الدول الهشة والعمل الالئق في آسيا
والمحيط الهادئ والدول العربية
مقدمة
ّ

1

ح�سب التقديرات ،يعي�ش حوالي  1.5مليار �شخ�ص في دول �ضعيفة
ومت�أثرة بال�صراعات ،والعدد في ازدياد 2 .ويقيم حوالي  93في المائة
من الأ�شخا�ص الذين يعي�شون في فقر مدقع في دول �ضعيفة بيئي ًا �أو
3
ّ
ه�شة على ال�صعيد ال�سيا�سي� ،أو االثنين م ًعا.
في خالل العقدين المن�صرمين ،بد�أ يظهر مفهوم اله�شا�شة ب�شكل بارز
في �أو�ساط التنمية الدولية وبناء ال�سالم .بيد �أنّ ال وجود حتى الآن
لتعريف متّفق عليه دولي ًا لم�صطلح «الدولة ّ
اله�شة»؛ وتق ّدم الجهات
الفاعلة الدولية الرئي�سية تعريفات مماثلة مع كثير من الفريقات.
وتع ّرف مجموعة ال�سبعة زائد المعترف بها في الأمم المتحدة م�صطلح
الدولة ّ
اله�شة على �أنها :فترة في حياة الأ ّمة حيث التنمية االجتماعية
ً
واالقت�صادية الم�ستدامة تفر�ض تركيزا �أكبر على �أن�شطة تكميلية لبناء
ال�سالم وبناء الدولة ،مثل بناء الت�سويات ال�سيا�سية ال�شاملة ،والأمن،
والعدالة ،وفر�ص العمل ،والإدارة الجيدة للموارد ،وتقديم الخدمات
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على �أ�سا�س الم�ساءلة والنزاهة.
ينبع هذا التعريف من دول عا�شت النزاعات �أو الكوارث ب�شكل مبا�شر،
وهي ت�سعى لالنتقال �إلى مرحلة جديدة من التنمية .وقد اتحدت
مجموعة الدول هذه �ضمن مجموعة �سبعة زائد (( g7+في العام
 2010بهدف المطالبة ب�إدخال الإ�صالحات على التزام المجتمع
الدولي تجاه الدول ّ
اله�شة والمت�أثرة بال�صراعات .وتطالب الدول
الأع�ضاء في مجموعة ال�سبعة زائد في منطقة �آ�سيا والمحيط الهادئ
 �أفغان�ستان ،وبابوا غينيا الجديدة ،وجزر �سليمان ،وتيمور ال�شرقية5
واليمن – ب�سيا�سات تنموية م�صممة وفق ًا لل�سياق.
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الر�سم� .1صادرات المالب�س والن�سيج والأحذية على الم�ستوى العالمي
الجدول �أ .ال�صادرات من دول �آ�سيا والمحيط الهادئ النامية
مليار) وح�صتها من المجموع العالمي (2014 1995- ،)٪

($

الإطار  1اله�شا�شة :تعريف �صادر عن منظمة العمل الدولية
ت�شير «اله�شا�شة» �إلى حاالت مفاجئة و�/أو دورية حيث ي�ؤدي عامل خطير
�أو �أكثر� ،سواء �أتى من الداخل �أو الخارج ،الى تفاقم حالة قائمة من عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي واله�شا�شة االجتماعية واالقت�صادية .ومن منظور
يتج�سد ذلك بعجز الجهات الفاعلة في �سوق العمل عن
عالم العملّ ،
توفير و�/أو الو�صول �إلى العمالة والى فر�ص العمل الالئق.
الم�صدر :منظمة العمل الدولية :العمل الالئق في حاالت اله�شا�شة،
والنزاعات والكوارث :الدليل (جنيف.)2016 ،
تتو ّفر �أداة تُ�ستخدم في العادة لتقييم اله�شا�شة وهي «م�ؤ�شر الدول
ّ
اله�شة» ،وهو ت�صنيف �سنوي يغطي  178دولة على �أ�سا�س م�ستويات
6
اال�ستقرار و�ضغوط معينة تواجهها الدول .ي�ستند هذا الت�صنيف الى
 12م�ؤ�شر ًا عن ه�شا�شة الدولة وفق ًا للفئات االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية 7 .ويوفر م�ؤ�شر الدول ّ
اله�شة �أداة مهمة لت�سليط ال�ضوء على
ال�ضغوط العادية التي تعاني منها كل الدول ولتحديد ال�ضغوط التي
تدفع بدولة الى االنهيار.
ووفق ًا لم�ؤ�شر الدول ّ
اله�شة� ،أ�صبح عدد من الدول في منطقة �آ�سيا
والمحيط الهادئ �أكثر ه�شا�شة في ال�سنوات الأخيرة .فبين العام
 2006و ،2015تزايدت اله�شا�شة �إلى �أق�صى ح ّد في �سوريا ،وتلتها
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اليمن ولبنان والفيليبين و�أفغان�ستان.

لأغرا�ض هذه المذكرةُ ،يق�صد بم�صطلح «�آ�سيا والمحيط الهادئ» المنطقة التي ت�ضم  47دولة ،بالإ�ضافة �إلى الأر�ض الفل�سطينية المحتلة ،على جميع م�ستويات الدخل في �شرق �آ�سيا وجنوب
�شرق �آ�سيا ،وجنوب �آ�سيا ،وجزر المحيط الهادئ و الدول العربية في غرب �آ�سيا ،ما لم ُيذكر خالف ذلك ب�صراحة.
مكتب العمل الدولي :العمالة والعمل الالئق من �أجل ال�سالم وال�صمود :مراجعة حول العمالة (االنتقال من الحرب �إلى ال�سالم) التو�صية رقم  ،71للعام  ،1944التقرير الخام�س ( ،)1م�ؤتمر
العمل الدولي ،الدورة الخام�سة ع�شر ،جنيف.2016 ،
مكتب العمل الدولي :تعزيز المبادئ والحقوق الأ�سا�سية في العمل في ظل �أو�ضاع ه�شة (جنيف.)2015 ،
مكتب العمل الدولي :العمالة والعمل الالئق من �أجل ال�سالم وال�صمود :مراجعة حول العمالة (االنتقال من الحرب �إلى ال�سالم) التو�صية رقم  ،71للعام  ،1944التقرير الخام�س (،)1
م�ؤتمر العمل الدولي ،الدورة الخام�سة ع�شر ،جنيف.2016 ،
مجموعة ال�سبعة زائد :مذكرة حول طيف اله�شا�شة� ،g7+ :صفحة .)2013( 1
�إن �أع�ضاء مجموعة  g7+الحاليون هم �أفغان�ستان وبوروندي وجمهورية �أفريقيا الو�سطى وت�شاد وجزر القمر و�ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وغينيا بي�ساو وهايتي وليبيريا
وبابوا غينيا الجديدة و�ساو تومي وبرين�سيبي و�سيراليون وجزر �سليمان وال�صومال وجنوب ال�سودان وتيمور ال�شرقية والتوغو واليمن.
لمزيد من المعلومات حول م�ؤ�شر الدول ّ
اله�شة ،انظر[ http://library.fundforpeace.org/fsi16-report :الزيارة في � 14أيلول�/سبتمبر 2016
ت�شمل الم�ؤ�شرات ال�ضغوط الديموغرافية ،والالجئين والنازحين داخلي ًا ،وتظ ّلم الجماعات ،وهجرة الإن�سان والأدمغة ،والتنمية االقت�صادية غير المتوازنة ،والفقر والتدهور االقت�صادي ،و�شرعية
الدولة ،والأجهزة الأمنية ،والخدمات العامة ،والف�صائل النخبوية ،وحقوق الإن�سان ،و�سيادة القانون والتدخل الخارجي.
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االتجاهات
�إن التحديات التي تت�س ّبب بها اله�شا�شة مع ّقدة وتزداد ح ّدة ب�شكل
م�ستمر .ويتزايد ا�ستخدام م�صطلح «اله�شا�شة» لو�صف كافة مجاالت
التدخل على �أنواعها في ك ّل من ال�سيناريوهات التنموية والإن�سانية،
وهذه النزعة نحو ال�شمولية م�صدر للقلق �إذ من �ش�أنها �أن تق ّلل من
معناها المفيد .و ُي�ستح�سن ا�ستخدام م�صطلح اله�شا�شة عندما
تفر�ض ال�صدمات الخارجية �أو المحلية التي تلحق بالنظام مجموعة
مختلفة من �أدوات التخفيف من حدة الأزمة �أو لبناء ال�سالم ،وهي
تدابير قد تُ�ستخدم لال�ستجابة للديناميات االجتماعية وال�سيا�سية
والبيئية واالقت�صادية التي تطال ال�ضعف وعدم اال�ستقرار ال�سائدين �أو
المتكررين .وقد ت�شمل العوامل الخارجية الأحداث الكارثية ،والأوبئة،
والأزمة التجارية والمالية العالمية ،والتهديدات الع�سكرية الخارجية،
وتدفقات الالجئين �أو العمال المهاجرين .وقد تنطوي العوامل
الداخلية �أو المحلية على �ضعف الحوكمة الديمقراطية والم�ؤ�س�سات
المخت ّلة وظيفي ًا ،والأزمات االجتماعية وال�سيا�سية ،والم�ستويات العالية
من العنف من خارج ال�صراعات ،ون�شاط المجموعات الم�سلحة،
وتحركات ال�سكان ،وعدم الم�ساواة والتهمي�ش من الناحية االجتماعية
واالقت�صادية وال�ضغوط الديموغرافية.
قد يتفاقم �أثر النزاعات الم�سلحة والتحديات الأمنية من ج ّراء
الكوارث الطبيعية التي تتزايد وتيرتها وح ّدتها .في الواقع ،تزايد عدد
الأ�شخا�ص الذين يموتون ب�سبب الكوارث الطبيعية بن�سبة بثالثة ع�شر
�أ�ضعاف في الدول التي تعاني من �ضعف ال�سالم االيجابي بالمقارنة
مع تلك التي تتمتع ب�سالم ايجابي مرتفع 9.ففي المجتمعات التي يطغى
عليها ال�سالم الإيجابي ،تزداد فر�ص تحقيق الأهداف الإنمائية .هذه
المجتمعات هي �أكثر �صمود ًا في وجه الأزمات ،وتعاني من مظالم �أقل،
وت�سجل �أدا ًء �أف�ضل من ناحية الرفاه والم�ساواة بين الجن�سين وال�صحة
ّ
البيئية .وهي تميل �أكثر من �سواها لتحقيق نتائج �إيجابية غير عنيفة
عندما تواجه حركات مقاومة ،كما �أنها قادرة على التك ّيف وتقديم
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التنازالت من �أجل اال�ستجابة للتظ ّلمات وح ّلها.
في المبد�أ ،التدخل المبكر لوقف انهيار �سبل العي�ش على نطاق وا�سع
قد يحول دون ح�صول الت�صعيد الم�س ّبب للأزمات ال�شاملة .على �سبيل
المثال ،يتفاقم ت�أثير تغير المناخ والكوارث الطبيعية ب�سبب نقاط
ال�ضعف الموجودة �أ�ص ًال في الدول ّ
اله�شة ،حيث تعجز الحكومات
والم�ؤ�س�سات عن �إدارة الإجهاد �أو عن امت�صا�ص ال�صدمات الناجمة
عن التغيرات المناخية .وكون �آ�سيا والمحيط الهادئ ُعر�ضة ب�شكل
خا�ص لكوارث التغير المناخي ،من المهم بمكان فهم الروابط بين
ت�أثيرات التغير المناخي وانعدام الأمن ،وبالتالي تفاعل المخاطر

البيئية مع ال�ضغوط المجتمعية المحلية الموجودة �أ�ص ًال .فالجفاف
في �سوريا واليمن ،والأعا�صير المدارية ومخاطر اح�صول في�ضانات
في بنغالدي�ش وباك�ستان ،وارتفاع م�ستويات البحر في جزر المحيط
الهادئ ،جميعها ته ّدد باله�شا�شة الدول المت�ضررة والدول المجاورة
لها التي تعاني من اله�شا�شة� .إن خ�سارة الأرا�ضي الزراعية ،وفر�ص
ك�سب العي�ش والأمن هي �سبب رئي�سي للهجرة الداخلية والخارجية.
وحيث توجد تحديات داخلية �أ�ص ًال ،يجب �أن يبقى العمل على التخفيف
من �صعوبة الأو�ضاع الإن�سانية �أولوية ق�صوى للتخفيف من وط�أة
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ال�صدمات.
غالب ًا ما ت�ؤثر اله�شا�شة ب�شكل حا ّد على النمو االقت�صادي ،وت�صطحبها
�آثار اقت�صادية كلية �سلبية تظهر في الدول ّ
اله�شة والدول المجاورة
تح�سن معدل النمو للفرد الواحد في
لها ب�شكل عام .وعلى الرغم من ّ
اله�شة في الألفية الجديدة ،وحيث يعود ذلك جزئياً
العديد من الدول ّ
�إلى �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية المالئمة ،قد يبقى النمو �ضعيف ًا ن�سبي ًا
ومتقلب ًا جد ًا ،ب�سبب طبيعة وح ّدة ال�صراعات المحلية والو�ضع الأمني
الوطني .وغالب ًا ما يرتبط �ضعف النمو االقت�صادي ب�ضعف م�ستويات
اال�ستثمار واالدخار ،م ّما ي�س ّبب عجز ًا كبير ًا في الح�سابات الجارية
واالعتماد ب�شكل �أكبر على تدفقات ر�ؤو�س الأموال .وكما هو متوقع،
عانت �أ�سواق العمل في الدول ّ
اله�شة من �ضعف وتق ّلب النمو ،ترافقه
�إدارة محدودة لالقت�صاد الكلي .كما �أن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
يخ ّفف كثير ًا من �إنتاجية العمال في �سوق العمل .وتعاني الإيرادات
الحكومية ،والنفقات ،والعجز المالي ،والدين ،من االنحراف عند
انكما�ش االقت�صاد في وجه العنف و�/أو الكوارث الطبيعية ،وب�شكل
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خا�ص� ،إنخفا�ض الإيرادات ال�ضريبية.
ت�ش ّكل �أفغان�ستان واليمن مثلين مثيرين لالهتمام عن دول مجموعة
ال�سبعة زائد  g7+في �آ�سيا والمحيط الهادئ حيث الأزمات المزمنة،
واال�ضطرابات االجتماعية ،وعدم اال�ستقرار ،والحرب ،قد �أثرت
ح�سنت �أفغان�ستان في
ب�شكل كبير على الأداء االقت�صادي الوطني .وقد ّ
الآونة الأخيرة ايراداتها ونفقاتها التي ارتفعت �إلى  30في المائة و40
في المائة على التوالي .من ناحية �أخرى ،انهارت الإيرادات والنفقات
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في الآونة الأخيرة في اليمن (الر�سم .)1

� )9أنظر �إلى م�ؤ�شر الدول اله�شة[ pdf.2015-http://library.fundforpeace.org/library/fragileStatesindex ،الزيارة في � 11أيلول�/سبتمبر .2016
 )10على �سبيل المثال ،لقد �سبق الفي�ضانات الوا�سعة النطاق في حو�ض نهر ال�سند خالل العامين  2010و 2011زلزال ك�شمير عام  .2005وبلغ مجموع الخ�سائر االقت�صادية الناجمة عن زلزال العام
 2005وفي�ضانات العام  2010حوالي  5.2مليار  $و 12مليار  ،$على التوالي ( .)2016 ،EM-DATمعهد االقت�صاد وال�سالم ( :)IEPم�ؤ�شر ال�سالم العالمي ،)2016( 2016
.2016 .Sep 11 pdf [accessed.0_202016%Report 20%20Index%20Peace%http://static.visionofhumanity.org/sites/default/files/Global

 )11معهد االقت�صاد وال�سالم ،مرجع �سابق.
 )12انظر على �سبيل المثال الأمم المتحدة ،البنك الدولي ،والبنك الإ�سالمي للتنمية ،واالتحاد الأوروبي :اليمن :ال�ضرر الأولي وتقييم االحتياجات ،غير من�شورة.
 )13منظمة العمل الدولية :النمو والعمالة والعمل الالئق في الدول الأقل نمو ًا ( ،)2015غير من�شورة.
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الر�سم  .1الإيرادات الحكومية والنفقات والعجز المالي
والديون  ٪من الناتج المحلي الإجمالي

الر�سم.2معدالتالت�ضخمعلى�صعيدم�ؤ�شر�أ�سعارالم�ستهلك()٪
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الم�صدر� :صندوق النقد الدولي :قاعدة بيانات التوقعات االقت�صادية
العالمية ،ني�سان�/أبريل  .2016ت�ستند بع�ض البيانات الى تقديرات
خبراء �صندوق النقد الدولي.

الم�صدر� :صندوق النقد الدولي :قاعدة بيانات التوقعات االقت�صادية
العالمية ،ني�سان�/أبريل  .2016ت�ستمد بع�ض البيانات الى تقديرات
خبراء �صندوق النقد الدولي.

تب ّين �أن �أفغان�ستان قد �أح�سنت التعاطي مع ارتفاع معدل الت�ضخم في
منت�صف العقد الأول للألفية ،وتم ّكنت من خف�ضه الى ع�شرية واحدة
في الن�صف الأخير من العقد� .أما اليمن ،فتواجه حالي ًا ارتفاع ًا بمعدل
الت�ضخم (الر�سم  .)2ففي العام  ،2015بلغ معدل الت�ضخم في اليمن
حوالي  30في المائة ،وهو �أمر لم ي�سبق له مثيل ،وفي مار�س�/آذار
 2016تم تخفي�ض قيمة العملة بن�سبة  16في المائة ،و�أوقف البنك
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المركزي تمويل الواردات من ال�سلع الأ�سا�سية.
من البديهي �أن اله�شا�شة تترك �أثر ًا �سلبي ًا على االقت�صادات الوطنية
ومعدالت النمو .ويمكن ر�ؤية ذلك في انكما�ش الناتج المحلي الإجمالي
وارتفاع الت�ضخم .عالوة على ذلك ،ونظر ًا لتق ّلب الو�ضع ،غالب ًا ما
تعجز الحكومات عن التعامل بفعالية مع �ضعف النمو االقت�صادي.

�آخر التطورات في ال�سيا�سات العامة
ت�ش ّكل التطورات في ال�سيا�سات العامة على الم�ستوى الدولي �أهمية
حا�سمة للدول ّ
اله�شة .وتو ّفر �أجندة التنمية الم�ستدامة للعام 2030
والأهداف الإنمائية الم�ستدامة فر�صة ل�ضمان عدم ترك الدول اله�شة
في الخلف .وتق ّر الأجندة بترابط التنمية الم�ستدامة وال�سالم ،وتدعو
الدول الأع�ضاء في الأمم المتحدة ،التي هي جزء ال يتجز�أ من التنمية،
�إلى معالجة �أ�سباب العنف واله�شا�شة بد ًال من معالجة العوار�ض فقط.
وتت�ضمن �أجندة التنمية الم�ستدامة �سبعة ع�شر هدف ًا �إنمائي ًا وم�ستدام ًا،
وكلها �أهداف مترابطة وتغطي كل �أطياف التنمية .في الدول والأماكن
اله�شة ،محدودية التما�سك االجتماعي وعدم وجود م�ؤ�س�سات قوية،
والنزاعات الب�شرية والكوارث الطبيعية ،كلها تحديات تول دون تحقيق
الأهداف الإنمائية الم�ستدامة.

 )14المرجع نف�سه
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الر�سم  .3الأهداف الإنمائية الم�ستدامة والدول اله�شة
ومنظمة العمل الدولية
� 1.4إقرار الحق في الو�صول �إلى الموارد االقت�صادية والخدمات
الأ�سا�سية
 1.5بناء القدرة على ال�صمود
 d.3تعزيز قدرات جميع الدول من ناحية المخاطر ال�صحية
� 5.1إنهاء كافة �أ�شكال التمييز
� 5.2إنهاء كافة �أ�شكال العنف
�.5أ �إجراء الإ�صالحات لمنح المر�أة حق الو�صول المت�ساوي الى
الموارد االقت�صادية
 8،2حتي  8،10تعزيز الإنتاجية االقت�صادية ،خلق فر�ص
للعمل الالئق ،ال�سيا�سات الموجهة نحو التنمية ،كفاءة الموارد
العالمية ،توظيف ال�شباب ،عمالة الأطفال ،حقوق العمل،
ال�سالمة وال�صحة المهنيتان ،والم�ؤ�س�سات المالية المحلية
10.2

للجميع

تعزيز االندماج االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي

 11.5تعزيز ال�صمود والقدرات التكيفية
 13.1توفير الحماية من الكوارث
� 16.6إن�شاء م�ؤ�س�سات فعالة وم�س�ؤولة و�شفافة

الم�صدر :تجميع منظمة العمل الدولية
ي�سعى التعاون الإنمائي بين دولة ه�شة و�أخرى( ، )F2Fوالذي
�أُطلق م�ؤخر ًا لدعم الأجندة الدولية� ،إلى تحقيق الأهداف التالية:
(�أ) ت�شاطر الممار�سات الجيدة والخبرات بين الدول ّ
اله�شة لتعزيز
المجتمعات ال�سلمية؛ (ب) و�ضع الق�ضايا والأهداف الم�شتركة في
جداول الأعمال والمحافل الدولية؛ (ج) الدعم المتبادل من خالل
15
برامج التبادل وتعبئة الموارد بين الدول اله�شة.
توجه �إيجابي من جانب المجتمع الدولي ،مفاده �أن الحكومات
يوجد ّ
وال�شركاء االجتماعيين والمجتمع المدني قد اتفقوا على التركيز على
توليد فر�ص عمل الئقة ،على النحو المب ّين في تقرير التنمية العالمية
للعام  16 .2011وهذا عن�صر حا�سم في تحقيق ال�سالم واال�ستقرار

و�سعت مجموعة ال�سبعة زائد  g7+مفهومها
في الأماكن اله�شة 17 .وقد ّ
حول خلق فر�ص العمل وذلك من خالل التركيز على �سبل ك�سب الرزق
18
ليكون هدف م�ؤ�س�ساتها االقت�صادية.
وغالب ًا ما تتميز الدول ّ
اله�شة بم�ستويات عالية من العمل غير النظامي
واال�ستغاللي ،فيما الحوار االجتماعي والحماية االجتماعية �ضعيفان.
لذلك ،تقوم منظمة العمل الدولية ،وبم�شاركة عدد من الجهات
الفاعلة الوطنية والدولية ،بتعزيز ا�ستراتيجية التدخل من �أعلى ومن
�أ�سفل بهدف خلق فر�ص عمل الئقة لدعم البيئة التي ت�سمح بتحقيق
اال�ستقرار .وهذا ي�شمل الم�شاريع ذات الأثر ال�سريع التي تركز على
تلبية االحتياجات الإن�سانية في خلق فر�ص العمل الم�ؤقتة والدخل،
وت�شجيع العمل للح�ساب الخا�ص ،وانتعا�ش االقت�صاد المجتمعي،
وتعميم برنامج العمل الالئق (الإطار .)2

االطار  2التدخالت الرئي�سية من �أ�سفل في �سياق ال�ضعف
خلق فر�ص عمل م�ؤقتة و�ضخّ ال�سيولة في المجتمعات المت�ضررة
• العمل في حاالت الطوارئ
• الغذاء مقابل العمل
• دورة ق�صيرة للتدريب على المهارات
• تعاقد المجتمعات المحلية
• الحماية االجتماعية
بناء ا�ستدامة العمل للح�ساب الخا�ص وتنمية المن�ش�آت ال�صغيرة
وال�صغيرة جد ًا
• الو�صول �إلى التمويل والمحافظة على الأ�صول المالية
• خدمات تطوير الأعمال
• تطوير مهارات التعاونيات و�أ�صحاب الم�شاريع
• تنمية روح المبادرة الن�سائية
تعزيز االنتعا�ش االقت�صادي الفردي والجماعي
• �إ�شراك الم�ستثمرين الجدد والمن�ش�آت متعددة الجن�سيات
• خدمات التوظيف العامة في حاالت الطوارئ
• التدريب المهني/التدريب على المهارات
• التنمية االقت�صادية المحلية واالنتعا�ش االقت�صادي المحلي

 )15الأمم المتحدة ،البنك الدولي ،البنك الإ�سالمي للتنمية ،االتحاد الأوروبي ،مرجع �سابق� ،سبق ذكره.
 )16تدعم منظمة العمل الدولية هذه المبادرة منذ �آذار/مار�س  ،2014عندما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين منظمة العمل الدولية ومجموعة ال�سبعة زائد  .+g7وتتطلع مذكرة التفاهم �إلى
بذل جهود م�شتركة ل�ضمان م�شاركة منظمة العمل الدولية والدول الأع�ضاء في مجموعة  g7+ب�شكل منا�سب ،مهما كان ال�سياق ،كما �أنها ت�شجع التعاون مع الحكومات وال�شركاء االجتماعيين،
خا�صة من خالل البرامج والأعمال الم�شتركة.
 )17البنك الدولي :التقرير العالمي للتنمية  :2011ال�صراع والأمن والتنمية (وا�شنطن العا�صمة.)2011 ،
 )18ك .بالتمان وج� .آنان :هل يمكن للعمالة �أن تقلل من الفو�ضى والتمرد؟ تجربة على �أر�ض الواقع مع �شبان معر�ضين لمخاطر عالية في دول ه�شة (�شبكة �أبحاث العلوم االجتماعية في نيويورك،
)2014؛ منظمة العمل الدولية :الوظائف بعد الحرب :تحدي بالغ الأهمية في مع�ضلة ال�سالم و�إعادة الإعمار (جنيف)2003 ،؛ الم�ؤ�س�سة الألمانية لأبحاث ال�سالم ( :)DSFالتعاون من
�أجل ال�سالم :تقييم دور التعاونيات لتوفير فر�ص العمل في عمليات ال�سالم و�إعادة الإعمار ،ملخ�ص لمخطط الم�شروع (Osnabrück, Deutsche Stiftung Friedensforschung,
)، 2007؛ منظمة العمل الدولية :التنمية االقت�صادية المحلية لتوليد فر�ص العمل ،وال�سالم والأمن :النهج والأدوات والممار�سات الجيدة في الفيليبين ،تقرير �صادر عن ور�شة العمل التقنية
في مانيال (جنيف.)2007 ،
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هذه التدخالت من �أ�سفل هي بمثابة نقاط دخول للعمل من �أعلى،
�أي الترويج بالتعاون الكامل مع الجهات الفاعلة الوطنية وال�شركاء
الدوليين ،لبرنامج العمل الالئق على م�ستوى ال�سيا�سات 19 .واعتماد ًا
على ال�سياق ،يمكن �أن ت�شمل التدخالت �سيا�سات وطنية و�/أو قطاعية
للعمالة من �أجل االنتعا�ش والتنمية ،وا�ستراتيجيات و�سيا�سات لتنمية
القطاع الخا�ص وتدابير لتطوير التدريب المهني والمهارات.

�أخير ًا ،وفي غياب �أو انهيار �آليات الحماية االجتماعية ،وهو �أمر �شائع
في الدول التي تواجه �أو�ضاع ًا ه�شة ،يمكن للتدخالت �أي�ض ًا �أن تركز
على تب�سيط وتوفير الحماية االجتماعية وال�ضمان االجتماعي 20 .وت�شمل
هذا التدخالت على �سبيل المثال ال الح�صر الم�ساعدة االجتماعية،
والتحويالت النقدية والغذائية ،وبرامج العمالة ،وبرامج الطوارئ
الم�ؤقتة الخا�صة ،و�شبكات الأمان.

في ال�سنوات الأخيرة ،تم �إيالء مزيد من االهتمام ال�ستحداث خطط
االنتعا�ش قبل وقوع الكارثة ودمج العمل الالئق في ا�ستراتيجيات
�إعادة الإعمار و�سيا�سات المعونة المجتمعية الوطنية والدولية .وقد
�شمل ذلك االهتمام بتدابير ال�سالمة وال�صحة المهنيتين في �سياق
توليد فر�ص العمل ،ف�ض ًال عن تعزيز الحوار االجتماعي ومعايير العمل
والمبادرات مع مكاتب �إدارة العمالة لبناء قدراتها من �أجل ر�صد
ظروف العمل.

باال�ضافة �إلى ذلك ،ومن ناحية ا�ستحداث ال�سيا�سات ،يوجد وعي �أكبر
ب�أن الغالبية العظمى من ال�سكان الذين يعي�شون في ظروف فقر غير
مقبولة هم الن�ساء .فالبيئة اله�شة تعزز عدم الم�ساواة بين الجن�سين
بطرق مختلفة� .أو ًال ،تتفاقم مح ّركات التهمي�ش في الأماكن اله�شة
حيث الخدمات الأ�سا�سية والموارد الطبيعية �شحيحة �أ�ص ًال ،وحيث
الو�صول �إليها مق ّيد ب�شدة .ثاني ًا ،المر�أة في الدول اله�شة معر�ضة
ب�صفة خا�صة للتمييز بين الجن�سين .وفي غياب الم�ؤ�س�سات الفاعلة،
تبقى حقوق المر�أة خارج �س ّلم الأولويات ،وغالب ًا ما يتم تجاهل
احتياجاتها في برامج التنمية الوطنية .وعالوة على ذلك ،المخاطر
الأمنية ،بما فيها العنف القائم على نوع الجن�س ،تجعل م�شاركة معظم
الن�ساء ب�شكل فعال في هذه المواقع االجتماعية والثقافية �أمر ًا �صعب ًا
جد ًا .و�أخير ًا ،تتفاقم التحديات الأخرى ب�سبب عدم ا�ستعداد الحكومة
للعمل على الم�ستويات ال�سيا�سية والت�شريعية لت�شجيع المر�أة على
21
الم�شاركة الفعالة.

وت�شمل التدخالت الرئي�سية للدول في الدول المعر�ضة للكوارث من
ناحية ا�ستراتيجيات التخفيف وال�صمود التخطيط ال�ستمرارية م�شاريع
الأعمال في المن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة ،ون�شر الآليات التي تمكن
�أ�صحاب الم�صلحة في المجتمع من �إدارة الكوارث والتح�ضير لها
واال�ستجابة لها ب�شكل فعال .ففي الدول والمناطق التي ت�شهد التوترات
والنزاعات وحاالت العنف المتزايدة ،يتم الت�شجيع على ا�ستخدام
�أدوات متعددة الأوجه و�آليات وقائية (االطار .)3

الإطار � 3أدوات منظمة العمل الدولية للوقاية والتخفيف من التوترات في القطاع الخا�ص في الدول اله�شة
• تعبئة ال�شركاء االجتماعيين في المحافل الوطنية
ً
•و�ضع مدونات لل�سلوك و�أطر �أخرى (مو�ضوعة وموافق عليها محليا) الر�شاد المن�ش�آت في �سلوكها وت�شجيع اال�ستثمار الأخالقي لدى
جميع ال�شركات
• و�ضع مبادئ توجيهية لم�ساعدة ال�شركات على التن ّقل عبر البيئات المحلية ،بما في ذلك �أ�صحاب الم�صلحة والخ�صوم في ال�صراع
• و�ضع �أدوات لتحليل المخاطر والآثار لكل من ال�شركات المحلية والأجنبية
ً
•تنظيم تدريب لأ�صحاب الم�شاريع (من خالل برنامج  c-bedالتدريبي مث ًال) من ال�شباب ،جنبا �إلى جنب مع برامج االت�صاالت المتعددة
الو�سائط والتي ت�ستهدف ال�شباب الذين ي�صعب الو�صول �إليهم
• حمالت ترويجية لت�شجيع الت�سامح بين جميع الأعراق والأديان والجماعات الأخرى
• ا�ستحداث �أدوات في �أماكن العمل من �أجل الم�ساعدة في تخفيف حدة التوتر وتعزيز التفاهم في مكان العمل
• �إعداد دليل لل�شركات للم�ساعدة في مكافحة التمييز في التوظيف واال�ستخدام
• و�ضع �أدوات لم�ساعدة ال�شركات ب�ش�أن الوعي الأمني وتوفير ال�سالمة للعمال في مكان العمل
•�إن�شاء تحالفات على م�ستوى القيادة لتعزيز اال�ستقرار والوظائف وال�سالم وتوعية م�شاريع الأعمال على ح�سا�سيات ال�صراعات ،وتعزيز
الحلول العملية والم�ستدامة
• و�ضع �أدوات لتعزيز التن ّوع في مكان العمل (بما في ذلك التنوع العرقي)
• تعزيز االحترام في مكان العمل بين الأعراق (مدونات الممار�سات والمبادئ التوجيهية)

 )19هدف بناء الدولة ،مجموعة ال�سبعة زائد  :g7+اتفاق جديد حول االنخراط في الدول اله�شة (.)2011
 )20تما�شي ًا مع الأمم المتحدة� :سيا�سة الأمم المتحدة لخلق فر�ص عمل ما بعد النزاع ،وتوليد الدخل و�إعادة الإدماج (جنيفhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ ،)2009 ،
 / public/---ed_emp/-- -emp_ent / --- ifp_crisisوثائق  /ن�شر [ wcms_117576.pdf /الزيارة � 11أيلول�/سبتمبر .2016
 )21على �سبيل المثال ،تو ّقف تقديم الخدمات وتحويالت الدخل ،والحد من خدمات وجودة البنية التحتية ،ونق�ص الموارد الب�شرية.
 )22بروجر�سيو :المر�أة في الدول اله�شة :لماذا يجب الإ�صغاء الى �صوت المر�أة (لندن.)2014 ،
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منذ العام  ،2004نفذت منظمة العمل الدولية �أكثر من  160م�شروعا
في الدول اله�شة ،وزادت نفقاتها من خارج ميزانية التعاون التقني
بحوالي ع�شرة �أ�ضعاف .في العام  ،2013تم تخ�صي�ص الجزء الأكبر
من الأموال المتعلقة بحاالت اله�شا�شة لمنطقة �آ�سيا والمحيط الهادئ.
وت�شير الدالئل �إلى �أن التزام منظمة العمل الدولية العمل في الدول
اله�شة �سي�ستمر بالتطور.

االطار  4ا�ستجابة منظمة العمل الدولية في الدول اله�شة

زلزال نيبال في العام  .2015ت�س ّببت �سل�سلة الزالزل المدمرة
التي �ضربت نيبال في ربيع العام  2015بتدمير حياة الماليين من
النا�س .فقد مات �أكثر من �سبعة �آالف �شخ�ص من ن�ساء ورجال
و�أطفال ،و�أ�صيب حوالي خم�سة ع�شر �ألف ًا بجروح ،ونزح �أكثر من
مليو َني �شخ�ص .بعد تلك الكارثة� ،ش ّكلت منظمة العمل الدولية
فريق اال�ستجابة للزلزال من �أجل ر�صد الأحداث ودعم جهود
اال�ستجابة .وقد ر ّكزت تدخالت منظمة العمل الدولية ،بالتن�سيق
مع حكومة نيبال ومنظمات العمال و�أ�صحاب العمل ،على �إعادة بناء
البنية التحتية ،ف�ض ًال عن توفير دخل �آمن للأ�سر الفقيرة من خالل
فر�ص العمل التي �أوجدتها جهود �إعادة الإعمار .وكان م�شروع �صيانة
الطرق القائم على العمالة ،حيث وظفت منظمة العمل الدولية فريق ًا
من �ستين مهند�س ًا� ،ضمن جهود �إعادة الإعمار في �أعقاب الزلزال
(بتمويل من البنك الدولي) .وتم �إن�شاء وظائف م�ؤقتة من خالل
�إزالة الأنقا�ض و�إزالة االنهيارات الأر�ضية على الطرق الريفية من
�أجل ا�ستعادة المجتمعات الريفية ل�سبل النفاذ.

�أزمة غزة في العام � .2014أدت العملية الع�سكرية الإ�سرائيلية
خالل النزاع في غزة في �صيف � 2014إلى فقدان عدد �ضخم من
الوظائف في القطاع الخا�ص الفل�سطيني ،وزادت معدالت البطالة
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والفقر ب�شكل حرج .وا�ستجابة لالحتياجات على �أر�ض الواقع،
�أطلقت منظمة العمل الدولية برنامج ًا لال�ستجابة للحاالت الطارئة
في غزة من خالل تمويل �أولي بقيمة  1.3مليون دوالر .و�ضع البرنامج
من �ضمن �س ّلم �أولوياته �سبل ك�سب الرزق ،والعمالة الطارئة ،وتنمية
المهارات ،وتعزيز المعرفة والقدرات بين الهيئات المك ّونة الثالثية
لتعزيز نهج العمل الالئق لال�ستجابة للأزمات واالنتعا�ش منهاّ .تم
دعم ال�صيادين ،ومربيات الأغنام ،والخريجين من ال�شباب ،بما في
ذلك المهند�سات المعماريات ،من خالل التدريب والتع ّلم والعمالة
المدعومة .وا�ستفاد �أي�ض ًا �أ�شخا�ص م�صابون باالعاقة من هذه
المبادرات .و�شملت التدابير ذات ال�صلة درا�سة حول �أ�شكال العمل
غير المقبولة في قطاع البناء في غزة.

الدعم لتيمور ال�شرقية .رد ًا على عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي،
دعمت منظمة العمل الدولية تيمور ال�شرقية من خالل �إجراءات
ت�شمل اال�ستثمارات كثيفة العمالة المرتبطة بتطوير البنية التحتية
وخلق فر�ص العمل ،والحد من الفقر وتحقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية المحلية .ومنذ �آذار/مار�س  ،2012خلق برنامج
«الطرق من �أجل التنمية» الخا�ص بمنظمة العمل الدولية في تيمور
ال�شرقية ،والذي يطبق برامج اال�ستثمار كثيفة العمالة� 330 ،ألف يوم
عمل �ضمن وظائف مبا�شرة ق�صيرة المدى .وقد �أدى ذلك �إلى �ضخّ
تحويالت نقدية بقيمة مليوني دوالر تقريب ًا في االقت�صاد المحلي.

�أزمة الالجئين ال�سوريين في لبنان .لقد تعافى لبنان ب�سرعة
من حرب العام  .2006وب�سبب النزاع وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
في المنطقة ،بالإ�ضافة �إلى تدفق �أكثر من مليون الجئ �سوري،
ما يمثل حوالي  25في المائة من �سكان لبنان ،يواجه البلد اليوم
�أزمة �إن�سانية .كما يوا�صل لبنان ا�ست�ضافة عدد كبير من الالجئين
الفل�سطينيين .وقد �أ ّدت المراوحة ال�سيا�سية الم�ستمرة الى ت�أخير
تنفيذ الإ�صالحات ،و�أعاقت ب�شكل كبير التح�سينات التي يجب �أن

تطال نظام حوكمة العمل .كما �أن لبنان ال يزال يعاني من ا�ضطرابات
طائفية و�سيا�سية تفاقمت من ج ّراء الأزمة ال�سورية .وللرد على ت�أثير
الأزمة ال�سورية على لبنان ،نفذت منظمة العمل الدولية مجموعة
من التدخالت التي تركز على تح�سين الحوار والقدرة على التنمية
االقت�صادية المحلية .ومن �ش�أن ذلك �أن يعود بالمنفعة على كل من
ال�سوريين واللبنانيين من خالل تح�سين فر�ص العمل ،وظروف
العمال الالجئين والمجتمعات الم�ضيفة؛ والمهارات والمعرفة
وقابلية التوظيف؛ والق�ضاء على عمالة الأطفال؛ وبناء ال�سالم؛
و�إنعا�ش �سبل ك�سب العي�ش واالقت�صاد.

الفيليبين المت�ضررة من االع�صار .تعتبر الفيليبين التي تتعر�ض
�إلى ما متو�سطه ع�شرين �إع�صار ًا �سنوي ًا ،ثالث �أكبر دولة معر�ضة
للكوارث في العالم .في ت�شرين الثاني/نوفمبر من العام  ،2013د ّمر
�إع�صار حيان (يوالندا) جزء ًا كبير ًا من و�سط الفيليبين .و�أ�صاب
االع�صار ت�سع مناطق ،و 44مقاطعة و 600بلدية ،وتقع  171بلدية
منها على بعد  50كم من جانبي م�سار الإع�صار .وكان الأثر على
المجتمعات �ضخم ًا ،حيث مات كثيرون ،وطال دمار وا�سع النطاق
القطاعات االجتماعية والحكومية والبنية التحتية للقطاع الخا�ص.
وكانت منظمة العمل الدولية من بين الوكاالت الدولية الرئي�سية
التي عملت في الفيليبين ،حيث �ساعدت في جهود الإغاثة الطارئة،
و�ساعدت العمال المت�ضررين على تطوير مهارات جديدة .و�شمل
الم�شروع المتكامل العادة �إنعا�ش �سبل ك�سب الرزق في المجتمعات
التي ت�ضررت من �إع�صار «حيان» ،والمم ّول من المملكة المتحدة،
 7468عام ًال ،وقد تجاوز هذا الم�شروع هدفه بن�سبة  11في المائة.
و�شملت التدخالت الأربعة توفير الحماية االجتماعية للعمال؛ وبناء
البنية التحتية االجتماعية من خالل الموارد المحلية؛ وتطوير
المهارات؛ وتنمية المن�ش�آت الموجودة �ضمن المجتمع .وبلغت
الميزانية الإجمالية لهذا الم�شروع ثالثة ماليين دوالر.

التو�صيات
مع تزايد عدد الفقراء وال�ضعفاء الذين يعي�شون في دول تُعتبر «ه�شة»،
ت�صطدم الجهات الفاعلة والوكاالت المعنية بالتنمية ب�صعوبات كبيرة
في تقديم الم�ساعدة البرامجية الفعالة للمناطق اله�شة .وال ب ّد من
اعتماد ُنهج �أكثر ابتكار ًا لتحديد الطرق التي يمكن من خاللها ا�ستيعاب
الم�ساعدة التقنية البرامجية ب�شكل فعال في مناطق حيث الحوكمة
�ضعيفة ،وحيث التوتر في ارتفاع �أو حيث ي�سود �صراع فعلي.

وفيما اال�ستقرار في العديد من الدول مع ّر�ض للخطر ب�سبب النزاعات
وحاالت العنف المتكررة ،ف�ض ًال عن ال�صدمات والتهديدات البيئية،
على الدول اله�شة �أن تت�ص ّدى للأ�سباب الأ�سا�سية التي تدفع نحو
اله�شا�شة.
وفي حين �أن ال وجود لو�صفة واحدة منا�سبة لجميع الدول اله�شة ،ولأن
كل حالة لديها �سماتها الخا�صة ،على هذه الدول الت�ص ّدي لله�شا�شة
بطريقة �شاملة .وال�شرط الأ�سا�سي لأي ا�ستجابة ف ّعالة هو بناء نظام
حوكمة قوي قادر على التعامل مع ال�صدمات الخارجية مع التخفيف
من الم�س ّببات الداخلية لله�شا�شة.
يمكن ا�ستخدام �أدوات الحكم الر�شيد في الحاالت ّ
اله�شة لتعزيز
التعاون والأداء االقت�صادي ،مما ي�ساعد في خلق بيئة مواتية
لال�ستقرار في البالد ،بما في ذلك تحقيق العمل الالئق .وفي هذا
ال�صدد ،الركائز الأربع التي تك ّون العمل الالئق هي عنا�صر �أ�سا�سية
للوقاية من العوامل التي ت�س ّبب اله�شا�شة وتخفيفها واال�ستجابة لها:
(�أ) خلق فر�ص عمل الئقة( .ب) تعزيز الثالثية والحوار االجتماعي.
(ج) و�ضع المعايير والمبادئ والحقوق الأ�سا�سية في العمل وتعزيزها؛
و(د) تعزيز تغطية وفعالية الحماية االجتماعية.
يعتبر خلق فر�ص العمل الالئق للن�ساء والرجال جزء�أً �أ�سا�سي ًا من
تحقيق ال�سالم واال�ستقرار في البيئات اله�شة .كما �أن الجهود �ضرورية
لتج ّنب الت�صعيد وتفاقم الأزمات ،وبالتالي حماية وا�ستدامة �سبل
العي�ش على حد �سواء ،وتوفير التدخل الإن�ساني الالزم .ت�شكل الحماية
االجتماعية عن�صر ًا هام ًا من �أدوات الحوكمة الوطنية .وعلى الدول
اله�شة ،وبالتوازي مع تطوير نظام قوي للحماية االجتماعية� ،أن تعمل
على ت�صميم وتنفيذ �أر�ضيات فعالة للحماية االجتماعية ،من �أجل
توفير ال�ضمان االجتماعي الأ�سا�سي الم�ضمون لجميع الذين يعملون
خارج �إطار العمالة النظامية والمع ّر�ضين �أكثر من غيرهم في حاالت
اله�شا�شة.
حيوي في تخفيف �أعرا�ض
وبالمثل ،ف�إن الحوار االجتماعي �أم ٌر
ٌ
اله�شا�شة .وينبغي على الدول اله�شة بذل كل جهد ممكن ل�ضمان
تحديد احتياجات �سوق العمل المنا�سبة ،والتنمية المتناغمة وتنفيذ
ال�سيا�سات وتعزيز الم�ؤ�س�سات في مجال العمالة .في هذا ال�سياق ،ال بد
من موا�صلة �إن�شاء وتطوير �آليات الحوار االجتماعي الدائمة ،وتدريب
ودعم ممثلي ال�شركاء االجتماعيين ،و�ضمان تعزيز الم�ساواة بين
الجن�سين .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن دعم وتعزيز المبادئ والحقوق
الأ�سا�سية في العمل �أمر محوري كونه حاجز ًا �ضد الإق�صاء والهيمنة
وانعدام العدالة االجتماعية .ويجب اتخاذ �إجراءات ب�ش�أنها من �أعلى
من حيث تغيير ال�سيا�سات وينبغي معالجتها والترويج لها من ناحية
ت�صميم وتنفيذ التدخالت من �أ�سفل.
تتحمل الدول التي تعاني من اله�شا�شة م�س�ؤولية تح�سين �أو�ضاع الن�ساء
المع ّر�ضات للت�ض ّرر �أكثر من غيرهن من النزاع والتغير المناخي
والعنف .ويتعين على الحكومات والجهات الفاعلة الدولية العمل
مع ًا من �أجل القيام ب�إ�صالحات وطنية للت�صدي لمعالم التمييز بين
الجن�سين والأ�سباب الكامنة وراءها على حد �سواء .وعالوة على
ذلك ،يجب ا�ستخدام قرار مجل�س الأمن التابع للأمم المتحدة 1325
( )2000للت�أثير ب�شكل �أكبر في الدول اله�شة خ�صو�ص ًا ب�ش�أن المر�أة
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باعتبارها عن�صر ًا هام ًا ل�صيانة وتعزيز ال�سلم والأمن بطريقة فعالة.
وبالن�سبة للدول اله�شة المعر�ضة ب�شكل خا�ص للتغير المناخي ،ال بد
من �إدخال االعتبارات البيئية على جميع الخطط التنموية الدولية
والوطنية والمحلية .وب�شكل عام ،يجب على جميع �سيا�سات وبرامج بناء
ال�سالم والإنتعا�ش المبكر �أن تنظر في ت�أثير تغير المناخ على الن�ساء
والرجال ال�ضعفاء ،والعمل على تعزيز قدرات الدول والمجتمعات
المحلية للتعامل معها من �أجل حماية �سبل ك�سب العي�ش.

من وجهة النظر البرنامجية ،ت�شير الدرو�س الم�ستفادة �إلى �أن
التدخالت في الدول اله�شة تحتاج �إلى اعتماد نهج تقدمية ت�ضم (�أ)
تدابير لتقييم المخاطر واال�ستجابة لها؛ (ب) خطط ًا لال�ستدامة تبد�أ
من مرحلة الت�صميم؛ (ج) �سيا�سات �أمنية و�سيا�سات لإدارة المخاطر؛
و(د) ميزانيات مرنة� .أجرت منظمة العمل الدولية �سل�سلة من عمليات
تقييم التدخالت في الدول التي تعاني من اله�شا�شة واقترحت عدد ًا
من الممار�سات الجيدة (االطار .)5

الإطار  5تدخالت �أكثر فعالية في الدول اله�شة في منطقة �آ�سيا والمحيط الهادئ :تو�صيات لمنظمات التنمية ،بما في ذلك
منظمة العمل الدولية
م�ستوى ال�سيا�سات وبناء القدرات
• �إنتاج بيانات محدثة و�إجراء بحوث حول العمل ،والعمالة ،والق�ضايا القطاعية ،والحماية االجتماعية.
• المطالبة بدور �أهم للعمالة ،والحماية االجتماعية ،وا�ستعادة �سبل ك�سب العي�ش على م�ستوى ال�سيا�سات العامة ،و�ضمان حقوق الإن�سان
وحقوق العمال.
• الدعوة �إلى اال�ستفادة من القدرات القائمة والنهج ال�شاملة.
• و�ضع ا�ستراتيجية �شاملة لمنظمة العمل الدولية تكون ح�سا�سة لعنا�صر اله�شا�شة المحتملة.
• فهم طريقة �ضمان التدخالت الم�ستدامة في ال�سياقات اله�شة.
• اال�ستمرار ببناء القدرات وتو�سيع نطاقها ودعم الموارد من �أجل م�ساعدة المجتمعات المحلية.
•النظر في ا�ستمرار �أو �إعادة االنخراط في الدول المت�ضررة من النزاع ل�ضمان وجود منظمة العمل الدولية على �أر�ض الواقع.
•ا�ستخدام الميزة التفا�ضلية لمنظمة العمل الدولية من خالل �شبكاتها العالمية الخا�صة بمنظمات العمال و�أ�صحاب العمل.
الم�ستوى البرنامجي
•التن�سيق مع المجتمع الدولي الن�شط في الدول اله�شة ،والم�شاركة في اللجان الدائمة ما بين الوكاالت ( )IASCsوالمجموعات
الموا�ضيعية.
• الم�شاركة في نداءات الأمم المتحدة واال�ستعرا�ضات العامة لالحتياجات الإن�سانية.
•�إطالع الحكومات على النهج المجتمعية النتعا�ش �سبل ك�سب الرزق بعد الكوارث من �أجل تعزيز اال�ستجابة ال�سريعة عند وقوع الكوارث.
•اال�ستثمار في قدرة منظمة العمل الدولية لال�ستجابة لحاالت الأزمة منذ البداية ،بما في ذلك اال�ستخدام الفعال لتمويل الأولي.
• الإقرار بحاجة �إظهار نتائج التدخل والآثار ب�شكل �أكبر.
• تو�سيع نطاق تدخالت منظمة العمل الدولية وزيادة تواجدها.
منظمة العمل الدولية :العمل الالئق في حاالت اله�شا�شة والنزاعات والكوارث :الدليل ،مرجع �سابق.

يتح ّمل الم�ؤلفون وحدهم م�س�ؤولية �أي �آراء مطروحة .ال ي�شكل هذا الإ�صدار ت�أييدً ا لأي ر�أي من الآراء المطروحة �أو المنتجات �أو العمليات �أو
الإ�شارات الجغرافية من جانب منظمة العمل الدولية.
© حقوق الت�أليف والن�شر محفوظة لمنظمة العمل الدولية .2016

مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي لآ�سيا والمحيط الهادئ
مبنى الأمم المتّحدة
جادّة راجدامنيم نوك
بانكوك  ،10200تايلندا
هاتف +6622881234 :فاك�س+66228801735 :
البريد الإلكترونيBANGKOK@ilo.org :
www.ilo.org/asia
www.youtube.com/ilotv
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مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للدول العربية
مركز �أري�سكو� ،شارع ج�ستنيان ،القنطاري
�ص.ب ،11-4088 :.ريا�ض ال�صلح،
 1107-2150بيروت ،لبنان
هاتف +9611752400 :فاك�س+9611752405 :
البريد الإلكترونيbeirut@ilo.org :
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