كسيَلازي كةزتي تايبةت هة عيَساق
ضةُديطاكاُي كسيَلازاُي عيَساق هة كةزتي تايبةت زيَلخساوْ وٓةُطاويَلي باغياْ داُاوة هة ثيَِاو
ثةزةثيَداْ بة ئابوزي الواشي ووهَات ُ .اوةُدي ٓةًآةُطي كسيَلازاْ كة ًاوةي شياتس هة دة ضاهَة كاز
دةكات هة طةي ضةُديطاكاُي عيَساق بةًةبةضيت ٓاوكازياْ هة ثيَِاو بتةو كسدُي بووُياْ هة كةزتي
تايبةت
بةتايبةتي ُاوةُدي ٓةًآةُطي كسيَلازاْ ٓةضتا بة زآيَِاُي ضةُديطاكاُي عيَساق هة بوازي ًعيازي
ئةدائي كازي ُيَودةوهَةتي هة غويَين كاز وةبةتايبةتي هةو كوًَجاُياُةي قةزشياْ وةزطستوة هة . IFC
ثيَداويطتيةكاُي دةشطاي تةًويوي ُيَودةوهَةتي  IFCدةبي ئةو كوًَجاُياُة ثابةُدي ًعيازي
ئةدائةكاْ و ًافةكاُي كسيَلازاْ وزيٌِايةكاُي  ILoزةضاو بلةْ هة ًياْ كازةكاُياْ دا ٓ .ةزضةُدة
ثسوَذةكة ٓةُديَم هةو خاوةْ كازاُةي هة خوَطسد بةهَاَ تواُي ئاضيت ٓوغدازي كسيَلازاْ بةزش بلاتةوة
دةزبازةي ئةو ًافاُة .

وةٓةزوةٓا ضةُديطاكاْ تواُياْ زيَطةي كازكسدُياْ بطوَزْ بة غيَوةيةكي شوَز طةوزة هة بوازي
زيَلخط تين كسيَلازاْ  .كة ئيَطتا دةضت دةكةْ بة زيَلخطتين كسضَلازاْ هة غويَين كاز و داًةشزاُدُي
ضةُديلا هة غويَين كاز وة دواجاز ٓةضتاْ بة ٓةهَبرازدْ كة ثيَػرت كسيَلازاْ دةضووُة الي خاوةْ كاز
ب َو داواكسدُي ًوافقات و زةشاًةُدي خاوةْ كاز ثيَؼ زيلخطنت و ٓةهَبرازدة  .كة ئةَ كازة بو بة ٓوَي
شياد بوُي ئاضيت زيَلخطنت و وضاالن تس بوُي ضةُديطاكاْ هة بوازي زيَلخطتين ُاوخوَي .
دوا بةدواي قةيساُي ئابوزي عيَساق و ُاكوَكي بازي تةٓجريي ُاوخوَ هة ضةز ئاضتيَلي طةوزة هةَ
كاتةدا بوذاُدُةوةي كةزتي تايبةت شوَز طسُطة  .وة دةبي ئةَ بوذاُدُةوةية دةزفةت وٓةهي كازي
باغي بةدواوةبي وة ئةَ كازة دةبيَتة ٓوَي بوذاُدُةوةي بازي ئابوزي بةزدةواَ  .وة دةبي ضةُديطاكاْ
فػاز خبةُة ضةز حلوًةت بوَ ضةضجاُدُي ياضاي كاز وثابةُدبوْ بة ايتفاقةكاُي زيَلخساوي كازي
ُيَودةوهَةتي .ILO
هةَ بوَاو كساوةي ضةُديطاي كسيَلازاُي عيَساق زوَغِاي دةخةيِة ضةز ضةزكةوتوةكاُي ضةُديطاكاْ هة
كةزتي تايبةت وة بةتايبةتي هة بةزةُطازبوُةوةي ٓيصي خاوةْ كاز وة ضةُديطاكاْ بة زيَطة ضازةي
ي تواُياْ ضةزكةوتواُة خوَياْ زيَلبخةْ هة بوازي ثةيوةُديةكاْ وضيٌةُتو و ئاو و غريةًةُي و
ُو َ
كسيَلازاُي بازٓةهَطس و ًيِاي ئوَ قةؾس هة بةؾسا وة ئيٌَةؽ هة اليةْ خوًَاُةوة ئةَ
ضةزكةوتِاُةًاْ كسدوَتة زاثوَزت و ئوًيَدةوازيّ هة ئايِدةدا ئةُداًاُي ضةُديطاكاْ شياد بلسيَّ
بةتايبةتي بةَ زيَطة زيَلخطتِة ُويَية

خوَثيَػاُداُي كسيَلازاْ هة ئاضيت عيَساق بة طػيت بةبوَُةي زوَذي جةذُي كسيَلازاْ 2015
كسيَلازاْ ئةُداًاُي ضةُديطاكاْ هة بةغدا وبةؾسا وٓةًو ُاوضةكاُي عيَساق ٓةضتاْ بة خوَثيَػاُداْ
هة  5/1بوَ بةدةضت ٓيَِاُي ًافةكاُياْ هة زيَطةي ضةضجاُدُي ياضاي كاز و ضان كسدُي بازي كازكسدْ
هة كةزتي تايبةت  .و داواياْ كسد زيطةي زيلخطتين ضةُديطايياْ ثيَ بدزيَت بة غيَوةيةكي ئاشاداُة هة
ي و ًايف كسيَلازاْ هة داُوضتاُي بة كوًَةيَ  .وة ئةَ
زيَطةي ياضاي زيلخطتين ضةُديطايي ُو َ
زيلخساوةاُة بةغدازي خوَثيَػاُدُةكاْ بوْ  .يةكيَيت ضةُديطاكاُي كسيَلازاُي عيَساق ( )GFITUو
يةكيَيت طػيت ضةُديطاكاُي كسيَلازاُي عيَساق ( )GFWUIو يةكيَيت ضةُديطاكاُي كسيَلازاُي
كوزدضتاْ ( )KUWUو يةكيَيت ًةجاهظ كسيَلازاْ هة عيَساق ( )FWCUIوٓةًوياْ
بةياُِاًةياْ دةزكسد كازياْ كسد بوَ وةزطستين ًايف كسيَلازاْ  .وة بو يةكةَ جاز ٓةُديَم هة
فةزًاُبةزاُي وةشازةتي ثيػةضاشي خوَثيَػاُداُياْ كسد هةطةي  GFITUبة ًةبةضت داُي
ًوضةكاُياْ هة كاتي خوَيدا

بةياُِاًةي  FWCUIبة عةزةبي و اُطويصي
بةياُِاًةي  GFITUبة عةزةبي و اُطويصي
بةياُِاًةي  GFWUIبة عةزةبي و اُطويصي
بةياُِاًةي يةكيَيت ضةُديطاكاُي كسيَلازاُي كوزدضتاْ  KUWUبة كوزدي و اُطويصي

زيَلخطتين كسيَلازاْ هة كوًَجاُياي شةيّ بوَ بةيوةُدي كسدْ
هة ًياْ كةًجيين ٓوغيازكسدُةوةي كسيَلازاْ بة ًةبةضيت بةدضتٔيَِاُي ًافةكاُياْ هة شةًاُي
كوًَةهَايةتي هة  GFWUIهقي بابى وة طةيػنت بةو كسيَلازاُةي طسيَبةضتياْ هة طةي شةيّ ٓةية و
شةًاْ ُةكساوةْ وة ٓ GFWUIاوكازياْ بو بةًةبةضيت توًازكسدْ هة دائسةي شةًاُي كوًَةهَايةتي
زيلخةزةكاْ هة  GFWUIهة بابى كازي زيَلخػتِياْ شياتس كسد بةًةبةضيت طستِةوةي
كوًجاُياكاُي تس هة بابى و هة ئةجناًدا ٓةُديَم زابةزياْ دزوضت كسد وة ئاًادةكازياْ كسد بو
ٓةهَبرازدْ
وة ٓةزوةٓا ٓ GFWUIةضتاْ بة ٓوغدازي كسدُي كسيَلازاْ بوَ بةدةضتٔيَِاُي ًةزجةكاُي
تةُدزوضيت وضةهَاًةتي ثيػةيي غويَين كاز وخوَ ثازاضنت هة تيػلي تاوةزةكاْ  .وة خاوةْ كاز
خةزجي تةُدزوضيت ُةدةدا بة كسيَلازة بسيِدازةكاُي غويَين كاز و زوَغِاي كسدُة ضةز ًةتسضيةكاُي
تةُدزوضيت وضةالًةتي غويَين كاز وطةياُدُي بة اليةُي ثةيوةُدي داز ( )NCOSHهة بةؾسا
 KUWUيةكيَيت ضةُديطاكاُي كسيَلازاُي كوزدضتاْ داواكسدُي ًايف كسيَلازاْ
هة كازطةي ضيٌةُتوَي باشياْ هقي  KUWUيةكيَيت ضةُديطاكاُي كسيَلازاُي كوزدضتاْ ضويٌَاُي
تواُياْ فػاز خبةُة ضةز كوًَجاُيا بةزةمسي ئيعرتافياْ ثيَ بلات و تواُياْ كوًَةهَيَم ضةزكةوتّ
ئةجناَ بدةْ و ًايف كسيَلازاْ بجازيَصْ وضياضةتيَلي ُويَ دابسيَرْ هة توًازكسدُي ثيَػيَولازيةكاْ

هة ًياْ ضاهَي زابسدوو هقي  KUWUيةكيَيت ضةُديطاكاُي كسيَلازاُي كوزدضتاْ -ضويٌَاُي تواُي
ئةُداًةكاُي شياد بلات بوَ  123كسيَلاز هة ُاو كوًَجاُياي باشياْ و ضواز كوًَجاُياي ضاُةوي كةكاز هةُاو
كوًَجاُياي ضيٌةُتو دةكةْ كة كوَي طػيت كسيَلازةكاْ  550كسيَلازْ بةزيَطةي زيَلخطتين ُويَ و
بةكازٓيَِاُي ٓوَغيازي ُيَو كسيَلازاْ و ضةزكةوتّ هة كةزتي تايبةت.

كسيَلازةكاُي طواضتِةوة هة اَ قةؾس وةضتاُيَلي بةٓيَص
ضةزةزاي تسضاُدُو توقاُدُي كسيَلازاْ هة اليةْ خاوةْ كازةوة ُةياْ تواُي زيَطسبّ بة زوَي كسيَلازاْ
بوَ بووْ بة ئةُداَ هة ضةُديطا وة ئةُداًاُي  GFIWتواُياْ هة طةي ُويَِةزاُي خاوةْ كاز تاوتويَي
ًافةكاْ وياضاي كاز بلةْ بة ًةبةضيت ثيَلٔيَِاُي ضةُديطا بة ثػت بةضنت بة بسطةكاُي قةزشي
 IFCكة كوًجاُيا وةزي طستوة

هة ًاُلي ُوظٌبةز ٓ 2014/11ةُديَم كسيَلاز  111ئةُداَ هيرُةياْ ٓةهَبرازد بة ًةبةضيت ضةزثةزغيت
كسدُي ٓةهَبرازدُةكاُي يةكيَيت و دواي ًاُدو بوُيَلي شوَزي زيلخساو بوَ ًاوةي  3ضايَ هة ًياْ
ٓوغدازي كسيَلازاْ بة ًافةكاُياْ و ئةجناَ داُي ضةُد ضةزكةوتِيَم هة كوًَجاُياكاُي تس هة ًيِائ
شياتس هة  100كسيَلاز  GFIWئاًادة كازي دةكةْ بوَ ضاشداُي ٓةهَبرازدْ بوَ ضيَ هيرُة هة ُاو
كوًَجاُياكاُي ًواُئ هة ًاُطي دآاتو .
هة ًياْ كةًجيين بة دةضتٔيَِاُي ئيعرتايف خاوةْ كاز بة يةكيَيت و ئةُداًاُي ضةُديطا هة كوًجاُياي
طوهفتيِةز تواُيٌاْ ئةُداًاُي ًةجويطي ثازيصطاي بةؾسا و ًةجويطي ُاوةُدي ئٍ قةؾس بة
ًةبةضيت وةزطستين ثػتطريياْ و و ضاوثيَلةوتّ بة بةزيَوةبةزي ًيِائةكاُي عرياق ( )SCIPو
ي كسدُي بازي
ُاوةُدي ٓةًآةُطي كسيَلازاْ و وة بةزيَوةبةزايةتي ًيِائةكاُي ئٍ قةؾس بوَ تاوتو َ
تةُدزوضيت وضالًةتي غويَين كاز و بةزثسضي ياضاي كوًَجاُيا كة دةبي ثابةُد بيَت بة ياضاي كاز .
تيٌي ٓ NCOSHةًاْ كيَػةي دووشيةوة كة ُاوةُدي ٓةًآةُطي كسيَلازاْ هة ضاهَي  2011و 2014
ئاًاذةًاْ ثيَ دابو كة ُ NCOSHاًةي ُوضي بة غيَوةيةكي فةزًي بوَ  SCIPدةزبازةي
كيَػةكاْ وخسوقاتةكاْ بة ًةبةضيت فػاز كسدْ و ضازةضةزكسدُي كيَػةكاْ .

ٓةوهيَس – زوَتاُا خاهَي ضةزكةوتّ
ُصيلةي  200كسيَلازي ئةُداَ دةُطياْ دا هة ًاُطي ًايو بوَ ٓةهَبرازدُي ُويَِةزي هيرُةي ضةُديطاي
 KUWUيةكيَيت ضةُديطاكاُي كسيَلازاُي كوزدضتاْ وة بةضةزكةوتووي ئةجناَ دزا وة هيرُةكة
تواُي بة ضةزكةوتواُة كازي خوَي ئةجناَ بدات و  3كسيَلازي دةزكسدوو بطةزيَِيَتةوة ضةز كازةكاُياْ
 .وة تواُياْ فػاز بلةُة ضةز ئيدازة و طسيَبةضت دزوضت بطةْ بوَ ئةو كسيَلازاُة بيَ طسيَبةضت كاز
دةكةْ و كسيَلازاْ ئيطتا دةهَني ئيَطتا خاوةْ كاز ٓاوكازمياْ شوَز باؽ دةكات ضوُلة ٓةضت دةكات بة
بوُي اليةُيَلي غةزعي ًافةكاُياْ دةثازيَصيت
ثةيوةُدي كسدُي كسيَلازاُي كوًجاُياي خوازدُةوة طاشيةكاْ بة  KUWUيةكيَيت ضةُديطاكاُي
كسيَلازاُي كوزدضتاْ
كسيَلازةكاُي كوًَجاُياي االٓساَ بوَ خوازدُةوة ثةيوةُدياْ كسد بة يةكيَيت ضةُديطاكاُي كسيَلازاُي
كوزدضتاْ KUWUهة شاخوَ  -دٓوَن وة  57كسيَلاز هة كوَي  63بووْ بة ئةُداَ و ٓةهَبرازدُياْ كسد

و ُ 3ويَِةزياْ ب َو خوَياْ ٓةهَبرازد كة دواُياْ ئافسةتّ وة هيرُةكة شوَز بة ضةزكةوتووي كازي خوَي
دةكات وتواُي فػاز بلاتة ضةز خاوةْ كاز وشيد كسدُي ًاوةي ئيطساحةتي ُاْ خوازدْ و ئيدازة زاشي
بو بة تةزخاْ كسدُي ذوزيَم بوَ ضةُديطا وكوَبوُةوةكاُي وة تواُي طسيَبةضت بوَ ٓةًو كسيَلازاْ
دابني بلات كة ثيَػرت ُةياْ بو
ُازةشايي كسيَلازاُي ثاضةواُاُي ُةوت دةزبازةي دوزخطتِةوةياْ هة كاز بة بيَ ٓوَ
دةياْ كسيَلاز ُازةشايي خوَياْ دةزبسي هة بةز دوز خطتِةوةي  37كسيَلازي ثاضةواُي ُةوت هة
كازةكاُياْ بةبيَ ٓوَ و بةب َي ٓيض ئاطادازكسدُةوةيةن وة ئةًةؽ اُتئاكة بوَ ياضاي كازي عيَساقي .
تاهيب حةضوُي كة دةضت بةكازي ضةزوَن غازةواُي ُاوضةي شوبيَسة كوَبوُةوةي هة طةي كسيَلازةكاْ
دا كسد وة ٓةزوةٓا هة طةي ُويَِةزي كوًَجاُيا و بةهَيِياُدا بة طةزاُةوةي كسيَلازةكاْ بوَ
ضةزكازةكاُياْ بةهَاَ ٓةتا ئيطتا ُةطةزاوُةتةوة .
كوًَجاُياي ئاضّ هة بةؾسا  1200كسيَلاز دووز دةخاتةوة هة كاز
كسيَلازةكاْ ُازةشاي خوَياْ دةزبسي هة كازطةي ئاضين بةؾسا هة ُاوضةي خوَزي شوبيَس هة بةز
داخطتين هة ًاُطي ًازع هة بةزدةَ بيِاي ثازيَصطاي بةؾسا هةبةز ٓوَي ُةبوُي ًادةي ئاضّ و
ُةبوُي كازةبا كازطةكة  1200كسيَلازي هة كاز دووز خطتةوة  GFIWهة بةؾسا كةًجيِيَلي ضاشكسد
و ضاوي كةوت بة بةزثسضاُي حلوًي و ئيدازةي كوًَجاُيا و بةهَيِياْ ثيَدزا كسيَلازةكاْ
بطةزيِدزيَِةوة ضةز كاز وكيَػةكةياْ بوَ ضازةضةز بلةْ

كسيَلازةكاْ ًايف ًطتةحةقاتةكاُياْ وةزدطسُةوة
دةياْ هة كسيًََلازاُي طسيَبةضيت زوَذُة كة هة كوًَجاُياي بةزٓةًٔيَِاُي كةٓسةبا كاز دةكةْ هة بةؾسا
هة ًاُطي يوُيو ُازةشايياْ دةزبسي هةبةز كةَ كسدُةوةي ًووضةكاُياْ ٓةتا  %50وة يةكيَيت
ًةجاهيظ وُقاباتي كسيَلازاْ هة عيَساق ( )FWCUIكة ُويَِةزايةتي كسيَلازاُي كةٓسةبا دةكات
تلاية ظيديو خوثيػاُداُةكة ببيِة
كسيَلازة ثةُابةزةكاْ
ثابةُد ُةبوُي كةزتي تايبةت بة ياضاي كاز ضتةَ دةخاتة ضةز كسيَلازة بياُية كاُيؼ و
ثةُابةزةكاُيؼ هة كةَ كسدُةوةي ًووضة و تاخري بوُي ًووضةكاُياْ و وةزطستين ثاضجوزتةكاُياْ و
دةضت دزيري ضيَلطي هة ضةز كسيَلازة ئافسةتة ثةُابةزةكاْ  .تةُاُةت ئةو كةضاُةي بةزيَطاي

كوًجاُياوة ديَّ ب َو كازكسدْ شوَز جاز كازي باغياْ دةضت ُاكةويَت وة  250كوًَجاُيا شياتس ٓةية ئةَ
كازة دةكات بة ُاوي كوًَجاُياي ضياحي بة هَاَ كازةكةي ٓيَِاُي كسيَلازي بياُية
بو شاُيازي شياتس تلاية ضةزداُي ئةَ ًاهجةزة بلةْ
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