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 على سوق العمل

 مذكرة للمناقشة

مكتب قدر وي جداً.خطيرة مستويات  ،األزمات أو النزاعات أو الكوارث بسبببلغ التهجير القسري للناس  .1

من مليون شخص  01، كان هناك 4102ألمم المتحدة لشؤون الالجئين أنه مع نهاية عام السامية لمفوضية ال

يلوذ ماليين الالجئين وغيرهم من و في المائة منهم. 60، استضافت البلدان النامية في العالم قسراً  المهجرين

عن باحثين  ،أو االضطهاد أو الفقر أو الكوارث البيئية النزاعالسكان المستضعفين بالفرار عبر الحدود، بسبب 

 ن والمساعدة ولقمة العيش.ااألم

في آخر  الالجئون والبلدان المستضيفة سواًء بسواءإليه يسعى ما فإن  جديدة.الوهذه الظاهرة العالمية ليست ب .2

 .وبواسطتهالعمل الالئق  بفضل حياة آمنة وكريمة هو، المطاف

ل الدولية بدور مهم في مواجهة مثل هذه األزمات، من خالل معالجة انعكاساتها على وتضطلع منظمة العم .3

 تؤكدو العبور والمقصد.سوق العمل وتقديم المساعدة على صياغة السياسات العامة لصالح بلدان المنشأ و

 .في هذا الصدد التطورات األخيرة على أنه ال مناص من اتخاذ تدابير عاجلة

 المعالم األساسية سياق منظمة العمل الدولية وبعض

 تبذل منظمة العمل الدولية جهوداً حثيثة في معالجة أزمات الالجئين: .4

 ."يدعو دستور منظمة العمل الدولية إلى "حماية مصالح العمال المستخدمين في بلدان غير بلدانهم 

  ين حقوق العمال المهاجر وتحمي (17)رقم  0121اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(، تعزز

 المهجرين.ووصولهم إلى فرص العمل، وتشير بشكل خاص إلى الالجئين و
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  تناول رئيس وزراء األردن موضوع أزمة الالجئين السوريين في الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر العمل

 .4102الدولي عام 

 أن  ،4102ام الذي نُظم في دورة المؤتمر لع ،كان من شأن الحدث الجانبي رفيع المستوى بشأن الهجرة

 أفضى إلى دعم واسع النطاق لنشاط منظمة العمل الدولية في حاالت الهجرة بسبب األزمات.

  ألمم المتحدة لشؤون الالجئينالسامية لمفوضية الالمبرمة بين منظمة العمل الدولية وتفاهم المذكرة إّن ،

العيش والحماية  على سبلامية لالجئين، مع التركيز في ضوء حاالت الطوارئ المتن لتنقيحاقيد  يه

 االجتماعية.

 من أجل السالم والقدرة على العمالة والعمل الالئق توصية  سيكون تقرير القانون والممارسة بعنوان
موضوع  ،(70)رقم  0122الصمود: مراجعة توصية تنظيم العمالة )االنتقال من الحرب إلى السلم(، 

 .4100ي عام مناقشة دورة المؤتمر ف

 هجرة اليد العاملة كنتيجة من نتائج البرنامج والميزانية للفترة موضوع ؤتمر العمل الدولي اعتمد م

4100-4107. 

  الوظائف من أجل السالم والقدرة على الصمود" ليكون أحد البرامج الرائدة لمنظمة  برنامجاختير"

 العمل الدولية.

لصالح السكان ال لصالح الالجئين فحسب بل  ملموسة اتترجمت منظمة العمل الدولية واليتها إلى إجراءلقد و .5

إلى التوجيهات قيد  باالستنادواألمم المتحدة  سرةأجزءاً من  صفتهابوقامت بذلك . كذلك النازحين داخلياً 

 المجموعة العالمية المعنية بالهجرة، بشأن االستجابة لألزمات. ضمنالمناقشة 

 :وشمل العمل المضطلع به على أرض الواقع ما يلي .6

 المياه في محافظاتخزانات استجماع وستثمار كثيف العمالة لتحسين الطرقات الزراعية برنامج ا 

 األردن الشمالية، وفي الوقت نفسه المساعدة على استحداث العمالة قصيرة األجل لالجئين السوريين

 والمجتمعات المحلية المضيفة؛

  يوفر ألمم المتحدة لشؤون الالجئينالسامية لمفوضية الومشروع مشترك بين منظمة العمل الدولية ،

 مستدامة لالجئين الصوماليين والمجتمعات المحلية المضيفة في منطقة دولو آدو في إثيوبيا؛ فرص عيش

  تحديد من أجل ، ألمم المتحدة لشؤون الالجئينالسامية لمفوضية التحليالت لسالسل القيم بدعم من إجراء

والمجتمعات المحلية  سراً قالعمل من الالجئين والمهاجرين  طالبينها أن تستوعب القطاعات التي يمك

 المستضعفة في كوستاريكا ومصر وزامبيا؛

  ألمم المتحدة لشؤون الالجئينالسامية لمفوضية الوضع أدلة ومنهجيات تُعنى بتدريب المدربين لصالح ،

بالغ من أجل بناء القدرة ميدانياً على تحقيق سبل العيش واستحداث العمالة والحصول على التمويل 

 ؛لمساهمامال التطوير رأس و الصغر

  نسبة عالية من سكانها من الالجئين  تتألف وهي منطقة - أورفة، تركياشركة في  011تقييم قرابة

الالجئين وإمكانية العمل في مختلف  ستخدامابشأن سلوكيات أصحاب العمل والعمال إزاء  - السوريين

 القطاعات في هذه المنطقة. 

، بما فيها تفاعلها ألنشطة القادمة لمنظمة العمل الدوليةلاإلرشاد  ،المناقشة الحالية لمجلس اإلدارة تقدمسوف و .7

 مع وكاالت األمم المتحدة األخرى. 
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 نقاط مقترحة للمناقشة

ن والسالمة لالجئين، اإلنقاذ األرواح وضمان قدر من األمالالزمة  لفوريةاإلى جانب توفير المساعدة اإلنسانية  .8

اج تأثيرها على المجتمع المحلي ممن المطلوب اتخاذ إجراءات أطول أمداً وموجهة نحو التنمية لكفالة إد

ن أن تفضي إلى نمو العمالة غير الالجئين يمك أّن أزماتالمضيف واحتياجاته منذ البداية. وتظهر البينات 

إلنتاجية االقتصادية وظروف العمل في على اسلبية طويلة األجل  انعكاساتما يرافق ذلك من مع المنظمة 

انتشار  يزيدكما قد وقد تبرز أو تتفاقم ظواهر من قبيل عمل األطفال والعمل الجبري، البلدان المضيفة. 

وفي  بسبب تزايد تدفق الالجئين. اآلمنةالوصول طرقات إغالق  النظر إلىب عمليات التهريب واالتجار بالبشر

في حال اتخذت اإلجراءات المناسبة، يمكن أن تستفيد البلدان المضيفة من مهارات الالجئين الوقت نفسه، 

 ومواهبهم.

ما هي االستجابات قصيرة األجل واألطول أجالً التي ينبغي لمنظمة العمل الدولية السعي إلى تحقيقها؟  )أ(

تعزيز العمالة لصالح و التعليم والتدريبو أن تشمل المجاالت المحتملة جمع المعلومات)يمكن 

التعليم وتنمية و الحماية االجتماعيةو تطوير المهاراتو المجتمعات المضيفة ومجتمعات الالجئين

 المنشآت(.

بهدف الالجئين  لطاقات الموجودة لدىاهل يمكن أن تسهم منظمة العمل الدولية بشكل أكبر في تحقيق  (ب)

اتخاذ إجراءات ترمي إلى  ن طريقع، لهم المضيفة المجتمعاتمساهمة في النمو االقتصادي في لا

 في سوق العمل؟ سّد النواقصلمهاراتهم ومواهبهم  واءمةمتحسين 

سوق ب المتعلق عدبُ الاالستجابات المستدامة، ال بد من إدراج محورياً في  نصراً عالعمل  المعفي حين يشكل  .9

دور  يقّدر الألزمات. وعلى غرار ذلك، لمواجهة افي االستجابات العالمية أو اإلقليمية  كامالً  دراجاً إالعمل 

 .تغاضى عنهيُ أو غالباً ما  حق قدره الشركاء الثالثيين والقطاع الخاص

ج أيضاً مساهمة الشركاء لعموم الحكومات يدمكيف يمكن أن تعزز منظمة العمل الدولية نهجاً  )أ(

 االجتماعيين؟

والتعاون فيما بين الدول  لثالثياما هي أفضل طريقة يمكن لمنظمة العمل الدولية أن تسهل بها الحوار  )ب(

لصالح حراك اليد العاملة في صفوف نحو التنمية  نظمة إزاء حلول أطول أجالً وموجهةاألعضاء في الم

 الالجئين؟

 المحددة لبناء قدرات الحكومات والشركاء االجتماعيين؟ما هي االحتياجات  )ج(

هل يمكن أن تساعد منظمة العمل الدولية على تعزيز ودعم الحوار الثنائي واإلقليمي واألقاليمي من أجل  )د(

 تخفف من األسباب الجذرية للهجرة القسرية؟للهجرة،  أكثرقانونية مسارات تحديد 

 سوق العمل: يفاستثارة الوعي وتقاسم المعارف بشأن أبعاد أزمة الالجئين من حيث و .11

من أجل تعزيز الوعي بالممارسات الجيدة هود من الجهل يمكن أن تقوم منظمة العمل الدولية بالمزيد  )أ(

 الدول األعضاء وبالدور الذي يضطلع به عالم العمل في االستجابة لحاالت الطوارئ واألزمات؟ يف

 ؟تقاسماً أفضل لتجارب الجماعية والممارسات الجيدةكيف يمكن تقاسم ا )ب(


