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  ٢٠٠٨ ويولي/ تموز٣٠

  
  

  اليمنية في الجمهورية  للعمل الالئقوطنيالبرنامج ال
٢٠١٠-٢٠٠٨ 

 
ذلك و للدول العربية اإلقليمي تقوم منظمة العمل الدولية من خالل مكتبها –)  م ع دأخبار(بيروت 

خالل حفل ة اليمنيالبرنامج الوطني للعمل الالئق في الجمهورية  بإطالق ةاليمينيبالتعاون مع الحكومة 
 حكومات، أصحاب عمل –المكونين لمنظمة العمل الدولية  الثالثة  يشارك فيه الفرقاءتوقيع رسمي

  .، صنعاء، اليمن تاج سبأ في فندق٢٠٠٨ ويولي/ تموز٣٠ الموافق في األربعاء وذلك يوم وعمال،
  
وزير التخطيط  وةنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادي حفل التوقيع هذا تحت رعاية يجريو

مد أمة الرزاق علي حوبحضور معالي الدكتورة الدكتور عبد الكريم األرحبي معالي والتعاون الدولي 
 المدير اإلقليمي لمنظمة العمل –، والسيدة ندى الناشف اليمنالعمل في الشؤون االجتماعية و وزيرة -

رئيس اإلتحاد العام للغرف  –يد عبدو سعحفل كل من األستاذ محمد ال في أيضاًويشارك . الدولية
، االتحاد العام لنقابات العمال في اليمنرئيس  –محمد الجدري  واألستاذ، الصناعية اليمنيةوالتجارية 

  .  البرنامج الوطني للعمل الالئق في اليمنإطالق على وثيقة ةسيوقع الشركاء الثالثو
  
 لتدخالت منظمة  استراتيجياً وخطة عمل تنفيذيةيمن إطاراًلفي ا للعمل الالئق يشكّل البرنامج الوطنيو

بالتعاون مع ومنظمات العمال وأصحاب العمل  اليمن عن التزام حكومة أيضاويعبر  آ�� ،العمل الدولية
العمل الالئق والمنتج  فرص  وتعزيزأهداف محددة تهدف إلى ضمان على تحقيق منظمة العمل الدولية

  . ة والمساواة واألمن والكرامةلحري امنفي ظروف للنساء والرجال 
  

استراتيجيات و تحديدها البرنامج الوطني للعمل الالئق هذا والنتائج المتوقع أولويات وتحدد هذه الوثيقة
لتنموية  الألهدافاً تحقيقوجهود الوطنية للفي سياق دعم من األمم المتحدة  هاتم تطويروالتي  هاتطبيق

المساهمة  إلى ٢٠١٠-٢٠٠٨الذي سينفذ خالل الفترة للعمل الالئق  يهدف البرنامج الوطني و.الوطنية
وتصنيفه برنامج ال صياغة أولويات وتمت، في تخفيف الفقر وتحقيق التنمية البشرية عبر العمل الالئق

  .  في اليمن للعمل الالئقللبرنامج الوطنيالثة مجاالت رئيسية تشكّل المكونات الرئيسية في ث
  
 من خالل تطوير إدارة العمل والبيئة التشريعية وفق معايير العمل الدولية على ولىاأل األولويةتركز و

معايير العمل  والشركاء االجتماعيين على تنفيذ القوانين وفق  وقدرة الحكومةتعزيز اإلطار القانوني
   .تحسين مشاركة العمال وأصحاب العمل في صياغة السياسات عبر الحوار االجتماعي، والدولية

  
الوطنية خالل تعزيز القدرات من  تعزيز الحماية االجتماعية للعمال فتتمحور حول  الثانيةاألولوية أما

األمن االجتماعي لتشمل أكبر عدد  وزيادة فعالية وتوسيع نطاق تغطية الحماية االجتماعيةمن اجل 
  . ممكن من العمال غير المشمولين وأسرهم

   
وذلك عبر تحسين  لحكومة على إنتاج فرص عمل جديدةتعزيز قدرات ا إلى الثالثة األولويةوتسعى 

 والقدرات المؤسسية لتحليل معلومات سوق العمل، وتطوير اإلطار المؤسسي واآلليات إطار السياسات
تنافسية المرأة  ، وتعزيز وتعزيز تنفيذ ثقافة المبادرة الذاتيةوالمتوسطة المؤسسات الصغيرة لدعم

   . طة المولّدة للدخل في سوق العمل إلى األنشووصولها
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منذ  لمنظمة العمل الدولية اتفاقية ٢٩على ت صادقمة اليمن  حكوأن إلى هنا اإلشارةبد من وال 
  .  الثمانية الرئيسيةاتياالتفاقبما في ذلك منظمة ال إلىانضمامها 

  
االستراتيجية الوطنية  "نتحت عنواويتزامن هذا الحفل مع افتتاح منظمة العمل الدولية ورشة عمل لها 

هذه   ووضعبإعدادفقامت منظمة العمل الدولية .  والتي تستمر لمدة يومين"للتشغيل في اليمن
والشركاء االجتماعيين بهدف دعم الحكومة لمعالجة ظاهرة اليمينة االستراتيجية بالتعاون مع الحكومة 

وضع التشغيل في جوهر :  وهيوتركز هذه الورشة على ثالث محاور. الفقر والحد من البطالة
السياسات االقتصادية واالجتماعيةّ؛ والسياسات النشطة لسوق العمل والحماية االجتماعية؛ وتوفير 

  . فرص العمل
  
  

**********  
  

 هي إحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة التـي تجمـع تحـت مظلتهـا               منظمة العمل الدولية  إن  
ت العمال وأصحاب العمل للدول األعضاء فيها، في إطـار جهـٍد            بتركيبتها الثالثية حكومات ومنظما   

جعلت منظمة العمل الدولية من مسالة . مشترٍك من اجل النهوض بالعمل الالئق في مختلف أنحاء العالم 
ويلخص العمل الالئق تطلعات الناس في العالم اجمع إلـى          . النهوض بالعمل الالئق هدفاً عالمياً رئيسياً     

 عمل مدرة للدخل وتعزيز حقوقهم وإيصال صوتهم واالعتراف بدورهم وتحقيق           الحصول على فرص  
وتتولى منظمة العمل الدولية صياغة معايير      . االستقرار األسري والتنمية الشخصية والعدالة والمساواة     

الحرية النقابية، حق التنظيم، الحـق فـي        : العمل ممثلة باتفاقيات وتوصيات لحماية حقوق العمال مثل       
اوضة الجماعية، القضاء على العمل الجبري، المساواة بين الجنسين في عالم العمل، القضاء علـى         المف

  . التمييز في العمل، وغيرها من المعايير التي تنظم كل القضايا المتصلة بعالم العمل بأكمله
    


