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   والبرازيل الدولية العمل منظمة جهود فرتضا
   والطبيعية االجتماعية الكوارث مع التعامل في البلدان لمساعدة

 
 

 أعلن كل من حكومة البرازيل ومنظمة العمل الدولية عن إطالق برنامج – )د أخبار م ع(بيروت 
  . رة البلدان على االستجابة إلى الكوارث االجتماعية والطبيعيةلثالث سنوات يهدف إلى تعزيز قد

  
ويسعى البرنامج المشترك الذي سيعمل عليه مركز منظمة العمل الدولية للتدريب في تورين إلى 

 مجال المساعدة اإلنسانية، وتدريبها على تجنب الكوارث االجتماعية حسين عملية بناء قدرات البلدان فيت
  . اتومساعدتها في التعامل مع مرحلة االنتعاش ما بعد األزمقاية منها، والطبيعية والو
  

وستكون الجهات المستفيدة األولى من هذا البرنامج كل من هاييتي والنيجر واألراضي الفلسطينية 
ميا  مسؤوالً حكو٢٧٦كما سيتم تدريب . المحتلة وتيمور الشرقية والبلدان األفريقية المتحدثة باللغة البرتغالية
  . في مجال بناء القدرات بشكل أساسي باإلضافة إلى مسائل أخرى

  
لقد لمسنا أهمية دور اإلدماج االجتماعي "خوان سومافيا السيد وأفاد مدير عام منظمة العمل الدولية 

يتي والتنمية االقتصادية في الوصول إلى حالة انتعاش مستديمة لمرحلة ما بعد األزمات انطالقًا من زلزال هاي
ويسر منظمة العمل الدولية أن تضم جهودها من جديد إلى جهود . الفيضانات في باكستانصوالً إلى و

الحكومة البرازيلية التي أثبتت قيادتها والتزامها وخبرتها أنها مثال يحتذى به في مجال المساعدة اإلنسانية 
  ". الدولية

 
ويبادر البرنامج الجديد إلى االعتراف بأهمية حماية الشعوب المعرضة للتضرر وتعزيز التنمية 

  .المستدامة في تقديم اإلغاثة لضحايا الكوارث الطبيعية أو االجتماعية
    

 مارياوشددت السفيرة . ي لتمويل المشروعوقد تعهدت الحكومة البرازيلية بتقديم مليون دوالر أميرك
هو "اراني أزيفيدو ممثلة البرازيل الدائمة لدى منظمة األمم المتحدة في جنيف، على أن البرنامج نزاريت ف

ثناء على قدرة منظمة العمل الدولية وعزمها على مساعدة البلدان النامية في سعيها إلى درء آثار الكوارث 
  ."االجتماعية والطبيعية

  
كز منظمة العمل الدولية في تورين وبرنامج منظمة كما يستفيد المشروع من التعاون المستمر بين مر

  .     م المتحدة الدولية للحد من الكوارث األمالعمل الدولية بشأن االستجابة لألزمات وإعادة البناء واستراتيجية
 

مع منظمة العمل  على عدد من شركات التمويل ٢٠٠٥وتجدر اإلشارة إلى توقيع البرازيل منذ العام 
وتمثل هذه الشراكة . يها تلك المختصة بعمل األطفال والعمل الجبري والحماية االجتماعيةالدولية، بما ف

  . األخيرة أول برنامج يعنى بالمساعدة اإلنسانية في عالم العمل
  
  


