
 إرشاد بشأن برنامج االستثمار كثیف العمالة 
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 امج األشغال العامة كثیفة العمالة برخلق الوظائف من خالل : ۱۹-كوفید

اجتماعیة واقتصادیة كبیرة في جمیع البلدان تقریباً. یتأتى عنھا آثار  إن جائحة فیروس كورونا ھي حالة طوارئ صحیة عالمیة مستمرة
على عالم العمل العالمي سیكون مدمراً. وتؤثر إجراءات اإلغالق الكاملة أو الجزئیة  ۱۹-وقدرت منظمة العمل الدولیة أن تأثیر كوفید

  والبطالة الجزئیة. إلى مزید من البطالة سیتم دفعھم  ۱ ملیار عامل. وھذا یشمل ملیاري عامل في االقتصاد غیر المنظم ۲٫۷على حوالي 
 یتزاید الفقر بسبب العواقب االقتصادیة لألزمة والقیود الحالیة المفروضة على تنقل األشخاص والسلع. و

وتتأثر بعض المجموعات بشكل غیر متناسب، وتشمل العاطلین عن العمل والفقراء العاملین في االقتصاد غیر المنظم من ذوي األجور 
ألن أجورھم تعتمد على حضورھم الیومي أو إنتاجھم،    مستضعفون  الموسمیوننیة والذین یفتقرون إلى الحمایة االجتماعیة. والعمال  المتد

وال یتم تعویضھم عندما ینخفض عملھم أو یتوقف. وال بد من اتخاذ تدابیر للحد من التأثیر على ھذه الفئات من المجتمع في وضع ھش،  
 لریفیین والمزارعین والنساء والشباب والمھاجرین.والتي تشمل العمال ا

 وتعلن الحكومات عن تدابیر دعم مالي بعیدة المدى للحد من التداعیات االقتصادیة الفوریة. ویجري إدخال سیاسات االقتصاد الكلي الجدیدة
ستھالك واالنتعاش االقتصادي. وتشمل تدابیر لتعزیز الدخل واال االقتصاديللتخفیف من اآلثار السلبیة لألزمة، بما في ذلك حزم التحفیز 

 التحفیز ھذه استثمارات إضافیة في البنیة التحتیة.
مع تقلص القطاع بسبب االنكماش االقتصادي،   ،وسوف یتأثر المقاولون الصغار والمتوسطون في صناعة البناء على وجھ الخصوص

ر التحفیز في البنیة التحتیة أن تساعد على تنشیط صناعة البناء المحلیة  مما سیكون لھ تأثیر ضار على القوى العاملة. ومن شأن تدابی
 وبالتالي سیكون لھا تأثیر إیجابي على العمالة.

 استراتیجیات االستثمار كثیف العمالة  -۲

عام من وجودھا، لطالما   ۱۰۰وعلى امتداد  األشغال العامة كاستجابة ألزمة أو لصدمات اقتصادیة.  غالباً ما كانت تُستخدم  التاریخ    على مرّ 
البنیة التحتیة والخدمات المحلیة   االفتقار إلىو والبطالةبغیة التصدي للفقر ، األشغال العامة الدعم لقطاعمنظمة العمل الدولیة قدمت 

، لكّن المبدأ بقي على حالھ: توفیر فرص العمل وزیادة الدخل من خالل االستثمارات العامة  مختلفة بمرور الوقت  نُھجالمناسبة. واعتُمدت  
 .في البنیة التحتیة

التالي ویمكن لنُھج االستثمار كثیف العمالة أن تعزز نتائج العمالة المتأتیة عن االستثمارات العامة في البنیة التحتیة واألشغال البیئیة وب
لتي تعاني من ظروف ھشة. وعلى مر العقود، قام برنامج االستثمار كثیف العمالة التابع لمنظمة العمل الدولیة،  دعم مجموعات المجتمع ا

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
  ,Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture (Third Edition)ILO.2018 ,انظر:    ١

قصیرة األجل  و  العمالة الطارئةتعزیز تصمیم وتنفیذ برامج  بغیة  التابع لمنظمة العمل الدولیة ھذه المذكرة   لعمالةا   كثیفرنامج االستثمار  وضع ب
في  الذین یعیشون أوضاعاً ھشةاألشخاص لصالح دخل الوتولید  الستحداث الوظائف ،األجلكثیفة العمالة وطویلة األشغال العامة  وبرامج

 . ۱۹-كوفید ھا فیروسب أعقاب األزمة التي تسبب
 . http://ilo.org/eiipانظر:  لعمالة،ا  كثیفلحصول على معلومات عامة حول برنامج االستثمار وبغیة ا

 ملخص

http://ilo.org/eiip


 2 أن برنامج االستثمار كثیف العمالة  إرشاد بش 

بلداً حول العالم وأظھر ھذه القدرات   ٥۰في أكثر من  العامةبتصمیم بناء القدرات للنُھج التي تخلق فرص عمل من خالل االستثمارات 
 :العمالة ذات شقینعلى االستثمارات العامة یسیة الصادرة عن ھذا البرنامج لتعزیز تأثیر إلى العیان وعززھا. والتوصیات الرئ

(مثل أعمال الصیانة وأعمال الحراجة وتحسینات األراضي   بطبیعة الحالالتركیز على أنشطة األشغال العامة التي تتطلب عمالة كثیفة   •
 المجتمعیة والصرف الصحي)؛ واألشغالوالبیئة 

بدیًال   الید العاملةعندما یكون استخدام    بعینھا في قطاع البناءعلى العمالة وزیادة مدخالت العمل ألنشطة    القائمةإدخال التكنولوجیات   •
 تنافسیاً ألسالیب البناء التقلیدیة.

. ویمكن  ۱۹-لخلق فرص العمل والحد من الفقر خالل فترة االنتعاش االقتصادي في مواجھة جائحة كوفید  عنایة رفیعةومن المتوقع إیالء  
للحكومات إطالق حزم التحفیز المالي التي تشمل زیادات كبیرة في استثمارات البنیة التحتیة. وفي ھذا الصدد، یشجع برنامج االستثمار 

على استخدام محسن وأوسع لسیاسات ونُھج االستثمار كثیف العمالة لتخطیط وتنفیذ وصیانة البنیة التحتیة واألشغال البیئیة.   كثیف العمالة
الدخل وكان تعمیم نُھج االستثمار كثیف العمالة في البنیة التحتیة والبرامج البیئیة حالً قابالً للتطبیق لخلق وظائف إضافیة والحد من فقر 

النوعیة والفعالیة من حیث التكلفة. والغرض من استخدام ھذه   ضمانالقتصاد. وتستخدم النُھج االستخدام األمثل للعمل مع مع تحفیز ا
 النُھج ھو تطویر وصیانة البنیة التحتیة، وفي الوقت نفسھ إحداث تأثیر إیجابي على خلق فرص العمل وتولید الدخل.

دخل بالفعل تقلید طویل في تنفیذ برامج األشغال العامة كثیفة العمالة. وقد استُخدمت ھذه  ولدى العدید من البلدان منخفضة ومتوسطة ال
الدخل وتوفیر البنیة التحتیة المحلیة وإعادة تأھیل البیئة، وغالباً  وخلقالبرامج بشكل شائع كوسیلة لتحقیق أھداف مشتركة تتعلق بالعمالة  

األزمات والنزاعات. ومع ظھور األزمة االقتصادیة الناتجة   لمواجھةالھش، في استجابة  ما استھدفت المناطق أو المجموعات ذات الوضع  
 العادیة والمحددة.  ج االستثمار كثیف العمالة أن تحتل الصدارة في برامج االستثماریمكن لنھُ ، ۱۹-عن فیروس كوفید

وال یزال من الصعب التنبؤ بمدة األزمة الحالیة. وتشیر أحدث التوقعات من السلطات الطبیة إلى أنھ في حین قد یتم تخفیف بعض القیود  
طویلة األمد لبعض اإلجراءات التي ستظل تؤثر سلًبا على االقتصاد  حاجة ستبرز، ۱۹-بمجرد تراجع عدد اإلصابات بفیروس كوفید

برامج العمالة الطارئة وقصیرة األجل وبرامج األشغال العامة كثیفة العمالة وطویلة األجل، خیارات   السیاق، تُعتبر  وسوق العمل. وفي ھذا
 سیاسیة یجب مراعاتھا.

 األجل تدابیر الطوارئ قصیرة  -۳

البرامج و.  نزاعالطارئة السریعة وتمویلھا وتنفیذھا في أعقاب صدمة اقتصادیة أو كارثة طبیعیة أو    العمالة، یتم تطویر برامج  بشكل عام
العمل وكمیة العمل ونوعیتھ   ، حیث تلعب إنتاجیةمن النقد مقابل العمل  اً تعقیدثر  التي تدعو إلیھا منظمة العمل الدولیة ھي شكل أكالطارئة  

 تكونالعامل الحاسم ھو أنھ یجب أن و. البرامجیة عقود من الخبرة في تخطیط وتنفیذ مثل ھذه لدى منظمة العمل الدولو. اً ھام اً دور
التحتیة المحلیة والعمالة وعلى الدخل أثناء األزمة أو بعدھا. وال یزال  البنیةللعمل في وقت قصیر لالستجابة لآلثار السلبیة على  ةجاھز

 .استثناءً  ال تشكلما بعد األزمة مرحلة و ،البرامجمصدر قلق رئیسي في ھذه  العمل الالئق
تصمیم البرامج مع مراعاة السیاق المحدد وخیارات التمویل  وینبغي. القصیر في األجلبشكل عام  العمالة الطارئةیتم تنفیذ برامج و

إلى دعم التعافي على المدى الطویل بمجرد توفیر االستجابة الفوریة  البرامج الطارئةیمكن أن تنتقل ووالتنفیذ المتاحة ونوع التدخالت. 
 المناطق المتضررة من األزمة في التعافي. واستھالل

یعة في الرعایة الصحیة األولیة والحصول على المیاه النظیفة حیة واضحة تتطلب تحسینات سرمخاطر ص ۱۹-كوفیدشكل جائحة وت
في حین وھذه التدابیر تحسینات في البنیة التحتیة ذات الصلة.  تتطلب ، في العدید من األماكنووالصرف الصحي والنظافة الصحیة. 

واإلنتاجیة  األشغال نوعیةتركیز منظمة العمل الدولیة على  ینصب، بشكل عام في مثل ھذا النھجالوكاالت اإلنسانیة مختلف  تشارك
 .ةالالئق العمالةوتحسین الموارد المحلیة وبناء القدرات وخلق 

أن توفر وظائف بسرعة، مثل التنظیف وإزالة القمامة والنفایات ، یمكن لعدد من أنشطة األشغال العامة األخرى باإلضافة إلى ذلك
ھذه األنشطة والبیئیة.  واألشغالوإعادة التشجیر  اإلصالح وأعمالالبنیة التحتیة وصیانة طرة على الفیضانات الصرف والسی وتحسین

 ، إال أنّ ترة مؤقتةالتدخالت قد تھدف إلى توفیر الوظائف والدخل لف على الرغم من أنّ و. اً لة وسھلة التصمیم والتنفیذ نسبیكثیفة العما 
زیادة المرونة من بمنظمة العمل الدولیة تركز على ضمان مساھمة نتائج التدخالت قدر اإلمكان في جھود اإلنعاش على المدى الطویل 

 األصول التي تم إنشاؤھا. نوعیةوضمان العمل  ومعاییر وسیاساتالمحلیة وتنمیة المھارات المؤسسات قدرات وتعزیز خالل بناء ال
كن اآلن یمو. والمستضعفةلألسر الفقیرة  ینودخل إضافی عمالةعامة تسعى إلى توفیر ومات بالفعل برامج أشغال عدید من الحكتنفذ الو

ظائف نتیجة لألثر ، لتلبیة الطلب الجدید على خلق الومنظمة العمل الدولیة تدعمھا أو سبق أن دعمتھا التي ھذه البرامج  جدولةإعادة 
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شارك بالفعل توجیھ الدعم من خالل المؤسسات القائمة التي تو  ۲إضافیة.  یةتدابیر وقائیة وتخفیفذ  اتخا ، مع  ۱۹-فیروس كوفیداالقتصادي ل
 استجابة أسرع. یسمح بتوفیركثیفة العمالة في األشغال العامة 

   الوظائف لخلق المزید من  األجلجھود طویلة   -٤
 من خالل االستثمارات العامة 

األجل یمكن للنُھج كثیفة العمالة التي تروج لھا منظمة العمل الدولیة أن تعالج أیضاً اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة وآثار العمالة طویلة 
الیة.  والبد من اإلبقاء على البنیة التحتیة العامة القائمة ومعالجة الثغرات الموجودة في البنیة التحتیة الح . ۱۹-كوفید جائحةالتي تخلفھا 

ویلزم بذل جھود أكثر من أي وقت مضى لتطویر واستدامة وتوسیع البرامج طویلة األجل التي توفر الوظائف والدخل للفقراء  
 .والمستضعفین

ستثمار وللسلطات المحلیة بغیة تطویر قدراتھا في نُھج اال  والتخطیطیةوتقدم منظمة العمل الدولیة المساعدة التقنیة للوزارات التقنیة والمالیة  
ء  كثیف العمالة. وتشمل ھذه المساعدة تقییم إمكانات التوظیف لبرامج االستثمار الحالیة أو تدابیر التحفیز المالي ومراجعة عملیات الشرا

 ووضع المبادئ التوجیھیة التقنیة وإجراء التدریب وتعزیز مشاركة المجتمع. 
عاماً  ٥۰أنواع األنشطة. وبناًء على أكثر من على كثیف العمالة على القطاع و ویعتمد نطاق التطبیق الفعال لنُھج وتكنولوجیا االستثمار

 :من الخبرة، وجدت منظمة العمل الدولیة أّن نُھج االستثمار كثیف العمالة ذات صلة خاصة بتطویر أو إنشاء أو صیانة أو إدارة ما یلي
 التربة والمیاه؛، مثل الزراعة والغابات والحفاظ على الطبیعیةالموارد  •

 الطرق الریفیة والطرق كبیرة الحجم؛ •
 الترابیة الصغیرة؛ والسدود مشاریع الري  •

 والسیطرة على األنھار؛  الفیضاناتالحمایة من  •
 ، مثل المدارس والعیادات؛االجتماعیةالبنیة التحتیة  •

 التحتیة االقتصادیة األخرى؛ والبنىاألسواق  •
 التكلفة؛ منخفضالسكن  •

 الصحي؛ والصرف المیاهنُظم  •
 الصلبة وإعادة تدویرھا وتسمیدھا؛ النفایاتجمع  •

 العامة ومرافق الصرف الصحي؛ الغسیلمرافق  •
 مدادات میاه الشرب وجمع میاه األمطار، مثل صھاریج تخزین المیاه؛إ •

 في ذلك میاه العواصف؛ بما ، الصرفمرافق  •
دائق وغیرھا من المناطق الترفیھیة ومالعب  لصحیة والح توفیر الرعایة انقاط دور الحضانة والمرافق المجتمعیة والعامة، مثل  •

 وتسییج المناطق العامة، من بین أمور أخرى.  واألسواقاألطفال والمدارس والمراكز الصحیة 
المقاولون في صناعة البناء بشدة  تأثر وقد ویلعب المقاولون الصغار والمتوسطون دوراً مھماً في تطویر البنیة التحتیة المذكورة أعاله. 

، حیث تم إغالق العدید من مواقع البناء بسبب إجراءات اإلغالق وتجنب خطر إصابة العمال. ومن شأن برامج ۱۹-بفیروس كوفید
حددة في مجال االستثمار كثیف العمالة أن تساعد في تنشیط صناعة البناء المحلیة. وقد تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مالیة وإجراءات م

 السالمة والصحة المھنیتین باإلضافة إلى التدریب والدعم التقني لمساعدة الصناعة على التأقلم مع المتطلبات الجدیدة الناتجة عن جائحة
 . ۱۹-كوفید

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
  ,April 2020. 19-Intensive Works in Response to COVID-Considerations for EmploymentILO 15 ,: انظر  ٢
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 الفرص والتوصیات  -٥

. وقد تأثر المالیین ۱۹-كوفید االقتصادات من األزمة العالمیة التي أثارتھا جائحة  تتعافىسوف یستغرق األمر وقتاً وجھداً واستثماراً حتى  
بمقدور األسواق والشركات إیجاد فرص عمل كافیة   إلى المتوسط، لن یكون من الناس، والفقراء ھم األكثر معاناة. وفي األجلین القصیر 

ض عن الخسائر في الوظائف والدخل. ویمكن لبرامج االستثمار والتوظیف الممولة من القطاع العام أن تكّمل خلق فرص عمل في للتعوی
 .القطاع الخاص خالل ھذه األوقات االقتصادیة الصعبة

نامج االستثمار كثیف العمالة تطویر ودعم مثل ھذه البرامج، ویقف فریق بر  علىوتعمل منظمة العمل الدولیة منذ سبعینات القرن الماضي  
على أھبة االستعداد لتقدیم ید العون من خالل المساعدة التقنیة وتصمیم البرامج ومشاریع العرض والمبادئ التوجیھیة والتدریب ونشر  

 .المعارف وتبادل الخبرات بین بلدان الجنوب في صفوف الشركاء الوطنیین
العمل ھو الھدف الرئیسي لنُھج االستثمار كثیف العمالة. ویشمل   فرصتحتیة وخلق وتحسین سبل العیش من خالل تحسین البنیة ال

المستفیدون المستھدفون عموماً الفقراء في المناطق الریفیة والحضریة (بمن فیھم الشباب)، ومن ھم في أوضاع ھشة وأولئك الذین تتأثر 
عمل مؤقتة قصیرة األجل فحسب؛ ومن المھم بالقدر نفسھ ضمان   مصادر رزقھم. وال تقتصر فعالیة التدخالت المقترحة على خلق فرص

التي تعوق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة بشكل  الرئیسیةأن تكون البنیة التحتیة والمشاریع البیئیة المختارة مفیدة وأن تعالج االختناقات 
 عام.

امج أخرى للتنمیة طویلة األجل، بما في ذلك التنمیة االقتصادیة  باإلضافة إلى ذلك، ستسھم تدابیر السیاسة المقترحة في مجموعة من بر
 المحلیة ودعم الدخل وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة والتكیف مع تغیر المناخ وإعادة التأھیل البیئي.

 التنمیة االقتصادیة المحلیة ودعم الدخل 
. ویشارك صغار اً والمواد والمھارات والقدرات المتاحة محلی  للید العاملة المحلیةاستخدام أمثل ومرن    إلىاالستثمار كثیف العمالة    نُھج  تلجأ 

ة  المتعاقدین والمجتمعات المحلیة في التنفیذ، مما یضمن بقاء غالبیة األموال محلیًا. وھذا یؤدي إلى مساھمة أكبر في التنمیة االقتصادی
في المائة من المبالغ المستثمرة تبقى وتتداول في االقتصاد المحلي،   ۷۰د أظھرت التجربة أّن ما یصل إلى  المحلیة مقارنة بالنُھج البدیلة. وق

 مما یخلق أثراً مضاعفاً إضافیاً یحفز التنمیة االقتصادیة المحلیة.
د أجورھم على إنتاجھم الیومي وال  ویعد العمال المؤقتون في االقتصاد غیر المنظم من بین األكثر استضعافاً في القوى العاملة، حیث تعتم

إلى زیادة حادة في الفقر وأعداد الفقراء العاملین، ومن المرجح أن  ۱۹-یتم تعویضھم في الغالب عند توقف العمل. وقد تؤدي أزمة كوفید
 من شأنعمل بأجر، تلغي بعض التقدم المحرز على مدى السنوات األخیرة في الحد من الفقر. ومن خالل توفیر دعم الدخل من خالل ال

تدابیر االستثمار كثیف العمالة أن تتیح للمستفیدین وأسرھم الحفاظ على مستویات دخلھم واستھالكھم بینما تتعافى االقتصادات المحلیة،  
 وبالتالي تمنعھم من الوقوع تحت خط الفقر.

 أھداف التنمیة المستدامة في وقت واحد العدید من المساھمة في 
) واالستثمارات  ۸لمقترحة في تحقیق العدید من أھداف التنمیة المستدامة، من خالل زیادة الدخل (ھدف التنمیة المستدامة  ستسھم التدابیر ا

) والمجتمع واألراضي والنظم البیئیة  ۹في الطرق والري والسدود واألسواق والمدارس والمراكز الصحیة (ھدف التنمیة المستدامة 
) والعدید من أھداف التنمیة المستدامة األخرى. وعموماً، من شأن التدابیر المقترحة أن ۱۳المستدامة واألصول البیئیة (ھدف التنمیة 

. ویرتدي ھذا األمر أھمیة أكبر اآلن، ۲۰۳۰تساعد المجتمع الدولي على االستمرار في طریقھ نحو تحقیق برنامج التنمیة المستدامة لعام 
أكثر صعوبة بسبب تدھور الوضع االجتماعي واالقتصادي في العدید من البلدان نتیجة  ة المستدامحیث سیكون تحقیق أھداف التنمیة 

 . ۱۹-كوفیدألزمة 

 التكیف مع تغیر المناخ وعكس مسار التدھور البیئي 
ل ھناك حاجة ال یزال برنامج تغیر المناخ یتسم باألھمیة التي لطالما اتسم بھا. وحتى في خضم الجائحة التي تعصف بالعالم حالیاً، ال تزا

ملحة لالستجابة لتحدیات تغیر المناخ. ویمكن لبرامج التوظیف جیدة التصمیم أن تقدم مساھمات واضحة في التخفیف من آثار تغیر المناخ 
ري والتكیف معھا، ال سیما في المناطق الریفیة، حیث یمكن للمجتمعات المحلیة أن تستفید من تحسین المیاه والحفاظ على التربة ونظم ال

 .والصرف وتحسین النقل الریفي المقاوم للطقس
ویمكن أن تساعد برامج العمالة في استعادة النظم البیئیة التي تضررت أو دمرت، أو عكس التدھور البیئي بشكل عام. ومن شأن األنشطة  

الطبیعیة وتوظف السكان المحلیین للمساعدة في التي تحمي النظم البیئیة أو تستعیدھا أن تطبق الحلول التي تستخدم الموارد المحلیة أو 
عكس التغییرات أو التكیف معھا في بیئاتھم. ویمكن أن تشمل األنشطة إعادة التحریج وحمایة الغابات وحمایة المنحدرات والحفاظ على 

 التربة والمیاه وبناء السدود والجسور وبطانات األنھار والجداول، من بین أمور أخرى.
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