
دليل الحقوق واملصلحة املشرتكة
يف معايري العمل الالئق

تم تطوير هذا الدليل من فريق عمل دليل تضامن بالرشاكة مع 
أوكسفام و شبكة عملي، حقويق 
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ملاذا الرتكزي على على الحقوق واملصلحة املشرتكة يف 
معايري العمل الالئق يف لبنان؟ 

ما هو العمل الالئق؟

أهداف التنمية املستدامة والعمل الالئق

عنارص العمل الالئق

التحرش الجنيس والتنمر واإلبزتاز املتعلق بالنوع 
الجندري

النقابات: أهداف محورها دعم العّمال والعامالت

هذا املنتج هو جزء من مواد شبكة عملي، حقويق! وهي شبكة تضم منظمات من املجتمع املدين تعمل على تحقيق العدالة والحماية 
االجتماعيّة والقانونية الشاملة ال سيما الحماية لألفراد العاملني يف سوق العمل النظامي وغري النظامي يف لبنان، بما يتوافق مع القانون 

الدويل لحقوق اإلنسان وقانون العمل اللبناين ومعايري العمل الدولية.

يز  تدعم منظمة أوكسفام الشبكة وينسقها املرصد اللبناين لحقوق العمال واملوظفني بالتنسيق مع املفكرة القانونية يف إطار مرشوع »تعز
العمل الالئق وتنمية األعمال املستدامة يف البقاع، لبنان.«

قام املرصد اللبناين لحقوق العمال واملوظفني بإنتاج هذه املواد.
تم إنتاج هذه املواد بدعم مادي من الربنامج األورويب اإلقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، األردن والعراق )RDPP II( وهو مبادرة 

ية التشيك، الدنمارك، االتحاد األورويب، ايرلندا وسويرسا. تمثل هذه املواد آراء شبكة عملي، حقويق! وال  أوروبية مشرتكة بدعم من جمهور
تعكس بالرضورة سياسات أو آراء منظمة أوكسفام أو املفكرة القانونية أو الربنامج األورويب اإلقليمي للتنمية والحماية أو الجهات املانحة له.

بدعم من
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ملاذا الرتكزي على 
الحقوق واملصلحة 
املشرتكة يف معايري 

العمل الالئق يف 
لبنان؟ 

ال يوجـد يف لبنـان، سياسـات واضحـة للتشـغيل وخلـق فـرص عمـل جديـدة وال دور 
يذكـر للحكومـات اللبنانيـة يف ذلـك. لذلـك فإن تبين لبنان ألهداف التنمية املسـتدامة 
علـى  تنفيـذه  وتقـع مسـؤولية  الدسـتوري،  النـص  بمسـتوى  األهـداف  يجعـل هـذه 
الدولة وكافة أفراد املجتمع اللبناين ال سيما العمال والعامالت وأصحاب عملهم/ن.

إن هـذا الدليـل وجـد ليكـون بمتنـاول العمـال والعامـالت وأصحـاب العمـل واملجتمع 
كـد مـن مالءمـة العمـل يف رشكـة أو  اللبنـاين عموًمـا حيـث باإلمـكان االسـتناد إليـه للتأ

مؤسسة معينة ملعايري ورشوط العمل الالئق.
يـق دليـل تضامـن  بإنجـاز هـذا الدليـل بالتعـاون مـع منظمـة أوكسـام وشـبكة  قـام فر
عملـي حقـويق و باالسـتناد إىل البيانـات الـي وفرتهـا منظمـة أوكسـفام وشـبكة عملـي 

.RDPP حقويق، وبدعم من ال

تـم تطويـر هـذا الدليـل بدعـم مـادي من الربنامج األورويب اإلقليمـي للتنمية والحماية 
لدعـم لبنـان، األردن والعـراق )RDPP II( وهـو مبـادرة أوروبيـة مشـرتكة بدعـم مـن 
يـة التشـيك، الدنمـارك، االتحـاد األورويب، ايرلنـدا وسـويرسا. يمّثـل هذا الدليل  جمهور
آراء دليل تضامن، وال يعكس بالرضورة سياسات أو آراء منظمة أوكسفام أو الربنامج 

األورويب اإلقليمي للتنمية والحماية أو الجهات املانحة له.
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ما هو العمل الالئق ؟

مفهوم العمل الالئق:

إنه مفهوم  اإلنسانية.  والكرامة  واملساواة واألمن  ية  الحر العمل يف ظروف من:  توفري  الالئق هو  العمل 
رئيسية هي:  أربع مكونات  1999. ويتكون من  )ILO( يف عام  الدويل  العمل  األبعاد قدمه مكتب  متعدد 

العمل الالئق يلخص تطلعات الناس يف حياتهم العملية:

املبذولة  الجهود  ًيا يف  أمًرا محور الالئق  العمل  يعد 
العادلة،  التنمية  لتحقيق  وسيلة  وهو  الفقر  من  للحد 

واملستدامة.  الشاملة 

أفضل
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أهـداف التنميـة املسـتدامة )SDGs(، واملعروفـة رسـمًيا باسـم »تحويـل عاملنـا«، هـي عبـارة عـن مجموعة مـن 17هدًفا 
ُوضعـت مـن ِقبـل منظمـة األمـم املتحـدة،  وقـد ُذكـرت هـذه األهداف يف قرار الجمعية العامـة لألمم املتحدة: »أهداف 

التنمية املستدامة الـ 17 يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030«.

ترتابـط هـذه األهـداف العريضـة فيمـا بينهـا علـى الرغـم أن لـكل منهـا أهـداف صغـرية محـددة خاصـة بهـا، تمثـل يف 
مجموعها 169 غاية. وتغطي أهداف التنمية املستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية االجتماعية واالقتصادية 
)الفقـر – الجـوع – الصحـة – التعليـم - تغـري املنـاخ - املسـاواة بـني الجنسـني – امليـاه - الـرف الصحـي – الطاقـة – 
للجميـع  والشـامل  املّطـرد  االقتصـادي  النمـو  يـز  تعز وهـو  الثامـن  الهـدف  سـيما  وال  االجتماعيـة(.  –العدالـة  البيئـة 

واملستدام، و العمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع. 

ما هي أهداف التنمية املستدامة والعمل الالئق؟

من أهداف التنمية املستدامة والعمل 
يز النمو االقتصادي املّطرد  الالئق هو تعز

والشامل للجميع واملستدام، والعمالة 
الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق 

للجميع.

أهداف التنمية املستدامة 
والعمل الالئق
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على الدول والسـلطات املعنية وضع سياسـات اقتصادية واجتماعية وإيجاد املؤسسـات املالئمة واملسـاعدة 
على إيجاد وتوفري فرص العمل لجميع األفراد ذكورا وإناثا.

ية. ال يوجد يف لبنان سياسـات واضحة للتشـغيل وخلق  الدولة يف املقام األول انطالقا من املعايري الدسـتور
فـرص عمـل جديـدة وال دور يذكـر للحكومـات اللبنانيـة يف ذلـك. إال أنـه يمكـن تفعيـل املؤسسـة الوطنيـة 
لإلسـتخدام الي أناط بها قانون إنشـائها مسـؤولية وضع هذه السياسـات والعمل على خلق فرص عمل 

جديدة.

يوفر حقا أساسياً من حقوق اإلنسان ويحقق أهداف األمم املتحدة يف التنمية املستدامة. 

يحمي حق اإلنسان بكرامة العيش له ولعائلته ويساهم يف القضاء على الفقر.

عندمـا تطبـق الـدول سياسـات توفـر فـرص العمـل تحقـق ألصحـاب العمـل كفايـة علـى صعيـد توفـري اليـد 
العاملة املاهرة وإستقراًرا دائما بهذا الخصوص.

فرص العمل01

التعريف الدويل

مسؤولية من؟

أهمية فرص العمل للعمال والعامالت

األهمية لصاحب/ة العمل
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العمـل غـري املقبـول أو العمـل الهـش هـو كل عمـل يتعـارض مـع الحـق اإلنسـاين يف العمـل، يخالـف رشعـة 
حقـوق اإلنسـان، ويخالـف مواثيـق واتفاقيـات العمـل الدوليـة وقوانـني العمـل الوطنيـة وال يراعـي الحمايـة 
والصحـة والسـالمة املهنيـة للعمـال والعامـالت ويسـعى مـن خاللـه أصحـاب وصاحبـات العمـل لتحقيـق 
القانونيـة  للـرشوط  مراعـاة  دون  واألحـداث  واألطفـال  والعامـالت  العمـال  علـى حسـاب  واملنافـع  األربـاح 

للعمل.

مسؤولية مشرتكة ما بني الدولة وصاحب/ة العمل.

منـع العمـل الهـش يحمـي حـق اإلنسـان بكرامـة العيـش له ولعائلته ويسـاهم يف القضاء علـى الفقر. وذلك 
مـن خـالل تطبيـق أحـكام قانـون العمـل وال سـيما املـواد -45-44 47-46 ،واعتبـار عقـد العمـل قائـم علـى 

ية. مبدأ التبعية اإلقتصادية الذي يعترب العمل واألجر قيمة إجتماعية- إقتصادية وليس سلعة تجار

يتحقـق مـن خـالل ذلـك إسـتقراراً ونمـواً اقتصاديـا وتطـوراً يف تحقيـق القيـم اإلنسـانية يف عالقـات وطبيعـة 
العمل  بني العاملني/ات وبني أصحاب عملهم/ن على أسـس  قائمة على  التعاون  والتفاهم واملصلحة 

يز القطاعات واملؤسسات والرشكات العاملة. املشرتكة يف تعز

مكافحة العمل غري 02
املقبول )العمل الهش(

التعريف الدويل

مسؤولية من؟

أهمية مكافحة العمل الهش للعمال والعامالت

األهمية لصاحب/ة العمل
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األجـر هـو املبلـغ املدفـوع مـن املـال، الـذي يقدمـه صاحـب أو صاحبـة العمـل أو طـرف ثالـث لشـخص مـا 
مقابـل عمـل مـا. الحـد األدىن لألجـر هـو الـذي يكفـي لتلبيـة الحاجـات األساسـية للعامـل أو العاملـة مثـل 

التغذية والسكن واملالبس والتدفئة والنقل والتعليم والرتفيه.

حـدد قانـون العمـل اللبنـاين أّن الحـّد األدىن لألجـور يجـب أن يكـون كافيـا لسـّد حاجـات األجـري/ة وحاجـات 
الـكايف(،  آليـة تحقيـق األجـر   47 املـادة  التاليـة حـى  املـواد  44 ق. العمـل وكذلـك حـدد يف  عائلتـه، )املـادة 

ألجـر ال تؤثـر قيمتـه علـى األجـري وحـده كونـه يمـس بشـكل مبـارش معيشـة وحاجـات أرستـه ويسـاهم بشـكل 
غري مبارش بالتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.

إن األجـر املالئـم عامـل أسـايس يف رفـع مسـتوى رضـا العامـل/ة عـن عملـه/ا وبأنـه/ا ت/يتلقـى بـداًل الئًقـا 
يـد مـن اطمئنانـه/ا للقـدرة  يحفـظ كرامتـه/ا وكرامـة عائلتـه/ا ويخفـف مـن قلقـه/ا إزاء وضعـه/ا املعيـي ويز
إنتاجيـة  مـن  يرفـع  بالظلـم. كل هـذا  الشـعور  مـن  التقليـل  إىل  باإلضافـة  احتياجـات األرسة،  تأمـني  علـى 

العامل/ة األمر الذي ينعكس إيجابًيا على املؤسسة وعلى صاحب أو صاحبة العمل.

الدخل املالئم03
والعمل املنتج

التعريف الدويل

مسؤولية من؟

أهمية الدخل املالئم والعمل املنتج للعمال والعامالت

األهمية لصاحب/ة العمل
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حـّددت منظمـة العمـل الدوليـة وقانـون العمـل اللبنـاين، سـاعات العمـل بــ » 8 سـاعات يف اليوم، أو 48  يف 
كرث من 6 سـاعات يوميا يتخللها سـاعة  األسـبوع . أما األوالد واألحداث دون 18 سـنة ال يجوز تشـغيلهم أ

راحة على األقل إذا تجاوزت ساعات العمل اليومية ٤ ساعات متواصلة .
كلمـا زادت سـاعات العمـل علـى 6 سـاعات للرجـال و5 سـاعات للنسـاء وجـب علـى صاحـب العمـل/ة أن 

يمنحهم/ن عند منتصف نهار العمل راحة ال يجوز أن تقل عن ساعة.

إن تطبيـق أحـكام قانـون العمـل اللبنـاين لجهـة سـاعات العمـل والراحـة اليوميـة أثناء العمل وبعده، يجسـد 
القوانـني واالتفاقيـات الدوليـة يف القانـون اللبنـاين، ويضـع مسـؤولية التنفيـذ علـى عاتـق الدولـة يف املقـام 

األول وعلى املؤسسات والرشكات الي تعمل وفقاً للقانون.

إن للعمـال والعامـالت حقوقـاً إنسـانية وإجتماعيـة وإقتصاديـة مكرسـة يف القانـون والدسـتور وإن اإلخـالل 
اىل  يـيسء  وأيضـا  صحتهـم/ن،  اىل  يـيسء  مـا  لديهـم/ن  املتوفـرة  للقـدرات  يسء  باسـتزناف  يتسـبب  بهـا 

يادة ساعات العمل واإلنتاجية املتنامية. اإلنتاجية ويلحق رضراً تفوق قيمته القيمة املضافة املحققة من ز

مـن مصلحـة صاحـب وصاحبـة العمـل االلـزتام بعدد السـاعات املناسـبة واملحددة يف قانـون العمل، وكذلك 
سـاعات الراحـة أثنـاء العمـل وبعـده، وإرشـادات منظمـة العمـل الدوليـة. عـدم االلـزتام يـؤدي إىل اسـتزناف 
يادة  قـدرات العمـال والعامـالت يـيسء اىل اإلنتاجيـة ويلحـق رضراً تفـوق قيمته القيمـة املضافة املحققة من ز

ساعات العمل واإلنتاجية املتنامية. 

ساعات العمل 04
املناســـــــــــــــــــــــبة

التعريف الدويل

مسؤولية من؟

أهمية ساعات العمل للعمال والعامالت

األهمية لصاحب/ة العمل
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يـل عنـه طابـع التعّسـف والظلـم لذلـك  كل فسـخ أو إنهـاء عقـد العمـل يجـب أن تتوفـر يف أسـبابه مـا يز
حـددت املـادة 74 مـن قانـون العمـل اللبنـاين األسـباب القانونيـة للـرف بحيـث اعتـربت أن مـا عـدى تلـك 

األسباب يعترب رصفا تعسفياً.

االستقرار يف العمل05

التعريف الدويل

يف قانـون العمـل ال يجـوز إنهـاء عقـود العمـل الفرديـة والجماعية تعسـفيا فالقانون فرض رشوطا إلنهاء عقد 
العمـل تراعـي مـن جهـة حقـوق العامـل/ة وتضمـن لصاحـب/ة العمـل إنهـاء العقـود الـي تـرض بمصلحتـه/ا 
مـن خـالل وجـود أسـباب قانونيـة لإلنهـاء. كمـا ال يجـوز إبقـاء الترسيـح الجماعـي مـن العمـل دون ضوابـط 

قضائية تمنع التعسف تحت ذريعة القوة القاهرة.

اسـتقرار يف العمـل هـو مـن األساسـيات بالنسـبة للعمـال والعامـالت ألنّـه يؤمن معه اسـتقرارا نفسـيا وأرسيا 
ويمكّنهم/ن من التخطيط املستقبلي لحياتهم/ن، وتطوير أنفسهم/ن.

اّن عقـود العمـل الدائمـة، تؤمـن اسـتقرارا للمؤسسـات اإلنتاجيـة، ويمكّنهـا مـن تطويـر إنتاجهـا واإلسـتفادة 
يـادة إنتاجهـا كمـا ونوعـا  مـن تطويـر مهـارات العمـال والعامـالت املتأتيـة مـن الخـربة الطويلـة،  مـا يـؤدي إىل ز

ويضمن االستقرار.

مسؤولية من؟

أهمية االستقرار للعمال والعامالت

األهمية لصاحب/ة العمل
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التـوازن يتـّم مـن خـالل تحديد الوقت الذي يقضيه العامل والعاملة 
يف العمـل إّمـا تسـهيل التـوازن بـني العمـل والحيـاة الشـخصية مـن 
خـالل تخفيـض سـاعات العمـل واعتمـاد أشـكال معينـة مـن ترتيبات 
خـالل  مـن  الحـق  هـذا  إعاقـة  أو  واملسـتقرة/  املرنـة  العمـل  وقـت 

ساعات العمل الطويلة للغاية، والجداول الزمنية غري املتوقعة.

التعريف الدويل

إّن قانون العمل يعطي الحق باإلجازات سـيما وأنها مرتبطة برشعة 
حقـوق اإلنسـان »وقـد حـدد لهـذه الغايـة سـتة أنـواع مـن اإلجـازات 
وألـزم أصحـاب العمـل بإعطائها..«. فاإلنسـان لـي يجدد قوة عمله 
يحتـاج للراحـة والحيـاة املناسـبة، وبمـا أن تطبيـق القوانني مسـؤولية 
الدولـة بصـورة مبـارشة ومسـؤولية أصحـاب وصاحبـات العمل على 

املستويني األخاليق والقانوين لذلك هي مسؤولية مشرتكة.

إّن اإلجـازات وسـاعات العمـل علـى أنواعهـا تؤثّـر علـى التـوازن بـني 
توازنـت  العمـل  سـاعات  قّلـت  فكلمـا  الشـخصية  والحيـاة  العمـل 
اختّلـت  بـه  املسـموح  الحـّد  عـن  زادت  وكلمـا  العامـل\ة  شـخصية 
حياتهم الشخصية وانعكست سلباً على أدائهم يف العمل والحياة.

الحيـاة  أن  يدركـون/ن  الـرشق  العمـل يف  أو صاحبـات  إن أصحـاب 
ومـن  واملجتمعيـة  واألخالقيـة  الدينيـة  قيمنـا  ركائـز  مـن  اإلجتماعيـة 
القيـم  املسـألة مـن منطلـق  مـع هـذه  التعامـل  يكـون  أن  الطبيعـي 

الفردية والعامة اىل جانب اإللزتام بتطبيق القانون.

مسؤولية من؟

األهمية للعمال والعامالت

األهمية لصاحب/ة العمل

التوازن بني العمل06
والحياة الشخصية
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املساواة بني الجنسني أمر جوهري لتوفري عمل الئق للجميع حيث تواجه املرأة عدداً
كبرياً من التحديات منها:

عـدم تكافـؤ األجـور وقوانـني العمـل التقّييديـة مقرونـة بانعـدام الحمايـة االجتماعيـة املتصلـة بالبطالـة 
واملعاشـات واألمومـة واملـرض.. وهـذا يعـوق أيضـاً تحقيق املسـاواة بني الجنسـني الذي يعترب من أسـباب 

التطور والتقدم يف عاملنا املعارص.
 

حـددت املـاة 74 )قانـون العمـل( األسـباب القانونيـة للـرف بحيث إعتربت أن ما عدى تلك األسـباب يعترب 
رصفا تعسفياً.

املساواة يف املعاملة بني07
 املرأة والرجل يف العمل

التعريف الدويل

قانـون العمـل اللبنـاين يؤكّـد علـى: املسـاواة بـني الجنسـني إذ يحّذر من التفرقة بسـبب الجنس بني العامل 
والعاملـة يف مـا يخـص نـوع العمـل مقـدار األجـر، التوظيـف، الرتقيـة، التأهيـل املهـين وامللبـس. إن املسـؤولية 
قانـون  قانـون  إقـرار  بالتسـاوي. وإن  العمـل  الدولـة وأصحـاب وصاحبـات  تقـع علـى  الصعيـد  علـى هـذا 
كيـد مـن الدولـة علـى الزتامهـا وواجبهـا تجـاه  التحـرش الجنـي وتأهيـل ضحايـاه يف 2022/12/21، تأ

حماية وتثبيت قيم العدالة واملساواة. 

إن تحقيـق التكافـؤ يف  األجـور والفـرص وتنفيـذ قانـون 21/12/2020 الـذي يحمـي مـن التحـرش الجنيس 
، وإقـرار قوانـني تعـزز الحمايـة االجتماعيـة املتصلـة بالبطالة واملعاشـات وتعويض واألمومة واملرض والحماية 
مـن التحـرش وتوفـري أماكـن وأوقـات للرضاعـة ألطفـال األمهـات العامالت  تسـاهم يف تحقيق املسـاواة بني 

الجنسني، وتعزز الحماية اإلجتماعية للمرأة وألطفالها وألفراد أرستها.

كرث يف قطاعات عديدة واملصلحة اإلقتصادية  أثبتت التجارب أن املرأة قادرة على العمل بما يوازي الرجل وأ
للمؤسسـات يجـب أن تكـون معايريهـا قائمـة علـى املهـارة والجـودة واإلنتاجيـة املتوفـرة يف الواقـع عنـد املـرأة 

العاملة.

مسؤولية من؟

أهمية املساواة للعمال والعامالت

األهمية لصاحب/ة العمل
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عدم التميزي بني لعمال والعامالت

يؤكد الجزء الثاين من املادة 2 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما يلي:

صادقت الدولة اللبنانية عليه بموجب املرسوم 3855 تاريخ  1\9\1972

»تتعهـد الـدول األطـراف يف هـذا العهـد بـأن تضمن جعل ممارسـة الحقوق املنصوص عليها يف هذا العهد 
يئـة مـن أي تميـزي بسـبب العـرق، أو اللـون، أو الجنـس، أو اللغـة، أو الديـن، أو الـرأي سياسـيا أو غـري  بر
سـيايس، أو األصـل القومـي أو االجتماعـي، أو الـروة، أو النسـب، أو غـري ذلـك مـن األسـباب«. إن تنفيـذ 
وزارة العمـل ألحـكام القانـون 129/ 10 آب 2008 واملرسـوم 17561 الـذي ينظـم عمـل األجانـب  يف 

لبنان ينصف فئة واسعة منهم .

08

الدولـة بموجـب الزتامهـا باملـادة 2 مـن العهـد الـدويل للحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافية باإلضافة 
إىل صاحب/ة العمل، النقابات العّمالية، املجتمع املدين، واملنظمات الدولية.

وغيـاب  األجـور  مـن  والتقليـل  العمـال  بـني  املنافسـة  إىل  يـؤدي  الـذي  النظامـي  غـري  العمـل  مـن  التقليـل 
التأمينات االجتماعية لدى العمال غري النظاميني.

توظيف العمال والعامالت املناسبني/ات للوظيفة املطلوبة من دون قيود متعلقة بالجنسية أو الدين.

مسؤولية من؟

أهمية عدم التميزي للعمال والعامالت

األهمية لصاحب/ة العمل
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تطبيـق معايـري العمـل الدوليـة الـي  توفـر إطـاراً  قويـاً  ملعالجـة عمالـة األطفـال  والعمـل الجـربي  علـى املسـتوى الوطـي؛ وتطبيـق مقاربـة 
لـأرس،  االجتماعيـة  والحمايـة  التعليـم،  إىل  األطفـال  الترشيعـات، ووصـول جميـع  فيهـا  بمـا  األطفـال  إلنهـاء عمالـة  الوجـوه  متعـددة 

وسياسات سوق العمل.

املصادقـة علـى بروتوكـول منظمـة العمـل الدوليـة للعـام 2014 حـول العمـل الجـربي الذي يتضمن بنـوداً ملعالجة أشـكال العبودية الحديثة، 
ية وفعالة للقضاء على السـخرة وإنهـاء الرق املعارص  الحمايـة مـن العمـل الشـاق واملـؤذي، الحمايـة مـن االسـتغالل. واألهـم اتخـاذ تدابـري فور
واإلتجار بالبرش واسـتئصال أسـوأ أشـكال عمل األطفال، بما يف ذلك تجنيدهم واسـتخدامهم كجنود، وإنهاء عمل األطفال بجميع أشـكاله 

بحلول عام 2025. 
لذلـك ينـص قانـون العمـل واملرسـوم 11802\ 2004 املتعلـق بالوقايـة والسـالمة والصحـة املهنيـة يف املؤسسـات علـى أن تكون املؤسسـات 
يتـني للسـالمة وأن تكـون املؤسسـات مهيئـة علـى وجـه يضمـن سـالمة األجـراء\ت  نظيفـة دائمـا ومسـتوفية لـرشوط الصحـة والراحـة الرضور

فيجب أن تراعى يف تركيبها أفضل رشوط ممكنة للساملة.

     منع تشغيل من هم دون الثالثة عرش من العمر.
     حدد مدة تشغيلهم/ن ب 6 ساعات يوميا.

     حدد ساعة للراحة بعد إنقضاء 4 ساعات عمل.
     منع عملهم/ن يف الفرتة الليلية من 7 مساء اىل 7 صباحا.

     منحهم/ن فرتة من الراحة بني يوم عمل وآخر ال تقل عن 13 ساعة .
     حظر تكليفهم/ن بعمل إضايف أو تشغيلهم/ن يف خالل فرتة الراحة اليومية أو األسبوعية أو

     األعياد واملناسبات الي تعطل فيها املؤسسات.

مكافحة عمالة 09
األطفــــــــــــــــــــــال

لدولة مسؤولة بكافة مستوياتها السياسية والترشيعية والتنفيذية وأجهزتها املتخصصة على هذا الصعيد كذلك على مؤسسة الضمان 
اإلجتماعي أن تؤمن لهم/ن تقديمات حقيقية توفري متطلباتهم املعيشية والتعليمية والثقافية، كذلك أصحاب وصاحبات األعمال، 

النقابات العمالية، املجتمع املدين، واملنظمات الدولية.

مكافحة عمالة األطفال تتيح لألطفال تلقي التعليم والنمو املعريف الالزم ونمو قدراتهم بشكل سليم واكتشاف مواهبهم. باملقابل، فإن 
مكافحة عمالة األطفال تحمي العمال والعامالت من االضطرار للعمل بأجور منخفضة ومن دون تأمينات اجتماعية وهي وضعية قد 

تحفزها عمالة األطفال الي يلجأ إليها أصحاب العمل للحصول على يد عاملة زهيدة.

إن األرباح الي قد يحققها صاحب/ة العمل جراء تشغيل األطفال بأجور منخفضة جًدا ستكون زهيدة جًدا مقارنة باألرضار املعنوية 
واملادية الي قد تلحق باملؤسسة أو الرشكة وبصاحب/ة العمل جراء انتهاك االتفاقيات الدولية وحقوق الطفل.

مسؤولية من؟

األهمية للعمال والعامالت

األهمية لصاحب/ة العمل

يف املعايري الدولية

يف قانون العمل اللبناين



16 دليل الحقوق واملصلحة املشرتكة 2022

سـاهم الصحـة والسـالمة املهنيـة بشـكل رئيـيس يف تنميـة االقتصـاد الوطـين وهـي مـن أساسـيات التنميـة املسـتدامة، ويعتـرب العمـل وبيئـة 
العمـل مـن املحـددات  الرئيسـة للصحـة، فظـروف العمـل غـري الالئقـة تـؤدي إىل الكثـري مـن املخاطـر  الصحيـة. هنـاك عالقـة تبادليـة بني الصحة 
يـادة وتحسـني جـودة  والعمـل، فالعمـال والعامـالت األصحـاء الذيـن يحصلـون علـى خدمـات صحيـة جيـدة يسـاهمون بشـكل فّعـال يف ز
اإلنتـاج، أمـا ظـروف العمـل غـري الصحّيـة تؤثـر بشـكل سـليب علـى الصحـة واإلسـتقرار يف العمـل، وتشـري الدراسـات اىل أن األمـراض واإلصابـات 
املهنيـة تـؤدي إىل خسـارة %3.94 مـن الناتـج القومـي اإلجمـايل أي  1,251,353 مليـار دوالر يضيـع نتيجـة تكاليـف اإلصابـة والوفـاة واملـرض 

من خالل التغّيب عن العمل لعالج املرض واإلعاقة وإعطاء املزايا للناجني.

ظروف عمل آمنة10

التعريف الدويل

إّن مرسوم طوارئ العمل 83/ 136 يضع ويحمل املسؤولية على صاحب/ة العمل تجاه اإلصابات يف العمل أو بمناسبته، ويقع على عاتق 
أصحاب أو صاحبات العمل االلزتام بإتباع وتنفيذ قوانني وإجراءات ومواصفات السالمة والصحة املهنية وذلك بتوفري: 

مـكان وبيئـة عمـل خاليـة مـن املخاطـر الـي تـؤدي إىل إصابـات عمـل أو وفيـات أو أمـراض مهنيـة، برامـج ولوائـح وإجـراءات وتعليمـات خاصـة 
يـب العّمـال والعامـالت، وضـع ملصقـات وإشـعارات إرشـادية للعّمـال والعامـالت  تتعلـق بالصحـة والسـالمة  بالصحـة والسـالمة املهنيـة وتدر
املهنيـة يف أمكنـة العمـل وبلغـات مفهومـة. مـن مسـؤولية الدولـة وأجهزتهـا املختصـة املسـارعة اىل التطبيـق الفـوري ألحـكام قانـون العمـل 
واملرسـوم 11802 /2004 املتعلـق بالوقايـة والسـالمة والصحـة املهنيـة يف املؤسسـات علـى أن تكـون املؤسسـات نظيفـة دائمـا ومسـتوفية 
لرشوط الصحة والراحة الرضوريتني لإلجراء/ت وأن تكون املؤسسـات مهيئة على وجه يضمن سـالمة األجراءت. أما اآلالت وأجهزة االنتقال 

واألدوات والِعَدْد فيجب أن تراعى يف تركيبها وحفظها أفضل رشوط ممكنة للسالمة.

ظـروف العمـل اآلمنـة يف معايـري العمـل الالئـق تفـرتض االهتمـام بالصحـة والسـالمة املهنيـة يف مـكان العمل 
ألنّهـا تحّسـن ظـروف العمـل وتوّفـر بيئـة عمـل مناسـبة ومالئمـة وآمنـة للعمـال والعامـالت. كمـا وتؤمـن 
إنتاجيـة أعلـى للعمـال والعامـالت، توفـر حمايـة عاليـة مـن حوادث العمل، تؤمن حمايـة عالية من األمراض 

املهنية، و تضمن حماية مؤكدة لإلستثمار املايل من الضياع أو التلف.

بحسـب منظمـة العمـل الدوليـة العـام 2019 ، ترتفـع نسـبة االصابـات يف العمـل اىل 270 مليـون حـادث 
يـد معـدل الفاقـد يف الناتـج املحلـي اإلجمـايل بسـبب تكلفـة الوفيـات  سـنويا. يتـوىف كل يـوم 5,000 اآلف ويز
واملـرض بمقـدار عرشيـن ضعفـاً عـن مجمـل املسـاعدات اإلنمائيـة الرسـمية الـي تقدم للبلـدان النامية. يقتل 
ويحصـد  سـنوياً  عامـل   340,000 الخطـرة  املـواد  وتقتـل  العمـل  أثنـاء  سـنويا  طفـل  ألـف   12,000

اآلسبستوس وحده أرواح 100,000 ألف شخص سنوياً.

مسؤولية من؟

األهمية للعمال والعامالت
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مـن مصلحـة املؤسسـات أن تلـزتم بكافـة رشوط الصحـة والسـالمة يف العمـل لتقليـل املخاطـر أو الحـوادث أو اإلصابـات مـن خـالل تحديـد 
املخاطـر والتخفيـف مـن حدتهـا و تحسـني الكفـاءة واإلنتاجيـة بسـبب فقـدان عـدد أقل مـن املوظفني للعمل ألنها بذلك تحمي  إسـتثماراتها 
املاليـة، تؤمـن اإلسـتقرار لعملهـا، تضمـن تنفيـذ الزتاماتهـا تجـاه السـوق سـيما وأن قانـون طـوارئ العمـل يحمـل صاحـب/ة العمـل وحـده 
تعويضـات وكلفـة املعالجـات الطبيـة للعّمـال والعامـالت الناتجـة عـن حـوادث العمـل بغـض النظـر عـن جنسـياتهم وفـرض التريـح لـوزارة 

العمل ومجلس العمل التحكيمي عن طوارئ وحوادث العمل الي تحصل خالل ثالثة أيام من حدوثها.
عن طارئ العمل والحوادث الي تحصل يف أمكنة العمل أو بمناسبتها  وكذلك ملجلس العمل التحكيمي خالل 3 أيام. 

األهمية لصاحب/ة العمل
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الحمايـة االجتماعيـة هـي مجموعـة مـن السياسـات والربامـج املصممـة لتقليـل ومنـع الفقـر والضعـف. تضمـن الحماية االجتماعيـة و الوصول 
إىل: مزايـا الطفـل واألرسة، حمايـة األمومـة، إعانـات البطالـة، اسـتحقاقات إصابـة العمـل، فوائد املرض، حماية الصحة، معاشـات الشـيخوخة، 

معاشات اإلعاقة، معاشات الورثة.
أّمـا الضمـان االجتماعـي يف لبنـان هـو مؤسسـة إجتماعيـة وليسـت جمعيـة خرييـة أو رشكـة وتعمـل علـى تأمـني التقديمـات الـي تسـتحق 
للمضمونـني لقـاء إشـرتاكات ثالثيـة املصـدر،  وهـذه التقديمـات هـي حقـوق قانونيـة وليسـت مسـاعدات. كمـا يعـرف الضمـان االجتماعـي 
باملؤسسـة االنسـانية ذات منفعـة عامـة، وال تبغـي الربـح أو الخضـوع، واإلنتمـاء إليهـا إلزامـي. أّمـا املشـاركة الثالثيـة يف التمويـل تجسـد مبـدأ 
التكافـل والتضامـن االجتماعـي، وفقـا  للمبـدأ: “مـن كل حسـب قدرتـه إىل كل حسـب حاجتـه” ومقدار اإلشـرتاكات ال تحـدده قيمة الخدمات 

بل القدرة على تسديدها.

حماية اجتماعية11

التعريف الدويل

يضع القانون على صاحب/ة العمل مسؤولية:
    تسجيل األجري/ة يف الضمان بعد انقضاء اليوم العارش على بدء العمل.

   التريح عن املداخيل الفعلية بما فيها أجر الساعات اإلضافية.
   تسديد التقديمات العائلية والتعليمية والنقل بالنيابة عن الضمان )علما أن النقل ومنح التعليم  

   تدفع من خارج قانون الضمان حاليا(.

الحمايـة االجتماعيـة للعمـال والعامـالت وألفـراد عائالتهـم/ن هـي حقـوق أساسـية لهـم/ن ، مـن املفـرتض أن تتأمـن مـن خـالل الضمـان 
االجتماعي الذي أناط بها القانون هذه املسـؤولية، باعتبارها حق من حقوق اإلنسـان وفقا للدسـتور اللبناين وقانون الضمان يف لبنان. علما 
أنـه ال يـزال التطبيـق يف مؤسسـة الضمـان ال يوفـر الحمايـة اإلجتماعيـة لعـدة مخاطـر مثـل: البطالة ، الرتمل، العجـز، التعليم، وهذا يحتم على 

الدولة والضمان تطوير مظلة الحماية اإلجتماعية بما ينسجم مع املعايري الدولية واإلحتياجات امللّحة يف لبنان.

مسؤولية من؟

األهمية للعمال والعامالت

قبـل تطبيـق قانـون الضمـان كانـت التقديمـات العائليـة علـى عاتـق صاحـب/ة العمل واليـوم تدفع من الضمان عن طريـق صاحب/ة العمل، 
أي أن الضمـان جـاء لريفـع عـن عاتقـه/ا مسـؤولية الحمايـة اإلجتماعيـة للعائلـة لذلـك ومـن مصلحتهـم/ن أن يتوسـع إطـار تقديمات الضمان 

ال سيما املطالبة بتطبيق:
   تعويض األمومة )حاليا على املؤسسات(

   تطبيق نظام التقاعد الشهري
    تطبيق فرع طوارئ العمل واألمراض املهنية يف الضمان الذي سوف يعفيهم/ن من عبء

    ومسؤولية ال يجب أن تكون على عاتقهم/ن املبارشة  لوحدهم/ن.

األهمية لصاحب/ة العمل
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الحـوار االجتماعـي يف مـكان العمـل هـو مـن القضايـا املهمـة يف عـامل العمـل سـيما وأنـه يحقـق املشـاركة يف صنـع القـرارات الـي تتعلـق بـرشوط 
العمـل، واألجـور، والصحـة والسـالمة الشـخصية واملهنيـة، واملسـاواة يف العمـل بـني الجنسـني، ويسـمح لهـم/ن باملشـاركة يف وضـع ومراقبـة 
سياسـة العمـل واإلنتـاج والقوانـني الناظمـة للعمـل وغـري ذلـك مـن إجـراءات صنـع القـرار، وهـو يمنح العمـال والعامالت صوتا وحافـزا للتقدم 

يف حياتهم املهنية واالجتماعية ويحقق لهم األمان واإلستقرار يف العمل.

12
حوار اجتماعي يضمن 
املشاركة واإلستقرار يف 

عالقات العمل
التعريف الدويل:

يـزا للحـوار االجتماعـي كفـل قانـون العمـل اللبنـاين يف البـاب الرابـع منـه حـق العّمال والعامالت  وأصحاب العمل يف إنشـاء النقابات، و حّق  تعز
النقابات يف إقامة اتحادات فيما بينها. كما أن املرسوم 17682 حدد آليات ورشوط الحوار برعاية  وزارة العمل، وكذلك رشوط عقود العمل 
كـد علـى أهميـة الحـوار كونه يحقق املشـاركة يف كافة القضايـا ذات الصلة بمصالح  الجماعيـة كمـا أن هيئـات التمثيـل الثـاليث املتنوعـة وجودهـا أ
وحقـوق فرقـاء اإلنتـاج. ويعتـرب تشـكيل اللجـان العماليـة أو النقابـات لفرقـاء اإلنتاج رشط رضوري لتحقيق الحوار اإلجتماعي ، ألنه يجسـد مبدأ 
يـة إختيـار ممثليهـم/ن دون تدخـل مـن جهـات أخـرى  اإلعـرتاف باآلخـر، إال أنـه يجـب العمـل علـى إيجـاد ترشيـع يضمـن للعمـال والعامـالت حر

بما يجعل من الحوار حقيقي ويمثل تطلعاتهم الفعلية. 

مشاركة العمال/ات يف القرارات الي تتعلق برشوط العمل حق تكفله معايري العمل الدولية ، وال سيما على صعيد الحوار بشأن :األجور، 
والصحة والسالمة الشخصية واملهنية، واملساواة يف العمل بني الجنسني،كون ذلك يعزز متانة عالقات العمل ويحمي الحقوق املشرتكة 

ويعزز أوارص التعاون بني العمال/ات وأصحاب عملهم/ن ويسمح لهم/ن بمشاركة إيجابية يف وضع ومراقبة سياسة العمل واإلنتاج 
والقوانني الناظمة للعمل وغري ذلك من إجراءات صنع القرار، وهو يمنح العمال\ت صوتا يشكل حافزا للتقدم يف حياتهم املهنية 

واالجتماعية ويحقق لهم/ن األمان يف العمل.

مسؤولية من؟

األهمية للعمال والعامالت

مشـاركة العمـال والعامـالت يف القـرارات الـي تتعلـق بـرشوط العمـل، يعـزز متانـة عالقـات العمـل وأوارص 
التعاون بني العمال والعامالت وأصحاب عملهم/ن، حيث أثبتت التجارب العاملية أن املؤسسات الصغرى 
واملتوسـطة ناجحـة ورابحـة ألن عالقـات العمـل فيهـا تحقـق تقـارب إنسـاين فاعـل وإيجـايب فيمـا بينهـم/ن. 
يـق بحـق اآلخـر ويسـلك  وأن أقـر طـرق التعامـل اإليجـايب تقـوم علـى الحـوار املتـكائف الـذي يعـرتف كل فر

طريق التعاون والحوار من أجل الوصول اىل هذه الحقوق.

األهمية لصاحب/ة العمل
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التحرش الجني والتنمر واإلبزتاز 
املتعلق بالنوع الجندري

21/12/2020
مل ينص قانون العمل الصادر يف العام 1946 على أحكام متعلقة بالتحرش الجني ، 

يخ 21/12/2020 بات  ولكن مع صدور قانون التحرش الجني وتأهيل ضحاياه بتار
هذا الفعل الشنيع جرماً يعاقب عليه القانون.

التحـرش الجنـيس هـو » أي سـلوك يسء متكـرر خـارج عـن املألـوف وغـري مرغـوب بـه مـن الضحيـة ، وذي 
التحـرش  أن  اىل  القانـون  يشـري  للمشـاعر«.  أو  الخصوصيـة  أو  للجسـد،  إنتهـاكاً  يشـكل  جنـيس  مدلـول 

الجنيس قد يتم عرب :
   أقوال أو أفعال مبارشة وغري مبارشة )الكرتونياً(

   ويعتـرب القانـون تحرشـاً جنسـياً:  كل فعـل أو مسـعى ولـو كان غـري متكـرر يسـتخدم أي نـوع مـن الضغـط 
النفـيس أو املعنـوي أو املـادي أو العنـري وال سـيما تجـاه النسـاء واألطفـال، ويهـدف فعليـاً للحصـول علـى 

منفعة ذات طبيعة جنسية. 

يعاقـب القانـون علـى التحـرش الجنـيس بالسـجن عـام مـع غرامـة ماليـة تصـل اىل 10 أضعـاف الحـد األدىن 
لألجور يف وضعية التحرش يف ظل عالقات العمل يعترب التحرش جريمة خطرية وتزاد فيها عقوبة السجن 

اىل أربع سنوات والغرامة املالية تزاد اىل 50 ضعف من الحد األدىن لألجور .

يحمي القانون من الثأر أو اإلنتقام عرب املس باألجري أو األجرية من خالل:
   تخفيض الراتب 

   منع الرتقية 
   النقل اإلنتقامي من قسم اىل آخر 

   عدم تجديد عقد العمل 

ما هو تعريف التحرش الجني وفق القانون

العقوبات على جرم التحرش الجني
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يمنع القانون أي تدبري تميزيي تجاه املبلغني/
ات عن التحرش أو من يديل أو تديل بشهادة 

بشأن اإلعتداء من خالل منع أي إجراءات 
انتقامية بحقهم/ن حيث يعاقب بالسجن ملدة 

ستة أشهر على هذا الفعل إضافة إىل غرامة 
تبلغ 20 ضعفاً من الحد األدىن لألجور.

حماية املبلغني عن التحرش

أما بالنسبة لحماية اإلنصاف املدين وهي 
حماية ملبادئ العدالة واإلنصاف املدين بما 

فيها اإلنهاء غري القانوين لعقد العمل، يحق 
للضحايا بالتعويض عن الرضر النفي أو 
املعنوي أو املادي الذي لحق بهم أو بهن.
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النقابات: أهداف 
محورها دعم 

العّمال والعامالت 

ويديروهـا  ينشـئها  مسـتقلة،  ديمقراطيـة،  دائمـة،  منظمـة  النقابـة 
األجـراء للدفـاع عـن حقوقهـم وتحسـني أوضاعهـم ورشوط عملهـم 
ورفـع مسـتوى معيشـتهم والتأثـري يف أوضـاع مجتمعهـم. وللنقابـة 
يـة ، الفعالّيـة ، والديمقراطّيـة. بإمـكان  قواعـد سـلوك وهـي: الحر
العمـال تشـكيل لجـان مؤقتـة ظرفيـة لتمثيلهـم كلمـا أرادوا تحسـني 
رواتبهـم أو ظـروف عملهـم أو كلمـا كان لديهـم مطالـب لكن يف ذلك 
إضاعـة للوقـت، ألن املشـكالت الـي تواجـه العمـال تتطلـب تحـركات 
الوضـع  وهـذا  ومعنويـاً.  ماديـاً  مسـبقاً،  وتحضـرياً  يـة  وفور رسيعـة 
مسـتمر  بشـكل  اإلشـكاالت  إفتعـال  علـى  العمـل  أصحـاب  يشـجع 

ودون أإلعتبار لرد فعل العّمال غري املنظمني . 

لذلك من 
األفضل للعمال 
إنشاء مؤسسة 
دائمة تمثلهم 
ولها مقومات 

اإلستمرار 
والتحرك بفعالية 

وبالرسعة 
املطلوبة. 
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حدد وينظم  الباب الرابع من احكام قانون العمل أّن  الفئات الي 
يحق لها إنشاء النقابات وإإلنتظام فيها هم: العمال العاملون يف 

مهنة واحدة أو مهن مكملة لبعضها أوالعمال العاملون يف رشكة 
أومؤسسة واحدة . واألمر نفسه ينطبق على نقابات اصحاب 

العمل .

تنحر غاية النقابة يف األمور الي تحمي املهنة وترفع مستواها 
وتدافع عنها ويحظرعليها اإلشتغال بالسياسة. 

نقابات عمال - أصحاب عمل  . ال تنشأ النقابة اال بموجب 
ير العمل.  ترخيص مسبق يقدم اىل وز

االنتساب غري الزامي للنقابة ومن يريد االنتساب يجب ان تتوفر 
فيه الرشوط التالية:

   لبناين متمتعا بحقوقه املدنية 
   يمارس املهنة عند تقديم الطلب

   أن يكون قد أتم الثامنة عرشة من العمر
   أن ال يكون محكوما عليه بجناية أو جريمة شائنة

يحق للألجانب االنتساب اىل النقابة إن توفرت فيهم الرشوط يف 
الفقرات 2و3و4 ولديهم رخصة عمل، علما أنه اليحق لهم أن 
ينتخبوا أو ينتخبوا على أنه يحق لهم إنتداب أحدهم لتمثيلهم 

أمام مجلس النقابة . 

من يحق له تشكيل نقابة؟

ما هو هدف النقابة؟

ما هي أصناف النقابات؟

ما هي رشوط االنتساب اىل النقابات؟
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 ،2019 عـام  تأسسـت   ، لبنـان  يف  محليـة  منظمـة  التضامـن  دليـل 
والتضامـي  االجتماعـي  االقتصـاد  تمكـني  هـي  الرئيسـية  مهمتهـا 
وهدفهـا هـو تطويـر اقتصـاد ديمقراطـي يعمـل للجميـع. كمـا ويشـجع 
يّة ملعالجة األزمة متعددة  دليل تضامن التفكري يف مجاالت عملّية ونظر
األبعـاد الـي يواجههـا لبنـان منـذ سـنوات لتلعب هـذه املنظمة دور مهم 
يف إعـادة إعمـار لبنـان، وخاصـة اقتصاديـاً، علـى أسـاس الديمقراطيـة 
والعدالـة واإلنصـاف واإلنتـاج. تتحقـق هـذه األهـداف مـن خـالل نـرش 
مـن خـالل  املجتمـع  وتحفـزي  واالقتصاديـة  االجتماعيـة  العدالـة  أجنـدة 
حمـالت املنـارصة الـي تسـتهدف صغـار املنتجـني والعمـال واملجتمعـات 
االجتماعـي واالقتصـادي علـى  التضامـن  مبـادرات  تنظيـم  و  املهمشـة 

أساس االبتكار  والبحث.

 Legal(القانونيـة املفكـرة  الـرشكاء:  2018 مـن قبـل  تأسسـت يف عـام 
 ، )LOWER( املرصـد اللبنـاين لحقـوق العمـال واملوظفـني ، )Agenda
ومنظمة أوكسـفام يف لبنان وشـبكة من 13 منظمة من املجتمع املدين 
مـن جميـع أنحـاء لبنـان متحديـن يف السـعي لحمايـة الحقوق وتحسـني 

ظروف العمل لجميع العمال والعامالت يف لبنان.

عن
دليل تضامن

عن شبكة
عملي، حقويق
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ممـن  األشـخاص  مـن  املاليـني  تمثـل  عامليـة  منظمـة  هـي  أوكسـفام 
يشـاركون املبـدأ القائـم علـى أسـاس أن العـامل غي باملـوارد وأن الفقر ليس 
أمـراً حتميـاً. فمنـذ نشـأة منظمـة أوكسـفام كمؤسسـة خرييـة صغـرية يف 
عـام ١٩٤٢، تحـت إسـم “لجنـة أوكسـفورد لإلغاثـة مـن املجاعـة”، نمـت 
كرب املنظمـات الخريية الدولية  أوكسـفام نمـواً كبـرياً لتصبـح اليـوم إحـدى أ
املسـتقلة يف مجـايل اإلغاثـة والتنميـة. وتـدار أوكسـفام اليـوم كاتحـاد دويل 
كـر مـن  كزهـا منتـرشة حـول العـامل تعمـل يف أ يضـم 21 منظمـة زميلـة مرا
٩٠ بلـد بالتشـارك مـع منظمـات محليـة وعامليـة أخـرى مـن أجـل التوصـل 

إىل حلول دائمة للفقر.

تتبـى منظمـة أوكسـفام مـع رشكائهـا املحليـني املواقـف املنحـازة للشـعوب 
الفقـرية املسـتضعفة يف املحافـل الدوليـة دون أي اعتبـارات أو انتمـاءات 
سياسـية أو دينيـة. فعامليـاً تتعـاون أوكسـفام مـع الهيئـات املعنيـة يف األمم 
املتحـدة وتشـارك بإنتظـام يف اجتماعاتهـا الدوليـة وكذلـك مـع منظمـات 
عديـدة دوليـة أخـرى منهـا علـى سـبيل املثـال مؤتمـرات منظمـة التجـارة 
السـنوي  املتحـدة  العاملـي، ومؤتمـر األمـم  العامليـة، واملنتـدى االقتصـادي 
يف  للتأثـري  جهدهـا  قصـارى  أوكسـفام  وتبـذل  املناخـي.  التغـري  حـول 

السياسات العاملية الي تؤثر على فقراء العامل.

مل تعد نشـاطات أوكسـفام اليوم مقترصة على محاربة املجاعات بل على 
محاربـة أسـباب نشـوء تلـك املجاعـات وعلـى إيجـاد سـبل لتمكـني النـاس 
كمـا  الفقـر،  للقضـاء علـى  بأنفسـهم وتوفـري حلـول  أنفسـهم  إعالـة  مـن 
تقوم املنظمة بالعديد من النشـاطات يف مجاالت التعليم والديمقراطية 
عـن  فضـاًل  الحـراري،  واالحتبـاس  اإليـدز  ومحاربـة  اإلنسـان  وحقـوق 
تجـاري  مركـز   ٧٥٠ فهنـاك  العادلـة  التجـارة  كـز  مرا مـن  للعديـد  افتتاحهـا 
ألوكسـفام منتـرشة يف أنحـاء بريطانيـا وحدهـا، حيـث تبـاع فيهـا منتجـات 

البلدان الفقرية بأسعار عادلة بهدف إفادة املنتجني الفقراء.

عن منظمة
أوكسفام     
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