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تمهيد

اء  ن ب في  الحاسمة  ه  »لمساهمت تونس  ب الوطني  حوار  ال اعي  رب ل  2015 عام  ل للسالم  ل  وب ن زة  جائ نحت  ُم
ين  اعي من شركاء اجتماعي رب ألف هذا ال ت ياسمين عام 2011«. وي ورة ال ديمقراطية في تونس في أعقاب ث ال
اعات  تجارة والصن اعة وال لصن تونسي ل حاد ال تونسي للشغل واالت عام ال حاد ال ية – االت لمنظمة العمل الدول
تونس عندما  لمحامين ب ة ل ي ة الوطن ئ هي لدفاع عن حقوق اإلنسان وال ة ل تونسي رابطة ال ة – إلى جانب ال يدي تقل ال
حوار  ات االجتماعية. ومن خالل ال واجه خطر الفشل وسط االضطراب ة ت ديمقراطي لد إلرساء ال ب كانت جهود ال
ة السلمية في تونس  ديمقراطي ة ال نمي ت ال نهوض ب ل دافعة ل اعي القوة ال رب تعاون االجتماعي، أصبح هذا ال وال

ين الشركاء االجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني. تعاون القوي ب ل ه ل حتذى ب ااًل ُي ومث

ة ومنظمات  تجاري ة في قطاع األعمال ال عالمي، تساهم منظمات أصحاب العمل والعضوي د ال وعلى الصعي
الشركاء  ين  ب الشراكة  قانون. حيث تؤدي  ال ادة  تماسك االجتماعي وسي ال اء  ن الحلول وب ذ  نفي ت العمال في 
عندما  وحتى  االقتصادي.  تقّدم  ال ز  عّز ت أن  ويمكن  واالستقرار  والسالم  رشيد  ال الحكم  إلى  ين  االجتماعي
ة، يمكن أن تعمل  ات االجتماعي زاعات أو االضطراب ن ة أو ال يعي واجه الدول أوضاعًا هّدامة مثل الكوارث الطب ت
ة  نمية االقتصادي ت قرار وال جابي نحو تحسين االست ين بشكل إي لشركاء االجتماعي ة ل ة والجماعي فردي الجهود ال

ة. ة الشامل واالجتماعية والسياسي

لعبه أصحاب العمل والعمال، من خالل منظماتهم، في حاالت األزمات  دور الذي ي بحث هذا المنشور في ال وي
ة المستخدمة من قبل منظمات أصحاب العمل  ادي قي زاع والكوارث. ويستكشف المهمة ال ن اشئة عن ال ن ال
رئيسي الذي  دور ال نشاط االقتصادي المستمر وال ل ة ل ئ ي لحفاظ على ب ة ل تجاري ة في قطاع األعمال ال والعضوي
بحث  ذين أصبحوا ضعفاء بسبب أزمة ما. وي ئك ال ه منظمات العمال لمساعدة العمال، والسيما أول تؤدي
ة ومنظمات  تجاري ة في قطاع األعمال ال تعاون منظمات أصحاب العمل والعضوي ر بشكل مهم كيف ت تقري ال
ز السالم، ومنع األزمات، وتمكين  تعزي لعمل الجماعي ل العمال من خالل الحوار االجتماعي ووسائل أخرى ل

اء القدرة على الصمود. ن تعاش، وب االن

ة المستدامة، فإن  نمي ت تحقيق أهداف ال فاعلة في المجتمع الدولي دون كلل ل وفي حين تعمل الجهات ال
ر العقبات  ارها واحدة من أكب ب اعت لقلق ب ر ل ي اك إقرار مث اد وهن يعية في ازدي يفة والكوارث الطب عن زاعات ال ن ال
ئات هشة  ي ًا في ب ي اري شخص حال ي ة المستدامة. حيث يعيش حوالي مل نمي ت تي تحول دون تحقيق أهداف ال ال
وارد في أجندة  تعهد ال تعارض هذا مع ال زايد في هذه الظروف. وي ز الفقر بشكل مت رّك ت زاع، وي ن ومتضررة من ال

ّركب. تخلف أحد عن ال 2030 لضمان أال ي

د  فري ال لدور  ل عالمي  ال د  الصعي ين على  االجتماعي الشركاء  ر منظمات  تقري ال لهم هذا  ُي أن  األمل  ا  ويحدون
ين  ب المكثف  تعاون  ال يؤدي  أن  ويمكن  المعقدة.  المواقف  لعبه في  ت أن  ويمكن  لعبه  ت الذي  ل  والمكّم
زاع  ن اء وبعد ال ن ة ومنظمات العمال قبل وأث تجاري ة في قطاع األعمال ال منظمات أصحاب العمل والعضوي
د التشغيل، وخلق فرص العمل، وتحسين حوكمة سوق  ة إلى سد فجوة الحوكمة، وتجدي يعي والكوارث الطب
ثالثي –  يل ال تمث ة وال اري ة المعي ا – الوالي ن ر قوة منظمت ية في تسخي العمل. وستستمر منظمة العمل الدول

ركة. ا لدعم هذه األجندة المشت وتوجيه مواردن

عد  ين. وُت ين منظمات الشركاء االجتماعي يق الشراكة ب وث تحسين ت ا ل ن ر رحلة منظمت تقري رًا، يعكس هذا ال أخي
ة ومنظمات العمال  تجاري ة في قطاع األعمال ال ين منظمات أصحاب العمل والعضوي ركة ب الجهود المشت
تعاون. وسنواصل السعي وراء تحصيل المعرفة معًا  ادل دروس ال ب بغي ت ن ا، وي ات عصرن ة لمواجهة تحدي ضروري

ا. ن ة لمنظمت ات المكون ئ هي لك المعرفة لدعم ال وتطبيق ت

ا أندريه ن ي ل ا هي ماري بورا فرانس-ماسين   دي
رة مدي  مديرة  

 )ACTRAV( ة ي مكتب األنشطة العمال  )ACT/EMP( مكتب أنشطة أصحاب العمل
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شكر وتقدير

ة ومنظمات العمال حاسمة في إعداد  تجاري ة في قطاع األعمال ال كانت مساهمات منظمات أصحاب العمل والعضوي
عام  حاد ال بهاما، واالت حاد أصحاب العمل في جزر ال تجارة وات غرفة ال ا ل رن ر. وعلى وجه الخصوص، نعرب عن تقدي تقري هذا ال
عام  حاد ال ان، واالت اب ي ات عمال ال قاب اعة األردن، ون ني، وغرفة صن كي حاد أصحاب العمل ال فوار، وات لمنشآت في كوت دي ل
حاد  ة، وات ي ال ب ي ن ات العمال ال قاب ن عام ل حاد ال ا(، واالت ي ن ة )كي ي ات العمال قاب ن ل ة ل مركزي ات عمال األردن، والمنظمة ال قاب ن ل
ادل األفكار حول دور منظماتهم وجهودها إلعادة  ب ت اني ألخذ الوقت ل اكست ب حاد العمال ال ال، وات ب ي ات العمال لعموم ن قاب ن

قرار. اء السالم واالست ن ب

زاع  ن ال مركز المعني ب ر من ال نتسمي ا زي ن ز وسي غي يو رودري ل رسونكي، إمي يفر جوت ر أول تقري وقد أجرى المقابالت وصاغ ال
عاونهم  راتهم وت بحث على مساهماتهم وخب ا بجنيف. ونشكر فريق ال ي عل دراسات ال اء السالم في معهد ال ن نمية وب ت وال

رصين. ال

ية. حيث دعمت  ذين قّدموا مراجعة األقران ومساهمات فن ة ال ي زمالء من منظمة العمل الدول ل والشكر موصول أيضًا ل
األنشطة  العمل. ومن مكتب  أصحاب  أنشطة  الجهد من مكتب  نهارت هذا  ري وغاري  فاال،  يسا  وفان كازاجوي،  جولي 
غارارا وقتهم ومساهماتهم في هذا الجهد. ان ي ن ا شي نغو، ونظام قاحوش، وإنفيوالت ة، قّدم كل من محمد موامادزي ي العمال

راء  مراجعة وإث تنسيق من أجل السالم والقدرة على الصمود ب ية من وحدة دعم ال زمالء من منظمة العمل الدول كما قام ال
هامة. يفيس ثوميت على وقتهم ومساهماتهم ال فا، ون ل يسا سي يغرو، وإل ريكو ن ن، وفيدي فا ماجوري ر. نشكر إي تقري ال

العميق لكل من  ا  رن بحث. ونعرب عن تقدي ال الذي قاد ونّسق هذا  ة  ي الدول العمل  بغي شكر فريق منظمة  ن ي رًا،  وأخي
ر ال  ي ة، وكل ي ع لمنظمة العمل الدول اب ت يات أول في مكتب أنشطة أصحاب العمل ال رامج وعمل غ، مسؤول ب جاي-هي تشان
ع لمنظمة  اب ت ة ال ي ية في مكتب األنشطة العمال ون قان ا ال ية والقضاي ر العمل الدول ي هوفاري، االختصاصية األولى في معاي

ية لشراكتهما المثمرة. العمل الدول
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االختصارات

ANTUF  All Nepal Trade Union Federation

BCCEC   Bahamas Chamber of Commerce and Employers Confederation 

CECC  Canterbury Employers’ Chamber of Commerce (New Zealand)

CGECI  Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire

CIPC  Commission Indépendante Permanente de Concertation (Côte d’Ivoire)

COTU  Central Organization of Trade Unions (Kenya)

CPA  Comprehensive Peace Agreement (Nepal)

EBMO  Employer and Business Member Organization

FKE  Federation of Kenya Employers

GDP  gross domestic product

GEFONT  General Federation of Nepalese Trade Unions

GFJTU  General Federation of Jordanian Trade Unions 

JCI  Jordanian Chamber of Industry

JTUC-RENGO  Japanese Trade Union Association

JTUCC  Joint Trade Union Coordination Centre (Nepal)

IDMC          Internal Displacement Monitoring Centre

IDPs  Internally displaced persons

IEBC  Independent Electoral and Boundaries Commission (Kenya)

ILO  International Labour Organization

NEMA  National Emergency Management Agency (Bahamas)

NRC   Norwegian Refugee Council

PWF  Pakistan Workers’ Federation

SHTA  The Sint Maarten Hospitality & Trade Association

UEMOA  West African Economic and Monetary Union 

UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees

WB   World Bank
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منظمات  ين  ب تعاون  ال ة  ي إمكان في  ر  ي تقر ال هذا  بحث  ي
ة  ي تجار ال األعمال  قطاع  في  ة  والعضوي العمل  أصحاب 
زاعات  ن ل ا عن  اشئة  ن ل ا األزمات  في  العمال  ومنظمات 
نوعة  مت مجموعة  على  ز  ركي ت ل ا خالل  ومن  والكوارث. 
ادرات  مب ال ر  ي تقر ال هذا  يستكشف  الدول،  اقات  سي من 
لتشغيل  ة ل ئ ي تي تسعى إلى الحفاظ على ب والسياسات ال
نظر في  تجاري. كما ي نشاط ال المستمر والعمل الالئق وال
حاالت  الصمود في  على  القدرة  اء  ن ب ل ة  المبذول الجهود 
يعية. وعلى  اجم عن كوارث طب ن ر ال ي كب دمار ال زاع و/أو ال ن ال
ر في كيف اتخذت منظمات  تقري بحث ال وجه الخصوص، ي
ة  ي تجار ال األعمال  قطاع  في  ة  والعضوي العمل  أصحاب 
نوعة من  بطرق مت عاونت  وت إجراءات  العمال  ومنظمات 
منها،  ة  والوقاي األزمات  لمنع  االجتماعي  ر  الحوا خالل 
تعافي. ومن خالل  تعاش وال ز السالم، وتمكين االن عزي وت
لعبها  ت تي  ال ر  لألدوا رؤى  دراسة  ال قّدم  ت ذلك،  ب ام  قي ال
األعمال  قطاع  في  ة  والعضوي العمل  أصحاب  منظمات 
وكيف  اقات،  السي هذه  في  العمال  ومنظمات  ة  تجاري ال
كراره في  تعاون في حاالت األزمات وت ز هذا ال عزي يمكن ت

مكان آخر.

بموجب   ،1919 عام  ية في  الدول العمل  تأسست منظمة 
األولى،  عالمية  ال الحرب  أنهت  تي  ال فرساي  معاهدة 
رات  توت ال أن تساعد في منع  يمكن  اء مؤسسة  ن ب بهدف 
ة  زاع مفتوح. وبعد مرور مائ تحول إلى ن االجتماعية من ال
تطلعات كما هي. حيث يهدف الهدف  زال هذه ال عام، ال ت
المستدامة  ة  نمي ت ل ل  2030 المتحدة  األمم  أجندة  من   16
هّمش  إلى »التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ُي
احة  وإت المستدامة،  ة  نمي ت ال تحقيق  أجل  من  أحد  فيها 
مؤسسات  اء  ن وب ة،  العدال إلى  الجميع  وصول  ية  ن إمكا
جميع  على  لجميع  ل ة  وشامل ة  لمساءل ل وخاضعة  ة  فعال
م اعتماد إعالن الذكرى  ات«.1 وعالوة على ذلك، ت المستوي
العمل  ية بشأن مستقبل  الدول العمل  ة لمنظمة  المئوي
المساواة  عدم  وحاالت  الفقر  ر  استمرا أن  أساس  على 
ية  اإلنسان الطوارئ  وحاالت  والكوارث  زاع  ن وال والظلم 
واالجتماعي  االقتصادي  تقدم  ل ل دًا  تهدي يشكل  األخرى 
لجميع.  رخاء المشترك والعمل الالئق ل أمين ال ت المحرز ول
ة  نمي ت ال اح  مفت هو  الالئق  العمل  أن  ب اإلعالن  قر  ُي كما 
نهي  وي الدخل  في  تفاوت  ال ج  عال ي بحيث  المستدامة، 
زاعات والكوارث  ن ال رة ب أث مت الفقر، السيما في المناطق ال

قدرة على الصمود  تشغيل والعمل الالئق من أجل السالم وال ل عمال ل يل ال ة، انظر: دل توصي يق مفّصل على كل قسم من أقسام ال عل لحصول على ت 1     ل
ة، 2019(. ي دول ة )رقم 205( )جنيف، منظمة العمل ال ي دول ع لمنظمة العمل ال اب ت ة ال ي عمال الصادر عن مكتب األنشطة ال

و 2019. ي ون ران/ي ة في حزي وي مئ ذكرى ال ة إعالن ال ي دول ة عضو في منظمة العمل ال ة )أ( 17. اعتمدت 187 دول ي ان ث فقرة ال اجة وال ب دي ظر ال ان  2

قدرة على الصمود )رقم 205(، 2017. ة والعمل الالئق من أجل السالم وال عمال ة ال ة: توصي ي دول منظمة العمل ال  3

لحصول على  انظر https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/r205/lang--en/index.htm. ل  4
ة والعمل الالئق من أجل السالم  عمال ة رقم 205 بشأن ال توصي ة: ال ي دول ع لمنظمة العمل ال اب ت ة ال ي عمال ة 205، انظر: مكتب األنشطة ال توصي ل ملخص ل
ة،  ي دول ة )جنيف، منظمة العمل ال ي دول ع لمنظمة العمل ال اب ت ة ال ي عمال اسات مكتب األنشطة ال ات؟ موجز سي قاب ن قدرة على الصمود: ما هو دور ال وال
م  اح على: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_646852.pdf، ]ت 2018(. مت

ر 2019[. وفمب اني/ن ث ن ال يه في 19 تشري وج إل ول ال

ية األخرى.2 ما هو دور منظمات  وحاالت الطوارئ اإلنسان
ة  ي تجار ال األعمال  قطاع  في  ة  والعضوي العمل  أصحاب 

ات؟ تحدي تغلب على هذه ال ومنظمات العمال في ال

عام 2017  ة )رقم 205( ل ي ل توصية منظمة العمل الدول مّث ت
والقدرة  السالم  أجل  من  الالئق  والعمل  ة  العمال بشأن 
 )»205 توصية  »ال بعد  فيما  يها  إل )يشار   – الصمود  على 
الدول األعضاء في منظمة  زود  ت ة.3 وهي  داي ب ال – نقطة 
ة  والعضوي العمل  أصحاب  ومنظمات  ية،  الدول العمل 
ادئ  مب ب العمال  ومنظمات  ة  ي تجار ال األعمال  قطاع  في 
حاالت  في  لمشاركة  ل ة  يجي ت را است ات  رب ومقا توجيهية 

زاع والكوارث.4  ن ال

ر إلى نص  	 تقري شار في هذا ال ُي
توصية 205. وفي حين أن هذه  ال

توصية موجهة إلى الدول األعضاء،  ال
ئات  فقد تم اعتمادها من قبل الهي

ية وتدعو إلى اتخاذ إجراءات  ثالث ال
نفيذها. من قبل الجميع من أجل ت

يد  ول ة وت العمال ليشمل دور  توصية  ال ز هذه  ركي ت ّتسع  وي
الدخل والعمل الالئق وإنشاء منشآت مستدامة. وتهدف 
ودور  لدولي  ا تعاون  ل وا االجتماعي  ر  لحوا ا ز  ي عز ت إلى 
األعمال  قطاع  في  ة  والعضوي العمل  أصحاب  منظمات 
األزمات  ار  ث آ من  الحد  في  العمال  ومنظمات  ة  ي تجار ال

زاعات والكوارث. ن اشئة عن ال ن ال

المقدمة
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تفويض  ة ال ي و كان لدى منظمة العمل الدول رًا، حتى ل وأخي
على  لقدرة  وا السالم  على  لعمل  ل الالزمة  واألدوات 
ًا  ب زاع، غال ن ال ات الهشة وما بعد  ئ ي ب ال الصمود، سواء في 
ة  حري ارة ب تجة والمخت من ة وال كامل ة ال نظر إلى العمال ما ُي
نقاشات  ل نوي  ا ث ر  ا ب اعت ها  ن أ على  االجتماعي  ر  لحوا وا
د  العدي أن  ر  تعاش. غي السالم واالن اء  ن ب السياسات بشأن 
ة  الجماعي م  المظال ب تعلق  ت يوم  ال يفة  عن ال زاعات  ن ال من 
رام حقوق اإلنسان  اشئة عن عدم المساواة، وعدم احت ن ال
ر،  حوا وال المشاركة  ات  ي ل آ ونقص   ، ء واإلقصا والعمل، 

الظلم.5 اإلضافة إلى الشعور ب ب

اتخذت  لة محددة حيث  أمث إلى عرض  ر  تقري ال يهدف هذا 
األعمال  قطاع  في  ة  والعضوي العمل  أصحاب  منظمات 
لعمل معًا  ة ل اقي ب ة ومنظمات العمال إجراءات است تجاري ال
تعاون  ركز هذا ال زاع والكوارث. وقد ي ن ة ألزمات ال لالستجاب
على  أو  والكوارث،  زاعات  ن ال ع  من أو  السالم،  اء  ن ب على 
تعلق األمر  قادمة. وقد ي االستعداد بشكل أفضل لألزمة ال
رة  ية لحدث ما، أو فت ر فعال ة أسرع وأكث أيضًا بضمان استجاب
ر تماسكًا. وفي جميع هذه األنشطة،  اء أكث ن تعافي وإعادة ب
ة في قطاع  توجد لدى منظمات أصحاب العمل والعضوي
ها،  لعب ت ة ومنظمات العمال أدوارًا مهمة ل تجاري األعمال ال
من  عدد  استخدام  ب ة  ي ال ت ال األقسام  هو موضح في  كما 

ة.  ُقطري ة ال ل األمث

قدرة على الصمود  رامج فرص العمل من أجل السالم وال اء السالم في ب ن ج ب ائ ت م ن ي قي ة تصميم ورصد وت في ب حول كي ّي ة، كت ي دول انظر منظمة العمل ال  5
ة، 2019(. ي دول )جنيف، منظمة العمل ال

توصية 205 الدول األعضاء إلى  	 تدعو ال
ضمان التشاور وتشجيع المشاركة 
النشطة لمنظمات أصحاب العمل 

ومنظمات العمال في تخطيط 
تعاش والقدرة على  ر االن ي داب ت

نفيذها ورصدها )الفقرة  الصمود وت
الدور الحيوي  8 )د(( وأن تعترف ب

الذي تؤديه منظمات أصحاب 
العمل ومنظمات العمال في 
ة لألزمات )الفقرة 25(. االستجاب

زاعات المسلحة« وكذلك  	 ن ه يشمل »ال ة، فإن توصي توصية 205. وألغراض هذه ال زاع في ال ن تم تعريف ال م ي ل
تي تعمل  ما في ذلك حاالت العنف ال نوعة، ب مت د من الحاالت ال ر المسلحة«. ويغطي العدي زاعات غي ن »ال

قرار المجتمعات واالقتصادات. على زعزعة است

تفاعل مع  	 ر في عمل مجتمع ما على أي نطاق بسبب أحداث خطرة ت ة حدوث اضطراب خطي كارث تعني ال
ة  ة ومادي رات بشري ي أث ر وت لي: خسائ ر مما ي تعّرض والضعف والقدرات، مما يؤدي إلى واحد أو أكث ظروف ال

ية. ئ ي ة وب واقتصادي

رات مصدر  	 ي أث نظام أو المجتمع المعرض لمصادر الخطر على مقاومة ت تعني القدرة على الصمود قدرة ال
تعافي منها في الوقت المناسب وبكفاءة،  ها وال ل تكيف معها وتحوي ها وال ها واحتوائ يعاب الخطر واست

ه األساسية ومهامه من خالل إدارة المخاطر. اكل ما في ذلك من خالل الحفاظ على واستعادة هي ب

قدرة على الصمود )رقم 205(، 2017 ومنظمة  ة والعمل الالئق من أجل السالم وال عمال ة ال ة: توصي ي دول المصدر: منظمة العمل ال
فقرات 150-144.. دولي 2017، ال مر العمل ال ة: المحضر المؤقت رقم 13-2 )مراجعة(، مؤت ي دول العمل ال
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بي  ر إلى بحث مكت تقري ال ند هذا  ه، يست ت ومن حيث مقارب
مع  المقابالت  يت  أجر حيث  مقابالت.  وكذلك  مكثف 
قطاع  في  ة  والعضوي العمل  أصحاب  منظمات  ممثلي 
ريل وتشرين األول/ يسان/أب ين ن ة من جنيف ب تجاري األعمال ال

فوار  بهاما وكوت دي ر 2019، خاصة مع أفراد من جزر ال أكتوب
دراسة أيضًا  ند هذه ال ن. وتست ا وسانت مارت ي ن واألردن وكي
من  مستمدة  مقابالت  ات  ان ي وب مكثفة  مالحظات  إلى 
ة  يمي فين في سلسلة من ورش العمل اإلقل مشاركة المؤل
األنشطة  مكتب  عقدها  تي  ل ا ة  ي ب ي تدر ل ا ات  ي ل فعا ل وا
ية طوال عام 2018.  ع لمنظمة العمل الدول اب ت ال ة  ي العمال
ا،  قي ية موجودة في إفري  وشمل ذلك رؤى من منظمات عمال
راز  ية. وبشكل عام، كان الهدف هو إب ن ي كا الالت ا، وأمري  وآسي

ها منظمات أصحاب  تي ساهمت من خالل تكرة ال مب الطرق ال
ة ومنظمات  تجاري ة في قطاع األعمال ال العمل والعضوي
ر  زاعات والكوارث. ولم يكن الهدف توفي ن العمال في إدارة ال

ة. مي ة أو الحصول على تغطية جغرافية عال صورة شامل

ذلك  في  ما  ب أقسام،  خمسة  إلى  ر  ي تقر ال هذا  نقسم  وي
زاع  ن ال اقات  اني على سي ث ال القسم  ز  رّك وي المقدمة.  هذه 
جاز  إي ب ع  راب ال القسم  ناقش  ي م  ث الكوارث.  على  الث  ث وال
زوح السكان.  زاعات والكوارث، وهي ن ن ين ال ركة ب قضية مشت
امية  خت تأمالت ال ال ر بعض  قّدم القسم الخامس واألخي وي

يل.  تحل من هذا ال

ت م .. روزي ة/ ك ي دول مل ال ع ظمة ال ن حة ( ) DRC ( © م ل س م قوات ال ندي ) ال صورة ج
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المواجهات  من   – لفة  المخت ها  أشكال ب زاعات  ن ال زال  ت ال 
ة، أو العنف  ثوري حركات ال نطاق إلى ال ة واسعة ال العسكري
ال  مث ال يل  سب على  ة،  ي الشعب تفاضات  االن أو  تخابي،  االن
لهذه  ويوجد  م.  عال ال حول  المجتمعات  في  محتدمة   –
الدخل،  د  ي ول ت وفرص  ة  العمال على  عميق  ر  ي أث ت زاعات  ن ال
قانون،  ادة ال ار سي هي وعلى العمل الالئق. فهي تؤدي إلى ان
يم.  تعل ال وتعطيل  السكان،  زوح  ون العيش،  سبل  ر  وتدمي
ر المنظم،  زاعات أيضًا إلى توسيع االقتصاد غي ن ال وتؤدي 
اإلجرامية  األنشطة  ادة  ي وز ة،  االجتماعي ة  الحماي ار  هي وان
ة الضعيفة،  ي ات السكان فئ ر بشكل خاص ال أث ت جار. وت مثل االّت
لخطر واألشخاص ذوي  المعرضين ل اب  الشب ما في ذلك  ب

ار السن. اإلعاقة وكب

زاع من حيث الدورات،  ن ر في السالم وال تفكي د ال ومن المفي
الشكل  هذا  يوّضح  حيث   .1 الشكل  في  موضح  هو  كما 
واالستقرار  السالم  من  تقال  االن لمجتمع  ل يمكن  كيف 
رات السياسية  توت ال تي تتسم ب ة األزمة ال نسبي إلى حال ال
ة إلى  نهاي تصاعد إلى عنف وفي ال تي قد ت ة ال أو المجتمعي

على  قادرين  ر  غي المصلحة  أصحاب  كان  وإذا  زاع مسلح.  ن
ة  لوماسي دب ال اشر من خالل  مب ال زاع  ن ال إلى  د  تصعي ال منع 
ة.  ة فعال نظيم استجاب تحول الجهود إلى ت ذ ت والحوار، عندئ
فاقات وقف  ات السالم وات ة محادث وتشمل هذه االستجاب
ئك  ية لمساعدة أول ار، وكذلك األنشطة اإلنسان ن إطالق ال
زاع بسرعة،  ن ال. وفي حال تم فّض ال قت ذين علقوا في ال ال
ين  ة ب ة سياسي أن يؤدي هذا إلى تسوي بقى األمل معقودًا ب ي
م  اء السالم وإعادة اإلعمار. وإذا ل ن دء جهود ب زاع وب ن أطراف ال
زاع العنيف مرة  ن توصل إلى اتفاق دائم، فقد يحتدم ال تم ال ي

دة.  أخرى، مما يؤدي إلى دورة جدي

ناقش هذا القسم كيف يمكن لمنظمات أصحاب العمل  سي
ة ومنظمات العمال  تجاري ة في قطاع األعمال ال والعضوي
زاع،  ن ال مراحل  مرحلة من  كل  رئيسية في  أدوارًا  لعب  ت أن 
كا  ال وسريالن ب ي ا ون ي ن فوار وكي لة من كوت دي استخدام أمث ب
نطاق. لة من العنف واسع ال رات طوي – أربع دول شهدت فت

بيئات النزاع وما بعد النزاع والبيئات الهشة

ى الصمود،  قدرة عل الئق من أجل السالم وال عمل ال ل وال تشغي ل عمال ل ل ال ي ة: دل ي دول عمل ال منظمة ال ع ل اب ت ة ال ي عمال المصدر: مكتب األنشطة ال
ة، 2019( ي دول عمل ال يف، منظمة ال ة )رقم 205( )جن توصي ال

إدارة
النزاع

االستجابة

نزاع

سالم

خفض التصعيد

تسوية
(او انتكاسة)

تصاعد العنف

توّتر اجتماعي

الوقاية

التعافي الجاهزية

الشكل 1. دورة إدارة العنف 
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ا  قي ة في غرب إفري فوار، وهي دول ال األول هو كوت دي مث ال
ة  االقتصادي نمية  ت ل ل ًا  نموذج ة  ل طوي رة  فت ل ر  ب عت ُت كانت 
كوت  تقسيم  تم   ،2002 عام  وفي  السياسي.  قرار  واالست
تحت  لجنوب  ا ء  قا ب مع  قسمين،  لى  إ ًا  ي فعل ر  فوا دي
ذلك  في  المنصب  يشغل  كان  الذي  رئيس  ل ا سيطرة 
وار المسلحة  ث الوقت، والشمال الخاضع إلدارة جماعات ال
ات  فاع مستوي ارت وأّدى  ة.  السياسي المعارضة  ب بطة  مرت ال
قطاع  في  يقين  ل ا عدم  ة  وحال األمن  نعدام  وا العنف 
االقتصاد. وفي  فادحة في  ر  إلى خسائ ة  تجاري ال األعمال 
لفرد في  اتج محلي إجمالي ل د أدنى ن ل ب عام 2003، شهد ال

ين عامي 1972 و6.2005 رة ب فت ال

أمل  على  ًا  مؤقت لعمال  ا ح  ي تسر تم  لعنف،  ل يجة  ت ون
تسريح  تهاء األزمة. وكان هذا ال إعادة توظيفهم بمجرد ان
بموجب  محددًا  ية،  تقن ل ا ة  ل بطا ل ا المسمى  المؤقت، 
ن. وبعد ذلك،  قانون العمل اإليفواري بمدة أقصاها شهري
اء  كامل إلى العمل أو االستغن ال د من إعادة العمال ب ال ب
واضح أن أزمة عام  ات من ال ًا. وعندما ب ي هائ عن خدماتهم ن
نتهي في أي وقت قريب، بدأت منظمات العمال  ن ت 2002 ل
ر  فوا دي كوت  في  لمنشآت  ل عام  ال حاد  واالت ة  ي ر فوا اإلي
دائمة،  ة ال ة المستقل لجنة االستشاري تعاون من خالل ال ال ب
منظمات  عن  ين  ل ممث من  تكون  ي ائي  ن ث منتدى  وهي 

م إنشاؤه في عام 1995.  العمال وأصحاب العمل ت

تي  	 يجية ال رات أحد األساليب االست
ز  توصية 205 هو تعزي يها ال أشارت إل

الحوار االجتماعي والمفاوضة 
الجماعية )الفقرة 8 )ط((.

بشأن  وحلول  رحات  مقت اغة  صي هو  األول  هدفه  وكان 
وأصحاب  لموظفين  ا ين  ب لعمل  ا ب لمتعلقة  ا ا  ي لقضا ا
الحكومة.  لحصول على موافقة  ل تقديمها  تم  ي ل العمل، 
ة  لجن ال أمام  ة  ي تقن ال ة  بطال ال ة  مشكل طرح  تم  وعندما 
 ،2002 عام  أزمة  خالل  ئمة  دا ل ا ة  المستقل ة  ي ر االستشا
إلى  مشترك  بشكل  العمل  وأصحاب  الموظفون  توصل 
أربعة  إلى  ة  ي تقن ال ة  بطال ال رة  فت د  تمدي من  تمّكن  ية  آل
لث  ث يقل عن  بدفع ما ال  العمل  زام صاحب  ت ال أشهر، مع 
رة. وعالوة على ذلك، عمل أصحاب  فت لك ال راتب خالل ت ال
ة  بطال ين ال اوب ب ن جاد أنظمة ت العمل والموظفون معًا إلي
ح أقل عدد  تم تسري ة لضمان أن ي كامل ة ال ية والعمال تقن ال
العمل  القدرة على  الحفاظ على  العمال، مع  ممكن من 

يها أصحاب العمل في جميع األوقات. اج إل حت تي ي ال

ة  لجن ر ال ين أصحاب العمل والعمال عب اء ب ّن ب تعاون ال عّد ال ُي
جاد ة إي ااًل على كيفي دائمة مث ة ال ة المستقل االستشاري

ة واإلدارة.  علوم االقتصادي ل ة ل فواري ة اإلي فوار"، المجل يل عملي من كوت دي نمو االقتصادي: دل ة وال جاري ت ة – العالقات ال دول يكس )2006(. "ال ل زوي، في ن  6
10، الصفحات 90-72.

د. 17، رقم  ة، 2017، المجل نمي ت زاع واألمن وال ن ا"، في ال ي ن ة كي اء السالم: حال ن عنف وب ع ال ة في من جاري ت مان: "مشاركة األعمال ال ن ه. وي ه. أوستن وإي جي  7
ع الحكومة،  ات )CIPEV(، )مطاب خاب ت عد االن عنف ب تحقيق في ال ة ال جن ر ل قري ا: ت ي ن ات: كي خاب ت عد االن عنف ب تحقيق في ال ة ال جن 6، الصفحات 451-472؛ ل

روبي، 2008(. ي ن

يفة. حيث  عن ة ال ات السياسي الحلول في أوقات االضطراب
الضغط  ب والعمال  العمل  ألصحاب  لجنة  ال هذه  سمحت 
تم  ة  قوي حلول  على  ًء  ا ن ب الحكومة  على  فعال  بشكل 
رة  وزا ممثلي  فقط  وليس   – مشترك  بشكل  رها  تطوي
ها. وخالل مسلسل  أكمل ة ب نفيذي ت العمل ولكن السلطة ال
قادت  و2011،   2006 عامي  ين  ب المتكرر  السياسي  العنف 
نقاشات  أيضًا  ئمة  دا ل ا ة  المستقل ة  ي ر االستشا لجنة  ل ا
ه  يه على أن نظر إل ادة الحد األدنى لألجور، والذي كان ُي زي ل
قانون  تعديل  تم  وعندما  ين.  المواطن جاه  ت مهمة  ادرة  ب
م  ت  ،2015 عام  في  المطاف  ة  هاي ن في  اإليفواري  العمل 
ة  ي تقن ة ال بطال رة ال تكون فت ة ل ر مرون ع األكث تشري إرساء ال
رة ألربعة  فت د ال ية تمدي لمدة شهرين بدون أجر مع إمكان

د. أجر جزئي، في قانون عمل جدي أشهر ب

اة  فوار كيف يمكن لوجود قن ة كوت دي ظهر حال اختصار، ُت ب
ة في  ين منظمات أصحاب العمل والعضوي ة ب اتصال فعال
هذه  في   – العمال  ومنظمات  ة  ي تجار ال األعمال  قطاع 
أن   – دائمة«  ال ة  المستقل ة  ي االستشار لجنة  »ال ة  حال ال
ا يمكن منع  ة. وهن ن زاع معي يكون أداة رئيسية في حاالت ن
زاع العنيف على  ن ل أو على األقل تخفيف العواقب الضارة ل
الشركات والعمال من حيث المدة والحدة من خالل الحوار 

ين. ين الشريكين االجتماعي اء ب ن ب ال

آخر  اقتصادي  محرك  وهي   ، ا ي ن كي هو  اني  ث ل ا ال  مث وال
في  ر  ي كب سياسي  عنف  من  عانى  قية  ي األفر قارة  ال في 
حيث  ات.  تخاب االن رات  فت خالل  خاصة  رة،  األخي السنوات 
وقع  عندما   ،2007 عام  في  العنف  أحداث  أخطر  وقعت 
ين،  يسيَّ رئ ين  اسيَّ سي ين  مرشحَّ أنصار  ين  ب عنيف  باك  اشت
اكي  ب اسة، مواي كي رئ المرّشح الذي كان يشغل منصب ال
غا  ن أودي رايال  المعارضة،  وزعيم  ية(  الوطن الوحدة  )حزب 
تالعب المزعوم  يجة ال ت ة(، ن ي قال رت ب ة ال ديمقراطي حركة ال )ال
لمظاهرات  ا حّولت  ت ما  وسرعان  راع.  االقت ئج  ا ت ن في 
من  اخ  من في  نطاق  ل ا واسع  عنف  إلى  واالحتجاجات 
وعدم  اإلنسان،  حقوق  تهاكات  ن وا ة،  رقي ِع ل ا رات  توت ل ا
ة.7 م السياسي ة، والمظال المساواة االجتماعية واالقتصادي

ازع  ن مت ال ة  اسي رئ ال ات  تخاب االن أعقبت  تي  ال يع  األساب في 
ات  قاب ن ل ة ل مركزي عام 2007، سافر أعضاء المنظمة ال يها ل عل
د،  ل ب حاء ال ا بشكل مستمر في جميع أن ي ن ية في كي العمال
ومنع  ذلك  أمكن  ثما  حي رات  توت ال حدة  تخفيف  ب وقاموا 

رة العنف.  ي تصعيد في وت د من ال مزي ال

صّر  	 ة لحاالت األزمات، ُت استجاب
ئة  ي توصية 205 على استحداث ب ال
ية إلنشاء منظمات أصحاب  موات

العمل ومنظمات العمال أو إلعادة 
تها )الفقرة 24 )ب((. تقوي إنشائها أو ل

ين أصحاب العمل ومنظمات العمال  14 تعاون ب زاعات والكوارث: استكشاف ال ن إدارة ال
ات الهشة ئ ي ب زاع وال ن عد ال ا ب زاع وم ن ات ال ئ ي ب



ة  ي جاب اإلي ة  المكان فإن  أجريت،  تي  ال لمقابالت  ل ًا  ووفق
ية  العمال ات  قاب ن ل ل ة  ي مركز ال المنظمة  ها  ب تمتع  ت تي  ال
رة مع الحكومة  ي في المجتمع أعطتها سلطة سياسية كب
ها  ل تي تم تشكي غا( ال ن اكي وأودي ب ة الجديدة )كي االئتالفي
في  رامه  إب م  ت الذي  السلطة  تقاسم  اتفاق  أساس  على 
ر  ي أث ت ال من  الحقًا  المنظمة  وتمكنت   .2008 ر  راي اط/فب شب
يكرس  الذي   ،2010 عام  ل ا  ي ن كي ل د  اغة دستور جدي على صي
لجميع  ل ة(  ي قاب ن ال ة  ي حر )ال ات  الجمعي ن  تكوي في  الحق 
الحق في المفاوضة الجماعية والحق  راف الفعال ب واالعت

تيجة حوار اجتماعي فعال. في اإلضراب. وكان هذا ن

نشاط  ة ب تجاري وفي موازاة ذلك، شارك مجتمع األعمال ال
حاد  ات قام  حيث  لألزمة.  ة  االستجاب على  المساعدة  في 
اطؤ االقتصادي  ب ت ال ني، في مواجهة  كي ال أصحاب العمل 
ل  عما أل ا لمنع  لفة  مخت يع  ر مشا ر  تطوي ب  ، جئ لمفا ا
ة  عرقي ال المجموعات  ين  ب م  المظال ومعالجة  ية  ئ العدا
حاد  ات أعضاء  وقام  ع.  والمصان الشركات  في  لفة  المخت
إرسال رسائل إلى موظفيهم  ني أيضًا ب كي أصحاب العمل ال
أن  رسائل على حقيقة  ال العنف. وشّددت هذه  حول منع 
ه  العمال أعمال عنف داخل مكان العمل من شأن ارتكاب 
ة  لخطر. ونظرًا الستخدام هوي أن يعّرض ُسبل معيشتهم ل
ة، كان الهدف  ي تخاب المجموعة والعرق في السياسة االن
ات العمال من أجل تحويل مكان العمل  قاب هو العمل مع ن

لجميع. ركة ل إلى أرضية مشت

ذين تمت  ني ال كي حاد أصحاب العمل ال ووفقًا لمسؤولي ات
لحوار االجتماعي  جابي ل خ اإلي اري ت تهم، فقد ساهم ال ل مقاب
زاعات في مكان العمل وفي  ن ات في الحد من ال قاب ن مع ال
ات  تخاب االن رات  فت حاالت عنف مشابهة في  نشوب  منع 
من  د  مزي ال إجراء  إلى  حاجة  ال من  رغم  ال على   – الالحقة 

بات هذه االدعاءات.  ية إلث ب تجري األبحاث ال

توصية 205 إلى أهمية  	 ر ال تشي
الحكم الرشيد ومكافحة الفساد 

ية )الفقرة 7 )ج((. والمحسوب

دعم   ،2013 عام  ل اسية  رئ ال ات  تخاب لالن االستعداد  اء  ن وأث
ين  ب عامة  ل ا اظرات  من ل ا ني  كي ل ا لعمل  ا أصحاب  حاد  ت ا
أجرى  كما  راع.  االقت قبل  اإلعالم  وسائل  في  المرشحين 
وقادة  ين  سياسي مع  خلفية  ال قنوات  ل ا ر  عب ات  محادث
خالل  خطابهم  رة  ب ن ة  تهدئ ل اإلعالم  ووسائل  مرموقين 
تقى قادة هذا  ية. وعالوة على ذلك، ال تخاب حمالتهم االن
الشركات  ما في ذلك  ب األمني  ،  القطاع  بممثلي  حاد  االت
العنف. كما  إلى  لجوء  ال زامهم بعدم  الخاصة، إلل ة  ي األمن
ة  المستقل ة  لجن ل ا مع  األنشطة  تنسيق  ب حاد  االت قام 
يم االستعدادات  قي ات والحدود من أجل ت تخاب لشؤون االن
ني  ادرة إلى حد تقديم دعم عل مب راع. وقد ذهبت ال لالقت

نمو وخلق فرص العمل  تحقيق ال اخ األعمال ل قادمة إلى تحسين من ان أصحاب العمل: أصحاب العمل يدعون الحكومة ال ي ني: ب كي حاد أصحاب العمل ال ات  8
ني، 2012(. كي حاد أصحاب العمل ال ي، ات روب ي )ن

ة  ي ين في عمل ة: دور الشركاء االجتماعي ي دول ع لمنظمة العمل ال اب ت ة انظر: مكتب أنشطة أصحاب العمل ال ي ال ب ي ن ة ال حال ل يل مفصل ل حل لحصول على ت ل  9
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/- :اح على دولي، 2019(. مت ال )جنيف، مكتب أنشطة أصحاب العمل – مكتب العمل ال ب ي السالم في ن
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هذه  اد  وحي شفافية  لضمان  ات  تخاب االن خالل  لقضاء  ل
رغم من  ال وعلى  تخابي.  االن زاع  ن ال رات  فت المؤسسة في 
ر  ي كث ُممأسسة في  تكن  لم  رامج  ب وال ادرات  مب ال هذه  أن 
أخذها في  تم  دروسًا مهمة  تجت  أن ها  أن إال  ان،  األحي من 
ات  تخاب ات الالحقة. وخالل االن تخاب رات االن ار في فت ب االعت
ا  ي دن ال ه  ات وي مست في  العنف  كان   ،2017 عام  ل اسية  رئ ال
ين  ات 2008/2007، وعندما هّددت الخالفات ب تخاب ان ة ب مقارن
حاد أصحاب  ارة العنف، رفع ات إث ين ب اسيَّ افَسين السي ن مت ال
على  ين  السياسي قادة  ال لتشجيع  ه  صوت كيني  ال العمل 

اتهم. رة خطاب ب ة ن تهدئ

تي  ال رامج  ب وال ادرات  مب ال فإن  مجتمعة،  اها  ن اول ن ت وإذا 
ط  ا على مدى العقد الماضي تسّل ي ن ها في كي اشرت تم مب
ه  لعب ت أن  الذي يمكن  هام  ال دور  ال أخرى على  الضوء مرة 
األعمال  قطاع  في  ة  والعضوي العمل  أصحاب  منظمات 
ة  ة ومنظمات العمال في منع العنف واالستجاب تجاري ال
فوار،  حال في كوت دي ال ها. وكما هو  لألزمات عند حدوث
ات  ب قا ن ل ا ين  ب المستمرة  االختالفات  من  رغم  ل ا وعلى 
ه  دي ل تعاون  ال ثالثي، فإن هذا  ال الهيكل  رات داخل  توت وال
ر تشريعي ودستوري طويل األمد  ي غي القدرة على إحداث ت
كيني بشكل عام. وفي عام 2012، أصدر  ح المجتمع ال لصال
لعمل«  ا أصحاب  ان  ي »ب ني  كي ل ا لعمل  ا أصحاب  د  حا ت ا
ويشّدد  د.  ل ب ال حول مستقبل  نقاش  ل ل عمل  إطار  ر  توفي ل
بحث  ال يقتصر على  العمل ال  أصحاب  دور  أن  ان على  ي ب ال
االقتصاد وجني  المتعلقة ب ة  ي تجار ال عن جوانب األعمال 
على  والحفاظ  ور،  الدست ب زام  ت »االل أيضًا  ولكن  اح  ب األر
مكان  واستخدام  حزبي،  ال ر  وغي السياسي  ر  غي ع  الطاب
المفاهيم  هذه  وتوّضح   8 السالم«. اء  ن ب ل كمنصة  العمل 
ر  ي أث ت وال المنظمة  أهداف هذه  نطاق  ان  ي ب ال واردة في  ال
مجتمع  على   2008-2007 رة  فت ل ل تخابي  االن لعنف  ل دائم  ال

ه.  أكمل ة ب تجاري األعمال ال

ا من حروب  ت ان عان ت كا، وهما دول ال وسريالن ب ي ا ن ت ر حال ب عت وت
ين على سعي منظمات أصحاب العمل  ال ة، مث ل ية طوي أهل
ة ومنظمات العمال  تجاري ة في قطاع األعمال ال والعضوي
ر خطوط  ها وعب زاعات داخل منظمات ن إلى حل الخالفات وال
ات  قاب حاد ن ر عندما قرر ات ي قّدم كب ال، تحّقق ت ب ي زاع. في ن ن ال
ال )ANTUF( في عام 2019 االندماج مع  ب ي العمال لعموم ن
ية )GEFONT(. حيث  ال ب ي ن ال العمال  ات  قاب ن ل عام  ال حاد  االت
ين  ماوي حازًا إلى ال ال من ب ي ات العمال لعموم ن قاب حاد ن كان ات
زاع المسلح ضد الحكومة. وعلى  ن وا عقودًا من ال ذين شن ال
ع  ة األرب رئيسي ين منظمات العمال ال فاق ب رغم من وجود ات ال
ين  ب الموقع  الشامل  السالم  فاق  ات بشأن   2006 عام  في 
رة  ين في عام 2005، فقد اّتسمت فت ماوي وار ال ث الحكومة وال
ة  نسب ال ات. وب قاب ن ين ال عنيف ب نافس ال ت ال ثورة ب ما بعد ال
دا  »ب ة،  ي الدول العمل  منظمة  ذلك في  في  ما  ب بعض،  ل ل
مكان  إلى  السياسي  الميدان  من  تقل  ن ي زاع  ن ل ا وكأن 
مع  تعامل  ال إلى  عادة  العمل  أصحاب  واضطر  العمل«.9 
ات كانت  زاعات وإضراب ات متعددة في وقت واحد ومع ن قاب ن
الي فإن العالقات  ت ال ات. وب قاب ن ين ال نافس ب ت ال مدفوعة ب

15 ين أصحاب العمل ومنظمات العمال تعاون ب زاعات والكوارث: استكشاف ال ن إدارة ال
ات الهشة ئ ي ب زاع وال ن عد ال ا ب زاع وم ن ات ال ئ ي ب
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مما  ة  غاي ل ل ة  صعب العمل  ة  ئ ي ب جعلت  ئة  السي ة  ي العمال
نحو  مسار  يظهر  ولم  ثمارات.  االست جفاف  في  تسبب 
ال  ب ي رئيسية في ن ين منظمات العمال ال د من الوحدة ب مزي
نقابي  ال تنسيق  ال ة المطاف إال بعد إنشاء مركز  هاي في ن
ات العمال لعموم  قاب حاد ن المشترك في عام 2007 وحضور ات
فقد  ذلك،  ومع   .2007 عام  ل الدولي  العمل  مر  مؤت ال  ب ي ن
رًا على  توقيع أخي م ال استغرق األمر عشر سنوات أخرى حتى ت
از  حي عام 2017، وكان أهم سبب في ذلك هو ان قانون العمل ل
ة في  ات إلى منظمات أصحاب العمل والعضوي قاب ن بعض ال
ات العمال  قاب حاد ن ة ووقوفها ضد ات تجاري قطاع األعمال ال
نظر إلى قانون العمل  ال خالل المفاوضات. وُي ب ي لعموم ن
لطرفين«؛ العمال  ه »مكسب ل د هذا عمومًا على أن الجدي

وأصحاب العمل على حٍد سواء. 

نبغي  	 ه ي توصية 205 على أن تنص ال
التشاور مع منظمات  لدول األعضاء، ب ل

أصحاب العمل ومنظمات العمال، أن 
تستعرض تشريعات العمل أو تضعها أو 

تعيد وضعها أو تعززها )الفقرة 23 أ(.

في  ة  والعضوي العمل  أصحاب  منظمات  أبدت  وبدورها، 
تجنب  على  حرصها  ة    ي ل ا ب ي ن ل ا ة  ي ر تجا ل ا األعمال  قطاع 
ين اإلقليمي  ركود االجتماعي االقتصادي على المستوي ال
ة تعوق فرص  ما أن هشاشة مؤسسات الدول والوطني. وب
تشّكل  الئقة  عمل  فرص  خلق  بغي  ن ي ة،  ي تجار ال األعمال 
زاع،  ن ال وخالل  ة.10  نمي ت وال السالم  اء  ن ب ل ة  رئيسي محركات 
قطاع  في  ة  والعضوي العمل  أصحاب  منظمات  حاولت 
ار  آث يل  تقل ادرات ل مب ال تدخل وتشجيع  ال ة  تجاري ال األعمال 
وار  ث وال ية  ال ب ي ن ال الحكومة  ين  ب أمدها  طال  تي  ال األزمة 
مفاوضات  إجراء  ب قامت  ال،  مث ال يل  سب على  ين.  ماوي ال
ما في ذلك  ب ة،  رئيسي ال ا  القضاي ات حول  قاب ن ال ة مع  سري
االتفاق على رفع الحد األدنى لألجور في عام 2003. وفي 
ة  عام 2005، قام عدد من منظمات أصحاب العمل والعضوي
غرف  حاد  ات ذلك  في  ما  ب ة،  ي تجار ال األعمال  قطاع  في 
ال  ب ي ن في  ادق  فن ال ورابطة  ية  ال ب ي ن ال اعة  والصن تجارة  ال
وتشجيع  دعم  بهدف  للسالم  ية  الوطن األعمال  ادرة  مب

ة.   ين األطراف المتحارب السالم والحوار ب

ات الهشة  ئ ي ب ة في ال جاري ت ة في قطاع األعمال ال ه منظمات أصحاب العمل والعضوي عب ل دور الذي يمكن أن ت يل مفصل حول ال حل لحصول على ت ل  10
قدرة  تشغيل والعمل الالئق من أجل السالم وال ة: إنشاء المنشآت، ال ي دول ع لمنظمة العمل ال اب ت ا، انظر: مكتب أنشطة أصحاب العمل ال في آسي
ا، مكتب أنشطة أصحاب العمل، ورقة  زاع في آسي ن اطق ال ة في من جاري ت ة في قطاع األعمال ال على الصمود: دور منظمات أصحاب العمل والعضوي
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ة )جنيف، مكتب أنشطة  جاري ت ة في قطاع األعمال ال كا: أدوار منظمات أصحاب العمل والعضوي ة، األعمال والسالم في سريالن اجاال: دراسة حال ري مي  11
دولي، 2016(. أصحاب العمل – مكتب العمل ال

المصدر السابق، ص 18.  12

المصدر السابق، ص 19.  13

ة  تجاري ال ة، تتطلب األعمال  ئ ي ومن أجل االزدهار في أي ب
يم  تقد يمكنها  مة  عا ت  سسا مؤ و ة  مستقر ئة  ي ب
اهتمام  الحفاظ على  أجل  سياسات وقواعد متسقة من 
كا،  قة العمال. وفي سريالن ثمرين ورضا العمالء وث المست
المناطق  في  اميل  ت ال وار  ث ل  قات ت الحكومة  كانت  حيث 
ذ عام 1983، واجه قطاع  لد من ب ية والشرقية من ال الشمال
ال بسبب  ب ي ها ن تي شهدت تلك ال ة ل ل ات مماث األعمال تحدي
الماضي  قرن  ال من  نات  التسعي ة  هاي ن في  زاع  ن ال تصاعد 
كولومبو  ر  مطا قصف  وبعد   11 حالي. ل ا قرن  ل ا ع  ومطل
 ،2001 عام  في  ذلك  أعقب  الذي  االقتصادي  والجمود 
قطاع  في  ة  والعضوي العمل  أصحاب  منظمات  صّعدت 
زاع  ن هاء ال ة من ضغطها على الحكومة إلن تجاري األعمال ال

من خالل مفاوضات السالم. 

توصية 205 الدول األعضاء،  	 تدعو ال
ر  التشاور مع المنظمات األكث ب

ياًل ألصحاب العمل والعمال، إلى  تمث
دعم المنشآت المستدامة لضمان 

ر العمل بغية الحفاظ  استمرارية سي
على مستوى العمالة وتوسيع نطاقه 

تمكين من استحداث وظائف جديدة  وال
يد الدخل )الفقرة 11 )د((. تول وفرص ل

قطاع  في  ة  والعضوي العمل  أصحاب  منظمات  وقامت 
يقة  اغة وث ة، بصي ي ائ ن ادرة ث ة، كجزء من مب تجاري األعمال ال
ومنظمات  تجارة  ال غرف  جميع  وقعتها  نقاط  عشر  من 
المعارضة  وزعيم  رئيس  ال على  للضغط  العمل  أصحاب 
العمل  أصحاب  منظمات  أنشأت  كما   12 الحرب. ء  ها إلن
منتدى  ادرة  »مب ة  ي تجار ال األعمال  قطاع  في  ة  والعضوي
األعمال المشترك« )J-Biz( بهدف االستفادة من جهود 
زاع.  ن ل ل تفاوضي  حل  إلى  لوصول  ل ة  الجماعي اصرة  من ال
الخاص  القطاع  ة  يجي رات رئيسية الست ال اصر  عن ال وكان أحد 
تي أدت إلى اتفاق لوقف  كا أواًل«،13 ال ادرة سريالن هو »مب
الحظر  رفع  تم  ذلك،  ل يجة  ت ون  .2002 عام  ار في  ن ال إطالق 
الطريق  فتح  وإعادة  الشمال  في  السلع  على  تجاري  ال
م  ل ار  ن ال إطالق  وقف  أن  ر  غي رة.  ي جز ل ل رئيسي  ال ع  ي السر
هزمت  عندما   ،2009 عام  حتى  زاع  ن ال واستؤنف  يصمد، 

ًا. اميل عسكري ت وار ال ة ث كي الحكومة السريالن
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ًا  كا يتالشى وفق ات سريالن قاب ن ر  ي أث ت ل، كان  المقاب وفي 
رئيسي في ذلك  ال السبب  ين – وكان  ل المحل د من  لعدي ل
وفي  زاع.  ن ال بعد  ما  حكومة  مع  الصعبة  العالقات  هو 
ة  قاب الوقت نفسه، حاولت منظمات العمال، وال سيما ن
إعادة  ة،  كي السريالن  )Nidahas Sewaka Sangamaya (
أعداد  رتفع  وت الشمال.  في  يين  قاب ن ال مع  ها  عالقات اء  ن ب
تي كانت خاضعة  ًا في المناطق ال جي دري ات ت قاب ن أعضاء ال
زال  ي ه ال  أن رغم من  ال اميل، على  ت ال السابق لسيطرة  في 
ثقة والمصالحة  اء ال ن ر من الجهد في ب ي كث ذل ال ًا ب وب مطل
المنظمات  إلى  االنضمام مجددًا  ب العمال  اع  إقن من أجل 

ها. تخذ من كولومبو مقرًا ل تي ت ال

ات منظمات العمال  كا إمكان ال وسريالن ب ي ا ن ت وتوّضح حال
زاع  ن ر خطوط ال عاوني عب لعمل بشكل ت وأصحاب العمل ل
ة  اميكيات السالم من منظور مختلف عن مقارب ن دء دي وب
ات  تحدي رغم من ال يدي. وعلى ال تقل تفاوض السياسي ال ال
حوار  اء ال ن يها السعي إلى إعادة ب نطوي عل تي ي دة ال العدي
زاع، فإن هذه المنظمات  ن ات ما بعد ال ئ ي االجتماعي في ب
القدرة على تقديم مساهمة ملموسة في  ب أيضًا  تمتع  ت

ح.  تهاء العنف المسل المصالحة بعد ان

ا يسي دون ان/ إن مات ي ال رق ك م في ش اج ن م مال ال ى ع دث ال تح دز ت ان رن يال في ن
ة/ كاسيدي ك .  ي دول مل ال ع ظمة ال ن © م
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ت م.03 روزي ة/ ك ي دول مل ال ع ظمة ال ن ال © م ب ي ر – ن جاري صغي حل ت رأة في م  صورة إلم
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ة«  كارث »ال مصطلح  يغطي  زاع«،  ن »ال مع  حال  ال هو  كما 
مخاطر  من  راوح  ت ت تي  ال األحداث  من  واسعة  مجموعة 
ية  ئ ي ات(، إلى مخاطر ب يعية )عواصف أو زالزل أو فيضان طب
إلى  ة[(،  ئ ]األوب ة  يولوجي ب ال المخاطر  اخي،  من ال ر  تغي )ال
ّؤدي  ت حيث  ة(.  اعي الصن )الحوادث  المنشأ  ة  بشري مخاطر 
يومية  ال األنشطة  تعطيل  إلى  رها  وغي األحداث  كل هذه 
ة  كاليف بشري لمجتمعات وتتسبب في ت يومي ل ين ال روت وال
المتقدمة  دان  ل ب ال تمتلك  نما  ي وب  14 ة. ل ئ ها ة  واقتصادي
يمكن  اإلعمار،  إعادة  في  ر  أكب قدرات  ها  دي ول ر  أكث موارد 
األقل  الدول  ب ر  ي كث ب ر  أكب ضررًا  لحق  ُت أن  الكوارث  ألحداث 
زيد من  نموًا، مما يؤخر جهود إعادة اإلعمار ويحتمل أن ي
بعض  وإن  ة.  والمجتمعي الحكومية  المؤسسات  ضعف 
ر  ب عت نما ُت ي ها، ب ة من هذه الحوادث يمكن منعها أو الوقاي
ار الحوادث األخرى. ولهذا  تخفيف من آث ل ة ل ة أساسي جاهزي ال
ا  ن يمكن ال  ه  أن ما  وب الكوارث:  »إدارة«  عن  تحّدث  ن السبب 
ا  ا استخدام مواردن ن ضمان عدم وقوع الكوارث، كيف يمكن

ر قدرة على الصمود عند وقوعها؟ ا أكث ن احة لجعل مت ال

 .)2019 ،UNDRR ،يف كوارث )جن حد من مخاطر ال عام 2019 بشأن ال عالمي ل م ال ي قي ت ر ال قري كوارث )UNDRR(: ت لحد من مخاطر ال متحدة ل مكتب األمم ال  14
ر 2019[. وفمب اني/ن ث ن ال وج إلى الموقع في 19 تشري ول م ال اح على: https://gar.unisdr.org/report-2019 ]ت مت

ة رقم 205. ي دول ة منظمة العمل ال اني عشر من توصي ث ضًا القسم ال انظر أي  15

الكوارث.  من  د  لعدي ل ة  ي دور ال يعة  الطب  2 الشكل  يوضح 
في  زاعات  ن ل ل اها  استخدمن تي  ل ا لدورة  ا ه  تشب وهي 
نشاط  وال الطقس  استمرار  ب راقب  ن السابق: حيث  القسم 
أن  أمل  على  ذلك،  إلى  وما  ئي  ي ب ال تدهور  وال الجيولوجي 
كر وقت ممكن.  أب ة في  كارث ال وادر  ب اكتشاف  تمكن من  ن
ا على  ن ية قدرت احتمال زادت  ا أفضل،  ن ت ما كانت جاهزي وكل
الي  ت ال وب نشأ  ت قد  طارئة  ة  حال ة  ألي بسرعة  ة  االستجاب
ية في تحقيق  ال ت تمثل الخطوات ال ارها.15 وت تخفيف من آث ال
ة  ي تحت ال ة  ي ن ب ال ز على  ركي ت ال ة من خالل  حال ال استقرار في 
إعادة  إلى  تقال  االن قبل  ن،  المتضرري والسكان  المتضررة 

ادة القدرة على الصمود.  اإلعمار على المدى الطويل وزي

بيئات الكوارث

ة  	 ي ب ار السل ًا ما ال يمكن منع اآلث ب ر. غال ية لحدث خطي ب ار السل يل اآلث قل ر التخفيف إلى خفض أو ت يشي
ر من  ي ها بشكل كب ة، بشكل كامل، ولكن يمكن خفض نطاقها أو شدت يعي لمخاطر، والسيما المخاطر الطب ل
اء المقاوم  ن ب ات الهندسية وال ي تقن تخفيف ال لفة. تشمل إجراءات ال يجيات وإجراءات مخت رات اع است ب خالل ات

ية واالجتماعية ووعي الجمهور. ئ ي ب اإلضافة إلى تحسين السياسات ال لمخاطر ب ل

تعافي، والمجتمعات  	 ة وال تي تطورها الحكومات، ومنظمات االستجاب الجاهزية هي المعارف والقدرات ال
ها. وتعتمد  تعافي من ها وال ة ل ية واالستجاب حال ة أو الوشيكة أو ال ار الكوارث المحتمل آث ؤ ب ب ن ت ل واألفراد ل
كر، وتشمل أنشطة  ذار المب روابط الجيدة مع أنظمة اإلن يم لمخاطر الكوارث وال يل سل حل ة على ت جاهزي ال
تنسيق، واإلخالء واإلعالم  ل ات ل ب ي رت ن المعدات واإلمدادات، ووضع ت خزي تخطيط لحاالت الطوارئ، وت مثل ال
ة. ويجب أن تدعم هذه األمور القدرات المؤسسية  ي دان مارين مي ات وت ب دري ذلك من ت بط ب رت الجماهيري، وما ي
ة  ة القدرة على االستجاب ية. ويصف مصطلح »االستعداد« ذو الصل زان مي ية وقدرات ال ون قان رسمية وال ال

حاجة. د ال بسرعة وبشكل مناسب عن

وج إلى الموقع في 10  ول م ال كوارث، https://www.undrr.org/terminology/ ]ت لحد من مخاطر ال متحدة ل المصدر: مكتب األمم ال
ر 2020[. راي اط/فب شب
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العمل  أصحاب  منظمات  لعب  ت ة،  ي نظر ل ا ة  احي ن ل ا من 
ة ومنظمات العمال  تجاري ة في قطاع األعمال ال والعضوي
منظمات  استطاعت  فإذا  الكوارث.  إدارة  في  رًا  ي كب دورًا 
ة أن  تجاري ال ة في قطاع األعمال  العمل والعضوي أصحاب 
رة  ما في ذلك المنشآت الصغي تعاون مع قادة األعمال، ب ت
ة األفضل لمواجهة العواصف  جاهزي والمتوسطة، بشأن ال
يل  قل ال، يمكن ت مث يل ال ات، على سب زالزل أو الفيضان أو ال
نظر  ال اجمة إلى الحد األدنى. وعالوة على ذلك، وب ن األضرار ال
ية  إمكان فإن  ات،  قاب ن ال أعضاء  من  رة  ي كب ال األعداد  إلى 
نفس القدر من  ة هو ب ة فوري تقديم استجاب حشد العمال ل

ان. اب ي دا وال ن ل وزي ي ة. ويوّضح ذلك مثاالن من ن األهمي

دا  ن ل ي وز ي ن ا  ضرب ذين  ل ال ن  ي ر ي كب ال ين  زال زل ال أعقاب  وفي 
لعبت   ،2011 ر  اي ن اني/ي ث ال وكانون   2010 ر  تمب لول/سب أي في 
ًا في  رئيسي ري دورًا  رب ت العمل في كان جارة أصحاب  ت غرفة 
تضررت  تي  ال كرايستشيرش  نة  تعافي في مدي ال ات  ي عمل
تجارة هذه عضوًا مؤسسًا في  بشدة. حيث أصبحت غرفة ال
ادرة متعددة الوكاالت  ري«، وهي مب رب ت ادرة »تعافي كان مب
األعمال  لمساعدة  سعت  والخاص  عام  ال القطاعين  ين  ب
تنسيق مع  تعافي، وال قاء وال ب ة في المنطقة على ال تجاري ال
ة  ة، والحفاظ على استمراري الوكاالت والشركات الحكومي
وسمحت  ة.  كارث ال بعد  ما  رة  فت في  المنطقة  اقتصاد 
استخالص  ب تجارة  ال غرفة  ل ادرة  مب ال هذه  في  المشاركة 
لمواجهة  ُفضلى  ل ا والممارسات  المستفادة  لدروس  ا
تدريب على إدارة المخاطر،  ة، مثل ال ي ل ات المستقب تحدي ال
تواصل  وال والخاصة،  الحكومية  الوكاالت  مع  تعاون  وال

ى الصمود،  قدرة عل الئق من أجل السالم وال عمل ال ل وال تشغي ل عمال ل ل ال ي ة: دل ي دول عمل ال منظمة ال ع ل اب ت ة ال ي عمال المصدر: مكتب األنشطة ال
ة، 2019( ي دول عمل ال يف، منظمة ال ة )رقم 205( )جن توصي ال

الشكل 2. دورة إدارة الكوارث

إدارة
الكوارث

االستجابة

كارثة

الحياة الطبيعية

اعادة استقرار

الترميم/االستعادة

حالة طوارئ

البوادر األولى

التخفيف

التعافي الجاهزية

ين أصحاب العمل ومنظمات العمال  20 تعاون ب زاعات والكوارث: استكشاف ال ن إدارة ال
كوارث ات ال ئ ي ب



ات،  ب والمطال السياسات  لتسهيل  األعضاء  مع  المستمر 
لشركات إلعداد خطط إدارة األزمات. وبحلول  وتقديم دعم ل
ري«  رب ت ادرة، كانت »تعافي كان مب تهت ال عام 2013، عندما ان
دوالر  ارات  ي مل خمسة  وقدمت  شركة،   7,000 ساعدت  قد 
ر من 600  قاذ أكث أمريكي في شكل منح وساعدت على إن

وظيفة.16

قدر، ولكن من منظور منظمات  نفس ال ر اإلعجاب ب ي ث ومما ي
 )JTUC-RENGO( ان  اب ي ال عمال  ات  قاب ن حاد  ات العمال، هو 
ها.  ة ل ز ألحداث الكوارث واالستجاب تجهي ودوره الفعال في ال
ر الشديدة،  ان من العواصف واألعاصي اب ي عاني ال رًا ما ت ي إذ كث
ر  اعي خطي تعامل مع حادث صن وفي عام 2011، اضطرت إلى ال
ة الذي تسبب  نووي لطاقة ال ة في محطة فوكوشيما ل غاي ل ل

ر.  خت ه 9.0 على مقياس ري لغت قوت زال ضخم ب ه زل في

نبغي على الدول  	 ه ي توصية 205 أن تنص ال
التشاور مع منظمات أصحاب  األعضاء، ب

اء القدرة  ن العمل ومنظمات العمال، ب
على الصمود من خالل إجراءات مثل إدارة 

المخاطر، بما في ذلك التخطيط للطوارئ 
ذار المبكر والحد من المخاطر وإعداد  واإلن

ات للطوارئ )الفقرة 41 )ب((. االستجاب

أعقاب  في  تطوعوا  ذين  ال العمال  ات  قاب ن أعضاء  وكان 
ة  جزءًا مهمًا من االستجاب اشرة  ية مب كارث ال األحداث  هذه 
ات  قاب ن حاد  الت الالمركزي  تواجد  ال يضمن  حيث  ية.  كل ال
الغ عددها  ب ان ال اب ي ان على مستوى مقاطعات ال اب ي عمال ال
لمساعدة في السيطرة على  لعمال ل عًا جدًا ل 47 حشدًا سري
عّد أنظمة  نظيم المالجئ. وُت ة الحطام وت ات وإزال الفيضان
حاد المتطورة الخاصة بمشاركة معلومات الكوارث  هذا االت
ة دعم  اب مث وأنظمة نقل المعلومات في حاالت الطوارئ ب
تعافي الالحقة خلق  رة ال لوجستي رئيسي. حيث تتضمن فت
ع  رة األجل واالندماج )إعادة االندماج( السري فرص عمل قصي
مزيد من مشاريع  اإلضافة إلى ال لسكان في سوق العمل، ب ل
ية االجتماعية  تحت نى ال ُب ة األجل حول ال ل إعادة اإلعمار طوي

وسبل المعيشة المستدامة.

يل على  ر دل أعاله هي خي المذكورة  ة  ل األمث أن  وفي حين 
ة  جابي لكل من منظمات أصحاب العمل والعضوي دور اإلي ال
اك  ة ومنظمات العمال، إال أن هن تجاري في قطاع األعمال ال
ين  ين هات تعاون ب يل من الشواهد لوجود قدر جيد من ال قل ال
حوار  بقى ال المجموعتين في حاالت الكوارث. ومع ذلك، ي
ا  مزاي وهناك  أساسية،  أداة  العمل  مكان  االجتماعي في 
في  مجتمعين  الطرفين  كال  منظمات  لمشاركة  واضحة 
ة  لكوارث والمساهمة في االستجاب ة أفضل ل وجود جاهزي

في الوقت المناسب. 

عافي  ري" )كرايستشيرش، ت رب ت ان عافي ك ة: قصة "ت ن ري": إعادة إعمار مدي رب ت ان عافي ك ادرة "ت ق إدارة مب ادرة، انظر: فري مب ل لحصول على وصف مفصل ل ل  16
ري، 2013(. ب ت ان ك

لدول  	 نبغي ل ه ي توصية 205 على أن تصّر ال
تعاون الدولي، بما  عزز ال األعضاء أن ت
ادل الطوعي  ب ت في ذلك من خالل ال
لمعلومات والمعارف  والمنتظم ل
ا  تكنولوجي والممارسات الجيدة وال

ز السالم والوقاية من األزمات  تعزي ل
اء  ن تعاش وب احة االن تخفيف منها، وإت وال

القدرة على الصمود )الفقرة 47(.

ركة نشاطًا  عثات تقصي الحقائق المشت ويمكن أن تكون ب
ان  ة يوم على إعصار هاي هامًا في هذا الصدد: بعد مرور مائ
لو منظمات  ين في عام 2013، انضم ممث ب فل الذي ضرب ال
أصحاب العمل ومنظمات العمال إلى وفد حكومي رفيع 
ارة  ي ز ل ة،  ي دول ال العمل  منظمة  من  بدعوة  المستوى، 
مقاطعات  ثالث  من  واحدة  ة،  ي ان اب ي ال واتي  ي إ مقاطعة 
امي عام 2011. وكان الهدف  زال وتسون تضررت بشدة من زل

ية. ان اب ي تعافي ال ة ال جرب تعلم من ت بعثة هو ال من هذه ال

اء عالقات  ن زال ب واعدة، ال ي ة ال ل رغم من هذه األمث وعلى ال
ة في قطاع  ين منظمات أصحاب العمل والعضوي ثقة ب ال
رًا في  ي كب ًا  تحدي ل  مّث ي العمال  ات  قاب ون ة  تجاري ال األعمال 
المقابالت مع ممثلي  األماكن: فقد أظهرت  د من  العدي
لدان كيف أن أصحاب العمل  ب منظمات العمال في بعض ال
ذين تمت  اب العمال ال ان قد اتخذوا من غي في بعض األحي
ًا  ب ة الطارئة في حاالت الكوارث سب ئتهم من أجل اإلغاث عب ت
تي  ل العالقات الحكومية – ال مّث تسريحهم بعد ذلك. كما ت ل
تذهب إلى ما هو أبعد من وزارة العمل في حاالت األزمات 
رون. ولكن هناك مساهمات  ي يه كث ًا أشار إل ًا إضافي – تحدي
ان منها من  ت ن أتي اث تها: ت بغي رواي ن اءة ي ّن مة وقصص ب قّي
بي وأخرى  كاري بحر ال بهاما وسانت مارتن في منطقة ال جزر ال

ان. اكست من ب

بي  كاري بحر ال ال تقاء  ال د  بهاما وسانت مارتن عن ال تقع جزر 
من  جزء  وهي  األطلسي،  والمحيط  المكسيك  يج  وخل
ر وجهات  ب عت تي ت ة ال اظر الخالب من جزر ذات ال ة من ال سلسل
جزر أيضًا على طول خطوط شحن  رة. وتقع ال احية شهي سي
نفط  ال اقالت  ون الشحن  سفن  بحر  ت حيث  يجية؛  ت را است
المشمسة  الشواطئ  ر  عب احية  السي السفن  وخطوط 
كل  المنطقة  نَكب  ُت ذلك،  ومع  فاخرة.  ال تجعات  من وال
يفة  عن ال والعواصف  ر  األعاصي مثل  يعية  طب بكوارث  عام 
فقط،   2017-2016 في  األرضية.  ارات  هي واالن ات  والفيضان
ا  نما ضرب اإلعصاران ماري ي بهاما ب يو جزر ال اح اإلعصار ماث اجت
في  ما  ب المنطقة،  الخامسة(  ة  فئ ال من  )عاصفة  رما  وإي
ع، مما تسبب في أضرار  ذلك سانت مارتن، في تعاقب سري
ة عندما  زال جاري ت ة: وكانت إعادة اإلعمار ال  غاي ل دة ل شدي
بهاما  ال 2019، شهدت جزر  الي. وفي عام  ت ال ضرب اإلعصار 
ان أضرارًا  خ حيث خّلف اإلعصار دوري اري ت  أقوى عاصفة في ال
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دراسة،  تي أجريت لغرض هذه ال لمقابالت ال ًا ل ية. ووفق كارث
بحر،  فاع مستوى سطح ال اخ كذلك إلى ارت من ر ال غي يؤدي ت
ية وسبل المعيشة  لمجتمعات الساحل مع عواقب مدمرة ل

يين. لسكان المحل ل

بهاما من خالل المجلس االستشاري  وتعمل حكومة جزر ال
هذه  مواجهة  على  الطوارئ  رة  إلدا ية  الوطن ة  لوكال ل

ات. تحدي ال

توصية 205 على أهمية األخذ  	 تؤكد ال
ة الكاملة  ز العمال أن تعزي ار ب ب في االعت

ارة بحرية والعمل  والمنتجة والمخت
ز السالم،  تعزي الالئق عنصر حيوي ل

تعاش  احة االن والوقاية من األزمات، وإت
اء القدرة على الصمود )الفقرة 7 )أ((. ن وب

ج المحلي اإلجمالي  ات ن مائة من ال ر من 80 في ال ما أن أكث وب
 60 أن  ب مًا  )عل ة  الجوي األحوال  على  ًا  ي حال يعتمد  د  ل ب ل ل
اعة  أتي من صن ي المحلي اإلجمالي  ج  ات ن ال مائة من  ال في 
من  مائة  ال في  و10  زراعة  ال من  مائة  ال في  و10  احة،  السي
وأصحاب  تجارة  ال غرفة  حاد  ات ر  ب عت ُي األسماك(،17  مصائد 
ية  ة الوطن وكال اهاما عضوًا نشيطًا في ال ب العمل في جزر ال
حاد  ادرات ات ة، ركزت مب وقاي ال تعلق ب إلدارة الطوارئ. وفيما ي
ذار  اهاما على اإلن ب تجارة وأصحاب العمل في جزر ال غرفة ال
حاد  ال، عقد هذا االت مث يل ال المبكر واالستعداد. على سب
تمكين أعضائه من وضع  ية في عام 2017 ل ب دري ورشة عمل ت
قييمات المخاطر  ة، وإجراء ت تجاري ة األعمال ال خطط استمراري
يعية.  لكوارث الطب ة ل تجاري ر على األعمال ال ي أث ت يم ال قي  وت

وج إلى  ول م ال ة"، https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators ]ت مي عال ة ال ي، "المؤشرات االقتصادي دول نك ال ب ال  17
و 2020[.  ي ون ران/ي الموقع في 20 حزي

ة.  كي لدول األمري ة ل نمي ت نك ال د. انظر ب ل ب نطاق في اقتصاد ال اهاما مما تسبب في أضرار واسعة ال ب ان جزر ال ر 2019، ضرب إعصار دوري مب ت لول/سب ل أي في أوائ  18
 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1256154360-486 .هاما ب ان في جزر ال رات إعصار دوري ي أث ار وت م آث ي قي ت
واقع،  تطورات على أرض ال م ال ي قي عة وت اب م يكن من الممكن مت بحث، ل هذا ال زمني ل ظرًا لإلطار ال ر 2020[. ن اي ن اني/ي ث ون ال وج إلى الموقع في 30 كان ول م ال ]ت

ها. تعافي من كوارث وال عمال ومنظمات أصحاب العمل في إدارة ال وخاصة دور منظمات ال

ة  وكال ّظم أصحاب العمل والعمال وال اإلضافة إلى ذلك، ن وب
وشاركوا  ومؤتمرات  عمل  ورش  الطوارئ  إلدارة  ية  الوطن
رات في حاالت الطوارئ  خب م ال تعاون وتقدي فيها لتسهيل ال
ين هذه  تعاون ب تنسيق وال ًا إلى جنب مع ال ب رة. وجن الخطي
العمل  ألصحاب  ذلك  سمح  العمال،  ومنظمات  ة  وكال ال
ة  اسب من ال ة  الالزمة لالستجاب الظروف  ة  ئ تهي ب والشركات 
األطراف  الخصوص، سعت  ة. وعلى وجه  ل المقب لكوارث  ل
ة«،  تجاري ة األعمال ال نفيذ »خطط استمراري لفة إلى ت المخت
ه  ت ألهمي نظرًا  الشحن  قطاع  في  تحديد  ال وجه  وعلى 

د.18 ل ب القتصاد ال

تعافي وإعادة اإلعمار  ن، تضمنت جهود ال وفي سانت مارت
د من أصحاب المصلحة،  رما في عام 2017 العدي بعد إعصار إي

ين الوطني والدولي.  على المستوي

لدول األعضاء، عند االستعداد  	 نبغي ل ي
ألوضاع األزمات ومواجهتها، أن تقّوي 

تخذ خطوات مناسبة من  تعاون وت ال
ية أو متعددة األطراف،  ائ ن بات ث ي رت خالل ت

بما في ذلك من خالل منظومة األمم 
ية  ية الدول المتحدة والمؤسسات المال

يمية أو  يات اإلقل ر ذلك من اآلل وغي
نبغي  ات المنسقة. وي ية لالستجاب الدول
بات  ي رت ت لدول األعضاء أن تستفيد من ال ل

يات الموجودة  قائمة والمؤسسات واآلل ال
استفادة كاملة وأن تعززها، حسب 

توصية 205، الفقرة 42(. مقتضى الحال. )ال
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ة  ي ن ب ال من  مائة  ال في   36 حوالي  العاصفة  رت  دّم حيث 
ية  ن ب ل وا ية  لسكن ا ر  وغي ية  لسكن ا ني  ا مب ل وا ية  تحت ل ا
ر  ن، وتسببت في خسائ لمعدات في سانت مارت ة ل ي تحت ال
ار دوالر أمريكي، وخاصة في قطاع  ي قيمة 2.5 مل ة ب اقتصادي
ج المحلي اإلجمالي  ات ن احة.19 وفي عام 2017، تقلص ال السي
تعاون  وت ة.20  مائ ال في   8.4 ة  نسب ب ن  مارت سانت  رة  ي جز ل
أصبحت  تي  ال تجارة،  وال افة  لضي ل ن  مارت سانت  جمعية 
السلطات  مع   ،2010 عام  في  العمل  ألصحاب  منظمة 
الجهود  العمال في  ية وكذلك منظمات  ية والدول الوطن
ن  رة سانت مارت جزي ة ل ي تحت ة ال ي ن ب ة إلعادة إعمار ال المبذول
ال، في أعقاب  مث يل ال اء القدرة على الصمود. على سب ن وب
عامون لجمعية سانت مارتن  اقش المدراء ال رما، ن إعصار إي
يجيات  رات است رحوا  واقت العاصفة  ر  ي أث ت تجارة  وال افة  لضي ل
اء االقتصاد بدعم  ن ة وإعادة ب تجاري إلعادة فتح األعمال ال
اول أعضاء هذه الجمعية  ن ة. كما ت ي من منظمة العمل الدول
عية لمساعدة أصحاب العمل على فهم  تشري ات ال ب المتطل
ة.  يعي طب ة  كارث وقوع  وبعد  اء  ن أث زاماتهم  ت وال حقوقهم 
ًا حول إدارة الكوارث بمشاركة  ب ي وأصدرت هذه الجمعية كت
راجعة( بشأن  ة ال تغذي 55 فندقًا، وقدمت ردود األفعال )ال
والقدرة  تعافي  ل ل ة  ي الوطن ن  مارت سانت  خطة  تصميم 
م إنشاؤها بدعم مالي وسياسي من  تي ت على الصمود، ال
اق،  نك الدولي.21 وفي هذا السي ب ل ة ل ي فن رة ال خب دا وال ن هول
ين  ربط ما ب ل ن ل ية سانت مارت ة أيضًا فعال أطلقت الجمعي
تشرين  في   )SMILE( اعات  والصن ادرات  مب وال تكارات  الب
ر على  األعاصي ر  ي أث ت الحد من  بهدف   ،2018 ر  اني/نوفمب ث ال
رد  ندوا وي ر  جز حاد  ت ا وبمشاركة  وموظفيها.  الشركات 
رة والمتوسطة،  ز خاص على المنشآت الصغي ركي لعمال وت ل
وأنشطة  العمل  ورش  حول  ة  السنوي ة  ي الفعال تمحور  ت
جهود  في  الشركات  مشاركة  ادة  زي ل تشبيك  وال تدريب  ال

نك الدولي. ب اقصات ال ة من خالل من إعادة اإلعمار الممول

حر  ب ز على منطقة ال ركي ت ر رقم 1، ال قري رما – ت ة: إعصار إي ي ائ جن كوارث ال ل ال ي تحل حد من المخاطر )CEDIM(، مجموعة ل ة ال ي قن كوارث وت ز إدارة ال مرك  19
حر  ب تعاون لمنطقة ال ة وال نمي ت ة ال جن بي )ECLAC( – ل كاري حر ال ب ة ومنطقة ال ي ن ي الت كا ال ة ألمري ة االقتصادي جن ل ر 2017؛ ال مب ت لول/سب بي حتى 8 أي كاري ال
قدرة على  تعافي وال ل ة ل ي ن الوطن ضًا: خطة سانت مارت األرقام" FOCUS، آذار/مارس 2018، الصفحات 1-16. انظر أي ا ب رما وماري بي – CDCC )2018(. "إي كاري ال

دولي، 2018(. نك ال ب اء بشكل أفضل )ال ن ب الصمود: خريطة طريق إلعادة ال

http://www.stat.gov.sx/press_release/ :اح على ر 2018. مت وب ن األول/أكت ان صحفي، 15 تشري ي رة اإلحصاءات، ب ن، دائ رة سانت مارت حكومة جزي  20
و 2019[. ي ون ران/ي وج إلى الموقع في 30 حزي ول م ال National_Accounts/GDP_2017_Estimate.pdf ]ت

امج األمم  رن ن، ب دا وسانت مارت ن يب األحمر في هول ن، وKPMG، والصل مركزي في كوراساو، وسانت مارت نك ال ب حة اآلخرون ال يشمل أصحاب المصل  21
يونيسف(. متحدة لألطفال )ال مائي )UNDP( وصندوق األمم ال متحدة اإلن ال

ًا ما تتسبب  ب ر على الوظائف والدخل، غال ي أث ت إلى جانب ال
قائمة.  ال ة  االجتماعي ة  الحماي أنظمة  ار  هي ان الكوارث في 
تخفيف  ل ل ًا  ق مسب محددة  ة  استجاب يات  آل وضع  بغي  ن وي
ر ضعفًا. في  فقراء واألكث ناسب على ال مت ر ال ر غي ي أث ت من ال
استخدام بطاقات  ة ب نقدي ار المعامالت ال ب م اخت ان، ت اكست ب

د. ل ب زال 2005 في ال الصراف اآللي ألول مرة بعد زل

نبغي  	 ة لحاالت األزمات، ي في االستجاب
أن تسعى الدول األعضاء في أسرع وقت 

ممكن إلى أن تضمن أمن الدخل، ... 
رامج الضمان  عّزز ب تستحدث أو تعيد أو ت

يات  االجتماعي الشاملة وغيرها من آل
ة االجتماعية، ... وتسعى إلى أن  الحماي

ة  رعاي ية ُسبل الحصول على ال تضمن بفعال
الصحية األساسية وغيرها من الخدمات 

توصية 205، الفقرة 21(. األساسية... )ال

شبكة  هذه  السريعة  ة  االستجاب يات  آل توفر  أن  ويمكن 
نهار  ت عندما  المتضررة  والمجتمعات  لألسر  ة  حيوي أمان 
ة. ولكن المطلوب حتى  كارث تدفقات الدخل في أعقاب ال
ة  شامل ات  ان ي ب قاعدة  هو  ة  فعال ة  االستجاب هذه  تكون 
لمنظمات  يمكن  ا  وهن  – وأسرهم  ين  المتضرر لعمال  ل
قطاع  في  ة  والعضوي العمل  أصحاب  ومنظمات  العمال 
ر  كرا ت إلى  نظر  ال وب ر.  ي كث ال قّدم  ت أن  ة  ي ر تجا ل ا األعمال 
حاد العمال  ان، كان أعضاء ات اكست يعية في ب الكوارث الطب
ة في هذا القطاع، حيث شاركوا  غاي ل اني نشطين ل اكست ب ال
من  د  تحدي ل المسح  وأعمال  األضرار،  يم  قي ت يات  عمل في 
الغذاء  ر  ة وتوفي إلى مساعدة فوري حاجة  ال هم في أمس 
حاد العمال  اه والمأوى. ووفقًا لممثلي ات مي األساسي وال
تحقيقه  ات في  قاب ن ال نجحت  ما  نطاق  فإن  اني،  اكست ب ال
ها الجيدة مع  ر إلى عالقات ي رجع إلى حد كب في هذا المجال ي
ائي  ن ث ان وخاصة المجلس ال اكست حاد أصحاب العمل في ب ات
ان، والذي وفر منصة  اكست لعمال وأصحاب العمل في ب ل

ة. حوار أساسي
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أصحاب  مع  تعاون  ال ز  ي عز ت ة  أهمي إلى  اإلشارة  وتجدر 
ز إدارة الكوارث. في كوت  عزي يين من أجل ت المصلحة الدول
ة  ي إنسان منصة  لمنشآت  ل عام  ال حاد  االت أطلق  ر،  فوا دي
ما في  د من الكوارث، ب زاي ة لعدد مت في عام 2017 استجاب
إلى  تضيف  كانت  تي  ال الجفاف  رات  وفت ات  الفيضان ذلك 

تي نوقشت أعاله. ة ال ات السياسي تحدي ال

توصية 205 الدول األعضاء إلى  	 تدعو ال
ية  ز المساعدة اإلنمائ تعزي تعاون ل أن ت

واستثمار القطاعين العام والخاص 
ة لمواجهة األزمات  في االستجاب

من أجل استحداث الوظائف الالئقة 
نمية األعمال والعمل  والمنتجة، وت

للحساب الخاص )الفقرة 44(.

ة  فاعل ين القطاع الخاص والجهات ال وكان الهدف هو الجمع ب
ة  ة لألزمات. وتعتمد هذه المقارب جاهزي تحسين ال ية ل اإلنسان
تي مفادها أن الشركات هي في معظم الحاالت  ة ال رؤي على ال
تي تكون موجودة في منطقة  ال ة األولى  فاعل ال الجهات 
ر الغذاء  ية من خالل توفي ر المساعدة اإلنسان وّف األزمة، وت
م إنشاء هذه المنصة  اء لموظفيها. وت اه الشرب والكهرب ومي
تنسيق الشؤون  ية بدعم من مكتب األمم المتحدة ل اإلنسان
القطاع  إلشراك  اإليفواري  األحمر  والصليب  ية  اإلنسان
ة. وكان  ي ات اإلنسان ر في االستجاب الخاص بشكل هادف أكث
ركة بهدف دمج  أحد أهداف المنصة وضع خطة عمل مشت
ها وإعادة اإلعمار في طريقة عمل  ة من األزمات وإدارت الوقاي
يجيات األعمال،  رات اج، سياسات واست ت الشركات )دورات اإلن
وما إلى ذلك(. وفي هذا الصدد، شارك القطاع الخاص في 
بوال الذي  ة في مواجهة تفشي فيروس إي جاهزي أنشطة ال
الموارد  الشركات  حشدت  حيث  المجاورة.  دان  ل ب ال اح  اجت
خاذ إجراءات في حال تفشي  ة، وكانت على استعداد الت لوقاي ل
عام  ال حاد  االت نظر  ي كما  فوار.  دي كوت  بوال في  إي فيروس 
استخدام شبكة  فوار خارج حدوده ب لمنشآت في كوت دي ل
منظمات  مع   – اجتمعت  تي  ال العمل  أصحاب  منظمات 
ابع  ت العمال – من خالل مجلس العمل والحوار االجتماعي ال
ة  جرب ا لمشاركة ت قي نقدي لغرب أفري حاد االقتصادي وال لالت

ية مع الدول األعضاء األخرى. المنصة اإلنسان

حوار  ن ال ب م ان- قري ست اك قابي في ب ماع ن صورة إلجت
ت م. روزي ة/ ك ي دول مل ال ع ظمة ال ن © م
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فيروس  مثل  جائحات  وال ة  ئ األوب األزمات  حاالت  وتشمل 
ا  به فيروس كورون ا )COVID-19(، وهو مرض معٍد يسب كورون
في  الصين،  ووهان،  في  مؤخرًا  المكتشف  المستجد 
ا  كورون فيروس  تسبب  وقد   .2019 ر  األول/ديسمب كانون 
م، في تهديد صحة  عال حاء ال د من أن المستجد، في العدي
ة  تجاري اًل على األعمال ال ناس، وفرض ضغطًا هائ وسالمة ال
من  رة  ي كب ة  حال خلق  وقد  المعيشة.  وسبل  والوظائف 
ة إغالق كامل، وتغلق  يقين حيث تدخل دول في حال عدم ال
ة األساسية  تجاري تخذ قرارات تسمح لألعمال ال حدودها، وت
ة في قطاعات  تجاري زال بعض األعمال ال العمل. وال ت فقط ب
في  لعمال  ا وجود  مع  طاقتها  كامل  ب تعمل  ة  ن معي
ًا،  اآلخر مؤقت بعض  ال إغالق  تم  ي نما  ي ب ة  األمامي الخطوط 
ة.  ي ات مال ها، صعوب ة، وعمال تجاري واجه هذه األعمال ال وت
خاذ إجراءات عاجلة وسياسات مّتسقة  وهناك حاجة إلى ات
ة  ة ضروري فوري ر اإلجراءات ال ب عت ة العمل، وُت لضمان استمراري
يجدون  الذي  الصعب  واقع  وال العمال  بصحة  لالهتمام 
ة. وهناك حاجة  تعاقدي اًء على أوضاعهم ال ن ه ب أنفسهم في
ة: )1( العمال الموجودون في  ي ال ت ات ال فئ ال إلى االهتمام ب
الخطوط األمامية )مثل العمال في القطاع الصحي، وعمال 
ذين يعملون في  توصيل(؛ )2( العمال ال نظافة، وعمال ال ال
ة  قال ب قّدم خدمات أساسية )مثل محالت ال ة ت جاري أعمال ت
ذكر  ة ت تمتعون بحماي ذين ال ي ات(؛ )3( العمال ال ي والصيدل
العمال  بحقوق  تعلق  ي فيما  ة  الحماي من  يل  قل بقدر  أو 
ذين يفقدون وظائفهم  ة؛ )4( العمال ال ة االجتماعي والحماي

بشكل عام.

عالمي  ال المستوى  على  االجتماعيون  الشركاء  ويجتمع 
ة  ركة بهدف حماي ات مشت واإلقليمي والوطني في استجاب
على  المعيشة  وسبل  والتشغيل  المستدامة  ع  المشاري
ة  ي أساس حوار اجتماعي قوي. حيث أصدرت المنظمة الدول
ًا  رك ًا مشت ان ي ب ات  قاب ن ل ل الدولي  حاد  واالت العمل  ألصحاب 
ارات  عب أشد ال في 23 آذار/مارس 2020 يؤكد بشكل خاص »ب
ه الحوار االجتماعي والشركاء  لعب هام الذي ي دور ال على ال
فيروس في مكان العمل  االجتماعيون في السيطرة على ال
تجنب فقدان عدد هائل من الوظائف  وخارجه، ولكن أيضًا ل
ركة  ة المشت ي ر والمتوسط. وإن المسؤول على المدى القصي

ز االستقرار«.22 عزي حوار إلى ت ة من أن أجل أن يؤدي ال ضروري

https://www. اح على ات، مت قاب ن ل دولي ل حاد ال ية ألصحاب العمل واالت دول ا المستجد الصادر عن المنظمة ال ان المشترك حول فيروس كورون ي ب ظر، ال 22  ان
وج إلى الموقع في 23 آذار/مارس، 2020[. ول م ال ituc-csi.org/IMG/pdf/20200323_joint_ioe-ituc_statement_on_covid-19.pdf ]ت

https://www.etuc.org/en/ اح على ين، مت ي ين األوروب ا المستجد الصادر عن الشركاء االجتماعي ة طوارئ فيروس كورون ان المشترك حول حال ي ب ظر، ال 23  ان
وج إلى الموقع في 23 آذار/مارس، 2020[. ول م ال document/european-social-partners-joint-statement-covid-19 ]ت

االجتماعيون  الشركاء  أصدر  يمي،  اإلقل المستوى  وعلى 
ات،  قاب ن ل حاد األوروبي ل زنس يوروب«، واالت يون – »ب األوروب
لمنشآت بمشاركة عامة ورابطة الحرف  مركز األوروبي ل وال
ا  أوروب في  والمتوسطة  رة  الصغي والمنشآت  ة  يدوي ل ا
فيروس  ل ة  استجاب ًا  رك مشت ًا  ن ا ي ب ال،  مث ال يل  سب على   –
ين مجاالت  ا المستجد في 16 آذار/مارس 2020. ومن ب كورون
فاق الدول األعضاء  ع الشركاء االجتماعيون »إن أخرى، شّج
ز  ي عز وت الموظفين  رة  ز لمؤا خاص  بشكل  رها  ثما واست
وأنظمة  ية  الوطن ة  الصحي لخدمات  ل والسبل  المعدات 
االهتمام  ذات  األخرى  والخدمات  االجتماعية  ة  الحماي
ر  غي ية  هيكل ل ا اديق  لصن »ا حشد  إلى  ودعوا  عام«،  ل ا
لدعم  األخرى  األوروبي  حاد  االت اديق  وصن المستخدمة 
لعمال  ل والدخل  مالي  ال الدعم  وضمان  األعضاء  الدول 
في  ما  ب العمل،  عن  توقف  ال بسبب  ة  بطال ال ب ن  ري أث مت ال
ين لحسابهم الخاص«،  عامل ين وال نظامي ر ال ذلك العمال غي
تمان  وشددوا على ضرورة ضمان »حصول المنشآت على االئ
رة  الصغي المنشآت  واع  أن جميع  وخاصة  مالي،  ال والدعم 
ر اإلغالق والطوارئ، مع تدخل  ي داب ت رة ب أث مت والمتوسطة، ال
المركزي  نك  ب وال األوروبي،  حاد  االت ية  زان مي من  منّسق 
رويجية  ت ال نوك  ب وال األوروبي،  ثمار  االست نك  وب األوروبي، 

ية«.23 الوطن

لحوار االجتماعي  د من الجهود األخرى ل يق العدي وث وتم ت
ين  االجتماعي لشركاء  ل ركة  المشت ات  واالستجاب ائي  ن ث ال
ء  حا ن أ جميع  في  المستجد  ا  ون كور فيروس  ل ة  ب استجا
ا  ي ان ا والمغرب وإسب في لجيكا والت ما في ذلك في ب م ب عال ال
أن  على  أكيد  ت ال د  عي ي مما  دا  وأغون ان  اكست وب د  والسوي
في  لعبوه  ي رئيسي  دور  ديهم  ل ين  االجتماعي الشركاء 

ة لحاالت األزمات.   تخفيف المخاطر واالستجاب
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زوح األشخاص  زاعات والكوارث ن ن ل ركة ل من السمات المشت
زح بعضهم  ن ازلهم ومجتمعاتهم. حيث ي ن يفرون من من ذي ال
يهم مصطلح »األشخاص  طلق عل لدهم – وُي داخل أراضي ب
ية. وفقًا  ر آخرون الحدود الدول عب نما ي ي ًا« – ب ي ازحون داخل ن ال
المنظمة  عن  الصادر   2020 عام  ل مية  عال ال الهجرة  ر  ي تقر ل
مهاجر  يون  مل  272 حوالي  ًا  ي حال يوجد  لهجرة،  ل ة  ي الدول
م(.  عال مائة من سكان ال م )حوالي 3.5 في ال عال دولي حول ال
تجاوز  ت ناس  ال ة أوسع من  ويشمل مصطلح »الهجرة« فئ
ار  خت ازحين قسرًا. حيث ي ين أو ن رون الجئ ب عت ن ي ذي ئك ال أول
ة.  ية طواعي ر الحدود الدول نقل عب ت د من األشخاص ال العدي
اة األفضل،  حي مرتفعة وال دًا عن احتماالت األجور ال عي ولكن ب
تحركات هو بال شك  رئيسي الذي يدفع هذه ال عامل ال فإن ال

زاعات وكوارث. د أو حدوث ن تهدي

ات العمال في بعض الحاالت، ومنظمات  قاب وقد تصّدرت ن
ة في  تجاري ة في قطاع األعمال ال أصحاب العمل والعضوي
ن،  وافدي ال تعامل مع األشخاص  ل ل ادرات  مب ال أخرى  حاالت 

نظر عن وضعهم.  بغض ال

توصية 205 على ضرورة ضمان  	 تشّدد ال
ادة  رام جميع حقوق اإلنسان وسي احت
رام المبادئ  قانون، بما في ذلك احت ال

ر  ي والحقوق األساسية في العمل ومعاي
ية، السيما الحقوق  العمل الدول

ة والعمل  العمال ة ب والمبادئ ذات الصل
اجة(. ب دي توصية 205، ال الالئق )ال

https://www.miamiherald. :اح على د، 30 آذار/مارس 2018. مت رال امي هي ين"، في مي ي ت هاي ن ال مهاجري لي مع تدفق ال تعامل شي ز، "كيف ت ه. تشارل جي  24
وج إلى الموقع في 10 آب/أغسطس 2019[. ول م ال com/news/nation-world/world/americas/haiti/article201431154.html ]ت

د. 13، رقم 9،  ة، 2018، المجل ي ئ ي ب بحوث ال ل ال ا المعاصرة"، في رسائ ي ن زاع في كي ن بشري وال نقل ال ت لجفاف: ال ة ل جاب قال است ت ج االن ائ ت نك وآخرون: "ن ي ه. ل إي  25
اب  ل 2018: األسب روبي خالل موسم األمطار الطوي ي ة ن ن ما في ذلك مدي ا ب ي ن ات فوق وسط كي رة وفيضان الصفحات 1-9؛ إم. كيالفي وآخرون: "أمطار غزي

د. 9. رقم 12، الصفحات 30-1. كر واإلجراءات"، في الغالف الجوي، 2018، المجل مب ذار ال ة اإلن ي ؤ وإمكان ب ن ت قدرة على ال وال

وج إلى الموقع  ول م ال اح على: http://www.internal-displacement.org/countries/kenya ]ت ة"، 2019. مت دول داخلي، "معلومات ال زوح ال ن ة ال مركز مراقب  26
و 2019[. ي ول موز/ي في 2 ت

منظمة  نت  كا  ، ل ا مث ل ا يل  سب على   ، تشيلي في 
تي تجمع مختلف  ة ال Multigremial de la Salud )الجمعي
تعاون مع  ال تي أطلقت، ب ات في قطاع الصحة( هي ال قاب ن ال
ين  لمزاول ة ل ي ول كري لغة ال يم ال تعل ادرة ل حكومة تشيلي، مب
تي  ة بعد وفاة رجل من هاي ين والموظفين ذوي الصل ي الطب
تواصل مع الكوادر  ه على ال في غرفة الطوارئ لعدم قدرت
عاني من عدم االستقرار  تي ت زال هاي في المستشفى. وال ت
يعية  ات العنف والكوارث الطب فاع مستوي السياسي، وارت
ين  ذلك، سعى مالي يجة ل ت زال عام 2010. ون رة مثل زل الخطي
ين لمغادرة وطنهم على مدى العقد الماضي، حيث  ي ت هاي ال
ر من 105,000 شخص.24  يين في تشيلي أكث ت هاي لغ عدد ال ب
ات نشطة في السعي إلدماج هؤالء األشخاص  قاب ن وكانت ال
زويدهم  في سوق العمل، مع المساعدة أيضًا على ضمان ت

عامة األساسية. الخدمات ال ب

وجه  على  كيني  ال العمل  أصحاب  حاد  ات كان  ا،  كيني في 
وافدين  الخصوص هو الذي شرع في جهود لدمج السكان ال
الذي  السياسي  العنف  إلى  اإلضافة  العمل. وب في سوق 
ات المتعلقة  تحدي د أيضًا مع ال ل ب تعامل ال نوقش أعاله، ت
ات  تي أدت إلى ظهور مواسم الجفاف والفيضان اخ وال من ال ب
ة.25  يمي فوارق اإلقل د ال زاي ونقص الغذاء وسرقة الماشية وت
رًا على أصحاب العمل  ي رًا كب ي أث ات ت ر الجفاف والفيضان ؤث وي
اج،  ت يف المعيشة واإلن كال ادات في ت زي ال والعمال بسبب 
العمال  ين  ب ذلك  لي  ت تي  ال رات  توت وال العمل  وتعّطل 
عرقية على  ال زاعات  ن ال ارة  إث ة  ي إمكان العمل مع  وأصحاب 
داخلي  زوح ال ن ة ال ادرة. وقّدر مركز مراقب ن ة ال يعي الموارد الطب
نحو 160,000 شخص،  ا في 2018 ب ي ن ًا في كي ي ازحين داخل ن عدد ال
والعنف  اخ  من ال ب المتعلقة  الظواهر  بسبب هذه  السيما 

العرقي منخفض الحدة ولكن المستمر.26

نزوح السكان
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قدر مفوضية األمم المتحدة لشؤون  ازحين، ُت ن إلى جانب ال
ر من 450,000 الجئ وطالب لجوء يعيشون  ين أن أكث الالجئ
ا، معظمهم من الصومال وجنوب السودان  ي ن ًا في كي ي حال
حاد  ة.27 ومرة أخرى، نشط ات ديمقراطي ة الكونغو ال وجمهوري
ه  ادرات كيني على هذه الجبهة، حيث ركز مب أصحاب العمل ال
تدريب والمهارات، ليس فقط  ر ال بشكل أساسي على توفي
ا ولكن أيضًا إلعدادهم  ي ن ين في كي لعثور على عمل لالجئ ل
ام.  األي يوم من  ية في  دانهم األصل ل ب اإلدماج في  إلعادة 
أصحاب  حاد  ات حدد  كا«،  أفري زنس  »ب في  عضوًا  وبصفته 
رئيسية  ال ات  المكون ارها أحد  ب اعت ب الهجرة  ني  كي ال العمل 

قادمة.28  لسنوات ال ه ل لجدول أعمال

توصية 205 الدول األعضاء إلى  	 تدعو ال
ًا  ي ازحين داخل ن دعم سبل عيش األشخاص ال

تهم، بهدف تشجيع  بهم وعمال وتدري
اندماجهم االجتماعي واالقتصادي 

في سوق العمل )الفقرة 14 )أ((.

والكوارث  زاعات  ن ال من  ما  ة  دول عاني  ت ال  عندما  وحتى 
العمل  أصحاب  منظمات  تكون  ما  ًا  ب غال أراضيها،  على 
ة ومنظمات العمال  تجاري ة في قطاع األعمال ال والعضوي
تعامل مع تدفق األشخاص  ل ة ل يعة الجهود المبذول في طل
تي تقع فيها  ال فرار من الدول المجاورة  ال حاولون  ن ي ذي ال
ااًل على ذلك، حيث تحتدم  هذه األحداث. ويضرب األردن مث
واألرض  ا  ي وسور عراق  ال مع  حدوده  طول  على  زاعات  ن ال
يمن.  ان وال ن ب ًا في ل يمي ة وكذلك إقل ل ة المحت ي ن الفلسطي
لفة  مخت يع  مشار في  األردن  اعة  صن غرفة  تشارك  حيث 
ما  ب لألشخاص،  نطاق  ال واسعة  تحركات  ال مع  تعامل  ل ل
يسعون  ذين  ال ين  والالجئ والمهاجرين  ازحين  ن ال ذلك   في 
جاد  ي وإ ات  لالضطراب الوخيمة  العواقب  من  فرار  ال  إلى 

https://www.unhcr.org/ke/kenya-operation-monthly- :اح على ا"، 2019. مت ي ن ع كي ين، "صحيفة وقائ ة لشؤون الالجئ متحدة السامي ة األمم ال مفوضي  27
وج إلى الموقع في 2019/06/10[. ول م ال factsheets ]ت

https://www.businessafrica-emp.org/ :اح على عام 2018. مت ا، Business Africa ل قي حاد أصحاب العمل في أفري ر السنوي الت قري ت كا ال زنس أفري ب  28
و 2019[. ي ول موز/ي وج إلى الموقع في 10 ت ول م ال annual-reports/ ]ت

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ :اح على ع األردن"، 2019. مت ين، "صحيفة وقائ ة لشؤون الالجئ متحدة السامي ة األمم ال مفوضي  29
ر 2019[. وفمب اني/ن ث ن ال وج إلى الموقع في 19 تشري ول م ال resources/69826.pdf ]ت

ين بمعلومات  متحدة لشؤون الالجئ ة لألمم ال ة السامي حتفظ المفوضي ع األردن". ت ين، "صحيفة وقائ متحدة لشؤون الالجئ ة لألمم ال ة السامي المفوضي  30
يت،  ل ي ارب ضًا: في. ب ين في األردن على الموقع https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36 أنظر أي ين السوري ة حول وضع الالجئ محّدث
فادة  دروس المست ة: ال ة لألزمة السوري ي ة األردن جاب دولي لإلطار الشمولي لخطة االست ة المجتمع ال جاب يقة است لي: وث كر، ودال. منصور إي ه. هاجن-زان جي
ين، صحيفة  رويجي لالجئ ن ندن، ODI، 2018(؛ المجلس ال ر 2018 )ل راي اط/فب ن، أوراق إحاطة – شب ي ة بخصوص الالجئ ي ل قب ة مست جاب ائق است وث ة ل ب رت مت ار ال واآلث
وج إلى  ول م ال ر https://www.nrc.no/globalassets/pdf/fact-sheets/2019/q3/factsheet_jordan_sep2019.pdf .2019 ]ت مب ت لول/سب ع األردن، أي وقائ
https://www.ilo. :ظر ة في األردن، ان ي دول رامج منظمة العمل ال ة حول ب ي ل لحصول على معلومات تفصي ر 2019[. ل وب ن األول/أكت الموقع في 20 تشري

و 2019[. ي ون ران/ي وج إلى الموقع في 20 حزي ول م ال org/beirut/countries/jordan/lang--en/index.htm ]ت

ن المملكة  ي دة ب ة جدي ي ة شمول ة: مقارب ة لألزمة السوري ي ة األردن جاب دولي لإلطار الشمولي لخطة االست ة المجتمع ال جاب يقة است ة: وث ي الحكومة األردن  31
https://reliefweb.int/report/jordan/jordan-compact- :اح على ين، 2016. مت ين السوري تعامل مع أزمة الالجئ ل دولي ل ة والمجتمع ال هاشمي ة ال ي األردن
يل ومراجعة  حل لحصول على ت و 2019[. ل ار/ماي وج إلى الموقع في 10 أي ول م ال new-holistic-approach-between-hashemite-kingdom-jordan-and ]ت
دولي لإلطار الشمولي  ة المجتمع ال جاب يقة است لي: وث كر، ودال. منصور إي ه. هاجن-زان يت، جي ل ي ارب ضًا: ب ظر أي ي، ان دول ة المجتمع ال جاب يقة است تطور وث ل
اط/ ن، أوراق إحاطة – شب ي ة بخصوص الالجئ ي ل قب ة مست جاب ائق است وث ة ل ب رت مت ار ال فادة واآلث دروس المست ة: ال ة لألزمة السوري ي ة األردن جاب لخطة االست

ة: مراجعة  ة لألزمة السوري ي ة األردن جاب دولي لإلطار الشمولي لخطة االست ة المجتمع ال جاب يقة است ة، وث ي دول ة ال ة اإلغاث جن ندن، ODI، 2018(؛ ل ر 2018 )ل راي فب
https://www.rescue.org/report/jordan-compact-evidence-based-policy-review- :اح على ل 2017. مت ري يسان/أب ة – ن قائمة على األدل اسة ال السي

و 2019[. ار/ماي وج إلى الموقع في 10 أي ول م ال april-2017 ]ت

ة  السامي ة  لمفوضي ل ًا  ووفق خارج.  ال في  جديدة  فرص 
ًا في األردن  ي ين، يعيش حال لألمم المتحدة لشؤون الالجئ
عراق  ا، ولكن أيضًا من ال 680,000 الجئ، معظمهم من سوري
اعة  واجه غرفة صن تي ت ات ال تحدي تمثل أحد ال يمن.29 وي وال
ين في سوق  ر إلدماج الالجئ ي داب ذ ت نفي األردن في تصميم وت
الفرص  من  نفسه  الوقت  في  الحد  دون  األردني  العمل 

ة. ي ة األردن عامل لقوى ال احة ل مت ال

لدول  	 نبغي ل ه ي توصية 205 أن ر ال تشي
ر منظمات أصحاب  األعضاء أن تستشي

ر أصحاب  العمل ومنظمات العمال وسائ
تعاون معهم  يين وت المصلحة المعن

تعلق بسبل نفاذ الالجئين  فيما ي
إلى أسواق العمل )الفقرة 35(.

ر  يعمل الالجئون في األردن في سوق العمل المنظم وغي
نفيذ  ت م  ت ة،  ي الدول العمل  المنظم.30 وبدعم من منظمة 
عام  حاد ال اعة األردن واالت ية تشمل غرفة صن عاون ع ت مشاري
ة األخرى  ات عمال األردن ووزارة العمل ووكاالت الدول قاب ن ل
ر الحكومية في  ية والمنظمات غي مانحة الدول والجهات ال
ين وفي  تصويب أوضاع العمال المهاجرين والالجئ د ل ل ب ال
نمو االقتصادي. وعلى وجه الخصوص،  ز ال عزي ذات الوقت ت
ات عمال  قاب ن عام ل حاد ال اعة األردن واالت عاونت غرفة صن ت
ين  رامج إلدارة أزمة الالجئ ب ذ ال نفي دء ت األردن في تصميم وب
إصدار  ة ب ي تزمت الحكومة األردن ين. وفي عام 2016، ال السوري
ين بحلول عام 2021 من  ين السوري 200,000 تصريح عمل لالجئ
الشمولي  الدولي لإلطار  المجتمع  ة  استجاب يقة  خالل وث
ادرة  مب وهو  ة،  ي السور لألزمة  ية  األردن ة  االستجاب لخطة 
ركة  ع المشت ية متعددة األطراف.31 وتضمنت المشاري  دول
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ات عمال األردن  قاب ن عام ل حاد ال اعة األردن واالت لغرفة صن
ية في قطاعات مختلف  ية ومهن ب دري توجيهية وت دورات 
اسبة والئقة  جاد وظائف من وإصدار تصاريح عمل بهدف إي

ين. ي ين واألردن لكل من السوري

أعمال  في  ال،  مث ال يل  سب )على  المهني  يب  تدر ال كان 
على وظائف في صميم  لعثور  ل الالحق  والدعم  نجارة(  ال
تسعى  تي  ال رامج،  ب ال هذه  خلقت  ولقد  ادرات.  مب ال هذه 
تعايش السلمي، حتى  تماسك االجتماعي وال ز ال عزي إلى ت
يع  تصن زراعة وال ر من 130,000 وظيفة في قطاعات ال اآلن أكث

ة.32 ي تحت ة ال ي ن ب وال

دولي لإلطار  ة المجتمع ال جاب يقة است امج دعم وث رن ين في األردن: ب ين السوري ة ألزمة الالجئ ي دول ة منظمة العمل ال جاب ة: است ي دول منظمة العمل ال  32
رامج منظمة العمل  ضًا: ب ظر أي ة، 2019(. ان ي دول مرحلي 2018 )جنيف، منظمة العمل ال ر ال قري ت ة. ال ة لألزمة السوري ي ة األردن جاب الشمولي لخطة االست

و 2019[. ي ون ران/ي وج إلى الموقع في 20 حزي ول م ال ة في األردن على: https://www.ilo.org/beirut/countries/jordan/lang--en/index.htm ]ت ي دول ال

تعاون  ال ز  عزي ية على ت رًا، تعمل منظمة العمل الدول وأخي
العمال  العمل ومنظمات  أصحاب  ين منظمات  ب الفعلي 
لمجتمعات  ل اآلفاق  تحسين  ل شراكتها  امج  رن ب خالل  من 
تعامل مع  ًا )PROSPECT( الذي ي ازحين قسري ن المضيفة وال
لدان في منطقة الشرق األوسط  ة ب ي مان زوح القسري في ث ن ال
أمين  م ت قرن اإلفريقي. وت ا/ال قي ا وشرق إفري قي وشمال إفري
امج وتم  رن ب ة ال داي ذ ب ين من عاون الشركاء االجتماعي زام وت ت ال
ارات  ة وإشراكهم في زي تمهيدي ات ال بعث تشاور معهم في ال ال

ال. مث يل ال ركة إلى المخيمات، على سب مشت

ت م. روزي ة/ ك ي دول مل ال ع ظمة ال ن ال © م ب ي ن
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ر 052005 وب وم 8 أكت زال في ي زل راج مارجاال خالل ال نى أب ب ار م هي جة إن ي ت ة ن حي ن 200 ض ر م اد: أكث إسالم أب
ت م. روزي ة/ ك ي دول مل ال ع ظمة ال ن ان © م ست اك ب
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ين منظمات أصحاب العمل  ائي الفعال ب ن ث إذا كان العمل ال
ة ومنظمات العمال  تجاري ة في قطاع األعمال ال والعضوي
لمرء  ل يمكن  األوقات،  أفضل  في  الفعل  ب ًا  تحدي يمثل 
تحدي.  فاقم من هذا ال زاعات والكوارث ت ن ال أن  جادل ب أن ي
ر  وإطا ة  قوي مؤسسية  بقدرات  تمتع  ال فإن  الي،  ت ل ا وب
مثل  في  المؤسسات  ة  حري اديء  مب على  ني  مب قانوني 
دأ أساسي الستخدام الحوار االجتماعي  ئات هو مب ي ب هذه ال
االجتماعي. ومع ذلك،  تماسك  ال والمساهمة في  اء  ّن ب ال
األزمات،  هذه  مثل  في  ه  أن ب ضًا  أي جادل  ي أن  لمرء  ل يمكن 
م العمل على تقديم  فاعلة في عال تكون قدرات الجهات ال
ها. فلكل منها مصلحة  ات رة في أعلى مستوي ي مساهمة كب
تمتع  ت ذلك،  وفوق  بل  قرار.  واالست السالم  في  راسخة 
األعمال  قطاع  في  ة  والعضوي العمل  أصحاب  منظمات 
من  ضخمة  حشد  ات  إمكان ب العمال  ومنظمات  ة  ي تجار ال
ة  عي تشري رات ال ي تغي ها: إما للضغط من أجل ال خالل أعضائ
ة، أو  عامل ة األعمال والقوى ال ح استمراري ة لصال والدستوري
ية عند وجود حاجة إلى المساعدات  لعمل بسرعة وفعال ل

ية وجهود إعادة اإلعمار. اإلنسان

أن  هو  السابق  يل  تحل ال في  ارزة  ب ال المواضيع  أحد  وإن 
من  شرذمة  ر  أكث تكون  أن  إلى  تميل  العمال  منظمات 
األعمال  قطاع  في  ة  والعضوي العمل  أصحاب  منظمات 
نقسم على طول  ت ما  ًا  ب غال الحرب  أوقات  ة، وفي  تجاري ال
تعاون داخل منظمات  ز ال عزي بدو أن ت ذلك ي زاع. ل ن خطوط ال
السالم. وفي  حيوي الستدامة  العمال هو شرط مسبق 
رة في  تنسيق أيضًا حجر عث حاالت الكوارث، يشّكل نقص ال

ة. ة السريعة والفعال طريق االستجاب

العمال على  بقدرة منظمات  تعلق  ي آخر  وهناك موضوع 
د من  العدي نقابي في  ال يل  تمث ال أن  حقيقة  الحشد وهو 
يل  زاعات، يقتصر على عدد قل ن ال رة ب أث مت لدان »الهشة« ال ب ال
يل  تمث ية ويغيب هذا ال من القطاعات مثل الخدمة المدن
اء السالم  ن ر من ب قدر األكب اج إلى ال حت تي ت في القطاعات ال
تمثيل  تم  ي م  ل وإذا  ة.  ي الشمول ز  ي عز وت رات  توت ال د  بدي ت ل
ذين تستخدمهم شركات مملوكة ألجانب، على  العمال ال
ر والمتوسط   أو  ال، أو العمال في القطاع الصغي مث يل ال سب
رة من  ي ر المنظم، ال يمكن استهداف أجزاء كب االقتصاد غي

ية. السكان لممارسة الضغط أو الحشد بفعال

العمل  أصحاب  منظمات  قدرات  اين  ب ت ت ذلك،  غرار  وعلى 
ر. حيث  ي ة بشكل كب تجاري ة في قطاع األعمال ال والعضوي
تقديم  ل ة  ي حال تفويضات  أو  ومهام  رة  خب ب بعضها  تمتع  ي
مناطق  في  الشركات  قبل  من  ة  وب مطل مة  قّي خدمات 
منظمات  مع  شراكات  وتعقد  زاع  ن ال مناطق  أو  الكوارث 
بعض  ال أن  السالم في حين  ة  ي العمال كوسطاء في عمل
بخدمات  حتى  ام  قي ال على  محدودة  قدرة  ها  دي ل اآلخر 

واجه منظمات أصحاب  اإلضافة إلى ذلك، قد ت ة. وب أساسي
ات  صعوب تجارية  ال األعمال  قطاع  في  ة  والعضوي العمل 
ة وتمثيل مصلحة األعمال عندما  العضوي ب في االحتفاظ 
ز  رّك ت المنظم. وقد  الهيكل االقتصادي واالقتصاد  تضرر  ي
داًل  أنشطة المنشآت أيضًا على تحقيق مكاسب سريعة ب
آكل  ت إلى  يؤدي  مما  الطويل  المدى  على  ثمار  االست من 
ات التشغيل في  فاع مستوي أو تقّلص القطاع الخاص وارت

ر المنظم. القطاع غي

من  لكل  ًا  أساسي أمرًا  ة  ي الوطن الحدود  ر  عب تعاون  ال عّد  ُي
األعمال  قطاع  في  ة  والعضوي العمل  أصحاب  منظمات 
من  م  تعّل ال خالل  من  إما  العمال،  ومنظمات  ة  ي تجار ال
ات  تدي من تعاون من خالل ال ال ئات مشابهة أو ب ي تجارب في ب ال
ات  ي العمال، تشمل عمل ة لمنظمات  نسب ال ة. وب يمي اإلقل
عريقة  بلطيق ال حر ال ات ب قاب ة األمد شبكة ن ل تعاون طوي ال
يون عضو، ومنظمة  ر من 20 مل تي تضم 22 منظمة وأكث ال
ها األعضاء  لغ عدد منظمات ب ة، وي قي ية اإلفري قاب ن الوحدة ال
يون  د عن 25 مل زي ركة ت ة مشت ة بعضوي 73 منظمة في 53 دول
ة في  ة لمنظمات أصحاب العمل والعضوي نسب ال عامل. وب
لة شبكة  ات المماث تدي من ة، تشمل ال تجاري قطاع األعمال ال
نقدي  حاد االقتصادي وال منظمات أصحاب العمل في االت

ا. قي لغرب إفري

اقشتها  تي تمت من ين الحاالت ال ه األخرى ب ومن أوجه الشب
ه منظمات أصحاب  اتخذت الذي  العفوي  أعاله هو اإلجراء 
ة ومنظمات  تجاري ة في قطاع األعمال ال العمل والعضوي
تظار الحصول  الحشد دون ان ها قامت ب العمال – وحقيقة أن
اِدرة  مب ال قة  الطري هذه  تكون  وقد  رسمي.  تفويض  على 
حاء  أن لمنظمات في جميع  ل هام  إل ة مصدر  اب مث ب تدخل  ل ل
ُقطري  ال اقها  سي في  المخاطر  نمط  في  ر  تفكي ل ل م  عال ال
أو  ه  ل ة  االستجاب أو  تعافي  ال منع  في  المحتمل  ودورها 
ة. وإذا تضمنت  زاع أو كارث ة حدوث ن المساهمة فيه في حال

ائج أقوى. ت ن ًا، فقد تكون ال ي ائ ن ًا ث عاون تأمالت ت هذه ال

م العمل في  ها عال ُرز من خالل ب َي د من الفرص ل اك العدي هن
ر  تقري اول هذا ال ن ة لمواجهة األزمات. وقد ت الجهود المبذول
ة  وتقوي الحوار،  منصات  إنشاء  ذلك  في  ما  ب ها،  من بعضًا 
ركة. ولكن  ع المشت ز المشاري عزي ة وت العالقات االقتصادي
ة إلى ما هو أبعد  ي ائ ن ث ادالت ال ب ت ما، هو استمرار ال األهم، رب
د  لعدي ة ل دوري يعة ال نظر إلى الطب ال رات األزمات. وب من فت
ز عالقات  عزي زاعات والكوارث، من المهم إقامة وت ن ال من 
قرار. وعندها فقط يمكن  ثقة في أوقات السلم واالست ال
ار األزمات  يات يمكنها منع، أو، على األقل، إضعاف آث وضع آل
في  هو  االجتماعي  الحوار  أن  من  أكد  ت وال ها،  حدوث عند 
وال  مسالمة  مجتمعات  اء  ن ب ل ركة  المشت الجهود  صميم 

ية.  ل ية والمستقب حال ال ال هّمش فيها أحد لألجي ُي

تأمالت ختامية
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ع الحكومة(. روبي: مطاب ي ات )CIPEV(، )ن خاب ت عد االن في العنف ب
ة 2018  	 يعي كوارث الطب كوارث )CRED 2019(. ال ات ال ي ائ حاث وب مركز أب

 .)CRED :روكسل )ب
ن  	 ان صحفي، 15 تشري ي رة اإلحصاءات، ب ن، دائ رة سانت مارت حكومة جزي

http://www.stat.gov.sx/press_ على:  اح  مت  .2018 ر  وب األول/أكت
وج  ول م ال release/National_Accounts/GDP_2017_Estimate.pdf ]ت

و 2019[. ي ون ران/ي إلى الموقع في 30 حزي
ة،  	 عامل ال القوى  مسح  ن،  مارت سانت  رة  جزي في  اإلحصاءات  رة  دائ

http://www.stat.gov.sx/downloads/LFS/ :اح على 2019/04/04. مت
وج إلى  ول م ال Results_STAT_Labour_Force_Survey_2018.pdf ]ت

و 2019[. ي ون ران/ي الموقع في 30 حزي
	  )ECLAC( بي كاري حر ال ب ية ومنطقة ال ن ي الت كا ال ة ألمري ة االقتصادي جن ل ال

بي – CDCC )2018(. “إرما  كاري حر ال ب تعاون لمنطقة ال ة وال نمي ت ة ال جن – ل
األرقام” FOCUS، آذار/مارس 2018، الصفحات 16-1.  ا ب وماري

ان أصحاب العمل: أصحاب العمل  	 ي ني )2012(. ب كي حاد أصحاب العمل ال ات
نمو  تحقيق ال اخ األعمال ل قادمة إلى تحسين من يدعون الحكومة ال

ني(. كي حاد أصحاب العمل ال روبي، ات ي وخلق فرص العمل )ن
دولي لإلطار  	 ال المجتمع  ة  جاب يقة است ة )2016(: وث ي الحكومة األردن

ة  ي ة شمول ة: مقارب ة لألزمة السوري ي ة األردن جاب الشمولي لخطة االست
تعامل  ل دولي ل ة والمجتمع ال هاشمي ة ال ي كة األردن ين الممل دة ب جدي
https://reliefweb. :اح على ين، 2016. مت ين السوري الالجئ أزمة  مع 
int/report/jordan/jordan-compact-new-holistic-approach-
وج إلى الموقع  ول م ال between-hashemite-kingdom-jordan-and ]ت

و 2019[.  ار/ماي في 10 أي
ندن  	 ة واألمن، )ل ديمقراطي عربي وال ع ال ي رب م، محرر )2013(. ال فار، إفراي إن

يدج(. ل ورك: روت يوي – ن
	 https://www.icc-cpi. .ا ة والقضاي حال ة، ال ي دول ة ال ي ائ جن المحكمة ال

ار/ وج إلى الموقع في 15 أي ول م ال int/kenya/Pages/default.aspx )ت
و 2019(. ماي

	 http://www.internal- :اح على داخلي )2019(، مت زوح ال ن ة ال مركز مراقب
وج إلى الموقع في 2  ول م ال displacement.org/countries/kenya ]ت

و 2019[. ي ول تموز/ي
ة )2019(.  	 ي دول ع لمنظمة العمل ال اب ت مكتب أنشطة أصحاب العمل ال

ال )جنيف، مكتب  ب ي ة السالم في ن ي ين في عمل دور الشركاء االجتماعي
دولي.  أنشطة أصحاب العمل – مكتب العمل ال

ية ألزمة  	 دول ة منظمة العمل ال جاب ة )2019(. است ي دول منظمة العمل ال
ة المجتمع  جاب يقة است امج دعم وث رن ين في األردن: ب ين السوري الالجئ
ة.  ة لألزمة السوري ي ة األردن جاب دولي لإلطار الشمولي لخطة االست ال

ة(.  ي دول مرحلي 2018 )جنيف، منظمة العمل ال ر ال قري ت ال
ة )2018(، موجز  	 ي دول ع لمنظمة العمل ال اب ت ة ال ي عمال مكتب األنشطة ال

ة والعمل الالئق من أجل  عمال ة رقم 205 بشأن ال توصي اسات – ال سي
ات؟ )جنيف، منظمة  قاب ن قدرة على الصمود: ما هو دور ال السالم وال

ة(.  ي دول العمل ال
ة )2017(.  	 ي دول ع لمنظمة العمل ال اب ت مكتب أنشطة أصحاب العمل ال

مار: أدوار منظمات  ان كوارث في مي كوارث وإدارة ال الحد من مخاطر ال
ة )جنيف: مكتب  جاري ت ة في قطاع األعمال ال أصحاب العمل والعضوي

ة(.  ي دول ع لمنظمة العمل ال اب ت أنشطة أصحاب العمل ال
ة والعمل الالئق  	 عمال ة 205: ال توصي ة )2017(. ال ي دول منظمة العمل ال

ية( دول قدرة على الصمود )جنيف: منظمة العمل ال من أجل السالم وال
ة )2016(.  	 ي دول ع لمنظمة العمل ال اب ت مكتب أنشطة أصحاب العمل ال

العمل  أصحاب  منظمات  أدوار  كا:  سريالن في  والسالم  األعمال 
العمل  منظمة  )جنيف،  ة  جاري ت ال األعمال  قطاع  في  ة  والعضوي

ة(. ي دول ال
ة )2016(.  	 ي دول ع لمنظمة العمل ال اب ت مكتب أنشطة أصحاب العمل ال

قدرة على  تشغيل والعمل الالئق من أجل السالم وال إنشاء المنشآت، ال
ة في قطاع األعمال  الصمود: دور منظمات أصحاب العمل والعضوي
ا، )جنيف: مكتب أنشطة أصحاب  زاع في آسي ن اطق ال ة في من جاري ت ال

العمل(.
ة )2016(. العمل الالئق في أوضاع الهشاشة  	 ي دول منظمة العمل ال

ة(. ي دول يل )جنيف: منظمة العمل ال كوارث: دل زاع وال ن وال
ات فوق وسط  	 رة وفيضان كيالفي، ماري وآخرون )2018(. “أمطار غزي

ل 2018:  روبي خالل موسم األمطار الطوي ي ة ن ن ما في ذلك مدي ا ب ي ن كي
كر واإلجراءات”،  مب ال ذار  ة اإلن ي ؤ وإمكان ب ن ت ال قدرة على  اب وال األسب

د. 9. رقم 12، الصفحات 30-1. الغالف الجوي، المجل
ر  	 ي ه. ت ه. مكابي، وجي ين، وجي ه. أوالول مر، وجي ت درو، وإف. وي نك، أن ي ل

زاع في  ن بشري وال نقل ال ت لجفاف: ال ة ل جاب تقال است ج االن ائ ت )2018(. “ن
د. 13، الصفحات  ة، المجل ي ئ ي ب بحوث ال ل ال ا المعاصرة”، في رسائ ي ن كي

1-9؛
نمو االقتصادي:  	 ة وال جاري ت ة – العالقات ال دول يكس )2006(. “ال ل زوي، في ن

ة  علوم االقتصادي ل ة ل فواري ة اإلي فوار”، المجل يل عملي من كوت دي دل
واإلدارة. 10، الصفحات 90-72.

ة: قصة  	 ن ري” )2013(. إعادة إعمار مدي رب ت ان عافي ك ادرة “ت فريق إدارة مب
ري(. ب ت ان عافي ك ري” )كرايستشيرش، ت رب ت ان عافي ك “ت

ة  	 ي الوطن ن  مارت سانت  خطة   .)2018( دولي  ال نك  ب ال  – ن  مارت سانت 
اء بشكل  ن ب قدرة على الصمود: خريطة طريق إلعادة ال تعافي وال ل ل

دولي(. نك ال ب أفضل )ال
ين )2019(، “صحيفة  	 ة لشؤون الالجئ متحدة السامي ة األمم ال مفوضي

https://www.unhcr.org/ke/kenya- على:  اح  مت ا”،  ي ن كي ع  وقائ
في  الموقع  إلى  وج  ول ال م  ]ت  operation-monthly-factsheets

.]2019/06/10
ع  	 ين، “صحيفة وقائ ة لشؤون الالجئ متحدة السامي ة األمم ال مفوضي

https://data2.unhcr.org/en/ على:  اح  مت  .2019 و  ار/ماي أي األردن”، 
.situations/syria/location/36

ر  	 قري كوارث )UNDRR( )2019(: ت لحد من مخاطر ال متحدة ل مكتب األمم ال
كوارث )جنيف،  عام 2019 بشأن الحد من مخاطر ال عالمي ل يم ال قي ت ال

 .)UNDRR
	 https://databank. ،”ة مي عال ة ال دولي، “المؤشرات االقتصادي نك ال ب ال

.worldbank.org/source/world-development-indicators

ين أصحاب العمل ومنظمات العمال  32 تعاون ب زاعات والكوارث: استكشاف ال ن إدارة ال
مراجع ال

https://www.businessafrica-emp.org/annual-reports/
https://www.businessafrica-emp.org/annual-reports/
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article201431154.html
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http://www.stat.gov.sx/press_release/National_Accounts/GDP_2017_Estimate.pdf
http://www.stat.gov.sx/downloads/LFS/Results_STAT_Labour_Force_Survey_2018.pdf
http://www.stat.gov.sx/downloads/LFS/Results_STAT_Labour_Force_Survey_2018.pdf
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https://reliefweb.int/report/jordan/jordan-compact-new-holistic-approach-between-hashemite-kingdom-jordan-and
https://reliefweb.int/report/jordan/jordan-compact-new-holistic-approach-between-hashemite-kingdom-jordan-and
https://www.icc-cpi.int/kenya/Pages/default.aspx
https://www.icc-cpi.int/kenya/Pages/default.aspx
http://www.internal-displacement.org/countries/kenya
http://www.internal-displacement.org/countries/kenya
https://www.unhcr.org/ke/kenya-operation-monthly-factsheets
https://www.unhcr.org/ke/kenya-operation-monthly-factsheets
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https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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