
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماع التنسيقي االول للمجموعة العربية 

 ZOOMمن خالل املنصة االلكترونية 

 مؤمتر العمل الدول 

 ( 109الدورة ) 

 2021يونيو / حزيران /    19 –  3جنيف، 

 منظمة العمل العربية 
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 : تـقـديــــم

عقدت خالل    ي (، والت341تنفيذا لقرار مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الدورة العادية رقم )   أوال:

( لمؤتمر العمل الدولي، فقد  109، بشأن تحديد موعد وجدول أعمال الدورة العادية ) 2021  مارس

للمؤتمر في    109ستنعقد الدورة  و،  2021يونيو / حزيران    19  -  3خالل الفترة من    تقرر عقدها

الفعلي المحتمل في قاعات االجتماعاشك التواجد  باستثناء  بالكامل  افتراضي  المؤتمر    ت ل  لموظفي 

 ولجانه وسكرتارية المجموعات، إذا سمحت حالة السفر والوضع الصحي بذلك.  

 : 109مراحل انعقاد الدورة   :ثانيا

 فتـــــرات:  3على  109قّرر المجلس أن يكون انعقاد الدورة       

  2021ماي/ آيار 20يوم الخميس   المؤتمر  جلسة افتتاح عقد   الفترة األولى:      

يتولى خاللها المؤتمر انتخاب مكتب المؤتمر، احداث اللجان القارة واللجان الفنية واعتماد              

عل التعديالت  االقتضاء  أن  عند  باعتبار  ضروريا  ذلك  أن  اتضح  ما  إذا  العمل  وأساليب  نظام  ى 

 المؤتمر سينعقد في شكل افتراضي. 

الثانية:       واللّ امكانية    الفترة  الفرق  اجتماعات  افتتاح  عقد  بين  ما  الفترة  خالل  التحضيرية  جنة 

حزيران    / يونيو   3يوم  ) ( والبداية الرسمية ألشغاله  2021ماي/آيار  20المؤتمر )يوم الخميس

2021) . 

 :  2021 جوان / حزيران 19إلى  3انعقاد المؤتمر من جديد خالل الفترة من  الفترة الثالثة:      

 ين مناقشة البنود الواردة بجدول األعمال باستثناء البند سيتولى المؤتمر خالل هذه الفترة،           

عامة((  الرابع )مناقشة  العمل  وعالم  المساواة  المتواصل  )  سادسوال  )انعدام  والتعلم  المهارات 

احداثهما    تمّ يفريقي عمل  إلى  ة اسبوعين ونصف  عهد دراستهما خالل مدّ تاللذين س  ()مناقشة عامة(

 . دها مجلس اإلدارة عن طريق التصويت بالمراسلة ذلك في تواريخ يحدّ ومن قبل المؤتمر للغرض 

تقاري  عىوسيد  العتماد  عامة  جلسة  لعقد  جديد  من  العمل  ر  المؤتمر  فريقي  واستنتاجات 

 للمؤتمر.  109وكذلك الختتام الدورة سابقي الذكر  الرابع والسادس  البندين فين بدراسة المكلّ 
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الوثيقة    :ثالثا   )بعض  تتضمن هذه  الدورة  المتاحة حول  األساسية  العمل  109المعلومات  لمؤتمر   )

 وحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة.  ، 2120الدولي لعام 

 

 

 فايز علي المطيري 

 

 المدير العام
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 أوال: االجتماع التنسيقي األول للمجموعة العربية 

التنفيذية لتنظيم  اللوجستيةيتخذ مكتب العمل العربي سنوياً جميع اإلجراءات والترتيبات  ▪

مـؤتمر العمـل الـدولي مـع تقـديم   يأنشطة واجتماعات المجموعة العربيـة المشـاركة فـ

ــاا التنســيق ــال االجتم ــان ومشــروا جــدول أعم األول  يمقترحــات بشــأن موعــد ومك

للمجموعــة العربيــة واجتماعــات اللجــان المنبثقــة عنهــا، وكــذلك االجتماعــات الالحقــة 

 جميع الوثائق المتعلقة بهذه األنشطة.  باإلضافة إلى إعداد وتوفير

( 92قام مكتب العمل العربـي بععـداد وثيقـة البنـد العاشـر مـن جـدول أعمـال الـدورة ) ▪

بشأن اإلعداد والتحضير  2020مارس/  -لمجلس إدارة منظمة العمل العربية / فبراير 

( لمـؤتمر 109لالجتماا السنوي للمجموعـــة العربيـة المشاركــــة فـــــي الــــــدورة )

 وتــم عرضــها علــى مجلــس اإلدارة وتمــت الموافقــة عليهــا وإقــرار مــاالعمــل الــدولي، 

والتوصـية بعحالـة هـذه المـذكرة إلـى مـؤتمر العمـل   تضمنته من معلومات ومقترحات،

 ". 47العربي في دورته"

ن أواإلجــراءات المتخــذة مــن كافــة الــدول بشــ – 19 – د فــكونظــراً لتــداعيات جائحــة  ▪

اإلغالق وفرض القيود على حركة السـفر واثثـار الصـحية المترتبـة عـن انتشـار هـذا 

 . 2021الوباء فقد تم تأجيل انعقاد مؤتمري العمل العربي والدولي إلى عام 

مـؤتمر العمـل   وانعقـاد   2021نعقاد مؤتمر العمل الدولي خـالل شـهر يونيـو  الونظراً   ▪

عقد مكتـب العمـل العربـي االجتمـاا تقرر أن يالعربي في موعد الحق لهذا التاريخ فقد  

بداية شـهر ( Zoomالتنسيقي األول للمجموعة العربية من خالل المنصة االلكترونية )

 . 2021يونيو 

 التالية: الموضوعاتهذه الوثيقة  ضمنتحيث ت  
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 للمجموعة العربية جدول أعمال االجتماع التنسيقي األول 

 المسائل اإلجرائية: البند األول:

 التنسيق والصياغة. يرئاسة المجموعة العربية وتشكيل لجنت ▪

 كلمة المجموعة العربية في المؤتمر. ▪

األخرى والمناصب  2020( لمؤتمر العمل الدولي لعام 109رئاسة الدورة ) :الثانيالبند 

 المنبثقة عن المؤتمر.

 (.2024 – 2021انتخابات مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ): الثالثالبند 

 2025 – 2022الخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة مشروع  :الرابعالبند 

دسـتور منظمـة العمـل الدوليـة   حـول  1986الموقف من التصـديقات علـى تعـديل  :  الخامسالبند  

 .يبشأن توسيع التمثيل بمجلس إدارة مكتب العمل الدول

 المطالب الفلسطينية:دعم التعاون اإلنمائي لصالح البلدان العربية والبند السادس: 

 1980، 1974أوال: متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 

بشأن إدانة السلطات اإلسرائيلية لممارسـتاا التفرقـة العنصـرية وانتااكاـا الحريـات  ▪

والحقوق النقابية وكذلك آثار االستيطان اإلسرائيلي على أوضـاع العمـال العـرب فـي 

 .المحتلة األخرىفلسطين واألراضي العربية 

 : متابعة تنفيذ برامج التعاون اإلنمائى لمصلحة فلسطين واألراضي العربية المحتلة  ثانيا  

 األخرى.

 البرنامج المعزز للتعاون اإلنمائي لمصلحة االراضي العربية المحتلة. -أ 

 الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية. -ب 

 : جاود منظمة العمل العربية فى دعم المطالب الفلسطينية ثالثا  

بشأن مذكرة المـدير العـام لمكتـب  2019( لمؤتمر العمل العربي لعام 46متابعة قرار الدورة )  -أ  

 وجاـود منظمـة العمـل 2019( لمؤتمر العمـل الـدولي لعـام 108العمل العربي حول الدورة )

 دعم المطالب الفلسطينية.  يالعربية ف

ــرار ــدورة )اب ـ ق ــة، بشــأن ( 94(، )93، )(92(، )91ت ال ــل العربي ــة العم ــس إدارة منظم لمجل

  . أوضاع عمال وشعب فلسطين

 ما يستجد من أعمال. : البند السابع
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 ثانيا : سير أعمال االجتماع التنسيقي األول للمجموعة العربية 

 

 الـبـنــد األول: المسائل اإلجرائية:

 المجموعة العربية:رئاسة  -1

إن رئاسة اجتماعات المجموعة العربية في هـذه الـدورة تكـون اسـتنادا لمـا جـرت عليـه العـادة 

وعليـه يـتم خـالل ،  تـرأس الـدورة )األخيـرة( لمـؤتمر العمـل العربـي  يوالعرف لمعالي الوزير الذ 

أو االجتمـاا    لتسـلم رئاسـة  1920  ( لمؤتمر العمل العربي64الجلسة األولى دعوة رئيس الدورة )

 من ينوب عنه.

التنسـيق   يمن جهة أخرى يتم خـالل الجلسـة األولـى للمجموعـة العربيـة تشـكيل كـل مـن لجنتـ

( لمـؤتمر العمـل 109والصياغة من السادة أعضاء الوفود العربيـة المشـاركة فـي أعمـال الـدورة )

 .2021لعام  يالدول

   لجنة الصياغة

العربية   المجموعة  لمالحظات  النهائية  الصيغة  بععداد  العام المكلفة  المدير  تقرير  ملحق  على 

(  4وتتكون من )  "   األراضي العربية المحتلةأوضاع العمال في  "  حول  لمكتب العمل الدولي  

 . ( عضو عن العمال2( عضو من أصحاب العمل و )2أعضاء عن الحكومات و ) 

 لجنة التنسيق  

أعمال  و    متابعة  العربية  التنسيق  لجنة  المؤتمر  اللجان تتولى  عن  المنبثقة  بهدفالفنية  تنسيق    ، 

التي   المسائل  بخصوص  العربية  الدول  ممثلي  مواقف  بهذهتتم  وتوحيد  ويقترح    . اللجان  دراستها 

   . ( أعضاء عن كل فريق 6تشكيل هذه اللجنة من )
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 كلمة المجموعة العربية في المؤتمر: -2

من المناسـب التـذكير بالتوصـيات الصـادرة عـن االجتمـاا التنسـيقي األول للمجموعـة العربيـة 

 وبوجه خاص ما يلي:   2015( لمؤتمر العمل الدولي لعام 104)

الرياض، أكتوبر / تشـرين )  83لقد اتخذ مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته العادية  

 ( في هذا الشأن قرارا ينص ضمن أمورا  أخرى، وذلك على النحو التالي: 2015األول 

تأكيــد ضــرورة وأهميــة تطبيــق التوصــية الصــادرة عــن االجتمــاع التنســيقي األول للمجموعــة 

بشـأن تكليـف رئـيس  2015( لمـؤتمر العمـل الـدولي لعـام  104العربية المشـاركة فـي الـدورة )

لمجموعة بإلقاء كلمة باسم البلدان العربية أمام المؤتمر وخالل اجتماعات دورات مـؤتمر العمـل ا

 الدولي المقبلة.

( لمجلـس إدارة منظمـة العمـل العربيـة )القـاهرة، 87الـدورة )  يكما تم تأكيد هذا القرار فـ

 (.2017أكتوبر / تشرين األول 

مــل العربيــة فــي هــذا الشــأن، يتــولى رئــيس وتنفيــذا لقــرارات األجهــزة الدســتورية لمنظمــة الع

 المجموعة العربية إلقاء كلمة باسم الدول العربية في الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي.

 

 *** 
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 ( لمؤتمر العمل الدولي والمناصب األخرى المنبثقة عنه: 109الـبـنــد الثاني: رئاسة الدورة )

لنظام   أنه طبقا  المعروف  بالتوالي  من  األقاليم  تلك  تتناول  األربعة،  الجغرافية  األقاليم  بين  الدورية 

 : ي رئاسة المؤتمر، علما بأن الدورات السابقة كانت على النحو التال

 أوروبا )سويسرا(   -                2019( 108الدورة )

 آسيا )المملكة األردنية(   -               2018( 107الدورة )

 أمريكا الالتينية )بنما(  -                2017( 106الدورة )

 إفريقيا )جنوب أفريقيا(.  -                  2016( 105الدورة )

 أوروبا )جمهورية التقيا(.    -                2015( 104الدورة )

 األرجنتين.  -                 2014( 103الدورة )

   آسيا والباسفيك. -                2013( 102الدورة )

 أمريكا الالتينية )جمهورية الدومينيكان(.  -                2012( 101الدورة )

 إفريقيا )الكاميرون(.  -                 2011( 100الدورة )

 أوروبا )فرنسا(.  -                 2010( 99الدورة )

فإن   )رئاسة  وعليه  لعام  109الدورة  و   2021(  ألفريقيا  اإلجرائية  ستكون  الجلسة  تم خالل  قد 

 .  لرئاسة المؤتمر غربيةمالمملكة الانتخاب  2021/  5/  20األولي للمؤتمر والتي انعقدت يوم 

عمر زنيبر، سفير المملكة المغربية وممثلاا الدائم لدى مكتب األمم المتحدة  حيث أنتخب السيد /  

 . للمؤتمر والمنظمات الدولية األخرى في جنيف، رئيسا  

 :  وهم انتخب أيضا خالل الدورة ثالثة نواب لرئيس المؤتمركما 

 .  تشاد بالكمان من بربادوس، ممثال لمجموعة الحكوماتالسيد /   ▪

 .  روني غولدبرغ من الواليات المتحدة، ممثال لمجموعة أرباب العملالسيدة /   ▪

 من زامبيا، ممثلة فريق العمال.  أنيت تشيبليم السيدة /   ▪

كما تم ترشيح رؤساء اللجان األخرى المنبثقة عن المؤتمر وتم موافقة ممثلي الفرق الثالثة على  **  

 .  هذه الترشيحات 
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 رئاسة اللجنة التنظيمية.  

 رئاسة لجنة اعتماد العضوية. 

 رئاسة لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية.  

 رئاسة اللجنة المالية. 

 . األخرى  رئاسة اللجان الفنية 

 

 **** 
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 (.2024 – 2021انتخابات مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ): الثالثالبند 

من دستور منظمـة العمـل الدوليـة تحـدد واليـة مجلـس اإلدارة بـثالث   7( من المادة  5)  اً للفقرةوفق

ونظراً  2017( للمؤتمر لعام 106سنوات وحيث أن االنتخابات األخيرة جرت أثناء انعقاد الدورة )

سـيتم إجـراء انتخابـات أعضـاء وتأجيـل انعقـاد مـؤتمر العمـل الـدولي ف  19لتداعيات جائحة كوفيد  

( 109دارة عــن الحكومــات ومنظمــات أصــحاب العمــل والعمــال أثنــاء انعقــاد الــدورة )مجلــس اإل

 .2021للمؤتمر لعام 

 ( من نظام العمل بالمؤتمر إجراءات التصويت.52وتحدد المادة )

 ** تركيبة مجلس اإلدارة:

( 56اإلدارة من )( من نظام العمل بالمؤتمر يتكون مجلس  6( من الدستور والجزء )7وفقا للمادة )

 19أصـيل و  14عضو عـن أصـحاب العمـل )  33مناوبين( و  28أصيلين و  28عضو حكومات )

 مناوب(. 19أصيل و 14عضو عن العمال ) 33مناوب( و

 ** هيئة الناخبين:

( من نظام العمل بالمؤتمر تتكون هيئة الناخبين الحكـوميين مـن منـدوبي حكومـات 49وفقاً للمادة )

 تثناء الدول الصناعية العشرة )أعضاء دائمين( والدول المحرومة من التصويت. الدول األعضاء باس

وتتكون هيئة الناخبين عن أصحاب العمل والعمال من المندوبين المشـاركين فـي المـؤتمر باسـتثناء 

 مندوبي الدول المحرومة من التصويت.

 ب.( عضو مناو28( عضو أصيل و )18تختار الهيئة االنتخابية الحكومية ) -

 ( عضو مناوب.19( عضو أصيل و )14تختار الهيئة االنتخابية ألصحاب العمل ) -

 ( عضو مناوب. 19( عضو أصيل )14تختار الهيئة االنتخابية للعمال ) -

 باإلضافة إلى عدد من المندوبين بصفة أعضاء بديلين. -

 ■ مالحظة: 

 الدول المتقدمة صناعياً هي: 

 البرازيل ".  - ية" الواليات المتحدة األمريك2"
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 إيطاليا(.  –ألمانيا  –فرنسا  –بريطانيا  –)روسيا  -" 5أوروبا " 

 الهند.  –الصين  –" اليابان 3آسيا " 

 ■ حصة الدول العربية:

 ** الحكومات:

 ومقعدين اثنين مناوبين. –بلدان غربي آسيا: مقعد أصيل واحد   

 بلدان شمال أفريقيا: مقعد أصيل واحد ومقعد مناوب واحد. 

علماً بأن التقسيمات داخـل القارة اإلفريقية تـدخل فيهـا بلـدان عربيـة أفريقيـة )فـي شـرق أفريقيـا،  

لك بالنسبة للبلـدان العربيـة فـي شـرق وغرب إفريقيا( في تقسيمات إقليمية فرعية أخرى، ويسرى ذ 

وغرب القارة اإلفريقية. وفي جميع األحوال يراعى عند توزيع المقاعد ما يتم فـي سـياق االتفاقـات 

بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا بشأن دورية   1975شبه اإلقليمية، مثل اتفاق طرابلس / دولة ليبيا عام  

 التناوب على المناصب.

 مل: ** مجموعة أصحاب الع

 عن غربي آسيا: مقعد أصيل واحد، ومقعد مناوب واحد، وعضو أو أكثر كبديل. 

 عن شمال إفريقيا: مقعدان أصيالن، ومقعد مناوب.

ن العرب األعضاء في منظمة أصـحاب العمـل الدوليـة علـى يبالنسبة لهذا التوزيع يحرص المندوب 

 التنسيق فيما بينهم قبل طرح اتفاقهم.

 مجموعة العمال:  

 عن غربي آسيا: مقعدان مناوبان 

 عن شمال إفريقيا: مقعد أصيل واحد  

وكما جرت العادة وبناء على قـرارات األجهـزة الدسـتورية لمنظمـة العمـل العربيـة يـتم مـن خـالل 

اتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة لـدعم ترشـيحات أطـراف اإلنتـاة الثالثـة العربيـة   يمكتب العمل العرب

في كل مرحلة من مراحل انتخابات أعضـائها وذلـك فـي   ية مجلس إدارة مكتب العمل الدوللعضوي

إطار التشاور والتنسيق بين الوفود العربية الثالثية من أجـل التوصـل إلـى حلـول توافقيـة مشـتركة 

 .يلضمان حصول األطراف العربية على عضوية في مجلس إدارة مكتب العمل الدول

 2017) بـين الفترة ما يعربية بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي فقد كانت ف** بالنسبة للعضوية ال
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 :ييل ( لمدة ثالث سنوات )حكومات، أصحاب أعمال، عمال( كما2020 –

 

 ( 2020 – 2017تكوين هيئة إدارة مكتب العمل الدولي )الدول العربية( )

 الحكومات: 

 موريتانيا -أعضاء أصيلون: مملكة البحرين 

 أعضاء مساعدين: المملكة العربية السعودية ـ المملكة المغربية ـ جمهورية العراق 

 أصحاب االعمـال:

 أعضاء أصيلون: 

 السيد / خليفة خميس مطر               )االمارات العربية المتحدة(                    

 مهورية الجزائرية( )الج                    يقاتيالسيد / محفوظ م                    

 أعضاء مساعدين: 

 أبو الراغب                 )المملكة األردنية الهاشمية(    السيد/ عدنان                   

 السيد / خليل الغرياني                        )تونس(                    

 أعضاء مناوبين: 

 )موريتانيا(                    السيد / أحمُد عبد الاله                    

 )مملكة البحرين(      السيدة / هند الخليفة                                     

 السيد / ناصر المير                        )دولة قطر(                   

 السيد / فادي الجميل                       ) الجمهورية اللبنانية (                  

 السيد / سمير عالم                         )جمهورية مصر العربية(                  

 :العمــــال

 أعضاء مساعدين: 

 )المملكة المغربية(                    السيدة / آمال العامري                 

 )دولة فلسطين (                     السيد / سعد شاهر سعيد             
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 أعضاء مناوبون: 

 )سلطنة عمان(                                      يالسيد / نبهان البطاش

 ** طلبات الترشح:  

، إجـراء انتخابـات مجلـس 2021" لمؤتمر العمل الدولي لعـام  109الدورة "  يمن المقرر أن يتم ف

 (. 2024 – 2021إدارة مكتب العمل الدولي للفترة القادمة ولمدة ثالث سنوات )

 التالية:هذا ولحين إعداد هذه الوثيقة كان قد وصل إلى مكتب العمل العربي، الخطابات 

 ترشيحات فريق الحكومات:

خطاب من معالي وزيـر العمـل بالمملكـة العربيـة السـعودية بشـأن رغبـة المملكـة العربيـة  ▪

السعودية للترشح عن فريق الحكومات كعضو أصيل لعضوية مجلـس إدارة منظمـة العمـل 

 (. 2024 – 2021الدولية للفترة )

جتماعيـة بدولـة قطـر بشـأن االوالشـؤون خطاب من معالي وزير التنمية اإلداريـة والعمـل  ▪

رغبة دولة قطر للترشح عن فريق الحكومات كعضو أصيل لعضوية مجلـس إدارة منظمـة 

 (. 2024 – 2021العمل الدولية للفترة )

 منـاوب للترشـح كعضـو    السلطنةبشأن رغبة    بسلطنة عمانخطاب من معالي وزير العمل   ▪

ــرة ) ــة للفت ــة العمــل الدولي ــس إدارة منظم ــات لعضــوية مجل ــق الحكوم  – 2021عــن فري

2024 .) 

 :أصحاب األعمالترشيحات فريق 

خطاب من سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يفيد بترشيح السيدة / سـونيا محمـد  ▪

جناحي لعضوية مجلـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة كعضـو منـاوب عـن فريـق أصـحاب 

 األعمال لدول غرب آسيا. 

خطاب من سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر يفيـد بترشـيح المهنـدس/ ناصـر أحمـد  ▪

جلس إدارة منظمة العمل الدولية عن فريق أصحاب األعمـال لـدول غـرب المير لعضوية م

 (. 2024 – 2021للفترة ) آسيا

خطاب من سعادة رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين بشأن ترشيح الـدكتور/ فـادي الجميـل  ▪
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 –  2021لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن فريق أصحاب األعمـال للفتـرة )

2024 .) 

تحاد غـرف التجـارة والصـناعة بدولـة اإلمـارات العربيـة الخطاب من سعادة األمين العام   ▪

المتحدة بشأن ترشيح السيد / خليفة خميس مطر الكعبي لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل 

 – 2021الدولية كعضو )أصيل( عن فريق أصـحاب األعمـال لـدول غـرب آسـيا للفتـرة )

2024 .) 

ات العراقي بشأن ترشيح السيد المهنـدس / علـي صـبيح لعضـوية تحاد الصناعاخطاب من   ▪

عن فريق أصحاب األعمـال  (،2024 – 2021مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة )

 لدول غرب آسيا.

غرب آسـيا تـم عقـد اجتمـاع تنسـيقي عن  العرب عمالاألفي إطار التنسيق بين أصحاب و ▪

( من خالل المنظمة الدولية ZOOMترونية )المنصة االلك  عبر  2021/ إبريل /    22يوم  

المدير العام لمنظمة العمل ألصحاب األعمال وتم دعوة سعادة السيد / فايز علي المطيري  

للمشاركة في هذا االجتماع حيث ترأس هذا االجتماع سعادة السيد / خليفة خميس العربية  

صـحاب األعمـال ( عن أ2021  –  2017مطر عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية )

ورئيس فريق أصحاب األعمال العـرب. كمـا شـارك فـي فعاليـات هـذا االجتمـاع عـدد مـن 

دولـة اإلمـارات  –ممثلي أصحاب األعمال العرب في كـل مـن المملكـة العربيـة السـعودية 

الجماورية اللبنانيـة  –جماورية العراق  –مملكة البحرين  -العربية المتحدة ـ دولة قطر 

كما شارك السيد / روبرتـو سـواريز األمـين العـام   -دولة الكويت    -الجماورية اليمنية    –

 للمنظمة الدولية ألصحاب العمل. 

 وبعد نقاش بين السادة المشاركين أستمر لمدة ساعتين توصل المشاركين للقرار التالي: ▪

وتكلف   2021مايو /    17ثنين الموافق  تم الدعوة لعقد اجتماع تنسيقي آخر خالل يوم اال ▪

 المنظمة الدولية ألصاب األعمال بالتنسيق والتحضير لاذا االجتماع. 

تشكل لجنة مساعي من سعادة السيد / فايز علي المطيري وسعادة السيد / خليفة خمـيس  ▪

مطر للتواصل والتنسيق مع كافة الجاات المرشحة في فريق أصحاب األعمال لغرب آسيا 

لوصول إلى توافق بين السادة المرشحين وتقديم قائمة بذلك خالل االجتماع القادم بادف ا

 او اللجوء إلى نظام االنتخاب بالتصويت. 

 ZOOMمن خالل المنصة االلكترونيـة    2021مايو    17عقد خالل يوم االثنين الموافق   ▪
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ا االجتماع االجتماع التنسيقي الثاني ألصحاب األعمال العرب عن غرب آسيا حيث نظم هذ

من طرف المنظمة الدولية ألصحاب األعمال وشارك معالي السـيد / فـايز علـي المطيـري 

حيث اجريت وسعادة السيد رئيس اتحاد الغرف العربية المدير العام لمنظمة العمل العربية  

كعضـو )أصـيل( )االمـارات(  عملية االنتخاب وتم انتخاب سعادة السيد خليفة خميس مطر  

السيدة / سـونيا و  (2024  –  2021ب األعمال لدول غرب آسيا للفترة )عن فريق أصحا

لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدوليـة كعضـو منـاوب عـن )البحرين(  محمد جناحي  

والــدكتور مــاهر  (2024 – 2021فريــق أصــحاب األعمــال لــدول غــرب آســيا للفتــرة )

عن فريـق أصـحاب كأعضاء مساعدين  بساط )لبنان(    المحروق )األردن( واألستاذ / منير

 . (2024 – 2021األعمال لدول غرب آسيا للفترة )

 :العمالترشيحات فريق 

العراق   يخطاب من سعادة السيد / ستار دنبوس براك رئيس االتحاد العام لنقابات العمال ف ▪

 ". 2024 – 2021بشأن الترشح لعضوية مجلس االدارة لمنظمة العمل الدولية "

وفي إطار حرص منظمة العمل العربية على بذل مزيد من الجهود لتوحيد الصف والتنسيق   ▪

عمال( قام مكتب العمل العربي    –أصحاب أعمال    –بين الوفود العربية الثالثة )حكومات  

تسلمها المكتب بشأن الترشح لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل    يالرغبات الت   ة بتعميم كاف

 " على كافة أطراف اإلنتاة العربية.  2024  – 2021الدولية "

 2025 – 2022مشروع الخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة : الرابعالبند 

مذكرة من معالي وزير الشؤون  2020تلقى مكتب العمل العربي خالل شهر نوفمبر  ▪

التونسية تضمنت اإلشارة الى مشروا   الخطة االستراتيجية االجتماعية بالجمهورية 

إدراة هذا المشروا ويقترح معاليه    2025  –  2022لمنظمة العمل الدولية للفترة  

دو في  العربي  العمل  مؤتمر  أعمال  جدول  "على  العادية  وذلك  2021"  47رته   .

بهدف تنسيق المواقف والرؤى بين الدول العربية بشأن هذه االستراتيجية حتى يتسنى  

مجموعة العربية خالل للاالستفادة المثلي من هذه الخطة، قصد اعتماد موقف موحد  

 .  ( لمؤتمر العمل الدولي109الدورة )

بنود ▪ الموضوا ضمن  العربي بعرض  العمل  )  قام مكتب  الدورة  أعمال    (94جدول 

 حيث أتخذ المجلس القرار التالي:   2021مارس  لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،
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معالي وزير الشؤون االجتماعية بالجمهورية التونسية اإلحاطة علما بالمذكرة الصادرة عن  ▪

والتـي تضـمنت اإلشـارة الـى   2020والتي تلقاها مكتب العمل العربي خالل شهر نوفمبر  

 . 2025 – 2022الخطة االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة مشروا 

عمل العربي في الموافقة على المقترح، وإدراج هذا الموضوع على جدول أعمال مؤتمر ال ▪

ضمن البند السادس )مذكرة المدير العـام لمكتـب العمـل  2021( لعام 47دورته القادمة )

 (.2021( لمؤتمر العمل الدولي 109العربي حول الدورة )

 طالع من المجموعة العربية تنفيذا  للقرار المشار اليه.االستراتيجية للتفضل باالمرفق  ▪
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 الخطة االستراتيجية  

 2025-2022لمنظمة العمل الدولية للفترة 

 مشروا خطة مشروحة ورسائل رئيسية نحو جولة ثانية من المشاورات غير الرسمية 

 2020أغسطس  14

 تقديــــم  

للفترة   المنظمة  توجه  الخطة االستراتيجية  الفترة  س ، حيث  (2025  –  2022)تحدد  تتميز هذه 

لل ستبذل  التي  كوفيد بالجهود  أزمة  من  منظمة    19خروة  مئوية  بععالن  ورد  ما  مع  اتساقا  وذلك 

أجندة   في  قدما  للمضي  ومتوازنة  مبتكرة  مستقبلية،  حلول  على  الخطة  هذه  وتعتمد  الدولية  العمل 

 العمل الالئق والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 العام(  لسياق )ا 19-عالم العمل خالل )وبعد( كوفيد-1

 التحديات 

التحديات    بين  من  وبالتالي  العمل،  عالم  في  موجودة  قديمة  مشاكل  تفاقم  الى  األزمة  أدت 

 تتمثل في: ( 2025 – 2022)الرئيسية التي سيقع تناولها خالل الفترة 

التفاوت   • مستوى  الى  إضافة  الطلب  ضعف  سببه  الذي  النمو  وبطء  االقتصادي  الركود 

 وفيما بينها مع تدهور متزايد للبيئة. المرتفع داخل الدول  

التي   • الوظائف  نوعية  في  والتدهور  والدخل  والوظائف  العمل  في ساعات  تسجيل خسائر 

 يشغلها عديد األشخاص هذا بالتزامن مع ارتفاا نسبة البطالة والعطالة. 

االضطرابات الحاصلة في سالسل التوريد المحلية والدولية وفي أنشطة منشآت القطاعات   •

و األ النمو  على  وتأثيراتها  تضررا  استمرار  كثر  الوظائف  على  وعلى  التجارية  األنشطة 

 . تستحدثهاالتي  

الوخيمة   • النتائج  الى  المنظمة اضافة  للّسمة غير  المرافق  المنّظم والنمو  انكماش االقتصاد 

على أوضاا   العمال غير النظاميين والعمال الذين يصعب عليهم أو تنعدم لديهم امكانية  

 لوصول الى الحماية االجتماعية، كما أنهم مهددون في أمنهم وصحتهم.  ا

 الصعوبات المتصاعدة لدى النساء خاصة في القطاعات األكثر تضررا من األزمة  •

 كقطاعي الخدمات والصحة وانقطاا التعليم والتدريب بالنسبة للشباب.  •

لمستضعفة كاألشخاص  تردي شروط العمل بالنسبة لالجئين والعمال المهاجرين والفئات ا •

 ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية. 

االجتماعيين   • والشركاء  االجتماعي  الحوار  مؤسسات  تواجهها  التي  الخاصة  المشاكل 

)أطراف اإلنتاة( في العديد من البلدان حيث يتم إقصائهم من عمليات صياغة السياسات  

 وصنع القرار.  
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 الفرص  
التسريع في عمليات التحول االقتصادي مع التركيز ليس  التوافق الحاصل بشأن ضرورة   •

واالستدامة   الالئق،  والعمل  المنتجة  العمالة  على  أيضا  ولكن  االقتصادي  النمو  على  فقط 

العامة والحماية االجتماعية وذلك ضمن   الى الخدمات  الدخل، والوصول  البيئية، وتوزيع 

 أهداف استراتيجية أخرى. 

ال • السريع  الرقمي  اإلنتاجية  التطّور  وتحسين  المهارات  تطوير  إمكانيات  يضاعف     ذي 

 باستعمال الوسائل االفتراضية. 

العمال   • اجتماعية شاملة ومستدامة، وتعزيز حماية  القصوى لالستثمار في حماية  األهمية 

 في أماكن العمل.  

كجانب   • للبيئة  والمحترمة  االجتماعية  المسؤولية  ذات  وبالمنشآت  باالستثمارات  النهوض 

 . 19ساسي من استراتيجيات التعافي بعد أزمة فيروس كورونا /كوفيد أ

الدور األساسي الذي يلعبه الحوار االجتماعي بما في ذلك المفاوضة الجماعية باعتبارها   •

والعمال  المنشآت  لفائدة  الموّجهة  والمتوازنة  الناجعة  الفورية  اإلحاطة  لدعم  مثلى  وسيلة 

 وعائالتهم. 

ة الجهود من أجل المصادقة على معايير العمل الدولية وتطبيقها  الضرورة الملحة لمضاعف •

 وبالتالي توفير إطارا متفقا عليه لالستجابة المتوازنة والفعالة. 

 

عالم   ويمثل  المشتركة،  للمشاكل  ناجعة  حلول  إليجاد  أساسيان  الدولي  والتضامن  التعاون  إّن 

ادة بناء اقتصاديات أكثر شمولية وأكثر  العمل ومنظمة العمل الدولية محور الجهود الضرورية إلع

 عدالة واستدامة ومنتجة للعمل الالئق. 

 مقاربة تعافي متمحورة حول اإلنسان )ماهي(  -2

وبالتالي   االجتماعية  العدالة  تطوير  الدولية في  العمل  تتمثل مهمة منظمة  كما ورد بدستورها، 

الدول األعضاء والتزاماتها في هذا الصدد ترتك الالئق. ويحدد  فعّن جهود  بالعمل  النهوض  ز على 

 إعالن المئوية رؤية الخطة االستراتيجية كما يلي: 

بحرية  " والمختارة  والمنتجة  الكاملة  العمالة  معه  تترافق  وآمن  وشامل  عادل  عمل  مستقبل 

 " وفرص العمل الالئق للجميع

كوفيد  وقت    19  وبيّنت جائحة  أي  أهمية من  أكثر  اليوم  الدولية أصبح  العمل  منظمة  دور  أّن 

 لتحقيق الرؤية االستراتيجية الواردة بععالن مئوية المنظمة. أبرزت الضرورة الملحة مضى كما 

إعالن   عليها  نص  كما  االنساني  العنصر  على  ترتكز  بمقاربة  بالنهوض  المنظمة  وتتمّسك 

األبعاد  بين  يجمع  الذي  تحقيق    المئوية  أجل  من  العمل  لعالم  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 

 األهداف األربعة االستراتيجية الواردة بأجندة العمل الالئق. 

وتتمثل المقاربة المتمحورة حول اإلنسان التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية من أجل التعافي  

االسترات  االبتكارات  وتعميم  وتصميم  تحديد  في  الجائحة  بين  من  التوفيق  من  تمّكن  التي  يجية 

 الصعوبات والفرص جديدة كانت أم ال والمتاحة أثناء فترة استئناف النشاط.  
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للفترة   بالنسبة  الدولية  العمل  أعمال منظمة  أولويات    2025  –  2022وستتمحور  ثالث  حول 

 وهي كالتالي: 

أجل   من  والسكان  الدول  قدرات  بناء  دعم  مؤهلة  إعادة  وصول  عمالة  ضمان  مع  ومرنة 

 الجميع للحماية االجتماعية الشاملة.

التأكيد على التعلّم المتواصل وتنمية المهارات باالستعانة بالوسائل الرقمية ومرافقة األشخاص  

خالل عمليات االنتقال في سوق العمل والوصول إلى حماية اجتماعية شاملة ومستدامة. وضمان  

ملة في عالم العمل لألشخاص ذوي االعاقة، باإلضافة إلى غيرهم  تكافؤ الفرص والمساواة في المعا

 من األشخاص في أوضاا استضعاف؛ وخاصة منها األكثر تضررا من الجائحة 

 فتح الطريق أمام نمو دائم وشامل ومستحدث للعمالة المنتجة ويحقق العمل الالئق  

 مع سياسات اقتصاد زها العمالة  المتكاملة التي تحف  سيتم التركيز على استئناف النشاط والتنمية

متينة   والمنشآت  كلي  الخاص  القطاا  دعم  أجل  من  مشجعة  وبيئية  وصناعية  تجارية  وسياسات 

المستدامة والنهوض باإلنتاجية ومواصلة األنشطة واعتماد المرونة ومساندة المنشآت بالغة الصغر  

هة للقطاا العام واالقتصاد  والصغرى والمتوسطة األكثر تضررا من الجائحة وتقديم مساعدة موج

مبتكرة من   وإيجاد حلول  األزمة  لهذه  التصدي  في  الهام  دوره  برز  الذي  والتضامني  االجتماعي 

 أجل تسهيل وتشجيع االنتقال من القطاا غير المنظم الى القطاا المنظم. 

وتوفير   الجائحة  بعد  ما  سياق  في  العمل  عالم  بحوكمة  الناوض  بادف  العمل  منشآت  دعم 

 حماية لكافة العمال.  أفضل

م التركيز على مدى احترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل، وحماية العمال واألجور  ت سي

وساعات العمل، والسالمة والصحة المهنية الى جانب مختلف طرق تنظيم العمل والعمل عن بعد  

 مع األخذ بعين االعتبار التطور الرقمي في بيئة العمل. 

األولويات  االجتماعي    ترتكز  والحوار  الدولية  العمل  معايير  على  الثالث  االستراتيجية 

 والثالثية. 

ومحينه   • بوضوح  معايير محددة  الدولية على مجموعة  العمل  منظمة  أنشطة  جّل  سترتكز 

الفعلي   والتطبيق  المصادقة  دعم  يستوجب  ما  وهو  العمل،  عالم  لتطور  ومواكبة  وناجعة 

 المعياري من أجل "إعادة البناء األمثل". لالتفاقيات واستخدام هذا اإلطار 

الذي   • الثالثي األساس  الجماعية والتعاون  المفاوضة  ذلك  بما في  االجتماعي  الحوار  يمثل 

تعزيز   على  التركيز  يستوجب  ما  وهو  الدولية،  العمل  منظمة  أنشطة  كافة  عليه  ترتكز 

المؤّسسية ومرونة منظمات أصحاب األعمال والعمال كما يستو تهيئة مناخ  القدرات  جب 

 داعم للحق في الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية. 

 ابتكارات تهدف إلى تحسين االداء التنظيمي للمنظمة )كيف(   -3

إن حسن قيام المنظمة بمهامها يرتكز على قدرتها على القيام بما يجب القيام به بالكيفية المالئمة  

نهج التميز واالبتكار الذي التزم به وذلك بهدف تعزيز    وسيعمل مكتب العمل الدولي على مواصلة 

وحسن  ناجعته   النفقات  نجاعة  وضمان  بلوغها  يجب  التي  بالنتائج  االلتزام  وجوب  في  وشفافيته 

 استعمال الموارد المرصودة للمنظمة ومواصلة دعمه الفعلي الموّجه لألعضاء. 
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 اإلدارة السديدة، الريادة والتوجه االستراتيجي  

جانب   الى  الدولية  العمل  منظمة  بها  تنفرد  التي  الثالثية  التركيبة  تجميع  إن  على  قدرتها 

ال غنى عنهما للقيام بدورها الريادي في تحديد التوجه االستراتيجي في التفكير  أعضائها،  

 لك فهي تتمسك بما يلي: في اإلشكاليات األساسية في مجال عالم العمل ولذ 

تركيبتها   • تستمدها من  التي  قوتها  والديبلوماسي وذلك من خالل  السياسي  التزامها  تعزيز 

الثالثية وقدرتها على تجميع أعضائها للتأثير على الحوكمة واألولويات االستراتيجية في  

 عالم العمل على الصعيد الدولي. 

تر • في  تعتمده  الذي  الديمقراطي  التمشي  ضمان  مواصلة  مع  اإلدارة  هيئات  وفي  كيبتها 

 المشاركة الواسعة ألعضائها في اتخاذ القرارات االستراتيجية ووضع األولويات. 

وفعّال   • ناجع  اتصال  تحقيق  أجل  من  المديرة  للهياكل  المقترحة  الخدمات  تحسين  مواصلة 

بف وذلك  للمنظمة  العام  المؤتمر  عقد  دورات  بين  الثالثي  التشاور  وتشجيع  ضل  وتسهيل 

 االستخدام الواسع للتكنولوجيا الرقمية. 

الحكومات من أجل • العالمية مع جهود  الكامل لألهداف  االتساق  تغيير في   ضمان  إحداث 

جيد   فهم  بفضل  وذلك  الدول  التخطيط  مستوى  وتعزيز  األعضاء  الدول  الحتياجات 

 االستراتيجي.  

 تنمية المعارف والماارات:  

ة أن تحافظ على أعلى مستوى تملكه من القدرات والخبرات في  "أنه ينبغي لمنظمة العمل الدولي

إدارة االحصاءات والبحوث والمعارف من أجل زيادة تعزيز جودة مشورتها السياسية القائمة على  

  الفقرة هاء(. 4البيانات" )اعالن المئوية لمنظمة العمل الدولية، المادة 

 ستركز إذن منظمة العمل الدولية جاودها حول: 

اهتمام   • محّل  المستدامة  التنمية  أهداف  مؤشرات  حول  خاصة  شفافة  إحصائيات  وضع 

وعمل منظمة العمل الدولية واالبتكارات التي تسمح بتحديد وقياس االقتصاد غير المنظم  

المنظمة   بيانات  قاعدة  أساس  و  ILOSTATعلى  المعطيات  جمع  في  تلبية  والمنهجيات 

 . 19المطالب الناجمة عن أزمة كوفيد 

باألولويات   • الجائحة والمتعلقة  الناتجة عن  الموجهة نحو اإلشكاليات  البحث  تكثيف أشغال 

حول   الحوار  توضيح  أجل  من  العمل  نحو  الموجهة  األعمال  وتعزيز  االستراتيجية 

 السياسات التي سيتم اتباعها ودعم المصالح الفنية. 

العمليات والوصول للنتائج  تحسين إدارة المعارف بهدف تثمين الفاعلية والنجاعة في سير   •

 المرجوة المتعلقة بعنتاة المعارف والترويج لها. 

األعضاء   • وقدرات  مهارات  تطوير  أجل  من  وضع  الذي  التنظيمي  االداء  نموذة  تجديد 

للتدريب  الوصول  تسهيل  مع  بتورينو)ايطاليا(  للتدريب  الدولي  المركز  إطار  في  وذلك 

 الرقمي /عن بعد. 
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 شراكات متعددة األطراف والتعاون اإلنمائي  

"ولتضطلع بدور مهم في النظام متعدد األطراف عبر تعزيز تعاونها ووضع ترتيبات مؤسسية  

العمل   بمستقبل  المتعلقة  مقاربتها  لصالح  السياسات  اتساق  تعزيز  بهدف  أخرى،  منظمات  مع 

 لعمل الدولية على: والمتمحورة حول االنسان " )اعالن المئوية(، ستعمل منظمة ا

تعزيز التنسيق داخل نظام األمم المتحدة على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني مع التركيز   •

قصد   المشتركة  البرمجة  الى  الدعوة  مع  المئوية  بععالن  عليها  المنصوص  األولويات  على 

 . "إعادة البناء األمثل" 

أهد  • تحقيق  أجل  من  التحالفات  وبناء  قيادي  بدور  بالعمل  القيام  المتعلقة  المستدامة  التنمية  اف 

 الالئق وفق خلفية التعاون المتجدد  

"مجموعة   • مثل  االقليمية  والمنظمات  الدولية  المالية  المؤسسات  مع  والتنسيق  الحوار  تحسين 

 قصد النهوض بالعمل الالئق من خالل اتساق سياسات وتدابير المساندة.  G20العشرين 

هداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل الالئق ووفقا الستراتيجية  ايجاد وسائل تمويل مبتكرة أل •

 (. 2025 -2022منظمة العمل الدولية في مجال التعاون من أجل التنمية )

 االستعمال األمثل للموارد واإلدارة والشفافية وعرض النتائج على منظمة العمل الدولية 

األنظمة   ابتكار  على  التركيز  في  اإلدارة  ويتمثل  تحسين  في  المواصلة  أجل  من  والسياسات 

المتكاملة   االستراتيجية  اإلدارة  ودعم  بالجدوى  التكلفة  وعالقة  والشفافية  النتائج  على  القائمة 

والمتأتية من كافة مصادر التمويل وفقا لألولويات المحددة في البرنامج والموازنة خالل السنتين  

في  والشفافية  المتابعة  آليات  المتعلقة    وتحسين  تلك  وخاصة  الدولية  للمعايير  وفقا  النتائج  تقديم 

 بأهداف التنمية المستدامة. 

 وفيما يلي محاور أخرى للعمل: 

ترشيد التسيير العملي وتطبيق معايير االداء والضمانات في ادارة المخاطر البيئية واالجتماعية   ▪

 وفقا لإلجراءات المعمول بها في نظام األمم المتحدة.  

انشاء بنى تحتية رقمية ومادية موثوق بها ومستدامة بهدف ضمان مواصلة األنشطة وشروط   ▪

 ذلك داخل أماكن العمل المشتركة.  العمل اثمنة والصحية للموظفين بما في 

اعادة بناء عمالة كفؤة ومتنوعة قادرة على دعم تنفيذ اعالن المئوية وتحقيق أهدافه في احترام   ▪

 تام ألعلى المعايير األخالقية.  

 طــرق التنفيذ   -4-

( سنتين  لمدة  وموازنتين  برنامجين  إطار  في  االستراتيجية  الخطة  تنفيذ    23  -2022سيتم 

للفترة  25  -2024و محددة  إدارة  استراتيجيات  من خالل  استكماله  سيقع  كما   ،)2022-  2025 

 وخاصة في مجال التعاون من أجل التنمية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والتقييم. 

الشك   مواطن  مواجهة  في  لديه  المخاطر  نظم  الدولي  العمل  مكتب  سيعزز  ذلك  الى  إضافة 

 مرارية سير األعمال. المتنامية بهدف ضمان است
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األمثل   الوجه  على  مستكمل  المخاطر  سجل  والموازنة،  بالبرنامج  خاص  ملف  كل  سيشمل 

 ويوضح استراتيجيات ادارة المخاطر بالوحدات االدارية. 

  –  2024(، ) 2023  –  02022إضافة الى تقديم تقارير تنفيذ البرنامج كل سنتين أي للفترة  

2025.)   

من أجل تنوير    2024المدة للخطة االستراتيجية في عام    سوف يجرى استعراض منتصف  

 (. 2029 – 2026)إعداد الخطة المتوقعة للفترة 

 

 

 **** 
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دسـتور منظمـة العمـل الدوليـة   حـول  1986الموقف من التصـديقات علـى تعـديل    :الخامسالبند  

 .يبشأن توسيع التمثيل بمجلس إدارة مكتب العمل الدول

يسـتوجب تصـديق أو موافقـة لدستور منظمة العمل الدولية حيز التنفيـذ    1986إن دخول تعديل  

من العشرة دول ذات األهمية الصـناعية الكبـرى صـاحبة   5من بينها على األقل    دولة عضو  125

 الدائمة.المقاعد 

على هذا التعديل  تصديق أو موافقة 116، 2021مارس    17حّد  سّجل مكتب العمل الدولي إلى 

 ذات األهمية الصناعية صاحبة المقاعد العشرة الدائمة. )الهند وإيطاليا( دولتانمن بينها 

 مـن  تصـديقات أو موافقـة  9وعلى ضوء ما تقدم، فعنه لم يبق لدخول التعديل حيز التنفيذ سـوى  

ذات األهميـة الصـناعية صـاحبة المقاعـد  الثمانيةعلى األقل من الدول   تصديقات أو موافقة  3بينها  

والتـي لـم تصـادق إلـى حـّد اثن علـى التعـديل وهـي  )بعد مصادقة الهنـد وإيطاليـا(الدائمة المتبقية 

 اليابان، بريطانيا. ألمانيا، البرازيل، الصين، الواليات المتحدة األمريكية، روسيا الفدرالية، فرنسا،

وهنا تكمن المشكلة حيث أّن تلك الدول الثمانية ال ترغب في التخلي عن هذه الميـزة )أي المقعـد 

 الدائم(.

 71)لدستور منظمة العمـل الدوليـة  1986وتتوزا الدول التي لم تصادق أو توافق على تعديل 

 كما يلي: حسب الجهات  دولة عضو بالمنظمة( 187دولة من مجموا 

 . دولة من آسيا والباسيفيك 25 دولة من أوروبا، 21 دولة من أمريكيا، 21 دول من افريقيا، 4

لدسـتور   1986دول عربيـة فقـط لـم تصـادق أو توافـق علـى تعـديل    4وتجدر اإلشارة إلى أّن  

 عمان وسوريا واليمن.سلطنة منظمة العمل الدولية وهي: لبنان و

لمنظمـة العمـل  1986قـة الـدول العربيـة علـى دسـتور  ويالحظ تقدم كبير في مصـادقة أو مواف

الدولية وذلك بفضل المجهودات التي ما انفكت تقوم بها منظمة العمل العربية لتوعيـة وحـث الـدول 

)من خالل اللقاءات التي تجمع المير العـام لمنظمـة العمـل   العربية على المصادقة على هذا التعديل

ية أو الندوات والملتقيات التي تنظمها المنظمة( باعتباره أهميتـه العربية بوزراء العمل بالدول العرب

حيث يضمن تمثيل عادل داخل مجلس اإلدارة ويخّول للدول العربية التوسع في التمثيل فـي مجلـس 

 إدارة المنظمة إضافة إلى تحسين تسيير المجلس. 

 **** 
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 دعم المطالب الفلسطينية:العربية والتعاون اإلنمائي لصالح البلدان  :السادسالبند 

 :1980، 1974 يأوال : متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعام

بشأن إدانة السلطات اإلسرائيلية لممارستاا التفرقة العنصرية وانتااكاـا الحريـات  ▪

والحقوق النقابية وكذلك آثار االستيطان اإلسرائيلي علـى أوضـاع العمـال العـرب 

 في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى :

 يتم من خالل مكتب العمل العربي إعداد التقريرين التاليين:

ليلي لما سيرد في تقرير بعثة مكتب العمل الدولي التي ستزور فلسطين واألراضـي تقرير تح -1

)ملحق تقرير المدير العـام لمكتـب  2021العربية المحتلة األخرى خالل شهر مارس / آذار 

 .2021" لمؤتمر العمل الدولي لعام 109العمل الدولي إلى الدورة "

العربية المشاركة في مؤتمر العمـل الـدولي   تقوم لجنة الصياغة المنبثقة عن المجموعةحيث  

بدراسة ملحق تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي بشـأن أوضـاا العمـال فـي األراضـي 

العربية المحتلة، وكذلك التقرير التحليلي لمكتب العمل العربي المذكور أعاله من أجل وضـع 

تقريـر والتـي يـتم إرسـالها إلـى الصيغة النهائية لمالحظات المجموعة العربية علـى ملحـق ال

 المدير العام لمكتب العمل الدولي وتوزيعها على وفود المؤتمر باللغتين العربية واإلنجليزية..

التركيـز علـى االحتياجـات  ييساعد على تطوير برامج منظمـة العمـل الدوليـة فـ  ياألمر الذ 

يعيشها عمال  يالتنموية الفلسطينية، وتحسين األوضاا االقتصادية واالجتماعية واالنسانية الت

ظـل تعنـت االحـتالل اإلسـرائيلي،   يوشعب فلسطين واألراضي العربية المحتلـة األخـرى فـ

 ييـد والتـواستمرارية اإلجراءات والممارسات التعسـفية والضـغوطات المتشـددة بشـكل متزا

يفرضها االحتالل على االقتصاد الفلسطيني مع عزل المناطق الجغرافية ومصـادرة المـوارد 

 الطبيعية وتقييد حركة األشخاص والموارد ووسائل ومستلزمات اإلنتاة والبناء.

تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بشأن المستوطنات اإلسرائيلية وآثارهـا االقتصـادية  -2

عية السلبية على أوضاا أصحاب األعمال والعمال في فلسطين واألراضي العربيـة واالجتما

المحتلة األخرى، وترجمته إلى اللغات الثالث الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية وتعميمه علـى 

 .2021( لمؤتمر العمل الدولي لعام 109المشاركين في الدورة )

ة ما يجرى على أرض الواقع استنادا إلى تقـارير الذي يصف حقيقالهام  ويتم إعداد هذا التقرير  

معلومـات وبيانـات   يوفي األراضي العربية المحتلة األخرى وأ  ولبنان  وزارات العمل في فلسطين
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 متوفرة لدى منظمة العمل العربية من مصادر عربية وإقليمية ودولية.

ــي تضــمناا  ــاط الت ــم النق ــل أه ــة العم ــام لمنظم ــدير الع ــر الم ــأن تقري ــة بش العربي

ــى أوضــاع  ــة الســلبية عل ــا االقتصــادية واالجتماعي المســتوطنات اإلســرائيلية وآثاره

 :أصحاب األعمال والعمال في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى

التق ▪ فلسطين  اأشار  في  المتبعة  التدميرية  والسياسات  االنتهاكات  تصاعد  إلى  رير 

العديد من   المواطنين  لتشمل  لها على ممتلكات  الغير مبرر  االعتقاالت واالعتداءات 

في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وعلى الرغم مما تعرض له العالم من تحدي 

عام   خالل  )   2020كبير  الجائحة  واصلت  19  -كوفيدنتيجة  االحتالل  دولة  أن  إال   )

ببضائع الفلسطيني  السوق  وإغراق  والضم  االستيطان  المستوطنات    سياسات 

 ومواصلة الحصار المفروض على قطاع غزة. 

كل   ▪ الحائط  بعرض  ضاربة  الوباء  بمحاربة  العالم  انشغال  المحتلة  الدولة  استغلت 

فلسطين   دولة  إلقامة  سياسي  حل  أي  على  للقضاء  الدولية  والمواثيق  االتفاقيات 

ممارسة   وعاصمتها القدس الشريف ولم تكتفي الدولة المحتلة بذلك ولكن سعت إلى

الخارجي في ظل استمرار التحكم في المعابر والحدود وتقطيع    عمالضغط لوقف الد 

ضد   التمييز  وممارسة  والمتحركة،  الدائمة  الحواجز  بعشرات  البالد  أواصر  حركة 

المش الفلسطينيين  كدولة  تالعمال  التزاماتها  من  والتهرب  اإلسرائيليين  لدي  غلين 

 محتلة وفق القانون الدولي.  

من    تضاعف ▪ اإلضعاف  وتعمدت  الفلسطيني  الشعب  معاناة  من  االحتالل  سياسات 

االقتصاد الفلسطيني والعمل على حرمان المواطنين من حقوقهم محاولة من ذلك  

 تصفية وإنهاء القضية الفلسطينية.  

 وكما يلي: أهم االختراقات في ملف العمل كما تضمن التقرير اإلشارة إلى  ▪

ل الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل الخط األخضر والذي  إعاقة حركة العما  استمرار  •

 يعد مخالفًا التفاقية "باريس االقتصادية". 

الشهرية    استمرار • الرواتب  لقسائم  التزوير  عمليات  إجراء  في  اإلسرائيليين  المشغلين 

بالتعويضات   الخاصة  المالية  المبالغ  انخفاض  إلى  يؤدي  مما  الفلسطينيين  للعمال 

 ماعية لهم. للحقوق االجت
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كورونا   قام • جائحة  ظل  في  العمال  من  العديد  بتسريح  اإلسرائيليين  العمل  أصحاب 

 وطردهم من أماكن عملهم ولم يتم تعويضهم عن فترة تعطلهم. 

)   إلقاء  • بمرض  المصابين  أو  بإصابتهم  المشتبه  الفلسطينيين  ( على  19  -  كوفيد العمال 

 قارعة الطريق وعدم استيعابهم في المستشفيات اإلسرائيلية. 

فئة من العمال الفلسطينيين العاملين في قطاع الخدمات والتنظيف في المغاسل    إجبار •

 بتنظيف مالبس المصابين بالفيروس. 

على    تظل • المهنية  والسالمة  الصحة  اشتراطات  بتطبيق  ملتزمة  غير  المحتلة  الدولة 

عدد حاالت الوفاة إلى    2020لفلسطينيين في بيئة عملهم حيث بلغ خالل عام  العمال ا

 ( عامل. 500( عامل وإصابة أكثر من )23نحو )

زالت الدولة المحتلة تدعم عمليات بيع تصاريح العمل في السوق السوداء من خالل    ال •

 . ( شيكل شهريًا2500سماسرة تصاريح العمل حيث يصل سعر التصريح إلى أكثر من )

من    مازال  • بمليارات  تقدر  والتي  االجتماعية  الحقوق  أموال  اإلسرائيلي  االحتالل  يحتجز 

 وحتى اآلن.  1970عام 

االقتصادي   ▪ الوضع  حول  اللبنانية  بالجمهورية  العمل  وزير  تقرير  تضمن  كما 

واالجتماعي ألصحاب العمل والعمال في األراضي المحتلة في جنوب لبنان اإلشارة إلى  

عمالة في الجنوب تتأثر بشكل مباشر وسلبي باالعتداءات اإلسرائيلية وأيضًا  أوضاع الأن 

النمو   تمنع  حيث  باالجتياح  الدائمة  حيث  تعيق  وبالتهديدات  البطالة  اإلنتاجية  تشكل 

انتشار وباء كورونا وصلت مع  و،  % وذلك بحسب األعمال واألنشطة  25% إلى    20نسبة  

وترتفع  إلىالبطالة   مسبوقة،  غير  النساء   نسب  عند  خصوصًا  البطالة  وتعود    معدالت 

 أسباب البطالة إلي: 

 األوضاع األمنية المتوترة في تلك المنطقة.  •

 تدني مستوي األجور. والصرف من العمل  •

 المؤسسات بسبب الظرف االقتصادي المتردي.   إغالق •

 ظروف عمل صعبة وغير الئقة.  •

 انتشار وباء كورونا.   •

المشاكل    ومن أهم  المعيشية الصعبة تؤثر على أصحاب العمل والعمالالظروف  كما أن   •

 التي يتعرضون لها:  

 صعوبة التنقل بين القري بسبب انعدام التنقل الداخلي نتيجة رداءة الطرقات.  •
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 تقنين كهربائي صعب للغاية. مع وجود   انقطاع شبة دائم للمياه. •

 الزراعية وخاصة زيت الزيتون. وجود تصريف للمنتجات  مزراعية مع عدعدم توفر طرق   •

 عدم توافر مشاريع اإلفراز لألراضي لتحديد ملكية العقارات الخاصة.  •

 تدني مستوي المدرسة الرسمية. •

 . عدم وجود المستشفيات والمستوصفات وعيادات األطباء بشكل كاف •

حول   ▪ لدينا  المتوفرة  التقارير  أحدث  تضمنت  واالجتماعية  االقتصادية    األوضاع كما 

  اإلشارة إلى:   2020  الجوالن العربية السورية المحتلة لعام   وقطاع العمل في 

على الرغم من حمالت االستنكار لما يجري داخل األراضي العربية السورية، تتحدى   ▪

إسرائيل بازدراء المجتمع الدولي منتهكة جميع القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية  

التابعة له تعكس ما  وفى ضوء ما يتوافر لدينا من معلومات وبيانات حديثة    .اوالهيئات 

العربية  له    تعرضي الجوالن  السوريين في  العرب  والمواطنين  األعمال  وأصحاب  العمال 

عام   خالل  المحتلة  التعسفية  2020السورية  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  وممارسات   ،

لخطيرة التي تشهدها سوريا بشكل  حقهم رغم الظروف الصعبة واألوضاع الراهنة وا يف

 :عام، وذلك على النحو التالي

 .تقوم سلطات الكيان الصهيوني اإلسرائيلي بتدمير آثار الجوالن العربية السورية •

اإلسرائيلية،   • التعليمية  المناهج  بفرض  اإلسرائيلي  الصهيوني  الكيان  سلطات  قامت 

 .وفرض التعليم باللغة العبرية

سلطات   • العرب  قامت  المدرسين  عقود  وإنهاء  بتسريح  اإلسرائيلي  الصهيوني  الكيان 

 .السوريين الذين يدرسون التاريخ واألدب العربي

زرع وتجديد حقول األلغام في الجوالن   يتستمر سلطات الكيان الصهيوني اإلسرائيلي ف   •

 .العربية السورية المحتلة

كبيرة من النفايات النووية نحو   قامت قوات الكيان الصهيوني اإلسرائيلي بدفن كميات •

 .  على أراضي الجوالن المحتلة ( موقعًا20)

مسيرة   • واستئناف  سوريا  في  األزمة  باستغالل  اإلسرائيلية  والمياه  الطاقة  وزارة  قيام 

 . التنقيب عن النفط والمعادن والغاز واآلثار

بشكل كلي على    ربط اقتصاد قرى الجوالن باالقتصاد اإلسرائيلي ومحاولة جعله معتمدًا •

 الشركات اإلسرائيلية. 
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للمواطنين    تقوم سلطات الكيان الصهيوني اإلسرائيلي ببيع عقارات وأمالك تابعة أصالً  •

 م. السوريين الذين رحلوا أو أبعدوا عن قراه 

الصهيون  • الكيان  سلطات  االستشفاء  ي اإلسرائيل  يترفض  تعويضات  تسليم  أو  دفع 

جزئية والذين يحتاجون لرعاية صحية خاصة بسبب  للعمال المصابين بإصابات دائمة أو  

 إصابتهم أثناء العمل، باعتبارهم غير مشمولين بقانون التعويض. 

وفق اإلجراءات اإلسرائيلية المعمول بها إزاء العمال العرررب السرروريين، فقررد تررم تصررنيف 

التصررنيف "عماال من الدرجة الثالثررة" بعررد العمررال اليهررود واألجانررب، وهررذا السوريون  العمال  

العمررل المختلفررة باسررتغالل   العنصري سمح لسلطات الكيان الصهيوني اإلسرررائيلي وجهررات

قوة العمل )العامررل السرروري( فرري قطاعررات العمررل اإلسرررائيلية الترري يرررفض أو ال يسررتطيع 

العامل اليهودي أو األجنبي تنفيذها، ومعظررم تلررك األعمررال مصررنفة إسرررائيليا بررر "األعمررال 

 " مصطلح صهيوني عنصري وهي مخصصة لألقلية العربيةالشاقة والقذرة

 

 *** 
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وضـع بشـأن    الدوليـةتقريـر المـدير العـام لمنظمـة العمـل  أهم النقاط التي تضمناا  

 عمال االراضي العربية المحتلة:

الفلسطيني  –تضمن تمهيد تقرير المدير العام بأنه ينبغي أال ننظر إلى الصراا اإلسرائيلي  -1

على انه مجرد صراا آخر في منطقة غارقة في التقلبات والصراعات، بل هو في صـميم 

عدم االستقرار الذي تعيشه المنطقة، وهو بذلك يشـكل تهديـداً للسـلم واالمـن الـدوليين وإذا 

ظل هذا الصراا دون تسـوية فعنـه سـيبقى أحـد المحركـات التـي تغـذي انعـدام االسـتقرار 

 للعمال. وانعدام االمن

أشار التقرير على أن ما يحـدث فـي األراضـي المحتلـة هـو خـرق صـريح للمعـايير ذات  -2

 الصلة بالقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق االنسان.

أكد التقرير على ان سوق العمل الفلسطيني المخنوق بفعل االحتالل، غير قـادر علـى أداء  -3

ستخدام اليـد العاملـة اة متدنية والبطالة متفشية ونقص  وظيفته. والمشاركة في القوى العامل

ستخدام الشباب والنساء قاتماً وأن حقوق العمال في اغلـب اواسع االنتشار وال يزال وضع 

 األحيان معرضة للخطر.

شـاعة الفوضـى فـي سـوق ع" تهدد ب  19  –تضمن التقرير اإلشارة الى أن جائحة " كوفيد   -4

دي علـى نحـو فعـال لتأثيرهـا، مـن الضـروري اجـراء العمل الفلسطيني ومـن أجـل التصـ

الحوار والتنسيق بين الجانبين اإلسـرائيلي والفلسـطيني حيـث يتعلـق االمـر بشـكل خـاص 

بوضع العمال الفلسطينيين في إسرائيل وتطالب المجموعـة العربيـة المـدير العـام لمنظمـة 

من كارثـة تـداعيات جائحـة   العمل الدولية بسرعة التدخل لتنظيم الحوار بين الجانبين للحد 

 كورونا على سوق العمل الفلسطيني.

تزايد تردى األوضاا في غزة وحيـث الظـروف المعيشـية وظـروف العمـل وذلـك بسـبب  -5

" عامـاً فهنـاك نصـف 13الحصار الشديد والمستمر براً وجواً وبحراً منذ مـا يقـرب مـن "

من الشباب خاصة مع ظهـور القوى العاملة عاطلة عن العمل كذلك انتشار هجرة االدمغة  

 ". 19 –وانتشار جائحة " كوفيد 

ضرورة للتنسيق بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي للتوصل وكما أشار التقرير إلى حل  -6

فعال بدء بعصالح نظـام التـراخيص والسماسـرة وانتهـاء بالوضـع عنـد المعـابر وتحسـين 

ة كذلك معالجة مسألة تمويل المعاشات السالمة والصحة المهنية في مواقع العمل اإلسرائيلي

 .1994التقاعدية الفلسطينية وكما هو منصوص عليه في بروتوكول باريس عام 
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أن استمرار التوسع في المستوطنات اإلسرائيلية يعتبر مخالفة وانتهاكاً للقانون الـدولي فهـو  -7

لـة، وتتطلـب يؤثر تأثيراً عميقاً وما لـبس فيـه علـى حقـوق عمـال األراضـي العربيـة المحت

المجموعة العربية بضرورة وضع حد لتكثيف المسـتوطنات غيـر القانونيـة وهـدم المنـازل 

 الفلسطينية وانتشار المعاناة في غزة.

هناك بعض النتائج الملموسة والتقدم المحرز للحوار االجتماعي الثالثي بشـأن تعـديل الحـد  -8

ظمـة العمـل الدوليـة بشـأن الدراسـة األدنى لألجور وان كان تقدماً بطيئاً كمـا تـثمن دور من

المقدمة حول الحد األدنى لألجور في األراضي الفلسطينية المحتلة حيث تعتبر هذه الدراسة 

أساس الحوار الثالثي بشأن التدابير السياسية الكفيلة بأن تحسن النظام الحـالي للحـد األدنـى 

ــة  ــة المعني ــة الوطني ــي اســتمرار اجتماعــات اللجن ــاألجور إلنهــاء هــذا لألجــور وتامــل ف ب

 الموضوا.

فعال لوزارة العمل بدولة فلسطين في إطالق االستراتيجية الوطنية للتشغيل بشأن  هناك دور -9

إنشاء إطار متكامل لجميع البرامج المتعلقة بالعمالة سواء على المدى القصـير أو المتوسـط 

ف اإلنتاة الثالثة فـي أو الطويل وتتمنى على منظمتي العمل العربية والدولية في دعم أطرا

فلسطين في تنفيذ برامج هذه االستراتيجية كما تتقدم بالشكر الـى سـعادة السـيد / فـايز علـي 

المـدير العـام   –ر    المدير العـام لمنظمـة العمـل العربيـة، والسـيد / جـاي رايـد   –المطيري  

 لمنظمة العمل الدولية على مشاركتهما في فاعليات أطالق االستراتيجية.

د على الدور الهام للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية فـي دعـم إيجـاد الوظـائف التأكي -10

من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خالل خطته االستراتيجية للفتـرة مـن 

الجهود المناسبة المزيد من الطلب من منظمة العمل الدولية ببذل يقترح  و  2022  –  2018

دعم برامج صندوق التشغيل الفلسطيني لتمكينـه مـن إيجـاد فـرص لتوفير األموال الالزمة ل

 عمل الئقة جديدة للشباب الفلسطيني للحد من البطالة.

الطلب من المدير العام لمكتب العمل الـدولي باالسـتمرار فـي التنسـيق مـع منظمـة يقترح   -11

 العمل العربية التخاذ الترتيبات لعقد مؤتمر للمانحين.

عاماً ولكن  75يمن على العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية على مدى النزاا والظلم قد ه  أن -12

فرص تحقيق السالم العادل ليست ضائعة، فال يمكن تحقيق سالم دائم اال باستئناف العمليـة 

 الساعية نحو حل الدولتين.

المدير العام لمكتـب العمـل الـدولي التـدخل لـدى السـلطات اإلسـرائيلية يقترح الطلب من    -13

وضاا العمال السوريين حيث أشار التقرير إلـى أن العمـال السـوريين يواجهـون لتصحيح أ
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حاالت الحرمان والتميز كما توقف تسويق المنتجات في الجمهورية العربيـة السـورية منـذ 

 بضع سنوات، وتحول معظم العمال للعمل من الزراعة إلى البناء والخدمات.

أنه كان من الضـروري زيـارة البعثـة لجنـوب كيد على أالتالمجموعة العربية سم ايقترح ب -14

لبنان المحتل أو التواصل معهم من خالل المنصات االلكترونية لتضمين مـا يحـدث للعمـال 

 .والمواطنين اللبنانيين من انتهاكات ومصادرة للحقوق المشروعة في التقرير

شـعب فلسـطين واألراضـي العربيـة المحتلـة األخـرى  عقد ملتقى دولى للتضامن مع عمال وثانيا :  

 :2120( لمؤتمر العمل الدولي لعام 109على هامش أعمال الدورة )

( مـارس 92دورته ) يفالصادر قرار مجلس إدارة منظمة العمل العربية   في اطار متابعة تنفيذ 

بخصوص     2021لعام    109بشأن مذكرة المدير العام حول مؤتمر العمل الدولي الدورة     2020

للتضامن مـع عمـال وشـعب فلسـطين   ييتضمن )ضمن أمور أخرى( عقد ملتقى دولحيث  فلسطين  

( لمؤتمر العمـل الـدولي لعـام 109واألراضي العربية المحتلة األخرى على هامش أعمال الدورة )

مكتـب العمـل العربـي  فقـد قـام   المؤتمر عـن طـرق المنصـات االلكترونيـة  ونظرا  النعقاد  ،1202

والبعثة الدائمة لمنظمة العمل العربية بجنيـف إجـراء االتصـاالت المناسـبة مـع الجهـات المعنيـة  ، 

واتخاذ التدابير والترتيبات التنفيذية لتنظيم هذا الملتقي في أحسن الظروف وذلك بالتنسيق والتعـاون 

تفـاق علـي عقـد االوالبعثـة الدائمـة لفلسـطين فـي جنيـف وتـم    المعنية في دولة فلسطين  مع الهيئات 

بتوقيت  6.30إلى الساعة  5من خالل المنصة االلكترونية الساعة  2021/ يونيو /  8الملتقي يوم  

 .جنيف

 أن يتضمن جدول أعمال الملتقى إلقاء كلمات لكل من: ومن المقترح

 المدير العام لمنظمة العمل العربية. –المطيري  يسعادة السيد/ فايز عل -1

 رئيس المجموعة العربية -2

 أبو جيش وزير العمل بدولة فلسطين. يمعالي الدكتور / نصر -3

 المدير العام لمنظمة العمل الدولية. - رايدر يسعادة السيد / جا -4

 عمال( من جنسيات ومن أقاليم   –أصحاب أعمال  –ممثلو الفرق الثالثة )حكومات  -5

 أو مجموعات إقليمية مختلفة.

ويمثل هذا الملتقي المتميز فرصة حقيقية لتجميع األصدقاء ومحبي السالم حول العالم للتعريـف  

تي يمر بها عمال وشعب فلسطين، والتنديـد واالسـتنكار الجمـاعي بحقيقة األوضاا غير اإلنسانية ال
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للممارسات واإلجراءات التعسفية لالحتالل اإلسرائيلي الغاشـم لـدفع مكونـات المجتمـع الـدولي إلـى 

 بذل مزيد من الجهود إلنهاء االحتالل وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 التعاون اإلنمائى لصالح فلسطين واالراضي العربية المحتلة األخرى . : متابعة برامجثالثا  

 البرنامج المعزز للتعاون اإلنمائي لمصلحة األراضي العربية المحتلة: -أ 

التأكيد على مالحظـات المجموعـة العربيـة المتكـررة علـى تقـارير المـدير العـام لمكتـب العمـل 

الدولي فى األعوام السابقة حول وضع عمال األراضـي العربيـة المحتلـة حـول المطالـب المتكـررة 

للمجموعة العربية بشأن ضرورة صياغة االستنتاجات الواردة في التقرير في شكل خطة عمـل يـتم 

 .ا وتنفيذها باألساس من منظمة العمل الدوليةتمويله

 الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية: -ب 

جاء إنشاء الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية كنتيجة لتوصيات محليـة وعربيـة 

 المتعطلـين، ودولية، فقد أنيط بمنظمة العمل الدولية مهمة إنشاء الصندوق كمبـادرة دوليـة لمسـاعدة

عن العمل، حيث إن الصندوق يسعى بالدرجة األولى إلى محاربة الفقر من خالل إيجاد فرص عمل 

دائمة وتحسـين مسـتوى العمـال وصـقل مهـاراتهم وتبنـي ودعـم مشـاريع تشـغيلية وتقـديم الحمايـة 

 االجتماعية للعاملين.

شغيل والحماية االجتماعيـة " ، كما جــاء في المرسوم الرئاسي " إنشاء الصندوق الفلسطيني للت

وأن الموارد المالية للصندوق تتكون من المنح والهبات والمبالغ التي ترد مـن األفـراد والحكومـات 

العربية واألجنبية والمؤسسـات والمنظمـات الدوليـة واإلقليميـة والمحليـة والمبـالغ المخصصـة فـي 

د عـانى فـي الماضـي واليـزال يعـانى مـن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، غير أن الصندوق قـ

العتماده أساسا على دعم الحكومة الفلسطينية التي تعيش أزمات مالية  مشكلة نقص الموارد المالية

مما يتطلب مواصلة الجاود العربية والدولية لتعزيز ودعم الصندوق لتمكينه من تحقيق متكررة ،  

 األهداف المرجوة منه.

 جاود منظمة العمل العربية فى دعم المطالب الفلسطينية: - رابعا  

 يتجسدت جهود منظمة العمل العربية المتواصلة وحرصها على إيجـاد حلـول عمليـه تسـاعد فـ

تحســين األوضــاا الراهنــة بفلســطين مــن خــالل مســاهمتها فــي وضــع إطــار عربــي تركــز عليــه 

حتياجات التنموية لعمـال وشـعب فلسـطين، المجموعة العربية لمواصلة دعم الحقوق والمطالب واال

حيث يتمثل اإلطار العام لمواقف البلدان العربية في هذا الشأن في إصدار العديد من القـرارات مـن 
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 األجهزة الدستورية لمنظمة العمل العربية، ومن أهم هذه القرارات:

ة المـدير العـام بشـأن مـذكر 2019( لمؤتمر العمـل العربـي لعـام 46قرار الدورة )متابعة    -أ   

والـذي يـنص ضـمن  2019( لمؤتمر العمل الدولي لعـام 108لمكتب العمل العربي حول الدورة )

 أمور أخرى على التالي:

دعوة الوفود العربية وبوجه خاص األعضاء العرب بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلـى  .1

االستمرار في دعم المطالب وتلبية االحتياجات التنموية الفلسطينية باالعتماد على قـرارات 

 – 89األجهزة الدستورية لمنظمة العمل العربية ذات العالقة وبخاصة قـرارات الـدورات )

 ( لمؤتمر العمل العربي ومنها: 46اإلدارة وقرارات الدورة )( لمجلس 91 – 90

الطلب من منظمـة العمـل الدوليـة إرسـال بعثـة متخصصـة لالطـالا علـى حقـوق  -

وحتى تاريخه واتخاذ ما  1970العمال الفلسطينيين لدى سلطات االحتالل منذ عام 

ليـة وإعـالن يلزم لسـداد أجـور ومسـتحقات العمالـة الفلسـطينية وفقـاً للمعـايير الدو

 المبادئ والحقوق األساسية في العمل.

دعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية للعمال والترويج له  -

 من أجل تحقيق األهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها.

دعوة منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة العمل العربية لعقد مؤتمر المانحين  -

صندوق فلسطين للتشغيل والحماية االجتماعية للعمال لتوفير التمويـل الـالزم لدعم  

 للصندوق وإيجاد فرص العمل الالئق لعمال فلسطين.

ــال  - ــدريب العم ــل وت ــدريبي لتأهي ــز ت ــاء مرك ــل انش ــة لتموي ــدول العربي ــوة ال دع

 الفلسطينيين بهدف تنمية قدراتهم في الحصول على فرص العمل.

األراضـي   يسرائيلية الممنهجة على عمال وشـعب فلسـطين فـإدانة االعتداءات اإل -

العربية المحتلة ومطالبة المجتمع الدولي بكافة مؤسسـاته وآلياتـه لوضـع حـد لهـذه 

 ومواثيق حقوق اإلنسان. يتمثل اعتداًء صارخاً على القانون الدول ياالنتهاكات الت

ــل  - ــالزم لتفعي ــدعم ال ــوفير ال ــة بت ــة منظمــة العمــل الدولي ــوطنمطالب  يالصــندوق ال

للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة مــن أجــل تــوفير فــرص العمــل لعمــال ي الفلســطين

ــهيوني  ــان الص ــة الكي ــادرة بعدان ــرارات الص ــذ الق ــة تنفي ــذلك متابع ــطين، وك فلس

وممارساته الالإنسانية واسترداد المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين لدى سلطات 
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 االحتالل.

الدولية لوضـع بنـد دائـم علـى جـدول أعمـال مـؤتمر العمـل مخاطبة منظمة العمل   -

 الدولي بشأن أوضاا عمال وشعب فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى.

لمجلس إدارة منظمـة العمـل العربيـة  (  94) –( 93) – (92) –( 19) ي: قرارات الدورتب  

 بشأن أوضاع عمال وشعب فلسطين  : 

 إسرائيل  من الفلسطينيين العمال  مستحقات  تحويل على  الطلب من منظمة العمل الدولية العمل .1

 عشرات  منذ  تراكمت  والتي االجتماعية، والحماية  للتشغيل  الفلسطيني الوظيفي  الصندوق إلى

 السنين. 

الدول   .2 فدعوة  للمشاركة  والمزمع    ي العربية  الفلسطينية  الدولة  لدعم  المانحين  نعقاده  ا مؤتمر 

بتنظيم مشترك بين منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وتقديم كافة التسهيالت من كافة  

العرب العمل  مكتب  وتكليف  الهام،  المؤتمر  هذا  إلنجاح  العربية  الدول    ياألطراف  بمخاطبة 

 الدول العربية.   يأحد  يافة هذا المؤتمر الهام فالعربية الستض

بععداد إصدار سنو .3 فلسطين  بدولة  العمل  العربية ووزارة  العمل  بين منظمة  يصور    ي التنسيق 

الصهيون ا الكيان  فلسطين ويفضح    ي نتهاكات  التعسفية بحق عمال وشعب  الممارسات  ويرصد 

الال والجرائم  الممارسات  الإتلك  لكافة  المخالفة  ترجمة  نسانية  ويتم  الدولية،  واألعراف  مواثيق 

 منظمة العمل الدولية.  يهذا التقرير بكافة اللغات ويوزا على الدول األعضاء ف 

الطلب من منظمة العمل العربية والدول العربية اتخاذ ما يلزم النضمام دولة فلسطين كعضو   .4

 . يمنظمة العمل الدولية باعتباره حق أصيل للشعب الفلسطين  ي أصيل ف

على   .5 يساعد  وبما  الفلسطينية  العمالة  أمام  العربية  العمل  أسواق  فتح  إلى  العربية  الدول  دعوة 

 . ي منها الشعب الفلسطين  ييعان  ي مواجهة البطالة الت

  ي الممنهجة على عمال وشعب فلسطين، وحث المجتمع الدول  يأدانة اعتداءات الكيان الصهيون .6

االن هذه  لمواجهة  الالزمة  اإلجراءات  الالباتخاذ  والتإتهاكات  المواثيق    ي نسانية  مع  تتعارض 

 . يصارخا على القانون الدول الدولية وتمثل اعتداءً 

ف .7 اإلنتاة  أطراف  الفلسطين   ي دعوة  الصندوق  دعم  إلى  العربية  المادية    ي الدول  األشكال  بكافة 

 والعينية. 

ف  .8 الفلسطينية  العمالة  ضد  اإلسرائيلية  االنتهاكات  لفضح  العربية  الدول  المحافل    يدعوة  كافة 
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 الدولية. 

الدولي إلى إضافة ملحق   .9 العمل  العربية أعضاء مجلس اإلدارة في مكتب  الدول  دعوة ممثلين 

فلسطين   عن  الحقائق  تقصي  لجنة  بتقرير  والمتعلق  الدولية  العمل  لمنظمة  العام  المدير  تقرير 

العم لمؤتمر  الدائم  االعمال  األخرى ضمن جدول  المحتلة  العربية  بهدف  واألراضي  الدولي  ل 

 مناقشته ووضع آلية زمنية لتنفيذ كافة التوصيات الواردة في هذا التقرير. 

الدولية   .10 العمل  منظمة  مع  والتنسيق  التواصل  في  باالستمرار  العربي  العمل  مكتب  تكليف 

 بهدف تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم صندوق التشغيل في فلسطين. 

 المدير العام لمنظمة العمل العربية لدعم المطلب الفلسطينية: جاود  –ج 

قام سـعادة السـيد المـدير العـام لمنظمـة العمـل العربيـة بلقـاء الـدكتورة / ربـا جـردات، المـدير  ▪

( 337اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية "مكتب بيروت "، على هامش أعمال الدورة العادية رقم )

( مؤكـداً علـى مطالـب أطـراف 2019ولية خالل شهر أكتـوبر )لمجلس إدارة منظمة العمل الد 

 هذا الشأن.  ياإلنتاة الثالثة ف

متابعـة تنفيـذ المطالـب  يكذلك تـم خـالل هـذا اللقـاء تأكيـد ضـرورة بـذل المزيـد مـن الجهـد فـ ▪

تقرير يتضمن خطوات وخطـة محـددة تـم تسـليمها للسـيد المـدير   يالفلسطينية والتي تجسدت ف

دورته العادية   يعمل الدولية تنفيذاً لقرارات مجلس إدارة منظمة العمل العربية فالعام لمنظمة ال

 .2018( أكتوبر / 89)

كما قام سعادة السيد / فايز علي المطيري برئاسة الوفـد المشـارك مـن منظمـة العمـل العربيـة   ▪

شـاركة وعضوية المستشار / عماد شريف مدير إدارة العالقات الخارجية والتعـاون الـدولي للم

جتماا المانحين، حيث قام المكتـب اإلقليمـي للـدول العربيـة التـابع لمنظمـة العمـل افعاليات   يف

جتماا التحضيري لمؤتمر المانحين، وذلك علـى هـامش أعمـال مجلـس إدارة االالدولية بتنظيم  

 2019/ أكتـوبر  30". خالل يوم األربعاء الموافق 337منظمة العمل الدولية الدورة العادية "

 بجنيف. 

جتماا معالي الدكتور / نصري أبـو جـيش وزيـر العمـل بدولـة االفعاليات هذا    يحيث شارك ف ▪

جنيـف  ووفـد رفيـع مـن ممثلـي وزارة   يسطين رئيس بعثة فلسطين ففلسطين وسعادة سفير فل

 يفلسطين والسيدة الدكتورة / ربا جرادات المدير اإلقليمـي لمكتـب الـدول العربيـة فـ  يالعمل ف

ياسر حسن مستشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، كما شـارك   بيروت ، وسعادة السفير /

اإلتحـاد  –لسـفراء وممثلـي البعثـات الدبلوماسـية مـن كنـدا " مـن ا25جتماا حوال "االهذا    يف
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األوربي ـ فنلندا ـ ألمانيا ـ إيطاليـا ـ السـويد ـ سـلطنة عمـان المملكـة العربيـة السـعودية ـ دولـة 

 . (G I Zاالمارات ـ دولة فلسطين . والمنظمة األلمانية )

ربا جـرادات مؤكـدة علـى أهميـة  جتماا وبعد كلمة ترحيبية ألقتها السيدة الدكتورةاالوفي بداية   ▪

جتماا المانحين لدولة فلسطين قـام معـالي الـدكتور نصـري أبـو جـيش الهذا اللقاء التحضيري  

ستعراض رؤية الستراتيجية التشغيل بفلسطين حيث أكد على أهمية الـدعم السياسـي والمـالي اب

ل، كما أكد على الطلـب قتصاد التشغيامن الدول الشقيقة إلنجاح مسيرة وزارة العمل نحو ايجاد 

من منظمتي العمل العربية والدوليـة لعقـد مـؤتمر للمـانحين. ثـم قـام سـعادة السـيد / فـايز علـي 

إمكانيات منظمة العمل العربيـة كافة المطيري المدير العام بمداخلة هامة أعرب فيها عن وضع 

 خـالل الفتـرة إلنجاح إقامة مؤتمر للمانحين يخصص لدعم دولة فلسـطين وأنـه سيسـعى جاهـداً 

ستضافة هـذا المـؤتمر الهـام ،  وفـى الالقادمة للتواصل مع كافة أطراف اإلنتاة الثالثة العربية 

منظمتي العمل العربية والدوليـة ( ، علـى   –تفقت األطراف الثالثة )دولة فلسطين  انهاية اللقاء  

ى الدول العربية أو التواصل مع الدول العربية بهدف الوصول الى رعاية لهذا المؤتمر من إحد 

حالة موافقة منظمة العمل الدوليـة علـى هـذا   يإقامته على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي ف

 الطرح . 

سعادة السيد / فايز علي المطيري المـدير العـام مـع السـيد / فرانـك هاجمـان نائـب   التقىكذلك   ▪

/ فبرايـر   24للمكتب اإلقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية وذلك يوم    -المدير اإلقليمي  

ايضاَ لقـاء أخـر مـن خـالل المنصـة االلكترونيـة عقد  كما  بمقر مكتب العمل العربي.    2020  /

ZOOM  بهدف التشاور حـول أهـم المطالـب والقـرارات الصـادرة   2021ار مارس  خالل ش

من مجلس إدارة منظمة العمل العربية ومؤتمر العمل العربي، لبحثها خالل زيارة بعثة منظمـة 

 يمدير عام منظمة العمل الدولية حـول أوضـاا العمـال فـ  العمل الدولية لفلسطين إلعداد تقرير

سـتمرار اأكد مـدير عـام منظمـة العمـل العربيـة علـى أهميـة     حيث ،  األراضي العربية المحتلة

ودعم صـندوق التشــغيل فــي التواصـل والتنســيق بـين األطــراف الثالثــة لتنفيـذ مــؤتمر المــانحين

 .فلسطين

علىاتم    كذلك منظمة    طالعه  عن  الصادرة  والتوصيات  والقرارات  والفعاليات  األنشطة  أهم 

 المتعلقة بدولة فلسطين.  و 2020العمل العربية خالل عام  

كما شارك سعادة السيد / فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية مع السيد   ▪

وزير   جيش  أبو  نصري  الدكتور  ومعالي  الدولية  العمل  لمنظمة  العام  المدير  رايدر  جاى 
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إطالق   في  فلسطين  وزراء  رئيس  شتية  محمد  الدكتور  ومعالي  فلسطين  في  العمل 

 فلسطين.   يف االستراتيجية الوطنية للتشغيل

  التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية:

 التعاون الفني والتقني لمصلحة البلدان العربية:  

لقد تمكنت منظمة العمل العربيـة مـن إقامـة عالقـات متميـزة للتعـاون البنـاء مـع منظمـة العمـل 

الشاملة المستدامة في البلدان العربيـة الدولية لالرتقاء بقضايا العمل والعمال وتحقيق أهداف التنمية  

والتـي   1976وذلك منذ عدة عقود من الزمن، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين منـذ عـام  

لتكـون اإلطـار   2007تمت إعادة النظر فيها وصوال إلى توقيع مذكرة تفاهم بـين المنظمتـين عـام  

 العام للتنسيق والتعاون بينهما.

ة العمل العربية لتعزيـز ودعـم التعـاون البنـاء مـع منظمـة العمـل الدوليـة وتتواصل جهود منظم

لتحقيق المزيد من المكاسب واإلنجازات الملموسة فـي مختلـف مجـاالت التنميـة لمصـلحة المنطقـة 

العربية من أبرز التحركات األخيرة في هذا الشأن التواصل واللقاءات الدورية المباشرة التي تجري 

ر العام لمنظمة العمل العربية والسيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية على هامش بين سعادة المدي

( لمجلـس 337(  والـدورة )  2019( لمؤتمر العمل الدولي )جنيـف ، مـايو ـ يونيـو  108الدورة )

اللقاء مـع الـدكتورة  ، حيث تم  2019 يإدارة مكتب العمل الدولي ، جنيف ، نوفمبر / تشرين الثان

تزويد مكتب بيروت بخطة منظمة تفاق على  االادات على هامش فعاليات مجلس اإلدارة وتم  ربا جر

تتضمن كافة األنشطة والبـرامج المرتقـب تنفيـذها لصـالح البلـدان  يوالت 2020العمل العربية لعام 

، كما تم تزويد المكتب االقليمي ايضاً بنسخة من البـرامج واألنشـطة لخطـة (2020العربية خالل )

منظمـة العمـل الدوليـة علـى هـذه   يطـالا المسـئولين فـابهدف      2021ظمة العمل العربية لعام  من

 البرامج لتنفيذ بعضها بشكل مشترك. 

كما يتم التباحث حول حاجة البلدان العربية إلى مزيـد مـن بـرامج وخطـط التعـاون الفنـي التـي  

في الوطن العربي في المرحلة المقبلة تقدمها منظمة العمل الدولية وفق متطلبات واحتياجات التنمية 

وصوال إلى التأكيد واالتفاق على أهمية تعزيز التعاون بـين المنظمتـين وتنفيـذ مزيـد مـن األنشـطة 

المشتركة لمصلحة البلدان العربية من خالل المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية للبلـدان العربيـة 

 ببيروت.  

 أعمال.: ما يستجد من السابعالبند 
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 ثانيا : القسم الثاني 

 (  109) التي ستتّم مناقشتاا خالل الدورةالبنود 

 2021لمؤتمر العمل الدولي لعام 

 

الفقرة   إلى  اإلدارة    4بالرجوا  مجلس  وثيقة  الدورة    GB341/3/2من  بترتيبات    109المتعلقة 

الدولي   العمل  نفس الموضوا والذي صادق  قرار مجلس اإلدارة بخصوص  وإلى    2021لمؤتمر 

وحتى تاريخ اعداد    كاثتي   محتوى أعمال المؤتمر (، سيكون  2021)مارس    341عليه في دورته  

    : هذه الوثيقة

في االستعراض الشامل    والنظر    2024  -2021مجلس اإلدارة للفترة   مندوبي   ضافة إلى انتخاب إ

 ، ستتّم مناقشة البنود التالية: المقترح للنظام األساسي للمؤتمر

تنفيذ    تقرير   -أوال           بشأن  العام  المدير  تقرير  العام:  المدير  وتقرير  اإلدارة  مجلس  رئيس 

( وتقرير  19  –وتقرير المدير العام )المكرس لتأثير أزمة كوفيد    2019  –  2018البرنامج للفترة  

لعام   المحتلة  العربية  اإلدارة    2020وعام    2019وضع عمال األراضي  وتقارير رؤساء مجلس 

 .  2021 – 2020والفترة    2020 – 2019للفترة 

للفترة    -ثانيا          والميزانية  البرنامج  اعتماد    2023  –  2022مشروا   : أخرى  ومسائل 

للفترة   والميزانية  األعضاء،    2023  –  2022البرنامج  الدول  بين  الدخل  ميزانية  وتخصيص 

لعام   الميزانية  في  المساهمات  اشتراكات  جدول  الم2022اعتماد  التقارير  اعتماد  والبيانات  ،  الية 

لعام   المدققة  الموحدة  عليها    2020وعام    2019المالية  عضو  دولة  ألي  بالتصويت  السماح   ،

، التعيينات في المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية وفي   متأخرات من مساهماتها، قد تطلب ذلك

ظام األساسي للمحكمة  لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة العمل الدولية والتعديالت على الن

 التي أوصى بها مجلس اإلدارة. 

 المعلومات والتقارير بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات.  -ثالثا       

 .  انعدام المساواة وعالم العمل )مناقشة عامة(  -رابعا      

مناقشة متكّررة بشأن الهدف االستراتيجي المتمثل في الحماية االجتماعية )الضمان    –  خامسا      

 .  االجتماعي( 



38 
 

 .المهارات والتعلم المتواصل )مناقشة عامة( - سادسا  

واحدى   -سابعا        دولية  عمل  اتفاقيات  تسع  وسحب  دولية  عمل  اتفاقيات  ثماني    إلغاء 

 . عشرة توصية عمل دولية

 أي بند إضافي قد يقرر مجلس اإلدارة إدراجه في جدول أعمال المؤتمر.  -ثامنا       
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 ملخص حول بنود املؤمتر 

 الوثيقة: وفق البنود املطروحة حتى تاريخ إعداد هذه 

 

 تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية 

 العمل يف زمن كوفيد 

 

عىل مستقبل    2019ركز تقرير مدير عام مكتب العمل الدويل لعام  

كوفيد   جائحة  لتفيش  ونظراً  رأساً    19  –العمل  األمر  هذا  تغري  فقد 

ألقى  األمر  عىل عقب، عىل اقل تقدير يف املستقبل القريب وهذا  

الع منظمة  عىل  عىل  اآلن  أهتامها  تصب  أن  يف  عبئاً  الدولية  مل 

مثيل لها  يسبق  مل  أزمة  من  االنسان  حول  متمحور  اجتاحت   ،تعزيز 

عامل العمل منذ آخر دورة عقدها املؤمتر، فتتخذ من إعالن املئوية  

الطريق   خارطة  العمل  مستقبل  أجل  من  الدولية  العمل  ملنظمة 

 التي تسلكها.  

اإلسهام   العام  املدير  تقرير  اليها  يصبو  التي  املهمة  هي  تلك 

فيها. فهو يحدد اآلثار االجتامعية واالقتصادية التي تخلفها األزمة  

اآلن،   إىل  استخلصناها  التي  والدروس  إليها  االستجابة  ويبني 

انتعاش   لبناء  أفضل  بخطى  قدماً  امليض  أمام  املاثلة  والتحديات 

 متمحور حول االنسان. 
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تقريره   نهاية  يف  الدولية  العمل  ملنظمة  العام  املدير  ويقرتح 

أجل   من  عاملية  استجابة  بشأن  للمؤمتر  ختامية  وثيقة  مرشوع 

 .   19  –انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من ازمة كوفيد 

 :  ما ييلوتنص هذه الوثيقة عىل 

إ اتخاذ  أجل  من  عالمي  "نداء  بعنوان  للمؤتمر  ختامية  وثيقة  جراءات مشروع 

كوفيد أزمة  من  للخروج  اإلنسان  حول  متمحور  انتعاش  تحقيق  إلى    19-رامية 

 .يكون شامال  ومستداما  وقادرا  على الصمود"

 باعتبار أن   

( تخلف تأثيرا  عميقا  على البشرية، مما يؤكد الترابط بين  19-جائحة فيروس كورونا )كوڨيد  

 .جميع أفراد المجتمع والبلدان كافة

الجائحة، باإلضافة إلى ما خلفته من خسائر مأساوية في األرواح، تسببت بأثار مدمرة  هذه  

دخل   تكبد خسائر في  والتعطل،  الجزئية  والبطالة  البطالة  زيادة  إلى:  وأّدت  العمل  على عالم 

حاالت   وإعالن  واإلمداد  التوريد  سلسة  وتعطل  المنشآت  إغالق  األعمال،  وقطاع  العمال 

ال تزايد  الصحة  اإلفالس،  أمام  جديدة  تحديات  بروز  األمن،  وانعدام  المنظمة  غير  سمة 

 .والسالمة والحقوق في العمل

في   األفراد  السيما  واستضعافا ،  حرمانا   الفئات  أكثر  على  متناسب  غير  بشكل  أثرت  األزمة 

االقتصاد غير المنظم وترتيبات العمل غير اآلمنة والعاملون في وظائف منخفضة الماارات  

واألقليات  والمعو والمااجرون  اإليدز  أو  البشرية  المناعة  نقص  بفيروس  والمصابون  قون 

الالئق   العمل  في  أصال   الموجودة  العجز  مواطن  تفاقم  إلى  ذلك  أدى  وقد  والعرقية.  اإلثنية 

وزيادة الفقر واتساع أوجه انعدام المساواة، وكشف عن الفجوات الرقمية داخل البلدان وفيما  

 بيناا. 

عا تمثيلاّن  النساء  بسبب  ذلك  في  بما  والدخل،  الوظائف  في  متناسبة  غير  خسائر  من  نين 

األمامية،   الخطوط  في  العمل  كثيرات  نساء  وتواصل  تضررا .  األشد  القطاعات  في  المفرط 

حفاظا  على سير نُظم الرعاية واالقتصادات والمجتمعات، ويقمن في الوقت نفسه في كثير من  
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الرع أعمال  بأغلبية  انتعاش  األحيان  إلى  الحاجة  يؤكد  مما  أيضا ،  األجر  مدفوعة  غير  اية 

 يراعى المساواة بين الجنسين. 

يزي مما  كبيرا ،  إخالال   وتوظيفام  وتدريبام  الشباب  بتعليم  أخلّت  إيجاد    داألزمة  من صعوبة 

مدار حياتام   والتقدم على  المكاسب  تراجع مسار  احتمال  ويثير  استاالل مشروع  أو  وظيفة 

 العملية. 

على   عميقة  انعكاسات  وتخلّف  نفساا،  الجائحة  بعد  ما  إلى  ستستمر  المتفاوتة  اآلثار  هذه 

للتنمية   المتحدة  األمم  برنامج  وأهداف  للجميع  الالئق  والعمل  االجتماعية  العدالة  تحقيق 

لعام   العمال  2030المستدامة  ومنظمات  العمل  أصحاب  ومنظمات  الحكومات  تتخذ  لم  ما   ،

 رء ذلك.إجراءات متضافرة لد

على   الناس  جميع  حصول  لضمان  ومنسقة  عاجلة  إجراءات  اتخاذ  إلى  أيضا   حاجة  هناك 

كوڨيد   ضد  وفعالة  آمنة  بالغ    19-لقاحات  أمر  وهو  التكلفة،  وميسور  وعادل  سريع  بشكل 

والبناء   االقتصادات  تنشيط  وإعادة  بيناا  وفيما  البلدان  داخل  المتزايد  التفاوت  لكبح  األهمية 

 ل من أجل المستقبل. على نحو أفض

العمل،   مستقبل  أجل  الدولية من  العمل  منظمة  مئوية  المتمحور حول  2019إعالن  بناجه   ،

الصمود   على  وقادر  ومستدام  شامل  انتعاش  أساس  يرسى  العمل،  مستقبل  إزاء  اإلنسان 

للخروج من األزمة. ويقدم اإلعالن رؤية إيجابية وخارطة طريق عملية تسترشد باا البلدان  

تنفيذ اإلعالن من خالل  من   السبب، يجب أن يصبح تسريع  أفضل. ولاذا  بناء مستقبل  أجل 

والتعاون   المنشآت  وإجراءات  العامة  السياسة  أولويات  أولى  واالستثمار، من  التركيز  زيادة 

 الدولي. 

من شار حزيران/ يونية    xxعليه، يعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في هذا اليوم  

عا حول  من  متمحور  انتعاش  لضمان  العاجل  العالمي  النداء  هذا  وعشرين،  وواحد  ألفين  م 

، ُمستلاما  إعالن مئوية منظمة العمل الدولية ومسترشدا   19-اإلنسان للخروج من أزمة كوڨيد

 به. 

 إجراءات عاجلة لتعزيز انتعاش متمحور حول اإلنسان-أوال  

ومنظمات .1 العمل  أصحاب  ومنظمات  الحكومات  فرديا     نحن،  بالعمل  نلتزم  العمال، 

اإلنسان   حول  متمحور  انتعاش  أجل  من  الدولية  العمل  منظمة  من  وبدعم  وجماعيا  
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، عن طريق تنفيذ إعالن المئوية على نحو مرّكز ومعّجل  19-للخروج من أزمة كوڨيد

شاملة   وتكون  للجميع  الالئق  العمل  توفر  تنمية  مسار  على  بالتالي  قدما   والمضي 

 وقادرة على الصمود. ومستدامة 

واإلقليمي   .2 الدولي  التعاون  تعزيز  خالل  من  لألزمة  العالمية  األبعاد  بمواجاة  نلتزم 

والبيئية   واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت  في  السياسات  واتساق  العالمي  والتضامن 

نحو   التقدم  التغلب على األزمة وتسريع عجلة  البلدان من  والصحية، مما يمّكن جميع 

أ برنامج عام  تحقيق  بموجب    2030هداف  باريس  واتفاق  المستدامة  التنمية  أجل  من 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن  

 المؤتمر الدولي الثالث بشأن تمويل التنمية. 

والعمل   .3 بحرية  والمختارة  والمنتجة  الكاملة  العمالة  تحقيق  هدف  بوضع  الالئق  نتعّاد 

المنشآت   ودعم  الجائحة  من  تضررا   واألشد  استضعافا   األكثر  الفئات  واحتياجات 

المستدامة والوظائف والدخل، في صميم االستراتيجيات الرامية إلى إعادة البناء بشكل  

أفضل بعد األزمة، مع مراعاة الظروف واألولويات الوطنية مراعاة تامة، بما في ذلك  

 يلي:من خالل العمل على ما 

 نمو اقتصادي وعمالة يشمالن الجميع   ❖

الالئ .أ العمل  فرص  توفير  مع  يترافق  بالوظائف،  وغنى  النطاق  واسع  انتعاش    ق ضمان 

سياسات  ذلك  في  بما  الوطنية،  العمالة  لسياسات  متكاملة  استجابات  خالل  من  للجميع 

االستثمار   تعزيز  عن  فضال   والمستقرة،  الداعمة  الصناعية  والسياسات  الكلى  االقتصاد 

والسياحة   الضيافة  قبيل  من  األزمة،  من  تضررا   األكثر  القطاعات  في  والخاص  العام 

والقط والنقل  التجزئة  العمل  وتجارة  فرص  لتوسيع  قوية  بإمكانات  تتمتع  التي  اعات 

 الالئق، مثل اقتصاد الرعاية والبنية التحتية المستدامة. 

تعزيز التضامن العالمي من خالل دعم البلدان النامية التي تعاني من تخفيضات مرتبطة   . ب

حيث    باألزمة في حيز السياسة المالية والنقدية أو من التزامات ال يمكن أن تتحملاا من

 الدين الخارجي. 

المتوسطة   . ج والمنشآت  اإلنتاجية  لنمو  مؤاتيه  بيئة  وتايئة  األعمال  قطاع  استمرارية  دعم 

القطاع الخاص  بالدور الحاسم الذي يضطلع به  والصغيرة وبالغة الصغر، مع االعتراف 

 في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل. 
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على الرغم من تقلّص نشاط المنشأة المرتبط  تقديم حوافز ألصحاب العمل الستبقاء العمال  . د

والتعليق   األجور  إعانات  وتقديم  العمل  أسابيع  تقصير  أو  العمل  تقاسم  مثل  باألزمة، 

األعمال   قطاعات  تدعم  تدابير  االجتماعي واتخاذ  الضمان  للضرائب والشتراكات  المؤقت 

 شريطة استبقاء العمال. 

األعم . ه وأصحاب  العمال  دعم  األولوية،  باب  غنى  من  ال  مصدرا   يمثلون  الذين  الشباب  ال 

دافعة   قوة  ويشكلون  العمل  عالم  في  واالبتكار  واإلبداع  والمواهب  بالحيوية  يزخر  عنه 

 لبناء مستقبل عمل أكثر إشراقا . 

المتواصل، بما في ذلك من خالل توفير سبل   . و التعلم  في  العام والخاص  تعزيز االستثمار 

على   للحصول  وفعالية  إنصافا   التلمذة  أكثر  إلى  باإلضافة  الجودة،  رفيعي  وتدريب  تعليم 

سوق   وشركات  سياسات  خالل  ومن  اكتساباا،  وإعادة  بالماارات  واالرتقاء  الصناعية 

 العمل النشطة األخرى التي تقلل من عدم مواءمة الماارات والفجوات وأوجه النقص. 

ل الالئق واالستدامة  تعزيز سالسل توريد وإمداد أكثر قدرة على الصمود، تساهم في العم . ز

 البيئية. 

في   . ح بما  الالئق،  بالعمل  للناوض  العادلة  والبيئية  الرقمية  التحوالت  فرص  من  االستفادة 

 ذلك من خالل الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية. 

وضع وتنفيذ نُاج شاملة ومتكاملة للحد من انتشار السمة غير المنظمة وتسريع االنتقال   . ط

االقتصاد المنظم، مع إيالء االهتمام الواجب الستحداث المنشآت والوظائف الالئقة في  إلى  

 االقتصاد الريفي والحفاظ علياا وإضفاء الطابع المنظم علياا.

 حماية جميع العمال  ❖

وتشجيع   .أ الدولية  العمل  معايير  احترام  وتعزيز  العمال  لجميع  الكافية  الحماية  توفير 

اإلشراف علياا، مع إيالء اهتمام خاص للمجاالت التي كشفت  التصديق علياا وتنفيذها و

والمبادئ   الحقوق  احترام  يشمل:  فيما  يشمل  وهذا  خطيرة.  ثغرات  عن  األزمة  فياا 

على   عليه  متفاوض  أو  قانوني  لألجور،  مناسب  أدني  حد  إرساء  العمل،  في  األساسية 

األطفا القضاء على عمل  العمل،  لوقت  إرساء حدود قصوى  الجبري، السواء،  والعمل  ل 

السالمة والصحة في العمل مع إيالء اهتمام خاص للتحديات المستمرة التي تمثلاا جائحة  

 . 19-كوڨيد

ضمان حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية وجميع العاملين األخرين في الخطوط  . ب

اية  والمخاطر ذات الصلة به على اللقاحات ومعدات الحم  19-األمامية المعرضين لكوفيد
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أجور   على  وحصولام  واالجتماعي،  النفسي  والدعم  واالختبار  والتدريب  الشخصية 

 مناسبة وحمايتام في العمل، بما في ذلك من أعباء العمل المفرط. 

تعزيز تدابير السالمة والصحة المانيتين عن طريق تزويد المؤسسات العامة والمنشآت   . ج

ومساعدة عملية مصممة خصيصا    الخاصة وأصحاب العمل والعمال وممثليام بإرشادات

لمنع   وتدابير  الطوارئ  لحاالت  والتأهب  للمراقبة  تدابير مالئمة  واعتماد  المخاطر  إلدارة 

 تفشى أمراض جديدة أو مخاطر مانية أخرى. 

تكييف العمل عن بُعد وغيره من ترتيبات العمل الجديدة لتوسيع فرص العمل الالئق، بما   . د

التنظيم والحو والتعاون في مكان  في ذلك من خالل  الجماعية  ار االجتماعي والمفاوضة 

العمل، وبذل الجاود للحد من الفوارق في الوصول الرقمي واحترام معايير العمل الدولية  

 والتوازن بين العمل والحياة الخاصة. 

للعمال،   . ه القانونية  اليقين والحماية  لتوفير  االستخدام كوسيلة  أهمية عالقة  استمرار  دعم 

اتخاذ    واالعتراف  لضمان  الملحة  والحاجة  المنظم  غير  الطابع  بحجم  ذاته  الوقت  في 

 إجراءات فعالة لتحقيق االنتقال إلى السمة المنظمة. 

العامة   . و السياسة  خالل  من  الجنسين،  بين  المساواة  أجل  من  تحويلي  عمل  برنامج  تنفيذ 

 وممارسات المنشآت، عن طريق: 

القي  (1 ذي  العمل  عن  األجر  في  المساواة  في  ضمان  بالشفافية  معّززة  المتساوية،  مة 

 األجور. 

توسيع نطاق سياسات إجازة الرعاية مدفوعة األجر لتقسيم العمل في المنزل بشكل   (2

 أكثر إنصافا . 

تشجيع خلق فرص العمل وسياسات التعلم المتواصل، التي تسد الفجوات في ماارات   (3

 المرأة. 

الصحية   (4 والرعاية  التعليم  في  األخرى،  االستثمار  والقطاعات  االجتماعي    والعمل 

 ومعالجة نقص الموظفين وتحسين ظروف العمل. 

والتقدم   (5 الوظائف  على  الحصول  أمام  العوائق  من  وغيرها  القانونية  العوائق  تذليل 

 فياا. 

 منع ممارسات العنف والتحرش على أساس نوع الجنس وحماية الناس مناا.  (6

المس . ز أجل  من  تحويلي  عمل  برنامج  في  تنفيذ  واإلدماج  والتنوع  الجنسين  بين  اواة 

القطاعين العام والخاص، بادف القضاء على ممارسات التمييز والعنف والتحرش القائمة  
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السياسي   والرأي  والدين  والجنس  واللون  العرق  ذلك  في  بما  األسباب  جميع  على 

األصل والشعوب  بالمااجرين  يتعلق  وفيما  االجتماعي،  واألصل  الوطني  ية  واالنتماء 

 والقبلية واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. 

 الحماية االجتماعية الشاملة  ❖

بما في ذلك أرضيات   .أ الشاملة والكافية،  الحماية االجتماعية  الجميع على  تحقيق حصول 

الحماية، وضمان حصول جميع المحتاجين على األقل على مدى دورة الحياة، على أمن  

والرعا األساسي  الصحة  الدخل  في  بالحق  االعتراف  باب  من  األساسية،  الصحية  ية 

 باعتباره أكثر أهمية من أي وقت مضى. 

فقدو وظائفام   . ب الذين  العمال  دعم  البطالة لضمان  الحماية من  الحصول على  تعزيز سبل 

 وسبل عيشام بسبب الجائحة ولتسايل عمليات االنتقال. 

ية مدفوعة األجر وخدمات الرعاية  توسيع نطاق حصول جميع العمال على اإلجازة المرض  . ج

حاالت   في  التغطية  وضمان  لألسرة  المالئمة  السياسات  من  وغيرها  العائلية  واإلجازة 

 الحجر الصحي والعزل الذاتي وتطوير آليات أسرع لتقديم اإلعانات. 

الفعالة  . د التعبئة  خالل  من  االجتماعية  الحماية  لنُظم  والمستدام  المنصف  التمويل  ضمان 

لمحلية وزيادة التضامن والتنسيق على الصعيد العالمي لضمان عدم تخلف أحد  للموارد ا

 عن الركب. 

سيرا    . ه تسير  التي  والمجتمعات  االقتصادات  دعم  في  العام  للقطاع  األساسي  الدور  تعزيز 

الصحة   نُظم  به  تضطلع  الذي  الاام  بالدور  الخصوص  وجه  على  االعتراف  مع  حسنا ، 

 زمات الصحية وفى الوقاية من الجوائح في المستقبل. والرعاية العامة في أوقات األ

 الحوار االجتماعي  ❖

الثنائي والثالثي على حد سواء،   .أ الدور الذي اضطلع به الحوار االجتماعي،  االستناد إلى 

كوڨيد لجائحة  الفورية  االستجابة  أساس    19-في  والقطاعات، على  البلدان  العديد من  في 

الت  الحقوق  الفعلي  احترام وتعزيز وإعمال  النقابية واالعتراف  الحرية  المتمثلة في  مكينية 

 بحق المفاوضة الجماعية. 

تعزيز الحوار االجتماعي على وجه الخصوص لدعم تحقيق النتائج المحددة في هذا النداء   . ب

من أجل اتخاذ اإلجراءات، بما في ذلك من خالل قيام الحكومات بدعوة الشركاء الثالثيين  

وسي  خطط  وتنفيذ  واستحداث  لتصميم  استبقاء  إلى  الحاجة  تعالج  وطنية  انتعاش  اسات 
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فرص العمل الالئق واستمرار األعمال واالستثمار في القطاعات والمجاالت ذات األولوية،  

 العامة مناا والخاصة، لضمان انتعاش غنى بالوظائف. 

في    ة كتعزيز قدرات اإلدارات العامة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على المشار . ج

إقليمية   وبرامج  وسياسات  استراتيجيات  وتنفيذ  لوضع  وسيلة  بوصفة  الحوار  هذا  مثل 

 ووطنية وقطاعية ومحلية بشأن االنتعاش المتمحور حول اإلنسان. 

 ريادة منظمة العمل الدولية ودعماا لصالح انتعاش متمحور حول اإلنسان  -ثانيا   

إطار  4 في  الدولية،  العمل  لمنظمة  البد  والعمل  .  االجتماعية  العدالة  بتحقيق  المتعلقة  واليتاا 

، من أن تضطلع بدور ريادي في النظام الدولي من حيث دفع عجلة انتعاش من أزمة كوڨيد  قالالئ

الغاية    19- لاذه  وتحقيقا   الصمود.  على  وقادرا   ومستداما   شامال   يكون  اإلنسان،  حول  متمحور 

التي تبذلاا الدول األعضاء وتحشد دعم المنظمات متعددة   ستعزز المنظمة دعماا لجاود االنتعاش

الدولية األخرى وتساهم في الوقت نفسه بنشاط في جاود منظومة األمم   األطراف والمؤسسات 

 . 2030المتحدة لتسريع تنفيذ برنامج عام 

للمستقبل بشكل  . بغية مساعدة الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على البناء  5

العمل   منظمة  ستستخدم  المئوية،  إلعالن  والمعجل  المركز  التنفيذ  خالل  من  األزمة  بعد  أفضل 

أحدا  خلف الركب.    كالدولية جميع وسائل عملاا لدعم تصميم وتنفيذ استراتيجيات انتعاش ال تتر

الدول األعضاء من    وتحقيقا  لاذه الغاية، ستعزز منظمة العمل الدولية دعماا للجاود التي تبذلاا

 أجل:

خلق نمو اقتصادي وعمالة يشمالن الجميع، بما في ذلك عن طريق زيادة الدعم لتطوير   .أ

النشطة   العمل    سوق  سياسات  وتعزز  العمالة  كثيفة  استثمارات  تولد  ونُاج  سياسات 

التكنولوجي   التقدم  إمكانات  أقصى  وتسخير  واالبتكار  التنويع  خالل  من  اإلنتاجية  وتحفز 

ق الوظائف الالئقة والمنشآت المستدامة، وتعالج في آن معا  مخاطرها وتحدياتاا وتتيح  لخل

 المشاركة االجتماعية الواسعة في منافعاا. 

القدرات   . ب وبناء  السياسية  المشورة  تعزيز  طريق  عن  ذلك  في  بما  العمال،  جميع  حماية 

 والمساعدة التقنية دعما لما يلي: 
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وتصد (1 وتعزيز  سليمة  عمل  القائمة  عالقات  والمؤسسية  القانونية  األطر  وتطبيق  يق 

مع   العمل  في  األساسية  والحقوق  المبادئ  ذلك  في  بما  الدولية،  العمل  معايير  على 

-التركيز بشكل خاص على السالمة والصحة المانيتين في ضوء تجربة جائحة كوڨيد

19. 

ر المنظمة وأشكال  تحديد األوليات وتعميم االستراتيجيات الرامية إلى معالجة السمة غي  (2

التعاون  من خالل  ذلك  في  بما  باألزمة،  خاص  بشكل  تأثرت  التي  اآلمن،  غير  العمل 

 اإلنمائي. 

فياا   . ج بما  والمستدامة،  الشاملة  االجتماعية  الحماية  على  الجميع  حصول  سبل  توفير 

يضم مما  االجتماعية،  الحماية  الناس،   ن أرضيات  وتمكين  الصحية  والحماية  الدخل  أمن 

في  اجتياز  بمن  من  المنظم،  غير  االقتصاد  في  والعاملون  الخاص  لحسابام  العاملون  ام 

التي   المتسارعة  التحوالت  غرار  على  الماني،  ومسارهم  حياتام  في  الرئيسية  التحوالت 

 . 19-تسببت باا أزمة كوڨيد

منظمات   . د وتعزيز  االنتعاش  استراتيجيات  وتنفيذ  لتصميم  االجتماعي  الحوار  استخدام 

ل ومنظمات العمال باتخاذ تدابير هادفة ومتكاملة، بما في ذلك من خالل مركز  أصحاب العم

 التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية وشركاء التدريب اإلقليميين والوطنيين.

ومتعددة  6 اإلقليمية  المعنية  والكيانات  المنظمات  مع  التعاون  الدولية  العمل  منظمة  ستعزز   .

استجابة عالمية قوية ومتسقة لدعم استراتيجيات االنتعاش الوطنية، بما  األطراف، بغية تحقيق  

 في ذلك من أجل: 

أكثر   .أ حد  أقصى  إلى  منه  يستفيد  بحيث  والمالي  التقني  الدعم  تقديم  في  المواءمة  تحقيق 

 الناس استضعافا  وتأثرا  باألزمة والقطاعات األشد تضررا . 

ن اإلنمائي، لما يلي: االستثمار في مؤسسات  إعطاء األولوية في السياسة الوطنية والتعاو . ب

سوق العمل لترجمة معايير العمل الدولية إلى قوانين وطنية وضمان تنفيذها بالكامل، تنمية  

تمويل   الجنسين،  بين  المساواة  النشطة،  العمل  سوق  سياسات  من  وغيرها  الماارات 

باألزمة،   متناسب  تأثرت بشكل غير  التي  المنشآت  المنشآت  استمرارية نشاط  ذلك  بما في 

 الصغيرة والمتوسطة. 
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مساعدة الدول األعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات تمويل بدعم عالمي لنُظم الحماية   . ج

االجتماعية الشاملة والمستدامة، بما يتمشى مع هدف الحماية االجتماعية الشاملة، بما في  

 ذلك األرضيات، وبما يتفق مع معايير منظمة العمل الدولية. 

نسيق أهداف العمل الالئق والمساعد على بناء القدرات بشكل أوثق مع سياسات التجارة  ت . د

الالئ العمل  وتعزيز  الدوليين  واالستثمار  التجارة  فوائد  لتوسيع  الدولية  في    قواالستثمار 

السياسات  بين  والحاسمة  والمعقدة  القوية  الروابط  مراعاة  مع  واإلمداد،  التوريد  سالسل 

 جارية والمالية واالقتصادية والبيئية. االجتماعية والت

ومستدام   . ه شامل  اقتصادي  نمو  تحقيق  إلى  تادف  التي  والنقدية  المالية  السياسات  تعزيز 

العمل الالئق،   الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية  العمالة  يترافق مع  وقادر على الصمود، 

ا والمحتملة على  المجدية  اآلثار  فام  تحسين  ذلك عن طريق  للناج  بما في  الكلى  القتصاد 

 المتمحور حول اإلنسان، الوارد في إعالن مئوية منظمة العمل الدولية. 

من   . و المستدامة  التنمية  أهداف  تملكه  بما  المتعلقة  البيانات  وتحسين  بالبحوث  الناوض 

التنمية   استراتيجيات  تمويل  تركيز  على  المساعدة  أجل  من  الالئق  العمل  لتوفير  إمكانيات 

االستثمار في  على  ذلك  في  بما  البيئية،  االستدامة  إلى  العادل  واالنتقال  العمالة  كثيفة  ات 

 االقتصاد الدائري، باعتبار ذلك جزءا  ال يتجزأ من عملية االنتعاش. 

منتدى  7 تنظيم  أجل  من  األطراف  متعددة  أخرى  مع مؤسسات  الدولية  العمل  منظمة  . ستتعاون 

قو عالمية  استجابة  حشد  إلى  يادف  مام،  وضع  سياسي  في  ألعضاء  الدول  لدعم  ومتسقة  ية 

استراتيجيات انتعاش متمحور اإلنسان، تكون شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك  

 من خالل المبادرات المشتركة والترتيبات المؤسسية المعززة بين المنظمات اإلقليمية. 
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 البند الثالث

 االتفاقيات والتوصيات املعلومات والتقارير املتعلقة بتطبيق 

 تقرير لجنة الخرباء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات 

 الجزء ألف(  –)التقرير الثالث 

 

الدولية   العمل  تطبيق معايير  تقرير حول  الدورة  2020سنة  لصدر  تأجيل  وبعد  إلى    109، 

ة  سنل، صدر تقرير حول تطبيق معايير العمل الدولية  19  –بسبب جائحة كوفيد    2021سنة  

لتقرير  2021 إضافي  تقرير  وتحديثا    2021وهو  إضافية  ومعلومات  معطيات  ويتضمن 

اللجنة في تقريرها   أبدتها  التي كانت  االقتصار على  2020  للعامللمالحظات  ، لذلك سيتم 

 .     2021تقديم التقرير اإلضافي لسنة 

   2021تقديم التقرير اإلضايف بعنوان سنة  – 1

التقارير   وثيقتين  صدرت  في  والتوصيات(  )االتفاقيات  الدولية  العمل  بمعايير  المتعلقة 

سنة   بعنوان  الدولية  العمل  معايير  تطبيق  حول  الخبراء  لجنة  تقرير   2021منفصلتين: 

ودراسة استقصائية حول مجموعة من األدوات القانونية تتعلق  ر    الجزء ألف   رالتقرير الثالث  

ض بالتشغيل والعمل الالئق في عالم متغّير" وستكون بالتشغيل وجاءت تحت عنوان "النهو

 موضوع تقرير مستقل. 

الثالث    –  1.1 )التقرير  الخرباء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات  –تقرير لجنة 

    الجزء ألف(:

( جدا  والضخم  الهام  التقرير  هذا  المذّكرة    905يتضّمن  إلى  إضافرة  يتضمرن  صفحة( 

 ، قسميرن رئيسيين: التوضيحيرة للقارئ والمرفقات
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 : التقرير العام القسم األول -1.1.1 

   :يحتوي هذا القسم على جزئين

عملها   وأساليب  الخبراء  لجنة  تشكيل  عن  معلومات  على  تحتوي  المقدمة،  األول:  الجزء 

خاصة   وفقرات  الخبراء  لجنة  ومهام  المعايير  بتطبيق  المعنية  المؤتمر  لجنة  مع  وعالقتها 

الدولية   العمل  معايير  أهمية  األزمة:  زمن  في  الدولية  العمل  معايير  تطبيق  بموضوع 

 .  19 - لة في زمن كوفيدوالرقابة الناجعة والفّعا

الثاني الجزء يتضمن معلومات عن مدى    :*الجزء  المتعلقة بالمعايير، هذا  احترام االلتزامات 

تقّيد الدول األعضاء بالتزاماتها الدستورية المتعلقة بمعايير العمل الدولية والمتمثلة أساسا  

 في:  

 من الدستور(  35و 22ن تقديم التقارير عن االتفاقيات المصدق عليها )المادتا -   

 من الدستور(   19تقديم التقارير عن االتفاقيات غير المصدق عليها والتوصيات )المادة  -   

)الفقررات    -    بالتصديق  المختصة  السلطات  المؤتمر على  المعتمدة في    5عرض الصكوك 

 مرن الدستور(.  19من المادة  7و 6و

 القسم الثاين: املالحظات املوّجهة للبلدان  -2.1.1

 وهو يحتوي على جزئين: 

األول: الجزء  الخبراء عن تقارير    *  التقرير، مخصص لمالحظات لجنة  األكبر من كامل  وهو 

 الدول بشأن تطبيق االتفاقيات المصدق عليها. 

المالحظات   هذه  جاءت  عامة    -وقد  مالحظات  حسب    -بعد  كالعادة  مواضيرع  مبّوبرة 

 االتفاقيات، وصلب كل موضوع حسب الترتيب األبجدي ألسماء البلدان المعنية.

 مجموعة أو محور وهي اآلتية:  22وتّم تجميع مواضيع االتفاقيات في 

الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والعالقات المهنية ، العمل الجبري ، إزالة عمل األطفال  

المسراواة في الفرص والمعاملرة ، المشراورات الثالثيرة ، إدارة    وحمايرة األطفرال واألحرداث ، 

  ، العمرل  استقرار   ، المهني  والتدريب  التوجيه   ، التشغيل  وتنمية  سياسة   ، العمل  وتفتيش 
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  ، األمومة  ، حماية  االجتماعي  الضمان   ، العمل  والسالمة في  الصحة   ، العمل  مّدة   ، األجرور 

ا العمال   ، السكران  السياسة االجتماعية   ، الموانئ  ، عمرال  الصيرادون   ، البحرارة   ، لمهاجرون 

 األصليون ، الفئات الخصوصية للعمال ، االتفاقيات بشأن األحكام الختامية. 

حسب   األول  في  مبّوبة  المالحظات  لمجموع  بيانيان  جدوالن  بدايته  في  التقرير  وتضّمن 

 االتفاقيات مبّوبة حسب المواضيع. االتفاقية وفي الثاني حسب البلد، باإلضافة إلى قائمة 

وردت فيه مالحظات اللجنة بشأن عرض االتفاقيات والتوصيات المعتمدة من    *الجزء الثاني:

من دستور    19مؤتمر العمل الدولي على السلطات المختصة بالتصديق عمال بأحكام المادة  

 المنظمة. 

 مالحظات بشأن التقرير: – 2

 العربية الترجمة إلى   – 1.2

التقارير   ترجمة  أّن  إلى                 يالحظ  المؤتمر(  أعمال  جدول  من  الثالث  )البند  بالمعايير     المتعلقة 

لجنة   تقرير  من  األول  القسم  على  السابقة  السنروات  مثل  السنة  هذه  اقتصرت  العربية 

 الخبراء أي التقرير العام.  

ج من  العربية  المجموعة  تطالب  أن  المنتظر  العربية  ومن  إلى  الترجمة  مجال  بتوسيع  ديد 

 ليشمل كافة تقارير لجنة الخبراء نظرا ألهميتها وباألخص الدراسة االستقصائية.

 المالحظات الخاصة بالدول العربية:  – 2.2

الردول   كافة  تهّم  مالحظات  منه،  الثاني  القسم  وباألخص  الخبراء  لجنة  تقرير  في  وردت 

 أّن مالحظات اللجنة تعني كل دول العالم تقريبا. العربية وهذا أمر طبيعي إذ 

 االتفاقيات المتعلقة بالحقوق األساسية في العمل  -أ 

المتعلقة بالحقوق األساسية في   الثمانية  بالتقرير االتفاقيات  الواردة  تهم أغلب المالحظات 

رقم   االتفاقية  )  87العمل  النقابي  الحق  وحماية  النقابية  الحرية  االتفاقية    دولة(،  50بشأن 

بشأن حق   98دولة(، االتفاقية رقم   49بشأن عدم التمييز في االستخدام والمهنة )  111رقم  

بشان المساواة في األجور بين    100دولة(، االتفاقية رقم    42م والمفاوضة الجماعية )يالتنّظ
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( رقم    37الجنسين  االتفاقية  )  182دولة(،  األطفال  عمل  أشكال  أسوأ  مع    36بشأن  دولة 

بشأن    29دولة(، االتفاقية رقم    35بشأن السن األدنى )  138الحظة عامة(، االتفاقية رقم  م

 دولة(.   25بشأن منع العمل الجبري ) 105دولة( ،  االتفاقية رقم  30العمل الجبري )

األساسية   باالتفاقيات  المالحظات  أكثر  تعلقت  العربية،  للدول  حسب  وبالنسبة  التالية 

 الترتيب:     

رقم  االت  - سوريا،    :دول  8)  29فاقية  قطر،  عمان،  موريتانيا،  لبنان،  اإلمارات،  السعودية، 

 السودان(. 

 العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا(. : دول 7)  111االتفاقية رقم  -

رقم    - السعودية،  دول  7)   138االتفاقية  سوريا،  :  موريتانيا،  لبنان،  االمارات،  جيبوتي، 

 سودان(. ال

 جيبوتي، لبنان، سوريا، الصومال، السودان(.  :دول 5)  182االتفاقيرة رقم  -

 الجزائر، جيبوتي، مصر، الصومال(.  :دول 4)  87االتفاقية رقم  -

 ، مصر، األردن(. : الجزائردول 3)  98االتفاقية رقم  -

 دول: األردن، لبنان، موريتانيا(.   3)100االتفاقية رقم  -

 دول: اإلمارات، سوريا، السودان(.  3)  105االتفاقية رقم  -

 إّن أكثر الدول العربية التي جاءت بشأنها مالحظات تخص اتفاقيات أساسية هي: 

  182و 138و 111و 100و 29اتفاقيات أرقام    5لبنان:  -

 138و 111و100و  29أرقام اتفاقيات    4موريتانيا:  -

 182و138و  105و 29اتفاقيات أرقام  4السودان:  -

   182و 138و 105و  29اتفاقيات أرقام   4سوريا:  -

 182و 138و  87اتفاقيات أرقام  3جيبوتي:  -

 138و 105و  29اتفاقيات أرقام  3اإلمارات:  -
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 111و 100و  98اتفاقيات أرقام   3األردن:  -

 182و 87( رقمي 2قيتان )الصومال: اتفا -

 98و 87( رقمي 2مصر: اتفاقيتان ) -

 98و 87(  رقمي 2الجزائر: اتفاقيتان ) -

 138و 29(  رقمي 2السعودية : اتفاقيتان ) -

 29قطر: اتفاقية واحدة  رقم  -

 111الكويت: اتفاقية واحدة  رقم  -

 29عمان : اتفاقية واحدة رقم  -

 111ليبيا: اتفاقية واحدة رقم  -

 111المغرب: اتفاقية واحدة رقم  -

 111العراق: اتفاقية واحدة رقم  -

 اتفاقيات الحوكمة   -ب

تسمية                    - عليها  يطلق  كان  التي  لالتفاقيات  العربية  الدول  تطبيق  بشأن  مالحظات  وردت 

 . " اتفاقيات الحوكمة أو اإلدارة السديدة " " االتفاقيات ذات األولوية " وأصبحت اآلن تسمى 

رقم    - باالتفاقية  بالغا  اهتماما  القانونيين  الخبراء  لجنة  الع  81أبدت  تفتيش  مل  بشأن 

تهم   مالحظات  بها  تعلقت  والتي  بينها    34)صناعة(،  من  )السعودية،    3دولة  عربية  دول 

رقم   واالتفاقية  السودان(  العمالة،    122قطر،  سياسة  منها    18بشأن  :    3دولة  عربية  دول 

بشأن المشاورات الثالثية في مجال معايير    144)جيبوتي، ليبيا، السودان( ، واالتفاقية رقم  

الدول الدول    16ية،  العمل  تصديقات  لقّلة  )نظرا  عربية  دولة  أية  بينها  من  توجد  وال  دولة 

دولة وال    12بشأن تفتيش العمل )زراعة(،    129العربية على هذه االتفاقية( واالتفاقية رقم  

 توجد من بينها أية دولة عربية )نظرا لقّلة تصديقات الدول العربية على هذه االتفاقية(.  
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 زامات الدستورية * اإليفاء بااللت

السنة استمرار جهود أغلب الدول    2021يالحظ من خالل دراسة تقرير اللجنة بعنوان سنة  

ويوجد  ،  العربية من حيث اإليفاء بااللتزامات الدستورية واالستجابرة لمالحظات لجنة الخبراء 

العديد من  تحسن نسبي في الوفاء بااللتزامات الدستورية بالمقارنة مع السنة الماضية في  

    الجوانب كما يتبّين من المؤشرات التالية: 

 تقارير حول االتفاقيات المصادق عليها  -أ   

الحظت اللجنة أن عدد التقارير التي وصلت المكتب إلى تاريخ انتهاء أشغال الدورة األخيرة    -

الخبراء،   المطلوبة. كما ذكر بالمائة  70,7تقرير ما يمثل    1419للجنة  التقارير  أن  من   5ت 

تقرير أول مطلوب حول تطبيق االتفاقيات المصادق عليها وصل عند نهاية أشغال    20من  

 تقرير أول مطلوب(.  45اللجنة )في الدورة الفارطة تلقى المكتب 

أيضا    - اللجنة  التقارير الحظت  كبير في عدد  أجل    انخفاض  السنة في    1التي وصلت هذه 

بالمائة من التقارير التي وصلت   26,5تقرير ما يمثل  531أكتوبر مقارنة بالسنوات الفارطة )

 بالمائة في الدورة الفارطة(.  39,6المكتب مقابل 

اعتبرت اللجنة أن هذه السنة مثلث تحد كبير لكثير من الحكومات أثرت على قدرات هذه    -

العالم، الوضعية في كافة  اللجنة باالعتبار تعقد  التقارير. وإذ تأخذ  فإنها    األخيرة في اعداد 

تنفيذ   تعليق  تخّول  ظروف  أية  على  ينص  ال  الذي  الدولية  العمل  منظمة  بدستور  تذكر 

المواد   بعنوان  المطلوبة  بالتقارير  المكتب  بموافاة  المتعلقة  من   35و  22و  19االلتزامات 

 دستور المنظمة. 

أنه أن ذّكرت اللجنة بأن العدد الكبير من التقارير الذي وصل بعد اآلجال المطلوبة من ش  -

القيام   إلى  األعضاء  الدول  بالتالي  وتدعو  المراقبة  عملية  سير  حسن  على  اضطرابا  يدخل 

بمجهود خاص قصد إرسال التقارير في األجل المحدد بالنسبة للسنة القادمة متضمنا لكل  

 المعلومات المطلوبة حتى تقوم اللجنة بدراسة كاملة لهذه التقارير. 

رقم    - المرفق  أنللت   1يتبّين من  فقط    4قرير  عمان(  ليبيا،  )السعودية، مصر،  عربية  دول 

)مقابل   عليها  المصادقة  االتفاقيات  حول  منها  المطلوبة  التقارير  كل  في   8أرسلت  دول 
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وأن   الفارطة(  قطر،    6الدورة  األردن،  موريتانيا،  السودان،   ( التقارير  من  عددا  أرسلت  دول 

لعربية التي لم ترسل أي تقرير حول عدد من  الجزائر، الصومال(،  في حين بلغ عدد الدول ا

اليمن(    9االتفاقيات   تونس،  سوريا،  المغرب،  لبنان،  الكويت،  العراق،  اإلمارات،  جيبوتي،   (

( الفارطة  بالدورة  ارتفاعا ملحوظ مقارنة  إلى    3وهو ما يعد  دول فقط( ويعزى ذلك خاصة 

أجهزته قدرات  على  وأّثرت  الحكومات  بها  مّرت  التي  التقارير  الظروف  بإعداد  المكّلفة   ا 

 المطلوبة به. 

لسنة    - البحري  العمل  اتفاقية  )تونس:  واحدة  عربية  قائمة  2006دولة  ضمن  وردت   )12 

الحكومات   اللجنة  وتحث  أكثر.  أو  منذ سنتين  المطلوب  األول  التقرير  ارسال  تتول  لم  دولة 

 المعنية ببذل قصارى جهدها لتقديم التقارير األولى المستحقة. 

-  ( عربيتان:  ضمن2دولتان  ذكرهما  ورد  لبنان(  )جيبوتي،  التقارير    16(  ترسل  لم  دولة 

المطلوبة منذ سنتين أو أكثر. ودعت اللجنة حكومات هذه الدول إلرسال التقارير المطلوبة  

 في أقرب اآلجال. 

دول عربية )جيبوتي، لبنان، تونس( ورد ذكرها بقسم المالحظات العامة ضمن قائمة    3  -

الخطير    24 اإلخالل  وضعية  في  باعتبارها  بشأنها  مالحظات  تقديم  اللجنة  توّلت  دولة 

 لاللتزامات المتعلقة بإعداد التقارير. 

 الردود على مالحظات لجنة الخبراء والطلبات المباشرة  *

الثاني من  طلب مباشر وهي واردة با  1110مالحظة و   556  اللجنة  أبدت  - لجزء 
أبدت   كما  التقرير  رقم    3هذا  االتفاقية  تخّص  عامة  العمالة   122مالحظات  سياسة  بشأن 

أشكا  182رقم    واالتفاقية أسوأ  لسنة  بشأن  البحري  العمل  واتفاقية  األطفال  عمل    2006ل 
 لة(. )المعدّ 

تقدم  دولة لم    47دول عربية )جيبوتي، العراق، لبنان، سوريا( ورد ذكرها ضمن    4  -
المباشرة للجنة والتي تستوجب ردودا   معلومات حول مجموع أو أغلب المالحظات والطلبات 

ولقد   ب  الحظتحولها.  الشيء    قلقاللجنة  ردود  بدون  بقيت  التي  للمالحظات  المرتفع  العدد 
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هذه الدول للوفاء بالتزاماتها    دعتالذي يضعف الحوار بين الحكومات وهياكل الرقابة، لذلك  
 نه بإمكانها االنتفاع بالمساعدة الفنية للمكتب في هذا المجال. وتذكّر أ

(،  98رقم    االتفاقية (، مصر )98و   87دول عربية )الجزائر االتفاقيتان رقمي    3  -
( لسنة    اتفاقيةاألردن  البحري  بقائمة  )معدّ   2006العمل  ذكرها  ورد   ) تطالبها    39لة(  دولة 

هذه مالحظات  على  كاملة  ردود  بتقديم  إلرسال    اللجنة  العادية  الدورية  خارج  وذلك  األخيرة 
 التقارير.

)اإلمارات(    - واحدة  عربية  بالفقرة    29رقم    االتفاقية دولة  ذكرها  ضمن    121ورد 
تولّ   4قائمة تضم   توصيات  دول،  لتنفيذ  اتخذتها حكوماتها  التي  اإلجراءات  دراسة  اللجنة  ت 

 ر المنظمة(. من دستو   24اللجان الثالثية )الشكاوى بعنوان المادة 
 

 مالحظات صادرة عن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمّال  *

الفارطة    اللجنة  تلقت   - دورتها  )مقابل    757منذ  السنة   915مالحظة  في 
بينها   من  أصحاب    297)مقابل    230الفارطة(  منظمات  من  وردت  الفارطة(  السنة 

و  و   618)مقابل    527العمل  العمال.  منظمات  من  الفارطة(  هذه السنة  أغلب  إن 
( الّلجنة  تلقتها  التي  بتطبيق    721مقابل    695المالحظات  تتعلق  الفارطة(  السنة  في 

عليها   المصادق  )مقابل    243االتفاقيات  تتعلق    349مالحظة  الفارطة(  السنة 
السنة الفارطة( تتعلق بتطبيق اتفاقيات    148مالحظة )مقابل    75باالتفاقيات األساسية،  

السنة الفارطة( تتعلق بتطبيق اتفاقيات    252مالحظة )مقابل    377الحوكمة السديدة و 
الّلجنة   تلقت  كما  عن    62أخرى.  زيادة  وتتعلق    194مالحظة  الفارطة  السنة  تلقتها 

لسنة   االستقصائية  ال  2020بالدراسة  والعمل  بالتشغيل  النهوض  عالم  الئ حول  في  ق 
 متغير. 

مص  10  -   جيبوتي،  البحرين،  )الجزائر،  عربية  األردن،  دول  العراق،  ر، 
لبنان، المغرب، الصومال، السودان، تونس( ورد ذكرها بالملحق الثالث للتقرير الخاص  
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أصحاب عمل أو  دولة وردت بشأنها مالحظات صادرة سواء عن منظمات    139بقائمة  
 دولية. قطرية أو  منظمات عمال

 

 متابعة تنفيذ توصيات لجنة تطبيق المعايير *

)ا  عربيتان  رقم  دولتان  االتفاقية  رقم  ومصر  87لجزائر:  االتفاقية  ورد  87:   )
دولة تولت الّلجنة متابعة تنفيذها للتوصيات المعتمدة من    15ذكرهما ضمن قائمة تضّم  

)الدورة  الدولي  العمل  لمؤتمر  األخيرة  الدورة  والتوصيات خالل  االتفاقيات  تطبيق  لجنة 
 (. 2019، جوان 108

 ات غير المصادق عليها والتوصيات تقارير حول االتفاقي -ب 

  21ضمن قائمة    155دولتان عربيتان )الصومال، اليمن( ورد ذكرهما بالفقرة        
من    19دولة لم تتولى إرسال طيلة الخمس سنوات األخيرة للتقارير المطلوبة وفقا المادة  

الّلجنة عن  الدستور والمتعلقة باالتفاقيات غير المصادق عليها والتوصيات. وقد عّبرت  
بالتقارير   أسفها ودعت من جديد حكومات هذه الدول لموافاة المكتب في أقرب اآلجال 
أيضا  وموافاته  يمكن  ما  أكثر  كاملة  االستقصائية  الدراسات  تكون  حتى  المطلوبة 

في المجاالت التي  "  19"كوفيد    بوضعية عامة وشاملة للتطورات السلبية المتعلقة بآثار 
 ضررت من هذه الجائحة. ت 

 

 عرض االتفاقيات والتوصيات على السلط المختصة  -ج 

دولة قامت بموافاة    31دولة عربية واحدة )المغرب( ورد ذكرها ضمن قائمة    -
رقم   االتفاقية  بعرض  قيامها  حول  بمعلومات  رقم    190المكتب    206والتوصية 

تم  واللتين  العمل  مجال  في  والتحرش  بالعنف  الدورة    المتعلقتين    108اعتمادهما خالل 
 (. 2020لمؤتمر العمل الدولي )جوان 
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)المغرب  - واحدة  القانونية  (دولة عربية  األدوات  كافة  المعتمدة    تولت عرض 
 خالل دورات مؤتمر العمل الدولي على السلط المختصة. 

  10  البحرين:دورات،    4  السعودية:(،  2دولة عربية )الجزائر دورتان )  18  -
دورة،    12دورات، العراق:    7بوتي: دورتان، مصر: دورة واحدة، اإلمارات:  دورات، جي 
الكويت:    3األردن:   لبنان:    13دورات،  ليبيا:    6دورة،  موريتانيا:    12دورات،  دورة، 
( عمان:  2دورتان  سوريا    9(،  واحدة،  دورة  قطر:  الصومال:    19دورات،    12دورة، 

تتول   ( تمّ 2(، تونس: دورتان )2دورة، السودان: دورتان ) التي لم  الدول    ذكرها ضمن 
على السلط  عرض عدد من االتفاقيات أو التوصيات المعتمدة من مؤتمر العمل الدولي  

 في عدد من دوراته. المختصة 
 

دول عربية )البحرين، الكويت، لبنان، ليبيا، سوريا، الصومال، اليمن( ورد    7-
ضمن   وضعية دولة    48ذكرها  اإل  في  الخطير  "  السلط  خالل  على  العرض  بواجب 

 . "المختصة

سجلت  دولة    46)جيبوتي، موريتانيا( ورد ذكرهما ضمن قائمة    عربيتان:دولتان    -
 بشأن اتفاقية العمل الجبري.   2014مصادقتها على بروتوكول سنة الّلجنة بكل اهتمام  

 من طرف مكتب العمل الدولي  * دول في حاجة إلى المساعدة الفنية
 

         -  7  ( رقمي    الجزائر:دول عربية  رقم  98و   87االتفاقيتان  االتفاقية  ، مصر: 
رقم  87 االتفاقية  العراق:  رقم  187،  االتفاقية  األردن:  البحري    185،  العمل  واتفاقية 

، تونس:  122، ليبيا: االتفاقية رقم  111لة(، الكويت: االتفاقية رقم  )معدّ   2006لسنة  
بالفقرة  ( و 120و   62و   45االتفاقيات أرقام   في دولة    74ضمن قائمة    153رد ذكرها 

 حاجة إلى المساعدة الفنية من طرف المكتب. 
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 * حاالت التقدم  

 حاالت االرتياح  •
)اال   4 )السعودية  عربية  رقم  دول  )138تفاقية  اإلمارات  رقمي    االتفاقيتان(، 

ضمن  ( ورد ذكرها  29رقم    االتفاقية، قطر )(100رقم    االتفاقية(، األردن )138و 29
االرتياح    «قائمة الحاالت     » حاالت  في  وهي  تقدم  إحراز  اللجنة  فيها  الحظت  التي 

الحكومات    باتخاذ  االتفاقياتمن    اتفاقيةتطبيق   طرف  من  مناسبة  وإجراءات  تدابير 
المعنية تتمثل خاصة في إدخال تعديل على التشريعات أو إحداث تغيير في السياسة أو 

الوطني الصعيد  على  مع    الممارسة  التالؤم  تحقيق  شأنها  عن    االلتزاماتمن  الناشئة 
 المعنية.  االتفاقيات

 

 االهتمام حاالت  •
 

  156رقمي    االتفاقيتان( (، األردن )81رقم    االتفاقية دول عربية )اإلمارات )  5
لسنة   البحري  العمل  )  2006واتفاقية  المغرب   ،)   111رقمي    االتفاقيتان)معدلة( 

(، ورد  98و 87رقمي    االتفاقيتان(، الصومال )81و 29قمي  ر   االتفاقيتان(، قطر )181و 
سجلت فيها  دولة وهي الحاالت التي    79ذكرها ضمن قائمة حاالت االهتمام التي تضّم  

اتخاذ الحكومات تدابير تبّرر توقع احراز المزيد من التقدم في المستقبل    اللجنة باهتمام 
 المصدق عليها.  االتفاقيات لتطبيق 

              

تبرزه  هذ عامة  المؤشرات،  العربيةأغلب    سعي   بصفة  مع    للتجاوب   الدول 
اإليفاء   على  وحرصهـا  الخبراء  لجنـة  تجمالحظـات  الدستورية  منظمة  بالتزاماتها  اه 

الدولية  العالم نتيجة جائحة كوفيد    العمل  يمّر بها  التي  الظروف  بالرغم من   -وذلك 

19  . 
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 نيين صلب لجنة تطبيق المعايير * دراسة تقارير لجنة الخبراء القانو 

 تقارير لجنة الخبراء في" لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات" يتم دراسة 

وهي لجنة قارة تنبثق  (  كما اصطلح على تسميتها  لجنة تطبيق المعايير"  )أو "
 عن مؤتمر العمل الدولي في كل دوراته. 

 

 التالية: الدراسة حسب المراحل  وتتمّ 

ناقشة عامة حول ما جاء في القسم األول من تقرير لجنة  م  أولى: في مرحلة    -
 الخبراء أي التقرير العام . 

 . مناقشة حول الدراسة االستقصائية  ثانية:في مرحلة   -

تخصص لمناقشة   اللجنة: المرحلة الثالثة والتي تمّثل الجزء األكبر من أعمال    -
لل الدول  بعض  فيها  تدعى  التي  الحاالت  أي  الفردية  المالحظات  الحاالت  حول  حوار 

وتضبط قائمة الحاالت الفردية للدول من طرف    الخبراء.الواردة بشأنها في تقرير لجنة  
    المؤتمر.مكتب لجنة 

 

اإلشارة   بالحاالت    إلىوتجدر  خاصة  أولية  قائمة  أرسل  قد  الدولي  العمل  مكتب  أّن 
تضّم   بينها    40الفردية  من  )  4دولة  عربية  ر العراقدول  االتفاقية  :  األردن ،  111قم  : 
رقم   رقم  موريتانيا ،  98االتفاقية  االتفاقية  رقم  سوريا،  29:  االتفاقية  الدول  29:  إلى   )

المعايير دراسة   العادة أن تتولى لجنة  الثالثة. ولقد جرت  حالة،    24األعضاء بأطرافها 
  ،يلمؤتمر العمل الدول  109غير أنه نظرا للظروف االستثنائية التي ستنعقد فيها الدورة  

الدورة   توجه خالل  برز  اإلدارة )مارس    341فقد  التخفيض    يدعو  (2021لمجلس  إلى 
من   الفردية  الحاالت  عدد  العم  16إلى    24في  فريق  تمسك  بـ  ارغم  بالمجلس    24ل 

 حالة.
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 مرفق القائمة األولية للحاالت الفردية. 
 ( 2021ملؤمتر العمل الدويل )يونيو/    109الدورة 

 ردية قامئة أولية للحاالت الف

 التي تّم عرضها عىل األطراف االجتامعية  

 لجنة تطبيق املعايري 

 رقم االتفاقية الدولة  

 81 ألبانيا  01

 87 بالروسيا 02

 131 دولة بوليفيا المتعددة القوميات  03

 98 البرازيل 04

 87 كمبوديا  05

 87 منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة  -الصين 06

 87 كولمبيا  07

 144 السلفادور  08

 182 اسبانيا  09

 87 أثيوبيا  10

 2006اتفاقية العمل البحري لسنة  الغابون 11

 182 غانا  12

 149 اليونان  13

 98 غواتيماال  14

 98 هايتي  15

 169 هندوراس  16
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 81 الهند 17

 100 إندونيسيا  18

 111 لعراق ا 19

 98 األردن  20

 87 كازاخستان 21

 87 كخوزستان  22

 182 كيريباتي  23

 2006اتفاقية العمل البحري لسنة  جمهورية جزر المالديف  24

 29 موريتانيا  25

 122 موزمبيق 26

 29 ميانمار  27

 111 ناميبيا  28

 87 مارتن سينث  -هولندا 29

 98 رومانيا 30

 138 سامو  31

 182 السنغال 32

 182 ل السيش 33

 29 العربية السورية الجماورية  34

 81 طاجيكستان 35

 105 تركمانستان  36

 95 أكرانيا  37

 98 أوروغواي  38

 87 جمهورية فنزويال   39

 105 زيمبابوي 40
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 29 العدد االجمالي للحاالت المتعلقة باالتفاقيات األساسية 

 5 العدد االجمالي للحاالت المتعلقة باالتفاقيات ذات األولوية 

 6 االجمالي للحاالت المتعلقة باالتفاقيات الفنية العدد 

 

 

  الثالثالبند 

 الدراسة االستقصائية  

 حول النهوض بالتشغيل والعمل الالئق  

 يف عامل متغري 

 )التقرير الثالث( 

             

 اإلطار العام -1            

دأبت لجنة الخبراء على إصدار دراسة شاملة ومعّمقة حول موضوع من المواضيع              

المنبثقة   المعايير  تطبيق  لجنة  في  مناقشتها  وتتّم  الدولية.  العمل  معايير  تشملها  التي 

 عن المؤتمر. 

كتب  من دستور منظمة العمل الدولية، قّرر مجلس إدارة م  19ووفقا ألحكام البند              

دورته   في  الدولي  لجنة    331العمل  على  يتعين  التي  االستقصائية  الدراسة  تشمل  أن 

سنة   إعدادها  سنة    2019الخبراء  الدولي  العمل  مؤتمر  في  األدوات  2020وعرضها   ،

 القانونية التالية: 

 1964بشأن سياسة التشغيل،   122االتفاقية رقم  -

 عربية( دول   10دولة عضو من بينها  115)صادقت عليها 

 1983بشأن إعادة التأهيل المهني وتشغيل األشخاص المعوقين،   159االتفاقية رقم  -

 دول عربية(  7دولة عضو من بينها  84)صادقت عليها 
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 1996بشأن العمل بالمنزل،   177االتفاقية رقم  -

 دولة عضو وال توجد من بينها أي دولة عربية(  11)صادقت عليها 

 1983إعادة تأهيل وتشغيل األشخاص المعوقين، بشأن   168التوصية رقم  -

 1984)أحكام تكميلية(، التشغيل بشأن سياسة   169التوصية رقم  -

 1996بشأن العمل بالمنزل،   184التوصية رقم  -

 2006بشأن عالقة العمل،   198التوصية رقم  -

رقم    - إلى    204التوصية  المنظم  غير  االقتصاد  من  االنتقال  المنظم،  بشأن  االقتصاد 

2015. 

. وتبعا لتأجيل الدورة  2020ولقد صدرت هذه الدراسة االستقصائية في بداية سنة            

سنة    109 للدراسة  2021إلى  )إضافية(  استقصائية  دراسة  الخبراء  لجنة  أصدرت   ،

لسنة   لسنة    2020االستقصائية  االستقصائية  الدراسة  وتأخذ  تبقى صالحة.    2021التي 

" على تطبيق األدوات القانونية التي تّم تناولها  19  –عتبار انعكاسات جائحة "كوفيد  باال

مختلف   في  الجائحة  هذه  لمجابهة  اتخاذها  تّم  التي  االجراءات  مختلف  وكذلك  بالدراسة 

 البلدان.  

لسنة              االستقصائية  بالدراسة  المعتمدة  الهيكلة  نفس  اتباع  فإن 2020ومع   ،

افية ترّكز فقط على المجاالت التي تأثرت بالجائحة وعلى اإلجراءات التي تّم  الدراسة اإلض

 اتخاذها لمجابهة أو الحد من آثارها. 

 أهداف الدراسة   -2           

لعالقات              الكبير  التنوع  إبراز  االستقصائية  الدراسة  هذه  خالل  من  اللجنة  تأمل 

يتها على الصعيد الوطني والنقص في العمل  العمل القائمة في عالم اليوم وطريقة تغط

لألشخاص   اإلجمالي  العدد  ودراسة  تظهر  أن  يمكن  التي  التشريعية  والنقائص  الالئق 

الذين هم في وضعية ضعف وهشاشة في ظل األنماط الجديدة للعمل وانتشارها وكذلك  

لة أساسية  ضرورة انتفاع كل العّمال بالحماية االجتماعية التي لهم الحق فيها وهي مسأ

والتشغيل   المندمج  االقتصادي  النمو  تحقيق  إلى  الهادفة  والبرامج  بالسياسات  للنهوض 

 وخلق فرص العمل. 
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العالقات              ومدى  طبيعة  أول،  وقت  في  بتحديد  الدراسة  قامت  الغاية،  ولهذه 

اجمة  الموجودة في العمل واإلجراءات التي تمّكن جميع األشخاص العاملين من الحماية الن

 عن العمل.  

واعتبارا إلى أن العمل في إطار غير منظم له انعكاسات على حقوق وظروف عمل            

المسارات   الدراسة  تناولت  والنمو،  الالئق  العمل  فرص  خلق  على  وكذلك  العمال 

 والسياسات الهادفة لتسهيل االنتقال نحو النظامية. 

لدراسة، فإن اللجنة ترى أن هناك مفهوم يربط  ومع اإلقرار بتنوع األدوات موضوع ا         

بين كل األدوات أال وهو ضرورة وضع سياسة تشغيل متناسقة ومندمجة تخّول االلتحاق  

االندماج  على  يقوم  إطار  في  الالئق  والعمل  ودائم  بحرية  ومختار  ومنتج  كامل  بعمل 

 وتكافؤ الفرص والمعاملة للجميع.  

مف            على  الدراسة  المسارات  وتقوم  فيه  تكون  المتينة  الحوكمة  نظام  هوم 

واإلجراءات والمفاهيم واضحة والمسؤوليات محّددة بصفة واضحة وآليات الرقابة واحترام  

 االلتزامات الفّعالة موضوعة.

 هيكلة الدراسة   -3           

 فصول:   8على  2020تحتوي الدراسة االستقصائية لسنة            

ا             أي  يبدأ  التشغيل  بسياسة  المتعلقة  األدوات  عن  فكرة  بتقديم  األول  لفصل 

رقم   رقم    122االتفاقية  استقصائية سنتي    169والتوصية  دراسة  كانتا موضوع  الّلتين 

وعلى  2010و  2004 للتشغيل  وطنية  سياسة  اعتماد  مسار  على  الفصل  هذا  ويرّكز   .

بال بالنهوض  يتعلق  فيما  تطرح  أن  يمكن  التي  بحرية  التحديات  المختار  الكامل  تشغيل 

أنه   إذ  خصوصي  مسار  اعتماد  تتطلب  ال  األدوات  هذه  أن  على  الّلجنة  وتؤكد  والمندمج. 

يتّم ضبطها على المستوى الوطني، وترى اللجنة أنه يكون من الصالح أن تستفيد عديد  

 الدول من التجربة الواسعة والمشتركة في مجال اعتماد وتنفيذ سياسات التشغيل.

رقم             للتوصية  الثاني  الفصل  وكذلك    198وخصص  العمل  بعالقات  المتعلقة 

مناسبة   حماية  لضمان  المالئمة  واألنظمة  القوانين  لمراجعة  وطنية  سياسة  العتماد 

التي   التقليدية  والمؤشرات  المقاييس  أين  أسواق عمل متطورة  تأخذ مكانها في  للعمال 

ي الموجودة.    أال مكن  تستخدم في تحديد وجود عالقة عمل  الحاجيات  تكون متالئمة مع 

ويدرس هذا الفصل مختلف جوانب عالقة العمل وبروز ترتيبات تعاقدية جديدة تستوجب  
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وكذلك   أشكالها  بمختلف  العمل  عالقة  فإن  الفصل،  هذا  يبّين  وكما  قرب.  عن  متابعة 

 الترتيبات التعاقدية الجديدة تمثل تحديات للحماية الفعلية للعمال. 

بشأن االنتقال من االقتصاد غير المنظم    204يتناول الفصل الثالث: التوصية رقم            

هذه   موضوع  هي  التي  القانونية  األدوات  بأحدث  األمر  يتعلق  المنظم.  االقتصاد  إلى 

الوضعيات   من  سلسلة  على  بالخصوص  الضوء  الدراسة  وتسلط  االستقصائية.  الدراسة 

عالقات التشغيل المحّددة والترتيبات التعاقدية األخرى غير  التي تكون فيها الحدود بين  

 واضحة الشيء الذي نجم عنه ارتفاع غير النظامية في العمل. 

للعمال              الخصوصية  الوضعية  إلى  االستقصائية  الدراسة  ذلك  بعد  وتعرضت 

ة ألصناف  المنزليين )الفصل الرابع( والعمال ذوي اإلعاقة )الفصل الخامس( كأمثلة واضح

العمال المهمشين. ويتعين األخذ باالعتبار عند وضع السياسات الوطنية للتشغيل لغرض  

األساسية   حقوقهم  وكذلك  الجودة  ذي  المهنيين  وبالتدريب  بالتعليم  التحاقهم  ضمان 

االلتحاق بعمل كامل ومنتج ومختار   والمعاملة حتى يتمكنوا من  الفرص  وخاصة تساوي 

الالئق.  والعمل  للحدود    بحرية  العابر  الرقمي  العمل  بين  االلتقاء  بالدرس  تناول  تم  كما 

 واألشكال الجديدة للترتيبات التعاقدية وكذلك الفرص والتحديات التي يمكن أن تمثلها. 

اتخاذها           األعضاء  للدول  يمكن  التي  اإلجراءات  ألنواع  السادس  الفصل  ويتطّرق 

ل وطنية  سياسة  وتنفيذ  إعداد  ضمان  من  لغرض  األول  الجزء  ويتناول  المندمج.  لتشغيل 

خاصة   بصفة  إليهم  المشار  العّمال  أصناف  لبعض  الخصوصية  الوضعية  الفصل  هذا 

والذين   والتهميش  أكثر عرضة لألقصاء  والذين هم  الدراسة  القانونية موضوع  باألدوات 

اإل  على  أيضا  الجزء  هذا  ويرّكز  نظامية.  وغير  قارة  غير  أعماال  غالبا  جراءات  يشغلون 

أنواع   مختلف  توحيد  في  تساهم  والتي  الوطني  الصعيد  على  المعتمدة  الخصوصية 

العمل   في  والصحة  والسالمة  العمل  ووقت  التأجير  مستوى  ويختلف  العمل.  عالقات 

في  أشخاصا  يضع  أن  يمكن  الذي  الشيء  التشغيل  نظام  بحسب  االجتماعية  والحماية 

 ناجمة عن وجود عالقة عمل.  وضعيات غير قارة وهشة وتركها بدون حماية

ويؤكد الفصل السابع على أهمية بلوغ آليات وإجراءات مراقبة لضمان حسن أنظمة           

 حوكمة فّعالة ومتينة.  

وتنفيذ            المصادقة  تثيرها  التي  والتحديات  اآلفاق  الثامن  الفصل  يتناول  وأخيرا، 

 األدوات القانونية موضوع الدراسة. 
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سنة  أم            لدراسة  االضافية  االستقصائية  الدراسة  بالدرس  2020ا  تتناول  فإنها   ،

في   الوضعية  حول  االجتماعية  واألطراف  الحكومات  من  المرسلة  اإلضافية  المعلومات 

اللجنة   واستعرضت  العموم  من  بلوغها  يمكن  التي  المعلومات  وكذلك  األعضاء  الدول 

المدى   والبعيدة  الفورية  العديدة  لمجابهة  اإلجراءات  الثالث  بأطرافها  الدول  اتخذتها  التي 

"كوفيد إلى  19-جائحة  الدراسة  تعرضت  الصدد،  هذا  وفي  الدائم.  االنتعاش  وتحقيق   "

 تطّور التشريعات والسياسات الهادفة إلى تطبيق األدوات الثمانية المشمولين بالدراسة. 

الحالي            الجائحة  أن  الّلجنة  الحظت  اإلطار،  هذا  مناسبة  وفي  تكون  أن  يمكن  ة 

الوضعيات   للتفكير في انعكاسات  للحكومات واألطراف االجتماعية والمجتمع بصفة عامة 

وهذه   القانون.  تطور  على  األخرى  الطبيعية  والكوارث  واألوبئة  الجوائح  عن  الناجمة 

بمعايير   التضحية  إلى  تؤدي  أن  وال  األدنى  نحو  تخفيض  عنها  ينجّر  أن  يمكن  ال  األزمات 

 عمل الدولية. ال

في               االجتماعي  للحوار  القصوى  األهمية  على  الّلجنة  تؤكد  أخرى،  ناحية  ومن 

الحرص   وكذلك  السياسات  استجابة  ودراسة  والمتابعة  والتنفيذ  االعداد  جوانب  مختلف 

الظروف   مع  ومتالئمة  الدولية  العمل  معايير  على  قائمة  السياسات  هذه  تكون  أن  على 

 الوطنية. 

 الدول التي وافت المكتب بتقاريرها   - 4         

بالمرفق عدد            الواردة  للقائمة  االستقصائية لسنة    IIوفقا  الدراسة   114،  2020من 

حكومة أرسلت تقريرها حول األدوات القانونية موضوع الدراسة االستقصائية. وتضمنت  

، ليبيا، المغرب، عمان، قطر،  بلدان عربية )الجزائر، السعودية، البحرين، مصر  10القائمة  

 في الدورة السابقة. 13السودان، تونس( وذلك مقابل 

قائمة منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل    IIIوتضمنت القائمة بالمرفق عدد           

ذكر   العّمال  منظمات  بقائمة  ورد  ولقد  القانونية.  األدوات  بخصوص    30أبدت مالحظات 

)مقابل   وطنية  عربية    في  43منظمة  عمالية  منظمة  أي  توجد  وال  السابقة(  الدورة 

 بالقائمة. 

ذكر           العمل  أصحاب  منظمات  بقائمة  )مقابل    9وورد  الدورة    10منظمات  في 

 السابقة(. وال توجد بالقائمة أي منظمة أصحاب عمل عربية. 
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لمرفق عدد  ووفق القائمة الواردة با  2021أما بخصوص الدراسة االستقصائية لسنة          

دولة عضو )ال توجد أي دولة عربية ضمن هذه القائمة( وافت المكتب بتقرير    25فإن    1

لسنة   اإلضافية  االستقصائية  الدراسة  إعداد  أساسها  على  تّم  إضافية    2021ومعلومات 

عضوة   دول  أرسلتها  معلومات  أو  أخرى  تقارير  من  المستخرجة  المعلومات  جانب  إلى 

 سة االستقصائية ألغراض أخرى غير الدرا

 اهتمام الّلجنة بوضعية الدول العربية   - 5         

التشريع              خالل  من  التشغيل  وضعية  تقاريرها  في  العربية  الدول  استعرضت 

وتنفيذها   للتشغيل  وطنية  سياسات  إلرساء  بها  تقوم  التي  والمجهودات  والممارسة 

الدراسة   موضوع  القانونية  باألدوات  الواردة  والتوجهات  للمبادئ  وفقا  ومتابعتها 

التي تعترضها إلرساء هذه السياسات وتنفيذها  االستقصائية. كما تطرقت إلى الصعوبات  

 ومتابعتها. 

 2020* الدراسة االستقصائية لسنة    

لقد ورد ذكر الدول العربية في عديد فقرات الدراسة بمختلف محاورها وأقسامها               

التشريعات   على  واسعا  واطالعا  العربية  الدول  في  بالوضع  كبيرا  اهتماما  يعّد  ما  وهو 

قطر،  العرب )مصر،  إليها  اإلشارة  تّمت  تقاريرها  أرسلت  التي  العربية  الدول  فجل  ية. 

 المغرب، عمان، الجزائر، السودان، ليبيا، اإلمارات، العراق، األردن، البحرين، تونس(. 

وطلبت المغرب المساعدة الفنية من مكتب العمل الدولي فيما يتعلق بالعمل لوقت            

القانو والتكييف  الخدمات جزئي  إسداء  العمل في إطار  للحدود وتطلب    ني لعالقات  العابر 

 كذلك من المكتب مساعدتها في القيام ببحث نوعي في مجال العمل المنزلي.  

وأشار عدد من الدول العربية )عمان، قطر، مصر( إلى أّن لها برامج تعاون مع مكتب          

األ تطبيق  على  بالمساعدة  صلة  لها  الدولي  الدراسة  العمل  موضوع  القانونية  دوات 

 االستقصائية. 

في             تجدها  التي  الصعوبات  إلى  العربية  الدول  بعض  أشارت  أخرى،  جهة  ومن 

الجديدة   التكنولوجيات  أن  تعتبر  التي  الجزائر  غرار  على  القانونية  األدوات  هذه  تطبيق 

ال تطور  عنها  ونجم  للعمل  التقليدية  األشكال  استقرار  على  المنظم  أّثرت  غير  عمل 

أّنها بالتوازي فتحت آفاقا جديدة   وتنامي مخاطر السالمة والصحة في العمل بالرغم من 

 في عالم العمل. 
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رقم               االتفاقية  على  المصادقة  في  صعوبات  لها  أّن  الجزائر  حكومة  أوضحت  كما 

ث أقّر نظاما  باعتبار أن تشريعها الوطني ال يعترف بطرف ثالث في عالقة العمل، حي   177

 خاصا بالعمل المنزلي يستثني كل وساطة بين العامل والمؤجر. 

رقم            االتفاقية  على  المصادقة  اعتزامها  عن  السودان  حكومة  وعّبرت    159هذا، 

 . 177واالتفاقية رقم 

 2021* الدراسة االستقصائية اإلضافية لسنة           

الع            الدول  من  عدد  ذكر  ورد  االستقصائية  لقد  الدراسة  فقرات  عديد  في  ربية 

لسنة   الفّعالة    2021اإلضافية  واالجراءات  والبرامج  السياسات  بالخصوص  تناولت  والتي 

على   خاصة  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار  من  للتخفيف  األعضاء  الدول  اتخذتها  التي 

 ".-19 -المؤسسات والعمال وذلك أثناء وبعد جائحة "كوفيد  

 ونسوق أمثلة إلجراءات وتدابير اتخذتها دول عربية في هذا المجال:            

حكومة           اتخذت  الجائحة،  عن  الناجمة  االقتصادية  االضطرابات  لمواجهة  البحرين: 

البحرين اجراءات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة حيث أن مصالح الخزينة العمومية  

أوت    5يوليو إلى    31بة على القيمة المضافة من  أعلن تأجيل تصريح شهر يونيو للضري

 وذلك لمساعدة المؤسسات خالل احتفاالت األعياد.  2020

نقدية            تحويالت  مرة  يوفر ألول  الذي  "باكسنانو"  برنامج  الحكومة  ألقت  الصومال: 

  مليون من األسر الفقيرة والمستضعفة وهو برنامج تتولى تنفيذه وزارة العمل  3.1لفائدة 

( وصندوق األمم المتحدة  PAMوالشؤون االجتماعية بالتعاون مع برنامج التغذية العالمي )

 (. UNICETللطفولة ) 

وفي    2020مارس  27( في  RAMEDالمغرب: وضعت الحكومة نظام مساعدة طبية )        

الذين ليس لديهم دخل نتيجة  المنظم  بالقطاع غير  للعمال  إطاره تمنح مساعدة مالية 

 الحجر الصحي اإلجباري. 

لمدة           الكراء  خالص  تعليق  الحكومة  أقّرت  للمؤسسات    3عمان:  بالنسبة  أشهر 

 المقيمة في المناطق الصناعية. 

بقيمة           تمويل  برنامج  الحكومة  وضعت  لمساعدة    75قطر:  قطري  ريال  مليار 

"كوفيد   جائحة  من  تضررا  األكثر  والقطاعات  الصغرى  الفندقة  19  –المؤسسات  مثل   "
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بالخصوص   البرنامج  اللوجستيك. وقد تولى هذا  التجارية وقطاع  والمساحات  والسياحة، 

استثناء هذه المؤسسات والقطاعات من خالص الخدمات الجماعية )مثل الماء والكهرباء(  

أشهر. كما أّنه تّم اعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خالص الكراء طيلة    6طيلة  

 أشهر.  6

االجتماعي              والبحث  العمل  دراسات  ومعهد  الدولي  العمل  مكتب  نشر  األردن: 

(FAFO  العمل سوق  في  المستضعفة  الفئات  على  الجائحة  النعكاسات  سريعا  تقييما   )

هذا   انجاز  وتّم  المنظم  غير  القطاع  وعمال  والنساء  السوريين  الالجئين  وخاصة  األردني 

عامل وطالب عمل تلقوا مساعدة أو شاركوا في    1500ن  التقييم اعتمادا عّينة مختارة م

الذين   األشخاص  ذلك  في  بما  األردن  في  الدولي  العمل  مكتب  وضعها  مشاريع  برامج 

اشتغلوا في إطار برنامجه ذات الكثافة العالية من اليد العاملة. ونقدم هذا التقييم لمحة  

االجتماعية في تطوير   الحكومة واألطراف  التدخالت  ومعلومات تساعد  وصياغة ومالءمة 

 لغرض التشغيل وضمان استجابة السياسات لهذه األزمة. 

المملكة العربية السعودية: أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية أدلة          

 حول العمل عن بعد في القطاع الخاص. 2020في مارس 

العمل                سوق  تنظيم  هياكل  ألغت  و  البحرين:  للعمل  الشهرية  رسوم  العموالت 

طيلة   العمل  تصاريح  تجديد  أو  من    3اسناد  بداية  أيضا  2020أبريل    1أشهر  وقامت   ،

 المتعلقة بتصاريح العمل الوقتي. الرسوم بالتخفيض في 

تونس: بعد مفاوضات، أمضت وزارة الشؤون االجتماعية واألطراف االجتماعية اتفاقا          

و المؤسسات  وتبعا لمساعدة  الخاص.  القطاع  مجمل  في  التشغيل  وحماية  الدخل  ضمان 

  19 –مليون عامل خالل الغلق الناجم عن جائحة "كوفيد  5،1لهذا االتفاق، تّم اسناد أجور 

 .2020" وذلك في شهر أبريل 

بقيمة         استثنائية  منحة  الحكومة  )حوالي    200وأسندت  تونسي  دوالر   70دينارا 

وتولى أصحاب العمل اسناد الجزء المتبقي من األجر. ولالنتفاع بهذه  أمريكي( لكل عامل.  

للضمان   الوطني  بالصندوق  منخرطة  تكون  أن  المؤسسات  على  يتعين  المساعدة، 

بر   لعقوبات. هذا    30االجتماعي. ومنحت أجل  التعرض  للقيام بتصريح عمالها دون  يوما 

 النظام له انعكاس ايجابي على النظامية في البلد 
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اإلمارات: ورد ذكرها ضمن جدول بياني يستعرض نتائج اإلجابة على سؤال يتعلق          

بما إذا قامت بالدكم بغلق المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في إطار خطة مقاومة  

 " -19 -جائحة "كوفيد

وباإلضافة إلى ذلك، ورد ذكر الدول العربية كمجموعة ضمن جدول بياني يتعلق              

"كوفيد جائحة  من  تضررا  األكثر  القطاعات  في  العامالت  النساء  حسب –  19  -بنسبة   "

 المناطق. 
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 الخامس البند 

بالحامية االجتامعية  مناقشة متكرّرة بشأن الهدف االسرتاتيجي املتعلق 

)الضامن االجتامعي( مبوجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن  

 العدالة االجتامعية من أجل عوملة عادلة 

 )تحت عنوان "بناء مستقبل الحامية االجتامعية 

 من أجل عامل عمل يتمحور حول االنسان"( 

 

 
        

 اإلطار العام  -1  

الدولي في دورته            العمل  المعنون    2019لعام    108اعتمد مؤتمر  التاريخي  اإلعالن 

إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل )إعالن المئوية(، الذي يجدد  

الوالية التأسيسية لمنظمة العمل الدولية من أجل إعطاء دفع لرسم معالم مستقبل عمل  

سنة، فإن إعالن المئوية سالم عالمي    100را بالمبدأ المعلن عنه قبل  الئق للجميع. إقرا

األخيرة   تحقيق هذه  وأّن  االجتماعية،  العدالة  من  أساس  على  إاّل  نظام  يمكن  وال  ودائم 

الحق   ذلك  بما في  العالم،  أنحاء  العمال في جميع  وحقوق  العمل  يتطلب تحسين ظروف 

التغيرات إطار  وفي  االجتماعي.  الضمان  واالبتكارات    في  العولمة  عن  الناجمة  العميقة 

الحماية   تبقى  والمناخية،  الصحية  واألزمات  الديمغرافية  والتحوالت  التكنولوجية 

توفير   أساسيا في  دورا  تلعب  الدولية  العمل  منظمة  والية  يتجزأ من  ال  االجتماعية جزءا 

 العمل الالئق والعدالة االجتماعية والتنمية المستدامة.



73 
 

في  و         االجتماعية  الحماية  نطاق  توسيع  في  المحرز  الكبير  التقدم  من  الرغم  على 

بعد حقيقة   لم يصبح  االجتماعي  الضمان  في  االنسان  فإّن حق  العالم،  بقاع  العديد من 

" 19  –ملموسة بالنسبة إلى غالبية سكان العالم، على نحو ما كشفت عنه جائحة "كوفيد  

في المائة من سكان العالم من تغطية فعلية    45بشكل صارخ. ولم تستفد سوى نسبة  

في المائة    55بإعانة واحدة على األقل من إعانات الحماية االجتماعية، في حين أن نسبة  

 ال تنتفع بأي حماية.  –مليارات شخص  4أي ما يبلغ -المتبقية

ف          هي  األخيرة  فهذه  االجتماعية.  الحماية  لصالح  المقنعة  التبريرات  تنقص  آن  ال  ي 

واالقتصادي وتساهم   االجتماعي  الصعيد  واستثمار مثمر جدا على  إنسان  واحد حق لكل 

ذاته   الوقت  في  وتعزز  المساواة،  وانعدام  والهشاشة  الفقر  من  الحّد  في  كبيرة  بدرجة 

عن   االقتصادية  الديناميكية  في  وتساهم  االجتماعي.  والتماسك  السياسي  االستقرار 

وتدع اإلنتاجية  تحسين  عمل  طريق  عالم  تطّور  من  االستفادة  في  األشخاص  قدرات  يم 

الحماية   وتحقق  االقتصادي.  االنكماش  فترة  خالل  سيما  وال  اإلجمالي،  الطلب  ودعم 

في   يغيران بصفة حقيقية  الصحية  الرعاية  وبلوغ  الدخل  تأمين  منها:  نتائج  االجتماعية 

االعتراف   تّم  لذلك  بها،  ينتفعون  الذين  وحياة  األشخاص  االجتماعية  حياة  الحماية  بأن 

آفاق   في  المستدامة  التنمية  برنامج  أهداف  تحقيق  في  عام    2030تساهم  )برنامج 

 ". 19 –(، وعلى وجه الخصوص في ظروف ناجمة عن جائحة "كوفيد 2030

لقد جرت المناقشة المتكررة األولى بشأن الحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي(              

الدورة   جوان/حزيران  ل  100في  في  الدولي  العمل  إلى  2011مؤتمر  المناقشة  وأفضت   .

الضمان   نطاق  لتوسيع  البعدين  ذات  الدولية  العمل  منظمة  استراتيجية  على  الموافقة 

االجتماعي، بهدف إرساء والمحافظة على نظم ضمان اجتماعي عالمية وشاملة ومالئمة  
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با الطريق لالعتماد  التوصية رقم  ومستدامة، وبذلك تكون قد فتحت  بشأن    202إلجماع 

االجتماعية،   الحماية  الدورة    2012أرضيات  جوان/ حزيران    101في  .  2012للمؤتمر في 

ويكون من المهم أّن هذه التوصية تقدم توجهات إلى الدول األعضاء يمكن االعتماد عليها  

إطار   اجتماعية في  أرضيات حماية  إرساء  اجتماعية شاملة عن طريق  نظم  لبلوغ حماية 

 ضمان اجتماعي مدعوة نحو التكامل تدريجيا. 

دورته               في  المؤتمر  اعتمدها  التي  االستنتاجات  أّكدت  فيما  2016)  105وقد   ،)

يتعلق بتقييم أثر إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة  

اإل واتخذ مجلس  المتكررة.  المناقشات  دورته  عادلة على مواصلة  ، ودورته  328دارة في 

متكررة   331 مناقشة  بإدراج  يقّر  المتكررة،  المناقشات  من  القادمة  الدورية  بشأن  قرارا 

الدورة   أعمال  جدول  في  االجتماعي(  )الضمان  االجتماعية  الحماية  (  2021)  109بشأن 

أجل عالم عمل  االجتماعية من  الحماية  "بناء مستقبل  ولقد صدر تحت عنوان    للمؤتمر. 

 يتمحور حول االنسان"

صقل             تسّهل  أنها  إذ  مناسب  توقيت  في  الثانية  المتكررة  المناقشة  هذه  وتأتي 

سياق   في  شاملة  اجتماعية  حماية  تحقيق  أجل  من  الدولية  العمل  منظمة  استراتيجية 

برنامج   إطار  في  المئوية  إعالن  في  الواردة  األولويات  حسب  والجهود    2030برنامج 

 ". 19 –نحو تحقيق انتعاش شامل من اآلثار المدّمرة التي خّلفتها جائحة "كوفيد المبذولة 

قرارا أيضا بشأن إطار منّقح للمناقشات    331واتخذ أيضا مجلس اإلدارة في دورته              

فريق مختص   قدمها  التي  التوجهات  مع  تماشيا  التقرير  المكتب هذا  أعّد  وقد  المتكررة. 

عن المقر والمكاتب الخارجية )الميدانية(. ولقد أجريت استشارات    عمل مؤلف من ممثلين 

بشأن رسم أولي للتقرير مع الحكومات ومجموعتي أصحاب العمل والعمال في آذار/مارس  



75 
 

الدورة  2019أفريل/نيسان   تأجيل  وبعد  إلى عام    109.  "كوفيد    2021للمؤتمر    –بسبب 

طريق19 بشأن  الثالث  المجموعات  استشارة  تّمت  باالعتبار  "،  لألخذ  التقرير  مراجعة  ة 

بر"كوفيد   المرتبط  الجديد  المرتبطة  19  –اإلطار  المراجعة  مقترحات  دراسة  وتّمت   ."

ومكتب  19  –بر"كوفيد   بالعمال  الخاصة  األنشطة  مكتب  مع  العريضة  خطوطها  في   "

الثاني/نوفمبر   تشرين  في  العمل  بأصحاب  الخاصة  مراجعة  2020األنشطة  وجرت   ،

 ونشره على أوسع نطاق داخل المكتب من أجل الحصول على تعليقات. التقرير 

 أهداف التقرير  -2               

إطالع                  إلى  التقرير  يسعى  اإلدارة،  مجلس  من  المقدمة  التوجهات  مع  تماشيا 

 الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على ما يلي: 

 ع الحالي للضمان االجتماعي في العالم، تقديم لمحة عن الوض ●               

مجال   ●    في  األعضاء  للدول  المتاحة  واالمكانيات  التحديات  مختلف  تحديد 

 الضمان االجتماعي واستعراض الحلول المتخذة على الصعيد الوطني، 

مساعدة    ●                أجل  من  الدولية  العمل  منظمة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  استعراض 

ع التحديات واستغالل االمكانيات  الهيئات المكونة للمنظمة في مجهوداتها الرامية إلى رف

 ،2011المتاحة في مجال الضمان االجتماعي منذ المناقشة المتكررة األخيرة في عام  

الدولية    ●              العمل  منظمة  على  يتعين  التي  العمل  خطة  بشأن  اقتراحات  صياغة 

من   وغيرها  والميزانية  للبرنامج  صالحة  معلومات  على  للحصول  المستقبل  في  اتباعها 

 القرارات المتعلقة بالحوكمة.
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بالتوصية رقم                  المتعلقة  الدراسة االستقصائية  التقرير استنتاجات  ويراعي هذا 

إليها بتعبير الدراسة االستقصائية    2012بشأن أرضيات الحماية االجتماعية،    202 )يشار 

الدورة  2019 في  المعايير  تطبيق  لجنة  ناقشتها  التي  ويراعي  2019)  108(،  للمؤتمر،   )

إلرساء   المخصصة  وخطتها  الدولية  العمل  منظمة  الستراتيجية  المستقل  التقييم  كذلك 

، والتي ناقشها مجلس اإلدارة  2017  –  2012جتماعية للفترة  وتوسيع أرضيات الحماية اال

حول تدخالت    2019. وأخيرا استعراض ملخص أنجز عام  2017في تشرين الثاني/نوفمبر 

 منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي(. 

 هيكلة التقرير  -3              

التقرير                 من  يتكّون  المستخلصة  للدروس  موجزا  تتضمن  فصول  خمسة  من 

 تقارير التقييم أو التجربة المكتسبة من خدمات المشورة الفنية التي قّدمها المكتب. 

ويذّكر الفصل األول بالدور المحوري الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في                

نظم الحماية االجتماعية القائمة  ترسيخ حق اإلنسان في الضمان االجتماعي ودعم وضع  

الحماية  إلى  ينظر  ال  النموذج كي  تغيير  ويناقش  األرضيات،  ذلك  بما في  الحقوق،  على 

والعدالة   اإلنسان  كرامة  لتحقيق  مسبقا  شرطا  بصفتها  بل  تكلفة  بصفتها  االجتماعية 

 االجتماعية والتنمية المستدامة.  

السنوات                 االجتماعية في  الحماية  لنظم  التدريجي  التطور  الثاني  الفصل  ويصف 

 األخيرة، مع تركيز خاص على االتجاهات العالمية واإلقليمية.  

أما الفصل الثالث فيقّيم اتجاهات االستجابات السياسية واإلجراءات التي اتخذتها                 

لب على التحديات أمام توسيع نطاق الضمان االجتماعي وبناء  الدول األعضاء من أجل التغ

 .202نظم وطنية للحماية االجتماعية، وأمام تنفيذ التوجهات الواردة في التوصية رقم 
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برنامجه                  عبر  خاصة  المكتب،  اتخذها  التي  اإلجراءات  الرابع  الفصل  ويعرض 

أرضيات حماية اج الرائد بشأن إرساء  إلى تنّوع  العالمي  للجميع، وذلك لالستجابة  تماعية 

واقع واحتياجات الهيئات الثالثية المكونة للمنظمة فيما يتعلق بتكريس حماية اجتماعية  

 شاملة للجميع.

األساسية                  واالستنتاجات  المالحظات  على  الضوء  الخامس  الفصل  ويسّلط 

السابق الفصول  على  المجرى  التحليل  عن  )المنبثقة  المئوية  دورة  ونتائج  (  2019ة 

 للمؤتمر.

التي                  األولويات  بشأن  مقترحات  التقرير  يتضّمن  االعتبارات،  هذه  ضوء  وعلى 

يمكن للمكتب اعتمادها لمساعدة الدول األعضاء على وضع نظم حماية اجتماعية متينة،  

واالس العمل،  مستقبل  إطار  مع  ومالئمتها  األرضيات،  ذلك  في  لمواجهة  بما  الجيد  تعداد 

 األزمات والصدمات المستقبلية. 

  اهتمام التقرير بوضعية الدول العربية -4              

أبدى التقرير اهتماما كبيرا بالوضع بالدول العربية، حيث تّمت اإلشارة إليها سوى              

بالتقرير.   واردة  واحصائية  بيانية  جداول  وفي  فقرات  عّدة  فرادى في  كدول  أو  كمنطقة 

 ونسوق أمثلة لذلك: 

ينتفع حوالي    -               أّنه  إلى  األقل بخدمة    40تّمت اإلشارة  السّكان على  بالمائة من 

التقاعد   معاشات  مجال  في  والتغطية  نقدي  شكل  في  االجتماعية  الحماية  خدمات  من 

محدودة   تبقى  األخرى،  االجتماعية  الحماية  فروع  من  توسعا  أكثر  كونها  من  بالرغم 

بالمائة ويجب أن تبقى في هذا المستوى بسبب الحصة الضعيفة    24باعتبارها تقدر برر  

اليد    39) مقارنة بمجمل  التقاعد  بنظام  الذين هم مساهمون نشيطون  للعمال  بالمائة( 
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على   تأمين  نظم  إنشاء  بينها  من  ايجابية  انعكاسات  مبادرات  لعّدة  كان  ولقد  العاملة. 

تغطية في مجال حماية األمومة في  البطالة في السعودية والبحرين والكويت، وتوسيع ال

أكثر   العربية  المنطقة  في  االجتماعية  للرعاية  العديدة  البرامج  وتغطي  واألردن،  العراق 

بالمائة من السكان المستضعفين ويكون أساسيا توسيع هذه الحماية بما في ذلك   32من 

 إلى الرعايا. 

 صائية تتعلق برر: وورد أيضا ذكر الدول العربية كمنطقة بجداول بيانية واح  

حسب               واالقليمية  العالمية  التقديرات  االجتماعية:  بالحماية  الفّعالة  التغطية   *

 . 2020المنطقة، 

التقاعد                سن  فوق  األشخاص  نسبة  التقاعد:  معاشات  في  الفّعالة  التغطية   *

 القانوني المتحصلين على معاش تقاعد، حسب االقليم. 

إلى                المنتسبون  المحميون  )األشخاص  والصحية  االجتماعية  الحماية  تغطية   *

 برنامج كنسبة مئوية من اجمالي السكان(، السنة األخيرة المتاحة. 

اإلقليم                حسب  الصحة(  )باستثناء  االجتماعية  للحماية  المخّصص  العام  اإلنفاق   *

 بة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي. ومستوى الدخل، السنة األخيرة المتاحة، كنس

 اإلنفاق حسب وظيفة الحماية االجتماعية، السنة األخيرة المتاحة. * 

وإحصائية                بيانية  وجداول  فقرات  من  عدد  في  فرادى  عربية  دول  ذكر  ورد  كما 

 وعلى سبيل الذكر:  

المتعلق بالمعاشات غي               الجدول  ر االكتتابية كنسبة مئوية  مصر: ورد ذكرها في 

 في خط الفقر الوطني، شخص واحد، السنة األخيرة المتاحة. 
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بالتأمين                العمل  صاحب  مسؤولية  على  القائمة  النظم  استبدلت  األردن: 

 االجتماعي. 

 الجزائر: استكملت إيرادات الضمان االجتماعي عبر فرص ضرائب مرتفعة على التبغ.        

مصر: تّمت اإلشارة إليها ضمن عدد من الدول التي خفضت أو ألغت الدعم على                   

الحماية   برامج  نطاق  توسيع  لغرض  جزئية  أو  كاملة  بصورة  العوائد  واستخدمت  الوقود 

 االجتماعية. 

النافذة الواحدة دخل صندوق الضمان االجتماعي لألجراء                   الجزائر: قامت بإنشاء 

 حصول على اإلعانات االجتماعية وتحسين التصّرف المالي. لتسهيل ال

لتسهيل                  رقمية  تطبيقات  بتركيز  قامتا  واألردن:  السعودية  العربية  المملكة 

 الحصول على المعلومات وجمع االشتراكات. 

الصندوق                  حوكمة  مجال  في  اإلصالحات  إطار  في  تقنين  لجنة  أنشأت  المغرب: 

 ي للمتقاعدين. الوطن

تفتيش                   نظام  االجتماعي  بالتأمين  المكّلفة  العمومية  السلطة  وضعت  عمان: 

 )تفقد( ذكي. 

لغرض                  التكنولوجيات  يستخدم  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  تونس: 

 تحسين تبادل المعطيات مع المنتفعين بالضمان االجتماعي. 

الخليج: تّمت مناقشة حلول مستحدثة مع بلدان المنشأ والمقصد لتوسيع    دول               

 الحماية إلى العمال المهاجرين وذلك إطار حوار أبو ظبي. 
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الصومال والسودان: تّمت اإلشارة إلى أّنه في إطار العمل االستشاري المشترك                  

ومفوضية األمم المّتحدة السامية  بشأن الحماية االجتماعية، حّددت منظمة العمل الدولية  

لشؤون الالجئين مسارات ووسائل لتكين الالجئين من أن يتّم قبولهم في النظم الوطنية  

 للحماية االجتماعية وذلك بالنسبة لتسع دول إفريقية بينها الصومال والسودان.

الرئيسية                  النتائج  بأمثلة عن  المتعلق  بالجدول  ورد ذكرها  المحققة في    مصر: 

المستدام   التمويل  أجل  من  الدولية  العمل  منظمة  من  المقّدم  الفني  الدعم  أعقاب 

 لتدخالت الحماية االجتماعية.

جدول                    ضمن  الدول  هذه  ذكر  ورد  ومصر:  السعودية  العربية  والمملكة  األردن 

الدولية   العمل  لمنظمة  االكتوارية  للخدمات  الرئيسية  النتائج  بعض  عن  بأمثلة  يتعلق 

 بشأن مخططات الضمان االجتماعي القائمة على االشتراكات. 

 للمناقشةنقاط مقترحة  -5              

الضمان                 في  الحق  تجسيم  وبهدف  التقرير،  هذا  في  الوارد  التحليل  ضوء  على 

تماشيا  ومستدامة  شاملة  اجتماعية  حماية  على  الجميع  سبل حصول  وتوفير  االجتماعي 

المؤتمر   للجنة  يمكن  العمل،  مستقبل  أجل  من  الدولية  العمل  منظمة  مئوية  إعالن  مع 

 \ لية بوصفها نقاط انطالق مناقشة النقاط التا 

  توفير حماية اجتماعية للجميع  ●  

كيف يمكن تذليل العقبات المرتبطة باستمرار انعدام النظامية والتحوالت في                   

عالم العمل، من أجل توفير حماية اجتماعية للجميع بوصفها وسيلة لمنع وتقليص الفقر  

وانعدام المساواة واالقصاء االجتماعي وانعدام األمن االجتماعي؟ كيف يمكن مالءمة نظم  

اال  بكيفية  الحماية  والتشغيل  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  مع  وتنسيقها  جتماعية 
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شكل   كان  مهما  والعّمال  والمهاجرون  النساء  فيهم  بمن  األشخاص،  جميع  تمتع  تضمن 

 العمل، بحماية اجتماعية شاملة ومناسبة، وذلك حتى في وقت األزمة؟ 

  تعزيز نظم الحماية االجتماعية  ●  

هي               تصميم    ما  عملية  في  األعضاء  الدول  تواجهها  التي  الصعوبات 

ولضمان   الدولية  العمل  منظمة  معايير  مع  متالئمة  اجتماعية  حماية  نظم  وتنفيذ 

في    مراقبتها؟ التأثير، خاصة  أكبر من  قدرا  تحقق  أن  للدول األعضاء  يمكن  كيف 

االجتماعية   السياسات  مع  والتنسيق  الوطني  االجتماعي  الحوار  واالقتصادية  إطار 

االجتماعية  والتشغيل بالحماية  كاملة  بصفة  تنتفع  أن  األعضاء  للدول  يمكن  كيف  ؟ 

وأصحاب   العمال  لمرافقة  الهادفة  الشاملة  االستجابات  وتسهيل  األزمة  تجاوز  عند 

تلك  وخاصة  والعملية،  األسرية  الحياة  في  االنتقال  عمليات  خالل  وحمايتهم  العمل 

المناخ، تغيّر  الدولية    الناشئة عن  العمل  التوجيهية لمنظمة  المبادئ  تماشيا مع  وذلك 

أال   على  والعمل  بيئيا  مستدامة  ومجتمعات  اقتصاديات  نحو  عادل  انتقال  أجل  من 

يقصى أحد؟ كيف يمكن للدول األعضاء أن تنتقل من تدابير وقتية لالستجابة لألزمة  

 إلى نظم حماية اجتماعية مستدامة؟ 

  ضمان تمويل مناسب ومستدام لنظم الحماية االجتماعية  ●               

اعتبارا للتحديات المالية المتعددة التي تواجهها مختلف البلدان، المتصلة خاصة                 

المتعددة   لإلجراءات  الهامة  المالية  االنعكاسات  مع  وحديثا  الديمغرافية،  بالتطورات 

كيف   الجائحة،  واالقتصادية  لمواجهة  المالية  االستدامة  أن تضمن  األعضاء  للدول  يمكن 

 والموازنة لنظم الحماية االجتماعية لديها؟ 

كيف يمكن للدول األعضاء أن توفر حماية اجتماعية كاملة ومناسبة للجميع من                  

لمختلف   يمكن  كيف  االكتتابية؟  وغير  االكتتابية  التمويل  آليات  بين  الجمع  دعائم  خالل 

نظام الضمان االجتماعي اإلسهام في االستدامة المالية واالقتصادية والموازنة مع مراعاة  
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الضرورية   والموازنات  المالية  المصادر  ضمان  يمكن  كيف  واإلنصاف؟  االجتماعية  العدالة 

الوضع   مراعاة  مع  والمساهمات،  الضرائب  بين  متوازن  بتمويل  االجتماعية  للحماية 

 األعضاء وفئات األشخاص المحميين؟  االقتصادي للدول

وحازمة،                    ومسؤولة  شفافة  مالية  إدارة  تضمن  أن  األعضاء  للدول  يمكن  كيف 

وتخصيص الموارد الالزمة لتمويل نظم حماية اجتماعية مستدامة باالعتماد على الحوار  

الصادرة عن منظمة االجتماعي والمبادئ التي أرستها معايير الضمان االجتماعي المحّينة  

 العمل الدولية؟ 

تدريجيا                    تقوم  كي  األعضاء  الدول  تتخذها  أن  ينبغي  التي  التدابير  هي  ما 

بمعالجة العجز في التمويل لضمان تغطية شاملة وإعانات مناسبة، بما في ذلك في إطار  

 «؟19 –األزمات كجائحة "كوفيد 

من  وسائل    تدعيم  ●                الجميع  لتمكين  الدولية  العمل  منظمة  عمل 

 الحصول على حماية اجتماعية شاملة ومستدامة

تتخذها                   أن  الدولية  العمل  لمنظمة  ينبغي  التي  والتدابير  المبادرات  هي  ما 

الدولية تجسيم مقاربتها حول   العمل  الذكر؟  كيف يمكن لمنظمة  آنفة  األهداف  لتحقيق 

لقائم على االنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من اآلن إلى عام  مستقبل العمل ا 

 في مجال الحماية االجتماعية؟  2030

أجل                من  الدولية  العمل  منظمة  تتخذها  أن  ينبغي  التي  األخرى  التدابير  هي  ما 

الية،  تعزيز التصديق على معايير الضمان االجتماعي الدولية األكثر حداثة وتنفيذها بفع

ومن أجل تعزيز الدعم الذي تقدمه إلى الهيئات الثالثية المكونة للمنظمة على المستوى  

 الوطني؟ 
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كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقّدم دعما إلى البلدان ذات الدخل الضعيف من                 

 أجل إعداد وإرساء نظم حماية اجتماعية مستدامة؟ 

مل الدولية أن تدعم دورها الريادي داخل النظام متعدد  كيف يمكن لمنظمة الع               

المنصوص   المبادئ  مع  السياسات  اتساق  االجتماعية لضمان  الحماية  األطراف في مجال 

 عليها في المعايير األكثر حداثة لمنظمة العمل الدولية؟ 

بشأ                التوجهات  تقدم  أن  المؤتمر  للجنة  يمكن  المسائل،  هذه  مناقشة  ن  عند 

ونجاعة   فعالية  بأكثر  االستجابة  والمكتب  للمنظمة  خاللها  من  يمكن  التي  الطريقة 

 الحتياجات الهيئات الثالثية المكونة للمنظمة في كل مجال من هذه المجاالت.

 طريقة سير أشغال اللجنة الفنية المكلفة بالمناقشة المتكررة -6      

الدورة               الثانية من  الفترة  المتكّررة خالل  المكّلفة بالمناقشة  الفنّية  الّلجنة  تجتمع 

من   إلى    28)أي  آيار   / حزيران    19ماي  الهيكلة  2021جوان/  وفق  جلساتها  وستنتظم   )

وبعد   صياغة.  فريق  طرف  من  استنتاجات  مشروع  إعداد  يتبعه  عام  نقاش   : أي  العادية 

هذا   دراسة  التعديالت  ذلك  مناقشة  بعد  الّلجنة  طرف  من  عامة  جلسة  في  المشروع 

الرر   )بمّدة    14المحتملة. لذلك، فإن  الممنوحة لّلجنة، يمكن    3جلسة  ساعات لكل جلسة( 

 أن توّزع كاآلتي: 

 ساعات عمل مخّصصة للنقاش العام(.   9جلسات متتالية )أي  3- 

بمجموع    5- )أي  متتالية  إل  15جلسات  مخّصصة  من  ساعة(  االستنتاجات  مشروع  عداد 

مندوبي    8مندوبي أصحاب العمل و  8مندوبي حكومات و   8طرف فريق صيانة متكّون من  

 عمال. 
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عرض التعديالت لمشروا االستنتاجات خالل السبت الثاني عبر نظام عن بعد تّم    - 

 . 2019وضعه سنة  

بمجموا    5  -  )أي  متتالية  االستنتاجات    15جلسات  لمناقشة  مخّصصة  ساعة( 

 والتعديالت وذلك في جلسة عاّمة. 
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 البند السابع 

 إلغاء وسحب اتفاقيات وتوصيات عمل دولية 

   

I-   إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية واحدى عشرة توصية

 عمل دولية 

مجلس               دورتيه  قرر  في  الدولي  العمل  مكتب  أكتوبر  331إدارة  األول/    -)تشرين 

الثاني/نوفمبر و2017تشرين  األول/أكتوبر  334(  الثاني/نوفمبر    -)تشرين  (،  2018تشرين 

( لمؤتمر العمل الدولي، مسألة  2020أن يدرج في جدول أعمال الدورة التاسعة بعد المائة )

 ات وإحدى عشرة توصية.إلغاء ثماني اتفاقيات وسحب تسع اتفاقي

 االتفاقيات المعنية باإللغاء والسحب -1          

 االتفاقيات المقترح إلغاؤها -1-1             

التالية في جدول أعمال الدورة               لمؤتمر العمل الدولي )يونيو    109أدرجت االتفاقيات 

رقم  2021 االتفاقية   : إلغائها  بغية  السفينة(،    8(  غرق  حالة  )في  البطالة  تعويض  بشأن 

رقم    ;1920 البحارة،    9االتفاقية  استخدام  رقم  اال  ;1920بشأن  الفحص    16تفاقية  بشأن 

لألحد البحري(،  الطبي  )العمل  رقم    ;1921اث  الضباط،    53االتفاقية  كفاءة  شهادات  بشأن 

رقم    ;1936 للبحارة،    73االتفاقية  الطبي  الفحص  رقم     ;1946بشأن  بشأن    74االتفاقية 

البحارة،   كفاءة  رقم    ;1946شهادات  )البحارة(    91االتفاقية  األجر  مدفوعة  اإلجازات  بشأن 

 . 1976بشأن استمرار االستخدام )عمال البحر(،   145م االتفاقية رق; (1949)مراجعة، 

 االتفاقيات والتوصيات المقترح سحبها-1-2           
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رقم            االتفاقية   : لسحبها  األعمال  جدول  في  التالية  والتوصيات  االتفاقيات    7أدرجت 

اإلجازات مدفوعة  بشأن    54االتفاقية رقم  ; 1920بشأن الحد األدنى للسن )العمل البحري(،  

بشأن األجور وساعات العمل وأعداد العاملين على    76االتفاقية رقم    ;1936األجر )البحارة(،  

السفن،   رقم  ; 1946ظهر  على    93االتفاقية  العاملين  وأعداد  العمل  وساعات  األجور  بشأن 

)مراجعة(،   السفن  رقم  ; 1949ظهر  وأعداد    109االتفاقية  العمل  وساعات  األجور  بشأن 

)مراجعة،   السفن،  ظهر  على  رقم  ; (1958العاملين  وتوظيف    179االتفاقية  تعيين  بشأن 

رقم    ; 1996البحارة،   باألطقم،    180االتفاقية  السفن  وتزويد  البحارة  عمل  ساعات  بشأن 

رقم    ; 1996 أوطانهم،    27التوصية  إلى  والمتمرنين  الربابنة  إعادة  التوصية    ;1926بشأن 

بشأن ساعات العمل    49التوصية رقم    ; 1929ن الحوادث الصناعية،  بشأن الوقاية م  31رقم  

بشأن استخدام البحارة )السفن    107التوصية رقم  ; 1936وحجم األطقم على ظهر السفن،  

التوصية رقم    ;1970بشأن التدريب المهني )البحارة(،    137التوصية رقم    ;1958األجنبية(،  

الت  139 )التطورات  البحارة  استخدام  رقم    ; 1970قنية(،  بشأن  حماية    153التوصية  بشأن 

التوصية   ; 1976بشأن استمرار استخدام البحارة،  154التوصية رقم  ;1976البحارة الشباب، 

بشأن تعيين وتوظيف    186التوصية رقم ; 1987بشأن إعادة البحارة إلى أوطانهم،  174رقم 

رقم    ; 1996البحارة،   عمل  187التوصية  وساعات  أجور  السفن    بشأن  وتزويد  البحارة 

 . 1996باألطقم، 

واتخذ مجلس اإلدارة هذا القرار استنادا إلى توصيات فريق العمل الثالثي المعني بآلية         

من   المنعقد  الثالث  اجتماعه  في  الصادرة  المعايير  ايلول    29إلى    25استعراض  سبتمبر/ 

البحري    2017 العمل  اتفاقية  المحدثة بموجب  الخاصة  الثالثية  للجنة  الثالث  االجتماع  وفي 

وكلفت اللجنة الثالثية    2018ريل/ نيسان  بأ   27إلى    23غتها المعّدلة المنعقد من  بصي  2006
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صكا من جانب فريق العمل الثالثي    28الخاصة باستعراض الصكوك البحرية البالغ عددها  

 المعني بآلية استعراض المعايير.

اتخاذ قرار بشأن  وستكون هذه المّرة الثالثة التي يدعى فيها مؤتمر العمل الدولي إلى          

 امكانية إلغاء اتفاقيات عمل دولية. 

 سحب االتفاقيات والتوصيات  اآلثار المترتبة عن إلغاء أو -2        

الفقرة          إلى  المادة    9استنادا  من  التي    19الجديدة  الدولية،  العمل  منظمة  دستور  من 

بدء سريان التعديل الدستوري لعام    2015أكتوبر/تشرين األول    8دخلت حيز النفاذ بتاريخ  

أن  1997 اإلدارة  مجلس  من  توصية  على  وبناء  الثلثين  بأغلبية  اآلن  مخّوال  المؤتمر  بات   ،

فاقية سارية إذا تبّين أّنها فقدت غايتها أو أّنها لم تعد تقدم أي إسهام مجد في  يلغي أي ات

آلية   تنفيذ  عملية  في  مهمة  أداة  االتفاقيات،  إلغاء  على  والقدرة  المنظمة.  أهداف  تحقيق 

من   ومحدثة  متينة  بمجموعة  المنظمة  تمتع  ضمان  إلى  تهدف  التي  المعايير  استعراض 

 معايير العمل الدولية. 

أعاله، سوف           إليها  المشار  والتوصيات  االتفاقيات  أو سحب  إلغاء  المؤتمر  قّرر  حال  وفي 

التي   األعضاء  دول  فإّن  لذلك،  ونتيجة  الدولية  العمل  منظمة  معايير  مجموعة  من  تحذف 

صدقت على تلك االتفاقيات وال تزال ملزمة بها لن تكون مطالبة بعد ذلك بتقديم تقارير  

المادة   )المادة    22بموجب  احتجاجات  ألية  موضوعا  تعود  ولن  الدستور  شكاوى  24من  أو   )

اإلشراف في منظمة  26)المادة   القانونية ولن يطلب من هيئات  ( لعدم تنفيذ هذه األدوات 

العمل الدولية أن تبحث من جهتها تنفيذ تلك االتفاقيات، وسيتخذ المكتب الخطوات الالزمة  

الملغاة العمل    لضمان أن ال ترد الصكوك  أو المسحوبة بعد اآلن ألي مجموعة تضم معايير 

 الدولية ولن  يشار إليها في صكوك أو مدونات سلوك أو غيرها من الوثائق المماثلة الجديدة. 
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 ردود الدول وتعليق المكتب -3        

الفقرة            مع  المادة    2تماشيا  الدولي    45من  العمل  لمؤتمر  األساسي  النظام  من  مكرر 

أرسل  ع المؤتمر،  أعمال  اتفاقيات وتوصيات في جدول  أو سحب  إلغاء  بند بشأن  يدرج  ندما 

عن   تقل  ال  فترة  في  األعضاء  دول  جميع  حكومات  إلى  افتتاح   18المكتب  موعد  من  شهرا 

( يتضمن تقريرا موجزا واستبيانا 1دورة المؤتمر التي سيناقش فيها البند، التقرير السابع أ )

تب أن  منها  فترة  طالبا  خالل  المذكور.    12ّين  السحب  أو  اإللغاء  موضوع  من  موقفها  شهرا 

نوفمبر/ تشرين    30وطلب من الدول األعضاء إرسال ردودها إلى المكتب في موعد أقصاه  

ومجلس  2019الثاني   المؤتمر  اعتمدها  التي  الصلة  ذات  والقرارات  باإلجراء  التذكير  وبعد   .

( أ  السابع  التقرير  قدم  اإلدارة القتراح    (1اإلدارة،  بينها مجلس  التي  االسباب  موجزة  بصفة 

 إلغاء أو سحب الصكوك سابقة الذكر. 

((، كان المكتب قد تلقى ردودا من حكومات  2)التقرير السابع ) ووقت إعداد هذا التقرير         

بينها    29 من  عضوا،  التالية:  8دولة  وهي  عربية  األردن،    دول  مصر،  البحرين،  الجزائر، 

 غرب، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس. الم

الفقرة           الحكومات بأحكام  المكتب  المادة    2وفي دعوته، ذّكر  النظام    45من  مكرر من 

العمل   ألصحاب  تمثيال  المنظمات  أكثر  "استشارة  عليها  تشترط  التي  للمؤتمر  األساسي 

 والعمال قبل وضع الصيغ النهائية لردودها. 

بينها    38حكومات  وأكدت           من  عضوا  عربية    3دولة  المملكة  دول  المغرب،  )األردن، 

السعودية( أنها    العربية  أو  استشاراتها  تّمت  العمال  ومنظمات  العمل  أصحاب  منظمات  أّن 

حكومات دول أعضاء إلى أنها سعت    5شاركت في صياغة الردود باإلضافة إلى ذلك أشارت  
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أصحاب العمل ومنظمات العمال، ولكن وقت إرسال    جاهدة إلى استشارة أو إشراك منظمات

 ردودها لم تكن قد تسلمت بعد أي مداخالت من جميع الشركاء االجتماعيين. 

لرحالة            واحدة    8وبالنسبة  عربية  دولة  بينها  من  أعضاء  العام  دول  االتحاد  )تونس: 

للشغل( أ  التونسي  العمال  منظمات  أو  العمل  أصحاب  منظمات  آراء  إجابة  فإن  مع  درجت 

 الحكومة أو أرسلت مباشرة إلى المكتب. 

هذا وفي حال عدم تسلم أي رد من الحكومة، أو إذا كان رد منظمة أصحاب العمل أو           

العمل  أصحاب  لمنظمات  المقابلة  الردود  فإن  الحكومة،  رد  عن  يختلف  العمال  منظمة 

 ومنظمات العمال ترد أدناه.  

 145و 91و 74و 73و 53و 109و 8تفاقيات ذات األرقام إلغاء اال-3-1          

أ)            السابع  التقرير  إلى  الردود  2بالرجوع  المتضمن  الدول    المستلمة(  لتعليقات  وموجز 

تلقى   قد  المكتب  أّن  يتبين  المكتب،  بينها    68وتعليق  من  األعضاء  الدول  من  دول    8ردا 

 األردن، المغرب، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس(. )الجزائر، البحرين، مصر،  عربية  

العمل             أصحاب  ومنظمات  الحكومات  من  واسعة  أغلبية  فإن  المكتب،  تعليق  وحسب 

باستثناء    145و  91و  73و  53و  16و  9و  8ومنظمات العمال تدعم إلغاء االتفاقيات ذات األرقام  

أي    3 تبد  )لم  كندا  البيرو،  )المكسيك،  من  دول  محدود  عدد  حول  رأيها  أبدت  رأي((، 

 االتفاقيات. واعتبرت الدول المجيبة أن االتفاقيات المذكورة أعاله متقادمة وينبغي الغاؤها. 

 180و 179و 109و 93و 76و 72و 57و 54و 7سحب االتفاقيات ذات األرقام  -3-2          

المكتب            بينها    67تلقى  من  األعضاء  الدول  من  عربية    8ردا  البحرين،  دول  )الجزائر، 

 مصر، األردن، المغرب، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس(. 
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وحسب تعليق المكتب، فإن جميع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال          

رأيها في عدد   تبد  لم  )كندا(  واحدة  دولة  باستثناء  أعاله  المذكورة  االتفاقيات  تدعم سحب 

 من االتفاقيات ودولة أخرى )الدانمارك( رفضت سحب اتفاقية واحدة. محدود 

 174و154و 153و 139و137و107و   49و 31و 27سحب التوصيات ذات األرقام  -3-3     

 187و186و

)وهي نفسها المذكورة  دول عربية    8ردا من الدول األعضاء من بينها    68تلقى المكتب        

فإ  سابقا(. المكتب،  العمل  وحسب تعليق  أصحاب  ومنظمات  المجيبين من حكومات  ن جميع 

واحدة   حكومة  باستثناء  أعاله  المذكورة  التوصيات  سحب  على  متفقون  العمال  ومنظمات 

 )المكسيك( ومنظمة واحدة للعمال )االتحاد الوطني لعمال أنغوال(. 

            II -  سحب اتفاقية عمل دولية واحدة 

 االتفاقية المعنية بالسحب   - 1          

تشرين  -)تشرين األول/ أكتوبر  337قّرر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، في دورته           

بعد  2019الثاني/نوفمبر   العاشرة  الدولي  العمل  مؤتمر  دورة  أعمال  جدول  في  يدرج  أن   )

( اتفاقية واحدة، هي: االتفاقية رق2021المائة  التوظيف    34م  ( مسألة سحب  بشأن مكاتب 

 . 1933بمقابل، 

بآلية           المعني  الثالثي  العامل  الفريق  توصيات  إلى  اإلدارة  مجلس  قرار  واستند 

من   المنعقد  الخامس  اجتماعه  في  صيغت  التي  المعايير،    27إلى    23استعراض 

ا2019ايلول/سبتمبر   إلى  المؤتمر  فيها  التي يدعى  الثانية  المرة  قرار  . وستكون هذه  تخاذ 

بشأن إمكانية سحب اتفاقية عمل دولية لم تعد سارية بما أن عند التصديقات الفعلية عليها  

 انخفض إلى تصديق واحد.
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إلى   2020للمؤتمر من جوان / حزيران  109في ضوء قرار مجلس اإلدارة بتأجيل الدورة         

بعض التعديالت   ارة على ، وافق مجلس اإلد 19 -. وبسبب جائحة كوفيد 2021جوان/حزيران 

على جدول أعمال تلك الدورة. وفي هذا الصدد، قرر أن ينظر المؤتمر في سحب االتفاقية  

الدورة    34رقم   أعمال  جدول  من  السابع  البند  إطار  إلغاء 2021)  109في  إلى  باإلضافة   ،)

و أخرى  دولية  عمل  اتفاقيات  تسع  وسحب  دولية  عمل  اتفاقيات  عمل   11ثماني  توصية 

 . 109ية، سبق وتم إدراج النظر فيها في جدول أعمال الدورة دول

 اآلثار المترتبة عن السحب  - 2       

رقم           االتفاقية  المؤتمر سحب  ، فسيتم حذفها من مجموعة معايير منظمة  34إذا قرر 

العمل الدولية ولن يتم نسخها بعد ذلك في الخالصة الرسمية التفاقيات وتوصيات منظمة  

الدولية، وكل ما سيبقى منها هو عنوانها بالكامل ورقمها مع إشارة إلى دورة وتاريخ    العمل

 المؤتمر الذي اتخذ فيه قرار سحبها. 

 ردود الدول وتعليق المكتب -3        

المادة           مع  )   45وتماشيا  الدولي، عندما    2مكرر  العمل  لمؤتمر  النظام األساسي  ( من 

يدرج بند بشأن سحب اتفاقية بعينها في جدول اعمال المؤتمر، أرسل المكتب إلى حكومات  

عن   تقل  ال  فترة  في  األعضاء  الدول  التي     18جميع  المؤتمر  دورة  افتتاح  موعد  من  شهرا 

ا  فيها  )سيناقش  باء  السابع  التقرير   ، أن  1لبند  منها  واستبيان طالبا  تقرير موجز  ( متضمنا 

فترة   خالل  إلى    12تبين  ردودها  إرسال  إلى  المذكور  السحب  موضوع  من  موقفها  شهرا 

بحلول   الثاني    30المكتب  تشرين  ذات    2020نوفمبر/  وبالقرارات  باإلجراء  التقرير  وذكر 

ومجلس   المؤتمر  اتخذها  التي  عرضها  الصلة  التي  األسباب  موجزة  بصفة  ومبّينا  اإلدارة 

 . 34مجلس اإلدارة عندما اقترح سحب االتفاقية رقم 
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باء           السابع  )التقرير  التقرير  هذا  اعداد  من  2)  وأثناء  ردودا  تلقى  قد  المكتب  كان   ،))

بينها   41حكومات   المغدول عربية:    7  دولة عضو من  البحرين، مصر، عمان،  رب،  الجزائر، 

 الجمهورية العربية السورية، تونس. 

          ( المادة  في  الوارد  بالشرط  الحكومات  المكتب  ذّكر  االستبيان،  النظام  2وفي  من   )

األكثر   المنظمات  استشارة  األعضاء  للدول  ينبغي  أنه  على  ينص  والذي  للمؤتمر،  األساسي 

 دها. تمثيال ألصحاب العمل والعّمال قبل وضع الصيغة النهائية لردو

أّن منظمات    )المغرب، عمان(عربيتان    دولتاندولة عضوا من بينها    31وأّكدت حكومات          

الردود   صياغة  في  شاركت  أنها  أو  استشارتها  تّمت  قد  العمال  ومنظمات  العمل  أصحاب 

حكومات   أشارت  ذلك،  إلى  أو    3باإلضافة  استشارة  إلى  جاهدة  سعت  أنها  إلى  أعضاء  دول 

أ منظمات  قد  إشراك  تكن  لم  ردودها  إرسال  وقت  ولكن  العمال،  ومنظمات  العمل  صحاب 

تسّلم   واحد،  عضو  حالة  وفي  االجتماعيين،  الشركاء  جميع  من  مدخالت  أي  بعد  تسلمت 

 المكتب مباشرة تعليقات اتحاد العمال. 

         ( باء  السابع  التقرير  إلى  للردود  2وبالرجوع  المتضمن  لتعليقات    المستلمة(  وموجزا 

دول   7ردا من الدول األعضاء من بينها   41الدول وتعليق المكتب، يتبّين أّن المكتب قد تلقى 

 )الجزائر، البحرين، مصر، المغرب، عمان، الجمهورية العربية السورية، تونس(. عربية  

لسحب           دعمهم  عن  باإلجماع  أعربوا  المجيبين  جميع  فإن  المكتب،  تعليق  وحسب 

رقم  ا سنة    34التفاقية  في  قّرر  قد  كان  اإلدارة  مجلس  بأن  التذكير  استبعاد   1996مع 

رقم   بالية.    34االتفاقية  وأصبحت  اآلنية  االحتياجات  تلبي  تعد  لم  أنها  معتبرا  فوري،  بأثر 

سنة   رقم    10نقضت    2007وبحلول  االتفاقية  أعضاء  إال    34دول  حاليا  تتمتع  ال  وهي 

 بتصديق دولة واحدة. 

 

 رابح مقديش   –شريف اد عم

25  /5  /2021   

 

 


