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البطالة العمالة
القطاع الخاص النظامي

القطاع غير النظامي
القطاع العام  

جميع الفئات العم��ة
النساء

الشباب

كوفيد-19

شخص من صافي
الوافد�ن الجدد 

نحو مسار ُمنتج وشامل
إيجاد فرص عملللجميع:

في المنطقة العربية
إيجاد فرص عمل

في المنطقة العربية
إيجاد فرص عمل

في المنطقة العربية

مقدمة
العمــل فــي  الســكان فــي ســن  نمــو عــدد  ترافــق 
المنطقــة العربيــة مــع ركــوٍد فــي مشــاركة القــوى 
العاملــة، ومحدوديــة فــرص العمــل فــي القطــاع 
الخــاص النظامــي، وارتفــاع معــدالت البطالــة إلــى 
أعلى مســتوياتها في العالم، وال ســيما بين النســاء 
مــن  شــخص  مليــون   2.8 بيــن  ومــن  والشــباب. 
صافــي الوافديــن الجــدد إلــى ســوق العمــل ســنويًا، 
يعمــل معظمهــم فــي القطــاع غيــر النظامــي أو فــي 
فــي مجــال  الواقــع  هــذا  العــام. ويــؤدي  القطــاع 
العمــل إلــى إعــادة النظــر فــي قدرة القطــاع الخاص 
النظامــي علــى اســتيعاب مهــارات جديــدة. ومــع 
انتشــار جائحــة كوفيــد-19، تفاقمــت محدوديــة 
ل ارتفــاٌع كبيــر  فــرص العمــل، وُيتوّقــع أن ُيســجَّ
فــي عــدد األفــراد العاطليــن عــن العمــل، الــذي يبلــغ 

حاليــًا 14.3 مليونــًا.



2
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التكنولوجيا على مستوى الشركات أقل من المتوسطات العالمية

اإل�تاجية الكلية لعوامل
اإل�تاج منخفضة في

المنطقة العر�ية

تقييم األثر
قبــل تفشــي جائحــة كوفيــد-19، كان هنــاك حاجــة إلى إيجاد . 	

33.3 مليــون وظيفــة جديــدة فــي المنطقــة العربيــة لخفــض 
معــدل البطالــة إلــى 5 فــي المائــة بحلــول نهايــة عــام 2030. 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  عــن  الصــادرة  التقديــرات  وحســب 
لفتــرة مــا قبــل انتشــار جائحــة كوفيــد-19، ُيتوقــع أن يرتفــع 
عــدد العاطليــن عــن العمــل فــي المنطقــة مــن 14.3 مليونــًا فــي 
عــام 2019 إلــى حوالــي 17.2 مليونــًا فــي عــام 2030. ولكــن 
آثــار الجائحــة علــى  هــذه التقديــرات ال تأخــذ فــي االعتبــار 
عــدم  علــى  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  العمــل وتأثيــر  فــرص 
تطابــق المهــارات مــع احتياجــات ســوق العمــل فــي المنطقــة. 

العاملــة . 	 القــوى  فــي  النســاء  مشــاركة  متوســط  ارتفــع 
بنســبة 2.76 فــي المائــة ســنويًا خــال الفتــرة 2020-2000، 
البطالــة  معــدل  فــي  ارتفــاع  مــع  الزيــادة  هــذه  وترافقــت 
ــر  ــة. وال توّف ــغ فــي المتوســط 3.4 فــي المائ بيــن اإلنــاث، بل
المنطقــة مــا يكفــي مــن فــرص العمــل الســتيعاب النمــو فــي 
االقتصاديــة  المشــاركة  وتترّكــز  النســائية.  العاملــة  القــوى 
للمــرأة فــي المنطقــة فــي الشــركات العامــة أو شــبه العامــة 
وفــي القطاعــات التــي ُتعتبــر “صديقــًة لإلنــاث”، إال أن المــرأة 
القطــاع  فــي  األخــرى  المهــن  فــي  كاٍف  بتمثيــل  تحظــى  ال 
الخــاص النظامــي. واألعمــال التجاريــة التــي تملكهــا نســاء 
هــي عــادة مشــاريع متناهيــة الصغــر أو صغيــرة أو متوســطة، 
تخضــع لقيــود أكبــر فــي الحصــول علــى االئتمانــات، وتضطلــع 
فيهــا المــرأة بــدور محــدود فــي اإلدارة العليــا، مــا قــد يحــّد مــن 

نمــو هــذه الشــركات ويقّلــل مــن فــرص بقائهــا.

المائــة . 	 فــي   64 حوالــي  النظامــي  غيــر  القطــاع  يضــّم 
اإلطــار  ســاهم ضعــف  وقــد  العربيــة.  العمالــة  إجمالــي  مــن 
مؤسســات  تطــور  وعــدم  العربيــة،  المنطقــة  فــي  التنظيمــي 
النشــاط  وترّكــز  المالــي،  الحيــز  كفايــة  وعــدم  العمــل،  ســوق 
االقتصــادي فــي القطاعــات المنخفضــة اإلنتاجيــة، إضافــًة إلــى 
النزاعــات المطولــة، وعــدم االســتقرار السياســي فــي الحــد مــن 
فــرص العمــل النظامــي والالئــق فــي أســواق العمــل العربيــة. 
العوامــل  هــذه  ُتعتَبــر  التعليــم،  نوعيــة  تدنــي  جانــب  وإلــى 
عوائــَق رئيســية أمــام تشــجيع العمــل النظامــي، وتتطلــب نهجــًا 
إلــى  النظامــي  غيــر  العمــل  مــن  االنتقــال  لتشــجيع  متكامــاًل 

النظامــي.  العمــل 

يشــهد العمــل فــي القطــاع الخــاص النظامــي فــي المنطقــة . 	
العربيــة نمــواً بمتوســط ســنوي مرّجــح قــدره 2 فــي المائــة، 
ويشــهد العمــل فــي المشــاريع الصغيــرة أدنــى نمــو متوســط 
النظامــي  الخــاص  فالقطــاع  ســنويًا.  المائــة  فــي   1 قــدره 
فــي المنطقــة ليــس متنوعــًا بمــا يكفــي، ويفتقــر إلــى الهيــكل 
المطلــوب الســتيعاب أعــداد كبيــرة مــن الوافديــن الجــدد إلــى 
ســوق العمــل. وتشــهد المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة أدنــى 
 نمــو فــي العمالــة بنســبة 1 فــي المائــة، فــي حيــن أن العمالــة فــي
الشركات الكبيرة تنمو بنسبة تقارب 3.5 في المائة سنويًا.     

ينطــوي القطــاع الخــاص النظامــي علــى درجــة عاليــة مــن . 	
المــال  رأس  أصحــاب  بيــن  الدخــل  فــي  المســاواة  عــدم 
وأصحــاب الدخــل، كمــا هــو مبيــن فــي حصــة رأس المــال إلــى 
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اإليــرادات التــي هــي أعلــى مقارنــًة بحصــة اليــد العاملــة إلــى 
اإليــرادات فــي القطــاع الخــاص النظامــي للمنطقــة. وتّتســع 
الفجــوة مــع ارتفــاع حجــم الشــركة. ويمكــن أن تــؤدي زيــادة 
عــدم  فجــوة  اّتســاع  إلــى  اإلنتــاج  فــي  المــال  رأس  حصــة 
المســاواة بيــن أصحــاب رأس المــال وأصحــاب الدخــل. كمــا 
يمكــن أن تــؤدي حصــة رأس المــال الكبيــرة فــي اإلنتــاج إلــى 
تشــجيع اســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة مــن أجــل تعزيــز 

رأس المــال وليــس اليــد العاملــة. 

النظامــي فــي . 	 الخــاص  القطــاع  العامــل فــي  إن إنتاجيــة 
مناطــق  فــي  العامــل  إلنتاجيــة  مماثلــٌة  العربيــة  المنطقــة 
أخــرى، ولكــن اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج هــي أقــل 
بكثيــر مقارنــة مــع باقــي الــدول. فاإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل 
الصناعــات  مجــال  فــي  العربيــة  الشــركات  لــدى  اإلنتــاج 
التحويليــة هــي أقــل منهــا فــي البلــدان ذات مســتويات الدخــل 
المماثلــة. ولــدى الشــركات العربيــة أيضــًا مســتوى مماثــل مــن 
إنتاجيــة العمــل بســبب كثافــة رأس المــال. وفــي المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة، إن معــدالت اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل 
أقصــر  الشــركات  هــذه  بقــاء  ومعــدالت  أقــل  هــي  اإلنتــاج 

مقارنــة مــع الشــركات الكبيــرة.

فــي . 	 العمــل  فــرص  إيجــاد  علــى  االبتــكار  تأثيــر  يختلــف 
تأثيــر  يتبايــن  حيــث  القطــاع،  حســب  العربيــة  المنطقــة 
مختلــف  فــي  العمالــة  علــى  المختلفــة  االبتــكارات  أنــواع 
أي  يــؤدي  أن  يمكــن  القطاعــات،  بعــض  ففــي  القطاعــات. 
ــى إيجــاد مزيــد مــن فــرص العمــل، كمــا  ــوع مــن االبتــكار إل ن
والنقــل،  والبنــاء،  التحويليــة،  الصناعــات  فــي  الحــال  هــو 
والبيــع بالجملــة والتجزئــة. أمــا فــي قطاعــات أخــرى، مثــل 
العقــارات، فتــؤدي االبتــكارات التــي تعــزز اإلنتــاج وتزيــد مــن 

كفــاءة العمليــات إلــى الحــد مــن فــرص العمــل. وقــد شــهد 
قطــاع الفنــادق والمطاعــم آثــارًا ســلبية مماثلــة لالبتــكار علــى 

فــرص العمــل. 

خافــًا لســائر المناطــق فــي العالــم، فــإن مرونــة العمالــة فــي . 	
القطــاع الخــاص النظامــي منخفضــةٌ فــي المنطقــة، وأقــل 
بكثيــر مــن متوســط الدخــل فــي معظــم البلــدان العربيــة، 
حيــث يشــهد العــراق مرونــة ســلبية فــي العمالــة فــي جميــع 
القطاعــات. ففــي جميــع البلــدان العربيــة عمومــًا )باســتثناء 
المغــرب(، تبلــغ مرونــة العمالــة فــي معظــم القطاعــات أقــل 
مــن 1 )وأقــل مــن 0.5 فــي العديــد مــن القطاعــات(، ممــا يشــير 
إلــى أن زيــادة الناتــج بنســبة 1 فــي المائــة تــؤدي إلــى زيــادة 
فــرص العمــل بأقــل مــن 0.5 فــي المائــة. كمــا أن مرونــة العمالــة 
فــي الشــركات فــي معظــم البلــدان العربيــة هــي أقــل منهــا فــي 
ــر هــذه  ــة. وتتغي ــدان غيــر عربيــة ذات شــرائح دخــل مماثل بل

المرونــة مــع مــرور الوقــت تبعــًا للتغيــرات فــي االقتصــاد.

العمــل . 	 لمنظمــة  التابــع  كوفيــد-19  جائحــة  لمرصــد  وفقــًا 
الدولية، يواجه حوالي ثلث الســكان العاملين في المنطقة 
إلــى حــد كبيــر مخاطــر التســريح أو تخفيــض األجــور و/أو 
ســاعات العمــل بســبب الجائحــة. ومــع تضــرر االقتصــادات 
العالميــة مــن الجائحــة، تســعى المنطقــة جاهــدًة إلــى التصــدي 
التحديــات  تفاقــم  إلــى  أدت  التــي  العمــل  ســوق  لتداعيــات 
الســابقة وأوجــه القصــور الهيكليــة فــي ســوق العمــل. وفــي 
المنطقــة العربيــة، يبلــغ عــدد األفــراد العامليــن فــي قطاعــات 
ُحــدَدت بأنهــا األكثــر عرضــة للمخاطــر 39.8 مليونــًا، حســب 
التقديــرات. وفــي الربــع الثالــث مــن عــام 2020، ُفقــَدت نســبة 
12.8 فــي المائــة مــن ســاعات العمــل، مــا يعــادل 15 مليــون 

وظيفــة بــدوام كامــل.

التكنولوجيا تؤثر بشكل مختلف على العمالة

العمالةالعمالة

البناء 
الصناعات التحويلية

النقل   
ال�يع بالجملة والتجزئة

الفنادق والمطاعم
العقا�ات 

مرونة العمالة منخفضة في معظم البلدان

0,5
م�ونة العمالة في

القطاع الخاص النظامي

في معظم البلدان العر�ية
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استجابات على مستوى السياسات
تنفيــذ اســتجابة فوريــة ومنّظمــة علــى مســتوى السياســات . 	

لمواجهــة التحديــات الناجمــة عــن الجائحــة. ومــن الضــروري 
تحفيــز االقتصــاد مــن خــالل اعتمــاد سياســات ماليــة ونقديــة 
إلــى  المالــي  الدعــم  تقديــم  ذلــك  فــي  بمــا  توســعًا،  أكثــر 
القطاعــات األكثــر تضــررًا. وينبغــي للحكومــات العربيــة أيضــاً 
أن توفــر الحمايــة االجتماعيــة للجميــع، وأن تتخــذ التدابيــر 
الالزمــة لالحتفــاظ بالعمالــة، وأن تطبــق اإلعفــاءات الماليــة 
والضريبيــة لدعــم الشــركات األكثــر عرضــًة للمخاطــر. وينبغــي 
حمايــة العمــال مــن خــالل تعزيــز تدابيــر الســالمة والصحــة 
المهنيتيــن، وضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات الصحــة، 
علــى  الحصــول  نطــاق  وتوســيع  العمــل،  ترتيبــات  وتكييــف 
اإلجــازة المدفوعــة األجــر، ومنــع التمييــز واالســتبعاد. وينبغــي 
إعطــاء األولويــة لإلنفــاق علــى مكافحــة جائحــة كوفيــد-19 
مــن خــالل عمليــات إعــادة التكيــف المالــي لتأميــن التمويــل 
المطلــوب لذلــك. كمــا أن التنســيق الدولــي واإلقليمــي، مثــل 
صنــدوق التضامــن االجتماعــي الــذي طرحتــه اإلســكوا، هــو 

أمــٌر حيــوي لمواجهــة التحديــات المرتبطــة بالجائحــة.   

وضــع سياســات تشــغيل وطنيــة اســتباقية وشــاملة. فهــذه . 	
السياســات ضروريــٌة لمعالجــة التحديــات الهيكليــة والطويلــة 
األمــد والمتعــددة األبعــاد ألســواق العمــل فــي البلــدان العربيــة، 
بمــا فــي ذلــك عــدم كفــاءة القطــاع الخــاص وإمكاناتــه وقدراتــه 

المحــدودة فــي توفيــر فــرص العمــل الالئــق.

إعــادة النظــر فــي سياســات االقتصــاد الكلــي التــي تشــّجع . 	
سياســات  أن  حيــن  وفــي  الخــاص.  القطــاع  تطويــر  علــى 
االقتصــاد الكلــي لهــا دوٌر أساســي فــي توفيــر فــرص العمــل 
العمــل  توفيــر  لتشــجيع  بعنايــة  صياغتهــا  ينبغــي  الالئــق، 
يشــمل  وهــذا  الشــامل.  والنمــو  اإلنتاجيــة  وتحقيــق  الالئــق، 
التشــديد  وإعــادة  فعالــة،  ماليــة  وأدوات  سياســات  تصميــم 
 علــى دور السياســة النقديــة فــي دعــم تطويــر القطــاع الخــاص،

الدمــج  وزيــادة  والمتوســطة،  الصغيــرة  المشــاريع  وال ســيما 
المالــي، وتصميــم وتنفيــذ السياســات القطاعيــة والصناعيــة 
كمــا  التنويــع.  جهــود  تحســين  أجــل  مــن  للعمالــة  المشــّجعة 
ينبغــي أن تشــّجع الحكومــات فــي المنطقــة أنظمــة بــراءات 

المباشــر. األجنبــي  واالســتثمار  االختــراع 

الحمايــة . 	 تغطيــة  وتوســيع  النظامــي  العمــل  دعــم 
االجتماعيــة. يرتبــط تشــجيع العمــل النظامــي ارتباطــًا وثيقــًا 
بتطويــر القطــاع الخــاص. والبلــدان العربيــة بحاجــة إلــى وضــع 
إطــار متكامــل يعالــج مختلــف أوجــه القصــور فــي مجــال العمل 
الوطنيــة.  لســياقاتها  مناســب  تقييــم  إلــى  باالســتناد  الالئــق 
هامــًا  أمــرًا  االجتماعيــة  الحمايــة  تغطيــة  توســيع  يــزال  وال 
لتوفيــر الحمايــة الكافيــة ضــد الفقــر والهشاشــة المتزايديــن 

األساســية  اإلنســان  حقــوق  أحــد  ولتحقيــق  المنطقــة،  فــي 
وهــو الحــق فــي الضمــان االجتماعــي. وينبغــي أيضــًا تشــجيع 
العمــل النظامــي فــي المؤسســات بوســائل منهــا أطــر االقتصــاد 
ــي المشــّجعة للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، واألنظمــة  الكل
ــز العمــل النظامــي  ــى نحــو يحّف الضريبيــة المصّممــة جيــداً عل
فــي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة. غيــر أن هــذا ال ينبغــي 
ــر  ــى المــدى القصي أن يحــدث مــن خــالل فقــدان الوظائــف عل

فــي القطــاع غيــر النظامــي.      

تحســين مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل لتعزيــز المســاواة . 	
التصــدي  يتطلــب  وهــذا  المــرأة.  وتمكيــن  الجنســين  بيــن 
للتصــورات االجتماعيــة الثقافيــة والتمييزيــة الســائدة مــن أجــل 
ــى التنقــل فــي ســوق العمــل  تعزيــز قــدرة النســاء العامــالت عل
واالســتفادة مــن تزايــد المســتويات التعليميــة للمــرأة فــي جميــع 
القطاعــات. وال بــد مــن إصــالح قوانيــن العمــل لضمــان بيئــة أكثــر 
مراعــاًة للمســاواة بيــن الجنســين. وينبغــي للقطــاع الخــاص أن 
يعزز سياساته الداخلية في مجال الترقية بحيث تتاح للنساء 
والرجــال فرصــة متســاوية لتولــي المناصــب العليــا وللحصــول 
علــى تمثيــل فــي مجالــس اإلدارة. وعــالوة علــى ذلــك، يمكــن أن 
يدعــم الوســطاء الماليــون رائــدات األعمــال مــن خــالل توفيــر 
االئتمانــات لتشــجيع النســاء فــي ريــادة األعمــال الموجهــة نحــو 
تحقيــق النمــو. وال ينبغــي تقليــص اإلنفــاق فــي القطــاع العــام 

علــى حســاب إيجــاد مزيــد مــن فــرص العمــل للنســاء. 

إصــاح البرامــج التعليميــة ووضــع سياســات فعالــة ونشــطة . 	
لســوق العمــل، وال ســيما بالنســبة للشــباب. ينبغــي أن تعالــج 
مــع  المهــارات  تطابــق  عــدم  مســألة  العربيــة  الحكومــات 
احتياجــات ســوق العمــل مــن خــالل نهــج شــامل يتيــح أيضــاً 
إصــالح النظــام والمناهــج التربويــة، ممــا يحّفــز التفكيــر المبدع 
والنقــدي، ويعــزز الكفــاءات فــي دراســة العلــوم والتكنولوجيــا 
والهندســة والرياضيــات، واالســتثمار فــي تدريــب المعّلميــن، 
وزيــادة مشــاركة المؤسســات فــي تصميــم المناهــج وتقديمهــا، 
وتعزيــز االســتثمار فــي المشــورة والتوجيــه المهنييــن. وال بــد 
أيضــًا مــن زيــادة االســتثمار فــي خدمــات التشــغيل العامة وفي 
سياســات ســوق العمــل النشــطة علــى المــدى القصيــر مــن أجــل 

ضمــان االنتقــال الناجــح للشــباب مــن المدرســة إلــى العمــل.    

الخــاص، . 	 القطــاع  فــي  لابتــكار  إضافيــة  حوافــز  تقديــم 
زة لليــد العاملــة فــي  مــع التركيــز علــى التكنولوجيــا المعــزِّ
اإلنتــاج مــن أجــل تكميــل رأس المــال المســتخدم والنهــوض 
باإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج. وينبغــي زيــادة اإلنفــاق 
علــى البحــث والتطويــر بمــا يتناســب مــع االتجاهــات العالميــة. 
منتجــات  وابتــكار  المعرفــة،  إنتــاج  علــى  سيســاعد  وهــذا 
مــن  المزيــد  وتوفيــر  القائمــة،  األســواق  وتوســيع  جديــدة، 
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فــرص العمــل. كمــا أن االبتــكارات تزيــد مــن إنتاجيــة رأس 
المــال واليــد العاملــة، وتعــزز القــدرة التنافســية لإلنتــاج. وفــي 
الوقــت نفســه، ينبغــي لواضعــي السياســات إعــداد سياســات 
تقليــص  أجــل  مــن  الدخــل  توزيــع  إلعــادة  وعادلــة  ســليمة 

الفجــوة بيــن أصحــاب رأس المــال وأصحــاب الدخــل. 

ــج التأثيــر . 	 وضــع سياســات خاصــة بقطاعــات محــددة تعال
الســلبي للتكنولوجيــا علــى إيجــاد فــرص العمــل، وتحشــد 
فــرص العمــل. وبمــا أن االبتــكار يزيــد مــن نمــو العمالــة فــي 
والبيــع  والنقــل،  التحويليــة،  والصناعــات  البنــاء،  قطاعــات 
بالجملــة والتجزئــة، ينبغــي النهــوض بالسياســات التــي تحفــز 
االبتــكار فــي هــذه القطاعــات. وينبغــي لواضعــي السياســات، 
إلعــادة  حوافــز  توفيــر  الشــركات،  أصحــاب  مــع  بالتعــاون 
صقــل المهــارات واالرتقــاء بهــا لــدى الموظفيــن المتضرريــن 
التــي يمكــن أن تتأثــر ســلبًا باالبتــكار مثــل  القطاعــات  فــي 

والمطاعــم.  والفنــادق  العقــارات، 

إعادة النظر في السياسات التي تحّفز المشاريع الصغيرة . 	
أســرع. بشــكل  النمــو  علــى  لمســاعدتها   والمتوســطة 

وهــذا يتطلــب إعــادة النظــر فــي الجــو العــام لتطويــر القطــاع 
المنافســة  مــن  الرقمــي، والحــد  التحــول  الخــاص، وتعزيــز 
مــع القطــاع غيــر النظامــي، وتعزيــز بنــاء القــدرات، وإتاحــة 
التحــّوالت الهيكليــة الالزمــة فــي القطاعــات التــي يمكــن أن 
تنمــو وتزدهــر فيهــا المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة. وال بــد 
مــن تعزيــز نظــام دعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة كــي 
ال يقتصــر علــى إتاحــة التمويــل لهــذه المشــاريع فحســب بــل 
مــن  األعمــال  البحــث والتطويــر وابتــكارات  أيضــًا  ليشــمل 
والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع  اســتدامة  تحقيــق  أجــل 

وإيجــاد فــرص العمــل علــى حــد ســواء. 

عاملــة . 		 قــوى  وبنــاء  العمــل،  وأنظمــة  قوانيــن  تحديــث 
أكثــر مهــارة، وضمــان بيئــة أعمــال أقــوى وأكثــر تنافســية 
وابتــكارًا. يتطلــب إيجــاد المزيــد مــن فــرص العمــل تنقيــح 
أنظمــة العمــل لدعــم الشــمولية والعدالــة فــي ســوق العمــل 
النســاء.  ذلــك  فــي  بمــا  العمــال،  مــن  المزيــد  والســتيعاب 
وعندمــا يكــون القطــاع الخــاص حيويــًا وناميــًا ومدعومــًا مــن 
السياســات الحكوميــة، يمكــن أن يعــزز مرونــة العمالــة التــي 

تحقــق زيــادة فــي الناتــج. 

©istock.com
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منظمة العمل الدولية وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، تعمل 
على النهوض بالعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان وحقوق العمل 

المعترف بها دوليًا.

تجمع منظمة العمل الدولية بين الحكومات وأصحاب العمل 
 والعمال لتعزيز العمل الالئق في العالم ووضع معايير

وسياسات العمل.

www.ilo.org

رؤيتنا: طاقاٌت وابتكار، ومنطقُتنا استقراٌر وعدٌل وازدهار.

ُم المشورة،  رسالتنا: بشَغف وعْزم وَعَمل: نبتِكر، ننتج المعرفة، نقدِّ
 نبني التوافق، نواكب المنطقَة العربية على مسار خطة

عام 2030.

يدًا بيد، نبني غدًا مشرقًا لكلِّ إنسان.
www.unescwa.org


