
 1 

  ١٢/٢/٢٠٠٨الثالثاء، 

  
  

   في الجمهورية العربية السورية للعمل الالئقوطنيالبرنامج ال
٢٠١٠-٢٠٠٨ 

 
 بالتعاون  للدول العربيةاإلقليميمنظمة العمل الدولية من خالل مكتبها  تقوم – )أخبار م ع د(بيروت 

 ق خالل حفل توقيع رسمي البرنامج الوطني للعمل الالئإطالقب مع حكومة الجمهورية العربية السورية
 وذلك يوم  حكومات، أصحاب عمل وعمال،–يشارك فيه الفرقاء المكونين لمنظمة العمل الدولية 

  .ميريديان دمشق  في فندق٢٠٠٨فبراير / شباط١٣ الموافق في األربعاء
  

 معالي المهندس محمد ناجي ت رعاية رئيس مجلس الوزراء،هذا تح حفل التوقيع يجريو
 وزيرة العمل والشؤون االجتماعية في سوريا، والسيدة -لي الدكتورة دياال الحج عارف معاو،  عطري

 نظمة العمل الدولية، وبمشاركة اساسية من الشركاء االجتماعيين، المدير اإلقليمي لم–ندى الناشف 
يواتي  رئيس االتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، واألستاذ عماد غر–األستاذ محمد شعبان عزوز 

، وبحضور منسق األمم المتحدة المقيم في سوريا السيدة لينا  اتحاد غرف الصناعة في سوريا رئيس –
ات العمال، وزارة العمل والشؤون االجتماعية، االتحاد العام لنقاب(حيث سيقوم الشركاء الثالث .  موسى

 في حفل اطالق البرنامج، لية مع منظمة العمل الدوبالتوقيع على الوثيقة) وغرفة صناعة دمشق وريفها
  االجتماعيين على الوثيقة، لتؤكدوبهذا تكون سورية أول دوله في العالم توقع فيها الحكومة والشركاء

  .مبدأ التركيبة الثالثية والحوار االجتماعي في تنفيذ البرنامج الوطني للعمل الالئق
  

الفقر في المساهمة في تخفيف  إلى) ٢٠١٠-٢٠٠٨(الذي سينفذ خالل الفترة ويهدف البرنامج 
التركيز على ثالث أولويات وطنية تتماشى ب  وذلك العمل الالئق للشباب والنساءسورية من خالل توفير
 على تحسين قدرة الشركاء الثالث لتنفيذ سياسات تركز األولوية األولىحيث . مع خطط الدولة التنموية

 ، واحترام المبادئ والحقوق  وتفتيش العملالعملوتشريعات العمل من خالل تحسين أداء ادارة سوق 
وسيتم التعاون مع مكتب األمم . يتحسين سياسات وآليات الحوار االجتماع و،في العملاألساسية 

ير حكومية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمنظمات الغائي لتنفيذ برنامج حول المتحدة االنم
 . للشركاتاالجتماعيةالمسؤولية و طريق الميثاق العالمي  عنتنميةتحقيق ال

  
  وضع إستراتيجية وطنية من خاللزيادة فرص العملوأما أولوية البرنامج الثانية فتركز على 

 واصالح خدمات التشغيل العامة بهدف توفير خدمات توسط لسوق العمل فعالة وقادرة على للتشغيل
 الدولية وسيتم التعاون مع برنامج األمم توفير خدمات التشغيل للعاطلين عن العمل وفق معايير العمل

كما سيركز البرنامج . في سورية لتطوير خدمات التوجيه واالرشاد المهني للشباباالنمائي المتحدة 
  .  تستهدف الشباب والنساء للعمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتعزيز بيئة عمل مشجعة على
  

تحسين قدرة الحكومة  من خالل تعزيز الحماية االجتماعية الثالثة على األولويةوتركز 
لتطوير سياسة التأمينات االجتماعية ونظم اإلدارة وتوسيع الوصول إلى الحماية والشركاء االجتماعيين 

تعزيز قدرة الحكومة  و.منظمك العاملين في القطاع غير الاالجتماعية لكافة العمال وأسرهم بما في ذل
حيث ستقوم . يين على مواجهة أسوأ أشكال عمل األطفال، بما في ذلك عمل الفتياتوالشركاء االجتماع

لتنفيذ برنامج وطني للقضاء على أسوء ) اليونيسف(المنظمة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة 
  . اشكال عمل األطفال
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 البرنامج بناء  خالل هذا منظمة العمل الدولية منأن هدفومن الضرورة بمكان التركيز على 
قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون االجتماعية واالتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب 

  . بهدف استمرارية البرنامج بخبرات وطنية ليتمكنوا من تحقيق العمل الالئق في سوريةعملال
 

 فبراير/ شباط١٤-١٣  في دمشقويأتي الحفل خالل تنظيم منظمة العمل الدولية ورشة عمل
والهدف من ذلك ترسيخ . والتي تستمر لمدة يومين" تعزيز الحوار االجتماعي والتركيبة الثالثية"حول 

آلية هامة للربط بين األهداف لحوار االجتماعي باعتبار اة في تنفيذ البرنامج منذ بدايته مبدأ الشراك
على أسس شراكة متينة وفعالة بين أطراف ل وسيلة فعالة لتنظيم عالقات العمو االجتماعية واالقتصادية

 في تنفيذ هذه الورشة كبار خبراء منظمة العمل الدولية من قسم الرئاسة بجنيف ويشارك. اإلنتاج
  .والمكتب االقليمي ببيروت

  
 وكاالت األمم المتحدة المتخصصة إحدىهي   منظمة العمل الدوليةأن إلى اإلشارةوتجدر 

تم وضعها بالتعاون التي ي  برامجها من خالل البرامج الوطنية للعمل الالئقذبقضايا العمل وتقوم بتنفي
التنفيذي لبرامج المنظمة على يعد هذا البرنامج اإلطار حيث مع الحكومة والشركاء االجتماعيين 

 الالئق يتم فيها تحديدخطة استراتيجية شاملة للعمل ويتم تنفيذ هذه البرامج من خالل . الصعيد الوطني
وتعد سورية .  الالزمة لتنفيذ البرنامجماليةالبشرية والموارد الزمني والبرنامج الواألهداف وولويات األ

كما تقوم المنظمة بتحضير برامج امج، نالبرمثل هذا من الدول العربية الرائدة بعد األردن في اعتماد 
سع لتشمل كافة الدول  بهدف أن تتومان، واليمن، والكويت، وقطرمماثلة في البحرين، وسلطنة ع

  .العربية
  

  
  
  
  


