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الحوار االجتماعي
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المكتب االقليمي للدول العربية

تُعترب اال�شتجابة للدعاوى املطالبة بالكرامة يف العمل وبال�شوت وامل�شاركة ومبجتمعات مبنية على احرتام 

حقوق االن�شان، عن�شراً حمورياً لدعم عملية االنتقال اإىل دميقراطيات م�شتقرة و�شاملة يف الدول العربية. 

يعمل مكتب منظمة العمل الدولية االقليمي للدول العربية بالتعاون مع ال�شركاء الثالثة – احلكومات 

أ�شحاب العمل – على تعزيز العدالة االجتماعية وفر�ص احل�شول على عمل الئق عرب  والعمال وا

إن�شاف. ؤ�ش�شات امل�شتدامة واالنتاجية العالية والنمو با املو

ونحن نقوم بذلك عرب العمل نحو حتقيق االهداف اال�شرتاتيجية االأربعة التي يحددها برنامج العمل 

الالئق:

استحداث فرص العمل

توسيع نطاق الحماية االجتماعية

تعزيز الحوار االجتماعي

ضمان احترام الحقوق في العمل

ت�شتند ا�شتجابة منظمة العمل الدولية لتحديات العمل الالئق يف املنطقة العربية اإىل مبادئ امليثاق 

أجل عوملة عادلة،  أن العدالة االجتماعية من ا إعالن منظمة العمل الدولية ب�شا العاملي لفر�ص العمل، وا

والعقد العربي للت�شغيل )2010-2020(، وبرنامج العمل العربي للت�شغيل.

تتمثل القاعدة التمويلية ملنظمة العمل الدولية مب�شاهمات منتظمة يف املوازنة تدفعها كّل الدول االأع�شاء 

بفعل ع�شويتها يف املنظمة؛ وهي م�شاهمات طوعية غري خم�ش�شة، توزعها منظمة العمل الدولية بح�شب 

احلاجة بطريقة مرنة؛ باالإ�شافة اإىل م�شاهمات طوعية خم�ش�شة مل�شاريع معينة لها جدول زمني وا�شح 

وتركيز حمدد م�شبقاً.

ح�شل مكتب منظمة العمل الدولية االقليمي للدول العربية، لفرتة ال�شنتني 2010-2011، ، على 13.5 

أمريكي كم�شاهمات طوعية  أمريكي كتخ�شي�شات للموازنة العادية، و15.9 مليون دوالر ا مليون دوالر ا

أمريكي كم�شاهمات طوعية غري  خم�ش�شة )70 يف املائة منها جمعها مكتب بريوت( ومليوين دوالر ا

خم�ش�شة. وقد �شهد املكتب االقليمي للدول العربية زيادة م�شطردة يف امل�شاهمات الطوعية املخ�ش�شة 

منذ العام 2008، مبعّدل 9.7 مليون دوالر �شنوياً خالل ال�شنوات االأربع املا�شية.
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كيف تعمل منظمة العمل الدولية

تخدم منظمة العمل الدولية مصالح 
النساء والرجال وتجمع معًا كل من 

الحكومات وأصحاب العمل والعمال 
من أجل وضع معايير العمل وتطوير 

السياسات وتصميم البرامج. 
إّن تركيبة منظمة العمل الدولية 

تعطي، في مشاوراتها، العمال 
وأصحاب العمل معًا صوتًا معاداًل 
لصوت الحكومة، ما يعكس تطبيق 

الحوار االجتماعي. وهي تحرص 
على عكس آراء الشركاء االجتماعيين 

في معايير العمل وسياسات وبرامج 
العمل. 

ُتشجع منظمة العمل الدولية التركيبة 
الثالثية بين هيئاتها المكونة والدول 
األعضاء عبر تعزيز مشاركة اإلتحادات 

العمالية ومنظمات أصحاب العمل 
في صياغة وتنفيذ السياسة 

الوطنية حول المسائل االجتماعية 
واالقتصادية وسواها.  

الدول المشمولة بأنشطة منظمة 
العمل الدولية المكتب االقليمي 

للدول العربية 

البحرين
العراق
األردن 
الكويت

لبنان
عمان

قطر
المملكة  العربية السعودية

سوريا
االمارات العربية المتحدة

اليمن
األرض الفلسطينية المحتلة
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وافق جمل�ص الوزراء على قانون جديد خا�ص 

بالتعاونيات �ُشمم بناًء على تو�شيات منظمة العمل 

الدولية.

الكويت

ؤون العمل، مكونة من  ت�شكيل جلنة ا�شت�شارية ل�شو

أ�شحاب العمل  ممثلني عن كل من احلكومة وا

والعمال. كما اعتمدت الكويت ت�شريع قانون عمل 

جديد للقطاع اخلا�ص.

الأردن

أ�شحاب العمل  تعزيز االإجراءات القانونية �شّد ا

أجل  الذين ينتهكون قوانني تفتي�ص العمل، من ا

حت�شني ظروف عمل العمال املهاجرين. كما مت 

ت�شكيل جلنة وطنية حول منع االإجتار بالب�شر.

ُعمان

إن�شاء االحتاد العام لعمال �شلطنة ُعمان مب�شاعدة  ا

منظمة العمل الدولية؛ وت�شتمر املنظمة بدعم 

ان�شائه وبرامج بناء القدرات التابعة له.  

لبنان

�شاركت منظمة العمل الدولية يف برنامج طويل 

االأمد حول عمل االأطفال ويف تطوير ا�شرتاتيجية 

خا�شة باالأطفال العاملني، ركزت يف املقام االأول 

أ�شكال عمل االأطفال.  أ ا أ�شوا على الق�شاء على ا

15,000 امرأة عاملة في 
المصانع، قد انخرطت في برنامج 

عمل أفضل لألردن، وهو عبارة عن 
مبادرة تهدف إلى تحسين االلتزام 

بمعايير العمل من خالل تقييم 
ظروف العمل الحالية وتقديم 

مشورة مصممة خصيصًا لتتناسب 
مع الوضع باإلضافة إلى الخدمات 

التدريبية للمصانع من أجل أن 
تتمكن هذه األخيرة من تلبية 

حاجاتها الفردية.

2 من أعضاء اللجنة التنفيذية 
المؤلفة من 11 عضو والتابعة 

لالتحاد العام لعمال سلطنة ُعمان 
هم من النساء. وُيعتبر هذا االتحاد 
هو الثاني من نوعه الذي ساهمت 

منظمة العمل الدولية بإنشائه 
في العالم العربي بعد االتحاد 

البحريني.

2011 شهدت إطالق لجنة 
توجيهية وطنية ثالثية األطراف 
في األردن، تهدف إلى تنسيق 
وقيادة الجهود المبذولة لتعزيز 

اإلنصاف في األجر.  

التركيز على النوع االجتماعي  

ضمان احترام الحقوق في العمل

حتافظ منظمة العمل الدولية على نظام ملعايري العمل الدولية وتعمل على تطويره، ويهدف هذا 

النظام اإىل تعزيز فر�ص الن�شاء والرجال يف احل�شول على ظروف عمل الئقة ومنتجة مع احرتام 

�شروط احلرية واالن�شاف واالأمن والكرامة.

توفر هيئات اال�شراف التابعة ملنظمة العمل الدولية التوجيه حول تطبيق معايري العمل الدولية عرب 

التعاون التقني وتطبيق نهج تنموي مرتكز اإىل احلقوق.

يعمل املكتب االقليمي للدول العربية على تعزيز وعي ال�شركاء الثالث وقدرتهم على العمل بفعالية 

للوفاء بالتزاماتهم حول معايري العمل الدولية ومواجهة الفجوات املوجودة على امل�شتوى الوطني. هذا 

آليات و�شع الربامج الوطنية واالقليمية. إدخال معايري العمل الدولية ب�شكل منتظم يف ا ويقوم املكتب با
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من خالل برنامج طويل االأمد لتدعيم منظمات العمال يف الدول العربية عرب حمو االأمية االجتماعية 

واالقت�شادية والقانونية بهدف اال�شتجابة حلاجات العمال ومنظماتهم يف البحرين واالأردن والكويت 

ولبنان وُعمان و�شوريا واليمن واالأر�ص الفل�شطينية املحتلة. وي�شمل الربنامج كالً من ت�شميم برنامج 

إحاطات  أكيد عليه؛ باالإ�شافة اإىل اعداد ون�شر ا تدريب ملحو االأمية االجتماعية واالقت�شادية والقانونية والتا

أخرياً تدريب املدربني.  إعالم قادة العمل بها؛ وا حول ال�شيا�شات وامل�شائل ذات االأولوية، وذلك بهدف ا

يدعم هذا امل�شروع ال�شراكات، كال�شراكة مع املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة حلقوق االإن�شان.

إطار  أة ورجل يف اليمن، يف ا باالإ�شافة اإىل ذلك، قامت منظمة العمل الدولية بتدريب 12،000 امرا

إدراج م�شائل امل�شاواة بني اجلن�شني �شمن حوكمة �شوق العمل.  إىل ا مبادرتها الهادفة ا

تعزيز اللتزام

إن�شاء جلان ثالثية لدعم الربنامج الوطني للعمل  إىل ا أّدى الدعم الذي قّدمته منظمة العمل الدولية ا ا

إىل ارتفاع ن�شبة توظيف الن�شاء يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة؛  أدى ا الالئق يف عمان واالأردن؛ كما ا

أدت التعديالت  أما يف االأردن، فقد ا إدماج العمال وحت�شني العالقات يف مكان العمل يف البحرين. ا إعادة ا وا

دخلت على قانون العمل الوطني والتي �شمحت للعمال املهاجرين باالن�شمام اإىل احتاد امللبو�شات، 
ُ
أ التي ا

اإىل م�شاعفة عدد امل�شانع التي ت�شم عماالً ممثلني من قبل هذه النقابة بن�شبة الثلث.

دعم املوؤ�س�سات ال�سغرية

ؤ�ش�شات ال�شغرية. وقد �شاركت منظمة العمل  تعتمد الكثري من االقت�شاديات العربية ب�شدة على املو

أجل دعم تطوير برامج التدريب  أ�شحاب العمل من ا الدولية يف م�شاريع يف االأردن وُعمان مع منظمات ا

ؤ�ش�شات املتو�شطة وال�شغرية واملتناهية ال�شغر. ويف االأر�ص الفل�شطينية  وال�شيا�شات التي تعزز املو

ؤ�ش�شات  املحتلة، �شاهم دعم منظمة العمل الدولية يف و�شع ا�شرتاتيجية �شاملة لتنمية القطاع اخلا�ص للمو

املتو�شطة وال�شغرية واملتناهية ال�شغر وحت�شني توفري اخلدمات ال�شوقية ملجتمع االأعمال. 

تعزيز الحوار االجتماعي

ؤّدي احلوار االجتماعي دوراً حمورياً  يو

أهداف منظمة العمل  يف حتقيق ا

الدولية بتعزيز فر�ص ح�شول الن�شاء 

والرجال على عمل الئق ومنتج يف ظّل 

ظروف تتمثل باحلرية وامل�شاواة واالأمن 

والكرامة االن�شانية. وي�شمل احلوار 

أنواع املفاو�شات  االجتماعي كافة ا

وامل�شاورات وتبادل املعلومات بني ممثلي 

أ�شحاب العمل والعمال حول  احلكومة وا

امل�شائل التي ت�شكل م�شلحة م�شرتكة.  

بات الحوار االجتامعي ومامرسة 

الثالثية بني الحكومات ومنظامت 

العامل وأصحاب العمل داخل 

وعرب الحدود أكرث أهمية من 

حيث تنفيذ الحلول وبناء 

التامسك االجتامعي وسيادة 

القانون من خالل معايري العمل 

الدولية ووسائل أخرى.

إعالن منظمة العمل الدولية بشأن 
العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة

المؤتمر اإلقليمي العربي حول الحوار 
االجتماعي

مت عقد املوؤمتر العربي االإقليمي االأول حول احلوار 

االجتماعي يف الرباط يف كانون االأول/دي�شمرب 2010. 

وقد ا�شرتكت منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل 

أيام  العربية يف تنظيم هذا املوؤمتر الذي امتد لثالثة ا

والذي متخ�ص عن التزاٍم بتعزيز االأطر الوطنية للحوار 

إعطاء االأولوية للحوار  االجتماعي عرب ح�شد املوارد وا

االجتماعي يف م�شاريع م�شرتكة مع منظمة العمل 

الدولية، و�شّن االإ�شالحات الت�شريعية، واإطالق حمالت 

أ�شحاب العمل والعمال،  التوعية، ومتكني جمموعات ا

ومعاجلة ظروف العمل غري النظامية واعتماد نهج مبني 

على احلقوق ويحرتم االتفاقيات الدولية. 
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حت�سني ال�سمان الجتماعي

 تُ�شكل املعا�شات التقاعدية واحلماية من البطالة وحماية االأمومة ثالث جماالت �شيا�شاتية يف املنطقة 

أمني البطالة وهي تعمل حالياً مع  العربية. وقد �شاعدت منظمة العمل الدولية البحرين على تطوير نظام تا

أنظمة مماثلة. أخرى لتطوير ا دول عربية ا

أمني االأمومة الذي اقرتحته منظمة العمل الدولية. وقد نقل  الأردن: اعتمد االأردن يف العام 2010 نظام تا

أمني  إىل التا أ�شحاب العمل الفرديني ا إجازة االأمومة من ا ؤولية متويل رواتب الن�شاء خالل ا هذا النظام م�شو

إ�شالحات املعا�شات التقاعدية ومبادرة  االجتماعي. وقد دعم التعاون بني منظمة العمل الدولية واالأردن ا

إ�شالح املعا�شات التقاعدية، تناولت  أر�شية �شاملة للحماية االجتماعية. وباالإ�شافة اإىل دعم ا لتطوير ا

أجرتها منظمة العمل الدولية اعتماد الرعاية ال�شحية ال�شاملة يف لبنان، عرب درا�شة اخليارات  مراجعة ا

أن ينظر فيها ال�شركاء  أجل ا ال�شيا�شاتية، وم�شٍح لالأ�شر اللبنانية، وتقرير �شامل يقّدم درا�شة كلفة، من ا

إعداد تقييم مايل  الثالثة. اإىل هذا، دعمت منظمة العمل الدولية اململكة العربية ال�شعودية من خالل ا

و�شياغة ت�شريع جديد مل�شاعدة العاطلني عن العمل.

حماية حقوق العمال املهاجرين

إحدى مبادرات منظمة العمل الدولية االأردن يف اعتماد ت�شريٍع جديد ي�شمح للعمال املهاجرين   �شاعدت ا

إىل النقابات العمالية. وقد ا�شتفاد العمال املهاجرون يف لبنان من تدخالت منظمة العمل  باالن�شمام ا

الدولية التي ت�شمل اعتماد »عقد عمل موحد«، ومراقبة وكاالت اال�شتخدام اخلا�شة واقرتاح مراجعة 

أن ي�شملهم. أجل ا قانون العمل من ا

الحامية االجتامعية أساس النمو 

االقتصادي املستدام والشامل 

2,300 شخص شملهم 
المسح الذي أجرته منظمة 

العمل الدولية في الكويت 
واإلمارات العربية المتحدة 

في إطار دراسة حول العمال 
المهاجرين.

توسيع نطاق الحماية االجتماعية

حالياً، ال ميلك �شوى 20 يف املائة من �شكان 

أكرث  العامل تغطية �شمان اجتماعي منا�شبة، وا

من ن�شفهم يفتقرون للتغطية ككل.

تروج منظمة العمل الدولية لل�شيا�شات وتوفر 

أدواتاً وم�شاعدًة تهدف اإىل حت�شني وتو�شيع  ا

تغطية احلماية االجتماعية لت�شمل كّل مكونات 

املجتمع.

ينطوي ال�شمان االجتماعي على التمكني من 

أمن الدخل،  إىل الرعاية ال�شحية وا الو�شول ا

بخا�شة لدى كبار ال�شن، والعاطلني عن 

العمل، واملر�شى، واملعوقني، ويف حاالت رعاية 

أو خ�شارة  إ�شابة العمل، واالأمومة ا االأطفال، وا

املعيل االأ�شا�شي. 

أر�شية احلماية االجتماعية هي عبارة  ا

عن مفهوم �شيا�شة اجتماعية عاملي يروج 

لال�شرتاتيجيات التي يتم حتديدها على 

أدنى من  امل�شتوى الوطني بغية توفري حد ا

أمن  الو�شول اإىل اخلدمات االأ�شا�شية وحتقيق ا

الدخل للجميع.



إلنمائية 2010 – 2011
ي للدول العربية النتائج ا

إلقليم
ب ا

ل الدولية المكت
ظمة العم

من

االستخدام
استحداث فرص العمل

م�سح القوى العاملة

أجرت منظمة العمل الدولية م�شحاً للقوى العاملة على م�شتوى الوطن ككل،  ا

إطار حملة دعم للحق يف العمل.  وقابلت 2،800 الجئ فل�شطيني يف لبنان، يف ا

إجراء  ؤون االجتماعية والعمل يف اليمن على ا هذا و�شاعدت املنظمة وزارة ال�شو

أكرث من عقٍد من الزمن. أول م�شح للقوى العاملة لها يف ا ا

أثري على ال�سيا�سة الوطنية التا

مّكن برنامج تابع ملنظمة العمل الدولية يهدف اإىل دعم توفري فر�ص عمل يف 

العراق، من تطوير �شيا�شة ت�شغيل وطنية. ويف االأر�ص الفل�شطينية املحتلة، 

إعادة تن�شيط ال�شندوق الفل�شطيني للت�شغيل  �شاهمت منظمة العمل الدولية با

إجراءات  أجل دعم �شيا�شات �شوق العمل الفاعلة وا واحلماية االجتماعية، من ا

إجراء  ا�شتحداث فر�ص العمل. ومتا�شياً مع امليثاق العاملي لفر�ص العمل، مت ا

تقييم �شريع ل�شوق العمل يف االأردن، ينظر يف وقع االأزمة املالية واالقت�شادية 

العاملية يف االأردن واال�شتجابات ال�شيا�شاتية.  

تعزيز املهارات

يف قطاع غزة، قّدمت منظمة العمل الدولية الدعم لوكالة االأمم املتحدة 

إ�شالح برناجمها  أجل ا الإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني )االونروا(، من ا

إىل الكفاءة،  اخلا�ص بالطالب ما فوق ال�شن لتحقيق مناهج درا�شية م�شتندة ا

وتدريبات مهنية منظمة ولتح�شني منهجية التدريب والتقييم. ويف جنوب 

أّدى تدخل منظمة العمل الدولية اإىل دعم احلكومة منهج تدريب مهني  لبنان، ا

وطني جديد لقطاع البناء.   

تطوير مهارات املعوقي

ا�شتهدف برنامج تنمية املهارات يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، عدداً كبرياً 

من ال�شباب الفل�شطينيني املعوقني وذوي احلاجات اخلا�شة، الذين يت�شربون 

من املدار�ص ب�شكٍل مبكر. وقد وفر امل�شروع لهم التدريب التقني واملهني وقّدم 

أهيل املهني باخلليل بتمويٍل من البنك  التجهيزات ملركز ال�شيخة فاطمة للتا

اال�شالمي للتنمية. ويف ُعمان، دعمت منظمة العمل الدولية املعوقني من 

أ�ش�ص الوكالة  إدماجهم يف �شوق العمل وبناء ا أجل ا خالل امل�شاعدة التقنية، من ا

الوطنية للتدريب والتوظيف. 

تعزيز ريادة الأعمال

مت اإطالق »تعرف اإىل عامل االأعمال«، برنامج التدريب على التوعية حول 

الريادة التابع ملنظمة العمل الدولية، يف كّل من اململكة العربية ال�سعودية، 

والأردن، ولبنان، والأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، وُعمان، واليمن، والعراق، 

و�سوريا. وقد مت ذلك، مب�شاعدة مدّربني حمليني يف االأر�ص الفل�شطينية 

املحتلة ويف العراق ولبنان. وقد مت دمج برنامج »تعرف اإىل عامل االأعمال« 

يف مناهج التدريب الوطنية يف �شوريا واليمن وُعمان واالأر�ص الفل�شطينية 

املحتلة. 

الوظائف اخل�سراء

دعمت منظمة العمل الدولية اجلهود املبذولة لدمج الوظائف اخل�شراء 

إطار االأمم املتحدة للم�شاعدة االإمنائية عرب حت�شني املهارات للوظائف  يف ا

اخل�شراء يف �سوريا، وبخا�شة لدى ال�شباب. ويف لبنان، قامت املنظمة بتقييم 

أ�شا�شية، وبخا�شة  إمكانية حتقيق الوظائف اخل�شراء يف قطاعات اقت�شادية ا ا

أ�شدرت  إدارة النفايات، والزراعة. ويف العام 2011، ا يف الطاقة والبناء وا

املنظمة الدرا�شة املعنونة: »نحو بناء م�شتدام ووظائف خ�شراء يف قطاع غزة« 

آمن وفر�ص ك�شب  أجل توفري �شكٍن ا و�شّمت جهودها اإىل جهود االأونروا من ا

العي�ص للعائالت املحتاجة يف قطاع غزة.

شارك أكرث من 100,000 طالب 

ومتدرب يف برنامج »تعرف إىل عامل 

األعامل« يف سوريا، حيث تم دمج 

الربنامج يف املنهج الوطني.

برنامج االستخدام/التشغيل 
العالمي

حتدد منظمة العمل الدولية ال�شيا�شات التي 

ت�شاعد على ا�شتحداث عمل ودخل الئقني 

واحلفاظ عليهما؛ �شيا�شات متت �شياغتها 

إطار برنامج اال�شتخدام العاملي ال�شامل  يف ا

أي  وتنفذها مكونات منظمة العمل الدولية – ا

أ�شحاب العمل والعمال. احلكومات وا

يهدف الربنامج اإىل و�شع اال�شتخدام يف �شلب 

ال�شيا�شات االقت�شادية واالجتماعية.

وعرب ا�شتحداث العمل املنتج، يهدف الربنامج 

اإىل حت�شني حياة االأ�شخا�ص العاطلني عن 

أجراً ال يكفي لل�شماح  أو الذين يتقا�شون ا العمل ا

لهم ولعائالتهم باخلروج من دائرة الفقر. 


