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االف����ت����ت����اح����ي����ة
من الوا�ضح جليًا ان تحوالت عميقة تجتاح عالم 

حيث   19 كوفيد-  جائحة  تف�ضي  بدء  منذ  العمل 

ت�ضير التقديرات اأن تاأثيرها تجاوز اأربعة اأ�ضعاف 

تاأثير االأزمة المالية العالمية 2008 وقد يت�ضرر 

اأزمة  تكون  ولربما  كامل،  جيل  تداعياتها  جراء 

�ضريعة  اإج��راءات  نتخذ  لم  اإن  االأجيال،  متعددة 

التي  الفجوات  ومعالجة  التحديات  هذه  لمواجهة 

والمنظومة  الرقمية،  كالفجوة  الجائحة  عمقتها 

االجتماعية،  الحماية  واأنظمة  التعليمية، 

�ضيا�ضات  اإل��ى  اليوم  الحاجة  اأم�س  في  فنحن 

نحو  م�ضارنا  ت�ضوب  وهادفة  مبتكرة  وبرامج 

االق��ت�����ض��ادي  االن��ت��ع��ا���س  وتحقيق  ال��ت��ع��اف��ي 

والتنمية االجتماعية.

تنعقد الدورة “47” لموؤتمر العمل العربي هذا العام بعد 

ما تعذر انعقادها العام المن�ضرم جراء التدابير االحترازية 

والقيود التي فر�ضت على التجمعات وال�ضفر والتي حالت دون 

تنظيمه، وقد حر�ضنا على اتخاذ كافة التدابير واالجراءات 

الوفود  اأع�ضاء  و�ضالمة  �ضحة  لتاأمين  والتنظيمية  ال�ضحية 

اإلى  الو�ضول  لت�ضهيل  خا�س  باركود  ا�ضتخدام  مع  الم�ضاركة، 

وثائق الموؤتمر وتقارير اللجان والن�ضرات اليومية.

على  االجتماعي  ال��ح��وار  لعب  االأزم����ة  ه��ذه  م��دى  على 

اال�ضتجابات  �ضياغة  في  اأ�ضا�ضيا  دورا  الوطني  الم�ضتوى 

نتيح  اليوم  ونحن  الجائحة.  لمواجهة  وال�ضاملة  الفعالة 

حرًا  عربيًا  منبرًا  الموؤتمر  اأع�ضاء  الثالث  االنتاج  الأطراف 

االتفاقات  وب��ن��اء  ال��رواب��ط  لتوثيق  االجتماعي  للحوار 

وال�ضراكات والتن�ضيق العربي - العربي العادة البناء ب�ضكل 

�ضامل ومتكامل وتحقيق التعافي الم�ضتدام؛ فالخروج من هذه 

العربية  الدول  بتعافي  بل  بمفردها  لدولة  يكون  لن  االأزمة 

جميعها.

الهام  العربية  العمل  منظمة  بدور  اإيماننا  من  وانطالقًا 

الثالثة  االنتاج  الط��راف  والم�ضورة  الدعم  تقديم  في 

تدابير  تثنينا  لم  العربي،  وطننا  في 

العمل  ع��ن  وال��ج��زئ��ي  الكلي  االغ��الق 

الو�ضع  م��ع  للتكيف  ل��ي��ات  اآ واإي��ج��اد 

ا�ضتمرارية  ل�ضمان  القائم  الجديد 

االن�����ض��ط��ة وال����ب����رام����ج، ف���اأ����ض���درت 

ال��م��ن��ظ��م��ة ال���ع���دي���د م���ن ال��ب��ي��ان��ات 

وال��وث��ائ��ق وال���درا����ض���ات وال��ت��ق��اري��ر 

و�ضبل  ال��راه��ن  ال��واق��ع  ت��ر���ض��د  ال��ت��ي 

في  للجائحة  والتاأهب  اال�ضتجابة 

اإط���ار دع��م ال��ح��ك��وم��ات، واأ���ض��ح��اب 

الحفاظ  من  العمال  وتمكين  العمل، 

االمتثال  وتعزيز  مكت�ضباتهم،  على 

ونفذت  هذا  العربية،  العمل  لمعايير 

“ندوات  االأن�ضطة  من  العديد  العربية  العمل  منظمة 

من  الثاني  الن�ضف  في  تدريبية”  ودورات  عمل  وور���س 

2021 عبر تقنية زوم بم�ضاركة  2020 وخالل عام  عام 

ال��دول  جميع  في  الثالثة  ن��ت��اج  االإ اأط��راف  عن  ممثلين 

واالقليمية  العربية  المنظمات  م��ن  وع���دد  العربية 

ال�ضلة.  ذات  والدولية 

الهامة  الق�ضايا  العام نطرح عددًا من  موؤتمرنا  ومن خالل 

والتي ازدادت اأهمية بفعل تداعيات الجائحة حيث يناق�س 

والم�ضروعات  االأعمال  ريادة  مو�ضوع«  العام  المدير  تقرير 

هذا  والتمكين«  الم�ضتدامة  التنمية  نحو  الطريق  ال�ضغيرة 

فنيان؛  بندان  ال���دورة  ه��ذه  اأع��م��ال  ج��دول  �ضمن  ويعر�س 

يتناول البند الثامن تقريرًا حول »اأثر التطور التكنولوجي 

على بيئة العمل« في حين يطرح البند التا�ضع تقريرًا حول 

ونتطلع  العمل«  فر�س  لتوفير  االأخ�ضر  االقت�ضاد  »متطلبات 

في  �ضت�ضاهم  التي  القيمة  واآراءك��م  مقترحاتكم  لم�ضاركتنا 

التو�ضل اإلى قرارات وتو�ضيات تدعم تعافي الدول العربية 

اأهداف  تحقيق  نحو  م�ضارنا  وت�ضحيح  الجائحة،  تبعات  من 

التنمية الم�ضتدامة 2030.

بقلم:
فايــز علي املطيـري
املدير العام ملنظمة العمل العربية



4

ع���ل����ى اأر�����س الكنانة وبرعاية كريمة م����ن فخامة الرئي�س/ 

عب��د الفت��اح ال�ضي�ض��ي - رئي�س جمهورية م�ص����ر العربية، 

وبم�صارك����ة معال����ي وزراء العم����ل وال�ص����ادة اأ�صح����اب الأعمال 

والعم����ال وروؤ�صاء واأع�ص����اء الوفود اإ�صافة اإل����ى الأمانة العامة 

لجامع����ة ال����دول العربية، وعدد م����ن المنظم����ات والتحادات 

العربي����ة والإقليمي����ة والدولي����ة ب�صفة مراقب، تنعق����د الدورة 

ال�صابع����ة والأربع����ون لموؤتم����ر العمل العربي خ����ال الفترة من 

)5 - 12 �صبتمب����ر/ اأيل����ول 2021(، بع���د تع���ذر انعقاده العام 

المن�ص���رم ب�صب���ب جائح���ة كورونا الت���ي األق���ت بظالها على 

مناحي الحياة المختلفة، وخلفت اآثارًا �صلبية على اقت�صاديات 

ال���دول العربية، فقد اأحدثت تحولت كثيرة في واقع القت�صاد 

العرب���ي وطالت اآثارها اأ�ص���واق العمل ومعدلت الت�صغيل ون�صب 

البطال���ة واأدت اإلى تغير نوعية الوظائف مما ي�صتدعي التحرك 

للتعاط���ي مع تل���ك الجائح���ة والت�صدي له���ا ومواجهتها وذلك 

للتخفيف من اأ�صرارها وتبعاتها.

ومن����ذ ب����دء الجائح����ة، وم����ع ا�صتم����رار العم����ل بالإجراءات 

الإحترازي����ة والتباع����د الإجتماع����ي، حر�ص����ت منظم����ة العمل 

العربية عل����ى اإيجاد اآليات للتكيف م����ع الو�صع الجديد القائم 

ل�صم����ان ا�صتمراري����ة اأن�صطته����ا وتقدي����م الدع����م والم�ص����ورة، 

لتحقي����ق امتثال اأط����راف الإنتاج لأح����كام اتفاقيات وتو�صيات 

العمل العربية، من خال دع����م الحكومات، واأ�صحاب العمل، 

وتمكي����ن العم����ال من الحف����اظ عل����ى مكت�صباته����م، فاأ�صدرت 

على أرض الكنانة وبرعاية كريمة من فخامة
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

تنعقد الدورة السابعة واألربعون لمؤتمر العمل العربي
خالل الفترة )5-12 سبتمبر ، أيلول 2021(
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ع����دة بيانات ووثائق ودرا�صات وتقاري����ر تر�صد الواقع الراهن 

و�صب����ل ال�صتجاب����ة والتاأهب للجائحة في اإط����ار تعزيز معايير 

العم����ل العربية، هذا ونفذت منظمة العمل العربية العديد من 

الأن�صط����ة »ن����دوات وور�س عم����ل ودورات تدريبي����ة« عبر تقنية 

الفيدي����و كونفرن�����س بم�صارك����ة ممثلين ع����ن اأط����راف الإنتاج 

الثاث����ة ف����ي ال����دول العربية وع����دد م����ن المنظم����ات العربية 

والقليمية والدولية ذات ال�صلة. 

يناق����س الموؤتمر ف���ي دورته الحالي���ة ع�صرة بن���ود يت�صمنها 

ج���دول اأعمال���ه ياأتي ف���ي مقدمته���ا ، البن��د االأول: تقرير 

المدي��ر الع��ام لمكت��ب العم��ل العرب��ي تح��ت عنوان » 

ريادة االأعم��ال والم�ضروعات ال�ضغي��رة الطريق نحو 

التنمية الم�ضتدامة والتمكين« ي�صتعر�س التقرير اأ�صاليب 

مبتكرة لدع���م ريادة الأعمال وتمكي���ن الم�صروعات ال�صغيرة، 

فالأ�ص���واق العربية الي���وم تحتاج اإل���ى حفز البت���كار والإبداع، 

وتعزي���ز روح المناف�ص���ة في ظ���ل التحديات الت���ي تع�صف بها. 

وه���ذا ي�صتدع���ي اإيجاد بيئ���ة تمكيني���ة مواتية لري���ادة الأعمال 

والم�صروع���ات ال�صغيرة في الدول العربية، وخا�صة فيما يتعلق 

بتاأمين البيئة التنظيمية من حي���ث تطوير الت�صريعات واللوائح 

الوطني���ة، والح�ص���ول عل���ى التموي���ل ال���ازم، و�ص���د الثغرات 

المهاري���ة ل���دى العم���ال والداخلي���ن الج���دد ل�ص���وق العمل من 

ال�صباب وال�صابات، واإ�صاح الأنظمة التعليمية، وتر�صيخ البنية 

التحتي���ة الأ�صا�صية ل�صتخدام التكنولوجي���ات الرقمية الحديثة 

م���ن الأ�صا�صيات التي يطرحها ه���ذا التقرير. كما يناق�س اأي�صًا 

ال�صب���ل الناجعة ل�ص���د الثغرات التي عمقته���ا الجائحة، واإيجاد 

الحلول ومعالجة الختالت بغر����س اإحداث تغيير اإيجابي في 

ه���ذا القطاع. من خال تخطي الو�ص���ع الراهن بنقات نوعية 

ت�صتغل طاقاتنا الب�صرية واإمكاناتنا ومواردنا على النحو الأمثل، 

لن�صير بخطًى واثقة نحو تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة. 

وفيما يلي نق����دم ملخ�صًا للبند الأول ال����ذي يت�صمن تقرير 

المدير العام للدورة 47 لموؤتم����ر العمل العربي والذي ينق�صم 

اإلى خم�س اق�صام:

االأول: دور ري��ادة االأعم��ال ف��ي ق�ضاي��ا التنمي��ة 

الم�ضتدامة : 

يعر�����س ه����ذا الق�ص����م روؤي����ة ا�صت�صرافي����ة لمنظوم����ة عربية 

ُمتكامل����ة لدع����م ري����ادة الأعم����ال والم�صروع����ات ال�صغي����رة، 

ثة  حي����ث يطرح بناء منظوم����ات وطنية عربي����ة ُمتكاملة وُمحدَّ

وُم�صتدامة لري����ادة الأعمال والبتكار، وم����ن اأهم المخرجات 

اقتراح مامح عامة ل�صتراتيجية عربية لريادة الأعمال

 الثان��ي: تطوير منظومة التعليم والتاأهيل المهني 

ل�ضناعة رواد اأعمال الم�ضتقبل: 

م التكنولوجي، وان�صجاًم���ا مع الثورة  مع ت�ص���ارع وتيرة التق���دُّ

ال�صناعي���ة الرابع���ة، ب���داأت المرحلة الثالثة ِم���ن تطور العاقة 

بين اأنظم���ة التعليم والتدريب ومنظومات اأ�صواق العمل الوطنية 

والعالمي���ة. اإذ اأن التغيُّ���رات الجوهري���ة في عال���م العمل �صوف 

ي اإلى اندثاِر وظائف وا�صتحداِث اأخرى، وهو ما بات ُيعرف  ت���وؤدِّ

بوظائف الما�صي ووظائف الُم�صتقبل. لذا فقد اأ�صبح ا�صت�صراف 

مج���الت العم���ل الُم�صتقبلية اأم���ًرا اأ�صا�صيًا ِعند بن���اء اأي نظام 

خا�س بتطوير الإ�صتراتيجي���ات وال�صيا�صات المعنية بمنظومات 

التعلي���م والتدريب. فق���د اأ�صبح اأم���ام تطوير منظوم���ة التعليم 

ي���ان اأ�صا�صي���ان، اأولهما ا�صتق���راء واقع  والتاأهي���ل المهن���ي تحدِّ

�ص���وق العمل، وثانيهما ا�صت�ص���راف ُم�صتقبل �صوق العمل العالمي 

���ي للوقوف عل���ى قائمة الوظائ���ف والمهارات  والإقليم���ي والمحلِّ

يج���ي الُم�صتقبل. وقد قام  وال�صم���ات المطلوب توافره���ا في خرِّ

التقري���ر بت�صلي���ط ال�ص���وء عل���ى اأه���م المح���ددات والتوجهات 

الم�صتقبلية لتطوير منظومة التعليم والتاأهيل المهني.

الثال��ث: الفر���س والتحدي��ات في �ضبي��ل النهو�س 

بريادة االأعمال في الوطن العربي:

ت����مَّ تخ�صي�س ه����ذا الق�صم لدرا�ص����ة اأبعاد النظ����ام البيئي 

الُمتعل����ق بمنظوم����ة ري����ادة الأعم����ال. اإذ يتط����رق التحليل اإلى 

ر�ص����د اأربع����ة اأبع����اد مترابط����ة وُمتكامل����ة، يتمث����ل اأوله����ا ف����ي 

نق����اط ال�صع����ف والقوة التي تعت����ري مكونات الأنظم����ة البيئية 

الوطني����ة، فتناول ه����ذا الق�صم بع�ص����ًا من موؤ�ص����رات القيا�س 

العالمية،)موؤ�ص����ر التناف�صية العالمي،موؤ�ص����ر �صهولة ممار�صة 

اأن�صط����ة الأعمال،موؤ�صر المحتوى الوطني لري����ادة الأعمال(، 

كاأدوات معتم����دة لت�صخي�����س نقاط القوة وال�صع����ف، وبالتالي 

اقتراح توجه����ات و�صيا�صات خا�صة ح�ص����ب اإمكانات كل دولة؛ 

يات التي تواجهها الدول الراغبة  وا�صتعر�س اأي�صًا اأهم التحدِّ

ف����ي التطوي����ر وتج����اوز المعوقات اأم����ام المب����ادرات التنموية، 

وا�صتغال الفر�س لمواجهة هذه المعوقات.

الراب��ع: ري��ادة االأعم��ال والم�ضروع��ات ال�ضغيرة 

مابعد كوفيد - 19:

اتخ����ذت الحكومات، في ظل غياب الع����اج وانتظار اإنتاج اللقاح 

وم����ن ث����م تعميمه وظه����ور �صالت جدي����دة من الفيرو�����س موؤخرًا، 

تدابي����ر احترازي����ة �صارمة خ����ال عام����ي 2020-2021، بما فيها 

الإغاق الكام����ل والجزئي وحظر وتقييد ال�صف����ر، وفر�س التباعد 
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الجتماع����ي والقواع����د ال�صحي����ة ال�صخ�صية، مم����ا اأدى اإلى تباطوؤ 6

اقت�ص����ادي اأثر على التجارة وال�صتثم����ار والنمو والتوظيف واأحدث 

تغييرات في الثقاف����ة ونمط الحي����اة. اإل اأن الموؤ�ص�صات المتو�صطة 

وال�صغيرة ومتناهية ال�صغر كان����ت اأكثر تعر�صًا للخطر بالمقارنة 

مع ال�صركات الكبيرة، وهذا يعود اإلى قلة مواردها الاأزمة لل�صمود 

والتكيف مع الم�صتجدات الطارئة التي اأحدثتها الجائحة، ويناق�س 

ه����ذا الق�صم بع�س العوامل الهامة التي ت�صبب����ت في التاأثير العميق 

للجائحة على ري����ادة الأعمال والم�صروع����ات ال�صغيرة، وا�صتجابة 

الحكوم����ات العربي����ة والدع����م ال�صتثنائ����ي الذي قدمت����ه لمواجهة 

النكما�����س والرك����ود القت�ص����ادي، والتخفيف من الآث����ار ال�صحية 

والجتماعي����ة لجائح����ة كوفي����د - 19، ليط����رح ه����ذا الق�ص����م �صبل 

التعافي في قطاع ريادة الأعمال والم�صروعات ال�صغيرة، والتكيف 

مع الو�صع الطبيعي الجديد واأهمية اغتنام الفر�س لتعزيز القدرة 

على ال�صمود والتاأهب لأزمات م�صتقبلية مماثلة.

النتائج والتو�ضيات

• يقدم هذا الق�صم اإلى اأطراف الإنتاج الثاثة و�صناع القرار 	

ف����ي الدول العربي����ة، اأهم النتائج والتو�صي����ات والمبادرات 

التي خل�س اإليها تقرير المدير العام، وتتمثل فيما يلي:

• اقتراح الإ�صتراتيجية العربية لريادة الأعمال	

• زي����ادة فعالي����ة الم�صارك����ة في ال�صبك����ة العربي����ة لمعلومات 	

اأ�صواق العمل

• ت�صجيع ودعم المناطق ال�صتثمارية العربية	

• تحفيز قيام واإعان العناقيد القت�صادية العربية 	

• حجز ن�صبة مخ�ص�صة في المناق�صات والعطاءات العربية 	

لرواد الأعمال وال�صركات النا�صئة العربية

• لدع����م 	 والط����وارئ  لاأزم����ات  عرب����ي  �صن����دوق  اإن�ص����اء 

الم�صروعات ال�صغيرة والموؤ�ص�صات المتعثرة

• اإن�صاء البوابة العربية للمعارف في الأن�صطة الريادية.	

الق�ض��م الثان��ي م��ن البن��د االأول من تقري��ر المدير 

الع��ام يت�ضم��ن تقري��رًا حول : اأب��رز الن�ضاط��ات التي 

قام��ت به��ا منظم��ة العم��ل العربي��ة ) مكت��ب العم��ل 

العرب��ي والمعاهد والمراكز التابعة لها ( خالل خالل 

عامي )2019 - 2020 ( ، حيث عقدت المنظمة خال هذين 

العامين العديد م���ن الفعاليات والأن�صط���ة القطرية والإقليمية 

والقومي���ة في العديد من الدول العربي���ة ، تنوعت ما بين ور�صة 

عم���ل ودورة تدريبي���ة وحلقة نقا�صي���ة وندوة ومنت���دى ، تناولت 

�صتى المجالت ذات ال�صلة بق�صايا العمل والعمال . ا�صافة اإلى 

م�صاركة المنظمة ف���ي العديد من الفعاليات العربية والإقليمية 

والت���ي يعك�صها ه���ذا الملخ����س التحليلي الخا����س بعام 2019 

 « وم�صاركة  حيث بلغ عدد الن�صطة المنفذة اإلى “82” ن�صاطًا 

2214 « م�صارك وم�صتفيد . 

وف���ي عام 2020 بلغ ع���دد الن�صطة المنف���ذة “64” ن�صاطًا 

وبل���غ ع���دد الم�صاركي���ن ف���ي ه���ذه الن�صط���ة 1721. ، فاأول���ت 

المنظم���ة في هذه الن�صط���ة اهتمامًا مبا�ص���رًا باآثار وتداعيات 
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الجائح���ة على ق�صايا العمل والعم���ال ، حيث تمحورت موا�صيع 

العدي���د من ه���ذه البرامج على الت�صدي له���ذه التداعيات التي 

فر�صته���ا جائحة كوفيد � 19 ف���ي البلدان العربية ، كما �صاركت 

المنظمة في العديد من الفعاليات العربية والإقليمية والدولية.

يت�صم����ن الق�ص����م اأي�ص����ُا عدد م����ن الماح����ق، االأول: حول 

نتائ��ج اأعم��ال الدورتي��ن ) 39 - °40 ( للجن��ة الحريات 

العربي��ة،  م�ض��ر  جمهوري��ة  )القاه��رة،   ، النقابي��ة 

2020(، )القاه��رة، جمهوري��ة م�ض��ر  فبراي��ر/ �ضب��اط 

العربي��ة فبراي��ر / �ضب��اط 2021(، حي����ث ت�صم����ن ج����دول 

اأعم����ال الدورتين انتخاب رئي�����س للجنة ونائب ومق����رر ومناق�صة 

مو�صوع����ات تتعل����ق بتعزي����ز الحق����وق والحري����ات النقابي����ة.

الملح��ق الثان��ي: تقرير ع��ن نتائج اأعم��ال الدورتين 

)19،18( للجن��ة �ض��وؤون عمل الم��راأة العربية، )عمان 

- المملك��ة االأردني��ة الها�ضمي��ة خالل الفت��رة 19 - 20 

فبراي��ر/ �ضب��اط 2020.( ) القاه��رة، جمهوري��ة م�ضر 

العربية، يناير/ 2021( .

تضمنت أعم���ال الدورة »18« للجنة ش���ؤون عم���ل المرأة 
العربية أربعة بنود:

البن��د االأول: م�صروع خطة عمل لجنة �صوؤون عمل المراأة 

العربية 2020 - 2022.

البن��د الثان��ي : دور اأط����راف النت����اج في متابع����ة تنفيذ 

ال�صتراتيجي����ة العربية للنهو�س بعمل المراأة في اإطار اأهداف 

التنمية الم�صتدامة 2030 )ور�صة تطبيقية(.

البن��د الثال��ث : التخطيط الإعامي للم����راأة العاملة في 

�صوء اأهداف التنمية الم�صتدامة.

البند الرابع : تعزيز م�صاركة الن�صاء في التنظيمات النقابية. 

وت�ضمن جدول اأعمال الدورة »19« ثالثة بنود:

البند االأول: اأو�صاع المراأة العربية العاملة في ظل الأزمات.

البند الثاني: متابعة تنفيذ ال�صتراتيجية العربية للنهو�س 

بعمل المراأة في اإطار اأهداف التنمية الم�صتدامة 2030.

البند الثالث : اآفاق ت�صغيل الن�صاء في ظل القت�صادات الرقمية.

البن��د الثاني: النظر في قرارات وتو�ضيات مجل�س 

االإدارة لعامي 2020-2019.

عق����دت منظمة العم����ل العربية اأرب����ع دورات عادية لمجل�س 

الإدارة ما بين دورتي موؤتمر العمل العربي ال�صاد�صة والأربعين 

2019 ، وال�صابعة والأربعين 2021 ، وذلك على النحو التالي :

• ال����دورة العادي����ة الحادية والت�صع����ون )القاه����رة، اأكتوبر/ 	

ت�صرين الأول 2019(.

• ال����دورة العادي����ة الثانية والت�صع����ون )القاه����رة ، فبراير / 	

�صباط ، 2020(.

• ال����دورة العادية الثالثة والت�صع����ون ) اأكتوبر/ ت�صرين الأول 	

.)2020

• الدورة العادية الرابعة والت�صعون ) مار�س / اآذار 2021(.	

وعم���ًا بن�س المادة الثامن���ة من نظام العمل بمجل����س اإدارة منظمة 

العم���ل العربي���ة يق���وم المجل�س برف���ع تقريره اإل���ى الموؤتم���ر العام الذي 

 وتوجهات من الموؤتمر.
ً
يت�صمن الم�صائل التي تتطلب قرارا

البند الثالث : متابعة تنفيذ قرارات موؤتمر العمل العربي 

ال�صابق

اأ�صدر موؤتمر العمل العربي في دورته الثانية ع�صرة )بغداد، 

مار�����س/ اآذار 1984( قراًر ب�صاأن تطوير هياكل منظمة العمل 

العربي����ة، ت�صمن هذا القرار »ا�صتح����داث بند دائم في جدول 

اأعمال موؤتم����ر العمل العربي يتعلق بمتابع����ة تنفيذ القرارات، 

وذلك اعتبارًا من ال����دورة »الثانية ع�صرة للموؤتمر« قام مكتب 
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العم����ل العربي باإعداد وثيقة متكامل����ة ت�صمنت ت�صور المكتب 8

لتنفي����ذ ق����رارات ال����دورة ال�صاد�ص����ة والربعي����ن للموؤتمر وتم 

عر�صه����ا عل����ى مجل�����س الإدارة لعتماده����ا، وي�صتعر�س البند 

الإج����راءات الت����ي اتخذه����ا مكت����ب العم����ل العرب����ي والمعاهد 

والمراكز التابعة له لتنفيذ قرارات الدورة ال�صابقة.

البند الرابع: الم�صائل المالية والإدارية

يحت����وي البن����د عل����ى الموق����ف المال����ي للمنظمة م����ن حيث 

حت����ى  الأع�ص����اء  ال����دول  عل����ى  والمتاأخ����رات  الم�صاهم����ات 

2021/8/1 ، وتقاري����ر هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبي 
الح�صابات الختامية لعام����ي ) 2019 - 2020( لمكتب العمل 

العرب����ي والمعاهد والمراكز التابعة ل����ه والتي �صيتم مناق�صتها 

من خال اللجنة المالية المنبثقة عن الموؤتمر .

البند الخام�س : تطبيق اإتفاقيات وتو�صيات العمل العربية

عقدت اللجن����ة دورتها الأربعين في القاه����رة خال الفترة 

م����ن 16 - 17 دي�صمب����ر 2019 ، كم����ا عقدت دورته����ا الحادية 

والأربعي����ن من خ����ال تقنية الفيدي����و كونفران�س خال الفترة 

م����ن 23 - 24 دي�صمب����ر 2020 ، وذلك لدرا�ص����ة التقارير التي 

تلتزم الدول الأع�صاء بتقديمها اإلى مكتب العمل العربي وفقا 

للفقرتين الأول����ى والثانية من المادة 16 م����ن نظام اإتفاقيات 

وتو�صيات العمل العربية .

وق����د عر�����س مكت����ب العم����ل العرب����ي عل����ى لجن����ة الخبراء 

القانونيي����ن وثيق����ة مبدئي����ة ح����ول درا�ص����ة التقاري����ر ال�صنوية 

اتفاقي����ات العمل العربية محل المتابع����ة، ومتابعة الردود على 

ماحظ����ات لجن����ة الخب����راء القانونيي����ن، وقد اأع����دت اللجنة 

تقري����رًا يت�صم����ن درا�صته����ا لتقاري����ر ال����دول الأع�ص����اء عل����ى 

الإتفاقيات محل المتابع����ة وردودها على ماحظاتها ال�صابقة 

اإ�صاف����ة اإل����ى التو�صيات العامة للجنة، وق����د عر�س التقريران 

عل����ى مجل�����س الإدارة، وتم����ت احالتهم����ا اإل����ى الموؤتم����ر العام 

لمناق�صته �صمن لجنة مخ�ص�صة.

�صيعر�����س البن��د ال�ضاد���س » مذكرة المدي����ر العام لمكتب 

العم����ل العربي حول ال����دورة »109« لموؤتمر العمل الدولي لعام 

.2021

ي�صتعر����س البند اأهم النتائج والتو�صي���ات والفعاليات لموؤتمر 

العم���ل الدولي في دورته العادية »109« والذي عقد خال الفترة 

3 - 19 يوني���و / حزيران 2021 من خال المن�صات اللكترونية 
كما يت�صمن اأه���م نتائج الإجتماع التن�صيق���ي للمجموعة العربية 

وال���ذي عقد ي���وم الثاث���اء المواف���ق 1 يونيو / حزي���ران 2021 

وماحظ���ات المتدخلين خال هذا الإجتماع، كما يت�صمن البند 

نتائ���ج اللجان المنبثقة عن ه���ذا الإجتماع ، حي���ث قدمت لجنة 

ال�صياغ���ة تقريرًا حول اأهم ماحظ���ات المجموعة العربية فيما 

يخ�س تقرير المدير العام لمنظم���ة العمل الدولية بعنوان و�صع 

الأرا�ص���ي العربي���ة المحتل���ة و ماحظ���ات لجن���ة ال�صياغة بعد 

ترجمته���ا اإل���ى اللغة الإنجليزي���ة لل�صيد / غاي راي���در - المدير 

الع���ام لمنظم���ة العمل الدولي���ة مع التاأكي���د على اأهمي���ة ال�صعي 

والتوا�صل مع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الماحظات. 

وم����ن ناحية اأخرى ت�صم����ن البند اأهم النق����اط التي قدمها 

�صع����ادة المدي����ر الع����ام لمنظم����ة العم����ل العربية ف����ي تقريره 

ال�صنوى ب�ص����اأن الم�صتوطنات الإ�صرائيلية واآثارها القت�صادية 

والجتماعي����ة ال�صلبية على اأو�صاع اأ�صح����اب الأعمال والعمال 

ف����ي فل�صطي����ن والأرا�ص����ي العربي����ة المحتلة الأخ����رى ، والذى 

يق����دم باللغات الأربعة - العربي����ة - الإنجليزية - الفرن�صية - 

الأ�صبانية ونتائج اللق����اء الت�صامني مع عمال و�صعب فل�صطين 

والأرا�ص����ي العربية المحتلة الأخ����رى والذي نظم يوم الثاثاء 

الموافق 8 يونيو / حزيران 2021 وكلمات الم�صاركين في هذا 

اللقاء الدولي.

البن��د ال�ضابع : ت�صكي����ل الهيئات الد�صتوري����ة والنظامية 

لمنظمة العمل العربية

�صيت����م خ����ال ال����دورة »47« لموؤتمر العم����ل العربي انتخاب 

الهيئ����ات الد�صتوري����ة والنظامي����ة ) مجل�����س الإدارة - هيئ����ة 

الرقاب����ة المالية - لجنة الحريات النقابية - لجنة �صوؤون عمل 

المراأة العربية ( للفترة من 2023-2021.

البنود الفنية تناق�س مو�ضوعات ال�ضاعة

يت�صم����ن البن��د الثام��ن الوثيق����ة الفني����ة الأول����ى تح����ت 

عن����وان » اأثر التط����ور التكنولوجي على بيئ����ة العمل« حيث يعد 

ه����ذا المو�صوع م����ن مو�صوع����ات ال�صاع����ة لنه يعتب����ر التطور 

التكنولوج����ي وا�صتثمار اأدواته من اأجل النتقال اإلى القت�صاد 

الرقم����ي رهان����ًا ت�صع����ى غالبية ال����دول العربية اإل����ى ك�صبه من 

خال اإدماج تكنولوجي����ا المعلومات والت�صال في الم�صتويات 

المختلفة لاإنت����اج واعتبارها �صرطًا اأ�صا�صي����ًا لتغيير الأنماط 

التقليدية لاإنتاج في مختلف القطاعات التجارية وال�صناعية 

والخدمية ، وحيث اأن الرقمنة والنتقال اإلى القت�صاد الرقمي 

اأث����ر ب�صكل مبا�صر عل����ى بيئة العمل ، كما وّل����د اأنماطًا جديدة 

للعم����ل واأدى اإل����ى عاق����ات عمل غي����ر تقليدية ف����اإن الحديث 

ع����ن دور مختلف اأط����راف الإنتاج الفاعلة ف����ي عملية النتقال 
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ه����ذه يحيلنا اإلى �صرورة تعزيز ال�صراك����ة والحوار الإجتماعي 

فيما بينه����ا واإلى دور منظمة العمل العربي����ة في دعم مختلف 

ال�صركاء الجتماعيين للح����اق بركب التطور مع الحفاظ على 

حق����وق العمال و�صمان ا�صتق����رار الموؤ�ص�ص����ة ، اإل اأنه وفي ظل 

تداعي����ات اأزم����ة كورون����ا تظهرهواج�س عديدة مث����ل تلك التي 

�صاحبت الثورة الرقمية منذ بداياتها الأمر الذي ي�صع العبء 

على الدول العربية في ال�صتفادة مما تتيحه من فر�س والحد 

من تاأثيراتها ال�صلبية في الوقت ذاته . 

تن��اول الف�ض��ل االأول »اأ�ض���س ومفاهي��م بيئ��ة العم��ل 

القائمة على التكنولوجي��ا« حيث ان مفهوم بيئة العمل ل يعد 

من المفاهيم الحديثة، حيث ُولد مع ن�صاأة علم الإدارة وتطور وات�صع 

نط����اق تطبيق����ه وفقا للظ����روف والم�صتجدات، والعوام����ل الداخلية 

والخارجي����ة الت����ي تحي����ط بالموؤ�ص�ص����ات، وق����د عرفت بيئ����ة العمل 

عل����ى اأنه�����ا المحت����وى التكنولوجي والمادي ، والبيئ����ي، والحيوي، 

والجتماع����ي، لجميع اأماكن العمل، والتي ت�صكل جزءا من مكونات 

البيئ����ة العامة ، ثم ات�صعت مج����الت ال�صحة وال�صامة المهنية في 

بيئ����ة العمل لت�صم����ل البيئة المحيط����ة بمكان العم����ل والبيئة العامة 

 Health ، المعتم����د دوليًا وهو اخت�ص����ار HSE فظه����ر م�صطل����ح

 Safety and Environment
وقد ظه����ر م�صطل����ح »اإدارة بيئ����ة العمل« في نظ����م الإدارة 

الحديث����ة لي�صتوعب هذا الت�ص����اع في المفه����وم وتكون مهمته 

العم����ل على تحقيق كف����اءة اأكث����ر واإنتاجية اأعل����ى ، من خال 

تنظيم كاف����ة مكونات بيئة العمل وتح�صي����ن ا�صتخدام الموارد 

والمراف����ق، ويعتبر ال�صتثمار في تطوي����ر ا�صتراتيجيات اإدارة 

بيئة العم����ل المتكاملة �صرورة حتمية ف����ي تعزيز التكامل بين 

ال�صيا�صات الجتماعية، القت�صادية والبيئية ، من اأجل تحقيق 

التنمي����ة الم�صتدام����ة التي تقت�صي الو�صول اإل����ى اأق�صى كفاية 

اإنتاجي����ة للعنا�صر الم�صتركة في الإنتاج ) المادية والب�صرية ( 

م����ع مراعاة البعد البيئي ، وهو م����ا جعل نظم الإدارة الحديثة 

ت�ص����ع ال�صروط والموا�صفات الواج����ب توافرها في بيئة العمل 

عل����ى راأ�����س اأولوياتها ، لذلك يتجه الفك����ر العالمي حاليًا فيما 

يتعل����ق بالإنفاق على تح�صين بيئة العمل اإلى التحول من النظر 

في التكلفة المادية اإلى منظور اأكثر تقدما َيعتبر الهتمام ببيئة 

العمل ا�صتثمارًا بعيد المدى ف����ي النمو القت�صادي وا�صتدامة 

الموارد المادية والب�صرية الاأزمة للعملية الإنتاجية.

اإدم��اج   « ا�ضتعر���س  فق��د  الثان��ي  الف�ض��ل  اأم��ا 

التكنولوجي��ا في بيئ��ة العمل : االإ�ضكالي��ات واآليات 

تجاوزه��ا« فتط����رق اإل����ى التحدي����ات الكبيرة الت����ي فر�صتها 

اأزم����ة كورون����ا وتركز اأغل����ب المناق�صات ح����ول م�صتقبل العمل 

عل����ى كم الوظائف التي �صتنتزعه����ا التكنولوجيا المتطورة من 

الإن�صان، وه����و ما ي�صكل جزءا �صغيرا ف����ي التغيير المرتقب ، 

فالتكنولوجيا �صوف تغي����ر ت�صكيل بيئة العمل لي�س فقط ميكنة 

الإنت����اج بل اأي�صا تي�صير الت�صال والبت����كار وخلق فر�س عمل 

جدي����دة كما ت�صير التطورات الم�صتقبلي����ة لبيئة العمل في ظل 

ا�صتم����رار اأزمة كورون����ا اإلى اأن م�صتقب����ل العديد من الوظائف 

مقب����ل على التحول من البيئة التقليدي����ة اإلى النموذج الجديد 

من العمل عن ُبع����د والتركيز على الوظائف البداعية متعددة 

المه����ارات ، ه����ذه التط����ورات المثي����رة تدفع اإل����ى التفكير في 

م�صتقب����ل العمل والآث����ار التي �صتخلفها اأزم����ة كورونا على بيئة 

العمل . 

وبالتال����ي فاإن التاأثيرات - �صلبية كانت اأم اإيجابية - تتوقف 

على العديد من العوامل، فمدى انت�صار التكنولوجيا والتركيبة 

ال�صكاني����ة وبيئ����ة الأعم����ال وم����ا تنط����وي عليه م����ن المهارات 

المتاحة والبنية الأ�صا�صية الداعمة للتطور والقواعد الحاكمة 

ل�صوق العمل، والبيئة التجارية وال�صتثمارية ، كلها عوامل توؤثر 

في قدرة اأ�صواق العمل على ال�صتقرار والثبات، والحفاظ على 

ن�صب الت�صغيل . 

التوجه��ات   « الثال��ث  الف�ض��ل  ناق���س  حي��ن  ف��ي 

الم�ضتقبلي��ة لبيئ��ة العم��ل »حي��ث ان االنتق��ال اإلى 

بيئ��ة العمل تتطلب اإجراء تعدي��الت في العديد من 

المجاالت مثل :

تجهيز البني����ة التحتية للتكنولوجيا، الت����ي ت�صتلزمها بيئة  -

العمل الذكية. 

تطوي����ر ال�صلوكي����ات والمواق����ف ب�ص����اأن تغيي����ر التخطيط  -

المادي لبيئات العمل التكنولوجية.

مراجع����ة المنظومة الت�صريعي����ة والإ�صكالي����ات التطبيقية  -

له����ا. فابد من تطوير الت�صريع����ات، التي تنظم ا�صتخدام 

تقني����ات المعلومات من خ����ال تحديث النظ����ام القانوني 

لأم����ن المعلومات، والتوقيع����ات الإلكترونية وحقوق الن�صر 

اللكتروني واأثرها على المعامات التجارية . 

تحدي����ث وتطوير منظومة واآلي����ات الرقابة على بيئة العمل  -

بم����ا يتنا�ص����ب مع المتغي����رات التي تلحق به����ا كما ناق�س 

الف�ضل الثال��ث »ال�ضعوبات الت��ي تواجهها الدول 

العربي��ة عل��ى طري��ق التح��ول الرقم��ي »والت��ي 

�ضملت النقاط التالية:
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نق�س الكوادر ذات المهارات الرقمية : 10

 هن����اك حاجة ملحة اإلى الخب����رات المتخ�ص�صة في تطوير 

التطبيق����ات والبرمجي����ات والت�صني����ع الرقم����ي وغيره����ا من 

الق����درات المرتبط����ة بالخدمات المطلوبة ف����ي الأ�صواق، التي 

تواكب م�صيرة التحول الرقمي، حيث تحتاج الدول اإلى توظيف 

اأ�صح����اب المهارات في اإدارة التطبيق����ات الرقمية والإ�صراف 

عليها و�صيانتها دوريًا.

ملكية البيانات وم�ضاركتها : 

اإن ق�صاي����ا �صرية وخ�صو�صية المحتوى، وما لها من اأثر في 

تمكي����ن الحكومات من تنفيذ مبادراته����ا الرقمية، يتطلب من 

الحكوم����ات اتباع م�صتوي����ات الحماية الرقمي����ة المتطورة من 

خال قوانين وا�صحة وفعالة و�صاملة لجميع اأنواع المعامات 

الإلكترونية دون اأن تفر�س قيودا على التقنيات الحديثة.

�ضعف الثقافة الرقمية : 

غي����اب الروؤي����ة الوا�صحة وعدم الثقة في ق����درة الموؤ�ص�صات 

عل����ى ا�صتيعاب الحلول الرقمية ، كل ذل����ك يثير المخاوف في 

المنطق����ة العربية ب�ص����اأن التحولت في بيئ����ة العمل، فالرتقاء 

بالعمل م����ن خال اإدخ����ال التقنيات في بيئ����ة العمل، ومن ثم 

تطوي����ر تقديم الخدمات الحكومية والرتقاء بها من الطريقة 

التقليدي����ة، وتوفي����ر تجارب مبتك����رة، كل ذل����ك �صي�صهم بدور 

اإيجابي في ن�صر الثقافة الرقمية.

اإن ه����ذه المرحلة تتطلب روؤي����ة واقعية وعميقة وا�صتعدادات 

جادة حتى ل تكون �صرعة التغيير عبئًا جديدًا على الموؤ�ص�صة ، 

ومواكبة ومتابعة تلك التطورات المت�صارعة عقب انتهاء الأزمة 

حت����ى ت�صمن الموؤ�ص�صة اكت�صاب ثقافة التغيير ومرونة التفكير 

وال�صتف����ادة من درو�س اإدارة الأزمة ف����ي حال تكرارها ل قدر 

اهلل ، وياأم����ل الكثي����ر اأن تعود الحياة اإل����ى طبيعتها بعد تطوير 

اللق����اح اإل انه على ما يبدو اأن الحي����اة الطبيعية ب�صكلها الذي 

اعتدن����اه �صتكون مختلفة تمامًا بعد انتهاء الوباء ، فقد ت�صتمر 

بع�س التغيرات التي فر�صها وباء كورونا حتى بعد انتهائه ومن 

بينها التغيرات الخا�صة ببيئة العمل والموارد الب�صرية .

ي�صتعر�س البند التا�ض��ع في الدورة »47« الوثيقة الفنية 

الثاني���ة تح���ت عن���وان » متطلب��ات االقت�ض��اد االأخ�ضر 

لتوفي��ر فر�س العمل« م���ن خال خم�صة ف�ص���ول، تناول 

المح���ور الأول القت�صاد الأخ�صر: المفهوم - الخ�صائ�س - 

المتطلبات، حيث ا�صتحدث برنام����ج الأم�م المتح�دة للبيئ�ة 

تعريف����ًا علمي�ًا لاقت�ص�اد الأخ�ص�ر باأنه » اقت�صاد يوؤدي اإلى 

تح�صي���ن حال���ة الرفاهي���ة الب�صرية، والإن�ص���اف الجتماعي 

م���ع العناية ف���ي الوقت نف�صه بالحد، عل���ى نحو ملحوظ، من 

المخاط���ر البيئية وحالت ال�صح الإيكولوجي���ة »، والقت�صاد 

الأخ�صر ه���و نموذج من نماذج التنمي���ة القت�صادية �صريعة 

النم���و، ال���ذي يق���وم اأ�صا�ص���ًا عل���ى المعرف���ة بالقت�صادات 

البيئي���ة، الت���ي تهدف اإل���ى معالج���ة العاق���ة المتبادلة بين 

القت�ص���ادات الإن�صاني���ة والنظ���ام البيئي الطبيع���ي، والأثر 

العك�ص���ي للن�صاطات الإن�صانية على التغير المناخي، ويحتوي 

عل���ى الطاق���ة الخ�ص���راء الت���ي يق���وم توليدها عل���ى الطاقة 

المتج���ددة، عاوة عل���ى اأهمية نموذج القت�ص���اد الأخ�صر، 

الت���ي تكمن في تحقيق م���ا يعرف بفر�س العم���ل الخ�صراء، 

و�صمان النمو القت�صادي الم�صتدام والحقيقي، ومنع التلوث 

البيئ���ي، وا�صتنزاف الموارد، فف���ي القت�صاد الأخ�صر يجب 

اأن يك���ون النمو في الدخل وفر�س العم���ل مدفوعًا من جانب 

ال�صتثمارات العامة والخا�صة، التي تقلل من انبعاث الكربون 

والتل���وث، وتحتاج ه���ذه ال�صتثمارات اإل���ى التحفيز والدعم، 

ع���ن طريق الإنف���اق الع���ام الموج���ه، واإ�ص���اح ال�صيا�صات، 

وتغيي���ر اللوائ���ح، ويج���ب اأن تحاف���ظ م�ص���ارات التنمية على 

راأ����س المال الطبيعي، وتح�صنه بل تعي���د بناءه عند الحاجة، 

باعتب���اره م�ص���درًا للمنفع���ة العامة، واإن تحقي���ق ال�صتدامة 

يرتك���ز بالكام���ل تقريبًا، على اإ�ص���اح القت�ص���اد، وتحويله 

اإل���ى اقت�صاد اأخ�صر، اأي اأن الأخي���ر هو اآلية لتحقيق التنمية 

الم�صتدامة، فنم���اذج القت�صادات التقليدي���ة لم تتعامل مع 

التهمي�س الجتماعي وا�صتنفاد الموارد، فا تزال ال�صتدامة 

هدف���ًا حيوي���ًا ، كما تن���اول المح���ور الأول اله���دف من تبني 

�صيا�صة القت�صاد الأخ�صر و متطلبات التحول اإلى القت�صاد 

الأخ�ص���ر في ال���دول العربية، فاإن هذا التح���ول ل يتم بقرار 

فوقي �صيادي ، ولكنه عملية �صاقة، ومت�صابكة وطويلة الجل، 

وتحتاج اإلى �صنوات، بل عقود متعاقبة، فهو يحتاج اإلى تغيير 

ف���ي ال�صيا�صات القت�صادية وو�صع ا�صتراتيجيات اإدارة بيئية 

طويلة الأمد، واإ�صدار ت�صريعات وا�صحة، والهتمام بالبحث 

العلم���ي والتعلي���م والإع���ام البيئ���ي، ويمكن تلخي����س اأهم 

متطلبات التحول اإل���ى القت�صاد الأخ�صرعربيًا في عدد من 

النقاط على النحو التالي:

• مراجعة ال�صيا�صات الوطنية الحكومية.	

• الهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر.	

• الهتمام بقط����اع المياه و�صبط ا�صتخدامه����ا وتر�صيدها 	

ومنع تلوثها.
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• التو�ص����ع في ال�صتثم����ارات الم�صتدامة ف����ي مجال الطاقة 	

ورفع كفاءتها.

• للتنمي����ة 	 الكرب����ون  منخف�ص����ة  ا�صتراتيجي����ات  و�ص����ع 

ال�صناعي����ة، واعتم����اد تكنولوجيات الإنت����اج الأكثر كفاءة 

في الم�صانع الجديدة.

• تبني اأنظمة ت�صنيف الأرا�صي، واعتماد المعايير البيئية 	

في البناء.

وج����اء المحور الثاني »القت�ص����اد الأخ�صر وفر�س العمل« لي�صلط 

ال�صوء على العاقة بين القت�ص����اد الأخ�صر وفر�س الت�صغيل، ففي 

الوقت الذي يرى فيه البع�س اأن التحول نحو القت�صاد الأخ�صر هو 

بمثاب����ة عبء اإ�صافي على الم�ص����ار التنموي للدول العربية، فاإن مثل 

هذا التحول قد يمث����ل اأفقًا وا�صعًا، لي�س فقط للنمو القت�صادي، بل 

للنم����و الت�صغيلي الم�صتدام اأي�صًا، وذلك في حال التمكن من الربط 

بين التح����ول نحو القت�صاد الأخ�صر وتنمي����ة الطلب على الوظائف 

الخ�صراء لت�صبح اأكثر ا�صتدامة على جميع الم�صتويات القت�صادية 

والجتماعية والبيئية، حيث يوفر القت�صاد الأخ�صر فر�س عمل في 

مجموعة وا�صعة من القطاع����ات القت�صادية، مع ن�صوء ونمو اأ�صواق 

جدي����دة، كما هو الحال في الزراع����ة الع�صوية، والطاقة المتجددة، 

والنق����ل الع����ام، والزراع����ة الم�صتدام����ة، واإع����ادة التدوي����ر، والأمن 

الغذائي وخدمات المياه والمباني الخ�صراء.

وتناول المح���ور الثالث »دور القت�ص���اد الأخ�صر في مواجهة 

التحدي���ات لدعم التنمية الم�صتدام���ة«، دور القت�صاد الأخ�صر 

في مواجه���ة تحديات تنفيذ خط���ة التنمي���ة الم�صتدامة بالدول 

العربي���ة، م���ن خ���ال التعر����س لأه���م التحدي���ات القت�صادية 

الت���ي تواجه ال���دول العربي���ة، وكيف يمكن لاقت�ص���اد الأخ�صر 

الم�صاهم���ة ف���ي الت�صدي له���ا ومواجهته���ا واأهمه���ا : ا�صتدامة 

النمو، الفجوة الغذائية، البطالة، الفقر، ارتفاع م�صتوى التلوث. 

واإنطالق��ًا م��ن روؤية منظم��ة العم��ل العربية جاء 

المح��ور الراب��ع » دور منظم��ة العم��ل العربي��ة ف��ي 

ال�ض��وء  لي�ضل��ط  االأخ�ض��ر«  باالقت�ض��اد  النهو���س 

المب��ادرات  الج��ادة لدع��م تنفي��ذ  الم�ضاع��ي  عل��ى 

وال�ضيا�ض��ات الوطنية في الدول العربي��ة االأع�ضاء، 

لتعزي��ز الجهود المبذول��ة، لالنتقال اإل��ى االقت�ضاد 

االأخ�ض��ر عل��ى طريق تحقي��ق التنمي��ة الم�ضتدامة، 

فمنذ اإطالق خط��ة التنمي��ة الم�ضتدامة عملت على 

مواءمة البرامج واالأن�ضطة الواردة في خطط عملها 

ال�ضنوية م��ع ا�ضتراتيجيات وخطط الدول العربية، 

من خالل اإحالل مقا�ضد اأهداف التنمية الم�ضتدامة 

ذات ال�ضلة �ضمن اأهداف ومحاور برامج المنظمة. 

وقد اأ�صدرت منظمة العمل العربية 19 اتفاقية و 9 تو�صيات 

عمل عربية ت�صمنت العديد من المواد ذات ال�صلة المبا�صرة 

وغي����ر المبا�صرة ببيئة العمل والبيئة العامة ف�صًا عن موادها 

ال�صلية، واأكدت معظم هذه التفاقيات والتو�صيات من خال 

العدي����د م����ن موادها عل����ى تح�صين �ص����روط وظ����روف العمل، 

ورفع الوعي ال�صح����ي، وتعزيز الثقافة الوقائية على الم�صتوى 

الوطني واأكدت على حماية وتح�صين بيئة العمل وجعل محيطه 

اأكثر ماءمة من خال: و�صع معايير خا�صة للحدود الق�صوى 

للعوامل الموؤثرة في بيئة العمل.

كم����ا �صلط المح����ور الرابع ال�صوء عل����ى دور اأطراف الإنتاج 

الثاثة في النتقال اإلى القت�صاد الأخ�صر ، حيث يعد الحوار 

الجتماع����ي بي����ن الحكوم����ة وال�ص����ركاء الجتماعيي����ن حج����ر 

الأ�صا�����س لإنج����اح اأي����ة عملية تح����ول نحو القت�ص����اد الأخ�صر 

وتفعي����ل مبادرات����ه، ف����ا يمك����ن اأن يت����م النتقال ب����دون دعم 

اأ�صح����اب الأعمال ونقاب����ات العمال وم�صاركته����م الفاعلة في 

�صياغة ال�صيا�ص����ات الوطنية وتنفيذ المب����ادرات، ولكل طرف 

من الأطراف الثاثة دوره في النتقال لاقت�صاد الأخ�صر.

وف���ي الخت���ام عر����س البن���د التا�ص���ع ف���ي المح���ور الخام�س 

»مب���ادرات دولية وتج���ارب عربي���ة« ليوؤكد انتق���ال بع�س الدول 

الجنبي���ة والعربية نح���و القت�صاد الأخ�صر، فهن���اك عدة دول 

عربي���ة و�صع���ت ا�صتراتيجي���ات اأو اأدرج���ت عنا�ص���ر القت�صاد 

الأخ�ص���ر في خططها، وقد ترجم���ت ال�صتراتيجيات الخ�صراء 

ف���ي مجموعة من التدابي���ر التنظيمية لت�صهي���ل التحول، وزادت 

ا�صتثمارات القط���اع الخا�س في قطاع���ات القت�صاد الأخ�صر، 

وخا�صة الطاقة المتجددة ووفقًا للمتوفر لدينا، فقد ا�صتعر�صنا 

بمزي���د من التف�صي���ل في اأ�صل البند عدد م���ن المبادرات لعدة 

دول عربية للتعرف عليها وتبادل الخبرات والتجارب .

البن��د العا�ض��ر : تحدي��د م��كان وج��دول اأعم��ال 

الدورة »48« لموؤتمر العمل العربية لعام 2022

ويت�ضمن:

الق�ض��م االأول: تحدي��د م��كان انعقاد ال��دورة »48« 

لموؤتمر العمل العربي.

الق�ضم الثاني: تحديد ج��دول اأعمال الدورة »48« 

لموؤتمر العمل العربي.
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ف����ي �صابقة تعد الأولى من نوعها انعقد موؤتمر العمل الدولي 

في دورته العادية »109« خال الفترة 3 - 19 يونيو / حزيران 

2021 من خ����ال المن�صات اللكترونية - عن بعد - بالكامل 
با�صتثن����اء التواج����د الفعل����ي في قاع����ات الجتماع����ات لبع�س 

موظفي الموؤتمر ولجانه و�صكرتارية المجموعات.

يتخ����ذ مكت����ب العم����ل العرب����ي �صنوي����ًا جمي����ع الإج����راءات 

والترتيبات اللوج�صتي����ة التنفيذية لتنظيم اأن�صطة واجتماعات 

المجموع����ة العربي����ة الم�صاركة ف����ي موؤتمر العم����ل الدولي مع 

تقدي����م مقترحات ب�صاأن موعد وم����كان وم�صروع جدول اأعمال 

الجتم����اع التن�صيق����ي الأول للمجموع����ة العربي����ة واجتماعات 

اللجان المنبثقة عنها، وكذلك الجتماعات الاحقة بالإ�صافة 

اإل����ى اإعداد وتوفير جميع الوثائق المتعلقة بهذه الأن�صطة حيث 

قام مكتب العمل العربي باإعداد وثيقة البند العا�صر من جدول 

اأعمال ال����دورة )92( لمجل�س اإدارة منظم����ة العمل العربية / 

فبراير - مار�����س/ 2020 ب�صاأن الإعداد والتح�صير لاجتماع 

ال�صنوي للمجموع��ة العربية الم�صارك���ة ف����ي ال�����دورة )109( 

لموؤتم����ر العمل الدولي، وتم عر�صها على مجل�س الإدارة وتمت 

الموافقة عليها واإقرار م����ا ت�صمنته من معلومات ومقترحات، 

والتو�صي����ة باإحالة هذه المذكرة اإل����ى موؤتمر العمل العربي في 

دورته”47”.

نظرًا لتداعيات جائحة كوفي����د - 19 والإجراءات المتخذة 

من كافة الدول ب�صاأن الإغاق وفر�س القيود على حركة ال�صفر 

والآثار ال�صحية المترتبة عن انت�صار هذا الوباء فقد تم تاأجيل 

انعقاد موؤتمري العمل العربي والدولي اإلى عام 2021، ونظرًا 

لنعقاد موؤتم����ر العمل الدولي خال �صهر يونيو 2021 وانعقاد 

موؤتمر العمل العربي في موعد لحق لهذا التاريخ فقد تقرر اأن 

يعقد مكتب العمل العربي الجتماع التن�صيقي الأول للمجموعة 

العربية من خال المن�صة اللكترونية )Zoom( بداية �صهر 

يوني����و 2021، برئا�صة معالي الدكت����ورة / لميا الدويهي وزيرة 

العم����ل بالجمهوري����ة اللبناني����ة باعتب����ار الجمهوري����ة اللبنانية 

العرب����ي، بح�صور عدد  العمل  رئي�����س ال����دورة “46” لموؤتمر 

م����ن وزراء العمل العرب وروؤ�صاء واأع�ص����اء الوفود العربية من 

اأطراف العمل الثاثة .

ا�ص����اد الح�ص����ور بجه����ود منظم����ة العم����ل العربي����ة لإنج����اح 

الجتم����اع التن�صيقي الأول للمجموع����ة العربية وال�صكر للمدير 

الع����ام على جه����وده وفريق العم����ل الم�صاعد ، وقدم����وا ال�صكر 

والتقدي����ر لمنظم����ة العمل العربي����ة ، كما تم الإ�ص����ادة بتقرير 

المدي����ر الع����ام لمكت����ب العمل العرب����ي والطلب ب����ان يرفع اإلى 

اأعم����ال الموؤتمر خ�صو�صًا ما ورد فيه ح����ول الأرا�صي العربية 

المحتل����ة ف����ي فل�صطي����ن والجولن العربي����ة ال�صوري����ة المحتلة 

المجموعة العربية، تشيد بتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية
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وبقي����ة الأرا�صي العربية المحتلة. وطلب التكاتف لكل اأطراف 

الإنت����اج العربي����ة داخ����ل اأروق����ة الموؤتم����ر لإدانة ه����ذا التغول 

الإ�صرائيل����ي على حقوق الخ����وة الفل�صطينيين وحقوق العمال 

الع����رب والمواطنين العرب في كل الأرا�ص����ي العربية المحتلة 

والج����ولن، كم����ا طالب����وا باأهمية تكثي����ف المجموع����ة العربية 

لن�صاطاتها من اجل الح�ص����ول على الم�صاندة الدولية لحقوق 

ال�صع����ب الفل�صطيني حتى تتحق����ق اإقامة الدول����ة الفل�صطينية 

وعا�صمته����ا القد�����س ال�صريف، وطالب����وا الحكوم����ات التي لم 

ت�ص����ادق عل����ى بع�����س التفاقي����ات الدولي����ة المهم����ة ب�صرع����ة 

الم�صادق����ة عليه����ا ومنها التفاقي����ة رقم 87 ب�ص����اأن الحريات 

النقابي����ة وحماية حق التنظي����م والتفاقية الدولي����ة 98 ب�صاأن 

تطبيق مب����ادئ الحق والمفاو�ص����ة الجماعي����ة والتفاقية رقم 

135 ب�ص����اأن توفي����ر الحماية الجتماعي����ة والت�صهيات لممثلي 
العمال في المنظمات والتفاقية رقم 189 ب�صاأن العمل الائق 

للعم����ال المنزليين والتفاقي����ة رقم 190 ب�ص����اأن الق�صاء على 

العن����ف والتحر�س في عال����م العمل والمطالب����ة بتعزيز اأنظمة 

الحماية الجتماعية وتوفير �صبل الحماية. 

كما اأدان الح�صور العدوان الغا�صم الإ�صرائيلي على ال�صعب 

الفل�صطين����ي وعلى الم�صجد الأق�ص����ى وقطاع غزة وا�صتهداف 

مراف����ق الحي����اة القت�صادي����ة وال�صحي����ة وال�صكاني����ة وطل����ب 

الدان����ة ال�صدي����دة وف�صح ه����ذه الهجمة ال�صر�ص����ة التي �صلبت 

حياة المئات م����ن المدنيين والأطفال والن�صاء وال�صيوخ وهدم 

الأب����راج والوح����دات ال�صكنية وت�صريد �صكانه����ا وتدمير البنية 

التحتية و�صبكات ال�صرف ال�صحي والطرق و�صبكات الت�صال 

والكهرب����اء و550 من�ص����اأة تجاري����ة �صناعي����ة وخدمية وتعطيل 

اأ�صح����اب العم����ل مم����ا اأدى اإلى تعطي����ل الآلف م����ن العاملين 

والتحاقهم بقافلة العاطلين ع����ن العمل. والمطالبة بالتن�صيق 

م����ع الجهات الدولي����ة لتنفيذ م�صاريع عمل اغاثي����ة لهذه الفئة 

المت�صررة وب�صكل �صريع وط����ارئ وذلك بالتن�صيق مع ال�صلطة 

الوطنية، كما جددوا دعوتهم المطالبة بعقد موؤتمر المانحين 

لدعم ال�صن����دوق الفل�صطيني للت�صغي����ل والحماية الجتماعية 

للعم����ال على هام�س اأعم����ال موؤتمر العمل الدول����ي مما �صينتج 

عنة تغطية اأو�صع ل�صالح الق�صية الفل�صطينية. 

وم����ن ناحية اأخرى نوق�س في الإجتماع التن�صيقي للمجموعة 

العربي����ة تقري����ر المدي����ر العام لمنظم����ة العم����ل الدولية حول 

فل�صطي����ن والأرا�ص����ي العربي����ة المحتل����ة الأخ����رى، وقدم����ت 

المجموع����ة العربي����ة ال�صك����ر والتقدير لل�صيد/ غ����اي رايدر - 

المدير الع����ام لمنظمة العمل الدولية لحر�ص����ه الم�صتمر على 

اإر�صال بعثة تق�صي الحقائق اإلى فل�صطي��ن والأرا�صي العربية 

المحتلة الأخرى لإعطاء �ص����ورة حقيقة لما يحدث على اأر�س 

الواق����ع ، وعل����ى وج����ه الخ�صو�����س الآث����ار ال�صلبي����ة ل�صتمرار 

الممار�ص����ات التع�صفي����ة لاحت����ال الإ�صرائيل����ي عل����ى الحياة 

القت�صادي����ة والجتماعية لعمال و�صع����ب فل�صطين والأرا�صي 

العربي����ة المحتلة الأخ����رى وكذلك التاأثير عل����ى التنمية ب�صكل 

عام والتي زادت حدتها مع تف�صي جائحة »كوفيد - 19« وذلك 

تنفي����ذا لق����رارات دورتي موؤتم����ر العمل الدول����ي لعامي 1974 

و 1980، وقدم����ت �صكره����ا اأي�صًا لبعثة تق�ص����ي الحقائق التي 

زارت ال�صف����ة الغربية بما في ذلك القد�س ال�صرقية واإ�صرائيل 

لإج����راء ر�ص����د لو�ص����ع العم����ال واأجري����ت مناق�ص����ات معمق����ة 

�صخ�صي����ًا اأو ع����ن بعد م����ن خ����ال المن�ص����ات اللكترونية مع 

جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وكذلك لممثلين 

عن الأمم المتحدة والمنظم����ات الدولية الأخرى والمنظمات 

غي����ر الحكومية، وذلك للتباحث وتبادل ال����راأي مع م�صئوليها، 

واأثنت المجموعة العربية على اأع�صاء البعثة لتحليهم بالحياد 

والمو�صوعية.

قام مكت����ب العمل العرب����ي والبعثة الدائم����ة لمنظمة العمل 

العربي����ة بجنيف بالتن�صي����ق والتعاون مع الهيئ����ات المعنية في 

دول����ة فل�صطين والبعث����ة الدائم����ة لفل�صطين ف����ي جنيف بعقد 

الملتقي الدولي للت�صامن مع عمال و�صعب فل�صطين والأرا�صي 

المحتل����ة الأخ����رى ي����وم الثاث����اء الموافق 8 يوني����و / حزيران 

2021 م����ن خال المن�صة اللكتروني����ة ال�صاعة 5 اإلى ال�صاعة 
6.30 بتوقيت جنيف .

وق��د ت�ضمن ج��دول اأعم��ال الملتقى اإلق��اء كلمات 

لكل من:

• �صعادة ال�صي����د/ فايز علي المطي��ري - المدير العام 	

لمنظمة العمل العربية.

• معال����ي الدكتور / ن�ضري اأب��و جي�س وزير العمل بدولة 	

فل�صطين.

• �صع����ادة ال�صيد / غاي راي��در - المدير الع����ام لمنظمة 	

العمل الدولية.

ممثلو الفرق الثاثة )حكومات - اأ�صحاب اأعمال - عمال( 

ويمثل هذا الملتقى المتميز فر�صة حقيقية لح�صد الأ�صدقاء 

ومحب����ي ال�صام ح����ول العالم للتعريف بحقيق����ة الأو�صاع غير 

الإن�صاني����ة الت����ي يمر به����ا عمال و�صع����ب فل�صطي����ن، والتنديد 

وال�صتن����كار الجماع����ي للممار�ص����ات والإج����راءات التع�صفي����ة 

لاحت����ال الإ�صرائيلي الغا�صم لدفع مكونات المجتمع الدولي 

اإل����ى بذل مزي����د من الجه����ود لإنه����اء الحتال وبن����اء الدولة 

الفل�صطينية الم�صتقلة وعا�صمتها القد�س ال�صريف.
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افتتح �ضعادة ال�ضي��د/ فايز علي المطيري 

- المدي��ر الع��ام لمنظم��ة العم��ل العربي��ة 

اأعمال الملتقى بكلمة هذا ن�ضها:

»لي����س بال�ص���رورة اأن تك���ون فل�صطين���ي الجن�صية 

والن�ص���ب لتح���ب فل�صطي���ن، فحبه���ا ياأت���ي بالفطرة 

م���ع الولدة، ويكب���ر ويعّر�س فينا، فم���ن منا لم تكن 

القد����س وفل�صطي���ن ق�صيت���ه الأول���ى، وم���ن منا لم 

يدمي قلبه ما يحدث في بيت المقد�س واأكناف بيت 

المقد�س اليوم.. 

م���ن  مجموع���ة  حكاي���ة  عليك���م  ق�ص�ص���ت  فل���و 

المارقين قامت بال�صطو على منزل اأحد اأ�صدقائي، 

وادع���ت ملكيته���ا للمن���زل ال���ذي ول���د وعا����س فيه، 

�صت�صتنكرون ذلك حتمًا و�صتقولون األ يوجد في بلده 

نعم يا �ص���ادة.. هناك قواني���ن واأعراف  “قان���ون”! 

دولي���ة وقرارات اأممية ي�صرب به���ا عر�س الحائط، 

وتنف���ذ الأحكام بقانون الغاب.. ف���اإن ما و�صلت اإليه 

�صلط���ات الحت���ال من بط����س وظلم وطغي���ان فاق 

كل اعتب���ار، حيث توا�صل ممار�ص���ة التطهير العرقي 

ف���ي ح���ي ال�صي���خ ج���راح وغيره م���ن الأحي���اء كحي 

بطن الهوى ف���ي بلدة �صلوان، بم�صاع���دة ميلي�صيات 

متطرف���ة لإخ���اء الأحي���اء الفل�صطيني���ة المقد�صية 

ب�ص���كل ق�صري، بموجب قرارات باطل���ة وزائفة، واإل 

فعقوبته���ا الح�ص���ار وتنفي���ذ حم���ات العتقال في 

�صفوف �صكانها.

كان ح���ي ال�صي���خ ج���راح ف���ي القد����س ال�صرقي���ة 

انطاق���ة ال�ص���رارة الأول���ى للمواجهات بي���ن قوات 

الحت���ال وال�صع���ب الفل�صطين���ي، و�صغل���ت ق�صيته 

ال���راأي الع���ام العرب���ي والعالم���ي، وق���ادت لف�ص���ل 

المطيري: »البد من حشد الدعم الكامل لعمال وشعب 
فلسطين واألراضي العربية المحتلة للخروج من هذه 
األزمة االستثنائية الطارئة وإعادة البناء بشكل أفضل«
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15 جدي���د من النتفا�ص���ة الفل�صطيني���ة، فهبت القد�س 

وانتف�ص���ت لرمزيتها وم�صجده���ا الأق�صى ولهويتها 

العربي���ة الأ�صيلة، وزرعت في الأر�س المباركة اأمًا 

ب���اأن ُيزهَر الليم���وُن، وُتورق بياراته���ا الخ�صراء في 

الأيام القادمة.  

زادت جائح���ة كورون���ا وتداعياته���ا القت�صادي���ة 

�ص���وءًا لي�صي���ف  الو�ص���ع  والجتماعي���ة وال�صحي���ة 

الإغ���اق الكلي والجزئ���ي واإج���راءات الحظر التي 

ت���م اتخاذه���ا المزيد م���ن ال�صغ���وط القت�صادية، 

ف���ي ظل �ص���ح الم���وارد، وتراجع الدع���م الخارجي، 

والت�صيي���ق عل���ى التنقل والتج���ارة بفع���ل �صيا�صات 

الحت���ال الجائرة، م���ع ا�صتمرار م�صكل���ة �صما�صرة 

الت�صاري���ح وح�صار و�صائ���ل الإنت���اج وارتفاع وتيرة 

اإقام���ة الم�صتوطنات وم�ص���ادرة الأرا�صي والموارد 

الطبيعي���ة؛ مما اأدى اإلى تخ���ارج من�صاآت اقت�صادية 

وفق���دان اآلف العم���ال لوظائفه���م وم�صدر رزقهم؛ 

فت�صببت في ارتفاع ن�صب البطالة والفقر. اإن اأدوات 

ال�صغط هذه مجتمعة زادت من وطاأة الجائحة على 

عمال و�صعب فل�صطي���ن والأرا�صي العربية المحتلة، 

واأ�صاف���ت مزيدًا م���ن التعقي���د للو�ص���ع ال�صتثنائي 

والَحِرج الذي يعانون منه. 

فابد م���ن ح�ص���د الدع���م الكامل لعم���ال و�صعب 

فل�صطي���ن والأرا�ص���ي العربية المحتل���ة للخروج من 

ه���ذه الأزم���ة ال�صتثنائي���ة الطارئ���ة واإع���ادة البناء 

ب�صكل اأف�صل؛ ل�صد الفجوات التي عمقتها الجائحة، 

وتاأكي���د مطالبهم ف���ي ا�صترداِد حقوقه���م الإن�صانية 

الم�صروع���ة. واأنا�ص���د من على ه���ذه المن�صة اأحرار 

العال���م، منا�ص���ري ال�صام ومناه�ص���ي العن�صرية؛ 

لإدان���ة ه���ذه الممار�ص���ات الت���ي تقوم به���ا �صلطات 

الحت���ال وا�صتثارة الراأي الع���ام العالمي �صد هذه 

الأفعال الم�صينة، كم���ا اأدعو اأطراف الإنتاج الثاث 

لدع���م القت�ص���اد الفل�صطيني وتحفي���ز ال�صتثمار، 

واإيج���اد التموي���ل ال���ازم، والم�صاهم���ة ف���ي تفعيل 

لمواجه���ة  والقت�ص���ادي  المال���ي  لاأم���ان  �صبك���ة 

�صرقات الحتال لحقوق العمال الفل�صطينيين. كما 

اأج���دد دعوتي لمنظم���ة العمل الدولي���ة لعقد موؤتمر 

المانحي���ن لدع���م ال�صن���دوق الوطن���ي الفل�صطيني 

للت�صغي���ل والحماية الجتماعية بالتن�صيق مع منظمة 

العمل العربية.

م 
ُ
م البدايات،واأ

ُ
ختامًا..هن���اك على اأر�ٍس ه���ي »اأ

النهاي���ات«، رجاٌل �صدق���وا ما عاه���دوا اهلل عليه.. 

باقون على اأر�صها مابقي الزعتر والزيتون ك�صخرة 

مبارك���ة من جبال القد�س �صه���دت معراج ال�صماء.. 

ليثبت���وا للعال���م اأجم���ع اأن القد����س عربي���ة الن�ص���اأة 

والتكوين والح�صارة... فاأب���واب القد�س العتيقة لن 

تقفل، و�صن�صلي قريبًا في الم�صجد الأق�صى اإن �صاء 

اهلل«.

ث���م األقى كًا م���ن معالي الدكت���ور / ن�ضري اأبو 

جي�س وزير العمل في دولة فل�صطين كلمة �صرح من 

خالها �صورة حقيقية وواقعية لاو�صاع الراهنة في 

فل�صطين ، مطالبًا منظمة العمل الدولية بعقد موؤتمر 

دول���ي لدعم الت�صغي���ل واإدانة الحت���ال الإ�صرائيلي 

ودعم حق تقرير الم�صير لل�صعب الفل�صطيني.

كم���ا �صه���د الملتق���ى كلمات ل���كل من م���ن �صعادة 

ال�صي���د / غ��اي راي��در مدي���ر عام منظم���ة العمل 

الدولية وممثلو الفرق الثاثة )حكومات - اأ�صحاب 

اأعمال - عمال( عبرت ف���ي مجملها عن ال�صتعداد 

الكامل لدع���م الق�صية الفل�صطينية واإدانه الإحتال 

الإ�صرائيلي وف�ص���ح الممارا�ص���ات الإ�صرائيلية �صد 

ال�صع���ب  الفل�صطين���ي والبل���دان العربي���ة الأخ���رى 

للتحدي���ات  للت�ص���دي  ال�ص���وء  ت�صلي���ط  واأهمي���ة 

الإقت�صادي���ة وخ�صو�ص���ًا بعد جائح���ة كوفيد - 19 

وعلى اأهمية اأن يكون هناك اأ�ص�س متينة ل�صوق العمل 

واتخاذ وت�صاف���ر الجهود لكي نحقق ال�صام الدائم 

بين الفل�صطينيين والإ�صرائيليين.
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16
“المطيري” يهنئ المملكة المغربية

لترؤسها الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي

تق���دم �صعادة الأ�صت���اذ فايز عل��ي المطيري 

المديرالع���ام لمنظم���ة العم���ل العربية ف���ي كلمته 

التهان���ي  باأ�ص���دق  اأم���ام موؤتم���ر العم���ل الدول���ي 

ال���دورة  اأعم���ال  لتروؤ�صه���ا  المغربي���ة  للمملك���ة 

هيئ���ة مكتب الموؤتم���ر، وممثلي  هن���اأ  كم���ا   ،109
الف���رق واللج���ان عل���ى نيله���م الثقة، واأثن���ى على 

م���ا جاء في تقري���ر ال�صيد غ���اي رايدر”العمل في 

زم���ن كوفيد” واأعلن تاأييد منظم���ة العمل العربية 

لم�صروع الوثيقة الختامي���ة للموؤتمر “نداء عالمي 

م���ن اأج���ل اتخ���اذ اإج���راءات رامي���ة اإل���ى تحقيق 

انتعا����س متمحور حول الإن�ص���ان للخروج من اأزمة 

كوفي���د19-”
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17 البرام��ج  عالي��ًا  »اأثم��ن  المطي��ري: 

اتخذته��ا  الت��ي  والداعم��ة  التحفيزي��ة 

الحكوم��ات العربي��ة للتخفي��ف م��ن تبع��ات 

الجائحة على مجتمعاتها«.

واأ�ص���اف �صعادت���ه اإل���ى اإن انعق���اد موؤتم���ر العمل 

الدول���ي وللم���رة الأول���ى افترا�صيًا، ُينِب���ئ عن مدى 

عم���ق تداعيات جائح���ة كوفيد، الت���ي اأوجدت واقعًا 

جديدًا مغايرًا، واأر�صت اأنماطًا غير تقليدية للتوا�صل 

مبني���ة على التباع���د الجتماعي، والت���ي كان ثمنها 

باهظًا على المن�صاآت القت�صادية ومعظم قطاعات 

العم���ل و�صرائح عري�صة من الطبقة العاملة وخا�صة 

ن عالي���ًا البرامج التحفيزية  في دولن���ا العربية. وثمَّ

والداعمة التي اتخذتها الحكومات العربية للتخفيف 

من تبعات الجائحة على مجتمعاتها.

كما اأك���د في كلمته عل���ى اأن جائحة كوفيد - 19 

كان لها بالغ الأثر على الفئات الأكثر فقرًا وه�صا�صة، 

واأنها ك�صفت النقائ�س الهيكلية في النظم ال�صحية، 

والبني���ة التحتي���ة التكنولوجية، ومنظوم���ة الحماية 

الجتماعية، واأظهرت حجم القت�صاد غير المنظم 

ف���ي دولن���ا العربية؛ واأ�ص���اف اأن المرحل���ة القادمة 

نحو التعافي تتطلب من���ا اإجراء تحولت مبتكرة في 

ال�صيا�ص���ات؛ لتحدي���د الأولوي���ات الأ�صا�صية للتحول 

نحو اأنظم���ة اجتماعية واقت�صادي���ة جديدة؛ لإعادة 

البناء وت�صويب الم�صار نحو تحقيق اأهداف التنمية 

الم�صتدامة. 

ه���ذا ون���ّوه �صعادته اإل���ى ا�صتجابة منظم���ة العمل 

العربي���ة له���ذه الجائح���ة، باإيج���اد اآلي���ات للتكي���ف 

معها؛ ل�صمان ا�صتمراري���ة اأن�صطتها وتقديم الدعم 

ال���دول  ف���ي  الإنت���اج  لأط���راف  والم�ص���ورة خدم���ة 

العربية. كما اأ�صار اإل���ى �صعي منظمة العمل العربية 

اإلى اإط���اق مر�صد عربي باإ�ص���راف الأمانة العامة 

لجامعة الدول العربية، يوث���ق ال�صتجابات الوطنية 

والجهود ال�صتثنائية للحكوم���ات العربية، واأطراف 

الإنتاج ف���ي مواجهة الجائحة؛ ليك���ون منبرًا لتبادل 

الخبرات والدرو�س الم�صتف���ادة بين الدول العربية، 

ومرجعًا عربيًا في الأزمات الم�صتقبلية.

وطال���ب اأع�ص���اء الموؤتمر بتقدي���م الدعم الازم 

ج���راء  فل�صطي���ن؛  و�صع���ب  عم���ال  معان���اة  لوق���ف 

ممار�صات �صلط���ات الحتال التع�صفية، واعتداءاته 

عل���ى المقد�ص���ات ومن���ازل الفل�صطينين ف���ي اأحياء 

القد����س ومحاول���ة اإخائها بالقوة، وج���راء جائحة 

كوفي���د التي زادت الو�صع �ص���وءًا مع فقد الآلف من 

العم���ال لوظائفه���م في ظل �ص���ح الم���وارد، وتراجع 

الدعم الخارج���ي، والت�صييق على التنقل والتجارة، 

وح�صار و�صائل الإنتاج وم�صادرة الأرا�صي والموارد 

الطبيعي���ة. كما جدد دعوته لمنظم���ة العمل الدولية 

واأط���راف الإنت���اج الثاث ف���ي العالم لعق���د موؤتمر 

للمانحي���ن لدع���م ال�صن���دوق الوطن���ي الفل�صطيني 

للت�صغي���ل والحماية الجتماعية بالتن�صيق مع منظمة 

العمل العربية. 
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فايز  الأ�صتاذ  �صعادة  �صارك  ال�صكوا  منظمة  من  بدعوة 

في  العربية  العمل  لمنظمة  ال��ع��ام  المدير  المطيري  علي 

في  مداخلة  قدم  حيث  الم�صتدامة  للتنمية  العربي  المنتدى 

التنمية  اأهداف  الثامن من  العامة الخا�صة بالهدف  الجل�صة 

بهدف  والعمالة  القت�صادي  النمو  »تن�صيط  حول  الم�صتدامة 

 30 يوم  وذل��ك  العربية«  المنطقة  في  اأف�صل  ب�صكل  التعافي 

ال�صيدة  م��ع  ح���واري  ل��ق��اء  خ��ال  م��ن   2021 م��ار���س  اآذار/ 

والتنظيم  الإدارة  ق�صم  رئي�س   / الإبرا�صي  رغ��دة  الدكتورة 

والتي  زووم  من�صة  على  بالقاهرة  الألمانية  الجامعة  في 

من  انطالقًا  االأول��ى:  للجولة  التالي  ال�ضوؤال  طرحت 

ت�ضنفون  كيف  المنطقة،  في  الجيدة  الممار�ضات 

التقدم المحرز حتى االآن بتحقيق الهدف الثامن من 

التي  الفر�س  وماهي  الم�ضتدامة؟  التنمية  اأه��داف 

ت�ضرع تنفيذ الهدف عقب جائحة كوفيد - 19؟

والتدابير  ك��ورون��ا  جائحة  “اأثرت  �ضعادته:  فاأجاب 

العمل،  عالم  على  بالغًا  تاأثيرًا  انت�صارها  لحتواء  المتخذة 

التقدم  على  مبا�صر  ب�صكل  انعك�صت  تداعياتها  اأن  �صك  ول 

الم�صتدامة  التنمية  لخطة  الثامن  الهدف  م�صار  في  المحرز 

في المنطقة العربية هذا الهدف الذي يركز على اأهمية العمل 

الائق من خال توفير الوظائف و�صمان الحقوق في العمل، 

وتعزيز الحوار الجتماعي وتو�صيع نطاق الحماية الجتماعية، 

الم�صتدامة  التنمية  خطة  باأهداف  وثيقًا  ارتباطًا  ويرتبط 

اأزم��ة  اإل��ى  ق�صير  وق��ت  في  الجائحة  تحولت  الأخ��رى.ح��ي��ث 

اجتماعية واقت�صادية واإن�صانية، مما اأدى اإلى عك�س مكا�صب 

التنمية التي تم تحقيقها خال العقد الما�صي، وكان لها بالغ 

النقائ�س  فك�صفت  وه�صا�صة،  فقرًا  الأكثر  الفئات  على  الأثر 

التعليمية  التحتية  والبنية  ال�صحية،  النظم  في  الهيكلية 

اأظهرت  كما  الجتماعية،  الحماية  ومنظومة  والتكنولوجية، 

وج��راء  العربية؛  دول��ن��ا  ف��ي  المنظم  غير  القت�صاد  حجم 

التدابير الحترازية المتخذة اتجهت معظم دول العالم ومنها 

الدول العربية اإلى حالة ركود اقت�صادي، مما اأوقف عقًدا من 

“عدم  فاإن  وعليه  اإليه،  ن�صعى  كنا  الذي  القت�صادي  التقدم 

ترك اأي �صخ�س وراء الركب” بات عملية معقدة للغاية بعد 

الأن�صطة  وتعليق  والجزئي  الكامل  فالإغاق  الجائحة.  هذه 

واأجور و�صبل  تاأثير مبا�صر على وظائف  له  القت�صادية، كان 

عي�س العمال واأ�صرهم، فتراُجع دخل الفرد وانخفا�س �صاعات 

كقطاع  معينة،  قطاعات  في  للعاملين  التام  والتعطل  العمل 

ال�صياحة والطيران. اأدى اإلى دخول الدول العربية في اأزمة غير 

معدلت  ارتفاع  مع  والدخول  الوظائف  م�صتوى  على  م�صبوقة 

اإلى �صفوف العاطلين عن  البطالة، فان�صم كثير من العمال 

العمل، واأ�صابت الأزمة الموؤ�ص�صات ال�صعيفة واله�صة فخرجت 

العديد من الموؤ�ص�صات ال�صغيرة ومتناهية ال�صغر من �صوق 

المياومون  والعاملون  وال�صباب  الن�صاء  وك��ان  تماًما.  العمل 

واأغلبهم في القت�صاد غير المنظم اأكثر المت�صررين”. 

»المطيري« في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2021
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للعمل  الجديدة  االأنماط  بتنامي  يتعلق  فيما  اأما 

على  العتماد  »ازداد  المطيري:  قال  كورونا  جائحة  خال 

ل�صتمرارية  الرقمية  المن�صات  وا�صتخدام  التكنولوجيا 

الرقمي.  القت�صاد  وتاأثير  نمو  تعزيز  من  زاد  مما  الأعمال، 

عملوا  تكنولوجية  مهارات  لديهم  ممن  ال�صباب  من  الكثير 

الرقمية من خال عقود  المن�صات  عبر  اأتيحت  وظائف  في 

واإنما  عمل،  عقد  لم�صتوى  ترقى  ل  وه�صة  معيارية  غير  عمل 

هي عقود ان�صمام في اإطار �صروط اتفاقية خدمة من طرف 

عاقات  لتنظيم  ال�صريع  التحرك  ي�صتدعي  وه��ذا  واح���د. 

ال�صلبية  اآثارها  من  للحد  الجديدة  الأنماط  هذه  في  العمل 

يمكن  الرقمية  الوظائف  تنظيم  ال��ع��م��ل.اإن  م�صتقبل  على 

في  ال�صتثمار  ي�صتدعي  وه��ذا  واع��دة،  عمل  فر�س  يوفر  اأن 

البنية التحتية والمهارات الرقمية. لتح�صين الكفاءة وتعزيز 

فقد  العمل.  اأ���ص��واق  اإل��ى  اأو�صع  بو�صول  والتمتع  الإنتاجية، 

كبيرة  بتحديات  تترافق  الفر�س  ه��ذه  اأن  الجائحة  ك�صفت 

ن�صبًيا  النمو  �صريعة  �صريحة  يمثلون  والذين  للعمال  بالن�صبة 

من القوى العاملة في المنطقة العربية. وتتعلق ب�صكل خا�س 

العمل،  و�صروط  وظ��روف  والأج���ر،  العمل  �صاعات  بانتظام 

والحماية الجتماعية، والحرية النقابية، والحق في المفاو�صة 

منظومة  تعزيز  يتطلب  المنازعات.وهذا  وت�صوية  الجماعية، 

اآلياتها  وتطوير  المهنية،  وال�صامة  وال�صحة  العمل  تفتي�س 

العمل  منظمة  اأ���ص��درت  وق��د  العمل،  عالم  تحولت  لتواكب 

وال�ضحة  العمل  »تفتي�س  بعنوان  تدريبيًا  دليًا  العربية 

الجديدة  االأن��م��اط  اإط���ار  ف��ي  المهنية  وال�ضالمة 

العمل  ياإعداد دليلين توجيهيين لأ�صحاب  للعمل« كما تقوم 

اإطار  للقوانين والت�صريعات في  والعمال حول تعزيز المتثال 

الأنماط الجديدة للعمل. ولبد من طرح المبادرات من قبل 

الجتماعي  الحوار  عبر  الجتماعيين  وال�صركاء  الحكومات 

الفر�س  من  لا�صتفادة  ال�صبل  واإيجاد  الفجوات.  هذه  ل�صد 

وتحديث  العمل  عاقات  ومراقبة  التحديات،  على  والتغلب 

الت�صريعات والقوانين، ل�صمان التطوير الم�صتدام للموؤ�ص�صات 

والعمل الائق للجميع.

الحماية  م��و���ض��وع  اإل���ى  حديثه  ف��ي  ت��ط��رق  كما 

االجتماعية فاأ�ضاف:

الل��ت��زام   2030 الم�صتدامة  التنمية  اأه����داف  »تعك�س 

الم�صترك لدول العالم في »ا�صتحداث نظم اجتماعية مائمة 

على ال�صعيد الوطني للجميع وو�صع حدود دنيا لها«. فالحماية 

الجتماعية، هو حق من حقوق الإن�صان، ويوؤدي دورًا رئي�صيًا في 

تحقيق التنمية الم�صتدامة وتعزيز العدالة الجتماعية، وتوفير 

ال�صمان الجتماعي للجميع، ودعم النمو ال�صامل والم�صتدام 

ثغرات  وجود  عن  الأزم��ة  ك�صفت  فقد  الائق.  العمل  وتعزيز 

اأن  �صرورة  واأكدت  القائمة.  الجتماعية  الحماية  اأنظمة  في 

في  بما  العمال  جميع  اإلى  الجتماعي  ال�صمان  تغطية  تمتد 

والإنفاذ،  المتثال  لتح�صين  التقليدية؛  غير  الأ�صكال  ذلك 

القت�صاد  في  العمال  على  النظامي  الطابع  اإ�صفاء  وت�صجيع 

اإلى  الحاجة  العربية  الحكومات  اأدرك��ت  وقد  المنظم.  غير 

التي  التحديات  لمواجهة  الجتماعية؛  الحماية  مظلة  تو�صيع 

اأحدثتها اأزمة كوفيد - 19 وكذلك ل�صمان ال�صتعداد لأزمات 

العربية  العمل  وقامت منظمة  متوقعة.  اأخرى غير  م�صتقبلية 

باإعداد تقرير بناًء على ردود الدول العربية حول ا�صتجاباتها 

�صيا�صات  �صكلت  حيث  كورونا  جائحة  تداعيات  مواجهة  في 

ال�صمان الجتماعي جزًءا مهًما من ال�صتجابة، وت�صمنت في 

معظمها:

برامج التحفيز المالي والتي ت�صمل زيادة النفاق على   -  1"
        ال�صحة وتعزيز الحماية الجتماعية وخف�س مدفوعات

     ال�صرائب وتاأجيلها 

المتعثرة ال�صركات  لبع�س  و�صمانات  قرو�س  تقديم   -  2"
       للتخفيف من اآثار الجائحة، 

- تب�صيط ورقمنة الإجراءات الإدارية والخدمات العامة   3
- اإ�صدار الأدلة التوجيهية القطاعية.   4

اأوتبني عليها،  قد تحافظ بع�س الدول على هذه التدابير، 

اأو تتخل�س منها تدريجيًا خال مرحلة التعافي اإل اأن خدمات 

الرعاية ال�صحية ينبغي الحفاظ عليها طوال فترة الجائحة 

وما بعدها. هذه التدابير موؤقتة. لذلك ، ينبغي علينا اغتنام 

فقط  لي�س  الجتماعية  الحماية  اأنظمة  لتعزيز  الفر�صة  هذه 

ل�صمان التاأهب لأزمات م�صتقبلية اأخرى ولكن لبناء الثقة مع 

المواطنين وتعزيز �صمودهم. 

التعافي  لبدء  المتخذة  فالقرارات  الفر�س،  اغتنام  علينا 

العمل.  عالم  على  المدى  بعيدة  اآث��ار  لها  �صيكون  الأزم��ة  من 

ال�صيا�صات  ت�صكيل  ال��ك��ب��رى  الأزم����ات  بع�س  اأع����ادت  فقد 

العمال  م�صالح  حماية  على  �صاعدت  بطرق  والمجتمعات 

بمثابة  الكبرى  الأزمات  كانت هذه  ما  وكثيرًا  بها،  والنهو�س 

بالحماية  المطالب  ولتعزيز  وللممار�صات  للموؤ�ص�صات  اختبار 

على  المتحدة،  الوليات  و�صعت  الأج��ور.  وزيادة  الجتماعية 

الك�صاد  اأعقاب  في  الجتماعية  الحماية  نظام  المثال،  �صبيل 

ومّكن  لاأجور،  الأدنى  الحد  كما حددت  1929؛  عام  الكبير 
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العمالية. 20 النقابات  اإن�صاء  الوطنية من  العمل  قانون عاقات 

ال�صحية  الرعاية  نظام  المتحدة  المملكة  اأن�صاأت  وبالمثل، 

ال�صامل بعد الحرب العالمية الثانية.

مامدى  كالتالي:  فكان  الثانية  الجولة  �ضوؤال  اأما 

التداعيات  معالجة  ف��ي  العربي  التعاون  اأهمية 

االجتماعية لجائحة كورونا، وتحقيق الهدف 8 من 

اأن التفاوتات  اإلى  اأهداف التنمية الم�ضتدامة نظرًا 

العربية  ال��دول  بين  الدخل  م�ضتويات  في  القائمة 

والقيود على الحيز المالي التي تواجهها البلدان؟

اآلياته  بمختلف  الجتماعي  الحوار  »يعد  �صعادته:  فاأجاب 

بين اأطراف الإنتاج الثاث ب�صاأن ال�صيا�صات الجتماعية اأمًرا 

حيوًيا ومهمًا للغاية خال مرحلة التعافي من جائحة كورونا 

حيث اأن انعدام الأمن الوظيفي وحالة عدم اليقين الجتماعي 

والقت�صادي التي اأحدثتها الجائحة، اأثرت على العاقة بين 

العمال واأ�صحاب العمل والحكومات، مع ما يترتب على ذلك 

وي�صعى  العامة.  الموؤ�ص�صات  في  النا�س  ثقة  على  عواقب  من 

الحوار الجتماعي اإلى �صمان ال�صتفادة من الفر�س النا�صئة 

في القت�صاد الرقمي للنمو القت�صادي واإيجاد فر�س العمل، 

ومعالجة التحديات، بحيث تكون م�صدرًا هامًا لتوفير فر�س 

العمل الائق، وتعزيز النمو للمن�صاآت الم�صتدامة والم�صاهمة 

هذه  من  للخروج  الم�صتدامة،  التنمية  اأه��داف  تحقيق  في 

العربية والقليمية وتوفير  ال�صراكات  الأزمة ل بد من تعزيز 

الإنفاق  لزيادة  احتياجًا  الأكثر  العربية  للدول  المالي  الدعم 

جائحة  من  فالتعافي  الجتماعية،  الحماية  برامج  في  العام 

العربية  ال��دول  بتعافي  بل  بمفردها  لدولة  يكون  لن  كورونا 

التعافي  خطط  ف��ي  ال�صتجابات  اأن  يعني  وه��ذا  جميعها، 

ينبغي اأن تكون م�صتركة على الم�صتوى العربي، فهذه المرحلة 

ال�صيا�صات؛  في  مبتكرة  تحولت  اإج��راء  ت�صتدعي  النتقالية 

اقت�صادية  اأنظمة  نحو  للتحول  الأ�صا�صية  الأولويات  لتحديد 

اأهداف  الم�صار نحو تحقيق  البناء وت�صويب  جديدة؛ لإعادة 

التنمية الم�صتدامة:

• اإعادة بناء الثقة بين الحكومات وال�صركاء الجتماعيين 	

تحول  لمواءمة  جديد  عربي  اجتماعي  عقد  خال  من 

عالم العمل مع ال�صيا�صات والموؤ�ص�صات المعنية باإدارتها 

مما ي�صاهم في تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة. 

• الثاثة 	 الإنتاج  اأطراف  بين  الفعال  الحوار الجتماعي 

على المنبر العربي الذي توفره منظمة العمل العربية، 

التي  ال���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ات  واإط����اق  ال�صيا�صات  ل��و���ص��ع 

ت�صتجيب ب�صكل حا�صم لاأزمات الم�صتقبلية وتحديات 

اأ�صواق العمل.

• الجائحة 	 خال  المتخذة  الموؤقتة  التدابير  على  البناء 

والعمل على ا�صتمرارها وزيادة ال�صتثمارات في اأنظمة 

الحماية الجتماعية. 

• اإ�صاح منظومة ال�صمان الجتماعي و�صيا�صات الأجور 	

وقوانين وت�صريعات العمل على الم�صتوى العربي

• م��واك��ب��ة ت��ح��ول ع��ال��م ال��ع��م��ل م��ع ت��ن��ام��ي ا���ص��ت��خ��دام 	

ال�صغيرة  الموؤ�ص�صات  ودع��م  الرقمية  التكنولوجيا 

التكنولوجية،  التحتية  البنية  لتطوير  ال�صغر  ومتناهية 

المبدعين  تبني  على  الكبرى  العربية  ال�صركات  وحث 

والمبتكرين من ال�صباب العربي، 

• ال�صتثمار في التدريب المهني والتعليم التقني وتكوين 	

ا�صتكمال  خال  من  الجن�صين.  من  ال�صباب  مهارات 

مهاراتهم  م�صتوى  رف��ع  اإل��ى  تهدف  التي  ال�صيا�صات 

وتعزيز فر�س العمل الائق. 

تنمية  اإط��ار  في  للجميع  ومنتجة  لئقة  وظائف  اإيجاد  اإن 

ب�صكل  البناء  لإع���ادة  �صروريًا  يكون  قد  وع��ادل��ة  م�صتدامة 

الموؤ�ص�صات  ف��ي  الثقة  ل�صتعادة  اأ�صا�صي  ولكنه  اأف�����ص��ل، 

الحرجة  المرحلة  هذه  وفي  الجتماعي.  الن�صيج  وا�صتعادة 

للتعافي  وع��رًا،  كان  واإن  ال�صحيح  الطريق  ن�صلك  اأن  علينا 

والخروج من الأزمة باأقل الخ�صائر، وينبغي توثيق ال�صراكات 

ال��دول  لدعم  وال��دول��ي��ة  والإقليمية  العربية  المنظمات  م��ع 

المعوقات  تجاوز  على  وم�صاعدتها  احتياجًا  الأكثر  العربية 

ومواجهة التحديات لإحراز الحد المقبول من التقدم في اإطار 

الهدف الثامن من خال عقد العمل )2021-2030 (. ونحن 

الثاثة  الإنتاج  اأطراف  كمنظمة عمل عربية ملتزمون بدعم 

والتن�صيق مع  بالتعاون  التعافي  العربية في مرحلة  الدول  في 

المنظمات ذات ال�صلة” .
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ا�صتقبل �صعادة ال�صيد/ فايز علي المطيري - المدير 

العام لمنظمة العمل العربية، في مكتبه بمقر مكتب العمل 

العام  الأم��ي��ن  عبداهلل  عبدالقادر  ال�صيد/  العربي 

في  »المطيري«  رحب   ، فل�صطين  لعمال  العام  لاتحاد 

والوفد  لالتحاد«  العام  »االأمين  بال�صيد  اللقاء  بداية 

المرافق له، موؤكدًا على دعم منظمة العمل العربية الكامل 

الم�صلوبة، وم�صاندة  اأر�صه  الفل�صطيني في ا�صترداد  للحق 

ق�صايا عمال و�صعب فل�صطين في المحافل العربية والدولية 

�صلطات  بها  تقوم  التي  والنتهاكات  الممار�صات  وف�صح 

الأفعال  العالمي �صد هذه  العام  الراأي  الحتال ل�صتثارة 

الم�صينة .

تواجه  التي  التحديات  لاإتحاد عن  العام  الأمين  ك�صف 

عمال فل�صطين من موؤمرات ومكائد اإل انهم لم ي�صت�صلموا 

عن  وك�صف  وحدتنا«  في  »قوتنا  ب�صعار  متم�صكين  وظلوا 

ممار�صات  من  العمال  بحق  اليومية  الإح��ت��ال  ت��ج��اوزات 

تع�صفية واعتقالت و�صلب للحقوق، والت�صييق على م�صادر 

الرزق، وتعنت قوات الحتال على المعابر والحواجز.
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فى مقر مكتب العمل العربي
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ا�صتقبل �صعادة ال�صيد/ فايز علي المطيري- 

مكتبه  في  العربية  العمل  لمنظمة  العام  المدير 

ال�صيد  م��ن  ك��ًا  ال��ع��رب��ي��ة،  العمل  منظمة  بمقر 

لنقابات  العام  التحاد  رئي�س  القادري  جمال 

وال�صيد  ال�صورية،  العربية  الجمهورية  فى  العمال 

لنقابات  العام  الإتحاد  رئي�س  المراغي  جبالي 

عمال م�صر وال�صيد/ غ�ضان غ�ضن الأمين العام 

حيث  العرب،   العمال  لنقابات  الدولي  لاتحاد 

العام  الموؤتمر  لعقد  ال�صتعدادات  اللقاء  بحث 

واأهمية  العرب،  العمال  لنقابات  الدولي  لاتحاد 

العربية  النقابية  الت��ح��ادات  كافة  مع  التن�صيق 

لإنجاح اأعمال الموؤتمر .

المطـــــيري
يستقبل غصن والمراغي والقادري
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ا�صتقبل �صعادة ال�صيد/ فايز علي المطيري- 

الدكتورة/  العربية،  العمل  لمنظمة  العام  المدير 

هدى ي�س رئي�س اتحاد الم�صتثمرات العرب والوفد 

المرافق لها، حيث بحثا معًا اأثر جائحة كورونا على 

الوظائف  في  الن�صاء  وخ�صو�صًا  العربية  ال��م��راأة 

اله�صة ، وتطرقا اأي�صًا اإلى اآليات التعاون بين اتحاد 

الم�صتثمرات العرب ومنظمة العمل العربية وتفعيل 

�صبل التن�صيق بينهما.

وفي نهاية اللقاء وجهت » ي�س« دعوة »للمطيري« 

الآف��ري��ق��ي  ال��ع��رب��ي  ال�صتثمار   « م��وؤت��م��ر  لح�صور 

مع  بالتعاون   »24« دورت��ه  في  ال��دول��ي«  والتعاون 

الأهلية  والموؤ�ص�صات  للجمعيات  ال��ع��ام  الإت��ح��اد 

ووزارة  الإق��ت�����ص��ادي��ة  ال���وح���دة  مجل�س  ب��رع��اي��ة 

في  الأحمر  البحر  بمحافظة  الإجتماعي  الت�صامن 

جمهورية م�صر العربية.

المطيري، يستقبل
رئيس اتحاد المستثمرات العرب
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المدير العام لمنظمـــة العمـــل العربية يستقبــــــل معالي وزير العمل والتأهيل في دولة ليبيا

ا�صتقبل �صعادة ال�صيد – فايز علي المطيري 

– المدير العام لمنظمة العمل العربية وزير العمل 
ال�صيد/  معالي  الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتاأهيل 

ورم�ضان   / و���ص��ع��ادة  ال��ر���ض��ا،  العابد  علي 

دولة  �صفارة  باأعمال  القائم  �ضاهيل،  اإبراهيم 

مكتب  مقر  ف��ي  وذل��ك  المكلف،  بالقاهرة  ليبيا 

العمل العربي وذلك يوم 17 يونيو 2021 

حفاوة  على  والتقدير  ال�صكر  الوزير  معالي  قدم 

ال�صتقبال موؤكدًا حر�صه على زيارة مقر المنظمة 

العربية،  م�صر  لجمهورية  الحالية  زيارته  �صمن 

ك�صابق  للمنظمة  والن�صاط  العمل  ع��ودة  متمنيًا 

عهدها قبل جائحة كورونا.
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المدير العام لمنظمـــة العمـــل العربية يستقبــــــل معالي وزير العمل والتأهيل في دولة ليبيا
على  والتاأهيل  العمل  وزي��ر  »المطيري«  اأطلع 

الدورية  اجتماعاتها  ونتائج  بالمنظمة  العمل  �صير 

العمل  منظمة  مع  وتوا�صلها  م�صاركتها  اإلى  اإ�صافة 

اأول منظمة عربية متخ�ص�صة تركز  الدولية كونها 

على �صوؤون العمل بما يتيح الفر�صة للعمال واأ�صحاب 

العمل  معايير  وو�صع  لمناق�صة  والحكومات  العمل 

وو�صع ال�صيا�صات والبرامج.

ك��م��ا ت���ط���رق ال���ح���دي���ث، اإل�����ى و����ص���ع ال��ع��م��ال 

المنظمة في دعمهم والمطالبة  الفل�صطنيين ودور 

والموؤتمرات  المحافل  في  الم�صروعة  بحقوقهم 

الدولية.

وفي ختام الزيارة، قدم وزير العمل والتاأهيل 

و�صهادة  ال��وزارة  درع  الوطنية،  الوحدة  بحكومة 

فايز المطيري تقديرًا  التقدير ل�صعادة الأ�صتاذ 

والدولي  العربي  الم�صتوى  على  المبذولة  لجهوده 

العابد  وجه  كما  والعمال،  العمل  ق�صايا  دعم  في 

لزيارة  للمنظمة  العام  المدير  اإلى  ر�صمية  دعوة 

ليبيا. دولة 
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التن�صيق  للجنة  الداخلية  الإج��راءات  لائحة  ا�صتنادًا 

ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ع��م��ل ال��ع��رب��ي ال��م�����ص��ت��رك، ع��ق��دت ف���ي ف��رع 

البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الكاديمية 

العادية  ال���دورة  ح�صوريا  ال��ج��دي��دة  العلمين  بمدينة 

الم�صترك  العربي  للعمل  العليا  التن�صيق  للجنة   )51(

ال�صيد/  برئا�صة   2021/7/8-6 ال��ف��ت��رة  خ��ال  على 

العام لجامعة الدول العربية  اأبو الغيط الأمين  اأحمد 

الأمين  علي  ح�ضن  كمال  الدكتور/  ال�صفير  وبح�صور 

القت�صادية،  ال�����ص��وؤون  ق��ط��اع  رئي�س  الم�صاعد  ال��ع��ام 

رئي�س  الم�صاعد  العام  الأمين  زكي  ح�ضام  وال�صفير/ 

مكتب الأمين العام، والدكتور/ ا�ضماعيل عبد الغفار 

والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الكاديمية  رئي�س 

المدير  المطيري  فايز علي  ال�صيد/  و�صعادة  البحري 

المدراء  ال�صادة  وبم�صاركة  العربية  العمل  لمنظمة  العام 

العمل  وموؤ�ص�صات  المنظمات  وممثلي  وروؤ�صاء  العامين 

للعمل  العليا  التن�صيق  لجنة  اأع�صاء  الم�صترك  العربي 

خير  محمد  المفو�س/  وال��وزي��ر  الم�صترك،  العربي 

عبدالقادر مدير اإدارة المنظمات والتحادات العربية، 

والوزير المفو�س/ طارق النابل�ضي مدير اإدارة التنمية 

خالد والي  المفو�س/  والوزير  وال�صيا�صات الجتماعية 

مدير اإدارة تنمية الت�صالت وتقنية المعلومات .

ال��دول  لجامعة  ال��ع��ام  الأم��ي��ن  معالي  الجتماع  افتتح 

العربية ال�صيد/ اأحمد اأبو الغيط رئي�س لجنة التن�صيق 

بالم�صاركين،  مرحبًا  الم�صترك،  العربي  للعمل  العليا 

والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  لاأكاديمية  ال�صكر  ومقدمًا 

اإ�ضماعيل  الدكتور  الأ�صتاذ  ولرئي�صها  البحري  والنقل 

فعاليات  واحت�صان  ال�صيافة  ح�صن  على  الغفار  عبد 

الأولويات  حددنا  واأن  �صبق  انه  وق��ال  الجتماعات،  هذه 

المطيري، يشارك في الدورة “51”
للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك
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تطوير  اأجل  من  بها  والهتمام  عليها  التركيز  يتعين  التي 

وتحديث العمل العربي الم�صترك... وتتمثل هذه الأولويات 

في ريادة الأعمال والتنمية الم�صتدامة والتحول الرقمي.. 

وقد تم اختيار مو�صوع التحول الرقمي في الدورة ال�صابقة 

ت�صتمر  اأن  لأهميته  واأرى  الأهمية  غاية  في  مو�صوع  وهو 

اللجنة في تناوله خال هذه الدورة وربما لدورات اأخرى 

قادمة.

موردًا  البيانات  فيه  ت�صكل  الع�صر  اأن هذا  موؤكدًا على 

البيانات  واإن  الق��ت�����ص��ادي  النمو  م���وارد  م��ن  رئي�صيًا 

والمعلومات هي »بترول هذا الزمان« وقد �صارت قدرات 

تكنولوجيا  في  تحكمها  بمدى  ُتقا�س  واإمكاناتها  ال��دول 

اأ�صار  كما  ال�صخمة  البيانات  من  وال�صتفادة  المعلومات 

لاأفراد  الرقمي  التحول  وتيرة  في  الت�صارع  اإلى  معاليه 

الأمنية  التحديات  حجم  من  �صاعف  الذي  والحكومات 

الجريمة  اأخطار  تزايد  مع  ال�صيبراني  بالأمن  المرتبطة 

اأبعادها. بمختلف  اللكترونية 

المبادرات  من  عدد  حول  الراأي  تبادل  الجتماع  �صهد 

العربي  العمل  تعزيز  �صاأنها  من  التي  البناءة  والأف��ك��ار 

عملية  خطوات  اإل��ى  ترجمتها  باأهمية  ووج��ه  الم�صترك 

العامة  الأم��ان��ة  قطاعات  مع  والتن�صيق  للتنفيذ،  قابلة 

ب�صاأنها. المعنية 

موؤ�ص�صات  ممثلي  ال�صادة  ومداخات  المناق�صات  وبعد 

على  التاأكيد  اللجنة  اق��رت  الم�صترك  العربي  العمل 

المعنية  الم�صترك  العربي  العمل  وموؤ�ص�صات  منظمات 

والمرا�صد  المراكز  عمل  وتطوير  تفعيل  في  ال�صتمرار 

ال��دول  في  لها  والترويج  والأزم���ات  بالكوارث  الخا�صة 

)المقترح  الم�صترك  العربي  العمل  ومنظومة  الأع�صاء 

ال��دورة  اجتماع  في  العربية  العمل  منظمة  من  المقدم 

)49( للجنة التن�صيق العليا للعمل العربي الم�صترك(
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المطيري في افتتاح الندوة العربية يدعو28
إلى تطوير وتحديث »االستراتيجية العربية

للحد من عمل األطفال«

 / الأم��ي��ر  الملكي  ال�صمو  �صاحب  م��ن  بت�صريف 

عبدالعزيز بن طالل بن عبد العزيز اآل �ضعود 

ورئي�س  والتنمية،  للطفولة  العربي  المجل�س  رئي�س 

وح�صور  )اجفند(  للتنمية  العربي  الخليج  برنامج 

�صعادة الدكتورة / هيفاء اأبو غزالة الأمين العام 

الم�صاعد رئي�صة قطاع ال�صوؤون الجتماعية بالأمانة 

الدكتورة/  و�صعادة  العربية  ال��دول  لجامعة  العامة 

في  العربية  للدول  القليمي  المدير  جرادات  ربا 

مع  والتن�صيق  وبالتعاون  ال��دول��ي��ة،  العمل  منظمة 

العربية  العمل  منظمة  عقدت  الذكر  اآنفة  الجهات 

الندوة العربية » عمل الأطفال في الدول العربية في 

ظل جائحة كورونا« وقد األقى �صعادة الأ�صتاذ فايز 

العربية  العمل  لمنظمة  العام  المدير  المطيري 

ال�صمو  باأ�صحاب  بالترحيب  ا�صتهلها  افتتاحية  كلمة 

وال�صعادة م�صيفًا: »عندما نغ�س الطرف عن تف�صي 

ظاهرة عمل الأطفال ب�صبب اأزمة طارئة، فاإننا با 

الم�صروعة،  حقوقهم  وننتهك  براءتهم  نغتال  �صك 

من  لت�صربهم  مبا�صرًا  �صببًا  العمل  هذا  يكون  فقد 

والنف�صي  البدني  نموهم  واإعاقة  الدرا�صة  مقاعد 

2021 ال�صنة الدولية  والذهني«، واعتبر اإعان عام 

بتراجع  دوليًا  اعترافًا  الأطفال  عمل  على  للق�صاء 

عمل  اأ�صكال  اأ���ص��واأ  على  للق�صاء  المحرز  التقدم 

خ��ال  تحقيقها  ت��م  ال��ت��ي  والن���ج���ازات  الأط���ف���ال 

اأدت  فقد  الظاهرة،  لهذه  للت�صدي  الما�صي  العقد 

الجائحة اإلى تفاقم ظاهرة عمل الأطفال، والتحاق 

جراء  العاملين،  الأط��ف��ال  ب�صفوف  كبيرة  اأع��داد 
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في  العمال  من  العديد  وت�صريح  الأ�صر  دخل  تدني 

المدار�س موؤقتًا، مما  المت�صررة وتعطل  القطاعات 

ت�صبب في زيادة ا�صتغالهم ل�صاعات عمل اأطول في 

ظروف بيئة عمل اأ�صوء واأخطر وخا�صة مع تعر�صهم 

لحتمال الإ�صابة بالفيرو�س و�صالته المتحورة. 

ال�صابقة  القت�صادية  الأزم��ات  اإلى  �صعادته  ونوه 

التي ت�صببت في انخفا�س م�صتويات المعي�صة، حيث 

والمتو�صطة  المنخف�صة  ال��دول  من  العديد  �صهدت 

المحرز  التقدم  في  دراماتيكية  انتكا�صات  الدخل 

عمق  “لعل  قائًا:  الأط��ف��ال،  عمالة  من  الحد  في 

الجاد  العمل  منا  تتطلب  كورونا  جائحة  تداعيات 

والدوؤوب للخروج والتعافي باأقل الخ�صائر، فا يمكن 

يفتر�س  جيل  اأطفال  من  جزء  ب�صياع  ال�صماح  لنا 

الرابعة  ال�صناعية  ال��ث��ورة  ليواكب  جيدًا  اإع���داده 

ليتمكن من اإيجاد فر�س عمل لئقة في اأ�صواق عمل 

م�صتقبلية لي�س فيها للمت�صرب من التعليم مكانًا«. 

الأزمة  هذه  اأمد  طول  اأن  »المطيري«  اأكد  وقد 

على  المتخذة  والتدابير  البرامج  فاعلية  يبطئ  قد 

الأطفال  عمل  وباء  تف�صي  من  للحد  ال��دول  م�صتوى 

الكاملة  ال�صورة  ويجعل  ك��ورون��ا،  اأزم���ة  زم��ن  ف��ي 

انعدام  ا�صتمرار  مع  �صبابية،  العميقة  لتاأثيراتها 

خلفتها  التي  اليقين  وحالة عدم  القت�صادي  الأمن 

الجائحة، م�صيفًا: “هذا ي�صتدعي منا تعزيز التعاون 

وال�صراكات من خال الحوار الجتماعي البناء بين 

اأطراف الإنتاج الثاث من جهة، والجهات الحكومية 

وموؤ�ص�صات  والخا�س  العام  والقطاعين  المعنية، 

والدولية  العربية  والمنظمات  المدني  المجتمع 

اأخرى، لتخاذ تدابير عاجلة  ذات ال�صلة من جهة 

عامة  الأ�صر  على  الجائحة  تداعيات  من  للتخفيف 

اإق��رار  عند  بالعتبار  الأخ��ذ  مع  خا�صة،  والأطفال 

تاأثيراتها  الجتماعية  الحماية  وبرامج  �صيا�صات 

الأط��ف��ال  اأع����داد  على  المبا�صرة  وغ��ي��ر  العميقة 

من  العمل  �صوق  في  الجدد  والمنخرطين  العاملين 

خال عاج الخلل ونقاط ال�صعف والبحث عن حلول 

م�صتدامة وجذرية لمعالجة اأ�صباب عمل الأطفال«.

واأن�صطة مكافحة  برامج  اإلى  »�صعادته«  اأ�صار  وقد 

العمل  منظمة  باهتمام  حظيت  التي  الأطفال  عمل 

العمل  معايير  ت�صمنت  حيث  ن�صاأتها،  منذ  العربية 

الظاهرة من خال  للحد من هذه  اأحكامًا  العربية 

تحديد الحد الأدنى ل�صن العمل واأخرى تحمي �صحة 

و�صامة الأحداث العاملين كما اأقرت اتفاقية العمل 

الأح��داث،  عمل  ب�صاأن   1996 لعام   18 رقم  العربية 

عمل  م��ن  للحد  العربية  ال�صتراتيجية  واأ���ص��درت 

القومية  الندوات  اإل��ى  اإ�صافة   2010 عام  الأطفال 

الأطفال  بعمل  الخا�صة  القطرية  النقا�س  وحلقات 

والتي تعتبر من البرامج والأن�صطة الدائمة في خطة 

عمل منظمة العمل العربية. 

الندوة  في هذه  اليوم  “اجتماعنا  كلمته:  مختتمًا 

الهامة هو توا�صل لجهودنا المبذولة مع �صركائنا من 

والمنظمات  العربية  الدول  لجامعة  العامة  الأمانة 

للوقوف  الأطفال  عمل  بمكافحة  المعنية  والهيئات 

على التدابير الواجب اتخاذها لمنع دفع مزيد من 

الأطفال اإلى �صوق العمل، والحفاظ على المكت�صبات 

ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن ع��م��ل الأط����ف����ال، واإن��ن��ي 

وتحديث  تطوير  على  معًا  العمل  اإلى  اليوم  اأدعوكم 

عمل  م��ن  للحد  العربية  »اال�ضتراتيجية 

وتدعم  الم�صتجدة  المتغيرات  لتواكب  االأطفال« 

طارئة  اأزم��ات  لأي  العربية  الدول  وا�صتجابة  تاأهب 

م�صتقبلية لحماية اأجيال الم�صتقبل، والم�صاهمة في 

تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة 2030«.  
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بتنظيم  العربي  العمل  مكتب  ق��ام 

اللجنة  تدريبية ل�صالح  خم�س دورات 

بالمملكة  العمالية  للجان  الوطنية 

من  الفترة  خ��ال  ال�صعودية  العربية 

والتي   2021 اغ�صط�س  اإل��ى  فبراير 

البرامج  من  مجموعة  �صمن  تندرج 

العمل  تنظمها منظمة  التي  التدريبية 

العربية ل�صالح اأع�صاء اللجنة تفعيًا 

الطرفين  بين  المبرم  التعاون  لتفاق 

حيث يهدف البرنامج التدريبي اإلى: 

• تدري���ب اأع�صاء اللج���ان العمالية 	

وتفعيل دورهم وقدراتهم في بناء 

الوعي النقابي. 

• تح�صين الكفاءة النتاجية للعمال 	

ورفع قدراتهم التناف�صية. 

• تدري���ب اأع�صاء اللج���ان العمالية 	

لتق���وم ب���دور ايجابي ف���ي تعزيز 

عاق���ات العم���ل عل���ى اأ�ص�س من 

التفاه���م والح���وار لرف���ع كف���اءة 

�صوق العمل. 

وقد نفذت الدورات التدريبية 

حول المو�ضوعات التالية: 

• ا�صا�صيات ومبادئ العمل العمالي 	

)النقابي(

• مهارات العمل العمالي )النقابي(	

• اآلي���ات عم���ل اللوائ���ح والنظم���ة 	

الخا�ص���ة بالنقاب���ات والتحادات 

العمالية

• معايي���ر العم���ل الدولي���ة ومعايير 	

العمل العربية

• ال�صحة وال�صامة المهنية 	

وت��ن��اول��ت ال����دورات ع��دد من 

المحاور الهامة وكما يلي: 

• مه���ارات التفاو����س والمفاو�ص���ة 	

الجماعية. 

• مهارات الت�ص���ال وفنون الإقناع 	

والتاأثير في الآخرين. 

• مهارات كتابة وعر�س التقارير. 	

• م�ص���اكل 	 م���ع  التعام���ل  مه���ارات 

عاقات العمل.

• الجتماع���ات 	 اإدارة  مه���ارات 

والندوات وجل�صات الحوار. 

• اأه���داف ومه���ام العم���ل العمالي 	

)النقابي(

• مب�ادئ العم�ل العمالي )النقابي(	

• الممثل العمالي دوره ومهامه 	

• الأ�صالي���ب الحديث���ة ف���ي العم���ل 	

العمالي )النقابي(

• ف���ي 	 العمالي���ة  المنظم���ات  دور 

المجتمع والتنمية الوطنية 

• تجارب عملي���ة لمنظمات عمالية 	

الق�صاي���ا  م���ع  التعام���ل  ح���ول 

العمالي���ة على م�صتوى )المن�صاأة، 

القطاع، الوطني(

• نظرة عل���ى المنظم���ات الخا�صة 	

بالعمل اقليميًا ودوليًا 

• معايير العم���ل الدولية )اأهدافها 	

- خ�صائ�صها - مراحل اإعدادها 

- اللتزام���ات المترتب���ة عليها - 

اآليات متابعتها(

• معايير العم���ل العربية )اأهدافها 	

- خ�صائ�صها - مراحل اإعدادها 

- اللتزام���ات المترتب���ة عليها - 

اآليات متابعتها(

30

دورات تدريبية 
لصالح اللجنة 

الوطنية للجان 
العمالية
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تعتب���ر العملية القت�صادية من 

المتجددة  المركبة  العمل����يات 

التعقيدات  بع�س  ينتابه���ا  والتي 

ج�������راء ت����داخ����ل ع��ن��ا���ص��ره��ا 

بالمتغيرات  تاأثرها  اأو  المحورية 

اأو  الج��ت��م��اع��ي��ة  اأو  الطبيعية 

التنمية  فم�صطلح  ال�صيا�صية، 

من  ال��ع��دي��د  تكاملية  ع��ن  يعبر 

باعتبار  والأه������داف  ال��م��ح��اور 

للتنم����ية  ال�صمولي  ال��م��ف��ه��وم 

متوازية  ت��ك��ون  اأن  ينبغي  ال��ت��ي 

وت��غ��ط��ي ك��ل ال��ج��وان��ب وت��راع��ي 

وقد  ومعي�صته.  الإن�����ص��ان  رف���اه 

�صهد القرن الما�صي العديد من 

احتياجات  لمقابل��ة  الإن��ج��ازات 

والمتنوعة  ال��وا���ص��ع��ة  الإن�����ص��ان 

محدودي����ة  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 

للموارد  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال��م�����ص��ادر 

المعمورة  �صكان  ع��دد  وزي����ادة 

لمقابلة  الإن��ت��اج��ي��ة  وت�����ص��اع��ف 

ت��ل��ك الح��ت��ي��اج��ات ال��م��ت��زاي��دة 

الموارد،  على  �صغطًا  �صكل  مما 

وم��ث��ل اإف���راط���ًا ف��ي ا���ص��ت��خ��دام 

في  ت��ج��دده��ا  وت��وق��ف  بع�صها، 

العالم  وتنبه  ال��ح��الت،  بع�س 

ا�صتخدام  في  للتجاوزات  اأجمع 

ال���م���وارد وال�����ص��رر ال��ب��ال��غ على 

ال�صول الطبيعية والبيئة وتعالت 

البيئة  باأمر  لاهتمام  الأ�صوات 

متجددًا  اإن�صانيًا  بعدًا  واأخ���ذت 

عند الإقرار العام ب�صرورة تاأمين 

الم�صتدامة،  التنمية  م�صتقبل 

العمل  منظمة  عقدت  لذلك 

التنمية  )اإدارة  العربية 

الب�ضرية والت�ضغيل( الندوة 

حول  التفاعلية  القومي���ة 

»االقت�ضاد االأخ�ضر والثورة 

ال�ضناعية الرابعة لتعزي���ز 

عب��ر  الت�ضغي����ل«  ف���ر�س 
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31 ندوة االقتصاد األخضر ،
تدعو الدول العربية العتماد إستراتيجية 

كاملة للتحول نحو االقتصاد األخضر
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32
تطبي��ق زووم، وذلك ي�وم الأثني�ن 

المواف�ق 5/ 7/ 2021، بم�صاركة 

)45( م�صارك وم�صاركة ممثلين 

ع���ن اط�����راف الإن���ت���اج ال��ث��اث��ة 

ف��ي ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وع���دد من 

ممثلي المنظمات والهيئات ذات 

ال��ن��دوة،  بمو�صوعات  ال��ع��اق��ة 

ف�����ص��ًا ع��ن ع���دد م��ن ال��خ��ب��راء 

المتخ�ص�صين.

اف��ت��ت��ح��ت اأع����م����ال ال���ن���دوة، 

فايز  ال�����ص��ي��د  ل��م��ع��ال��ي  ب��ك��ل��م��ة 

ع��ل��ي ال��م��ط��ي��ري ال���م���دي���ر 

العربية،  العمل  لمنظمة  العام 

ال�صيد  معاليه  عن  نيابة  األقاها 

م�����ض��ط��ف��ى ع��ب��د ال�����ض��ت��ار 

التنمية  اإدارة  على  الم�صرف 

ال��ب�����ص��ري��ة وال��ت�����ص��غ��ي��ل، وال��ت��ي 

بال�صادة  بالترحيب  ا�صتهلها 

واأ���ص��ار  والح�صور  الم�صاركين 

الندوة  تنظيم هذه  اأن  اإلى  فيها 

التي  ال��ج��ه��ود  �صياق  ف��ي  ي��اأت��ي 

ر�صالتها  لتاأدية  المنظمة  تبذلها 

فيما  التعاون  لتعزيز  القومية 

بين البلدان العربية في مختلف 

خا�صة  والعمال  العمل  مجالت 

ال���ج���وان���ب ال��م�����ص��اع��دة ع��ل��ى 

ومواجهة  الت�صغيل  فر�س  تعزيز 

من  والفقر،  البطالة  م�صكات 

خ���ال ال��ت��ع��ام��ل ب��اإي��ج��اب��ي��ة مع 

جميع  ط��ال��ت  ال��ت��ي  المتغيرات 

مناحي الحياة، �صواء في مواقع 

مع  التعامل  اأو  والإن��ت��اج  العمل 

اليومية. المتطلبات الجتماعية 

التحدي  اأن  »م��ع��ال��ي��ه«،  ون���وه 

جائحة  اأف���رزت���ه  ال���ذي  الكبير 

ف���ي���رو����س ك����ورون����ا ه����و ك��ي��ف��ي��ة 

لهذه  ال�صلبية  التاأثيرات  تجاوز 

التنمية  اأه��داف  لتحقيق  الأزم��ة 

يتطلب  الذي  الأمر  الم�صتدامة، 

عملية  ���ص��رك��اء  م���ع  ال��ت��وا���ص��ل 

التنمية للبحث والت�صاور للو�صول 

التنمية  ا���ص��ت��دام��ة  اآل��ي��ات  اإل���ى 

وف����ق ال��ت��وج��ي��ه��ات وال���ظ���روف 

واإ���ص��ف��اء  دول���ة  ل��ك��ل  المنا�صبة 

الطابع الموؤ�ص�صي على ممار�صات 

ال�صتدامة.

التوجه  اأن  “معاليه”  واأك���د 

ال���ع���رب���ي ن��ح��و اآف������اق ج��دي��دة 

التوجهات  من  للت�صغيل  وواعدة 

منظمة  و�صعتها  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة 

ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة ف���ي ���ص��دارة 

اأول���وي���ات���ه���ا خ���ا����ص���ة ف���ي ظ��ل 

ي�صهدها  ال��ت��ي  ال��م�����ص��ت��ج��دات 

ال�صناعية  الثورة  مثل  العالم، 

المعرفي  والقت�صاد  الرابعة، 

والتغيرات  الأخ�صر  والقت�صاد 

والأزم����ات  والبيئية  المناخية 

المختلفة. العالمية 

ا�صتهدفت  الإط����ار  ه��ذا  وف��ي 

الندوة مناق�صة متطلبات التحول 

والثورة  الأخ�صر  القت�صاد  نحو 

لتحفيز  ال��راب��ع��ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 

اأ�صواق العمل بهدف تعزيز فر�س 

الت�صغيل.

معاليه  تمنى  كلمته  ختام  وفى 

لتعميم  للندوة  والنجاح  التوفيق 

بتو�صيات  وال��خ��روج  ال�صتفادة 

تعزيز  من  العربية  ال��دول  تمكن 

التحول  ظل  في  الت�صغيل  فر�س 

نحو القت�صاد الأخ�صر وم�صايرة 

ال��م��ت��غ��ي��رات ال�����ص��ري��ع��ة لآل��ي��ات 

الثورة الرقمية.

الندوة  اأعمال  في  نوق�س 

محورين : 

»االقت�ضاد  االأول  المحور 

تحفيز  في  ودوره  االأخ�ضر 

لتعزيز فر�س  العمل  اأ�ضواق 

الت�ضغيل«.

في�ضل  الدكتور  ال�صيد  وقدمة 

لجنة  رئي�س  م�صت�صار   - مناور 

المعهد   - وال��ن�����ص��ر  ال��ب��ح��وث 

 ، ب��ال��ك��وي��ت  للتخطيط  ال��ع��رب��ي 

والذى تناول فيه النقاط التالية: Alam
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واأ�صواق 	• الأخ�صر  القت�صاد 

العمل العربية.

العمل 	• اأ���ص��واق  وهيكل  واق���ع 

البطالة  وخ�صائ�س  العربية 

واأ���ص��ب��اب ق�����ص��ور اإ���ص��ت��دام��ة 

الت�صغيل في الدول العربية.

هياكل 	• م�صاندة  م��دى  تقييم 

الإن�����ت�����اج ال���ع���رب���ي���ة ل��خ��ل��ق 

وبناء  الم�صتدامة  الوظائف 

القت�صادات الخ�صراء.

الن����ت����ق����ال ال�����ع�����ادل ن��ح��و 	•

الوظائف الخ�صراء »الفر�س 

والمخاطر«.

العمل 	• فر�س  خلق  متطلبات 

التمويلية  البعاد  الخ�صراء: 

والموؤ�ص�صية.

والمحور الثاني »االقت�ضاد 

االأخ�ضر والثورة ال�ضناعية 

الرابعة واالأنماط الجديدة 

للعمل«.

اأحمد  الدكتور  ال�صيد  وقدمة 

– الأ�صتاذ والمحا�صر  �ضحيبر 

التقني  الإب����داع  بكلية  ال��دول��ي 

ج��ام��ع��ة زاي�����د - اأب�����و ظ��ب��ي - 

الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة، 

الأخ�صر  القت�صاد  فيه  وتناول 

والتقنيات الذكية الخ�صراء.

الوظائف الخ�صراء التقليدية 	•

والذكية.

ال�صتراتيجية 	• ال��م�����ص��ارات 

ل��اق��ت�����ص��اد الأخ�������ص���ر في 

البلدان العربية.

مع 	• الأخ�صر  القت�صاد  نهج 

على  اأ�صا�صي  ب�صكل  التركيز 

الو�صول اإلى التمويل الأخ�صر 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ن��ظ��ي��ف��ة 

وال�صتثمارات.

م��ت��ط��ل��ب��ات ال���ت���ح���ول ن��ح��و 	•

ظل  ف��ي  الأخ�صر  القت�صاد 

الثورة الرقمية وانماط العمل 

الخ�صراء الجديدة.

والمداخات  المناق�صات  وبعد 

ومن  الم�صاركين  ال�����ص��ادة  م��ن 

قدمها  ال��ت��ي  ال��ع��رو���س  خ���ال 

اإلى  التو�صل  تم  الخبراء  ال�صادة 

اأهمها  من  التو�صيات  من  ع��دد 

لعتماد  العربية  ال���دول  دع���وة 

نحو  للتحول  كاملة  اإ�صتراتيجية 

واإدراج  الأخ�����ص��ر،  الق��ت�����ص��اد 

ل��ذل��ك،  مخ�ص�صة  م��ي��زان��ي��ات 

العام  القطاعين  م�صاركة  ت�صمل 

ال�صتثمار  وت�صجيع  وال��خ��ا���س، 

اإلى  و  الخ�صراء  الم�صاريع  في 

تهدف  مت�صقة  �صيا�صات  اإت��ب��اع 

لإعادة هيكلة وت�صكيل القطاعات 

القت�صادية، والتغيير في اأنماط 

وت�صمن  وال�صتهاك،  الإن��ت��اج 

ح��م��اي��ة الأ�����ص����ول ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 

المناخية  ال��ت��غ��ي��رات  وم��واج��ه��ة 

والحتبا�س  البيئي  التلوث  ومنع 

ال����ح����راري ل��ت��ق��دي��م ع���ائ���دات 

روؤو���س  ا�صتثمارات  على  اأف�صل 

والب�صرية  الطبيعية  الأم�����وال 

تحقيق  ي�صمن  بما  والقت�صادية 

فر�س  وتوفير  الم�صتدام  النمو 

العمل الائق للجميع، كما اكدت 

التو�صيات على دعوة الحكومات 

اتفاقيات  ت��وق��ي��ع  اإل���ى  ال��ع��رب��ي��ة 

م��ع ال����دول ال���رائ���دة ف��ي مجال 

لا�صتفادة  الأخ�صر  القت�صاد 

من تجاربهم، والعمل على تنفيذ 

من  وتح�صينها  م�صتركة  م�صاريع 

والتطوير  البحث  مراكز  خ��ال 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى ال���ص��ت��ف��ادة من 

ال��ت��ط��ور ال��ت��ق��ن��ي ال�����ص��ري��ع في 

ال���ث���ورة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة 

م��ث��ل ت��ق��ن��ي��ات ال��ن��ان��و وال��ذك��اء 

ال��م��وارد  ل��درا���ص��ة  ال�صطناعي 

مكوناتها  وت��ح��دي��د  الطبيعية 

وا�صتحداث  تواجدها،  واأم��اك��ن 

ن��م��اذج عمل ج��دي��دة ت���وؤدي اإل��ى 

مما  ج��دي��دة،  عمل  ف��ر���س  خلق 

ي�صاعد في تحويل الآثار ال�صلبية 

اقت�صادية  ق��وة  اإل���ى  كالبطالة 

خ�صراء نظيفة وم�صتدامة.
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�صه���د عالم العمل تحولت اقت�صادي���ة واجتماعية األقت 

بظاله���ا على اأ�صواق العمل العربية كما اأحدثت التطورات 

التكنولوجية والرقمية تغيرات هامة كان لها بالغ الأثر في 

ظه���ور اأنماط جدي���دة للعمل، بعاقات عم���ل غير تقليدية 

بي���ن الأجي���ر والموؤج���ر، وغير متع���ارف عليه���ا حتى على 

م�صتوى الن�صو�س القانونية المنظمة لها.

وم���ع تف�ص���ي جائحة كورون���ا، ازداد العتم���اد على هذه 

الأنم���اط الجدي���دة المعتمدة عل���ى التكنولوجي���ا وو�صائل 

الت�صال، حيث ازداد الإقب���ال على العمل عن بعد والعمل 

بالمن���زل والعمل لوقت جزئي/ لبع�س الوقت، والذي �صهل 

ب�صكل كبير �صبل التوا�صل بي���ن العامل و�صاحب المن�صاأة، 

بذل���ك عو�صت اأماكن العم���ل الفترا�صية بع�صًا من مواقع 

العم���ل التقليدية، مما جعل مهام تفتي����س العمل وال�صحة 

وال�صام���ة المهنية وفق الأ�صالي���ب التقليدية عملية �صعبة 

للغاية. 

لق���د جعلت مجمل ه���ذه التغي���رات في عاق���ات العمل 

مفت�س العمل في حاجة اأكثر من اأي وقت م�صى اإلى تعديل 

اآليات تدخاته لت�صبح اأكث���ر ماءمة وجدوى ونجاعة مع 

ه���ذا الواق���ع المتغير، وتقت�ص���ي مفاتيح النج���اح في هذه 

المهمة الإلمام بهذه المتغي���رات واإيجاد الآليات المبتكرة 

34

 المطيري: نسعى إلى دعــــم أطــــــراف اإلنتـــــــــاج الثالثة في الدول العربية إليجاد منظومة
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لإنف���اذ القانون وامتث���ال المن�صاآت ل���ه، واأن يمتلك القدرة 

الدائمة والمتوا�صلة على �صحذ اأدواته وتطوير معارفه.

وبن���اًء على ذلك �صرع���ت منظمة العم���ل العربية باإعداد 

حقيبة تفتي�س العمل وال�صح���ة وال�صامة المهنية في اإطار 

الأنماط الجديدة للعمل، يتزود بها مفت�صو العمل و اأطراف 

الإنت���اج والجهات الحكومية ذات ال�صلة، وعقدت المنظمة 

الدورة التدريبية الأولى حول » تفتي�س العمل وال�ضحة 

وال�ضالم��ة المهني��ة في اإط��ار االأنم��اط الجديدة 

للعمل« خال الفترة من 23 - 24 / 6 / 2021 باعتبارها 

تطبيقا عملي���ا للدليل التدريب���ي الذي تم اإ�ص���داره موؤخرًا 

كواح���د من مجموعة اأدل���ة مكونة لحقيب���ة التفتي�س، والتي 

ترغب المنظمة باأن تكون مر�صدا وم�صاعدا لتدخل مفت�صي 

العم���ل وال�صحة وال�صامة المهنية ف���ي اأداء مهامهم ذات 

الطبيعة الخا�صة والمختلفة عن الأ�صكال المتعارف عليها، 

بم���ا يتفق مع معايي���ر العمل العربية والدولي���ة والت�صريعات 

الوطنية المعتمدة في هذا المجال.

هدفت الدورة اإلى تطوير منظوم���ة تفتي�س العمل وال�صحة 

وال�صامة المهنية وتحديث اأ�صاليب وتقنيات التفتي�س وتعزيز 

ق���درة مفت�صي العمل وال�صحة وال�صام���ة المهنية على تجاوز 

ال�صعوبات التي يواجهونها في اإطار الأنماط الجديدة للعمل، 
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كما هدف���ت اإلى التعرف على مقارب���ة منظمة العمل العربية 36

في مجال تفتي�س العمل من خال معايير العمل العربية ذات 

ال�صل���ة، والوقوف عل���ى اأهمية تحدي���ث الت�صريعات الوطنية 

لمواكبة تحولت عال���م العمل و تعزيز امتثال اأ�صحاب العمل 

للقوانين والت�صريعات الوطنية.

وبح�ص���ور 72 م�صاركًا من ممثلي اأط���راف النتاج الثاثة 

ف���ي 20 دولة عربي���ة )الأردن، الم���ارات، البحرين، تون�س، 

الجزائ���ر، جيبوت���ي، ال�صعودية، ال�ص���ودان، �صورية، العراق، 

�صلطنة عمان، ال�صوم���ال، فل�صطين، قطر، الكويت، لبنان، 

المغرب، م�صر، موريتانيا، اليمن( تم افتتاح اأعمال الدورة 

بكلم���ة ل�صع���ادة ال�صيد / فاي��ز علي المطي��ري - المدير 

العام لمنظم���ة العمل العربية، األقتها نياب���ة عنه الدكتورة/ 

راني��ة ر�ضدي��ة - القائ���م باأعم���ال مدير المعه���د العربي 

لل�صح���ة وال�صامة المهنية والتي رحب خالها بالم�صاركين 

التط���ورات  اأن  م�صتهله���ا  ف���ي  واأك���د  الخب���راء،  وال�ص���ادة 

القت�صادية والجتماعية والتكنولوجي���ة واآخرها ال�صحية، 

اأدت اإلى تكري����س اأنماط جديدة للعم���ل وتقنيات م�صتجدة، 

اأوجدت عاقات عمل غير تقليدية، وت�صببت في تغير طبيعة 

المه���ن واعتم���اد اأ�ص���كال من عق���ود العمل غي���ر المعيارية، 

وفر�ص���ت مخاطر مهني���ة جديدة ونا�صئ���ة؛ زادت من تعقيد 

مه���ام مفت�صي العمل وال�صح���ة وال�صام���ة المهنية. وازداد 

الأم���ر تعقيدًا مع تف�صي جائحة كورون���ا والتدابير ال�صارمة 

المتخ���ذة لحت���واء انت�صارها؛ حيث ت�صاع���ف العتماد على 

التكنولوجي���ا وا�صتخ���دام المن�ص���ات الرقمي���ة والعديد من 

اأنم���اط العمل الجدي���دة به���دف ا�صتمرارية الأعم���ال اأثناء 

فترات الإغ���اق الكامل والجزئي. ونوه اإلى اأن هذه الأنماط 

وخا�ص���ة الرقمي���ة منها قد وف���رت مجموعة م���ن الخدمات 

والمنتج���ات للمجتم���ع، اإل اأنه���ا تمي���زت ب�صف���ات م�صتركة 

اأهمه���ا غي���اب الأمن الوظيف���ي و�صعوبة و�ص���ول العمال اإلى 

منظومة الحماي���ة الجتماعية، وزيادة التف���اوت في الأجور 

و�صروط وظ���روف العمل، م�صي���رًا اإلى اأن تنظي���م الوظائف 

الرقمي���ة يمك���ن اأن يوفر فر�س عم���ل واع���دة، اإن ا�صتطعنا 

التغل���ب على التحديات التي تواجه العمال في هذه الوظائف 

غي���ر التقليدية، والذين يمثلون �صريح���ة �صريعة النمو ن�صبًيا 

من الق���وى العاملة ف���ي المنطق���ة العربية. وه���ذا ي�صتدعي 

التحرك ال�صريع لإيجاد اآليات حديثة ومتطورة لتفتي�س العمل 

وال�صحة وال�صامة المهنية بهدف الحد من اآثارها ال�صلبية 

على الطبق���ة العاملة. كما اأكد �صعي منظم���ة العمل العربية 

من خال اإ�صدار الدلي���ل التدريبي »تفتي�س العمل وال�صحة 

وال�صام���ة المهنية في اإط���ار الأنماط الجدي���دة للعمل« في 

ع���ام 2020 وعقد الدورات التدريبية التطبيقية ذات ال�صلة 

اإل���ى تطوي���ر اأداء ف���رق التفتي�س ف���ي الدول العربي���ة، ورفع 

كفاءاته���ا وتاأهيل المفت�صين الج���دد، وتمكينهم من التعامل 

م���ع الأنماط الجدي���دة للعمل؛ بغر�س دعم اأط���راف الإنتاج 

الثاثة في ال���دول العربية لإيجاد منظوم���ة فعالة ومتكاملة 

لتفتي�س العمل وال�صحة وال�صامة المهنية.

هادفي  منجية   / الأ���ص��ت��اذة  قدمت  الكلمة  ه��ذه  اإث��ر 

الرئي�صي  الهدف  خلفية عن  العام  المدير  بديوان  الخبيرة 

من اإعداد الدليل ومراحل اعتماده بداية بتعميمه على الدول 

تدريبية  ور�صة  اإط��ار  في  اختباره  ثم  ماحظاتهم  لإب��داء 

واإتاحته على موقع  اعتماده  ليتم  الماحظات  كافة  واإدراج 

المنظمة ل�صالح اأطراف الإنتاج الثاثة ب�صكل عام ومفت�صي 

العمل وال�صحة وال�صامة المهنية ب�صكل خا�س.

وقد ت�ضمنت الدورة 

ال���ت���دري���ب���ي���ة اأرب�����ع 

تفاعلية  عمل  جل�ضات 

ي��وم��ي��ن، حيث  خ���الل 

ق���دم���ت االأ����ض���ت���اذة/ 

اإ�ضماعيل  ب��ن  ح��ي��اة 

رئ��ي�����ص��ة ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

ون��زاع��ات  ال�صغل  لتفقد 

ال�����ص��وؤون  -وزارة  ال��ع��م��ل 

الجتماعية بالجمهورية التون�صية محور »تفتي�س العمل في 

الأنماط الجديدة للعمل« Alam
al Alarby
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37 وناق�ض��ت  وا�ضتعر�ض��ت  عم��ل  جل�ضت��ي  خ��الل 

الموا�ضيع التالية:

و�صائل واآليات تفتي�س العمل.	•

الأنماط الجديدة للعمل )نقا�س تفاعلي(.	•

التحدي���ات وال�صعوبات التي تواجه مفت�صي العمل في 	•

الأنماط الجديدة.

جل�صة عمل تفاعلية )ع�صف ذهني(.	•

وتج���ارب 	• مقترح���ات  م���ن  النتائ���ج  ا�صتخا����س 

الم�صاركين.

نح���و اإعداد ا�صتراتيجي���ة وطنية تتاءم م���ع الأنماط 	•

الجديدة للعمل.

وقدم الأ�صتاذ الدكتور/ جهاد اأبو العطا اأ�صتاذ الطب 

طب  كلية   / والبيئي  المهني 

ال��ق�����ص��ر ال���ع���ي���ن���ي/ ج��ام��ع��ة 

القاهرة في اليوم الثاني للدورة 

ال�ضحة  »تفتي�س  م��ح��ور 

في  المهنية  وال�����ض��الم��ة 

للعمل«  الجديدة  االأنماط 

فيها  ت��م  عمل  جل�صتي  خ��ال 

مناق�صة:

ممي���زات و�صلبيات العمل باأنم���اط العمل الجديدة / 	•

اأمثلة.

المخاطر المهنية في اأنماط العمل الجديدة )نقا�س 	•

تفاعلي - تمرينات(.

تحليل �صبل مخاطر ال�صحة وال�صامة المهنية و�صبل 	•

اإدارة المخاطر والتحكم فيها

كم���ا ت���م عر�س اأف���ام توعوية بي���ن جل�ص���ات العمل تم 

ت�صليط ال�صوء من خالها على مخاطر بيئة العمل وخا�صة 

المتعلقة بالأنماط الجديدة للعمل وقد كانت هناك م�صاركة 

فعالة وتفاعل بين ال�صيدات وال�صادة الم�صاركين من خال 

النقا����س التفاعل���ي والتمرين���ات التطبيقي���ة والمداخات 

والعرو�س التقديمية.

وتمحورت مناق�ضات الدورة حول 

عائق  اأكبر  هي  الت�صريعية  ال�صعوبات  اأن  على  التاأكيد 

العمل  اأن��م��اط  ف��ي  م��ه��ام��ه  لتنفيذ  ال��ع��م��ل  مفت�س  اأم����ام 

الجديدة  الأنماط  في  الناجع  العمل  تفتي�س  الجديدة،واأن 

للعمل يحتاج اإلى التخطيط ال�صتراتيجي الذي ياأخذ بعين 

الذاتي  التطوير  وم�صتوى  الت�صريعي  الم�صتوى  العتبار 

الإمكانيات  توفير  اأهمية  وعلى  العمل،  اإمكانيات  وتطوير 

العمل وال�صحة  المنا�صب لمفت�صي  والتجهيزات والتدريب 

وال�صامة المهنية للتعامل مع الأنماط الجديدة للعمل ، كما 

اأكد الح�صور اأهمية اعتبار الدليل التدريبي »تفتي�س العمل 

الجديدة  الأنماط  اإط��ار  في  المهنية  وال�صامة  وال�صحة 

مرجعًا   2020 ع��ام  المنظمة  اأ���ص��درت��ه  وال���ذي  للعمل« 

العربية. ال��دول  في  التفتي�س  اإدارات  لجميع  وهامًا  قيمًا 
 

وفي ختام اأعمال الدورة التدريبية، وّجه الأ�صتاذ / رابح 

والت�صغيل/  العمل  لإدارة  العربي  المركز  مدير  مقدي�س 

لل�صيدات  ال�صكر  العربية،  العمل  لمنظمة  والتابع  تون�س، 

وال�صادة الح�صور على تلبية الدعوة والم�صاركة في اأعمال 

هذه الدورة التدريبية الهامة واإثرائها بماحظاتهم، منوهًا 

وال�صادة  لل�صيدات  تدريب  �صهادات  المنظمة  اإ�صدار  اإلى 

تقدم  كما  اللكتروني،  البريد  عبر  لهم  ت�صلم  الم�صاركين 

المطيري  علي  فايز   / ال�صيد  لمعالي  ال�صكر  بخال�س 

العربية على متابعته لأعمال  العمل  العام لمنظمة  المدير 

المنظمة لخدمة  اإمكانيات  كافة  بو�صع  وتوجيهاته  الدورة 

وطننا  في  والعمال  العمل  وق�صايا  الثاثة  الإنتاج  اأطراف 

وال�صادة  ال�صيدات  لكافة  اأي�صا  بال�صكر  وتوّجه  العربي، 

اأع�صاء ال�صكرتارية الفنية بمكتب العمل العربي لجهودهم 

هذه  تكون  اأن  متمنيًا  والتح�صير،  الإع��داد  في  المبذولة 

الدورة قد حققت اأهدافها المرجوة.
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ومتغيرات  تطورات  الأخيرة  ال�صنوات  في  العالم  �صهد 

اقت�صادية واجتماعية و�صيا�صية مت�صارعة اآخرها ما عا�صته 

كافة الدول من تداعيات جائحة كورونا على اقت�صادياتها 

والبيئية  والمالية  ال�صحية  والأنظمة  البنى  كافة  وعلى 

جغرافية  منطقة  اأي  التداعيات  هذه  ت�صتثن  ولم  ..ال��خ... 

وقد اأثرت على اأ�صواق العمل العربية مما طرح على اأطراف 

تحديات  الأعمال  واأ�صحاب  العمال  منظمات  من  النتاج 

عديدة لمواجهة تداعيات هذه التغيرات على اأو�صاع العمال 

هذه  اأداء  وتطوير  تعزيز  تطلب  الذي  الأمر  والموؤ�ص�صات، 

العمل  �صروط  على  الحفاظ  في  بدورها  للقيام  الأط��راف 

الائق وحقوق العمال وا�صتدامة الموؤ�ص�صات.

الرا�صخ  العربية  العمل  منظمة  اإيمان  من  وانطاقا 

بدور الحوار والتفاو�س في اإر�صاء عاقات عمل متوازنة 

العدالة  تحقيق  اإل��ى  و�صول  العمل  نزاعات  من  والحد 

الجماعية  المفاو�صة  لكون  ونظرًا  الجتماعيين.  وال�صلم 

باعتبارها  الجتماعي  الحوار  واآليات  ركائز  اأهم  اأحد 

اأطراف  بين  الت�صاركي  النهج  �صياغة  في  فعالة  و�صيلة 

قدرات  دعم  في  المنظمة  م�صئولية  اإطار  وفي  النتاج، 

ال���دورة  ه��ذه  نظمت  ال��ث��اث��ة  الن��ت��اج  اأط����راف  ممثلي 

�صيانة  ف��ي  ب��دوره��ا  للقيام  الأداء  لتطوير  التدريبية 

على  والمحافظة  العمال  وحقوق  الائق  العمل  �صروط 

الموؤ�ص�صات. اإ�صتدامة 

المطيري ، المفاوضة الجماعية
من أهم آليات الحوار الفعاله

38
Alam

al Alarby
2021

ل  
/ اأيلو

رب 
م

119  ���  �ضبت
دد 

الع�������



الحماية  )اإدارة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل  منظمة  ع��ق��دت  ح��ي��ث 

الجتماعية بال�صراكة مع المركز العربي لإدارة العمل والت�صغيل 

الجماعية  »المفاو�ضة  حول  التدريبية  ال��دورة  بتون�س( 

بم�صاركة  وذلك  والدولية«  العربية  العمل  معايير  في 

وح�صور 79 م�صاركًا من ممثلي اأطراف النتاج الثاثة في 14 

الجزائر،  تون�س،  البحرين،  الم��ارات،  )الأردن،  عربية  دولة 

ال�صعودية، العراق، �صلطنة عمان، فل�صطين، الكويت، لبنان ، 

المغرب، م�صر، موريتانيا( جاء انعقاد هذه الدورة التدريبية 

جراء  العالم  عا�صها  التي  والمتغيرات  للتطورات  ا�صتجابة 

تداعيات جائحة كورونا .

افتتحت اأعمال الدورة بكلمة ل�صعادة ال�صيد / فايز علي 

�ضناء  اإ�ضالم  الم�صت�صار/  عنه  نيابة  األقاها  المطيري، 

الم�صرف على اإدارة الحماية الجتماعية والتي رحب خالها 

بالم�صاركين وال�صادة الخبراء، واأكد فيها على دور المنظمة 

الرئي�صي في دعم قدرات اأطراف النتاج الثاثة في تكري�س 

مبادىء الحوار والتفاو�س في كافة ق�صايا العمل خا�صة في 

اأهم  ظل الأزمات ، وهو ما يجعل المفاو�صة الجماعية من 

اآليات الحوار الفعالة بما لها من خ�صائ�س مختلفة لإقرار 

القت�صادية  المتغيرات  ظ��ل  ف��ي  م��ت��وازن��ة  عمل  ع��اق��ات 

والجتماعية وال�صحية مما يعمل على ا�صتقرار اأ�صواق العمل 

الأ�صتاذة / رانيا فاروق  الكلمة قدمت  اإثر هذه   ، العربية 

المراأة والفئات الخا�صة خلفية عن الهدف  وحدة  – رئي�صة 
ق��درات  تطوير  وه��و  التدريبية  ال���دورة  عقد  من  الرئي�صي 

التفاو�س  وتقنيات  م��ه��ارات  م��ج��ال  ف��ي  الن��ت��اج  اأط���راف 

وال��ت��ع��رف على  ال��ج��م��اع��ي، 

في مجال  الممار�صات  اأحدث 

ال��ج��م��اع��ي��ة مما  ال��م��ف��او���ص��ة 

ي����وؤدي اإل����ى ت��ع��زي��ز ع��اق��ات 

الن��ت��اج  اأط����راف  بين  العمل 

المت�صارعة  للمتغيرات  وفقا 

العمل  اأ���ص��واق  ت�صهدها  التي 

العربية.

ال��ح��وار  ف��ي  الخبير  مقدي�س  راب���ح   / ال�صيد  ق���دم 

الجتماعي ومعايير العمل العربية والدولية ومدير المركز 

العربي لإدارة العمل والت�صغيل 

في تون�س محور »المفاو�ضة 

معايير  ف��ي  ال��ج��م��اع��ي��ة 

عر�س  ال��ع��رب��ي��ة«  ال��ع��م��ل 

تنظم  التي  المعايير  خالها 

للمفاو�صة  القانوني  الإط���ار 

الجماعية من حيث: 

• ح���ق اأ�صح���اب العم���ل 	

والعمال في التفاو�س الجماعي. 

• ال�صبغة الختيارية للمفاو�صة الجماعية. 	

• اأطراف المفاو�صة الجماعية. 	

• �صامة التمثيل النقابي 	

• الم�صتويات والمو�صوع���ات والقطاعات التي ت�صملها 	

المفاو�صة الجماعية. 

كما تناول بال�صرح الت�صهيات وبرامج الحماية الممنوحه 

ا�صتعر�س  كما  الجماعية،  المفاو�صات  في  العمال  لممثلي 

ت�صديقات الدول العربية على التفاقيات العربية والدولية 

لجنة  تو�صيات  واأب���رز  الجماعية  بالمفاو�صة  الخا�صة 

الخبراء القانونيين بهذا ال�صدد.

الخبير  ال�ضوابكة  اأحمد   / الدكتور  الأ�صتاذ  وعر�س 

وال��ح��وار  العمل  في عاقات 

الج���ت���م���اع���ي، وم�����ص��ت�����ص��ار 

لنقابات عمال  العام  لاتحاد 

»التوجهات  م��ح��ور  الأردن 

ال���ح���دي���ث���ة ف����ي م��ج��ال 

الجماعية«  المفاو�ضة 

التفاعلي  النقا�س  دار  ،حيث 

م��ن خ���ال ال��ت�����ص��اوؤلت التي 

م�صتقبل  ح��ول  الم�صاركين  على  الخبير  ال�صيد  طرحها 

عاقات العمل، وماهي ال�صيناريوهات المطروحة لعاقات 

العمل في ظل كافة المتغيرات، ودور المفاو�صة الجماعية 
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العوامل  الأزم�����ات،  واإدارة  ال��ت��ح��دي��ات  ك��اف��ة  ت��ج��اوز  ف��ي 

الموؤثرة على التفاو�س الجماعي، كذلك تم تدريب ال�صادة 

الم�صاركين على اأف�صل الممار�صات في مجال المفاو�صات 

الجماعية. 

»اآل��ي��ات  على  ال�����ص��وء  لي�صلط  ال��ث��ال��ث  ال��م��ح��ور  وج���اء 

وتقنيات التفاو�س« من خال مادة تدريبية للعديد من 

التفاو�س  عمليات  لإنجاح  الاأزمة  والتقنيات  المهارات 

ا�صت�صاري   – م�ضطفى  اأحمد  محمد  ال�صيد/  قدمها 

عاقات �صناعية 

ومن اأهمها: 

• الرئي�صية 	 المبادىء 

ف���������ي ال����ع����م����ل����ي����ة 

التفاو�صية. 

• ال�صرورية 	 المهارات 

وال������اأزم������ة ل��ف��رق 

التفاو�س. 

• تكتي���كات التفاو����س وبع����س النم���اذج ف���ي مج���ال 	

المفاو�صة. 

• النماط ال�صائعة للمفاو�صين. 	

• اختبارات ذاتية في مجال القيادة.	

وقدمه  الرابع  المحور  اأما 

ال�ضليني  �ضامي  الأ�صتاذ/ 

ال��ح��وار  م��ج��ال  ف��ي  الخبير 

الج��ت��م��اع��ي وال��م��ف��او���ص��ة 

ال��ج��م��اع��ي��ة ع��ر���س خ��ال��ه 

»دور اأطراف االنتاج في 

بالمف����او�ضة  النه���و�س 

العديد  على  الجماعية« 

من الم�صتويات منها :

• م�صتوى اإطار المفاو�صة الجماعية. 	

• على م�صتوى العداد الم�صترك للتفاو�س. 	

• تهيئة وا�صتعداد الطراف للمفاو�صة. 	

• قيادة المفاو�صة الجماعية. 	

• تقييم ومتابعة نتائج المفاو�صة الجماعية	

التطبيقية  والتمرينات  التفاعلي  النقا�س  خ��ال  م��ن 

مناق�صات  وتمحورت  التقديمية  والعرو�س  والمداخات 

المنظمات  في  المنخرطين  تدريب  اأهمية  ح��ول  ال���دورة 

�صمول  واأهمية  الجماعية  المفاو�صة  اآليات  على  النقابية 

الجماعية  المفاو�صة  تنظيم  كيفية  ال��وط��ن��ي  الت�صريع 

كافة  على  الجماعية  المفاو�صة  في  والتو�صع  واإجراءاتها 

الم�صتويات، واأهمية ا�صتهداف المفاو�صة الجماعية للفئات 

المهم�صة والأكثر �صعفًا والتي ت�صررت من الأزمات واأهمية 

تقييم المفاو�صات للوقوف على الثغرات التي يلزم معالجتها 

بعد كل عملية مفاو�صة جماعية لتافيها م�صتقبًا، ومن ثم 

واأهمية  الجماعية  المفاو�صة  مجال  في  المراأة  دور  تثمين 

العاملة  المراأة  ق�صايا  واإدراج  التفاو�س  فرق  في  اإ�صراكها 

�صمن مو�صوعات التفاو�س.

وف��ي خ��ت��ام اأع��م��ال ال����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة، وّج��ه 

الم�صت�صار/ ا�ضالم �ضناء – الم�صرف على اإدارة الحماية 

على  الح�صور  وال�����ص��ادة  لل�صيدات  ال�صكر  الجتماعية، 

التدريبية  الدورة  هذه  اأعمال  في  والم�صاركة  الدعوة  تلبية 

الهامة واإثرائها بماحظاتهم، منوهًا اإلى اإ�صدار المنظمة 

لهم  ت�صلم  الم�صاركين  وال�صادة  لل�صيدات  تدريب  �صهادات 

ال�صكر لمعالي  البريد اللكتروني، كما تقدم بخال�س  عبر 

لمنظمة  العام  المدير   - المطيري  علي  فايز   / ال�صيد 

العمل العربية على متابعته لأعمال الدورة وتوجيهاته بو�صع 

الثاثة  الإنتاج  اأط��راف  لخدمة  المنظمة  اإمكانيات  كافة 

بال�صكر  وتوّجه  العربي،  وطننا  في  والعمال  العمل  وق�صايا 

الفنية  ال�صكرتارية  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  لكافة  اأي�صا 

الإع���داد  ف��ي  المبذولة  لجهودهم  العربي  العمل  بمكتب 

قد  التدريبية  ال���دورة  ه��ذه  تكون  اأن  متمنيًا  والتح�صير، 

حققت اأهدافها المرجوة.
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الدرا�صة  وتو�صيات  لنتائج  ا�صتكمال ومتابعة 

ال��دول  في  االأط��ف��ال  “عمل  ح��ول  القليمية 

لجنة  تو�صيات  2019 وتما�صيا مع  العربية” 

عمل  واأول��وي��ات  وتنفيذا لخطط  العربية،  الطفولة 

المنظمة، وات�صاقا مع  ال��ج��ه��ات  م��ن  ال�����ص��رك��اء 

اإلى مواجهة تداعيات  الرامية  الإقليمية  التحركات 

ال�صوء  ت�صليط  في  – 19، وتوا�صا للجهود  كوفيد 

الأطفال  عمل  بظاهرة  المتعلقة  النتهاكات  على 

الحثيثة  العربية، وبذل للم�صاعي  المنطقة  ف��ي 

في  العربية  البلدان  بين  التباين  اإزاح��ة  اأج��ل  من 

المتعلقة  الوطنية  والقوانين  الت�صريعات  م�صتوى 

بحماية الطفولة ب�صكل عام ومن اأ�صكال ال�صتغال 

التفاقيات  اإلى  ا�صتنادًا  خا�س  ب�صكل  القت�صادي 

والمواثيق الدولية والإقليمية، بما في ذلك التفاقية 

العربية رقم 18 ل�صنة 1996 ب�صاأن عمل الأحداث، 

نحو  الم�صتدامة  التنمية  اأه���داف  في  م��اورد  وم��ع 

الأط��ف��ال  عمل  ب��ان��ه��اء  العالمي  الل��ت��زام  تجديد 

بلورة  2025، و�صعيا نحو  بحلول  اأ�صكاله  بجميع 

الوقائية  ال�صيا�صات  مجال  في  �صاملة  عربية  روؤي��ة 

والحمائية للطفولة وو�صع خطة عمل م�صتركة للحد 

الأطفال  عمل  بظاهرة  المتعلقة  النتهاكات  من 

العربية  الدول  جامعة  من  كل  بين  وبال�صراكة 

الخليج  وبرنامج  العربية  العمل  ومنظمة 

العربي للتنمية »اأجفند« والمجل�س العربي 

للطفولة والتنمية ومنظمة العمل الدولية 

العربية  الندوة   2021 اآب  اأغ�صط�س   4 يوم  عقدت 

ظل  في  العربية  الدول  في  االأطفال  »عمل 

جائحة كورونا« عبر تقنية الزووم.

ال�ضمو  �ضاحب  من  كل  ال��ن��دوة  اأع��م��ال  افتتح 

بن  ط��الل  بن  العزيز  عبد  االأم��ي��ر  الملكي 

عبد العزيز رئي�س برنامج الخليج العربي للتنمية 

للطفولة  ال��ع��رب��ي  المجل�س  ورئ��ي�����س  “اجفند” 
هيفاء  ال��دك��ت��ورة  ال�صفيرة  وم��ع��ال��ي  والتنمية، 

قطاع  رئي�س  الم�صاعد  العام  الأمين  اأبوغزالة 

ال�صئون الجتماعية بجامعة الدول العربية، و�صعادة 

العام  ال��م��دي��ر  المطيري  علي  فايز  الأ���ص��ت��اذ 
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قضية عمل األطفال ظاهرة تؤرق المجتمع
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و�صعادة  العربية،  العمل  لمنظمة 

المدير  ج���رادات  رب��ا  ال��دك��ت��ورة 

بمنظمة  العربية  ل��ل��دول  الإقليمي 

العمل الدولية. 

الندوة  العربية  ه��ذه  ج��اءت  وق��د 

وتو�صيات  لنتائج  ومتابعة  ا�صتكمال 

في  االأط���ف���ال  “عمل  درا����ص���ة 

كمية  درا�ضة  العربية:  الدول 

ال�صركاء  اع��ده��ا  التي  ونوعية” 

وزراء  مجل�س  قبل  من  اعتمادها  وتم   ،2019 عام 

ال�صوؤون الجتماعية العرب في دورته )38(، والقمة 

في  والجتماعية  القت�صادية  التنموية  العربية 

دورتها الرابعة المنعقدة ببيروت في يناير من العام 

2019؛ لتكون وثيقة ا�صتر�صادية لدعم جهود الدول 
الأع�صاء للق�صاء على ظاهرة عمل الأطفال، 

وتداعيات  بتاأثيرات  التعريف  اإلى  الندوة  هدفت 

وعربيا،  عالميا  الأطفال  عمل  على  كورونا  جائحة 

ل  حتى  اتخاذها  الواجب  التدابير  على  والوقوف 

الأطفال  من  بمزيد  للدفع  ذريعة  الأزم���ة  ت�صبح 

على  الحفاظ  كيفية  ومناق�صة  العمل  ���ص��وق  اإل���ى 

للحد  الحمائية  والجراءات  الت�صريعية  المكت�صبات 

منظومة  تطوير  على  والتركيز  الأط��ف��ال  عمل  من 

الحماية الجتماعية لت�صمل الفئات الأكثر احتياجا. 

���ص��ارك ف��ي اأع��م��ال ه��ذه ال��ن��دوة اأك��ث��ر م��ن 100 

م�صارك من 17 دولة عربية يمثلون الآليات الوطنية 

من  الإن��ت��اج  واأط���راف  عربيا،  بالطفولة  المعنية 

العمالية،  والنقابات  الأعمال  واأ�صحاب  حكومات 

والدولية  الإقليمية  المنظمات  ممثلي  اإل��ى  اإ�صافة 

مجال  ف��ي  العاملة  الأهلية  والجمعيات  المعنية، 

العاقة،  ذوي  والخبراء  الأط��ف��ال،  عمل  مكافحة 

والإعام.

خالها  تم  تمهيدية  بجل�صة  ال��ن��دوة  ب��داأت  وق��د 

الأطفال  “عمل  درا�صة  وتو�صيات  نتائج  ا�صتعرا�س 

في الدول العربية”، كما تم تقديم روؤية ا�صت�صرافية 

الم�صتجدات  �صوء  على  العربية  ال��درا���ص��ة  لهذه 

تلك  وتداعياتها�  كورونا  جائحة  ظل  في  تمت  التي 

الروؤية التي تقوم على تبني مفهوم متكامل للعدالة 

على  ترتكز  القت�صادي  للنمو  م��وازي  الجتماعية 

القدرات  وبناء  وتنمية  الجتماعية  الحماية  تحقيق 

التقارير  كل  اأثبتت  حيث  الإيجابية،  المواطنة  مع 

ارتفاع  ت�صببت في  الجائحة  باأن  والإقليمية  الدولية 

في  طفل  مليون   160 اإل��ى  العاملين  الأطفال  عدد 

اأ�صر  مما  مليون،   9 اإل��ى  ت�صل  قد  بزيادة  العالم 

ب�صحتهم و�صامتهم ونموهم.

حا�صر  علمية  جل�صات  ث��اث  الور�صة  ت�صمنت 

خالها مجموعة من الخبراء العرب تناولت الفجوة 

بعمل  ذل��ك  وارت��ب��اط  بعد  ع��ن  والتعليم  الرقمية 

الأطفال،  وعمل  كورونا،  جائحة  ظل  في  الأطفال 

وطريق  التجاهات   :2020 العالمية  التقديرات 

الم�صتقبل، وا�صتجابات الحماية الجتماعية واأثرها 

بعمل  ذلك  وارتباط  الأطفال،  فقر  من  الحد  على 

الأطفال في ظل جائحة كورونا. 

والم�صاركون في هذه الندوة وهم يدركون خطورة 

تاأثير عمل الأطفال، خا�صة في ظل جائحة كورونا 

خال  من  �صلبا  انعك�صت  تداعيات  من  �صببته  وما 

واإقليميا،  عالميا  العاملين  الأط��ف��ال  ع��دد  زي��ادة 
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الأ���ص��رار  خطر  من  لمزيد  يعر�صهم  ال��ذي  الأم��ر 

وينتهك  تعليمهم،  وي��ه��دد  والنف�صية.  الج�صدية 

حقوقهم، ويحد من فر�صهم في الم�صتقبل، ويوؤدي 

بين  الأطفال  وعمل  الفقر  من  مفرغة  حلقات  اإلى 

اإل���ى تعزيز ال��ت��ع��اون ال��دول��ي  الأج���ي���ال... ي��دع��ون 

والإقليمي والم�صاعدة من اأجل التنمية الجتماعية 

الأطفال  برامج مكافحة عمل  وتوفير  والقت�صادية 

في اإطارحقوقي تنموي �صامل ومتكامل ي�صم برامج 

�صحايا  الأطفال  وتاأهيل  دمج  على  ويعمل  وقائية 

العنف وال�صتغال.... يو�صون بالآتي:

ومائمة  ال��ج��ودة  عالية  تعليمية  ب��رام��ج  توفير 

والمعر�صين  المت�صربين  الأط��ف��ال  ح��الت  لجميع 

الق�صوى،  ال��ف��ائ��دة  تحقيق  �صبل  و�صمان  للعمل 

يترك  ل  حتى  التعليم  في  الرقمي  التعلم  دمج  مع 

الخطاأ  الجانب  على  اأخ���رى  م��رة  الأط��ف��ال  ه���وؤلء 

الحماية  تعزيز  على  والتاأكيد  الرقمية  الفجوة  من 

الأطفال  ذلك  في  بما  للجميع  ال�صاملة  الجتماعية 

النزاعات  ومناطق  الريفية  البيئات  ف��ي  خا�صة 

ومنع  تقليل  في  ي�صهم  بما  والكوارث،  وال�صراعات 

والتمييز  الجتماعي  وال�صتبعاد  وال�صعف  الفقر 

ت�صغيل  اإلى  الأ�صر  ت�صطر  ل  وحتى  الجن�صين،  بين 

اأطفالها للم�صاعدة في تح�صين دخل الأ�صرة وتوفير 

الأط��ف��ال  لجميع  الأط��ف��ال  عمل  مكافحة  ب��رام��ج 

بغ�س النظر عن جن�صياتهم اأو و�صعهم مع التركيز 

اأ�صكال  اأ���ص��واأ  على  الق�صاء  على 

ع��م��ل الأط���ف���ال ك��م��ا او���ص��وا اإل��ى 

القانونية  الأط��ر  واإ�صاح  تطبيق 

وال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة وف���ق الل��ت��زام��ات 

الدولية  التفاقيات  على  المترتبة 

من  الوطنية  والقوانين  والإقليمية 

اأجل مواجهة عمل الأطفال خا�صة 

بناء  على  والعمل  اأ�صكاله  اأ���ص��واأ 

قدرات المتخ�ص�صين في التعامل 

مع ق�صية عمل الأطفال.

كما اأكد الم�صاركون على اأهمية رفع الوعي بالآثار 

يجب  التي  والإج����راءات  الأط��ف��ال،  لعمل  ال�صلبية 

مجموعة  وو���ص��ع  منه  الأط��ف��ال  لحماية  اتخاذها 

متكاملة من ال�صيا�صات التي تت�صدى لفقر الأطفال 

�صرورة  مع  الأول��وّي��ات.  وتحديد  الأبعاد،  المتعّدد 

مراعاة خ�صو�صيات كل حالة وكل بلد على حده . 

و�صيا�صات  ب��رام��ج  على  الّتركيز  اأهمية  وع��ل��ى 

ال�صتثمار في الأطفال من خال تي�صير ح�صولهم، 

وب�صرف النظر عن و�صعهم الجتماعي، على حزمة 

التي  والتعليمية  ال�صحية  الخدمات  من  متكاملة 

عن  ف�صا  الكافية،  والتغذية  عالية،  بجودة  تت�صم 

وتوفيرالحماية  الجتماعية  الحماية  ا�صتحقاقات 

النظامي  غير  القطاع  ف��ي  للعاملين  الجتماعية 

ولح�صابهم الخا�س والعاطلين عن العمل، مع اإياء 

حماية الأطفال العاملين فيه الأولوّية.

تطوير  مقترح  اأهمية  على  الم�صاركون  اأكد  كما   

من  للحد  العربية  »اال�ضتراتيجية  وتحديث 

عمل االأطفال« “ لتدعم جهود وا�صتجابات الدول 

اأزمات طارئه م�صتقبلية الذي دعى له  العربية لأي 

�صعادة ال�صيد/ فايز علي المطيري خال كلمته 

في جل�صة الإفتتاح.
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الفجوة الرقمية والتعلم عن بعد44
وارتباط ذلك بقضية عمل األطفال

فى ظل جائحة كوفيد - 19

معايل الدكت�ر/ ي�شري اجلمل
وزير الرتبية والتعليم الأ�سبق

واأ�ستاذ بالأكادمييةالعربية للعلوم والتكنولوجيا
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تقديم

اأهم  من  والت�صالت  المعلومات  تكنولوجيا  ثورة  تعتبر 

اأ�صبحت  حيث  والع�صرين،  ال��واح��د  القرن  في  النقات 

التكنولوجيا فيه القاعدة الأ�صا�صية التي تنطلق منها دول 

وتجاوزت  وتقدمها.  م�صتواها  ورفع  تعاماتها  في  العالم 

واأ�صبحت هذه  المكان  وحدود  الم�صافات  كل  التكنولوجيا 

الثورة اللغة الواحدة لأل�صن �صعوب العالم من خال التعامل 

بكافة المجالت العلمية والثقافية وحتى ال�صيا�صية. ولكن 

رقمية(  )فجوة  م�صافة  اأو  هوة  خلقت  التكنولوجيا  هذه 

تف�صل بين من يملك وبين من ل يملك اأجهزة الكمبيوتر 

اأو الموؤ�ص�صات اأو  ومعدات الت�صال �صواء كانوا من الدول 

الأفراد. وقد اأدى ظهور جائحة كوفيد - 19 اإلى تاأثر نحو 

200 دولة  العالم في  العلم على م�صتوى  %94 من طالبي 

والموؤ�ص�صات  المدار�س  اإغاق  اإلى  الدول  ا�صطرت  حيث 

التعليمية واللجوء اإلى التعليم عن بعد مما اأدى اإلى معاناة 

تلك الدول التي تت�صع لديها الفجوة الرقمية واأدى بالتالى 

م�صكلة  وتفاقم  التعليم  من  الت�صرب  معدلت  زي��ادة  اإل��ى 

الأ�صرة  دخ��ل  انخفا�س  مع  وخ�صو�صا  الأط��ف��ال،  عمالة 

نتيجة الظروف القت�صادية التي فر�صتها الجائحة.

الفجوة الرقمية

في  محلي  م�صتوى  على  الرقمية  الفجوة  م�صطلح  ظهر 

البداية، فقد كانت ن�صاأته في الوليات المتحدة في العام 

بعنوان:  ال�صهير  الخارجية  وزارة  تقرير  ب�صدور  1995م 

اإلى  الأنظار  لفت  والذي   « ال�صبكة  فتحات  من  ال�صقوط   «

الفارق الكبير بين فئات المجتمع الأمريكي في ا�صتخدام 

اإليها  النازحين  ال�صود  اإلى  وبخا�صة  والإنترنت  الكمبيوتر 

ما  �صرعان  ولكن  الاتينية  واأمريكا  والمك�صيك  اآ�صيا  من 

ات�صع المفهوم متجاوزا النطاق المحلي لينت�صر ا�صتخدامه 

بين حالة  الم�صافة  باأنها  الرقمية  الفجوة  عالميا. وتعرف 

انت�صار ا�صتخدام �صبكة الإنترنت في الدول المتقدمة بما 

مجالت  في  التفاعل  اأنماط  تغيير  من  ذلك  عليه  ينطوي 

وبين  العمل،  وع��اق��ات  الإن�صانية  وال��ع��اق��ات  ال��ت��ج��ارة 

بوجه  النامية  البلدان  في  الإنترنت  �صبكة  انت�صار  حالة 

اأن تعبير الفجوة الرقمية ي�صتخدم للدللة على  عام. كما 

الهوة التي تف�صل بين من يمتلكون المعرفة والقدرة على 

وبين  والإنترنت  والكمبيوتر  المعلومات  تقنيات  ا�صتخدام 

من ل يمتلكون مثل هذه المعرفة اأو هذه القدرة، ذلك اأن 

اإلى  بالإ�صافة  النحو،  هذا  على  ينق�صم  اأ�صبح  المجتمع 

انق�صاماته التقليدية الأخرى على اأ�ص�س طبقية واجتماعية 

واقت�صادية.

قيمة امل�ؤ�شرالرتتيب العاملىالدولة

1479.9الإمارات

3466.6قطر

3666.2ال�سعودية

3965.1البحرين

4662.9عمان

6157.4الكويت

7352.9الأردن

7452.4م�رص

7552.3املغرب

8548.8تون�س

10538.3لبنان

10637.5اجلزائر

11833.1�سوريا

13122.7موريتانيا

موقف الدول العربية في مجال االت�ضاالت وتكنولوجيا 

المعلومات بين 138 دولة 

في الموؤ�ضر العالمى للمعرفة عام 2020 

Knowledge4all.com

ال��دول  بموقف  الخا�س  ال�صابق  ال��ج��دول  م��ن  يت�صح 

العربية في مجال الت�صالت وتكنولوجيا المعلمومات من 

بين 138 دولة وجود دولة عربية واحدة �صمن الع�صر دول 

الأولى في الترتيب العالمى بتقدير “جيد جدا” واأربع دول 

اأخرى الموقف لديها “جيد” وباقى الدول يعتبر الموقف 

لديها ما بين “المتو�صط” و”ال�صعيف”.
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تحديات التعلم عن بعد في ظروف الجائحة

ي�صير التقرير الم�صترك عن اليوني�صيف والتحاد الدولي 

’كم  وعنوانه   2020 دي�صمبر  اأول  في  ال�صادر  لات�صالت 

اإلى  الو�صول  من  يتمكنون  الذين  وال�صباب  الأط��ف��ال  ع��دد 

الإنترنت في المنزل؟‘، اأنه ل تتوفر لثلثي الأطفال في �صن 

الدرا�صة في العالم، اأو 1.3 بليون طفل من الفئة العمرية 3 

�صنوات اإلى 17 �صنة، اإمكانية الربط بالإنترنت من المنزل، 

 24-15 العمرية  الفئة  من  ال�صباب  بين  �صبيه  نق�س  واإل��ى 

من  بالمئة   63 اأو  منهم،  مليونًا   759 ل�  تتوفر  ل  اإذ  �صنة، 

مجموعهم في العالم، اإمكانية الربط بالإنترنت في المنزل.

هنرييتا  ال�صيدة  لليوني�صف،  التنفيذية  المديرة  وقالت 

الأط��ف��ال  م��ن  الكبير  ال��ع��دد  ه���ذا  اف��ت��ق��ار  “يمّثل  ف���ور، 

مجرد  من  اأكثر  المنزل  من  بالإنترنت  للربط  واليافعين 

فجوة رقمية — فهو هّوة رقمية. ول يقت�صر تاأثير نق�س 

على  واليافعين  الأطفال  قدرة  تقييد  على  الربط  اإمكانية 

في  التناف�س  من  اأي�صًا  يمنعهم  بل  الإنترنت،  ا�صتخدام 

القت�صاد الع�صري ويعزلهم عن العالم. وفي حالة اإغاق 

مايين  منها  يعاني  التي  الإغاقات  قبيل  من  المدار�س، 

الطاب حاليًا ب�صبب كوفيد - 19، يت�صبب ذلك بخ�صارتهم 

للتعليم. واإذا اأردنا التعبير عن ذلك دون مواربة، فاإن نق�س 

اإمكانية الربط بالإنترنت يكّلف الجيل المقبل م�صتقبله«.

وثمة نحو ربع بليون طالب في العالم ما زالوا متاأثرين 

باإغاق المدار�س النا�صئ عن كوفيد - 19، مما اأجبر مئات 

المايين منهم على العتماد على التعليم عبر الإنترنت. 

التعليم  يكون  فقد  بالإنترنت،  ربط  لهم  يتوفر  ل  من  اأما 

ثمة  كان  الجائحة،  وقوع  قبل  وحتى  متناولهم.  عن  بعيدًا 

مهارات  لتعّلم  يحتاجون  اليافعين  من  متزايدة  مجموعة 

اأ�صا�صية قابلة للنقل ومهارات رقمية بالإ�صافة اإلى مهارات 

من  ليتمكنوا  الأعمال  وري��ادة  الوظائف  تقت�صيها  محددة 

المناف�صة في اقت�صاد القرن الحادي والع�صرين.

اإدامة  اإلى  توؤدي  الرقمية  الفجوة  اأن  اإلى  التقرير  وي�صير 

انعدام الم�صاواة الذي يق�صم البلدان والمجتمعات المحلية 

حاليًا. ويواجه الأطفال واليافعون من الأ�صر المعي�صية الأ�صد 

الدخل  المنخف�صة  والبلدان  الريفية  المناطق  ومن  فقرًا 

اأكثر فاأكثر مقارنة باأقرانهم، ول  خطر التخلف عن الركب 

تتبقى لهم �صوى فر�س �صئيلة للحاق بالركب.

الأطفال  من  بالمئة   58 ل�  يتوفر  العالم،  م�صتوى  وعلى 

ربط  ث��راًء  الأكثر  المعي�صية  الأ�صر  من  الدرا�صة  �صن  في 

من  فقط  بالمئة   16 مع  مقارنة  المنزل،  في  بالإنترنت 

نف�صه  التفاوت  هذا  ويوجد  فقرًا.  الأ�صد  المعي�صية  الأ�صر 

الربط  يتوفر  اإذ  اأي�صًا.  للبلدان  الدخل  م�صتويات  بين 

بالإنترنت في المنزل لأقل من 1 من كل 20 طفًا في �صن 

الدرا�صة من البلدان المنخف�صة الدخل، مقارنة مع 9 من 

كل 10 اأطفال في البلدان المرتفعة الدخل.

ال�صيد  الدولي لات�صالت،  العام لاتحاد  الأمين  وقال 

هولين جاو، “يظل ربط �صكان المناطق الريفية بالإنترنت 

التحاد  عن  ال�صادر  التقرير  اأظهر  وكما  كبيرًا.  تحديًا 

الرقمية:  التنمية  وعنوانه ’قيا�س  لات�صالت،  الدولي 

كبيرة  اأج��زاء  زال��ت  ل   ،‘2020 واأرق��ام عن عام  حقائق 

من المناطق الريفية غير مغطاه ب�صبكات الت�صال الخلوي 

ذات النطاق العري�س، وثمة عدد اأقل من الأ�صر المعي�صية 

في الريف تملك ربطًا بالإنترنت. وتت�صم الفجوة في تبّني 

�صبكات الت�صال الخلوي ذات النطاق العري�س وا�صتخدام 

باأنها  النامية  والبلدان  المتطورة  البلدان  بين  الإنترنت 

بليون   1.3 نحو  �س  ُيعرِّ مما  خا�صة،  ب�صفة  كبيرة  فجوة 

طفل في �صن الدرا�صة، ومعظمهم من البلدان المنخف�صة 

ب�صبب  التعليم  خ�صارة  لخطر  الريفية،  والمناطق  الدخل 

نق�س اإمكانية الو�صول اإلى الإنترنت في المنزل«.

وبين  ال��ب��ل��دان  �صمن  اأي�����ص��ًا  جغرافية  ت��ف��اوت��ات  ثمة 

المناطق. فعلى �صعيد العالم، ل يملك نحو 60 بالمئة من 

ربطًا  الح�صرية  المناطق  في  الدرا�صة  �صن  في  الأطفال 

بالإنترنت في المنزل، مقارنة مع نحو ثاثة اأرباع الأطفال 

في �صن الدرا�صة من الأ�صر المعي�صية الريفية. اأما الأطفال 

ال�صحراء  جنوب  اأفريقيا  منطقة  من  الدرا�صة  �صن  في 

الكبرى ومنطقة جنوب اآ�صيا فهم الأ�صد تاأثرًا، اإذ ل يملك 

9 من كل 10 منهم ربطًا بالإنترنت.
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املنطقة

االأطفال يف �شن الدرا�شة من 
الفئة العمرية 3 �شن�ات اإلى 

17 �شنة الذين ال ميلك�ن ربطًا 
باالإنرتنت يف املنزل

%95 — 194 مليونًاغرب وو�شط اأفريقيا

�شرق اأفريقيا واجلن�ب 
االأفريقي

%88 — 191 مليونًا

%88 — 449 مليونًاجن�ب اآ�شيا

ال�شرق االأو�شط و�شمال 
اأفريقيا

%75 — 89 مليونًا

اأمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبي

%49 — 74 مليونًا

اأوروبا ال�شرقية واآ�شيا 
ال��شطى

%42 — 36 مليونًا

%32 — 183 مليونًا�شرق اآ�شيا واملحيط الهادئ

%67 — 1.3 بليونالعامل

التعليم وعمالة االأطفال

في  هم  العاملين  الأطفال  عدد  اإجمالي  ثلث  من  اأكثر 

الحقيقة عمالة م�صتبعدة من المدر�صة. كما ت�صكل عمالة 

بالمدار�س.  اللتحاق  اأمام  اأكبر  عائقًا  الخطرة  الأطفال 

لاأطفال  الكبيرة  الن�صبة  خا�س  ب�صكل  القلق  يثير  ومما 

الأ�صغر �صًنا في عمالة الأطفال الذين تم ا�صتبعادهم من 

العمري  النطاق  الرغم من وقوعهم �صمن  المدر�صة على 

للتعليم الإلزامي. ما يقرب من 28 في المائة من الأطفال 

الذين تتراوح اأعمارهم بين 5 و 11 عاًما و 35 في المائة 

من الأطفال الذين تتراوح اأعمارهم بين 12 و 14 عاًما هم 

خارج المدر�صة. وهذا يحد ب�صدة من احتمالت ح�صولهم 

اإمكاناتهم  وكذلك  والبلوغ  ال�صباب  في  لئ��ق  عمل  على 

الحياتية ب�صكل عام. تزيد ن�صبة الذكور عن اإناث الأطفال 

العاملين بينما تت�صاوى عمالة الأطفال في الريف والمناطق 

الح�صرية. 

في  الأطفال  لوجود  واحد  �صبب  هناك  يكون  ما  ن��ادًرا 

عمالة الأطفال بدًل من الذهاب اإلى المدر�صة. في كثير 
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والطاقة  الوقت  من  الكثير  العمل  يتطلب   ، الحالت  من 

اإلى  الدخول  الأطفال  على  الم�صتحيل  من  ي�صبح  بحيث 

حالت  في  فيها.  والنجاح  فيها  وال�صتمرار  المدر�صة 

الو�صول  اإل��ى  يفتقرون  لأن��ه��م  الأط��ف��ال  يعمل   ، اأخ���رى 

مفيًدا.  بديًا  توفر  ومجانية  الجودة  عالية  مدار�س  اإلى 

الأط��ف��ال  بتعليم  المتعلقة  ال��ق��رارات  تتاأثر  اأن  ويمكن 

المحتملة  والعوائد  المو�صوع  لأهمية  الأ�صرة  بت�صورات 

في �صوق العمل.

مقابل كل طفل في عمالة الأطفال بلغ �صن التعليم الإلزامي 

ولكنه م�صتبعد من المدر�صة ، يعاني طفان اآخران لتحقيق 

لذلك،  ونتيجة  والعمل.  المدر�صة  متطلبات  بين  ال��ت��وازن 

يواجهون تنازلت في التعليم ول ينبغي ن�صيانهم في مناق�صة 

عمالة الأطفال والتعليم. الأطفال الذين يجب عليهم الجمع 

اأقرانهم  عن  عموًما  يتخلفون  والتعليم  الأطفال  عمالة  بين 

والتح�صيل  الدرا�صي  ال�صف  في  التقدم  في  العاملين  غير 

التعليمي، وهم اأكثر عر�صة للت�صرب المبكر.
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جائحة كوفيد - 19 وعمالة االأطفال

COVID-19 مع عمالة الأطفال  ي�صكل تقاطع جائحة 

 ،2020 عام  في  للقلق.  كبيًرا  �صبًبا  العالم  م�صتوى  على 

اأدى الوباء اإلى زيادة عدد الأطفال في الأ�صر الفقيرة في 

الدخل بنحو 142 مليون طفل، اإ�صافة اإلى 582 مليون طفل 

يعانون من الفقر بالفعل في عام 2019 وقد عانت اأ�صرهم 

في  تخفي�صات  و�صهدت  وال��دخ��ل،  الوظائف  فقدان  من 

التحويات المالية و�صهدت مجموعة من �صدمات اأخرى.

في مثل هذه الظروف ، توؤكد مجموعة كبيرة من الأدلة اأن 

العائات قد تلجاأ اإلى عمالة الأطفال كاآلية للتكيف. يوؤدي 

اإغاق المدار�س اأثناء فترات الحظر اإلى زيادة المخاطر، 

لأنهم  ال�صعيفة،  المواقف  في  لاأطفال  بالن�صبة  خا�صة 

المدر�صة  اإل��ى  الذهاب  يكون  عندما  للعمل  عر�صة  اأكثر 

لي�س خياًرا قابًا للتطبيق. عندما يترك الأطفال المدر�صة 

ويدخلون في وظائف مدفوعة الأجر، قد يكون من ال�صعب 

عليهم ا�صتئناف تعليمهم.

اإفريقيا،  لثمانية دول في غرب  ا�صتق�صائية  في درا�صة 

وجود  عدم  ب�صبب  يعملون  اأنهم  با�صتمرار  الأطفال  اأف��اد 

التوقعات  من  زاد  المنزل  في  وجودهم  اإن  قالوا  مدر�صة. 

ب�صرورة العمل لم�صاعدة اأ�صرهم، مما جعل التعلم عن بعد 

�صعًبا حتى عندما كان متاًحا. في بوركينا فا�صو ، اأ�صارت 

تقارير عن عمل المزيد من الأطفال اإلى جانب والديهم في 

تعدين الجرانيت اإلى اأن هذا يعود جزئًيا اإلى اأن والديهم 

لم يرغبوا في تركهم في المنزل دون اإ�صراف اأثناء اإغاق 

المدر�صة، ومع ذلك ، فاإن تاأثير الوباء على عمالة الأطفال 

ال�صائعة. ي�صير التحليل  ل يتنا�صب دائًما مع الفترا�صات 

الأولي للعدد المحدود من البلدان التي لديها بيانات م�صح 

من قبل وبعد الوباء اإلى اأن التاأثير المبا�صر الأكثر �صيوًعا 

الن�صاط القت�صادي.  الأطفال في  انخفا�س م�صاركة  كان 

يبدو اأن انخفا�س الطلب في بع�س القطاعات القت�صادية، 

التي  الوظائف  على  اأث��ر  قد  البلدان،  هذه  في  الأق��ل  على 

يوؤديها الأطفال. ومع ذلك ، ت�صير هذه النتائج اإلى الن�صاط 

القت�صادي لاأطفال، وهو مفهوم اأو�صع من عمل الأطفال 

الأط��ف��ال.  عمل  م��ن  بها  الم�صموح  الأ���ص��ك��ال  ي�صمل  لأن��ه 

�صًنا،  الأكبر  بالأطفال  اأ�صا�صي  ب�صكل  النتائج  تتعلق  كما 

البلدان  ، في  17 عاًما  و   15 بين  اأعمارهم  تتراوح  الذين 

المتو�صطة الدخل.

الطريق اإلى االمام

نحن في منعطف حرج في الحملة العالمية لوقف عمالة 

خال  اإح����رازه  ت��م  ال��ذي  التقدم  يتوقف  حيث  الأط��ف��ال 

 - كوفيد  جائحة  حدوث  ب�صبب  الما�صية  الأرب��ع  ال�صنوات 

الأطفال  عمالة  في  المنخرط  العدد  اأ�صبح  بينما   .19
عندما  عليه  ك��ان  عما  طفل  مليون   86 بمقدار  يقل  الآن 

بداأنا قيا�س الظاهرة على م�صتوى العالم في عام 2000، 

التزامنا  عن  كثيًرا  تخلفنا  اأننا  الأخيرة  التجاهات  توؤكد 

الجماعي باإنهاء جميع الأ�صكال بحلول عام 2025. في عام 

2021 ، ال�صنة الدولية لاأمم المتحدة الق�صاء على عمالة 
م�صاره  اإلى  ب�صكل عاجل  التقدم  نعيد  اأن  ، يجب  الأطفال 

ال�صحيح. لقد اأ�صبحت ال�صرورة الملحة هي منع المزيد 

الرتفاع  النابع من   19  - كوفيد  اأزمة  و�صط  النحدار  من 

والتي حرمت  المدار�س  واإغاق  الفقر  في معدلت  الحاد 

 ، المخاطر  هذه  من  للحد  المنطقية.  البدائل  من  الأ�صر 

�صتكون التدابير المو�صعة لدعم الدخل لاأ�صر في حالت 

ال�صعف، من خال مزايا الأطفال والو�صائل الأخرى، اأمًرا 

بالغ الأهمية. وكذلك حمات العودة اإلى المدر�صة وتكثيف 

التعلم العاجي الذي يعيد الأطفال اإلى الف�صول الدرا�صية 

وي�صاعدهم على تعوي�س ما فقدوه من تعلم ، كلما ت�صمح 

الظروف.

جعل الحماية االجتماعية �ضاملة

معظم الأطفال الذين يعملون يفعلون ذلك لأن عائاتهم 

تعتمد على اأجورهم اأو اإنتاجهم اأو عملهم المنزلي )بما في 

ذلك غير مدفوعة الأجر ، غالًبا من قبل الفتيات( لتغطية 

اأحد  وفقدان  المنزلية،  القت�صادية  ال�صدمات  نفقاتهم. 

الوالدين اأو مقدم الرعاية يمكن اأن يزيد من فر�صة ذهاب 

19 كان ما   - العمل . حتى قبل جائحة كوفيد  اإلى  الطفل 

يقرب من واحد من كل ثاثة اأطفال في البلدان المنخف�صة 
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الوطني  الم�صتوى  دون  اأ�صر  في  يعي�س  الدخل  والمتو�صطة 

لخطوط الفقر. اأدى الوباء اإلى تفاقم فقر الأطفال ، حيث 

زاد عدد الأطفال في الأ�صر الفقيرة الدخل باأكثر من 142 

مليوًنا في عام 2020.

ال�صعف  م��ن  ال��ك��اف��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ح��م��اي��ة  تخفف 

الأطفال  عمل  عليه  يقوم  الذي  والقت�صادي  الجتماعي 

والحرمان  الجن�صين  بين  الم�صاواة  وعدم  الفقر  وتعو�س 

في الطفولة . ومع ذلك، حتى قبل الوباء، كان ما يقرب من 

الحماية  اإلى  يفتقرون  مليار،   1.47 الأطفال،  اأرباع  ثاثة 

الجتماعية. على الرغم من ا�صتجابة الحماية الجتماعية 

غير الم�صبوقة بالن�صبة لأزمة COVID-19 ، فاإن معظم 

الإجراءات موؤقتة وغير ح�صا�صة ب�صكل كاٍف. وهناك ندرة 

التي تتعامل مع الأطفال المهجرين وذوي  في الإجراءات 

الأخرى  المجموعات  �صمن  وذلك  الخا�صة  الحتياجات 

من الفئات ال�صعيفة.

واحًدا  اأ�صا�صًيا  مكوًنا  لاأطفال  ال�صاملة  المزايا  تقدم 

)اأو  نقدية  تحويات  باأنها  المزايا  هذه  ف  ُتعَرّ الحل.  من 

التي  الأ�صر  لجميع  منتظم  اأ�صا�س  على  ُتقدم  �صريبية( 

لديها اأطفال ، وهي و�صيلة ب�صيطة ومثبتة لحماية الأطفال 

واأ�صرهم من الفقر وتح�صين الو�صول اإلى التعليم والرعاية 

ال�صحية. ويمكنها تحفيز ت�صجيل المواليد، وجعل الأطفال 

الدولة،  لموؤ�ص�صات  و�صوًحا  اأكثر  المادي  وجودهم  ومكان 

ويمكنها الم�صاهمة في اأنظمة الحماية الجتماعية واأنظمة 

ربط  يمكن   ، الأطفال  نمو  مع  المتكاملة.  الطفل  حماية 

المزيد  وتقديم  ال��رع��اي��ة  بخدمات  ال��م��زاي��ا  م��دف��وع��ات 

موؤ�ص�صات  مع  ات�صال  على  للبقاء  للعائات  الحوافز  من 

الدولة وخدماتها. هذا ي�صمح بتخطيط اأف�صل وتخ�صي�س 

الموارد لهذه الخدمات، بما في ذلك اأنظمة حماية الطفل. 

تعتبر اإعانات الأطفال �صبه ال�صاملة، والم�صممة ل�صتبعاد 

اإمكانية  اإن  اآخ��ر.  خ��ي��اًرا   ، فقط  ث��راًء  الأك��ث��ر  العائات 

التحويات النقدية للحد من عمل الأطفال وا�صحة وموثقة 

تح�صين  على  المنتظمة  النقدية  التحويات  تعمل  جيًدا. 

خال  من  الأط��ف��ال  عمالة  وتثبيط  بالمدار�س  اللتحاق 

العتماد  من  الأ�صر  تحرر  اأنها  حيث  الدخل،  اأمن  توفير 

اإر�صال  اإنتاجهم ، مما يمكنهم من  اأو  اأرباح الأطفال  على 

اإلى المدر�صة بدًل من ذلك. ت�صاعد التحويات  اأطفالهم 

ا في تعوي�س تكاليف التعليم من الجيب التي  النقدية اأي�صً

يمكن اأن تكون عائًقا مهًما اأمام الح�صور اإلى المدر�صة. 

الفوائد النقدية لي�صت حا �صحريا. على الرغم من اأنها 

ت�صاعد في الحد من عمالة الأطفال ، اإل اأن هناك خطًرا 

الم�صاريع  في  التحويات  العائات  ت�صتثمر  اأن  في  يتمثل 

 . الأط��ف��ال  عمل  على  الطلب  فعلًيا  تحفز  واأن  ال�صغيرة 

يتطلب منع مثل هذه النتائج دمج عمالة الأطفال واعتبارات 

النوع الجتماعي في ت�صميم وتنفيذ خطط المنافع جنًبا 

ا اتخاذ  اإلى جنب مع اأبعاد اأخرى هام�صية. من المهم اأي�صً

تدابير لمعالجة اعتماد الم�صاريع ال�صغيرة المنزلية ، ول 

الأطفال.  عمالة  على   ، ال�صغيرة  العائلية  المزارع  �صيما 

يت�صمن الحد الأدنى الفعال للحماية الجتماعية لاأطفال 

من  الممولة  والمزايا  الجتماعية  التاأمينات  من  مزيًجا 

تفيد  التي  ال�صاملة  الأنظمة  عنا�صر  ت�صمل  ال�صرائب. 

ومزايا   ، ال�صيخوخة  ومعا�صات   ، البطالة  حماية  الأطفال 

ومزايا   ، المر�صية  والإج��ازة  الوالدية،   / الأمومة  اإج��ازة 

اآليات  اإلى  العائات  لجوء  فر�س  يوقف  ذلك  كل  العجز. 

التكيف ال�صلبية ، بما في ذلك عمالة الأطفال ، في مواجهة 

ال�صدمات. ول يزال التمويل م�صدر قلق كبير، مع ات�صاع 

في   30 بنحو  الجتماعية  الحماية  في  التمويل  فجوات 

المائة منذ ظهور COVID-19 على الرغم من التحفيز 

المالي غير الم�صبوق.

 حماية وتعزيز تعليم االأطفال

لقد ت�صبب COVID-19 في انتكا�صة هائلة للتعليم. في 

ذروتها ، اأثر اإغاق المدار�س ب�صبب الوباء على اأكثر من 

90 في المائة من طاب العالم،وف�صل التعلم البديل عن 
تتحول  اأن  يمكن  متعلم.  مليون   463 اإلى  الو�صول  بعد في 

حالة الطوارئ التعليمية هذه اإلى حالة طوارئ تتعلق بعمالة 

الأطفال، ونظًرا لأن المدار�س تقدم خدمات مهمة ، مثل 

اأن  التعليم يمكن  الإنقطاًع عن  فاإن   ، المدر�صية  الوجبات 
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وال�صغوط  الأ�صري  الغذائي  الأمن  انعدام  حدة  من  يزيد 

بمجرد  الأطفال.  عمالة  مخاطر  من  يزيد  مما   ، المالية 

مدفوعة  وظائف  ودخولهم  المدر�صة  من  الأطفال  خروج 

الأجر، قد يكون من ال�صعب للغاية اإعادتهم للدرا�صة مرة 

اأخرى. ومع اإعادة فتح المدار�س ، �صتكون حمات العودة 

قدرة  من  التاأكد  في  حيوًيا  اأم��ًرا  والتوعية  المدر�صة  اإلى 

الأطفال على العودة ، ل �صيما اأولئك الذين يعملون بالفعل 

واأولئك الذين لي�س لديهم اإمكانية الو�صول اإلى التعلم عن 

بعد. �صيتطلب التوا�صل تعاوًنا وثيًقا بين المدار�س والقوى 

العاملة في الخدمة الجتماعية.

اإعادة فتح المدار�س هي فر�صة لإعادة ت�صميم التعليم 

تطوير  على  ال�صباب  ي�صاعد  وال��ذي  العالية  الجودة  ذي 

المتدني  التعليم  يدفع  المنتجة.  والحياة  العمل  مهارات 

ال��ج��ودة ، ب��خ��اف ذل���ك، اإل���ى الن��ق��ط��اع ع��ن ال��درا���ص��ة 

من  �صتة  هناك  الماأجور.  العمل  اإل��ى  المبكر  والن�صمام 

والكتابة  ال��ق��راءة  م��ه��ارات  اإل��ى  يفتقرون  ط��اب   10 كل 

والح�صاب الأ�صا�صية حتى بعد عدة �صنوات في المدر�صة. 

واإحدى الخطوات الأ�صا�صية لدعم جودة التعليم هي وجود 

قوة تدري�س منا�صبة وموؤهلة ومهنية وكفوؤة تتمتع بظروف 

غير  التعليم  تعزيز  فر�س  توفير  المهم  ومن  لئقة.  عمل 

النظامي مع اإتاحة الف�صول الدرا�صية الر�صمية. كما يجب 

ل  حتى  و�صاب  طفل  لكل  التعليم  في  الرقمي  التعلم  دمج 

على  اأخ��رى  م��رة  العالم  في  المحرومون  الأط��ف��ال  يترك 

لاأطفال  بالن�صبة  الرقمية.  الفجوة  من  الخطاأ  الجانب 

الذين لم يتم الو�صول اإليهم عن طريق التعلم عن بعد، فاإن 

منعهم  في  ت�صاعد  �صوف  والعاج  بالركب  اللحاق  برامج 

من الت�صرب من المدر�صة ودخول العمل قبل الأوان. حتى 

قبل جائحة COVID-19 كان اأكثر من 258 مليون طفل 

و�صاب خارج المدر�صة في جميع اأنحاء العالم وكان العديد 

منهم في عمالة الأطفال اأو معر�صين لخطرها، ويجب األ 

نن�صى هذه المجموعة.

هناك بع�س الحلول المعروفة لإلحاق الأطفال بالدرا�صة 

واإبقائهم في المدر�صة. وت�صمل هذه الحلول مواءمة الحد 

واإن�صاء   ، الإل��زام��ي  التعليم  ونهاية  العمل  ل�صن  الأدن���ى 

تنمية الطفولة المبكرة ، ورعاية الأطفال والتعليم ما قبل 

البتدائي ، مما يزيد من فر�صة عدم البقاء في المدر�صة 

المدر�صية  الر�صوم  اإلغاء  يوؤدي  ا.  اأي�صً النجاح  ولكن  فقط 

اإبقاء  اإلى  والنقل  المدر�صي  والزي  الكتب  تكاليف  واإلغاء 

الإعانات  ت�صاعد  اأن  ويمكن  الجميع،  متناول  في  التعليم 

اأن  يمكن  التكاليف.  هذه  تعوي�س  في  لاأطفال  ال�صاملة 

التعليم  بين  الروابط  الأدل��ة حول  المزيد من  ي��وؤدي جمع 

وعمالة الأطفال اإلى تحديد اأكثر التدخات فعالية لإبقاء 

الأطفال في المدر�صة ب�صكل اأكثر دقة، ويعتمد ذلك ب�صكل 

اأ�صا�صي على التمويل. حتى قبل الأزمة، لم يكن هناك �صوى 

الدولية  المعايير  ا�صتوفت  التي  الحكومات  من  قليل  عدد 

لتخ�صي�س 15-٪20 من الإنفاق العام و 4-٪6 من الناتج 

المحلي الإجمالي للتعليم. يجب اأن تبداأ معالجة التفاوتات 

التعليم  لم�صتويات  الأولوية  باإعطاء  الإنفاق  في  الرا�صخة 

قوتهم.  على  الفقراء  الأطفال  يح�صل  حتى  المنخف�صة 

وزيادتها  الر�صمية  الإنمائية  الم�صاعدة  على  الحفاظ  اإن 

�صيحدث الفارق.

اإلى  االنتقال  وت�ضريع  الالئق  العمل  نطاق  تو�ضيع 

االإجراءات الر�ضمية

�صعف  على  ال�صاطع  ال�صوء   COVID-19 اأزمة  األقت 

العمال  لأن  ن��ظ��را  المنظم  غير  القت�صاد  ف��ي  العمال 

الغالب  في  يعملون  الذين   ، المنظم  غير  القت�صاد  في 

�صئيلة  فر�صة  لديهم   ، الكفاف  وعمل  الخا�س  لح�صابهم 

للتنظيم والمفاو�صة الجماعية ، ولديهم �صمانات محدودة 

اأو معدومة على ال�صحة وال�صامة المهنية، ويفتقرون اإلى 

المدمر  الأثر  ت�صخم  وكلها  الكافية،  الجتماعية  الحماية 

للجائحة. في ذروة الموجة الأولى من الفيرو�س ، كان ما 

الر�صمي  غير  القت�صاد  في  عامل  مليار   1.6 بنحو  يقدر 

يعملون في القطاعات الأ�صد ت�صررًا اأو تكبدوا خ�صائر في 

الدخل من اإجراءات الإغاق. 

وع��دم  بالفقر  الأط��ف��ال  عمالة  على  التداعيات  ت��ب��داأ 

المنظم،  غير  بالعمل  المرتبطين  القت�صادي  ال�صتقرار 
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مما يزيد من احتمال لجوء العائات اإلى عمالة الأطفال. 

على  الطلب  ي��زداد  فقد   ، الر�صمي  غير  الطابع  زاد  اإذا 

عمالة الأطفال، بالنظر اإلى اأن العمل غير الر�صمي يتطلب 

يقو�س  كما  كبير.  ح��د  اإل��ى  منظم  وغير  قليلة  م��ه��ارات 

لل�صرائب  القت�صادية  القاعدة  الر�صمي  غير  الطابع 

ال�صحية   والرعاية  والتعليم  الجتماعية  الحماية  لتمويل 

اأع��م.  وب�صكل  الأزم���ات  ف��ي  الأط��ف��ال  عمالة  تمنع  وكلها 

اأخيًرا ، يمتلك القت�صاد غير المنظم هياكل قليلة للحوار 

الجتماعي وعاقات العمل ، وكاهما يتعار�س مع عمالة 

الأطفال.

تح�ضين �ضبل العي�س الريفية

2020 ما  توؤكد تقديرات عمالة الأطفال العالمية لعام 

عرفناه منذ زمن طويل: تحدث عمالة الأطفال في اأغلب 

الأحيان في الزراعة، بن�صبة 70 في المائة من الإجمالي 

اأفريقيا جنوب  المائة في  82 في  اإلى  وما ي�صل  العالمي 

الأطفال  بين  خا�س  ب�صكل  �صائع  اإنه  الكبرى.  ال�صحراء 

البدنية  المطالب  تكون  اأن  يمكن  الذين  �صًنا،  الأ�صغر 

قد  خا�س.  ب�صكل  �صارة  المزرعة  في  العمل  ومخاطر 

في  الأط��ف��ال  عمالة  زي���ادة  اإل���ى   COVID-19 ي���وؤدي 

تعود  حيث  الأق��ل،  على  الق�صير  المدى  على  ال��زراع��ة، 

زراعة  اإلى  اأخرى  اأماكن  في  التي فقدت وظائفها  الأ�صر 

الأو�صع  التقدم  فاإن  وبالتالي،  البقاء.  اأجل  من  الكفاف 

في اإنهاء عمالة الأطفال يركز اإلى حد كبير على تح�صين 

بما  تنوًعا،  اأكثر  اقت�صادات  وبناء  الريفية  العي�س  �صبل 

الأطفال في  الريفية. تتخذ عمالة  المناطق  في ذلك في 

ا�صتراتيجيات  منها  كل  يتطلب  عديدة،  اأ�صكاًل  الزراعة 

ال�صغيرة،  الحيازات  ذات  العائلية  المزارع  في  محددة. 

اأن  اإلى  الأ�صر  تحتاج  الأكبر،  الح�صة  ت�صت�صيف  والتي 

الأطفال  عمالة  على  اعتمادها  تقليل  على  ق��ادرة  تكون 

للحفاظ على �صبل عي�صهم. يجب اأن ت�صمن هذه المزارع 

تعزيز  على  ق���ادرة  تكون  واأن  تنتجه  لما  ع���ادًل  �صعًرا 

الموفرة  التقنيات  في  ال�صتثمار  خ��ال  من  الإنتاجية 

على  العتماد  من  بدًل  بالغين  عمال  توظيف  اأو  للعمالة 

الأطفال. يمكن لجمعيات المنتجين ال�صغار والتعاونيات 

على  وال��ق��درة  ال�صوق  تعزز  اأن  جيد  ب�صكل  تعمل  التي 

ا�صتقرار  ودعم  الزراعية  القيمة  �صا�صل  في  الم�صاومة 

تجمع  اأن  المجموعات  ه��ذه  لمثل  يمكن  كما  الأ���ص��ع��ار. 

تتبادل  واأن  ال��زراع��ي��ة،  وال��م��دخ��ات  البالغين  عمالة 

في  جديدة  زراع��ي��ة  وتقنيات  اأ�صاليب  وتقدم  المعرفة 

الكيانات الزراعية التجارية الأكبر، حيث غالًبا ما يوجد 

الأطفال يعملون جنًبا اإلى جنب مع والديهم. 

وال��ك��وارث  ال��ن��زاع��ات  ف��ي  االأط��ف��ال  عمل  معالجة 

واالأزمات االأخرى

بين  من  واحد  طفل  يعي�س   ، العالم  اأنحاء  جميع  في 

اأو  اله�صا�صة  اأو  بالنزاع  بلد منكوبة  اأطفال في  اأربعة  كل 

وال�صطرابات  ذلك  عن  الناتج  النزوح  يوؤدي  الكارثة. 

و�صبكات  والحماية الجتماعية  والتعليم  العي�س  �صبل  في 

عمالة  مخاطر  زيادة  اإلى  القانون  و�صيادة  الأ�صرة  دعم 

�صربة   COVID-19 جائحة  وجهت  وق��د  الأط��ف��ال. 

بالفعل من محنة حادة. تعاني  التي  لاأ�صر  اأخرى 

بجميع  الأط��ف��ال  عمالة  مخاوف  ت�صتر�صد  اأن  يجب 

لاأزمات  ال�صتعداد  حيث  من  الإن�صاني  العمل  مراحل 

واإع���ادة  الإن�صانية  وال�صتجابات  ال��ط��وارئ،  وخ��ط��ط 

يجب  الأزمة،  وقوع  قبل  الأزمة.  بعد  والتعافي  الإعمار 

الموجودة  البيانات  على  التاأهب  تخطيط  يعتمد  اأن 

الأ�صواق  وقوة  الأطفال،  لعمالة  ال�صائدة  الأ�صكال  حول 

والخدمات  الجتماعية  الحماية  ومدى   ، القت�صادية 

هذه  ت�صاعد  اأن  يمكن  المجتمعي.  والدعم  الأ�صا�صية، 

التاأثير  بيانات مماثلة حول  اإلى جنب مع  الأدلة - جنًبا 

والمحلية  الوطنية  الم�صتويات  على  لاأزمة  القت�صادي 

والأ�صرية والفردية - في �صياغة ال�صتجابات المنا�صبة 

الأكثر حدة. المراحل  وبعد  اأثناء 

تحقيق وعد التعاون وال�ضراكة الدولية

التي  الم�صاكل  اأن  باأ�صره  للعالم   -19 كوفيد  اأظهر 

وينطبق  دوليين.  و�صراكة  تعاون  بدون  تحل  لن  نواجهها 
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بالن�صبة  الحال  هو  كما  الأطفال  عمل  اإنهاء  على  هذا 

لعام  الم�صتدامة  التنمية  خطة  عبر  الأخرى  لاأولويات 

روح  م��ع  يتما�صى  بما  البلدان  تعمل  اأن  يجب   .2030

 182 رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  من   8 المادة 

على  تن�س  وال��ت��ي  عالمًيا،  عليها  الت�صديق  ت��م  التي 

التنمية  اأج��ل  من  والم�صاعدة  ال��دول��ي  التعاون  تعزيز 

الفقر،  على  وال��ق�����ص��اء   ، والق��ت�����ص��ادي��ة  الجتماعية 

في  ُب��ع��د  اأه���م  ال��ت��م��وي��ل  ي��ك��ون  ق��د  ال�����ص��ام��ل.  والتعليم 

في  الفجوات  اإلى  بالنظر  الدوليين.  وال�صراكة  التعاون 

يمكن   ، الأطفال  عمالة  لمعالجة  المحلي  العام  التمويل 

ل  مهًما  دوًرا  الر�صمية  الإنمائية  الم�صاعدة  تلعب  اأن 

هذه  ت�صاهم  حيث  الدخل  منخف�صة  البلدان  في  �صيما 

�صتحتاج  الحكومية.  الميزانيات  في  كبير  ب�صكل  الأموال 

الأمد  الطويل  التزامها  تحقيق  اإلى  ال�صناعية  البلدان 

المائة  في   0.7 بن�صبة  الر�صمية  الإنمائية  بالم�صاعدة 

متو�صط  من  ارتفاعا   ، الإجمالي  القومي  الدخل  من 

اإلى  ا  اأي�صً �صيحتاجون   .2020 ع��ام  المائة  في   0.32

التحديد  وج��ه  على  التمويل  م��ن  ال��م��زي��د  تخ�صي�س 

الق�صية  اجتذبت  حيث  الأطفال،  عمالة  على  للق�صاء 

الر�صمية  الإنمائية  الم�صاعدة  60 مليون دولر فقط من 

.2018 عام 

الخال�ضة

على الرغم من الأهمية البالغة لتكنولوجيا المعلومات 

نحو  على  بالإيجاب  اأثرت  التي  وتطبيقاتها  والت�صالت 

اإل  الب�صرى،  الن�صاط  اأن���واع  كافة  على  م�صبوق  غير 

ل  ومن  يملك  من  بين  رقمية  اأوفجوة  هوة  خلقت  اأنها 

والكوادر  الت�صال  ومعدات  الكمبيوتر  اأجهزة  يملك 

مطلع  في   19  - كوفيد  جائحة  انت�صار  وم��ع  الموؤهلة. 

اإغ��اق  اإل��ى  العالم  دول  معظم  ا�صطرت   2020 ع��ام 

 94% على  اأثر  مما  التعليمية  والموؤ�ص�صات  المدار�س 

اأدى  وقد  بعد.  عن  التعليم  اإلى  ولجاأت  الدار�صين،  من 

الفجوة  لديها  تت�صع  التي  الدول  تلك  معاناة  اإلى  ذلك 

ال��ن��ام��ي��ة. وم��ع تدهور  ال���دول  ال��رق��م��ي��ة، واأغ��ل��ب��ه��ا م��ن 

دخل  وانخفا�س  الوظائف  وفقدان  القت�صادية  الحالة 

في  كبيرة  انتكا�صة  حدثت  ل��اإغ��اق،  نتيجة  الأ���ص��رة 

حدثت  التي  للمكت�صبات  وفقدان  الأطفال  عمل  مجال 

الما�صية. الأربع  ال�صنوات  في  المجال  هذا  في 

التقدم ب�صكل عاجل في  اإعادة  اإلى  الآن  ت�صتد الحاجة 

الناتج من  مجال عمل الأطفال لمنع مزيد من النحدار 

لدعم  مو�صعة  تدابير  خ��ال  من   19  - كوفيد  تداعيات 

الجتماعية  الحماية  ون�صر مظلة  المحتاجة،  الأ�صر  دخل 

الأطفال  يعيد  الذي  العاجى  التعليم  وتكثيف  ال�صاملة، 

ما  تعوي�س  على  وي�صاعدهم  الدرا�صية  الف�صول  اإل��ى 

في  للعاملين  ال��ائ��ق  العمل  ن��ط��اق  تو�صيع  م��ع  ف��ق��دوه، 

القت�صاد غير المنظم، وتح�صين �صبل العي�س والخدمات 

في  الأطفال  عمالة  فيها  تكثر  التي  الريفية  المناطق  في 

المجال الزراعي. يجب اأي�صا بذل جهد اأكبر في مناطق 

التعاون  وع��ود  وتحقيق  والأزم���ات  وال��ك��وارث  النزاعات 

وال�صراكة الدولية من خال برامج محددة تظهر اآثارها 

ب�صكل ملمو�س على اأر�س الواقع.
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االقتصاد األخضر ودوره في تحفيز
أسواق العمل لتعزيز فرص التشغيل

االأ�شتاذ الدكت�ر / في�شل املناور
م�ست�سار رئي�س جلنة البحوث والن�سر 

املعهد العربي للتخطيط
مكونات المداخلة

	 وق�ش�ر البطالة  وخ�شائ�ص  وهيكل  واقع 
ا�شتدامة الت�شغيل يف الدول العربية.

	 العربي االإنتاج  هياكل  م�شاندة  مدى  تقييم 
امل�شتدامة وبناء االقت�شادات  ال�ظائف  خللق 

اخل�شراء.
	 يف اخل�شراء  ال�ظائف  نح�  العادل  االنتقال 

الدول العربية: الفر�ص واملخاطر.
	 متطلبات خلق فر�ص العمل اخل�شراء: االأبعاد

التم�يلية وامل�ؤ�ش�شية

االقتصاد األخضر وأسواق العمل في الدول العربية
مالحظات عامة:

	 التنمية نح�  للت�جه  اأ�شا�شيا  ركنا  االأخ�شر  االقت�شاد  ميثل 
امل�شتدامة ال�شامنة بدورها للرفاه على املدى الط�يل.

	 االقت�شاد نح�  الت�جه  خيار  تبني  يتطلب 
االأخ�شر االآتي:

- اتباع �شيا�شات مت�شقة ت�ؤثر يف اإعادة هيكلة
وحتول  اأمناط االنتاج واال�ستهالك

-االإلتزام باملتطلبات واالإ�شرتاطات البيئية
- االقت�شادية والقدرات  الطاقات  تط�ير 

منخف�شة الكرب�ن
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56	 خلق املت�سمن  وال�سامل  امل�ستدام  النمو  حتقيق 
املزيد من فر�ص العمل امل�شتدامة والالئقة

	 خلق فر�ص عمل خ�شراء منتجة ويف ظروف من
احلرية واالإن�شاف واالأمن والكرامة.

ما مزايا التوجه نحو االقتصاد األخضر؟

	حماية وا�شتدامة امل�ارد الطبيعية لالأجيال القادمة

	 حتفيزه خالل  من  التنموية  العوائد  تعظيم 
القطاع  وكذلك  وم�ؤ�ش�شاتها  الدولة  الأجهزة 
لتدعيم  اال�شتثمارات  لتعزيز وت�جيه  اخلا�ص 

االبعاد البيئية وخلق فر�ص العمل اخل�شراء

	 املنافع بني  ما  جتمع  متكاملة  نتائج  حتقيق 
االجتماعية واالقت�شادية والبيئية

أوالً- واقع وهيكل وخصائص البطالة وقصور استدامة 
التشغيل في الدول العربية:

• ت�صي���ر معدلت البطال���ة اإلى بلوغه���ا نحو %16 في 	

مرحلة ما قبل جائحة كوفيد - 19.

• ت�صير البيانات باأن جائحة كوفيد - 19 قد توؤدي اإلى 	

فقدان العاملين نحو 55 مليون وظيفة.

• هناك عبء عالي للبطالة في 7 دول تمثل %70 من 	

اإجمالي �صكان الدول العربية.

• ل���م ي�صهد الهيكل القت�صادي العرب���ي اأي تغيير يعتد 	

ب���ه، وين�صجم هذا الأداء لأ�صواق العمل العربية تمامًا 

م���ع م���ا �صبق تقدي���ره م���ن احتياجات لفر����س العمل 

ف���ي ال���دول العربي���ة، والتي ُق���درت بنح���و 63 مليون 

فر�ص���ة عم���ل خ���ال الفت���رة 2015-2022، وذل���ك 

لخف�س معدلت البطالة الفعلية اإلى ن�صف معدلتها 

)للتقارب فقط مع المتو�ص���ط العالمي(، اإ�صافة اإلى 

ا�صتيعاب كّل الداخلين الجدد لقوة العمل، حيث تركز 

نح���و %50 من تلك الفر�س في اأربع دول عربية فقط 

ممثلة في )م�صر وال�صودان والعراق واليمن(.

• من جان���ب اأخر ارتبط���ت ظاهرة البطال���ة في الدول 	

العربي���ة بعدد م���ن ال�صمات التي تمث���ل مخاطر عالية 

في الم�صتقبل وتزيد من كلفة معالجتها الاحقة، كما 

اأنها تمث���ل تهديدًا ل�صتدامة تل���ك الوظائف، واإخاًل 

لمتطلبات العمل الائق Decent Work الذي تبنته 

منظمة العمل الدولية لأول مرة عام 1999

• )الإق�صاء الجتماعي/ ارتفاع تكلفة الإدماج(.	

مالحظات ح�ل البطالة والت�شغيل 
لفئة ال�شباب

	•تواجه اأ�صواق العمل العربية تحديًا 
مهم���ًا يتمث���ل ف���ي ق�ص���ور الت�صغي���ل 

وخلق الوظائف اأمام ال�صباب.

 27% بين  ما  تبلغ  ال�صباب  	•بطالة 
اإلى 35%.

	•ت�صي���ر بيان���ات ال�صكل التالي اإلى 
اأمري���ن هامين، اأولهما تنامي معدل 

البطالة بي���ن ال�صباب كمتو�صط عام 

لل���دول العربي���ة، حي���ث ارتف���ع هذا 

%24.6 كمتو�صط  المعدل من نح���و 

 2013-2010 الفت���رة  ل�صن���وات 

 ،2017 ع���ام   26.7% نح���و  ليبل���غ 

اأم���ا الثاني فهو تج���اوز هذا المعدل 

 �شكل: الت�زيع الن�شبي للعاطلني عن العمل ن�شبة الإجمايل عدد العاطلني عن العمل يف 
الدول العربية للعام 2017 )%(

Alam
al Alarby

2021
ل  

/ اأيلو
رب 

م
119  ���  �ضبت

دد 
الع�������



57
ت 

��ا
س���

درا
 و

ير
�ار

ق���
ت

خ���ال  ل�صيم���ا  دائ���م-  ب�ص���كل 

العق���د الما�ص���ي - م���ا يزي���د عن 

�صعفي المعدل العالمي، حيث بلغ 

المتو�ص���ط العالم���ي للبطال���ة بين 

ال�صباب نحو %12.6 عام 2013، 

وبلغ نح���و %10.6 عام 2017. ما 

ي�صع عبئ���ًا ا�صافيًا عل���ى م�صتقبل 

الت�صغي���ل ووتي���رة خل���ق الوظائف 

ف���ي الم�صتقبل ل�صيم���ا الخ�صراء 

الق���ادرة عل���ى ال�صتدام���ة. 

• ال�صب���اب 	 اأن  البيان���ات  ت���دل 

العاطلين عن العم���ل يمثلون ن�صبة 

عالية من اإجمالي ع���دد العاطلين 

ع���ن العم���ل ف���ي ال���دول العربي���ة، 

حيث بلغ متو�صط هذه الن�صبة نحو 

%46.2، بمعن���ى اأن���ه م���ن بين كل 
100 �صخ����س عاطل عن العمل في 
الدول العربي���ة، فهناك حوالي 47 

�صخ�س منهم في �صن ال�صباب.

• اأن 	 تظه���ر التقدي���رات الدولي���ة 

نحو 2.1 مليار �صخ�س يعملون تحت 

مظلة الأن�صطة غي���ر الر�صمية خارج 

نط���اق الحماية وم���ن ث���م متطلبات 

العم���ل الائق وبما يمث���ل نحو 61% 

 �شكل: تط�ر الهيكل االقت�شادي للدول العربية للعامني 1985 و 2015 - امل�شاهمات القطاعية 
فى الناجت املحلي االإجمايل )%(

- 24 يف العاطلني عن العمل بالدول العربية 2017- )%( �شكل: ن�شبة ال�شباب �شمن الفئة العمرية 15 

- 24 يف الدول العربية 2017- )%( �شكل: معدل البطالة بني ال�شباب �شمن الفئة العمرية 15 
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من العمالة في العالم. وهي الظاهرة التي تتزايد حدتها 58

في ال���دول النامية بما فيها ال���دول العربية، التي حققت 

اأح���د اأكبر المع���دلت عالمي���ًا بعد افريقي���ا، حيث بلغت 

ن�صب���ة العمالة في القطاع غير المنظم في الدول العربية 

للع���ام 2017 نحو %68.5، بعد افريقيا مبا�صرة التي بلغ 

فيها هذا المعدل نحو %85.8، لتتابع باقي اأقاليم العالم 

بع���د ذلك ان�صجامًا مع تقدم وتطور هياكلها القت�صادية 

والجتماعي���ة والموؤ�ص�صي���ة، لتبل���غ ف���ي اآ�صي���ا والمحيط 

اله���ادئ نح���و %68.2، وفي الأمريكيتي���ن نحو 40.0%، 

وفي اأوروبا واآ�صيا الو�صطى نحو 25.1%.

ثانيًا- تقييم مدى مساندة هياكل اإلنتاج العربي لخلق 
الوظائف المستدامة وبناء االقتصادات الخضراء:

هل هياكل االإنتاج احلالية ت�شاهم يف خلق وظائف م�شتدامة 

وبناء اقت�شادات خ�شراء

 جدول: معدل النم� ال�شن�ي يف اإنتاجية العامل يف عدد من 
2017 - الدول العربية الأع�ام خمتارة للفرتة 2007 

200720102017الدولة
3.10.92.5اجلزائر

2.30-2.30-2.50-البحرين

0.401.601.70م�شر

1.60-1.80-1.10-االأردن

4.60-9.90-0الك�يت

0.40-7.203.90لبنان

1.802.104.20املغرب

6.10-4.70-2.90-عمان

4.90-0.70-8.80-فل�شطني

0.80-4.604.40-قطر

3.70-0.60-2.60-ال�شع�دية

4.5011.20ت�ن�ص

7.700.60-13.30-االإمارات العربية املتحدة

17.70-0.405.40اليمن

 �شكل ن�شبة العاملني يف القطاع الزراعي
للعام 2017 من اإجمايل العمالة العربية )%(
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المصدر:
http://data.arabdevelopment- ,)Arab development portal, )2019

/portal.com/topics/Labor-and-Employment-9/International

جدول: م�ؤ�شر التناف�شية العاملي – املنتدى االقت�شادي العاملي 
دولة  140 – املقارنة  دول  من  وعدد  العربية  للدول   2018

الرتتيب - 2018 قيمة املوؤ�سر )0-100( الدولة

1 85.6 ال�اليات املتحدة
12 79.9 كندا
16 78.2 الرنوج
27 73.4 االمارات
30 71.0 قطر
39 67.5 ال�شع�دية
47 64.4 عمان
51 63.6 البحرين
54 62.1 الك�يت
73 59.3 االأردن
75 58.5 املغرب
83 57.7 لبنان
87 55.6 ت�ن�ص
92 53.8 اجلزائر
94 53.6 م�شر

 WEF, (2018): www.weforum.org :المصدر

جدول: واقع وتط�ير م�ؤ�شر التعقيد االقت�شادي ECI للدول العربية 
وعدد من دول املقارنة ل�شن�ات خمتارة للفرتة 1980 - 2017

2017
الدولة

الترتيب/ 129 القيمة

1 2.30 اليابان

3 2.07 ألمانيا

4 1.68 سنغافورة

22 1.09 النرويج

29 0.74 السعودية

42 0.03 قطر

54 0.12 اإلمارات

57 0.11 الكويت

60 0.08 لبنان

64 -0.06 عمان

65 -0.14 األردن

69 -0.28 تونس

72 -0.31 مصر

88 -0.74 سوريا

94 -0.81 الجزائر

99 -0.89 المغرب

2017
الدولة

الترتيب/ 129 القيمة

103 -0.96 موريتانيا

120 -1.45 السودان

جدول: وترية التغري يف واقع ا�شتدامة االأداء البيئي لعدد من 
الدول العربية ودول مقارنة للعامني 2014، 2018. »م�ؤ�شر 

EPI اال�شتدامة البيئية

2018 2014

الدولة/
الترتيب المؤشر

(إلجمالي 
180دولة)

القيمة
الترتيب 

(إلجمالي 
178 دولة)

القيمة

14 77.49 10 78.04 النرويج

77 58.90 25 72.91 االمارات

EPI )2018): https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-topline. 
And see also:
World economic Forum – WEF- “Global Competitiveness 
index – annual report, WEF 2014/2015. 
Yale Center for Environmental law & policy, Yale University; 
“Environmental
Performance Index – EPI 2014”, WEF, Geneva, 2014.

ثالثًا- االنتقال العادل نحو الوظائف الخضراء في 
الدول العربية: الفرص والمخاطر

• يظه���ر الواق���ع ر�ص���د عدد م���ن التوجه���ات العربية 	

�صوب تنمية اأن�صط���ة القت�صاد الأخ�صر والوظائف 

الخ�ص���راء، والتق���دم بخطوات ملمو�ص���ة في مجال 

ا�صتراتيجي���ات و�صيا�ص���ات وطني���ة  واإق���رار  و�ص���ع 

ب�صاأنهم���ا، كما في روؤية م�ص���ر 2030، وال�صعودية، 

2030، والكوي���ت، 2035، ومئوية الإمارات 2070، 

وُعمان 2040.

• توجهات تلك الروؤى تكمن في تو�صيع نطاق ا�صتخدام 	

الطاق���ة المتج���ددة ونط���اق الوظائ���ف الخ�صراء، 
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وبالرغم م���ن ذلك نجد اأن حجم الطاقة المتجددة 

في كاف���ة الدول العربي���ة دون ا�صتثن���اء هو اقل من 

المتو�صط العالمي.

• م���ن 	 الف���رد  ن�صي���ب  متو�ص���ط  تق���ارب  بالرغ���م 

النبعاث���ات لغ���از ثاني اأك�صي���د الكرب���ون عربيًا مع 

المتو�ص���ط العالمي المقدر بنحو 4.6 طن لكل فرد 

�صنويًا، وهو الموؤ�صر الذي يحظى باأهمية عالية على 

الم�صتوى الدولي كموؤ�ص���ر لتقييم ال�صتدامة البيئية 

عل���ى م�صت���وى دول العال���م، ومدى م�صان���دة اأنماط 

الإنتاج القائمة لمتطلبات القت�صاد الأخ�صر. اإل اأن 

�شكل : م�شادر الطاقة االأولية للطاقة املتجددة يف الدول العربية )%(

�شكل: مت��شط ن�شيب الفرد من انبعاثات غاز ثاين اأك�شيد الكرب�ن )طن/ فرد/ �شن�يًا( يف الدول العربية وعدد من دول املقارنة 
وفق اأحدث البيانات املتاحة
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ن�شبة ال�شندوق 
االأخ�شر اإلى 
الناجت املحلي 

االإجمايل )%(

االإنفاق 
امل�جه اإلى 

الطاقة 
والبيئة 

)مليار دوالر(

جماالت العمل

0.872.5ا�صرتاليا
التوجه نحو قطاعات البناء والنقل والطاقة، واإقرار برامج حمددة الأهداف ت�صتهدف 

واملهم�صني اجتماعيًا، عرب  العمل ملدة طويلة  العاطل عن  لل�صباب  خلق وظائف خ�صراء 

اإقرار برنامج بتمويل قدره 94 مليون دولر خللق عدد 50 األف فر�صة عمل خ�صراء، كما 

للح�صول  اأ�صبوع(   26 )ملدة  الوظائف اخل�صراء  على  التدريب  برنامج  اقرت احلكومة 

على املهارات املوؤهلة للح�صول على وظيفة خ�صراء يف امل�صتقبل.

5.24218.0ال�صني
اأولوية التوجه نحو قطاعات وان�صطة: البنية التحتية لل�صكك احلديدية و�صبكة الكهرباء 

وكفاءة ا�صتخدام الطاقة يف املباين واملركبات املنخف�صة الكربون ومعاجلة املياه امل�صتعملة 

واحلراجة.

0.7412.3اليابان
اجلديدة؛  الطاقة  وتكنولوجيات  الطاقة  ادخار  تكنولوجيات  اخل�صراء  املبادرات  ت�صمل 

اجلديدة؛  والطاقة  الطاقة  ادخار  يف  ال�صتثمار  ال�صرعة؛  عالية  حديدية  �صكك  اإن�صاء 

عدد  ويقدر  وتخزينه،  الكربون  اأك�صيد  ثاين  احتجاز  ذلك  يف  مبا  والتطوير؛  البحث 

الوظائف املتوقعة يف هذا املجال بنحو 1 مليون وظيفة.

جمهورية 

كوريا
6.9937.0

اإقرار خطة ا�صتثمارية »ال�صفقة اخل�صراء اجلديدة« خللق نحو 960 األف فر�صة عمل 

خ�صراء، واأولوية ال�صتثمار يف جمالت الطاقة املتجددة وحفظ الطاقة بقيمة نحو 5.8 

املياه  موارد  واإدارة  دولر،  مليار   7.1 نحو  بقيمة  الغابات  ا�صاح  وان�صطة  دولر،  مليار 

بقيمة نحو 690 مليون دولر، وعمليات ا�صاح الأنهار بقيمة نحو 10 مليار دولر.

وال�صناعات 0.7-�صنغافورة  واملياه  البيئة  تكنولوجيا  البيئية يف جمالت  لا�صتدامة  تقدمي دعم خا�س 

امل�صتخدمة �صمن اإطار الطاقة النظيفة، مبا يولد نحو 19 األف فر�صة عمل جديدة

--تايلند

�صنة  بحلول  الطاقة  على  الطلب  من   20% بن�صبة  البديلة  الطاقة  من  مزيج  ا�صتهداف 

2022، واإن�صاء وظائف يف جمال الوقود الحيائي وبناء حمطات توليد م�صرتك من الكتلة 
الحيائية والغاز الحيائي، ومبا يوفر نحو 40 األف فر�صة عمل جديدة.

1.0-اندوني�صيا

ان�صاء �صندوق للمناخ بقيمة مليار دولر، يهدف اإىل احلد من انبعاثات الكربون الناجتة 

بدون  الئتمانات  مثل  تدابري  واعتماد  املتجددة.  بالطاقة  والنهو�س  الغابات  اإزالة  عن 

فوائد للمن�صاآت اخل�صراء، و�صراء املنتجات واخلدمات اخل�صراء، ودعم البنية التحتية 

ال�صريبية  ال�صرعة واحلوافز  ال�صكك احلديدية عالية  الكربون مثل  املخف�صة لنبعاثات 

للبحث والتطوير يف جمايل ادخار الطاقة والطاقات اجلديدة، وذلك عرب الربط الفعال 

بني بني �صيا�صات العمالة واحلماية الجتماعية والوظائف اخل�صراء.

المصدر: مجموعة التقارير الدورية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، لسنوات الفترة 2008 – 2018، وتقرير البنك الدولي حول التنمية في العالم – 2013

جدول: ال�ظائف اخل�شراء يف عدد من دول العامل: التم�يل وفر�ص العمل
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عديد من الدول العربية قد تجاوزت هذا المتو�صط 

العالم���ي بع���دة اأ�صع���اف ل�صيم���ا ال���دول المنتجة 

للنف���ط، ب���ل اإنها تج���اوزت المع���دلت المحققة في 

الولي���ات المتح���دة الأمريكية المنت���ج الأول للنفط 

عالميًا

جه�د ومبادرات االنتقال لل�ظائف اخل�شراء:

• مب���ادرة الوظائ���ف الخ�ص���راء. هدفه���ا؛ تخ�صي���ر 	

القت�صادات، النتقال العادل للعمالة من القت�صاد 

التقليدي اإلى القت�صاد الأخ�صر.

•  ق���درت الكلف���ة العالمي���ة لتموي���ل اأن�صط���ة التحول 	

العالم���ي �ص���وب تخ�صي���ر القت�ص���اد با�صتثمارات 

بحوالي %1 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

• )القت�ص���اد 	 الواع���دة  ال�صتثماري���ة  المج���الت 

الأخ�ص���ر(: الطاق���ة المتج���ددة، والتخفي���ف م���ن 

تاأثي���رات التغي���رات المناخي���ة، والأم���ن الغذائ���ي، 

و�صناعات تكنولوجيا المعلومات والت�صالت. 

رابعًا: متطلبات خلق فرص العمل الخضراء: األبعاد 
التمويلية والمؤسسية

• و�صع ح���دود ق�ص���وى لانبعاثات وفر����س �صرائب 	

الكربون التي تربط مع���دلت ال�صرائب المفرو�صة 

لاأن�صط���ة  الكربوني���ة  النبعاث���ات  بمع���دلت 

القت�صادي���ة، حي���ث يمت���د تاأثي���ر ه���ذه التدابير اأو 

الموؤ�ص�ص���ات  �صل���وك  وتغيي���ر  لتعدي���ل  الإج���راءات 

الإنتاجي���ة والم�صتهلكي���ن، اإ�صافة ل���دوره في توفير 

عوائد يمك���ن اإعادة ا�صتثمارها ف���ي تطوير وتو�صيع 

ا�صتخدامات التكنولوجيا.

•  اأكدت عديد من الدرا�صات على اأن اآلية فر�س �صرائب 	

الكرب���ون واإق���رار خط���ط اإلزامية تحدي���د م�صتويات 

ق�صوى لانبعاثات والإتج���ار بها. اإذا كانت مترافقة 

بتدابير لدعم خل���ق الوظائف مثل خف�س كلفة العمل 

)دون الأج���ور(، فاإن���ه بو�صعها زيادة ع���دد الوظائف 

بنح���و 14.3 مليون فر�صة عمل خ�ص���راء وم�صتدامة 

بواقع 2.6 مليون وظيفة. في الدول المتقدمة، وبنحو 

11.7 ملي���ون وظيفة في ال���دول النامية وال�صاعدة، 

خال فترة خم�س �صنوات فقط. 

• المالي���ة 	 الم���وارد  تر�صي���د  اأو  توظي���ف  اإع���ادة 

المخ�ص�صة ف���ي الموازنات المالي���ة لمعظم الدول 

العربي���ة كمخ�ص�ص���ات لدعم الوق���ود الأحفوري اأو 

لتوفي���ر المبي���دات غي���ر الع�صوي���ة، تحقيق���ًا لذات 

الأغرا����س ال�صابقة، م���ع مراع���اة خ�صو�صية كافة 

ال�صرائح المجتمعية الأكثر ه�صا�صة التي قد تت�صرر 

جراء تل���ك ال�صيا�ص���ات )قيمة الدع���م 237 مليار 

دولر/ %48 م���ن اجمال���ي قيم���ة الدع���م العالمي 

المق���دم لذل���ك القطاع ف���ي ع���ام 2014( وبذلك 

يظهر اأن الموارد المالي���ة العربية �صمن هذا البند 

فقط ق���ادرة في ح���ال اإعادة توجيهه���ا ب�صكل كفء 

وفعال، على ت�صويب م�صار الإنتاج والوظائف �صوب 

القت�صاد الأخ�صر. 
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