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  "للحد من العمل الهش ولدعم االندماج االجتماعي كآلية 
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 : تقديم 

  اغبرة جاا   الؤرنجا اتاتجال رةب قراا  الججسرا اتقتدراوا جاتاتجرالم الجت سر استجابة إلى 

شة لجل حول "اتقتداو اتاتجالم جالتضامنم كآل ة لسحد من ال جل الهر  جلردلم ج   لقدتونا فم ب

 .اتندماج اتاتجالم " 

جتنف ذًا لقاا  مجسا جا اء الؤنجا اتاتجال ة ال اب، الذا كسر  ممانترا الفن رة بالت راجا مر  

نسرر ة بدررفتها ج بالتنسرر   مرر  جاا   الؤررنجا اتاتجال ررة فررم الججهو  ررة التو  منظجررة ال جررل ال ا  ررة

 .صاحبة الجباو  

القطرا   –اتمانرة ال امرة لجام رة الردجل ال ا  رة بالت راجا بر ن هذه الو شة الهامرة  تم لقد

ج بالتنس   م  جاا   الجاكز ال ا م توا ات ال جل جالتؤغ ل  /مكتب ال جل ال ا م  ج اتاتجالم 

 -9خالال ا فترةالالن   الال   جبرراو   ،الؤررنجا اتاتجال ررة فررم الججهو  ررة التونسرر ة بدررفتها صرراحبة ال

 باتج هسنيالال  فتةسنةالالي  فتعاصالال   ن الالا ف بالال  ف ،   الالني تالالسف   ةالالسن رنالال   ب ، 2018 / 5 /10

لجناقؤررة التدررو ات اةجل ررة لو رر  ةطررة لا  ررة استاشرراوية ، بجاتسرر  مكوناتهررا التؤررا   ة جاله كس ررة 

 .جالجنسسات ة جالتجو س ة  لالقتداو اتاتجالم جالتضامنم

 : ام الهدف ال

 وضووإ ارووشر عيوومؤسس و وتمووس  وعقوو ؤ س جتماعووشا تضااقووشنس وتجانووش  س   قوو    ع قوو   نحوو  
 .بطشجة وعحقيق تجسدتجة تضااقشنيةجقكشفحة تجفقم وتجحد  ن تج

  الجنتظا  :النتائج  اةهداف ج

  حووود  وووشت اشضماعوووشا   تتامشوووشا عيووومؤسس  اروووشرع حيووود  تجقبوووشارتب تجسمميوووة تجقاسووودا  ووضوووإ  •
  يحدا هيشك ه وأاوتعه وؤقكن  ن أاتء اور  فس تجقجاقإ   ، اقشنس وتجانش  س فس تجدول تجسمميةتضا
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عقكون  ون نممية ج  ه ض اشضماعشا تضااقشنس وتجانش  س فوس تجب ودتا تجسمميوة  اتامتعيجيةوضإ  •
 ج قماقبل . ةتجم يق تألتستضتافشا   ن عجشرب تجقشضس وعنإ 

ى نشاحووة فووس اسوود تجب ووودتا شارتب تجققد وووة وتضتووا هشر اوو  م جوودنا تجقبوووضووإ  طووة نقوول نمميووة  •
جاجووشرب ادةوود  جفشاوود  تجفهووشب تجهيووة  وون  تج مووشء وتجيووبشب ايووكل  تباكشرؤووه نقووش   وإحوودت تجسمميووة 
  شت.

هشب جدرتتوة حو ل تضماعوشا تضااقوشنس وتجانوش  س واورت فوس عجمويا أهودتة تجا قيوة تجخمو  با ا •
 فس تجدول تجسممية. تجقمادت ة

 . تضتافشا   ن تجاجشرب تج شاحة نشجقيش ونمميش •

 الجحاج  : 

 تآلجيشب    -تألهدتة  -تضماعشا تضااقشنس وتجانش  س : تجقفشهيا  -
  آجية جققشو ة تجفقمتضماعشا تضااقشنس وتجانش  س  -
 تجقاس قووة اسرتووشء تضماعووشا تضااقووشنس وتجانووش  س فووس تجوودول تجسمميووةيوومؤسية تجاتج عوو ت تجقوو تنين و  -

 وتجدوجية
 عق ؤل تضماعشا تضااقشنس وتجانش  س وآجيشبتتامتعيجيشب  -
 (.نش  س ) أرمتة تإلناش  وتإلنترتضماعشا تضااقشنس وتجا ترتشءفس  تضااقشنساور تجح تر  -
 ونشجقية رتاد  . نمميةعجشرب  -

 الجهات الجؤا كة: 

 فس تجدول تجسممية.تجسقل و وزترتب تجيه ا تضااقشنية  -
 شب تألنقشل فس تجدول تجسممية.ب أصح  ظقش -
   ظقشب تجسقشل فس تجدول تجسممية. -
 تضعحشا تجاسشونس تجسممس . -
 تجاسشونية فس تجدول تجسممية. تضعحشاتب -
   ظقة تجسقل تجدوجية. -
 .  ظقشب اوجية ونممية  تب ص ة اشجق ض ع -
دول تجخ ووي  جقج ووس وزرتء تجيووووا تضااقشنيووة وتجسقوول بوودول  ج ووس تجاسووشوا جووتجقكاووا تجا فيوو    -

  تجسممية.
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 تجقجشجس تضماعشاية وتضااقشنية فس تجدول تجسممية -
 تججقسية تجسممية ج نقشا تضااقشنس -

 الورشةافتتاح أعمال 

سهالالالالالأل ) ف،ن   ، فتب الالالالالني  ، ةالالالالالسن  ،  عنبيالالالالال  ستالالالالال   17(  شالالالالالانثا ي   الالالالالس   92)  ب تالالالالالسن

، ف ةالالالالاي  ،  االالالالن ، فتج فئالالالالن ، فتةالالالالعس ي  ، فتةالالالالس ف  ، ةالالالال ان  ع الالالالا  ، فتصالالالالس اا ، فتعالالالالنف  

فتتالالاليسا سفتخبالالالنف   ثبالالالان سعالالال    الالال  ، فتالالالي   ( تبنالالالا  ، فت  الالالنر ،  صالالالن ،  سنيةانيالالالا فتثسيالالالي ،

 ف،نبعالالالا " فالالال  ة الالالاأل فتةالالالاع  فتعاشالالالن   الالال  صالالالبا  يالالالسأل   فتسنشالالال  فت شالالالانثي  ةالالالأل ففةةالالالا   ع الالالاا 

  9/5/2018فت سففق 

 

 حفل االفتتاح: كلمات 

 ا ا الؤنجا اتاتجال ة.ج  –اةستاذ محجد الطاابسسم  م الم كسجة -
 الجديا ال ام لجنظجة ال جل ال ا  ة. –فايز الجط اا  اةستاذم الم  كسجة -

س او  الجستؤا  طا ق نب رل النابسسرم مرديا إوا   التنج رة جالس اسرات اتاتجال رة، اةمانرة كسجة  -
 ال امة لجام ة الدجل ال ا  ة

 الجلسات **سير عمل

 اليوم األول 2018/5/9 

 : مل األولىجلسة الع •

 (.حكومات  / جمهورية السودان /الدكتور علي محمد خير /ترأس هذه الجلسة 

 

االقتصاد  "ورمة نقل ح ل  الدكتور/ ع د هللا السوهيرعرض فيها  :ورقة العمل االولى -أ

اآلليات  "  -األهداف  -والتضامني : المفاهيم االجتماعي   

القوان ن و  لبد الجولى اسجال ل ج قة لجل حول "الدكت عرض فيها الدكتورورقة العمل الثانية :
 جالندوص التؤا   ة الجت سقة بإ ساء اتقتداو اتاتجالم جالتضامنم فم الدجل ال ا  ة جالدجل ة

 جلسة العمل الثانية :   •

 الدكتور / فيحان العتي ي / عمال / المملكة العر ية السعودية /ترأس هذه الجلسة 

ورقرررة عمرررل حرررول "دور الحررروار االجتمررراعي فررري  دهللا رررعيرررد اوالد عرررري فيهرررا الررردكتور /  الع

 ارساء االقتصاد االجتماعي والتضامني ) أطراف ا نتاج وا عالم  (.
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 اليوم الثاني 2018/5/10 

  : الثالثةجلسة العمل  •

 

ع ررررررد السرررررالم النجرررررازو / االتحرررررراد التعررررراوني العر رررررري /  /الررررردكتورتررررررأس هرررررذه الجلسررررررة 

 الجمهورية التونسية

 

لاض ف ها كل من: الدكتو  نضال بالؤ خ ج الدكتو     ااء كساب،  ج قتم لجل حول "استاات ج ات 
 جآل ات تجو ل اتقتداو اتاتجالم جالتضامنم"

 

 :الرا عةجلسة العمل  •

 ماليكة  وطاوو / عمال / الجزائر /االستاذةترأس هذه الجلسة  •

كآل ة تداو اتاتجالم جالتضامنم اتق" الس د /كا م الطاابسسم ج قة لجل حولعرض فيها 
 لجقاجمة الفقا"

 جلسة العمل الخامسة : •

 :التالية عري تجار  قطرية، وتم عري التجار  القطرية في الدول

 ةةاذ ةع يأل عات  س  ين فت عه  فتسان  ت ش ا سفت نفةاي   -فت ثةسن تار  باتنسن ةسن  :  -1

  فالجة اعي 

فت  ين فت نث ي ت شؤس  فالجة اعي  باإلة ا  فتةسنة  ت صناع   -ةا   فتة ين  /فتةي : ةسن  -2

 سفتةجان  سفتصناعاي فتةق ي ي .

 فتةي  /      ثسنينف:   سنيةانيا -3

 فتةي   / ثني    ثيث : فت  نر -4

 فتةي   /  نيأل   ي       فتشهسفن  :  ان -5

  فتةي   / فاة  فهيأل فتصعي ي:   صن -6

 فتةي  /   يث  بااسي:   فئنفتج - 7

  فت ثةسن / ع        خينفتةس ف   -8
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 :الجلسة الختامية •

 

:هذه فتج ة  ثا    ةن    

جا ا الؤنجا اتاتجال ة  /الس د / محجد الطاابسسم  عات   -  

اام ة الدجل ال ا  ة  /الجستؤا  / طا ق النابسسم  -   

ة / حجدا احجد / منظجة ال جل ال ا   جا ا مفوض –  

.توا   الؤهاوات لسى الساو  الجؤا ك ن  ج مناقؤة جالتجاو نتائج جتوص ات ج شة ال جلتم ةاللها   

 النتائج جالتوص ات :

ةسصا فت شالانثس   ف  تس   سنف  فتع ا فتة     ي سفت نا شاي سفت  فخ ي سفتعنسض فتقاني  س   

فت سا فتعنبي  س نظ   فتع ا فتعنبيال  باعة الا   ع  عس  ف، ان  فتعا   تجا ع  تةسصياي فآلةي  ت نةائج س ف

 :فتةعنيا فتةات  سفتذي  ع      بـا خبنف  فتسنش  

 : والتضامني تعريــف االقتصاد االجتماعياوال : 

يقوم على إنشاء نمط لتحسين األوضاع االجتماعية والمعيشية، واالقتصاد االجتماعي والتضامني هو 

على أساس االنتظام الحر  اإلنسانياعي في شتى مجاالت النشاط مؤسسات للعمل االقتصادي واالجتم

 واإلرادي.

 التالية : المتكاملةالمبادئ األسس وعلى  " االقتصاد االجتماعي  والتضامني ويرتكز "

الهدف تحقيق أفضل كون يوالمادي مال ال رأستنمية إلنسان على تنمية اولوية لاأل إعطاء -

 درجات المنفعة االجتماعية.

 ين قيمة العمل والتوزيع العادل للمنافع.تثم -

 الممتلكات وأدوات اإلنتاج للتقسيم.عدم قابلية  -

 تطبيق مبادئ االستقاللية والحوكمة الرشيدة والمشاركة )صوت واحد لكل عضو(. -

  .على المستويين المحلي والقطاعي فعلي ونشيطتواجد  -
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 التوصيات :ثانيا 

لالقتصاد االجتماعي تهيئة البنية التشريعية لي العمل على وضع قانون عربي استرشاد -1

 بهدفالضمانات الكفيلة بحماية مختلف الفاعلين في هذا القطاع بما يمّكنـه من توفير  والتضامني

وضاع االجتماعية واالقتصادية في المنطقة األالنهوض ب تنظيمه وتطويره ليقوم بدوره في

 .العربية

 

 حديثة ومبتكـرة، باإلضافة إلى ما تضامنيةآليات تمويل  ـاددعوة الدول األعضاء للعمل على إيج -2

ضمن استقاللية مكونات قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني بما ي هو معتمد في اقتصاد السوق

 فعالةتوفر لهذا القطاع اآلليات الوجملة من اإلجراءات اإلستراتيجية واآلنية  وتحتوي على 

المبادرات لتسهيالت واالعفاءات واإلسترشاد في هذا الشأن ببما في ذلك اواألدوات المالئمة 

 في هذا المجال. الرائدة العالمية

 

دعم المبادرات والمشاريع الناشئة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل تعديل  -3

ا التعاونيات بما يضمن استقالليته تحريربما في ذلك  التشريعات ليتم استيعابها وعدم عرقلتها

ووضع خطط لدعم ترويج وتسويق المنتجات ومنح اإلعفاءات  الذاتيرها وحرية تأسيسها وتسيي

 الضريبيـة والجبائيـة الالّزمـة لتشجيـع هذا القطاع.  

 

دعوة الدول األعضاء إلى موافاة األمانة الفنيـة لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  -4

حول مؤسسات االقتصاد االجتماعي المتاحة،  ياناتبالمعلومات وبال ومنظمة العمل العربية 

إعداد السياسات والبرامج الهادفة تمهيدا إلعداد قاعدة بيانات عربية وبما يسهم في  ، والتضامني

وتطوير آليات االنتقال نحو االقتصاد الرسمي  إلى تطوير االقتصاد االجتماعي والتضامني

 الخبرات في هذا المجال.تبادل العمل الهش ووالمهيكل بهدف خلق فرص عمل جديدة ومكافحة 

 

العمل بمبادئ الحوكمة والشفافية في تسيير مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني، والسعي  -5

لوضع دليل إجرائي حول الحوكمـة والتصّرف الرشيد لمؤسسات اإلقتصاد اإلجتماعي 

ئات المهمشة لخلق فرص عمل والتضامني، بما يضمن استقالليتها ويجذب الشباب والنساء والف

 جديدة.
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تعزيز التعاون بين أطراف االنتاج من الحكومات ومنظمات أصحاب األعمال ومنظمات العمال  -6

الدراج االقتصاد االجتماعي والتضامني في السياسات والخطط التنموية نظرا للدور الهام الذي 

 يلعبه في النهوض بالتشغيل وبلوغ التنمية المستدامة.

 

يز دور اإلعالم وخاصة االعالم التخصصي ليقوم بدوره التوعوي حول أهمية  االقتصاد تعز  -7

االجتماعي  والتضامني كقطاع يحقق التنمية المستدامة والعادلة  وتوفير برامج وحمالت إعالمية 

متخصصة للترويج لهذا القطاع  وتوظيف وسائل التواصل االجتماعي لنشر التوعية والثقافة 

 بأهميـة هذا القطاع.المجتمعية 

 

دعوة منظمة العمل العربية العتماد أداة قانونية خاصة باالقتصاد االجتماعي والتضامني تراعي  -8

 خصوصيات ومكّونات هذا القطاع في الوطن العربي .

 

احداث  شبكة ربط  لالكاديميات العربية للبحوث والدراسات المهتمة بتنمية القدرات  -9

 ة الناشطين في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني.المؤسساتية والفنية لفائد

 

العمل على انشاء مرصد عربي  يعني  باالبحاث والدراسات والتوثيق والتدريب في مجال  -10

 اإلقتصاد االجتماعي والتضامني .

 

دعوة االمانة العامة لجامعة الدول العربية و منظمة العمل العربية التخاذ اإلجراءات الالّزمة  -11

 تراتيجية عربية تعني باالقتصاد االجتماعي والتضامنيلوضع اس

ت جهـاي فت ةعاسن  ف  هذف  فتسنش  باتشثـن سفتةق يـن، ةق أل فت شانثس  ف  هذه  وفي الختام

 فتنشاا فتهاأل.

 

 

 

 / أ. حقد  -ح شا
 ط/ ح شا

 

 

 


