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التوظيف والعمل الالئق في حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

تمهيد
يقـدم الدليـل املفاهيـم الرئيسـية التـي متيـز حـاالت الهشاشـة 

والنزاعـات والكوارث. كام يوفر إرشـادات عملية ومناهج متعددة 

التخصصات تابعة ملنظمة العمل الدولية من أجل استعادة وخلق 

وحاميـة فـرص »العمـل الالئـق« يف حـاالت الهشاشـة والنزاعـات 

والكـوارث. وقـد وضـع هـذا الدليـل لدعـم تنفيـذ »خطـة العمل 

الالئق« يف هذه السـياقات اسـتجابة للعديد من الطلبات املقدمة 

مـن موظفـي ومكونات منظمـة العمل الدولية الذيـن يرغبون يف 

الحصول عىل معلومات أفضل حول قدرات منظمة العمل الدولية، 

والقيمـة املضافة واملشـاركة املحتملة. تحديـدا، يكمن الهدف من 

مؤمتـر العمل الدويل، خالل دورتيـه رقم 105 و106 تنقيح توصية 

»التوظيف )االنتقال من الحرب إىل السالم(«، 1944 )رقم 71( كام 

يهـدف الدليـل إىل تقديـم التوجيه حـول طلب املكونـات املتزايد 

بتنفيـذ التوصيـة مـن خالل تحسـني دور منظمـة العمـل الدولية 

وقدرتهـا عىل تقديـم مبادرات يف هـذه اإلعدادات.

ويف أعقاب النزاعات والكوارث، ميكن اعتبار األزمة مدخالً ملنظمة 

العمـل الدوليـة بهـدف القيام باملزيـد وعىل نحو اسـتباقي يف بلد 

مـا. ومـع ذلك، قـد يكون هنـاك ميل العتبـار »الحالـة الطبيعية« 

و«األزمـة« عـىل أنهـا أضـداد، تكـون االسـتجابة املناسـبة لهـا إمـا 

تنميـة عـىل مسـتوى صغـري أو تدخـل إنسـاين عـىل نطاق واسـع. 

غـري أن هـذه الرؤيـة املتقطعة تخفي حقيقـة أن الكثري من الناس 

يعيشـون بشـكل دائـم بالقرب من حافـة األزمـة، وأن االنحرافات 

الصغـرية عـن القاعـدة قـد تجعلهـم يقعون مـن عن الحافـة. لذا 

يسـتطيع التدخل املبكر لوقف انهيار سـبل العيش باملبدأ أن منع 

تصاعد أزمـة كاملة.

مـن منظـور عـامل العمـل، تكمـن املسـألة يف فهـم تأثري الهشاشـة 

عـىل أسـواق العمـل، والحوكمة، ولكن أيضا كيـف ميكن لتدخالت 

منظمـة العمـل الدولية أن تدعـم قدرة الجهات الفاعلة يف سـوق 

العمـل عـىل منع وتخفيف أثـر الصدمات السـلبية عىل التوظيف 

والعمـل الالئـق، فضـال عـن اسـتعادة وتوفر فرص جديـدة لتقليل 

الهشاشـة يف املقابل. 

يسـتند الدليـل إىل الخـربة العملية واملامرسـات الجيـدة لتدخالت 

منظمـة العمـل الدولية يف حاالت الهشاشـة والنزاعـات والكوارث 

منذ إنشاء منظمة العمل الدولية يف أعقاب الحرب العاملية األوىل. 

وهو يسـاعد عـىل فهم ما ميكن أن تقدمه منظمـة العمل الدولية 

يف هـذه السـياقات، ويقـدم اإلرشـاد لالنخـراط يف االسـتجابة عىل 

املسـتوى القطري. كام أنه يشـمل مجموعة واسـعة من دراسـات 

الحاالت واألرقام لتوضيح خربات منظمة العمل الدولية السـابقة، 

فضـال عـن نصائـح وقوائـم مراجعـة. وقد تـم إيالء اهتـامم خاص 

لتعميـم مراعـاة املنظور الجندري يف املسـتند بأكمله.

ويشـمل الدليـل أدوات عمليـة وكتيبـات وتقاريـر وتقييامت إلخ. 

ويقـدم األمثلـة ومزيـدا مـن املعلومـات املتعمقـة حـول موضوع 

محـدد. يرافـق الدليـل املسـتخدم عـرب كل مرحلـة مـن مراحـل 

االسـتجابة لألزمـات مـن املفاهيـم والتعاريـف األساسـية، وبعـض 

النصائح التنظيمية الداخلية املتصلة تحديداً باالسـتجابة لألزمات، 

وإجـراء تقييـامت األثـر الالزمـة عـىل التوظيـف وسـبل العيـش، 

وتوفـري محفظـة متعددة التخصصـات للسياسـات والنهج، وصوال 

إىل تعبئـة املوارد.

ويؤمـل أن يسـتخدم مسـؤولو منظمة العمـل الدوليـة ومكوناتها 

ورشكاءهـا الدليـل كمـورد قيّم ودليـل عميل من أجـل فهم أفضل 

للدور الذي يسـتطيع املكتب واملنظمة تأديته يف حاالت الهشاشـة 

والنزاعات والكوارث.

قـع  ملو ا عـىل  لكـرتوين  إ ر  ا صـد إ يف  ليـل  لد ا فـر  يتو

)http://www.ilo.org/crisis( كوثيقة عمل. ونظرا للطابع املعقد 

 )FSDR( للتحديـات، تتمنـى مجموعـة الـدول الهشـة والكـوارث

التابعة لفرع التنمية واالستثامر )DEVINVEST( مواصلة تحديث 

الفصول املختلفة لهذا الدليل من خالل جمع املدخالت والتعليقات 

واالقرتاحـات املقدمـة مـن العاملـني يف منظمـة العمـل الدوليـة.

 تريي تيسيم

 الرئيس

)DEVINVEST( فرع التنمية واالستثامر 

إدارة سياسة التوظيف

http://www.ilo.org/crisis
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شكر وتقدير
تتمنـى مجموعة الدول الهشـة والكـوارث )FSDR( التابعة لفرع 

التنميـة واالسـتثامر )DEVINVEST( أن تشـكر جميـع الذيـن 

دعموا وسـاهموا يف تطوير الطبعة الثالثة من الدليل التي حّدثت 

بشـكل كامل إصداري عامـي 2010 و2012.

تـم تنسـيق العمـل مـن قبـل فيديريكـو نيغـرو بدعم مبـارش من 

جـورن فريتزيكوتـر. كام سـاهم دوناتو كينجري-باسـيجيل وأليسـا 

سـيلفا يف وضـع الصيغـة النهائيـة للدليل.

نيود أن نشكر الزمالء التالية أسامءهم عىل التزامهم ومدخالتهم التقنية:

أموريـم أنيتـا، أيفال زلوم، مايكل أكسـامن، هريفيـه بريغر، بيوندي 

آنـا، لـورا بروير، برين مرييديث، كولوينسـي ريـزارد، ماريا

كريسـتي، جوزيـف كونـويل رافائيل كـرو، صـويف دي كونيك، دير 

ريشاب، جان-لوي دومينغيز، كريس دونجيس، إرنست كريستوف، 

إيسـيم سـيامل، غارديرن درو، غوميز إسـرت، نيكوالس جريسـيوود، 

يـرسا حامـد، هـرني كارال، ايساكسـون كاريـن، لورنـس جيـف 

جونسـون، كني راقي، جان فرانسـوا كالين، ميي كلوغر، كنسـتلر 

كليـف، كوتـش كريسـتيان، سـيلني الفورسـيري، فريديريـك البيـري، 

الزاريت ألفريـدو، جوزيـه البـورت، منـز يورغـن، معتـز مارغريت، 

هرنيـك مولـر، ناديـا نوتـز، مارتـن اويلـز ، جـورج أوكوثـو، غيثـا 

روالنـس، روسـون كريـغ، غـاري رينهارت، فرانسيسـكو سـانتوس 

أوكونور، جوليان شـفايتزر، سـيفرز مريتني، سـكوف آنايبال، كوري 

سـميث، تشـامي الرجل، غي تايس، سـتيفان ترومل، تسـوكاموتو 

ميتـو، كارلـني فان أمبيل، كالرا فـان بانهيوز، بـروارد غيوم، إيجور 

فوكاتش-بولديريـف، وانـغ يادونغ.

جنيف، أيار/مايو 2016
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التوظيف والعمل الالئق في حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 
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يقدم هذا الفصل صورة عامة ويقرتح تعريفات حول كافة حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث البطيئة أو 
املفاجئة وتأثريها عىل القضايا ذات الصلة بـ »العمل الالئق«.

بناء عىل تجربة مشاركة منظمة العمل الدولية يف حاالت الهشاشة، والنزاعات والكوارث، يقدم هذا الفصل اإلرشاد 
بشأن تنفيذ منظمة العمل الدولية السرتاتيجية االستجابة. كام يوفر إرشادات رسيعة حول كيفية ضامن أمن 

املوظفني يف الحاالت الهشة، فضال عن كيفية تقييم أنشطة منظمة العمل الدولية.

يعرض الفصل 3 آليات التنسيق القامئة، ومحافل التواصل، وأطر ورشاكات التخطيط التي ميكن أن تدعم استجابة 
منظمة العمل الدولية. وهو يوجه اهتامما خاصا آلليات االستجابة اإلنسانية وبناء السالم، السيام نهج املجموعة، 
ودورة الربمجة اإلنسانية وبعثات السالم املتكاملة بغية استكامل التوجيهات املوجودة يف دليل التعاون من اجل 

التنمية )DC(. ويصف الفصل هذا اآلثار املرتتبة عىل عمليات إصالح األمم املتحدة الجارية ذات الصلة، والسيام يف 
ما يتعلق بدور منظمة العمل الدولية يف »مجموعة االنتعاش املبكر العاملي«.

يعرض الفصل 4 دور منظمة العمل الدولية وقيمتها املضافة يف إجراء تقييامت ألثر النزاعات والكوارث عىل التوظيف 
وسبل العيش والحامية االجتامعية. وهو يقدم أطر التقييم املشرتكة بني الوكاالت )PCNA وPDNA( والرشاكات 

التي تستطيع منظمة العمل الدولية االستفادة منها من أجل مشاركة املنظمة يف تقييامت ما بعد األزمة. باإلضافة إىل 
ذلك، توضح هذه املقالة األدوات التي تستخدمها منظمة العمل الدولية لتقييامت سبل العيش والتوظيف والحامية 

االجتامعية. وأخرياً، يرشح الفصل ماذا يعني توليد التقييم ويقدم نصائح حول كيفية القيام بذلك.

يقرتح هذا الفصل حافظة لربمجة االسرتاتيجيات واإلجراءات واملبادرات ملشاركة منظمة العمل الدولية يف حاالت الهشاشة 
والنزاعات والكوارث، ويقرتن مع النهج املنبع للسياسات والدعم املؤسيس املصب، باإلضافة إىل املشاريع واملبادرات 

الرامية إىل تعزيز »العمل الالئق«. ويختتم هذا الفصل مبعلومات ومراجع حول األنشطة املوجهة لفئات محددة.

من أجل تتبع املوارد الخارجية يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث، تتطلب املسؤوليات أن توظف منظمة العمل 
الدولية الجهد عىل نطاق الوكالة. ويعرض هذا الفصل بإيجاز آليات تعبئة املوارد الداخلية والخارجية التي ميكن أن 

تدعم أنشطة منظمة العمل الدولية عىل الصعيد امليداين. رغن أن تعبئة املوارد ترد كفصل مستقل يف هذا الدليل، إال 
أنها تشكل، يف الواقع، جزءا من عملية مستمرة وديناميكية واحدة يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث.

 املفاهيم واآلثار املرتتبة عىل حاالت 
الهشاشة والنزاعات والكوارث

 العمل يف حاالت الهشاشة 
والنزاعات والكوارث

 أطر التنسيق والرشاكات من أجل حاالت 
الهشاشة، والنزاعات والكوارث 

 تقييم أثر النزاعات والكوارث عىل التوظيف 
وسبل العيش والحامية االجتامعية

 العمل الالئق يف حاالت الهشاشة 
والنزاعات والكوارث

 تعبئة املوارد يف حاالت الهشاشة 
والنزاعات والكوارث
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قائمة المختصرات
ACTEMPمكتب أنشطة أصحاب العمل

ACTRAVمكتب أنشطة العامل

ADBاملرصف األفريقي للتنمية

AIDSمتالزمة نقص املناعة املكتسب

ALNAP  شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء يف مجال العمل اإلنساين

BBB  بناء عودة أفضل

BDS  خدمات تنمية األعامل التجارية

BMZ    الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية

CAPعملية النداءات املوحدة

CCAالتقييم القطري املشرتك

CCDPمركز معهد الدراسات العليا يف النزاعات والتنمية وبناء السالم
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مقدمة

لماذا هذا الدليل؟

ينبغـي أن تكـون زيـادة املرونة، السـيام بالنسـبة إىل حـواىل 28 يف 

املائة من الفقراء يف العامل الذين يعيشون يف البيئات الهشة، محور 

 .)SDGs( »الرتكيـز الرئيـيس لتحقيق »أهـداف التنمية املسـتدامة

ويعتـرب هـذا الدليل محاولـة ملرافقة املامرسـني العاملني يف حاالت 

الهشاشـة والنزاعات والكوارث بهدف تزويدهـم بالتوجيه، وقامئة 

بأفضل مامرسـات منظمة العمل الدولية يف هذه السـياقات.

منذ تأسيسها، استجابت منظمة العمل الدولية للنزاعات والكوارث، 

ومنذ ذلك الحني سـلطت الضوء عىل دور السياسـات االجتامعية-

االقتصاديـة وبرامـج السـالم واالنتعـاش. كام أن التوصيـة رقم 71، 

الـذي اعتمـدت عـام 1944، ويجـري تنقيحها كبند لوضـع معايري 

اتفاقيات العمل الدولية لعامي 2016 و2017، اقرتحت نهجاً رائدا 

لتعزيز السالم والعدالة االجتامعية يف أعقاب الحرب العاملية الثانية، 

عـن طريـق االنتعـاش القائم عـىل التوظيـف وإعادة اإلعـامر. وال 

يـزال هـذا النهج شـديد الصلـة يف سـياقات مامثلة، وهو سـيكون 

أحـد املواضيع األساسـية يف هذا الدليل.

يعترب االنخراط يف حاالت الهشاشـة، والنزاعات والكوارث ذو صلة 

ملنظمـة العمـل الدوليـة. فقد أشـار تحليل GB لعـام 2014 حول 

التعـاون التقنـي ملنظمـة العمل الدوليـة إىل أن املنظمة قد قامت 

بتنفيـذ 159 مرشوعـا يف حاالت الهشاشـة منذ عـام 2004 وزادت 

نفقـات التعـاون التقني الزائدة عن امليزانية بحواىل عرشة أضعاف 

يف هـذه البلـدان. وقـد دعـا برنامـج الوظائـف للسـالم والصمـود 

1 املكتـب إىل مضاعفـة جهـوده يف 
الـذي أطلقـه GB عـام 2015 

اإلعدادات الهشـة.

يف مـا يتعلـق بالفـرص، أشـار أصحـاب املصلحـة الذين شـاركوا يف 

مقابـالت لتقييـم عمـل منظمـة العمـل الدوليـة يف بلـدان ما بعد 

النزاعات أو حاالت الهشاشة أو املترضرة من الكوارث إىل خصوصية 

http://www.ilo.org/ :يف ،GB.325/POL/7 :منظمة العمل الدولية  1

wcmsp5/groups/public/-ed_norm/---relconf/documents/

 meetingdocument/wcms_413765.pdf

وتفـرد منظمـة العمـل الدوليـة كمنظمـة ثالثيـة األطـراف، تدعم 

أيضـا العمـل الالئـق من خـالل تنمية الحـوار االجتامعـي يف هذه 

البيئات الهشة2. يف حاالت الهشاشة، والنزاعات والكوارث، استناداً 

إىل معرفتهـا التقنيـة تـدرس منظمة العمل الدوليـة ومتأل الثغرات 

يف القـدرات مـن املنظـامت الوطنيـة والدوليـة وتدعـم عمليـات 

التحـول وتعزيز املؤسسـات والـرشكاء االجتامعيـني. إذ تعترب هذه 

املؤسسـات والـرشكاء االجتامعيـني محاور أساسـية يف االنتقال من 

االسـتجابة من خالل االسـتجابة اإلنسـانية إىل االنتعـاش والتنمية.

تعتـرب التدخـالت يف مجـاالت بناء قـدرات املؤسسـات واملكونات، 

السيام عىل املستويات املحلية والقاعدية، رضورية ومقدرة بشكل 

خـاص مـن أجـل دعـم االنتقـال مـن مرحلـة مـا بعـد األزمـة إىل 

مرحلـة التنميـة املسـتدامة واالنتعـاش. وتعتـرب هـذه األنـواع من 

التدخـالت فعالـة بشـكل خـاص يف سـياقات ما بعـد األزمات، كام 

يبدو أنها تسهم يف تعزيز القدرات وتطوير املهارات وبناء مقاومة 

للصدمات يف املسـتقبل.

أخـريا، مـن املهـم التأكيد عىل أن مشـاركة منظمة العمـل الدولية 

يف حـاالت الهشاشـة والنزاعـات والكـوارث تنفـذ مـن قبـل أجـزاء 

كثـرية مـن املكتـب، إذ يتـم تنسـيق االسـتجابات القطريـة أساسـا 

عـن طريق املكاتب اإلقليميـة والقطرية، ولذلك يعترب هذا الدليل 

وثيقـة حية عىل املدخالت املسـتقبلية من الخـربة املبارشة لقرائه.

لمن يتوجه هذا دليل؟
يتوجـه هـذا الدليـل إىل كافـة موظفـي منظمـة العمـل الدوليـة 

ومكونـات ورشكاء منظمـة العمـل الدوليـة العاملـني يف التخطيط 

والربمجـة ودعـم وتنفيـذ اسـتجابات منظمـة العمـل الدوليـة.

ويكمن الغرض من هذه الوثيقة تقديم التوجيه واملناداة ملشاركة 

منظمة العمل الدولية يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث.

مكتب منظمة العمل الدولية للتقييم: تقييم مواضيعي مستقل لعمل   2

منظمة العمل الدولية يف بلدان ما بعد النزاعات، وحاالت الهشاشة، 

واملترضرة من الكوارث، جنيف، عام 2015

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_413765.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_413765.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_413765.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_413765.pdf 
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كيفية استخدام األدوات
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عنـوان، مؤلـف وسـنة نـرش. لفتـح املسـتند ببسـاطة انقـروا عليه 

كام يف املثـال أدناه.

دليل: االنتعاش االقتصادي املحيل يف حاالت ما بعد 
النزاعات، منظمة العمل الدولية/ األزمات، 2010
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141270.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141270.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141270.pdf
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الفصل 1 | املفاهيم واآلثار املرتتبة عىل حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث

مفاهيم الهشاشة والرصاعات والكوارث1
الدوافع التي تؤدي إلى الهشاشة  1.1

تعنـي الهشاشـة زيـادة خطـر اإلصابـة بالصدمـات املمكنـة التـي 

ينبغـي أن تـؤدي إىل إصـدار قـرارات الربمجـة. إن النظـر بتمعـن 

أكـر يف االنعكاسـات املحتملـة للهشاشـة يف التوظيـف و«العمـل 

الالئـق«، مبـا يف ذلك الحق بالعمـل والحامية االجتامعيـة والحوار 

االجتامعـي، قـد يتطلـب تكييف التدخـالت – أي إعطـاء األولوية 

والجمـع بـني املـدى القصـري والطويـل – مـن أجـل املسـاهمة يف 

التخفيف من حدة األزمة، واالنتعاش واملرونة. يظهر الرسم 1 أداة 

عصـف ذهني ملسـاعدة املامرسـني بالنظر يف مجموعـة من برامج 

التشـغيل املمكنـة للهشاشـة التـي تؤثر عـىل إطار برمجـة املرء2.

 

تقرير: التوظيف والعمل الالئق يف اإلعدادات الهشة: 
بوصلة لتوجيه عامل العمل، منظمة العمل الدولية/ 

CCDP، 2015

1.1

استخدم املامرسون واألكادمييون مصطلح »الدولة الهشة« لوصف 

الظـروف الحساسـة أو الضعيفـة للغايـة يف مجموعـة مـن بلـدان 

مختلفـة. كـام أن مجموعـة متنوعـة مـن »التسـميات« املامثلة – 

ما مل ينص عىل خالف ذلك، تكون كافة التعريفات املقرتحة يف »التقرير   1
الخامس« )1(: التوظيف والعمل الالئق للسالم واملرونة: تنقيح توصية 

التوظيف )االنتقال من الحرب إىل السلم(، 1944 )رقم 71(

يف 2015، قام مرشوع بحثي ملنظمة العمل الدولية بالتعاون مع مركز معهد   2
الدراسات العليا حول الرصاعات والتنمية وبناء السالم )CCPD( بتحديد 
الدوافع وتقسيمها إىل العوامل الداخلية والخارجية. ميكن أن يكون سبب 

الهشاشة تركيبة من هذه العوامل.

عـىل سـبيل املثـال، الـدول يف رصاع مزمن، الـدول يف أزمـة، الدول 

االنتقاليـة، الـدول املنهارة، الدول الضعيفة، الدول الفاشـلة، وهلم 

جـرا - قـد طبقـت يف املـايض أيضـا عـىل البلـدان التـي تعـاين من 

دورات متكـررة مـن الفقـر والعنـف. وقـد اعتمـد العديـد مـن 

املنظامت واملؤسسـات نهجاً لتحديد وقياس الهشاشـة. ومع ذلك، 

ال يوجـد تعريـف متفق عليه للهشاشـة، وهي ال تحـدد بالرضورة 

فئـة مـن الظـروف؛ فهـي قـد تشـري أيضـا إىل ظـروف أو حـاالت 

الهشاشـة داخـل أو عرب الحـدود. معظم التعاريف )انظـروا األداة 

1.2( تصـف ›الـدول الهشـة‹ عـىل أنهـا تلـك التـي تتميـز بغيـاب 

سـامت الدولـة )املؤسسـات( أو ضعفهـا الشـديد وضعف تسـليم 

مهام الدولة )األمن، الرعاية االجتامعية، العدالة، التمثيل(. 

حقائق وأرقام: تحديد التعاريف والخصائص للدول 
FSDR/ DEVINVEST، 2016 ،الهشة

2.1

 FSDR/ ،حقائق وأرقام: قامئة مبؤرشات الهشاشة
DEVINVEST، 2016

3.1

 

OECD، 2015 ،تقرير: الدول الهشة – نظرة عامة 4.1

بقـدر ما تتنوع تعريفات هشاشـة الدولـة، بقدر ما تتنوع الرتتيب 

والقياسـات. كـام تقـرتح األداة 1.3، تسـتخدم املؤسسـات البحثية 

العوامل الخارجية 

حاالت الكوارث

األوبئة الصحية

التجارة العاملية واألزمات املالية

التهديدات العسكرية الخارجية

تدفق الالجئني والعامل املهاجرين

الشكل 1:    الدوافع الداخلية والخارجية للهشاشة

العوامل الخارجية 

الحكومة الدميقراطية الضعيفة 
واملؤسسات العامة املختلة
األزمات االجتامعية السياسية
مستويات العنف املرتفعة  خارج 
إطار  النزاعات
نشاطات املجموعات املسلحة 
تحركات الشعوب
الضغط الدميغرايف
عدم املساوة  االجتامعية 
االقتصادية والتهمش

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_467329.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_467329.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_467329.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/terminology/wcms_504528.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/terminology/wcms_504528.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/terminology/wcms_504528.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/terminology/wcms_504528.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/genericdocument/wcms_504533.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/genericdocument/wcms_504533.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/genericdocument/wcms_504533.pdf
https://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictfragilityandresilience/docs/FINAL%20States%20of%20Fragility%20Highlights%20document.pdf
https://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictfragilityandresilience/docs/FINAL%20States%20of%20Fragility%20Highlights%20document.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

املختلفة مؤرشات مختلفة وترتب أساليب قياس األفكار واملفاهيم 

املختلفة الضارة املحتملة، التي تنتج تصنيفات أو مؤرشات هشاشة 

سـنوية مختلفـة. يعـرض الجـدول 1 مقارنـة »ألول عـرش حـاالت 

هشاشـة« مأخـوذة مـن أربـع مـؤرشات. تجـدر اإلشـارة هنـا إىل 

منظمـة التعاون االقتصادي والتنميـة )OECD( التي توقفت عن 

تصنيف الدول الهشـة منذ أن نرشت »تقرير الدول الهشـة« لعام 

2015. بـدال مـن ذلـك، تقـوم OECD بتصنيـف الـدول يف رسـم 

بياين ملحفزات الهشاشة.

فهم الهشاشة
يعـرب كل مـن املامرسـني واألكادمييني عن قلقهم مـن آثار تطبيق 

املصطلح بشـكل عام عىل مجموعة من الدول والحاالت املختلفة. 

مـن الناحيـة العمليـة، إن كان سـياق البلـد »هشـا«، مـاذا يكلف 

ذلـك فعليا للعمـل يف ذلك البلد؟

لقـد أصبـح املصطلح جـزءا من برمجة اللغة نفسـها، وتم اعتامده 

مـن قبـل بعـض مـن أقـل الـدول تنميـة والـدول التـي تعـاين من 

النزاعات لوصف نفسها عىل أنها بحاجة إىل تدخل نوعي مختلف، 

ورمبـا حتـى أكر كثافـة، من قبل املجتمـع الدويل.

يـزداد اسـتخدام مصطلـح »الهشاشـة« لوصف كافة أنـواع حاالت 

التدخـل يف كل مـن الدائرتـني التنمويـة واإلنسـانية – مـع إعـراب 

الكثرييـن عن قلقهم بـأن املخاطر املصنفة خالل العملية أصبحت 

هي الكلمة األسـاس الشـاملة واملسـتنفذة. كام يشـري العديد من 

املساهمني إىل اآلثار املرضة املحتملة لتصنيف بلد عىل أنه »هش«. 

إذ مـن املحتمـل أن تعتـرب هـذه التصنيفـات عىل أنها سـلبية وقد 

تسـبب نتائـج غـري مرغوب 

فيهـا – عـىل سـبيل املثـال، 

قد تشـعر الجهـات الفاعلة 

الخارجية باإلحباط وال تعود 

ترغب يف االستثامر، وبالتايل 

تسـاهم يف عـزل البلد دوليا 

الـوكاالت  تشـكك  قـد  أو 

املانحـة يف فعاليـة تقدميهـا 

للمسـاعدة يف الـدول التـي 

تم تصنيفها عىل أنها هشـة 

فتسـحب متويلهـا وبالتـايل 

تخلـق مـا يسـمى »الـدول 

يتيمـة املسـاعدة الدوليـة«. من هـذا املنطلق، يعتـرب تصنيف بلد 

مـا عـىل أنـه »هـش« مامرسـة سياسـية دقيقـة ودامئا ما يشـتمل 

عـىل إصـدار األحكام.

ترتبـط الهشاشـة بشـكل شـائع مـع الحاالت التـي تتضمـن النزاع 

املسـلح ويف العديـد من النطاقات تعتـرب الدول الخارسة يف فرتة ما 

بعـد انتهـاء النـزاع خالل التسـعينيات مـن القرن العرشيـن اليوم 

عـىل أنهـا »دول هشـة« تحتاج إىل »تثبيـت حالتها«.

هنـاك عالقـة قويـة جـدا ما بـني النـزاع والهشاشـة وهـي واضحة 

كالشمس. فالكثري من محركات الهشاشة هي أيضا مؤرشات للنزاع، 

عـىل سـبيل املثال ضعـف الدولة والدخل املنخفـض. لذا من املهم 

بشـكل أسـايس اعتبار أن الحـاالت املتأثرة بالنزاعات والهشـة هي 

حكـام ديناميكيـة وقـد تنتقل مـع الوقـت إىل طيف الهشاشـة أو 

خارجـه أو عـربه. إن الفروقـات مـا بني البلـدان التـي تعيش حالة 

ميكن فهم الهشاشة عىل أنها 
حاالت مفاجئة أو دورية تؤدي 

فيها إحدى عوامل املخاطر 
الخارجية أو الداخلية أو أكر إىل 

تفاقم عدم االستقرار السيايس 
والضعف االجتامعي-االقتصادي 

القائم أو الناشئ. من منظور 
عامل العمل، يرتجم هذا إىل 

املدى الذي تصبح فيه الجهات 
الفاعلة يف سوق العمل غري 

قادرة عىل توفري أو إبجاد فرص 
التوظيف والعمل الالئق.

FSDR/ DEVINVEST ،الجدول 1:    نتائج مؤرشات/تصنيفات الهشاشة املقارنة

CIFP (‘16)FSI (‘15)GPI (‘15)WB: HLFS (‘16)OECD: SFIالرتتيب

أفريقيا الوسطىالصومالسورياجنوب السودانجنوب السودان1

تشادالصومالالعراقالصومالالصومال2

جمهورية الكونغو الدميقراطيةإريرتياأفغانستانأفريقيا الوسطىأفريقيا الوسطى3

ساحل العاجأفريقيا الوسطىجنوب السودانالسوداناليمن4

غينيازميبابويأفريقيا الوسطىجمهورية الكونغو الدميقراطيةالسودان5

هايتيالسودانالصومالتشادأفغانستان6

7
جمهورية الكونغو 

الدميقراطية
السودانجزر القمرالسوداناليمن

سوازيلندغينيا-بيساوجمهورية الكونغو الدميقراطيةسورياتشاد8

اليمنأفغانستانباكستانأفغانستانالعراق9

-ميكرونيزيا/-جزر مارشالكوريا الشامليةغينياسوريا10



14

الفصل 1 | املفاهيم واآلثار املرتتبة عىل حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث

انتعاش، وتلك التي توجد يف أزمات طويلة واضحة وضوح الشمس 

ولكن يسـهل إخفاؤهـا من خالل التطبيـق العاملي للمصطلح.

وأخـرياً مـن املهـم أن نـدرك أن مفهـوم ›الـدول الهشـة‹ يكمـن يف 

صميم العالقة بني األمن والتنمية.  ورغم عدم وجود أدلة تجريبية، 

غالبـاً مـا تعتـرب ›الـدول الهشـة‹ مـالذا آمنـا لإلرهاب، وهـي تعترب 

بالتـايل عـىل أنهـا تهديد لألمن العاملـي. لذا أصبح توجيـه التعاون 

اإلمنـايئ للـدول التـي تعـرف بأنها ›هشـة‹ جـزءا من خطـط األمن 

الوطنـي والعاملـي مـن أجل ›منـع‹ اإلرهـاب و ›اسـتقرار‹ البلدان 

التـي تعـاين مـن األزمات. وهكـذا، يخفي مفهـوم ›الدول الهشـة‹ 

الخطـوط الفاصلة بني األمن وجـداول أعامل التنمية ويتطلب من 

وكاالت التنميـة أن تنظـر بعنايـة يف األهداف السياسـية األساسـية 

للتعـاون اإلمنايئ.

يف الجوهر، ميلك اسـتخدام مصطلح الهشاشة ميزة تحويل النقاش 

يف االسـتجابة للنزاعـات والكـوارث من عملية خطيـة – أي عملية 

غـري متطـورة إىل عملية متطورة – إىل عملية دورية: فاملشـاركة يف 

األوضـاع الهشـة هـي التزام طويـل األجل قد ينطـوي عىل العديد 

من النكسـات. ليسـت الهشاشـة مرادفـاً لحاالت النـزاع أو ما بعد 

انتهـاء النزاع، ولكنها تسـعى إىل تحديـد الديناميكيات االجتامعية 

والسياسـية واالقتصاديـة للهشاشـة وعدم االسـتقرار السـائدين أو 

املتكرريـن. تعنـي معالجـة الهشاشـة الرتكيـز الرئييس عـىل تدابري 

الوقايـة بغية التخفيـف من آثار الصدمات الداخليـة أو الخارجية 

لتعزيـز املرونـة. قد يكون هناك ميـل إىل اعتبار ›الحالة الطبيعية‹ 

و‹األزمـة‹ عـىل أنهـا أضـداد، تكـون االسـتجابات املناسـبة لهـا إما 

التنميـة صغرية الحجم أو التدخل اإلنسـاين عىل نطاق واسـع. غري 

أن هـذه الرؤيـة املتقطعـة لهـذه الزمـة تخفـي حقيقـة أن الكثري 

مـن النـاس يعيشـون بشـكل دائـم بالقرب مـن حافة األزمـة، وأن 

االنحرافـات الصغـرية عـن القاعـدة قـد تجعلهـم يقعـون من عن 

الحافـة. لـذا يسـتطيع التدخـل املبكر لوقـف انهيار سـبل العيش 

باملبـدأ أن منـع تصاعد أزمـة كاملة.

من منظور عامل العمل، تكمن القضية يف فهم تأثري الهشاشـة عىل 

أسـواق العمـل، والحوكمـة، ولكـن أيضـا يف كيفيـة دعـم تدخالت 

عىل سبيل املثال، متت االستجابة الدولية لكارثة الزلزال يف هايتي 
عام 2010 تحت شعار اإلغاثة يف حاالت الكوارث، وتم تنفيذ 

مجموعة من برامج املساعدات الطارئة. ومع ذلك، اتضح رسيعاً أن 
الزلزال كان ›الدفعة النهائية‹ التي أوصلت املؤسسات الحكومية 
الضعيفة أصال إىل عدم الفعالية اإلجاملية. وبعبارة أخرى، ما بدا 

عىل أنه استجابة منوذجية للكوارث الطبيعية عنى بالفعل مكافحة 
هياكل الحكم املحيل الضعيف. وباملثل، كانت جذور الوباء الصحي 
الذي ظهر بعد وقت قصري من الزلزال الذي وقع متأصلة بعمق يف 

البنية التحتية لعدم كفاية املرافق الصحية يف البالد.
ليبرييا هي قضية أخرى تسلط الضوء عىل تعقيد وتعدد العوامل 
التي تطلق وتحرك الهشاشة. يف اآلونة األخرية، برزت أزمة فريوس 

إيبوال عام 2014 يف منطقة غرب أفريقيا كبعد إضايف عىل هشاشة 
مؤسسات الدولة والهياكل األساسية الحساسة يف البلد؛ وتشكل هذه 
األزمة مثاال منوذجيا حيث فاقم العامل الخارجي الخارج بشكل كبري 
عن سيطرة الحكومة )يف هذه الحالة الوباء الصحي( عدم االستقرار 

والضعف املوجودين أصال.

الهشاشة في هايتي وليبريا
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

منظمـة العمـل الدوليـة لقـدرة األطـراف الفاعلة يف سـوق العمل 

عـىل توفـري الوصول إىل فرص العمل وسـبل العيـش وفرص العمل 

الالئق وتقليل هشاشـة العائـد يف املقابل.

مجموعة السبعة والصفقة الجديدة 
إلشراك الدول الهشة

عـام 2010، تم تشـكيل مجموعة السـبعة ردا عـىل فجوة حددتها 

الـدول املتأثـرة بالنزاعـات يف تحقيق »األهـداف اإلمنائية لأللفية« 

وتقديـم الخدمـات. فبعـد أن اخترب األعضاء النزاعـات أو الكوارث 

بشـكل مبارش، وسـعيا إىل االنتقال إىل املرحلة املقبلة من التنمية، 

اعرتفـوا بـأن الـدول املتأثـرة بالنزاعـات تضطلـع باملوقـع األفضـل 

للتعلـم مـن بعضهـا البعـض واملنـاداة بشـكل جامعي لسياسـات 

التنميـة التـي تتناسـب مع سـياق بلدانهم3.

www.g7plus.org  3

ووفقـا ملجموعـة السـبعة، تعـرف الهشاشـة »كفـرتة مـن الزمـن 

حيث تتطلب التنمية االجتامعية-االقتصادية املسـتدامة لدولة ما 

زيـادة الرتكيـز عـىل بنـاء السـالم التكمييل ونشـاطات بنـاء الدولة 

مثل التسـويات السياسـية الشـاملة، واألمن، والعدالة، والوظائف، 

واإلدارة الجيـدة للمـوارد، واملسـاءلة وتقديم الخدمـات العادلة«. 

ال تشـدد هـذه الفـرتة عـىل نقـاط الضعـف ولكـن بدالً مـن ذلك 

تسـلط الضوء عىل املجاالت الرئيسـية التي تحتاج البلدان املتأثرة 

بالهشاشـة إىل تعزيزهـا. لذا فإن »الصفقـة الجديدة إلرشاك الدول 

الهشة«، التي تم اعتامدها يف املنتدى« الرابع رفيع املستوى بشأن 

فعالية املسـاعدة يف بوسـان عام 2011، تهدف إىل التصدي لبعض 

التحديـات املذكـورة آنفـا. إذ تشـهد الصفقـة الجديـدة تحـوالً يف 

خطاب املسـاعدة العاملية وتهدف إىل التوقف عن اسـتخدام نهج 

الجهـات املانحـة العـام بالتعاون اإلمنايئ من خـالل أخذ التحديات 

الفريدة للدول الهشـة واملتأثرة بالنزاعـات يف االعتبار. وهي تقدم 

األجوبـة حول أسـئلة »مـاذا« )أهداف بنـاء الدولة وبناء السـالم(، 

و«مـن« )وضـع الـدول الهشـة يف الصـدارة( و«كيف« )بنـاء الثقة 

املتبادلة والـرشاكات القوية(.

حقائق وأرقام: الصفقة الجديدة إلرشاك الدول الهشة، 
مجموعة السبعة، 2014

5.1

الوثوق مبجموعة جديدة من االلتزامات لتأمني 
املساعدة وإدارة اإلصالحات بهدف الحصول

عىل نتائج أفضل

الصفقةالجديدة
تخلق التغيير من خالل...

معالجة أهم املسائل بالنسبة إىل 1.5 مليار شخص متأثرين بالنزاعات والهشاشة

استخدام أهداف بناء السالم وبناء الدولة 
(PSGs) كأساس للتنمية نحو األهداف 

اإلمنائية لأللفية وكدليل للعمل يف الدول 
الهشة املتأثرة بالنزاعات

وضع الدول يف الصدارة عىل الطريق الصحيح بعيدا عن الهشاشة 

الرتكيز عىل وسائل جديدة للمشاركة من خالل 
دعم عمليات التحول الشاملة املبنية عىل 

مبادرة الدولة بعيدا عن الهشاشة بناء عىل 
خمس عنارص:

بناء الثقة املتبادلة والعالقات املتينة

الثقة
الرتكيز

سياسات مرشوعة – تشمل التسويات 
السياسية الشاملة وحل النزاعات

األمن – تأسيس وتقوية أمن الناس
العدالة – معالجة الظلم وزيادة وصول الناس 

إىل العدالة
األساسات االقتصادية – توليد الوظائف 

وتحسني سبل العيش
اإليرادات والخدمات – إدارة اإليرادات 

وبناء القدرة من أجل خدمة التسليم العادلة 
والقابلة للمساءلة

تقييم هشاشة أسباب وخصائص الهشاشة، التي 
تدير الدولة، كأساس لرؤية واحدة خطة واحدة

رؤية واحدة خطة واحدة متلكها الدولة وتديرها 
 )PSGs( ملعالجة أهداف بناء السالم وبناء الدولة

ولالنتقال بعيدا عن الهشاشة
الضغط من أجل تطبيق الرؤية الواحدة الخطة 

الواحدة إلدارة العالقات ما بني كافة األطراف من أجل 
)PSGs( تحقيق أهداف بناء السالم وبناء الدولة

استخدام أهداف بناء السالم وبناء الدولة 
)PSGs( من أجل رصد التطور

دعم الحوار السيايس والقيادة من أجل بناء سالم 
وبناء دولة فعالني

الشفافية يف استخدام املوارد املحلية املطورة 
وعىل كل مستوى

الخطر الذي يتم تقييمه وإدارته بشكل 
مشرتك من أجل استثامر أفضل وأمثل يف 

الدول الهشة
استخدام أنظمة الدول والبناء والتسليم من 

خاللها
تقوية قدرات املؤسسات والجهات الفاعلة 

املحلية لبناء دول مساملة
املساعدة يف الوقت املالئم والقابلة للتنبؤ من 

خالل آليات أسهل وأرسع وأفضل تصميام.

الرت أهداف

 بناء السالم وبناء  

الدولة كيز

http://www.g7plus.org
https://www.pbsbdialogue.org/media/filer_public/07/69/07692de0-3557-494e-918e-18df00e9ef73/the_new_deal.pdf
https://www.pbsbdialogue.org/media/filer_public/07/69/07692de0-3557-494e-918e-18df00e9ef73/the_new_deal.pdf
https://www.pbsbdialogue.org/media/filer_public/07/69/07692de0-3557-494e-918e-18df00e9ef73/the_new_deal.pdf
https://www.pbsbdialogue.org/media/filer_public/07/69/07692de0-3557-494e-918e-18df00e9ef73/the_new_deal.pdf
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بالنسـبة إىل مجموعة السـبعة، ينبغي أن تكون برمجة التدخالت 

يف إعـدادات الهشاشـة والنزاعـات والكـوارث مبنيـة عـىل أهداف 

بنـاء السـالم وبنـاء الدولـة )PSG(. ولهـذا األمر أهميـة خاصة مبا 

أنـه يعنـي أن الرتكيـز عـىل التوظيـف والعمـل الالئـق ميكـن أن 

يسـاعد يف الخـروج من دورات الهشاشـة4. وينعكـس هذا التفكري 

عـىل صفقة أهداف بناء السـالم وبنـاء الدولـة )PSGs( الجديدة، 

التـي تشـدد عـىل أهميـة »وضع األسـس االقتصاديـة لتوليد فرص 

العمـل، وتحسـني سـبل العيـش« كجـزء مـن جـدول أعـامل بنـاء 

السـالم وبنـاء الدولة األوسـع نطاقا.

إعدادات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع  2.1

ضيـني  ملا ا يـن  لعقد ا يف 

األهليـة  النزاعـات  زادت 

واالضطرابـات االجتامعيـة 

العنيفـة. ومل تعـد أغلبيـة 

النزاعـات تجـري بني الدول 

ولذلـك،  داخلهـا.  ولكـن 

النزاعـات  تعريـف  ميكـن 

كنـزاع مطـول بـني طرفـني 

أو أكـر، مبـا يف ذلـك النزاع 

)القتـال  الـدويل  املسـلح 

مـا بـني دولتـني أو أكـر(، 

والنزاع املسـلح غـري الدويل 

الحكوميـة  القـوات  )بـني 

واملجموعات املسـلحة غري 

بـني هـذه  أو  الحكوميـة، 

املجموعات املسـلحة يف ما 

بينهـا(، فضـال عـن حـاالت 

أخـرى مـن العنـف الـذي 

يزعزع استقرار املجتمعات 

واالقتصـادات.

م  ستسـال ال ا يشـكل  و

الرسمي، أو وقف األعامل 

أو محادثـات  العدائيـة، 

السـالم املتفـاوض عليـه 

حول استجابة برامج التوظيف والعمل الالئق لألزمات، راجعوا املعهد   4
العايل للدراسات الدولية، أزمة منظمة العمل الدولية وفيدي، ل.  )نسخة( 

التوظيف يف االستجابة لألزمات. تقرير تحلييل ملرشوع بحث ›تعزيز 
التوظيف يف االستجابة لألزمة.‹ جنيف 2005. ملنظور طويل األجل، راجعوا 

املبادئ التوجيهية التشغيلية للتنمية االقتصادية املحلية ملنظمة العمل 
الدولية يف حاالت ما بعد األزمة، جنيف 1997

ومـا يـيل ذلـك مـن اتفـاق سـالم عالمـة عـىل إمكانيـة إنهاء 

النـزاع.

يف مثـل هـذه الحـاالت قـد يكـون هنـاك اتفـاق سـالم، لكن 

يسـتمر القتـال عنـد مسـتوى منخفض أو متقطـع،  وكثريا ما 

يعـود بعـد فرتة قصرية. وبالتايل يشـكل إرث النـزاع  العنيف 

وعـدم القـدرة عىل امتصاص الصدمـات الداخلية والخارجية 

يف كثـري مـن األحيان تحديا للتنميـة االقتصادية  واالجتامعية 

املسـتدامة، ويخلق ›حالة هشاشـة‹ مؤقتة.

وينطبـق مفهـوم الهشاشـة عـىل مجموعـة مـن الحـاالت 

عـىل املسـتويني الوطنـي واملحـيل. حيـث تنتقـل الـدول إىل 

داخـل طيـف الهشاشـة أو خارجه أو عربه – يـرتاوح الطيف 

بـني البلـدان التـي هـي يف طـور التعايف بعـد النـزاع وإعادة 

بنـاء مؤسسـاتها السياسـية واالقتصاديـة، إىل الـدول التـي 

تبـدو فيهـا مسـتويات فعاليـة الدوليـة والتنميـة االقتصادية 

املنخفضـة مسـتدامة، باإلضافـة إىل الـدول التـي يعيـق فيها 

النزاع االسـتباقي بناء الدولـة والتنمية االقتصادية. يف حاالت 

أخـرى، قد تحصـل النزاعات واالضطرابات يف مناطق معزولة 

ميكنهـا عبـور الحدود.

كـام قـد تتميـز إعدادات الهشـة بزيـادة مسـتويات العنف. 

وبالتـايل، فإنه من األهمية مبكان تعزيز املؤسسـات الرشعية 

والحوكمـة من أجل تزويد املواطنـني باألمن والعدالة وفرص 

العمـل كام جـاء يف تقرير التنميـة العاملي لعام 2011.

تقرير التنمية العاملي: النزاع واألمن والتنمية، البنك 
الدويل، 2011

6.1

يحدث النزاع املسلح 
الدويل عندما تلجأ إحدى الدول 

أو أكر إىل القوة املسلحة ضد 
دولة أخرى، بغض النظر عن 

األسباب أو شدة هذه املواجهة. 
قد تكون القواعد ذات الصلة 

من القانون الدويل اإلنساين 
مطبقة حتى يف غياب األعامل 
العدائية املفتوحة. عالوة عىل 

ذلك، ليس هناك من حاجة إىل 
إعالن رسمي للحرب أو االعرتاف 

بالوضع. 

اتفاقيات جنيف لعام 1949

النزاع املسلح غري 
الدويل، أو، الستخدام مصطلح 

عفا عليه الزمن، ›الحرب 
األهلية‹ هو النزاعات املسلحة 

التي تشارك فيها مجموعة 
واحدة أو أكر من املجموعات 

املسلحة غري التابعة للدولة.

اتفاقيات جنيف لعام 1949

http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
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خصائص النزاع وبيئات ما بعد النزاع
نظرا إىل أن احتامل حصول النزاعات املسلحة أكرب يف البلدان 

األقـل منـوا )LDCs(، تقـدم حاالت مـا بعد النـزاع تحديات 

فريـدة من نوعهـا تتميز بالتايل:

مؤسسات ضعيفة، خدمات اجتامعية واقتصادات معطلة، اقتصادات 	 

ضعيفة أو معطلة، واستنزاف كبري للقدرات عىل كافة املستويات. 

باملقارنة مع إعدادات ما بعد الكارثة، سوف تكون هناك حاجة 

أكرب لدعم السياسات وتنمية املؤسسات وقدرات التصدي

عدم االستقرار عىل املستوى االقتصاد الكيل واالقتصاد الجزيئ، 	 

مثل عدم اسـتقرار السياسات، وارتفاع معدل التضخم، الخ

تدمـري األصـول املنتجة وغـري املنتجة األمر الـذي يجعل الناس 	 

يفـرون مـن مناطقهـم، ما يسـاهم يف عـدم االسـتقرار وزيادة 

مسـتوى الهشاشة

نـدرة الرأسـامل البـرشي، ونقص املهـارات، وغيـاب الخدمات 	 

الـذي طال أمـده، وعـدم إمكانيـة الوصول 

اسـتمرار انعـدام األمـن، وغيـاب القانـون، وانتهـاكات حقوق 	 

اإلنسان

تدمـري الرأسـامل املـادي مثـل الطرقـات واألسـواق والكهرباء، 	 

وأنظمـة االتصـاالت، الخ

تدمـري الرأسـامل االجتامعـي: العالقـات والهيـاكل املجتمعيـة 	 

غالبـا مـا تدمـر، إىل جانب فقدان الثقة يف املؤسسـات املحلية 

والسـلطات الرسـمية، وبالتـايل هنـاك حاجـة ماسـة للحـوار 

االجتامعـي مـن أجـل إعـادة بنـاء الثقـة يف املؤسسـات ودعم   

التامسـك االجتامعـي واملسـاهمة بالتـايل يف منـع وقـوع النزاع

نظـرا لنطـاق الدمـار والخـراب الواسـع عـىل األصـول البرشية 	 

والجسـدية واالجتامعيـة والطبيعيـة )املذكـورة أعـاله(، تكون 

رسعـة االنتعـاش أبطـأ عـادة مـن فرتات مـا بعـد النزع.

كـام قد يشـكل وجـود اقتصـاد حـرب ومنافع محققـة كوابح 	 

محتملـة تحديـدا يف القطاعـات التفاعليـة والتعديـن وصيـد 

األسـامك والتشـجري والحيـاة الربية.

الكوارث  3.1

قد تنشأ الكوارث من املخاطر الطبيعية )الجيولوجية والبيولوجية 

واملائيـة والجويـة( أو قد نجم عن العمليات ذات الصلة باإلنسـان 

)تغـري املنـاخ والتدهور البيئـي واملخاطر التكنولوجيـة(. وغالبا ما 

توصـف بأنهـا نتيجة ملزيـج من التعرض لخطـر، وظروف الضعف 

التـي تكـون موجـودة، والقـدرة أو التدابـري غري الكافيـة للحد من 

العواقب السـلبية املحتملة أو مواجهتها.

عندما يتعرض السكان املهمشني ألحداث خطرة متكررة أو دورية 

مثل الجفاف، غالبا ما تكون حاالت الطوارئ اإلنسانية نتيجة لذلك، 

ليس فقط نتيجة الحدث األخري، ولكن نتيجة اآلثار الرتاكمية لعدد من 

األحداث السابقة. ويشار إىل هذه الحاالت عىل أنها حاالت الطوارئ 

بطيئة الظهور، التي تعرف عىل أنها تلك التي تربز نتيجة ألكر من 

حدث واحد فريد ولكن تظهر تدريجيا مع مرور الوقت، يف كثري من 

األحيان عىل أساس التقاء أحداث مختلفة. عندما تفشل سبل العيش 

باستعادة املرونة الكاملة بعد 

الظهور، مثل  حدث بطيء 

والجفاف،  املناخ  تغري  آثار 

تدهور األرض أو املياه، فإن 

أي حدث الحق، حتى لو كان 

أقل حدة، قد يدفعها برسعة 

أكرب إىل حالة حاجة إنسانية 

استعادة  تتم  مل  إذا  حادة. 

سبل العيش أو تعزيزها بني 

األحداث من خالل أنشطة 

اإلنعاش والتنمية، قد تؤدي 

مخاطر أصغر وأصغر إىل دفع 

األرس عن الحافة، مام يؤدي 

إىل حلقة مفرغة.

الكارثة هي واقعة، 
طبيعية أو من صنع اإلنسان، 

تسبب دمارا واسع النطاق 
وضيقا، أي كارثة.

يف السياق االجتامعي، الكارثة 
هي اضطراب خطر يف سري 

العمل يف املجموعة أو املجتمع 
مام يسبب خسائر برشية أو 
مادية أو اقتصادية او بيئية 

عىل نطاق واسع، تتجاوز قدرة 
املجموعة أو املجتمع املترضرين 

عىل مواجهتها من خالل 
استخدام مواردها الخاصة. 

UNISDR 2009
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يف كثري مـن األحيان تكون 

بـني  الفاصلـة  الخطـوط 

أنواع الطوارئ غري واضحة. 

يتـم  املثـال،  عـىل سـبيل 

تصنيـف الفيضانات عادة 

عـىل أنها رسيعـة الظهور. 

ومـع ذلـك، قـد يسـتغرق 

وصـول األمطـار الغزيـرة 

التـي تهطـل عـىل املنبـع 

والفيضانـات  األنهـار  إىل 

عىل املجتمعات يف املصب 

شـهرا كامـال. ومـع ذلـك، 

متييزنـا  يف  السـبب  فـإن 

مـا بـني األحـداث بطيئـة 

الظهـور ورسيعـة الظهـور 

ميكـن  ورصيـح:  واضـح 

حـاالت  مـن  التخفيـف 

الطوارئ املكتشفة بواسطة 

االسـتجابة املبكـرة.

وتهـدف اسـرتاتيجيات التخفيف الحد مـن أو التقليل من حجم 

تغري املناخ عىل املدى الطويل، يف املقام األول عن طريق خفض 

أو منـع انبعـاث الغـازات املسـببة لالحتبـاس الحـراري. يعكـس 

 COP( اتفـاق باريـس يف املؤمتـر الواحـد والعرشيـن لألطـراف

21( اعرتافـا مهام بالروابط املشـرتكة بني إجراءات التصدي لتغري 

املنـاخ مـن جهـة، والتوظيـف، واالندمـاج االجتامعـي مـن جهة 

أخـرى. بـل هـو أيضا دعـوة إىل الجهـات الفاعلة يف عـامل العمل 

للقيـام بدورها.

يركـز إطـار سـينداي للحـد من مخاطـر الكـوارث، الـذي اعتمد 

يف مؤمتـر األمـم املتحـدة العاملـي الثالـث للحـد مـن مخاطـر 

الكـوارث عـام 2015 يف سـنداي، اليابان، عـىل الوقاية. إنه اتفاق 

طوعـي غـري ملـزم ملدة 15 سـنة، يقر بـأن الدولـة تضطلع بدور 

أسـايس للحـد مـن مخاطـر الكـوارث ولكـن ينبغي تقاسـم هذه 

املسـؤولية مـع الجهـات املعنيـة األخـرى مبـا يف ذلـك الحكومـة 

املحليـة، والقطـاع الخـاص، وغريهـا. مـن خـالل أهـداف قابلـة 

للتحقيـق، يهـدف اإلطـار إىل تحقيـق »خفـض كبـري يف مخاطـر 

الكـوارث والخسـائر يف األرواح وسـبل العيـش والصحة واألصول 

االقتصاديـة واملاديـة واالجتامعيـة والثقافية والبيئية لألشـخاص 

والـرشكات واملجتمعـات والدول«.

COP 21 اتفاق باريس 2015 7.1

FACTSHEET: Sendai Framework Chart
UNISDR, 2015

8.1

خصائص بيئات ما بعد الكارثة
تكون الحاجة إىل دعم السياسات والتنمية املؤسسية وقدرات 	 

التصـدي يف ظـروف مـا بعد الكـوارث أقل وضوحـا من أوضاع 

ما بعد انتهـاء النزاع.

تكـون القـدرات البرشيـة والعاملـة املاهـرة عـادة متاحة أكر 	 

داخـل البلـد مـام كانـت عليه يف أوضـاع ما بعد انتهـاء النزاع. 

يف حـني أنـه قـد تم محـو أصولهـم، إال أن الناجـني ال يفقدون 

مهاراتهـم، يف حـني أنـه يف حـاالت النـزاع التي طـال أمدها قد 

تكـون غـري متوفـرة املهـارات متامـا ألنـه ال يوجـد تدريب وال 

رشكات لسـنوات أو عقود.

قـد يزيد التامسـك االجتامعي يف أعقاب وقـوع كارثة. إذ غالبا 	 

مـا تسـاعد منظامت املجتمع والهيـاكل االجتامعية الناس عىل 

التكيـف مع تبعات الكارثـة والتعايف منها.

غالبـا مـا تحـدث الكـوارث دوريـا يف نفـس الدول. لـذا يجب 	 

وميكـن بنـاء الخـربات من الكـوارث السـابقة وتدابـري التأهب 

للكـوارث يف عمليـات التعـايف مـن الكوارث.

غالبـا مـا تكـون الكـوارث فرصة لوضـع تدابـري التخطيط قبل 	 

وقـوع الكارثـة، رغم أن االسـتجابة للكـوارث الطبيعية ال تزال 

محصورة مبسـاعدات اإلغاثـة اإلنسـانية وإدارة الطوارئ.

مـن املتوقـع أن يكون االنتعاش أرسع يف أعقاب كارثة طبيعية 	 

مفاجئـة مـام هو عليه يف حاالت مـا بعد النزاع.

لقـد أدت املسـاعدة الدوليـة يف بعـض األحيـان إىل تضخـم 	 

واختـالالت يف األسـواق مدفوعـة مـن العـرض ومدفوعـة مـن 

الطلـب، عـىل سـبيل املثـال تضخـم األجـور مـن خـالل أموال 

نقديـة غـري مدروسـة لربامـج العمـل أو العامليـني يف املجـال 

اإلنسـاين الـذي حصلـوا عـىل أجـور أعـىل.

خطر كارثة. الخسائر 
املحتملة الناجمة عن الكوارث 

يف األرواح، والحالة الصحية، 
وسبل العيش واألصول 

والخدمات، والتي ميكن أن 
تحدث يف مجتمع معني أو 

مجموعة ما خالل فرتة زمنية 
محددة يف املستقبل. 

UNISDR

الحد من مخاطر الكوارث 
(DRR) مفهوم ومامرسة الحد 
من مخاطر الكوارث من خالل 
جهود منهجية لتحليل وإدارة 

العوامل املسببة للكوارث، مبا يف 
ذلك من خالل خفض التعرض 

للمخاطر، وهشاشة الناس 
واملمتلكات بشكل أقل، واإلدارة 

الحكيمة لألرايض والبيئة، وتحسني 
االستعداد لألحدث السلبية.  

UNISDR 2009

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://www.unisdr.org/files/44983_sendaiframeworksimplifiedchart.pdf
http://www.unisdr.org/files/44983_sendaiframeworksimplifiedchart.pdf
http://www.unisdr.org/files/44983_sendaiframeworksimplifiedchart.pdf
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المرونة  4.1

ميكــن وصفهــا املرونــة بأنهــا قــدرة األرس واملجتمعــات املحليــة 

ــدات  ــات والضغــوط والتهدي ــار الصدم ــع آث والنظــم عــىل توق

)مثــل الكــوارث الطبيعية، واألوبئة، وعدم االســتقرار االجتامعي-

االقتصــادي أو النــزاع( وتحملهــا والتكيــف معهــا والتعــايف منهــا 

بالطــرق التــي تدعــم التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والحــد 

مــن الضعــف. وبالتــايل فــإن املرونــة هــي هــدف وليســت نهجــا 

أو نشــاطا يف حــد ذاتهــا.

يحمـل مفهـوم املرونـة أهميـة خاصـة باعتبارهـا محـورا للربمجة 

اإلنسـانية واإلمنائيـة يف السـياقات املتكـررة واملعقـدة والصدمات 

الديناميكيـة. إذ يتـم بنـاء املرونة قبـل األزمـات وأثناءها وبعدها، 

وتركـز عـىل القـدرة عـىل التغلـب عـىل األزمات بـدال مـن منعها. 

وتحتـاج هـذه القـدرات إىل تطويـر عـىل املسـتوى الوطنـي قـدر 

اإلمـكان، حتـى ال تضطـر إىل الـدول االعتـامد عـىل املسـاعدات 

الخارجيـة ملواجهـة األزمات.

وينطوي تعزيز الصمود عىل التخطيط عىل املدى الطويل، وتضمني 

ثقافـة التبـادل والتعلـم واالختبـار، واتخاذ نهج أكـر تكامال إلدارة 

املخاطـر، ومراجعة أضعف أجزاء النظام بأكمله.

يسـتخدم مفهـوم املرونـة يف مجموعـة متنوعـة مـن الطـرق. عىل 

سـبيل املثـال، يوفـر الجـدول التـايل بعـض التوجيـه يف مـا يتعلـق 

بكيفيـة قيـاس املرونـة باسـتخدام أربعـة مناطـق لقيـاس قدرات 

التكيف بهدف تحديد قدرة 

املجتمعات املحلية )انظروا 

الجـدول أدناه(5.

يتطلب اعتامد نهج الصمود 

إرشاك  لعمـل  ا عـامل  يف 

ممثلني مـن القطاعني العام 

والخـاص، السـيام أصحـاب 

العمـل ومنظـامت العـامل 

والحكومـات واملجتمعـات 

والتعاونيـات  والـرشكات 

وممثيل التنمية االقتصادية 

املحليـة. وتعتـرب التغطيـة الوافيـة الواسـعة مـن حاميـة6 العاملـة 

والحاميـة االجتامعيـة، وخلق فـرص عمل نوعية ومصـادر الدخل 

لتأمني سـبل العيش، واحرتام الحقوق األساسـية يف العمل مفاتيحا 

ىنوريس وآخرون. مرونة املجتمع كمثال مجازي، نظرية، مجموعة من   5
القدرات، واسرتاتيجية االستعداد للكوارث، املجلة األمريكية لعلم النفس 

املجتمعي )2008(: ص. 135

تقرير الحامية االجتامعية العاملي 15/2014: يغطي مفهوم الحامية   6
االجتامعية الذي تنتهجه منظمة العمل الدولية كافة التدابري لتقديم 

االستحقاقات، سواء بشكل نقدي أو عيني، لتأمني الحامية، يف جملة أمور، 
من )أ( قلة الدخل املتعلقة بالعمل )أو عدم كفاية الدخل( بسبب املرض 

أو العجز أو األمومة، إصابات العمل والبطالة والشيخوخة، أو وفاة أحد 
أفراد األرسة؛ )ب( عدم الوصول )بأسعار معقولة( إىل الرعاية الصحية؛ )ج( 

دعم غري كاف من األرسة، والسيام لألطفال املعالني، )د( الفقر واالستبعاد 
االجتامعي بشكل عام.

املرونة. قدرة نظام 
عىل  خفض آثار حدث خطر أو 

منعها أو توقعها أو استيعابها 
والتكيف معها أو التعايف منها 

بالوقت املناسب وبطريقة 
فعالة، مبا يف ذلك من خالل 

ضامن الحفاظ عىل البنى 
والوظائف األساسية وتأهيلها 

وتحسينها.

 DRR خطة األمم املتحدة للعمل عىل
من أجل املرونة 2013
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الفصل 1 | املفاهيم واآلثار املرتتبة عىل حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث

رئيسـية لتوفري املرونـة االجتامعية 

واالقتصاديـة يف مواجهـة مخاطـر 

متعـددة، وال ميكـن ضامنها إال من 

خـالل االسـتعداد العـايل، والقـدرة 

عـىل االسـتجابة والتعايف.

يف 2014، أنفـق العـامل 24،5 مليـار 

دوالر عىل التدخالت اإلنسانية7. ويف 

العـام عينه، تم إنفاق 0.4 يف املائة 

فقـط مـن مسـاعدات التنميـة ملـا 

وراء البحار عىل الوقاية واالستعداد 

بحسـب ما ذكره األمني العام لألمم 

املتحـدة8. غري أن االسـتثامر يف بناء 

والوقايـة  التكيـف  عـىل  القـدرة 

يقلـل من التأثري السـلبي للنزاعات 

والكوارث البطيئة أو املفاجاة، والتي 

تحـدث الـرضر األكرب يف ما يسـمى 

حـاالت الهشاشـة. يف الواقـع، كان 

مجموع الخسـائر االقتصادية التي 

تعـزى إىل تأثري الكـوارث الطبيعية 

بـني عامـي 2005 و2015 أكـر من 1.3 تريليـون دوالر.  فرغم انه 

من املسـتحيل وقف خطر مثل إعصار أو زلزال، من املمكن منعه 

تقرير املساعدة اإلنسانية العاملي 2015:  7 
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/

.uploads/2015/06/GHA-Report-2015_-Interactive_Online.pdf

جاي كيليت واتش سويني: تقرير مركب: تحليل آليات التمويل وتدفقات   8
جمع التربعات لتحسني االستعداد للحاالت الطارئة، مبادرات تطوير )2011(.

أو تخفيـض عمـق أو حجـم تأثـريه السـلبي عـىل بلـد أو مجتمع، 

قبل أن يصبح كارثة. يسـاعد التخطيط للمسـتقبل ووضع العنارص 

الرئيسـية لالسـتجابة مقدمـا الجميـع عىل فهم ما يجـب القيام به 

ومـن يفعـل ماذا، وهذا يسـاعد عـىل إنقاذ األرواح وسـبل العيش 

عند حصـول أزمة.

االسـتعداد هو عملية مسـتمرة لتنفيذ التدابري التي متكن املعنيني 

مـن أن يكونـوا مسـتعدين وقادريـن عـىل االسـتجابة، ومـن ثـم 

بشـكل دوري تكرار، تحديث أو اختبار هذه التدابري من أجل سـد 

الثغـرات، وبنـاء القدرات، وتعزيز عالقات العمـل وتوضيح األدوار 

واملسـؤوليات. مـن هذا املنطق، يعترب االسـتعداد حجـر الزاوية يف 

القـدرة عـىل التكيـف. يف حـني أن تحليـل املخاطـر واملراقبـة هام 

حجر الزاوية لالستعداد ألن العملية تولد املعلومات حول املخاطر 

التي يحتمل أن تحدث )تحليل املخاطر( ثم ›تدق ناقوس الخطر‹ 

)الرصـد( لتمكـني الجهـات الفاعلـة الوطنية والدولية مـن التحرك 

برسعة بحسـب معلومات اإلنـذار املبكر.

دليل: مصطلحات UNISDR للحد من مخاطر 
الكوارث، األمم املتحدة 2009

 8.1
bis

الهشاشة على  بالترابط: من  االعتراف 
الصمود

قـد يكـون مـن السـهل قياس توجيـه الجهـود والتمويـل من أجل 

االستجابة املكلفة قصرية املدى غالبا لألزمات، والتدخالت يف مرحلة 

مـا بعـد النزاع وتحقيـق نتائج أكر إلحاحا، ولكـن هذا قد ينتقص 

أيضـا عـن غري قصد مـن الجهـود العاملية للحفاظ عىل السـالم. إذ 

ال ميكـن تحقيـق نهـج يركز عـىل اإلنسـان وااللتزام بعـدم ترك أي 

املؤرشات املحتملة للمرونة        

2. املعلومات والتواصل1. النمو االقتصادي

وضوح املخاطر والتعرض لألخطار	 
مستوى تنوع املوارد االقتصادية	 
اإلنصاف يف توزيع املوارد	 

الروايات	 
وسائل اإلعالم املسؤولة	 
املهارات والبنية التحتية	 
مصادر موثوقة للمعلومات	 

4. املهارات املجتمعية3. الرأساملية االجتامعية

تلقي الدعم االجتامعي	 
التصور )املتوقع( للدعم االجتامعي	 
التعلق االجتامعي )العالقات غري الرسمية( 	 
الروابط التنظيمية والتعاون	 
مشاركة املواطن والقيادة واألدوار )العالقات الرسمية(	 
اإلحساس باالنتامء للمجتمع	 
التعلق باملكان	 

العمل املجتمعي 	 
التفكري النقدي ومهارات حل املشاكل 	 
املرونة واإلبداع	 
الفعالية والتمكني الجامعيني 	 
الرشاكة السيايس	 

سبل العيش. تتكون 
سبل العيش من 

القدرات واألصول )املخازن، 
واملوارد، واملطالبات والوصول( 
واألنشطة املطلوبة للتمكن من 

العيش. 

منظمة العمل الدولية املرادفات

االستعداد. املعارف 
والقدرات التي وضعتها 
الحكومات، ومنظامت 

االستجابة املهنية واالنتعاش 
واملجتمعات واألفراد بهدف 

توقع األحداث أو حاالت الخطر 
املحتملة أو الوشيكة أو الحالية 

واالستجابة لها والتعايف من 
اثرها عىل نحو فعال.

UNISDR 2009

http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2015/06/GHA-Report-2015_-Interactive_Online.pdf
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2015/06/GHA-Report-2015_-Interactive_Online.pdf
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf
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أحـد مـن خـالل رد فعل مسـّكن للصدمـات عندما تشـري الدالئل 

إىل أنه كان باإلمكان تفاديها وتجنب املعاناة اإلنسـانية والخسـائر 

االقتصاديـة.  لذلـك، فـإن معالجـة األسـباب الجذريـة للنزاعـات 

والكوارث وتعزيز صمود الناس من اجل مقاومة وتكيّف، وانتعاش 

وتحويـل أفضل عنـد مواجهة الصدمات املعقـدة والضغوط تعني 

اعتـامد الرتكيـز عىل األوضاع الهشـة. يف حني تشـكل األزمات جزءا 

ال يتجـزأ مـن عمليـات التنميـة، قد خفـض تأثريها املدمـر إىل حد 

كبـري إذا تـم إطـالق عالمـات اإلنـذارات املبكـرة التـب تـؤدي إىل 

اتخـاذ اإلجراءات املبكـرة والوقائية.

يتطلـب الرتكيـز عـىل الوقاية زيـادة الرتكيز، والعمـل كنظام واحد 

لألمـم املتحـدة، عـىل الحـد مـن وإدارة مخاطر الكـوارث وحاالت 

الطـوارئ املعقدة، والنزاعـات العنيفة، وحاالت الطـوارئ الصحية 

وكافـة أنـواع الصدمات، مبا يف ذلك التهجـري القرسي. وقد برز بناء 

املقاومـة لكافة أنواع الصدمات والضغوط، والتعايف بشـكل أفضل 

وأرسع، كمنطقـة عمـل مشـرتك رئيسـية لجـدول أعـامل التنميـة 

العامليـة )راجعـوا الفصـل 3 آليات التنسـيق العاملية القامئة(

اآلثار املرتتبة عىل الهشاشة والنزاعات والكوارث
ما أهمية التوظيف والعمل الالئق؟  5.1

يف جمعيتها العمومية رقم 70 يوم 15 سبتمرب عام 2015، أطلقت 

األمم املتحدة رسـميا جدول أعامل 2030 للتنمية املستدامة الذي 

حلـت محل األهداف اإلمنائية لأللفية. تشـكل البلدان التي تواجه 

أوضاعا هشـة عىل نحو متزايد البؤر املتبقية من الفقر املدقع. يف 

حني أن األهداف اإلمنائية لأللفية أنفسها مل تأخذ الطبيعة املحددة 

للهشاشـة يف االعتبـار بشـكل فعـال، يلـزم جدول األعـامل الجديد 

مجتمـع التنميـة الـدويل مـن خـالل ضـامن أن تقـوم كافـة الدول 

بتحقيـق 17 هدفـا، يف روح »عـدم تـرك أحد«. إن جـدول األعامل 

الجديـد أوسـع نطاقا باملقارنة مع األهـداف اإلمنائية لأللفية. وهو 

يتجـاوز التنميـة االقتصاديـة واالجتامعيـة لدمج مجـاالت جديدة 

لالستدامة البيئية وبناء مجتمعات سلمية ومؤسسات قادرة. وهو 

يطمح إىل القضاء عىل الفقر وتحقيق املساواة يف كافة املجتمعات 

خالل خمسـة عرش عاما. تجدون أدناه أهداف التنمية املسـتدامة 

األكر صلة للمشـاركة يف اإلعدادات الهشـة: 

أهداف التنمية املستدامة األكرث مالءمة لتعزيز التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث

4.1 الحق باملوارد االقتصادية وإمكانية الوصول 
إىل الخدمات األساسية

5.1 بناء القدرات

2.10 تعزيز االندماج االجتامعي واالقتصادي 
والسيايس 

3.د  تعزيز قدرة كافة الدول يف ما يتعلق 
باملخاطر الصحية

5.11  تعزيز قدرات التكيف واملرونة

1.5 وضع حد لكافة أشكال التمييز
5.2 وإنهاء كافة أشكال العنف 

5.أ إجراء اإلصالحات إلعطاء املرأة حقوقاً 

1.13 مكافحة آثار تغري املناخ، األهداف )تعزيز 
املرونة والقدرة عىل التكيف

3.13 تحسني القدرة البرشية واملؤسسية عىل تخفيف 
التغيري املناخي، التكيّف

2.8 إىل 10.8 )اإلنتاجية االقتصادية، خلق 
فرص العمل الالئق، السياسات املوجهة نحو 

التنمية،كفاءة املوارد العاملية، عاملة الشباب، 
عاملة األطفال، حقوق العمل، الصحة والسالمة 

املهنية، املؤسسات املالية املحلية(

6.16 املجتمعات السلمية: مؤسسات فعالة وخاضعة 
للمساءلة والشفافية

7.16 ضامن صنع القرار املستجيب، والشامل 
والتشاريك واملمثل عىل كافة املستويات

11.16 تعزيز املؤسسات الوطنية ذات الصلة
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نص تقرير »التنمية البرشية« لعام 2015 عىل أن »الصالت بني النزاعات 

والعمل تعزز بعضها البعض. إذ قد يساعد العمل يف بناء السالم، وظروف 

العمل السيئة مع البطالة، عندما تتداخل مع أي سخط اجتامعي آخر، 

ميكن أن تزعزع االستقرار. ›ويخلص التقرير إىل أن »خطة العمل الالئق 

وإطار التنمية البرشية يعززان بعضهام البعض«.

تقرير التنمية البرشية: العمل عىل التنمية البرشية، 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2015

9.1

يف حني قد تعيق األزمة جهود التنمية يف مجتمع ما، ميكنها أيضا أن 

تقدم »فرصة« للتحسينات االجتامعية واالقتصادية والسياسية؛ إذ 

تكون املجتمعات يف بيئة ما بعد األزمة يف كثري من األحيان أكر تقبال 

للتغيري. وتستطيع الحكومات ووكاالت املساعدة االستفادة من هذا 

الوضع لتصميم برامج تهدف إىل الحد من رسعة التأثر، وتعزيز آليات 

التصدي، وتعزيز الحكم الرشيد وتحسني البنية التحتية وهلم جرا.

وتحـدد سياسـة األمـم املتحـدة لخلـق فـرص العمـل يف مرحلة ما 

بعد النزاع، وتوليد الدخل وإعادة اإلدماج لعام 2009 إطار سياسة 

مشـرتك لالرتقـاء مبسـتوى جهود إنشـاء الوظائف وإعـادة اإلدماج 

وتنسـيقها التي تقوم بها األمم املتحدة واملؤسسـات املالية الدولية 

واملجتمع الدويل األوسـع نطاقا. وتقرتح السياسـة مجموعة شاملة 

مـن مبادرات السياسـات العامة واملبادئ التوجيهيـة والتوجيهات 

التنظيمية لدعم التدخالت يف كل من املنبع واملصب عىل الصعيد 

القطـري يف إعـدادات مـا بعـد النـزاع. كـام يـوىل اهتـامم خـاص 

الحتياجـات وقدرات املجموعات املتأثرة بالنزاع، مع الرتكيز بصفة 

خاصـة عـىل النسـاء والشـباب العاطلـني عـن العمـل )العديد من 

هـذه التدخالت موصوفـة يف املقطعني 3.5 و4.5(.

وتنـص مذكـرة تنفيذيـة مصاحبـة )أداة x.1 املدرجـة أدنـاه( عىل 

التنفيـذ والرتتيبـات املؤسسـية يف مـا بـني مختلـف هيئـات األمـم 

املتحـدة يف هـذا املجـال )راجعـوا أيضـا 2.5(.

الشكل 1:    الربنامج عىل ثالثة مسارات متزامنة )منحنيات قياس كثافة الربامج(

 إيجاد فرص عمل مستدامة 
وتوفري فرص العمل الالئق

 أمن الدخل 
»االحتياجات االجتامعية األساية

ت 
ضا

ق سالم قبل مفاو
اتفا

ج 
ط الربام

سالم تخطي
ال

التجريبية

عملية بناء السالم

استقرار اإليرادات الطارئة توليد التكافؤمسار التثبيت: 

االنتعاش االقتصادي املحيل لفرص مسار إعادة اإلدماج املحيل:
العمل وإعادة اإلدماج

إيجاد فرص عمل مستدامة وتوفري مسار االنتقال: 
فرص العمل الالئق

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

»تحتاج إعادة بناء مجتمع محطم إىل أكرث بكثري من الطوب 
والقذائف. يف كثري من األحيان، يكمن التحدي األعمق يف استعادة 

الناس لشعور الفرصة والكرامة واألمل. وتشكل فرص العمل 
وتوليد الدخل عنارص أساسية للحل بعد انتهاء النزاع. وبالنسبة 
للمجتمعات واألفراد، ميكن أن يوفر خلق فرص العمل والدخل 

املنتظم وسيلة للبقاء واالنتعاش. بل هي أيضا مفاتيح للوصول إىل 
الشباب وإعادة إدماج املقاتلني السابقني والعائدين. باختصار، توليد 

فرص العمل أمر حاسم لبناء السالم ».

سياسة األمم املتحدة ملرحلة ما بعد النزاع، خلق فرص العمل وتوليد الدخل 
وإعادة اإلدماج

سياسة األمم املتحدة لخلق فرص العمل بعد انتهاء 
النزاع وتوليد الدخل وإعادة اإلدماج، 2009

10.1

مالحظات األمم املتحدة التوجيهية التشغيلية يف كامل 
النظام من أجل خلق فرص العمل يف مرحلة ما بعد 

النزاع وتوليد الدخل وإعادة اإلدماج، 2009

11.1

يعني استهداف تحقيق السالم والصمود أن فرص وتدخالت العمل 

الالئق تحتاج أيضا إىل اسـتهداف بعض أسـوأ الحاالت اإلنسانية يف 

العامل. إذ ال يكون بعض هذه املشاكل عابرا ولكن حاالت الطوارئ 

طـال أمدهـا )عىل سـبيل املثـال، مسـتويات عاليـة باسـتمرار من 

سـوء التغذية يف منطقة السـاحل(، التي ال تزال موجودة حتى يف 

حالـة عـدم وجود صدمات مثل الجفاف. كام أشـار األمني العام يف 

تقريره للقمة اإلنسانية العاملية: »رغم ما تقدمه املناهج اإلنسانية 

واإلمنائيـة الدوليـة مـن إغاثـة ونهـوض إىل املاليـني، فإنهـا كثريا ما 

تفشـل يف تحسـني آفاق كثري من الناس بشـكل مستدام يف البيئات 

الهشـة واملعرضـة لألزمـات. يبقـى ماليني من النـاس محارصين يف 

االعتـامد عـىل املعونات عىل املـدى القصري التـي تبقيهم عىل قيد 

الحيـاة ولكنهـا تقرص يف ضامن سـالمتهم وكرامتهـم وقدرتهم عىل 

التنميـة واالعتامد عىل الذات عـىل املدى الطويل«.

دور منظمة العمل الدولية التاريخي في السالم 
والصمود

تسـتطيع منظمـة العمـل الدوليـة أن تؤدي دورا رئيسـيا يف تجاوز 

الفجوة اإلنسـانية والتنموية من خالل جدول أعامل العمل الالئق 

وامللـف متعـدد التخصصـات ملجموعـة مـن التدخـالت املمكنـة. 

تحقـق منظمـة العمـل الدولية نتائـج فورية من حيـث الوظائف 

وفـرص التدريـب عـىل املهـارات لضـامن تأثري حقيقي عـىل املدى 

القصـري وكسـب املصداقيـة بـني السـكان املحليـني، واملؤسسـات 

والرشكاء للمسـاهمة طويلـة األجل بهدف تهيئـة الظروف إليجاد 

حلـول دامئـة. عىل سـبيل املثـال، يف حالـة عدم وجـود فرص عمل 

مسـتدامة، تسـتطيع منظمـة العمـل الدولية أن تسـاهم يف توفري 

منافـع الحاميـة االجتامعيـة للسـكان املترضريـن مـن األزمة ليس 

فقـط مـن أجـل الحصـول عىل دخـل أو أمـن الدخل، ولكـن أيضا 

كأربـاح الحريـة واألمـن والكرامة واحـرتام الـذات، واألمل، وحصة 

يف املصالحـة وإعادة بنـاء مجتمعاتهم.

ميكــن أن يكــون العمــل الالئــق عامــال حاســام يف كــرس حلقــات 

الهشاشــة وميكــن أن يضــع األســس لبنــاء مســتقر للمجتمعــات 

املتــرضرة مــن الكــوارث والنزاعــات. كــام قــد يســهم العمــل يف 

املناطــق الهشــة يف بلــد مــا يف متكــني املؤسســات الوطنيــة بتهيئــة 

بيئــة مواتيــة لتحقيــق االنتعــاش االجتامعي واالقتصــادي والتنمية 

مــن خــالل السياســات التــي تعزز فــرص العمــل الالئــق والحامية 

االجتامعيــة. ومع ذلك، يجب أن تقرتن هذه النشــاطات مبشــاريع 

ــيل  ــم املح ــز الدع ــل تعزي ــن أج ــع م ــالم الرسي ــامر الس ــأيت بث ت

ملشــاركة منظمــة العمــل الدوليــة.

1919

1944

1946

1998

2016-17

1969

2015

معاهدة فرساي

مراجعة التوصية رقم 71

أهداف التنمية املستدامة 
8 للعمل الالئق

إعالن املبادئ والحقوق 
األساسية يف العمل

جائزة نوبل للسالم

أول وكالة متخصصة 
لألمم املتحدة 

التوصية رقم 71 االنتقال 
ما بني الحرب / السالم

 ما يقرب من قرن تعزيز العدالة 
االجتامعية والسالم والتنمية

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_117576.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_117576.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_117576.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_117576.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_117576.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_117576.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_117576.pdf
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تـم إنشـاء منظمـة العمل الدوليـة نفسـها ملعالجة األسـباب التي 

أدت إىل الحـرب العامليـة األوىل. التوصيـة رقـم 71، التي اعتمدت 

عنـد اقـرتاب الحـرب العامليـة الثانية مـن نهايتها، توجه اسـتجابة 

منظمـة العمل الدوليـة نحو دعم العدالة االجتامعية للمسـاهمة 

يف تحقيـق املصالحـة بعـد الحـرب واالنتعاش. كان مفهوم السـالم 

الـذي يتدفـق مـن العدالـة االجتامعيـة دامئـا األكـر تعبـريا لـدور 

منظمـة العمـل الدوليـة يف املسـاهمة يف السـالم. وقـد حصلـت 

منظمة العمل الدولية عىل جائزة نوبل للسالم عام 1969 مبناسبة 

الذكرى السـنوية الخمسـني لتأسيسها. ويتجسـد هذا النهج يف كل 

مـن إعالن فيالدلفيا، واإلعالنـات الالحقة مبا يف ذلك إعالن منظمة 

العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل )1998(، 

وإعـالن منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن العدالـة االجتامعيـة مـن 

أجـل عوملـة عادلـة )2008(. يقـر إعـالن منظمـة العمـل الدوليـة 

بشـأن العدالـة االجتامعيـة مـن أجل عوملـة عادلـة يف ديباجته أن 

الوقـت قـد حـان ملواجهـة ›التحديـات الرئيسـية لعـدم املسـاواة 

يف الدخـل، واسـتمرار ارتفـاع معـدالت البطالـة والفقـر، وضعـف 

االقتصـادات أمـام الصدمـات الخارجيـة ومنـو كل مـن العمـل غري 

املحمـي واالقتصـاد غري املنظم‹. ويسـلط اإلعالن الضـوء عىل دور 

اتفاقيـة سياسـة التوظيف، 1964 )رقـم 122(، كونها أداة حوكمة، 

وواقـع أن »أهـداف منظمـة العمـل الدولية االسـرتاتيجية األربعة 

غـري قابلة للتجزئـة ومرتابطـة ومتآزرة«.

طيف متزايد لتدخالت التوظيف والعمل الالئق

بعـد أكـر من 70 عاما عىل اعتامد التوصيـة رقم 71 أصبح الوضع 

أكـر تعقيـدا، مـع التغريات يف طبيعـة النزاعات نفسـها وكذلك يف 

االسـتجابات الالزمـة. باإلضافة إىل النزاعات، طلـب أعضاء منظمة 

العمـل الدوليـة مسـاعدة هذه األخـرية أيضا ملعالجة أنـواع أخرى 

مـن األزمـات، مثـل الكوارث. وتشـهد الخربة التي تـم جمعها عىل 

الـدور الحاسـم لخلق فـرص العمل واسـرتاتيجيات العمـل الالئق، 

والسـيام يف الدول التي تعيش ظروفا هشـة، سواء بسبب النزاعات 

أو بسـبب الكـوارث9. ويؤكـد هـذا االلتـزام مـن جانـب الهيئـات 

املكونـة ملنظمة العمل الدولية مشـاركة منظمة العمل الدولية يف 

توفـري نهج معيـاري منقح لفرص العمل والعمـل الالئق يف حاالت 

الهشاشـة، والنزاعات والكوارث.

تقرير 5 (1): التوظيف والعمل الالئق من أجل السالم 
واملرونة: مراجعة توصية التوظيف )االنتقال من 

الحرب إىل السالم( 1944 )رقم 71(، منظمة العمل 
الدولية، 2015

12.1

GB.320/POL/9:  التعاون التقني يف الدول الهشة، 
منظمة العمل الدولية، 2014

14.1

عندمــا يكــون الناس عاطلني عن العمل، يرتفــع احتامل تعرضهم 

ــات  لإلغــراء أو التالعــب للمشــاركة يف أنشــطة عنيفــة. يف البيئ

غــري املســتقرة، قــد يعزز هــذا االضطرابــات املدنيــة ويف الحاالت 

الشــديدة التجنيــد مــن قبــل املتمرديــن، مــام يزيــد مــن خطــر 

االضطــراب والنزاعــات. ولذلــك، ميكــن اعتبار البطالــة وما تخلقه 

مــن ســخط ومظامل – فضال عــن انخفاض تكلفــة الفرصة البديلة 

للعنــف. تدمــر األزمــات فــرص العمــل ومصــادر الدخــل، وســبل 

العيــش والبنيــة التحتيــة والخدمات وتؤثر عــىل اإلنتاجية وفرص 

العمــل للفئــات الســكانية املتــرضرة، مــع آثــار مدمــرة يف حالــة 

األزمــات املمتــدة أو املطولــة، مــام يــؤدي كثــري مــن األحيــان إىل 

محــو عقــود مــن العمل عــىل التنميــة. وعــالوة عىل ذلــك، رضب 

األزمــات بالفعــل املهمشــني والضعفــاء أصعب.

قررت إدارة منظمة العمل الدولية وضع بند وضع معياري عىل جدول   9
أعامل الدورة 105 )حزيران/ يونيو 2016( ملؤمتر العمل الدويل بشأن 

التوظيف والعمل الالئق من أجل السالم واملرونة: مراجعة توصية التوظيف 
)االنتقال من الحرب إىل السالم( 1944 ) رقم 71(، وذلك ملناقشة مزدوجة 

بهدف إعادة النظر يف التوصية.
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

ستقوم الوكاالت األربع بوضع تقرير وتوجيهات عملية بشأن كيفية 
تعزيز أثر برامج العمل عىل بناء السالم وكيف ميكن توفري التوجيه 
لتحسني مواءمة تصميم وتنفيذ الربامج القطرية يف األوضاع الهشة.

يشمل عنرص رئييس يف هذا البحث دراسات الحالة القطرية يف ثالث 
دول، وأول دولة حددتها اللجنة التوجيهية )SC( هي لبنان. الهدف 
من دراسة الحالة هذه هو تقديم تحليل متعمق للتكامل والتنسيق 

بني األمم املتحدة والبنك الدويل يف ما يتعلق بربامج العمل.

وسوف ننظر أيضا مبزيد من التفصيل يف تأثري بناء السالم عىل برامج 
العمل املختلفة املمولة أو التي ينفذها صندوق بناء السالم، منظمة 

العمل الدولية، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أو البنك الدويل.

لقد جعل صندوق الرشاكةوالثقة للهشاشة والنزاعات بني األمم 
املتحدة والبنك الدويل هذا األمر ممكنا.

مشروع بحثي مشترك لمنظمة العمل 
الدولية، والبنك الدولي، برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي ومكتب دعم بناء السالم 
على أثر برامج العمل على بناء السالم

العمل الالئق مهم في األزمات وحاالت الهشاشة

العمـل الالئـق هو أمر حيوي يف املسـاهمة يف الحد من الهشاشـة، 

واالسـتقرار مـا بعـد األزمـة وإعـادة اإلدمـاج، مـام ميهـد الطريـق 

لتحقيـق النمـو االقتصـادي والسـالم املسـتدام. ويسـتطيع العمل 

الالئـق أن يحقـق التايل:

توليد أرباح السـالم من حيث التوظيـف والحامية االجتامعية 	 

وحقـوق الفـرص للمجتمعـات األكـر تـرضرا مـن الهشاشـة 

والنزاعـات والكوارث.

توفـري االنتعـاش بطريقـة تشـكل أرضية العمل ملسـار التنمية 	 

الجديـد )أي اعتبـار األزمة فرصة(؛

تعزيـز صمـود الهيئـات املكونة من خـالل توفـري االنتعاش أو 	 

الوقايـة املركزيـن عىل العمـل الالئق؛

دعـم وحاميـة أكـر الشـعوب تأثـرا مثـل املقاتلـني السـابقني 	 

واألشـخاص املرشديـن داخليـا العائديـن خـالل وضـع جهـود 

إعـادة االندمـاج املسـتدامة.

وينبغي أن يشـمل هذا املسـار فرص العمل املنتج ويسـلم بشكل 

متنـوع الدخل العادل، األمن يف مكان العمل والحامية االجتامعية 

للعائـالت، آفـاق أفضل للتنمية الشـخصية واالندمـاج االجتامعي، 

حريـة األشـخاص يف التعبـري عن همومهـم، وتنظيم واملشـاركة يف 

اتخـاذ القـرارات التـي تؤثـر عـىل حياتهـم، واملسـاواة يف الفـرص 

واملعاملـة بـني كافة النسـاء والرجال.

يسـاعد العمـل الالئـق إخـراج النـاس واملجتمعـات مـن األزمـة 

والدخول إىل الطريق نحو التنمية املستدامة. ويقدم أيضا لألشخاص 

املترضريـن مـن األزمـة الحرية واألمـن والكرامـة واحـرتام الذات، 

واألمـل، وحصـة يف املصالحـة وإعادة بنـاء مجتمعاتهم.

ومـن أجـل تجهيز منظمـة العمل الدولية بشـكل أفضل للعمل يف 

الحاالت الهشـة، قرر املدير العام عام 2015 إنشاء برنامج التعاون 

اإلمنـايئ الرائـد الذي أطلق عليه اسـم »وظائف للسـالم واملرونة«. 

تـم تصميمه كربنامج توليد للوظائف يف البلدان املتأثرة بالنزاعات 

واملعرضة للكوارث. وسوف يويل اهتامما خاصا باحتياجات الشباب 

العاطلـني عـن العمل، والعاملـة الناقصة وذوي املهـارات املتدنية، 

كونهم يشكلون مجموعة عرضة بشكل خاص لإلقصاء االجتامعي، 

وبالتايل ميكن أن يكونوا نقطة انطالق لعدم االسـتقرار االجتامعي 

والسيايس. من خالل التدخالت مع هذه املجموعة وغريها يستطيع 

الربنامـج أن يسـهم يف بنـاء السـالم واملصالحـة الوطنية والتامسـك 

االجتامعي )راجعوا 2.6(.
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الفصل 1 | املفاهيم واآلثار املرتتبة عىل حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث

اآلثـار المترتبـة على الهشاشـة والنزاعات والكوارث   1.6
بالنسـبة إلـى مجموعـات وقطاعـات ذوي الحاجات الخاصة

زادت الهشاشـة والنزاعـات والكـوارث مـن اآلثـار السـلبية عـىل 

األكـر تهميشـا وحرمانا. كام أنها مبثابـة موجه للضعف التي ميكن 

تحديـده مـن خـالل عدسـات مختلفـة. يف املقابـل، عنـد النظر يف 

نهج أكر تحديدا من منطلق قطاعي وجندري وشـبايب أو حقوقي 

ميكـن أيضـا تحديـد عوامـل التغيري من أجـل تعزيز فـرص العمل 

والعمـل الالئق.

اآلثار المترتبة على الحفاظ على 
المبادئ األساسية والحقوق في مكان 

العمل
يعتـرب تنظيـم اسـتعادة سـوق العمـل أمـرا مهـام ملنـع التمييـز 

واالستغالل والتحرش الجنيس، والعنف، والعمل الجربي وانخفاض 

األجور وظروف العمل التي ال تطاق، السـيام للنسـاء واألطفال يف 

حاالت الهشاشـة والنزاعـات والكوارث.

 )FPRW( ينص اإلعالن بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل

الـذي اعتمـد عـام 1998 مـن قبـل منظمـة العمـل الدوليـة عـىل 

أربعـة مبـادئ وحقوق أساسـية يف العمل:

القضاء الفعيل عىل عمل األطفال	 

القضاء عىل كافة أشكال العمل الجربي أو اإللزامي	 

حريـة تكويـن الجمعيـات واالعـرتاف الفعـيل بحـق املفاوضة 	 

الجامعية

القضاء عىل التمييز يف التوظيف واملهنة	 

رغـم عـدم ذكر ذلك عـىل وجه التحديـد، إال أن معظم الشـكاوى 

حـول انتهاكات FPRW تتعلق بالدول الهشـة. إذ يتطلب تحقيق 

مبدأ الحرية النقابية والحق يف املفاوضة الجامعية باملامرسـة، من 

بـني أمـور أخرى، وجود األسـاس القانوين الذي يضمـن، أوال، فرض 

هـذه الحقـوق، وثانيـا، وضـع إطار مؤسـيس، قد يكـون ثالثيا، بني 

منظـامت أصحـاب العمـل والعـامل أو مزيج من االثنـني معا. قد 

ال يكـون هـذا أمرا مسـلام به، تحديـدا يف األماكن الضعيفة.

تنطـوي حـاالت النـزاع الداخـيل يف كثـري مـن األحيـان عـىل التجنيد 

القـرسي واالندمـاج يف القتـال أو دعـم القـوات املسـلحة مـن قبـل 

الكيانات غري الحكومية عىل وجه التحديد، وحتى العبودية الرصيحة. 

قد يتنشأ العمل القرسي أيضا يف سيناريوهات أخرى ما بعد الكارثة، 

وتحديـدا خالل فـرتات غياب إنفاذ القانـون وإدارة العمل.

قـد يكـون التمييـز واإلقصـاء الناتـج عنـه أحد األسـباب الرئيسـية 

لالضطرابـات االجتامعيـة التي قد تـؤدي إىل نزاع داخـيل، وبالتايل 

تكـون الجهـود للتغلب عـىل هذه الحاالت مهمة سـواء يف الوقاية 

أو إعـادة اإلدمـاج. مكافحـة التمييز هو نهج وقـايئ رضوري ألنواع 

النزاعـات العرقيـة والدينيـة وغريهـا التـي ميكـن أن تتطـور إىل 

اشـتباكات مسـلحة وحـرب أهليـة، ويعتـرب تعزيز املسـاواة عامال 

مهـام يف شـفاء الجـروح الوطنيـة بعـد النزاعـات وضـامن التوزيع 

العـادل للربامـج وحامية بعـد األزمـات الوطنية.

 )FPRW( قد يشكل عدم احرتام املبادئ والحقوق األساسية يف العمل

نقطة انطالق للنزاع والهشاشة، ويف الوقت عينه قد يسهل تعزيز 

هذه املبادئ بناء توافق يف اآلراء يف مرحلة ما بعد النزاع. حيث 

يتفق مع أولويات بناء السالم الوطني، واإلصالحات القانونية املمكنة 

وخطط التنمية التي ينبغي أن تعكس FPRW. وميكن أيضا استخدام 

هذه املبادئ لبدء الحوار بني أصحاب املصلحة، وتحديدا بني الفئات 

االجتامعية التي شتتها النزاع. ويعترب دور منظامت أصحاب العمل 

والعامل، الذي ترسخ حقهم يف حرية تكوين الجمعيات يف اتفاقيات 

وإجراءات منظمة العمل الدولية التي تهدف إىل ضامن دورهم عىل 

املستوى الوطني، هو جزء ال يتجزأ من من عمل منظمة العمل 

الدولية يف حاالت الهشاشة، النزاعات والكوارث .

إعالن بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل 
ومتابعته، منظمة العمل الدولية، 1998

16.1

اسرتاتيجية متكاملة لتعزيز املبادئ والحقوق األساسية 
يف العمل يف الحاالت الهشة، 2016

17.1
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

تقرير (6): املبادئ والحقوق األساسية يف العمل: من 
االلتزام بالعمل إىل املناقشة املتكررة مبوجب إعالن 

منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتامعية من 
أجل عوملة عادلة ومتابعة إعالن منظمة العمل الدولية 

بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل ومنظمة 
العمل الدولية، 2012

18.1

اآلثار المترتبة على منظمات العمال 
وأصحاب العمل

إحـدى الحـاالت التـي يجـب معالجتهـا خاصة يف حـاالت األزمات 

املمتـدة هـي أن أصحـاب العمـل ومنظـامت العـامل قـد يكونـوا 

ضعفاء جدا أو غري متثيليني، إما بسبب املناخ السيايس واالقتصادي 

الـذي غالبـا مـا يـؤدي إىل نزاعـات، أو نتيجـة لالنهيـار االجتامعي 

أو االقتصـادي. وميكـن لربامج منظمة العمل الدولية املسـاعدة يف 

تأسيس أو إعادة تأسيس هذه املنظامت. قد تؤدي منظمة أصحاب 

العمـل دورا أساسـيا يف حـاالت هشاشـة والنزاعـات والكوارث من 

خـالل االنخراط يف متكني بيئة مواتية إلقامة املشـاريع املسـتدامة. 

يف أقـرب وقـت ممكـن مـن عملية االنتعـاش، ويف بعـض الحاالت 

حتـى خـالل العمليـات اإلنسـانية، ال تولد الـرشكات املحلية فرص 

عمل للسـكان املترضرين وحسـب ولكنها تؤدي أيضا دورا حاسام 

يف توفـري السـلع والخدمـات الالزمـة إلعـادة اإلعـامر وسـري البالد. 

األهـم مـن ذلك، يف أعقـاب الكـوارث والنزاعات، ميكـن لالنخراط 

املبكـر مـن أربـاب العمـل يف اقتصاد املسـاعدات عـىل األرض ويف 

السـوق، أن ميهـد الطريـق أمـام التنميـة االقتصاديـة املحليـة من 

خـالل خلق وتعزيز املنشـآت املسـتدامة.

ويضطلـع دور منظـامت العـامل يف حـاالت األزمـات بالقدر عينه 

مـن األهميـة، رغم أنه عادة ما يأخذ شـكال مختلفا. يف العديد من 

البلـدان الواقعـة يف أزمـات، وتحديـدا يف حـاالت النـزاع، قد تكون 

النقابـات الوطنيـة هـذ املؤسسـات الوحيـدة إىل جانـب القـوات 

املسـلحة التـي تتمكـن مـن البقـاء خـالل األزمـة، وتحديـدا بعـد 

النزاعـات طويلـة األمد. يف مثل هذه الحاالت، تشـكل مشـاركتهم 

يف الحـوار االجتامعـي أمـرا حيويـا لتوفـري مسـاهمة يف مـداوالت 

اإلنعـاش الوطنـي، وضامن عـدم إغفال احتياجـات الناس العاملني 

يف سـياق االنتعـاش االقتصـادي واالجتامعي. وهـي تعمل أيضا يف 

بعـض الحـاالت عىل توفـري اإلغاثـة الفورية.

إحـدى التحديات الرئيسـية التي تواجـه النقابات يف هذه الحاالت 

هي أنها يف كثري من األحيان تعاين من الضعف الهيكيل والتنظيمي. 

وتحتـاج النقابـات العامليـة، وتسـعى، إىل بنـاء القـدرات يف فهـم 

أفضـل لدورهـا يف تعزيـز آليـات الدميقراطيـة فضـال عـن اآلليات 

اإلداريـة والتنظيمية للنقابات.

اآلثار المترتبة على الجندرين
يرتكز سـعي منظمـة العمل الدولية عىل املسـاواة بـني الجندرين 

يف اعرتافهـا أن املسـاواة ليسـت مجـرد قيمـة جوهريـة ومناسـبة 

يف حـد ذاتـه، ولكنهـا تضطلـع أيضـا بدور فعـال يف تحقيـق النمو 

االقتصـادي والحد من الفقر. غري أن الهشاشـة والنزاعات الكوارث 

تؤثـر بشـكل مختلف عىل كل مـن النسـاء والرجال.

يعنــي تقســيم العمل بني الجندريــن يف األرس واالقتصاد أن العديد 

مــن النســاء يكــّن أقل قــدرة عــىل الوصــول إىل املــوارد االقتصادية 

ــة  ــوارد الطبيعي ــرياث وامل ــوال وامل ــكات واألم ــك املمتل ــا يف ذل مب

وأقــل قــدرة عــىل الســيطرة عــىل املــوارد والعمليــات ذات الصلــة 

ملعالجــة األزمــات. يف حــاالت الكــوارث، تكــون النســاء مــن دون 

حقــوق ملكيــة لــألرايض أو اللــوايت تزرعــن قطعــا صغــرية األكــر 

ضعفــا وقــد تجــربن عــىل تــرك األرض متامــا. مبــا انــه يتــم عــادة 

التفــاوض عــىل ترتيبــات األرض والعمــل مــن خالل الرجــال، تفقد 

النســاء يف العديــد مــن املجتمعــات الوصــول إىل كال األمرين إن مل 

يكــن هنــاك رجــل ميثلهــن. عــىل كل حــال، ترتاجــع ظــروف عمــل 

املــرأة يف كافــة الظــروف. يزيــد عــبء العمــل عليهن بشــكل كبري 

بســبب تلــف البنيــة التحتية واإلســكان وأماكــن العمــل؛ والحاجة 

ــة؛  للتعويــض عــن انخفــاض دخــل األرسة والخدمــات االجتامعي

وعــىل الرعايــة التــي تقــدم لألطفــال األيتــام واملســنني واألشــخاص 

ذوي اإلعاقــة. وكل هــذا يحــد مــن قدرتهــن عــىل الحركــة والوقت 

لتوليــد الدخــل. بســبب األمنــاط الدميغرافيــة وتغــري بنيــة األرسة، 

وتحديــدا يف أعقــاب النزاعــات، تصبح النســاء يف كثري مــن األحيان 

ــة الوحيــدات لــألرسة. يف  مقدمــات الخدمــات ومقدمــات الرعاي

أوقــات األزمــات، ينخفــض تعليم معظم الفتيات بســبب تشــديد 

ميزانيــة األرسة وزيــادة الطلــب عىل وقتهن، وتتضــاءل فرص املرأة 

أكــر بســبب تراجع مشــاركتهن السياســية وعودة ظهــور املواقف 

األبويــة التقليديــة. وتقــع النســاء أيضــا فريســة للعنــف املرتبــط 

بتدهــور القانــون والنظــام الــذي يصاحــب األزمــات، واالغتصــاب 

الجامعــي والخطف وتســتخدم كســالح يف الحرب. تجمــع وتفاقم 

املصاعــب املرتبطــة باألزمــة املســاوئ القدمية.

يف الوقـت عينه، تعّد النسـاء القوة الدافعـة لإلنتعاش بعد مرحلة 

النـزاع واملصائـب، وإن إرشاك هـذه القـوة يف أنشـطة بنـاء الدولة 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_176149.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_176149.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_176149.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_176149.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_176149.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_176149.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_176149.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_176149.pdf
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الفصل 1 | املفاهيم واآلثار املرتتبة عىل حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث

يوفـر األسـاس السـرتاتيجيات التنميـة الشـاملة. وتدفـع األحـداث 

العصيبـة إىل إغتنـام فـرص ملعالجـة التمييـز القائـم عـىل الجنـدر 

وإنتهـاك الحقوق. وتقديـرًا إلحتياجات املرأة وقواها الخاصة، بعد 

تلـك األحـداث، تبنـى مجلـس األمـن التابع لألمـم املتحـدة القرار 

رقـم 1325 الـذي يُعنـى باملـرأة، والسـالم واألمـن ومتّـت مراجعة 

تنفيذه عـام 2015.

الدليل: الجندر وبناء الدولة يف البلدان الهشة واملتأثرة 
بالرصاعات، منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية، 2013

19.1

الدليل: املساواة بني الجندرين يف مشاريع التعاون 
اإلمنايئ، منظمة العمل الدولية

20.1

قرار رقم 1325 ملجلس األمن الدويل بشأن املرأة 
والسالم واألمن، 2000

21.1

الدراسة: تنفيذ قرار مجلس األمن الدويل التابع لألمم 
املتحدة رقم 1325، 2015

22.1

دليل: كتيّب خاص بالجندر يف مجال العمل اإلنساين، 
IASC ،2006

22.1 
bis

اآلثار المترتبة على الشباب
يشكل الشباب أكر من ثلث السكان يف البلدان املترضرة الضعيفة، 

وبالتـايل هم يتمتعون بإمكانات هائلـة للتغيري.10 ويتطلّب توجيه 

طاقة الشـباب وإبداعهم نحو السـالم واملقاومـة، تدخالت رسيعة 

ومستدامة يف التمكني االقتصادي واملشاركة املدنية.

إن الشـباب )15-24 سـنة مـن العمـر11( هم من بـني األكر ترضرًا 

مـن األزمـات وعـىل األرجـح أن األقليـة منهـم يعرون عـىل عمل. 

وتتضمن أسـباب صعوبات الشـباب يف الحصول عىل العمل، نقص 

التعليم، والخربة املهنية، والشبكات االجتامعية واملهارات املتعلقة 

بالعمل والكفاءات. وتؤدي الفرتات الطويلة من البطالة بالشـباب 

إىل الخمـول واإلحبـاط واللجـوء إىل أعامل اإلعاشـة يف القطاع غري 

النظامـي أو األعـامل اإلجراميـة مـن أجل توليـد اإلدخـار. وعالوة 

عـىل ذلـك، ميكـن أن تدفع األزمـات إىل تعرقل فرصهـم التعليمية 

ونظـم الدعـم االجتامعـي. وقـد يدفـع تراكـم هـذه العوامل بهم 

إىل حلقـة مفرغـة مـن الفقـر واالسـتبعاد االجتامعـي وجعلهـم 

عرضة للتجنيد يف القوات املسـلحة وامليليشـيات والعصابات. وإن 

فئـة الشـباب من السـكان هـي غري متجانسـة من حيـث مواقف 

الحيـاة، واملسـؤوليات واالحتياجـات. عـىل سـبيل املثـال، غالبًـا ما 

يتـوىل األشـخاص األكرب سـًنا مـن بني هـذه الفئة، وتحديـدا أولئك 

الذيـن نشـوا يف ظـل النـزاع الذي طـال أمده وميلكـون القليل من 

املهـارات اإلنتاجيـة املالمئـة لسـوق العمـل، مسـؤولية دعـم اآلباء 

املسـنني أو تربية أطفالهم. وقد ال يتحمل األصغر سـًنا منهم مثل 

هـذه املسـؤوليات، وبالتـايل مييلون إلعطـاء األولويـة للتعليم عىل 
العمـل واإلدخار.12

كـام واتّضـح أن الشـباب هـم يف الكثـري مـن األحيـان الفعاليـات 

االجتامعيـة الهامـة يف األزمـات. وميكن أن يكونـوا من بني األعضاء 

األكـر ظهـوًرا يف املجتمـع، فغالبًـا مـا يكونون يف طليعـة الحركات 

االجتامعيـة، وعنـد تعزيز فـرص التدريب والعمل املناسـبة، ميكن 

أن يكـون الشـباب مـن بني أقـوى املجموعـات يف القـوى العاملة. 

ومـن خـالل التنديـد بالظلـم وطلب إجـراء التغيريات، قـد يكونوا 

مفتاًحـا لعوامـل التغيـري االجتامعي يف االسـتجابة لألزمات.

تقرير منظمة التعاون اإلقتصادي والتعاون – لجنة املساعدة اإلمنائية: الدول   10
الهشة لعام 2013: تدفقات املوارد واالتجاهات يف عامل متحول، 2013.

تعريف األمم املتحدة للفئة العمرية للشباب. قرار الجمعية العامة   11
الجمعية/قرار/81/50، عام 1995.

موجز سياسة املعهد الدمناريك للدراسات الدولية: توظيف الشباب يف الدول   12
الهشة.

تبًعا للزلزال الذي أصاب والية غوجارات يف الهند، وضعت منظمة 
العمل الدولية والرابطة النسائية للتوظيف الذايت )سيوا( مًعا 

مرشوعا تجريبيا للبناء يف عرش قرى يستهدف بشكل خاص النساء 
الحرفيات. وباستخدام منوذج تشاريك، حّث هذا املرشوع النساء عىل 

املشاركة يف تحديد احتياجات املجتمع املحيل.

ركز تدريب النساء عىل الحرف اليدوية وغريها من املبادرات املدرة 
للدخل، وعىل إعادة بناء املأوى باإلعتامد عىل تقنيات تتطلب الكثري 
من العاملة لبناء مقاوم للزالزل، والصيانة الروتينية وأعامل الرتميم. 

وارتكز املرشوع عىل بناء مهارات متعددة بغية توفري التنويع املهني 
كأداة رئيسية للحد من املخاطر.

املصدر: »الجندر يف االستجابة لألزمات، ورقة حقائق منظمة العمل الدولية«. 
الربنامج املركزي الدويل حول االستجابة لألزمات واإلعامر واإلنعاش والتعمري، 
أيار/ مايو 2003

تعّدد مهارات النساء في إعادة اإلعمار 
بعد الزلزال الذي أصاب والية غوجارات، 

في الهند

https://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictfragilityandresilience/docs/gender_statebuilding.pdf
https://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictfragilityandresilience/docs/gender_statebuilding.pdf
https://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictfragilityandresilience/docs/gender_statebuilding.pdf
https://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictfragilityandresilience/docs/gender_statebuilding.pdf
https://www.ilo.org/intranet/english/bureau/pardev/tcguides/templates/download/gender_main.pdf
https://www.ilo.org/intranet/english/bureau/pardev/tcguides/templates/download/gender_main.pdf
https://www.ilo.org/intranet/english/bureau/pardev/tcguides/templates/download/gender_main.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

عـام 2015، إعتمـد مجلـس األمن القرار رقـم 2250 )2015( الذي 

يعنـى بالشـباب والسـالم واألمن. ويشـدد هذا القـرار عىل أهمية 

وضع سياسـات للشـباب التي من شـأنها أن تسـهم بشـكل إيجايب 

يف جهود بناء السـالم، مبا يف ذلـك التنمية االجتامعية واالقتصادية، 

مـام يدعم املشـاريع التـي تهدف إىل تنميـة االقتصاديات املحلية، 

وتوفـري فـرص العمـل للشـباب والتدريـب املهنـي، ورفع مسـتوى 

تعليمهم، وتعزيز مشـاريع الشـباب ومشاركتهم السياسية البناءة.

قرار مجلس األمن رقم 2250، 2015 23.1

منشور: وظائف بعد الحرب، برنامج منظمة العمل 
الدولية املركز عىل االستجابة لألزمات وإعادة اإلعامر، 

2003

24.1
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العقبات النموذجية أمام الشباب يف البلدان املترضرة الهشة لدخول سوق العمل

عىل املستوى الشخيص/االجتامعي: 

إنخفاض مستوى التعليم	 

األمية	 

اآلثار الجسدية والنفسية الناجمة عن النزاعات والعنف	 

املسؤوليات العائلية املبكرة	 

املعايري االجتامعية التي متنع املرأة من االنخراط يف العاملة املنتجة	 

عىل املستوى املؤسيس:

ندرة مؤسسات التعليم والتدريب املهني، وتحديدا يف املناطق الريفية	 

ارتفاع تكاليف االلتحاق بالتعليم الثانوي	 

فشل التدريب عىل املهارات املتاحة يف إستهداف الشباب	 

تحّجم التدريب عىل املهارات بعدد محدود من الصفقات	 

عدم تطابق تدريبات املهارات املقدمة ومتطلبات السوق	 

عىل املستوى الوطني:

فشـل السياسـات الوطنية يف إستهداف الشـباب مبارشة وإستفادتهم 	 

منهـا، عـىل سـبيل املثال من خالل نظـام الحصص

تقديـم الشـباب ومعاملتهـم، بشـكل أسـايس، عـىل أنهـم يشـكلون 	 

مخـاوف أمنيـة

مشاركة محدودة للشباب يف صنع القرار ورسم السياسات	 

فرص عمل محدودة يف القطاع الخاص	 

السياسة DIIS املوجزة: توظيف الشباب يف الدول الهشة، 2008

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2250.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2250.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2003/103B09_340_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2003/103B09_340_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2003/103B09_340_engl.pdf
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الفصل 1 | املفاهيم واآلثار املرتتبة عىل حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث

اآلثار المترتبة على األطفال
أثـرت النزاعـات والكـوارث والهشاشـة سـلبًا عـىل حيـاة األطفـال، 

وسـاهمت يف تـأزّم األحـوال العامليـة عـىل نطـاق أوسـع يف حامية 

الطفـل. وغالبًـا مـا تفتقر الدول الهشـة أيًضـا إىل التدابـري الفعالة 

األساسـية لحاميـة األطفـال، حيـث يكونـون عرضـة للخطـر مـن 

أشـكال عديـدة تعـود إىل سـوء املعاملـة واالسـتغالل يف مثل هذه 

اإلعـدادات. وعىل سـبيل املثال، قد يحتاجـون إىل الحامية األرسية 

وشـبكة أوسـع ويصبحـون بالتـايل وبـكل سـهولة ضحايـا لالتجـار 

واالسـتغالل الجنـيس والتجنيـد يف القـوات املسـلحة، وغريهـا مـن 

»أسـوأ أشـكال« عاملـة األطفال.

وقـد ينحـرم األطفال من التعليم والتدريـب، وأحيانًا لفرتة طويلة، 

مـام يؤثـر عىل خياراتهم يف املسـتقبل. وميكن أن يسـبب مداخيل 

األرسة املفقـودة واملنخفضـة، الناجمـة مبارشة عن أزمـة أو كارثة، 

آثـاًرا مدمرة سـلبية عىل األطفال إذ أنهـا تؤثر عىل غذائهم اليومي 

ومدخولهـم الغـذايئ، وبالتـايل عـىل منوهـم )عـىل سـبيل املثـال، 

التقـزم(. عـالوة عـىل ذلك، يطيـل فقـدان الرعاية اآلمنـة والكافية 

عنـد األطفـال، وتعرضهـم وأفـراد عائلتهم إىل الصدمات النفسـية، 

مرحلـة اإلنتعاش.

كـام ميكـن أن يجـرب األطفـال عـىل االنضـامم إىل القوات املسـلحة 

يف بعـض النزاعات اليومية. ويتشـارك األطفـال الجنود العديد من 

التحديـات مـع كل مـن البالغني املقاتلـني واألطفال غـري املقاتلني، 

ولكنهـم أيًضـا يواجهـون صعوبـات فريـدة مـن نوعهـا. يف هـذه 

الحـاالت، وإىل جانـب مخاطـر القتال وحمل السـالح يف مثل هذه 

سـن املبكـرة، هـم يعانون من اإلسـاءة البدنية والنفسـية، وتفرض 

عليهـم واجبـات قاسـية وعقوبـات، ويتعرضـون لتعاطـي الكحول 

واملخدرات. ومبجرد أن ينتهي النزاع، تكون إعادة إدماجهم معقدة 

للغاية ومحظرة يف بعض األحيان من قبل الدول، ألنهن ال يعتربون 

ضحايـا محريريـن مـن اإلنتهـاكات بل مجرمـني محتجزيـن إداريًا 

لفـرتات طويلـة أو حتـى مالحقني قضائيًا بشـبب مشـاركتهم. ويف 

بعـض الحـاالت، يكـون مـن الصعب عـىل عائلتهم البحـث عنهم. 

وقد يحولهم النزاع إىل أيتام أو يدمر روابطهم األرسية واملجتمعية.

اآلثار المترتبة على األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة

تؤثر الكوارث الطبيعية والنزاعات املسـلحة بشـكل غري مالئم عىل 

األشـخاص ذوي اإلحتياجـات الخاصة. ووفًقا للمنتـدى التي أجرته 

إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية بشأن اإلعاقة 

والتنمية، يسجل عموًما معدل وفيات األشخاص ذوي اإلحتياجات 

الخاصـة يف هـذه اإلعـدادات أضعـاف وأربـاع معدل السـكان غري 

املعوقـني.13 يبقـى ذوو اإلختياجـات الخاصة من بـني الفئات األقل 

ظهـوًرا، وغري مذكورين إحصائيًا ومسـتبعدين مـن املجتمع. وعند 

إعدادات الكوارث والنزاعات، يتم أيًضا تجاهلهم كثريًا، مبا يف ذلك 

أولئـك الذيـن كان لديهـم يف األسـاس عجـز ما قبل األزمـة وأولئك 

الذيـن أصيبوا بإعاقة نتيجة لنـزاع أو كارثة. وغالبًا ما يتم التغايض 

عنهم يف برامج الالجئني ومسـاعدة النازحني، مبا أنه ال يتم التعرف 

عليهـم أو إحصائهـم يف سـجل الالجئـني وعمليات جمـع البيانات، 

فهـم محرومـون وغـري قادريـن عىل الوصـول إىل برامج املسـاعدة 

السـائدة نتيجـة للحواجـز املوقفيـة، واملاديـة واالجتامعيـة؛ إنهـم 

منسـيون يف إنشـاء الخدمات املتخصصة والهادفة؛ ويتم تجاهلهم 

يف سـياق تعيني قيادة املخيم وهيـاكل اإلدارة واملجتمع.

ونادراً ما يعرتف بإمكانيات ذوي اإلحتياجات الخاصة يف املساهمة 

واملشـاركة؛ وكثـريًا مـا ينظـر إليهـم عـىل أنهم غـري فعالني وليسـوا 

مـورًدا لحـل املشـكلة. وباإلضافـة إىل ذلـك، خالل التـرشد، كثرياً ما 

تتوقـف آليـات التصـدي للمجتمـع التقليـدي، مبـا يف ذلـك األرس 

والدول املجاورة املوسـعة وغريهم من مقدمي الرعاية. وميكن أن 

يجعـل فقـدان أفراد املجتمع األشـخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة 

ضعفـاء للغاية وعرضة ملخاطـر الحامية.

وقـد يحتـاج األشـخاص ذوي اإلحتياجـات الخاصـة إىل الدعـم يف 

الحصول عىل اإلغاثة الخاصة واملوجهة يف حاالت الطوارئ، والرعاية 

الطبية وخدمات إعادة التأهيل. ومثل جميع األشخاص املترضرين 

من األزمة، قد يحتاجون إىل دعم خاص لكسـب دخل وإنشـاء )أو 

إعـادة( رزقهم، واإلعتامد عىل الذات، واملسـاهمة يف مجتمعاتهم. 

وينبغـي تغطية التكاليف اإلضافيـة املرتبطة باإلحتياجات الخاصة 

من قبل مخططـات الحامية االجتامعية.

منتدى املائدة املستديرة حول اإلعاقة والتنمية إلدارة الشؤون   13

االقتصادية واالجتامعية بشأن الحد من خطر الكارثة عىل 

http:// ،2014 اإلعاقة الشاملة ومقاومتها، 11 حزيران/ يونيو

www.un.org/disabilities/documents/COP/COP7/

cosp7_side_event_disaster_risk_resilience.pdf

http://www.un.org/disabilities/documents/COP/COP7/cosp7_side_event_disaster_risk_resilience.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/COP/COP7/cosp7_side_event_disaster_risk_resilience.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/COP/COP7/cosp7_side_event_disaster_risk_resilience.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

اآلثار المترتبة على المقاتلين السابقين
ينتج عن النزاعات املسـلحة أعداد كبرية من املقاتلني من الجيش، 

واملتمرديـن والجامعات شـبه العسـكرية، الذين يشـكلون تهديًدا 

خطريًا للمجتمع ويف عملية إرساء السالم. من أكر املهامات رضورة، 

يف الحـاالت بعـد انتهاء النزاع مبارشة، هو نزع السـالح، والترسيح 

وإعـادة إدمـاج هؤالء املقاتلني يف الحيـاة املدنية. وهذا أمر حيوي 

لضامن سـالم حقيقـي ودائم. وذلـك يتطابق أيًضا عـىل املتمردين 

والجنود النظاميني، حيث يؤدي إرسـاء السـالم والترسيح يف الكثري 

من األحيان إىل خسـارتهم وعائلتهـم للدخل والرتبة فورًا. وبالتايل، 

يتوجـب عليهـم اإلرساع يف الحصـول عـىل املسـاعدة لالنتقـال من 

الحياة العسـكرية إىل الحياة املدنيـة، وتحديدا إليجاد فرص عمل، 

والسـامح لهم بكسـب العيش الكريم يف مجتمعهم.

ما هو نزع السالح، والتسريح وإعادة اإلدماج؟

لقـد أصبـح نزع السـالح، والترسيح وإعادة اإلدمـاج جزًءا ال يتجزأ 

مـن توطيد السـالم بعـد إنتهاء النزاع. وتعد أنشـطة هـذا املفهوم 

عنـارص حاسـمة لالسـتقرار األسـايس للمجتمعـات التـي دمرتهـا 

الحـروب وأثـرت عـىل تنميتها عىل املـدى الطويل. ويجـب إدماج 

هذا املفهوم يف مفاوضات عملية السالم، من خالل القيام بأنشطة 

متابعـة لحفظ السـالم وبنائه.

أن نـزع السـالح هـو الجمـع، والتوثيـق، واملراقبـة والتخلـص من 

األسـلحة الصغـرية، والذخـرية، واملتفجـرات، واألسـلحة الخفيفـة 

والثقيلـة التابعـة للمقاتلني، وللسـكان املدنيني يف أغلـب األحيان.

إن الترسيـح هـو ترصيـف نظامـي ومخطـط عـن عمـل املقاتلني 

الناشـطني مـن القـوات والجامعـات املسـلحة، مبا يف ذلـك مرحلة 

»إعـادة إدماجهـم«، مـام يقدم املسـاعدة قصرية األجـل للمقاتلني 

السابقني.

إن إعـادة اإلدمـاج هـي العمليـة التي مبوجبها يكتسـب املقاتلون 

السـابقون وضعهـم املـدين ويحصولون عىل فرص عمل مسـتدامة 

ودخل. إنها عملية سياسية، وإجتامعية وإقتصادية ذات إطار زمني 

مفتوح، تجري أساًسـا يف املجتمعات املحلية عىل املسـتوى املحيل.

ويدعـم ذلـك املقاتلني السـابقني يف أن يصبحوا مشـاركني ناشـطني 

يف عملية إرسـاء السـالم مـن خالل:

إزالة األسلحة من املقاتلني؛	 

إبعاد املقاتلني عن الهياكل العسكرية؛	 

دمج املقاتلني إجتامعيًا وإقتصاديًا يف املجتمع.	 

بالنسـبة إىل منظمة العمل الدولية، تكون الوظيفة املالمئة مفتاًحا 

إلعـادة اإلدمـاج االقتصـادي، واالجتامعـي والنفـيس ولسـالم دائم. 

وتتمتـع منظمـة العمـل الدوليـة مبيـزة نسـبية يف نـزع السـالح، 

والترسيـح وإعـادة اإلدمـاج كسـبتها مـن تجربتهـا يف توليـد فرص 

عمـل من أجل سـبل العيش من خالل بـذل جهود يف مجال إعادة 

اإلدمـاج بعد انتهـاء النزاع.

اآلثار المترتبة على الالجئين وغيرهم 
من المشردين قسرًا

تعـد الهشاشـة، والنزاعـات، والكـوارث املفاجئـة والبطيئة من بني 

األسـباب الجذريـة للنـزوح القرسي. إذ ينزح الناس بسـبب انعدام 

األمـن واالضطهـاد يف مجتمعاتهـم عـىل أسـاس العـرق، الديـن، 

الجنسية، األصل الرأي السيايس أو يهربون من الكوارث الطبيعية. 

ويقومـون مبغادرة وطنهـم والتوجه إىل الدول املجاورة كالجئني أو 

أشخاص نازحني قرسًا أو يف أماكن أخرى يف البالد كانازحني داخليًا. 

وقـد يواجـه أولئك الذيـن ينتقلون من وطنهـم إىل مجتمع أو بلد 

مضيـف املزيد مـن املخاطر مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسـان. 

وتهـدد تلك املخاطر النسـاء واألطفال بشـكل أكرب.

وعنـد وصولهـم إىل املجتمع املضيـف، قد يواجهـون حاجز اللغة، 

والتمييـز، والتحديـات اإلداريـة واللوجسـتية وقـد ال يصلـون إىل 

أسـواق العمـل يف ظـروف ال تيـرس إسـتمرارمهنتهم السـابقة أو 

البحـث عن وظيفة جديدة. وميكن أن يفتقر الالجئون واملرشدون 

وآخـرون مهجـرون قـرساً إىل فرص لكسـب العيش وذلك ألسـباب 

قانونية وعملية مثل االفتقار إىل املهارات، والرأسامل، واملدخرات، 

واملعدات ومسـاحة العمـل، ... إلخ.

وأخـريًا، يجـب األخـذ يف اإلعتبـار أنـه مـن املمكـن أيًضـا لالجئـني 

وغريهـم مـن األشـخاص املرشديـن قـرساً أن يؤثـروا إيجابيًـا عـىل 

املجتمعـات املضيفـة بجلـب املهـارات، واملعـارف واملواهـب، ويف 

معظم الحاالت، اإلسـتعداد للعمل يف املهن التي يكر فيها الطلب 

عليهـا يف األسـواق املحليـة حيـث ميكن أن يسـاعدوا يف ملئ نقص 

األيـدي العاملـة يف تلـك البلـدان ويف بلـدان العبور.
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“Guiding principles on the access of refu-
gees and other forcibly displaced persons to 
the labour market”, ILO Tripartite Technical 
Meeting, 2016

24.1 
bis

دليل: إسرتاتيجيات مشرتكة لدعم »الحلول الدامئة« 
للمرشدين داخليًا، والالجئني العائدين إىل بالدهم، 

GCER وآخرون 2016

25.1

ورقة عمل: معالجة الترشد املطول: إطار تعاون من 
أجل التعاون اإلمنايئ اإلنسانية، مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية وآخرون، 2015

26.1

اآلثار المترتبة على العمال المهاجرين
غالبًـا مـا يتـم إهـامل العـامل املهاجريـن وأفـراد أرسهـم خـالل 

األزمـات. ونشـأت العديـد مـن األزمـات مـن هـذا النـوع )وتـم 

معالجتهـا يف العمـل اإلرشايف ملنظمة العمل الدولية( يف السـنوات 

األخـرية، مـام يؤثـر عـىل كل من العـامل املوثوقني وغـري املوثوقني 

– يف أكـر األحيـان – الذيـن يجـوز طردهم مع إشـعار، ويف الكثري 

مـن األحيـان ال يتمكنون من جمع األجور املتأخرة، وإسـتحقاقات 

الضامن االجتامعي املكتسبة، وحتى يف بعض األحيان السلع املنزلية 

واألدوات املهنية. وتتمتع الدول بحق تحديد ما إن كان املهاجرون 

قـد دخلـوا اإلقليـم الوطنـي، ولكن مبجـرد تواجدهم هنـاك، يحق 

لهـم البقـاء والعيـش مـن دون متييزهـم عـن املواطنـني. وتُفـرض 

رشوط عـىل حرمـان املهاجريـن مـن حقهـم يف العيـش والعمل يف 

البلـدان املضيفـة، حيـث تتـم حاميتهـم مبوجـب إتفاقيـة منظمة 

العمـل الدولية لهجـرة التوظيف )منقحة(، عـام 1949 )رقم 97(، 

وإتفاقيـة العـامل املهاجرين )األحكام التكميلية(، عام 1975 )رقم 

143(، فضـاًل عـن إتفاقيـة األمـم املتحـدة الدوليـة لحامية حقوق 

كافـة العـامل املهاجرين وأفـراد أرسهم.

اآلثار المترتبة على السكان األصليين
يعيـش غالبيـة الشـعوب األصليـة والقبليـة يف معظم البلـدان، يف 

املناطـق الريفيـة والنائية. ويتميـزون عموًما بالتهميش السـيايس، 

واالقتصادي واالجتامعي الذي يؤدي إىل اسـتبعادهم عن عمليات 

صنـع قـرار، وحتـى يف ما يتعلـق باملسـائل التي تخصهـم مبارشة، 

فعىل سـبيل املثال، يسـبب إسـتبعادهم عن عملية صنع القرار يف 

إدارة املوارد الطبيعية، الذي لطاملا كان متجذرا بالنزاعات املسلحة 

يف العديد مـن البلدان. 

ويف إطـار زيـادة الطلب العاملـي عىل الطاقة، وأنشـطة الصناعات 

االسـتخراجية، وأوجـه الضعـف االجتامعيـة واالقتصاديـة بسـبب 

تأثـريات املنـاخ، تعـد سـبل العيـش التقليديـة للشـعوب األصليـة 

والقبليـة مهـددة وتنميـة قدراتهـم وفرصهـم مقّوضـة. ويعّجـل 

اإلسـتغالل املبالغ للمـوارد الطبيعية يف األرايض التي يشـغلونها أو 

يستعملوها تقليديّا، مبا يف ذلك إزالة الغابات، والكوارث الطبيعية 

الناجمـة عـن تغري املنـاخ، يف تدهور بيئتهم الطبيعيـة، والتقليدية 

والتاريخيـة. وعـالوة عىل ذلك، أصبحـت الهجرة آلية لتصدي عدد 

كبـري من النسـاء والرجـال املنتمني إىل جامعات الشـعوب األصلية 

والقبلية املواجهة لفقدان سـبل العيش، واالفتقار إىل فرص العمل 

الالئقة واملنتجة، مبا يف ذلك التوظيف الذاتية. وبالتايل، يعد العامل 

األصليـني، وتحديـدا النسـاء األصليـات، من بني أكـر الفئات ضعًفا 

مـن املهاجرين يف الوقـت الراهن.

ويف حني يواجه الشـعوب األصليـة والقبلية تهديدات عىل جبهات 

عديـدة، إن دورهـا الهـام يف اإلنتعـاش مـا بعـد الكـوارث، وبـذل 

الجهـود للتخفيـف من آثار املنـاخ والتكيف معه، مبـا يف ذلك عن 

طريـق معارفهـا ومامرسـاتها التقليدية، هو ُمعرتف بـه يف املادة 7 

من اتفاق باريس عام 2015 املتعلق بتغري املناخ وإطار سـينداي. 

بالتشـاور معها، ومشاركتها، ميكن أن تساهم تلك الشعوب بشكل 

كبري يف هذا الصدد، ويف حني يكفل إدراجها أيًضا إدراج املامرسات 

املستدامة يف االسرتاتيجيات اإلمنائية.

ويكون إدراج هذه الشـعوب أمرًا أساسـيًا إلرسـاء السالم املستدام 

حيـث تنجـم النزاعات من النضـال من أجل السـيطرة عىل املوارد 

الطبيعيـة. وكانـت اتفاقية الشـعوب األصلية والقبليـة، عام 1989 

)رقـم 169( قاعـدة أساسـية ملفاوضـات السـالم يف حربني مدنيتني 

طويلتا األمد عىل األقل، يف غواتيامال، ونيبال، وحالة هذه الشعوب 

يف النزاعـات الداخليـة هـي موضـوع متكـرر يف تعليقـات منظمة 

العمل الدولية ومسـاعدتها.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/genericdocument/wcms_536440.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/genericdocument/wcms_536440.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/genericdocument/wcms_536440.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/genericdocument/wcms_536440.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/57441d774.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/57441d774.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/57441d774.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/57441d774.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/57441d774.pdf
http://cic.nyu.edu/sites/default/files/addressing_protracted_displacement_a_think_piece_dec_2015.pdf
http://cic.nyu.edu/sites/default/files/addressing_protracted_displacement_a_think_piece_dec_2015.pdf
http://cic.nyu.edu/sites/default/files/addressing_protracted_displacement_a_think_piece_dec_2015.pdf
http://cic.nyu.edu/sites/default/files/addressing_protracted_displacement_a_think_piece_dec_2015.pdf
http://cic.nyu.edu/sites/default/files/addressing_protracted_displacement_a_think_piece_dec_2015.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

صنع السالم والسالل: اتفاقية منظمة العمل الدولية 
رقم 169، وعملية السالم يف غواتيامال، يف غرف إيان، 

عام 2004

27.1

اآلثار المترتبة على االقتصاد غير 
النظامي

يشـمل االقتصاد غري النظامي أكر مـن نصف قوة العمل العاملية، 

وأكـر مـن 90 يف املائـة من املشـاريع الكبرية والصغـرية الحجم يف 

كافـة أنحـاء العـامل. ويزدهر االقتصـاد غري النظامي يف ظـل ارتفاع 

معـدالت البطالـة والتوظيف الناقصة، والفقر، وعدم املسـاواة بني 

الجنسـني والعمـل الهش. ويف كل أنحاء العـامل، يتفاقم الوضع يف 

األماكـن الهشـة واملتأثـرة بالنزاعـات، حيـث ال بديـل آخـر لجـزء 

كبـري مـن السـكان عن التوظيـف يف االقتصاد غـري النظامي لتأمني 

سـبل العيش.

ويلعب االقتصاد غري النظامي دوراً هاًما يف مثل هذه الظروف، ال 

سـيام يف توليد الدخل، بسـبب السـهولة النسـبية يف تأمني التعليم 

وأدىن متطلباتـه، واملهـارات، والتكنولوجيا ورأس املال. إمنّا ال يكون 

ملعظم الناس خياًرا إالّ يف دخول االقتصاد غري النظامي، ولكن ذلك 

يعـود إىل حاجتهـم للبقاء عىل قيـد الحياة والوصول إىل األنشـطة 

األساسـية املـدرة للدخـل. ويتسـم االقتصـاد غري النظامـي بالعجز 

يف إيجـاد عمـل الئـق ومشـاركة غـري كافية مـن الفقـراء العاملني. 

وقـد أظهرت البحوث التجريبية الوافرة أن العامل يف االقتصاد غري 

النظامي يواجهون إرتفاه مخاطر الفقر من أكر من أولئك العاملني 

يف االقتصـاد النظامي. ونتيجة لهذه العوامل وغريها، هناك تداخل 

هـام، ولكـن غري كامل، بني العمل يف اإلقتصاد غري النظامي والفقر 

والضعـف. ويف حـني تقـدم بعض األنشـطة سـباًل معقولة لكسـب 

الـرزق والدخـل، فمعظم الناس العاملـني يف االقتصاد غري النظامي 

يتعرضـون بطـرق مختلفـة لظـروف عمـل غـري مالمئة وغـري آمنة؛ 

ومسـتويات األميـة املرتفعـة، وانخفاض مسـتويات املهـارة وفرص 

التدريـب غـري الكافية؛ وإدخـار مداخيل غري ثابتـة، وغري منتظمة 

وقليلة نسـبًة للعاملني يف االقتصاد النظامي؛ ويعانون من سـاعات 

عمـل أطـول، وال يتمتعون بحقـوق التمثيل واملفاوضـة الجامعية، 

ويف الكثـري مـن األحيـان، تكـون حالـة عملهـم غامضـة أو مقنعة؛ 

ويضعفـون جسـديًا وماديًـا أكـر بسـبب عملهـم يف االقتصـاد غري 

النظامـي، ويكونـون إّما مسـتبعدين أو بعيدين فعاًل عن الحصول 

إىل مخططـات الضامن االجتامعـي، والصحة، والسـالمة، واألمومة 
وغريها الترشيعـات لحامية التوظيف.14

اآلثار المترتبة على القطاعات
غالبًــا ما يعتمــد تعزيز الصمود أمام صدمــات األزمات، أو تحقيق 

ــش، عــىل التدخــالت  االنتعــاش املســتدام واســتعادة ســبل العي

املنهجيــة املرتبطــة بإعــادة بنــاء القطاعــات االقتصاديــة املحليــة 

والصناعــات التــي مــن خاللهــا ميكــن الوصــول إىل الناس أو إنشــاء 

ــل اإلنتاجي. العم

يف هذا السياق، تشّكل التوصية رقم R204( 204( املعتمدة خالل مؤمتر   14
العمل الدويل يف حزيران/يونيو عام 2015، معلاًم تاريخيًا لعامل العمل كام 
وهي أول معيار دويل يرتكز حرًصا عىل االقتصاد غري النظامي يف مجمله. 

راجعوا أيًضا: منظمة العمل الدولية، والسجل املؤقت، رقم 16، مؤمتر العمل 
الدويل، الدورة رقم 104، يف جنيف، عام 2015.

يف عام 1996، وافقت األمم املتحدة عىل التوسط يف مفاوضات 
السالم بني األطراف املتحاربة يف غواتيامال عىل رشط أن يتفق أي 

اتفاق نهايئ للسالم مع معايري حقوق اإلنسان املعرتف بها دوليًا. ويف 
تاريخ غواتيامال الحديث، تّم حرم السكان األصليني من حقوق أو 
تجاهلها، حيث كانت من األولويات األوىل لعملية السالم التوصل 

إىل اتفاق عىل »هوية وحقوق السكان األصليني يف غواتيامل«. 
ومبا أن األمم املتحدة ال متلك أية أداة لحقوق الشعوب األصلية، 

أصحب اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، لعام 1989 )رقم 169( 
أداة قانونية حاسمة يف عملية اتفاق السالم. وتستند أهمية هذه 

الوثيقة إىل أن يتم اإلستشارة حول موضوع الشعوب األصلية، 
واملشاركة يف وضع السياسات والربامج املتعلقة بحياتهم وتنظيم 

مجتمعاتها املحلية. باإلضافة إىل إنشاء آليات للتشاور مع السكان 
األصليني عىل نطاق ومضمون اتفاق السالم، مّهد التصديق عىل 

إتفاقية رقم 169 التابعة لحكومة غواتيامال إىل بناء قاعدة للتفاوض 
بشأن إيجاد حلول سلمية ملشاكل األرايض التي تؤثر عىل مجتمعات 

الشعوب األصلية. كام وتضّمن اإلتفاق النهايئ املوقع عن السالم 
مواًدا إلنهاء التمييز ضد السكان األصليني، وتوفري أفضل الرعاية 
الصحية واملدارس، وخلق الفرص االقتصادية للفقراء، مبا يف ذلك 

إصالح األرايض.

ضمان حقوق السكان األصليين في 
غواتيماال من خالل اتفاقية منظمة العمل 

الدولية رقم 179

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_504539.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_504539.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_504539.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_504539.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_504539.pdf
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يواجـه صنـاع القرار خيارات تتعلـق بالتمويل. ميكن أن يلقي نهج 

نظـم، يرتكـز عىل إسـتعادة سـبل معيشـة مسـتدامة، الضوء عىل 

مجموعـة مـن التدابـري الالزمـة لتعزيـز أو إعـادة إنشـاء األقسـام 

املتـرضرة مـن الصناعـات والقطاعـات سـواء جـراء األزمـات أو 

آثارهـا عنـد ترضرهـا بالنزاعـات أو الكـوارث. وقد تقـود الخربات 

املكتسـبة مـن القطـاع املركـز والتقييـامت املسـتندة إىل األنظمة، 

صنـع القـرار بإيـالء األولويـة يف العمليـات املاديـة، واالقتصاديـة 

والتجاريـة، ومجموعـة التدخـالت املطلوبـة، سـواء للتخفيف من 

أثـر األزمـة املحتملـة )إمـا نـزاع أو كارثة( وإلعـادة البنـاء بطريقة 

أفضـل خـالل فـرتة االنتعـاش من األزمة، مبا يف ذلك سـبل تحسـني 

اإلنتاجيـة ونوعية الوظائف وتبادل العالقات يف الصناعات املحلية 

والقطاعـات التجارية.

اآلثار المترتبة على الشركات
ال ميكـن التوظيـف والتوظيـف الذاتية الرجـال والنسـاء املتأثرين 

بالنزاعات والكوارث يف تأمني سبل عيش مستدامة. ويعد التوظيف 

رضوريًـا لتسـهيل اإلنتعـاش الشـامل. ويف معظـم بلـدان العـامل، 

يخلـق إنشـاء مؤسسـات القطاع الخـاص أكرب عدد مـن الوظائف. 

ومـع ذلـك، ففـي البلـدان املتأثـرة بالنزاعـات والكـوارث، غالبًا ما 

تتـرّضر الـرشكات بكافة أنواعها وأحجامهاً بشـكل كبري. وقد تكون 

النزاعات والكوارث قد دّمرت البنية التحتية املحلية وأعاقت عمل 

املسـتثمرين األجانـب واملشـرتين، ومنعـت الشـباب مـن التعليم 

وتنميـة مهاراتهـم، ووضعت املؤسسـات املحليـة يف وضع مينعهم 

البتّـة مـن تأمني الطلبـات أو الحصول عىل طلبـات أخرى جديدة. 

عـالوة عـىل ذلك، غالبًا ما تتسـم األوضـاع التي ترتتـب بعد انتهاء 

النزاعـات والكوارث، بأعباء إضافية من اإلشـكاالت وانعدام األمن، 

مبـا يف ذلك الرسقـة والنهب.

لذلـك، مـن املهـم تأمـني بيئـة تيـرس إنشـاء املشـاريع املسـتدامة 

وتطويرهـا يف املراحـل األوىل مـن اإلنتعـاش، ليـس فقـط من أجل 

توليد الدخل وتأمني سـبل العيش للسـكان املترضرين بل أيًضا ألن 

الـرشكات تلعـب دوراً حاسـاًم يف توفري السـلع والخدمـات الالزمة 

إلعـادة اإلعامر وتشـغيل البلد.

وإن للحصـول عىل التمويل أهميـة خاصة يف القطاع غري النظامي 

واملشـاريع الصغرى. وميكن للسياسات الواضحة أن تدعم وتسهل 

السياسات الرامية لتطوير األسواق املالية النظامية، تحويل حيوية 

املؤسسـات من غري النظاميـة إىل نظامية. وينبغي تعزيز الرشكات 

الصغـرى، والصغرية واملتوسـطة الحجـم والتعاونيات بنـاء قدراتها 

املقدمة من أجل تحسـني اإلنتاجية وتوسـيع نطـاق فرص الوصول 

إىل األسـواق. وميكـن أن يكـون دور االسـتثامر األجنبـي املبـارش 

ومسـاهمة الـرشكات متعـددة الجنسـيات مفيًدا جداً إلعـادة بناء 

املجتمعـات واالقتصادات. وتسـاهم السياسـات الراميـة إىل تعزيز 

الروابط التجارية بني الرشكات املتعددة الجنسـيات و املؤسسـات 

الصغرية واملتوسطة املحلية، يف بناء املهارات، وينبغي الرتويج لحفز 

النمـو االقتصـادي. ومن خالل سياسـاتها املشـرتكة عىل املسـؤولية 

االجتامعيـة، قـد تشـرتك املؤسسـات املتعـددة الجنسـيات أكر يف 

االنتعاش واالسـتقرار بتعزيز العمل الالئق واملنتج عىل مسـتويات 

عدة.

اآلثار المترتبة على االقتصاد البيئي
ميكـن أن يقـوم أثـر البيئيـة املبارشة الناجـم عن النزاعـات بتدمري 

وزعزعـة وتكليف الناس وسـبل عيشـهم؛ وتشـمل األمثلـة التلوث 

الكيـاموي، واإلشـعاع، واآلثار، واألرضار عىل النباتـات والحيوانات-

أخـذ املثـل الحايل عـن التهديد الذي تشـكله الحـرب األهلية عىل 

الغوريال الجبليـة يف أفريقيا.

ــاًرا بيئيــة متصلــة بترشيــد الســكان؛  ــار الثانويــة آث وتشــمل اآلث

واســتخراج املــوارد الطبيعيــة ونهب مــوارد يف حــرب االقتصادات؛ 

وغيــاب فعاليــة اإلدارة البيئيــة؛ وهكــذا دواليــك. وقــد يزيــد أيًضا 

تدهور البيئة وأمناط االســتيطان، وخيارات ســبل العيش والســلوك 

ــر بدورهــا ســلبًا عــىل  ــي تؤث ــادة مخاطــر الكــوارث، الت مــن زي

ــة البرشية. التنمي

ال يسـبب تغـري املنـاخ يف حـد ذاتـه نزاعـا، ولكـن ميكـن أن يدمج 

آثـاره عـىل النظـم اإليكولوجيـة الهشـة، واملجتمعـات التـي هـي 

بالفعـل تحت ضغـط جراء إفتقارهـا عىل الفـرص االقتصادية، مع 

تفاقـم التهديـدات القامئـة، وانعـدام األمـن. وإن زيـادة البطالـة، 

وانتشـار الفقـر، وتزايد السـكان واإلفـراط يف اإلعتامد عـىل املوارد 

الطبيعيـة التـي تتأثـر بالتغـريات املناخيـة، وكل ذلـك يعـود إىل 

غيـاب اسـرتاتيجية قويـة للتنميـة املسـتدامة، تجعـل مـن الـدول 

الهشـة والضعيفـة رسيعة التأثر باملوارد التـي تتفاقم بتغري املناخ. 

ويشـكل تغـري املناخ مبثابة »مضاعـف التهديد«، يـؤدي إىل تفاقم 

الضغـوط القامئـة وخلـق األوضـاع املتقلبة. ويف حني ظهـور توافق 

شـامل عىل هذا األثر املضاعف، ال يتم فهم التداعيات األمنية عن 

تغـري املناخ بشـكل جيـد. فقد تفوق هـذه التداعيـات التوقعات. 

ويشري التقرير الخاص للفريق الحكومي املتخصص بالتغري املناخي 
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

بشـأن األحـداث املناخيـة املتطرفـة أن تغري املناخ ميكـن أن يؤدي 

إىل إسـتهالك الوقـود وتوليـد النزاعـات داخل الدول وفيـام بينها.

إن اآلثـار الناتجـة مـن تغـري املنـاخ تؤثـر سـلبًا وبشـكل أكـرب عىل 

التوترات االجتامعية والسياسـية املوجودة داخحل الدول الهشـة، 

وذلـك مـن خـالل تسـوية عـدم االسـتقرار السـيايس واالقتصـادي 

وتفاقـم احتـامالت الهجـرة عـىل نطاق واسـع. وعـىل النقيض من 

ذلك، إذا تم التعامل مع تلك آلثار بشـكل صحيح، ميكن أن يؤدي 

العمل يف مجال تغري املناخ إىل زيادة فرص عمل وتحسنها. ويوفر 

كل مـن التكيـف مـع تغـري املنـاخ، والتدابـري الراميـة إىل الحد من 

انبعاثـات غـازات الدفيئـة فرصـاً لخلـق فـرص عمـل جديـدة، مع 

تأمني الوظائـف القامئة.

وقـد يعـزز ضعف املؤسسـات وتقديم الخدمـات التي متنع تنفيذ 

القواعد والسياسـات التي من شأنها تشجيع االستثامرات املطلوبة 

يف االقتصـاد األخـرض. وتعتمـد البلـدان الهشـة ومـا بعـد انتهـاء 

النـزاع، عىل تسـخري ثروات مواردها، مـن أجل القدرة عىل تحقيق 

اإلسـتقرار والتنميـة. وال تـزال أيًضـا هـذه الـدول متلـك أقـل قدرة 

عـىل اإلسـتفادة مـن املـوارد الطبيعيـة، مـن دون تأثـريات جديدة 

مـن النـزاع، مـام يسـبب التدهـور البيئـي الرئيـيس أو التحرر من 

»لعنـة املوارد«.

ــدان والــرشكات تتنافــس مــن أجــل الحصــول عــىل  ومبــا أن البل

التنــازالت واللــوازم املتبقيــة، تكــون الدول الهشــة معرضة بشــكل 

خــاص لــرشوط العقــد الخــاص بالفقــراء، وغيــاب شــفافية صنــع 

القــرار، واآلثــار الســلبية والفســاد. وإن الحصــول عــىل التمويــل 

الــدويل املخصــص للمنــاخ، مثــل صنــدوق التنميــة النظيفــة التابع 

للبنــك الــدويل، ميكــن أن يســاعد الــدول الهشــة يف تأمــني األمــوال 

الالزمــة لالســتثامر يف الوظائــف الخــرضاء، ولكــن هــذا األمــر قــد 

يشــكل إشــكالية بالنســبة للدول التي ليس لديها ســجالت متابعة 

جيــدة يف مجــال الحكــم الرشــيد.

املبادئ التوجيهية: انتقال عادل إىل االقتصادات 
املستدامة بيئياً واملجتمعات للجميع، منظمة العمل 

الدولية، عام 2015

28.1

اآلثار المترتبة على البيئات الريفية
تسمح دراسة اإلعدادات الهشة من خالل عدسات ريفية باالعرتاف 

بـأن مثانيـة مـن أصـل عـرش فقـراء عاملـني يف العـامل يعيشـون يف 

املناطـق الريفيـة، حيـث تنعـدم فرص العمـل الالئـق. ويف الواقع، 

ميكن ربط أسبابه الجندرية لألوضاع الهشة أو النزاعات أو الكوارث، 

نظـراً ألنهـا تزيد من ضعف الناس، أو حرمانهم أو تهميشـهم. ويف 

املناطـق الريفيـة، وخـالل األوضـاع الهشـة، من املفـرتض النظر يف 

العوامل التالية:

إن البنيـة التحتية املادية غري الكافية/غري املسـتقرة وخدمات 	 

النقـل، والكهربـاء واملياه النظيفة تحد من الوصول إىل املوارد، 

واألسـواق والخدمـات العامـة مثـل الرعايـة الصحيـة، وإطالة 

الوقـت الالزم لألعامل املنزلية والرعايـة. وتدل أيًضا محدودية 

الوصـول إىل الخدمـات الصحيـة واملعلومـات عـىل أن سـكان 

الريـف ميلكـون معرفة ضعيفـة يف كيفية حامية أنفسـهم من 

فـريوس نقص املناعـة البرشية/اإليدز. إذ مرضـوا، فقد يتلقون 

أقـل العالج والرعايـة والدعم.

التدهـور البيئـي وانعدام األمـن الغذايئ، الـذي يزيد اإلنتقال 	 

مـن عمـل مأجور زراعي إىل عمل غـري زراعي مؤقت، ومن يد 

عاملـة موسـمية إىل يد عاملـة مأجورة يف املناطـق الحضارية، 

يوفـر عمل املأجور غري الزراعـي الحد األدىن من األمن الغذايئ 

لـألرس املعيشـية أكر من عمل املأجـور الزراعي.

انعـدام األمـن وضعـف سـيادة القانـون، وإنعـدام خدمـات 	 

املحاكـم والرشطـة، مـام يزيد من خطر العنف، وال سـيام ضد 

النساء اللوايت يعشن تحت ما يسمى باملؤسسات »التقليدية« 

واملبـادئ الثقافيـة »األبويـة النظـام« التي تجيز بعض أشـكال 

العنف ضد املرأة وتؤثر عىل اإلستقالل الذايت الثقايف والتدخل 

السـيايس. وعـىل الرغم من صياغـة الترشيعات بشـأن العنف 

ضـد املرأة يف اإلعدادات الريفية والهشـة، تطرح أسـئلة مهمة 

عـن قلة وجـود املـرأة يف السـلطة واملراكز وارتباطهـا بالعنف 

ضـد املـرأة، جنبًا إىل جنب مع الغياب النسـبي لها يف الهيئات 

العامة.

األنظمة السياسية التي تحرم الجامعات العرقية، أو اإلقليمية 	 

أو الثقافيـة املتنوعة، نظراً للتحيـز النخبة الحرضية التاريخية 

التـي تزيد التوتر

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_504539.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_504539.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_504539.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_504539.pdf
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الفصل 1 | املفاهيم واآلثار املرتتبة عىل حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث

تزيد األنظمة االسـتبدادية أو الالمركزية غري الفعالة من عدم 	 

وضـوح الحـدود الربيـة، وحقـوق امللكيـة، وتحديـدا بالنسـبة 

للسـكان األصليني والقبائل التي تحد من الحصول عىل الفرص 

املاليـة، مبـا يف ذلـك تلـك املوجهـة للحـد من تعرضهـم لبعض 

املخاطـر الطبيعيـة. وميكن تفسـري ذلك من خـالل أوجه تحيز 

النخبـة الحرضيـة التاريخية التـي تزيد التوتر.

تعتـرب االقتصادات املتقلبة وغري املسـتقرة، كالقطـاع الزراعي 	 

الـذي يهيمن عىل االقتصادات الريفيـة، صناعة من الصناعات 

األكر خطورة. وعىل سبيل املثال، تخضع أسعار السلع الزراعية 

للصدمـات الكبـرية التـي تزيـد مـن تفاقـم مسـتويات انعدام 

األمن الغذايئ يف املناطق الريفية، وهذا يتعلق بكافة الشواغل 

املذكورة أعاله.

التمديـن، وهـو اتجـاه ملحـوظ. وفًقـا لألمـم املتحـدة، إزداد 	 

عـدد سـكان العامل، بـني عامـي 2011 و2050، 2.3 بیلیون من 

7 بیلیـون إىل 9.3 بيليـون. وخـالل الفـرتة عينها، سـيزداد عدد 

السـكان الذين يعيشـون يف املدن 2.6 بیلیون، من 3.6 بیلیون 

عـام 2011 إىل 6.3 بیلیـون بحلول عام 2050. وبالتايل، سـيبدأ 

عـدد سـكان الريـف العاملـي فعـاًل باإلنخفـاض. وبحلـول عام 

2020، سـيتمركز نصـف سـكان آسـيا يف املدن، وهـذا يتطابق 

مـع نصـف سـكان أفريقيـا عند حلول عـام 2035. وسـيحدث 

هذا التوسـع الحـرضي يف البلدان النامية، وعنـد حلول 2050، 

سـتتمركز نسـبة %64 مـن سـكان العامل النامـي يف املدينة.

وتتضاءل فعالية العديد من الربامج، والسياسات واألدوات التقليدية 

عنـد تطبيقهـا عـىل أطـر ذات مسـتويات مرتفعـة من الهشاشـة، 

ويف الكثـري مـن األحيان، ميكن أن يؤثر إسـتخدام النهـج التقليدية 

تأثريًا كبريًاعىل املشـكلة التي ينبغي معالجتها. كام ويجب تحديد 

ظـروف الهشاشـة يف عمليـة صياغـة تلـك األدوات، والسياسـات 

والربامـج وتصميمهـا وتطبيقهـا، وغالبـاً مـا تسـتلزم إرتفـاع نتائج 

جديـدة مثـل تقويـة القـدرة عـىل مقاومـة املخاطـر الخارجيـة، 

وتعزيز التمكـني االجتامعي-االقتصادي للفئات املحرومة، وضامن 

اإلدراج االجتامعي-االقتصـادي للفئات املهمشـة. وتخضع املناطق 

الريفيـة لعـدد كبـري من رشوط الهشاشـة هـذه وآلثارها السـلبية 

األكر درامية. مع ذلك، لدى مامرسات التنمية االقتصادية املحلية 

الريفيـة إمكانيـة رئيسـية يف إنتشـال الناس من الفقـر، والحد من 

تعرضها للصدمـات الخارجية.

الدليل: فهم القوى املحركة للهشاشة الريفية – 
مسودة، منظمة العمل الدولية/الريف، عام 2016

30.1
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صـــــــــل
الف

 الحصول عىل عمل 
يف األوضاع الهشة، 

والنزاعات والكوارث

خـالل سـنوات عـدة مـن الخربة املكتسـبة عرب مشـاركة منظمـة العمل الدوليـة خالل األوضاع الهشـة، والنزاعـات والكـوارث، يقدم هذا 

الفصل إرشـادات عىل تنفيذ اسـرتاتيجية االسـتجابة ملنظمة العمل الدولية. كام يوفر إرشـادات رسيعة حول كيفية ضامن أمن املوظفني 

يف الحـاالت الهشـة، فضـاًل عن كيفية تقييم أنشـطة منظمـة العمل الدولية.
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منظمـة العمـل الدوليـة فـي العالقـة اإلنسـانية   2.1
لتنميـة وا

إن مشـاركة منظمـة العمـل الدوليـة يف اإلعـدادات الهشـة حيـث 

النزاعـات والكوارث ترتبط أصاًل باالسـتجابة لألزمات. وعىل نقيض 

األزمـات الطويلـة األمد، مثل األوضاع الهشـة يف جمهورية أفريقيا 

الوسـطى أو جنوب السـودان، تسـرتعي األزمات الواسـعة النطاق 

مثل زلزال هايتي أو الحرب يف سوريا املزيد من االهتامم اإلعالمي 

وقـد تكون املسـاعدة اإلمنائية الرسـيمة )ODA(، حتى ولو كانت 

متعـددة القطاعـات، مبـا يف ذلـك تلـك املتعلقة بالتوظيف وسـبل 

العيـش، ذات حجم مامثـل يف كافة الظروف.

وإن منظمة العمل الدولية هي مجهزة تجهيزًا جيًدا، وقد اكتسبت 

خـربة واسـعة يف العمـل جنبـا إىل جنـب مـع الجهـات اإلنسـانية 

الفاعلـة يف تعزيـز العمـل الالئـق لالنتعـاش االقتصـادي الشـامل 

يف اإلعـدادات الهشـة والسـياقات الطارئـة. وتعـود تقريبًـا أعقاب 

األزمـة املبـارشة، بشـكل كامـل، إىل عمليـات إنقـاذ الحيـاة التـي 

ينبغـي فيهـا أن تحـد منظمة العمل الدولية مشـاركتها املبارشة يف 

دعم الوكاالت اإلنسـانية الرشيكة املؤسيس واللوجيستي ومامرسة 

نفوذها عىل مسـتوى السياسـات، بحيث تدمج عنارص اإلسـتجابة 

الفاعلة الرئيسـية الوطنية والدولية لألزمـات – الهيئات والوكاالت 

والجهـات املانحـة الدوليـة – نهـج منظمـة العمل الدوليـة القائم 

عـىل العمـل الالئق يف السياسـات والربامـج الخاصة.

ومع ذلك، ينبغي عىل منظمة العمل الدولية، منذ يومها األول من 

مشاركتها، حشد قدراة إستجابتها من أجل التدخل حاملا يسمح الوضع 

بذلك. ويف الواقع، يستلزم العمل يف البلدان املترضرة من األزمة 

مدخالً لتعزيز جدول العمل الالئق، والتعامل مع العنارص املكونة 

لفهم احتياجات البلدان املترضرة يف األجل الطويل وتلبيتها. ويتوقف 

مستوى املشاركة عىل مدى خطورة األزمة، لكن ميكن أن تبدأ عىل 

سبيل املثال يف سياقات كام حدث يف هايتي حيث أصبح السكان 

املحليون مشاركني عىل الفور يف إزالة األنقاض، وكانت ملنظمة العمل 

الدولية مصلحة أساسية يف دعم هذه الجهود إىل أقىص حد ممكن. 

وبعبارة أخرى، تتطلب اسرتاتيجيات االستجابة والتدخالت فهاًم دقيًقا 

للسياق، ويجب عليها دعم امللكية املحلية، والقدرات واملرونة وتقويتها، 

وتعزيز املساواة، ومنع التمييز، واملساهمة يف تعزيز قدرة السكان 

املترضرين عىل التعامل بشكل أفضل مع أية أزمات يف املستقبل. 

كام من املفرتض أن يساعد الحد األدىن من التسلسل الزمني الدلييل 

من اإلستجابة لألزمة يف تصور دور منظمة العمل الدولية وتوضيحه.

الشكل 1.2:   دورة اإلستجابة لألزمة اإلرشادية )مطولة( يف حاالت الطوارئ البطيئة أو املفاجئة

 زيادة
املرونة

الشعب

يف اإلعدادات الهشة

اإلغاثة / االنتعاش 
املبكر

االنتعاش

إعادة اإلعامر

الرصاعات

الكوارث
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وخـالل الـدورة، ميكـن التمييز بني أربـع عمليات رئيسـية: الفرتات 

الطولية السابقة لألزمة والهادفة إىل منع أي نزاع أو كارثة يف منطقة 

هشـة وخالل أعقاب األزمة، واملسـاعدة الغوثية أو اإلنسانية )عند 

بدأ عملية التخطيط لإلنتعاش املبكر(، واإلنتعاش بحد ذاته، وإعادة 

التعمري الشـامل الذي يليه. ويتم توضيح كل من املفاهيم أدناه.

ال ينبغـي عـىل الرسـم البيـاين املذكـور أعـاله أن يطـرح إفرتاًضـا 

بـأن االسـتجابة لألزمات تسـتوجب وقتًـا طوياًل. وال تعتـرب اإلغاثة، 

واإلنعـاش والتنميـة مجرد مراحل – فإن نطـاق كل عملية ومدتها 
تتحـدد بفعاليـة السـياق وأثـر كل أزمة.15

عىل مدى العقدين املاضيني، شهدت املناقشة حول كيفية تنفيذ »الربط بني   15
اإلغاثة وإعادة التأهيل والتنمية« نرش ظهور نظرياتني تفسرييتني، أال وهام: 

التواصل والتجاور. وتقر املناقشات املبكرة عموًما أن حاالت الطوارئ انتقلت 
من خالل عملية خطية يف اإلغاثة، وإعادة التأهيل وبرمجة التنمية التابعة لكل 

من الحاالت )تواصل(. ويف الفرتة األخرية، تم التسليم بأن واقع االستجابات 
لحاالت الطوارئ، وال سيام النزاع املتصل بها، يعد إشكااًل من اإلشكاالت مع 

الحاجة إىل املساعدة اإلنسانية غري الخطية واملتزامنة، واالنتعاش، والتدخالت 
اإلمنائية يف االستجابة لالحتياجات املختلفة خالل تلك األحوال )التجاور(.

عـىل سـبيل املثـال، يف حـاالت الكارثـة املفاجـأة، غالبًـا مـا تجـري 

برامـج اإلغاثـة والتنميـة. وخـالل نـزاع طويـل األمـد، يتـم توفـري 

اإلغاثـة واملسـاعدة اإلنسـانية أثنـاء األزمـة وخـالل فـرتة مـا بعـد 

انتهـاء النـزاع مبـارشة. عـالوة عـىل ذلـك، ميكـن أيًضـا الحـد مـن 

مخاطـر الكـوارث أثنـاء تداعياتها من خالل اتخـاذ خطوات عملية 

للتخفيف الوصف اإلرشادي لعملية االنتقال من اإلغاثة إىل إعادة 

التعمـري أثـر الكـوارث يف املسـتقبل. كام أن سـيناريوهات األزمة 

وتسلسـلها واألطـر الزمنيـة تختلـف إختالفـاً كبريًا بني إعـدادت ما 

بعـد الكـوارث ومـا بعـد انتهاء النـزاع. عىل سـبيل املثـال، يف حني 

حاالت الكوارث الطبيعية حيث تكون مرحلة األزمة قصرية نسبيًا، 

قد يسـتمر النزاع الطويل األمد لألزمة لعدة أشـهر، أو سـنوات، أو 

حتـى ألكـر مـن عقـد. وعـالوة عـىل ذلـك، ويف الحـاالت التي تيل 

النـزاع، قـد يكون هنـاك انتكاسـات عرضية أثناء عمليـة االنتعاش 

لإلغاثـة، أو قـد متـر املرحلتـان بالتزامـن )راجعوا أيًضـا الفصل 1(.

تم تشكيل مفهوم اإلنتعاش املبكر كجزء من اإلطار العنقودي للجنة الدامئة   16
املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة )IASC( ويشري إىل املبارشة به خالل 
املرحلة اإلنسانية. ويركز هذا املفهوم عىل استعادة سبل العيش، وبناء 

القدرات الوطنية، وضامن امللكية الوطنية والتخطيط ليكون طويل األجل.

الوصف اإلرشادي لعملية االنتقال من اإلغاثة إىل إعادة التعمري

مساعدة اإلغاثة 

اإلنسانية

تشري األزمة أو الطوارئ اإلنسانية إىل حدث فريد أو سلسلة من األحداث يف بلد أو منطقة ما يسبب اضطرابًا خطريًا لسري 
املجتمع، وينتج خسائر برشية، أو مادية أو بيئية تتجاوز قدرة السكان املترضرين عىل التعامل معها من خالل استخدام 
مواردها الخاصة. وكذلك ميكن أن تصنف أزمة ما وفًقا لرسعة ظهورها )املفاجئ أو البطيء( وطول فرتتها )مطولة(، أو 

سببها )املخاطر الطبيعية أو تلك الناجمة عن أعامل اإلنسان أو النزاعات املسلحة(.

عند الظهور الرسيع لكارثة ما، تبدأ مرحلة اإلغاثة فوًرا بعد وقوع الكوارث مبارشة، يف حني أنه يف حالة حدوث نزاع غالباً 
ما تبدأ هذه املرحلة أثناءه وتتواصل بعد إنتهائه. وتبدأ أيًضا عملية اإلنعاش املبكر )سيتم املناقشة حولها الحقاً( خالل 

هذه املرحلة. وعند مرحلة اإلغاثة، يتم الرتكيز عىل إنقاذ األرواح من خالل تقديم املساعدة اإلنسانية. وتعد حياة الناس 
معرضة للمخاطر وتستوجب اتخاذ إجراءات رسيعة من أجل تخفيف األرضار واستعادة النظام. وتركز الربامج املنقذة 
لحياتهم عىل تأمني املأوى، والغذاء، واملياه، واملرافق الصحية، وإدارة املخيامت والرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ. و 

يتيرس تبسيط التمويل واإلبالغ عن اإلجراءات املتعلقة بربامج املساعدة اإلنسانية من أجل اإلرساع بالتنفيذ.

اإلنعاش املبكر

ويعترب اإلنتعاش املبكر16 عملية متعددة األبعاد تستوحى من مبادئ التنمية. ويبدأ باإلعدادات اإلنسانية، ويسعى إىل 
االستفادة من الربامج اإلنسانية وتحفيز فرص التنمية املستدامة. وهو يهدف إىل إنشاء أو تعزيز عمليات مملوكة وطنيًا 
لإلنعاش بعد األزمات التي تكون مرنة ومستدامة بيئياً، واجتامعياً واقتصادياً. وهو يشمل استعادة الخدمات األساسية، 

وسبل العيش، واملأوى املؤقت، والحكم، واألمن وسيادة القانون والبيئة وأبعاد اجتامعية-اقتصادية أخرى، مبا يف ذلك 
إعادة إدماج السكان املرشدين. ويعزز أمن الناس ويهدف إىل البدء يف معالجة األسباب الكامنة وراء األزمة. وإن العوامل 

الفاعلة الرئيسية يف االنتعاش املبكر تكمن يف السكان املترضرين أنفسهم والحكومة. وتعمل املنظامت الدولية يف دعم 
تنفيذ جهود اإلنعاش املبكر الوطنية؛ وعىل الرغم من التحدي، يتطلب اإلنتعاش املبكر العمل املشرتك بني الجهات الفاعلة 

اإلمنائية واإلنسانية.

املبكر داخل اإلطار الزمني للتدخل يف حاالت الطوارئ، ويجب أن يتم دمجه يف إطار اآلليات اإلنسانية. و عمليًا، هذا 
يدل عىل أن تنسيق االنتعاش املبكر داخل منظومة األمم املتحدة يقع ضمن املسؤولية العامة ملنسق الشؤون اإلنسانية 
)أو املنسق املقيم، تبعاً للسياق(، وينبغي إدماج أنشطة اإلنتعاش املبكر بأدوات تعبئة املوارد اإلنسانية، مثل النداءات 

العاجلة. ويف الوقت عينه، وبغية تسهيل اإلنتقال السلس إىل التنمية األطول أجالً، يحتاج اإلنعاش املبكر أيًضا إىل أن يقع 
يف سياق الجهات والعمليات الفاعلة يف التنمية. ويوضح الشكل رقم 1 مدى تدرج اإلنتعاش املبكر يف سياقات وآليات 

اإلغاثة والتنمية.
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سبب »إعصار هايان الكبري« )يف يوالندا( تدمري وعرقلة سبل كسب عيش حوايل 6 مليون من العامل. وكان 2.6 مليون من هؤالء العامل يواجهون 
أصاًل أنواًعا من الوظائف الضعيفة قبل حدوث اإلعصار. وعىل خطى الرؤساء املشاركني يف االنتعاش املبكر وكتلة تأمني كسب العيش مع برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ، عملت منظمة العمل الدولية ووزارة التجارة والصناعة، بالرشاكة مع إدارات العمل والتوظيف والرعاية االجتامعية والتنمية مًعا يف 
توفري فوًرا فرص عمل قصرية األجل من خالل برنامج التوظيف الطارئ.

ومبا أن إستجابة الحكومة الفلبينية يف هايان أصبحت أكر شموالً، دعمت منظمة العمل الدولية جهود الكتلة من أجل بناء قدرة الحكومات املحلية 
عىل تعزيز نظمها وخدمات دعمها لخلق فرص العمل؛ ومساعدة املجتمعات املحلية عىل تطوير املشاريع املستندة إىل سلسلة القيمة؛ وإنشاء 

آلية تقارب بني وكاالت الحكومة الوطنية والحكومة املحلية، ومجموعات القطاع الخاص لتجنب ازدواجية الجهود، وتحقيق أقىص قدر من تغطية 
مساعدة املجتمعات املحلية املترضرة، وتبادل أفضل املامرسات يف إستعادة سبل كسب العيش. وتعاونت أيًضا منظمة العمل الدولية بالتنسيق 

مع الكتل األخرى ذات الصلة، مثل الكتل التي تعنى باملأوى، واألمن الغذايئ، والزراعة والصحة بغية ضامن اتباع نهج منسق يف االستجابة للكوارث 
الطبيعية وتنفيذ أكر فعالية ملرشوع اإلستجابة لهايان. كام وعملت منظمة العمل الدولية مع منظامت العامل وأصحاب العمل من أجل التأكد من 
أن مبادراتها يف اإلستجابة املكثفة للكوارث عىل العاملة أخذت يف االعتبار مصالح الحكومات وأصحاب العمل والعامل. فعىل سبيل املثال، عني إتحاد 

أصحاب العمل يف الفلبني جهة لالستجابة للكوارث مع الذين ميكن أن تنسق معهم منظمة العمل الدولية يف حالة وقوع كوارث يف املستقبل.

 املصدر: سبل عيش املستدامة وانتعاش املجتمعات املحلية املتأثرة بإعصار هايان الكبري، عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.ilo. org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_427189.pdf 

مشاركة منظمة العمل الدولية في اإلنتعاش المبكر وكسب الرزق في االنتعاش بعد "إعصار هايان الكبير"

االنتعاش

تعزز أنشطة اإلنتعاش الربامج اإلنسانية، وتسعى إىل حفز فرص التنمية املستدامة. وبالتايل، يجب أن تبدأ عملية اإلنتعاش 
املبكر أثناء اإلغاثة واملرحلة اإلنسانية من أجل إرساء األساس ألنشطة االنتعاش. ويرتكز االنتعاش عىل استعادة قدرة 

املؤسسات واملجتمعات الوطنية عىل التعايف من األزمة وإنتعاش االقتصاد ومنع االنتكاسات من األزمة

ويكون دور منظمة العمل الدولية يف االنتعاش من خالل خلق فرص العمل وموارد الرزق لتيسري إعادة اإلدماج

االنتقال من اإلغاثة إىل 
االنتعاش

ومبا أن مرحلة ما بعد األزمة تنتقل من اإلغاثة إىل االنتعاش، هناك عملية انتقال تنجزها أكر فأكر الجهات الفاعلة 
الوطنية. وتهدف الربامج إىل اإلنتقال بعيداً من استجابة إنسانية بحتة إىل إستجابة تؤكد تخطيط مبادرات اإلنعاش 

وتنفيذها.

ويجري عادة االنتقال بعد انتهاء األزمة يف بيئة معقدة تتميز بضعف الهياكل املؤسسية واإلدارية، والتهديدات عىل زعزعة 
السالم واالستقرار، وتواجد االحتياجات اإلنسانية طويلة األجل، ووجود مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الدولية 

والوطنية تعمل يف بيئة صعبة. لذلك، يجب أن تؤدي األمم املتحدة دوراً حاساًم يف تعزيز رؤية مشرتكة وتنسيق الربامج.

تستخدم األمم املتحدة مصطلًحا غري نظاميا »اسرتاتيجية األمم املتحدة للمرحلة االنتقالية« من أجل اإلشارة إىل إستجابتها 
االسرتاتيجية لتداعيات النزاع أو األزمة املتعلقة بالكوارث، ليس فقط حني يصبح العمل اإلنساين غري كاف يف تلبية كافة 

االحتياجات بل أيًضا حني يكون من املبكر جداً تأمني األهداف الطويلة األجل يف إطار املساعدة اإلمنائية النظامية التابعة 
»لألمم املتحدة«.

االنتقال من اإلغاثة إىل 
االنتعاش

تبدأ إعادة التعمري عند املبارشة بآليات التنمية وتخطيط أهداف املرشوع الهادف إىل تحقيق األهداف اإلمنائية املتفق 
عليها دوليًا، مثل أهداف التنمية املستدامة.

وتساهم الجهود املبذولة يف إعدادات إعادة التعمري بعد الكوارث يف اإلعامر الدائم، واستبدال أو تحسني الهياكل املادية 
املترضرة بشدة، واالستعادة الكاملة للخدمات والبنية التحتية املحلية، وتنشيط االقتصاد، وإدماج 

الحد من املخاطر يف الخطط والربامج الوطنية. ومع ذلك، لن يتم إستعادة الهياكل والخدمات املتلفة إىل أشكالها أو 
مكانها السابقة وإن تم ذلك لن يكون مجديًا إقتصاديًا أو قد يؤدي إىل خطر إعادة حدوثها. وتفتح األزمات فرصة 

لتحسني البنية التحتية والتغريات االجتامعية، والبيئية، واالقتصادية والسياسية. وإن املفهوم األسايس، كام هو الحال يف 
االنتعاش، هو »إعادة البناء بشكل أفضل«. ويف اإلعدادات ما بعد النزاع، ترتكز إعادة التعمري عىل بناء السالم املستدام 

)مثالً، من خالل لجان السالم(، وتعزيز القدرات الوطنية )مثالً، من خالل مساعدة الحكومات عىل وضع اسرتاتيجية 
للتوظيف( وجعل الناس مشاركني نشطني يف عملية تحقيق االستقرار واالنتعاش )عىل سبيل املثال، إعادة تنشيط األسواق 

الشاملة أو تطويرها(.

 http://www.ilo. org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_427189.pdf
 http://www.ilo. org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_427189.pdf
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املبادئ التوجيهية: مذكرة إرشادية تابعة لجنة املشرتكة 
بني الوكاالت حول اإلنتعاش املبكر، عام 2008
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معايير لمشاركة منظمة العمل الدولية المباشرة   2.2

تختلـف مشـاركة منظمـة العمـل الدوليـة يف إعدادات الهشاشـة، 

والنزاعـات والكـوارث مـن بلد إىل آخـر. ويتخذ القـرارات املكتب 

امليـداين املناسـب بالتشـاور مع املكتـب اإلقليمي واملقـر الرئييس.

وقـد تتضمـن بعـض املعايـري املسـتخدمة يف تحديد نطـاق ونوع 

مشـاركة منظمـة العمـل الدولية:

الطلب املحيل والوطني والدويل لتدخل منظمة العمل الدولية	 

استعداد منظمة العمل الدولية وقدرتها عىل التدخل	 

طبيعـة األزمـة – الكـوارث الطبيعيـة أو التـي هـي مـن صنع 	 

اإلنسـان والنزاع املسـلح

درجة خطورة وتأثر التوظيف وسبل العيش	 

الوضع األمني	 

درجـة تنميـة البـالد وقدرتـه عـىل االسـتجابة يف مـا يتعلـق 	 

بسياسـات سـوق العمـل النشـيطة والحاميـة االجتامعيـة

مدى مالءمة منظمة العمل الدولية وقدرتها عىل االستجابة 	 

احتامل استدامة تدخالت منظمة العمل الدولية يف سبل العيش	 

إمكانيـة منظمة العمل الدولية يف مامرسـة اسـرتاتيجية التأثري 	 

وتحقيـق أثـر طويل األجـل وتعزيز برنامـج العمل الالئق 

االلتزامـات التـي تعهـدت بها منظمـة العمل الدولية إسـتناداً 	 

إىل مشـاركته يف إسـتجابة األمم املتحدة املختلفة لألزمة ضمن 

مختلف أطر التنسـيق

ومبجـرد اتخـاذ قـرار اسـرتاتيجي ملشـاركة منظمة العمـل الدولية 

يتـم املبـارشة يف األنشـطة التالية:

تقييم أثر األزمة أو هشاشـة التوظيف وسـبل العيش، وتقوية 	 

السياسات االجتامعية-االقتصادية للمناطق القطرية أو املتأثرة

تطوير اسرتاتيجية للتدخل	 

تعبئة الدعم التقني للمكاتب امليدانية املعنية	 

تحديـد نقـاط الدخـول اإلسـرتاتيجية وأنشـطة التظاهـر مثـل 	 

فـرص العمـل لربنامـج السـالم واملرونـة الرئييس

تعبئة املوارد	 

تواصل منظمة العمل الدولية ودعمها مسائل اإلستجابة األساسية 	 

الخبرات المكتسبة من مهمة منظمة العمل الدولية   3.2
في حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث

ليكون عمل منظمة العمل الدولية يف جاالت الهشاشة، والنزاعات 

والكـوارث شـاماًل قـدر اإلمـكان ركـزت هـذه املنظمـة عـىل ثالثة 

مجاالت أساسـية عن العمـل الالئق:

تعزيـز إدارة سـوق العمـل عـن طريـق تعزيـز قـدرة أعضـاء 	 

منظمة العمل الدولية يف تأدية دور أسايس يف منع، وتخفيف، 

وإعـداد وإنتعـاش ورصـد املجتمعـات والبلدان املتـرضرة من 

الهشاشـة والنزاعـات والكوارث.

تعزيز التوظيف وفرص املعيشة والحامية االجتامعية بفعالية 	 

للنساء والرجال ضمن إطار سياسة متامسكة وشاملة من أجل 

تخفيف إعادة اإلدماج والفقر االجتامعي-االقتصادي لألرس 

املعيشية واملجتمعات املحلية.
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معالجــة االحتياجات الخاصة للشــعوب والبلدان يف الظروف 	 

االجتامعية-االقتصاديــة األكــرث ضعًفا بغيــة تعزيز قدرتها عىل 

التكيــف، أو يف تداعيــات النزاع أو الكوارث لتحقيق االســتقرار 

واســتعادة مصــادر رزقهــم وآليــات الحاميــة االجتامعــي بعــد 

األزمة.

راجعوا الفصل 5 للمزيد من املعلومات.

بعـض التحديـات وعوامـل النجـاح مـن خبـرة منظمة   2.4
العمـل الدوليـة 

التحديات
اسـتناداً إىل الخربة املكتسـبة من عدد متزايد من موظفي منظمة 

العمـل الدوليـة الذين يواجهـون ويتعاملون مـع التحديات يوميًا، 

تـم تحديد بعض العوامل الرئيسـية يف أحـدث التقييم املواضيعي 

املسـتقل لعمـل منظمـة العمل الدوليـة يف البلـدان املترضرة بعد 

النزاع والهشاشـة والكارثـة )راجعوا أداة 2.2(

انعدام األمن وضعف المؤسسات

حسب اإلعدادات الطبيعة عن الهشاشة والنزاعات والكوارث املوضحة 

يف الفصل1، يصبح تعقد العمل يف هذا السياق واضًحا. ويف الواقع، 

إن املؤسسات الضعيفة – ال سيام االفتقار إىل االلتزام من جانب 

واضعي السياسات والحكومات – املندمجة جنبا إىل جنب مع رشكات 

تفتقر األمن بسبب نزاع مستمر – تشهد أوج األوضاع الهشة التي 

تبدل إىل حد كبري التصميم القيايس لتدخالت منظمة العمل الدولية. 

وتقيًّدا بالنطاق الجغرايف، سببت مهارة املشاريع غري املالمئة، ويف 

بعض الحاالت، توقف مفاجئ لتحقيق نتائج محددة من تدخالت 

منظمة العمل الدولية أو أدت حتى إىل الفشل.

اإلعداد التنظيمي الضعيف

يف حـاالت حيـث تكون األهـداف املحددة صعبـة التحقيق للغاية 

وتفتقـر إىل إطار منطقي محدد بوضـوح مع أولويات واضحة، ومل 

تأخـذ يف االعتبـار السـياق الربنامجـي، أصبحـت الحاجـة إىل وضع 

تدابـري اإلنـذار املبكـر واإلسـتعداد داخـل منظمـة العمـل الدولية 

ملطالـب التوظيـف يف مثـل هـذه السـياقات رضوريـة. يف املايض، 

فشـلت أحيانًـا منظمـة العمـل الدوليـة يف حاميـة موظفيهـا ضـد 

التحديـات التـي شـهدتها يف هـذه اإلعـدادات، ألنهـا لطاملا كانت 

تعتمد عىل املوظفني الذين يفتقرون إىل التدريب املناسـب الالزم 

لتمثيـل منظمـة العمـل الدوليـة. ويشـكل هيكل منظمـة العمل 

الدوليـة الثـاليث هويتهـا واسـتعدادها لالسـتجابة. مـع كل الفرص 

والتحديات التي تنشـأ عن ذلك، وبطبيعة الحال تم بناء مبادرات 

منظمة العمل الدولية عىل التسوية. لذلك، يواجه موظفي منظمة 

العمـل الدوليـة تحديـات خاصـة ف ميا يتعلق باملرونـة يف حاالت 

الهشاشـة والنزاعات والكوارث.

عدم كفاية االعتراف الدولي بالعمل الالئق في 
سياقات من الهشاشة والنزاعات والكوارث

ساهم عمل منظمة العمل الدولية يف زيادة وعي التوظيف الدويل 

كمسألة أساسية يف عمل التأهب لألزمات واإلستجابة لها. ومن 

خالل التعاون مع مختلف اللجان املشرتكة بني الوكاالت والشبكات 

البحثية، وخالل املؤمترات، أعطت منظمة العمل الدولية الكالم 

للتوظيف يف أنشطة اإلنتعاش املبكر الدولية مثل تلك املامرسة يف 

ليربيا، والصومال، والفلبني، ونيبال، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، 

ومؤخرا رًدا عىل أزمة الالجئني السوريني. ومع ذلك، إن التقدم يكون 

ممكناً عرب تعريف أهداف التنمية املستدامة يف العمل الالئق، وال 

سيام من خالل مشاركة منظمة العمل الدولية يف التأهب للكوارث 

واالستجابة لها، ويقف يف تناقض مع االهتامم الدويل املحدود بجوانب 

اإلستجابة لألزمة ذات النطاق األوسع املتعلقة بالعمل الالئق يف 

اإلعدادات التشغيلية.وقد عملت منظمة العمل الدولية بقدر كبري 

يف زيادة االلتزام العاملي بجدول العمل الالئق يف املبادرات الهشة 

وما بعد انتهاء النزاع. وكوكالة غري إنسانية، أدت دوًرا ثانويًا من 

الناحية التنفيذية. وعىل الرغم من درجة معينة من التنسيق بني 

الوكاالت وعدم اإلبالغ عن أية قضية رئيسية، مل يتم التوسع يف أوجه 
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التوافق النشاطي الحقيقي بني رشكاء األمم املتحدة. ويف مناسبات 

عديدة، بقي مستوى

التعـاون والتكامـل بـني الـرشكاء محـدوًدا نوًعـا ما نظرًا للتقسـيم 

ا لألنشطة القامئة عىل والية أو مهمة كل من املنظامت  املجزّء جدًّ

املعنيـة أو املوافـق عليهـا منـذ بدايـة األنشـطة. كـام تـم وصـف 

التعـاون بـني وكاالت األمم املتحدة من حيـث اإلجراءات العرضية 

أو املنضبطـة الشـائعة، وليـس كجزء من أطر التعـاون النظامي أو 

املسـتقر أو الربوتوكـوالت، نظـراً لغيـاب ما يدل عـىل أن العالقات 

املهنيـة والشـخصية الجيدة بـني املوظفني من مختلـف املنظامت 

تـؤدي دوراً حاسـاًم يف دعم التعاون السـلس.

التزام منظمة العمل الدولية 

أدى عدم كفاية إمدادات املعدات، والرضوريات األساسية، واملوارد 

التقنية واملالية إىل تقيّد، من وقت آلخر، نوع، ونطاق ونجاح 

التدخالت. وعالوة عىل ذلك، مل يتم تبني اإلجراءات اإلدارية واملالية 

يف األوضاع الهشة. وإن خطط االستدامة ونظم املتابعة يف غياب 

برامج العمل الالئق يف البلد، وعند االفتقار إىل الدعم املستمر من 

جانب منظمة العمل الدولية يف البلدان حيث ال متلك هذه املنظمة 

أي مكتب محيل، تعيق فعالية عمليات هذه املنظمة وكفاءتها. ومع 

ذلك، تتزايد األدلة املتاحة وتتحدد التحديات بوضوح، مام يفسح 

مجااًل إلسرتاتيجية عاًما ملنظمة العمل الدولية وملنظمة التحدث 

بصوت واحد يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث.

عوامل النجاح

حددت منظمة العمل الدولية ما ال يقل عن أربعة عوامل رئيسية 

متهد الطريق ملشاركة ناجحة حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث

المشاركة المبكرة

موارد منظمة العمل الدولية لإلستثامر املخصصة ملساعدة موقف 

املنظمـة والدعـوة إىل العمـل الالئـق بـأرسع وقـت ممكـن عـرب 

)أ( االشـرتاك بنشـاط مـع الـرشكاء املحليـني والدوليـني، مـن خالل 

القطاعـات والتكتـالت; )ب( وتنفيـذ عمليـات التقييـم والتحليـل 

لبنـاء األدلـة; )ج( وإطـالق مشـاريع أولية.

تعزيز الملكية للشركاء المحليين

توفـر منظمـة العمـل الدوليـة املسـاعدة التقنيـة لتعزيـز قـدرة 

املؤسسات عىل شمل أرباب العمل ومنظامت العامل واملؤسسات 

املحليـة، واإلقليميـة والوطنيـة يف مفاهيـم التدخـالت، وتصميمها 
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يف أفغانستان )عام 2001(، وخالل سنة واحدة من أواخر الحرب، 
وضعت منظمة العمل الدولية سلسلة من املشاريع الصغرية ولكنها 

هامة تبلغ كلفتها اإلجاملية مليون دوالًرا أمريكيًا )من صندوق 
الرد الرسيع والفائض النقدي(، وأثبتت وجودها الدائم يف كابول. 

ويعزز ذلك جنبًا إىل جنب رشاكة املنظمة مع مكتب األمم املتحدة 
لخدمات املشاريع، وسمعة منظمة العمل الدولية لجودة الخدمات 

وااللتزام، والسامح لها مبواصلة مشاركتها يف صياغة وتنفيذ الربامج 
التي تبلغ كلفتها اإلجاملية أكر من 20 مليون دوالر أمريي. مام 
يسمح ملنظمة العمل الدولية يف أن تؤدي دوراً تقنيًا وإستشاريًا 

محوريًا يف برنامج التوظيف عند حالة الطوارئ الوطنية ويؤثر 
إىل حد كبري يف تصميم برامج االستثامر املمولة من البنك الدويل 

ملكونات التوظيف للبنية التحتية الرئيسية التي تصل كلفتها إىل 47 
مليون دوالر أمكريي.

أمثلة عن منافذ الدخول في تعزيز تأثير 
منظمة العمل الدولية االستراتيجي )1(

وتنفيذها، عىل أساس االحتياجات املحلية. ويعد الحوار االجتامعي 

أداة مـن األدوات الرئيسـيةملنظمة العمـل الدولية يف تحديد هذه 

االحتياجـات – يف إعـدادات الهشاشـة وما بعد انتهـاء النزاع – من 

أجـل معالجتهـا بالطـرق املمكنـة األكر حساسـية. وبعـد الصفقة 

الجديـدة يف الدول الهشـة، يجب عىل الجهـات الفاعلة يف التنمية 

الدوليـة تقديـم دعمهـا مـن خـالل املؤسسـات املحليـة وتحفيـز 

اإلجـراءات الحكومية القامئة.

تقديم المعونة، وخفض االحتياجات

يف حـني أن منافـذ دخـول الربمجـة يف األوضـاع الهشـة ومـا بعـد 

األزمـات تبـني مـدى مالءمـة النهـج املحـددة وتفيـد بالسياسـات 

ومامرسـات الحكومـة والجهات الفاعلة األخـرى وتؤثر فيها، يجب 

أن تعـد قـدر اإلمـكان فرصـة للمعالجة االسـرتاتيجية عنـد تقديم 

املسـاعدات، جراء األسـباب الجندرية الناجمة عن الهشاشة. ومن 

املفـرتض ملنظمة العمل الدولية أن تتناول هذه اإلعدادات مبنظور 

برنامـٍج طويـل األجـل بـدالً مـن إتخـاذ املشـاريع القصـرية األجل. 

وتضمـن الربامـج اإلجراءات املطولـة والدعم، ومـن املرجح بالتايل 

أن تحقـق نتائج مسـتدامة أكـر. وتعد األزمات فرصـة لبناء عالقة 

موثوقـة مـع الـرشكاء املحليني يف األوضاع الهشـة. وتشـري التجربة 

إىل أن مشـاركة منظمة العمل الدولية تكون أقوى، عندما تحافظ 

عـىل التزامهـا منذ بدايـة األزمـة أو األوضاع الهشـة. لذلك، ينبغي 

قدر اإلمكان تجنب تنفيذ »املشـاريع الرائدة« واملشـاريع الصغرية 

مبعـزل عـن الجهـات الفاعلـة األخـرى يف فـرتة مـا بعـد األزمـات. 

وبـداًل مـن ذلـك، ينبغي التشـارك مـع مكونات ومنظـامت أخرى 

مـن أجـل بذل جهد شـامل مشـرتك وذات النطاق األوسـع، يكون 

تأثـريه عـال يف نهايـة املطـاف. فعـىل سـبيل املثـال، يوفـر برنامـج 

الوظائف للسـالم والربنامج الرئيـيس منافذ الدخول ومتهد الطريق 

للمشـاركة والتنميـة عىل املـدى الطويل.

العمل نحو النتائج

نظـراً لعـدم القـدرة عـىل التنبؤ والتقلـب يف سـيناريوهات األزمة، 

مـن الـرضوري إتبـاع برنامـج واقعـي مفّهـم وتصميـم التدخالت، 

مـع أهـداف واضحة وأنشـطة ذات الصلة. وتحتـاج التدخالت إىل 

أن تكـون مرتابطـة ومدعومة بشـكل متبـادل وبطريقـة متكاملة، 

بغيـة أن تؤثـر عىل األزمـات بأقىص حد. وعىل سـبيل املثال، توفري 

التدريـب املهنـي، ودعـم مهـارات األعـامل التجاريـة، والتدريـب 

والوصـول إىل ائتـامن االحتياجـات التـي يجـب تقدميهـا يف الوقت 

عينه يف اإلعدادات الهشـة للتأثري يف البيئة االجتامعية-االقتصادية.

التنسيق للتماسك

باإلضافـة إىل التعـاون مـع املكونـات املحلية، يعد تنسـيق الربامج 

مـع أصحـاب املصلحـة الدوليـني أمـرًا أساسـيًا، ويجـب أن تكـون 

مسـتمدة مـن التقييامت املشـرتكة، مبا يف ذلك التقييـامت ما قبل 

الربنامـج وسـوق العمـل. وهي تتطلب تنسـيًقا منظـاًم بني جميع 

أصحـاب املصلحـة، بناء عىل املزايا النسـبية )راجعـوا الفصل 3.4(

يف سلفادور )عام 2001(، تدخلت منظمة العمل الدولية فورًا 
بعد الزلزالني الذين دمرّا %85 يف البلد. وإن أثر مرشوع التوظيف 

الرسيع عىل إستعادة العاملة والحد من الضعف االجتامعي 
واالقتصادي، الذي كلف منظمة العمل الدولية 150000 دوالًرا 

أمريكيًا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 250000 دوالًرا أمريكيًا، سمح 
لها بالتأثري يف السياسات بشكل ملحوظ وعىل األمد الطويل. وركزت 
منظمة العمل الدولية عىل وضع آليات لتوجيه االستثامرات العامة 
نحو املنهجيات القامئة عىل كثافة العمل وإنتعاش االقتصاد املحيل، 

مبا يف ذلك توفري إمكانية أسهل للحصول عىل العطاءات العامة 
للمشاريع املتناهية الوسطى والصغرية; وإعتامد برامج التدريب 

املهني الحكومي من أجل تقديم مهارات محددة، حيث أن الناس 
املتأثرون باملجتمعات املترضرة قد يستفيدون من فرص العمل 

الناشئة عن عملية إعادة اإلعامر; وتعزيز إدراج املسافات اإلنتاجية 
يف معظم برامج إعادة إعامر املساكن، بغية دعم انتعاش املشاريع 

الوسطى، التي تتم عادة يف املنازل أو الشقق.

أمثلة عن منافذ الدخول في تعزيز تأثير 
منظمة العمل الدولية االستراتيجي )2(
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الفصل 2 | الحصول عىل عمل يف األوضاع الهشة، والنزاعات والكوارث

العمل الالئق يف خدمة اإلعامر والتنمية يف »هايتي »، 
منظمة العمل الدولية، عام 2016

2.2

زلزال جنوب آسيا وأمواج تسونامي (عام 2005). مل يكن لتحرك 
منظمة العمل الدولية، خالل أيام الكارثة، مثياًل من حيث الحجم 
والنطاق. فتطورت أعاملها، وتدرجت يف نهج األمم املتحدة بشكل 

متكامل، عىل نحو أربعة محاور: إنتاج »األعداد« األساسية يف 
التخفيف من تأثري الكارثة عىل التوظيف; وتوفري مجموعة من 
املعايري االسرتاتيجية عىل سبعة مواضيع تقنية للفريق العامل 
املعني باستعادة سبل العيش )الذي يتألف من وكاالت األمم 

املتحدة، والجهات املانحة واملنظامت األهلية( الذي ساعد الوكاالت 
يف تصميم برامج اإلنتعاش وتنفيذها؛ وإظهار املشاريع التقنية، 

مثل خدمات العاملة الطارئة؛ وتقديم املشورة يف مجال السياسات 
لوزارات التخطيط حيث ميكنها تعريف، مع املجتمع الدويل، 

سياسات إعادة تشكيل العاملة لإلنتعاش بشكل ودي. وقد مكنت 
هذه اإلستجابة الشاملة والرباغامتية املوجهة اسرتاتيجيًا، املكونات 
والوكاالت الرشيكة لالعرتاف بدور منظمة العمل الدولية الفريد.

أمثلة عن منافذ الدخول لتعزيز تأثير 
منظمة العمل الدولية االستراتيجي )3(

التوصيات الرئيسية لمشاركة منظمة العمل الدولية  5.2

اإلنسـانية/ الشـؤون  بيـن منسـق  التنسـيق   .1
المكتب اإلقليمي واللجنة الدائمة المشتركة 

بيـن الـوكاالت 

إن الخطـوة األولـة التـي ينبغي أن تتخذها مظمـة العمل الدولية 

هـي التنسـيق مـع منسـق الشـؤون اإلنسـانية/املكتب اإلقليمـي 

واللجنـة الدامئـة املشـرتكة بـني الـوكاالت. ويف الواقـع، يجـب أن 

تقـوم منظمـة العمـل الدولية بذلك خـالل مرحلة ما قبـل األزمة. 

ويتـم وصـف كل من آليات التنسـيق هذه بالتفصيل يف الفصل 3.

ضمانـة إلتـزام اللجنـة داخـل منظمـة العمـل   .2
الدوليـة

منـذ البدايـة، يجب عـىل املكاتب القطريـة التي تواجه الهشاشـة 

والنزاعـات والكوارث، واملكتب اإلقليمي الخاص بها وفريق العمل 

الالئـق الداعـم تقنيًـا، ومقـر اإلدارات، أن تنسـق مًعـا يف تأمـني 

املدخـالت التقنيـة، مـن أجـل تقديـم اسـرتاتيجية اسـتجابة أولية، 

وتنظيـم اإلداري الـذي يوفـر الدعم 

وتعبئـة املـوارد البرشيـة واملالية. ولتقديم املشـورة بشـأن ميزات 

األمـان وإدارة املخاطـر، مـن املستحسـن بشـدة أن يتضامن فريق 

منظمـة العمـل الدوليـة يف إدارة األزمات.

توفير المعلومات المتعلقة بالعمل والتوظيف،   .3
والمسائل القطاعية والحماية االجتماعية

التقييـم األويل: تحتـاج التوظيـف وسـبل العيـش بحاجـة إىل 	 

التقييـم، والتخطيـط والتصميـم يف وقـت مبكـر، وتتطلـب 

املبـادرات يف خلـق فـرص العمـل، واسـتعادة سـبل العيـش، 

تصميـاًم طويـل األجل مـن أجل أن تكـون مؤثّرة ومسـتدامة. 

وتتضمـن منافذ الدخول املبكرة اتفاقات السـالم وتقييامت ما 

بعـد الكـوارث وتخطيط كتلـة االنتعاش املبكـر ومتويل عملية 

التقييم: التقييم املواضيعي املستقلة لعمل منظمة 
العمل الدولية ما بعد األزمات، ويف البلدان الهشة 

واملتأثرة بالكوارث: يف املايض، والحارض واملستقبل، عام 
2015

3.2

التقييم: امللحق، والتقارير القطرية للتقييم املواضيعي 
لتدخالت منظمة العمل الدولية ما بعد األزمات 

والكوارث يف الدول املترضرة والهشة، 2015

4.2

اإلسرتاتيجية: اسرتاتيجية إطارية ملشاركة منظمة العمل 
الدولية يف تعزيز العمل الالئق يف الدول الهشة يف 

منطقة أفريقيا، ROAF  منظمة العمل الدولية، 2016

5.2

التقييم: تقييم مستقل لربنامج الرتكيز عىل االستجابة 
لألزمات وإعادة اإلعامر، 2003

6.2

link: http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/WCMS_525019/lang--fr/index.htm
link: http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/WCMS_525019/lang--fr/index.htm
link: http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/WCMS_525019/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_441880.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_441880.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_441880.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_441880.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_460484.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_460484.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_460484.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_460484.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_425045.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_425045.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_425045.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_425045.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_083424.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_083424.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_083424.pdf
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التعبئـة. وباإلضافـة إىل ذلـك، مـن الـرضوري تعزيـز نطـاق 

التمويـل.17 وإن أفضـل وسـيلة لدعـم احتياجـات التوظيـف 

وأولويّاتهـا هـي تقديـم البيانـات الدعمة للمطالبـات. وهناك 

عـدد مـن التقييـامت املنسـقة ضمـن إطـار منظومـة األمـم 

املتحـدة مـن أجـل تقييـم التوظيـف، وفقـدان سـبل العيـش 

وخسـائر الحامية االجتامعية بغية التخطيط إلستجابة الربامج 

ورصد عملية االسرتداد. كام وتساعد التقييامت وإنشاء قاعدة 

دالليـة منظمـة العمـل الدوليـة يف موقفهـا وتزيـد مـن ظهور 

الجهـات املانحة.

البيانات األساسية: يف اإلعدادات الهشة وما بعد األزمات، من 	 

املهـم جمـع البيانات عن عدد املشـاكل مبـا يف ذلك التوظيف، 

وسبل العيش، والحامية االجتامعية من حيث األرقام املشمولة، 

وتصنيف الفئات السـكانية املؤمن عليها، ومسـتويات الفائدة 

والكفايـة، وكلفة توسـيع نطـاق التغطية ومسـتويات الفوائد، 

وخيـارات التمويـل، واآلثـار االجتامعيـة واالقتصاديـة وهلـم 

جـرا، بغيـة الدفع إىل إدراج عنرص خلق فرص العمل مسـتدام 

يف التدخـالت. وتسـهل البيانـات األساسـية أيًضـا تيسـري رصـد 

عملية االنتعاش.

تحليـل الثغـرات واالحتياجـات مـن أجـل تحسـني سياسـات 	 

سـوق العمـل النشـطة ونظـم الحاميـة االجتامعيـة )إن وجدت(

وضع مذكرة استراتيجية شاملة لمنظمة العمل   .4

الدولية

يجـب أن ترتافـق اسـرتاتيجية تدخـل منظمـة العمـل الدوليـة مع 

طلبات السلطات الوطنية، وأصحاب املصلحة املحليني، والتوصيات 

الناتجـة عـن التقييامت املشـرتكة، والنهج الشـامل لنظـام الفريق 

القطـري التابـع لألمـم املتحـدة. كـام ويجـب عىل هـذه املنظمة، 

بقـدر اإلمكان، لفت اإلنتباه إىل عالمتها التجارية كوكالة التوظيف 

والعمـل الـدويل، ألنهـا يف وضـع فريـد للعمـل ليـس فقـط داخل 

دائرتهـا الثالثيـة بـل أيًضـا مـع العـامل غـري النقابيـني وأشـخاص 

يعملون لحسـابهم الخاص، والبائعني يف السـوق، والعامل الريفيني 

ومشـغيل القطاع غـري النظامي.

للمزيد من املعلومات حول إجراء تقييامت ما بعد الكوارث، راجعوا الفصل   17
4 ، ومن أجل اإلطالع عىل ملف منظمة العمل الدولية بشأن التدخالت 

املمكنة يف الهشاشة، والنزاعات والكوارث راجعوا الفصل 5 ، و للمزيد من 
املعلومات حول تعبئة املوارد املالية راجعوا الفصل 6.

ويجب أن تعزز املعلومات التي تم جمعها من خالل اإلطار الثاليث 

هـذا أكر الروابـط بني املبـادرات التصاعدية والتنازليـة التي توفر 

البنيـة للمذكـرة االسـرتاتيجية. ويف الواقـع، ينبغي عـىل الوثيقة أن 

تركز عىل تلك الروابط وعىل سـائر املزايا النسـبية والقيمة املضافة 

التي تقدمها منظمة العمل الدولية: تسـاعد التوظيف املسـتدامة 

وفـرص العمـل الالئق يف التخفيـف من أثر األزمـة، وتعزيز عملية 

االنتعاش وتحسني املرونة.

وتعد املدخالت االسـرتاتيجية، عىل مسـتوى السياسة، ذات أهمية 

حاسـمة يف زيـادة توعيـة الحكومـة واملجتمـع الـدويل مليـزة دمج 

أهـداف العمـل الالئـق يف عمليـة اإلغاثـة، واإلنتعـاش والتعمـري. 

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تشارك منظمة العمل الدولية مبارشة 

يف عمليـة اإلنتعـاش )يف الرشاكـة مع العنـارص املكونة، واملنظامت 

ووكاالت األمـم املتحـدة األخـرى( عن طريق بناء قـدرات الهيئات 

واملنظـامت الشـعبية فضـاًل عـن املشـاريع الربهانيـة املوجهـة إىل 

إنتعاش التوظيـف وخلقها.

المشاركة مع الكتل ورؤسائها  .5

يف كانـون األول/ديسـمرب 2005، وضعـت اللجنـة املشـرتكة بـني 

الـوكاالت النهـج الكتـيل ملعالجـة الثغـرات املحددة يف االسـتجابة 

اإلنسـانية وتحسـني جودة العمل اإلنسـاين. وكجزء من هذا النهج، 

عينـت اللجنـة املشـرتكة بني الوكاالت رؤسـاء كتلة العمـل يف أحد 

عـرش عامـل، مـع برنامـج األمـم املتحدة اإلمنـايئ كـرواد عامليني يف 

كتلة االنتعاش املبكر. وكعضو يف كتلة االنتعاش املبكر، يجب عىل 

منظمـة العمـل الدوليـة أن تشـارك يف حـل مشـاكل سـبل العيش 

واملشـاريع املبنيـة عليهـا مبـا أنهـا داخل هـذه الكتلة التي تناشـد 

ومتول مشـاريع كسـب العيش املحددة يف أغلـب األحيان. وضمن 

كتلـة االنتعـاش املبكـر، وعىل الصعيد العاملي، تـم تكليف منظمة 

العمل الدولية يف املشاركة يف قيادة، مع منظمة األغذية والزراعة، 

املناطق األساسية التي تعاين من مشاكل التوظيف وكسب العيش. 

ويف تلـك املناطـق النـادرة، حـني تكـون منظمـة العمـل الدوليـة 

مبثابـة قـادة أو قـادة مشـرتكة يف القطـاع الفرعي الخاص بكسـب 

سـبل العيش يف امليدان، سـتتوىل مسـؤولية يف تنسـيق التقييامت 

املتعـددة الـوكاالت، والتخطيط لالسـتجابة، وتعبئة املـوارد، ورصد 

التنفيـة. )للمزيـد من املعلومات حول نهج الكتلـة الدائم، راجعوا 

القسـم رقـم 3.1 يف الفصل 3.(
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الفصل 2 | الحصول عىل عمل يف األوضاع الهشة، والنزاعات والكوارث

نصائح حول قيادة املنطقة الكتلية أو األساسية  

يعمل منسق تكتل ما نيابة عن أعضاء الكتلة، وليس بالنيابة عن وكالته. 	 

وميكن أن تتضمن أعضاء الكتلة سائر وكاالت األمم املتحدة واملنظامت 

الدولية واملحلية، والحكومات الوطنية واملحلية. وتعد برامج منظمة 

العمل الدولية جزًءا واحًدا من استجابة الكتلة فقط.

ينبغي أن يتم التنسيق املثايل مع وحدة الحكومة الوطنية املكلفة 	 

بالتنسيق الشامل يف األزمة )مثالً، وزارة التعمري، والوزارة الخاصة 

بالنازحني( من أجل تجنب إنشاء هياكل موازية.

يزيد منسيقو الكتلة )أو املنطقة األساسية( توارد وكالتها والوصول إىل 	 

املوارد، عىل الرغم من توليها يف الوقت عينه مسؤوليات كبرية. فينبغي 

عىل منظمة العمل الدولية تويل هذه املسؤولية برتٍو، حيث سيضعف 

الفشل مصداقية منظمة العمل الدولية يف املستقبل. وقبل أن تقبل 

هذه املنظمة يف تأدية دور قيادي، ينبغي أن تكفل وجودها املستمر يف 

البلد، وتعيينها للموارد البرشية واملالية الكافية من أجل تنسيق وتلبية 

توقعات من دورة الربمجة اإلنسانية، مبا يف ذلك استعراضات النظراء 

التنفيذية والتقييم االنسني املشرتك بني الوكاالت، وثقة منظامت أخرى 

ودعمها.

سيبلغ عبء مهمة منظمة العمل الدولية ذروته بني األسبوع الرابع 	 

والسادس من األزمة، حيث سيكون من الرضوري تقوية املكتب القطري 

ملنظمة العمل الدولية، مع منسق متفرغ، وبعثات تقنية متخصصة 

محددة تابعة ملنظمة العمل الدولية. وبعد األسبوع السادس، ومبجرد 

إكتامل إعداد املقرتحات، سرتغب منظمة العمل الدولية بالبقاء 

واملشاركة يف أحداث مثل منتديات مشرتكة بني الوكاالت، وعمليات 

تقييم االحتياجات املشرتكة.

عند هذه النقطة، إذا أمكن ينبغي عىل منظمة العمل الدولية مساعدة 	 

ضابط الربنامج من مكتب إقليمي أو دون إقليمي لدعم مكتب منظمة 

العمل الدولية القطري. وطوال هذه العملية، ميكن أن تساعد أيًضا 

منظمة العمل الدولية/ومقرها يف عملية الضغط عىل مكان منظمة 

العمل الدولية يف االستجابة التكتلية، مبا يف ذلك الدعوة من املطالبات 

التكتلية عىل املوارد بالنيابة عن منظمة العمل الدولية. وميكن أن 

تستخدم منظمة العمل الدولية ميزتها النسبية للعالقات الثالثية 

املرتابطة. ويربز تحفيزها عىل تويل دور قيادي يف االستجابة التكتلية 

بشكل طبيعي متاًما، جدول أعامل العمل الالئق ومقر منظمة العمل 

الدولية كرشيك رئييس.

دليل: مجموعة أدوات لفرق االستجابة للكوارث 
الطبيعية: نهج منظمة العمل الدولية يف مرحلة ما بعد 

اإلنعاش هاييان، مكتب منظمة العمل الدولية البلد 
للفلبني 2015

7.2

والحمايـة  للتوظيـف  قـوي  لـدور  الدعـوة   .6

العيـش سـبل  واسـتعادة  االجتماعيـة 

رغـم أن الحكومـات والجهـات املانحـة واملجتمع الـدويل يف نهاية 

املطاف قد تعرتف بالدور الرئييس إلنعاش التوظيف وسبل العيش 

يف عمليـة إعـادة اإلعـامر، يف املراحل املبكرة من االسـتجابة لألزمة 

كثريا ما تحتاج منظمة العمل الدولية إىل الرصد واملناداة من أجل:

وضع سبل العيش يف مركز اإلنعاش: وهذا يتطلب تعميم »رد 	 

فعل وظيفة« يعطي األولوي للربمجة، وجمع األموال ووضع 

السياسات لوضع فرص العمل )مثالً عن طريق تعزيز الربنامج 

الرائد JPR( والحامية االجتامعية يف املركز لعملية إعادة اإلعامر.

تعزيز االنتعاش عن طريق الحامية االجتامعية: ترسع الحامية 	 

االجتامعيـة االنتعـاش وتزيد مـن املرونة وتعمـل كحاجز ضد 

الصدمـات. يكون االعتامد عىل الحامية االجتامعية مبا يف ذلك 

املسـاعدة االجتامعيـة والنقدية يف حاالت الطـوارئ وعمليات 

نقل الغذاء يف أعىل مسـتوياته يف أعقاب أزمة.

تهيئـة بيئـة متكينيـة للتوظيف: يجـب أن تعمـل برامج خلق 	 

فـرص العمـل )أ( عـىل التصـدي لتحقيـق االسـتقرار، وإعـادة 

اإلدمـاج يف املجتمـع، أو تهيئـة بيئة متكينيـة و)2( عىل تطوير 

حزمة استجابة تشجع اإلدماج االجتامعي-االقتصادي، وتتناول 

قضايـا جانبـي العـرض والطلب لخلق فـرص العمل.

نوعيـة الوظائـف: هذا يتطلـب معالجة نوعيـة العمل وليس 	 

فقط الكمية، من خالل إدراج العمل الالئق، وظروف ومعايري 

العمل، والحامية االجتامعية والحوار االجتامعي يف االستجابة، 

عىل أساس مبدأ BBB. يوفر FPWR والصحة والسالمة املهنية 

القيمـة املضافـة الفريدة ملشـاركة منظمـة العمـل الدولية يف 

وقـت مبكـر يف إعدادات الهشاشـة والنزاعـات والكوارث، مام 

يسـمح بتعميـم وإدمـاج FPWR والصحـة والسـالمة املهنية 

مـن اليـوم األول لوجود منظمـة العمل الدولية.
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

االسـتعانة بدائـرة منظمـة العمـل الدوليـة الثالثيـة إلرشاك 	 

الحكومـة، واملجتمـع املدين، واملنظامت الدوليـة العاملة يف يف 

مجال التوظيف والحامية االجتامعية والحوار والربمجة بشـأن 

إسـتعادة سـبل كسـب العيش .

نصائح إلرشاك الهيئات املكونة الثالثية  

استخدام عمليات قامئة عىل املشاركة، وعقد اجتامعات دورية منذ 	 

البداية من أجل املناداة والتخطيط واملتابعة والتقييم. فعىل سبيل 

املثال، خالل االستجابة لكارثة تسونامي يف رسيالنكا، دعت منظمة 

العمل الدولية إىل عقد اجتامعني أسبوعياً مع الهيئات املكونة، وقد 

حظيت اسرتاتيجية املنظمة املقرتحة بتأييد كامل من جانبهم. وقد عّزز 

هذا وزن توصيات منظمة العمل الدولية، بحيث دعا وزير العمل نفسه 

إىل عقد اجتامعات مع وحدة اإلعامر يف مكتب رئيس الوزراء.

دعوة النقابات وأرباب العمل إىل زيارة عمليات برنامج املنظمة. ستتاح 	 

حينها أمامهم الفرصة أيضاً لتقديم معلومات مفيدة حول ظروف العمل 

ومبادئ العمل الالئق، وإعادة البناء عىل نحو أفضل، والحاجة إىل 

تدريب املهارات، 

وخدمات الرشكات، وميكن أن يُنظر إليها بعد ذلك كرشكاء تنفيذيني 	 

حسب االقتضاء.

غالباً ما ال تشعر الهيئات املكونة بالقلق عىل الفور إذ إن األثر املرتتب 	 

عىل العضوية محدود، لكن ميكن للمرء تحديد احتياجاتها عىل صعيد 

القدرة من أجل تعزيز مشاركتها. وقد تؤدي ذلك يف وقت الحق 

إىل تقديم مقرتحات للمرشوع من جانب النقابات وأرباب العمل. 

فعىل سبيل املثال، يف الهند وآتشيه ورسيالنكا، قامت الهيئات املكونة 

ملنظمة العمل الدولية بتعبئة املوارد لتنفيذ املرشوع وميكن استخدامها 

لالستفادة من قاعدة عضوياتها.

إدراك احتياجات النوع االجتامعي املختلفة، والتدابري الرامية إىل الدعم 	 

وأخذ بناء القدرات القامئة أو الجديدة للهيئات املكونة من اإلناث يف 

الحسبان. ومن املمكن استخدام وضع أزمة ما كنقطة دخول إيجابية 

لتغيري القواعد واملعايري.
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الفصل 2 | الحصول عىل عمل يف األوضاع الهشة، والنزاعات والكوارث

ورقة عمل: تعزز القيادة الوطنية من خالل النهج 
الضمني يف تيمور-ليشتي، منظمة العمل الدولية، 

2015

8.2

بلغ نضال تيمور-ليشتي الطويل من أجل تحقيق االستقالل ذروته يف العام 1999 عندما سحبت إندونيسيا قواتها، مخلفًة وراءها دماراً لحق بحواىل 
%70 من جميع املنازل واملدارس واملباين وترشيداً لحق بنحو %75 من السكان. وبفضل دعم األمم املتحدة حصلت البالد عىل استقاللها رسمياً 
يف العام 2002. وعىل مدى السنوات األربع املقبلة، تقّدمت تيمور ليشتي بخطى بطيئة، وسط اجتامع عوامل عّدة تقّوض استقرارها عىل غرار 

االنقسامات التي مل تحل داخل القيادة السياسية الوطنية، والخالف داخل وبني القوات املسلحة والرشطة الوطنية، وانكامش الناتج املحيل اإلجاميل، 
وتزايد الفقر والبطالة، والعالقات االجتامعية الهّشة، وانتشار عصابات الشباب. ويف أوائل العام 2006، انهار أمن الدولة فجأة ووقعت األمة مرة 

أخرى يف رصاع عنيف خلف أكر من 100 ألف نازح يف دييل واملناطق املحيطة بها.

ويف أعقاب أزمة العام 2006، قررت منظمة العمل الدولية أن تبقى داخل البالد وتشغل عملياتها. وكان لهذا القرار أثر كبري: فحتى يومنا هذا، ال تزال 
العالقات التي أقيمت بني منظمة العمل الدولية ونظراءها الوطنيني شاخصًة بوضوح يف ذاكرة وقلوب سكان تيمور والالعبني الدوليني عىل حّد سواء. 

وعىل املستوى اإلسرتاتيجي/وجدت منظمة العمل الدولية نفسها يف موضع فريد يخولها مساعدة الحكومة عىل االستجابة لالحتياجات الطارئة غري 
املعالجة. وعرب قيامها بذلك جعلت اسرتاتيجيات االستجابة للطوارئ وطريقة تنفيذها نقطة انطالق لتطوير برامج مستقبلية.

إن النقطة األبرز يف انخراط منظمة العمل الدولية يف تيمور ليشتي هو »النهج الضمني«. ويشري املصطلح إىل مرشوع يضمن املوظفني الدوليني 
مبارشًة داخل املؤسسات الوطنية، كام يتطلب رضورة العمل من خالل النظم املؤسسية الوطنية، ويعني أن مخرجات املرشوع ستُسلّم من قبل ومن 

خالل املؤسسات الوطنية، ورمبا منذ اليوم األول للمرشوع.

العمل داخل المؤسسات في حاالت الهشاشة: النهج الضمني

الدعوة إلى تعزيز القدرات القائمة والمقاربات   .7
الشاملة 

غالبـاً مـا تُنشـأ وكاالت خارجيـة، خـالل االسـتجابة إىل األزمـات، 

هيـاكل موازيـة يف خضـم حرصهـا عـىل تقديـم املسـاعدة. ونظـراً 

إىل دائرتهـا الثالثيـة، تًعتـرب منظمـة العمـل الدوليـة يف وضع جيد 

يخولهـا مواجهـة ذلك عـرب املناداة بجهـود االسـتجابة التي تعتمد 

عـىل القـدرات املحليـة وتحتضـن امللكيـة املحلية.

العمل كفريق واحد  .8

يف أعقـاب حـدوث أزمـة )وبخاصـة كارثـة(، ينصب االهتـامم كله 

عـادًة عـىل معالجة الحدث الطـارئ وإنقاذ األرواح. مـع ذلك، إذا 

سـمح السـياق، يقدم برنامج العمل الالئق ملنظمة العمل الدولية، 

مجموعـة واسـعة مـن التدابري التي ميكن تطبيقها مـن البداية، مبا 

فيها استحداث فرص العمل، وتنمية املهارات، والحامية االجتامعية 

عرب املسـاعدات النقدية والغذائية الطارئة وغريها )انظروا الفصل 

5 للحصـول عـى مجموعة التدابري الكاملة(. الجدير ذكره أن هذه 

الربامـج قـد تعمـل كنقـاط دخول وتسـهل االنتقال من املسـاعدة 

الطارئـة إىل اتخـاذ تدابـري وطنيـة أكـر اسـتدامة تهـدف إىل بنـاء 

القـدرة عـىل الصمـود، وترسيع االنتعـاش، وتوفري األسـاس لتنمية 

أكر شـمولية ومنـو اقتصادي. مع ذلك، ضمـن نطاق عمل منظمة 

العمـل الدوليـة وعنـد االقتضـاء، ال بـّد لهـا مـن دعم فريـق األمم 

املتحـدة عـرب توفري الدعم اللوجسـتي أو دعم الجهود التنسـيقية. 

ويولد العمل كفريق واحد شعور الثقة يف الفريق ويسهل التعاون 

عندمـا يتعلـق األمـر بإجـراء املزيـد مـن املناقشـات الصعبة حول 

مهـامت املنظمـة ومواردهـا ومخصصاتهـا يف النـداءات العاجلـة 

وغريها مـن العمليات.

نصائح لتحديد نطاق منظمة العمل الدولية  

تحديد وسائل لجعل وجود منظمة العمل الدولية »ملموساً« عىل أرض 	 

الواقع، وذلك باستخدام املوظفني الحاليني والقدرات املتاحة للقيام 

بذلك.

تحديد ما ميكن ملنظمة العمل الدولية القيام به وال ميكن لغريها فعله. 	 

عدم االنشغال إىل حّد كبري أيضاً بالتدخالت الصغرية. فاملهم هو إيجاد 

املشاريع التي بإمكانها املوازنة بني الرؤية وميزتنا النسبية )هيئاتنا 

املكونة والربامج القامئة(.

البحث عن نقاط دخول من خالل إجراء أعامل أخرى عىل مستوى 	 

السياسات، عىل غرار دراسة حول اإلسرتاتيجية املؤقتة للحّد من الفقر 

http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/WCMS_525018/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/WCMS_525018/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/WCMS_525018/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/WCMS_525018/lang--en/index.htm
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 )UNDAF( وإطار عمل مساعدات األمم املتحدة اإلمنائية ،)PRSP(

وغريهام.

معرفة ما إذا كان باإلمكان إعادة توجيه بعض موارد مشاريع وبرامج 	 

املنظمة املستمرة.

االستفادة القصوى من مزايا املنظمة النسبية، مبا يف ذلك الهيكل الثاليث، 	 

ودور العاملة والعمل الالئق يف االنتعاش، و«إعادة البناء بشكل أفضل« 

.)BBB(

يف حني أن العمل ال يهدف إىل إنقاذ األرواح باملعنى الحريف، إال أنه 	 

يشكل جزءاً أساسياً من مساعدة الناس عىل استعادة كرامتهم والتعايف 

من الصدمات. ويساعد العمل أيضاً الناس عىل املساهمة يف االنتعاش 

األكرب وجهود إعادة اإلعامر، وتفادي إدخالها يف التبعية االقتصادية 

املطولة عىل منظامت اإلغاثة.

تضمني داخل الحكومة كمورد تقني بالنسبة إىل السلطة الوطنية لدعم 	 

التنسيق وامللكية الوطنية.

المشاركة في نداءات األمم المتحدة ونظرات   .9
الحاجات اإلنسانية

عادًة ما يتم إعداد النداءات العاجلة رداً عىل حاالت الطوارئ 

القامئة البطيئة واملفاجئة، بينام يتّم تطبيق عملية أكر اسرتاتيجية 

من نظرات االحتياجات اإلنسانية يف األزمات املطولة. وعىل الرغم 

من أن النداءات العاجلة تصدر بعد 3-5 أيام من حدوث الحالة 

الطارئة، ومتيل إىل إعطاء األولوية لالحتياجات اإلنسانية األساسية 

مثل الغذاء واملأوى واملاء، ميكن ملنظمة العمل الدولية الدعوة إىل 

إدراج شواغل سبل العيش. فإن التدخالت القصرية األمد التي ميكن 

متويلها من خالل النداء العاجل قد تشمل األموال النقدية لقاء العمل، 

واملنح، وتوزيع األدوات، وخدمات التوظيف يف حاالت الطوارئ.

الدولية إىل أن يكون عىل دراية بعملية  العمل  تحتاج منظمة 

النداءات تشارك فيها وتراقبها، ألنها قد تحّدد قدرة املنظمة عىل 

النفاذ إىل املوارد. )انظروا أيضاً القسم 3.1 يف الفصل 3 والقسم 

5.3 يف الفصل 5(

البرنامـج الرئيسـي »السـتحداث الوظائـف مـن أجـل   2.6
السـالم والقـدرة علـى الصمـود«

يجمع برنامج منظمة العمل الدولية الرئييس »الستحداث الوظائف 

مـن أجـل السـالم والقـدرة عـىل الصمـود« )JPR( بـني التدخالت 

الواسـعة النطـاق التـي تركـز عـىل العمـل واملهـارات والتدريـب 

املهني، وتنمية روح املبادرة وزيادة الوعي حول املبادئ والحقوق 

األساسـية أثنـاء العمل يف الحاالت الهّشـة، مـع الرتكيز بوجه خاص 

عىل الشـباب باعتبارهم املجموعة املسـتفيدة األوىل.

وتسـتند هذه اإلسرتاتيجية عىل املشـاركة املعيارية ملنظمة العمل 

الدولية وتضعها قيد التنفيذ مع هشاشة، وترتسخ يف برنامج العمل 

 )SDGs( الالئق ملنظمة العمل الدولية وأهداف التنمية املستدامة

رقم 8 و11 و16. كام يقدم مجموعة مختارة من املدخالت التقنية 

كنقـاط دخـول إىل البيئـات الهشـة، وتتكـون من برامج االسـتثامر 

املكثف يف االستخدام/التوظيف )EIIP( عىل أن تُستكمل مبهارات 

ومبادرات لتنمية املؤسسـات، وذلك من أجل تكوين بيئة سياسية 

مؤاتية لتحقيق االنتعاش االجتامعي-االقتصادي.

هذا وسـتقوم منظمة العمل الدولية بتوسـيع نطـاق خدماتها من 

خـالل برنامج JPR ليطال عـرشة بلدان مختارة بني 2016 و2020، 

عـىل أن يكـون لهـا تأثـري كبري عىل عـدد فرص العمل املسـتحدثة، 

وعدد الشـبان والشـابات الذين كسبوا توظيفاً دامئاً بعد تزويدهم 

باملهـارات املهنيـة والتـدرب عـىل إدارة املشـاريع . وسـيكون لبناء 

املنظـامت اآلنيـة وتعزيـز املؤسسـات العامـة والخاصـة تأثري كبري 

عـىل الحوكمـة وظـروف العمـل يف برامـج التوظيـف ذات الصلة. 

ومـن الجانـب املثـايل، يخلق برنامـج  JPR نقاط دخـول من أجل 

تحقيـق مسـاهمة مسـتمرة وموسـعة ملنظمـة العمـل الدولية يف 

اسـتقرار :: العـودة إىل طبيعتها الحاالت الهشـة. 

مـن أجـل تنفيذ نهـج برنامج JPR االسـرتاتيجي عىل نطاق واسـع 

وتحقيق أثر مسـتدام:

امللكية والقيادة الوطنية؛	 
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ملكية املجتمع املحيل واملشاركة	 

التآزر مع مبادرات التنمية املحلية؛	 

الرشاكات مع املنظامت الثنائية والدولية؛	 

مبادئ أهداف التنمية املستدامة؛	 

الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية: اعتبار املساعدة استثامراً.	 

مذكرة مفاهيمية: الربنامج الرئييس الستحداث 
الوظائف من أجل السالم والقدرة عىل الصمود، 

DEVINEST، 2016\ منظمة العمل الدولية

9.2

أمن الموظفين  2.7

)SMT( فريق إدارة األمن
يقدم فريق SMT النصائح يف مجال األمن ملوظفي األمم املتحدة. 

ويـرأس املسـؤول املكلف  )DO(اجتامعات فريـق SMT  ويتخذ 

قراراته بناء عىل مشـورته.

باإلضافة إىل املسؤول املكلف )DO(، يتألف فريق SMT من:

رؤساء وكاالت األمم املتحدة املتواجدين يف البلد	 

 	)UNDSS SA( مستشار شؤون األمن

ممثلـني عـن وكاالت األمـم املتحـدة، مثـل املنظمـة الدوليـة 	 

للهجـرة )IOM(، وأي مـن املنظـامت غـري الحكوميـة الدولية 

األخـرى املوجـودة يف البلـد )يف بعـض الحـاالت(

يف بعثـات حفظ السـالم، حيث يتوىل رئيس البعثة مهام املسـؤول 

املكلف )DO(، قد يشـمل فريق SMT أيضاً:

رؤسـاء الهيئـات أو املكاتـب أو الفـروع املكونـة لهـا، وفـق ما 	 

يحـّدده املسـؤول املكلف

 

مؤسسات 
 محلیة قادرة

 حوار
 حوكمة

دخل الشباب من ذكور 
 وإناث

 القدرة اإلنتاجیة
البنى التحتیة االقتصادیة 
واالجتماعیة والنفاذ إلى 

 السوق

 السالم والصمود

 إعادة اإلدماج، الوقایة، التخفیف من حّدة المشكلة، االستعداد

 ازدیاد 
 قابلیة التوظیف 
 ونوعیة الوظائف
النتائج النفسیة-

 االجتماعیة

الشركات والتعاونیات 
 التي یطلقھا الشباب
توسیع الشركات 
 المملوكة للشباب

توفیر خلق وظائف 
 مباشر للشباب

قابلیة توظیف 
 الشباب المھرة 

تسھیل العمل الحر 
وتنمیة منشآت 

 الشباب

بناء 
المؤسسات 

 والحوار

المبادئ 
والحقوق 

األساسیة في 
 العمل

العمل الالئق 
من خالل 

تطبیق معاییر 
 العمل

 أساس متكامل ومكثف في االستخدام یستند على الموارد المحلیة 

استحداث وظائف من أجل 
 السالم والقدرة على الصمود

برنامج رئیسي لمنظمة 
 العمل الدولیة

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/WCMS_495276/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/WCMS_495276/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/WCMS_495276/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/WCMS_495276/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/WCMS_495276/lang--en/index.htm
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رؤساء عنارص الجيش والرشطة يف بعثات حفظ السالم	 

دليل: كتيب سياسة نظام إدارة األمن التابع لألمم 
املتحدة - الفصل الثاين

20.2

يشـارك مديـر مكتـب منظمـة العمـل الدوليـة يف البلـد يف فريـق 

SMT. وإن مل يكـن للمنظمـة مكتـب يف الدولـة املعنية، ال بّد من 

أن يحرض رئيس املستشـارين الفنيني )CTA( االجتامعات ويبعث 

باملعلومـات إىل مديـر مكتب املنطقة.

نصائح األمن ملدراء منظمة العمل الدولية  

اإلبقاء عىل الئحة محدثة للموظفني تضّم أسامءهم، ومركز عملهم، 	 

وأنواع العقود املربمة معهم، وتفاصيل االتصال بهم، وتحركاتهم

اإلبقاء عىل معلومات عن مكان تواجد جميع موظفي منظمة العمل 	 

الدولية الزائرين يف البالد

حضور اجتامع SMT شخصياً، إال إن تعّذر ذلك لسبب وجيه، ميكن منح 	 

تفويض فقط للمراقبني

إيالء اهتامم خاص بتوجيهات فريق إدارة األمن، وإيصالها بشكل واضح 	 

إىل املوظفني الرسميني املعنيني

البقاء عىل اتصال مع منّسق سالمة وأمن املوظفني )ILO  SSSC( عىل 	 

 FIELDSECURITY@ilo.org

 	)DO( االلتزام بتعليامت املسؤول املكلف

 	DSS SA الطلب من موظفيك دامئاً معرفة رقم هاتف

ال بّد من إبقاء DSS SA و ILO SSSC عىل علم بأي مشاكل وقضايا 	 

أمنية قد تواجهها 

إيصال املسائل الرئيسية املتعلقة بأمن DSS إىل املوظفني	 

تفعيل نظام املراقبة وشجرة الهاتف	 

مراجعة خطة الطوارئ األمنية	 

)SLS( نظام مستوى األمن
يُعتـرب نظـام SLS إضافـة جديـدة إىل إطـار إدارة املخاطـر األمنية  

التابع لألمم املتحدة )SRM(، ويستخدم لتحديد درجة أو مستوى 

األمـن إىل املنطقـة التـي تعمل فيها األمم املتحـدة، وذلك لتحديد 

املسـتوى العـام لتهديـد أو خطر يف هـذا املجال. وعـىل الرغم من 

أنـه قـد يبـدو للوهلة األوىل مشـابهاً لنظـام املراحـل  األمنية، فإن 

نظـام SLS يف الواقـع يشـّكل اختالفـاً كبـرياً مـن حيـث األسـاليب 

واألفكار واالسـتخدام.

يتألـف نظـام مسـتوى األمـن )SLS( من 6 مسـتويات بـدءاً من 1 

)البيئـة األقـل خطـورة( وصـوالً إىل 6 )البيئـة األكر خطـورة(. وتّم 

منـح عنوان محّدد لكل مسـتوى عىل النحو التـايل: -1 ضئيل جداً، 

-2 منخفض، -3 متوسـط، -4 كبري، -5 مرتفع، -6 شـديد الخطورة.

وملزيـد مـن املعلومات حـول نظام SLS، الرجـاء الضغط عىل هذا 

الرابـط )كلمـة الرس محمية، ال بّد من تسـجيل الدخول(:

https://dss.un.org/dssweb/Resources/

 SecurityLevelbrSystemInfo.aspx

دليل السياسة: نظام مستوى األمن التابع لألمم 
املتحدة يف نظام إدارة األمن، الفصل الرابع

10.2

قواعد األمن واألنظمة العامة

يُطلـب إىل جميـع موظفي منظمة العمل الدولية، كرشط مسـبق 

للسـفر، اسـتكامل دور  UNDSSعـرب اإلنرتنـت حـول »اإلجراءات 

األمنية األساسـية يف امليدان« )BSITF(. كام يُطلب من املسـؤولني 

املسـافرين إىل أي موقـع ميـداين )أي املوقع الذي ال يُعترب من فئة 

مراكـز العمـل املقـر “ميـم”( اسـتكامل دورة أخـرى عـرب اإلنرتنت 

هـي »إجـراءات األمـن املعـززة يف امليـدان« )ASITF(. يُذكـر 

أن الدورتـني، الصالحتـني ملـدة 3 سـنوات قبـل إعـادة الشـهادة، 

متوافرتـان عـىل مواقـع UNDSS، وموقـع األمـن ملنظمـة العمل 

الدوليـة. الرجـاء زيـارة املواقـع التاليـة: انتقـل إىل املواقـع التالية: 

https://training.dss.un.org/courses/، وإذا كان لديك حساب 

عـىل موقـع UNDSS، الرجـاء الضغـط عىل: 

https://dss.un.org/dssweb/ 

https://trip.dss.un.org/dssweb/policy/securitypolicymanual.aspx
https://trip.dss.un.org/dssweb/policy/securitypolicymanual.aspx
https://trip.dss.un.org/dssweb/policy/securitypolicymanual.aspx
https://dss.un.org/dssweb/Resources/SecurityLevelbrSystemInfo.aspx 
https://dss.un.org/dssweb/Resources/SecurityLevelbrSystemInfo.aspx 
https://dss.un.org/dssweb/Resources/SecurityLevelbrSystemInfo.aspx 
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/48965/UNSMS,+Security+Policy+Manual,+Chapter+IV,+Security+Management+–+Security+Level+System/24c51dcb-1739-49b4-b775-44c3e83ab93b
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/48965/UNSMS,+Security+Policy+Manual,+Chapter+IV,+Security+Management+–+Security+Level+System/24c51dcb-1739-49b4-b775-44c3e83ab93b
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/48965/UNSMS,+Security+Policy+Manual,+Chapter+IV,+Security+Management+–+Security+Level+System/24c51dcb-1739-49b4-b775-44c3e83ab93b
https://training.dss.un.org/courses/
https://training.dss.un.org/courses/
https://dss.un.org/dssweb/
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باعتبـارك موظفـاً يف منظمـة العمـل الدوليـة، ال بـّد مـن توخـي 

الحـذر الواجـب وتجنـب املخاطـر التـي ال مـربر لها عىل سـالمتك 

وأمنـك أو سـالمة وأمن مسـؤولني آخرين. وعنـد وصولك إىل مركز 

 UNDSSو )DO( عملك، يتوجب عليك االتصال باملسؤول املكلف

لالطالعهـم عـىل الوضـع الحـايل والحصول عـىل تفاصيـل التواصل 

بحيـث ميكنـك البقاء عـىل دراية بالخطـة األمنية. 

وكمدير أنشـطة عىل املسـتوى امليداين يف منظمـة العمل الدولية، 

ينبغي عليك ضامن امتثال جميع املوظفني العاملني تحت إرشافك 

بالسياسـات والقواعـد والتعليـامت األمنيـة السـارية. للتأكـد مـن 

أنـك ملتـزم بالتوجيهات األمنية ملنظمة العمـل الدولية، قم بزيارة 

صفحـة INTSERV لألمـن امليداين عىل الشـبكة الداخلية:

https://www.ilo.org/intranet/french/support/servsec/

index.htm )متوافـر حاليـاً باللغـة الفرنسـية فقـط(.

توجيهات املكتب: إطار املساءلة 
)IGDS Nr. 399(

11.2

توجيهات املكتب: األمن امليداين
)IGDS Nr. 14( 

12.2

دليل األمن امليداين 13.2

التصاريح األمنية

إذا كنـت مسـافراً إىل بلـد مـا، يُلزمـك نظـام إدارة األمـن يف األمـم 

املتحـدة الحصـول عـىل ترصيـح أمني للسـفر.

قبل السفر يف مهام رسمية، من املتوقع أن يتحقق املوظفون عرب 

إرشادات السفر الخاصة بإدارة السالمة واألمن من جميع النقاط 

عىل مساراتهم. وميكن الحصول عىل املعلومات واالحتياطات األمنية 

السارية يف كل بلد أو منطقة يف البالد يف قسم إرشادات السفر عىل 

موقع UNDSS. وينبغي عىل جميع املوظفي التسجيل والدخول 

https://dss. :عرب الضغط عىل الرابط التايل UNDSS إىل موقع

un.org، ليضمن توافر عنوان الربيد اإللكرتوين الكامل ملوظف يف 

منظمة العمل الدولية عند طلب إدخال اسم املستخدم. فعند كل 

نقطة عىل مسار رحلة املسافر يُطلب منه إبراز ترصيحه املني. 

ويشـمل الترصيح األمني للسفر املّدة املحددة التي طُلب إصداره 

عـىل أساسـها. وال بّد من تعديـل أي تغيريات قد تتطرأ عىل خطط 

السـفر )مثـل أوقات الوصـول أو املغادرة ومعلومـات االتصال( يف 

نظـام معالجـة املعلومـات املتعلقة بطلـب السـفر )TRIP( وفقاً 

للتعليامت املتوافرة هناك، أو إذا كان املسؤول سافر أساساً، يجب 

ان يبلغ املسـؤول املكلـف )DO( عرب مكتب UNDSS لألمن.

إن الترصيـح األمني صالح فقـط للوجهة التي يتم طلبها واملوافقة 

عليهـا، ويف معظـم الحـاالت تكـون العاصمة. وقد يتطلب السـفر 

داخـل البـالد أيضاً الحصول عـىل ترصيح أمني؛ 

 )TRIP( ويحافظ نظام معالجة املعلومات املتعلقة بطلب السفر

عىل إخطار لسفر مبحطات توقف متعددة، وكذلك الرحالت ذات 

االتجـاه الواحـد أو ذهابـاً وإيابـاً. ال بـّد لـك مـن إبالغ املسـؤولني 

املكلفني عن طريق مكتب UNDSS بأوقات وصولك إىل ومغادرتك 

جميع البلدان. وتتوافر تفاصيل االتصال عرب إرشـادات السـفر.

إذا كنت تطلب ترصيح سـفر لشـخص آخر، من املمكن فعل ذلك 

فقـط إن كان لديـك عنوان بريـد إلكرتوين ملنظمـة العمل الدولية 

يسمح لك بخلق ملف شخيص له. وتأكد من أن بحوزتك تفاصيل 

جواز سـفر الشـخص املعني إلكامل هذا الطلب.

دليل: دليل التسجيل للرحلة 14.2

 IGDS Nr.( توجيهات املكتب: الترصيح األمني للسفر
645( )مراجعة 2، مسودة(

18.2

معلومـات حـول المسـتوى األمنـي فـي 
بلـد ما

قبـل الرشوع يف السـفر يف مهام رسـمية، يجب عليـك التحقق من 

مسـتوى األمـن يف جميـع املحطـات عىل مسـارك. وميكنـك إيجاد 

املسـتوى األمنـي الراهـن يف كل بلـد يف قسـم إرشـادات السـفر 

عـىل موقـع UNDSS، الـذي يُظهـر املسـتوى األمنـي والـرشوط 

واملتطلبات األساسـية لكل بلد ويقّدم التوجيهات بشـأن استخدام 

نظـام معالجـة املعلومات املتعلقـة بطلب السـفر )TRIP(، الذي 

يتيـح لجميـع املوظفـني املؤهلني مبوجـب الرتتيبـات األمنية لألمم 

املتحـدة السـتكامل عملية التصاريـح األمنية عرب اإلنرتنـت. الرجاء 

https://www.ilo.org/intranet/french/support/servsec/index.htm 
https://www.ilo.org/intranet/french/support/servsec/index.htm 
https://www.ilo.org/intranet/french/support/servsec/index.htm 
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
https://trip.dss.un.org/dssweb/policy/fieldsecurityhandbook.aspx#
https://dss.un.org
https://dss.un.org
https://trip.dss.un.org/dssweb/trip/tripmytravelrequests.aspx
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
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الضغـط عـىل: http://dss.un.org/dssweb إلنشـاء حسـاب أو 

تسـجيل الدخـول. وعند إنشـاء حسـاب أو تسـجيل الدخول، ضع 

عنـوان بريـد اإللكـرتوين الخـاص مبنظمة العمـل الدوليـة بالكامل 

عنـد طلب إدخال اسـم املسـتخدم.

المزيد من المعلومات حول السياسـات 
األمنية

عـىل مسـتوى املقـر الرئييس، يجب أن يكون منّسـق سـالمة وأمن 

املوظفـني يفINTSERV  قـادراً عـىل توفـري أدق املعلومـات حول 

متطلبـات السـالمة واألمـن. وينبغي معالجـة أي طلب .

دليل: منوذج: قامئة االمتثال للمعايري األمنية الدنيا 
للعمل

تقييم منوذج برنامج املنظمة

كيفية إنجاز جدول تقييم الربنامج

24.2

 توجيهات املكتب: أمن وسالمة املوظفني 
)IGDS Nr. 193, version 1(

19.2

يف كل مركـز عمـل، يكـون املدير منظمـة العمل الدوليـة القطري 

املقيـم مبثابـة منّسـق األمن املحـيل. فمن واجبه/هـا أن يظل عىل 

درايـة بآخـر القضايـا األمنيـة التـي تؤثـر يف موظفـي املنظمـة يف 

هـذا املجال.

ويف األماكـن التـي ال تواجـد ملديـر قطـري ملنظمة العمـل الدولية 

 .)CTA( فيهـا، يعـنّي املديـر اإلقليمي رئيس املستشـارين الفنيـني

ويُطلـب من جميع منّسـقي األمـن املحيل واإلقليمي املشـاركة يف 

فريـق إدارة األمـن )SMT( يف مركـز عملهم.

ميكنـك إيجـاد معلومـات االتصـال حول التنسـيق األمنـي امليداين 

وجميع منّسقي األمن املحيل واإلقليمي عىل الرابط التايل )املتوافر 

باللغة الفرنسـية فقـط يف الوقت الحارض(:

ويُلـزم جميـع املوظفـني باالطـالع عـىل املوجـز األمنـي، سـواء عن 

طريق حضور جلسات UNDSS شخصياً خالل يومني من وصولهم 

إىل الدولـة أو مـن خالل تلقي تقريـر أمني مكتوب، بحيث يعرض 

معلومـات عـن القواعـد، والسياسـات، واإلرشـادات، واإلجـراءات 

الالزمـة يف البلد املعني.

دليل: املكتب القطري إلدارة املوظفني واألرايض 26.2

دليل: كتيب السياسة األمنية 27.2

 دليل: اإلجراءات الطبية العاجلة 
)RACPB MedEvac(

28.2

تعميـم السـالمة واألمـن علـى مسـتوى 
البرنامج/المشـروع

مبوجـب نظـام IGDS 118، ال بـّد مـن تخصيـص %3 مـن إجاميل 

امليزانيـة يف جميع مشـاريع منظمة العمـل الدولية لألمن. ويجب 

أن تتوافـق هذه املـوارد مع القواعد واألنظمة الحالية لنظام األمم 

املتحـدة إلدارة األمـن يف البلد الذي يسـعى إىل نرش النشـاط فيه.

 توجيهات املكتب: ميزانيات التعاون التقني 
)IGDS Nr. 118, version 1(

22.2

متطلبـات  حـول  املعلومـات  أدق  عـىل  الحصـول  أجـل  مـن 

جـدول  باسـتخدام  كبـري  حـّد  إىل  نـويص  واألمـن،  السـالمة 

تقييـم الربنامـج )PA(. وينبغـي إرسـاله إىل INTSERV  عـىل 

الجـدول. اكتمـل  متـى   )FIELDSECURITY@ilo.org(

يف املقابل، يعاود INTSERV إرسال الجدول بعد وضع اللمسات 

األخـرية، باإلضافـة إىل إنجـاز جدول تقييـم التهديـدات واملخاطر، 

 )MOSS( فضـالً عن قامئـة االمتثال للمعايري األمنية الدنيـا للعمل

الخاصـة مبنظمة العمـل الدولية للمكاتـب، واملوظفني، واملركبات، 

واألنشطة.

http://dss.un.org/dssweb
http://www.aims.org.af/about/admin/administration/security/morss.doc
http://www.aims.org.af/about/admin/administration/security/morss.doc
http://www.aims.org.af/about/admin/administration/security/morss.doc
http://www.aims.org.af/about/admin/administration/security/morss.doc
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
https://trip.dss.un.org/dssweb/policy/fieldsecurityhandbook.aspx#
https://trip.dss.un.org/dssweb/policy/fieldsecurityhandbook.aspx#
https://trip.dss.un.org/dssweb/policy/securitypolicymanual.aspx
https://trip.dss.un.org/dssweb/policy/securitypolicymanual.aspx
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/48687/UNHCR,+MEDEVAC+Procedures/b5d0df8d-1ca7-4d52-9fce-47de6b819f21
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/48687/UNHCR,+MEDEVAC+Procedures/b5d0df8d-1ca7-4d52-9fce-47de6b819f21
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/48687/UNHCR,+MEDEVAC+Procedures/b5d0df8d-1ca7-4d52-9fce-47de6b819f21
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/48687/UNHCR,+MEDEVAC+Procedures/b5d0df8d-1ca7-4d52-9fce-47de6b819f21
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
https://www.ilo.org/intranet/igds/faces/igds/iGdsDocs.jspx
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جوانب تراعي ظروف النزاع لبرامج اإلنعاش وإعادة اإلعمار  2.8

يف كثـري مـن األحيان، كان إلعـادة اإلعامر واملسـاعدة اإلمنائية آثار 

غـري مقصـودة عـىل غـرار زيـادة الـرشخ يف املجتمعـات أو حتـى 

إحيـاء نزاعـات سـابقة. لذلـك ويف كافـة السـياقات، وخصوصـاً يف 

حـاالت مـا بعد الـرصاع، ال بّد لعمليـات التخطيط إلعـادة اإلعامر 

وتنفيذها من ااالسـتعانة بالنهج الذي يراعي حالة الرصاع اسـتناداً 

إىل تحليـل سـيايس واجتامعـي واقتصـادي مفّصل ومعرفـة كيفية 

تفاعـل التعـاون الدويل مـع الديناميكيـات املحلية.

فعـىل سـبيل املثـال، تتطلب عمليـات إعادة االسـتيعاب والتوطني 

واإلدماج يف مرحلة ما بعد النزاع وعياً بالتوترات اإلقليمية والعرقية 

والدينية وفهامً للقضايا املحيطة بحقوق ملكية األرايض، واملسكن، 

وتقسـيم العمـل بني املرأة والرجل، والوصـول إىل املوارد واملهارات 

واملعلومـات االقتصاديـة والتحكـم بها. كـام تُعترب معرفة السـياق 

املحـيل أيضـاً رشطـاً أساسـياً لتنشـيط صناعـات التعديـن، والبناء، 

والزراعـة، واسـتغالل الغابـات. ال بّد من أن تسـتند برمجة منظمة 

العمـل الدوليـة عـن كثـب عـىل تحليـل السـياق، لكنهـا يجب أن 

تظـل مرنـة مبا يكفـي للتكيف مع الظـروف املتغرية.

دليل: كيفية توجيه حساسية الرصاع، كونسورتيوم 
حساسية الرصاع، 2012

30.2

كتيب: الوقاية وتسوية النزاعات العنيفة واملسلحة: 
دليل التدريب الستخدامه من قبل املنظامت النقابية، 

منظمة العمل الدولية، 2010

31.2

»إنشاء املؤسسات، االستخدام والعمل الالئق من أجل 
السالم والقدرة عىل الصمود: دور أصحاب األعامل 

ومنظامت عضوية األعامل يف مناطق النزاع يف آسيا«، 
2016 منظمة العمل الدولية.

2.31 
bis

ميكن وصف حاالت النزاع من خالل »واقعنْي«: املقسامت والروابط. مثة عنارص يف املجتمعات تفرق الناس عن بعضها البعض وتكون مبثابة مصادر 
توتر. كام أن هناك دامئاً عنارص تربط بني الناس وميكن أن تكون كالقدرات املحلية من أجل إحالل السالم.

ميكن استخدام األسئلة التالية للكشف عن املقسامت والروابط بشتى األشكال:

ما هي العوامل املقسمة يف هذه الحالة؟ ما هي العوامل الرابطة؟	 

ما هي التهديدات الحالية التي تقّوض السالم واالستقرار؟ ما هي العوامل الداعمة الحالية؟	 

ما هي العوامل األكر خطورة يف هذه الحالة؟ ما مدى خطورة هذا املقسم؟	 

ماذا ميكن أن يسبب تنامي التوترات يف هذه الحالة؟	 

ما الذي يجمع الناس معاً يف هذه الحالة؟	 

أين يجتمع الناس؟ ماذا يفعل الناس معاً؟	 

هل لهذا الرابط إمكانات؟	 

القضايا الرئيسية يف اللجوء إىل املقسامت والروابط 

املقسامت والروابط موجودة يف جميع السياقات، حتى تلك التي ال تعيش رصاعاً رصيحاً.	 

من املهم أن تكون محددة جداً. ويف حالة النزاع، ما الذي يفعله الناس؟ عىل سبيل املثال ال تستخدم عبارات مثل: »الدين«، أو »حامس«، الخ.	 

املقسامت والروابط ليسوا برشاً.	 

املقسامت والروابط حيوية.	 

الفرق تقوم بتحليل أفضل من األفراد.	 

املصدر: املؤسسة السويرسية للسالم »سويس بيس«	 

حقائق حول حساسية الرصاعات 	 

املصدر: املؤسسة السويرسية للسالم »سويس بيس«حقائق حول حساسية الرصاعات 
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https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8907
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_202135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_202135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_202135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_202135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_202135.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2016/role_ebmo_2016_w15.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2016/role_ebmo_2016_w15.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2016/role_ebmo_2016_w15.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2016/role_ebmo_2016_w15.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2016/role_ebmo_2016_w15.pdf
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وال بـّد مـن أن يتـّم برمجـة منظمـة العمـل الدولية بالتشـاور مع 

الهيئات املكونة الثالثية. مع ذلك، قد يشّكل ذلك تحدياً ويستغرق 

وقتـاً طويـالً يف حاالت ما بعد الـرصاع، مبا أن:

الضغط السـيايس يفّضل تسليم مخرجات ملموسة مثل إعادة 	 

بنـاء الطرقات واملدارس عىل تصميـم وتنفيذ الربنامج القطري 

للعمل الالئق )DWCP(؛

منظمـة العمـل الدولية لرمبا كان وجودها ضعيفـاً يف دولة ما 	 

خالل مراحل الـرصاع واإلغاثة؛

املشـاورات الثالثيـة الرسـمية قـد تتأخـر ألن منظـامت أرباب 	 

العمـل والعـامل ال تـزال يف مراحلهـا التكوينية.

مـع ذلـك، فـإن املثال مـن ليبرييـا وهايتي )املذكـور أدنـاه( يُظهر 

أن مشـاريع منظمـة العمـل الدوليـة خالل مرحلة مـا بعد الرصاع 

ميكـن أن يسـهم يف إرسـاء أسـس الربنامـج القطري للعمـل الالئق 

DWCP بالكامل.

تقييم: الحّد من الفقر من خالل استحداث فرص 
العمل الالئق يف ليبرييا

32.2

باإلضافـة إىل ربـط إعادة اإلعامر بالعمل الالئق، قد تحتاج منظمة 

العمـل الدوليـة إىل االنتقـال مـن االنتعـاش االقتصـادي املحـيل 

)LER( إىل برمجة التنمية االقتصادية املحلية )LED( اسـتناداً إىل 

نتائـج التقييامت اإلنسـانية واإلمنائية. يشـار إىل أن برامج الحامية 

االجتامعية املحلية األصغر أو املؤقتة )مثل الربامج الغذائية الطارئة 

©
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أو التحويـالت النقديـة لـألرس أو األطفال يف املناطـق املترضرة من 

الكارثـة( التـي غالبـاً ما مُتوًّل من مـوارد خارجيـة يف بداية املرحلة 

االنتقاليـة، ينبغـي توسـيع نطاقها تدريجياً لتشـمل خطط وبرامج 

الحاميـة االجتامعية املسـتدامة عىل مسـتوى الدولة مسـتندة إىل 

االسـتحقاقات القانونيـة وممولـة مـن مـوارد محلية.18 قـد تحتاج 

منظمـة العمل الدولية أيضاً إىل االبتعاد عن فئات الحرب والرتكيز 

عىل الفئات الضعيفة العادية. فعىل سبيل املثال، ستتحول الفئات 

املسـتفيدة من املقاتلني السـابقني والنازحني والجنـود األطفال إىل 

الشباب والنساء واملعوقني واألطفال املترضرين من الحرب. ويف ما 

يتعلـق بالحاميـة االجتامعيـة، ال بّد من أن يتمثـل الهدف الرئييس 

بتغطيـة تدريجيـة لجميـع السـكان، مبن فيهـم الفئـات الضعيفة، 

مـع حـد أدىن محـّدد وطنياً من الحامية االجتامعيـة عىل األقل إىل 

جانب إمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية األساسـية. ويشار إىل 

ذلك أيضاً عىل أنه عملية إنشاء سقف وطني للحامية االجتامعية. 

,In line with ILO’s Social Protection Floors Recommendation  18
.)No. 202( 2012

هـذا وال بـّد مـن تحديـد سـقف الحاميـة االجتامعيـة الوطنية يف 

إطـار نظـام وطني للحاميـة االجتامعية، والسـامح أيضاً لتوسـيعه 

إىل مسـتويات أعـىل مـن الحاميـة االجتامعيـة، وفق ما يسـمح به 

السـياق. وأخـرياً، تحتـاج منظمة العمـل الدوليـة إىل تعزيز ودعم 

عمليـات الحـوار االجتامعي، متاماً كام يف دراسـة حالـة عن الحوار 

االجتامعي إلرسـاء السـالم يف غينيا يف الفصل 5.

ويلعب الحوار االجتامعي دوراً رئيسياً يف مجال تطوير اسرتاتيجيات 

توسيع الحامية االجتامعية وخططها. ويدعم وضع سياسات وبرامج 

أكـر اسـتجابة مـن الناحيـة االجتامعية تتمتع بدعم سـيايس أمنت. 

عـالوًة عـىل ذلـك، ميكـن ملنظـامت العـامل أن تسـهم يف معالجة 

نقـص املعلومـات يف أوسـاط العامل من خـالل التوعية والتدريب 

والتوجيه املهني.

يف ليبرييا، وحدة اإلدارة اإلسرتاتيجية ملنظمة العمل الدولية SMM((، موجهة إلنتاج برامج قطرية للعمل الالئق DWCPs، شملت نتائج الربامج 
األولية ليبرييا. وتركزت هذه األخرية عىل استحداث فرص العمل، والعمل الذي يعتمد عىل استخدام األيدي العاملة الكثيفة، والشباب، مؤرشات سوق 

العمل )LMI(، واملؤسسات، والتنمية التعاونية، وتعزيز الثالثية، ومكافحة فريوس نقص املناعة )اإليدز(.

كام تّم إنشاء اللجنة الدامئة ما بني الوزارات )IMSC( لضامن أن استحداث فرص العمل كان مركزياً يف عملية التخطيط، وإىل تشجيع إتباع نهج 
منسق ومتكامل للعمل الالئق، علامً بأن تركيزه األويل متثّل باستحداث طارئ فرص العمل. ويف وقت الحق، تحول االهتامم إىل تطوير سياسة وطنية 

للعاملة وتقديم الدعم لعملية إصالح قانون العمل.

اعتربت اللجنة الفرعية 5 من برنامج التوظيف الطارئ يف ليربيا LEEP( ( يف نهاية املطاف رائدة يف استخدام آلية ثالثية وطنية رسمية أكر. كام تعّد 
برنامج التوظيف الطارئ يف ليربيا LEEP(/( آلية خطة عمل التوظيف يف ليربيا LEAP( ( نقطة تواصل تساهم يف ضامن وجود رشكاء اجتامعيني يف 

عمل الحكومة عىل تطوير ورقة إسرتاتيجية للحد من الفقرPRSP( ( تّم تسليمها يف متوز/يوليو 2008.

وبعد زلزال هايتي يف العام 2010، دعمت منظمة العمل الدولية عمليات االستجابة الفورية عن طريق نرش فريق متعدد التخصصات من الخرباء 
الذين شاركوا يف وضع تقييم االحتياجات ما بعد الكارثة. )PDNA(  وبناء عىل إسرتاتيجية شاملة ومنسقة استناداً إىل صالحياتها، متكنت تدخل 

املنظمة يف هايتي خالل 2011-2012 من بناء تآزر بني مشاريع منظمة العمل الدولية الجارية )عمل أفضل، الربنامج الدويل حول عاملة األطفال 
ومشاريع إعادة اإلعامر( مع تعبئة املوارد إلعادة اإلعامر بعد الزلزال، مع الرتكيز عىل مزيج من دعم املؤسسات املحلية يف مجاالت:

أ( التدريب املهني يف قطاع البناء والتشييد؛ ب( التدريب والخدمات ألصحاب املشاريع املتناهية الصغر والصغرية يف االقتصاد غري الرسمي؛ ج( 
تحسني ظروف العمل الالئق يف مصانع النسيج/املالبس يف القطاع الرسمي؛ د( تعزيز املؤسسات التابعة لوزارة العمل والرشكاء االجتامعيني، 

واملؤسسات النظرية األخرى بهدف ضامن االستدامة املستقبلية وسط دعم إصالح قانون العمل ومكافحة عاملة األطفال؛ ه( تعزيز الحوار االجتامعي 
يف جميع األنشطة املذكورة أعاله. ويف حني شددت الحكومة عىل العمل الالئق يف عملية إعادة اإلعامر، دعمت منظمة العمل الدولية االنتعاش 

واالنتقال عىل املدى الطويل نحو التنمية من خالل تسهيل تصميم برنامج قطري للعمل الالئق DWCP  لهايتي يف العام 2015.

إعادة اإلعمار والعمل الالئق في ليبيريا وهاييتي
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تسهيل االستجابة المراعية للنوع االجتماعي  2.9

ميكـن لإلرشـادات التاليـة أن تسـاعد عىل تسـهيل االسـتجابة التي 

تراعـي النـوع االجتامعي:

تحديـد حصص ملشـاركة املرأة يف ظـروف خاصة، حيثام تكون 	 

النسـاء بشـكل ملحوظ أكر تأثراً من الرجال، أو يف حال كانت 

تواجـه قيوداً خاصـة يف الحصول عىل الدعم والخدمات. وعىل 

نحـو مامثـل، تخصيص نسـبة مـن ميزانيـات جميع األنشـطة 

لتلبيـة احتياجات محـددة مراعية لنوع الجنس.

باسـتثناء مـا تقتضيـه الظـروف من تدخـالت خاصة بالنسـاء، 	 

وضـع خطـة لتنفيذ التدخـالت التي تضمن وصـول املرأة عىل 

قدم املسـاواة مـع الرجل.

إرشاك ممثلـني مـن إنـاث وذكـور عـىل حـد سـواء يف تخطيط 	 

الربامـج وتنفيذهـا ومراقبـة الهيئـات لضـامن فهـم احتياجات 

ومصالح كل منهم ومعالجتها، عىل أن تضّم االجتامعات نسـاء 

ومنظامت نسـائية مـن جميع البعثـات املتواجدة

ورقة حقائق: قضايا واسرتاتيجيات ملعالجة احتياجات 
سبل عيش املرأة، منظمة العمل الدولية أزمة، 2009

34.2

إرشاك النسـاء كـوكالء تنميـة يف البدايـة وبنـاء قدراتهن، مبا يف 	 

ذلـك القـدرات الجديـدة التـي اكتسـبنها خـالل األزمـة والتي 

أثبتـت فعاليتها.

القضـاء عـىل التمييز املهنـي. إعطاء املرأة فـرص عمل يف كافة 	 

املجـاالت، مبـا يف ذلـك البنـاء وغريهـا مـن أعـامل »الذكـور« 

التقليديـة، والعمـل املسـتقل، )مـن خـالل التدريـب التقنـي 

واإلداري ذات الصلـة، وخطـط االئتامن، وغريها(، وعىل جميع 

املسـتويات، بخاصـة اإلرشاف واإلدارة.

إجـراء تحليـل عـىل أسـاس الجنـس. إنشـاء خطـوط أسـاس 	 

ومـؤرشات ملـرشوع النـوع االجتامعـي. تفصيـل إحصـاءات 

النـوع االجتامعـي ودمـج اإلحصـاءات املشـاركة املجتمعيـة. 

اسـترش متخصصـني بالنـوع االجتامعي لتقديم الخـربة التقنية 

يف االسـرتاتيجية واالسـتجابة العامة للربنامج. خذ بعني االعتبار 

تعيني استشـاري محيل يراعي الجنسـانية أو التشـاور معه أو 

إرشاك كيانـات األمـم املتحـدة األخرى التي تعالـج احتياجات 

النسـاء والفتيات، عىل غرار اليونيسـيف، وهيئة األمم املتحدة 

للمرأة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وصندوق اإلمم املتحدة 

للسكان.

تقديـم إحاطـات تراعـي الفوارق بني الجنسـني إىل استشـاري 	 

منظمـة العمـل الدوليـة واملوظفـني املشـاركني يف التخطيـط 

والربمجـة. وتشـمل معرفـة نـوع الجنس أو الخـربة يف الربمجة 

كمعايـري للتوظيـف. فضـالً عـن التأكـد مـن أن االستشـاريني 

واملوظفـني قـادرون عـىل الولـوج إىل أدوات مراعـاة النـوع 

االجتامعـي ومبادئهـا التوجيهيـة املشـار إليهـا يف هـذا القسـم

عنـد تقديـم متديـد للخدمات، ال بّد من معالجـة قيود برنامج 	 

االئتـامن مثـل الحاجة إىل أنظمة ضامنـة أو أخرى مقيدة

تقديـم خدمـات مثل الحصول عىل رعايـة األطفال والخدمات 	 

الصحيـة األساسـية حيث يكـون متوافراً، لكون شـبكات األمان 

االجتامعي مهمة يف منع النساء من تبني اسرتاتيجيات خطرية 

ومدمرة لسبل العيش 

تجنب رؤية أدوار الرجال األدوار يف األزمات عىل أنها عدوانية، 	 

والتأكـد مـن أنـك تفهـم الفـارق الدقيقفي معنـى الرجولة يف 

سـياقات كل حالة. نرش فوائد متكني املرأة وتنفيذ اسـرتاتيجية 

لكسـب تأييد الرجال لهذه الخطوة.

تشّكل النساء 87 يف املائة من جميع املستفيدين يف مرشوع منظمة 
العمل الدولية ملواجهة اآلثار الكارثية للفيضانات يف موزامبيق. وركز 

املرشوع عىل إعادة تأهيل مواقع األسواق املحلية، ودعم مشاريع 
تربية الحيوانات الصغرية، والتدريب عىل استخدام وصيانة مضخات 

السيارات وصنع وتصليح األدوات الزراعية، والتدريب عىل التنمية 
املحلية املستدامة وإعداد املشاريع املحلية. وأعطى املرشوع املرأة 

الفرصة لتنفيذ أنشطة واالضطالع بأدوار جديدة.

 Gender in Crisis Response, ILO FACT Sheet”, InFocus” :املصدر
 Programme on Crisis Response and Reconstruction, Recovery
and Reconstruction Department, May 2003

بناء مهارات المرأة إلعادة بناء المجتمعات 
التي غمرتها المياه في موزامبيق

ورقة حقائق: قضايا واستراتيجيات لمعالجة احتياجات سبل عيش المرأة، منظمة العمل الدولية أزمة، 2009
ورقة حقائق: قضايا واستراتيجيات لمعالجة احتياجات سبل عيش المرأة، منظمة العمل الدولية أزمة، 2009
ورقة حقائق: قضايا واستراتيجيات لمعالجة احتياجات سبل عيش المرأة، منظمة العمل الدولية أزمة، 2009
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الرصـد والتقييـم في حاالت الهشاشـة والنزاعات   2.10
والكوارث 

دور الرصد والتقييم

تتطلـب كافة مشـاريع منظمة العمل الدوليـة الرصد والتقييم إىل 

درجـة معينة. لكن مثة اختالفات أساسـية بـني الرصد والتقييم من 

الـرضوري النظر فيها.

يُعترب الرصد جزءاً ال يتجزأ من دورة املرشوع. هو عملية مستمرة 

تتعقب سري العمل يف املرشوع، مع الهدف األسايس املتمثل بتمكني 

اإلدارة مـن اتخـاذ إجـراءات تصحيحيـة. ومـع اللجـوء إليـه عنـد 

مسـتويات مختلفـة من بنية املـرشوع، يوفر أيضـاً بيانات لتقديم 

التقارير، سـواء داخل منظمة العمل الدولية وخارجها إىل الجهات 

املانحـة، والهيئات املكونة، وأصحاب املصالح اآلخرين يف املرشوع.

يُعّد الرصد أداة إدارية مهمة ألنه:

يقيّم التقدم املحرز يف تنفيذ املرشوع	 

يساعد اإلدارة الفعالة للموارد	 

يكشف عن مراكز املشكلة	 

ميّكن اإلدارة من اتخاذ إجراءات تصحيحية يف وقت مبكر	 

يوفـر األسـاس لحسـن التواصـل مـع الهيئـات املكونـة وغريها 	 

مـن أصحـاب املصالح

يوفر األساس لتقيدم تقارير إىل الجهات املانحة	 

تتنـاول عمليـة تنفيذ الرصد مسـألة ما إذا كان املرشوع يسـري عىل 

قـدم وسـاق. فهـو يركـز بشـكل أضيق عـىل املخرجات واألنشـطة 

واملـوارد، ويقـارن التقـدم املحـرز يف خطة العمل. هي يف األسـاس 

وسـيلة تُستخدم بشـكل مسـتمر يف إطار اإلرشاف اإلداري. وميكن 

أن يشـّكل التحرك إىل أعـىل هيكل املرشوع لتعقب التقدم املحرز 

يف اسـتخدام مخرجـات املـرشوع من قبل املجموعات املسـتهدفة 

وسـيلة مفيدة للرصد.

ويشـمل الرصـد الجمـع املسـتمر أو الـدوري للبيانـات واملؤرشات 

خـالل تنفيـذ مـرشوع أو برنامـج أو سياسـة االسـتجابة لألزمـات 

لضامن التقّدم بسالسـة وتحقيق األهداف املنشودة. وتُعّد وظيفة 

أساسـية من اإلدارة القامئة عىل النتائج بقدر املشـاريع التي تعمل 

عـىل جمـع بيانـات تتعلق بجوانـب مختلفة من سلسـلة نتائجها. 

ويسـمح الرصـد للمـدراء مبعالجة املعوقـات )أو الفرص( الناشـئة 

مـن أجـل تحسـني احتـامالت تحقيـق النتائـج املرجـوة بالوسـيلة 

األكـر كفـاءة وفعاليـة. تتمتـع عملية الرصـد بأهميـة يف الحاالت 

مـا بعـد األزمـة نظراً إىل أن أنشـطة االسـتجابة تُطلـق يف كثري من 

األحيان برسعة، من دون الحصول عىل معلومات كاملة واالسـتناد 

إىل االفرتاضـات الكبـرية التـي مل يتم التحقق منها حـول بيئة عمل 

إيجابيـة. يشـار إىل أن املعلومـات التـي يتـم جمعهـا مـن خـالل 

الرصد ميكن أن تسـاعد مدراء الربامج عىل اختبار هذه الفرضيات 

وضبـط برامجهم وفقـاً لذلك.

ويتمثـل الهـدف مـن التقييـم يف منظمـة العمـل الدوليـة بدعـم 

التحسينات يف الربامج والسياسات، وتعزيز املساءلة والتعلّم. ومن 

بني املسـاهامت الرئيسـية للتقييم نذكر أنه ال يتناول فحسـب ما 

إذا تـّم تحقيـق النتائـج املرجـوة، بل أيضـاً ما إذا ظهـرت أي نتائج 

غـري مقصـودة خـالل تنفيـذ املـرشوع. هـو أداة مهمـة يف عمليـة 

صنـع القـرارات، وميكـن أن تدعم توليد املعرفـة وتقديم أدلة عىل 

فعاليتـه. وقـد وضـع مكتـب التقييـم  يف منظمـة العمـل الدولية 

)EVAL( سياسـة مفصلة ملشـاريع وبرامـج املنظمة.

وتبنّي السياسة املوضوعات التالية:

مبادئ التقييم يف منظمة العمل الدولية	 

أنواع التقييم املستخدم داخل منظمة العمل الدولية	 

املتطلبات القامئة عىل امليزانية للتقييم يف منظمة العمل الدولية	 
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اإلرشاد لوضع خطط التقييم وإدارته وتطبيقه	 

متطلبات اإلبالغ واالتصال الحاصة بتقييم منظمة العمل الدولية	 

إن التقييـم هـو عبـارة عـن تقديـر لتدخـل مـا، مـع الرتكيـز عـىل 

الخطـوات التـي نجحـت، وتلـك التي فشـلت، وملاذا حصـل ذلك. 

وتتنـاول عمليـة التقييم أيضاً ما إذا النهـج الذي اتخذ هو األفضل، 

وعـام إذا كان تنفيـذه األمثـل. يشـار إىل منظمـة العمـل الدوليـة 

تسـتخدم يف تقييامتهـا معايـري لجنـة املسـاعدة اإلمنائيـة التابعـة 

  )OECD/DAC( ملنظمـة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصادي

لتقييـم املسـاعدة اإلمنائيـة. إليكم خمسـة معايري أساسـية:

املالءمة	 

الكفاءة	 

الفعالية	 

التأثري	 

االستدامة	 

يُعتـرب التقييـم أيضـاً جزءاً أساسـياً مـن اإلدارة القامئة عـىل النتائج 

)RBM(. وحيث أن هذه األخرية متيل إىل أن يتّم استخدامها لتقييم 

مـا إذا النتائـج قد تحققت، يتم اسـتخدام التقييم لالستفسـار عن 

سـبب وكيفيـة تحقيق النتائـج. يف الواقع، يوفـر التقييم معلومات 

غـري متاحة بسـهولة عن نظـم رصد األداء، وال سـيام نظرة معمقة 

يف اإلسـناد، واملالءمة، والفعالية واالسـتدامة. كام أنها توفر عنارص 

الحكـم املسـتقل لنظـام األداء وتقـدم توصيـات للعمـل اإلداري 

املناسب.

إرشادات: إرشادات حول سياسة التقييم القائم عىل 
النتائج

36.2

ALNAP، 2016 ،دليل: تقييم النشاط اإلنساين 37.2

ورقة حقائق: معايري لتقييم املساعدة اإلمنائية 
)OECD/DAC(

38.2

تقييم: من االنتعاش االقتصادي املحيل: إعادة بناء سبل 
العيش وفرص العمل يف آتشيه، منظمة العمل الدولية، 

2006

39.2

تقييم: برنامج منظمة العمل الدولية يف ليبرييا 40.2

تقييم: توظيف طارئ لتحقيق انتعاش يف الفلبني، 
منظمة العمل الدولية

41.2

تقييم: تقييم برامج املساعدات اإلنسانية يف حاالت 
 ODI Good Practice Review ،الطوارئ املعقدة

#7, 1998

42.2

دعم عمليات الرصد والتقييم

التحديات الخاصة التي يواجهها الرصد والتقييم 
في حاالت ما بعد األزمة

تّولـد الـدول الهشـة واملتـرضرة مـن الكـوارث وخالل فـرتة ما بعد 

الرصاعـات تحديات فريـدة من نوعها لتصميم الربامج واملشـاريع 

اسـتجابة لالحتياجـات، ولتصميم تقييامت مفيـدة وفعالة يف هذه 

الحـاالت. وتتمثـل إحـدى السـامت الرئيسـية للربامـج واملشـاريع 

التـي يتـّم تنفيذهـا يف هذه السـياقات بتقلبات البيئـة. ويجوز أن 

تؤثر عوامل خارجية يف أي وقت بشـكل كبري يف تنفيذ التدخالت. 

هـذا يعنـي أن تقييم هذه املشـاريع يجب أن يكـون مصمامً أيضاً 

بطريقـة ميكـن أن تتكيف مع السـياقات الرسيعـة التغرّي.

وألن األوضـاع يف الـدول الهشـة عرضـة للتغرّي برسعـة يف أي وقت 

مـن األوقـات، ميكـن لألطر التقليديـة لتخطيط املـرشوع أن تفقد 

برسعـة أهميتهـا نظـراً إىل النهـج الضيـق األفـق لتصميـم وتنفيـذ 

املشـاريع. وبسـبب هذا، يجب أن يتّم التعامل مع األطر املنطقية 

عـىل أنهـا »وثائـق حيـة«، لـذا ينبغي إعـادة النظر فيهـا وتعديلها 

بحسـب تغريُّ الظروف عىل األرض. وسيسـاعد هذا عىل ضامن أن 

معلومـات الرصـد التـي يتم جمعها ال تـزال ذات صلة وستسـاعد 

عـىل توثيـق التعديـالت يف منتصـف املـدة املعتمـدة للتكيف مع 

الظـروف املتغرية.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_168289.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_168289.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_168289.pdf
http://www.alnap.org/pool/files/eha-pilot-alnap-2013.pdf
http://www.alnap.org/pool/files/eha-pilot-alnap-2013.pdf
http://www.oecd.org/dac/evaluation/49756382.pdf
http://www.oecd.org/dac/evaluation/49756382.pdf
http://www.oecd.org/dac/evaluation/49756382.pdf
http://www.oecd.org/dac/evaluation/49756382.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_083715.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_083715.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_083715.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_083715.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_110143.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_110143.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_466056.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_466056.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_466056.pdf
http://www.livestock-emergency.net/userfiles/file/common-standards/Hallam-1998.pdf
http://www.livestock-emergency.net/userfiles/file/common-standards/Hallam-1998.pdf
http://www.livestock-emergency.net/userfiles/file/common-standards/Hallam-1998.pdf
http://www.livestock-emergency.net/userfiles/file/common-standards/Hallam-1998.pdf
http://www.livestock-emergency.net/userfiles/file/common-standards/Hallam-1998.pdf
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تطـرح بيئـات مـا بعـد األزمـات تحديـات تشـغيلية فريـدة عـىل 

صعيـد الرصـد والتقييـم، مبـا فيهـا:

عدم وجود أو ندرة البيانات واملؤرشات األساسية	 

ضعف التوثيق وتقديم التقارير	 

عدم توافر الوقت الكايف أو املوارد الرضورية لتكريسها لصالح 	 

الرصد والتقييم

محدودية الوصول إىل السكان املترضرين	 

انعدام األمن	 

ارتفـاع معـدل حركـة دوران املوظفـني، ما يعنـي أن املوظفني 	 

الحاليـني ال يعرفـون تاريـخ الربنامج.

شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء 
)ALNAP( في مجال العمل اإلنسـاني

اسـتجابة لهـذه التحديـات أنشـأت مختلـف املنظـامت واملهنيـني 

اإلنسـاين شـبكة ALNAP، يف اسـتجابة جامعيـة من قبـل القطاع 

اإلنسـاين تهدف إىل تحسـني األداء اإلنساين من خالل تعزيز التعلم 

واملسـاءلة. ويضـّم أعضاؤهـا شـخصيات مـن الجهـات املانحـة، 

واملنظـامت غـري الحكوميـة، والصليـب األحمـر، والهـالل األحمـر، 

 ALNAP واألمـم املتحـدة، واملسـتقلني، واألكادمييـني. وتسـتخدم

نطـاق تجـارب وخـربات أعضائهـا الواسـعة إلنتـاج أدوات تقييـم 

وتحليـل تكـون ذات صلـة ومتاحـة أمـام القطـاع اإلنسـاين ككل.

ملزيـد مـن املعلومـات حـول ALNAP، انظـر أداة 2.37 والرابـط 

 .http://www.alnap.org/ :التـايل

تقرير: دمح الرصد والتقييم، البحث عن نقاط مشرتكة، 
2006

43.2

وسائل: بناء سالم عكيس، أدوات التخطيط والرصد 
والتعلم، معهد يان يب كروك لدراسات السالم الدولية، 

جامعة نوتردام وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية يف جنوب 
رشق آسيا: 2007

44.2

http://www.alnap.org/
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صـــــــــل
الف

 أطر التنسيق والرشاكات 
من أجل حاالت الهشاشة، 

والنزاعات والكوارث

يعـرض الفصـل 3 آليـات التنسـيق القامئـة، ومحافـل التواصـل، وأطـر ورشاكات التخطيـط التـي ميكن أن تدعـم اسـتجابة منظمة العمل 

الدوليـة. وهـو يوجه اهتامما خاصا آلليات االسـتجابة اإلنسـانية وبناء السـالم، السـيام نهـج املجموعة، ودورة الربمجة اإلنسـانية وبعثات 

السـالم املتكاملـة بغيـة اسـتكامل التوجيهـات املوجـودة يف دليـل التعـاون من اجـل التنميـة )DC(. ويصف الفصـل هذا اآلثـار املرتتبة 

عـىل عمليـات إصـالح األمـم املتحـدة الجاريـة ذات الصلـة، والسـيام يف ما يتعلق بـدور منظمـة العمل الدوليـة يف »مجموعـة االنتعاش 

املبكـر العاملي«.

املحتوى
آليات التنسيق من أجل تسهيل تدخل منظمة   1.3 

64 العمل الدولية عىل مستوى الدولة والعامل 

64 عىل املستوى العاملي   ]1[

64  )HPC( دورة الربمجة اإلنسانية
66   )OCHA( مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة
67  )UNDG( مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية
67 هيكل بناء السالم 
67 البعثات املتكاملة لبناء السالم  
68 نهج املجموعة يف هيكلة التعاون اإلنساين-اإلمنايئ 
69  )GCER( مجموعة االنتعاش املبكر العاملي

70 عىل مستوى الدولة    ]2[

70  )UNCT( فريق األمم املتحدة القطري
70  )HC/RC( منسق الشؤون اإلنسانية/ املنسق املقيم
71 التقييم املشرتك لالحتياجات والتخطيط لالستجابة اإلسرتاتيجية  
72  )UNDAF( إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
72 إسرتاتيجيات األمم املتحدة خالل فرتة االنتقال 

شبكات مواضيعية لتسهيل استجابات منظمة   3.2 

74 العمل الدولية 

فريق عمل مشرتك بني الوكاالت تابع لألمم املتحدة حول نزع السالح 
74  )IAWGDRR( والترسيح وإعادة الدمج
74  )CPWG( الفريق العامل املعني بحامية الطفل
74 اإلطار املوحد للتأهب 
75  )UNISDR( إسرتاتيجية األمم املتحدة للحد من الكوارث
75  )IRP( منصة العمل الدويل لالنتعاش
75 الدليل التشغييل األويل للحلول الدامئة للترشد 
75  )DCED( تحالف الحلول ولجنة الجهات املانحة لتنمية املشاريع

77 العمل يف رشاكات   3.3

78 الئحة مذكرات التفاهم 
78 كيفية تعزيز الرشاكات اإلسرتاتيجية  
79  )UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
80  )UNHCR( مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
81 البنك الدويل 
81  )GFDRR( منشأة البنك الدويل العاملي للحد من الكوارث واإلنعاش
82  )FAO( منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
82  )UNOPS( مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع

83 اإلصالحات اإلنسانية الجارية: التعاون لنتائج جامعية   3.4
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آليـات التنسـيق مـن أجـل تسـهيل تدخـل منظمـة   1.3
العمـل الدوليـة علـى مسـتوى الدولـة والعالـم

يعكـس اسـتعامل كلمة هشاشـة التعقيـد املتنامي الـذي تواجهه 

الجهـات الفاعلـة املشـرتكة يف بنـاء السـالم والعمليـات اإلنسـانية 

والتنموية. سلّط الفصل 1 الضوء عىل التحديات الهائلة املتشابكة 

التـي تواجههـا. ويف ظل تزايد حجم األزمـات ونطاقها، واإلقرار بأن 

الجهات الفاعلة املحلية والوطنية تلعب دوراً رئيسياً يف االستجابة، 

منـا عدد الجهات الفاعلة املشـرتكة بشـكل تصاعدي 

وأّدى إىل خلـط بـني الواليـات ومنافسـة عـىل املـوارد. واسـتجابة 

للحاجـة إىل تنسـيق وترابـط بغيـة تحقيـق نتائج جامعيـة، يقّدم 

هـذا الفصل آليات التنسـيق القامئة األكـر موثوقية مع تركيز عىل 

آليات بناء السـالم واالسـتجابة اإلنسانية املتعلقة بحاالت الطوارئ 

املفاجئة والبطيئة الظهور عىل حّد سـواء وكذلك األزمات املطولة، 

بغيـة اسـتكامل التوجيهـات املوجـودة يف دليـل التعـاون من اجل 

 .)DC( التنمية

على المستوى العالمي  ]1[

)HPC( دورة البرمجة اإلنسانية

يف حـاالت الطوارئ املفاجئة والبطيئة الظهـور، وكذلك يف األزمات 

املطولـة، ال بـّد مـن أن توّجـه دورة الربمجـة اإلنسـانية االسـتجابة 

الدوليـة التـي حلّـت محـل عملية النـداء املوحـد.19 وتتألف دورة 

الربمجـة اإلنسـانية من سلسـالت منّسـقة مـن الخطـوات املتخذة 

مـن أجـل املسـاعدة عـىل إعـداد وإدارة وإيصـال العنارص السـتة 

املتسلسـلة التاليـة، إىل جانـب »عنرصْي متكني« أساسـيتنْي: 

العنارص األساسية الستة

التأهب لالستجابة لحاالت الطوارئ	 

تقييم وتحليل االحتياجات 	 

التطبيق واإلرشاف 	 

تعبئة املوارد 	 

استعراض وتقييم تشغييل لألقران	 

تعكس قراراً اتخذه األعضاء األساسيون يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني   19
الوكاالت )رؤساء كافة أعضاء اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت أو 

ممثليهم( كجزء من خطة التحول املعتمدة يف 2011 

»عنرصا متكني« أساسينْي: 

التنسيق 	 

إدارة املعلومات 	 

يتوقّـف التطبيـق الناجـح لـدورة الربمجة اإلنسـانية عـىل التأهب 

لالستجابة لحاالت الطوارئ، التنسيق الفعال مع السلطات الوطنية 

واملحلية والجهات الفاعلة اإلنسـانية، إضافًة إىل إدارة املعلومات. 

تصـّور الصـورة رقم 1 العنارص الرئيسـية لدورة الربمجة اإلنسـانية 

يف املحـور الرئيـيس. ومتثل الحلقتان التاليتان الخطوات اإلرشـادية 

يف األزمات املفاجئة والبطيئة الظهور أو التصعيد املفاجئ يف أزمة 

قامئـة، ويف دورة التخطيط السـنوي لألزمـات املطولة، عىل التوايل. 

أمـا الحلقـة الخارجيـة، فتبـنّي تشـغيل هـذه العنـارص مـن خـالل 

التطبيـق والتسـليم. وتوفّـر دورة الربمجـة اإلنسـانية إطـار عمـل 

لتسـليم املعونـة مـن أجـل تلبيـة حاجـات األشـخاص املترضريـن 

بشـكل رسيـع وفعـال وقائـم عـىل املبـادئ. ويطبّـق إطـار العمل 

هذا عىل كافة األزمات اإلنسـانية غري أنه ميكن اسـتخدام العملية، 

والجـدول الزمنـي، واألدوات واملسـتندات مبرونة.   

دليل: وحدة إشارة من أجل تطبيق دورة الربمجة 
IASC، 2015 ،اإلنسانية

1.3

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
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بالالجئيـن  المتعلقـة  العمليـات  مالحظـة بشـأن 
المختلطـة« و«األوضـاع 

توضـح مالحظة مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئني - مكتب 

تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية بشـأن األوضاع املختلطة: التنسـيق يف 

املامرسة« ترتيبات القيادة والتنسيق يف وضع يشهد حاالت طوارئ 

إنسـانية معّقدة أو كوارث طبيعية، وقد تّم تعيني منسـق للشؤون 

اإلنسـانية )تـم رشحـه يف قسـم »عـىل مسـتوى الدولة«( كـام يتّم 

تنفيـذ عمليـة خاصـة بالالجئـني تقودهـا مفوضيـة األمـم املتحدة 

لشـؤون الالجئـني. وتحّدد املالحظـة األدوار واملسـؤوليات الخاصة 

مبمثـل املفوضيـة ومبنسـق الشـؤون اإلنسـانية، وكذلـك التفاعـل 

العمـيل بـني ترتيبـات تنسـيق اللجنـة الدامئـة مـا بـني الـوكاالت 

وتنسـيق مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني يف مـا يتعلق 

بالالجئـني، مـن أجـل ضـامن ترشـيد التنسـيق، والحـرص عـىل أنه 

متكامـل وموثّق بشـكل متبادل.

مالحظة بشأن األوضاع املختلطة:
UNHCR/OCHA :التنسيق يف املامرسة

2.3

)ERC( منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ

تّم استحداث هذا املنصب مبوجب قرار الجمعية العمومية لألمم 

املتحـدة رقـم 182/46 يف كانون األول/ديسـمرب 1991 مـن أجـل 

توفـري قيـادة رفيعـة املسـتوى يف األمم املتحدة ملسـاعي منظامت 

األمـم املتحـدة عىل صعيد الشـؤون اإلنسـانية يف حالتـْي الطوارئ 

املعّقـدة والكـوارث الطبيعيـة. فضالً عـن كونه وكيـل األمني العام 

للشؤون اإلنسانية، يضطلع منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ بدور 

الرئيس التنفيذي مبكتب تنسـيق الشـؤون اإلنسانية. 

)IASC( اللجنة الدائمة ما بين الوكاالت

متثّـل اللجنـة الدامئة مـا بني الـوكاالت اآللية الرئيسـية التي ينّفذ/

تنّفـذ من خاللها منسـق اإلغاثـة يف حاالت الطـوارئ مهامه/ها يف 

مجـال التنسـيق. وتشـّكل اللجنـة الدامئـة ما بني الـوكاالت منتدى 

حيـث تُعّد الوكاالت الرئيسـية التابعة لألمـم املتحدة وغري التابعة 

لها سياسـة بشأن املسـاعدة اإلنسانية، االسـتجابة لألزمات وإعادة 

اإلعـامر. تـّم تأسـيس اللجنـة الدامئة ما بـني الـوكاالت يف حزيران/

الشكل 1:    دورة الربمجة اإلنسانية لألزمات اإلرشادية )مطولة( يف حاالت الطوارئ املفاجئة

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/joint_unhcr_-_ocha_note_on_mixed_situations.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/joint_unhcr_-_ocha_note_on_mixed_situations.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/joint_unhcr_-_ocha_note_on_mixed_situations.pdf
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 182/46 رقم  املتحدة  لألمم  التابعة  العمومية  الجمعية  قرار  يعيد 
املساعدة  بتوفري  املتمثل  الرئييس  الدولة  دور  التأكيد عىل   )1991(
اإلنساين  العمل  وتسليم  تنسيق  عمل  إطار  يحّدد  كام  والحامية، 
الدويل بقيادة األمم املتحدة. وحّدد القرار مسؤوليات منسقي اإلغاثة 
يف حاالت الطوارئ، اللجنة الدامئة ما بني الوكاالت والصندوق املركزي 
املتجدد للطوارئ )الذي أصبح يف 2005 الصندوق املركزي لالستجابة 
لحاالت الطوارئ( ووضع 12 مبدأ توجيهياً للمساعدة اإلنسانية، مبا 
اإلنسانية  ملبادئ  وفقاً  اإلنسانية  املساعدة  توفري  رضورة  مبدأ  فيها 
يف  املقيم  املنسق  دور  القرار  يحّدد  كام  االنحياز.   وعدم  والحياد 
تنسيق العمل اإلنساين عىل مستوى الدولة؛ تسهيل التأهب؛ املساعدة 
يف االنتقال من اإلغاثة إىل التطوير؛ ودعم منسق اإلغاثة يف حاالت 

الطوارئ يف املسائل املتعلقة باملساعدة اإلنسانية.

املصدر: اللجنة الدامئة ما بني الوكاالت: مقدمة إىل العمل اإلنساين - دليل موجز 
للمنسقني املقيمني، 2016

تأسيس نظام األمم المتحدة اإلنساني

يونيو 1992 اسـتجابًة لقرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة رقم 

182/46 بشـأن تعزيز املسـاعدة اإلنسانية. 

ويدعـم مدراء عمليـات الطوارئ يف اللجنة الدامئة ما بني الوكاالت 

العمليات اإلنسـانية من خالل تقديم االستشارة إىل منسق اإلغاثة 

يف حـاالت الطـوارئ واألعضاء األساسـيون يف اللجنـة الدامئة ما بني 

الـوكاالت - رؤسـاء كافـة الـوكاالت األعضاء يف اللجنـة أو ممثليهم 

- بشـأن املسـائل التشـغيلية ذات األهميـة اإلسـرتاتيجية، وتعبئـة 

مـوارد الوكالـة من أجـل معالجة التحديـات التشـغيلية والثغرات 

دعـامً ملنسـقي اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ والفرق القطرية للعمل 

اإلنسـاين. فضـالً عن ذلك، أّسسـت اللجنة الدامئة مـا بني الوكاالت 

»الفريـق العامـل التابـع للجنـة الدامئة مـا بني الـوكاالت« املؤلف 

مـن مـدراء السياسـة أو مـن يعادلهـم يف منظامت اللجنـة الدامئة 

مـا بـني الوكاالت ويركّز عىل السياسـة اإلنسـانية. 

وتنشط منظمة العمل الدولية يف الهيئات الفرعية التابعة للجنة 

الدامئة ما بني الوكاالت وعىل مستوى الفريق العامل الفرعي، بحيث 

تعالج مسائل عىل غرار مرحلتْي التأهب واالنتقال. إنها عضو كامل 

يف مجموعة االنتعاش املبكر العاملي )GCER( وتشارك يف قيادة 

مشاكل املعيشة عىل مستوى الدولة يف حاالت ما بعض الطوارئ.

أطلقـت اللجنـة الدامئة مـا بني الـوكاالت عملية اإلصالح اإلنسـاين 

يف 2005 وراجعتها يف 2011 عىل شكل »برنامج التحّول«. وتستند 

العملية إىل ثالثـة عنارص مرتابطة: 

تعزيـز نظـام منسـق الشـؤون اإلنسـانية )عرب تحسـني عملية   .1

التوظيـف والتدريـب والدعـم(

ضـامن متويـل ميكـن التنبـؤ بـه عـىل نحـو أفضـل مـن خـالل   .2

الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ - مفّصل بشكل 

أكـرب يف الفصـل 6

تعزيز قدرة االستجابة عرب نهج املجموعة )املناقش أدناه(.   .3

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع 
 )OCHA( لألمم المتحدة

العامة لألمم  إن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تابع لألمانة 

املتحدة. تأسس يف العام 1998 من أجل تعزيز التنسيق اإلنساين 

20عىل نحو أكرب. ويدعم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية منسق 

اإلغاثة يف حاالت الطوارئ عىل املستوى العاملي وكذلك املنسقني 

املقيمني ومنسقي الشؤون اإلنسانية عىل مستوى الدولة )وهي نقطة 

مرشوحة بالتفصيل أدناه(. ويركّز بشكل خاص عىل تعبئة وتنسيق 

العمل اإلنساين الفعال والقائم عىل املبادئ استجابة لحاالت الطوارئ، 

باالشرتاك مع جهات فاعلة وطنية ودولية؛ الدفاع عن حقوق الشعوب 

املحتاجة؛ تعزيز التأهب والوقاية؛ وتسهيل الحلول املستدامة. ويقوم 

بذلك من خالل خمسة مجاالت عمل أساسية: التنسيق، التمويل 

اإلنساين، تطوير السياسة، املنارصة، وإدارة املعلومات. 

بالطريقة املنفذة سابقاً من قبل مكتب منسق عمليات األمم املتحدة لإلغاثة   20
يف حاالت الكوارث )الذي تأسس مبوجب قرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة 

رقم 2816 عام 1971( وخلفه إدارة الشؤون اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة 
)التي تأسست مبوجب قرار الجمعية العمومية رقم 182/46 يف 1991(

املنظامت التي تتألف منها اللجنة الدامئة ما بني الوكاالت 

منظمة األغذية والزراعية • مكتب تنسيق الشؤون األمم املتحدة 
اإلنسانية • مفّوضية األمم املتحدة السامية لحقوق 
اإلنسان • برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 	 صندوق 

األمم املتحدة للسكان 	 برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البرشية 	 مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئني 	 صندوق األمم املتحدة للطفولة 
	 برنامج األغذية العاملي 	 منظمة الصحة العاملية 	 

املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمرشدين داخلياً

املنظامت غري 
الحكومية

املجلس الدويل للمؤسسات الخريية 	 انرتأكشن 	 
اللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية   

حركة الصليب 
األحمر/الهالل 

األحمر 

 االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر 	 اللجنة الدولية للصليب األحمر 

املنظمة الدولية للهجرة 	 البنك الدويل غريها 

مالحظات: )i( إن النص باللون الربتقايل يشري إىل »املدعوين الدامئني«. يف اجتامعات/
مناقشات اللجنة الدامئة ما بني الوكاالت، ال تفرقة بني األعضاء واملدعوين الدامئني ويكون 
لكل منهم رأي متساو. )ii( تعمل كل من اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدويل 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بشكل مستقل وال ميكن تفويضها مبهمة من 
قبل اللجنة الدامئة ما بني الوكاالت بشكل مبارش.
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)UNDG( مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية

متثّـل مجموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة إحـدى أدوات اإلصـالح 

التابعـة لألمـم املتحـدة التي أسسـتها األمانة العامـة يف 1997 من 

أجـل تحسـني فعاليـة عمـل األمـم املتحـدة اإلمنـايئ عىل مسـتوى 

الدولـة. من خالل جمع منظمة العمـل الدولية مع كافة الوكاالت 

التشـغيلية األخـرى العاملـة التـي تعنى بالتنمية، يـرأس مجموعة 

األمـم املتحدة اإلمنائية مديـر برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بالنيابة 

عـن األمانـة العامـة. وتطـّور مجموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة 

سياسـات وإجـراءات تسـمح ملنظومـة األمم املتحـدة بالعمل معاً 

وتحليل مشاكل الدولة، ووضع خطط إسرتاتيجيات الدعم، وتطبيق 

الربامـج واإلرشاف عـىل النتائج. 

هيكل بناء السالم

يف 2004، لحـظ الفريـق الرفيـع املسـتوى املعنـي بالتهديـدات 

والتحديات والتغيري بأن منظومة األمم املتحدة تفتقر إىل الهيكليات 

املؤسسـية الرامية إىل الحؤول دون انهيار الدول أو دعم الدول يف 

مرحلـة االنتقـال من الحرب إىل السـالم. وعليه، وافـق األمني العام 

حينها كويف عنان عىل توصيات الفريق، املتمثلة أوالً بإنشـاء لجنة 

تعنـى مبركزيـة وتنسـيق الخطـوات التـي تتخذها األمـم املتحدة، 

وثانياً بإنشـاء مكتب وصندوق ملسـاعدة الدول الخارجة من نزاع. 

ويشـار إىل هـذه األجهزة الثالثة معـاً بـ«هيكل األمم املتحدة لبناء 

  .)PBA( »السالم

لجنة بناء السـالم هي هيئة استشـارية حكومية تدعم السالم 	 

املسـتدام مـن خـالل )1( جمـع كافـة الجهـات الفاعلـة ذات 

الصلـة، مبـا فيها الجهـات املانحة، املؤسسـات املاليـة الدولية، 

الحكومات الوطنية والدول املساهمة بقوات، )2( فرز املوارد، 

و)3( تقديـم االستشـارة واقـرتاح إسـرتاتيجيات متكاملـة لبناء 

السـالم والتعايف بعـد النزاع. 

مكتــب دعــم بناء الســالم تأســس ملســاعدة ودعم لجنــة بناء 	 

الســالم عرب تقديم االستشارة اإلســرتاتيجية والتوجيه السيايس، 

إدارة صنــدوق بناء الســالم وتقديم الخدمــات إىل األمني العام 

عــرب تنســيق وكاالت األمــم املتحدة يف مســاعيها لبناء الســالم. 

وكان العــام 2015 قــد شــهد عــىل نــرش مراجعتــنْي أساســيتنْي 

حــول دور األمــم املتحدة يف بناء الســالم واســتدامته - الفريق 

الــدويل الرفيــع املســتوى بشــأن عمليــات الســالم ومراجعــة 

هيــكل األمــم املتحــدة لبنــاء الســالم - اللتــنْي صادقتــا عــىل 

دور صنــدوق بنــاء الســالم يف تحفيــز اســتجابة  عــىل نطــاق 

املنظومــة وقامئــة عــىل االلتــزام الســيايس وتعزيــز التجانــس 

يف حــاالت األزمــة. 

صنـدوق بناء السـالم يدعـم النشـاطات والربامـج واملنظامت 	 

التي تسـعى إىل بناء سـالم دائم يف دول خارجة من نزاع. وهو 

يعمـل مـن خـالل آليتـنْي: مرفـق االسـتجابة الفوريـة املصّمم 

إلطـالق عجلـة احتياجـات بناء السـالم والتعـايف، ومرفـق بناء 

السـالم واإلنعـاش الـذي يدعـم املزيـد مـن العمليـات3 عـىل 
املـدى الطويل. 21

يف 2015، جـرت مراجعتـان قيّمتـا بشـكل مبـارش دور ومكانة كل 

مـن لجنـة بنـاء السـالم، صنـدوق بنـاء السـالم ومكتب دعـم بناء 

السـالم: تقريـر فريـق الخرباء االستشـاري )AGE( بشـأن مراجعة 

هيـكل بنـاء السـالم وتقريـر والفريـق املسـتقل الرفيـع املسـتوى 

.)HIPPO( املعنـي بعمليـات السـالم

تقرير:  والفريق املستقل الرفيع املستوى املعني 
بعمليات السالم، 2015

3.3

تقرير:  فريق الخرباء االستشاري بشأن مراجعة هيكل 
األمم املتحدة لبناء السالم لعام 2015

4.3

البعثات المتكاملة لبناء السالم 

التكامـل هـو املبـدأ التوجيهـي لتصميـم وتطبيـق عمليـات األمم 

املتحدة املعقدة يف أوضاع ما بعد النزاع ولربط أبعاد بناء السـالم 

املختلفة )السياسـية، اإلمنائية، اإلنسـانية، حقوق اإلنسـان، سـيادة 

القانون، األوجه االجتامعية واألمنية( يف إسرتاتيجية دعم متجانسة.

وتستند أي بعثة متكاملة إىل عىل حطة إسرتاتيجية مشرتكة وإدراك 

مشـرتك لألولويـات وأنـواع برامج التدخـل التي ال بّد مـن التزامها 

يف مراحـل مختلفـة مـن عملية التعـايف. ومن خالل هـذه العملية 

املتكاملة، تسـعى منظومة األمم املتحدة إىل تعزيز مسـاهمتها يف 

الـدول الخارجة من نزاع عرب املشـاركة يف قدرات مختلفة بطريقة 

متجانسـة وداعمة بشكل متبدل.

استفادت منظمة العمل الدولية من موارد صندوق بناء السالم من أجل   21
املشاركة يف برامج مشرتكة يف عدد من الدول بعد انتهاء النزاع )راجع الفصل 

6 ملزيد من التفاصيل(

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/95
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/95
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/95
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/95
http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/150630%20Report%20of%20the%20AGE%20on%20the%202015%20Peacebuilding%20Review%20FINAL.pdf
http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/150630%20Report%20of%20the%20AGE%20on%20the%202015%20Peacebuilding%20Review%20FINAL.pdf
http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/150630%20Report%20of%20the%20AGE%20on%20the%202015%20Peacebuilding%20Review%20FINAL.pdf
http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/150630%20Report%20of%20the%20AGE%20on%20the%202015%20Peacebuilding%20Review%20FINAL.pdf
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الفصل 3 |  أطر التنسيق والرشاكات من أجل حاالت الهشاشة، والنزاعات والكوارث

يف أيلول/سبتمرب 2006، عقد فريق األمم املتحدة القطري )الذي تّم 
تفصيله الحقاً تحت عنوان »عىل مستوى الدولة«( معتكف تحديد 
أولويات مبشاركة املؤسسات املالية الدولية بهدف تكييف نشاطات 
الوكاالت، الصناديق والربامج عىل ضوء أعامل الشغب العنيفة التي 
أرىس  وقد  وأيار/مايو.  نيسان/أبريل  بني  ليشتي  تيمور-  يف  حصلت 
معتكف فريق األمم املتحدة القطري )UNCT( أساس أعامل إعادة 
تحديد األولويات يف إطار العهد الدويل املقرتح، وهي أداة انتقالية 
تغطي فرتة متتد عىل 24 شهراً اعتباراً من 2007 بني تيمور- ليشتي 
واملجتمع الدويل. ومن أجل ضامن مقاربة »وحدة العمل يف األمم 
املتحدة«، تّم عندها تطوير إطار عمل مشرتك للتعاون وافق عليه 
املتحدة  األمم  بعثة  يف  املدراء  وكبار  القطري  املتحدة  األمم  فريق 
املتكاملة يف تيمور - ليشتي )UNMIT(. ومتّت مطابقة إطار العمل 
وفق أولويات العهد وقد أنشأ آليات تنسيق داخلية استفادت من 

امليزات النسبية لكل جزء من عائلة األمم املتحدة.    

وضمن هذا السياق، شمل اشرتاك منظمة العمل الدولية يف تيمور- 
ليشتي التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والبنك الدويل بشأن 
عدد من النشاطات مبا فيها تقييم الفقر، الدراسة االستقصائية بشأن 
مستويات املعيشة وإسرتاتيجية العاملة الوطنية التي تركّز عىل بطالة 
باالشرتاك  الدولية،  العمل  منظمة  ذلك، طبقت  عن  فضالً  الشباب. 
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، مبادرات رئيسية إليجاد فرص عمل 
بأجر(  للعمل  املهني  )التدريب   »STAGE« مرشوعْي  خالل  من 
و«Servi Nasaun« )العمل عىل الحّد من النزاعات وتلبية الحاجات 
األساسية(. وقد وفّر STAGE التدريب وفرص العمل املستدام ألكر 
من 2000 شخص من تيمور، يف حني أوجد Servi Nasaun وظائف 

قصرية املدى ألكر من 20000 مستفيد. 

http:// املصدر: التقرير السنوي للمنسق املقيم، تيمور-ليشتي، 2006، عىل
www.undg.org/rcar.cfm?fuseaction=N&ctyIDC=TIM&P=490

منظمة العمل الدولية في سياق مساعي 
األمم المتحدة األشمل في تيمور-ليشتي

ويُعتـرب التكامـل أسـلوب عمـل حيـث ميكـن اسـتخدام عـدد من 

األدوات واآلليـات )كـام هـو مبنّي أدناه يف األداة( وفق ما يناسـب 

عـىل نحـو أفضل أي سـياق محدد. ويف سـياق البعثـات املتكاملة، 

يجـد املنسـق املقيم نفسـه »مكلفاً بثالث وظائـف«، حيث يجمع 

بني منصب نائب املمثل الخاص لألمني العام املسـؤول عن الركائز 

اإلنسانية/اإلمنائية، مع مسؤولياتها كمنسق مقيم ومنسق الشؤون 

اإلنسـانية واملمثـل املقيم لربنامج األمـم املتحدة اإلمنايئ. 

كتّيب: دليل األمم املتحدة للتخطيط والتقييم 
املتكاملني، 2013 

5.3

سياسة األمم املتحدة: التخطيط والتقييم املتكاملني، 
2013

6.3

نهـج المجموعـة فـي هيكلـة التعـاون 
اإلنسـاني-اإلنمائي

يف 2005، ويف إطار اإلصالح اإلنساين، اعتمدت اللجنة الدامئة ما بني 

الوكاالت نهج املجموعة من أجل معاجلة الثغرات النظامية والقطاعية 

يف االستجابة اإلنسانية. وكان الغرض من نهج املجموعة ضامن قدرة 

عاملية كافية، قيادة ميكن التنبؤ بترصفاتها، تعزيز املساءلة وتحسني 

التنسيق اإلسرتاتيجي عىل الصعيد امليداين، الرشاكة وتحديد األولويات. 

إن املجموعـة هـي فريـق قطاعـي أو يركّز عىل مسـألة مـا يتألف 

مـن وكاالت تابعـة لألمم املتحدة، منظامت غـري حكومية، وغريها 
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http://www.undg.org/rcar.cfm?fuseaction=N&ctyIDC=TIM&P=490
http://www.undg.org/rcar.cfm?fuseaction=N&ctyIDC=TIM&P=490
http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/2014-IAP-HandBook.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/2014-IAP-HandBook.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/2014-IAP-HandBook.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/2014-IAP-HandBook.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UN-Policy-on-Integrated-Assessment-and-Planning_FINAL_9-April-2013.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UN-Policy-on-Integrated-Assessment-and-Planning_FINAL_9-April-2013.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UN-Policy-on-Integrated-Assessment-and-Planning_FINAL_9-April-2013.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

مـن أصحـاب املصالح، عىل غـرار الحركة الدوليـة للصليب األحمر 

والهـالل األحمـر. وضمن كل مجموعة، تعمـل املنظامت الرشيكة 

نحـو تحقيـق أهدف إنسـانية مشـرتكة متفق عليها عىل املسـتوى 

العاملي )التأهب، املعايري، األدوات، املخزونات وبناء القدرات( وعىل 

مسـتوى الدولـة )التقييـم، التخطيـط، التسـليم واإلرشاف(. وتقود 

وكالـة محّددة كل مجموعة، عىل سـبيل املثـال يقود برنامج األمم 

املتحـدة اإلمنـايئ »مجموعـة االنتعـاش املبكـر العاملـي«. ورغم أن 

منظمة العمل الدولية ال تتوىل قيادة أي مجموعة، لكنها تتشـارك 

مع منظمة األغذية والزراعة يف قيادة منطقة »مجموعة االنتعاش 

املبكر العاملي« الرئيسـية بشـأن مستوى املعيشة.

إن املجموعـات ليسـت قامئـة بحّد ذاتها، ويخضـع تفعيلها ملعايري 

صارمة، بخاصة: 

االسـتجابة وثغرات التنسيق قامئة بسبب تدهور حاد أو تغيري 	 

ملحوظ يف الوضع اإلنساين؛ 

االسـتجابة الوطنيـة القامئـة أو قدرة التنسـيق غري قـادرة عىل 	 

تلبيـة الحاجـات بطريقـة تحـرتم املبـادئ اإلنسـانية، ويعـود 

السـبب إىل نطـاق الحاجـة، عـدد الجهـات الفاعلة املشـاركة، 

الحاجة إىل نهج متعدد القطاعات أكر تعقيداً، أو قيود أخرى 

تقـّوض القـدرة عىل االسـتجابة أو تطبيـق املبادئ اإلنسـانية(. 

وتضمـن »مجموعـة التنسـيق مـا بـني الكتـل« التنسـيق مـا بـني 

الكتـل عـىل املسـتوى الوطنـي ودون الوطنـي، وهـي مجموعـة 

تنّسـق تطبيق االسـتجابة مـن خالل كل خطوة مـن دورة الربمجة 

اإلنسـانية. ويلعب التنسـيق ما بني الكتل دوراً رئيسـياً يف تسـهيل 

تطويـر خطـة اسـتجابة إسـرتاتيجية ويضمـن مقاربـة متجانسـة 

ومنسـقة لتخطيط وتشـغيل األهداف اإلسـرتاتيجية املشـرتكة كام 

هـي محـددة يف خطـة االسـتجابة اإلسـرتاتيجية. 

ويشّكك تقرير األمني العام ملؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين 

2016 مبدى مالءمة نهج املجموعة وتكمن فكرة جديدة يف أن يستند 

التعاون بني الوكاالت عىل النتائج الجامعية )راجع الفقرة 3.5(.

 GCER، ،مذكرة إرشادية: االنتعاش املبكر ما بني الكتل
2016

7.3

IASC، 2010 ،تقييم: نهج املجموعة 8.3

تقييم: نهج املجموعة، دكتور آيب ستودارد وغريه، 2007 9.3

مجموعـة االنتعـاش المبكـر العالمـي 
)GCER(

منـذ العـام 2005، أّسسـت اللجنـة الدامئة ما بني الـوكاالت إحدى 

عـرشة مجموعـة عامليـة، مبـا فيهـا »مجموعـة االنتعـاش املبكـر 

العاملـي« التـي تضـّم 30 رشيكاً عاملياً من األمـم املتحدة وخارجها 

مـن مجتمعـات إنسـانية وإمنائيـة، حيث تـّم تعيني برنامـج األمم 

املتحدة اإلمنايئ قائد للمجموعة. وتنطوي مهمة مجموعة االنتعاش 

املبكر العاملي عىل تحديد الثغرات، وتطوير وبالتايل توفري األدوات 

واملـوارد والتدريـب والدعـم الـذي تطلبـه الـوكاالت امليدانية من 

أجـل التخطيـط بشـكل فعـال وتطبيـق االنتعـاش املبكـر. وتُعترب 

مبادئ االنتعاش االقتصادي املحيل التوجيهية التي وضعتها منظمة 

العمـل الدوليـة إحـدى نتائـج مجموعـة االنتعاش املبكـر العاملي 

التـي تركّـز عـىل مجـال انتعاش مسـتوى املعيشـة وتأيت اسـتجابة 

للحاجة املسلّم بها إىل برمجة أكر فعالية وتنسيق يف هذا املجال.

بإمكان مجموعة االنتعاش املبكر العاملي توفري الدعم االستشـاري 

ملنسـق الشـؤون اإلنسـانية، وبالتـايل املجتمع اإلنسـاين، من خالل 

مستشار لالنتعاش املبكر )ERA(. فضالً عن ذلك، تتوىل مجموعة 

االنتعاش املبكر العاملي مسـؤولية دعم تنسيق نشاطات االنتعاش 

املبكر من خالل التنسيق بني املجموعة. ويتّم تفعيل هذه املهمة 

يف دول حيث حاجات االنتعاش املبكر ال تغطيها املجموعات القامئة 

)أو املفّعلـة(. وسـيقرر الفريـق القطري للعمل اإلنسـاين - املفصل 

أدنـاه تحـت عنـوان »عـىل مسـتوى الدولـة« - مـدى الحاجـة إىل 

مجموعة مامثلة واسامً مناسباً لها يعكس القضية املواضيعية التي 

تغطيهـا. ومـن بـني األمثلة السـابقة مجموعـة »اإلنعـاش والعودة 

وإعـادة اإلدمـاج«، التـي عملت عـىل إيجاد حلـول للمترشدين يف 

السـودان، ومجموعة »إعادة تأهيل املجتمع« يف باكسـتان. 

GCER، 2016 ،الدليل: تطبيق االنتعاش املبكر 10.3

GCER  :2017-2015 خطة إسرتاتيجية 11.3

http://www.earlyrecovery.global/sites/default/files/Guidance%20Note%20-010816.pdf
http://www.earlyrecovery.global/sites/default/files/Guidance%20Note%20-010816.pdf
http://www.earlyrecovery.global/sites/default/files/Guidance%20Note%20-010816.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Cluster%20Approach%20Evaluation%202.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Cluster%20Approach%20Evaluation%202.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4955.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4955.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IER-022416.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IER-022416.pdf
http://www.earlyrecovery.global/sites/default/files/Strategic%20Plan-010816_1.pdf
http://www.earlyrecovery.global/sites/default/files/Strategic%20Plan-010816_1.pdf
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رغم أن منظمة العمل الدولية هي وكالة غري مقيمة يف ليربيا، حيث متلك 
فقط مكاتب تعاون تقني، أصبحت عضواً متكامالً من عائلة األمم املتحدة 
يف البالد. فقد أّدت مشاركة منظمة العمل الدولية يف فريق األمم املتحدة 
القطري إىل عدة جهود تعاونية بني الوكاالت. وقد تّم دمج برنامج توفري 
العمل الالئق بالكامل يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 
العمل  منظمة  الصفحة 77(، حيث شاركت  أيضاً  انظر   ،UNDAF( (
الدولية يف قيادة الفريق املتخصص يف تشغيل الشباب. وكانت الرشاكات 
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

ومنظمة األغذية والزراعة مثمرة بشكل خاص.

املصدر: »ليربيا، إعادة البناء من خالل العمل الالئق: عام من الرشاكة«، حزيران/
يونيو 2007، صدر عن منظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية تصبح عضوًا 
متكاماًل من فريق األمم المتحدة القطري 

في ليبريا

]2[ على مستوى الدولة 

)UNCT( فريق األمم المتحدة القطري

يشـمل فريـق األمم املتحـدة القطري كافة كيانـات منظومة األمم 

املتحـدة التـي تنفـذ نشـاطات تشـغيلية تتعلق بالتنميـة وحاالت 

الطوارئ واالنتعاش واالنتقال يف الدول التي تشملها الربامج األممية. 

ويضمـن التنسـيق واتخاذ القـرارات ما بني الوكاالت عىل مسـتوى 

الدولـة. ويتمثّـل هدفـه األسـايس يف متكـني الـوكاالت الفرديـة من 

أجـل العمـل والتخطيـط معاً، يف إطـار نظام املنسـق املقيم، بغية 

ضـامن تسـليم نتائج ملموسـة دعامً لرزنامـة الحكومة اإلمنائية. 

وبروح اإلصالح اإلنسـاين، أنشـأ بعض منسـقي الشـؤون اإلنسـانية 

فريقـاً قطريـاً للعمل اإلنسـاين تابعاً للجنة الدامئـة ما بني الوكاالت 

ليكـون مبثابـة منتدى سياسـة وتنسـيق مـن أجل تسـهيل التعاون 

بني املجموعات اإلنسـانية املنتمية إىل األمم املتحدة ومن خارجها 

يف دولـة مـا. وبقـدر اإلمكان، يعكـس فريق اللجنـة الدامئة ما بني 

الـوكاالت القطـري هيكل اللجنـة يف املقر الرئييس. 

منسـق الشـؤون اإلنسـانية/ المنسـق 
)HC/RC( المقيـم

يف حـاالت الـال أزمـة، يـرأس املنسـق املقيـم فريـق األمـم املتحدة 

القطـري، ويكـون عادة أيضـاً املمثل املقيم لربنامـج األمم املتحدة 

اإلمنـايئ. ويشـمل نظـام املنسـقني املقيمني كافة منظـامت وكاالت 

األمم املتحدة اإلمنائية، بغض النظر عن وجودها الرسمي يف الدولة. 

ويقـود املنسـقون املقيمـون، املمولون مـن برنامج األمـم املتحدة 

اإلمنـايئ الـذي يتوىل إدارتهم، فـرق األمم املتحـدة القطرية يف أكر 

من 130 دولة ويكونون املمثلني املعينني لألمني العام يف ما يتعلق 

بالعمليـات اإلمنائيـة. مـن خـالل العمـل عن قرب مـع الحكومات 

الوطنية، ميثل املنسـقون املقيمون والفرق القطرية مصالح ومهام 

منظومـة األمـم املتحـدة ويسـتفيدون يف الوقـت نفسـه من دعم 

وإرشـاد عائلة األمـم املتحدة ككل. 

ويف األزمـات اإلنسـانية، يختـار منسـق اإلغاثة يف حـاالت الطوارئ 

بالتشـاور مع اللجنة الدامئة ما بني الوكاالت مسـؤوالً رفيعاً ليكون 

منسق الشؤون اإلنسانية يف ذلك البلد. ويف معظم الظروف، يكون 

الشخص الذي يشغل منصب املنسق املقيم معيناً كمنسق الشؤون 

 .»HC/RC»اإلنسانية. ويف هذه الحالة، يشار إليه/ها ببساطة بـ

وكمعظـم كبـار مسـؤويل األمـم املتحـدة للشـؤون اإلنسـانية عىل 

األرض يف حالـة طـوارئ محـددة، يرفع املنسـق املقيـم تقريره إىل 

منسـق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ ويكـون مسـؤوالً عـن ضـامن 

مسـاعدة إنسـانية رسيعـة وفعالـة ومنسـقة عـىل نحو جيـد. ويف 

معظـم الحـاالت، يحظـى منسـق الشـؤون اإلنسـانية بدعـم مـن 

مكتـب محيل لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية. 

ويضطلع منسـق الشـؤون اإلنسانية )بدعم من مستشار االنتعاش 

املبكر( باألدوار التالية: 

املحفز لدمج االنتعاش املبكر بني القطاعات	 

الداعـم إلدخال مقاربات ونشـاطات متعلقة باالنتعاش املبكر 	 

يف مجموعات أخرى 

تسهيل التواصل بني الجهات الفاعلة اإلمنائية واإلنسانية 	 

يف حـاالت األزمـة وخـالل فرتات االسـتجابة، وتحت قيادة منسـق 

الشـؤون اإلنسـانية/ املنسـق املقيـم، يقـّرر فريـق األمـم املتحـدة 

القطـري أي املجموعـات الواجـب تفعيلهـا. ومعاً يطلقـان عملية 

النـداءات اإلنسـانية عـىل نطـاق املنظومة. 

ويكـون مديـر منظمـة العمل الدوليـة القطري، باعتبـاره عضواً يف 

فريـق األمم املتحدة القطري، مسـؤوالً عن إبالغ منسـق الشـؤون 

اإلنسـانية/ املنسـق املقيم بنوايا منظمة العمل الدولية. ويف الدول 

التـي ال يوجـد فيها مكتب دائم ملنظمة العمـل الدولية، ال بّد من 
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أن يضمـن املكتـب وجـود منظمـة العمـل الدوليـة ضمـن فريـق 

األمم املتحدة القطري بغية السـامح مبشـاركة كاملة يف نشـاطات 

االنتعاش املبكر وإعادة االعامر ودمج التوظيف ومستوى املعيشة 

يف كافة االسـتجابات لألزمة. 

التقييم المشترك لالحتياجات والتخطيط 
لالستجابة اإلستراتيجية 

كـام هـي الحال مـع دورة الربمجـة اإلنسـانية، يكمـن الهدف من 

التخطيط لالستجابة اإلسرتاتيجية والتقييم املشرتك لالحتياجات يف 

تنظيم اسـتجابة إنسـانية منسقة. ويشـّكل التقييم املشرتك أساس 

التخطيـط لالسـتجابة اإلسـرتاتيجية، لتعبئـة االقرتاحـات واملـوارد 

وتعديـل األولويات والنشـاطات الجارية أساسـاً. 

في األزمات البطيئة أو المفاجئة البطيئة التطور    

يف األزمات املفاجئة البطيئة التطور، يكون منسق الشؤون اإلنسانية 

مسـؤوالً عـن إطـالق واإلرشاف عـىل تقييـم أويل رسيـع متعـدد 

)MIRA( يف أرسع وقـت ممكـن. يجـب إنجـاز تحليـل البيانـات 

الثانويـة األويل يف غضـون 72 سـاعة من حالة الطـوارئ بغية إبالغ 

النـداء العاجـل )إذا كان ذلـك مطبقـاً(. يجـب إنهـاء التقييـم يف 

غضـون 14 يومـاً إلبالغ خطة االسـتجابة اإلنسـانية. ال بّد من إجراء 

عمليـة التقييـم الكاملة بتعـاون وثيق مع الفريـق القطري للعمل 

اإلنسـاين وبدعم املجموعات أو القطاعات. بشـكل عام، ال تشـرتك 

منظمـة العمـل الدوليـة بشـكل مبـارش مـع MIRA لكـن ميكنهـا 

مامرسـة نفوذهـا من خالل برنامـج األمم املتحدة اإلمنـايئ باعتباره 

قائـد املجموعـة. وكـام أظهـر مثـال ليربيا، بإمـكان منظمـة العمل 

الدوليـة املشـاركة أيضاً يف فريق األمم املتحـدة القطري الذي يحّل 

محـل الفريـق القطـري للعمل اإلنسـاين حيث مل يتّم إنشـاء واحد.

عىل منظمة العمل الدولية االشرتاك يف مرحلة التخطيط لالستجابة 

اإلسـرتاتيجية التي تسـاعد عىل تركيز النشـاطات واملوارد، وضامن 

أن املنظـامت تعمـل نحـو تحقيـق األهـداف، وتقييـم وتكييـف 

االسـتجابة بحسـب البيئة املتغرية.

ويطلق منسـق الشـؤون اإلنسـانية نداء عاجالً خالل األيام الثالثة 

إىل الخمسة األوىل من حصول حالة طوارئ مفاجئة وبطيئة التطّور 

أو تصعيـد ملحـوظ وغري متوقّع يف األزمات املطولة، بالتشـاور مع 

أصحـاب املصالـح مـن اللجـان الدامئـة ما بـني الوكاالت املشـاركة. 

إن تطويـر النـداء العاجـل موحد ورسيع وبسـيط من أجل تحديد 

إطـار عمل أويل للتخطيـط، أولويات االسـتجابة ومتطلبات املوارد 

يف األيام األوىل من األزمة. ويتضمن تحليالً محدداً وشـامالً لنطاق 

األزمـة اإلنسـانية ومـدى حّدتها ويحـّدد اإلجـراءات ذات األولوية 

واملتطلبـات األوليـة لالسـتجابة. بعـد مـرور 30 يومـاً، تتـّم تكملة 

النداء العاجل عموماً بخطة اسـتجابة إنسـانية.

في األزمات المطولة 

يف األزمات املطولة، يتّم إصدار ملحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 

بـداًل مـن تقييـم أويل رسيع متعدد. وميكن اسـتعاملها أيضاً يف أزمة 

جديدة بطيئة التطّور أو تصاعد األزمات املطولة، وكذلك يف املراحل 

املتقدمـة مـن حالـة طـوارئ مفاجئة وبطيئـة التطـّور يف حال اعترب 

منسـق الشـؤون اإلنسـانية والفريق القطـري للعمل اإلنسـاين ذلك 

رضورياً. وتقوم اللمحة العامة عىل دمج وتحليل املعلومات املتعلقة 

باحتياجـات، مـكان ضعف وقدرات األشـخاص املترضرين. وتسـتند 

اللمحة العامة إىل املعلومات القامئة )البيانات الثانوية( املتأتية من 

التقييـامت املتعـددة، بيانات الرصد، نتائج الدراسـات االسـتقصائية 

والحكـم السـياقي للجهات الفاعلة اإلنسـانية واملـوارد املحلية عىل 

غـرار السـلطات الوطنيـة والهيئـات املدنيـة وممثـيل املجتمعـات 

املتـرضرة. كام تسـلّط الضـوء عىل بيانـات املخاطر اإلنسـانية للبلد 

وتتـّم مراجعتها عىل فـرتات زمنية منتظمة. 

ويف حـاالت األزمـة املفاجئـة البطيئـة التطـّور أو التصعيد الرسيع 

ألزمـة مطولـة حيـث يتـّم إصـدار نـداء عاجـل، يتـّم إنجـاز خطة 

اسـتجابة إنسـانية عادة أو مراجعتها يف غضون 30 يوماً من تاريخ 

إصـدار النـداء العاجـل وتطويرهـا اسـتناداً إىل التخطيـط األويل. 

يف األزمـات املطولـة، سـواء باسـتخدام عمليـة تخطيط سـنوية أو 

متعـددة السـنوات، تطـّور معظم الفرق القطرية للعمل اإلنسـاين 

خططها لالسـتجابة عىل أسـاس سـنوي. 

وتحدد خطة االستجابة اإلنسانية إسرتاتجيتها استجابة لالحتياجات 

التي تّم تقييمها وتكون مبثابة أسـاس لتطبيق االستجابة الجامعية 

واإلرشاف عليهـا. وتتألـف مـن جزأين: إسـرتاتيجية قطرية وخطط 

اسـتجابة متعـددة يجـب أن تتبـع مقاربـة متعـددة القطاعـات. 

وتطـّور الجامعـات ذات الصلـة إسـرتاتيجيات متعـددة القطاعات 

مـن أجـل تحقيـق األهـداف اإلسـرتاتيجية وتتواصـل مـع بعضهـا 

لتطبيـق النتائـج واإلرشاف عليهـا، مانحـًة منظمـة العمـل الدولية 

فرصـة االشـرتاك مبارشة عرب فريق األمـم املتحدة القطري أو قيادة 

مجموعـة برنامـج األمم املتحـدة اإلمنايئ. ويف حال مشـاركتها، عىل 
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بأرضار   2004 يف  رسيلنكا  رضبت  التي  التسونامي  أمواج  تسبّبت 
والعرشين  الخمس  املقاطعات  أصل  من   13 ترضرت  فقد  كارثية. 
املعيشة  باملمتلكات وموارد  البالد، حيث لحقت أرضار جسيمة  يف 
والبنية التحتية للخدمات. وكانت الحصيلة 35322 قتياًل و150 ألف 

شخص خرسوا مواردهم املعيشية وترشيد مليون شخص آخرين. 

التي  الهشة  السالم  عملية  إىل  ونظراً  الفورية،  اإلغاثة  مرحلة  بعد 
أعقبتها، اختارت األمم املتحدة تطوير إسرتاتجية انتقال عىل سنتني 
األمم  مساهمة  التسونامي.  بعد  ما  اإلعامر  »إعادة  عنوان  تحت 
املتحدة يف املرحلة االنتقالية من اإلغاثة إىل االنتعاش« مصممة لدعم 
تطبيق إسرتاتيجية إعادة اإلعامر الحكومية. وعىل ضوء التغري األخري 
يف الحكومة وإمكانية استمرار أن يحتل برنامج التسونامي األولوية 
يف 2006-2007، قّرر فريق األمم املتحدة القطري الرتكيز عىل النتائج 
االنتقالية وإرجاء البدء بدورة الربمجة التالية للتقييم القطري املشرتك/ 
إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للعامنْي 2008-2012. وكجزء 
من هذه النتائج االنتقالية، انضّمت منظمة العمل الدولية إىل برنامج 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  ومفوضية  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم 
العودة،  برنامج  تطبيق  أجل  من  للطفولة  املتحدة  األمم  وصندوق 

االندماج، التأهيل وإعادة االعامر يف شامل رشق رسيلنكا.           

املصدر: تقرير منسق األمم املتحدة املقيم للعام 2005 - رسيلنكا

إستراتيجية االنتقال في سريلنكا 

منظمة العمل الدولية أبضاً االستعداد لإلرشاف وملتطلبات التقييم 

املرافقـة لدورة الربمجة اإلنسـانية. 

فضالً عن ذلك، تتمثّل أداتا تقييم مشرتك يف تقييم االحتياجات بعد 

النزاع وتقييم االحتياجات ما بعد الكارثة. راجع أيضاً الفصل 4. 

دليل: وحدة إشارة من أجل تطبيق دورة الربمجة 
IASC، 2015 ،اإلنسانية

1.3

إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 
)UNDAF(

إن إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية هو إطار عمل إسرتاتيجي 

ومتوسط األمد للنتائج يحّدد الرؤية الجامعية للحكومة الوطنية، 

الرشكاء الوطنيني وفريق األمم املتحدة القطري إضافًة إىل استجابة 

منظومة األمم املتحدة املقرتحة ألولويات اإلمناء الوطني. ويحّدد 

إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية الطريقة التي سيساهم فيها 

فريق األمم املتحدة القطري يف تحقيق النتائج اإلمنائية بناء عىل 

تقييم احتياجات الدولة وميزات األمم املتحدة النسبية. وتعكس 

أطر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية الحاجة إىل اعتامد مقاربات 

متكاملة للربمجة تستجيب ملتطلبات خطة العام 2030 وتعالج 

بشكل فعال طبيعة أهداف التنمية املستدامة املعقدة واملتداخلة. 

وعليه، ال بّد من قراءتها باالشرتاك مع إجراءات التشغيل املستدامة 

)SOP( بالنسبة إىل البلدات التي تعتمد نهج »توحيد األداء«، مع 

الرجوع إىل دليل التعاون اإلمنايئ الخاص مبنظمة العمل الدولية. 

ILO، 2016 ،دليل: التعاون اإلمنايئ 12.3

دليل: دليل عميل حول وحدة العمل يف األمم املتحدة، 
UNDG ،2015

13.3

إجراءات التشغيل املوحدة للدول التي تعتمد التسليم 
UNDG ،2014 :كنهج توحيد

14.3

إستراتيجيات األمم المتحدة خالل فترة 
االنتقال

تستخدم األمم املتحدة العبارة غري الرسمية إسرتاتيجية األمم املتحدة 

خالل فرتة االنتقال لإلشارة إىل االستجابة اإلسرتاتيجية يف حاالت ما 

بعد النزاع أو ما بعد الكارثة )يف بعض سياقات ما بعد الكارثة، ميكن 

تسمية إسرتاتيجية فرتة االنتقال »إسرتاتيجية االنتعاش«(.

إن إسرتاتيجية األمم املتحدة خالل فرتة االنتقال هي ابتكار عىل 

مستوى الدولة لسّد الثغرة يف أدوات التخطيط التابعة لألمم املتحدة 

حني ال تكون اإلجراءات اإلنسانية مناسبة لتلبية كافة االحتياجات، 

غري أن الوقت مل يحن بعد لجمع األغراض الطويلة املدى يف أطر 

عمل تخطيط موجهة نحو اإلمناء عىل غرار ورقة إسرتاتيجية الحد 

من الفقر أو إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. 

وتسلّط إسرتاتيجية فرتة االنتقال الضوء عىل كيفية دعم منظومة 

األمم املتحدة االنتعاش الوطني وإعادة إحياء القدرات الوطنية 

املهمة كأساس إمناء طويل األمد إىل جانب بلوغ األهداف اإلمنائية 

الوطنية. وبهذه الطريقة، تشمل إسرتاتيجية فرتة انتقال العديد من 

مكونات عملية إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، رغم أنها 

ستغطي إطاراً زمنياً أضيق - من 18 إىل 24 شهراً - من إطار األمم 

املتحدة للمساعدة اإلمنائية الزمني االعتيادي املمتد عىل خمس 

سنوات. وتهدف إسرتاتيجيات االنتقال إىل إرساء توازن بني االستجابة 

لالحتياجات الفورية ودعم القيادة الوطنية املتزايدة وامتالك عمليات 

انتعاش وإعادة إعامر يف الوقت نفسه. ويف حاالت ما بعد النزاع، 

سرتكّز إسرتاتيجية االنتقال بشكل شبه حرصي عىل أغراض بناء السالم.

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_452076.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_452076.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/09/Handy_Guide_on_UN_Coherence_FINAL_final15_July_2015.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/09/Handy_Guide_on_UN_Coherence_FINAL_final15_July_2015.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/09/Handy_Guide_on_UN_Coherence_FINAL_final15_July_2015.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2014/06/SOPs-for-Countries-Adopting-the-Delivering-as-one-Approach-August-2014.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2014/06/SOPs-for-Countries-Adopting-the-Delivering-as-one-Approach-August-2014.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2014/06/SOPs-for-Countries-Adopting-the-Delivering-as-one-Approach-August-2014.pdf
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شـبكات مواضيعيـة لتسـهيل اسـتجابات منظمـة   3.2
العمـل الدوليـة

الـوكاالت  بيـن  مشـترك  عمـل  فريـق 
تابـع لألمـم المتحـدة حـول نـزع السـالح 
)IAWGDRR( والتسـريح وإعادة الدمـج

أسست اللجنة التنفيذية للسلم واألمن )ECPS( فريق عمل مشرتك 

بني الوكاالت تابع لألمم املتحدة حول نزع السالح والترسيح وإعادة 

الدمج )IAWGDRR( يف 2005 ونشارك يف رئاستها إدارة عمليات 

حفظ السالم)DPKO(  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. ويتألف 

حالياً من 20 كياناً عضواً يف األمم املتحدة. وتتمثل مهمتها بالتايل:

توفـري نصيحـة إسـرتاتيجية لنظـام األمـم املتحـدة حـول نـزع 	 

)DRR( السـالح والترسيـح وإعـادة الدمـج

املحافظـة عـىل مجموعـة متطورة مـن توجيهات األمم بشـأن 	 

)DRR( نـزع السـالح والترسيح وإعـادة الدمج

توجيه النصح بشأن حاجات التدريب، سياساته وإسرتاتيجياته	 

تطوير وإدارة مركز موارد	 

تسـهيل التخطيط لعمليات السـالح والترسيـح وإعادة الدمج 	 

)DRR( بـني وكاالت األمـم املتحدة ذات الصلة

طور فريق العمل املشرتك بني الوكاالت املعايري املتكاملة لنزع السالح 

والترسيح وإعادة الدمج )IDDRS(– وهي مجموعة من السياسات، 

التوجيهات واإلجراءات التي تغطي 24 مجاالً خاصاً بنزع السالح 

والترسيح وإعادة الدمج )DRR(. وتجمع املعايري توجيهات السياسة 

 ،)DRR( وأفضل املامرسات حول نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج

وتوفر مقاربة متكاملة عىل مستوى األمم املتحدة لعمليات التخطيط 

لنزع السالح والترسيح وإعادة الدمج )DRR( وتنفيذها. وقد شاركت 

منظمة العمل الدولية يف وضع املعايري التي طورها املامرسون يف 

نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج )DRR( لدى األمم املتحدة يف 

املقرات الرئيسية وعىل مستوى الدول.

دليل: دليل تشغييل للمعايري املتكاملة لنزع السالح 
والترسيح وإعادة الدمج فريق عمل مشرتك بني 

الوكاالت تابع لألمم املتحدة حول نزع السالح 
)IAWGDRR(، 2014 والترسيح وإعادة الدمج

15.3

الفريق العامل المعني بحماية الطفل 
)CPWG(

يعترب الفريق العامل املعني بحامية الطفل منتدى عاملياً  للتعاون 

والتنسـيق بشـأن حامية األطفال يف أطر إنسـانية. ويجمع الفريق 

منظـامت غري حكوميـة، وكاالت األمم املتحـدة، أكادمييات ورشكاء 

آخريـن تحـت رايـة هدف مشـرتك يتمثل بتوفري اسـتجابات ميكن 

توقعهـا، مسـؤولة وفعالة بشـكل أكـرب لحامية األطفـال يف حاالت 

الطـوارئ. يذكـر أن صنـدوق األمم املتحدة للطفولـة يقود الفريق 

.)CPWG( العامل املعني بحاميـة الطفل

قـررت منظمـة العمـل الدوليـة تركيـز جهودها عىل دمج مسـائل 

عاملـة األطفـال ضمن مهام الفريق العامـل املعني بحامية الطفل 

)CPWG(، الـذي يتصـور عاملـاً يحظى فيـه األطفـال بالحامية يف 

حـاالت الطـوارئ من سـوء املعاملة، اإلهامل، االسـتغالل والعنف.

أصبحت منظمة العمل الدولية عضواً يف الفريق العامل املعني 

بحامية الطفل )CPWG( خالل العام 2010 وساهمت بشكل فعال 

يف تطوير املعايري الدنيا لحامية الطفل يف إطار األعامل اإلنسانية. 

وعىل وجه خاص، قادت منظمة العمل الدولية تطوير معايري عاملة 

األطفال )رقم 12(. وبات معرتفاً بحاالت الطوارئ الخاصة بعاملة 

األطفال كمصدر قلق عىل صعيد حامية األطفال، ويتحمل الفريق 

العامل املعني بحامية الطفل )CPWG( وأعضائه املسؤولية. وخالل 

العام 2012، وأسست منظمة العمل الدولية فرقة عمل حول عاملة 

األطفال تعمل تحت إرشاف الفريق العامل املعني بحامية الطفل 

)CPWG( . وباتت تضم 14 وكالة وعدداً من املستشارين املستقلني، 

مطبقة مجموعة من النشاطات عىل غرار مواد إرشادية ورزم تدريب.

اإلطار الموحد للتأهب

اإلطار املوحد هو مبادرة مشـرتكة أطلقتها اللجنة الدامئة املشـرتكة 

بـني الـوكاالت )IASC( واإلسـرتاتيجية الدولية للحـد من الكوارث، 

ومجموعـة األمـم املتحدة اإلمنائيـة. ويدعم تطوير قـدرة التأهب 

عـرب اسـتخدام مقاربـة منهجيـة عىل مسـتوى الدول تقـوم عموماً 

بتقييم القدرات والحاجات وتسـتخدم هذا التقييم لتطوير برامج 

وخطـط بشـكل مشـرتك، كـام تطبـق هـذه الربامـج والخطط عىل 

نحو متامسـك لتعزيـز التأهب.

http://unddr.org/uploads/documents/Operational%20Guide.pdf
http://unddr.org/uploads/documents/Operational%20Guide.pdf
http://unddr.org/uploads/documents/Operational%20Guide.pdf
http://unddr.org/uploads/documents/Operational%20Guide.pdf
http://unddr.org/uploads/documents/Operational%20Guide.pdf
http://unddr.org/uploads/documents/Operational%20Guide.pdf
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إسـتراتيجية األمـم المتحـدة للحـد مـن 
)UNISDR( الكـوارث

 )UNISDR( تأسست إسرتاتيجية األمم املتحدة للحد من الكوارث

عـام 1999 كأمانة لتسـهيل تنفيـذ اإلسـرتاتيجية الدولية للحد من 

الكـوارث. وقـد تـم تفويضهـا مبوجـب قـرار صـدر عـن الجمعيـة 

العمومية لألمم املتحدة 195/56 لتكون محور نظام األمم املتحدة 

لتنسـيق الحـد مـن الكـوارث ولضـامن التـآزر بني نشـاطات الحد 

مـن الكـوارث الخاصة بنظام األمـم املتحدة واملنظـامت اإلقليمية 

والنشـاطات يف املجاالت االجتامعية االقتصادية واإلنسـانية. وهي 

الوحـدة التنظيميـة ألمانـة األمم املتحدة ويقودهـا املمثل الخاص 

.)SRSG( لألمني العـام للحد من الكـوارث

)IRP( منصة العمل الدولي لالنتعاش

إنهـا آليـة دوليـة ملشـاركة الخـربات والعـرب املرتبطـة مببـدأ إعادة 

البنـاء بشـكل أفضـل. ال تطبـق منصـة العمـل الـدويل لالنتعـاش 

مبـارشة نشـاطات املـرشوع ، وتعمـل عوضـاً عـن ذلـك كمنصـة 

لتمكـني الـرشكاء املهتمـني من االلتقاء بشـكل دوري لتبـادل العرب 

واألفكار التي سـتدعم أفضل مامرسـة لالنتعاش واسـتخالص العرب 

فضـالً عن بنـاء القـدرات.

للحلـول  األولـي  التشـغيلي  الدليـل 
للتشـرد الدائمـة 

يف العـام 2011 اعتمد األمـني العام قراراً للحلول الدامئة إىل جانب 

إطـار أويل لوضـع حـد للتـرشد بعـد رصاع. ويؤكـد ذلـك الـدور 

األسـايس للدولـة يف تسـهيل الحلول الدامئة للتـرشد. وعىل الصعيد 

الدويل، أوكل منسـق الشـؤون اإلنسانية/املنسـق املقيم مسـؤولية 

قيـادة عمليـة تطويـر إسـرتاتيجية حل دائـم لألشـخاص املرشدين 

داخليـاً وإعـادة الالجئـني، وسـط تحديـد املقاربة األفضل اسـتناداً 

إىل استشـارات مـع السـلطات والـرشكاء املحليني.

دليل تشغييل أويل: حلول دامئة للترشد ، املجموعة 
)GCER(، 2016 العاملية لإلنعاش املبكر

25.1

تحالـف الحلـول ولجنة الجهات المانحة 
)DCED( لتنمية المشاريع

من خالل االعرتاف بدور القطاع الخاص األسايس يف تحول تحديات 

الترشد إىل فرص تنمية، يكتشـف تحالف الحلول وسـائل للتعاون 

بشـكل أكرب مع القطـاع الخاص. فالترشد هو تحٍد إنسـاين ويرتبط 

بحقوق اإلنسـان لكن مقاربات الترشد التي تقودها التنمية مهمة 

لتعزيز الصمود واسـتدامة الجهود عىل املدى األطول. 

تدعم منظمة العمل الدولية إعادة الدمج االقتصادية لألشخاص املرشدين داخلياُ،عودة جامعية تلقائية أو منظمة إىل الصومال – الجنوب والوسط 
تحديداً – من خالل سبل عيش متنوعة ومقاربة قامئة عىل املجتمع. تهدف هذه املقاربة إىل إنشاء ظروف ستتيح للعائدين وملجتمعاتهام لنفاذ إىل 
حاجاتهم األساسية وتحسني سبل عيشهم بكرامة. كام تساهم يف بناء السالم واملصالحة عرب خفض الرصاعات بني العائدين واملجتمعات املضيفة الناتجة 

عن الطلب املرتفع وفرض سبل العيش املحدودة التي تقوض السالم غالباً. 

ومن خالل هذه الربامج دعمت منظمة العمل الدولية تنمية وتطوير الرشكات الصغرية واملتوسطة كأساس لدعم النمو واستحداث الوظائف وتعزيز 
تسليم الخدمات.

لقد وفر العمل الذي يحتاج إىل يد عاملة كثيفة مداخيل سمحت للمستفيدين بتلبية حاجاتهم األساسية وتحسني البنى التحتية االقتصادية، ما يوفر 
بيئة مؤاتية لتنمية الرشكات إىل جانب مهارات مناسبة تؤمن فرص عمل من خالل الحصول عىل عمل حر.

لقد وفر هذا املرشوع فرصاً عىل املدى القصريلـ150 رب أرسة من خالل أعامل البنية التحتية، كام أمن مهارات عىل صعيد األعامل وتطوير املشاريع، عرب 
استخدام أدوات منظمة العمل الدويل،لـ570 مستفيداً )رب أرسة(. ومن إجاميل عدد املستفيدين ـشكل العائدون %50، 20^ من األشخاص املرشدين 
داخلياُ، و%30 من املجتمعات املضيفة. وقد منح الذين تخرجوا بنجاح من دورات تدريبية خاصة باملهارات املهنية هبات لتأسيس عملهم الخاص 

وتوظيف أشخاص آخرين أيضاً.

املصدر: تقرير مرشوع منظمة العمل الدولية 

حلول لالجئين الصوماليين واألشخاص المشردين داخليًا عبر تعزيز سبل العيش الفورية والمستدامة

http://www.refworld.org/pdfid/57441d774.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/57441d774.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/57441d774.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/57441d774.pdf
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استناداً إىل ذلك أنشأ تحالف الحلول املجموعة املواضيعية »إرشاك 

القطـاع الخـاص يف إيجاد حلول للتـرشد« يف حزيران/يونيو 2014. 

وبالتـاميش مـع خطة العمل ستكتشـف املجموعة وسـائل إلرشاك 

رشكات صغـرية ومتوسـطة فضـالً عن رشكات دوليـة للحصول عىل 

مسـاهمتها يف تحديـات التنمية من خالل:

بنـاء املعرفـة: جمـع التوجيه/الخـربات، املامرسـات الجيدة يف   .1

منشـور واحـد أو أكـر.

بناء الرشاكة: وضع مناذج ورشاكات أساسـية وضعت بالتعاون   .2

مع القطـاع الخاص

تطبيـق تجريبـي ضمـن هـذا املجـال: فـرص وظائـف وسـبل   .3

عيـش فضـالً عن توفري خدمات أفضل لألشـخاص واملجتمعات 

املـرشدة مـن خـالل التعـاون مـع القطـاع الخاص.

لجنة الجهات املانحة لتنمية املشاريع )DCED(: عرب منح الفقراء 

فرصـة إيجـاد وظائـف وتحسـني مداخيلهـم، تضع تنميـة القطاع 

الخـاص أسـس خروجهـم مـن املؤسسـات الخرييـة. ويف حزيـران/

يونيـو 2008، شـكلت منظمـة العمل الدولية مـع رشكائها الفريق 

العامـل عـىل  تنمية القطاع الخـاص يف بيئات متأثـرة بالرصاعات. 

ويتمثـل هـدف الفريـق العامـل اإلجـاميل بتسـليط الضـوء عـىل 

الحاجـة إىل تعزيـز تنميـة القطـاع الخـاص مـع بدء عمليـة إعادة 

البنـاء بعـد الـرصاع وإىل إثبـات قيمتهـا يف مختلـف جوانـب بنـاء 

السـالم والتنميـة. كام يهدف الفريق إىل جعـل الربامج أكر فعالية 

عـرب تطويـر أدوات وتوجيهات لتصميم الربنامـج وتطبيقه، وقياس 

النتائـج، فضـالً عن ضـامن أن يحظى املامرسـون بالتدريب املالمئة 

لدعـم تنميـة القطـاع الخاص يف سـياق قائـم عىل التأثـر بالرصاع.

كتيّب: دورة تدريبية عىل تنمية القطاع الخاص يف 
الدول الهشة واملتأثر بالرصاع،  لجنة الجهات املانحة 

)DCED(، 2013  لتنمية املشاريع
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

العمل في شراكات  3.3

عنـد االنخراط يف أوضاع هشـة، مرتبطة بالـرصاع وبالكوارث، تربز 

حاجـة إىل التعـاون مع وكاالت األمم املتحدة وجهات فاعلة أخرى 

وطنية ودولية ذات صلة لتعزيز العمل الالئق يف تصميم الربمجة.

ومن خالل أجندة 2030 حول التنمية املسـتدامة، شـددت الدول 

األعضاء عىل الدور الرئييس وامليزة النسبية املرتبطني بنظام متمتع 

مبـوارد كافيـة، ذي صلـة، متامسـك، فعـال وكفـوء خـاص باألمـم 

 .)SDGs( »املتحـدة يف دعم تحقيـق »أهداف التنمية املسـتدامة

وسـلطت الـدول األعضـاء الضـوء عىل الحاجـة إىل متاسـك أكرب يف 

مختلف املنتديات ما بني الحكومات، مبا يشمل من خالل املجلس 

االقتصـادي واالجتامعـي عـىل منظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة 

)UNDS( الطويـل األمـد الذي بـدأ يف عـام 2014. وتدعو مبادرة 

اإلصـالح التي أطلقتهـا األمم املتحدة »توحيد األداء« وكاالت األمم 

املتحـدة إىل زيـادة فعاليـة عملياتهـا من خال العمل معـاً بطريقة 

أكر تنسـيقاً ومتاسكاً.

وعـىل مسـتوى الـدول، تعتـرب منظمـة العمـل الدوليـة جـزءاً من 

فريـق األمـم املتحـدة القطري وتعمـل تحت قيادة منسـق مقيم. 

كام تقوم املنظمة بتنسـيق عملها مع هيئات ثالثية  - مؤسسـات 

حكومية وأصحاب عمل ومنظامت عاملية - وتسعى إىل التآزر مع 

املنظـامت غري الحكوميـة، واتحادات املجموعـات املتأثرة باألزمة، 

ومواطنني معنيني آخرين، وسـائل اإلعالم،  املؤسسـات االجتامعية، 

املؤسسـات األكادمييـة ورشكات خاصـة. سـتعمد منظمـة العمـل 

الدولية إىل تنسيق تدخلها مع إطار عمل الربنامج القطري للعمل 

الالئـق DWCP حيـث تكـون قامئـة إىل جانـب إسـرتاتيجية إطار 

األمـم املتحدة للمسـاعدة اإلمنائية وفريـق األمم املتحدة القطري.

أمثلة عىل النشاطاتاألهدافمربر الرشاكةالرشاكة

اتفاق جديد لالنخراط يف الدول الهشة مجموعة السبع
وتحسني العمل يف مؤسسات الدول 

الهشة

التعاون حول معايري العاملة، الحامية االجتامعية، 
الحوار االجتامعي واستحداث الوظائف

تعاون بني الدول

االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل 

(IFRC) األحمر

جمع خربة اإلغاثة والحضور امليداين 
الذي يتمتع به االتحاد الدويل 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر مع تنمية خربة منظمة العمل 

الدولية

	 تحسني سبل العيش والعمل الالئق يف إعدادات 
هشة ومتأثرة بالرصاع

	 تعزيز قدرات مجتمعات الصليب األحمر والهالل 
األحمر يف مواجهة مسائل خاصة باألمن االقتصادي 

والكرامة اإلنسانية

توقيع مذكرة تفاهم بني املديرية 
العامة واألمانة العامة يف 12 ترشين 

الثاين/نوفمرب 2015، حول تنظيم ورش 
عمل حاضنة بني طاقم عمل االتحاد 

الدويل لجمعيات الصليب األحمر 
والهالل األحمر ومنظمة العمل الدولية 

يف 24 ترشين الثاين/نوفمرب

الجمعية الدولية للضامن 
(ISSA) االجتامعي

منع املخاطر التشغيلية وتعزيز صحة 
العامل

توفري خدمات استشارية تقنية تهدف إىل بناء 
القدرات املؤسسية، ودعم حوكمة وإدارة األمن 

االجتامعي

مؤمتر دويل ملنظمة العمل الدولية/
الجمعية الدولية للضامن االجتامعي

تطبيق املبادرات والنشاطات املشرتكة سبارك
التي قادت إىل عمل الئق للمجموعات 

والشعوب املتأثرة بالرصع

أ. دعم أصحاب املشاريع الطامحني والحاليني يف 
البيئات املتأثرة بالرصاع

ب. مشاركة املعرفة، التعليم واالبتكار ذات الصلة 
بدعم األعامل ونشاطات قابلية التوظيف

ج. تعزيز العمل الالئق والوظائف الجيدة فضالً 
عن دعم تذليل العقبات أمام مزاولة األعامل

املشاركة يف مؤمترات إيغنيت السنوية 
التي تقيمها سبارك

مفوضية األمم املتحدة 
لشؤون الالجئني

مجاالت القلق املشرتك املرتبطة 
بالحامية الدولية، املساعدة والتنسيق 
بني منظمة العمل الدولية ومفوضية 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني

تحسني الحامية الدولية، املساعدة والتنسيق بني 
منظمة العمل الدولية ومفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئني

تقييامت انعكاس الالجئني عىل سوق 
العمل، وحدات تدريب املدرب عىل 
إنعاش الرشكات الصغرية واملتوسطة
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يف استجابة إىل أمواج التسونامي، عملت منظمة العمل الدولية بشكل 
وثيق مع فرق عمل األمم املتحدة القطرية )UNCT( يف إندونيسيا، 
رسيلنكا، تايالندا والهند، عىل تقييم رسيع لألرضار والحاجات بشكل 
خاص. ويف إطار هذه املساعي، تعاونت منظمة العمل مع وكاالت 
األمم  مفوضية  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  برنامج  غرار  عىل  رئيسية 
برنامج  للطفولة،  املتحدة  األمم  صندوق  الالجئني،  لشؤون  املتحدة 

األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

وللمساعدة عىل إدارة هذه الجهود، أسست منظمة العمل الدولية 
جنيف.  يف  مقرها  ويف  بانكوك  يف  اإلقليمي  مكتبها  يف  عمل  فريق 
كام عززت طاقم العمل التقني ودعمت مرافق مكاتبها يف جاكارتا 
وكولومبو إلجراء تقييامت، إعداد مرشوع املقرتحات، تنسيق الحوار 
بني رشكاء اجتامعيني ثالثيي األطراف، اعتامد برامج للتحرك الرسيع 

تهدف إىل استحداث الوظائف وحامية الجامعات الضعيفة.

املصدر: بيان منظمة العمل الدولية، 19 كانون الثاين/يناير 2005، املرجع
3/ILO/05

استجابة منظمة العمل الدولي على 
أمواج التسونامي متناسقة مع استجابة 

األمم المتحدة األشمل

الئحة مذكرات التفاهم

نظمـت منظمـة العمـل الدولية عـدداً من الـرشاكات بعضها عىل 

شـكل مذكـرات تفاهـم وأخـرى يجـري منحهـا طابعاً رسـمياً  من 

خالل مذكرات تفاهم كام هو مبني يف الجدول أدناه. وخالل عامي 

2015/2014 فقـط وقعـت منظمة العمل الدولية مذكرات تفاهم 

جديـدة مـع االتحـاد الـدويل لجمعيـات الصليب األحمـر والهالل 

األحمـر )IFRC(، سـبارك، الـدول السـبع، مكتـب األمـم املتحـدة 

لخدمـات املشـاريع ومفوضيـة األمم املتحدة لشـؤون الالجئني.

كيفية تعزيز الشراكات اإلستراتيجية 

ميكـن ملنظمة العمـل الدولية بناء رشاكات وتحالفات إسـرتاتيجية 

مـن خالل:

تطويـر عالقـة عمـل فعاليـة مـع منسـق الشـؤون اإلنسـانية/	 

املنسـق املقيـم الـذي ميكنـه إتاحة النفـاذ إىل برمجة مشـرتكة 

وفـرص متويـل منظمـة العمـل الدوليـة أمـام منظمـة العمـل 

الدوليـة إىل جانـب وكاالت األمـم املتحـدة األخـرى ومـدراء 

الربامـج ومؤسسـات بريتـون وودز )BWI(؛

تطويـر عالقـات مـع نظـراء وزاريني عـىل غـرار وزارات العمل 	 

والتخطيـط واملـال مـن خـالل إعالمهـا بقيمـة منظمـة العمل 

الدوليـة املضافة؛

دعـم مكونـات منظمة العمل الدولية يف وضـع أجندة للعمل 	 

الالئق يف صلب إسـرتاتيجية الحد مـن الفقر )PRS(؛

العمـل مـع مكونات ثالثيـة إلرشاك القطاع الخـاص )الرشكات 	 

املتعددة الجنسـيات، الرشكات الوطنية واملسـتثمرين الجدد( 

حـول أولويات العمـل الالئق؛

املشاركة يف عملية تقييم الحاجات املشرتكة عقب أزمة )راجع 	 

الدليـل 3، »تقييـم آثـار األزمـة عـى التوظيـف، سـبل العيش 

والحامية االجتامعية«(؛

يف نهر البارد، قادت منظمة العمل الدولية مع وكالة األمم املتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن فريق العمل 
الخاص بسبل العيش الذي يضم وكاالت األمم املتحدة ومنظامت غري 
حكومية لتوفري املساعدة لتحسني سبل عيش سكان املنطقة. راجع 
آراءه إىل  التوظيف وقدم  برنامج  الذي أحرزه  التقدم  العمل  فريق 
فريق مرشوع منظمة العمل الدولية حول املساعدة الالزمة وحاجات 
التوظيف والتدريب املهني. ويف إطار هذه الجهود، خططت منظمة 
التدريب  العمل الدولية أيضاً لضم ممثيل القطاع الخاص ومزودي 

املهني املحيل كأعضاء يف الفريق العامل.

املصدر: أخبار التعاون التقني الخاصة مبنظمة العمل الدولية: مساعدة منسقة 
– تنامي اآلثار، عدد 3 ترشين األول/أكتوبر 2008.

منظمة العمل الدولية وآلية التنسيق بين 
جهات معنية بعد األزمة في لبنان

تدعم منظمة العمل الدولية يف رسيلنكا تنسيق سبل عيش أصحاب 
املانحني  التنمية،  وكاالت  إىل  الحكومية  بالوكاالت  بدءاً  املصالح 
اإلنسانية  املساعدات  تنسيق  لجنة  خالل  من  الخاص  والقطاع 
)CCHA(، اللجنة الفرعية لسبل العيش واإلنعاش املبكر. وتشارك 
منظمة العمل الدولية يف رئاسة اللجنة الفرعية إىل جانب إدارة الروة 
السمكية واملوارد املائية لتسهيل االستجابات املنسقة عىل اإلنعاش 
االقتصادي املبكر وحاجات سكان الشامل والرشق املتأثرين بالرصاع 
للعيش. فضالً عن أنه عىل املستوى الوطني، نشأت عالقة ثالثية مع 
اتحاد املؤسسات اإلنسانية )CHA(، االتحاد الوطني لغرف التجارة 
والصناعي يف رسيلنكا )FCCISL( لتنسيق مبادرات مختلفة لسبل 

العيش عىل غرار العودة إىل األعامل يف الوحدات املتنقلة. 

املصدر: تحديث عىل الوضع ونشاطات منظمة العمل الدويل يف رسيلنكا، 
ملخص رقم 14، منظمة العمل الدولية/األزمة، كانون الثاين/يناير 2008.

منظمة العمل الدولية وآلية التنسيق بين 
أصحاب المصالح بعد األزمة في سريلنكا
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لقد لحقت بإندونيسيا أرضار بالغة جراء الزلزال وأمواج التسونامي يف 
26 كانون األول/ديسمرب 2004 حيث غمرت املياه املناطق الساحلية 
الشاملية والغربية من سومطرة والجزر النائية. وناهيك عن الخسائر 
الكبرية يف األرواح، النزوح والدمار، واجهت املناطق املترضرة مشاكل 
الكثريون وظائفهم ومصدر  التوظيف. فقد خرس  كبرية عىل صعيد 
)ال سيام يف  السابقة  العمل  فرص  من  العديد  اختفت  كام  رزقهم. 

القطاع الرسمي(.

رداً عىل ذلك، شاركت منظمة العمل الدولية يف تقييامت الحاجات 
هذه  خالل  ومن  آخرين.  ورشكاء  إندونيسيا  حكومة  مع  املشرتكة 
العملية، حددت منظمة العمل الدولية ست مناطق رئيسية ميكنها 
دعمها عرب إنعاش عميل وفوري وجهود تأهيل يف آتشيه. وتعترب هذه 
املناطق املرتابطة مشاريع »متهيدية« ترتاوح مدتها بني 6 و8 أشهر، 
وتضمن االنتقال بني اإلنعاش الفوري لسبل العيش والحد من الفقر 
منظمة  وتركز  األطول.  املدى  عىل  االقتصادية-االجتامعية  والتنمية 
العمل الدولية عىل تحسني سبل عيش األرس من خالل توفري وظائف 
نقاط  خفض  وعىل  الدخل  تدر  أخرى  ونشاطات  جيد  عائد  ذات 

ضعف النساء، األطفال، الشباب وذوي اإلعاقة.

املصدر: طبعة مكتب منظمة العمل الدولية يف جاكارتا الخاصة بزلزال وأمواج 

إستراتيجية االستجابة المتكاملة لمنظمة 
العمل الدولية إزاء أمواج التسونامي

الحـرص عـىل أن تنبـع التدخـالت عـىل صعيـد االسـتجابة من 	 

الحاجـات املحـددة يف التقييـامت املشـرتكة ومـن مطالـب 

السـلطات الوطنيـة والشـعوب املحليـة. 

)UNDP( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تهـدف الرشاكـة بني منظمة العمل الدوليـة/ برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ إىل الحرص عىل أن تكون برامج اإلنعاش املتامسكة مطورة 

وإىل إعـادة بنـاء مجتمعـات مقاومـة للكوارث ومجديـة اجتامعياً 

واقتصاديـاً. واتفقت منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة 

اإلمنـايئ عـىل مهامت للتخطيـط والتقييم والدعم حـني يكون ذلك 

ممكناً.

تيمور - ليشتي )2007(. شكل النفاذ املحدود إىل الوظائف والتدريب 
والدمار  بالعنف  أيضاً  وارتبط  تيمور  سكان  لغضب  رئيسياً  مصدراً 
القلق  مصدر  ويتمثل   .2006 وأيار/مايو  نيسان/أبريل  أزمة  خالل 
األكرب بأن نقص العمل قد يحدث حلقة مفرغة من الفقر واإلقصاء 
االجتامعي قد تدفع بالشباب العاطلني عن العمل إىل االنخراط يف 

نشاطات إجرامية أو منعهم من العودة إىل وظائف رشعية.

العمل  ومنظمة  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  أطلق  ذلك،  عىل  رداً 
الدولية باالشرتاك مع وزارة العمل وإعادة الدمج يف املجتمع، مرشوع 
 2.7 بقيمة  األورويب  االتحاد  من  املمول  السالم«،  أجل  من  »العمل 
مليون دوالر. وسيوفر هذا املرشوع، الذي صمم  لخفض احتامل اندالع 
املدى  عىل  وظائف  تيمور-ليشتي،  يف  االضطرابات  ومفاقمة  رصاع 
القصري لـ 23350 شخصاً يف 13 مقاطعة يف تيمور-ليشتي، ما يعادل 
350.250 يوم عمل. ومن شأن ذلك الحد من الضغوط الدميغرافية 
عىل املناطق الحرضية وخفض العبء عىل األرس الريفية التي ال تزال 
تستضيف آالف األشخاص املرشدين داخلياُ. وقد صمم هذا املرشوع 
للرتكيز بوجه خاص عىل الشباب، رغم استفادة مجموعات ضعيفة 

أخرى كالنساء واألشخاص املرشدين داخلياً والجنود السابقني أيضاً.

املصدر: املكتب اإلقليمي آسيا ومنطقة املحيط الهادئ )النرشة اإلخبارية الخاصة 
باألعداد، آب/أغسطس 2007(

أمثلة على الشراكة بين منظمة العمل 
الدولية و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

يف  ستان  إعصار  أحدثه  الذي  الدمار  عىل  رداً   ،)2005( غواتيامال 
ترشين األول/أكتوبر 2005، عملت منظمة العمل الدولية عن كثب 
املتحدة  األمم  مرشوع  إطار  يف  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  مع 
املشرتك، ومع السلطات الوطنية واملؤسسات املحلية لتأهيل البنية 
التحتية األساسية عرب استخدام مناهج تتطلب كثافة فرص عمل. وقد 
وفر الربنامج استحداث وظائف، بناء قدرات ومهارات تخطيط عىل 
املستوى املحيل للمجتمعات املترضرة. وخالل فرتة ستة أشهر نفذت 
منظمة العمل الدولية 106 مشاريع يف إداريت سوالال وسان ماركوس، 
ما وفر 150 ألف يوم عمل مبارش ألكر من 5 آالف رب أرسة. ونتيجة 
مزيج من أعامل تصفية بسيطة وتعاون مع البلديات، تم إنفاق 80% 
حزيران/ ومنذ  ماهرين.  غري  أجور عامل  امليزانية عىل  إجاميل  من 
يونيو 2006، تم  ضم أحد خرباء منظمة العمل الدولية من برنامج 
إىل  باملنظمة  الخاص  العاملة  اليد  كثافة  عىل  القائم  االستثامرات 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لتطبيق تكنولوجيات مرتبطة بالعامل 
وتنمية الرشكات يف إطار إسرتاتيجيات توظيف وطنية مستدامة عىل 

األمد األطول.

املصدر: نقاط األزمة األساسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ترشين األول/
أكتوبر 2007.

أمثلة على الشراكة بين منظمة العمل 
الدولية و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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منظمة  لدى  العيش  سبل  مستشار يف شؤون  توصيات  إىل  استناداً 
العمل الدولية أرسل إىل ليبرييا خالل 2007، اقرتح رئيس املستشارين 
املتحدة  األمم  فريق  إطار  يف  الدولية،  العمل  منظمة  لدى  الفنيني 
لألمم  التابعة  لألعامل  الشباب  مبارشة  رزمة  ضم  تدخالً  القطري، 
املنتجة  األصول  املهارات،  »تأسيس  أجل  من   )YEP( املتحدة 
مقرتح  حظي  وقد  الزراعية«.  األسواق  إىل  والشباب  النساء  ونفاذ 
املرشوع الناتج عىل موافقة مبدئية لرصف مليون دوالر أمرييك من 
الربنامج  ويخطط  ليبرييا.  يف  السالم  لحفظ  املتحدة  األمم  صندوق 
املتحدة  األمم  ومفوضية  الدولية  العمل  منظمة  اشرتكت  الذي 
يد  القائم عىل  الطرقات  تأهيل   )1 إىل:  الالجئني يف وضعه  لشؤون 
الحياتية،  املهارات  التدريب عىل  الزراعي،  اإلنتاج  كثيفة، 2(  عاملة 
والتدريب عىل اإلدارة التعاونية، 3( التدريب عىل العمل واملهارات 
الحياتية، 4( خدمات التمويل الصغري، 5( مهارات تطوير املنتجات 
الزراعية، املعدات والنصائح. وقد جذب الربنامج الحكومة الليبريية 
التي شاركت فيه فضالً عن مختلف وكاالت األمم املتحدة، املنظامت 
الحكومية. ويف إطار  الحكومية واملنظامت املحلية غري  الدولية غري 
إسرتاتيجية األمم املتحدة لتوحيد األداء، ساعد برنامج التعاون الفني 
بني منظمة العمل الدولية-مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
إنسانية وأخرى تنموية.  تآزر برنامجي ملموس بني وكالة  يف قيادة 
وبصفتها الرئيس املشارك للفريق العامل املؤلف من 12 عضواً عىل 
صعيد األمم املتحدة الذي يطبق مذكرة السياسة لتوفري فرص العمل 
إبقاء وجهة نظر  الدولية عىل  العمل  الرصاع، حرصت منظمة  بعد 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني اإلنسانية القيّمة ذات صلة.

املصدر: برنامج التعاون الفني بني منظمة العمل الدولية ومفوضية األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني يف ليبرييا، العمل الالئق كحل دائم

شراكة منظمة العمل الدولية ومفوضية 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين في 

ليبيريا، 2007

لشـؤون  المتحـدة  األمـم  مفوضيـة 
)UNHCR ( الالجئيـن 

متـت مراجعـة مذكـرة التفاهم املوقعـة يف عـام 1983 بني منظمة 

العمـل الدوليـة ومفوضيـة األمم املتحـدة لشـؤون الالجئني حيث 

تـم توقيـع مذكـرة جديـدة يف 1 متوز/يوليـو 2016 لفتـح مرحلـة 

جديـدة وأعمـق من التنسـيق بـني الوكالتني. 

وتعزز »الرشاكة بني منظمة العمل الدولية ومفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئني إلعادة الدمج االجتامعي واالقتصادي لالجئني، 

العائدين واألشخاص املرشدين داخلياً« سبل العيش املستدامة 

لالجئني، العائدين واألشخاص املرشدين داخلياً فضالً عن إيجاد حلول 

دامئة للترشد. وتركز هذه الرشاكة عىل النرش الرسيع لخرباء يف مجال 

سبل العيش لدى منظمة العمل الدولية يف عمليات ومفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني يف كل بلد. كام تعول عىل برامج منظمة 

العمل الدولية يف كل بلد، معززة إمكاناتها قدراتها عىل العمل يف 

سياقات األزمة. كام يدعم الربنامج املشرتك إعادة دمج العائدين يف 

دول املنشأ وقدرة الالجئني عىل االعتامد عىل النفس يف حاالت اللجوء 

إىل بلد آخر، وذلك إقراراً بواقع أن نرش طاقم عمل منظمة العمل 

الدولية التقني بشكل رسيع يف املناطق املتأثرة باألزمة سيساهم 

يف التطوير الفوري أو الصقل للربامج الرامية إىل توفري فرص عمل 

للشعوب املترضرة أو فرص لتحقيق دخل.

©
 F

A
O

/P
ra

ka
sh

 S
in

gh



81

التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

تأثرت سبل العيش يف آتشيه إىل حّد كبري بأمواج التسونامي والزلزال 
الذي رضبها عام 2014، وأيضاً باستمرار الرصاعات املسلحة بني حركة 
تحرير آتشيه والقوات الحكومية. وعقب التسونامي، يوم 15 آب/
أغسطس 2015، أنهى اتفاق هلسني للسالم الرصاع الذي دام 30 
عاماً؛ وبات بإمكان االقتصاد البدء يف التعايف من التسونامي والخروج 

من ظالل الحرب.

واعتباراً من مطلع كانون األول/ديسمرب 2005، وفرت منظمة العمل 
الدولية خربتها الفنية والدولية عىل صعيد التعايف والتنمية االقتصادية 
بني  واملساواة  األعامل  إدارة  حول  العملية  أدواتها  سيام  وال  املحلية، 
الجنسني إىل برنامج كيكاماتان للتنمية. ويستند التعاون عىل صعيد هذا 
الربنامج إىل مذكرة تفاهم موقعة من منظمة العمل الدولية، برنامج 
 ،)BRR( والتعمري  اإلنعاش  وكالة  الدويل،  البنك  للتنمية،  كيكاماتان 

ودائرة تنمية املجتمع التابعة لحكومة إندونيسيا يف مقاطعة آتشيه. 

اإلنعاش  ووكالة  للتنمية  كيكاماتان  برنامج  الداخلية  وزارة  تطبق 
والتعمري من أجل آتشيه ونياس بتمويل من البنك الدويل. وتعتمد 
مقاربة التنمية التي يعتمدها البنك الدويل القامئة عىل املجتمع للحد 
الحوكمة  تحسن  إندونيسيا.  كام  الريفية يف  املناطق  الفقر يف  من 
الخاصة،  لتنميتها  التخطيط  عىل  املجتمعات  مساعدة  عرب  املحلية 
تطوير بنية تحتية أساسية للمجتمع ودعم التنمية االجتامعية وفرص 

توفري سبل العيش. 

املصدر: نرشة مكتب منظمة العمل الدولية يف جاكارتا اإلخبارية، نسخة بلغتني، 
أيار/مايو 2007، ص. 17

التعاون بين منظمة العمل الدولية 
والبنك الدولي

الصغر  البالغة  الصغري، تنمية املشاريع  التمويل  وتشمل الرشاكة 

والصغرية، التنمية االقتصادية املحلية، دعم التعاونيات، التدريب 

املهني، متكني النساء اجتامعياً واقتصادياً واالستثامرات القائم عىل 

يد عاملة كثيفة.

تقرير: الرشاكة بني منظمة العمل الدولية-مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني من خالل تعاون فني 
- بناء القدرات يف مجال املشاريع للنساء العائدات 

والالجئات يف أنغوال وموزمبيق، منظمة العمل الدولية/
مفوضية األمم املتحدة

17.3

البنك الدولي

تتعاون منظمة العمل الدولية مع البنك الدويل الستخدام مقاربات 

قامئـة عـىل الطلـب مـن أجـل دعـم سـبل العيـش بعـد رصاعـات 

مسـلحة. وتقوم الرشاكة بني منظمة العمل الدولية والبنك الدويل 

عـىل االعتقـاد بأن توفري سـبل عيش يف مناطق متأثـرة بالرصاعات 

يعـزز تقديـر الـذات واالعتـامد عـىل الذات، كـام يدعـم االقتصاد 

املحـيل. وبـدوره، يعزز هذا األمر السـالم واالسـتقرار والتنمية.

يف ترشيـن األول/أكتوبـر 2005، نـرشت منظمـة العمـل الدوليـة 

والبنك الدويل دراسـة مشرتكة تناولت سبل تطبيق مقاربات قامئة 

عـىل الطلـب يف حاالت ما بعد الحرب. وقد حددت الدراسـة عدة 

مزايـا لهذه املقاربات يف املناطق املتأثـرة بالرصاع وأوصت بثامنية 

»مبادئ تشغيلية«.

امللحق التشغييل: مذكرة الرشاكة يف حاالت ما بعد 
الحرب، مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية/البنك الدويل 

2015

18.3

دراسة: مقاربات قامئة عىل الطلب لدعم سبل العيش 
يف ياقات ما بعد الحرب - منظمة العمل الدولية-البنك 

الدويل، 2006

19.3

منشـأة البنـك الدولـي العالمـي للحـد 
)GFDRR( مـن الكـوارث واإلنعـاش

طـورت منظمـة العمـل الدوليـة رشاكة أساسـية مع منشـأة البنك 

الـدويل العاملي للحد مـن الكوارث واإلنعـاش )GFDRR(. وتعترب 

منشـأة البنـك الـدويل العاملـي للحد من الكـوارث واإلنعـاش التي 

تأسسـت عام 2006 رشاكة عاملية تسـاعد الدول النامية عىل فهم 

وخفـض نقـاط ضعفها يف مواجهة الكـوارث الطبيعية والتأقلم مع 

التغيـري املناخـي. ويف وقـت تعمـل فيـه مـع أكر مـن 400 رشيك 

محـيل، وطنـي، إقليمي ودويل، توفر منشـأة البنـك الدويل العاملي 

للحـد مـن الكـوارث واإلنعـاش متويـالً بـرشوط ميـرسة، مسـاعدة 

فنية، نشاطات التدريب ومشاركة املعلومات لدمج إدارة الكوارث 

واملخاطر املناخية يف السياسـات واإلسـرتاتيجيات. وتحظى املنشأة 

التـي يديرهـا البنك الدويل بدعم مـن 34 بلداً و9 منظامت دولية.

تعتـرب منشـأة البنـك الدويل العاملـي للحد من الكـوارث واإلنعاش 

جـزءاً مـن رشاكة أطول أمداً بـني نظام اإلسـرتاتيجية الدولية للحد 

مـن خسـائر الكـوارث من خالل دمـج خفض مخاطـر الكوارث يف 

التنميـة، ال سـيام عـرب دعم إسـرتاتيجيات الـدول وعملياتهـا، نحو 

تحقيق األهداف الرئيسية إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_115925.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_115925.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_115925.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_115925.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_115925.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_115925.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/UNDG-WB_Post_Crisis_Operational_Annex__October_2008__FINAL.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/UNDG-WB_Post_Crisis_Operational_Annex__October_2008__FINAL.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/UNDG-WB_Post_Crisis_Operational_Annex__October_2008__FINAL.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/UNDG-WB_Post_Crisis_Operational_Annex__October_2008__FINAL.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_115927.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_115927.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_115927.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_115927.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_115927.pdf
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الفصل 3 |  أطر التنسيق والرشاكات من أجل حاالت الهشاشة، والنزاعات والكوارث

الدويل  البنك  منشأة  من  خرباء  زار   -  2009 الثاين/نوفمرب  ترشين 
السلفادور  الدويل  والبنك  واإلنعاش  الكوارث  من  للحد  العاملي 
ملساعدة الحكومة عىل تقييم آثار إعصار إيدا وتطوير خطة شاملة 
املخاطر. فقد تسبب  اإلعامر وخفض  إعادة  الكوارث،  لإلنعاش من 
اإلعصار الذي رضب السلفادور بتدمري البالد بسبب األمطار الغزيرة، 
الفياضانات، االنهياالت الوحلية، ما أدى إىل غمر أحياء بكاملها. وقد 
مبا  املترضرين  أكر  من  السلفادور  يف  إدارة   14 أصل  من   8 كانت 
وكوسكاتالن.  فيسينتي  سان  وإداريت  سلفادور  سان  العاصمة  فيها 
وقد ترضر أكر من 75000 شخص )15000 عائلة(. وقد عقد اجتامع 
إطالق املرشوع بني منشأة البنك الدويل العاملي للحد من الكوارث 
واإلنعاش والبنك الدويل، واألمانة الرئاسية إىل جانب ملخص للوزارات 
التنفيذية األسبوع الفائت إلعالن انطالق مترين تقييم االحتياجات ما 
بعد الكارثة. وقد مكن هذا التمرين حكومة السلفادور من التخطيط 
املخاطر عىل  للمقاومة وخفض  قابلة  إعامر  إعادة  إلنعاش معجل، 

املدى الطويل.

دعمت الحكومة الرنوجية بسخاء مرفق متويل االنتعاش االحتياطي 
الكوارث  من  للحد  العاملي  الدويل  البنك  مبنشأة  الخاص   )SRFF(

واإلنعاش.

واصلت منشأة البنك الدولي العالمي 
للحد من الكوارث واإلنعاش دعم 

السلفادور بعد إعصار إيدا

كتّيب: مرفق متويل االنتعاش االحتياطي، اإلسرتاتيجية 
الدولية للحد من الكوارث/البنك الدويل، 2008

20.3

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
)FAO(

تهـدف الرشاكـة بني منظمة العمـل الدولية/منظمة األمم املتحدة 

لألغذيـة والزارعـة إىل مسـاعدة ضحايـا األزمـات األكر تـرضراً من 

خالل تقييامت مشـرتكة للحاجات واملشـاريع من أجل دعم سـبل 

العيـش يف املناطـق الحرضيـة والريفية. وهذا ما يعـزز الرابط بني 

النشـاطات الزراعيـة وتحقيـق الدخـل، مـع خفـض االعتـامد عىل 

املسـاعدات الغذائيـة يف أقـرب وقت ممكـن بعد أزمة.

وكـام متـت اإلشـارة إليه سـابقاً يف هذا املسـتند، تـّم تعيني منظمة 

األمـم املتحـدة لألغذيـة والزارعـة و منظمة العمـل الدولية كقائد 

رشكاء يف مجـاالت أساسـية لسـبل العيـش، التوظيـف والزراعـة يف 

إطـار مجموعة اإلنعـاش املبكر.

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
)UNOPS(

تسـتند الرشاكـة مـع مكتب األمـم املتحدة لخدمات املشـاريع إىل 

مذكـرة تفاهم وقعت يف ترشين الثاين/نوفمرب 2015. فعىل سـبيل 

املثـال عنـد التطبيق الطـارئ للعاملـة )راجع 5.4(، قـد يكون من 

األسـهل العمل من خالل مكتب األمم املتحدة لخدمات املشـاريع 

ألن إجـراءات منظمـة العمـل الدولية املالية واإلداريـة أقل مرونة 

ليصـار إىل تطبيقهـا يف أطـر هشـة ومرتبطـة باألزمـة. ومـن خالل 

الرشاكـة  ميكـن ملكتـب األمـم املتحـدة لخدمـات املشـاريع إدارة 

الجانبـني اللوجسـتي واإلداري للربنامـج وميكـن ملنظمـة العمـل 

الدوليـة الرتكيز عىل توفري مدخالت تقنية لضامن تصميم وتطبيق 

ومراقبـة املـرشوع بنوعية جيـدة. ويتضمن االتفـاق إدارة وتوريد 

تعهـدات األعـامل، عـىل سـبيل املثـال، خـالل بنـاء وتأهيـل البنية 

رضب  الذي  سدر  إعصار  عىل  شهر  مرور  بعد   .)2007( بنغالدش 
املم  منظمة  أطلقت   ،2007 الثاين/نوفمرب  ترشين   17 يف  بنغالدش 
الزراعي،  القطاع  عىل  آثاره  تقييم  مهمة  والزراعة  لألغذية  املتحدة 
يف  الزراعية  غري  النشاطات  الدولية  العمل  منظمة  قيمت  حني  يف 
مقاطعات برغونا، بغرهات، باتواكايل وبروجبور. وقد هدف التقييم 

إىل تحديد حاجات اإلنعاش املبكرة لسبل العيش.

العمل  وزارة  و  الدولية  العمل  منظمة  أجرت  الزيارة،  هذه  خالل 
وطبقت  العيش.  سبل  عىل  الكارثة  آلثار  رسيعاً  تقييامً  والتوظيف 
العيش«،  لسبل  الرسيع  التقييم  »أداة  منهجية  توجيهات  املهمة 
التي طورتها منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية 

والزارعة بالتعاون.

جزيرة نياس - إندونيسيا )2006(. بدأت منظمة األمم املتحدة لألغذية 
والزارعة  ومنظمة العمل الدولية نشاطات مشرتكة يف كانون الثاين/
يناير 2006 يف جزيرة نياس اإلندونيسية، التي دمرها التسونامي الذي 
من 90%  أكر  ترضر  2004، حيث  األول/ديسمرب  كانون  يف  رضبها 
من سكانها البالغ عددهم 750000 شخص، ودمرت %80 من مباين 
العاصمة. وقد ركزت منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة 
املستدامة  العيش  سبل  تحسني  عىل  جهودهام  والزارعة  لألغذية 
وخفض نقاط الضعف االجتامعية-االقتصادية يف قطاع صيد األسامك 
املبادرة  هذه  وقد حددت  ترضراً.  األكر  العيش  سبل  كانت  حيث 
فرص العمل يف القطاع، وسائل توفري معدات صيد األسامك، التدريب 
املهني يف مناطق منتجة واملنهجيات، وبناء القدرات عىل صعيد إدارة 
األعامل من خالل أدوات منظمة العمل الدولية لبدء تشغيل وتحسني 

األعامل التجارية الخاصة بك.

أمثلة على الشراكات بين منظمة العمل 
الدولية/منظمة األمم المتحدة لألغذية 

والزارعة ميدانيًا

http://www.recoveryplatform.org/assets/tools_guidelines/SRFF_Handbook.pdf
http://www.recoveryplatform.org/assets/tools_guidelines/SRFF_Handbook.pdf
http://www.recoveryplatform.org/assets/tools_guidelines/SRFF_Handbook.pdf
http://www.recoveryplatform.org/assets/tools_guidelines/SRFF_Handbook.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

يف عام 2005، انتهت حرب ليبرييا التي دامت 14 عاماً، لترتك االقتصاد 
مدمراً. ويف ظل تقدير بلوغ نسبة البطالة نحو %85، احتل استحداث 
وظائف من خالل مقاربات تتطلب يداً عاملة كثيفة يشارك فيها عدد 
كبري من الشباب غري املاهرين سلم أولويات حكومة ليبرييا. ومنذ أن 
أعادت منظمة العمل الدولية إطالق نشاطات الدعم الفني يف ليبرييا 
خالل 2006، طورت نشاطات رشاكة مع وكاالت األمم املتحدة مبا يف 
ذلك: )1( دراسات مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزارعة، برنامج 
األمم املتحدة اإلمنايئ، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني حول 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  مشاريع   )2( الشباب؛  وتوظيف  الزراعة 
اإلمنايئ إلعادة إدماج املقاتلني السابقني ومتكني فريق دعم املقاطعات 
لتعزيز عملية الالمركزية يف ليبرييا؛ )3( توفري خدمات تطوعية مع 
االقتصادية  التنمية  دعم  أجل  من  املتحدة  األمم  متطوعي  برنامج 
األمم  مع   صندوق  مشرتك  برنامج  تطوير   )4( ليبرييا؛  يف  املحلية 
املتحدة اإلمنايئ للمرأة    لنوع الجنس وتوليد العاملة، يف ما يساهم 
حول  املتحدة  األمم  مع  مشرتك  برنامج  تطوير   )5( دائم«،  بسالم 
توظيف الشباب ومتكينهم يشمل صندوق األمم املتحدة للطفولة، 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 

والثقافة، صندوق األمم املتحدة للسكان والبنك الدويل.

برنامج  و  الدولية  العمل  منظمة  ساعدت   ،2007 آب/أغسطس  يف 
األمم املتحدة اإلمنايئ اللجنة الوطنية لنزع السالح والترسيح وإعادة 
بربامج  املرتبط  برنامجها  من  األخرية  املرحلة  تصميم  يف  اإلدماج 

استحداث وظائف.

مشاريع شراكة منظمة العمل الدولية 
في ليبيريا

التحتيـة واملرافق املسـتدامة عىل غرار املبـاين الحكومية، الطرقات 

وإمـدادات املياه واألدوات الصحية. 

وتتضمـن مجـاالت أخرى للتعـاون إصـدار وإدارة عقود شـخصية 

لطاقـم عمـل املرشوع مبن فيهم املستشـارين والخرباء أو خدمات 

التوظيـف ذات الصلـة. كـام وافقـت منظمتـا األمـم املتحدة عىل 

التعـاون حـول توريـد مسـتدام للخدمـات أو السـلع أو املعـدات 

فضـالً عـن إدارة األمـوال، توفري الخدمـات االستشـارية، وخدمات 

التدريـب، بنـاء القـدرات، اإلدارة، املراقبـة والتقييم. 

تخضـع مذكـرة التفاهـم ملعايـري العمـل الدولية الخاصـة مبنظمة 

العمـل الدوليـة يف ما يخص حرية تكوين الجمعيات، حظر العمل 

القرسي وعاملة األطفال،  مسـاواة العامل والعامالت يف األجر عن 

عمل ذي قيمة متسـاوية، املساواة يف الفرص واملساواة يف املعاملة 

يف ما يخص االسـتخدام واملهنـة من دون متييز.

اتفاق بني الوكاالت: مذكرة تفاهم بني منظمة العمل 
الدولية و مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع، 

2005

21.3

اإلصالحات اإلنسانية الجارية: التعاون لنتائج جماعية  3.4

لطاملــا مارســت األمــم املتحــدة ضغوطــاً مــن أجــل إصــالح نظــام 

االســتجابة اإلنســانية، وقــد توجــت ذلــك يف خطــة العمــل مــن 

اجــل اإلنســانية الخاصــة باألمــني العــام لألمــم املتحــدة، وهــي 

تقرير لقمة العمل اإلنســاين األوىل يف 2016 يف إســطنبول. ويدعو 

التقريــر إىل إعــادة التفكــري يف فجــوة التنميــة اإلنســانية، مشــرياً 

غــىل انــه مــن دون تحســني الحلــول الراميــة إىل تقليــص معانــاة 

البــرش الناتجــة عــن الرصاعات، ال ميكــن تحقيق »أهــداف التنمية 

املســتدامة«. ومــن هــذا املنطلــق، تتمحــور املســؤولية الجوهرية 

الرابعــة حــول تحقيــق نقلــة نوعيــة مــن »توصيل املســاعدات إىل 

إنهــاء االحتياجــات«، التــي تتطلب تطبيــق أنظمة محلية اســتباقاً 

ــة  ــة اإلنســانية. وتشــمل معامل ــاوز فجــوة التنمي ــات وتج لألزم

ــرد  ــا تحــٍد عاملــي منف ــة عــىل أنه األهــداف اإلنســانية والتنموي

ــنوات،  ــدة س ــاس ع ــىل أس ــة ع ــج الجامعي ــح النتائ ــاً لصال رصاع

بدعــم مــن منصــة متويــل دوليــة جديــدة لألزمــات املطولــة كــام 

اقــرتح األمــني العــام . ويتعــني عــىل الجهــات املانحــة، املواءمة بني 

متطلبات اإلبالغ ويف الوقت نفســه تيســري قواعد التقييم للوكاالت 

املحليــة. وقــد دعــا األمــني العــام إىل متريــر %15مــن التمويــل يف 

حــاالت النــداءات اإلنســانية التــي تقودهــا األمــم املتحــدة عــرب 

صناديــق متويــل جامعي عــىل مســتوى البلد مع تركيــز مواضيعي 

عــىل فكــرة التأهــب. كــام يطــال جانــب تعزيــز التوطــني نظــام 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_458165.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_458165.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_458165.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_458165.pdf
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الفصل 3 |  أطر التنسيق والرشاكات من أجل حاالت الهشاشة، والنزاعات والكوارث

املنســق اإلنســاين. وال بــد لتحســني التوظيــف والتدريــب والدعــم 

مــن تزويــد منســق الشــؤون اإلنســانية/ املنســق املقيــم باملــوارد 

الرضوريــة لتأديــة دوره.

تقرير األمني العام لقمة العمل اإلنساين: إنسانية 
واحدة: مسؤولية مشرتكة، 2016

22.3

http://blog.worldhumanitariansummit.org/entries/sg-report-for-whs/
http://blog.worldhumanitariansummit.org/entries/sg-report-for-whs/
http://blog.worldhumanitariansummit.org/entries/sg-report-for-whs/
http://blog.worldhumanitariansummit.org/entries/sg-report-for-whs/
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صـــــــــل
الف
تقييم أثر النزاعات والكوارث 
عىل التوظيف وسبل العيش 

والحامية اإلجتامعية

يعـرض الفصـل 4 دور منظمـة العمـل الدولية وقيمتهـا املضافة يف إجراء تقييامت ألثـر النزاعات والكوارث عىل التوظيف وسـبل العيش 

والحاميـة االجتامعيـة. وهـو يقـدم أطـر التقييـم املشـرتكة بـني الـوكاالت )PCNA وPDNA( والـرشاكات التي تسـتطيع منظمة العمل 

الدوليـة االسـتفادة منهـا مـن أجـل مشـاركة املنظمـة يف تقييـامت ما بعـد األزمـة. باإلضافة إىل ذلـك، توضح هـذه املقالـة األدوات التي 

تسـتخدمها منظمـة العمـل الدوليـة لتقييـامت سـبل العيـش والتوظيف والحاميـة االجتامعيـة. وأخرياً، يـرشح الفصل مـاذا يعني توليد 

التقييـم ويقـدم نصائح حـول كيفية القيـام بذلك.

املحتوى
86 دور منظمة العمل الدولية يف تقييامت ما بعد األزمة   1.4

86 حصة منظمة العمل الدولية يف تقييامت ما بعد األزمة 
87 مشاركة منظمة العمل الدولية يف تقييامت األزمة 

88 أطر التقييم املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة   2.4

88 ملاذا هناك حاجة إلجراء تقييامت مشرتكة بني الوكاالت 
88  )PCNA( تقييم اإلحتياجات بعد النزاع
89 إصالح تقييم اإلحتياجات بعد النزاع 
89  )PDNA( تقييم اإلحتياجات ما بعد الكارثة

 الخربات املكتسبة من مشاركة منظمة العمل الدولية يف تقييم 
90 اإلحتياجات ما بعد الكارثة 

92 الرشكاء الحاليني لتقييامت التوظيف والعمل الالئق   3.4

93 منظمة العمل الدولية/منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

93 منظمة العمل الدولية/برنامج األغذية العاملي 
93 منظمة العمل الدولية/مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
93 منظمة العمل الدولية/برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
95 الرشاكة بني منظمة العمل الدولية/البنك الدويل 

95 أدوات أخرى لتقييم التوظيف والعمل الالئق   4.4

 دليل تقييم إحتياجات اإلستجابة لألزمات التابع ملنظمة 
95 العمل الدولية 

 مجموعة أدوات تقييم سبل العيش التابعة ملنظمة العمل
96 الدولية/منظمة اإلغذية والزراعة 

 خرائط وصور األقامر الصناعية الخاصة بالربنامج التشغييل 
98 للتطبيقات الساتلية 

99 الجندر يف تقييامت األزمة   5.4
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الفصل 4 |  تقييم أثر النزاعات والكوارث عىل التوظيف وسبل العيش والحامية اإلجتامعية

ترشد أكر من مليون أوكراين خالل الرصاع يف منطقة دونباس. وأدت تدفقات األشخاص يف سن العمل واملرشدين داخلياً إىل مناطق معينة إىل تفاقم الوضع 
املتدهور أساساً يف سوق العمل األوكرانية من خالل زيادة التنافس عىل فرص العمل املتاحة وانخفاض األجور. ويف ظل استمرار النزاع لفرتة مطولة والدمار 

الذي يخلفه وتزايد عدد األشخاص املرشدين داخلياً الذين ينوون اإلستقرار يف املناطق املضيفة، يتوجه تركيز حكومة أوكرانيا واملنظامت الدولية من املساعدة 
اإلنسانية عىل املدى القصري إىل املساعدة اإلمنائية املستدامة عىل املدى األطول التي تهدف إىل االندماج الناجح لألشخاص املرشدين يف املجتمع املضيف. 
وتتمثل إحدى األولويات الرئيسية يف هذا الصدد يف مساعدة األشخاص املرشدين داخلياً عىل إعالة أنفسهم من خالل العمل املناسب والنشاط اإلنتاجي. 

عىل ضوء هذه الخلفية، استعانت الحكومة والرشكاء اإلجتامعيني يف أوكرانيا مبنظمة العمل الدولية بهدف تطوير إستجابات قصرية األجل لتلبية اإلحتياجات 
عىل صعيد انتعاش الوظائف مع الرتكيز عىل األشخاص املرشدين داخليا واملساعدة عىل املدى األطول للمساعدة يف وضع وتنفيذ تدابري السياسة العامة التي 

من شأنها أن تساهم يف الحد من تأثري ضبط أوضاع املالية العامة عىل التوظيف.

لدعم صنع السياسات القامئة عىل البيانات واألدلة، أصدرت منظمة العمل الدولية دراسة عن »احتياجات التوظيف وتقييم فرص العمل لألشخاص املرشدين 
داخلياً« التي توفر معلومات أساسية عن احتياجات التوظيف لألشخاص املرشدين داخلياً غري املسجلني لدى دائرة التوظيف الحكومية، وعن نواياهم يف 

الهجرة واسرتاتيجيات البقاء، استناداً إىل بيانات عىل املستوى الفردي صادرة عن دراسة استقصائية أجريت يف حزيران 2015 وشملت 2000 شخص مرشد 
داخلياً ترتاوح أعامرهم بني 18 و70 عاماً. كام أن الدراسة تقيم فرص العمل لألشخاص املرشدين داخلياً يف البيئة االقتصادية الحالية استناداً إىل مقابالت 
متعمقة أجريت مع 55 رشكة أوكرانية يتفاوت نشاطها اإلقتصادي وحجمها ونوع ملكيتها واملنطقة التي تقع فيها. واستناداً إىل النتائج، وضعت الدراسة 

توصيات السياسة العامة حول كيفية التغلب عىل املشاكل املتعلقة بتوظيف األشخاص املرشدين داخلياً وتعزيز اندماجهم يف سوق العمل.

املصدر: تقييم احتياجات التوظيف وفرص العمل لألشخاص املرشدين داخلياً يف أوكرانيا، 2016.

أوكرانيا: تقييم احتياجات التوظيف لألشخاص المشردين داخليًا

دور منظمة العمل الدولية في تقييمات ما بعد   1.4
األزمة

حصة منظمة العمل الدولية في 
تقييمات ما بعد األزمة

توفر تقييامت ما بعد األزمة معلومات عن أثر األزمة عىل سبل العيش 

والتوظيف والحامية االجتامعية. لذلك، إن مشاركة منظمة العمل 

الدولية يف تقييامت ما بعد األزمة مهمة للتغلب عىل أوجه القصور 

هذه وضامن معالجة قضايا التوظيف وسبل العيش يف االستجابة.

تساعد معلومات التقييم وتحليله منظمة العمل الدولية عىل:

تقديم للحكومة والجمهور من بيانات موثوق بها عن خسائر 	 

الوظائف وسبل العيش وثغرات الحامية االجتامعية )من حيث 

األرقـام املشـمولة والفئـات املؤمن عليها، ومسـتويات الفائدة 

والكفايـة، والتكاليف، واآلثار وغريها( الناتجة عن األزمة.

تصميم برامج مناسبة ملا بعد األزمة )مراجعة الفصل 5(	 

تعديل التخطيط واألهداف عىل األمدين املتوسط والطويل	 

تعبئة املوارد	 

دعـم التدخـالت ملسـاعدة األفـراد واملجتمعات املتـرضرة من 	 

األزمـة عـىل توليـد الدخـل وإعادة بناء سـبل عيشـه.

دعـم زيادة املرونة ومنهج إعادة البناء بطريقة أفضل وعملية 	 

الحد من مخاطر الكوارث منذ اليوم األول.

تقرير: دراسة استقصائية عن تقييم اإلحتياجات 
إلنتعاش الدخل يف املناطق املترضرة من كارثة 

التسونامي يف رسيالنكا، منظمة العمل الدولية، 2006

1.4

استبيانات: دراسة استقصائية عن تقييم اإلحتياجات 
الستعادة سبل كسب العيش، منظمة العمل الدولية، 

2006

2.4

موجز عن اتجاهات التوظيف العاملي: أثر زلزال 
جنوب آسيا عىل التوظيف يف باكستان، منظمة العمل 

الدولية، 2005

4.4

http://www.ilo.org/public//english/region/asro/colombo/downloads/publications/nasirsummary.pdf
http://www.ilo.org/public//english/region/asro/colombo/downloads/publications/nasirsummary.pdf
http://www.ilo.org/public//english/region/asro/colombo/downloads/publications/nasirsummary.pdf
http://www.ilo.org/public//english/region/asro/colombo/downloads/publications/nasirsummary.pdf
http://www.ilo.org/public//english/region/asro/colombo/downloads/publications/nasirsummary.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/questionnaire/wcms_504175.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/questionnaire/wcms_504175.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/questionnaire/wcms_504175.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/questionnaire/wcms_504175.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_114284.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_114284.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_114284.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_114284.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_114284.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

من أجل تقييم األثر وتحديد تداعيات تزايد عدد الالجئني السوريني 
)علامً بأن العديد منهم سيبحث عن فرص عمل( أجرت منظمة 

العمل الدولية تقييامً ألثرهم ودراسة استقصائية حول حالة عملهم 
يف أربع مناطق )عكار وطرابلس والبقاع والجنوب(. وتهدف 

الدراسة إىل فهم بشكل أفضل تطور حالة عدد الالجئني السوريني 
املتزايد. وركزت الدراسة عىل ظروف عمل الالجئني والتأثري املحتمل 

ملشاركتهم االقتصادية عىل سبل عيش املجتمعات املضيفة لهم.

وللتقييم الحايل تم جمع البيانات من 400 أرسة شملت ما مجموعه 
2٫004 شخص. كام أنه تم إنجاز استبيانات شبه منظمة من خالل 

مقابالت شخصية شملت جميع أفراد األرسة.

وأظهر التقييم عدد من النتائج البارزة وأكد، إىل حد كبري، صحة 
االدلة القولية حول الظروف املعيشية لالجئني السوريني وتأثريهم 

عىل املجتمعات املضيفة. يشار إىل أن معظم الالجئني السوريني 
يعيشون يف ظروف اجتامعية واقتصادية صعبة وسط توفر موارد 
محدودة لسبل العيش. ويف البداية، عاش الكثري من الالجئني عند 

عائالتهم أو أصدقائهم، ولكن مع استمرار األزمة لفرتة مطولة، لجأوا 
إىل مساكن مستأجرة التي يتوجب عليهم أن يدفعوا أسعار عالية 
مقابل العيش يف مالجىء صغرية أو شقق مشرتكة مع أرس أخرى.

املصدر: املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع ملنظمة العمل 
الدولية: تقييم أثر الالجئني السوريني يف لبنان وظروف عملهم، 

.2014

تقييم أثر الالجئين السوريين في لبنان 
على سوق العمل

مشاركة منظمة العمل الدولية في 
تقييمات األزمة

ميكن أن يتخذ املكتب القطري ملنظمة العمل الدولية أو مكوناته 

أو اإلدارة العليـا ملقر منظمة العمل الدولية مبادرة إجراء التقييم. 

وميكـن أيضاً أن تأيت املبـادرة من رشكاء منظمة العمل الدولية من 

األمـم املتحـدة وخارج األمـم املتحدة مثـل برنامج األمـم املتحدة 

اإلمنايئ والبنك الدويل )مراجعة القسـم 3 أدناه(.

يجـب عـىل منظمـة العمـل الدولية أن تنسـق تقييامتهـا مع تلك 

التـي تجريهـا مجموعـة اإلنتعـاش املبكـر العاملـي، ووكاالت األمم 

املتحدة األخرى، والبنك الدويل واملنظامت غري الحكومية الرئيسية 

والجهـات الحكومية واملحلية.

ومن املهم بشـكل خاص أن تتصل منظمة العمل الدولية باملنسق 

املقيم لألمم املتحدة واملدير القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

وأن تكـون جاهـزة للمشـاركة يف اجتامعـات مجموعـة اإلنتعـاش 

املبكر مـا إن تبدأ.

تقرير: تقييم احتياجات التوظيف وفرص عمل 
األشخاص املرشدين داخلياً يف أوكرانيا، فريق العمل 

الالئق التابع ملنظمة العمل الدولية، بودابست، 2016

5.4

تقرير: تقييم أثر الالجئني السوريني يف لبنان وظروف 
عملهم، املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع ملنظمة 

العمل الدولية، 2014

6.4

تسببت الفيضانات الشديدة لعدة أنهار واإلنهيارات األرضية 
والتحركات الجامعية بأكرب كارثة طبيعية شهدتها البوسنة والهرسك 

يف السنوات ال 120 املاضية، فتأثر حواىل ثلث البالد وترضر أكر من 
مليون شخص، أي ربع السكان عىل األقل البالغ عددهم 3٫8 مليون 

نسمة. وتكبدت بعض الرشكات خسائر كبرية مثل مصنع األثاث  
»FEN-BH« الذي غمرته املياه. كام أن كل املواد الخام واملنتجات 
الجاهزة للتصدير واآلالت فُقدت. وقُّدرت األرضار بقيمة 11 مليون 
يورو. وتم ترسيح حواىل 130 موظفاً. وكان من املحتمل أن يترضر 
إىل حد كبري حواىل 800 مورد إضايف مرتبط برشكة »FEN-BH« يف 

سلسلة التوريد الواسعة.

وأجرت منظمة العمل الدولية تقييامً منسقاً الحتياجات اإلنتعاش 
يف قطاع التوظيف وسبل العيش، ووسعت نطاقه ليشمل أيضاً 

املؤسسات. ودعت منظمة العمل الدولية بشدة إىل مشاركة النقابات 
العاملية ومنظامت أصحاب العمل يف جمع البيانات وتحليلها. وعالوة 
عىل ذلك، وضعت منظمة العمل الدولية دراسة استقصائية للرشكات 

مع أدوات التحليل الداعمة )مراجعة األداة 4٫7(. 

ويشري تحليل البيانات األولية إىل أن الكارثة مل تؤدي إىل خسائر 
كبرية يف الوظائف. ومع ذلك من الصعب توقع تأثري هذه الكارثة 

عىل فرص العمل عىل املدى املتوسط )6-12 شهراً(. وقد تفقد 
الرشكات املوجهة نحو التصدير أسواقها إذا مل تنتعش برسعة يف حني 
أن الرشكات العاملة يف السوق املحيل قد تواجه أيضاً صعوبات بعد 

انخفاض االستهالك املحيل.

املصدر: بيان صحفي ملنظمة العمل الدولية: تأثري الفيضانات 
http://www. عىل الوظائف واملؤسسات يف البوسنة والهرسك

ilo.org/budapest/informationresources/press-releases/
WCMS_247696/lang--en/index.htm

مشاركة منظمة العمل الدولية في 
تقييم منسق الحتياجات اإلنتعاش في 

البوسنة والهرسك 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_457535.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_457535.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_457535.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_457535.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_457535.pdf
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8920
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8920
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8920
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8920
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8920
http://www.ilo.org/budapest/informationresources/press-releases/WCMS_247696/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/budapest/informationresources/press-releases/WCMS_247696/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/budapest/informationresources/press-releases/WCMS_247696/lang--en/index.htm
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استبيان: تقدير األرضار والخسائر التي تكبدتها 
الرشكات يف البوسنة والهرسك، منظمة العمل الدولية، 

2014

7.4
تقرير: تأثري أمواج تسونامي والزلزال يف 26 كانون 
األول/ديسمرب 2004 عىل رشكات APINDO  يف 
إقليم آتشيه يف إندونيسيا، منظمة العمل الدولية/

APINDO، 2005

8.4

أطر التقييم المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة  2.4

لماذا هناك حاجة إلجراء تقييمات 
مشتركة بين الوكاالت

بعـد الدروس املسـتقاة من عدد من التجـارب املاضية عىل صعيد 

اإلسـتجابة الدوليـة مـا بعـد األزمـة، مبـا يف ذلـك كارثـة تسـونامي 

يف جنـوب آسـيا يف العـام 2004، بذلـت األمـم املتحـدة جهـوداً 

كبـرية لتنسـيق الخطـوات املختلفة للتدخالت الدوليـة، مبا يف ذلك 

التقييـامت التـي أجرتهـا بعـض الـوكاالت. وتقـوم وكاالت األمـم 

املتحدة بتنسـيق تقييامتهـا لتحقيق التوافق وتجنـب االزدواجية. 

ولتسـهيل تلـك املهمة، وضعـت األمم املتحدة تقييـم اإلحتياجات 

بعـد النـزاع وتقييـم االحتياجـات ما بعـد الكارثة. 

وقبـل تقييـم االحتياجات املسـتندة إىل مجموعـة أو قطاع محدد 

مثـل تقييـم االحتياجات ما بعـد الكارثة وتقييـم اإلحتياجات بعد 

النـزاع، كانـت تنطبـق التقييـامت الرسيعـة األوليـة يف قطاعـات/

مجموعات متعددة لكل من حاالت الطوارئ املفاجئة ونظرة عامة 

عـىل االحتياجـات اإلنسـانية لألزمـات التـي طال أمدهـا )مراجعة 

الجـزء 3٫1 يف الفصـل 3(. مبـا أن منظمـة العمـل الدوليـة لديهـا 

مصلحـة كبـرية يف إجـراء التدريـب وتنفيـذ تقييـم االحتياجات ما 

بعـد الكارثـة وتقييـم اإلحتياجـات بعـد النـزاع، سـيتم اآلن عرض 

العمليـات باملزيد مـن التفصيل.

)PCNA( تقييم اإلحتياجات بعد النزاع

تقييم اإلحتياجات بعد النزاع هو مامرسـة متعددة األطراف تقوم 

بهـا مجموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائية والبنـك الـدويل واملفوضية 

األوروبية ومصارف التنمية اإلقليمية من خالل اسـتخدام املنهجية 

الـواردة يف دليـل تقييـم اإلحتياجـات بعـد النـزاع بالتعـاون مـع 

الحكومة الوطنية والدول املانحة.  يشار إىل أن تقييم اإلحتياجات 

بعـد النزاع يرس أسـس اسـرتاتيجية مشـرتكة لألمـم املتحدة تدعم 

بناء السـالم بنـاء عىل األولويـات الوطنية.

ــم  ــون تقيي ــية، يك ــات األساس ــتقصاء اإلحتياج ــق اس ــن طري وع

اإلحتياجــات بعــد النــزاع مبثابة مدخــالً من أجل تصــور والتفاوض 

ــة يف  ــاش والتنمي ــق االنتع ــرتكة لتحقي ــرتاتيجية مش ــل اس ومتوي

بيئــات هشــة بعــد النــزاع. وقــد أجريــت تقييــامت اإلحتياجــات 

تقدر منظمة العمل الدولية أنه تم خسارة 600 ألف وظيفة يف آتشيه بسبب الكارثة الطبيعية يف العام 2004، علامً بأن الرشكات الصغرية أمنت 
العديد من تلك الوظائف. يشار إىل أن منظمة العمل الدولية دعمت مرونة مكوناتها وعملت مبارشة مع رابطة أصحاب العمل اإلندونيسية 

)APINDO(. وكان يُعترب وصولهم إىل رواد األعامل يف املنطقة مهامً لتوفري الرشكاء املحليني والدوليني وسط إجراء التقييم األول حول مؤسسات 
القطاع الخاص يف آتشيه.

تألفت عينة التقييم من 316 رشكة مسجلة يف APINDO. وقد تم إعداد استبيان لتقييم الرشكات عىل أساس فردي )مراجعة أداة 4٫8(. ونظرا إىل 
الحاجة امللحة لجمع البيانات األولية، متت صياغة االستبيان بكل بساطة ممكنة، وذلك باستخدام كنقطة انطالق كل من »دليل التقييم الرسيع 

إلجتياجات اإلستجابة لألزمة« والدليل التشغييل حول »التنمية االقتصادية املحلية يف اإلستجابة لألزمات«.

ااملصدر: منظمة العمل الدولية: تأثري أمواج تسونامي والزلزال يف 26 كانون األول/ديسمرب 2004 عىل رشكات APINDO  يف إقليم آتشيه يف إندونيسيا، التقييم الرسيع ملنظمة 
APINDO، 2005/العمل الدولية

تأثير أمواج تسونامي والزلزال عام 2004 على شركات APINDO في إقليم آتشيه في إندونيسيا

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/questionnaire/wcms_504174.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/questionnaire/wcms_504174.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/questionnaire/wcms_504174.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/questionnaire/wcms_504174.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123633.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123633.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123633.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123633.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123633.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123633.pdf


89

التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

بعــد النــزاع يف العــراق، وليبرييــا، وهايتــي، والســودان، والصومــال 

وغريهــا مــن البلــدان.

وعادة ما يتم تنسيق تقييم اإلحتياجات بعد النزاع بشكل مشرتك 

بني الجهات املعنية الوطنية والوكاالت املتعددة األطراف. يشار إىل 

أن مجموعـة الفـرق التي تتألف من خـرباء فنيني وطنيني ودوليني، 

تجـري تقييـامت ميدانيـة ومكتبيـة. ويف حـني تهدف هـذه الفرق 

أن تكـون شـاملة، غالبـاً ما تكون البيانـات ضعيفة أو غري كاملة يف 

أوضـاع مـا بعـد انتهاء النـزاع وقد يكـون الوصـول إىل املجتمعات 

محدوداً بسـبب القيود اللوجستية واألمنية.

إصالح تقييم اإلحتياجات بعد النزاع

منظمة العمل الدولية هي جزء من الفريق العامل التابع لألمم 

املتحدة املعني باملراحل اإلنتقالية الذي تناقش إدخال تحسينات 

عىل مامرسة التدخل الحالية. وسيتم تنقيح إىل حد كبري عملية تقييم 

اإلحتياجات بعد النزاع يف العام 2016. وتشمل توصيات الفريق 

العامل التابع لألمم املتحدة املعني باملراحل اإلنتقالية ما ييل:

تأليف فريق استشاري رفيع املستوى ميكنه مناقشة وعند االقتضاء   .1

املوافقة عىل السياسات والتوجيهات، ومراقبة استخدام اإلعالن 

املشرتك، واملساعدة يف مواجهة تحديات محددة عند الحاجة. 

وسيحظى هذا الفريق بدعم من أمانة إلكرتونية مشرتكة بني 

األمم املتحدة والبنك الدويل واإلتحاد األورويب. بناء عىل مشاورات 

داخلية يف األمم املتحدة، يقرتح تعيني الرئيسني املشاركني الحاليني 

للفريق العامل التابع لألمم املتحدة لتمثيل األمم املتحدة يف 

الفريق اإلستشاري الرفيع املستوى عىل أن ترسل أسامءهام إىل 

البنك الدويل واالتحاد األورويب.

تغيـري اسـم العمليـة مـن تقييـم اإلحتياجـات بعـد النـزاع إىل   .2

تقييـم بناء السـالم واإلنتعاش لتعكس الحقائـق الجديدة عىل 

أرض الواقع، فضالً عن تطوير مواد االتصال ونرش املسؤوليات 

املذكـورة أعـاله لتوليد الوضـوح يف كل منظمة.

تعزيز التعاون والتنسيق مع عمليات تقييم االحتياجات ما بعد   .3

الكارثة: إصدار املزيد من التوجيهات - مبا يف ذلك رمبا عىل شكل 

مبادئ التشغيل القياسية لتوضيح املعايري واملحفزات واملبادئ 

الستخدام اإلعالن املشرتك وتوحيد املامرسات لتقييم مشرتك مسبق 

أو بعثة إستطالعية رداً عىل أي طلبات لتقييم اإلحتياجات بعد 

النزاع قبل مامرسة كاملة.

تقييم اإلحتياجات ما بعد الكارثة 
)PDNA(

يف أعقـاب كارثـة تقـدم منظمـة العمـل الدوليـة الدعـم املبـارش 

للحكومـات والـرشكاء االجتامعيـني لتقييـم اإلحتياجـات مـا بعـد 

الكارثـة يف قطاع »التوظيف وسـبل العيش والحامية االجتامعية«. 

إن تقييم قطاع التوظيف وسبل العيش والحامية اإلجتامعية يكمل 

التقييـامت السـابقة حـول سـبل العيـش اإلنسـانية لربـط التعايف 

مـن الكـوارث مـع أهـداف التنميـة الوطنيـة. ويتـم إجـراء تقييم 

اإلحتياجـات مـا بعد الكارثة بناء عىل طلب مـن الحكومة ويُصدر 

تقديرات، بدعم من مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية والبنك الدويل 

واالتحـاد األورويب، بشـأن األرضار والخسـائر بعد وقـوع الكارثة يف 

جميـع قطاعات اإلقتصـاد فضالً عن إحتياجـات االنتعاش واإلغاثة 

وإعـادة اإلعـامر وإدارة املخاطر. كام أن تقييم اإلحتياجات ما بعد 

الكارثـة يقـدم توجيهـات للحكومـات والجهـات املانحـة الدوليـة 

حـول أولويـات اإلنتعـاش عىل األمـد القصري واملتوسـط والطويل.

يشـار إىل أنـه منـذ العـام 2005 تـم إجـراء أكـر مـن 48 تقييـم 

اإلحتياجـات مـا بعد الكارثة يف أكـر من 40 بلداً. ودعمت منظمة 

العمـل الدوليـة 27 تقييـامً علـامً بأنـه تـم إجـراء سـتة منهـا بـني 

العامـني 2014 و2015 عـىل األخـص يف البوسـنة والهرسـك وغـزة 

ورصبيـا ومـاالوي وفانواتـو ونيبـال وميامنـار واليمن.

إن جزء تقييم اإلحتياجات ما بعد الكارثة الذي يركز عىل اإلنتعاش 

املبكر يهدف إىل:

تحديـد تدخـالت الربامـج ذات األولوية التي تسـهل اإلنتعاش 	 

املبكر واالنتقال من اإلغاثة إىل إعادة اإلعامر يف مواقع جغرافية 

مختلفة وسياقات اجتامعية.

تقييـم أوجـه الضعـف والثغـرات الرئيسـية بـني مـا ميكـن أن 	 

يؤمنـه األفـراد أو األرس واحتياجاتهـم الفعليـة، وتحديد كيفية 

تلبيـة تلـك اإلحتياجـات اسـرتاتيجياً بـني األشـهر اإلثنـي عـرش 

والثـامين عـرش األوىل بعـد وقـوع الكارثة.

تحديد جهود اإلنعاش املبكر التي بذلتها املجتمعات املترضرة 	 

بشكل عفوي ووضع اسرتاتيجيات لدعم هذه الجهود.

تقييم األرضار وحجم االحتياجات، املكتب اإلقليمي 
للدول العربية التابع ملنظمة العمل الدولية، 2016

 4.8
bis

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_501929.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_501929.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_501929.pdf
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يـؤدي تقييـم اإلحتياجـات مـا بعـد الكارثـة إلـى 
النتائـج األربعـة التاليـة:

تقريـر واحـد موحد حـول التقييم، اسـتناداً إىل تقارير القطاع 	 

التـي تقـدم التأثري الـكيل للكارثة عـىل كل قطـاع واحتياجات 

اإلنعاش لكل منها فضالً عن تأثري واضح يف ما يتعلق مبواضيع 

شـاملة، تغطـي املنظـور الجنسـاين واإلعتبارات البيئيـة والحد 

من املخاطـر والحوكمة.

اسـرتاتيجية إنتعـاش تحـدد رؤيـة اإلنعـاش الوطنـي وتوفـر 	 

اسرتاتيجية إلجراءات اإلنعاش داخل كل قطاع ويف كل منطقة 

متـرضرة، فضالً عـن أهداف وتدخالت واضحـة، وتوجهها نحو 

تحقيـق النتائـج املتوقعـة، وتحـدد اإلطـار الزمنـي إىل جانـب 

تكلفـة عمليـة اإلنعاش.

خطـة لتعبئـة املـوارد لدعـم اإلنتعـاش يف البـالد، مبـا يف ذلـك 	 

مؤمتـر املانحـني عنـد االقتضاء.

الخطوط العريضة آللية التنفيذ التي تقودها البلدان لتحقيق 	 

االنتعاش.

تقدم منظمة العمل الدولية ورشكائها برنامجاً تدريبياً لبناء قدرات 

الحكومـات املحليـة والقطـاع الخـاص والنقابـات واملنظـامت غري 

الحكومية إلجراء تقييم اإلحتياجات ما بعد الكارثة لتحديد بشكل 

أفضل البيانات حول التوظيف وسبل العيش والحامية اإلجتامعية 

)مراجعـة األدوات 4,9 و4٫10. ويوفـر التدريب للمشـاركني فرصة 

إلجـراء عمليـة تقييـم اإلحتياجات مـا بعد الكارثـة املؤلفة من 10 

خطوات عـىل النحو التايل: 

معلومات حول البيانات األساسية الخطوة رقم 1: 

معلومات ما بعد الكوارث من خالل جمع  الخطوة رقم 2: 
البيانات الثانوية

زيارات ميدانية لجمع البيانات والتحقق من صحتها الخطوة رقم 3: 

تحليل البيانات والتحقق منها الخطوة رقم 4: 

من تحليل البيانات إىل تجميع آثار الكارثة الخطوة رقم 5: 

تقدير وحساب تكاليف احتياجات اإلنعاش مبا يف  الخطوة رقم 6: 
ذلك بناء عودة أفضل

تحديد األولويات وتسلسل احتياجات اإلنعاش الخطوة رقم 7: 

تطوير اسرتاتيجية اإلنعاش الخطوة رقم 8: 

املشاورات مع أصحاب املصلحة الخطوة رقم 9: 

كتابة تقرير القطاع وعرض اسرتاتيجية اإلنعاش الخطوة رقم 10: 

وتـم إجـراء أكر مـن 20 دورات تدريبية حول تقييـم اإلحتياجات 

مـا بعـد الكارثـة عىل املسـتوى العاملي خـالل الفـرتة املرتاوحة بني 

العامـني 2014 و2016 يف تركيـا وتايالند وبنام والسـنغال وبوليفيا 

واإلكـوادور. وسـاهمت منظمـة العمل الدوليـة يف مثانية من تلك 

الدورات. وقد شـارك أكر من ألف شـخص يف الدورات التدريبية، 

علـامً بأنـه تـم إدراج 70 منهم يف قامئة تقييـم اإلحتياجات ما بعد 

الكارثـة كمتخصصني يف تقييم اإلحتياجات ما بعد الكارثة )الخرباء 

األساسـيني والخرباء يف مجال القطاعات(.

الخبرات المكتسبة من مشاركة 
منظمة العمل الدولية في تقييم 

اإلحتياجات ما بعد الكارثة

غالباً ما يتم الدعوة إىل إجراء تقييم اإلحتياجات ما بعد الكارثة 	 

يف اللحظة األخرية فال ترتك متسعاً من الوقت إلعداده. يشار إىل 

أن تحسني تبادل املعلومات مسبقاً حول املسائل املهمة مثل من 

جملة أمور الوكاالت املشاركة وأعضاء أمانة تقييم اإلحتياجات 

ما بعد الكارثة ونوع الدعم اللوجستي املتوفر وأهم مصادر 

أساسية من شأنه أن يسهل بداية أكر سالسة للتقييم.

تبـدأ معظـم تقييـامت اإلحتياجات مـا بعد الكارثـة مبهلة غري 	 

واقعيـة إىل حـد كبـري إلمتـام العمليـة، ثم يتـم تأجيلهـا إىل أن 

يتـم إنجـاز تحليـل البيانـات. ويف الكثـري من الحاالت يسـاهم 

جـدول زمنـي أكـر واقعيـة مـن بدايـة التقييم إلنجـاز تحليل 

األرضار والخسـائر وإجـراء زيـارات ميدانية وهكـذا دواليك يف 

تسـهيل جمـع بيانـات أفضل والحصول عـىل تقييم بجـودة أعىل.

مبا أن نقص البيانات يشكل عائقاً كبرياً، من املستحسن تحديد 	 

جهـة تنسـيق يف املكاتـب اإلحصائيـة الوطنية التـي ميكنها أن 
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يف 25 ابريل/نيسان و16 أيار/مايو من العام 2015، رضب نيبال زلزالني 
رئيسيني بلغت قوتهام 7٫6 و6٫8 درجة عىل التوايل. وأثر الزلزال عىل 

سبل عيش نحو 2٫3 مليون أرسة و5٫6 مليون عامل يف 31 منطقة. 
وتم خسارة ما مجموعه ۹4 مليون يوم عمل و17 مليار روبية نيبالية 

)156 مليون دوالر( من الدخل الشخيص يف العامني 2015 و2016.

وقد أجري تقييم اإلحتياجات ما بعد الكارثة الذي أدى إىل تلك 
النتائج يف ظل رشوط توظيف مثالية: إذ تسرتشد بكبار املسؤولني من 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والبنك الدويل وبنك التنمية اآلسيوي 
وبدعم فني من املتخصصني يف تقييم اإلحتياجات ما بعد الكارثة من 
االتحاد األورويب ومنظمة العمل الدولية وهيئة األمم املتحدة للمرأة 
والوكالة اليابانية للتعاون الدويل، تم إنشاء أمانة عامة خاصة بتقييم 
اإلحتياجات ما بعد الكارثة ملساعدة حكومة نيبال ورشكائها الدوليني 

يف تقييم تأثري الزالزل وتحديد احتياجات اإلنعاش. 

وخالفاً ملنهجية تقييم اإلحتياجات ما بعد الكارثة، قرر تقسيم قطاع 
»العاملة وسبل العيش والحامية االجتامعية« إىل قطاعني مختلفني. 

قادت منظمة العمل الدولية قطاع الحامية االجتامعية، وقطاع 
التوظيف وسبل العيش بالتعاون مع البنك الدويل فضالً عن قطاع 

التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وشاركت يف 
سبع قطاعات إضافية.

وأدت تجربة نيبال إىل إعادة النظر يف املبادىء التوجيهية لتقييم 
اإلحتياجات ما بعد الكارثة يف قطاع التوظيف وسبل العيش والحامية 
اإلجتامعية )األداة 3٫8٫1( التي ميكن أن نجد فيها الخطوط األساسية 

لتقرير قطاع التوظيف وسبل العيش والحامية اإلجتامعية.

املصدر: مجموعة الدول الهشة واالستجابة يف حاالت الكوارث

مشاركة منظمة العمل الدولية في 
تقييم ما بعد الكوارث بعد زلزال نيبال 

في 2015

تنقـل طلبـات الحصـول عـىل البيانـات مـن الفـرق القطاعيـة 

املعنيـة بتقييـم اإلحتياجـات مـا بعـد الكارثـة.

من الرضوري الرتكيز بشكل أكرب عىل التصنيع والتجارة والتعاون 	 

مع غرف التجارة املحلية وجمعيات أرباب العمل والعامل األخرى.

مبـا أن التقاريـر القطاعية الفردية حول تقييـم اإلحتياجات ما 	 

بعـد الكارثـة تتطـرق يف بعـض األحيـان إىل مواضيع حساسـة 

سياسيا، مثل عاملة األطفال والعمل القرسي، قد تصبح عملية 

تقييـم اإلحتياجـات ما بعد الكارثة مسيسـة.

ومـن املرجـح أن تجـري البلـدان املعرضـة للكـوارث تقييـم 	 

اإلحتياجـات مـا بعـد الكارثة أكـر من مرة )عىل سـبيل املثال، 

مالوي، فيجي، الخ(. وبالتايل سيكون من املرغوب فيه تخزين 

البيانـات الجزئيـة حـول بلد مـا يف قاعدة بيانـات مركزية لي 

تكون متوفرة بسـهولة للتقييامت املسـتقبلية.

دليل: املبادىء التوجيهية لتقييم اإلحتياجات ما بعد 
الكارثة، منشأة البنك الدويل العاملي للحد من الكوارث 

واإلنعاش مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية واملفوضية 
األوروبية، 2013

9.4

معدات التدريب )اإلنجليزي، الفرنيس واإلسباين(: 
تقييم اإلحتياجات ما بعد الكارثة، منظمة العمل 

الدولية، 2016

10.4

يف 13 آذار/مارس من العام 2015 رضب اإلعصار املداري بام فانواتو 
باعتباره إعصار من الفئة 5 مدمر للغاية. واستنتج تقييم قطاع 

التوظيف وسبل العيش والحامية اإلجتامعية أن الكارثة أثرت بشكل 
مبارش وغري مبارش عىل سبل عيش حوايل 40٫800 أرسة أو 1۹5٫000 

شخص يعيش يف املحافظات األربعة املترضرة. وتم خسارة ما 
مجموعه 504٫050 يوم عمل و1٫6 مليار فاتو فانواتو )14٫2 مليون 

دوالر( من الدخل الشخيص.

وكان وجود منظمة العمل الدولية املبكر يف فانواتو رضورياً لضامن 
أنه ميكن أن تضطلع بدورها املحدد وتحمل مسؤولياتها وفقاً 

للربوتوكول الرسمي لتقييم اإلحتياجات بعد الكارثة يف ما يتعلق 
بالجهات الفاعلة الدولية األخرى. ومتكنت أيضاً منظمة العمل 

الدولية من تشكيل فريق معني بتقييم اإلحتياجات بعد الكارثة يف 
وزارة العمل بقيادة مفوض العمل واإلتصال بغرفة التجارة والصناعة 
يف فانواتو ومجلس النقابات العاملية يف فانواتو لضامن مشاركة قوية 

من جانب الهيئات املكونة ملنظمة العمل الدولية.

وتعقدت والية منظمة العمل الدولية إلجراء تقييم قطاع التوظيف 
وسبل العيش والحامية اإلجتامعية بسبب التأخر يف جمع البيانات 
األساسية. ونتيجة لذلك، قرر الفريق املعني بقطاع التوظيف وسبل 

العيش والحامية اإلجتامعية جمع البيانات األولية التكميلية يف 
بورت فيال: دراسة استقصائية رسيعة مع املنشآت السياحية لتسجيل 

خسارة فرص العمل يف االقتصاد الرسمي، دراسة استقصائية رسيعة 
مع Port Vila Efate Landtransport Association لتحليل تأثري 
الكارثة عىل سائقي ميني باص وسيارات األجرة ومع متويل املشاريع 
الصغرية مثل خطة تنمية املرأة يف فانواتو )VANWODS( لتحليل 

تأثري الكارثة عىل أصحاب املشاريع الصغرية من النساء )أي األمهات( 
ضمن اإلقتصاد غري الرسمي.

وبعد اختتام ناجح لتقييم قطاع التوظيف وسبل العيش والحامية 
اإلجتامعية، دعا مفوض العمل إىل اجتامع للمجلس اإلداري 

الثاليث للعمل )TLAC( الذي اتخذ خالله قرار تنظيم ورشة عمل 
للمكونات حول تقييم اإلحتياجات ما بعد الكارثة. وتم إجراء 
التدريب يف 21 نيسان/أبريل ل17 مشاركاً من غرفة التجارة 
والصناعة يف فانواتو و ومجلس النقابات العاملية يف فانواتو، 

واملكتب الوطني لإلحصاء يف فانواتو، وصندوق االدخار الوطني يف 
فانواتو واملكتب الوطني إلدارة الكوارث.

املصدر: مجموعة الدول الهشة واالستجابة يف حاالت الكوارث

مشاركة منظمة العمل الدولية في 
تقييم اإلحتياجات بعد الكارثة بعد اإلعصار 

المداري بام في فانواتو في العام 2016

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/PDNA%20Volume%20A%20FINAL%2012th%20Review_March%202015.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/PDNA%20Volume%20A%20FINAL%2012th%20Review_March%202015.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/PDNA%20Volume%20A%20FINAL%2012th%20Review_March%202015.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/PDNA%20Volume%20A%20FINAL%2012th%20Review_March%202015.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/PDNA%20Volume%20A%20FINAL%2012th%20Review_March%202015.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/PDNA%20Volume%20A%20FINAL%2012th%20Review_March%202015.pdf
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يُعترب إحياء القطاع الزراعي يف ليبرييا أساسياً لتحقيق االنتعاش االقتصادي يف أعقاب الحرب األهلية. ويشغل القطاع 70 يف املائة من إجاميل القوى 
العاملة ويوفر إمكانات هائلة للمساهمة يف تحقيق األمن الغذايئ وخلق فرص العمل والحد من الفقر. لذلك يف إطار اسرتاتيجية توظيف شاملة 

للعمل الالئق يف ليبرييا وضعتها الحكومة مبساعدة من منظمة العمل الدولية، أجرت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بالتعاون مع منظمة 
العمل الدولية ووزارة الزراعة، دراسة عىل املدى القصري )6 إىل 24 شهرا( لتحديد التكنولوجيا الالزمة واملهارات الفنية فضالً عن غريها من التدابري 

إلحياء اإلنتاج وفرص العمل يف الزراعة، وال سيام يف مزارع املطاط، ويف إنتاج املحاصيل )األرز والكاسافا( والبستنة وتربية املاشية.

وشملت البيانات التي تم جمعها للدراسة كل من البيانات األولية والثانوية، مبا يف ذلك:
عملية جمع معلومات تشاركية مع املزارعني لجمع معلومات من شأنها أن تسهل تحديد خصائص املحاصيل عىل أساس كثافة اليد العاملة وكفاءة االستثامر	 

مشاورات مع باحثني يف مجال الزراعة واإلقتصاد والعمل واملهنيني وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة واملؤسسات فضالً عن الجهات الحكومية ذات الصلة،	 

مراجعة اإلنتاج الفكري.	 

ولتحديد قامئة املحاصيل الرئيسية التي تكتيس أهمية كربى يف البالد، تم استخدام تقنيات التقييم الريفي التشاريك، وخربة الدول املجاورة والدراسات 
السابقة مع املحاصيل واملوايش ذات األولوية )املحاصيل/املوايش املدرجني عىل قامئة التصفية( بناء عىل عدة معايري مدرجة. لقياس كفاءة االستثامر، 

تضّمن التحليل تقديرات بشأن التكاليف وفوائد االستثامر يف األنشطة الزراعية من خالل استخدام نهج ميزانية املحاصيل / املاشية.

التعاون بين منظمة العمل الدولية ومنظمة األغذية والزراعة في ليبيريا

دليل: النسخة ب من املبادىء التوجيهية لتقييم 
اإلحتياجات ما بعد الكارثة حول قطاع التوظيف وسبل 
العيش والحامية اإلجتامعية )مسودة(، منظمة العمل 

الدولية، 2015

11.4

التقرير: تقرير حول تقييم اإلحتياجات ما بعد الكارثة، 
النسخة أ وب، لجنة التخطيط النيبالية، 2015

12.4

التقرير: تقرير حول تقييم اإلحتياجات ما بعد الكارثة 
يف فانواتو، منظمة العمل الدولية/األمم املتحدة، البنك 

الدويل، املفوضية األوروبية، 2015

13.4

الشركاء الحاليين لتقييمات التوظيف والعمل الالئق  3.4

منذ العام 2005 وضعت منظمة العمل الدولية عدة رشاكات ميكنها 

االستفادة منها لضامن مشاركتها يف تقييامت مرحلة ما بعد األزمة 

وتضافر الجهود املشرتكة بني الوكاالت. وكام تظهر األمثلة التالية، تضيف 

منظمة العمل الدولية إىل كل رشاكة خربتها املثبتة يف تقييم القضايا 

اإلجتامعية واإلقتصادية وتوليد الدخل والحامية االجتامعية ومشاكل 

سبل العيش وفرص املعيشة، مع الرتكيز عىل سبل العيش غري الزراعية.
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_397636.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_397636.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_397636.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_397636.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_397636.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_397636.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_397969.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_397969.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_397969.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_397969.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_397678.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_397678.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_397678.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_397678.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_397678.pdf
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منظمة العمل الدولية/منظمة 
األغذية والزراعة لألمم المتحدة

مبا أن منظمة العمل الدولية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

تشاركان يف قيادة املناطق األساسية الخاصة بإنعاش سبل العيش 

واإلقتصاد، غالباً ما تنسق كل من املنظمتني تقييامتها. وللمساعدة يف 

هذا التنسيق، وضعت منظمة العمل الدولية ومنظمة األغذية والزراعة 

مجموعة أداوت تقييم سبل العيش املذكورة يف القسم 3٫4 أدناه.

منظمة العمل الدولية/برنامج األغذية 
العالمي

عـادة مـا يجـري برنامـج األغذيـة العاملـي تقييـم الضعف ورسـم 

خرائطـه يف املناطـق املتـرضرة مـن أزمـات األمـن الغـذايئ. ويوفر 

هـذا التقييـم مـؤرشات هامة عـىل الفئات األكر ضعفـا وميكن أن 

تسـتخدمه منظمـة العمـل الدوليـة لتحديـد األولويات.

يف أحـد األمثلـة عـن الرشاكـة، يف اسـتجابة لكارثة تسـونامي التي 

رضبـت رسيالنـكا يف العـام 2004 أجـرت منظمـة العمـل الدولية 

وبرنامج األغذية العاملي دراسـة اسـتقصائية لألرس املعيشـية التي 

تغطـي أكـر من 5000 أرسة يف أكر من 40 منطقة مترضرة، كجزء 

من الدراسـة اإلسـتقصائية عن تقييم اإلحتياجات النتعاش الدخل.

منظمة العمل الدولية/مفوضية األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين

إن الرشاكـة بـني منظمـة العمـل الدولية ومفوضيـة األمم املتحدة 

لشـؤون الالجئـني إلعـادة اإلدمـاج اإلجتامعي واإلقتصادي تشـمل 

التعاون بشأن التقييامت. وبالنسبة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئـني قامت منظمـة العمل الدولية بتقييـم الوضع االجتامعي 

واالقتصـادي للمجتمعـات املـرشدة واملضيفـة، فضـال عـن تحديد 

فـرص العمـل والبنيـة التحتيـة التـي تتطلـب الكثـري مـن القـوى 

العاملـة واألنشـطة املـدرة للدخـل. انظر عىل سـبيل املثال حاالت 

تشاد وأفغانسـتان أدناه.

منظمة العمل الدولية/برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي

يف إطـار مجموعـة اإلنتعاش املبكر، تتعاون منظمة العمل الدولية 

بشـكل وثيق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف تقييامت ما بعد 

األزمة. انظر عىل سـبيل املثال حالة باكسـتان أدناه.

تشاد، كانون الثاين/يناير- نيسان/أبريل 2006: كانت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تقدم يف جنوب تشاد املساعدة والحامية ل35 ألف 
الجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى. وقام خبري منظمة العمل الدولية مبساعدة مكاتب املفوضية يف محافظتي غور ودمنادجي يف تقييم الفرص 

اإلجتامعية واإلقتصادية للمجتمعات املضيفة. وعىل وجه الخصوص، قام الخبري بتقييم األنشطة الزراعية القامئة واملحتملة لدراسة إمكانيات اإلكتفاء 
الذايت والتنمية. وقدمت الحكومة لالجئني إمكانية الوصول غري املحدود إىل األرايض الزراعية عىل رشط أن تستفيد منها، علامً بأن ما بني 80 و۹0 يف 

املئة من الالجئني أعربوا عن اهتاممهم بالزراعة.

ومن أجل تحقيق هدف إدماج الالجئني واإلعتامد عىل الذات، حلل الخبري من منظمة العمل الدولية النهج التي تعتمدها حالياً املفوضية ورشكائها. 
وأوىص بتعزيز أداء رشيكني محليني: African Concern يف يرونغو وأفريكري )Africare( يف أمبوكو وغوندجي. وأدى هذا النهج إىل تعزيز إنتاج 
املحاصيل وتصميم برنامج إنتاج الروة الحيوانية الذي تم تنفيذه من خالل خطة ائتامن معينة. وأوىص خبري منظمة العمل الدولية بإنشاء عنرص 

اإلئتامنات البالغة الصغر لألنشطة الجانبية املدرة للدخل. وأكد تدخل منظمة العمل الدولية عىل رضورة جعل الالجئني جهات فاعلة يف ميدان 
التنمية بدالً من أن يكونوا فقط مستفيدين غري فعالني من املساعدات اإلنسانية.

أفغانستان 2013: عاد أكر من 5٫7 مليون الجئ أفغاين إىل أفغانستان منذ العام 2002، بعد مرور أكر من ثالثة عقود من الحروب واإلضطرابات 
السياسية. ومبا أن هذا الرقم ميثل حواىل 25 يف املئة من سكان البالد، تُعترب إعادة اإلدماج املستدامة ألولئك الذين عادوا بالفعل إىل البالد – فضالً عن 
أولئك الذين سوف يعودون إىل البالد يف السنوات القادمة – أمراً مهامً لضامن اإلستقرار والتنمية الشاملة يف أفغانستان. ويف إطار اسرتاتيجية الحلول 

الخاصة بالالجئني األفغان، شاركت املفوضية يف تطوير برنامج العودة الطوعية وإعادة اإلدماج املشرتك لألفغان العائدين إىل بالدهم بقيادة وزارة 
الالجئني والتوطني األفغانية، مبساعدة العديد من الوكاالت التابعة لألمم املتحدة. يشار إىل أن سبل العيش تشكل عنرصاً مهامً من اسرتاتيجية إعادة 

اإلدماج الشاملة التي وضعت يف إطار اسرتاتيجية الحلول الخاصة بالالجئني األفغان. ورداً عىل طلب من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
قامت منظمة العمل الدولية بتقييم فرص املعيشة ل 22 موقع إعادة اإلدماج يف جميع أنحاء البالد.

املصدر: تقييم فرص املعيشة لألشخاص العائدين/ املرشدين داخليا واملجتمعات املضيفة يف أفغانستان عىل 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-islamabad/documents/publication/wcms_213661.pdf

األمثلة القطرية عن التعاون بين منظمة العمل الدولية ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بشأن التقييمات

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-islamabad/documents/publication/wcms_213661.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-islamabad/documents/publication/wcms_213661.pdf 
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الفصل 4 |  تقييم أثر النزاعات والكوارث عىل التوظيف وسبل العيش والحامية اإلجتامعية

وباإلضافـة إىل ذلـك، يف أوضـاع مـا بعـد انتهـاء النـزاع، ميكـن أن 

تتعـاون منظمـة العمل الدولية مـع برنامج األمـم املتحدة اإلمنايئ 

لتحديـد فـرص العمـل للفئـات الخاصـة. انظـر عـىل سـبيل املثال 

حالـة ليبرييـا أدناه.

تقرير: فرص عمل وظروف عمل الشباب يف املناطق 
الريفية وشبه الحرضية يف ليبرييا منظمة العمل الدولية 

/ برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2006

15.4

يف العام 2007 أجرت منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ تقييامً مشرتكاً عن فرص عمل وظروف عمل الشباب يف املناطق الريفية 
وشبه الحرضية يف ليبرييا، وأوصت بالتدخل يف مجاالت محددة لتحسني آفاق العمل عىل األمدين القصري والطويل. يشار إىل أن الشباب هم الجهات 

الفاعلة األساسية يف انتقال ليبرييا من الحرب إىل السالم، علامً بأن توفري بيئة مؤاتية للشباب يشكل جزءاً من تحديات اإلنتعاش.

بعد إحاطة الوزارات الحكومية واملنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية يف مونروفيا باملعلومات، زار فريق التقييم ست مناطق يف والية ماريالند، 
لوفا ونيمبا. وقد تم اختيار املناطق وفقاً لعدد من العوامل مبا يف ذلك قربها من الحدود الدولية، ومستوى اإلنتعاش اإلقتصادي، وإمكانية مامرسة 

ريادة األعامل واألنشطة اإلقتصادية باعتبارها مناطق ميكن مامرسة فيها التجارة العابرة للحدود. وتم إجراء مشاورات واسعة عىل املستوى القاعدي، 
مبا يف ذلك مقابالت نوعية مع األفراد ومجموعات الرتكيز. واكتسب الفريق الذي أجرى هذه الدراسة خربات يف الطريقة التي يواجه فيها الشباب 

فرص العمل وينظر إليها والتحديات والعوائق التي يواجهونها وأحالمهم وتطلعاتهم.

تقييم منظمة العمل الدولية/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: فرص عمل وظروف عمل الشباب في المناطق 
الريفية وشبه الحضرية في ليبيريا

أشار التقييم األويل ملنظمة العمل الدولية الذي أجري يف األيام التي تلت زلزال جنوب آسيا يف 8 ترشين األول/أكتوبر 2005، إىل أنه تسبب بدمار 
معظم البنية التحتية واملحالت التجارية عىل نطاق واسع يف املدن املترضرة يف املنطقة - مبا يف ذلك مقاطعة الشامل الغريب الحدودية وكشمري التابعة 

لباكستان، ونتج عنه خسائر فادحة يف املوايش ومتطلبات لتوفري أدوات زراعية لتوليد الدخل يف املناطق الريفية.

ووجد التقييم أن سكان املناطق التي ترضرت بشدة يف باكستان يحتاجون إىل »دعم كبري إلعادة بناء اآلفاق املدرة للدخل.« وما يزيد األمر سوءاً هو 
أن املناطق املترضرة كانت من بني أكر املناطق فقراً يف باكستان.

وانضمت منظمة العمل الدولية إىل فريق التنسيق التابع لألمم املتحدة وخاصة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ضمن مجموعة اإلنعاش املبكر )وهي 
التجربة األوىل من نوعها لوضع إطار التنسيق(. وتم دمج متخصص يف منظمة العمل الدولية عىل الفور يف فريق العمل املعني بحاالت الطوارىء 

الذي شكله برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لتنفيذ املهام التالية:

وضع املقرتحات األوىل للنداء العاجل	 

املشاركة يف التقييم املشرتك وتوفري املعلومات عن خسائر سبل العيش من خالل تقييم متخصص ملؤرشات سوق العمل	 

تصميم خطة عمل إلطالق فوراً أنشطة اإلنعاش املبكر	 

املشـاركة بفعاليـة يف عمليـة اإلنعـاش املبكـر التابعـة لألمـم املتحـدة، مع اإلضطالع بـدور قيادي يف املجال األسـايس من سـبل العيـش واإلنتعاش 	 

اإلقتصادي

وذلك سمح ملنظمة العمل الدولية بتعميم املخاوف بشأن التوظيف والعمل الالئق منذ بداية اإلستجابة للكوارث وتأكيد وجود منظمة العمل 
الدولية وظهورها يف جميع أنشطة التنسيق التابعة لفريق التنسيق التابع لألمم املتحدة، مبا يف ذلك إطار اإلنعاش املبكر لألمم املتحدة.

التعاون بين منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في أعقاب الزلزال الذي ضرب باكستان 
في العام 2005

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---ilo-abuja/documents/publication/wcms_303650.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---ilo-abuja/documents/publication/wcms_303650.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---ilo-abuja/documents/publication/wcms_303650.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---ilo-abuja/documents/publication/wcms_303650.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---ilo-abuja/documents/publication/wcms_303650.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

الشراكة بين منظمة العمل الدولية/
البنك الدولي

تشـارك منظمـة العمـل الدوليـة يف التقييـم املشـرتك لـألرضار 

واإلحتياجـات التابـع للبنـك الـدويل باعتبارهـا جـزءاً مـن فريـق 

سـبل العيـش. انظـر عىل سـبيل املثـال حاالت البوسـنة والهرسـك 

وبنغالديـش أدنـاه.

أدوات أخرى لتقييم التوظيف والعمل الالئق  4.4

دليل تقييم إحتياجات اإلستجابة 
لألزمات التابع لمنظمة العمل 

الدولية

يوفر دليل التقييم الرسيع إلحتياجات اإلستجابة لألزمات معلومات 

عـن كيفيـة تنظيـم منظمة العمـل الدوليـة لتقييم رسيـع ما بعد 

األزمة. ومبا أنه تم وضع دليل التقييم الرسيع قبل عملية اإلصالح 

اإلنسـانية يف العـام 2001، ينبغي اسـتخدامه مع أسـاليب التقييم 

األحـدث املشـرتكة بـني الـوكاالت عـىل غـرار تقييـم االحتياجـات 

بعـد النزاع وتقييـم اإلحتياجات ما بعد الكارثـة ومجموعة أدوات 

تقييـم سـبل املعيشـة التابعـة ملنظمـة العمـل الدوليـة / منظمـة 

األغذيـة والزراعة.

ويوفـر دليـل التقييـم الرسيـع توجيهـات بشـأن إنجـاز تقييـامت 

األزمة خاصة بقطاع محدد لتخطيط برامج منظمة العمل الدولية 

يف مجـاالت مثـل الحاميـة اإلجتامعية والحـوار اإلجتامعي ومتويل 

املشـاريع الصغـرية والتنميـة اإلقتصاديـة املحليـة وبرامـج تتطلب 

الكثري من القوى العاملة. كام يوفر الدليل مبادئ توجيهية لتقييم 

الفئـات الضعيفـة التي تهم منظمـة العمل الدوليـة مثل املقاتلني 

السـابقني واألطفـال املترضريـن مـن القوات والجامعات املسـلحة 

ذات الصلـة، واألرس التـي تعيلهـا النسـاء والالجئـني واألشـخاص 

املرشديـن داخلياً واألشـخاص العائديـن إىل بالدهم.

وميكـن العـودة إىل النصائح لكتابة وتنسـيق التقاريـر حول تقييم 

األزمـات يف الجـزء 4 مـن دليل التقييم الرسيـع. ويتضمن الجزء 4 

أيضا جدول حول اإلحتياجات املرتبطة باألزمة وأنشـطة اإلستجابة 

املحتملة ملنظمـة العمل الدولية.

دليل: دليل التقييم الرسيع لإلستجابة لألزمة، منظمة 
العمل الدولية، 2001

16.4

بعد مرور حواىل شهرين عىل إعصار سيدر الذي رضب بنغالديش، عقب التقييامت السابقة حول خسائر سبل العيش واإلنتعاش اإلقتصادي، طلب 
البنك الدويل من منظمة العمل الدولية املشاركة يف التقييم املشرتك لألرضار واإلحتياجات املمول من قبل منشأة البنك الدويل العاملي للحد من 

الكوارث واإلنعاش*. وكان الغرض وراء بعثة التقييم جمع التقديرات القطاعية للحكومة بشأن األرضار والخسائر الناجمة عن إعصار سدر. واجتمع 
الفريق املعني بسبل العيش، الذي يضم خرباء من منظمة العمل الدولية واألمم املتحدة والبنك الدويل، مع ممثيل الحكومة املحلية ونائبي املفوضني 

ولجان إدارة الكوارث يف املنطقة واملجتمعات املحلية املترضرة يف املناطق املعنية. ويسعى الفريق بوجه خاص إىل التحقق من أرقام الحكومة حول 
األرضار والخسائر. يشار إىل أنه تم دمج تقديرات منظمة العمل الدولية بشأن خسائر فرص العمل والدخل يف التقييم الذي أنجز بقيادة البنك 

الدويل. 

وشّكل قطاع سبل العيش تحدياً بشكل خاص نظراً إىل غياب البيانات األساسية عىل املستوى املحيل. واستخدم تقييم البنك الدويل تحاليل منظمة 
العمل الدولية استناداً إىل تعداد السكان والدراسة اإلستقصائية حول القوى العاملة، التي تم تحديثها إىل 2007 )األساسية(، وقدر تأثري اإلعصار عىل 

التوظيف وتكلفة الخسائر.

*تم تقديم منشأة البنك الدويل العاملي للحد من الكوارث واإلنعاش يف الفصل 3 من هذا الدليل. 

مشاركة منظمة العمل الدولية في التقييم المشترك لألضرار واإلحتياجات التابع للبنك الدولي في 
بنغالديش

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_115887.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_115887.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_115887.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_115887.pdf
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مجموعة أدوات تقييم سبل العيش 
التابعة لمنظمة العمل الدولية/

منظمة اإلغذية والزراعة

لفهـم بشـكل أفضـل أثـر الكـوارث عـىل سـبل العيـش، وضعـت 

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية مجموعة أدوات 

لتقييم سـبل العيش. وتُسـتخدم مجموعة األدوات يف املقام األول 

للكـوارث الطبيعيـة املفاجئـة وتـم تصميمهـا لتتناسـب مـع إطار 

تقييـم اإلحتياجـات مـا بعـد الكارثة عىل نطاق أوسـع.

وتتألـف مجموعـة أدوات تقييـم سـبل العيش من ثالثـة مكونات 

فنيـة رئيسـية مذكـورة يف ما ييل: 

التقييـم األسـايس لسـبل العيـش (مـا قبـل الكارثـة): إن التقييـم 

األسـايس لسـبل العيش يجمـع البيانات واملعلومات عن األنشـطة 

املـدرة للدخـل وهيـكل األرس والفقـر واألجـور والعاملـة وسـبل 

العيش. يجب أن تبقى املعلومات األساسية حول املناطق والسكان 

األكـر تعرضـاً لألزمـات حديثـة. وتشـكل هـذه الخطوة جـزءا من 

التأهـب للكـوارث الوطنيـة. وميكـن للتقييـامت األساسـية لسـبل 

العيـش قبـل وقوع الكارثـة أن توفر معلومات أساسـية عن النداء 

العاجـل ومؤمتـرات الجهات املانحة حول اإلنتعـاش املبكر وبرامج 

سـبل العيـش. كـام أنه ميكن أن تُسـتخدم كأسـاس لتقديـر التأثري 

عـىل سـبل العيـش يف حـال مل يكن من املمكـن إجـراء تقييم أكر 

تعمقـاً حول سـبل العيش.

تقييـم فـوري لألثـر عىل سـبل العيـش: إنه نوع مـن تقييم رسيع 

لألثـر يتم إنجازه خالل األيام السـبعة األوىل بعـد بداية األزمة من 

أجـل تحديـد برسعة األثر املحتمـل عىل التوظيـف وتوليد الدخل 

وسـبل العيـش. ونظراً لضيـق الوقت وإمكانية الوصـول املحدودة 

إىل املناطـق املتـرضرة، يتـم إجـراء أحيانـاً التقييـم الفـوري لألثـر 

عـىل سـبل العيـش كعمليـة مكتبيـة. وعندمـا ال تكـون الزيـارات 

امليدانيـة ممكنـة، يسـتند التقييـم الفوري لألثر عىل سـبل العيش 

عـىل معلومـات التقييـم األسـايس مـا قبـل الكارثـة وعـىل تقاريـر 

حـول األرضار مـن مصادر أخرى. ويف حال كانت الزيارات امليدانية 

ممكنـة، تدمـج منظمة العمل الدولية جميـع املعلومات الجديدة 

مـع املعلومـات األساسـية املوجـودة مسـبقاً وغريهـا مـن التقارير 

املتوفـرة حـول الكوارث. وتسـتخدم منظمة العمـل الدولية نتائج 

التقييـم الفـوري لألثـر عـىل سـبل العيـش للمنـاداة بالتعـاون مع 

صنـاع السياسـات النتعاش سـبل العيش والبدء بتعبئـة املوارد مع 

الجهـات املانحـة. لذلـك يُعتـرب توقيـت التقييم الفـوري لألثر عىل 

سـبل العيـش أمراً بالغ األهمية، حيـث أن التقييم رضوري إلدماج 

قضايا التوظيف وسـبل العيش يف النـداء العاجل األول الذي أعده 

مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية لألمم املتحـدة يف أقرب فرصة 

ممكنـة يف ظـروف مـا بعـد الكـوارث )عـادة يف غضـون 7 إىل 10 

أيـام من وقـوع الكارثة(.

تقييـم مفّصل لسـبل العيـش: يتم إجراء هذا التقييـم خالل األيام 

التسـعني األوىل بعـد وقـوع الكارثـة ويوفـر تقييـامً شـامالً لتأثـري 

األزمـة عـىل القطاع/القطاعات التـي تهم منظمة العمـل الدولية. 

إن هذه التقييامت املفصلة بشكل أكرب تستخدم منهجيات تقييم 

رسيعـة لتحديـد الفـرص والقدرات مـن أجل تحقيـق اإلنتعاش يف 

األرسة واملجتمـع واملسـتويات اإلقتصاديـة املحليـة. وتهـدف هذه 

التقييامت إىل توفري معلومات كمية ونوعية كافية للسامح بكتابة 

مقرتحات املشـاريع املوثوق بها يف الوقت املناسـب للنداء العاجل 

املنقـح أو مؤمتـر الجهـات املانحة الذي ميكـن أن يجري يف غضون 

سـتة إىل مثانيـة أسـابيع بعد بداية األزمة. وبسـبب اإلطـار الزمني 

القصـري وسـوف يكون هناك مقايضة بـني الحاجة إىل إجراء عملية 

تقييـم صارمـة والحاجة إىل توفري نتائـج التقييم برسعة )يف الوقت 

املناسـب لنداءات التمويـل وعمليات الربمجة(.

مجموعة األدوات: مجموعة أدوات تقييم سبل العيش، 
منظمة العمل الدولية/منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة، 200۹

4.17

وكام يشـري الرسـم البيـاين رقـم 3٫1 يف الصفحة التاليـة، يرتبط كل 

عنـرص تقييـم بالعنـرص التـايل ويدعمـه )مجموعـة أدوات تقييـم 

سـبل العيش(.
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يحدد خط األسـاس سـياق ما قبل وقوع الكارثة واألسـئلة للتقييم 

الفـوري لألثـر عىل سـبل العيـش والتقييم املفصل لألثر عىل سـبل 

العيـش مـا بعـد كارثـة. ويقـدم التقييـم الفـوري لألثر عىل سـبل 

العيـش صـورة أكـر عموميـة، يتـم تنقحهـا وتطويرهـا يف مـا بعد 

يف التقييـم املفصـل لألثـر عىل سـبل العيـش. وأخرياً ميكـن مقارنة 

نتائـج التقييم 

الشكل 3.1: ارتباط أدوات تقييم سبل العيش مبراحل األزمة واسرتاتيجيات اإلنتعاش والتمويل
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أجرت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل 
تقييامً رسيعاً ألثر إعصار سيدر عىل سبل العيش والتوظيف يف 
املناطق املترضرة، وذلك بهدف تحديد احتياجات إنتعاش سبل 

العيش، من خالل اتباع اإلرشادات املنهجية التي وضعتها منظمة 
العمل الدولية باإلشرتاك مع منظمة األغذية والزراعة والواردة يف 

»مجموعة أدوات التقييم الرسيع لسبل العيش«. ويف حني أن بعثة 
منظمة األغذية والزراعة املتزامنة واملنفصلة أجرت تقييامً ألثر 

اإلعصار عىل الزراعة، ركز تقييم منظمة العمل الدولية يف املقام 
األول عىل األنشطة غري الزراعية.

يشار إىل أن التقييم الذي أجرته منظمة العمل الدولية بالتعاون 
مع وزارة العمل والتشغيل جرى يف كانون األول/ديسمرب 2007، أي 
حواىل شهر واحد بعد وقوع الكارثة. وبحلول الوقت الذي استغرق 
إجراء التقييم، كانت عمليات اإلغاثة جارية عىل قدم وساق، وكان 
اإلنتعاش قد بدأ بالفعل. واهتم التقييم مبتطلبات اإلنعاش املبكر 
كام كانت قامئة يف أواخر كانون األول/ديسمرب 2007. وتم اختيار 

أربع مناطق األكر ترضراً للتقييم، أال وهي بارجونا، باغرهات، 
باتوخايل وبريوجبور. وتشكل هذه املناطق األربعة ٪88 من مجموع 

الوفيات و ٪88 من كل خسائر املاشية الناجمة عن اإلعصار. وتم 
زيارة ثالث مناطق إضافية )غوبالغاين، ماداريبور وشارياتبور( يف 
كانون الثاين/يناير من العام 2008 عندما انضمت بعثة منظمة 
العمل الدولية إىل فريق تقييم اإلحتياجات التابع للبنك الدويل.

تقييم منظمة العمل الدولية لسبل 
العيش في أعقاب إعصار سيدر في 

بنغالديش

املفصـل لألثـر عـىل سـبل العيـش بخـط األسـاس لتقييـم التقـدم 

املحـرز. ويف نهايـة األمر سـتصبح نتائج التقييـم املفصل لألثر عىل 

سـبل العيش خـط األسـاس الجديد.

ويتناسب كل تقييم عىل وجه التحديد مع آليات التمويل والربمجة 

الرئيسـية. ويرتكـز التقييـم الفـوري لألثـر عـىل سـبل العيش عىل 

خط األسـاس ليتوافق مـع النداء العاجل. ويرتكـز التقييم املفّصل 

لسـبل العيش عىل خط األسـاس والتقييم الفوري لألثر عىل سـبل 

العيش بهدف تنقيح النداء العاجل أو عقد مؤمتر االنتعاش املبكر 

للجهات املانحة. كام ميكن أن يُعلم التقييم املفصل لسـبل العيش 

عن اسـرتاتيجيات حكومية بشـأن انتعاش سـبل العيـش الحكومة 

ومشـاريع وبرامج خاصة بالوكاالت.

يشـار إىل أن طبيعـة ومنهجيـة ونطـاق مشـاركة منظمـة العمـل 

الدوليـة يف كل عنـرص مـن مجموعـة أدوات تقييـم سـبل العيـش 

تعتمـد عـىل السـياق. ففي حـال كان البلـد قوياً وكانـت القدرات 

املحلية متوفرة بالفعل، قد تقدم منظمة العمل الدولية املساعدة 

التقنيـة فقـط. أمـا يف حـال كانـت القـدرات ضعيفـة، قـد ترسـل 

منظمـة العمـل الدوليـة فريقـاً لقيـادة عمليـة التقييـم الخاصـة 

مبنظمـة العمـل الدوليـة. دامئاً ما تشـتمل منظمة العمـل الدولية 

عـىل السـلطات املحليـة والوطنيـة إىل أقـىص حـد ممكـن لبنـاء 

القـدرات وتعزيـز تبنـي النتائج.

ومن بني األنشطة التي ميكن أن تدعمها منظمة العمل الدولية يف 

مرحلـة مـا قبل األزمة هو بناء القـدرات الوطنية من خالل تقديم 

التدريب واملساعدة التقنية إىل الحكومات والرشكاء اآلخرين حول 

اسـتخدام مجموعـة أدوات تقييـم سـبل العيـش الخاصـة مبنظمة 

العمل الدولية/منظمة األغذية والزراعة.

خرائط وصور األقمار الصناعية الخاصة 
بالبرنامج التشغيلي للتطبيقات 

الساتلية

إن الربنامج التشغييل للتطبيقات الساتلية هو برنامج التطبيقات 

الساتلية العملياتية التابع ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 

الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع 

واملنظمة األوروبية لفيزياء الطاقة العالية. ويوفر الربنامج التشغييل 

للتطبيقات الساتلية الخدمات التالية من جملة أمور أخرى:

إنتاج الخرائط مبا يف ذلك استخراج املعلومات وتحليلها	 

بحث صور األقامر الصناعية واملساعدة يف عمليات الرشاء	 

وميكـن لهذه الخدمات أن تسـاهم إىل حـد كبري يف تحليل منظمة 

العمل الدولية لسـوق العمل بعد الكوارث وتقييم األثر عىل سـبل 

العيـش. يشـار إىل أن هـذه الخرائـط وصور األقـامر الصناعية هي 

أدوات فعالة لوضع خطط إنعاش سبل العيش قبل وقوع الكارثة. 

وأكـدت املناقشـات األوليـة بـني الربنامـج التشـغييل للتطبيقـات 

السـاتلية ومنظمـة العمـل الدوليـة اهتـامم الربنامـج التشـغييل 

للتطبيقات السـاتلية يف العمل مـع منظمة العمل الدولية لتطوير 

مجموعـة أدوات خاصة بالخرائـط وتوفري حزمة الخدمات التقنية 

لتعزيـز انتعـاش سـبل العيـش. ومـن شـأن الربنامـج التشـغييل 

للتطبيقات السـاتلية أن يحدد مجموعة قياسـية من خرائط نظام 

املعلومات الجغرافية التي ستمثل األرقم الجغرافية املرجعية لسوق 

العمل واملتغـريات اإلجتامعية واإلقتصادية املتعلقة باإلنتعاش. ان 

متثيـل نظـام املعلومـات الجغرافية يكمل إىل حد كبـري املعلومات 

اإلحصائيـة والنوعيـة التـي تـم جمعهـا من خـالل عمليـة التقييم 

التـي أجرتهـا منظمة العمـل الدولية.
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الجندر في تقييمات األزمة  5.4

إن الجنـدر هـو من بني القضايا الشـاملة األربعـة التي من املتوقع 

أن تدرجهـا املجموعـات اإلنسـانية التابعـة للجنـة الدامئـة مـا بني 

الوكاالت يف تقييامت األزمة واإلسـتجابة لها. ويف حال مل يتم األخذ 

بعـني اإلعتبـار الجنـدر يف تقييـم األزمة واإلسـتجابة لهـا، ميكن أن 

يخلـف آثار كبـرية عىل السـكان املترضرين.

إن النزاعات والكوارث تؤثر عىل النساء والفتيات والفتيان والرجال 

بشـكل مختلـف، وتتمتـع كل مجموعـة باسـرتاتيجيات مختلفـة 

ملواجهتهـا. وتعتمـد الربمجـة الناجحـة عـىل فهـم اختـالف األدوار 

والقـدرات والقيـود املفروضـة عـىل النسـاء والفتيـات والفتيـان 

والرجال، وعالقات القوة بينهم. ويجب فهم احتياجاتهم وقدراتهم 

املختلفـة مـن أجـل التأكـد مـن أن كل الجامعـات لديهـا إمكانية 

الوصول إىل الخدمات واملعلومات، وميكنها أن تشـارك يف تخطيط 

وتنفيذ برامـج اإلغاثة.

وينظر تقييم الجندرين يف كيفية تأثري األزمة عىل النسـاء والرجال 

والفتيات والفتيان بشـكل مختلف ويؤدي إىل تدخالت مسـتهدفة 

لـكل مجموعـة. كام أن هـذا التحليل ينظر يف تأثـريات األزمة عىل 

مختلـف الفئـات العمرية، مثل املسـنني والرضـع واألطفال، وعىل 

األشـخاص من ذوي اإلحتياجات الخاصة.

وتشـري أدوات تقييم اإلحتياجات ما بعد الكارثة إىل الطرق التالية 

إلدمـاج الجندر يف تقييم اإلحتياجات بعد األزمة:

يجب عىل فريق التقييم أن:	 

يضـم أخصـايئ القضايـا الجنسـانية علـامً بأنه مـن الفضل  ▪

أن يكـون مـن البلـد املترضر.

مثالً
استخدام صور األقامر الصناعية لتقييم األرضار التي لحقت باملباين يف هايتي
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الفصل 4 |  تقييم أثر النزاعات والكوارث عىل التوظيف وسبل العيش والحامية اإلجتامعية

أن يتألف من ممثلني مدربني من األمم املتحدة واملنظامت  ▪

اإلقليميـة والحكومـة واملنظـامت غـري الحكوميـة الدولية 

والوطنيـة والسـلطات املحليـة؛ عـىل أن تكـون املنظـامت 

غـري الحكوميـة لديها خـربة يف العمل مع النسـاء والفتيات.

أن يتألف من النساء والرجال عىل حد سواء ▪

أن يتألـف مـن أفـراد عـىل علـم باملنطقة املتـرضرة وعدد  ▪

السـكان املترضرين.

ينبغي استشارة كل من النساء والرجال من السكان املترضرين.	 

ينبغـي استشـارة النسـاء والرجـال معـاً ويف جامعـات تقتـرص 	 

عىل جنس واحد. وينبغي إعطاء األولوية للتشـاور مع النسـاء 

والرجال عىل حدة إذا كان عدد املشاورات التي ميكن إجراؤها 

محدوداً.

ينبغي استشـارة املؤسسـات اإلجتامعية والوطنية العاملة عىل 	 

قضايا املرأة والجندر والشـباب.

يجـب استشـارة املنظـامت غـري الحكوميـة الدوليـة واملحليـة 	 

التـي متلـك خـربة يف العمـل مـع النسـاء والفتيـات.

يجب استشارة املنظامت غري الحكومية الدولية واملحلية التي 	 

متلك خربة يف العمل مع الشباب وملصلحتهم.

ينبغي جمع البيانات الكمية والنوعية الدميوغرافية والقطاعية 	 

املصنفـة حسـب نـوع الجنـس والسـن قبـل وقـوع الكارثـة 

وتحليلهـا واسـتخدامها لتوجيه تخطيط اإلنتعـاش. ويف حال مل 

تكـن البيانات متوفرة، يجب إجراء مشـاورات مع املؤسسـات 

اإلجتامعيـة والوطنيـة التـي تعمل عـىل قضايا املـرأة والجندر 

والشـباب ومع األكادمييني.

يجـب إدخال البيانـات الكمية والنوعية املصنفة حسـب نوع 	 

الجنـس والسـن التـي تـم جمعها خـالل املرحلة اإلنسـانية يف 

تحليل تقييم اإلحتياجات بعد الكارثة من أجل توجيه بشـكل 

أفضـل تخطيط اإلنتعاش.

سـيكون لـدى عضـو واحـد عـىل األقـل مـن فريـق تقييـم 	 

اإلحتياجات بعد الكارثة - أخصايئ القضايا الجنسانية - املعرفة 

والقدرة عىل إجراء تحليل يراعي الفروق بني الجنسني للبيانات 

قبـل وبعـد وقـوع الكـوارث واسـتخدامها، حسـب االقتضـاء، 

لتوجيـه تخطيـط اإلنتعاش.

دليل: املبادىء التوجيهية لتقييم اإلحتياجات ما بعد 
الكارثة، النسخة أ، منشأة البنك الدويل العاملي للحد 

من الكوارث واإلنعاش، 2013

18.4

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/PDNA%20Volume%20A%20FINAL%2012th%20Review_March%202015.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/PDNA%20Volume%20A%20FINAL%2012th%20Review_March%202015.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/PDNA%20Volume%20A%20FINAL%2012th%20Review_March%202015.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/PDNA%20Volume%20A%20FINAL%2012th%20Review_March%202015.pdf


101

صـــــــــل
الف

العمل الالئق يف حاالت 
الهشاشة، والنزاعات 

والكوارث

يقـرتح هذا الفصل حافظة لربمجة االسـرتاتيجيات واإلجـراءات واملبادرات 

ملشـاركة منظمة العمل الدولية يف حاالت الهشاشـة، والنزاعات والكوارث، 

ويقـرتن مـع النهج املنبع للسياسـات والدعم املؤسـيس املصـب، باإلضافة 

إىل املشـاريع واملبـادرات الرامية إىل تعزيز »العمـل الالئق«. ويختتم هذا 

الفصـل مبعلومات ومراجع حول األنشـطة املوجهـة لفئات محددة.

املحتوى
كيف ميكن ملنظمة العمل الدولية أن تكتسب   1.5 

102 املنفعة املبكرة؟ 

أطر لتوجيه استجابة منظمة العمل الدولية يف حاالت   2.5 

103 الهشاشة، والنزاعات والكوارث  

 ثالثة مسارات برمجة : سياسة األمم املتحدة لخلق فرص العمل 
103 يف مرحلة ما بعد النزاع، وتوليد الدخل وإعادة اإلدماج 
105 املالحظات التوجيهية بشأن بيئات الكوارث 

خيارات برامج ومشاريع ومبادرات منظمة العمل   3.5 

106 الدولية 

االستجابة املنبع إلنعاش العمل الالئق، وبناء االستعداد   4.5 

110 واملرونة 

110 يف اإلعدادت الهشة وإعدادات النزاعات 
120 يف الكوارث البطيئة واملفاجئة 
120 الدعم للحد من مخاطر الكوارث وإستعادة سبل كسب العيش 

123 االستجابة املصب: الربامج واملشاريع واملبادرات   5.5

123 التدخالت من أجل خلق فرص العمل الفورية 
 التدخالت القصرية واملتوسطة املدى لتنمية التوظيف الذايت 

132 واملؤسسات الصغرى والصغرية 
 التدخالت قصرية إىل متوسطة األجل لتعزيز االنتعاش االقتصادي 

138 الفردي واملحيل 

143 التدخالت املستهدفة   5.6

143 إدماج املقاتلني السابقني 
145 إدماج الشباب 
146 إدماج الالجئني والنازحني داخلياً والعائدين 
147 إدماج األطفال 
149 إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 
150 إدماج األشخاص العاملني يف االقتصاد غري النظامي 
151 إدماج األشخاص يف قطاعات محددة 

 »بالنسبة لنا، العمل 
هو مرادف للسالم!«

فخامة الرئيسة إلني جونسون سريليف التصدي مؤمتر 
العمل الدويل الخامس والتسعني يف عام 2006
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الفصل 5 |  العمل الالئق يف حاالت الهشاشة، والنزاعات والكوارث

يف أعقاب الزلزال الذي رضب أوسولوتان )السلفادور( يف عام 2001، 
أجرت منظمة العمل الدولية تحليالً لقانون املشرتيات العامة 

)Ley de Contrataciones del Estado(، يحدد املواد األكر صلة 
بأغراض إعادة اإلعامر. وقد كان االهتامم الرئييس التحقق مام إذا 
كانت هذه املواد تشجع الرشاء املحيل للسلع والخدمات، واعتامد 
منهجيات قامئة عىل تكثيف التوظيف يف قطاع البناء. واستناداً إىل 
التحليل، اقرتحت منظمة العمل الدولية مجموعة من التوصيات 

التي تهدف إىل زيادة فرص نجاح العروض التي تخطط لالستخدام 
املكثف للعاملة املحلية.

ورأت منظمة العمل الدولية أن القاعدة املشرتكة لتلزيم العروض 
ملقدمي العطاءات األقل كلفة قد يكون مرضاً للرشكات املحلية، 

التي عادًة ما تكون أقل قدرة عىل املنافسة يف مثل هذه الرشوط 
مع الرشكات الوطنية أو الدولية األكرب. غري أن افتقارها للكفاءة، 

باملعنى املايل الصارم، تعوضه قيمة اجتامعية أعىل ناتجة عن 
توظيف اليد العاملة املحلية. ويف مرحلة إعادة اإلعامر التي تيل 

األزمة، ينبغي ايالء األولوية لخلق فرص العمل للسكان املترضرين 
فيام يتعلق باملعايري املالية، مبا أّن ذلك يدفع االعتامد عىل الذات 
بني املجتمعات واالقتصادات املحلية. وعالوًة عىل ذلك، قد تخلق 

األعامل القامئة عىل كثافة رأس املال تأثريات سلبية عىل البيئة، عىل 
عكس األعامل القامئة عىل كثافة العمل.

 Proyecto de impacto rápido en el empleo en el :املصدر
Departamento de Usulután، منظمة العمل الدولية، 2002.

تشجيع المشتريات المحلية من خالل 
إجراءات عطاءات أفضل في مرحلة ما بعد 

الزلزال في سلفادور في عام 2001

كيف يمكن لمنظمة العمل الدولية أن تكتسب   1.5
المنفعة المبكرة؟

أظهـرت تجربة السـنوات األخرية أنه ميكن لنظمـة العمل الدولية 

أن تكتسـب منفعـة اسـرتاتيجية مهمة باسـتخدام منافـذ الدخول 

التاليـة يف اإلعدادات الهشـة واملتأثرة بالنزاعـات والكوارث:

اإلنتاج والنرش الرسيعني للبيانات األساسية ذات الصلة بالعمل 	 

بشأن تأثري األزمة عىل التوظيف وسبل العيش واملبادئ والحقوق 

األساسية يف العمل )FPRW( والحامية االجتامعية، كام يف حالة 

زلزال جنوب آسيا وأمواج تسونامي. ويوفر هذا اإلجراء الرسيع 

فرصة مبكرة وموثوقة للرتكيز عىل االنتعاش من حيث األبعاد 

االجتامعية وسبل العيش لألزمة )راجعوا الفصل 4(.

إطـالق مشـاريع التظاهـر للتعـاون التقنـي لبنـاء املصداقيـة 	 

وتحسـني وتكـرار األسـاليب التـي تعكـس اهتاممـات منظمة 

العمـل الدوليـة يف مـا يتعلـق بالربامـج طويلـة األجـل مقابـل 

املشـاريع القصـرية األجـل.

الدعـوة للمشـرتيات املحليـة والوطنية يف اقتصاد املسـاعدات 	 

لتعزيـز امللكيـة والفوائـد االقتصادية املبارشة عـىل الصعيدين 

املحيل والوطني من خالل تحسني إمكانية الوصول إىل إجراءات 

العطـاءات للـرشكات املحليـة، كـام يف حالـة سـلفادور. وهـذا 

ميكـن أن يؤثـر عـىل الرتكيـز العـام نظـراً ألسـاليب ونهج خلق 

فـرص العمـل والقامئة عـىل كثافة التوظيف مـن قبل الجهات 

الفاعلـة املشـاركة يف جهود إعـادة اإلعامر.

قـد تـؤدي عملية صياغة السياسـات والتأثري عـىل العملية إىل 	 

زيـادة الوعـي بشـأن أبعـاد واسـرتاتيجيات العمـل الالئق من 

أجـل االسـتجابة لألزمات ومـا بعدها.

الجمـع بـني التعاون التقنـي وصياغة السياسـات، كام يف حالة 	 

الزلزال يف جنوب آسيا وأمواج التسونامي، حيث أّدت مشاريع 

التظاهـر التي اضطلعت بـا منظمة العمل الدولية يف خدمات 

التوظيـف وتنميـة املشـاريع وعاملـة األطفـال والتدريب عىل 

املهارات إىل تسـهيل مشـاركة منظمة العمـل الدولية يف وضع 

الخطة الرئيسـية إلعادة إعامر آتشـيه.

تقرير: الدروس املستفادة واملامرسات الجدية 
املستخلصة من برنامج آتشيه الخاص مبنظمة العمل 

الدولية، 2006.

1.5

دعم عملية »تشكيل« السياسة. قد تحدث عملية تقديم املشورة 	 

بشأن سياسات االنتعاش يف وقت مبكر جداً. وميكن ملنظمة 

العمل الدولية أن تساعد الهيئات املكونة الثالثية عىل توفري 

 )PRSP( املدخالت إىل ورقة اسرتاتيجية الحد من الفقر املؤقتة

وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية )UNDAF( بحيث 

يصبح العمل الالئق الشغل الشاغل يف هذه األطر. ويتم تقديم 

العمل الالئق باعتباره وسيلة لبدء متهيد الطريق للمشاركة 

املستدامة ملنظمة العمل الدولية. وينبغي النظر يف تضمني 

املعرفة التي تتمتع بها منظمة العمل الدولية يف املؤسسات 

والجهات املانحة املتعددة والوكاالت واملنظامت غري الحكومية 

للمساعدة يف وضع سياسة طويلة األجل.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_117130.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_117130.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_117130.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_117130.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_117130.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

بعد فرتة وجيزة من انتخابها، خاطبي فخامة الرئيسة الليربية إلني جونسون سريليف مؤمتر العمل الدويل يف عام 2006، داعيًة إياه إىل توفري مساعدة 
قوية من منظمة العمل الدولية يف تنشيط العمل يف بلدها. وقد حددت املوائد املستديرة التقنية وورش العمل املصغرة ألصحاب املصلحة الليربيني 

التي تلت ذلك مسألة خلق فرص العمل الرسيعة والهائلة كأولوية حاسمة لضامن األمن البرشي والتقدم االجتامعي والنمو االقتصادي.

ويف غضون ستة أسابيع من نداء الرئيسة، قامت حكومة ليربيا، مبساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية، بوضع الربنامج الوطني للتوظيف الطارئ يف 
ليربيا وخطة عمل التوظيف يف ليربيا LEEP/LEAP(، وهو اسرتاتيجية توظيف بشأن العمل الالئق تديرها الحكومة الليربية. ويوفر هذا الربنامج رؤية 

لخلق فرص العمل الفورية، ويف الوقت نفسه يضع حجر األساس السرتاتيجية توظيف مستدام عىل املدى الطويل. وتجمع إحدى املبادرات الرئيسية 
بني عدد كبري من الربامج، بشكل أسايس من البنك الدويل واالتحاد األورويب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، تخلق كلها فرص عمل طارئة من خالل 

األعامل التي ترتكز عىل العاملة. ومتثل التحدي يف تحويل هذه املرحلة إىل مرحلة حيث توجه السياسات والربامج نحو نهج يعزز األساليب القامئة عىل 
العاملة. وقد دعمت منظمة العمل الدولية الحكومة يف تصميم برنامج وطني لألشغال العامة بقيمة 70 مليون دوالر أمريي ملدة 3 سنوات.

 املصدر: الربنامج الوطني للتوظيف الطارئ يف ليربيا )LEEP( وخطة عمل التوظيف 
يف ليربيا )LEAP(، الذي أعد مبساعدة منظمة العمل الدولية، 2006.

الجمع بين النهج المنبع والنهج المصب في ليبريا

وثيقة االسرتاتيجية: اسرتاتيجية التوظيف بشأن الربنامج 
الوطني للتوظيف الطارئ يف ليربيا )LEEP( وخطة 

عمل التوظيف يف ليربيا )LEAP(، الذي أعد مبساعدة 
منظمة العمل الدولية، 2006 العمل الالئق يف ليربيا - 

مجموعة األدوات: إدماج التوظيف والعمل الالئق، 2.5
وتطبيقه عىل املستوى القطري، 2008

3.5

أطر لتوجيه استجابة منظمة العمل الدولية في   2.5
حاالت الهشاشة، والنزاعات والكوارث 

ثالثة مسارات برمجة : سياسة األمم 
المتحدة لخلق فرص العمل في 

مرحلة ما بعد النزاع، وتوليد الدخل 
وإعادة اإلدماج

تحـدد سياسـة األمم املتحدة لخلق فـرص العمل يف مرحلة ما بعد 

النزاع، وتوليد الدخل وإعادة اإلدماج إطار سياسة مشرتك لالرتقاء 

مبسـتوى جهـود إنشـاء الوظائف وإعـادة اإلدماج وتنسـيقها التي 

تقوم بها األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية واملجتمع الدويل 

األوسـع نطاقـا. وتقـرتح السياسـة مجموعـة شـاملة من مبـادرات 

السياسـات العامـة واملبـادئ التوجيهيـة والتوجيهـات التنظيميـة 

لدعـم التدخـالت يف كل مـن املنبع واملصب عـىل الصعيد القطري 

يف إعـدادات مـا بعد النـزاع. كام يـوىل اهتامم خاص 

الحتياجـات وقدرات املجموعات املتأثرة بالنزاع، مع الرتكيز بصفة 

خاصـة عـىل النسـاء والشـباب العاطلـني عـن العمـل )العديد من 

هـذه التدخـالت موصوفة يف املقطعـني 5.3 و5.4 من هذا الدليل. 

وتنـص مذكـرة تنفيذيـة مصاحبـة )أداة 1.11 املدرجـة أدناه( عىل 

التنفيـذ والرتتيبـات املؤسسـية يف مـا بـني مختلـف هيئـات األمـم 

املتحـدة يف هـذا املجال.

وكـام هـو مبـني أدنـاه، تحدد سياسـة األمـم املتحدة لخلـق فرص 

العمـل يف مرحلـة مـا بعد النـزاع، وتوليـد الدخل وإعـادة اإلدماج 

ثالثـة »مسـارات« مختلفة لكن مكملة لبعضهـا البعض ومتزامنة. 

يجب أن تكون أنشطة الربامج يف املسارات الثالثة مرتابطة ببعضها 

البعـض ويجـب أن تكون لها بداية مبكرة، يسـبقها تخطيط اتفاق 

قبـل مفاوضـات السـالم. ومـع ذلـك، عـىل الرغـم مـن أّن الربامـج 

يف جميـع هـذه املسـارات الثـالث سـتبدأ يف نفس الوقت وسـتتم 

http://www.fao-ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/Liberia-Strategy-Document.pdf
http://www.fao-ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/Liberia-Strategy-Document.pdf
http://www.fao-ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/Liberia-Strategy-Document.pdf
http://www.fao-ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/Liberia-Strategy-Document.pdf
http://www.fao-ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/Liberia-Strategy-Document.pdf
http://www.fao-ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/Liberia-Strategy-Document.pdf
http://www.fao-ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/Liberia-Strategy-Document.pdf
http://www.fao-ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/Liberia-Strategy-Document.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_172612.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_172612.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_172612.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_172612.pdf
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مالحظتها يف كل مرحلة من االنتعاش، فإن قوتها ومدتها ستختلف 

بحسـب الوضع املحيل.

ويسـتهدف كل مسـار أولويـة بنـاء سـالم ومجموعـة مسـتهدفة 

املختلفـة. ويركـز املسـاران A و B عـىل جهـود فوريـة تهـدف إىل  

تنفيذ أنشـطة »االسـتقرار« »وإعادة اإلدماج«، عىل التوايل، يف حني 

يركـز املسـار »C« عـىل جهـود املنبـع )االنتقـال( األكر اسـتدامًة. 

وتجـدر اإلشـارة إىل أنـه بالنسـبة للمسـارين B و C، متيـل فـرص 

التوظيـف والعمـل الالئـق املسـتدامة إىل التطـور يف وقـت الحق 

يف مرحلـة االنتعـاش وتسـتمر كجزء مـن عملية التطـور الطبيعي 

وغري املنقطع. وتتطلب أنشـطة املسـار C بشـكل عام وقت أطول  

قبـل ان تظهـر النتائـج، مبـا أّن عمليـة إعـادة تطوير وبنـاء النظم 

الوطنيـة تشـكل إجـراء رئييس ويسـتغرق وقتا.

وتهـدف أنشـطة املسـار A إىل تحقيـق االسـتقرار يف توليد الدخل 

وفـرص العمـل الطارئـة وإىل تعزيـز األمن يف سـياق ما بعـد النزاع 

املبـارش، وتشـكل أيضـاً نقـاط دخـول للبـدء بعمليـة االنتعـاش 

االقتصـادي واملعيـي واالجتامعـي عـىل املـدى األطـول. وغالباً ما 

تسـتهدف هـذه املبـادرات فئـات محـددة متـرضرة مـن األزمـة. 

وينصـب الرتكيـز عـىل االسـتجابات قصـرية األجـل، التـي غالبـاً ما 

تكـون ذات طبيعـة مؤقتة، والتـي توفر فوائد ملموسـة للمقاتلني 

السـابقني والشـباب والالجئـني العائديـن والنازحـني املسـتهدفني 

وغريهم من األشخاص املعرضني بشكل كبري لالستغالل أو اإلساءة، 

وخاصة النسـاء واألطفال. وتشـمل الربامج يف هذا املسار الوظائف 

املؤقتـة يف حـاالت الطوارئ، مثل األمـوال النقدية أو الغذاء مقابل 

العمـل يف أشـغال إعادة بناء البنى التحتيـة، أو خدمات التوظيف 

يف حـاالت الطـوارئ أو املنـح النقديـة23 لدعم االنتعـاش املعيي، 

وخدمـات الحاميـة االجتامعيـة األساسـية والحفـاظ عـىل وتوفـري 

األصـول املاديـة واملاليـة والتوظيف الـذايت والتعاونيات.

وتشمل برامج املسار B معالجة االنتعاش االقتصادي لفرص العمل 

وإعـادة اإلدمـاج. وتسـتهدف هذه األنشـطة مسـتوى املجتمعات 

املحليـة، حيـث تتـم عمليـة إعـادة اإلدمـاج واالنتعـاش يف نهايـة 

املطـاف. وقـد تسـاعد هذه الجهـود يف معالجة األسـباب الجذرية 

للنـزاع ]وبالتـايل قـد تعالـج العوامـل التـي تجعل السـكان عرضة 

للكوارث يف املقام األول مثل عدم وجود فرص التدريب، والحصول 

عىل التمويل، وعدم املشـاركة املحلية يف البيئة االقتصادية املحلية 

وغريهـا[ وتسـهيل املصالحـة ]واالنتعـاش[ عىل املدى األطـول. إّن 

نطاق الجهات الفاعلة االقتصادية املشـاركة أوسـع من مشـاركتها 

يف أنشـطة املسـار A، وتشـكل عملية تطوير القدرات واملؤسسات 

أهداف رئيسية.

وتشـمل برامـج املسـار B التنميـة النابعـة مـن املجتمـع املحـيل، 

واالنتعـاش االقتصـادي املحـيل وتنمية قـدرات الحكومات املحلية 

واملؤسسـات املحليـة ومقدمـي الخدمـات التجاريـة والجمعيـات 

األخـرى مـع اإلبقـاء عـىل دعـم الدخـل بالنسـبة ألولئـك الذين ال 

يزالـون يعانـون مـن مشـاكل يف بـدء نشـاط إنتاجـي جديد.

تستهدف برامج املسار C املؤسسات عىل املستوى الوطني، وتركز 

عـىل ايجـاد فـرص عمل مسـتدامة وتوفري فرص العمـل الالئق من 

تجدر اإلشارة إىل أن منح البدء )أو أي نوع من املنح( قد تعيق القطاع املايل   23
املحيل من خالل خلق اعتامد مزمن عىل أموال املساعدات. وميكن التخفيف 

من هذا األثر من خالل النهج الراسخ عند تطبيق الربامج ضمن إدارة البلد 
املستفيد.

شكل 1: الربنامج عىل ثالثة مسارات متزامنة )منحنيات قياس كثافة الربنامج(
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خـالل وضع السياسـات وتنمية قدرات املؤسسـات. وتشـمل أيضاً 

أنشـطة املسـار C تسـهيل الحوار االجتامعي وبناء توافق يف اآلراء 

مـن خـالل خلق إطـار لتحديـد »قواعـد اللعبة«. ويكمـن الهدف 

النهايئ للمسار C يف تعزيز التنمية عىل املدى الطويل التي تشجع 

»التوظيـف البنـاء وفرص العمـل الالئق«، وتحرتم حقوق اإلنسـان 

األساسـية، وتعـزز املسـاواة بـني الجنسـني، وتعالج حقـوق الفئات 

:C املهمشـة. وتشـمل الربامج الرئيسـية ضمن املسار

دعـم السياسـات االقتصاديـة الكليـة واملاليـة، وسـوق العمل، 	 

وقانـون العمـل، وسياسـات االسـتثامر، والتدريـب املهنـي 

والتعاونيات، وتطوير املؤسسـات الصغرية واملتوسـطة الحجم، 

والسياسـات القطاعيـة مـع الرتكيـز عىل الشـباب وغريهم من 

الفئـات الضعيفة.

تقديم الدعم للقطاع املايل وخدمات تطوير األعامل ؛ و	 

تعزيز املؤسسات ذات الصلة بالعمل )مثل خدمات التوظيف 	 

يف القطـاع العـام( التـي تعـزز قابليـة التوظيـف، والحاميـة 

االجتامعيـة وغريهـا مـن جوانـب إدارة العمل.

وينبغـي دعـم هـذه الربامـج والتدقيـق فيهـا مـن خـالل الحـوار 

االجتامعـي بـني الهيئـات املكونـة الثالثيـة )الحكومـة وأصحـاب 

العمـل والعـامل( وغريهم مـن أصحاب املصلحـة املعنيني، لتعزيز 

توافق يف اآلراء بشـأن سياسـة سـوق العمل فضالً عـن اإلصالحات 

القانونية واملؤسسـية.

ويف حني أن معظم املداخالت يف هذا املسار هي عىل املدى األطول 

بطبيعتهـا، مـن املهـم أن تبـدأ أنشـطة املسـار C عـىل الفـور بعد 

األزمة لضامن االسـتجابة املالمئة واملسـتدامة ملرحلة ما بعد النزاع.

سياسة األمم املتحدة: سياسة األمم املتحدة لخلق 
فرص العمل بعد انتهاء النزاع وتوليد الدخل وإعادة 

اإلدماج، 2009

10.1

مالحظات األمم املتحدة التوجيهية التشغيلية يف كامل 
النظام من أجل خلق فرص العمل يف مرحلة ما بعد 

النزاع وتوليد الدخل وإعادة اإلدماج، 2009

11.1

المالحظات التوجيهية بشأن بيئات 
الكوارث

يف حـني أّن نظـام األمـم املتحـدة مل يضـع بعد إطار مشـرتك لخلق 

فرص العمل وتوليد الدخل يف الحاالت ما بعد الكارثة مامثل لإلطار 

الـذي تـم وضعـه للبيئات ما بعد النـزاع، يّوفر تقييـم االحتياجات 

مـا بعـد الكارثـة مالحظـات توجيهيـة للتخطيـط النتعاش شـامل 

يعالـج االحتياجـات الفورية إلعادة اإلعـامر التي تدمج تدابري نزع 

السـالح والترسيـح وإعـادة الدمـج وآليـات بنـاء العـودة األفضل. 

ويف هـذا الفصـل 1 مـن الدليـل، يتـم إدخـال إطار سـينداي للحد 

مـن مخاطـر الكـوارث. وقـد دعمـت منظمـة العمـل الدولية مع 

الـوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحـدة واملنظامت الدولية، وضع 

إطـار سـينداي من خالل وضـع خربتها يف مجال الحـد من مخاطر 

الكـوارث ذات الصلـة بشـكل محـدد بالتوظيـف والعمـل الالئق. 

وتتمتـع منظمـة العمـل الدوليـة بالكثري مـن الخربة يف االسـتجابة 

للكـوارث الكبرية مثل أمواج التسـونامي يف املحيط الهندي يف عام 

2004 وكـوارث أجـد مثـل إعصـار هايـان الكبري يف الفلبـني ؛ ويتم 

إدراج بعـض الـدروس املسـتفادة وأفضل املامرسـات التي تقدمها 

هـذه الخربات يف هـذا الدليل. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_117576.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_117576.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_117576.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_117576.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_117576.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2014/12/Item-3f-Operational-Guidance-Note-Post-Conflict-Employment-Creation-Income-Generation-and-Reintegration.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2014/12/Item-3f-Operational-Guidance-Note-Post-Conflict-Employment-Creation-Income-Generation-and-Reintegration.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2014/12/Item-3f-Operational-Guidance-Note-Post-Conflict-Employment-Creation-Income-Generation-and-Reintegration.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2014/12/Item-3f-Operational-Guidance-Note-Post-Conflict-Employment-Creation-Income-Generation-and-Reintegration.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2014/12/Item-3f-Operational-Guidance-Note-Post-Conflict-Employment-Creation-Income-Generation-and-Reintegration.pdf
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يف شهر ترشين الثاين/نوفمرب 2013، رضب إعصار هايان الكبري أجزاء من الفلبني، مخلفاً اآلالف من القتىل. وقد كان أحد أكرب األعاصري يف التاريخ. 
وتكبد سكان جزر سيبو، وكورون، وليتي، وسمر وباناي خسائر اقتصادية جسيمة باإلضافة إىل خسائر األرواح. وقد ترضر ما ال يقل عن 14.2 مليون 

شخصاً، مبن فيهم 5.9 مليون عامل تسبب هذه الكارثة الطبيعية األسوأ التي شهدتها البالد إىل تدمري أو عرقلة سبل كسب عيشهم.

ويف مطلع شهر كانون األول/ديسمرب 2013، بدأت منظمة العمل الدولية العمل مع وزارة العمل والتوظيف يف الفلبني لوضع برامج توظيف طارئة 
يف املناطق األكر ترضرا. وقد خلقت هذه الربامج فرص عمل مؤقتة لضحايا االعصار الكبري، مام وفر دخل فوري رضوري كثرياً وحد أدىن مضمون 

لألجور، باإلضافة إىل تأمني الحامية االجتامعية والسالمة والتغطية الصحية آلالف من العامل املترضرين. وضمنت هذه الربامج أيضاً فرص أفضل عىل 
املدى الطويل وعززت القدرة عىل مواجهة العواصف املستقبلية.

وبعد العاصفة، عملت منظمة العمل الدولية مع املجتمعات املحلية عىل إعادة البناء »بشكل أفضل وأكر اخرضارا« باستخدام كتالت األرض 
املضغوطة املتشابكة املصنوعة من مزيج من تربة الجري واألسمنت واملاء. وهذه الكتل أفضل ألن الرتبة الجري تعطي كتل أكر كثافة وأقوى من 

الخرسانة وتضمن أن املساكن التي يتم بناؤها حديثاً لديها مستوى مقاومة يتجاوز معيار االمم املتحدة العادة إعامر املالجئ بعد الكوارث الطبيعية، 
وتكفل إعادة إعامر أكر اخرضاراً ألن األشخاص ال يضطرون إىل اللجوء إىل املامرسة القدمية املشتملة عىل إزالة الرمال من الشواطئ يف الجزيرة 

الجميلة لصنع الكتالت، مام يساعد بالتايل عىل الحفاظ عىل املوارد الطبيعية الثمينة.

املصدر: منظمة العمل الدولية: كيف تعافت الفلبني من الكارثة من خالل العمل الالئق، عىل املوقع اإللكرتوين: 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_427012/lang--en/index.htm

املوجز القطري ملنظمة العمل الدولية بشأن برنامج سبل العيش والتوظيف الطارئ املتكامل الخاص بوزارة العمل والتوظيف يف الفلبني، وهو متاح عىل : 
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=51497

االستجابة إلعصار هايان الكبير: إعادة إعمار أفضل

مجموعة أدوات: نهج منظمة العمل الدولية يف مرحلة 
ما بعد اإلنعاش هاييان، مكتب منظمة العمل الدولية 

القطري للفلبني، 2015

7.2

حقائق وأرقام: إطار مخطط سينداي، 2015 8.1

خيارات برامج ومشاريع ومبادرات منظمة العمل   3.5
الدولية

ينبغـي أن تدمج اسـتجابات منظمة العمل الدولية أنشـطة املنبع 

واملصـب. يف البيئـات املبـارشة ملـا بعـد األزمـة، تكـون الحكومات 

والسـكان املترضريـن مهتمني يف املقـام األول بالحصول عىل نتائج 

ملموسة تلبي االحتياجات اإلنسانية الحادة. وبالتايل، سيتعني عىل 

منظمـة العمـل الدوليـة، عـىل األقـل يف البداية، أن تركـز جهودها 

عـىل مشـاريع املصـب ذات التأثري الرسيع التـي تولد فرص العمل 

والدخـل وتخلـق فرص العمل الالئق. وتوفر هـذه الجهود الظهور 

ملنظمـة العمـل الدوليـة، وميكـن اسـتخدامها إلظهـار ومواصلـة 

الدعـوة ملعايـري العمل الالئق. وعـالوًة عىل ذلك، إن جهود املصب 

هـذه تسـمح ملنظمة العمـل الدولية من اليـوم الواحد العمل مع 

الحكومـات، ووكاالت األمم املتحدة األخرى والرشكاء اآلخرين عىل 

املبـادرات املنبـع، عـىل سـبيل املثـال يف: أ( صياغـة اسـرتاتيجيات 

انتعـاش التوظيف، و ب( 

تعزيـز قدراتهـا عـىل معالجة القضايـا ذات الصلـة بالعاملة، و ج( 

تعميـم جدول أعـامل العمل الالئق يف تخطيط اإلنعاش واالنتقال. 

ويف هـذا املسـعى، تلعـب مكونـات منظمة العمـل الدوليـة دوراً 

رئيسيا. وميكن ملنظمة العمل الدولية أن تستخدم شبكة منظامت 

أصحـاب العمل ومنظـامت العامل الخاصة لجمـع املعلومات عن 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_427012/lang--en/index.htm 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_427012/lang--en/index.htm 
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=51497 
http://www.unisdr.org/files/44983_sendaiframeworksimplifiedchart.pdf
http://www.unisdr.org/files/44983_sendaiframeworksimplifiedchart.pdf
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الجدول 1.4:    موجز ألنشطة )املنبع( منظمة العمل الدولية عىل صعيد االستجابة لألزمات 

الكارثةالنزاعنشاط االستجابة لألزمة

املنبع

سياسة عمل وتوظيف وطنية/
قطاعية لالنتعاش والتطوير

دعم الحكومة لضامن أن جميع املبادرات الهادفة إىل 
التخفيف من الهشاشة واالنتعاش ما بعد األزمة تهدف إىل 

خلق فرص عمل أكر وأفضل ومستدامة.

األهمية بحسب الوضع قبل أو بعد الكارثة. سياسة تخطيط 
ملرحلة ما قبل األزمة تهدف إىل الحد من مخاطر الكوارث 

تخفف من أثر الكارثة عىل التوظيف

تطوير القطاع الخاص

دعم الحكومة يف خلق بيئة مواتية للمؤسسات الصغرية 
واملتوسطة الحجم، مبا يف ذلك تعزيز فرص الحصول عىل 

التمويل من قبل املؤسسات الصغرى، والصغرية واملتوسطة 
الحجم، وتعزيز الروابط التجارية بني املؤسسات متعددة 

الجنسيات املستثمرة الوافدة واملؤسسات الوطنية )من 
خالل متطلبات املضمون املحيل(، ونقل املعرفة/املهارات 

للعاملة املحلية. 

األهمية بحسب االحتياجات املرتبطة بالوضع قبل وقوع 
الكارثة. سياسة التخطيط ملرحلة ما قبل الكارثة تحّد من 

تأثري التوظيف.

الحوار االجتامعي، ومعايري العمل 
وإدارة العمل

دعم الحكومة يف تعزيز الحوار االجتامعي من أجل 
املصالحة والتامسك االجتامعي واملساواة بني الجندرين، 

ومراجعة قوانني ولوائح العمل، والتدريب عىل إنفاذ 
القانون، والتدريب عىل إعداد التقارير حول تطبيق معايري 

العمل الدولية، وتعزيز تفتيش العمل

األهمية بحسب االحتياجات املرتبطة بالوضع قبل الكارثة.

الحامية االجتامعية/الضامن 
االجتامعي مبا يف ذلك عىل 

سبيل الذكر ال الحرص املساعدة 
االجتامعية/ نقل األموال النقدية 

واألغذية/ برامج التوظيف يف 
القطاع العام/برامج الطوارئ املؤقتة 

واملخصصة وشبكات األمان / 
التأمينات االجتامعية

الجدوى عىل املدى القصري واملتوسط والطويل. عىل املدى 
القصري، ميكن أن يخفف نقل األموال النقدية أو األغذية من 

االحتياجات اإلنسانية األساسية والعاجلة. وبصورة خاصة 
من حيث الحصول عىل الرعاية الصحية، ينبغي أن تستكمل 
املبادرات من جانب العرض مببادرات تتناول جانب الطلب 

)من الذي سيدفع، من أي مصدر، وما إىل ذلك(.
لعب دور هام يف تسهيل االنتقال من التدابري املؤقتة 

املمولة باملساعدات إىل برامج ومبادرات أكر استدامة 
ووطنية وعىل املدى الطويل.

األهمية بحسب ا الحتياجات املرتبطة بالوضع قبل الكارثة، 
فضالً عن االحتياجات الجديدة التي تنشأ أثناء أو بعد 

وقوع الكارثة.
يجب أن يكون تعزيز نظم الحامية االجتامعية وإنشاء 
أرضيات للحامية االجتامعية جزءاً ال يتجزأ من التدابري 

الوقائية التي يتم تطويرها وإرساؤها.

الحامية االجتامعية/ التأمينات 
االجتامعية

ممكنة فقط إذا كان ميكن االعتامد عىل املؤسسات 
املوجودة إىل اإلعداد الهش أو قبل النزاع )بالنسبة لألوضاع 

ما بعد النزاع(، والرتكيز عىل تعزيز قدرة املؤسسات

األهمية بحسب االحتياجات املرتبطة بالوضع قبل الكارثة. 
األهمية لوضع تدابري أمن اجتامعي للمعوقني وتدابري 

وقائية لألكر ضعفاً يف البلدان املعرضة لألزمات. 

السالمة والصحة املهنيتان
دعم الحكومة يف ضامن االمتثال لحقوق وموجبات 

ومسؤوليات أصحاب العمل والعامل عىل صعيد السالمة 
والصحة املهنيتان وإظهارها يف الترشيعات

األهمية بحسب االحتياجات املرتبطة بالوضع قبل الكارثة. 
مهم لضامن السالمة والصحة املهنيتان لعامل الرعاية 
الصحية واإلغاثة. تعميم السالمة والصحة املهنيتان يف 

تأهب البلدان املعرضة للكوارث. 

الحوارات والرشاكات بني القطاعني 
العام والخاص

إن التحاور مع القطاع الخاص بشأن األولويات العمل الالئق عىل الصعيد الوطني من خالل تعزيز مواءمة أفضل 
للمبادرات املؤسسية مع السياسات العامة مبا يتامىش مع مبادئ إعالن منظمة العمل الدولية بشأن الرشكات متعددة 

الجنسية مهم لضامن التامسك وتحقيق نتائج ملموسة.

السياسات والتدابري لتطوير التدريب 
املهني واملهارات

مراجعة املناهج التدريبية، وإصالح نظام التدريب املهني 
للتوفيق بني العرض والطلب. تقييم قدرات مقدمي 

التدريب املهني ومؤهالتهم. الحرص عىل أن املستثمرين، 
مبن فيها من اقتصاد املساعدات، يستخدمون العامل 

املحليني ويوفرون التدريب املهني.

يف البلدان املعرضة للكوارث، مراجعة املناهج التدريبية، 
وإصالح نظام التدريب املهني للتوفيق بني العرض والطلب. 

تقييم قدرات مقدمي التدريب املهني ومؤهالتهم.
يف مرحلة ما بعد الكارثة، الحرص عىل أن املستثمرين 
يستخدمون العامل املحليني ويوفرون التدريب املهني.
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املؤسسات ذات الصلة بالعاملة

يف الحاالت الهشة، تعزيز قدرات خدمات التوظيف يف 
القطاع العام. يف مرحلة ما بعد النزاع، إنشاء خدمات 

التوظيف الطارئ يف القطاع العام وخدمات تنمية األعامل 
التجارية وبناء قدرة السلطات املحلية عىل توفري الخدمات 

ذات الجودة واالستمرار يف تشغيل نظام معلومات عن 
سوق العمل ملواءمة التدريب عىل املهارات مع طلب سوق 

العمل.

مهم لتعزيز قابلية االستجابة لدى مؤسسات سوق العمل.

تضمني العمل الالئق ضمن 
اسرتاتيجيات وسياسات إعادة 

اإلعامر الخاصة بالبلدان ومجتمع 
املساعدة الدولية

مهم جداً للحد من الهشاشة واالنعاش وإعادة اإلعامر بعد 
النزاع عل حد سواء.

مهم جداً، ال سيام يف االنعاش وإعادة اإلعامر بعد األزمة.

غري متوفرالتخطيط لإلنعاش ما قبل األزمة 
مهم جداً يف البلدان الساخنة، والبلدان املعرضة للخطر، 

لجميع املجاالت املواضيعية املذكورة أعاله.

الجدول 2.4:    موجز ألنشطة )املصب( منظمة العمل الدولية عىل صعيد االستجابة لألزمات  

الكارثةالنزاعنشاط االستجابة لألزمة

املصب

خلق فرص عمل مؤقتة وضخ األموال النقدية يف املجتمع املترضر

التوظيف الطارئ
يف أعقاب األزمة : الرتكيز عىل جمع الحطام وإعادة التدوير، وإعادة التأهيل وأشغال إعادة اإلعامر وكذلك عىل قطاع 

الرعاية واألنشطة الزراعية ذات الصلة وما إىل ذلك مع التوصية بتقديم التعليم املايل األسايس )األهداف وتحديد 
األولويات، ووضع امليزانيات، واالدخار(.

الغذاء مقابل العمل
نفس الرتكيز كالتوظيف الطارئ لكن يف املناطق التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ حيث إمكانية الحصول عىل 

الغذاء نادرة )أو معدومة( 

التدريب عىل املهارات مبوجب 
دورات قصرية

مثة حاجة ملهارات جديدة مرتبطة بإعادة اإلعامر. قد يكون 
الشباب مل يلتحقوا باملدرسة والتدريب املهني، وقد يكون 

تعليم الكبار وخربتهم املهنية قدمية.

التدريب عىل املهارات مبوجب دورات قصرية للباحثني عن 
عمل مللء الطلب عىل الوظائف الجديدة الناشئة من برامج 

اإلغاثة واالنتعاش.

تعاقد املجتمع املحيل

يف جميع املراحل اإلنسانية وحاالت الهشاشة مبا يف 
ذلك يف مراحل االنتقال والتنمية. يضمن تعاقد املجتمع 
املحيل املشاركة الناشطة للمجتمعات املحلية، وتطوير 

امللكية، وميكنها إعادة تنشيط الهياكل املجتمعية املحلية 
واملنظامت التي تقدم الدخل واملشاركة يف )إعادة( 

اإلعامر واإلصالح والتنمية

يف جميع املراحل اإلنسانية وحاالت الهشاشة مبا يف 
ذلك يف مراحل االنتقال والتنمية. يضمن تعاقد املجتمع 
املحيل املشاركة الناشطة للمجتمعات املحلية، وتطوير 

امللكية، وميكنها إعادة تنشيط الهياكل املجتمعية املحلية 
واملنظامت التي تقدم الدخل واملشاركة يف )إعادة( 

اإلعامر واإلصالح والتنمية.
يف البلدان املعرضة للكوارث أو حامية البيئة )من خالل 

برامج PEP(، عىل سبيل املثال من خالل إعادة بناء البنى 
التحتية للتخفيف من الكوارث مثل الرصف الصحي و 

ضفاف النهار، الخ.

الحامية االجتامعية. برامج جديدة أو 
محسنة للتحويالت النقدية مبا يف ذلك 

الربامج النقدية أو الغذائية الطارئة

عندما يكون نظام الحامية االجتامعية غائباً أو ضعيفاً جداً، الرتكيز عىل دعم الحكومة يف تخطيط وتصميم وتنفيذ 
تدابري مختلفة للحامية االجتامعية مبا يف ذلك التحويالت النقدية والغذائية الطارئة لتلبية االجتياجات األساسية يف 

أعقاب الكارثة أو األزمة وتوفري املساعدة للفئات الضعيفة يف املقاطعات املترضرة. 

بناء التوظيف الذايت املستدام وتطوير املؤسسات الصغرى والصغرية

الحصول عىل التمويل والحفاظ عىل 
األصول املالية

العمل عىل حد سواء عىل جانب الطلب )تعزيز القدرات 
املالية من رجال األعامل وبالتايل الحد من املخاطر 

املتصورة( وعىل جانب العرض )من خالل تعزيز املعرفة 
لدى اإلدارية لدى مقدمي الخدمات املالية وقدرتهم عىل 
تلبية احتياجات العمالء املالية من خالل تنويع املنتجات 

املالية(. وتعتد كثافة التدخل عىل مرحلة االنتعاش

قد يكون مهامً لدعم إنعاش املؤسسات الصغرى، والصغرية 
واملتوسطة الحجم يف حاالت ما بعد الكوارث، كام وأنه 

مهم لتعزيز مرونة مؤسسات التمويل األصغر واملؤسسات 
الصغرى، والصغرية واملتوسطة الحجم يف البلدان املعرضة 

للكوارث.
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خدمات تنمية األعامل التجارية

قد يكون مهم جداً يف منتصف مدة حالة ما بعد النزاع 
ما أن يتم تأسيس مؤسسات التمويل األصغر واملؤسسات 

الصغرى، والصغرية واملتوسطة الحجم، ويف الحاالت الهشة 
لتعزيز مؤسسات التمويل األصغر واملؤسسات الصغرى، 

والصغرية واملتوسطة الحجم الضعيفة.

عملية إنعاش مؤسسات التمويل األصغر واملؤسسات 
الصغرى، والصغرية واملتوسطة الحجم وتعزيزها يف 

اإلعدادات املعرضة للمخاطر

تطوير املهارات الريادية 
والتعاونية 

مهم جداً بدءاً من مرحلة االنتقال ويف الحاالت الهشة
الرتكيز هو يف األساس عىل إنعاش وتحسني املؤسسات 

الصغرى، والصغرية واملتوسطة الحجم والتعاونيات

تنمية روح املبادرة لدى النساء
مهم جداً يف مرحلة االنتقال مبا أن عدم املساواة بني 

الجندرين تزيد خالل النزاع ومن املرجح أن يكون عدد 
األرس التي تعيلها املرأة عالياً أحياناً

مهم إلنعاش وتعزيز املؤسسات التي ترؤسها النساء 
لتعزيز املساواة بني الجندرين وتكافؤ الفرص يف إعدادت 

ما قبل وما بعد الكوارث 

تشجيع اإلنتعاش االقتصادي الفردي واملجتمعي

إرشاك مستثمرين جدد 
ومؤسسات متعددة الجنسيات 

جديدة

من خالل توظيف املوظفني املحليني وتزويدهم باملهارات والروابط التجارية مع املؤسسات املحلية، ميكن 
للمؤسسات متعددة الجنسيات أن تساهم يف االنتعاش واالستقرار والنمو الشامل.

خدمات التوظيف الطارئ يف 
القطاع العام

عىل املدى القصري، يف ظل غياب املؤسسات املحلية، 
ميكن تسهيلها من قبل منظمة العمل الدولية كإجراء 

عىل املدى القصري. يف مرحلة االنتقال ويف الحاالت الهشة، 
يجب تويل املسؤوليات اإلدارية من قبل أصحاب املصلحة 

املحليني والسلطات الوطنية.

غالباً ما تكون مهمة جداً من أجل التنظيم األفضل 
لالستجابة للكوارث، عىل سبيل املثال من خالل ربط 
السكان املترضرين بربامج العمل والتدريب الوظيفي 
املؤقتة. قد توفر خدمات التوظيف الطارئ يف القطاع 

العام األساس لزيادة القدرة املحلية عىل ضامن استمرار 
و/أو توسيع الخدمات األساسية

التدريب املهني/التدريب عىل 
املهارات

إن التدريب املهني أسايس بشكل خاص يف مرحلة 
االنتقال لتوفري فرص التدريب التي مل تكن متوفرة خالل 

النزاع. يف سياق هش، إنه مهم لتعزيز قابلية التوظيف 
لخلق الوظائف. 

قد ترضب الكوارث قدرة التدريب املعني التي يجب 
إنعاشها يف إطار االستجابة لألزمة. 

يف االستجابة للكوارث والتخفيف منها، قد تكون هناك 
حاجة مفاجئة لتوفري املهارات الجديدة للسكان املحليني.

التنمية االقتصادية املحلية 
واالنتعاش االقتصادي املحيل

أساسية لخلق فرص العمل الفورية )أرباح السالم(، 
وتحقيق أقىص قدر من نهج املشرتيات املحلية واإلرشاك 

األويل ألصحاب املصلحة

قد يشكل االنتعاش االقتصادي املحيل يف أعقاب الكارثة 
فرصة لتمهيد الطريق ملساهمة التنمية االقتصادية 

املحلية يف الحد من مخاطر الكوارث.
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االستجابة المنبع إلنعاش العمل الالئق، وبناء   4.5
االستعداد والمرونة

في اإلعدادت الهشة وإعدادات 
النزاعات

يف حـاالت مـا بعـد النـزاع والهشاشـة، ينبغـي أن تشـارك منظمـة 

العمـل يف تدخـالت املسـار C إمـا قبـل أن تتدهـور الهشاشـة إىل 

نزاع أو مبارشة بعد التوقيع عىل اتفاق السـالم، وذلك للمسـاهمة 

يف خلـق بيئـة مواتيـة للتوظيـف والعمـل الالئـق. ومبـا أّن الفقـر 

وعـدم املسـاواة هام جزء من األسـباب الجذرية للنـزاع، ينبغي أن 

تكـون برامـج التوظيف والحامية االجتامعية شـاملة اجتامعياً وأن 

تسـاهم بشـكل مبارش يف الحد من الفقر. وبالتايل، يجب أن تكون 

برامـج خلـق فـرص العمل وإعـادة اإلدماج التي تسـتهدف األفراد 

واملجتمعات األكر ضعفاً مدعومة بأنظمة ومؤسسـات وسياسـات 

وطنيـة تخلـق بيئـة مواتيـة لنمـو العاملـة املسـتدام عـىل املـدى 

الطوي. وباملثل، يجب االرتقاء مبسـتوى برامج الحامية االجتامعية 

مثـل برامج التحويـالت النقدية والغذائية الطارئة التي تسـتهدف 

الفئات األكر ضعفاً من السـكان تدريجيًا وتوسيعها لتصبح خطط 

مسـتدامة عىل مسـتوى األمة يجب أن تبقى موجودة حتى يصبح 

العمـل الالئـق وتوفـري فـرص العمل املسـتدامة متاحـاً. ويجب أن 

تسـتهدف يقـدر اإلمكان البنية التحتيـة، وينبغي أن تكون املرافق 

التـي تدعم تنشـيط العاملة وسـبل العيش املسـتدامة، إىل جانب 

مشـاريع املحافظـة ملكافحـة التـآكل مـن أجـل تحسـني األرايض 

الزراعيـة، جـزءاً مـن حزمة السـتعادة الدخل مـن الزراعة. ويجب 

إدمـاج الخطـط يف إطار ملنظمة العمل الدولية قائم عىل الحقوق، 

وينبغـي أن تكـون مرتبطـة بالربنامج القطـري للعمل الالئق.

هـذا هـو النهـج الـذي مييز عمـل منظمة العمـل الدوليـة يف هذا 

املجال عن املنظامت األخرى. ويتم عرض الخيارات الرئيسـية التي 

تسـهم يف خلـق بيئـة مواتية للعمـل الالئق يف إعدادت الهشاشـة، 

والنزاعات والكـوارث يف الصفحات التالية.

دعم عملية صياغة السياسات الوطنية والقطاعية

يف إعدادات الهشاشـة، توفر السياسـات رؤية شاملة وإطار متسق 

ومتامسـك لتعزيـز العمل الالئـق وعىل وجه الخصـوص التوظيف 

والحامية االجتامعية 

واملبادرات القطاعية. وتسـتغرق عمليات صياغة السياسـات تأخذ 

ال يقـل عـن 3 أو 4 سـنوات، وتسـتند إىل تحليـل شـامل لوضـع 

التوظيف يف البالد ومناقشـة واسـعة للخيارات املتاحة لخلق فرص 

عمـل الئقـة، أو غريهـا مـن املعايري الختيـار األفضل مـن بني هذه 

الخيارات. إن اسـتجابة السياسات رضوية لخلق بيئة مواتية لخلق 

فـرص العمـل يف ظل االحـرتام الكامل لحقوق العـامل. وقد تكون 

املجـاالت الرئيسـية لدعم تطويـر السياسـات ذات صلة مبا ييل:

توفري إمكانية الوصول إىل املوارد للعاطلني عن العمل	 

تعزيز املساواة يف العمل، مبا يف ذلك املساواة بني الجندرين 	 

وعدم التمييز

القضاء عىل عاملة األطفال والعمل القرسي	 

إنشاء إطار سياسة العامة لخلق العمل الالئق وتوليد الدخل	 

تعزيز الحوار االجتامعي، وإذا لزم األمر، إنشاء هيئات مكونة 	 

ثالثية

معالجة اعتبارات العمل الالئق يف اسرتاتيجيات تشجيع االستثامر	 

تحسني الترشيعات وإعادة الهيكلة املؤسساتية التي تساهم يف 	 

تحسني فرص العمل

إدخال أو تعزيز الحامية االجتامعية مبا يف ذلك أرضيات الحامية 	 

االجتامعية التي تشمل الرعاية الصحية األساسية وضامن الدخل 

األسايس للجميع يف جميع مراحل الحياة )األطفال والبالغني يف سن 

العمل وكبار السن( مبا يف ذلك الفقراء والعامل يف االقتصاد غري 

النظامي، لضامن تلبية االحتياجات األساسية وتعزيز انتعاش أرسع.

دعم املبادئ التوجيهية للمشرتيات التي تحبذ األشغال العامة 	 

القامئة عىل كثافة العمل التي توظف أعداداً كبرية من العامل 

املاهرين وغري املاهرين



111
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دعمت منظمة العمل الدولية وزارة العمل ووزارة االقتصاد يف تنظيم املؤمتر الوطني بشأن فرص العمل الدامئة يف أفغانستان الذي انعقد يف 7 و8 
أيار/مايو 2013. ومل تبدأ بعد الجهود التي بذلت خالل السنوات العرش املاضية يف معالجة االحتياجات املتزايدة واالنتقال يف أفغانستان وبالتايل كان 

من املتوقع أن يؤدي التمويل الدويل املخفض إىل إمكانية مفاقمة وضع صعب بالفعل. ومن بني السكان القادرين عىل العمل الذي يفوق عددهم الـ 
12 مليون ومشاركة للقوى العاملة تبلغ أكر من 8 ماليني، كان 7.1 يف املائة عاطلني عن العمل يف حني كان 48،2 يف املائة يف عداد العاملة الناقصة و 

77 يف املائة يف عداد العاملة الهشة.

وكان الهدف دعم عملية وضع اسرتاتيجية التوظيف الوطنية، وسياسة للعاملة الوطنية وبناء القدرات لكل من الوزارتني املعنيتني.

ووضعت سياسة العاملة الوطنية يف كانون األول/ديسمرب 2013 حول 4 ركائز رئيسية هي ظروف العمل الالئق )األحكام والرشوط، والصحة والسالمة 
املهنيتان، والضامن االجتامعي(، والحوار االجتامعي واملفاوضة الجامعية، وإدارة العمل الفعالة )رصد وإنفاذ قوانني العمل، والقضاء عىل أسوأ أشكال 

عاملة األطفال، والقضاء عىل السخرة وإدارة العامل األجانب، وتسوية املنازعات(، والتنفيذ، والرصد والتقييم.

ويف ضوء االنتخابات الرئاسية املقبلة، نصحت منظمة العمل الدولية بإعداد ورقة خيارات سياسات السرتاتيجية توظيف، مام يرتك للحكومة القادمة 
من أفغانستان خيارات مختلفة لالختيار من بينها. وقد وضعت ورقة خيارات السياسات هذه يف شهر آذار/مارس 2014. كام أطلقت منظمة العمل 

الدولية مرشوعاً بشأن تقييم املهارات ومنح الشهادات ألفغانستان.

وقد تم متويل املرشوع من قبل البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بدعم تقني من منظمة العمل الدولية.

http://www.ilo.org/asia/whatwedo/projects/WCMS_421099/lang--en/index.htm : املصدر منظمة العمل الدولية

حوار التوظيف الوطني في أفعانستان

الحد من العوائق غري الرضورية أمام »مامرسة األعامل التجارية« 	 

مبا يف ذلك تبسيط إجراءات التسجيل والرتخيص وأنظمة التفتيش، 

واألنظمة الجمركية والرضيبية واإلدارة الرضيبية املعقدة أو 

املفرطة 

الحد من العوائق التي تحول دون ملكية األعامل من قبل النساء 	 

وغريهم من الفئات املحرومة عىل الصعيد االجتامعي-االقتصادي.

إدماج قضايا العمل والتوظيف )مبا يف ذلك خلق فرص العمل 	 

وتنمية املهارات وحقوق العامل( يف اسرتاتيجية وطنية لتعزيز 

املامرسات التجارية املستدامة )سياسة املسؤولية االجتامعية 

للرشكات وغريها(.

غالباً ما تشتمل مشاركة منظمة العمل الدولية يف وقت مبكر يف 	 

عملية صياغة السياسات عىل الضغط من أجل »رد فعل للعمل 

الالئق« من خالل أنشطة التوعية وتبادل املعلومات. وينبغي 

أن تبدأ منظمة العمل الدولية من خالل إرشاك الهيئات املكونة 

الثالثية ومساعدتها من خالل توفري املدخالت إىل أطر اإلنعاش 

وإعادة اإلعامر وأطر النتائج اإلنتقالية واألوراق االسرتاتيجية 

للحد من الفقر، يف نهاية املطاف.

وتشمل األمثلة عىل دعم صياغة السياسات ما ييل:

إعـداد أوراق موقـف بشـأن مواضيـع مثـل املشـاريع الصغرية 	 

واملتوسـطة، وعاملـة األطفـال وخلق فـرص العمل

تقرير: خريطة طريق نحو سياسة توظيف وطنية 
للسودان، 2014

4.5

دليل: صياغة سياسات توظيف وطنية، منظمة العمل 
الدولية/توظيف، 2012

5.5

ورقة عمل: تجميع آلليات تنفيذ سياسة التوظيف، 
2014

6.5

تقرير السياسة: برنامج التوظيف الوطني الطارئ 
ألفغانستان، 2003

7.5

وثيقة السياسة: سياسة التوظيف، وزارة العمل الليربية 
مبساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية، 2009

8.5

الخطوط التوجيهية: بيئة مؤاتية للمؤسسات 
املستدامة، منظمة العمل الدولية، 2014

9.5

http://www.ilo.org/asia/whatwedo/projects/WCMS_421099/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@africa/@ro-addis_ababa/@sro-cairo/documents/publication/wcms_334878.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@africa/@ro-addis_ababa/@sro-cairo/documents/publication/wcms_334878.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@africa/@ro-addis_ababa/@sro-cairo/documents/publication/wcms_334878.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@africa/@ro-addis_ababa/@sro-cairo/documents/publication/wcms_334878.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_188048.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_188048.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_188048.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_188048.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_251002.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_251002.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_251002.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTSARREGTOPTRANSPORT/34004316-1119970810245/21764045/NEEP-1-Afghanistan.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTSARREGTOPTRANSPORT/34004316-1119970810245/21764045/NEEP-1-Afghanistan.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTSARREGTOPTRANSPORT/34004316-1119970810245/21764045/NEEP-1-Afghanistan.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTSARREGTOPTRANSPORT/34004316-1119970810245/21764045/NEEP-1-Afghanistan.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---cepol/documents/publication/wcms_143264.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---cepol/documents/publication/wcms_143264.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---cepol/documents/publication/wcms_143264.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---cepol/documents/publication/wcms_143264.pdf
http://www.ilo.org/empent/units/boosting-employment-through-small-enterprise-development/eese/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/units/boosting-employment-through-small-enterprise-development/eese/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/units/boosting-employment-through-small-enterprise-development/eese/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/units/boosting-employment-through-small-enterprise-development/eese/lang--en/index.htm
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املشاركة يف دورات ونقاشات عىل املستوى الكيل	 

وضـع مقرتحـات لدعـم الحكومـة يف تنفيذ النهـج القامئة عىل 	 

كثافـة التوظيف

دعم الحكومة يف وضع اسـرتاتيجية متكاملة للوظائف الطارئة 	 

ويف تطوير آليات التنسيق األخرى مع املنظامت غري الحكومية 

والوكاالت فيام يتعلق بالتوظيف وسبل كسب العيش.

تعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل

إن إعامل حقوق العمل األساسـية يف األوضاع الهشـة أمر رضوري 

ومسـألة )إعادة( إنشـاء الحوكمة الرشـيدة. ويشـكل احـرتام مهام 

حقـوق العمـل األساسـية حاجزاً ضـد اإلقصـاء، والهيمنـة وانعدام 

العدالـة االجتامعية التي قد تكون السـبب األسـايس للنزاع وتهدد 

بإثـارة انـدالع نزاع جديد. ويسـهل تعزيز حرية تكوين الجمعيات 

والحوار االجتامعي يف الحاالت الهشـة التبادل الفعال ويسـاهم يف 

عمليـات إعـادة اإلعامر الدميقراطيـة التشـاركية. وميكن ملنظامت 

أصحـاب العمـل والعـامل املسـتقلة، بدعـم مـن منظمـة العمـل 

الدوليـة، أن تلعـب دوراً هاماً يف عملية التحول الدميقراطي للبلد.

 )FPRW( إن اسرتاتيجية تعزيز املبادئ والحقوق األساسية يف العمل

الذي يف األوضاع الهشة هي ذات شقني:

مساعدة، يف تعاون وثيق مع املكاتب امليدانية ملنظمة العمل   .1

الدوليـة، الهيئـات املكونـة للمنظمـة يف عملية إعـامل حقوق 

العامل األساسـية يف األوضاع الهشـة

االسـتفادة من الفرص ايل توفرها الرشاكات الدولية واملبادرات   .2

املشـرتكة بـني الـوكاالت ملواصلـة التقـدم نحـو إعـامل حقوق 

العمـل األساسـية يف األوضاع الهشـة

وميكـن أيضـاً اسـتخدام هـذه املبـادئ إلطـالق حوار بـني أصحاب 

املصلحـة، وخاصة بـني الفئات االجتامعية التي شـتتها النزاع. وقد 

تسـهل بناء التوافـق يف اآلراء.

ويتـم اختبار فرع األساسـيات يف تنفيـذ برامج متكاملة يف مجاالت 

السياسـات العامـة والحوكمـة، والـرشاكات والدعـوة، والتمكـني 

والحاميـة، واملعرفـة والبيانـات. وتسـاهم هذه املبـادرات يف خلق 

بيئـة مواتيـة إلنشـاء منظامت العـامل ومنظامت أصحـاب العمل 

وتأهيلهـا وتعزيزهـا كـام ويف تعزيـز حريـة تكويـن الجمعيـات، 

وحقـوق املفاوضـة الجامعيـة وثقافـة الحـوار االجتامعـي. وميكن 

للتدابـري أن تسـهم أيضـاً يف جهـود التخفيف واالسـتعداد، وخاصة 

تعزيـز مرونـة السـكان األكر ضعفـاً، مبا يف ذلك العـامل واألطفال 

املعرضني لخطر االضطهاد أو الذين يتعرضون للتمييز واالسـتغالل 

وغريهـا من أشـكال القمع.

تقرير: من النزاع إىل التعاون – إصالحات سوق العمل 
التي قد تنجح يف نيبال، منظمة العمل الدولية، 2008«

10.5

يف نيبال، يف نهاية عقد اتسم بالتمرد املسلح وعدم االستقرار 
السيايس العميق، ساعدت منظمة العمل الدولية ممثيل أصحاب 
العمل والعامل عىل تحسني بيئة العالقات الصناعية، التي كانت 

تحت ضغط هائل أثناء النزاع املسلح الذي طال أمده. وكان النزاع 
قد أثر بشدة عىل القطاعات التجارية والصناعية، وأدى بالتايل إىل 

تباطؤ النمو االقتصادي بشكل كبري. ومع ذلك، شارك ممثيل أصحاب 
العمل والعامل بنشاط يف حوار اجتامعي إلصالح قانون العمل.

وبناًء عىل طلب من حكومة نيبال والرشكاء االجتامعيني، قدمت 
منظمة العمل الدولية دعمها التقني إلصالح حوكمة سوق العمل 
يف نيبال عام 2003 تقريبا عندما خربت البالد بسبب الحرب. ويف 
ترشين األول/ أكتوبر 2014، وافقت أخرياً الهيئات املكونة ملنظمة 

العمل الدولية يف نيبال، واضعًة مثال عىل التحمل ال لبس فيه، 
عىل مرشوع مشرتك لقانون عمل جديد سيقدم إىل الربملان. إن 

أصحاب املصلحة متفائلون جداً اآلن بأن ترشيعات العمل الجديد، 
ما أن تُّسن، ستخلق الظروف املالمئة ملزيد من االستثامر والنمو 

االقتصادي، وأنها سوف تضمن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل.

املصدر: منظمة العمل الدولية: من النزاع إىل التعاون: إصالحات سوق العمل 
التي ميكن أن تنجح يف نيبال، 2008

أحد عشر عامًا من الدعم إلصالح قانون 
العمل في نيبال

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/article/wcms_092218.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/article/wcms_092218.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/article/wcms_092218.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/article/wcms_092218.pdf
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دعم تنمية القطاع الخاص

ينبغـي أن تركز السياسـات الهادفة إىل تعزيـز بيئة مواتية للقطاع 

الخاص يف اإلعدادات الهشـة واالنتعاش عىل القطاعات التي توفر 

أكـرب فرص للنمو والعمل الالئـق. ويف حاالت ما بعد النزاع، ينبغي 

أن تسـتهدف سياسـات إنعـاش وتنمية القطاع الخـاص الجامعات 

املترضرة من النزاع والقطاعات املعنية مبارشة يف تقديم املساعدات 

للمجموعـات املتـرضرة من النزاع، وذلك من شـأنه زيـادة »أرباح 

السـالم« وإعطاء هذه املجموعات حصة يف جهود بناء السـالم.

وينبغـي أن تّسـهل الربامج بشـأن تنميـة القطاع الخـاص الوصول 

إىل األسـواق املحليـة وأسـواق التصديـر الجديـدة، ودعـم تنميـة 

املورديـن املحليـني )تطويـر سلسـلة القيمـة(، وتسـهيل الحصـول 

عـىل التمويـل، واملعلومـات والتكنولوجيـا والتدريب عـىل تنظيم 

املشاريع، فضال عن تعزيز الصادرات، يف كل من القطاعني النظامي 

وغـري النظامي. وباملثل، ميكن لخدمات تنمية األعامل التجارية أن 

تجعل املؤسسات الصغرى، والصغرية واملتوسطة الحجم والرشكات 

اململوكة للنسـاء أكر ربحية من خالل تحسـني اإلنتاجية وتوسـيع 

فرص الوصول إىل األسـواق، واالسـتفادة من تحسـن الوضع األمني 

وإمكانيـة الوصـول إىل املرافـق مرحلة مـا بعد األزمة.

ويوفر التحاور مع املستثمرين الجدد والرشكات متعددة الجنسيات 

الجديدة بشـأن الروابط مع املؤسسـات الوطنية إمكانيات لتعزيز 

تنمية املؤسسات الوطنية. وينبغي معالجة تحديات وفرص زيادة 

خلـق فـرص عمـل مـن خـالل هـذه الروابـط التجاريـة وتحسـني 

نوعيـة الوظائـف يف الـرشكات املتعـددة الجنسـيات لدعـم تنمية 

املؤسسـات املسـتدامة يف اإلعـدادات الهشـة ويف البلـدان التـي 

تتعاىف مـن النزاعات.

وتكتسـب الخدمات املالية وفرص الحصول عىل االئتامنات أهمية 

رئيسـية يف تعزيـز االنتعـاش الرسيع للـرشكات الكبـرية والصغرية. 

ويف إعـدادات مـا بعـد األزمـة، ميكـن ملنـح االنتعـاش أو ضامنات 

القـروض املسـاهمة يف انتعـاش الـرشكات يف املناطـق األكر ترضراً 

مـن األزمـة. إن انتعـاش الـرشكات يف وقـت مبكر يبنـي الثقة وقد 

يحفـز االسـتثامرات يف القطـاع الخـاص ذات الصلـة بذلك. وميكن 

إلصالحـات السياسـات أيضـاً أن تشـجع توفـري القـروض الخاصـة 

للتدريـب عـىل املهـارات والخدمات التجاريـة األخرى.

“Business and peace in Sri Lanka: the 
roles of employer and business member 
organizations” 2016 ILO, ROAS )ACT/
EMP(

10.5 
bis

دعم معايير العمل وإدارة العمل

ينبغـي دعـم الجهود الطويلة األجل لتهيئـة بيئة مواتية للتوظيف 

وتنميـة القطاع الخاص والتدقيق فيها بواسـطة الحوار االجتامعي 

بـني الهيئات املكونة الثالثية وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني 

مـن املجتمـع املدين. وميكن ملنظمة العمل الدولية تسـهيل إرشاك 

املؤسسـات املحلية ومشاركتها يف القضايا ذات الصلة بالعمل.

ويف حـاالت مـا بعد النزاع، تسـتدعي التوترات االجتامعية بشـكل 

خاص اسـتخدام الحـوار االجتامعي بني الجهات الفاعلة األساسـية 

لتأمـني اتفاق واسـع النطاق. ويسـهم الحـوار االجتامعي يف تعزيز 

الثقـة واتخاذ القرارات املدروسـة، وايجاد الحلول املناسـبة محلياً، 

وأخـرياً وليس آخـراً، زيادة امللكية املحلية والشـفافية.

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2016/sri_lanka_conflict_2016_casestudy.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2016/sri_lanka_conflict_2016_casestudy.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2016/sri_lanka_conflict_2016_casestudy.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2016/sri_lanka_conflict_2016_casestudy.pdf
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تقييم: بناء القدرات، وتنمية املؤسسات واملوارد 
البرشية يف جنوب السودان – املرحلة الثانية، منظمة 

العمل الدولية، 2012«

11.5

تقرير املرشوع: مرشوع بناء القدرات، وتنمية 
املؤسسات واملوارد البرشية، وزارة العمل، تنمية 

الخدمة العامة واملوارد البرشية، 2009«

12.5

دعم الحوار االجتماعي

إّن الحـوار االجتامعي هو مقياس للمشـاركة يف مـا يتعلق باحرتام 

املصالحـة، وتوطيـد السـالم، والعدالة االجتامعية، ومنـع النزاعات 

وتعزيـز االقتصـادات الوطنيـة. والحـوار االجتامعـي هـو بالطبـع 

مبـدأ توجيهـي لعمـل منظمة العمـل الدولية يف جميـع املجاالت، 

مبـا يف ذلـك عـىل صعيـد االسـتعداد للكـوارث واإلغاثـة واإلنعاش. 

وملسـاعدة هـذه التدابـري عـىل تلبيـة احتياجـات السـكان، ينبغي 

تعزيز االسـتقرار االجتامعـي واالقتصادي، واالنتعـاش واملرونة من 

خالل الحوار االجتامعي. ويشـكل إرشاك منظامت أصحاب العمل 

والعـامل إحـدى املزايـا التي تضفيهـا منظمة العمـل الدولية لهذا 

العمـل، مبـا أنـه يشـمل املوجودين عىل خـط املواجهـة يف حاالت 

األزمات ويسمح ملنظمة العمل الدولية باستثامر خربتها واملساهمة 

الفريـدة التـي ميكنهـا تقدميها لالسـتجابة لألزمـة. وعندما تضعف 

هيئـات منظمـة العمـل الدولية، ال بد من اتخـاذ إجراءات رسيعة 

لتهيئـة بيئـة مواتيـة إلنشـاء منظـامت أصحاب العمـل ومنظامت 

العـامل العمل أو تأهيلهـا أو تعزيزها.

إن تشـجيع إدراج االسـتعداد للكـوارث يف املفاوضـة الجامعية هو 

مـن بـني التدابري الرئيسـية التي ميكن اتخاذهـا. وميكن للمفاوضة 

الجامعيـة أن تسـاعد أيضاُ يف التأكد مـن أن التدابري املتخذة خالل 

مرحلـة االنتعـاش تعـود بالفائـدة عـىل كل من العـامل وأصحاب 

العمـل. وهذا يتطلب أيضاً تشـجيع التعـاون الوثيق مع منظامت 

املجتمـع املـدين األخرى يف هذه الحاالت. ويف حال كانت تقع عىل 

عاتـق منظـامت أصحاب العمل والعامل املسـؤولية الرئيسـية عن 

الحـوار االجتامعـي عندما يتعلق األمر بعـامل العمل، هناك العديد 

مـن الحـاالت التـي تقرب املسـافة بني العمـل واملجتمع األوسـع، 

حيـث تعزز هـذه املنظامت جهـود بعضها البعض. 

كانت منظمة العمل الدولية رشيك منفذ ملرشوع بناء القدرات 
وتنمية املؤسسات واملوارد البرشية تحت إرشاف وزارة العمل، 

وتطوير الخدمات العامة واملوارد البرشية ومتويله من خالل 
الصندوق االستئامين متعدد املانحني. وتم التوقيع عىل مذكرة 
االتفاق بني مرشوع تطوير الخدمات العامة واملوارد البرشية 

الخاصة بوزارة العمل ومنظمة العمل الدولية يف جنيف يف 15 
حزيران/يونيو 2007. وقد تم متويل املبلغ اإلجاميل للمرشوع 

البالغ 13.7 مليون دوالر أمريي من البنك الدويل إىل حد كبري، مع 
مساهمة من الحكومة بقيمة 1.57 مليون دوالر أمريي.

وتشمل أهداف املرشوع:

تعزيـز كفـاءة مؤسسـات، ونظـم )مبـا يف ذلـك نظـم االتصـاالت 	 

واملعلومـات( وموظفـي الخدمـة العامـة.

تنظيـم أكـر كفاءة لسـوق العمـل وتطويـر القـدرات للتدريب 	 

املهني.

وقد شملت مشاركة منظمة العمل الدولية، من بني جهود أخرى، 
تسهيل عملية التنقيح الداخيل لقانون العمل وسياسة التدريب 

املهني يف وزارة العمل، وفيام بعد التشاور مع أصحاب املصلحة. 
ويف نهايتها يف عام 2012، كان قد تم تدريب 1220 مسؤوالً من 

الحكومات املركزية والحكومات الوطنية يف اإلدارة األساسية واإلدارة، 
وتم وضع مسودة سياسة للعمل وتم إنشا مفوضية الخدمة املدنية 

يف جنوب السودان، وخادم الربيد اإللكرتوين لحكومة جنوب 
السودان، ومكاتب لخدمات إدارة العمل والتوظيف سبع واليات.

املصدر: »مرشوع بناء القدرات، وتنمية املؤسسات واملوارد البرشية )السودان(: 
تقرير رسدي موجز ملنظمة العمل الدولية بشأن األنشطة: 2007-2008 »، كانون 
األول/ديسمرب 2008.

»التقييم املستقل للصندوق االستئامين متعدد املانحني - جنوب السودان 
)الصندوق االستئامين متعدد املانحني-جنوب السودان( »، متوز/يوليو 

الدعم الذي قدمته منظمة العمل الدولية 
لوزارة العمل في جنوب السودان

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504720.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504720.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504720.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504720.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504721.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504721.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504721.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504721.pdf
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إن مفهوم أرضية الحامية االجتامعية مرتبط بفكرة أن الحامية 
االجتامعية هي حق من حقوق اإلنسان، منصوص عليه يف املادتني 
22 و 25 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948(، ويف املادة 9 

من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
)1966(، وغريها من صكوك األمم املتحدة الرئيسية لحقوق اإلنسان.

ويف عام 2012، اعتمدت 185 دولة عضو يف منظمة العمل الدولية 
بالرتايض التوصية رقم 202 بشأن أرضيات الحامية االجتامعية 

واتفقت عىل أنه مثة حاجة اجتامعية واقتصادية للحامية االجتامعية، 
وعىل أنه ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة مللء الثغرات املوجودة عىل 
صعيد الحامية االجتامعية. وقد تم االعرتاف عىل نطاق واسع حتى 

مبا يف ذلك من قبل مجموعة الـ 20، ومنظمة التعاون اإلقتصادي 
والتنمية، واالتحاد األورويب، ورابطة أمم جنوب رشق آسيا، 

ومجموعة الدول الهشة السبع املوسعة وغريها مبا يف ذلك يف اآلونة 
األخرية يف أهداف التنمية املستدامة )SDGs( )األهداف رقم 1 و 4 

و 5 و 10( باعتبارها عنرصاً أساسياً لتحقيق التنمية املستدامة.

www.social-protection.org :املصدر

أرضية الحماية االجتماعية: حق من حقوق 
اإلنسان وضرورة اجتماعية-اقتصادية

كتيب: منع النزاعات العنيفة واملسلحة وحلها : كتيب 
تدريبي الستخدامه من قبل املنظامت النقابية، منظمة 

العمل الدولية، 2010

31.2

دعم الحماية االجتماعية / الضمان االجتماعي24

يكون االعتامد عىل الحامية االجتامعي يف أعىل مسـتوياته مبارشًة 

يف أعقـاب الكارثـة والنـزاع. وتوفـر الحاميـة االجتامعـي منافع يف 

الحـاالت التـي ال يجـد فيهـا األفـراد أو العائـالت وظائـف، وسـبل 

كسـب العيـش أو غريهـا من وسـائل إعالة أنفسـهم بشـكل كاف. 

وبالتـايل، تلعـب الحاميـة االجتامعيـة دور رئيـيس يف سـد هـذه 

الفجـوة يف الفـرتات التـي »ال يسـعف فيهـا القانون النـاس«. أكر 

هناك تعريفات مختلفة ملصطلحات »الحامية االجتامعية« و »الضامن   24
االجتامعي«، تؤدي يف كثري من األحيان إىل بعض االلتباس. يف هذا التقرير، 

يتم استخدام املصطلحات بالتبادل. وتشمل هذه املصطلحات مجموعة 
واسعة من أدوات السياسة العامة، مبا يف ذلك التأمني االجتامعي، واملساعدة 

االجتامعية، واملنافع العاملية، وغريها من أشكال التحويالت النقدية، فضالً 
عن التدابري لضامن الوصول الفعال إىل الرعاية الصحية وغريها من املنافع 
العينية التي تهدف إىل تأمني الحامية. للمزيد من التفاصيل، راجعوا تقرير 

منظمة العمل الدولية بشأن الحامية االجتامعية 15/2014.

مـن سـيعاين هـم األفـراد واألرس الفقـراء واألكـر ضعفـاً - أولئـك 

الذيـن كانـوا بالفعـل عـىل الهامش -. 

ترسيـع االنتعـاش: آثـار الحاميـة االجتامعيـة عـىل املـدى القصـري 

والطويل

أثبتت التجربة كيف أن البلدان التي لديها نظام حامية اجتامعية 

أكـر مالءمـة وبشـكل خـاص أرضيـة للحاميـة االجتامعيـة، تكفل 

عـىل األقـل الحصـول عىل الخدمـات الصحيـة األساسـية والحامية 

االجتامعية األساسـية للجميع، مجهزة بشـكل أفضل عىل املستوى 

الكيل وكذلك عىل مستويات األرسة واملجتمع المتصاص الصدمات، 

ولعـب دور مصدر، وزيادة املرونة وتسـهيل االنتعاش األرسع.

وميكـن للتحويـالت النقديـة أو الغذائيـة أن تخفـف، عـىل املـدى 

القصـري، مـن االحتياجات اإلنسـانية األساسـية والعاجلـة. وبصورة 

خاصـة مـن حيث الحصول عىل الرعاية الصحية، ينبغي اسـتكامل 

املبـادرات بشـأن جانـب العـرض مببـادرات بشـأن جانـب الطلب 

)مـن الـذي سـيدفع، من أي مصـدر، ومـا إىل ذلك(.

وعىل املدى املتوسط واألطول، ينطبق مبدأ »إعادة إعامر أفضل«. 

وتلعـب أرضيـات الحاميـة االجتامعيـة الوطنيـة دور حاسـم يف 

هـذا الصـدد، إذ إن إنشـاء أرضيـة حامية اجتامعية لن يسـاعد يف 

يف إطار مبادرة نهر مانو للسالم، طلبت النقابات الغينية من 
منظمة العمل الدولية تعزيز قدراتها يف مجال الحوار االجتامعي 

للمساهمة يف منع النزاعات وحلها. وعقد الفريق املعني باألزمات 
التابع ملنظمة العمل الدولية جنباً إىل جنب مع مكتب أنشطة 

 ،)CNTG( واالتحاد الوطني لعامل غينيا )ACTRAV( العامل
ندوة مشرتكة بشأن منع النزاعات املسلحة والعنيفة وإدارتها يف 

كوناكري يف الفرتة من 4 إىل 8 متوز/يوليو 2011. وكان الهدف من 
ورشة العمل صياغة قرارات وتوصيات بشأن دور النقابات يف رصد 

الهجامت وعواقبها يف اإلدارات املحلية واإلقليمية عىل طول الحدود، 
ومراجعة قوانني العمل الوطنية، وإدماج منع النزاعات وحلها يف 

برامج التدريب والتعليم املهني.

وتضمنت التوصيات النهائية من ورشة العمل لربامج النزاعات 
الحساسة:

تقييـامت األثر يف مرحلة ما بعـد النزاع التي تدعم إدماج تدابري 	 

وقائية من أجل االسـتعداد األفضل ضد الصدمات يف املستقبل.

مشاركة أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك الهيئات املكونة 	 

ملنظمة العمل الدولية، وضامن ملكيتهم لعملية الربمجة

وقد ساعدت هذه الندوة املشاركني عىل تبادل معرفتهم بشأن منع 
النزاعات وإدارتها يف غينيا مع سلطاتهم يف مجال االنتخابات الترشيعية 

الحاسمة يف عام 2011، مبثابة املرحلة النهائية النتقال البالد. 

الحوار االجتماعي من أجل توطيد السالم 
في غينيا

http://www.social-protection.org
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_202135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_202135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_202135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_202135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_202135.pdf
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لقد كشفت أزمة فريوس اإليبوال هشاشة نظم الحامية االجتامعية 
يف املنطقة، وال سيام ضد الصدمات وحاالت الطوارئ املتعلقة 

بالصحة. إّن عدم وجود حامية اجتامعية كافية، من حيث الحصول 
عىل خدمات الرعاية الصحية األساسية وضامن الدخل األسايس 

للسكان عموماً ولللفئات الضعيفة خصوصاً، أّدى إىل تفاقم العواقب 
االجتامعية واالقتصادية لوباء الغيبوال يف ليربيا، وغينيا وسرياليون.

ويف أعقاب االستجابة اإلنسانية، اقرتحت منظمة العمل الدولية 
برنامجاً لدعم الدول الثالث املترضرة بفريوس اإليبوال ركز عىل 

خمسة مجاالت للتدخل: )1( خلق فرص العمل الالئق من خالل 
برنامج استثامر شديد الكثافة للتوظيف ؛ و)2( تعزيز نظم الحامية 
االجتامعية من أجل التغطية الشاملة ؛ و)3( إقامة توافق يف اآلراء 
عىل األولويات الوطنية من خالل الحوار االجتامعي؛ و)4( تعزيز 

فوائد الخدمات األساسية والحصول عليها؛ و)5( تعزيز ثقافة الوقاية 
من خالل برامج الصحة والسالمة املهنيتني. وسيتم إطالق الربنامج 
أوالً يف عام 2016 يف غينيا، وهو يهدف إىل دعم عملية االنتعاش 

االجتامعي واالقتصادي وتعزيز املؤسسات والقدرات الوطنية لتكون 
مجهزة تجهيزاً أفضل ملواجهة الصدمات يف املستقبل.

املصدر: منظمة العمل الدولية: إنعاش عامل العمل يف غينيا، وليربيا وسرياليون

طريق إلى االنتعاش االجتماعي 
واالقتصادي: الحماية االجتماعية في 
استراتيجيات ما بعد فيروس اإليبوال

تحسـني سـبل معيشـة األرس واألفـراد الفقـراء والضعفاء فحسـب، 

بل سـيعزز أيضـاً مرونة املجتمعات ويقوي القدرة عىل اسـتيعاب 

الكوارث املسـتقبلية.

كراسة: إنعاش عامل العمل يف غينيا، وليربيا وسرياليون، 
منظمة العمل الدولية، 2015

13.5

مذكرة مفاهيمية: الربنامج املتكامل لسبل كسب 
العيش والتوظيف الطارئ الخاص بوزارة العمل 

والتوظيف يف الفلبني، منظمة العمل الدولية، 2015

14.5

أرضيـات الحمايـة االجتماعيـة: إطـار للعمل متعدد 
القطاعـات المتضافر

يتـم تعريـف أرضيـات الحاميـة االجتامعيـة )SPF( عـىل الصعيد 

الوطنـي باعتبارهـا مجموعـات مـن تدابـري الحاميـة االجتامعيـة 

التـي تهـدف إىل ضامن عىل األقـل الحصول عىل خدمـات الرعاية 

الصحيـة األساسـية والحاميـة االجتامعيـة األساسـية للجميـع. إّن 

وجـود اسـرتاتيجية أو سياسـة وطنيـة للحاميـة االجتامعية تهدف 

إىل إقامـة نظام وطني للحاميـة االجتامعية يوفر توجيهات مفيدة 

مـن حيـث إطار التخطيط عىل املدى القصري واملتوسـط   والطويل.

وتشـكل أرضيـة الحاميـة االجتامعيـة نهـج شـامل يعـزز مشـاركة 

مجموعـة واسـعة مـن أصحـاب املصلحـة املحليـني والدوليني، من 

القطاعـني العـام والخاص، مـن ذوي الخربة يف املجـاالت القطاعية 

املختلفـة واملجـاالت التقنية )الصحـة، والتعليم، والشـؤون املالية، 

والتوظيف، والزراعة ومتكني املرأة(. ويف العديد من البلدان، تقود 

منظمـة العمل الدولية أو تعمل تحت راية الحامية االجتامعية يف 

مـا يتعلق مببـادرات األزمات )منظمـة الصحة العامليـة، وصندوق 
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504717.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504717.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504717.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504717.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/488239.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/488239.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/488239.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/488239.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/488239.pdf
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األمـم املتحـدة للطفولة، وبرنامـج األمم املتحدة اإلمنـايئ، وبرنامج 

األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة، وصندوق النقد الدويل، 

والبنـك الـدويل، وما إىل ذلك(. وبالتايل، يوفـر إطار أرضية الحامية 

االجتامعيـة املنصة املؤسسـية وقاعـدة املعلومـات التي ميكن من 

خاللها االسـتجابة برسعة وفعالية للكوارث يف املسـتقبل.

مبادرات الحماية االجتماعية

عندما تكون نظم الحامية االجتامعية غائبة أو ضعيفة جداً، ميكن 

للتحويـالت النقديـة أو الغذائيـة أن تخفـف، عـىل املـدى القصري، 

من االحتياجات اإلنسـانية األساسية والعاجلة.

وفيام ييل التدابري التي ميكن أن تسـاعد يف توفري اإلغاثة )الطارئة( 

عىل املدى القصري :

الحقن املالية من خالل برامج التحويالت النقدية القامئة، التي 	 

تقـدم املسـاعدة للفئـات الضعيفـة )األرس التي لديهـا أطفال، 

وكبار  السـن، والنسـاء العازبات، واملعوقني واألقليات العرقية 

املهددة باالنقـراض( يف املناطق املترضرة؛

تسـهيل الوصـول إىل خدمات الرعاية الصحيـة )جانب الطلب 	 

املرتبـط بجانب العـرض، وخيارات التمويل والقـوى العاملة الخ(؛

إدخال برامج جديدة للتغذية املدرسـية يف حاالت الطوارئ أو 	 

االرتقـاء مبسـتوى الربامج املوجـودة، مبا أّن هـذه الربامج توفر 

غالبـاً اإلغاثة لـألرس األكر ترضراً؛

إدخـال برامج جديدة ملنح األطفال أو االتقاء مبسـتوى الربامج 	 

املوجودة، يف املناطق املترضرة.

يف عام 2013، رضب إعصار هايان الفلبني وتسبب مبقتل أكر من 7,000 شخص وترضر املاليني من سبل كسب العيش. وقد عملت منظمة العمل 
الدولية مع حكومة الفلبني لتنفيذ برنامج طارئ للتوظيف وسبل كسب العيش، ملساعدة املجتمعات املحلية يف »إعادة إعامر أفضل. وباالستناد 

إىل العمل السابق، شمل الدعم الذي قدمته منظمة العمل الدولية يف االستجابة للكارثة يف الفلبني عدة عواصف وأعاصري وزالزل أخرى وغريها من 
الكوارث. عىل سبيل املثال، العاصفة االستوائية وايش يف عام 2011 واإعصار هاجوبيت يف عام 2014.

وقدمت منظمة العمل الدولية الدعم لتقييم االحتياجات ما بعد الكارثة. ونتيجًة لجهود منظمة العمل الدولية الرامية لتعزيز نهج متكامل »للعمل 
الالئق«، حصل العامل املشاركني يف برامج توظيفات طارئة يف القطاع العام عىل الحامية االجتامعية. وقدمت منظمة العمل الدولية املساعدة التقنية 

واملالية للحكومة لضامن أن املستفيدين من الربنامج املتكامل لسبل كسب العيش والتوظيف الطارئ الخاص بوزارة العمل والتوظيف يف الفلبني 
)DILEEP( مل يحصلوا عىل الحد األدىن لألجور اإلقليمي السائد فحسب، بل أيضاً عىل التأمني الصحي من خالل الربنامج الوطني PhilHealth، والتأمني 

ضد الحوادث من خالل نظام التأمني املتعلق بالخدمة الحكومية )GSIS(، والتوجيه بشأن السالمة والصحة املهنيتني ومعدات الوقاية الشخصية 
باإلضافة إىل الحصول عىل منح التدريب للعمل وفرص العيش األفضل. وقد تم دفع مساهامت برنامج PhilHealth  ونظام GSIS  من قبل الحكومة.

وقد أفاد الربنامج املتكامل لسبل كسب العيش والتوظيف الطارئ الخاص بوزارة العمل والتوظيف يف الفلبيم 79,655 عامل مترضر. وقد حظي 
90 يف املائة من املستفيدين بزيادة يف الدخل، يف حني متكن 45 يف املائة منهم عىل توليد فرص عمل من مشاريعهم املعيشية. باإلضافة إىل ذلك، 
أصبح 417,009 عامل يف القطاع غري النظامي من الذين تم دعمهم مبوجب برنامج DILEEP  بني عامي 2010 و 2014 هم يعملون لحسابهم 

الخاص ويكسبون عيشهم من مشاريعهم. ويساعد برنامج DILEEP  أيضاً عىل إعادة تأهيل املجتمعات املحلية ويشجع ويدرب األشخاص عىل 
بناء املؤسسات املجتمعية املستدامة من خالل االستخدام الفعال للموارد واملواد الخام املتاحة محليا، كام ويعمل عىل تعزيز الوعي حول الضامن 

االجتامعي من خالل تسجيل املستفيدين يف برنامج PhilHealth  ونظام GSIS، ويعرفهم أيضاً عىل الصحة والسالمة املهنيتني.

الدروس املستفادة

مبكن انظم الحامية االجتامعية املقرتنة بربامج التوظيف أن تساعد يف بناء مرونة السكان املعرضني لخطر الكوارث الطبيعية.	 

يـروج نظـام DILEEP لنهـج شـامل لتوفري العمـل الالئق للعامل يف القطاع غري النظامي. ويحصل املسـتفيدون عىل الحـد األدىن لألجور اإلقليمي 	 

السـائد، ويتـم تسـجيلهم يف الضـامن االجتامعي والتأمني الصحـي، ويحصلون عىل التدريب يف مجال السـالمة يف مكان العمل.

ميكـن للقـدرة اإلداريـة املوجودة سـابقاً لربامـج الحامية االجتامعية والتوظيف ميكن تحسـني اسـتعداد البلدان وقدرتها عىل وضـع تدابري لحاالت 	 

الطـوارئ وبرامـج إلعـادة اإلعامر يف حال وقوع كـوارث طبيعية.

))DILEEP املصدر: منظمة العمل الدولية: الربنامج املتكامل لسبل كسب العيش والتوظيف الطارئ الخاص بوزارة العمل والتوظيف يف الفلبني

مساعدة ضحايا إعصار هايان على الوصول إلى الحماية االجتماعية والصحية 
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دليل: الحوار الوطني القائم عىل تقييم الحامية 
االجتامعية، 2013

15.5

كراسة (متوفرة بتسع لغات): مع »دعم أرضيات 
الحامية االجتامعية للجميع«، منظمة العمل الدولية، 

2015

16.5

دعم السالمة والصحة المهنيتين 

يف حـاالت الهشاشـة ومـا بعـد النزاعـات والكـوارث، يتعـني عـىل 

الحكومـات أن تعـزز وتدعـم، عىل جميع املسـتويات ذات الصلة، 

التعـاون مـع ممثيل أصحاب العمل والعامل بشـأن حق العامل يف 

بيئة عمل آمنة وصحية. ويجب أن تعكس اإلصالحات والتطويرات 

القانونية املمكنة اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 155 و 187 

وغريها من صكوك منظمة العمل الدولية بشـأن السـالمة والصحة 
املهنيتـني عندما تكون متسـق مع أولويات بناء السـالم الوطنية.25

ويتعني عىل الحكومات، عند وضع برامجها الوطنية بشأن السالمة 

والصحة املهنيتني، يف ضوء الظروف واملامرسات الوطنية وبالتشاور 

مـع املنظـامت األكـر متثيـالً ألصحاب العمـل والعـامل، أن تعطي 

اهتاممـاً خاصـاً لتعزيـز مبـادئ أساسـية مثـل تقييـم املخاطـر أو 

إىل جانب الربوتوكول رقم 2002 لالتفاقية رقم 155، تعّد هذه األولويات   25
مبثابة الصكوك الرئيسية ملنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة 

املهنيتني. خطة العمل )2010-2016( : لتحقيق مصادقة واسعة االنتشار 
وتنفيذ فعال لصكوك السالمة والصحة املهنيتني : معتمد من قبل مجلس 

إدارة منظمة العمل الدولية يف دورته السابعة بعد املائة )آذار/مارس 2010(.

يف عام 2013، طلبت حكومة ميامنار دعم األمم املتحدة والبنك الدويل يف وضع خطة اسرتاتيجية وطنية للحامية االجتامعية مليامنار. ويف هذا السياق، 
أجري حوار وطني قائم عىل التقييم لدعم وضع الخطة االسرتاتيجية الوطنية.

الخطوة 1: مصفوفة التقييم واملشاورات (آذار/مارس - حزيران/يونيو 2014)

وضعت مصفوفة تقييم مع جميع أصحاب املصلحة املعنيني يف مجال الحامية االجتامعية يف ميامنار، من خالل املشاورات ورشة عمل للحوار الوطني.

الخطوة 2: تكاليف التوصيات ذات األولوية (متوز/يوليو – أيلول/سبتمرب 2014)

 .)RAP( تم تقدير وتوقع تكاليف سيناريوهات الحامية االجتامعية املقرتحة باستخدام بروتوكول التقييم الرسيع الخاص مبنظمة العمل الدولية
وشكلت ورشة الحوار الوطني بشأن لتكاليف السيناريوهات أساس للمناقشات عىل املساحة املالية املتاحة، وإعادة توزيع املخصصات يف امليزانية 

الحكومية، وتحديد أولويات خيارات السياسات املختلفة.

الخطوة 3: املصادقة عىل توصيات (ترشين األول/أكتوبر – كانون األول/ديسمرب 2014)

متت مشاركة التقرير النهايئ مع الحكومة العتامده. وقد تم إدراج كل من العملية والتوصيات املتعلقة بالسياسات الواردة يف التقرير النهايئ يف 
الخطة االسرتاتيجية الجديدة للحكومة، وتم اتخاذ عدد من الخطوات امللموسة لتوسيع الحامية االجتامعية تهدف إىل وضع نظام للتغطية الصحية 

الشاملة، ونظام للتقاعد االجتامعي ، وبناء القدرات عىل صعيد الحوسبة والقدرات املؤسسية.

http:// :املصدر: منظمة العمل الدولية: الحوار الوطني القائم عىل الحامية االجتامعية: نحو أرضية للحامية االجتامعية محددة وطنياً يف ميامنار، متوفرة عىل املوقع اإللكرتوين
www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=52460  and  http://www.social-protection.org/gimi/gess/Show-
Project.action?id=3010

مساعدة ضحايا إعصار هايان على الوصول إلى الحماية االجتماعية والصحية 

تقرير: أثر مبادرات إستعادة سبل كسب العيش 
عىل الحد من التعرض لالتجار بالبرش والتوظيف غري 

املرشوع: الدروس املستفادة من إعصار هايان، مكتب 
منظمة العمل الدولية القطري للفلبني، 2015

17.5

تقرير: قصص عن الحياة الحقيقية والتحديات 
الحقيقية والحامية الحقيقية للعامل املستفيدين 

والخربات يف االنتفاع من الحامية االجتامعية، مكتب 
منظمة العمل الدولية القطري للفلبني، 2015

18.5

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_213264.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_213264.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_213264.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_213264.pdf
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=52460  and  http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowProject.action?id=3010
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=52460  and  http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowProject.action?id=3010
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=52460  and  http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowProject.action?id=3010
https://publications.iom.int/system/files/impacts_of_livelihood.pdf
https://publications.iom.int/system/files/impacts_of_livelihood.pdf
https://publications.iom.int/system/files/impacts_of_livelihood.pdf
https://publications.iom.int/system/files/impacts_of_livelihood.pdf
https://publications.iom.int/system/files/impacts_of_livelihood.pdf
https://publications.iom.int/system/files/impacts_of_livelihood.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_428384.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_428384.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_428384.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_428384.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_428384.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_428384.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

خالل الفرتة 2006-2009، ساعدت منظمة العمل الدولية من خالل 
برنامج عمل األنفلونزا الخاص بها الحكومات والعامل وأصحاب 

العمل يف جنوب رشق آسيا عىل تعزيز استعدادهم الحتامل وقوع 
حدث اضطراب كبري. وتم إنشاء فرق يف البلدان املترضرة لتقديم 

املشورة بشأن السياسات إىل السلطات الحكومية، والهيئات املكونة، 
واملؤسسات الصغرية/املتوسطة الحجم عىل املامرسات الجيدة من 

وجهات نظر الصحة والسالمة واإلدارة، أّدت إىل صقل معرفتنا 
ونهجنا بشكل تدريجي. وقد وضعت كتيبات محددة، ونفذت 

دورات تدريبية إقليمية يف العديد من البلدان، مبا يف ذلك تايالند، 
واندونيسيا، وفييت نام، والوس، وكمبوديا وماليزيا.

املصدر : منظمة العمل الدولية/األزمة 2012

برنامج عمل منظمة العمل الدولية بشأن 
األنفلونزا

التهديـدات املهنيـة املحـددة املوجودة يف حاالت مـا بعد النزاع أو 

الكارثـة )عىل سـبيل املثال، أو األلغام األرضيـة، أو البيئات امللوثة، 

أو تفي األمراض املعدية أو العنف يف العمل(؛ ومكافحة املخاطر 

املهنيـة أو األخطـار يف املصدر؛ وخلق ثافة وقائية وطنية للسـالمة 

والصحـة تشـمل املعلومـات والتشـاور والتدريـب. ويجـب عـىل 

منظمـة العمـل الدوليـة أن تدعم البلدان يف مرحلـة ما بعد النزاع 

والبلدان املترضرة من الكوارث يف إنشـاء آليات تدريب ذات صلة 

عـىل صعيد الصحة والسـالمة املهنيتني للوصـول إىل جميع العامل 

وممثليهـم وأصحـاب العمل. وينبغي أن يركـز التدريب عىل دعم 

اإلجراءات الوقائية وعىل إيجاد حلول عملية. وينبغي ايالء اهتامم 

خـاص للعامل املسـتضعفني والعامل يف االقتصـاد غري النظامي.

مجموعة مواد تدريبية: وضع برنامج وطني للسالمة 
والصحة املهنيتني – الوحدة التدريبية 0، مركز التدريب 

الدويل يف تورينو، 2012

19.5

الحوارات والشراكات بين القطاعين العام والخاص

إن إرشاك القطـاع الخـاص يف األولويات الوطنية للعمل الالئق من 

خـالل تعزيـز مواءمة أفضل بني السياسـات واملبادرات املؤسسـية 

وأولويات القطاع العام أمر أسايس لضامن التامسك وتحقيق نتائج 

ملموسـة. ويوفـر إعـالن املبـادئ الثـاليث بشـأن املنشـآت متعددة 

الجنسـية والسياسة االجتامعية إرشـادات يف هذا الشأن من خالل 

مبادئه التي تنصح الحكومات، ومنظامت أصحاب العمل والعامل 

واملنشآت متعددة الجنسيات باحرتامها. ويشدد عىل أهمية الحوار 

والتشـاور لضامن حسن سري عمليات املنشـآت املتعددة الجنسية 

يف البلدان املضيفة وتوافق عملياتها مع سياسـات وبرامج التنمية 

الوطنية – وهي مسـألة رئيسـية لضامن االنتعاش املستدام.

وغالبـاً مـا يـؤدي الحـوار بـني القطاعـني العـام والخـاص إىل إبرام 

رشاكات تتضمن جهات فاعلة مختلفة من القطاعني العام والخاص 

فضـالً عـن املجتمع املدين. وتسـتند الرشاكات بـني القطاعني العام 

والخـاص عىل األسـاس املنطقي لتجميـع املـوارد، والدراية والخربة 

بهـدف تحقيق األهداف املشـرتكة مبا يف ذلك تحسـني الوصول إىل 

املعلومـات، والبنيـة التحتية والخدمات واملنتجـات ونوعيتها. وقد 

أصبحـت الـرشاكات بـني القطاعني العـام والخاص أدوات رئيسـية 

لدعـم التنمية املحلية.

تعزيز المؤسسات ذات الصلة بالعمل

إن جهود االسـتجابة املنبع ملنظمـة العمل الدولية ينبغي أن تعزز 

أيضـاً املؤسسـات ذات الصلـة بالعمل التي تعـزز قابلية التوظيف 

والحاميـة االجتامعيـة وغريهـا من جوانـب إدارة العمـل. وينبغي 

دعـم هـذه الربامـج والتدقيـق فيها من خـالل الحـوار االجتامعي 

بني الهيئات املكونة الثالثية )الحكومة، وأصحاب العمل والعامل( 

وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني، لتعزيز توافق يف اآلراء بشأن 

سياسـة سـوق العمل فضالً عن اإلصالحات القانونية واملؤسسـية.

وميكـن ملنظمـة العمـل الدوليـة تعزيـز املؤسسـات ذات الصلـة 

بالعمـل بشـكل ملمـوس مـن خـالل:

دعم الحكومات يف صياغة سياسة التوظيف	 

دعـم الحكومـات يف صياغـة سياسـة للحاميـة االجتامعيـة 	 

الحاميـة االجتامعيـة لتوسـيع  واسـرتاتيجيات 

تقديـم الدعـم املبـارش للحكومـات املشـكلة حديثـاً لتعزيـز 	 

قدراتهـا عـىل قضايـا التوظيـف، والعمـل والحاميـة االجتامعيـة

تعزيز قدرات الحكومات واملسؤولني التأسيسيني للمشاركة يف 	 

تعميـم جـدول أعـامل العمل الالئـق يف أطر التقييـم القطري 

املشـرتك / إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة وورقـة 

اسـرتاتيجية الحد مـن الفقر

http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_233860/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_233860/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_233860/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_233860/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_233860/lang--en/index.htm
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الفصل 5 |  العمل الالئق يف حاالت الهشاشة، والنزاعات والكوارث

إن انتشار داء فريوس اإليبوال عام 2014 ألحق رضراً كبرياً بعامل العمل: شهدت أنشطة الرشكات انخفاضاً كبرياً أو توقفت وخرس العامل وظائفهم. 
وتوترت النظم الصحية الهشة أصالً يف غرب أفريقيا أبعد من حدودها. وقد خلق الوضع خطر تعرض كبري للعاملني الصحيني وتداعيات عىل 

عملهم، مبا يف ذلك العمل يف الحجر الصحي، مام تسبب بالتوتر والقلق، وما إىل ذلك. وانضمت منظمة العمل الدولية إىل االستجابة الدولية منذ 
البداية، وعملت مع الرشكاء املحليني والدوليني، مبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية، ملساعدة الهيئات املكونة الثالثية ملنظمة العمل الدولية عىل 
استخدام أماكن العمل كنقاط اتصال لنرش املعلومات، واالتصال والتوعية للوقاية من فريوس اإليبوال واملخاطر ذات الصلة بالعمل. كام دعمت 

مشاريع خطط اإلنعاش الوطنية يف ليربيا وسرياليون وغينيا. يف ليربيا، ويف محاولة لتحسني معرفة ومهارات فنيي الصحة البيئية يف جميع أنحاء البالد 
عىل صعيد السالمة والصحة املهنيتني، نظمت وأجريت سلسلة من ورش تدريب املدربني استناداً إىل برنامج تحسني العمل يف الخدمات الصحية 

)HealthWISE(، وهو عبارة عن تعاون بني منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية. ويشكل برنامج  HealthWISEأداة عملية وتشاركية 
لتحسني جودة املرافق الصحية. ويشجع العامل واملديرين عىل العمل معاً لتحسني أماكن العمل واملامرسات من خالل حلول منخفضة التكلفة.

ويف مرحلة االنتعاش، تهدف منظمة العمل الدولية إىل حامية الوظائف املوجودة بالفعل بواسطة السياسات الجيدة عىل صعيد الصحة والسالمة 
املهنيتني من خالل استهداف القطاعات األكر ترضراً )املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم، واالقتصاد غري النظامي والقطاع الزراعي(، والخدمات 

الصحية األكر ترضراً لتعزيز املرونة االستباقية ضد عودة ظهور فريوس اإليبوال أو غريها من العدوى يف مكان العمل. وآخذًة يف اعتبارها الدور 
املحوري الذي تلعبه النقابات يف الدعوة للوقاية والسالمة يف العمل، تنسق منظمة العمل الدولية مع منظمة الصحة العاملية لجعل هيئاتها املكونة 

الثالثية تقدم الدعم املطلوب عىل صعيد الصحة والسالمة املهنيتني، مبا يف ذلك خطط استمرارية األعامل وتطبيق معايري العمل الدولية.

املصدر: التقرير التكمييل الثالث: دور منظمة العمل الدولية يف جهود اإلنعاش بعد فريوس اإليبوال. مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الدورة الـ 325، جنيف، 29 ترشين 
األول/أكتوبر - 12 ترشين الثاين/نوفمرب 2015.

تعزيز ثقافة الوقاية ودعم الموظفين األماميين في مجال الرعاية الصحية واإلغاثة لضمان تمكنهم من 
العمل بأمان: مساهمة منظمة العمل الدولية في االستجابة النتشار داء فيروس اإليبوال عام 2014

دعم الحكومة يف صياغة سياسة للحد من مخاطر الكوارث.	 

في الكوارث البطيئة والمفاجئة

يف السياقات السابقة والالحقة للكوارث، يُعترب العمل الالئق رضوري 

لتعميـم مراعـاة والدعـوة إىل اسـرتاتيجيات التوظيف، وإسـتعادة 

سـبل كسـب العيش والحاميـة االجتامعية، وإعـادة اإلعامر والحد 

مـن مخاطر الكوارث ذات الصلـة باملجتمعات الوطنية والدولية.

وتشـكل التقييـامت املشـرتكة بعـد الكـوارث منصـة قويـة لتعزيز 

االسـرتاتيجيات والسياسـات واملشـاريع التي تدعم إسـتعادة سبل 

كسـب العيش، وتوليد فرص العمل، وتوفري أمن الدخل من خالل 

برامـج الحاميـة االجتامعيـة واملسـاعدة االجتامعيـة التـي تهـدف 

إىل إرجـاع اإلنتـاج املحـيل، وإعـادة إنشـاء الشـبكات االقتصاديـة 

والتجارية، وزيادة اإلنتاجية واالسـتهالك األرسي وتنشـيط األسواق 

املحليـة والطلـب عـىل الخدمات واملنتجـات املحلية.

الحد من مخاطر الكوارث وادارة الكوارث يف ميامنار: 
دور أصحاب االعامل وعضوية االعامل التجارية«، 2017 

منظمة العمل الدولية/املكتب االقليمي للدول العربية

20.5

الدعم للحد من مخاطر الكوارث 
وإستعادة سبل كسب العيش

إن اإلجراءات التي يتم اتخاذها خالل األسابيع واألشهر األوىل بعد 

وقوع الكارثة يكون لها تأثري كبري عىل عملية االنتعاش الالحقة، ويجب 

التخطيط لها وتنفيذها وفقاً لذلك قبل وقوع الكوارث التالية. إن 

الخيارات املتخذة عىل الفور بعد وقوع الكارثة - أي تلك املتعلقة 

باملأوى، وإعادة التوطني، وإزالة األنقاض، وتوزيع اإلغاثة، وما إىل 

ذلك - لها تأثري عىل الخيارات املستقبلية للحلول عىل املدى األبعد، 

والحد من الضعف وتوفري فرص االنتعاش للفقراء.

ومـع ذلـك، تظهـر التجربة أن عـدم وجود تدابري اسـتعداد خاصة 

باالنتعـاش يسـاهم يف االختناقـات والتأخـريات غـري الرضوريـة يف 

تنفيـذ االنتعـاش الكفـوء والفعـال. فضالً عن ذلـك، إن خلق فرص 

العمـل )مـن خالل اسـتثامرات إعـادة اإلعـامر القامئة عـىل كثافة 

التوظيـف، عـىل سـبيل املثـال( ال يحـدث تلقائياً كجزء مـن إعادة 

اإلعـامر والنمـو االقتصـادي الناجـم عن جهـود االنتعـاش األولية.  

وبـدالً مـن ذلـك، يجـب أن يكـون هـدف واضـح وموجـود دامئـاً 

يشـكل جـزء ال يتجـزأ من جهـود اإلنعاش قصرية املـدى املخططة 

مسـبقاً والتـي تـؤدي إىل تطويـر عىل املـدى األطول.

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2017/myanmar_disaster_2017_casestudy.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2017/myanmar_disaster_2017_casestudy.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2017/myanmar_disaster_2017_casestudy.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2017/myanmar_disaster_2017_casestudy.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

عقب إعصار هايان الكبري يف عام 2013، وبناًء عىل طلب من 
اتحاد أصحاب العمل يف الفلبني )ECOP(، شاركت منظمة العمل 

الدولية يف عدد من األنشطة املتعلقة بالتأهب للكوارث والتخطيط 
الستمرارية األعامل. وعىل وجه الخصوص، قامت منظمة العمل 

الدولية مبا ييل:

دعمت تقييم لالحتياجات بالنسبة للقطاع الخاص  .1

وجهت تدريب منخفض التكلفة عىل برنامج استمرارية األعامل   .2
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )أداة 5.24( – حظي باستقبال 

جيد ويتم تنفيذه حالياً يف 9 محافظات

أصدرت التوصيات يف مجال تطوير إطار سياسة يدعم التأهب   .3
املؤسسات للكوارث 

وقد مهد هذا العمل الطريف ملشاركة أوسع وأكر تنظيامً ملنظمة 
العمل الدولية يف الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها يف الفلبني. 
ونحو نهاية العام، أجرت منظمة العمل الدولية أيضاً بحثاً حول 

الدور الذي لعبته منظامت األعامل األعضاء)BMOs(   يف مناطق 
النزاع وما بعد النزاع. ، وقد أجري البحث، الذي يتناول مساهمة 

منظامت األعامل األعضاء املحتملة يف عمليات السالم، يف:

ميامنار: التجارة، والسالم والنزاع يف ميامنار؛	 

رسي النكا: دراسة منظمة العمل الدولية بشأن منظامت األعامل 	 

األعضاء - رسيالنكا: األعامل والسالم يف رسي النكا )أداة 5.25(

تايالنـد: البحـث يف االضطرابـات السياسـية ومشـهد النـزاع يف 	 

تايالنـد: دور منظـامت األعـامل األعضـاء.

املصدر: املكتب اإلقليمي آلسيا التابع ملنظمة العمل الدولية، فريق العمل الالئق 
الداعم تقنياً

مبادرات منظمة العمل الدولية مع 
منظمات أصحاب العمل في الفلبين بعد 

إعصار هايان الكبير

وبالتايل، يف البلدان الشـديدة الخطورة، يجب أن تتضمن اسـتجابة 

منظمة العمل الدولية لألزمات دعوة والعمل مع الهيئات املكونة 

الثالثيـة ملنظمـة العمـل الدوليـة وغريهـا من الرشكاء )عىل سـبيل 

املثـال برنامـج األمـم املتحدة اإلمنـايئ، ومنظمة األغذيـة والزراعة، 

والبنـك الـدويل ومنظمة الصحة العاملية( بهدف تعزيز االسـتعداد 

والقدرة عىل االسـتعادة الرسيعة والفعالة لسـبل كسب العيش يف 

مواجهـة الكوارث يف املسـتقبل. وعىل سـبيل املثـال، ميكن ملنظمة 

العمـل الدوليـة أن تدعـم عمليـات التخطيط املنهجي والتشـاريك 

لالنتعـاش قبـل وقـوع الكارثة والتـي تتنطوي عىل هيئـات مكونة 

ورشكاء يف تحديد قضايا التخطيط لالنتعاش واالسرتاتيجيات املمكنة 

لها، بهدف وضع تدابري مناسـبة السـتعادة سبل كسب العيش قبل 

وقـوع الكارثة. وهذا يتيح لصانعي القـرار اتخاذ القرارات بالوقت 

املناسـب والدقيقـة حـول كيفية البـدء يف خفض الضعـف وزيادة 

مرونـة سـبل كسـب العيش يف مواجهـة األزمات يف املسـتقبل من 

خالل التدخالت التي تعزز كل من املؤسسات والعمليات املعنية.

برنامج HealthWISE )تحسني العمل يف الخدمات 
الصحية(، منظمة العمل الدولية/منظمة الصحة 

العاملية، 2014

21.5

إدارة اسـتمرارية األعمـال )BCM( للمؤسسـات 
الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم

تتعلـق اسـتمرارية األعـامل بإبقـاء األنشـطة التجاريـة الرئيسـية 

مسـتمرة بعـد وقـوع حـدث ضـار، مـع املـوارد البرشيـة واملاديـة 

واملاليـة املتاحـة يف ذلـك الوقـت. وتـؤدي الكـوارث الحتميـة إىل 

خفـض نوعيـة وكميـة وتوافـر املـوارد للمؤسسـة. ويكـون مـدى 

االنخفـاض متناسـباً مـع التأثـري املبـارش وغـري املبـارش لألزمـة عىل 

املؤسسـة ومورديهـا، وعمالئها والعمالء عىل طول سلسـلة القيمة 

نفسـها. ومـن دون مسـتوى معني من األصـول، ال ميكن للعمليات 

التجاريـة أم تجـري، مـام يـؤدي بالتـايل إىل وقـف أو تعليـق قدرة 

الرشكـة عـىل توفـري السـلع والخدمات.

وتتألـف وثيقـة إدارة اسـتمرارية األعـامل مـن ووحـدات تدريبية 

يجـب اسـتخدامها يف املناطـق املعرضـة للكـوارث لتعزيز سلسـلة 

القيمـة والتأهـب لكارثة. وتم اسـتخدام إدارة اسـتمرارية األعامل 

بشكل خاص أثناء انتشار وباء إنفلونزا الطيور لتدريب املؤسسات 

الصغـرية واملتوسـطة الحجـم يف قطاعات الصناعـات الغذائية عىل 

كيفية مواصلـة أعاملها.

ويسـتهدف التدريـب عـىل إدارة اسـتمرارية األعـامل كل مـن 

املؤسسـات الصغرية واملتوسـطة الحجم ورابطـات األعامل وكذلك 

املجتمعـات املحلية وأصحاب املشـاريع الصغـرى )من أجل التأثري 

عـىل القطاعات غـري النظاميـة أيضاً(.

دليل: إدارة استمرارية األعامل املتعددة املخاطر، 
منظمة العمل الدولية/األزمة، 2011

22.5

تقييم االحتياجات بالنسبة للقطاع الخاص يف الفلبني: 
التأهب للكوارث واالستجابة لها والتعايف منها، منظمة 

ACT/EMP، 2015 العمل الدولية

23.5

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/instructionalmaterial/wcms_237278.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/instructionalmaterial/wcms_237278.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/instructionalmaterial/wcms_237278.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/instructionalmaterial/wcms_237278.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/instructionalmaterial/wcms_237278.pdf
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/disaster_risk_reduction/EN/20120911_IOE-ILO_Business_Continuity_Guide.pdf
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/disaster_risk_reduction/EN/20120911_IOE-ILO_Business_Continuity_Guide.pdf
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/disaster_risk_reduction/EN/20120911_IOE-ILO_Business_Continuity_Guide.pdf
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/disaster_risk_reduction/EN/20120911_IOE-ILO_Business_Continuity_Guide.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/report_ilo_ecop.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/report_ilo_ecop.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/report_ilo_ecop.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/report_ilo_ecop.pdf
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الفصل 5 |  العمل الالئق يف حاالت الهشاشة، والنزاعات والكوارث

يف أعقاب العاصفة االستوائية التي رضبت املنطقة الشاملية الرشقية 
لهايتي يف عام 2004، تعاونت منظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ وبرنامج األغذية العاملي مع حكومة هايتي ملنع 
الكوارث الطبيعية يف املستقبل. وكان الهدف من املرشوع اعادة 
تأهيل بيئة غونائييف الهشة والضعيفة للغاية من خالل تنفيذ 

خطط للمحافظة عىل املياه والرتبة باستخدام التقنيات التي تعتمد 
عىل اليد العاملة. وبعد املرحلة األوىل الناجحة التي مولتها منظمة 

العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، تم إطالق مرشوع ثاين 
يف حزيران/يونيو 2007، مع تركيز بعض من أعامله عىل املحافظة 

عىل البيئة والتخفيف من مخاطر الكوارث. وخالل شهر كانون 
األول/ديسمرب 2007، تشمل إنجازات املرشوع الرئيسية:

إنشاء وتدريب سبع جمعيات املهنية مبا يف ذلك مقاولني الستخراج 	 

الحجارة، ومقاولني لبناء السدود، وبستانيي مشاتل أشجار ومنتجني 

زراعيني؛

بناء قدرات ستة اتحادات جمعيات محلية للمساعدة يف توظيف 	 

العامل، واختيار كبار العامل ورصد ومراقبة دفع األجور؛

بناء القدرات التنظيمية واإلدارية والتقنية والوعي البيئي لدى 	 

السكان املحليني، والسلطات املحلية املمثلة بلجان التنمية املحلية؛

إرشاك اإلدارات اإلقليمية التقنية )التخطيط، والزراعة، والبيئة، 	 

وغريها( يف عملية اختيار املوقع والتخطيط والتنفيذ واملتابعة، ويف 

تحديد اسرتاتيجيات الصيانة؛

خلق فرص العمل: 359,265 يوم عمل، أي ما يعادل يف املتوسط 	 

نحو 900 شخص يعملون يومياً عىل مدى فرتة 20 شهراً )مجموع 

األجور: 681,743 دوالر أمريي(؛ ودفع عينياً 359,365 حصة غذائية 

يقدمها برنامج األغذية العاملي )أي ما يعادل 679،690 دوالر أمريي(؛

التحسينات املادية التي تساهم يف الحفاظ عىل البيئة والتخفيف 	 

من آثار الكوارث، مثل بناء شبكة للسيطرة عىل تآكل الرتبة؛ و 566 

كم من الخطوط املحيطة لحامية املنحدر؛ واستخراج الصخور وبناء 

السدود؛ 14،643 مرت مكعب من جدران البناء الجافة؛ وإعادة تشكيل 

7.5 كم من مجرى »نهر كوينت«؛ وأنشطة تحريج؛ وتأهيل خمسة 

سدود صغرية تحد من تدفق املياه إىل »نهر كوينت«

املصدر: »برنامج الوقاية من الكوارث الطبيعية من خالل حامية البيئة وخلق 
فرص العمل يف منطقة غوناييف: إظهار الوظائف الخرضاء«: عرض باور بوينت 
CTA من مرشوع

إظهار الوظائف الخضراء في هايتي

تقرير: العمل والسالم يف رسي النكا – أدوار منظامت 
األعامل األعضاء، املكتب اإلقليمي آلسيا التابع ملنظمة 

العمل الدولية )يانكوك(، 2016

24.5

كتيب: كتيب العمل عىل حامية موظفيك ورشكتك من 
وباء األنفلونزا البرشي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

الحجم بشأن أنفلونزا الطيور واألنفلونزا البرشية يف 
مكان العمل، املكتب دون اإلقليمي لرشق آسيا التابع 

ملنظمة العمل الدولية، 2009

25.5

الوظائف الخضراء

تقلـل الوظائف الخرضاء من األثر البيئي للمؤسسـات والقطاعات 

االقتصادية من خالل تحسـني الكفاءة يف اسـتخدام الطاقة واملواد 

الخـام وامليـاه؛ وإزالـة الكربـون مـن االقتصـاد وخفـض انبعاثـات 

الغازات املسـببة لالحتباس الحراري؛ وتقليل أو تجنب كل أشـكال 

الهـدر والتلوث؛ وحامية أو اسـتعادة النظـم اإليكولوجية والتنوع 

البيولوجـي؛ ودعـم التكيف مـع آثار تغري املناخ. وعـىل الرغم من 

أن التدهور البيئي قد يؤدي إىل اإلعدادات الهشة والنزاع، ال ميكن 

التسـليم بأن الشـواغل البيئيـة ميكن معالجتها بسـهولة من خالل 

تدخـالت اإلنعـاش املبكـرة. واعتـامداً عـىل السـياق، سـوف تكون 

هنـاك حاجة إلثبات ميزتها النسـبية واالرتقاء تدريجياً بالتدخالت 

نحو اقتصاد أخرض. عىل سـبيل املثال، قد تتحول الطبيعة الصغرية 

النطـاق وغـري العاديـة ألنـواع معينـة مـن االسـتثامرات يف البنيـة 

التحتيـة الخـرضاء لحاالت التـي ال يوجد فيها نظـام توزيع مركزي 

منظم أو منسـق بشـكل جيد  )أي للحصول عىل الطاقة أو املياه(.

ولتعزيـز خلـق فـرص العمـل الخـرضاء عـىل املسـتويات الوطنيـة 

ودون الوطنيـة واملحليـة، يعـزز برنامج الوظائف الخرضاء أشـكال 

مختلفـة مـن العمل:

البحوث الوطنية والقطاعية بشأن إمكانية خلق فرص عمل خرضاء؛	 

تقديم املشـورة بشـأن السياسـات، اسـتناداً إىل نتائج البحوث، 	 

لربـط أفضل بني السياسـات البيئية وسياسـات العمل؛

بنـاء القـدرات والتدريـب للهيئـات املكونـة من أجل تسـهيل 	 

وتحسـني الحـوار االجتامعـي وضـامن مشـاركتها الكاملـة يف 

مناقشـات السياسـات ذات الصلـة واالسـرتاتيجيات الوطنيـة؛

املشـاريع الرائـدة عـىل مسـتوى القطاعات واملسـتوى املحيل 	 

بشأن املشاريع الخرضاء، واألعامل الخرضاء، والتدريب املهني، 

والبنيـة التحتيـة القامئـة عىل كثافة العمل، ومـا إىل ذلك.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_101422.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_101422.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_101422.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_101422.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_101422.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_101422.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_101422.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

االستجابة المصب: البرامج والمشاريع   5.5
والمبادرات

إن أنشـطة املصـب هـي مشـاريع تسـتهدف السـكان املترضريـن 

بشـكل مبـارش. والهـدف مـن أنشـطة املصـب هـو تشـجيع خلق 

العمل الالئق عىل أرض الواقع. وتسـاهم هذه األنشطة يف تحقيق 

االسـتقرار يف البالد وبناء السـالم وتقاسـم »أرباح السـالم«؟

دليل: دليل عميل لالستجابة ما بعد الكارثة: تجربة 
الفلبني، منظمة العمل الدولية، مانيال، 2015

26.5

التدخالت من أجل خلق فرص العمل 
الفورية

التوظيف الطارئ

يخلـق التوظيـف الطارئ فرص عمـل فورية توفـر الدخل النقدي 

الرسيـع، وتوجه الناس من األنشـطة املدمرة إىل األنشـطة البناءة، 

وميكـن أن تـؤدي إىل تطويـر مهارات وأنشـطة اقتصاديـة جديدة. 

ومـن الناحية املثالية، ينبغـي أن تكون مصممة مع مراعاة منظور 

طويل األجل.

ويتـم تنفيـذ التوظيـف الطـارئ يف الغالـب مـن خـالل التدخالت 

القصرية املدى التي توفر الدخل النقدي والعمل الالئق لألشـخاص 

الضعفـاء. وال يتـم تنفيـذ هـذه الخطـط دامئـاً مـن قبـل منظمـة 

العمـل الدوليـة ولكـن مـن خـالل الـرشكاء املنفذيـن والذيـن قـد 

يشملون الوكاالت الحكومية، واملقاولني، واملنظامت غري الحكومية، 

واملجتمعـات املحليـة، ومؤسسـات التدريـب املحليـة، وخدمـات 

األعامل التجارية املحلية، وخدمات التوظيف املحيل، والجمعيات 

التجاريـة الصغرية، وغرفة التجارة والصناعة، والجمعيات التجارية 

وغريها. وعىل الرغم من أنه ميكن تنفيذ بعض األنشطة يف غضون 

بضعـة أسـابيع، يتوقـع أن املـدة القصـوى للتوظيف الطـارئ هي 

سـتة أشـهر. وينبغـي تصميـم التوظيف الطـارئ بطريقـة تضمن 

الحصـول عـىل نتائج طويلـة األمد.

وميكـن للتوظيـف الطـارئ أن يدعـم النتائـج عـىل املـدى الطويل 

عـىل األقـل يف ثـالث طرق:

ميكن أن يعزز جهود اإلنعاش العام إذا تم تنفيذه بطريقة تساعد   .1

املستفيدين يف بدء األنشطة التي من املرجح أن تستمر بعد 

فرتة العمل التوظيف القصوى البالغة 6 أشهر. وتشمل األنشطة 

التي تدعم املبادرات املوجودة بالفعل يف املجتمعات املحلية، 

مثل تحسني مصادر املياه املوجودة، وتحسني البنية التحتية 

)املترضرة( املوجودة مثل الطرق واألسواق واملدارس واملراكز 

الصحية؛ والتدريب يف مجال التنمية املحلية املستدامة؛ وصيانة 

وإصالح اآلالت الصغرية؛ واملدخالت يف االقتصاد املحيل )عىل 

سبيل املثال، إدارة األعامل الصغرية، وما إىل ذلك(.

ميكن إدراجه ضمن عملية تنمية أو إنعاش قامئة عىل املناطق،   .2

بـدأت بالفعل أو عىل وشـك أن تبدأ. وكجـزء من عملية البدء 

هـذه، ميكـن للتوظيـف الطـارئ أن يوفـر الدعم الـالزم للفرتة 

األوليـة. ويف هـذا السـيناريو، يجـب أن تشـتمل االسـرتاتيجية 

عـىل تغذية أنشـطة التوظيف الطارئ يف اسـرتاتيجية االعتامد 

عـىل الـذات وإعـادة اإلدماج عىل املـدى الطويل.

ميكـن للتوظيـف الطـارئ أن يسـهم أيضاً يف الحـد من مخاطر   .3

الكـوارث والتخفيـف من آثار الكوارث عندما يتم، عىل سـبيل 

املثـال، تنفيـذ مبـادرات مثـل بنـاء ترصيـف امليـاه، وضفـاف 

األنهـار، ونظـم االسـتقناء، ونظـم إدارة امليـاه ونظم تـآكل الرتبة.

 Programme régional de création :تقرير
 d’emplois à travers l’aménagement des bassins

versants، جونييف، هايتي، 2010

27.5

تقييم: التوظيف الطارئ وإستعادة سبل كسب العيش 
املستدامة إلعصار هايان الكبري )يوالندا(، مكتب 

منظمة العمل الدولية للفلبني، 2015

28.5

وثيقة مرشوع: الحامية من الفيضانات القامئة عىل 
العمل - نهر القاش يف والية كسال، رشق السودان، 

منظمة العمل الدولية، 2008

28.5 
bis
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الفصل 5 |  العمل الالئق يف حاالت الهشاشة، والنزاعات والكوارث

الغذاء مقابل العمل

يشـري مصطلـح الغـذاء مقابل العمـل إىل الوظائـف املؤقتة قصرية 

األجـل، حيث يتلقى العامل حتى %50 من اسـتحقاقاتهم بشـكل 

عيني. وميكن إدخال مشاريع الغذاء مقابل العمل كحافز ألنشطة 

املجتمـع للمسـاعدة الذاتيـة التـي تعـود بالفائـدة املبـارشة عـىل 

العـامل )عىل سـبيل املثـال، أعامل الـري التي يقوم بهـا املزارعون 

الذين سـوف يسـتخدمونها الحقاً(.

ويف املناطـق املتـرضرة من الجفاف أو مـن الفيضانات، ولكن أيضاً 

يف الحـاالت الهشـة أو يف مرحلـة مـا بعـد النـزاع، قد تكـون هناك 

نـدرة أو عـدم إمكانيـة حصـول عىل الغذاء بسـبب سـوء األوضاع 

األمنيـة وإمكانيـة الوصـول إليهـا وبعدها. لـذا قد يفضـل العامل 

الحصـول عـىل جـزء مـن اسـتحقاقاتهم بشـكل عيني، عىل سـبيل 

املثـال يف الظـروف التي يكون فيها الطعام نادراً واألجور منخفضة 

أو آليـات السـوق ال تعمـل. إّن الغـذاء لـه قيمة أكرب مـن املال يف 

بيئـة تعـاين مـن نـدرة املـواد الغذائيـة حيـث  تكون األسـعار غري 

قابلـة للتوقـع. غـري أّن الدفـع العينـي سـوف يحفز العـامل فقط 

طاملـا أّن هذه الظروف مسـتمرة.

ويشــّكل الغــذاء مقابــل العمــل املــالذ األخــري، عــىل ســبيل املثــال 

ألنــه يف العديــد مــن الحــاالت قــد يــؤدي إىل خفض أســعار وتوفر 

الســلع بشــكل كبــري يف األســواق املحليــة. وينبغــي أن تنفــذ هــذه 

املشــاريع بالتعــاون الوثيــق مــع برنامــج األغذية العاملــي ورشكائه 

املنفذين.

تطوير المهارات

يتطلـب التواصل بشـكل فعـال مع األفراد الذيـن تعطلت حياتهم 

جـراء النزاعات أو الكـوارث تفهامً كبرياً للرشوط التي يتم مبوجبها 

التخطيط للتعليم والتدريب والنهوض بهام يف املجتمعات املترضرة. 

إّن التواصـل مـع أصحـاب العمـل، والرتكيـز عـىل نوعيـة وأهميـة 

التدريـب، وشـمل جميـع الذيـن تعطلـت أو تدمـر سـبل كسـب 

عيشـهم، هي عنارص حاسـمة.

أسفر شهر شهد هطول األمطار أعىل من املتوسط إىل جانب أربعة أيام من األمطار الغزيرة يف شهر شباط/فرباير 2000 عن فيضانات شديدة أثرت 
عىل موزامبيق. والقى حوايل 800 شخصاُ حتفهم وخرس أكر من 800,000 كل يشء تقريباً )املأوى واملمتلكات املنزلية والوظائف واملحاصيل(. وقد 
كان للفيضان تأثري هائل عىل الزراعة، مع ترضر ٪90 من البنية التحتية للري العاملة يف البالد وخسارة 1،400 كيلومرتاً مربعاً من األرايض املزروعة 

واملراعي، مام تسبب بخسارة  وسائل كسب العيش لـ 113،000 أرسة زراعية صغرية.

ورداً عىل ذلك، بدأت منظمة العمل الدولية بربنامج تأثري التوظيف الرسيع الذي كانت وزارة العمل الجهة املنفذة الوطنية له. ومن خالل مشاركتها 
يف اللجنة الوزارية، تم إنشاء رشاكات وتعزيز التبادل الدائم للمعلومات والدعوة للتوظيف؛ ويف مجاالت التدخل )البلدة، أو املقاطعة أو املحافظة(، / 

أنشئت لجان تنسيق/ مجموعات عمل حيث مثلت كل الجهات الفاعلة ذات الصلة للعمل وإنعاش االقتصاد املحيل.

وتم تنفيذ املرشوع يف 3 خطوات رئيسية: تعزيز القدرة الوطنية عىل االستجابة بشكل مناسب لتحديات التوظيف الناتجة عن األزمات، وإدراج 
تعزيز واسرتاتيجيات التوظيف يف سياسات وبرامج إعادة اإلعامر وإعادة التأهيل، وتعزيز فرص العمل من خالل إحياء االقتصادات املحلية. وكان 

املستفيدون الرئيسيون أصحاب املشاريع الصغرى والصغرية والصغار وعمالء آليات التمويل الصغري الذين خرسوا جميع ممتلكاتهم ومل يتمكنوا من 
إعادة بدء أعاملهم بأنفسهم أو سداد القروض التي كانوا قد حصلوا عليها. وقد كان ذلك مفيداً للغاية للمواطنني الضعفاء والعاطلني عن العمل. وقد 

تم إعطاء أولوية عالية املستوى للنساء يف حالة من الضعف.

ومتكن الربنامج من خلق 150،000 يوم عمل يف أشغال إعادة اإلعامر وإعادة التأهيل القامئة عىل كثافة العمل، شارك فيها يف اإلجامل 180 رشكة 
بناء صغرى وصغرية. وأّدت هذه األنشطة إىل تنشيط األسواق، وإفادة أكر من 2,000 أصحاب مشاريع صغرى وصغرية موجودة أو محتملة. وقد 

تم تسهيل عملية أصحاب املصلحة املتعددين عملية التي تجمع بني القطاعني العام والخاص، وجرى تعزيز املؤسسات يف مجاالت مثل الحوار 
االجتامعي، والحد من مخاطر الكوارث، وتحديد األولويات وتنسيق برامج إنعاش التوظيف. وحاز التوظيف عىل االهتامم داخل جداول أعامل إعادة 

اإلعامر ووجرى إدراجه يف مختلف الربامج، كام تم دمج 3,000 مستفيد من برنامج إعادة التأهيل بالكامل يف إطار التنمية املنتظمة.

املصدر: منظمة العمل الدولية/أزمة، 2010

برنامج تأثير التوظيف السريع في االستجابة للفيضانات في عام 2000 - موزمبيق
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

وتتضمن الرسائل الرئيسية ما ييل :

التدريـب يأيت مع أنشـطة كسـب العيـش، سـواء يف ما يتعلق 	 

بالتوظيـف الطـارئ، أو التوظيـف الـذايت وتطوير املؤسسـات 

الصغـرى والصغـرية، أو تطوير البنيـة التحتية.

التدريـب العمـيل بـدالً مـن التدريـب القائـم عـىل الفصـول 	 

الدراسـية أمـٌر أسـايس. وتحقيـق املكاسـب خـالل التعلـم هو 

شـعار جيـد يف هـذا الصـدد. يحتاج األفـراد املترضريـن إىل أن 

يكونـواً جـزءاً مـن االنتعاش.

االعتـامد عىل املهارات والخربات املوجودة. إجراء تقييم رسيع 	 

لـكل من االحتياجات عىل صعيد املهارات واملهارات املتاحة.

ميكـن تكييـف برامـج التدريـب الحاليـة وتعديلهـا لتلبيـة 	 

احتياجـات العـامل املترضريـن. ال داعـي للبـدء مـن الصفـر.

التأكـد مـن أن املهـارات املكتسـبة هـي معتمدة، األمـر الذي 	 

سـيؤدي إىل تعزيـز قابليـة توظيـف األفـراد وفتـح املزيـد من 

األبـواب لسـوق العمل.

مبـا أن العديـد مـن املترضرين من الكـوارث أو النزاعـات يكونون 

بالفعـل يف موقـف ضعيـف يف سـوق العمـل، قـد تكـون الربامـج 

الشـاملة التـي تشـمل مكونـات غـري مهنيـة، فضـالً عـن التدريب 

التقنـي، فعالـة جـداً يف تحسـني فـرص العمـل. وميكـن أن تشـمل 

هـذه الربامـج املهـارات الحياتيـة ومهـارات العمل األساسـية مثل 

بناء السالم، وحل املشكالت، والعمل الجامعي، والتواصل، وتنظيم 

املشـاريع األساسـية، والصحة والسـالمة يف مكان العمل والحقوق 

واملسؤوليات يف العمل؛ باإلضافة إىل املهارات األساسية مثل القراءة 

والكتابة والحسـاب ألولئك الذين مل يحصلوا عىل التعليم األسايس.

ولدعم اإلنعاش املبكر، ميكن إجراء دورات تدريبية قصرية للمهارات 

»أثناء العمل« ومتابعتها بشكل تدريب مهني ذي جودة - الجمع 

بـني التدريـب أثنـاء العمـل والتعليـم القائـم عىل املدرسـة – مام 

يكفل مسـتويات عالية من التعليم واألجر املناسـب. وميكن تلبية 

احتياجـات مهـارات العمل الفوريـة للوكاالت اإلنسـانية واإلمنائية 

مـن خالل تنفيذ مشـاريع البنـاء والنقل والتعليـم والصحة واألمن 

الخاصة بها.

وتشمل األنواع األخرى من املبادرات، التدريب غري النظامي لدعم 

االنتقـال إىل االقتصـاد النظامـي أو التدريـب القائـم عىل املجتمع 

املحـيل يف املناطق النائيـة لزيادة اإلنتاجية الريفية.

كتيب: االرتقاء مبستوى التدريب املهني غري النظامي، 
منظمة العمل الدولية،  2012

28.5 
bis

يف أعقاب الحرب األهلية الطويلة واملدمرة يف ليربيا، أصبحت البنية التحتية الوطنية واهنة، وبقيت العديد من فئات املجتمع ضعيفة، وباتت 
هياكل التوظيف إما عاجزة أو غائبة. ورداً عىل ذلك، يف منتصف شهر حزيران/ يونيو 2006، أطلقت حكومة ليربيا والرشكاء )بعثة األمم املتحدة يف 
ليربيا ))UNMIL ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وبرنامج األغذية العاملي( برنامج التوظيف الطارئ يف ليربيا 
))LEEP. وقد أدى إطار برنامج التوظيف الطارئ يف ليربيا إىل خلق أكر من 21،000 فرصة عمل عىل املدى القصري للعامل املاهرين وغري املاهرين، 

أي ما ميثل أكر من 500،000 يوم عمل. وال ميكن املبالغة يف تقدير هذه املساهمة الهامة للتوظيف يف جهود بناء السالم يف ليربيا، كونها تخدم 
الوظائف االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية.

وكشفت النتائج األولية لتقييم األثر أن معظم العامل استخدموا األجور التي كسبوها إلعادة بناء منازلهم والبدء يف أنشطة كسب عيش وتوليد 
دخل جديدة، وبخاصة يف مقاطعة لوفا. »نحن سعداء جداً للقيام بهذا العمل - املساعدة عىل إعادة بناء طرقنا وأيضاً كسب بعض املال«، يقول أحد 

العامل الذين يعملون يف تنظيف الطرقات.

 املصدر: موجز تركيز بعثة األمم املتحدة يف ليربيا، 2007، عىل املوقع اإللكرتوين:
https://unmil.unmissions.org/sites/default/files/unmilfocus14.pdf 

برنامج تأثير التوظيف السريع في االستجابة للفيضانات في عام 2000 - موزمبيق

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@africa/@ro-addis_ababa/documents/publication/wcms_171393.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@africa/@ro-addis_ababa/documents/publication/wcms_171393.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@africa/@ro-addis_ababa/documents/publication/wcms_171393.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@africa/@ro-addis_ababa/documents/publication/wcms_171393.pdf
http://في أعقاب الحرب الأهلية الطويلة والمدمرة في ليبريا، أصبحت البنية التحتية الوطنية واهنة، وبقيت العديد من فئات المجتمع ضعيفة، وباتت هياكل التوظيف إما عاجزة أو غائبة. ورداً على ذلك، في منتصف شهر حزيران/ يونيو 2006، أطلقت حكومة ليبريا والشركاء (بعثة الأمم المتحدة في ليبريا ((UNMIL ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي) برنامج التوظيف الطارئ في ليبريا ((LEEP. وقد أدى إطار برنامج التوظيف الطارئ في ليبريا إلى خلق أكثر من 21،000 فرصة عمل على المدى القصير للعمال الماهرين وغير الماهرين، أي ما يمثل أكثر من 500،000 يوم عمل. ولا يمكن المبالغة في تقدير هذه المساهمة الهامة للتوظيف في جهود بناء السلام في ليبريا، كونها تخدم الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.وكشفت النتائج الأولية لتقييم الأثر أن معظم العمال استخدموا الأجور التي كسبوها لإعادة بناء منازلهم والبدء في أنشطة كسب عيش وتوليد دخل جديدة، وبخاصة في مقاطعة لوفا. "نحن سعداء جداً للقيام بهذا العمل - المساعدة على إعادة بناء طرقنا وأيضاً كسب بعض المال"، يقول أحد العمال الذين يعملون في تنظيف الطرقات.المصدر: موجز تركيز بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، 2007، على الموقع الإلكتروني: https://unmil.unmissions.org/sites/default/files/unmilfocus14.pdf
http://في أعقاب الحرب الأهلية الطويلة والمدمرة في ليبريا، أصبحت البنية التحتية الوطنية واهنة، وبقيت العديد من فئات المجتمع ضعيفة، وباتت هياكل التوظيف إما عاجزة أو غائبة. ورداً على ذلك، في منتصف شهر حزيران/ يونيو 2006، أطلقت حكومة ليبريا والشركاء (بعثة الأمم المتحدة في ليبريا ((UNMIL ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي) برنامج التوظيف الطارئ في ليبريا ((LEEP. وقد أدى إطار برنامج التوظيف الطارئ في ليبريا إلى خلق أكثر من 21،000 فرصة عمل على المدى القصير للعمال الماهرين وغير الماهرين، أي ما يمثل أكثر من 500،000 يوم عمل. ولا يمكن المبالغة في تقدير هذه المساهمة الهامة للتوظيف في جهود بناء السلام في ليبريا، كونها تخدم الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.وكشفت النتائج الأولية لتقييم الأثر أن معظم العمال استخدموا الأجور التي كسبوها لإعادة بناء منازلهم والبدء في أنشطة كسب عيش وتوليد دخل جديدة، وبخاصة في مقاطعة لوفا. "نحن سعداء جداً للقيام بهذا العمل - المساعدة على إعادة بناء طرقنا وأيضاً كسب بعض المال"، يقول أحد العمال الذين يعملون في تنظيف الطرقات.المصدر: موجز تركيز بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، 2007، على الموقع الإلكتروني: https://unmil.unmissions.org/sites/default/files/unmilfocus14.pdf
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حّول الزلزال الذي رضب باكستان يف شهر ترشين األول/أكتوبر 2005 مدناً بأكملها إىل ركام، وأودى بحياة أكر من 87،000 شخص وألحق رضراً بأكر 
من 3 ماليني شخص. ووفقاً لتقييم أويل، أُجري باالشرتاك من قبل منظمة العمل الدولية ومعهد باكستان القتصاديات التنمية، كانت خسارة الوظائف 
أكرب بكثري يف القطاع غري النظامي، وشكلت حواىل 74 يف املائة، يف حني أن القطاع الرسمي شهد خسارة وظائف بنسبة حواىل 25 يف املائة. كان هناك 

ما مجموعه 62.1 يف املائة من خسارة الوظائف لدى السكان املترضرين، ومعظمها يف القطاع الزراعي.

ورداً عىل ذلك، تعاونت منظمة العمل الدولية مع وزارة العمل ومنظامت أصحاب العمل والعامل إلطالق مبادرة الدعم الرسيع للدخل من خالل 
التوظيف)RISE(  إلعادة ضخ األموال برسعة إىل االقتصادات املحلية. وقد تم يف البداية تنفيذ املرشوع الرائد ملبادرة RISE  يف باالكوت، وهي إحدى 

أكر املناطق ترضراً، إلرجاع األشخاص إىل العمل برسعة ومساعدتهم عىل الخروج من صدمة ما بعد الكارثة. وتم توليد ما يقرب 45،000 يوم عمل 
ليس فقط إلعطاء فرص العمل للنساء والرجال املترضرين ولكن أيضا للمساعدة يف جهود إعادة اإلعامر واالنتعاش. وقدم الربنامج أعامل مثل تنظيف 

املخيامت، وإزالة األنقاض من املباين والشوارع الهامة، وإصالح مجاري الرصف الصحي، وبناء مالجئ مؤقتة للنازحني وإرجاع الخدمات األساسية.

وشكلت تنمية املهارات عنرص مهم آخر يف الربنامج. وقامت منظمة العمل الدولية بتصميم وعرض برامج تدريب عىل املهارات مصممة خصيصاً 
وبدورات قصرية لضامن تفرص العمل للسكان املحليني مع الحد من االعتامد عىل العامل املاهرين القادمني من أماكن أخرى. ومبا أن العديد من 

مراكز التدريب القامئة كانت قد ترضرت بشدة أو انهارت، تم إنشاء مراكز مؤقتة للتدريب املهني يف الخيام يف جميع أنحاء املناطق املترضرة نتيجة 
التعاون بني منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والدوائر الحكومية املحلية، ومنظنة غري حكومية دولية ويرنامج الدعم الريفي الوطني. وتضمنت 

الدورات التدريبية للرجال البناء والنجارة وأعامل البناء الكهربائية والسباكة واللحام. وقدمت أيضاً دورات عىل صعيد تصميم الفساتني والخياطة 
للنساء وإصالح األجهزة املنزلية للعامل املعوقني.

وكان الربنامج الرائد ملبادرة RISE ناجحاً والقى تقدير كبري عىل الصعيدين الوطني والدويل. واستناداً إىل العدد الكبري من الطلبات، تم توسيع 
الربنامج ليشمل مناطق األزمات يف باتاغرام، ومظفر أباد وباغ.

املصدر: املوقع اإللكرتوين ملنظمة العمل الدولية: دور منظمة العمل الدولية يف مساعدة باكستان يف إعادة اإلعامل والعودة إىل العمل، املوقع اإللكرتوين: 
http://www.ilo.org/global/publications

التدريب على المهارات بدورات قصيرة الخاص بمنظمة العمل الدولية بعد زلزال باكستان

تحسني فرص وصول الفقراء إىل التدريب: الدروس املستفادة

الحد من حواجز الدخول املايل: ينبغي عىل الحكومات متويل التدخالت املحددة التي تستهدف الفقر لتسهيل وصول الفقراء إىل تعميم التدريب 
عىل املهارات )الرسمي(.

خفض الحواجز غري املالية  أمام الوصول إىل الدورات الرسمية، و / أو تقديم مساعدات إضافية للفقراء للتغلب عىل هذه الحواجر، عىل سبيل املثال 
من خالل معالجة عدم وجود خلفية تعليمية رسمية، قبل أن يتلقوا التدريب عىل املهارات.

وضع اسرتاتيجيات لتنمية املهارات للفئات املحرومة: الجامعات الريفية، فئات محددة من النساء والشابات والرجال، أولئك الذين يعملون يف 
االقتصاد غري النظامي، والرجال والنساء ذوي اإلعاقة.

إنشاء مرافق خاصة تستجيب للظروف الشخصية الصعبة )من حيث، عىل سبيل املثال، التوقيت، أو املكان أو منهجية التدريب(.

تجنب تدريب الفقراء )وخاصة النساء الفقريات( يف املناطق التجارة التقليدية بحيث ال يتم تهميشهم أكر؛ تدريبهم بدالً من ذلك للرشكات التي 
تستخدم التكنولوجيات الجديدة )مثل إصالح الهواتف املحمولة( وتدريب النساء يف املهن الذكورية تقليديا. وغالباً ما تكون مثة حاجة لجهود طويلة 
ومتواصلة عىل صعيد الدعوة والتوعية التي تستهدف املجتمع واملستوى املؤسيس للمساعدة يف بناء الدعم العام لألدوار االقتصادية الجديدة للمرأة.

الدعم املايل للتدريب املهني غري النظامي )مفصل أدناه(.

املصدر: باملر، 2007.

http://www.ilo.org/global/publications
http://www.ilo.org/global/publications
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عمل الربنامج الدويل ملنظمة العمل الدولية حول عاملة األطفال الدويل يف إطار خطة العمل من أجل األطفال املترضرين من الحرب - وهي عملية 
يتوالها أصحاب مصلحة متعددين تم خلقها لتلبية احتياجات األطفال يف شامل ورشق رسي النكا. وجاءت هذه الخطة بعد التزام جبهة منور تحرير 

تاميل ايالم )LTTE( خالل محادثات السالم يف أوسلو وبرلني يف 2002-2003 لوقف تجنيد األطفال وإطالق رساح املجندين الصغار من صفوفهم. 
وتحت قيادة صندوق األمم املتحدة للطفولة، وكُلفت وكاالت دولية مختلفة مبسؤولية العنارص املختلفة لخطة العمل، مثل إطالق رساح وإعادة 

إدماج املجندين دون السن القانونية، والتعليم األسايس والخدمات الصحية األساسية، والتدريب املهني والحصول عىل القروض الصغرية. وتوىل 
الربنامج الدويل ملنظمة العمل الدولية حول عاملة األطفال الدويل مسؤولية عنرص التدريب املهني، وركّز جهوده عىل إرجاع نظام التدريب عن 

طريق بناء قدرات 18 مركزاً للتدريب ومنظمة غري حكومية. تم تعزيز قدرات مراكز التدريب من خالل:

تطوير البنية التحتية ورشاء املعدات واألدوات الالزمة لتوفري التدريب الجيد يف مختلف الحرف واملهن	 

تدريـب املستشـارين املهنيـني واملدربـني واملديريـن، مبـا يف ذلك حقوق الطفـل وعاملة األطفـال )تم تدريب املديريـن أيضاً عىل إدارة املشـاريع، 	 

ووضـع امليزانية وإعـداد التقارير املالية(

االتقاء مبستوى الدورات الحالية )تطوير املناهج( وتطوير دورات جديدة عىل صعيد مختلف الحرف واملهن وفقاً للمعايري املهنية الوطنية	 

تقديم التدريب عىل املهارات الحياتية و »مبارشة األنشطة التجارية الخاصة بك« 	 

املساعدة يف إجازة الدورة واعتامد معاهد التدريب ضمن نظام التدريب املهني الوطني.	 

املصدر: منع تجنيد األطفال وإعادة إدماج األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة: اإلطار االسرتاتيجي ملعالجة الفجوة االقتصادية، منظمة العمل الدولية، 2007، املوقع 
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=6965   :اإللكرتوين

إعادة بناء مراكز التدريب المهني في الشمال الشرقي من سري النكا

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=6965
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إن مرشوع تقييم املهارات ومنح الشهادات يف أفغانستان هو مرشوع ممول من البنك الدويل بقيمة 7.6 مليون دوالر أمريي.

وتم إطالقه يف عام 2013 ملدة ثالث سنوات.

ورداً عىل التحديات الرئيسية يف قطاع التعليم والتدريب يف املجالني التقني واملهني يف أفغانستان، يهدف املرشوع إىل:

تحسني نوعية معايري املهارات املهنية الوطنية )NOSS( ومناهج املهن والقطاعات ذات األولوية؛ أ . 

تنفيذ 10 معايري مهارات مهنية وطنية ذات أولوية واملناهج املرتبطة بها من خالل كبار مقدمي التعليم والتدريب يف املجالني التقني واملهني من  ب . 
القطاع العام؛

منح شهادات معرتف بها دولياً وإدارة االمتحانات لـ 15،000 خريج من قطاع التعليم والتدريب يف املجالني التقني واملهني من قبل مؤسسة  ت . 
معرتف بها دولياً )لطالب التدريب التقني واملهني غري النظاميني والنظاميني )االعرتاف بالتعليم السابق( / املرشحني لالعرتاف بالتعليم السابق(؛

تقييم 100 معيار موجود للمهارات املهنية الوطنية باملقارنة مع املعايري الدولية؛ و ث . 

دعم وكالة وزارة التعليم والتدريب يف املجالني التقني واملهني يف االعتامد الدويل لخمس مؤسسات مختارة توفر التعليم والتدريب يف املجالني  ج . 
التقني واملهني.

يكتسب مرشوع املهارات، عىل الرغم من أنه مرشوع رائد، أهمية خاصة يف سياق النزاع مبا أن ينظر يف زوايا مختلفة من خلق الوظائف، وتوليد 
فرص العمل داخل وخارج األرايض الوطنية:

يف املقام األول، يهدف اىل غعادة تنظيم أنظمة التعليم والتدريب يف املجالني التقني واملهني من خالل تسوية معايري ومناهج املهارات املهنية 
الوطنية، وإنشاء منتدى للنقاش مع الوزارات والرشكاء االجتامعيني وإطالق فكرة إنشاء إطار وطني للمؤهالت وسلطة متثيلية. ويف املقام الثاين، 

يهدف إىل مصادقة املهارات، وبالتايل تعزيز قيمة املهارات عىل الصعيد الداخيل لتعزيز ثقة أصحاب العمل ولكن أيضاً عىل الصعيد الدويل بهدف 
مرافقة هجرة العمل الالئق يف حني يبني سوق العمل يف البلد الذي تعرض للنزاع القدرة عىل استيعاب الكتلة الهائلة من الشباب الراغبني للدخول 

إىل سوق العمل كل عام.

وقد سمحت املشاركة املركزية للرشكاء االجتامعيني، املكفولة من خالل مكتب منظمة العمل الدولية القطري يف كابول، يف كل هذه املبادرات، 
بتشخيص أكر وضوحاً لالحتياجات عىل صعيد املهارات وجمع معلومات عن سوق العمل وفهم دور كل طرف.

ACTRAV، 2016 / املصدر: منظمة العمل الدولية

تقييم المهارات ومنح الشهادات في أفغانستان

تقرير: مرشوع الشــباب والتوظيف واملهارات يف 
ليربيا )YES( وبرنامج توظيف الشــباب يف ليربيا، 

2015

29.5

دليل: تقييم املهارات يف االقتصاد غري النظامي: دليل 
املوارد للمنظامت الصناعية واملجتمعية الصغرية، 

منظمة العمل الدولية/توظيف، 2015

31.5

تقرير: تنمية املهارات يف الســـودان، الحقيقة 
النظاميـــة وغري النظامية، منظمة العمل الدولية، 

2013

33.5

كتيب: التدريب للتمكني االقتصادي الريفي، وال 
سيام الوحدة 3 من تحديد الفرص االقتصادية وتقييم 

االحتياجات عىل صعيد التدريب، منظمة العمل 
الدولية/توظيف، 2009

30.5

تقرير: دراسات حالة بشأن إعادة إدماج األطفال 
املرتبطني سابقاً بىالقوات والجامعات املسلحة من 
خالل التدريب املهني غري النظامي، منظمة العمل 

الدولية، 2010

32.5

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504717.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504717.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504717.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504717.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_504717.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_343183.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_343183.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_343183.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_343183.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_343183.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@africa/@ro-addis_ababa/@sro-cairo/documents/publication/wcms_243636.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@africa/@ro-addis_ababa/@sro-cairo/documents/publication/wcms_243636.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@africa/@ro-addis_ababa/@sro-cairo/documents/publication/wcms_243636.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@africa/@ro-addis_ababa/@sro-cairo/documents/publication/wcms_243636.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_469456.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_469456.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_469456.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_469456.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_469456.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_469456.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_469456.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_158772.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_158772.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_158772.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_158772.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_158772.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_158772.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

النهج القائم على الموارد المحلية

إّن هـذه املشـاريع هي أشـغال عـىل صعيد البنيـة التحتية قصرية 

ومتوسـطة األجل تولـد فرص العمل والدخل من خالل االسـتفادة 

القصـوى مـن العاملـة غـري املاهـرة املتاحـة. إن برامـج االسـتثامر 

القامئـة عـىل كثافـة العمل مفيدة بشـكل خـاص يف إعـادة تأهيل 

وإعـامر املناطـق التـي دمرهـا النـزاع أو الكـوارث، حيـث يكـون 

الضـخ النقـدي الرسيـع يف املجتمع أمـر رضوري. وتسـاهم برامج 

االسـتثامر القامئـة عىل كثافة العمـل يف التنمية عىل املدى الطويل 

مـن خـالل إعادة تأهيـل البنية التحتيـة املاديـة واالجتامعية التي 

تعالج االحتياجات الفورية. وميكن أن تشـمل هذه البنية التحتية:

نظم الرصف الصحي وجمع النفايات	 

املصطبات، وغرس األشجار، وأنظمة الري	 

الطرق الفرعية، والسكك الحديدية والجسور الصغرية	 

املدارس واملستشفيات الريفية، واملراكز املجتمعية، والعيادات 	 

الصحية

شبكات مياه الرشب وشبكات الري	 

املساكن	 

تقرير: التوظيف لربنامج الســالم يف مقديشو 
وجنــوب الصومال: التقرير النهايئ“، مقدم من قبل 

SAACID، كانون الثاين/يناير 2007

34.5

تقريــر: تدخالت توليد الوظائق القائم عىل املوارد 
املحلية، والتخفيف من أثر تغري املناخ وإســتعادة 

ســبل كسب العيش يف دافاو الرشقية، الفلبني، 2015

35.5

تلقى املواطنون الصوماليون يف مقديشو عدد قليل، إن وجد، من 
الخدمات منذ سقوط اإلدارة يف عام 1991. وحواىل %40 من األشخاص 

الذين يعيشون يف املدينة هم من النازحني داخلياً أو هاجروا من 
املناطق شبه القاحلة والقاحلة يف الصومال. خمسة عرش عاماً من 
االضمحالل والفوىض تركوا املدينة يف حالة يرىث لها مع بنية تحتية 
املدمرة وارتفاع معدالت البطالة وزيادة معدالت األمية. وينخرط 

العديد من الرجال الصوماليني يف مقديشو يف العمل »األمن« )ميليشيا( 
نظراً لعدم وجود بدائل للعمل. ومتارس العديد من النساء الصوماليات 

أنشطة غري مرشوعة - مثل الدعارة االنتهازية )مع كل املخاطر ذات 
الصلة باإلصابة باألمراض املنقولة جنسياً( – بسبب األمية إىل حد كبري 
كمجموعة ولديهن عدد قليل، إن وجد، من الفرص االقتصادية األخرى 

التي ميكن أن تساعدهن عىل إعالة أرسهن.

واستناداً إىل برنامج إثبات مفاهيم ناجح للغاية أجري يف ستة من 
مقاطعات يف مقديشو البالغ عددها ستة عرش يف عام 2003، تم 

 *SAACID توسيع برنامج منظمة العمل الدولية الذي نفذ من خالل
ليشمل جميع املقاطعات يف املدينة البالغ عددها 16 – باإلضافة إىل 

 ،Warberi قطاع برمودا، وهي منطقة من املدينة ) أجزاء من واربريي
وهول-واداغ Hawl-wadag وهودان Hodan( حيث تعتاش عشائر 

األقليات املحرومة. وكان الهدف من هذا الربنامج:

إزالة القاممة التي تراكمت يف املدينة - مام يعزز الصحة والنظافة	 

إزالـة الرمـال التـي تراكمـت عـىل الطـرق بسـبب الريـاح العاتيـة 	 

وانجرافـات الكثبـان الرمليـة

توفـري 1700 وظائـف كادحة مبارشة )ما ال يقل عن %50 للنسـاء( 	 

ألشـد األشـخاص فقـراً يف املدينـة بأجـر 2 دوالر أمريـي يف اليـوم 

الواحـد. وكان هـذا الدفع يهـدف أيضاً لتحفيز النشـاط االقتصادي 

من خـالل اإلنفـاق الثانوي

متكني هياكل القيادة املحلية ما يعزز التعاون واملصالحة	 

تزويد املجتمع املدين بأشكال هوية بديلة لهوية مصلحة العشرية الضيقة	 

تزويد املجتمع الدويل بنموذج لتدخل الشعوب األصلية والالمركزي 	 

الفعال يف مجتمع مزقته الحرب، استناداً إىل األدلة عىل أن املنظامت 

غـري الحكومية الصومالية املحلية لديها القـدرة عىل تقديم الربامج 

املهمة واملستدامة يف سياق صعب مزقته الحرب 

تقديـم منـاذج ألدوار املـرأة بـني املجتمعـات داخـل الصومـال، من 	 

خالل توظيف النساء الصوماليات ومن خالل إدارة الربامج الفعالة 

مـن قبل منظـامت غري حكومية صومالية للنسـاء.

* SAACID  منظمة غري حكومية  لنساء الشعوب األصلية مسجلة يف 
الصومال وأسرتاليا

املصدر: مقتطفات من »التوظيف لربنامج السالم يف مقديشو وجنوب الصومال: 
التقرير النهايئ«، مقدم من قبل SAACID، كانون الثاين/يناير 2007.

جمع النفايات القائم على كثافة العمل: 
مقديشو، الصومال 2007

https://saacid.org/uploads/ILO_2006-2007_-_Phase_I_Final_Report.pdf
https://saacid.org/uploads/ILO_2006-2007_-_Phase_I_Final_Report.pdf
https://saacid.org/uploads/ILO_2006-2007_-_Phase_I_Final_Report.pdf
https://saacid.org/uploads/ILO_2006-2007_-_Phase_I_Final_Report.pdf
https://saacid.org/uploads/ILO_2006-2007_-_Phase_I_Final_Report.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_324746.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_324746.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_324746.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_324746.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_324746.pdf
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الفصل 5 |  العمل الالئق يف حاالت الهشاشة، والنزاعات والكوارث

تعاقد المجتمع المحلي

إن مصطلـح تعاقد املجتمع املحيل هو مصطلح يسـتخدم لوصف 

التدخـل املبـارش للمجتمع املحيل يف أعامل تحسـني البنية التحتية 

الخاصـة بـه. والهـدف ليـس فقـط ملسـاعدة املجتمـع يف الوصول 

إىل الخدمـات والبنيـة التحتيـة املحسـنة، ولكـن أيضـاً لتعزيز بناء 

القـدرات يف املجتمـع املحيل وتوفري الخربة يف التفاوض مع الرشكاء 

الحكوميـني وغـري الحكوميني، ويف مسـؤوليات التنظيم والتعاقد.

وينطـوي تعاقد املجتمع املحيل عـىل عقد ملزم قانوناً بني مجتمع 

محيل )أو منظمة مجتمعية( ووكالة متويل أو دعم خارجية لتنفيذ 

مرشوع تنمية لصالح املجتمع املحيل )مثل أشغال البناء البسيطة(.

ويشـجع تعاقـد املجتمـع املحـيل املسـتفيدين يف املجتمـع عـىل 

املشـاركة يف املرشوع وتحمل املسـؤولية عنه. وعىل سـبيل املثال، 

ميكن للمجتمع أن يقرر نوع تحسينات البنية التحتية الذي سيتم 

اعتـامده عـىل أسـاس االحتياجـات املحـددة ذاتيا. وميكـن لفريق 

دعـم تقنـي خارجـي تقديم املشـورة التقنيـة ومسـاعدة املجتمع 

عـىل تحليـل خياراتهم.

كراسة: نهج تعاقد املجتمع املحيل – برنامج الصومال، 
التوظيف للسالم والتنمية، منظمة العمل الدولية، 

2007

36.5

خدمات التوظيف الطارئ في القطاع العام

ميكـن لخدمـات التوظيـف الطـارئ يف القطـاع العـام )EPES( أن 

تلعـب دوراً حاسـامً يف تقديم املسـاعدة عندما يكـون لألزمة تأثري 

كبـري عـىل االقتصاد. وميكـن السـتجاباتها أن تختلف تبعـاً لطبيعة 

وحجـم األزمة، وقد يشـمل دورها دعم مبـادرات محددة وضعت 

ملسـاعدة فئـات مسـتهدفة خاصـة أو تقديم املسـاعدة التوظيف 

أكـر عمومية لجميـع املترضرين مـن األزمة.

وتقـدم خدمـات التوظيـف الطـارئ يف القطـاع العـام عـدد مـن 

الخدمـات األساسـية الالزمـة خـالل مرحلـة إدارة الطـوارئ وأثنـاء 

االنتعاش:

تسـجيل الباحثـني عن العمـل واملطابقة بينهـم وبني املناصب 	 

الشاغرة

توفـري املعلومـات واملشـورة ذات الصلـة بشـأن البحـث عـن 	 

العمـل والتوظيـف الـذايت

إحالة السكان املترضرين إىل برامج العمل الخاصة مثل األشغال 	 

العامـة والتدريـب املهنـي والخدمات االجتامعيـة وغريها من 

مبادرات ومؤسسات الدعم ذات الصلة 

تلبيـة احتياجـات الفئـات الخاصـة مثـل الالجئـني، والنسـاء، 	 

والشـباب والجامعـات العرقيـة أو األقليـة )ضامن املسـاواة يف 

الحصـول عـىل فـرص العمل(

إجراء تقييامت رسيعة ألسواق العمل املحلية وجمع معلومات 	 

عن سوق العمل.

ويجـب أن تركـّز خدمـات التوظيـف الطـارئ يف القطـاع العـام 

يف البدايـة عـىل التدخـالت القصـرية واملتوسـطة األجـل، وتحديـد 

األولويـات عـىل صعيـد الفئـات املسـتهدفة املحـددة مبسـاعدة 

ودعـم مـن املنظـامت الدولية واملنظـامت غري الحكوميـة وغريها 

مـن الجهات الفاعلة الوطنية والدولية. وميكن لخدمات التوظيف 

الطـارئ يف القطـاع العـام أن تبـدأ عـىل الفـور بعـد األزمـة، مـع 

مراكـز خدمـة بسـيطة نسـبياً )رمبا تتألـف من خيمة وعـدد قليل 

مـن املوظفـني(. وتشـتمل مهمة رئيسـية خالل هـذه املرحلة عىل 

تحديد فرص العمل والتدريب للسـكان املسـتهدفني مع املشـاريع 

الكـربى، وأصحاب العمـل يف القطاع الخاص والخيـارات الوظيفية 

األخـرى. وقـد تتطـور خدمات التوظيـف الطـارئ يف القطاع العام 

مـع مـرور الوقت، وتوسـع املجموعة املتنوعة مـن الخدمات التي 

تقدمهـا )مثـل التدريـب عـىل املهـارات(، والتي قد تصبـح بعضها 

يف نهايـة املطـاف دامئة.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_policy/@invest/documents/genericdocument/wcms_asist_8000.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_policy/@invest/documents/genericdocument/wcms_asist_8000.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_policy/@invest/documents/genericdocument/wcms_asist_8000.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_policy/@invest/documents/genericdocument/wcms_asist_8000.pdf
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خـالل فـرتة االنتعـاش متوسـطة إىل طويلـة األجـل، هنـاك حاجـة 

ماسـة لتطويـر قدرات السـكان املترضرين، ويُعـد تقديم خدمات 

التوظيـف أمـراً أساسـياً يف تسـهيل الوصول إىل تدريـب محدد، أو 

وظائـف موجـودة أو فـرص عمـل سـيقدمها االقتصـاد. ويشـتمل 

أيضـاً إعادة تطوير خدمـات التوظيف عىل تعزيز قدرات موظفي 

الحكومـة املحليـني الذيـن يتعـني عليهـم ضـامن اسـتدامة مراكـز 

خدمـات التوظيـف عىل املـدى الطويل.

بعـد تدمـري مخيـم نهـر البـارد يف شـهر أيار/مايـو 2007، تـرشدت 	 
4,855 عائلـة فلسـطينية. وأظهـرت دراسـة اسـتقصائية اجتامعية 
واقتصادية رسيعة أجريت يف أيلول/ سبتمرب 2007، أن 79 يف املائة 
مـن السـكان النازحـني من مخيـم نهر البـارد أبلغوا أنهـم عاطلني 
عـن العمـل. إّن انعـدام فرص العمل يشـكل خطراً عىل االسـتقرار 
واألمـن يف مخيـم نهر البـارد وجميع املناطق املجـاورة. وتم تنفيذ 
مـرشوع يهـدف إىل تعزيـز مهـارات العاملـة املحلية واملؤسسـات 
يف مخيـم نهـر البارد باالشـرتاك مـع منظمة العمـل الدولية ووكالة 
األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجئـني الفلسـطينيني يف الرشق 

األدىن )األونروا(.

قدمـت منظمـة العمـل الدوليـة وبرنامـج األمـم املتحـدة اإلمنـايئ 	 
متويـل مشـرتك أحـد كبار الخـرباء التابع ملنظمة العمـل الدولية يف 
مجـال املهارات والتوظيف للعمل مـع مدير األونروا يف مخيم نهر 
 )EESC( البـارد عىل تنفيـذ أول مركز لخدمات التوظيـف الطارئ
يف شـامل لبنـان، وقـد كانـت عمليات هـذا املركز مرتبطـة ارتباطاً 

وثيقـاً بإعادة إعـامر املخيم.

اسـتهدف هـذا التدخـل 2,000 الجـئ فلسـطيني وقـّدم الدعم يف 	 
محـال البحـث عـن عمل، والـدورات التدريبية املهنيـة عىل املدى 
القصري والدعم للمؤسسات الصغرية التي تديرها النساء والالجئني 
ذوي اإلعاقـة. ولعبـت مراكـز خدمـات التوظيـف دوراً حاسـامً يف 
التواصـل مـع أصحـاب العمـل املحليـني للمطابقـة بـني الوظائف 

الشـاغرة والالجئني الفلسـطينيني.

ونظـراً لنجاح املركـز األول لخدمات التوظيف يف مخيم نهر البارد، 	 
أنشـئت األونروا ثالثة مراكز أخـرى لخدمات التوظيف يف مدينتي 
صيـدا وصـور يف جنوب لبنان ويف بـريوت. ويف عام 2013، وضعت 
األونـروا ومنظمـة العمـل الدوليـة دليل مراكز خدمـات التوظيف 

التابعـة لألونروا وفقاً للعمليات املوحدة وأفضل املامرسـات.

املصدر: »الدعم الحديث الذي قدمته منظمة العمل الدولية يف مرحلة ما 

بعد النزاع يف لبنان، املذكرة اإلعالمية رقم12 »، منظمة العمل الدولية / 

األزمة، كانون الثاين/يناير 2008

خدمات التوظيف الطارئ والتدريب 
المهني لالجئين الفلسطينيين في شمال 

لبنان
بعد واحد وعرشين عاماً من الحرب األهلية، تم تنفيذ برنامج األمم 

املتحدة املشرتك بشأن خلق فرص العمل للشباب )2012-2009( 
لتعميم مراعاة توظيف الشباب يف أطر التنمية الوطنية وخلق فرص 

عمل لتقديم أرباح السالم.

واستهدف الربنامج، بشكل خاص، العائدين من الشباب الذين 
رشدتهم الحرب واملشاركني يف برامج نزع السالح والترسيح وإعادة 
اإلدماج. إّن عدم وجود فرصم مناسبة لكسب العيش يعرض هؤالء 

السكان لخطر كبري مام يّسلط الضور عىل الحاجة لتنمية قدرات 
الشباب. ويف هذا السياق، اعترب توفري خدمات التوظيف عىل أنه 

أسايس يف تسهيل حصول السكان املستهدفني عىل التدريب والبحث 
عن الوظائف.

ويف شامل السودان، ترأست منظمة األمم املتحدة للتنمية 
الصناعية )اليونيدو( الربنامج املشرتك. وكانت منظمة العمل 

الدولية الرشيك املنفذ الرئييس يف حني شّكلت الوزارة االتحادية 
للثقافة والشباب والرياضة نقطة االتصال الوطنية. ولعبت وزارة 
العمل دوراً استشارياً تقنياً يف وضع خطة عمل توظيف الشباب 

وقدمت الدعم املبارش إلنشاء شبكة من مكاتب التوظيف يف 
القطاع العام يف الخرطوم وشامل كردفان وجنوب كردفان والنيل 
األزرق. وقد تم تنظيم دورات تدريبية مكثفة أثناء العمل لهذه 

املكاتب بشأن كيفية ضامن توفري خدمات التوظيف األساسية. وتم 
استخدام املبادئ التوجيهية ملنظمة العمل الدولية إلنشاء خدمات 
التوظيف الطارئ يف القطاع العام كأساس للمامرسة بأكملها. وقام 

موظفون من الوزارة االتحادية للعمل بضامن الرتجمة إىل اللغة 
العربية وتخصيص التدريب بحسب الظروف املحلية. وتتوفر 

مناهج التدريب واملنهجية املستخدمة يف: أداة 5.39 بشأن خدمات 
التوظيف يف القطاع العام يف السودان ».

املصدر: »الربنامج املشرتك: خلق فرص العمل للشباب، السودان، التقرير الرسدي 
النهايئ، منظمة العمل الدولية، 2013«

دعم إنشاء مكاتب التوظيف في القطاع 
العام في السودان )2012-2009(

املبادئ التوجيهية (باللغة الفرنسية واالنجليزية والبهاسا 
اإلندونيسية): إنشاء خدمات التوظيف الطارئ يف القطاع 

In Focus، 2003/العام، منظمة العمل الدولية

37.5

دليل: مراكز خدمات التدريب التابعة لألونروا، 
منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي للدول 

العربية، 2013

38.5

دليل: التدريب عىل خدمات التوظيف يف القطاع العام 
يف السودان، منظمة العمل الدولية، 2011

39.5

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_104148.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_104148.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_104148.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_104148.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_104148.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_232639.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_232639.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_232639.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_232639.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_232639.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_504725.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_504725.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_504725.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_504725.pdf
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التدخالت القصيرة والمتوسطة 
المدى لتنمية التوظيف الذاتي 
والمؤسسات الصغرى والصغيرة

تحليل وتطوير سلسلة القيمة 

تصـف سلسـلة القيمـة »مجموعـة كاملة مـن األنشـطة املطلوبة 

لخلـق منتـج أو خدمـة مـن البدايـة، مـن خـالل مراحـل وسـيطة 

لإلنتـاج والتسـليم للمسـتهلك النهـايئ، والتخلص النهـايئ منها بعد 

االسـتعامل«. وميكـن تفسـري أسـباب األداء املنخفـض يف سالسـل 

القيمـة يف اإلعـدادات الهشـة ومـا بعـد الـرصاع من خـالل ضعف 

مؤسسـات الدولـة وتقديـم الخدمـات. ومبـا أّن الـدول والـرشكات 

تتنافـس لتأمـني االمتيـازات واللـوازم األخـرى، فـإن الدول الهشـة 

معرضـة بشـكل خاص ألحكام عقود سـيئة، وعملية صنـع قرارات 

غري شـفافة، وآثار سـلبية وفسـاد. وغالباً ما تعتمد اقتصاداتها عىل 

سـلعة رئيسـية وحيـدة، وبالتـايل يشـكل تحليـل وتطوير سلسـلة 

القيمـة أدوات ميكـن أن تسـهم يف كـرس مـا يسـمى بلعنـة املوارد 

هـذه. وقد يشـكل تحليل سلسـلة القيمـة التشـاريك نقطة دخول 

مناسـبة وميكـن أن يـؤدي إىل تدخـالت لتطويـر سلسـلة القيمـة 

املسـتهدفة تعـزز الوصـول إىل األسـواق، وزيـادة التكامـل ضمـن 

سلسـلة، وتبسـيط األنظمة واإلجراءات ذات الصلة وتحسـني أداء 

خدمـات تطويـر األعـامل وبيئة التشـغيل الخاصـة بها.

دليل: تطوير سلسلة القيمة للعمل الالئق، منظمة 
العمل الدولية/املؤسسة، 2016

40.5

دليل: تدخالت سبل كسب العيش القامئة عىل السوق 
لالجئني، منظمة العمل الدولية/املؤسسة، 2016

41.5

التمويل البالغ الصغر واإلدماج المالي

يشـتمل التمويـل البالـغ الصغـر عىل توفـري الخدمـات املالية مثل 

االدخـار، واالئتـامن، والتحويـالت النقديـة والتأمـني البالـغ الصغر 

لألشـخاص الفقراء وذوي الدخل املحدود النشـطني اقتصادياً. وقد 

تطـور تعريـف التمويـل البالـغ الصغـر، اآليت مـن االئتـامن البالغ 

الصغـر، يف العقـود األخـرية عندما أصبـح واضحـاً أن األرس الفقرية 

تحتـاج للوصـول إىل مجموعـة كاملة مـن الخدمـات املالية لتوليد 

كان صيد األسامك يف غزة إحدى القطاعات األكر ترضراً من 
العمليات العسكرية اإلرسائيلية واستمرار الحصار املفروض منذ عام 

2007. ويوظف قطاع مصايد األسامك حواىل 3400 صياد مسجل 
يف قطاع غزة، ويتميز بصيادين يعملون لحسابهم الخاص وعامل 

)موسميني أو دامئني( يعملون عىل قوارب أكرب. إن صغار الصيادين 
وأرسهم هم أيضاً من بني األكر ترضراً من انعدام األمن الغذايئ 
يف غزة. ويعاين أكر من نصف هؤالء الصيادين من انعدام األمن 

الغذايئ الذي تدهور منذ عام 2010 بالنسبة لفئات السكان األخرى. 
ويتضمن قطاع صيد األسامك أيضاً التعاونيات ونقابة صيادين متثل 

بشكل أسايس أصحاب قوارب الصيد الكبرية.

ويتبع مرشوع منظمة العمل الدولية »دعم سبل كسب العيش 
وفرص العمل يف قطاع صيد األسامك يف غزة« نهج متكامل، مبا يف 

ذلك يف مرحلة برنامج أولية تدعمها الكويت:

)1( حليل سلسلة القيمة، ورسم الخرائط املؤسسية، وتحليل مواطن 
القوة ومواطن الضعف والفرص واملخاطر )SWOT(، فضالً عن 

التدريب وتقييامت االحتياجات عىل صعيد البنية التحتية لجميع 
أصحاب املصلحة والجهات املعنية يف قطاع مصايد األسامك؛ وصقل 
الكفاءات املحددة الالزمة لتعزيز قدرات أصحاب املصلحة املحليني؛

)2( تكيف الربامج التدريبية ملنظمة العمل الدولية مع قطاع مصايد 
األسامك يف قطاع غزة؛

)3( إجراء دورات تدريبية ألعضاء الجمعيات التعاونية لتعزيز 
القدرات يف املجاالت التقنية األساسية كام ويف اإلدارة والتفتيش، 
وحل النزاعات، واملهارات املصصمة وفقاً لالحتياجات املحلية؛ و

)4( صياغة إطار معياري وتنظيمي لقطاع مصايد األسامك مع 
الرتكيز عىل حرية تكوين الجمعيات، ومنح الرتاخيص، والرسوم يف 

امليناء، والرسوم إىل البحر، والرسوم ألصحاب القوارب.

املصدر: منظمة العمل الدولية: دعم سبل كسب العيش وفرص العمل يف قطاع 
http://www.ilo.org/ :مصايد األسامك يف قطاع غزة، غىل املوقع اإللكرتوين
beirut/projects/WCMS_229144/lang--en/index.htm

دعم سبل كسب العيش وفرص العمل 
في قطاع صيد األسماك في غزة

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_115490.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_115490.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_115490.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_115490.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_550037.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_550037.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_550037.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_550037.pdf
http://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_229144/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_229144/lang--en/index.htm
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الدخل، وحامية وبناء األصول، وتيسري االستهالك، وتعزيز القدرة عىل 

مقاومـة الصدمـات، وإدارة املخاطر. اآلن، يشـري مصطلح »التمويل 

البالغ الصغر« بشكل عام إىل مجموعة واسعة من الخدمات املالية 

املصممة خصيصاً لتناسب احتياجات األفراد الفقراء.

ويعـرتف جـدول أعـامل اإلدمـاج املـايل العاملي بهـذه االحتياجات 

األوسـع. كـام أنـه يـدرك أهميـة محـو األميـة املاليـة فضـالً عـن 

مسـاهمة مجموعة متنوعة من املؤسسـات املالية التي توفر سبل 

الوصول إىل هذه الخدمات املالية، مثل مشـغيل شـبكات الهواتف 

املحمولة، وصناديق الضامن الوطنية، واملكاتب االئتامنية، ورشكات 

التأمـني ومجموعات االدخار غري الرسـمية والرشكات االسـتثامرية.

ويسـاعد اإلدمـاج املـايل الناجـح الفقـراء النشـطني اقتصاديـاً مـن 

خـالل مجموعة واسـعة مـن الخدمات وفقـاً لالحتياجات والفرص 

املتاحة. وتهدف هذه الخدمات بشكل عام لدعم األغراض املنتجة 

وتتميز بالرتكيز عىل الفقراء أصحاب املشـاريع، واإلقراض املناسـب 

للعميل وتأمـني االدخار الطوعي.

ولـي يكـون التمويـل البالـغ الصغـر أداة مناسـبة يف اإلعـدادات 

الهشـة أو مـا بعد الكـوارث أو النزاعات، يجـب أن يتوفر حد أدىن 

مـن الـرشوط املعينة :

االستقرار واألمن السيايس النسبي	 

اقتصاد نقدي	 

نشـاط اقتصـادي للمسـاعدة عـىل خلق الطلب عـىل التمويل 	 

البالـغ الصغر

وجود مؤسسـات مالية متخصصة )مؤسسات التمويل األصغر 	 

والبنوك والجمعيات التعاونية وغريها(

متى ال ينبغي إدراج تدخل متويل شامل ؟

من املهم أن نتذكر أن عدم توفري التمويل البالغ الصغر أفضل من 
إساءة استعامله. وهذا ينطبق بشكل خاص عىل برامج القروض 

سيئة التصميم التي ميكن أن توقع الناس يف ديون مفرطة. إن 
التمويل البالغ الصغر، إذا تم دفعه بشكل مفرط أو تسليمه بطريقة 
غري متناسقة، قد يؤدي بالتايل إىل زيادة الفقر واالعتامد بني الفقراء.

رسم خرائط السوق

ما أن يتم تحديد وجود الحد األدىن من الرشوط األساسـية، ينبغي 

إجراء تقييم للسـوق عىل النحو التايل:

رسم خرائط البيئة السياسية.	 

السـكان 	  تحديـد  إىل جانـب  املسـتهدفة:  السـوق  تحديـد 

املستهدفني، سيكون من املفيد تحديد امللفات الشخصية لألرس 

)عـدد األفـراد، األفراد املنتجـني، ذوي الدخل(، واسـرتاتيجيات 

اقتصادية واستمرار )جمع األصول واكتساب املهارات، والوصول 

إىل األسواق(؛

رسـم خرائط الطلـب عىل الخدمات املالية: مـا أن يتم تحديد 	 

السوق املستهدف، ميكننا إجراء تقدير تقريبي للطلب، استناداً 

إىل مناقشـات مجموعـات الرتكيـز واملقابـالت مـع املخربيـن 

الرئيسـيني من املجتمع.

رسـم خرائـط عـرض الخدمات املاليـة، إلعطاء ملحـة عامة عن 	 

جميـع مقدمـي الخدمـات املالية )النظاميني وغـري النظاميني( 

يف املنطقـة املسـتهدفة. وال يجـب االكتفاء بتعداد املؤسسـات 

وتوثيقهـا فقـط ولكـن أيضـاً يجـب تعـداد وتوثيـق مسـتوى 

مشـاركتها يف وخدمتها للسـكان املسـتهدفني.

الخدمـات  االسـتراتيجية: معالجـة طلـب وعـرض 
الماليـة

تعتـرب جهـود اإلدمـاج املـايل الناجحـة واملسـتدامة يف إعـدادات 

الهشاشـة والنزاعات والكوارث مكوناً محورياً يف بناء سـبل كسـب 

العيش. ولتوفري فرص أفضل للحصول عىل الخدمات املالية، ينبغي 

تحديـد التحديـات ومعالجـة أسـباب االسـتبعاد املـايل. وعـادة ما 

يتطلـب ذلـك العمل عىل حد سـواء عىل جانـب الطلب )أصحاب 

املشـاريع والشـباب والنسـاء والعـامل الراغبـني يف الحصـول عـىل 

التمويـل(، وعـىل جانـب العـرض )مقدمـي الخدمـات املاليـة يف 

املنطقـة(، عـىل أن تكـون الـرشوط املشـار إليهـا أعـاله متوافـرة. 

وتعتمـد كثافـة التدخل عـىل مرحلـة االنتعاش.
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جانـب الطلـب: اإللمـام باألمور الماليـة والتدريب على 
تنظيم المشاريع

من خالل اإلملام باألمور املالية باإلضافة إىل التدريب عىل املهارات 

وعـىل تنظيم املشـاريع، يتـم الحد من املخاطر املتصـورة من قبل 

مقدمـي الخدمـات املاليـة )FSP(. ويهـدف التدخل أيضـاً لزيادة 

طالبي الخدمات املالية بنفسهم يف التعامل مع املؤسسات املالية. 

ويشـتمل اإلملام باألمور املالية عىل معرفة كيفية اسـتخدام وإدارة 

األموال بحكمة بحيث ميكن اتخاذ قرارات مالية مناسـبة. ويشـمل 

القـدرة عـىل فهـم الخيـارات املالية، ومناقشـة القضايـا املالية من 

دون انزعـاج )أو عـىل الرغم من االنزعاج(، والتخطيط للمسـتقبل 

واالسـتجابة بكفاءة ألحداث الحياة التي تؤثر عىل القرارات املالية 

اليوميـة، مبا يف ذلك التأهب للكـوارث. ويؤثر اإلملام باألمور املالية 

يف إدارة أموال الفرد ويشكل عنرص مقرر رئييس ملا إذا كان الفقري 

قادر عىل االستفادة من فرصه أو فرصها للخروج من الفقر وإعادة 

بناء سـبل كسـب عيشه أو عيشـها يف أعقاب وقوع كارثة أو نزاع.

جانـب العـرض: اعـرف سـوقك وابتكـر منتجـات ماليـة 
تلبـي احتياجـات السـوق.

بعـد أخـذ املعلومـات من رسـم خرائط السـوق وتحليـل الثغرات 

اللذيـن تم االضطالع بهام، قد يشـتمل أحـد التدابري املحتملة عىل 

تعزيـز اإلملـام بـاإلدارة )مبا يف ذلك أبحاث السـوق( لـدى مقدمي 

الخدمـات املاليـة وقدرتهـم عىل تلبية االحتياجـات املالية للعمالء 

مـن خـالل تنويع املنتجات املالية. وميكن اسـتخدام ثالث خدمات 

ماليـة مختلفة إلدارة املخاطر واملسـاعدة عـىل التعايف من الكارثة: 

)أ( االدخـار، و)ب( االئتامن و )ت( التأمني.

عملت Fonkoze فونكوز، وهي مؤسسة للتمويل البالغ الصغر يف 
هايتي، جنباً إىل جنب مع منظمة العمل الدولية، من أجل تطوير 

محفظة منتجات شاملة لعمالئها. ويف هذه الحالة، تتم تغطية 
املؤسسة املالية من خالل منتج تأمني مرتبط مبؤرش يسمح لها 

االستجابة لعمالئها عند حدوث كارثة طبيعية. ويف هذه األحداث، 
ميكن ملؤسسة فونكوز Fonkoze  أن تغطي، مببلغ محدد، ممتلكات 

صاحب املرشوع الصغري، ويف نفس الوقت يتم دفع ائتامنهم 
القديم بشكل كامل مبوجب منتج التأمني ما يسمح للمنظمة مبنح 
ائتامن فوري إلعادة بدء النشاط االقتصادي مع تجنب الوقوع يف 

مديونية مفرطة.

وقد كانت إحدى الدروس املستفادة أنه ينبغي عدم اعتبار التأمني 
البالغ الصغر عىل أنه حل قائم بذاته، ولكن منتجاً من بني العديد 

من املنتجات املالية وأداًة من بني العديد من األدوات إلدارة مخاطر 
الكوارث. ويجب أن تّسلم األرس والرشكات ذات الدخل املنخفض 
بأهمية استكامل نقل املخاطر بالوقاية والتأهب. ويلعب الوعي 

باملخاطر وإدراكها، والعوامل الثقافية دوراً هاماً يف إدارة الكوارث.

وباإلضافة إىل ذلك، يجب أن تصمم املنتجات لتلبية احتياجات 
وسبل كسب عيش األرس يف كل من املناطق الريفية والحرضية. 
ويف حني أّن املزارعني معرضون بالطبع لألخطار الطبيعية، كذلك 

فإن الفقراء الذين يعيشون يف املناطق الحرضية ذات الكثافة 
السكانية العالية، عىل مقربة من املخاطر الطبيعية، معرضون للغاية 

ويحتاجون لحامية خاصة.

املصدر: النرشة اإلخبارية لشبكة التأمني البالغ الصغر

الخدمات المالية للمؤسسات الصغرى 
والصغيرة والمتوسطة الحجم في حاالت 
الكوارث - هايتي ومرحلة ما بعد الزلزال

فهم الخدمات املالية املختلفة الثالث:

االدخار: عادة، يرغب املدخرون يف االدخار ليكونوا آمنني، مع انخفاض تكاليف املعامالت، وتصميم مناسب، وإذا كان ذلك ممكنا، عوائد حقيقية. 
وميكن تخصيص املدخرات لتحقيق هدف،  يف هذه الحالة تخصيصه لهدف ال ميكن توقعه. ويف حني ميكن للتأمني أن يغطي استبدال األصول، ميكن 

أن تستخدم املدخرات لرأس املال العامل أو لدعم دخل األرسة قبل االنتعاش.

االئتامن يف حاالت الطوارئ: هو قرض متوفر عىل الفور ملساعدة العميل عىل التعامل مع النفقات غري املتوقعة. وميكن أن يستخدم بالتبادل مع 
املدخرات عىل الرغم من أنه ليس متوفراً أو مستحسن دامئاً ألنه قد يوفع العميل يف ديون مفرطة.

التأمني ميكن أن يوفر مجموعات مختلفة من املنتجات التي تسمح بتغطية الخسائر املتكبدة عندما يتحقق الخطر. ويغطي التأمني عىل املمتلكات 
عىل سبيل املثال أي رضر ميكن التأمني عليه يف حالة الحريق والفيضانات والرسقة واألخطار األخرى سواء يف املمتلكات وكذلك يف مخزونات املواد 

التي قد تكون رضورية لإلنتاج. وميكن للتأمني البالغ الصغر للكوارث أن يغطي الظواهر الشديدة مثل األعاصري )التدمري بفعل الرياح أو املطر( 
والزالزل. وميكن للتأمني الزراعي البالغ الصغر، سواء تم تعديله تقليدياً أو عن طريق املؤرشات أو املعلامت، أن يسمح للمزارعني بالتعامل مع 

الظواهر املناخية الشديدة التي تتخطى متوسط  األحوال املناخية يف مناطقهم.
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خدمات تنمية األعمال التجارية

تشكل خدمات تنمية األعامل التجارية )BDS( خدمات غري مالية 

نظامية وغري نظامية تقدم ألصحاب املشاريع التدريب، واملعلومات 

التجارية، واملساعدة التقنية، والروابط التجارية، ودعم التسويق، 

والوصول إىل التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية، والخدمات غري 

املالية األخرى. وميكن لخدمات تنمية األعامل التجارية أن تستهدف 

املؤسسات الصغرى والصغرية التي تواجه مجموعة متنوعة من 

القيود مبا يف ذلك ضعف مستويات التعليم، وضعف اإلدارة واألسواق 

التنافسية واالفتقار إىل مهارات التسويق، وما إىل ذلك.

وتلعب خدمات تنمية األعامل التجارية  دوراً حاسـامً خصوصاً يف 

املناطـق املتـرضرة مـن النـزاع )عىل سـبيل املثال، النـزوح، وتدفق 

الالجئـني(، ويف حـاالت إعادة اإلعامر بعد انتهاء النزاع حيث ترضر 

رأس املـال البـرشي )عـىل سـبيل املثـال العمـل الحـد مـن القـوى 

العاملـة( والبنـى التحتيـة املاديـة )مثـل تدمـري الطـرق ومرافـق 

اإلنتـاج( عىل حد سـواء.

تم إطالق مرشوع بدء تشغيل وتحسني األعامل التجارية الخاصة بك – يف حاالت الطوارئ )E-SIYB( يف شهر متوز/يوليو 2008 بعد وقوع الزلزال يف 
مقاطعة سيتشوان وكان هدفه املساهمة يف إستعادة سبل العيش يف بلدات مختارة يف املحافظات األكر ترضراً يف املنطقة. وكنت اسرتاتيجية التدخل 

إلعادة تأسيس املؤسسات الصغرية املدمرة وإنشاء مؤسسات صغرية جديدة ألولئك الذين فقدوا وظائفهم وخلق الفرص يف مرحلة إعادة اإلعامر.

واستهدف املرشوع ثالثة أنواع من املستفيدين: أصحاب املشاريع الصغرية الذين فقدوا أعاملهم التجارية؛ والعامل الذين أصبحوا عاطلني عن العمل 
واملزارعني الذين فقدوا أصولهم اإلنتاجية. وتوقع املرشوع تدريب 2,400 فرد )%30 من النساء( لتدريبهم عىل مرشوع بدء تشغيل وتحسني األعامل 

التجارية الخاصة بك – يف حاالت الطوارئ)E-SIYB(  مع الهدف املتمثل بإنعاش/تأسيس 1,700 رشكة.

نتائج املرشوع:

متكن مرشوع بدء تشغيل وتحسني األعامل التجارية الخاصة بك – يف حاالت الطوارئE-SIYB( ( من تدريب 2418 فرد من بينهم %51 من النساء.

وقد أظهر مرشوع بدء تشغيل وتحسني األعامل التجارية الخاصة بك – يف حاالت الطوارئ)E-SIYB(  تقدماً ملحوظاً وفعالية يف تحقيق أهدافه 
وإنجاز جميع األنشطة املخطط لها. وقد وفر التدريب عىل صعيد بدء تشغيل األعامل التجارية وتحسني األعامل التجارية إىل 2418 ما سمح لـ 88% 

منهم ببدء تشغيل / إعادة بدء تشغيل أعامل تجارية. ونتيجة الرتفاع معدل بدء تشغيل األعامل التجارية، ساهم خلق فرص العمل يف توفري 5.6% 
من إجاميل متطلبات التوظيف ملقاطعة سيتشوان. وبلغت مشاركة املرأة يف التدريب عىل بدء تشغيل األعامل التجارية أكر من %50، وهي نسبة 

تتخطى الهدف. ومن املهم أن نالحظ أن املجموعات التجارية قد أظهرت نسبة عالية جداً من خلق فرص العمل.

وتجاوز املرشوع العدد املستهدف من األشخاص الذين ستتم مساعدتهم بخدمات دعم التدريب واملتابعة. وقد بدأ كل 8 أشخاص من أصل 10 ممن 
الذين تلقوا تدريباً، أعامل تجارية وخلقوا 5 إىل 7 فرصة عمل.

وتبني أّن النتائج املالية ملرشوع بدء تشغيل وتحسني األعامل التجارية الخاصة بك – يف حاالت الطوارئ عالية جداً باملقارنة مع مرشوع بدء تشغيل وتحسني 
األعامل التجارية الخاصة بك السابق يف الصني. وبناًء عىل مساهمة الجهات املانحة، بلغت تكلفة فرص العمل التي تم خلقها مبوجب مرشوع بدء تشغيل 
وتحسني األعامل التجارية الخاصة بك – يف حاالت الطوارئ 57 دوالر أمريي، أي حواىل %4 من الدخل السنوي للموظف شبه املاهر املعني من قبل رشكة.

وخالل تحقيق هدفه العام، كان ملرشوع بدء تشغيل وتحسني األعامل التجارية الخاصة بك – يف حاالت الطوارئ العديد من اآلثار اإليجابية األخرى مثل 
خلق املواقف االيجابية واآلمال للناس وجذب انتباه واضعي السياسات والجهات الرقابية لألعامل التجارية ومقدمي االئتامنات ووكاالت التنمية الدولية.

مقتبس من منظمة العمل الدولية /األزمة من التقييم النهايئ لتقرير »إستعادة سبل كسب العيش يف مقاطعة سيتشوان )إعادة( بدء تشغيل األعامل التجارية من خالل مرشوع 
بدء تشغيل وتحسني األعامل التجارية الخاصة بك – يف حاالت الطوارئ )E-SIYB(، منظمة العمل الدولية، 2009.

استعادة سبل كسب العيش فى مقاطعة سيتشوان )إعادة( بدء تشغيل األعمال التجارية من خالل مشروع 
)E-SIYB( بدء تشغيل وتحسين األعمال التجارية الخاصة بك - في حاالت الطوارئ
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تدريب أصحاب املشاريع يف البلدان املتأثرة بالنزاعات )تيمور-	 

ليشتي وكوت ديفوار وجنوب السودان وبوروندي(،

دعم إدراج الالجئني يف املجتمعات املضيفة لهم )زامبيا وغانا(،	 

دعـم إعـادة إدمـاج املقاتلـني السـابقني )جمهوريـة الكونغـو 	 

الدميقراطيـة(.

املزايا الرئيسـية ملرشوع  بدء تشـغيل وتحسـني األعامل التجارية 

الخاصـة بك هي:

الوحدات متوفر بأكر من 40 لغة	 

املـواد التدريبيـة منخفضـة التكلفـة وقابلة لتكييفها بسـهولة 	 

القطاعـات املحـددة )السـياحة، والبنـاء األخـرض  بحسـب 

والزراعـة(، باإلضافـة إىل الفئات املسـتهدفة املحددة )النسـاء، 

واألشـخاص ذوي اإلعاقـة واألشـخاص ذوي مسـتويات التعليم 

املنخفضـة، واألشـخاص الذيـن يعيشـون مـع فـريوس نقـص 

املناعـة البرشية/اإليـدز(.

دليل: بدء تشغيل وتحسني األعامل التجارية الخاصة 
بك، منظمة العمل الدولية، 2015

42.5

تحسين ظروف العمل واإلنتاجية في المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم 

تّوفر املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم، وخاصة يف القطاعات 

االقتصاديـة والزراعية غري النظامية، دعامً كبرياً للتنمية املسـتدامة 

لالقتصاد يف اإلعدادات الهشـة لكنهـا تواجه العديد من التحديات 

مثل زيادة اإلنتاجية وتحسـني الصحة والسـالمة املهنيتني وظروف 

العمـل. وقـد تـم تصميـم النهـج التدريبـي املوجـه نحـو العمـل 

)PAOT( لتشـجيع ومسـاعدة املؤسسـات الصغـرية واملتوسـطة 

الحجـم يف اتخـاذ تدابـري منخفضـة التكلفـة، وطوعيـة لتحسـني 

ظـروف العمـل ويف نفس الوقت زيـادة اإلنتاجية. وقد تم تطبيقه 

عـىل نطـاق واسـع يف آسـيا وأجـزاء أخـرى مـن العـامل. وقـد تـم 

دمـج أسـاليب النهـج التدريبي املوجه نحو العمـل ملنظمة العمل 

الدولية، وبرنامج WISE )تحسـني العمل يف املؤسسـات الصغرية( 

وبرنامـج WIND )تحسـني العمـل يف تنميـة األحيـاء( بنجـاح يف 

الربامـج الوطنيـة للصحـة والسـالمة املهنيتـني يف كثري مـن البلدان 

كأسلوب عميل لتوسيع نطاق الحامية املناسبة عىل صعيد الصحة 

والسـالمة املهنيتـني لتشـمل القطاعـات الضعيفـة . وميكـن أيضـاً 

تكييـف أسـلوب النهج التدريبي املوجه نحو العمـل وفقاً لحاالت 

األزمـات، كام حـدث خالل تفي انفلونزا الطيـور )2010-2007(، 

وبـاء األنفلونـزا )2009(، أو مـرض فريوس اإليبـوال )2014(، عندما 

وضعـت منظمـة العمل الدولية قوائم عمل ومواد تدريبية سـهلة 

االسـتخدام للوصـول إىل أماكـن العمل الصغـرية الحجم.

دليل: تحسني العمل يف تنمية األحياء : نهج عملية 
لتحسني السالمة والصحة وظروف العمل يف الزراعة، 

منظمة العمل الدولية، 2014

43.5

تنمية روح المبادرة لدى النساء

تساعد أنشطة تنمية روح املبادرة لدى النساء عىل تخطي الحواجز 

التي تعيق بدء تشـغيل وتشـغيل األعامل التجارية، والناجمة عن 

تهميشـهن عـىل الصعيديـن االجتامعـي واالقتصـادي باملقارنة مع 

الرجـال. وعندمـا يقتلع السـكان املرشدين من جذورهـم، غالباً ما 

يتفاقم هذا التهميش. عىل سبيل املثال، يف »املستوطنات املؤقتة« 

أنشأت مجموعة اإلنتعاش املبكر يف إطار نداء الطوارئ الذي أطلقته 
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق 
األدىن )األونروا( ملخيم نهر البارد لالجئني الفلسطينيني، مجال أسايس 

مستقل لتغطية القضايا املعيشية. باستخدام البيانات األساسية 
الناتجة عن نتائج تقييم سبل كسب العيش يف مرحلة ما بعد النزاع 
الذي أجرته األونروا/منظمة العمل الدولية، وافقت املجال األسايس 
إلستعادة سبل العيش عىل الرتكيز عىل ثالثة مجاالت رئيسية وهي:

1( دعم املؤسسات الصغرة والصغرية

2( برامج تعزيز املهارات )التدريب املهني(

3( آلية تنسيق لتكون مبثابة نظام مظلة وإحالة لجميع برامج 
استعادة سبل العيش

وأعّد أيضاً املجال األسايس الستعادة سبل العيش، بقيادة منظمة 
العمل الدولية واألونروا ومنظمتني غري حكوميتني، مقرتحاً لتنسيق 

التدخالت لدعم املؤسسات الصغرة والصغرية والتدريب املهني. 
واتفقوا عىل هدف إعادة تنشيط 900 مؤسسة دمرت وبدء تشغيل 

100 مؤسسة جديدة، ستقودها سيدات األعامل.

املصدر: تحديثلألخبار اللجنة الدامئة ما بني الوكاالت )مجموعة الفريق العامل 
املعني باإلنعاش املبكر(، كانون األول/ديسمرب 2007، العدد رقم 11

سبل العيش لمخيم لالجئين الفلسطينيين 
في لبنان

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_315262.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_315262.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_315262.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_241019.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_241019.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_241019.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_241019.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_241019.pdf
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أو مخيـامت املرشديـن أو الالجئـني، غالبـاً ما يخضع وصـول املرأة 

إىل املوارد وسـيطرتها عليها بقيـود أكرب من املعتاد.

وتركـز أنشـطة تنميـة روح املبـادرة لـدى النسـاء عـىل الحـد مـن 

املخاطـر. عـىل سـبيل املثـال:

ميكـن الحـد من املخاطر التي ينطوي عليها بدء تشـغيل عمل 	 

تجـاري مـن خـالل التدريب عـىل األعامل التجاريـة والحصول 

عـىل االئتـامن بـرشوط معقولة )راجعـوا دليل موجـز ملنظمة 

العمـل الدوليـة / مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني 

بشـأن التدريب عـىل األعـامل التجارية(؛

ميكـن الحـد من املخاطـر الناجمة عن االحتـكاك داخل األرسة 	 

أو املجتمـع مـن خـالل تعزيـز موقف إيجـايب لريـادة األعامل 

للمـرأة من خـالل التوعية؛

ميكـن الحـد مـن املخاطـر املرتبطـة بالوصول إىل األسـواق من 	 

خالل عمليات تقييم السوق واستخدام خدمات تنمية األعامل 

التجارية لتحسـني مهارات التسويق.

ميكن الحد من املخاطر الناجمة عن العمل وحيداً يف رشكة ميكن 	 

من خالل تشجيع عضوية جمعيات األعامل التجارية الصغرية.

إن مجموعـة »املـي قدمـا للمرأة يف املؤسسـات« هـي مجموعة 

مـواد تدريبيـة ومجموعة من املوارد للنسـاء والرجال ذوي الدخل 

املنخفـض العاملـني أو الراغبـني يف بـدء تشـغيل أعـامل تجاريـة 

عـىل نطـاق صغـري. وهـي تختلف عـن مـواد التدريـب التقليدية 

عـىل األعـامل التجاريـة كونها تسـلط الضـوء عىل مهـارات تنظيم 

املشـاريع من منظور جندري، سـواء تم تطبيقها عىل بدء تشـغيل 

أو تحسـني أعـامل تجارية فردية أو عائليـة أو جامعية. إن أهداف 

التعلـم ملسـتخدمي ملجموعـة التدريب هي:

تعزيـز متكني االقتصـادي واالجتامعي للمرأة بـني الفئات ذات 	 

الدخل املنخفض وفهم األساس املنطقي لتوفري فرص متساوية 

للرجال والنسـاء يف تنمية املؤسسات؛

خلـق »عقـل تجـاري« بـني النسـاء ذوات الدخـل املنخفـض 	 

اللـوايت يشـاركن يف توليـد الدخـل عىل نطاق صغـري ويف مجال 

األعـامل التجارية؛

زيـادة قـدرة املدربـني عـىل تقديـم التدريب التشـاريك املوجه 	 

نحـو العمـل عـىل صعيـد املهـارات األساسـية إلدارة األعـامل 

للنسـاء ذوات الدخـل املنخفـض وأرسهـن.

حقائق وأرقام: الجندر وتنظيم املشاريع معاً )املي 
قدماً(. أداة خاصة مبنظمة العمل الدولية لتنمية روح 
املبادرى لدى النساء، منظمة العمل الدولية/املؤسسة، 

2015

44.5

دليل: املي قدماً للنساء يف املؤسسات، منظمة العمل 
الدولية، 2004

44.5 
bis

قّدمت منظمة العمل الدولية، مع املنظمة الدولية للهجرة، تدريب 
أسايس عىل صعيد تنمية املشاريع واألعامل التجارية للعائدين 

النازحني بسبب النزاع يف جنوب السودان. وجمع املرشوع مجموعة 
من الدورات التدريبية املهنية مبا يف ذلك البناء والنجارة والكهرباء 

وامليكانيكا )املقدمة من املنظمة الدولية للهجرة( مع وحدات توليد 
أفكار أعاملك التجارية - GYB  واملي قدماً لدعم املستفيدين عىل 

وضع خطط أعامل تجارية مفصلة ملجموعة متنوعة من أنشطة 
كسب العيش.

واستهدف التدريب عىل املهارات: العائدين يف املناطق الحرضية 
وأعضاء املجتمع املضيف يف مدن أويل، وكواجوك وواو ويف املقام 

األول أ( األفراد الذين لديهم بعض الخربة السابقة يف األعامل 
التجارية و ب( األفراد الذين لديهم موقع موجود للعمل منه 

وج( النساء / الشباب الذين يبحثون عن فرص العمل. وقد كان 
للمبادرة تركيز قوي عىل الجندرين وكانت حوايل 65 يف املائة من 

الذين أنجزوا التدريب من النساء. وكجزء من التدريب عىل مهارات 
األعامل التجارية، وضع املشاركون ف خطط أعامل أساسية. ومن 

خالل عملية تقييم، تم تحديد الخطط الواعدة وتم توفري مجموعة 
بدء تشغيل لدعم الرشكة الجديدة. ومنحت 75 يف املائة تقريباً من 

مجموعات بدء تشغيل األعامل التجارية للنساء.

وأثناء بدء تنفيذ التدريب، بحثت منظمة العمل الدولية يف املراحل 
التالية من دعم األعامل التجارية مثل التمويل البالغ الصغر، 
وتسجيل األعامل التجارية، وتطوير الهيئات االقتصادية )مثل 

جمعيات املنتجني والتجار، ومجموعات توليد الدخل، والتعاونيات، 
والرشاكات التجارية، الخ( وتدريب إضايف لألشخاض الذي تبني أن 

مؤسساتهم لديها أكرب إمكانيات.

املصدر: استعراض تجميعي لتجربة منظمة العمل الدولية يف توظيف الشباب 
http:// :والنساء يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا، املوقع التجاري
www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---arabstates/---ro-beirut/
documents/publication/wcms_432593.pd

الدعم على صعيد تحقيق االستقرار 
وإعادة اإلدماج المبكر للعائدين في جنوب 

السودان

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_159071.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_159071.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_159071.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_159071.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_159071.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_116100.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_116100.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_116100.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_116100.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_432593.pd
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_432593.pd
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_432593.pd
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_432593.pd
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التدخالت قصيرة إلى متوسطة األجل 
لتعزيز االنتعاش االقتصادي الفردي 

والمحلي

الشركات متعددة الجنسيات

تسـاهم الروابـط التجاريـة بـني املؤسسـات متعـددة الجنسـية 

واملؤسسـات املحليـة يف بنـاء املهـارات وتحفيز النمـو االقتصادي. 

ومـن خـالل عملياتهـا التجاريـة وبرامـج املسـؤولية االجتامعيـة 

للـرشكات، تسـاهم املؤسسـات املتعـددة الجنسـيات يف االنتعاش 

وتحقيـق االسـتقرار من خالل تعزيز العمل الالئـق واملنتج. ويوفر 

إعـالن منظمـة العمـل الدولية بشـأن الرشكات متعددة الجنسـية 

توجيهـات يف هـذا الشـأن من خـالل مبادئهـا يف مجـال التوظيف 

والتدريـب وظـروف العمل والحياة والعالقـات الصناعية. ويهدف 

الربنامـج إىل تشـجيع املسـاهمة اإليجابيـة التـي ميكـن للـرشكات 

متعـددة الجنسـية إضفاءها عـىل التقدم االقتصـادي واالجتامعي، 

وإىل تقليـل وإزالة الصعوبات التي قـد تخلقها عملياتها املختلفة. 

ويف حـني أّن إعـالن الـرشكات متعـددة الجنسـية ال يعالج بشـكل 

خـاص املؤسسـات العاملـة يف إعدادات الهشاشـة والكـوارث، فإن 

أحكامـه تكتسـب أهميـة خاصـة يف هـذا السـياق، مبـا أّن البلدان 

التـي تتعاىف من األزمة غالبـاً ما يكون لديها عمليات تفتيش عمل 

ضعيفـة أو غائبـة وقـد يواجـه العـامل حـاالت حيث يتـم انتهاك 

حقوقهـم وإضعـاف تطورهم املهنـي واملهارات.

وثيقة سياسة: اإلعالن الثاليث للمبادئ املتعلقة 
باملؤسسات املتعددة الجنسيات والسياسة االجتامعية، 

منظمة العمل الدولية، 2006

45.5

وحدة التعلم اإللكرتوين: األعامل التجارية والعمل 
الالئق: مقدمة إلعالن الرشكات املتعددة الجنسية 

)www.ilo.org/mnelearning(
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االنتعاش االقتصادي المحلي

إن االنتعـاش االقتصـادي املحـيل )LER( هـو نهـج عىل املسـتوى 

املحـيل وقائـم عىل املنطقـة لتعزيز االعتـامد عىل الـذات، وتنفيذ 

التعـايف بعـد األزمـة ألنشـطة التوظيـف واألنشـطة االقتصاديـة 

املتـرضرة، وإعادة إدماج السـكان املترضرين اجتامعيـاً واقتصادياً. 

ويحسـن االنتعـاش االقتصـادي املحـيل اسـتخدام املـوارد املحليـة 

املتاحـة، مـام يزيـد مـن إمكانية أن تـؤدي االسـتثامرات يف اإلغاثة 

وإعـادة اإلعـامر إىل خلـق فـرص العمـل. ويتـم تحديـد تدخـالت 

االنتعـاش االقتصـادي املحـيل مـن خـالل األولويات املحـددة عىل 

الصعيـد املحـيل. ومـن املهـم أن منيـز بـني األولويـات والتدخالت. 

عىل سـبيل املثال، قد تكون األولوية بالنسبة ملجتمع محيل إخراج 

الغريـن مـن السـد. ويف حني أن بعض األسـاليب قد ال توفر سـوى 

املوارد للقيام بذلك، يسـاعد نهج االنتعاش االقتصادي املحيل عىل 

فهـم البيئـة االجتامعيـة واالقتصاديـة عىل نطاق أوسـع. ويف هذه 

الحالـة، قد تكـون األولوية الحقيقية الحصول عـىل املياه الصالحة 

للـرشب. وبالتـايل، يكمـن الحـل يف تنظيـف السـد، ولكـن أيضاً يف 

تشـكيل لجنة السـتخدام األرايض وخطة للتشجري؛ وإعادة تدريب 

املزارعني عىل الري واستخدام املياه؛ واالستفسار والعمل مع اللجنة 

التـي تـم متكينها حديثاً ملعالجة القضايـا الثقافية أو النظامية فيام 

يتعلـق بحصـول النسـاء عىل امليـاه، واملجتمعات األخـرى، وما إىل 

ذلـك. ويشـمل االنتعـاش االقتصـادي املحـيل أيضـاً أعـامل إعـادة 

اإلعـامر، والفوائـد االجتامعيـة، والتدريـب عىل املهـارات، وتنمية 

األعـامل التجاريـة مبا يف ذلك اسـتخدام التعاونيـات، والتمويل.

ويتـم تحديـد أولويـات االنتعـاش االقتصـادي املحـيل مـن خـالل 

عملية تشاركية المركزية لصنع القرارات. والهدف النهايئ لالنتعاش 

االقتصـادي املحـيل هـو خلق فـرص عمل الئقـة وتحفيز النشـاط 

االقتصادي املسـتدام. ويف الحاالت الهشـة وما بعد الكوارث، ميكن 

أن يبنـي االنتعـاش االقتصـادي املحـيل التامسـك االجتامعـي مـن 

خـالل الحوار الشـامل والتخطيط الذي يشـجع النـاس عىل العمل 

معـاً لتحقيق هدف مشـرتك. ويف سـياق الالجئـني، ميكن لالنتعاش 

االقتصـادي املحـيل املسـاهمة يف التعايـش السـلمي بـني الالجئني 

واملجتمعـات املضيفة لهم.

ويضمـن االنتعـاش االقتصـادي املحـيل الدخـل األسـايس للنـاس، 

ويحسـن قابليـة توظيفهـم، ويشـمل تدابري لدفع عجلـة منو فرص 

العمـل والتنميـة االقتصاديـة املحليـة، مـع االسـتفادة مـن الفرص 

املبـارشة التـي تخلقهـا صناديـق إعـادة اإلعامر.

دليل: االنتعاش االقتصادي املحيل يف حاالت ما بعد 
النزاع، منظمة األمم املتحدة/األزمة، 2010

47.5

تقييم: االنتعاش االقتصادي املحيل: إعادة بناء فرص 
سبل العيش والوظائف )إندونيسيا(، منظمة العمل 

الدولية، 2006
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
http://www.ilo.org/mnelearning
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141270.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141270.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141270.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141270.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_083715.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_083715.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_083715.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_083715.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_083715.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

مع التعايف البطيء القتصاد كوت ديفوار بعد فرتة طويلة من األزمة، إن بناء مستقبل مرشق لجيل الشباب أمر بالغ األهمية. ويف حني أن العدد 
املتزايد للرشكات متعددة الجنسيات العاملة يف البالد هو مصدر واعد لخلق فرص العمل املحلية، غري أنه ال يزال غري مستغل إىل حد كبري. ومنذ عام 

2010، تقدم منظمة العمل الدولية املساعدة إىل البالد استناداً إىل التوصيات الواردة يف إعالن املبادئ الثاليث ملنظمة العمل الدولية بشأن املنشآت 
متعددة الجنسية والسياسة االجتامعية.

إن تدخل منظمة العمل الدولية الذي كان يهدف يف األساس إىل بناء املعرفة وخلق الفرص لتوليد الوظائف للشابات والشباب املترضرين من األزمة، 
تطور ليصبح نهج منبع ويدعم البالد لدمج اعتبارات العمل الالئق يف الحوار مع املستثمرين الجدد وبناء قدرة الهيئات املكونة عىل التحاور مع 

الرشكات املتعددة الجنسيات بشأن تأثري سياساتها ومامرساتها.

تقييم اآلفاق

يف عام 2010، أجرت منظمة العمل الدولية دراسة استقصائية لـ 30 رشكة متعددة الجنسيات لتحديد الطرق التي ميكن من خاللها لهذه الرشكات 
بواسطة أنشطتها التجارية توليد فرص عمل أكر وأفضل للشباب املحيل، يف عملياتها وعىل طول سالسل التوريد الخاصة بها. ونظرت الدراسة، التي 

مولتها الحكومة اليابانية، عىل وجه التحديد يف آفاق خلق فرص العمل يف القطاعات االقتصادية األربع التي جذبت معظم االستثامرات األجنبية 
املبارشة يف كوت ديفوار، وهي الزراعة واألعامل التجارية الزراعية، والخدمات املرصفية، والتعدين، واالتصاالت السلكية والالسلكية.

إقامة حوار بني القطاعني العام والخاص

تم عرض نتائج وتوصيات الدراسة عىل ممثيل الرشكات املتعددة الجنسيات، الذين شكلوا فيام بعد فرقة عمل ألصحاب املصلحة املتعددين تتألف 
من ممثيل الرشكات املتعددة الجنسيات ومؤسسات التدريب والبحوث والجامعات واملؤسسات الحكومية املسؤولة عن تشغيل الشباب تحت قيادة 

منظمة أصحاب العمل الوطنية )CGE-CI( لضامن املتابعة امللموسة لتوصيات الدراسة.

وقدم حوار السياسات الرفيع املستوى الالحق منرباً للجهات الفاعلة الرئيسية من القطاعني العام والقطاع الخاص ملناقشة كيفية ترجمة التزامها 
بتوظيف الشباب إىل أعامل ملموسة ومشرتكة.

ترجمة االلتزامات إىل أعامل

بدأت شبكة من مدراء املوارد البرشية يف الرشكات املشاركة يف فرقة العمل بالتعاون مع وكالة بحوث التوظيف والرتقية )AGEPE( بشأن فرص 
التدريب للمئات من الشابات والشبان. وتم يف وقت الحق توظيف عدد من هؤالء املتدربني من قبل الرشكات. وأدى الحوار بني الرشكات املتعددة 

الجنسيات، ومؤسسات التدريب ووكالة خدمات التوظيف يف القطاع العام إىل اتفاقيات رشاكة مع عدد من الرشكات املتعددة الجنسيات. وتم 
تحديد احتياجات تنمية املهارات املحددة لكل قطاع. والتزم قطاع الصناعات الزراعية، عىل سبيل املثال، بتدريب 1,000 شخص سنوياً عىل مدى فرتة 

ثالث سنوات. وشملت املبادرات األخرى تقديم حوافز مالية لتشجيع توظيف الشباب ومشاريع الشباب.

وأجرت منظمة العمل الدولية دراسة ثانية بالتعاون مع املركز الدويل للبحوث املتعلقة بالبيئة والتنمية )CIRES( لتقييم الروابط القامئة واملحتملة 
بني الرشكات املتعددة الجنسيات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم املحلية لتعزيز ديناميكية سلسلة التوريد. ويف شهر متوز/يوليو 2014، ناقش 

ممثلون عن الحكومة وأصحاب العمل والعامل وتوصيات دراسة منظمة العمل الدولية واعتمدوا خطة عمل تغطي ستة مجاالت اسرتاتيجية لـ: 1( 
تشجيع التعاقد املحيل، و 2( إنشاء منصة حوار دامئة بني الرشكات املتعددة الجنسيات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم، و 3( تعزيز قدرة 

إدارة املوارد البرشية لدى املؤسسات الصغرية واملتوسطة، و 4( تقييم تأثري التوظيف الذي يخلفه االستثامر األجنبي املبارش، و 5( تعزيز بيئة متكينية 
لنقل التكنولوجيا من الرشكات املتعددة الجنسيات إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، و6( تحفيز تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم.

واآلن تقدم منظمة العمل الدولية الدعم التقني لغرفة املناجم وتجري دراسة للمامرسات التجارية املسؤولة يف قطاع التعدين مبا يتامىش مع مبادئ 
إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املنشآت متعددة الجنسية ملنظمة العمل الدولية يف ضوء استكشاف الطرق والسبل لتعزيز الروابط بني الرشكات 

املتعددة الجنسيات والرشكات املحلية.

بناء القدرات من أجل املشاركة املستدامة مع القطاع الخاص

ستستفيد كوت ديفوار اآلن من مرشوع فرنيس ممول ملدة عامني سيتم خالله توفري التدريب املكثف ملمثيل الهيئات املكونة الثالثية والرشكات 
متعددة الجنسيات لدعم قدرتها عىل تعزيز وتطبيق إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املنشآت متعددة الجنسية وترجمة مبادئها إىل سياسات 

ومامرسات. وسيتم تطوير األدوات واملوارد وايالء اهتامم خاص بشأن كيفية دمج اعتبارات العمل الالئق )ال سيام خلق فرص العمل والتدريب( يف 
حوار مع املستثمرين الجدد.

http://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_329520/lang--en/ :مزيد من املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين
index.htm

ENT/MULTI :املصدر

إشراك الشركات المتعددة الجنسيات في خلق فرص العمل في كوت ديفوار

http://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_329520/lang--en/
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الفصل 5 |  العمل الالئق يف حاالت الهشاشة، والنزاعات والكوارث

يشـمل االنتعاش االقتصادي املحيل العديد من املبادرات املذكورة 

أعـاله، وبالتايل قد يتضمن:

االقتصادي، 	  املحيل  التنميط  مثل  محلية،  تقييامت رسيعة 

واملعلومات عن سوق العمل، ورسم الخرائط اإلقليمية واملؤسسية

خدمات االستشارة واإلحالة للقضايا املتعلقة بالتوظيف	 

التحويالت النقدية والعينية 	 

أنشطة كسب العيش عىل نطاق صغري	 

تعاقد املجتمع املحيل واملشاريع االستثامرية القامئة كثافة العمل	 

قابلية التوظيف والتدريب املهني عىل املدى القصري	 

دعـم انتعـاش األعـامل التجاريـة وخدمـات التمويـل البالـغ 	 

الصغـر )التـي تتطـور لتصبـح خدمـات تنميـة األعـامل التجارية(

تقديم املساعدة التقنية للمؤسسات املساهمة يف تهيئة البيئة 	 

لتحقيق االنتعاش االجتامعي واالقتصادي

تقييم: برنامج مساعدة االنتعاش التقني للدخل يف 
رسي النكا، منظمة العمل الدولية/تقييم، 2007
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غالبـاً ما يتصف البلـد الذي يدخل مرحلة إعادة اإلعامر بالقدرات 

املنخفضـة واملخاطر العالية والقيود الشـديدة. ويف إعادة اإلعامر، 

يتحـول تركيـز منظمـة العمـل الدوليـة مـن االنتعـاش االقتصادي 

املحـيل إىل التنميـة االقتصاديـة املحليـة )LED(. وتعمـل التنمية 

االقتصاديـة املحليـة عـىل إعـادة بنـاء االقتصـاد املحـيل واملجتمع 

مـن خـالل األعامل القامئة عـىل توافق اآلراء ومـع الجهات العامة 

والخاصـة، مع تعزيـز القدرات التجارية املحليـة وتحفيز القدرات 

اإلبداعية يف األرايض باسـتخدام املوارد املحلية واتباع نهج متكامل 

للمسـاهمة املبارشة يف تحقيـق العدالة االجتامعية.

رضب زلزاالن السلفادور يف شهر كانون الثاين/يناير 2001، مام أسفر 
عن مقتل أكر من 600 شخص، واعتبار 3000 شخصاً يف عداد 
املفقودين وتعرض 80،000 شخص لبأرضار خطرية مثل فقدان 

املنازل، واألرايض الزراعية، الروة الحيوانية وغريها. وقدرت الخسائر 
االقتصادية بأكر من واحد مليار دوالر أمريي.

ترضرت اآلالف من الوظائف أو فقدت متاما. وكان الهدف من 
مرشوع اإلنعاش الذي أجرته منظمة العمل الدولية توفري فرص 
العمل وتعزيز التنمية املحلية، من خالل تعظيم االستفادة من 

املوارد املحلية وتعزيز أوجه التآزر يف تنفيذ أشغال البنية التحتية 
العامة واألنشطة ذات الصلة. وبالتايل، تم إرشاك رشكات البناء 

الصغرى والصغرية واملجتمعات املحلية، كام تم استخدام القوى 
العاملة املحلية لتنفيذ األشغال. وتم تعزيز ثقافة الرشاكة والتواصل 

بني مختلف أصحاب املصلحة من القطاعني الخاص والعام يف 
االقتصاد املحيل. وقد تم تحديد مؤسسات دعم رئيسية مثل 

خدمات األعامل التجارية وجرى تقييم قدراتها، بهدف إرشاكها يف 
مبادرات التنمية االقتصادية.

وشّكل تحليل لسوق العمل أساس للمشاريع التدريبية املوجهة 
بشكل جيد. ومن خالل تشجيع استخدام األساليب القامئة عىل 
العاملة، ساعد املرشوع يف توليد فرص العمل والدخل، مام أّدى 

بالتايل إىل التخفيف من حدة الفقر يف املناطق الريفية. وتم تعزيز 
قدرات الهيئات العامة املحلية والوطنية عىل تشجيع استخدام 

األساليب القامئة عىل العاملة يف أعامل البناء، وتم تدريب املؤسسات 
الصغرية والصغرى لتكون مسؤولة عن تنفيذ تلك األشغال.

املصدر: منظمة العمل الدولية /األزمة

استراتيجية االنتعاش االقتصادي المحلي 
الخاص بمنظمة العمل الدولية في زالزل 

السلفادور 2001

دّمر الزلزال وأمواج تسوناين يف كانون األول/ديسمرب 2004 العديد 
من املناطق يف اندونيسيا - وخاصة يف املقاطعات الساحلية الـ 

14 املترضرة يف محافظة آتشيه ويف محافظة سومطرة الشاملية. 
وتسببت أمواج تسونامي الناجمة عن الزلزال املدمر بـ 110،000 
حالة وفاة تقريباً وأسفرت عن فقدان أكر من 600،000 شخص 

لوظائفهم، وخاصة يف قطاعات الزراعة ومصايد األسامك والخدمات.

وركزت استجابة منظمة العمل الدولية عىل املجاالت األساسية 
التالية لوالية منظمة العمل الدولية: )أ( توسيع نطاق توفري خدمات 

التوظيف، و )ب( تقديم تدريب مهني عىل املهارات قائم عىل 
الطلب بدورات قصرية و )ج( توفري الدعم األسايس للمؤسسات 

الصغرة، وخاصة وصولها إىل التمويل.

وقد ركّز برنامج بشكل خاص عىل احتياجات الشباب وعىل األبعاد 
الجندرية للتدخالت. ويف معرض دعم جهود منظمة العمل الدولية، 

منحت حكومة فنلندا 2.0 مليون يورو إىل منظمة العمل الدولية 
لتوسيع برنامج إستعادة سبل كسب العيش هذا يف اتشيه ومنطقة 

شامل سومطرة.

املصدر: »االنتعاش االقتصادي املحيل: إعادة بناء سبل كسب العيش وفرص 
العمل، استجابة منظمة العمل الدولية ألمواج تسونامي والزلزال يف اندونيسيا«، 
INS/05/M07/FIN مرجع املرشوع

االنتعاش االقتصادي المحلي في أعقاب 
كارثة أمواج تسونامي في مقاطعتي 

آتشيه وسومطرة الشمالية

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_099855.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_099855.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_099855.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_099855.pdf
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دليل: التنمية االقتصادية املحلية يف الحاالت ما بعد 
InFocus، 2001/النزاع، منظمة العمل الدولية

50.5

تقرير: التنمية االقتصادية املحلية يف أمريكا الوسطى 
- تجربة برودير PRODERE، منظمة العمل الدولية 

ومكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع، 2016

51.5

تقرير: التنمية االقتصادية املحلية يف أمريكا الوسطى 
- تجربة برودير PRODERE، منظمة العمل الدولية، 

1999

52.5

تنمية المؤسسات القائمة على أساس المجتمع 
)C-Bed( المحلي

إن برنامج تنمية املؤسسات القامئة عىل أساس املجتمع املحيل 

)C-BED( هو برنامج تدريبي منخفض التكلفة، وسهل التنفيذ 

ملساعدة أصحاب املشاريع وخطة وأصحاب الرشكات الصغرى عىل 

التخطيط ألعاملهم التجارية وتحسينها. إّن هذا الربنامج الذي تم 

تنفيذه من دون مدربني خارجيني أو موارد خارجية، تم تصميمه 

خصيصاً الستخدامه من قبل املجتمعات الفقرية، والضعيفة واملهمشة 

حيث يكون التمويل والقدرات محدودة أو يكون من الصعب 

الوصول إىل املجتمعات بسبب العزلة االجتامعية أو الجغرافية.

إن برنامج تنمية املؤسسات القامئة عىل أساس املجتمع املحيل هو 

برنامـج فريـد من نوعها بسـبب منهجيـة »التعلم بـدون مدرب« 

التـي يتم تطبيقها من خالل التعليـم الجامعي القائم عىل العمل. 

ويعمل املشـاركون معـاً ضمن مجموعات صغرية لحل املشـكالت 

ومـن خالل تبـادل املعارف والخـربات املوجـودة، وميكن ألصحاب 

املشـاريع مسـاعدة بعضهـم البعض عىل فهـم املفاهيـم التجارية 

الرسـمية مثـل التكلفـة أو التسـويق وتعزيـز مهاراتهـم لتحسـني 

األعـامل التجاريـة. ويف حـني أن العديد مـن املجموعات التدريبية 

متاحـة بالفعـل )بـدء تشـغيل األعـامل التجاريـة، وإدارة األعـامل 

التجاريـة الصغـرية، والحاميـة االجتامعية، واإلملام باملسـائل املالية 

ومـا إىل ذلـك( يتـم تطويـر مجموعـات تدريبية جديـدة - أدوات 

CB - باسـتمرار السـتكامل وتوسـيع نطاق الفـرص املتاحة لتنمية 

املهـارات يف املجتمعـات الفقرية، والضعيفة واملهمشـة.

ملزيـد مـن املعلومـات ودراسـات الحـاالت، يرجـى زيـارة املوقـع 

http://cb-tools.org :اإللكـرتوين

دليل: مجموعة التدريب عىل صعيد تنمية املؤسسات 
القامئة عىل أساس املجتمع املحيل لصغار املزارعني يف 

إندونيسيا، منظمة العمل الدولية وآخرون، 2015

53.5

حقائق وأرقام: تنمية املؤسسات القامئة عىل املجتمع 
)C-BED( املحيل

54.5

يستخدم مرشوع التمكني املحيل من خالل التنمية االقتصادية 
)LEED( الخاص مبنظمة العمل الدولية )2010 - مستمر( نهج 

قائم عىل املجتمع املحيل من أجل تلبية االحتياجات الفورية للعمل 
الالئق وسبل العيش عىل أرض الواقع ويتمثل هدفها االسرتاتيجي 

يف الحد من عدم املساواة بني الشامل والجنوب الذي كان يف صلب 
النزاع الذي دام لـ 30 عاما.

ويتم جمع الجامعات االجتامعية املختلفة، وخاصة األرس التي 
تعيلها النساء واملعوقني والشباب املتأثرين بالنزاعات معاً لتحسني 

معاً حالتهم االقتصادية ووضعهم. وقد أّدت النامذج التجارية 
الجديدة مثل املشاريع املشرتكة بني التعاونيات والرشكات الكبرية 
القامئة عىل الزراعة ومصدري الفواكه والخرضوات واألسامك إىل 

إعادة هيكلة سالسل القيمة، وخلق فرص عمل الئق، وزيادة 
وتحسني موثوقية الدخل، ومعالجة قضايا السلطة وضعف التمكني 
وحّولت حياة املجتمعات املترضرة من النزاع بشكل كامل. ويتجىل 

ذلك بشكل خاص لعدد كبري من األرامل اللوايت يواجهن العديد 
من الحواجز التي تحول دون متكنهن من كسب دخل نالئق. وقد 
مكنهن ذلك أيضاً بحيث أصبحت قادرات بأنفسهن عىل معالجة 

االستغالل الذي اختربته العديد منهن يف وقت سابق.

وقد أّدت أيضاً التجربة والنتائج اإليجابية من خالل املشاركة 
املستمرة ملنظمة العمل الدولية عىل مستوى املصب واملنبع إىل 
متكني تعاونيات مصايد األسامك يف رسي النكا لتكون جزءاً من 

املجلس الوطني لوضع الخطة الوطنية لتحسني مصايد األسامك 
لصناعة الكابوريا الزرقاء – وهي حالة فريدة من نوعها يف جميع 

أنحاء العامل. وبحلول شهر كانون األول/ديسمرب 2017، إن االستثامر 
البالغ مجموعه 7.2 مليون دوالر أمريي والذي تربعت به بسخاء 

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة االسرتالية وتم استثامره خالل 
مرشوع التمكني املحيل من خالل التنمية االقتصادية، سيتم سداده/ 

تحويله إىل دخل مبارش ميكن التحقق منه للمنتجني )الزراعة 
ومجتمعات الصيد(. وستكون قيمة مبيعات التصدير والدخل غري 

املبارش الناتجة أكر من ذلك بكثري.

املصدر: مرشوع التمكني املحيل من خالل التنمية االقتصادية )LEED(، كبار 
Joseph Connolly املستشارين الفنيني السيد جوزيف كونويل

التمكين المحلي من خالل التنمية 
االقتصادية )LEED( في سري النكا

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_525019.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_525019.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_525019.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_525019.pdf
https://www.unops.org/english/News/UNOPS-in-action/Pages/PRODERE-Reflections-on-a-revolutionary-approach-to-development-.aspx
https://www.unops.org/english/News/UNOPS-in-action/Pages/PRODERE-Reflections-on-a-revolutionary-approach-to-development-.aspx
https://www.unops.org/english/News/UNOPS-in-action/Pages/PRODERE-Reflections-on-a-revolutionary-approach-to-development-.aspx
https://www.unops.org/english/News/UNOPS-in-action/Pages/PRODERE-Reflections-on-a-revolutionary-approach-to-development-.aspx
https://www.unops.org/english/News/UNOPS-in-action/Pages/PRODERE-Reflections-on-a-revolutionary-approach-to-development-.aspx
https://www.unops.org/english/News/UNOPS-in-action/Pages/PRODERE-Reflections-on-a-revolutionary-approach-to-development-.aspx
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1999/99B09_26_engl.pdf
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1999/99B09_26_engl.pdf
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1999/99B09_26_engl.pdf
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1999/99B09_26_engl.pdf
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1999/99B09_26_engl.pdf
http://cb-tools.org 
http://cb-tools.org 
http://www.mekongtourism.org/wp-content/uploads/SBC-Smallholder-Farmers-TG.compressed.pdf
http://www.mekongtourism.org/wp-content/uploads/SBC-Smallholder-Farmers-TG.compressed.pdf
http://www.mekongtourism.org/wp-content/uploads/SBC-Smallholder-Farmers-TG.compressed.pdf
http://www.mekongtourism.org/wp-content/uploads/SBC-Smallholder-Farmers-TG.compressed.pdf
http://www.mekongtourism.org/wp-content/uploads/SBC-Smallholder-Farmers-TG.compressed.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_372761.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_372761.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_372761.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_372761.pdf
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إنعاش وتنمية التعاونيات

إّن التعاونيات هي جمعيات مستقلة مؤلفة من أشخاص يتوحدون 

طوعاً لتلبية االحتياجات والتطلعات االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

املشرتكة من خالل مؤسسة مملوكة باالتشارك ومسيطرعليها بشكل 

دميقراطي. إن عدم السامح ملشاريع التعاونيات ومنظامت املساعدة 

الذاتية بأن تصبح منظامت مستقلة وذات حكم ذايت هو فخ مشرتك 

يجب عىل تدخالت منظمة العمل الدولية تجنبه.

إّن التعاونيات ليست شكالً من أشكال الجمعيات الخريية، إمنا 

مؤسسات موجهة نحو الفائض مع تركيز عىل التضامن بني أعضائها.

ما الذي تقدمه برامج التعاونيات:

الرتكيز عىل املسـاعدة الذاتية املقرتنة باملساعدة املتبادلة التي 	 

تزيد من املرونة يف مواجهة الصدمات يف املستقبل

املساهمة يف التأهب وخفض الضعف	 

توفري الخدمات األساسية وفرص العمل/سبل العيش	 

معالجة عدم املساواة االجتامعية واالقتصادية	 

قنـوات معلومـات يف اتجاهـني ونقل رسيع لإلنـذارات املبكرة 	 

عـن الكوارث الطبيعيـة ألعضائها

االعتامد عىل النامذج التقليدية املحلية للتعاون: نظم تقاسـم 	 

العمل )عىل سبيل املثال يف أوقات الحصاد(، وترتيبات تقاسم 

الـري / امليـاه، واملدخرات الدورية ونوادي القروض )يدفع كل 

عضـو يف صنـدوق بانتظام وكل عضو يأخـذ بدوره مبلغ مقدم 

مقطـوع(، مجتمعات الدفن، الخ

إدراج عنـارص بناء الثقـة: التعاونيات هي مدارس للدميقراطية 	 

تسـاعد يف مكافحـة كراهيـة األجانـب والكراهيـة العنرصيـة 

والقبليـة والدينيـة، وإعادة بنـاء املجتمعات

تطوير القيادة والدعوة 	 

مـا هـي القيـود املفروضة عـىل تنميـة التعاونيـات يف اإلعدادات 

الهشـة وإعـدادات الكوارث؟

إّن إنشاء التعاونيات/منظامت املساعدة الذاتية املستدامة وطبيعتها 

الدميقراطية قد تجعل منها مهمة طويلة نسبيا. وما مل تكن راسخة 

بالفعل، نادراً ما تكون اآللية األنسب لتوفري اإلغاثة اإلنسانية الطارئة. 

ومع ذلك، فهي قادرة عىل العمل يف ظروف غري مستقرة، وغالباً يف 

بعض األحيان عندما تكون األشكال األخرى من األعامل التجارية 

الخاصة قد توقفت عن العمل متاما. وأخريا، إّن السياق الثقايف 

والسيايس مهم - التعاونيات قد تكون مرتبطة بتجارب سلبية سابقة.

ما هي الخطوات األوىل لبدء مشاركة التعاونية؟

ال بد من جمع املعلومات األولية عن:

وضـع التعاونيـات / منظـامت املسـاعدة الذاتيـة القامئة - ما  أ. 

الذي تقوم به التعاونيات / منظامت املساعدة الذاتية بالفعل 

يف املنطقـة املتـرضرة ومـا هي قدرتهـا الحالية عىل مسـاهمة 

يف برنامـج مواجهـة األزمات؟

التصور الحايل للتعاونيات / منظامت املساعدة الذاتية - هل  ب. 

هناك أي تاريخ من االنتامء الحزيب، أو املشاركة السياسية أو 

سيطرة الدولة عىل التعاونيات / منظامت املساعدة الذاتية، 

وإذا كان األمر كذلك ماذا سيعني ذلك إذا كانت ستتم دعوتها 

كجزء من برنامج االستجابة لألزمة؟

وجـود األشـكال التقليديـة للتعـاون - هـل هنـاك أي أشـكال  ج. 

تقليديـة موجـودة للتعـاون تجـري بـني السـكان املترضريـن، 

وهـل ميكـن أن يكـون ذلـك مهـامً لربنامـج االسـتجابة لألزمـة؟

تحديد الفرص الفورية لنرش التعاونيات / منظامت املساعدة  د. 

الذاتية القامئة - هل هناك أي طلبات واضحة ألي من التعاونيات 

/ منظامت املساعدة الذاتية املوجودة أو الجديدة ضمن برنامج 

االستجابة لألزمات، وإذا كان األمر كذلك، أي نوع من املتخصصني 

يف التعاونيات / منظامت املساعدة الذاتية يرجح أن يكون رضورياً؟

اإلطـار القانـوين - مـا هو الوضـع القانوين الحـايل التعاونيات /  ه. 

منظـامت املسـاعدة الذاتيـة وتحت أي قوانني يتم تسـجيلها؟ 

كذلـك، ما هـي العوائق، إن وجدت، التـي تخلقها الترشيعات 
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املوجودة أمام املشاركة املبكرة للتعاونيات / منظامت املساعدة 

الذاتية يف برنامج االستجابة لألزمات؟
تقرير: دور التعاونيات ومنظامت املســاعدة الذاتية 
يف حــل األزمات واالنتعاش االجتامعي واإلقتصادي، 

2011

55.5

صحيفة وقائع: استجابات التعاونيات ألزمة الالجئني، 
منظمة العمل الدولية/التعاونيات، 2016

56.5

صحيفة وقائع: التعاونيات، منظمة العمل الدولية/
التعاونيات، 2015

57.5

التدخالت المستهدفة  5.6

تسعى منظمة العمل الدولية لضامن أن يكون تصميم اسرتاتيجيات 

االنتعاش واسع مبا يكفي لتلبية احتياجات جميع فئات السكان، 

وخاصة الفئات األكر ضعفا. وينبغي تصميم برامج محددة بالتعاون 

مع ممثيل املجموعات ذاتها، مع مراعاة أولوياتها واحتياجاتها 

ومساهمتها املحتملة يف تنفيذ األنشطة املختلفة. يف املايض، غالباً 

ما كان يفرتض أن الفئات الضعيفة تستفيد تلقائياً من جهود التنمية 

وأن التقدم نحو تحقيق املساواة يف الفرص يحدث بشكل طبيعي. 

لكن التجربة تدل عىل أنه إذا مل يتم إدراج تركيز خاص عىل القضايا 

التي تؤثر عىل الفئات األكر تهميشاً رصاحًة يف دورة الربمجة، من 

املرجح أن يتدهور وضعها بدالً من أن يتحسن.

دليــل: التنمية االقتصادية املحلية يف حاالت ما بعد 
النــزاع: تقييم الضعف وأداة تحليل مواطن القوة 

ومواطــن الضعف والفرص واملخاطر )SWOT( )ص. 
186 وص. 191-194(

50.5

إدماج المقاتلين السابقين

بنـاًء عـىل الخـربات يف أفغانسـتان، وأنغـوال، وكمبوديـا، والكونغو، 

وجمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وغينيا بيسـاو، وليربيـا، ومايل، 

وموزامبيق، وسرياليون، وجزر سليامن، ورسي النكا وطاجيكستان، 

تتمتـع منظمـة العمـل الدولية بخـربة معرتف بها يف مجـال إعادة 

اإلدمـاج االجتامعـي واالقتصـادي للمقاتلني السـابقني. وعىل وجه 

الخصوص، ميكن ملنظمة العمل الدولية أن تقّدم الدعم من خالل:

املسـاعدة العمليـة يف تصميـم ودعـم واملشـاركة يف تنفيـذ 	 

اسـرتاتيجيات وخطـط عمـل وبرامـج نـزع السـالح والترسيح 

وإعـادة الدمـج مـع الرتكيـز عـىل إعـادة اإلدمـاج

شارك جنوب السودان يف عمليات إعادة إعامر مكثفة، وبناء سالم 
ووقاية من النزاعات وحد من الفقر من خالل التنمية االقتصادية. 
وقد أويل اهتامم كبري للتنمية الريفية كوسيلة لخلق فرص العمل، 

وتحسني سبل العيش وتحقيق األمن الغذايئ. وقد وفّرت األمم 
املتحدة / الربنامج املشرتك لجنوب السودان بشأن خلق فرص 

للشباب )YEP( يف جنوب السودان الدعم لوزارة الزراعة والتنمية 
الريفية لوضع اسرتاتيجية وطنية لتنمية التعاونيات يف جنوب 

السودان. وقد تم إطالق االسرتاتيجية النهائية يف أيّار/مايو 2012، 
وأنشأت إطاراً قانونياً لخلق بيئة مواتية للتعاونيات يف أغلبية 

الواليات يف جنوب السودان. ويسعى هذا اإلطار لتحقيق التنمية 
الشاملة لصالح الفقراء، التي تنسجم مع الخطط االسرتاتيجية مبا يف 
ذلك خطة تنمية جنوب السودان، ومتت صياغته مبشاركة أكرب عدد 

ممكن من أعضاء التعاونيات.

املصدر: التقييم النهايئ لصندوق األهداف اإلمنائية لأللفية يف جنوب السودان

استراتيجية وطنية لتنمية التعاونيات في 
جنوب السودان

http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2001/101B09_544_engl.pdf
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2001/101B09_544_engl.pdf
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2001/101B09_544_engl.pdf
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2001/101B09_544_engl.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@coop/documents/genericdocument/wcms_455734.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@coop/documents/genericdocument/wcms_455734.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@coop/documents/genericdocument/wcms_455734.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@coop/documents/genericdocument/wcms_455734.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_175504.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_175504.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_175504.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_175504.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/instructionalmaterial/wcms_101318.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/instructionalmaterial/wcms_101318.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/instructionalmaterial/wcms_101318.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/instructionalmaterial/wcms_101318.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/instructionalmaterial/wcms_101318.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/instructionalmaterial/wcms_101318.pdf
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برامـج وأدوات خاصـة للمقاتلـني السـابقني الضعفـاء الذيـن 	 

يتطلبـون اهتاممـاً خاصـاً مثـل املقاتلـني املعوقـني والشـباب 

واألطفـال واملقاتـالت

الدراسـات واملشـورة بشـأن املجاالت التقنية ذات الصلة مثل 	 

التدريـب، وأسـواق العمـل، واألشـغال العامـة القامئـة عـىل 

كثافة العمل، وتنمية املؤسسـات الصغرة، وخدمات التوظيف 

والتمويـل البالـغ الصغر

توجيهـات تدريجيـة مـن خـالل دليـل عمـيل بشـأن خيـارات 	 

التدريـب والتوظيـف للمقاتلـني السـابقني

مجموعة مواد تدريبية ملساعدة املسؤولني الحكوميني والجهات 	 

الفاعلـة األخـرى ذات الصلـة عـىل صياغـة وتطويـر وتنفيـذ 

اسـرتاتيجيات وطنية فعالة إلعـادة اإلدماج

املدخالت للمؤمترات وورش العمل والجامعات وبرامج التدريب 	 

بشأن إعادة اإلدماج االقتصادي

الدعـوة إىل االتفاقيـات الدوليـة، مثـل اتفاقيـة منظمة العمل 	 

الدولية رقم 182 املتعلقة بأسـوأ أشكال عاملة األطفال، والتي 

تشـمل التجنيـد القـرسي لألطفـال يف القتـال )راجعـوا ورقـة 

الحقائـق واألرقـام بشـأن »إعـادة إدماج األطفـال الجنود«(.

إن نهـج الربنامـج الـدويل ملنظمـة العمـل الدوليـة حـول عاملـة 

األطفـال ملنـع تجنيـد األطفـال املعرضـني للخطـر، وضـامن إعـادة 

إدمـاج مناسـب لألطفـال الذين كانـوا مرتبطني بالقوات املسـلحة 

ومجموعـات مامثلة، هـو الرتكيز عىل توفري فرص عمل مسـتدامة 

لألطفـال يف سـن العمـل القانوين.

انتهت الحرب بني الحكومة الرسيالنكية وجبهة منور تحرير تاميل 
ايالم يف 19 أيار/مايو 2009، مام استلزم عملية نزع سالح وترسيح 

وإعادة دمج للمقاتلني السابقني يف جبهة منور تحرير تاميل ايالم. وقد 
تم وضع اقرتاح اإلطار الوطني بشأن إعادة إدماج املقاتلني السابقني 

يف الحياة املدنية يف رسي النكا من قبل وزارة إدارة الكوارث وحقوق 
اإلنسان يف رسي النكا. وقدمت منظمة العمل الدولية املساعدة 

التقنية واملالية لعملية وضع اإلطار. وحتى قبل نهاية الحرب، كانت 
منظمة العمل الدولية قد قامت بتيسري ورش عمل للتوعية لتسليط 

الضوء عىل التحديات عىل صعيد نزع السالح والترسيح وإعادة 
الدمج التي ستواجهها رسي، وتم بعدها تشكيل مجموعات عمل 

مؤلفة من مسؤولني حكوميني، وصانعي سياسات، وأفراد من القوات 
املسلحة ومستشارين محليني لصياغة أجزاء من اقرتاح اإلطار الوطني. 

وقد وفرت ورش التشاور منتدى اتسم بكونه شامل ومستجيب 
الحتياجات املقاتلني السابقني يف جبهة منور تحرير تاميل ايالم 

والجامعات شبه العسكرية األخرى. ومتت املصادقة عىل اإلطار يف 
ورشة عمل وطنية رفيعة املستوى يف نهاية شهر متوز/يوليو 2009.

املصدر: من املبادئ التوجيهية إلعادة اإلدماج االجتامعي واالقتصادي للمقاتلني 
السابقني ومستخرجة من اقرتاح اإلطار الوطني بشأن إعادة إدماج املقاتلني 
السابقني يف الحياة املدنية يف رسي النكا، )متوز/يوليو 2009(.

اقتراح اإلطار الوطني لسري النكا

يف رسي النكا، وضعت منظمة العمل الدولية اسرتاتيجية لبدء إعادة إدماج املقاتلني السابقني الذين كانوا قد تركوا بالفعل الجيش، وبناء القدرات 
الوطنية ملواجهة التحدي الرئييس عىل صعيد نزع سالح وترسيح وإعادة دمج حوايل 200،000 مقاتل يف املستقبل القريب.

يف أفغانستان، وضعت منظمة العمل الدولية مكون »التدريب من أجل السالم« باستخدام التدريب القائم عىل املجتمع املحيل لربنامج الترسيح 
وإعادة اإلدماج األفغاين املتعدد الوكاالت.

يف منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا، والتي تغطي رواندا، وبوروندي، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، وضعت منظمة العمل الدولية برنامج 
للوقاية وإعادة اإلدماج االجتامعي واالقتصادي للجنود األطفال، وذلك باستخدام اسرتاتيجية إقليمية ملعالجة تعقيد قضية األطفال الذين يعربون 

الحدود.

وكانت منظمة العمل الدولية رشيكاً نشطاً يف برنامج إعادة اإلدماج املتعدد املانحني لسبع دول افريقية، بتنسيق من البنك الدويل، والذي يهدف إىل 
مساعدة الحكومات عىل وضع وتنفيذ برامج إعادة اإلدماج الوطنية الخاصة بها.

ويف جنوب ووسط الصومال، بدأت منظمة العمل الدولية الربنامج الدويل ملنظمة العمل الدولية حول عاملة األطفال مرشوع »منع تجنيد األطفال 
وإعادة إدماج األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة )CAAFAG(«. وشملت األنشطة التدريب عىل املهارات املهنية استناداً إىل الطلب 
يف سوق العمل والتدريب عىل تنظيم املشاريع إىل 200 طفل يف سن العمل القانوين. وكان التدريب مرتبطاً بفرص العمل من خالل توفري التكفيل 

للعمل مدفوع األجر واملنح للراغبني يف بدء مشاريعهم الخاصة. وبلغ نجاح املرشوع ذروته عندما متت املصادقة عىل تفاقية أسوأ أشكال عاملة 
األطفال لعام 1999 )رقم 182( من قبل الحكومة االتحادية يف الصومال.

املصدر: تقرير مرشوع منظمة العمل الدولية

أمثلة من المبادرات الميدانية لمنظمة العمل الدولية على صعيد نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج
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ويهـدف ذلك إىل تحسـني القيمـة املضافة ملنظمة العمـل الدولية 

يف مجـال تنميـة املهـارات ودعـم العاملة. وبهـذه الطريقة، تكمل 

منظمـة العمل الدوليـة تدخالت الوكاالت األخرى التي تشـارك يف 

ترسيـح األطفـال وغريها من جوانب إعـادة إدماجهم. وقد نفذت 

منظمـة العمـل الدولية مشـاريع لدعم إعادة اإلدمـاج االقتصادي 

لألطفـال الذيـن حررتهـم القـوات املسـلحة والجامعـات املامثلـة 

وملنـع تجنيـد األطفـال املعرضني للخطـر يف بورونـدي، وكولومبيا، 

والكونغـو، وجمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، والفلبـني، وروانـدا 

والصومـال ورسي النكا.

وثيقة سياسة: خطة العمل الوطنية القرتاح اإلطار الوطني 
بشأن إعادة إدماج املقاتلني السابقني يف الحياة املدنية يف 

رسي النكا، وزارة إدارة الكوارث وحقوق اإلنسان، 2009

58.5

وثيقة سياسة: اقرتاح اإلطار الوطني بشأن إعادة إدماج 
املقاتلني السابقني يف الحياة املدنية يف رسي النكا، وزارة 

إدارة الكوارث وحقوق اإلنسان، 2009

59.5

دليل: خيارات التدريب والتوظيف للمقاتلني السابقني، 
منظمة العمل الدولية، 1997

60.5

دليل: إعادة اإلدماج االجتامعي واالقتصادي للمقاتلني 
السابقني، منظمة العمل الدولية/أزمة، 2010

61.5

Projet de Réinsertion Socio- :تقييم
économique des Démobilisés au DRC، أندريه 

داميبا، 2012

62.5

إدماج الشباب

عنـد التعامـل مـع قضايـا التوظيـف والعمـل الالئـق للشـباب يف 

اإلعـدادات الهشـة، تقـرتح منظمـة العمـل الدوليـة:

أن تنظـر منظمـة العمـل الدوليـة يف االحتياجـات الخاصـة 	 

»للشـباب« عنـد إجـراء تقييم االحتياجات. شـمل املشـاورات 

مـع الشـباب ومنظـامت الشـباب 

توعية وتعبئة الجهات الفاعلة الرئيسية يف الحكومة ومنظامت 	 

العـامل وأصحـاب العمـل والـوكاالت الدوليـة واملنظامت غري 

الحكومية ذات الصلة وغريها من الرشكاء االجتامعيني املركزيني، 

مبـا يف ذلـك منظـامت الشـباب والجامعـات الدينيـة، بشـأن 

تحديـات التوظيـف التي تؤثر عىل الشـباب يف سـياقات األزمة

إنشـاء برامج محددة ملسـاعدة الشباب عىل أن يصبحوا قابلني 	 

للتوظيـف )مثـل وظيفـة املسـاعدة يف البحـث عـن العمـل، 

والتدريب، والتدريب عىل املهارات األساسية، وبرامج التدريب 

القائـم عىل الطلب، وإنشـاء األعـامل التجارية الصغرية(

زيـادة نسـبة انجـاز الربامج وتحسـني فرص العمـل، من خالل 	 

ضـامن أن التدريب مكيف مع قدرات الشـباب، واهتامماتهم 

واحتياجاتهم. عىل سبيل املثال، ميكن استخدام املواد البرصية 

والتقنيـات التفاعليـة يف املناطـق التي تشـهد معـدالت عالية 

من األمية، واسـتكاملها بفصول جراسـية أساسـية ملحو األمية 

ربـط أنشـطة البحـث عـن عمـل الناشـطة والتدريـب املهني 	 

بتدابـري الحاميـة االجتامعيـة والخدمـات االجتامعيـة. إنشـاء 

مكاتـب خدمـة محليـة أو متنقلة مع معلومـات عن مختلف 

أسـواق العمـل والخدمـات االجتامعيـة واملنافع املتاحة للشـباب.

مراعاة االحتياجـات والتحديات املحددة ألضعف املجموعات 	 

الفرعيـة للشـباب مثـل النسـاء واألقليـات العرقيـة واملعوقني 

واملترضريـن مـن الحرب 

تقييـم االحتياجـات الخاصـة للشـباب املترضريـن مـن النـزاع 	 

مـع علـامء النفس أو املتخصصني يف عالج الصدمات النفسـية، 

وتطوير برامج التوظيف والتدريب ذات نطاق أوسـع تشـمل 

التعليم من أجل السـالم، والعالج من الصدمات، والوقاية من 

فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، ومكونات لتحسني احرتام 

الـذات والثقة واملسـؤولية االجتامعية والكرامة

تعزيـز أبعاد جديدة للتدخل باسـتخدام أسـاليب بديلة )مثل 	 

الرياضـة( للحـد مـن تأثـري الصدمـات النفسـية والتوتـر عـىل 

الشـباب وتقديم منـاذج إيجابيـة وفرص.

يف حاالت ما بعد النزاع، إعطاء األولوية إلعادة تأهيل السكان 	 

الشـباب املترضريـن مـن العنـف عـن طريـق إعطـاء األولوية 

للعالج املعريف والتغيري السـلويك وغريه من أشـكال الدعم غري 

املعـريف. يجـب أن يتعامـل الشـباب مـع الصدمـات النفسـية 

قبـل أن يتمكنـوا مـن أن يصبحوا أعضاء منتجـني يف املجتمع.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_116478.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_116478.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_116478.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_116478.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_116478.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/instructionalmaterial/wcms_116729.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/instructionalmaterial/wcms_116729.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/instructionalmaterial/wcms_116729.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/instructionalmaterial/wcms_116729.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141276.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141276.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141276.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141276.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---ilo-kinshasa/documents/genericdocument/wcms_227868.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---ilo-kinshasa/documents/genericdocument/wcms_227868.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---ilo-kinshasa/documents/genericdocument/wcms_227868.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---ilo-kinshasa/documents/genericdocument/wcms_227868.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---ilo-kinshasa/documents/genericdocument/wcms_227868.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---ilo-kinshasa/documents/genericdocument/wcms_227868.pdf


146

الفصل 5 |  العمل الالئق يف حاالت الهشاشة، والنزاعات والكوارث

تشـجيع األشـكال غـري املرشوطـة واإلبداعيـة لربامـج الفـرص 	 

االقتصادية التي تسـمح للشـباب بأن يكون لديهم صوت مهم 

وسـلطة اتخـاذ القرار يف تصميم وتنفيـذ برامج التوظيف التي 

تؤثر عليهم. وتشري الدالئل إىل أن الشباب يستخدمون التعليم 

ورأس املال واملدخالت املالية بشـكل فعال عندما يسـمح لهم 

تقريـر مصريهم واتخـاذ قراراتهم الخاصة.

وثيقة مرشوع: الربنامج الكشرتك بشأن توظيف 
الشباب يف الصومال، 2015

63.5

إدماج الالجئين والنازحين داخليًا 
والعائدين

منـذ أوائـل الثامنينـات، تقـّدم منظمـة العمـل الدولية املسـاعدة 

التقنية للنازحني داخلياً والالجئني يف مجموعة متنوعة من البلدان 

املترضرة من النزاعات، مبا يف ذلك باكستان، والصومال، والسودان، 

وتايالنـد، وأوكرانيـا، وكمبوديـا، ودول يف جنـوب أفريقيـا، وأمريكا 

الوسـطى، ويف اآلونة األخرية، يوغوسـالفيا السابقة.

عندمـا تـأيت أعـداد كبـرية مـن الالجئـني أو النازحـني داخليـاً إىل 

منطقـة، فمن الرضوري مسـاعدتهم ومسـاعدة املجتمع املضيف، 

ولكـن بشـكل منفصل وذلـك لتخفيف حـدة التوتـرات املحتملة. 

قـد تجـد املجتمعـات املضيفة أن هنـاك فجأة منافسـة أكرب بكثري 

عـىل فرص العمل، وأن هنـاك عدد أقل من املوارد املتاحة للتنمية 

االقتصاديـة. ولذلـك فمـن املهم تقديـم املسـاعدة إىل املجتمعات 

املضيفـة هذه لبناء القـدرة عىل الصمود، وخاصة من خالل تدابري 

لتعزيـز فـرص العمـل والحاميـة االجتامعيـة وفـرص التدريب لها، 

كـام وللسـكان النازحني. عندمـا تنتهي األزمة، مـن املهم أن يكون 

لالجئـني والنازحـني داخليـاً فرصة للعودة طوعـاً إىل ديارهم أو إىل 

مناطـق أخـرى يف مناطقهـم أو بلدانهـم األصليـة. عنـد عودتهـم، 

تكتسـب تدابـري التعـايف من األزمـة أهمية خاصة لـي ال يقعوا يف 

براثـن الفقر املوسـعة والبطالة. وينبغـي إيالء أهمية خاصة لخلق 

يهدف مرشوع توظيف الشباب يف كاتانغا يف جمهورية الكونغو 
الدميقراطية إىل توفري فرص العمل وتوليد الدخل ضمن إطار سياسة 
متكاملة. وتلقى متويل بقيمة 5.5 مليون دوالر أمريي من الحكومة 

البلجيكية للفرتة 2015-2012.

ويوفر مجموعة من التدابري املنسقة يف خمسة مجاالت سياسة:

)أ( بناء قدرات النساء والرجال عىل تنظيم املشاريع؛ و )ب( حصول 
أصحاب املشاريع الشباب عىل منويل بالغ الصغر وغريه من املنتجات 

والخدمات املالية؛ و)ج( تعزيز أنظمة التدريب املهني والتعليم 
املهني التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل عىل نحو أفضل؛ 
و )د( تحسني القدرات يف إدارة سوق العمل املحلية؛ و )ه( تأثري 
أكرب عىل خلق فرص العمل واملوردين املحليني للرشكات متعددة 
الجنسيات العاملة يف املحافظة. ويستند املرشوع عىل فرضية أن 

القدرة عىل التكيف تنقل املوارد واألصول، وهي قاعدة ميكن من 
خاللها إجراء عمليات التكيف والتحول يف سياقات ما بعد النزاع. 

وبالتايل، يدعم مرشوع التنمية املستدامة هذا ويعزز قدرات التكيف 
املحلية، ويتعاقد مع املوردين والرشكاء املحليني، ويطور شبكات 

املدربني املحليني وأدوات جديدة ملرشوعات الشباب. ويشجع هذا 
املرشوع أيضاً نهج أصحاب املصلحة املتعددين مع ملكية وطنية 

وإقليمية، الذي يشمل أهمية دور الجهات الفاعلة املحلية، وترتيبات 
املجتمع املحيل، والديناميات النقابية والحوار االجتامعي.

املصدر: منظمة العمل الدولية - الربنامج املشرتك لجنوب السودان بشأن خلق 
 YEP(: Programme d’Activités pour l’Emploi des( فرص للشباب
http:// :عىل املوقع اإللكرتوين ،Jeunes dans la Province du Katanga
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
brussels/documents/genericdocument/wcms_180505.pdf

تشجيع توظيف الشباب في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية

تهدف هذه املبادرة املشرتكة بني منظمة العمل الدولية ومنظمة 
األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إىل االستفادة من اإلنجازات عىل 

صعيد األمن والحوكمة واملصالحة من خالل توسيع فرص العمل 
للشباب والشابات يف الصومال.

ويركز الربنامج عىل خلق فرص العمل يف سالسل قيمة السمسم، 
ومنتجات األلبان واألسامل، وتوفري التدريب املهني الذي يستجيب 

لطلب السوق وإعادة تأهيل البنية التحتية الحرضية والريفية 
لتحسني الوصول إىل املرافق االقتصادية واالجتامعية. وحتى اآلن، 

أرشكت منظمة العمل الدولية الشباب يف إعادة تأهيل الطرق التي 
تم تحديدها من خالل املشاورات مع املجتمع املحيل يف بربرة 

وبيدوا، واجرت تقييام لقدرات مراكز التدريب والتعليم يف املجالني 
املهني لتقديم التدريب لتحديد الرشكاء لعنرص التدريب يف الربنامج.

املصدر: موجز مرشوع منظمة العمل الدولية

البرنامج المشترك بشأن توظيف الشباب 
في الصومال

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/SOM/PSG%204%20-%20Youth%20Employment%20Joint%20Programme%20(Final%20for%20Signature%20Rev%202).pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/SOM/PSG%204%20-%20Youth%20Employment%20Joint%20Programme%20(Final%20for%20Signature%20Rev%202).pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/SOM/PSG%204%20-%20Youth%20Employment%20Joint%20Programme%20(Final%20for%20Signature%20Rev%202).pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/SOM/PSG%204%20-%20Youth%20Employment%20Joint%20Programme%20(Final%20for%20Signature%20Rev%202).pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_180505.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_180505.pdf


147

التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

فـرص العمـل والحامية االجتامعيـة وإلعادة إدماجهـم االجتامعي 

واالقتصـادي. ومـن املرجـح أن يكون مـن الرضوري ضـامن وجود 

فـرص التدريـب ملسـاعدتهم إما عىل اسـتعادة املهـارات املفقودة 

- خاصـة يف حالـة النـزوح املطـول ومـا يتصـل بهـا مـن البطالـة 

املطولـة - أو عـىل اكتسـاب مهـارات جديـدة عندمـا تقـدم البيئة 

االقتصاديـة بعـد األزمـة فـرص جديـدة. وتربـط منظمـة العمـل 

الدوليـة املسـاعدات قصـرية األمـد باالسـتثامرات طويلـة األمـد يف 

املـوارد البرشيـة واإلنتاجية، عـن طريق:

منح املسـاعدة التقنية يف السـياق املبارش للنفي والترشيد، مع  أ . 

تطوير املهارات التقنية وتنظيم املشاريع واملهارات التنظيمية 

ومهارات تخطيط الربامج والتفاوض التي من شـأنها مسـاعدة 

الالجئـني والنازحـني داخليـاً عنـد عودتهـم إىل ديارهـم إلعادة 

بنـاء حياتهم ومجتمعاتهم.

متثلهـم  التـي  ًاملنظـامت  أيضـا  ولكـن  األفـراد،  اسـتهداف  ب . 

ومجتمعاتهـم املحليـة، مـن خـالل بنـاء قدراتهم عـىل تنظيم 

أنفسهم، وتحديد وتخطيط األولويات، والتفاوض مع السلطات 

الوطنيـة والـوكاالت اإلمنائيـة الدوليـة.

وميكن للحامية االجتامعية أن تلبي االحتياجات األساسية والطويلة 

األجل الجئني وعدميي الجنسية، وتوفري حلول أكر استدامًة وفعالة 

مـن حيـث التكلفة للحـاالت املطولـة يف كثري من األحيـان، والحد 

مـن التوتـرات االجتامعيـة واالقتصاديـة املحتملة مـع املجتمعات 

املضيفة التي غالباً ما تسـتنفد مواردها بعد تدفق األعداد الكبرية 

مـن السـكان. ويف بلدانهـم األصليـة، ميكـن للحاميـة االجتامعيـة 

تسهيل العودة واالدماج، وأن تكون مبثابة عامل استقرار اقتصادي، 

وتعزيز التامسك االجتامعي واملساهمة يف منع املزيد من األزمات.

ولدعـم االنتقـال يف الوقت املناسـب مـن تدابري املسـاعدة املؤقتة 

واملمولـة مـن الجهـات املانحـة إىل نظـم أكـر اسـتدامة ووطنيـة 

للحاميـة االجتامعيـة تكـون شـاملة وميكن الوصول إليهـا من قبل 

الالجئني، تقوم منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع رشكاء آخرين، 

بتحديـد الطرق 

التي ميكن مبوجبها استخدام التدخالت اإلنسانية متويل مساهامت 

الالجئـني يف برامج الحامية االجتامعية والصحية القامئة، مع تعزيز 

هذه األنظمة لصالح سكان البلد املضيف خالل وما بعد األزمات.

دليل: دليل االتكال عىل الذات لالجئني، منظمة العمل 
UNHCR ،2005/الدولية

64.5

إدماج األطفال

يف حـني أن صنـدوق األمم املتحـدة للطفولة هو الوكالة الرئيسـية 

التابعة لألمم املتحدة املعنية بحامية األطفال، ميكن ملنظمة العمل 

الدولية تقديم مسـاهامت مفيدة، ودعم الحكومات من خالل:

تنفيذ االسـرتاتيجيات والسياسـات والربامج التي توفر الوصول 	 

إىل وتقديـم الخدمـات االجتامعيـة والصحيـة لـألرس الضعيفة 

واملسـتبعدة اجتامعياً، واألطفال الذين يصعب الوصول إليهم، 

واألطفـال ذوي االحتياجـات الخاصة، وحيثام كان ذلك ممكناً، 

مبـا يف ذلـك أرضية أساسـية للحامية االجتامعية؛

دعـم قـدرات األرس عىل حامية أطفالهـم من خالل العمل من 	 

أجـل نظـام حاميـة اجتامعيـة مـن خـالل، عـىل سـبيل املثال، 

برامـج التحويـالت النقدية؛ واألشـغال العامـة؛ والحصول عىل 

برامج االئتامن والتأمني واالدخار؛ وتعزيز وتنفيذ أطر الحامية 

الوطنيـة لحامية األطفال من االسـتغالل؛

ومع اعتامد اتفاقية أسـوأ أشـكال عاملة األطفـال )رقم 182( لعام 

1999، ُدعيـت منظمـة العمل الدولية إىل تعزيـز الجهود املبذولة 

إلنهاء مشـاركة األطفال يف أسـوأ أشـكال عاملة األطفال، مبا يف ذلك 

النزاعـات املسـلحة. وتحـدد االتفاقية من بني أسـوأ أشـكال عاملة 

األطفـال »التجنيـد القـرسي أو اإلجباري لألطفال السـتخدامهم يف 

النزاعات املسـلحة«، فضالً عن » األعامل التي يحتملـ  إما بسـبب 

ى فيهاـ  أن تعـود بالرضر  طبيعتهـا أو بسـبب الظـروف التـي تُـؤدَّ

عـىل صحة األطفال أو سـالمتهم أو أخالقهم«.

وتعـزز منظمـة العمـل الدوليـة، مـع رشكائهـا، إعـادة اإلدمـاج 

االجتامعـي واالقتصـادي عـىل املـدى الطويـل للجنـود األطفـال. 

وتشـمل العنـارص الرئيسـية التدريـب املهنـي، وبرامـج التدريـب 

املهنـي، ودعـم األرسة، 

واملنـح التعليمية، وتقديم املشـورة النفسـية واالجتامعيـة، وإزالة 

السـموم، وبنـاء قـدرات املؤسسـات املحليـة، وتطوير الـرشاكات. 

وتعـرتف منظمة العمل الدولية برضورة استشـارة األطفال الجنود 

أنفسـهم يف تخطيط وتنفيذ املشـاريع.

http://www.unhcr.org/44bf7b012.pdf
http://www.unhcr.org/44bf7b012.pdf
http://www.unhcr.org/44bf7b012.pdf
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إن أنشطة منظمة العمل الدولية - الربنامج الدويل ملنظمة العمل 
الدولية حول عاملة األطفال يف إندونيسيا ورسي النكا مصممة 

لالستجابة لقضايا عاملة األطفال املوجودة والناشئة يف سياق 
عملية إعادة التأهيل والتنمية يف مرحلة ما بعد تسونامي يف البالد. 
وتعتمد أنشطة منظمة العمل الدولية اسرتاتيجية مزدوجة: التوجيه 

واملشورة والدعم لصانعي السياسات من أجل إدماج الشواغل 
املتصلة بعاملة األطفال يف االستجابة لحاالت الطوارئ العامة يف 

البالد، وتدخالت مستهدفة للحد من ومنع عاملة األطفال من خالل 
مجموعة من الخدمات االجتامعية.

وانتقلت منظمة العمل الدولية - الربنامج الدويل ملنظمة العمل 
الدولية حول عاملة األطفال برسعة لبدء برنامج جديد يف باندا 

آتشيه يف إندونيسيا. جنبا وإىل جانب مكتب القوى العاملة املحيل، 
توفر منظمة العمل الدولية - الربنامج الدويل ملنظمة العمل الدولية 
حول عاملة األطفال برامج للتدريب عىل املهارات األساسية لشباب 
ترتاوح أعامرهم بني 15 و 17 يعيشون يف مخيامت للنازحني. يوفر 

مركز لألطفال مجموعة من الخدمات لألطفال يف املخيامت ويف 
املجتمعات التي يعيش فيها العديد من األطفال املترضرين من 

كارثة تسونامي.

يف رسي النكا، ركز التدخل املستهدف عىل مقاطعتني مترضرتني 
من أمواج تسونامي- يف املحافظة الرشقية، مقاطعة ترينكومايل، 

Kinnya؛ ويف املحافظة الجنوبية، مقاطعة جايل، كوغوال. من 
خالل العمل مع الهياكل املجتمعية، تتضمن الخطة إعطاء األطفال 
املترضرين فرص التعليم والتدريب وكذلك الحصول عىل الخدمات 

االجتامعية، والوصول إىل شبكات األمان االجتامعية املحلية 
والوطنية ألرسهم وأولياء أمورهم.

املصدر: »عامل العمل«، مجلة منظمة العمل الدولية، العدد 43، نيسان/ ابريل 
2005

منع استغالل األطفال بعد أمواج 
تسونامي

يف إعـدادات الهشاشـة والكـوارث ميكـن ملنظمـة العمـل الدوليـة 

املسـاهمة يف حامية األطفال، ويف سـيناريوهات ما بعد النزاعات، 

أصـدرت عـدة توصيـات وسياسـات تركز عىل األطفال عىل أسـاس 

االعتبـارات التالية:

إن منـع عاملـة األطفـال يف اإلعدادات الهشـة، يف حني يصعب 	 

قياسـه، هـو أكر فعالية مـن حيث التكلفة وينبغـي أن تدرج 

هـذه التدابري وتعميمهـا يف الربامج األخرى.

ينبغـي أيضاً مراعاة األبعاد الجندرية يف إعادة إدماج األطفال، 	 

بالنظـر إىل أنـه قـد يتـم اختيـار الفتيـات أو الفتيـان ألغـراض 

االسـتغالل الجنيس؛

ميكـن تخفيـف الضغـوط املاليـة عـىل األرس عن طريـق املنح 	 

غـري املرشوطـة لدعم األطفـال، والبدالت العائلية، واملسـاعدة 

االجتامعيـة القامئـة عـىل االحتياجـات واملعاشـات االجتامعية 

للفقراء؛

يجب تجنب التأثري السلبي عىل األطفال؛	 

يجـب أن تتـم التدخـالت يف أقـرب وقت ممكـن عندما يكون 	 

األطفـال معرضني للخطر؛

ينبغـي معالجـة نقاط الضعف املحددة للسـن من خالل نهج 	 

دورة الحياة؛

ينبغـي ايـالء اهتامم خاص لألطفال الذين لديهم نقاط ضعف 	 

محددة أو الذين ينتمون إىل مجموعات محددة؛

ينبغي أن تؤخذ آليات الديناميكيات داخل العائلة يف الحسبان؛	 

يجب االستامع ألصوات وآراء األطفال ومقدمي الرعاية26	 

لقـد تعلمت منظمة العمل الدوليـة العديد من الدروس يف إعادة 

إدمـاج األطفال الجنود السـابقني مبا يف ذلك ما ييل:

)يف معظـم الحـاالت( مـن األفضل لتلبيـة احتياجـات األطفال 	 

املترضريـن مـن الحرب بشـكل عـام، بـدالً من اختيـار الجنود 

األطفال؛

مـن املهـم بناء قـدرات صانعي القرارات الوطنيـة ذوي الصلة 	 

يف مهمـة إعـادة إدمـاج الجنـود الشـباب، وهـو أمـر رضوري 

للتأثـري طويـل األجل؛

املرونـة أساسـية يف تكييـف النهـج مـع االحتياجـات املحددة 	 

للشباب الفرديني الذين يحتاجون إىل إعادة اإلدماج؛ وتختلف 

االحتياجـات اختالفـاً كبـرياً تبعـاً للثقافـة، والعمـر، والحالـة 

االجتامعيـة، ومهامهـم وتجاربهـم كجنود سـابقني.

صندوق األمم املتحدة للطفولة وآخرون )2009(: البيان املشرتك بشان   26
النهوض بالحامية االجتامعية التي تراعي احتياجات األطفال )منظمة العمل 

الدولية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وصندوق األمم املتحدة للطفولة، 
والبنك الدويل، وإدارة التنمية الدولية، و IDS ومعهد التنمية الخارجية، الخ(
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خالل حرب االستقالل التي قادتها املنظمة الشعبية ألفريقيا 
الجنوبية الغربية )سوابو(، تعاونت منظمة العمل الدولية مع 

حكومة زامبيا ملساعدة سوابو يف تنفيذ مرشوعني متتاليني )1982-
1987 و1987-1991( ملقاتليها السابقني من أجل الحرية من ذوي 

اإلعاقة الذين تم نفيهم وتركوا يف حالة خمول يف مخيامت الالجئني 
يف زامبيا. وقدمت مزيجاً من الخدمات، بدءاً من التعليم األسايس 

وتعليم اللغة اإلنجليزية وصوالً إىل عالج العظام وغريها من الراعاية 
الطبية، والتأهيل املهني والتدريب عىل املهارات والتوظيف. وتلقى 

نحو 240 مقاتيل سابق معوق من سوابو التدريب يف 14 حرفة 
مهنية يف 10 مؤسسات يف زامبيا، قبل أن يعودوا إىل ناميبيا يف عام 

1990 بعد االستقالل.

املصدر: »األشخاص ذوي اإلعاقة يف االستجابة لألزمات«، حقائق وأرقام، منظمة 

العمل الدولية/أزمة، أيار/مايو 2003

تهيئة المقاتلين السابقين ذوي اإلعاقة 
إلعادة إدماجهم في ناميبيا

دليل: األطفال املرتبطني سابقاً بالقوات والجامعات 
املسلحة: كيف ميكن التوجيه إلعادة االدماج 

االقتصادي، منظمة العمل الدولية/ الربنامج الدويل 
ملنظمة العمل الدولية حول عاملة األطفال، 2010

65.5

منشور: الجنود الشباب – ملاذا يختارون القتال: 
مقدمو، راشيل بريت وإيرما سبيخت، منشور لني ريرن، 

2004

66.5

إطار اسرتاتيجي: منح تجنيد األطفال وإعادة إدماج 
األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة : إطار 
اسرتاتيجي ملعالجة الثغرة االقتصادية، منظمة العمل 
الدولية/ الربنامج الدويل ملنظمة العمل الدولية حول 

عاملة األطفال، 2007

67.5

إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

يسـتند املسـاعدة التقنية التـي تقدمها منظمة العمـل الدولية يف 

تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل والتوظيف يف حاالت 

الهشاشـة، والنزاعـات والكـوارث إىل أكـر من 20 عامـاً من الخربة 

التنظيميـة. ولدعـم األشـخاص ذوي اإلعاقـة، مع مراعـاة حقوقهم 

وإمكاناتهم االقتصادية واالجتامعية الكاملة، تهدف منظمة العمل 

الدولية إىل زيادة فرص العمل واالعتامد عىل الذات، والقدرة عىل 

توليـد الدخل يف سـياق أسـواق العمـل الشـاملة. وتعتمد منظمة 

العمـل الدوليـة نهجـاً ذي مسـارين يف عملهـا عـىل صعيـد إدراج 

األشـخاص ذوي اإلعاقـة. ويف حـني يشـمل املسـار األول اإلجراءات 

الخاصة باإلعاقة، يسـعى املسـار الثاين لضامن أن املبادرات العامة 

تشمل املعوقني.

وقد ساعدت منظمة العمل الدولية يف السنوات األخرية الحكومات 

واملنظـامت غـري الحكوميـة ومنظـامت األشـخاص ذوي اإلعاقة يف 

توفري التدريب عىل املهارات املهنية للمقاتلني السـابقني املعوقني. 

ونفـذت منظمـة العمل الدوليـة مثل هذه الربامج يف أفغانسـتان، 

وأنغوال، والبوسنة والهرسك، وكمبوديا، وإثيوبيا، وموزمبيق، وناميبيا، 

وفلسـطني، وزميبابوي. وبشـكل عام، تم توفـري التدريب املهني يف 

املراكـز الرئيسـية الحاليـة، عىل الرغم من أنه تـم يف بعض األحيان 

اسـتخدام مرافـق خاصـة أيضا. ويدمـج الربنامج خدمات املشـورة 

وإعـادة التأهيـل يف بعـض املشـاريع، وخاصة مع األشـخاص ذوي 

اإلعاقـات الشـديدة أو الذين يعانون من صدمة نفسـية حادة.

عندمـا تتـم إعـادة بنـاء املبـاين والبنيـة التحتيـة، تضغـط منظمة 

العمل الدولية ورشكائها من أجل زيادة إمكانية وصول األشـخاص 

ضـوي اإلعاقـة إىل البيئة املعاد بنائها. إن البيئة التي ميكن الوصول 

إليهـا، عـىل سـبيل املثـال مـع سـالمل وأبـواب أوسـع، باإلضافـة إىل 

النقـل واملعلومـات التـي ميكن الوصـول إليها )مثـل املعلومات يف 

أشـكال بديلـة( تعـزز فعالية الوصـول إىل الفرص يف سـوق العمل 

لألشـخاص ذوي اإلعاقة.

مـن هـذه التجربـة تعلمـت منظمـة العمـل الدوليـة العديد من 

الـدروس، وبعضهـا مبـني أدناه:

يجـب ذكـر األشـخاص ذوي اإلعاقـة بشـكل واضح كجـزء من 	 

أي فئـة مسـتهدفة ومراعـاة االحتياجـات املرتبطـة باإلعاقـة 

عنـد إجـراء تقييـم االحتياجـات وكذلك عند وضع السياسـات 

والربامـج. وميكـن أن توفـر منظمـة العمـل الدوليـة أمثلة عن 

االختصاصـات أو غريهـا مـن الدراسـات واألدوات التـي تـم 

تطويرهـا يف الحـاالت الخاصـة بـكل بلد.

يجـب إرشاك املنظـامت املحليـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف 	 

عمليـة صنـع القرارات باإلضافة إىل جميع الهيئات ذات الصلة 

لضـامن عـدم إهـامل األشـخاص ذوي اإلعاقة يف جهـود إعادة 

اإلعـامر واالنتعاش.

يجـب ضامن شـمولية تدابري االسـتعداد ملواجهـة األزمات. قد 	 

يحتـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل ترتيبات تيسـريية معقولة 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_159089.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_159089.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_159089.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_159089.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_159089.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_159089.pdf
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_116562.pdf
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_116562.pdf
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_116562.pdf
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_116562.pdf
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=6965
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=6965
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=6965
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=6965
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=6965
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=6965
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=6965
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لتلبية احتياجاتهم املرتبطة باإلعاقة، مبا يف ذلك كرايس اإلخالء 

يف حـاالت الطـوارئ ألولئـك الذيـن يعانـون مـن صعوبـات يف 

نـزول الـدرج، ورسـائل االسـتعداد واملـواد املخصصـة يف صيغ 

بديلة. يجب النظر أيضاً يف املخططات املساعدة أو »الرفيقة« 

إلجـراءات اإلخالء وكذلـك اإلجراءات املتفق عليها لالتصال مع 

األشـخاص ذوي اإلعاقة.

تقديـم الدعـم األسـايس لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف الربامـج 	 

األوسـع نطاقـاً مثـل التدريـب املهنـي، ودعـم تنميـة األعامل 

التجاريـة والخدمـات املاليـة. ويف سـياق البلـدان يف مرحلة ما 

بعـد النزاعـات أو ما بعد الكوارث، يجب إيالء األولوية لتعزيز 

خطط تنمية العمل الحر واملؤسسـات وروح املبادرة املفتوحة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويف الوقت نفسه ضامن الوصول العام 

وتوفـري الرتتيبات التيسـريية املعقولـة، إذا لزم األمر.

توعيـة وتوفـري بناء القـدرات ألصحـاب املصلحة بشـأن قضايا 	 

اإلعاقـة وذلـك لتوعيـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة وتعزيز تكافؤ 

فـرص العمـل. وغالبـاً مـا تكـون هنـاك حاجـة قويـة لتغيـري 

التصـورات واملواقـف إزاء األشـخاص ذوي اإلعاقـة وقدراتهـم 

ليكونـوا مواطنني منتجني ومعتمدين عىل نفسـهم. وقد أثبت 

تدريـب مسـاواة اإلعاقـة الخـاص مبنظمـة العمـل الدولية أنه 

أداة قويـة يف هـذا الصدد.

يجـب دمـج منظـور الحاميـة االجتامعيـة وضـامن وصـول 	 

األشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل برامـج الحاميـة االجتامعية. يجب 

أن نضـع يف اعتبارنـا أنـه قـد تكـون لألشـخاص ذوي اإلعاقـة 

تكاليـف اضافيـة متعلقـة باإلعاقـة ينبغـي تغطيتهـا مبوجـب 

برامج الحامية االجتامعية والتي بدورها يجب أن تصمم أيضاً 

بطريقـة تشـجع إدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف سـوق العمل.

دليل: املي قدماً من أجدل إدماج األشخاص ذوي 
اإلعاقة، منظمة العمل الدولية، 2011

68.5

دليل: إمكانية الوصول وتكييف األدوات للعامل ذوي 
اإلعاقة يف بلدان كا بعد النزاعات والبلدان النامية، 

دافيد دييل، 1997

69.5

مجموعة أدوات: األشخاص ذوي اإلعاقة بني الالجئني 
والسكان املترضيني من النزاعات، 2008

70.5

دليل: العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة يف النزوح 
القرسي، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2011

71.5

إدماج األشخاص العاملين في 
االقتصاد غير النظامي

تسـتند التوصيـة رقـم R204( 204( إىل الفهـم والخـربة املشـرتكة 

للهيئات املكونة الثالثية يف عامل العمل ومفادها أنه ميكن تسـهيل 

االنتقال إىل االقتصاد النظامي عىل أفضل وجه من خالل اسرتاتيجية 

متكاملة.27 وتقدم التوصية بعض إرشـادات السياسـات والخطوط 

التوجيهيـة الواضحـة لتيسـري إضفاء الطابع الرسـمي عىل االقتصاد 

غـري النظامـي، مع االعرتاف بتنوع اإلعـدادات والحاالت والظروف 

السـائدة يف االقتصـاد غـري النظامـي يف جميع أنحاء العـامل. وتدعو 

التوصيـة إىل نهـج عميل لتحقيـق هذه األهـداف الثالثية املرتبطة 

مع بعضهـا البعض:

تسهيل انتقال العامل والوحدات االقتصادية من االقتصادي غري   .1

النظامـي إىل االقتصـاد النظامي، مع احرتام الحقوق األساسـية 

للعـامل وضـامن الفـرص ألمـن الدخـل وسـبل العيـش وروح 

املبادرة؛

تعزيز إنشـاء وحفظ واسـتدامة املشاريع والوظائف الالئقة يف   .2

االقتصاد النظامي ومتاسك سياسات االقتصاد الكيل والتوظيف 

والحامية االجتامعية والسياسـات االجتامعية األخرى؛ و

منع إضفاء الطابع غري النظامي عىل وظائف االقتصاد النظامي.  .3

يف الـدول الهشـة وحـاالت مـا بعـد النزاعـات أو الكوارث، يشـكل 

االنتقـال إىل الطابـع النظامـي عنـرص هـام من اسـرتاتيجية العمل 

الالئـق من أجل تحسـني ظـروف العمل واملعيشـة، وتعزيز عملية 

االنتعـاش وتوطيد السـالم والتامسـك االجتامعي.

لقـد لعبـت منظمة العمل الدوليـة ألكر من 40 عامـاً دوراً قيادياً 

يف وضـع هـذا املوضـوع عـىل جـدول أعـامل السياسـات الدولية، 

مـن خـالل البحث عـىل العوامـل الدافعـة لعـدم االنتظام،وتبادل 

املامرسـات الجيـدة عـىل إضفاء الطابـع النظامـي، وتعزيز قدرات 

منظمة العمل الدولية، مجلس اإلدارة، الدورة الـ 325، جنيف، 29 ترشين   27
.GB.325/POL/1 ،2015 األول/اكتوبر – 12 ترشين الثاين/نوفمرب

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_160776.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_160776.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_160776.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_160776.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_107950.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_107950.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_107950.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_107950.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_107950.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/280658-1239044853210/5995073-1246917381414/INT0001sk_DisabilitiesRefugeesConflictPopulaJune2008.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/280658-1239044853210/5995073-1246917381414/INT0001sk_DisabilitiesRefugeesConflictPopulaJune2008.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/280658-1239044853210/5995073-1246917381414/INT0001sk_DisabilitiesRefugeesConflictPopulaJune2008.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/280658-1239044853210/5995073-1246917381414/INT0001sk_DisabilitiesRefugeesConflictPopulaJune2008.pdf
http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
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الـرشكاء الثالثيـي األطارف عىل تسـهيل االنتقال مـن االقتصاد غري 
النظامـي إىل االقتصاد النظامي.28

منظمة العمل الدولية، BIT، االقتصاد غري النظامي والعمل الالئق: دليل   28
ملوارد السياسة: دعم عمليات االنتقال إىل االقتصاد النظامي )جنيف، 2013(

إدماج األشخاص في قطاعات محددة

إن الخـربات والتجـارب القطاعيـة ملنظمـة العمـل الدولية تسـلط 

الضـوء عـىل كيـف سـاعدت التدخالت التـي تركز عـىل القطاع يف 

إعـادة بنـاء سـبل العيـش عىل نحو مسـتدام.

ميكن للكوارث الطبيعية أن ترض البنية التحتية، األمر الذي قد تكون له تداعيات عىل املدى الطويل عىل السياحة، والتي بدورها تدمر املجتمعات 
الصغرية التي تعتمد بشكل كبري عىل القطاع لكسب العيش. ونظراً لألهمية االقتصادية للسياحة يف باالوان، شملت جهود اإلنعاش يف مرحلة ما بعد 
الكوارث التي بذلتها منظمة العمل الدولية يف هذه املنطقة دعامً للقوى العاملة املحلية لتوفري خيارات لتطوير سبل العيش املرنة يف قطاع السياحة، 
كام يف غريها من الصناعات التي تشتد الحاجة إليها. ويف رشاكة مع هيئة التعليم وتنمية املهارات الفنية )TESDA(، أرشكت منظمة العمل الدولية 
180 عامل نازح من املستفيدين )146 امرأة و 34 رجالً( يف مختلف برامج التدريب عىل املهارات ذات الصلة بالسياحة. ودعمت الرشاكة مسارين: 
التدريب عىل املهارات املتعلقة بالبناء )مثل النجارة، والبناء، والسباكة، وغريها( لتلبية الطلبات عىل إعادة التأهيل واإلعامر عىل املدى القصري؛ فضالً 

عن التدريب عىل املهارات ذات الصلة بالخدمات )عىل سبيل املثال يف مجال السياحة والحفاظ عىل الصحة والضيافة( لتلبية احتياجات سوق العمل 
املحيل عىل املدى املتوسط والطويل. وتعرتف منظمة العمل الدولية باألهمية املتزايدة للحصول عىل تقييم وإجازات من TESDA  كونها تصبح 

عىل نحو متزايد رشطاً للتوظيف من قبل الرشكات والصناعات. وهم يعرتفون اآلن بالعامل املجازين باعتبارهم منتجات للتدريب الصارم الرضوري 
لبناء قوة عاملة ماهرة. وسيتمتع أيضاً املتخرجون من TESDA أفاق أفضل يف مساعي ريادة األعامل والعمل الحر. أخرياً، باستخدام منهجية 

منظمة العمل الدولية بشأن تنمية املؤسسات القامئة عىل املجتمع املحيل املجتمعية )C-BED(، أعّد املتدربون خطط أعامل تجارية جامعية، قاموا 
بتقدميها يف ما بعد إىل الجهات الحكومية الوطنية واملستثمرين املحتملني. وشكل النشاط، الذي تزامن مع االحتفال بشهر الوعي الوطني للكوارث يف 

بوسونغا، أيضاً فرصة ألصحاب املشاريع الطامحني بعرض وبيع منتجاتهم وخدماتهم لسكان املجتمع املحيل.

املصدر: تأمني سبل العيش املستدامة واالنتعاش للمجتمعات املترضرة من إعصار هايان الكبري، عىل املوقع اإللكرتوين: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publications/wcms_427189.pd

السياحة: سبل العيش المرنة من خالل تنمية القوى العاملة في السياحة: تنمية المهارات في مجال 
المنتجات والخدمات السياحية في بوسوانغا وكورون

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publications/wcms_427189.pd
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publications/wcms_427189.pd
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كان أكر من 1.9 مليون شخص أو 33 يف املائة من العامل املترضرين بعد إعصار هايان الكبري )يوالندا( يعملون يف القطاع الزراعي. وأطلقت منظمة 
العمل الدولية  التكنولوجيا الزراعية يف األرايض املنحدرة )SALT( يف أورموك، وهي مدينة يف مقاطعة ليتي، ملساعدة صغار املزارعني النازحني بسبب 

اإلعصار الكبري عىل استعادة أراضيهم وتحقيق اإلنتاج املستدام. وعقدت منظمة العمل الدولية رشاكة مع منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، التي 
قدمت املساعدة التقنية عىل طريقة SALT باإلضافة إىل املواد الزراعية. إن تكنولوجيا SALT، املشار إليها أيضاً بالزراعة الكونتورية، مفيدة لصغار 

املزارعني الذين لديهم عدد محدود من األدوات ورأس مال صغري مبا أنها تتطلب مساحة صغرية. إن إنشاء مزرعة باستخدام تكنولوجيا SALT، الذي 
ينطوي عىل مهام مثل تحديد الخطوط الكنتورية وتحضري البذور، يراعي قضايا العاملة. وقد حصل جميع العاملني يف SALT عىل الحد األدىن لألجور 

والحامية االجتامعية )الضامن االجتامعي، والصحة، والتأمني ضد الحوادث( طوال مدة عملهم، مام وفر لهم الكثري من الدخل الالزم. عندما يصبح 
هناك محاصيل دامئة مثل النب والكاكاو واملوز وغريها من الثامر يف مزرعة SALT، يصبح هناك حاجة إىل عدد أقل من العامل للزراعة، والصيانة، 

والحصاد. وازدادت معرفة املزارعني يف املناطق املرتفعة يف الزراعة الذكية مناخياً املستدامة، مبا يف ذلك مساهمة بشأن مساهمة SALT يف مكافحة 
تآكل الرتبة وحامية الرتبة واستقرار املناظر الطبيعية. كذلك، تعلم املزارعون كيفية بناء حفرة سامد وكذلك كيفية جمع وإعداد مواد النفايات 

العضوية. وتساعد كل هذه املهارات عىل تحسني مواجهة املزارعني للكوارث الطبيعية. وأخرياً، تشكل مزارع  SALT مواقع تدريب ملدارس املزارعني 
الحقلية، مام يعزز املعرفة لدى السكان األصليني. وتساعد معرفة السكان األصليني يف تقليل ضعف املجتمعات يف وجه الكوارث املناخية، وذلك ألن 

املجتمعات التي عانت لفرتات طويلة من الجفاف واألعاصري والفيضانات ولدت مع مرور الوقت ثروة من أنظمة املعرفة املحلية لجمع والتنبؤ بـ 
وتفسري املعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ. وقد يؤدي ذلك إىل توجيه قرارات املزارعني بشأن أمناط زراعة املحاصيل، والتخطيط للتواريخ، وما الذي 

يجب زراعته.

املصدر: سبل العيش املستدامة واالنتعاش للمجتمعات املترضرة من إعصار هايان الكبري، عل املوقع اإللكرتوين: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_427189.pd

الزراعة: االستعادة المستدامة لسبل العيش لصغار المزارعين: إعداد األراضي وإنشاء زراعة كونتورية في 
مدينة أورموك

إن القدرة األكرب عىل مقاومة الصدمات االجتامعية والطبيعية واالقتصادية تعززها بنية تحتية مالمئة. لذلك، عقدت منظمة العمل الدولية رشاكة مع 
املكتب البلدي للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها )MDRRM( يف بوسوانغا من أجل تحسني مدرستني وطريق واحد ومنصة واحدة للقوارب. وقد 

تم توظيف ما مجموعه 453 عامل من املستفيدين )306 امرأة و 147 رجال( كعامل بناء. ويشكل الشارع البلدي Salvacion-Putod بوابة هامة إىل 
وسط املدينة وبقية جزيرة بوسوانغا؛ و هو متصل مبا سيصبح امليناء الرئييس لبوسوانغا. وباالستناد إىل خربة منظمة العمل الدولية يف تقنيات تحسني 
الطرق، قامت الحكومة البلدية وعامل البلدية برتكيب السدود والقنوات والجدران املصنوعة من حجارة الدكة، ما سمح للشارع بتحمل بشكل أفضل 

الضغط اإلضايف من الشاحنات بعرشة عجالت املتوجهة إىل امليناء. وعالوًة عىل ذلك، تم بناء منصة محسنة للقوارب يف سيتيو كاالويت يف جزيرة 
كاالويت، التي يعيش فيها 2000 شخص يأتون يف املقام األول من مجموعة السكان األصليني Tagbanua، والذين يعتمدون عىل الصيد والزراعة. 

وكان هيكل منصة القوارب السابق صغري ومعرض ملوجات قوية. وتعمل املنصة الجديدة اآلن مبثابة محطة ومحطة التداول وكارسة أمواج

البنية التحتية وإعادة اإلعمار: تعاون استراتيجي إلنشاء بنية تحتية مقاومة للكوارث: تحسين مقاومة البنية 
التحتية والمرافق االجتماعية واالقتصادية في بوسوانغا، باالوان

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_427189.pd
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صـــــــــل
الف

 تعبئة املوارد يف حاالت 
 الهشاشة والنزاعات 

والكوارث

مـن أجـل تتبـع املوارد الخارجية يف حاالت الهشاشـة والنزاعات والكوارث، تتطلب املسـؤوليات أن توظف منظمـة العمل الدولية الجهد 

عـىل نطـاق الوكالـة. ويعـرض هـذا الفصل بإيجـاز آليات تعبئـة املوارد الداخليـة والخارجية التي ميكـن أن تدعم أنشـطة منظمة العمل 

الدوليـة عـىل الصعيـد امليـداين. رغـم أن تعبئـة املـوارد تـرد كفصـل مسـتقل يف هذا الدليـل، إال أنهـا تشـكل، يف الواقع، جـزءاً من عملية 

مسـتمرة وديناميكية واحدة يف حاالت الهشاشـة والنزاعـات والكوارث.

املحتوى
154 ملحة حول تعبئة املوارد   6.1

155 آليات تعبئة املوارد الداخلية   6.2

157 آليات تعبئة املوارد الخارجية   6.3

157 املشاركة يف خطط النداء العاجل واالستجابة البرشية 
 معايري اختيار املشاريع إلدراجها ضمن خطة النداء العاجل 

160 واالستجابة اإلنسانية 
160 النداءات االنتقالية 
161 الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 

 صناديق االستجابة لحاالت الطوارئ والصناديق اإلنسانية 
162 املشرتكة 

 الصندوق االستئامين املتعدد املانحني ملجموعة األمم املتحدة 
162 اإلمنائية  

 تجربة منظمة العمل الدولية مع الصناديق االستئامنية املتعددة 
162 املانحني 

 اختالفات الصناديق االستئامنية املتعددة املانحني التي تديرها 
164 مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية أو البنك الدويل  
165 صندوق األمن البرشي  
166 صندوق بناء السالم 
168 املانحون الثنائيون  
168 مؤمترات املانحني املخصصة 
169 »صندوق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة« 
169 التعاون بني البلدان الهشة والتعاون الثاليث ضمن اإلعدادات الهشة 



154

الفصل 6 |  تعبئة املوارد يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث

لمحة حول تعبئة الموارد  6.1

من املهم أن يتم تفعيل االسـتجابة امليدانية برسعة، إذ إن منظمة 

العمـل الدوليـة أضاعـت العديد من الفرص لجمـع التربعات نظراً 

إىل أنهـا مل تكـن متواجـدة عـىل األرض إىل حـد كبـري أو متتعـت 

بالرسعـة أو املرونـة الكافيتـنْي. ورداً عـىل ذلـك، تسـعى إصالحات 

املنظمـة إىل تحقيـق برامج أكر تركيـزاً. فتخفيض عدد الربامج من 

19 إىل 10 ومجاالت نتائج امليزانية املقرتحة للعامنْي 2016 و2017 

يعـزز تركيـز برنامج التعاون اإلمنايئ الـذي تعتمده املنظمة، وال بد 

للربامـج الريادية مـن أن تحدد مكانة املنظمة عىل صعيد التعاون 

اإلمنايئ إىل حد أكرب. هذا وتشـدد املبادئ التشـغيلية لتعبئة املوارد 

املحـددة ضمن إسـرتاتيجية منظمة العمـل الدولية اإلمنائية للفرتة 

املمتدة بني العامنْي 2015 و2017 عىل أهمية اإلسـتعداد واملرونة 

لـي يتمكـن التعاون اإلمنايئ من االسـتجابة لحاجـات البلدان التي 

تواجه أوضاعاً هشـة واسـتثنائية. وبالنسـبة إىل املبادئ التشغيلية 

املحددة ضمن تحليل GB حول إسرتاتيجية التعاون اإلمنايئ، »ال بد 

لإلسـتعداد واملرونـة من أن يسـاهام يف جعل التعـاون اإلمنايئ أكر 

إسـتجابًة لحاجات البلدان التي تواجه حاالت هشـة واسـتثنائية«. 

تعبئـة املوارد ضمن حاالت الطـوارئ البطيئة واملفاجئة واألزمات 

املطولة

اسـتناداً إىل دورة الربمجـة اإلنسـانية التـي تـم عرضهـا يف الفصـل 

الثالث، تشكل تعبئة املوارد العنرص الثالث بعد تقييامت الحاجات 

املشـرتكة وإعـداد خطط االسـتجابة اإلسـرتاتيجية. وبالفعـل، تؤثر 

املصداقيـة ومـدى دقة الحاجـات املقيمة، وأولويات اإلسـرتاتيجية 

واالسـتجابة، و«معقوليـة« متطلبـات التمويل، فضالً عـن »الطابع 

الجامعي« الذي يكتسـيه اإللتزام ضمن دورة الربنامج، يف املانحني 

عند اتخاذهـم قراراً.

ويف مـا يخـص التمويـل املبارش، مييل أبـرز املانحني اإلنسـانيني إىل 

اتخـاذ قراراتهـم الرئيسـية ضمن السـاعات الثانية والسـبعني التي 

تعقـب بـروز حاالت الطـوارئ املفاجئة. أمـا بالنسـبة إىل األزمات 

املطولـة، فيميلـون إىل اتخاذ قرارات خالل الربع األخري من السـنة 

التقومييـة، عـىل أن يتـم تسـديد املدفوعات مطلع العـام التايل.

وعىل مستوى املشاريع أو الربامج، تضطلع املجموعات بدور مهم 

مـن حيث تسـهيل منح مخصصـات التمويل من األمـوال التي تم 

جمعهـا إىل رشكاء هـذه املجموعات. وقد تبـدي هذه املجموعات 

رغبـة يف اللجـوء إىل املانحـني بحثـاً عـن مـوارد لتلبية مسـتلزمات 

»ميكـن للتمويـل اإلمنـايئ أن يسـهم يف الحد من مواطن الضعـف االجتامعية والبيئيـة واالقتصادية وأن 

ميّكـن البلـدان مـن منع أو مكافحة حاالت األزمـات املزمنة املتعلقة بالنــزاعات أو الكوارث الطبيعية. 

ونـدرك الحاجـة إىل اتسـاق التمويـل اإلمنـايئ واإلنسـاين لضامن األخذ بنهـج أكرث آنية وشـموالً ومالءمة 

وفعاليـة مـن حيـث التكاليـف إزاء إدارة الكـوارث الطبيعيـة وحـاالت الطـوارئ املعقـدة والتخفيـف 

مـن آثارهـا. )...( ونـدرك التحـدي الرئييس الـذي يعرتض تحقيق السـالم الدائم والتنمية املسـتدامة يف 

البلـدان التـي متـر مبرحلـة نزاع ومرحلة ما بعد انتهاء النــزاع. ونـدرك الفجوة التمويليـة التي يواجهها 

بناء السـالم والدور الذي يؤديه صندوق بناء السـالم. وسـنكثف جهودنا ملسـاعدة البلدان يف الحصول 

عـى التمويـل مـن أجل بناء السـالم والتنمية يف سـياق ما بعـد النزاعات«.

خطة عمل أديس أبابا، الفقرتان 66 و67
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خطـط االسـتجابة التـي تنفذهـا. بدورهـا، تقوم املنظـامت بجمع 

تربعـات عـىل أسـاس فـردي، ويُتوقـع أن تعرض اقرتاحات أنشـطة 

عـىل املانحـني تتـامىش مـع األهـداف اإلسـرتاتيجية وكذلـك خطط 

إسـتجابة املجموعات وأنشـطتها. 

وتشري التجارب إىل أن دور تعبئة املوارد الالمركزية أسايس. فخالل 

العامـنْي 2012 و2013، متـت تعبئـة %40 من مـوارد امليزانية غري 

العادية القامئة عىل التعاون التقني محلياً ومن املرجج أن يتواصل 

هـذا املنحـى، نظـراً إىل الالمركزية املسـتمرة التي يتسـم بها اتخاذ 

القـرارات مـن جانب رشكاء التمويل، والفرص الجديدة عىل صعيد 

متويـل التنميـة املحليـة، والتعاون مـع مصارف التنميـة اإلقليمية، 

واملؤسسـات اإلقليمية، ونظام األمم املتحدة عىل مسـتوى البلدان.

باإلضافـة إىل ذلـك، متنـح تعبئـة املـوارد املحليـة منظمـة العمـل 

الدوليـة إمكانيـات واعـدة وغري مسـتغلة مـن أجل زيـادة املوارد 

الخارجـة عن امليزانيـة. ويتعني عىل منظمة العمـل الدولية إيجاد 

سـبل لـي تكون متواجـدة داخل البلدان واملشـاركة يف اجتامعات 

فريق األمم املتحدة القطري بني الوكاالت يف حال رغبت يف النفاذ 

إىل املـوارد املتأتيـة من خطط النداء العاجل واالسـتجابة البرشية، 

أو التمويـالت التـي يتـم جمعهـا، أو آليـات الصنـدوق االسـتئامين 

املتعـدد املانحـني، مـع العلـم بأنه قلـام تتكلل اإلسـرتاتيجيات عن 

بعـد بالنجاح.

أما بالنسـبة إىل تعبئة املوارد املحلية فتتم من خالل خطط تعبئة 

املوارد التي تستند إىل الربنامج القطري للعمل الالئق. هذا ويقوم 

املانحون والرشكاء عىل نحو متزايد بالكشـف عن نواياهم لتحويل 

مسـار أموالهـم عـرب إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة أو 

أوراق إسـرتاتيجية الحـد مـن الفقر أو مبارشًة مـن خالل الحكومة 

التي تسـتلم التمويالت عىل شـكل دعم للميزانية. وعليه، بإمكان 

منظمـة العمـل الدوليـة من خـالل املشـاركة يف عمليـات التنمية 

الوطنية إنشـاء روابط وعالقـات عمل مع مجتمع املانحني املحيل. 

»إسرتاتيجية التعاون التقني ملنظمة العمل الدولية، 
»2017-2015

1.6

»دليل التعاون اإلمنايئ ملنظمة العمل الدولية، 2016« 12.3

آليات تعبئة الموارد الداخلية  6.2

يعـرض هذا القسـم نظـرة عامة حول آليات التمويـل الداخلية مبا 

أن التوجيهـات القامئة ترد ضمن دليـل التعاون اإلمنايئ.

نظـراً إىل أنـه غالبـاً ما ترضب الكـوارث الطبيعية البلـدان املعرضة 

لهذا النوع من الكوارث بشكل دوري، قد يشمل الربنامج القطري 

للعمل الالئق أهدافاً محددة ترمي إىل التخفيف من آثار املخاطر 

املرتبطـة بالكوارث التي تهـدد التوظيف والعمل الالئق. ويف حالة 

تفادي النزاعات، يف الدول املعرضة للتوترات االجتامعية والنزاعات، 

قـد ينطـوي الربنامج القطـري للعمل الالئق عىل أهـداف للحفاظ 

عىل السـالم املسـتدام من خالل الحوار االجتامعي. 

قـد يُسـتخدم متويـل كل مـن امليزانيـة العاديـة وامليزانيـة العادية 

القامئـة عـىل التعـاون التقنـي مـن أجـل تعزيـز قـدرات املكونات 

ضمـن اإلعـدادت الهشـة عرب ربطهـا مبخططات الربنامـج القطري 

املرتبطة باملؤرشات املناسـبة )عىل سـبيل املثال 1.4، نتيجة املعيار 

3: »إن املكونـات يف البلـدان الهشـة أو الـدول العرضـة للكـوارث 

تشـمل عمـالً منتجاً والئقـاً ضمن التدابـري التي تعتمدهـا لتفادي 

النزاعـات، والحـد من مخاطـر الكـوارث واإلنعاش«(. 

أمـا يف حـاالت الطـوارئ غـري املخطـط لها التـي قد تعقـب وقوع 

كارثـة مفاجئـة أو التوصـل إىل حـل أو صـدور قـرار بشـأن عملية 

سـالم، بإمـكان املكاتـب القطرية التشـاور مع الربنامـج للبحث يف 

اسـتحداث مخطط برنامج قطري جديـد مل يكن مرتقباً عند بداية 

مـدة السـنتنْي مـن أجل تخصيـص مـوارد امليزانية العاديـة القامئة 

عـىل التعـاون التقنـي لعمليـة التعايف بعـد وقوع أزمـة محددة.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_314449.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_314449.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_314449.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_452076.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_452076.pdf
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انتهت الحرب بني حكومة رسيالنكا ومنور تحرير تاميل إيالم يف شهر مايو من العام 2009، بعد 26 عاماً من االضطرابات املدنية. وعىل الرغم من 
نجاح الحملة العسكرية، قُتل عدد كبري من الرجال والنساء أو اضطروا إىل النزوح. عالوًة عىل ذلك، احتُجز حواىل 9 آالف مقاتل سابق يف مراكز 

تحويل أرسى الحرب، حيث يتم العمل عىل ترسيحهم ونزع سالحهم والسعي إىل إعادة إدماجهم. ورداً عىل ذلك، قدمت منظمة العمل الدولية 
مرشوع متويل من خالل صندوق االحتياطيات الخاص باملجموعة اإلمنائية التابعة لألمم املتحدة يُعرف باسم »فرص استعادة سبل العيش الطارئة 

للنازحني يف الداخل واملقاتلني السابقني يف املقاطعة الشاملية يف رسيالنكا«. 

تشمل مقاربة منظمة العمل الدولية اإلجاملية الخاصة بربنامج التعايف عنرصيْن:

دعم املؤسسـات الحكومية يف ما يخص توفري الخدمات السـليمة من الناحية التقنية عرب تحويل القدرات التقنية واألدوات العملية )كالتقييامت 	 
الرسيعـة املشـرتكة، وتأمني التدريبات املحددة لتطوير ريـادة األعامل، والتدريب املهني، إلخ(.

التطبيـق املشـرتك، بالتعـاون مـع الـوزرات واملكونـات عـىل الصعيديْـن املحيل والوطنـي، ملشـاريع رائدة عىل املدى املتوسـط تتطـرق مبارشة إىل 	 
حاجـات الفئـات السـكانية األكـر عرضـًة للخطـر كاملعوقني واألرس املعيشـية التـي تعيلها اإلناث والشـباب، واملشـاريع الراميـة إىل تعزيز قدرات 
املؤسسـات املحليـة لتحقيـق العمـل الالئـق املسـتدام. ومـن شـأن هـذه املشـاريع أن تسـد الثغرات وتسـتكمل وتعـزز قـدرة الـوكاالت الوطنية 

والدوليـة من حيـث التطبيـق والتنفيذ.

املصدر: »فرص استعادة سبل العيش الطارئة للنازحني يف الداخل واملقاتلني السابقني يف املقاطعة الشاملية يف رسيالنكا” مذكرة مفاهيمية، منظمة العمل الدولية كولومبو، 
2009/08/07

مقاربة منظمة العمل الدولية حول اإلنعاش األولي في سريالنكا في مرحلة ما بعد النزاع )اقتراح تم رفعه 
إلى صندوق االحتياطيات الخاص بالمجموعة اإلنمائية التابعة لألمم المتحدة(

االحتياطيات اإلقليمية لالستجابة لألزمات 
واالحتياطيات الخاصة للمجموعة 

اإلمنائية التابعة لألمم املتحدة

قد يتقدم املكتب امليداين باقرتاح إىل املكتب اإلقليمي لالحتياطيات اإلقليمية الخاصة، وعىل االقرتاح أال يغطي أكر 
من دورة واحدة خاصة بامليزانية. كام بإمكان املكتب امليداين أن يقدم طلباً إىل الحكومة للحصول عىل االحتياطيات 

الخاصة للمجموعة اإلمنائية التابعة لألمم املتحدة.

ميكن استخدام املوارد املتأتية من برنامج إيرادات الدعم لتمويل عمل منسق االستجابة ألزمة يف امليدان.صندوق برنامج إيرادات الدعم

امليزانية العادية
ميكن استخدام املوارد املتأتية من امليزانية العادية إلرسال أخصائيني )ومستشارين( ولوجستيات دعم لتوفري الدعم 

امللّح للمكاتب امليدانية.

ميزانيات برنامج التعاون التقني
ميكن متويل أنشطة االستجابة لألزمات بواسطة املوارد املتأتية من برامج التعاون التقني الجارية محلياً أو عاملياً عرب 

إعادة تعديل أهداف املرشوع والطلب من املانحني املوافقة عىل املراجعة.

الترسب
ميكن متويل أنشطة االستجابة لألزمات أيضاً من خالل املوارد املتأتية من حاالت الترسب. وعىل سبيل املثال، ميكن 

تحقيق ذلك عرب اللجوء إىل امليزانية العادية، وامليزانية العادية القامئة عىل التعاون التقني، وحاالت ترسب املوظفني 
من برامج التطوير عندما تشارف فرتة السنتنْي عىل النهاية.

حساب امليزانية العادية اإلضايف

ميكن استخدام حساب امليزانية العادية اإلضايف أيضاً لالستجابة لألزمات واالستعداد لها من أجل تعزيز قدرة منظمة 
العمل الدولية بغية تحقيق أهداف مخطط الربنامج القطري والربنامج القطري للعمل الالئق يف حاالت الهشاشة 
والنزاعات والكوارث. يُذكر أن إجراءات التفاذ إىل هذا الحساب واستخدامه هي مامثلة لتلك املعتمدة يف الربامج 

التي يتم تنفيذها يف حاالت انعدام األزمات.
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آليات تعبئة الموارد الخارجية  6.3

يعـرض الجـدول الـوارد أدنـاه صـورة عامـة عـن بعـض اآلليـات 

الخارجيـة املحتملـة التـي متـت مناقشـتها يف هـذا الفصـل وقـد 

تصلح لتعبئة املوارد املالية من أجل دعم اسـتجابة منظمة العمل 

الدوليـة يف حـاالت الهشاشـة والنزاعـات والكـوارث.

آليات تعبئة املوارد الخارجية

اآلليات الخارجيةالنشاط

التفادي/التخفيف من آثار

منشأة البنك الدويل العاملي للحد من الكوارث واإلنعاش

امليزانية غري العادية القامئة عىل التعاون التقني

الرشاكات بني القطاعني العام والخاص

االستعداد
امليزانية غري العادية القامئة عىل التعاون التقني

الرشاكات بني القطاعني العام والخاص

االستجابة

النداء العاجل

خطط االستجابة اإلسرتاتيجية

الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ

النداءات اإلنتقالية

مؤمترات املانحني املخصصة

األموال املشرتكة/املجمعة

الصندوق االستئامين املتعدد املانحني

الصندوق االستئامين املتعدد املانحني

صندوق بناء السالم

متويل املانحني الثنائيني

منشأة البنك الدويل العاملي للحد من الكوارث واإلنعاش

الصندوق االستئامين لألمن البرشي

صندوق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة

امليزانية غري العادية القامئة عىل التعاون التقني

الرشاكات بني القطاعني العام والخاص

المشاركة في خطط النداء العاجل 
واالستجابة البشرية

يف حني أنه ما من آلية محددة للتخطيط ومتويل عمليات التدخل 

التـي تُعنـى باإلنعاش املبكـر، يويص املانحون بدمج إسـرتاتيجيات 

وأنشـطة اإلنعاش املبكر ضمن آليات االسـتجابة القامئة عىل غرار 

خطـة النـداء العاجل واالسـتجابة البرشية. لكـن يف بعض الحاالت 

قـد يتم إطالق نـداء انتقايل خاص.

لقـد توقـف العمـل بعمليـة النـداءات املوحـدة التـي كان يتـم 

اعتامدهـا لغايـة شـهر سـبتمرب مـن العـام 2013 متاشـياً مع خطة 

التحول للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت. لذا ومن اآلن فصاعداً، 

بـات يتـم تنظيـم عمليـات االسـتجابة اسـتناداً إىل دورة الربمجـة 

اإلنسـانية. أنظـر القسـم 3.1 يف الفصـل الثالث.

تجـدر اإلشـارة إىل أن خطـط النـداء العاجـل واالسـتجابة البرشية 

تعد أدوات تسـاهم يف إعداد اسـتجابة برشية منسقة. )أنظر أيضاً 

القسـم 3.1 يف الفصل الثالث(.

يتوىل منسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم، الذي يحظى بدعم 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، مسؤولية استحداث خطة النداء 

العاجـل يف غضـون ثالثة إىل خمسـة أيـام اعتباراً من بـروز الحالة 
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الطارئـة. وتؤدي املنظامت التي طُلب منها قيادة وتنسـيق عملية 

االسـتجابة ضمن قطاع أو مجال أنشـطة محدد )عىل غرار قيادات 

املجموعـات أو القطاعـات( دوراً رئيسـياً يف مـا يخـص العمـل مع 

الـرشكاء ذوي الصلـة مـن أجـل إعـداد خطط االسـتجابة ودراسـة 

اقرتاحات املشـاريع بهدف إدارجها ضمن االسـتجابة. 

هــذا تتوقــف الطريقــة الفضــىل إلدراج مشــاريع ســبل العيــش 

ضمــن النــداءات املبكــرة أو االســتجابات الالحقــة املراجعــة عــىل 

الســياق. وغالبــاً مــا يتــم إدراج اقرتاحــات منظمــة العمــل الدولية 

مــن حيــث النــداء العاجــل ضمــن قطاعــات عــىل غــرار »ســبل 

العيــش املســتدامة«، أو »اإلنعــاش االقتصــادي والبنيــة التحتيــة«، 

أو »اإلنعــاش املبكــر«، أو »األنشــطة املتعــددة القطاعــات«. أنظر 

عــىل ســبيل املثــال إىل عروض املشــاريع التي تقدمــت بها منظمة 

العمــل الدوليــة ضمــن عمليتــْي النــداء العاجــل الواردتــنْي ضمــن 

األدوات أدنــاه.

النداء العاجل لباكستان: اإلعصار والفيضانات، 2011 2.6

دليل: خطط اإلستجابة اإلسرتاتيجية، اللجنة الدامئة 
املشرتكة ما بني الوكاالت، 2015

3.6

غالبـاً مـا يتـم تحديـث ومراجعـة النـداءات العاجلـة بعـد مـرور 

شـهر واحـد عـىل إطالقهـا األويل ضمن خطـة االسـتجابة البرشية، 

وبإمـكان منظمـة العمـل الدولية تقديم اقرتاحات مشـاريع سـبل 

العيـش ضمـن إطـار العمـل هذا.

ويف حال تقدمت منظمة العمل الدولية مبشاريع تُعنى بخطة 

االستجابة البرشية، ال بد من أن تكون مستعدة لتطبيق املرشوع 

وإنجازه ضمن فرتة زمنية قصرية )عىل غرار إطار زمني ميتد بني 

https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/Flash_2011_Pakistan_Floods_SCREEN.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/Flash_2011_Pakistan_Floods_SCREEN.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/SRP%20Guidance%202015%20final_2.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/SRP%20Guidance%202015%20final_2.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/SRP%20Guidance%202015%20final_2.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/SRP%20Guidance%202015%20final_2.pdf


159

التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

ثالثة وستة أشهر عند بروز الحاالت الطارئة البطيئة أو املفاجئة(. 

يف هذه الحاالت، وحيث قد يؤدي دعم املنظمة الداخيل إىل تأخري، 

قد يرغب املكتب امليداين التابع لها يف إقامة رشاكات مع منظامت 

ذات تجهيزات أفضل يف ما يخص الجوانب اللوجستية واإلدارية، يف 

الوقت الذي تركز فيه املنظمة عىل توفري املدخالت التقنية واإلدارية 

لضامن الجودة العالية لتصميم املشاريع وتطبيقها وصيانتها.

بعيداً عن خطط االسـتجابة اإلسـرتاتيجية من املهم أن يتم تحديد 

مدى احتامل بروز فرص أخرى لجمع التربعات من خالل الصندوق 

االسـتئامين املتعـدد املانحـني أو صنـدوق بنـاء السـالم عىل سـبيل 

املثـال. ويف حـني أنـه مـن املتوقـع اعتـامد أي مـن هـذه اآلليـات 

قـد يبـدي املكتـب امليداين التابـع ملنظمة العمل الدوليـة رغبة يف 

التخيل عن خطط االسـتجابة اإلسـرتاتيجية لي يتمكن من تكثيف 

نتائج املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية يف أديس أبابا الذي ُعقد بني 13   29
و16 يوليو 2015، القسم ج 51

30  تقديرات البنك الدويل بشأن الدخل القومي اإلجاميل. القيمة األدىن يف 
الدخل القومي اإلجاميل للدول املتقدمة تستند إىل تعريف منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية )باستثناء البلدان مثل السعودية وقطر وغريهام(. القيمة 
األعىل هي »البلدان املرتفعة الدخل«، استناداً إىل تعريف البنك الدويل )مبا 

فيها البلدان مثل السعودية وقطر وغريهام(.

وتركيـز جهـوده املرتبطـة بجمـع التربعـات عـىل هـذه القنـوات 

الواعـدة إىل حـد أكرب.

خـالل العقـد املايض، شـاركت منظمـة العمل الدوليـة يف عمليات 

النداءات العاجلة والنداءات املوحدة السـابقة، ويف القسـم الوارد 

أدنـاه سـنتطرق إىل مراجعة أدائها.

إن قـرار املشـاركة يف عمليـات النـداءات العاجلـة غالبـاً ما يتخذه 

املكتـب امليـداين ملنظمة العمـل الدولية الذي يتـوىل تغطية البلد 

املعنـي. ومتـى أعـرب هـذا املكتـب عـن اهتاممـه، قـد يسـاهم 

مقـر املنظمـة الرئيـيس يف صياغـة ووضـع اللمسـات النهائية عىل 

عـدد مـن االقرتاحـات، إىل جانب البدء بحشـد الجهـود املؤيدة يف 

أوسـاط املانحني. 

استجابت منظمة العمل الدولية عرب مقرها الرئييس ومكاتبها امليدانية أيضاً لسلسلة عاملية من الكوراث الطبيعية والحاالت الطارئة املرتبطة 
بالنزاعات من خالل مشاركتها يف عمليات النداءات العاجلة وعمليات النداءات املوحدة السابقة. وبني العامنْي 2004 و2007، قامت املنظمة بتعبئة 

مبلغ 59247 مليون دوالر أمرييك للتدخالت املرتبطة باألزمات. غري  أن التدفقات كانت وال تزال أكرب بكثري: إن التمويل إلطار العمل التنموي يشري 
إىل أن نسبة 0.7 يف املئة¹ من الدخل القومي اإلجاميل للدول املتقدمة مكرسة للمساعدة اإلمنائية الرسمية التي تعد من بني تدفقات التمويل 

الداعمة ألهداف التنمية املستدامة. واستناداً إىل أرقام الغام 2014، قد ترتاوح هذه التدفقات سنوياً بني 300 و400 مليار دوالر )%0.7 من 42 إىل 
57 تريليون دوالر(.²³

مثة العديد من األسباب املختلفة ومن املهم أن ندرك ماهية التحديات والفرص املرتبطة بتعبئة املوارد وتنويع التمويل كام هي محددة يف املبادئ 
التشغيلية لتعبئة املوارد الواردة ضمن إسرتاتيجية منظمة العمل الدولية اإلمنائية للفرتة املمتدة بني العامنْي 2015 و2017. فعىل سبيل املثال، كانت 

مشاركة املنظمة يف عمليات النداءات املوحدة متدنية عموماً. أما يف بعض الحاالت، عىل غرار عملية النداءات املوحدة يف الصومال أو عمليات 
النداءات العاجلة يف إندونيسيا ورسيالنكا بعد التسونامي، فقد أُحرزت بعض النجاحات.

يشتمل أداء منظمة العمل الدولية اإلجاميل عىل بعض النتائج األساسية الواردة أدناه:

ازديـاد املشـاركة يف عمليـات النـداءات العاجلـة واملوحدة عىل الرغم من انحسـار التمويل الناجـم عن ذلك. ففي حالة الصومـال وحدها، طلبت 	 
املنظمـة مبلـغ 51577749 دوالراً يف مختلـف القطاعات فيام حصدت إيـران الطلب األدىن )200 ألف دوالر(.

االسـتجابة لعـدد أقـل مـن النـداءات العاجلـة واملوحـدة. مل يحصـل سـوى بلديْـن فقـط وهـام الصومـال )4842040 دوالراً( وهايتـي )589510 	 
دوالرات( عـىل التمويـل، يف حـني أن النـداء لبنـاء القـدرات عامليـاً مل يحصـد سـوى 105 آالف دوالر، وأخـرياً متكـن النـداء املتعلق بالتسـونامي يف 

املحيـط الهنـدي مـن الحصول عـىل متويـل بقيمـة 4037886 دوالراً.

ازداد الطلب عىل اإلنعاش االقتصادي والبنية التحتية بقيمة )4245369 دوالراً(، يليهام اإلنعاش االقتصادي عىل نحو منفصل بقيمة )368713409 	 
دوالر(، علامً بأن الطلب األدىن بروز يف البنية التحتية األساسية )500 ألف دوالر(.

 املصدر »مراجعة مشاركة منظمة العمل الدولية يف عمليات النداءات العاجلة واملوحدة )من 2001 إىل 2012(«. 
مراجعة، تابيوا أوتشيزي نوياسولو، منظمة العمل الدولية/األزمة جنيف، 2012

مراجعة مشاركة منظمة العمل الدولية في عمليات النداءات العاجلة والموحدة )من 2001 إلى 2012 (



160

الفصل 6 |  تعبئة املوارد يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث

ونظراً إىل الطبيعة القصرية واملتوسطة األمد التي متيز النداءات العاجلة 

)التي قد تصل إىل 12 شهراً(، ال بد من أن تُعد اقرتاحات منظمة 

العمل الدولية حول النداءات العاجلة من خالل اعتامد الطريقة 

نفسها التي متت مبوجبها صياغة برامج التوظيف الطارئ، والتدريبات 

عىل املهارات ذات الدورة القصرية، وإنعاش املؤسسات الصغرية 

واملتوسطة الحجم، وخطط الحامية االجتامعية، وغريها من الربامج 

لي يخلّف املرشوع آثاراً فورية يف الشعوب التي تأثرت باألحداث.

معايير اختيار المشاريع إلدراجها 
ضمن خطة النداء العاجل واالستجابة 

اإلنسانية

يوفـر منسـق الشـؤون اإلنسـانية القيـادة ملعايـري عمليـة اختيـار 

املشـاريع وتصنيفها، ويحدد بالتعاون مـع الفريق القطري للعمل 

اإلنساين اتجاه االستجابة وأولوياتها. وتساهم املنظامت واملجموعات 

أو القطاعات بدورها يف تطوير خطط االستجابة اإلسرتاتيجية، ومن 

املهم أن تسلط توجيهات التخطيط لالستجابة اإلسرتاتيجية الحاجة 

للربط بني اإلسـرتاتيجيات اإلنسانية وخطط التنمية.

النداءات االنتقالية

ال يـزال ضـامن تدفـق التمويل املسـتدام خـالل فـرتة االنتقال من 

مرحلـة اإلغاثـة إىل التنمية أحد التحديات املعلقة ويشـكل إحدى 

الخصائـص الرئيسـية »للفجـوة« االنتقالية. وعليـه، ويف ظل غياب 

أي إطـار عمـل للتمويـل املتفق عليه بالنسـبة إىل اإلنعاش، لجأت 

فـرق األمـم املتحـدة القطرية إىل نداءات التمويـل االنتقالية يف ما 

يخـص أنشـطة اإلنعاش )املبكـر(. وأحرز هذا النوع مـن النداءات 

نجاحـاً متباينـاً، ويُعـزى ذلـك جزئيـاً إىل انعـدام الوعـي واإلدراك 

إىل جانـب عـدم توافـر األدوات أو األمـوال املخصصـة التـي ميكن 

اسـتخدامها لالسـتجابة لطلبات مامثلة.

هذا ويكمن العامل الرئييس الذي مييز بني النداء االنتقايل والنداء 

اإلنساين الرصف يف طبيعة نتائح وأنشطة الربنامج التي تُبذل من 

أجلها املساعي للحصول عىل متويل. ويتميز النداء االنتقايل برتكيز 

إسرتاتيجي واضح ورصيح بعيداً عن اإلغاثة اإلنسانية عىل اإلنعاش 

وإعادة البناء. وقد تشمل عملية النداء االنتقايل مشاورات بني النظراء 

الوطنيني، ومجموعة األمم املتحدة اإلمنائية، والبنك الدويل، وتفي 

إىل إسرتاتيجية انتقالية عىل صعيد البلدان قد تساعد عىل إدراج 

استجابة األمم املتحدة ضمن الجهود الوطنية والدولية األوسع نطاقاً 

الخاصة بإنعاش األزمات. وباعتبارها جزءاً من هذه اإلسرتاتيجية، قد 

تُعد مصفوفة النتائج االنتقالية أداة لتعبئة املوارد. 

واسـتناداً إىل العرب املسـتقاة لغاية يومنا الحـارض، قامت مجموعة 

األمـم املتحدة اإلمنائية أيضاً بإعداد توجيهات محددة حول كيفية 

إدارج أنشـطة اإلنعـاش ضمن النـداءات، باإلضافة إىل ذلك وبعيداً 

عـن تركيزهـا التقليدي عىل الجانب اإلنسـاين. ولإلطالع عىل املزيد 

من املعلومات حول العرب املستقاة، أنظر إىل األدوات الواردة أدناه.

مذكرة تنفيذية: مذكرة تنفيذية حول االستخدام 
الفعال وتنمية القدرة الوطنية يف سياق ما بعد النزاع، 

2013

4.6

سياسة األمم املتحدة: خطة عمل األمم املتحدة بشأن 
الحد من مخاطر الكوارث من أجل املرونة

5.6

مجموعة أدوات: مجموعة األدوات االنتقالية، 
مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية، 2016

6.6

يركز نداء النيبال االنتقايل اإلنساين للعام 2009 أوالً عىل الدعم 
امللّح واملستمر الرضوري خالل فرتة اإلثني عرش شهراً إلنقاذ األرواح 

وحامية الضعفاء. ويشمل حجم الحاالت مسألة الالجئني عىل 
أرايض النيبال الذين يعانون مشكلة انعدام األمن الغذايئ املزمنة 

وما خلّفه موسم الفيضانات يف العام 2008. ثانياً، يسعى نداء العام 
2009 إىل حشد الدعم لي يتخذ الالعبون اإلنسانيون تدابري محددة 

بهدف الحد من حجم الحاالت يف العام 2009 عرب اتخاذ خطوات 
االستعداد ترتبط بالكوارث الطبيعية، وتدابري حامية تتعلق بحجم 
الحاالت املرتبطة بالنزاع الحايل أو املحتمل. ثالثاً، نظراً إىل الحاجة 

إىل البدء بخفض حجم االلتزام اإلنساين الدويل يف النيبال، يطرح نداء 
العام 2009 »إسرتاتيجية لخروج« الالعبني اإلنسانيني، ال تستهدف 

»االنتقال« من حالة الحرب إىل حالة السلم فحسب بل »االنتقال« 
من الالعبني الدوليني إىل أولئك املحليني.

وبالنسبة إىل العام 2009، تسعى األمم املتحدة ورشكاؤها إىل جمع 
مبلغ 115 مليون دوالر أمرييك لتلبية الحاجات امللّحة يف النيبال. 

يُذكر أن نداء النيبال االنتقايل اإلنساين يشمل 69 مرشوعاً تقدمت 
بها 18 منظمة غري حكومية دولية، و7 منظامت غري حكومية محلية، 

باإلضافة إىل 10 وكاالت تابعة لألمم املتحدة ومنظامت ذات صلة.

https://fts.unocha.org/ ،2009 املصدر: نداء النيبال االنتقايل اإلنساين للعام
pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&appealID=837

نداء النيبال االنتقالي للعام 2009

https://undg.org/wp-content/uploads/2014/07/CivCap-Capacity-Development-Guidance-Note_130816.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2014/07/CivCap-Capacity-Development-Guidance-Note_130816.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2014/07/CivCap-Capacity-Development-Guidance-Note_130816.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2014/07/CivCap-Capacity-Development-Guidance-Note_130816.pdf
http://www.preventionweb.net/files/33703_actionplanweb14.06cs1.pdf
http://www.preventionweb.net/files/33703_actionplanweb14.06cs1.pdf
http://www.preventionweb.net/files/33703_actionplanweb14.06cs1.pdf
http://toolkit.undg.org/overview
http://toolkit.undg.org/overview
http://toolkit.undg.org/overview
http://toolkit.undg.org/overview
https://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&appealID=837
https://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&appealID=837
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت 
الطوارئ

يُعد الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ املحسن صندوقاً 

استئامنياً مستقالً قامئاً بذاته يساهم يف تأمني رأس املال األويل من 

أجل إطالق العمليات املهمة والربامج التي من شأنها إنقاذ األرواح 

ومل تحَظ بتمويل بعد من خالل مصادر أخرى. ويف حني أنه تم 

استخدام الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ بشكل رئييس 

لتمويل الحاجات اإلنسانية املهمة )التي من شأنها إنقاذ األرواح(، 

قام يف بعض األحيان أيضاً بتمويل أنشطة اإلنعاش املبكر.

يرمي الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ إىل:

تعزيز األنشطة واالستجابة املبكرة للحد من الخسائر يف األرواح	 

تحسني االستجابات للمتطلبات الحساسة من الناحية الزمنية	 

تعزيز العنارص األساسية لالستجابة اإلنسانية يف حاالت األزمات 	 

التي ال تحَظ بتمويل كاٍف

ويف حني أن منسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم يتخذ القرارات 

بشـأن إمكانيـة اللجـوء إىل الصنـدوق املركـزي لالسـتجابة لحاالت 

الطـوارئ، سـيعمد أو سـتعمد إىل التشـاور مـع الفريـق القطـري 

التابـع للجنـة الدامئـة املشـرتكة مـا بـني الـوكاالت لتمييـز وترتيب 

الحاجـات التـي شـأنها مـن إنقـاذ األرواح وال بـد مـن متويلها من 

حيـث األهميـة. هذا ويجـب أن تخضـع اقرتاحات الـوكاالت التي 

يتم رفعها إىل الصندوق املركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ أوالً إىل 

معاينة منسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم الذي يعمل ضمن 

الفريـق القطـري التابـع للجنـة الدامئة املشـرتكة ما بـني الوكاالت، 

وذلـك عـىل مسـتوى البلد. ثم يوافق منسـق اإلغاثـة الطارئة عىل 

التطبيقـات اسـتناداً إىل املزيـد مـن املراجعـات ومدخـالت قسـم 

التنسـيق واالسـتجابة التابـع ملكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية. 

ويف مرحلـة تالية، يعمد منسـق اإلغاثة الطارئـة إىل توزيع األموال 

مبـارشة عـىل الـوكاالت التي متـت املوافقة عىل متويل مشـاريعها.

إن منظمـة العمـل الدوليـة مؤهلـة للتقدم بطلب مـن الصندوق 

املركـزي لالسـتجابة لحـاالت الطـورائ بغية الحصول عـىل منح أو 

قـروض اسـتناداً إىل الحاجـة القابلـة لإلثبـات. ويف حـني أنـه مـن 

املسـتبعد عـىل األرجـح أن يعمـد الصنـدوق إىل متويـل مشـاريع 

املنظمة، مثة مجال أمام التوظيف الطارئ ضمن التوجيهات. يُذكر 

يُعترب اإلعصار بابلو )الذي يُعرف دولياً باسم بوفا( ثاين أقوى إعصار 
يرضب منطقة مينداناو يف السنوات القليلة املاضية. وخالل الساعات 

األوىل من يوم الثالثاء 4 ديسمرب 2012، اجتاح اإلعصار املقاطعات 
الرشقية يف منطقة مينداناو وأدى إىل سقوط قتىل وأحدث دماراً يف 
مناطق مل يسبق لها أن شهدت مصائب بهذا الحجم. لذا، من أجل 

دعم االستجابة اإلنسانية واستعادة سبل العيش، حصلت منظمة 
العمل الدولية للمرة األوىل عىل دعم من الصندوق املركزي لالستجابة 

لحاالت الطوارئ ملساعدة املجتمعات التي تأثرت بإعصار بابلو عىل 
اإلنتعاش واستعادة سبل العيش من خالل استحداث وظائف يف 

املجتمعات الساحلية يف أربع بلديات يف دافاو الرشقية.

النتائج املحققة:

تـم اسـتحداث 54108 أيـام عمل بفضل تغطية عـدد إضايف من 	 
العـامل. ويف ظل تأمني املقاطعـة دعم التجهيزات الكامل، حقق 
املـرشوع الحـد األقىص من املوارد لي يشـمل املزيد مـن املناطق.

تـم ضـخ مبلـغ 432626.47 دوالراً )383250 دوالراً تـأىت مـن 	 
منحـة قدمهـا الصنـدوق املركـزي لالسـتجابة لحـاالت الطوارئ( 
يف االقتصـاد املحـيل بفضـل التمويـالت اإلضافية التـي تأتت من 
امليزانيـة العاديـة القامئـة عـىل التعـاون التقنـي )مصـدر داخـل 
منظمـة العمـل الدولية(. وأدى اسـتخدام املقاربة املسـتندة إىل 
املوارد )األعامل الكثيفة العاملة( ومطالبة منظمة العمل الدولية 
بالعمـل الالئـق واملنتـج إىل تحسـن وزيـادة التمويـل من خالل 
رشاء معـدات الحاميـة واألدوات محليـاً ودفـع األجـور. ومتكنت 
املنظمـة مـن توظيـف أشـخاص بأعـداد أكرب مـام كانـت تعتزم 
أساسـاً بفضـل مـوارد التمويـل الداخليـة التـي تـم اسـتخدامها، 
فضـالً عـن األموال التي اسـتطاعت توفريها إثـر رشاء التجهيزات 
مـن حكومـة املقاطعـة والهيئـة الفلبينيـة املعنيـة بجـوز الهنـد 
ألعـامل إزالـة الحطـام. هـذا وقـد أُعيـد تخصيـص األمـوال التي 
تـم توفريهـا من خالل اسـتئجار التجهيزات لدفـع األجور بهدف 

تغطيـة العـدد األكرب مـن العامل.

توصيات

اسـتحداث الئحة تضـم الـرشكاء املتعاقدين املحتملـني والبحث 	 
يف خيـارات أخرى.

رؤية منظمة العمل الدولية األكر وضوحاً قد تسـاهم يف تفادي 	 
مشاكل الثقة عىل املستوى املحيل.

إعـداد الئحـة تضـم موظفـي الحـاالت الطارئـة ضمـن فريـق 	 
االسـتجابة لحـاالت الطـوارئ.

العمـل مع النظـام االجتامعي الفلبيني وبرنامج الضامن الصحي 	 
الوطنـي للمطالبة برشوط مخففة يف حاالت الطوارئ.

املطالبة بتأمني الخدمات النفسـية-االجتامعية للمستفيدين من 	 
برنامج النقـد لقاء العمل.

املصدر: استحداث الوظائف استناداً إىل املوارد املحلية، والتخفيف من حدة 
التأثريات الناجمة عن التغري املناخي والتدخالت بهدف استعادة سبل العيش يف 
دافاو الرشقية، منظمة العمل الدولية الفلبني، 2015

اإلعصار بابلو: منظمة العمل الدولية 
تحظى بدعم من الصندوق المركزي 

لالستجابة لحاالت الطوارئ
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الفصل 6 |  تعبئة املوارد يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث

أن إمكانية نفاذ املنظمة إىل هذا الصندوق يف املسـتقبل ستتوقف 

عىل سياق البلدان وما إذا كان موظفو املنظمة امليدانيون قادرين 

عـىل مامرسـة ضغـوط وحشـد التأييـد والدفـاع عـن مشـاريعهم 

بشـكل فعال.

بالنسبة إىل املعلومات املرتبطة بالصندوق املركزي لالستجابة 

لحاالت الطوارئ، والتوجيهات التقنية، ومناذج الطلبات، والتقارير 

 السنوية، والتحديثات، يُرجى زيارة:

http://www.unocha.org/cerf/

تقرير: استحداث الوظائف استناداً إىل املوارد املحلية، 
والتخفيق من حدة التأثريات الناجمة عن التغري 

املناخي والتدخالت بهدف استعادة سبل العيش يف 
دافاو الرشقية، منظمة العمل الدولية الفلبني، 2015

35.5

صناديق االستجابة لحاالت الطوارئ 
والصناديق اإلنسانية المشتركة

تسـتند هـذه الصناديـق إىل املسـاهامت الطوعيـة مـن جانـب 

الحكومـات واملانحـني مـن القطاع الخـاص، وتعـد صناديق ألموال 

مجمعة ما بني الوكاالت )عىل غرار الصناديق االستئامنية املتعددة 

املانحـني( التـي يسـاهم فيها عـدد كبري مـن املانحني.

تدعـم الصناديـق اإلنسـانية املشـرتكة إجـامالً املشـاريع املحـددة 

ضمن خطط االسـتجابة املنسـقة التي تضعها األمم املتحدة، وهي 

ترمي إىل تنظيم االسـتجابات لحاالت الطورائ عىل الصعيد الدويل 

بنـاًء عـىل األولويات املشـرتكة. ولقـد ُصممت صناديق االسـتجابة 

لحـاالت الطـوارئ لتوزيـع منـح أصغـر حجامً ال سـيام عـن طريق 

املنظـامت غري الحكومية التي اسـتحوذت عـىل %58 من متويالت 

هـذه الصناديـق يف 2013، علـامً بأنه خالل العـام املذكور أقدمت 

هذه الصناديق عىل تسـديد 178 مليون دوالر باملقارنة مع توزيع 

الصناديق اإلنسـانية املشـرتكة مبلغاً بقيمة 382 مليوناً.

وناهـزت املسـاعدات اإلنسـانية اإلجامليـة التـي تـم توزيعهـا عرب 

وكاالت األمم املتحدة نحو 7.6 مليارات خالل العام 2012، وحصلت 

أربـع وكاالت عـىل نسـبة %78 من هذه التمويـالت، وهي برنامج 

األغذية العاملي، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وصندوق 

األمـم املتحـدة للطفولـة، ووكالـة األمـم املتحـدة إلغاثة وتشـغيل 

الالجئـني الفلسـطينيني يف الـرشق األدىن، علـامً بأن أكـر من 50% 

مـن هـذه املسـاعدات ُوزعت عرب برنامـج األغذية العاملي. 

تقييم: تقييم الصندوق اإلنساين املشرتك، 2015، مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية.

7.6

الصندوق االستئماني المتعدد 
المانحين لمجموعة األمم المتحدة 

اإلنمائية 

يُعـد الصنـدوق االسـتئامين املتعـدد املانحـني أداة متويـل يعمـد 

مـن خاللهـا املانحـون إىل جمـع املـوارد مـن أجل دعـم األولويات 

الوطنيـة من جهة، وتسـهبل التنسـيق والتعاون عـىل صعيد نظام 

األمم املتحدة. وتسفر هذه الصناديق عن عمليات إنعاش وإعادة 

بنـاء وتطويـر إنسـانية وطنيـة أكـر توقعـاً وتنسـيقاً وفعاليـة من 

حيث الدعم. وقد تشـكل الصناديق االسـتئامنية املتعددة املانحني 

أدوات مهمـة بالنسـبة إىل تعبئـة املوارد، والتنسـيق بـني املانحني، 

والحوار يف مجال السياسات، وتوفري الدعم ألشطة اإلنعاش وإعادة 

البنـاء والتطوير اإلنسـانية. وتسـتند توزيعات هـذه الصناديق إىل 

إسـرتاتيجيات اإلنعاش أو إعادة البنـاء الوطنية والحاجات ملعالجة 

حاجات املؤسسـات املحلية لبنـاء القدرات.

ووسط تنامي عدد الحاالت، انخرطت فرق األمم املتحدة القطرية 

يف أعـامل إنشـاء صناديـق اسـتئامنية متعـددة املانحـني ترمي إىل 

توجيه وتنسيق موارد املانحني باتجاه أنشطة اإلنعاش وإعادة البناء 

يف سـياق مـا بعـد األزمة. هذا وقـد ُصمم كل من هـذه الصناديق 

ملواجهـة الوقائع واألهداف الخاصة ببلد محدد أو الوضع العاملي، 

بالتزامـن مـع تشـاطر بعض املبادئ األساسـية واملزايا املشـرتكة مبا 

فيهـا خدمـة وكيل إداري فعال يسـاهم يف توفـري الخدمات املتفق 

عليها ويسـهل بلوغ األهداف املنشودة.

الصنـدوق  مكتـب  صفحـة  زوروا  املعلومـات  مـن  ملزيـد 

االسـتئامين املتعـدد املانحـني الـذي يتـوىل إدارة هـذه الصناديـق: 

http://mptf.undp.org/

تجربة منظمة العمل الدولية مع 
الصناديق االستئمانية المتعددة 

المانحين

تتيـح آليـة الصناديق االسـئتامنية املتعـددة املانحـني فرصة متويل 

للربامـج املتعلقـة بالتوظيـف والعمـل الالئـق يف حاالت الهشاشـة 

والنزاعـات والكـوارث. ويتـامىش هـذا النـوع مـن الفـرص عـىل 

http://www.unocha.org/cerf/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_324746.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_324746.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_324746.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_324746.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_324746.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_324746.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OCHA%20CHF%20Global%20Report.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OCHA%20CHF%20Global%20Report.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OCHA%20CHF%20Global%20Report.pdf
http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/
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االختصاصات: إجراءات صندوق العراق االستئامين 
للتقديم واملوافقة عىل اقرتاحات املشاريع، مسودة، 

مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية، 2008

10.6

مستند املرشوع: اقرتاح صندوق إنعاش لبنان، منظمة 
العمل الدولية وغريها، 2007

8.6

يُعد صندوق إنعاش لبنان، الذي يديره مكتب الصتاديق االستئامنية 
املتعددة املانحني التابع لرينامج األمم املتحدة اإلمنايئ، صندوقاً 

استئامنياً متعدد املانحني اًنشئ بناًء عىل طلب الحكومة اللبنانية 
وهو يخول املانحني تقديم مواردهم وتأمني الدعم برسعة يف أعقاب 
حرب يوليو-أغسطس 2006 بني لبنان وإرسائيل. وتم إنشاء صندوق 

إنعاش لبنان لتمويل مشاريع اإلنعاش وإعادة البناء التي تحظى 
باألولوية وقد وافقت عليها الحكومة، وميكن تنفيذها بدعم من 
مؤسسات األمم املتحدة املشاركة ضمن اإلطار والجدول الزمني 

املرتبطنْي باألولويات الوطنية. 

وتسعى ترتيبات صندوق إنعاش لبنان إىل التأكد من أن كل مرشوع 
ينال متويالً يندرج ضمن برنامج أولويات يحظى ميوافقة الحكومة 
ويشمل أنشطة إنعاش وإعادة إعامر ويستند ويُصاغ بالتشاور مع 
الوزرات التنفيذية واملجتمعات املستفيدة، ومع املانحني وأصحاب 

املصالح قدر املستطاع.

وبفضل التمويل املتأين من الصندوق االستئامين املتعدد املانحني، 
أطلقت منظمة العمل الدولية مرشوع »التنمية االقتصادية 

واالجتامعية املحليّة يف املناطق املترّضرة من الحرب يف جنوب 
لبنان« يف أغسطس 2007. ويدعم هذا املرشوع استعادة سبل 

العيش بوترية رسيعة من خالل اعتامد مقاربة تشاركية، عرب 
مساعدة املترضرين بشكل مبارش. ويف الوقت نفسه، ومن خالل 

اعتامد منهجية التحليل التشاريك لسلسلة القيمة، ساهم املرشوع 
يف تعزيز قدرة أصحاب املصالح املحليني عىل تحديد األولويات، 

وتحليل القيود، وتوفري املساعدة. وعليه، قام املرشوع بتمويل 
اقرتاحات تأتت من سلسلتْي قيمة تتمتعان باألولوية تم تحديدهام 

يف إطار التشاورات مع أصحاب املصالح املحليني، ال سيام زيت 
الزيتون والنحالة.

املصدر: ملخصات التقييامت- التنمية االقتصادية واالجتامعية املحليّة يف املناطق 
املترّضرة من الحرب يف جنوب لبنان )التقييم نوفمرب-ديسمرب 2008(

مشروع منظمة العمل الدولية الخاص 
بصندوق إنعاش لبنان

نحـو وثيـق مـع الجـدول الزمنـي الـذي يسـتلزمه تنفيـذ الربامـج 

التـي تـروج لهـا منظمة العمـل الـدويل. للحصول عـىل معلومات 

محدثـة بشـأن مشـاركة منظمـة العمـل الـدويل، يرجـى اإلطـالع 

الدوليـة عـىل صفحـة:  العمـل  منظمـة  وأرقـام  عـىل حقائـق 

http://mptf.undp.org.factsheet/agency/000722

يف العام 2008، شملت أنشطة صندوق االستئامين املتعدد املانحني 
التابع ملنظمة العمل الدولية يف العراق ما ييل:

إرسـال ثـالث بعثـات لتقـيص الحقائـق إىل السـليامنية لتحديـد 	 
مجـاالت اإلنعـاش اإلجتامعـي واالقتصادي، ورسـم الخرائط عىل 
املسـتوى املؤسسـايت، والتأكد من أن دراسـات تقييم املعلومات 
قد أُنجزت، ما من شـأنه أن مينح تفاصيل إضافية حول السـياق 
االقتصـادي واإلجتامعـي يف املجاالت الثالثـة من جهة، وأن يقدم 
بيانات أساسـية ومؤرشات إجتامعية تدير دفة أنشـطة اإلنعاش 

االقتصـادي من جهـة أخرى.

التعاون مع مكتب األمم املتحدة لخدمات املشـاريع بغية توفري 	 
التدريـب املتعلـق باالستشـارات يف مجال األعـامل ألكر من 55 
شـخصاً يتعلمـون كيفيـة إنشـاء وإدارة أعـامل، يف حني خضعت 
43 منظمـة غـري حكوميـة لتدريب يعنى بتمكني املـرأة اقتصادياً.

التعاون مع مكتب األمم املتحدة لخدمات املشـاريع لالسـتثامر 	 
يف اسـتحدات الوظائـف عـىل املدى الطويل مـن خالل التدريب 
عىل أعامل اإلدارة واالستشارات يف مجال األعامل إلنشاء رشكات. 
يُذكر أن حواىل 250 رشكة صغرية ومتوسـطة الحجم تم إنشاؤها 
مؤخـراً ُمنحـت قروضـاً وخضعت للتدريب. وكام ورد يف القسـم 
3.5.1 الـوارد أعـاله، يتم العمل عـىل إقامة ثالثة مراكز للتدريب 
املهنـي يف الحلـة والسـليامنية من أجـل دعم الشـباب العاطلني 
عن العمل واملقاولني املحليني. يف الوقت نفسـه، تعمل الوكاالت 
معـاً عـىل تنفيـذ برنامـج لتطويـر املهارات قـام باسـتخدام 110 

مواطنني عراقيني.

باإلضافة إىل ذلك، ويف إطار فريق النظراء التابع لفريق األمم 
املتحدة القطري، وبالتعاون مع الوزارة التنفيذية املعنية، يقوم 
أخصايئ يف مجال التوظيف يف منظمة العمل الدولية مبراجعة 

املشاريع التي قُدمت إىل الصتدوق االستئاميت املتعدد املانحني ضمن 
مختلف القطاعات.

املصدر: التقرير املرحيل التاسع حول األنشطة املنجزة مبوجب صندوق العراق 
االستئامين الخاص مبجموعة األمم املتحدة اإلمنائية واملرتبط بالصندوق الدويل 
 إلعادة إعامر العراق، للفرتة املنتهية يف 31 ديسمرب 2008. أنظر: 

http:/www.undp.org/mdtf/undg-itf/overview.shtml

مشاركة منظمة العمل الدولية في 
صندوق العراق االستئماني المتعدد 

المانحين

التقييم: التنمية االقتصادية واالجتامعية املحليّة يف 
املناطق املترّضرة من الحرب يف جنوب لبنان، 2008

9.6

http://mptf.undp.org/factsheet/country/IRQ
http://mptf.undp.org/factsheet/country/IRQ
http://mptf.undp.org/factsheet/country/IRQ
http://mptf.undp.org/factsheet/country/IRQ
http://mptf.undp.org/factsheet/country/IRQ
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/LRF00
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/LRF00
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/LRF00
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/LRF00
http://mptf.undp.org.factsheet/agency/000722
http://mptf.undp.org.factsheet/agency/000722
http:/www.undp.org/mdtf/undg-itf/overview.shtml
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_142488.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_142488.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_142488.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_142488.pdf
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الدوليـة يف  نصائـح لدعـم مشـاركة منظمـة العمـل  	
املانحـني املتعـددة  االئتامنـات 

متابعة الصندوق االئتامين املتعدد املانحني عن كثب خالل عملية 	 
إنشائه، واملشاركة يف جهود الضغط املبكرة لي يشمل سبل العيش 

والتوظيف يف إطار العمل اإلجاميل.

التأكد، عىل األقل، من أن الحكومات تدعم برامج مامثلة، ويُفضل أن 	 
متلكها وتقود املساعي لتمويلها.

اإلملام باملعايري املحلية املرتبطة باألهلية وعملية املوافقة.	 

اعتامد الصياغة التي يفرضها الصندوق.	 

إجراء مفاوضات مبكرة مع الوكيل اإلداري ومقر منظمة العمل الدولية 	 
الرئييس )الرشاء، والتمويل، واألزمة، والوحدة التقنية يف نهاية املطاف( 

بشأن املسائل اإلدارية عىل غرار النفقات وإعداد مذكرات التفاهم 
وتوقيعها.

االلتزام بالرشوط اإلدارية الداخلية الرضورية )طلبات اإلعفاء للتكاليف 	 
العامة املخفضة، والحصول عىل إذن من الهيئة املختصة مبذكرات 

التفاهم، أو كتاب املوافقة أو غريها من األدوات(.

العمل بشكل وثيق مع املجموعة املعنية، ويف حالتنا مع مجموعة 	 
االستعادة املبكرة عادة، نظراً إىل أنها تعمد إىل ترتيب املشاريع املخولة 

الحصول عىل متويل بحسب األهمية. وعىل الرغم من عدم توافر أي 
تخصيص عموماً، قد يعمد املانحون إىل تخصيص املجموعات، ما من 
شأنه أن يحدد بعد ذلك املشاريع التي سيتم متويلها. أما بالنسبة إىل 

املعايري التي تكتيس أهمية أوالً فتشمل التطرق إىل املجاالت التي تحظى 
باألولوية وصياغة مفاهيم سليمة، علامً بأنه ميكن تطويرها يف وقت 

الحق لتصبح اقرتاحاً كامالً يحظى بدعم من الضغوط املامرسة عىل 
صناع القرارات. ويف بعض الحاالت، قد تساهم وحدة األزمات يف منظمة 

العمل الدولية يف إقناع الرشكات. ويف حني ال بد من أن تكون الجهود 
مستندة إىل امليدان، تُعد جهود الفريق التي تستفيد من كافة القدرات 

والشبكات الوسيلة األكر فعالية.

دمج املسائل الشاملة عىل غرار الجنس.	 

استخدام النامذج القامئة لرتتيبات التفاوض مع البنك. وال بد لها من أن 	 
تتامىش بشكل كامل مع قوانني األمم املتحدة وقواعدها، تفادياً لسابقة 

دون املستوى األمثل بالنسبة إىل الوكاالت أو حاالت البلدان األخرى. 

اختالفات الصناديق االستئمانية 
المتعددة المانحين التي تديرها 

مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية أو 
البنك الدولي 

تشـمل االختالفات الرئيسـية بـني الصناديق االسـتئامنية املتعددة 

املانحـني التـي يديرهـا البنـك الـدويل واألمم املتحـدة ما ييل: 

إن الصناديق االستئامنية املتعددة املانحني التي يديرها البنك 	 

الدويل تتوىل إدارتها أنظمة وطنية قامئة، ما يشري إىل تدريب 

يتامىش مع معايري البنك، علامً بأن هذا األمر قد يستغرق وقتاً 

عندما نتطرق إىل قدرة الحكومة املحدودة.

بالنسبة إىل الصناديق االستئامنية املتعددة املانحني التي يديرها 	 

البنك الدويل، يف الوقت الذي ميكن للمنظامت الحكومية وغري 

الحكومية الوطنية التقدم بطلبات، ما من أحكام محددة تنتمي 

إىل نظام األمم املتحدة )ما يعتربه البنك الدويل مجرد مقاول 

آخر من الباطن(. وال بد للمنظامت غري الحكومية متاماً مثل 

وكاالت األمم املتحدة االلتزام بقوانني البنك الدويل وقواعده، 

ما يتناقض أحياناً مع إجراءات االمم املتحدة. ويف حني أن وكالة 

األمم املتحدة قد تضطلع بدور الوكالة التنفيذية، ال بد من أن 

يتم التوافق عىل مذكرة تفاهم منفصلة مع البنك الدويل بشأن 

عدم االلتزام بالقوانني النموذجية التي تعتمدها الصناديق 

االستئامنية املتعددة املانحني التي يديرها البنك الدويل.

إن الصناديق االستئامنية املتعددة املانحني التي تديرها مجموعة 	 

األمم املتحدة تفسح املجال أمام املانحني لتمويل أنشطة املنظمة 

من خالل قناة واحدة )تُعرف أيضاً باسم طريقة »التمويل 

العابر«(. وغالباً ما تتوىل لجنة توجيهية إدارة الصناديق، حيث 

أنها توافق عىل املشاريع املطروحة للحصول عىل متويل. 

يف إطار الصندوق االستئامين املتعدد املانحني الخاص بأتي ونياس، 
قامت منظمة العمل الدولية بتنفيذ مرشوع »أعامل الطرق القائم 

عىل املوارد املحلية يف أتي ونياس« اعتباراً من مارس 2006 ولغاية 
ديسمرب 2008. ويسعى هذا املرشوع إىل تدريب الحكومات املحلية 

عىل إدارة أعامل إعادة البناء بشكل فعال واملحافظة عىل الطرق 
عىل مستوى املقاطعة، واملقاولني الصغار عىل بناء الطرق استناداً 

إىل الوسائل القامئة عىل املوارد املحلية والفعالة من حيث التكلفة. 
وساعد استخدام العاملة املحلية واملقاربة ذات التقنية املتدنية 

املقاولني عىل التنافس عىل مشاريع بناء الطرق وصيانتها يف عملية 
اإلنعاش وما بعدها.

وساهم هذا املرشوع يف توفري فرص عمل قصرية األمد للعاملة 
املحلية يف مجال إعادة تأهيل الطرق، وفرص عىل األمد األطول 

يف مجال صيانتها. ويسعى املرشوع إىل مشاركة أصحاب املصالح 
القوية، مبا يف ذلك مشاركة املجتمع باعتباره جزءاً مهامً من عمليات 

التخطيط والتنفيذ عىل األرض.

http://www.multidonorfund.org/ :املصدر

مشاركة منظمة العمل الدولية في 
الصندوق االستئماني المتعدد المانحين 

الخاص بأتشي ونياس

http://www.multidonorfund.org/ 
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إن الصناديق االستئامنية املتعددة املانحني التي تديرها مجموعة 	 

األمم املتحدة تعمل عىل إعداد مذكرة تفاهم بالتعاون مع وكاالت 

األمم املتحدة  تنص عىل الرشوط والظروف واإلجراءات. ويف 

حال أرادت الوكاالت من خارج األمم املتحدة التقدم بطلب، 

عليها إقامة رشاكة مع إحدى وكاالت املنظمة املشاركة. 

مذكرة تنفيذية: الصناديق االستئامنية املتعددة 
املانحني، 2007

11.6

صندوق األمن البشري 

يتـوىل مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية التابـع لألمـم املتحـدة 

إدارة صنـدوق األمـن البرشي الذي تقوم حكومـة اليابان بتمويله. 

ويكمـن الهـدف من هذا الصنـدوق يف دعم املشـاريع التي تُعنى 

بالتهديدات املتنوعة عىل غرار الفقر، والتدهور البيئي، والنزاعات، 

واأللغـام األرضيـة، ومشـاكل الالجـن، والعقاقـري غـري املرشوعـة، 

واألمـراض املعدية عىل غرار فريوس نقـص املناعة البرشية/اإليدز، 

وهـو بالتـايل يرمي إىل حامية األرواح، وسـبل العيـش، والكرامة يف 

العـامل الواقعي. 

إن هذا الصندوق يهدف إىل ترجمة مفهوم األمن البرشي وتحويله 

إىل أنشـطة فعليـة تعمد وكاالت األمم املتحـدة إىل تنفيذها. ومن 

جملـة أمور أخرى، يشـدد الصنـدوق عىل نهج الحاميـة )التنازيل( 

وعـىل نهـج التمكـني )التصاعـدي( مـن أجـل التخفيف مـن حدة 

الحـاالت التـي تهـدد األمـن البـرشي. وتشـمل معظـم اقرتاحـات 

منظمة العمل الدولية مكوناً كبرياً لبناء قدرات الحكومات املركزية 

واملؤسسـات، مـا من شـأنه أال يعكس سـوى اآلثار غـري املبارشة يف 

املجموعـة املسـتهدفة. ويف حـني أنـه يتعني عىل موظفـي منظمة 

العمـل الدوليـة أن يكونوا عىل علـم أكرب بتوجيهات الصندوق، قد 

ال تتـامىش عمليـات املنظمة مع الصندوق مثـل عمليات مفوضية 

األمـم املتحدة لشـؤون الالجئني وصندوق األمـم املتحدة للطفولة 

وغريهام. 

هـذا وتشـمل معايـري اختيـار االقرتاحـات )1( تغطيـة املسـائل 

»املرتابطـة يف مـا بينهـا« والتنفيـذ املشـرتك مـن جانـب أكـر مـن 

منظمـة واحـدة تابعـة لألمـم املتحـدة، )2( الفوائد املبـارشة التي 

تحظى بها املجموعات املستهدفة، )3( بالنسبة إىل منظمة العمل 

الدوليـة، تتـوىل بعثـة اليابـان يف جنيـف مراجعـة االقرتاحـات يف 

مرحلـة أولية.

http://toolkit.undg.org/tool/289-undg-guidance-note-on-establishing-multi-donor-trust-funds.pdf
http://toolkit.undg.org/tool/289-undg-guidance-note-on-establishing-multi-donor-trust-funds.pdf
http://toolkit.undg.org/tool/289-undg-guidance-note-on-establishing-multi-donor-trust-funds.pdf
http://toolkit.undg.org/tool/289-undg-guidance-note-on-establishing-multi-donor-trust-funds.pdf
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يرمي هذا الربنامج املشرتك إىل تحسني السالمة البرشية وضامن حقوق اإلنسان باعتبارها عنارص رئيسية للتطوير الكامل لبلديات سونسونايت 
وسونزاكايت وأكاجولتا يف مقاطعة سونسونايت يف السلفادور. ويكمن الهدف العام يف »حامية السالمة البرشية وضامن حقوق اإلنسان باعتبارها جزءاً 

من التطوير الكامل للبلديات الثالث يف مقاطعة سونسونايت«. وتشمل أهداف املرشوع أحكاماً مختلفة لتحسني األمن البرشي والحد من أعامل 
العنف املسلح، إىل جانب أخرى مخصصة لتعزيز »اآلليات املؤسساتية لتصميم الخطوات وتنفيذها بغية الحد من الفجوة بني الجنسنْي يف ما يخص 

النفاذ إىل الوظائف والتمثيل يف حاالت اتخاذ القرارات«. وتنطوي مشاركة منظمة العمل الدولية يف هذا الربنامج عىل التعاون مع الوكالة األملانية 
للتعاون التقني )GTZ(، والوكاالت السويرسية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إلرساء أسس آليات مشرتكة من أجل التنفيذ واملتابعة يف مجاالت 

التعليم والتوظيف وريادة األعامل، ال سيام يف ما يخص حاجات الشباب واملرأة.

املصدر: »التقرير املرحيل املهم األول«، مارس 

البرنامج المشترك: تعزيز األمن البشري عبر تحسين التشجيع على التعايش السلمي وأمن المواطنين في 
ثالث بلديات في مقاطعة سونسوناتي

التوجيهات: صندوق األمم املتحدة االئتامين لألمن 
البرشي، 2016

12.6

صندوق بناء السالم

يُعد صندوق بناء السالم، الذي يديره مكتب الصناديق االستئامنية 

املتعـددة املانحـني التـي يديرهـا برنامـج األمم املتحـدة اإلمنايئ يف 

نيويورك، صندوقاً عاملياً يساهم يف تقديم الدعم املستدام للبلدان 

الخارجـة مـن حـاالت النـزاع. ويجـب أن يعتـرب أي بلـد يخضـع 

ملراجعـة صنـدوق بنـاء السـالم، من حيث املبـدأ، مرشـحاً محتمالً 

للحصـول عـىل دعم الصنـدوق، اسـتناداً إىل النصائح التـي ترفعها 

اللجنـة إىل األمانـة العامـة. وال بد من أن يعمد أكرب مسـؤول لدى 

األمـم املتحـدة يف البلد إىل تقديم املشـاريع.

ويوفـر صنـدوق بنـاء السـالم الدعم ألنشـطة بنـاء السـالم الرامية 

إىل إرسـاء أسس االستقرار وتشـمل بناء قدرات الحكومات وغريها 

من املؤسسـات ذات الصلة. ويقوم الصندوق عىل وجه الخصوص 

بتمويـل مجـاالت ال تتوافـر لهـا أي صناديـق أخـرى، قبـل تنظيـم 

مؤمتـرات املانحـني عـىل سـبيل املثـال وإنشـاء صناديـق ائتامنيـة 

محتملـة. كـام قـد يُسـتخدم يف حـاالت أكـر تقدمـاً بالنسـبة إىل 

بعـض البلـدان، حيـث مل يتم إنشـاء أي صندوق اسـتئامين متعدد 

املانحـني أو أن النقـص الكبـري يف التمويـل يبقـى قامئـاً عـىل الرغم 

مـن الدعـم الـذي تتلقاه مـن صندوق اسـتئامين متعـدد املانحني.

لقـد وقعـت منظمـة العمل الدوليـة مذكرة تفاهم مـع لجنة بناء 

السـالم، مـا يجعلهـا مؤهلـة للتقدم بطلـب للحصول عـىل متويل. 

كـام تحـدد مذكـرة التفاهم هذه أنه يتعني عىل الرسـوم اإلجاملية 

إلدارة منظمـة العمـل الدوليـة لتنفيـذ الربنامـج وإدارة الصنـدوق 

أال تتخطـى %11، وأن تطبـق، بعيـداً عـن ذلـك، قواعـد املنظمـة 

وقوانينها وتوجيهاتهـا وإجراءاتها. 

ما هي األنشطة التي ميكن لصندوق بناء السالم متويلها؟

تشـمل األنشـطة ذات الصلـة التـي ميكنهـا الحصـول عـىل متويـل 

صنـدوق بنـاء السـالم مـا ييل:

األنشـطة املصممة لالسـتجابة إىل املخاطر الوشيكة التي تهدد 	 

عملية السـالم، ودعم تنفيذ اتفاقات السـالم، والحوار يف مجال 

السياسات، ال سيام يف ما يخص تعزيز دور املؤسسات الوطنية 

والعمليـات التي تم إطالقها مبوجب هذه االتفاقات.

األنشـطة الراميـة إىل بنـاء أو تحسـني القـدرات الوطنيـة مـن 	 

أجـل تعزيـز التعايش وحل النزاعات بشـكل سـلمي والرشوع 

يف تنفيـذ أنشـطة بناء السـالم.

األنشـطة التي تتخذ لدعم جهود إعادة إحياء االقتصاد وجني 	 

الشعوب عموماً مثار السالم.

إقامـة أو إعادة إقامـة الخدمات اإلدارية والقدرات اإلنسـانية 	 

والتقنيـة ذات الصلـة التـي ميكن أن تشـمل يف إطـار الظروف 

االسـتثنائية وخالل فرتة زمنية محدودة، تسديد أجور موظفي 

الخدمـة املدنية وغريها مـن التكاليف املتكررة. 

http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/untfhs_guidelines_9th_edition.pdf
http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/untfhs_guidelines_9th_edition.pdf
http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/untfhs_guidelines_9th_edition.pdf
http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/untfhs_guidelines_9th_edition.pdf


167

التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

تواجه جمهورية أفريقيا الوسطى أزمة إنسانية مدمرة يف سياق 
الهشاشة، ال سيام خارج العاصمة بانغي. ويحد الوضع األمني بشكل 
كبري من مجال العمليات التي ينفذها الالعبون الدوليون. لكن، بعد 

إجراء انتخابات وطنية تكللت بالنجاح خالل فرباير 2016، تبدو 
جمهورية أفريقيا الوسطى مستعدة ملرحلة جديدة ضمن العملية 

السياسية االنتقالية وإعادة بناء البالد بعد سنوات من النزاعات الدموية.

ومن أجل إعادة إرساء أسس امليثاق اإلجتامعي عرب تعزيز قدرة 
السلطات لتحقيق األمن وتأمني الخدمات األساسية، وتحسني عملية 

اإلحياء اإلجتامعية واالقتصادية، قدم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
ومنظمة العمل الدولية اقرتاح مرشوع إىل صندوق بناء السالم خالل 

نوفمرب 2015. ومتت املوافقة عىل هذا املرشوع وُحددت امليزانية 
عند 3 ماليني دوالر. يف هذا اإلطار، تتوىل منظمة العمل الدولية 
عدداً كبرياً من األنشطة مبا فيها بناء قدرة الالعبني املحليني عىل 

صعيد التنمية االقتصادية املحلية، وبرامج التوظيف الطارئ للشباب 
املترضرين، وإعادة إحياء الفرص االقتصادية، علامً بأنه ال بد من 

إنجاز هذه األنشطة ضمن إطار زمني أويل ال يتعدى 18 شهراً.

RAFAT، 2015 املصدر: مستند املرشوع

المشروع المشترك بين برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية 
في 2015: إعادة بناء سلطة الدولة في 

جمهورية أفريقيا الوسطى

كـام حـدد صنـدوق بناء السـالم املجـاالت التـي تتمتـع باألولوية. 

فبموجب املنطقة ذات األولوية 3، يُعنى الصندوق بتحفيز االقتصاد 

يف مرحلـة مـا بعد النـزاع وتحقيق بعـض مثار السـالم الفورية من 

خالل اسـتحداث فرص عمل مسـتهدفة عىل املدى القصري وتعزيز 

سبل العيش املستدامة للذين ترضروا، أو شاركوا يف وقت سابق يف 

نزاعات، أو املعرضني لخطر اندالع نزاع. وتشـمل األنشـطة تحسني 

الحوكمـة االقتصاديـة مـن خـالل تعزيـز رشاكات القطـاع الخاص، 

وتطويـر مؤسسـات صغـرية قابلـة للنمـو، وتنويـع سـبل العيـش، 

واسـتخدام مخططـات التوظيـف واألشـغال العامة، التـي غالباً ما 

تركـز عىل الشـباب والنسـاء وتتمتـع دامئاً برتكيز عىل بناء السـالم.

إن صنـدوق بنـاء السـالم قادر من حيـث املبدأ عـىل متويل برامج 

ترتبـط باسـتحداث الوظائـف وتعزيـز أجندة العمـل الالئق، طاملا 

أن الحكومـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري يعتـربان أن هـذه 

األهـداف مهمـة للسـالم. وال بـد مـن أن تسـتند االقرتاحـات إىل 

االستشـارات املناسـبة مع أصحـاب املصالح الرئيسـيني ويُفضل أن 

تحظـى بدعـم مـن السـلطات الوطنية. كام يشـمل صنـدوق بناء 

السـالم مرفق طوارئ ال ميكن أن يتخطى رأس ماله عتبة 1 مليون 

دوالر أمرييك ويجب تنفيذه خالل سـتة أشـهر. أما يف حال اسـتلزم 

مـرشوع مقـرتح متويـالً أطـول أمـداً، ال بد مـن اللجـوء إىل مصادر 

أخـرى لتأمني متويـالت مامثلة.

لإلطـالع عىل معلومات مرتبطة بتمويالت وتوزيعات صندوق بناء 

http://www.unpbf.org/ :السالم يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين

للمزيـد مـن املعلومـات حـول منافـذ متويـل صندوق بناء السـالم 

والتحديثـات بشـأن التمويـل، يُرجى زيـارة املوقـع اإللكرتوين: 

http://www.unpbf.org/

نصائـح: متويـل مشـاريع التوظيف والعمـل الالئق عرب  	
صنـدوق بناء السـالم

من أجل حصول مشاريع التوظيف والعمل الالئق عىل فرصة الفوز بتمويل، 
من املهم:

التأكد من أن املسائل املتعلقة بالتوظيف وتلك العامة عىل غرار 	 
املساواة بني الجنسنْي ترد ضمن املذكرة املفاهيمية.

العمل بشكل استباقي مع فريق األمم املتحدة القطري لتقديم 	 
اقرتاحات املشاريع التي تتامىش مع املذكرة املفاهيمية، وذلك متى اتخذ 

القرار بشأن التمويل. 

التامس الدعم القوي والفعال من املكونات الوطنية وإثبات كيف أن 	 
اقرتاح املرشوع يدعم خطة األولويات )يف حال توافرت خطة مامثلة(.

التوافق مع مبادئ إصالحات األمم املتحدة )كاستخدام املزايا النسبية 	 
وبناء الرشاكات والربامج املشرتكة مع وكاالت املنظمة األخرى(.

عدم نسخ وتكرار عمليات تدخل جارية.	 

رشح كيف أن هذا االقرتاح يعالج فجوة ال متولها آليات أخرى.	 

إثبات كيف أن هذه التمويالت ستحفز الوكاالت واملانحني اآلخرين عىل 	 
توفري التمويل املستدام واملشاركة يف هذه العمليات.

http://www.unpbf.org/
http://www.unpbf.org/
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 وسط تدفق التمويالت من صندوق األمم املتحدة للسالم يف 
النيبال، تعاونت منظمة العمل الدولية مع منظمة األغذية والزراعة 

بشأن مرشوع رسيع األثر يُعرف باسم »وظائف من أجل السالم: 
توظيف ومتكني 12500 شاب من خالل مقاربة متكاملة«. وبلغت 
قيمة التمويالت التي متت املوافقة عىل تحويلها إىل منظمة العمل 

الدولية 1851785 دوالراً أمريكياً.

يساهم هذا املرشوع يف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز السالم يف 
النيبال عرب استحداث فرص للعمل الالئق واملنتج للرجال والنساء 

اليافعني العاطلني عن العمل والذين ال تتوفر لهم فرص عمل كافية، 
ولتمكني الشباب يف مقاطعتْي روتاهات وبارسا. وتشمل مخرجات 

املرشوع املزمعة واألنشطة الرئيسية ما ييل:

تطوير البنية التحتية ذات التوظيف الكثيف	 

تطوير املهارات عرب التدريب واإلنتاج	 

التدريب عىل صعيد ريادة األعامل	 

تسهيل نفاذ الشباب إىل الخدمات املالية	 

تعزيز التعاونيات	 

صنـدوق ائتـامين للمشـاريع اإلجتامعيـة التـي يقودها الشـباب 	 
واألنشـطة الرتفيهية

املصدر: صندوق األمم املتحدة للسالم يف النيبال- ملخص املرشوع متوافر عىل 
http://www.unpbf.org/nepal-projects.shtml الصفحة

وظائف من أجل السالم في النيبال

مؤمتـر لنـدن بشـأن سـوريا يف 4 فربايـر 2016: اسـتضافت اململكة 	 
املتحـدة وأملانيـا والكويت والـرنوج والواليات املتحـدة معاً املؤمتر 
يف لنـدن يف 4 فربايـر 2016 مـن أجل جمع متويـالت كبرية جديدة 
بغيـة تلبيـة الحاجات الفورية وعىل األمـد األطول للمترضرين من 
الحـرب الدائـرة يف سـوريا. وشـهد املؤمتـر جمـع مـا يزيـد عن 11 
مليـار دوالر أمرييك عىل شـكل تعهدات، 5.8 مليـارات دوالر للعام 
2016 ومبلغ إضايف بقيمة 5.4 مليارات للفرتة املمتدة بني العامني 
2017 و2020 مـن أجـل متكـني الرشكاء من وضع خطط للمسـتقبل.

املؤمتـر الـدويل بشـأن إعـادة إعـامر النيبـال يف 8 أكتوبـر 2015: 	 
عـىل نحـو مامثل، بعد الزلـزال الذي رضب باكسـتان والنيبال يف 
8 أكتوبر 2015، نظمت حكومتا باكسـتان والنيبال بالتعاون مع 
رشكاء دوليـني، مبـا فيهـم البنـك الـدويل، مؤمتـراً دوليـاً للامنحني 
بشـأن إعـادة إعـامر النيبال لتشـاطر النتائج التـي توصلت إليها 
تقييامت األرضار والحاجات، وعرض إسرتاتيجية حكومة باكستان 
حـول إعـادة البنـاء والتأهيل، والسـعي إىل الحصـول عىل الدعم 
املـايل والتقنـي والعيني من املجتمع الـدويل بغية تلبية تكاليف 

أعـامل إعـادة التأهيل والبنـاء يف املنطقة التي رضبهـا الزلزال.

مؤتمر لندن بشأن سوريا 2016 والمؤتمر 
الدولي بشأن إعادة إعمار النيبال 2015

عرض POWER POINT: البلدان الهشة- فرص 
مبوجب آليات األمم املتحدة للتمويل، 2015
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 GUIDELINES: Application and Use of
Funds – PBF, 2014
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المانحون الثنائيون 

يعهد عدد متزايد من الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية مبواردها 

إىل املنظمة لي تصبح أحد رشكائها. وأطلقت املنظمة عىل هذا النوع 

من التعاون اسم »الصناديق االستئامنية املبارشة«، حيث تقوم الدول 

األعضاء املعنية بوضع مواردها املالية يف ترصف املكتب من أجل توفري 

املساعدة التقنية. أما املجموعة الثانية، التي تُعرف »مبجموعة البلدان 

املتفاربة التفكري«، فهي تعرّف عن نفسها بأنها مجموعة من الجهات 

املانحة تنضوي تحت راية منظمة العمل الدولية ومعظمها ملتزمة 

بأعامل املنظمة من خالل الرشاكات املتعددة السنوات املمولة عىل 

املستوى املركزي، وتساهم يف حساب امليزانية العادية اإلضايف أو التمويل 

القائم عىل النتائج. وتتألف املجموعة يف الوقت الراهن من فنلندا، 

وبلجيكا، والدمنارك، وأملانيا، والسويد، والرنوج، وإيرلندا، وإيطاليا، 

ولكسمربغ، وهولندا. إىل ذلك، تضم مجموعة ثالثة مانحني آخرين 

)من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ولجنة املساعدة اإلمنائية(.

لالطـالع عـىل معلومـات مفصلـة يُرجـى مراجعـة دليـل التعـاون 

مـن أجـل التنمية.

مؤتمرات المانحين المخصصة

قـد تسـتضيف الحكومات أحيانـاً مؤمترات دوليـة لجمع التربعات 

بغيـة تلبيـة حاجـات اإلنعاش لبلد لحقت بـه أرضار جراء أزمة ما.

http://www.unpbf.org/nepal-projects.shtml
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/presentation/wcms_504526.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/presentation/wcms_504526.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/presentation/wcms_504526.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/presentation/wcms_504526.pdf
http://www.unpbf.org/wp-content/uploads/PBF-Guidelines-Final-April-20141.pdf
http://www.unpbf.org/wp-content/uploads/PBF-Guidelines-Final-April-20141.pdf
http://www.unpbf.org/wp-content/uploads/PBF-Guidelines-Final-April-20141.pdf
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التوظيف والعمل الالئق يف حاالت الهشاشة والنزاعات والكوارث 

»صندوق برنامج وحدة العمل في 

األمم المتحدة«

إن صنـدوق برنامـج وحـدة العمـل يف األمـم املتحـدة هـو أداة 

فرديـة لـإلدارة املاليـة تسـاعد املانحـني وكيانـات األمـم املتحـدة 

عـىل تنفيـذ الربامـج املشـرتكة. ويكمـن هدف هـذا الصنـدوق يف 

دعـم تعبئـة املـوارد املنسـقة، وتخصيـص وتوزيـع مـوارد املانحني 

ضمـن إطار األمم املتحدة للمسـاعدة اإلمنائية/الوثيقة التشـغيلية 

املشـرتكة مبوجـب توجيهـات املنسـق املقيـم باعتباره قائـد فريق 

األمـم املتحـدة القطري. 

ويتيـح الصنـدوق أمـام املانحـني فرصـة متويـل عمليـات التنميـة 

بشـكل كيل مـن أجـل التأكـد مـن أن النفقـات موزعة بالتسـاوي 

عـىل كافة حاجـات التنمية وأنها تتامىش مع أولويات التنمية التي 

حددتهـا الحكومـة. يُذكر أن حوكمة صندوق برنامج وحدة العمل 

يف األمـم املتحـدة المركـزي عىل مسـتوى البلد، ويشـمل مشـاركة 

منظـامت األمـم املتحـدة والحكومـات املضيفة، كـام يتضمن آلية 

استشـارية تفرتض مشـاركة املانحني وفريق األمم املتحدة القطري 

األوسـع نطاقاً.

االختصاصات: باكستان، صندوق وحدة العمل، 2012 15.6

التعاون بين البلدان الهشة 
والتعاون الثالثي ضمن اإلعدادات 

الهشة

ميثـل التعاون بني البلدن الهشـة وبلدان الجنـوب والتعاون الثاليث 

رشاكـة بني أطراف متسـاوية تشـمل عملية تعلـم أو تبادل خربات 

مسـتقاة مـن مبادرات التنمية التي تـم تطبيقها يف بلدان الجنوب 

وثبُتت فعاليتها. ويف إطار عمل مجموعة السبعة +، ترمي منظمة 

العمـل الدوليـة إىل املسـاهمة يف توسـيع وتعزيـز التبـادالت بـني 

البلـدان وتسـهيل التعلـم مـن النظـراء ضمـن مجموعـة السـبعة 

+ وبـني البلـدان الناميـة واألقـل منـواً وتلـك التـي تعيـش حـاالت 

هشـة. ويكمـن الهـدف يف تزويـد الحكومـات األخـرى يف البلدان 

التـي تشـهد حاالت هشـة بحلـول العمـل الالئق املسـتدامة التي 

تم تنفيذهـا بنجاح.

هـذا وحظيـت إسـرتاتيجية منظمـة العمـل الدوليـة للتعـاون بني 

بلـدان الجنـوب والتعـاون الثـاليث بدعـم GB خـالل العـام 2012، 

وكيفيـة تطبيـق اإلسـرتاتيجية يف إطـار التعـاون اإلمنـايئ مبينـة يف 

دليـل التعـاون بـني بلـدان الجنـوب الثـاليث والعمـل الالئـق. وقد 

تتخـذ مبـادرات هـذا النوع من التعاون شـكل جوالت دراسـية أو 

منابـر لتبـادل املعـارف مـن جملـة أمـور أخـرى، علامً بأنهـا ترمي 

إىل تبـادل املوارد والتكنولوجيا أو تسـهيل نقـل املعارف والخربات 

إىل املهـارات والقـدرات النامية.

ورقة عمل: التعاون بني البلدان الهشة والعمل الالئق، 
وجهة نظر منظمة العمل الدولية، منظمة العمل 

الدولية/الرشاكات والدعم امليداين، 2015
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https://undg.org/wp-content/uploads/2015/04/Final-Approved-Pakistan-One-Fund-TOR-December-2012.docx
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/04/Final-Approved-Pakistan-One-Fund-TOR-December-2012.docx
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_356557.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_356557.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_356557.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_356557.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_356557.pdf
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