




االف����ت����ت����اح����ي����ة

مع مطلع العام 2020 واقت�ص��ادات املحتويات

ال��دول تم��ر باأزم��ة غي��ر م�س��بوقة 

تمثل��ت ف��ي جائح��ة كورون��ا، ج��اء 

الأوكراني��ة  الأزم��ة  اأعقابه��ا  ف��ي 

الرو�س��ية، والت��ي �س��نفها الخب��راء 

عل��ى  لتبعاته��ا  تاأثي��رًا  بالأق��وى 

واأ�س��واق  الغذائي��ة  الإم��دادات 

ال�س��لع الأ�سا�س��ية، فبع��ض ال�دول 

تعتمد ب�س��كل مفرط على كالهما 

فت�سبح ه�س��ة اأمام تلك الأزمات ؛ 

الأمر الذي يوؤدي ب�سكل مبا�سر اإلى 

معاناة �س��عوبها بدرجة اأكبر. هذا وتتزامن 

اآثار الأزم��ة الأوكرانية الرو�س��ية مع عدم 

ا�س��تقرار الو�س��ع ال�س��حي نتيجة الجائحة 

فع�س��فت باقت�س��ادات العالم ب�س��فة عامة، 

لي�س��فر  خا�س��ة؛  ب�س��فة  العرب��ي  والوط��ن 

ذل���ك ع���ن �س��ربة غي��ر م�س��بوقة اأدت اإلى 

زيادة اأع��داد العاطلين عالمي��ًا، والحقيق�ة 

الت���ي ل ب���د م�ن التوق��ف عنده���ا ف�ي ه�ذا 

ال�س���اأن ه���ي اأن »م�س��كلة البطال��ة« ظاهرة 

مركب��ة ذات اأبع��اد )اجتماعي��ة - اأمني��ة - 

ديموغرافي��ة(،   - اقت�س��ادية   - �سيا�س��ية 

وتع��د م��ن اأخط���ر الم�س��اكل الت��ي تواج���ه 

ال�دول العربية على الم�س��تويين المجتمعي 

والقت�س��ادي، ب�ل الإن�س��اني؛ لما تمثله من 

ثق��ل كاه��ل كل م��ن يعانيه��ا، 

ب��ل ق��د تدم��ر اقت�س��اداتها، 

ه���درًا  تمث���ل  اأنه��ا  باعتب��ار 

ال�س��ابة  للطاق��ات  مجاني��ًا 

المنتج���ة الت�ي تق��وم عليه�ا 

به��دف  كثي��رًا  المجتمع��ات 

التغيي��ر نح�����و الأف�س�������ل، 

وبناء الم�س��تقبل.

اأن��ه  والجدي���ر بالذك�������ر 

»مع��دلت  ن�س����ب  بمتابع���ة 

البط�ال��ة« عق�����ب الأزم��ات 

المتالحق��ة الت��ي مررن��ا به��ا ف��ي الفت��رات 

ال�س��ابقة، ن��رى اأن المنطق��ة العربي��ة ق��د 

�س��جلت م�س��تويات علي���ا ف���ي ارتف��اع ن�س��ب 

البطال��ة وخ�سو�س��ًا بي��ن ال�س��باب، مم��ا زاد 

م��ن مخاوفه��م م�س��جعًا اإياهم عل��ى الهجرة. 

لذل��ك اأ�س��بح اإلزام��ًا عل���ى حكوم��ات دولن��ا 

و�س��ع الحلول ال�سريعة والجذري�ة م�ن اأج�ل 

ت���دارك ذل��ك، والحيلول��ة دون النج���راف 

نح���و انهيار اقت�س��ادي ق���د يح�دث اأ�س��رارًا 

كارثية تتخطى التوقعات.

واأخي��رًا : اإن البطال��ة هي التحدي الأكبر 

لالقت�سادات العربية على وجه الخ�سو�ض؛ 

لأن مواطًن��ا بال عمل ه��و طاقة مهدرة يجب 

ا�ستغاللها.

بقلم:
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5 فخامة الرئيس - عبد الفتاح السيسي

قائد مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية على مسار 
النهضة الحضارية الواعدة، يتحدث بكلمة توجيهية مسجلة 

إلى السادة والسيدات أعضاء الوفود المشاركة، مفتتحًا 
أعمال الدورة السابعة واألربعين لمؤتمر العمل العربي

برعاي��ة كريم��ة من فخام��ة الرئي�ض/ عب��د الفتاح ال�سي�س��ي - رئي�ض جمهورية م�س��ر 

الع���ربية، وبح�س�ور معالي ال�سيد  اأحمد اأبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، 

ومعالي ال�س��يد/ محمد محمود �س��عفان - وزير القوى العاملة بجمهورية م�س��ر العربية، 

وا�س��تنادًا اإلى الفقرتين )الأولى والثانية( من المادة الخام�سة من د�ستور منظمة العمل 

العربي��ة، والم��ادة الثالثة من نظام العمل بالموؤتمر، ُعق��د موؤتمر العمل العربي بدورته 

12 �سبتمبر / اأيلول 2021.  - ال�سابعة والأربعين في مدينة القاهرة خالل الفترة من 5 

�س��ارك في اأعم��ال الموؤتمر )397( ع�س��وًا يمثلون اأط��راف الإنت��اج الثالثة من )21( 

دولة ع�س��وًا في منظمة العمل العربية وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 

وعدد من المنظمات، والتحادات العربية، والإقليمية، والدولية، ب�س��فة مراقب، وبلغ 

عددهم )43( ع�سوًا.

بكلمة   »47« الدورة  اأعمال  ال�سي�سي  الفتاح  الرئي�ض/ عبد  فخامة  افتتح 

التي  التحديات  من  العديد  يواجه  العربي  عالمنا  اأن  اإلى  فيها  اأ�سار  توجيهية 

توؤثر على  اأحداث وتطورات  به من  الراهن، وما يمر  العالمي  النظام  يفر�سها 

في  خا�سًة  العربية  بالدنا  على  انعكا�سات  من  لها  بما  به،  وتتاأثر  العمل  عالم 

اأفرزتها  جديدة  عمل  اأن��م��اط  وج��ود  مع  البطالة،  من  والحد  الت�سغيل  مجال 

تطورات  يعي�س  ب��ات  وال��ذي  العمل،  عالم  ف��ي  الحديثة  وال��ت��ط��ورات  التغيرات 

وعميقة. مفاجئة 

فخام��ة رئي�ض جمهورية م�س��ر العربية، يوجه كلمة �س���كر لمنظمة 

العمل العربية لما تقوم به من طرح مو�سوعات جديدة تواكب التطورات 

العالمية، وتعمل على توفير وظائف حقيقية لل�سباب، وت�ستهدف - على نحو 

خا�س - تمكين المراأة اقت�س���ادياً، ودمج الأ�س���خا�س ذوي الإعاقة، ومكافحة 

اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأطفال؛ بما يحقق لالقت�ساد العربي التنمية والرخاء.
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ال�سيدات وال�سادة،

ثمن كافة 
ُ
ل يفوُتن���ى ف���ى ه���ذا المج���ال اأن اأ

الجه���ود والإجراءات والقرارات التى اتخذتها 

الُبل���دان العربية في التعامل مع اأزمة جائحة 

فيرو����س كورون���ا، والح���د م���ن تاأثيره���ا عل���ى 

بيئ���ة العم���ل والعمال���ة، خا�س���ًة العمال���ة غير 

المنتظم���ة، والحفاظ على حقوق ومكت�س���بات 

جميع العمال ورعاية م�سالحهم.

كما اأثمن قيام منظمة العمل العربية بطرح 

مو�سوعات جديدة تواكب التطورات العالمية، 

وتعم���ل على توفي���ر وظائف حقيقية لل�س���باب 

وت�س���تهدف عل���ى نح���و خا����س تمكي���ن الم���راأة 

اقت�س���ادياً، ودم���ج الأ�س���خا�س ذوي الإعاق���ة، 

ومكافح���ة اأ�س���واأ اأ�س���كال عم���ل الأطف���ال، بم���ا 

يحقق لالقت�ساد العربي التنمية والرخاء.

واإنني على يقين تام باأن هذا الموؤتمر �سيكون 

قيم���ة حقيقية ت�س���اف اإلى قيم العمل العربي 

المو�س���وعات  حي���ُث  م���ن  �س���واء  الُم�س���ترك، 

المطروحة للمناق�سة، اأو النتائج والتو�سيات 

والقرارات ال�سادرة عنه.

بال�سكر  اأت���وج���ه  اأن  ل���ى  ا���س��م��ح��وا  وِخ���ت���ام���اً 

تقوم  ِلما  العربية  العمل  لمنظمة  والتقدير 

ال���دول العربية  ب��ه م��ن جهود ن�سطة ف��ي دع��م 

في كافة مجالت العمل، وعلى الأخ�س تعزيز 

ال��ح��وار الج��ت��م��اع��ي، وت��وف��ي��ر العمل ال��الئ��ق، 

ودعم وتعزيز الحماية الجتماعية، كما اأتوجه 

الم�ساركة  الوفود  كافة  اإلى  والتقدير  بال�سكر 

الموؤتمر على الرغم  لح�سورهم فعاليات هذا 

ال��ت��ي فر�ستها ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا،  ال��ع��وائ��ق  م��ن 

واأتمنى لكم جميعاً وللعالم اأجمع ال�سالمة من 

كل مكروه، داعياً اهلل - عز وجل - اأن يوفقنا 

اأم��ان��ي  وتحقيق  �سعوبنا  خ��دم��ة  ف��ي  جميعاً 

ُمجتمعاتنا في التقدم والزدهار والرقي.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

x

ال�سيدات وال�سادة الح�سور،

روؤ�س���اء  جميع���اً،  بك���م  اأرح���ب  اأن  ُي�س���عدنى 

واأع�س���اء الوفود العربية الم�س���اركة، وممثلي 

ومنظم���ات  العمالي���ة،  النقابي���ة  المنظم���ات 

الدولي���ة  والمنظم���ات  الأعم���ال،  اأ�س���حاب 

والإقليمية، وجميع الح�سور الكرام، فمرحباً 

بك���م عل���ى اأر����س بلدك���م الثان���ي م�س���ر، اأر�س 

ال�سالم والمحبة والإخاء.

وي�س���رفني با�س���م جمهوري���ة م�س���ر العربية 

اأن اأفتت���ح اأعم���ال ه���ذه ال���دورة لموؤتمر العمل 

اإقام���ة طيب���ة  لك���م جميع���اً  ُمتمني���اً  العرب���ي، 

ومثمرة، وللموؤتمر النجاح التوفيق.

ال�سيدات وال�سادة،

اأم����ة ت�����س��رب ب��ج��ذور  اأم��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة  اإن 

ح�����س��ارت��ه��ا ف��ي اأع��م��اق ال��ت��اري��خ، ت��ح��م��ل في 

وال��رق��ي  وال��ت��ق��دم  ال��ن��ج��اح  م��ق��وم��ات  طياتها 

التي تعزز �سبل التعاون والتكامل الم�سترك، 

ك��ال��ل��غ��ة، وال��ح�����س��ارة، وال���دي���ن، وال��ث��ق��اف��ة، 

وال�����ج�����وار، ح���ي���ث ي��م��ث��ل ك����ل ذل�����ك وغ���ي���ره 

اإذا  �ساملة  عربية  نه�سة  تحقيق  م��ق��وم��ات 

ا�ستغاللها. ح�سن 

كما تتوجب الإ�س���ارة اإل���ى اأن عالمنا العربي 

يواج���ه العديد م���ن التحديات التي يفر�س���ها 

النظام العالمي الراهن وما يمر به من اأحداث 

وتطورات توؤثر على عالم العمل وتتاأثر به، بما 

لها من انعكا�س���ات على بالدنا العربية خا�سًة 

ف���ي مجال الت�س���غيل والحد م���ن البطالة، مع 

وج���ود اأنماط عمل جدي���دة اأفرزتها التغيرات 

والتطورات الحديثة ف���ي عالم العمل، والذي 

بات يعي�س تطورات مفاجئة وعميقة.

الم�سي  علينا  يفر�س  كله  ذلك  اأن  �سك  ول 

ُق���دم���اً ن��ح��و اإع�����داد ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ات ُم��الئ��م��ة 

و�سمان  ال�ساملة  العربية  بالتنمية  للنهو�س 

ودع��م  وت��ع��زي��ز  ال���واق���ع،  اأر�����س  ع��ل��ى  تفعيلها 

ال��ت��ع��اون الق���ت�������س���ادي، وت���ب���ادل ال��م��ع��ل��وم��ات 

وال��خ��ب��رات ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ن��ا، وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإزال����ة 

ال��ع��ق��ب��ات وال��ح��واج��ز م��ن اأج���ل ال��ت��ك��ام��ل بين 

جديدة  اآليات  اإلى  والو�سول  العربية،  الدول 

العربي  الإقليمي  التكامل  لإحداث  ومتطورة 

البينية،  التجارة  ت�سهيل  خ��الل  من  ال�سامل 

روؤو����س  وان��ت��ق��ال  وال��خ��دم��ات،  ال�سلع  وت��ب��ادل 

الم�ستركة،  ال���س��ت��ث��م��ارات  وت��ع��زي��ز  الأم�����وال 

بين  العاملة  الأيدي  تنقل  ت�سهيل  عن  ف�ساًل 

العربية. ُبلداننا 

ونح���ن عل���ى يقي���ن ت���ام اأن ذلك ل���ن يتحقق 

بالتمن���ي والرغب���ة، ولك���ن يج���ب علين���ا اتخاذ 

الم�س���لحة  واإيث���ار  و�س���ريعة  ج���ادة  خط���وات 

القومي���ة لالأم���ة العربي���ة، ودرء اأي���ة خالفات 

بيني���ة بل وتجاوزها على نح���و يحقق اأهدافنا 

التنموية الم�ستركة.

فيما يلي ن�سها كاماًل:
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»الشـامسي« يشيد بالدور المتميز للمدير العام 
لمنظمة العمل العربية

ي���ت���واج���د اأن  ل����ن����ا  ع���ظ���ي���م  ل���������س����رف   اإن��������ه 

ال�سي�سي  الفتاح  عب���د  الرئي�ض  فخامة 

ي��وؤك��د  م��م��ا  م�سجلة،  كلمة  خ��الل  م��ن  معنا 

ح��ر���س م�����س��ر وق��ي��ادت��ه��ا ال���دائ���م ع��ل��ى دع��م 

م�سر  تبخل  فلم  الم�سترك،  العمل  م�سيرة 

ع���ن ت��ق��دي��م ال���دع���م وال��م�����س��اع��دة ل��ت��م��ك��ي��ن 

وجه. اأكمل  على  بمهامها  للقيام  المنظمة 

فايز  ال�سيد/  �سعادة  ب��داأ  الكلمات  بهذه 

لمنظمة  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر   - المطيري  علي 

األ���ق���اه���ا  ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي���ة - ك��ل��م��ت��ه ال���ت���ى 

ال��ع��م��ل  ل��م��وؤت��م��ر  ال�����دورة »47«  اف��ت��ت��اح  ف���ي 

المعالي  اأ�سحاب  بال�سادة  مرحباً  العربي، 

وال�����س��ع��ادة ال�����س��ادة ال���وزراء وروؤ���س��اء 

المحرو�سة،  م�سر  في  الوفود  واأع�ساء 

واح�����ة ال�������س���الم والأم��������ان، ح��ا���س��ن��ة ال��ع��رب 

اأن  اإياهم  داعياً  وال��زم��ان،  الع�سور  مر  على 

النه�سة  وروع����ة  ال��ت��اري��خ  ع��ظ��م��ة  ي��ت��ل��م�����س��وا 

ال��ح�����س��اري��ة ال��ح��دي��ث��ة، وي�����س��ه��دوا ق��ف��زات 

والجتماعية  القت�سادية  التنموية  م�سر 

ف��ي م�����س��اره��ا ن��ح��و ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة... 

 راف����ع����اً ب��ا���س��م��ه وب���ا����س���م اأع�������س���اء ال��م��وؤت��م��ر

ال�سي�سي،  عبدالفتاح  الرئي�ض  لفخامة 

رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة، ���س��ان��ع 

ال��ن��ه�����س��ة ال���ح�������س���اري���ة ال���ح���دي���ث���ة، اأ���س��م��ى 

ع��ب��ارات ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��رل��رع��اي��ت��ه اأع��م��ال 

العمل  لموؤتمر  والأربعين  ال�سابعة  ال��دورة 

لتوجيه  العظيم  ال�سرف  عن  معبراً  العربي، 

لأع�����س��اء  توجيهية  م�سجلة  كلمة  فخامته 

ال���م���وؤت���م���ر. ك��م��ا رح����ب »����س���ع���ادت���ه« ب��م��ع��ال��ي 

العام  الأمين  الغيط  اأبو  اأحمد  ال�سيد/ 

لمعاليه  وق��دم  العربية،  الدول  لجامعة 

ال�����س��ك��ر وال���ت���ق���دي���ر ل��ح��ر���س��ه ال���دائ���م ع��ل��ى 

بطي  محمد  ال��دك��ت��ور/  �سعادة  األ���ق���ى 

اإدارة  مجل�ض  رئي�ض  نائب   - ال�سام�سي 

فيها  ع��ب��ر  كلمة  العربية  العمل  منظمة 

عن �سكره وتقديره لجمهورية م�سر العربية 

قيادة و�سعباً لحت�سانها الدورة »47« للموؤتمر 

وت��ق��دي��م ال��ت�����س��ه��ي��الت لإن��ج��اح��ه��ا وال��رع��اي��ة 

ال�سي�سي  الفتاح  عبد  ل��ل��رئ��ي�����س  ال��ك��ام��ل��ة 

ال��م��وؤت��م��ر، م��ت��م��ن��ي��اً للجميع  ل��ف��ع��ال��ي��ات ه���ذا 

ط��ي��ب الإق���ام���ة وال��م�����س��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة. وق��ال 

بعد  ينعقد  الموؤتمر  ه��ذا  اإن  »ال�سام�سي«: 

عام كامل عانت فيه البلدان العربية والعالم 

البلدان  من جائحة كورونا وما فر�سته على 

التغلب  فى  اهلل  وفقنا  تحديات،  من  العربية 

والجتماع  لها  والت�سدي  بلداننا  ف��ى  عليها 

من جديد.

خالل  ق��ام  المجل�س  اأن  »ال�سام�سي«  واأك��د 

منها:  الأعمال،  بالعديد من  ال�سابقة  الفترة 

وتم  ب��ع��د،  ع��ن  ودورت����ان  دورت����ان ح�سوريتان 

قامت  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����س��ط��ة  مناق�سة 

العملية  اأجل �سالح طرفي  المنظمة من  بها 

الق�سايا  م��ن  ع��دد  مناق�سة  وت��م  الإن��ت��اج��ي��ة، 

وتقارير  النقابية  الحريات  وتقارير  المهمة، 

لجنة الخبراء القانونيين، كما ناق�س المجل�س 

ك���ذل���ك ت�������س���ورات ت��ن��ف��ي��ذ ق������رارات ال��م��وؤت��م��ر 

المالي  الموقف  وبحث  ال�سابقة  دورات���ه  ف��ى 

للمنظمة من حيث المتاأخرات والمتح�سالت 

.2020  - عن عام 2019 

المت�ا�صلــة االإ�صرائيليــة  االعتــداءات   اإدانــة 

على ال�صعب الفل�صطيني

اإدارة  مجل�س  اأن  اإل���ى  »ال�سام�سي«  اأ���س��ار 

ال�سابقة  دورات���ه  ف��ي  العربية  العمل  منظمة 

ناق�س تقارير عن عمال و�سعب فل�سطين وما 

الإ�سرائيلية  ال��م��م��ار���س��ات  ج���راء  م��ن  يعانيه 

على  الع���ت���داءات  المجل�س  واأدان  الغا�سمة، 

على  ال��م��ج��ل�����س  واأك����د  الفل�سطيني،  ال�����س��ع��ب 

الدولية  العمل  منظمة  مع  التن�سيق  �سرورة 

ل��ع��ق��د م���وؤت���م���ر ل��ل��م��ان��ح��ي��ن ل���دع���م ���س��ن��دوق 

الت�سغيل والحماية الجتماعية الفل�سطيني.

»المطيري« في افتتاح مؤتمر العمل العربي بالقاهرة:
مصر حريصة على تقديم دعم لمسيرة العمل المشترك
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11 الكامل  الدعم  ح�صد  ــى  اإل يدع�  »المطيري« 

لفل�صطين واالأرا�صي العربية المحتلة لم�صاعدتها 

و�صد  اال�صتثنائية  االأزمة  هذه  من  الخروج  على 

الثغرات التي عمقتها الجائحة

ال���ذي  ال��ح�����س�����������ار  »المطيري«  �سج������ب 

في  الجائرة  الحت������الل  �سيا�س�����ات  تفر�س���ه 

ظل �سح الموارد، وتراجع الدعم الخارج������ي، 

وال���ت���ج���ارة،  ال��ت��ن��ق��������������ل  ع��������لى  وال��ت�����س��ي��ي��������������ق 

كل  الطبيعية؛  وال��م��وارد  الأرا���س��ي  وم�سادرة 

ت�سببت  التي  الجائحة،  وط��اأة  فاقم من  ذل��ك 

في فقد الآلف من العمال لوظائفهم وتزايد 

معدلت البطالة.

كل  ب��اأن  يقي��ن  عل��ى  م�س��يفًا:»كونوا 

ه��ذه الأ�س��اليب الهمجي��ة والوح�س��ية 

وتعطي���ض  الإم��دادات  قط��ع  م��ن 

الحي��اة  م�س��تلزمات  لأب�س��ط  الأهال��ي 

ل��ن تج��دي نفع��ًا.. فالم��اء يبق��ى ف��ي 

الليم��ون ل  و�س��يزهر  ال�س��خور  باط��ن 

محال��ة«.

ُت��ث��ِن  ل���م  ال���ط���ارئ���ة  الأزم�����ة  اأن  م��و���س��ح��اً 

م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة ع���ن دع���م ع��م��ال 

و���س��ع��ب ف��ل�����س��ط��ي��ن، ف��اأ���س��درت ب��ي��ان��اً ل��دع��م 

ال����ق����د�����س ال���������س����ري����ف، وع����ق����دت ال��م��ل��ت��ق��ى 

ال����دول����ي ال�����س��ن��وي ل��ل��ت�����س��ام��ن م���ع ع��م��ال 

و����س���ع���ب ف��ل�����س��ط��ي��ن والأرا������س�����ي ال��ع��رب��ي��ة 

 »109« ال�������دورة  ه���ام�������س  ع���ل���ى  ال��م��ح��ت��ل��ة 

من  ان��ع��ق��اده  رغ��م  ال��دول��ي  العمل  لموؤتمر 

ال��ع��ام،   ه��ذا  ل��ك��ت��رون��ي��ة  الإ المن�سات  خ��الل 

لفل�سطين  الكامل  الدعم  ح�سد  اإلى  داعياً 

لم�ساعدتها  المحتلة  العربية  والأرا���س��ي 

ال�ستثنائية  الأزمة  هذه  من  الخروج  على 

و���س��د ال��ث��غ��رات ال��ت��ي ع��م��ق��ت��ه��ا ال��ج��ائ��ح��ة. 

وج����دد دع���وت���ه ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة 

ال�سندوق  لدعم  المانحين  موؤتمر  لعقد 

والحماية  للت�سغيل  الفل�سطيني  الوطني 

منظمة  مع  بالتن�سيق  وذل��ك  الجتماعية، 

العربية. العمل 

جزيل  بتقديم  كلمته  المطيري  واختتم 

الإنتاج  لأط��راف  المتنان  وعظيم  ال�س�كر 

ووزارة  ال���ع���رب���ي���ة،  م�����س��ر  ج���م���ه���وري���ة  ف���ي 

ووزارة  الأم���ن���ي���ة،  واأج���ه���زت���ه���ا  ال���داخ���ل���ي���ة 

ال�����س��ح��ة وال�������س���ك���ان ع��ل��ى ت��وف��ي��ره��ا ك��اف��ة 

ال�سحية  وال��رع��اي��ة  ���س��ع��اف  الإ م�ستلزمات 

ل��ل��ح��الت ال��ط��ارئ��ة، وك��ذل��ك ل��ل��ت��ل��ي��ف��زي��ون 

ال���م�������س���ري، وات����ح����اد الإذاع��������ات ال��ع��رب��ي��ة، 

والإع���داد  التح�سير  ف��ي  ���س��ارك  م��ن  ول��ك��لِّ 

ال��ع��م��ل  ت��م��ر  ل��م��وؤ  »47« ل���ل���دورة  وال��ت��ن��ظ��ي��م 

الم�ساركة  الوفود  لجميع  متمنياً  العربي، 

ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة وط��ي��ب الإق���ام���ة ف��ي 

ال��ت��وف��ي��ق  اآم�����اًل م���ن اهلل  ال���ث���ان���ي،  ب��ل��دك��م 

العربية. اأمتنا  م�سلحة  فيه  لما  وال�سداد 

الموؤتمر،  اأعمال  افتتاح  �سخ�سياً  م�ساركته 

ي�سيراً  ج���زءاً  اإل  لي�س  ه��ذا  اأن  اإل���ى  م�سيرا 

للم  ال��دائ��م  و�سعيه  المخل�سة  ج��ه��وده  م��ن 

العربي  ال�سف  ور���س  العرب،  الإخ��وة  �سمل 

ف��ي م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وال��م��ت��غ��ي��رات التي 

ت���ه���دد اأم����ن وا����س���ت���ق���رار م��ج��ت��م��ع��ن��ا ال��ع��رب��ي 

العربي  العمل  لمنظمات  المتوا�سل  ودعمها 

الم�سترك.

معالي  كلمت���ه  ف��ي  »المطيري«  هناأ  كما 

�سعف��������ان  محم���ود  محم�����د  ال�سيد/ 

العمل  لموؤتمر   »47« للدورة  رئا�سته  على 

وال�سداد،  التوفيق  دوام  له  متمنياً  العربي، 

على  اللبنانية  للجمهورية  ال�سكر  ووج��ه 

ت��م��ر  م��وؤ لأع���م���ال   »46« ال������دورة  ����س���ه���ا  ت���روؤ

العربي. العمل 

ل���ى  �����س����ار »ال��م��ط��ي��ري« ف���ي ك��ل��م��ت��ه اإ واأ

الأوق�����ات ال��ع�����س��ي��ب��ة ال��ت��ي واج��ه��ت ال��وط��ن 

العربي جراء جائحة كورونا قائاًل:»فقدنا 

و���س��اع��ات  وال��وظ��ائ��ف  الأرواح  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر 

م���ع���دلت  زي�������ادة  ل������ى  اإ اأدت  ال���ت���ي  ال���ع���م���ل 

ك���ث���ر  ال���ب���ط���ال���ة، ت���ل���ك ال���ج���ائ���ح���ة ك����ان����ت اأ

ال��ق��ط��اع��ات غير  ال��ع��م��ال��ة ف��ي  ث��ي��راً ع��ل��ى  ت��اأ

تهمي�ساً،  الأك��ث��ر  ال��ف��ئ��ات  وع��ل��ى  المنظمة، 

والق����ت���������س����ادات غ���ي���ر ال���ر����س���م���ي���ة، ق���ام���ت 

خ��الل��ه��ا ال��ح��ك��وم��ات ال��ع��رب��ي��ة ب��ب��ذل ك��اف��ة 

الجائحة  تلك  اآثار  من  للتخفيف  الجهود 

م��ن خ���الل ال��ح��زم وال��ب��رام��ج ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة 

ودع������م ال����وظ����ائ����ف والأع�����م�����ال وال����دخ����ول 

المجتمع،  واأفراد  العاملين  �سحة  وحماية 

البناء  الجتماعي  ال��ح��وار  ل��ي��ات  اآ وتفعيل 

ن�����ت�����اج ع���ل���ى ال��م�����س��ت��وى  ب���ي���ن اأط��������راف الإ

ال��ع��رب��ي، وال���ت���ي ل���وله���ا ل��ك��ان��ت الأ����س���رار 

ال��ت��ي خ��ل��ف��ت��ه��ا ال��ج��ائ��ح��ة ك��ارث��ي��ة، م��ا زل��ن��ا 

ت��ح��ت وط���اأة ه��ذه ال��ج��ائ��ح��ة وم��ا زل��ن��ا غير 

تمثل  وال��ت��ي  نتائجها  ح�سر  على  ق��ادري��ن 

فعاًل  تت�سبب  ل��م  اإن  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأم���ام  ع��ائ��ق��اً 

الم�ستدامة  التنمية  على  اآثارها  عك�س  في 

نتائج  في  نبتغيه  ال��ذي  الأم��ل  ه��ذا   2030
اأع��م��ال��ن��ا ف��ي ال��م��ن��ب��ر ال��ع��رب��ي ال��م�����س��ت��رك، 

بذلتها  التي  الجهود  اإلى  »�سعادته«  منوهاً 

ا�ستمرارية  ل�سمان  العربية  العمل  منظمة 

ال��ع��م��ل وت��ق��دي��م ال��دع��م وال��م�����س��ورة خ��دم��ًة 

خالل  العربية  الدول  في  الإنتاج  لأطراف 

ه��ذه الأزم���ة، م��ن درا���س��ات وت��ق��اري��ر وعقد 

ال���ن���دوات وال���ور����س وال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 

ل����ك����ت����رون����ي����ة ور����س���د  ع���ب���ر ال���م���ن�������س���ات الإ

وت��وث��ي��ق ال���س��ت��ج��اب��ات ال��وط��ن��ي��ة وال��ج��ه��ود 

واأطراف  العربية،  للحكومات  ال�ستثنائية 

واأ�سار   هذا  الجائحة.  مواجهة  في  الإنتاج 

المدير  تقرير  م�سمون  اإلى  »المطيري« 

على  المدرجين  الفنيين  والبندين  العام 

ت��م��ر  ل��م�����وؤ  »47« ال���������دورة  اأع����م����ال  ج�����دول 

ل����ى ال���خ���روج  ال��ع��م�����ل ال��ع��رب�����ي، م��ت��ط��ل��ع��اً اإ

ب���ق���رارات وت��و���س��ي��ات ت�����س��ه��م ف��ي الن��ت��ق��ال 

ب�سكل  البناء  واإع��ادة  التعافي  مرحلة  ل��ى  اإ

تحقيق  ن��ح��و  م�����س��ارن��ا  وت�����س��ح��ي��ح  اأف�����س��ل، 

.2030 الم�ستدامة  التنمية  اأهداف 
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وانخفا�س م�ستويات الت�سغيل فى كافة الدول 

العربية التى ل يخفى ما تعانيه من موؤ�سرات 

وكان  ال�سباب،  بين  خا�سة  للبطالة،  مرتفعة 

على  ال��وط��اأة  �سديد  للجائحة  ال�سلبى  الأث���ر 

ومتناهية  وال�سغيرة  المتو�سطة  الموؤ�س�سات 

ال�����س��غ��ر ال���ت���ى ل ت��م��ل��ك ال����م����وارد ال���الزم���ة 

ل��ل�����س��م��ود وال���ت���ك���ي���ف م����ع ال�������س���دم���ات، وق���د 

بع�سها  وق��ّدم  العربية  الحكومات  ا�ستجابت 

والركود  النكما�س  لمواجهة  ا�ستثنائياً  دعماً 

اإل���ى الأه��م��ي��ة الكبيرة  الق��ت�����س��ادى، م�����س��ي��راً 

التى ينطوى عليها دعم قطاع ريادة الأعمال 

ال�����س��غ��ي��رة، وذل�����ك لأن ه��ذا  وال��م�����س��روع��ات 

مهماً  م��ج��اًل  يوفر  خا�س  نحو  على  القطاع 

ُيعد  اأن��ه  كما  ال�سباب،  بين  خا�سة  للتوظيف، 

الموّلد الأكبر لطاقات الإبداع والبتكار التى 

ت�ستّد الحاجة اإليها فى اقت�ساداتها العربية.

ق��������ائاًل:  معالي�����ه  اأ�س���������ار  كم����������ا 

اآخر  نوعاً  تمثل  التكنولوجية  التحولت  »اإن 

ال��ت��ى يتعين ال���س��ت��ع��داد لها  ال�����س��دم��ات  م��ن 

والتفاعل معها، فالثورة التكنولوجية، خا�سة 

ال�سطناعى،  وال��ذك��اء  المْيكنة  م��ج��الت  ف��ى 

وب���رغ���م م���ا ت���وف���ره م���ن ف��ر���س ك��ب��ي��رة ل��رف��ع 

اأي�����س��اً مع�سالت  ت��ط��رح  اأن��ه��ا  اإل  الإن��ت��اج��ي��ة، 

الالزمة  والمهارات  العمل،  عدة حول طبيعة 

للم�ستقبل، ومدى توافر فر�س العمل، ف�ساًل 

عن الق�سايا المتعلقة بالأجور.

اطلعت  »ل��ق��د  ق��ال:  كلمته  ختام  وف��ي 

باهتمام كبير على وثائق هذه الدورة ووجدتها 

اأت��م��ن��ى اأن  غنية ب��الأف��ك��ار وال��ت��و���س��ي��ات ال��ت��ى 

ت��ج��د ط��ري��ق��ه��ا ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ، ك��دع��م ال���م���راأة فى 

وتمكين  الأعمال  ريادة  وت�سجيع  العمل  �سوق 

الم�سروعات ال�سغيرة والمتو�سطة، وغيرها«. 

م���وؤك���داً ع��ل��ى ال�����دور ال��ف��ع��ال ال����ذى ت��ق��وم به 

فايز  العام  ومديرها  العربية  العمل  منظمة 

علي المطيرى الذى يبذل مجهودات مقدرة 

العربى  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  المنظمة  لتطوير 

اأماًل  الثالثة؛  العمل  اأط��راف  بين  والتن�سيق 

فى الو�سول اإلى التكامل القت�سادي العربي 

لأعمال  والنجاح  التوفيق  متمنياً  المن�سود، 

الموؤتمر.

اأبوالغيط،  اأحمد  ال�سيد/  ه معالي  وجَّ

العربية،  الدول  لجامعة  العام  الأمين 

الإن��ت��اج  لأط���راف  وال��ت��ق��دي��ر  التحية 

 الثالثة والم�ساركين في الموؤتمر قائاًل:

اأ�سارككم  اأن  �سروري  دواعى  من  »اإنه 

العمل  موؤتمر  اأع��م��ال  افتتاح  ال��ي��وم 

ر ع��ق��ده��ا ال��ع��ام  ال��ع��رب��ى، ال��ت��ى ت��ع��ذَّ

ال��م��ا���س��ى ب�����س��ب��ب ظ����روف ج��ائ��ح��ة 

ف���ي���رو����ض )ك�����ورون�����ا( ال��م�����س��ت��ج��د، 

دولة  �سلطات  اإل��ى  بال�سكر  واأت��وج��ه 

التى  العربية،  م�سر  جمهورية  المقر، 

المنا�سبة  الظروف  توفير  على  �سهرت 

ال�سكر  اأن  اإل��ى  م�سيرًا  ه��ذا«،  للقائنا 

الإع��داد  ف��ى  اأ�سهم  م��ن  لكل  مو�سول 

الدورة. لهذه  الجيد 

 الأثر ال�سلبي للجائحة �سديد الوطاأة

 على الموؤ�س�سات المتو�سطة

وال�سغيرة ومتناهية ال�سغر

وقال اأبو الغيط: »مرت �سنة ون�سف منذ 

بداية جائحة فيرو�س كورونا الم�ستجد التى 

ناأمل جميعاً اأن تنجلي قريباً، وهى فترة مررنا 

فيها بظروف ع�سيبة كانت تبعاتها ثقيلة على 

المنطقة العربية، رغم الجهود الكبيرة التى 

بذلتها الحكومات العربية لمجابهة الأزمة«.

كلمته   ف��ي  العام  الأمين  معالي  تطرق 

اإل���ى ال��ت��ق��ري��ر الق��ت�����س��ادى ال��ع��رب��ى الموحد 

ال����دول  ال�������س���ادر ع���ن ج��ام��ع��ة   2020 ل���ع���ام 

التمعن  اإل��ى  الموؤتمر  اأع�ساء  داعياً  العربية، 

ف���ى خ��ال���س��ات��ه لأن����ه ي��ق��دم م���وؤ����س���رات اأول��ي��ة 

ال��ت��اأث��ي��رات  اإل���ى  م�سيراً  الأزم����ة،  خ�سائر  ع��ن 

الجائحة  ب�سبب  العمل  اأ���س��واق  ط��ال��ت  ال��ت��ي 

 »أبو الغيط« يشيد بالدور الفعال الذي تقوم
به منظمة العمل العربية ومديرها العام

Al
am

al
 A

la
rb

y
20

22
ن 

سا
ي�

 ن
/

ل
ري

اب
  �

�� 
 12

د 0
د

����
ع���

ال
Alam

al Alarby
2022

ن 
/ ني�سا

ل
ري

120  ���  اب
دد 

الع�������



14
ي

عرب
 ال

مل
لع

ر ا
تم

مؤ
15

��������������ه وزي��������������ر ال���������ق���������وى ال�����ع�����ام�����ل�����ة،  وجَّ

الموؤتمر،  ورئي�س  �سعفان،  محمود  محمد 

 - الرئي�ض  ل��ف��خ��ام��ة  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����س��ك��ر 

جمهورية  رئي�ض  ال�سي�سي،  عبدالفتاح 

 »47« ال����دورة  ل��رع��اي��ت��ه  العربية،  م�سر 

للوفود  ومخاطبته  العربي  العمل  لموؤتمر 

الرئي�س  اه��ت��م��ام  يعك�س  م��ا  وه��و  ال��ع��رب��ي��ة، 

واإيمانه  وال��ع��م��ال،  العمل  بق�سايا  ال��دائ��م 

ال��ح��ق��ي��ق��ي ب���اأن ت��ك��ات��ف وت��ك��ام��ل الأم���ة في 

���س��ا���س��ي��ة  ���س��اأن ال��ع��م��ل ُي��ع��د م��ن ال��دع��ائ��م الأ

العربية. للوحدة 

واأ�سار »�سعفان« اإلى اأن لقاءنا هذا العام 

الأهمية،  بالغة  ا�ستثنائية  ظروف  في  ياأتى 

توؤثر  خطيرة  اأزمات  ُيعانى  باأ�سره  فالعالم 

منا  ي�ستوجب  بما  ال�سعوب  ُم��ق��درات  على 

�ساملة  وروؤية عربية  واعية  ُم�ساركة  جميعاً 

م��ن اأج���ل ب��ن��اء ُم�����س��ت��ق��ب��ل اأم��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة، 

ع��ل��ى ن��ح��و ُي��ب��ره��ن ل��ل��ع��ال��م اأج��م��ع ُق��درت��ن��ا 

ع���ل���ى ال����ُم����ب����ادرة، وم���واج���ه���ة ال���ت���ح���دي���ات، 

ب�سعوبنا  والعبور  الم�ستقبل،  وا�ست�سراف 

الأمان. بر  اإلى  العربية 

ال��ع��دي��د من  اأم�����ام م��وؤت��م��رن��ا  اإن  وق���ال: 

المترابطة  والحيوية  المهمة  المو�سوعات 

مع  وتتما�سى  ب��ع�����س��اً،  بع�سها  ُي��ك��م��ل  وال��ت��ي 

ا���س��ت�����س��راف م�����س��ت��ق��ب��ل ال��ع��م��ل وال���س��ت��ع��داد 

مقدمتها  ف���ي  ي���اأت���ي  ال��م�����س��ت��ق��ب��ل،  ل��وظ��ائ��ف 

»ريادة  ع��ن��وان:  تحت  ال��ع��ام  المدير  تقرير 

ال�سغيرة  وال��م�����س��روع��ات  الأع���م���ال 

 »سعفان«: المؤتمر ُيعقد في ظروف استثنائية
بالغـــة األهميـــة

الم�ستدامة  التنمية  ن��ح��و  ال��ط��ري��ق 

عام  لمدير  التحية  م��وج��ه��اً  والتمكين«، 

ح�����س��ن  ع���ل���ى  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل  منظمة 

يتواكب مع تطورات عالم  اختياره لمو�سوع 

بلداننا  احتياجات  ويلبي  ناحية،  من  العمل 

العربية من ناحية اأخرى.

ب�����س��ك��ل ع��ل��م��ي  ع�������د 
ُ
اأ ال���ت���ق���ري���ر  اأن  واأك����د 

غ��ي��ر م�����س��ب��وق، ي��ت��ن��ا���س��ب م��ع واق��ع��ن��ا ال��ع��رب��ي 

اأهمية  على  ال�سوء  �سلط  حيث  وطموحاته، 

دم��ج ال�سباب ف��ي اق��ت�����س��ادات ري���ادة الأع��م��ال 

وتمكينهم فيها، وَر�سَم مالمح ال�ستراتيجية 

واه��َت��م  الأع���م���ال،  ل��ري��ادة  المن�سودة  العربية 

المهني  والتاأهيل  التعليم  منظومة  بتطوير 

وَت��َب��ن��ى  ال��م�����س��ت��ق��ب��ل،  اأع���م���ال  ل�����س��ن��اع��ة رواد 

العربي  ال�سباب  بناء قدرات ومهارات  �سرورة 

لتمكينهم من تنفيذ مبادرات ريادية وابتكارية 

واإب����داع����ي����ة. ك��م��ا ي��ن��اق�����س ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ب��ل 

جائحة  قتها  عمَّ التي  الثغرات  ل�سد  الناجحة 

ومتناهية  ال�سغيرة  الم�سروعات  في  كورونا 

ال�سغر والعمل على تنميتها.

يواكب  العام  المدير  »تقرير 

ويلبي  العمل،  عالم  تطورات 

العربية« بلداننا  احتياجات 

ن����ه  وق���ال وزي���ر ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة: اإ

ق���اط���رة  ه���ي  الأع����م����ال  ري������ادة  اأن  ����س���ك  ل 

واأن  خا�سة  العربية،  لالقت�سادات  النمو 

ال�سانحة  العربي  التكامل  فر�س  ا�ستغالل 

يعود بالنفع على كافة بلداننا العربية، لما 

لعل  ومتنوعة،  عديدة  مقومات  من  لديها 

ال��واع��دة،  المحلية  ���س��واق  الأ ت��واف��ر  اأهمها 

عن  ف�����س��اًل  الإق��ل��ي��م��ي��ة،  البينية  وال��ت��ج��ارة 

����س  ف��ر���س ال��ت��م��وي��ل ال��م��ت��اح��ة، وت���واف���ر راأ

اأمتنا  ب��ل��دان  ف��ي  والب�سري  ال��م��ادي  ال��م��ال 

الفنيين  البندين  اأن  على  موؤكداً  العربية، 

تقرير  مع  ليتما�سيا  بدقة  اختيارهما  تم 

التنموي  النقا�س  ل�ستكمال  العام  المدير 

منظمة  تبذلها  التى  الجهود  مثمناً  البناء، 

ل��ي��ه  اإ ت��رن��و  م��ا  ف��ي تحقيق  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل 

م��ن اأه�����داف، وم���ا ي��ق��وم ب��ه م��ك��ت��ب ال��ع��م��ل 

ال��ق��رارات  كافة  تعك�س  اأع��م��ال  م��ن  العربي 

وال��ت��و���س��ي��ات ال�����س��ادرة ع��ن ال��م��ن��ظ��م��ة في 

ن�������س���ط���ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة رائ�������دة ت���واك���ب  ����س���ك���ل اأ

محاور  كافة  وتغطي  العالمية،  التطورات 

العربي. وطننا  في  العمل  ق�سايا 

ال��ق��وى  وزي����ر  دع���ا  كلمته،  ختام  وف��ي 

بالتوفيق   - وتعالى  �سبحانه   - اهلل  العاملة 

ل������ى ن��ت��ائ��ج  ت���م���رن���ا ه������ذا  وال�����خ�����روج اإ ل���م���وؤ

وق����رارات ت��ح��ق��ق لأم��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة ال��م��زي��د 

والجتماعية،  القت�سادية  المكت�سبات  من 

ال��دورة  ه��ذه  اأع��م��ال  ن��ب��داأ  اهلل  ب��رك��ة  فعلى 

يوفقنا  اأن   - وتعالى  �سبحانه   - اهلل  داعين 

والر�ساد. الخير  فيه  لما  خطانا  وي�سدد 
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17  »المطيري« يسلم دروع التكريم

في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر

لجهوده  وت��ق��دي��راً  عرفاناً 

ال���م���خ���ل�������س���ة واإ����س���ه���ام���ات���ه 

وتعزيز  دع���م  ف��ي  المتميزة 

م�������س���ي���رة ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي 

 ال���م�������س���ت���رك، ق������دم ����س���ع���ادة

ف���اي���ز ع��ل��ي ال��م��ط��ي��ري 

المدير العام لمنظمة العمل 

منظم�������������ة  درع  العربي��������������ة، 

ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي���ة، ل��م��ع��ال��ي 

اأبوالغيط   اأحم���د  ال�سيد 

الأمين العام لجامعة الدول 

العربية.

العمل  منظمة  من  وعرفاناً 

العربية على جهوده المخل�سة 

ف���ي خ��دم�����������������ة ق�����س��اي��ا ال��ع��م��ل 

ال�سيد  ���س��ع��ادة  م  ق���دَّ وال��ع��م��ال؛ 

المدير  المطيري  فايز علي 

العربية،  العمل  لمنظمة  العام 

ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ع��م��ل  منظمة  درع 

محمد  ال�������وزي�������ر  ل�������م���ع���ال���ي 

محمود �سعفان رئي�س الدورة 

»47« لموؤتمر العمل العربي.

وتقديراً من منظمة العمل 

الجمهورية  لجهود  العربية، 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة خ����الل ت��روؤ���س��ه��ا 

لأعمال الدورة »46« لموؤتمر 

ال��ع��رب��ي، ق���دم �سعادة  ال��ع��م��ل 

ال�سيد  فايز علي المطيري 

المدير العام لمنظمة العمل 

العمل  منظمة  درع  العربية، 

ال��ع��رب��ي��ة، ل�����م��ع��ال��ي ال�����س��ي��دة 

العمل   وزي���رة   - يمين  لميا 

رئي�سة الوفد.

وع���رف���ان���اً م���ن م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 

العربية لجهوده المخل�سة لقيامه 

الإدارة  م��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ب��م��ه��ام 

ع���ن ف��ري��ق ال��ع��م��ال، ق���دم ���س��ع��ادة 

- المطيري  فايز علي   ال�سيد/ 

ال��م��دي��ر ال���ع���ام ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 

ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��م��ة  درع  ال���ع���رب���ي���ة، 

العربية، ل�سعادة، الدكتور محمد 

بطي ال�سام�سي. 

وع����رف����ان����اً م����ن م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 

خ�����الل  الك�����ويت  ل��دول��ة  العربية 

منظم������������ة  اإدارة  لمج�س  تروؤ�سها 

الفترة  خ������الل  العربية،  العم������ل 

ال�سيد  �سع������ادة  م  ق�����دَّ  ،2021-2018
المدير   - المطيري  علي  فايز 

ال���ع���ام ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة، 

لدولة  العربية  العمل  منظمة  درع 

�سلطان  ال�سيد  ت�سلمها  ال��ك��وي��ت، 

عاي�ض ال�سعالني - رئي�س الوفد.
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دروع تكريمية في                 جلســــة االفتتاح

والتنمية  العمل  لجنة  رئي��������س  م  قدَّ والتق��������دي���ر  المتن����ان  بخال�����س 

عي�سى حيدر  العين  الأردن��ي - �سعادة  الجتماعية في مجل�س الأعيان 

مراد، درع المجل�س لمعالي ال�سيد/ اأحمد اأبو الغيط - الأمين العام 

لجامعة الدول العربية. 

العمل  �سير  تطوير  في  المتميزة  واإ�سهاماته  المبذولة،  لجهوده  وتقديراً 

الإنتاج  لأطراف  الالزم  الدعم  كل  وتقديم  باأدائها،  والنهو�س  المنظمة  في 

الثالثة، ت�سلَّم �سعادة الأ�ستاذ/ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة 

ال�سيد  �سعادة  من  تذكارية  دروع��اً  الموؤتمر،  ع��ام  �سكرتير  العربية،  العمل 

العمل  وزراء  لمجل�س  التنفيذي  للمكتب  الأ�سبق  الرئي�س  المهيري،  �سالم 

ومجل�س وزراء ال�سوؤون الجتماعية بمجل�س التعاون لدول الخليج العربية، 

و�سعادة العين عي�سى حيدر مراد رئي�س لجنة العمل والتنمية الجتماعية 

في مجل�س الأعيان الأردني .
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هيئة رئاسة المؤتمر

ل الموؤتمر هيئة رئا�سته باختيار معالي  �سكَّ

وزي���ر   - �سعفان  محمود  محمد  ال���وزي���ر 

العمل في جمهورية م�س����ر العربي����ة رئي�س�����اً 

مطر  خليفة  ال�سيد/  و�سع�����ادة  للموؤتم����ر، 

المتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة   - الكعبي 

ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��م��وؤت��م��ر ع��ن ف��ري��ق اأ���س��ح��اب 

يو�سف  محمد  يعقوب  وال�سيد/  الأع��م��ال، 

محمد - رئي�س المجل�س التنفيذي لالتحاد 

رئي�س  نائب  البحرين،  عمال  لنقابات  الحر 

الموؤتمر عن فريق العمال. 

ت�سكيل الفرق الثالث

فريق الحكومات:

 ان��ت��خ��ب ف��ري��ق ال��ح��ك��وم��ات م��ع��ال��ي ال�����س��ي��دة

لميا يمين الدويهي - وزيرة العمل بالجمهورية 

وال�سيد  الحكومات،  فريق  رئي�س   - اللبنانية 

الدكتور/ عادل عبد الجليل العقبي - دولة 

عبدالكريم  وال�سيد  الرئي�س،  نائب   - ليبيا 

دراغمة  دولة فل�سطين »مقرراً«.

فريق اأ�سحاب الأعمال:

�س���عادة  الأعم���ال  اأ�س���حاب  فري���ق  انتخ���ب 

الكعب������ي  خليف���������ة مط����������ر  ال�س���يد/ 

المتح������������دة،  ال�����عربي���ة  الإم��������ارات  دول������������ة 

الدكت���ور وال�س���ي�����د  للفري���������ق،   رئي�س������������اً 

محم��د عطية ابراهيم الفيومي جمهورية 

ومعال���ي  للرئي����س  نائب���اً   - العربي���ة  م�س���ر 

- الأمي���ن الع���ام  خال��د حنف��ي  الدكت���ور/ 

لتحاد الغرف العربية - مقرراً للفريق.

فريق العمال:

 ان������ت������خ������ب ف�������ري�������ق ال�������ع�������م�������ال ال���������س����ي����د

رئي�س   - الجريد  العزيز  عبد  بن  نا�سر 

المملكة   - العمالية  للجان  الوطنية  اللجنة 

وال�سيد  للفريق،  رئي�ساً  ال�سعودية،  العربية 

العمالي  الت��ح��اد  رئي�س   - الأ�سمر  ب�سارة 

العام في لبنان - الجمهورية اللبنانية نائباً 

للرئي�س، وال�سيد/ جمال القادري التحاد 

ال���دول���ي ل��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال ال���ع���رب »م���ق���رراً 

للفريق«.  

Al
am

al
 A

la
rb

y
20

22
ن 

سا
ي�

 ن
/

ل
ري

اب
  �

�� 
 12

د 0
د

����
ع���

ال
Alam

al Alarby
2022

ن 
/ ني�سا

ل
ري

120  ���  اب
دد 

الع�������



22
ي

عرب
 ال

مل
لع

ر ا
تم

مؤ
23

مؤتمر العمل العربي يقرر:
تكليف منظمة العمل العربية بإعداد 
 استراتيجية عربية حول ريادة األعمال

وتدعو الدول العربية إلى دعم برامج تمكين 
الشباب العربي وبناء قدراتهم ومهاراتهم  

لتنفيذ المبادرات الريادية واالبتكارية
ب��ح��ث م��وؤت��م��ر ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي ف��ي دورت���ه 

تاأتي  الهامة،  المو�سوعات  من  ع��دداً   »47«

ع��ل��ى راأ���س��ه��ا ت��ق��ري��ر ال��م��دي��ر ال���ع���ام، تحت 

والم�سروعات  الأعمال  »ري��ادة  ع��ن��وان 

التنمية  ن��ح��و  ال��ط��ري��ق  ال�����س��غ��ي��رة 

���س��ع��ى  ح��ي��ث  وال��ت��م��ك��ي��ن«،  الم�ستدامة 

اإل��ى دع��م متخذي  التقرير  م��ن خ��الل ه��ذا 

الدول  في  الثالث  الإنتاج  واأط��راف  القرار 

ال��ع��رب��ي��ة؛ ل��ت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة م��وات��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار 

والإب��������داع، وت��م��ك��ي��ن ال��م��ن�����س��اآت ال�����س��غ��ي��رة 

على  قدرتها  تعزيز  م��ن  ال�سغر  ومتناهية 

ال�����س��م��ود، و���س��د ال��ث��غ��رات ال��م��ه��اري��ة ل��دى 

ال�����س��ب��اب واإ�����س����الح الأن���ظ���م���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

كما  التكنولوجية،  التحتية  البنية  وتر�سيخ 

ت��ع��زي��ز التكامل  اأه��م��ي��ة  ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى  اأك���د 

القت�سادي العربي، وت�سجيع قيام العناقيد 

الجائحة  ك�سفت  والتي  العربية،  ال�سناعية 

القت�سادات  قدرة  تعزيز  في  اأهميتها  مدى 

وقدرتها  الأزم����ات،  م��واج��ه��ة  على  العربية 

على اإيجاد الكثير من فر�س العمل لل�سباب 

بالجائحة. العربي الأكثر تاأثراً 

جل�سات  لأرب���ع  ا���س��ت��م��رت  مناق�سة  وب��ع��د 

ك��ل��م��ات م��ع��ال��ي وزراء  ع��م��ل، وم���ن خ���الل 

ال����ع����م����ل، وم���م���ث���ل���ي م���ن���ظ���م���ات اأ����س���ح���اب 

الأعمال والعمال من »21« دولة ع�سواً في 

ال�ستماع  وب��ع��د  ال��ع��رب��ي��ة،  العمل  منظمة 

العام  المدير  قدمها  التي  المداخلة  اإلى 

ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة ح���ول ال��ت��ق��ري��ر 

المنظمة  ت��ك��ل��ي��ف  ل���ى  اإ ال���ق���رارات  خ��ل�����س��ت 

ب��اإع��داد ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ع��رب��ي��ة ح��ول ري��ادة 

الأع�����م�����ال وف����ق����اً ل���ل���م���ح���اور ال��������واردة ف��ى 

ال��ت��ق��ري��ر، ودع����وة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ل��دع��م 

ب���رام���ج ت��م��ك��ي��ن ال�����س��ب��اب ال���ع���رب���ي، وب��ن��اء 

ال��م��ب��ادرات  لتنفيذ  وم��ه��ارات��ه��م  ق��درات��ه��م 

ال��ري��ادي��ة والب��ت��ك��اري��ة، وت��ب��ّن��ي ���س��ي��ا���س��ات 

م�������س���ت���ج���ي���ب���ة ل����ل����ن����وع الج�����ت�����م�����اع�����ي ف���ى 

م��ج��ال ري���ادة الأع���م���ال ب��م��ا ي��ع��زز ال��ق��درة 

���س��واق  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل��ل��م��راأة ال��ع��رب��ي��ة ف��ى اأ

ال��ع��م��ل، واإق��ام��ة ���س��راك��ات ت��واأم��ة وت��ع��اون 

���س�����س��ات ع��رب��ي��ة ودول���ي���ة  م���ع ه��ي��ئ��ات وم��وؤ

وتبادل  والبتكار  العلمي  البحث  لتحفيز 

ن��ه��ا اأن  ال��خ��ب��رات وال��ت��ج��ارب ال��ت��ي م��ن ���س��اأ

ال�سباب. لدى  المبادرة  روح  تعزز 

بتنظيم  ال��م��ن��ظ��م��ة  ت��م��ر  ال��م��وؤ ك��ل��ف  ك��م��ا 

مجال  فى  والأن�سطة  البرامج  من  المزيد 

ري����ادة الأع���م���ال وال��م�����س��روع��ات ال�����س��غ��ي��رة 

والتاأكيد  الثالثة،  الإنتاج  اأطراف  لخدمة 

المال  ���س  ل��راأ الأم��ث��ل  ال���س��ت��غ��الل  اأن  على 

ال���ب�������س���ري ال����ع����رب����ي، وح�������س���ن ا����س���ت���غ���الل 

زي��ادة  تحقيق  ي�سمن  الطبيعية،  ال��م��وارد 

عالمياً. العربية  القت�سادات  تناف�سية  فى 

ك��م��ا دع���ا ال��م��وؤت��م��ر ال����دول ال��ع��رب��ي��ة اإل��ى 

اأق�����س��ى  لتحقيق  ح��وك��م��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��وف��ي��ر 

ا����س���ت���ف���ادة وا����س���ت���غ���الل م���م���ك���ن ل���ل���ق���درات 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، وف���ت���ح ك���اف���ة الآف������اق اأم����ام 

واأنماطه،  اأ�سكاله  بكافة  والإب���داع  البتكار 

وت��ح��دي��ث م��ن��ظ��وم��ت��ي ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري��ب 

الم�ستقبلية  ل��الح��ت��ي��اج��ات  وف��ق��اً  ال��م��ه��ن��ي 

الرقمي  التحول  �سوء  ف��ي  العمل  لأ���س��واق 

المعارف  وت��ب��ادل نقل  ال��م��ج��الت  ك��اف��ة  ف��ى 

والخبرات بين الدول العربية.

 واأكد على اأهمية تبّني الحكومات العربية 

العربية  ال�سناعية  العناقيد  اإن�����س��اء  ف��ك��رة 

واإدم��اج  عربية  ا�ستثمارية  مناطق  اإط��ار  فى 

الم�سروعات ال�سغيرة والمتو�سطة ومتناهية 

ال�سغر فى �سال�سل القيمة و�سال�سل الإمداد 

غير  ال��ق��ط��اع  واإدم����اج  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية 

خالل  م��ن  المنظم  الق��ت�����س��اد  ف��ى  م  المنظَّ

تقديم حزم تحفيزية وخلق المزايا وتطوير 

ت�ساعد  التي  والت�سريعية  التمكينية  البيئة 

في ت�سهيل اإدماجهم.

لتقديم  العربية  ال��دول  الموؤتمر  دع��ا  كما 

مناطق  لإن�����س��اء  ال��الزم��ة  الت�سهيالت  ك��اف��ة 

ا���س��ت��ث��م��اري��ة ع��رب��ي��ة خ��ا���س��ة ف��ى ال�����س��ن��اع��ات 

ال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال���ت���ى ت��ح��ت��اج��ه��ا الأ����س���واق 

ال���ع���رب���ي���ة وت���ق���دي���م ح���زم���ة م����ن ال���ح���واف���ز 

الوطنية  ال��م��ب��ادرات  ودع��م  المناطق،  لتلك 

ال���ت���ي ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ت��خ�����س��ي�����س ن�����س��ب��ة من 

ال��م��ن��اق�����س��ات وال���ع���ط���اءات ل�����رواد الأع���م���ال 

والمتو�سطة  ال�سغيرة  الم�سروعات  اأ�سحاب 

العربية  ال���دول  ال�سغر،  ودع���وة  ومتناهية 

ل��ت��ب��ادل ال��خ��ب��رات ف��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع جائحة 

والقت�سادية  الجتماعية  واآث��اره��ا  ك��ورون��ا 

ع��ل��ى اأ����س���واق ال��ع��م��ل ب��غ��ر���س ت��ع��زي��ز �سمود 

ال�سغيرة  الم�سروعات  وخا�سة  الم�سروعات 

ومتناهية ال�سغر وو�سع ال�سيا�سات الخا�سة 

باإدارة الأزمات.
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أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل

متطلبات االقتصاد األخضر لتوفير فرص العمل.. 
نوقش في لجنة فنية

الموؤتمر،  ناق�سها  ال��ت��ي  المو�سوعات  اأه���م  م��ن 

التكنولوجي  التطور  »اأثر  ح��ول  فني  مو�سوع 

على بيئة العمل« حيث �سارك في اأعمال اللجنة 

ال��ث��الث��ة،  الإن���ت���اج  اأط����راف  يمثلون  ع�����س��واً   )43(

العمل  ن��ظ��ام  م���ن   »35« ال���م���ادة  ب��اأح��ك��ام  وع���م���اًل 

بداية  في  اللجنة  اختارت  العربي،  العمل  بموؤتمر 

 اأعمالها، الفا�سل/ عبد اهلل بن مراد المالهي 

 ح���ك���وم���ات/ ���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان - رئ���ي�������س���اً، وال�����س��ي��د

الفال�سي ال��ق��ي��زي  خليفة  ج��ام��ع   اأح��م��د 

المتحدة  العربية  الإم��ارات  اأعمال/ دولة  اأ�سحاب 

عمال   - النعيمي  محمد  �سارة  وال�سيدة/  نائباً، 

بن  فيحان  والدكتور/  نائباً،   - البحرين  مملكة 

م�ساعد العتيبي - مقرراً.

وبعد  البند،  لمحتوى  مرئي  عر�س  تقديم  بعد 

ال��ن��ق��ا���س ح���ول اأه��م��ي��ة ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي على 

والمناق�سات  ال��م��داخ��الت  �سوء  وف��ي  العمل،  بيئة 

اللجنة  اأك��دت  اللجنة،  اأع�ساء  قبل  من  جرت  التي 

بيئة عمل  لتوفير  ال�سعي  اأهمية  في تقريرها على 

ثقافة  لتعزيز  متكاملة  نظم  عبر  واآم��ن��ة  �سحية 

ال�����س��الم��ة وال�����س��ح��ة ال��م��ه��ن��ي��ة ف��ى اأم���اك���ن ال��ع��م��ل، 

العمل  بيئة  فى  التكنولوجية  التطورات  ومواكبة 

وت��اأث��ي��ره��ا ع��ل��ى اأ����س���واق ال��ع��م��ل ب��م��ا ي��ح��ق��ق النمو 

التكنولوجيا  وا���س��ت��ث��م��ار  تبني  واإل����ى  الق��ت�����س��ادي، 

العمل  اإدارة  نظم  وت��ح��دي��ث  تطوير  ف��ى  الحديثة 

الإنتاجية  لتعزيز  الب�سري  العن�سر  على  للحفاظ 

دعت  كما  الم�ستدامة،  التنمية  اأه����داف  وتحقيق 

اللجنة مراجعة اأ�ساليب ومناهج التعليم والتدريب 

المهني والتقني وتطويرها ب�سكل م�ستمر، وتحديث 

التطورات  لمواكبة  الت�سريعية  المنظومة  وتطوير 

العمل من خالل مراجعة ت�سريعات  اإدارة بيئة  فى 

الحوار  دور  وتعزيز  الجتماعي،  وال�سمان  العمل 

الجتماعي فى تطوير عالقات العمل بما يتنا�سب 

نتج  وم��ا  المت�سارعة،  التكنولوجية  التطورات  مع 

عنها م��ن اأن���م���اط ع��م��ل ج���دي���دة، وت��ط��وي��ر اأج��ه��زة 

ال�سالمة وال�سحة المهنية وتفتي�س العمل وتدريب 

كوادرها على ا�ستخدام نظم التفتي�س الذكية .

واأو�����س����ت ال��ل��ج��ن��ة اإل�����ى ت��ع��زي��ز ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ات 

م�ستوى  على  المهنية  وال�����س��الم��ة  ال�سحة  اإدارة 

ال��م��وؤ���س�����س��ات م���ن خ����الل ت��ب��ن��ي و���س��ائ��ل ال��وق��اي��ة 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، ون�����س��ر وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال��ت��ح��ول 

الذكية،  الخدمات  فى  التو�سع  خالل  من  الرقمي 

وت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة ب�����س��ك��ل دائ���م 

ل��ت��واك��ب الح��ت��ي��اج��ات ال��م��ت��غ��ي��رة ل�����س��وق ال��ع��م��ل، 

وت���ب���ادل ال��خ��ب��رات ون��ق��ل ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة فى 

م��ج��ال ت��ط��وي��ر بيئة ال��ع��م��ل ال��ذك��ي��ة، وال���س��ت��ف��ادة 

ال�سغرى  الم�ساريع  دعم  فى  الرقمي  التحول  من 

اأو  )اتفاقية  معيارية  اأداة  واإ���س��دار  والمتو�سطة، 

تو�سية( حول الأنماط الجديدة للعمل.

 »47« ال�����������دورة  ن���اق�������س���ت 

بنداً  العربي  العمل  لموؤتمر 

فنياً مهماً، حظي بعدد كبير 

الم�ساركين تحت عنوان  من 

»م��ت��ط��ل��ب��ات الق��ت�����س��اد 

فر�ض  لتوفير  الأخ�سر 

ال��ع��م��ل«، وع����م����اًل ب���اأح���ك���ام 

المادة »35«من نظام العمل 

ب���م���وؤت���م���ر ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي، 

ال�سيدة  اأع��م��ال��ه��ا،  ب��داي��ة  ف��ي  ال��ل��ج��ن��ة  اخ���ت���ارت 

دولة   - اأعمال  اأ�سحاب   - �سليمان محمد  هند 

والدكتور  رئي�ساً،  المتحدة  العربية  الإم����ارات 

العربية  المملكة   - عمال   - التعيبي  فيحان 

نعيمة  وال�سيدة  للرئي�س،  نائباً   - ال�سعودية 

ال��ج��م��ه��وري��ة   - ع���م���ال   - الهمامي  الهمامي 

التون�سية - مقرراً للجنة.

يومين  مدى  على  اجتماعاتها  اللجنة  عقدت 

م��ت��ت��ال��ي��ي��ن ل��م��ن��اق�����س��ة ال��ب��ن��د ال��م��ع��رو���س على 

راأت  المناق�سات  وبعد  الموؤتمر،  اأعمال  ج��دول 

اللجنة ���س��رورة  دع���وة ال���دول ال��ع��رب��ي��ة الأخ��ذ 

بعين العتبار فى �سيا�ساتها وخططها التنموية 

والموارد  العامة  البيئة  وحماية  رعاية  �سرورة 

ومعرفية  ت�سريعية  ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 

وع���رب���ي���ة ت���دع���م ال��ت��ن�����س��ي��ق ب���ي���ن ال�����س��ي��ا���س��ات 

الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة، ودع���ا 

تنموية  وطنية  ا�ستراتيجيات  لبلورة  الموؤتمر 

ومتو�سطة  ق�سيرة  تنفيذية  بخطط  م�سحوبة 

تنموي،  ا�ستراتيجي  م�����س��ار  وت��اأ���س��ي�����س  الأج����ل، 

وتحفيزها  ال��خ��ا���س  ال��ق��ط��اع  موؤ�س�سات  ودع���وة 

عمالقة،  اقت�سادية  عربية  اأن�سطة  اإن�ساء  على 

ودعم مراكز الأبحاث العلمية العربية، والتركيز 

التنمية الريفية، ودعم  اأكبر على محاور  ب�سكل 

المهني  والتدريب  التعليم  موؤ�س�سات  وتطوير 

التعليمية  المناهج  �سياغة  واإع����ادة  وال��ت��ق��ن��ي، 

والتدريبية، وتعزيز ثقافة العمل المهني، ودعم 

ومتناهية  ال�سغيرة  الم�سروعات  قيام  وت�سجيع 

ال�سغر، واإجراء مزيد من الإ�سالحات المحلية 

منظمة  اللجنة  وطالبت  دولة،  كل  ظروف  وفق 

مجال  فى  اأن�سطتها  لموا�سلة  العربية  العمل 

التعاون  اإل��ى  تنموي،  كم�سار  الأخ�سر  التحول 

الأط���راف  والمتعدد  والثنائي  الكامل  العربي 

فى  والتكنولوجي  التقني  بالدعم  يتعلق  فيما 

قطاعاته.
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 الدورة »47« لمؤتمر العمل العربي
تقدم الشكر والتقدير لمديرها العام

وتطالب باستكمال أنشطتها التدريبية في كافة
المجاالت لتطوير مهارات ممثلي األطراف

العمل  لمكتب  العام  للمدير  الموؤتمر  ه  وجَّ

ال���ع���رب���ي وال��ع��ام��ل��ي��ن ب��ال��م��ك��ت��ب وال��م��ع��اه��د 

والتقدير  ال�سكر  للمنظمة  التابعة  والمراكز 

على الجهود التي بذلوها في تنفيذ البرامج 

والأن�������س���ط���ة ال���ت���ي ت���دع���م ق���ي���ام ال��م��ن��ظ��م��ة 

بر�سالتها وتحقيق اأهدافها لم�سلحة اأطراف 

ال��ع��رب��ي، خا�سة  ال��وط��ن  الإن��ت��اج الثالثة ف��ي 

تداعيات  لمواجهة  المنفذة  الأن�سطة  تلك 

بالغ  لها  ك��ان  وال��ت��ي   )19  - )كوفيد  جائحة 

الأث��ر في خدمة اأط��راف الإن��ت��اج الثالثة في 

مواجهة هذه الجائحة، وطالبت من منظمة 

التدريبية  اأن�سطتها  ا�ستكمال  العربية  العمل 

في جميع المجالت لتطوير مهارات ممثلي 

العربية،  ال��دول  الثالثة في  الإن��ت��اج  اأط���راف 

العربية  العمل  منظمة  التو�سيات  دع��ت  كما 

اإل�����ى ع��ق��د ن�����دوة ق��وم��ي��ة ح����ول »ت��داع��ي��ات 

العمال  اأو���س��اع  على  ك��ورون��ا  جائحة 

القت�سادية  ال�سيا�سات  ومناق�سة  العرب«، 

ال�سلبية،  تداعياتها  من  للحد  والجتماعية 

تبذلها  ال��ت��ي  بالجهود  الموؤتمر  واأ���س��اد  ه��ذا 

في  الجتماعي  لل�سمان  العربية  الجمعية 

الجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سات  دور  تفعيل 

تتكامل مع جهود  والتي  العربية،  ال��دول  في 

ت�سمية  ت��م  كما  ال��م��ج��ال،  ه��ذا  ف��ي  المنظمة 

�سعادة ال�سيد محمد الجيطان 

اأ����س���ح���اب اأع����م����ال - ال��م��م��ل��ك��ة 

ال�سيد  - الها�سمية   الأردن���ي���ة 

يو�سف الطيب عي�سى محمد 

ال�سودان،  جمهورية  حكومات 

وال�سيد عا�سور مكي - عمال 

المكتب  ل��ع�����س��وي��ة  ال��ج��زائ��ر 

العربية  للجمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

لل�سمان الجتماعي )2021 - 2022 (. 

عن  المنبثقة  المالية  اللجنة  اجتمعت  كما 

اجتماع  بداية  في  وت��م  العربى،  العمل  موؤتمر 

غازي  بن  عبداهلل  انتخاب الأ�ستاذ/  اللجنة 

العتيبي من المملكة العربية ال�سعودية رئي�ساً 

من  فيا�ض  علي  وال�����س��ي��د/  ال��م��ال��ي��ة،  للجنة 

الجمهورية اللبنانية نائباً للرئي�س ومقرراً.

ن��ظ��رت ال��ل��ج��ن��ة ف��ي ب��ن��ود ج���دول اأع��م��ال��ه��ا 

حيث ناق�ست الموقف المالي لمنظمة العمل 

والمتاأخرات  الم�ساهمات  حيث  من  العربية 

والإداري���ة  المالية  ال��رق��اب��ة  هيئة  وت��ق��ري��ري 

وال���ع���دي���د م���ن ال��ب��ن��ود الأخ������رى، واع��ت��م��دت 

ال���ل���ج���ن���ة خ���ط���ة وم�����وازن�����ة م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 

ال��ع��رب��ي��ة )م��ك��ت��ب ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي وال��م��راك��ز 
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ت���دار����س���ت ال��ل��ج��ن��ة خ����الل اج��ت��م��اع��ات��ه��ا  

الموؤتمر  اأعمال  الخام�س من جدول  البند 

وال��خ��ا���س ب��ت��ط��ب��ي��ق ات��ف��اق��ي��ات وت��و���س��ي��ات 

ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي���ة، وال������ذى ي���ح���ت���وي ع��ل��ى 

ت��ق��ري��ري��ن ع���ن ن��ت��ائ��ج اأع���م���ال ال���دورت���ي���ن 

القانونيين،  ال��خ��ب��راء  للجنة  و41(   40(

الدول  لتقارير  درا�سة  منهما  كل  يت�سمن 

العربية  ال��ع��م��ل  ات��ف��اق��ي��ات  ح��ول  الأع�����س��اء 

اإ�سافة  ال�سابقة،  وردودها على مالحظاتها 

اإل����ى ال��ت��و���س��ي��ات ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ن��ة، واأك����دت 

����س���رورة  متابعة  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  م��ن��اق�����س��ات 

 4( الأرق���ام  ذات  العربية  العمل  اتفاقيات 

 -  15  -  13  -  12  -  11  -  9  -  8  -  7  -

لجنة  تقريري  واعتماد    ،)18  -  17  -  16
.)41  / القانونيين )40  الخبراء 

ث��م��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة ت��ف��اع��ل ال����دول الأع�����س��اء 

م�����ن خ������الل ع������دد ال����ت����ق����اري����ر ال���م���ر����س���ل���ة 

وال��ج��ه��ود ال��م��ب��ذول��ة ف��ي اإع���داده���ا، وت��اأم��ل 

لتحقيق  ويتعزز  التفاعل  ه��ذا  ي�ستمر  اأن 

المعياري  الن�ساط  من  المن�سودة  الأهداف 

ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، ك���م���ا ث��م��ن��ت اأي�������س���اً ال��ج��ه��ود 

)اإدارة  العربي  العمل  مكتب  من  المبذولة 

تكثيف  اإل��ى  ودع��ت  الجتماعية(،  الحماية 

وزارات  في  بالمعايير  المتعلقة  الأن�سطة 

اأجل  من  لها  الفني  الدعم  وتقديم  العمل، 

ت��ح��ق��ي��ق ال��م��زي��د م���ن ال���ت���ع���اون ب��ي��ن ه��ذه 

ول��ج��ن��ة  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  وم��ك��ت��ب  الإدارات 

ال���خ���ب���راء ال��ق��ان��ون��ي��ي��ن؛ م��م��ا ي�����وؤدي اإل���ى 

المعايير  م��ن  ال��م��رج��وة  الأه���داف  تحقيق 

ال�ساأن. هذا  في  بالتزاماتها  الدول  واإيفاء 

وب��ع��د الط�����الع ع��ل��ى ال��وث��ي��ق��ة ال��خ��ا���س��ة 

بمذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي 

حول الدورة )109( لموؤتمر العمل الدولي 

)جنيف 2021( )البند ال�ساد�س من جدول 

و2022 وفي نهاية   2021 لعامي  والمعاهد( 

اأعمالها اأ�سدرت عدداً من التو�سيات، حيث تم 

ال�سكر للدول التي �سددت م�ساهماتها  توجيه 

ف���ي م����وازن����ة م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة ل��ع��ام 

2021 والتي �سددت عن المتاأخرات، ونا�سدت 
الدول التي لم ت�سدد م�ساهماتها بعد ب�سرعة 

عن  المنظمة  موازنة  في  م�ساهماتها  ت�سديد 

العربية  العمل  منظمة  لتتمكن  ال��ع��ام؛  ه��ذا 

م��ن ال��وف��اء ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا. وت���م ال��ت��اأك��ي��د على 

والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����س��ادي  المجل�س  ق����رارات 

والأجهزة الد�ستورية ب�ساأن جدولة المتاأخرات 

ع��ل��ى ال�����دول الأع�������س���اء، ك��م��ا وج��ه��ت اللجنة 

القت�سادي  القطاعين  اإل��ى  والتقدير  ال�سكر 

والت��ح��ادات  المنظمات  )اإدارة  والجتماعي: 

ال��ع��رب��ي��ة( ب��الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��ج��ام��ع��ة ال���دول 

ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��ا ال��م��ث��م��ر م���ع منظمة 

العمل العربية، وال�سكر مو�سول  لرئي�س هيئة 

اأع�ساء  وال�����س��ادة  والإداري�����ة  المالية  ال��رق��اب��ة 

الهيئة على اأداء مهامهم على الوجه الأكمل؛ 

نظراً لنتهاء فترة وليتهم، وال�سكر مو�سول 

ال�سكرتارية  واأع�ساء  العام  ال�سكرتير  لممثل 

الفنية للجنة المالية على ما بذلوه من جهد 

وتعاون في �سبيل اإنجاح اأعمال اللجنة.

نظام  م��ن  ع�سرة  الخام�سة  للمادة  وتنفيذاً 

الموؤتمر  ق��رر  العربي،  العمل  بموؤتمر  العمل 

ت�سكيل  والأرب��ع��ي��ن  ال�سابعة  دورت���ه  ف��ي  ال��ع��ام 

ل��ج��ن��ة ت��ط��ب��ي��ق ات��ف��اق��ي��ات وت��و���س��ي��ات ال��ع��م��ل 

ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ر���س درا���س��ة ال��ب��ن��د ال��خ��ام�����س من 

جدول اأعماله، وتقديم تقرير بنتيجة ذلك اإلى 

الموؤتمر العام، حيث اتخبت  اللجنة في بداية 

المطيري  فواز بن فالح  ال�سيد/   - اأعمالها 

رئي�ساً   - ال�سعودية  العربية  المملكة  ع��م��ال/ 

الزموري   علي  محمد  وال�����س��ي��د/  وم���ق���رراً، 

حكومات / الجمهورية التون�سية - نائباً.
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الإي�ساحات  اإلى  ال�ستماع  وبعد  الأعمال(،  

العمل  لمكتب  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  قدمها  ال��ت��ي 

ال�سكر  العربي   العمل  موؤتمر  قدم  العربي، 

المطيري  علي  فايز  ال�����س��ي��د/  ل�����س��ع��ادة 

ال��م��دي��ر ال���ع���ام ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة 

وف���ري���ق���ه ال��م�����س��اع��د ع���ل���ى اإع�������داد وث��ي��ق�����ة 

من  ت�سمن�ته  ب��م��������ا  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��م��ج��م��وع��ة 

الإن��ت��اج  اأط���راف  لخدمة  مهمة  مو�سوعات 

الثالثة، واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات 

لعقد  المنا�سبة  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  اللوج�ستية 

ل��ل��م��ج��م��وع��ة  الأول  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي  الج���ت���م���اع 

العربية واللجان المنبثقة عنها، والأن�سطة 

وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة الأخ�������رى، واإع������داد 

الوثائق الخا�سة بهذه الجتماعات وتوفير 

م���ق���وم���ات اإن���ج���اح���ه���ا وت��ح��ق��ي��ق الأه�������داف 

ال��م��رج��وة م��ن��ه��ا، ك��م��ا ق���دم ال�����س��ك��ر لمعالي 

وزي��رة   - الدويهي  يمين  لميا  ال��دك��ت��ورة/ 

ال��ع��م��ل ب��ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��ت��روؤ���س��ه��ا 

ب��ن��ج��اح اج���ت���م���اع���ات ال��م��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ول��ك��اف��ة م��م��ث��ل��ي اأط�����راف الإن���ت���اج ال��ث��الث��ة 

ال�سياغة  لجنة  ممثلي  خا�سة  الم�ساركين 

الموؤتمر  وطالب  العربية،  التن�سيق  ولجنة 

من منظمة العمل الدولية بتكليف الفريق 

ال��م��ع��ن��ي ب����اإع����داد م��ل��ح��ق ت��ق��ري��ر ال��م��دي��ر 

العربية  والأرا���س��ي  فل�سطين  ح��ول  ال��ع��ام 

الأرا���س��ي  ك��اف��ة  ب��زي��ارة  الأخ���رى  المحتلة 

بتغطية  الكتفاء  وعدم  المحتلة،  العربية 

الآث�����ار ال�����س��ل��ب��ي��ة ل��الح��ت��الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

وتكليف  اأخ��رى،   دون  المناطق  بع�س  على 

لمنظمة  العام  المدير  ال�سيد  ���س��ع��ادة 

ل��ق��اء  وع��ق��د  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  العربية  العمل 

رايدر  جاي  ال�سيد  مع  فر�سة  اأق��رب  في 

لمتابعة  الدولية  العمل  منظمة  عام  مدير 

و����س���ع خ���ط���ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة ت���ه���دف اإل�����ى دع���م 

والحماية  للت�سغيل  الفل�سطيني  ال�سندوق 

الجتماعية. 

ال�سكر  العربي  العمل  موؤتمر  وقدم  هذا، 

العمل  لمنظمة  العام  المدير  ل�سعادة 

العربية على تقريره ال�سامل حول الآثار 

دولة  على  الإ�سرائيلي  لالحتالل  ال�سلبية 

في  المحتلة  العربية  والأرا�سي  فل�سطين 

وتقديمه  لبنان  وجنوب  ال�سوري  الجولن 

الفرن�سية   - )ال��ع��رب��ي��ة  الأرب��ع��ة:  باللغات 

كافة  لف�سح  الإنجليزية(،   - الإ�سبانية   -

الم�ستوى  ع��ل��ى  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الن��ت��ه��اك��ات 

لمكتب  ال�سكر  الموؤتمر  قدم  كما  الدولي، 

ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي لت��خ��اذه ك��اف��ة الإج����راءات 

وال���ت���رت���ي���ب���ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

للت�سامن  الدولي  الملتقى  لعقد  المنا�سبة 

م���ع ُع���م���ال و���س��ع��ب ف��ل�����س��ط��ي��ن والأرا�����س����ي 

مقومات  كافة  وتوفير  المحتلة،  العربية 

اإن��ج��اح ال��م��ل��ت��ق��ى، واأك���دت ال��ت��و���س��ي��ات على 

ال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى م���الح���ظ���ات ال��م��ج��م��وع��ة 

ال��ع��رب��ي��ة ب�����س��اأن ال��م��ط��ال��ب��ة ب��ع��ق��د م��وؤت��م��ر 

الفل�سطيني  ال�����س��ن��دوق  ل��دع��م  المانحين 

للعمال  الجتماعية  والحم�اية  للت�سغي���ل 

الدولي،  العمل  موؤتمر  اأعمال  هام�س  على 

ب���م���ا ي�����س��ه��م ف����ي ت��غ��ط��ي��ة اأو�����س����ع ل�����س��ال��ح 

الدور  على  والتاأكيد  الفل�سطينية،  الق�سية 

للت�سغيل  الفل�سطيني  ل��ل�����س��ن��دوق  ال��م��ه��م 

وال��ح��م��اي��ة ف��ي دع��م اإي��ج��اد ال��وظ��ائ��ف من 

خ���الل ال�����س��راك��ات ب��ي��ن ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ع��ام 

ال�ستراتيجية  خطته  اإط��ار  ف��ي  والخا�س 

وال��ط��ل��ب   )2022  -  2018( م��ن  ل��ل��ف��ت��رة 

الجهود  ببذل  الدولية  العمل  منظمة  من 

لدعم  الالزمة  الأم��وال  لتوفير  المنا�سبة 

ب���رام���ج ���س��ن��دوق ال��ت�����س��غ��ي��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

ل��ت��م��ك��ي��ن��ه م���ن اإي���ج���اد ف���ر����س ع��م��ل لئ��ق��ة 

من  وال��ح��د  الفل�سطيني  لل�سباب  ج��دي��دة 

البطالة.
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  قدم �سعادة المهند�س/ نا�سر عبدالعزيز 

الجل�سة  ف��ي  العمال  فريق  رئي�س   - الجريد 

الختامية لأعمال الدورة »47« لموؤتمر العمل 

العربي بكلمته جزيل ال�سكر بالأ�سالة عن نف�سه 

 وبالنيابة عن فريق العمال لفخامة  الرئي�ض

جمهورية  رئ��ي�����س   - ال�سي�سي  الفتاح  عبد 

م�سر ال��ع��رب��ي��ة؛ ع��ل��ى ت��ك��رم��ه ب��رع��اي��ة ال���دورة 

العربي،  العمل  لموؤتمر  والأرب��ع��ي��ن  ال�سابعة 

وتف�سله بتوجيه كلمة م�سجلة للموؤتمر العام، 

ه���ذا م��ا يعك�س م���دى اه��ت��م��ام م�����س��ر - ق��ي��ادًة 

كما  الم�سترك،  العربي  العمل  بدعم  وحكومًة 

العاملة  ال��ق��وى  ل��وزي��ر  والتقدير   ال�سكر  ق��دم 

ح�سن  على  �سعفان  محمد  الموؤتمر  رئي�س 

اأتاحت  والتي  المتميزة،  وحكمته  اإدارت���ه  على 

الهادف والبناء بين  فر�س الحوار الجتماعي 

الكنانة  اأر���س  لم�سر  متمنياً  الثالث،  الفرقاء 

مزيداً من التقدم والزده��ار في م�سيرة البناء 

والتطوير.

ال�سيد  ل�����س��ع��ادة  التهنئة  ���س��ع��ادت��ه  ق���دم  ك��م��ا   

على  المطيري  علي  فايز   / ال��ع��ام  ال��م��دي��ر 

بف�سل  الموؤتمر  حققه  ال���ذي  الباهر  النجاح 

الإع��داد  في  عمله  فريق  مع  المبذولة  جهوده 

وال��ت��ح�����س��ي��ر ال��م��ت��م��ي��ز، م���ق���دراً ال���س��ت��ع��دادات 

للحفاظ  اتخاذها  تم  التي  الم�سبقة  والتدابير 

الموؤتمر،  اأع�ساء  جميع  و�سالمة  �سحة  على 

من  ع��ه��ده  ف��ي  المنظمة  حققته  ب��م��ا  م�����س��ي��داً 

بو�سوح  لم�سناه  وتقني  فني  وت��ط��ور  اإن��ج��ازات 

ف����ي الأن�������س���ط���ة ال���م���ق���دم���ة خ�����الل ال��ع��ام��ي��ن 

المنظمة  ت��ج��اوز  ع��ل��ى  م�����س��ي��راً  المن�سرمين، 

العراقيل  كل  بف�سل مجهود مديرها وحكمته 

العمل  ا�ستمرارية  على  وحافظت  وال�سعوبات، 

والعطاء، واإيجاد اآليات العمل المنا�سبة للتكيف 

م���ع ال��و���س��ع ال��ج��دي��د ج����راء ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، 

الثالث  الإنتاج  الفني لأطراف  الدعم  وتقديم 

من درا�سات وتقارير واأدلة ا�ستر�سادية ودورات 

في  وا�سعاً  �سدى  لق��ت  عمل  وور����س  تدريبية 

ال��ت��وف��ي��ق  دوام  ل���ه  متمنين  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����دول 

اأيقونة  العربية  العمل  لتبقى منظمة  وال�سداد 

منظمات العمل العربي الم�سترك.  

واأ�ساف قائاًل: اإن فريق العمال يثمن ما جاء 

في تقرير المدير العام الذي كان محور نقا�سات 

والم�سروعات  الأع��م��ال  »ري���ادة  ال��م��وؤت��م��ر 

التنمية  ن��ح��و  ال��ط��ري��ق   .. ال�����س��غ��ي��رة 

الم�ستدامة والتمكين«، حيث �سعى من خالل 

واأطراف  القرار  اإلى دعم متخذي  التقرير  هذا 

الإنتاج الثالث في الدول العربية؛ لتهيئة بيئة 

المن�ساآت  وتمكين  والإب�����داع،  لالبتكار  مواتية 

قدراتها  تعزيز  من  ال�سغر  ومتناهية  ال�سغيرة 

ع��ل��ى ال�����س��م��ود، و���س��د ال��ث��غ��رات ال��م��ه��اري��ة ل��دى 

وتر�سيخ  التعليمية،  الأنظمة  واإ���س��الح  ال�سباب 

التقرير  اأكد  كما  التكنولوجية،  التحتية  البنية 

العربي،  التكامل القت�سادي  اأهمية تعزيز  على 

العربية،  ال�سناعية  العناقيد  ق��ي��ام  وت�سجيع 

وال���ت���ي ك�����س��ف��ت ال��ج��ائ��ح��ة م����دى اأه��م��ي��ت��ه��ا في 

مواجهة  على  العربية  القت�سادات  قدرة  تعزيز 

الأزمات، وقدرتها على اإيجاد الكثير من فر�س 

بالجائحة،  تاأثًرا  الأكثر  العربي  لل�سباب  العمل 

واأ�ساد الفريق بالبند الفني الخا�س باأثر التطور 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ع��ل��ى ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل؛ ح��ي��ث لم�س 

التغيرات الحا�سلة في بيئة العمل، وال�سعوبات 

التي تواجهها الدول العربية في التحول الرقمي 

وخا�سة بعد اأزمة كورونا، كما ثمن الفريق على 

ما جاء في البند التا�سع »متطلبات القت�ساد 

فالفر�سة  العمل«  فر�ض  لتوفير  الأخ�سر 

اأكثر خ�سرة،  اقت�ساد  بناء  لإع��ادة  �سانحة  اليوم 

في  ال�ستثمار  المزيد من  لتحفيز  معاً  والعمل 

الطبيعي  المال  وراأ���س  الخ�سراء،  التكنولوجيا 

والب�سري والجتماعي.

 اأك�����د »ال��ج��ري��د« ف���ي ك��ل��م��ت��ه دع����م ف��ري��ق 

العمال  لعقد موؤتمر المانحين لدعم �سندوق 

الالزم  التمويل  واإيجاد  الفل�سطيني،  الت�سغيل 

لتنفيذ ال�ستراتيجية الوطنية للت�سغيل، وذلك 

بالتن�سيق بين منظمة العمل الدولية ومنظمة 

العمل العربية ووزارة العمل الفل�سطينية.

وف���ي خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه ق���دم رئ��ي�����س ف��ري��ق ال��ع��م��ال 

وتم  الموؤتمر،  اأع�ساء  ثقة  ن��ال��وا  للذين  التهنئة 

ال��د���س��ت��وري��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  ت�سكيل  ���س��م��ن  ان��ت��خ��اب��ه��م 

العربية  العمل  منظمة  ف��ي  النظامية  وال��ل��ج��ان 

متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في اأداء مهامهم.

على  الحبيبة  لم�سر  الجزيل  ال�سكر  ق��دم  كما 

العمل  لموؤتمر  وت��روؤ���س��ه��ا  ورع��اي��ت��ه��ا  احت�سانها 

العربي، وال�سكر مو�سول لأطراف الإنتاج الثالثة 

من  ت�سهيالت  من  قدموه  ما  كل  على  م�سر  في 

اأجل اإنجاح اأعمال الموؤتمر، وخ�س بالذكر اتحاد 

عمال م�سر على حفاوة ال�ستقبال والكرم وح�سن 

ال�سيافة، وتقديم كل الت�سهيالت الالزمة لفريق 

العمل لأداء مهامه على اأكمل وجه. 

ع��ام  ���س��ك��رت��ي��ر  لممثلي  وال��ت��ق��دي��ر  وال�����س��ك��ر 

ما  على  الفريق  �سكرتارية  واأع�����س��اء  الموؤتمر 

بذلوه من جهد لت�سهيل اأعماله.

الجريد في ختام الدورة »47« لمؤتمر العمل العربي
 منظمة العمل العربية

أيقونة منظمات العمل العربي المشترك
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37 رئيس فريق أصحاب األعمال يؤكد،

سعي فريق أصحاب األعمال على توطيد العالقات وتعزيز التعاون 
والشراكات وتحقيق التعافي المستدام لكل الدول العربية جميعًا

»العقبي«، نائب رئيس فريق الحكومات
يؤكد على أهمية التعاون بين أطراف اإلنتاج الثالثة 

لتمكين ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة
 - مطر  خمي�ض  خليفة  ال�سيد/  �سعادة  األ��ق��ى 

رئي�س ف��ري��ق اأ���س��ح��اب الأع��م��ال ف��ي خ��ت��ام اأع��م��ال 

في  �سعادته  عن  بدايتها  في  عبَّر  كلمة،  الموؤتمر 

اإل��ق��ائ��ه��ا ب��ا���س��م ف��ري��ق اأ���س��ح��اب الأع���م���ال، وال��ت��ي 

للرئي�ض وبكلمة توجيهية  �سامية  برعاية   �سُرفت 

م�سر  جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي-  الفتاح  عبد 

ال��ع��رب��ي��ة، ر���س��م��ت ل��ن��ا خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق لمواجهة 

الراهن  العالمي  النظام  فر�سها  التي  التحديات 

وم���ا ي��م��ر ب���ه م���ن اأح������داث ان��ع��ك�����س��ت اآث���اره���ا على 

خطط التنمية القت�سادية وعلى فر�س الت�سغيل 

ف��ي ب��ل��دان��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة، م���وؤك���داً ع��ل��ى ح��ر���س فريق 

اأ�سحاب الأعمال لت�سخير كل ما لديهم من طاقات 

واإمكانيات لإعداد ال�ستراتيجيات التي وجهتم بها 

خروجاً  القت�سادية  بالتنمية  النهو�س  اأج��ل  من 

من الأزمة ال�سحية الراهنة لتعزيز ودعم التعاون 

ك��اف��ة الحواجز  اإزال����ة  وال��ع��م��ل على  الق��ت�����س��ادي، 

التي تعوق تحقيق تكامل اقت�سادي عربي و�سوًل 

ال�سلع  تبادل  وحركة  البينية،  التجارة  تي�سير  اإلى 

وال���خ���دم���ات وروؤو���������س الأم��������وال وال����س���ت���ث���م���ارات 

ال��م�����س��ت��رك��ة، خ��ا���س��ة ف���ي م��ج��ال ري�����ادة الأع���م���ال 

والم�سروعات ال�سغيرة، والتي اأكده تقرير المدير 

ال��ع��ام ه��ذا ال��ع��ام واع��ت��ب��اره اأح��د اأه��م �سبل تحقيق 

التنمية القت�سادية ال�ساملة.

اأ���س��ح��اب الأع��م��ال ف��ي كلمته  ���ه رئي�س ف��ري��ق  وجَّ

لمنظمة  العام  المدير  ال�سيد  ل�سعادة  ال�سكر 

هذا  مو�سوع  اختيار  ح�سن  على  العربية  العمل 

ه  الثالثة، كما وجَّ الإنتاج  المهم لأط��راف  التقرير 

ال�سكر للمدير العام للمنظمة للجهود التي بذلتها 

انت�سار  ظ����روف  ظ��ل  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل  منظمة 

العمل، وتقديم  ا�ستمرارية  جائحة كورونا ل�سمان 

الدعم والم�سورة لأطراف الإنتاج في دولنا العربية، 

توطيد  على  الأع��م��ال  اأ�سحاب  فريق  �سعي  م��وؤك��داً 

ال��ع��الق��ات وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ات وتحقيق 

التعافي الم�ستدام لكل الدول العربية جميعاً.

الد�ستورية  الهيئات  لأع�����س��اء  ال�سكر  ق��دم  كما 

جهود  م��ن  ب��ذل��وه  م��ا  على  ال�سابقين  والنظامية 

مخل�سة عن تلك الفترة، والأع�ساء الجدد للهيئات 

الد�ستورية والنظامية الذين تم انتخابهم متمنياً 

لهم كل النجاح والتوفيق.

وفي الختام وجه �سعادته خال�س عبارات ال�سكر 

الثالث  والفرق  الموؤتمر  رئا�سة  لهيئة  والتقدير 

على التعاون والت�سامن اللذين كانا عاماًل اأ�سا�سياً 

لإنجاح موؤتمرنا، وال�سكر كل ال�سكر لوزارة القوى 

ال�سناعات  وات��ح��اد  م�سر  ع��م��ال  وات��ح��اد  العاملة 

لي�س  اأم��ر  وهو  والترحيب،  الدعم  على  الم�سرية 

بغريب على اأهلنا في م�سر.

ع��ادل علي عبد  ال�����س��ي��د  األ��ق��اه��ا  ك��ل��م��ة  ف���ي 

ف���ري���ق  ن����ائ����ب رئ����ي���������س  ال��ج��ل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ي - 

ال���ح���ك���وم���ات ف����ي اخ���ت���ت���ام اأع�����م�����ال ال���م���وؤت���م���ر، 

الرئي�ض ل��ف��خ��ام��ة  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����س��ك��ر   ت��ق��دم 

ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س   - ال�سي�سي  الفتاح  عبد 

م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى رع���اي���ة اأع���م���ال ال��م��وؤت��م��ر، 

وم��ع��ال��ي ال�����س��ي��د وزي����ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة رئ��ي�����س 

ال���م���وؤت���م���ر ع��ل��ى اإدارت�������ه ال��ح��ك��ي��م��ة ل��ل��ج��ل�����س��ات، 

علي  فايز  الأ���س��ت��اذ/  ل�سعادة  بال�سكر  متوجهاً 

ل��ج��ه��وده  ال��م��وؤت��م��ر  ع���ام  ���س��ك��رت��ي��ر   - المطيري 

اختياره  ولح�سن  اأعماله،  اإن��ج��اح  في  المبذولة 

م��و���س��وع ال��ت��ق��ري��ر، م��وؤك��داًع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون 

ب��ي��ن اأط����راف الإن���ت���اج ال��ث��الث��ة؛ ل��ت��م��ك��ي��ن ري���ادة 

الأع���م���ال وال��م�����س��روع��ات ال�����س��غ��ي��رة، م���وؤك���داً اأن 

والإب��داع  البتكار  اإل��ى  تحتاج  العربية  اأ�سواقنا 

ال��ت��ح��دي��ات  ف���ي ظ���ل  ال��م��ن��اف�����س��ة  وت���ع���زي���ز روح 

ل��ري��ادة  مواتية  بيئة  واإي��ج��اد  ب��ه��ا،  تع�سف  ال��ت��ي 

واللوائح  الت�سريعات  الأعمال؛ من حيث تطوير 

وتر�سيخ  التعليمية،  الأن�سطة  واإ�سالح  الوطنية، 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وال���رق���م���ي���ة، 

الموؤتمر،  اأعمال  بنجاح  واعتزازه  م�سجاًل فخره 

والوفود  الموؤتمر  رئا�سة  لهيئة  بال�سكر  متقدماً 

اأ�سهم  من  ولكل  الموؤتمر  و�سكرتارية  الم�ساركة 

اأعماله. نجاح  في 

بنجاح  واع��ت��زازه  فخره  على  »العقبي«  واأك��د 

ال�سليمة  الأ�س�س  وف��ق  و�سيره  الموؤتمر  اأع��م��ال 

والنظامية،  ال��د���س��ت��وري��ة  ال��ج��ه��ات  م��ن  المتبعة 

من  الحكومات  فريق  فى  للوفود  ال�سكر  مقدماً 

والفرق  الموؤتمر   رئا�سة  وهيئة  الأ�سقاء،  الدول 

اأبلغ  له  كان  ال��ذي  البناء،  التعاون  على  الثالث 

و�سكرتاريته  الموؤتمر  اأع��م��ال  اإن��ج��اح  ف��ى  الأث���ر 

وفريق عمل المنظمة ولكل من اأ�سهم فى اإنجاح 

اأعماله.
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»المطيري« كلمة الرئيس السيسي للمؤتمر
 رسمت لنا خارطة طريق لمواجهة التحديات

التي فرضها الوضع الراهن

اإلى  ي��وؤول  ول  ي��دوم  التالقي  ليت  »األ   

اللقاء  لحظات  ه��ي  هكذا   ..... اف��ت��راق 

ما  بكل  الخطى  م�سرعة  تم�سي  ال�سعيدة، 

حملته في طياتها من حوارات وّدية، وعمل 

اأثمرت نجاحات  دوؤوب واجتماعات مكثفة 

وان�سجام  وب��ت��واف��ق  اهلل  م��ن  بف�سل  ملمو�سة«، 

اأع�����س��اء ال��م��وؤت��م��ر ب��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات ال��م��ع��ب��رة، ب��داأ 

المدير   - المطيري  علي  فايز  ال�سيد/  �سعادة 

ع��ام  ���س��ك��رت��ي��ر  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ع��م��ل  لمنظمة  ال��ع��ام 

الموؤتمر كلمته  قائاًل: »لقد اأزف الرحيل وحان 

والأربعين  ال�سابعة  دورتنا  اأعمال  اختتام  اإعالن 

برعاية  حظيت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��م��ل  ل��م��وؤت��م��ر 

ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�ض/  من  كريمة 

اأن  وي�سرفني  العربية،  م�سر  جمهورية  رئي�س 

اأج����دد ب��ا���س��م��ك��م ج��م��ي��ع��اً ال�����س��ك��ر ل��ه ع��ل��ى اف��ت��ت��اح 

اأع���م���ال ال��م��وؤت��م��ر م���ن خ���الل ك��ل��م��ة ر���س��م��ت لنا 

التي فر�سها  التحديات  خارطة طريق لمواجهة 

اإ���س��ادت��ه بجهود  ال��راه��ن، واأق���در ع��ال��ي��اً  ال��و���س��ع 

مجالت  في  العربية  ال��دول  دع��م  في  المنظمة 

الحبيبة  ول��م�����س��رن��ا  ل��ف��خ��ام��ت��ه  ن��ت��م��ن��ى  ال��ع��م��ل، 

والزده��ار  الرخاء  من  مزيداً  الحكيمة  بقيادته 

والم�ستدامة«. ال�ساملة  التنمية  م�سار  على 

ال��ع��م��ل  ت���م���ر  م���وؤ اأن  »ال��م��ط��ي��ري«  ������س�����ار  واأ

يتيح  ال��ذي  ال��ح��ر،  العربي  المنبر  ه��و  العربي 

دائ���م���اً ف��ر���س��ة ال��ت��الق��ي ف���ي الأف���ك���ار وال����روؤى 

يخل�س  ه����ادف،  اأخ����وي  ح���وار  ف��ي  وال��ت��ط��ل��ع��ات 

جميع  انتقال  ف��ي  ت�سهم  طموحة  ق��رارات  ل��ى  اإ

ل�����ى م���رح���ل���ة ال���ت���ع���اف���ي م��ن  ال������دول ال���ع���رب���ي���ة اإ

ال���ج���ائ���ح���ة، وت�����س��ح��ي��ح ال��م�����س��ار ن��ح��و ت��ح��ق��ي��ق 

اأه��داف��ن��ا ال��م��ن�����س��ودة، وال��ت��ي ت��م��ث��ل��ت ج��ل��ي��اً في 

ال��م��الح��ظ��ات ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ال��م��ت��ح��دث��ون ح��ول 

ال��ت��ي  ال��ق��ي��م��ة  والآراء  ال���ع���ام  ال��م��دي��ر  ت��ق��ري��ر 

ث���رت  اأدق ت��ف��ا���س��ي��ل��ه، واأ ال��م��و���س��وع ف��ي  لم�����س��ت 

النقا�س والحوار، وتبلورت في قرارات تنفيذية 

 ل���دع���م ري������ادة الأع����م����ال ف���ي دول���ن���ا ال��ع��رب��ي��ة.

عاليًا  اأثمن  اأن  لي  »ا�سمحوا  ق��ائ��اًل:  ����س���ار  واأ

�س���ورها،  باأبه��ى  الديمقراطية  ممار�ستكم 

مجل�ض  لأع�ساء  التهنئة  بخال����ض  واأتقدم 

اأعمال  خالل  انتخابهم  ت���م  الذين  الإدارة 

الموؤتمر لل�سنتين القادمتين، وكذلك اأع�ساء 

اللج�����ان الد�ستورية متمنيًا لهم كل النجاح 

والتوفيق في اأعمالهم«.

والعرفان  ال�سكر  بجزيل  »المطيري«  وتقدم 

على  وليتهم  المنتهية  الإدارة  مجل�س  لأع�ساء 

وال�سكر  �سنوات،  المبذولة طيلة ثالث  جهودهم 

مو�سول لهيئة الرقابة المالية ولجنة الحريات 

التقدير  كل  منا  فلهم   .. المراأة  ولجنة  النقابية 

والحترام.

حكومة  المحرو�سة  م�سر  اإل��ى   ال�سكر  وق��دم 

و���س��ع��ب��اً واأط�������راف اإن���ت���اج ع��ل��ى م���ا ق���دم���وه م��ن 

محمد   / الأخ  لمعالي  م��ع��رب��اً  وع���ون،  م�����س��ان��دة 

تقديره  ع��ن  الموؤتمر،  رئي�س  �سعفان  محمود 

لح�سن اإدارته اأعمال الموؤتمر. كما تقدم بال�سكر 

الأمين   - الغيط  اأبو  اأحمد   / ال�سيد  لمعالي 

ت�سريفه  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ل��ج��ام��ع��ة  ال��ع��ام 

���س��خ�����س��ي��اً ح��ف��ل الف���ت���ت���اح، وال�����س��ك��ر م��و���س��ول 

ل�����وزارة ال�����س��ح��ة وال�����س��ك��ان والأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة 

ب��ه ع��ل��ى م��ا ق��دم��وه  ال��ف��ن��دق وال��ع��ام��ل��ي��ن  واإدارة 

وتوجه  الموؤتمر،  انعقاد  اأيام  طيلة  خدمات  من 

التغطية  على  الإع���الم  لو�سائل  ال�سكر  بجزيل 

اأهم  على  ال�سوء  وت�سليط  المتميزة  الإعالمية 

تمكنهم  عدم  من  بالرغم  المطروحة  الق�سايا 

م��ن ال��ح�����س��ور ل��ت��داب��ي��ر اح��ت��رازي��ة، وال�����س��ك��ر كل 

راأ���س��ه��م  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  الإذاع����ات  ال�سكر لت��ح��اد 

والعاملون  �سليمان  عبدالرحيم  المهند�س/ 

الموؤتمر. اأعمال  نقل  في  اأ�سهم  وجميع من 
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41 »سعفـــان« 

تحية إجالل وإكبار ألهلنا في فلسطين لصمودهم وكفاحهم لنيل 
حقهم المشروع في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف

وف�������ي ن����ه����اي����ة اأع������م������ال ال���ج���ل�������س���ة ال���خ���ت���ام���ي���ة 

�سعفان-  محمود  محمد  ال�سيد/  تف�سل معالي 

العربية  العاملة في جمهورية م�سر  القوى  وزير 

رئي�س الموؤتمر باإلقاء كلمة مختتماً اأعمال الدورة 

�سعادته  ع��ن  معرباً  ال��ع��رب��ي،  العمل  لموؤتمر   47
بما حققه الموؤتمر بعد اأيام من العمل المتوا�سل 

في  الثالثة  الإن��ت��اج  اأط���راف  بين  البناء  وال��ح��وار 

اأعمال مكثف؛  ال��دول العربية  من خ��الل ج��دول 

نظراً ل�سموله اأن�سطة المنظمة لعامين متتاليين، 

الفر�سة  اأت��اح  ال��ذي  العام  المدير  بتقرير  م�سيداً 

لو�سع روؤية ا�ست�سرافية لمنظومة عربية متكاملة 

ال�سغيرة،  وال��م�����س��روع��ات  الأع���م���ال  ري����ادة  لإدارة 

وب���ح���ث ���س��ب��ل ال���ن���ه���و����س ب����ري����ادة الأع�����م�����ال ب��ع��د 

الفنيين  بالبندين  اأ�ساد  كما  كوفيد-19،  جائحة 

المعرو�سين على جدول اأعمال الموؤتمر، واأ�ساف: 

“اإن احت�سان م�سر العروبة لأعمال الموؤتمر 
وحر�سكم على الح�سور والم�ساركة الفعلية 

للعالم  منكم  ر�سالة  هو  الجائحة  ظل  في 

ا�ست�سافة  على  وقدرتها  م�سر  بنجاح  اأجمع 

هذه  ظل  في  والدولية  الإقليمية  المحافل 

لهيئة  ال�سكر  موجهاً  ال�ستثنائية”،  الظروف 

اللجان  واأع�ساء  ون��واب  وروؤ���س��اء  الموؤتمر  رئا�سة 

كما  ال��م��ب��ذول��ة،  ال��ج��ه��ود  على  والنظامية  الفنية 

العربية  العمل  منظمة  عام  لمدير  بال�سكر  توجه 

ال�سبل  كل  وتوفير  والتنظيم  الإع���داد  ح�سن  على 

لإنجاح اأعمال الموؤتمر.

اأن  على  كلمته  ف��ي   العاملة  القوى  وزير  اأكد 

المركزية  الق�سية  �ستبقى  الفل�سطينية  الق�سية 

لالأمة العربية، مر�ساًل تحية اإجالل واإكبار لأهلنا 

حقهم  لنيل  وكفاحهم  ل�سمودهم  فل�سطين  ف��ي 

القد�س  وعا�سمتها  دولتهم  اإق��ام��ة  ف��ي  الم�سروع 

ال�سريف.

العاملة  القوى  وزي��ر  دع���ا  كلمته  خ��ت��ام  وف���ي 

العمل  لمنظمة  العام  المدير  الموؤتمر،  ورئي�ض 

العربية فايز المطيري لتالوة البرقية التى اأقر 

الفتاح  عبد  الرئي�ض/  اإل��ى  توجيهها  الموؤتمر 

الخير  ط��ري��ق  على  و���س��دد  اهلل  وفقكم  ال�سي�سي، 

خطاكم لما فيه خير وازدهار بلداننا العربية. 

ال�سيد  �سعادة  تلى  ال��خ��ت��ام،  جل�سة  نهاية  وف��ي 

لمنظمة  العام  المدير   - المطيري  علي  فايز 

ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة، ن�����س ال��ب��رق��ي��ة ال��م��وج��ه��ة اإل���ى 

رئي�س   - ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�س  فخامة 

العربية: جمهورية م�سر 

لكم نص الرسالة
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43 دروع تذكارية في ختام أعمال الدورة »47« لمؤتمر العمل العربي

وفى ختام الجل�سة، اأهدت اللجنة الوطنية للجان 

العمالية بال�سعودية دروعاً تكريميًة لوزير القوى 

العاملة محمد �سعفان، وفاير المطيري المدير 

العام للمنظمة؛ تقديراً لجهودهما المتفانية فى 

اإنجاح اأعمال موؤتمر العمل العربي، وعلى حر�سهم 

على تحقيق مزيد من العمل العربي الم�سترك فى 

مختلف المجالت.

كما اأهدى معالي المهند�س/ على عابد الر�سا 

وزير العمل والتاأهيل فى دولة ليبيا، معالي ال�سيد 

ورئي�س  العاملة  ال��ق��وى  وزي���ر   - �سعفان  محمد 

المطيري  علي  فايز  ال�سيد  و�سعادة  الموؤتمر، 

تعبيراً  تكريمية؛  دروع���اً   للمنظمة  العام  المدير 

لهما عن �سكره وتقديره باأعمالهما الم�سرفة فى 

لخدمة  يبذله  وما  الموؤتمر،  هذا  وتنظيم  اإنجاح 

اأطراف الإنتاج الثالثة من جهود مخل�سة.

درع  الكويت،  لعمال  العام  الت��ح��اد  اأه��دى 

التحاد لرئي�ض الموؤتمر وزير القوى العاملة، 

على  العربية،  العمل  لمنظمة  العام  وللمدير 

 »47« ال��دورة  واإنجاح  تنظيم  فى  الوفيرة  جهودهما 

من الموؤتمر. كما قدم دروعاً لل�سيد/ جمال قادري 

الأمين العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، 

ول�سعادة ال�سيد/ �سلطان عاي�ض ال�سعالني - نائب 

المدير العام ل�سئون القوى العاملة رئي�س وفد دولة 

الكويت، على م�ساركتهما الفعالة فى اأعمال الموؤتمر 

التى كللت بالنجاح الباهر .
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45

»الهاملي« يهنئ »المطيري«
على نجاح سير أعمال المؤتمر

 »الحجري« يشيد بما تضمنه تقرير المدير العام
من معالجات للتحديات

الهاملي،  ثاني  بن  ال�سيد نا�سر  م��ع��ال��ي  ه��ن��اأ 

وزي�����ر ال����م����وارد ال��ب�����س��ري��ة وال���ت���وط���ي���ن ف���ي دول���ة 

العام  المدير  �سعادة  المتحدة،  العربية  الإم���ارات 

اأع��م��ال  �سير  ن��ج��اح  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل  لمنظمة 

با�ستخدام  العمل  طريقة  ف��ي  والتطور  الموؤتمر، 

المن�سات  عبر  الأن�سطة  وتنفيذ  الحديثة  التقنيات 

الإلكترونية، واأ�ساد بكلمة فخامة رئي�س الجمهورية 

وثّمن  العام،  الموؤتمر  اإل��ى  ال�سي�سي  عبدالفتاح 

�سعادة  وتغلب  ال��ظ��روف،  ه��ذه  في  الموؤتمر  انعقاد 

ال��م��دي��ر ال���ع���ام ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ح��ال��ت دون 

ال��م��ن�����س��رم وق���درت���ه ع��ل��ى تجميع  ال���ع���ام  ان���ع���ق���اده 

لموؤتمر   »47« ال��دورة  في  الثالثة  الإن��ت��اج  اأط��راف 

دعوة  العام  المدير  ل�سعادة  ووّج��ه  العربي،  العمل 

انطالقه  المزمع   2021 اإك�سبو  معر�س  لح�سور 

»المطيري«  �سكر  المقابل  وفي  دبي،  في  اأيام  بعد 

معاليه على تحمله عناء ال�سفر، وهناأه على �سالمة 

العربية  الإم������ارات  ب��دع��م دول���ة  واأ����س���اد  ال��و���س��ول، 

العربية. العمل  الم�ستمر لمنظمة  المتحدة 

الحجري  عامر  الأ���س��ت��اذ  ���س��ع��ادة  وّج���ه  ك��م��ا 

العمل  وزراء  لمجل�س  التنفيذي  المكتب  رئي�س 

ب���دول  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�������س���وؤون  وزراء  وم��ج��ل�����س 

التهنئة   العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجل�س 

العام  المدير  المطيري  فايز  الأ�ستاذ  ل�سعادة 

واأ�ساد  الموؤتمر،  بنجاح  العربية،  العمل  لمنظمة 

بم�سمون تقرير المدير العام وما ت�سمنه من 

الأعمال  ريادة  تواجه  التي  للتحديات  معالجات 

وال��م�����س��روع��ات ال�����س��غ��ي��رة ب��ع��د ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 

الطرفين  بين  التفاهم  مذكرة  بتجديد  وطالب 

ال��م�����س��ت��رك��ة،  وت��ف��ع��ي��ل الأن�����س��ط��ة ذات الأه�����داف 

التفاق  لتوقيع  البحرين  مملكة  لزيارة  ودع��اه 

الجديد.

لقاءات »المطيري« على هامش                        الدورة »47« لمؤتمر العمل العربي
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» المطيري « و» حنفي « يستعرضان مختلف القضايا 
ذات االهتمام المشترك

 » العــابد « يؤكد على احتياج األسواق العربية
إلى االبتكار واإلبداع

 - المطيري  فايز  ال�سيد/  ���س��ع��ادة  التقى  كما 

الدكتور  مع  العربية  العمل  لمنظمة  العام  المدير 

ال��غ��رف  لت���ح���اد  ال���ع���ام  الأم����ي����ن  حنفي،  خ��ال��د 

الق�سايا  مختلف  الجانبان  وا�ستعر�س  العربية، 

ذات الهتمام الم�سترك، وبحثا �سبل تفعيل مذكرة 

ال��ت��ف��اه��م ال��ت��ي وق��ع��ت ع��ل��ى ه��ام�����س اأع��م��ال ال���دورة 

»44« لموؤتمر العمل العربي.

تفعيل  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه  »حنفي«  ال��دك��ت��ور  واأك����د 

تن�سيق  لجنة  ت�سكيل  خ��الل  م��ن  التفاهم  م��ذك��رة 

التنفيذية  ال��ع��م��ل  اآل��ي��ات  لتحديد  ال��ط��رف��ي��ن  م��ن 

ال���ت���ي ت���دع���م م���ن���ظ���م���ات اأ�����س����ح����اب الأع�����م�����ال ف��ي 

وال�����س��ن��اع��ات  الأع���م���ال  وري����ادة  الت�سغيل  م��ج��الت 

التقليدية؛  والحرف  ال�سغر  ومتناهية  ال�سغرى 

والب��ت��ك��ار،  الإب����داع  وت�سجيع  ال��ب��ط��ال��ة  م��ن  للحد 

وت���ط���وي���ر و����س���ائ���ل واأ����س���ال���ي���ب ال���ت���دري���ب ال��م��ه��ن��ي 

التكنولوجي  التطور  مع  لتتوافق  التقني  والتعليم 

واح����ت����ي����اج����ات اأ�������س������واق ال����ع����م����ل، م���ث���م���ن���اً ت��ق��ري��ر 

من  يت�سمنه  وم��ا  الحالية  ل��ل��دورة  ال��ع��ام  المدير 

الأع��م��ال. ري��ادة  تواجه  التي  للتحديات   معالجات 

منظمة  ا���س��ت��ع��داد  »المطيري«  اأك����د  ج��ان��ب��ه  م��ن 

ل�سالح  ع��ون  ك��ل  لتقديم  ال��دائ��م  العربية  العمل 

اأط������راف الإن����ت����اج ال���ث���الث���ة ف���ي ال������دول ال��ع��رب��ي��ة، 

مع  الم�ستمر  والتعاون  التن�سيق  اأهمية  اإلى  منوًها 

العمل  م�سلحة  فيه  لما  العربية  التحادات  جميع 

واأطراف الإنتاج على امتداد ال�ساحة العربية.

العربية   ال��ع��م��ل  لمنظمة  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  رح���ب 

بمعالي  المطيري،  علي  فايز  ال�سيد/  ���س��ع��ادة 

ال�سيد/ علي العابد الر�سا وزير العمل والتاأهيل 

موؤتمر  اأع��م��ال  م��رة  لأول  لح�سوره  ليبيا؛  بدولة 

العمل العربي؛ حيث ناق�سا معاً البنود المعرو�سة 

على الدورة »47« للموؤتمر.

ليبيا  بدولة  والتاأهيل  العمل  وزير  معالي  قدم 

عن  ل��ه  م��وؤك��داً  العام،  المدير  ل�سعادة  ال�سكر 

�سعادته لح�سور موؤتمر العمل العربي الذي يعد 

للقاء  الفر�س للجميع   متميزاً من نوعه، ويتيح 

الم�ستركة  والق�سايا  الم�ساكل  حول  والمناق�سة 

ال�سكر  »معاليه«  وج���ه  ك��م��ا  ال��ع��م��ل،  م��ج��ال  ف��ي 

�سكرتير  المطيري  علي  فايز  الأ���س��ت��اذ  ل�سعادة 

عام الموؤتمر لجهوده المبذولة في اإنجاح اأعماله، 

اأن  م��وؤك��داً  ال��ت��ق��ري��ر،  م��و���س��وع  اخ��ت��ي��اره  ولح�سن 

والإب���داع  الب��ت��ك��ار  اإل���ى  تحتاج  العربية  اأ���س��واق��ن��ا 

التي  التحديات  ظ��ل  ف��ي  المناف�سة  روح  وتعزيز 

تع�سف بها، واإيجاد بيئة مواتية لريادة الأعمال؛ 

الوطنية،  واللوائح  الت�سريعات  تطوير  حيث  من 

البنية  وتر�سيخ  التعليمية،  الأن�����س��ط��ة  واإ���س��الح 

والرقمية. التكنولوجية  التحتية 
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»المطيري« يلتقي مع »تـــير«
هام�س  على  العربية،  العمل  لمنظمة  العام  المدير   - المطيري  علي  فايز  ال�سيد/  �سعادة  التقى 

الموؤتمر مع ال�سيد/ ر�سا تير - رئي�س المجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي الجزائري، والوفد 

المرافق له؛ وذلك لبحث حالة المجتمع الجزائري فى اإطار الظروف الراهنة التى يمر بها، وتاأثير 

ذلك على مجتمع العمال فى البالد، وبحث �سبل حلها.

على هامش أعمال الدورة »47«
االجتماع التمهيدي للمانحين لدعم صندوق التشغيل

التمهيدي للمانحين  اأعمال الجتماع  افتتاح  في 

ل���دع���م ����س���ن���دوق ال��ت�����س��غ��ي��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وال����ذي 

ن��ظ��م��ت��ه م��ن��ظ��م��ة ال���ع���م���ل ال���دول���ي���ة ع���ل���ى ه��ام�����س 

بح�سور  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��م��ل  ل��م��وؤت��م��ر   »47« ال�����دورة 

المدير   - المطيري  علي  فايز  ال�سيد/  �سعادة 

الدكتور وم��ع��ال��ي  العربية،  العمل  لمنظمة   ال��ع��ام 

دول���ة  ف���ي  ال��ع��م��ل  اأب���و جي�ض - وزي�����ر  ن�����س��ري 

ف���ل�������س���ط���ي���ن، وم�����دي�����ر م���ك���ت���ب م���ن���ظ���م���ة ال���ع���م���ل 

 ال��دول��ي��ة ب��ال��ق��اه��رة اري��ك او���س��الن، وال��دك��ت��ورة

رب����ا ج������رادات ال����م����دي����ر الإق����ل����ي����م����ي ل����ل����دول 

ال���ع���رب���ي���ة ب��م��ن��ظ��م��ة ال���ع���م���ل ال����دول����ي����ة، وم��م��ث��ل��ي 

 ال���دول الأع�����س��اء ف��ى ال��م��وؤت��م��ر. وج��ه��ت ال��دك��ت��ورة

ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في 

الجزيل  وال�سكر  التحية  ال��دول��ي��ة،  العمل  منظمة 

ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  المطيري  فايز  الأ���س��ت��اذ  ل�����س��ع��ادة 

ال��ف��ر���س��ة  اإت��اح��ت��ه  ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  لمنظمة 

اأعمال الدور »47«  لعقد هذه الجل�سة على هام�س 

لموؤتمر العمل العربي. كما رحبت بمعالي الدكتور 

ن�سري اأبو جي�ض وزير العمل في دولة فل�سطين، 

و�سلطت »جرادات« ال�سوء على و�سع �سوق العمل 

�سمل  وال���ذي  ك��ورون��ا  ف��ي ظ��ل جائحة  الفل�سطيني 

اإل��ى  ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة، واأدى 

انكما�س الناتج المحلي الإجمالي وانعك�س على ما 
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51 ال���ل���ق���اء ال��ت��م��ه��ي��دي ال��م��ن��ع��ق��د وم���ق���دم���اً ال�����س��ك��ر 

المقدم  وال��دع��م  الم�ساركة  على  لهم  والتقدير 

وح��ق��وق  الفل�سطينية  ب��ال��ق�����س��ي��ة  م��ن��ه��م  اإي��م��ان��اً 

اأر�سه. الفل�سطيني على  ال�سعب 

من جانبه اأكد وزير العمل الفل�سطيني قائاًل: 

اإنه لول جهود منظمتي العمل العربية،  والدولية 

من  للت�سغيل  الوطنية  ال�ستراتيجية  تمكنت  لما 

لم  العربية  ال��دول  ب��اأن  م�سيفاً  للنور«.  الخروج 

منذ  الفل�سطينية  للق�سية  دع��م��ه��ا  ع��ن  ت��ت��وق��ف 

الحتالل،  م��رارة  فيه  ذاق��ت  ع��ام��اً،   75 اأكثر من 

و�سعها  ت��م  ال��ت��ى  ال�ستراتيجية  اأن  اإل��ى  م�سيراً 

البطالة والتي و�سلت  تقوم على خف�س معدلت 

باإجماإلى ن�سب  العالم كله،  لأعلى م�ستوياتها فى 

غير م�سبوقة على مدار خم�س �سنوات  �سارك في 

والعمال  الخا�س  والقطاع  الوزارات  اإعدادها  كل 

المختلفة. العمالية  والموؤ�س�سات 

ن��ه  اأ ل���ى  اإ الفل�سطيني  العمل  وزي��ر  ���س��ار  واأ

ت���م و����س���ع م��ج��م��وع��ة م���ن ال��خ��ط��ط وال��ب��رام��ج 

ل��ى  ب��ه��دف خ��ف�����س ن�����س��ب ال��ب��ط��ال��ة ح��ت��ى ت�����س��ل اإ

ال���دول���ة،  ف���ى  ال��ف��ق��ر  ن�����س��ب  % م���ع خ��ف�����س   10
عنه  ي�سفر  م��ا  ع��ل��ى  يعتمد  ذل��ك  اأن  ل��ى  اإ لف��ت��اً 

اج��ت��م��اع ال��م��ان��ح��ي��ن ال���ذى ���س��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه مع 

بفل�سطين،  للت�سغيل  ال��دول��ي��ة  العمل  منظمة 

تتعدى  ال�سباب  من  التعليم  مخرجات  اأن  كما 

ت��وف��ي��ر ف��ر���س عمل  ي��ت��م  ���س��ن��وي��اً  ���س��اب  ل���ف  اأ  45
الكثير  ه��ن��اك  اأن  يعني  مما  منهم،  ل��ف��اً  اأ  14 ل��� 

عن  والتعطل  البطالة  من  يعاني  ال�سباب  من 

دراغمة«  الكريم  »عبد  وا�ستعر�س  العمل. 

وك���ي���ل م�����س��اع��د ب������وزارة ال��ع��م��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

ب��ن��ود ال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة، ح��ي��ث ت��ت��م��ث��ل 

والمنتجة  الكاملة  العمالة  تحقيق  فى  روؤيتها 

والمختارة بحرية للباحثين عن العمل وخا�سة 

ت�سخي�س  عر�س  تم  كما  والن�ساء،  ال�سباب  بين 

ل���واق���ع ال��ت�����س��غ��ي��ل و����س���وق ال��ع��م��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

م���ن ح��ي��ث ال�����س��ي��اق الق���ت�������س���ادي والق��ت�����س��اد 

ال���ك���ل���ي وال���ح���ي���ز ال���م���ال���ي وع�����وام�����ل ال���ع���ر����س 

العمل ل�سوق  والموؤ�س�ساتي  القانوني   والإط��ار 

ك��م��ا ت���م ت��و���س��ي��ح ن�����س��ب��ة ال��م��ن�����س��اآت ال�����س��غ��ي��رة 

% من   90 والمتو�سطة بفل�سطين والتي و�سلت 

األف من�ساأة، كما و�سلت   142 المن�ساآت وعددها 

بفل�سطين  العاملة  القوى  فى  الم�ساركة  ن�سبة 

 ،%  20.7 فيها  ال��م��راأة  م�ساركة  ن�سبة   ،%  46
وتتركز   %  26.4 اإلى  البطالة  معدلت  و�سلت 

 %  16.9 %، وفي ال�سفة   44.7  فى غزة بن�سبة 

وت����م ع���ر����س الأول�����وي�����ات ال�����س��ي��ا���س��ات��ي��ة وف���ق���اً 

الت�سغيل  ف���ى:  ت��ت��م��ث��ل  وال��ت��ى  ل��ال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة 

ال���ذي ي��ع��د ت��ح��دي��اً م��ل��ح��اً وخ�����س��و���س��اً ف��ى ظل 

ا����س���ت���م���رار ال���ج���ائ���ح���ة، ال���ب���ط���ال���ة ال��م��ت��ف�����س��ي��ة 

والأج������ور ال���راك���دة ت���ع���وق ال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي 

وال���ح���د م���ن ال��ف��ق��ر وال���س��ت��ق��رار الج��ت��م��اع��ي، 

ال��ب��ط��ال��ة مما  ال�����س��ب��اب وال��ن�����س��اء م��ن  وي��ع��ان��ي 

ن��ت��اج��ي��ت��ه  وم�����س��اك��ل  ي��ف��و���س ح��م��اي��ة ال��ع��م��ل واإ

التوافق  اإلى العمل، وعدم  التعليم  النتقال من 

العمل. �سوق  ومتطلبات  التعليم  نتائجه  بين 

ك��م��ا ح����ددت ال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ات ذات 

وال��ت��دري��ب  التعليم  ب��ه��ا، وه���ي:  ل��ل��ب��دء  الأول���وي���ة 

والتقني. المهني 

اإلى دعم منظمة  واأ�سارت  األف وظيفة،   161 يعادل 

العمل الدولية لدولة فل�سطين من خالل برنامج 

العمل الالئق، ووجهت ال�سكر لدولة الكويت لدعمها 

هذا البرنامج. كما نوهت اإلى اجتماع المانحين في 

جنيف الذى ُعقد فى مار�س الما�سى 2022 وتاأمين 

الموارد الالزمة لتمويلها، والذي جاء تلبيًة لدعوة 

المانحين  م��وؤت��م��ر  لعقد  العربية  العمل  منظمة 

تحت اإ�سراف منظمة العمل العربية ومنظمة العمل 

الدولية ووزارة العمل الفل�سطينية.

اأن  فايز المطيري فى كلمته،  اأكد  ومن جانبه 

منظمتي العمل العربية والدولية، حري�سون على 

دعم دولة فل�سطين، حيث تم عقد اجتماع ثالثي 

وو�سع  المانحين،  موؤتمر  انعقاد  اآل��ي��ة  لمناق�سة 

نقاط ومقترحات حول طريقة انعقاده.

العربية  العمل  منظمة  اأن  »المطيري«  واأك��د 

التى  الطريقة  على  بالموؤتمر  للقيام  م�ستعدة 

مثمناً  الفل�سطيني،  ال��ج��ان��ب  وي��راه��ا  ي��ح��دده��ا 

ج��ه��ود ال����دول الأع�����س��اء وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ح�سور 
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صورة تذكارية

في ختام أعمال افتتاح الدورة »47«

لمؤتمر العمل العربي
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 المطيري، في المؤتمر األول للمرأة
في الجمهورية الجزائرية

علي  فايز  ال�سيد  ���س��ع��ادة/  ���س��ارك 

ل��م��ن��ظ��م��ة  ع���ام  ال��م��دي��ر   - المطيري 

الدولي  المنتدى  في  العربية  العمل 

ت��ح��ت  ُع����ق����د  ال�������ذي  ل����ل����م����راأة  الأول 

الجمهورية لرئي�س  ال�سامية   الرعاية 

رئ���ي�������س   - ت���ب���ون  ال��م��ج��ي��د  ع��ب��د 

الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 

الكونفدرالية  م��ن  بتنظيم  ال�سعبية، 

����س�������س���ات ال���ج���زائ���ري���ة  ال����ع����ام����ة ل���ل���م���وؤ

نغزة،  �سعيدة  ال�����س��ي��دة  ورئ��ي�����س��ت��ه 

وذل���ك ب��ال��ع��ا���س��م��ة ال��ج��زائ��ري��ة خ��الل 

 / دي���������س����م����ب����ر   /  12  -  11 ي�����وم�����ي 

ال����وزراء  م��ن  ع���دد  وب��ح�����س��ور   ،2021
و���س��خ�����س��ي��ات ���س��ي��ا���س��ي��ة ودب��ل��وم��ا���س��ي��ة، 

رايدر  جاي  ال�سيد/  ل��ى  اإ ب��الإ���س��اف��ة 

ورئ��ي�����س��ة ال��م��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة لأرب����اب 
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»المطيري«، يؤكد على أهمية ريادة األعمال 
في مواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية

المطيري  علي  فايز  ال�����س��ي��د/  ���س��ع��ادة  اف��ت��ت��ح 

المدير العام لمنظمة العمل العربية ندوة وطنية 

في  ال�سباب«  وتمكين  الأعمال  »ريادة  ح��ول: 

ال�سعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 

وبحوث  العمالية  للثقافة  العربي  المعهد  نظمها 

 14  - ال��ع��م��ل ب��ال��ج��زائ��ر خ���الل ال��ف��ت��رة م���ن 13 

ال�سيد  بح�سور   ،2021 الأول  ك��ان��ون  دي�سمبر/ 

ل��وزارة  ال��ع��ام  الأم��ي��ن   - بو�سياف  الدين  �سرف 

ال��ع��م��ل وال��ت�����س��غ��ي��ل وال�������س���م���ان الج���ت���م���اع���ي في 

ال�سيد  معالي  عن  ممثاًل  الجزائرية  الجمهورية 

يو�سف �سرفة - وزير العمل والت�سغيل وال�سمان 

رئي�سة   - نغزة  �سعيدة  وال�����س��ي��دة/  الج��ت��م��اع��ي، 

ال��ك��ن��ف��درال��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات ال��ج��زائ��ري��ة، 

بالجمهورية  الثالثة  الإنتاج  اأط��راف  وممثلي عن 

ال��ج��زائ��ري��ة، وع����دد م���ن ال��م��ع��ن��ي��ي��ن م���ن ال�����س��ب��اب 

ال�سغر  والمتناهية  ال�سغيرة  الم�ساريع  اأ�سحاب 

والموؤ�س�سات المعنية بريادة الأعمال بالجزائر.

العمل  منظمة  ع��ام  م��دي��ر  »���س��ع��ادة  اأك�����د 

ال��ن��دوة  اف��ت��ت��اح  ف���ي ح��ف��ل  ك��ل��م��ت��ه  ف���ي  العربية« 

التحديات  الأعمال في مواجهة  اأهمية ريادة  على 

الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي ظ����روف ال��ث��ورة 

في  الإنتاج  اأط��راف  دور  وعلى  الرابعة،  ال�سناعية 

الحوار البناء حول ريادة الأعمال لل�سباب القادرين 

قيم  بتحقيق  كفيلة  ري��ادي��ة  اأن�سطة  خ��و���س  على 

م�سافة لقت�سادات بلدانهم والحد من البطالة.

ال��ع��م��ل وم�����س��وؤول��ي م��ن��ظ��م��ت��ي »ب��زن�����س 

م����اد« و»ب��زن�����س اأف���ري���ك���ان« م���ن خ��الل 

ل��ك��ت��رون��ي��ة. وب��م�����س��ارك��ة  ال��م��ن�����س��ات الإ

رئ���ي�������س���ة  ام����������راأة   3000 م�����ن  ك�����ث�����ر  اأ

����س�������س���ة، و����س���اح���ب���ة ل��ل��م�����س��روع��ات  م���وؤ

موؤ�س�سة   100 عن  ممثلين  ال�سغيرة 

نا�سئة، و500 موؤ�س�سة �سغيرة، و500 

����س�������س���ة م����ن ال���ق���ط���اع���ي���ن ال��خ��ا���س  م���وؤ

وال������ع������ام، وم���م���ث���ل���ي���ن ع�����ن ال���ج���ال���ي���ة 

بالخارج. الجزائرية 

ه���دف ال��م��ن��ت��دى ل��م��ن��اق�����س��ة م�����س��ارك��ة 

ال�����م�����راأة، ف����ي ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة 

والجتماعية، ودورها في هذا المجال، 

و»اإعادة قراءة م�سار اإدماج المراأة 

موقعها  وت��ح��دي��د  ال��ج��زائ��ري��ة 

في  ال��م��راأة  لعبته  ال��ذي  وال���دور 

للجزائر«. المعا�سر  التاريخ 
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57 لقاءات مكثفة للمطيري
ألطراف اإلنتاج الثالثة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

»وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي« 
يستعرض مع المدير العام لمنظمة العمل العربية 

سبل تعزيز التعاون الثنائي

�سرفة  يو�سف  ال�سيد/  معالي  ا�ستقبل 

وزير العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي 

الديمقراطية  ال��ج��زائ��ري��ة  الجمهورية  ف��ي 

بمقر   2021 دي�����س��م��ب��ر   13 ي���وم  ال�����س��ع��ب��ي��ة  

 - المطيري  فايز  ال�سيد/  �سعادة  ال���وزارة 

المدير العام لمنظمة العمل العربية.

�سرفة  يو�سف  ال����وزي����ر/  م��ع��ال��ي  رح����ب 

المرافق  والوفد  المطيري  فايز  بال�سيد/ 

الم�سائل  مختلف  ح���ول  ال��ط��رف��ان  وت��ب��اح��ث 

بين  الثنائي  التعاون  تعزيز  ب�سبل  المتعلقة 

وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وقطاع  المنظمة 

الج���ت���م���اع���ي ف����ي م��خ��ت��ل��ف ال���م���ج���الت ذات 

الهتمام الم�سترك.

وت����ط����رق ال���ط���رف���ان اإل�����ى ���س��ب��ل ال���ت���ع���اون 

العمل  وور���س��ات  ال��ن��دوات  م��ن  ع��دد  لتنفيذ 

في  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل  منظمة  تنظمها  ال��ت��ي 

العمل  مجال  وخ�سو�ساً  المجالت  مختلف 

الجتماعي. وال�سمان  والت�سغيل 

ك��م��ا ق���ام ���س��ع��ادت��ه ب��ل��ق��اء ال�����س��ي��دة/ �سعيدة 

للموؤ�س�سات  العامة  الكنفدرالية  رئي�سة  نغزة 

بالترحيب  �سعادتها  قامت  حيث  الجزائرية، 

ب�����س��ع��ادة ال��م��دي��ر ال���ع���ام وق���دم���ت ل���ه ال�����س��ك��ر 

وال���ت���ق���دي���ر ل��م�����س��ارك��ت��ه ف����ي اف���ت���ت���اح اأع���م���ال 

انعقد  ال��ذي  للمراأة  الأول  ال��دول��ي  المنتدى 

الجمهورية لرئي�س  ال�سامية  ال��رع��اي��ة   تحت 

الجمهورية  رئ��ي�����س   - تبون  المجيد  عبد 

الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية ، بتنظيم من 

الكونفدرالية العامة للموؤ�س�سات الجزائرية.

رئي�سة  في اجتماعه مع  » المطيري«  اأكد 

لح�سوره  وف��خ��ره  �سعادته  ع��ن  الكنفدرالية 

العربية  ال��م��راأة  بر�سالة  لقناعته  المنتدي 

على مر الزمان عامة ودور المراأة الجزائرية 

في التنمية القت�سادية والجتماعية خا�سة 

وال������دور ال�����ذي ل��ع��ب��ت��ه ال����م����راأة ف���ي ال��ت��اري��خ 

المعا�سر للجزائر.

كم تمت مناق�سة اأوجه و�سبل تعزيز التعاون 

بين المنظمة واأ�سحاب الأعمال في الجزائر 

بما يخدم تحقيق الأهداف الم�ستركة.

التحاد  لمقر  ب��زي��ارة  »�سعادته«  ق��ام  ث��م 

ك��ان في  ال��ج��زائ��ري��ي��ن، ح��ي��ث  للعمال  ال��ع��ام 

الأمين  لباط�سة  �سليم  ال�سيد/  ا�ستقباله 

ال���ع���ام ل��الت��ح��اد، وت��ب��اح��ث ال��ط��رف��ان ح��ول 

ال��ق�����س��اي��ا ال��رئ��ي�����س��ي��ة ف���ي م���ج���الت ال��ع��م��ل 

وخ�سو�ساً  البطالة  راأ�سها  وعلى  المختلفة، 

واأ�ساليب  كورونا  جائحة  بعد  الأع��داد  زي��ادة 

ت��وف��ي��ر ف���ر����س ال���ع���م���ل، واله���ت���م���ام ب��رب��ط 

التعليم باحتياجات �سوق العمل. مخرجات 

اتحاد  ب��دور  اللقاء  اأث��ن��اء  »المطيري«  اأ���س��اد 

ال��ع��م��ال ال��ج��زائ��ر ف��ي خ��دم��ة ق�����س��اي��ا ال��ع��م��ال 

ال��ج��زائ��ري��ي��ن، م���وؤك���داً ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد منظمة 

اإمكانياتها لخدمة  العربية لو�سع كافة  العمل 

اأطراف الإنتاج الثالثة في الوطن العربي.
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علي  فايز  ال�سيد/  �سعادة  زي���ارة  وخ��الل 

ال��ج��زائ��ري��ة  ال��ج��م��ه��وري��ة  اإل����ى  المطيري 

ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة، ق���ام ب���زي���ارة اإل��ى 

ال�������س���ي���د/ رئ��ي�����ض ال��م��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي 

والبيئي  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����س��ادي 

الأ�سبق  - ال�سيد/ ر�سا تير، وتم التباحث 

وكيفية  ال��ت��ع��اون،  ت��ط��وي��ر  �سبل  ح���ول  م��ع��اً  

ال���س��ت��ف��ادة م���ن ال��ت��دري��ب ف���ي م��ج��ال »ح��ل 

للمنظمة من تجربة ور�سيد  لما  النزاعات« 

في هذا المجال  والتعاون وتبادل الخبرات 

�سيما  ل  ال��م��راأة،  تكوين  يخ�س  فيما  اأي�ساً  

% من اأع�ساء المجل�س هم ن�ساء.  واأن 38 

ن�ساأة  نبذة عن  تقديم  اللقاء  تم عقب  كما 

للمدير  وت�سكيلته  واأهدافه  المجل�س  ومهام 

العام والوفد المرافق له، في عر�س قدم له 

من طرف اإطارات المجل�س.

»المطيري«، يشارك في اجتماع
الدورة »41« لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب

الب�سرية  الموارد  وزارة  من  كريمة  بدعوة 

العربية  بالمملكة  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 

ال�����س��ع��ودي��ة، ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ال��ي وزي���ر ال��م��وارد 

المهند�س  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية 

وح�سور  الراجحي،  �سليمان  بن  اأحمد 

ووزراء  ال��ع��رب،  الجتماعية  ال�����س��وؤون  وزراء 

روؤ�����س����اء ال��م��ك��ات��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��م��ج��ال�����س 

لل�سحة  ال��م��ت��خ�����س�����س��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����وزاري����ة 

وال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى كبار 

الأمم  وكالت  من  والم�سوؤولين  ال�سخ�سيات 

ال��م��ت��ح��دة ال��م��ت��خ�����س�����س��ة، وف����ي م��ق��دم��ت��ه��م 

ال��ي��ون�����س��ك��و، وع�����دد م���ن روؤ�����س����اء وم���دي���ري 

ال��م��ن��ظ��م��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��خ�����س�����س��ة، ���س��ارك 

المطيري ع��ل��ي  ف��اي��ز  ال�������س���ي���د/   ����س���ع���ادة 

في  العربية  العمل  لمنظمة  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر 

وزراء  ل��م��ج��ل�����س   )41( ال�����  ال������دورة  اأع���م���ال 

وزراء  وموؤتمر  العرب،  الجتماعية  ال�سوؤون 

والمجال�س  الجتماعية  وال�����س��وؤون  التنمية 

ال����وزاري����ة ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ال��ق��ط��اع��ات 

الجتماعية  ال�����س��وؤون  ل����وزراء  الج��ت��م��اع��ي��ة 

العرب، في العا�سمة الريا�س، خالل الفترة 

من 20 اإلى 23 دي�سمبر 2021. 
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والمنتدى  الموؤتمر  انعقاد  جاء  حيث 

التعافي  بم�ساألة  الهتمام  على  تاأكيدًا 

مهمة  اأولوية  بو�سفها   ،19  - كوفيد  من 

متقدمة لحياة المواطن العربي.

ال�41، �سدر عن  ال���دورة  اأع��م��ال  ف��ي ختام 

العرب،  الجتماعية  ال�����س��وؤون  وزراء  مجل�س 

عدد من القرارات المهمة التي تمثل اأولوية 

في  الم�سترك  التنموي  الج��ت��م��اع��ي  للعمل 

الأب��ع��اد،  متعدد  الفقر  تخ�س  التي  الق�سايا 

ال�����س��ن،  والأ����س���خ���ا����س ذوي الإع����اق����ة وك���ب���ار 

بالأ�سرة  ال�سلة  ذات  المو�سوعات  عن  ف�ساًل 

الريا�ض(  )اإع���الن  وت�����س��م��ن  وال��ط��ف��ول��ة، 

ح���زم���ة م����ن ال���ت���و����س���ي���ات ل���ر����س���م م�������س���ارات 

ال��ت��ع��اف��ي م���ن ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د١٩، اأب���رزه���ا: 

بقطاعاتها  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات  ت��ع��زي��ز 

الفئات  و�سمولها  ا�ستدامتها  و�سمان  كافة، 

والتاأكيد  المجتمع،  ف��ي  واله�سة  ال�سعيفة 

على برامج الحماية الجتماعية التي ت�ساعد 

برامج  مع  ودمجها  البطالة،  من  الحّد  على 

ال��م��ه��ارات، ل �سيما تلك  ال��ت��دري��ب وت��ط��وي��ر 

الموجهة لل�سباب.

دور  تعزيز  على  التو�سيات  ا�ستملت  كما 

المتخ�س�سة،  العربية  الوزارية  المجال�س 

وال�����س��ب��اب  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال�����س��وؤون  �سيما  ل 

والتنمية،  والإ�سكان  وال�سحة،  والريا�سة، 

وال��م��ج��ال�����س الأخ������رى وم��ن��ظ��م��ات ال��ع��م��ل 

تنفيذ  ودع���م  المعنية،  الم�سترك  ال��ع��رب��ي 

الإط������ار ال���س��ت��رات��ي��ج��ي ال��ع��رب��ي ل��ل��ق�����س��اء 

وال�ستراتيجية  الأبعاد،  متعدد  الفقر  على 

ال��ع��رب��ي��ة ل��ك��ب��ار ال�������س���ن. واأ�����س����اف ال��ب��ي��ان 

ت��و���س��ي��ات ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ات���خ���اذ ال��ت��داب��ي��ر 

ال����الزم����ة ل��ت��وف��ي��ر ال��ع��م��ل ال����الئ����ق، ودع���م 

واإ�����س����الح واإع�������ادة ه��ي��ك��ل��ة اأ�����س����واق ال��ع��م��ل، 

خ���ا����س���ة ب���ي���ن اأو������س�����اط ال�������س���ب���اب، وت��ع��زي��ز 

وال�سبابية  الجتماعية  القطاعات  جاهزية 

الأزم��ات  لمواجهة  والتعليمية،  وال�سحية 

ال�����س��ح��ي��ة، وت��ج��ن��ب ت��داع��ي��ات م��م��اث��ل��ة عند 

متوقعة. غير  اأخرى  �سدمات  مواجهة 

ا�ستخدام  في  بالتو�سع  التو�سيات  وطالبت 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وت���ع���زي���ز ال��ب��ن��ي��ة ال��رق��م��ي��ة، 

وتطوير راأ�س المال الب�سري، ورقمنة المزيد 

من الخدمات الحكومية للو�سول اإلى جميع 

الأفراد، وتعزيز دور ال�سباب والمراأة والأ�سرة 

م��ن خ���الل ال�����س��ي��ا���س��ات ال��داع��م��ة، وال��ب��رام��ج 

التدريبية، بالإ�سافة اإلى العمل على ا�ستقرار 

التعليم وجودة مخرجاته، خا�سة في  اأنظمة 

حالة العودة اإلى التعلم عن ُبعد.

الأم��ان��ات  ب��دع��وة  تو�سياته  الجتماع  واأن��ه��ى 

الجتماعية  ال�����س��وؤون  وزراء  لمجال�س  الفنية 

وال�سباب والريا�سة وال�سحة العرب، والإ�سكان 

ك��اف��ة من  ال�����س��رك��اء  م��ع  بالتن�سيق  وال��ت��ن��م��ي��ة، 

المدني  المجتمع  ومنظمات  المتحدة،  الأم��م 

وموؤ�س�سات  الإق��ل��ي��م��ي��ة،  والمنظمات  ال��ع��رب��ي، 

وور���س  الج��ت��م��اع��ات  لعقد  ال��ع��رب��ي��ة،  التمويل 

ال��ع��م��ل ال���الزم���ة، ل��و���س��ع ال��خ��ط��ط وال��ب��رام��ج 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذا ال����ب����ي����ان، وب���ح���ث و����س���ع اإط�����ار 

 م��م��اث��ل ل��ل��م��ي��ث��اق ال��ع��ال��م��ي ل���الأم���م ال��م��ت��ح��دة

يكون  ب��ح��ي��ث   ،  UN Global Compact
ذراع�����اً داع��م��ة ل��م��واج��ه��ة الأزم������ات وال���ط���وارئ 

ب�سكل ا�ستباقي.
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63 »المطيري« في الدورة »52« للجنة التنسيق العليا»المطيري« في ملتقى االتحادات واللجان العمالية الخليجية
يدعو إلى تنظيم منتدى دولي حول التحول 

الرقمي والذكاء االصطناعي

بالمملكة  العمالية  اللجنة  من  كريمة  بدعوة 

 ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ، ����س�������ارك ����س���ع���ادة ال�����س��ي��د

لمنظمة  العام  المدير   - المطيري  علي  فايز 

واللجان  الت��ح��ادات  ملتقى  ف��ي  العربية  العمل 

مدينة  ف��ي  وذل���ك  ال��ث��ال��ث،  الخليجية  العمالية 

– 25 / دي�سمبر  »الريا�س« خالل الفترة من 24 

الجريد  نا�سر  ال��م��ه��ن��د���س  ب��ح�����س��ور   ،2021
رئي�س اللجنة الوطنية للجان الوطنية بالمملكة 

الزياني  ع��ادل  وال��دك��ت��ور  ال�سعودية،  العربية 

ممثل معالي الأمين العام لمجل�س التعاون لدول 

الخليج العربية، والأ�ستاذ في�سل ال�سفيان وكيل 

الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  ال��م��وارد  وزارة 

روؤ���س��اء  م��ن  وع��دد  العمالية،  لل�سوؤون  الم�ساعد 

الخليجية،  العمالية  واللجان  الت��ح��ادات  ووف��ود 

التعاون الم�سترك بين  اإلى تعزيز  هدف الملتقى 

وتحقيق  الخليجية  العمالية  واللجان  التحادات 

ال�ساأن  ف��ي  بينها  وال��ت��راب��ط  والتكامل  التن�سيق 

العمالي، حيث يقام ا�ستكماًل للجهود التي بداأها 

التعاون  في  الخليجي  التعاون  مجل�س  دول  قادة 

ال��م��ج��ال.  ه���ذا  ف��ي  بينهم  ال��م�����س��ت��رك  والتن�سيق 

اأب��رزه��ا:  ال��ت��و���س��ي��ات،  م��ن  ب��ع��دد  الملتقى  وخ���رج 

البرامج  وتقديم  �سنوي،  ب�سكل  اإقامته  ا�ستمرار 

ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��م�����س��ت��رك��ة ع��ن ط��ري��ق الت���ح���ادات 

اإلى  اإ�سافًة  الخبرات،  لتبادل  العمالية  واللجان 

الم�ستركة. المواقف  توحيد 

الغيط  اأبو  اأحمد  ال�سيد/  معالي  برئا�سة 

الأم������ي������ن ال�����ع�����ام ل���ج���ام���ع���ة ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة  

وب���ح�������س���ور ال���م���دي���ري���ن ال���ع���ام���ي���ن ل��ل��م��ن��ظ��م��ات 

ال���ع���رب���ي���ة ال��م��ت��خ�����س�����س��ة، وب���م�������س���ارك���ة م��م��ث��ل��ي 

الم�سترك،  العربي  العمل   ومنظمات  موؤ�س�سات 

���س��ارك��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة، ف���ي اأع��م��ال 

للعمل  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ن�����س��ي��ق  ل��ل��ج��ن��ة   »52« ال�����دورة 

ال�سيد  معالي  ت��راأ���س��ه  ب��وف��د  الم�سترك   العربي 

لمنظمة  العام  المدير   - المطيري  علي  فايز 

ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة، ال���ذي ان��ع��ق��د ب��م��ق��ر اأك��ادي��م��ي��ة 

الريا�س  )بمدينة  الأمنية  للعلوم  العربية  نايف 

من  الفترة  خالل  ال�سعودية(  العربية  المملكة 

.) 2022 )24– 26 يناير/ كانون الثاني 

اأب� الغيط يطالب بت�صجيع بناء ال�صراكات 

بين م�ؤ�ص�صات العمل العربي الم�صترك

الغيط  اأب��و  اأح��م��د  ال�����س��ي��د/  م��ع��ال��ي  رح���ب 

ف���ي ب���داي���ة ك��ل��م��ت��ه ب��ال�����س��ادة ال��ح�����س��ور م��ق��دم��اً  

ك���ادي���م���ي���ة ن���اي���ف ال���ع���رب���ي���ة ل��ل��ع��ل��وم  ال�������س���ك���ر لأ

هذه  فعاليات  احت�سان  على  ولرئي�سها  الأمنية 

ل���ى اأه��م��ي��ة اج��ت��م��اع��ات  الج��ت��م��اع��ات، م�����س��ي��راً اإ

ه���ذه ال��ل��ج��ن��ة ف���ي ت��ع��زي��ز ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت��ع��اون 

لجامعة  العامة  الأمانة  بين  الخبرات  وتبادل 

العمل  ���س�����س��ات  وم��وؤ وم��ن��ظ��م��ات  ال��ع��رب��ي��ة  ال���دول 

ال���ع���رب���ي ال���م�������س���ت���رك ل����زي����ادة ف���ع���ال���ي���ة ال��ع��م��ل 

ال��م�����س��ت��رك، وت��الف��ي الزدواج���ي���ة بين  ال��ع��رب��ي 

 . ته �س�سا موؤ
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يت�سمنه  م��ا  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  الغيط«  »اأب��و  اأك���د 

اأع��م��ال ال��ل��ج��ن��ة م��ن م��و���س��وع��ات ومنها:  ج���دول 

التحول الرقمي وبناء القدرات في مجال الذكاء 

ال�سطناعي بالمنطقة العربية، ورقة عمل حول 

ال��رق��م��ي��ة،  الهيمنة  ل��م��واج��ه��ة  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ف��اع��ل 

والتغير المناخي واآثاره على التنمية القت�سادية 

والج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة، ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 

ال��دول  لجامعة  العامة  الأم��ان��ة  تقرير  مناق�سة 

الأطراف  لموؤتمر   »26« ال�  ال��دورة  العربية حول 

تغير  ب�ساأن  الإطارية  المتحدة  الأمم  اتفاقية  في 

31 اأكتوبر/ ت�سرين  المناخ وهيئاتها »جال�سجو« 

الأول اإلى 13 نوفمبر/ ت�سرين الثاني 2021.

الكامل  التعاون  اإلى  الدول  »معاليه«  حث  كما 

للمعلومات،  العربية  ال�سبكة  محتوى  اإث��راء  في 

وه����ي م�����س��روع ���س��ي��ك��ون ل���ه ع��ظ��ي��م ال���ف���ائ���دة في 

واإتاحة  العربية،  الدول  جامعة  بجهود  التعريف 

على  ون�����س��ره��ا  بن�ساطها،  المتعلقة  ال��م��ع��ل��وم��ات 

اأن الأم��ان��ة العامة  اإل���ى  ن��ط��اق وا����س���ع... م�����س��ي��راً 

للجامعة قد اأعدت خطة لالرتقاء بمحتوى هذه 

في  والم�ساهمة  عليها  الط��الع  وتمنى  ال�سبكة، 

تنفيذها.

موؤ�س�سات  بين  ال�سراكات  بناء  بت�سجيع  مطالباً 

العمل العربي الم�سترك، م�سجاًل في هذا ال�سدد 

التوافق  تم  التي  التفاهم  لعدد مذكرات  ارتياحه 

ع��ل��ي��ه��ا م���وؤخ���راً، ك��م��ا ح��ث م��وؤ���س�����س��ات وم��ن��ظ��م��ات 

اللجنة على بناء �سراكات خارجية.

محمد خير ، ي�ؤكد على دور منظمات العمل 

العربي الم�صترك في تحقيق الغايات الم�صتركة

محمد خير  ال��م��ف��و���س/  ال��وزي��ر  ال�����س��ي��د  اأك���د 

عبد القادر - مدير اإدارة المنظمات والتحادات 

في  اللجنة  دور  اأهمية  على   كلمته  ف��ي  العربية 

بين  الخبرات  وت��ب��ادل  والتن�سيق  التعاون  تعزيز 

ال��ع��ام��ة وم��ن��ظ��م��ات وم��وؤ���س�����س��ات العمل  الأم���ان���ة 

العربي  العمل  فعالية  لزيادة  الم�سترك؛  العربي 

الراهنة  المرحلة  متطلبات  ومواكبة  الم�سترك، 

العمل  وم��وؤ���س�����س��ات  المنظمات  دور  ع��ل��ى  م��وؤك��داً 

الأدوات  م���ن  اأداة  ك��ون��ه��ا  ال��م�����س��ت��رك؛  ال��ع��رب��ي 

ال��رئ��ي�����س��ة ل��ل��ع��م��ل ال��ع��رب��ي ال��م�����س��ت��رك م���ن اأج���ل 

اإل��ي��ه��ا  ت�سعى  ال��ت��ي  ال��م�����س��ت��رك��ة  ال��غ��اي��ات  تحقيق 

والتحولت  المتغيرات  �سوء  في  العربية  ال��دول 

غير الم�سبوقة التي يمر بها العالم.

»عبد المجيد البنيان« ، يقدم ال�صكر 

»الأب� الغيط« لدعمه الم�صتمر لمنظمات 

الم�صترك العربي  العمل  وم�ؤ�ص�صات 

بن  المجيد  عبد  ال���دك���ت���ور/  ���س��ع��ادة  رح����ب 

عبداهلل البنيان - رئي�س جامعة نايف العربية 

ل��ل��ع��ل��وم الأم��ن��ي��ة ب��ال��م��دي��ري��ن ال��ع��ام��ي��ن وروؤ���س��اء 

الم�سترك  العربي  العمل  وموؤ�س�سات  المنظمات 

الأمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  مقر  ف��ي 

 ون��ق��ل ت��ح��ي��ات ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال��م��ل��ك��ي الأم��ي��ر

عبد العزيز بن �سعود بن نايف بن عبد العزيز 

ال�سعودية  العربية  المملكة  في  الداخلية  وزي��ر 

ورئ��ي�����س ال��م��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل��ج��ام��ع��ة وال��رئ��ي�����س 

ال���ع���رب  ال���داخ���ل���ي���ة  وزراء  ل��م��ج��ل�����س  ال���ف���خ���ري 

وتمنياته ال�سادقة اأن تكلل اأعمال الدورة العادية 

لل�سيد  ال�سكر  والتوفيق، كما قدم  بالنجاح   )52(

دعمه  على  العربية  الدول  لجامعة  العام  الأمين 

الم�ستمر وت�سريفه لجامعة نايف العربية للعلوم 

الأمنية.

المطيري، يدع� اإلى تنظيم منتدى دولي 

ح�ل التح�ل الرقمي والذكاء اال�صطناعي

 وم������ن ن���اح���ي���ة اأخ���������رى ق������ام �����س����ع����ادة ال�����س��ي��د

لمنظمة  العام  المدير   - المطيري  على  فايز 

اأهمية  على  فيها  اأك���د  بمداخلة  العربية  العمل 

ال�سطناعي،  والذكاء  الرقمي  التحول  مو�سوع 

مقترحاً تنظيم منتدى دولي حول هذا المو�سوع 

ينظم بالتن�سق والتعاون مع الأمانة العامة 

المنظمات  ولكافة  العربية  الدول  لجامعة 

الم�ساركة في هذا  التي ترغب في  العربية 

الهام. المنتدى 
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قطر،  و�سناعة  تجارة  غرفة  من  كريمة  بدعوة 

عقدت منظمة العمل العربية الدورة »95« لمجل�س 

العا�سمة  العربي،  الخليج  لوؤلوؤة  في  اإدارتها 

»الدوحة«، خالل الفترة 24 - 25 اأكتوبر - ت�سرين 

الأول 2021.

�سعادة  انتخاب  الجل�سة  بداية  في  تم  حيث 

اأ�سحاب  )فريق  المير  اأحمد  نا�سر  المهند�س/ 

لمدة  للمجل�س  رئي�ساً  قطر(  دولة  الأعمال/ 

حا�سو�ض  عادل  الدكتور/  معالي  من  وكل  عام، 

عن  للرئي�س  نائباً  العراق  جمهورية  الركابي 

يو�سف  يعقوب  وال�سيد/  الحكومات،  فريق 

فريق  للرئي�س عن  نائباً  البحرين  محمد مملكة 

العمال .

 - المطيري  علي  فايز  ال�سيد/  �سعادة  األ��ق��ى 

في  كلمة  العربية  العمل  لمنظمة  ال��ع��ام  المدير 

الجل�سة الفتتاحية، رحب فيها باأ�سحاب المعالي 

مهنئاً  الإدارة  مجل�س  اأع�ساء  وال�سادة  وال�سعادة 

)فريق  المير  اأحمد  نا�سر  المهند�س/  ال�سيد 

رئي�ساً  لنتخابه  قطر(  دول��ة  الأع��م��ال/  اأ�سحاب 

معالي  اإل��ى  التهنئة  بخال�س  تقدم  كما  للمجل�س، 

)ف��ري��ق  الركابي  حا�سو�ض  ع��ادل  ال��دك��ت��ور/ 

يعقوب  وال�سيد/  ال��ع��راق(  جمهورية  الحكومات 

يو�سف محمد )فريق العمال/ مملكة البحرين( 

لنتخابهما نائبين للرئي�س.

ل�سعادة  وتقديره  امتنانه  جزيل  عن  واأع���رب  ه��ذا، 

اآل ثاني رئي�س مجل�س  خليفة بن جا�سم  ال�سيخ/ 

ال�ست�سافة  على  قطر  و�سناعة  ت��ج��ارة  غرفة  اإدارة 

نجاح  عالياً  مثمناً   ،)95( ال���دورة  لأع��م��ال  الكريمة 

في  �سورى  مجل�س  انتخاب  في  الأول���ى  قطر  تجرية 

اأبهى �سور الديمقراطية؛ مما يعك�س �سفافية القيادة 

ال�سمو  �ساحب  المفدى  باأميرها  متمثلة  ال�سيا�سية 

على  ال��ذي حر�س  ثاني  اآل  تميم بن حمد  ال�سيخ 

ال�سورى  مجل�س  دور  تعزيز  اأج��ل  من  قدماً  الُم�سي 

وت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ب��ت��و���س��ي��ع ال��م�����س��ارك��ة 

الوطنية، متمنياً با�سمه وبا�سم اأع�ساء مجل�س الإدارة 

لدولة قطر اأميراً وحكومة و�سعباً مزيداً من التقدم 

والرفعة والزدهار.

هذه  باأهمية  كلمته  في  »المطيري«  اأ�ساد  كما 

لأع�ساء  ح�سوري  اجتماع  اأول  فهي  الدورة، 

اإدارة المنظمة منذ تف�سي جائحة كورونا  مجل�س 

على من�سات  ال�سابقة  الدورات  فر�ست عقد  التي 

لأ�سحاب  دورة  اأول  وهي  الرقمية،  التوا�سل 

المعالي وال�سعادة وال�سادة اأع�ساء المجل�س الذين 

نالوا ثقة الموؤتمر العام في دورته )47(، متمنياً 

لهم كل التوفيق والنجاح في اأعمالهم.

كما اأ�سار �سعادة المدير العام لمنظمة العمل 

كاهل  اأثقلت  التي  ال�سغوطات  اإلى  العربية 

والتحادات  العمل  اأ�سحاب  ومنظمات  الحكومات 

اأ�سواق  طالت  التي  كورونا  اأزمة  ب�سبب  العمالية؛ 

وتراجع  الوظائف  فقدان  في  وت�سببت  العمل 

مع  بالتعاون  الحكومات  فبذلت  المداخيل، 

ال�سركاء الجتماعيين جهوداً حثيثة للتو�سل اإلى 

التعافي  وبدء  الأعمال  ل�ستمرارية  فعالة  تدابير 

من تداعيات الجائحة، موؤكداً على اأهمية التعاون 

والتن�سيق على الم�ستوى العربي وتعزيز ال�سراكات 

اأطراف  بين  الجتماعي  الحوار  اآليات  وتطوير 

الإنتاج الثالثة لإيجاد الحلول المبتكرة للتخفيف 

من اآثار هذه الجائحة اجتماعياً واقت�سادياً.

في  المطيري  فايز  ال�سيد/  �سعادة  واأكد  هذا، 

منذ  العربية  العمل  منظمة  حر�س  على  كلمته 

فاأخذت  الفل�سطينية،  الق�سية  دعم  على  ن�ساأتها 

عمال  لدعم  الدولية  الجهود  كل  عاتقها  على 

و�سعب فل�سطين، فعقدت على هام�س اأعمال الدورة 

)47( لموؤتمر العمل العربي الجتماع التمهيدي 

الفل�سطيني  الت�سغيل  �سندوق  لدعم  للمانحين 

باإ�سراف منظمتي العمل العربية والدولية، والذي 

الموؤتمرات  في  به  وطالب  له  �سعادته  دعا  طالما 

الدولية والملتقيات الت�سامنية.

اأحمد  نا�سر  ال��م��ه��ن��د���س/  األ��ق��ى  ج��ان��ب��ه  وم���ن 

المير رئي�س مجل�س اإدارة منظمة العمل العربية 

اأع��رب فيها عن فائق �سكره على الثقة التي  كلمة 

ل م�سوؤولية رئا�سة المجل�س، كما  ُمنحت له لتحمُّ

قدم ال�سكر ل�سعادة ال�سيخ خليفة بن جا�سم اآل 

و�سناعة  تجارة  غرفة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  ثاني 

فعاليات  ل�ست�سافة  الكريمة  دع��وت��ه  على  قطر 

المبذولة  ال��ج��ه��ود  وع��ل��ى  الإدارة  مجل�س  اأع��م��ال 

والنجاح  التوفيق  كل  متمنياً  اأعمالها،  اإنجاح  فى 

الركابي  حا�سو�ض  ع��ادل  ال��دك��ت��ور/  ل��م��ع��ال��ي 

وال�سيد  ال��ع��راق(،  جمهورية  الحكومات/  )فريق 

مملكة  العمال/  )فريق  محمد  يو�سف  يعقوب 

مجل�س  لرئي�س  نائبين  لنتخابهما  ال��ب��ح��ري��ن( 

مقدماً  وال��ع��م��ال،  الحكومات  فريقي  ع��ن  الإدارة 

جزيل ال�سكر والمتنان ل�سعادة ال�سيد/ فايز علي 

العربية  العمل  لمنظمة  العام  المدير  المطيري 

باأداء المنظمة  على جهوده المثمرة في النهو�س 

والتطور الم�سهود الذي لم�سه الجميع في اأن�سطة 

المنظمة واجتماعاتها.

كما نوه رئي�س المجل�س اإلى انعكا�سات اآثار جائحة 

والجتماعية،  القت�سادية  الأو�ساع  على  كورونا 

حيث كانت لها تاأثيرات مبا�سرة على ن�سب الفقر 

�سرورة  اإلى  ودعا  العربي،  الوطن  في  والبطالة 

لجميع  الإمكانيات  كافة  وت�سخير  الجهود  تكاتف 

للم�ساعدة  العربي  الوطن  فى  الفاعلة  الأطراف 

على  بالنفع  يعود  بما  التنمية  بعجلة  الدفع  في 

القت�سادات العربية.
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67 العاصمة القطرية، تستضيف أعمال الدورة »95«

لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
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اأن ق�سية  الإدارة على  واأكد رئي�س مجل�س  هذا، 

فل�سطين ق�سية كل عربي، وهي ق�سيتنا المركزية 

بنداً  دورة  كل  في  الإدارة  مجل�س  يعر�س  حيث 

خا�ساً عن اأو�ساع عمال و�سعب فل�سطين والأرا�سي 

العربية المحتلة .

خير  محمد  المفو�س/  الوزير  رحب  كما 

الدول  لجامعة  العامة  الأمانة  ممثل  عبدالقادر، 

العربية - مدير اإدارة المنظمات والتحادات العربية، 

الإدارة، ونقل تحيات معالي  اأع�ساء مجل�س  بال�سادة 

العام لجامعة  الأمين  اأبو الغيط -  اأحمد  ال�سيد/ 

 )95( الدورة  اأعمال  نجاح  متمنياً  العربية،  الدول 

لمجل�س اإدارة منظمة العمل العربية .

خليفة  ل��ل�����س��ي��خ/  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����س��ك��ر  ووّج����ه 

غرفة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  ثاني  اآل  بنجا�سم 

ت���ج���ارة و���س��ن��اع��ة ق��ط��ر ع��ل��ى دع���وت���ه ال��ك��ري��م��ة 

المهند�س  مهنئاً  المجل�س،  اأعمال  ل�ست�سافة 

الإدارة  م��ج��ل�����س  ت���روؤ����س���ه  ع��ل��ى  المير  نا�سر 

الركابى  حا�سو�ض  عادل  الدكتور/  ومعالي 

)ف����ري����ق ال���ح���ك���وم���ات/ ج���م���ه���وري���ة ال����ع����راق(، 

)ف���ري���ق  محمد  ي��و���س��ف  ي��ع��ق��وب  وال�������س���ي���د/ 

نائبين  لنتخابهما  البحرين(  مملكة  العمال/ 

الإدارة. مجل�س  لرئي�س 

فايز  ال�سيد/  بذلها  التي  بالجهود  اأ�ساد  كما 

العمل  لمنظمة  العام  المدير  المطيري  علي 

ال�سعوبات  المنظمة رغم  العربية لإنجاح م�سيرة 

تمنى  الختام  وفي  كورونا  جائحة  فر�ستها  التي 

للمجل�س التوفيق والنجاح في اأعماله .

انعقاد  خالل   - المجل�ض  اأع�ساء  وناق�س  هذا، 

الدورة - عدداً من البنود والتقارير الهامة، واأ�سدر 

قرارات  بمتابعة  تتعلق  وتو�سيات  قرارات  ب�ساأنها 

العربية  العمل  منظمة  اإدارة  لمجل�س   )94( الدورة 

العربي،  العمل  لموؤتمر   )47( الدورة  وقرارات 

الحريات  لجنة  ت�سكيل  ا�ستكمال  اإلى  بالإ�سافة 

لمدة  العربية  المراأة  عمل  �سوؤون  ولجنة  النقابية 

عامين، كما ا�ستعر�س المجل�س تقريراً عن ن�ساطات 

الدورتين  بين  العربية  العمل  منظمة  واإنجازات 

)94- 95(، وتقريراً عن نتائج اأعمال الدورة )51( 

الم�سترك  العربي  للعمل  العليا  التن�سيق  للجنة 

القت�سادي  للمجل�س   )108( الدورة  اأعمال  ونتائج 

والجتماعي.

ن�ساأتها  منذ  العربية  العمل  منظمة  و�سعت 

ق�سايا الت�سغيل في �سدارة اهتماماتها واأولوياتها 

وزي��ادة  العمل،  فر�س  توفير  م��ن  ت�سمله  م��ا  بكل 

ق��وة  وت��ط��وي��ر  تنمية  و���س��ب��ل  للت�سغيل،  القابلية 

العمل وتاأهيلها تعليمياً وتدريبياً وتثقيفاً، وت�سعى 

ف��ي �سبيل ذل���ك م��ع ال����دول الأع�����س��اء ب��اأط��راف��ه��ا 

الثالثة لتوفير بيئة مجتمعية جاذبة وقادرة على 

والت�سغيلية  الإنتاجية  الطاقة  في  التو�سع  حفز 

وتعزيز راأ�س المال الب�سري.

القت�سادي  الفكر  اهتمام  م��ح��ور  ب���اأن  واإدراك�����اً 

ال�سائد الآن هو التحول من الميزة  والجتماعي 

ال��ن�����س��ب��ي��ة اإل�����ى ال��م��ي��زة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة، والن��ت��ق��ال 

م���ن ال��ن��ظ��م ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ف���ي ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات 

الرقمية،  التكنولوجية  النظم  اإل��ى  القت�سادية 

ومن تق�سيم العمل القديم القائم على راأ�س المال 

القائم على  المعرفة  اقت�ساد  اإلى  والآل��ي  المادي 

التعليمية  النظم  على  تاأ�سي�ساً  الب�سري،  العن�سر 

الإنتاج  بنظم  الرتباط  ذات  الحديثة  والتدريبية 

المبنية على المعارف والمهارات والمواهب.

ال��م��ت��غ��ي��رات ال��راه��ن��ة، ل �سيما  اإل����ى  وب��ال��ن��ظ��ر 

ال��ن��ات��ج��ة ع���ن ت��ف�����س��ى وب����اء ك����ورون����ا، وت��اأث��ي��رات��ه 

والق�سور  الحياة،  مناحي  ك��ل  ف��ي  م��ح��دودة  ال��ال 

اأ���س��واق  ف��ي  الأزم����ة  ه��ذه  ك�سفته  ال���ذي  وال�سعف 

العمل، والذي اأدى بدوره اإلى ت�سريع وتيرة تغير 

معظم اأنماط العمل، واندثار مهن بعينها وظهور 

مهن اأخرى جديدة، وتما�سياً مع متطلبات الثورة 

» المطيري « : نسعى مع أطراف اإلنتاج الثالثة 

إليجاد حلول مبتكرة للنهوض بالتشغيل 
ومعالجة مشكالت البطالة
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71 ال�سناعية الرابعة بما تحمله من متغيرات كبيرة 

قوة  وتركيب  القت�سادية،  الهياكل  على  وهائلة 

ال��ج��دي��دة للعمل، خ��ا���س��ة في  ال��ع��م��ل والأن���م���اط 

النظيفة  والطاقة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  مجالت 

واإنتاج الغذاء واإدارة الموارد المائية ... وغيرها.

الأمر الذى انعك�س بدوره على هيكل قوة العمل 

ال��ع��رب��ي��ة، م��م��ا ي�����س��ت��وج��ب م��واك��ب��ة ه���ذا التغيير 

الهتمام  من  بمزيد  الهام،  القطاع  ه��ذا  بتطوير 

وال�ستثمار في قوة العمل الب�سرية، حيث يتعين 

على النظم التعليمية والتدريبية اأن تزود القوى 

ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��م��ه��ارات وال��ك��ف��اءات ال��الزم��ة ل�سوق 

التوازن  لإقامة  الالزمة  التدابير  واتخاذ  العمل، 

بين جودة مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات 

الأنماط  متطلبات  لتوفير  الفعلية  العمل  اأ�سواق 

تقنية  م��ه��ارات  اإل��ى  تحتاج  التي  للعمل  الجديدة 

متعددة، وابتداع اأفكار جديدة مع انت�سار الت�سغيل 

اآليات الثورة ال�سناعية الرابعة  الآلي، وا�ستخدام 

في الهياكل القت�سادية.

الع�ربية  العم����ل  منظم���ة  عقدت  لذلك 

والت�سغي��ل(  الب�س������رية  التنمي����ة  )اإدارة 

نوفمبر   16 الموافق  الثالثاء  يوم  قومية  ن��دوة 

ع���ن���وان  ت���ح���ت  ال����������زووم  ت���ط���ب���ي���ق  ع���ب���ر   2021
اأط��راف  ل�سالح  للعمل«  الجديدة  »الأنماط 

الإن���ت���اج ال��ث��الث��ة ل��م��ن��اق�����س��ة ه���ذه ال��م��و���س��وع��ات 

الخا�سة  والبرامج  الخطط  نطاق  تدخل  التي 

ب��ق�����س��اي��ا ال��ت�����س��غ��ي��ل ف���ي ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، حيث 

فايز  ال�����س��ي��د/  ل�����س��ع��ادة  بكلمة  ال��ن��دوة  اُف��ت��ت��ح��ت 

 ع��ل��ي ال��م��ط��ي��ري األ���ق���اه���ا ن���ي���اب���ة ع���ن���ه ال�����س��ي��د

اإدارة  ع��ل��ى  ال��م�����س��رف  عبدال�ستار،  م�سطفى 

فيها  نقل  وال��ذي  والت�سغيل،  الب�سرية  التنمية 

ترحيبه  واأعرب عن  للم�ساركين،  �سعادته  تحيات 

في  الإن��ت��اج  اأط���راف  ممثلي  وال�����س��ادة  بال�سيدات 

الخبراء  وال�����س��ادة  والم�ساركين  العربية  ال��دول 

والح�سور الكريم، متمنياً من اهلل -�سبحانه- اأن 

تنعم اأوطاننا و�سعوبنا العربية، بالخير وال�سحة 

وال�سالمة، م�سيراً في كلمته اإلى اأن هذا الن�ساط 

ي���اأت���ي ���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة م���ن الأن�����س��ط��ة ال��م��ت��م��ي��زة 

لدعم  عملها،  خطة  وفق  المنظمة  تنفذها  التي 

الم�ستجدات  لمواكبة  العربية  ال��ب��ل��دان  ج��ه��ود 

والمتغيرات التي يمر بها العالم من اأجل اإيجاد 

ومعالجة  بالت�سغيل  للنهو�س  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول 

تعقيداً  اأك��ث��ر  اأ�سبحت  ال��ت��ي  البطالة  م�سكالت 

من اأي وقت م�سى، نتيجة تزايد ال�سغوط التي 

اأ�سواق العمل العربية.  تواجه 

الندوة  لأعمال  النجاح  كلمته  ختام  في  متمنياً 

للتنفيذ  القابلة  التو�سيات  م��ن  بعدد  وال��خ��روج 

لُت�سهم في بلورة روؤية م�ستركة لتطوير منظومة 

الت�سغيل في وطننا العربي.

ناق�ست الندوة محورين رئي�سيين، جاء المحور 

الجديدة  »الأن��م��اط  عنوان:  تحت  الأول 

للت�سغيل في ظل الثورة ال�سناعية الرابعة« 

وق����دم����ه ال�������س���ي���د/ رام���ي م��ه��داوي - ال��خ��ب��ي��ر 

ال��ع��رب��ي ف���ي م��ج��ال 

ال���ت�������س���غ���ي���ل/ دول�����ة 

ف��ل�����س��ط��ي��ن، وال����ذي 

تحليل  ف��ي��ه  ت���ن���اول 

اأن���������م���������اط ال����ع����م����ل 

ال��ج��دي��دة واأ����س���واق 

ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي���ة، 

والإج���������������������������������راءات 

ال����الزم����ة ل��ل��ت��ع��ام��ل 

مع  الرقمية،  الثورة  ظل  في  العاملة  القوى  مع 

الأدن��ى من  الحد  ل�سمان  �سيا�سات  و�سع  �سرورة 

مع  ال��ج��دي��دة،  الأن��م��اط  ف��ي  للعاملين  الحماية 

ومهارات  العمل  �سوق  بين  التوافق  عدم  معالجة 

العاطلين عن العمل.

اأما المحور الثاني فناق�ض: »دور موؤ�س�سات 

متطلبات  توفير  ف��ي  وال��ت��دري��ب  التعليم 

الأنماط الجديدة للعمل«.

مدير   - نوار  يو�سف  الدكتور/  ال�سيد  وقدمه 

ال��ت��دري��ب  تنمية  ع���ام 

ال��ت��ك�����������������������������وي��ن  وزارة 

ال��م��ه��ن��ي وال��ت�����س��غ��ي��ل 

التون�سية الجمهورية 

فيه  تناول  التون�سية، 

ال��ث��ورة  محطات  اأه���م 

ال��رق��م��ي��ة، والأن��م��اط 

ال���ج���دي���دة ل��ل��ت��دري��ب 

وم�ستويات  اآف���اق  ت��ن��اول  كما  المهني،  والتكوين 

وذكر  والمهني،  التقني  والتدريب  التعليم  رقمنة 

في  ال��رق��م��ن��ة  لت�سريع  المطلوبة  ال��م��ح��اور  اأه���م 

الأقطار العربية.

البن�اءة،  والمناق�س���ات  المداخ�الت  بع�د 

التى  التو�سيات  من  بعدد  الندوة  خرجت 

في  الت�سغيل  منظ�ومة  دع�����م  اإل���ى  ت��ه��دف 

وتحديث  تطوير  اأهمها،  م��ن  الع�ربي  الوطن 

اأن��ظ��م��ة م��ع��ل��وم��ات ���س��وق ال��ع��م��ل، وال��ح��ف��اظ على 

ك���ل دول�����ة لتي�سير  ا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا وف����ق ظ�����روف 

اإتاحتها للتوا�سل بين اأطراف منظومة الت�سغيل، 

الدقيقة  والمعلومات  البيانات  تحديث  اأج��ل  من 

الجانب  العاملة، م��ن حيث  ال��ق��وى  اأو���س��اع  ح��ول 

على  التوزيع  وهيكل  والبطالة  للت�سغيل  الكمي 

الأن�����س��ط��ة وال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة، وم��ن حيث 

ال��خ�����س��ائ�����س ال��ع��م��ري��ة وال��م��ه��ن��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

والتدريب،  التاأهيل  وفر�س  المهارة  وم�ستويات 

الم�ستقبلية  الت��ج��اه��ات  ر���س��د  اإل����ى  ب��الإ���س��اف��ة 

وتطوير  للعمل،  ال��ج��دي��دة  والأن���م���اط  للت�سغيل 

بما  المهني،  التدريب  وب��رام��ج  مناهج  وتحديث 

في  الرقمية  التكنولوجية  وال��ت��ط��ورات  يتواكب 

ال�سناعية  ال��ث��ورة  ومتطلبات  ال��ت��دري��ب  و���س��ائ��ل 

ال��راب��ع��ة ف��ي الإن��ت��اج وال��ع��م��ل، واأك���دت ال��ن��دوة في 

الم�ستمر  التدريب  دع��م  ���س��رورة  على  تو�سياتها 

في القطاعات العامة والخا�سة لفائدة العاملين 

ب��ه��دف مواكبتهم  ال��ج��دي��دة  ال��ع��م��ل  اأن���م���اط  ف��ي 

ال��ت��ط��ور ف��ي اأ���س��ال��ي��ب وو���س��ائ��ل ال��ع��م��ل وتح�سين 

الحديثة،  الرقمية  التكنولوجيا  من  ا�ستفادتهم 

ورب���ط الأه�����داف ال��ت��دري��ب��ي��ة ب��ت��وج��ه��ات الأ���س��واق 

العالمية لمواكبة المتغيرات والتطورات العلمية 

العتبار  بعين  والأخ��ذ  ال�سريعة،  والتكنولوجية 

الم�سروعات  لحتياجات  الم�ستقبلية  التقديرات 

الإن��ت��اج��ي��ة، ك��م��ا اأو����س���ت ال���ن���دوة ب�����س��رورة دع��م 

وم�ساعدتها  ال��م��راأة  تمكين  اإل��ى  الهادفة  الجهود 

من  العمل  �سوق  ف��ي  الم�ساركة  ن�سبة  زي���ادة  على 

لالت�سال  الحديثة  التكنولوجيا  توظيف  خ��الل 

والمعلومات في النهو�س بت�سغيل المراأة العربية 

المهنية  وظائفها  بين  التوفيق  على  وم�ساعدتها 

دعم  في  وال�ستمرار  الجتماعية،  وم�سئولياتها 

ال�سغر  والمتناهية  ال�سغيرة  الم�ساريع  وت�سجيع 

ودع��م  نجاحها  م�ستلزمات  توفير  على  وال��ع��م��ل 

البتكار وريادة الأعمال والم�سروعات النا�سئة في 

الوطن العربي، بما يخدم بناء اأ�سواق عمل عربية 

الإداري��ة  الأج��ه��زة  بناء وظائف خ��ارج  قائمة على 

العربي  ال�سباب  تحويل  على  وق���ادرة  الحكومية، 

من م�ستهلك لمنظومة التوظيف اإلى مبتكر قادر 

على خلق منظومات توظيف غير نمطية.
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لإب��راز  هامة  فر�سة   ،2020 اإك�سبو  معر�س  ي�سكل 

الب���ت���ك���ارات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة ال��ت��ي �سممت 

لهذه  الترويج  في  ي�سهم  بما  عربية،  بعقول  ونفذت 

لعمل  و�سعياً  العالمي،  الم�ستوى  على  الخ��ت��راع��ات 

وو�سوًل  اأق��ل،  بتكلفة  لإنتاجها  ال��الزم��ة  ال�سراكات 

الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  من  ع��دد  اأكبر  تمكين  اإل��ى 

ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن ه����ذه الب���ت���ك���ارات وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الحديثة في اإطار احتفال معر�س اإك�سبو دبي 2020 

العمل  منظمة  �ساركت  لذلك  العالمية؛  ب��الأح��داث 

للتكنولوجيا  التفاعلي  الموؤتمر  تنفيذ  في  العربية 

والأ���س��خ��ا���س ذوي الإع���اق���ة وم��ع��ر���س الخ��ت��راع��ات 

والب��ت��ك��ارات العربية ف��ي م��ج��الت الأ���س��خ��ا���س ذوي 

الإعاقة تحت �سعار »نحو دعم الندماج الكامل وزيادة 

ذوي  لالأ�سخا�س  العالمي  اليوم  بمنا�سبة  التمكين« 

الإعاقة 3 دي�سمبر 2021 في مقر معر�س اإك�سبو دبي 

المجتمع  بالتعاون والتن�سيق مع وزارة تنمية  وذلك 

ال�سوؤون  وقطاع  المتحدة،  العربية  الإم���ارات  بدولة 

الجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

و���س��ن��دوق الأم�����م ال��م��ت��ح��دة ل��ل�����س��ك��ان والأك��ادي��م��ي��ة 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ياأتي انعقاد هذا الموؤتمر في اإطار دعم ال�سركاء 

لتمكين  العربية  ال���دول  بها  تقوم  التي  للجهود 

واإي��ج��اد من�سة عربية  الإع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 

التكنولوجيا  م��ج��ال  ف���ي  ل��الب��ت��ك��ارات  ل��ل��ت��روي��ج 

الم�ساندة لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

حيث قام كل من معالي الأ�ستاذة/ ح�سة بنت 

عي�سى بوحميد - وزيرة تنمية المجتمع بدولة 

الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الأ�ستاذ اأيمن 

بالمملكة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزي����ر  المفلح 

هيفاء اأبو  الأردنية الها�سمية، ومعالي ال�سفيرة 

قطاع  رئي�س  الم�ساعد  ال��ع��ام  الأم��ي��ن   - غزالة 

لجامعة  ال��ع��ام��ة  ب��الأم��ان��ة  الجتماعية  ال�����س��وؤون 

فايز علي  ال��ع��رب��ي��ة، و���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ/  ال����دول 

المطيري - المدير العام لمنظمة العمل العربية 

واأ���س��ح��اب ال��م��ع��ال��ي وال�����س��ع��ادة ال�����وزراء وروؤ���س��اء 

بافتتاح  الم�ساركة،  وال��دول��ي��ة  العربية  الهيئات 

معر�س البتكارات العربية في مجال الأ�سخا�س 

المميزة  الب��ت��ك��ارات  وا���س��ت��ع��را���س  الإع���اق���ة  ذوي 

للمخترعين العرب من ذوي الإعاقة.

ه����ذا وق����د ع��ر���س��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة 

دعم  في  التكنولوجيا  دور  عن  تو�سيحياً  فيديو 

مختلف  في  وتمكينهم  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�س 

مجالت العمل حاز على اإعجاب الح�سور.

وزيرة تنمية المجتمع 

 على دولة االإمارات الدمج الكامل
للأ�صخا�ص ذوي االإعاقة

ثم افتتحت معالي الأ�ستاذة/ ح�سة بنت عي�سى 

الإم���ارات  ب��دول��ة  المجتمع  تنمية  وزي���رة  حميد  بو 

فيها  اأكدت  بكلمة  الموؤتمر  اأعمال  المتحدة  العربية 

» المطيري « من قبة الوصل

التكنولوجيا الساعد األيمن لألشخاص ذوي اإلعاقة
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75 الكامل لالأ�سخا�س  للدمج  الإم��ارات  دولة  على دعم 

ذوي الإعاقة من خالل ال�سيا�سات والبرامج والخطط 

والبنى التحتية والت�سريعات والمبادرات الدامجة في 

التقنية  والبرامج  والت�سغيل  التعليم  مجالت  كافة 

وال�سحية حتى البرامج الترفيهية .

اأب� غزالة: �صرورة ت�طيد التعاون ل��صع اأ�ص�ص 

دمج االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة في كافة المجاالت

غزالة  اأب��و  هيفاء  ال�سفيرة/  معالي  اأك���دت 

الأم���ي���ن ال��ع��ام ال��م�����س��اع��د رئ��ي�����س ق��ط��اع ال�����س��وؤون 

الج��ت��م��اع��ي��ة ب��الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��ج��ام��ع��ة ال���دول 

العربية في كلمتها الفتتاحية على �سرورة توطيد 

ب��ي��ن ك��اف��ة المنظمات  ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق  اأط����ر 

اأ�س�س دمج  العربية والدولية ذات العالقة لو�سع 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة في كافة المجالت.

�صبانة: ال�صراكة وااللتزام االأممي يدعمان 

االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة

الإقليمي  المدير  �سبانه  لوؤي  ال��دك��ت��ور/  اأك��د 

العربية  للدول  لل�سكان  المتحدة  الأمم  ل�سندوق 

في كلمته على اأهمية ال�سراكة بين الأمم المتحدة 

وال�������دول ال��ع��رب��ي��ة وم��وؤ���س�����س��ات ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي 

الم�سترك واللتزام الأممي بدعم الأ�سخا�س ذوي 

الإعاقة .

المطيري: يجب خلق �ص�ق تكن�ل�جية عربية 
والترويج للبتكارات العربية التي �صنعت 
بعق�ل واأياد عربية ودعمها والت�ص�يق لها

 وف���ي ك��ل��م��ت��ه الف��ت��ت��اح��ي��ة اأ����س���اد ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ

فايز علي المطيري بالجهود التي تقوم بها دولة 

الإمارات العربية المتحدة في دعم الأ�سخا�س ذوي 

الإعاقة والتي �سنعت من خاللها قفزة نحو م�ستقبل 

اأكثر �سموًل ودعماَ وا�ستدامة .. كما اأكد على اأولوية 

ق�سايا الإعاقة في اهتمامات منظمة العمل العربية 

التي تمثل منبراً مهماً لبناء ال�سراكات وتوطيد اأطر 

الثالثة في  الإنتاج  اأط��راف  بين  والتن�سيق  التعاون 

ذات  والدولية  العربية  والمنظمات  العربية  ال��دول 

ال�سلة؛ مما يعزز من تكامل الأدوار وتبادل الخبرات 

الأ�سخا�س  ب��اإدم��اج  المتعلقة  الممار�سات  واأف�سل 

ذوي الإعاقة على الم�ستوى العربي .

والم�ساركين  الح�سور  جميع  ان  بالذكر  جدير 

حياتنا  على  التكنولوجيا  تاأثير  على  اأك���دوا 

اأن ي�ستثمر في  العربي ل بد  العالم  واأن  جميعًا، 

التكنولوجيا الم�ساندة لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة 

وال��ت��روي��ج  ع��رب��ي��ة  تكنولوجية  ���س��وق  وخ��ل��ق 

واأي��اد  بعقول  �سنعت  التي  العربية  لالبتكارات 

عربية ودعمها والت�سويق لها.

منذ بدء جائحة كورونا، والعالم يواجه تحديات 

خا�س،  ب�سكل  العربية  وال���دول  ع��ام  ب�سكل  �سعبة 

وم���ا زال���ت ال��ع��دي��د م��ن ال����دول ت��واج��ه التحديات 

لتخاذ التدابير الكافية لحماية �سعوبها من الآثار 

لذلك  ك��ورون��ا؛  جائحة  ع��ن  نتجت  ال��ت��ي  ال�سلبية 

ال�سمان  اأن��ظ��م��ة  تطوير  ف��ي  النظر  اأه��م��ي��ة  ت��اأت��ي 

الج��ت��م��اع��ي وف���ق���اً ل��ل��ت��ط��ورات وال����ظ����روف ال��ت��ي 

�سموًل  اأك��ث��ر  �سيا�سات  وتبني  الجائحة،  فر�ستها 

للتخفيف من اآثارها �سحياً واجتماعياً واقت�سادياً، 

الحماية  ن��ط��اق  تو�سيع  ال��ت��داب��ي��ر  ه��ذه  اأه���م  وم��ن 

الجتماعية، وابتكار �سيا�سات مالية ونقدية فعالة 

نتيجة التراجع الحاد في الأ�سواق كما اأدى ارتفاع 

حالت البطالة اإلى تراجع العائدات من ا�ستراكات 

على  الإن��ف��اق  ازدي����اد  م��ع  الجتماعية،  التاأمينات 

ال��م��ن��اف��ع، وه���و م��ا ي��ل��زم ت��ط��وي��ر اأن��ظ��م��ة ال�سمان 

الج��ت��م��اع��ي وت��ن��وي��ع م�����س��ادر ال��ت��م��وي��ل وف��ر���س 

ال�ستثمار ل�سناديق التاأمينات الجتماعية.

عق���دت منظم���ة العم���ل العربي���ة اإدارة الحماية 

للتاأمين��ات  العرب��ي  والمرك��ز  الجتماعي��ة 

الجتماعي��ة وبالتعاون م���ع الجمعية العربية 

ح���ول  قومي���ة  ن���دوة  الجتماع��ي،  لل�س��مان 

»تطوير اأنظمة ال�س��مان الجتماعي وتو�سعة 

ال�س��مول« يوم���ي 12-13 دي�س���مبر/ كان���ون الأول 

اأط���راف  يمثل���ون  م�س���اركاً   82( بح�س���ور   2021
الإنتاج الثالثة من 16 دولة عربية، كما �س���ارك في 

اأعم���ال الندوة روؤ�س���اء وممثلو موؤ�س�س���ات التاأمينات 

ف���ي  ال�س���مان الجتماع���ي  الجتماعي���ة و�س���ناديق 

ال���دول العربي���ة والمكتب التنفي���ذي لمجل�س وزراء 

العمل وال�س���وؤون الجتماعية بدول مجل�س التعاون 

لدول الخليج العربية.

منظمة العمل العربية تعقد ندوة قومية حول تطوير 
أنظمة الضمان االجتماعي  وتوسعة الشمول
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الكركي، يقدم ال�صكر والتقدير لمدير عام 
منظمة العمل العربية لدعمه وم�صاندته 

الأعمال ون�صاطات الجمعية

األقاها  ترحيبية  بكلمة  الندوة  اأعمال  افتتحت 

�سعادة الدكتور/ محمد كركي - رئي�س الجمعية 

العربية لل�سمان الجتماعي، اأكد فيها على تجديد 

والتاأمينات  ال�سمان  موؤ�س�سات  لجميع  ال��دع��وة 

الن�سمام  اإل���ى  ال��ع��رب��ي  عالمنا  ف��ي  الجتماعية 

والم�ساركة في اأعمال ون�ساطات الجمعية العربية 

ل��ل�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي، وف���ي ه���ذا ال��م��ج��ال وج��ه 

ال�سكر والتقدير لمنظمة العمل العربية ول�سعادة 

المدير العام الأ�ستاذ/ فايز علي المطيري على 

الجمعية،  ون�ساطات  اأعمال  وم�ساندتهم  دعمهم 

الجمعية  اأع���م���ال  ان��ط��الق  ع��ل��ى  ق��د م�سى  واإّن�����ه 

8 �سنوات،  اأكثر من  العربية لل�سمان الجتماعي 

اإلى تطوير  ن�ساطاً، تهدف   13 تنفيذ  تم خاللها 

اأن��ظ��م��ة ال�����س��م��ان وال��ت��اأم��ي��ن��ات الج��ت��م��اع��ي��ة في 

المنطقة العربية، كما اأ�سار �سعادته اإلى التحديات 

التي تواجه اأنظمة ال�سمان الجتماعي، والتي ل 

الجاد  الحوار  خالل  من  اإل  عليها  التغلب  يمكن 

وال��ب��ن��اء ب��ي��ن ال�����س��رك��اء الج��ت��م��اع��ي��ي��ن، وال��ع��م��ل 

ب��الت��ج��اه ال�����س��ح��ي��ح ن��ح��و ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة 

ل�سمان حياة كريمة لالأجيال القادمة.

»المطيري«  ي�ؤكد على اأن ال�صمان 
االجتماعي حق لكل عامل عربي

الم�سرف   - �سناء  اإ�سالم  الم�ست�سار  األقى  ثم 

عن  نيابة  كلمة  الجتماعية  الحماية  اإدارة  على 

المدير   - المطيري  فايز علي  الأ�ستاذ/  �سعادة 

فيها  رحب  والتي  العربية،  العمل  لمنظمة  العام 

اأعمال  ف��ي  م�ساركتهم  على  و�سكرهم  بالح�سور 

اأن  على  م��وؤك��داً  ال�سعبة،  ال��ظ��روف  رغ��م  ال��ن��دوة 

واأك��ث��ر  الآن  تحتاج  الجتماعي  ال�سمان  اأن��ظ��م��ة 

اأنظمتها وتو�سعة  اإلى تطوير  اأي وقت م�سى  من 

العالم  على  كورونا  جائحة  اأث��رت  حيث  �سمولها، 

الطبقات  على  كبيرة  ت��ح��دي��ات  وف��ر���س��ت  اأج��م��ع، 

بما خلفته من  وذلك  اله�سة،  والعمالة  ال�سعيفة 

في  التدهور  ج��راء  والبطالة  الفقر  ن�سب  ازدي��اد 

العديد من الأن�سطة القت�سادية واتباع �سيا�سات 

اأ�سبحت  والتي  والإغالقات،  الجتماعي  التباعد 

اله�سة  وخا�سة  للعمالة،  مخيفاً  هاج�ساً  ت�سكل 

تقت�سي  ال��راه��ن��ة  ال��ت��ح��دي��ات  مجابهة  واأن  منها 

ال�سامل  بمفهومه  الجتماعي  ال�سمان  تحقيق 

المدير  �سعادة  اأك��د  الجتماعي،  الحوار  وتعزيز 

كلمته:  ف��ي  العربية  العمل  لمنظمة  العام 

»على اأن ال�سمان الجتماعي حق لكل عامل 

ال�سلم  لتر�سيخ  ا�ستراتيجي  وه��دف  عربي 

والأمن الجتماعي«.

عر�صت منظمة العمل العربية في ختام الجل�صة 

فيلمًا ت�صجيليًا ق�صيرًا، يتناول اأهم واأبرز 

الفعاليات التي قامت بها منظمة العمل العربية في 

مجال الحماية االجتماعية خلل الفترة الما�صية

الجمعية  رئي�س   - كركي  محمد  ال��دك��ت��ور/  وق���دم 

ل�سعادة  الجمعية  درع  الج��ت��م��اع��ي  لل�سمان  العربية 

العام لمنظمة  المدير   - فايز علي المطيري  ال�سيد 

مجدلني  اأحمد  ال�سيد/  ولمعالي  العربية،  العمل 

وزير التنمية الجتماعية بدولة فل�سطين.

اآف���اق  ال�����س��وء ل���س��ت�����س��راف  ال��ن��دوة لت�سليط  ه��دف��ت 

ال��م�����س��ت��ق��ب��ل ل��ل�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي ف���ي ظ���ل الأزم�����ات 

وتو�سيع مظلة ال�سمول لموؤ�س�سات ال�سمان الجتماعي 

القطاعات القت�سادية، وال�ستفادة  للعاملين في كافة 

وت�سمنت  ال���رائ���دة،  وال��دول��ي��ة  العربية  ال��ت��ج��ارب  م��ن 

اأعمال الندوة القومية خم�س جل�سات عمل، حيث تراأ�س 

مدير   - �سالح  عادل  الدكتور/  الأول��ى  العمل  جل�سة 

بالخرطوم،  الجتماعية  للتاأمينات  ال��ع��رب��ي  ال��م��رك��ز 

عام  اأم��ي��ن   - ال�سمور  برق  الدكتور/  خاللها  عر�س 

وزارة التنمية الجتماعية بالمملكة الأردنية الها�سمية 

الجتماعية  الحماية  »واق��ع  ع��ن��وان:  تحت  ورق��ة 

محمد  الأ����س���ت���اذ/  وع���ر����س  العربية«  ال���دول  ف��ي 

خليفة - الم�سوؤول المالي بالجمعية العربية لل�سمان 

الجتماعي ورقة حول »الحكومة في نظم الحماية 

الجتماعية وعمليات الإ�سالح«.

نيفين القباج  وبح�سور معالي الوزيرة الدكتورة / 

العربية  الت�سامن الجتماعي بجمهورية م�سر  وزيرة 

رئي�س   - كركي  محمد  ال��دك��ت��ور/  ���س��ع��ادة  وب��رئ��ا���س��ة 

العمل  لجل�سة  الجتماعي  لل�سمان  العربية  الجمعية 

ال��ث��ان��ي��ة، ق���دم���ت م��ع��ال��ي��ه��ا خ����الل ال��ج��ل�����س��ة م��داخ��ل��ة 

الحماية  مفهوم  تعزيز  في  م�سر  »تجربة  ح��ول: 

الجتماعية في ظل الأزمات« وقدم معالي الدكتور 

بدولة  الجتماعية  التنمية  وزي��ر   - مجدلنى  اأحمد 

الجتماعي  ال�سمان  »دور  حول:  مداخلة  فل�سطين 

الحماية الجتماعية وتجربة  اأ�س�ض  اإر�ساء  في 

محرو�ض  معتز  الدكتور/  قدم  كما  فل�سطين«  دولة 

خبير التاأمينات الجتماعية بجمهورية م�سر العربية 

»التحديات  ح��ول  ع��ر���س��اً  الثانية  العمل  جل�سة  ف��ي 

المديين  على  ال�سمان  اأن��ظ��م��ة  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

وجاء  المتو�سط والبعيد في ظل جائحة كورونا« 

التاأمينات  خبير   - ال�سماوي  بدر  ال��دك��ت��ور/  ع��ر���س 

»حوكمة  ح��ول:  التون�سية  بالجمهورية  الجتماعية 

مجال�ض الإدارة في موؤ�س�سات ال�سمان والتاأمينات 

الجتماعية«.

وفي اليوم الثاني للندوة تراأ�س ال�سيد/ تلي عا�سور 

ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي  اإدارة ���س��ن��دوق  رئ��ي�����س م��ج��ل�����س 

جل�سة  ال�سعبية  الديمقراطية  الجزائرية  بالجمهورية 

ال��ع��م��ل ال��ث��ال��ث��ة، ق��دم��ت خ��الل��ه��ا ال���دك���ت���ورة/ هويدا 

ع��دل��ي اأ����س���ت���اذ ال��ع��ل��وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب��ال��م��رك��ز ال��ق��وم��ي 

عر�ساً  العربية  م�سر  بجمهورية  الجتماعية  للبحوث 

ال�سمان  موؤ�س�سات  ف��ي  ال�سمول  »تو�سعة  ح���ول 

تم  ك��م��ا  الجتماعية«  والتاأمينات  الجتماعي 

تقديم عرو�س قطرية من �سلطنة عمان - الجمهورية 

م�سر  جمهورية   - ال�سعبية  الديمقراطية  الجزائرية 

ال�سيد/  برئا�سة  الرابعة  العمل  وجاءت جل�سة  العربية، 

اإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب   - الجيطاني  وليد  محمد 

الها�سمية،  الأردن��ي��ة  المملكة   - الأردن  و�سناعة  غرفة 
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التاأمينات  ال�سماوي - خبير  بدر  الدكتور/  حيث قدم 

»دور  حول  عر�ساً  التون�سية  بالجمهورية  الجتماعية 

ال�سركاء الجتماعيين في تطوير اأنظمة ال�سمان 

الجتماعي«، كما عر�س اأي�ساً خالل الجل�سة الرابعة 

الجمهورية   - ال�سودان  جمهورية  من  قطرية  عرو�ساً 

التون�سية - الجمهورية العربية ال�سورية.

الم�ساركين  ال�����س��ادة  م��ن  القيمة  ال��م��داخ��الت  وب��ع��د 

من  قيمة  بتو�سيات  لتخرج  ال�سياغة  لجنة  اجتمعت 

اأهمها: التاأكيد على اأهمية التو�سع في مظلة التاأمينات 

الجتماعية لت�سمل الفئات غير الم�سمولة مثل العاملين 

في القطاع الزراعي والعمال المو�سميين والعاملين في 

القطاع غير المنظم، واأهمية تعزيز الحوار الجتماعي 

ف��ي م��ج��الت ت��ط��وي��ر ت�����س��ري��ع��ات ال�����س��م��ان الجتماعي 

وتحديثها، حتى تواكب الم�ستجدات المتعلقة بالأزمات 

الحالية اأو الم�ستقبلية، كما اأكدت التو�سيات على اأهمية 

تن�سيق جهود الدول العربية لإن�ساء قاعدة بيانات موحدة 

اقت�سادية واجتماعية تحقيقاً لال�ستجابات ال�سريعة في 

ممثلي  م�ساركة  تفعيل  و���س��رورة  الأزم���ات  مع  التعامل 

في  الحكومات  ج��ان��ب  اإل���ى  الأع��م��ال  واأ���س��ح��اب  العمال 

الجتماعية  للحماية  الوطنية  ال�ستراتيجيات  �سياغة 

وفي كافة اأطر الحوار الجتماعي.

الت�سديق  تفعيل  على  التاأكيد  التو�سيات  في  وج��اء   

العربية  العمل  منظمة  عن  ال�سادرة  التفاقيات  على 

بالتاأمينات الجتماعية، والعمل على توحيد  المتعلقة 

من  وذل��ك  العربية،  الجتماعية  التاأمينات  ت�سريعات 

خ���الل ق���اع���دة ب��ي��ان��ات م��ت��ب��ادل��ة ب��ي��ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 

تنقله  عند  العربي  للعامل  التاأميني  النظام  لتطبيق 

للعمل في اإحدى الدول العربية وفقاً لأحكام التفاقية 

العربية رقم 14، والعمل على تبادل الخبرات العربية 

والممار�سات الف�سلي المتعلقة بالتاأمينات الجتماعية 

والحوار الجتماعي، وال�ستفادة من الجهود العربية في 

اإطار من التكامل والتعاون العربي الم�سترك، واقتراح 

جائزة عربية تمنح �سنوياً لأف�سل الممار�سات والبحوث 

الجتماعية،  والحماية  التاأمينات  مجال  في  العلمية 

والأ�س�س  المبادئ  تطبيق  اأهمية  على  اأي�ساً  اأك��دت  كما 

التي ت�سمن كفاءة اإدارة موؤ�س�سات ال�سمان الجتماعي، 

مبادئ  تطبيق  خ��الل  م��ن  م��وارده��ا  ا�ستخدام  وح�سن 

واأ�س�س الحوكمة الر�سيدة وال�سفافية، واإدارة المخاطر 

في  للم�ساهمة  الجتماعية،  التاأمينات  موؤ�س�سات  في 

واإحكام  الخدمات،  وتح�سين  المالية،  الموارد  تطوير 

ا�ستجابات  ال�ستفادة من  والعمل على  بينهما،  التوازن 

اأزم��ة كورونا  التي اتخذت في مواجهة  العربية  ال��دول 

لمواجهة ال�سدمات القت�سادية والجتماعية والبيئية.

العمل  منظمة  الم�ساركون  دع��ا  الختام  وف��ي 

العربية والجمعية العربية لل�سمان الجتماعي 

مجال  ف��ي  للعاملين  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  لعقد 

التاأمينات الجتماعية، وقدم الم�ساركون ال�سكر 

المطيري  فايز علي  الأ�ستاذ/  ل�سعادة  والتقدير 

واأ�سرة  العربية  العمل  لمنظمة  العام  المدير 

كركي  محمد  الدكتور/  �سعادة  كذلك  المنظمة، 

العربية  للجمعية  التنفيذي  المكتب  رئي�ض 

على  الجمعية  واأ���س��رة  الج��ت��م��اع��ي  لل�سمان 

جهودهم الم�ستمرة في خدمة الق�سايا التي تهم 

اأطراف الإنتاج الثالثة في الوطن العربي.

الت�سغيل �سمن  البطالة وق�سايا  اأ�سبحت م�سكلة 

اأكبر التحديات التي تواجه الدول العربية وخا�سة 

المزيد من  بذل  ي�ستدعي  بعد جائحة كورونا، مما 

التي عمقتها  الفجوات  ال�سدع وج�سر  ل��راأب  الجهد 

الجائحة بهدف اإيجاد حلول ناجعة توفر فر�س عمل 

م�ستدامة، وقد اأولت منظمة العمل العربية ق�سايا 

الت�سغيل والبطالة اأهمية ق�سوى منذ ن�ساأتها، وداأبت 

دوري��ة  تقارير  �سل�سلة  اإ���س��دار  على   2008 ع��ام  منذ 

ال��ع��رب��ي��ة كل  ال����دول  ف��ي  الت�سغيل وال��ب��ط��ال��ة  ح���ول 

�سنتين، تميزت بعر�س البيانات والتحليالت المعمقة 

و�سانعي  ال�ستراتيجيات  وا���س��ع��ي  ت�ستهدف  ال��ت��ي 

من  المعنيين  وجميع  ال��ق��رار  ومتخذي  ال�سيا�سات 

اأطراف الإنتاج الثالثة في الدول العربية. 

وت�����س��در منظمة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة ه���ذه ال��ت��ق��اري��ر 

الت�سغيل  بق�سايا  الإم��ك��ان  ق��در  الإح��اط��ة  م�ستهدفة 

والبطالة من مختلف الزوايا، للم�ساعدة في تكوين 

قاعدة معرفية عربية موثقة اإح�سائياً، تمثل مرجعاً 

ل�����س��ان��ع��ي ال�����س��ي��ا���س��ات وم��ت��خ��ذي ال���ق���رار، وم�����س��دراً 

كونها  ع��ن  ف�ساًل  وال��خ��ب��راء،  للباحثين  معلوماتياً 

م�ستقرة  اأ���س�����س  لإر����س���اء  المهمة  ال��و���س��ائ��ط  اإح����دى 

ل��م��ق��ارب��ات ج��دي��ة وم���ج���ددة ل��ل��ح��وار ب��ي��ن ال�����س��رك��اء 

كقوة  المجتمعي  ال��ت��واف��ق  لتحقيق  الجتماعيين؛ 

فاعلة، بق�سد معالجة التوترات النا�سئة، والختاللت 

العدد  المتراكمة في منظومة الت�سغيل، فقد �سدر 

)نحو  مهماً:  عنواناً  له  متخذاً   2008 عام  الأول 

�سيا�سات واآليات فاعلة(، وكان العدد الثاني عام 

يمثله  م��ا  على  بالتركيز  الم�سيرة  م�ستاأنفاً   2010
ال�سادر  الثالث  والعدد  )ق�سايا ملحة(،  عنوانه 

بعنوان  اآن���ذاك  ال�ساعة  ق�سية  ليتناول   2012 ع��ام 

العربية  ال�سعبية  الحتجاجات  )انعكا�سات 

حا�سرًا   ... والبطالة  الت�سغيل  اأو�ساع  على 

 2014 ع��ام  ال��راب��ع  ال��ع��دد  ذل��ك  وت��ل��ى  وم�ستقباًل(، 

للت�سغيل  الجديدة  )الآف���اق  ا���س��ت��ع��ر���س:  ال���ذي 

الخام�ض  العدد  اأم��ا  العربية(،  المنطقة  في 

فقد �سدر عام 2016 تحت عنوان: )دعم القدرة 

نحو   .. للت�سغيل  القابلية  لتعزيز  التناف�سية 

ال��ع��دد  وج���اء  م�ستدامة(،  اقت�سادية  معالجة 

بعنوان  مهماً  ليتناول مو�سوعاً   2018 ال�ساد�س عام 

)تحليل الحا�سر وا�ست�سراف الم�ستقبل(.

منظمة العمل العربية، تطلق التقرير العربي السابع
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81 منظمة  اأط��ل��ق��ت  التقارير  ل�سل�سلة  وا���س��ت��م��راراً 

العمل العربية )اإدارة التنمية الب�سرية( يوم 

تحت  ال�سابع  العربي  التقرير   2021 دي�سمبر   15
عنوان: »تحديات المرحلة الراهنة والفر�ض 

الإنتاج  اأطراف  ال�سادة ممثلي  الواعدة« بم�ساركة 

ال��ث��الث��ة ف���ي ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، وع����دد م���ن ممثلي 

المنظمات الإقليمية والدولية ذات العالقة، ف�ساًل 

علماً  التقرير،  محاور  معدي  الخبراء  ال�سادة  عن 

ب��اأن��ه ك���ان م��ق��رراً اإ����س���دار ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر ف��ي نهاية 

الن�سف الأول من العام 2020، ولكن انقلب الحال، 

وت��غ��ي��رت الأول����وي����ات م��ن��ذ دي�����س��م��ب��ر ك��ان��ون الأول 

ذي  وبيل  داء  بتف�سي  العالم  فوجئ  حيث   ،2019
المعمورة،  رقعة  ات�ساع  على  عري�س،  مكاني  مدى 

اإنه ما ي�سمي )فيرو�س كورونا الم�ستج��د( تارة، اأو 

ما ي�سم�ى )كوفيد - 19( تارة اأخرى.

ال��ع��دد من�سبة على  ح��ي��ث ج���اءت م��ح��اور ه���ذا 

م��و���س��وع��ات وق�����س��اي��ا م��ل��ح��ة، ت��ع��ك�����س اله��ت��م��ام 

بالتحديات والفر�س  المرحلة  المتزايد في هذه 

ال����واع����دة م���ن م��خ��ت��ل��ف ال���ج���وان���ب ف���ي ال��ب��ع��دي��ن 

على  التقرير  ا�ستمل  حيث  وال��م��ك��ان��ي،  ال��زم��ان��ي 

ثمانية محاور، هي:

الت�سغيل والتنمية الم�ستدامة.	•

الثورة ال�سناعية الرابعة وتغيرات قوة العمل. 	•

�سيا�سات التعليم والتدريب التقني والمهني.	•

اآفاق الت�سغيل الواعدة بين الدول العربية. 	•

الت�سغيل 	• ع��ل��ى  واآث���اره���ا  ال��دول��ي��ة  ال��م��ت��غ��ي��رات 

والبطالة في الدول العربية. 

)القت�ساد 	• التنمية  في  ودوره  النظيف  الإنتاج 

الأخ�سر والأزرق(.

الهجرة واأنماطها المختلفة في الدول العربية.	•

توفير فر�س 	• الثالثة في  الإن��ت��اج  اأط��راف  دور 

العمل والحد من الفقر.

افتتحت الندوة بكلمة ل�سعادة ال�سيد/ فايز علي 

م�سطفى  ال�سيد/  عنه  نيابة  األقاها  المطيري، 

التنمية  اإدارة  ع��ل��ى  ال��م�����س��رف   - عبدال�ستار 

ن��ق��ل فيها تحيات  وال����ذي  وال��ت�����س��غ��ي��ل،  ال��ب�����س��ري��ة 

منظمة  حر�س  على  موؤكداً  للم�ساركين،  معاليه 

تقارير  اإ���س��دار  على  اأع����وام  منذ  العربية  العمل 

اأهم الإ�سدارات التي  الت�سغيل، والذي يعتبر من 

م�ستهدفة  عامين،  كل  تقرير  بواقع  عليها  داأب��ت 

تكوين قاعدة معرفية موثقة ا�ستر�سادية ل�سانعي 

ال�سيا�سات ومتخذي القرارات التنموية، وم�سدراً 

معلوماتياً مفيداً للباحثين والخبراء.

اإ���س��دار  اأن  ع��ل��ى  كلمته  ف��ي  »المطيري«  ن���وه 

2020، ولكن  ع��ام  ف��ي  م��ق��رراً  ك��ان  التقرير  ه��ذا 

ت��غ��ي��رت الأو�����س����اع، ح��ي��ث ف��وج��ئ ال��ع��ال��م بتف�سي 

وب��اء ك��ورون��ا، فتم تاأجيل اإ���س��دار ه��ذا ال��ع��دد من 

التقرير، والنتباه اإلى هذا الأمر الكوني الطارئ، 

وا�ستخال�س  اه��ت��م��ام،  م��ن  ي�ستحق  م��ا  واإي���الئ���ه 

العبر والدرو�س الم�ستفادة؛ كي ن�ستطيع ا�ستئناف 

اإلى  م�سيرة العمل بطريقة اأف�سل، دون التعر�س 

مثل ما تعر�سنا اإليه في هذه المرحلة. 

العام  المدير  �سعادة  تمنى  كلمته،  ختام  وف��ي 

يت�سمنه  ما  يعود  اأن  العربية  العمل  لمنظمة 

ومتخذي  ال�سيا�سات  ل�سانعي  ب��ف��ائ��دة  التقرير 

تعميق  لفائدة  ذلك  وقبل  ال��راأي،  ولقادة  القرار، 

الإنتاج  �سركاء  بين  المجتمعي  والتوافق  الحوار 

وال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��وي��ة، م���ق���دم���اً خ��ال�����س ال�����س��ك��ر 

المحاور  ُم��ع��دي  ال��خ��ب��راء  ال�����س��ادة  اإل��ى  والتقدير 

واإل����ى ك��ل م��ن اأ���س��ه��م في 

من  التقرير  هذا  اإ�سدار 

مكتب العمل العربي.

الأول  ال���م���ح���ور  ق���دم���ت 

لل�سيدة/ وجدان بن عياد 

م�����س��ت�����س��ار وزي������ر ال��ت��رب��ي��ة 

تحت  التون�سية  الجمهورية 

عنوان: »الت�سغيل والتنمية الم�ستدامة« وجاء هذا 

»التنمية  بق�سية  ال��دول��ي  اله��ت��م��ام  ليعك�س  الخ��ت��ي��ار 

الم�ستدامة«، تنمية قابلة لال�ستمرار عبر الزمن، تعالج 

القادمة،  الأجيال  وحقوق  الراهنة  الأجيال  احتياجات 

اأي  بحيث تغير هياكل الإنتاج والتوظف دون جور من 

نوع على »البيئة الطبيعي����ة - الجتماعي���ة« بموارده���ا 

و»راأ����س  اق��ت�����س��ادي��ة«،  »ال��ج��ي��و-  ومعطياته�ا  الب�سري��ة 

ال��م��ال الج��ت��م��اع��ي« ال��داع��م ل��ه��ا. وك���ان م��ن الطبيعي 

على  الق�سية  لأب��ع��اد  بعر�س  الأول  ال��م��ح��ور  ي��ب��داأ  اأن 

م�ستوياتها الدولية والعربية والمحلية، مع تركيز على 

دور  على  خا�س  تركيز  هنا  وي��ج��ىء  البطالة.  م�سكلة 

تنمية الموارد الب�سرية في تحقيق التنمية الم�ستدامة 

وريادة الأعمال، وبالتالي مواجهة المعوقات التي تقف 

في وجه تطوير اأدوار رواد الأعمال من ال�سباب.

وتطرق المحور الثاني 

عبد  محمد  ل��ل��دك��ت��ور/ 

ف��ي  اأ����س���ت���اذ   - ال�سفيع 

معهد التخطيط القومي 

العربية  م�سر  جمهورية 

»الثورة ال�سناعية  عن 

الرابعة وتغيرات قوة 

العمل  ���س��وق  اأن  اإل���ى  ال��م��ح��ور  اأ���س��ار  حيث  العمل« 

اإلى  ومعولمة  عالمية  �سوقاً  الحقيقة  في  اأ�سبحت 

ح��د ك��ب��ي��ر، م��ن خ���الل ال��ت��و���س��ع غ��ي��ر الم�سبوق في 

الموهوبين عبر  العاملين  الكفاءات وانتقال  هجرة 

الحدود وبخطى قوية.

مجال  ف��ي  العربية  ل��ل��دول  م�ستقبلية  نظرة  وق��دم 

بالعمل  وخا�سة  العمل،  وق��وة  الوظائف  هيكلة  اإع��ادة 

على بناء ا�ستراتيجيات فعالة للتحول الرقمي في كل 

منها مع و�سع خطوط اإر�سادية م�ستركة فيما بينها. 

الرحيم  عبد  للدكتور/  الثالث  المحور  وج��اء 

والبحث  والبتكار  ال��ج��ودة  خبير   - اأحمد  محمد 

والتطوير - جمهوربة ال�سودان تحت عنوان:

التعلي��م  »�سيا�س�ات 

التقن���ي  والت���دري��ب 

على  ل��ي��رك��ز  والمهني« 

ال����ت����ح����دي����ات ال����راه����ن����ة 

وال��ف��ر���س ال���واع���دة في 

ال�سيا�سات،  ه��ذه  م��ج��ال 

وت�����������ن�����������اول ال������م������ح������ور 

العربية،  بالدول  والتدريب  التعليم  ا�ستراتيجيات 

ال��ع��رب��ي��ة للتعليم  وخ��ا���س��ة م��ن��ه��ا »ال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة 

منظمة  اأع��ّدت��ه��ا  التي  المهني«،  وال��ت��دري��ب  التقني 

من  وخا�سة  المختلفة،  بمجالتها  العربية،  العمل 

حيث التخطيط والتمويل ونظم المعلومات .. اإلخ.

وق���������������دم ال������دك������ت������ور 

الدويبي   عبدال�سالم 

ل�سوؤون  ا�ست�ساري  خبير 

ال����ت����ع����ل����ي����م وال���ت���ن���م���ي���ة 

ليبيا  ب���دول���ة  ال��ب�����س��ري��ة 

ال��م��ح��ور ال��راب��ع »اآف��اق 

ال��واع��دة  الت�سغيل 

البداية  في  المحور  قدم  العربية«  الدول  بين 

»ال���روؤي���ة« و»ال��ر���س��ال��ة« و»ال���دواع���ي« ال��ت��ي تدفع 

للت�سغيل، وخا�سة من  ال��واع��دة  الآف��اق  اإل��ى ر�سم 

العمل  �سوق  لم�ستجدات  الت�سغيل  ا�ستجابة  حيث 

المعا�سر، والفر�س المتاحة في هذا ال�سبيل. 

الدولية  »المتغيرات  الخام�س:  المحور  اأما 

الدول  في  والبطالة  الت�سغيل  على  واآثارها 

النداوي  عبا�ض  خ�سر  للدكتور  العربية« 

اأ�������س������ت������اذ الق����ت���������س����اد 

- ج��م��ه��وري��ة  ال����دول����ي 

ال�����ع�����راق، ن���وق�������س ف��ي��ه 

ت���اأث���ي���ر اأ�����س����واق ال��ع��م��ل 

ف�����ي ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة 

المتغيرات  م��ن  بجملة 

وال�سيا�سية  القت�سادية 
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83 يوؤثر  المتغيرات  ه��ذه  من  ق�سماً  واأن  وال��دول��ي��ة، 

ب�سورة مبا�سرة واآنية، بينما ق�سم اآخر له تداعيات 

اآثار بعيدة المدى. وقد تدفع  غير مبا�سرة وذات 

على  العمل،  �سوق  تن�سيط  نحو  المتغيرات  ه��ذه 

تكون  اأو  والدولي،  والإقليمي  المحلى  الم�ستوى 

يوؤدى  مما  العمل  لفر�س  انح�سار  لح�سول  �سبباً 

اإلى تعميق ظاهرة البطالة.

)الإن��ت��اج النظيف  ال�����س��اد���س:  ال��م��ح��ور  وج����اء 

التنمية  ف��ي  ودوره 

الأخ�س����ر  القت�ساد 

ل��ل��دك��ت��ور/  والأزرق(. 

ف���ي�������س���ل ال���م���ن���اور 

م�ست�سار المعهد العربي 

دول������ة   - ل���ل���ت���خ���ط���ي���ط 

ال�سوء  لي�سلط  الكويت، 

الم�ستدامة،  التنمية  مجال  ف��ي  هامة  ق�سية  على 

الجْور على حق  التنمية دون  التي جوهرها تحقيق 

بيئة طبيعية  ال��ح��ف��اظ على  ف��ي  ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال 

واجتماعية �سليمة، يتم تداولها وتناولها عبر الزمن، 

)القت�ساد  م�سطلح  وين�سرف  اأف�سل.  حياة  لبناء 

بينما  الطبيعة،  اقت�ساد مت�سالح مع  اإلى  الأخ�سر( 

يذهب )القت�ساد الأزرق( اإلى ال�ستفادة المثلى من 

والبحار  الأنهار  من  م�سادرها،  بكافة  المياه  م��وارد 

والبحيرات والمحيطات.

دول��ي  خبير   - اأغماني  جمال  الأ���س��ت��اذ/  ناق�س 

المملكة   - الجتماعي  والحوار  العمل  عالقات  في 

ال��م��غ��رب��ي��ة ف���ي ال��م��ح��ور 

»ال��ه��ج��رة   - ال�������س���اب���ع 

واأنماطها المختلفة«؛ 

حيث تناول فيه الهجرة 

تحديات  من  تمثله  وم��ا 

م���ت���ع���ددة، وخ���ا����س���ة ف��ي 

الأح���������وال )ال��م��خ��ال��ف��ة 

غير  )الهجرة  ع��ادًة  عليها  يطلق  والتي  لالأنظمة( 

المفاهيمية  الق�سايا  اأي�����س��اً  وت��ن��اول  ال��م�����س��روع��ة( 

والمنهجية، من حيث التعريفات المختلفة للمهاجر 

والالجئ ... اإلخ، والم�سائل الخا�سة بمدى الدقة في 

الدولية،  للهجرة  والدفع  الجذب  وعامل  البيانات، 

واأنماط الهجرة وتعدد طرق معالجتها. 

وختم التقرير ال�سابع للت�سغيل بالمحور الثامن تحت 

توفير  في  الثالثة  الإنتاج  اأط��راف  دور   « ع��ن��وان 

اأحمد  ال��دك��ت��ور  الفقر«  من  والحد  العمل  فر�ض 

ال�سوابكة - خبير عالقات 

الأردنية  المملكة   - العمل 

الها�سمية، ليتناول المحور 

ل�����دور ال����دول����ة ف���ي اإي���ج���اد 

والت�سغيل،  ال��ع��م��ل  ف��ر���س 

من خالل المهام المنوطة 

ب��ال��ح��ك��وم��ات، وخ��ا���س��ة من 

تعزيز  ع��ْب��ر  للنمو،  م��وات��ي��ة  اأع��م��ال  بيئة  انت�سار  حيث 

العقبات  ومعالجة  الف�ساد  وم��ح��ارب��ة  ال��ق��ان��ون  ���س��ي��ادة 

وخا�سة  فعالة،  موؤ�س�سات  اإن�����س��اء  وج��ه  ف��ي  تقف  ال��ت��ي 

اإقامة بنية تحتية  في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك 

الأ�سعار.  وا�ستقرار  المالي  ال�ستقرار  و�سمان  مالئمة 

ي�����س��اف اإل���ى ذل���ك: ال��م�����س��اع��دة ع��ل��ى »ت��ن��ظ��ي��م القطاع 

الر�سمي«  غير  »الق��ت�����س��اد  اإدم���اج  اأي  ال��ن��ظ��ام��ي«،  غير 

بكافة  التعاونيات  وم�ساعدة  الر�سمي«  »القت�ساد  في 

اأ�سكالها.

وفي ختام الجل�سة تمنت منظمة العمل العربية

�سل�سلة  م��ن  ال�سابع  ال��ع��دد  ه��ذا  ي��ك��ون  اأن 

والبطالة،  الت�سغيل  حول  العربي  التقرير 

حول  العربية  المكتبة  في  نق�سًا  �سّد  قد 

ال�سابقة،  �ساأن الأعداد  الت�سغيل والبطالة، 

العمل  منظمة  ور�سالة  روؤي��ة  مع  بالتطابق 

العربية.

القانونيي��ن  الخب��راء  لجن��ة  عق���دت 

بمنظمة العمل العربية اجتماعات الدورة 

)41( يوم���ي 19 - 20 دي�س���مبر كان���ون الأول 

المرئي���ة  الإلكتروني���ة  المن�س���ة  عب���ر   2021
والذي تعقد كل عام بح�سور اأع�سائها :

المملكة . 1  - نجمة  اأب���و  ح��م��ادة  الأ���س��ت��اذ/ 

الأردنية الها�سمية.

الدكتور/ على في�سل ال�سديقي - مملكة . 2

البحرين.

الأ����س���ت���اذ/ م��ح��م��د ك�����س��و - ال��ج��م��ه��وري��ة . 3

التون�سية.

الجمهورية . 4  - خ��زع��ل  اإي��م��ان  ال��دك��ت��ورة/ 

اللبنانية.

الأ���س��ت��اذ/ اإي��ه��اب ع��ب��د ال��ع��اط��ي ع��ل��ي��ان - . 5

جمهورية م�سر العربية.

منظمة العمل العربية تعقد اجتماعات الدورة »41«
للجنة الخبراء القانونيين
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اأعمال  العربية  العمل  العام لمنظمة  المدير 

اللجنة،  باأع�ساء  فيها  رح��ب  بكلمة  ال���دورة 

م���وؤك���داً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال����دور ال����ذي ت��ق��وم به 

وظ��روف  �سروط  تح�سين  �سبيل  في  اللجنة 

العربي  المعياري  الن�ساط  واأهمية  العمل، 

العربية  ال��ع��م��ال��ي��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ت��وح��ي��د  ف��ي 

المعايير  م��ن  ال�ستفادة  اأهمية  اإل��ى  منوهاً 

اأ���س��واق  تواجهه  ال��ت��ي  الأزم����ات  مواجهة  ف��ي 

العربية. العمل 

ال��خ��ب��راء  بلجنة  ال��ع��م��ل  ل��ن��ظ��ام  وا���س��ت��ن��اداً 

محمد  ال�سيد/  اللجنة  انتخبت  القانونيين 

للجنة  رئ��ي�����س��اً  ت��ون�����س(  )ج��م��ه��وري��ة  ك�سو 

القانونيين. الخبراء 

وق����د ق���ام���ت ال��ل��ج��ن��ة ب���درا����س���ة ال��ت��ق��اري��ر 

اتفاقيات  ح��ول  الأع�����س��اء  ل��ل��دول  ال�سنوية 

2020، ومتابعة الردود  العمل العربية لعام 

القانونيين،  الخبراء  لجنة  مالحظات  على 

تتعلق  م��و���س��وع��ات  م��ن��اق�����س��ة  اأي�����س��اً  وت��م��ت 

ال��دورة  وتو�سيات  العربية  العمل  بمعايير 

وبعد  ال��ق��ان��ون��ي��ي��ن،  ال��خ��ب��راء  للجنة   »42«

المق�سود  اأن  على  اللجنة  اأكدت  المناق�سات 

ن��ظ��ام  ال���ع���ا����س���رة م���ن  ال����م����ادة  ب��م��ا ورد ف���ي 

بعر�س  العربية  العمل  وتو�سيات  اتفاقيات 

لتخاذ  المخت�سة  ال�سلطات  على  التفاقية 

ما تراه منا�سباً لها من ت�سديق اأو غيره، هو 

�سالحية  تملك  التي  ال�سلطة  على  عر�سها 

من�سو�س  ه��و  كما  ال��ق��رار  ه��ذا  مثل  ات��خ��اذ 

يعتبر  ل  العر�س  وهذا  د�ستورها،  في  عليه 

ال�سلطة  على  التفاقية  بعر�س  اإل  متحققاً 

التفاقيات  على  بالت�سديق  تخت�س  ال��ت��ي 

ت�سميتها-  على  النظر  بغ�س   - الدولة  في 

اأم��ا خ��الف ذل��ك م��ن اإج���راءات اإداري���ة فاإنه 

ل ي���ع���د ع���ر����س���اً ك���م���ا ت��ن�����س ع��ل��ي��ه ال���م���ادة 

الأع�ساء  ال��دول  اللجنة  ودع��ت  ال��م��ذك��ورة، 

اإل����ى ال���س��ت��ف��ادة م���ن اإم��ك��ان��ي��ة ال��م�����س��ادق��ة 

التفاقيات،  معظم  تتيحها  التي  الجزئية 

وب�����م�����ا ي����ت����ن����ا�����س����ب م������ع ظ���������روف ال�����دول�����ة 

في  �سي�ساعدها  ال���ذي  الأم���ر  واإج��راءات��ه��ا، 

والن�سجام  الت�سديقات  من  المزيد  تحقيق 

ال��ت��دري��ج��ي ل��ت�����س��ري��ع��ات��ه��ا واإج���راءات���ه���ا مع 

اللجنة  واأكدت  هذا  فيها،  الواردة  المعايير 

الدول  حكومات  مراعاة  على  تو�سياتها  في 

والتقارير  ال���ردود  اإع��داده��ا  عند  الأع�����س��اء 

ال���ت���ي ت��ر���س��ل��ه��ا ل��م��ك��ت��ب ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي، 

الأع��م��ال  اأ���س��ح��اب  منظمات  م��ع  والتن�سيق 

اأثناء فترة الإعداد، وعدم الكتفاء  والعمال 

ب��اإر���س��ال ن�����س��خ��ة ل��ل��ع��ل��م ف��ق��ط. وذل���ك وف��ق��اً 

اتفاقيات  نظام  من  ع�سرة  ال�سابعة  للمادة 

العربية.  العمل  وتو�سيات 
عقدت منظمة العمل العربية 

)اإدارة العالقات الخارجية 

دورة  ال���دول���ي(  وال��ت��ع��اون 

»التاأمينات  ح�������ول  تدريبي�������ة 

الج���ت���م���اع���ي���ة واأب�������رز 

والمم����ار�سات  التطبيق��ات 

المثالية عالميًا« والتي تندرج 

ال��ب��رام��ج  م��ن  مجموعة  �سمن 

ال��ت��دري��ب��ي��ة ت��ن��ظ��م م���ن خ��الل 

ل�سالح  العربية  العمل  منظمة 

للجان  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ة 

العمالية بالمملكة العربية 

ال�سيخ  ���س��رم  ف���ي  ال�سعودية 

اأكتوبر   14  -  12 الفترة  خالل 

م��ت��درب��اً،   40 بم�ساركة   2021
ح��ي��ث ق����ام ال���دك���ت���ور/ اأ���س��رف 

عطية ذكى - مدير عام مكتب 

رئي�س الهيئة القومية للتاأمين 

م�سر  بجمهورية  الج��ت��م��اع��ي 

مح�سن  وال���دك���ت���ور/  ال��ع��رب��ي��ة، 

غانم  الق�سبي  الطنطاوي 

للخبراء  العليا  اللجنة  ع�سو 

وال�ست�ساريين بجمهورية م�سر 

مف�سل  ���س��رح  بتقديم  العربية 

التي  التدريبية  الدورة  لمحاور 

ا�ستملت على:

هدف التاأمين الجتماعي.	•

تعريف التاأمين الجتماعي.	•

ال��ت��اأم��ي��ن الج��ت��م��اع��ي ك��اأح��د 	•

منظمة العمل العربية، تعقد عدة دورات تدريبية 
لصالح اللجنة الوطنية للجان العمالية
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اأوجه التكافل الجتماعي.

الجتماعي 	• التاأمين  عالقة 

باإنتاجية العمال. 

ُيعد 	• التاأمين الجتماعي  هل 

ادخاراً. 

ت����ن����ا�����س����ب ال����ت����ع����وي���������س ف��ي 	•

التاأمين مع الخ�سارة. 

خ�����������س�����ائ�����������س ال�����ت�����اأم�����ي�����ن 	•

الجتماعي. 

نظم 	• تغطيها  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ات 

التاأمين الجتماعي.

اأن�����واع ال��ت��اأم��ي��ن الج��ت��م��اع��ي 	•

)المخاطر(.

مزايا التاأمين الجتماعي. 	•

التاأمين 	• م��ن  الم�ستفيد  م��ن 

الجتماعي.

دور اللجان النقابية العمالية 	•

في توعية العاملين.

ت�����س��م��ي��م ن���ظ���م ال���ت���اأم���ي���ن���ات 	•

الجتماعية والمعا�سات.

ن����ظ����م ال����ت����م����وي����ل لأن���ظ���م���ة 	•

ال����ت����اأم����ي����ن����ات الج���ت���م���اع���ي���ة 

والمعا�سات.

ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ان���ع���ق���دت  ك���م���ا 

ف����ب����راي����ر   28  -  27 ي�����وم�����ي 

 zoom ط���ري���ق  ع����ن   2022

ح�����ول »اأ���س��ا���س��ي��ات وم��ب��ادئ 

)النقابي(«،  العمالي  العمل 

ح��ي��ث ت��ن��اول ال��دك��ت��ور/ نيازي 

ت�����س��ري��ع��ات  خ��ب��ي��ر   - م�سطفى 

ال���ع���م���ل، وال�����دك�����ت�����ور/ ط��ارق 

العمل  عالقات  خبير   - اأحمد 

عدة محاور �سملت: 

م����ه����ارات الت�������س���ال وف���ن���ون 	•

الإق��������ن��������اع وال�����ت�����اأث�����ي�����ر ف��ي 

الآخرين.

م������ه������ارات ك����ت����اب����ة وع����ر�����س 	•

التقارير.

م������������ه������������ارات ال������ت������ف������او�������س 	•

والمفاو�سة الجماعية.

الج��ت��م��اع��ات 	• اإدارة  م���ه���ارات 

والندوات وجل�سات الحوار.

التعامل مع م�ساكل  	••مهارات 
عالقات العمل.

اأي�ساً دورة تدريبية  وعقدت 

م���ار����س   29  -  28 ي����وم����ي 

2022 حول مهارات العمل 

العمالي )النقابي(، حيث 

اأحمد  الم�ست�سار/  ت��ن��اول 

منظمة  خ��ب��ي��ر   - ع��اط��ف 

العمل العربية عدة محاور 

مهمة �سملت:

م�����ه�����ارات الت���������س����ال وف���ن���ون 	•

الإقناع والتاأثير في الآخرين.

م������ه������ارات ك����ت����اب����ة وع����ر�����س 	•

التقارير.

م������������ه������������ارات ال������ت������ف������او�������س 	•

والمفاو�سة الجماعية

م�ساكل 	• مع  التعامل  مهارات 

عالقات العمل .

الج��ت��م��اع��ات 	• اإدارة  م���ه���ارات 

والندوات وجل�سات الحوار.
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 16/01/2022 الأح�����د  ي���وم  الج��ت��م��اع��ي��ة 

م�ساركاً   50 ا�ستهدفت  التى  الور�سة  اأعمال 

من الكوادر المعنية بتفتي�س العمل وال�سحة 

وال�سالمة المهنية وعدداً من ممثلي اتحاد 

والت��ح��اد  ال��ع��راق  جمهورية  ف��ي  ال�سناعات 

ال��ع��ام ل��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال ف��ي ال���ع���راق، وذل��ك 

خالل الفترة من )16-18 يناير 2022(.

وفي الجل�سة الفتتاحية رحب ممثل معالي 

وزير العمل وال�سوؤون الجتماعية بوفد 

الثاني  ب��ل��ده��م  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل  منظمة 

نيابة  األقاها  كلمة  في  الم�ساركين  وبال�سادة 

القدرات  تعزيز  اأهمية  مو�سحاً  معاليه،  عن 

العمل  وزارة  ك�����وادر  وت���دري���ب  وال���م���وؤه���الت 

العراق.  جمهورية  في  الجتماعية  وال�سوؤون 

التي  التدريبية  العمل  ور�سة  اأهمية  م��وؤك��داً 

اأنها  تعقدها منظمة العمل العربية، وخا�سة 

تناق�س في م�سمونها مو�سوع تفتي�س العمل 

اإن معالي  الأنماط الجديدة، حيث  اإط��ار  في 

العربية  ال��ع��م��ل  منظمة  ط��ال��ب  ق��د  ال���وزي���ر 

باإ�سدار اأداة معيارية بهذا ال�ساأن، موؤكداً على 

اأهمية الحوار الجتماعي مع اأ�سحاب العمل 

وزارت��ه  دع��م  اإل��ى  م�سيراً  العمال،  ومنظمات 

و�سعيها  الأع��م��ال  وري����ادة  المهني  للتدريب 

والمركز  المهني  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  ي��ك��ون  اأن 

الوطني لل�سحة وال�سالمة المهنية مركزين 

اإقليميين يخدمان المنطقة، متقدماً بال�سكر 

اإلى الأ�ستاذ/ فايز المطيري - المدير العام 

لمنظمة العمل العربية على ا�ستجابته لطلب 

الوزارة وعقد المنظمة لهذه الور�سة الهامة.

فايز علي  الأ����س���ت���اذ/  ���س��ع��ادة  وت���ق���دم  ه����ذا 

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

الدكتورة  عنه  نيابة  األقتها  كلمة  في  العربية 

رانية ر�سدية - القائم باأعمال مدير المعهد 

باأخل�س  المهنية،  وال�سالمة  لل�سحة  العربي 

عبارات ال�سكر والمتنان لمعالي الدكتور عادل 

الجتماعية؛  وال�سوؤون  العمل  وزير  الركابي 

لتكرمه برعاية اأعمال ور�سة العمل التدريبية، 

وهو ما يعك�س مدى اهتمام الحكومة العراقية 

عامة والوزارة خا�سة، بتطوير الكوادر العاملة 

وال�سالمة  وال�سحة  العمل  تفتي�س  اأجهزة  في 

اأداة التنمية  المهنية، وحماية العامل الإن�سان 

ال��وزارة  اهتمام  يبرز  كما  ا�ستدامتها،  واأ�سا�س 

باأ�سحاب المن�ساآت القت�سادية بهدف الحفاظ 

ع��ل��ى م��م��ت��ل��ك��ات��ه��م وت���وف���ي���ر ب��ي��ئ��ة ع��م��ل اآم��ن��ة 

و�سحية، وم�ساعدتهم على المتثال لت�سريعات 

ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي��ة وم��ع��اي��ي��ر ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة، 

وتوفير العمل الكريم والالئق وتحقيق النمو 

المنظمة  ا�ستجابة  اإل���ى  م��ن��وه��اً  الق��ت�����س��ادي، 

الجتماعية،  وال�����س��وؤون  ال��ع��م��ل  وزارة  لطلب 

الثالثة  لل�سنة  التدريبية  البرامج  بتنفيذ هذه 

على اأر�س العراق ال�سقيق بداية من عام 2017 

ثم عام 2018 والتي ت�ستهدف الكوادر الوطنية 

وال�سحة  ال��ع��م��ل  تفتي�س  م��ج��ال  ف��ي  ال��ع��ام��ل��ة 

وال�سالمة المهنية،

كما اأ�ساف �سعادته: »اإن ال�سعب العراقي 

باهظة  اأثمانًا  ودف��ع  الكثير،  عانى  قد 

على مدى عقود؛ اإل اأن القدرات والإمكانيات 

التاريخ،  عبر  لها  م�سهود  الب�سرية  العراقية 

ُيحققه  اأن  ُي��م��ك��ن  م��ا  اأن  يقين  ع��ل��ى  ون��ح��ن 

اإن توافرت له  اإنجازات،  العراقي من  ال�سعب 

ظروف مواتية، يفوق جميع التوقعات«.

وال�������س���وؤون  ال��ع��م��ل  وزارة  ط��ل��ب  ع��ل��ى  ب���ن���اًء 

الج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي ج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق، و تحت 

وزير  الركابي  عادل  الدكتور/  معالي  رعاية 

ال��ع��م��ل وال�����س��وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي جمهورية 

ور�سة  العربية  العمل  منظمة  عقدت  ال��ع��راق، 

العمل  »تفتي�ض  ح����ول:  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ع��م��ل 

العا�سمة  في  المهنية«  وال�سحة وال�سالمة 

ال��م��رك��ز ال��وط��ن��ي لل�سحة  ال��ع��راق��ي��ة، ف��ي مقر 

وال�������س���الم���ة ال��م��ه��ن��ي��ة ال���ت���اب���ع ل�������وزارة ال��ع��م��ل 

الفترة  خالل  بغداد  في  الجتماعية  وال�سوؤون 

ال��دورات  تاأتي هذه   ،)2022 يناير/   18-  16(

التي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات  م��ن  �سل�سلة  �سمن 

لتلبية  دائ��م��اً  العربية  العمل  منظمة  تنفذها 

ال��دول  في  الثالثة  الإن��ت��اج  اأط���راف  احتياجات 

العربية الأع�ساء وفق الإمكانيات المتاحة.

رائ���د ج��ب��ار باه�ض ال�������س���ي���د/   اف���ت���ت���ح 

المهني  وال��ت��دري��ب  العمل  دائ���رة  ع��ام  مدير 

م��م��ث��اًل ع��ن م��ع��ال��ي وزي���ر ال��ع��م��ل وال�����س��وؤون 

منظمة العمل العربية
تعقد ورشة عمل تدريبية في بغداد
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ك��م��ا اأك����د ���س��ع��ادت��ه ���س��ع��ي ال��م��ن��ظ��م��ة اإل���ى 

دع����م ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ف���ي ت��ط��وي��ر اآل���ي���ات 

ت���ع���زي���ز الم���ت���ث���ال ل���ق���وان���ي���ن وت�����س��ري��ع��ات 

ال��ع��م��ل وال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة ال��م��ه��ن��ي��ة في 

اإط�����ار الأن����م����اط ال���ج���دي���دة ل��ل��ع��م��ل، ودع���م 

الم�ستجدات  مع  لتتواءم  المفت�سين  مهام 

اإع�����داد ح��ق��ي��ب��ة اأدوات  ال��راه��ن��ة م��ن خ���الل 

وال�سالمة  وال�سحة  العمل  تفتي�س  ح��ول 

ال��م��ه��ن��ي��ة ف����ي اإط������ار الأن����م����اط ال���ج���دي���دة 

ب��ع��ن��وان:  ت��دري��ب��ي��اً  دل��ي��اًل  تت�سمن  للعمل، 

المهنية  وال�سالمة  وال�سحة  العمل  تفتي�س 

كما  للعمل«  ال��ج��دي��دة  الأن��م��اط  اإط���ار  ف��ي 

للعمال  التوجيهي  الدليل  اأي�ساً  تت�سمن 

حول:  العمل  لأ�سحاب  التوجيهي  والدليل 

»ت���ع���زي���ز الم���ت���ث���ال ل��ق��وان��ي��ن وت�����س��ري��ع��ات 

ال��ع��م��ل وال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة ال��م��ه��ن��ي��ة في 

اإلى  اإ�سافة  اإطار الأنماط الجديدة للعمل« 

مدونة ممار�سات خا�سة بالمفت�سين، والتي 

�ستطلق خالل هذا العام.

العمل  وزي���ر  معالي  رغ��ب��ة  م��ع  وان�سجاماً 

وال�سوؤون الجتماعية في جمهورية العراق، 

دورت��ه  في  العربي  العمل  موؤتمر  كلف  فقد 

الإج�����راءات  ب��ات��خ��اذ  المنظمة   47 الأخ���ي���رة 

ح����ول:  م���ع���ي���اري���ة  اأداة  لإ������س�����دار  ال����الزم����ة 

»الأنماط الجديدة للعمل«.

مختتماً كلمته: »ا�سمحوا لي اأن اأجدد �سكري 

التوفيق  ل��ه  متمنياً  ال��وزي��ر  ال�سيد  لمعالي 

العمل  لق�سايا  خ��دم��ة  م��ه��ام��ه  ف��ي  وال��ن��ج��اح 

اأن  يفوتني  ول  العراقي،  والمجتمع  والعمال 

وزارة  في  الأخ���وة  بذلها  التي  بالجهود  اأ�س�يد 

المركز  وف��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة،  وال�����س��وؤون  العمل 

ال��وط��ن��ي ل��ل�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة ال��م��ه��ن��ي��ة في 

الإعداد والتنظيم الجيد، وناأمُل من اهلل تعالى 

اأن تحقق ور�ستنا النتائج المرجوة منها«.

وقد قام وفد منظمة العمل العربية بزيارة 

وال�سالمة  لل�سحة  الوطني  المركز  اأق�سام 

المهنية والطالع على المختبرات وخدمات 

ال�سحة المهنية، وتم ا�ستعرا�س المهام التي 

يقوم بها من ِقبل روؤ�ساء الأق�سام.

اأعمالها  التدريبية  العمل  ور���س��ة  اختتمت 

خ�س�س  ال��ذي   18/01/2022 الثالثاء  ي��وم 

ل��ل��م��ن��اق�����س��ات وال��ع�����س��ف ال��ذه��ن��ي م���ن خ��الل 

الخبراء  ال�سادة  فيها  �سارك  مجموعات عمل 

التجارب  اأح��دث  الم�ساركين على  بعد اطالع 

في  وال��دول��ي��ة  العربية  الممار�سات  واأف�����س��ل 

وال�سالمة  وال�����س��ح��ة  ال��ع��م��ل  تفتي�س  م��ج��ال 

المهنية ذات ال�سلة باأنماط العمل الجديدة، 

وخرجت بالعديد من التو�سيات الهامة التي 

فيما  الوطنية  الت�سريعات  تطوير  ت�ستهدف 

يخ�س الأنماط الجديدة للعمل، وكذلك فيما 

يخ�س بع�س المقترحات ذات ال�سلة بم�سروع 

تعديل قانون العمل العراقي، وتعزيز قدرات 

وال�����س��وؤون  العمل  وزارة  ف��ي  العاملة  ال��ك��وادر 

لل�سحة  ال���وط���ن���ي  وال���م���رك���ز  الج��ت��م��اع��ي��ة 

وال�سالمة المهنية ودائرة التقاعد وال�سمان 

���س��ه��ادات الم�ساركة  الج��ت��م��اع��ي، وت��م ت��وزي��ع 

على ال�سيدات وال�سادة الم�ساركين.

الدكتور  ال�سيد  معالي  ا�ستقبل  وق��د  ه��ذا 

وال�����س��وؤون  العمل  وزي���ر   - الركابي  ع��ادل 

الج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي ج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق وف��د 

ورح��ب  مكتبه،  ف��ي  العربية  العمل  منظمة 

ب��ال�����س��ي��دات وال�����س��ادة اأع�����س��اء ال��وف��د وعبر 

ع����ن ام���ت���ن���ان���ه ل���س��ت��ج��اب��ة م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 

ال��ع��رب��ي��ة ل��ط��ل��ب ال�������وزارة ف���ي ع��ق��د ور���س��ة 

بالمحاور  اهتمامه  التدريبية، مبدياً  العمل 

ال��م��ق��دم��ة، وم���وؤك���داً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة مخرجات 

هذه الور�سة في تطوير الت�سريعات الوطنية 

ب�ساأن الأنماط الجديدة للعمل.
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ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب م���ن الت���ح���اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات 

ال��ع��م��ال ف��ي ج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق ع��ق��دت منظمة 

ت��دري��ب��ي��ة ق��ط��ري��ة ح��ول  ال��ع��رب��ي��ة دورة  ال��ع��م��ل 

والحريات  الحقوق  وتعزيز  الجتماعي  الحوار 

العمال  لنقابات  العام  التحاد  ل�سالح  النقابية 

 18  -  17 الفترة  خ��الل  ال��ع��راق  جمهورية  ف��ي 

 )40( بح�سور   ،2022 ال��ث��ان��ي  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر/ 

واأع�ساء  روؤ�ساء  النقابية؛  القيادات  من  م�ساركاً 

م��ك��ات��ب ال���ن���ق���اب���ات ال���ع���ام���ة ف���ي الت����ح����اد ال��ع��ام 

واأع�ساء  ال��ع��راق  جمهورية  في  العمال  لنقابات 

التنفيذي لالتحاد. المكتب 

افتتحت الدورة اأعمالها بكلمة ترحيبية األقاها 

العام  الت��ح��اد  رئي�س   - دنبو�ض  �ستار  ال�سيد/ 

من  وجه  العراق،  جمهورية  في  العمال  لنقابات 

خاللها ال�سكر والتقدير لمنظمة العمل العربية 

فايز علي  الأ����س���ت���اذ/  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  ول�����س��ع��ادة 

تقدمه  الذي  المتوا�سل  الدعم  على  المطيري 

ال��م��ن��ظ��م��ة م���ن اأج����ل ت��ط��وي��ر ق�����درات ال��ق��ي��ادات 

هذا  العمال،  لنقابات  العام  التحاد  في  النقابية 

المطيري  علي  فايز  الأ���س��ت��اذ/  ���س��ع��ادة   وق���دم 

كلمة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل  لمنظمة  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر 

اإ�سالم  الم�ست�سار/  عنه  نيابة  األقاها  افتتاحية 

�سناء - الم�سرف على اإدارة الحماية الجتماعية 

ال��دورة  هذه  لنعقاد  اعتزازه  عن  خاللها  اأع��رب 

على اأر�س العراق ال�سقيق، موؤكداً على اأن انعقاد 

ه���ذه ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة ي��ع��ك�����س م���دى اه��ت��م��ام 

الحوار  مبادئ  بتكري�س  العربية  العمل  منظمة 

مختلف  في  الجماعية  والمفاو�سة  الجتماعي 

اأط�����راف الإن���ت���اج، ويت�سح  ت��ه��م  ال��ت��ي  ال��ق�����س��اي��ا 

اأن�سطة وب��رام��ج عمل  ه��ذا اله��ت��م��ام م��ن خ��الل 

الأط��ر  تنمية  في  الحثيثة  وجهودها  المنظمة، 

الإنتاج  اأط��راف  بين  الحوار  لعملية  الموؤ�س�سية 

نعي�سها  التي  الأزم���ات  مرحلة  ظ��ل  ف��ي  وخا�سة 

ال��ح��اج��ة ما�سة  اأ���س��ح��ت  ف��ق��د  ب��ع��ده��ا،  الآن وم���ا 

واأ�ساد  وتعزيزه،  الجتماعي  الحوار  تر�سيخ  اإلى 

���س��ع��ادت��ه ب���ال���دور ال���ذي ي��ق��وم ب��ه الت���ح���اد ال��ع��ام 

لنقابات العمال في جمهورية العراق في تح�سين 

ظ����روف و����س���روط ال��ع��م��ل م���ن خ���الل ال��ت��دري��ب 

الوطنية. للكوادر  الم�ستمر  والتاأهيل 

هذا، وُعر�َس فيلم ت�سجيلي ق�سير يتناول اأبرز 

العمل  منظمة  بها  قامت  التي  الفعاليات  واأه��م 

وتعزيز  الجتماعي،  الحوار  مجال  في  العربية 

ال���ح���ق���وق وال���ح���ري���ات ال��ن��ق��اب��ي��ة خ����الل ال��ف��ت��رة 

الما�سية.

بح�سور  التدريبية  ال���دورة  اأع��م��ال  واختتمت 

العام  الت��ح��اد  رئي�س   - دنبو�ض  �ستار  ال�سيد/ 

واأع�ساء  العراق،  جمهورية  في  العمال  لنقابات 

المجل�س التنفيذي لالتحاد، وعدد من القيادات 

ال��ن��ق��اب��ي��ة، ح��ي��ث وزع���ت ال�����س��ه��ادات ع��ل��ى ال�����س��ادة 

الم�ساركين في الدورة التدريبية.

امتنانهم  الم�ساركون عن  اأعرب  ومن جانبهم، 

ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى اإت���اح���ة ف��ر���س��ة 

المتميزة  التدريبية  الدورة  هذه  في  م�ساركتهم 

 وق���دم���وا ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل�����س��ع��ادة الأ����س���ت���اذ

لمنظمة  العام  المدير   - المطيري  علي  فايز 

جهودهم  على  المنظمة  واأ�سرة  العربية،  العمل 

الم�ستمرة في دعم عمال العراق، ورفعوا تو�سية 

لقيادات  التدريبية  ال���دورات  م��ن  المزيد  بعقد 

ال��ح��رك��ة ال��ن��ق��اب��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ف��ي ال��م��و���س��وع��ات 

ال��ح��وار  ي��ع��زز  وب��م��ا  ال��ع��ام��ل��ة،  الطبقة  ال��ت��ي تهم 

الجتماعي بين اأطراف الإنتاج الثالثة.

 تعزيز الحوار االجتماعي والحقوق والحريات النقابية
لدى العمال في جمهورية العراق
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ع���ق���دت م��ن��ظ��م��ة ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي���ة ال���دورة 

ال��م��راأة  ع��م��ل  ���س��وؤون  للجنة  ال��ع�����س��ري��ن 

م��ار���س   3 ال���م���واف���ق  ال��خ��م��ي�����س  ي����وم  العربية 

اللجنة  ع�سوات  م��ن   13 بم�ساركة   2022 اآذار 

م��م��ث��الت لأط����راف الإن���ت���اج ال��ث��الث��ة ف��ي ال���دول 

اختيار  م��ن  الع�سوات  اإل��ى  ب��الإ���س��اف��ة  العربية، 

العام. المدير 

ال�سيد  ل�سعادة  بكلمة  ال���دورة  اأع��م��ال  اأفتتحت 

لمنظمة  العام  المدير   - المطيري  علي  فايز 

ال���ع���م���ل ال���ع���رب���ي���ة، األ���ق���اه���ا ن���ي���اب���ة ع���ن���ه ال�����س��ي��د 

الحماية  اإدارة  على  الم�سرف   - �سناء  اإ�سالم 

الع�سوات،  بالن�ساء  خاللها  رح��ب  الجتماعية، 

م��ت��م��ن��ي��اً ل��ه��ن ال��ت��وف��ي��ق ف���ي ال�����دورة ال��ج��دي��دة، 

موؤكداً على دعم المنظمة الكامل لأن�سطة لجنة 

����س���وؤون ع��م��ل ال���م���راأة ال��ع��رب��ي��ة و���س��ع��ي��ه��ا ال��دائ��م 

من  والتن�سيق  التعاون  و�سرورة  دوره��ا،  لتفعيل 

المراأة  لدفع  وتدريبية  علمية  قاعدة  و�سع  اأجل 

الرقمية  العمل  ق��وى  �سمن  اأك��ب��ر  ب��دور  للقيام 

واأهمية  اإليها،  تحتاج  التي  بالمهارات  وتزويدها 

الم�ساواة  لتحقيق  الرقمي  الإدماج  على  التركيز 

بين الجن�سين في كافة المجالت.

ثم تم عر�س فيديو لم�سيرة لجنة �سوؤون عمل 

المراأة على مدى ع�سرين عاماً، واأهم المحطات 

اإن�سائها. الرئي�سية في رحلة عملها منذ 

اع��ت��م��دت ال��ل��ج��ن��ة ف��ي ب��داي��ة الج��ت��م��اع ج��دول 

بت�سكيل  خ��ا���س��اً  ب��ن��داً  يت�سمن  وال����ذي  اأع��م��ال��ه��ا، 

الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة للجنة ل��م��دة ع��ام��ي��ن، ح��ي��ث تم 

جمهورية   - دروي�ض  �سولف  ال�سيدة/  انتخاب 

بنت  حياة  الدكتورة/  وال�سيدة  العربية،  م�سر 

وال�سيدة  التون�سية،  ال��ج��م��ه��وري��ة   - اإ�سماعيل 

الدكتورة/ �سناء الع�سفور - دولة الكويت، اأمناء 

م�����س��اع��دي��ن، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ث���الث م��م��ث��الت عن 

اأطراف الإنتاج الثالثة، وذلك على النحو التالي: 

الجمهورية   - )حكومات  يحي  وهيبة  ال�سيدة/ 

ال�سيدة ال�����س��ع��ب��ي��ة(،  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة   ال��ج��زائ��ري��ة 

�سيماء بهاء الدين )اأ�سحاب اأعمال - جمهورية 

م�����س��ر ال���ع���رب���ي���ة(، وال�����س��ي��دة ال���دك���ت���ورة ح�سة 

ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة   - )ع���م���ال  الطنيجي 

المتحدة، وتم تعيين الدكتورة/ عايدة اأبوبكر- 

مقررة للجنة.

ك���م���ا ت�����س��م��ن ج������دول اأع����م����ال ال���ل���ج���ن���ة ب���ن���داً 

داخ��ل  الجتماعي  ال��ن��وع  »تر�سيخ  ح����ول 

قدمتها  تدريبية  م��ادة  العربية«  الموؤ�س�سات 

اإل��ى  بالإ�سافة  ع��ازر،  اأمير  ماريان  ال��دك��ت��ورة  

المراأة  عمل  �سوؤون  لجنة  اأن�سطة  ح��ول  بند 

العربية.

لجنة �ص�ؤون عمل المراأة العربية

ت��صي بعقد المنتدى الثاني للمراأة العاملة 
تحت �صعار: »ريادة االأعمال الن�صائية في ظل 

االقت�صادات الرقمية«

اللجنة  الآراء تو�سلت  وتبادل  المناق�سات  وبعد 

اإل����ى ع����دة ت��و���س��ي��ات م���ن اأه���م���ه���ا، دع����وة منظمة 

اإدماج  العمل العربية لإ�سدار دليل تدريبي حول 

م��ن��ظ��ور ال��ن��وع الج��ت��م��اع��ي ف��ي اأن�����س��ط��ة وب��رام��ج 

اأط���راف  على  تعميمه  يتم  العربية،  الموؤ�س�سات 

التدريبية  المادة  تكون  اأن  على  الثالثة،  الإن��ت��اج 

التي تم تقديمها نواة له، كما ت�سمنت التو�سيات 

المادة  اإتاحة  اإلى  اللجنة  ال�سيدات ع�سوات  دعوة 

التدريبية التي تم تقديمها خالل اجتماع اللجنة 

لتو�سيع  لها  المنت�سبات  موؤ�س�ساتهن  خ��الل  م��ن 

اإلى  التو�سيات  اأ�سارت  كما  منها،  ال���س��ت��ف��ادة 

بالتن�سيق  العربية  العمل  منظمة  تكليف 

الثاني  المنتدى  بعقد  الأع�ساء  ال��دول  مع 

للمراأة العاملة تحت �سعار: »ريادة الأعمال 

الن�سائية في ظل القت�سادات الرقمية«.

 القاهرة تحتضن الدورة العشرين للجنة شؤون
عمل المرأة العربية
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ت��اأ���س��ي�����س  ع��ل��ى  عاماً م�ست  وخ��م�����س��ون  ���س��ب��ع��ة   

بق�سايا  المتخ�س�سة  الأول����ى  ال��ع��رب��ي��ة  المنظمة 

ففي  العربي،  الوطن  م�ستوى  على  والعمال  العمل 

عام  كل  من  الثاني  كانون  يناير/  من  ع�سر  الثاني 

اإحدى  العربية  العمل  منظمة  ميالد  ذك��رى  نحيي 

تنفرد  وال��ت��ي  الم�سترك،  ال��ع��رب��ي  العمل  منظمات 

ب��ت��م��ث��ي��ل��ه��ا ال��ث��الث��ي، ف�����س��رك��اوؤه��ا اأط�����راف الإن���ت���اج 

الثالثة في الدول العربية )حكومات واأ�سحاب عمل 

الدعائم المتينة لهذا ال�سرح  وعمال( ي�سكلون معاً 

ن�س  نبيلة  اأه���داف  لتحقيق  اأن�����س��ئ  ال��ذي  العظيم، 

عليها الميثاق العربي للعمل ود�ستور المنظمة من 

والعمال  الأعمال  اأ�سحاب  منظمات  ا�ستراك  خالل 

واأجهزتها  المنظمة  ن�ساطات  ك��ل  ف��ي  والحكومات 

اأط���راف  تكاتف  باأهمية  منها  اإي��م��ان��اً  ال��د���س��ت��وري��ة؛ 

ميدان  في  التعاون  ب��اأن  واعترافاً  الثالثة،  الإن��ت��اج 

العمل هو اأف�سل �سمان لحقوق الإن�سان العربي في 

اأ�سا�سها العدالة الجتماعية. حياة كريمة 

عالم  منها  يعاني  التي  كورونا  جائحة  اأزم��ة  اإن 

العمل اليوم، والتي دخلت عامها الثالث، تجاوزت 

ما  اأو  العالمية،  المالية  الأزم��ة  تاأثيرات  اأ�سعاف 

�سمي ب� »الك�ساد العظيم«، واأحدثت تهديداً وجودياً 

فقد  طارئة،  �سحية  جائحة  كونها  تجاوز  مجرد 

ت�����س��رر م���ن ج��رائ��ه��ا ك���ل م���ن ال��ع��م��ال واأ���س��ح��اب 

بو�سعها  م��ا  العربية  ال��ح��ك��وم��ات  وب��ذل��ت  ال��ع��م��ل، 

المنا�سبة  وبهذه  الأبعاد.  متعددة  لتجاوز  اآثارها 

عالياً  تثمن  اأن  العربية  العمل  لمنظمة  يطيب 

لهذه  ال�ستجابة  ف��ي  العربية  الحكومات  جهود 

عواقبها  من  والتخفيف  الم�سبوقة،  غير  الأزم��ة 

بالت�سارك مع منظمات  القت�سادية والجتماعية 

العمل من خالل توطيد دعائم  واأ�سحاب  العمال 

اأثمر  والذي  الفعال،  الوطني  الجتماعي  الحوار 

تحفيزية  وب���رام���ج  وت��داب��ي��ر  وخ��ط��ط��اً  ���س��ي��ا���س��ات 

الوظائف  وحماية  القت�سادية،  المن�ساآت  لدعم 

منظمة  وت�سعى  العمالية،  والمكت�سبات  والدخول 

ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة اإل����ى دع���م ال��ج��ه��ود ال��م��ت��وا���س��ل��ة 

ومتحوراتها،  الجائحة  هذه  لتداعيات  للت�سدي 

تواكب  نوعية  متوالية  ت��دخ��الت  تتطلب  وال��ت��ي 

تطور وانت�سار الفيرو�س ومتحوراته وفق الموارد 

اإع����ادة ترتيب  والإم��ك��ان��ي��ات ال��م��ت��اح��ة، وت�����س��ت��ل��زم 

الأولويات على ال�سعيدين الوطني والعربي.

وم����ن م��ن��ط��ل��ق م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا ال���ق���وم���ي���ة ت���وؤك���د 

م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��زام��ه��ا ب��واج��ب��ات��ه��ا، 

ممكن  فني  دع��م  ك��ل  لتقديم  الم�ستمر  وتاأهبها 

للم�ساهمة  الجتماعيين  وال�سركاء  للحكومات 

في بناء وتطوير �سيا�سات تعافي ت�ساركية و�ساملة 

اأكثر قدرة على ال�سمود  وم�ستدامة، بحيث تكون 

اأمام اأية اأزمات طارئة م�ستقبلية، من خالل منبر 

يتيح  والذي  المتميز  العربي  الجتماعي  الحوار 

فر�سة اإعادة البناء المتكامل عربياً ب�سكل اأف�سل.

العالمى  المراأة  بيوم  اأجمع  العالم  يحتفل 

واأدركت  عام،  كل  من  اآذار  مار�ض-  من  الثامن  فى 

يتجزاأ  ل  جزء  وحقوقهن  الن�ساء  اأو�ساع  اأن  ال�سعوب 

من محاور واأهداف التنمية ، فحينما اعتمد المجتمع 

وخ�س�س   2030 الم�ستدامة  التنموية  اأهدافه  الدولي 

الجن�سين،  بين  الم�ساواة  بتحقيق  م�ستقاًل  هدفاً 

بدور  العتراف  اأعاد  والفتيات،  الن�ساء  كل  وتمكين 

وبما  التنمية،  برامج  تنفيذ  اأ�سا�سي فى  ك�سريك  المراأة 

اأن المورد الب�سري هو العمود الفقري الذي تقوم عليه 

ومن اأجله �سيا�سات التنمية، فال يمكن اأن تقوم اأي جهود 

تنموية ناجحة في اأي مجتمع مع اإغفال ن�سف طاقته 

الب�سرية، وكيف ل.... وهي الأم التى اأعدت جياًل طيب 

والتطلعات،  والبطولت  الت�سحيات  عظيم  الأخالق، 

ورائحة  والنهايات،  البدايات  فى  الحياة  جامعة  وهى 

وال�سهيدة،  والأ�سيرة  والرفيقة  الأخت  وهى  الذكريات، 

�ساحبة ر�سالة تتوارثها جياًل بعد جيل، ون�سجت خيوطاً 

وهى  انف�سام  ول  فيه  انف�سال  ل  وعهداً  الوفاء،  من 

الجدة التى غر�ست فى الأر�س ابت�سامة واأماًل، و�سنعت 

التاريخى  الوجود  عناوين  من  عنواناً  مزرك�ساً  تراثاً 

اإحدى  الع�سور، وظل  تتناقله عبر  والح�سارى لأجيال 

الزوجة  المجتمعات وتح�سرها. وهى  اأهم ركائز تطور 

الحبيبة، وال�سديقة، حافظة البقاء حتى الأبد، ورفيقة 

الحياة، وعبقها الدائم المتجدد فى اأبدية المكان، وهى 

النف�س، وروح الحياة المنبعثة فى ف�ساء الكون، وحا�سنة 

الر�سالة الإن�سانية الخالدة، وجواز عبورها اإلى المجد، 

هى  بالحياة.  مفعم  متجدد  واأمل  وثقة،  بابت�سامة 

المقاتلة، والمنا�سلة، والثائرة، المنبعثة نوراً وحياة فى 

الوطن العربي، حار�سة الحلم، و�سامنة البقاء، و�سريكة 

التنمية في الأوطان.

المراأة  ق�سايا  في  بال�ستثمار  الهتمام  ينطلق 

الهتمام  من  المجتمع  تنمية  في  م�ساركتها  و�سمان 

بال�ستثمار في الثروة الب�سرية التي تمثل المراأة اإحدى 

ركائزها الأ�سا�سية وهو مرتبط بمعالجة كافة الأطراف 

لق�سايا  والتن�سيق  ال�سراكة  من  اإطار  في  المعنية 

والآليات  وال�سيا�سات  الت�سريعات  في  الجتماعي  النوع 

ويدعم  العربية  المراأة  قدرات  �سيعزز  مما  التنفيذية؛ 

م�ساهمتها في التنمية الم�ستدامة .

وانطالقًا من روؤية منظمة العمل العربية التي 

وم�سامين  الت�سغيل  ق�سايا  بين  المواءمة  على  تقوم 

المراأة  بدور  الرا�سخة  قناعتها  اإطار  وفي  التنمية، 

تنمية  في  الملمو�سة  واإ�سهاماتها  العربية  العاملة 

المجتمع العربي، توؤكد منظمة العمل العربية على اأن 

وال�سيا�سي  والجتماعي  القت�سادي  التمكين  تحقيق 

للمراأة يبداأ بالنهو�س بعمل المراأة، و�سعيها المتوا�سل 

مع  تتما�سي  منا�سبة  عمل  وظروف  �سروط  لتوفير 

وفًقا  واقت�سادياً  اجتماعياً  تتقلدها  التي  الأدوار 

لخ�سو�سية كل دولة.

للمراأة  العالمي  باليوم  الحتفال  وبمنا�سبة 

نجدد الدعوة اإلى كافة الجهات المعنية لتخاذ 

كافة التدابير الالزمة ل�سمان م�ساركة مت�ساوية 

للمراأة مع الرجل في �سوق العمل واإلغاء التمييز 

في الفر�ض المتاحة والأجور والترقي والتدريب 

المهني لرفع قدرات المراأة العربية للمناف�سة في 

اأ�سواق العمل الحديثة التي �ستفر�سها التوجهات 

العالمية في القت�سادات الم�ستدامة.

بهذه  تحتفل  اإذ  العربية،  العمل  ومنظمة 

المنا�سبة ، ي�سعدها اأن تتوجه للمراأة العربية في 

ما  على  وتقدير  اإجالل  بتحية  المعمورة  اأرجاء 

التزامات  وما تحمله من  تقدمه من بذل وعطاء 

م�سرف  ونموذج  ن�ضء  كمربية  م�سئولياتها  تجاه 

ومثال  والعتزاز  للفخر  مثار  عاملة  كامراأة 

ُيحتَذى به على ال�سعيدين الدولي والإقليمي . 

بيان تأسيس منظمة العمل العربية

يوم المرأة العالمى
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 الحوار االجتماعي البناء
من أجل نظم اجتماعية قادرة وفاعلة

اإعداد د. بدر ال�صماوي
خبير في الحماية االجتماعية

مقدم����ة 

يعك�س اختيار هذا المو�سوع وعياً عميقاً بمدى 

اأهمية الحماية الجتماعية في مواجهة الأزمات، 

وخا�سة بعد اأن حلت جائحة الكوفيد 19 بالعالم 

ب�سفة مفاجئة، وكانت تداعياتها كبيرة ب�سكل لم 

ربط  اأن  كما  ال��راه��ن.  الع�سر  له مثيل في  ي�سبق 

الحوار  �سبل  باتباع  الجتماعية  الحماية  تطوير 

الج��ت��م��اع��ي اأ���س��ب��ح ����س���رورة ول���م ي��ع��د اخ��ت��ي��اراً؛ 

اأي ط��رف من  ت�ستثن  ل��م  الجائحة  اأن  اإل��ى  ن��ظ��راً 

تناول  ف���اإن  الموا�سفات  وب��ه��ذه  الإن��ت��اج.  اأط���راف 

المو�سوع لن يكون تناوًل عاماً اأو تقليدياً اأو اإعادة 

التطرق  ال��واج��ب  من  اإن��ه  بل  قديمة،  لإ�سكاليات 

اإلى الم�ستجدات المرتبطة بالجائحة وتداعياتها 

في  ف��ارق��ة  لحظة  اأن��ه��ا  على  الجميع  يتفق  ال��ت��ي 

اأداء  لتقويم  مهمة  فر�سة  واأنها  الب�سرية،  تاريخ 

الحد  اإل��ى  تو�سلها  وم��دى  الجتماعية،  الحماية 

من اآثار الجائحة. 

ل��ق��د اأب������رزت م��خ��ت��ل��ف الأزم������ات ال��ت��ي م���رت بها 

المجتمعات - من حين اإلى اآخر - اأهمية الحماية 

النمو  على  اإيجاباً  اأو  �سلباً  وتاأثيرها  الجتماعية 

القت�سادي، وعلى المناخ الجتماعي، بل حتى على 

الدور  بهذا  العتراف  ورغم  ال�سيا�سي.  ال�ستقرار 

الت�سريعات  وفي  الدولية  المواثيق  في  وتكري�سه 

فاإن عدة ح��وادث وفواجع ينطبق عليها  الوطنية، 

المثل »رب �سارة نافعة« حيث اإنها بقدر ما تت�سبب 

فيه من اأ�سرار، فاإنه��ا تك�سف البون ال�سا�سع الذي 

ما زال يف�سل بين الن�سو�س والآمال والطموحات 

والتحديات من  والنك�سات  الواقع  وبين  من جهة، 

جهة ثانية. ولئن مثلت الأزمة القت�سادية والمالية 

هذا  م�ستهل  في  و2009   2008 ل�سنتي  العالمية 

ال��ق��رن »رج���ة اأر���س��ي��ة« ف���اإن ج��ائ��ح��ة ال��ك��وف��ي��د 19 

تبعها  وما  الما�سية  ال�سنة  بيننا خالل  التي حلت 

باأتم معنى  زل��زاًل«   « من تداعيات يمكن اعتبارها 

الكلمة، بما ت�سببت فيه من ك�ساد اقت�سادي وتوتر 

اجتماعي ما زلنا نعاني من ارتداداته اإلى اليوم. 

في  كمخت�سين  م�سطرين  اأنف�سنا  نجد  وهكذا 

مكونات  مختلف  تذكير  اإل���ى  الجتماعي  ال�����س��اأن 

وعمال  اأع��م��ال  واأ���س��ح��اب  حكومات  م��ن  المجتمع 

باأهمية الحماية الجتماعية من خالل م�ساهمتها 

تعد  كلفتها  م��م��ا يجعل  الق��ت�����س��ادي؛  ال��ن��م��و  ف��ي 

اإم���ا م��ب��ا���س��رة ع��ن طريق  ي��ع��ود بالنفع  ا���س��ت��ث��م��اراً 

ب�����س��ورة غير  اأو  الإن����ت����اج والإن���ت���اج���ي���ة،  ت�����س��ج��ي��ع 

الجتماعي،  التما�سك  تدعيم  طريق  عن  مبا�سرة 

اقت�سادي  نمو  لتحقيق  اأ�سا�سيان  �سرطان  وهما 

الحماية  ف�سائل  من  ف��اإن  وكذلك  ال��م��دى.  بعيد 

الج���ت���م���اع���ي���ة و����س���ع ���س��ي��ا���س��ات واإن�����ج�����از ب���رام���ج 

اإل��ى الحد من الفقر واإع��ادة توزيع الثروة  تهدف 

والتخفي�س من ن�سبة التعر�س اإلى الأخطار. 

1 -  واقع الحماية الجتماعية وتاأثيرات 
الكوفيد 19:

يتعين من اأجل درا�سة واقع الحماية الجتماعية 

ف���ي م��واج��ه��ة ال��ج��ائ��ح��ة ال��ت��ي ظ��ه��رت ف���ي ب��داي��ة 

الهياكل  ا�ستعداد  م��دى  اإل��ى  التطرق   2020 �سنة 

اآل��ي��ات  ت��وف��ي��ر  م��ج��ه��ود  اأن  ذل���ك  ل��ه��ا،  المخت�سة 

اج��ت��م��اع��ي��ة كفيلة ب��ال��ح��د م��ن ال��م��خ��اط��ر، ���س��واء 

اإلى  يعود  مبا�سرة،  غير  ب�سفة  اأو  مبا�سرة  ب�سفة 

الألماني  الم�ست�سار  و�سع  عندما  ق��رن  م��ن  اأك��ث��ر 

ب�سمارك في ثمانينيات القرن التا�سع ع�سر الأ�س�س 

الأولى لأنظمة ال�سمان الجتماعي القائمة على 

على  التاأمين  قوانين  �سن  عبر  ال�ستراكات  دف��ع 

المر�س والتاأمين على حوادث ال�سغل والأمرا�س 

ال��م��ه��ن��ي��ة وال��ت��اأم��ي��ن ع��ل��ى ال�����س��ي��خ��وخ��ة وال��ع��ج��ز. 

ال��ح��م��اي��ة الجتماعية  اإر����س���اء  ي��ع��ود م��ج��ه��ود  ك��م��ا 

اإل���ى ال��م��ق��ارب��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ك���ان وراءه����ا ال��ل��ورد 

• التخطي���ط.	

• مقدم���������ة.	

.19 الكوفيد  جائحة  وتاأثيرات  الجتماعية  الحماية  واقع   -  1
الحماية الجتماعية ع�سية الجائحة. واقع   1-1
للجائحة. وال�سحية  الجتماعية  التاأثيرات   1-2

التدابير وال�سبل. الجائحة:  مواجهة   -  2
وجدواها. المتخذة  التدابير   2-1

والحوار. المبادرات   2-2
تعزيز الحماية الجتماعية عبر الحوار الجتماعي. اآفاق   -  3

الأطراف. مختلف  م�سوؤولية   3-1
وهيكلته. الجتماعي  الحوار  تنظيم   3-2

• خاتم������ة.	
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العالمية  الحرب  خ�سم  في  بيفريدج  البريطاني 

المهني  المفهوم  بيفريدج  ت��ج��اوز  فقد  الثانية. 

لب�سمارك ليطرح اللبنة الأولى ل�سمولية الحماية 

الجتماعية القائمة على تلبية الحاجة مهما كانت 

و�سعية المنتفع الجتماعية. ثم تو�سعت مفاهيم 

الحماية الجتماعية عبر الإعالن العالمي لحقوق 

ع��دد  ال��دول��ي��ة  والت��ف��اق��ي��ة   1948 �سنة  الإن�����س��ان 

1952 حول المعايير الدنيا لل�سمان  102 ل�سنة 
الجتماعي ثم العهد الدولي للحقوق القت�سادية 

مثلت  وقد   .1966 ل�سنة  والثقافية  والجتماعية 

في  اأ�سهم  هاماً  تراثاً  والتفاقيات  القوانين  هذه 

تكري�س ثقافة الحماية الجتماعية.

تطبيق  تقويم مدى  اإلى  التطرق  اأن  والحقيقة 

ه���ذه ال��ن�����س��و���س ال��دول��ي��ة ف��ي مختلف الأق��ط��ار 

العالم  اأن  الجهد، ف�ساًل على  الكثير من  يتطلب 

اأو�ساع  اأن  ب�سبب  كبيرة  الأثناء تطورات  �سهد في 

القرن  من  الأول  الن�سف  خالل  وخا�سة  البلدان 

المبا�سر؛  ال�ستعمار  بظاهرة  تميزت  الع�سرين 

اأن  ب��روز مفارقة غريبة، تتمثل في  اإل��ى  اأدى  مما 

ت�ستعمر  كانت  الأنظمة  هذه  اأر�ست  التي  البلدان 

اإلى  اأننا �سنقت�سر على النظر  اأخ��رى. غير  بلداناً 

القليلة  الفترة  خالل  الجتماعية  الحماية  واق��ع 

ال��م��ا���س��ي��ة م���ن اأج����ل ال���وق���وف ع��ل��ى م����دى ت��ق��دم 

الب�سرية في تج�سيد ال�سعارات التي ترفعها حول 

العدالة والرفاهية.

1-1  واق������ع الحم��اية الجتماعية ع�سية 
الكوفيد 19:

اأعادت الأزمة القت�سادية العالمية �سنتي 2008 

الجتماعي  ال�سمان  قيمة  على  التاأكيد  و2009 

النمو  ف��ي  ي�سهم  اج��ت��م��اع��ي��اً  ا���س��ت��ث��م��اراً  ب��اع��ت��ب��اره 

تلقائياً  ويعيد  الجتماعية،  وال��ع��دال��ة  المن�سف 

ال���س��ت��ق��رار زم���ن الأزم������ات. وات��ف��ق��ت ال��ح��ك��وم��ات 

واأ����س���ح���اب الأع���م���ال وال��ع��م��ال ع��ل��ى: »اأن ال���دول 

وح�سنة  متينة  اجتماعية  حماية  باأنظمة  المزودة 

ال�ستقرار  تحقيق  لها  تخول  باآلية  تتمتع  الإدارة 

الأث����ر الجتماعي  اق��ت�����س��ادات��ه��ا وام��ت�����س��ا���س  ف��ي 

لالأزمات«. كما اأكد اإعالن منظمة العمل الدولية 

الج��ت��م��اع��ي��ة من  ال���ع���دال���ة  ب�������س���اأن   2008 ���س��ن��ة 

ب��� »توفير  ال���دول  ال��ت��زام  اأج��ل عولمة ع��ادل��ة على 

ال�����س��م��ان الج���ت���م���اع���ي ل��ل��ج��م��ي��ع، ب��م��ا ف���ي ذل��ك 

من  لجميع  الأ���س��ا���س��ي  ال��دخ��ل  لتوفير  ال��ت��داب��ي��ر 

يحتاج للحماية، وتكييف النطاق والتغطية لتلبية 

الحاجات والتحولت التي واكبت �سرعة التغيرات 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وال��دي��م��وغ��راف��ي��ة 

والقت�سادية«. 

 2012 ل�����س��ن��ة   202 ال��ت��و���س��ي��ة  ك���ان���ت  وه���ك���ذا، 

الجتماعية  للحماية  ال��وط��ن��ي��ة  الأر���س��ي��ة  ح���ول 

بتعزيز  الكفيلة  ال�سبل  لم�سار حوار حول  تكري�ساً 

عملية  اعتمدت  اأنها  ذل��ك  الجتماعية،  الحماية 

ت�ساركية ثالثية، ولأن اإر�ساء نظم اإعانات الحماية 

ح��وار  اأ���س��ك��ال  على  يرتكز  اأن  يجب  الجتماعية، 

اأر�سية  مفهوم  يقت�سر  ول  متوا�سل.  اجتماعي 

لمكافحة  دول��ي  اتفاق  على  الجتماعية  الحماية 

�سرورة  على  يوؤكد  بل  فح�سب،  واله�سا�سة  الفقر 

مثلته  م��ا  ورغ���م  وط��ن��ي��ة.  ت�سريعات  ف��ي  تكري�سه 

الدرو�س الم�ستخل�سة من الأزمة العالمية ل�سنتي 

الحماية  منظومة  ف�سلت  ف��ق��د  و2009   2008
�سنة  اإي��ب��ول  لفيرو�س  الت�سدي  ف��ي  الجتماعية 

�سخ�س  اآلف  �ستة  يقارب  ما  توفي  حيث   ،2014
في مختلف اأنحاء العالم نتيجة انقطاع الخدمات 

الجتماعية،  ف�ساًل على ما ت�سبب فيه من تاأثيرات 

�سنة  م��ن  اأي��ل��ول  �سبتمبر  �سهر  وف���ي  اق��ت�����س��ادي��ة. 

اأ���س��در مجل�س الأم���ن ال��دول��ي ق���راره رقم   2014
2177 بالإجماع الذي اعتبر وباء اإيبول »تهديداً 

لل�سلم والأمن الدوليين«. وهي المرة الأولى التي 

�سحية  ط���وارئ  حالة  الأم���ن  مجل�س  فيها  ي�سف 

بهذا الو�سف.

ث���م ك��ان��ت ف���ي ال�����س��ن��ة ال��م��وال��ي��ة خ��ط��ة اأه����داف 

الدول  جميع  اعتمدتها  التي  الم�ستدامة  التنمية 

الأع�ساء في الأمم المتحدة في �سهر �سبتمبر من 

»الأه��داف  با�سم  ا  اأي�سً ُتعرف  والتي   ،2015 �سنة 

على  للعمل  عالمية  دع���وة  باعتبارها  العالمية«، 

اإنهاء الفقر وحماية الكوكب و�سمان تمتع جميع 

النا�س بال�سالم والزدهار بحلول عام 2030. وتم 

من  اعتباراً  يبداأ تطبيقها  17 هدفاً  التفاق على 

ال�سهر الأول من �سنة 2016، على اأن تعمل الدول 

خالل ال�سنوات الخم�س ع�سرة التي تف�سلها على 

�سنة 2030 على بذل الجهود للق�ساء على الفقر 

ا�ستهداف  الجهد  ه��ذا  وي�سمل  اأ���س��ك��ال��ه.  بجميع 

الفئات الأكثر ه�سا�سة وزيادة فر�س الو�سول اإلى 

المت�سررة  المحلية  المجتمعات  ودعم  الخدمات، 

كما  بالمناخ.  المرتبطة  وال��ك��وارث  النزاعات  من 

ت�سمنت الأهداف اإنهاء جميع اأ�سكال الجوع و�سوء 

ال��ت��غ��ذي��ة، وال��ت��اأك��د م��ن ح�����س��ول جميع ال��ن��ا���س - 

وخا�سة الأطفال - على الأغذية الكافية والمغذية 

على مدار ال�سنة. ومن بين اأهم الأه��داف الهدف 

الذي  القت�ساد  ونمو  الالئق  العمل  الثامن حول 

والبتكار  الإن��ت��اج��ي��ة  م�ستويات  زي���ادة  على  يحث 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي. وف����ي ه����ذا ال�������س���دد ���س��ك��ل ات��خ��اذ 

الجبري  العمل  على  للق�ساء  الفعالة  ال��ت��داب��ي��ر 

الأهمية  حا�سمة  عوامل  بالب�سر  والتجار  وال��رق 

في �سبيل تحقيق الهدف العام ال�ساعي اإلى تحقيق 

العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق لجميع 

الن�ساء والرجال بحلول عام 2030.

لقد عك�ست هذه القرارات مدى حر�س مختلف 

اأطراف الإنتاج على وعيها العميق بالتحديات التي 

في  الجتماعية  الحماية  ودور  العولمة  طرحتها 

كانت  الكوفيد  جائحة  حلت  ولما  اآث��اره��ا.  تالفي 

بمثابة امتحان لهذه البرامج التي تمت �سياغتها 

اأغلب  ب��ان��خ��راط  وحظيت  ع��ال��م��ي،  م�ستوى  على 

والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  المكونات 

ح�سن  اإل����ى  ن��ظ��ري��اً  متهيئة  يجعلها  م��م��ا  ف��ي��ه��ا، 

التعامل معها. غير اأن الجائحة التي حلت بالعالم 

�سكلت   2020 �سنة  وبداية   2019 �سنة  نهاية  في 

لم  ال��ت��ي  والنا�سئة  النامية  لالقت�سادات  �سربًة 

ال�سابقة  القت�سادية  الأزم���ات  من  تماماً  تتعافى 

وخا�سة منها البلدان النامية التي ظلت تعاني من 

اأزم��ات  من  تقا�سي  من  ومنها  مرتفعة،  مديونية 

اإن�سانية و�سراعات اإقليمية بل وحروب.

في  الجتماعية  الحماية  فهل نجحت منظومة 

وهل  للجائحة؟  الجتماعية  للتداعيات  الت�سدي 

الحوار  تفعيل  من  الجتماعيون  ال�سركاء  تمكن 

اأن  اأم  الجائحة؟  �سغوطات  ظ��ل  ف��ي  الجتماعي 

ل�سعف  م��ب��رراً  يكون  ق��د  مفاجئة  ب�سفة  حلولها 

مع  تعاملها  ف��ي  ا���س��ط��راب  وح�����س��ول  مواجهتها 

تداعياتها؟ 

وال�سحية  الجتماعي�ة  2-1  التاأث���يرات 
للجائحة:

ت�����س��ب��ب��ت ال���ج���ائ���ح���ة ف����ي اأ������س�����رار اق��ت�����س��ادي��ة 

واجتماعية و�سحية �سملت كل الفئات وكل الب�سر 

ول���و ب��درج��ات م��ت��ف��اوت��ة، ف��م��ن ن��ج��ا م��ن الإ���س��اب��ة 

بالمر�س تاأثر من الناحية الجتماعية، ومن نجا 

دخ��اًل  ل��ه  اأن  اإل��ى  ن��ظ��ًرا  الجتماعية  الناحية  م��ن 

العام  للمناخ  ن��ظ��راً  نف�سيًّا،  ت��اأث��ر  فقد  م�سموناً 

المتوتر، حيث انعكف النا�س في منازلهم وكاأنهم 

على  بالعتماد  ال��زي��ارات  وا�ستبدلوا  �سجون،  في 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ل��م��ن ل��ه الإم��ك��ان��ي��ة. وف��ي 

المقابل تمرد البع�س فرف�سوا مالزمة بيوتهم اأو 

مالزمة قواعد التباعد ومختلف و�سائل الوقاية.

100101
ت 

��ا
س���

درا
 و

ير
�ار

ق���
ت

Al
am

al
 A

la
rb

y
20

22
ن 

سا
ي�

 ن
/

ل
ري

اب
  �

�� 
 12

د 0
د

����
ع���

ال
Alam

al Alarby
2022

ن 
/ ني�سا

ل
ري

120  ���  اب
دد 

الع�������



مختلف  عن  ال�سادرة  التقارير  مختلف  وتفيد 

جائحة  اأن  الحكومية  وغير  الحكومية  الهياكل 

»كورونا« كانت لها تاأثيرات على �سوق العمل اأ�سواأ 

2008 من  ب��اأرب��ع م���رات م��ن الأزم���ة المالية ف��ي 

ي��ق��ل ع��ن ن�سف م��ل��ي��ار م��ن الب�سر  اأن م��ا ل  ذل���ك 

في العالم وقعوا في براثن الفقر في عام 2020 

مما قد يتطلب عقًدا من الزمن على الأقل حتى 

يعود معدل الفقر اإلى م�ستوى ما قبل الجائحة. 

وانخف�ست  اأبوابها  الموؤ�س�سات  بع�س  اأغلقت  فقد 

الأج�������ور، وف���ق���د ال��ع��دي��د م���واط���ن ���س��غ��ل��ه��م. كما 

في  اإ�سافي  عامل  مليون   100 الجائحة  اأغ��رق��ت 

اأكثر من ثمانية  احتمال لن�سمام  الفقر، وهناك 

ماليين �سخ�س اإلى �سفوف الفقراء واإلى فقدان 

الماليين من العمال لوظائفهم، ومن المتوقع اأن 

تطال البطالة في العالم 200 مليون �سخ�س في 

2022. وكان ال�سرر اأكثر ق�ساوة على العاملين في 
مداخيلهم  تراجعت  الذين  المنظم،  غير  القطاع 

اإل��ى  الن�سبة  ه��ذه  وارت��ف��ع��ت  بالمائة،   60 بمعدل 

واأن  علًما  ف��ق��ًرا،  الأ���س��د  ال��ب��ل��دان  ف��ي  بالمائة   90
العالم  �سكان  من  مليارين  ا�ستقطب  القطاع  هذا 

الكبير  التراجع  على  ذل��ك  نتج  وق��د   .2020 �سنة 

وغياب  ال�سحي  الحجر  نتيجة  العمل  �ساعات  في 

التي  القطاعات  اأك��ث��ر  وم��ن  ج��دي��دة.  عمل  فر�س 

ت�سررت قطاع الخدمات مثل المطاعم والمقاهي 

يعي�س  العالم  اأ�سبح  وه��ك��ذا  وال�سياحة.  والنقل 

منذ ما يقارب ال�سنة ون�سف ال�سنة كارثة اإن�سانية 

كبار  م��ث��ل  �سعفاً  الأك��ث��ر  ال��ف��ئ��ات  ت��ع��ر���س  ب�سبب 

الخ�سو�سية  الحتياجات  والأ�سخا�س ذوي  ال�سن 

والعمال  مزمنة  باأمرا�س  الم�سابين  والأ�سخا�س 

كبيرة  مخاطر  اإل��ى  المنازل  وعملة  المهاجرين 

�سواء على م�ستوى فقدان الدخل اأو على م�ستوى 

الفتقار اإلى التغطية ال�سحية.

اأخ��رى  اأط���راف  مداخيل  انتع�ست  المقابل  وف��ي 

في  �سغيرة  انتكا�سة  فبا�ستثناء  ثرواتهم.  وزادت 

�سهر مار�س 2020 عاد �سوق الأ�سهم اإلى الزدهار 

خالل ب�سعة اأ�سهر فقط؛ مما جعل كبار الأثرياء 

ي��زدادون ث��راًء بينما ا�ستغرق الأم��ر خم�س �سنوات 

خ���الل الأزم����ة ال��م��ال��ي��ة وال��ع��ق��اري��ة ل��ع��ام 2008. 

وك�سف الفيرو�س اأن من بين �سبعة مليار من �سكان 

العالم ما زال اأكثر من ثالثة مليارات محرومين 

حرم  التعليم  مجال  وف��ي  ال�سحية.  الرعاية  من 

البلدان من الدرا�سة  اأفقر  التالميذ والطلبة في 

ينقطع  ل��م  بينما  اأ���س��ه��ر،  اأرب���ع���ة  ت���ج���اوزت  ل��م��دة 

زمالوؤهم الذين يعي�سون في البلدان ذات الدخل 

المرتفع �سوى �ستة اأ�سابيع. وبقدر ما وفرت طرق 

لفائدة  بعد  عن  العمل  فر�س  الحديثة  الت�سال 

ذلك  يكن  لم  والفنيين،  الإداريين  الأع��وان  بع�س 

على  تعتمد  التي  المهن  لأغ��ل��ب  بالن�سبة  ممكناً 

الح�سور في مكان العمل، مثل الأعوان ال�سحيين 

واأعوان النظافة وعمال النقل وغيرهم. 

للجائحة  ال�سحية  بالتاأثيرات  يتعلق  فيما  اأم��ا 

بما  م�ستعدة  ال�سحية  التحتية  البنية  تكن  فلم 

البلدان  بين  الكبير  التفاوت  ب�سبب  الكفاية  فيه 

وح��ت��ى داخ����ل ن��ف�����س ال��ب��ل��د. ول��ئ��ن ن��ج��ح��ت بع�س 

بالم�سابين  التكفل  في  علمًيا  المتقدمة  البلدان 

واإي��وائ��ه��م وع��الج��ه��م ف���اإن ب��ل��دان��اً اأخ���رى تحولت 

على  العجز  ب�سبب  مقابر  اإل��ى  الم�ست�سفيات  فيها 

ا���س��ت��ي��ع��اب اأم�����واج ال��م�����س��اب��ي��ن رغ���م ال��ل��ج��وء اإل���ى 

تدابير ا�ستثنائية مثل ن�سب م�ست�سفيات ميدانية.  

وح�سل التفاوت في اإنتاج اللقاح الم�ساد لفيرو�س 

اإنتاجه  19، فنجحت الدول المتقدمة في  كوفيد 

الجدل  اأثير  كما  تنتظر.  الفقيرة  البلدان  وبقيت 

ب�سفة  لتوزيعه  التو�سل  مدى  حول  البداية  منذ 

ع��ادل��ة ع��ل��ى ���س��ع��وب ال��ع��ال��م. ف��ب��ق��در م��ا ل��م يميز 

�سواء على م�ستوى  والفقير  الغني  بين  الفيرو�س 

الدول اأو الأفراد بقدر ما يبدو اأن النتفاع باللقاح 

ك���ان ره��ي��ن م��ع��اي��ي��ر اأخ�����رى. وق���د ���س��ع��ت منظمة 

ب��دور مهم في  اإل��ى ال�سطالع  العمومية  ال�سحة 

اإل���ى ج��ان��ب ال��م�����س��وؤول��ي��ة الموكولة  ه���ذا ال��م��ج��ال 

ل���ل���دول ح�����س��ب اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا ال���م���ادي���ة ون��ف��وذه��ا 

ال�سيا�سي. وقد تمثل دور المنظمة في الدعوة اإلى 

»ال��و���س��ول العالمي للقاح  الن��خ��راط ف��ي م��ب��ادرة 

بالالتينية  )ال��م��ع��روف��ة   »19  - لكوفيد  الم�ساد 

با�سم كوفاك�س( التي ترمي اإلى تمكين البلدان من 

اأن  اإل  اللقاحات.  من  بالمائة   20 على  الح�سول 

هذا ال�سعي جوبه بعراقيل عديدة بعد اأن حجزت 

لنف�سها قبل  الغربية  الغنية وخا�سة منها  ال��دول 

فحرمت  اللقاحات،  من  كبيرة  كميات  اأ�سهر  ع��دة 

ن�سيبها.  على  الح�سول  م��ن  ال���دول  بقية  ب��ذل��ك 

توفير  على  العالمية  ال�سحة  منظمة  عجزت  كما 

ال��م��ت��ع��ددة وتذكيرها  ن��داءات��ه��ا  ال��ل��ق��اح رغ��م  ثمن 

ب��ال��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة م��ث��ل ال��ت�����س��ام��ن وال���ع���دال���ة. 

�سبق  التي  الأمريكية  المتحدة  الوليات  وتزعمت 

قائمة  العالمية  ال�سحة  منظمة  من  ان�سحبت  اأن 

كميات  ا�سترت  اأن  بعد  اللقاح  احتكار  ف��ي  ال���دول 

ال�سياق  وف��ي  لمواطنيها.  وحجزته  منه  �سخمة 

نف�سه عقد التحاد الأوروبي اتفاقاً مع عدة مخابر 

ال�سبعة والع�سرين،  اأع�سائه  اللقاح لفائدة  ل�سراء 

الأول��وي��ة  م��ن  ال�سفقة  قيمة  باعتبار  مكنه  مما 

اأكد  وقد  كلفته.  في  والتحكم  عليه  الح�سول  في 

العمل  لمنظمة  العام  المدير  ال�ستنتاجات  ه��ذه 

في  ال�سخمة  التفاوتات  »اإن  قال:  الذي  الدولية، 

توزيع اللقاحات والقوة المالية المتباينة اإلى حد 

الم�ساواة  عدم  من  م�ساعفة  جرعة  �ست�سخ  كبير 

في عالم العمل«.

انخف�س  فقد  العربية،  ال��ب��ل��دان  يخ�س  وفيما 

عدد �ساعات العمل، وفقد العديد مواطن �سغلهم 

وخ��ا���س��ة ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي ال��ق��ط��اع غ��ي��ر ال��ن��ظ��ام��ي، 

ال���ذي���ن ي��م��ث��ل��ون اأك���ث���ر م���ن ن�����س��ف ال��ي��د ال��ع��ام��ل��ة 

���س��روط  م��ن  م��ح��روم��ون  ه��م  وال��ذي��ن  الن�سيطة، 

العمل الالئق وخا�سة ال�سحة وال�سالمة المهنية. 

الن�ساء.  م��ن  كبيرة  ن�سبة  ه��ن��اك  ه���وؤلء  بين  م��ن 

الطوارئ  �سيا�سة  العربية  البلدان  اأغلب  واتبعت 

كل  اإمكانيات  ح�سب  فوفرت  الأزم��ة،  مواجهة  في 

الأكثر فقًرا.  الم�ساعدات الجتماعية للفئات  بلد 

ومن الناحية ال�سحية في الأقطار العربية، فقد 

اللقاح من مخابر  اجتهد كل بلد بمفرده لقتناء 

الح�سول  من  بع�سها  مكن  مما  مختلفة،  وبلدان 

على ن�سيبها مبكرا وال�سروع في التلقيح في حين 

تاأخرت اأقطار اأخرى في اقتناء حاجياتها. 

-  م���واج���ه���ة ال��ح��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة   2
للجائحة: التدابير وال�سبل:

و����س���ع���ت ج��م��ي��ع ال����ب����ل����دان ت���ق���ري���ًب���ا ال��ح��م��اي��ة 

لم  اإن  الوطنية  اأولوياتها  الجتماعية في �سدارة 

اأن  والحقيقة  ا���س��ط��رارا.  ك��ان  فقد  اخ��ت��ي��ارا  يكن 

على  وخيمة  ع��واق��ب  وذات  معقدة  ك��ان��ت  الأزم����ة 

���س��ح��ة ال�����س��ك��ان و���س��غ��ل��ه��م و���س��ك��ن��ه��م ول��ه��ا اأ���س��رار 

القت�سادية.  والأن�سطة  القطاعات  مختلف  على 

وم�ساركة  متوا�سال  اجتماعيا  ح��وارا  اأن  وات�سح 

الم�سلحة  واأ�سحاب  الجتماعيين  لل�سركاء  بناءة 

الآخرين �سروريان لمواجهة تداعيات الأزمة ومن 

اأجل تطوير ا�ستجابات فعالة و�ساملة قدر الإمكان 

على النحو الذي ي�ستجيب للمعايير الدولية.

1-2 التدابير المتخذة:
عامة  �سحية  م�سكلة   19 كوفيد  جائحة  مثلت 

عاجلة  واقت�سادية  اجتماعية  تداعيات  لها  كانت 

واآجلة. ومثلما تبين من خالل هذه الجائحة فاإن 

تدابير الحماية الجتماعية مثلت عن�س��ًرا ل غنى 
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عنه لمواجهة تداعياتها بطريقة متنا�سقة لتحقيق 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  على  مجدية  ب�سفة  الح�سول 

الأدن���ى  وال��ح��د  ال�سغل  على  المحافظة  ول�سمان 

من الدخل. كما اأنها �ساعدت ال�سركات ن�سبياً على 

البقاء على اإجرائها بما قلل من احتمالت التخلي 

عنهم جزئياً واأ�سهم في العودة ب�سفة تدريجية اإلى 

الن�ساط.

وق���د اأع��ل��ن��ت اأغ��ل��ب دول ال��ع��ال��م ف��ي ال��ف��ت��رة ما 

تبني  على   2020 و�سبتمبر   2020 فيفري  بين 

اإج��راء في مجال  األ��ف  األ��ف وخم�سمائة  ما يقارب 

الحماية الجتماعية؛ بهدف الحد من المخاطر 

ال�سحية المبا�سرة وطويلة الأجل، والتخفيف من 

الآثار القت�سادية والجتماعية للجائحة. وتمثلت 

معظم التدابير في و�سع اآليات جديدة اأو خدمات 

الآليات  وتعديل  المحتاجين،  لم�ساعدة  اإ�سافية 

القائمة وزيادة الإنفاق على الحماية الجتماعية، 

ت�سهيل  اأج���ل  م��ن  الإداري�����ة  الإج�����راءات  وتب�سيط 

اإج���راءات  اتخاذ  تم  كما  الخدمات.  اإل��ى  الو�سول 

دفع  من  موؤقتاً  اإعفائها  مثل  الموؤ�س�سات،  لفائدة 

ال��م�����س��اه��م��ات. وك��ان��ت اأغ��ل��ب ال��ت��داب��ي��ر ت��دخ��ل في 

مجال الحماية الجتماعية، وت�ستهدف الحد من 

ال�سحية  الرعاية  وتوفير  البطالة  على  الإح��ال��ة 

وحماية  الدخل  و�سمان  المر�سية  الإج��ازة  ومنح 

اأو  جزئية  خ�سارة  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س 

كلية في الدخل.

وكانت الإجراءات المتخذة في البلدان العربية 

�سبيهة عموما بما تم اتخاذه في بقية بلدان العالم، 

الموؤ�س�سات القت�سادية  اإلى  من ذلك تقديم منح 

الناتجة  المتو�سطة وال�سغرى لتجاوز �سعوباتها 

العمال  ت�سريح  م��ن  وللحد  الإن��ت��اج،  ت��راج��ع  على 

اإلى جانب تعليق العمل ببع�س الواجبات المالية 

وال��ج��ب��ائ��ي��ة. ك��م��ا وق���ع ت��ع��ل��ي��ق ال��ع��م��ل ف���ي بع�س 

البلدان بالإجراءات المتعلقة بالتوقف عن العمل 

لأ�سباب قاهرة. وتم الإبقاء على مرتبات الأعوان 

العاملين لدى الدولة، ومنح م�ساعدات رمزية اإلى 

العالمين في القطاعات الخا�سة من قبل الدولة، 

للعاملين  وا�ستثنائية  ظرفية  م�ساعدات  وكذلك 

في القطاع غير النظامي. 

ومن بين اأهم التحديات التي واجهت الدول منذ 

كانت  اإذا  فيما  ال��ب��ت   2020 �سنة  الجائحة  ب��داي��ة 

19 تكت�سي طابعاً مهنياً خا�سة  بالكوفيد  الإ�سابة 

وتمكنت  للعدوى،  عر�سة  الأك��ث��ر  للمهن  بالن�سبة 

يمكن  حين  ففي  ب�ساأنها.  توافق  اإل��ى  التو�سل  من 

اأو  منازلهم  في  اأ�سحابها  يبقى  اأن  المهن  لبع�س 

يعمل عن ُبعد، فاإن مهنا اأخرى ت�ستوجب موا�سلة 

الأدن��ى من  الحد  لتاأمين  المكان  العمل على عين 

ن�����س��اط ال��م��ج��ت��م��ع، م��ث��ل ال��ع��الج وال���غ���ذاء والأم���ن 

والنظافة وغيرها من الأن�سطة الحيوية بما يرفع 

من احتمال تعر�س العاملين فيها لخطر الإ�سابة.    

المطالب  ت�ساعدت  ال��وب��اء  ظهور  ب��داي��ة  ومنذ 

19 مر�ساً مهنياً خا�سة في  بالكوفيد  لالعتراف 

المبا�سرة  لعالقته  ال�سحية  الإط�����ارات  �سفوف 

اأن  الإ�سكالية تمثلت في  اأن  بظروف عملهم. غير 

قائمة الأمرا�س المهنية لمنظمة العمل الدولية 

بها لم تت�سمن  ت�ستاأن�س  اأو  ال��دول  التي تعتمدها 

هذا المر�س؛ لكونه مر�ساً م�ستجداً. لذلك عملت 

اأغلب البلدان على اإيجاد حل لهذه الإ�سكالية بعد 

اأن ت�سارعت وتيرة الإ�سابات وارتفع عدد الوفيات 

اأخ��رى ح�سب منظمة  فترة  الفيرو�س  بقاء  وتاأكد 

ال�سحة العالمية. 

المهني  المر�س  الت�سريعات  مختلف  عرفت  لقد 

ب��اأن��ه ك��ل ظ��اه��رة اع��ت��الل، وك��ل تعفن ج��رث��وم��ي اأو 

اإ�سابة يكون م�سدرها بالقرينة نا�سًئا عن الن�ساط 

اأن  التعريف  هذا  ح�سب  ويمكن  للمت�سرر.  المهني 

نعتبر اأن الإ�سابات التي يتعر�س لها الأعوان الذين 

مر�ساً  الم�سابين  م��ع  مهنتهم  بحكم  ي��ت��ع��ام��ل��ون 

اأن  اأي�ساً  ا�سترطت  نف�سها  الت�سريعات  لكن  مهنياً. 

م�سبقاً.  محددة  قائمة  �سمن  المر�س  ا�سم  يوجد 

لي�ست  التي  تلك  اأي  القطاعات  لبقية  بالن�سبة  اأم��ا 

ذهب  فقد  بالم�سابين،  مبا�سر  مهني  ات�سال  لها 

ح��ادث   19 بالكوفيد  الإ���س��اب��ة  اعتبار  اإل��ى  البع�س 

�سغل، لكن الإ�سكالية تمثلت في مدى اإثبات عالقة 

اإ�سابة العامل بالكوفيد 19 بممار�سته لعمله، ذلك 

باأنه  ال�سغل  ح��ادث  تعرف  العالمية  الت�سريعات  اأن 

الحادث الحا�سل للعامل ب�سبب ال�سغل اأو بمنا�سبته. 

بين  �سببية  عالقة  هناك  تكون  اأن  ي�سترط  لذلك 

الإ�سابة والن�ساط المهني للمت�سرر، وهو اأمر لي�س 

من ال�سهل اإثباته. ون�ستدل على ذلك بحادثة ح�سلت 

بفرن�سا، حيث بدت على عامل في قطاع ل عالقة 

الجاف  وال�سعال  الحّمى  اأع��را���س  بالم�سابين  ل��ه 

والتعب، فتقدم اإلى موؤجره طالباً منه الت�سريح به 

على اأ�سا�س اأنه اأ�سيب بحادث �سغل. اإل اأن التحريات 

اأثبتت اأنه كان يتناول طعام الع�ساء قبل يومين مع 

اأنها كانت  اإيطاليا التي تبين  �سديقته العائدة من 

م�سابة. وهكذا لم يتم اعتبار الإ�سابة حادث �سغل 

لنتفاء العالقة ال�سببية بين الإ�سابة والعمل. 

اإن تح�سل الإ���س��اب��ة بين مقر  ال���وارد  اأن��ه م��ن  كما 

اإقامة المت�سرر ومكان عمله عند امتطاء و�سيلة نقل 

اأقرت  الدولية  الت�سريعات  اإن  وحيث  مثاًل.  جماعية 

باأن حادث ال�سغل هو اأي�ساً الحادث الحا�سل للعامل 

اأثناء تنقله بين مكان �سغله ومحل اإقامته ب�سرط األ 

ينقطع م�سيره اأو يتغير اتجاهه ل�سبب اأملته م�سلحته 

ال�سخ�سية اأو ل�سبب ل �سلة له بن�ساطه المهني، فاإن 

المذكورة  ال�سروط  توافر  على  تقت�سر  ل  الإ�سكالية 

في التعريف، بل في مدى اإثبات اأن العدوى ح�سلت 

في و�سيلة النقل التي ا�ستعملها المت�سرر.

وقد تبين من خالل ا�ستعرا�س بع�س التجارب 

وعدم  الجتهادات  اختالف  البلدان  مختلف  في 

ال�ستقرار على راأي واحد، على اأن اأغلب البلدان 

 19 بالكوفيد  بالإ�سابة  الع��ت��راف  نحو  اتجهت 

مع  ال�سببية  العالقة  ثبتت  طالما  مهنياً  مر�ساً 

محيط ال��ع��م��ل وخ��ا���س��ة ال��م��ه��ن ال�����س��ح��ي��ة. وق��د 

البلدان  بع�س  ال��ب��داي��ة  منذ  الأم���ر  ه��ذا  ح�سمت 

الأوروبية مثل: األمانيا وبلجيكا وفرن�سا واإيطاليا 

بلدان  وكذلك  وال�سويد،  واللك�سمبورغ  وفنلندا 

اأخرى مثل كندا وجنوب اإفريقيا، لكنها اقت�سرت 

ع��ل��ى ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي، م��م��ا دف��ع 

اإل��ى  اأق��ل  ب��درج��ة  ول��و  اأخ���رى معر�سة  بقطاعات 

الإج��راء.  بنف�س  المطالبة  اإلى  العدوى  مخاطر 

الح�سر-  ل  ال��ذك��ر  �سبيل  على   - الأم���ر  ويتعلق 

ب����الأع����وان ال��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي ال��م��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة 

وهناك  النفايات.  جمع  وباأعوان  النقل  وبو�سائل 

اعتبار  ف��ي  وتمثل  اأ�سبانيا  اعتمدته  ث��ان  ت��وج��ه 

التوقف عن العمل ب�سبب الكوفيد 19 اأو التوقف 

�سغل  ح��ادث  ال�سحي  الحجر  ب�سبب  العمل  ع��ن 

ظهور  بداية  عند  القرار  هذا  اإل��ى  ا�سطرت  وقد 

عن  للتعوي�س  تعتمدها  ط��ري��ق��ة  لتجد  ال��وب��اء 

فقدان الدخل. اأما الدنمارك المعروفة بنظامها 

ال�����س��م��ول��ي وال��م��ت��ق��دم ج���ًدا ف��ي م��ج��ال الحماية 

فهي  مختلف،  ثالث  راأي  لها  فكان  الجتماعية 

ل���م ت�����س��ن��ف الإ����س���اب���ة ح�����س��ب ال��م��ه��ن��ة ب���ل ح�سب 

خم�سة  دون  كانت  ف��اإذا  للعدوى،  التعر�س  فترة 

�سغل،  ح��ادث  فهي  عر�سي،  الخطر  اأن  اأي  اأي���ام، 

اأن  اأي  ف��وق،  اأي��ام فما  اإذا امتدت على خم�سة  اأم��ا 

ف��اإن  وع��م��وم��اً  مهني.  م��ر���س  فهي  دائ���م  الخطر 

العالقة  هو  الأمثلة  هذه  بين  الم�سترك  القا�سم 

اأمر لي�س من  بين الإ�سابة وظروف العمل، وهو 

اإثباته. ال�سهل دائماً 
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اإن الع����ت����راف ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��م��ه��ن��ي��ة ل��الإ���س��اب��ة 

بالكوفيد 19 يهدف اإلى اإلزام الموؤجرين بتحمل 

م�سوؤوليتهم في توفير ظروف ال�سحة وال�سالمة 

المهنية ب�سفة عامة واحترام بروتوكول الإجراءات 

ب�سفة  ال��وب��اء  ه��ذا  بمواجهة  المتعلقة  ال�سحية 

العمال بواجباتهم  اإلى توعية  خا�سة. كما يهدف 

وال�سحة  الجائحة ب�سفة خا�سة  الوقاية من  في 

باللتزام  وذل��ك  عامة،  ب�سفة  المهنية  وال�سالمة 

با�ستعمال و�سائل الوقاية المو�سوعة على ذمتهم 

والمحافظة عليها وعدم ارتكاب اأي فعل من �ساأنه 

عرقلة تطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة المهنية.  

اإبالغ الرئي�س المبا�سر بكل  واأجبرت العامل على 

خلل يالحظه من �ساأنه اأن يت�سبب في خطر على 

اإل��ى  اأي�����س��اً  ودع��ت��ه  المهنية،  وال�����س��الم��ة  ال�سحة 

الم�ساركة في الدورات التكوينية. 

وحوار: مبادرات   2-2
عّرفت منظمة العمل الدولية الحوار الجتماعي 

باأنه ي�سمل كل اأ�سكال المفاو�سات والت�ساور اأو بكل 

الحكومات  ممّثلي  بين  المعلومات  تبادل  ب�ساطة 

المتعلقة  الم�سائل  ح��ول  وال��ع��م��ال  وال��م��وؤج��ري��ن 

تمّثل  التي  والجتماعية  القت�سادية  بال�سيا�سات 

م��راك��ز اه��ت��م��ام م�����س��ت��رك��ة. وي��م��ك��ن ل��ه��ذا ال��ح��وار 

الجتماعي اأن ياأخذ �سَكل م�سار ثالثي ت�سارك فيه 

بين ممّثلي  ثنائي  �سكل حوار  اأو  ر�سمياً  الحكومة 

ويمكن  القت�سادية،  الموؤ�س�سات  وروؤ���س��اء  العمال 

للحكومة اأن تتدخل فيه عند القت�ساء ب�سكل غير 

يتخذ  اأن  الجتماعي  للحوار  يمكن  كما  مبا�سر. 

�سكاًل ر�سمياً اأو �سكاًل غير ر�سمي، اأو اأن يجمع بين 

ويمكن  ع��ادة.  المعتمدة  ال�سيغة  وهي  ال�سيغتين 

كذلك للحوار الجتماعي اأن يكون على الم�ستوى 

الوطني اأو الجهوي اأو على م�ستوى الموؤ�س�سة، كما 

يمكن اأن يكون قطاعياً اأو بين المهن، اأو اأن يجمع 

بين ال�سيغتين. ويتمثل الهدف الرئي�سي للحوار 

عالم  �سركاء  بين  التوافق  اإي��ج��اد  في  الجتماعي 

القت�سادية  الم�سائل  ح���ول  الرئي�سيين  ال�سغ����ل 

والج��ت��م��اع��ي��ة ال��م�����س��ت��رك��ة، وت��ط��وي��ر ال��ح��وك��م��ة 

الر�سيدة والحفاظ على المناخ الجتماعي ال�سليم 

وتن�سيط القت�ساد. 

اأما منظمة العمل العربية، فقد اأقرت في وثيقة 

»اإعالن مبادئ ب�ساأن الحوار الجتماعي في 

مع  بالتوافق  حديثاً  تعريفاً  العربية«  البلدان 

»اعتماد  يلي  ما  ورد  حيث  الجتماعية،  الأط��راف 

لحل  ف��ع��ال��ة  واأداة  و���س��ي��ل��ة  الج��ت��م��اع��ي  ال���ح���وار 

ال��م�����س��ك��الت وت��ع��زي��ز ال��ت��م��ا���س��ك الج��ت��م��اع��ي واأن 

ي�سمل الحوار الجتماعي جميع اأنواع الم�ساورات 

وال���ت���ف���او����س والت���ف���اق���ي���ات وت���ب���ادل ال��م��ع��ل��وم��ات 

�سيا�سياً  الم�ستركة  الم�سالح  ذات  الق�سايا  ح��ول 

مع  تعريفها  تنا�سق  كما  واجتماعياً«.  واقت�سادياً 

تعريف منظمة العمل الدولية في اأ�سكال الحوار، 

حيث اعتبرت اأن الحوار الجتماعي ي�سمل جميع 

اأ�سكال التفاو�س والت�ساور وتبادل المعلومات بين 

حول  العمل  واأ�سحاب  والعمال  الحكومة  ممثلي 

التي  والجتماعية  القت�سادية  ال�سيا�سة  ق�سايا 

اأن ي��ك��ون ال��ح��وار  ت��ه��م جميع الأط�����راف. وي��م��ك��ن 

طرًفا  الحكومة  تكون  حيث  ثالثياً،  الجتماعي 

العمال  بين  ثنائياً  ي��ك��ون  اأو  ال��ح��وار،  ف��ي  ر�سمًيا 

تدخل  دون  مبا�سرة  ممثليهم  اأو  العمل،  واأرب���اب 

ال��ه��دف  ي��ظ��ل  الحالتين  كلتا  وف���ي  ث��ال��ث.  ط���رف 

الأ�سا�سي حفز ال�سركاء الجتماعيين على التوافق 

ت�ساركية  بطريقة  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  اإل���ى  وال��و���س��ول 

تحفظ حقوق الجميع.

وه���ك���ذا ي���ب���دو م���ن خ����الل ه����ذه ال��ت��ع��ري��ف��ات اأن 

ال��ح��وار  اأن  على  متفقون  الجتماعيين  ال�����س��رك��اء 

تدابير  ت�سميم  في  حا�سًما  دوًرا  يلعب  الجتماعي 

�سيما في حالة  الحماية الجتماعية وتنفيذها، ل 

حدوث اأزمات من �ساأنها اأن توؤثر على عدد كبير من 

اأ�سا�سية للتحكم في  اأداة  اآن واحد، فهي  النا�س في 

الو�سع وتفكيك المواقف المعقدة بفعالية، وهو ما 

ح�سل ن�سبياً عند حدوث جائحة الكوفيد 19. 

فجرتها  ال��ت��ي  ال���راه���ن���ة  ال��ت��ح��دي��ات  ح��ج��م  اإن 

على  ممكنا  يعد  ل��م  اأن��ه  بينت   19 الكوفيد  اأزم���ة 

ا�ستدعي  ما  وه��و  مواجهتها  بمفردها  الحكومات 

ال�سركاء  وبخا�سة  الأط����راف  كافة  ت��ع��اون  تعزيز 

الج��ت��م��اع��ي��ي��ن ب��م��ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع وال��ف��ائ��دة على 

ال���ف���ئ���ات ال��ف��ق��ي��رة وال��م��ه��م�����س��ة ف���ي م��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا 

العربية. غير اأن خ�سو�سية اأزمة كوفيد 19 التي 

ا�سطرت  وال��ح��دة  المفاجاأة  عن�سري  ف��ي  تمثلت 

بع�س الحكومات اإلى اتخاذ اإجراءات طارئة ب�سفة 

منفردة، في حين انتهج البع�س الآخر منذ البداية 

لحماية  ت��داب��ي��ر  ل�ستنباط  الج��ت��م��اع��ي  ال��ح��وار 

العمال وبقية ال�سكان ولم�ساعدة الموؤ�س�سات على 

ال�ستمرار في العمل. كما اأدى الحوار الجتماعي 

العمل  واأ���س��ح��اب  ال��ع��م��ال  منظمات  بين  الثنائي 

وهكذا  الجتماعية.  الحماية  ب��رام��ج  تعزيز  اإل��ى 

لعب الحوار الجتماعي والت�ساور بين الحكومات 

ومنظمات العمال واأ�سحاب العمل دوًرا حا�سًما في 

تطوير تدابير الطوارئ وتنفيذها لمواجهة الأزمة 

وال��م��داخ��ي��ل.  ال�سغل  ع��ل��ى  وت��اأث��ي��رات��ه��ا  ال�سحية 

موالية  مرحلة  في  الجتماعي  الحوار  و�سي�ساعد 

وت�سهيل  العمل  اإل���ى  الآم��ن��ة  ال��ع��ودة  �سمان  على 

التعافي من اأجل بناء عالم اأف�سل.  

الإن�����س��ان  لحقوق  ال��دول��ي��ة  الأدوات  مثلت  وق��د 

والمعايير الدولية في المجال الجتماعي الأ�سا�س 

اجتماعية  ح��م��اي��ة  اأن��ظ��م��ة  ب��ن��اء  عليه  ي��ت��م  ال���ذي 

معالجة  على  ت�ساعد  ت��وج��ه��ات  وت��ق��دي��م  �ساملة، 

والمرتبطة  ال�����س��غ��ل،  ب��ع��ال��م  المتعلقة  ال��م�����س��ائ��ل 

بمواجهة الوباء. وتعد هذه الأدوات في حد ذاتها 

نتيجة للحوار الجتماعي على الم�ستوى العالمي 

وهياكل  اآل��ي��ات  و���س��ع  على  ت�سجع  اأن  �ساأنها  م��ن 

ا�ست�سارية وت�ساركية وتفعيلها وا�ستخدامها؛ لأنها 

تمثل القاعدة الأ�سا�سية لإر�ساء حماية اجتماعية 

للجميع. 

ل���ق���د ح���ر����س���ت م��ن��ظ��م��ات ال���ع���م���ال وم��ن��ظ��م��ات 

اأ�سحاب العمل خالل الأزمة الحالية على �سرورة 

لل�سمان  ال��دول��ي��ة  للمعايير  ال��ح��ك��وم��ات  ام��ت��ث��ال 

الجتماعي من خالل المطالبة بتقديم الأجوبة 

اإج���راء  على  الم�ساعدة  وط��ل��ب  ال��ت�����س��اوؤلت،  على 

المفاو�سات الوطنية حول كيفية مواجهة الأزمة. 

في  كبير  ب�سكل  الجتماعيون  ال�سركاء  اأ�سهم  كما 

بتقديم  الحماية وذل���ك  م��ج��ال  ف��ي  ب��ل��ورة ح��ل��ول 

وتعزيز  الجتماعي،  للحوار  الموؤ�س�ساتي  الدعم 

وهذه  العمل.  واأ�سحاب  العمال  منظمات  ق��درات 

وثقافة  مواتية  بيئة  لتوفير  اأ�سا�سية  الإج���راءات 

الحاجة  وب��رزت  البلدان.  في  الجتماعي  للحوار 

ذات  الأخ���رى  المنظمات  م��ع  الت�ساور  اإل���ى  اأي�����س��اً 

�سيما  ول  المعنيين  الأ�سخا�س  وممثلي  ال�سلة 

منهم العاملون في القطاع الموازي. 

في  العمل  واأ�سحاب  العمال  منظمات  و�ساركت 

وتظافرت  دول��ي  م�ستوى  على  ت��م  ال��ذي  النقا�س 

ج��ه��وده��ا ل��ت��ق��دي��م اق��ت��راح��ات ل��ل��ق��ي��ام ب���اإج���راءات 

وبتدابير في مجال الحماية الجتماعية، وكيفية 

اإن�ساء  اأج��ل  من  بحمالت  فقامت  معها.  التعامل 

���س��ن��دوق ع��ال��م��ي ل��ل��ح��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ودع���ت 

و�سركاء  الدولية  المالية  والموؤ�س�سات  الحكومات 

ال��ت��ن��م��ي��ة وال��م��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة اإل�����ى دع����م ه��ذه 

المالية،  الثغرات  �سد  اإل��ى  تهدف  التي  ال��م��ب��ادرة 

ولإن�ساء اأنظمة حماية اجتماعية في البلدان ذات 

المبادرات  هذه  اأ�سهمت  وقد  المنخف�س.  الدخل 
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الحوار  وتوجيه  الأولويات  تحديد  في  الم�ستركة 

الوجهة ال�سحيحة. ومن الأمثلة على ذلك الحملة 

الذي كان من  المالب�س،  الدولية لم�ساندة قطاع 

اأكثر القطاعات ت�سرراً من الوباء. فقد قام فريق 

العمل  اأ�سحاب  العمال وممثلي  عمل �سم ممثلي 

وك��ذل��ك ال��م��وزع��ي��ن بحملة، ون��ج��ح��وا ف��ي ات��خ��اذ 

اإجراءات لإنقاذ الموؤ�س�سات من النهيار واإجراءات 

اأخرى لتوفير الحد الأدنى من الدخل لالأجراء.  

وقدمت منظمة العمل الدولية والهيئات الدولية 

الأخرى، مثل: منظمة ال�سحة العالمية توجهات 

لحماية ال�سكان من اآثار الفيرو�س، وتطلب تنفيذ 

ال��ح��ك��وم��ات والمنظمات  ت��ع��اون  ه��ذه الت��ج��اه��ات 

العمالية ومنظمات اأ�سحاب العمل.

لقد بينت التجربة اأن البلدان التي لديها تقاليد 

عريقة في الحوار الجتماعي، ولها هياكل ت�ساركية 

ن��اج��ع��ة ك��ان��ت اأك��ث��ر ج��اه��زي��ة م��ن غ��ي��ره��ا ل�سياغة 

برامج وحلول قابلة لال�ستمرار تاأخذ بعين العتبار 

مختلف القطاعات والفئات في المجتمع. 

والحوار  الجتماعية  الحماي�ة  -  اآف����اق   3
الجتماعي:

بل  خ��ي��اراً،  الجتماعي  ال��ح��وار  يعد مو�سوع  لم 

تحول اإلى �سرورة في �سبيل اإر�ساء اأنظمة حماية 

محتملة.  اأزم���ات  مواجهة  على  ق���ادرة  اجتماعية 

واأ�سبحت م�سوؤولية كل طرف محددة ن�سبياً مما 

مراقبة  وعلى  تنفيذها  على  الإق����دام  نحو  يدفع 

ت��ن��ف��ي��ذ ب��ق��ي��ة الأط�������راف ل��ت��ع��ه��دات��ه��ا. ك��م��ا بينت 

الأحداث اأن الدولة ما زالت لها م�سوؤولية تقوم بها 

حتى في ظل اأكثر البلدان ليبرالية. 

1-3 م�سوؤولية ال�سركاء الجتماعيين: 
في الوقت الذي كانت فيه الحكومات والموؤ�س�سات 

م����وارد مالية  ال��م��ان��ح��ة تح�سد  ال��دول��ي��ة  ال��م��ال��ي��ة 

كبيرة لفائدة الحماية الجتماعية، كانت الأنظار 

هذه  مع  الجتماعيين  ال�سركاء  تفاعل  اإلى  تتجه 

ال�سركاء  م�ساركة  �ساأن  من  اأن  ذل��ك  المجهودات، 

الم�سيرية  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  ف��ي  الج��ت��م��اع��ي��ي��ن 

ب�ساأن التمويل اأن ت�سمن تلبية احتياجات العمال 

اإل����ى �سد  ال��ت��و���س��ل  ي��ت��م  ال��ع��م��ل، واأن  واأ����س���ح���اب 

الجتماعية  الحماية  لأنظمة  المالية  الفجوات 

العمال  منظمات  م�سلحة  ومن  تدريجية.  ب�سفة 

المنظمات  ال��ع��م��ل، وك��ذل��ك  اأ���س��ح��اب  وم��ن��ظ��م��ات 

ا�ستغالل  ح�سن  يتم  اأن  اأخ��رى  لأط���راف  الممثلة 

هذه الموارد والت�سرف فيها في اإطار ال�سفافية.

وعالوة على ذلك فمن المفيد بل من ال�سروري 

ت�سريك المنظمات الأخرى ذات ال�سلة، والتي تمثل 

وتنفيذها  الحلول  ت�سور  في  بالأزمة  معنية  فئات 

م��ث��ل م��ن��ظ��م��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي وال��ج��م��ع��ي��ات 

وال��ت��ع��اون��ي��ات وال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��ي ت��داف��ع ع��ن م�سالح 

ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي الق��ت�����س��اد غ��ي��ر ال��ر���س��م��ي، وال��ذي��ن 

غالًبا ما يكونون اأكثر ه�سا�سة ولي�س لهم موقع في 

الهياكل الثالثية التركيبة. ففي مثل هذه الأوقات 

ي�سبح  الجتماعية  التوترات  فيها  تت�ساعد  التي 

الحوار الجتماعي اأكثر اأهمية من اأي وقت م�سى. 

عدد  ف��ي  ال��ف��ادح��ة  الخ�سائر  ع��ن  التعوي�س  اإن 

عنها  المنجرة  ال��م��داخ��ي��ل  حجم  وف��ي  ال��وظ��ائ��ف 

الحماية  مجال  في  معينة  تدابير  اتخاذ  يتطلب 

لل�سواغل  ال���س��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى  ق�����ادرة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

التالية: 

فيما يخ�ض العمال: 

وم��راع��اة 	• واأ���س��ره��م  العمال  احتياجات  تحديد 

القت�ساد  في  الم�ستغلون  فيهم  بمن  ظروفهم 

غير الر�سمي والعمال المهاجرين.

الرعاية 	• على  واأ�سرهم  العمال  ح�سول  �سمان 

فئات  اإل��ى  المنتمين  اأولئك  �سيما  ول  ال�سحية 

معر�سة للمخاطر. 

ال��م��ه��ن��ي��ة للعمال 	• ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة  ت��وف��ي��ر 

الذين ي�ستغلون في الخط الأمامي من القطاع 

تجارة  ق��ط��اع  ف��ي  العاملين  وك��ذل��ك  ال�سحي، 

الن�ساء  احتياجات  مراعاة  مع  الغذائية  المواد 

تداعيات  م��ن  خا�س  ب�سكل  ت�سررهن  باعتبار 

الوبا.ء 

والحر�س 	• العمال  ت�سريح  الإم��ك��ان  ق��در  تجنب 

على حماية مداخيلهم.

فيما يخ�ض اأ�سحاب العمل:

بعين 	• واأخ��ذه��ا  الموؤ�س�سات  احتياجات  تحديد 

الحفاظ  ع��ل��ى  م�ساعدتها  اأج���ل  م��ن  الع��ت��ب��ار 

اأو  عنهم  التخلي  دون  والحيلولة  اأجرائها  على 

اإيقافهم عن العمل ولو ب�سفة موؤقتة.

�سمان 	• على  الموؤ�س�سات  لم�ساعدة  اآليات  و�سع 

ا�ستمرار ن�ساطها، �سواء من الناحية المالية اأو 

من ناحية التمديد في الآجال.

�سمان مواظبة الموؤ�س�سات على دفع ال�ستراكات 	•

ال��خ��دم��ات  ع��ل��ى  ال��ح�����س��ول  للعمال  تتيح  ال��ت��ي 

وخا�سة منها الرعاية ال�سحية.

فيما يخ�ض الحكومات

ال���س��ت��ج��اب��ة ل��الح��ت��ي��اج��ات ال��ع��اج��ل��ة ل���الأزم���ة 	•

ال�سحية ومنع انت�سار الفيرو�س مع الحر�س في 

تاأثيراتها القت�سادية  الآن نف�سه على معالجة 

والجتماعية.

اإع�������الم ال�������س���ك���ان ب��ح��ق��وق��ه��م ف����ي م���ج���ال ال��ح��م��اي��ة 	•

الجتماعية وتوعيتهم بواجباتهم في مجال الوقاية. 

دع������وة ال�������س���رك���اء الج���ت���م���اع���ي���ي���ن ل��ت��ح�����س��ي�����س 	•

م��ن��ظ��وري��ه��م وت��وج��ي��ه��ه��م واإب����الغ����ه����م ب��ك��اف��ة 

التدابير. 

تجنيد الطاقات والإمكانيات الب�سرية والمادية 	•

والتدابير  الإج�����راءات  تطبيق  م��دى  لمراقبة 

المتخذة.

والخال�سة اأن الم�سوؤولية في هذا المجال 

م�ستركة بين جميع الأطراف.

2-3 تنظيم الحوار الجتماعي وهيكلته:
العمل  لمعايير  الأ�سا�سية  الأح��ك��ام  م��راع��اة  تمثل 

اأو  المهنية  وال�سالمة  بال�سحة  المتعلقة  الدولية 

حماية  اأو  العمل  ترتيبات  اأو  الجتماعي  ال�سمان 

الفئات الخا�سة من العمال اأو عدم التمييز اأو حماية 

ال��ع��م��ال��ة - ���س��م��ان��اً ب���اأن ي��ح��اف��ظ ال��ع��م��ال واأ���س��ح��اب 

اأثناء  العمل والحكومات على �سروط العمل الالئق 

اح��ت��رام  وي�سهم   .19- كوفيد  جائحة  م��ع  التكيف 

الجتماعي  الحوار  ثقافة  تعزيز  في  المعايير  هذه 

والتعاون في مكان العمل، وهي ثقافة �سرورية لبناء 

ولتجنب  القت�سادي،  لالنتعا�س  ال��الزم��ة  الأ�س�س 

حال  في  والفقر  والبطالة  التهمي�س  في  ال�سقوط 

تجددت الأزمة. 

الجتماعيين  وال�����س��رك��اء  للحكومة  اإذن  وي��م��ك��ن 

باعتماد الت�ساور وتبادل المعلومات ت�سميم �سيا�سات 

وا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ات اأك��ث��ر م��الءم��ة، وت��ح��دي��د ال��ث��غ��رات 

العمل،  واأرب���اب  العمال  حماية  مجال  في  والعقبات 

التي  الحلول  و�سياغة  الوطنية،  الأولويات  و�سبط 

يتعلق  فيما  �سيما  ل  ال��ث��غ��رات  ت�سد  اأن  �ساأنها  م��ن 

لذلك  ال�سحيحة.  ال��وج��ه��ة  وتوجيهها  بالتمويل 

ف���اإن ال��ح��وار الجتماعي ي��ع��زز الن��خ��راط ف��ي هذه 

ال�سيا�سات وال�ستراتيجيات مما ي�ساعد على و�سعها 

ال��الزم��ة  الثقة  ب��ن��اء  ف��ي  وي�سهم  التطبيق،  مو�سع 

وتعزيز  ال��ن��زاع��ات  ول��ح��ل  ال��خ��الف��ات،  على  للتغلب 

يمكن  وب��ذل��ك  وال���س��ت��ق��رار.  الجتماعي  التما�سك 

اأكثر  ت��واف��ق  اإل���ى  التو�سل  الجتماعيين  لل�سركاء 

توازناً اآخذاً في العتبار ب�سكل اأف�سل �سواغل العمال 

واأ�سحاب العمل.

وعلى الرغم من اأن الوباء يتطلب ا�ستجابة �سريعة 

فمن  ال�سيا�سية،  م�سوؤوليتها  بحكم  الحكومات  من 

الت�سرف  ����س���رورة  ب��ي��ن  ت����وازن  تحقيق  ال�����س��روري 

الأزم��ة  مواجهة  تتم  اأن  اإل��ى  الحاجة  وبين  ال�سريع 

108109
ت 

��ا
س���

درا
 و

ير
�ار

ق���
ت

Al
am

al
 A

la
rb

y
20

22
ن 

سا
ي�

 ن
/

ل
ري

اب
  �

�� 
 12

د 0
د

����
ع���

ال
Alam

al Alarby
2022

ن 
/ ني�سا

ل
ري

120  ���  اب
دد 

الع�������



110111
ت 

��ا
س���

درا
 و

ير
�ار

ق���
ت

ف���ي اإط�����ار ح����وار اج��ت��م��اع��ي؛ ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن ال��ع��م��ال 

واأ���س��ح��اب ال��ع��م��ل م��ن اإب����الغ اأ���س��وات��ه��م، وي��ك��ون��ون 

التوافقية  ال��ح��ل��ول  ف��ي  ومنخرطة  فاعلة  اأط���راف���اً 

التي يتم التو�سل لها؛ لذلك من ال�سروري ت�سريك 

ال�����س��رك��اء الج��ت��م��اع��ي��ي��ن ف��ي ت��ح��دي��د ال��ت��داب��ي��ر في 

مختلف المراحل �سواء على م�ستوى القت�ساد الكلي 

الإج��راءات  اتخاذ  اأو القت�ساد الجزئي، وكذلك في 

التي تمكن من تجاوز الأزمة والتعافي على المديين 

المتو�سط والبعيد.

ف�����اإذا ن��ظ��رن��ا م���ن ن��اح��ي��ة الق��ت�����س��اد ال��ك��ل��ي ف���اإن 

الحوار  مجال�س  مثل:  التركيبة،  الثالثية  الهياكل 

والجتماعية  القت�سادية  المجال�س  اأو  الجتماعي 

ت��م��ث��ل ال��ه��ي��اك��ل ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ح��وار ح����ول ق�سايا 

الحماية الجتماعية؛ حيث بينت جدواها في تقديم 

اأجوبة متنا�سقة لمواجهة الجائحة. ففي العديد من 

البلدان تدار موؤ�س�سات ال�سمان الجتماعي من قبل 

مجال�س ثالثية التركيبة حتى يتم �سمان انخراط 

العمال واأ�سحاب العمل ب�سكل كامل وم�ساركتهم في 

اأمثلة  وتبين  وال�سيا�سات.  التدابير  جميع  ت�سميم 

الم�سافة للحوار الجتماعي  القيمة  البلدان  عديد 

�سياغة  ف��ي  اأ���س��ه��م  حيث  ال��وط��ن��ي،  الم�ستوى  على 

اآثار  لمواجهة  منا�سبة  الجتماعية  للحماية  برامج 

تفاعل  اإل��ى  الملحة  الحاجة  اأن  �سك  ول  الجائحة. 

�سريع حال دون قيام بع�س الحكومات تقديم حلول 

ف��ي اإط����ار ال��ح��وار الج��ت��م��اع��ي. وم���ع ذل���ك ل ت��زال 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان ت��واج��ه ���س��ع��وب��ات ف��ي توفير 

ذلك  ويرجع  ومثمر،  فعال  اجتماعي  ح��وار  ظ��روف 

الكفاءات  نق�س  اإلى  اأو  الحوار  ثقافة  اإلى غياب  اإما 

اأخ���رى.  لأ���س��ب��اب  اأو  ال�سيا�سية  ال�سغوطات  اإل���ى  اأو 

وهكذا يحرم العمال من ممار�سة عدد من حقوقهم 

واإج����راء  ت��ك��وي��ن الجمعيات  الأ���س��ا���س��ي��ة م��ث��ل ح��ري��ة 

حلول  بلورة  في  والم�ساركة  الجماعية  المفاو�سات 

لمواجهة الأزمة. لذلك فاإن البلدان التي ل يتم فيها 

تفعيل الحوار الجتماعي ب�سفة جيدة من الوارد اأن 

اإلى حلول توافقية  التو�سل  تعتر�سها �سعوبات في 

مقبولة من قبل جميع ال�سركاء الجتماعيين.

ففي غياب اآليات الم�ساركة التي ت�سمن اأن وجهات 

المجموعات  ومختلف  وال��م��وؤ���س�����س��ات  ال��ع��م��ال  نظر 

و�سواغلهم يتم ال�ستماع اإليها واأخذها بعين العتبار 

تكون  لن  البلدان  ه��ذه  ف��اإن  ال�سيا�سات،  �سياغة  في 

موؤهلة لتقديم برامج وت�سورات كبيرة وممتدة قادرة 

على حل الم�ساكل العوي�سة التي تطرحها الجائحة. 

كما ي�سبح من ال�سعب عليها �سياغة ا�ستراتيجيات 

�ساملة وناجعة للتعافي تماماً من الأزمة وتجاوزها. 

وبالرغم من التحديات غير الم�سبوقة التي ي�سكلها 

ال��وب��اء، ف��ان ه��ذه الأزم���ة توفر فر�سة للتغلب على 

ج��دي��داً  نف�ساً  وتعطي  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ح��وار  عقبات 

ويمكن  والمجتمع.  الدولة  بين  الجتماعي  للعقد 

ل  متعددة  بطرق  ذل��ك  اإل��ى  تتو�سل  اأن  للحكومات 

�سيما عبر احترام الحقوق الأ�سا�سية في العمل من 

العمال  منظمات  اإن�ساء  حرية  على  الت�سجيع  خالل 

منا�سبة  اآل��ي��ات  وو���س��ع  ال��ع��م��ل،  اأ���س��ح��اب  ومنظمات 

وتقديم دعم موؤ�س�ساتي للحوار الجتماعي، وكذلك 

اأ�سحاب  بتدعيم قدرات منظمات العمال ومنظمات 

الأعمال، وخا�سة عبر التكوين المخت�س والتمويل 

لإن�ساء  ���س��روري��ة  الأع��م��ال  ه��ذه  وتعتبر  المنا�سب. 

في  الجتماعي  للحوار  جديدة  وثقافة  �سليم  مناخ 

ا�ست�سارة  اأي�ساً  المفيد  من  ولعله  البلدان.  مختلف 

�سيما  ل  المجتمع،  في  اإ�سعاع  لها  اأخ��رى  منظمات 

تلك التي تعبر على �سواغل فئة العاملين في القطاع 

غير الر�سمي.  

ل��ق��د اأب����رزت ج��ائ��ح��ة ال��ك��وف��ي��د اأك��ث��ر م��ن اأي وق��ت 

الجتماعي  الحوار  لعتماد  الملحة  الحاجة  م�سى 

لو�سع اأنظمة �سمان اجتماعي وخا�سة منها اأر�سيات 

الموجودة  الأنظمة  لتعزيز  اأو  الجتماعية  الحماية 

منها على غرار التو�سية عدد 202 ل�سنة 2012 حول 

والتفاقية  الجتماعية  للحماية  الوطنية  الأر�سية 

عدد 102 ل�سنة 1952 حول المعايير الدنيا لل�سمان 

القوانين  و���س��ن  تحيينها  يقع  اأن  على  الجتماعي 

يكون  اأن  م��ن  ب��د  ف��ال  وع��ل��ي��ه  لتطبيقها.  المحلية 

في  كامل  ب�سكل  منخرطين  الجتماعيون  ال�سركاء 

اأنظمة الحماية الجتماعية، وو�سعها مو�سع  بلورة 

واأ�سحاب  العمال  يكون  اأن  ي�ستوجب  كما  التنفيذ، 

لموؤ�س�سات  الإداري����ة  المجال�س  ف��ي  ممثلين  العمل 

ويجب  الجتماعي.  ال�سمان  اأنظمة  ف��ي  الت�سرف 

اأن يوؤدي تطوير ال�سيا�سات والإ�سالحات اإلى عملية 

�سفافة وم�سجعة على الإدماج، مما يتطلب دعم حوار 

اجتماعي وا�سع مع ت�سريك فئات اأخرى من ال�سكان 

روح  منطلق  م��ن  وينبغي  بالمو�سوع.  ع��الق��ة  لهم 

خا�س  اهتمام  اإي��الء  ال�سفافية  واإ�سفاء  الم�سوؤولية 

لمتابعة تنفيذ تدابير الحماية الجتماعية من اأجل 

�سمان النتفاع بالخدمات ب�سكل فعال، مما ي�ساعد 

في تحديد اإجراءات منا�سبة وناجعة بهدف معالجة 

اأوجه الق�سور والثغرات قدر الم�ستطاع. 

�سيما  ول  الم�ستدامة  التنمية  اأه��داف  تحقيق  اإن 

منها المتعلقة بالحماية الجتماعية يتطلب جهوًدا 

متظافرة من جانب الأطراف المتداخلة، ويجب اأن 

اإح��راز تقدم  الحوار الجتماعي على �سمان  ي�ساعد 

دائم وحيوي. 

الخاتمة 

لقد كان للجائحة تاأثير مدمر على ال�سغل وعلى 

اأنظمة الحماية الجتماعية، وكانت �سبباً في واحدة 

من اأخطر فترات الركود التي عرفتها الب�سرية خالل 

عقود. وبذلك فقد اأ�سافت مزيداً من التعقيدات اإلى 

ما �سبقها من تحولت �سهدها العالم بفعل التطورات 

التكنولوجية والتحولت الديموغرافية والتغييرات 

ال��ف��وارق  جعل  مما  والعولمة؛  والمناخية  البيئية 

تتو�سل بل وتتعمق. لذلك فاإن كل المعطيات تحتم 

الجتماعي  ال�سمان  اأنظمة  مراجعة  ف��ي  ال�����س��روع 

ب��دف��ع��ه��ا ن��ح��و ال�����س��م��ول��ي��ة اع���ت���م���اداً ع��ل��ى ال��م��ق��ارب��ة 

الحقوقية التي دعمت الجائحة الحاجة لها. 

اإن على البلدان التي �سرعت في الخروج من الأزمة 

اأن توا�سل تطبيق تدابير الحماية الجتماعية التي 

المتو�سط    المديين  على  موؤقتة  ب�سفة  اعتمدتها 

قارة  تدابير  اإل��ى  تحويلها  الأم��ر  ل��زم  واإن  والبعيد، 

حتى تتمكن من تجاوز ثغرات التغطية الجتماعية. 

ال�سابقة ومثلما  الأزم���ات  الأم��ر خ��الل  ك��ان  ومثلما 

ي��ت�����س��ح م���ن خ����الل ه����ذه ال��ج��ائ��ح��ة، ف����اإن ال��ب��ل��دان 

ع��ادة  متينة  اجتماعية  حماية  اأن��ظ��م��ة  لديها  ال��ت��ي 

العمال  لحماية  غيرها  م��ن  اأك��ث��ر  موؤهلة  ت��ك��ون  م��ا 

القت�ساد  وكذلك  ال�سكان  وعموم  العمل  واأ�سحاب 

من النعكا�سات ال�سحية والجتماعية والقت�سادية 

تكون  اأن  المفرو�س  وم��ن  الأزم���ات،  لهذه  المدمرة 

م�ستعدة للتعافي منها ب�سرعة اأكبر.

ال��ح��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة بالقطاع  ل��ع��الق��ة  ون���ظ���راً 

ال�سيدلية  بال�سناع�����ة  العن�����اية  ي�ستوجب  ال�سحي، 

حتى تحقق بلداننا الكتفاء الذاتي، ذلك اأن التجربة 

الأخ���ي���رة بينت م��خ��اط��ر الرت���ه���ان اإل���ى ال��خ��ارج في 

ب�سفة  والأدوي����ة  خا�سة  ب�سفة  اللقاحات  مو�سوع 

ع���ام���ة. ك��م��ا ت��ب��ي��ن م���ن خ���الل ه���ذه الأزم�����ة اأه��م��ي��ة 

رغم  الزراعي  القطاع  تمكن  حيث  الذاتي،  الكتفاء 

ما يعانيه من �سعوبات نتيجة عدة عوامل وخا�سة 

الغذاء  الأدن��ى من  الحد  تاأمين  المناخية من  منها 

اأن  وبعد  العالمية،  ال��ت��ج��ارة  حركة  توقفت  اأن  بعد 

اإلى تخزين ما لديه من مواد  اأ�سبح كل بلد ي�سعى 

غذائية خوفاً من المجهول.

وم���ن ال��م��ه��م م��راج��ع��ة ال��ت�����س��ري��ع��ات ب��م��ا يجعلها 

مرنة وقابلة للتاأقلم مع الم�ستجدات حتى ل ت�سبح 

عائقاً. ول يمكن تحقيق هذه الأهداف دون م�ساركة 

الأط������راف ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ال��م��و���س��وع، وه���ي ال��ح��ك��وم��ات 

قائمة  بقيت  التي  الوطنية  م�سوؤوليتها  اإلى  بالنظر 

حتى مع حلول العولمة، وما راج خطاأ عن ان�سحاب 

وي�ستوجب  الجتماعي.  بدورها  القيام  من  الدولة 

الأع��م��ال  اأ���س��ح��اب  الق��ت�����س��ادي��ي��ن  ال�سريكين  ع��ل��ى 

ال��ت��ع��اون  ت��ك��ري�����س  م��زي��د  ع��ب��ر ممثليهم  وال��ع��م��ال 

والتفاهم من خالل اأطر الحوار والت�سرف وخا�سة 

م��وؤ���س�����س��ات ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي؛ ن��ظ��راً اإل���ى اأن��ه��م 

ممولوها الرئي�سيون.
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