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املـــديـــر العـــــام

االف����ت����ت����اح����ي����ة

كورون��ا  لجائح��ة  الم�س��تمرة  التداعي��ات  اإن 

واآثاره��ا األقت بظاللها على االأو�ص��اع االقت�ص��ادية 

واالجتماعي��ة عل��ى م�ص��توى العال��م اأث��رت تاأثيرًا 

كبيرًا على اأ�ص��واق العمل وبالرغم من تفاوت تاأثير 

الجائح��ة بي��ن ال��دول وفًق��ا لموارده��ا وقدراته��ا 

المالي��ة والب�ص��رية، اإال اأن التاأثي��ر لم ي�ص��تثنى اأى 

دولة كبيرة كانت اأم �ص��غيرة غني��ة اأم فقيرة، فقد 

ك�صفت الجائحة عن كافة الثغرات ومكامن ال�صعف 

في منظومة الت�ص��غيل واآليات �ص��وق العمل، فهذه لم 

تكن اأزمة �ص��حية فح�ص��ب بل هى اأزمة اقت�ص��ادية 

اأث��رت تاأثي��ًرا بالغًا عل��ى كمية ونوعي��ة الوظائف 

واأ�ص��ابت قطاعات بعينها ب�صلل تام اأدى اإلى ت�صريح 

اأع��داد كبيرة م��ن العاملين اأو اإيقاف عملهم ب�ص��كل 

موؤقت مما عمق االأزمات االقت�صادية واالجتماعية 

في الدول المتاأزمة قبل الجائحة.

وق��د اأبرزت الجائحة اأهمية تبني خطط عربية 

لتحقي��ق االكتف��اء الذات��ي ف��ي ال�ص��لع والب�ص��ائع 

وت�ص��جيع ال�ص��ناعات الوطني��ة و�صال�ص��ل االإم��داد 

بين الدول العربية هذا و�ص��لطت الجائحة ال�ص��وء 

عل��ى اأهمي��ة الح��وار االجتماع��ي للت�ص��دي له��ذه 

االأزم��ة ال�ص��حية الطارئة ل�ص��مان م�ص��الح اأطراف 

االإنت��اج الثالث��ة ب�ص��كل مت��وازن والحف��اظ عل��ى 

ا�ص��تقرار عالقات العمل، فالح��وار االجتماعى بعد 

كورون��ا ينبغي اأن يناق���ش ال�صيا�ص��ات االجتماعية 

واالقت�صادية و�صيا�صات الت�صغيل الوطنية، وتو�صيع 

مظلة التغطية االجتماعية وتعزيز و�صولها للفئات 

االأكثر تاأثرًا وخا�ص��ة الن�صاء والعاملين في القطاع 

غي��ر المنظ��م وتوفير خدم��ات الرعاية ال�ص��حية 

االأ�صا�ص��ية ، ومكافح��ة الو�ص��م والتميي��ز والعن��ف 

ف��ي مكان العم��ل، واإيج��اد االأحكام الالزم��ة لذلك، 

وهذا �صي�ص��اهم اإلى حد كبير في الحد من تداعيات 

هذه الجائحة وفي و�ص��ع �صيا�صات التعافي للخروج 

م��ن االأزمة، فتعزي��ز التعاون وال�ص��راكات من خالل 

الح��وار االجتماع��ي البن��اء بي��ن اأط��راف االإنت��اج 

الث��الث م��ن جه��ة، والجه��ات الحكومي��ة المعني��ة 

والقطاعي��ن الع��ام والخا���ش وموؤ�ص�ص��ات المجتم��ع 

المدني والمنظمات العربية والدولية ذات ال�ص��لة 

م��ن جه��ة اأخ��رى، �صي�ص��اعد عل��ى التعافي ال�ص��ريع 

والبناء ب�صكل اأف�صل، فهذه المرحلة الحرجة التي 

تمر به��ا دولنا العربية ت�ص��تدعي اإج��راء تحوالت 

مبتك��رة تبنى على تحدي��د االأولوي��ات للتعافي من 

هذه االأزمة باأقل الخ�صائر، و�صمان التاأهب الأزمات 

م�صتقبلية اأخرى.
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خالل رئا�سة المملكة العربية ال�سعودية لقمة 

مجموعة الع�سرين G20 لعام 2020، عقد  في 

العا�سمة الريا�ض القمة الختامية االفترا�سية 

لمجموع���ة توا�سل العم���ال بمجموعة الع�سرين 

والت���ي �سه���دت م�سارك���ة ممثل���ي االتح���ادات 

العمالية الدولية في مجموعة الع�سرين وممثلي 

االتح���ادات العمالي���ة العربي���ة، وقي���ادات من 

المنظمات العربية واالإقليمية والدولية.

ناق�ست قم���ة L20 »مجموعة توا�سل العمال« 

عل���ى مدى يوم���ي 7-8 �سبتمب���ر- ايلول 2020 

عبدالعزي��ز  نا�ص��ر  المهند����ض  برئا�س���ة 

الجريد رئي�ض اللجنة الوطنية للجان العمالية 

ف���ي المملك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة، العديد من 

المو�سوعات التي �ست�سه���م في معالجة ق�سايا 

العم���ال المهم���ة ب�س���كل �سامل، وقدم���ت هذه 

القم���ة تو�سياته���ا فيما يخ�ض ال�س���اأن العمالي 

، G20 وحقوق العمال لمجموعة

تح���دث �سع���ادة االأ�ست���اذ فاي��ز المطيري 

المدي���ر العام لمنظمة العمل العربية في كلمته 

الت���ي األقاها ح���ول دور المنظم���ات الدولية في 

دعم وتطوير االتح���ادات والمنظمات العمالية 

بال���دول العربي���ة ع���ن اأولويات منظم���ة العمل 

العربي���ة في ظل الم�ستجدات الحالية، وخا�سة بعد جائحة 

كورونا، في حماية العمال ومكت�سباتهم، و�سمان ا�ستمرارية 

االأعمال، ودعم القطاعات االأكثر ت�سررًا، واأكد على اأهمية 

اإيجاد منظومة عمالية قوية على الم�ستوى الوطني والعربي 

ق���ادرة على ال�سم���ود والت�سدي الأي اأزم���ة طارئة، وتفعيل 

ال�سراك���ة الحقيقية م���ن خالل الح���وار االجتماعي لت�سهم 

النقابات بفعالية في مرحلة التعافي.  

كم��ا  لي���ش  اأزم��ة كورون��ا  مابع��د  »المطي��ري«: 

قبلها...

اأ�سار �سعادته اإلى �سرورة اأن يكون لالتحادات والنقابات 

العمالي���ة دور جديد، فهم جزء اليتج���زاأ من معاناة النا�ض 

وهمومه���م، وه���م اأقدرعلى تفهم التحدي���ات، والتعبيرعن 

ال�سعوب���ات الت���ي تواج���ه الطبق���ة العامل���ة، حي���ث لعب���ت 

االتحادات النقابي���ة خالل جائحة كورونا دورًا اأ�سا�سيًا في 

�سياغة اال�ستجابات الوطنية للت�سدي للجائحة. 

واأ�س���اف: »م���ن واجبن���ا كمنظمة عمل عربي���ة اأن ندعم 

النقابات العمالية ون�ساعده���ا في التخطيط اال�ستراتيجي 

و�سياغ���ة ال���روؤى واالأهداف لجعله���ا اأكثر مالءم���ة للواقع 

والتح���والت الراهنة الت���ي ت�سهدها مجتمعاتن���ا اليوم، من 

خ���الل تمكينها م���ن ر�سد انته���اكات حقوق العم���ال ورفع 

الوعي النقاب���ي واإدراك الحقوق والواجبات، ون�سر الثقافة 

العمالي���ة، وتعريفه���م بالمعايير العربي���ة والدولية لن�سمن 

تواجده���م في م�ستوى �سناعة الق���رار. فتزايد تعقيد واقع 

العم���ال بعد جائحة كورونا يتطل���ب اإيجاد تدخالت جديدة 

ومبتك���رة، من�سقة ومعب���رة عن وجهة نظ���ر العمال، وتمثل 

م�سالحه���م، وتحاف���ظ عل���ى مكت�سباته���م، وت�سمن تمثيل 

الن�ساء وال�سباب، والعاملين في القطاع غير المنظم.

كما نوه »المطيري« اإل���ى اأن تحقيق الم�ساركة العمالية 

الهادفة على م�ستوى ال�سيا�سات الوطنية 

ف���ي ظ���ل الظ���روف الراهن���ة يتطل���ب 

بن���اء الق���درات والخب���رات، ومنظم���ة 

االإمكاني���ات  لديه���ا  العربي���ة  العم���ل 

الفني���ة والكفاءات والخب���رات العربية 

المطلوبة، لبناء قاع���دة عمالية عربية 

قادرة على تقديم الم�سورة المبنية على 

المعلومات والبيانات الواقعية والموؤثرة 

ف���ي �سياغ���ة ال�سيا�س���ات العام���ة م���ن 

خالل تح�سي���ن مهارات ممثلي العمال، 

وتنظي���م ور����ض عم���ل ودورات تدريبية 

وفق���ًا الحتياجاته���م. وتعم���ل المنظمة 

من خالل هيئاته���ا الد�ستورية ولجانها 

النظامية اإلى اإر�ساء الحوار االجتماعي 

البناء والهادف بين اأطراف االإنتاج في 

الدول العربية على الم�ستويين الوطني 

والعرب���ي، في حين يتي���ح موؤتمر العمل 

العرب���ي منبرًا ح���رًا للح���وار، وتقريب 

وجه���ات النظر، وتوحيد ال���روؤى عربيًا 

و�سياغة موق���ف عربي موح���د اإقليمًيا 

ودولي���ًا، كم���ا ثّم���ن �سعادته ف���ي ختام 

كلمت���ه الجه���ود الوطني���ة ف���ي المملكة 

خ���ادم  بقي���ادة  ال�سعودي���ة،  العربي���ة 

الحرمي���ن ال�سريفين و�سمو ولي عهده -حفظهما اهلل- في 

اإيجاد اآليات دعم وم�ساندة للقطاعات والفئات المت�سررة، 

كما �سك���ر الحكومات العربي���ة التي اأ�سهمت ف���ي ا�ستمرار 

بع����ض االأعمال خالل هذه المرحلة الحرجة، مقدرًا اإر�ساء 

دعائم الحوار االجتماعي، والتعزيز من فعاليته في �سياغة 

ق���رارات ا�ستجاب���ة حا�سمة، هذا ونا�س���د جميع الحكومات 

العربية للعم���ل مع النقابات العمالي���ة واإ�سراكهم في و�سع 

خطط التعافي، للخروج من ه���ذه االأزمة اال�ستثنائية باأقل 

الخ�سائر.
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Al
am

al
 A

la
rb

y
20

21
ن  

را
زي

ح
 /

و 
ني

يو
  �

�� 
 11

د 8
د

����
ع���

ال
Alam

al Alarby
2021

ن  
را

زي
ح

 /
118  ���  يونيو 

دد 
الع�������



6

�����س����ه����دت ج���م���ه���وري���ة 

ال�����س��ودان ك��ارث��ة م��روع��ة 

وال�سيول  الفي�سانات  اأث��ر 

اجتاحت  ال��ت��ي  ال��م��دم��رة 

جمهورية  اأن��ح��اء  معظم 

ال�سودان، رغبة العديد من 

والمنظمات  الموؤ�س�سات 

الدعم  تقديم  في  العربية 

وال��م�����س��اع��دة واالإغ���اث���ة 

من  للمت�سررين  العاجلة 

ال�سوداني  ال�سعب  اأب��ن��اء 

ال�����س��ق��ي��ق ل��م��واج��ه��ة ه��ذه 

منها  ت�سرر  التي  الكارثة 

القتلى  بع�سرات  واأودت  �سخ�ض،  مليون  ن�سف  من  اأكثر 

وانهيار اأكثر من 100 األف منزل وتدمير لم�ساحات كبيرة 

والب�ساتين  المحا�سيل  واإت��الف  الزراعية  االأرا���س��ي  من 

الحيوية.

وف���ي اإط���ار التج���اوب ال�سريع لجامع���ة ال���دول العربية 

وموؤ�س�ساته���ا مع هذه الكارث���ة، اأطلق معال���ي االأمين العام 

الدول���ي  والمجتم���ع  العربي���ة  لل���دول  منا�س���دة  للجامع���ة 

والمنظم���ات االغاثية العربية والدولية لالإ�سراع في تقديم 

الم�ساعدات االإن�سانية العاجلة لل�سودان، داعيًا اإلى التحرك 

الدولي الفوري لم�ساعدة ال�سودان و�سعبه في مواجهة هذه 

الكارث���ة المروعة التي يمر بها والت���ي هزت وجدان العالم 

كله، كما ت�سمن���ت منا�سدة االأمين العام توجيه القطاعات 

المعني���ة باالأمان���ة العامة لجامع���ة الدول العربي���ة التخاذ 

ال���الزم للتن�سي���ق مع كاف���ة المنظمات العربي���ة والدولية ، 

موؤك���دًا على دعمه الكامل لل�س���ودان ال�سقيق بما ي�سهم في 

ا�ستق���راره ومواجه���ة التداعي���ات االإن�ساني���ة واالجتماعية 

واالقت�سادية من جراء الكارثة التي حلت به .

عُق���د يوم الثالث���اء المواف���ق 2020/9/8 اجتماع عربي 

وموؤ�س�س���ات  المتخ�س�س���ة  العربي���ة  للمنظم���ات  عاج���ل 

العم���ل العرب���ي الم�ست���رك واالتح���ادات العربي���ة النوعية 

المتخ�س�س���ة بتقني���ة الفيدي���و كونفران����ض ، وذلك للنظر 

ف���ي تقديم الم�ساعدات واالإغاثة لل�سعب ال�سوداني ال�سقيق 

ج���راء ه���ذه الكارث���ة الطبيعي���ة ، والعم���ل على مب���ادرات 

ومقترح���ات الإي�س���ال ه���ذه الم�ساع���دات االإن�ساني���ة ف���ي 

ه���ذه الظ���روف ال�سعبة التي يم���ر بها ال�س���ودان ال�سقيق، 

�س���ارك في االجتم���اع �سع���ادة ال�سفي���ر الدكت���ور / كمال 

ح�ص��ن علي  االأمين العام الم�ساع���د رئي�ض قطاع ال�سوؤون 

االقت�سادي���ة و�سع���ادة ال�سفي���ر / محم��د اإليا���ش �سفير 

جمهورية ال�سودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة 

ال���دول العربية ، ومدي���ر اإدارة الق���رن االإفريقي وال�سودان 

ومدي���ر اإدارة المنظمات واالتح���ادات العربية ، وبم�ساركة 

الروؤ�س���اء والمديري���ن العامي���ن لمنظم���ات العم���ل العربي 

الم�ست���رك واالأمن���اء العامين لالتح���ادات العربية النوعية 

والعدي���د من ال�سخ�سي���ات العامة وال�سيا�سي���ة واالإعالمية 

والثقافي���ة، باالإ�سافة اإلى ممثلي موؤ�س�سات القطاع الخا�ض 

وبع�ض ممثل���ي المجتمع المدني وو�سائ���ل االإعالم المرئية 

والم�سموعة والمقروءة .

افتتح االجتماع �سعادة ال�سفير الدكتور / كمال ح�ص��ن 

عل��ي- االأمي���ن الع���ام الم�ساع���د رئي����ض قط���اع ال�س���وؤون 

االقت�سادي���ة، مرحبًا بالم�ساركين في هذا االجتماع المهم 

والذي يعتبر فر�سة للتفكير مع االأذرع الفنية للجامعة وبيوت 

الخبرة العربية في الق�سايا والموا�سيع التي تهم المنطقة 

العربي���ة والتحديات التي تواجهها ، واأو�سح �سعادة ال�سفير 

عل���ى اأن الهدف الرئي�س���ي لالجتماع وال���ذي ياأتي ت�سامًنا 

م���ع �سعب ال�سودان ، هو اإظهار التع���اون والتعا�سد والوقفة 

العربي���ة لمنظم���ات وموؤ�س�س���ات العمل العرب���ي الم�سترك 

مع ال�س���ودان و�سعبه  في محنة الفي�سان���ات وال�سيول حتى 

ن�ستطيع تكوي���ن روؤية عربية موحدة الإغاثة ال�سودان وتحت 

مظلة واحدة وه���ي جامعة الدول العربية لتكون اأبلغ ر�سالة 

لجمهوري���ة ال�سودان ب�سفة خا�سة وال���دول العربية ب�سفة 

عامة، وذلك لتقديم الدعم والعون لكل الدول العربية التي 

هي بحاجة لذلك ، وتد�سين هذه المبادرة لتكون بداية لعمل 

جماع���ي الإغاثة اي دول���ة عربية اأثناء الك���وارث،  كما بعث 

باأحر التعازي ل�سعب ال�سودان واأ�سر ال�سحايا والمنكوبين ، 

واأو�سح اأن الحدث جلل ومحزن وبحاجة اإلى ت�سامن عربي 

ودعم ب�سورة مبا�سرة وفورية واأعلن عن ت�سامن الجامعة 

العربية مع ال�سودان . كما اأ�ساد باال�ستجابة ال�سريعة  التي 

اأبدته���ا الدول العربي���ة لدعم ال�س���ودان و�سعب���ه والوقوف 

معهم في هذا الحادث االأليم .

اأك���د الوزي���ر المفو����ض / محمد خير عب��د القادر - 

مدي���ر اإدارة المنظم���ات واالتح���ادات العربي���ة، اأن هدف 

االجتماع هو الخروج بمقترحات محددة تقدم روؤية موحدة 

لموؤ�س�سات العمل العربي الم�سترك لتقديم الدعم لل�سودان 

اقت�سادي���ًا واجتماعيًا ، لتمكينها من التغلب على تداعيات 

كارثة الفي�سانات وال�سي���ول ، واأو�سح باأن االجتماع يهدف 

اإلى النظر في اقتراح اآليات لدعم وم�ساندة �سعب ال�سودان 

وتقدي���م مب���ادرات عملي���ة للوقوف م���ع ال�سع���ب ال�سوداني  

للتخفيف م���ن م�ساعفات وتداعيات ه���ذه الكارثة الكبرى 

عليه ، واأكد اأن هناك خ�سائر مادية وب�سرية وتدميًرا للبنية 

التحتية والخدمات االأ�سا�سية ف���ي ال�سودان وبالتحديد في 

16 والي���ة �سودانية  واأن هناك حاجة ما�سة للمواد الغذائية 
واالأدوي���ة والم�ستلزم���ات الطبية تمن���ى اأن يخرج االجتماع 

بنتائ���ج ُت�سه���م في الوق���وف الجاد م���ع ال�سع���ب ال�سوداني 

والتخفي���ف من م�ساعف���ات ومواجهة تبعات ه���ذه الكارثة 

الكب���رى وتمنى اأن تك���ون هناك مداخ���الت عملية لتقديم 

دع���م عين���ي اأو م���ادي لل�سودان واقت���راح مب���ادرات عملية 

تت�سمن تحركات على اأر�ض الواقع .

قدم �سع���ادة ال�سيد / فايز عل��ي المطيري - المدير 

الع���ام لمنظم���ة العم���ل العربي���ة مداخل���ة ا�ستهله���ا ب�سكر 

االأمان���ة العامة للجامع���ة على تحركها ال�سري���ع وت�سامنها 

م���ع ال�س���ودان ال�سقيق، كما ق���دم التعازي الأه���ل ال�سحايا 

وتمنى ال�سفاء العاج���ل للم�سابين ، كما اأكد على ا�ستعداد 

منظم���ة العم���ل العربي���ة لتقدي���م الدع���م بكاف���ه اأ�سكال���ه 

لل�سع���ب ال�سودان���ي وباالآلية الت���ي تراها الجامع���ة العربية 

، موؤك���دًا عل���ى �سرورة �سرع���ة اال�ستجابة في ه���ذا الو�سع 

الط���ارئ  كما اأ�سار باأن المنظمة خاطب���ت اأطراف االإنتاج 

في جمهورية ال�سودان للم�ساعدة والت�سامن معهم وتقديم 

الدع���م والعون  من خ���الل القنوات الر�سمي���ة تحت مظلة 

جامع���ة الدول العربي���ة ، كما تمنى تقدي���م الدعم العاجل 

للمت�سرري���ن ب�سورة عاجلة �سواء مادي���ة اأو عينية على اأن 

تتكفل الجامعة العربية ب�سراء هذه االحتياجات واإي�سالها 

اإل���ى المت�سرري���ن عن طري���ق المنظم���ة العربي���ة للتنمية 

الزراعي���ة التي تملك الكثير من الخبرة والدراية والمعرفة 

ف���ي هذا ال�ساأن ، عل���ى اأن  ت�سل الم�ساعدات با�سم جامعة 

ال���دول العربية ومنظماتها وموؤ�س�ساته���ا المختلفة بطريقة 

عاجل���ة في غ�سون اأ�سبوع على االأكثر اإلى م�ستحقيها، واأكد 

ا�ستع���داد منظمة العم���ل العربية لتقديم الدع���م والمعونة 

العاجلة لل�سع���ب ال�سوداني ال�سقيق متمني���ًا االأمن واالأمان 

لجميع ال�سعوب العربية ، وفي ختام مداخلته تقدم بال�سكر 

لالأمان���ة العام���ة للجامعة ممثل���ة في القط���اع االقت�سادي 

الإتاحته���م الفر�س���ة لموؤ�س�س���ات العمل العرب���ي الم�سترك 

لتقديم يد العون والم�ساعدة لالأ�سقاء في ال�سودان. 

والمنظم���ات  الموؤ�س�س���ات  مدي���ري  مداخ���الت  وبع���د 

العربي���ة، واال�ستماع اإل���ى اآرائهم  اختت���م االجتماع بتثمين 

ال���دور الجوهري لجميع المنظم���ات العربية المتخ�س�سة 

وموؤ�س�س���ات العم���ل العربي الم�سترك واالتح���ادات العربية 

النوعية الم�ساركين في االجتماع.
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7 المطيري، منظمة العمل العربية على استعداد 

لتقديم الدعم بكافة أشكاله للشعب السوداني
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ا�ستقب���ل معال���ي ال�سيد / محم��د �ص��عفان وزير القوى 

العامل���ة يوم الخمي�ض 24  دي�سمب���ر 2020، بمكتبه بديوان 

عام الوزارة، معالي ال�سيد/ فايز علي المطيري، المدير 

الع���ام لمنظم���ة العمل العربي���ة، لبحث عدد م���ن الق�سايا 

الم�ستركة وتفعيل �سب���ل التعاون بين الوزارة والمنظمة في 

مج���االت العم���ل والعمال، في ظ���ل انت�سار الموج���ة الثانية 

لجائحة كورونا والروؤى الم�ستقبلية لما بعدها.

 رحب وزير القوى العاملة في بداية اللقاء بالمدير العام 

لمنظم���ة العمل العربية ،  موؤكدًا العالق���ة الوثيقة والطيبة 

الت���ي تجم���ع بي���ن وزارة الق���وى العامل���ة ومنظم���ة العم���ل 

العربية، والتي تمثلت في العديد من المواقف واالأحداث.

“لوزي���ر  ال�سك���ر  “المطي��ري”  وم���ن جانب���ه، ق���دم 

الق���وى العاملة”عل���ى حف���اوة اال�ستقب���ال، موؤك���دًا حب���ه 

لبل���ده الثان���ي م�سر، وم�سي���دًا ب�سيا�س���ات اال�ستجابة التي 

اإعتمدتها جمهورية م�سر العربي���ة في مواجهتها لفيرو�ض 

كورونا،  كم���ا قدم ال�سكر للحكومة الم�سرية على حر�سها 

على الدعم المتوا�سل للمنظمة بمختلف اأ�سكاله.

االجتم���اع    ناق����ض “�ص��عفان”و”المطيري” خ���الل 

الق�سايا التي تهم اأطراف االإنتاج الثالثة في الوطن العربي 

والعمل عل���ى الترتيب���ات الخا�سة لل���دورة القادمة لموؤتمر 

العم���ل العربي في ظ���ل جائح���ة كورونا، كما ط���رح الروؤى 

ووجه���ات النظر  م���ن الجانبي���ن واالتفاق عل���ى البدء في 

عم���ل م�سروعات وبرامج جدي���دة م�ستركة متعددة ، ومنها 

العمال���ة غي���ر المنتظمة، و�سغار ال�سيادي���ن، وم�سروعات 

التدريب المهني وتمكين المراأة.

 اأو�س���ح مدير عام منظم���ة العمل العربي���ة لوزير القوى 

العامل���ة مقترح���ه باأهمية وج���ود مر�سد عرب���ي لمواجهة 

كل االأخط���ار الت���ي تواجه الدول العربي���ة، كما تمت تجربة 

ذلك عل���ى بع�ض ال���دول، الفًتا اإل���ى اأنه تم اإع���داد العديد 

م���ن الدرا�س���ات واالجتماعات ع���ن طريق تقني���ة الفيديو 

كونفران����ض لتقري���ب وجهات النظ���ر بين ال���دول االأع�ساء 

واأط���راف العم���ل الثالث���ة، وتحقي���ق التع���اون والتكات���ف 

المطلوبين لمواجهة التحديات.

 خ���الل الزيارة، تفقد معالي وزير القوى العاملة ومعالي 

المدي���ر العام لمنظمة العمل العربية ومعالي وزير الزراعة 

وا�ست�س���الح االأرا�س���ي، وح���دات التدري���ب المتنقل���ة بعد 

تحديثه���ا بالجه���ود الذاتي���ة تمهي���دًا النطالقه���ا في قرى 

ونجوع 14 محافظة من محافظات الجمهورية قريبًا .

 واأ����س���اف وزي����ر ال��ق��وى 

الوحدات  هذه  باأن  العاملة 

ت��ق��وم ب��ت��دري��ب ال�����س��ب��اب 

ثالث  على  الجن�سين  م��ن 

يحتاجها  ال��ت��ي  م��ن  م��ه��ن 

���س��وق ال��ع��م��ل ف���ي ال��ق��رى 

جانبه  ومن  والمحافظات، 

اأ�ساد »المطيري« بجهود الوزارة في تطوير وتحديث تلك 

الوحدات  معربًا عن �سعادته البالغة بتطوير ملف التدريب 

ال�سيا�سية  القيادة  اهتمام  يعك�ض  وال��ذي  خا�سة  المهني 

البالغ بال�سباب لتوفير »الحياة الكريمة«« له .
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»سعفان والمطيري«  يبحثان 
تفعيل سبل التعاون 

بين الوزارة والمنظمة في 
مجاالت العمل والعمال
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ا�ستقب���ل �سعادة االأ�ستاذ فايز علي المطيري، المدير 

الع���ام لمنظم���ة العمل العربية ف���ي مكتبه بمق���ر المنظمة 

�سعادة الدكتور اإ�صماعيل عبد الغفار، رئي�ض االأكاديمية 

العربي���ة للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك يوم 20 

دي�سمبر – كانون االأول 2020.

 ا�سته���ل �سعادت���ه اللق���اء بالترحي���ب بالدكت���ور »عب��د 

الغف��ار«، موؤك���دًا ب���اأن �سجل���ه الحافل يزخ���ر باالإنجازات 

والنجاح���ات الم�سهود لها عربيًا ودولي���ًا، وتمنى له المزيد 

م���ن التق���دم والنج���اح ف���ي م�سي���رة تطوير وتحدي���ث هذا 

ال�سرح االأكاديمي العربي.

وقد بح���ث الطرفان تفعي���ل مذكرة التفاه���م الم�ستركة 

بين المنظمتين ب�ساأن التعاون والتن�سيق الم�سترك انطالقًا 

م���ن اأهدافهم���ا الم�ستركة، والت���ي ت�سعى منظم���ات العمل 

العرب���ي الم�ست���رك لتحقيقها ف���ي المج���االت االقت�سادية 

واالجتماعية، لتحقيق التنمية الم�ستدامة.

وفي ختام زيارته، �سلم �سعادة الدكتور »اإ�صماعيل عبد 

الغف��ار« رئي�ض االأكاديمية، �سع���ادة االأ�ستاذ / فايز علي 

المطي��ري درع االأكاديمي���ة م�سي���دًا باإنج���ازات المنظمة 

ودوره���ا المهم في دعم اأطراف االإنت���اج الثالثة في الدول 

العربية.

لقاء المطيري وعبد الغفار

ا�ستقب���ل �سع���ادة ال�سي���د / فاي��ز عل��ي المطيري – 

المدي���ر الع���ام لمنظم���ة العمل العربي���ة في مكتب���ه بمقر 

المنظم���ة ال�سيد  ح�سن فقيه، نائب رئي�ض االتحاد العمالي 

العام في الجمهورية اللبنانية ، وذلك يوم الثالثاء الموافق  

22 دي�سمبر- كانون االأول 2020.

اأك���د �سع���ادة المدي��ر العام ف���ي  بداية لقائ���ه على اأن 

االتح���ادات العمالية  العربية هم �س���ركاء اأ�سا�سيون واأحد 

اأ�سل���ع منظمة العم���ل العربية م���ع الحكوم���ات ومنظمات 

ه���ذه  بي���ن  والتع���اون  التكام���ل  واأن  االأعم���ال،  اأ�سح���اب 

المنظوم���ة الثالثي���ة والتواف���ق فيم���ا بينهم م���ن �ساأنه اأن 

ي�سنع التنمي���ة الحقيقية، كما تطرق �سعادته اإلى االأزمات 

الت���ي تعاني منها الدول العربية من���ذ تف�سي جائحة كوفيد 

- 19، موؤك���دًا ب���اأن الجائح���ة لي�ست اأزمة �سحي���ة عالمية 

فق���ط بل اأزمة اإن�ساني���ة بكل المقايي����ض وتداعياتها طالت 

كاف���ة نواحي الحياة على جميع االأ�سع���دة، واأن تف�سي هذا 

الوباء اأدى اإلى تقلبات اقت�سادية حادة وغير م�سبوقة على 

م�ست���وى االأ�سواق العالمي���ة والعربية، كما زع���زع ا�ستقرار 

اأ�سواق العم���ل وكبل حركة راأ�ض المال وكبد حركة التجارة 

والم�ساريع التجارية خ�سائر فادحة.

كم���ا اأكد �سعادة المدير الع��ام لمنظمة العمل العربية 

خ���الل لقائ���ه اأن منظم���ة العم���ل العربي���ة، وبن���اًء عل���ى 

الم�سوؤولية الملقاة على عاتقها؛ عملت منذ تف�سي الجائحة 

عل���ى تقديم العديد م���ن الدرا�سات والتقاري���ر التي تخدم 

اأط���راف االإنت���اج الثالثة في الوطن العرب���ي وو�سعتها بين 

اأيديهم لال�ستفادة منها. 

وبدوره اأ�ساد ال�سيد / ح�صن فقيه  بالجهود التي تبذلها 

منظم���ة العمل العربي���ة في دعم اأط���راف االإنتاج الثالث،  

كم���ا اأ�ساد بخطة المدير العام  فايز علي المطيري في 

تطوي���ر العمل بالمنظمة لتواكب متطلب���ات الفترة الحالية 

ه���ذا وق���دم » فقيه« تقري���رًا مف�س���اًل » للمطي��ري« عن 

التداعيات واالأ�سرار الج�سيمة التي ح�سلت في لبنان وفي 

مقر االإتحاد العمالي الع���ام اإثر انفجار مرفاأ بيروت في 4 

اأغ�سط�ض الما�سي، ومدى تاأثيره على االأو�ساع االقت�سادية 

واالجتماعية للعم���ال، والذي اأثقل كاهله���م بعد معاناتهم 

الطويل���ة م���ع انعكا�س���ات جائح���ة كورونا عل���ى اأو�ساعهم 

ال�سحية والمعي�سية.

المدير العام لمنظمة العمل العربية
يستقبل نائب رئيس االتحاد العمالي العام في لبنان
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للجنة  ال��داخ��ل��ي��ة  االإج�����راءات  لالئحة  ا���س��ت��ن��ادًا 

عقدت  الم�سترك،  العربي  للعمل  العليا  التن�سيق 

للعمل  العليا  التن�سيق  للجنة   )50( العادية  ال��دورة 

يناير   13 الموافق  االأرب��ع��اء  يوم  الم�سترك  العربي 

بتقنية الفيديو كونفران�ض   2021 الثاني   كانون   –
وح�سوريًا برئا�سة معالي االأمين العام لجامعة الدول 

العربية ال�سيد اأحمد اأبو الغيط وبح�سور �سعادة 

العام  االأمين  على  ح�صن  كمال  الدكتور  ال�سفير 

الم�ساعد رئي�ض قطاع ال�سوؤون االقت�سادية، و�سعادة 

ال�سفير  ح�صام زكي  االأمين العام الم�ساعد رئي�ض 

مكتب االأمين العام، واالأ�ستاذ الدكتور / اإ�صماعيل 

للعلوم  العربية  االأك��ادي��م��ي��ة  رئي�ض  الغفار  عبد 

االأ�ستاذ/  و�سعادة  البحري،  والنقل  والتكنولوجيا 

العمل  لمنظمة  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  المطيري  فايز 

المدير  القحطاني  نا�صر  وال��دك��ت��ور/  العربية، 

والدكتور/  االإدارية،  للتنمية  العربية  للمنظمة  العام 

خالد حنفي االأمين العام التحاد الغرف العربية، 

ال�سادة  �سارك  الفيديوكونفران�ض  تقنية  خالل  من 

المنظمات  وممثلو  وروؤ����س���اء  ال��ع��ام��ون  ال��م��دي��رون 

النوعية  العربية  واالتحادات  المتخ�س�سة  العربية 

اأع�ساء لجنة التن�سيق العليا للعمل العربي الم�سترك 

عبد  خير  محمد  المفو�ض/  الوزير  وبح�سور   ،

القادر مدير اإدارة المنظمات واالتحادات العربية، 

مدير  النابل�صي  نبيل  طارق  المفو�ض/  والوزير 

والم�سرف  االجتماعية  وال�سيا�سات  التنمية  اإدارة  

القطاع  بمكتب  وال��م��ت��اب��ع��ة  التن�سيق  وح���دة  ع��ل��ى 

العجيزي  ندى  المفو�ض/  وال��وزي��ر  االجتماعي، 

الدولي  والتعاون  الم�ستدامة  التنمية  اإدارة  مدير 

التوثيق  اإدارة  هالة جاد مدير  المفو�ض/  والوزير 

والمعلومات والترجمة .

افتتح االجتماع معالي االأمين العام لجامعة الدول 

لجنة  رئي�ض  الغيط  اأبو  اأحمد  ال�سيد/  العربية 

مرحبًا  الم�سترك،  العربي  للعمل  العليا  التن�سيق 

وموؤ�س�سات  االجتماع من منظمات  في  بالم�ساركين 

ومرحبًا  اللجنة،  اأع�ساء  الم�سترك  العربي  العمل 

بمعالي الدكتور طالل اأبو غزالة - رئي�ض موؤ�س�سة 

على  حر�ض  ال��ذي   - العالمية  غزالة  اأبو  طالل 

اأعمال  في  االجتماع  في  الم�ساركين  مع  التفاعل 

في  ت�سب  ومقترحات  اأف��ك��ارًا  ليقدم  ال��دورة  ه��ذه 

جوهر اأعمال الدورة وُتثري النقا�ض للنهو�ض بالعمل 

ال�سكر  ق��دم  كما  ُق��دم��ًا.  ودفعه  الم�سترك  العربي 

اإ�صماعيل عبد الغفار رئي�ض االأكاديمية  للدكتور 

الذي  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 

االأكاديمي  ال�سرح  في هذا  اللجنة  ا�ست�سافة  طلب 

هذا  ع��ن  االإع���الن  وتمنى  الذكية  بالقرية  الكبير 

كافة  في  العاملين  المدراء  لكل  العمالق  ال�سرح 

وال�سيا�سية  واالجتماعية  االقت�سادية  المجاالت 

والثقافية لالطالع على ما فيه من اإنجازات والتي ال 

تقل عن االإنجازات الموجودة في الواليات المتحدة 

واأوروبا وال�سين.

االأمي���ن  معال���ي  واأ�س���ار 

الع���ام اإل���ى ق���رار الدورة 

التن�سي���ق  للجن���ة   )48(

العرب���ي  للعم���ل  العلي���ا 

الم�سترك ب�ساأن »مقترح 

اإن�س���اء جائ���زة �سنوي���ة 

با�س���م جامع���ة ال���دول 

للقي���ادات  العربي���ة 

ال���دول  م���ن  العلي���ا 

العربية«  والذي ين�ض 

عل���ى  الموافق���ة على 

مقترح معالي االأمي���ن العام لجامعة 

الدول العربية بقي���ام لجنة التن�سيق 

العلي���ا للعمل العرب���ي الم�سترك بتبن���ي منح جائزة 

�سنوي���ة في العمل التنموي العرب���ي بناء على تر�سيح 

االأمي���ن الع���ام وبمباركة م���ن اللجنة عل���ى اأن تمنح 

للقي���ادات العليا ف���ي الدول العربي���ة �ساحبة التميز 

ف���ي اإنجاز العمل التنم���وي بمختلف جوانبه، واقترح 

معالي االأمين الع��ام على اللجنة من��ح الجائ��زة هذا 

الع��ام اإلى �ساحب ال�سمو الملكي االأمير محمد بن 

العهد  �ص��لمان بن عبد العزيز اآل �صعود – ولي 

نائب رئي�ض مجل�ض ال���وزراء ووزير الدفاع بالمملكة 

العربية ال�سعودية.

بعد مداخالت المديرين العامين وممثلي موؤ�س�سات 

العمل العرب���ي الم�سترك ب�ساأن متابعة تنفيذ قرارات 

االجتم���اع ال�سابق للجن���ة )د. 49(، للجن���ة التن�سيق 

العلي���ا للعمل العربي والتي عقدت يوم 2020/7/13 

، ق���رر الموافقة باالإجماع عل���ى مقترح معالي االأمين 

الع���ام بمنح الجائزة ال�سنوية لع���ام 2021 في العمل 

التنم���وي العربي اإل���ى �ساحب ال�سم���و الملكي االأمير 

محم��د بن �ص��لمان بن عب��د العزيز اآل �ص��عود  

ولي العهد نائب رئي�ض مجل����ض الوزراء ووزير الدفاع 

بالمملك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة، وت�سكي���ل لجن���ة م���ن 

المجال�ض الوزارية العربية وموؤ�س�سات العم�ل  العربي 

الم�ست���رك واالأمان���ة العامة للجامع���ة لدرا�سة اإن�ساء 

مر�س���د عربي لمجابهة االأزمات والكوارث والطوارئ 

)المقت���رح المق���دم من منظم���ة العم���ل العربية في 

اجتم���اع ال���دورة )49( للجنة التن�سي���ق العليا للعمل 

العربي الم�سترك( على اأن ُتقدم نتائج اأعمال اللجنة 

في االجتم���اع الق���ادم للجن���ة التن�سيق العلي���ا للعمل 

العربي الم�سترك المقرر عقده في يونيو 2021.
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المطيري يشارك في الدورة»50« للجنة التنسيق العليا
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اتفاقية تعاون ثالثية برعاية األمـــــــــــــــين العــــــام لجامعة الدول العربية
انطالق���ًا من االأهداف الم�سترك���ة التى ت�سعى منظمات 

العم���ل العربي الم�سترك لتحقيقه���ا،  بغر�ض تمكين �سبل 

التعاون وتن�سي���ق الجهود بينهما، وبح�س���ور االأمين العام 

لجامعة الدول العربية معالي ال�سيد / اأحمد اأبو الغيط، 

وقع �سع���ادة االأ�ست���اذ / فاي��ز عل��ي المطيري المدير 

الع���ام لمنظمة العم���ل العربية، و�سعادة الدكتور/ نا�ص��ر 

الهت��الن القحطاني المدي���ر الع���ام للمنظم���ة العربية 

للتنمي���ة االإداري���ة والدكت���ور/ اإ�ص��ماعيل عب��د الغفار 

رئي����ض االأكاديمي���ة العربية للعل���وم والتكنولوجي���ا والنقل 

البحري اتفاقية تعاون ثالثية .

وياأت���ي توقي���ع ه���ذه االتفاقية تر�سيخ���ًا لمب���داأ التعاون 

والتن�سيق م���ع موؤ�س�سات العمل العربي الم�سترك؛ لتحقيق 

االأه���داف  الم�سترك���ة، ولال�ستفادة الق�س���وى من تبادل 

االإح�ساءات والبيانات الخا�سة بواقع اأ�سواق العمل وفر�ض 

اال�ستثمار، وتجارب التنمية االقت�سادية واالجتماعية ،

 وتعزيز الحوار االجتماعي وم�ساركة منظمات المجتمع 

المدن���ي، اإ�سافة اإلى  دعم م�سروع���ات ال�سباب المتميزة 

ومحاولة فتح اأ�سواق خارجية لهم بالدول العربية، وتوفير 

معلومات ع���ن الم�س���اكل والفر�ض والتحدي���ات المختلفة 

باأ�س���واق ال���دول العربي���ة، وتوفي���ر المزي���د م���ن الحماية 

الت�سريعية والرعاية الإدماج ذوي االإعاقة في اأ�سواق العمل 

والمجتم���ع ولتمكين ال�سب���اب من ا�ستغالل ه���ذه الفر�ض 

الإن�ساء �سركات نا�سئة عربية الهوية.

وم���ن الجدي���ر بالذكر اأنه ت���م توقيع ه���ذه االتفاقية على هام����ض اأعمال ال���دورة “50” للجنة 

التن�سيق العليا بح�سور معالي االأمين العام ومنظمات العمل العربي الم�سترك.
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ف���ي اإطار التع���اون المثم���ر والبن���اء بين منظم���ة العمل 

العربية واللجن���ة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية 

ال�سعودي���ة، حي���ث اإن منظمة العم���ل العربية تول���ي اأهمية 

ق�س���وى للتق���دم ف���ي مج���ال التنمي���ة الب�سري���ة والت�سغيل 

والمج���ال االجتماع���ي ف���ي الوط���ن العرب���ي، وم�ساع���دة 

الحكومات العربي���ة ومنظمات اأ�سح���اب العمل ومنظمات 

العم���ال العربية على توفير فر�ض العم���ل، وتعزيز الحقوق 

والحري���ات النقابية، وتنمي���ة وتطوير �سيا�س���ات الت�سغيل، 

والحماي���ة االجتماعي���ة، ق���ام معال���ي ال�سي���د فاي��ز علي 

المطي��ري المدير العام لمنظمة العم���ل العربية و�سعادة 

الدكت���ور فيح��ان م�ص��اعد العتيبي نائ���ب رئي�ض اللجنة 

الوطني���ة للج���ان العمالية ممث���اًل عن �سع���ادة المهند�ض / 

نا�ص��ر بن عبد العزيز الجري��د رئي�ض اللجنة الوطنية 

للج���ان العمالية بتوقيع اتفاق تع���اون وذلك يوم 3 فبراير- 

�سباط 2021، لتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية ل�سالح 

عمال المملكة العربي���ة ال�سعودية خالل عام 2021 بهدف 

تدري���ب اأع�ساء اللجان العمالي���ة وتفعيل دورهم وقدراتهم 

في بناء الوعي النقابي. كذل���ك تح�سين الكفاءة االإنتاجية 

للعم���ال ورفع قدراته���م التناف�سية لتقوم ب���دور اإيجابي في 

تعزيز عالقات العمل على اأ�س�ض من التفاهم والحوار لرفع 

كفاءة �سوق العمل. 

وياأت���ي هذا االتفاق في اإطار تنفيذ خطة اللجنة الوطنية 

للجان العمالي���ة بالمملكة العربي���ة ال�سعودية لعام2021 م 

1442ه����، وتاأكيدًا عل���ى دور منظمة العم���ل العربية كبيت 

خب���رة عرب���ي ودول���ي من���ذ اأكثر م���ن 55 عامًا ف���ي تقديم 

البرام���ج واالأن�سط���ة التدريبي���ة لخدم���ة اأط���راف االإنت���اج 

الثالثة العربية. 

وت�ص��منت هذه الحزمة من ال��دورات التدريبية 

عدًدا من المجاالت المهمة مثل: 

 اأ�سا�سيات ومبادئ العمل العمالي )النقابي(.	•

 مهارات العمل العمالي )النقابي(.	•

 اآلي���ات عم���ل اللوائ���ح واالأنظم���ة الخا�س���ة بالنقابات 	•

واالتحادات العمالية.

 معايير العمل الدولية ومعايير العمل العربية.	•

 ال�سحة وال�سالمة المهنية.	•

 التاأمينات االجتماعية واأبرز التطبيقات والممار�سات 	•

المثالية عالميًا.

 اآلي���ات العم���ل ع���ن بعد ح�س���ب معايير اأنم���اط العمل 	•

الجديدة ومزاياها وعيوبها

وفي نهاي���ة اللقاء قام �سعادة الدكتور فيحان م�ص��اعد 

العتيب��ي بتكري���م معالي ال�سي���د فايز عل��ي المطيري 

ب���درع اللجنة الوطنية للجان العمالي���ة تاأكيدًا للدور الكبير 

للمدي���ر العام ف���ي دعمه الم�ستم���ر الأعم���ال اللجنة كذلك 

 )L20( لم�ساركته المثمرة في قمة مجوعة توا�سل العمال

مبمجموعة دول الع�سرين )G20( خالل �سهر يوليو 2020. 
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المطيري ونائب رئيس اللجنة الوطنية للجان 
العمالية يوقعان اتفاقية تعاون 
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بتوجيهات فخامة ال�سيد الرئي�ض محمود عبا�ش ) اأبو 

م��ازن( رئي�ض دولة فل�سطين وتح���ت رعاية وم�ساركة دولة 

الدكتور / محمد ا�صتيه – رئي�ض الوزراء بدولة فل�سطين 

ومعال���ي الدكت���ور/ ن�ص��ري اأب��و جي���ش- وزي���ر العم���ل 

وم�ساركة كٍل من �سع���ادة ال�سيد/ فايز علي المطيري- 

المدي���ر الع���ام لمنظم���ة العم���ل العربي���ة، وال�سيد/غ��اي 

راي��در- المدير الع���ام لمنظمة العمل الدولي���ة ، وح�سور 

االأمي���ن الع���ام لالتح���اد العام لنقاب���ات عم���ال فل�سطين، 

ال�سيد/ �ص��اهر �ص��عد، وال�ص��يد/ عمر ها�صم – رئي�ض 

اتحاد الغرف التجارية وال�سناعية والزراعية الفل�سطينية،  

وم�سارك���ة  اأكث���ر م���ن 400 �سخ�سي���ة عربي���ة ودولية عبر 

من�سة زوم، وح�سور ما يقارب 100 �سخ�سية في الموؤتمر 

من ممثلي ال�س���ركاء الدوليين والمحليين، في المقر العام 

لجمعية اله���الل االأحم���ر الفل�سطيني، عق���دت يومي 4-3 

اآذار 2021 الموؤتمر الوطني االأول للحوار االجتماعي تحت 

عنوان »معالجة تحديات �سوق العمل«.

لقد ج���اء الموؤتمر تتويج���ًا للجهود الم�سترك���ة والدوؤوبة 

لل�سركاء ف���ي مواجهة التحديات التي يم���ر بها �سعبنا وفي 

مقدمتها االحتالل و�سيا�ساته التدميرية والتي تقاطعت مع 

تحد من نوع اآخر ع�سف بالب�سرية جمعاء، تمثل في انت�سار 

فيرو����ض كورونا، وهو ما اأ�س���اف للخ�سو�سية الفل�سطينية 

تح���ٍد جدي���د، وياأتي انطالق���ًا من الحاج���ة الما�سة للحوار 

االجتماعي كاأداة فعال���ة للت�سدي لالأزمات، وان�سجاًما مع 

توجه���ات الحكوم���ة الفل�سطينية الثامنة ع�س���رة وخططها 

وبرامجه���ا، خا�سة التوج���ه نحو االنفكاك ع���ن االحتالل، 

وخط���ط التنمي���ة بالعناقي���د، وتعزيز �سم���ود المواطنين، 

وتنفي���ًذا ال�ستراتيجية قطاع العم���ل التي تهدف اإلى تطوير 

قطاع العمل بم�ساركة اأطراف االإنتاج الثالثة. 
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افتت���ح الموؤتم���ر بكلم���ات رئي����ض ال���وزراء الفل�سطين���ي 

محم���د ا�ستية، والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز 

المطي��ري، والمدير العام لمنظمة العم���ل الدولية غاي 

راي��در،  ووزي���ر العم���ل الفل�سطيني ن�ص��ري اأبو جي�ش، 

واالأمي���ن الع���ام لالتح���اد الع���ام لنقابات عم���ال فل�سطين 

�ص��اهر �ص��عد، ورئي�ض اتحاد الغرف التجارية وال�سناعية 

والزراعية الفل�سطينية عمر ها�سم.

اأك���د رئي����ض ال���وزراء ف���ي كلمت���ه عبر ال���زووم عل���ى اأن 

الموؤتمر ياأتي في ظل ظ���روف ا�ستثنائية حيث اإن فل�سطين 

اأم���ام ثالثة تحدي���ات، وه���ي االإدارة االأمريكي���ة الجديدة 

التي اأعلن���ت عن تغيير بع�ض الق�ساي���ا المتعلقة بفل�سطين 

وال�سادرة ع���ن الرئي�ض االأمريكي ال�ساب���ق، وكذلك اإنجاز 

العملي���ة االنتخابي���ة وم���ا �سينج���م عنها من ع���ودة الحياة 

الديمقراطي���ة اإلى فل�سطين، واأزمة كورونا وما ترتب عليها 

م���ن اآثار اجتماعية و�سيا�سي���ة واقت�سادية و�سحية ونف�سية 

تزامن���ا م���ع ممار�س���ات االحت���الل االإ�سرائيلي م���ن تو�سيع 

الوجود اال�ستيطاني وبناء م�ستعمرات جديدة. 

واأ�س���ار اأن الموؤتم���ر ي�س���كل ا�ستجاب���ة فعالة ل�سيا�س���ات 

وبرام���ج الحكومة، وفي مقدمته���ا االنفكاك عن االحتالل، 

وبن���اء اقت�ساد وطني قادر على خل���ق فر�ض عمل، يحافظ 

على ا�ستقرار �سوق العمل من خالل تعزيز المنتج الوطني، 

وي�سهم في تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة. 

اأك���د �سع���ادة ال�سيد /  مدير عام منظم���ة العمل العربية 

في كلمته عبر زووم، على اأهمية الحوار االجتماعي في ظل 

الجائحة للحفاظ على عالقات العمل، حيث يناق�ض الحوار 

�سيا�س���ات الت�سغي���ل وتو�سي���ع مظل���ة التغطي���ة االجتماعية 

للو�س���ول اإلى الفئات االأكثر تاأثًرا كالن�ساء، وهذا ي�سهم في 

الحد من تداعيات الجائح���ة، وبناء اقت�ساد وطني، �سيما 

نتيج���ة ما تعانيه فل�سطين من االحتالل االإ�سرائيلي وتعليق 

بع�ض الدول دعمها لل�سعب الفل�سطيني، م�سيفا اأن اإطالق 

اال�ستراتيجية الوطنية للت�سغيل �سي�سهم في خف�ض معدالت 

البطالة والفقر وتجاوز االأزمات.

وم���ن جانبه اأك���د مدير ع���ام منظمة العم���ل الدولية في 

كلمت���ه عب���ر الزووم،  عل���ى اأن  العالم يواج���ه اأزمة �سحية 

واجتماعي���ة واقت�سادي���ة واإن�ساني���ة ب�سبب كورون���ا، وعلى 

�سعي���د قطاع العمل فاإن اآثار الجائح���ة انعك�ست جلًيا على 

الم�ست���وى الفل�سطين���ي، حي���ث اإنه ف���ي الرب���ع االأخير من 

%، موؤكدا اأن بعثة تق�سي  2020 زادت البطال���ة بن�سبة 25 
الحقائق التابعة للمنظمة �ستقوم باإعداد تقرير حول اأو�ساع 

العمال في فل�سطين لت�سع المنظمة في �سورة الو�سع على 

اأر����ض الواقع، للم�ساهمة بتقدي���م الدعم لهم ولعائالتهم.

م�سيرًا اإلى اأن التركيز على الحوار االجتماعي �سي�سهم في 

التعافي من اآثار الجائحة، الأهميته في الح�سول على اأجور 

عادلة، وتاأمين الحماية االجتماعية، وفتح �سبل اال�ستثمار، 

لمواجه���ة البطال���ة والنهو�ض باالقت�س���اد الفل�سطيني من 

خ���الل اال�ستراتيجية الوطنية للت�سغي���ل التي تتمحور حول 

االإن�سان وحقوق العامل الفل�سطيني. 

كم���ا اأك���د وزي���ر العم���ل في كلمت���ه ب���اأن ال���وزارة عملت 

خ���الل عام 2020 على مواجهة تح���دي البطالة، وتح�سين 

فر����ض الت�سغيل،  وزيادة م�ساركة الم���راأة وال�سباب وذوي 

االإعاق���ة في �سوق العم���ل، وقد نجحت ال���وزارة في اإخراج 

اال�ستراتيجية الوطنية للت�سغيل اإلى النور، ومراجعة االإطار 

القانوني لقطاع العمل في )قانون العمل، التنظيم النقابي، 

م�سرفي ال�سالمة وال�سحة(، كما توا�سل العمل على تنفيذ 

برنامج العم���ل الالئق الثاني بال�سراكة م���ع منظمة العمل 

الدولي���ة، وتعمل على اإعادة توجي���ه البرنامج بما ي�ستجيب 

للتغيرات في عالم العمل التي اأحدثتها الجائحة، واأ�ساف: 

عملنا على اإب���رام اتفاق ثالثي في بداي���ة الجائحة لحفظ 

حق���وق العم���ال، واأن�ساأن���ا �سندوًقا لدعم ع�س���رات االآالف 

م���ن المتعطلين، وعالجنا اآالف ال�س���كاوى والخالفات بين 

طرف���ي االإنتاج، كم���ا نعمل نحو �سيا�سات اأج���ور وحّد اأدنى 

لالأجور«. 

كم���ا اأ�س���ار »معالي��ه« اأن الجائح���ة اأثبتت وج���ود فجوة 

كبي���رة ف���ي منظوم���ة الحماي���ة االجتماعية تمثل���ت بغياب 

قانون ال�سمان االجتماعي، وهو ما يتطلب البدء بمراجعة 

�سامل���ة للقانون ت�سم���ن م�سالح كافة االأط���راف، كما اأننا 

نط���ور روؤي���ة وطني���ة تج���اه مل���ف العاملي���ن الفل�سطينيين 

داخل الخط االأخ�سر عل���ى اأ�سا�ض ا�ستباك قانوني حقوقي 

م���ن اأجل حقوق عمالن���ا لدى الُم�سِغ���ل االإ�سرائيلي«، داعيًا 

منظمة العمل الدولية لتكون �سريكًا في هذا الجهد، منوًها 

اأن الموؤتمر ُيماأ�س����ض اللجان الثالثية ويعيد تفعيلها خا�سة 

لجنة ال�سيا�سات العمالية، ولجنة االأجور، واللجنة الوطنية 

لت�سغيل الن�ساء، ولجان ال�سراكة الثالثية في المحافظات.  

من جانب���ه، اأ�سار االأمين العام لالتح���اد العام لنقابات 

عم���ال فل�سطي���ن اإل���ى اأن 150 األ���ف عامل فق���دوا عملهم 

خ���الل الجائح���ة، مما فاقم م���ن م�سكل���ة البطالة، في ظل 

ع���دم توفر الحماية االجتماعية للعمال ب�سبب غياب قانون 

ال�سم���ان االجتماع���ي وعدم تطبيق الح���د االأدنى لالأجور، 

موؤك���ًدا ال�سع���ي لتفعيل الحوار بي���ن كافة اأط���راف االإنتاج 

لتعزي���ز �سم���ود العمال، ومكافح���ة اآفتي الفق���ر والبطالة، 

من خالل اإطالق اال�ستراتيجية الوطنية للت�سغيل، واإطالق 

الح���وار الوطني الإن�ساء موؤ�س�سة ال�سمان االجتماعي، ورفع 

الح���د االأدنى لالأج���ور، وتنظي���م العمل النقاب���ي، و�سمان 

حق���وق العمال وفق المواثيق الدولية، وتعديل قانون العمل، 

واإن�ساء محاكم عمالية، وتاأ�سي�ض �سندوق للمعونة لمحاربة 

الفق���ر والبطال���ة، وتعزيز ال�سن���دوق الفل�سطيني للت�سغيل 

والحماي���ة االجتماعية للعمال، مطالبًا بفتح مكتب لمنظمة 

العم���ل الدولية في اأرا�س���ي ال� 48 لمتابع���ة م�ساكل العامل 

الفل�سطيني، حيث هناك اأكثر من 200 األف عامل ُي�سرقون 

من �سما�سرة العمال والم�سغلين االإ�سرائيليين.  

اأما رئي�ض اتحاد الغرف التجارية وال�سناعية والزراعية 

الفل�سطيني���ة ، فق���د تح���دث عن معان���اة القط���اع الخا�ض 

ج���راء الجائحة التي اأدت اإل���ى الركود االقت�سادي وخف�ض 

مع���دالت اال�ستثمار، موؤكًدا عل���ى اأهمية الحوار االجتماعي 

لعودة الحياة االقت�سادي���ة اإلى طبيعتها، حيث وقع القطاع 

الخا�ض االتفاق الثالثي مع اأطراف االإنتاج لحماية العامل 

و�ساح���ب العمل على حد �سواء، كما اأ�سهم القطاع الخا�ض 

في دعم �سندوق وقفة عز لدعم العمال. 

واأ�سار »ها�صم« الأهمية الم�ساورات لتعديل قانون العمل، 

والح���د االأدنى لالأج���ور، باالإ�سافة اإلى �س���رورة ا�ستئناف 

الح���وار ح���ول ال�سم���ان االجتماع���ي، وتعزي���ز ال�سندوق 

الفل�سطيني للت�سغيل لدعم برام���ج الت�سغيل، منوًها كذلك 

اإلى وج���ود بع�ض القوانين التي بحاج���ة لتعديل مثل قانون 
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23 ال�س���ركات، الأهمي���ة ذل���ك ف���ي تحفي���ز اال�ستثم���ار وتنمية 

االقت�ساد. 

وفي ختام حفل االفتتاح تم اإطالق اال�ستراتيجية الوطنية 

تك���ون مرجعي���ة موح���دة  2021-2025، حت���ى  للت�سغي���ل 

الأه���داف واأولويات �سيا�س���ة الت�سغيل ف���ي فل�سطين، والتي 

�سيت���م العمل عل���ى تنفيذها من خالل برام���ج �سوق العمل 

الن�س���ط والتدابير متع���ددة القطاع���ات، وبم�ساركة وا�سعة 

م���ن منظمتي العم���ل الدولية والعربية وع���دد من ال�سركاء 

ذات  الر�سمي���ة  والموؤ�س�س���ات  وال���وزارات  االجتماعيي���ن 

ال�سل���ة واأ�سحاب الم�سلحة االآخري���ن، وهي بالتالي توؤطر 

الجهود الوطنية القائمة في مج���االت التنمية االقت�سادية 

واالجتماعي���ة م���ن خالل تطوي���ر هذه الجهود م���ن ناحية، 

وو�سعه���ا من ناحية اأخ���رى في اإط���ار �سيا�ساتي وبرامجي 

متكام���ل يرتك���ز على الت�سغي���ل والعمل الالئ���ق بما ي�سمن 

اأواًل تحقي���ق اال�ستقرار في �سوق العمل ويمنع تدهوره، ومن 

ث���م يوؤ�س�ض لتحقي���ق تح���والت اإيجابية ف���ي اأداء االقت�ساد 

الفل�سطين���ي، باالإ�ساف���ة اإل���ى تعزي���ز خدم���ات الت�سغي���ل 

الوطني���ة، وهو ما تلتزم به وتعك�س���ه هذه اال�ستراتيجية في 

جوهره���ا، كم���ا تعال���ج اال�ستراتيجية الق�ساي���ا المرتبطة 

ب�سع���ف  االإنتاجية في القطاع���ات االقت�سادية االإنتاجية، 

وتطوي���ر منظومة التدريب التقني والمهني واأداءها، ودعم 

تطوي���ر �سيا�سات وبرامج �سوق العم���ل الن�سط بما في ذلك 

خلق فر�ض عمل ذاتية لكل م���ن الرجال والن�ساء، وت�سجيع 

القطاع الخا�ض عل���ى اال�ستثمار في القطاع���ات االإنتاجية 

ذات االأولوية الإعادة هيكلة االقت�ساد الفل�سطيني. 

وتم خالل الجل�سة االأول���ى للموؤتمر مناق�سة »اأثر جائحة 

كورون���ا على الواق���ع االقت�سادي واالجتماع���ي«، من خالل 

ا�ستعرا����ض وزي���ر التنمي���ة االجتماعي���ة معال���ي الدكتور/ 

اأحم��د مجدالني لواقع المجل�ض االقت�سادي االجتماعي 

الفل�سطيني، وتحدثت وكي���ل وزي���ر االقت�ساد منال فرحان 

ح���ول اأث���ر جائح���ة كورون���ا عل���ى المن�س���اآت االقت�سادية، 

بينم���ا تناولت وزي���رة الم���راأة معالي الدكت���ورة اآمال حمد 

»اآث���ار الجائحة على الم���راأة الفل�سطيني���ة«، باالإ�سافة اإلى 

ا�ستعرا�ض رئي����ض الجهاز المركزي لالإح�ساء الفل�سطيني 

الدكتورة عال عو�ض »الإح�سائيات �سوق العمل الفل�سطيني 

حول واقع قطاع العمل خا�سة خالل الجائحة«

وف���ي الجل�س���ة الثاني���ة للموؤتمر، ت���م عر����ض ورقة حول 

»االعتم���اد على الح���وار االجتماعي الإيج���اد حلول والإعادة 

البناء ب�سكل اأف�سل: االتجاهات والممار�سات الجيدة على 

الم�ستويي���ن العالمي واالإقليمي«، وورق���ة حول »دور الحوار 

االجتماع���ي القطاعي اأثن���اء الجائحة وم���ا بعدها«، تبعها 

عر�ض تقديمي من قبل المجتمع المدني حول »فر�ض عمل 

ال�سباب وتحوالت الوظائف في �سوق العمل .

وا�ستر�س���اًدا بكلم���ات المتحدثي���ن وتدخ���الت ال���وزراء 

المعنيي���ن وما عر�سته منظمة العمل الدولية من �سيا�سات 

وتج���ارب ودرو����ض و ما اأقرته من اتفاقي���ات وتو�سيات وما 

اأو�س���ت به اأوراق العمل المقدمة م���ن ال�سركاء جميًعا فقد 

توافقت اأطراف االنتاج الثالثة على مايلي:

اأواًل-على �صعيد الت�صغيل وتحدي البطالة: 

توؤك���د االأط���راف ال�سريكة عل���ى بذل كل الجه���ود لدعم 

�سيا�س���ة الحكومة وف���ي مقدمتها االنف���كاك عن االحتالل 

وبن���اء االقت�ساد الم�ستقل ومقاطع���ة ب�سائع الم�ستوطنات 

ف���ي  وت���رى  الوطن���ي،  المنت���ج  وحماي���ة  وتعزي���ز  ودع���م 

اال�ستراتيجي���ة الوطني���ة للت�سغي���ل اإطاًرا ممكًن���ا لتح�سين 

فر����ض الت�سغيل وزي���ادة م�ساركة الم���راأة  وال�سباب،وخلق 

المزي���د من فر����ض العم���ل من خ���الل تمكي���ن اقت�سادنا 

وزي���ادة منعته، وترى االأطراف في عق���د موؤتمر المانحين 

للت�سغي���ل فر�سة لالنط���الق �ستعمل بالتع���اون مع منظمتي 

العمل العربية والدولي���ة وال�سركاء من المانحين الدوليين 

والع���رب الإنجاحها وتحقي���ق اأهدافها وتعزي���ز دور المظلة 

للت�سغي���ل  الفل�سطين���ي  للت�سغيل)ال�سن���دوق  الوطني���ة 

والحماي���ة االجتماعي���ة(، وقد تقرر ت�سكي���ل لجنة لمتابعة 

تنفيذ اال�ستراتيجية وعقد الموؤتمر الدولي للمانحين.

ثانًيا - ال�صمان االجتماعي:

في ظل الجائحة وكاأح���د الدرو�ض الم�ستفادة مّثل غياب 

ال�سم���ان االجتماع���ي فج���وة كبي���رة ف���ي نظ���ام الحماية 

االجتماعي���ة الفل�سطين���ي و�س���رورة ملح���ة ف���ي مواجه���ة 

االأزمات وعلي���ة اتفق ال�سركاء وان�سجاًم���ا مع البند الثاني 

م���ن ق���رار بقان���ون رق���م )4( ل�سن���ة 2019 ب�س���اأن قانون 

ال�سم���ان االجتماع���ي ال�سادر عن فخام���ة ال�سيد الرئي�ض  

والذي ين����ض على اأن )ي�ستمر الح���وار بين جميع الجهات 

ذات العالقة بالخ�سو�ض ، من اأجل الو�سول لتوافق وطني 

عل���ى اأحكام القانون وموعد نف���اذه (. واتفقوا على اإطالق 

حوار �سامل لمراجعة القانون.

ثالًثا- الحد االأدنى لالأجور:

فتح���ت االأطراف ح���واًرا �سام���اًل وتوقف الح���وار موؤقًتا 

ب�سب���ب الجائح���ة ثم توا�سل عل���ى امتداد الن�س���ف الثاني 

م���ن عام 2020 وحتى تاريخ انعق���اد الموؤتمر، ومن منطلق 

م�سوؤولية االطراف توافقت عل���ى رفع الحد االأدنى لالأجور 

في فل�سطين لي�سب���ح )1880( �سيكل �سهرًيا على اأن يبداأ 

التنفي���ذ اعتباًرا م���ن بداية الع���ام 2022 ووفق المحددات 

التي تم التوافق عليها بين ال�سركاء.

رابًعا- اأولويات ال�صركاء: 

يتواف���ق ال�س���ركاء على ت�سكيل لجنة ثالثي���ة وو�سع خطة 

تنفيذي���ة الإنجاز االولوي���ات التالية وت�سمينه���ا في برنامج 

العمل الالئق في مدة اأق�ساها نهاية العام 2021 وهي :

- مراجع���ة وتعدي���ل قانون العم���ل الفل�سطين���ي وتطوير 

اآليات الرقابة وتطبيق بنوده في اأماكن العمل.

- اإقرار  قانون لتنظيم العمل النقابي .

- مراجعة وتقييم البرنامج الثاني للعمل الالئق بالتعاون 

مع منظمة العمل الدولية. 

لمعالج���ة  الحوارالقطاع���ي  لتعزي���ز  اآلي���ات  و�س���ع   -

االإخالالت في �سوق العمل المرتبطة بجائحة كورونا.

- تبن���ت االأطراف  الروؤية الوطنية لمل���ف العمالة داخل 

الخ���ط االأخ�س���ر المقت���رح م���ن قب���ل وزارة العم���ل وتدعو 

منظمة العمل الدولية والجهات الدولية متابعة االنتهاكات 

العم���ال  عم���ل  وظ���روف  �س���روط  ومراقب���ة  االإ�سرائيلي���ة 

الفل�سطينيين ب�س���كل ميداني ودائم والعم���ل على ا�ستعادة 

حقوق العمال لدى الطرف االإ�سرائيلي.

- ماأ�س�س���ة الح���وار االجتماعي بم���ا يوؤ�س����ض للتاأثير في 

ال�سيا�س���ات االقت�سادي���ة واالجتماعي���ة والمالية من خالل 

حوار وطني �سامل.
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يعي����ض العال���م الي���وم و�سًع���ا غي���ر 

ماأل���وف، لم ي�سه���ده من قب���ل، جراء 

يعُد هذا  وباء كورونا “كوفيد 19” اإذ 

الو�س���ع ا�ستثنائيًّا و�سي�س���كل ال محالة 

منعطًفا كبيًرا على جميع الدول، لي�ض 

لخطورته فح�سب عل���ى �سحة الب�سر، 

ب���ل كذل���ك لتبعات���ه عل���ى الم�ستويين 

االقت�س���ادي واالجتماع���ي، اأثر ب�سكل 

المعام���الت  جمي���ع  عل���ى  مبا�س���ر 

���ة، حي���ث فر����ض تف�س���ي الوباء  الدوليَّ

على جميع دول العالم اتخاذ مجموعة 

من االإجراءات والتدابير االحترازية: 

“الع���زل والحج���ر ال�سحي / التباعد 
االجتماعي / منع ال�سفر” مما انعك�ض 

�سلًبا على االقت�س���اد العالمي فاأ�سبح 

يعي����ض حال���ة م���ن الرك���ود، وبالتال���ي 

ظه���ور اأزم���ة اقت�سادي���ة عالمية غير 

متوقع���ة، طالْت الجمي���ع، حيث عرقل 

االإنت���اج واالإمداد والنق���ل الجوي عبر 

العالم���ي،  الطل���ب  و�سع���ف  العال���م، 

وع���زل دوٍل وو�سعه���ا تح���ت الحج���ر 

ال�سحي واأخ���رى تحت حظر التجول؛ 

مما اأ�ساب قطاعات: المال والطيران 

والنقل وال�سياح���ة على م�ستوى العالم 

بخ�سائر فادحة.

ورغ���م اأن���ه حت���ى االآن ل���م يتمك���ن 

الخبراء م���ن تحديد حجم المتغيرات 

ال�سلبية واالآثار المدمرة التي �ستخلفها 

جائحة كوفيد- 19 على العالم اإال بعد 

ال�سيط���رة عليه وو�س���وح االإح�ساءات 

النهائي���ة لع���دد ال�سحاي���ا وتحدي���د 

الم���دة الفعلية لتاأثيره على االقت�ساد 

العالم���ي، لكن م���ن الموؤك���د اأنه كلما 

طالت مدة الوباء كان اأثر التداعيات 

اأخط���ر واأكب���ر، ال �سيما عل���ى الدول 

النامي���ة والمنطق���ة العربي���ة، حي���ث 

اإنه، وكم���ا توقع االقت�ساديون، �سوف 

ينخف����ض متو�سط ن�سي���ب الفرد من 

%، مت�سبًب���ا في  الدخ���ل بن�سب���ة 3.6 

�سقوط ماليي���ن من الب�سر في براثن 

الفق���ر المدقع ه���ذا العام ف���ي اإطار 

ذل���ك ج���اءت تقدي���رات موؤ�س�س���ات 

االقت�س���اد الدولي���ة بر�س���م تنب���وؤات 

لما �سيك���ون عليه العال���م حتى نهاية 

2021. واأ�سبغ���ت التقاري���ر الدولي���ة 

روؤيتها للعالم في العام المقبل بتفاوؤل 

محفوف بالمخاطر، كنتيجة طبيعية 

لحال���ة عدم اليقي���ن حي���ال تنبوؤاتها 

في حالة خ���روج جائح���ة كورونا عن 

ال�سيط���رة حتى نهاي���ة 2020 وبداية 

عام 2021.

األحق���ت الجائح���ة اأ�س���رارًا كثيرة 

على ع���دد م���ن الفئات كم���ا كان لها  

اأ�سد ال�سرر بالفئات الفقيرة واالأكثر 

احتياجًا، اأن االإج���راءات االحترازية 

ال�سحي���ة ال�سارم���ة الت���ي اتخذتها 

دول العالم للوقاية من تف�سي جائحة 

كورونا وللحد م���ن انت�سارها كان لها 

تداعيات واآثار عدي���دة امتدت لتوؤثر 

اأن�سطة الموؤ�س�سات االقت�سادية  على 

واالجتماعي���ة المختلف���ة، ورغم هذا 

الظ���رف ل���م تق���ف منظم���ة العم���ل 

العربي���ة مكتوف���ة االأيدي ب���ل �سرعت 

ف���ي البحث عن و�سائ���ل بديلة لتنفيذ 

اأن�سطته���ا عب���ر من�س���ات التوا�سل، 

حيث �سملت اأن�سطتها مختلف ق�سايا 

العم���ل والعمال، وا�ستف���اد منها كافة 

اأطراف االإنتاج في الوطن العربي.

العم������ل  ال�ستم������������رار  ونظ���������رًا 

والتباع���د  باالإج���راءات االحترازي���ة 

االجتماع���ي عق���دت منظم���ة العم���ل 

العربية عدة اأن�سطة في الربع االأخير 

لع���ام 2020  وف���ي الن�سف االأول من 

2021 عب���ر تقنية الفيديو كونفران�ض 

بم�ساركة ممثلين عن اأطراف االإنتاج 

الثالث���ة ف���ي ال���دول العربي���ة وع���دد 

م���ن المنظم���ات العربي���ة واالإقليمية 

واأ�س���درت  ال�سل���ة  ذات  والدولي���ة 

عدة وثائ���ق وتقاري���ر تر�س���د الواقع 

الراهن الذي فر�سته الجائحة و�سبل 

اال�ستجابة والتاأهب له. 
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يرى خبراء االقت�ساد في العالم اأن جائحة كوفيد - 19  

من المرجح اأن تت�سبب في ركود اقت�سادي لمعظم الدول، 

وتعر����ض النم���وذج التجاري التقلي���دي لتاأثي���رات مدمرة 

وخ�سائ���ر فادحة، اإال اأنها على الجانب االآخر تبرز نموذًجا 

اقت�سادًيا جديًدا يعتمد على التقنية التكنولوجية الرقمية. 

اإن ه���ذا الواق���ع الجديد ال���ذي فر�سته االأزم���ة ، اأكد على 

اأهمية الدور الذي تلعب���ه تكنولوجيا المعلومات واالت�سال 

كاأح���د المح���اور الهامة لم�ساع���ي الحفاظ عل���ى ال�سحة 

العام���ة وموا�سلة العم���ل لتحقيق اال�ستق���رار االقت�سادي 

واالجتماع���ي ، حي���ث لعب���ت دوًرا حيوًيا ف���ي الحفاظ على 

التوا�سل بي���ن الب�سر في ظل �سيا�سات التباعد االجتماعي 

الت���ي ت�سهدها العديد من الدول ف���ي جميع االأنحاء، فعليه 

عق���دت منظم���ة العم���ل العربي���ة الن���دوة التفاعلي���ة حول 

»دور تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالت�ص��ال في اأزمة 

كورونا، ومدى تاأثيرها في اإعادة ر�ص��م المنظومة 

االقت�ص��ادية الرقمي��ة، وانعكا�ص��اتها على �ص��وق 

العمل« يوم 9 �سبتمبر - اأيلول 2020   عبر تطبيق »زووم«  

وبم�سارك���ة )81( ممث���اًل عن اأطراف االإنت���اج الثالثة في 

الوط���ن العرب���ي، وع���دد من االأط���راف المعني���ة بمو�سوع 

الندوة، ف�ساًل عن عدد من الخبراء المتخ�س�سين.

افتتحت اأعمال الندوة بكلمة لمعالي ال�سيد/ فايز علي 

المطي��ري- المدير العام لمنظمة العم���ل العربية رحب 

فيه���ا بال�سادة الم�ساركين ،  م�سي���رًا  اأنه  لوال التكنولوجيا 

وتطور و�سائل االت�سال لم���ا ا�ستطعنا التوا�سل وعقد هذه 

االأن�سط���ة المختلف���ة ، كما اأ�س���ار اإلى اأهمي���ة مو�سوع هذه 

الن���دوة والذي يتناول دور تكنولوجيا المعلومات واالت�سال 

في ظل جائحة كورونا على �سوق العمل العربي ، حيث لعبت 

دوًرا كبي���ًرا في ظ���ل الجائحة في الحفاظ عل���ى التوا�سل 

بي���ن الب�سر وكر�ست اأنماًطا جدي���دة من العمل ، واأ�سهمت 

ف���ي اإزالة العديد م���ن العوائق التي تح���ول دون فقد بع�ض 

العاملي���ن لوظائفه���م، واأو�س���ح معاليه اأن منظم���ة العمل 

العربية �سباقة في ق���راءة مثل هذه التحوالت التي اأ�سارت 

اإليها ف���ي العديد من اإ�سدارتها وم���ن اأحدثها  ما جاء في 

تقري���ر المدير العام للدورة 45 لموؤتمر العمل العربي حول 

» ديناميكي���ة اأ�سواق العمل : التح���والت وم�سارات التقدم« 

حيث تناول الق���وة المزدوجة للعولمة والتقدم التكنولوجي 

»الث���ورة ال�سناعي���ة الرابعة « . وفي الخت���ام تمنى معاليه 

النجاح له���ذا الن�ساط والخروج بتو�سي���ات تخدم اأطراف 

االإنتاج الثالثة في الوطن العربي.

االأول  المح��ور  رئي�سي���ن:  محوري���ن  الن���دوة  تناول���ت 

تح���ت عن���وان  »دور تكنولوجيا المعلومات واالت�ص��ال 

ف��ي مواجه��ة تداعي��ات فيرو���ش كورونا على �ص��وق 

العمل«،  وقدمه ال�سي���د الدكتور اأحمد 

بكلي���ة  م�ساع���د  اأ�س��ت���اذ  �ص��حيب���ر- 

االبت���كار التكنولوجي -جامعة زايد باأبو 

ظبي – دولة االإمارات العربية المتحدة 

والوظائ���ف  القطاع���ات  في���ه  تن���اول 

المت�س���ررة م���ن تداعيات اأزم���ة كورونا 

م���ن  الم�ستفي���دة  القطاع���ات  وكذل���ك 

ه���ذا الفيرو����ض عربًيا وعالمًي���ا، وعرج 

عل���ى االأنماط الجدي���دة للعمل والتحول 

الرقم���ي وانته���ى بانعكا�س���ات جائح���ة 

كورون���ا وتاأثيراته���ا عل���ى �س���وق العم���ل 

العربي.

تاأثي��ر  م��دى   « عن���وان  تح���ت   : الثان��ي  المح��ور 

تكنولوجيا المعلومات واالت�صال في ر�صم خريطة 

المنظومة االقت�صادية الجديدة وانعكا�صاتها على 

�ص��وق العمل« وقدم���ه ال�سيد الدكتور في�ص��ل المناور- 

خبي���ر اأول ورئي�ض لجنة البح���وث والن�سر بمعهد التخطيط 

العرب���ي-  بدول���ة الكوي���ت تن���اول في���ه بال�س���رح والتحليل 

التغييرات التي ط���راأت على المنظومة االقت�سادية في ظل 

اقت�ساد المعرفة من تغيير لطبيعة الوظائف وتغيير لطبيعة 

االأن�سطة االقت�سادية، وكذل���ك التغييرات التي طراأت على 

�س���كل �س���وق العمل العرب���ي ، ثم ع���رج على اأ�س���واق العمل 

الم�ستقبلي���ة والفرق بين خ�سائ����ض االقت�سادات القديمة 

والجدي���دة اإلى اأن ختم بالثورة ال�سناعية الرابعة ووظائف 

الم�ستقبل كما قدم تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال 

مثل �سنغافورة وكوريا الجنوبية وال�سين والهند .

ق���دم ال�سي���د / محم��د الع��رادة – ال�سكرتي���ر الع���ام 

لالتح���اد العام لعم���ال الكوي���ت مداخلة قدم فيه���ا ال�سكر 

والتقدي���ر لمنظم���ة العم���ل العربي���ة على الجه���ود المميزة 

ل�سال���ح اأطراف االإنتاج الثالثة ف���ي الوطن العربي في ظل 

انت�س���ار فيرو����ض كورون���ا، حيث �سلط���ت ال�س���وء على اأهم 

الق�سايا المطروحة على ال�ساحة العمالية العربية والدولية 

وكان���ت ل�سيق���ة وقريبة من االتح���ادات العمالي���ة ، واأ�سار 

اإل���ى اأن المرحلة القادمة تتطل���ب ت�سافر جهود االتحادات 

العمالية مع منظمة العمل العربية واأن مرحلة ما بعد انتهاء 

ا  كورون���ا �ستكون �سعبة على �س���وق العمل والعمال وخ�سو�سً

الثورة ال�سناعية الرابعة .

 بع���د العر����ض والتحليل ال���ذي قدم���ه ال�س���ادة الخبراء 

ومداخ���الت ومناق�س���ات ال�سادة الم�ساركين، ت���م  التو�سل 

اإلى ع���دد من اال�ستنتاجات والتو�سي���ات من اأهمها اعتماد 

ا�ستراتيجي���ة كامل���ة للتح���ول الرقم���ي واإدراج العم���ل فيها 

بالتدري���ج لن�س���ل بالعن�سر الب�س���ري اإلى اأعل���ى م�ستويات 

الجاهزية الإدارة وت�سيير العمليات الرقمية في كافة المهن 

ومختل���ف الموؤ�س�س���ات، والعمل عل���ى دعم البني���ة التحتية 

التكنولوجي���ة والمعلوماتي���ة والتو�س���ع ف���ي تاأ�سي����ض مراكز 

تدريبي���ة عل���ى و�سائل تكنولوجي���ا المعلوم���ات واالت�ساالت 

المتقدمة مع التركيز عل���ى مهن معينة ثبتت اأهميتها اأثناء 

الجائحة ، وتحقيق التوازن بين ثالث �سرورات تكنولوجية: 

ال�س���رورات الملحة للتط���ور الرقمي، مكافح���ة التهديدات 

االأمني���ة الرقمي���ة، الحفاظ عل���ى ديمومة �سي���ر العمل على 

االأنظم���ة وال�سبكات المعقدة بكفاءة ، كما اأكدت التو�سيات 

عل���ى تعزيز وبناء الق���درات الب�سرية في مج���ال ا�ستخدام 

التقني���ة والتكنولوجي���ا ونظ���م االت�ساالت الحديث���ة ب�سكل 

اأكبر من حيث الكفاءة والفعالية وتعزيز ثقافة الحاجة اإلى 

االإب���داع واالبتكار والتميز التكنولوج���ي، وتحفيز الرياديين 

القتنا�ض وخلق الفر�ض في ظل االأزمة الحالية. 
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ندوة دور تكنولوجيا المعلومات، تؤكد على ضرورة 
اعتماد  استراتيجية كاملة للتحول الرقمي
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ندوة التحديات التي تواجه أنظمة الحماية االجتماعية تطالب في توصياتها بإنشاء 
مرصد عربي حول الحماية االجتماعية يكون بمثابة قاعدة بيانات وبنك معلومات 

لدراسة ورصد تطوير تشريعات وأنظمة الحماية االجتماعية في البلدان العربية

كورون���ا  جائح���ة  ك�سف���ت  لق���د 

وا�ستمراره���ا عل���ى المديين الق�سير 

والمتو�سط عدد م���ن االإ�سكاليات في 

مج���ال اأنظم���ة الحماي���ة االجتماعية 

ف���ي اأغلب بلداننا العربي���ة ، واأزاحت 

ال�ست���ار عن تحدي���ات كبيرة تواجهها 

تتعل���ق بم���دى فعالي���ة نظ���م الحماية 

االجتماعية في اأوقات االأزمات ومدى 

نجاحه���ا ف���ي الو�س���ول اإل���ى الفئات 

الم�ستهدف���ة كم���ا اأظه���رت الجائحة 

اأهمي���ة اإيج���اد نظ���م حماي���ة للفئات 

المهم�س���ة ت�سم الفق���راء ومن فقدوا 

وظائفه���م م���ن ج���راء االأزم���ة وذوي 

االإعاق���ة والمهم�سي���ن والعاملي���ن في 

القطاع غي���ر المنظ���م باالإ�سافة اإلى 

لمواجه���ة  منظوم���ة  و�س���ع  �س���رورة 

تتعل���ق  الطارئ���ة  الظ���روف  ه���ذه 

بالموؤ�س�س���ات ال�سغي���رة والمتو�سطة 

كم���ا عك�س���ت اأزم���ة كورون���ا اأهمي���ة 

اال�ستثمار ف���ي الحماي���ة االجتماعية 

وترتي���ب االأولويات وتوظي���ف الموارد 

والتكامل���ي  الت�سارك���ي  والتخطي���ط 

بي���ن الحكوم���ات والمجتم���ع المدني 

وكافة الجهات الت�سريعية والتنفيذية 

واأط���راف االإنت���اج الإ�س���الح منظومة 

الحماي���ة االجتماعية وماأ�س�ستها عبر 

ت�سريعات حديثة تهدف ل�سد الثغرات 

والتغلب على التحديات التي اأظهرتها 

الجائح���ة ، اإ�سافة اإلى اأهمية التو�سع 

في رقمنة اأنظمة الحماية االجتماعية 

لو�سول الدعم اإل���ى الم�ستحقين له ، 

وتوفي���ر م���وارد اقت�سادي���ة اإ�سافي���ة 

الحماي���ة  مظل���ة  نط���اق  لتو�سي���ع 

االجتماعي���ة وا�ستدامتها ، كافة هذه 

التحديات دعت منظمة العمل العربية 

اإل���ى عقد ن���دوة ح���ول » التحديات 

الت��ي تواج��ه اأنظم��ة الحماية 

العربية  بال��دول  االجتماعي��ة 

في ظ��ل جائحة كورون��ا«، وذلك 

بم�سارك���ة   2020 �سبتمب���ر   16 ي���وم 

اأط���راف  يمثل���ون  م�س���ارًكا(   120(

االإنت���اج الثالثة وموؤ�س�س���ات ال�سمان 

والتاأمينات االجتماعية في )18( دولة 

عربي���ة ، باالإ�ساف���ة اإل���ى ممثلين عن 

المنظمات االإقليمية والدولية واالأمانة 

العامة لجامعة ال���دول العربية واتحاد 

الدول���ي  واالتح���اد  العربي���ة  الغ���رف 

والمكت���ب  الع���رب  العم���ال  لنقاب���ات 

وال�س���وؤون  العم���ل  ل���وزراء  التنفي���ذي 

الخلي���ج  دول  بمجل����ض  االجتماعي���ة 

العربي���ة والجمعي���ة العربي���ة لل�سمان 

االجتماعي .

افتت���ح اأعمال الن���دوة معالي ال�سيد 

فاي��ز عل��ي المطي��ري – المدي���ر 

الع���ام لمنظم���ة العمل العربي���ة بكلمة 

رحب من خاللها بال�سادة الم�ساركين 

م�سي���رًا اإل���ى اأهمي���ة مو�س���وع الندوة 

الت���ي تاأت���ي لمناق�سة واح���دة من اأهم 

اإل���ى  اأدى  ق�سوره���ا  الت���ي  الق�ساي���ا 

تعمي���ق تداعي���ات الجائح���ة ال�سحية 

وانعكا�ساتها االقت�سادية واالجتماعية 

عل���ى العم���ال وبخا�س���ة العاملين في 

القط���اع غير المنظ���م والفئات اله�سة 

الت���ي تعتبر خ���ارج منظوم���ة الحماية 

االجتماعية .

اأو�س���ح » المطي��ري« ف���ي كلمت���ه  

العدي���د  ك�سف���ت  اأن جائح���ة كورون���ا 

من الثغ���رات الت���ي ت�ستل���زم االإ�سراع 

ف���ي برامج االإ�س���الح ل�س���د الفجوات 

والتغلب على التحديات غير التقليدية 

التي اأفرزتها االأزم���ة كما اأنها و�سعت 

عل���ى طاول���ة الح���وار ملف���ات اإ�سالح 

منظومة ال�سم���ان االجتماعي ال�سامل 

واأدرجت مو�سوع الحماية االجتماعية 

�سمن اأولوي���ات ال�سيا�سات العامة في 

ال���دول العربي���ة وه���ذا يتطل���ب حوارًا 

بن���اء بي���ن مختل���ف الجه���ات الفاعلة 

لو�س���ع الخط���ط وتطوي���ر الت�سريعات 

م���ع  للتعام���ل  اآلي���ات  وا�ستح���داث 

المتغي���رات ، واأن التمثي���ل الثالثي في 

موؤ�س�س���ات ال�سم���ان االجتماعي���ة يعد 

م���ن الركائ���ز االأ�سا�سية ف���ي الو�سول 

اإلى منظومة حماي���ة اجتماعية اأف�سل 

قادرة على ال�سمود لمواجهة االأزمات 

واأن العدال���ة االجتماعي���ة تع���د هدًف���ا 

اأ�سا�سًي���ا من اأهداف الميث���اق العربي 

للعم���ل والحماي���ة االجتماعية في حق 

لكل مواط���ن وال�سبي���ل لتحقيق عدالة 

اجتماعية  وفق���ًا لما ن�ض عليه د�ستور 

منظمة العمل العربي���ة ، حيث اأدركت 

المنظم���ة من���ذ ن�ساأتها اأهمي���ة تو�سيع 

مظلة الحماي���ة االجتماعية من خالل 

معايي���ر العم���ل العربي���ة الت���ي تق���دم 

�سيا�سات عام���ة للحماية االجتماعية، 

كم���ا ا�ستعر����ض �سعادته اأب���رز معايير 

العم���ل العربية التي تناول���ت الحماية 

االجتماعي���ة وبخا�س���ة التو�سي���ة رقم 

»الحماي���ة  ب�س���اأن   2014 لع���ام   )9(

االجتماعي���ة للعاملي���ن ف���ي االقت�ساد 

غير المنظم« والتي تهدف اإلى تطوير 

منظومة الحماي���ة االجتماعية لت�سمل 

القطاعات اله�س���ة والمعر�سة للخطر 

والعم���ل على تو�سيعه���ا لت�سمل القطاع 

غي���ر المنظ���م واإدماج���ه تدريجًيا من 

خالل تطوي���ر الت�سريعات واالإجراءات 

العاملي���ن  و�سم���ول  العم���ل  لتنظي���م 

ف���ي القط���اع غي���ر المنظ���م باأح���كام 

وتغطيته���م  العمالي���ة  الت�سريع���ات 

بمنظومة التاأمينات االجتماعية .

وفي خت���ام كلمته اأك���د اأن المنظمة 

عل���ى ا�ستع���داد لتقديم الدع���م الفني 

لل���دول العربي���ة الراغب���ة ف���ي تطوير 

ه���ذه المنظوم���ة م���ن خ���الل تنظي���م 

ور����ض العمل الأطراف االإنت���اج الثالثة 

للم�ساهم���ة ف���ي م���د مظل���ة الحماي���ة 

�ست�سع���ى  المنظم���ة  واأن  االجتماعي���ة 

اإلى تحقيق ما ت�س���ل اإليه ال���ندوة من 

تو�سي���ات ، وتمنى للندوة والم�ساركين 

فيها التوفيق والنجاح.

تناولت الندوة محورين رئي�صيين:

المح��ور االأول : » تعزي���ز نظ���م 

الحماي���ة االجتماعية بال���دول العربية 

كورونا«،وقدم���ه  جائح���ة  ظ���ل  ف���ي 

الدكت���ور كمال الم��دوري – المدير 

الع���ام لل�سندوق الوطن���ي للتقاعد – 

والحيطة بالجمهورية التون�سية، تناول 

م���ن خالله اأهمية التعامل مع الحماية 

االجتماعية باعتبارها ا�ستثماًرا يحقق 

اال�ستق���رار االقت�س���ادي واالجتماعي 

للفرد والمجتمعات ومو�سحًا التدابير 

التي يتعين مراعاته���ا للمحافظة على 

مواطن ال�سغ���ل والحفاظ على العمالة 

والتدابير التي اتخذتها عدد من الدول 

في ه���ذا ال�سدد، وعرج عل���ى ثغرات 

منظوم���ة الحماي���ة االجتماعي���ة التي 

عمقتها جائحة كورون���ا وفي مقدمتها 

ت�ساعد الفوارق االجتماعية والتفاوت 

الحاد بي���ن مزايا ال�سمان االجتماعي 

ونظ���م الم�ساع���دة االجتماعي���ة، كما 

تطرق اإلى �سبل زيادة الموارد المالية 

الالزم���ة م���ن اأج���ل تعزي���ز منظوم���ة 

الحماي���ة االجتماعي���ة في ظ���ل تراجع 

اإي���رادات الدول نتيج���ة لتوقف العديد 

االأن�سط���ة االقت�سادي���ة وكيفي���ة  م���ن 
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التعام���ل م���ع ه���ذه المعادل���ة ال�سعبة 

الح���وار  وتعزي���ز  اإر�س���اء  واأهمي���ة 

االجتماعي بين ال�سركاء االجتماعيين 

وموؤ�س�س���ات المجتم���ع المدني لتعزيز 

مقبولي���ة التدابير المتخ���ذة لمواجهة 

تحديات اأزمة كورونا.

تحدي���ات   « الثان��ي:  المح��ور 

المالية لموؤ�س�سات ال�سمان  اال�ستدامة 

ظ���ل  ف���ي  االجتماعي���ة  والتاأمين���ات 

جائح���ة كورون���ا«، وقدم���ة االأ�ست���اذ / 

محم��ود المعايط��ة – مدي���ر اإدارة 

العام���ة  بالموؤ�س�س���ة  الدول���ي  التع���اون 

لل�سم���ان االجتماعي بالمملكة االأردنية 

الها�سمي���ة، حي���ث تن���اول م���ن خالل���ه 

واالجتماعي���ة  االقت�سادي���ة  االآث���ار 

الناتجة ع���ن تداعيات جائح���ة كورونا 

م�سيرًا اإل���ى عدد من المب���ادرات التي 

اتخذتها بع�ض حكومات الدول العربية 

لمواجهة تداعي���ات االأزمة، وا�ستعر�ض 

اال�ستجاب���ات االإقليمي���ة الطارئ���ة ف���ي 

المنطقة العربي���ة للموؤ�س�سات الدولية، 

واأبرز التحديات التي تواجه اال�ستدامة 

المالية لموؤ�س�سات ال�سمان والتاأمينات 

االجتماعي���ة )تحدي التغطية وال�سمول 

/ تح���دي المالئمة / تح���دي التمويل( 

وتطرق �سيادت���ه اإل���ى ال�سعوبات التي 

تواجه موؤ�س�سات ال�سم���ان والتاأمينات 

التغي���رات  حي���ث  م���ن  االجتماعي���ة 

نتيج���ة  الم�ستقبلي���ة  الديمغرافي���ة 

انخفا�ض عدد الم�ستركين المتعاقدين 

وانخفا����ض عوائ���د اال�ستثم���ار و�سعف 

اال�ستثماري���ة  المحاف���ظ  ف���ي  التن���وع 

ل�سنادي���ق التقاع���د االجتماع���ي ف���ي 

ظ���ل جائح���ة كورون���ا واختت���م العر�ض 

با�ستعرا�ض لم�ستقبل وفر�ض موؤ�س�سات 

ال�سم���ان والتاأمين���ات االجتماعي���ة في 

ظل جائحة كورونا.

 مداخل���ة ال�سيد / محمد العرادة 

– ال�سكرتي���ر الع���ام لالتح���اد الع���ام 
لعمال الكويت.

حيث وجه ال�سكر اإلى منظمة العمل 

العربي���ة برئا�س���ة مديرها الع���ام االأخ 

والزميل فايز عل��ي المطيري على 

تنظيم هذه الندوة الهامة، وهذا دليل 

على اأن المنظمة مواظبة على مواجهة 

كاف���ة التحدي���ات التي تواج���ه العمال 

الع���رب، م�سي���رًا اإل���ى اأب���رز �سيا�سات 

الحماي���ة االجتماعي���ة باعتبارها اأحد 

اأهداف منظمة االأمم المتحدة للتنمية 

الم�ستدامة، من خالل ا�ستحداث نظم 

وتدابير حماية اجتماعية مالئمة على 

ال�سبيل الوطني مالئمة للجميع وو�سع 

حدود دنيا له���ا لتحقيق تغطية �سحية 

وا�سعة لل�سعف���اء والفقراء بحلول عام 

2030 ، باالإ�ساف���ة اإل���ى كونه���ا ركيزة 

اأ�سا�سية للمنظم���ات النقابية العمالية 

ف���ي الم�ستقب���ل ويع���ول عليه���ا كثي���رًا 

لحماية عمالنا ف���ي المرحلة القادمة، 

موؤك���دًا عل���ى اأنه يق���ع دور مه���م على 

المنظمات النقابية من خالل التركيز 

عل���ى تفعي���ل وتعزي���ز �سب���ل الحماي���ة 

االجتماعي���ة واختتم مداخلته باقتراح 

تنظي���م المزيد من الور����ض والندوات 

حول هذه المو�سوعات المهمة.

    مداخلة ال�سيد / غ�ص��ان غ�ص��ن 

الدول���ي  لالتح���اد  الع���ام  – االأمي���ن 
لنقابات العمال العرب.

حي���ث اأ�ساد �سيادته به���ذا االجتماع 

القي���م ال���ذي تعق���ده منظم���ة العم���ل 

العربية ووج���ه ال�سك���ر للقائمين على 

االجتم���اع والمحا�سري���ن الذين اأثروا 

الن���دوة باأفكاره���م، واأ�س���ار اإلى وجود 

الم�سترك���ة  المواجه���ة  ف���ي  ق�س���ور 

للت�س���دي له���ذا الوب���اء، حي���ث اأثبتت 

االأزم���ة عل���ى م�ست���وى العال���م وج���ود 

ارتجالي���ة وغي���اب لل�سفافية ، وت�ساءل 

كيف يمكن للدول ال�سعيفة التي ترزخ 

تحت اأعباء البطالة والمديونية الثقيلة 

اأن تنجح في معالج���ة م�سكالت زيادة 

الفق���ر ومحدودية النم���و االقت�سادي 

ومعالجة تبعات المرحلة ، واأو�سح اأنه 

على الرغم م���ن المب���ادرات الوطنية 

الحت���واء تداعي���ات ه���ذا الوب���اء ف���ي 

العدي���د م���ن البل���دان العربي���ة والتي 

ت�ستحق الثن���اء ، اإال اأن جائحة كورونا 

ك�سف���ت ه�سا�س���ة االأنظم���ة ال�سحي���ة 

مم���ا ي�ستوج���ب الم�سارعة ف���ي تعزيز 

ودع���م  االجتماعي���ة  الحماي���ة  نظ���م 

الفئات ال�سعيفة والمهم�سة والنهو�ض 

بالم�ساري���ع ال�سغي���رة وحمايته���ا من 

االإفال�ض ، كما اأو�سح اأن الوقت منا�سب 

للتعاون الم�سترك بي���ن الدول العربية 

باعتب���اره حاجة ملح���ة، حيث ال يمكن 

لل���دول ال�سعيف���ة ذات االقت�س���ادات 

النامية اأن تواجه هذا الوباء بمفردها 

�سنادي���ق  وج���ود  ي�ستوج���ب  مم���ا 

م�سترك���ة قادرة عل���ى الم�ساهمة فيما 

بينه���ا لمحاولة م�ساع���دة الدول ذات 

االقت�س���ادات ال�سعيف���ة على مواجهة 

تداعي���ات االأزمة كما اأن���ه البد اأن تتبع 

ه���ذه الجائحة اإيج���اد اأنظم���ة حماية 

الفق���راء  منه���ا  ي�ستفي���د  اجتماعي���ة 

والمهم�س���ون وتوجي���ه الدع���م الالزم 

لهم.

 ومن خالل ما تم تقديمه من اأوراق 

عمل ومداخالت وكذلك ما تم تجميعه 

قدمه���ا  وتو�سي���ات  مالحظ���ات  م���ن 

ال�سي���دات وال�س���ادة الم�سارك���ون ت���م 

اعتماد عدة تو�سيات لتوؤكد على اأهمية 

اإن�س���اء مر�س���د عربي ح���ول الحماية 

االجتماعية يكون بمثابة قاعدة بيانات 

وبنك معلومات لدرا�سة ور�سد تطوير 

ت�سريعات واأنظمة الحماية االجتماعية 

يخ���دم  وبم���ا  العربي���ة  البل���دان  ف���ي 

هدف التقريب بينه���ا واال�ستفادة من 

التج���ارب العربية الناجحة ، وعلى  اأن 

برامج الحماية االجتماعية الفعالة في 

الظ���روف العادية وفي اأوقات االأزمات 

من �ساأنها الحفاظ على االأمن وال�سلم 

ي�ستوج���ب  ال���ذي  االأم���ر  االجتماع���ي 

اأنظمة حماية اجتماعية مرنة للتعامل 

م���ع االأزم���ات والك���وارث، كم���ا اأكدت 

التو�سيات على اأهمية تحديث وتدعيم 

االجتماعي���ة  الحماي���ة  موؤ�س�س���ات 

القائمة والتخطيط الإن�ساء �سبكة اأمان 

اجتماع���ي اأكث���ر ا�ستهداًف���ا للفق���راء 

والمهم�سي���ن والعاطلي���ن ع���ن العم���ل 

الذي���ن ت�س���رروا ب�س���كل مبا�س���ر م���ن 

جراء اأزمة كورونا وو�سع ا�ستراتيجية 

متكاملة للحماية االجتماعية و التو�سع 

االجتماعي���ة  التاأمين���ات  مظل���ة  ف���ي 

لت�سم���ل الفئ���ات غي���ر الم�سمول���ة مثل 

العاملين في القطاع الزراعي والعمال 

المو�سميي���ن والعاملي���ن ف���ي القط���اع 

غي���ر المنظم كم���ا تم تعزي���ز واإر�ساء 

والبناء  الفاع���ل  الح���وار االجتماع���ي 

بي���ن مختل���ف ال�س���ركاء االجتماعيين 

و�س���رورة الت�سدي���ق وتفعي���ل العم���ل 

االتفاقي���ات  ف���ي  ال���واردة  باالأح���كام 

ال�س���ادرة عن منظمة العم���ل العربية 

االجتماعي���ة  بالحماي���ة  المتعلق���ة 

واقت���راح اإ�س���دار اأداة معيارية عربية 

ح���ول التدابي���ر التي يتعي���ن مراعاتها 

اأثن���اء االأزم���ات والك���وارث وبما يوفر 

ا�ستراتيجًيا  للدول االأع�س���اء منهًج���ا 

للتعامل مع االأزمات من خالل االآليات 

المتعلق���ة بالحماي���ة االجتماعية زمن 

االأزمات والطوارئ. 
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في ظل االأزمة الذي يعي�سها العالم جراء جائحة 

فيرو�ض كورون���ا الم�ستجد الت���ي ع�سفت باقت�ساد 

كب���رى الدول وما تبعه���ا من اآثار �سلبي���ة على عدد 

 م���ن القطاع���ات االقت�سادي���ة في ال���دول العربية.

عق���د  قطاع ال�س���وؤون االقت�سادي���ة باالأمانة العامة 

العالق���ات  اإدارة   – العربي���ة  ال���دول  لجامع���ة 

االقت�سادي���ة م���ع الجان���ب ال�سين���ي اأعم���ال هذه 

الن���دوة بالتن�سيق مع منظمة العمل العربية ، والتي 

ت���م خالله���ا ا�ستعرا����ض تجرب���ة ال�سي���ن الرائدة 

في الحد م���ن اآثار جائحة كورون���ا على القطاعات 

االقت�سادية التالية ) الطاقة، الزراعة، ال�سياحة، 

العمل والعمال، االت�ساالت، التجارة، الم�سروعات 

ال�سغي���رة والمتو�سطة ( وذلك يوم  2020/9/23 

عب���ر تقنية الفيدي���و كونفران�ض به���دف اال�ستفادة 

م���ن خب���رة ال�سين للحد م���ن االآث���ار ال�سلبية على 

القطاعات االقت�سادية ف���ي اأعقاب جائحة كورونا 

وم�ساركته���ا م���ع ال���دول االأع�س���اء.

�س���ارك ف���ي اأعم���ال االجتم���اع كمتحدثي���ن من 

جامع���ة ال���دول العربي���ة القط���اع االقت�س���ادي كل 

من وزي���ر مفو�ض/ رحاب ع��ز الدين حامد – 

مدير اإدارة العالق���ات االقت�سادية، والمهند�سة / 

جميل��ة مطر – مدي���ر اإدارة الطاقة، والدكتور/

محم��ود فت��ح اهلل – مدي���ر اإدارة �س���وؤون البيئة 

بخي��ت  مه��ا   / والدكت���ورة  الجوي���ة،  واالر�س���اد 

والتناف�سي���ة،  الفكري���ة  الملكي���ة  اإدارة  – مدي���ر 
وم���ن القط���اع االجتماعي كل م���ن: ال�سيد/طارق 

وال�سيا�س���ات  التنمي���ة  اإدارة  مدي���ر  النابل�ص��ي- 

االجتماعي���ة، ال�سي���دة/ دع��اء خليف��ة- مدي���ر 

اإدارة التعلي���م والبح���ث العلم���ي. 

كم���ا �سارك اأي�س���ًا نخبة م���ن المتخ�س�سين من 

والمنظم���ات  المتخ�س�س���ة  العربي���ة  المنظم���ات 

الدولي���ة كمتحدثي���ن وه���م:  الم�ست�س���ار / عم��اد 

ال�ص��ريف – مدي���ر اإدارة العالق���ات الخارجي���ة 

العربي���ة،  العم���ل  بمنظم���ة  الدول���ي  والتع���اون 

والدكت���ور حام��د القا�ص��ي - م�س���وؤول �سيا�سات 

اال�ستثم���ار الدولي���ة ق�س���م اال�ستثم���ار والم�ساري���ع 

االونكتاد والدكتورة/ �ص��ارة الج��زار الم�ست�سارة 

االقت�سادي���ة ف���ي اتحاد الغ���رف العربي���ة، عميدة 

كلي���ة النقل الدول���ي واللوج�ستيات ف���ي االأكاديمية 

العربي���ة للعل���وم والتكنولوجي���ا والنق���ل البح���ري، 

والدكتور/ ها�صم ح�ص��ين، رئي�ض المركز العربي 

االإقليمي لتدري���ب وتنمية رواد االأعمال واال�ستثمار 

 منظمة العمل العربية تشارك في ندوة
»تجربة الصين الرائدة في الحد من اآلثار 
االقتصادية لجائحة كورونا  القطاعات 

االقتصادية المختلفة بالصين«

)يوني���دو – البحري���ن(، و الدكت���ور/ اإبراهي��م 

الدخي��ري – المدي���ر الع���ام للمنظم���ة العربي���ة 

للتنمي���ة الزراعية، والدكتور/ح�ص��ام دروي�ش – 

االأمين العام الم�ساعد لقط���اع التدريب وال�سياحة 

االإلكترونية بالمنظم���ة العربية لل�سياحة،الدكتور/ 

عب��د الوه��اب غني��م – نائ���ب رئي����ض االتح���اد 

العرب���ي لالقت�س���اد الرقم���ي. 

و�ص��ارك من الجانب ال�ص��يني:

 – Liao Liqiang 1- �سع���ادة ال�سفي���ر / 

�سفي���ر جمهوري���ة ال�سي���ن ال�سعبي���ة بالقاه���رة،

نائ���ب   Ruan Zongze الدكت���ور/   -2

الرئي����ض التنفي���ذي وزمي���ل اأول في معه���د ال�سين 

 Chinese Institute of( الدولي���ة  للدرا�س���ات 

ورئي����ض   ،)International Studies – CIIS

 China( تحري���ر مجلة ال�سين الدولية للدرا�سات

 )International Studies CIS journal

باحث���ة   -  Jingying Sun ال�سي���دة/    -3

بمكتب اأبح���اث الحوكمة العالمي���ة لمعهد البحوث 

ال�سيا�س���ي واالقت�سادي العالمي التاب���ع الأكاديمية 

العل���وم االجتماعي���ة ال�سيني���ة

CASS( Chinese Academy of Social 

Sciences( 

كما �س���ارك نح���و 90 م�ساركًا ممثلي���ن عن كافة 

القطاع���ات المعني���ة من ال���دول العربي���ة، وممثلي 

والمتو�سط���ة  ال�سغي���رة  الم�سروع���ات  اأ�سح���اب 

بال���دول العربي���ة. 

األق���ى �سع���ادة ال�سفي���ر / كم��ال ح�ص��ن علي- 

االأمي���ن الع���ام الم�ساع���د- رئي����ض قط���اع ال�س���وؤون 

االقت�سادي���ة بجامعة ال���دول العربي���ة كلمة ، رحب 

خاللها بال�سادة الم�ساركين م�سيدًا بعمق العالقات 

العربية ال�سينية ، مقدم���ًا ال�سكر للجانب ال�سيني 

الذي �س���ارك بخبراته ف���ي اأعمال الن���دوة من اأجل 
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التعرف على خبراتهم في الح���د من االآثار ال�سلبية 

االقت�سادية لجائحة كورونا على مختلف القطاعات 

االقت�سادي���ة، وال���ذي يع���د امت���داد للتع���اون بي���ن 

الجانبي���ن العرب���ي وال�سين���ي منذ تاأ�سي����ض منتدى 

التع���اون العرب���ي ال�سين���ي ف���ي 2004 ف���ي مختلف 

المج���االت ال�سيا�سي���ة واالقت�سادي���ة واالجتماعية، 

متمني���ًا ف���ي نهاية كلمت���ه التوفيق والنج���اح الأعمال 

الندوة.

بما اأن منظمة العمل العربية هى المنظمة العربية 

الوحي���دة المعنية بالعمل والعمال واأن قرار االإغالق 

التي اتبعته الكثير من الدول كان له االأثر ال�سلبي على 

اأداء االأعمال، وم���ا يترتب عليها من قدرة المن�ساآت 

الكبي���رة- وباالأخ�ض في القطاع���ات االأكثر ت�سررًا 

مثل ال�سياحة- على االحتفاظ بالعمالة، عالوة على 

المن�س���اآت المتو�سطة وال�سغي���رة والتي لن ت�ستطيع 

مقاومة الك�ساد لفترة كبي���رة ، على الجانب االآخر، 

كان هن���اك االأث���ر ال�سلبي على العمال���ة، وباالأخ�ض 

العمال���ة في القطاع غير المنظ���م، والتي ال ت�ستطيع 

االنتظار بدون دخل لفترة طويلة، فكان ال بد لمنظمة 

العم���ل العربي���ة م���ن ت�سلي���ط ال�س���وء واال�ستف�سار 

ومناق�س���ة الجانب ال�سيني بهذا المو�سوع والتعرف 

عل���ى ما قامت به دولة ال�سين ب�سدد تخفيف وطاأة 

االأ�سرار الناجمة عن االإجراءات الوقائية الحكومية 

على قطاع المن�ساآت المتو�سطة وال�سغيرة ومتناهية 

ال�سغ���ر، وعل���ى العمالة غي���ر المنظم���ة اأو العمالة 

اله�سة ب�سورة اأكثر عمومية.

نجح���ت اأعمال الن���دوة في اإب���راز تجربة ال�سين 

الرائ���دة في الحد من االآثار ال�سلبية لجائحة كورونا 

الم�ستجد عل���ى القطاعات االقت�سادي���ة المختلفة، 

كم���ا ب���رز دور الحكوم���ة ال�سيني���ة ف���ي الح���د من 

ه���ذه المخاطر والعم���ل جنبًا اإلى جن���ب مع القطاع 

الخا����ض لتف���ادي االأزمة، وبع���د تطرق الن���دوة اإلى 

االآث���ار ال�سلبي���ة لجائح���ة كورون���ا عل���ى القطاعات 

االقت�سادية )الطاقة - العمل- التجارة واال�ستثمار 

البيئ���ة والنفاي���ات الطبية- الم�سروع���ات ال�سغيرة 

والمتو�سطة والقطاع الخا����ض- ال�سناعة- الملكية 

الفكري���ة الزراع���ة- ال�سياحة والنق���ل- االت�ساالت 

والتعلي���م عن بعد - التعليم  تجربة ال�سين في دعم 

الم�سروع���ات ال�سغي���رة والمتو�سط���ة ف���ي المجال 

االجتماع���ي(  خرج���ت الندوة بمجموع���ة تو�سيات 

خل�ست  باتخاذ عدد من تدابير الدعم منها ت�سريع 

اإج���راءات الموافقة عل���ى اال�ستثم���ار، واال�ستخدام 

ال�سريع ل���الأدوات والمن�س���ات االإلكترونية للحفاظ 

عل���ى اإج���راءات التباع���د االجتماع���ي والخدم���ات 

ذات ال�سل���ة لوكاالت تروي���ج اال�ستثمار، كما �سملت 

التدابير خطط الحوافز للبحث والتطوير المتعلقين 

بال�سح���ة واالإم���دادات الطبي���ة، وحماي���ة ال�سحة 

العامة من خالل حماية قطاع ال�سحة وال�سناعات 

ف���ي القطاع���ات االأخ���رى الت���ي تعتب���ر ذات اأهمية 

خا�سة في االأزمة، واالأخذ بعي���ن االعتبار اتفاقيات 

اال�ستثمار التي اأبرمتها الحكومة ال�سينية مع الدول 

االأخ���رى )اتفاقات ثنائي���ة اأو متع���ددة االأطراف(، 

االأم���ر الذي حاف���ظ على التوازن بي���ن حقوق الدول 

الم�ست�سيف���ة والم�ستثم���ر، وكذل���ك  تف���ادت الكثير 

من النزاعات ف���ي مجال اال�ستثمار، وهذا ما يخدم 

الدول العربية االآن في اإطار �سعيها الإعداد »اتفاقية 

ا�ستثمار عربية جدي���دة« ت�ساير اتفاقيات اال�ستثمار 

على م�ستوى العالم، وذل���ك لحماية ال�سحة العامة 

وتقلي���ل مخاطر اإج���راءات ت�سوي���ة المنازعات بين 

الم�ستثمري���ن وال���دول وتعزيز  التراب���ط بين الدول 

العربية من خالل اتح���اد الغرف العربية، لم�ساركة 

ال���روؤى والخب���رات وت�سجيع التعاون م���ع المنظمات 

الدولية في مج���االت الدعم الفني والتقني لمن�ساآت 

االأعمال ال�سغيرة والمتو�سطة، وو�سع ا�ستراتيجيات 

الإدارة االأزمات، وم�سارك���ة الدرو�ض الم�ستفادة من 

االأزمة االأخيرة بين دول المنطقة، لما لهذه الخطط 

م���ن اأهمي���ة ف���ي م�ساع���دة المن�س���اآت عل���ى المدى 

الق�سي���ر والطوي���ل، م���ن خ���الل نظام عم���ل رقمي 

متكام���ل، للخ���روج باأق���ل الخ�سائر، وب�س���كل ي�سهل 

وي�سرع عملية اإعادة اإحياء االأعمال بعد االأزمات.

كم���ا خرج���ت الن���دوة ب�س���رورة اتخاذ ع���دد من 

االإج���راءات تتعلق بت�سهيل التح���ول الرقمي وتقديم 

الدع���م الفني والمادي لتي�سير هذه العملية، واإن�ساء 

من�س���ات اإلكتروني���ة تجم���ع المن�س���اآت العاملة بكل 

قطاع لت�سهيل عملي���ات االت�سال والم�ساركة وتبادل 

المعلوم���ات، ب�سكل يع���زز كفاءة القط���اع ككل. كما 

يمكن االأخذ في االعتبار تخ�سي�ض جزء من الدعم 

اإل���ى حفظ اأجور العاملين، حفاًظ���ا على ا�ستمرارية 

ا العاملة ف���ي القطاع ال�سحي  المن�س���اآت، وخ�سو�سً

والقطاع الغذائي، ودع���م رواد االأعمال لما لهم من 

دور محوري في تعزيز التنمية ال�ساملة والم�ستدامة 

خالل فت���رة التعافي بعد الجائحة، وذلك من خالل 

توفير اأنظمة بيئية م�ستدامة ومواتية تعزز قدرة رواد 

االأعم���ال على ال�سمود. وت�سجع ال�س���ركات النا�سئة 

وتغذي الموؤ�س�س���ات ال�سغيرة والمتو�سطة في قطاع 

الت�سني���ع من خ���الل االبتكار وري���ادة االأعمال، كما 

يمك���ن تعزيز النم���و االقت�سادي من خ���الل اإدخال 

منتجات خدمات وتقنيات جديدة، واالأهم من ذلك 

خل���ق فر�ض العمل ودع���م رواد االأعمال لما لهم من 

دور محوري في تعزيز التنمية ال�ساملة والم�ستدامة 

خالل فت���رة التعافي بعد الجائحة، وذلك من خالل 

توفير اأنظمة بيئية م�ستدامة ومواتية تعزز قدرة رواد 

االأعم���ال على ال�سمود، وت�سجع ال�س���ركات النا�سئة 

وتغذي الموؤ�س�س���ات ال�سغيرة والمتو�سطة في قطاع 

الت�سني���ع من خ���الل االبتكار وري���ادة االأعمال، كما 

يمك���ن تعزيز النم���و االقت�سادي من خ���الل اإدخال 

منتجات خدمات وتقنيات جديدة، واالأهم من ذلك 

خل���ق فر�ض العمل، كما اأك���دت الندوة في تو�سياتها 

على اأهمية  اتباع �سيا�سات واآليات جديدة في مجال 

الملكية الفكرية للتعامل مع التحديات التي فر�ستها 

علين���ا جائحة كورونا، من خ���الل العمل على تو�سيع 

الم�سارك���ة العربية م���ع جمهورية ال�سي���ن ال�سعبية 

ف���ي م�ساري���ع اإن�س���اء مراك���ز دع���م االبت���كار ونقل 

التكنولوجيا وذلك لتحقيق ا�ستفادة اأكبر من مكاتب 

اإدارة التكنولوجي���ا وللم�ساهمة ف���ي اإعداد �سيا�سات 

الملكي���ة الفكري���ة للجامع���ات ومراك���ز االأبح���اث، 

وتعزيز البحث العلمي الإنتاج اللقاحات والمزيد من 

ت�سجيع االبتكار في الدول العربية.
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مجلس إدارة منظمة العمل العربية 
يطالب بدعم الصندوق الفلسطيني 

بكافة األشكال المادية والعينية

ا�ستن���ادا اإل���ى الفقرتين االأولى والثالث���ة من المادة 

الرابع���ة م���ن نظ���ام العم���ل بمجل����ض اإدارة منظم���ة 

العم���ل العربية ، وج���ه ال�سيد المدي��ر العام لمكتب 

العم���ل العربي الدعوة النعقاد ال���دورة العادية الثالثة 

والت�س��عين لمج��ل����ض اإدارة منظمة العمل العربية من 

خالل المن�سة االإلكتروني���ة ZOOM  وذلك يوم 24 

اأكتوبر / ت�سرين االأول 2020. وقد األقى �سعادة ال�سيد  

فاي��ز عل��ي المطي��ري – المدي���ر الع���ام لمنظمة 

العم���ل العربي���ة كلم���ة ف���ي الجل�س���ة االفتتاحية رحب 

فيه���ا باأع�ساء مجل�ض اإدارة المنظم���ة  مقدمًا ال�سكر 

والتقدي���ر لل�س���ادة رئي�ض واأع�س���اء مجل����ض االإدارة، 

لتلبيتهم الدعوة للم�ساركة في فعاليات الدورة العادية 

االإدارة عب���ر المن�س���ة االإلكتروني���ة  “93” لمجل����ض 
المرئي���ة ، متمني���ًا للجمي���ع م�سارك���ة مثم���رة وفاعلة 

ت�سه���م في اإث���راء المناق�سات والمالحظ���ات الهادفة 

حيال الم�سائل المطروحة على جدول االأعمال.

انعق���اد مجل�ض  اأك���د  “المطي��ري” حر�س���ه على 

االإدارة ف���ي موع���ده المقرر وفقًا للنظ���م المعمول بها، 

بالرغم من تف�سي جائحة فيرو�ض كوفيد - 19 ومعاناة 

العال���م م���ن تداعي���ات ه���ذه الجائح���ة الت���ي ع�سفت 

باقت�ساديات���ه وكان له���ا تاأثي���رات �سلبي���ة كبيرة على 

مختلف االأو�س���اع االقت�سادي���ة واالجتماعية، مما زاد 

من ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وزادت وطاأتها على 

ال���دول التي كانت تعاني اأ�ساًل م���ن اأزمات اقت�سادية، 

كم���ا فاقم���ت االأزمة من التده���ور االقت�س���ادي لعمال 

و�سع���ب فل�سطي���ن واالأرا�سي العربية المحتل���ة، موؤكدًا 

على ان التدهور االقت�سادي الفل�سطيني  جراء اإغالق 

المعاب���ر وا�ستم���رار اإعالن حال���ة الط���وارئ، كاإجراء 

احترازي لمنع انت�سار الفيرو�ض، اأدى اإلى تعطل الكثير 

من عمال المياومة، وتوقف العديد من القطاعات عن 

العم���ل، في ظل �سح الم�ساعدات والمعونات االإن�سانية، 

اإال اأن ه���ذا كل���ه ل���م يثن عم���ال و�سع���ب فل�سطين عن 

موا�سل���ة اال�ستب�سال ف���ي مواجهة اعت���داءات �سلطات 

االحتالل الم�ستم���رة، ومقاومة ممار�ساته���ا التع�سفية 

م���ن  اال�ستيطاني���ة ومحاوالته���ا منعه���م  و�سيا�ساته���ا 

ا�ستغ���الل موارده���م الطبيعي���ة؛ لتاأمين ق���وت يومهم 

وتوفير العي�ض الكريم الأبنائهم.

العم���ل  لمنظم���ة  الع��ام  المدي��ر  �سع���ادة  اأ�س���ار 

العربي���ة ف���ي كلمت���ه ال�ستجاب���ة المنظم���ة ال�سريع���ة 

والتفكي���ر في اآليات عمل تتنا�سب م���ع تداعيات االأزمة 

و�سم���ان ا�ستمرار المنظمة ف���ي تنفيذ مهامها والقيام 

بم�سوؤولياته���ا وا�ستمرار اأن�سطته���ا وخدماتها في اإطار 

ر�سالتها القومي���ة واالجتماعية لخدمة اأطراف االإنتاج 

الثالث���ة وتقدي���م الدع���م والم�س���ورة والم�سان���دة لهم 

م�سي���رًا اإل���ى اأن المنظمة عقدت العدي���د من الندوات 

التفاعلية عبر المن�سات االإلكترونية ، اإلى جانب عدد 

من االأن�سطة الم�ستركة مع االأمانة العامة لجامعة الدول 

العربية بقطاعيها االقت�سادي واالجتماعي وموؤ�س�سات 

العم���ل العرب���ي الم�ست���رك باالإ�سافة اإل���ى العديد من 

الدرا�سات والتقاري���ر التي تر�سد الواقع الراهن الذي 

فر�سته الجائحة و�سبل اال�ستجابة والتاأهب لها.

المطي��ري، يطلق درا�ص��تين اأعدتهما منظمة 

العمل العربية

واإ�ستكمااًل الأن�سطة منظمة العمل العربية لهذا العام، 

اأطل���ق �سع���ادة ال�سيد / فاي��ز علي المطي��ري، في 

خت���ام كلمته درا�ستين اأعدتهم���ا منظمة العمل العربية 

�سمن �سل�سلة التقارير والدرا�س���ات التي تم اإ�سدارها 

ه���ذا الع���ام ، الدرا�سة االأول���ى بعنوان »تاأثي���رات اأزمة 

كورون���ا على ق�ساي���ا الت�سغيل واأ�سواق العم���ل العربية« 

تناول���ت اأحد اأه���م الق�سايا الت���ي كان لجائحة كورونا 

عظي���م االأثرعليه���ا، وتطرح الدرا�س���ة مقترحات لعدد 

من الحلول للحد من اآثارها ال�سلبية وتعزيز الم�سارات 

الم�ستقبلية.

اأما الدرا�سة الثانية فه����ي »تاأثيرات جائحة كوفيد - 19 

على اأو�ساع العامالت في القطاع غير المنظم في المنطقة 

العربي����ة« ، والت����ي تناولت اأكثر فئ����ات المجتم����ع تاأثرًا من 

الجائح����ة وهم الن�ساء في القط����اع غير المنظم، وخل�ست 

اإلى العديد من الت�سورات حول التدابير الالزمة للتخفيف 

منها والتعافي من اآثارها.

ع�ص��فت  كورون��ا  »جائح��ة  عقي��ل:  مري��م 

باقت�صاديات مختلف الدول في العالم«

عقيل  مريم   / ال�سيدة  معالي  األقت  جانبها  ومن 

كلمة  العربية  العمل  منظمة  اإدارة  مجل�ض  -رئي�ض 

فيها  و�سكرت  الح�سور  بال�سادة  خاللها  من  رحبت 

الم�ساركة  على  حر�سهم  على  االإدارة  مجل�ض  اأع�ساء 

المرئية  االإلكترونية  المن�سة  عبر   »93« ال��دورة  في 

وال�����س��ك��ر م��و���س��ول ل�����س��ع��ادة ال�����س��ي��د/ ف��اي��ز علي 

العربية  العمل  لمنظمة  العام  المدير   – المطيري 

على الجهود المبذولة والمقدرة والملحوظة، في ح�سن 

االإعداد والتنظيم، وتهيئة االأجواء المنا�سبة لعقد هذا 

االجتماع في ظل ظروف �سعبة واأزمة عالمية طاحنة، 

واأو�ساع اقت�سادية واجتماعية خانقة، �سملت مختلف 

مناحي الحياة في كل دول العالم، وذلك نتيجة تف�سي 
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جائحة كورونا )كوفيد � 19( التي اأفرزت العديد من  

البليغة،  ال�سلبية  والتاأثيرات  والتداعيات  االأ���س��رار 

التي ع�سفت باقت�ساديات مختلف الدول في العالم 

وكان لها تاأثيرات مبا�سرة على �سحة االإن�سان وهددت 

االقت�سادية  اأو���س��اع��ه  على  واأث���رت  وب��ق��اءه،  حياته 

واالجتماعية، وهددته في عمله وفي وظيفته وم�سادر 

دخله ورزقه، واأ�سابت الحياة بال�سلل التام، واأفرزت 

االإن�سان  يعهدها  يكن  ل��م  للحياة  ج��دي��دة  اأن��م��اط��ا 

عليه  التي  التحديات  من  العديد  واأف��رزت  قبل،  من 

مجابهتها وتجاوزها لكي ت�ستمر الحياة. 

اأ�س���ارت معالي رئي�ض مجل�ض االإدارة في كلمتها اإلى 

الظ���روف الراهن���ة التي يمر به���ا عالمنا الي���وم التي 

ا�ستحدثت عدًدا من الم�ستجدات، قد يطول مداها اإلى 

اأجل ال يعلمه اإال اهلل، مما يحتم علينا التكيف مع هذه 

االأو�ساع الجديدة والتعاي�ض والتعامل معها، حتى تعود 

الحياة اإلى طبيعتها، ولذلك كان من الجيد اأن ن�ستغل 

االإمكانيات المتاحة التي وفرتها التكنولوجيا الحديثة 

لعقد هذا االجتم���اع، بما ُيمكننا من عقد اجتماعاتنا 

الدورية في مواعيدها ومتابعة اأعمالنا وتنفيذ المهام 

الموكل���ة اإلين���ا دون اإبطاء اأو تاأخي���ر، ودعم المنظمة 

ومديره���ا الع���ام وت�سهي���ل المه���ام المنوطة ب���ه، بما 

ي�سمن ا�ستمرار المنظمة في اأداء ر�سالتها واأهدافها 

القومية، وتقديم خدماتها الأطراف االإنتاج في الوطن 

العربي، المت�سلة بق�ساي���ا العمل والعمال، وبما يعود 

بالنفع على المواط���ن العربي ، م�سيرة في كلمتها بما 

يت�سمن���ه ج���دول اأعم���ال االإجتماع م���ن المو�سوعات 

والم�سائل الهام���ة وال�سروري���ة، ذات ال�سلة بق�سايا 

العمل والعمال، وكذلك بع�ض الم�سائل المتعلقة بعمل 

بع�ض اللجان النظامية.

بن���اء على مقت���رح من �سعادة ال�سي���د / فايز علي 

المطي��ري – المدير الع���ام لمنظمة العمل العربية، 

رف���ع  االإدارة،  مجل����ض  واأع�س���اء  رئي����ض  وت�سدي���ق 

مجل����ض اإدارة منظمة العمل العربية ف���ي دورته »93« 

برقي���ة عزاء لح�سرة �ساحب ال�سم���و ال�سيخ / نواف 

االأحمد الجابر ال�ص��باح حفظ���ه اهلل ورعاه اأمير 

دول���ة الكويت نعت فقيد االأمتي���ن العربية واالإ�سالمية 

»اأمي���ر االإن�سانية« ال�سيخ  �ص��ب�اح االأحمد الجابر 

ال�صباح - رحمه اهلل – 

كم���ا دع���ا المجل�ض ف���ي تو�سيات���ه اأط���راف االإنتاج 

في ال���دول العربية اإل���ى دعم ال�سن���دوق الفل�سطيني 

بكافة االأ�سكال المادي���ة والعينية ، والطلب من الدول 

العربي���ة ف�سح االنته���اكات االإ�سرائيلي���ة �سد العمالة 

الفل�سطينية في كافة المحافل الدولية ، ودعوة ممثلي 

الدول العربية اأع�ساء مجل�ض االإدارة في مكتب العمل 

الدولي اإلى اإ�سافة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة 

العمل الدولية والمتعلق بتقرير لجنة تق�سي الحقائق 

عن فل�سطين واالأرا�سي العربية المحتلة االأخرى �سمن 

ج���دول االأعمال الدائم لموؤتمر العم���ل الدولي بهدف 

مناق�ست���ه وو�سع اآلي���ة زمنية لتنفيذ كاف���ة التو�سيات 

الواردة في هذا التقرير، واتخاذ االإجراءات الالزمة 

للدفاع عن حق���وق العمالة الفل�سطيني���ة داخل الخط 

االأخ�س���ر، والعمل على و�سع اآلي���ات تنفيذية لقرارات 

مجل�ض االإدارة وموؤتمر العمل العربي تهدف اإلى دعم 

�سن���دوق الت�سغيل والحماية االجتماعي���ة الفل�سطيني 

والتوا�سل مع منظمة العمل الدولية لعقد موؤتمر دولي 

للمانحي���ن في فل�سطين لدع���م ا�ستراتيجية الت�سغيل، 

وكل���ف المجل�ض مكت���ب العمل العرب���ي بتقديم تقرير 

ع���ن الجه���ود واالإج���راءات والتدابير الت���ي اتخذتها 

الدول العربية لمواجهة اآثار وتداعيات جائحة كورونا 

واأثره���ا عل���ى حماي���ة ودع���م اأ�س���واق العم���ل وحماية 

اأ�سح���اب العمل والعمال في وطننا العربي لال�ستفادة 

منه���ا ، وبحيث يت�سمن التقرير و�س���ع خارطة طريق 

للتعامل مع اأية اأزمات مماثلة في الم�ستقبل . 
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39 »العمل العربية« تدعو إلى إنشاء قواعد بيانات خاصة بالقطاع 

غير المنظم وخصائصه وأماكن تواجد أنشطته

يعتب���ر القط���اع غي���ر المنظ���م م���ن 

القطاع���ات التي تاأثرت ب�سدة من جراء 

تف�سي جائحة فيرو�ض كورونا الم�ستجد، 

فبالرغم م���ن اختالف التقديرات حول 

ه���ذا القط���اع ف���ي المنطق���ة العربي���ة، 

لك���ن مم���ا ال �سك في���ه اأنه ق���د ت�سخم 

بن�سب���ة كبيرة في االقت�سادات العربية، 

ف�س���اًل ع���ن اأن���ه يعم���ل دون �سوابط اأو 

حماي���ة، ويمث���ل مناف�س���ة غي���ر عادل���ة 

للقط���اع المنظ���م، وف���ي الوق���ت نف�سه 

ي�ستوع���ب اأع���دادًا كبي���رة م���ن الق���وى 

العاملة غي���ر المنظمة، والت���ي اأ�سحت 

تعان���ي كثيرًا م���ن تداعي���ات التاأثيرات 

االقت�سادي���ة واالجتماعية الأزمة انت�سار 

فيرو����ض كورون���ا الم�ستج���د، والتدابير 

واالإج���راءات االحترازي���ة التي اتخذتها 

ال���دول للحد م���ن تف�سي ه���ذه الجائحة 

العنيف���ة في �سي���اق الجه���ود المتوا�سلة 

للتعامل م���ع تاأثيرات تداعي���ات جائحة 

فيرو����ض كورون���ا عل���ى قط���اع العم���ل، 

ومعالج���ة التوترات ف���ي اأ�س���واق العمل 

العربي���ة، لذل���ك عقدت منظم���ة العمل 

العربي���ة  الندوة القومية التفاعلية حول 

» تاأثي��رات تداعيات جائحة فيرو�ش 

كورون��ا الم�ص��تجد عل��ى القط��اع غير 

المنظ��م ف��ي ال��دول العربي��ة« وذلك 

تطبي���ق  عب���ر   2020 اأكتوب���ر   28 ي���وم 

»زووم« بم�ساركة )87( م�سارًكا يمثلون 

اأط���راف االإنت���اج الثالث���ة ف���ي ال���دول 

العربي���ة، ف�س���اًل ع���ن عدد م���ن ممثلي 

المنظمات العربي���ة واالإقليمية والدولية 

ذات ال�سلة والخب���راء المتخ�س�سين، 

لتتن���اول بالبح���ث والتحلي���ل تداعي���ات 

هذه الجائح���ة على قط���اع حيوي وهام 

في االقت�س���ادات العربية وه���و القطاع 

غي���ر المنظ���م، ال���ذي يعتبر م���ن اأكثر 

القطاعات ت�سررًا، نظرًا لحجمة الكبير 

 % وال���ذي يعم���ل تح���ت مظلته نح���و 65 

من العمالة في ال���دول العربية، حيث تم 

التركي���ز على ر�س���د وتحلي���ل التاأثيرات 

المرتبط���ة بتط���ورات الجائح���ة وم���دى 

تاأثيره���ا عل���ى هذا القطاع م���ن ناحية، 

والعالق���ات الديناميكي���ة المرن���ة التي 

تربط اأط���راف االإنتاج الثالث���ة و�سناع 

ال�سيا�س���ات ومتخذي الق���رار من ناحية 
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اأخرى، للو�سول اإلى تقديم حلول ت�ساعد 

ال���دول العربي���ة عل���ى مواجه���ة االأ�سرار 

الناجمة عن هذه االأزمة العاتية .

بكلم���ة  الن���دوة،  اأعم���ال  افتتح���ت 

لمعالي ال�سيد/ فايز على المطيري 

المدير العام لمنظم���ة العمل العربي�ة، 

األقاه��ا نيابة عنه ال�سي�د / م�ص��طفى 

عبدال�ص��تار - الم�س���رف عل���ى اإدارة 

التنمي���ة الب�سري���ة والت�سغي���ل، ا�ستهلها 

الم�ساركي���ن  بال�س���ادة  بالترحي���ب 

والح�س���ور، واأ�سار اإل���ى اأن هذه الندوة 

�سل�سل���ة  �سم���ن  المنظم���ة،  تعقده���ا 

اأن�سطة وفعاليات تم برمجتها وتنفذها 

م�سئولياته���ا  منطل���ق  م���ن  المنظم���ة 

القومية وروؤيتها للمتغيرات المت�سارعة 

الأزم���ة جائح���ة كورونا وم���ا خلفته من 

اآثار �سدي���دة الوطاأة عل���ى قطاع العمل 

في الدول العربي���ة، ب�سفة عامة وعلى 

القط���اع غي���ر المنظم ب�سف���ة خا�سة، 

م�سي���رًا  ف���ي كلمت���ه اإل���ى اأهمي���ة هذا 

الن�س���اط الحي���وي ال���ذي يم����ض جانبًا 

هامًا وقطاعًا كبيرًا من قطاعات العمل 

الوطني���ة  االقت�س���ادات  ف���ي  الموؤث���رة 

ال�سيم���ا ف���ي ه���ذه المرحل���ة الفا�سلة، 

التي ت�ستدعي ب���ذل المزيد من الجهود 

الم�سترك���ة وتوجيهه���ا للم�ساهم���ة ف���ي 

الخروج من ه���ذه االأزم���ة العاتية باأقل 

االأ�س���رار الممكن���ة، مع الحف���اظ على 

ب���كل  الوطني���ة  االقت�س���ادات  ركائ���ز 

اأركانه���ا اال�ستثمارية العامة والخا�سة، 

وفي كل القطاعات االإنتاجية والخدمية 

، ودعم وم�ساندة القطاعات المت�سررة 

، ومنه���ا القط���اع غير المنظ���م ، الذي 

يعتبر من اأكثر القطاعات ت�سررًا.

اأع���رب معال���ي المدير الع��ام في 

خت���ام كلمته ، عن تمنيات���ه اأن ي�ساعد 

هذا الن�ساط في ه���ذه المرحلة الدول 

العربي���ة في مواجه���ة تداعي���ات اأزمة 

كورون���ا عل���ى القط���اع غي���ر المنظم، 

م���ن خ���الل الو�س���ول اإل���ى ت�س���ورات 

ومقترح���ات لعدد من الحل���ول للتقليل 

م���ن االآث���ار ال�سلبية لالأزم���ة والخروج 

بتو�سيات ا�ست�سرافي���ة لبناء �سيا�سات 

اقت�سادي���ة واجتماعي���ة جدي���دة، يتم 

بلورته���ا لط���رح حل���ول متط���ورة على 

الم���دى البعي���د، تاأخ���ذ ف���ي االعتب���ار 

وال�سع���ف  الق�س���ور  اأوج���ه  معالج���ة 

الموؤ�س�سي الذي ك�سفته بو�سوح جائحة 

كورون���ا على ه���ذا القط���اع، والذي اآن 

االأوان لمعالجته���ا وتطويرها لتتنا�سب 

الم�ستقبلي���ة،  الحالي���ة  والمرحل���ة 

االإيجابي���ة،  الجوان���ب  عل���ى  والعم���ل 

وال�سع���ي لتحويله���ا اإلى فر�س���ة كبيرة 

لجذب ودمج ع���دد كبير من المن�ساآت 

والعاملين في القطاع غير المنظم اإلى 

القطاع المنظم.

نوق����ض ف���ي اأعم���ال الن���دوة ثالث���ة 

مح���اور رئي�سية، حيث ق���دم المحور 

ني��ازي   / الدكت���ور  االأ�ست���اذ  االأول 

م�ص��طفى اأ�ست���اذ القان���ون بجامع���ة 

القاه���رة / جمهورية م�س���ر العربية، 

الخبي���ر العرب���ي ف���ي مج���ال التنمي���ة 

الب�سرية والت�سغي���ل »تداعيات جائحة 

اأزمة كورونا على القطاع غير المنظم  

ب�س���كل عام« والذي تناول فيه بالعر�ض 

جائح���ة  اأزم���ة  تاأثي���رات  والتحلي���ل  

كورون���ا عل���ى القط���اع غي���ر المنظ���م 

وم���دى  العربي���ة عموم���ًا  ال���دول  ف���ي 

االنعكا�س���ات ال�سلبية لالأزمة على هذا 

القطاع نتيجة االإج���راءات االحترازية 

و�سيا�سة التباعد االجتماعي وال�سعف 

ف���ي  ال���دول  بع����ض  ف���ي  الموؤ�س�س���ي 

تعاملها م���ع القطاع غير المنظم اأثناء 

والتف�سيل  بال�س���رح  وتناول  الجائحة، 

تجرب���ة جمهوري���ة م�س���ر العربية في 

ه���ذا المج���ال، وا�ستعر�ض ع���دًدا من 

القواني���ن الت���ي ت�سع���ى م���ن خالله���ا 

جمهوري���ة م�س���ر العربي���ة لدمج هذا 

القطاع �سمن القطاع المنظم.

اأم��ا المح��ور الثاني تح���ت عنوان 

»دور اأط���راف االإنتاج الثالث���ة في دمج 

القط���اع غي���ر المنظ���م �سم���ن القطاع 

المنظ���م« وقدم���ه االأ�ست���اذ الدكت���ور / 

اأحم��د فيا���ش ال�ص��وابكة - اأ�ستاذ 

االأردني���ة  بالمملك���ة  االجتم���اع،  عل���م 

الها�سمي���ة، والخبير العرب���ي في مجال 

وال���ذي  والت�سغي���ل،  الب�سري���ة  التنمي���ة 

تناول فيه عدًدا من المو�سوعات الهامة 

المرتبط���ة بالقط���اع غي���ر المنظم من 

تعريف���ه والفئات الم�سمول���ة به واأهميته 

الوطني���ة  االقت�س���ادات  ف���ي  وتاأثي���ره 

واالآث���ار المترتب���ة عل���ى نم���وه وانت�ساره 

وم���دى تاأث���ره بتداعي���ات الجائحة، ثم 

تناول بالتحليل التف�سيلي دور كل طرف 

من اأط���راف االإنتاج الثالث���ة في الدول 

العربي���ة ف���ي عملي���ة دمج ه���ذا القطاع 

اإلى القطاع المنظم واأهمية هذا الدمج 

لالقت�سادات الوطنية العربية.

»اأث���ر  الثال��ث   المح��ور  تن��اول 

الم�ستج���د  كورون���ا  فيرو����ض  جائح���ة 

عل���ى القطاع غير المنظم ف���ي اأ�سواق 

العمل الخليجي���ة« - مع عر�ض لتجربة 

المج���ال،  ه���ذا  ف���ي  عم���ان  �سلطن���ة 

وقدم���ه االأ�ستاذ/ �ص��الم بن ن�ص��ير 

الح�ص��رمي - مدير ع���ام التخطيط 

والتطوي���ر - وزارة العم���ل - �سلطن���ة 

عم���ان، والذي تناول ف���ي هذا المحور 

���ا تحليلًي���ا الأو�س���اع القطاع غير  عر�سً

المنظم ف���ي اأ�سواق العم���ل الخليجية 

قب���ل الجائحة وبع���د الجائحة، واالآثار 

المترتب���ة عل���ى ه���ذا القط���اع نتيج���ة 

جائح���ة كورون���ا، وع���رج عل���ى اأكث���ر 

القط���اع  ه���ذا  ف���ي  ت�س���ررًا  الفئ���ات 

المت�سارع���ة  الدولي���ة  والمتغي���رات 

الموؤثرة عليه وتاأثير الجائحة في تغيير 

اأنم���اط العمل، ومجمل اإ�سكاليات هذا 

القطاع، كم���ا تن���اول بالتحليل تجربة 

�سلطنة عمان في هذا المجال.

م���ن خالل ما ت���م تقديمه من اأوراق 

ت���م  م���ا  وكذل���ك  ومداخ���الت  عم���ل 

تجميع���ه م���ن مالحظ���ات وتو�سي���ات 

قدمها ال�سي���دات وال�سادة الم�ساركون 

تم���ت اعتم���اد ع���دة تو�سي���ات حي���ث 

قواع���د  اإن�س���اء  اإل���ى   الدع���وة  تم���ت 

بيان���ات خا�سة بالقط���اع غير المنظم 

وخ�سائ�سه واأماك���ن تواجد اأن�سطته، 

وتحديث ه���ذه البيانات ب�س���كل دوري 

لال�ستف���ادة منها واالعتماد عليها عند 

�سياغة وتنفيذ ال�سيا�سات االقت�سادية 

والتنموي���ة والإ�سف���اء ال�سف���ة العملية 

والواقعية والدقة على هذه ال�سيا�سات، 

كما دع���ت التو�سيات منظمات العمال 

الداخلية  واللوائ���ح  االأنظم���ة  الإ�سالح 

وتحقي���ق المزي���د م���ن الديمقراطي���ة 

النقابية لتو�سيع مظل���ة العمل النقابي 

وا�ستقطاب فئات جدي���دة لال�ستفادة 

م���ن الخدم���ات النقابي���ة واالتفاقيات 

اأ�سح���اب  ومنظم���ات  االجتماعي���ة، 

االأعم���ال لتقدي���م الدع���م والت�سجي���ع 

م���ن خ���الل  ال�سغي���رة  للم�سروع���ات 

االعتم���اد عليها ف���ي �سال�س���ل االإنتاج 

والقيمة الم�سافة.

ومن ناحي���ة اأخرى اأكدت التو�سيات 

على �سرورة و�سع اأطر وطنية تت�سمن 

اأ�س�ض المتابع���ة والتقييم واآليات الحد 

من تمدد القطاع غير المنظم وانت�ساره 

والتدابير الوطني���ة لمنع دخول اأعداد 

اإ�سافي���ة اإل���ى ميادين العم���ل في هذا 

القط���اع، و �س���رورة توفي���ر مقوم���ات 

وحوافز لالنتقال الفعل���ي اإلى القطاع 

المنظم، بم���ا في ذل���ك تح�سين �سبل 

الو�سول اإلى خدمات االأعمال والتمويل 

والبنية التحتية واالأ�سواق والتكنولوجيا 

اإ�سافة  التدريب والمه���ارات،  وبرامج 

اإلى ترويج مزاي���ا االنتقال، وبم�ساركة 

جميع اأطراف االإنتاج. 
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منظمة العمل العربية: 
تعد حقيبة تدريبية في مجال »تفتيش العمل 

والصحة والسالمة المهنية« 

اإيمانًا من منظمة العم���ل العربية باأهمية وجود منظومة 

فعال���ة ومتكاملة لتفتي�ض العمل وال�سحة وال�سالمة المهنية 

باعتبارها اأ�سا�سًا و�سمانًا للتنفيذ العادل لالأحكام الواردة 

ف���ي معايي���ر العم���ل العربي���ة، واإدراكًا منها ب���اأن التغيرات 

الجذرية التي طراأت على عالم العمل خالل العقود القليلة 

الما�سي���ة، ب�سب���ب التط���ورات االقت�سادي���ة واالجتماعي���ة 

والتكنولوجي���ة واآخره���ا ال�سحية، تتطلب ح���ث الحكومات 

العربية وتحفيزها على اإعادة النظر بالقوانين والت�سريعات 

الوطنية واأ�ساليب التفتي�ض المتبعة الإنفاذ القوانين، والتاأكد 

م���ن مدى نجاعتها ف���ي تحقيق االمتث���ال ال�سامل للمن�ساآت 

االقت�سادي���ة. فالتح���والت الكبيرة التي ط���راأت على مكان 

وعنا�سربيئ���ة العمل، لي�ست اإال نتيج���ة للتطور التكنولوجي 

والث���ورة الرقمية في المق���ام االأول، وق���د اأدت اإلى تكري�ض 

اأنماط جديدة للعمل وتقني���ات م�ستجدة، اأوجدت عالقات 

عم���ل غير تقليدية، وت�سببت في تغي���ر طبيعة المهن وعقود 

العمل، وفر�ست مخاطر مهنية جديدة ونا�سئة؛ مما �ساعف 

م���ن التحديات الموجودة اأ�ساًل في االأنماط التقليدية وزاد 

من تعقيد مهام مفت�سي العمل وال�سحة وال�سالمة المهنية.

وه���ذا ما دف���ع منظمة العمل العربية اإل���ى اإ�سدار الدليل 

وال�ص��المة  وال�ص��حة  العم��ل  »تفتي���ش  التدريب���ي 

المهني��ة في اإطار االأنم��اط الجديدة للعمل« ليكون 

اإط���ارًا مرجعي���ًا لكاف���ة العاملين في اأجه���زة تفتي�ض العمل 

وال�سح���ة وال�سالم���ة المهني���ة، بغر����ض تطوي���ر اأداء فرق 

التفتي�ض ورفع كفاءتها وتاأهيل المفت�سين الجدد، وتمكينهم 

من التعامل مع االأنماط الجديدة للعمل.

وتتمثل اأهداف هذا الدليل فيما يلي:

الهدف ال�صامل:

 تدري���ب مفت�س���ي العم���ل وال�سح���ة وال�سالم���ة المهني���ة 

وفق���ًا لمقارب���ة منظم���ة العمل العربي���ة وتح�سي���ن ظروف 

العم���ل وال�سحة وال�سالمة المهني���ة وتاأمين بيئة العمل في 

المن�س���اآت التي يتوفر بها اأنم���اط عمل م�ستجدة  من خالل 

تطوير اأداء ف���رق التفتي�ض لمهامها في االأن�سطة والمن�ساآت 

التي ت�ستخدم واحدًا اأو اأكثر من »اأنماط العمل الجديدة«.

االأهداف التف�صيلية:

• التع���رف على »اأنم���اط العمل الجديدة« وم���ا يمكن اأن 	

ت�سببه من م�ساكل �سالمة و�سحة مهنية؛

• التع���رف على معايير العمل الدولية والعربية ، ومبادئ 	

ال�سالمة وال�سحة المهنية . 

• تحديث معلوم���ات مفت�سي العم���ل وال�سحة وال�سالمة 	

المهني���ة ل�سمان بق���اء المفت�سين عل���ى دراية باأنماط 

العم���ل الجديدة و التكنولوجي���ات الجديدة والعمليات 

ال�سناعية الم�ستجدة . 

• تعزيز مهارات مدراء تفتي�ض العمل وال�سحة وال�سالمة 	

المهني���ة في االإدارة والعمل بموج���ب المعايير العربية 

والدولية واالإجراءات الحديثة للتفتي�ض . 

• تحديد احتياجات التفتي�ض على اأن�سطة ومن�ساآت تعمل 	

ب� »اأنماط العمل الجديدة«؛

• توفي���ر نم���اذج واأدوات تفتي����ض على اأن�سط���ة ومن�ساآت 	

تعمل ب� »اأنماط العمل الجديدة«؛

• التوا�س���ل م���ع العاملي���ن بقط���اع التفتي����ض بالتوعي���ة 	

والتدريب والتعليم الالزمين؛

• تحقيق ظروف تفتي�ض منا�سبة في بيئة مواتية، 	

• اإع���داد االأن�سط���ة والمن�ساآت االقت�سادي���ة ذات اأنماط 	

العم���ل الجديدة للتفاعل االإيجابي مع حاالت الطوارئ 

بم���ا يحق���ق المرون���ة والكف���اءة والقدرة عل���ى تقديم 

خدمات يحتاجها المجتمع .

• اإك�س���اب مفت�س���ي العمل الق���درة على تكري����ض مبادئ 	

العم���ل الالئ���ق ف���ي اإط���ار اأنم���اط العم���ل الجدي���دة 

وتدريبهم الكت�ساب هذه المهارات .

يرك���ز التدري���ب الموجه اإل���ى مفت�سي العم���ل على قيا�ض 

مدى االمتثال الأحكام القانون في االأنماط الجديدة للعمل، 

وم���ا ت�سمله من اأح���كام من تقا����ض االأجور بكامله���ا واأدلة 

ذلك، والمزايا العيني���ة للعاملين، وااللتزام بمنح العاملين 

االإج���ازات ال�سنوية، واالإج���ازات المر�سي���ة والتاأمين على 

جمي���ع العاملين وتطوير اللوائ���ح الخا�سة بالمن�ساأة لت�سمل 

االأنم���اط الجدي���دة للعم���ل الت���ي ت�ستخدمه���ا كل من�س���اأة 

وحق���وق والتزامات العاملين وفق���ًا لها ونماذج عقود العمل 

الم�ستخدم���ة لذل���ك و كل م���ا يتعل���ق باالأنم���اط الجدي���دة 

للعم���ل وما يترتب على تفتي�ض العم���ل بموجبها .اجتماعات 

خبراء: الإ�سدار دليل تدريبي حول »تفتي�ض العمل وال�سحة 

وال�سالمة المهنية في اإطار االأنماط الجديدة للعمل«

عق���دت منظمة العمل العربية ع���دة اجتماعات مع نخبة 

من الخبراء العرب المتخ�س�سين المكلفين باإعداد الدليل 

التدريب���ي »تفتي����ض العمل وال�سحة وال�سالم���ة المهنية في 

االأنم���اط الجدي���دة للعم���ل« وبم�ساركة فري���ق عمل منظمة 

العمل العربية، عبر من�س���ة ZOOM االإلكترونية، بغر�ض 

التو�سل اإل���ى م�سودة الدليل التدريب���ي النهائية والتي تمت 
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مناق�سته���ا عب���ر ور�سة عم���ل تفاعلية 

بح�سور ممثلين عن اإدارات التفتي�ض 

ف���ي كاف���ة ال���دول العربي���ة، الإب���داء 

ال���راأي واإغنائه���ا باالأف���كار واإثرائها 

بالمناق�سات؛ وذل���ك للخروج بن�سخة 

نهائية تلبي احتياجات الدول العربية 

االأع�س���اء ف���ي مج���ال تفتي����ض العمل 

وال�سحة وال�سالمة المهنية في اإطار 

االأنماط الجديدة للعمل.   

العمل العربية تختبر الدليل 

عم��ل  ور�ص��ة  ف��ي  التدريب��ي 

تفاعلية

العم���ل العربية  اعتم���دت منظم���ة 

اأ�سلوب���ًا تفاعلي���ًا جدي���دًا ف���ي اختبار 

م�س���ودة الدلي���ل التدريب���ي »تفتي����ض 

العمل وال�سحة وال�سالمة المهنية في 

اإطار االأنماط الجديدة للعمل« لتقييم 

م���دى فاعليت���ه وتلبيت���ه الحتياج���ات 

ال���دول العربي���ة؛ م���ن خ���الل تنظيم 

ور�سة عمل تفاعلية با�ستخدام تطبيق 

 -  22 يوم���ي  م���دى  عل���ى   ZOOM
23 نوفمب���ر 2020 ولم���دة �ساعتي���ن 
ون�س���ف، بح�سور 37 م�س���اركًا يوميًا 

ممثلي���ن ع���ن اإدارات تفتي����ض العم���ل 

م���ن  المهني���ة  وال�سالم���ة  وال�سح���ة 

15 دول���ة عربية )البحري���ن، تون�ض، 
ال�سعودي���ة،  جيبوت���ي،  الجزائ���ر، 

ال�سودان، العراق، فل�سطين، الكويت، 

المغ���رب،  م�س���ر،  ليبي���ا،  لبن���ان، 

العم���ل  اليم���ن( وفري���ق  موريتاني���ا، 

المعن���ي ف���ي منظمة العم���ل العربية، 

لمناق�سة نم���اذج الجل�سات التدريبية 

المختارة م���ن الق�س���م التطبيقي في 

الدليل قيد االختبار.

الخب����راء  ال�س�����������ادة  ا�ستع������ر�����ض 

الم�سارك����ون ف����ي اإع����داد الدلي����ل عل����ى 

التوال����ي: )الدكت����ور نيازي م�ص��طفى 

اإ�ص��ماعيل  ب��ن  حي��اة  وال�سي����دة 

واالأ�ستاذ الدكتور جه��اد اأبو العطا( 

عل����ى م����دى يومي عم����ل مح����اور ور�سة 

العم����ل من خ����الل مداخ����الت وعرو�ض 

الع�سف  اأ�سلوب  تقديمية، م�ستخدمين 

تم����ت  الم�ساركي����ن،  لل�س����ادة  الذهن����ي 

�سمنه����ا االإجابة على ع����دد من االأ�سئلة 

مو�س����وع النقا�����ض، وتفاع����ل الح�س����ور 

ب�سكل اإيجابي مع الموا�سيع المطروحة:

الأنم���اط  القانون���ي  االمتث���ال   “
العم���ل الجدي���دة وفق معايي���ر العمل 

العربي���ة والدولية، و�سعوبات التفتي�ض 

في االأنماط الجديدة للعمل، ومناق�سة 

نموذج زيارة ميدانية لمن�ساأة ت�ستخدم 

اأحد اأنماط العمل الجديدة”

كما ق���دم ال�سادة الم�سارك���ون بع�سًا 

من تج���ارب دوله���م في مج���ال تفتي�ض 

العم���ل وال�سح���ة وال�سالم���ة المهني���ة 

خ���الل مداخالته���م، وعر����ض ال�سادة 

ممثل���و وكال���ة التفتي����ض وتطوي���ر بيئ���ة 

العم���ل، م���ن وزارة الم���وارد الب�سري���ة 

والتنمية االجتماعية في المملكة العربية 

ال�سعودي���ة عر�سًا تقديمي���ًا مميزًا حول 

تجربتهم ف���ي مجال التفتي����ض الذكي، 

والتقيي���م الذات���ي، وامتث���ال المن�ساآت 

خالل جائحة كورون���ا، ا�ستجابة لطلب 

الم�ساركي���ن ورغبتهم في االطالع على 

التجارب العربية الرائدة.

هذا وقد خ�س�س���ت �ساعة كاملة في 

نهاية اليوم الثاني لمناق�سة مالحظات 

المح���اور  ح���ول  العام���ة  الم�ساركي���ن 

المدرجة في م�س���ودة الدليل التدريبي؛ 

بغر����ض اإغناء الدليل باالأف���كار واإثرائه 

باالآراء؛ للتو�سل اإلى ن�سخة نهائية تلبي 

احتياجات ال���دول العربية االأع�ساء في 

مجال تفتي�ض العمل وال�سحة وال�سالمة 

المهني���ة ف���ي اإط���ار االأنم���اط الجديدة 

للعمل.

يمكن للق���راء االأع���زاء االطالع على 

الدلي���ل التدريب���ي وتحميل���ه من خالل 

https://alolabor. :الرابط التال���ي

org/19682

فه���ذا الدليل التدريب���ي المتميز هو 

ثم���رة جه���ود م�ستركة بي���ن الخبرات 

العربي���ة ذات االخت�سا����ض، واإدارات 

المعني���ة  ال���وزارات  ف���ي  التفتي����ض 

الموق���رة، وه���و واح���د م���ن “حقيب���ة 

االأدل���ة” الت���ي تعم���ل منظم���ة العم���ل 

العربي���ة عل���ى اإعداده���ا ف���ي مج���ال 

تفتي����ض العم���ل وال�سح���ة وال�سالم���ة 

المهني���ة ، وتتطل���ع المنظم���ة اإل���ى اأن 

تلبي هذه الحقيبة احتياجات اأطراف 

االإنت���اج الثالث���ة ف���ي ال���دول العربية، 

وتت�س���ق مع تطلعاتهم ف���ي بناء قدرات 

الكوادر العاملة، وتعزيز العمل الالئق 

وتحقي���ق االمتث���ال االأف�س���ل لمعايي���ر 

العمل العربي���ة والقوانين والت�سريعات 

الوطنية.
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»تطوير سياسات التعليم والتدريب التقني 
والمهني لتوائم المهن المستقبلية«

ف���ي اإطار مواجه���ة اآثار فيرو����ض كورونا ، الت���ي اأحدثت 

�س���ررًا بليغ���ًا عل���ى اأه���م عنا�س���ر االإنت���اج وه���و العن�سر 

الب�س���ري ، مما ي�ستوجب اإع���ادة النظر في تنمية المهارات 

وق���درات الك���وادر الب�سري���ة من خالل البح���ث عن مناهج 

وط���رق وو�سائل جديدة للتعليم وبن���اء القدرات والمهارات 

وفق���ًا للمتطلب���ات الجديدة ل�سوق العمل الت���ي بينت االأزمة 

التغيرات الكبيرة ف���ي اأ�ساليب العمل نتيجة االإغالق الكلي 

اأو الجزئي الأماكن العمل ، وفر�ض التباعد االجتماعي بين 

الب�س���ر ، لذا نج���د من ال�سرورة اإي���الء مزيد من االهتمام 

لمنظوم���ة التعلي���م والتدري���ب التقن���ي والمهن���ي ، حي���ث 

ا�ستدعى اأهمية التو�سع في ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات 

تطوي���ر ه���ذه المنظومة ع���ن طري���ق التحول نح���و التعليم 

الرقمي والتدري���ب االفترا�سي للو�سول اإل���ى اأو�سع �سرائح 

ممكن���ة من الفئ���ات العاملة  وبم���ا يتوافق م���ع االإجراءات 

االحترازي���ة التي اتخذتها كل دول العال���م للحد من تف�سي 

ه���ذا الفيرو�ض، وبالر�سد وتحليل تداعيات جائحة فيرو�ض 

كورون���ا الم�ستج���د على كاف���ة العوامل الموؤث���رة على قطاع 

العم���ل والعمال ف���ي الوطن العرب���ي ، التي اأحدث���ت �سررًا 

بليغ���ًا على اأهم عنا�سر االإنتاج وهو العن�سر الب�سري ، مما 

ا�ستوجب اإعادة النظر في تنمية المهارات وقدرات الكوادر 

الب�سري���ة م���ن خالل البح���ث ع���ن مناهج وط���رق وو�سائل 

جديدة للتعلي���م وبناء القدرات والمهارات وفقًا للمتطلبات 

الجدي���دة ل�س���وق العم���ل ، والت���ي بين���ت االأزم���ة التغيرات 

الكبيرة في اأ�ساليب العمل نتيجة االإغالق الكلي اأو الجزئي 

الأماك���ن العم���ل ، وفر�ض التباع���د االجتماعي بي���ن الب�سر 

وا�ستمراًرا لجهود منظمة العمل العربية - في هذا ال�سدد 

عقدت المنظمة الندوة التفاعلية حول » الم�صتجدات في 

اأو�ص��اع التعليم والتدريب التقن��ي والمهني«، وذلك 

ي���وم 25 نوفمبر- ت�سرين الثاني 2020 عبر تطبيق » زووم«  

وبم�سارك���ة )164( م�س���ارك م���ن ممثل���ي اأط���راف االإنتاج 

الثالثة ف���ي الوطن العربية،المنظم���ات الدولية واالإقليمية 

والعربي���ة ، وع���دد من الجه���ات المعنية بمو�س���وع الندوة، 

ف�ساًل عن عدد من الخبراء المتخ�س�سين.

افتتح���ت اأعم���ال الن���دوة التفاعلي���ة بكلم���ة م���ن معالي 

االأ�ستاذ فاي��ز علي المطيري – المدي���ر العام لمنظمة 

العم���ل العربي���ة ، األقاها نيابة عنه ال�سيد م�ص��طفى عبد 

ال�س��تار الم�سرف عل���ى اإدارة التنمية الب�سري���ة والت�سغيل 

رحب فيه���ا بال�س���ادة الم�ساركي���ن واأ�سار فيها اإل���ى اأهمية 

موا�سي���ع ومحاور هذه الندوة ف���ي الوقت الراهن، حيث اإن 

م�ساأل���ة توفي���ر اليد العامل���ة الموؤهلة كًما ونوًع���ا على راأ�ض 

التحديات التي تواجه العدي���د من المجتمعات، فالتغيرات 

والتح���والت ال�سريع���ة والم�ستم���رة ف���ي مجال �س���وق العمل 

تفر����ض على القوى العاملة العربية  اأن تكون على قدر كبير 

من المرون���ة الكت�ساب المهارات المهني���ة والتاأقلم ب�سرعة 

مع متطلبات الثورة ال�سناعية الرابعة كما اأكد في كلمته اأن 

وطننا العربي يتميز دون �سائر االأقاليم بثروة ب�سرية هائلة 

ت�س���م ن�سبة عالي���ة من ال�سب���اب، فمن ال�س���روري التاأكيد 

على اأن هوؤالء ال�سب���اب يمثلون م�سدر قوة ولي�ض عبًئا على 

المجتمع، في حالة اإيالئهم المزيد من االهتمام واإك�سابهم 

المه���ارات التي يحتاجها �س���وق العمل. وف���ي الختام تمنى 

التوفيق والنجاح لهذه الندوة المهمة، واأكد على اال�ستعداد 

الت���ام والدائ���م لتقديم كل ع���ون مخل�ض الأط���راف االإنتاج 

الثالثة في الوطن العربي. 
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تناولت الن���دوة محوريي���ن رئي�سيين ، حيث 

ناق�ض المح��ور االأول »الم�ستجدات الراهنة 

التقن���ي  والتدري���ب  التعلي���م  منظوم���ة  عل���ى 

ف���ي ظ���ل الث���ورة الرقمي���ة وتاأثي���رات جائحة 

كورون���ا«، قدمه ال�سيد الدكتور زياد جويل�ش 

الخبي��ر - المحل���ي والدول���ي ل���دى موؤ�س�سة 

التدري���ب االأوروبي���ة والم�س���رف عل���ى اإع���داد 

تقاري���ر الموؤ�س�س���ة ح���ول التعلي���م والتدري���ب 

وت�سغي���ل ال�سباب وتناول فيه بال�سرح والتحليل 

التحدي���ات العربي���ة الراهن���ة اأم���ام منظومة 

التعلي���م والتدري���ب التقن���ي والمهن���ي ج���راء 

تف�س���ي فيرو�ض كورونا، وكيفي���ة ا�ستجابة هذه 

المنظومة له���ذه التحدي���ات، والخطوات التي 

يمك���ن للحكوم���ات اتخاذه���ا في �سي���اق هذه 

االأزم���ة لبن���اء اأ�س�ض الأنظم���ة تعلي���م وتدريب 

قوي���ة ومرن���ة، ف�س���اًل ع���ن المه���ارات الت���ي 

يحتاجه���ا �س���وق العمل خالل الفت���رة القادمة 

و�سل���ط ال�سوء عل���ى الدرو����ض الم�ستفادة من 

الممار�سات ال�سابقة واأزمة كورونا الحالية.

اأما المح��ور الثاني فناق�ض، »اأث���ر جائحة كورونا على 

الموارد الب�سرية العربية والمهارات الجديدة التي يحتاجها 

�سوق العم���ل خالل الفت���رة القادم�����ة« وقدم�������ه االأ�ست����اذ 

اأ�صامة غنيم  المن�سق العام لفريق » دعم ت�سغيل ال�سباب 

ف���ي منطقة البحر المتو�سط »وم�ست�س���ار التعليم والتدريب 

التقني والمهن���ي في المكتب االإقليم���ي لليون�سكو ببيروت ، 

وتن���اول فيه اآثار تف�سي فيرو�ض كورون���ا على القوى العاملة 

الحالي���ة والم�ستقبلي���ة وح���دد اأب���رز المه���ارات الحالي���ة 

والم�ستقبلي���ة المطلوبة، وذكر الدور الذي يجب ان تقوم به 

ال���دول والمنظومات التربوية لمواكب���ة المهارات الجديدة 

اإل���ى اأن انته���ى بعر����ض بع����ض االقتراح���ات والمب���ادرات 

لمواجه���ة التحديات التي تواجه منظومة التعليم والتدريب 

التقني والمهني في �سياق الجائحة.

انق�سمت تو�سيات هذه الن���دوة التفاعلية اإلى ق�سمين، 

حيث دعت التو�سيات في الق�صم االأول اأطراف االإنتاج 

الثالث���ة اإل���ى توفير الدع���م الكافي والمنا�س���ب للعاملين 

فيرو����ض  جائح���ة  ج���راء  م���ن  المت�سرري���ن  وتحدي���ًدا 

كورون���ا، واإع���داد نظام معلوم���ات متكامل ل�س���وق العمل 

مرتب���ط بالمنظوم���ة التعليمي���ة والتدريبي���ة ي�ساع���د في 

زي���ادة المق���درة عل���ى التنب���وؤ باالحتياج���ات المطلوب���ة 

ب�سوق العم���ل، كما اأكدت التو�سيات عل���ى اأهمية �سياغة 

ا�ستراتيجي���ة للتعام���ل مع الث���ورة المعرفي���ة الرقمية مع 

�س���رورة التوجه العلمي نحو االإبداع واالبتكار وا�ستخدام 

ح���زم تحفيز لتعزيز مه���ارات العاملين واإعادة تدريبهم 

و�سق���ل مهاراته���م ف���ي المه���ن المعر�س���ة لخط���ر كبير 

ب�سب���ب االأتمت���ة لي�سبح���وا اأكث���ر مرون���ة وتوجًه���ا نح���و 

الم�ستقب���ل وو�س���ع منهجي���ة متكامل���ة ل�سيا�س���ات تنمي���ة 

الم���وارد الب�سري���ة ت�ساعد ف���ي تطوير �سيا�س���ات التعليم 

لالأولوي���ات  وفق���ًا  والمهن���ي  التقن���ي  والتدري���ب 

الجدي���دة والم�ستقبلي���ة من المه���ارات التناف�سية 

للمه���ن والوظائ���ف باأ�س���واق العم���ل.

 اأما الق�صم الثاني من التو�سيات فكان موجًها 

اإلى موؤ�س�سات التعلي���م والتدريب التقني والمهني 

ف���ي الوط���ن العرب���ي ، حي���ث دع���ت التو�سي���ات 

اعتم���اد  اإل���ى  والتدري���ب  التعلي���م  موؤ�س�س���ات 

واإدراج  الرقم���ي  للتح���ول  كامل���ة  ا�ستراتيجي���ة 

العم���ل فيها بالتدري���ج لن�سل بالعن�س���ر الب�سري 

اإل���ى اأعل���ى م�ستوي���ات الجاهزي���ة الإدارة وت�سيير 

العملي���ات الرقمي���ة ف���ي كاف���ة المه���ن ومختل���ف 

ال�سيا�س���ات والت�سريع���ات  الموؤ�س�س���ات و تطوي���ر 

ُبع���د،  ع���ن  بالتدري���ب  االعت���راف  تدع���م  الت���ي 

واعتم���اده وفًقا لالأولويات الجدي���دة والم�ستقبلية 

وو�سع معايير قيا�سية لخدمات التعليم والتدريب 

ع���ن ُبعد، مع التن�سيق مع جهات االعتماد العربية 

والدولي���ة المتخ�س�س���ة و تو�سيع مهم���ة منظومة 

التعلي���م والتدري���ب التقن���ي والمهن���ي م���ن مج���رد مهمة 

مح���دودة لتوفير تدري���ب للمهارات الخا�س���ة بال�سناعة 

والمه���ارات الخا�س���ة بالحرف اإل���ى مهمة اأو�س���ع لتنمية 

الم���وارد الب�سرية ت�سمل التعلي���م والتدريب والتعلم مدى 

الحي���اة، كما اأك���دت التو�سيات عل���ى موؤ�س�س���ات التعليم 

والتدري���ب التقني والمهن���ي على اأهمي���ة تقديمها منهجًا 

تدريبي���ًا مبنيًا على نظ���ام الكفايات المهنية والتوافق مع 

المعايي���ر القيا�سي���ة المهنية وتقني���ات التقييم الجديدة 

الالزم���ة ف���ي م���كان العم���ل.
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حلقة نقاشية حول االقتصاد االجتماعي والتضامني 
بالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

)قطاع الشئون االجتماعية(
يعمل االقت�ساد االجتماعي والت�سامني على تحقيق مبادئ 

العدال����ة االجتماعية وتحقيق تنمية عادل����ة تلبي احتياجات 

المجتم����ع ، كم����ا ي�سهم ف����ي مواجهة العديد م����ن التحديات 

االجتماعي����ة واالقت�سادية في بلداننا وذلك بتمكين الفئات 

اله�س����ة و�سم����ان تكاف����وؤ الفر�ض ف����ي الو�سول اإل����ى الموارد 

الطبيعية والحفاظ على الم����وارد غير المتجددة، واالبتكار 

ف����ي ا�ستخدام الم����وارد المتج����ددة بما ي�سم����ن اال�ستدامة 

البيئي����ة، وتقديم مجموع����ة من الخدم����ات االأ�سا�سية وعلى 

التعا�سدي����ات  خ����الل  م����ن  ال�سحي����ة  الخدم����ات  راأ�سه����ا 

ا من  والتعاونيات ال�سحية والموؤ�س�سات االجتماعية، وحر�سً

منظمة العمل العربية واالأمانة العامة لجامعة الدول العربية  

قطاع ال�سئون االجتماعية عل����ى تعزيز جهود الدول العربية 

الرامي����ة اإلى تعزيز االقت�س����اد االجتماعي والت�سامني، بما 

ي�سه����م في الق�س����اء على الفقر متعدد االأبع����اد، وخا�سة في 

مواجه����ة تبع����ات جائحة »كوفي����د – 19«، ت����م تنظيم حلقة 

نقا�سي����ة  ح����ول »االقت�ص��اد االجتماعي والت�ص��امني 

ودوره ف��ي تحقي��ق التنمي��ة في ظل االأزم��ات«، من 

اأجل اإبراز المبادرات العربية الرائدة الخا�سة به في الدول 

العربي����ة  وت�سليط ال�سوء على اأهمية ال����دور الذي يمكن اأن 

يقوم به االقت�ساد االجتماعي في مواجهه االأزمات الراهنة 

والح����د من اآثاره����ا ال�سلبية وذلك ف����ي 2 دي�سمير – كانون 

االأول 2020.

افتتح���ت اأعم���ال  الحلق���ة النقا�سي���ة بكلمة م���ن معالي 

ال�سي���د/ فايز علي المطي��ري- المدير الع���ام لمنظمة 

العم���ل العربي���ة، األقاه���ا نياب���ة عن���ه الم�ست�س���ار / عماد 

�ص��ريف – مدي���ر اإدارة العالق���ات الخارجي���ة والتع���اون 

الدولي ا�ستهلها بالترحي���ب بال�سادة الم�ساركين والح�سور 

معرب���ًا ع���ن �سعادته بعقد ه���ذه الحلقة النقا�سي���ة   المهمة 

مع االأمانة العام���ة لجامعة الدول العربي���ة، »اإدارة التنمية 

وال�سيا�س���ات االجتماعي���ة« والت���ي تحظ���ى بم�ساركة رفيعة 

الم�ست���وى م���ن قي���ادات وممثل���ي اأط���راف االإنت���اج الثالثة 

في  ال���دول العربي���ة، وممثلي وزارات ال�سئ���ون االجتماعية 

باالإ�ساف���ة اإل���ى المنظم���ات العربية والدولي���ة ذات ال�سلة 

لبح���ث دور االقت�س���اد االجتماعي والت�سامن���ي في تحقيق 

التنمي���ة في ظل االأزمات، االأمر الذي يعك�ض اأهمية مو�سوع 

الحلق���ة النقا�سي���ة والتطلع اإلى الدور ال���ذي يمكن اأن يقوم 

ب���ه االقت�س���اد االجتماعي والت�سامني في الح���د من االآثار 

ال�سلبي���ة الت���ي خلفته���ا اأزمة كورون���ا والتي قل�س���ت ب�سدة 

الدخول والرفاهية واأفرزت في الوقت ذاته زيادة كبيرة في 

اأعداد الفقراء والبطالة ال �سيما واأن االقت�ساد االجتماعي 

والت�سامن���ي الذي يتميز بطابع االإن�ساني���ة قادر على ج�سر 

الهوة بين التنمية االقت�سادي���ة واالجتماعية والو�سول اإلى 

التنمية الم�ستدامة التي نن�سدها جميًعا. 

واأك���د » المطيري« في كلمته باأن هذا اللقاء ياأتي �سمن 

�سل�سل���ة م���ن الفعالي���ات و االأن�سطة والن���دوات التي  تعك�ض 

ان�سغ���ال المنظمة بالمتغي���رات المت�سارعة على الم�ستويين 

العرب���ي والدول���ي الناتجة عن تداعيات اأزم���ة كوفيد - 19 

وتاأثيره���ا على الواق���ع االجتماعي واالقت�س���ادي لمنطقتنا 

العربي���ة وما تفر�سه علينا من �س���رورة ح�سد كافة الجهود 

والتن�سيق بين كافة ال�س���ركاء لو�سع خطط وا�ستراتيجيات 

وبدائل لمواجهة تداعيات هذه االأزمة اجتماعًيا واقت�سادًيا، 

واأن ن�ستع���د لم���ا بع���د كورون���ا، واأن اجتماعن���ا الي���وم م���ن 

اأجل و�سع خط���ة عمل عربية لدع���م االقت�ساد االجتماعي 

والت�سامني واإبراز دوره في تعزيز و تحقيق اأهداف التنمية 

الم�ستدامة في الدول العربية ، من خالل توفير فر�ض عمل 

وا�ستيعاب الفئات اله�سة وغير النظامية والحد من البطالة  

و تح�سي���ن التعلي���م وال�سح���ة والبيئة والتنمي���ة المجتمعية 

المحلية ، وتمويل الم�سروعات ال�سغيرة. 

ولن ياأت���ي ذلك اإال بتر�سي���خ الحوار االجتماع���ي الإر�ساء 

االأ�س����ض التي يقوم عليها االقت�ساد االجتماعي والت�سامني 

واال�ستف���ادة م���ن التج���ارب والمب���ادرات العربي���ة في هذا 

المج���ال ، وتهيئة و�س���ع ا�ستراتيجيات واآلي���ات لتمويل هذا 

االقت�س���اد بال�س���كل ال���ذي ي�سم���ن تفعيل���ه والتاأكي���د على 

�س���رورة تحقي���ق رغب���ات ومتطلبات المجتم���ع المحيط به 

وتحقيق التنمية الم�ستدامة.

متمني���ًا في نهاية كلمت���ه تحقيق االأه���داف المرجوة من 
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هذه الحلقة والو�سول اإلى مجموعة من التو�سيات والنتائج 

التي �ستكون محل االهتمام والمتابعة.

ه���ذا وق���د األقى �سع���ادة الوزي���ر مفو�ض/ ط��ارق نبيل 

النابل�ص��ي مدير اإدارة التنمية وال�سيا�س���ات االجتماعية، 

كلمة االأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي بداأ فيها 

بنق���ل تحيات معالي ال�سيد اأحمد اأب��و الغيط – االأمين 

الع���ام لجامعة الدول العربية، وال�سي���دة ال�سفيرة الدكتورة 

هيف��اء اأبو غزالة  االأمين الع���ام الم�ساعد رئي�ض قطاع 

ال�س���وؤون االجتماعية، وتمنياتهم الأعمال الحلقة النقا�سية، 

بالتوفيق والنجاح، مقدمًا ال�سك���ر لمنظمة العمل العربية، 

على تعاونها الدائم والمثمر مع قطاع ال�سوؤون االجتماعية، 

باالأمان���ة العام���ة لجامعة ال���دول العربي���ة، ومجل�ض وزراء 

ال�س���وؤون االجتماعي���ة الع���رب، موؤكدًا: نحر����ض دومًا على 

تنظي���م ه���ذه الفعالي���ات ب�س���كل م�ست���رك وفي اإط���ار من 

التكامل بي���ن االأدوار بما ُيعزز العم���ل االجتماعي التنموي 

العربي الم�ست���رك، وتعد هذه الفعالية الثانية التي ينظمها 

حول هذا المو�س���وع الهام، بعد اأن نظمنا �سويًّا ور�سة عمل 

ح���ول »االقت�س���اد االجتماع���ي والت�سامن كاآلي���ة للحد من 

العم���ل اله�ض ولدع���م االندماج االجتماع���ي«، بالجمهورية 

التون�سية يومي 9 و 10 مايو 2018«.

اأك���د »النابل�ص��ي« ف���ي كلمته عل���ى االآث���ار ال�سلبية التي 

خلفته���ا جائح���ة كورونا  على فئات المجتم���ع ككل وال�سيما 

ال�سعيف���ة واله�سة منها، كم���ا ازدادت ن�سب الفقر بمختلف 

اأبع���اده وق���د توقع���ت تقاري���ر اأممي���ة، اأن تخ�س���ر المنطقة 

العربية ج���راء ذلك 1.7 مليون وظيفة، وزيادة ن�سبة الفقر 

%، ذل���ك ف�ساًل عن ال�سراع���ات والتحديات  بن�سب���ة 1.2 

الت���ي ت�سهدها المنطقة العربية منذ �سن���وات، وتاأثير ذلك 

كل���ه على المكت�سب���ات التنموية، مم���ا قد ي���وؤدي اأي�سًا اإلى 

تفتت الطبقة الو�سطى في العديد من المجتمعات العربية، 

ودخولهم اإلى براثن الفقر.

متمني���ًا في نهاي���ة الكلمة باأن تخ���رج الحلق���ة النقا�سية  

بتو�سي���ات عملية قابلة للتنفي���ذ واأن ت�سهم ب�سكل فاعل في 

�سم���ان الحي���اة الكريمة للجمي���ع، وبما يتما�س���ى مع مبداأ 

خطة 2030، باأن ال يتخلف عن ركب التنمية اأحد.

تناول���ت الندوة ثالثة محاور رئي�سية ، حيث قدم المحور 

االأول �سع���ادة الوزي���ر المفو�ض ط��ارق النابل�ص��ي، تحت 

عنوان »جامعة الدول العربية اآلية اإقليمية لدعم االقت�ساد 

االجتماع���ي والت�سامن���ي«، تن���اول في���ه ه���دف االقت�س���اد 

االجتماع���ي والت�سامن���ي كاآلية للق�ساء عل���ى الفقر متعدد 

االأبع���اد والتعريف بمنظومة جامعة ال���دول العربية وكيفية 

عملها في المج���االت التنموية االقت�سادي���ة واالجتماعية، 

وق���دم المحور الثان���ي ال�سيدة  منجي��ة هادفي - خبيرة 

ف���ي منظمة العم���ل العربية ح���ول »االقت�س���اد االجتماعي 

والت�سامني كبديل تنموي«، 

وم���ن خالل م���ا ت�سمنته مح���اور الور�سة م���ن مقترحات 

ومجم���ل المداخالت واالآراء التي قدمها ال�سيدات وال�سادة 

الم�ساركون، تم التو�سل اإلى عدة تو�سيات من اأهمها العمل 

على ن�سر ثقافة االقت�ساد االجتماعي والت�سامني لدى كافة 

الفئات وعر�ض وتعميم التجارب الناجحة في هذا المجال 

لال�ستفادة منها وتعزيز دور االإعالم ليقوم بدوره التوعوي 

والترويج���ي لالقت�س���اد االجتماعي والت�سامن���ي، بو�سفه 

قطاع���ًا يدعم تحقيق التنمي���ة الم�ستدامة والعادلة وتعزيز 

اأي�س���ًا دور الحوار االجتماعي بين اأط���راف االإنتاج الثالثة 

وموؤ�س�س���ات المجتم���ع المدني الإر�ساء منظوم���ة االقت�ساد 

االجتماع���ي والت�سامن���ي ، كما دع���ت التو�سي���ات منظمة 

العم���ل العربية واالأمان���ة العامة لجامعة ال���دول العربية - 

القط���اع االجتماعي ، اإلى اال�ستمرار في تنظيم �سل�سلة من 

الفعاليات المتخ�س�سة، في مجاالت االقت�ساد االجتماعي 

والت�سامني وتثمين جهودهما في هذا االإطار واالإ�سراع في 

تهيئ���ة وتحديث االإط���ار الت�سريعي لالقت�س���اد االجتماعي 

والت�سامني وبال�سكل الذي يمكنه من اأداء المهام المناطة 

ب���ه ف���ي تحقي���ق التنمي���ة المتوازن���ة ب�سقيه���ا االجتماع���ي 

واالقت�س���ادي ، واإق���رار اأداة معياري���ة عربي���ة »اتفاقي���ة اأو 

تو�سية خا�سة باالقت�س���اد االجتماعي والت�سامني« بهدف 

تعزي���ز دوره ف���ي تحقيق التنمي���ة الم�ستدامة ف���ي مواجهة 

االأزمات.
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منظمة العمل العربية، تناقش أثر عودة العمالة 
المتنقلة والمهاجرة  إلى أسواق العمل

ا�ستمرارًا لجهود منظمة العمل العربية في ر�سد وتحليل 

تداعي���ات جائح���ة فيرو����ض كورون���ا الم�ستج���د عل���ى كافة 

العوامل الموؤثرة في قط���اع العمل، عقدت المنظمة الندوة 

القومية ح���ول » اأثر عودة العمالة المتنقلة والمهاجرة على 

اأ�س���واق العمل« وذلك ي���وم 8 دي�سمب���ر 2020، عبر تطبيق 

زووم، وبم�ساركة )59( ممثلين عن اأطراف االإنتاج الثالثة 

في الدول العربية، وعدد من االأطراف المعنية بمو�سوعات 

الهج���رة، ف�ساًل ع���ن عدد م���ن الخب���راء المتخ�س�سين، 

لتتناول بالبح���ث والتحليل تداعيات جائحة فيرو�ض كورونا 

على اأحد الظواهر االإقليمية والعالمية الموؤثرة في م�سارات 

عر�ض العمل والطلب عليه والتي تنعك�ض ب�سكل مبا�سر على 

ديناميكية اأ�سواق العمل، وهو العمالة المهاجرة والمتنقلة، 

حيث تناول���ت الندوة اأبعاد ه���ذه الق�سية عل���ى م�ستوياتها 

الدولي���ة واالإقليمي���ة، م���ع التركيز على م���دى تاأثيرها على 

اأ�س���واق العم���ل العربية و�س���واًل لمقترحات ت�ساع���د الدول 

العربية في مواجهة التحديات ال�سلبية لجائحة كورونا على 

قطاع العمل.

ب���داأت  اأعمال الندوة بكلمة لمعال���ي ال�سيد/ فايز علي 

المطي��ري- المدير العام لمنظم���ة العمل لعربية، األقاها 

نيابًة عنه ال�سيد/ م�صطفى عبد ال�صتار، الم�سرف على 

اإدارة التنمية الب�سرية، والت���ي ا�ستهلها بالترحيب بال�سادة 

الم�ساركي���ن والح�س���ور، واأ�س���ار فيها اإل���ى اأن تنظيم هذه 

الندوة ياأتي �سمن مجموعة اأن�سطة وفاعليات تم برمجتها 

وتنفذه���ا المنظم���ة وف���ق روؤيته���ا ومواكبته���ا للمتغي���رات 

المت�سارع���ة الأزم���ة جائح���ة فيرو����ض كورون���ا عل���ى جميع 
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قطاع���ات العمل في ال���دول العربية موؤكدًا عل���ى اأن ق�سية 

الهج���رة والتنقل دخلت في منعرج���ات اأكثر تعقيدًا بظهور 

م�ستجدات طارئة، نتيجة تف�سي وباء فيرو�ض كورونا، والذي 

اأدت تداعياته اإلى متغيرات كبيرة في االأو�ساع االقت�سادية 

واالجتماعي���ة وال�سحي���ة، مما كان له اأث���ر �سلبي كبير على 

ق�ساي���ا الهج���رة والتنق���ل، انعك�س���ت بدورها عل���ى اأ�سواق 

العمل العالمية ب�سفة عامة، والعربية ب�سفة خا�سة، نظرًا 

لم���ا تمثل���ه الهجرة م���ن ركيزة مهم���ة في التع���اون العربي 

واالإقليم���ي والدول���ي لتحقيق تنمية اقت�سادي���ة واجتماعية 

وا�ستخدام اأمثل للموارد الب�سرية.

 اأكد » المطي��ري« في كلمته على اهتمام منظمة العمل 

العربية بالق�سايا المتعلقة بهجرة وتنقل القوى العاملة بين 

االأقطار العربية وتذلي���ل العقبات التي تواجهها، فاأ�سدرت 

العدي���د من االتفاقيات والمواثيق ب�ساأنها، وفي هذه الندوة 

تح���اول المنظم���ة طرح ق�سي���ة الهجرة والتنق���ل بظروفها 

الم�ستجدة م�ستهدفة اأن تجعل لهذا الطرح دالالت متميزة، 

من خالل الو�سول اإلى مقترحات حلول والخروج بتو�سيات 

ا�ست�سرافية لبناء �سيا�س���ات اقت�سادية واجتماعية جديدة 

للربط بين هذه الم�ساألة القومية الحيوية وكيفية اال�ستفادة 

م���ن عوائده���ا وخطط وبرام���ج التنمية، متمني���ًا في ختام 

كلمته التوفيق والنجاح للندوة، لتعميم اال�ستفادة والخروج 

بتو�سيات تمكن الدول العربية من مواجهة تاأثيرات جائحة 

فيرو�ض كورونا الم�ستجد على جميع قطاعات العمل.

ناق�س���ت الندوة محوري���ن رئي�سيين ،   المح��ور االأول 

»تاأثي���رات جائح���ة فيرو����ض كورون���ا عل���ى اأنم���اط التنقل 

والهج���رة ف���ي الوط���ن العرب���ي«، وقدم��ه ال�سي���د/ جمال 

اأغمان��ي الوزير االأ�سبق للعم���ل والتكوين المهني بالمملكة 

المغربي���ة، وال���ذي تن���اول فيه مالم���ح الهج���رة بالمنطقة 

العربي���ة كج���زء من ح���راك الهج���رة العالمي���ة، واأنماطها 

ال�سائدة وعدد من المقارب���ات الدولية الموؤثرة في تيارات 

الهج���رة والتنق���ل خا�س���ة اأن دول الوطن العرب���ي تفاعلت 

فيه���ا عدة عوامل جعلت منها دواًل مق�سدًا للهجرة الدولية 

وم�سدرًا لها وعبور في اآن واحد، وعرج على االآثار ال�سلبية 

لجائحة كورونا وانعكا�ساتها عل���ى اأو�ساع العمالة المتنقلة 

والمهاج���رة وم���ا �سببته من فق���دان فر�ض العم���ل، وتدنى 

م�ستويات االأج���ور ونق�ض في التحوي���الت المالية وت�سديد 

قيود ال�سفر واالختبارات الطبية للمهاجرين، اأدت بدورها 

اإلى �سغوطات وارتباك ف���ي اأ�سواق العمل العربية، ثم قدم 

عدد من المقترحات تم االأخذ بها في التو�سيات الختامية 

للندوة.

وناق����ض المح��ور الثاني »اأثر ع���ودة العمال���ة المتنقلة 

والمهاج���رة على اأ�س���واق العمل العربي���ة« ، وقدمه االأ�ستاذ 

الدكت���ور / طالل اأبو ركبة – اأ�ست���اذ االقت�ساد والعلوم 

ال�سيا�سية بدولة فل�سطين والخبير العربي في مجال التنمية 

الب�سرية والت�سغيل، والذي تناول فيه عدًدا من المو�سوعات 

المهم���ة المحيط���ة بتاأثي���ر ع���ودة العمالة المهاج���رة على 

اأ�س���واق العمل العربية، من حي���ث اأو�ساع اأ�سواق العمل قبل 

الجائحة واأثناء الجائحة وعدًدا من التحديات االقت�سادية 

الت���ي تواجهه���ا ال���دول العربية بفع���ل الهبوط ف���ي الطلب 

المحلي والخارجي وتراجع التجارة وا�سطراب في االإنتاج 

وتراج���ع في ثقة الم�ستهلكي���ن ، كما عرج على واقع العمالة 

المهاج���رة والمتنقل���ة ف���ي �س���وء االأزمة، وعر����ض االآليات 

المقترحة لمواجهة التحديات الراهنة.

�سمل���ت اأعم���ال الن���دوة اأي�س���ًا مداخلتي���ن ، حي���ث قدم 

ال�سيد/ محم��د العرادة- اتحاد عم���ال الكويت مداخلة 

اأثنى فيها على ما تقوم به منظمة العمل العربية من �سل�سلة 

اأن�سطة وبرام���ج متخ�س�سة عن تاأثي���رات جائحة فيرو�ض 

كورونا على جميع العوامل المحيطة بقطاع العمل في الدول 

العربية، ونوه عما تقوم به دولة الكويت من تحديث وتطوير 

م�ستمر ف���ي الت�سريع���ات القانوني���ة واالإج���راءات االإدارية 

المنظم���ة لحركة العمالة المتنقل���ة والمهاجرة، وبم�ساركة 

ومتابعة اتحاد العمال، لما فيه �سالح قطاع العمل، وجاءت 

المداخل���ة الثاني���ة م���ن ال�سيد �ص��ليم حم��دان – اتحاد 

عم���ال فل�سطي���ن  �سك���ر فيه���ا اإدارة المنظمة عل���ى �سرعة 

تلبيته���ا لتنفيذ اأن�سطة تطرح من خالله���ا تاأثيرات جائحة 

فيرو�ض كورونا على قطاع العمل وتحاول من خاللها تقديم 

مقترحات ت�ساعد الدول العربية في مواجهة االآثار ال�سلبية 

لالأزم���ة ، م�سيرًا  اإلى االنته���اكات التي يتعر�ض لها العمال 
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الفل�سطيني���ون في الداخ���ل، واأكد في نهاي���ة مداخلته على 

�سرورة تفعي���ل اتفاقيات العمل العربية ب�ساأن تنقل العمالة 

العربية.

ف���ي ختام الن���دوة وبع���د العرو�ض الت���ي قدمه���ا ال�سادة 

الخبراء ومداخ���الت ومناق�سات الم�ساركي���ن التو�سل اإلى 

عدد م���ن التو�سيات اأك���دت على اأهمية تفعي���ل االتفاقيات 

الثنائي���ة لال�ستخدام المنظم للعمالة بي���ن الدول العربية، 

واأهمي���ة المتابع���ة الدورية له���ا على �سوء تط���ورات اأ�سواق 

العم���ل العربي���ة ومتطلباته���ا ف���ي ظ���ل تداعي���ات جائح���ة 

كورون���ا، كما دعت ال���دول العربية لتفعي���ل اتفاقيات العمل 

العرب���ي خا�س���ة تنقل االأي���دي العاملة العربية م���ع �سياغة 

ف���ي  النظ���ر  اإع���ادة  اأو  متكامل���ة  وطني���ة  ا�ستراتيجي���ات 

ا�ستراتيجياته���ا مت�سمن��ة ال�درو�ض الم�ستف��ادة من جائحة 

)كوفيد- 19( ودع���وة الدول العربية اأي�سًا الحتواء الو�سع 

وتوفي���ر الحماي�����ة الالزمة له���ذه الفئات في ظ���ل تاأثيرات 

جائحة )كوفي���د- 19( لت�سمل الجهود في توفير الخدمات 

والمعلوم���ات للمجموعات المختلفة م���ن العمالة المهاجرة 

بم���ا في ذلك االأ�سخا�ض ذوي االإعاق���ة وكبار ال�سن واالأ�سر 

التي تعولها االإناث.

 حث���ت التو�سيات الدول العربية عل���ى النهو�ض بالتجارة 

البيني���ة بما ي�سهم  في بناء ال�س���وق العربية الم�ستركة مما 

ي�سهم في رفع التحديات المطروحة، والعمل على ا�ستبدال 

�سال�سل القيمة االأجنبية باأخرى عربية، والعمل على توفير 

�سب���ل اال�ستثم���ارات الوطنية والعربي���ة للمهاجرين وتعزيز 

اآلي���ات االت�س���ال عن ُبع���د لم�ساعدة المهاجري���ن وخا�سة 

الراغبين في العودة اإلى ديارهم واإعالمهم بتطورات قيود 

التنقل ط���ول الوقت ، واأكدت على دع���وة النقابات العربية 

عل���ى تبني مقاربات �ساملة في التعامل مع العمالة العائدة، 

وفتح المجال اأمامهم لالنخ���راط في �سفوفها واال�ستفادة 

م���ن خبراته���م وتاأطيره���م ، والعمل على ت�سجي���ع وتحفيز 

القطاع الخا����ض للتوجه لت�سغيل العمال���ة العربية العائدة، 

وتوفير المعلومات ح���ول الكفاءات المتوفرة وتخ�س�ساتها 

وخبراتها، وت�سهيل �سبل اإتمام عمليات الت�سغيل وفق اآليات 

وا�سحة ومعلنة في هذا المجال.
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عق���دت لجن���ة الخب���راء القانونيين بمنظم���ة العمل 

العربي���ة اجتماع���ات ال���دورة )41( يوم���ي 23 – 24  

دي�سمبر كانون االأول 2020 عب���ر المن�سة االإلكترونية 

المرئي���ة والت���ي تعق���د كل ع���ام ، حي���ث افتت���ح اأعمال 

الدورة �سع���ادة ال�سيد  فايز عل��ي المطيري المدير 

الع���ام لمنظم���ة العم���ل العربية ال���ذي رح���ب باأع�ساء 

اللجنة موؤكدًا على اأهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في 

�سبيل تح�سين �س���روط وظروف العمل واأهمية الن�ساط 

المعي���اري العرب���ي ف���ي توحي���د الت�سريع���ات العمالية 

العربي���ة منوهًا اإلى اأهمية اال�ستف���ادة من المعايير في 

مواجهة االأزمات التي تواجهه اأ�سواق العمل العربية.

وا�ستن���ادًا لنظ���ام العمل بلجنة الخب���راء القانونيين 

انتخب���ت اللجنة ال�سي���د / محمد ك�ص��و )الجمهورية 

التون�سية( رئي�سًا للجنة الخبراء القانونيين.

وق���د قامت اللجنة بدرا�سة التقاري���ر ال�سنوية للدول 

االأع�س���اء ح���ول اتفاقي���ات العم���ل العربي���ة وم�ستقبل 

معايي���ر العمل العربية في ظل االأزم���ات، وقد اأ�سدرت 

اللجن���ة في �سوء الح���وار والنقا�سات الت���ي دارت عدد 

م���ن التو�سيات م���ن بينه���ا اإ�س���دار اأداة معيارية حول 

»تعزيز نظ���م الحماية االجتماعية في ظ���ل االأزمات«، 

وقد وجهت اللجنة في خت���ام اأعمالها ال�سكر والتقدير 

للمدي���ر الع���ام لمنظم���ة العم���ل العربي���ة عل���ى دعمه 

الم�ستم���ر الأعمال اللجن���ة، كما وجهت ال�سك���ر الأ�سرة 

منظم���ة العمل العربية على جهوده���ا الم�ستمرة طوال 

العام من خ���الل حجم االأن�سطة الكبي���رة التي نفذتها 

خ���الل العام رغ���م الظ���روف ال�سعبة، وعق���د العديد 

من ال���دورات والندوات التي ر�سدت م���ن خاللها اآثار 

وتداعي���ات كورونا على مختلف ق�ساي���ا العمل واقتراح 

�سبل مواجه���ة االأزمة وبما يحق���ق اال�ستقرار وال�سالم 

االجتماعي.

العربي�������ة  العم�����������ل  منظم��������ة  عق���������دت 

يوم االأربعاء  المواف���ق 2021/1/27 ، اجتماع 

الدورة التا�سعة ع�سر للجنة �سوؤون عمل المراأة 

العربي���ة بم�سارك���ة 16 م���ن ع�س���وات اللجن���ة 

و�سع���ادة ال�سفي���رة / �ص��ناء زايد م�ست�س���ارة 

اللجن���ة  وبح�س���ور فري���ق عمل منظم���ة العمل 

العربية ، عبر من�سة ZOOM االلكترونية.

�سع���ادة  بكلم���ة  اللجن���ة  اأعم���ال  افتتح���ت 

المطيري المدي���ر  فاي��ز عل��ي   / االأ�ست���اذ 

الع���ام لمنظم���ة العمل العربي���ة  األقاه���ا نيابة 

عن���ه الم�ست�سار / اإ�ص��الم �ص��ناء - الم�سرف 

عل���ى اإدارة الحماية االجتماعي���ة ، والتي رحب 

فيه���ا بال�سي���دات ع�س���وات اللجنة واأك���د فيها 

على اهتمام المنظم���ة ودعمها الدائم الأن�سطة 

لجنة المراأة وحر�سها على تنفيذ اأن�سطتها في 

ظل الظروف اال�ستثنائي���ة التي يمر بها العالم 
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منظمة العمل العربية تعقد اجتماعات الدورة »41«  
للجنة الخبراء القانونيين

منظمة العمل العربية تعقد اجتماعات الدورة 
التاسعة عشر للجنة شئون عمل المرأة العربية
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جراء تداعيات اأزمة جائحة كورونا والتي ت�سع 

م�سئولي���ة م�ساعف���ة عل���ى ال�سي���دات ممثالت 

اأطراف االإنتاج الثالثة في ع�سوية لجنة �سوؤون 

عم���ل المراأة العربية في دع���م وتعزيز الن�ساء  

العام���الت العربي���ات والحفاظ عل���ى حقوقهن 

المكت�سب���ة في دولهن وو�س���ع االآليات والتدابير 

الالزم���ة لحماي���ة الفئات االكث���ر ه�سا�سة على 

�سل���م اأولويات ال���دول العربية عن���د التخطيط 

ور�س���م �سيا�س���ات التعاف���ي م���ن الجائحة على 

الم�ستوى االقت�سادي واالجتماعي .

 قدمت منظم���ة العم���ل العربية وثيق���ة بنود 

االجتم���اع لمناق�سة اأهم واأح���دث المو�سوعات 

الخا�س���ة بق�ساي���ا عم���ل الم���راأة العربي���ة في 

ظ���ل االأو�س���اع الراهنة ، حي���ث ناق�ست اللجنة 

اأو�س���اع الن�ساء العام���الت في ظل االأزمات من 

خ���الل ورقة عم���ل رئي�سي���ة قدمته���ا االأ�ستاذة 

الدكتورة وف��اء جعف��ر المهداوي اأ�ست���اذة 

التنمية الم�ستدامة في كلية االإدارة واالقت�ساد 

بالجامع���ة الم�ستن�سرية ، قدم���ت من خاللها 

مجموع���ة االإج���راءات الواج���ب اتباعه���ا على 

المدى المتو�سط  البعيد من اأجل التخفيف من 

تداعيات االأزمة على المراأة العربية خا�سة في 

ظ���ل تركز عم���ل الن�ساء في القطاع���ات االأكثر 

ت�سررًا خالل االأزمات ، هذا وقد قامت اللجنة 

بمتابع���ة التق���دم المحرز ف���ي تنفي���ذ اأهداف 

اال�ستراتيجي���ة العربي���ة للنهو�ض بعم���ل المراأة 

في اإطاراأهداف التنمية الم�ستدامة 2030 من 

خالل اال�ستم���اع اإلى تقارير ممث���الت اأطراف 

االإنت���اج الثالثة في ع�سوية لجن���ة �سوؤوؤون عمل 

الم���راأة العربية حول جه���ود بلدانهن في تنفيذ 

اأه���داف اال�ستراتيجي���ة والت���ي �سه���دت بع�ض 

البطء ف���ي بع�ض الدول العربي���ة نتيجة االأزمة 

واالأزم���ات المركب���ة التي تعي�سه���ا بع�ض الدول 

العربي���ة خا�س���ة في ح���االت الن���زاع وال�سراع 

واالنق�سامات الداخلية .

م���ن الجدير بالذك���ر اأن اللجن���ة ناق�ست من 

خالل عر�ض قدمته االأ�ستاذة / رانيا فاروق – 

رئي�س���ة وحدة الم���راأة بمنظمة العم���ل العربية 

مو�سوع »االقت�س���اد الرقمي : تحديات وفر�ض 

اأمام المراأة العربية«  وانتهت اإلى �سرورة اإيالء 

المزي���د من االهتمام لالإدماج الرقمي لتحقيق 

الم�س���اواة بي���ن الجن�سي���ن عل���ى االإنترنت من 

خالل تطوير الت�سريع���ات وال�سيا�سات الرامية 

اإل���ى تقلي����ض الفج���وة الرقمية ،  كم���ا اأطلقت 

اللجنة دعوة اإلى موؤ�س�سات تمويل الم�سروعات 

ال�سغيرة والمتو�سطة لتخ�سي�ض  برامج مرنة 

ت�سته���دف رائ���دات االأعم���ال والعام���الت ف���ي 

التجارة االإلكترونية .

وفي خت���ام االجتم���اع قامت االأمين���ة العامة 

للجن���ة والع�س���وات بتقدي���م خال����ض ال�سك���ر 

عل��ي  فاي��ز  االأ�ست���اذ/  ل�سع���ادة  والتقدي���ر 

المطي��ري – المدي���ر الع���ام لمنظمة العمل 

العربية عل���ى دعمه الدائ���م والم�ستمر الأن�سطة 

لجن���ة �س���وؤون عم���ل الم���راأة العربي���ة وحر�سه 

على توفي���ر كافة مقوم���ات نجاحها في تحقيق 

اأهدافها للو�سول اإلى تمكين المراأة العربية في 

كافة المج���االت ،  متمنيات ل�سعادته ولمنظمة 

العمل العربية دوام التقدم واالزدهار .
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ا�ستن���ادًا لقرار مجل����ض اإدارة منظم���ة العمل 

العربي���ة ف���ي دورت���ه العادي���ة )93( بتاريخ 24 

اأكتوب���ر / ت�سري���ن الثان���ي 2020 ب�س���اأن تمديد 

عم���ل لجنة الحري���ات النقابية اإل���ى حين انعقاد 

ال���دورة )47( لموؤتمر العمل العربي وذلك نظرًا 

للظروف الخا�سة بجائحة كورونا وتنفيذًا للمادة 

الخام�س���ة من نظ���ام لجنة الحري���ات النقابية ، 

وبن���اء على الدع���وة الموجهة م���ن المدير العام 

لمكتب العم���ل العرب���ي، عق�دت اللجن���ة دورتها 

االأربعي���ن  ي���وم االأربع���اء المواف���ق 24 فبراير / 

�سباط 2021 عبر من�سة زووم.

�سارك في اأعمال اللجنة كل من محمد عبد 

جمهورية  الرزاق عب��د الكريم – حكوم���ات 

ال�ص��تار ع�ص��رة-  الدكت���ور/ عب��د  الع���راق، 

اأ�سح���اب االأعم���ال/ جمهورية م�س���ر العربية ، 

الدكتور/ مبارك فهاد العازمي – حكومات/ 

دول���ة الكوي���ت  الدكت���ور/ محمد بط��ي ثاني 

ال�صام�ص��ي – عمال/  دول���ة االإمارات العربية ، 

االأ�ستاذ/ جبالي محمد المراغي- جمهورية 

م�س���ر العربي���ة ، المهند����ض/ يو�ص��ف عب��د 

ال�سيد/ �ص��عد الدين  ال�س���ودان،  الكري��م – جمهوري���ة 

حميدي �ص��قر- جمهورية لبن���ان ، ت�سمن جدول اأعمال 

ال���دورة االأربعي���ن تعزيز الحق���وق والحري���ات النقابية في 

الوطن العربي.

افتت���ح اأعمال اللجنة �سعادة ال�سي���د/  فايز المطيري 

المدي���ر الع���ام لمنظمة العم���ل العربي���ة، بكلمة اأك���د فيها 

على اأهمي���ة الدور الذي تقوم به اللجن���ة في تعزيز الحوار 

االجتماعي والنهو�ض بعالقات التعاون بين اأطراف االإنتاج 

م�سي���رًا اإل���ى اأن انعقاد اللجنة ياأتي في ظ���ل ظروف �سعبة 

واأزمة عالمية اأوجدتها جائح���ة كورونا، وما اأفرزته االأزمة 

من تغي���رات �سلبي���ة اقت�سادي���ًا واجتماعيًا وم���ا نتج عنها 

م���ن اآثار وتحديات تحتاج اإلى ح���وار اجتماعي ت�سارك فيه 

كافة ال�س���ركاء االجتماعيي���ن لمواجهة اآث���ار االأزمة و�سبل 

التعام���ل معها، كم���ا اأكد المدير العام عل���ى اأهمية تكري�ض 

الثقاف���ة العمالي���ة النقابي���ة به���دف تكوين ك���وادر عمالية 

مثقفة وقادرة على تحقيق �سالح الطبقة العاملة والحفاظ 

على مكت�سباته���ا وبحيث تكون النقاب���ات �سريكًا في تحمل 

الم�سوؤولي���ة في هذا الظ���رف اال�ستثنائي م���ن خالل و�سع 

�سي���غ للتن�سيق واآليات للت�ساور والحوار االجتماعي لتحديد 

المطيري فيى الدورة األربعين للجنة الحريات النقابية، 
يؤكد على دورها في تعزيز الحوار االجتماعي
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اأه���داف واعية تعب���ر عن دور التنظيم���ات النقابية في 

مجابهة االأزمات والحفاظ على اال�ستقرار االقت�سادي 

واالجتماعي.

رحب ال�سيد/ جبال��ي محمد المراغي – رئي�ض 

لجنة الحري���ات النقابي���ة بال�س���ادة الم�ساركين ووجه 

ال�سكر للمدير العام لمنظمة العمل العربية على جهوده 

من اأجل تعزيز الحوار االجتماعي بين ال�سركاء الثالثة 

ودع���م و�سيان���ة الحق���وق والحريات النقابي���ة، خا�سة 

خ���الل اأزمة كورون���ا وتداعياته���ا ال�سلبي���ة على حقوق 

العم���ال رغ���م الجهود الت���ي تبذلها العدي���د من الدول 

العربية الحتواء االأزمة. 

با�سرت اللجن���ة اأعمالها ا�ستنادًا اإل���ى نظام عملها، 

وفي اإط���ار االأحكام الت���ي ن�ض عليها الميث���اق العربي 

للعمل ود�ست���ور منظمة العمل العربية والتي تن�ض على 

احترام مب���ادئ والحريات والحق���وق النقابية وكذلك 

الد�ساتير والقواني���ن الوطنية واالتفاقي���ات والمواثيق 

الدولية والعربي���ة، ب�ساأن الحق���وق والحريات النقابية 

والمب���ادئ الت���ي ا�ستق���رت نتيج���ة التط���ور التاريخ���ي 

للحركة العمالية العربي���ة والدولية والتي توؤكد على اأن 

الح���وار االجتماعي يعد اأف�سل و�سيل���ة الإر�ساء التوازن 

بين ال�سركاء وتعزيز التما�سك االجتماعي واأن النهو�ض 

بالحق���وق والحريات النقابية يخل���ف اأثرًا اإيجابيًا على 

الق���درة التناف�سي���ة ويع���زز الم�سارك���ة المجتمعية في 

تحم���ل الم�سوؤولة و�سنع الق���رار ويزيد من القدرة على 

مواجه���ة التحدي���ات والتغل���ب عليه���ا وير�س���خ م�سيرة 

العم���ل النقاب���ي واأن الحقوق والحري���ات النقابية هما 

جزء ال يتجزاأ من حقوق االإن�سان وتعزيزهما هدف من 

اأهداف المنظمة وفقًا لما ن�ض عليه د�ستورها.

 وف���ي �س���وء الح���وار والمناق�سات الت���ي �سادت عمل 

اللجنة خالل دورة انعقاده���ا االأربعين تو�سلت اللجنة  

اإل���ى التو�سي���ات التالية: اإدان���ة االنته���اكات المتكررة 

للحق���وق والحري���ات النقابي���ة ف���ي فل�سطي���ن من قبل 

�سلطات االحتالل االإ�سرائيلي، ومطالبة منظمة العمل 

الدولي���ة بتكثي���ف جهودها م���ن اأجل وق���ف اعتداءات 

ح���ق  واحت���رام  الالاإن�ساني���ة  االحت���الل  وممار�س���ات 

االإن�س���ان في العمل في ظ���روف اآمنة التزام���ًا بمعايير 

العمل الدولية، االإ�سادة بجه���ود منظمة العمل العربية 

في دعم وتعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن 

العربي، وت�سخير كافة جهودها لدعم ا�ستجابات الدول 

االأع�ساء نحو الحفاظ على مكت�سبات الطبقة العمالية 

ف���ي ظل االأزمة الراهنة والتحديات الج�سيمة التي تمر 

به���ا ال���دول العربية، وبم���ا يحقق اال�ستق���رار وال�سالم 

االجتماع���ي، دعوة اأطراف االإنت���اج في كل دولة عربية 

لتعزيز الح���وار االجتماعي وال�سعي للتفاهم الم�سترك 

ف���ي مختلف الق�ساي���ا، وبما يهدف اإل���ى الحفاظ على 

فر����ض العمل وحق���وق العمال والحف���اظ على ا�ستقرار 

�س���وق العمل وا�ستدامته، كما دع���ت اللجنة االتحادات 

العمالي���ة القطرية ومنظمات اأ�سح���اب االأعمال الأخذ 

دوره���ا ف���ي الم�ساركة ف���ي الن�ساط المعي���اري العربي 

والدول���ي، وخا�س���ة الم�سارك���ة باآرائه���م عن���د اإع���داد 

التقاري���ر الدورية ال�سنوية ودع���ت المنظمات النقابية 

اإلى تو�سيع م�سارك���ة وتمثيل المراأة العاملة العربية في 

مجال����ض اإدارتها على كافة الم�ستوي���ات القيادية، كما 

دع���ت اللجنة ف���ي تو�سياتها ال���دول العربية لمد مظلة 

قواني���ن العم���ل وال�سم���ان االجتماعي وح���ق التنظيم 

النقاب���ي لي�سمل عمال الزراع���ة والعاملين في القطاع 

غي���ر المنظم نظ���رًا لكونهم م���ن الفئ���ات اله�سة التي 

تاأث���رت ب�سدة من اأزمة كورون���ا وباعتبار ذلك حًقا من 

الحقوق االأ�سا�سية في العمل.

ودعت  الدول العربية التي لم ت�سادق على االتفاقية 

العربية رقم )8( ل�سنة 1977 ب�ساأن الحقوق والحريات 

النقابي���ة واالتفاقي���ة العربية رق���م )11( ل�سنة 1979 

ب�ساأن المفاو�سة الجماعية للت�سديق عليهما.
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عق���دت منظم���ة العم���ل العربي���ة ال���دورة »94« لمجل�ض 

اإدارته���ا ي���وم ال�سب���ت المواف���ق 6 مار����ض / اآذار  2021 ، 

بم�سارك���ة ال�سي���دات وال�س���ادة اأع�س���اء فري���ق الحكومات 

)الجزائر-ال�سودان-الكويت-م�س���ر( وال�س���ادة اأع�س���اء 

فري���ق اأ�سحاب االأعم���ال )البحري���ن- الع���راق( وال�سادة 

اأع�ساء فري���ق العم���ال )االأردن –االإم���ارات –البحرين( 

وال�سي���دات وال�س���ادة المراقبي���ن م���ن الجه���ات التالي���ة: 

)االأمان���ة العام���ة لجامعة ال���دول العربية –هيئ���ة الرقابة 

المالي���ة واالإدارية-اتحاد الغ���رف العربية-االتحاد الدولي 

لنقاب���ات العمال العرب-المكتب التنفي���ذي لمجل�ض وزراء 

العم���ل ومجل����ض وزراء ال�س���وؤون االجتماعية ب���دول مجل�ض 

التع���اون لدول الخلي���ج العربية –منظمة العم���ل الدولية ( 

وبح�سور معالي ال�سيد وزير العمل الفل�سطيني. 

افتت���ح اأعم���ال االجتم���اع �سع���ادة ال�سي���د / فاي��ز علي 

المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية وال�سيد 

الدكتورمحم��د بطي ال�صام�ص��ي – نائ���ب رئي�ض مجل�ض 

االإدارة عن فريق العمال /دولة االإمارات العربية المتحدة. 

وخ���الل الجل�س���ة االفتتاحية رحب �سع���ادة المدير العام 

لمنظم���ة العمل العربية في كلمته بال�س���ادة اأع�ساء مجل�ض 

اإدارة المنظم���ة مقدم���ًا ال�سك���ر والتقدي���ر لل�س���ادة رئي�ض 

واأع�س���اء مجل����ض االإدارة، لتلبيتهم الدع���وة للم�ساركة في 

عب���ر  االإدارة  فعالي���ات ال���دورة العادي���ة “94” لمجل����ض 

مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الرابعة والتسعين 
يكلف مكتب العمل بتقديم شكوى إلى لجنة المعايير لمنظمة العمل 
الدولية حول االعتداءات والممارسات التي تمارسها سلطات االحتالل 

تجاه حقوق العمال بدولة فلسطين
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المن�س���ة االإلكترونية نظ���رًا ال�ستمرار العم���ل باالإجراءات 

االحترازية والتباع���د االجتماعي ، ثم قدم خال�ض التهنئة 

لمعالي ال�سيد / اأحمد اأبو الغيط بمنا�سبة تجديد واليته 

كاأمي���ن عام لجامعة الدول العربية لفترة جديدة، كما قدم 

ال�سك���ر لمعالي ال�سيدة مريم عقيل العقيل، رئي�ض المجل�ض 

ف���ي دورته ال�سابق���ة على جهودها المقدرة خ���الل تروؤ�سها 

الأعمال الدورات الما�سية للمجل�ض .

كم���ا اأ�سار »المطي��ري« في كلمت���ه اإل���ى اأن االإجراءات 

االحترازي���ة ال�سحية ال�سارمة الت���ي اتخذتها دول العالم 

للوقاي���ة م���ن تف�سي جائح���ة كورون���ا وللحد م���ن انت�سارها 

كان له���ا تداعي���ات واآثار عديدة امتدت لتوؤث���ر على اأن�سطة 

الموؤ�س�سات االقت�سادية واالجتماعية المختلفة، ورغم هذا 

الظ���رف لم تقف منظمة العم���ل العربية مكتوفة االأيدي بل 

�سرع���ت في البحث عن و�سائ���ل بديلة لتنفيذ اأن�سطتها عبر 

من�س���ات التوا�سل، حيث �سملت اأن�سطته���ا مختلف ق�سايا 

العم���ل والعم���ال، وا�ستفاد منه���ا كافة اأط���راف االإنتاج في 

الوطن العربي.

كم���ا ا�ستنك���ر �سعادت���ه م���ا تقوم ب���ه �سلط���ات االحتالل 

االإ�سرائيل���ي من���ذ �سن���وات طويل���ة م���ن هجم���ات �سر�س���ة 

واعتق���االت واعتداءات على ممتل���كات ال�سعب الفل�سطيني 

ال�سقي���ق وعلى حقوق العمال ف���ي فل�سطين المخالفة لكافة 

المبادىء وال�سرائع والمعايير العربية والدولية .

ه���ذا وتوج���ه بالتهنئ���ة اإل���ى معال���ي الدكتور/ ن�ص��ري 

اأب��و جي���ش - وزي���ر العم���ل بدول���ة فل�سطي���ن، الإط���الق 

اال�ستراتيجي���ة الوطني���ة للت�سغي���ل ، خالل الموؤتم���ر االأول 

للح���وار االجتماعي ال���ذي عقد يوم���ي 3-4 مار�ض 2021،  

والذي �سارك فيه �سعادة االأ�ستاذ فايز المطيري، موؤكدًا 

اأن تطبي���ق اال�ستراتيجية  خ���الل الخم�ض �سنوات القادمة؛ 

�سيعمل على تخفي�ض معدالت البطالة المرتفعة والحد من 

الفق���ر، و�سيوفر فر�ض عمل جدي���دة للعمال ويدعم اأ�سواق 

العم���ل في دولة فل�سطي���ن ، و �سي�سهم في تج���اوز االأزمات 

التي خلفتها الجائحة باأ�سرع وقت ممكن.

وعب���ر »المطيري« في ختام كلمت���ه عن تمنياته للجميع 

بم�سارك���ة مثم���رة وفاعلة تثري المناق�س���ات الهادفة حيال 

الم�سائ���ل المطروحة على جدول االأعم���ال الحافل بالعديد 

م���ن الم�سائل والمو�سوع���ات الهامة ذات ال�سل���ة باأن�سطة 

عم���ل المنظمة، ذات ال�سل���ة  بق�سايا العم���ل والعمال في 

الوطن العربي وباأعمال الموؤتمر القادم في دورته »47«.

وقد تولى ال�سيد الدكتور محمد بطي ال�صام�ص��ي نائب 

رئي�ض مجل�ض االإدارة عن فريق العمال، مهام رئي�ض مجل�ض 

االإدارة للدورة 94 واألق���ى كلمة رحب فيها بال�سادة اأع�ساء 

مجل�ض االإدارة، و ب�سعادة ال�سيد المدير العام للمنظمة، 

وال�سادة المراقبين، متمنيًا الأعمالها اأن ي�سودها اأجواء من 

االأخوة والتع���اون وروح الفريق الواحد، للو�سول اإلى اأف�سل 

النتائ���ج واأن ُتت���وج بتو�سيات وق���رارات عملي���ة، كما تقدم 

بال�سكر واالمتنان لمعالي ال�سيدة / مريم عقيل ال�ص��يد 

ها�صم العقيل، رئي�ض المجل�ض ال�سابق، على الجهود التي 

بذلته���ا خ���الل تروؤ�سها اأعمال المجل����ض الموقر في دوراته 

ال�سابقة والتي كان لها االأثر الطيب في اإنجاح اأعماله. ونوه 

اإل���ى الظروف التي تنعق���د فيها هذه ال���دورة واآثار جائحة 

كوفي���د – 19 عل���ى دول العالم، والتداعي���ات الكبيرة التي 

�سملت مناحي الحياة المختلف���ة االقت�سادية واالجتماعية 

وتفاق���م العديد من االأزمات، خا�س���ة زيادة معدالت الفقر 

والبطال���ة والفئ���ات اله�س���ة وال�سعيفة، واأف���رزت تحديات 

اإ�سافية اأثقلت كاهل الدول، وخا�سة الدول العربية.  

كم���ا ا�ستعر�ض “ال�صام�ص��ي”اأهم بنود جدول االأعمال 

ومنه���ا تقريرع���ن اأو�س���اع عم���ال و�سع���ب فل�سطي���ن ف���ي 

االأرا�س���ي العربي���ة المحتل���ة ، وع���ددًا م���ن المو�سوعات؛ 

كمتابع���ة تنفي���ذ ق���رارات المجل����ض الموق���ر ف���ي ال���دورة 

العادي���ة )93( ومناق�سة بع�ض الم�سائ���ل المالية واالإدارية 

وا�ستعرا����ض عدد من التقارير الفني���ة ال�سادرة عن بع�ض 

اللج���ان النظامية، اإ�ساف���ة اإلى ا�ستعرا����ض البند المتعلق 

بتعدي���ل جدول اأعم���ال الدورتين العاديتي���ن  )47 – 48 ( 

لموؤتم���ر العمل العربي، والت���ي حالت الظروف الراهنة عن 

عقدهم���ا ف���ي موعدهما، ف�س���اًل عن ا�ستعرا�س���ه الأن�سطة 

واإنج���ازات منظم���ة العم���ل العربي���ة بين دورت���ي المجل�ض 

)93 - 94(  وغيرها م���ن الم�سائل.  هذا واأكد على اأهمية 

تط���ورات الق�سية الفل�سطيني���ة والتذكير دائًم���ا بعدالتها، 

باعتباره���ا ق�سية العرب االأولى.  موؤك���دًا على اأن المجل�ض 

يدين كافة اأعمال اال�ستيط���ان وم�سادرة االأرا�سي بالقوة، 

وكافة اأ�سكال التطهير العرقي والتهجير واالإخفاء الق�سري 

التي يتعر����ض لها االأ�سق���اء الفل�سطينيون، داعي���ًا للوقوف 

�سًفا واحًدا مع ال�سعب الفل�سطيني ودعمه حتى ينال جميع 

حقوقه الم�سروعة، التي كفلته���ا جميع االأعراف والمواثيق 

والقوانين الدولية. 

هذا واأكد المجل�ض في قراراته على قرارات مجل�ض االإدارة 

وموؤتمر العمل العربي ب�ساأن دعوة اأطراف االإنتاج في الدول 

العربي���ة اإلى دعم ال�سن���دوق الفل�سطيني بكاف���ة االأ�سكال 

المادية والعينية ، والدعوة اإلى اإ�سافة ملحق تقرير المدير 

العام لمنظمة العمل الدولية والمتعلق بتقرير لجنة تق�سي 

الحقائق ع���ن فل�سطين واالأرا�سي العربية المحتلة االأخرى 

�سمن جدول االأعم���ال الدائم لموؤتمر العمل الدولي بهدف 

مناق�ست���ه وو�سع اآلية زمنية لتنفيذ كافة التو�سيات الواردة 

في هذا التقرير وتكليف مكت���ب العمل العربي بالتعاون مع 

اأطراف االإنتاج الثالث���ة بدولة فل�سطين لتقديم �سكوى اإلى 

لجن���ة المعايير لمنظمة العم���ل الدولية ح���ول االعتداءات 

والممار�سات الت���ي تمار�سها �سلطات االحتالل تجاه حقوق 

العمال بدولة فل�سطي���ن لبحثها خالل موؤتمر العمل الدولى 

واإ�س���دار قرارات من قبل منظمة العم���ل الدولية لمواجهة 

ه���ذه الممار�س���ات الالاإن�ساني���ة التزاًم���ا بمعايي���ر العم���ل 

الدولي���ة في هذا ال�ساأن ، كم���ا وجه المجل�ض ال�سكر للمدير 

الع���ام لمكتب العم���ل العرب���ي وم�ساعديه وكاف���ة العاملين 

بالمكت���ب والموؤ�س�سات التابع���ة للمنظمة على جهودهم في 

تنفي���ذ اأن�سطة وبرام���ج المنظمة، مع االإ�س���ادة بالفعاليات 

واالأن�سط���ة الهامة التي نفذتها المنظمة  خالل تلك الفترة 

من خالل المن�سات االفترا�سية .
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بناًء عل���ى طلب م���ن االتحاد الحر 

لنقابات عم���ال البحري���ن من مكتب 

العمل العربي بتنظي���م دورة تدريبية 

ح���ول »معايير العمل العربية« ل�سالح 

الح���ر  لالتح���اد  النقابي���ة  الك���وادر 

بمملك���ة  البحري���ن  عم���ال  لنقاب���ات 

العم���ل  منظم���ة  نظم���ت  البحري���ن، 

العربي���ة دورة تدريبي���ة ي���وم االأح���د 

المواف���ق 28 / مار�ض – اآذار  2021 

االإلكتروني���ة  المن�س���ة  خ���الل  م���ن 

. ZOOM

�س���ارك ف���ي افتت���اح فعالي���ات هذه 

جمي��ل  ال�سي���د/  معال���ي  ال���دورة 

والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  حمي��دان 

االجتماعية بمملكة البحرين ومعالي 

المطي��ري  عل��ي  فاي��ز  ال�سي���د/ 

المدير الع���ام لمنظمة العمل العربية 

وال�سي���د/ يعق��وب يو�ص��ف محمد 

رئي����ض المجل����ض التنفي���ذي لال

البحري���ن.  عم���ال  لنقاب���ات  الح���ر 

باالإ�سافة اإلى عدد كبير من ال�سيدات 

الح���ر  االتح���اد  اأع�س���اء  وال�س���ادة 

لنقابات عمال البحرين. 

اأكد الجميع من خالل مداخالتهم 

العم���ل«  »معايي���ر  اأن مو�س���وع  عل���ى 

المو�سوع���ات  م���ن  ُيع���د  العربي���ة 

الهام���ة الت���ي تدخل �سم���ن مجاالت 

عمل المنظم���ة واأهدافه���ا االأ�سا�سية 

المحددة لها في الد�ستور، حيث تبرز 

حيوية الن�ساط »المعي���اري« في كونه 

يتعلق بم�ساأل���ة �سديدة االأهمية للدول 

العربية، فهو ُيعَن���ى  ب�سياغة  وو�سع 

نموذجي���ة،  عربي���ة«  عم���ل  »معايي���ر 

تراعي في المقام االأول خ�سو�سيات 

الدول العربية واأو�ساعها االجتماعية، 

كم���ا ت�سع تلك المعايير اأمامها وتتيح 

منه���ا  واال�ستف���ادة  االقتبا����ض  له���ا 

واال�ستر�ساد باالأح���كام الواردة فيها، 

وقوانينه���ا  ت�سريعاته���ا  �س���ن  اأثن���اء 

المحلي���ة ذات ال�سل���ة بق�سايا العمل 

والعم���ال، عل���ى اعتب���ار اأنه���ا تن����ض 

عل���ى »الح���دود الدنيا« م���ن الحقوق 

الت���ي ينبغي االإقرار به���ا للعاملين في 

القطاعين “العام والخا�ض”. 

 كم���ا ت�سمن لهم توفي���ر م�ستويات 

مح���ددة ومعقول���ة من العم���ل الالئق 

وم�ستوي���ات  والمنت���ج«  »المج���زي 

معي�سي���ة منا�سب���ة، �سم���ن بيئة عمل 

الئقة، و�سروط وظروف عمل مواتية، 

توف���ر وتوؤمن لهم متطلب���ات ال�سحة 

وال�سالم���ة المهني���ة، وح���د اأدنى من 

االأجور يوفر حي���اة كريمة، ومعا�سات 

تاأميني���ة تعي���ن عل���ى نوائ���ب الده���ر 

وال�سيخوخ���ة والعوز،  وفوق ذلك فهي 

ُتعَنى »على المدى الطويل« بالنهو�ض 

بت�سريعات العمل العربية، وتطويرها 

وتوحيدها واالرتقاء بها اإلى م�ستويات 

علي���ا ومتماثل���ة، و�سواًل اإل���ى تحقيق 

العدال���ة االجتماعي���ة، وتي�سي���ر تنقل 

االأي���دي العاملة العربي���ة بين البلدان 

العربية، وتحقيق التنمية الم�ستدامة، 

والرفاه للمواطن العربي.

هدف���ت الدورة اإلى تدريب اأع�ساء 

االتح���اد وتفعي���ل دوره���م وقدراتهم 

ف���ي بن���اء الوع���ي النقاب���ي، والقيام 

تعزي���ز  ف���ي  االإيجاب���ي  بدوره���م 

عالق���ات العمل، كم���ا ت�سمنت عدًدا 

م���ن المح���اور ح���ول معايي���ر العمل 

العربي���ة: اأهدافه���ا - خ�سائ�سها - 

مراحل اإعدادها - و�سائل متابعتها. 

االلتزام���ات المترتب���ة عل���ى ال���دول 

ب�س���اأن معايي���ر العم���ل ودور معايي���ر 

العمل ف���ي توفير الحماي���ة والحقوق 

ق���ام  حي���ث  للعاملي���ن،   االأ�سا�سي���ة 

ال�سي���د الم�ست�س���ار/ محم��د ك�ص��و 

ومعايي���ر  العم���ل  ت�سريع���ات  خبي���ر 

العمل العربية والدولية ورئي�ض لجنة 

الخب���راء القانونيي���ن بمنظمة العمل 

العربي���ة بال�س���رح والتحلي���ل لمحاور 

الن���دوة. 

دورة تدريبية  حول »معايير العمل العربية«

نفذتها منظمة العمل العربية لصالح  الكوادر 
النقابية لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين
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67  ف���ي ظ���ل المتغي���رات ال�سيا�سي���ة 

الدولية  واالجتماعي���ة  واالقت�سادي���ة 

واالإقليمي���ة التي األق���ت بظاللها على 

واقع المنطقة العربية وخا�سة اأ�سواق 

العمل التي �سهدت تطورات مت�سارعة 

على م�ستوى حجم الوظائف ونوعيتها  

و�سروط وظروف وبيئة العمل ، واآليات 

العمل واأنماطه ، وتاأثير كل ذلك على 

عالقات العمل وقد اأكدت اأزمة كورونا 

اأهمية الحوار االجتماعي كاأداة فعالة 

للت�س���اور وال�سعي للو�س���ول اإلى حلول 

منا�سب���ة حول مختلف الق�سايا ب�سكل 

يراعي م�سالح كافة االأطراف. 

وانطالًق���ا م���ن دور منظم���ة العمل 

العربية ذات التمثيل الثالثي الأطراف 

االإنت���اج الثالث���ة الذي يج�س���د الحوار 

االجتماع���ي ويعمل على تكري�سه كاآلية 

للحوكم���ة الر�سي���دة واإدارة االأزمات، 

وعمله���ا الدائ���م م���ن خ���الل معايي���ر 

العمل العربية في دعم ق�سايا اأطراف 

االإنت���اج في اإط���ار حوار ثالث���ي مو�سع 

الإيج���اد حلول لالأزم���ات التي تتعر�ض 

له���ا اأ�س���واق العم���ل العربي���ة واقتراح 

التدابي���ر للح���د م���ن اآثاره���ا ال�سلبية 

.. ل���ذا ارت���اأت منظمة العم���ل العربية 

)اإدارة الحماي���ة االجتماعية والمركز 

العرب���ي الإدارات العم���ل والت�سغيل في 

تون����ض( عق���د الن���دوة القومي���ة حول 

»الح��وار االجتماع��ي ودوره في 

تنظي��م اأ�ص��واق العم��ل ف��ي ظ��ل 

االأزم��ات« ي���وم 7 اأبري���ل – ني�س���ان 

2021  بم�ساركة ممثلي اأطراف االإنتاج 

الثالث���ة في ال���دول العربي���ة لمناق�سة 

�سبل ماأ�س�سة الحوار االجتماعي ودعم 

اآلياته لمواجهة االأزمات . 

ه��دف��ت ال���ن���دوة اإل����ى ت��ع��زي��ز دور 

مجاالته  وتو�سيع  االجتماعي  الحوار 

ق�سايا  مختلف  لت�سمل  ومو�سوعاته 

االأزم��ات  اأوق��ات  في  والتنمية  العمل 

وناق�ست محورين هامين )دور الحوار 

االجتماعي في تطوير ت�سريعات وبيئة 

واإر�ساء   ، العربية  البلدان  في  العمل 

لتنظيم  ك��اآل��ي��ة  االجتماعي  ال��ح��وار 

اأ�سواق العمل في ظل االأزمات(.

لمعال���ي  بكلم���ة  الن���دوة  افتتتح���ت 

المطي��ري–  عل��ي  فاي��ز  ال�سي���د/ 

المدير الع���ام لمنظمة العم���ل العربية، 

األقاه���ا نياب���ة عن���ه االأ�ست���اذ/ اإ�ص��الم 

�ص��ناء - الم�سرف عل���ى اإدارة الحماية 

خالله���ا  رح���ب  والت���ي  االجتماعي���ة 

بالم�ساركين وال�سادة الخبراء واأكد على 

اأن الثالثي���ة التي تق���وم عليها المنظمة 

والحوار االجتماعي هما االآليتان االأكثر 

نجاع���ة في بناء من�ساآت قوية وقطاعات 

اأكثر اإنتاجية وفعالية  واقت�سادات اأكثر 

عداًل وكف���اءة، حيث تعمالن على تعزيز 

المب���ادئ والحقوق االأ�سا�سية  في العمل 

وتح�سين �سروط وظروف العمل ومن ثم 

تحقي���ق العدالة وال�سل���م االجتماعيين، 

واأ�س���ار اإل���ى المب���ادئ االأ�سا�سي���ة التي 

ت�سمنه���ا اإع���الن مبادئ ب�س���اأن الحوار 

العربي���ة  البل���دان  ف���ي  االجتماع���ي 

والت���ي ته���دف اإل���ى �س���رورة ماأ�س�س���ة 

الح���وار االجتماع���ي وبناء اأط���ر وطنية 

جدي���دة وتعزي���ز االأطر القائم���ة وذلك 

بتفعي���ل دوره���ا في مواجه���ة التحديات 

االقت�سادي���ة واالجتماعي���ة بم���ا يدعم 

قدرتها على ال�سمود. 

ندوة الحوار االجتماعي تؤكد على التمسك بحق 
المفاوضة الجماعية في أماكن العمل باعتبارها  

من الحقوق األساسية للعمل
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69   نوق�ض ف���ي الجل�س���ة االأولى محور 

دور الح���وار االجتماع���ي ف���ي تطوير 

ت�سريع���ات وبيئ���ة العمل ف���ي البلدان 

الدكت���ور/  ق���دم  حي���ث  العربي���ة، 

مج��دي عب��د اهلل �ص��رارة ورق���ة 

عمل حول »اإر�ساء الحوار االجتماعي 

كاآلي���ة لتنظيم اأ�س���واق العمل في ظل 

االأزم���ات«  اأك���د فيه���ا عل���ى اأهمي���ة 

الحوار االجتماع���ي ودوره في تحقيق 

الت���وازن في عالقات العمل من خالل 

قدرت���ه الحف���اظ على حق���وق العمال 

االقت�س���ادي  بالنم���و  االإخ���الل  دون 

بمتطلب���ات  الم�سا����ض  اأو  للموؤ�س�س���ة 

التنمي���ة وا�ستدامته���ا ، وه���و ما يعني 

اأن التركي���ز على الح���وار االجتماعي 

�سي�سهم في التعافي من اآثار االأزمات، 

الأهميت���ه ف���ي �سم���ان اأج���ور عادلة، 

وتاأمي���ن الحماي���ة االجتماعية، وفتح 

�سب���ل اال�ستثم���ار، لمواجه���ة البطالة 

والنهو�ض باالقت�ساد العربي.

اأما الجل�س���ة الثانية عر�ض خاللها 

معالي الدكت���ور / حافظ العموري 

ورق���ة عمل، »دور الح���وار االجتماعي 

في تطوير ت�سريع���ات وبيئة العمل في 

البلدان العربية«، والتي و�سح خاللها 

الثغ���رات الت���ي ك�سفت عنه���ا جائحة  

»كورون���ا« والمتمثلة ف���ي �سعف قدرة  

معظ���م  البلدان العربية على موا�سلة 

ت�سغي���ل موؤ�س�ساته���ا عن ُبع���د ، واأكد 

عل���ى اأدوارجدي���دة الأط���راف االإنتاج 

الثالثة في تنظي���م العملية االإنتاجية 

بع���د الجائحة ، كما ناق�ض اآثار الثورة 

الرقمية واأنماط العمل الجديدة على 

اأ�س���واق العم���ل ، والذي م���ن �ساأنه اأن 

اأ�سا�سي���ة ومت�سارعة  يحدث تغييرات 

ف���ي عالق���ات وت�سريع���ات العمل في 

الوق���ت ال���ذي يتاأك���د في���ه اأن هياكل 

واأنظمة الحوار االجتماعّي هي االآلية 

االأكثر �سرعة وفعالي���ة ومرونة �سمن 

و�سائل تطوير ما ورد في ت�سريع العمل 

، اأو �س���ّد الفراغات ف���ي هذا الت�سريع 

بما يتواكب مع التغيرات الحديثة . 

من خالل ما ت�سمنته محاور الندوة 

من مقترح���ات ومجم���ل المداخالت 

ال�سي���دات  قدمه���ا  الت���ي  واالآراء 

وال�سادة الم�ساركون تو�سلت الندورة 

اإل���ى مجموعة م���ن التو�سي���ات دعت 

فيه���ا ال���دول العربية لتفعي���ل اإعالن 

المب���ادئ ب�س���اأن الح���وار االجتماعي 

ال���ذي اأ�سدرته منظمة العمل العربية 

ع���ام 2012، وكذل���ك الت�سديق على 

اتفاقيت���ي العمل العربية )8( و)11( 

ب�س���اأن الحق���وق والحري���ات النقابية 

والمفاو�س���ة الجماعي���ة، وتفعيل دور 

اإدارات العم���ل حتى يك���ون التفاو�ض 

م���ع ال�س���ركاء االجتماعيي���ن منتظمًا 

وفع���ااًل م���ن خ���الل اآلي���ات التنفي���ذ 

المفاو�سة  والتم�سك بحق  والمتابعة، 

الجماعية في اأماكن العمل باعتبارها 

من الحق���وق االأ�سا�سية للعمل وو�سيلة 

ال غن���ى عنه���ا للدف���اع ع���ن حق���وق 

واإر�ساء  العم���ال وتعزي���ز مكا�سبه���م 

االجتماعية،  والعدال���ة  الديمقراطية 

كما دعت الندوة اإل���ى تو�سيع  ت�سكيل 

مجال����ض ولج���ان الح���وار االجتماعي 

عل���ى اأ�س����ض متوازن���ة ومت�ساوي���ة مع 

احت���رام ح���ق كل ط���رف ف���ي اختيار 

وغر����ض  كام���ل  با�ستق���الل  ممثلي���ه 

ثقاف���ة الحوار على اأو�س���ع نطاق لدى 

اأط���راف االإنت���اج الثالث���ة وباعتم���اد 

االإع���الم  مث���ل  الو�سائ���ل  مختل���ف 

والتوعي���ة والتدري���ب واإب���راز مزاي���ا 

الح���وار والتج���ارب الناجحة وتكريم 

المن�س���اآت المتميزة في هذا المجال، 

واأك���دت الن���دوة ف���ي تو�سياته���ا على 

اأهمية  تعزيز دور االإعالم في ت�سليط 

ال�سوء على اأهمية الحوار االجتماعي 

بين اأط���راف االإنتاج الثالثة و�سرورة 

تكاتف كافة الجهات لمواجهة االأزمة 

االجتماع���ي  الح���وار  اأ�سالي���ب  عب���ر 

المختلف���ة لتحقي���ق الت�ساركي���ة ف���ي 

القرار.

في الثاني ع�سر من يناير لهذا العام تحل 

الذك���رى ال�ساد�س���ة والخم�س���ون  لتاأ�سي�ض 

منظمة العم���ل العربية كاأول منظمة عربية 

متخ�س�س���ة تعمل في اإط���ار جامعة الدول 

العربية وتعنى بق�سايا »العمل والعمال « 

في وطننا العربي .

وقد �سع���ت المنظمة من���ذ انطالقها اإلى 

تحقيق االأه���داف النبيلة الت���ي ن�ض عليها 

الميث���اق العرب���ي للعمل ود�ست���ور المنظمة 

وف���ي مقدمتها تعزي���ز الح���وار االجتماعي 

اله���ادف والبن���اء والم�سوؤول بي���ن اأطراف 

االإنت���اج الثالثة عل���ى الم�ستويي���ن الوطني 

والقوم���ي ، وذل���ك بف�سل تكوينه���ا الثالثي 

الذي يقوم على اأ�سا����ض ا�ستراك منظمات 

بجان���ب  والعم���ال  االأعم���ال  اأ�سح���اب 

المنظم���ة  ن�ساط���ات  كل  ف���ي  الحكوم���ات 

واأجهزتها الد�ستورية اإيمانًا باأهمية تكاتف 

اأطراف االإنتاج الثالثة ف���ي الوطن العربي 

واعترافًا باأن التع���اون في ميدان العمل هو 

اأف�س���ل �سمان لحقوق االإن�س���ان العربي في 

حي���اة كريمة اأ�سا�سها العدال���ة االجتماعية 

لتطوير المجتمع العربي وتنميتة على اأ�س�ض 

متينة و�سليمة.

وفي ظل تعاظ���م التحدي���ات التي تواجه 

العال���م والوطن العربي ب�س���كل خا�ض بفعل 

العمل  منظمة  توؤكد  “جائحة كورونا”، 
العربية على دعمه���ا المتوا�سل للحكومات 

ف���ي �سعيه���ا ال���دوؤوب للت�س���دي لتداعيات 

الجائح���ة ، كم���ا ت�سعى المنظم���ة اإلى بذل 

كاف���ة جهودها  ف���ي دعم �سم���ود اأ�سحاب 

االأعمال لتج���اوز االأو�س���اع اال�ستثنائية في 

اأ�سواق العمل العربي���ة، كما تدعو المنظمة 

اإل���ى �س���رورة الحف���اظ عل���ى المكت�سب���ات 

العمالي���ة خالل ه���ذه االأزمة، وف���ي مرحلة 

“ما بعد كورونا”.
القومي���ة  م�سوؤوليته���ا  منطل���ق  وم���ن 

تدع���و منظم���ة العم���ل العربي���ة ال�س���ركاء 

االجتماعيين اإل���ى الت�سامن مع الحكومات 

وتوحيد الجهود، وتعزيز الحوار االجتماعي 

البّن���اء عل���ى الم�ستويين الوطن���ي والعربي 

لو�سع ال�سيا�سات، وتنفيذ الخطط والتقيد 

بالتدابي���ر االحترازي���ة لال�ستجاب���ة له���ذا 

وتعزي���ز   ، الط���ارئ  اال�ستثنائ���ي  الظ���رف 

تدابي���ر الحماية االجتماعي���ة، للتغلب على 

ه���ذه االأزم���ة باأق���ل الخ�سائ���ر، والتخفيف 

ق���در االإم���كان م���ن عواقبه���ا  االجتماعية 

واالقت�سادي���ة وتحقي���ق اآم���ال وطموح���ات 

�سعوبنا العربية واأمتنا العربية نحو م�ستقبل 

زاهر.
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الذكرى السادسة والخمسون لتأسيس منظمة 
العمل العربية
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اليوم العالمى للمرأة 70

الي���وم العالمى للم���راأة احتفال �سنوى، يت���م االحتفال به 

8 مار�ض م���ن كل عام، ويقام للداللة عل���ى االحترام العام 

وتقدي���ر وحب المراأة الإنجازاته���ا االقت�سادية، وال�سيا�سية 

واالجتماعي���ة، وه���و منا�سب���ة لالحتف���ال باأعم���ال الن�ساء 

و�سجاعتهن واإ�سهاماتهن المتميزة في بناء اأوطانهن.

وف���ي هذا الي���وم ال ي�سعنا اإال اأن ن�سل���ط ال�سوء على دور 

الم���راأة وجهودها التي تبذلها بمواجهة جائحة كوفيد- 19 

حيث تقف الن�ساء في الخط���وط االأمامية لجبهة الت�سدي 

لجائحة كوفي���د- 19 بو�سفهن عامالت في مجال الرعاية 

ال�سحي���ة وراعيات ومبتكرات ونا�سط���ات مجتمع ، اإ�سافة 

ل���دور اأمهات االأطفال وربات البي���وت اللواتي يمثلن نماذج 

رائع���ة للقي���ادات الوطني���ة الفاعل���ة ف���ي جه���ود الت�سدي 

للجائحة حيث اأثبتت الجائحة قدرة الن�ساء خا�سة العربيات 

منهن على ال�سمود في مواجهة تداعياتها والم�ساهمة في 

االأخ���ذ اإلى بر االأم���ان ، هذا وقد �سلط���ت االأزمة ال�سحية 

ال�سوء على مركزية م�ساهمة الن�ساء واالأعباء الملقاة على 

عاتقهن، لذل���ك اأعلنت هيئة االأمم المتح���دة اتخاذ �سعار 

بمنا�سب���ة االحتف���ال بيوم الم���راأة لهذا الع���ام ليكون تحت 

عنوان »الم���راأة في القيادة« وذلك لتحقيق م�ستقبل مت�ساٍو 

في عالم ت�سوده جائحة كوفيد- 19.

وانطالقًا من روؤية منظمة العمل العربية التي تقوم على 

المواءمة بين ق�سايا الت�سغيل وم�سامين التنمية، وفي اإطار 

قناعتها الرا�سخة بدور المراأة العاملة العربية واإ�سهاماتها 

الملمو�سة في تنمي���ة المجتمع العربي، توؤكد المنظمة على 

دعمه���ا الكام���ل والم�ستمر لحقوق الم���راأة العربية العاملة 

وحمايته���ا م���ن مختلف اأ�س���كال التمييز وب���ذل المزيد من 

الجه���ود في التن�سيق بين كافة االأط���راف الفاعلة من اأجل 

تر�سيخ مبداأ تكافوؤ الفر�ض من اأجل تمكين المراأة العربية 

وتعزيز م�ساركتها في البناء التنموي .

العم���ل  ي�سعد منظم���ة  المنا�سب���ة،  به���ذه  نحتف���ل  واإذ 

العربية اأن تتوجه للمراأة العربية في كافة اأرجاء المعمورة، 

بتحي���ة اإج���الل وتقدي���ر على م���ا قدمته وتقدم���ه من بذل 

وعطاء وما تحمله م���ن التزامات تجاه م�سئولياتها كمربية 

ن����ضء ونموذج م�سرف للمراأة العامل���ة والتي اأ�سحت مثارًا 

للفخ���ر واالعتزاز ومثااًل يحتذى به على ال�سعيدين الدولي 

واالإقليمي .

71

�سكل����ت جائح����ة كوفي����د- 19 تحدي����ًا عالمي����ًا لل�سالم����ة 

تعر�����ض  حي����ث  العم����ل،  م����كان  ف����ي  المهني����ة  وال�سح����ة 

جمي����ع العم����ال ف����ي العال����م لخط����ر االإ�ساب����ة بالفيرو�����ض، 

ف����ي حي����ن اأن اآثاره����ا االقت�سادي����ة واالجتماعي����ة ترك����ت 

ب�سم����ات عميق����ة عل����ى العاملي����ن ف����ي جمي����ع القطاع����ات 

االقت�سادي����ة، ال�سيما في المن�ساآت ال�سغي����رة والمتو�سطة 

����م، م����ع ح����دوث انخفا�����ض  وف����ي االقت�س����اد غي����ر الُمَنَظّ

 غي����ر َم�سب����وق في الن�س����اط االقت�س����ادي و�ساع����ات العمل.

وق����د ك�سفت التدابي����ر الوقائي����ة المعتمدة اأثن����اء الت�سدي 

لجائح����ة كورونا اأهمية ال�سح����ة وال�سالمة المهنية ودورها 

الرئي�سي في ا�ستمرارية االأعمال، كما ات�سح للجميع الدور 

الحا�سم الأنظمة ال�سحة وال�سالمة المهنية، والحاجة لبناء 

نظام �سحة و�سالمة مهنية قوي ومرن في اآن واحد لحماية 

العمال واأ�سرهم والمجتمع ككل، في الطوارئ واالأزمات.

حماية �ص��حة و�ص��المة العم��ال اأثن��اء جائحة 

كورونا ومابعدها

اإن �س���رورة بناء وتطوير نظام وطني قوي ومرن لل�سحة 

وال�سالمة المهنية هو اأحد الدرو�ض الم�ستفادة من جائحة 

كورونا، وفر�سة الإعادة البناء ال�سحيح في مرحلة التعافي، 

ي�سم���ح هذا النظام باتخاذ تدابير �سريعة وفعالة لمواجهة 

اأي اأزم���ة �سحي���ة غي���ر متوقع���ة اأو مخاطر مهني���ة نا�سئة 

وم�ستحدثة. اإن اإن�ساء �سلطة/لجنة عليا مخت�سة بال�سحة 

وال�سالمة المهنية ذات تمثيل ثالثي على الم�ستوى الوطني 

اأو اإع���ادة تفعيله���ا في الدول العربية، ب���ات �سرورة ملحة. 

بيان اليوم العالمي للسالمة والصحة المهنية  
2021/04/28 أنظمة الصحة والسالمة المهنية 

تتصدى لجائحة كوفيد - 19 
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حي���ث تمثل فيها معظم ال���وزارات المعنية، والجهات ذات 

ال�سل���ة، تخت�ض بر�سم ال�سيا�سة العامة لل�سحة وال�سالمة 

المهني���ة وت�س���ارك ف���ي �سن���ع الق���رار، وتكون ج���زءًا من 

اال�ستجابة الأي اأزمة م�ستقبلية طارئة.

منظم��ة العم��ل العربي��ة توؤكد �ص��رورة اإن�ص��اء 

لجنة وطنية لل�صالمة وال�صحة المهنية وتفعيلها

1977 ب�س���اأن  لع���ام   7 رق���م  العربي���ة  اأكدت االتفاقي���ة 

ال�سالم���ة وال�سح���ة المهني���ة “المادة 15” عل���ى �سرورة 

اإن�س���اء لجن���ة وطني���ة لل�سالم���ة وال�سحة المهني���ة وذلك 

عل���ى م�ستوى كل دولة عربية، يراعى ف���ي ت�سكيلها التمثيل 

الثالثي وتخت����ض بر�سم وتن�سيق ال�سيا�سة العامة الخا�سة 

بال�سالم���ة وال�سح���ة المهنية، والعمل عل���ى حماية العامل 

م���ن اأي خطر قد ين�ساأ عن بيئة العمل اأو الظروف التي يتم 

العم���ل فيها، وتعمل على الو�س���ول اإلى اأعلى م�ستوى ممكن 

من ال�سحة البدنية والذهنية والنف�سية للعمال.

بيئة عمل �صحية واآمنة حق لكل عامل….

اتخذت الحكومات تدابي���ر عاجل���ة وحا�سم���ة للحد من 

انت�س���ار جائح���ة كوفي���د- 19 واعتم���دت �سيا�س���ات فعالة 

للتاأه���ب واال�ستجابة لحماية �سح���ة العمال و�سالمتهم من 

خالل الحوار االجتماع���ي مع اأ�سحاب العمل والعمال على 

الم�ستوى الوطن���ي، كما اأ�سدرت لوائ���ح واأدلة ا�ستر�سادية 

وقامت بحمالت توعوية للت�سدي للجائحة واإدارة تبعاتها، 

والتح�سير لمرحلة التعافي، وعلى الرغم من اأن الحكومات 

بذل���ت ق�سارى جهدها ف���ي احتواء هذه االأزم���ة ال�سحية 

ذ المن�ساآت  الطارئ���ة، اإال اأن جهوده���ا قد تف�سل ما ل���م ُتنِفّ

تدابي���ر ال�سح���ة وال�سالمة المهنية للوقاي���ة من الفيرو�ض 

وتخفيف انت�ساره في اأماكن العمل.

تقع عل���ى عاتق اأ�سح���اب العمل الم�سوؤولي���ة عن �سمان 

اتخاذ جميع تدابير الوقاي���ة والحماية العملية للتقليل اإلى 

اأدن���ى حد من االأخطار المهنية، ُيَعّد تعاون اأ�سحاب العمل 

مع العم���ال وممثليهم ولج���ان ال�سحة وال�سالم���ة المهنية 

اأم���رًا اأ�سا�سيًا؛ الإعداد خطة عمل تق���ر تدابير التحكم في 

الخطر)فيرو����ض كورون���ا( التي �سيت���م تنفيذها من خالل 

التحك���م  واإج���راءات  والتنظيمي���ة  االإداري���ة  االإج���راءات 

 الهند�سي���ة ومعدات الوقاي���ة ال�سخ�سي���ة وتدريب العمال.

لعب العمال وممثليه���م دورًا مهًما ف���ي اال�ستجابة لجائحة 

كوفي���د19- عل���ى م�ست���وى م���كان العم���ل، والم�ساركة في 

�سنع القرار وتنفي���ذ تدابير الوقاية ب�سكل فعال في اأماكن 

العم���ل؛ من حيث التزامهم بدقة بالقواعد ال�سحية وتبني 

�سلوكي���ات م�سوؤول���ة، ولالتح���ادات العمالي���ة دور بارز في 

غر����ض ثقافة الوقاي���ة لدى العم���ال وحثهم عل���ى االلتزام 

بالتعليم���ات والتدابي���ر الوقائية في م���كان العمل، وتقديم 

الدع���م النف�س���ي لهم وتزويده���م بمعلومات ع���ن م�سادر 

الدع���م والم�س���ورة المتاح���ة، وتوفير معلوم���ات عن كيفية 

التعام���ل م���ع حاالت القل���ق والخوف 72

من احتمال االإ�سابة بالعدوى.

- اإجراءات التحكم الهند�صية:

 وت�سمل تح�سين التهوية عن طريق 

زي���ادة مع���دالت التهوي���ة ف���ي بيئ���ة 

العم���ل؛ اأو تركي���ب حواج���ز مادي���ة، 

مثل الحواج���ز البال�ستيكية ال�سفافة 

للحماي���ة من العطا����ض ورذاذ الفم؛ 

اأو تركي���ب نوافذ لتقدي���م الخدمات 

للعمالء من خاللها.

االإداري���ة  التحك���م  اإج���راءات   -

والتنظيمي���ة. وت�سم���ل التغييرات في 

اأو اإج���راءات العم���ل بغي���ة  �سيا�س���ة 

الح���د م���ن التعر����ض لخط���ر انتقال 

الع���دوى اأو التقلي���ل منها اإل���ى اأدنى 

حد، مث���ل العمل عن بع���د، اأواإدخال 

ُمناَوبات )َوْرِديات اإ�سافية(؛ ون�سر ثقافة الوقاية كالتباعد 

االجتماعي؛ وتطبي���ق ممار�سات القواعد ال�سحية الجيدة 

ومكافح���ة العدوى، واإب���الغ ال�سلط���ات المخت�سة بحاالت 

االإ�سابة بكوفيد- 19.

- معدات الوقاية ال�سخ�سية: قد ُتعتَبر اإجراءات التحكم 

الهند�سي���ة واالإداري���ة اأكث���ر فاعلي���ة، اإال اأن هن���اك حاجة 

ملح���ة اإلى مع���دات الوقاية ال�سخ�سية للح���د من التعر�ض 

للفيرو�ض، ال�سيما بالن�سبة للمهن االأكثر خطورة.

- تدري���ب العم���ال: يع���د توفي���ر التدريب عل���ى ال�سحة 

وال�سالمة المهنية عاماًل اأ�سا�سيًا في اال�ستجابة لالأزمات، 

فينبغي تدريب االإدارة والعاملي���ن وممثليهم على التدابير 

الُمعتَم���دة للوقاي���ة من خط���ر التعر�ض للفيرو����ض وكيفية 

الت�سرف في حالة حدوث عدوى بكوفيد -19 اأما بالن�سبة 

�سين لخطورة عالية، ينبغ���ي اأن ي�سمل هذا  للعم���ال الُمعَرّ

التدريُب اال�ستخداَم ال�سحيح لمعدات الوقاية ال�سخ�سية 

وطرق �سيانتها والتخل�ض منها.

كما لع���ب العمال وممثلوه���م دورًا مهًما ف���ي اال�ستجابة 

لجائحة كوفيد19- عل���ى م�ستوى مكان العمل، والم�ساركة 

ف���ي �سن���ع الق���رار وتنفيذ تدابي���ر الوقاي���ة ب�س���كل فعال، 

فاإ�س���راك العم���ال وممثليهم في اإدارة ال�سح���ة وال�سالمة 

المهني���ة هو مفتاح النجاح كما تعد التزامًا قانونيًا بموجب 

ا- على التدابير  الت�سريعات الوطنية. وينطبق ه���ذا -اأي�سً

المتخ���ذة ف���ي اأماك���ن العم���ل؛ من حي���ث التزامه���م بدقة 
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بالقواع���د ال�سحية وتبن���ي �سلوكيات 

م�سوؤول���ة، وخا�س���ة مع وج���ود درجة 

عالي���ة من ع���دم اليقي���ن والقلق بين 

العم���ال وعام���ة النا����ض. وينبغ���ي اأن 

يقوم �ساحب العمل با�ست�سارة العمال 

ال�سح���ة  وممثل���ي  ممثليه���م  اأو  و/ 

وال�سالمة في تقييم المخاطر وتطوير 

اال�ستجاب���ات وتكري����ض الممار�س���ات 

الجيدة في مكان العمل. ولالتحادات 

العمالي���ة دور ب���ارز في غر����ض ثقافة 

الوقاي���ة ل���دى العم���ال وحثه���م على 

والتدابي���ر  بالتعليم���ات  االلت���زام 

الوقائي���ة ف���ي م���كان العم���ل؛ بهدف 

الحفاظ عل���ى �سحة و�سالمة الطبقة 

العامل���ة، وتقديم الدعم النف�سي لهم 

وتزويده���م بمعلوم���ات ع���ن م�سادر 

الدع���م والم�س���ورة المتاح���ة، وتوفير 

معلومات عن كيفية العناية بال�سحة النف�سية والتعامل مع 

حاالت القلق والخوف من احتمال االإ�سابة بالعدوى.

الح��وار االجتماعي اأداة م�ص��اهمة اأ�صا�ص��ية في 

اال�صتجابة للجائحة والتخفيف من تبعاتها

اإن الح���وار االجتماعي على الم�ست���وى الوطني والعربي، 

هو ال�سبيل االأمث���ل لتحقيق التعافي. فالح���وار االجتماعي 

بمختل���ف اآليات���ه بين اأط���راف االإنتاج الث���الث مهم للغاية 

خ���الل مرحلة التعافي من جائحة كورونا، حيث اإن انعدام 

االأمن الوظيفي وحالة عدم اليقين االجتماعي واالقت�سادي 

الت���ي اأحدثتها الجائح���ة، اأثرت على العالق���ة بين العمال 

واأ�سح���اب العمل والحكومات، فالتعافي من جائحة كورونا 

لن يكون لدولة بمفردها بل بتعافي الدول العربية جميعها، 

وه���ذا يعن���ي اأن اال�ستجابات في خط���ط التعافي ينبغي اأن 

تك���ون م�ستركة على الم�ستوى العرب���ي، ولعل دور منظمات 

العم���ال واأ�سح���اب العمل ف���ي المرحلة القادم���ة جوهري 

وهام ك�سريكي���ن اجتماعيين اأ�سا�سيين ف���ي عملية الحوار 

االجتماعي، و�سن���ع القرارات وو�س���ع ال�سيا�سات، وتعزيز 

منظوم���ة الحماي���ة االجتماعي���ة، وتطوير اأنظم���ة ال�سحة 

وال�سالمة المهنية قادرة عل���ى مواجهة الجائحة والتعامل 

مع مرحلة التعافي.  

ومما �سبق، نجد اأن جائحة كورونا الم�ستجد ك�سفت عن 

الدور الحا�سم الأنظمة ال�سحة وال�سالمة المهنية، و�سلطت 

ال�سوء على الحاجة لبناء نظام �سحة و�سالمة مهنية فعال 

وقادر على ال�سم���ود في اآن واحد لحماية العمال واأ�سرهم 74

والمجتمع ككل، فالبد من ترتيب االأولويات واإيالء االأهمية 

للمتغي���رات الت���ي ط���راأت عل���ى عال���م العم���ل ج���راء هذه 

الجائحة، وهذا يتطل���ب اإر�ساء دعائم الحوار االجتماعي، 

والتع���اون والتن�سي���ق بين اأط���راف االإنتاج الث���الث؛ لو�سع 

اال�ستراتيجي���ات الكفوؤة والفعالة ف���ي اال�ستجابة للطوارئ 

لحماي���ة �سحة و�سالم���ة العم���ال، وا�ستمراري���ة االأعمال، 

وتطوي���ر الت�سريع���ات الوطني���ة وتحدي���ث وتطوي���ر اأجهزة 

التفتي�ض واإعداد وتدريب كوادرها، وتعزيز اأنظمة ال�سحة 

وال�سالم���ة المهني���ة بما يكف���ل �سموده���ا وا�ستجابتها الأي 

اأزمات طارئة م�ستقبلية. 

ا�ص��تجابة منظم��ة العم��ل العربي��ة للح��د م��ن 

انت�صار الجائحة والتخفيف منها في مكان العمل.

تر�سيخ���ًا له���دف منظمة العم���ل العربي���ة االأ�سا�سي في 

حماي���ة حياة العمال و�سحته���م، وتح�سين ظروف و�سروط 

العمل والنهو�ض بم�ست���وى ال�سحة وال�سالمة المهنية على 

الم�ست���وى العرب���ي، واإيمان���ًا ب���اأن العمل الالئق ه���و العمل 

ال���ذي يوفر بيئ���ة عمل  اآمنة و�سحي���ة للعامل، وهو حق من 

حقوق���ه االأ�سا�سية، نف���ذت منظمة العم���ل العربية العديد 

م���ن االأن�سط���ة خالل الع���ام المن�سرم في مج���ال ال�سحة 

وال�سالم���ة المهنية، فاأ�س���درت تقريرًا ح���ول »العودة اإلى 

العم���ل اأثناء جائحة كوفي���د19-« واأه���م التدابير الواجب 

اتخاذه���ا لتجهيز م���كان العمل؛ ليكون بيئ���ة اآمنة و�سحية 

للعم���ال، خالل الع���ودة التدريجية بعد رف���ع قيود االإغالق 

الكل���ي والجزئي، واآلي���ة تقييم المخاط���ر والتحكم بها في 

اأماك���ن العم���ل، و�سبل تعام���ل اأ�سحاب العم���ل مع معدالت 

الغياب المرتفعة بين العاملين. كما تناول اآليات ال�سيطرة 

عل���ى مخاطر بيئ���ة العمل م���ن المنزل، واأ�س���ار اإلى اأهمية 

م�ساركة االتح���ادات العمالية والعمال وممثليهم في اتخاذ 

الق���رارات وتنفيذ التدابير الوقائي���ة، ودور اإدارات تفتي�ض 

العمل وال�سحة وال�سالمة المهنية.

  وعق���دت المنظم���ة الن���دوة التفاعلي���ة ح���ول ا�ستئناف 

العم���ل اأثن���اء جائح���ة كوفي���د19- الت���ي ناق�س���ت التنفيذ 

الفعال للتدابير االحترازي���ة خالل مراحل خطة ا�ستئناف 

العم���ل في ال���دول العربية، واأهمية التع���اون والتن�سيق بين 

الحكوم���ات واأ�سحاب العمل والعم���ال وممثليهم في تعزيز 

التق���دم المح���رز؛ به���دف تح�سي���ن اال�ستجاب���ة لكوفيد-  

19ومكافحت���ه في هذه الفترة الحا�سم���ة من عودة العمال 

اإلى مكان عملهم.

واأ�س���درت - اأي�س���ًا - دلياًل مخت�س���رًا بعنوان “برنامج 

ال�سحة المهنية لقطاع الرعاية ال�سحية في حاالت االأوبئة 

والط���وارئ” بن�سخ���ة اإلكترونية متميزة تتك���ون من ثمانية 

ف�سول ت�سلط ال�سوء على االأدوار والم�سوؤوليات، والبرامج 

والخط���ط ذات االأولوي���ة في القطاع ال�سح���ي، والمخاطر 

المهني���ة والبيئية الت���ي يتعر�ض لها العامل���ون ال�سحيون، 

واالحتياطات الواجب اتخاذها لمواجهة ظروف العمل في 

�سياق الجائح���ة، ومعايير جودة خدمات الرعاية ال�سحية 

 )Hyperlinks( م���ع ت�سع���ة مالح���ق برواب���ط خارجي���ة

باالإ�ساف���ة اإلى ميزة الو�سول ال�سري���ع للم�سادر والمراجع 

عب���ر روابط تفاعلية، وت���م تزويد اأط���راف االإنتاج الثالث 

والمنظمات العربية المتخ�س�س���ة وجامعة الدول العربية 

وجميع المهتمين بن�سخة اإلكترونية.

ه���ذا واأطلق���ت منظم���ة العمل العربي���ة، دلي���اًل تدريبيًا 

يعتب���ر بمثابة اإط���ار مرجعي لكاف���ة العاملين ف���ي اإدارات 

العم���ل والتفتي����ض، يه���دف اإل���ى تح�سين ظ���روف و�سروط 

العمل في االأنماط الجديدة والم�ستحدثة من خالل تطوير 
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اأداء اأجهزة التفتي�ض ف���ي الدول العربية، وتحفيزهم 

على اإيج���اد تدابي���ر قانونية وعملية جدي���دة لحماية 

حق���وق العمال، و�سمان الحماي���ة االجتماعية و�سحة 

و�سالم���ة العاملي���ن، وا�ستخ���دام تقني���ات واأ�سالي���ب 

حديثة لتح�سين اإنفاذ القوانين واالمتثال للت�سريعات 

وتطوير اآليات المفاو�س���ة الجماعية وعالقات العمل 

وهذا الدليل االأول �سمن حقيبة تعنى بتفتي�ض اأنماط 

العمل الجديدة تحت عنوان الدليل التدريبي »تفتي�ض 

العمل وال�سح���ة وال�سالمة المهنية في اإطار االأنماط 

الجدي���دة للعمل« خ�سع هذا الدليل التدريبي الختبار 

تجريب���ي لتقيي���م مدى فاعليت���ه وتلبيت���ه الحتياجات 

الدول العربية؛ من خالل اإطالع المعنيين في وزارات 

العمل )الحكومات( عل���ى الم�سودة النهائية من هذا 

الدليل، وتنظيم ور�سة عمل تفاعلية على مدى يومين 

بح�سور الخبراء العرب المكلفي���ن باإعداده، وممثلين عن 

اإدارات تفتي�ض العمل وال�سحة وال�سالمة المهنية، للتو�سل 

اإلى ن�سخة نهائية معتمدة من الدول العربية. 

كما اأعدت المنظمة تقريرًا بناًء على ردود الدول العربية 

ح���ول ا�ستجاباته���ا في مواجه���ة تداعيات جائح���ة كورونا 

حيث �سكلت �سيا�سات ال�سمان االجتماعي جزًءا مهًما من 

اال�ستجابة، وت�سمنت ف���ي معظمها برامج التحفيز المالي 

والتي ت�سم���ل زيادة االإنفاق على ال�سح���ة وتعزيز الحماية 

االجتماعية وخف�ض مدفوعات ال�سرائب وتاأجيلها وتقديم 

قرو�ض و�سمانات لبع�ض ال�سركات المتعثرة للتخفيف من 

اآثار الجائحة، هذا اإل���ى جانب تب�سيط ورقمنة االإجراءات 

االإداري���ة والخدم���ات العام���ة واإ�س���دار االأدل���ة التوجيهية 

القطاعي���ة. ق���د تحافظ بع����ض الدول على ه���ذه التدابير، 

اأوتبن���ي عليه���ا، اأو تتخل�ض منه���ا تدريجيًا خ���الل مرحلة 

التعاف���ي اإال اأن خدم���ات الرعاي���ة ال�سحي���ة ينبغي حفاظ 

عليها طوال فترة الجائحة وما بعدها.

ومم���ا ال�س���ك في���ه اأن منظمة العم���ل العربي���ة )المعهد 

العرب���ي لل�سح���ة وال�سالم���ة المهنية( تقوم بعم���ل متميز 

يهدف اإل���ى اإثراء المكتبة العلمية العربية، ويدعم اأطراف 

االإنت���اج الثالثة، والجهات ذات ال�سلة، والمعنيين باأحدث 

االإ�س���دارات باللغة العربية من خ���الل ترجمة المن�سورات 

ال�س���ادرة عن منظم���ة العمل الدولية في مج���ال ال�سالمة 

وال�سح���ة المهني���ة و�سب���ل الوقاية من فيرو����ض كورونا في 

م���كان العم���ل . فالعدي���د م���ن االأن�سط���ة الت���ي قام���ت بها 

المنظمة هذا الع���ام 2020-2021 تناولت مجال ال�سحة 

وال�سالم���ة المهنية من عدة جوان���ب، ونحن على ا�ستعداد 

لتقدي���م الدعم الفني ال���الزم للدول العربي���ة الراغبة في 

تطوير اأنظمة ال�سحة وال�سالمة المهنية لتكون قادرة على 

ال�سمود واال�ستجابة للطوارئ واالأزمات الم�ستقبلية.
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عمالن���ا ال�سامدون..ي�سرفنا اأن نتق���دم لكم بتحية 

اإج���الل وفخر واعتزاز لكفاحك���م الم�سني والمتوا�سل 

لك�س���ب ال���رزق والعي����ض الكري���م ف���ي ه���ذه الظروف 

اال�ستثنائية وغير الم�سبوقة التي تمر بها دولنا العربية 

والعالم؛ ج���راء جائحة كورونا وتداعياتها االقت�سادية 

واالجتماعية والنف�سية التي �سكلت تحديًا مبا�سرًا لكم 

والأ�سركم. 

االأن�سط���ة  وتعلي���ق  والجزئ���ي  الكام���ل  فاالإغ���الق 

االقت�سادي���ة، كان ل���ه تاأثي���ر مبا�س���ر عل���ى الوظائف 

واالأج���ور و�سب���ل عي�ض العمال واأ�سره���م، فتراجع دخل 

العام���ل وانخف�ست �ساعات عمله، اإل���ى جانب التعطل 

الت���ام للعاملين ف���ي قطاع���ات معينة، وه���ذا اأدى اإلى 

دخول الدول العربي���ة في اأزمة غير م�سبوقة مع ارتفاع 

مع���دالت البطال���ة، حيث ان�س���م كثير م���ن العمال اإلى 

�سفوف العاطلي���ن عن العم���ل، وكان الن�ساء وال�سباب 

والعامل���ون المياوم���ون واأغلبه���م ف���ي االقت�س���اد غير 

المنظم اأكثر المت�سررين. وكلما طال اأمد هذه االأزمة، 

زاد تعر����ض هذه الفئات لخطر الوقوع في براثن الفقر 

المدقع. 

الحماية االجتماعية حق لكل عامل...

م���ن  اأ�سا�سي���ًا  العدال���ة االجتماعي���ة هدف���ًا  تعتب���ر 

االأه���داف الت���ي ن����ض عليها الميث���اق العرب���ي للعمل، 

بيان منظمة العمل العربية بمناسبة يوم العمال 
العالمي1 / مايو- آيار 2021
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فالحماي���ة االجتماعية هي حق ل���كل مواطن، وال�سبيل 

ل�سم���ان �سروط وظ���روف اأف�سل للعم���ل، وفق ما ن�ض 

عليه د�ستور منظم����ة العمل العربي����ة. وت�سعى المنظمة 

من����ذ بدء الجائح����ة اإلى �سمان امتثال اأط����راف االإنتاج 

الأح����كام اتفاقيات وتو�سي����ات العمل العربية، من خالل 

دع����م الحكوم����ات، واأ�سح����اب العمل، وتمكي����ن العمال 

من الحف����اظ على مكت�سباتهم خالل ه����ذه االأزمة. لقد 

نف����ذت منظمة العم����ل العربية خالل الع����ام المن�سرم 

العديد م����ن االأن�سطة ل�سالح اأط����راف االإنتاج الثالث، 

كم����ا اأ�سدرت البيانات والوثائ����ق والدرا�سات والتقارير 

التي تر�سد الواق����ع الراهن و�سبل اال�ستجابة للجائحة، 

وته����دف هذه الفعاليات في نهاي����ة المطاف اإلى حماية 

العمال في مكان العم����ل، والدعم المتوا�سل لحقوقهم، 

التي ن�ست عليها اتفاقيات وتو�سيات العمل العربية.

لع����ب العم����ال وممثلوه����م دورًا مهًما ف����ي اال�ستجابة 

لجائحة كوفي����د19- على م�ست����وى المن�ساآت من خالل 

الم�سارك����ة ف����ي �سن����ع الق����رار، وتنفيذ تدابي����ر الوقاية 

ا على التدابير المتخذة  ب�س����كل فعال، وينطبق هذا اأي�سً

في اأماكن العم����ل؛ من حيث التزامه����م بدقة بالقواعد 

ال�سحية وتبني �سلوكيات م�سوؤولة مع الزمالء والمحيط. 

وكان لالتح����ادات العمالي����ة دور ب����ارز عل����ى الم�ست����وى 

الوطن����ي ك�سريك اأ�سا�س����ي في الح����وار االجتماعي كما 

اأ�سهمت االتح����ادات في رفع م�ستوى الوعي لدى العمال 

وحثه����م على االلتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية في 

م����كان العمل، وتقديم الدعم النف�سي لهم اأثناء الحجر 

ال�سحي اأو الع����زل المنزلي وتزويده����م بمعلومات عن 

م�س����ادر الدع����م والم�سورة المتاحة، للح����د من انت�سار 

فيرو�ض كورونا والتخفيف من تاأثيراته.

االأمث��ل  ال�ص��بيل  االجتماع��ي...  الح��وار   

لتحقيق التعافي

تدعو منظمة العمل العربي���ة اأطراف االإنتاج الثالثة 

اإل���ى تعزيز الح���وار االجتماع���ي واإر�س���اء دعائمه بين 

الحكومات وال�سركاء االجتماعيين ومنظمات المجتمع 

المدن���ي، م���ن خ���الل اال�ستم���اع اإل���ى روؤى النقاب���ات 

العمالي���ة وتفعيل م�ساركة العمال ف���ي و�سع ال�سيا�سات 

الوطني���ة لتحقي���ق العمل الالئ���ق والم�ست���دام؛ وفق ما 

ن�ست علي���ه معايير العم���ل العربي���ة والدولية وخا�سة 

فيم���ا يتعلق بالحقوق والحريات النقابية، وتوفير الحد 

االأدنى من االأجور، وتو�سيع مظلة الحماية االجتماعية، 

والحف���اظ على المكت�سبات العمالي���ة وخا�سة في فترة 

ما بع���د كورونا ل�سمان حياة كريم���ة للعمال واأ�سرهم، 

بو�سف���ه الم�س���ار ال�سائب نحو اال�ستق���رار االجتماعي 

واالقت�س���ادي والعدالة االجتماعي���ة؛ لتحقيق التعافي 

والخروج من هذه االأزمة باأقل الخ�سائر.

واليمكن اأن نن�سى ماقدمه عمال االإ�سعاف والطوارئ 

وجمي���ع العاملين في قطاع الرعاية ال�سحية من جهود 

متوا�سلة ف���ي ظروف عمل قاه���رة؛ وتقديم الخدمات 

ال�سحي���ة والعالجي���ة الالزمة بال�س���كل االأمثل، وبهذه 

المنا�سب���ة ال ب���د لن���ا الي���وم م���ن اأن نرفع له���م القبعة 

وننحن���ي اأمام ت�سحياتهم العظيم���ة وتفانيهم في اأداء 

عملهم، لحمايتنا وعائالتنا والمجتمع ككل من جائحة 

فيرو�ض »كورونا«.
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الهجرة و أنماطها المختلفة بالوطن العربي 
وتأثيرات جائحة فيروس كورونا

على أنماط التنقل والهجرة في الوطن العربي

معايل الدكتور/ جمال اأغماين
اململكة املغربية
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مقدمة تمهيدية

ن�سل���ط ال�س���وء في ه���ذا التقري���ر على مالم���ح الهجرة 

بالمنطق���ة العربي���ة كج���زء من ح���راك الهج���رة العالمي، 

وم���ا تولد ع���ن ذلك م���ن مقاربات ظلت عاج���زة لتدبيرها 

الأنه���ا لم تنف���ذ لمعالجة اأ�سبابه���ا في العم���ق خا�سة منها 

الهج���رة المختلطة. وعل���ى االآثار االأولي���ة لجائحة كوفيد- 

19 وانعكا�ساته���ا عل���ى اأو�ساع العمال���ة المهاجرة وكل من 

اأجبرت���ه الظروف للبح���ث عن مكان اآم���ن واأرحب للعي�ض. 

لنختم ببع�ض اال�ستنتاج���ات والمقترحات، هدفها االإجابة 

عن بع����ض االأ�سئلة الموؤرقة، للو�سول اإل���ى مقاربة تدبيرية 

عربي���ة �سمولية ت�سامنية، تنهل م���ن »الميثاق العالمي من 

اأجل الهج���رة االآمنة والمنظمة والنظامية« ودرو�ض جائحة 

كوفيد- 19 على االأمن القومي العربي.

كت���ب التاريخ تحفظ للوط���ن العربي اأن���ه عرف حركات 

كثيف���ة للهج���رة من���ه واإلي���ه مع مختل���ف بق���اع العالم على 

م���ر الع�سور، باعتب���اره كان مهد كل الديان���ات ال�سماوية، 

والعديد من الح�سارات االإن�سانية، وبفعل موقعه الجغرافي 

والعالق���ات التي ترتبت عن الحقب���ة اال�ستعمارية، وعوامل 

مناخي���ة والتطور االقت�س���ادي ال�سريع ب���دول الخليج، وما 

عرفت���ه ع���دد من دوله م���ن اأزمات ه���زت ا�ستقرارها تولد 

عنها حركات وا�سعة من الهجرة.

فرق���م 272 ملي���ون مهاجر ف���ي العالم، للوط���ن العربي 

ن�سي���ب معتبر منه باعتب���اره اليوم منطق���ة ت�سكل مق�سد 

وم�سدر للهج���رة الدولية. اأما تعدد االأنماط، فقد تحكمت 

واالجتماعي���ة  االقت�سادي���ة  المتغي���رات  م���ن  ع���دد  في���ه 

وال�سيا�سي���ة، ومتغير االأزم���ة المناخية، وم���ا �سيترتب عن 

جائحة كوفيد – 19 من اآثار على كل االأ�سعدة. مع االإ�سارة 

اأن���ه ببحث ب�سيط، �سنج���د عدد من االأجوب���ة مت�سمنة في 

ع���دد من المواثي���ق العربية والطموح���ات المعبر عنها في 

موؤتم���رات العم���ل العربي���ة، والتي ل���م تجد لالأ�س���ف كلها 

طريقها للنفاذ. 

مما ال �سك فيه اأن اأزمة كوفيد- 19 بتداعياتها، اأ�سبحت 

ت�سائ���ل كل ال���دول العربية م���ن المحيط اإل���ى الخليج، مما 

يعي���د طرح ال�سوؤال هل �سن�ستخل�ض درو�سها وت�سكل فر�سة 

للتوجه نح���و و�سع اأ�س�ض نظام اإقليم���ي عربي جديد، قادر 

على رفع عدد من التحديات التي �سنتوقف على بع�سها. 

اأواًل: اأي��ة دالالت لبع�ش التعريفات المتداولة حول 

ال�صخ�ش المهاجر؟

هناك عدد من الت�سميات متداولة، لدرجة التطبيع معها 

في و�سائ���ل االإعالم. ت�سميات تزيد م���ن تعقيد التعامل مع 

المهاج���ر من منظور حقوقي اأي اأن���ه اإن�سان. فالو�سع غير 

النظامي للمهاجر في الخط���اب ال�سائد يرتبط باالإجرام، 

ع���ن ق�س���د اأو عن جه���ل، مما اأ�سه���م في اإل�س���اق �سفات 

»غير ال�سرع���ي« و »المت�سلل« و»ال�س���ري«. موؤكد، اأن هناك 

اأفع���ااًل غير �سرعي���ة كمخالفة اإجازة االإقام���ة اأو عدم اأداء 

ال�سرائ���ب، لك���ن ال يمك���ن اأب���ًدا الأي اإن�س���ان اأن يكون غير 

�سرع���ي. واالأج���در اأن يو�س���ف المهاج���ر في ه���ذه الحالة 

»بالمخال���ف لالأنظمة« اأو »غير الم���زود بالوثائق« . ف�سفة 

»غي���ر ال�سرع���ي« و»ال�س���ري«، يترت���ب عليه اإل�س���اق �سفة 

االإج���رام. والتجري���م يعزز الت�سور القائل ب���اأن كل العمال 

المهاجرين »غير �سرعيين«، واأنهم يح�سلون على منا�سب 

العم���ل والمناف���ع االجتماعي���ة ع���ن طري���ق المناف�سة غير 

ال�سرعي���ة، االأم���ر الذي يوؤجج م���ن م�ساع���ر التمييز اتجاه 

العم���ال االأجانب«. “ ففي المملكة المتح���دة، وبفعل حملة 

الداعي���ن للخروج م���ن االتحاد االأوروبي والت���ي من بين ما 

ارتكزت عليه ما ي�سفونهم في خطاباتهم “ بالمت�سللين”، 

�سجلت ن�سب���ة جرائم الكراهية �سد المهاجرين ارتفاع بلغ 

% عل���ى اأ�سا����ض �سنوي ف���ي الفترة ال�سابق���ة والالحقة   42
لال�ستفتاء على الخروج من االتحاد االأوروبي”. 

من نافلة القول التاأكيد اأن الهجرة حق اإن�ساني، مار�سته 

الب�سرية على مر الع�سور، وتقييده بتغليب المقاربة االأمنية 

ال�سرف���ة، دون معالجة ما يدفع ويجدب على ممار�سة هذا 

الحق ب�س���كل اختي���اري اأو ق�سري، ي���وؤدي اإل���ى م�سادرته، 

والم����ض بعدد م���ن المواثي���ق الدولي���ة واالإقليمي���ة للهجرة 

وحقوق االإن�سان، وفي خلق كل االآثار ال�سلبية للهجرة ومنها 

“الهج���رة المخالف���ة لالأنظم���ة” ب���كل ماآ�سيه���ا االإن�سانية 
وم�ساكلها االأمنية. فاالإجراءات التي اتخذتها دول المق�سد 

والعب���ور وعدد من دول الم�سدر تخل���ف ماآ�سي ال تح�سى، 

وتحول���ت اإلى وقود محرك ل�سب���كات التهريب واالتجار في 

الب�سر، مكنها من جني ماليين الدوالرات �سنوًيا. 

ثانًيا- اأنماط الهجرة ال�صائدة:

لقد اأ�سحت الهجرة بفع���ل عدد من العوامل تاأخذ عدًدا 

من االأنماط، الغالب عليها الطابع المختلط، مما اأثار جداًل 

كبيًرا تجاوز حدود االإقليمي اإلى الم�ستوى الدولي، باعتبار 

اأن التعاط���ي مع هذا النوع من الهج���رة وفق ما تن�ض عليه 

المواثي���ق الدولية، يتطلب مقاربات تتجاوز الدولة الواحدة 

وحتى التع���اون االإقليمي اإلى م�ستويات اأخ���رى من التعاون 

الدولي.

و لي����ض بعيًدا ع���ن القانون الدول���ي االإن�ساني، فنحن في 

ال���دول العربية م���ن تقاليدن���ا االإ�سالمية العريق���ة » طلب 

�سي���ف اهلل« و »اإك���رام ال�سي���ف« و»حماي���ة الم�ست�سع���ف 

ونجدت���ه« و »اإكرام عابر ال�سبيل«. فلق���د كان من الممكن، 

اأن ت�ستم���ر الدع���وة المحمدية ف���ي مكة المكرم���ة بترتيب 

اإله���ي، واأن يخ�س���ع اأهل مك���ة اإلى النبي محم���د �سلى اهلل 

علي���ه و�سلم، ولكن لما �ساءت حكم���ة اهلل اأن ي�ستد التنكيل 

عل���ى اأ�سحاب���ه من ط���رف قري����ض، كانت هج���رة الر�سول 

واأ�سحاب���ه اإلى المدينة المنورة، وليع���ود فيما بعد اإلى فتح 

مك���ة المكرم���ة. المهاجرون م���ن اأ�سحاب النب���ي بمفهوم 

الي���وم كان���وا »مهاج���رون الجئ���ون«، تركوا دياره���م بفعل 

اال�سطه���اد الذي تعر�سوا ل���ه. وتحفظ عدد من الروايات، 

كي���ف كان االأن�س���اري ي�س���ارك المهاجر في مال���ه وداره. 

وبف�سل ه���ذه االأعراف، ن�ساأت العدي���د من عالقات ح�سن 

الج���وار، اأ�سهم���ت في انفت���اح االإن�س���ان العرب���ي والم�سلم 

على االآخ���ر، والتعاي�ض مع مختلف ال�سع���وب على اختالف 

اأعراقها ومعتقداته���ا، وهي القيم المت�سمنة في المفاهيم 

الت���ي اأ�سب���ح متعارًفا عليها الي���وم بم�سطلحات اأخرى في 

القانون الدولي االإن�ساني.

ف�»الميثاق العربي لحقوق االإن�سان« واالتفاقيات ال�سادرة 

ع���ن منظمة العمل العربية وعدد م���ن اإعالناتها، والقانون 

الدول���ي االإن�ساني حول العمل والهج���رة واللجوء واإعالنات 

ع���دد م���ن المنظم���ات الدولي���ة واالإقليمي���ة، اأجمعت على 

ال���دور الذي تلعبه الهجرة في التنمية، وعلى حماية العامل 

المهاجر بغ�ض النظر عن عرقه وجن�سيته وديانته، وكل من 

دفع���ت به الظروف العتبارات خارجة عن اإرادته للنزوح اأو 

طل���ب اللجوء. الأن قرار اللجوء والنزوح اأو الهجرة للعمل ال 

يكون ق���راًرا طوعًيا، بل بفعل ظروف �ساغطة تدفع النا�ض 

التخ���اذ هذا القرار. ه���ذا ال يعني، اأنه يج���ب عدم ال�سعي 

لتدبي���ر اأمثل لتدفقات الهجرة وفق �سروط منظمة، تحفظ 

للمهاج���ر كرامت���ه االإن�ساني���ة وت�سمن له �س���روط الحماية 

واالأمن عند تنقله وا�ستقراره بدولة المق�سد. 

فمعالجة حراك الهجرة واالأ�سكال التي اأ�سبحت تاأخذها 

ك� »الهج���رة المختلطة«، باعتبارها �سم���ة تهيمن على هذا 

الحراك م���ن واإلى الوط���ن العربي ومنه اإل���ى دول االتحاد 

االأوروبي، ل���ن تحل فقط بالمقارب���ات االأمنية. بل بمقاربة 

ت�ساركية - ت�سامنية تتقا�س���م الم�سوؤوليات وتحترم كرامة 

االإن�س���ان. مقاربة ت�ستح�س���ر اأن المهاجر هو قبل كل �سيء 

اإن�س���ان ولي�ض رقًم���ا �سمن �سجالت من ارتكب���وا “جرًما” 

يتعي���ن معاقبته���م علي���ه. والتوج���ه لمعالج���ة الدوافع التي 

تجب���ر النا�ض على ترك اأوطانهم. وهو ما ال يمكن تحقيقه، 

دون ا�ستتباب ال�سلم واالأمن، وخلق �سروط التنمية المنتجة 

لفر����ض العم���ل والعي�ض الكري���م، واأخذ التهدي���د المرتبط 

باأزمة المناخ بجدية اأكبر. 

فالموؤك���د، اأن ع�سرن���ا حفل بعدد م���ن المتغيرات م�ست 

ع���دًدا من عوامل الدفع والجذب، مم���ا كان له �سديد االأثر 

على نمو عدد م���ن االأنماط، ومن بينها الهجرة المختلطة، 

فما تغير:

اأن �صروط ممار�صة هذا الحق االإن�صاني مع ن�صاأة الدول 

الحديثة ذات ال�صيادة على حدودها الترابية؛ 

اأن العال���م اأ�سب���ح قري���ة �سغي���رة م���ع العولم���ة والثورة 

الرقمي���ة، وتم الت�سويق لنماذج العي�ض الرغيد وتمتع �سكان 

دول المق�سد بعدد من الحق���وق االقت�سادية واالجتماعية 

واالإن�ساني���ة، جله���ا منعدم���ة اأو محدودة ه���ي الفئات التي 

تتمتع بها في دول الم�سدر؛

8081
ت 

��ا
س���

درا
 و

ير
�ار

ق���
ت

Al
am

al
 A

la
rb

y
20

21
ن  

را
زي

ح
 /

و 
ني

يو
  �

�� 
 11

د 8
د

����
ع���

ال
Alam

al Alarby
2021

ن  
را

زي
ح

 /
118  ���  يونيو 

دد 
الع�������



التحوالت الت���ي عرفتها اأ�س���واق العمل، م���ع اال�ستخدام 

الكثي���ف للتكنولوجي���ات الحديثة وال���ذي اأدى و�سيوؤدي اإلى 

التقلي����ض من فر����ض العمل في وجه العم���ال غير المهرة، 

بالمقابل اأ�سهم في الت�سري���ع من عمليات هجرة الكفاءات 

العليا نحو الدول ذات االقت�ساديات المتطورة؛

اأن���ه عو�ض الحر����ض ا�ستتباب ال�سلم ودع���م التنمية من 

اأجل عالم اأكثر عداًل، اأ�سبحت النزاعات ولنقل ت�سجيعها، 

م�سدًرا لعدد من الدول الغربية الإبرام المزيد من �سفقات 

ال�سالح مع اأطراف النزاع؛

ما تغير و�سيتغير وربما بوثيرة اأ�سرع، هو حراك ال�سكان 

بفع���ل اأزم���ة المن���اخ، وجائحة كوفي���د- 19 الت���ي �سترمي 

بظاللها على ح���راك الهجرة وحقوق العم���ال المهاجرين 

ودول الم�سدر على وجه الخ�سو�ض؛

بالمقاب��ل، عدد من عوامل الدف��ع والجذب لم تتغير، 

بل ازدادت حدتها، نذكر منها:

اله���وة االقت�سادية التي يعي�سها العال���م موزًعا بين دول 

غنية واأخرى فقيرة، ومحدودية اأثر البرامج الدولية لحفز 

التنمية ومحاربة الفقر في دول الجنوب والدول الفقيرة؛

ظاه���رة اللج���وء والن���زوح ظلت عام���اًل ثابًتا، ب���ل ارتفع 

حجمه���ا، ب�سبب النزاعات الم�سلح���ة، وه�سا�سة اال�ستقرار 

ال�سيا�سي في العدي���د من المناطق والدول وتداعيات اأزمة 

المناخ؛

البطال���ة في دول الم�سدر، ظل���ت ثابتة وتعززت بمعطى 

اآخر متمثل في اأن حتى من يعمل، فمردود عمله ال ي�ساعده 

على تلبية حاجياته االأ�سا�سية. فاآخر تقرير لمنظمة العمل 

الدولي���ة توق���ع “ اأن ي�سل عدد العمال الذي���ن يعي�سون في 

% من  فقر مدقع اإل���ى 176 مليوًنا في عام 2018، اأي 7.2 

مجم���وع العاملين”. وف���ي التفا�سيل نج���د اأغلبيتهم بدول 

الجن���وب ذات الدخل المحدود اأو التي تعرف اأو�ساع اأمنية 

غير م�ستقرة؛

لق���د اعتب���رت الهجرة م���ن اأج���ل العمل دوم���ًا “محرًكا 

للنم���و االقت�س���ادي واالبت���كار والتنمية الم�ستدام���ة، الأنها 

تبي���ح لماليين من النا�ض البحث عن فر�ض جديدة للعمل، 

مم���ا يوؤدي اإلى اإن�س���اء الروابط بين البل���دان والمجتمعات 

وتعزيزها”. فبقدر م���ا ت�سهم في ت�سريع النماذج التنموية 

ب���دول المق�س���د، تمك���ن دول الم�س���در من م���وارد مهمة 

من خ���الل التحويالت ل�س���د عجز موازناته���ا.  »فتدفقات 

التحويالت ال�سنوي���ة اإلى البل���دان المنخف�سة والمتو�سطة 

ما  الدخ���ل بلغت 529 ملي���ار دوالر في ع���ام 2018”. وهو 

يجعلن���ا نط���رح ال�سوؤال كي���ف كان �سيكون علي���ه و�سع دول 

الم�س���در اإذا م���ا تراجع���ت ه���ذه التحويالت؟ وه���و و�سع 

ج���ل الدول اليوم بفعل اأزمة جائح���ة كوفيد- 19، حيث لم 

يك���ن اأمامها من خيار �سوى المزيد م���ن االقترا�ض واإثقال 

مديونيتها.

ثالًثا: المقاربة المنغلقة المت�ص��ددة لتدبير الهجرة 

في مواجهة المقاربة الحقوقية الت�صامنية

�سه���دت المقارب���ات المنتهجة لتدبير الهج���رة العالمية 

ع���دة تحوالت، بعد �سروع دول المق�س���د تباًعا والعتبارات 

مختلف���ة ف���ي مقدمته���ا: اأنه ل���م يع���د باإمكانه���ا ا�ستقبال 

المزي���د م���ن المهاجري���ن، واأنها ل���م تعد ف���ي الحاجة اإلى 

نوع معي���ن من العم���ال، واأنها اأ�سبحت بدوره���ا تعاني من 

البطال���ة ف���ي �سف���وف مواطنيه���ا بفع���ل تباط���وؤ م�ستويات 

النم���و، والعتبارات في بع����ض االأحيان ذات طابع عن�سري 

كالحف���اظ عل���ى الهوية، واأنه���ا اأ�سبحت ترغ���ب في انتقاء 

قبل���ي ح�س���ب حاجياته���ا. فاأ�سب���ح مو�سوع الهج���رة، من 

الق�ساي���ا التي ت�سغل الحكومات ب���دول المق�سد والم�سدر 

والعب���ور، ويت�سدر العالق���ات بين االتح���اد االأوروبي ودول 

جنوب المتو�سط، وكذا بالوطن العربي بفعل حجم الهجرة 

المختلط���ة الناتجة عن بوؤر التوتر والح���روب، ورغبة عدد 

من الدول العربية في خف�ض ن�سب العمالة المهاجرة اإليها.

قيود تطورت نحو المزي���د من الت�سدد، كرف�ض ا�ستقبال 

الالجئي���ن، واعتم���اد حزم���ة م���ن االإج���راءات كاحتج���از 

المهاجري���ن »المخالفي���ن لالأنظم���ة« في مراك���ز احتجاز 

�سبيه���ة بال�سج���ون، الترحي���ل... اإجراءات ل���م تكن الدول 

االأوروبية وحدها بل �ساحبتها بفعل ال�سغوط التي مور�ست 

عليها، عدد م���ن الدول العربية بجن���وب المتو�سط. وبفعل 

عدم اإيجاد حلول للتنمية في دول الم�سدر، تطورت الطرق 

الم�ستعمل���ة للهج���رة، بفع���ل ال�سبكات المخت�س���ة بتنظيم 

الهج���رة “المخالف���ة لالأنظمة”، ب���كل ماآ�سيه���ا االإن�سانية 

مخلفة اآالف ال�سحايا. وبفع���ل الو�سعية اله�سة لهذه الفئة 

تك���ون مه���ددة لل�سق���وط في ي���د �سب���كات االتج���ار بالب�سر 

خا�سة الن�ساء واالأطفال القا�سرين، وبالمطاردات االأمنية 

لترحيلها، مما يعني نهاية الحلم. 

و م���ن مك���ر ع�سرن���ا، اأن اأ�سبح���ت �سريح���ة وا�سعة من 

المهاجري���ن والالجئي���ن الباحثي���ن ع���ن فر�س���ة عم���ل اأو 

طالب���ي اللجوء الباحثين ع���ن العي�ض في اأم���ان اأ�سوة بمن 

�سبقوه���م، يعاقب���ون التباعهم هذا ال�سل���وك الفطري لدى 

الجن�ض الب�سري. مما يجعلنا ن�سع ال�سوؤال: لماذا اأ�سبحت 

ه���ذه الفئات م���ن المهاجري���ن “منبوذة”، ويت���م تحميلها 

وزر اأو�س���اع غير م�سوؤولة عنها حتى اإذا كان نزوحها داخل 

ح���دود بلدها؟ كي���ف لدول اأ�س���ول اأغلبيته���ا ال�ساحقة من 

اأنا�ض هاج���روا اإليها، يلجاأ قادتها لت�سييج حدودها؟ وكيف 

ل���دول، اأ�سبح���ت ترف�ض تقديم ح���ق النج���دة لمهاجرين 

مهددي���ن بالغ���رق في مي���اه البح���ر؟ ومن ا�ستقب���ال �سفن 

االإغاثة؟ وكيف يمكن لل�سمير االإن�ساني اأن يتقبل م�ساهدة 

اأ�سرطة ت�سور عملي���ات لالتجار في الب�سر بالمزاد العلني 

لمهاجرين والجئين؟ كيف يت���رك اآالف الالجئين والعمال 

المهاجري���ن م���ع انت�س���ار جائح���ة كوفي���د - 19 عالقين اأو 

مكد�سي���ن في مخيمات تنع���دم فيها اأدنى �س���روط الوقاية 

والغذاء والعالج؟ 

ومن مكر ال�سدف، اأن االأطباء والممر�سين المنحدرين 

م���ن الهجرة �سكلوا مقدمة م���ن اأ�سهموا في تقديم الرعاية 

ال�سحي���ة ف���ي معظ���م ال���دول الغربي���ة حتى لزعم���اء دول 

اأوروبية واأنقذوا حياتهم. ووقف رئي�ض اأكبر دولة في العالم 

اأم���ام عد�سات الكاميرات رفقة عال���م منحدر من الهجرة 

ال ي���زال يتمتع بجن�سي���ة بلده العربي، ين���وه باأبحاث فريقه 

للو�سول اإلى اإنتاج لقاح �سد وباء كوفيد- 19، وهو الرئي�ض 

ال���ذي عار����ض ب�سدة “الميث���اق العالمي م���ن اأجل الهجرة 

االآمن���ة والمنظمة والنظامي���ة”. وعالقة بو�س���ع �سيا�سات 

االنتق���اء م���ن ط���رف دول المق�س���د، لجاأت ه���ذه االأخيرة 

لو�سع �سيا�س���ات ال�ستقطاب الكف���اءات العليا ب�سروط جد 

مجزية، مما اأخذ يفقد ع���دًدا من الدول العربية نخبة من 

كفاءاتها هي في اأم�ض الحاجة اإليها اليوم.

رابًعا:الوط��ن العربي مق�ص��د وم�ص��در وعبور للهجرة 

الدولية بامتياز

عوامل عدة تفاعلت، جعلت منه مق�سًدا للهجرة الدولية 

وم�س���دًرا لها وعب���وًرا في اآن واحد. فه���و ي�سهد اليوم عدة 

اأنم���اط للهجرة: نظامية تقابلها تي���ارات متعددة الم�سدر 

م���ن الهجرة »المخالف���ة لالأنظمة« هيمن���ت عليها الهجرة 

الق�سري���ة بدافع اللجوء والن���زوح، ميزته���ا االأ�سا�سية اأنها 

مختلطة. 

فاإذا كانت بلدان مجل�ض التعاون الخليجي �سكلت وت�سكل 

الوجهة الرئي�سية للعم���ال المهاجرين. فاإن منطقة ال�سرق 

االأو�سط، واإن حافظت على و�سعها كدول م�سدر ومق�سد، 

حي���ث �سجل���ت تزاي���دًا في اأع���داد الالجئي���ن اإليه���ا بفعل 

االأزمة ال�سوري���ة والعراقية، اإ�سافة لالجئين الفل�سطينيين 

المقيمي���ن بالبلدين منذ ع�سرات ال�سني���ن. واإذا كان نمط 

الهجرة المختلطة اأ�سبح من االأنماط ال�سائعة، فاإن النزوح 

الثان���وي اأو ما يعرف بالهجرة المتجددة، هو بدوره حا�سر 

بق���وة، فكثي���ًرا م���ا ال تقت�سر االأزم���ات على رعاي���ا الدول 

المت�س���ررة، بل تط���ال العم���ال المهاجري���ن واأ�سرهم كما 

ح���دث بالعراق وليبيا، حي���ث ا�سط���ر اآالف العمال العرب 

للع���ودة لبلدانه���م االأ�سلي���ة. ف���دول المق�س���د االأ�سا�سية، 

عرف���ت الهج���رة اإليه���ا تح���والت جوهرية ف���ي م�سدرها، 

لدرج���ة اأن مواطنين من معظ���م دول العالم يتمتعون اليوم 

بتمثيل في مدينة دب���ي باالإمارات، وي�سكل العمال االأجانب 

% م���ن ال�ساكن���ة، وفي اأربع���ة دول اأكثر من  قراب�����������ة 50 

ال�ساكنة المحلية. التحول في م�سدر العمالة، ال يعني عدم 

ا�ستمراره���ا في ا�ستقبال العمال���ة العربية، لكن بن�سب اأقل 

على ما كان في ال�سابق. واأنه في ال�سنوات االأخيرة، اأخذت 

اأ�س���واق العمل بها، تتج���ه نحو ا�ستقطاب اأكث���ر للكفاءات، 

ول���م تعد دول مق�سد بالن�سبة للعمالة غير المدربة، وتتجه 

للمزيد من التقلي�ض ف���ي اأعداد العمال المهاجرين، بفعل 
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�سيا�س���ات اإعادة توطين الوظائف وال�سدمات االقت�سادية 

المتوالية.

دول �سم���ال اإفريقيا  والتي كان���ت ت�سكل م�سدًرا للهجرة 

خا�سة نحو اأوروبا الغربية، اأ�سحت تتلقى بدورها هجرات 

مكثف���ة من القارة االإفريقية. فف���ي مرحلة اأولى كانت قبلة 

لتيارات الهجرة من ع���دة دول اأفريقية للعبور نحو اأوروبا، 

لكن م���ع ت�سديد القي���ود، اأخذت االإقام���ة والعمل بعدد من 

دولها »حل و�س���ط«. فتحولت تدريجًيا اإل���ى بلدان مق�سد، 

جع���ل هذه الفئة من المهاجرين عن�سًرا بارًزا في عدد من 

الحوا�سر الرئي�سية بالمنطقة. 

فح���ركات الهج���رة اأ�سبح���ت ج���د ن�سط���ة م���ن الوط���ن 

العربي واإليه، اإذ تنتقل عب���ر الحدود الدولية اأعداد كبيرة 

م���ن االأ�سخا�ض من مختل���ف الجن�سيات، هج���رة مختلطة 

ف���ي غالبيتها، حي���ث ي�سعب ت�سني���ف المهاجرين في فئة 

معين���ة. اإلى جانب حركات الهج���رة الداخلية من االأرياف 

اإلى المدن بفعل عامل التدهور المناخي.

خام�ًصا- تداعيات جائحة كوفيد- 19 على الهجرة

ل���م يكن اأمام الحكومات من خيار في غياب اأي لقاح مع 

تح���ول الفيرو����ض لجائحة عالمية في �سه���ر مار�ض 2020، 

�س���وى اللجوء اإلى اإجراءات غي���ر م�سبوقة لمكافحة تف�سيه 

و�س���ط مواطنيها. فبالموازاة مع الحج���ر ال�سحي، اأغلقت 

الحدود البرية والجوية والبحرية، مما ترتب عنه وقف �سبه 

كلي لحركة تنقل االأ�سخا����ض عبر العالم ومن واإلى الوطن 

العربي، والت���ي كان يتنق���ل من خاللها م���ا يقرب من 200 

ملي���ون عامل مهاجر عبر مختلف اأنحاء العالم، ونحو 760 

مليون اآخرين داخل بلدانهم. فقد اأدت االإجراءات المتخذة 

لتوقف �سبه كلي لالأن�سطة االقت�سادية واالجتماعية، و�سلل 

كل���ي لل�سياحة. وعلق���ت اإقامة ال�سعائ���ر الدينية الجماعية 

لمختل���ف الديان���ات، وا�سط���رت ال�سعودية الإيق���اف تاأدية 

�سعائر العمرة والحج. بالمقابل، تزايد الطلب وب�سكل غير 

م�سبوق على المع���دات ال�سحية الواقي���ة واالأدوية، لدرجة 

عان���ت مختلف الدول من اأجل تاأمي���ن حاجياتها منها ومن 

الغذاء وقطع الغيار المختلفة. 

وللوق���وف على حجم االآثار عل���ى االقت�ساد العربي، قدر 

تقري���ر لجامعة الدول العربية ف���ي بداية �سهر مايو 2020، 

اإجمال���ي الخ�سائ���ر بنح���و 1.2 تريلي���ون دوالر، منها 420 

مليار دوالر من روؤو�ض اأموال االأ�سواق، و 63 مليار دوالر من 

الدخل )الناتج المحلي االإجمالي(، وديون اإ�سافية �ست�سل 

اإل���ى 220 مليار دوالر، وخ�سارة 550 مليون دوالر يومًيا من 

اإي���رادات النف���ط، وتراجع لل�س���ادرات ب 28 مليار دوالر، 

واأكثر من 2 مليار دوالر من اإيرادات التعريفات الجمركية، 

على اأن ي�سج���ل اقت�ساد المنطق�����ة تراجًعا يف����وق ناق���ض 

%. واأن يفقد نحو 7.1  5 %، ولدى بع�ض الدول بناق�ض 10 
مليون عامل وظائفهم حتى نهاية العام. 

وبح�س���ب توقع���ات “االإ�سكوا”، “�سيرتفع ع���دد الفقراء 

بوق���وع 8.3 ملي���ون �سخ�ض اإ�سافي ف���ي براثن الفقر، ومن 

المتوقع اأن يزداد عدد الذين يعانون من نق�ض في التغذية 

بحوال���ي مليون���ي �سخ�ض. ومع تقديرات الي���وم، �سي�سنف 

101.4 ملي���ون �سخ����ض في ع���داد الفق���راء، و�سيبلغ عدد 
الذي���ن �سيعانون من نق����ض في التغذية حوال���ي 52 مليون 

�سخ�ض”. 

ه���ذه الموؤ�س���رات واأخ���رى، كان���ت له���ا تداعي���ات عل���ى 

اأو�س���اع العم���ال المهاجري���ن وعلى �سحته���م. فرغم عدم 

توف���ر بيانات حول حج���م االإ�سابات والوفي���ات في اأو�ساط 

العم���ال المهاجرين والنازحي���ن والالجئين. حيث ي�ستنتج 

م���ن تقارير �سحفي���ة ولمنظمات دولية واإقليمي���ة، اأن عدد 

االإ�ساب���ات والوفيات كانت ج���د مرتفعة في اأو�ساط العمال 

المهاجري���ن وذويهم، بفع���ل اأو�ساع ال�سك���ن ونوعية العمل 

الم���زاول. فاأغلبيتهم كانت م�سط���رة للنزول لمواقع العمل 

ج�سدًيا حتى اأثن���اء الحجر ال�سحي، كما اأن فئات عري�سة 

م���ن المهاجرين بمخيمات الالجئي���ن اأو المرحلين، كانت 

اأكثر عر�س���ة لالإ�سابة وتف�س���ي الفيرو����ض و�سطها. وبفعل 

فق���دان دول مجل�ض التعاون الخليجي نحو ن�سف اإيراداتها 

النفطي���ة وازدي���اد عج���ز موازناتها، وم���ع �سل���ل ال�سياحة 

وال�سفر كم�سدرين اإ�سافيي���ن للدخل، فاإنه لم يكن هناك 

م���ن خي���ار اأم���ام اآالف العم���ال المهاجرين الع���رب �سوى 

المغادرة بفعل فقدانه���م لوظائفهم. وتتوقع منظمة العمل 

الدولية اأن يكون عدد المجبرين على المغادرة بهذه الدول 

اأكب���ر بكثير مما اأعقب االأزمة المالي���ة لعام 2008 وانهيار 

اأ�سعار النفط في �سيف 2014. 

بالتزام���ن �سج���ل تزاي���د حم���الت التي���ارات ال�سعبوي���ة 

المعادي���ة لالأجان���ب والعمال المهاجرين بع���دد من الدول 

الغربية، لتعميق المواقف المعار�سة ال�ستقبال المهاجرين 

والالجئين باعتبارهم ناقلين للفيرو�ض. لكن بالمقابل، برز 

ال���دور الذي لعبه العمال المهاج���رون من خالل تواجدهم 

في اأماكن العمل اإبان الحجر ال�سحي في المتاجر الكبرى 

اأو التو�سي���ل والتوري���د اأو بالحق���ول الزراعي���ة و بين االأطر 

ال�سحي���ة. فبالمملكة المتحدة وكن���دا والواليات المتحدة 

تراوحت ن�سب���ة الم�ساركين في ال�سفوف االأولى من االأطر 

 % ال�سحي���ة المنحدري���ن من الهجرة مابي���ن 30 % و 50 

وفق المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة.

جائح��ة كوفيد- 19، ك�ص��فت عدًدا م��ن الحقائق على 

المرتبط��ة  الجوان��ب  ف��ي  العرب��ي  الوط��ن  م�ص��توى 

بالهجرة و اأو�صاع العمالة المهاجرة، منها:

اأواًل: اأن �سح���ة المهاجرين و�سبل ك�سب عي�سهم تعر�ست 

وتتعر����ض لمخاط���ر متع���ددة، فالمهاجرون ف���ي اأغلبيتهم 

ال�ساحق���ة يعمل���ون ف���ي ظ���روف مزدحم���ة ال ت�سم���ح له���م 

باحترام االإجراءات االحترازية ومنها التباعد االجتماعي، 

وال يتوف���ر معظمه���م عل���ى �سب���كات االأم���ان االجتماع���ي 

وال�سح���ي ف���ي حالة فق���دان عمله���م اأو االإ�ساب���ة. كما اأن 

العمال المهاجري���ن وخا�سة من ذوي المه���ارات المتدنية 

لي�ض لديهم خيار العمل من المنزل اأو عن بعد. فالبقاء في 

الحجر ال�سحي بالمنزل، يمث���ل رفاهية ال ي�ستطيع اأغلبية 

المهاجرين تحملها؛

ثانًي��ا: اأن فقدان العامل المهاجر لعمله اأو تقلي�ض دخله، 

اأثر و�سيوؤثر ب�س���كل مبا�سر على تحويالت���ه المالية الأ�سرته 

وبالتال���ي لدولت���ه. ويتوقع انخفا����ض التحوي�������الت بن�سبة 

% اإل���ى البلدان المنخف�س���ة والمتو�سطة الدخل في   19.7
ع���ام 2020 ، وهو ما �سيكون له االأثر ال�سديد على موازنات 

عدد من الدول العربية؛ 

ثالثًا: اإغ���الق اأغلبي���ة دول العال���م حدوده���ا اأم���ام تنقل 

المهاجري���ن  م���ن  االآالف  جع���ل  الدوليي���ن،  الم�سافري���ن 

عالقي���ن، ال ي�ستطيع���ون التنق���ل والو�سول �س���واء اإلى مقر 

عمله���م االأ�سلي، اأو العودة اإلى بلدانه���م، اأو االنتقال لدول 

اأعلن بها عن فر�ض للعمل �ساغرة؛

رابع��ًا: اأن التداعيات �ستكون كبيرة على الدول المحدودة 

الدخ���ل وم���ن بينها ج���ل ال���دول العربية، والت���ي تعتمد في 

م�س���ادر دخله���ا لتمويل موازناتها عل���ى تحويالت عمالتها 

في الخارج؛                                                      

خام�ص��ًا: اأزم���ة م�ساعفة بمخيم���ات الالجئين ومخيمات 

العم���ال المهاجري���ن الذي���ن فق���دوا وظائفه���م وانتظ���روا 

الأ�سابي���ع ترحيله���م لبلدانه���م االأ�سلي���ة، بفع���ل االكتظاظ 

وظروف العي�ض ال�سعبة ف���ي المخيمات، الأنها بكل ب�ساطة 

غي���ر منا�سبة وتفتق���ر لو�سائل الرعاي���ة ال�سحية في حالة 

االإ�سابة؛          

�صاد�ص��ًا: �سج���ل ن���وع م���ن التميي���ز ف���ي االإج���راءات التي 

اتخذته���ا عدد من الدول العربية لفائ���دة مواطنيها الذين 

توق���ف دخلهم ب�سب اإجراءات الحج���ر ال�سحي واالإغالق، 

فالدع���م المال���ي المبا�س���ر ال���ذي خ�س�ست���ه ه���ذه الدول 

لمواطنيه���ا بالقط���اع غير المنظم والمنظ���م لم ي�سمل في 

الغال���ب العمال���ة المهاج���رة غي���ر المنظمة، وف���ي اأح�سن 

االأحوال اكتفت بتقديم بع�ض الم�ساعدات الغذائية لهم؛            

�ص��ابعًا: اأظهرت اأن نظم الحماي���ة االجتماعية وال�سحية 

بعدد من الدول العربية عدم كفاءتها وق�سورها في تغطية 

كل المخاط���ر والفئات العاملة، وعدم �سموليتها في الغالب 

للعمال المهاجرين؛      

اإج���راءات  ف���ي  والت�س���دد  الح���دود  اإغ���الق  م���ع  ثامن��ًا: 

الهج���رة النظامية واالآمنة، وتده���ور االأو�ساع االقت�سادية 

واالجتماعي���ة في كثير من دول الم�سدر، مر�سح اأن تتزايد 

حركات النزوح الداخلي وكل اأ�سكال الهجرة غير النظامية 

في االأمد القريب. 

وبارتب���اط م���ع م���ا �سل���ف، يتوق���ع اأن يكون له���ذه االأزمة 

ال�سحي���ة، اآث���ار دائم���ة عل���ى مالم���ح الهج���رة العالمية و 
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بالوط���ن العربي حتى بعد عودة الحياة لطبيعتها، فعالم ما 

بعد كوفيد- 19 لن يكون م�سابًها لما قبله. 

لقد اكت�سف الوطن العرب���ي اأن عليه تبني خطط تحقيق 

االكتف���اء الذات���ي في ال�سل���ع اال�ستراتيجي���ة ذات االرتباط 

بال�سح���ة والغ���ذاء، وت�سجي���ع ال�سناعات الوطني���ة وبناء 

�سال�سل اإم���داد اإقليمية. كما اكت�سف م���دى ه�سا�سة نظام 

العولم���ة، ف���كل دول���ة واجه���ت م�سيره���ا باالعتم���اد على 

قدراته���ا الذاتية ولي�ض بناء على �سال�سل التوريد العالمية. 

كما اأن بع����ض القطاعات االقت�سادية وجدت و�سعها جيًدا 

ف���ي االأزمة، واالأغلبية وجدت نف�سه���ا على حافة االنهيار اأو 

���اآ. فت�س���ررت المقاوالت والمن�س���اآت ال�سغرى  انهارت كليًّ

والقط���اع غير المنظ���م، ال�سريان االقت�س���ادي االأول الذي 

ي�ستقط���ب ماليين العم���ال، ن�سبة مهمة منه���م من العمال 

المهاجرين. 

كم���ا اأن تدابي���ر الوقاي���ة بع���د التخفي���ف م���ن اإجراءات 

الحجر ال�سح���ي واالإغالق، �ستدفع ال�س���ركات اإلى ت�سريع 

تطوي���ر ق���درات االأتمت���ة والعم���ل عن بع���د، ومتوق���ع اإنهاء 

اآالف الوظائ���ف الت���ي غالًبا م���ا كان ي�سغله���ا المهاجرون. 

ففي معظم ال���دول، �ستتركز عمليات الت�سريح على العمال 

المهاجرين بدرجة اأولى. وحتى عندما ت�سبح فر�ض العمل 

متاحة نوًعا ما، �ست�سج���ع الحكومات على توظيف مواطني 

البل���د بدرجة اأولى، ب�سبب ن�سب البطالة الم�سجلة و�سطهم 

بفعل ما �ستعي�سه من انكما�ض اقت�سادي. وهو ما �ستكون له 

اآثار دائمة على العم���ال المهاجرين ومجتمعاتهم، و�سيحد 

من دور الهجرة في التنمية. واإذا تعطلت العمالة المهاجرة 

ف�سوف تتاأث���ر م�سادر دخل اأ�سرها، مم���ا �سيخلق تاأثيرات 

م�ساعفة في جمي���ع االقت�ساديات، و�سيو�س���ع الفجوة بين 

الدول االأكثر ثراء واالأكثر فقًرا. 

كما اأن القيود المفرو�سة على الهجرة االآمنة والمنظمة، 

الت���ي فر�ستها معظ���م الدول ومنها العربي���ة، والمر�سح اأن 

ت�ستمر عل���ى المدى القريب، �ستدف���ع ال محالة االأ�سخا�ض 

ال�سعف���اء ف���ي دول الم�س���در بفع���ل تده���ور اأو�ساعه���م - 

حوال���ي 100 ملي���ون �سخ����ض عل���ى م�ست���وى العال���م- اإلى 

م�س���ارات جد غام�س���ة للهجرة. فعدد م���ن و�سائل الهجرة 

المنظم���ة �ست�سب���ح ج���د مح���دودة ومقيدة، ومن ث���م فاإن 

االآث���ار االقت�سادية وم���ا يتولد عنها من اأزم���ات اجتماعية 

وع���دم الم�س���اواة واالآث���ار المتعلق���ة بالن���زوح، �ستزيد من 

درجات الياأ�ض لدى المهاجري���ن المحتملين الباحثين عن 

غ���د اأف�سل. وفي مثل ه���ذا ال�سيناريو المتوق���ع جًدا ح�سب 

المنظم���ة العالمي���ة للهجرة، ف���اإن اأولئك الذي���ن ي�سعرون 

باأنهم مجبرون على الهجرة، �ستزداد اأعدادهم و�سيلجئون 

اإلى كل اأن���واع �سبكات المهربين. و�سيعب���رون الحدود دون 

فحو�سات �سحية وبدون و�سائل الوقاية، وهو ما �سيعر�سهم 

وزمالءه���م في ال�سفر واأي �سخ����ض اأو تجمعات ب�سرية في 

طريقهم لخط���ر االإ�سابة. كما اأن القي���ود المفرو�سة على 

التنق���ل، تعن���ي اأن النازحي���ن ق�س���ًرا والمهاجري���ن الذين 

يعي�س���ون غالًب���ا ف���ي مخيم���ات مكتظ���ة وفي مناط���ق �سبه 

ح�سرية مزدحمة مع �سعف الو�سول اإلى الرعاية ال�سحية 

�سيكون���ون في خطر متزايد وبوؤر لتف�س���ي الوباء. و�سيتركز 

الكثي���ر من ه���ذا الخط���ر ف���ي دول الم�سدر، حي���ث يقيم 

% من النازحي���ن داخلًيا. مما  % م���ن الالجئي���ن و99   84
�سي�سكل فر�سة لنم���و �سبكات المهربين واالإجرام واالتجار 

ف���ي الب�سر، ولقم���ة �سائغة للتجنيد من ط���رف الجماعات 

المتطرفة والخارجة عن القانون. 

فعل���ى الرغم من اأن هذه االأزم���ة ال�سحية التي ما زالت 

مفتوحة، لم توؤد اإلى حدود اليوم، اإلى اأي خالف عربي �سواء 

على م�ست���وى الحكومات اأو المنظم���ات العربية االإقليمية، 

اإال اأنه���ا اأربكتها، و�سل���ت قدرتها على التح���رك الم�سترك 

بالتوازي مع تف�س���ي جائحة كوفيد- 19. مما ولد حالة من 

ع���دم الت�سامن بالوطن العربي، ك�سره ن���داء اأمانة جامعة 

الدول العربية في بداي���ة �سهر مايو 2020، الداعي الإن�ساء 

»�سندوق عرب���ي لالأزمات« والذي م���ا زال ينتظر التفعيل. 

مم���ا نتج عن���ه، ا�ستم���رار كل دول���ة في مواجه���ة تداعيات 

الوباء ب�س���كل منفرد، بالرغم مما لذلك من تاأثيرات تهدد 

االأمن القومي العربي المرهق اأ�ساًل، عك�ض بقية التجمعات 

االإقليمية كاالتحاد االأوروبي، والذي بعد مرحلة من العجز، 

تمكن من و�سع مخطط انقاد.

�صاد�ًصا- مقترحات:

ه���ذه المقترحات ناأمل من خاللها اأن ت�سهم في النقا�ض 

الماأم���ول الإحداث تح���ول في التعاطي م���ع الهجرة، غايتنا 

تبن���ي نظرة اأكث���ر �سمولي���ة ت�سامنية و ا�ستباقي���ة، لجعلها 

خي���اًرا ولي�س���ت �س���رورة يجب���ر عليه���ا المواط���ن العربي. 

وباالرتكاز على م���ا ت�سمنه »الميثاق العالمي« من اأهداف، 

والدرو�ض االأولية الم�ستخل�سة من اأزمة جائحة كوفيد- 19 

والتي لم تك�سف بعد عن كل م�ساعفاتها واآثارها، نقترح: 

لالأزم���ات«،  العرب���ي  »ال�سن���دوق  باإن�س���اء  التعجي���ل   -

وا�ستغ���الل الفر�سة لتجاوز الخالفات العربية التي اأرهقت 

الت�سامن العربي، بالنهو�ض بالتجارة البينية بما ي�سهم في 

بن���اء ال�سوق العربية الم�ستركة، والذي يعد الطريق االأوحد 

لبن���اء نظام عرب���ي اإقليمي جدي���د. وهي منا�سب���ة لتوحيد 

الجه���ود لتاأمي���ن التوزيع المبك���ر وال�سام���ل للقاحات التي 

�سيجري توفيرها وتدبير التمويل لتوريدها؛ 

- اأن تتولى ال���دول العربية، و�س���ع ا�ستراتيجيات وطنية 

متكامل���ة، لتدبير اأف�سل لتدفقات الهجرة في اإطار �سيا�سة 

ذات ُبعد حقوقي ت�سامني، تي�سر اندماج العمال المهاجرين 

وتمكنهم م���ن الحق ف���ي التغطية االجتماعي���ة وال�سحية، 

وو�سع اإطار موؤ�س�ساتي لتدبي���ر تدفق المهاجرين باحترام 

مب���ادئ وقيم حق���وق االإن�س���ان بت�سجيع الهج���رة المنظمة 

واإبراز فوائدها على التنمية؛

- اأن تنخ���رط منظم���ة العم���ل العربية ف���ي ح�سد الدعم 

لدع���وة الدول والموؤ�س�سات الدائن���ة اإلى اإ�سقاط اأو تخفيف 

الدي���ون على ال���دول والت���ي ت�ساعفت بفعل اأزم���ة كوفيد- 

19. واتخ���اذ مب���ادرة نوعي���ة وف���ي اأم���د منظ���ور، للدعوة 

لتطوي���ر اأنظم���ة ال�سم���ان االجتماع���ي بال���دول العربي���ة. 

وط���رح المو�سوع على اأقرب قمة عربية، ل�سمان �سموليتها 

ل���كل المخاط���ر االجتماعي���ة وال�سحي���ة ل���كل العم���ال بما 

فيه���م العمال المهاجري���ن، ولالرتقاء باتفاقي���ات التعاون 

بي���ن اأنظمة ال�سم���ان االجتماع���ي ل�سمان حق���وق العمال 

المهاجرين وذويهم؛  

- عل���ى الحكومات عند ت�سمي���م القيود على التنقل على 

المدى الق�سير بفعل اأزمة جائحة كوفيد- 19، ا�ستح�سار 

التداعي���ات المحتملة على المدى المتو�س���ط على الهجرة 

من اأجل العمل والتنمية بالمنطقة العربية؛

- التخطي���ط الم�سبق لالأزمات والمخاط���ر البيولوجية، 

بخل���ق اإطار للتع���اون وتبادل التجارب بي���ن الدول العربية، 

ي�سم���ح بتعزي���ز ق���درات مواجه���ة المخاِط���ر البيولوجي���ة 

الم�ستقبلية؛ 

- اأن تتولى جامعة الدول العربية و�سع قواعد الإقامة نظام 

للهج���رة متفاو�ض عليه بين الدول العربية و مع دول االتحاد 

االأوروبي والغربية عموًما والدول االأفريقية واالآ�سيوية؛

- تعميق الحوار بين البل���دان العربية الم�سدرة للعمالة 

وب�س���كل م�سترك، والبلدان االأوروبية ح���ول دوافع الهجرة، 

ف���ي اإطار اتفاقيات ال�سراك���ة االأورو- متو�سطية و�سيا�سات 

الجوار، ولي�ض فقط التركيز على الحد من تيارات الهجرة 

المخالف���ة لالأنظمة، بو�سع روؤي���ة �سمولية ت�ساعد في و�سع 

اإجراءات تنموية لبناء �سراكة حقيقية؛

- التوجه لو�سائل االإعالم العربية، الإ�ساعة قيم الت�سامح 

بمعالج���ات اإعالمي���ة ر�سين���ة للهج���رة كمعط���ى اإن�ساني، 

ومحاربة ال�سور النمطي���ة والخطابات ال�سلبية حولها، مع 

و�سع ت�سريعات وطنية �سارمة في هذا االتجاه؛

- حف���ز النقاب���ات العربية على تبن���ي مقاربة دامجة في 

التعاط���ي م���ع العمال المهاجري���ن، بفتح المج���ال اأمامهم 

لالنخراط في �سفوفها، واإدماج مطالبهم في حواراتها مع 

الحكومات واأ�سحاب العمل؛

االإع��داد للتعاط��ي م��ع االأ�ص��كال الجدي��دة للهج��رة 

المرتقبة اأي “ الهجرة المناخية”، بو�ص��ع �صيا�ص��ات 

ط��وارئ عربي��ة ووطني��ة لمواجه��ة موج��ات النزوح 

الداخلي والعابرة للحدود المتوقعة؛

و�س���ع م�سلحة �سعوب المنطقة ف���ي التنمية والعي�ض في 

�س���الم ف���وق كل اعتبار، بما يبعث روح االأم���ل لدى ال�سباب 

العربي باأنه باالإمكان بناء وطن عربي م�ستقر واآمن؛

انطالًق���ا م���ن فر�سي���ة اأن ح���دوث االأزم���ات الكبرى قد 

يتك���رر م�ستقب���اًل، وبالنظ���ر الرتف���اع المخاط���ر المتعلقة 
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با�سط���راب �سال�سل التموين ف���ي االأ�س���واق العالمية، فاإن 

ال���دول العربي���ة مدع���وة اإلى تعزي���ز موقعها ف���ي عدد من 

القطاع���ات الحيوي���ة للح���د من تبعيته���ا وه�سا�سته���ا اإزاء 

ا عبر  ال�سدم���ات الخارجي���ة. وذلك بتعزيز ال�سي���ادة اأي�سً

تقلي���ل التبعية التكنولوجية، من خ���الل اإر�ساء ا�ستراتيجية 

مندمجة للبحث والتطوير واالبتكار.

على �صبيل الختم

العال���م وقد دخل ثورت���ه ال�سناعية الرابعة، ث���ورة باآثار 

وا�سعة على اأ�سواق العمل، فمهن اليوم لن تكون مهن الغد، 

% من الوظائ���ف الحالية قبل  حي���ث يتوقع اأن تختف���ي 65 

منت�س���ف القرن، بينما النظ���ام الترب���وي بالوطن العربي 

مقطوع ال�سلة ب�سوق العمل القادمة. بيد اأن ما ك�سفت عنه 

جائح���ة كوفيد- 19، هو اأن نظام العم���ل عن ُبعد، �سيكون 

مح���ور ن�سق العمل في الم���دى القريب. ف���ي الوقت نف�سه، 

تدخ���ل الب�سرية ف���ي تحٍد لوقف ارتفاع درج���ات االحتبا�ض 

الح���راري، ومع ما ترتب عن جائح���ة كوفيد- 19، والتي ال 

مح���ال �ستغير العديد من اأوجه االأولوي���ات في العالم. مما 

يجعلنا ن�سع عدًدا من االأ�سئلة:         

ه���ل �سنظ���ل ف���ي الوط���ن العرب���ي، عن���د ح���دود و�س���ع 

اال�ستراتيجيات وما يعل���ق عليها من طموحات دون ترجمة 

فعال���ة لها؟ هل يعتبر االإنفاق الع�سكري عو�ض االإنفاق على 

التنمي���ة، هو خيارن���ا الوحي���د؟ اأي در�ض نقدم���ه لالأجيال 

ال�ساب���ة الت���ي ال يمكنه���ا التنق���ل بحرية داخل وط���ن تاأخذ 

انتماءه���ا القوم���ي وهويته���ا من���ه؟ ه���ل �سنظ���ل مكتوفين 

االأي���دي، ونحن ن�سه���د ا�ستنزاف غير م�سب���وق للكفاءات؟ 

م���ا هو الجواب لماليين النازحي���ن والمهجرين العرب من 

اأوطانه���م وفي مقدمتهم �سعبنا العربي الفل�سطيني؟ ما هو 

الج���واب العربي للخروج باأقل الخ�سائ���ر من اأزمة كوفيد- 

19؟

من عادتي دوًما اأن اأكون متفائاًل، لكن الهجرة ودوافعها 

المتع���ددة اليوم، لم تعد خي���اًرا لدى فئات وا�سعة من اأبناء 

الوط���ن العربي وكفاءات���ه العلمية. الأنه يحدون���ي االأمل اأن 

ي�سترج���ع الوط���ن العرب���ي الوق���ت ال�سائع من���ه. فجائحة 

كوفيد- 19 اأبرزت الحاج���ة القوية والملحة لنظام اإقليمي 

عرب���ي جديد. نظام يتيح اإمكاني���ات العمل الم�سترك حول 

الق�ساي���ا التي تهم 428 مليون مواط���ن عربي. نظام ي�سع 

�سم���ن اأولويات���ه اإع���ادة النظر ف���ي ال�سيا�س���ات في مجال 

الرعاية ال�سحية والحماية االجتماعية، ويركز على تاأهيل 

الموارد الب�سرية وي�سجع االبتكار والبحث العلمي، وي�سمن 

االأم���ن الغذائ���ي والتنمي���ة الم�ستدام���ة وحف���ظ الكرام���ة 

االإن�ساني���ة. فال �سيء م�ستحيل اإن توف���رت االإرادة والمناخ 

المحف���ز، بفع���ل الطاقات ال�ساب���ة الهائلة الت���ي يزخر بها 

الوطن العربي.

وهي الطاق���ات التي ا�ستطاعت اأن تج���د الحلول التقنية 

ال�سريع���ة الإنت���اج اأدوات الوقاية والمع���دات الطبية للتكفل 

بالمر�س���ى، والتي كان ي�سعب توريدها اأو نفدت في ال�سوق 

الدولية اأو حظرت ال���دول المنتجة ت�سديرها. كما اأنه من 

خالل عدد من الموؤ�س���رات، �سيبرز م�سطلح “ الالجئ اأو 

النازح المناخي”،

ففي تاري���خ الوطن العربي، الأول م���رة يواجه خطر عدو 

م�ست���رك ت�سلل ل���كل دوله متخطًيا كل الح���دود المنت�سبة، 

ع���دو �سائ���ل االأنظمة ال�سحي���ة واالجتماعي���ة التي لم تكن 

موؤهل���ة لمواجهت���ه. فالطريق���ة الت���ي �ستدب���ر به���ا ال���دول 

العربية تداعي���ات هذه االأزمة، �ستح���دد ال محالة مكانتها 

بين التجمع���ات االإقليمية. فاإذا تمكنت م���ن قراءة ر�سينة 

لدرو�سه���ا، ف�سيكون باإمكانها اأن تخرج منها باأقل االأ�سرار 

عل���ى اأمنها القوم���ي. وعلى العك�ض، اإذا م���ا تركت كل دولة 

تواج���ه التداعي���ات بخي���ارات منف���ردة، حينه���ا �سيك���ون 

بمقدور كوفي���د- 19 اأن ي�ساعف من الم�ساكل االجتماعية 

واالقت�سادي���ة واالأمنية التي يعانيه���ا اأ�ساًل الوطن العربي، 

و�سي�س���كل ال محال���ة عامل م�ساعد ال�ستدام���ة عدد من بوؤر 

التوتر وخلق ب���وؤر جديدة، بدخول عدد من دوله في اأزمات 

اجتماعي���ة حادة، تنه���ك المزيد من مقدراته���ا بتداعيات 

اإقليمية، وبم�سارات للنزوح واللجوء والهجرة غير النظامية 

ي�سعب التحكم فيها. 
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دور الحوار االجتماعي
 في تطوير التشريعات وبيئة العمل

حافــــظ العمــــوري
اأ�ستاذ باملعهد الوطني لل�سغل والدرا�سات االجتماعية

وزير التكوين املهني والت�سغيل �سابًقا - تون�س
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تهتّم ه���ذه الدرا�سة بالحوار االجتماعّي خارج الموؤ�ّس�سة 

باالأ�سا����ض وع���دم تركيزنا عل���ى الموؤ�ّس�سة يج���د تبريًرا له 

ف���ي تو�سيعه لي�سمل مختلف ق�ساي���ا العمل والتنمية خا�سة 

ف���ي اأوقات االأزمات وم�ساهمته ف���ي تطوير ت�سريعات وبيئة 

العمل.

 الح���وار ف���ي �س���كل المفاو�س���ة قد يت���م عل���ى الم�ستوى 

الوطن���ّي لي�سم���ل مختلف المه���ن اأو القطاع���ّي اأو المن�ساأة 

لالأخذ في االعتب���ار خ�سو�سياتها اأو على م�ستويات اأخرى 

ح�س���ب ت�سري���ع كل بل���د المفاو�س���ة الجماعّي���ة باعتبارها 

ال�ّسكل االأ�سا�سّي للح���وار االجتماعّي ت�سهم م�ساهمة فّعالة 

ف���ي الّنهو�ض بعالق���ات العمل، وال�ّسلم االجتماع���ّي والّنمّو 

االقت�سادّي واالجتماعّي ب�س���كل عاّم. لذلك اأولتها منّظمة 

العمل الّدولّي���ة ومنّظمة العمل العربّي���ة اهتماًما كبيًرا من 

خ���الل اإ�سدار عدد كبي���ر من االّتفاقّي���ات �سدقت البلدان 

العربية على عدد مهم منها ت�ساف اإليها الّتو�سيات. 

اأول���ت منّظمة العم���ل العربّية من جهته���ا اهتماًما كبيًرا 

للّنهو����ض بالح���وار االجتماع���ّي م���ن خالل اعتم���اد بع�ض 

المعايي���ر: االّتفاقّي���ة رق���م 1 )م�ستويات العم���ل( ورقم 6 

)الم�س���اورات والّلج���ان اال�ست�سارّية الّثالثّي���ة(، ورقم 11 

)الحوار االجتماعّي(. 

عرف الو�سع االقت�س���ادي واالجتماعي تدهوًرا بعد �سنة 

2011 ب�سبب احتجاجات عّمالّية و�سعبية في بع�ض البلدان 

العربية وتعمق بن�سب متفاوت���ة بفعل جائحة كوفيد 19 بما 

اأ�سه���م ف���ي زيادة مع���ّدل البطالة في كل بل���دان العالم بما 

فيها البلدان العربية.

اأ�سبح م���ن ال�سعب عل���ى الحكومات وحده���ا ا�ستنباط 

الّتوّجه���ات االقت�سادّية واالجتماعّي���ة وتطبيقها دون حوار 

بين اأطراف االإنتاج.

م���ازال تطورالت�سريعات العربية للعم���ل بطيًئا لي�ستوعب 

المتغي���رات االقت�سادية واالجتماعي���ة خا�سة عند حدوث 

اأزمات بما يجعله غير موؤهل لتاأطير عالقات العمل الحالية 

والم�ستقبلية القائمة على اقت�ساد المعرفة والعمل عن ُبعد 

والثورة الرقمية عموًما.

ك�سفت جائحة الكوفيد 19عجز جل البلدان العربية على 

موا�سلة ت�سغيل اقت�سادها وم�سالحها عن ُبعد. 

االقت�سادي���ة  المتغي���رات  مواكب���ة  ف���ي  الب���طء  ه���ذا 

واالجتماعية م���ن طرف الم�سرع  يوؤك���د اأن هياكل واأنظمة 

الحوار االجتماعّي ه���ي االأكثر نجاعة �سمن و�سائل تطوير 

ت�سريعات وبيئة العمل.

اأواًل:هياكل الحوار االجتماع��ي االأكثر تواجًدا على 

الم�ص��توى الوطن��ي ف��ي البل��دان العربي��ة ودورها في 

تطوير ت�صريعات وبيئة العمل

للح���وار  اأط���ر  واالجتماعي���ة:  االقت�سادّي���ة  المجال����ض 

االجتماعّي واالقت�سادي على اأعلى م�ستوى.

مهامها االأ�صا�صية :

- تنظي���م الحوار االجتماعّي ح���ول الم�سائل االجتماعّية 

وكل  العم���ل  وبيئ���ة  ت�سريع���ات  وتطوي���ر  واالقت�سادّي���ة 

الموا�سيع ذات الم�سلحة الم�ستركة بالّن�سبة اإلى ال�ّسركاء 

االجتماعّيين الّثالثة، وم�سلح���ة البالد عموًما، وذلك في 

اإطار ي�سمن ا�ستمرارّية الحوار وانتظامه. 

- اإب���داء الّراأي ف���ي م�ساريع قوانين االإ�س���الح المقّدمة من 

طرف الحكومة في المجاالت االقت�سادية واالجتماعية وخا�سة 

تلك المتعلقة بعالقات العمل والتدريب المهني والت�سغيل.

المجال�ش الوطنّية للحوار االجتماعّي:

مهامها االأ�صا�صية :

- يمك���ن اأن تمث���ل بالن�سب���ة لمنّظم���ات اأ�سح���اب العمل 

والعم���ال الو�سيل���ة االأكثر نجاع���ة لتطوير ّت�سريع���ات وبيئة 

العمل.

- ا�ست�سارته���ا قب���ل الم�سادقة على االّتفاقّي���ات الّدولّية 

المّت�سلة بالمعايير الّدولّية والعربية للعمل.

اللجان الوطنّية للحوار االجتماعي :

مهامها االأ�صا�صية:

- تقديم مقترحات تخ�ّض تطّور االأجر االأدنى الم�سمون 

في القطاعين الزراعي وغير الزراعي.

- تاأطير المفاو�سة الجماعّية.

- اقت���راح االآلّيات اّلتي م���ن �ساأنها اأن تقي من الّنزاعات 

الجماعّية.

االأزم��ات  اأثن��اء  االجتماع��ّي  الح��وار  مح��اور  اأه��ّم 

االقت�صادية واالجتماعية بالخ�صو�ش:

- تطوي���ر اقت�س���اد اأكث���ر نجاع���ة وتناف�سي���ة مبني على 

المعرفة واالبتكار ذي ت�سغيلية عالية.

- اإ�س���الح منظوم���ة التعليم والتدري���ب المهني بمختلف 

مراحله���ا. لتت���الءم مخرجاته���ا مع احتياج���ات االقت�ساد 

وو�سع ا�ستراتيجية وطنّية للّت�سغيل ومتابعتها وتقييميها.

- كيفي���ة االنتقال الّتدريجّي من العمل غير النظامي اإلى 

العمل النظامّي الاّلئق. 

- اأهداف الحوار االجتماعّي في اأوقات االأزمات.

- تنقية المن���اخ االجتماعّي والعمل من اأجل اإن�ساء مناخ 

محّفز على اال�ستثمار و�سامن لظروف العمل الاّلئق. 

- ا�ستنباط حلول لتن�سيط اأ�سواق العمل.

- و�سع منظومة تحكيم في حال الخالفات.

- تطوير ت�سريعات وبيئة العمل.

- ماأ�س�س���ة الح���وار االجتماع���ي الثالث���ي ل�سم���ان حوار 

دائم، منتظم نزيه و�سامل .

للح��وار  �ص��كل  كاأه��ّم  الجماعّي��ة  المفاو�ص��ة  ثاني��ًا: 

االجتماعي وكاآلية لتطوير عالقات وبيئة العمل

نالحظ وجود توافق وتالٍق �سمني في عديد من البلدان 

العربية للم�سالح بين منّظمات العمال، ومنّظمات اأ�سحاب 

العمل والّدولة )موؤجره اأو �سلطة عمومّية مي�سرة للمفاو�سة 

ح�س���ب �سفته���ا في الحوار( ح���ول تمرك���ز المفاو�سة على 

الم�ست���وى الوطن���ي لمختلف المهن كاإطار ع���ام للمفاو�سة 

عل���ى الم�ستوي���ات الّدني���ا، �س���واء القطاع���ات المهني���ة اأو 

المن�ساآت.

اأثبت���ت التج���ارب العالمي���ة وبع�ض التج���ارب العربية اأن 

الو�س���ع االقت�س���ادّي واالجتماع���ّي المت���اأزم لي����ض مالئًما 

لمراجع���ة عميق���ة و�سامل���ة لت�سريع���ات العم���ل من طرف 

الدول���ة الأنها �ستنتج تراجًعا في مكا�س���ب االأجراء وبالتالي 

فالطريق���ة االأمثل الأط���راف االإنتاج الثالث���ة هي المراجعة 

عبر المفاو�سة الجماعية.

المفاو�س���ة الجماعّية هي عبارة ع���ن توكيل من الم�سرع 

الأط���راف االإنت���اج للحل���ول محل���ه الإ�س���دار قان���ون اتفاقي 

تفاو�سي في �سكل اتفاقيات اأو اتفاقات م�ستركة تتالءم مع 

حاجياتهم االقت�سادية واالجتماعية والمهنية .

الحوار االجتماعي في �سكل االّتفاقّيات الم�ستركة اأ�سرع 

واأنج���ع و�سائ���ل تطوير م���ا ورد ف���ي ت�سريع العم���ل ، اأو �سّد 

فراغات في هذا الت�سريع ، على اأال يكون القانون التفاو�سى 

اأق���ل نفًعا لالأجراء من ت�سريع العمل النافذ واأن تك�سى هذه 

االتفاقيات بال�سبغة الترتيبية من طرف ال�سلطة التنفيذية 

لتطبيقها اإجبارًيا.

المفاو�س���ة عل���ى م�ست���وى المن�س���اأة تبقى اأنج���ع و�سيلة 
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لمواءمة ت�سريع العمل مع الواقع الأنها تعك�ض خ�سو�سياتها 

وحاجياته���ا اإال اأنه���ا مازال���ت �سعيفة في القط���اع الخا�ض 

وذلك ل�صببين على االأقل:

- �سغ���ر حج���م المن�ساأة ف���ي الدول العربية ف���ي القطاع 

الخا����ض. وح�س���ب تقري���ر البن���ك الّدول���ي ل�سن���ة 2018، 

المن�س������اآت اّلتي ت�سّغل اأقّل من 10 اأج���راء تمّثل اأكثر م����ن 

% من الّن�سيج االقت�سادي في المنطقة العربية.   80

- �سع���ف التواجد الّنقابي في من�س���اآت القطاع الخا�ّض، 

غ���رى والمتو�ّسطة بما يجع���ل المفاو�سة على  وال�سّيما ال�سّ

هذا الم�ستوى �سبه غائبة.

اختي��ار  ف��ي  االجتماعّي��ة  االأط��راف  م�ص��الح  اأه��ّم 

التفاو�ش الممركز على الم�صتوى الوطني اآو القطاعي 

المهني كاآلية تطوير بيئ��ة عمل محفزة على االإنتاج 

وال�صلم االجتماعي تتمثل في:

- م�صالح منّظمات اأ�صحاب العمل:

-اإن�ساء قاعدة انطالق للمناف�سة ال�سريفة من خالل االأجور. 

- الحّد من تنّقل اليد العاملة.

م�صالح منّظمات العمال:

- �سمان م�ساواة اأكبر بين االأجراء.

- تعزيز ال�ّسلطة المركزّية للمنّظمات النقابية من خالل 

احتكار المفاو�سة.

م�صالح الّدولة كموؤجرة وك�صلطة عمومية:

- تجّنب مناخات اجتماعّية متوّترة قد تنتج عن الّتمييز 

بي���ن اأج���راء وموؤّجري من�س���اآت منتمي���ن اإلى نف����ض قطاع 

الّن�ساط المهني.

- تجن���ب م�ساربات مطلبّية ت���وؤّدي اإلى تدهور العالقات 

المهنّية.

- تجنب تعدد المفاو�سين خا�سة عند االأزمات.

ثالًثا:الحوار االجتماعي للنهو�ش بالت�ص��غيل خا�صة 

زمن االأزمات

الح��وار االجتماع��ي للنهو�ش بالت�ص��غيل اأمام تراجع 

النمو االقت�صادي يتمحور عادة حول:

- ع���دم االقت�س���ار عل���ى ت�سجي���ع وجل���ب اال�ستثم���ارات 

الوطنية واالأجنبية المرك���زة على �سناعات وخدمات ذات 

قيمة م�سافة �سعيفة واأجور منخف�سة ال تحتاج اإلى اأ�سحاب 

�سه���ادات وكفاءات عليا بينما يتو�س���ع التعليم الجامعي في 

جل البلدان العربية وتتراكم اأفواج المتخرجين �سنوًيا دون 

مالءم���ة م���ع حاجيات اأ�س���واق العمل وهو م���ا يف�سر ات�ساع 

الفج���وة بين مخرجات التعليم والتدري���ب المهني وطلبات 

اأ�سواق العمل .

- مراجعة منوال التنمي���ة المعتمد منذ ع�سرات ال�سنين 

على ا�ستثم���ارات ذات قيمة م�سافة �سعيف���ة والذي اأ�سبح 

قا�س���ًرا في ج���ل البل���دان العربية على مواكب���ة المتغيرات 

االقت�سادي���ة واالجتماعي���ة وفي مقدمتها االأع���داد الهائلة 

لخريج���ي التعليم العالي التي تعمقت بالطفرة لديمغرافية 

ال�سبابية في المنطقة العربية .

�ص��عف دور الح��وار االجتماعي ف��ي النهو���ش بالعمل 

الالئق خا�صة في القطاع الزراعي لعدة اأ�صباب اأهمها:

- تفت���ت االأرا�سي الزراعية ف���ي المنطقة العربية بحكم 

تع���دد مالكيها و�سع���ف اإمكانياتهم المالي���ة وكذلك ال�ساأن 

بالن�سب���ة لل�سيد البحري وهو م���ا يف�سر محافظة عالقات 

العمل على طابعها التقليدي .

العمال���ة المو�سمي���ة مازال���ت ال�سم���ة االأ�سا�سي���ة للعم���ل 

الزراع���ي بم���ا يف�سر �سعف، ب���ل غياب االنت�س���اب النقابي 

والح���وار االجتماع���ي وه���و م���ا انعك����ض �سلًب���ا عل���ى تطور 

ت�سريع���ات وبيئة العمل في هذا القط���اع بالرغم من العدد 

الكبير للعمال الم�ستغلين فيه.

ت�صخم االقت�صاد غير النظامي لعدة اأ�صباب اأهمها:

- ع���دم ق���درة عديد م���ن البل���دان العربية عل���ى اإدماج 

اقت�ساداته���ا ف���ي االقت�س���اد العالم���ي ال���ذي ال تنتفع منه 

اإال االقت�س���ادات القوي���ة وهو ما يف�سر ول���و جزئًيا االنهيار 

المت�س���ارع لالقت�س���ادات النظامي���ة  لع���دد م���ن البل���دان 

العربي���ة وما ترتب عنه من ه�سا�سة عالقات العمل و�سعف 

الحماية االجتماعية.

وح�سب تقرير البن���ك الدولي ل�سنة 2019 حول »وظائف 

م���ن اأج���ل الرخ���اء الم�ست���رك : ال�س���رق االأو�س���ط و�سمال 

اإفريقي���ا« ال يوظ���ف القطاع الخا����ض النظام���ي اأكثر م���ن 

30 % م���ن العمال وهو ما يجع���ل الحكومات تفكر ملًيا قبل 

اتخاذ قرار محاول���ة الت�سييق الكبير لهذا االقت�ساد نظًرا 

لالإ�سكاليات االجتماعية التي �ستنجر عن ذلك.

عدي���دة هي البلدان العربية الت���ي تجد نف�سها من ناحية 

اأمام اقت�ساد غير نظامي في ت�سخم م�ستمر ت�سوده عالقات 

عم���ل غير الئق���ة عالوة عل���ى المناف�س���ة غي���ر الم�سروعة 

للقطاع النظامي بما ت�سب���ب في مزيد اإ�سعافه ومن ناحية 

اأخ���رى، عجز ه���ذه البلدان عل���ى توفير العم���ل الالئق في 

القط���اع النظام���ي لالأع���داد المتزايدة م���ن العاطلين عن 

العمل و�سلع وخدمات تتواءم مع القدرة ال�سرائية.

التو�س���ع ال�سريع لالقت�ساد غير النظام���ي والذي يقابله 

تقل����ض بنف�ض الن�س���ق لالقت�ساد النظام���ي يهدد م�ستقبل 

الحوار االجتماعي وي�سعف دوره في تطوير ت�سريعات وبيئة 

العمل وتحقيق العمل الالئق عموًما.

دور الح��وار االجتماع��ي ف��ي �ص��د الفراغ الت�ص��ريعي 

ب�صاأن الت�صغيل عن ُبعد: 

التق���دم ال�سري���ع ال���ذي �سهدت���ه تكنولوجي���ا المعلومات 

واالت�سال اأحدث تحواًل نوعًيا في اأنماط الت�سغيل والعالقات 

االقت�سادية واالجتماعية بما في ذلك عالقات العمل.

الق�سي���ر  الم���دى  عل���ى  الم�ستقب���ل  اأن  م���ن  وبالرغ���م 

والمتو�سط �سيكون لعالقات العمل عن ُبعد فاإن هذا النمط 

من العمل مازال �سعيًفا جًدا في المنطقة العربية با�ستثناء 

بع����ض البل���دان الخليجية وهو ما يف�سر بج���زء كبير غياب 

لوائح قانونية عربية تنظمه في كل جوانبه.

- ق���د ي�سطدم هذا النم���ط من الت�سغي���ل بعدم تحم�ض 

النقاب���ات خوًف���ا م���ن انعكا�س���ه ال�سلب���ي عل���ى االنت�س���اب 

النقاب���ي وبخوف ن�سبة م���ن العمالة الأنه يب���دو مفتقًرا الأي 

اإطار قانون���ي في جل البلدان العربية غير اأن هذا التخوف 

الم�س���روع يمك���ن تج���اوزه ب�س���ن ت�سريعات عم���ل تاأخذ في 

االعتب���ار خ�سو�سيات هذه العالقات المهنية وتوفر لها كل 

ال�سمانات القانونية ال�سرورية.

- نظرا لبطء الم�س���رع لتنظيم هذا العمل ي�سبح تدخل 

اأط���راف االإنتاج ع���ن طريق الح���وار االجتماع���ي �سرورًيا 

لتجن���ب الف���راغ باإ�ساف���ة اإط���ار قانون���ي ف���ي االتفاقي���ات 

الم�سترك���ة يمت���ع العام���ل ع���ن ُبع���د بنف����ض الحق���وق التي 

يتمت���ع بها نظي���ره الذي يعمل على ح�سورًي���ا من اأجر وحق 

االنتخاب���ات والتر�سح لهي���اكل تمثيل العمال���ة مقابل نف�ض 

الواجبات.

- التط���ور ال�سريع لعالقات العمل االإلكترونية يحتم على 

النقاب���ات وكل الهي���اكل التمثيلية للعم���ال واأ�سحاب العمل 

التاأقل���م والتفكير في �سبل تطوير عملها ومواءمته معه لكي 

ال تفق���د جزًءا من منت�سبيها الذي���ن �سي�سبحون  خارجين 

عن التاأطير التقليدي.
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للحوار االجتماعي.

- االنتق���ال من حوار االأزم���ات اإلى حوار اجتماعي دوري 

ا�ستباقي لتطوير ت�سريعات وبيئة العمل توقيًّا من االأزمات.

اإدخ��ال مرونة عل��ى توقيت العمل )المغ��رب كمثال( 

بما ي�صمح ب��: 

المرور م���ن الّتوقيت الجماعّي الجامد اإلى توقيت فردّي 

اأو خا�ّض بمجموعة عمال ح�سب حاجيات المن�ساأة وظروف 

االأجير االجتماعّي���ة لتح�سين المقدرة الّتناف�سّية للموؤ�ّس�سة 

دون تج���اوز قواعد النظام القان���ي العام ومتطلبات الحياة 

االجتماعية لالأجراء ،

- دع���م اال�ستثم���ار الوطنّي وجل���ب اال�ستثم���ار االأجنبّي 

بوا�سطة مرونة ت�سم���ح بالترفيع اأو بالتخفي�ض من �ساعات 

العمل في الوقت المنا�سب بم���ا يمكن من ا�ستجابة �سريعة 

للمن�س���اة اإزاء تقّلبات ال�ّس���وق المحّلّية واالأ�سواق الخارجّية 

الم�س���ّدرة وتجن���ب مغ���ادرة بع����ض  للمن�س���اآت  بالن�سب���ة 

المن�س���ات نح���و بلدان اعتم���دت النظام ال�ّسن���وي ل�ساعات 

العمل الذي ي�سمح لها �سرعة التاأقلم. 

- اإدخ���ال مرون���ة عل���ى المب���داأ القانوني للنظ���ام العام 

االجتماعي )تطبيق الن�ض االأف�سل لالأجير( باالتفاق بين 

اأطراف االإنتاج مثل:

- تخل���ي االأجراء ع���ن بع�ض الحق���وق واالمتيازات لمدة 

يتم االتفاق ب�ساأنها في المن�ساآت التي تمر باأزمة اقت�سادية 

ويت���م ا�سترجاعها عن���د تجاوزها )القان���ون الفرن�سّي منذ 

�سن���ة 2004 مك���ن اأط���راف االإنتاج عن طري���ق االّتفاقيات 

الم�ستركة من اإدخال ا�ستثن���اءات على مبداأ تطبيق الن�ض 

االأف�سل لالأجير با�ستثناء بع�ض الم�سائل المن�سو�ض عليها 

�سراح���ة على اأنها غير قابلة لالتف���اق على خالفها اإال بما 

هو اأف�سل لالأجير(.

- التخل�ض من االأجور لمدة معينة مقابل المحافظة على 

مواط���ن ال�سغل )الّنموذج االألمانّي ف���ي الحوار االجتماعي 

مثال للّنجاح في اإدراج المرونة وتجاوز االأزمة االقت�سادّية 

الح���ادة ل�سنة 2008 بف�س���ل تفاو�ض الّنقاب���ات وموافقتها 

على اإدراج ف�سول ا�ستثنائّية باالّتفاقّيات الم�ستركة ت�سمح 

للمن�س���اآت باأن تحافظ على مواطن ال�سغل مقابل دفع اأجوٍر 

اأقل من تلك المتفق عليها(. 

- اإدخ���ال مرون���ة عل���ى المب���داأ القانوني للنظ���ام العام 

االجتماعي )تطبيق الن�ض االأف�سل لالأجير( باالتفاق بين 

اأطراف االإنتاج مثل:

- تخل���ي االأجراء ع���ن بع�ض الحق���وق واالمتيازات لمدة 

يتم االتفاق ب�ساأنها في المن�ساآت التي تمر باأزمة اقت�سادية 

ويت���م ا�سترجاعها عن���د تجاوزها )القان���ون الفرن�سّي منذ 

�سن���ة 2004 مك���ن اأط���راف االإنتاج عن طري���ق االّتفاقيات 

الم�ستركة من اإدخال ا�ستثن���اءات على مبداأ تطبيق الن�ض 

االأف�سل لالأجير با�ستثناء بع�ض الم�سائل المن�سو�ض عليها 

�سراح���ة على اأنها غير قابلة لالتف���اق على خالفها اإال بما 

هو اأف�سل لالأجير(.

- التخفي�ض م���ن االأجور لمدة معين���ة مقابل المحافظة 

عل���ى مواط���ن ال�سغ���ل )الّنم���وذج االألمان���ّي ف���ي الح���وار 

االجتماعي مث���ال للّنجاح في اإدراج المرونة وتجاوز االأزمة 

االقت�سادّية الحادة ل�سن���ة 2008 بف�سل تفاو�ض الّنقابات 

وموافقته���ا عل���ى اإدراج ف�س���ول ا�ستثنائّي���ة باالّتفاقّي���ات 

الم�ستركة ت�سمح للمن�ساآت باأن تحافظ على مواطن ال�سغل 

مقابل دفع اأجوٍر اأقل من تلك المتفق عليها(. 

-خالًف���ا لما قد يتب���ادر لالأذهان م���ن اأن التكنولوجيات 

الحديث���ة للمعلوم���ات واالت�س���ال ربم���ا ت�سع���ف الح���وار 

االجتماع���ي وتقل����ض من ع���دد الهياكل الحواري���ة وتهم�ض 

مهامه���ا فاإننا نرى اأن هذه الثورة الرقمية اإن تم ا�ستغاللها 

على اأح�سن وجه والتفاعل معها اإيجابًيا �ستعطي دفًعا لهذا 

الحوار على كل الم�ستويات، حيث اأ�سبح باالإمكان القيام به 

عن ُبعد خا�سة في الم�سائل الم�ستعجلة كما اأن االتفاقيات 

اأو االتفاق���ات المبرم���ة عن ُبعد لها نف����ض القيمة القانونية 

لتلك المبرمة ح�سورًي���ا واالإم�ساءات االإلكترونية لها نف�ض 

حجية االإم�ساءات المادية.

- بالرغ���م م���ن بطء تط���ور ه���ذا النمط م���ن العالقات 

ف���ي البلدان العربي���ة فاإننا ن���رى اأنها �سائ���رة اآليًّا في هذا 

المنحى لكي ال تبقى خارج �سياق هذا التحول العالمي نحو 

االقت�ساد الرقمي .

رابع��ًا: �ص��روط اإنج��اح الح��وار االجتماع��ي كاآلي��ة 

لتطوير عالقات وبيئة العمل

تطّور ثقافة الحوار االجتماعّي وت�صّوره لدى اأطراف 

االإنتاج:

- تط���ّور ثقاف���ة النقاب���ات لالنتق���ال م���ن ثقاف���ة قائمة 

عل���ى المطلبّي���ة الخال�سة نحو ثقافة مزدوج���ة )مطلبّية- 

ت�ساركّية(.

- تط���ّور ثقاف���ة اأ�سح���اب العمل من الح���وار االجتماعّي 

المرادف للترفيع في االأج���ور فقط اإلى الحوار االجتماعّي 

كعامل نهو�ض بالموؤ�ّس�سة.

- تطّور ثقافة الّدولة ك�سلطة عمومية �سيا�سية من الّدولة 

المتدّخل���ة واأحياًن���ا الم�سلطة ف���ي الح���وار االجتماعّي اإلى 

الّدولة المحايدة والمي�ّسرة له.

الحوار بح�صن نية للو�صول اإلى حلول واتفاقات:

- اإر�ساء مناٍخ من الّثقة المتبادلة بين اأطراف  االإنتاج.

- تمثيلّي���ة ال�س���ركاء االجتماعّيين في الح���وار واعتراف 

متب���ادل بم�سروعّي���ة كّل ط���رف ف���ي البل���دان العربية التي 

فيها تعددي���ة تمثيل العمال واأ�سح���اب العمل ك�سرط حوار 

اجتماعّي له م�سداقية .

دق  - الّنف���اذ اإل���ى المعلوم���ة كموؤ�ّس���ر اأ�سا�سّي ع���ن ال�سّ

وال�ّسفافّي���ة عل���ى جميع الم�ستوي���ات في القطاعي���ن العاّم 

والخا�ّض للو�سول اإلى نتائج بّناءة ومجدية .

- توف���ر معطي���ات ذات م�سداقي���ة والنهو����ض بثقاف���ة 

البيانات واالإح�سائي���ات التي مازالت �سعيفة في المنطقة 

العربي���ة بالرغ���م م���ن اأهميته���ا ومجه���ود منظم���ة العمل 

العربية في توفيرها لر�سم �سيا�سات اقت�سادية واجتماعية 

م�ستقبلية وا�سحة ودقيقة الأن تاأ�سي�ض الحوار على معطيات 

غير �سادقة �سيوؤدي اإلى اتفاقات من نف�ض الطبيعة.

���ل اإليه���ا  - احت���رام اأط���راف االإنت���اج للّنتائ���ج المتو�سّ

وللّتعّهدات الملتزم بها.

 خام�صًا:تو�ص��يات لمواءمة ت�ص��ريع وبيئة العمل عن 

طري��ق الح��وار االجتماعي مع االأزمات االقت�ص��ادية 

التي تمر بها بع�ش االقت�صادات العربية

نتيجة لل�سعوب���ات التي ي�سهدها االقت�ساد العالمي اأدخل 

الح���وار االجتماعي جرعة كبيرة م���ن المرونة في ت�سريعات 

العم���ل عن طرق االتفاقيات الم�سترك���ة في عديد من بلدان 

العالم بم���ا في ذلك البلدان المتقّدم���ة والتي لها ت�سريعات 

العمل االأكثر حماية، �ساأن فرن�سا واألمانيا وربما ال مهرب من 

ذلك في بع����ض البلدان العربية لمواءمة ت�سريع وبيئة العمل 

ا:  مع �سغوطات االأزمات التي تمر بها بما يتطلب مبدئيًّ

- ح���ذف كل الممار�س���ات والعراقي���ل القانونية المعطلة 
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