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 تـقـدیــــم 

 

عقدت   ي، والت  )341تنفیذا لقرار مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الدورة العادیة رقم (  :  أوال
) لمؤتمر 109، بـشأن تحدید موعد وجدول أعمال الدورة العادیة (  2021 مارسخالل 

دولي ل اـل د    العـم ا، فـق دـھ ،   2021یونیو / حزیران    19  -  3خالل الفترة من    تقرر عـق
ر في ـشكل افتراـضي بالكامل باـستثناء التواجد الفعلي للمؤتم  )109(حیث عقدت الدورة 
 لبعض موظفي المؤتمر ولجانھ وسكرتاریة المجموعات.  تفي قاعات االجتماعا

 
 :) 109(مراحل انعقاد الدورة  : ثانیا

 : فترات ثالثةعلى  )109(قّرر المجلس أن یكون انعقاد الدورة       

  2021آیار /ومای 20یوم الخمیس  المؤتمر افتتاحجلسة عقد  : الفترة األولى     

، اـحداث اللـجان الـقارة واللـجان الفنـیة    یتولى خاللـھا المؤتمر انتـخاب مكـتب المؤتمر           
ــح أن ذلك  ــالیب العمل إذا ما اتضــ ــاء التعدیالت على نظام وأســ واعتماد عند االقتضــ

 افتراضي.ضروریا باعتبار أن المؤتمر سینعقد في شكل 

 : وعقدت ھذه الجلسة وتم انتخاب كل من

عمر زنیبر، ســـــفیر المملـكة المغربـیة وممثلـھا اـلدائم ـلدى مكـتب األمم  الســــــید /  
 .، رئیساً للمؤتمر المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى في جنیف

 :  وھم انتخب أیضا خالل الدورة ثالثة نواب لرئیس المؤتمركما 
  / ممثال لمجموعة الحكومات  بالكمان من بربادوستشاد السید 
  / ممثال لمجموعة أرباب العمل روني غولدبرغ من الوالیات المتحدة، السیدة 
  / ممثلة فریق العمال  أنیت تشیبلیم من زامبیا، السیدة 

افتـتاح  جـنة التحضـــــیرـیة خالل الفترة ـما بین عـقد اجتـماـعات الفرق واللّ  :  الفترة الـثانـیة       
 3یوم  () والـبداـیة الرســـــمـیة ألشــــــغاـلھ    2021آـیار /و  ـمای  20 المؤتمر (یوم الخمیس

 . ) 2021حزیران  /یونیو

ة:         الـث د خالل الفترة من    الفترة الـث اد المؤتمر من جـدـی  / حزیران  یونیو  19إلى    3انعـق
2021.  
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ث              ــة البنود  ،    تولى المؤتمر خالل ھـذه الفترةحـی اقشـــ الواردة بجـدول األعمـال مـن
ــتثناء البند ــة عامة)) الرابع ینباســ ــاواة وعالم العمل (مناقشــ ــادسوال  (انعدام المســ  ســ

ـــ   ))المھارات والتعلم المتواصــــل (مناقشــــة عامة( ة عھد دراســــتھما خالل مدّ تاللذین سـ
ذـلك في ومن قـبل المؤتمر للغرض اـحداثھـما  تمّ یفریقي عـمل إلى اســـــبوعین ونصـــــف 

 .دھا مجلس اإلدارة عن طریق التصویت بالمراسلةتواریخ یحدّ 

واســـتنتاجات فریقي  ر  المؤتمر من جدید لعقد جلســـة عامة العتماد تقاری  وســـیدعى           
ــة العمل المكلّ  ــادس  البندینفین بدراسـ ــابقي الذكر   الرابع والسـ وكذلك الختتام الدورة سـ

ولم تحدد بعد   2021ر  نوفمب  25، وقد تم تحدید تاریخ ھذه الجلسـة في للمؤتمر  )109(
 كانت ستعقد عن بعد أو حضوریاً.ما إن 

 
 ً العربیة ونتائج    المؤتمر وفعالیات المجموعة  الصادرة عننتائج  التضمن ھذا البند أھم  كما    :  ثالثا

والذي عقد    لجان التنسیق والصیاغة المنبثقة عن االجتماع التنسیقي للمجموعة العربیة 
. كما یتضمن  ZOOMمن خالل المنصة االلكترونیة    2021  حزیران   یونیو /  1في  

الملتقى الدولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطین واألراضي العربیة  البند أیضاً أھم نتائج  
، وبعض التقاریر ألھم 2021  حزیران  یونیو /  8والذي عقد خالل یوم  المحتلة األخرى  

    .  اللجان

 

 ً مناسباً في ھذا    ه المؤتمر الموقر للتفضل باالطالع واتخاذ ما یرااألمر معروض على    :  رابعا
 الشأن.

 
                                                                                       

 فایز علي المطیري                                                                                           
 

 المدیر العام                                                                                             
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 أوال : القسم األول 
 ) 109(بنود الدورة 

 2021لمؤتمر العمل الدولى لعام 
 

  109المتعلقة بترتیبات الدورة    GB341/3/2من وثیقة مجلس اإلدارة    ) 4(بالرجوع إلى الفقرة  
وإلى قرار مجلس اإلدارة بخصوص نفس الموضوع والذي صادق  ،    2021لمؤتمر العمل الدولي  

    :  تمر كاآلتي ، سیكون محتوى أعمال المؤ  )  2021مارس  (  341علیھ في دورتھ 

والنظر في االستعراض الشامل    2024  - 2021إضافة إلى انتخاب مندوبي مجلس اإلدارة للفترة  
 :  مناقشة البنود التالیة تمالمقترح للنظام األساسي للمؤتمر،  

: تقریر المدیر العام بشأن تنفیذ البرنامج   تقریر رئیس مجلس اإلدارة وتقریر المدیر العام  - أوال  
) وتقریر وضع عمال  19  –وتقریر المدیر العام (المكرس لتأثیر أزمة كوفید    2019  –  2018للفترة  

  –   2019وتقاریر رؤساء مجلس اإلدارة للفترة    2020وعام    2019األراضي العربیة المحتلة لعام  
 .  2021  –  2020والفترة   2020

ومسائل أخرى : اعتماد البرنامج    2023  –   2022برنامج والمیزانیة للفترة  مشروع ال  - ثانیا  
، اعتماد جدول    وتخصیص میزانیة الدخل بین الدول األعضاء  2023  –   2022والمیزانیة للفترة  

، اعتماد التقاریر المالیة والبیانات المالیة الموحدة    2022اشتراكات المساھمات في المیزانیة لعام  
، السماح بالتصویت ألي دولة عضو علیھا متأخرات من مساھماتھا،    2020وعام    2019  المدققة لعام

، التعیینات في المحكمة اإلداریة لمنظمة العمل الدولیة وفي لجنة المعاشات التقاعدیة   قد تطلب ذلك
مجلس   بھا  أوصى  التي  للمحكمة  األساسي  النظام  على  والتعدیالت  الدولیة  العمل  منظمة  لموظفي 

 ارة.اإلد 

 المعلومات والتقاریر بشأن تطبیق االتفاقیات والتوصیات.  -ثالثا 

 انعدام المساواة وعالم العمل (مناقشة عامة).   - رابعا

مناقشة متكّررة بشأن الھدف االستراتیجي المتمثل في الحمایة االجتماعیة (الضمان    –خامسا  
 االجتماعي).  

 .المھارات والتعلم المتواصل (مناقشة عامة) -سادسا 

عشرة توصیة    وأحديإلغاء ثماني اتفاقیات عمل دولیة وسحب تسع اتفاقیات عمل دولیة    -سابعا  
 عمل دولیة. 

  یوم أجیل مناقشة البندین الرابع والسادس إلى جلسة عامة تعقد خالل  : قرر المؤتمر ت  ملحوظة 
25    / البندین    2021نوفمبر  ھاتین  بدراسة  المكلفین  العمل  فریقي  واستنتاجات  تقاریر  العتماد 

 " لمؤتمر العمل الدولي.  109وكذلك الختتام فعالیات الدورة " 
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   التنسیقي األول للمجموعة العربیة حیث تم إدراج  قام مكتب العمل العربي بأعداد وثیقة االجتماع
 :   ملخص ألھم البنود وكما یلي

 تقریر مدیر عام منظمة العمل الدولیة العمل في زمن كوفید.   -

مشروع وثیقة ختامیة للمؤتمر بعنوان "نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات رامیة إلى تحقیق   -
یكون شامالً ومستداماً وقادراً    19  -   فید انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة كو

 على الصمود". 

الثالث   - والتوصیات   -البند  االتفاقیات  بتطبیق  المتعلقة  والتقاریر  لجنة    -  المعلومات  تقریر 
 .  الجزء ألف) –(التقریر الثالث  -  الخبراء بشأن تطبیق االتفاقیات والتوصیات 

على - عرضھا  تّم  التي  الفردیة  للحاالت  أولیة  االجتماعیة    قائمة  تطبیق    -األطراف  لجنة 
 المعاییر.  

في عالم متغیر   حول النھوض بالتشغیل والعمل الالئق  الدراسة االستقصائیة   -   الثالث البند   -
 التقریر الثالث.  

الخامس   - االجتماعیة    -البند  بالحمایة  المتعلق  االستراتیجي  الھدف  بشأن  متكّررة  مناقشة 
متابعة إعالن منظمة العمل الدولیة بشأن العدالة االجتماعیة  (الضمان االجتماعي) بموجب  

الحمایة االجتماعیة  "بناء مستقبل    من أجل عالم عمل  من أجل عولمة عادلة تحت عنوان 
 یتمحور حول االنسان.  

 إلغاء وسحب اتفاقیات وتوصیات عمل دولیة.    -البند السابع   -

 العربیة.   وقد تم إدراج ھذه الوثیقة على موقع منظمة العمل 
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 : اجتماعات المجموعة العربیة   ثانیا
 2021یونیو / حزیران   1یوم الثالثاء الموافق 

 ZOOMمن خالل المنصة االلكترونیة 

 
 .  أوالً: االجتماع التنسیقي األول للمجموعة العربیة

 .   ثانیاً: اجتماع لجنة الصیاغة
 .   ثالثاً: اجتماعات لجنة التنسیق

 
 .  أوالً: االجتماع التنسیقي األول للمجموعة العربیة

   ــتیة التنفیذیة لتنظیم ــنویاً جمیع اإلجراءات والترتیبات اللوجســ یتخذ مكتب العمل العربي ســ
أنـشطة واجتماعات المجموعة العربیة المـشاركة في مؤتمر العمل الدولي مع تقدیم مقترحات  

ــروع جدول أعمال االجتما ــأن موعد ومكان ومشـ ــیقي األول للمجموعة العربیة  بشـ ع التنسـ
واجتـماـعات اللـجان المنبثـقة عنـھا، وـكذـلك االجتـماـعات الالحـقة ـباإلضـــــاـفة إلى إـعداد وتوفیر  

 جمیع الوثائق المتعلقة بھذه األنشطة. 

   وباإلشــــارة إلى ما ســــبق فقد تقرر أن یعقد مكتب العمل العربي االجتماع التنســــیقي األول
یونیو /    1) یوم الثالثاء الموافق Zoomل المنصــة االلكترونیة (للمجموعة العربیة من خال

2021 . 

 حیث تضمن جدول أعمال ھذا االجتماع البنود التالیة : 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 جدول أعمال االجتماع التنسیقي األول للمجموعة العربیة 
 

 : : المسائل اإلجرائیة البند األول
  التنسیق والصیاغة.رئاسة المجموعة العربیة وتشكیل لجنتي 
 .كلمة المجموعة العربیة في المؤتمر 

األخرى والمناصب  2021) لمؤتمر العمل الدولي لعام 109رئاسة الدورة ( : البند الثاني 
 المنبثقة عن المؤتمر.

 ).2024 – 2021البند الثالث: انتخابات مجلس إدارة مكتب العمل الدولي (
 2025 – 2022البند الرابع: مشروع الخطة االستراتیجیة لمنظمة العمل الدولیة للفترة 

دـستور منظمة العمل الدولیة بـشأن   حول  1986: الموقف من التـصدیقات على تعدیل  الخامسالبند  
 توسیع التمثیل بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي.

 دعم المطالب الفلسطینیة:البند السادس: التعاون اإلنمائي لصالح البلدان العربیة و
 1980، 1974: متابعة تنفیذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي  أوال
   اإلســرائیلیة لممارســتھا التفرقة العنصــریة وانتھاكھا  بشــأن إدانة الســلطات

ــاع  ــرائیلي على أوضـ ــتیطان اإلسـ الحریات والحقوق النقابیة وكذلك آثار االسـ
 العمال العرب في فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى.

ــي العربیة   ــطین واألراض ــلحة فلس ثانیاً: متابعة تنفیذ برامج التعاون اإلنمائى لمص
 ألخرى.المحتلة ا

 البرنامج المعزز للتعاون اإلنمائي لمصلحة االراضي العربیة المحتلة. -أ 
 الصندوق الفلسطیني للتشغیل والحمایة االجتماعیة. -ب 

 ً  : جھود منظمة العمل العربیة فى دعم المطالب الفلسطینیة  ثالثا
ـمذكرة  بشـــــأن  2019) لمؤتمر العـمل العربي لـعام  46مـتابـعة قرار اـلدورة ( )أ(

) لمؤتمر العـمل اـلدولي 108الـمدیر الـعام لمكـتب العـمل العربي حول اـلدورة (
 العربیة في دعم المطالب الفلسطینیة.  وجھود منظمة العمل 2019لعام 

) لمجلس إدارة منظمــة العمــل 94)، (93)، (92)، (91قرارات الــدورة ( ) ب(
 العربیة، بشأن أوضاع عمال وشعب فلسطین.
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 التنسیقي األول للمجموعة العربیة  االجتماعسیر أعمال 
 

 : : المسائل اإلجرائیة البند األول
 :  رئاسة المجموعة العربیة .1

إن رـئاســـــة اجتـماـعات المجموـعة العربـیة في ـھذه اـلدورة تكون اســـــتـنادا لـما جرت علـیھ الـعادة  
العمل العربي، وعلیھ یتم خالل الجلسة والعرف لمعالي الوزیر الذي ترأس الدورة (األخیرة) لمؤتمر  

لتسـلم رئاسـة االجتماع أو من ینوب    2019) لمؤتمر العمل العربي  46األولى دعوة رئیس الدورة (
وـقد ترأس فـعالـیات ـھذا االجتـماع مـعالي اـلدكتورة / لمـیا اـلدویھي وزیرة العـمل ـبالجمھورـیة  .   عـنھ

 .  اللبنانیة
یونیو /    16بـیة في الجلســـــة الـعاـمة للمؤتمر خالل یوم  كلـمة ـباســـــم المجموـعة العروـقد الـقت  

 نصھا كالتالى : "  2021
 السید / رئیس المؤتمر... 

 أصحاب المعالي والسعادة  

 السیدات والسادة الحضور... 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،، 

مر العمل  لمؤت  109یسعدني أن أتحدث إلیكم باسم المجموعة العربیة المشاركة في أعمال الدورة  
 الدولي وأن أتقدم بالتھنئة الى رئیس وھیئة مكتب المؤتمر. 

 السیدات والسادة

خالل العامین المنصرمین تفشت جائحة وبائیة خطیرة لم یَعرف العالم لھا مثیال، حصدت       
أرواح المالیین من البشر، وتسببت في أضرار صحیة واقتصادیة واجتماعیة جسیمة، كما فرضت  
تحدیات إضافیة على أسواق العمل، أبرزھا انخفاض ساعات العمل الفعلیة، وتسریح أعداد كبیرة من  

عمال، مما أدي إلى فقدان المالیین لوظائفھم، وإفالس وإغالق كثیر من الشركات وخاصة الصغیرة  ال
منھا، وانخفاض مستوى الدخول لدى فئات عریضة من العمال، فأدى ذلك إلى ازدیاد معدل البطالة،  

والنساء  وتفاقم نسبة الفقر، وكانت آثارھا أشد على الفئات المستضعفة واألكثر حرمانا من الشباب  
 وأصحاب المشروعات الصغیرة. 

 السیدات والسادة  

یطیب لي باسم المجموعة العربیة أن أعبر عن الشكر والتقدیر للسید / جاي رایدر، المدیر العام  
للمنظمة، على تقریره القیّم الذي حمل عنوان "العمل في زمن كورونا" والذي تناول اآلثار التي خلفتھا  

التق تضمنھ  ما  عالیا  نثمن  وإذ  العمل،  عالم  على  أو  األرواح،  على  سواء  رؤى  الجائحة  من  ریر 



10 
 

ومقترحات تساعد في التصدي لھذه الجائحة والتخفیف من أضرارھا، والتي تتطلب منا جمیعا التكاتف  
 والتعاون وبذل الجھود للتعافي واالنتعاش.  

 السیدات والسادة  

ال زال الشعب الفلسطیني یعاني من سیاسات القھر والتمییز والفصل العنصري، وال زالت     
حرم من التمتع بحقوقھ المكفولة لھ بموجب القوانین والمواثیق واألعراف الدولیة  تُمتھن كرامتھ ویُ 

المختلفة، وال زال العمال العرب في فلسطین في (الضفة والقطاع) وكذا الحال في (ھضبة الجوالن  
المضایقات   من  لكثیر  الفلسطینیین  إخوانھم  مثل  یتعرضون  اللبناني)  (الجنوب  وفي  السوریة) 

لتھجیر القسري واالستیالء على األراضي والبیوت ، یُقاسون ُصنوف شتى من العذاب ویتعرضون ل
والتوقیف لساعات في الحواجز األمنیة المتعددة التي تقید حركتھم وتمنعھم من ممارسة أبسط حقوقھم  
  الطبیعیة في العیش بكرامة فوق أرضھم، وإننا من ھذا المنبر نطالب باسم المجموعة العربیة أن نضع 
للكف عن ممارساتھ   الغاصب،  الكیان  ما من شأنھ إلجبار  واتخاذ  أمام مسئولیاتھ،  الدولي  المجتمع 

 االستفزازیة التي تھدد األمن والسالم في العالم.  

 السیدات والسادة

إن انعدام التكافؤ بین البلدان في مواجھة الجائحة خاصة في الحصول على اللقاحات وفي تفاوت  
اإلمكانیات الفنیة والصحیة على مواجھة الجائحة، مؤشر غیر جید وقد یطیل أمد  القدرات المالیة و

الجائحة، وبالتالي یطیل أمد االنتعاش والتعافي، ویعمق حجم المعاناة، وربما یضاعف حجم الخسائر  
على األفراد ومستوى الدخل ومستوى المعیشة، وبالتالي فالعالم أحوج ما یكون الیوم إلى مزید من  

 تف والتعاضد، ألن التعافي التام لن یتم إال بتعافي الجمیع.   التكا

وفي الختام فإننا وباسم المجموعة العربیة نؤید االتجاه الرامي بشأن عزم المنظمة عقد منتدى  
سیاسي كبیر یھدف إلى حشد استجابة عالمیة قویة ومنسقة لدعم الدول األعضاء في وضع استراتیجیات  

 نسان خاصة في الدول النامیة. انتعاش تتمحور حول اال

 ورحمة هللا  علیكم والسالم  

كما قام سـعادة السـید / فایز على المطیري بألقاء كلمة باسـم منظمة العمل العربیة في الجلسـة 
 نصھا كالتالى :العامة للمؤتمر 

 السید / رئیس المؤتمر 

 اصحاب المعالي والسعادة 

 السیدات والسادة المشاركون 

 مة هللا وبركاتھ السالم علیكم ورح

لمؤتمر العمل الدولي، والذي    109أتقدم بدایة بأصدق التھاني للمملكة المغربیة لترأسھا الدورة  
یعد فخراً لنا وللمجموعة العربیة، كما أھنئ ھیئة مكتب المؤتمر، وممثلي الفرق واللجان على نیلھم  

كوفید" والذي یضع  الثقة، واثني على ما جاء في تقریر السید غاي رایدر لھذه الدورة "العمل في زمن  
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، وإن منظمة العمل العربیة تؤید  2030خارطة طریق لتصحیح المسار نحو أھداف التنمیة المستدامة  
الى تحقیق   اتخاذ إجراءات رامیة  نداء عالمي من أجل   " للمؤتمر بعنوان  الختامیة  الوثیقة  مشروع 

 ."19- انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفید 

 ي سیداتي سادت

إن انعقاد مؤتمر العمل الدولي وللمرة االولى افتراضیاً، ینبئ عن مدى عمق تداعیات جائحة  
التباعد   على  مبنیة  للتواصل  تقلیدیة  غیر  أنماطاً  وأرست  مغایراً،  جدیداً  واقعاً  اوجدت  التي  كوفید، 

شرائح عریضة  االجتماعي، والتي كان ثمنھا باھظاً على المنشآت االقتصادیة ومعظم قطاعات العمل و
الجائحة   أثناء ھذه  العربیة  دولنا  اتخذتھا  التي  االحترازیة  االجراءات  أثمن  كما  العاملة،  الطبقة  من 

 .لتخفیف تداعیات االزمة 

فقد تحولت ھذه االزمة الصحیة في وقت قصیر إلى أزمة اجتماعیة واقتصادیة وإنسانیة، فكشفت  
ا والبنیة  الصحیة،  النظم  في  الھیكلیة  االجتماعیة،  النقائص  الحمایة  ومنظومة  التكنولوجیة،  لتحتیة 

األولویات   لتحدید  السیاسات،  في  مبتكرة  تحوالت  إجراء  منا  تتطلب  التعافي  نحو  القادمة  فالمرحلة 
األساسیة للتحول نحو أنظمة اجتماعیة واقتصادیة جدیدة، إلعادة البناء وتصویب المسار نحو تحقیق  

 .أھداف التنمیة المستدامة

 تي سادتي سیدا

حرصت المنظمة على االستجابة السریعة والتفكیر في آلیات عمل تتناسب مع تداعیات األزمة  
وضمان استمرار المنظمة في تنفیذ مھامھا والقیام بمسؤولیاتھا واستمرار أنشطتھا وخدماتھا في إطار  

الدعم والم الثالثة وتقدیم  اإلنتاج  لخدمة أطراف  القومیة واالجتماعیة  لھم،  رسالتھا  والمساندة  شورة 
فعقدنا العدید من الندوات التفاعلیة عبر المنصات اإللكترونیة، وأصدرنا العدید من الدراسات والتقاریر  

 .التي ترصد الواقع الراھن الذي فرضتھ الجائحة وسبل االستجابة والتأھب لھا

أن أدین الممارسات  اسمحوا لي من خالل مؤتمركم الموقر باسمي وباسم أطراف االنتاج الثالثة،  
التي شنتھا قوات   التي تمارسھا سلطات االحتالل ضد شعبنا في فلسطین والحملة الشرسة االخیرة 
االحتالل لطرد السكان الفلسطینیین من منازلھم في حي الشیح جراح بالقدس الشرقیة المحتلة، كما  

 .حقوقھ االنسانیة المشروعة  نؤكد دعمنا الدائم والكامل لصمود الشعب الفلسطیني وحقھ في استرداد 

وھنا أجدد دعوتي لمنظمة العمل الدولیة وأطراف اإلنتاج الثالث في العالم لعقد مؤتمر للمانحین  
 .لدعم الصندوق الوطني الفلسطیني للتشغیل والحمایة االجتماعیة بالتنسیق مع منظمة العمل العربیة 

 النجاح والتوفیق ختاماً ... أتمنى ألعمال ھذا المؤتمر كل 

 دمتم في رعایة هللا ....... والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
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 أھم مالحظات 
 ) 109الدورة ( -  للمجموعة العربیة االجتماع التنسیقي األول 

  zoomمن خالل المنصة االلكترونیة  2021 –یونیو / حزیران  1     
 

أھمیة تكثف المجموعة العربیة لنشاطاتھا داخل أروقة المؤتمر من اجل الحصول على المساندة   .1
 الدولیة لحقوق الشعب الفلسطیني حتى تتحقق إقامة الدولة الفلسطینیة وعاصمتھا القدس الشریف. 

ت التي تواجھھا امتنا العربیة في الیمن وسوریا ولیبیا ولبنان وإضافة إلى  ھناك الكثیر من التحدیا .2
ما تواجھھ مصر والسودان بالتعلق باإلجراءات الخاصة بسد النھضة ونحن نحثكم على اتباع  

 القانون والمساندة الدولیة في ھذا الشأن حرصاً على مصالح الدولة الثالثة.  

إلنجاح االجتماع التنسیقي األول للمجموعة العربیة والشكر    اإلشادة بجھود منظمة العمل العربیة  .3
 للمدیر العام على جھوده وفریق العمل المساعد. 

نتقدم بكل الشكر والتقدیر لمنظمة العمل العربیة على مجھوداتھا الكبیرة والتي كانت وثیقة وقریبة   .4
 من االتحادات العمالیة.  

بسرعة   .5 المھمة  الدولیة  االتفاقیات  بعض  تصادق على  لم  والتي  الحكومات  بعض  المطالبة من 
النقابیة    87المصادقة علیھا ومنھا االتفاقیة رقم   وحمایة حق التنظیم واالتفاقیة  بشأن الحریات 

رقم    98الدولیة   واالتفاقیة  الجماعیة  والمفاوضة  الحق  مبادئ  تطبیق  توفیر    135بشأن  بشأن 
بشأن العمل    189الحمایة االجتماعیة والتسھیالت لممثلي العمال في المنظمات واالتفاقیة رقم  

العنف والتحرش في عالم العمل  بشأن القضاء على   190الالئق للعمال المنزلیین واالتفاقیة رقم 
 والمطالبة بتعزیز أنظمة الحمایة االجتماعیة وتوفیر سبل الحمایة.  

ادانة العدوان الغاشم اإلسرائیلي على الشعب الفلسطیني وعلى المسجد األقصى وعلى قطاع غزة   .6
لھذ  وفضح  الشدیدة  االدانة  وطلب  والسكانیة  والصحیة  االقتصادیة  الحیاة  مرافق  ه  واستھداف 

الھجمة الشرسة التي سلبت حیاة المئات من المدنیین واألطفال والنساء والشیوخ وھدم األبراج  
والطرق   الصحي  الصرف  وشبكات  التحتیة  البنیة  وتدمیر  سكانھا  وتشرید  السكنیة  والوحدات 

منشاة تجاریة صناعیة وخدمیة وتعطیل أصحاب العمل مما    550وشبكات االتصال والكھرباء و
عطیل االالف من العاملین والتحاقھم بقافلة العاطلین عن العمل. والمطالبة بالتنسیق مع  أدى إلى ت

المتضررة وبشكل سریع وطارئ وذلك  الفئة  لھذه  اغاثیة  لتنفیذ مشاریع عمل  الدولیة  الجھات 
 بالتنسیق مع السلطة الوطنیة. 

لى أعمال المؤتمر خصوصاً  اإلشادة بتقریر المدیر العام لمكتب العمل العربي والطلب بان یرفع إ .7
ما ورد فیھ حول األراضي العربیة المحتلة في فلسطین والجوالن العربیة السوریة المحتلة وبقیة  
األراضي العربیة المحتلة. وطلب التكاتف لكل أطراف اإلنتاج العربیة داخل أروقة المؤتمر إلدانة  
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ق العمال العرب والمواطنین العرب  ھذا التغول اإلسرائیلي على حقوق االخوة الفلسطینیین وحقو
 في كل األراضي العربیة المحتلة والجوالن. 

الوقایة من   .8 في مجال  داعمة خصوصاً  إجراءات  ان یكون ھناك  الدولیة  العمل  مطالبة منظمة 
فیروس كورونا بالنسبة للعمال العرب في مجال الحصول على اللقاحات وخصوصاً للدول التي  
لم تتمكن من الحصول على اللقاحات في الوقت الحالي والتمني أن یكون ھناك جھد مشترك من  

 ة المنظمة باتخاذ إجراءات عملیة.  الجمیع بمطالب

المطالبة بفتح سوق العمل في البالد العربیة لعمال فلسطین من أجل العیش الكریم والحد من تفشي   .9
 ظاھرة البطالة. 

الدولیة .10 العمل  إلى منظمة  المداخالت وكتاب رسمي  العربیة من خالل كل  المجموعة  ،    تتبنى 
 ا جاء في تقریر مدیر عام منظمة العمل العربیة. للمدیر العام لمنظمة العمل الدولیة كل م

ر في منظمة  ی المطالبة برفع تقریر المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة حول فلسطین إلى لجنة المعای  .11
العمل الدولیة في اجتماعھا، بحیث تدان من خالل اللجنة ویوضع على الالئحة القصیرة لممارستھا  

 القمعیة.  

ا .12 للعمال  المطالبة بعقد مؤتمر  للتشغیل والحمایة االجتماعیة  الفلسطیني  لمانحین لدعم الصندوق 
 على ھامش اعمال مؤتمر العمل الدولي مما سینتج عنة تغطیة أوسع لصالح القضیة الفلسطینیة.  

التأكید على أن تقریر المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة رغم تطوره من حیث اللغة والوصف   .13
تقری یزال  انھ ال  لتحویلإال  إلى وسائل  یتطلب  الى وسائل    ھر وصفي  تنفیذیة تؤدي  آلیات  الى 

 للوقوف بحق عمالنا في فلسطین. 

وعقد   .14 التشغیل  دعم صندوق  من خالل  وایضاً  انمائي  برنامج  من خالل  التشغیل  بدعم  الطلب 
 المؤتمر الدولي لمانحي التشغیل. 

المصادقة على بروتو .15 السعودیة على  العربیة  المملكة  التفاقیة    2014لعام    29كول رقم  تھنئة 
لحمایة األجور    95ایضاً لنظافة التجارة والمكاتب وایضاً اتفاقیة رقم    120العمل الجبري واتفاقیة  

اتفاقیة وثائق ھویة التجارة    185وتھنئة الجمھوریة العراقیة على المصادقة على االتفاقیة رقم  
 الزراعة.  بشأن السالمة والصحة في  184وایضاً اتفاقیة رقم 

% من ساعات  9.6تشیر تقاریر منظمة العمل الدولیة إلى أن المنطقة العربیة عانت من خسارة   .16
ملیون وظیفة بدوام كامل مقارنة بالربع الرابع األخیر    11أي ما یعادل    2020العمل في عام  

 ، لذلك یجب أن تتضافر الجھود ونركز على التعویض عن ھذه الخسارة. 2019من عام 

 

من جھة أخرى تم خالل الجلسة األولي للمجموعة العربیة تشكیل كل من لجنتي التنسیق  
" لمؤتمر  109والصیاغة من السادة أعضاء الوفود العربیة المشاركة في أعمال الدورة " 

 .  2021العمل الدولي لعام 
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 .   ثانیاً: اجتماع لجنة الصیاغة
 الصی بأعداد  المكلفة  اللجنة  لمالاھي  النھائیة  العربیة  غة  المجموعة  تقریر  حظات  ملحق  على 

 أوضاع العمال في األراضي العربیة المحتلة. " حول المدیر العام لمكتب العمل الدولي 

   وقد عقدت اللجنة اجتماعاتھا وتم انتخاب السید / عبد الكریم ضراغمة حكومات دولة فلسطین
والسید / محمد عبد هللا العرادة عمال دولة الكویت مقرراً لھذه اللجنة وتم االنتھاء من فعالیات  

 . ھذه اللجنة بإعداد تقریر اللجنة  
 ام لمنظمة العمل العربیة بمخاطبة السید  فایز علي المطیري المدیر الع  /  وقد قام سعادة السید

بتاریخ   الدولیة  العمل  لمنظمة  العام  المدیر  رایدر  /    22جاي  التقریر    2021یونیو  وأرسال 
 نجلیزیة. بنسختین العربیة واإل

 
 مالحظات المجموعة العربیة

 وضع األراضي العربیة المحتلة  بعنوان حول ملحق تقریر المدیر العام
 2021لمؤتمر العمل الدولي لعام  "  109الدورة " 

 
ــة االلكترونـیة   ، صــــــباح یوم االـحد    ZOOMعـقدت منظـمة العـمل العربـیة من خالل المنصـــ

اجتـماع لجـنة الصــــــیاـغة إلـعداد مالحـظات المجموـعة العربـیة   2021یونیو / حزیران   6الموافق 
یة لالحتالل اإلســـرائیلي  حول ملحق تقریر المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة الخاص باألثار الســـلب

 على العمال وأصحاب االعمال في فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى.
ــات  ـــ وبعد نقاش مستفیض واالطالع على اھم نتائج ھذا التقریر توصل أعضاء اللجنة للمالحظـ

 –ي المطیري  فایز عل  / التالیــــة والتي ستقدم باسم المجموعــــــة العربیــــــة من خــــــالل سعادة السید
ــة إلى سعادة السید/ جاي رایدر   ــ ــ ــل العربی ــ ــام لمنظمة العم ــ ــ ــ ــدیر الع ــ المدیر العام لمنظمة   –الم

 العمل الدولیة.
المدیر العام لمنظمة العمل   –تعرب المجموعة العربیة عن شكرھا وتقدیرھا للسید / غاي رایدر   -1

ـــــــن واألراضي العربیة  الدولیة لحرصھ المستمر على إرسال بعثة تقصي   الحقائق إلى فلسطیـــ
المحتلة األخرى إلعطاء صـــورة حقیقة لما یحدث على أرض الواقع ، وعلى وجھ الخصـــوص 

ــرائیلي ــفیة لالحتالل اإلس ــات التعس ــتمرار الممارس ــلبیة الس ــادیة    اآلثار الس على الحیاة االقتص
ــي العربیة   ــطین واألراضـ ــعب فلسـ المحتلة األخرى وكذلك التأثیر على  واالجتماعیة لعمال وشـ

" وذلك تنفیذا لقرارات   19  –التنمیة بشـــكل عام والتي زادت حدتھا مع تفشـــي جائحة " كوفید  
 .1980و  1974دورتي مؤتمر العمل الدولي لعامي 
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ــفة الغربیة بما في ذلك  -2 ــي الحقائق التي زارت الضـ ــكرھا لبعثة تقصـ تقدم المجموعة العربیة شـ
وإـسرائیل إلجراء رـصد لوـضع العمال وأجریت مناقـشات معمقة ـشخـصیاً أو عن  القدس الـشرقیة  

بـعد من خالل المنصـــــات االلكترونـیة مع ـجامـعة اـلدول العربـیة ومنظـمة العـمل العربـیة وـكذـلك 
لممثلین عن األمم المتحــدة والمنظمــات الــدولیــة األخرى والمنظمــات غیر الحكومیــة، وذلــك 

یـھا، وتثني المجموـعة العربـیة على أعضـــــاء البعـثة لتحلیھم  للتـباـحث وتـبادل الرأي مع مســـــئول
 بالحیاد والموضوعیة.

تثمن المجموعة العربیة ما جاء في تمھید تقریر المدیر العام بأنھ ینبغي أال ننظر إلى الصـــراع    -3
الفلســـــطیني على انـھ مجرد صـــــراع آخر في منطقـة غـارقـة في التقلبـات    –اإلســـــرائیلي  

یم عدم االســتقرار الذي تعیشــھ المنطقة، وھو بذلك یشــكل تھدیداً والصــراعات، بل ھو في صــم
للسـلم واالمن الدولیین وإذا ظل ھذا الصـراع دون تسـویة فإنھ سـیبقى أحد المحركات التي تغذي  

 انعدام االستقرار وانعدام االمن للعمال.

كذلك تؤكد المجموعة على أن ما یحدث في فلســــطین واألراضــــي المحتلة ھو خرق صــــریح   -4
 للمعاییر ذات الصلة بالقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق االنسان.

ــیر إلى القرارات ذات الصــلة الصــادرة عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة  -5 تود المجموعة أن تش
ــادرة في أعوام   ــیما القرارات الصـ ،   2002،   1981،    1973،   1967ومجلس االمن ال سـ

ــادرة في ـعام    2016،    2009،    2008،    2003 ة الصـــ دولـی ة الـعدل اـل وـكذـلك فتوى محكـم
والتي لم یتم احترامھا وتنفیذھا من قبل إـسرائیل لذا تطلب المجموعة العربیة من منظمة    2004

العمل الدولیة بذل المســاعي والتدخل لدى الســلطات اإلســرائیلیة برفع الحصــار عن األراضــي  
طلب ھو مطلب مستمر للمجموعة العربیة تؤكد علیة  الفلسطینیة المحتلة وقطاع غزة ویعد ھذا ال

 سنویاً.

تؤكد المجموعة العربیة على ما جاء بالتقریر من ان ســـوق العمل الفلســـطیني المحاصـــر بفعل   -6
ــتقطاب القوي العاملة متدنیة مع  ــاركتھ في اســ االحتالل، غیر قادر على أداء وظیفتھ. وإن مشــ

استخدام الشباب والنساء قاتماً وأن حقوق العمال   تفشي البطالة على نطاق واسع وال یزال وضع
 في اغلب األحیان معرضة للخطر.

" تھدد بنشــر الفوضــى في ســوق العمل   19 –تضــمن التقریر اإلشــارة الى أن جائحة " كوفید   -7
یق   طیني ومن أجل التصـدي على نحو فعال لتأثیرھا، من الضـروري اجراء الحوار والتنـس الفلـس

یلي والفلـسطیني حیث یتعلق االمر بـشكل خاص بوـضع العمال الفلـسطینیین  بین الجانبین اإلـسرائ
في إســـــرائـیل وتـطاـلب المجموـعة العربـیة الـمدیر الـعام لمنظـمة العـمل اـلدولـیة بســـــرـعة الـتدـخل 
 لتنظیم الحوار بین الجانبین للحد من كارثة تداعیات جائحة كورونا على سوق العمل الفلسطیني. 

یة على ما جاء بالتقریر حول تزاید تردى األوضاع في غزة من حیث كما تؤكد المجموعة العرب -8
الظروف المعیـشیة وظروف العمل وذلك بـسبب الحـصار الـشدید والمـستمر براً وجواً وبحراً منذ 

" عاماً فھـناك نصـــــف القوى الـعامـلة عاطـلة عن العـمل كذلك انتشـــــار ھجرة  13ما یقرب من "
 ".19 –تشار جائحة " كوفید الكفاءات من الشباب خاصة مع ظھور وان
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ــطیني   -9 ــیق بین الجانبین الفلســ ــرورة التنســ تطالب المجموعة العربیة منظمة العمل الدولیة بضــ
واإلسرائیلي للتوصل الى حل فعال والبدء بإصالح نظام التراخیص والسماسرة وانتھاء بالوضع  

لیة وكذلك معالجة عند المعابر وتحســـین الســـالمة والصـــحة المھنیة في مواقع العمل اإلســـرائی
مسألة تمویل المعاشات التقاعدیة الفلسطینیة وكما ھو منصوص علیھ في بروتوكول باریس عام  

1994. 

اء في التقریر من اســـــتمرار االســـــتیـطان والتوســـــع في  -10 ا ـج ة على ـم د المجموـعة العربـی تؤـك
نتھاكاً للقانون  المـستوطنات اإلـسرائیلیة  على حـساب األراـضي الفلـسطینیة والذي یعتبر مخالفاً وا

ة،  ة المحتـل ال األراضـــــي العربـی ھ على حقوق عـم ا لبس فـی اً وـم أثیراً عمیـق دولي فھو یؤثر ـت اـل
وتطالب المجموعة العربیة بضــــرورة وضــــع حد لتكثیف المســــتوطنات غیر القانونیة وھدم  

 المنازل الفلسطینیة وانتشار المعاناة في غزة.

والتقدم المحرز للحوار االجتماعي والذي تتوج بعقد تثمن المجموعة العربیة النتائج الملموســــة   -11
المؤتمر الوطني األول للحوار االجتـماعي والتوافق على الـحد األدنى لألجور، واـلذي عـقد خالل 

ونثمن دور منظـمة العـمل العربـیة ومنظـمة العـمل اـلدولـیة في  2021ـمارس /   21 – 20الفترة 
 ھذا المجال.

ــید المجموعة العربیة بالدور   -12 ــتراتیجیة  تشـ ــطین في إطالق االسـ الفعال لوزارة العمل بدولة فلسـ
الوطنیة للتشــغیل بشــأن إنشــاء إطار متكامل لجمیع البرامج المتعلقة بالعمالة ســواء على المدى 
القصـــــیر أو المتوســـــط أو الطوـیل ومـطالـبة منظمتي العـمل العربـیة واـلدولـیة في دعم أطراف 

رامج ھذه االستراتیجیة كما تتقدم بالشكر الى سعادة السید / اإلنتاج الثالثة في فلسطین في تنفیذ ب
المدیر العام  –المدیر العام لمنظمة العمل العربیة، والســید / جاي رایدیر    –فایز علي المطیري  

 لمنظمة العمل الدولیة على مشاركتھما في فاعلیات أطالق االستراتیجیة.

ــطیني لل -13 ــندوق الفلسـ ــغیل والحمایة في دعم إیجاد الوظائف من  التأكید على الدور الھام للصـ تشـ
 2018خالل الشــراكات بین القطاعین العام والخاص من خالل خطتھ االســتراتیجیة للفترة من  

والطلب من منظمة العمل الدولیة ببذل الجھود المناســبة لتوفیر األموال الالزمة لدعم    2022  –
عمل الئقة جدیدة للـشباب الفلـسطیني   برامج ـصندوق التـشغیل الفلـسطیني لتمكینھ من إیجاد فرص 

 للحد من البطالة.

الطلب من المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة االســتمرار في التنســیق مع منظمة العمل العربیة   -14
 التخاذ الترتیبات لعقد مؤتمر للمانحین في أقرب فرصة ممكنة.

د ھیمن على العالقـات تؤكـد المجموعـة العربیـة على مـا جـاء بـالتقریر بـان النزاع والظلم قـ -15
عاماً ولكن فرص تحقیق الـسالم العادل لیـست ـضائعة، فال  75اإلـسرائیلیة الفلـسطینیة على مدى  

 یمكن تحقیق سالم دائم اال باستئناف عملیة السالم الساعیة نحو حل الدولتین.

ــرائیل بو -16 ــرورة تحویل التقریر الى آلیات تنفیذیة تلزم إســ قف  تؤكد المجموعة العربیة على ضــ
 االنتھاكات واحترام االتفاقیات والقرارات والعھود والمواثیق الدولیة. 



17 
 

ترى المجموعة العربیة أنھ كان من الضروري زیارة البعثة لجنوب لبنان المحتل أو التواصل   -17
معھم من خالل المنصات االلكترونیة لتضمین ما یحدث للعمال والمواطنین اللبنانیین من انتھاكات  

 ق المشروعة في التقریر.  ومصادرة للحقو

تطالب المجموعة العربیة المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة التدخل لدى السلطات اإلسرائیلیة   -18
لتصحیح أوضاع العمال السوریین حیث أشار التقریر إلى أن العمال السوریین یواجھون حاالت  
الحرمان والتمییز كما توقف تسویق المنتجات في الجمھوریة العربیة السوریة منذ بضع سنوات،  

 وتحول معظم العمال للعمل من الزراعة إلى البناء والخدمات.  

المستوطنات   -19 حول  العربیة  العمل  منظمة  عام  مدیر  تقریر  تبني  العربیة  المجموعة  تطالب 
في   والعمال  األعمال  أصحاب  على  واالنسانیة  واالجتماعیة  االقتصادیة  وآثارھا  اإلسرائیلیة 

في الجوالن السوري والجنوب اللبناني، خاصة فیما    فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى 
 یتعلق بالجانب اللبناني.  

 

 ً  .   : اجتماعات لجنة التنسیق  ثالثا
 بھدف تنسیق وتوحید مواقف    تتولى لجنة التنسیق متابعة أعمال اللجان الفنیة المنبثقة عن المؤتمر ،

. وقد تم عقد اجتماعات ھذه    بھذه اللجانممثلي الدول العربیة بخصوص المسائل التي تتم دراستھا  
  یونیو /   17الخمیس الموافق  ، و  2021  حزیران   یونیو /   13األحد الموافق    ى اللجنة خالل یوم

فواز فالح المطیري األمین العام للجنة الوطنیة للجان    /   حیث تم انتخاب األستاذ ،    2021  حزیران 
ة والسید / حسین قرابصة ممثالً للعمال بدولة فلسطین  رئیساً للجنالعمالیة بالمملكة العربیة السعودیة  

مقرراً لھا. كما تم ترشیح كل من السادة التالیة أسماؤھم لتقدیم تقاریر حول فعالیات بعض اللجان  
 المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي وكما یلي:  

  السید / حسین قرابصة              لجنة تطبیق االتفاقیات والتوصیات 

 لجنة تطبیق االتفاقیات والتوصیات       / شیماء بھاء الدین   الدكتورة 

   الدكتورة / سناء العصفور          لجنة المناقشة المتكررة للحمایة االجتماعیة 

  الدكتور/ حسین ال بن الشیخ       لجنة االستجابة للكوفید 

  قام سعادة المدیر العام بتقدیم الشكر لكافة أعضاء ھذه اللجنة على المشاركة القیمة ومداخالتھم    وقد
. كما استعرض مھام ھذه اللجنة وتقدم بالتھنئة لثقة األعضاء    الھامة ألثراء النقاش إلنجاح عملھا 

بعة فعالیات اللجان متا  ، كما تقدم بالشكر للسیدات والسادة ممثلي اللجنة في  في رئیس ومقرر اللجنة 
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 المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي. 
   .مرفق التقاریر المقدمة من لجنة التنسیق 

 

 تقریر لجنة تطبیق المعاییر المقدم من لجنة التنسیق 

 

 لجنة تطبیق المعاییر 
 كورین یالسا من الكامیرون /   رئیس اللجنة: السیدة -
 نائب رئیس مجموعة اصحاب العمل.  - بوجنسونیا ریجن /   ممثل اصحاب االعمال: السیدة -
 نائب رئیس مجموعة العمال.  - مارك لیمانز/   ممثل العمال: انتخاب السید   -

 قائمة حاالت االخالل الجسیم للدول االعضاء:  

 انجوال  - جیبوتي  - باكستان -

  بابوا غینیا الجدیدة  - السلفادور -

 ممثلي اصحاب االعمال: 
، كما أعرب عن قلقھ ازاء الدول    المساعدة الفنیة من المكتب حث االعضاء الخمس على طلب   -

 االعضاء التي لم تقدم تقاریرھا 

طلب من المكتب تقدیم المساعدة الفنیة وبناء قدرات الشركاء االجتماعیین للوفاء بالتزاماتھم   -
 الدستوریة 

الخبراء ولجنة  أكد على ان تقاریر الحكومات ھي اساس النظام االشرافي للمنظمة وللجنة   -
 المعاییر 

شدد على ضرورة ان تمتلك الحكومات القدرة على تطبیق االتفاقیات والوفاء بااللتزام نحو   -
 تقدیم التقریر قبل المصادقة على االتفاقیات ذات الصلة 

 ممثلي العمال: 
ایھ معلومات مكتوبة   - للمكتب  لم ترسل  التي  بالدول االعضاء  یتعلق  عبرت عن اسفھا فیما 

 دولة  59بلغ عددھا والتي 

 ضرورة تقدیم الدعم الفني للدول االعضاء التي لم تفي بالتزاماتھا الدستوریة  -

حث الدول االعضاء على المشاركة ببرامج التدریب لمراكز التدریب بتورینو لتقدیم المساعدة   -
 الفنیة للشركاء االجتماعیین والحكومات 



19 
 

 للمساعدة في الوفاء بالتزاماتھا  یجب ان تحرص الدول على اقامة حوار مجتمعي ثالثي  -

رفضت المالحظات الشفھیة والمكتوبة التي قدمتھا مجموعة اصحاب االعمال بشأن التشكیك   -
 في عمل لجنة الخبراء

 رئیس لجنة تطبیق المعاییر:
احاطت بان بعض الحكومات قد تعھدت بالوفاء بالتزاماتھا في المستقبل القریب واكدت علي   -

 مھل المحددة لذلك ضرورة االلتزام بال

سوف یتم ادراج فقرات خاصة في تقریر اللجنة بشأن الدول التي لم تفي بالتزاماتھا الدستوریة   -
 فیما یتعلق بحاالت االخالل الجسیم 
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 قائمة الحاالت الفردیة 
 

موقف 
بعض 
 الدول 

مالحظات ممثلي اصحاب   مالحظات ممثلي العمال
رقم   رد الحكومة االعمال 

 م الدولة االتفاقیة

اتخــاذ   الي  الحكومــة  دعــا 
ع  ـن ـم ـل الزمــة  اـل ر  ـی تــداـب اـل

یــد   ـم ـج ـت ىاـل ـل یــات    ـع ـل ـم ـع
ــة   ی اـل ز  عـزـی وـت ش  ـی ـت ـف ـت اـل
ــا  ــاھ ودع ــل،  العم لتفتیش 

ــا الحترام    االتزاـماتھـ ایضــ
ــتوریــة، كمــا حــث  الــدســ

ان تقبل بعثة   علىالحكومة  
ــل   اـلـعم ـمـكتــب  ـمن  ـفـنیــة 

 الدولي

ــات   لعملی ــة  مركزی ــة  الی ــاب  غی
ي  اـل ومــة  ـك ـح اـل وة  دـع ش،  ـی ـت ـف ـت اـل
ــي   ــریعات جدیدة تتماش وضــع تش
مع تطبیق االتفاقیة، ضـرورة قیام 

التشـاور مع  علىعملیات التفتیش  
الشـــركاء االجتماعیین، اســـتفادة 
ــد  الحكومة من التعاون التقني لســ
الثغرات ورفع القیود عن عملـیات  

 التفتیش
 

ــا   عـلــم احـیــطــت 
ــات   ــظـ ــالحـ ــمـ بـ
ـــیات لجـنة   وتوصــ
ــتتقدم  الخبراء، وس
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ة   ات تكمیلـی بمعلوـم
تـــطـــبـــیـــق   عـــن 

 االتفاقیة

الخاصـة   81
ــش  ــی ــت ــف ــت ب

 العمل

 1 طاجكستان 

ــد:  ــؤیـــ مـــ
ــر،  مصــــــ

،  الصـــــیــن 
طاجكـستان،  
تركمنستان،  
ــال،   ــزوی ــن ف

 اذربیجان

ضرورة االمتثال واحترام   
ــة   الــدولی اـلـعمــل  ـمعــاـیـیر 
ومالحـظات لجـنة الخبراء،  
ــة اـلالزم اـلتــداـبـیر    اـتخــاذ 

اـلـمـطـلوب   اـلـتواـفق  ـلـتـحـقـیق 
 مع احكام االتفاقیة

ضـــرورة التشـــاور مع الشـــركاء 
اـلـثالـثي  واـلـمـجـلس  االـجـتمــاـعـیـین 
مــات   ظــی ـن ـت اـل ون  قــاـن عــة  راـج ـم ـل
ــاعدات الفنیة،  النقابیة، قبول المسـ
ـمـعـلومــات  اـلـحـكومــة  ـتقــدم  وان 
ـمـحرز   اـل قــدم  ـت اـل ـعن  ـمفصــــلــة 

 لجنة الخبراء علىوعرضھ 
 

ــة   ـحـكوم اـل قــدـیر  ـت
ــاعدة  للدعم   والمسـ

التي تقدمھا منظمة  
ــة،   الــدوـلی اـلـعمــل 
اـلـتواـفق  وـعزـمھــا 
 مع احكام االتفاقیة

الخاصـة   87
ــة   ــری ــح بــال

 النقابیة

 2 بیالروسیا 

ــد:  ــؤیـــ مـــ
ــر،  مصــــــ
ــر،   ــجــزائ ال
ــة   ــك ــمــمــل ال
الــمــتــحــدة، 
الكـامیرون، 
ــات   ــوالیـ الـ
ــحــدة   ــت ــم ال

 االمریكیة

ــاء تــدابیر  دعــا الي ارســـ
فعــالــة عبر اعتمــاد خطــة  
تحول دوت  ــة  عمــل وطنی

ل االطفال الي ضـحایا  تحو
اتجـار، دعـا الحكومـة الي  
قبول بعثة فنیة من المنظمة 

ــاـعدة   ــریع  علىللمســ تســ
ــل   ـعم ـمجــال  ـفي  اـلـجـھود 

 االطفال

ــال   علىحث  االلتزام بموعد ارسـ
ــة   واتــاح الــدوریــة  ــر  ــقــاری ــت ال
ة  اد دورة لجـن ل انعـق ات قـب المعلوـم
ة   الخبراء، تكثیف الجھود لمراجـع
التشـــریعات الوطنیة ذات الصـــلة  

 باالتفاقیة،  
 

جـــھـــود   عـــرض 
ــذولــة   المب ــة  ــدول ال
ــت  والتي حرصـــ

ــى ــل ــة    ع ــم ــوائ م
تـشریعاتھا الوطنیة 
مع احـكام االتـفاقـیة  
ر  ـی تــداـب اـل واـتخــاذ 

ــین  الالزـمة لتحســ
ــم   ــی ــل ــع ــت ال جــودة 
الـوعـي   وتـعـزیـز 

 بعمالة االطفال

182 
ــاصــــــة   الخ
باـسوا اـشكال  
ــل  ــمــــ عــــ

 االطفال

 3 غانا

دا،   د: كـن مؤـی
اوزبكستان،  
اذرـبـیجــان، 

 سویسرا

دابیر    اذ الـت ــرورة اتـخ ضــ
الالزمة لتوافق التـشریعات  
ــكــام   اح ــع  م ــیــة  ــن ــوط ال
ــرورة تطویر   االتفاقیة، ض
خطة عمل وطنیة بالتعاون 
ــركاء االجتماعیین  مع الشـ
خاصـة فیما یتعلق بحصـاد  

 القطن

ضرورة االمتثال واحترام معاییر   
ة   ة ومالحظـات لجـن دولـی العمـل اـل
ــأن  الخبراء، تقدیم المعلومات بشــ

مخالفات المسـجلة في قطاع عدد ال
  علىالقطن، ضــرورة الحصــول  

بین  التوافق  لتحقیق  الـفـني  الــدعم 
 القانون والممارسة

 

ــة   وم حــك اـل زام  ـت اـل
اذ االجراءات  اتـخ ـب
ـــمان   الالزـمة لضــ
ــاییر   لمع ــال  االمتث
ــة   ی الــدوـل مــل  ـع اـل
ــة  الحكوم ــة  ورغب
ــوء   ــجـ ــلـ الـ ــي  فـ
ــاـعدة التقنـیة  للمســ
من منظمـة العمـل  

 الدولیة

105 
ــاصــــــة   الخ

العـمل    ـبإلـغاء
 الجبري

 4 تركمنستان 
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موقف 
بعض 
 الدول 

مالحظات ممثلي اصحاب   مالحظات ممثلي العمال
رقم   رد الحكومة االعمال 

 م الدولة االتفاقیة

ــد:  ــؤیـــ مـــ
ــر،  مصــــــ
ــر،   ــجــزائ ال
الــــھــــنــــد،  
الصـــــیــن،  
ــا،   ــوبـــ كـــ
ــة   ــك ــمــمــل ال
الــمــتــحــدة، 
مــــــالوي،  
غـــــانـــــا،  
ــیــا،   ــوب ــی اث

 بتسوانا

ة   دیم المعلوـمات الي لجـن تـق
الخبراء، قبول المسـاعدات  

 التقنیة وبعثة االتصال

یــات  فــاـق االـت رام  ـت اـح ضـــــرورة 
االســاســیة لمنظمة العمل الدولیة،  
ضــمان الحقوق النقابیة بما یشــمل 

وحق   اآلراءالحق في التعبیر عن  
ـــمام، تـقدیم  التجمع وحرـیة االنضــ
ــالحــات   االصــ ـحول  ـمـعـلومــات 
التشریعیة التي تجریھا زیمبابوي،  
التـشاور مع الـشركاء االجتماعیین  

ا ــریـع ت  لتحقیق التوافق بین التشــ
الوطنیـة واحكـام االتفـاقیـة، قبول 

 المساعدة التقنیة 

ــة   ـحـكوم اـل قــدـیر  ـت
ــاعدة   للدعم والمسـ
التي تقدمھا منظمة  

 العمل الدولیة

105 
ــاصــــــة   الخ

العـمل    ـبإلـغاء
 الجبري

 5 زیمبابوي 

ــد:  ــؤیـــ مـــ
ــر،   ــجــزائ ال
نــامــیــبــیــا،  
الصـــــیــن،  
غـــــانـــــا،  
ــنــا   ــی ــورك ب

 فاسو، كینیا

ــراء   اجـــ ضـــــــــرورة 
االصـــالحات التشـــریعیة 

ــمــ  ل ــوبــة  ــطــل ــم ــمــة ال الئ
ة مع  ــریعـات الوطنـی التشــ
اللجوء   ــة،  ــاقی االتف ــام  احك
ة من  دة الفنـی الي المســـــاـع

 المنظمة

التشـــــاور مع  ة ـب اشـــــد الحكوـم ـن
لتحقیق   ــاعیین  االجتم ــاء  ــرك الشــ
ــریـعات الوطنـیة  التوافق بین التشــ
االتفــاقیــة،   ــلــة بتطبیق  ذات الصــ
ــرورة التزام الحكومـة نحو  وضــ
ة  ــمـان التطبیق الفعـال للحرـی ضــ

 ا ورد بأحكام االتفاقیةالنقابیة كم

ــدم   ــقـ ــتـ الـ ــم  رغـ
ــومــات   ــل ــع ــم بــال
ــة   ـجن ـل ـل قــدمــة  ـم اـل
الخبراء، اال اـنھ تم 

ــھــا   ــىادراج ــل   ع
 القائمة الفردیة.

ــة   وم حــك اـل زام  ـت اـل
ـتـقرـیر   ـتقــدـیم  ـنـحو 
الخبراء   لجنــة  الي 
ــقــدم   ــت ال ــأن  بشــــ
الحــاجــة   المحرز، 
ي   اـل لـجـوء  اـل ي  اـل
ة  دة الفنـی المســـــاـع

 من المكتب

الخاصـة   87
ــة   ــری ــح بــال

 النقابیة

 6 اثیوبیا 

ــد:  ــؤیـــ مـــ
 كولومبیا

التـدابیر  ــرورة اتخـاذ  ضــ
ــارمة     ألنھاء الفوریة والص

ــعوب  الشــ العنف ضــــــد 
ــراء   اجـ ــة،  ــیـ االصـــــــلـ
المشــاورات مع الشــركات 
ــل   اج ن  ـم ن  ـی ـی مــاـع ـت االـج
ــعوب  الشــ ثقــافــة  حمــایــة 
المنحــدرة من  ــة  ــلی االصــ

ــل ــین   أصـ افریقي، وتحسـ
ــبـل العیش لھم وتوفیر  ســ
الخـدمـات العـامـة، طلبـت 

ة تحقیق  من ال اـم ة اـق حكوـم
مستقل في حاالت االغتیال 

 واالختفاء القسري

االلتزام بتـقدیم    علىـحث الحكوـمة  
معلومـات حول تطبیق االتفـاقیـة،  
ــاعدة الفنیة بما یضــمن  طلب المس

 تطبیق احكام االتفاقیة

ــة   وم حــك اـل زام  ـت اـل
بتقدیم تقریر یضــم  
ــات   ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ الـ
ــة   ـلـلـجن اـلـمـطـلوبــة 

 الخبراء

169 
ــاصــــــة   الخ
ــعوب   ــالشــ ب

 قبلیةال

 7 سھندورا

ــد:  ــؤیـــ مـــ
غــال،  رـت ـب اـل
ــد،  ــایـــالنـ تـ

الـحـكـومــة     عـلـىحـثــت 
ــة   ــاءل ومســــ ــتــحــقــیــق  ال
ــؤولون عن عملـیات   المســ

طلـبت من الحكوـمة ان تواصــــل 
مع الشركاء   ةزمالتدابیر الالاتخاذ  

التغطیــة   ــمــان  لضــ االجتمــاعیین 

دة   ب المســـــاـع طـل
 الفنیة من المكتب

الخاصـة   87
ــة   ــری ــح بــال

 النقابیة

 8 كمبودیا 
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موقف 
بعض 
 الدول 

مالحظات ممثلي اصحاب   مالحظات ممثلي العمال
رقم   رد الحكومة االعمال 

 م الدولة االتفاقیة

ــات   ــوالیـ الـ
ــحــدة   ــت ــم ال
االـمرـیـكیــة، 

 سویسرا

ر   ـی تــداـب اـل خــاذ  اـت تــل،  ـق اـل
ـیـتـعـلق  ـفـیمــا  ــة  اـلـمـلـموســــ
االمـتنــاع   الـتـنـظـیم،  بـحـقوق 
ال واالجراءات  عن االعتـق
التعـسفیة، محاكمة النقابیین 

  الموجھةواسقاط كافة التھم  
لھم، واشـاء دلیل اجراءات  
مـع  الـتــعــامــل  لـكــیــفــیــة 
ــطــة  واالنشــ المظــاھرات 

 النقابیة

ال  ــذین  ال ــاملین  للع ــة  ــریعی التشــ
یشــملھم قانون التنظیمات النقابیة، 
ضـرورة االمتثال واحترام معاییر  
ة، طـلب المســــاـعدة   دولـی العـمل اـل

 التقنیة من المكتب

ــد:  ــؤیـــ مـــ
ــر،  مصــــــ
ــر،   ــجــزائ ال
زیمبــابوي،  
نــامــیــبــیــا،  
ــة   مـــمـــلـــكـ

 أسوتین

اتخـاذ    علىحـث الحكومـة  
ــاور  التدابیر الالزمة بالتشـ
ــركاء االجتماعیین  مع الشـ
بشـــأن دعم العمالة وخطط 
االقتصــــــادي،   ــاش  االنتع

ز   ـی رـك ـت ىاـل واطـن    عــل ـم اـل
ــل   واـلـعم اـلـعمــال  وـحـقوق 
الالئق وـصوال الي القـضاء  

الفقر، اتخـاذ التـدابیر   على
ــمـان ادمـاج  الالزمـة لضــ
ــاع   ــط ــق ال ــي  ف ــمــال  ــع ال

 الزراعي

ضــرورة وضــع خطط اســتثمار  
ــبــاب،  للشــ ــة  لخلق وظــائف الئق
ضـــرورة تقدیم معلومات بشـــأن 
ق   ـل ـع ـت ـی مــا  ـی ـف قــة  ـق ـح ـم اـل ج  تــاـئ ـن اـل
ــاء  واـلنســــ الشــــبــاب  ـبـتوـظـیف 
والـتدرـیب المھني والتعلیم وتمكین  
اریر عن   اـنات وتـق دیم بـی المرأة، تـق
خطة الدولة لضـــمان اســـتمراریة 
ســـیاســـات العمالة في ظل جائحة 

ــ  الق ــث  حی من  ــا    علىدرة  كورون
 التكیف والصمود

اســـتعراض جھود 
ھــذا   ي  ـف الــدولــة 

 الصدد

122 
ــاصــــــة   الخ
اســــة  ـــی بســ

 العمالة

 9 موزمبیق 

مؤـید: كوـبا،  
ــیــا،  روســـ
زیمبــابوي،  
بیالروســیا،  
ــیــا،   ــوب ــی اث

 فنزویال
ــعــارض:  م
ــة   ــك ــمــمــل ال
الــمــتــحــدة، 
ــات   ــوالیـ الـ
ــحــدة   ــت ــم ال

 االمریكیة

ازاء    أعــرب ــقــھ  ــل ق عــن 
ي   ـف ــاع  االوضــــ ور  تــدـھ

شــــار وا  االداریة،المنطقة 
ــة  ــرورة مـمارســ الي ضــ
ة   دنـی ــطتھم الـم ال انشــ العـم
ــائل  بحریة وبعیدا عن وسـ
الترھـیب، ودعي الي تـقدیم 
اـلـخـبراء   ـلـجنــة  اـلي  ـتـقرـیر 
بوـضع عدد من االـشخاص  
الذین تم اعتقالھم وقرارات  

 المحاكم في ھذا الصدد

ضـــرورة التشـــاور مع الشـــركاء 
ـمـعـلومــات   ـتقــدـیم  االـجـتمــاـعـیـین، 

  تالءم یبشــــأن تطبیق الـقانون بـما  
 مع احكام االتفاقیة في الممارسة

ى  أكــد زام    عــل ـت اـل
الــدولــة بــاالمتثــال  
ــل   م ـع اـل ر  ـی عــاـی ـم ـل
والتوافق  ــة  ــدولی ال
االتــفــاقــیــة   مــع 
في   ـــتـمرار  واالســ
ــرام   احــت ــز  ــعــزی ت

 الحقوق

الخاصـة   87
ـحریــات  بــاـل

 النقابیة

  -الصین
ھونج 
 كونج 

10 

ــد:  ــؤیـــ مـــ
ــر،  مصــــــ
الســـــودان،  
زیمبــابوي،  
ــیــا،   ــوب ــی اث
الــــھــــنــــد،  
ــال،   ــزوی ــن ف
اوغــــنــــدا، 

ــرورة االلتزام واحترام   ض
ــة   الــدولی اـلـعمــل  ـمعــاـیـیر 
خــاذ   اـت راء،  ـب ـخ اـل نــة  ـج وـل
دابیر الفـعاـلة للتصــــدي   الـت
الجــذریــة   ــبــاب  الي االســ
ي   ـف ز  ـی مــی ـت ـل بــة  ـــب مســـ اـل
مـھـنــة،   واـل خــدام  االســــــت
ــیع نطاق  ــرورة توســ ضــ

روس الخـدمـات لحـاملي فی

دابیر  اد ـت ة الي اعتـم دعي الحكوـم
العمــال  ــمــان حقوق  محــددة لضــ
الذین یعتبروا ـضحایا تمییز بـسبب  

ــي، ضــ  رورة تقدیم  القمع الفیروس
الـتـمـیـیز   متــابعــة  ــأن  بشــــ تـقریر 
ــا التعدیالت   ــري، وایضــ العنصــ
ـــنة  ــریعـیة لـقانون العـمل لســ التشــ

ومــة 2007 حــك اـل طـلــب  ـت وان   ،

اســـتعراض جھود 
ـلـتـحـقـیق   اـلـحـكومــة 
بــیــن   الــتــوافــق 
ــریــعــات   الــتشــــ
واـحكــام   اـلوـطـنیــة 

 االتفاقیة

111 
ــاصــــــة   الخ
بــالــتــمــیــیــز  
ــري  الـعنصــ
فـــــــــــــــي  
دام  ــتـخ االســ

 والمھنة

 11 نامیبیا 
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موقف 
بعض 
 الدول 

مالحظات ممثلي اصحاب   مالحظات ممثلي العمال
رقم   رد الحكومة االعمال 

 م الدولة االتفاقیة

غـــــانـــــا،  
 انجوال

ــدز)  (االی ــة  ــاع المن نقص 
وتوفیر ســــبل االنصــــاف 
المناسـبة والتغطیة الشـاملة  
الي   ــة  الحكوم لھم، ودعي 
تطبیق ســـیاســـة المســـاواة  
ــا تقدیم  ــد التمییز وایض ض

 المعلومات الالزمة

ة من  اللجوء الي المســــاـعدة الفنـی
 المكتب

ــد:  ــؤیـــ مـــ
غــال،  رـت ـب اـل
ــیــا،  روســـ
الــــھــــنــــد،  
ــا،  ــیـ ــركـ تـ

 اذربیجان

طلـب من الحكومـة اجراء  
تحقیق بـشأن احداث العنف 
ــد النقـابیین ومعـاقبـة  ضـــ
االحــداث،   ھــذه  ـكـبي  ـمرـت
ــث   ــدابیر من حی الت اتخــاذ 
القانون والممارسة لضمان  
ات الوقود   اـب ال نـق تمتع عـم
والطـاقـة بحریـة تـامـة في  
ام الي   ـــم انشــــاء واالنضــ

 النقابات المستقلة

ــرورة اتخاذ التدابیر  - ضـ
ة  ــكـل الالزمـة لحـل مشــ
ــجیل النقابات عمال  تســ
ــت   ــة، حث ــاق والط النفط 

العمل مع الشـركاء   على
ا یتعلق   اعیین فیـم االجتـم
برفع القیود عن النقابات  
دون   ــول  ــحـ تـ ــي  ــتـ الـ
م   قــدـی وـت ھــا،  ـل تســـــجــی
قــدم   ـت اـل ـعن  ـمـعـلومــات 
والـتـطـورات  الـمـحـرز 
فیمـا یتعلق ببعض مواد 

 الدستور

اســتعرض الجھود  
ــب  ــة وطل ــذول المب
دیم المســـــاعـدة   تـق

 الفنیة من المكتب

الخاصـة   87
ـحریــات  بــاـل

 النقابیة

 12 كازاخستان

ــد:  ــؤیـــ مـــ
ــر،  مصــــــ
لـــبـــنـــان،  
ــر،   ــجــزائ ال
غــال،  رـت ـب اـل

 فنزویال
ــعــارض:  م

 اسبانیا

طلــب من الحكومــة طلــب 
 المساعدة من المكتب

دم تقریر  ة ان تـق طـلب من الحكوـم
ــأن التقـدم   الي لجنـة الخبراء بشـــ
المحرز في مشــروع قانون حمایة 

 التنوع ومنع التمییز

اســتعرض الجھود  
المبـذولـة من قبـل 
الــــــــــدولــــــــــة  
ــتشـــــریــعــات   وال

ــة ــة   الوطنی المطبق
االتفـاقیـة،   ألحكـام

م   دـع طـلــب  مــا  ـك
ــي  ف ــمــة  ــظ ــن ــم ال
ــي   تــدریــب مفتشــ
العمل ومؤشـــرات 
ــرة  اشــ ذ المـب التنفـی
ــرة   ــاشــ مب والغیر 

 والعمل الجبري

111 
ــاصــــــة   الخ
في   ــالتمییز  ب
دام  ــتـخ االســ

 والمھنة

 13 العراق

ــة    ع ـی رـف ثــة  ـع ـب حضـــــور 
 المكتبالمستوي من 

اســتعرض الجھود   تقدیم تقریر للجنة الخبراء
 المبذولة

98  
ــاصــــــة   الخ
بالمفاوضات  

 الجماعیة

 14 رومانیا 

ــد:  ــؤیـــ مـــ
بــرتــغــال، 

 بربادوس

ة الخبراء   دیم تقریر للجـن تـق
ــأ   يالمحرز ف ، التقدم  نبشــ

 ھذا الشأن

اعدة   من المكتب،   الفنیةطلب المـس
ة الخبراء، قبول  دیم تقریر للجـن تـق
ــتوي،  المســ لجنــة ثالثیــة رفیعــة 
ــة في تقریر   ادراج فقرة خــاصـــ

 اللجنة

اســتعرض الجھود  
 المبذولة

 144 
ــاصــــــة   الخ
بالمشـاورات 

 الثالثیة

 15 السلفادور 
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موقف 
بعض 
 الدول 

مالحظات ممثلي اصحاب   مالحظات ممثلي العمال
رقم   رد الحكومة االعمال 

 م الدولة االتفاقیة

طلب المســــاعدة الفنیة من  
 المكتب

ــتفادة من قبول بعثة فنیة من  االســ
 المكتب

لم   ــة  ــدول ــدم ال تتق
عرض   ــالتقریر،  ب
قانون العمل بشكل 
والــجــھــود  عــام 

 المبذولة

MLC 
2006 

ــاصــــــة   الخ
بـــالـــعـــمـــل  

 البحري

 16 المالدیف 

ــد:  ــؤیـــ مـــ
ــدوراس،  ھن
كــــــنــــــدا، 
ــیــلــي،  تشـــ

 الكونغو
ــعــارض:  م
ــات   ــوالیـ الـ
ــحــدة   ــت ــم ال
االـمرـیـكیــة، 

 سویسرا
 

ــة في   ادراج فقرة خـاصـــ
 استنتاجات اللجنة

دم  التـق دیم تقریر ـب دـعا الحكوـمة لتـق
 المحرز في ھذا الشأن

اســــتعرض جھود 
 الدولة 

 87 
ــاصــــــة   الخ
ـحریــات  بــاـل

 النقابیة

 17 كولومبیا 

ة  طلب المساعدة من المكتب  ة الفنـی ادة من قبول البعـث ــتـف االســ
 من المكتب

  

اـستعراض الجھود  
 المبذولة للدولة

182 
ــاصــــــة   الخ
باـسوا اـشكال  
ــل  ــمــــ عــــ

 االطفال

 18 كیریباتي 

ــد:  ــؤیـــ مـــ
ــر،  مصــــــ
ربــادوس،  ـب
ــا،   ــوبـــ كـــ
ــال،   ــزوی ــن ف
ـین،   ـت االرـجـن

ــاراجو ،  انیك
 سیریالنكا

اتخـاذ االجراءات الالزمـة  
اـلة في ـھذا   والخطوات الفـع

 الصدد

ـمن  ـفـنیــة  ــال  اتصــــ ـبـعثــة  ـقـبول 
ــة في  المكـتب، ادراج فقرة ـخاصــ

 التقریر 

خــطــوات  عــرض 
واـلـجـھود  الــدولــة 

 المبذولة

131 
ــاصــــــة   الخ

 األدنىـبالـحد 
 لألجور

 19 بولیفیا 
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 استنتاجات لجنة تطبیق المعاییر 
 ) 111بخصوص الحالة الفردیة الخاصة بالعراق (االتفاقیة رقم 

 
الحكومة          من  اللجنة  ترجو  البالد،  في  الجاري  البناء  وإعادة  االنتقال  لمسار  باالعتبار  أخذا 

 :   العراقیة القیام فورا بما یلي 

اتخاذ اإلجراءات الضروریة العتماد مشروع القانون المتعلق بحمایة االختالف ومكافحة التمییز   -
 دینیة والعرقیة في أقرب وقت. ومشروع القانون المتعلق بحمایة حقوق األقلیات ال

وعلى وجھ الخصوص في إطار برنامج العمل الالئق    111تدعو الحكومة لتطبیق االتفاقیة رقم   -
ذلك   بما في  النساء  إیالء عنایة خاصة لوضعیة  الغرض، یجب  الدولیة. ولھذا  العمل  لمنظمة 

ھا النساء في البالد وخاصة  العامالت المھاجرات أخذا باالعتبار العراقیل القانونیة التي تتعرض ل
 المتعلقة بالحالة المدنیة ویكون أساسیا مراجعة ومواءمة األحكام ذات الصلة بالموضوع. 

 تطلب اللجنة من الحكومة أن تطلب المساعدة لغرض التطبیق الفعلي لھذه االستنتاجات.  -
الخبراء خالل اجتماعھ - للجنة  تقریر مفصل  الحكومة تقدیم  اللجنة أیضا من  ا القادم في  تطلب 

 . 2021نوفمبر – أكتوبر 

 
 االستنتاجات النھائیة:  

كما اعتمد التقریر العام    العامة،واختتمت اللجنة اعمالھا باعتماد استنتاجات الدراسة االستقصائیة  
 أھمھا: القائمة الفردیة نذكر    على عن اعتماد استنتاجات حاالت الدول التي تمت مناقشتھا    للجنة، فضال 

 قبول بعثة اتصال مباشر من المنظمة.   وھندوراسناشدت اللجنة كمبودیا وكازخستان وبولیفیا   

 قبول بعثة ثالثیة رفیعة المستوي من المنظمة.  والسلفادور وطلبت اللجنة من تركمنستان   

 : شیماء بھاء الدین اتحاد الصناعات المصریة  أعداد الدكتورة •
 : حسین قرابصة عمال فلسطین   األستاذ •
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 تقریر لجنة الضمان االجتماعي حول الحمایة االجتماعیة

 

قامت لجنة الضمان االجتماعي بالعدید من النقاشات المتكررة وأسفرت عن مسودة النقاش الختامي  
   االجتماعیة واھم النقاط التي وردت في مسودة النقاشحول الحمایة 

  :كمبادئ توجیھیھ وسیاق •
  .استنكار أسلوب اإلھمال الذي یھدد صالبة وقوة أنظمة الحمایة االجتماعیة ویعرضھا للخطر .1

ضرورة إنشاء أنظمة حمایة اجتماعیة شاملة تتكیف مع التطورات في عالم العمل، على أن   .2
  .الیة والكفاءة على المدى الطویلتتسم بالمرونة والفع 

على كل دولة إنشاء ھیكل قانوني وإداري للضمان االجتماعي وذلك لضمان الحقوق المتعلقة   .3
بذلك   والمؤسسات  والحكومات  األعمال  وأصحاب  العمال  التزام  مع  االجتماعیة  بالحمایة 

الجتماعي الثالثي  بالتنسیق مع السیاسات العامة وخاصة سیاسة التشغیل ومن خالل الحوار ا
  .على وجھ الخصوص 

تحقیق الحمایة االجتماعیة أمر ضروري لمنع الفقر والحد منھ ووسیلة لتأمین دخل العمال   .4
  .ومستویات معیشتھم في وقت األزمات 

المھاجرین   .5 والعمال  اإلعاقة  وذوي  والضعفاء  المحمیین  غیر  على  خاص  بشكل  التركیز 
  .المحفوفین بالمخاطر وذوي األجور المنخفضة والعمالة المنزلیة وعمال الزراعة و

الحمایة االجتماعیة جزء ال یتجزأ من برنامج العمل الالئق، حیث تساھم الحمایة االجتماعیة   .6
في تمكین بیئة عمل الئقة ونمو لإلنتاج وخلق فرص عمل واستدامة للشركات والعاملین بھا  

قسري وعمل األطفال وضمان الحد  واحترام للحقوق وحظر التمییز والقضاء على العمل ال
  .األدنى لألجور والسالمة والصحة المھنیة والحد األقصى لساعات العمل 

تساھم الحمایة االجتماعیة في االستقرار في أوقات األزمات وتخفیف اآلثار االقتصادیة في   .7
  .حال تراجعھا وتعزیز القدرة على الصمود وتحقیق انتعاش أسرع نحو النمو 

قترح ھو تحقیق العدالة االجتماعیة والدعوة إلى وصول الجمیع إلى أنظمة حمایة  اإلطار الم .8
  .اجتماعیة شاملة ومستدامة تتكیف مع التطورات في سوق العمل

  :تدابیر تعزیز الحمایة االجتماعیة •
  :تحقیق الحمایة االجتماعیة الشاملة •

بإدارة قویة لبناء حمایة اجتماعیة بشكل تدریجي وبأسرع وقت على أن تكون    االلتزام یجب   .1
 مالئمة لسیاسة الدولة وفقاً لرؤیة منظمة العمل الدولیة حسب اتفاقیة الضمان االجتماعي رقم

(102).  
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كأولویة أساسیة، یجب المحافظة على نظم الحمایة االجتماعیة كعنصر أساسي، وضمان قاعدة   .2
یات الحمایة االجتماعیة للجمیع من خالل دورة الحیاة بما في ذلك أساسیات  أساسیة لمستو 

ممكن   عدد  ألكبر  الحمایة  مستویات  تحسین  تجاه  كخطوة  الدخل  وتأمین  الصحي  الضمان 
  .وبسرعة ممكنة 

  .ضمان تعزیز نظم الحمایة االجتماعیة باعتبارھا مكملة ألجور العمل .3

تعزیز   .4 إلى  تھدف  التي  التدابیر  كافة  ضمان  الحقوق  على  القائمة  االجتماعیة  الحمایة  نظم 
وشاملة لجمیع العمال والمؤسسات وتتماشى مع التطورات في عالم العمل/ ویتم تنسیقھا على  
النحو الواجب مع سیاسات التوظیف وسوق العمل واإلدماج النشط وإضافة الطابع الرسمي  

  .ا الحمایة االجتماعیة على العمالة من خالل تكمیل العمل بأجر عن طریق مزای

تحسین تغطیة أولئك الذین ال یتمتعون بالحمایة الكافیة لجمیع أنواع العمالة مع توفیر أنظمة   .5
  .للحمایة االجتماعیة أكثر شموالً وفعالیة لتفعیل سیاسة التشغیل الوطني (التوطین) 

لألشخاص  .6 شاملة  السائدة  االجتماعیة  الحمایة  وأنظمة  سیاسات  تكون  أن  ذوي    ضمان  من 
الرعایة الصحیة   یكفي من  ما  توفیر  الخاصة من خالل  اإلعاقة مع االستجابة الحتیاجاتھم 
على   المناسبة الحتیاجات كل شخص  والمجتمعیة  المنزلیة  الخدمات  وتقدیم  التأھیل  وإعادة 

  .المصیر أساس تقریر 

ومعالجة الفجوات بین الجنسین    اإلنساني اتباع سیاسات الحمایة االجتماعیة المراعیة للمنظور   .7
  .في المجال االجتماعي

االستثمار في اقتصاد الرعایة لدعم مشاركة القوى العاملة للعمال من خالل تسھیل المشاركة   .8
بشكل   والرجال، واالعتراف  النساء  بین  الرعایة غیر مدفوعة األجر  أعمال  المتساویة من 

تمع عن طریق تسجیل فترات االشتراكات  أفضل بعمل الرعایة غیر مدفوعة األجر في المج
  .وتسھیل الوصول إلیھا، بحیث تكون رعایة طویلة األجل ومیسورة التكلفة وعالیة الجودة

تسھیل االنتقال الوظیفي لألشخاص المؤقتین والعمل الجزئي والعمل لحسابھم الخاص (العمال   .9
إلى  والسعي  للخطر،  االجتماعیة  حمایتھم  تعریض  دون  ثنائیة    المھاجرین)  اتفاقیات  إبرام 

  .ومتعددة األطراف للضمان االجتماعي وذلك لتسھیل الوصول إلى الحمایة االجتماعیة

التأكد من صحة تصنیف   .10 للعمال وأصحاب األعمال مع  القانونیة الالزمة  الحمایة  تأمین 
  .عالقات العمل بشكل عام والحمایة االجتماعیة الكافیة لشتى أنواع العمالة 

  ظمة الحمایة االجتماعیة:تعزیز أن •
تعزیز أنظمة الحمایة االجتماعیة الخاصة بھم وضمان التنسیق الفعال بین مختلف المخططات   .1

والبرامج، والحد من التجزئة وتحسین الكفاءة وفعالیة تقدیم المزایا والخدمات بناًء على مبادئ  
  .ومعاییر الضمان االجتماعي الدولیة 
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االجت .2 الحمایة  أنظمة  دورة  توفیر  لمخاطر  االستجابة  یمكنھا  التي  والمستدامة  الشاملة  ماعیة 
والمؤسسات ضد   األفراد  العالمیة، وحمایة جمیع  المخاطر  الناشئة عن  الحیاة والمستجدات 
احتمال حدوث أزمات وتحوالت مستقبلیة، وتسھیل االنتقال العادل إلى اقتصادیات ومجتمعات  

 ً   .أكثر استدامة بیئیا

االعتراف بالمسئولیة العامة واألولیة للدولة بإقامة أطر حوكمة للحمایة االجتماعیة لتعزیز   .3
النمو االقتصادي الشامل والمستدام وللعمالة الكاملة والمنتجة وألسواق العمل العادلة والعمل  

  .الالئق للجمیع

لي والسیاسات  ضمان تماسك وتنسیق سیاسات الحمایة االجتماعیة مع سیاسات االقتصاد الك .4
  .المالیة في التوظیف والصحة والتعلیم والرعایة 

تعزیز القدرات الوطنیة على تطویر سیاسة التخطیط والتنسیق لتنفیذ برامج حمایة اجتماعیة   .5
  .كافیة وشاملة 

تكملة الحمایة االجتماعیة بما في ذلك حمایة البطالة باإلدماج النشط مع سیاسات سوق العمل   .6
توظیف  توفیر  الحیاة    مع  مدى  التعلم  إلى  باإلضافة  الجودة،  عالیة  اجتماعیة  عام وخدمات 

وتنمیة المھارات والتدریب المھني وتسھیل عملیات االنتقال، وبناء أسواق عمل وأنظمة حمایة  
  .اجتماعیة أكثر شموالً واالھتمام الخاص بالفئات المھمشة 

ؤسسات متوسطة الحجم والتعاونیات  النھوض ببیئة مواتیة للمنشآت المستدامة الصغیرة والم  .7
واالقتصاد االجتماعي بھدف تعزیز االنتقال من االقتصاد غیر الرسمي إلى االقتصاد الرسمي،  

  .ومنع إضفاء الطابع غیر الرسمي على العمالة مع تأمین التمویل طویل األجل 

الفساد   .8 لمنع  االجتماعیة  الحمایة  أنظمة  آلیات  وإدارة  الحوكمة  شفافیة  واالحتیال  ضمان 
  .والتوزیع العادل للخدمات 

االستفادة من الحوار االجتماعي الشامل بجمیع أشكالھ من خالل إشراك الشركاء االجتماعیین   .9
  .بشكل ھادف في صیاغة ورصد سیاسات الحمایة االجتماعیة

بناء نظم معلومات فعالة وشفافة من خالل قواعد بیانات أنظمة تسمح بالتشخیص السلیم   .10
  .القرارات نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة بشأن الحمایة االجتماعیة واتخاذ 

  التمویل المستدام والكافي ألنظمة الحمایة االجتماعیة:  •
الشاملة   .1 االجتماعیة  الحمایة  نطاق  لتوسیع  ومستدامة  ومتینة  آمنة  تكون  االقتصادیة  القاعدة 

  .وتغطیتھا للمزایا والخدمات وتشغیلھا على المدى المتوسط والطویل 

ضمان التمویل الكافي والمستدام من خالل مجموعة من مصادر التمویل تكون مساھمة وغیر   .2
  .اشتراكیة مع أنظمة ضریبیة تصاعدیة لضمان خلق حیز مالي للحمایة االجتماعیة

متوازنة  أنظمة الحمایة االجتماعیة تقوم على مبادئ التضامن والتمویل الجماعي والعدالة ال .3
  .بین األجیال وتحقیق المساواة بین الجنسین
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تأمین استراتیجیات تمویل كافة ومستدامة تحقق التوازن بین الذین یمولون ویستفیدون من   .4
  .خطط الضمان االجتماعي

  .إیجاد وإنشاء مصادر مبتكرة ومتنوعة للتمویل على أسس متعددة ومثالیة  .5

والتقسیم   .6 التمویل  أعلى مستویات  ضمان  والعمال الستكمال  بین أصحاب األعمال  العادلین 
  .الضمان االجتماعي

توسیع القاعدة الضریبیة وبناء أنظمة عادلة وتصاعدیة ومعالجة التھرب الضریبي وإعادة   .7
  .ترتیب األولویات والقضاء على الفساد 

غیر الممثلة تمثیالً ناقصاً في  اتخاذ تدابیر لتعزیز العمالة الكاملة والمنتجة ودعم إدراج الفئات   .8
  .سوق العمل 

االعتراف بضرورة دفع العمال وأصحاب األعمال بنصیبھم العادل من مساھمات الضمان   .9
  .(102) االجتماعي بما یتفق مع االتفاقیة رقم

   دعم صیاغة وتنفیذ سیاسات واستراتیجیات الحمایة االجتماعیة الوطنیة  •
  یجب على المكتب       .1

الوطني   .1 المستوى  على  والتنفیذ  المستدام  التمویل  إلقرار  المكونة  الھیئات  قدرات  تعزیز 
وضعتھا   التي  واألھداف  الرؤیة  مع  المتوافقة  االجتماعیة  الحمایة  واستراتیجیات  لسیاسات 
االجتماعیة   المعاییر  مع  یتماشى  وبما  الدولیة،  العمل  لمنظمة  االجتماعي  الضمان  معاییر 

   .لوطنیة أھداف التنمیة البیئیةواالقتصادیة وا

منصفًا   .2 تمویالً  الممولة  األزمات  التعافي من  استراتیجیات  تطویر  في  األعضاء  الدول  دعم 
لمواجھة   المعتمدة  الطارئة  للتدابیر  الطویل  المدى  على  االستقرار  تحقیق  إلى  تھدف 

القا  COVID-19 أزمة المستدامة  االجتماعیة  الحمایة  أنظمة  في  تساھم  على  بحیث  درة 
   .االستجابة لألزمات المستقبلیة

العمالة   .3 سیاسة  مع  االجتماعیة  الحمایة  سیاسة  تنسیق  في  األعضاء  الدول    والسیاسات دعم 
والمنتجة،   الالئقة  العمالة  وتعزیز  األخرى،  واالقتصادیة  من    وتسھیل االجتماعیة  االنتقال 

   .االقتصاد غیر الرسمي إلى االقتصاد الرسمي

ألعضاء في تطویر سیاسات الحمایة االجتماعیة التي تسھل االنتقال العادل إلى  دعم الدول ا  .4
   .االقتصادات والمجتمعات المستدامة بیئیا 

دعم وتشجیع إبرام االتفاقات الثنائیة والمتعددة األطراف لتوفیر الخدمات االجتماعیة األمن   .5
   .للعمال المھاجرین وأسرھم

ل الالئق للعاملین في اقتصاد الرعایة، بھدف لتحسین  دعم الدول األعضاء في ضمان العم .6
   جاذبیة ھذه القطاعات وتعزیز جودة الصحة وخدمات الرعایة
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دعم الدول األعضاء في توفیر الوصول إلى الحمایة االجتماعیة الكافیة للعمال وبشكل عام   .7
الحفاظ   وضمان  الحر،  العمل  ذلك  في  بما  العمالة،  أنواع  المستحقات  لجمیع  نقل  وإمكانیة 

   .المكتسبة في ضوء التطورات الجدیدة في عالم العمل

تقویة كافة أشكال الحوار االجتماعي، بما في ذلك آلیات المفاوضة الجماعیة تعزیز قدرات  .8
االجتماعیة   الحمایة  سیاسات  ورصد  والتنفیذ  الصیاغة  في  للمشاركة  االجتماعیین  الشركاء 

   .الوطنیة

األعضاء في ضمان التمویل المستدام والكافي لسیاسات الحمایة االجتماعیة، بما  دعم الدول   .9
في ذلك من خالل إجراء دراسات الجدوى االقتصادیة واالجتماعیة وقیاس تكالیف فجوات  
التمویل وتحدید خیارات الحیز المالي، مع أخذ االعتبار الواجب للمبادئ المنصوص علیھا  

   .ي لمنظمة العمل الدولیة ذات الصلةفي معاییر الضمان االجتماع 

الفنیة السیاسیة والقانونیة والمالیة واإلكتواریة   .10 بالمشورة  االستمرار في تزوید األعضاء 
  .لتعزیز أنظمة الحمایة االجتماعیة الوطنیة 

دعم الدول األعضاء في تحسین الحوكمة والشفافیة والمسائلة ألنظمة الحمایة االجتماعیة   .11
 . الل أنظمة المعلومات اإلداریة القویة واألنظمة اإلحصائیة الوطنیةالوطنیة، من خ

   البحث وبناء القدرات  •
كجزء من الجھود األوسع لتعزیز الحمایة االجتماعیة الشاملة، ینبغي للمفوضیة أن تحصل على     .2

  : الدعم من المشاركین

الحمایة   .1 بشأن  األدلة  على  ومبني  دقیق  بحث  في  إجراء  واالستمرار  وتأثیرھا،  االجتماعیة 
الحمایة   االجتماعي  االستراتیجي  الھدف  عن  رئیسیًا  تقریًرا  منتظمة،  فترات  على  إنتاج، 

   .(الضمان االجتماعي)، على أساس األدلة المقارنة والتحلیل وعلى الصعید الدولي المعاییر 

ا .2 المستوى  على  والتحلیلیة  المبتكرة  البحوث  أساس  على  ومساوئ  تقییم،  والمزایا  لقطري، 
اآللیات متعددة الركائز المساھمة أو غیر المساھمة أو المختلطة من أجل تسلیط الضوء على  

  .التولیفات المثلى وتحسین عملیة اتخاذ القرار بشأن سیاسات الحمایة االجتماعیة

إلى   .3 الجمیع  وصول  تحقیق  نحو  المحرز  التقدم  رصد  في  المكونة  الھیئات  الخدمات دعم 
االجتماعیة الحمایة، وضمان التمویل المستدام وتعزیز أنظمة الحمایة االجتماعیة، من خالل  

، من خالل تطویر  8،    3و    3،    1رصد التقدم المحرز في تحقیق ھدفي التنمیة المستدامة  
   .المعاییر الكمیة بشأن الكفایة واالستدامة والتغطیة وتعزیز قدرات النظم اإلحصائیة الوطنیة 

تعزیز قدرات الحكومات والشركاء االجتماعیین وأصحاب المصلحة اآلخرین، في التعاون   .4
   .مع مركز التدریب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولیة وشركاء آخرین

تعزیز تطویر المعرفة وتبادلھا بشأن الممارسات الجیدة وتأثیراتھا، من خالل التعاون والتعلم   .5
  .والتعاون الثالثي  فیما بین بلدان الجنوب 
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   التخطیط الفعال وتعبئة الموارد وتخصیصھا •
    ینبغي لمنظمة العمل الدولیة   .3

ضمان الترابط بین الھدف االستراتیجي للحمایة االجتماعیة (الضمان االجتماعي) وأھداف   .1
   .إستراتیجیة أخرى، وفقاً للذكرى المئویة إلعالن العدالة االجتماعیة

ا .2 لفني ومساعدة جھود الدول األعضاء لسد فجوات تمویل الخدمات االجتماعیة  تقدیم الدعم 
الحمایة من خالل الموارد المحلیة والتعاون اإلنمائي، بما في ذلك في إطار البرنامج العالمي  

   .الرائد لبناء أرضیات الحمایة االجتماعیة للجمیع 

ا .3 لقطریة واإلقلیمیة والعالمیة، من  تعبئة الموارد من أجل التعاون اإلنمائي على المستویات 
االجتماعیة   الحمایة  أنظمة  تطویر  تدعم  التي  المتحدة،  لألمم  التابعة  التمویل  آلیات  خالل 
المنسقین   مع  الوثیق  بالتعاون  المحلیة،  الموارد  تعبئة  في  والمساھمة  والمستدامة  المالئمة 

   .المقیمین لألمم المتحدة

منظمة العمل الدولیة إلى ھیئاتھا المكونة، من أجل تحسین    رصد وتقییم أثر الدعم الذي تقدمھ  .4
  تعبئة الموارد وتخصیصھا 

  اإلجراءات الفعالة ذات الصلة بالمعاییر  •
ي دعم الھیئات المكونة لتحقیق اإلعمال الفعال للحق في الضمان االجتماعي، منظمة العمل  ف    .4

 : الدولیة ینبغي 

والتنفیذ الفعال ألحدث التطورات االجتماعیة لمنظمة العمل الدولیة  التعزیز المنھجي للتصدیق   .1
   .المعاییر األمنیة، وكذلك مراعاتھا في اإلصالحات القانونیة 

دعم الدول األعضاء في تعزیز الوصول إلى الحمایة االجتماعیة للعمال غیر الرسمیین العمال   .2
   .204والتوصیة رقم    189تفاقیة رقم  المنزلیین من خالل تشجیع التصدیق والتنفیذ الفعال اال

، بما في ذلك من خالل الترویج بشكل  102إطالق حملة للترویج للتصدیق على االتفاقیة رقم   .3
منھجي للتصدیق علیھ ضمن البرنامج الرائد العالمي لبناء أرضیات الحمایة االجتماعیة للجمیع  

   .والبرامج القطریة للعمل الالئق

ء على النحو الواجب في التغلب على العقبات التي تحول دون التصدیق  مساعدة الدول األعضا .4
على أحدث اتفاقیة اجتماعیة لمنظمة العمل الدولیة اتفاقیات األمن والتنفیذ الفعال التفاقیات  

  .منظمة العمل الدولیة والتوصیات 

وطنیة وصنع  تقییم أثر معاییر الضمان االجتماعي لمنظمة العمل الدولیة في صنع السیاسات ال .5
االستجابة   فعالیة  ضمان  بھدف  األطراف،  متعددي  الشركاء  أنشطة  في  وكذلك  القوانین، 

   للتحدیات الجدیدة وتعزیز اتساق السیاسات في سیاق متغیر بیئة
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الدولیة في مجال الحمایة االجتماعیة في نظام متعدد   • العمل  تأكید والیة وقیادة منظمة  إعادة 
    سیاسةاألطراف وتعزیز تماسك ال

تماشیـا مع تفویضھا الدستوري بوضع معاییر الضمان االجتماعي الدولیة، یكون ثالثي األطراف     .5
 : وخبرتھا الفنیة، ینبغي لمنظمة العمل الدولیة

لعب دور قیادي في ضمان اتساق السیاسات بشأن الحمایة االجتماعیة في األطراف المتعددة  .1
آلیات التعاون القائمة بین المؤسسات التي تھدف إلى تعزیز  األطراف، بما في ذلك من خالل 

    .اتساق السیاسات 

احتیاجات   .2 لتقییم  منظمة،  كل  والیة  مع  یتمشى  بما  الدولیة،  المالیة  المؤسسات  مع  التعامل 
للحمایة   المالي  الحیز  الوطنیة، والخیارات نحو توسیع نطاق  الحمایة االجتماعیة  وأولویات 

اس المبادئ المنصوص علیھا في أحدث منظمة العمل الدولیة االجتماعیة  االجتماعیة على أس
   .معاییر األمان 

إیجاد الخیارات لتعبئة التمویل الدولي للحمایة االجتماعیة، بما في ذلك زیادة المساعدة اإلنمائیة   .3
للبلدان المحدودة القدرات المالیة المحلیة لالستثما ر في  الرسمیة، الستكمال الجھود الفردیة 

الحمایة االجتماعیة أو مواجھة االحتیاجات المتزایدة بسبب األزمات، الكوارث الطبیعیة أو  
تغیر المناخ، على أساس التضامن الدولي، والمشاركة في المناقشات بشأن الحاجة إلى آلیة  

  .تمویل دولیة جدیدة، مثل الحمایة االجتماعیة العالمیة لألموال

م  .4 الممكنة  الشراكات  واإلقلیمیة  إیجاد  الدولیة  والمنظمات  الصلة  ذات  األخرى  المنظمات  ع 
بھدف النھوض بتحقیق الرؤیة والمبادئ المتضمنة في منظمة العمل الدولیة معاییر الضمان  

  .االجتماعي الحدیثة

إیجاد إمكانیة إدخال یوم دولي للحمایة االجتماعیة للتأكید على أھمیة الحمایة االجتماعیة للعمل   .5
والعدالة االجتماعیة) عقد مشاورات مع الھیئات المكونة لمنظمة العمل الدولیة إلیجاد  الالئق  

 . 204و  202وتقییم وتحدید الفرص التي تتیح أ تنفیذ أكثر تنسیقاً للتوصیتین رقم 

عضو   رئیسة لجنة المرأة العاملة في االتحاد العام لعمال الكویت سناء العصفور   /   إعداد الدكتورة •
  التنسیق العربیة للجنة المناقشة المتكررة للحمایة االجتماعیةلجنة 
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 :  " لمؤتمر العمل الدولي109: رئاسة الدورة "  البند الثاني
) الدورة  لعام  109رئاسة  األولي    2021)  اإلجرائیة  الجلسة  خالل  تم  وقد  ألفریقیا  ستكون 

 .  المملكة المغربیة لرئاسة المؤتمرانتخاب  2021/  5/  20للمؤتمر والتي انعقدت یوم  
حیث أنتخب السید / عمر زنیبر، سفیر المملكة المغربیة وممثلھا الدائم لدى مكتب األمم المتحدة  

 ، رئیساً للمؤتمر.  والمنظمات الدولیة األخرى في جنیف
 كما انتخب أیضا خالل الدورة ثالثة نواب لرئیس المؤتمر وھم:  

  ممثال لمجموعة الحكومات    السید / تشاد بالكمان من بربادوس 
  ممثال لمجموعة أرباب العمل السیدة / روني غولدبرغ من الوالیات المتحدة 
   ممثلة فریق العمال    السیدة / أنیت تشیبلیم من زامبیا 

 

 ).2024 –  2021انتخابات مجلس إدارة مكتب العمل الدولي (:   البند الثالث
من دســتور منظمة العمل الدولیة تحدد والیة مجلس اإلدارة بثالث    7) من المادة 5وفقاً للفقرة (

ونظراً    2017) للمؤتمر لعام  106ســنوات وحیث أن االنتخابات األخیرة جرت أثناء انعقاد الدورة (
جیل انعقاد مؤتمر العمل الدولي فـسیتم إجراء انتخابات أعـضاء مجلس وتأ 19لتداعیات جائحة كوفید  

) للمؤتمر لعام  109اإلدارة عن الحكومات ومنظـمات أصــــــحاب العـمل والعـمال أثناء انعقاد الدورة (
2021. 

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

 ** تركیبة مجلس اإلدارة:
) من نـظام العـمل ـبالمؤتمر یتكون مجلس اإلدارة من  6اـلدســـــتور والجزء () من  7وفـقا للـمادة (

أصــیل   14عضــو عن أصــحاب العمل (  33مناوبین) و  28أصــیلین و  28) عضــو حكومات (56(
 مناوب). 19أصیل و 14عضو عن العمال ( 33مناوب) و 19و

 ** ھیئة الناخبین:
الناخبین الحكومیین من مندوبي حكومات  ) من نظام العمل بالمؤتمر تتكون ھیئة  49وفقاً للمادة (

) والدول المحرومة من    أعضـــاء دائمین الدول األعضـــاء باســـتثناء الدول الصـــناعیة العشـــرة (
 التصویت.

ــاركین في المؤتمر   دوبین المشـــ ال من المـن اخبین عن أصــــــحاب العـمل والعـم ة الـن وتتكون ھیـئ
 باستثناء مندوبي الدول المحرومة من التصویت.

 ) عضو مناوب.28) عضو أصیل و (18لھیئة االنتخابیة الحكومیة (تختار ا -

 ) عضو مناوب.19) عضو أصیل و (14تختار الھیئة االنتخابیة ألصحاب العمل ( -
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 ) عضو مناوب. 19) عضو أصیل (14تختار الھیئة االنتخابیة للعمال ( -

 باإلضافة إلى عدد من المندوبین بصفة أعضاء بدیلین. -

 :  مالحظة■ 
 الدول المتقدمة صناعیاً ھي: 

 البرازیل ".  -" الوالیات المتحدة األمریكیة 2"

 إیطالیا).  –ألمانیا  –فرنسا  –بریطانیا  –(روسیا  -" 5أوروبا " 

 الھند.  –الصین   – " الیابان 3آسیا "  

 

 نتائج انتخابات البلدان العربیة  
 في مجلس إدارة مكتب العمل الدولي  

 " 2024 – 2021للفترة " 

 
 نتائج فریق الحكومات 

 صوت  114:  اقل عدد اصوات للنجاح 
 االعضاء االصیلین:  

 صوت  211عدد االصوات   - المغرب افریقیا:

 صوت  214المملكة العربیة السعودیة: عدد االصوات  آسیا:
  -االعضاء المناوبین: 

  صوت 111اقل عدد اصوات للنجاح:  افریقیا:

 صوت  208الجزائر: 
 صوت  206السودان: 

 صوت  202لیبیا: 

 112اقل عدد اصوات للنجاح:  آسیا:
 صوت 208سلطنة ُعمان: 

 صوت  207جمھوریة العراق: 



35 
 

 نتائج فریق العمال: 
 (مناوب) المملكة المغربیة   -السیدة / آمال العامري 

 نائب رئیس فریق االتحاد المغربي للشغل         
 (مناوب) دولة فلسطین  -السید / شاھر سعد 

 األمین العام لالتحاد العام لعمال فلسطین         
 (عضو بدیل) الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة   -السید / سلیم لباطشة 

 األمین العام لالتحاد العام للعمال الجزائریین         
 

 نتائج فریق أصحاب االعمال  
 أعضاء اصیلین:

 عن افریقیا. –عضو اصیل  –السید / محفوظ مقاتلي  

 عن آسیا.  –عضو اصیل  –السید / خلیفة خمیس مطر  
 أعضاء مناوبین:

 البحرین.عضو مناوب مملكة   –الدكتورة / سونیا محمد جناحي  
 الجمھوریة التونسیة.  –عضو مناوب   –السید / خلیل الغریاني  

 أعضاء بدالء:
 المملكة المغربیة    –السید / ھشام زونات 

 المملكة األردنیة –الدكتور/ ماھر المحروق  

 الجمھوریة اللبنانیة. –السید / منیر بساط 
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  2025  – 2022: حول الخطة االستراتیجیة لمنظمة العمل الدولیة    البند الرابع
تتمیز ھذه الفترة ســـ)، حیث  2025 –  2022تحدد الخطة االســـتراتیجیة توجھ المنظمة للفترة (

وذـلك اتســـــاـقا مع ـما ورد ـبإعالن مئوـیة منظـمة   19  ـبالجھود التي ســـــتـبذل للخروج من أزـمة كوفـید 
، مبتكرة ومتوازنة للمضــــي قدما في أجندة   لى حلول مســــتقبلیةالعمل الدولیة وتعتمد ھذه الخطة ع

. وـقد قرر المؤتمر اعتـماد الخـطة   العـمل الالئق والمســـــاھـمة في تحقیق أـھداف التنمـیة المســــــتداـمة
 االستراتیجیة. 

حول دســتور منظمة العمل   1986البند الخامس: الموقف من التصــدیقات على تعدیل  
 مجلس إدارة مكتب العمل الدولي.الدولیة بشأن توسیع التمثیل ب

لدســـتور منظمة العمل الدولیة حیز التنفیذ یســـتوجب تصـــدیق أو موافقة    1986إن دخول تعدیل  
من العشــرة دول ذات األھمیة الصــناعیة الكبرى صــاحبة    5دولة عضــو من بینھا على األقل    125

 المقاعد الدائمة.

تصـدیق أو موافقة على ھذا التعدیل    116،  2021مارس    17سـّجل مكتب العمل الدولي إلى حّد 
 من بینھا دولتان (الھند وإیطالیا) ذات األھمیة الصناعیة صاحبة المقاعد العشرة الدائمة.

تصـــدیقات أو موافقة من   9وعلى ضـــوء ما تقدم، فإنھ لم یبق لدخول التعدیل حیز التنفیذ ســـوى  
الدول الثمانیة ذات األھمیة الصـــناعیة صـــاحبة المقاعد  تصـــدیقات أو موافقة على األقل من    3بینھا  

الدائمة المتبقیة (بعد مـصادقة الھند وإیطالیا) والتي لم تـصادق إلى حّد اآلن على التعدیل وھي ألمانیا،  
 البرازیل، الصین، الوالیات المتحدة األمریكیة، روسیا الفدرالیة، فرنسا، الیابان، بریطانیا.

ــكلة حی ث أّن تلك الدول الثمانیة ال ترغب في التخلي عن ھذه المیزة (أي المقعد وھنا تكمن المشــ
 الدائم).

  71لدســتور منظمة العمل الدولیة (  1986وتتوزع الدول التي لم تصــادق أو توافق على تعدیل  
 دولة عضو بالمنظمة) حسب الجھات كما یلي: 187دولة من مجموع 

 دولة من آسیا والباسیفیك.  25دولة من أوروبا،  21دولة من أمریكیا،  21دول من افریقیا،  4

لدستور منظمة    1986دول عربیة فقط لم تصادق أو توافق على تعدیل    4وتجدر اإلشارة إلى أّن  
 العمل الدولیة وھي: لبنان وسلطنة عمان وسوریا والیمن.

لعـمل لمنظـمة ا  1986ویالحظ تـقدم كبیر في مصـــــادـقة أو موافـقة اـلدول العربـیة على دســـــتور 
اـلدولـیة وذـلك بفضـــــل المجھودات التي ـما انفـكت تقوم بـھا منظـمة العـمل العربـیة لتوعـیة وـحث اـلدول 
العربـیة على المصـــــادـقة على ـھذا التـعدـیل (من خالل اللـقاءات التي تجمع المیر الـعام لمنظـمة العـمل 

نظـمة) ـباعتـباره أھمیـتھ  العربـیة بوزراء العـمل ـباـلدول العربـیة أو الـندوات والملتقـیات التي تنظمـھا الم
حیث یضـــمن تمثیل عادل داخل مجلس اإلدارة ویخّول للدول العربیة التوســـع في التمثیل في مجلس 

 إدارة المنظمة إضافة إلى تحسین تسییر المجلس. 
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 دعم المطالب الفلسطینیة:: التعاون اإلنمائي لصالح البلدان العربیة و  البند السادس
ــاعد والمدیر اإلقلیمي للدول العربیة  قامت الدكتورة / ربا جراد   –بیروت   –ات المدیر العام المسـ

الـتابع لمنظـمة العـمل الدولـیة بالمشـــــاركة في فـعالـیات اجتـماعات المجموعة العربـیة حـیث أعربت في 
 : مة نصھا كالتالىكل

المدیر العام لمنظمة العمل   –دة األخ / فایز على المطیري  اســـعشـــكراً جزیالً لمعالیكم وشـــكرا ل
 العربیة. 

كنت أتمنى ان نلتقي الیوم ـشخـصیاً في قاعة مجلس إدارة المنظمة كما اعتدنا في الـسنوات الـسابقة  
لجائحة كورونا لكن امل ان تعود األمور إلى ســابق عھدھا ان شــاء هللا واتطلع الى لقائنا في مؤتمر  

ي في الخامس من ـسبتمبر في ھذا العام في القاھرة، ایـضاً اعتدت على عقد لقاءات ثنائیة  العمل العرب
وجھ لوجھ مع أطراف اإلنتاج الثالثة المشــــاركین في المؤتمر لكني الزلت على اســــتعداد لعقد ھذه 

ب  اللقاءات اذا اردتم في الفضاء االفتراضي لبحث أي شيء یتعلق بالمؤتمر او أي شيء یتعلق بالمكت 
 اإلقلیمي في بیروت. 

لكن نظراً لضــیق الوقت، یمكن لن یتثنى لي الدخول في تفاصــیل نشــاطاتنا وانجازاتنا وعملنا في 
الدول العربیة لكن من خالل اللقاءات الثنائیة نحن على استعداد الدخول في ھذه التفاصیل مع مختلف  

في البدایة ان اھنئ أطراف   المشـــاركین على مســـتوى الدول وعلى مســـتوى اإلقلیمي. اســـمحوا لي
ــاء   ــویة مجلس اإلدارة واتطلع إلى العمل مع أعضــ ــیح لعضــ اإلنتاج الثالثة على التوافق على ترشــ
مجلس اإلدارة في المنطقة العربیة وأود ایـضاً بھذه المناـسبة ان اھنئ ـشركائنا في الدول العربیة على  

ــاً ان اھنئ  اإلنجازات المختلفة لتعزیز الحقوق في العمل الالئق ودع م الحمایة االجتماعیة وأود ایضــ
التفاقیة    2014م  الع  29على األخص المملكة العربیة الـسعودیة على المـصادقة على بروتوكول رقم  

لحمایة األجور وأود ایضاً ان اھنئ دولة العراق   95وایضاً اتفاقیة رقم    120العمل الجبري واتفاقیة  
ــان    184تفاقیة وثائق ھویة التجارة وایضــاً اتفاقیة رقم  ا  185على المصــادقة على االتفاقیة رقم   بش

 السالمة والصحة في الزراعة وھي التزامات نقدرھا نحن عالیاً في ھذه المنظمة. 

ــاد الكبیر في الثالثینیات   ــد ازمة في عالم العمل منذ الكسـ جائحة كورونا كما تعلمون ادت الى اشـ
س وعالم العمل في اـستراتیجیة المنظمة كما اطلعتم علیھا  ویتم التركیز على اـستجابة لتداعیات الفیرو

ــتراتیجیة العالم في عام   ــاً تطبیقاً الس ــاً ان منظمة العمل الدولیة حالیاً وایض  2022في مالحق، ایض
بالتعاون معكم، مع الحكومات والعمال وأصــحاب العمل، الذي لعب دور مھم في مكافحة تفشــي ھذا 

 واستدامة الوضع مع العمال والوظائف. المرض وایضاً سالمة العمال 

% من سـاعات  9.6تشـیر تقاریر منظمة العمل الدولیة الى ان المنطقة العربیة عانت من خسـارة  
ملیون وظیـفة ـبدوام ـكاـمل مـقارـنة ـبالربع الرابع األخیر من    11أي ـما یـعادل   2020العـمل في ـعام 

ویض عن ھذه الخـسارة ولكن على رغم  ، لذلك یجب ان تتـضافر الجھود ونركز على التع2019عام  
من تأثیر الجائحة عالمیاً، الحمد � ازدادت الثقة للجھات المانحة لمنظمة العمل الدولیة في الســـنوات  
اریع المنظمة في المنطقة العربیة بثماني اضـعاف  األخیرة وترجم ذلك من خالل زیادة في تمویل مـش
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ابقة، نحن كما تعلم نوات الـس ون نفذنا العدید من األنـشطة ضـمن برنامج العمل الالئق التمویل عن الـس
 برامج في منطقتنا ونأمل ان یزداد عدد ھذه البرامج القطریة بأذن هللا.   6وننفد منھا حالیاً 

ــركائنا المتعددة في دول المنطقة على توفیر   ــاً انھ خالل الجائحة كان تركیز شــ اود التنویھ ایضــ
ة وعلى الـسالمة والـصحة المھنیة وذلك بطلب من الدول المختلفة  فرص عمل على الحمایة االجتماعی

 ومن شركائنا االجتماعیین.

ــتراتیجیة   ــطین وباألخص دعم اســ كان ھناك وال یزال تركیز كبیر جداً من مكتبنا على دعم فلســ
التشــغیل الفلســطینیة ونتوجھ حالیاً لتخصــیص تقریبا ملیون دوالر امریكي من مخصــصــات المكتب 

في بیروت والذي مخصــــصــــاتھ محدودة جداً لدعم جھود اعمار غزة. ھذا باإلضــــافة الى   اإلقلیمي
جھودنا المكثفة لحشــــد الموارد لدعم فلســــطین وذلك في شــــح الدعم الدولي في ظل جائحة كورونا  
واألوـضاع االقتـصادیة على جمیع دول العالم والدول المانحة. ایـضاً األوـضاع في لبنان اـستدعت الى 

 عداتنا لتشمل ایضاً االستجابة النفجار بیروت.تكثیف مسا

كنت أتمنى لو ان ھناك متـسع من الوقت الـستعراض انجازاتنا ومـشاریعنا في كل دولة على حدي 
وایضـاً على المسـتوى اإلقلیمي وایضـاً انجازاتكم أنتم، انجازاتكم في عالم العمل في كل دولة لكن ال  

جندة ھذا االجتماع وكما ذكرت سابقاً نحن على استعداد لعقد ارید االطالة نظراً لضیق الوقت وزخم ا
لقاءات ثنائیة لنناقش التعاون الثنائي مع الدول العربیة المختلفة وأتمنى لكم مشــــاركة ناجحة ومثمرة  

 والسالم علیكم ورحمة هللا. 

تقریره    ـفایز علي المطیري الـمدیر الـعام لمنظـمة العـمل العربـیة ـبأـعداد  / كـما ـقام ســــــعادة الســــــید 
اإلـسبانیة" بـشأن المـستوطنات    –الفرنـسیة    –اإلنجلیزیة   –الـسنوي الذي قدم باللغات األربعة "العربیة  

اإلســرائیلیة وآثارھا االقتصــادیة واالجتماعیة على أوضــاع أصــحاب األعمال والعمال في فلســطین  
 واألراضي العربیة المحتلة.

حقیـقة ـما یجرى على أرض الواقع اســـــتـنادا إلى حـیث تم إـعداد ـھذا التقریر الـھام اـلذي یصـــــف  
تقاریر وزارات العمل في فلســــطین ولبنان وفي األراضــــي العربیة المحتلة األخرى وأي معلومات  

 وبیانات متوفرة لدى منظمة العمل العربیة من مصادر عربیة وإقلیمیة ودولیة.

ــأن المســـــتوطـنات  أھم النـقاط التي تضـــــمنـھا تقریر الـمدیر الـعام لمنظـمة العـمل العرب ـیة بشـــ
اإلســرائیلیة وآثارھا االقتصــادیة واالجتماعیة الســلبیة على أوضــاع أصــحاب األعمال والعمال في  

 فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى:
  أـشار التقریر إلى تـصاعد االنتھاكات والـسیاـسات التدمیریة المتبعة في فلـسطین لتـشمل العدید

واالعـتداءات الغیر مبرر لـھا على ممتلـكات المواطنین في الضــــــفة الغربـیة  من االعتـقاالت  
الم من تـحدي كبیر خالل ـعام   2020وقـطاع غزة والـقدس وعلى الرغم مـما تعرض ـلھ الـع

ــم  19  -نتیجة الجائحة (كوفید  ــتیطان والض ــات االس ــیاس ــلت س ) إال أن دولة االحتالل واص
توطنات  طیني ببضـائع المـس وق الفلـس ومواصـلة الحصـار المفروض على قطاع    وإغراق الـس

 غزة.
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   اســتغلت الدولة المحتلة انشــغال العالم بمحاربة الوباء ضــاربة بعرض الحائط كل االتفاقیات
والمواثیق الدولیة للقضــاء على أي حل ســیاســي إلقامة دولة فلســطین وعاصــمتھا القدس 

ــ ــة الضـ ــعت إلى ممارسـ ــریف ولم تكتفي الدولة المحتلة بذلك ولكن سـ غط لوقف الدعم الشـ
ة أواصـــــر البالد  دود وتقطیع حرـك ابر والـح ل اســـــتمرار التحكم في المـع ارجي في ـظ الـخ
تغلین   ة التمییز ضـد العمال الفلـسطینیین المـش بعـشرات الحواجز الدائمة والمتحركة، وممارـس

 لدي اإلسرائیلیین والتھرب من التزاماتھا كدولة محتلة وفق القانون الدولي. 

 ات اال یاـس طیني وتعمدت اإلضـعاف من االقتصـاد  ضـاعفت ـس عب الفلـس حتالل من معاناة الـش
الفلســـــطیني والعـمل على حرـمان المواطنین من حقوقھم مـحاوـلة من ذـلك تصـــــفـیة وإنـھاء  

 القضیة الفلسطینیة. 

 :كما تضمن التقریر اإلشارة إلى أھم االختراقات في ملف العمل وكما یلي 

ــطینی • ــتمرار إعاقة حركة العمال الفلسـ ــر والذي یعد اسـ ین إلى أماكن عملھم داخل الخط األخضـ
 مخالفاً التفاقیة "باریس االقتصادیة".

ــھریة للعمال  • ــائم الرواتب الش ــرائیلیین في إجراء عملیات التزویر لقس ــغلین اإلس ــتمرار المش اس
 الفلسطینیین مما یؤدي إلى انخفاض المبالغ المالیة الخاصة بالتعویضات للحقوق االجتماعیة لھم. 

قام أصـحاب العمل اإلسـرائیلیین بتسـریح العدید من العمال في ظل جائحة كورونا وطردھم من   •
 أماكن عملھم ولم یتم تعویضھم عن فترة تعطلھم.

) على قارعة  19  -إلقاء العمال الفلســطینیین المشــتبھ بإصــابتھم أو المصــابین بمرض (كوفید   •
 الطریق وعدم استیعابھم في المستشفیات اإلسرائیلیة.

ــل بتنظیف   • ــطینیین العاملین في قطاع الخدمات والتنظیف في المغاسـ إجبار فئة من العمال الفلسـ
 مالبس المصابین بالفیروس.

ــالمة المھنیة على العمال  • ــحة والســ ــتراطات الصــ تظل الدولة المحتلة غیر ملتزمة بتطبیق اشــ
) عامل  23لى نحو (عدد حاالت الوفاة إ  2020الفلسـطینیین في بیئة عملھم حیث بلغ خالل عام  

 ) عامل.500وإصابة أكثر من (

ال زالت الدولة المحتلة تدعم عملیات بیع تـصاریح العمل في الـسوق الـسوداء من خالل ـسماـسرة  •
 ) شیكل شھریاً.2500تصاریح العمل حیث یصل سعر التصریح إلى أكثر من (

ة والتي ت • اعـی ازال یحتجز االحتالل اإلســـــرائیلي أموال الحقوق االجتـم ارات من ـعام  ـم در بملـی ـق
 وحتى اآلن. 1970

   كما تضــمن تقریر وزیر العمل بالجمھوریة اللبنانیة حول الوضــع االقتصــادي واالجتماعي
ألـصحاب العمل والعمال في األراـضي المحتلة في جنوب لبنان اإلـشارة إلى أن أوـضاع العمالة 

یضـــاً بالتھدیدات الدائمة في الجنوب تتأثر بشـــكل مباشـــر وســـلبي باالعتداءات اإلســـرائیلیة وأ
% وذلك   25% إلى    20باالجتیاح حیث تمنع النمو وتعیق اإلنتاجیة حیث تـشكل البطالة نـسبة  



40 
 

بحسـب األعمال واألنشـطة، ومع انتشـار وباء كورونا وصـلت البطالة إلى نسـب غیر مسـبوقة،  
 وترتفع معدالت البطالة خصوصاً عند النساء وتعود أسباب البطالة إلي:

 ع األمنیة المتوترة في تلك المنطقة.األوضا •

 الصرف من العمل وتدني مستوي األجور. •

 إغالق المؤسسات بسبب الظرف االقتصادي المتردي. •

 ظروف عمل صعبة وغیر الئقة. •

 انتشار وباء كورونا.  •

كما أن الظروف المعیشــیة الصــعبة تؤثر على أصــحاب العمل والعمال ومن أھم المشــاكل التي   •
 یتعرضون لھا: 

 صعوبة التنقل بین القري بسبب انعدام التنقل الداخلي نتیجة رداءة الطرقات. •

 انقطاع شبة دائم للمیاه. مع وجود تقنین كھربائي صعب للغایة. •

 صریف للمنتجات الزراعیة وخاصة زیت الزیتون.عدم توفر طرق زراعیة مع عدم وجود ت •

 عدم توافر مشاریع اإلفراز لألراضي لتحدید ملكیة العقارات الخاصة. •

 تدني مستوي المدرسة الرسمیة. •

 عدم وجود المستشفیات والمستوصفات وعیادات األطباء بشكل كاف. •

 جتماعیة وقطاع  كما تضــمنت أحدث التقاریر المتوفرة لدینا حول األوضــاع االقتصــادیة واال
  اإلشارة إلى: 2020العمل في الجوالن العربیة السوریة المحتلة لعام 

   على الرغم من حمالت االســــتنكار لما یجري داخل األراضــــي العربیة الســــوریة، تتحدى
إســــرائیل بازدراء المجتمع الدولي منتھكة جمیع القرارات الصــــادرة عن المنظمات الدولیة  

ا ة لـھ ابـع ات الـت ة تعكس ـما    .والھیـئ اـنات ـحدیـث ا من معلوـمات وبـی دیـن ا یتوافر ـل وفى ضـــــوء ـم
یتعرض لھ العمال وأصــــحاب األعمال والمواطنین العرب الســــوریین في الجوالن العربیة  

، وممارسـات سـلطات االحتالل اإلسـرائیلي التعسـفیة في  2020السـوریة المحتلة خالل عام  
كل عام،  حقھم رغم الظروف الصـعبة واألوضـاع الراھنة والخط وریا بـش ھدھا ـس یرة التي تـش

 :وذلك على النحو التالي

 تقوم سلطات الكیان الصھیوني اإلسرائیلي بتدمیر آثار الجوالن العربیة السوریة. •

قامت سلطات الكیان الصھیوني اإلسرائیلي بفرض المناھج التعلیمیة اإلسرائیلیة، وفرض التعلیم   •
 باللغة العبریة.
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وني اإلسـرائیلي بتسـریح وإنھاء عقود المدرسـین العرب السـوریین  قامت سـلطات الكیان الصـھی •
 .الذین یدرسون التاریخ واألدب العربي

ــرائیلي في زرع وتجدید حقول األلغام في الجوالن     • ــھیوني اإلسـ ــلطات الكیان الصـ ــتمر سـ تسـ
 .العربیة السوریة المحتلة

)  20قامت قوات الكیان الصــــھیوني اإلســــرائیلي بدفن كمیات كبیرة من النفایات النوویة نحو ( •
 موقعاً على أراضي الجوالن المحتلة. 

یرة التنقیب عن   • تئناف مـس قیام وزارة الطاقة والمیاه اإلـسرائیلیة باـستغالل األزمة في ـسوریا واـس
 النفط والمعادن والغاز واآلثار.

والن باالقتصــــاد اإلســــرائیلي ومحاولة جعلھ معتمداً بشــــكل كلي على  ربط اقتصــــاد قرى الج •
 الشركات اإلسرائیلیة.

ــالً للمواطنین   • ــرائیلي ببیع عقارات وأمالك تابعة أصــ ــھیوني اإلســ ــلطات الكیان الصــ تقوم ســ
 السوریین الذین رحلوا أو أبعدوا عن قراھم.

ضــات االســتشــفاء للعمال دفع أو تســلیم تعوی ترفض ســلطات الكیان الصــھیوني اإلســرائیلي •
المـصابین بإـصابات دائمة أو جزئیة والذین یحتاجون لرعایة ـصحیة خاـصة بـسبب إـصابتھم أثناء  

 العمل، باعتبارھم غیر مشمولین بقانون التعویض.

وفق اإلجراءات اإلســرائیلیة المعمول بھا إزاء العمال العرب الســوریین، فقد تم تصــنیف العمال 
الدرجة الثالثة" بعد العمال الیھود واألجانب، وھذا التصـنیف العنصـري سـمح  السـوریون "عماال من  

لـسلطات الكیان الـصھیوني اإلـسرائیلي وجھات العمل المختلفة باـستغالل قوة العمل (العامل الـسوري)  
في قطاعات العمل اإلسرائیلیة التي یرفض أو ال یستطیع العامل الیھودي أو األجنبي تنفیذھا، ومعظم  

" مصـطلح صـھیوني عنصـري وھي    "األعمال الشـاقة والقذرة  ــــــألعمال مصـنفة إسـرائیلیا بتلك ا
 مخصصة لألقلیة العربیة. 

  ***** 
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 : الملتقى الدولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطین  ثالثا
 واألراضى العربیة المحتلة األخرى

 2021یونیو / حزیران   8یوم الثالثاء الموافق 
 ZOOMمن خالل المنصة االلكترونیة 

 

 

فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى على   وشعبعقد الملتقى الدولى للتضامن مع عمال  
 :2021) لمؤتمر العمل الدولي لعام 109ھامش أعمال الدورة (

ة بجنیف إجراء االتصـــــاالت  دائـمة لمنظـمة العـمل العربـی ة اـل ام مكـتب العـمل العربي والبعـث د ـق   فـق
، واتـخاذ الـتدابیر والترتیـبات التنفـیذـیة لتنظیم ـھذا الملتقي في أحســــن   المـناســــــبة مع الجـھات المعنـیة

الظروف وذلك بالتنسـیق والتعاون مع الھیئات المعنیة في دولة فلسـطین والبعثة الدائمة لفلسـطین في 
من خالل   2021  / حزیران  یونیو  8  الثالثــاء الموافق  عقــد الملتقي یوم  علىجنیف وتم االتفــاق  

 . بتوقیت جنیف 6.30إلى الساعة  5المنصة االلكترونیة الساعة 

 وقد تضمن جدول أعمال الملتقى إلقاء كلمات لكل من:

 المدیر العام لمنظمة العمل العربیة. –سعادة السید/ فایز علي المطیري  -1

 معالي الدكتور / نصري أبو جیش وزیر العمل بدولة فلسطین. -2

 المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة. -السید / جاي رایدر سعادة  -3

 عمال)  –أصحاب أعمال  –ممثلو الفرق الثالثة (حكومات  -4

ویمثل ھذا الملتقي المتمیز فرصــة حقیقیة لتجمیع األصــدقاء ومحبي الســالم حول العالم للتعریف 
ندید واالسـتنكار الجماعي  بحقیقة األوضـاع غیر اإلنسـانیة التي یمر بھا عمال وشـعب فلسـطین، والت

للممارـسات واإلجراءات التعـسفیة لالحتالل اإلـسرائیلي الغاـشم لدفع مكونات المجتمع الدولي إلى بذل 
 مزید من الجھود إلنھاء االحتالل وبناء الدولة الفلسطینیة المستقلة وعاصمتھا القدس الشریف.
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 كلمات الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطین 
 2021لمؤتمر العمل الدولي لعام ) 109(في الدورة 

 

 مدیر منظمة العمل العربیة  –كلمة سعادة السید / فایز علي المطیري 
 معالي الدكتورة / لمیا الدویھي وزیرة العمل في الجمھوریة اللبنانیة

 لمؤتمر العمل الدولي 109الدورة رئیسة المجموعة العربیة في 

 وزیر العمل في دولة فلسطین  معالي الدكتور / نصري أبو جیش

 سعادة السید / جاي رایدر مدیر عام منظمة العمل الدولیة

أصــــــحاب المـعالي والســــــعادة ممثلو أطراف اإلنـتاج والمنظـمات والھیـئات العربـیة واالقلیمـیة  
 والدولیة

 السیدات والسادة المشاركون

 ..السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

ــطین، فحبھا یأتي بالفطرة مع   ــب لتحب فلس ــیة والنس ــطیني الجنس ــرورة أن تكون فلس لیس بالض
الوالدة، ویكبر ویعّرش فینا، فمن منا لم تكن القدس وفلســطین قضــیتھ األولى، ومن منا لم یدمي قلبھ 

  ..ما یحدث في بیت المقدس وأكناف بیت المقدس الیوم

فلو قصصت علیكم حكایة مجموعة من المارقین قامت بالسطو على منزل أحد أصدقائي، وادعت 
ــتقولون أال یوجد في بلده "قانون"   ــتنكرون ذلك حتماً، وس ــتس ملكیتھا للمنزل الذي ولد وعاش فیھ، س
  نعم یا ـسادة.. ھناك قوانین وأعراف دولیة وقرارات أممیة یـضرب بھا عرض الحائط، وتنفذ األحكام

بقانون الغاب.. فإن ما وصـلت إلیھ سـلطات االحتالل من بطش وظلم وطغیان فاق كل اعتبار، حیث 
یخ جراح وغیره من األحیاء كحي بطن الھوى في بلدة  ة التطھیر العرقي في حي الـش تواصـل ممارـس
ســلوان، بمســاعدة میلیشــیات متطرفة إلخالء األحیاء الفلســطینیة المقدســیة بشــكل قســري، بموجب  

 .رات باطلة وزائفة، وإال فعقوبتھا الحصار وتنفیذ حمالت االعتقال في صفوف سكانھاقرا

كان حي الـشیخ جراح في القدس الـشرقیة انطالقة الـشرارة األولى للمواجھات بین قوات االحتالل  
والـشعب الفلـسطیني، وـشغلت قـضیتھ الرأي العام العربي والعالمي، وقادت لفـصل جدید من االنتفاضة  

طینیة، فھبت القدس وانتفـضت لرمزیتھا ومـسجدھا األقـصى ولھویتھا العربیة األـصیلة، وزرعت  الفلـس
     .في األرض المباركة أمالً بأن یُزھَر اللیموُن، وتُورق بیاراتھا الخضراء في األیام القادمة

 ..أعزاءي المشاركین

ــحیة الو ــادیة واالجتماعیة والصـ ــیف زادت جائحة كورونا وتداعیاتھا االقتصـ ــوءاً لیضـ ــع سـ ضـ
اإلغالق الكلي والجزئي وإجراءات الحظر التي تم اتخاذھا المزید من الضـغوط االقتصـادیة، في ظل 
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ــات االحتالل   ــیاسـ ــییق على التنقل والتجارة بفعل سـ ــح الموارد، وتراجع الدعم الخارجي، والتضـ شـ
ــائل اإلنتاج وارتفاع ــار وس ــاریح وحص ــرة التص ــماس ــكلة س ــتمرار مش وتیرة إقامة   الجائرة، مع اس

آت اقتصـادیة وفقدان   توطنات ومصـادرة األراضـي والموارد الطبیعیة؛ مما أدى إلى تخارج منـش المـس
آالف العمال لوظائفھم ومصـدر رزقھم؛ فتسـببت في ارتفاع نسـب البطالة والفقر. إن أدوات الضـغط 

ــي العربیة ا ــطین واألراضــ ــعب فلســ لمحتلة، ھذه مجتمعة زادت من وطأة الجائحة على عمال وشــ
  .وأضافت مزیداً من التعقید للوضع االستثنائي والَحِرج الذي یعانون منھ

فالبد من حشـد الدعم الكامل لعمال وشـعب فلسـطین واألراضـي العربیة المحتلة للخروج من ھذه 
األزمة االســتثنائیة الطارئة وإعادة البناء بشــكل أفضــل؛ لســد الفجوات التي عمقتھا الجائحة، وتأكید  

بھم في اســـترداِد حقوقھم اإلنســـانیة المشـــروعة. وأناشـــد من على ھذه المنصـــة أحرار العالم؛ مطال
ــلطات االحتالل   ــات التي تقوم بھا س ــریة؛ إلدانة ھذه الممارس ــي العنص ــالم ومناھض ــري الس مناص
ــینة، كما أدعو أطراف اإلنتاج الثالث لدعم   ــد ھذه األفعال المشــ ــتثارة الرأي العام العالمي ضــ واســ

تصـاد الفلسـطیني وتحفیز االسـتثمار، وإیجاد التمویل الالزم، والمسـاھمة في تفعیل شـبكة لألمان  االق
طینیین. كما أجدد دعوتي لمنظمة   رقات االحتالل لحقوق العمال الفلـس المالي واالقتصـادي لمواجھة ـس

االجتماعیة    العمل الدولیة لعقد مؤتمر المانحین لدعم الصـندوق الوطني الفلسـطیني للتشـغیل والحمایة
 .بالتنسیق مع منظمة العمل العربیة

ھـناك على أرٍض ھي "أُم الـبداـیات، وأُم النـھاـیات"، رـجاٌل صـــــدقوا ـما   ..وخـتاـماً أود أن أؤـكد لكم
عاھدوا هللا علیھ.. باقون على أرضــــھا ما بقي الزعتر والزیتون كصــــخرة مباركة من جبال القدس 

مع أن القدس عربیة النشـأة والتكوین والحضـارة.. رجاٌل لن شـھدت معراج السـماء.. لیثبتوا للعالم أج
  .یستكینوا ولن یھنوا حتى إقامة دولة فلسطین وعاصمتھا القدس الشریف

 .فأبواب القدس العتیقة لن تقفل، وسنصلي قریباً في المسجد األقصى إن شاء هللا

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ..

 

 وزیر العمل بدولة فلسطین  –جیش  كلمة سعادة السید / نصري أبو
 سعادة صدیق فلسطین العزیز السید جاي رایدر المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة 

 سعادة االخ ابن فلسطین الوفي السید فایز المطیري المدیر العام لمنظمة العمل العربیة 

 السادة رؤساء فرق الحكومات واصحاب االعمال والعمال 

 لمشاركین   مع حفظ االلقاب والمسمیات السیدات والسادة ا

 اھال وسھال ومرحبا بكم جمیعا 

احییكم واشـكر لكم تواجدكم وتضـامنكم الدائم مع شـعبنا وعمالنا ... فلكم من فلسـطین وشـعبھا كل 
 التحیة والتقدیر 
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 السیدات والسادة 

من   19یجمعنا مرة اخرى یوم التضـــامن مع عمال وشـــعب فلســـطین وقد حالت جائحة كوفید _
بتداعیاتھا الصـــحیة واالقتصـــادیة    لقائنا الوجاھي، نجتمع وما زال عالمنا یعیش تحت تأثیر الجائحة

ـفان االزـمة ازـمة  2021واالجتـماعـیة وكـما أـكد تقریر العـماـلة الـعالمـیة واالـفاق االجتـماعـیة اتـجاـھات  
 تشغیل باإلضافة لكونھا ازمة صحیة.

لقد اخضـعت الجائحة عالمنا افرادا وجماعات ودول الختبار كبیر في التنسـیق والتعاون والتكامل  
 والمساندة وربما تكون منظمة العمل الدولیة االقدر على تجاوز ھذا االمتحان الصعب وتقدیم العون 

 السیدات والسادة 

كان عاما صـعب على العالم ولكنھ كان اكثر صـعوبة على فلسـطین لیس فقط بسـبب اثار الجائحة  
م العدوان بل بـسبب ـسیاـسات االحتالل وعدوانھ المتواـصل على ـشعبنا وال ـشك انكم عـشتم معنا وتابعت

 2000من الشـھداء نصـفھم من االطفال والنسـاء وحوالي    350االخیر والذي خلف وراءه اكثر من  
بیتا وبرجا ســكنیا وما یزید عن    1470الف مشــرد بعد تدمیر اكثر من    75من الجرحى واكثر من  

ــاة اقتصــادیة ومولد للطاقة ومراكب للصــید، وحتى لحظة حدیثي امامكم االن یتواصــ  2000 ل  منش
عدوان من نوع اخر على مدینة القدس ومقدســــاتھا واحیائھا في ھجمة تھدف الى تقســــیم المســــجد 

 االقصى وطرد السكان من احیاء الشیخ جراح وسلوان .

 السیدات والسادة 

لقد اســـتغل االحتالل الجائحة لفرض ســـیاســـات جدیدة وتصـــعید عدوانھ على شـــعبنا، فقد عزز 
ازل والمنـشآت وـشدد االغالق والتحكم في حركة البـضائع واالفراد، االـستیطان ووـسع دائرة ھدم المن

وفوق ـكل ذـلك دفع بعملـیة الســـــالم الى ـحاـفة النـھاـیة والفشـــــل ضـــــارـبا عرض الـحائط ـباالتـفاقـیات  
 والمعاھدات الدولیة بقصد انھاء اي فرصة لحل الدولتین.

 السیدات والسادة 

لعرقي من دولة تعتبر نفسـھا فوق القانون ومع  یواجھ شـعبنا سـیاسـة التمییز العنصـري والتطھیر ا
ذلك فشــعبنا متمســك بأرضــھ وحقھ في الحیاة في دولة حرة ذات ســیادة وعاصــمتھا القدس الشــریف  

 مستندا الى اشقاءه واصدقاءه واحرار العالم.

 السیدات والسادة 

واالمكانیات  عملت الحكومة مع شــركائھا على الحد من اثار العدوان والجائحة رغم شــح الموارد 
ا المتعطلین عن العـمل وتـقدیم   الـن ذـنا خـطة اســـــتـجاـبة ـطارـئھ ـلدعم عـم فعلى صـــــعـید قـطاع العـمل نـف
القروض والدعم للمنـشآت المتعثرة وقدمنا الدعم القانوني لعمالنا العاملین لدى المـشغلین االـسرائیلیین  

ذ ـبدء االزـمة للحـفاظ على االجور وتوجـنا حوا اقـیة ثالثـیة مـن ا اتـف دـن ا االجتـماعي بعـقد المؤتمر  وعـق رـن
ــاركة المدراء العامین لمنظمتي العمل الدولیة   ــرف بمشـ الوطني االول للحوار االجتماعي والذي تشـ
والعربیة حیث اطلقنا بمـشاركتھم ومـشاركة دولة رئیس الوزراء االـستراتیجیة الوطنیة للتـشغیل والتي  
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حوارا للضمان االجتماعي وتوافقنا على رفع اعدت بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولیة واطلقنا  
 الحد االدنى لألجور.

 السیدات والسادة 

یرســل المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة مشــكورا ویشــكل ســنوي بعثة لتقصــي الحقائق حول 
وء  اوضـاع عمال فلـسطین واالراضـي العربیة ویصـدر تقریرا بذلك، حیث أكد التقریر مرة اخرى ـس

االقتصــادیة بفعل ســیاســات االحتالل وانعكاس ذلك على مؤشــرات ســوق العمل خاصــة  االوضــاع  
ابر والحواجز   ا على المـع الـن اـكات بحق عـم ة المرتفـعة واـكد التقریر اســـــتمرار االنتـھ اـل مـعدالت البـط
والعمل في ظروف عمل غیر الئقة مع االســــتمرار في انتھاك الحقوق المالیة واالســــتغالل من قبل 

 السماسرة وصوال الى فقدان عشرات العمال ألرواحھم سنویا.اصحاب العمل و

 السیدات والسادة 

 امام ھذا الواقع نتطلع الى العمل معا:

 لتحویل تقریر المدیر العام الى الیات تنفیذیة تؤدي الى وقف االنتھاكات.  .1

 ندعوكم الى دعم صـندوق التشـغیل واسـتراتیجیة التشـغیل بعقد مؤتمر لمانحي التشـغیل في   .2
 فلسطین. 

 ادانة االنتھاكات االسرائیلیة بحق عمالنا.  .3

 السیدات والسادة 

قیقة والصـدیقة   عوبكم الـش كري لكم ومن خاللكم الى ـش عبنا واجدد ـش مرة اخرى انقل لكم تحیات ـش
 التي اختارت الوقوف والتضامن مع الحق والعدل والسالم مع شعب فلسطین وقضیتھ 

  

 مدیر منظمة العمل الدولیة  –كلمة سعادة السید / جاي رایدر 
 لمنظمة العمل العربیة. المدیر العام  -  علي المطیري فایز / السید 

 وزیر العمل في دولة فلسطین.   -السید / ناصر ابو جیش  سعادة

 معالي السفیرة / جولیا ایمنت شندور / الممثل الدائم لنامیبیا. 

رئیس فریق أصــــــحاب االعـمال في مؤتمر العـمل  –ریـتاـنا ھورننج دروس   مـعالي الســــــیدة /
 الدولي. 

 .رئیس فریق العمال في مؤتمر العمل الدولي -كتالینا باشیة  / السیدة معالي

سـیداتي وسـادتي، أصـدقائي األعزاء، اسـمحوا لي أن أبدأ كما أفعل دائًما في ھذه المناسـبة بتوجیھ  
الملتقى الدولي للتضامن مع   الستضافتھا مرة أخرى ھذا االجتماع المھم لمنظمة العمل العربیة الشكر

صـة للتكرار مجدًدا دعمي الشـخصـي للتضـامن مع شـعب فھو یتیح لي الفر  ،عمال وشـعب فلسـطین
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ا الفرـصة ألؤكد لجمیع المـشاركین أن منظمة العمل الدولیة ـستواـصل بذل كل  فلـسطین، یمنحني أیضـً
 .ما في وسعھا لتحسین وضع العمال في فلسطین

عن  من المؤســف أن التقاریر التي قدمتھا مرة أخرى إلى مؤتمر العمل الدولي ال تقدم صــورة ال  
اـسمحوا لي  .تحـسن في ظروف العمل في فلـسطین وإنما لمزید من التدھور في وـضع مأـساوي بالفعل

ا قصـیًرا من نص تقریري، یقول ة    2020(كان عام   فقط أن أقدم لكم اقتباسـً كئیبًا. بعد أكثر من خمـس
ــطررت إلى  ــوق عمل فارغ یعاني من عجز كبیر في الحمایة والحقوق اضــ عقود من االحتالل، ســ

د   د أثر  ،19-مواجـھة ـتداعـیات وـباء كوفـی ـكاـنت النتیـجة ـمدمرة للعـمال الفلســـــطینیین وـعائالتھم. لـق
بمعنى أخر إذا كان بإمكاني    االنكماش االقتصادي وإغالق األعمال على النساء والشباب بشكل أكبر)

لفلســطیني  جلبت األزمات الدائمة لســوق العمل ا .التبســیط، أعتقد أن ھذا ھو قصــة أزمة داخل أزمة
یضـــــاف إلى ذـلك المـعاـناة اإلضـــــافـیة   .19-وظروف االحتالل واآلن ـبالطبع أزـمات ـجائـحة كوفـید 

والخســائر المأســاویة في األرواح التي نجمت عن اندالع النزاع األخیر الممیت في غزة وأجزاء من  
ــطین في ظل ظروف االحتالل ا .الضــفة الغربیة ــوق العمل في فلس لمطول وحقیقة األمر أن أزمة س

لقد صــــدمت من حقیقة أنھ   .احتالل یتعمق وال یخف وصــــلت إلى مســــتویات ال تطاق، حیث یوجد 
عـندـما ـبدأت منظـمة العـمل اـلدولـیة في اإلبالغ عن الوضـــــع ألول مرة في الثـمانینـیات، ـكان الرقم في 

ــفة الغربیة، ألف  100المجموعة   ــافة إلى التجری  650والیوم ھناك   في الضــ دات ألفًا، وھذا باإلضــ
 .في سوق العمل الفلسطیني Skyfall والقیود المصاحبة لعملیة

واســمحوا لي أن أقدم لكم عدد قلیل من اإلحصــاءات التي یمكنك أن تقرأ في تقریري، لتوضــیح  
عمق الكارثة في سوق العمل الفلسطیني ، وان معالي الوزیر قد سبق اإلشارة إلى بعضھا، ما شھدناه  

ة العاملة الفلســـطینیة حیث أن الكثیر من الناس یتخلون ببســـاطة عن  ھو انخفاض في مؤشـــرات القو
المشـــاركة في ســـوق العمل في شـــعور ببعض الیأس كما ذكر الوزیر ، البطالة في غزة تقترب من  

٪ ، وعدد الـشباب الذین لیـسوا في التوظیف أو التعلیم أو ما یـسمى بذلك، مرتفع بـشكل مثیر للقلق 50
م من الشــــــباب الفلســـــطیني اـلذي یـجب أن یبني حـیاتھم الـخاصـــــة ، وـبذـلك  ألن ـھذا ھو الجـیل الـقاد 

اعدون في بناء االقتصـاد الفلـسطیني،   باب و  27یـس ابات ، ھذه ظروف  40٪ ھو معدل الـش ٪ من الـش
 .مأساویة حقًا

على الرغم من ـكل ـھذا، فـقد ـحدـثت تطورات إیـجابـیة في ســـــوق العـمل الفلســـــطیني خالل الـعام 
الماضــي، وأود أن أھنئ الوزیر والشــركاء التنفیذیین على الصــمود والجھود المســتمرة التي بذلت 
إلخراج تلك التحسـینات، أود أن أذكر بشـكل خاص أھمیة المؤتمر الوطني األول للحوار االجتماعي  

والذي تشــرفت بالمشــاركة فیھ،   2020آذار مارس /  ســتراتیجیة الوطنیة للتشــغیل الذي عقد في  واال
فـقد ـكان إشـــــارة مھـمة للـغاـیة على التزام الســـــلـطات الفلســـــطینـیة بحوار اجتـماعي حقیقي وثالثي  
ت  ال وتوفیر وـق ة أجور العـم اـی ددة األجزاء لحـم ة متـع اقـی ب التوقیع على اتـف ك عـق اء ذـل األطراف. ـج

ـبة ـطارـئة، كـما أود أن أھنئ الحكوـمة والســـــلـطات والشـــــرـكاء التنفـیذیین على اعتـماد أول اســـــتـجا
ھذه كلھا مبادرات مھمة للغایة وســتبذل منظمة العمل الدولیة قصــارى  .اســتراتیجیة وطنیة للتوظیف

 .جھدھا لمواكبتھا وتنفیذھا
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أوضــحناھا في شــریط   كما أننا نعمل منذ ســنوات عدیدة مع الســلطة الفلســطینیة، لألســباب التي
الفیدیو الذي شـاھدناه قبل بدایة اجتماعنا، في محاولة على تأمین التشـغیل ونظام للضـمان االجتماعي  
نوات  أنھ أن یمكن من تنفیذ االتفاقات التي أبرمت في باریس قبل ـس یناـسب القطاع الخاص مما من ـش

من الحـصول على مـساھمة الـضمان   عدیدة، مما ـسیمكن العمال الفلـسطینیین الذین عملوا في إـسرائیل
 االجتماعي، وھي مساھمة تعود إلیھم على النحو الصحیح. 

كما أود أن أعلق على ظروف ھؤالء العمال الفلسـطینیین ألسـباب تم األعراب عنھا جیدا من قبل 
،  ھؤالء العمال الذین شــاھدناھم في الفیدیو الذین یعملون إما في إســرائیل أو في المســتوطنات بالفعل 

ا تبلغ   ألف، وھؤالء أشــــــخاص أعتـقد أن مســـــؤولـیة منظـمة العـمل اـلدولـیة   150واألرـقام كـما رأیـن
 اتجاھھم ثقیلة بشكل خاص، والحاجة إلى تعاون حقیقي من كال الجانبین تكتسي أھمیة خاصة.

وھناك مسـائل كثیرة حول نقاط العبور لم تحل بعد، وھناك مسـائل تتعلق بالضـمان االجتماعي ال 
بحاجة إلى معالجة، وھناك جھود تبذل في مجال الصـحة والسـالمة، وال سـیما في مجال البناء،    تزال

وال ـبد من االســـــتمرار فیـھا. ولكنني أود أن أذكر الیوم أـحد المـجاالت، وھو إذا ـما فكرت في أن ـلھ 
ذا وـضع  أھمیة ذات أولویة، وھو نظام الـسمـسرة في وظائف الفلـسطینیین العاملین في إـسرائیل، فإن ھ

ي لمنظمة العمل الدولیة الذي یقضـي بأنھ ال ینبغي ألي عامل أن  اـس يء، ویتناقض مع المبدأ األـس مـس
 یدفع مقابل عملھ، فھذه لیست عملیة توظیف عادلة.

ــین   لقد تم اتخاذ بعض اإلجراءات والتدابیر، وأنا أفھم ما قیل الیوم من أنھا لم تعد كافیة بعد لتحسـ
أینما یعمل  .التعاون یجب أن یسـتمر حتى یتم تفكیك نظام السـمسـرة بالكاملھذا الوضـع، وأعتقد أن  

 .السماسرة، یجب أن تتوقف عملیاتھم

أصــحاب المعالي، اســمحوا لي أن أقول إنھا رســالة مشــتركة في  -أخیًرا، أیھا الســیدات والســادة  
تلة، إنھا رســــالة جمیع التقاریر التي قدمتھا إلى المؤتمر حول أوضــــاع العمال في األراضــــي المح

مـشتركة مفادھا أنھ بمجرد اـستمرار االحتالل، لن یتمكن ـسوق العمل الفلـسطیني أبًدا من العمل بكامل  
إمـكاـناـتھ، ولن یتمكن الفلســـــطینیون من الحصـــــول على عـمل الئق ـبالطریـقة التي یـجب أن یكونوا  

ھي وـكاـلة ـتابـعة لألمم أحراراً في الحصـــــول علیـھا، وـھذا ھو الســــــبب في أن منظـمة العـمل اـلدولـیة  
المتحدة ھذا ھو الســبب في أنھ ال یزال من األھمیة، أن تصــل حالة الدولة لیس في المســتقبل البعید 
ولكن في الوقت المناسـب حیث یتمكن الشـباب الفلسـطیني من مواجھة فرص جدیدة ویمكن االسـتفادة  

ھا التزاماً كلیاً وھذه مســـــؤولیة  منـھا، وان جمیع قرارات األمم المتـحدة ذات الصـــــلة یجب االلتزام ب
 .یجب أن نساھم في ھذا الوضع منظمة العمل الدولیة؛

ــاركة في ھذا االجتماع وأود أن أؤكد للوزیر أننا    ــماح لي بالمشـ أشـــكركم جمیعًا مرة أخرى للسـ
جمیعًا نشـارك في ھذا حتى من التزام منظمة العمل الدولیة المسـتمر بالعمل من أجل تحقیق األھداف 

 .لك شكرا جزیال .تي نتشاركھا جمیعًاال
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 كلمة ممثل فریق الحكومات
 – سفیرة نامیبیا   –سعادة السفیرة / جولیا شندورو 

ــع ھذا التقریر حتى   ــعبة أدى إلى وضـ ــكر المدیر العام الذي وفي ظروف صـ في بدایة األمر نشـ
د   ائـحة (كوفـی ائـحة ونرى أن الـج ذه الـج ت )  19-تـحت ـظل ـھ ات للفلســـــطینیین    مثـل دـی الكثیر من التـح

وأســرھم ونجم عنھا إغالق العمل وانحســار لالقتصــاد. إن االثار الســلبیة للجائحة قد تفاقمت وتزاید  
ــكریة  ــابیع األخیرة بما في ذلك العملیات العس ــطین في األس ــد فلس من خاللھا العنف الذي اقترف ض

ال. ونعرب عن  واالســـــتـخدام المفرط للقوه واـلذي أدى إلى وـفاة وجرح   الكثیرین بـما في ذـلك األطـف
عمیق انشـغالنا لآلثار المدمرة إنسـانیاً واقتصـادیاً واجتماعیا على غزة ونطالب من إسـرائیل فك كافة 
السـیاسـات واإلجراءات التي تقید الحیاة في فلسـطین وبما في ذلك القدس. وتعتبر إقامة المسـتوطنات  

 ن الدولي. "غیر قانوني "كما ھو معروف في القانو

في نفس االتجاه وھناك أیـضاً االنحـسار االقتـصادي الذى یؤثر في حیاة الكثیر   2021یـسیر عام  
، إننا نعرف أن االحصــائیات التي صــدرت عن مكتب إحصــائیات فلســطین تشــیر إلى األثر الوخیم  

ــادي  وعلى العمالة التي فقدت الكثیر من الوظائف وأغلقت  ــوق  االقتص الكثیر من    للجائحة على الس
المشـــاریع إن وظائف الفلســـطینیین انخفضـــت في إبریل إلى حد كبیر بحلول ھذا الشـــھر وال بد أن 
ــطینیین الذین یعملون في  ــاً للعمال الفلسـ ــت أكثر مع وجود العدید من الحوادث المھنیة أیضـ انخفضـ

لبناء كما نطالب  إـسرائیل و علیھ نطلب من إـسرائیل أن تطبق الـسالمة والـصحة المھنیتین في مواقع ا
ــلیم وتوفیر الخدمات في  ــاعدة وكالة االونروا وزیادة التمویل للوكالة حتي تتمكن من العمل السـ بمسـ
مجال الرعایة الـصحیة األولیة والتعلیم ونوافق على مالحظات المدیر العام وھو أن كل فرـصة تـشیر  

فلـسطین وھـشاـشة الحمایة  إلى انحـسار الحقوق وتراجع األوـضاع وھذا یعظم من ھـشاـشة الوـضع في 
 االجتماعیة للشعب الفلسطیني.

  

 "   " MS R. Hornung – Draus كلمة السیدة / ریناتا دراوز:
   -رئیس فریق أصحاب األعمال  -

الســــــید ـفایز على المطیري " ـمدیر منظـمة العـمل العربـیة " ،الســــــید ـجاى راـیدر "ـمدیر منظـمة 
ادة العمل الدولیة "، دكتور نصـري أبو جیش   یدات والـس طین أصـحاب المعالى، الـس وزیر العمل بفلـس

في بدایة األمر أتقدم بالشكر على دعوتكم للمشاركة  في اجتماع التضامن مع الشعب وعمال فلسطین  
، إننا نرى  أنھ من واجبنا  أن نعرب عن ضـرورة التضـامن معم في ھذه األوضـاع الحرجة بالنظر  

لم ونآـسف ألن الوضـع في حالة توتر كبیر والمدنیون في الخطوط    19-  إلى جائحة (كوفید  )  إننا نـس
ــاعدة   األمامیة ،المجتمع الدولي بما في ذلك منظمة العمل الدولیة لھا دور مركزي تلعبھ من أجل مسـ
فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى لكى نتمكن من المرور واالنتعاش من ھذه االزمة بشكل  

د وقابل لالسـتدامة وكما قال "السـید / مدیر عام منظمة العمل الدولیة "ھذا العام یبدو أن قابل للصـمو
عملیة الـسالم تتباعد أكثر فاكثر ، إن الوـضع قد تطرد إلى حد كبیر والزال  ـسوق العمالة یعول على  
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ن ولكن ال  المانحین الدولیین المالیین و على كل الوكاالت المختلفة وقد یســاعد ھذا على الوضــع  اال
والمـشاریع الـصغیرة ومتوـسطة الحجم    %28یمكن أن یـستمر، إن البطالة منتـشرة والعمالة تزید عن  

الزلت تعانى لإلیفاء بالتزاماتھا والزالت مضـطرة  إلى تسـرح بعض الموظفین أو تخفیض وظائفھم  
ـھا نـھاـیة وكـما ـقال إذا أن علیـنا أن نعـمل من أـجل أن نـجد فرص جـیدة لـحل ـھذه االزـمة التي ال یـبدو ل

المدیر العام بعض التقدم في الحوار االجتماعي الثالثي یستحق بعض التشجیع وكذلك علینا أن نشجع  
التركیبة الثالثیة لتحقیق المزید من التقدم أما بالنـسبة للمـستقبل واـستفادة القطاع الخاص ـسیكون حیویاً  

انـیات الموجودة في القـطاع ا ة بمـكان واالمـك دابیر قیود الـجائـحة  ومن األھمـی لـخاص .وإزاـلة القیود وـت
ال تســاعد في ھذا الوضــع إذا ھذه الظروف الصــعبة ودعم منظمة العمل الدولیة من أصــحاب العمل 
والعمال والمؤســســات الخاصــة بالحمایة االجتماعیة كلھا ســتخلق ظروفاً من أجل تنقل العمال ودعم  

كـلة حیوي إن العـمل من أـجل الســـــالم ھو برـنامج    األعـمال التـجارـیة وخلق المزـید من العـمال وـھذا
الصـــــمود الكبیر وھو البرنامج الرائد یعتبر مـبادرة ھامة لتعزیز الحوار االجتـماعي وســـــنطـلب من  
المنظمة ان تركز على تدابیر ســتؤدى فعالً على اســتحداث العمالة بشــكل یتجاوز مجرد االجتماعات  

مل وتناسقھ مع منظومة األمم المتحدة ووكالتھا الموجودة  والبالغات والحوار وعلینا تعزیز اتساق الع
 على أرض الواقع وعلینا أن نسلم بأن منظمة العمل الدولیة ھي الوكالة الرئیسیة میدانیاً.

إن إدارة االقتصـاد وانتعاشـھ بشـكل شـمولي وقابل لالسـتدامة وسـریع ھو أكثر أھمیة لفلسـطین    
منطقة أخرى في العالم وبالتالي بالنظر یأتي بعد ذلك االزمة  ولألراضي العربیة المحتلة أكثر من أي  

ات األمم المتحدة یحددھا قرارات الجمعیة العامة ومجلس االمن وفى   یاـس یة االجتماعیة، إن ـس یاـس الـس
قلب ھذا ھو أال یمكن أن یتحقق الســــالم الدائم اال عند تحقق رؤیة للدولتین (إســــرائیل وفلســــطین)  

ان جنباً إلى جنب   لم وأمن وبالتالي فإن أصـحاب العمل یحثون كافة الجھات النـشطة الكف یعیـش في ـس
ولكنھا لیســـت كافیة مســـؤولیتنا    الكلمات ھامةعن خلق التوتر وأي عمل یحرض الكراھیة والعنف.  

ــطین یتغلل ویعمر جذوره واال نترك   ــرائیل وفلســ أن نعمل كمجتمع دولیاً وآال نترك النزاع بین إســ
تدھور وذلك لكي ال تنطلق وتتـجھ للعنف المتزاید وتراجع في األوضـــــاع  لألوضـــــاع ان تســـــود و

دولي ویقمع أي  انون اـل ــان والـق ھ أن یعلى حقوق االنســـ دولي من واجـب ة إن المجتمع اـل ــادـی االقتصـــ
كل صـریح أین ما وقع ومتى ما وقع وفي النھایة أعرب مرة أخرى على تضـامنا رجاالً   انتھاكات بـش

 ضي المحتلة.ونساًء مع فلسطین واألرا

 

 كلمة "السیدة / كاتلین باشیة" 
 رئیس فریق العمال -

أصحاب السعادة السیدات والسادة یسعدني تناول كلمة نیابة عن مجموعة العمال الذین ینتمون  
إلى منظمة العمل الدولیة تضامنا مع شعب ونساء ورجال وعمال فلسطین وزمالئنا واصدقائنا في  

ال العمالیة  النقابات  لعام  حركة  الدولیة  العمل  منظمة  تقریر  باستعراض  العام  ھذا  سنقوم  فلسطینیة، 
حول الوضع في األراضي المحتلة ومرة أخرى نرفع ھذا التقریر إلى المؤتمر في أوقات    2021

الفلسطیني   واالقتصاد  المجتمع  على  إضافیة  ضغوطاً  وضعت  قد  الجائحة  إن  القلق  على  تبعث 
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ألمن اإلسرائیلیة بھجمات ال مبرر لھا ومفرطة ضد الذین یتظاھرون  وباإلضافة إلى ذلك قامت قوة ا
في القدس الشرقیة مما أدى إلى جرح مئات المتظاھرین وقتل العدید من األشخاص وكذلك العمل علي  

أسرة في منطقة الشیخ جراح    200طرد السكان األصلیین من منطقة الشیخ جراح. إن ھناك أكثر من  
شخص  أصبحوا عرضة   440شخص بما في ذلك   970لیس ھذا فقط  یوجد تم قلعھم من بیوتھم  و

شخص جرحوا    1900طفل  وأكثر من    66للتشرد وبالنظر إلى ھذا التفاقم في الوضع فإن ھناك  
نطالب   وأننا  الدوالرات  المالیین من  ثمنھا مئات  الھجمة كان  إذا ھذه  العدید ،  إلى موت  باإلضافة 

طراف في الشرق األوسط وإمكانیة الجبر والتعویض  وكیفیة وضع حد  بمحادثات سریعة بین كافة األ
لالحتالل اإلسرائیلي تماشیا مع قرارات مجلس االمن  والجمعیة العامة في األمم المتحدة حتى نضمن  

عاماً من االحتالل    50للشعب الفلسطیني  أن یزدھر واال یعول للعمل لدى المحتل. كما نرى أنھ بعد 
الطبیعیة واألراضي   الموارد  المستوطنین الذین یسرقون  بعین االعتبار االستعمار من قبل  وآخذین 
أصحابھا   إلى  الطبیعیة  والموارد  األراضي  ھذه  كل  تعاد  وأن  یعكس  أن  ینبغي  كلھ  ھذا  الزراعیة 

قاق وأوضح ان نسب البطالة  الشرعیین. إن قلقنا یزداد حیث أن التقریر یشیر إلى المزید من االنش
وحوالي   والنساء  الشباب  على  األولى  المرتبة  في  یؤثر  وذلك  في غزة  ألف شخص    150مرتفعة 

یعملون تحت إسرائیل ولكن تحت ظروف مھینة نجد أن األجور متدنیة واالھانة المستمرة كل یوم  
قطاع البناء.  نرى أنھ  عند العبور إلى الحدود اإلسرائیلیة مع تواجد نظام عمل قمعي خصوصا في  

من األھمیة المتابعة من قبل المنظمة ألوضاع عمال فلسطین الذین یعملون في إسرائیل ولكن نضع  
نھایة لالستغالل والسمسرة   لألذون و تصریحات العمل بإسرائیل وحمایة العمال من ناحیة السالمة  

الدنیا ، وعلینا أن نضع قاعد  الرواتب  المھنیة وتوفیر  العمل  والصحة  بیانات حول اإلصابات في  ة 
ونظم الضمان االجتماعي  في فلسطین وكذلك علینا أن نضمن أن إسرائیل أیضاً تساھم في التأمین  
االجتماعي وتنقل ذلك إلى السلطات الفلسطینیة و ذلك یتماشى ایضاً  مع  المصادقة على االتفاقیة  

ك على  ینسحب  وذلك  والتجمع  الكلى  بالتفاوض  في  المرتبطة  یعملون  الذین  الفلسطینیین  العمال  افة 
 إسرائیل. 

كوفید    جائحة  للتحدیات    19  – إن  للتصدي  الجوانب  من  عدد  أھمیة  على  الضوء  سلطت 
االقتصادیة. فریقنا یرید أن یسلط الضوء على أھمیة أن یكون ھناك أسس متینة لسوق العمالة وھذا  

ن ندعو إلى اتخاذ وتظافر الجھود لكي نحقق  ونح   2020ایضاً قد نتج عن المؤتمر الذي انعقد في  
السالم الدائم بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین ونحن ندعم المعونة لكي نساعد الشعب الفلسطیني وذلك  

جائحة   ازمة  مواجھ  في  اآلن  السیما  بفلسطین  المؤسسات  ألداء  الدعم    19-تحسیناً  في  وسنستمر 
 والتضامن. 

 




