتدال والتفاهم والتقارب«.  

أحمد لقمان، منظمة العمل العربية
المؤتمر اإلقليمي العربي حول الحوار االجتماعي

الرباط، المغرب – كانون األول/ديسمبر 2010

»يف ظل غياب منظامت املجتمع املدين واألحزاب السياسية 

القوية، اضطلع االتحاد العام التونيس للشغل بدور محوري يف 

احتضان الثورة من خالل صياغة شعاراتها وتوفري إطار لها«.

مروان شريف، نقابي تونسي
الفريق الرفيع المستوى حول الشباب العربي: التطلع إلى العدالة االجتماعية

الدورة المئة لمؤتمر العمل الدولي
جنيف، سويسرا – حزيران/يونيو 2011

المؤتمر اإلقليمي العربي حول الحوار 
االجتماعي

إقليمي عربي حول احلوار االجتماعي يف الرباط يف �ضهر كانون  أول موؤمتر ا ُعقد ا

االأول/دي�ضمرب من العام 2010. ونظمت هذا املوؤمتر، الذي امتد على ثالثة 

أيام، منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية. و�ضلّط املوؤمتر ال�ضوء على  ا

التجارب االإقليمية والدولية يف احلوار االجتماعي والربامج القطرية للعمل 

أولويات احلماية االجتماعية.   الالئق و�ضراكات القطاعني العام واخلا�ص وا

إىل التزام بتعزيز االأطر الوطنية للحوار االجتماعي من خالل  َخلُ�ص االجتماع ا

إعطاء االأولوية للحوار االجتماعي يف م�ضاريع  تعبئة املوارد الب�ضرية واملادية وا

إ�ضالحات على الت�ضريعات  إدخال ا التعاون التقني مع منظمة العمل الدولية، مع ا

أ�ضحاب العمل ومعاجلة  واإطالق حمالت التوعية ومتكني جمموعات العمال وا

ظروف العمل غري النظامي واعتماد نهج قائم على احرتام احلقوق مبا يتما�ضى 

مع االتفاقيات الدولية.

حددت االأجندة العربية للت�ضغيل التي اعتمدتها 22 دولة عربية خالل املنتدى 

العربي للت�ضغيل عام 2009 تعزيز احلوار االجتماعي الوطني واالإقليمي كمجال 

إن�ضاء جمال�ص اقت�ضادية واجتماعية. أولوية للعمل و�ضّجعت على ا ذات ا

ت�ضجع االأجندة املذكورة احلكومات على امل�ضادقة على اتفاقيات منظمة العمل 

أن احلوار االجتماعي الفعال  ؤكد ا أن احلوار االجتماعي وتطبيقها. وتو الدولية ب�ضا

مرتبط بكل احلريات العامة – وال�ضيما حرية التعبري. وتهدف هذه االأجندة 

إحيائها  آليات احلوار االجتماعي وا أجل ت�ضجيع ا اإىل تعزيز احلوافز والقنوات من ا

ؤ�ض�ضاتي عليها بالتعاون الوثيق مع ال�ضركاء االجتماعيني.  إ�ضفاء الطابع املو وا

قاعة االجتماعات خالل افتتاح الدورة المئة 
لمؤتمر العمل الدولي في جنيف في األول 
من حزيران/يونيو 2011. تجمع منظمة العمل 

الدولية، كل عام، ممثلين عن العمال وأصحاب 
العمل والحكومات من 185 دولة عضو – في 

ما يعتبر أوسع لقاء ثالثي في العالم – 
لصياغة سياسات وبرامج عالمية تعزز العمل 

الالئق للجميع.

يتخلل الحوار االجتماعي كل أنواع التفاوض أو التشاور أو  
تبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل 

والعمال بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك والمتعلقة 
بالسياسة االقتصادية واالجتماعية. يعتبر الحوار االجتماعي 
األداة األنسب لضمان ظروف معيشة وعمل أفضل وعدالة 
اجتماعية أكبر. تساعد منظمة العمل الدولية الشركاء الثالثة 

في إقامة عالقات عمل سليمة وفي تكييف قوانين العمل 
لتلبية الحاجات االقتصادية واالجتماعية وتحسين إدارة العمل.
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الحوار االجتماعي

تشكل المؤسسات الصغرى والصغيرة 
والمتوسطة كهذه، العمود الفقري لالقتصاد 

الفلسطيني.

تحسين محو األمية القانونية واالقتصادية 
واالجتماعية

أن الدميقراطية  تُذّكر االأحداث االأخرية يف املنطقة العربية خري تذكري با

واحلريات املدنية والعدالة االجتماعية هي يف �ضميم تطلعات ال�ضعوب لتقرير 

أ�ضا�ضية ل�ضمان كل  م�ضتقبلهم وم�ضريهم. وتعترب حرية تكوين اجلمعيات ا

أ من احلقوق االأ�ضا�ضية وحقوق االإن�ضان.  حقوق العمل االأخرى وجزًءا ال يتجزا

يهدف برنامج طويل االأجل لتعزيز منظمات العمال يف الدول العربية من 

إىل تلبية حاجات العمال  خالل حمو االأمية القانونية واالقت�ضادية واالجتماعية ا

ومنظماتهم يف البحرين والأردن والكويت ولبنان وُعمان و�سوريا واليمن 

والأر�ض الفل�سطينية املحتلة. يت�ضمن هذا الربنامج ت�ضميم برنامج تدريبي 

إعداد ون�ضر  ملحو االأمية القانونية واالقت�ضادية واالجتماعية وامل�ضادقة عليه وا

أن الق�ضايا ذات االأولوية الإحاطة قادة العمل علماً بها،  �ضيا�ضة وملخ�ضات ب�ضا

باالإ�ضافة اإىل تدريب املدربني للم�ضاهمة يف التحليل والتدريب وتنظيم العمال 

غري املنظمني – وال�ضيما يف القطاع اخلا�ص واالقت�ضاد غري النظامي. 

إطار هذا الربنامج، موؤمتره  بالتايل، عقد االحتاد العام لعمال �ضلطنة ُعمان، يف ا

إدارًة للم�ضاعدة  أ االحتاد الفل�ضطيني العام لنقابات العمل ا أن�ضا أ�ضي�ضي وا التا

إ�ضرائيل. كما دعا االحتاد العام  القانونية لدعم العمال الفل�ضطينيني يف ا

لنقابات عمال البحرين املجل�ص االقت�ضادي واالجتماعي اإىل معاجلة ق�ضية 

العمالة و�ضيا�ضات االأجور. 

تعزيز المشاركة من خالل التنظيم

أيلول/�ضبتمرب  أ�ض�ص املنتدى النقابي الدميقراطي العربي االإقليمي يف �ضهر ا تا

من العام 2011 مب�ضاعدة منظمة العمل الدولية. وقد و�ّضع تعزيز دور النقابات 

العمالية الع�ضوية لت�ضمل املجموعات التي يَ�ضُعب تقليديًا تنظيمها، مثل الن�ضاء 

وال�ضباب واملهاجرين والعمال يف االقت�ضاد غري النظامي. 

إحياء  إعادة ا �ضاعدت منظمة العمل الدولية، يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، يف ا

اللجنة الثالثية الوطنية وتعزيزها ل�ضمان االنخراط الفعال ملنظمات العمال 

أن ال�ضيا�ضة االقت�ضادية واالجتماعية. بعد اإطالق  أ�ضحاب العمل يف احلوار ب�ضا وا

إن�ضاء جمل�ص فل�ضطيني اقت�ضادي واجتماعي.  إعالن تورينو عام 2010، مت ا ا

إدخال تعديالت على قانون العمل الوطني ت�ضمح للعمال  يف الأردن، مت ا

إىل نقابة العاملني يف �ضناعة االألب�ضة. وحققت هذه  املهاجرين باالن�ضمام ا

أ�ضعاف يف عدد امل�ضانع التي ت�ضم موظفني ممثلني  التعديالت زيادة بثالثة ا

أف�ضل« يف  أدى اإطالق برنامج »عمل ا يف نقابة العاملني يف �ضناعة االألب�ضة. وا

أكرث من 90 يف املائة من  إىل ت�ضكيل جلان الإدارة العمل ت�ضم ممثلني عن ا االأردن ا

امل�ضانع.

1500
عامل فلسطيني حصلوا على المشورة 

القانونية عام 2011 من قبل العيادة القانونية 
في االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي 

يحظى بدعم منظمة العمل الدولية

 %87
من القوى العاملة الفلسطينية موظفة في 

مؤسسات صغرى وصغيرة ومتوسطة.

 تعزيز الرشكات الصغرية يف 
األرض الفلسطينية املحتلة

فيام تواصل منظمة العمل الدولية دعمها للسلطة الفلسطينية 

يف توفري استجابة متكاملة للتحديات والفرص التي تواجه 

املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة املوجودة والناشئة، 

من الواضح أن القطاع العام قد بلغ الحد األقىص من قدرته 

االستيعابية وأن تعزيز القطاع الخاص بات أولوية.

أعّدت منظمة العمل الدولية إطار سياسة حول املؤسسات 

الصغرى والصغرية واملتوسطة وقدمته إىل أصحاب املصلحة عىل 

الصعيد الوطني عام 2010. 

أجرت منظمة العمل الدولية، بالرشاكة مع اتحاد غرف التجارة 

والصناعة والزراعة الفلسطينية، مسحاً وطنياً ألصحاب ومدراء 

املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة وتحليالً للثغرات 

املوجودة يف قدرة اتحاد الغرف.  

كام سّهلت منظمة العمل الدولية إقامة آلية تعاون داخل 

االتحاد وبني الغرف. وتمُستخدم نتائج التقييامت وتوصياتها 

لصياغة إسرتاتيجية لبناء القدرات وتحقيق النمو. ويّهد ذلك 

الطريق التحاد الغرف ألخذ زمام املبادرة يف تعزيز النمو من 

خالل إسرتاتيجية منو مستدامة وشاملة للقطاع الخاص وتوفري 

أفضل لخدمات قامئة عىل السوق ملجتمع األعامل.   

ركّز الربنامج أيضاً عىل تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة من 

خالل تعميم مراعاة املنظور الجنيس يف االسرتاتيجيات والربامج 

الوطنية. وأدت منظمة العمل الدولية دوراً أساسياً يف تشكيل 

اللجنة الوطنية لتشغيل النساء املكلفة بدور استشاري وتشاوري 

وتنسيقي.
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الحوار االجتماعي

رجل يبيع غطاء الرأس التقليدي المعروف 
بالكفية في سوق محلي في عّمان. ستمنح 

وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
في غرفة صناعة األردن، أصحاب األعمال 

التجارية الصغيرة كهذا الرجل صوتًا في الحوار 
االجتماعي.

دعم المؤسسات الفعالة  

ؤ�ض�ضات ال�ضغرية  قدمت منظمة العمل الدولية الدعم الإجراء درا�ضة عن املو

ؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة يف غرفة �ضناعة  إن�ضاء وحدة املو واملتو�ضطة قبل ا

االأردن. كما نظمت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع مركز تورينو، عام 2011، 

ؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة الوطنية للغرفة، ما �ضّهل اإطالق  ور�ضة عمل عن املو

ؤ�ض�ضات ال�ضغرية  إقامة وحدة املو أدوار الغرف املختلفة و�ضاعد يف ا نقا�ص حول ا

واملتو�ضطة لدى غرفة �ضناعة االأردن. كما وّفرت منظمة العمل الدولية تدريباً 

ؤ�ض�ضات  ؤاتية للمو مبا�ضراً من خالل جمموعة االأدوات اجلديدة ال�ضتحداث بيئة مو

ؤ�ض�ضات يف االنخراط بفعالية يف احلوار االجتماعي.  امل�ضتدامة بغية م�ضاعدة املو

ؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة مكانة بارزة يف الربنامج الوطني  ويحتل تطوير املو

للعمل الالئق يف االأردن )2015-2012(.  

أ�ضحاب  ؤ�ض�ضية ملنظمات ا �ضاعدت منظمة العمل الدولية يف تعزيز القدرة املو

إعداد تقرير تقييمي �ضامل مع تو�ضيات �ضهلت اتخاذ  العمل يف ُعمان من خالل ا

إعادة تنظيم غرفة جتارة و�ضناعة ُعمان.  أن حتديد االأولويات وا القرارات ب�ضا

باالإ�ضافة اإىل ور�ضة العمل، دّربت منظمة العمل الدولية موظفني من الغرفة على 

أجرت م�ضحاً ملئة وخم�ضني �ضركة ونظمت جمموعات تركيز  �ضنع القرارات. كما ا

ؤولني وقدمت حتليالً لبيانات مقارنة.   ومقابالت رفيعة امل�ضتوى مع كبار امل�ضو

ؤ�ض�ضات امل�ضتدامة« ل�ضلطنة ُعمان. ؤاتية للمو وقد تُوج هذا العمل بتقرير »بيئة مو
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ضمان الحقوق 
في العمل

المصادقة على معايير العمل 

أكيد على التزام الدول االأع�ضاء يف  أجندة العمل العربية للت�ضغيل التا تعيد ا

أجل تعزيز ثقافة من  منظمة العمل الدولية بتطبيق معايري العمل الدولية من ا

احلوار االجتماعي واحلقوق يف العمل. 

إطار حملة توعية باحلقوق، قامت منظمة العمل الدولية بتدريب 12،000  ويف ا

أة من القطاعني العام واخلا�ص يف خم�ص حمافظات مينية على  رجل وامرا

امتداد �ضنتني. وت�ضكل هذه املبادرة جزءاً من الدعم الذي تقدمه املنظمة 

 للحوار االإجتماعي الرامي اإىل دمج الق�ضايا املرتبطة بامل�ضاواة بني اجلن�ضني 

يف حوكمة �ضوق العمل.  

وفرت منظمة العمل الدولية كذلك الدعم الإن�ضاء جمموعات عمل ثالثية 

إدماج ق�ضايا امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف عملية �ضنع  أجل ا االأطراف من ا

ال�ضيا�ضات والتخطيط ل�ضوق العمل على امل�ضتوى الوطني يف �سوريا، ولبنان 

والأردن. وقد مت تعزيز قدرة هذه املجموعات من خالل زيادة يف عدد دورات 

 التوعية حول معايري العمل الدولية – ال �ضيما االتفاقيات املرتبطة بامل�ضاواة 

ؤوليات العائلية وحماية االأمومة. يف االأجر، والتمييز، والعمال ذوي امل�ضو

وقد عقدت ندوة تدريبية فنية ثالثية االأطراف حول احلق يف ال�ضمان 

أقر خاللها امل�ضاركون من االأطراف الثالثة  االإجتماعي يف �سوريا عام 2010، ا

أن ال�ضمان االإجتماعي. كما دعوا منظمة العمل  أهمية االتفاقية رقم 102 ب�ضا با

إجراء درا�ضة حول مواءمة القوانني ال�ضورية مع االتفاقية رقم 102،  إىل ا الدولية ا

إ�ضرتاتيجية خا�ضة بامل�ضادقة على االتفاقية.  وطلبوا م�ضاعدتها يف بلورة ا

إصالح قانون العمل وإنفاذه

أقر جمل�ص الوزراء يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة قانوناً  ويف عام 2010، ا

جديداً للتعاونيات جرت �ضياغته مبوجب تو�ضيات منظمة العمل الدولية. 

ؤون العمل ت�ضم ممثلني عن  أن�ضئت عام 2010 جلنة ا�ضت�ضارية ل�ضو ويف الكويت، ا

أ�ضحاب العمل والعمال. اعتمدت البالد كذلك قانون عمل جديد  احلكومة، وا

للقطاع اخلا�ص.   

أ�ضحاب العمل  ويف الأردن، قامت احلكومة بتعزيز االإجراءات القانونية بحق ا

أجل حت�ضني ظروف و�ضروط عمل العمال  الذين ينتهكون االتفاقية رقم 81 من ا

إىل نقابة العاملني يف �ضناعة الغزل  أعطي لهم حق االن�ضمام ا االأجانب الذين ا

أخرى »ذهبية« لت�ضليط  والن�ضيج واالألب�ضة. كما با�ضرت يف  ن�ضر »لوائح �ضوداء« وا

ؤ�ض�ضات التي تعامل موظفيها معاملة �ضيئة من جهة وجيدة من  ال�ضوء على املو

أخرى.  جهة ا

إدخال حت�ضينات على االإطار القانوين  ويف عام 2010، جنحت �ضلطنة ُعمان يف ا

لديها، ف�ضالً عن تعزيز قدرتها الوطنية يف جمال احلرية النقابية واملفاو�ضة 

أ�ضي�ضها االحتاد العام لعمال �ضلطنة ُعمان يف موؤمتر  اجلماعية، من خالل تا

ح�ضرته خم�ضون نقابة من النقابات ال�ضبعني يف البالد. وت�ضعى النقابة العمالية 

امل�ضتقلة االأوىل يف البالد اإىل تطوير قدرتها على املفاو�ضة اجلماعية وعقد 

أن و�ضعت د�ضتورها اخلا�ص مب�ضاعدة منظمة العمل  االتفاقات اجلماعية، بعد ا

الدولية. ويف غ�ضون ذلك، تعمل احلكومة على تعزيز الوعي وبناء القدرات 

يف جمال حرية التنظيم، والتفاو�ص اجلماعي واحلوار االإجتماعي يف �ضياق 

الربنامج الوطني للعمل الالئق )2013-2010(.

أهمية تفتي�ص العمل يف تعزيز العمل الالئق على نطاق وا�ضع،  وقد جرى االإقرار با

أن العديد من هيئات التفتي�ص تعاين من نق�ص يف املوارد وتعجز عن ترك  إال ا ا

إطار معاجلة هذا الواقع، قامت منظمة العمل  أماكن العمل. ويف ا أثر كبري يف ا ا

الدولية بتوفري امل�ضاعدة الفنية يف تطبيق االتفاقيات املرتبطة باحلوكمة، كما 

أتاحت مواداً باللغة العربية حول تفتي�ص العمل يف لبنان، و�سوريا، واليمن،  ا

والأر�ض الفل�سطينية املحتلة و�سلطنة ُعمان.

تتولى منظمة العمل الدولية الحفاظ على نظام خاص بمعايير 
العمل الدولية وتطويره بهدف تعزيز فرص الرجال والنساء 

في الحصول على عمل الئق ومنتج في ظروف من الحرية، 
واإلنصاف، واألمن والكرامة.

نساء يعملن في مصنع لحياكة الثياب في سوريا
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الحقوق  في العمل

أطفال يعملون في جمع قصب السكر في 
شمال العراق

100,000
طفل في لبنان وقعوا ضحية عمالة األطفال 
واالتجار بهم. ويسجل لبنان أعلى نسبة من 

األطفال العاملين )بين 10 و17 عام( في 
العالم.

 1,000,000
تأوي اليمن مليون طفل عامل، معظمهم في 

مجال صيد األسماك أو الزراعة.

تعزيز المساواة في األجر بين الرجل والمرأة 

أعطت منظمة العمل الدولية االإر�ضادات الالزمة لت�ضكيل جلنة توجيهية وطنية  ا

ثالثية االأطراف تتوىل قيادة اجلهود املبذولة يف ق�ضايا االإن�ضاف يف االأجر يف 

إعدادها  أمني االأمومة، اإىل جانب ا الأردن، كما �ضاعدت يف تطوير خطة خا�ضة بتا

ملواد توعوية حول مفهوم امل�ضاواة يف االأجر عن االأعمال ذي القيمة املت�ضاوية، 

إىل اللغة العربية.  إزاء النوع االجتماعي ا وترجمتها الأداة تقييم الوظائف املحايد ا

إن�ضاء جلان فرعية لالإعالم والتوعية  وت�ضمل املرحلة القادمة من الربنامج ا

أجل تعزيز الوعي بق�ضايا امل�ضاواة يف االأجر، ف�ضالً عن ممار�ضة ال�ضغوط  من ا

بهدف تعديل القانون الوطني متا�ضياً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

إزاء  100، وتطوير قدرة مكونات املنظمة على اال�ضطالع بعمليات تقييم حمايد ا

النوع االإجتماعي للوظائف.   

مكافحة االتجار والعمل الجبري

يف ال�ضرق االأو�ضط، يعمل العديد من املهاجرين ق�ضراً يف قطاعي ال�ضناعة 

التحويلية والزراعة وغريهما من القطاعات القائمة على كثافة اليد العاملة. 

أو�ضاع م�ضابهة حلاالت  أنف�ضهم يف ا ويف عدد من البلدان، يجد العمال املنزليون ا

أة التهديد  العمل الق�ضري، بحيث مُينعون من ترك منازل م�ضتخدميهم حتت وطا

أو العنف.    ا

إنفاذ القانون يف الأردن من  وتعاونت منظمة العمل الدولية مع ال�ضلطات املعنية با

أجل حتديد ق�ضايا العمل اجلربي واالجتار بالب�ضر والتحقيق فيها ومقا�ضاتها  ا

أف�ضل. وما اعتماد قانون ملكافحة االجتار عام 2009 وت�ضكيل جلنة  على نحو ا

وطنية ملكافحة االجتار بالب�ضر عام 2010 �ضوى نتائج مبا�ضرة لهذا اجلهد 

أطلقت اللجنة املذكورة االإ�ضرتاتيجية الوطنية  التعاوين. ومنذ ذلك احلني، ا

االأوىل ملكافحة االجتار بالب�ضر )2010-2012( بدعم من منظمة العمل الدولية 

إنفاذ  أي�ضاً امل�ضاعدة يف �ضياغة املبادئ التوجيهية الت�ضغيلية لوحدة ا التي قدمت ا

إن�ضاء وحدة م�ضرتكة  إىل ا م�ضرتكة. وت�ضعى وزارة العمل ومديرية االأمن العام ا

إجراء التحقيقات  أي ا ملكافحة االجتار تتوىل معاجلة ق�ضايا االجتار بالب�ضر، ا

أمام الق�ضاء.  إحالة ق�ضايا ا وا

وعام 2011، و�ضعت منظمة العمل الدولية خرائط لالجتار بالب�ضر لغايات 

أو اال�ضتغالل اجلن�ضي يف الأردن، ولبنان، والكويت  اال�ضتغالل يف العمل ا

إعداد �ضانعي ال�ضيا�ضات، واحلكومات  أجل ا والإمارات العربية املتحدة من ا

أف�ضل.  وموفري اخلدمات لتنفيذ تدخالت موجهة ب�ضكل ا

القضاء على عمل األطفال

�ضهد العقد املا�ضي حت�ضناً ملحوظاً يف الق�ضايا املرتبطة بعمل االأطفال يف الدول 

ألة عمل  أظهرت الدول واملجتمعات العربية التزاماً مبعاجلة م�ضا العربية. فقد ا

أن احلد االأدنى  إذ قارب معدل امل�ضادقة على االتفاقية رقم 138 ب�ضا االأطفال، ا

أ�ضكال عمل االأطفال ن�ضبة  أ ا أ�ضوا أن الق�ضاء على ا لل�ضن واالتفاقية رقم 182 ب�ضا

إ�ضالحات قانونية لرفع ال�ضن االأدنى  100 يف املائة. وقامت بع�ص البلدان با

أخرى مرتبطة بحماية االأطفال.   إجراءات ا للقبول يف العمل، ف�ضالً عن ا

وعلى الرغم من التقدم امللحوظ الذي حتقق على م�ضتوى الت�ضريع ملكافحة عمل 

االأطفال يف الدول العربية، تعاين معظم البلدان من نق�ص يف الر�ضد الفعال 

أن العديد من االأطفال يعملون يف االقت�ضاد غري  آليات التطبيق، ف�ضالً عن ا وا

النظامي حيث نادراً ما يطبق قانون العمل.

أجرته منظمة  إثر م�ضح نوعي م�ضرتك ا يف كانون االأول/دي�ضمرب 2010، وعلى ا

أ�ضحاب امل�ضلحة على امل�ضتوى الوطني يف  العمل الدولية واليوني�ضيف، �ضادق ا

�سوريا على ال�ضيا�ضة الوطنية والربنامج االإطاري للق�ضاء على عمل االأطفال. 

واإىل جانب امل�ضورة الفنية التي قدمتها منظمة العمل الدولية خالل مرحلة 

ال�ضياغة، عقدت هذه االأخرية ع�ضر ور�ص عمل لبناء القدرات توزعت على 

عدد من املحافظات وتناولت م�ضائل مثل خطة العمل الوطنية، وتفتي�ص العمل، 

أ�ضحاب العمل، وذلك يف  ومعايري العمل الدولية، ودور النقابات العمالية ودور ا

إطار برنامج �ضامل لتطوير القدرات.    ا

أجرتهما منظمة العمل الدولية وجامعة القدي�ص يو�ضف يف  وبح�ضب درا�ضتني ا

أن تدهور الظروف االقت�ضادية واالجتماعية والت�ضرب  لبنان عام 2011، تبني ا

أنحاء البالد، ال �ضيما  أديا اإىل زيادة يف عمل االأطفال يف خمتلف ا املدر�ضي قد ا

يف ال�ضمال والبقاع. وباتت ق�ضية االأطفال املهم�ضني، ال �ضيما االأطفال العاملني 

أ�ضا�ضياً يف تدخالت احلكومة يف البيان الوزاري لعام 2009.  يف ال�ضوارع، هدفاً ا

إ�ضرتاتيجية خا�ضة  ؤون االجتماعية �ضياغة ا ويف عام 2011، تولت وزارة ال�ضو

أو يعي�ضون يف ال�ضوارع، بعد االنتهاء من و�ضع  باالأطفال الذين �ضودفوا يعملون ا

إ�ضرتاتيجية وطنية للتعليم عام 2010. ا

أردن خاٍل من عمل  أهداف م�ضروع منظمة العمل الدولية »نحو ا أحد ا ويتمثل ا

أنظمة ر�ضد �ضاملة لعمل االأطفال بهدف حت�ضني عمليات  إقامة ا االأطفال« يف ا

أن ي�ضاهم يف و�ضع خطة عمل  أن هذا امل�ضروع ا االإبالغ واالإحالة واملتابعة. ومن �ضا

أ�ضحاب امل�ضلحة )مبا يف ذلك  إ�ضراك ا ألة عمل االأطفال يف الأردن وا ملعاجلة م�ضا

الوزارات التابعة للحكومة، واملنظمات املحلية والدولية، ووكاالت االأمم املتحدة، 

وجمموعات املجتمع املدين وال�ضركاء االجتماعيني( من خالل اللجنة الوطنية 

أ�ضهما وتديرهما وزارة العمل.   لعمل االأطفال وجلنتها الفنية، اللتني ترا
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تدريب مسعفات جديدات في عمان على 
اإلسعاف األولي

الحقوق  في العمل

تقرير حول وضع عمال األراضي العربية المحتلة 

أن تعد تقريراً  اعتادت منظمة العمل الدولية خالل العقود الثالثة املا�ضية ا

�ضنوياً حول و�ضع عمال االأرا�ضي العربية املحتلة، مبا فيها ال�ضفة الغربية، وغزة 

إىل الدورة املئة ملوؤمتر العمل الدويل  واجلوالن. ويدعو التقرير الذي مت رفعه ا

ؤية طويلة االأجل للم�ضالح  إمنائي يقوم على رو إ�ضتبدال املنطق االأمني بـ »منطق ا ا

االقت�ضادية وامل�ضالح املت�ضلة بالعمل واالأمن االإن�ضاين جلميع الن�ضاء والرجال 

يف املنطقة«. 

أن احل�ضار املتوا�ضل املفرو�ص على قطاع غزة  إىل ا وي�ضري تقرير عام 2011 ا

أجل  أخما�ص ال�ضكان على امل�ضاعدات االإن�ضانية من ا أربعة ا أدى اإىل اعتماد ا قد ا

البقاء، وحتويل »اقت�ضاد االأنفاق« غري النظامي اإىل املحرك االأ�ضا�ضي الأن�ضطة 

اقت�ضاد البقاء. ويبلغ معدل البطالة لدى ال�ضباب 39 يف املائة، وهي ن�ضبة عالية 

مقارنة مع املعدل ال�ضائد يف املنطقة. 

أي�ضاً ت�ضديد القيود املفرو�ضة على الفل�ضطينيني احلاملني  يلحظ التقرير ا

إلغاء  إقامة يف القد�ص ال�ضرقية املحتلة، مع موا�ضلة هدم املنازل وا لرخ�ص ا

أنه يف حني زادت احلكومة االإ�ضرائيلية من  بطاقات الهوية. كما يفيد با

الدعومات املخ�ض�ضة للتنمية الزراعية يف غور االأردن، ال يزال و�ضول 

الفل�ضطينيني للمياه واالأرا�ضي مقيداً، كما جرى هدم منازلهم وغريها من 

البنى التحتية.  

إمكانيات ال�ضندوق الفل�ضطيني للت�ضغيل واحلماية  ويبني التقرير �ضرورة رفع ا

أجل امل�ضاهمة الفعالة يف التخفيف من  االجتماعية اإىل حدها االأق�ضى من ا

إتاحة بدائل قابلة للحياة  أة الفقر، وتوفري احلماية للعاطلني عن العمل، وا وطا

أمني  أجل تا للفل�ضطينيني الذين يعتمدون حالياً على العمل يف امل�ضتوطنات من ا

دخلهم. 

ألة احلد  إعادة النظر يف نظام االأجور )مبا يف ذلك م�ضا إىل ا يدعو التقرير كذلك ا

آليات فعالة لت�ضوية �ضكاوى العمال الفل�ضطينيني �ضد  االأدنى لالأجور(، وو�ضع ا

أة يف �ضوق عمل  أ�ضحاب العمل االإ�ضرائيليني، ف�ضالً عن اال�ضتفادة من قدرة املرا ا

ؤ�ض�ضية �ضارمة للحوار االإجتماعي يف  يعاين من �ضرذمة كبرية، واتخاذ تدابري مو

الدولة الفل�ضطينية امل�ضتقبلية. 

إقامة دولة فل�ضطينية دميقراطية  أن تقرتن عملية ا ويظهر التقرير �ضرورة »ا

أخرى. وال يعني غياب دولة معرتف بها  إجراءات ا ذات بعد اجتماعي متني با

إقامة  أ من عملية ا عاملياً بعدم وجوب اتخاذ هذه االإجراءات االآن، كجزء ال يتجزا

الدولة«.

15,000
امرأة عاملة في المصانع 
تسجلت في برنامج عمل 

أفضل لألردن. وتشكل النساء 
60 في المائة من القوة 

العاملة في مجال صناعة 
المالبس في األردن بالمقارنة 
مع 5 في المائة فقط يعملن 
في قطاع البيع بالتجزئة و30 

في المائة في قطاعات 
صناعية أخرى

»يتعني عىل منظمة العمل الدولية أن تستمر يف معالجة 

الظروف غري املقبولة، املفروضة عىل العامل يف األرايض 

العربية املحتلة. واسمحوا يل أن أعرب مجدداً عن تضامني 

مع نضال الشعب الفلسطيني وتطلعاته الرشعية بالعيش 

يف دولة فلسطينية جديدة ومستقلة.«

خوان سومافيا، المدير العام السابق لمنظمة العمل الدولية
االجتماع اإلقليمي الخامس عشر آلسيا والمحيط الهادئ

كيوتو، اليابان – كانون األول/ديسمبر 2011

تحسني املعايري يف صناعة الغزل والنسيج واأللبسة 
يف األردن

برنامج عمل أفضل هو مثرة رشاكة بني منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، 

بالتعاون مع أصحاب املصلحة عىل املستويني املحيل والدويل. وهو يجمع ما بني خربة 

منظمة العمل الدولية يف مجال معايري العمل من جهة وخربة مؤسسة التمويل الدولية يف 

تطوير القطاع الخاص من جهة أخرى. 

ويكمن الهدف من برنامج عمل أفضل لألردن يف الحد من الفقر عرب توسيع فرص العمل 

الالئق يف قطاع األلبسة. ويرمي هذا الربنامج إىل زيادة تنافسية الصناعة من خالل تحسني 

األداء االقتصادي عىل مستوى املؤسسات وتعزيز التقيّد بقانون العمل األردين ومعايري العمل 

األساسية ملنظمة العمل الدولية. فهو يساهم يف تعزيز التقيد مبعايري العمل من خالل تقييم 

الظروف الراهنة يف مكان العمل وتزويد املؤسسات بخدمات استشارية وتدريبية مفصلة 

عىل قياس اإلحتياجات.   

أضف إىل ذلك التعاون الوثيق بني برنامج عمل أفضل لألردن وأصحاب املصلحة من أجل 

تطبيق مبادرات قطاعية جديدة، مع الرتكيز بشكل خاص عىل قضايا مرتبطة باليد العاملة 

املهاجرة مثل ساعات العمل، وحظر التجّول، وعقود العمل، ورسوم التوظيف وظروف 

اإلقامة. وتشكل هذه الجهود تتمة للخدمات املتوفرة يف إطار برنامج عمل أفضل لألردن عىل 

مستوى املنشآت كجزء من اسرتاتيجية شاملة ملعالجة التحديات الكبرية التي تواجهها صناعة 

األلبسة يف األردن منذ سنوات عدة.  

وتجدر اإلشارة إىل أن نسبة النساء من مجموع العاملني يف صناعة الغزل والنسيج واأللبسة 

يف األردن تبلغ 60 يف املائة، فيام تصل نسبة املهاجرات من هؤالء النساء إىل 75 يف املائة، 

علامً أن الفئتني املذكورتني هام من الجهات املستفيدة األساسية التي تستهدفها أنشطة 

منظمة العمل الدولية. ويشمل الربنامج مسائل مثل تحسني الحوار اإلجتامعي عىل مستوى 

املنشآت والقطاعات، والسالمة والصحة املهنيتني، والحد األدىن للمعيشة، وعدم التمييز يف 

العمل وساعات العمل املفرطة. 

وبناء عىل التقدم املحرز منذ وضع الربنامج يف عام 2008، اتخذ مجلس الوزراء قراراً عام 

2010 يقيض باعتبار هذا الربنامج إلزامياً.

وبحلول عام 2012، انضمت أكرث من 50 منشأة، أي ما يزيد عن 90 يف املائة من اليد العاملة 

يف صناعة الغزل والنسيج واأللبسة، إىل برنامج عمل أفضل لألردن. وقد أحرزت املنشآت التي 

توظف حوايل 35,000 عامل تقدماً ملحوظاً قابالً للقياس عىل مستوى رشوط العمل. 

ويتوىل حالياً فريق متعدد االختصاصات من جامعة تافتس (Tufts) األمريكية قيادة الجهود 

املبذولة عىل مستوى قياس األثر، وهذه فرصة غري مسبوقة لقياس األعامل وحالة التطور من 

أجل تحسني معايري العمل.

أصبح اقتصاد األنفاق المحرك األساسي 
ألنشطة البقاء االقتصادية في غزة نتيجة 

للحصار اإلسرائيلي المستمر.

Jordan
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الحقوق  في العمل

تم تدريب 214 
عضوًا في اللجان اإلدارية 

للتعاونيات حول الحكم 
الرشيد، ومبادئ التعاونيات 

ومهارات التواصل. 

»لقد أتاح يل التدريب املرتبط بحزمة »النوع اإلجتامعي 

وروح املبادرة معاً« االطالع عىل فرص ضمن الجامعة 

املحلية التي أنتمي إليها مل تخطر عىل بايل يوماً. كام أنني 

أشعر بثقة أكرب لناحية وضع خطط األعامل وتقييمها«.

منال، الجئة فلسطينية في لبنان، حول برنامج منظمة العمل الدولية 
»النوع اإلجتماعي وروح المبادرة معًا«

حزمة »النوع اإلجتامعي وروح املبادرة معاً« 
ملصلحة الفلسطينيات املقيامت يف املخيامت 

اللبنانية

تختلف حزمة »النوع اإلجتامعي وروح املبادرة معاً« التي أطلقتها منظمة العمل الدولية 

عن مواد التدريب التقليدية يف مجال األعامل، كونها تسلط الضوء عىل املهارات الرئيسية 

املرتبطة بريادة األعامل من منظور النوع اإلجتامعي، بغض النظر عام إذا كانت تطبق 

إلطالق مشاريع فردية أو عائلية أو جامعية، أو تحسينها.  

ويف إطار مبادرة التمكني االقتصادي للمرأة الفلسطينية، عقدت منظمة العمل الدولية 

سلسلة من ورش العمل الخاصة بتدريب املدربني حول الحزمة املذكورة. وتهدف هذه 

الورش إىل بناء قدرات املؤسسات املشاركة يف تنمية ريادة األعامل يف مخيمي نهر البارد 

وعني الحلوة الفلسطينيني يف لبنان، كام أنها تساعد املنظامت الرشيكة ملنظمة العمل 

الدولية يف تعزيز تطوير املنشآت ملصلحة النساء الفقريات اللوايت يرغنب بإطالق مشاريع 

صغرية أو يشاركن يف إحداها. 

وإىل جانب توفري املهارات األساسية يف مجاالت األعامل، واملال والتسويق، تمُعّد الورش 

املشاركات من أجل توفري التدريب لنساء أخريات من ذوات الدخل املنخفض اللوايت يتولني 

إدارة أنشطة تجارية صغرية من خالل مؤسسات فردية أو عائلية أو جامعية. 

متكني وحامية النساء يف العمل يف األرض 
الفلسطينية املحتلة  

يف إطار الصندوق املشرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وإسبانيا لتحقيق األهداف 

اإلمنائية لأللفية، شاركت ست وكاالت تابعة لألمم املتحدة يف برنامج مشرتك حول املساواة 

بني الجنسني ومتكني املرأة يف األرض الفلسطينية املحتلة. وقد ركز تدخل منظمة العمل 

الدولية عىل التمكني االقتصادي للنساء، ال سيام الناجيات من عنف قائم عىل النوع 

اإلجتامعي. 

وعام 2010، أجرت اللجنة الوطنية الثالثية األطراف لتشغيل النساء املنشأة حديثاً، استعراضاً 

لقوانني العمل، صادقت عليه وزارة العمل يف غضون عام. 

وتقدم هذه اللجنة املساعدة للوزارة والرشكاء اإلجتامعيني يف تطبيق السياسات الرامية إىل 

تعزيز تشغيل النساء وتوفري الحامية لهن يف مكان العمل، فضالً عن تدابري أخرى لدمج 

مسألة النوع اإلجتامعي يف عمليات االستعراض املستقبلية لقانون العمل الفلسطيني.

وعام 2011، عقدت منظمة العمل الدولية دورات تدريبية ألعضاء يف اللجان اإلدارية يف 20 

تعاونية تعنى باملرأة الفلسطينية يف الضفة الغربية حول تعزيز الوعي، وتطوير املهارات 

املرتبطة باألعامل، واإلرشاد، واإلدارة، والحوكمة والتسويق. وقد قمُدمت هبات الثنتي عرشة 

تعاونية من التعاونيات املشاركة، كام أنشأت مجموعة من املرشدين بهدف دعم تطوير 

التعاونيات يف األرض الفلسطينية املحتلة، وجرى إطالق برنامج تجريبي بشأن بناء القدرات 

لصالح 250 إمرأة فلسطينية من صاحبات املشاريع الصغرية من أجل التعريف مبنهجية 

التدريب لحزمة »النوع اإلجتامعي وروح املبادرة معاً« وعرضها. والجدير بالذكر أن العديد 

من النساء املهندسات اللوايت استفدن من تدريب منظمة العمل الدولية والجامعة اإلسالمية 

متكّن من إيجاد وظائف يف قطاع البناء.

يساهم مشروع التمكين االقتصادي للمرأة 
الفلسطينية الذي أطلقته منظمة العمل 

الدولية في لبنان في زيادة وصول  رائدات 
األعمال الفلسطينيات إلى الموارد واألسواق. 

والمثال على ذلك صاحبة متجر النسيج هذه 
في مخيمي نهر البارد وعين الحلوة. 
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عدالة اجتماعية حلقبة عربية جديدة

تعزيز الوظائف واحلماية واحلوار يف منطقة متغرية

النتائج اإلنمائية 2010 – 2011

الحقوق  في العمل

يتم تنظيم أنشطة تدريبية في مجال إنتاج 
التوابل ومعايير النظافة لمصلحة رائدات 

األعمال الفلسطينيات في مخيم نهر البارد 
في لبنان، كجزء من دورة دراسية حول معايير 

اإلنتاج ضمن مبادرة التمكين االقتصادي للمرأة 
الفلسطينية.  
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يف ما ييل الجهات التي وفرت الدعم ألنشطة منظمة العمل الدولية يف الدول العربية 

لفرتة السنتني 2010-2011: الوكالة الكندية للتنمية الدولية، والصندوق املشرتك بني 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وإسبانيا لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، واملفوضية 

األوروبية، والوكالة السويرسية للتعاون والتنمية، وصندوق برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

لبناء السالم، وحكومة اململكة العربية السعودية، والحكومة الكويتية، والحكومة الرتكية، 

والحكومة األردنية، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ومركز تطوير األعامل – األردن، 

ووزارة العمل األمريكية، ووزارة الخارجية األمريكية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

)اليونيسف(، والحكومة السورية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وصلتك لتوظيف 

الشباب يف قطر، والصندوق االجتامعي للتنمية، وصندوق مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية 

االستئامين للعراق، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وحكومة اإلمارات العربية املتحدة 

والحكومة الرنوجية.   
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