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توصية بشٔان العمالة والعمل الالئق
من ٔاجل السالم والقدرة على الصمود

صورة الغالف األمامي ،رجال فلسطينيون في العمل.

إن العمالة الكاملة والمنتجة
والمختارة بحرية والعمل الالئق،
عنصران حيويان لتعزيز السالم
والوقاية من األزمات الناشئة عن
الصراعــات والكــوارث ،مما يتيــح
االنتعاش وبناء القدرة على الصمود.

اليــوم ،يتأثــر أكثــر مــن مليــاري شــخص فــي جميــع مناطــق العالــم مــن أوضــاع الهشاشــة والصــراع
والعنــف .تهــدد الكــوارث مئــات المالييــن مــن النــاس كل عــام ،وتجبــر  -فــي المتوســط  -شــخص مــا
علــى الفــرار مــن منزلــه كل ثانيــة .إن اآلثــار المتعــددة والمدمــرة لهــذه الظواهــر علــى حيــاة النــاس
وســبل عيشــهم وعلــى المجتمعــات واالقتصــادات يشــعر بهــا علــى نحــو غيــر متناســب المجموعــات
الســكانية األكثــر ضعفــا ،بمــن فيهــم األطفــال والشــباب والنســاء واألشــخاص النازحــون ،الذيــن
يجــدون أنفســهم محاصريــن فــي دوامــة مــن الفقــر المتفاقــم وازديــاد أوضــاع االســتضعاف.
طــوال مائــة عــام مــن وجودهــا ،دعــت الــدول األعضــاء منظمــة العمــل الدوليــة إلــى معالجــة عــدة
أنــواع مــن األزمــات ،بمــا فــي ذلــك األزمــات الناشــئة عــن الصراعــات والكــوارث .وقــد تــم إنشــاء
ـاء علــى المبــدأ التأسيســي القائــل “مــا مــن
المنظمــة نفســها فــي أعقــاب الحــرب العالميــة األولــى بنـ ً
ســبيل إلقامــة ســام عالمــي ودائــم إال إذا بنــي علــى أســاس مــن العدالــة االجتماعيــة” .مــع اقتــراب
الحــرب العالميــة الثانيــة مــن نهايتهــا ،تعــززت واليــة منظمــة العمــل الدوليــة فــي االســتجابة لألزمــات
باعتمــاد التوصيــة رقــم  71بشــأن العمالــة (االنتقــال مــن الحــرب إلــى الســلم) ،والتــي كانــت تهــدف
إلــى مســاعدة المجتمعــات التــي مزقتهــا الحــرب علــى إعــادة النمــو والتنميــة مــن خــال التركيــز علــى
قضايــا عالــم العمــل الرئيســية.
علــى مــدار العقــود الماضيــة ،قامــت منظمــة العمل الدوليــة بتقييم اآلثــار الســلبية للنزاعــات والكوارث
علــى الوظائــف وســبل المعيشــة واالعمــال التجاريــة واألصــول علــى المــدى القريــب والقصيــر ،إدراكًا
لتأثيرهــا طويــل األمــد علــى االقتصــاد والقــدرة علــى تنميــة البلــدان ،وعلــى األجيــال مــن األطفــال
والشــباب ،وعلــى الحوكمــة والحقــوق والمؤسســات .وفــي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا منظمــة العمــل
الدوليــة لمعالجــة عواقــب األزمــات مــن خــال الوقايــة منهــا واالســتعداد لهــا والتخفيــف مــن آثارهــا
والتعافــي منهــا ،وضعــت المنظمــة واختبــرت العديــد مــن النهُ ــج واألدوات ،واكتســبت خبــرة مهمــة
بشــأن الــدور الحيــوي الــذي يلعبــه كل مــن خلــق فــرص العمــل واســتراتيجيات العمــل الالئــق فــي
األوضــاع الهشــة .وقــد أدى ذلــك إلــى توافــق دولــي فــي اآلراء بشــأن الحاجــة إلــى إدراج تعزيــز
العمالــة ضمــن التدابيــر الواجــب اتخاذهــا أثنــاء المســاعدة اإلنســانية واإلنمائيــة لالســتجابة الفعالــة
فــي مواجهــة األزمــات.
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تــم اعتمــاد التوصيــة رقــم  205بشــأن العمالــة والعمــل الالئــق مــن أجــل الســام والقــدرة علــى
الصمــود فــي مؤتمــر العمــل الدولــي فــي شــهر يونيــو /حزيــران  2017عقــب عمليــة وضــع المعاييــر
وإجــراء مشــاورات ثالثيــة اســتغرقت عاميــن بغيــة مراجعــة واســتبدال التوصيــة رقــم  .71توســع
التوصيــة رقــم  205مــن مجــال الصــك المعيــاري الســابق لتشــمل النزاعــات الداخليــة والكــوارث ،وتعمل
علــى توســيع نطــاق وتحديــث اإلرشــادات المتعلقــة بالعمالــة وعــدة عناصــر أخــرى مــن برنامــج العمــل
الالئــق ،مــع مراعــاة الســياق العالمــي الحالــي والطبيعــة المعقــدة والمتطــورة لألزمــات المعاصــرة
وكذلــك الخبــرة التــي اكتســبتها منظمــة العمــل الدوليــة والمجتمــع الدولــي فــي االســتجابة لألزمــات
علــى مــدى العقــود الماضيــة .وتركــز التوصيــة علــى االنتعــاش وإعــادة اإلعمــار فــي حــاالت مــا بعــد
ً
وأيضــا علــى معالجــة األســباب الجذريــة للهشاشــة واتخــاذ تدابيــر وقائيــة لبنــاء
الصــراع والكــوارث،
القــدرة علــى الصمــود.
تقــدم التوصيــة رقــم  205فــي جوهرهــا مبــادئ توجيهيــة التخــاذ تدابيــر لتوليــد العمالــة والعمــل
الالئــق فــي أوضــاع األزمــات ،وتقــدم نهجــا متعــدد المســارات وعلــى مراحــل لتعزيــز الســام والوقايــة
مــن األزمــات وإتاحــة االنتعــاش وبنــاء القــدرة علــى الصمــود .تقــدم التوصيــة ً
أيضــا إرشــادات حــول
التعــاون والتنســيق واالتســاق علــى الصعيــد الدولــي ،وتدعــو منظمــة العمــل الدوليــة إلــى القيــام
بــدور رائــد فــي االســتجابة لألزمــات يتمحــور حــول العمالــة والعمــل الالئــق ،مــع التركيــز علــى تعزيــز
العمالــة واإلدمــاج فــي ســوق العمــل والوصــول اليــه ،وتطويــر القــدرات وبنــاء المؤسســات ،بالتعــاون
الوثيــق مــع المؤسســات اإلقليميــة والدوليــة.
فــي عالــم مــن األزمــات المتعــددة ،حيــث يتفاعــل الصــراع والعنــف مــع العوامــل الدافعــة للهشاشــة
وتســارع وتيــرة تغيــر المنــاخ وزيــادة تواتــر الكــوارث وشــدتها ،تعــد التوصيــة رقــم  205صــكا حديثــا
وحســن التوقيــت وذو صلــة وثيقــة للغايــة لتوجيــه الهيئــات المكونــة لمنظمــة العمــل الدوليــة  -ممثلــو
الحكومــات ومنظمــات أصحــاب العمــل والعمــال  -فــي معالجــة قضايــا عالــم العمــل فــي حــاالت
األزمــات .نظـ ًـرا لكونهــا اإلطــار المعيــاري الدولــي الوحيــد الــذي يركــز علــى دور العمالــة والعمــل الالئــق
إلحاحــا ،فــإن التوصيــة تمثــل ً
أيضــا أداة قيمــة
فــي االســتجابة لمواجهــة بعــض أكثــر تحديــات عصرنــا
ً
للمجتمــع الدولــي مــن الجهــات الفاعلــة والمؤسســات اإلنســانية واإلنمائيــة الضالعــة فــي االســتجابة
فــي مواجهــة األزمــات.
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أفراد من المجتمعات المضيفة لالجئين السوريين يقومون بتشذيب أشجار الزيتون في األردن.
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“

إن اعتمــاد توصيــة جديــدة بشــأن العمالــة
والعمــل الالئــق مــن أجــل الســام والقــدرة علــى
الصمــود هــو أمــر مــن األهمية بمــكان على مســتويات
عــدة .فهــو مهــم ألنــه يوضــح بشــكل ال لبــس فيــه
أن منظمــة العمــل الدوليــة مســتعدة وقــادرة علــى
تحديــث معاييرهــا ممــا يجعلهــا أكثــر قــوة ومالئمــة.
كمــا أنــه مهــم ألنــه يمثــل إجابــة حيويــة مــن عالــم
العمــل لمالييــن األشــخاص المتأثريــن باألزمــات أو
الكــوارث أو النــزوح .فنحــن ال نســتمع إليهم فحســب،
بــل نعمــل مــن أجلهــم ونعمــل معهــم”.
جاي رايدر،المدير العام لمنظمة العمل الدولية
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مٔوتمـــر العمـــل الدولـــي
التوصية رقم ٢٠5

توصية
بشٔان العمالة والعمل الالئق من
ٔاجل السالم والقدرة على الصمود
الموتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
ٕان ٔ
وقــد دعــاه مجلــس ٕادارة مكتــب العمــل الدولــي ٕالــى االنعقــاد فــي جنيــف ،حيــث عقــد دورتــه
السادســة بعــد المائــة فــي  5حزيــران ,يونيــه 2017؛

يوك ــد م ــن جدي ــد عل ــى المب ــدٔا ال ــوارد ف ــي دس ــتور منظم ــة العم ــل الدولي ــة ،ومف ــاده ٔا ّن ــه
وٕاذ ٔ
م ــا م ــن س ــبيل ٕال ــى ٕاقام ــة س ــام عالم ــي ودائ ــم ٕاال ٕاذا بن ــي عل ــى ٔاس ــاس م ــن العدال ــة
االجتماعيـــة؛

وإذ يذكّــر بإعــان فيالدلفيــا ( ،)1944واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ( ،)1948وإعــان منظمــة
العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل ومتابعتــه ( ،)1998وإعــان
منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة االجتماعيــة مــن أجــل عولمــة عادلــة ()2008؛

وٕاذ ئاخــذ فــي االعتبــار الحاجــة ٕالــى مراجعــة توصيــة تنظيــم العمالــة (االنتقــال مــن الحــرب
ٕالــى الســلم)( ١٩٤٤ ،رقــم  ،)٧١بهــدف توســيع نطاقهــا وتوفيــر ٕارشــاد محــدث بشــان دور
العمالــة والعمــل الالئــق فــي الوقايــة واالنتعــاش والســام والقــدرة علــى الصمــود فيمــا
يتعلــق بٔاوضــاع األزمــات الناجمــة عــن النزاعــات والكــوارث؛
وٕاذ يعتبــر ٔانّ للنزاعــات والكــوارث ٔاثـ ً
ـرا وعواقــب علــى الفقــر والتنميــة وحقــوق وكرامــة اإلنســان
والعمــل الالئق والمنشـ ٓات المســتدامة؛
وٕاذ يعتـرف بٔاهميـة العمالـة والعمـل الالئـق فـي تعزيـز السلام والوقايـة مـن ٔاوضـاع األزمـات
الناجمـة عـن النزاعـات والكـوارث وٕاتاحـة االنتعـاش وبنـاء القـدرة علـى الصمـود؛

وٕاذ ّ
المستقبلة لالجئين قد ال تكون في ٔاوضاع من النزاعات والكوارث؛
يقر بٔان البلدان
ِ
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وٕاذ يشــدد علــى ضــرورة ضمــان احتــرام جميــع حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون ،بمــا فــي ذلــك
احتــرام المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل ومعاييــر العمــل الدوليــة ،ال ســيما الحقــوق
والمبــادئ ذات الصلــة بالعمالــة والعمــل الالئــق؛
توثــر علــى النســاء والرجــال علــى نحــو
وٕاذ ئاخــذ فــي االعتبــار ضــرورة االعتــراف بــانّ األزمــات ٔ
مختلــف ،واألهميــة الحاســمة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات فــي
تعزيــز الســام والوقايــة مــن األزمــات وٕاتاحــة االنتعــاش وبنــاء القــدرة علــى الصمــود؛
وٕاذ يقـ ّـر بٔاهميــة ٕايجــاد اســتجابات ،مــن خــال الحــوار االجتماعــي ،لمواجهــة ٔاوضــاع األزمــات
الناجمـــة عـــن النزاعـــات والكـــوارث ،بالتشـــاور مـــع المنظمـــات األكثـــر تمثيـــ ً
ا ألصحـــاب
العم ــل وللعم ــال ،وحس ــب مقتض ــى الح ــال ،م ــع منظم ــات المجتم ــع المدن ــي المعني ــة؛ ￼
مواتيـة للمنشـ ٓات المسـتدامة ،مـع مراعـاة
وٕاذ يالحـظ ٔاهميـة اسـتحداث ٔاو ٕاعـادة ٕارسـاء بيئـة ٔ
موتمـر العمل الدولي
القرار واالسـتنتاجات بشـان تعزيز المنشـ ٓات المسـتدامة ،التـي اعتمدها ٔ
في دورته السادسـة والتسـعين ( ،)٢٠٠٧وال سـيما المنشـ ٓات الصغيرة والمتوسـطة ،كي تحفز
توليـد فـرص العمـل واالنتعـاش االقتصـادي والتنمية؛
يوكــد علــى ضــرورة وضــع وتعزيــز تدابيــر الحمايــة االجتماعيــة ،بوصفهــا وســيلة للوقايــة
وٕاذ ٔ
مــن األزمــات وٕاتاحــة االنتعــاش وبنــاء القــدرة علــى الصمــود؛
وٕاذ يعتــرف بالــدور الــذي تضطلــع بــه الخدمــات العامــة الجيــدة وســهلة المنــال فــي الجهــود
المبذولــة لالنتعــاش االقتصــادي والتنميــة وٕاعــادة اإلعمــار والوقايــة والقــدرة علــى الصمــود؛
وٕاذ يشــدد علــى ضــرورة التعــاون الدولــي والشــراكات فيمــا بيــن المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة
لضمــان بــذل جهــود مشــتركة ومنســقة؛
وٕاذ قــرر اعتمــاد بعــض المقترحــات المتعلقــة بالعمالــة والعمــل الالئــق مــن ٔاجــل الســام والقــدرة
علــى الصمــود ،وهــي موضــوع البنــد الخامــس مــن جــدول ٔاعمــال الــدورة؛
وٕاذ قرر ٔان تتخذ هذه المقترحات شكل توصية،
يعتمــد فــي هــذا اليــوم الســادس عشــر مــن حزيــران ،يونيــه مــن عــام ٔالفيــن وســبعة عشــر،
التوصيــة التاليــة التــي ستســمى توصيــة العمالــة والعمــل الالئــق مــن ٔاجــل الســام والقــدرة
علــى الصمــود:٢٠١٧ ،

ٔاوالً  -األهداف والنطاق
 1توفــر هــذه التوصيــة اإلرشــادات ٕالــى الــدول األعضــاء بشــان التدابيــر التــي يتعيــن اتخاذهــا
لتوليــد العمالــة والعمــل الالئــق ألغــراض الوقايــة واالنتعــاش والســام والقــدرة علــى الصمــود ،فيمــا
يتعلــق بٔاوضــاع األزمــات الناجمــة عــن النزاعــات والكــوارث.
ً
دوليا:
 2في مفهوم هذه التوصية ،وباالستناد ٕالى المصطلحات المتفق عليها

(أ) مصطلــح “كارثــة” يشــير ٕالــى اضطــراب جســيم فــي ســير حيــاة جماعــة محليــة ٔاو مجتمــع،
ٔايـ ًـا كان مســتواها ،بســبب ٔاحــداث خطــرة تتفاعــل مــع ظــروف مــن التعــرض واالســتضعاف
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والقــدرة ،ويترتــب عليهــا ٔامــر ٔاو ٔاكثــر مــن األمــور التاليــة :خســائر وانعكاســات بشــرية وماديــة
واقتصاديــة وبيئيــة؛

(ب) مصطلــح “القــدرة علــى الصمــود” يشــير ٕالــى قــدرة نظــام أو جماعــة محليــة ٔاو مجتمــع عرضــة
للمخاطــر ،علــى مقاومــة ٓاثــار حــدث خطيــر وامتصاصهــا وتكييفهــا والتكيــف معهــا وتحويلهــا
واالنتعــاش منهــا ،فــي الوقــت المناســب وعلــى نحــو فعــال ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال الحفــاظ
علــى هيكلياتــه ووظائفــه األساســية ٔاو اســتعادتها مــن خــال ٕادارة المخاطــر.
 3فــي مفهــوم هــذه التوصيــة ،مصطلــح “االســتجابة فــي مواجهــة األزمــات” يشــير ٕالــى
كافــة التدابيــر بشــان العمالــة والعمــل الالئــق ،المتخــذة كاســتجابة ألوضــاع األزمــات الناجمــة عــن
النزاعــات والكــوارث.
 4تنطبـــق هـــذه التوصيـــة علـــى جميـــع العمـــال والباحثيـــن عـــن عمـــل وعلـــى جميـــع
ٔاصح ــاب العم ــل ،ف ــي كاف ــة قطاع ــات االقتص ــاد المتض ــررة م ــن ٔاوض ــاع األزم ــات الناجم ــة ع ــن
النزاعات والكوارث.
 5اإلشــارات الــواردة فــي هــذه التوصيــة ٕالــى المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل وٕالــى
الســامة والصحــة وٕالــى ظــروف العمــل ،تنطبــق ٔايضـ ًـا علــى العمــال الضالعيــن فــي االســتجابة فــي
مواجهــة األزمــات ،بمــا فــي ذلــك فــي االســتجابة الفوريــة .وتنطبــق اإلشــارات الــواردة فــي هــذه
التوصيــة ٕالــى حقــوق اإلنســان وٕالــى الســامة والصحــة ،علــى قــدم المســاواة علــى األشــخاص
المتطوعيــن المشــاركين فــي االســتجابة فــي مواجهــة األزمــات.
ٔ 6اح ــكام ه ــذه التوصي ــة ال تم ــس حق ــوق والتزام ــات ال ــدول األعض ــاء بموج ــب القان ــون
الدولـــي ،ال ســـيما القانـــون اإلنســـاني الدولـــي وقانـــون الالجئيـــن الدولـــي وقانـــون حقـــوق
اإلنسان الدولي.

ً
ثانيا  -المبادئ التوجيهية
 ٧عنــد اتخــاذ تدابيــر بشــان العمالــة والعمــل الالئــق فــي االســتجابة لمواجهــة ٔاوضــاع األزمات
الناشــئة عــن النزاعــات والكــوارث وتوخيـ ًـا للوقايــة ،ينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تراعــي مــا يلي:

(ٔا) انّ تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية والعمل الالئق ،عنصر حيوي لتعزيز السالم
والوقايــة مــن األزمــات وٕاتاحــة االنتعــاش وبناء القدرة علــى الصمود؛

(ب) ضــرورة احتــرام وتعزيــز وتحقيــق المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل وحقــوق اإلنســان
األخــرى وغيرهــا مــن معاييــر العمــل الدوليــة ذات الصلــة ،ومراعــاة الصكــوك والوثائــق الدوليــة
األخــرى ،حســب مقتضــى الحــال والتطبيق؛
(ج) ٔاهمية اإلدارة السديدة ومكافحة الفساد والمحسوبية؛

(د) ضــرورة احتــرام القوانيــن والسياســات الوطنيــة واســتخدام المعــارف والقــدرات
والموارد المحلية؛
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(ھ) طبيعــة األزمــة ومــدى تٔاثيرهــا علــى قــدرة الحكومــات ،بما فيهــا الحكومات اإلقليميــة والمحلية
والموسســات الوطنية والمعنية األخرى ،على توفير
ومنظمــات ٔاصحــاب العمــل ومنظمات العمال
ٔ
اســتجابات فعالة ،مع ما يلزم من تعاون ومســاعدة على المســتوى الدولي ،حســب الطلب؛
(و) ضــرورة مكافحــة التمييــز واألحــكام المســبقة والكراهية على ٔاســاس العــرق ٔاو اللون ٔاو الجنس
ٔاو الديــن ٔاو الــرٔاي السياســي ٔاو المنشــا الوطنــي ٔاو األصــل االجتماعــي ٔاو اإلعاقــة ٔاو الســن ٔاو
التوجــه الجنســي ٔاو ٔايــة ٔاســباب ٔاخرى؛
تكافــو الفــرص والمســاواة فــي المعاملــة بيــن النســاء
(ز) ضــرورة احتــرام وتعزيــز وتحقيــق
ٔ
والرجــال دون تمييــز مــن ٔاي نــوع كان؛

(ح) ضرورة ٕايالء اهتمام خاص ٕالى المجموعات الســكانية واألفراد الذين باتوا مســتضعفين بشــكل
خــاص بســبب األزمــة ،بمــن فيهــم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،األطفال والشــباب واألشــخاص
المنتمون ٕالى األقليات والشعوب األصلية والقبلية واألشخاص المعوقون واألشخاص النازحون
داخليـ ًـا والمهاجــرون والالجئــون وغيرهم من األشــخاص النازحين قسـ ً
ـرا عبر الحدود؛

(ط) ٔاهمية تحديد ورصد ٔاي نتائج ســلبية وغير مقصودة وتجنب التٔاثيرات المضرة وغير المباشــرة
والبيية واالقتصاد؛
على األفراد والمجتمعات المحلية
ٔ
(ي) ضــرورة تحقيــق انتقــال عــادل نحــو اقتصــاد مســتدام بيئيـ ًـا كوســيلة لتحقيــق نمــو اقتصــادي
وتقــدم اجتماعــي علــى نحــو مســتدام؛

(ك) ٔاهمية الحوار االجتماعي؛

(ل) ٔاهمية المصالحة الوطنية ،حيثما يقتضي الحال؛

ً
وفقا للقانون الدولي؛
والمسوولية والتعاون
(م) ضرورة التضامن الدولي وتقاسم العبء
ٔ
(ن) ضــرورة التنســيق الوثيــق ؤاوجــه التـ ٓازر بين المســاعدة اإلنســانية والمســاعدة اإلنمائية ،بما في
ذلــك مــن ٔاجــل تعزيــز العمالــة الكاملــة والمنتجــة والمختــارة بحريــة والعمل الالئق وفــرص توليد
الدخــل وتجنب ازدواج الجهود والواليات.

ً
ثالثا  -النُهج االستراتيجية
ً
نهجــا متعــدد المســارات وعلــى مراحــلّ ،
ينفــذ
 ٨ينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تعتمــد
اســتراتيجيات متســقة وشــاملة لتعزيــز الســام والوقايــة مــن األزمــات وٕاتاحــة االنتعــاش وبنــاء
القــدرة علــى الصمــود ،تشــمل مــا يلــي:
(ٔا) تثبيت سبل كسب العيش والدخل من خالل تدابير العمالة والحماية االجتماعية الفورية؛

(ب) النهــوض باالنتعــاش االقتصــادي المحلــي لتوفيــر فــرص العمالــة والعمــل الالئــق وٕاعــادة اإلدماج
االجتماعــي واالقتصادي؛

(ج) تعزيــز العمالــة المســتدامة والعمــل الالئــق والحمايــة االجتماعيــة واإلدماج االجتماعــي والتنمية
المســتدامة واســتحداث منشـ ٓات مســتدامة ،ال ســيما منشـ ٓات صغيرة ومتوســطة ،واالنتقال من
ً
بيئيا والنفاذ
االقتصاد غير المنظم ٕالى االقتصاد المنظم واالنتقال العادل نحو اقتصاد مســتدام
ٕالــى الخدمات العامة؛
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(د) ضمــان التشــاور وتشــجيع المشــاركة النشــطة لمنظمــات ٔاصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال فــي
تخطيــط تدابيــر االنتعــاش والقــدرة علــى الصمــود وتنفيذهــا ورصدها ،وحســب مقتضــى الحال،
مراعــاة ٓاراء منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة؛
(ھ) االضطالع بعمليات تقييم ما ّ
تخلفه برامج االنتعاش الوطنية المنفذة من خالل االستثمار العام
والخــاص مــن ٔاثــر علــى العمالــة ،بغية تعزيــز العمالة الكاملــة والمنتجة والمختــارة بحرية والعمل
الالئق لصالح جميع النســاء والرجال ،وال ســيما الشباب والمعوقون؛

(و) توفير اإلرشاد والدعم ألصحاب العمل بهدف تمكينهم من اتخاذ تدابير فعالة ترمي ٕالى تحديد
مخاطــر اآلثــار الضــارة علــى حقــوق اإلنســان وحقــوق العمال ،فــي عملياتهم ٔاو فــي المنتجات ٔاو
الخدمات ٔاو العمليات التي قد يكونون مرتبطين بها مباشرة ،ومنع تلك المخاطر والتخفيف منها
وتبيان طريقة تصديهم لها؛

(ز) تطبيق منظور جنســاني في كافة ٔانشــطة الوقاية من األزمات وتصميم االســتجابات لمواجهتها
وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

(ح) ٕارســاء ٔاطــر اقتصاديــة واجتماعيــة وقانونيــة علــى المســتوى الوطنــي لتشــجيع الســام
والتنميــة علــى نحــو دائــم ومســتدام ،وفــي الوقــت ذاتــه احتــرام الحقــوق فــي العمــل؛
(ط) تعزيز الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية؛

موسســات ســوق العمــل ،بمــا فيهــا ٕادارات االســتخدام ،مــن ٔاجــل تحقيــق
(ي) بنــاء ٔاو ٕاعــادة بنــاء ٔ
االســتقرار واالنتعــاش؛
(ك) تنميــة قــدرة الحكومــات ،بمــا فيهــا الســلطات اإلقليميــة والمحليــة ،وقــدرة منظمــات ٔاصحــاب
العمــل ومنظمــات العمال؛

(ل) اتخــاذ تدابيــر ،حســب مقتضــى الحــال ،إلعــادة ٕادمــاج األشــخاص الذيــن كانــوا متٔاثريــن بٔازمــة
ً
ً
ٕادماجا
سابقا في قوات ٔاو مجموعات مسلحة،
من األزمات ،ال سيما ٔاولئك الذين كانوا ضالعين
اجتماعيـ ًـا واقتصاديـ ًـا ،بمــا فــي ذلــك عــن طريــق برامــج التدريــب الهادفــة ٕالى تحســين قابليتهم
لالستخدام.
 ٩ينبغــي ٔان تشــمل االســتجابة فــي مواجهــة األزمــات مباشــرة بُعيــد انتهــاء نــزاع ٔاو كارثــة،
مــا يلــي حســب مقتضــى الحــال:
(ٔا) تقييم منسق وشامل لالحتياجات من منظور واضح للمساواة بين الجنسين؛

(ب) اســتجابة فوريــة لتلبيــة االحتياجــات األساســية وتقديــم الخدمــات ،بمافــي ذلــك الحمايــة
االجتماعيــة ودعــم ســبل العيــش وتدابيــر العمالــة الفوريــة وفــرص توليــد الدخــل للمجموعــات
الســكانية واألفــراد الذيــن باتــوا مســتضعفين بصــورة خاصــة بســبب األزمــة؛

(ج) مســاعدة تقدمهــا الســلطات العامــة قــدر المســتطاع بدعــم مــن المجتمــع الدولــي وبمشــاركة
الشــركاء االجتماعيين ،وحيثما يقتضي الحال ،منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية
المعنيــة؛
(د) ظــروف عمــل ٓامنــة والئقــة ،بمــا فــي ذلــك توفير معــدات الحماية الشــخصية والمســاعدة الطبية
لجميــع العمــال ،بمــن فيهــم ٔاولئــك الضالعون في ٔانشــطة اإلنقاذ وٕاعــادة التٔاهيل؛
الموسســات الحكوميــة ومنظمات ٔاصحــاب العمل ومنظمات
(ھ) كلمــا دعــت الضــرورةٕ ،اعادة ٕانشــاء ٔ
العمــال ،فضـ ً
ا عن منظمات المجتمع المدني المعنية.
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ً
رابعا  -فرص استحداث العمالة وتوليد الدخل
 ١٠ينبغــي للــدول األعضــاء ،فــي ســعيها ٕالــى ٕاتاحــة االنتعــاش وبنــاء القــدرة علــى الصمــودٔ ،ان
تعتمــد وتنفــذ اســتراتيجية عمالــة شــاملة ومســتدامة لتعزيــز العمالــة الكاملــة والمنتجــة والمختــارة
بحريــة والعمــل الالئــق لصالــح النســاء والرجــال ،مــع مراعــاة اتفاقيــة سياســة العمالــة( ١٩٦٤ ،رقــم
موتمــر العمــل الدولــي ذات الصلــة.
 )١٢٢واإلرشــاد المنصــوص عليــه فــي قــرارات ٔ
 ١١ينبغــي للــدول األعضــاء ،بالتشــاور مــع المنظمــات األكثــر تمثيـ ً
ا ألصحــاب العمــل وللعمــال،
ٔان تعتمــد تدابيــر شــاملة بغيــة تعزيــز العمالــة الكاملــة والمنتجــة والمختــارة بحريــة والعمــل الالئــق
وفــرص توليــد الدخــل ،حســب مقتضــى الحــال ،مــن خــال:
(ٔا) استراتيجيات وبرامج استثمار كثيفة العمالة ،بما فيها برامج التوظيف العامة؛

(ب) مبــادرات االنتعــاش والتنميــة االقتصاديــة المحليــة ،مــع التركيز بشــكل خاص على ســبل العيش
فــي المناطــق الريفية والحضرية على حد ســواء؛
مواتيــة للمنشـ ٓات المســتدامة ،بمــا فــي ذلــك النهــوض بالمنشـ ٓات
(ج) ٕانشــاء ٔاو ٕاعــادة ٕانشــاء بيئــة ٔ
الصغيــرة والمتوســطة ٕالــى جانــب التعاونيــات وغيرهــا مــن مبــادرات االقتصــاد االجتماعــي ،مــع
التشــديد بشــكل خــاص علــى المبــادرات الراميــة ٕالــى تســهيل الحصــول علــى التمويل؛
(د) دعــم المنشــ ٓات المســتدامة لضمــان اســتمرارية ســير العمــل بغيــة الحفــاظ علــى مســتوى
العمالــة وتوســيع نطاقــه والتمكيــن مــن اســتحداث وظائــف جديــدة وفــرص لتوليــد الدخــل؛
(ھ) تســهيل انتقــال عــادل نحــو اقتصــاد مســتدام بيئيـ ًـا كوســيلة لتحقيــق نمــو اقتصــادي وتقــدم
اجتماعــي علــى نحــو مســتدام ،والســتحداث وظائــف جديــدة وفــرص لتوليــد الدخــل؛

(و) دعــم الحمايــة االجتماعيــة والعمالــة واحتــرام وتعزيــز وتحقيق المبادئ والحقوق األساســية في
العمل ،لصالح العاملين في االقتصاد غير المنظم وتشجيع انتقال العمال والوحدات االقتصادية
فــي االقتصــاد غيــر المنظــم ٕالــى االقتصــاد المنظــم ،مع األخذ بعيــن االعتبار توصيــة االنتقال من
االقتصــاد غيــر المنظــم ٕالــى االقتصــاد المنظــم( ٢٠١٥ ،رقم )٢٠٤؛
ً
ً
ً
وبيئيـــا بيـــن
واقتصاديـــا
اجتماعيـــا
المســـوولة
(ز) دعـــم القطـــاع العـــام وتعزيـــز الشـــراكات
ٔ
القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص وغيره ــا م ــن اآللي ــات لتنمي ــة المه ــارات والق ــدرات وتولي ــد العمال ــة؛
(ح) اســتحداث محفــزات مــن ٔاجــل المنش ـ ٓات متعــددة الجنســية للتعــاون مــع المنش ـ ٓات الوطنيــة
بغيــة خلــق العمالــة المنتجــة والمختــارة بحريــة والعمل الالئــق ،وتطبيق العنايــة الواجبة بحقوق
اإلنســان بهدف ضمان احترام حقوق اإلنســان وحقوق العمل ،مع مراعاة ٕاعالن المبادئ الثالثي
بشــان المنشـ ٓات متعددة الجنســية والسياســة االجتماعية؛
(ط) تســهيل اســتخدام ٔاشــخاص كانــوا سـ ً
ـابقا ضالعيــن فــي قــوات ٔاو مجموعــات مســلحة ،حســب
مقتضــى الحال.

 ١٢ينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تضــع وتطبــق سياســات وبرامــج ســوق عمــل نشــطة ،مــع التركيز
بشــكل خــاص علــى الفئــات المحرومــة والمهمشــة والمجموعــات الســكانية واألفــراد الذيــن باتــوا
مســتضعفين بصــورة خاصــة بســبب ٔازمــة مــن األزمــات ،بمــن فيهــم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر،
ً
داخليــا والمهاجــرون والالجئــون ،حســب مقتضــى
األشــخاص المعوقــون واألشــخاص النازحــون
الحــال ووفقـ ًـا للقوانيــن واللوائــح الوطنيــة.
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 ١٣ينبغــي للــدول األعضــاء ،عنــد اســتجابتها فــي مواجهــة ٔاوضــاع األزمــاتٔ ،ان تســعى ٕالــى
توفيــر فــرص توليــد الدخــل والعمالــة المســتقرة والعمــل الالئــق لصالــح الشــابات والشــبان ،بمــا فــي
ذلــك مــن خــال:
(ٔا) برامــج متكاملــة بشــان التدريــب والعمالــة وســوق العمــل ،تتنــاول األوضــاع المحــددة للشــباب
الوافديــن ٕالــى عالــم العمــل؛

(ب) مكونــات محــددة لعمالــة الشــباب فــي برامــج نــزع الســاح والتســريح وٕاعــادة اإلدمــاج ،تشــمل
المشــورة النفســية االجتماعيــة وغيــر ذلــك مــن التدخــات الراميــة ٕالــى معالجة الســلوك المعادي
للمجتمــع والعنــف ،بغيــة ٕاعــادة اإلدمــاج فــي الحيــاة المدنية.

 ١٤ينبغــي للــدول األعضــاء فــي حالــة نشــوب ٔازمــة ٔادت ٕالــى نــزوح داخلــي ألعــداد كبيــرة مــن
األشــخاصٔ ،ان تقــوم بمــا يلــي:
ً
(ٔا) دعــم ســبل عيــش األشــخاص النازحيــن داخليــا وتدريبهــم وعمالتهــم ،بهــدف تشــجيع اندماجهم
االجتماعــي واالقتصــادي وفــي ســوق العمــل؛

(ب) بنــاء القــدرة علــى الصمــود وتقويــة قــدرات المجتمعــات المضيفــة للنهــوض بفــرص العمالــة
الالئقة للجميع ،بهدف ضمان الحفاظ على سبل عيش وعمالة السكان المحليين وتعزيز قدرتهم
ً
داخليا؛
علــى اســتضافة األشــخاص النازحيــن
ً
(ج) تســهيل العــودة الطوعيــة للنازحيــن داخليــا ٕالــى ديارهــم وٕاعــادة ٕادماجهــم فــي ٔاســواق العمــل
عندما يســمح الوضع بذلك.

ً
خامسا  -الحقوق والمساواة وعدم التمييز
 ١٥ينبغــي للــدول األعضــاء ،فــي مواجهتهــا للتمييــز الناشــئ عــن النزاعــات ٔاو الكــوارث ٔاو
المتفاقــم بســببها ،وعنــد اتخــاذ تدابيــر ترمــي ٕالــى تعزيــز الســام والوقايــة مــن األزمــات وٕاتاحــة
االنتعــاش وبنــاء القــدرة علــى الصمــودٔ ،ان تقــوم بمــا يلــي:

تكافو الفرص والمســاواة في المعاملة بين النســاء والرجال دون تمييز من
(ٔا) تحترم وتعزز وتحقق
ٔ
ٔاي نــوع كان ،مــع مراعــاة اتفاقيــة المســاواة فــي األجــور( ١٩٥١ ،رقــم  )١٠٠وتوصيــة المســاواة في
األجــور( ١٩٥١ ،رقــم  )٩٠واتفاقيــة التمييــز (فــي االســتخدام والمهنــة) ( ١٩٥٨رقــم  )١١١وتوصيــة
التمييــز (فــي االســتخدام والمهنــة)( ١٩٥٨ ،رقــم )١١١؛
ً
ً
خاصا لألسر المعيشية التي يرٔاسها شخص واحد ،وال سيما عندما يرٔاسها ٔاطفال
اهتماما
(ب) تولي

ٔاو نساء ٔاو معوقون ٔاو مسنون؛
ـتخدامهن خــال ٔازمة من األزمــات واللواتي
(ج) تتخــذ التدابيــر لضمــان ّٔانّ النســاء اللواتــي جــرى اسـ
ّ
موســعة ،ال يســتبدلن بغيــر ٕارادتهــن عندمــا تعــود اليد العاملــة الذكورية؛
ـووليات
ّ
اضطلعــن بمسـ ٔ
ـد فــي عمليــات
(د) تتخــذ التدابيــر لضمــان تمكيــن النســاء بحيــث يشــاركن علــى نحــو فعـ ّـال ومجـ ٍ
اتخــاذ القــرارات فــي ســياق االنتعــاش وبنــاء القــدرة علــى الصمــود ،ولضمــان ٕايــاء احتياجاتهــن
ومصالحهــن مركــز األولويــة فــي االســتراتيجيات واالســتجابات ،ولضمــان تعزيــز وحماية حقوق
اإلنســان العائــدة للنســاء والفتيات؛
(ھ) تمنع وتعاقب جميع ٔاشــكال العنف القائم على نوع الجنس ،بما في ذلك االغتصاب واالســتغالل
والتحرش الجنسيان وتحمي الضحايا وتدعمهم؛
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ً
ً
خاصا إلرساء ٔاو ٕاعادة تهيئة ظروف االستقرار والتنمية االجتماعية واالقتصادية
اهتماما
(و) تولي
للمجموعــات الســكانية المتٔاثــرة بٔازمــة بشــكل خــاص ،بمن في ذلك على ســبيل المثال ال الحصر،
األشــخاص المنتمــون ٕالــى األقليــات والشــعوب األصليــة والقبليــة واألشــخاص النازحــون داخليـ ًـا
واألشــخاص المعوقــون والمهاجــرون والالجئــون ،مــع مراعــاة اتفاقيــة التمييــز (فــي االســتخدام
والمهنة)( ١٩٥٨ ،رقم  )١١١وتوصية التمييز (في االستخدام والمهنة)( ١٩٥٨ ،رقم  )١١١وغير ذلك
مــن معاييــر العمــل الدوليــة ذات الصلــة والصكــوك والوثائــق الدوليــة األخــرى ،حيثمــا انطبــق ذلــك؛

(ز) تضمن استشـارة األشـخاص المنتمين ٕالى األقليات المعنية والشـعوب األصلية والقبلية ،ال سـيما
موسسـاتهم التمثيليـة حيثمـا وجـدت ،وٕاشـراكهم مباشـرة فـي عمليـة صنـع القرار ،ال
مـن خلال ٔ
سـيما ٕاذا كانـت األراضـي مٔاهولـة ٔاو مسـتخدمة مـن جانـب الشـعوب األصليـة والقبليـة وكانـت
بيئتهـا متٔاثـرة بٔازمـة وبتدابيـر االنتعـاش واالسـتقرار ذات الصلة بها؛

(ح) تضمــن ،بالتشــاور مــع منظمــات ٔاصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال ،حصــول األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،بمــن فيهــم الذيــن ٔاصبحــوا معوقيــن نتيجــة النزاعــات ٔاو الكــوارث ،على الفــرص إلعادة
التٔاهيــل والتعليــم والتوجيــه المهنــي المتخصص والتدريب وٕاعادة التدريب والعمالة ،مع مراعاة
معاييــر العمــل الدوليــة ذات الصلــة والصكــوك والوثائــق الدوليــة األخرى؛

(ط) تضمن ٔان تكون حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين ؤافراد ٔاسرهم ،المقيمين في بلد متٔاثر بٔازمة،
محترمــة علــى ٔاســاس المســاواة مــع حقــوق اإلنســان لرعايــا البلــد المعنــي ،مــع مراعــاة األحــكام
الوطنيــة المعنيــة ومعاييــر العمــل الدولية ذات الصلة والصكــوك والوثائق الدولية األخرى ،حيثما
انطبق ذلك.

 ١٦ينبغــي للــدول األعضــاء ،عنــد مكافحــة عمــل األطفــال الناجــم عــن النزاعــات ٔاو الكــوارث
ٔاو المتفاقــم بســببهأ ،ان تقــوم بمــا يلــي:

(ٔا) تتخذ كافة التدابير الضرورية لمنع عمل األطفال والكشــف عنه والقضاء عليه في االســتجابات
لمواجهة األزمات ،مع مراعاة اتفاقية الحد األدنى للســن( ١٩٧٣ ،رقم  )١٣٨وتوصية الحد األدنى
للســن( ١٩٧٣ ،رقم )١٤٦؛

(ب) تتخــذ ٕاجــراءات عاجلــة لمنــع ٔاســؤا ٔاشــكال عمــل األطفــال والكشــف عنهــا والقضــاء عليهــا ،بمــا
فــي ذلــك االتجــار باألطفــال وتجنيــد األطفــال الســتخدامهم فــي نزاعــات مســلحة ،مــع مراعــاة
اتفاقيــة ٔاســؤا ٔاشــكال عمــل األطفــال( ١٩٩٩ ،رقــم  )١٨٢وتوصيــة ٔاســؤا ٔاشــكال عمــل األطفــال،
( ١٩٩٩رقــم )١٩٠؛

(ج) تقــدم برامــج بشــان التٔاهيــل واإلدمــاج االجتماعــي والتدريــب لصالــح األطفــال والشــباب الذيــن
كانــوا سـ ً
ـابقا ضالعيــن فــي قــوات ٔاو مجموعات مســلحة ،لمســاعدتهم على التكيــف من جديد مع
الحيــاة المدنيــة؛
(د) تضمــن توفيــر خدمــات الحمايــة االجتماعية لحماية األطفال ،مث ً
ال مــن خالل التحويالت النقدية
ٔاو العينية.

 ١٧ينبغــي للــدول األعضــاء ،عنــد مكافحــة العمــل الجبــري ٔاو اإللزامــي الناجــم عــن النزاعــات
ٔاو الكــوارث ٔاو المتفاقــم بســببهأ ،ان تتخــذ ٕاجــراءات عاجلــة لمنــع كافــة ٔاشــكال العمــل الجبــري
ٔاو اإللزامــي ،بمــا فــي ذلــك االتجــار باألشــخاص ألغــراض العمــل الجبــري ٔاو اإللزامــي ،والكشــف
عنهــا والقضــاء عليهــا ،مــع مراعــاة اتفاقيــة العمــل الجبــري( ١٩٣٠ ،رقــم  )٢٩وبروتوكولهــا لعــام ٢٠١٤
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واتفاقيــة القضــاء علــى العمــل الجبــري( ١٩٥٧ ،رقــم  )١٠٥وتوصيــة العمــل الجبــري (تدابيــر تكميليــة)،
( ٢٠١٤رقــم .)٢٠٣

ً
سادسا  -التعليم والتدريب المهني واإلرشاد
 ١٨ينبغــي للــدول األعضــاء ،عنــد الوقايــة مــن ٔاوضــاع األزمــات ومواجهتهــا ،وعلــى ٔاســاس
ـو الفــرص والمســاواة فــي المعاملــة بيــن النســاء والرجــال وبيــن الفتيــات والفتيــانٔ ،ان
مبــدٔا تكافـ ٔ
تقــوم بمــا يلــي:

(ٔا) تضمــن عــدم انقطــاع توفيــر التعليــم ٔاو تضمن اســتئنافه بٔاســرع وقت ممكن وحصــول األطفال،
بمــن فيهــم األطفــال النازحــون داخليـ ًـا ٔاو المهاجــرون ٔاو الالجئــون ،علــى التعليــم العــام والجيــد
والمجانــي ،بمــا فــي ذلــك بدعــم مــن المســاعدة الدوليــة ،وفقـ ًـا للقانــون الدولــي المعنــي ودون
تمييــز مــن ٔاي نــوع كان فــي كافــة مراحــل األزمــة واالنتعــاش؛

(ب) تضمــن ٕاتاحــة برامــج الفرصــة الثانيــة لصالــح األطفــال والشــباب ،وتضمن ٔانها تلبــي االحتياجات
األساســية الناجمــة عــن ٔاي انقطاع فــي التعليم والتدريب.
 ١٩ينبغــي للــدول األعضــاء ،عنــد الوقايــة مــن ٔاوضــاع األزمــات ومواجهتهــأ ،ان تقــوم بمــا يلــي،
حيثمــا يقتضــي الحال:
ً
ً
يقيــم
تكيــف برنامجــا وطنيــا للتعليــم والتدريــب وٕاعــادة التدريــب والتوجيــه المهنــيّ ،
(ٔا) تضــع ٔاو ّ

ويلبي االحتياجات الناشــئة من المهارات من ٔاجل تحقيق االنتعاش وٕاعادة البناء ،بالتشــاور مع
موسســات التعليــم والتدريــب ومــع منظمات ٔاصحــاب العمل ومنظمات العمال ،وبمشــاركة جميع
ٔ
ٔاصحــاب المصلحــة المعنييــن مــن القطاعيــن العــام والخــاص مشــاركة كاملــة؛

وتدرب المعلمين والمدربين من ٔاجل تعزيز:
تكيف المناهج الدراسية
ّ
(ب) ّ
()١

التعايش السلمي والمصالحة من ٔاجل بناء السالم والقدرة على الصمود؛

( )٢التعليــم والتوعيــة واإلدارة بشــان مخاطــر الكــوارث والحــد منهــا مــن ٔاجــل االنتعــاش
وٕاعــادة البنــاء والقــدرة علــى الصمــود؛

(ج) تنســق خدمــات التعليــم والتدريــب وٕاعــادة التدريــب علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي
والمحلــي ،بمــا فــي ذلــك التعليــم العالــي والتلمــذة الصناعيــة والتدريــب المهنــي والتدريــب علــى
تنظيــم المشــاريع ،وتتيــح للنســاء والرجــال الذيــن ُحرمــوا مــن التعليــم والتدريــب ٔاو انقطعــوا
عنهمــا اســتهالل ٔاواســتئناف تعليمهــم وتدريبهــم واســتكماله؛
(د) توســع نطــاق برامــج التدريــب وٕاعــادة التدريــب وتكيفهــا لتلبيــة احتياجــات جميــع األشــخاص
الذيــن انقطع اســتخدامهم؛
ً
(ھ) تولــي اهتمامـ ًـا خاصـ ًـا لتدريــب الســكان المتضرريــن ولتمكينهــم اقتصاديــا ،بمــا فــي ذلــك فــي
المناطــق الريفيــة وفــي االقتصــاد غيــر المنظــم.

 ٢٠ينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تضمــن حصــول النســاء والفتيــات علــى كافــة برامــج التعليــم
تكافــو الفــرص
والتدريــب الموضوعــة لتحقيــق االنتعــاش والقــدرة علــى الصمــود ،علــى ٔاســاس
ٔ
والمســاواة فــي المعاملــة.
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ً
سابعا  -الحماية االجتماعية
 ٢١ينبغــي للــدول األعضــاء ،عنــد مواجهــة ٔاوضــاع األزمــاتٔ ،ان تقــوم بمــا يلــي ،فــي ٔاســرع
وقــت ممكــن:

(ٔا) تســعى ٕالى ٔان تضمن ٔامن الدخل األساســي ،ال ســيما لصالح األشــخاص الذين انقطعت وظائفهم
ٔاو ســبل عيشــهم بسبب األزمة؛
(ب) تســتحدث ٔاو تعيــد ٔاو تعــزز برامــج الضمــان االجتماعــي الشــاملة وغيرهــا مــن ٓاليــات الحمايــة
االجتماعيــة ،مــع مراعــاة التشــريعات الوطنيــة واالتفاقــات الدوليــة؛

(ج) تســعى ٕالــى ٔان تضمــن بفعاليــة ُســبل الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة األساســية وغيرهــا مــن
الخدمــات االجتماعيــة األساســية ،ال ســيما لصالــح المجموعــات الســكانية واألفــراد الذيــن باتــوا
مســتضعفين بصــورة خاصــة بســبب األزمة.
 ٢٢بغيــة تجنــب األزمــات وٕاتاحــة االنتعــاش وبنــاء القــدرة علــى الصمــود ،ينبغــي للــدول
األعضــاء ٔان ترســي ٔاو تعيــد ٕارســاء ٔاو تســتبقي ٔارضيــات الحمايــة االجتماعيــة ؤان تســعى ٕالــى ســد
الثغــرات فــي تغطيتهــا ،مــع مراعــاة اتفاقيــة الضمــان االجتماعــي (المعاييــر الدنيــا)( ١٩٥٢ ،رقــم
 )١٠٢وتوصيــة ٔارضيــات الحمايــة االجتماعيــة( ٢٠١٢ ،رقــم  )٢٠٢ومعاييــر العمــل الدوليــة األخــرى
ذات الصلــة.

ً
ثامنا  -قانون العمل وٕادارة العمل ومعلومات سوق العمل
 ٢٣ينبغــي للــدول األعضــاء ،عنــد االنتعــاش مــن ٔاوضــاع األزمــات ،وبالتشــاور مــع المنظمــات
األكثــر تمثيـ ً
ا ألصحــاب العمــل وللعمــالٔ ،ان تقــوم بمــا يلــي:

(ٔا) تســتعرض تشــريعات العمــل ٔاو تضعهــا ٔاو تعيــد وضعهــا ٔاو تعززهــا ،عنــد الضــرورة ،بمــا فــي ذلك
األحــكام بشــان حمايــة العمــل والســامة والصحــة المهنيتيــن فــي العمــل ،بمــا يتمشــى مــع ٕاعالن
منظمة العمل الدولية بشٔان المبادئ والحقوق األساسية في العمل ومتابعته ( )١٩٩٨ومع معايير
العمل الدولية المطبقة؛
(ب) تضم ــن ٔان تق ــوم قواني ــن العم ــل بدع ــم تولي ــد ف ــرص العمال ــة المنتج ــة والمخت ــارة بحري ــة
والعمل الالئق؛

الموسســات المختصةٔ ،اوتعيد
(ج) ترســي نظــام ٕادارة العمــل ،بمــا فــي ذلــك تفتيش العمل وغيره من ٔ
ٕارســاءه ٔاو تعــززه حســب مقتضــى الحــال ،مــع مراعــاة اتفاقيــة تفتيــش العمــل( ١٩٤٧ ،رقــم ،)٨١
فضـ ً
ا عــن نظــام المفاوضــة الجماعيــة واالتفاقــات الجماعيــة ،مــع مراعــاة اتفاقيــة حــق التنظيم
والمفاوضــة الجماعيــة( ١٩٤٩ ،رقــم )٩٨؛
تنشي ٔاو تعيد ٕانشاء ٔاو تعزز ،حسب مقتضى الحالُ ،نظم جمع وتحليل معلومات سوق العمل،
(د)
ٔ
ً
مــع التركيــز علــى وجــه الخصــوص علــى المجموعــات الســكانية األكثر تضررا مــن األزمة؛

(ھ) تنشئ ٔاو تعيد ٕانشاء ٕادارات االستخدام العامة ،بما فيها ٕادارات االستخدام الطارئة ،وتعززها؛

(و) تضمــن تنظيــم وكاالت االســتخدام الخاصــة ،مــع مراعــاة اتفاقيــة وكاالت االســتخدام الخاصــة،
( ١٩٩٧رقــم )١٨١؛
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(ز) تعــزز ٔاوجــه التـ ٓازر بيــن جميــع الجهــات الفاعلــة فــي ســوق العمــل لتمكيــن الســكان المحلييــن
مــن االســتفادة ٕالــى ٔاقصــى حــد مــن فــرص العمالــة التــي تولدهــا االســتثمارات المرتبطــة بتعزيز
السالم واالنتعاش.

ً
تاسعا  -الحوار االجتماعي ودور منظمـات ٔاصحاب العمل
ومنظمات العمال
 ٢٤ينبغــي للــدول األعضــاء ،عنــد مواجهــة ٔاوضــاع األزمــات ،وبالتشــاور مــع المنظمــات األكثــر
تمثيـ ً
ا ألصحــاب العمــل وللعمــالٔ ،ان تقــوم بمــا يلــي:

(ٔا) تضمــن ٔان تكــون جميــع التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذه التوصيــة ،موضوعــة ٔاو معززة من
خــال الحــوار االجتماعــي الشــامل للجنســين ،مــع مراعــاة اتفاقيــة المشــاورات الثالثيــة (معايير
العمــل الدوليــة) ( ١٩٧٦رقــم )١٤٤؛

مواتيــة إلنشــاء منظمــات ٔاصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال ٔاو إلعــادة ٕانشــائها
(ب) تســتحدث بيئــة ٔ
ٔاو لتقويتها؛

(ج) تشجع ،حيثما يقتضي الحال ،التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.

٢٥
ينبغــي للــدول األعضــاء أن تعتــرف بالــدور الحيــوي الــذي تؤديــه منظمــات أصحــاب
العمــل ومنظمــات العمــال فــي االســتجابة فــي مواجهــة األزمــات ،مــع مراعــاة اتفاقيــة الحريــة
النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم( 1948 ،رقــم  ،)87واتفاقيــة حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة،
( 1949رقــم  ،)98وال ســيما ينبغــي أن:
ٓ
(ٔا) تساعد المنش ٓات المستدامة ،ال سيما المنشات الصغيرة والمتوسطة ،على الشروع في التخطيط
الســتمرارية ســير العمــل واالنتعــاش مــن األزمــات بواســطة التدريب والمشــورة والدعــم المادي،
و ّتســهل الحصــول علــى التمويــل؛
(ب) تســاعد العمــال ،الســيما الذيــن باتــوا مســتضعفين بســبب األزمــة ،علــى االنتعــاش مــن األزمــة
مــن خــال التدريب والمشــورة والدعــم المادي؛

(ج) تتخــذ التدابيــر الكفيلــة بتحقيــق هــذه األغــراض مــن خالل عمليــة المفاوضة الجماعيــة وغيرها
من وســائل الحوار االجتماعي.

ً
عاشرا  -المهاجرون المتٔاثرون بٔاوضاع األزمات
 ٢٦مــع مراعــاة ٔانــه ينبغــي ٕايــاء اهتمــام خــاص للمهاجريــن ،ال ســيما العمــال المهاجــرون،
الذيــن باتــوا مســتضعفين بصــورة خاصــة بســبب األزمــة ،ينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تتخــذ ،تمشـ ً
ـيا
مــع القانــون الوطنــي والقانــون الدولــي المطبــق ،تدابيــر ترمــي ٕالــى مــا يلــي:
(ٔا) القضاء على العمل الجبري ٔاو اإللزامي ،بما في ذلك االتجار باألشخاص؛

(ب) تعزيــز ،حســب مقتضــى الحــالٕ ،ادماج المهاجرين فــي المجتمعات المضيفة ،من خالل النفاذ ٕالى
ٔاســواق العمل ،بما يشــمل روح تنظيم المشــاريع وفرص توليد الدخل ،ومن خالل العمل الالئق؛
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(ج) الحمايــة والســعي ٕالــى ضمــان حقــوق العمــل وبيئــة ٓامنــة للعمــال المهاجريــن ،بمــن فيهــم ٔاولئــك
المتواجــدون فــي وظائــف غيــر مســتقرة والعامــات المهاجــرات والعمــال المهاجــرون الشــباب
والعمــال المهاجــرون مــن ذوي اإلعاقــة ،فــي كافــة القطاعــات؛

(د) ٕايــاء االعتبــار الواجــب للعمــال المهاجريــن ؤاســرهم فــي رســم معالــم سياســات وبرامــج عمــل
تتنــاول االســتجابات فــي مواجهــة النزاعــات والكــوارث ،حســب مقتضــى الحــال؛
(ھ) تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين ؤاسرهم في ظروف من السالمة والكرامة.

ـيا مــع اإلرشــادات الــواردة فــي األجــزاء خامسـ ًـا وثامنـ ًـا وتاسـ ً
 ٢٧تمشـ ً
ـعا ،ينبغــي للــدول األعضاء
ـو الفــرص والمســاواة فــي المعاملــة لجميــع العمــال المهاجريــن فيمــا يتعلــق بالمبــادئ
ٔان تعــزز تكافـ ٔ
والحقــوق األساســية فــي العمــل والتغطيــة بموجــب قوانيــن ولوائــح العمــل الوطنيــة ذات الصلــة،
وال ســيما ينبغــي ٔان:

(ٔا) تطلــع المهاجريــن علــى حقوقهــم ؤاوجــه حمايتهــم فــي العمــل ،بمــا فــي ذلــك عــن طريــق توفيــر
المعلومــات عــن حقــوق العمــال وواجباتهــم وســبل االنتصــاف فــي حالــة االنتهــاكات ،بلغــة يفهمونهــا؛
(ب) تسهل مشاركة المهاجرين في المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال؛

(ج) تعتمــد تدابيــر وتســهّ ل حمــات مكافحــة التمييــز والســلوك المعــادي لألجانــب فــي مــكان العمــل
وتركــز الضــوء علــى اإلســهامات اإليجابيــة التــي يقدمهــا المهاجرون ،بمشــاركة نشــطة من جانب
ّ
منظمــات ٔاصحــاب العمل ومنظمات العمــال والمجتمع المدني؛

(د) تستشــير منظمــات ٔاصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال ،وحســب مقتضــى الحــال ،ســائر منظمات
المجتمــع المدنــي المعنيــة ،وتتعــاون معها فيمــا يتعلق بعمالــة المهاجرين.

حادي عشر  -الالجئون والعائدون ٕالى وطنهم
ســبل نفــاذ الالجئيــن ٕالى ٔاســواق العمل
ٔ ٢٨ايـــة تدابيـــر متخـــذة فـــي ٕاطـــار هـــذا الجـــزء فـــي حـــال حصـــول تدفـــق لالجئيـــن،
مرهونة بما يلي:

(ٔا) الظــروف الوطنيــة واإلقليميــة ،مع مراعاة القانون الدولي المطبق والمبادئ والحقوق األساســية
فــي العمــل والتشــريعات الوطنيــة؛

(ب) التحديــات والقيــود التــي تواجههــا الــدول األعضــاء من حيــث مواردها وقدرتها على االســتجابة
بفعاليــة ،مــع مراعــاة االحتياجــات واألولويات التي ٔاعربت عنها المنظمات األكثر تمثي ً
ال ألصحاب
العمل وللعمال.
 ٢٩ينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تعتــرف باألهميــة الحيويــة التــي يتســم بهــا تقاســم العــبء
والمســوولية علــى نحــو منصــف .وينبغــي ٔان تعــزز التعــاون والتضامــن علــى المســتوى الدولــي
ٔ
ـو لدعــم البلــدان الناميــة
بحيــث توفــر مســاعدة ٕانســانية وٕانمائيــة مناســبة ومســتدامة وقابلــة للتنبـ ٔ
ـوا التــي تســتضيف ٔاعـ ً
والبلــدان األقــل نمـ ً
ـدادا كبيــرة مــن الالجئيــن ،بمــا فــي ذلــك مــن حيــث معالجة
االنعكاســات علــى ٔاســواق عملهــا وضمــان اســتمرار تنميتهــا.
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 ٣٠ينبغي للدول األعضاء ٔان تتخذ ،عند االقتضاء ،تدابير من ٔاجل:

(ٔا) تعزيز االعتماد على الذات عن طريق توسيع الفرص ٔامام الالجئين للحصول على فرص كسب
العيــش والنفــاذ ٕالــى ٔاســواق العمــل ،دون تمييز بين الالجئين وبٔاســلوب يدعم بدوره المجتمعات
المحلية المضيفة؛

ـوولة عــن العمالة
(ب) وضــع سياســة وطنيــة وخطــط عمــل وطنيــة تشــمل الســلطات المختصــة المسـ ٔ
والعمــل وبالتشــاور مــع منظمــات ٔاصحــاب العمــل ومنظمــات العمال ،لضمان حمايــة الالجئين في
سوق العمل ،بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على فرص كسب العيش والعمل الالئقة.

 ٣١ينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تجمــع معلومــات موثوقــة لتقييــم تٔاثيــر الالجئيــن علــى ٔاســواق
العمــل واحتياجــات القــوى العاملــة ؤاصحــاب العمــل الموجوديــن ،بغيــة تحقيــق االســتخدام األمثــل
لــرٔاس المــال البشــري والمهــارات التــي يمثلهــا الالجئــون.
 ٣٢ينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تبنــي القــدرة علــى الصمــود ؤان تقــوي قــدرات المجتمعــات
المحليــة المضيفــة ،عــن طريــق االســتثمار فــي االقتصــادات المحليــة وتعزيــز العمالــة الكاملــة
والمنتجــة والمختــارة بحريــة والعمــل الالئــق وتنميــة مهــارات الســكان المحلييــن.
ً
ً
ً
ً
٣٣
وســابعا ،ينبغــي للــدول
وسادســا
رابعــا
تماشــيا مــع اإلرشــادات الــواردة فــي األجــزاء
األعضــاء ٔان تشــمل الالجئيــن فــي اإلجــراءات التــي تتخذهــا فيمــا يتعلــق بالعمالــة والتدريــب والنفــاذ
ٕالــى ســوق العمــل ،حســب مقتضــى الحــال ،وينبغــي بصــورة خاصــة ٔان:

(ٔا) تعــزز حصولهــم علــى التدريــب التقنــي والمهني ،الســيما من خــال برامج منظمــة العمل الدولية
ؤاصحــاب المصلحــة المعنييــن ،بغيــة تعزيــز مهاراتهــم وتمكينهــم مــن ٕاجــراء المزيــد مــن ٕاعــادة
التدريــب ،مــع مراعــاة ٕامكانيــة عــودة الالجئيــن طوعـ ًـا ٕالــى بالدهــم؛

(ب) تعــزز حصولهــم علــى فــرص العمــل المنظــم وبرامــج توليــد الدخــل وتنظيــم المشــاريع ،مــن
خــال توفيــر التوجيــه والتدريــب المهنييــن والمســاعدة فــي ٕايجــاد وظيفــة والحصــول علــى
تراخيــص العمــل ،حســب مقتضــى الحــال ،ممــا يحــول دون اتســام ٔاســواق العمــل بالســمة غيــر
المنظمــة فــي المجتمعــات المحليــة المضيفة؛

وموهــات الالجئيــن وتوثيقهــا واعتمادهــا واســتخدامها مــن خــال
(ج) تســهل االعتــراف بمهــارات ٔ
ً
خصيصا،
ٓاليــات مالئمــة ،وتوفــر ســبل الحصــول علــى فرص التدريــب وٕاعــادة التدريب المكيفــة
بمــا فــي ذلــك التدريــب المكثــف علــى اللغــات؛

(د) تعــزز قــدرة ٕادارات التوظيــف العامــة وتحســن التعاون مع ســائر مقدّ مي الخدمــات ،بما في ذلك
وكاالت االســتخدام الخاصــة ،لدعــم نفــاذ الالجئين ٕالى ســوق العمل؛
ً
جهودا خاصة لدعم ٕادماج الالجئات والشباب وغيرهم ممن يعانون من وضع استضعاف،
(ھ) تبذل
في سوق العمل؛

(و) تســهل ،عنــد االقتضــاء ،قابليــة نقل مســتحقات اإلعانات المرتبطة بالعمــل وبالضمان االجتماعي،
بمــا فيهــا المعاشــات التقاعديــة ،تمشـ ً
ـيا مــع األحكام الوطنيــة للبلد المضيف.
ً
ً
ً
ً
٣٤
وتاســعا ،ينبغــي للــدول
وثامنــا
خامســا
تماشــيا مــع اإلرشــادات الــواردة فــي األجــزاء
ـو الفــرص والمســاواة فــي المعاملــة لالجئيــن فيمــا يتعلــق بالمبــادئ والحقــوق
ـ
تكاف
ـزز
ـ
تع
ٔان
ـاء
األعضـ
ٔ
األساســية فــي العمــل والتغطيــة بموجــب قوانيــن العمــل واللوائــح ذات الصلــة ،وال ســيما ينبغــي ٔان:
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(ٔا) تطلــع الالجئيــن علــى حقوقهــم ؤاوجــه حمايتهــم فــي العمــل ،بمــا فــي ذلــك عــن طريــق توفيــر
المعلومــات عــن حقــوق العمــال وواجباتهــم وســبل االنتصــاف فــي حالــة االنتهــاكات ،بلغــة يفهمونهــا؛
(ب) تتيح مشاركة الالجئين في المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال؛

(ج) تعتمــد تدابيــر مالئمــة ،بمافــي ذلــك تدابير تشــريعية وحمــات ،تكافح التمييز والســلوك المعادي
وتركّــز الضــوء علــى اإلســهامات اإليجابيــة التــي يقدمهــا الالجئــون،
لألجانــب فــي مــكان العمــل ّ
بمشــاركة نشــطة مــن جانــب منظمــات ٔاصحاب العمل ومنظمــات العمــال والمجتمع المدني.

 ٣٥ينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تستشــير منظمــات ٔاصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال وســائر
ٔاصحــاب المصلحــة المعنييــن وتتعــاون معهــم ،فيمــا يتعلــق بســبل نفــاذ الالجئيــن ٕالــى ٔاســواق العمل.
 ٣٦ينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تدعــم البلــدان المضيفــة لتعزيــز قدراتهــا وبنــاء قدرتهــا علــى
الصمــود ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال المســاعدة اإلنمائيــة ،عــن طريــق االســتثمار فــي المجتمعــات
المحليــة.

العــودة الطوعيــة ٕالــى الوطــن وٕاعادة ٕادمــاج العائدين

تحس ــن الوض ــع األمن ــي ف ــي بل ــد منش ــا الالجئي ــن تحس ـ ً
ـنا كافي ـ ًـا ،ينبغ ــي لل ــدول
 ٣٧عن ــد
ّ
ً
األعض ــاء ٔان تتع ــاون لتس ــهيل ع ــودة الالجئي ــن طوع ــا ٕال ــى بالده ــم ف ــي ظ ــروف م ــن الس ــامة
والكرامــة ،ولدعــم ٕاعــادة ٕادماجهــم فــي ســوق العمــل ،بمــا فــي ذلــك بمســاعدة المنظمــات الدوليــة.
 ٣٨ينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة ؤاصحــاب المصلحــة
المعنييــن لوضــع برامــج محــددة للعائديــن ٕالــى وطنهــم بغيــة تســهيل تدريبهــم المهنــي وٕاعــادة
ٕادماجهــم فــي ســوق العمــل.
 ٣٩ينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تتعــاون ،بمــا فــي ذلــك بمســاعدة المنظمــات الدوليــة المعنيــة،
لدعــم اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي للعائديــن فــي بلــدان المنشــا ،عــن طريــق التدابيــر المبينــة
فــي األجــزاء مــن رابعـ ًـا ٕالــى تاسـ ً
ـعا ،حســب مقتضــى الحــال ،بٔاســلوب يدعــم التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة للســكان المحلييــن.
ـوولية ،ينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تدعــم بلــدان
 ٤٠مــع مراعــاة مبــدٔا تقاســم العــبء والمسـ ٔ
المنشــا لتعزيــز قدراتهــا وبنــاء قدرتهــا علــى الصمــود ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال المســاعدة اإلنمائيــة،
عــن طريــق االســتثمار فــي المجتمعــات المحليــة التــي ٔاعيــد ٕادمــاج العائديــن فيهــا وعــن طريــق
تعزيــز العمالــة الكاملــة والمنتجــة والمختــارة بحريــة والعمــل الالئــق.
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ثاني عشر  -الوقاية والتخفيف واالستعداد
ـو فيهــا بمخاطــر النزاعــات
 ٤١ينبغــي للــدول األعضــاء ،ال ســيما فــي البلــدان التــي يمكــن التنبـ ٔ
ٔاو الكــوارثٔ ،ان تتخــذ بالتشــاور مــع منظمــات ٔاصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال ؤاصحــاب
المصلحــة اآلخريــن ،تدابيــر مــن ٔاجــل بنــاء القــدرة علــى الصمــود للوقايــة مــن األزمــات والتخفيــف
منهــا واالســتعداد لهــا بشــكل يدعــم التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والعمــل الالئــق ،مــن خــال
اتخــاذ ٕاجــراءات مــن قبيــل:
(ٔا) تحديد وتقييم المخاطر ؤاوجه االستضعاف التي تتهدد رٔاس المال البشري والمادي واالقتصادي
والموسسي واالجتماعي على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي؛
والبيئي
ٔ

(ب) ٕادارة المخاطــر ،بمــا فــي ذلــك التخطيــط للطــوارئ واإلنــذار المبكــر والحــد مــن المخاطــر وٕاعداد
للطواري؛
االســتجابات
ٔ

(ج) الوقايــة مــن اآلثــار الضــارة والتخفيــف منها ،بما في ذلك من خالل ٕادارة اســتمرارية ســير العمل
في القطاعين العام والخاص على حد ســواء ،مع مراعاة ٕاعالن المبادئ الثالثي بشــان المنشـ ٓات
متعددة الجنســية والسياســة االجتماعية ،وٕاعالن منظمة العمل الدولية بشــان المبادئ والحقوق
األساسية في العمل ومتابعته (.)1998

ثالث عشر  -التعاون الدولي
 ٤٢ينبغــي للــدول األعضــاء ،عنــد االســتعداد ألوضــاع األزمــات ومواجهتهــأ ،ان تقــوّ ي التعــاون
وتتخــذ خطــوات مناســبة مــن خــال ترتيبــات ثنائيــة ٔاو متعــددة األطــراف ،بمــا فــي ذلــك مــن
والموسســات الماليــة الدوليــة وغيــر ذلــك مــن اآلليــات اإلقليميــة
خــال منظومــة األمــم المتحــدة
ٔ
ٔاو الدوليــة لالســتجابات المنســقة .وينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تســتفيد مــن الترتيبــات القائمــة
والموسســات واآلليــات الموجــودة اســتفادة كاملــة ؤان تعززهــا ،حســب مقتضــى الحــال.
ٔ
 ٤٣ينبغــي فــي االســتجابات لمواجهــة األزمــات ،بمــا فــي ذلــك الدعــم الــذي تقدمــه المنظمــات
اإلقليميــة والدوليــةٔ ،ان ينصــب تركيزهــا األساســي علــى العمالــة والعمــل الالئــق والمنشــ ٓات
المســتدامة ،ؤان تكــون متســقة مــع معاييــر العمــل الدوليــة الســارية.
 ٤٤ينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تتعــاون لتعزيــز المســاعدة اإلنمائيــة واســتثمار القطاعيــن العــام
والخــاص فــي االســتجابة لمواجهــة األزمــات مــن ٔاجــل اســتحداث الوظائــف الالئقــة والمنتجــة
وتنميــة األعمــال والعمــل للحســاب الخــاص.
 ٤٥ينبغــي للمنظمــات الدوليــة ٔان تعــزز التعــاون واالتســاق فيمــا بينهــا فيما يتعلق باالســتجابات
لمواجهــة األزمــات ،كل منهــا ضمــن واليتهــا ،مــع االســتفادة الكاملــة مــن األطــر والترتيبــات السياســية
الدوليــة ذات الصلة.
 ٤٦ينبغــي لمنظمــة العمــل الدوليــة ٔان تضطلــع بــدور رائــد فــي مســاعدة الــدول األعضــاء
ً
ـتنادا ٕالــى العمالــة والعمــل الالئــق وبالتركيــز علــى
لتوفيــر االســتجابات فــي مواجهــة األزمــات اسـ
تعزيــز العمالــة واإلدمــاج فــي ســوق العمــل ٔاو الوصــول ٕاليــه ،حســب مقتضــى الحــال ،وتطويــر
الموسســات اإلقليميــة والدوليــة.
الموسســات ،بالتعــاون الوثيــق مــع ٔ
القــدرات وبنــاء ٔ
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 ٤٧ينبغــي للــدول األعضــاء ٔان تعــزز التعــاون الدولــي ،بمــا فــي ذلــك مــن خالل التبــادل الطوعي
والمنتظــم للمعلومــات والمعــارف والممارســات الجيــدة والتكنولوجيــا لتعزيــز الســام والوقايــة مــن
األزمــات والتخفيــف منهــا وٕاتاحــة االنتعــاش وبنــاء القــدرة علــى الصمــود.
 ٤٨ينبغـــي ٔان يكـــون هنـــاك تنســـيق وثيـــق وتكامـــل فيمـــا بيـــن االســـتجابات لمواجهـــة
األزمـــات ،حســـب مقتضـــى الحـــال ،وال ســـيما بيـــن المســـاعدة اإلنســـانية والمســـاعدة اإلنمائيـــة،
م ــن ٔاج ــل تعزي ــز العمال ــة الكامل ــة والمنتج ــة والمخت ــارة بحري ــة والعم ــل الالئ ــق م ــن ٔاج ــل الس ــام
والق ــدرة عل ــى الصم ــود.

رابع عشر  -حكم ختامي
 ٤٩تحــل هــذه التوصيــة محــل توصيــة تنظيــم العمالــة (االنتقــال مــن الحــرب ٕالــى الســلم)،
( ١٩٤٤رقــم .)٧١
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أعضاء في تعاونية في شرق أفريقيا يتبادلون الوصفات
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عمال البناء يساعدون في إعادة بناء هايتي بعد الزلزال.
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