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م�صر  جمهورية  رئي�س   - ال�صي�صي  عبدالفتاح  الرئي�س/  فخامة  رعاية  تحت 

على   »48« دورته  في  العربي  العمل  م�ؤتمر  ينعقد  العربية 

اأر�ض الكنانة - اأر�ض التاريخ والح�صارة جمه�رية م�صر 

العربية خالل الفترة من )18 – 25 �صبتمبر / اأيل�ل 

اأ�صحاب  وال�صادة  العمل  وزراء  معالي  بح�ص�ر   ،)2022
الأعمال والعمال وروؤ�صاء ال�ف�د اإ�صافة اإلى الأمانة العامة 

والتحادات  المنظمات  من  وعدد  العربية  الدول  لجامعة 

العربية والإقليمية الدولية ب�صفة مراقب.

والعالم  ال��ع��ام  ه��ذا  الم�ؤتمر  انعقاد  ي��اأت��ي 

ي�سهد تغيرات مت�سارعة ب�سبب التقدم الهائل 

ف���ي ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ال��م��ع��ل���م��ات والت�����س��الت 

اأنماط  في  تغيرات ج�هرية  اإلى  اأدى  الذي 

ال���ح���ي���اة ب��م��خ��ت��ل��ف م��ج��الت��ه��ا، ����س����اء على 

الم�ست�ى الفردي اأو الأ�سري، وعلى م�ست�ى 

ال��م��ج��ت��م��ع��ات، والق��ت�����س��اد وال��ب��ي��ئ��ة؛ حيث 

اأ�ساليب  ف��ي  تغيير  اإل��ى  مبا�سر  ب�سكل  اأدى 

وو�سائل تنفيذ الأن�سطة القت�سادية، واأنتج 

ن�عاً جديداً من القت�ساد عرف بالقت�ساد 

ال��رق��م��ي، وان��ع��ك�����س ت��اأث��ي��ره اإي��ج��اب��ي��اً على 

ال��م��ج��ت��م��ع ف���ي ال��ع��م���م، ح��ي��ث اإن ال��ت��ح���ل 

وتحقيق  بتغيير  كفيل  الرقمي  لالقت�ساد 

اإيجابياً على الم�سالح  اأحداث جديدة ت�ؤثر 

القت�سادية للدول عامة.

ا�ستراتيجياً في  التكن�ل�جيا دوراً  لعبت 

واإ�سالح  القت�سادي  النم�  معدل  زي��ادة 

والمالية،  والتجارية  القت�سادية  الآليات 

الرقمي  والتح�ل  التكن�ل�جي  فالتقدم 

التي  الهائلة  ال�ع�د  العديد من  يقدمان 

الجديدة،  العمل  المزيد من فر�س  تمنح 

وال����ف�����ائ����د ال���ك���ب���ي���رة ال���ت���ي ���س��ت��ح��ق��ق��ه��ا، 

ت�����س��اع��د في  اأن  ل��ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ات  وي��م��ك��ن 

�سلماً  واأك��ث��ر  اإن�����س��اف��اً  اأك��ث��ر  عالمنا  ج��ع��ل 

الرقمية  لالإنجازات  ويمكن  عدًل،  واأكثر 

التنمية  اأه���داف  م��ن  ه��دف  ك��ل  ت��دع��م  اأن 

تعّجل  واأن  ع�����س��ر،  ال��������س��ب��ع��ة  ال��م�����س��ت��دام��ة 

ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه  ب�����دءاً م���ن اإن���ه���اء ال��ف��ق��ر اإل���ى 

ال���ح���د م���ن وف���ي���ات الأم����ه����ات وال���ر����س���ع، 

وت��ع��زي��ز ال���زراع���ة ال��م�����س��ت��دام��ة وال��ع��م��ل 

بالقراءة  الجميع  اإلمام  وتحقيق  الالئق، 

وال���ك���ت���اب���ة، ل��ك��ن ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ات ي��م��ك��ن 

ت���ؤدي  واأن  الخ�س��سية،  ت��ه��ّدد  اأن  اأي�ساً 

الم�ساواة،  وتفاقم عدم  الأمن  تقل�س  اإلى 

لحق�ق  بالن�سبة  اآث��ار  على  تنط�ي  وه��ي 

ت���ج��د  ل��ذل��ك  دوره   وف��ع��ال��ي��ة  الإن�������س���ان 

م�����س���ؤول��ي��ة ع��ل��ى ال��ح��ك���م��ات وال�����س��رك��ات 

الأج��ي��ال  ���س��اأن  ذل��ك  ف��ي  �ساأننا  والأف����راد، 

قامت  التي  الكيفية  نختار  اأن  ال�سابقة، 

ع��ل��ي��ه��ا ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ب��ت���ظ��ي��ف ال��ع��ل��م 

وال���م���ع���رف���ة ف����ي ال���ع���دي���د م����ن م���ج���الت 

حياة  لت�سهيل  مدرو�سة  بطريقة  الحياة، 

فقد  للمجتمعات،  قيمة  واإ�سافة  الأفراد، 

ن���ع��ي��ة ف��ي العديد  ث����رة ون��ق��ل��ة  اأح��دث��ت 

م��ن ال��م��ج��الت والأ���س��ع��دة، ���س���اء اأك��ان��ت 

تاأثير  وُيالحظ  العملية،  اأم  منها  العلمية 

ف��ي مختلف  ح��ي��ات��ن��ا  ع��ل��ى  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 

التكن�ل�جيا  اق��ت��ح��ام  م��ث��ل  ؛  ال��م��ج��الت 

والزراعي،  وال�سحي،  التعليمي،  المجال 

وغ���ي���ره م���ن ال���م���ج���الت، وه���� م���ا اأح���دث 

الب�سرية. حياة  في  كبيًرا  تغييًرا 

والت�ساوؤل الذي يطرح نف�سه كيف يمكن 

م���ن خ�س��سية  ل���ه  ب��م��ا  ال��ع��رب��ي  ل��ل���ط��ن 

العربية  ال��دول  بين  التباينات  اإط��ار  وف��ي 

ف��ي م��ج��ال ال��ت��ح���ل ال��رق��م��ي، اأن ي���اج��ه 

التنمية  ط��ري��ق  تعتر�س  ال��ت��ي  التحديات 

العربية؟ ال�سع�ب  الم�ستدامة ورفاه 

العربية  العمل  منظمة  حر�ست  ل��ذل��ك 

روؤي���ة لما يمكن  ال����دورة  تقديم  ه��ذه  ف��ي 

الم�ستقبل  في  العربية  ال��دول  تحققه  اأن 

ا�ستخدام  ف��ي  الت��سع  ج��راء  م��ن  القريب 

في  ال��رق��م��ي«  »ال��ت��ح���ل  ومنظ�مة  اأدوات 

اق��ت�����س��ادات��ه��ا، م��ن خ���الل ت��ق��ري��ر ال��م��دي��ر 

وال��ب��ن���د  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ع��م��ل  لمنظمة  ال��ع��ام 

الم�ؤتمر،  بن�د  �سمن  المعرو�سة  الفنية 

ل��ن�����س��ع ب���ي���ن ي����دي اأط�������راف الإن����ت����اج ف��ي 

ال����ط���ن ال���ع���رب���ي م��ق��ت��رح��ات وت������س��ي��ات 

ع��م��ل��ي��ة م��ل��م������س��ة ل��ك��ي��ف��ي��ة ت�����س��خ��ي��ر ه��ذه 

ال��ت��ق��ن��ي��ات وال����س���ت���ف���ادة م��م��ا ت����ف���ره من 

وذل��ك  ه��ائ��ل��ة،  تقنية  واإم��ك��ان��ي��ات  ط��اق��ات 

لدفع عجلة التنمية ولرفع معدلت النم� 

العمل  فر�س  قاعدة  وت��سيع  القت�سادي، 

امت�سا�س  على  ي�ساعد  بما  الم�ستقبلية، 

البطالة وخف�س معدلتها. 

واإي���م���ان���اً م���ن م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة 

الإنتاج  لأط��راف  الأ�سا�سي  ال��دور  باأهمية 

اأكثر  �سيا�سات  اإل��ى  ال������س���ل  ف��ي  الثالثة 

تط�يًرا وحداثة وفق التط�رات الحا�سلة 

فاإنها  المعل�مات،  تكن�ل�جيا  مجال  ف��ي 

تدع� الدول العربية اإلى المزيد من تعزيز 

اجتماعي  عقد  وب��ن��اء  الجتماعي  ال��ح���ار 

التكن�ل�جية. التح�لت  جديد لم�اكبة 

تحت رعاية فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي

م�ؤتمر العمل العربي ينعقد بالقاهرة

2022 �شبتمبر   25-18 من  الفترة  خالل 
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اأحد ع�شر بندًا خالل جل�شاته �شتحظى  يناق�س الم�ؤتمر في دورته »48« 

باهتمام وعناية الم�شاركين وياأتي اأبرزها:

رئي�سية،  اأق�����س��ام  �ستة  م��ن  التقرير  يتك�ن 

تتناول بال�سرح والتحليل الج�انب الأ�سا�سية 

م��ف��ه���م��ه، ماهيته،  ال���ه���ام،  ال��م������س���ع  ل��ه��ذا 

وال��ت��ع��ري��ف ب���ه، ف����ائ���ده وم��م��ي��زات��ه، فر�سه 

و�سائله  و���س��ل��ب��ي��ات��ه،  اإي��ج��اب��ي��ات��ه  وت��ح��دي��ات��ه، 

على  تاأثيراته  وم�ؤ�سراته،  ق�اعده  ومك�ناته، 

متطلباته  والمجتمعات،  القت�ساد  قطاعات 

و���س��ب��ل ال��ت��ح���ل اإل���ي���ه، ن��ت��ائ��ج��ه والإن����ج����ازات 

المت�قعة منه.

الرقمي  ال��ت��ح��ول   - األول  ال��ق��س��م 
والرق����منة االقتصادية:

لمحة  باإعطاء  الم��س�ع  التقرير  ي�ستهل 

عن ماهية ومفه�م القت�ساد الرقمي، ومعنى 

ُم��ْح��ك��م��ا لكليهما،  ت��ع��ري��ًف��ا  وي�����رد  ال��رق��م��ن��ة، 

الن�ع  باأنه: » ذلك  َفُيعرف القت�ساد الرقمي 

من القت�ساد الذي يرتكز في مجمل عملياته 

خط�اته  اأغلب  في  وي�ستند  المعل�مات  على 

التي  والت�سالت  المعل�مات  ا�ستخدام  على 

التقليدية  وال��ح���اج��ز  ب��ال��ح��دود  ت��ع��ت��رف  ل 

وال��خ��دم��ات  وال�سلع  المعل�مات  ت��دف��ق  اأم���ام 

اأي نقطة  وحركة روؤو����س الأم����ال، من واإل��ى 

في العالم، في اأي وقت، حيث اإن اآلياته ت�سمح 

اأي م��ب��ال��غ م��ن العمالت  ب��اإر���س��ال وا���س��ت��ق��ب��ال 

الإل��ك��ت��رون��ي��ة ل��ح��ظ��ًي��ا، ف��ي اأي زم���ان وم��ك��ان، 

والحياد  وال�سفافية  الإف�ساح  ميزة  ي�فر  كما 

لجميع المعل�مات الخا�سة بمعامالت العملة 

الرقمية«. 

المتاحة  ال��ف��رص   - الثاني  القسم 
التحول  لتمكين  المتوقعة  والتحديات 

الرقمي والرقمنة: 
با�ستعرا�س  التقرير  من  الق�سم  ه��ذا  يق�م 

اأهم الفر�س والتحديات والمخاطر المرتبطة 

الثاني  الق�صم  �صلط  حيث  ب���ال���ت���ح����ل. 

التح�ل  ف��ر���س  ع��ل��ى  ال�ص�ء  التقرير  من 

جديدة من  اأن���اع  اإل��ى ظه�ر  فاأ�سار  الرقمي، 

�سال�سل القيمة العالمية، وو�سع لها تعريًفا، 

باأنها خدمات جديدة يتم اإنتاجها اأو الح�س�ل 

مزيج  خ��الل  م��ن  مختلفة  ب��ل��دان  م��ن  عليها 

الملم��سة،  وغير  الملم��سة  المدخالت  من 

�سال�سل  تجارة  اأن�سطة  ت��سيع  في  ي�سهم  بما 

ال��ق��ي��م��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ب��ا���س��ت��ي��ع��اب ط���اق���ات غير 

ي�ساعد  مما  البلدان،  من  عديد  في  م�ستغلة 

على  ويعمل  العالمية،  والم�ساركات   الت��سع  

ال�سم�ل  ���س��ي��ا���س��ة  تطبيق  ع��ل��ى  ال����دول  ح��ف��ز 

القطاع  ق��درة  زي���ادة  اإل��ى  تهدف  التي  المالي 

وال�ستثمارات  المدخرات  جذب  على  المالي 

وح��ف��ز اأ���س��ح��اب��ه��ا اإل���ى ال��دخ���ل ف��ي م�ساريع 

ويقدم  ومجزية،  وم��سعة  من�عة  ا�ستثمارية 

�سرائح  اإل���ى  والتم�يلية  ال��م��ال��ي��ة  ال��خ��دم��ات 

تط�ير  اإل��ى  و�سي�ؤدي  المجتمع،  في  مختلفة 

والم�ساعدة  المالية،  التكن�ل�جيا  تطبيقات 

ع���ل���ى ت���م����ي���ل الح���ت���ي���اج���ات ال���س��ت��ه��الك��ي��ة 

وال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��م��ت��ع��ددة، وت��ح��ف��ي��ز ال��ن��م��� 

اإل��ى  الثاني   الق�صم  اأ���س��ار  كما  الق��ت�����س��ادي، 

مزايا اأخرى مهمة للدول العربية، منها  ميزة 

الم�قع الجغرافي في خف�س ال�قت ل�سال�سل 

العربية  العمالة  انتقال  القيمة وزيادة فر�س 

المنتجات  ابتكار  زي��ادة  على  ويعمل  البينية، 

وت�سميم نماذج جديدة لها،.

تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية

)االقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل(
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على  ب��ال��ق��درة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  يتمتع 

اإح�����داث ط��ف��رة ج���ه��ري��ة ف��ي اأ����س����اق العمل 

ب��ال��دول ال��ع��رب��ي��ة م��ن خ���الل اإن�����س��اء خ��دم��ات 

جديدة ومبتكرة ونماذج اأعمال جديدة تماًما.

التحول  استراتيجية   - الرابع  القسم 
الرقمي والرقمنة في الدول العربية:

يحت�ي الق�صم الرابع من التقرير على 

لأنه تناول �سيا�سات التح�ل  اأهمية كبيرة، 

القيام  العربية  ل��ل��دول  ينبغي  وم��ا  ال��رق��م��ي، 

ال��س�ل  �سبيل  ف��ي  عملية  اإج����راءات  م��ن  ب��ه 

اإل����ى ه���ذا ال���ه���دف، ف��ال��خ��ط���ة الأول�����ى ت��ك���ن 

وطنية  »ا�صتراتيجية  واع���ت���م���اد  ب��ت��ب��ن��ي 

منا�سداً  الرقمي«  القت�صاد  اإلى  للتح�ل 

ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ل ت���ج��د ل��دي��ه��ا مثل 

اإع��داده��ا  اإل���ى  ال��م��ب��ادرة  ال�ستراتيجية،  ه��ذه 

ك��خ��ط��ة وم��ن��ه��اج ع��م��ل للتح�ل  واع��ت��م��اده��ا 

ال��رق��م��ي، وذل����ك ل�����س��د اأي ن��ق�����س ول��م���اك��ب��ة 

التكن�ل�جيا،   قطاع  في  المت�سارعة  التغيرات 

وبما يعمل على ت�فير حاجة ملحة لقطاعاتها 

الب�سرية  الم�ارد  من  المختلفة  القت�سادية 

يمكنها  الذي  النح�  على  والم�ؤهلة،  الماهرة 

م�ست�ى  على  الكامل  ال�ستخدام  تحقيق  من 

القت�ساد الكلي.

وقدم الق�صم الرابع من التقرير جملة من 

النقاط المقترحة التي من �ساأنها الم�ساعدة 

الم�ستقبلية  ال�ستراتيجية  هذه  اعتماد  على 

الداعمة للتح�ل الرقمي والرقمنة في الدول 

العربية.

القسم الخامس - الوظائف 
والمهارات الرقمية:

الخام�س  الق�سم  في  ال�س�ء  التقرير  �سلط 

ع���ل���ى ال����ظ���ائ���ف ال��م�����س��ت��ح��دث��ة ال��م��رت��ب��ط��ة 

ب��ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا وح�����دد ال���م���ه���ارات ال��رق��م��ي��ة 

المختلفة،  القطاعات  في  ل�سغلها  المطل�بة 

وط���ال���ب ب��ت���ف��ي��ر ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة م��الئ��م��ة 

فالذكاء  ب��ه��ا،  المتعلقة  ال��م��ه��ارات  لكت�ساب 

اإع��ادة هيكلة معظم  �سي�سهم في  ال�سطناعي 

»المعل�مات«  الأخ�س قطاع  وعلى  القطاعات 

ال����ذي م���ن ال��م��ت���ق��ع اأن ي��ك���ن ل���ه ت��اأث��ي��رات 

اإيجابية في تغيير بنية »ق�ة العمل« باأكملها.

وه����ك����ذا ف������اإن ال����ت����ط�����رات ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة 

المت�سارعة اأحدثت بع�س التحديات، واأوجدت 

في ال�قت ذاته كثيًرا من الفر�س، فقد اأفرزت 

اأنماط عمل جديدة، واأحدثت مفاهيم مغايرة 

ن�عية  وعلى  ال�ظائف،  �سغل  متطلبات  على 

في  ت�افرها  المطل�ب  الم�ستقبلية  المهارات 

من  ا  بع�سً الآت���ي  ال��ج��دول  وُيظهر  �ساغليها، 

كما  القطاعات،  م��ن  ع��دد  ف��ي  التغيرات  ه��ذه 

يظهر المهارات المطل�بة لكل قطاع منها: 

 

كما  الفر�س  تجلب  الرقمنة  ديناميكيات  اإن 
تجلب المخاطر؛

عن   ال��ت��ق��ري��ر  م���ن  الثاني  الق�صم  واأب������رز 

تتمثل   ال��ت��ي  الرقمي«  التح�ل  »تحديات 

ف���ي وج������د ال���ف���ج����ة ال��رق��م��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة بين 

في طريق  ال�سائرة  وال��دول  المتقدمة  ال��دول 

ع��دًدا من  العربية  ال��دول  ويقترح على  النم�، 

بالقيام  ال��ف��ج���ة،  تلك  لتج�سير  المقترحات 

الإج��راءات واتخاذ عدد من الخط�ات  ببع�س 

خ��الل  م��ن  التحتية  ال��ب��ن��ى  تح�سين  اأه��م��ه��ا: 

تحتية  بنى  لإي��ج��اد  ال�ستثمار  م��ع��دلت  زي���ادة 

الالزمة  والمعدات  الأدوات  وت�فير  متط�رة، 

لعمليات  المنظمة  الت�سريعية  الل�ائح  و�سن 

ال���ت���ح����ل ال���رق���م���ي، واأت���م���ت���ة ال����ظ���ائ���ف ف��ي 

الم�ست�يات الإدارية المختلفة، والم�سي قدًما 

القي�د  وتخفيف  ال�سركات،  ح�كمة  اتجاه  في 

على التجارة ب�سقيها ال�سلعي والخدمي، خا�سة 

التجارة الإلكترونية، لما لذلك من اأثر اإيجابي 

ع��ل��ى ن��م��� ���س��ال���س��ل ال��ق��ي��م��ة؛ ل���ذا ع��ل��ى ال���دول 

العربية تبني التقنيات الرقمية؛ ب�سكل ن�سط، 

لديها  والخدمات  المعل�مات  لتح�سين عر�س 

العملية  ف��ي  القت�سادية  الم�ساركة  وت��سيع 

الآن  العربية  ال��دول  اأم��ام  اإن  الإنتاجية، حيث 

م�ساهمة  اأكثر  التقنيات  لجعل  متن�عة  ا  فر�سً

ف��ي الق��ت�����س��اد وت��ق���ي��ت��ه، م��ن خ���الل م�ؤ�س�سة 

واآلياته،  ق�اعده  واإر���س��اء  الجتماعي،  الح�ار 

والنم�  الم�ستدامة  التنمية  اأه���داف  لتحقيق 

ال��م�����س��ت��دام، ال����ذي ي���ف��ر ال����ظ���ائ���ف وال��ع��م��ل 

الالئق، والدخ�ل المجزية للجميع، فالبتكار 

التي  ال�ظائف  عنه عديد من  ينتج  المت�سارع 

المرتبطة  العالمية  التناف�سية  على  تعتمد 

بج�دة التعليم واحتياجات اأ�س�اق العمل.

زي�����������ادة الإن�����ت�����اج�����ي�����ة ف������ي ال���ق���ط���اع���ات 

حيث  لالأتمتة،  تخ�سع  التي  القت�سادية 

لم تعد ال�سناعات خا�سعة للق�ى الب�سرية 

ال�سدمات  نتيجة  العمالة  تاأثر  حالة  وفي 

الخارجية )كالأوبئة( �سي�ؤثر ذلك بال�سلب 

ع��ل��ى اإن��ت��اج��ي��ة ال��ع��م��ل، وه��ن��ا ت��اأت��ي اأه��م��ي��ة 

الأت��م��ت��ة وال���ت���ي ل ت��خ�����س��ع ل��ه��ذا ال��ع��ام��ل 

المتغير.

التحول  ت��أث��ي��رات  ال��ث��ال��ث:  القسم 
القطاعات  مستقب�ل  عل��ى  الرقم���ي 

الجديدة: االقتصادية 
اأما الق�صم الثالث من التقرير تطرق اإلى 

اأهم مراحل التح�ل الرقمي ودور البنية التحتية 

م�ستقبل  على  واأثرها  والتطبيقات  والتنظيمية 

ا على ت�سابك  القطاعات القت�سادية، وركز اأي�سً

يمكن  التي  لالأن�سطة  التقنية  الحدود  وترابط 

القطاعات  م��ن  العديد  ف��ي  الآلت،  ت���ؤدي��ه��ا  اأن 

اأحدثت  كما  ن�عية،  نقلة  واإح���داث  القت�سادية 

اأ�س�اق التقنيات الرقمية المتقدمة طفرات في 

اأ�س�اًقا  واأن�ساأت  النقدية،  المدف�عات  عمليات 

تناف�سية حقيقية. كما ا�ستعر�س اأي�ساً المراحل 

ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��ت��ح���ل ال��رق��م��ي وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي 

والرقمنة في الم�ستقبل، حيث تطرق لعدد من 

النماذج والتطبيقات في هذا ال�ساأن.
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المهاراتال�ظائفالقطاع

العلوم 

الطبيعية

التكن�ل�جي 	• ال��ت��ح���ل  ���س��ي��دف��ع 

الإنفاق  من  مزيد  اإل��ى  الحاجة 

ع��ل��ى ال���ب���ح����ث وال���ت���ط����ي���ر في 

ق��ط��اع ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ال��ح��ي���ي��ة 

ف�������ي ظ�������ل ت�����ال������س�����ي ال������ح������دود 

ب���ي���ن ال��ت��خ�����س�����س��ات وب��خ��ا���س��ة 

والتكن�ل�جيا  النان�  تكن�ل�جيا 

ال������ح������ي�������ي������ة وال�����م�����ع�����ل������م�����ات 

التكن�ل�جية والعل�م المعرفية. 

الأمر الذي ين�ساأ اأ�س�اًقا جديدة 

ومجالت تطبيق جديدة.

الأحياء  « لعلماء  الحاجة  �ست�ستمر 

وال���م���ه���ن���د����س���ي���ن ال��ب��ي���ل���ج��ي��ي��ن 

تكن�ل�جيا  ف���ي  وال��م��ت��خ�����س�����س��ي��ن 

ال��م��ع��ل���م��ات والت�������س���الت. الأم���ر 

متخ�س�سة  م��ه��ارات  يتطلب  ال��ذي 

والمهند�سين  ال��ع��ل��م��اء  وب��خ��ا���س��ة 

ال����م����ح����ت����رف����ي����ن ل���ت���ك���ن����ل����ج���ي���ا 

المعل�مات ال�سريعة.

التعليم 

والتدريب

يتطلب هذا القطاع محا�سرين 	•

متدربين  ومعلمين  ومدر�سين 

على تقديم خدمات التعليم عبر 

الإنترنت اأو التعليم في المنازل 

وخ���ا����س���ة ب���ع���د ن�������س���ر ال��ت��ع��ل��ي��م 

ال���م���دم���ج )وج���ه���ا ل����ج���ه وع��ب��ر 

الإنترنت( على نطاق وا�سع. 

ا���س��ت��م��رار ال��ط��ل��ب ع��ل��ى الأف�����راد من  «

ل��ت��ق��دي��م  الت�������س���ال  م����ه����ارات  ذوي 

وهذا  ُبعد،  عن  التعليمية  الخدمات 

بين  التكامل  م��ن  مزيد  اإل��ى  يحتاج 

والت�سالت  المعل�مات  تكن�ل�جيا 

والمعدات التكن�ل�جية.

�سيزداد الطلب على الأفراد القادرين  «

على ت�فير التدريب - وبخا�سة في 

مجال الت�س�يق )الرقمي(. 

البيع بالتجزئة 
والخدمات 

اللوجستية

على 	• الطلب  انخفا�س  �سي�ستمر 

التقليديين  المبيعات  م�ظفي 

ب�����س��ب��ب اأت��م��ت��ة ع��م��ل��ي��ات ال��دف��ع 

البيع  اإل���ى  الم�ستمر  وال��ت��ح���ل 

بالتجزئة عبر الإنترنت. 

يترتب على التح�ل التكن�ل�جي، زيادة  «

ال��م��ب��رم��ج��ي��ن ومحللي  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 

ب��ي��ع التجزئة  ال��ب��ي��ان��ات ف��ي ع��م��ل��ي��ات 

ع��ب��ر الإن��ت��رن��ت. اإ���س��اف��ة اإل���ى الأف����راد 

الذين ي�سغل�ن منا�سب لديهم القدرة 

التجارية  المهارات  بين  الجمع  على 

والإلكترونية. ف�ساًل عن متخ�س�سين 

واإدارة  ال��م��ع��ل���م��ات  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ف���ي 

الخدمات الل�ج�ستية.

ت���زاي���د ال��ح��اج��ة اإل����ى ال���س��ت��ث��م��ار في  «

�سبيل  ع��ل��ى  المتخ�س�سة،  ال��م��ه��ارات 

التجارية  للعالمة  ال�لء  بناء  المثال 

التقليدية؛  ال��ب��ي��ع  م��ه��ارات  م��ن  ب���دًل 

وكذلك اإدارة العمالء عبر العديد من 

القن�ات.

المهاراتال�ظائفالقطاع

اإلبداع 
والقطاع الرقمي

عاملين 	• ال��ق��ط��اع  ه����ذا  ي��ت��ط��ل��ب 

ل��دي��ه��م ال����ق����درة ع��ل��ى ال��ت��ف��ك��ي��ر 

المنتجات  ل��ت��ط���ي��ر  الإب���داع���ي 

با�ستمرار. 

القطاع  « ه��ذا  ف��ي  ال��م��ه��ارات  تعتمد 

والتي  المهارات،  من  العديد  على 

ت���رت���ك���ز ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق ال��م��ع��رف��ة 

وم���ه���ارات ذات ق���درة ع��ل��ى اإح���داث 

وابتكار وت�سميم منتجات وبخا�سة 

نظم المحاكاة.

قطاع الخدمات 
المهنية 

والتجارية

ال�سركات 	• بين  المناف�سة  ارتفاع 

���س��ي��دف��ع ل��م��زي��د م���ن ال��م��رون��ة 

الأم���ر  م��ت��زاي��د.  ب�سكل  وال��ت��ن���ع 

انخفا�س  عليه  �سيترتب  ال���ذي 

الإداري��ة  المنا�سب  على  الطلب 

يعطي  مما  الأج����ر؛  وانخفا�س 

ف��ر���س ع��م��ل ل��ل��ع��م��ال م���ن ذوي 

الأج�ر المنخف�سة.

ه�����ذا ال���ق���ط���اع ���س��ي�����س���ده ال��م��زي��د  «

ال�����ذي يتطلب  ال��ي��ق��ي��ن  م���ن ع����دم 

تحليل  م��ه��ارات  ل��دي��ه��م  م�ظفين 

ا�ستخدام  على  وال��ق��درة  البيانات، 

ونماذج  ال�سطناعي،  الذكاء  نظم 

ال��ت���ق��ع ال��م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ب��الإ���س��اف��ة 

لمهارات التفكير الإبداعي.

القطاعات 
المتشابكة 

مع العديد من 
األنشطة

ال��ح��اج��ة ل��م��زي��د م���ن ال��م��رون��ة 	•

اأرب���اح  لتحقيق  الأع���م���ال  ل����رواد 

)م��ث��ل  م���ت���ن����ع���ة:  اأو  م��ح��ت��م��ل��ة 

ال�ستفادة من اإدارة الأ�س�ل مثل 

الخدمات  وبخا�سة  الممتلكات( 

الأ�سرية والمنزلية.

ت���خ���ل���ق الأن���������س����ط����ة ال��م��ت�����س��اب��ك��ة  «

ال����م����ه����ارات، وت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ت���اف��ر 

ع��ام��ل م��ه��م وه���� م��رون��ة ال��ح��رك��ة 

ال�����س��خ�����س��ي��ة، م���ث���ل ال����ق����درة ع��ل��ى 

التكيف والتعليم الم�ستمر �ست�سبح 

اأكثر اأهمية.

���س��ت��ت��رك��ز ه�����ذه ال����م����ه����ارات ال��ت��ي  «

اإدارة  ع�����ل�����ى  ال��������ق��������درة  ت���������س����م����ل 

ال�سبكات  عبر  وبخا�سة  المخاطر 

الإلكترونية.

Al
am

al
 A

la
rb

y
20

22
ل 

ل�
اأي

 /
رب

م
بت

�ص
ـ  

 ــ
 12

د 1
د

ــــ
عـــ

ال
Alam

al Alarby
2022

ل 
/ اأيل�

رب
م

121  ـــ  �صبت
دد 

العـــــــ



12
ي

عرب
 ال

مل
لع

ر ا
تم

مؤ
13

المهاراتال�ظائفالقطاع

التصنيع

ال����ت����ح�����ل ال���م�������س���ت���م���ر ل��ق��ط��اع 	•

وبخا�سة  التح�يلية  ال�سناعات 

ق�����ط�����اع ال���������س����ن����اع����ات ك��ث��ي��ف��ة 

المعتمدة  ل��ل��م��ي��اه  ال���س��ت��ه��الك 

ال��ح��راري��ة،  الطاقة  ت�ليد  على 

ال�سلب.  اأو  الكيمياء  الن�سيج، 

هذه ال�سناعة �ستتطلب وظائف 

متخ�س�سة لبتكار حل�ل لكفاءة 

اإدارة المياه ول �سيما في مجال 

الت�سنيع والهند�سة.

من  « المزيد  القطاع  هذا  �سيتطلب 

ال��م��ه��ارات  ال��م��ه��ن��د���س��ي��ن م��ن ذوي 

ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى تحقيق 

التكامل التكن�ل�جي في الت�سميم 

وال���م���ح���اك���اة وت��ح��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات. 

فالمهارات الهند�سية الأ�سا�سية ذات 

اأهمية كبيرة داخل قطاع الت�سنيع. 

�سيترتب على ذلك الحاجة لأفراد  «

ذوي مهارات تجارية واإدارية تعتمد 

ت�س�يق  م��ه��ارة  على  التركيز  على 

البتكار.

التشييد والبناء 

���س��ي�����س��ه��د ه�����ذا ال���ق���ط���اع ط��ل��ب��اً 	•

م���ت���زاي���داً ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات ال��ب��ن��اء 

المنازل،  اأتمتة  مثل  المتط�رة، 

م���اد  م��ن  الم�سممة  وال��م��ن��ازل 

�سديقة للبيئة وم�فرة للطاقة. 

»الخ�س���راء« 	• ال�ظائ���ف  ارتف���اع 

فالتغي���رات  البن���اء.  قط���اع  ف���ي 

المناخي���ة الم�ستقبلي���ة �ست����ؤدي 

للتغي���رات  التاأه���ب  م���ن  لمزي���د 

وبخا�س���ة  المفاجئ���ة  المناخي���ة 

ال�ستدام���ة  اأه���داف  ظ���ل  ف���ي 

المناخية.

ي��ح��ت��اج م���دي���رو ال��م���اق��ع ف���ي ه��ذا  «

ال���ق���ط���اع ل����م����ه����ارات ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى 

والأنظمة  التكن�ل�جيا  ا�ستخدام 

اإدارة  ف���ي  ت�����س��اع��د  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة 

عمليات البناء؛ لذا �سيزداد الطلب 

ع��ل��ى م���دي���ري ال��م�����س��اري��ع ال��م��ه��رة 

�س�اء  العمليات  من  العديد  لإدارة 

خارج الم�اقع اأو داخلها. وبخا�سة 

م�����ه�����ارات ال���ت���رك���ي���ب وال�������س���ي���ان���ة 

والإ�سالح.

يتطلب التركيز على كفاءة الطاقة  «

وال�ستدامة البيئية. 

ال��م��ه��ن��د���س��ي��ن وم���دي���ري ال��م���اق��ع  «

ل��ت��ح��دي��ث م��ه��ارات��ه��م وخ��ا���س��ة في 

تقنيات الطاقة المتجددة.

المهاراتال�ظائفالقطاع

الرعاية الصحية 
واالجتماعية

ال�سحي 	• القطاع  طلب  �سي�ستمر 

ع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن ال����ظ���ائ���ف 

ال�سحية  ال���رع���اي���ة  م���ج���ال  ف���ي 

ال��ع���ام��ل  ب�سبب  والج��ت��م��اع��ي��ة 

ال��دي��م���غ��راف��ي��ة ال��م��ت��م��ث��ل��ة في 

الرعاية  اإل��ى  المحتاجين  زي��ادة 

ال�سحية والجتماعية.

وت��ت��ي��ح ال����زي����ادة ف���ي ا���س��ت��خ��دام 	•

ال����رع����اي����ة ال�����س��ح��ي��ة ع����ن ُب��ع��د 

ال����ح����اج����ة ل���ت����ف���ي���ر ال����رع����اي����ة 

ال��م�����س��ت��ق��ل��ة ع���ن ُب���ع���د، وه����� ما 

���س��ي��ح��دث خ������ارج ال��م���ؤ���س�����س��ات 

التقليدية.

وفي الدول العربية ذات الدخل 	•

ال���م���رت���ف���ع ����س���ي����ف���ر الب���ت���ك���ار 

خدمة  ا���س��ت��خ��دام  التكن�ل�جي 

الم�ست�سفيات  ف���ي  ال���روب����ت���ات 

في  ال��ع��دوى  لخف�س  وبخا�سة 

حالت الأوبئة.

وفي الدول العربية ذات الدخل 	•

ال��م��ن��خ��ف�����س وف����ي ظ���ل ارت���ف���اع 

ت��ك��ال��ي��ف ال��م��ع��ي�����س��ة وال�����س��غ���ط 

اأن  ي��ج��ب  الم�ستقبلية  ال��م��ال��ي��ة 

ت��ط���ي��ر �سبكات  ا���س��ت��ع��ج��ال  ي��ت��م 

الرعاية المنزلية. 

معتمدة  « ل�ظائف  الحاجة  �ستزداد 

ع��ل��ى اإت���ق���ان م���ه���ارات ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 

الطبية  والت�����س��الت  ال��م��ع��ل���م��ات 

المتقدمة.  

ت����زاي����د ال���ح���اج���ة اإل������ى ال���م���ه���ارات  «

الإداري�����������ة ف����ي ت�����س��ه��ي��ل ال���رع���اي���ة 

ال�����س��ح��ي��ة ع���ن ُب���ع���د، ب��م��ا ف���ي ذل��ك 

المتن�عة  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق����ى  اإدارة 

من  المهنية  الحدود  عبر  العاملة 

اأجل ت�فير رعاية �سحية عن ُبعد.

مجال  « في  العاملين  على  �سيتعين 

ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

اكت�ساب المهارات الالزمة لتحليل 

وترجمتها  واإدارت��ه��ا  البيانات  ه��ذه 

وبخا�سة القدرة على اختيار طرق 

عالج اأف�سل وت��سيلها للمر�سى. 

ي��������������ؤدي اع�����ت�����م�����اد الب������ت������ك������ارات  «

ال�سحة  قطاعي  في  التكن�ل�جية 

اإلى تغيير �س�رة العديد  والرعاية 

�سيانة  تعتمد  التي  ال�ظائف  من 

المعدات الطبية والمتخ�س�سة.
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الأول  البند  مـن  الثانـي  الق�شـــم  ت�شمن 
تقريرًا ح�ل »اأبرز الن�شاطات التي قامت بها 
منظمة العمل العربية« مكتب العمل العربي 

والمعاهد والمراكز التابعة لها

العديد   ،2021 عام  خالل  المنظمة  عقدت 

من الفعاليات والأن�سطة القطرية والإقليمية 

وال���ق����م���ي���ة ب��م�����س��ارك��ة ال���ع���دي���د م���ن ال����دول 

ودورة  عمل  ور���س��ة  بين  م��ا  تن�عت  ال��ع��رب��ي��ة، 

�ستى  تناولت  ون��دوة،  نقا�سية  تدريبية وحلقة 

المجالت ذات ال�سلة بق�سايا العمل والعمال، 

ومن اأهمها ق�سايا الت�سغيل والبطالة والتنقل 

وال���ه���ج���رة وال����ح�����ار الج��ت��م��اع��ي وال�����س��ح��ة 

وال�������س���الم���ة ال��م��ه��ن��ي��ة وال���ث���ق���اف���ة ال��ع��م��ال��ي��ة 

وغيرها، كما �ساركت المنظمة في العديد من 

الفعاليات العربية والإقليمية، والتي يعك�سها 

هذا الملخ�س التحليلي.

القسم السادس - النتائج والتوصيات:
بع�س  التقرير  م��ن  ال�ساد�س  الق�سم  عر�س 

لبع�س  الحل�ل  وو���س��ع  والمقترحات  الأف��ك��ار 

الرقمي  للتح�ل  عمله  ينبغي  وما  المع�قات، 

وبناء اقت�سادات عربية ق�ية ت�اكب التط�رات 

وت��ح��ق��ق ال��ن��م��� وت���ف��ر ف��ر���س ال��ع��م��ل ال��الئ��ق 

الم�اطني���ن  وع��ي  وزي��ادة  للجميع،  والمجزي 

التح����ل  يفر�س���ه  م���ا  م���ع  التعام���ل  بكيفية 

ال��دول  على  فينبغي  تحدي���ات،  م���ن  الرقم���ي 

ال��ع��رب��ي��ة اع���ت���م���اد خ��ط��ط وب����رام����ج ت��دري��ب��ي��ة 

لتدري���ب جمي���ع الفئ���ات العمرية من مختلف 

ذوو  ذل���ك  ف��ي  بم���ا  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال�����س�����������رائ��ح 

والت��س���ع  والخريج���ين،  والط���الب  الإعاق���ة، 

ف���ي م��ج��ال اإع������ادة ال��ت��اأه��ي��ل ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن، وق��د 

التعليمية  المناهج  تط�ير  الأم���ر  ي�ستدعي 

والتدريبية لأجل ربط مخرجاتها باحتياجات 

اأ�س�اق العمل الحقيقية، وا�س�تغالل الإمكانيات 

ف���ي عمليات  ال�����س��ي��ب��ران��ي  ل��ل��ف�����س��اء  ال���ا���س��ع��ة 

العمل،  ولطالبي  لل�سباب  الم�ستمرة  التدريب 

ال��ف��ع��ال ف��ي �سبيل بناء  ال��ت��راب��ط  وذل���ك ع��ب��ر 

ك��ف��اءات وق����درات رق��م��ي��ة، وال��ع��م��ل على مح���� 

تدري���ب  برام���ج  وتاأ�س���ي�س  الرقمي���ة،  الأمي���ة 

العمال���ة  م���ن  جي���ل  واإع�����������داد  تكن�ل�ج���ي، 

الفني���ة الق���ادرة عل���ى المناف�س���ة.

وعر�س اأي�ساً  اأهم النتائج التي ت��سل اإليها 

التكن�ل�جيا  اأهمية  اإل��ى  الإ���س��ارة  مع  التقرير 

في  يلعبه  ال��ذي  وال���دور  الرقمي،  والقت�ساد 

زي����ادة م��ع��دلت ال��ن��م��� الق��ت�����س��ادي، واإ���س��الح 

واأن  والمالية،  والتجارية  القت�سادية  الآليات 

اإ�سافية  عمل  فر�س  ت�فر  الرقمية  التقنيات 

ج���دي���دة ل��ل��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ب��م��ا ي�����س��اع��د على 

لديها، وربط  القت�سادي  النم�  وتيرة  ت�سريع 

الم�اطنين بالخدمات واأنماط العمل الجديدة 

اأفرزتها و�سائل التقنية الحديثة، واأكدت  التي 

ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت������س��ع ف���ي ا���س��ت��خ��دام 

تجاوز  على  الدول  لم�ساعدة  الرقمية  التقنية 

نقلة  ب��اإح��داث  للتنمية،  التقليدية  ال��م��راح��ل 

ن�عية في تقديم الخدمات خا�سة »الخدمات 

الم�صرفية الرقمية«.

اإلى �سانعي  التقرير عدة ت��سيات  كما قدم 

ال����ق����رار ف���ي ال����ط���ن ال���ع���رب���ي ل��ت��ك���ي��ن روؤي����ة 

واأ�س�س  وق�اعد  لبنة  ل��سع  �ساملة  م�ستقبلية 

�سليمة لتح�ل رقمي ورقمنة اقت�سادية ناجحة 

نه�سة  تحقيق  في  ي�سهم  بما  العربية،  للدول 

على  مرتكزة  العربية،  العمل  لأ���س���اق  واع���دة 

ول�سد  و�ساملة،  متخ�س�سة  واأب��ح��اث  درا���س��ات 

لالقت�سادات  التكن�ل�جية  الرقمية  الفج�ة 

العربية، تحتاج الدول العربية لتركيز جه�دها 

في عدد من المجالت. 

من المهم للدول العربية وهي ب�سدد و�سع 

اأن  ال��رق��م��ي،  للتح�ل  ا�ستراتيجيتها  واإق����رار 

المن�س��س  العمل  معايير  اعتبارها  في  تاأخذ 

والدولية  العربية  العمل  اتفاقيات  في  عليها 

العمل،  وظ��روف  �سروط  بتح�سين  ال�سلة  ذات 

والحد الأدنى لالأج�ر، والحماية الجتماعية، 

و�سروط ال�سحة وال�سالمة المهنية، وغيرها، 

خا�سة اأو�ساع الفئات اله�سة التي قد تتاأثر بتلك 

�سمان  ل��ل��دول  المهم  فمن  وعليه  ال��ت��ح���لت، 

كل  م�سالح  بين  ال��ت���ازن  يحقق  اآم���ن  ان��ت��ق��ال 

الأطراف، بما في ذلك اللتزام باأعباء وتكاليف 

النتقال  يتطلبها  ق��د  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج 

التقليدية،  ال�ظائف  اأ�سحاب  تاأهيل  لإع���ادة 

التكن�ل�جية  التقنيات  م�اكبة  من  لتمكينهم 

توزيع اإجمايل الأن�شطة للمحاور لعام 2021والرقمية للحفاظ على وظائفهم.
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17 البند الثاني - النظر في قرارات 

وتوصيات مجلس اإلدارة لعام 2021::

ع��ام��ًا  ع��ر���ص��ًا  ال��ب��ن��د  ه���ذا  يت�صمن 

الإدارة،  مجل����ض  وت��صي����ات  لقرارات 

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

 )95( ال��دورة  العربية  العمل  منظمة  اإدارة 

 25  -  24 )ال�����دوح�����ة،  الإدارة  ل��م��ج��ل�����س 

ال�����دورة   ،)2021 الأول  ت�����س��ري��ن  اأك��ت���ب��ر/ 

 15  -  14 )القاهرة،  الإدارة  )96( لمجل�س 

ال��دورة )47(  بين  م��ا   )2022 اآي��ار   / ماي� 

العربي.  العمل  لم�ؤتمر   )48( والدورة 

ك���م���ا ي��ت�����س��م��ن م���الح���ق ال���ب���ن���د ال���ث���ان���ي 

 )108( الدورة  اأعمال  نتائج  ح�ل  تقريراً 

العربي  والجتماعي  القت�سادي  للمجل�س 

 / ���س��ب��ت��م��ب��ر   2 ل����ى  اإ اآب   / اأغ�����س��ط�����س   29(

اأع��م��ال  نتائج  ع��ن  وتقرير   ،)2021 ي��ل���ل  اأ

الق��ت�����س��ادي  ل��ل��م��ج��ل�����������������س   )109( ال����دورة 

ف��ب��راي��ر/   10  - ال��ع��رب�����ي )6  والج��ت��م��اع��ي 

)2022 �سباط 

ع��م��اًل ب��ن�����س ال���م���ادة ال��ث��ام��ن��ة م��ن ن��ظ��ام 

ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��م��ة  اإدارة  ب��م��ج��ل�����س  ال���ع���م���ل 

العربية، يق�م المجل�س برفع تقرير �سن�ي 

ت��م��ر ال���ع���ام، ي��ت�����س��م��ن ال��م�����س��ائ��ل  ل����ى ال��م���ؤ اإ

ت��م��ر  ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب ات���خ���اذ ق����رار م���ن ال��م���ؤ

ت�جيهات  تتطلب  التي  والم�سائل  ب�ساأنها، 

على  المعرو�سة  والم�سائل  الم�ؤتمر،  من 

والإحاطة. للعلم  الم�ؤتمر 

البند الثالث - متابعة تنفيذ قرارات 
الس��ابق،  العربي  العم��ل  مؤتم��ر 

)القاهرة، 5 - 12 سبتمبر / أيلول 2021 (: 

اأ�سدر م�ؤتمر العمل العربي في دورته الثانية 

ق���راراً   )1984 اآذار   / م��ار���س  )ب��غ��داد،  ع�سرة 

العربية،  العمل  منظمة  هياكل  تط�ير  ب�ساأن 

دائم  بند  »ا�صتحداث  ال��ق��رار  ه��ذا  ت�سمن 

العربي  العمل  م�ؤتمر  اأعمال  جدول  في 

وذلك  القرارات،  تنفيذ  بمتابعة  يتعلق 

في  الثانية ع�صرة«،   الدورة  من  اعتبارًا 

العربي بجميع  العمل  الإط��ار قام مكتب  هذا 

اإداراته ومكاتبه ووحداته والمعاهد والمراكز 

74 نشاطًا عدد األنشطة المنفذة: 
• احلماية الجتماعية وعالقات العمل 20	

• التنمية الب�سرية والت�سغيل 15	

• العالقات اخلارجية والتعاون الدويل 18	

• الإعالم والت�ثيق واملعل�مات 14	

• الجتماعات الد�ست�رية والنظامية 7	

حيث بلغ عدد الأن�سطة المنفذة والم�ساركات 

بلغ  ك��م��ا  ن�����س��اط��اً،   »74«  2021 ال��ع��ام  خ���الل 

عدد الم�ستفيدين من هذه البرامج »1885« 

اأن�سطتها  المنظمة  ونظمت  تقريباً،  م�ساركاً 

لهذا العام 2021 من خالل المن�سة الرقمية 

نتيجة   )Zoom( برنامج  عبر  الإلكترونية 

علينا  فر�ست��ه  الذي  والجزئي  الكلي  الحظ�ر 

جائح���ة  ك�رون����ا »ك�فيد � 19«.

رسالة المنظمة لعام 2021
عمل  اأ�ش�اق  اإلى   2030 عام  بنهاية  ال��ش�ل 
والر�شد،  ال�شت�شراف  على  ــادرة  ق عربية 
والإقليمية  ال�طنية  التغيرات  وم�اكبة 
التكامل،  روابط  بينها  فيما  وتمتد  والدولية، 
ولديها القدرة على تحقيق الت�ا�شل الآني مع 
اأنظمة التعليم والتدريب والتاأهيل ال�طنية.

الهدف االستراتيجي الرئيسي 
لخطة عام 2021

دعم قدرة اأ�ش�اق العمل العربية على ا�شتيعاب 
الفئات  وبالأخ�س  العربية،  العاملة  الق�ى 
وخلق  والن�شاء،  ال�شباب  من  ه�شا�شة  الأكثر 
الم�شتدامة  للتنمية  داعمة  وظيفية  م�شارات 

بكافة اأبعادها في ال�طن العربي.

من  ع��ددًا  اأي�صًا  الأول  الق�صم  يت�صمن 

اأعمال  نتائج  الأول ح�ل  الملحق  المالحق: 

ال��ن��ق��اب��ي��ة،  ال���ح���ري���ات  ل��ل��ج��ن��ة  ال�������دورة )41( 

تنفيذاً   ،)2022 اآي���ار   / م��اي���   13 )ال��ق��اه��رة، 

ال��ح��ري��ات  لجنة  ن��ظ��ام  م��ن  الخام�سة  ل��ل��م��ادة 

ال��ن��ق��اب��ي��ة، وب��ن��اء ع��ل��ى ال���دع����ة ال��م���ج��ه��ة من 

عق�دت  ال��ع��رب��ي،  العمل  لمكتب  ال��ع��ام  المدير 

اللجنة دورتها الحادية والأربعين ي�م الجمعة 

الم�افق 13 ماي� / اآيار 2022 بمدينة القاهرة 

ج��دول  ت�سمن  ال��ع��رب��ي��ة،   م�سر  جمه�رية   -

اأع��م��ال ال����دورة ال��ح��ادي��ة ف��ي ب��داي��ة جل�ستها، 

انتخاب هيئة مكتبها.

كما ناق�ست اللجنة في اجتماعها بنداً �سمن 

في  »الم�صاهمة  ح����ل  ال��م��ع��رو���س��ة  ال��ب��ن���د 

في  النقابية  والحريات  الحق�ق  تعزيز 

ال�طن العربي«.

 )20( ال���دورة  اأعمال  نتائج  عن  تقرير 

)القاهرة،  العربية  المراأة  �سئ�ن عمل  للجنة 

3 مار�س / اآذار 2022(، حيث ت�سمنت اأعمال 
للجنة  العامة  الأم��ان��ة  هيئة  انتخاب  اللجنة 

�س�ؤون عمل المراأة. 

ح���ل  الثان��ي  البن��د  اللجن��ة  وناق�ص��ت 

داخ��ل  الجتماع���ي  الن�����ع  تر�ص��ي����خ 

الم�ؤ�ص�صات العربية )مادة تدريبية(.
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البند الخامس - تطبيق اتفاقيات 
وتوصي����ات العم���ل العربي�ة:

دورتها  القان�نيين  ال��خ��ب��راء  لجنة  عقدت 

 - 19 ال��ف��ت��رة م��ن  الثانية والأرب��ع��ي��ن خ��الل 

زووم  تقنية  خ��الل  م��ن   2021 دي�سمبر   20
لالجتماعات عن ُبعد، وذلك لدرا�سة التقارير 

اإل��ى  بتقديمها  الأع�����س��اء  ال���دول  تلتزم  ال��ت��ي 

مكتب العمل العربي، وذلك لدرا�سة التقارير 

لعام  العربية  العمل  اتفاقيات  ح�ل  ال�سن�ية 

يت�سمن  تقريراً  اللجنة  اأع���دت  وق��د   ،2021
درا����س���ت���ه���ا ل��ت��ق��اري��ر ال������دول الأع�������س���اء على 

الت��ف��اق��ي��ات م��ح��ل ال��م��ت��اب��ع��ة وردوده������ا على 

الت��سيات  اإلى  اإ�سافة  ال�سابقة،  مالحظاتها 

مجل�س  على  التقرير  وعر�س  للجنة  العامة 

الإدارة، ومن ثم اإحالته اإلى الم�ؤتمر العام.

البند السادس - مذكرة المدير العام 
لمكت���ب العم���ل الع����ربي:

�سيعر�س البند ال�ساد�س مذكرة المدير العام 

 »110« ال����دورة  ح����ل  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  لمكتب 

لم�ؤتمر العمل الدولي لعام 2022، وي�ستعر�س 

والفعاليات  وال��ت������س��ي��ات  ال��ن��ت��ائ��ج  اأه���م  ال��ب��ن��د 

ل��م���ؤت��م��ر ال��ع��م��ل ال���دول���ي ف��ي دورت����ه ال��ع��ادي��ة 

27 ماي�/  »110« وال��ذي انعقد خالل الفترة 

ق��ام  2022.فقد  ح��زي��ران  ي���ن��ي���/   11 اآي����ار- 

مكتب العمل العربي باإعداد وثيقة المجم�عة 

ال��ع��رب��ي��ة ب�����س��اأن ال��ت��ح�����س��ي��ر ل��ع��ق��د الج��ت��م��اع 

في  ال��م�����س��ارك��ة  للمجم�عة  الأول  التن�سيقي 

لعام  ال��دول��ي  العمل  لم�ؤتمر   »110« ال����دورة 

الإج��راءات  على  ال�ثيقة  �سملت  حيث   ،2022
هذا  لعقد  والتنفيذية  الل�ج�ستية  والترتيبات 

النتائج  اأه��م  اأي�ساً  البند  ويت�سمن  الجتماع، 

ت�سمنت  متكاملة  وثيقة  ب��اإع��داد  ل��ه  التابعة 

ت�س�ر المكتب لتنفيذ قرارات الدورة ال�سابعة 

مج����ل�س  ع��لى  لعر�سها  للم�ؤتمر  والأربعين 

الخام�سة  العادية  دورت��ه  في  الم���نظمة  اإدارة 

والت�سعين )الدوحة، 24 - 25 اأكت�بر ت�سرين 

في  المجل�ض  اأو�صى  وقد   ،)  2021 الأول 

هذا ال�صاأن:

• اأخ�����ذ العلم والم�افق����ة على تقرير مكتب 	

تنفي�������ذ  م��ت��اب��ع��ة  ب�����س��اأن  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل 

لم�����������ؤتم������ر   )47( ال��������دورة  ق���������رارات 

ال��ع��م�����������ل ال��ع��رب��ي )ال��ق��������������������اه��رة، 5 - 12 

�سبتمبر / اأيل�ل 2021(.

• ت���ج��ي��ه ال�����س��ك��ر ل��م��ع��ال��ي ال��م��دي��ر ال��ع��ام 	

ل��م��ك��ت��ب ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي وم��ع��اون��ي��ه في 

المكتب والمعاهد والمراكز على جه�دهم 

في تنفيذ قرارات م�ؤتمر العمل العربي.

• ال��ق��رارات 	 ك��اف��ة  بتنفيذ  المنظمة  ق��ام��ت 

اأوردت  ق��راراً،  وع�سرون(  )اأربعة  وعددها 

لهذه  التنفيذ  واإج����راءات  تفا�سيل  كافة 

ال����ق����رارات ���س��م��ن وث��ي��ق��ة ال��ب��ن��د ال��ث��ال��ث 

المعرو�س على الم�ؤتمر.

 البند الرابع - المس��ائل الم����الية
والخط�����ة والم������وازنة

يحت�ي البند على الم�قف المالي للمنظمة من 

الأع�ساء  ال��دول  على  الأخيرة  الم�ساهمات  حيث 

ال��رق��اب��ة  ه��ي��ئ��ة  وت��ق��اري��ر   ،2022/  8  /  1 ح��ت��ى 

الختامية  الح�سابات  مراقبي  وت��ق��اري��ر  المالية 

 )2021/12/31( ف��ي  المنتهية  المالية  لل�سنة 

لمكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة 

اللجنة  خ���الل  م��ن  مناق�ستها  �ستتم  وال��ت��ي  ل��ه 

المالية المنبثقة عن الم�ؤتمر.
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21 المجم�عة  وفعاليات  الم�ؤتمر  ع��ن  ال�����س��ادرة 

وال�سياغة  التن�سيق  ل��ج��ان  ون��ت��ائ��ج  ال��ع��رب��ي��ة 

للمجم�عة  التن�سيقي  الجتماع  عن  المنبثقة 

ال��ع��رب��ي��ة وال����ذي ان��ع��ق��د ف��ي 29 م��اي��� 2022 

الدولية  العمل  منظمة  بمقر  ح�س�ري  ب�سكل 

نتائج  اأه��م  اأي�ساً  البند  يت�سمن  كما  بجنيف، 

و�سعب  عمال  مع  للت�سامن  ال��دول��ي  الملتقى 

فل�سطين والأرا�سي العربية المحتلة الأخرى، 

وال����ذي ان��ع��ق��د خ���الل ي����م 2 ي���ن��ي���  ح��زي��ران 

2022، وبع�س التقارير لأهم اللجان. 
ومن ناحية اأخرى ت�سمن البند اأهم النقاط 

ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ���س��ع��ادة ال��م��دي��ر ال��ع��ام لمنظمة 

ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ت��ق��ري��ره ال�����س��ن���ي ب�ساأن 

الم�ست�طنات الإ�سرائيلية واآثارها القت�سادية 

اأ�سحاب  اأو���س��اع  على  ال�سلبية  والجتماعية 

ف��ي فل�سطين والأرا����س���ي  وال��ع��م��ال  الأع���م���ال 

العربية المحتلة الأخرى، والذي قدم باللغات 

الأربعة: )العربية - الإنكليزية - الفرن�سية - 

الإ�سبانية( ونتائج اللقاء الت�سامني مع عمال 

المحتلة  العربية  والأرا�سي  فل�سطين  و�سعب 

الأخرى، والذي انعقد ي�م 2 / ي�ني� 2022 

العمل  بمنظمة  الإن�����س��ان  ح��ق���ق  ق��اع��ة  بمقر 

الدولية بجنيف.

البند السابع - تشكيل لجنة الخبراء
القانونيين )  2022 - 2025 (:

ن����ظ����راً لن����ت����ه����اء ولي�������ة ل���ج���ن���ة ال���خ���ب���راء 

ال��ق��ان���ن��ي��ي��ن، وع���م���اًل ب��ن��ظ��ام ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة؛ 

ح��ي��ث ن�ست ال��م��ادة الأول����ى م��ن��ه ع��ل��ى ت�سكل 

اللجنة من خم�سة اأع�ساء يختارهم الم�ؤتمر 

في  الإدارة  مجل�س  اق��ت��راح  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال��ع��ام 

�س�ء التر�سيحات المقدمة من المدير العام 

الم�افقة  العربية، والذي قرر  العمل  لمكتب 

لع�س�ية لجنة  اأ�سماوؤهم  التالية  ال�سادة  على 

 ،)2025  -  2022( ال��ق��ان���ن��ي��ي��ن  ال��خ��ب��راء 

وذلك على النح� التالي: 

 الأ����������س���������ت���������اذ/ ح��������م��������ادة اأب�������������� ن���ج���م���ة. 1

المملكة الأردنية الها�سمية.

 ال����دك����ت�����ر / ع���ل���ي ف��ي�����س��ل ال�����س��دي��ق��ي. 2

مملكة البحرين.

الرحيم. 3 عبد  اإب��راه��ي��م  م��اج��دة   /  ال�سيدة 

جمه�رية العراق .

ال��ع��اط��ي عليان       . 4 اإي���ه���اب ع��ب��د   الأ����س���ت���اذ / 

جمه�رية م�سر العربية.

اإحالة الأ�سماء ال�اردة في الفقرة رقم )1( 

العربي  ال��ع��م��ل  ل��م���ؤت��م��ر  ال�����دورة )48(  اإل���ى 

ع��ل��ي��ه��ا  ب���ال���م����اف���ق���ة  ال��ت������س��ي��ة  م����ع   2022
للفترة  القان�ن�ي�ي��ن  الخبراء  لجنة  لع�س�ية 

م��ن )2022 - 2025( .

دورت���ه  ف��ي  الع�ربي  العم�ل  م�ؤتم�ر  اأ�سدر 

)ال���ق���اه���رة،   2021 ع����ام   )47( ال��ع�����������ادي��ة 

�سبتمبر/ اأيل�ل 2021( القرار رقم )1693( 

ال���دورة )48(  اأع��م��ال  ب�����س��اأن تحديد ج���دول 

فنيتين  وثيقتين  اإدراج  ت�����م  حيث  للم�ؤتمر، 

 ،»48« ال�دورة  ه�ذه  اأعم��ال  ج���دول  �سم�����ن 

ال�ساعة،  م��س�عات  الفنية  البن�د  تناق�س 

ي�سهدها  التي  الجذرية  التح�لت  وت���اك��ب 

العربية حالياً.  العالم والمنطقة 

»الذكاء  عنوان:  تحت  الثام�ن  البن��د 
االصطناعي وأنماط العمل الجديدة« 

هذه ال�ثيقة هي نتاج الجه�د المت�ا�سلة التي 

تبذلها منظمة العمل العربية في �سعيها الدوؤوب 

ال��ت��ي ي�سهدها  ال��ج��ذري��ة  ال��ت��ح���لت  ل��م���اك��ب��ة 

العالم والمنطقة العربية حالياً، هذه التح�لت 

كافة،  المجالت  في  والأبعاد  الج�انب  متعددة 

الت�سغيل،  ق�سايا  على  المتعاظمة  بتاأثيراتها 

وم���ن ب��ي��ن ه���ذه ال��م��ج��الت م��ا ي��ت��م ت��داول��ه في 

العربي  الم�ست�يين  على  المختلفة  المحافل 

»الثورة  علي��ه  يطلق  ب��ات  فيم���ا  والعالم���ي، 

ال�صناعية الرابعة«  هذه الث�رة التي بلغ من 

والمجتمعات،  الإن�سان  حياة  على  الكبير  اأثرها 

بالتكن�ل�جيا  تبداأ  كاملة،  ث�رة  باأنها  ُلقبت  اأن 

والبحث والإنتاج وال�سناعة، ول يت�قف اأمرها 

عند هذا الحد، ولكن يتجاوزه اإلى حدود بعيدة، 

ال��ث���رة، بل  الج�هرية لهذه  الأب��ع��اد  بين  وم��ن 

م��س�ع  »الأه���م«،  الج�ه���ري  بعده����ا  لعله 

اإل��ي��ه  ي������ؤدى  وم����ا  ال�صطناعي«،  »ال��ذك��اء 

حا�سراً، وما �س�ف ي�ؤدى اإليه م�ستقباًل، خا�سة 

ب�ساأن ق�سايا العمل.

فالذكاء ال�سطناعي، �سي�سكل فر�سة مهمة 

في  كبيرة  ق��درة  من  له  لما  العربي،  لل�طن 

الأعمال لتح�سين  بيئة  اإح��داث تغييرات على 

وتغيير  ال��ع��م��ل،  و���س��ي��ر  والأداء  ال��م��خ��رج��ات 

تط�ير  وف��ى  عملياتها،  وت��دف��ق  المهام  �سير 

وا����س���ت���ح���داث م��ن��ت��ج��ات وخ����دم����ات اإب���داع���ي���ة 

ومبتكرة في جميع مجالت الحياة الب�سرية، 

وبالتالي ي�سهم في تحقيق التنمية الم�ستدامة 

دون  م�ساكله  ع��دد من  وح��ل  العربي  بال�طن 

الإ�سرار بن�سيب الأجيال القادمة.

البنود الفنية تناقش موضوعات الساعة
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23 اأما المح�ر الثالث الذي جاء تحت عن�ان: 

الحالي  والعمل  ال�صطناعي  »ال��ذك��اء 

لتك�ن  اأ���س��ئ��ل��ة  ع���دة  ط���رح  والم�صتقبلي«، 

الإنتاج  اأط��راف  قبل  من  للمناق�سة  م��س�ًعا 

اإلى الت��سيات التي تخدم  الثالثة، لل��س�ل 

اأطراف الإنتاج.

• ه��ل ي��ن��ه��ي ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي 	

وظائف حالية؟ 

• من 	 ال�صطناعي  الذكاء  يغير  هل 

�صكل وظائف حالية؟

• ال�ص��طناعي 	 ال��ذكاء  ين�ص��ئ  ه��ل 

وظائف جديدة؟ 

• ال���ص��ط��ن��اع��ي 	 ال���ذك���اء  م�صتقبل 

والعمالة الب�صرية؟

• هل نحن م�صتعدون لبناء مجتمعات 	

ذكاء ا�صطناعي جيدة؟ 

الرابع جاء تحت عن�ان:  المح�ر  اأما 

اأ�ص�اق  وم�صتقبل  ال�صطناعي  »الذكاء 

ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة   ت��ح��ل��ي��ل ال��ح��ا���ص��ر 

وا�صت�صراف الم�صتقبل«

ا�صتمل على درا�صتين، الأولى: 

الراهن  ال��صع  عن  ميدانية  »درا�صة 

للذكاء ال�صطناعي في ال�طن العربي«.

وت��ه��دف اإل���ى ف��ه��م ال���اق��ع ال��ح��ال��ي للذكاء 

ال���س��ط��ن��اع��ي ال��ع��رب��ي ب�����س��ك��ل اأف�����س��ل وع��ل��ى 

ب��اإع��داد  المنظمة  قامت  حيث  ال���اق��ع،  اأر����س 

درا�سة ميدانية ت��سح راأي خبراء تكن�ل�جيا 

ال��م��ع��ل���م��ات ب��ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي 

واأدواته الم�ستخدمة حالياً في ال�طن العربي 

المحتملة  وال��م��خ��اط��ر  ال��م��ال��ي��ة  وال��ت��ك��ل��ف��ة 

الم�ساحبة لهذه التكن�ل�جيا.

الأولى  الدرا�سة  لملخ�س  الق�ل  ون�ستطيع 

معالجة  على  ق��ادر  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ب��اأن 

القت�سادية  التحديات  من  وا�سعة  مجم�عة 

والج����ت����م����اع����ي����ة ال����ت����ي ت������اج�����ه ال��م��ن��ط��ق��ة 

اإل��ى  النفط،  اأ�سعار  تقلب  م��ن  ب���دًءا  العربية، 

ال��ت������س��ع ال��ح�����س��ري ال�����س��ري��ع، ون����درة المياه 

والأم����ن ال��غ��ذائ��ي. اإدراًك����ا لإم��ك��ان��ي��ات ال��ذك��اء 

من  العديد  بالفعل  ب���داأت  ق��د  ال�سطناعي، 

ال���ب���ل���دان ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ف���ي تبني 

الأ�س�س  ولت�سع  مبكر،  وقت  في  التكن�ل�جيا 

حيث  الم�ستقبل،  ف��ي  عالمًيا  رائ���دة  لمكانة 

اأ�سبح الذكاء ال�سطناعي ه� نفط الم�ستقبل. 

العربية  ال��دول  بع�س  مازالت  المقابل،  وف��ي 

والتنمية  التكن�ل�جيا  في مجال  الأق��ل حظاً 

في تقدم بطيء جًدا، وفي بع�س الأحيان غير 

البنية  تط�ير  في  ان�سغالها  ب�سبب  ملح�ظ، 

وال�ستقرار  الأمن  اأ�سا�سات  وتر�سيخ  التحتية 

في اأقطارها حيث اأول�ياتها. 

اأما الدرا�سة الثانية فهي: »درا�صة ميدانية 

في  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  م�صتقبل  عن 

ك�نها محاولة  الدرا�سة،  اأهمية هذه  وتاأتي 

طبيعة  ل�ستك�ساف  وعميق  �سامل  طابع  ذات 

العمل  اأنماط  الذكاء ال�سطناعي على  واآث��ار 

العام  العربية، والإط��ار  العالم والمنطقة  في 

الذي تندرج فيه هذه التكن�ل�جيا، من ت��سيع 

الزمانية والمكانية، حتى  الف�ساءات  وتعميق 

تج�سيديات  خ��الل  م��ن  نهائية،  ل  اأن��ه��ا  تبدو 

الرقمي  القت�ساد  اآل��ي��ات  وتعظمها  تخلقها 

الم�سافات،  ع��ب��ر  الح�سا�س  ال��ت��اأث��ي��ر  ب�����اأدوات 

للم�سافات  ع���اب���راً  الق��ت�����س��اد  ب��ذل��ك  ل��ي��ك���ن 

اإنجاز  باإمكانية  ي�سمح  بحيث  )ال��ف�����س��اءات(، 

المهام المحددة دون اعتبار لل�قت اأو الم�قع، 

م���م���ا ي��ت��ط��ل��ب ت������س��ي��ح ج�����ان����ب وم����ب����ررات 

ت���داع���ي���ات الأخ�����ذ ب��ه��ذه ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ال��ت��ي 

والتط�رات  الأح���داث  من  مجم�عة  عك�ستها 

ال��ه��ائ��ل��ة ل��ل��ت��ح���ل ن��ح��� الق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي 

والذكاء ال�سطناعي كمحرك لنم� القت�ساد 

العالمي، ومدى تاأثير ذلك على اأ�س�اق العمل.

على  اع��ت��م��دت  ال���درا����س���ة،  ه���دف  ولتحقيق 

منهجية الجمع بين الجانب النظري وجانب 

من  خبيراً   150 م��ن  عينة  )اآراء  ال�ستقراء 

ال��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي ال���م���ج���ال( ف���ي ال��ت��ع��اط��ي مع 

م��������س����ع ال����ذك����اء ال���س��ط��ن��اع��ي ب��م��ف��ه���م��ه 

وف��روع��ه وم��ج��الت��ه ال��م��ت��ع��ددة، وب��م��ا ي�سمح 

با�ستك�ساف ع�المه التي غيرت و�ستغير �سكل 

جديدة  اأن��م��اط  اإل���ى  واأدت  الب�سرية،  ال��ح��ي��اة 

للعمل، وجعلت القت�ساد العالمي يتط�ر من 

خاللها ب�سرعة في ال�سن�ات الأخيرة، لي�سبح 

من محركات النم� الأ�سا�سية .

ثالثة  على  البند  م��ن  الأول  ال��ج��زء  �سمل 

محاور هامة، جاء المح�ر الأول تحت عن�ان: 

التع����ريف  بين  ال�صطناع�ي،  »الذكاء 

والأهمية وق�ة التغيير«، جاء هذا المح�ر 

الذكاء  تعريفات  على  للتعريج  مب�سط  ب�سكل 

ال�سطناعي، واأفرعه واأن�اعه، واأهم مجالته 

والمح�ر  التغيير،  ق�ة  في  واأهميته  واأدوات��ه، 

الذكاء  »منهجية  ع���ن����ان:  ت��ح��ت  ال��ث��ان��ي 

ال���ص��ط��ن��اع��ي وا���ص��ت��خ��دام��ات��ه« ح��ي��ث 

ال�سطناعي  للذكاء  التحتية  البنية  ناق�س 

واأ�سا�ساته، الذكاء ال�سطناعي واأمن البيانات 

الم�ستدامة،  وال��ح��ل���ل  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 

)قطاعات  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ا�ستخدامات 

ومن�ساآت(. 
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ب�سكل  الجتماعية  الحماية  خدمات  مجال 

له  بما  العربي  للعالم  يمكن  وكيف  خا�س، 

بين  ال��ت��ب��اي��ن��ات  اإط���ار  وف��ي  خ�س��سية  م��ن 

الرقمي،  التح�ل  مجال  في  العربية  الدول 

طريق  تعتر�س  التي  التحديات  ي���اج��ه  اأن 

الجتماعية. الحماية  خدمات  رقمنة 

الجتماعية  الحماية  منظ�مات  تكن  ول��م 

بمناأى  الإ�سهامي  وغير  التاأميني  بمك�نيها 

ع���ن ت���ظ��ي��ف ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ات ال��رق��م��ي��ة في 

النفاذ  و�سمان  المنتفعين  ا�ستهداف  مجال 

اإلى الخدمات.

وع��رف��ت ن��ظ��م ال��ح��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة في 

متنامية  ا�ستعمالت  ن��م��ّ�اً  الأق��ل  ال��ب��ل��دان 

ل����ى  ل��ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا م����ن خ�����الل ال�������س���ع���ي اإ

ت�����س���ي��ب ال���ت���دخ���الت الج���ت���م���اع���ي���ة ن��ح��� 

ل���ي���ات ال��ن��ظ��م ال���ط��ن��ي��ة  م�����س��ت��ح��ق��ي��ه��ا ع��ب��ر اآ

البيانات  على  بناء  ة  خا�سّ اله�ية  لتحديد 

لبي�مترية. ا

وب������رز م���ف���ه����م »ال��ت��ح��ّ�ل ال��رق��م��ي« اأو 

»الن���ت���ق���ال ال��رق��م��ي« ل���ن���ظ���م ال���ح���م���اي���ة 

الجتماعية من خالل العتماد المتزايد على 

يتّم  التي  الرقمية  والتكن�ل�جيات  البيانات 

والتنب�ؤ وتحديد  الآلي  الت�سغيل  ت�ظيفها في 

ال��ه���ي��ة ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن وم��راق��ب��ت��ه��م وك�����س��ف 

التحايل وال�ستهداف والعق�بات وطرق التظّلم 

الإلكتروني كاآلية لتح�سين وتط�ير الخدمات 

وك�سمانة لمزيد من الح�كمة الر�سيدة.

�ساملة  اجتماعية  حماية  اإر�ساء  اأن  وباعتبار 

ه���� ���س��م��ان��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

وت����ف���ي���ر م���ق����م���ات ال���ع���م���ل ال����الئ����ق وال��ن��م��� 

نظم  ف��اإن  والم�ستدامين،  ال�ساملين  والتنمية 

الحق�ق  على  القائمة  الجتماعية  الحماية 

والتي ت�ستند اإلى اأر�سيات للحماية الجتماعية 

وم�����س��ت���ي��ات عليا م��ن ال��ح��م��اي��ة، م��دع���ة اإل��ى 

لمنع  ال��الزم��ة  والإم��ك��ان��ي��ات  ال��سائل  ت�فير 

الفقر وانعدام الم�ساواة وال�ستبعاد الجتماعي 

وتعزيز  ال��ع��م��ال  دخ��ل  على  للحفاظ  وو�سيلة 

هذا  وف��ي  ل���الأزم���ات،  ال�ستجابة  على  ال��ق��درة 

الجتماعية  الحماية  م�ؤ�س�سات  تبنت  الإط���ار 

وال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي ح���ل ال��ع��ال��م التح�ل 

ال��رق��م��ي ك��ا���س��ت��ج��اب��ة ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف���ي بيئة 

معقدة ب�سكل متزايد، وتطرح الث�رة الرقمية 

عم�ًما  بالعالم  الرقمية  التح�لت  ع�سر  اأو 

��ا وف���ي مجال  وب��ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة خ�����س������سً

التحديات  م��ن  جملة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ح��م��اي��ة 

ال�طن العربي«. حيث تم ا�ستق�ساء اآراء عدد 

من الخبراء عن م�ستقبل الذكاء ال�سطناعي 

ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، ب��ا���س��ت��خ��دام اإح���دى 

ب���رام���ج ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي، ح��ي��ث يعتقد 

ب��اأن  ال��درا���س��ة  خ��ب��راء  م��ن  العظمى  الغالبية 

العديد من الم�ؤ�س�سات العربية �ست�ستثمر في 

تطبيق واحد على الأقل للذكاء ال�سطناعي 

في الم�ستقبل القريب.

لتركز  ال��ث��ان��ي��ة  ال��درا���س��ة  نتيجة  وج���اءت 

ال��ذك��اء  تطبيقات  ت���اف��ر  زاد  كلما  اأن��ه  على 

الذكاء ال�سطناعي ليحل  زاد  ال�سطناعي، 

وفر�س عمل. من  الب�سر في منا�سب  محل 

ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ي��م��ك��ن اأن ت���ؤث��ر ال��م��خ��اط��ر 

المت�س�رة  والتقنية  والخ�س��سية  الأمنية 

لعتماد  المنظمات  ن�ايا  على  كبير  ب�سكل 

ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي، وي��م��ك��ن اأن 

اإيجاد خلق فر�س عمل جديدة  ا  اأي�سً ت�سهم 

ت��خ��دم ال��ج��ان��ب ال��ب�����س��ري ب�����س��ك��ل اإي��ج��اب��ي. 

تقليل  ف��ي  ي�����س��اع��د  اأن  ي��م��ك��ن  ب����دوره  وه���ذا 

م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة وت���ف��ي��ر وظ���ائ���ف ج��دي��دة 

ب��ال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي وف��ر���س  ذات ���س��ل��ة 

ف��اإن  ذل��ك،  اإل��ى  ب��الإ���س��اف��ة  للمجتمع.  عمل 

�سي�ؤثر  ال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  اعتماد 

ب�����س��ك��ل ك��ب��ي��ر ع��ل��ى ب��ع�����س ال��ف���ائ��د وال��ق��ي��م 

الم�ظفين  ع���دد  تقليل  م��ث��ل  ال��م���ؤ���س�����س��ي��ة، 

ل��ل��ع��دي��د م���ن ال��م���ؤ���س�����س��ات، وزي������ادة ك��ف��اءة 

خلق  ا  واأي�سً الم�ؤ�س�سات،  من  للعديد  العمل 

مناف�سيها  ب��ي��ن  للم�ؤ�س�سة  تناف�سية  م��ي��زة 

العربية. الدول  اأقطار  في 

البن��د التاسع- رقمنة أنظمة الحماية 
االجتماعية وحوكمتها:

اهتمام  اإطار  في  البند  هذا  م��س�ع  ياأتي 

ال��م��ن��ظ��م��ة ال���م���ت����ا����س���ل ب���ت���ط����ي���ر اأن��ظ��م��ة 

اأن  ال���ح���م���اي���ة الج���ت���م���اع���ي���ة م����ن م��ن��ط��ل��ق 

الق�ى  وتط�ير  الب�سرية  بالتنمية  الهتمام 

مبا�س��ًرا  ارت��ب��اط��اً  يرتبط  اأن  لب��د  العاملة 

ب��ال��ح��م�����������������اي��ة الج��ت��م��������������اع��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا 

م���ن اأه����م دع���ائ���م ال����س���ت���ق���رار الق��ت�����س��ادي 

ال��راه��ن��ة  ال��م��ت��غ��ي��رات  واأن  والج���ت���م���اع���ي، 

ب��ك��اف��ة اأب��ع��اده��ا الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

اأ�س�اق  على  ال�سلبية  وتاأثيراتها  وال�سحية 

الجتماعية  الحماية  ملف  ي��ط��رح  ال��ع��م��ل، 

وت������س��ي��ع ن���ط���اق ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا وت���اأث���ي���ره���ا م��ن 

خ��الل ال��رق��م��ن��ة ك��ط���ق ن��ج��اة ل��ل��خ��روج من 

الم�ستقبلية،  والأزمات  الحالية  الأزمة  اآثار 

وا�ستحداث  تط�ير  اإل��ى  يدع�  ال��ذي  الأم��ر 

ال��ح��م��اي��ة  ن��ظ��م  لإدارة  ال����الزم����ة  الآل����ي����ات 

لالإن�ساف  اأو�سع  مقاربة  �سمن  الجتماعية 

الجتماعية.  العدالة  وتحقيق  وال�ستدامة 

ت��ن��اق�����س وث��ي��ق��ة ال��ب��ن��د ال��ت��ا���س��ع  م��ن خ��الل 

م��ج��م���ع��ة م���ن ال��م��ح��اور ال��م��ت��ك��ام��ل��ة ك��اف��ة 

الإ���س��ك��ال��ي��ات ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ح���ل ال��رق��م��ي 

ف���ي اأن��ظ��م��ة ال��ح��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، واأه���م 

ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا ع��ل��ى م�����س��ت���ى ال��ع��ال��م، وب��ي��ان 

وفرتها  التي  الهائلة  والإمكانيات  للفر�س 

ال��رق��م��ي��ة على  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ا���س��ت��خ��دام��ات 

اأ������س������اق ال���ع���م���ل ب���ظ���ه����ر اأن����م����اط ج���دي���دة 

ل��ل��ع��م��ل ب�����س��ك��ل ع���ام وال��ت��ح���ل ال��رق��م��ي في 
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27 ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ا���س��ت��خ��دام  واأن  الإل��ك��ت��رون��ي��ة 

الرقمية في مجال الحماية الجتماعية يقدم 

فر�ساً واعدة لتعزيز الح�كمة وتح�سين النفاذ 

الم�اطنين  ا�ستفادة  و�سمان  الخدمات،  اإل��ى 

من التكن�ل�جيا الجديدة، والتمتع بم�ست�يات 

اأعلى من الرعاية الجتماعية، وذلك من خالل 

رقمنة  ث��م  جهة  م��ن  الرقمية  اله�ية  اعتماد 

الجتماعي،  ال�سمان  اأنظمة  وخدمات  مزايا 

جائحة  ظ��ل  ف��ي  ب��ق���ة  نف�سها  فر�ست  وال��ت��ي 

ك�رونا، حيث قدمت معظم الجهات الحك�مية 

اجتماعًيا  للمت�سررين  الالزمة  الم�ساعدات 

واقت�سادًيا عبر الأنظمة الرقمية )من خالل 

تقنيات  ع��ب��ر   - ال��م��ح��م���ل  ال��ه��ات��ف  ا�ستعمال 

القيا�سات الحي�ية - البطاقات الذكية( وتقدم 

وث��ي��ق��ة ال��ب��ن��د ���س��رح��اً ل��ك��ل م��ن ه���ذه الأن��ظ��م��ة 

التي  التي تحققها، كذلك المخاطر  والمزايا 

تنط�ي على الت��سع في ا�ستخدام كل منها.

ل��ق��د اأ���س��ه��م ال��ت��ح���ل ال��رق��م��ي ف��ي تح�سين 

اأنظمة  تقدمها  التي  المنافع  اإل��ى  ال������س���ل 

ا�ستهداف  ف��ي  و�ساعد  الجتماعية  الحماية 

اأك���ب���ر ع����دد م��م��ك��ن م���ن ال��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 

خدماتها، اإل اأن تحقيق هذا النتقال الرقمي 

لت�فير  الجهد  من  الكثير  يتطلب  مازال 

لتنظيم  ت�صريعية  وبيئة  تقنية  بنية 

العمل وفقا للحل�ل الرقمية. 

• العمل: 	 عالم  في  هيكلية  تح�لت 

الرقمنة والأتمتة.

• ظه�ر اأنماط جديدة لعالقات العمل. 	

• رقمنة نظم التاأمينات الجتماعية.	

و����س���ه���دت اأن���ظ���م���ة ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي��ة 

ا�����س����ت����ث����م����اًرا ه�����ام�����اً ف�����ي م�����ج�����الت ت���ظ��ي��ف 

التكن�ل�جيات الحديثة لالت�سال والمعل�مات 

ومختلف اآليات الرقمنة، بما يحقق جملة من 

�سروط  وخا�سة  الم�ستدامة،  التنمية  اأه��داف 

خدمات  رقمنة  اأهمها  وم��ن  ال��الئ��ق،   العمل 

وك�سف  ال�سحية،  التاأمينات  واأنظمة  الرعاية 

التي  الإ�سكاليات  ك�رونا على جملة من  وباء 

والرعاية  العامة  ال�سحة  اأنظمة  منها  تعاني 

والنامية  ال��م��ت��ق��دم��ة  ال��ب��ل��دان  ف��ي  ال�سحية 

ع��ل��ى ح��د ���س���اء، وه���� م��ا دف���ع ع���دة حك�مات 

الرقمي  التح�ل  تق�م على  تبني مقاربة  اإلى 

في قطاع الرعاية ال�سحية من اأجل تخفيف 

رعاية  وتح�سين  الم�ست�سفيات  على  ال�سغط 

من  للحد  ال��دع���ات  تتزايد  حيث  المر�سى، 

تقنيات  اعتماد  خ��الل  من  الطبية  التكاليف 

ا�ستدامة  م�ست�ى  وع��ل��ى  ال��رق��م��ي��ة،  ال�سحة 

اأنظمة الرعاية ال�سحية وتعزيز قدرتها على 

مجابهة الأزمات والتحديات ت�ساعد الرقمنة 

م�اجهة  على  النظام  ه��ذا  ق���درة  تعزيز  على 

الجتماعية،  والتغيرات  ال�بائية  التح�لت 

اإدارة  على  الطبية  ال��م��راف��ق  ق��درة  وتح�سين 

والتط�ير  البحث  ق���درات  وتعزيز  الأزم����ات، 

والمخاطر تتعلق اأ�سا�ساً بالقدرة على مالءمة 

مع  الجتماعية  الحماية  ت�سريعات  وتط�ير 

التح�لت الرقمية وتغيير بيئة العمل وتعزيز 

ال��ت��ع��اون ال��رق��م��ي ال��ع��رب��ي ف���ي ظ���ل ت��ح��دي��ات 

كبيرة تطرحها م�ساألة »الفج�ة الرقمية« اأو 

»الحرمان الرقمي« وكيف ال�سبيل اإلى و�سع 

ال�ستخدام  من  تمكن  اأو�سع  اإيك�ل�جية  نظم 

ال�سم�لي للتكن�ل�جيات الرقمية .

يت�صمن البند مبحثين:

ا�صتخ�������دامات  ح����ل  الأول  المبحث 

التكن�ل�جيا الرقمية في مجال الحماية 

ا لتعزيز الح�كمة  الجتماعية ت�فر فر�صً

وتح�صين النفاذ اإلى الخدمات:

اإلى الفر�س والإمكانات الهائلة  الذي تطرق 

ال���ت���ي وف���رت���ه���ا ا���س��ت��خ��دام��ات ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ات 

ال��رق��م��ي��ة ف���ي م��ج��ال ال��ح��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، 

ح��ي��ث ت��ت��ج��ل��ى ال���ع����ائ���د ال��رق��م��ي��ة م���ن خ��الل 

والم�ؤ�س�سات  للحك�مات  المكا�سب  م��ن  جملة 

والأف��راد في مجال الحماية الجتماعية، وفي 

مجال م�سايرة تغيرات هيكلية في بيئة العمل، 

والمخاطر  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  جملة  ج��ان��ب  اإل���ى 

الجتماعية  الحماية  منظ�مة  تجابهها  التي 

ترتبط بالتغيرات التكن�ل�جي���ة والقت�س�����ادية 

وال��دي��م��غ��راف��ي��ة، ����س����ف ت��ف��ر���س ب���داه���ة على 

�سمن  الجتماعية  الحماية  تنزيل  الحك�مات 

وينبغي  الجتماعية.  للعدالة  �ساملة  مقاربة 

ا�ستراتيجيات  م��ع  التغييرات  ه��ذه  تترافق  اأن 

في  واإ���س��الح��ات  وم�ستدامة  �ساملة  اقت�سادية 

والم�ساواة  الحق�ق  تعزيز  عبر  الحكم  اآل��ي��ات 

ال�ستجابة  وت��ح��ق��ي��ق  وال��م�����س��ارك��ة  والإن�����س��اف 

�ساملة  اجتماعية  حماية  اأج��ل  م��ن  ال�سيا�سية 

وم�ستدامة. 

وم��ن خ��الل م��ا ت���م ر����س���ده م���ن ال��ت��ج��ارب 

اأن تحقيق  ي��ت��ب��ي��ن  ال��ت��ق��ري��ر،   ف���ي  ال��ن��اج��ح��ة 

الجتماعية  الحماية  لنظم  الرقمي  النتقال 

ت�سريعية  وب��ي��ئ��ة  تقنية  بنية  ت���ف��ي��ر  يتطلب 

تك�ن رافعة لهذا التح�ل بما في ذلك تعديل 

ت�سريعات العمل وال�سمان الجتماعي، وتنظيم 

ال��م��ع��ام��الت ال��رق��م��ي��ة، ب��م��ا ف��ي ذل���ك ق�انين 

المعل�مات  اأمن  و�سمان  الإلكتروني  الت�قيع 

لحماية  ت�سريعات  وو���س��ع  الرقمية  وال��ه���ي��ة 

للمخاطر  والت�سدي  ال�سخ�سية  المعطيات 
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29 • الفج�ة الرقمية: 	

ت�سكل الع�امل الثقافية وتلك المت�سلة بالتعليم 

والتعلم �سبًبا حقيقيًّا في ظه�ر الفج�ة الرقمية 

ب��س�ح في المجتمعات ذات الأمية العالية، ب�سبب 

�سعف انت�سار التعليم واأجهزته وم�ؤ�س�ساته وعدم 

مع  وال��ت��ع��ام��ل  ال��ح��دي��ث��ة  التكن�ل�جيا  ا�ستيعاب 

معطياتها وفهم معالمها.

• ت���ح���دي���ات رق���م���ن���ة ن���ظ���م ال��ح��م��اي��ة 	

الجتماعية و�صبكات الأمان الجتماعي:

الدول  واجهت  التي  التحديات  اأب��رز  وتمثل 

العربية على �سعيد التح�ل الرقمي في نظم 

ارتفاع م�ست�يات  التح�يالت الجتماعية في 

و�سع�بة  ال��ت��ح���ل،  ب��ه��ذا  المرتبطة  التكلفة 

�سرائح  بع�س  ق��ب��ل  م��ن  التقنيات  ا���س��ت��خ��دام 

الم�سنين  ال��م��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  منها  ال�����س��ك��ان 

وبع�س اأ�سحاب الهمم. 

ت�ؤكد الدرا�سة �سرورة تح�ل الدول العربية 

نح� رقمنة العديد من الخدمات الجتماعية، 

له و�سنِّ  داعمة  ت�سريعية  اأطر  تبني  و�سرورة 

ت�����س��ري��ع��ات م���ن ���س��اأن��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م ال��ت��ع��ام��الت 

الرقمية، بالإ�سافة اإلى ت�فير البنى التحتية 

الالزمة ل�سمان الم�ساواة الرقمية في النفاذ 

اإلى الخدمات الجتماعية، وما تنط�ي عليه 

المرتبطة  التكلفة  م�ست�يات  في  ارتفاع  من 

بهذا التح�ل. 

كق�ة  ال��رق��م��ي��ة  التكن�ل�جيا  اإم��ك��ان��ي��ات  اإن 

تقدم  الجتماعية  الحماية  لأنظمة  تح�يلية 

وتعزيز  الرقمية  الفج�ة  ل�سد  حقيقية  فر�سة 

م�ساركة الفئات ال�سعيفة والمهم�سة، لكن لبد 

باإ�سفاء قيم ومبادئ  من و�سع �س�ابط تتعلق 

بتح�لت  يمر  العمل  وع��ال��م  الإن�����س��ان،  ح��ق���ق 

الح�ار  تعزيز  يفر�س  ما  وه�  عميقة،  هيكلية 

الجتماعي بين اأطراف الإنتاج الثالثة؛ بهدف 

�سيا�سات وبرامج  التح�لت وتحديد  تلك  فهم 

ال��ح���ار  اأث��ب��ت  ال��ت��ح��دي��ات، فلقد  معالجه ه��ذه 

الج��ت��م��اع��ي ق���درت���ه ف���ي م���اج��ه��ة ال��م��ع���ق��ات 

اأداة ق�ية قادرة على تر�سيخ العالقات  ب��سفه 

الج��ت��م��اع��ي��ة، وع��ل��ى راأ����س���ه���ا ع���الق���ات ال��ع��م��ل 

على  الفاعلة  الأط����راف  كافة  خ��الل جمع  م��ن 

وا�ستغالل  التحديات  لم�اجهة  الح�ار  مائدة 

التكن�ل�جية  التط�رات  عن  النا�سئة  الفر�س 

والتغيرات الهيكلية في اأ�س�اق العمل مدع�مة 

بالمبادئ والحق�ق الأ�سا�سية في العمل للرفع 

من م�ست�ى الأج�ر وتح�سين �سروط وظروف 

ال���ع���م���ل، و����س���م���ان م���ق����م���ات ال��ع��م��ل ال���الئ���ق، 

ويت�سمن البند الدع�ة اإلى بل�رة عقد اجتماعي 

فعال وم�ستدام، يعك�س الحقائق المتغيرة وفق 

خ�س��سيات كل دولة، ول �سيما في اإطار الأزمات 

في  التح�لت  و�سرعة  المتعاقبة  القت�سادية 

بين  ال��ت���ازن  م��راع��اة تحقيق  العمل، مع  عالم 

تعزيز ال�ستثمار وزيادة الإنتاجية وحق العمال 

ال��ع��دال��ة  لتحقيق  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ح��م��اي��ة  ف��ي 

الجتماعية والنه��س بال�سالم الجتماعي .  

ومنظ�مات اليقظة والإ�سعار والإنذار المبكر 

عبر تطبيقات الذكاء ال�سطناعي.

• ال�صتراكات 	 تح�صي�ل  اآلي����ات  رقمنة 

والمراقبة واإدارة الطع�ن وال�صكاوى:

ت��ع��م��ل م���ؤ���س�����س��ات ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي 

لم�ا�سلة  الإداري�����ة  ممار�ساتها  اب��ت��ك��ار  ع��ل��ى 

الخدمات  وتح�سين  التحديات  على  التغلب 

المتغيرات.  م�اكبة  على  قدرتها  من  والرفع 

في  الج��ت��م��اع��ي  ال�سمان  م�ؤ�س�سات  ول��ج��اأت 

عدة  اع��ت��م��اد  اإل���ى  المت�ساعدة  الرقمنة  ظ��ل 

اأ�ساليب وبرامج م�جهة نح� الرفع من مهارة 

العاملين في الم�ؤ�س�سات والحل�ل الفنية التي 

من  الجتماعي  ال�سمان  انتقال  في  اأ�سهمت 

العمليات اليدوية والخا�سة بالح�س�ر وال�رق 

اإلى ال�سرعة والمرونة والراحة في الخدمات 

ع��ب��ر الإن��ت��رن��ت وال��ه��ات��ف ال��م��ح��م���ل. ي����ؤدي 

ت��سيع  اإل��ى  الرقمية  التقنيات  اإل��ى  النتقال 

نطاق الطرق التي يمكن للم�ؤمن عليهم من 

خاللها ال��س�ل اإلى الف�ائد والخدمات.

• المعل�مات 	 ا�صتعم����ال تكن�ل�جيات 

التغطية  ل��ت������ص��ي��ع  والت�������ص���ال 

االجتماعية:

وفقاً للتقديرات ال�سادرة عن منظمة العمل 

من  المائة  في   50 ح�الي  يح�سل  الدولية، 

ال�سمان  اأ�سكال  من  �سكل  على  العالم  �سكان 

المائة  ف��ي   20 يتمتع  حين  ف��ي  الجتماعي، 

فقط بتغطية كافية من ال�سمان الجتماعي، 

التغطية  ت��سيع نطاق  اإل��ى  الحاجة  ف��اإن  ل��ذا 

ت��م��ث��ل ت��ح��دًي��ا رئ��ي�����س��ًي��ا ل��م��ن��ظ��م��ات ال�����س��م��ان 

ذل��ك،  وم��ع  المناطق.  جميع  ف��ي  الجتماعي 

ل يمكن القيام بهذا اإل اأثناء معالجة ق�سايا 

ال�سيا�سة العامة على نطاق اأو�سع، بما في ذلك 

الأ�سرة  وهياكل  ال�سكانية،  ال�سكان  �سيخ�خة 

القت�سادية،  الع�لمة  وت��اأث��ي��رات  المتط�رة، 

ونم� اأ�س�اق العمل غير الر�سمية، والتط�رات 

ال�بائية والبيئية.

لتكن�ل�جيا  المبتك��ر  ال�ستخ���دام  وبف�س���ل 

ال��م��ع��ل���م��ات والت�����س��الت، ت��م اإدخ����ال ب��رام��ج 

والرعاية  الغذائي،  لالأمن  جديدة  حك�مية 

ال��ن��ق��دي��ة،  وال��ت��ح���ي��الت  ل��ل��ف��ق��راء،  ال�سحية 

ال�سحية  الرعاية  تغطية  نطاق  ت��سيع  وت��م 

تدريجياً  المهنية  ال��ح���ادث  �سد  وال��ت��اأم��ي��ن 

عبر المراكز ال�سناعية.

على  ال�ص�ء  �صلط  الثاني:  المبحث  اأما 

ت�اجهها  التي  والمخاط�����ر  التحديات 

منظ�مة الحماية الجتماعية في اإطار 

في  المت�صارعة  التكن�ل�جية  التغيرات 

عالقتها مع اأ�ص�اق العمل:

التح�لت  تقدمها  التي  الهائلة  ال�ع�د  اإن 

ال���رق���م���ي���ة ف�����ي م����ج����ال اأن����ظ����م����ة ال���ح���م���اي���ة 

اأبرزها  عديدة  بتحديات  ُتجابه  الجتماعية 

اأو  ال���اح��د  المجتمع  داخ��ل  الرقمية  الفج�ة 

تحديات  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  وبع�سها،  ال����دول  ب��ي��ن 

الرقمية  التقنيات  ا�ستخدام  ب�سع�بة  تتعلق 

خا�سة  المجتمع  في  وا�سعة  �سرائح  قبل  من 

كبار ال�سن والفئات ال�سعيفة والمهم�سة وهم 

ال�سمان  بخدمات  المعنيين  معظم  لالأ�سف 

والحماية الجتماعية. 

Al
am

al
 A

la
rb

y
20

22
ل 

ل�
اأي

 /
رب

م
بت

�ص
ـ  

 ــ
 12

د 1
د

ــــ
عـــ

ال
Alam

al Alarby
2022

ل 
/ اأيل�

رب
م

121  ـــ  �صبت
دد 

العـــــــ



البند العا�شر - تكريم رواد العمل العرب

 الدورة الثامنة والأربع�ن لم�ؤتمر العمل العربي

تكرم الك�كبة ال�شابعة من رواد العمل العرب:
وافق م�ؤتمر العمل العربي في دورته الثالثين لعام 2003 على مقترح تكريم 

رواد العمل العرب في مختلف مجالت واخت�سا�سات منظمة العمل العربية، 

الذين يتم تر�سيحهم من قبل اأطراف الإنتاج الثالثة، هذا ويق�سد برواد العمل 

العربي بكافة مجالته �س�اء  العمل  اإث��راء  بارز في  اأ�سهم بدور  العرب كل من 

على ال�سعيد ال�طني اأو الق�مي اأو العالمي.

اجتمعت اللجنة المنبثقة عن مجل�س اإدارة منظمة العمل العربية والمكلفة 

بالنظر في المقترحات المقدمة من اأطراف الإنتاج الثالثة في الدول العربية، 

العمل  ب�ساأن تكريم رواد  الإنتاج  اأط��راف  المقدمة من  التر�سيحات  للنظر في 

العربية  العمل  منظمة  اإدارة  مجل�س  على  اللجنة  تقرير  عر�س  وبعد  العرب، 

15 ماي� / اآيار 2022( ها نحن الي�م �سنكرم   - في دورته »96« )القاهرة 14 

تقديراً   »48« ال��دورة  فعاليات  �سمن  العرب  العمل  رواد  ال�سابعة من  الك�كبة 

من الم�ؤتمر العام باأطرافه الثالثة لخدماتهم الجليلة التي قدم�ها لخدمة 

اإل لمحة من لمحات العرفان والتقدير له�ؤلء  التكريم ما ه�  بلدانهم، هذا 

المكرمين، ودللة على اأن ما قدم�ه �سيظل باقياً في نف��س وعق�ل الحا�سرين 

وتر�سيخاً لقيمة العمل واإحياًء لأمل العطاء والمثابرة على العمل لدى اأجيال 

الم�ستقبل.

اإن منظمة العمل العربية على يقين اأن دولنا العربية بكل ح�سارتها وتاريخها 

اإفراز النماذج الب�سرية الخالقة لما تق�م عليه ثقافات وم�روثات  قادرة على 

وقيم اأ�سيلة تعلى من قيمة العمل و�ساأنه.
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السيدة / لينا قسطنطين باسيل قرمش
حكومات / المملكة األردنية الهاشمية

• المديرة التنفيذية ورئي�صة مجل�ض اإدارة 	

�ص�ك�ل�غرافي.

• والرئي�ص��ة 	 الم�ؤ�ص�ص��ة  من�ص���ب  �ص��غل�����ت 

التنفيذي��ة ل�ص��ركة فيالديلفي��ا ل�ص��ناعة 

ال�ص�ك�لتة.

• الجامعات 	 واإر�صاد خريجي  اأ�صهمت في تدريب 

لي�صبح�ا م�ؤهلين لدخ�ل �ص�ق العمل.

وت�ظيف اأردنيين واأردنيات واإر�صادهم •-

في الم�صانع المختلفة. 

لزيادة •- الرياديات  ال�صيدات  واإر���ص��اد 

ف��ر���ض ن��ج��اح��ه��م وم�����ص��اع��دت��ه��م في 

ل�صقلها  واإبداعاتهم  مهاراتهم  اكت�صاف 

ليحقق�ا النجاح.

• رئي�صة 	  - ال�صباب  ال��رواد  جمعية  رئي�صة 

اإدارة  مجل�ض  ع�ص�   - اإنجاز  اإدارة  مجل�ض 

الجمعية الملكية للت�عية ال�صحية - ع�ص� 

مجل�ض اإدارة م�ؤ�ص�صة تط�ير الم�صاريع.

• جمعية 	 من  الإن��ج��از  جائزة  على  حائزة 

من  ال���ري���ادة  ج��ائ��زة   - ال�����ص��ب��اب  رواد 

.UNCTAD

الدكتور/ محمد بطي ثاني الشامسي
عمال / دولة اإلمارات العربية المتحدة

• عميد 	 برتبة  دب��ي  �صرطة  اأكاديمية  مدير  نائب 

واأ�صتاذ القان�ن بالأكاديمية.

• 	 2008 من  دبي  �صرطة  اأكاديمية  اإدارة  مجل�ض  ع�ص� 

حتى تاريخه.

• الجمعيات 	 بين  التن�صيق  جمعية  اإدارة  مجل�ض  رئي�ض 

المهنية العاملة بالدولة من 2012 حتى تاريخه.

• للمحاميين 	 الإم���ارات  جمعية  اإدارة  مجل�ض  رئي�ض 

والقان�نيين 2021.

• رئي�ض لجنة الت�صريعات والق�انيين بالقيادة العامة 	

ل�صرطة دبي 2021.

• لحق�ق 	 جنيف  مركز  اإدارة  مجل�ض  وع�ص�  م�ؤ�ص�ض 

الإن�صان والح�ار العالمي 2013.

• المختلفة 	 العمل  مجالت  في  كتب  اإع��داد  في  اأ�صهم 

وتقديم دورات تخ�ص�صية في مجال القان�ن.

• اأ�صهم في تعزيز ثقافة حق�ق الإن�صان -له خبرة في 	

مجال اإعداد الت�صريعات والق�انين والأنظمة.

• من 	 والدولية  العربية  العمل  م�ؤتمرات  في  �صارك 

.2021 -  2013
• العربية 	 العمل  منظمة  اإدارة  مجل�ض  اجتماع  تراأ�ض 

مايو 2021.

• حائز على جائزة �صم� وزير الداخلية للتميز عن فئة 	

الم�ظف المثالي في ال�ظائف المتخ�ص�صة 2011.

• 	 25 اأكثر  عن  الدبل�ما�صي  مجلة  جائزة  على  حائز 

�صخ�صية تاأثيرًا في ال�طن العربي -2020 .

• كرم من قبل )AICHLS( لجه�ده في مجال تعزيز 	

ثقافة حق�ق الإن�صان.

سعادة العين/ عيسى حيدر عيسى مراد
أصحاب أعمال / المملكة األردنية الهاشمية

• العمل 	 رئي�ض لجنة   - الأردني  الأعيان  ع�ص� مجل�ض 

والتنمية - ع�ص� اللجنة المالية والقت�صادية.

• البنك 	 اإدارة  مجل�ض  ع�ص�   - ال�صياحة  لجنة  ع�ص� 

الإ�صالمي الأردني.

• الأردن��ي��ة 	 الخيرية  الهيئة  اأم��ن��اء  مجل�ض  ع�ص� 

الها�صمية.

• لرعاية 	 المطلب  عبد  ب��ن  ح��م��زة  جمعية  رئي�ض 

المنتدى  اإدارة  مجل�ض  ع�ص�   - اليتيمات  الفتيات 

و�صريك  اإدارة  مجل�ض  رئي�ض  الأردن��ي-  القت�صادي 

في مجم�عة حيدر مراد واأولده لال�صتثمار - رئي�ض 

الأع��م��ال  جمعية  ورئي�ض   - ع��م��ان  ت��ج��ارة  غ��رف��ة 

الغرفة  اإدارة  مجل�ض  ع�ص�   – االأوروبية  االأردنية 

العربية البريطانية.

• عمان 	 ت��ج��ارة  غرفة  اأكاديمية  اإن�����ص��اء  ف��ي  اأ�صهم 

وحدة  اإن�صاء  وكذلك   - الأعمال  وتط�ير  للتدريب 

ا�صتحدث   - والمت��صطة  ال�صغيرة  للم�صاريع  خا�صة 

وحدة خا�صة لخدمة القطاعات التجارية والنقابات 

الم�ؤتمرات  م��ن  العديد  ف��ي  ���ص��ارك   - والجمعيات 

المجال�ض  من  العديد  وت��راأ���ض  والدولية  العربية 

واللجان.

• حائز على حائز على و�صام النجمة الإيطالية )لقب 	

الفار�ض( 2015.

• ملك 	 م��ن  قائد  برتبة  المدني  ال�صتحقاق  و���ص��ام 

اإ�صبانيا 2018 .

معالي الدكتور/ مجيد بن محسن العلوي
حكومات / مملكة البحرين

• �صغل من�صب وزير العمل وال�ص�ؤون الجتماعية خالل 	

.)2005 - الفترة )2002 

• - 2011 - وزير الإ�صكان 2011.	 وزير العمل 2005 

• للتاأمينات 	 ال��ع��ام��ة  الهيئة  اإدارة  مجل�ض  رئي�ض 

.2007 - االجتماعية 2002 

• رئي�ض مجل�ض اإدارة منظمة العمل العربية 2010 – 2012 .	

• رئي�ض المجل�ض الأعلى المهني 2002 – 2011. 	

• اأ�صهم 	  - التعطل  �صد  التاأمين  قان�ن  �صدور  في  اأ�صهم 

القطاع  في  العمل  قان�ن  لم�اد  ال�صاملة  المراجعة  في 

الأهلي الذي انتهى ب�صدور قان�ن العمل الجديد 2012.

• في 	 ت�صدر  التي  الن�ر  مجلة  تحرير  ورئي�ض  م�ؤ�ص�ض 

لندن.

• �صارك في العديد من الم�ؤتمرات العربية والدولية 	

العربي  العمل  لم�ؤتمر   »37« الدورة  اأعمال  وتراأ�ض 

.2010
• رئي�ض لجنة اإ�صالح �ص�ق العمل وع�ص� لجنة اإ�صالح 	

التعليم والتدريب في مملكة البحرين.

• ع�ص� في لجنة تفعيل ميثاق العمل ال�طني برئا�صة 	

�صم� ولي العهد.

• البحرين 	 لجمعية  رئ��ي�����ض  واأول  م���ؤ���ص�����ض  ع�ص� 

للدرا�صات  الدولي  المعهد  وع�ص�  والتنمية  للتدريب 

ال�صتراتيجية.

• حا�صل على اإ�صادة دولية وعربية على جه�ده عندما 	

كان وزيرًا في �صدور قان�ن التاأمين �صد التعطل.
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سعادة الشيخة / هند بنت سلمان آل خليفة
أصحاب أعمال / مملكة البحرين

• تجارة 	 غرفة  اإدارة  مجل�ض  ع�ص�   - اأع��م��ال  �صيدة 

و�صناعة البحرين من 2014 حتى تاريخه.

• المجل�ض 	 ع�ص�   - الجتماعية  لل�ص�ؤون  م�صاعد  وكيل 

الأعلى للمراأة 2001 - 2007.

• المتحدة 	 الأمم  منظمة  من  والإب��داع  للتميز  �صفيرة 

للتنمية ال�صناعية 2015.

• اتفاق 	 ل��صع  المخ�ص�صة  اللجنة  اجتماع  في  اأ�صهمت 

ذوي  حق�ق  وتعزيز  لحماية  ومتكامل  �صامل  دول��ي 

الحتياجات الخا�صة 2004.

• ال�صباب 	 وتاأهيل  ال��م��راأة  لتمكين  التط�عي  العمل 

لدخ�ل �ص�ق العمل.

• لالأن�صطة 	 والمم�لة  الداعمة  الجهات  مع  التعاون 

الداعمة للتنمية القت�صادية ومنها �صندوق العمل.

• ري��ادة 	 جائزة  عن  الإع���الن  ق��رار  �صنع  في  اأ�صهمت 

الأعمال من قبل التحاد العالمي ل�صاحبات الأعمال 

والمهن البحرينية 2020 وت�فير حا�صنات اقت�صادية 

لمزاولة اأن�صطة اقت�صادية لريادة الأعمال واأن�صطة 

م�صاحبة مثل التدريب وور�ض العمل.

•  �صاركت في العديد من الم�ؤتمرات العربية والدولية. 	

• ع�ص� احتياطي بمجل�ض اإدارة منظمة العمل الدولية 	

.2020 - من 2017 

• مجل�ض 	 ل��دول  الإن�صاني  العمل  جائزة  على  حائزة 

لندن - جمعية  العربية في  المراأة  التعاون وجائزة 

بمملكة  عمل  رائ��دة  كاأف�صل  للمتقاعدين  الحكمة 

البحرين.

األستاذة/ سامية البكوش حرم بن بعقوب
حكومات / الجمهورية التونسية

• الجمه��������رية 	 بقن�صلي����ة  اجتماعي��������ة  ملحق��������ة 

التون�صية / روما.

• 	 1989  –  1985 م��ن  ت�ن�ض  ب���لي��ة  �صغل  متفقدة 

وب�لية الق�صرين من 1989 اإلى 1992.

• ال�صغل 	 تفقدية  بق�صم  المراقبة  وح���دة  رئي�صة 

بالق�صرين 1990.

• رئي�صة م�صلحة التفاقيات الم�صتركة 1992.	

• الأحكام 	 بتنظيم  المكلف  العمل  فريق  �صمن  اأ�صهمت 

الت�صريعي�����ة والتدريبي����ة وفري��ق العم���ل المكل���ف 

بترجمة الإحكام 1998 - 2000.

• العالمي 	 الت��ف��اق  برنامج  ت�صيير  لجنة  في  ع�ص�ة 

تحقيق  على  يرتكز  الذي  ت�ن�ض  في  المتحدة  لالأمم 

عم�مًا  الإن�صان  حق�ق  مجال  في  اأ�صا�صية  مبادئ   10
وفي العمل.

• اأ�صهمت في اإعداد ت�صريع ال�صغل 1998 - واإعداد دليل 	

الإجراءات بالإدارة العامة لل�صغل.

• �صاركت في العديد من الندوات الإقليمية وال�طنية 	

الجتماعي  ال��ح���ار  مجال  ف��ي  م��داخ��الت  وتقديم 

والمفاو�صة االجتماعية في تون�س.

• حائزة على ال��صام البرونزي 2002 - ال��صام الف�صي 	

ال��صام   -  2014 المذهب  الف�صي  ال��صام   -  2007
الذهبي 2019.

األستاذ/ بسيم جاسم الذوادي
عمال / مملكة البحرين

• البحرين 	 عمال  لنقابات  الحر  التحاد  رئي�ض  نائب 

للتنظيم الداخلي.

• ع�ص� م�ؤ�ص�ض لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.	

•  ع�ص� م�ؤ�ص�ض للنقابة الحرة لعمال بابك�.	

• العمالية 	 النقابات  من  العديد  تاأ�صي�ض  في  اأ�صهم 

واأ�صهم في الح�ص�ل على تحقيق عدة مكا�صب للطبقة 

المحا�صرات  من  العديد  قدم   - البحرينية  العاملة 

وال�ر�ض.

• العمل العربية �صمن وفد عمال 	 �صارك في م�ؤتمرات 

مملكة البحرين.

• �صارك فى اللجان العاملة بم�ؤتمر العمل العربي.	

• ع�ص� هيئة الرقابة المالية بمنظمة العمل العربية.	

• نقابات 	 ع��دة  من  واأو�صمة  ج�ائز  ع��دة  على  حائز 

عمالية.

السيد/ زايدي فضيل
حكومات / الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية
• مدير عام الت�صغيل والإدماج ب�زارة العمل والت�صغيل 	

وال�صمان االجتماعي.

• مندوب 	  - العمل  )وزارة  العمل  مجم�عة  في  ع�ص� 

التخطيط - التحاد العام للعمال الجزائريين اأرباب 

العمل ح�ل التاأمين عن البطالة 1992 - اأرباب العمل 

ح�ل التاأمين عن البطالة 1992(.

• ع�ص� المجل�ض ال�طني لالإح�صاء �صابقًا - ع�ص� فريق 	

العمل ح�ل قان�ن ال�صتثمار 1993.

• التجار 	 ومكافحة  لل�قاية  ال�طنية  اللجنة  ع�ص� 

بالب�صر.

• عن 	 التاأمين  ح�ل  الأول��ى  الدرا�صة  اإع��داد  في  اأ�صهم 

البطالة 1992 للمعهد ال�طني للعمل.

• التح�يالت 	 مجالت  في  التقارير  تحرير  في  اأ�صهم 

الجتماعية - العمل - ال�صمان الجتماعي.

• من 	 العديد  في  الجزائرية  الجمه�رية  وفد  تراأ�ض 

الندوات العربية والدولية 2005 - 2019.

• اإدارة منظمة العمل الدولية احتياطي 	 ع�ص� مجل�ض 

.2017 - - 2014 واأ�صيل من 2014   2011
• الت��ح��ادات 	 م��ن  تكريم  ���ص��ه��ادات  ع��دة  على  ح��ائ��ز 

العمالية.
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السيد/ المحفوظ ميقاتلي
أصحاب أعمال/ الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية

• للم�ؤ�ص�صات 	 ال��ع��ام��ة  للك�نفدرالية  ال��ع��ام  الأم��ي��ن 

الجزائرية.

• ع�ص� دائم في منظمة العمل الدولية. 	

• الدولي 	 التدريب  مركز  اإدارة  مجل�ض  في  دائم  ع�ص� 

بالجزائر.

• للعط��ل 	 ال�طن��ي  ال�ص��ندوق  اإدارة  مجل���ض  ع�ص��� 

�ص���ء  ع��ن  الناجم��ة  والبطال��ة  الأج��ر  المدف�ع��ة 

الأح�ال الج�ية لقطاعات البناء.

• العمل 	 ميدان  في  الجه�د  تن�صيق  تدعيم  في  اأ�صهم 

والعمال على الم�صت�يين العربي والدولي.

• من 	 والحريات  الحق�ق  و�صيانة  تنمية  في  اأ�صهم 

ظروف  وتح�صين   - الأعمال  اأ�صحاب  منظمات  خالل 

و�صروط العمل في الجزائر. 

• عن 	 التاأمين  ح�ل  الأول��ى  الدرا�صة  اإع��داد  في  اأ�صهم 

البطالة 1992 للمعهد ال�طني للعمل.

• من 	 العديد  في  الجزائرية  الجمه�رية  وفد  تراأ�ض 

العمل   2019  -  2005 والدولية  العربية  الندوات 

وال�صمان االجتماعي.

• حائز على عدة �صهادات تكريم.	

معالي الدكتور/ عبد اهلل بن ناصر أبو ثنين
حكومات / المملكة العربية السعودية

• الجتماعية 	 والتنمية  الب�صرية  الم�ارد  وزير  نائب 

للعمل.

• بيئة 	 وتط�ير  للتفتي�ض  ال���زارة  وكيل  من�صب  �صغل 

العمل. 

• 	.2018  - وزارة العمل والتنمية الجتماعية 2016 

• والتط�ير 	 للتخطيط  ال����زارة  وكيل  من�صب  �صغل 

والمعل�مات. 

• بيئة 	 وتط�ير  للتفتي�ض  ال���زارة  وكيل  من�صب  �صغل 

العمل .

• ع�ص� مجل�ض اإدارة ال�صمان ال�صحي التعاوني. 	

• ع�ص� مجل�ض اإدارة المجل�ض ال�صناعي من 2019 حتى 	

تاريخه.

• التي 	 العمل  �ص�ق  ا�صتراتيجية  تط�ير  على  اأ�صرف 

اأقرت في 2020. 

• مما 	 الت�طين  وبرامج  مبادرات  م�صروع  على  اأ�صرف 

المملكة  ف��ي  البطالة  م��ع��دل  انخفا�ض  ف��ي  اأ�صهم 

العربية ال�صعودية.  

• اأ�صهم في العديد من الإنجازات والمبادرات والم�صاريع 	

الناجحة على م�صت�ى �ص�ق العمل. 

• ك�رونا 	 جائحة  لمبادرات  التنفيذية  اللجنة  تراأ�ض 

الخا�صة ب�ص�ق العمل. 

• من 	 عدة  في  ال�صع�دية  العربية  المملكة  وفد  تراأ�ض 

الم�ؤتمرات العربية والدولية.

السيد / محمد لخضر بدر الدين

عمال / الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية
• �صغل من�صب اأمين عام نقابي لخروبة عام 1970. 	

• ل��ى التحادي��ة ال�طني��ة لعم��ال النفط 	 اإ منت��دب 

ع��ام 1970.

• م�ص�ؤول ناحية ال��صط ل�ص�ناطراك عام 1973.	

• نائب الأمين العام للنقابة ال�طنية لعمال �ص�ناطراك 	

عام 1976.

• نائب رئي�ض المنظمة العالمية لعمال البترول والغاز 	

. 2007 - والكيمياء والمناجم 1992 

• ال��ع��ام لعمال 	 ل��الت��ح��اد  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ص��� 

الجزائريين عام 1978.

• ع�ص��� الأمان��ة التحادي��ة ال�طنية للبت��رول والغاز 	

والكهرباء والكيمياء عام 1979.

• اأ�صهم في انخراط جبهة التحرير ال�طني عام 1956.	

• ب��اأوروب��ا 	 ال��ج��زائ��ري��ي��ن  ودادي����ة  م�ص�ؤولية  تحمل 

بمنطقة �صرق فرن�صا عام 1963.

المستشار/ عبد الرحيم الغامدي
عمال / المملكة العربية السعودية

• ومكلف 	 العمالية  للجان  ال�طنية  اللجنة  م�صت�صار 

عام  منذ  العمالية  الق�صايا  على  الكامل  بالإ�صراف 

2021 حتى تاريخه.

• وخبير 	 الب�صرية  الم�ارد  اأنظمة  دائ��رة  مدير  �صغل 

اأنظمة م�ارد الب�صرية اأول.

• �صغل مدرب معتمد في الم�ؤ�ص�صة العامة. 	

• الإي��ج��اب��ي 	 التفكير  م��ج��ال  ف��ي  دورات  ف��ي  اأ���ص��ه��م 

للم�ظفين ال�صباب في عدة �صركات.

• �صارك في العديد من الملتقيات والم�ؤتمرات الخا�صة 	

بالم�ارد الب�صرية.

• عمله 	 خالل  الكبيرة  الم�صاريع  من  العديد  في  اأ�صهم 

في ال�صركة ال�صع�دية للكهرباء.

• اأنظمة 	 تخ�ض  100درا�صة  من  اأكثر  اإنجاز  في  �صارك 

وع�ائد وبدلت الم�ارد الب�صرية.

• �صارك في العديد من م�ؤتمرات وندوات منظمة العمل 	

العربية.

• ع�ص� الجمعية ال�صع�دية للم�ارد الب�صرية.	

• ع�ص� فريق تنمية الم�ارد الب�صرية 2030.	
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الدكتور/ رياض حسن محمد علي

حكومات / جمهورية العراق

•  اأ�صتاذ جامعي في كلية الرافدين.	

• �صغل مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني الأ�صبق 	

ودائرة البح�ث والدرا�صات الأ�صبق.

• الم�صاريع 	 دع��م  �صندوق  اإدارة  رئي�ض  من�صب  �صغل 

ال�صغيرة المدرة للدخل في وزارة العمل.

• وال�صمان 	 التقاعد  ���ص��ن��دوق  اإدارة  مجل�ض  ع�ص� 

الجتماعي للعمال .

• ع�ص� اللجنة ال�طنية ال�زارية عن �صيا�صات الت�صغيل 	

والتدريب المهني ومعالجة البطالة.

• اأ�صهم في اإعداد ا�صتراتيجية القطاع الخا�ض والح�ار 	

االجتماعي.

• في 	 وال��خ��دم��ات  الإ���ص��ه��ام��ات  م��ن  العديد  ف��ي  اأ�صهم 

مجالت العمل المختلفة. 

• عن 	 وتقدير  �صكر  �صهادة   »15« من  اأكثر  على  حائز 

الجه�د المبذولة في العمل.

السيد/ رحيم لعيبي محسن الغانمي

عمال / جمهورية العراق

• ع�ص� المكتب التنفيذي - نائب رئي�ض التحاد العام 	

لنقابات العمال في العراق.

• للغ����زل 	 ال���عامة  النقابة  رئي�ض  من�ص������ب  �صغ�����ل 

لنقابات  العربي  المركزي  المجل�ض  والن�صيج - ع�ص� 

العمال العرب.

• اأ�صهم في تفعيل الخطط والبرامج التي تخدم ال�اقع 	

العمالي العراقي.

• اإلى 	 الدعم  تقديم  في  مبادرات  من  العديد  في  اأ�صهم 

جميع الق�صايا العربية.  

• العربية 	 العمل  م���ؤت��م��رات  م��ن  العديد  ف��ي  ���ص��ارك 

والدولية.

• لالنتخابات 	 للتح�صيرات  العليا  اللجنة  ت��راأ���ض   

النقابية 2018 .

•  له خبرة في المفاو�صات القان�نية. 	

• ح��ائ��ز على ال��ع��دي��د م��ن ال��ج���ائ��ز وال�����ص��ه��ادات من 	

النقابية  والتحادات  والم�ؤ�ص�صات  المنظمات  قبل 

العراقية.

السيد/ صالح حسين خزعل

أصحاب أعمال / جمهورية العراق

• اتــحــاد 	 ع�صو   – ال��م��ك��ائ��ن  لإن���ت���اج  معمل  ���ص��اح��ب 

ال�صناعات العراقي واتحاد الغرف التجارية.

• �صاحب براءة اختراع لمبردة ه�اء من دون �صاغط 	

ال�صيارات  محركات  خراطة  لمكائن  ومط�ر  للماء 

ويعتبر من القلة في ال�طن العربي في هذا المجال. 

• مخت���ض ف��ي �ص��ناعة مكائ��ن الرف��ل �ص��فت )مح���ر 	

الق��الب( واأول ماكين��ة �ص��نعت ف��ي الع��راق وال�ط��ن 

العربي.

• م�صمم ومط�ر مبتكر لمثير من مكائن خراطة المح�ر 	

القالب الم�صنعة من ال�صركات العالمية.

• �صارك في الندوات والم�ؤتمرات القت�صادية.  	

• رئي�ض 	 دي�ان  من  تقديرية  �صهادات  عدة  على  حائز 

وزارة   - العراقي  ال�صناعات  اتحاد   - الجمه�رية 

ال�صناعة والمعادن ووزارة النقل والم�ا�صالت.

الفاضل/ حمد بن خميس العامري
حكومات / سلطنة عمان

• وكيل �ص�ؤون العمل ب�زارة الق�ى العاملة. 	

•  وكيل التعليم التقني والتدريب المهني. 	

•  مدير عام التخطيط والتط�ير وم�صرفًا عامًا لمكتب 	

معالي ال�زير. 

• العمل 	 لتراخي�ض  ال��ع��ام��ة  ال��م��دي��ري��ة  ع��ام  م��دي��ر 

والتفتي�ض .

• العاملة 	 الق�ى  ل�صجل  العامة  المديرية  عام  مدير   

والت�ظيف. 

• ع�ص� مجل�ض اإدارة جامعة ال�صلطان قاب��ض.	

• الق���ى 	 ل�ص��جل  العام��ة  الهيئ��ة  اإدارة  ع�ص��� مجل���ض 

العاملة. 

•  ع�ص� اللجنة ال�طنية لالتجار بالب�صر.	

• ع�ص� مجل�ض اإدارة �صندوق رفد. 	

• للتاأمين��ات 	 العام��ة  الهيئ��ة  اإدارة  مجل���ض  ع�ص��� 

االجتماعية.

• العمل 	 منظمة  اتفاقيات  على  الت�صديق  في  اأ�صهم 

.19 - العربية اتفاقية رقم 18 

• العربية 	 العمل  م���ؤت��م��رات  م��ن  العديد  ف��ي  ���ص��ارك 

والدولية رئي�ض لجنة ال�صالمة وال�صحة المهنية. 

• رئي�ض لجنة برنامج العمل الالئق - ع�ص� مناوب في 	

مجل�ض اإدارة منظمة العمل الدولية �صابقًا.
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السيد/ عمر محمود هاشم

أصحاب أعمال / دولة فلسطين

• الزراعية 	 ال�صناعية  التجارية  الغرف  اتحاد  رئي�ض 

الفل�صطينية. 

• رئي�ض غرفة تجارة و�صناعة محافظة نابل�ض.	

• رئي�ض المجل�ض التن�صيقي لم�ؤ�ص�صات القطاع الخا�ض 	

الفل�صطيني. 

• اأ�صهم في مراجعة تعديالت قان�ن العمل الفل�صطيني 	

وفي الت�صديق على اتفاقيات منظمة العمل العربية 

اأ�صهم في ال�صتراتيجية  19، كما   -  18 اتفاقية رقم 

ال�طنية للت�صغيل في فل�صطين.

• العربية 	 العمل  م���ؤت��م��رات  م��ن  العديد  ف��ي  ���ص��ارك 

والدولية. 

•  ع�ص� مناوب في مجل�ض اإدارة منظمة العمل الدولية 	

�صابقًا.

السيد/ أحمد راشد الهارون
أصحاب أعمال / دولة الكويت

• 	.2009 - مدير عام غرفة تجارة و�صناعة الك�يت 1994 

•  �صكرتير اللجنة المالية والقت�صادية. 	

•  مجل�ض الأمة 1968 - 1977 - مدير ال�ص�ؤون الإدارية 	

ونائب المدير العام. 

• 	.1987 - الم�ؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الجتماعية 1977 

• �صغل من�صب رئي�ض تفتي�ض جمركي. 	

• تمت 	 التي  للمعامالت  التحكيم  هيئة  لجنة  ع�ص� 

 .1984 - بالأجل 1983 

• تاريخ 	 م��ن  المقا�صة  ال�صركة  اإدارة  مجل�ض  ع�ص� 

تاأ�صي�صها حتى 1984 .

• وع�صو 	  1994  -  1993 البلدي  المجل�ض  في  ع�ص�   

المجل�ض الأعلى للتخطيط.

• ال�طنية 	 الأ�صعدة  كافة  في  متميزة  م�صاهمات  له 

والإقليمية والدولية.

• الك�يت 	 وفد  �صمن  الك�يتيين  الأعمال  اأ�صحاب  مثل 

عام  منذ  والدولية  العربية  العمل  م�ؤتمرات  في 

.2008 -  1994

• �صارك في العديد من الندوات العربية والدولية.	

السيد/ خالد مطلق الغبيشان العازمي

حكومات / دولة الكويت

• ع�ص� مجل�ض اإدارة الهيئة العامة للق�ى العاملة.	

• �صغل من�صب رئي�ض اتحاد عمال الك�يت - �صغل من�صب 	

رئي�ض تفتي�ض جمركي.

• اأ�صهم في اإقرار قان�ن العمل 6 / 2010 للقطاع الأهلي 	

بدول��ة الك�يت - واأ�ص��هم ف��ي اإقرار اللج��ان النقابية 

لجن��ة  رئي���ض   - الخليج��ي  التع��اون  مجل���ض  ل��دول 

الحريات �صابقًا بمنظمة العمل العربية.

• �صارك في العديد من م�ؤتمرات العمل العربية - ع�ص� 	

لجنة المعايير بمنظمة العمل العربية.

• التحاد 	 م��ن  تقدير  و���ص��ه��ادات  ج���ائ��ز  على  حائز 

الدولي لنقابات العمال العرب.

•  منتدى الدوحة لالأ�ص�اق العربية - التحاد الدولي 	

لعمال اآ�صيا.

السيد/ حسين محمد صالح المشموم

عمال / دولة الكويت

• ع�ص� لجنة م�صت�صاري التحاد العام لعمال الك�يت. 	

• ع�ص� لجنة النقابيين المتقاعدين في الك�يت.	

• مراقب بمحطات الق�ى الكهربائية . 	

• ع�ص� م�ؤ�ص�ض في لجنة الم�صرح العمالي. 	

• والماء 	 الكهرباء  ال��ق���ى  محطات  بناء  ف��ي  ���ص��ارك 

الكهرباء  محطات  في  الميكانيكية  الأعمال  وتط�ير 

والماء.

• اإعداد م�صاريع ق�انين العمل والتاأمينات الجتماعية.	

• �صارك في العديد من الندوات العربية والدولية. 	

• تنظيم العديد من الدورات وور�ض العمل مع منظمة 	

العمل العربية.

• حائز على جائزة تقدير من نقابات العاملين بالقطاع 	

الحك�مي 2015 .

• 	.2018 - التحاد العام لعمال الك�يت 2015 
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المرحوم / خليل شري

أصحاب أعمال / الجمهورية اللبنانية

• اللبناني����ين 	 ال�صناعيي����ن  جمعي�������ة  ع�������ام  اأم����ين 

. 2021 - 2014

• حتى 	  2014 من  الجتماعية  ال�ص�ؤون  لجنة  نائب 

تاريخ وفاته 2021.

• اللبنانيين 	 ال�صناعيين  جمعية  اإدارة  مجل�ض  ع�ص� 

. 2002 - - 1993 ومن 1994   1992

• اأ�صهم في تاأ�صي�ض م�صنع للم�اد البال�صتيكية 1977.	

• متحديًا 	 والبال�صتيكية  الأولية  للم�اد  م�صانع  عدة 

ال�صناعة  وتط�ير  دعم   - وال�صع�بات  الظروف  كل 

اللبنانية. 

• برنامج 	 ف��ي  وا�صتراتيجيات  اأط��ر  و�صع  ف��ي  ���ص��ارك 

العمل الالئق من ِقبل منظمة العمل الدولية المكتب 

الإقليمي للدول العربية.

• �صارك في م�ؤتمرات العمل العربية والدولية والعديد 	

والدولي��ة  والإقليمي��ة  المحلي��ة  الم�ؤتم��رات  م��ن 

المعنية ب�ص�ؤون ال�صناعة.

 المرحوم / محمود إبراهيم العربي

حكومات / جمهورية مصر العربية

• المحالت 	 من  العديد  وامتلك  العربي،  تجارة  ات�صعت 

والتي كانت متخ�ص�صة في تجارة الخردوات والأدوات 

المكتبية ولعب الأطفال. 

• لت�صنيع 	 بنها  مدينة  في  م�صانعه  اأول  العربي  افتتح 

المراوح في عام 1982.

•  افتتح مجمع العربي ال�صناعي بق��صينا والذي افتتح 	

عام 1999.

• افتتح مجم�عة العربي الذي اأ�صبحت كبرى ال�صركات 	

في م�صر وال�صرق الأو�صط.

• ت��صيبا 	 ت���ك��ي��ل  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي  مجم�عة  ح�صلت 

اليابانية ب�صكل ح�صري في 1974.

• ح�صل على تكريم اإمبراط�ر اليابان في 2009 باأرفع 	

و�صام �صرف في اليابان وه� و�صام »ال�صم�ض الم�صرقة« 

نظير مجه�داته ودوه البارز  في العالقة القت�صادية 

بين م�صر واليابان.

السيد / سعد الدين صقر

عمال / الجمهورية اللبنانية

• رئي�ض 	 ن��ائ��ب  ال��ع��ام-  العمالي  الت��ح��اد  ع��ام  اأم��ي��ن 

المجل�ض القت�صادي والجتماعي.

• ع�ص� مجل�ض اإدارة بالم�ؤ�ص�صة ال�طنية لال�صتخدام.	

• بالم�ؤ�ص�صات 	 للعاملين  العربي  التحاد  رئي�ض  نائب 

وال�صركات والتحاد الريا�صي.

• اأمين عام م�صاعد لفترة 8 �صن�ات في التحاد الدولي 	

لنقابات العمال العرب.

• له اإ�صهامات كثيرة في مجال القطاع ال�صحي.	

•  �صارك في العديد من الم�ؤتمرات والندوات واللجان 	

العربية والدولية.

• العم��ل 	 بمنظم��ة  النقابي��ة  الحري��ات  لجن��ة  ع�ص��� 

العربية.

• حائز على عدة دروع تقديرية من اتحادات ومنظمات 	

عربية ودولية.

السيد المرحوم / محمد وهب اهلل محمد علي

عمال / جمهورية مصر العربية

• الأمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال م�صر.	

• رئي�ض 	  - ال��ت��ج��ارة  لعمال  العامة  النقابة  رئي�ض   

التحاد العام ل�صباب العمال.

•  نائب رئي�ض المجل�ض الأعلى للح�ار المجتمعي. 	

• لل�صياحة 	 القاب�صة  ال�صركة  اإدارة  مجل�ض  ع�ص�   

والفنادق.

•  نائب رئي�ض منظمة ال�حدة النقابية الإفريقية.	

• 	 2003 ل�صنة   12 رقم  العمل  قان�ن  تعديل  في  اأ�صهم 

وقان�ن التاأمينات الجتماعية. 

• لأ�صحاب 	 ع���الوات  الخم�ض  �صم  ق��ان���ن  ف��ي  اأ�صهم 

المعا�صات وقان�ن البدل النقدي لالإجازات .

• د�صت�ر 	 وو�صع  النقابية  ال��دورة  مد  قان�ن  في  اأ�صهم 

م�صر 2014.

• واللجان 	 والندوات  الم�ؤتمرات  العديد من  �صارك في 

العربية والدولية. 

• المجتمع 	 م�ؤ�ص�صات  من  تكريمات  ع��دة  على  حائز 

المدني.
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السيد/ سليم رضوان

عمال / المملكة المغربية

• م�ص�ؤول دائرة الثقافة العمالية والدرا�صات.	

• ع�ص� �صابق لالأمانة ال�طنية لالتحاد المغربي لل�صغل.	

•  ع�ص� �صابق بالمجل�ض ال�صت�صاري للح�ار الجتماعي 	

بالمغرب.

• الدولي 	 لالتحاد  المركزي  بالمجل�ض  �صابق  ع�ص�   

لنقابات العمال العرب. 

• النقابي 	 لالتحاد  العامة  الأمانة  تاأ�صي�ض  في  اأ�صهم 

.USTMA لعمال المغرب العربي

• م�ؤ�ص�ض مجلة »الجدل« دفاتر فل�صفية 1985.	

• تراأ�ض الم�ؤتمر الأول لالتحاد النقابي لعمال المغرب 	

العربي تون�س 1992.

• العمل 	 منظمة  م���ؤت��م��رات  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ي  ���ص��ارك 

العربية، ومنظمة العمل لدولية. 

• الدولي 	 التحاد  من  تقديرية  ج�ائز  على  حائز    

لنقابات العمال العرب - من التحاد المغربي لل�صغل.

السيد الدكتور/ أحمد حمود حاتم
حكومات / الجمهورية اليمنية

• القائم باأعمال وكيل ال�زارة لقطاع الق�ى العاملة.	

• اأ�صتاذ جامعي - ع�ص� هيئة التدري�ض بجامعة �صنعاء.	

• للم�صروعات 	 التم�يل  ا�صتراتيجية  اإعداد  في  اأ�صهم   

.2015 - ال�صغيرة 2010 

• اأ�صهم في اإعداد ال�صتراتيجية ال�طنية للت�صغيل في 	

الجمه�رية اليمنية.

• اأ�صهم في اإعداد وتنفيذ الم�صح ال�طني للق�ى العاملة 	

الدولية  العمل  منظمة  مع  اليمنية  الجمه�رية  في 

.2014 -  2013

• ل��ه ع���دد م��ن الأب���ح���اث وال���درا����ص���ات ف��ي المجال 	

الجتماعي والإن�صاني. 

• �صارك في العديد من الندوات وور�ض العمل العربية 	

ال��م���ؤت��م��رات  ف��ي  العمل  اأوراق  م��ن  ب��ع��دد  و���ص��ارك 

والندوات. 

• الدولي 	 البرنامج  م��ن  تقدير  ���ص��ه��ادات  على  حائز 

للق�صاء على عمل الأطفال .

• ال�صرطة 	 اأكاديمية  من  تقدير  �صهادة  على  حائز 

لقيامه بتدريب اأع�صاء هيئة التدري�ض.

السيد / غازي عبد اهلل عبد الرب

حكومات / الجمهورية اليمنية

• م�صت�صار وزير ال�ص�ؤون الجتماعية والعمل.	

• للتنمية 	 ال�صندوق الجتماعي  ا�صت�صاري معتمد لدى 

من 2008 حتى تاريخه.

• �صغل من�صب مدير دائرة التدريب والتاأهيل لم�ظفي 	

.1990 - الدولة 1989 

• التدريب 	 وبح�ث  التخطيط  عام  مدير  من�صب  �صغل 

.1993 - ب�زارة العمل والتدريب المهني 1990 

• �صغل من�صب مدير عام تفتي�ض العمل ب�زارة التاأمينات 	

.1998 - وال�ص�ؤون الجتماعية والعمل 1994 

• اأ�صهم في اإعداد الخطة ال�طنية للمراأة وال�صالم .	

• اأ�صهم في اإعداد ال�صتراتيجية ال�طنية لرعاية كبار 	

ال�صن والخطة ال�طنية للحد من عمالة الأطفال.

• نائب رئي�ض اللجنة الفنية لم�صح الق�ى العاملة 1999 	

.2004 - وم�صح الطلب للق�ى العاملة 2003 

• وفي 	 العربية  العمل  م�ؤتمرات  من  العديد  في  �صارك 

العديد من ور�ض العمل واللجان. 

• حائز على جائزة تكريم في عيد العمال 1994.	

السيد الدكتور/ فضل علي مثنى ثابت
حكومات / الجمهورية اليمنية

• اأ�صتاذ 	  - والعمل  الجتماعية  ال�ص�ؤون  وزير  م�صت�صار 

االقت�صاد الدولي جامعة عدن.

• 	 - ال�صيا�صية  والعل�م  القت�صاد  كلية  مجل�ض  ع�ص� 

مدير عام نظام معل�مات �ص�ق العمل.

• اأ �صهم في اإعداد ال�صتراتيجية ال�طنية للت�صغيل في 	

الجمه�رية اليمنية.

• في 	 الالئق  للعمل  ال�طني  البرنامج  اإعداد  في  اأ�صهم 

اليمن.

• واأوراق 	 درا�صات  مجم�عة  وتقديم  اإع��داد  في  اأ�صهم 

العمل المختلفة تت�صل باإ�صالح التعليم في اليمن .

• الرعاية 	 ل�صندوق  الهيكلة  اإع���داد  لجنة  ت��راأ���ض 

االجتماعية.

• ل�صندوق 	 التقديرية  الم�ازنة  اإع��داد  لجنة  تراأ�ض 

الرعاية االجتماعية 2004 - 2007.

• منظمة 	 ندوات  في  عمل  واأوراق  درا�صات  عدة  اإعداد 

العمل العربية.

• �صارك في م�ؤتمرات العمل العربية والدولية. 	

• حائز على �صهادة تقدير من وزارة التربية والتعليم 	

البنك الدولي. 
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السيدة/ هدى محمد بشير المغربي
منظمة العمل العربية

• اأحيلت 	 العربية،  العمل  بمنظمة  م�ظفة 

اإلى التقاعد. 

• عملت في دي�ان المدير العام.	

• وال��ت���ث��ي��ق 	 الإع�����الم  اإدارة  ف��ي  ع��م��ل��ت 

والمعل�مات.

• الإدارة 	 مجل�ض  ���ص���ؤون  مكتب  في  عملت 

واللجان. 

• عملت في ال�ص�ؤون المالية والإدارية.	

• م�ص�ؤولة الأر�صيف الإلكتروني خالل عامي 	

.2019 -  2018

• لها دور مح�ري ورئي�صي في مجال ت�ثيق 	

كافة المرا�صالت اإلكترونيًا.

• اأ�صهم 	 الإلكتروني  الأر���ص��ي��ف  ف��ي  عملها 

العمل  منظمة  وثائق  على  الحفاظ  في 

العربية.  

• من 	 وت��ق��دي��ر  �صكر  ���ص��ه��ادة  على  ح��ائ��زة 

في  دقتها  على  العربية  العمل  منظمة 

عن  بها  المناطة  للمهام  واإنجازها  العمل 

عام 2017.

مكان  تحديد   - عشر  الحادي  البند 
 ) 49 وجدول أعمال الدورة ) 

:)  2023  ( العربي  العمل  لمؤتمر 
تحت�ى وثيقة هذا البند على ق�صمين هما:

• الق�صم الأول:  ت���ح���دي���د م���ك���ان ان��ع��ق��اد 	

الم�ؤتمر.

• الق�صم الثاني:  ت��ح��دي��د ج����دول اأع��م��ال 	

الم�ؤتمر.

التضامن روح  يعزز   التكريم 
العطاء قيم  ويعمق 

لألمة أفضل  مستقبل  أجل  من  والتواصل 
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 1965 ع��ام   يناير  من  ع�سر  الثاني  في 

العمل  منظمة  اإن�ساء  ق��رار  التاريخ  �سجل 

عربية  منظمة  ك���اأول  ب��غ��داد   ف��ي  العربية 

اعتبرت  والتي  والعمال،  العمل  مجال  في 

ح��ي��ن��ه��ا ن��ق��ط��ة ت��ح���ل ف��ي ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي 

كان  وال��ذي  الثالثي،  بتمثيلها  الم�سترك 

بق�سايا  النه��س  ف��ي  العظيم  ال�����س��اأن  ل��ه 

الهادف  الجتماعي  الح�ار  وتعزيز  العمل 

والبناء بين اأطراف الإنتاج الثالثة. 

ح��ر���س��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة على 

ب��م��رور خم�س   2020 ع���ام  ف��ي  الإح��ت��ف��اء 

1965-( تاأ�سي�سها  على  ع��ام��اً  وخم�سين 

ك�رونا  جائحة  لج��ت��ي��اح   ون��ظ��راً   )2020
وت�قف كافة الأن�سطة تم تاأجيل الحتفال 

الجائحة،  اإلى ما قبل  الحياة  لحين ع�دة 

تاأ�سي�سها،  ع��ل��ى  ع��ام��اً   »57« م���رور  وب��ع��د 

الفر�سة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل  منظمة  تغتنم 

خالل انعقاد الدورة »48« لم�ؤتمرها العام 

المنظمة   فى  الأع�ساء  الدول  تكريم  على 

اع���ت���راف���اً م��ن��ه��ا ب����ال����دور ال�����ذي ي���ق����م ب��ه 

اأطراف الإنتاج الثالثة من دعم وم�ساندة 

الأث��ر  اأك��ب��ر  ل��ه  وال���ذي  المنظمة،  م�سيرة 

ف���ي ت���ف��ي��ر ك��اف��ة ���س��ب��ل ال���دع���م ال��م��ع��ن���ي 

وال����م����ادي ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، ل��ت��ن��ف��ي��ذ الأن�����س��ط��ة 

والبرامج، هذا التكريم الذي يتعانق فيها 

الإنجاز،  القدرة على  ال�فاء والعرفان مع 

الم�سيرة.. وت�ستمر 

األ���ف���ان وخ��م�����س��ة ع�����س��ر ك���ان ع��ام��اً ذه��ب��ي��اً 

ب���ام���ت���ي���از، وم��������ازال ف����ي ذاك����رت����ن����ا، ح��ي��ن 

ب��م��رور  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل  اح��ت��ف��ل��ت منظمة 

ال��دورة  ف��ي  تاأ�سي�سها  على  ع��ام��اً  خم�سين 

على  العام،  لم�ؤتمرها  والأربعين  الثانية 

نف�س  وع��ل��ى  ال��ك���ي��ت،  دول��ة  ال�سالم  اأر����س 

بعهد  بداية جديدة،  كانت  الطيبة  الأر�س 

وا�سعة  اآف���اق  نح�  متجدد  وم�سار  ج��دي��د، 

اأط���راف الإن��ت��اج في  ت��زام��ن��ت م��ع تطلعات 

التنمية  العربية نح� تحقيق خطة  الدول 

. 2030 الم�ستدامة 

ت���ن���اول���ت م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة ف��ي 

�سن�ات  ال�سبع  برامجها  وخططها  خالل 

ال��م��ا���س��ي��ة ال��ع��دي��د م���ن ال���ن���دوات وور����س 

ال��ع��م��ل، ����س����اء ع��ل��ى ال��م�����س��ت���ى ال��ق��ط��ري 

وطم�حة  متن�عة  ال��دول��ي  اأو  الق�مي  اأو 

ل��م���اك��ب��ة ال���ت���ط����رات ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة 

وال���ت���ق���دم ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي وال��م�����س��ت��ج��دات 

ي�سهدها  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة  وال��م��ت��غ��ي��رات 

العالم وبما يعزز م�سيرة المنظمة وتحقيق 

الإنتاج  اأط��راف  ل�سالح  الق�مية  اأهدافها 

اأطراف  مع  بالتن�سيق  العربي   ال�طن  في 

لتعزيز  العربية  بلداننا  اأغلب  في  الإنتاج 

م�����س��ي��رة ال��م��ن��ظ��م��ة ف��ع��ق��دت ع���دة اأن�����س��ط��ة 

ف���ى م��ج��ال ق�����س��اي��ا ال��ت�����س��غ��ي��ل وال��ب��ط��ال��ة 

ودعم  الب�سرية  الم�ارد  وتنمية  والهجرة 

ال���م�������س���روع���ات ال�����س��غ��ي��رة وال��م��ت������س��ط��ة 

الحماية  وب��اع��ت��ب��ار  وال��ت��دري��ب،  والتعليم 

الج��ت��م��اع��ي��ة  م��ن اأه���م دع��ائ��م ال���س��ت��ق��رار 

الق���ت�������س���ادي والج����ت����م����اع����ي، ف��ح��ر���س��ت 

ال��م��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى ع��ق��د اأن�����س��ط��ة ل��ت��ط���ي��ر 

اأن���ظ���م���ة ال����ح�����ار الج���ت���م���اع���ي واأن�����س��ط��ة 

وال�سحة  الإعاقة،  ذوى  الأ�سخا�س  لدعم 

وال�سالمة المهنية، وحظى تدريب الك�ادر 

وف���ق���اً لح���ت���ي���اج���ات وم��ت��ط��ل��ب��ات اأط�����راف 

اأول�ية  العربية  الدول  الثالثة في  الإنتاج 

في عمل المنظمة خالل الفترة ال�سابقة؛ 

لأنه يعتبر خياراً ا�ستراتيجياً لإعداد ك�ادر 

العمل،  ح��اج��ات  تلبية  على  ق���ادرة  ب�سرية 

وم���اك��ب��ة ال��ت��ط���رات وال��ت��غ��ي��رات وظ��روف 

تتما�سى  التي  واأ�سكاله  اأنماطه  في  العمل 

مع التغيرات الجديدة.

باهتم���ام  الفل�سطيني���ة  الق�سي���ة  تحظ���ى 

خا����س م���ن ِقب���ل منظم���ة العم���ل العربي���ة 

لالأم���ة  المركزي���ة  الق�سي���ة  باعتباره���ا 

العربي���ة، وما م���ن منا�سب���ة اإل وعبرت فيها 

لن�س���ال  وتاأييده���ا  دعمه���ا  ع���ن  المنظم���ة 

ال�سعب الفل�سطيني العادل والم�سروع حتى 

ي�ست���رد حق�ق���ه الم�سروع���ة واإقام���ة دولت���ه 

الفل�سطيني���ة ، ويمك���ن الق����ل ب���اأن منظمة 

العمل العربية ق���د اأ�سبحت محركاً رئي�سياً 

ف���ي  مني���ع  كح�س���ن  العربي���ة  للمجم�ع���ة 

الدف���اع ع���ن الق�سي���ة الفل�سطينية في كافة 

والق�مي���ة،  والدولي���ة،  العربي���ة  المحاف���ل 

وعلى الرغم  من اأن منظمة العمل العربية 

منظم���ة فني���ة متخ�س�س���ة، فاإنه���ا لم تدخر 

جه���داً وو�سع���اً ف���ي دع���م وم�سان���دة الق�سايا 

الق�مية وم�اجهة التحديات التي تتعر�س 

له���ا الأم���ة العربي���ة اأو اأح���د اأقطاره���ا، وفي 

ه���ذا المجال اأولت م�ؤتمرات العمل العربية 

اهتماماً خا�ساً بهذه الق�سايا.

عن  نغفل  اأن  المنا�سبة  بهذه  يمكننا  ول 

ال����دور ال����ذي ق���ام ب��ه ال��م��دي��رون ال��ع��ام���ن 

منظمة  تاريخ  في  ب�سماتهم  ترك�ا  الذين 

الأول  الرعيل  دور  عن  ول  العربية،  العمل 

تلك  العربية،  العمل  منظمة  م�ظفي  من 

ال��ك��ف��اءات ال��ت��ي ل��م ت��دخ��ر ج��ه��داً ف��ي اأداء 

مهامها المهنية، فاأ�س�س�ا لبنة ق�ية ليت�سلم 

ا�ستطاعت  الراية من بعدهم كفاءات �سابة 

ال��ع��ط��اءات  م��ن  الم�سيرة  ه���ذه  ت���ا���س��ل  اأن 

والإنجازات. 

55 عامًا على تأسيسه�������ا                   منظمة العمل العربية تكرم أطراف اإلنتاج الثالثة بمناسبة مرور 
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ف���ى ب���داي���ة ال���ل���ق���اء رح����ب ���س��ع��ادة 

العمل  وزي���ر  بمعالي  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر 

وال���������س�����ؤون الج���ت���م���اع���ي���ة وال����ف���د 

ال���م���راف���ق ل����ه، وت����م ت��ع��ري��ف م��ع��ال��ي 

»���ص��الر ع��ب��د ال�����ص��ت��ار« وال����ف���د 

المرافق له على �سير عمل المنظمة 

ن�ساطاتها  واأه���م  تاأ�سي�سها  وت��اري��خ 

والتنظيم  عملها  وم��ح��اور  واآل���ي���ات 

ال��ع��م��ل  م��ك��ت��ب  لإدارات  ال��ه��ي��ك��ل��ي 

العربي، واأهم اخت�سا�سات ومجالت 

ال��م��ح���ري  ال����دور  ب��م��ا ي���ؤك��د  عملها 

ال����ذي ت��ق���م ب���ه ف���ي خ��دم��ة ق�سايا 

العمل والعمال في ال�طن العربي.

وال�����ص���ؤون  العمل  وزي���ر  اأك���د 

ال���دور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  االجتماعية 

الذي تق�م به منظمة العمل العربية 

في خدمة اأطراف الإنتاج الثالثة، م�ؤكداً على 

اأهمية ت�حيد العمل العربي الم�سترك، ودفع 

التي  الأذرع  اأح��د  ب��سفها  المنظمة  تط�ير 

والم�س�ؤولة  الدولية  العمل  منظمة  تخاطب 

ع��ن ���س��ي��ا���س��ات ال��ع��م��ل وال��ت�����س��غ��ي��ل وم���اج��ه��ة 

البطالة في �س�ق العمل.

ق���ام م��ع��ال��ي »ال���زي��ر« وال����ف���د ال��م��راف��ق 

واأق�����س��ام��ه��ا  المنظمة  مكتبة  ف��ي  ب��ج���ل��ة  ل��ه 

المختلفة ومحت�ياتها، واطلع على اأهم 

اإ�سدارات المنظمة في جميع المجالت، 

وم������ا ت���ق���دم���ه ال���م���ك���ت���ب���ة م����ن خ���دم���ات 

م���ن مختلف  وال���دار����س���ي���ن  ل��ل��ب��اح��ث��ي��ن 

الدول العربية واأطراف الإنتاج الثالثة 

ودورها في مجال الثقافة العمالية.

ال�سيد  �سعادة  ق��ام  ال��ل��ق��اء،  وف��ي خ��ت��ام 

العام  المدير   - المطيري  علي  فايز 

القا�سى   بمنح  العربية  العمل  لمنظمة 

وزي���ر   - محمد  ال�صتار  عبد  ���ص��الر 

ال��ع��م��ل وال�������س����ؤون الج��ت��م��اع��ي��ة - درع 

كتاباً  وت�سليمه  العربية،  العمل  منظمة 

العمل  منظمة  اإ���س��دارات  لأه��م  م�س�راً 

العربية منذ تاأ�سي�سها.
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وزي��ر العمل والش��ؤون االجتماعي��ة بجمهورية العراق 
يشيد بأهمية الدور الذي تقوم به منظمة العمل العربية 

في خدمة أطراف اإلنتاج الثالثة

العام  المدير   - المطيري  علي  فايز  ال�سيد/  �سعادة  ا�ستقبل 

لمنظمة العمل العربية ي�م الأحد الم�افق 15 ماي�/ اآيار 2022، 

العمل  وزير   - محمد  ال�صتار  عبد  �صالر  القا�سى/  معالي 

وال�س�ؤون الجتماعية بجمه�رية العراق وال�فد المرافق له، في 

مقر منظمة العمل العربية.
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لقاءات »للمطيري« على هامش أعم���������������ال الدورة » 110 « لمؤتمر العمل الدولي

بهدف تفعيل سبل التعاون الثنائي بين المنظمتين، كذلك األنشطة                           والبرام���ج المخصص��ة للتع��اون اإلنم�ائي لص��الح البلدان العربي��ة
عن  »المطيري«  اأع���رب  اللقاء  ختام  وف��ي 

على  راي��در«  »جاي  لل�سيد  وتقديره  �سكره 

ك��اف��ة ال��ج��ه���د ال��م��ب��ذول��ة ف��ي دع���م ال��ب��ل��دان 

المرحلة  ف��ي  الت�فيق  ل��ه  متمنياً  ال��ع��رب��ي��ة، 

المقبلة.

لمنظمة  العام  المدير  �صعادة  التقى  كما 

ج��رادات«  »رب��ا  ب��ال��دك��ت���رة  العربية  العمل 

المدير العام الم�ساعد والمدير الإقليمي للدول 

ب���ي���روت، وت���م ال��ت��ب��اح��ث ح���ل  ال��ع��رب��ي��ة بمكتب 

�سبل تفعيل التعاون بين المنظمتين من خالل 

المرحلة  التي تتطلبها  الم��س�عات  اأهم  تناول 

الراهنة خا�سة في ظل تداعيات الأزمة الرو�سية 

تداعيات  وانعكا�سات  التعافي  واآليات  الأوكرانية 

ك�فيد -19 على المنطقة العربية.

اجتماع  تنفيذ  اآل��ي��ات  ع��ن  ال��ط��رف��ان  وت��ب��اح��ث 

وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنفيذه  ال��م��زم��ع  المانحين 

عام  من  الأخير  الربع  خالل  الفل�سطينية  العمل 

2022، واآلية ح�سد اأكبر عدد من البلدان العربية 
والأج��ن��ب��ي��ة وال��م���ؤ���س�����س��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة 

�سندوق  دع��م  ب��ه��دف  وذل���ك  بالتم�يل،  المعنية 

الت�سغيل والحماية الجتماعية بدولة فل�سطين.

اإلتقى �سعادة ال�سيد »فايزعلي المطيري« 

ال��ع��رب��ي��ة مع  ال��ع��م��ل  ال��ع��ام لمنظمة  ال��م��دي��ر 

لمنظمة  العام  المدير  رايدر«  »جاي  ال�سيد 

ال��ع��م��ل ال���دول���ي���ة ف���ي م��ق��ر م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 

الدولية بجنيف. 

لل�سيد  ت��ق��دي��ره  ع��ن  »المطيري«  اأع����رب 

»رايدر« لح�سن اختياره م��س�ع تقريره للعام 

الحالي »الدول الأكثر احتياجًا اأو الأقل 

وال��ذي  البلدان«  هذه  دعم  واأهمية  نم�ًا 

المتقدمة،  ال��دول  وبين  بينها  الفج�ة  يعالج 

اإلى انعكا�سات الأزمة  كذلك تطرق الطرفان 

العربية  ال��ب��ل��دان  على  الأوك��ران��ي��ة  الرو�سية 

ال��ع��م��ل، ح��ي��ث يت�سمن ج���دول  وع��ل��ى ع��ال��م 

ال��دورة )110(  الدولي  العمل  م�ؤتمر  اأعمال 

خالل جل�سة »عالم العمل« ي�م 10/ ي�ني� 

2022 مناق�سة ح�ل هذا الم��س�ع .
كما ا�ستعر�س الطرفان اآليات تنفيذ اجتماع 

ال��م��ان��ح��ي��ن وال��م��زم��ع ع��ق��ده خ���الل الأ���س��ه��ر 

القليلة المقبلة، واأهمية ح�سد كافة الم�ؤ�س�سات 

�سندوق  لدعم  المانحة  والدولية  الإقليمية 

الت�سغيل والحماية الجتماعية في فل�سطين.
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»المطيري«منظمة العمل العربي��ة تجدد موقفها بتجديد 
الحوار االجتماعي في مقوماته ونطاقه وتركيباته

تعتبر  »فالجزائر  اأ�سا�سياً  م��ع��ي��اراً  الجتماعي 

من بين البلدان ال�صباقة والرائدة باإ�صراك 

والجتماعية  القت�صادية  الأطراف  جميع 

في ح�ار اجتماعي �صمل جميع الفئات دون 

من  الجزائر  اأن  اإل��ى  م�سيراً  فئة«،  اأي  تهمي�ض 

اأوائل الدول التي �سادقت على التفاقيات العربية 

والدولية المتعلقة بالح�ارالجتماعي، وتج�سيدها 

على اأر�س ال�اقع من خالل المفاو�سات الثالثية 

والثنائية والتفاقيات الجماعية.

العمل  منظمة  اأن  كلمته  ف��ي  »المطيري«  اأك���د 

ال��ع��رب��ي��ة ت��ج��دد م�قفها ب�����س��رورة ت��ج��دي��د ال��ح���ار 

الجتماعي في مق�ماته ونطاقه وتركيباته، وذلك 

يعرفها  التي  والعميقة  ال�سريعة  للتح�لت  بالنظر 

اأ�س�اق العمل، م�سيراً  اأجمع وتداعياتها على  العالم 

اإل����ى ال��ت��ح���لت ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا على 

مختلف ج�انب الن�ساط الإن�ساني، والتط�رات التي 

العالمي، م�ؤكداً على دور منظمة  يعرفها القت�ساد 

العمل العربية والمجال�س القت�سادية والجتماعية 

تجديد  في  الم�ساهمة  في  لها  المماثلة  والهيئات 

لي�سهم في  ق�ياً  دفعاً  واإعطائه  الجتماعي،  الح�ار 

القت�سادية  العامة  ال�سيا�سات  لر�سم  روؤى؛  تقديم 

العمل  دعم منظمة  والجتماعية وتقييمها، مقدماً 

ل��ل��خ��ط���ات المقبلة  ال��ك��ام��ل وم�����س��ان��دت��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة 

للدفع بالح�ار الجتماعي قدماً نح� الم�ساهمة في 

تحقيق التنمية القت�سادية والجتماعية في البلدان 

العربية وتكري�س مبادئ العدالة الجتماعية. 

وخالل اجتماع الجمعية العم�مية تمت الم�افقة 

للمجال�س  اتحاداً  ليك�ن  الرابطة  ا�سم  تغيير  على 

لها،  المماثلة  والهيئات  والجتماعية  القت�سادية 

رئي�سا  محمد  �صيدى  خالدى  ب��صناق  وانتخاب 

اأي�ب  م��صى  وال�صيد/  الت��ح��اد،  اإدارة  لمجل�س 

�صتي�ي - رئي�س المجل�س القت�سادي والجتماعي 

بالمملكة الأردنية الها�سمية نائباً لرئي�س التحاد، 

طبقاً  للمجل�س  اأع�����س��اء  خم�سة  ان��ت��خ��اب  ت��م  ك��م��ا 

م�سر،  من  كل  وح�سلت  الأ�سا�سى،  النظام  لالئحة 

ولبنان، وفل�سطين، والمغرب، وم�ريتانيا لع�س�ية 

مجل�س اإدارة التحاد.

تعديل  على  اأي�ساً  العم�مية  الجمعية  ووافقت 

مع  العاجلة،  الأ�سا�سى  النظام  لئحة  بن�د  بع�س 

اإح��ال��ة جميع اأح��ك��ام ال��الئ��ح��ة، واأه����داف الت��ح��اد 

واآليات العمل اإلى لجنة ال�سياغة الم�سكلة برئا�سة 

والجزائر،  والأردن،  لبنان،  دول  وع�س�ية  م�سر، 

على  للعر�س  نهائى  تقرير  واإع���داد  وم�ريتانيا، 

مجل�س الإدارة المقبل، واعتماد الخطة التنفيذية 

لالتحاد للعام 2023-2022.

ت��ح��ت ال��رع��اي��ة ال�����س��ام��ي��ة ل��ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س/ 

ال��ج��م��ه���ري��ة  رئ���ي�������س   - ت��ب���ن  عبدالمجيد 

الجزائرية ال�سعبية، وبح�س�ر ال�سيد/ اأيمن عبد 

والبروفي�س�رالأ�ستاذ  الأول،  ال�زير   - الرحمان 

خ�الدي  ب��ص��ناق  محم��د  �صيدي  ال��دك��ت���ر 

رئي�س المجل�س ال�طني القت�سادي والجتماعي 

والبيئي بالجزائر، ووزراء من دول عربية وروؤ�ساء 

العربية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��م��ج��ال�����س 

المطيري  علي  فايز  ال�سيد/  �سعادة  وبم�ساركة 

ي�م  انعقد  العربية،  العمل  العام لمنظمة  المدير 

 ،2022 20 ي���ن��ي���/ ح��زي��ران  الإث��ن��ي��ن ال��م���اف��ق 

اج��ت��م��اع اأع���م���ال ات���ح���اد ال��م��ج��ال�����س الق��ت�����س��ادي��ة 

والج��ت��م��اع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ات ال��م��م��اث��ل��ة لها 

بالجمه�رية الجزائرية بمقر مركز الم�ؤتمرات.

علي  فايز  ال�سيد/  ���س��ع��ادة  األ��ق��ى  جانبه  وم��ن 

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

الح�س�ر،مهنئاً  بال�سادة  العربية كلمة رحب فيها 

محمد  �صيدي  ال��دك��ت���ر/  الأ���س��ت��اذ  البروفي�س�ر 

لت��ح��اد  رئ��ي�����س��اً  لن��ت��خ��اب��ه  خ���الدي  ب��صناق 

العربية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��م��ج��ال�����س 

م��صى  ال�سيد/  و�سعادة  لها،  المماثلة  والهيئات 

الق��ت�����س��ادي  المجل�س  رئ��ي�����س   - �صتي�ي  اأي���ب 

نائباً  الها�سمية  الأردن��ي��ة  بالمملكة  والجتماعي 

لرئي�س التحاد.

الجمه�رية  كلمته  ب��داي��ة  ف��ي  المطيري  هنئه 

ـــس الطيبة  »االأر� ال��ج��زائ��ري��ة ق���ي���ادًة و���س��ع��ب��اً، 

�صهيد«،  ون�صف  الملي�ن  بدماء  المخ�صبة 

حيث يتزامن اجتماع الجمعية مع ذكرى الإحتفال 

بمرور �ستين عاماً على عيد ال�ستقالل واإ�سترجاع 

�سنة   »132« دام  ا�ستعمار  بعد  ل�سيادتها  الجزائر 

حاول فيها ال�ستعمار - يائ�ساً - اأن يمح� مق�مات 

ال�سعب الجزائري الأبي من ثقافة ولغة ودين.

المدير العام لمنظمة العمل العربية  اأ�سار 

وال��خ��ط���ات  العظيمة  الإن���ج���ازات  اإل���ى  كلمته  ف��ي 

القيادة  بف�سل  الجزائر  حققتها  التي  العمالقة 

الحكيمة لرئي�س الجمه�رية الذي اعتمد الح�ار 
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منظمة العمل العربية واتحاد المجالس االقتصادية واالجتماعية العربية يوقعان اتفاق تعاون

»المطيري« و»ش��حاتة« يبحثان أوجه التعاون في مجال أنش��طة العمل العربي المش��ترك

على هام�س اأعمال الجمعية العامة ال�ستثنائية لتحاد المجال�س القت�سادية 

والجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي انعقد في 20 ي�ني�/ حزيران 

2022، وبح�س�ر روؤ�ساء المجال�س القت�سادية العربية، وقع �سعادة ال�سيد/ فايز 
علي المطيري - المدير العام لمنظمة العمل العربية وال�سيد/ �صيدي محمد 

العربية  المجال�س القت�سادية والجتماعية  اتحاد  ب��صناق خالدي - رئي�س 

وتبادل  والت�ساور  التعاون  اإلى  تعاون يهدف  لها، بروت�ك�ل  المماثلة  والهيئات 

الكمية  البيانات  وا�ستخدام  الم�سترك،  الهتمام  ذات  الم��س�عات  ح�ل  ال��راأي 

القت�ساديين  وال�سركاء  الإن��ت��اج  اأط��راف  لخدمة  ون�سرها  وتحليلها  والن�عية 

والجتماعيين والمهتمين في البالد العربية.

ا�ستقبل ال�سيد/ ح�صن �صحاتة - رئي�س التحاد العام لنقابات عمال م�سر �سعادة ال�سيد 

فايز علي المطيري - المدير العام لمنظمة العمل العربية �سباح ي�م الإثنين الم�افق 

بمنا�سبة  »ل�صحاتة«  التهنئة  »المطيري«  قدم  حيث  التحاد،  مقر  في   ،2022/7/17
انتخابه رئي�ساً لالتحاد العام لنقابات عمال م�سر.

اأعرب »�صحاتة« عن �سكره وتقديره لمدير عام منظمة العمل العربية على هذه الزيارة 

الداعمة للعالقات الأخ�ية، م�ؤكداً على حر�سه على ا�ستمرار ال�سراكة الق�ية التي تربط 

بين المنظمة والتحاد باعتبار م�سر دولة المقر.

التدريب  مجالت  في  التحاد  لأن�سطة  المنظمة  دعم  اآليات  الطرفان  ا�ستعر�س  كما 

متميزة  مكانة  من  م�سر  عمال  لنقابات  العام  التحاد  يمثله  لما  العمالي  والتثقيف 

»�صعادته« على اأن المنظمة ت�سع  وم�ساهماته الق�ية في دعم اأن�سطة المنظمة، م�ؤكداً 

جميع اإمكانياتها لخدمة اأطراف الإنتاج الثالثة في الدول العربية.
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»المطيري« يترأس وفد المنظمة  في أعمال
الدورة »31« للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة

»المطيري«  يهنئ »شحاتة« لتوليه وزارة القوى العاملة

ع����ق����دت ل���ج���ن���ة ال���م���ن���ظ���م���ات ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق 

والمتابعة المنبثقة عن المجل�س القت�سادي 

العربية  ال��دول  لجامعة  التابع  والجتماعي 

الأك��ادي��م��ي��ة  بمقر  ال�31،  دورت��ه��ا  اج��ت��م��اع��ات 

العربية للعل�م والتكن�ل�جيا والنقل البحري 

فرع العلمين الجديدة، خالل الفترة من 24- 

28 ي�لي� الجاري، بم�ساركة ممثلي كل الدول 
المتخ�س�سة  الع����ربية  والمنظم����ات  العربية 

ال��م��ن��ب��ث��ق��ة ع����ن ج���ام���ع���ة ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة، 

لمناق�سة خطط وم�ازنات المنظمات العربية 

المتخ�س�سة لالأع�ام 2023 - 2024 وتقارير 

والح�سابات  الإداري��ة  المالية  الرقابة  هيئات 

ال��خ��ت��ام��ي��ة وت���ق���اري���ر اإن����ج����ازات ال��م��ن��ظ��م��ات 

.2022 - العربية للعامي 2021 

ت�����راأ������س �����س����ع����ادة ال�������س���ي���د« ف��اي��ز علي 

العمل  لمنظمة  العام  المدير   - المطيري« 

�سعادته  ق��دم  حيث  المنظمة،  وف��د  العربية 

اأن�����س��ط��ة منظمة  ع��ر���س��اً م��ف�����س��اًل ي��ت�����س��م��ن 

فيلم  طريق  عن   ،2021 لعام  العربية  العمل 

ال��م��ن��ظ��م��ة، ك��م��ا تم  اأن�����س��ط��ة  ت���ث��ي��ق��ي ي�سمل 

وتقرير  المالية  الرقابة  هيئة  تقرير  عر�س 

المراجع الداخلي للمنظمة.

  ،2022 اأغ�سط�س   18 الم�افق  الخمي�س  ي���م 

ال�سيد/  معالي  العاملة  ال��ق���ى  وزي��ر  ا�ستقبل 

ال����زارة،  ع��ام  بمكتبه بدي�ان  �صحاتة،  ح�صن 

المدير  المطيري  علي  فايز   / ال�سيد  �سعادة 

م�ستهل  وف���ي  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ع��م��ل  لمنظمة  ال��ع��ام 

وقدم  »المطيري«  ب�  »�صحاتة«  رحب  اللقاء، 

الذى  الملم��س  ال��راق��ى  الأداء  على  ال�سكر  له 

دور  على  م���ؤك��داً  المنظمة،  ت�ليه  منذ  ب��ه  ق��ام 

م��ج��الت  ف��ى  ف��ق��ط  لي�س  واأه��م��ي��ت��ه��ا  المنظمة 

العمل، واإنما فى مجالت متعددة تع�د بالفائدة 

لأطراف الإنتاج الثالثة في ال�طن العربي، كما 

ال�ثيقة والطيبة  »معاليه« على العالقة  اأثنى 

التى تجمع بين ال�زارة ومنظمة العمل العربية 

والتعاون فى العديد من الملفات. 

العربية  العمل  منظمة  عام  مدير  �صكر 

ح��ف��اوة  ع��ل��ى  العاملة،  ال��ق���ى  وزي��ر  معالي 

ال��ج��دي��د،  بالمن�سب  اإي����اه  م��ه��ن��ئ��اً  ال���س��ت��ق��ب��ال، 

م�سيراً اإلى اأن وزارة الق�ى العاملة من ال�زارات 

مع  تتعامل  فهى  العالم،  م�ست�ى  على  المهمة 

وت�سهم  القطاعات،  مختلف  ف��ى  العمال  قطاع 

على  ح�س�لهم  وت�سهيل  م�سكالتهم،  ح��ل  ف��ى 

حق�قهم ومكت�سباتهم التى ن�س عليها القان�ن.

وزير القوى العاملة، يثني على ما وصلت إليه منظمة العمل العربية
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لبلده 60 وتقديره  حبه  على  »المطيري«  اأك��د 

الثانى م�سر، والدور الذي تلعبه في لم ال�سمل 

اأن ما حظيت به م�ؤتمرات   اإلى  العربي، م�سيراً 

رعاية  م��ن  ال�سابقة  دورات���ه  ف��ى  العربى  العمل 

الفتاح  عبد  ال��رئ��ي�����س/  ف��خ��ام��ة  م���ن  ك��ري��م��ة 

ق��ي��ادة  م�����س��ر  اه��ت��م��ام  م���دى  ي��ع��ك�����س  ال�صي�صي 

وحك�مة بدعم العمل العربي الم�سترك،

كما عبر المدير العام لمنظمة العمل 

العربية  ع��ن م���دى اع���ت���زازه ب��م��ا خ�����س به 

ال�صي�صي  الفتاح  عبد  ال��رئ��ي�����س/  ف��خ��ام��ة 

العمل  لم�ؤتمر  والأرب��ع��ي��ن  ال�سابعة  ال���دورة 

العربي العام الما�سي، بتف�سله بت�جيه كلمة 

خارطة  لنا  ر�سمت  ال��ع��ام،  للم�ؤتمر  م�سجلة 

ال��ت��ي فر�سها  ال��ت��ح��دي��ات  ل��م���اج��ه��ة  ط��ري��ق 

كلمة  ت�سمنته  بما  م��ق��دراً  ال��راه��ن،  ال��سع 

دعم  ف��ي  المنظمة  بجه�د  ب��اإ���س��ادة  فخامته 

متمنياً  العمل،  م��ج��الت  ف��ي  العربية  ال���دول 

للرئي�س ولم�سر بقيادته الحكيمة مزيداً من 

الرخاء والزدهار على م�سار التنمية ال�ساملة 

والم�ستدامة.

كما اأكد �سعادة ال�سيد/ فايز علي المطيري، 

المدير العام لمنظمة العمل العربية في لقائه 

ع��ل��ى ال�����دور ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه ال��م��ن��ظ��م��ة م���ن دع��م 

�ستبقى  اأنها  على  م�ؤكداً  الفل�سطينية،  للق�سية 

اأه��م  وم��ن  العربية،  ل��الأم��ة  المركزية  الق�سية 

المحافل  جميع  ف��ى  عنها  ل��ل��دف��اع  اأول���ي��ات��ه��ا 

ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة، ب��م��ا ي��دع��� ج��م��ي��ع ال���دول 

العربية للتكاتف ح�ل تلك الق�سية المح�رية.

وف�����ي نهاي���ة اللقاء، اأكد معالي ال�زير ح�صن 

�صحاتة - وزير الق�ى العاملة، على ا�ستعداد 

للمنظمة  ال��الزم  الدعم  كل  لتقديم  ال����زارة 

دورت��ه  فى  العربى  العمل  م�ؤتمر  تنظيم  فى 

الت�سهيالت  لتقديم  وال���س��ت��ع��داد  المقبلة، 

الالزمة لتحقيق اأهدافه المرج�ة، والخروج 

العمل  مجتمع  ت��ث��رى  اأن  يمكنها  بت��سيات 

العربى الم�سترك.
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المطيري ، يؤكد على دعمه  ألنشطة لجنة المرأة العربية
العربي  المنتدى  اأع���م���ال  ه��ام�����س  ع��ل��ى 

ي�مي  انعقد  الذي  العاملة،  للمراأة  الثاني 

���س��الل��ة،  ف���ي   2022 اأغ�����س��ط�����س   29  -  28
المطيري  علي  فايز  ال�سيد/  �سعادة   التقى 

ال��ع��رب��ي��ة مع  ال��ع��م��ل  ال��ع��ام لمنظمة  ال��م��دي��ر 

 �سعادة ال�سيخة / دينا بنت را�صد اآل خليفة 

م�����س��اع��د الأم����ي����ن ال���ع���ام ل��ل��م��ج��ل�����س الأع���ل���ى 

وال�سيدة البحرين  البحرينية مملكة   للمراأة 

اإدارة غرفة  ع�س� مجل�س  �ص�نيا جناحي - 

�سعادة  بح�س�ر  ال��ب��ح��ري��ن،  و�سناعة  ت��ج��ارة 

ال�سيدة/ �ص�لف ح�صين م�صطفى دروي�ض 

ال��م��راأة  ���س���ؤون عمل  ال��ع��ام��ة للجنة  الأم��ي��ن��ة 

 العربية - جمه�رية م�سر العربية، وال�سيدة

 رانيا فاروق - رئي�س وحدة المراأة والفئات 

لمناق�سة  العربية،  العمل  بمنظمة  الخا�سة 

العربية  العمل  منظمة  بين  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه 

والمجل�س الأعلى للمراأة البحرينية.

بالترحيب  الجتماع  »المطيري«  ا�ستهل 

ب�سعادة ال�صيخة/ دينا، وال�صيدة/ �ص�نيا 

لح�س�رهم  ال�سكر  لهم  وق���دم  ���س��الل��ة،  ف��ي 

اأعمال المنتدى، م�ؤكداً على اإيمانه ال�سخ�سي  

ب����دور ال���م���راأة  ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي تنمية 
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النقابية  الحريات  للجنة  رئيسًا  الجريد«  ناصر   « المهندس 
بمنظمة العمل العربية

ب��ن��اء ع��ل��ى ال���دع����ة ال��م���ج��ه��ة م���ن ���س��ع��ادة 

المدير   - المطيري  علي  فايز  ال�����س��ي��د/  

لجنة  عقدت  العربية،  العمل  لمنظمة  العام 

العربية  العمل  لمنظمة  النقابية  الحريات 

دورتها »41« ي�م 13 ماي� اآذار 2022.

من  اللجنة  باأع�ساء  بترحيب  الجتماع  ب��داأ 

قبل معالى ال�سيد/ فايز المطيري - المدير 

التمنيات  م��ع  العربية،  العمل  لمنظمة  ال��ع��ام 

للجنة بالت�فيق والنجاح في اأعمالها من اأجل 

النقابية  وال��ح��ري��ات  الحق�ق  و�سيانة  تنمية 

وتعزيز الح�ار الجتماعي، والنه��س بعالقات 

اأخطار  لم�اجهة  الإنتاج  اأط��راف  بين  التعاون 

م�ؤكداً  والجتماعية،  القت�سادية  المتغيرات 

التغيرات  ظ��ل  ف��ي  اللجنة  انعقاد  اأهمية  على 

ال�����س��ل��ب��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي 

اآثار  اأزم��ات تت�الى، وما نتج عنها من  افرزتها 

ي�سارك  اجتماعي  ح���ار  اإل��ى  تحتاج  وتحديات 

ال�����س��رك��اء الج��ت��م��اع��ي���ن لم�اجهة  ف��ي��ه ك��اف��ة 

اآث�����ار الأزم�������ات، و���ُس��ب��ل ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، وق��د 

اتخذت غالبية البلدان العديد من الإجراءات 

حماية  اأج���ل  م��ن  وال���س��ت��ج��اب��ات  ال�ستثنائية 

انت�سار الفيرو�س، ف�ساًل  �سحة م�اطنيها من 

عن اتخاذ التدابير الالزمة لم�اجهة الأو�ساع 

القت�سادية التي خلقتها اأزمة ك�رونا.

اأع���م���ال���ه���ا ب��ان��ت��خ��اب هيئة  ب������داأت ال��ل��ج��ن��ة 

نا�صر  المهند�س/  ال�سيد  بانتخاب  مكتبها 

العربية  المملكة   - الجريد  عبدالعزيز 

ال�سع�دية - رئي�ساً، وانتخاب ال�سيد/ محمدو 

ول���د ���ص��ي��دي - ال���ج���م���ه����ري���ة الإ����س���الم���ي���ة 

بالل  وال�سيد/  للرئي�س،  نائباً  الم�ريتانية  

دول����ة   - ذواب����ة  ع��م��ر  م�صطفى  اأح��م��د 

فل�سطين - مقرراً.
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المجتمع الذي اأ�سبح جزءاً اأ�سا�سيا في عملية 

منظمة  اهتمام  على  اأي�ساً  م�سيراً  التنمية، 

ال��م��راأة،  ب��دور  اإن�سائها،  منذ  العربية  العمل 

ويت�سح هذا في مختلف الأن�سطة والمحاور 

المنظمة،  ت�����س��دره��ا  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  وم��ع��اي��ي��ر 

اأهمها التفاقية العربية رقم )5( لعام  ومن 

1976 ب�ساأن المراأة العاملة.
ال�صيخة،  �صعادة  اأك����دت  ن��اح��ي��ت��ه��ا  وم���ن 

متابعتها لأعمال المنظمة والمكانة المتميزة 

ي��ع��زز مكانتها على  ب��ه��ا، م��م��ا  ت��ت��م��ت��ع   ال���ذي 

اأ���س��ادت  ك��م��ا  وال���دول���ي،  ال��ع��رب��ي  الم�ست�يين 

القيمة  والمحاور  المنتدى  بتنظيم  �سعادتها 

المعرو�سة للمناق�سة، واأعربت عن ا�ستعدادها 

ح�ل  المنظمة  مع  بالتعاون  ن�ساطات  لعقد 

المراأة العربية لتبادل الخبرات.

ال��ع��ام لمنظمة  ال��م��دي��ر  ���ص��ع��ادة  اأك�����د 

ا�ستعداده لدعم وعقد  العمل العربية على 

الإن��ت��اج  اأط���راف  ت��خ��دم  م�ستركة  اأن�سطة  اأي 

ال��ث��الث��ة ف��ي وط��ن��ن��ا ال��ع��رب��ي، وت��ع��زز العمل 

العربي الم�سترك، متمنياً اأن يخرج المنتدى 

ما  وتحقق  العربية  ال��م��راأة  تخدم  بت��سيات 

ت�سب� اإليه. 

ح�صين  �ص�لف  ال�سيدة/  �سعادة  اأع��رب��ت 

ب��ال��دور  ام��ت��ن��ان��ه��ا  ع��ل��ى  م�صطفى دروي�����ض 

ال��ه��ام ال����ذي ي��ق���م ب��ه ���س��ع��ادة ال��م��دي��ر ال��ع��ام 

عمل  للجنة  ودعمه  العربية  العمل  لمنظمة 

على  م���ؤك��دة  المنظمة،  ف��ي  العربية  ال��م��راأة 

اأن���ه���ا ت�����س��ع��ى م���ن خ���الل ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى بحث 

العربية  المراأة  التى تخ�س  الت�سريعات  كافة 

والعمل على تط�يرها والنه��س بها، وو�سع 

خطة عمل وخارطة طريق من خ��الل لجنة 

كافة  لر�سد  العربية  العمل  بمنظمة  المراأة 

فى  العربية  ال��م��راأة  ت���اج��ه  ال��ت��ى  التحديات 

معظم البلدان.

ال�سيخة ق��دم��ت معالي  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام   وف��ي 

وال�����س��ي��دة  خليفة،  اآل  را���ص��د  بنت  دينا 

ل�����س��ع��ادة  ت���ذك���اري���ة  دروع  جناحي  �ص�نيا 

العربية  العمل  لمنظمة  العام  المدير 

�ص�ؤون  للجنة  العامة  الأمينة  ول�صعادة 

عمل المراأة العربية.
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65 ت�سعى  ال���ت���ي  ال��م��ن��ظ��م��ة  اأه������داف  اأب������رز  اإن 

النقابية  الحريات  حق�ق  �سيانة  لتحقيقها 

الميثاق  ف��ي  عليه  من�س��س  ه���  ل��م��ا  وف��ق��اً 

العربي للعمل ود�ست�ر منظمة العمل العربية، 

في  »الم�صاهمة  ح���ل  بنداً  اللجنة  ناق�ست 

في  النقابية  والحريات  الحق�ق  تعزيز 

ال�طن العربي« .

على  بالعمل  ت��سياتها  ف��ي  اللجنة  دع��ت 

ت��ع��زي��ز وت��ر���س��ي��خ ال���ح����ار الج��ت��م��اع��ي بين 

ال��ث��الث��ة، وت������س��ي��ع مظلته  اأط����راف الإن���ت���اج 

وم��ج��الت��ه؛ لأه��م��ي��ة ال����دور ال���ذي ي��ق���م به 

ل��م���اج��ه��ة ال��ت��داع��ي��ات ال�����س��ل��ب��ي��ة ل���الأزم���ات، 

وتحديات المرحلة الراهنة وتعزيز التما�سك 

التفاقيتين  على  والت�سديق  الج��ت��م��اع��ي، 

ب�����س��اأن   1977 ل�سنة   )8( رق��م��ا  ال��ع��رب��ي��ت��ي��ن 

و)11(  النقابية  والحريات  الحق�ق  تعزيز 

الجماعية،  المفاو�سة  ب�����س��اأن   1979 ل�سنة 

بذل  اإل��ى  العربية  ال���دول  اللجنة  دع��ت  كما 

ال��دول��ي لم�اجهة  ال��دع��م  ج��ه���ده��ا وح�����س��د 

للحق�ق  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الن��ت��ه��اك��ات  واإدان�����ة 

الفل�سطيني  ل��ل��ع��ام��ل  ال��ن��ق��اب��ي��ة  وال��ح��ري��ات 

هذه  وف�سح  عامة،  ب�سفة  الإن�سان  وحق�ق 

المحافل  كافة  في  اإن�سانية  الال  الممار�سات 

الدولية من اأجل اإقرار ال�سيادة الفل�سطينية 

اأرا�سي الدولة الفل�سطينية. على كامل 

اأ�����س����ادت ال��ل��ج��ن��ة ب��ج��ه���د م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 

والحريات  الحق�ق  وتعزيز  دعم  في  العربية 

على  والحفاظ  العربي،  ال�طن  في  النقابية 

مكت�سبات الطبقة العاملة في ظل التحديات 

ال��راه��ن��ة، وب��م��ا يحقق ال���س��ت��ق��رار وال�����س��الم 

لعقد  المنظمة  اللجنة  ودع���ت  الج��ت��م��اع��ي، 

ال��م��زي��د م��ن الأن�����س��ط��ة وال���ن���دوات وال����دورات 

التدريبية والحلقات النقا�سية ح�ل م��س�ع 

تعزيز الحق�ق والحريات النقابية، وتكري�س 

الجتماعي  والح�ار  الجماعي�����ة  المفاو�س��ة 

بمختلف م�ست�ياته.

الدورة » 96 «  لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

يطل���ق اس��م  الشهي��دة
»شيرين أبو عاقلة« على اسم دورته

ال�سبت  ي�م  اإدارتها  لمجل�ض   )96( الدورة  العربية  العمل  منظمة  عقدت 

الم�افق 14ماي�/ اأيار 2022 ، حيث افتتح �سعادة ال�سيد / فايز علي المطيري 

المدير العام لمنظمة العمل العربية، و�سعادة المهند�س/ نا�صر اأحمد المير  

دولة قطر - رئي�س مجل�س الإدارة اأعمال الدورة.

لمنظمة  العام  المدير   - المطيري  علي  فايز   / ال�سيد  �سعادة  األقى  وقد 

العمل العربية كلمة فى الجل�سة الفتتاحية رحب فيها باأع�ساء مجل�س الإدارة، 

مقدماً ال�سكر والتقدير لل�سادة رئي�س واأع�ساء مجل�س الإدارة، لتلبيتهم الدع�ة 

للجميع  متمنياً  الإدارة،  لمجل�س   »96« العادية  الدورة  فعاليات  في  للم�ساركة 

م�ساركة مثمرة وفاعلة ت�سهم في اإثراء المناق�سات والمالحظات الهادفة حيال 

الم�سائل المطروحة على جدول الأعمال.
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بداأ �سعادة ال�سيد/ فايز علي المطيري - 

المدير العام لمنظمة العمل العربية كلمته، 

الم���ارات  دول���ة  اإل���ى  ال��ع��زاء  خال�س  بتقديم 

في  و�سعباً  وحك�مة  قيادة  المتحدة  العربية 

وف����اة المغف�����ر له باإذن اهلل ال�صيخ/ خليفة 

بعد  المنيه  وافته  ال��ذي  نهيان  اآل  زايد  بن 

رح��ل��ة ط���ي��ل��ة م��ن ال��ع��ط��اء، ك��م��ا ق���دم ال��ع��زاء 

اإلى فخامة الرئي�س/ عبد الفتاح ال�صي�صي 

وال��ق���ات  العربية  م�سر  جمه�رية  رئي�س   -

ال��م�����س��ل��ح��ة ال��م�����س��ري��ة وال�����س��ع��ب ال��م�����س��ري، 

الم�سلحة  ال���ق����ات  م���ن  اأب���ط���ال  ل���س��ت�����س��ه��اد 

الم�سرية بيد الرهاب الذى بات ي�سرب كل 

ال�س�ر  وباأب�سع  الإن�����س��ان  ك��ل مكان  وف��ي  ي���م 

والأ�ساليب.

كما قدم �سيادته من خالل المجل�س خال�س 

العزاء اإلى فخامة الرئي�س/ محم�د عبا�ض 

وال�سعب  فل�سطين  دول��ة  رئي�س  )اأب�مازن( 

 - الإعالمية  ل�ست�سهاد  ال�سقيق  الفل�سطيني 

�صيرين اأب� عاقلة التي دفعت حياتها ثمناً 

لنقل معاناة ال�سعب الفل�سطيني.

اأكد �صعادة المدير العام لمنظمة العمل 

العربية في كلمته، على اأن القت�ساد العالمي 

ك�رونا  جائحة  تداعيات  من  بعد  يتعاف  لم 

انفجار  م��ع  جديد  تحٍد  ف��ي  م��ج��دداً  ليدخل 

ال��ن��زاع الرو�سي - الأوك��ران��ي، وال���ذي فر�س 

على البلدان العربية ع�اقب ل تزال مجه�لة 

الحجم والأبعاد، ياأتي اأبرزها فى تعميق حالة 

ع���دم ال���س��ت��ق��رار الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي 

اأزمة الطاقة،  والمالي والعالمي لتزداد حدة 

وارت����ف����اع اأ����س���ع���ار ال����غ����ذاء، ف�����س��اًل ع���ن اأزم����ة 

الدي�ن العامة المتفاقمة وازدياد العجز في 

الم�ازنات العامة للدول.

اأهمية  اإل���ى  كلمته  ف��ي  »ال��م��ط��ي��ري«  اأ���س��ار 

التكاتف والتن�سيق الدولي على اأعلى م�ست�ى، 

بما  التحديات،  لهذه  الت�سدي  م��ن  للتمكن 

يتيح للحياة اأن تع�د اإلى طبيعتها وتع�د عجلة 

الإنتاج اإلى �سابق عهدها واإبعاد �سبح المر�س 

والفقر والبطالة عن ال�سباب العربي.

اأكد مدير عام منظمة العمل العربية، 

ف��ي كلمته ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ج����دول اأع���م���ال ه��ذه 

الدورة ،حيث اإنه حافل بالعديد من الم�سائل 

باأن�سطة  ال�سلة  ذات  المهمة  والم��س�عات 

المنظمة واأهدافها، والتي تدور في مجملها 

ح�����ل ق�����س��اي��ا ال��ع��م��ل وال���ع���م���ال ف���ي ال���ط��ن 

الم�سائل  معظم  اأن  اع��ت��ب��ار  وع��ل��ى  ال��ع��رب��ي، 

لها �سلة  الأع��م��ال  ال��م��ط��روح��ة على ج���دول 

 ،»48« دورت���ه  ف��ي  الم�ؤتمر  ب��اأع��م��ال  مبا�سرة 

ال�سعب  ل��ه  يتعر�س  لما  كلمته  ف��ي  متطرقاً 

المعرو�س  التقرير  خ��الل  م��ن  الفل�سطيني 

على جدول الأعمال، والذي نهدف من خالله 

اإلى ف�سح الممار�سات والنتهاكات وال�سيا�سات 

�سد  ال�سيه�ني  للكيان  المتبعة  التدميرية 

اإل��ى  م�����س��ي��راً  ال�سقيق،  الفل�سطيني  ال�سعب 

التن�سيق  في  والناجحة  الإيجابية  الخط�ات 

ب��ي��ن م��ن��ظ��م��ت��ي ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة 

وحك�مة دولة فل�سطين في متابعة الترتيبات 

لإقامة اجتماع لتنفيذ ا�ستراتيجية الت�سغيل 

تحت  فل�سطين،  في  الجتماعية  والتاأمينات 

مع  وبالتن�سيق  الأل��م��ان��ي��ة،  الحك�مة  رع��اي��ة 

الها�سمية، منا�سداً  الأردنية  المملكة  حك�مة 

جميع الأطراف العربية والإقليمية والدولية 

والتكاتف  الهام  الجتماع  هذا  في  الم�ساركة 

�س�ياً بهدف اإنجاح الملتقى الهام.

عل���ى  ي��ؤك��������������د  »ال��م�����������ي��ر« 
أه��م��ي��������������ة ف��ض�����������ح م��م��ارس��ات 
التمييزية  الصهي����وني  الكي���ان 
والعنصري����ة ضد شعب فلسط����ين 
ف��ي المح��افل اإلقليمية والدولية

نا�صر  المهند�س/  �سعادة  ب��داأ  جانبه  وم��ن 

بتعزية  كلمته  الإدارة  مجل�س  رئي�س  المير 

في  ال�سقيقة،  الإم���ارات  دول��ة  و�سعب  حك�مة 

وفاة المغف�ر له باإذن اهلل ال�سيخ/ خليفة بن 

زايد اآل نهيان، واأع��رب عن امتنانه لفتتاح 

»المطيري« يناشد األطراف العربية واإلقليمية والدولية 
استراتيجية  لتنفيذ  المانحين  اجتماع  في  المشاركة 

التشغي�ل والتأمين��ات االجتماعية في فلسطين
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69 مرحباً  الإدارة،  لمجل�س   »96« ال��دورة  اأعمال 

والم�ساركين،  المجل�س  اأع�����س��اء  بالح�س�ر 

متمنياً اأن ي�س�د الجل�سة روح الفريق ال�احد؛ 

اأف�����س��ل ال��ن��ت��ائ��ج، واأن ت��ت���ج  اإل����ى  ل��ل������س���ل 

بت��سيات وقرارات عملية، مثمرة وملم��سة.

الإدارة  مجل�ض  رئي�ض  ���س��ع��ادة  ت��ط��رق 

ال��ذي  المجل�س،  اأع��م��ال  ل��ج��دول  كلمته  ف��ي 

وتاأتي  الهامة،  الم�سائل  العديد من  يت�سمن 

في مقدمتها تقرير عن او�ساع عمال و�سعب 

المحتلة،  ال��ع��رب��ي��ة  الأرا����س���ي  ف��ي  فل�سطين 

ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة »95« لمجل�س 

الفنية  التقارير  وا�ستعرا�س  المنظمة  اإدارة 

ال�����س��ادرة ع��ن بع�س ال��ل��ج��ان ال��ن��ظ��ام��ي��ة في 

المنظمة.

المير  نا�صر  ال�صيد/  �صعادة  اأك���د  ك��م��ا 

في  الم�قر  المجل�س  حر�س  على  كلمته  في 

اإطار متابعته لتط�رات الق�سية الفل�سطينية 

ب��ع��دال��ة ه���ذه الق�سية،  ع��ل��ى ال��ت��ذك��ي��ر دائ��م��اً 

باعتبارها الق�سية الأولى، م�ؤكداً على اأهمية 

الدفاع عنها في المحافل الإقليمية والدولية 

الكيان  ممار�سات  لف�سح  وذل���ك  المختلفة، 

ال�سهي�ني التمييزية والعن�سرية.

محمد  ال��م��ف������س/  ال���زي��ر  ال�سيد  اأع����رب 

خير - ممثل جامعة الدول العربية، في بداية 

الحبيب،  الإم���ارات  ل�سعب  تعازيه  عن  كلمته 

العربية  ال��ع��م��ل  منظمة  اأه��م��ي��ة  اإل���ى  واأ����س���ار 

ب��اع��ت��ب��اره��ا ال������ذراع ال��ف��ن��ى ل��ج��ام��ع��ة ال����دول 

العربية فى مجال تن�سيق الجه�د فى ميدان 

ال��ع��م��ل وال��ع��م��ال ع��ل��ى ال��م�����س��ت���ي��ي��ن ال��ع��رب��ي 

والدولي، وتنمية و�سيانة الحق�ق والحريات 

النقابية، واأكد �سيادته على دور منظمة العمل 

العربية التى تتميز وتنفرد بثالثية التك�ين، 

فى  م�ساركتها  على  المنظمة  حر�س  م���ؤك��داً 

اأن  م�سيراً  ال��ع��ام��ة،  الأم��ان��ة  فعاليات  جميع 

المنظمة بف�سل جه�د مديرها العام والك�ادر 

ونه�سة  نقلة  اأحدثت  رئا�سته،  تحت  العاملة 

ن�عية فى مجالت عملها، وحققت الكثير من 

ق�سايا  دع��م  في  العربى  الم�اطن  طم�حات 

المجالت، حيث  والعمال فى مختلف  العمل 

يجعل  اأن  للمنظمة  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  ا���س��ت��ط��اع 

عربية  وم���ؤ���س�����س��ة  م��ت��م��ي��زاً  م��ن��ب��راً  المنظمة 

رائدة فى مجالت عملها.

وبعد ال�ستماع اإلى مداخلة معالى الدكت�ر 

ب��دول��ة  ال��ع��م��ل  وزي����ر   - جي�ض  اأب���  ن�صرى 

فل�سطين ح�ل اأو�ساع عمال و�سعب فل�سطين 

ف��ي الأرا����س���ي ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ح��ت��ل��ة، ف��ق��د ق��رر 

المجل�س اإطالق ا�سم دورة ال�صهيدة �صيرين 

اأب� عاقلة  على دورة مجل�س الإدارة الحالية 

المت�ا�سلة  الإ�سرائيلية  الع��ت��داءات  واإدان���ة 

على عمال و�سعب فل�سطين، كما قرر المجل�س 

العمل  لمكتب  ال��ع��ام  للمدير  ال�سكر  ت�جيه 

اإع���داد  ف��ي  ب��ذل��ت  ال��ت��ى  الجه�د  على  العربي 

العربية  العمل  منظمة  عمل  خطة  م�سروع 

للعامين 2023 - 2024( والتى جاءت م�اكبة 

للم�ستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية، 

اأهداف المنظمة واحتياجات اأطراف  وتحقق 

الإنتاج الثالثة.

الجدير بالذكر باأن منظمة العمل العربية 

عقدت على هام�س اأعمال الدوة »96« لمجل�س 

العمل  رواد  اخ��ت��ي��ار  ل��ج��ن��ة  ال��م��ن��ظ��م��ة  اإدارة 

المزمع  ال��ع��رب  العمل  رواد  لختيار  ال��ع��رب، 

واخت�سا�سات  تكريمهم في مختلف مجالت 

العمل  لم�ؤتمر   »48« ال����دورة  ف��ي  المنظمة 

ف��ي دورت����ه ال��م��ق��ب��ل��ة، ب��رئ��ا���س��ة وزي����ر ال��ق���ى 

محمد   - العربية  م�سر  بجمه�رية  العاملة 

ال��م��دي��ر  م��ع��ال��ي  وح�����س���ر  �صعفان  محم�د 

كاًل  العربية، وع�س�ية  العمل  لمنظمة  العام 

الجمه�رية  عا�ص�ر تلي - عمال  ال�سيد  من 

الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية، وال�سيدة/ 

�صعيدة نغزة - اأ�سحاب اأعمال - الجمه�رية 

و�سعادة  ال�سعبية،  الديمقراطية  الجزائرية 

ال�سيد/ رئي�س لجنة الحريات بمنظمة العمل 

العربية - المهند�س نا�سر الجريد - المملكة 

العربية ال�سع�دية.
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أهمي�ة دور المش�روعات الصغ�يرة والمتوسطة، كمحرك أساسي للتنمية كونها                              تمثل النواة الحقيقية للتصنيع، وأداة متميزة تسهم في الحد من مشاكل البطالة

المطيري يؤكد على...

بها  يحظى  التي  الأهمية  من  الرغم  على 

والمت��سطة،  ال�سغيرة  الم�سروعات  قطاع 

الدعم  من  المزيد  اإلى  في حاجة  يزال  فال 

وال��م�����س��ان��دة وت���ف��ي��ر ال��خ��دم��ات الأ���س��ا���س��ي��ة، 

وبذل الجه�د لتذليل العديد من ال�سع�بات 

وت��ه��دد  التناف�سية،  ق��درات��ه  م��ن  ت��ح��د  ال��ت��ي 

ت��سعه  اإمكانيات  وتعرقل  ا�ستمراره،  فر�س 

وت��ن���ع اأن�����س��ط��ت��ه و���س��م��ان ا���س��ت��م��راري��ت��ه في 

ال��ن��ه������س ب��ال��ت�����س��غ��ي��ل، وال���ح���د م���ن ت��ف��اق��م 

ال�سباب  بين  خا�س  ب�جه  البطالة  معدلت 

التخرج. وحديثي 

العربية   العم����ل  منظم���ة  م����ن  واإيماناًً 

والمت��سطة  ال�سغيرة  الم�س���روعات  باأهمي����ة 

وت���ا���س��اًل  م��ع ال��ج��ه���د ال��ع��رب��ي��ة وال�طنية 

م��دى  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  لمناق�سة  ال��م��ب��ذول��ة، 

والمت��سطة  ال�سغيرة  الم�سروعات  م�ساهمة 

ال�سباب  بين  البطالة  م�سكلة  م��ن  الحد  ف��ي 

ظل  ف��ي  القت�سادية  التنمية  وف��ي  ال��ع��رب��ي، 

نظمت   - ال��ع��ال��م  ي�سهدها  ال��ت��ي  ال��م��ت��غ��ي��رات 

منظمة العمل العربية الندوة الق�مية ح�ل 

» تنمية وتط�ير الم�صروعات ال�صغيرة 

والمت��صطة وتفعيل دورها في التنمية 

العربية  م�سر  ج��م��ه���ري��ة  ف��ي  والت�صغيل« 

اأي���ار  24 م��اي��� /   - خ���الل ال��ف��ت��رة م��ن )23 

.)2022

م�ساركاً   )37( ال��ن��دوة  اأع��م��ال  ف��ي  ���س��ارك 

وم�ساركة، يمثل�ن اأطراف الإنتاج الثالثة في 

اإلى التحاد الدولي  اإ�سافة  البلدان العربية، 

الخبراء  م��ن  وع��دد  ال��ع��رب،  العمال  لنقابات 

التنمية  م��ج��الت  ف��ي  المتخ�س�سين  ال��ع��رب 

العمل  منظمة  ممثلي  وك��ذل��ك  والت�سغيل، 

العربية، وافتتحت اأعمال الندوة بكلمة ل�سعادة 

ال�سيد / فايز علي المطيري - المدير العام 

عنه  نيابة  األ��ق��اه��ا  العربية،  العمل  لمنظمة 
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73 الم�سرف  م�صطفي عبد ال�صتار -  ال�سيد / 

على اإدارة التنمية الب�سرية والت�سغيل، والتي 

اإ�ستهلها بالترحيب بال�سادة الم�ساركين، ونقل 

لهم تحيات معاليه ثم تعر�س اإلى اهتمامات 

والأن�سطة  العربية  العمل  منظمة  وج��ه���د 

المنظمة  نفذتها  ال��ت��ي  ال��م��ت��م��ي��زة  ال��ن���ع��ي��ة 

وتقدمه  قدمته  وم��ا  الما�سية،  ال�سن�ات  في 

التحديات  م�اجهة  على  ت�ساعد  ح��ل���ل  م��ن 

العربية،  المنطقة  تعي�سها  ال��ت��ي  التنم�ية 

ك���رون��ا،  ف��ي��رو���س  جائحة  ت��داع��ي��ات  �سيما  ل 

وتاأثيراتهما  الأوك��ران��ي��ة،  الرو�سية  وال��ح��رب 

العمل  اأ���س���اق  اأو���س��اع  على  البالغة  ال�سلبية 

ال��ع��رب��ي��ة، واأ�����س����ار م��ع��ال��ي��ه اإل�����ى اأه��م��ي��ة دور 

كمحرك  والمت��سطة،  ال�سغيرة  الم�سروعات 

اأ�سا�سي للتنمية ك�نها تمثل الن�اة الحقيقية 

الحد من  في  ت�سهم  متميزة  واأداة  للت�سنيع، 

م�ساكل البطالة، ومنفذ هام لت�سجيع العمل 

الحر ودع��م البتكار وري��ادة الأع��م��ال، ف�سال 

التكن�ل�جي  التط�ير  في  الكبير  دوره��ا  عن 

ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.

ون�������ه م���ع���ال���ي���ه ع���ل���ى ان م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 

العربية، ترى اأن قطاع الم�سروعات ال�سغيرة 

التي  ال�سحرية،  الع�سا  بمثابة  والمت��سطة، 

التي  ال��ت��ح��دي��ات  تح�يل  خاللها  م��ن  يمكن 

ثمينة  فر�س  اإل��ى  العربية  المنطقة  ت���اج��ه 

من �ساأنها التاأثير اإيجاباً على المناخ العام في 

المنطقة.

واأكد »المطيري« في كلمته على  اأن تنمية 

والمت��سطة  ال�سغيرة  الم�سروعات  وتط�ير 

فنية  باعتبارات  ن�سرها مره�ن  والت��سع في 

اأكثر منها اإجرائية اأو تنظيمية، ل �سيما واأنها 

اأو�سكت على النتقال اإلى مرحلة تعتمد على 

ال��ق��درة  ذات  ال��م��ت��ط���رة  ال��م�����س��روع��ات  ن�عية 

التناف�سية التي تعتمد على البتكار والتجديد 

غير  ال��خ��دم��ات  اأهمية  ت��اأت��ي  ل��ذا  والتط�ير، 

المالية المتط�رة والمع�نة الفنية الم�ؤهلة، 

ل���زي���ادة ق���اع���دة ه����ذه ال��م�����س��روع��ات ودع��م��ه��ا 

وتفعيل دورها في التنمية ال�ساملة.

وف���ي خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه، ت��م��ن��ى م��ع��ال��ي��ه ل��ل��ن��دوة 

والنجاح،  الت�فيق  ك��ل  الم�ساركين  ولل�سادة 

والخروج بت��سيات من �ساأنها النه��س بقطاع 

لتمكينه  والمت��سطة،  ال�سغيرة  الم�سروعات 

الجتماعي  دوره  ت��اأدي��ة  ف��ي  ال���س��ت��م��رار  م��ن 

والقت�سادي الهام.

ال�����س���ء على  ت�سليط  اإل����ى  ال���ن���دوة  ه��دف��ت 

الم�ساريع  ت�اجه  التي  والتحديات  الم�ساكل 

�سبل  مناق�سة  لغر�س  والمت��سطة  ال�سغيرة 

تط�ير  اأج��ل  م��ن  المعالجة  واآل��ي��ات  الحل�ل 

ه���ذا ال��ن���ع م��ن ال��م�����س��اري��ع، وت��ف��ع��ي��ل دوره���ا 

والتحديات  ال��ف��ر���س  وناق�ست  التنمية،  ف��ي 

ال�سغيرة  ال��م�����س��روع��ات  تم�يل  ت���اج��ه  ال��ت��ي 

القت�سادية  المتغيرات  واأث���ر  والمت��سطة، 

والجتماعية وال�سيا�سية الراهنة على ق�سايا 

الت�سغيل في الدول العربية.

عمل  ي�مي  مدى  على  الندوة  ناق�صت 

التي  العمل  واأوراق  المحاور  من  ع��ددًا 

الخبراء  من  مجم�عة  باإعدادها  ق��ام 

عددًا  عر�س  كما  المتخ�ص�صين،  العرب 

من التجارب ال�طنية.

فقيه   ح�صن  الأول���ى  العمل  جل�سة  ت��راأ���س 

لبنان   - العام  العمالي  الت��ح��اد  رئي�س  نائب 

وعر�س الدكت�ر/ بهجت اأب� الن�صر - وزير 

القت�سادي  التكامل  اإدارة  مدير   - مف��س 

ال���ع���رب���ي���ة، ف��ي��ه��ا م���ح����ر »دور  ب���ال���ج���ام���ع���ة 

في  والمت��صطة  ال�صغيرة  الم�صروعات 

التنمية القت����صادي���ة والجتم�اعية«، 

ثالثة  الأول���ى  العمل  جل�سة  في  عر�س  كما 

ع���رو����ض ق��ط��ري��ة ل��ك��ل م���ن الت��ح��اد 

ال�سيد   وعر�صها  بلبنان،  العام  العمالي 

ح�صن فقيه، وتجربة وزارة العمل بدولة 

فل�صطين عر�صها ال�سيد/ محمد م�صطفى 

الأعرج، وتجربة وزارة الت�صغيل وال�صمان 

ال�سيد  وقدمها  الجزائر،   - الجتماعي 

ب�زارة  الت�سغيل  - مدير  دروة  العالي  عبد 

الت�سغيل وال�سمان الجتماعي - الجزائر.

وتراأ�س جل�سة العمل الثانية ال�سيد/ محمد 

م�صطفي الأعرج - مدير عام الإدارة العامة 

ال��ع��م��ل ف��ي دول��ة  ب�����زارة  الت�سغيل  ل��خ��دم��ات 

فل�سطين، ون�ق�س فيها محور »اقت�صاديات 

والمت��صطة  ال�صغ������يرة  الم�صروع����ات 

وفر�ض  )التحدي�����ات  تم�يلها«  وق�صايا 

الحل�ل(.

ال�سيد  الثالثة  العمل  جل�سة  ف��ي  وت��راأ���س   

ال��ك��ن��ف��درال��ي��ة   - بولفخاد  عــبــدالــوهــاب 

الجزائرية ورقة عمل اأعدها الدكت�ر/ ماهر 

المحروق - الخبير العربي في تنمية الم�ارد 

المتغيرات  »اأث���ر  ع���ن����ان  ت��ح��ت  ال��ب�����س��ري��ة 

وال�صيا�صية  والجتماعية  القت�صادية 

الراهنة على ق�صايا الت�صغيل في ال�طن 

العربي« وعر�سها نيابة عنه الدكت�ر/ عمرو 

العربية  الأكاديمية  رئي�س  نائب   - النحا�ض 

في  عر�س  كما  والمالية،  الم�سرفية  للعل�م 

اأربع تجارب لكل من  الثالثة للندوة  الجل�سة 

اتحاد الغرف ال�صع�دية، وقدمتها ال�سيدة  

وتجربة  ال�صعيد،  فهد  بنت  اإبت�صام 

م�صر  بجمه�رية  العاملة  الق�ى  وزارة 

اأحمد  عبير  ال�سيدة/  وقدمتها  العربية، 

وال�ص�ؤون  العمل  وزارة  وتجربة  ف���ؤاد 

الج��ت��م��اع��ي��ة ب��ج��م��ه���ري��ة ال���ع���راق، 

وقدمها ال�سيد/ ح�صن عبد الجليلي ح�سن 
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75 فل�صطين  لعمال  العام  التحاد  وتجربة 

وقدمها ال�سيد/ محمد ح�صن اأب� زيد.

ف��اي��ز علي  ال�������س���ي���د/  �����س����ع����ادة  ح�������س���ر 

العمل  لمنظمة  العام  المدير   - المطيري 

ال��ع��رب��ي��ة - ال��ج��ل�����س��ة  ال��خ��ت��ام��ي��ة ل��ل��ن��دوة، 

عن  فيها  اأع��رب  للم�ساركين،  كلمة  واأل��ق��ى 

والتعاون  الطيبة  للجه�د  والتقدير  ال�سكر 

ال��م��ث��م��ر ب��ي��ن اأط����راف الإن���ت���اج ال��ث��الث��ة في 

ال���ط��ن ال��ع��رب��ي وال��م��ن��ظ��م��ة، م����ؤك���داً على 

ا�ستعداد منظمة العمل العربية الدائم لمد 

التحديات  لم�اجهة  الفني  التعاون  ج�س�ر 

لتحقيق  العربية  بلداننا  ت�اجهها  التي 

المن�ص�دة. ال�صاملة  والتنمية  الرفاة 

�صهادات  بت�صليم  معاليه  ق��ام  كما 

ال��م�����ص��ارك��ة ل��ل�����ص��ادة ال��م�����ص��ارك��ي��ن 

ع���ُ�دًا  للجميع  وت��م��ن��ي  وال��خ��ب��راء، 

اأحمدًا.

ب��ع��د ع��ر���س ال�����س��ادة ال��خ��ب��راء ل��ل��م��ح��اور 

وت��ق��دي��م ع���دد م���ن ال��ت��ج��ارب ال���ط��ن��ي��ة تم 

ممثلي  ال�����س��ادة  م��ن  �سياغة  لجنة  ت�سكيل 

الخبراء  وال�����س��ادة  الثالثة  الإن��ت��اج  اأط��راف 

وم��م��ث��ل��ي م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة خ��رج��ت 

ال���ت��������س���ي���ات ل���ت���اك���د ع���ل���ى دع�����م ال��ت��ن�����س��ي��ق 

وت��ف��ع��ي��ل ال���ت���ع���اون ب���ي���ن اأط�������راف الإن����ت����اج 

ال��ث��الث��ة وم��خ��ت��ل��ف ال��ج��ه��ات ال��ف��اع��ل��ة عند 

التنمية  ن��م��اذج  و�سياغة  ال�سيا�سات  و���س��ع 

الت�سغيل  وخطط  برامج  وو�سع  ال�طنية، 

وال���ت���دري���ب ال��م��ن��ا���س��ب��ة وف����ق خ�����س������س��ي��ات 

الن�سبية  الأهمية  ووفق  العربية،  المنطقة 

والمت��سطة  ال�سغيرة  الم�سروعات  لقطاع 

وبما يتالءم والحتياجات الفعلية لقطاعات 

الإن��ت��اج و���س��ددت ع��ل��ى اه��م��ي��ة ت��ب��ن��ي ال��دول 

القت�سادية  العناقيد  اإن�ساء  لفكرة  العربية 

وزي��ادة  اإن�ساء  على  �ستعمل  والتي  العربية، 

الم�ؤ�س�سات،  اأن����اع  مختلف  بين  ال��رواب��ط 

اأحجامها  اختالف  على  القت�سادية  �س�اء 

اأو حتى  التم�يلية  اأو  البحثية  اأو  واأن�سطتها 

ال�سلة،  ذات  الحك�مية  الم�ؤ�س�سات  بع�س 

�س�ق  م��ع��ل���م��ات  اأن��ظ��م��ة  بتحديث  مطالبة 

بيانات  ق��اع��دة  وت�سنيف  ال���ط��ن��ي��ة،  العمل 

دقيقة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  لتك�ين  العاطلين؛ 

الجه�د  لدعم  اأ�سا�سية،  كركيزة  ومحدثة 

ال���م���ب���ذول���ة ف����ي ت��ن��م��ي��ة وت���ط����ي���ر ب���رام���ج 

وفق  والمت��سطة،  ال�سغيرة  الم�سروعات 

ال�ساملة  التنمية  اأهداف  تحقيق  متطلبات 

وال��م�����س��ت��دام��ة، وو����س���ع خ��ط��ط و���س��ي��ا���س��ات 

الم�سروعات  لتنمية  الأج��ل  ط�يلة  ق�مية 

العربية؛  الدول  فى  والمت��سطة  ال�سغيرة 

ب��م��ا ي��ح��ق��ق ال��ت��ك��ام��ل وال��ت��راب��ط ب��ي��ن ه��ذه 

اأك��دت  كما  الكبرى،  والم�ساريع  الم�ساريع 

ا�ستراتيجيات  تبني  �سرورة  على  الت��سيات 

اأدوات  اإيجاد  على  والعمل  مبتكرة،  تم�يلية 

ت��م���ي��ل��ي��ة ج��دي��دة ل��ل��م�����س��روع��ات ال�����س��غ��ي��رة 

وال��م��ت������س��ط��ة، واإن�����س��اء وح���دات خ��ا���س��ة في 

لمتابعة  المالية  وال��م���ؤ���س�����س��ات  ال��م�����س��ارف 

الم�سروعات  احتياج�������ات  وتم�ي�ل  درا���س��ة 

ال�����س��غ��ي��رة وال��م��ت������س��ط��ة ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع 

ال��ت������س��ي��ات  ال�����س��ل��ة، ودع����ت  ال��ج��ه��ات ذات 

الدول العربية اإلى تحديث اأنظمة معل�مات 

غير  القطاع  ودم��ج  ال�طنية،  العمل  �س�ق 

المنظم. القطاع  �سمن  المنظم 

دورات تدريبية لصالح اللجنة الوطنية 
للج��ان العم��الية

العمل  منظمة  تنظمها  التي  التدريبية  البرامج  مجم�عة  �سمن 

العربية  بالمملكة  العمالية  للجان  ال�طنية  اللجنة  ل�سالح  العربية 

الفني«  والتعاون  الخارجية  العالقات  »اإدارة  نظمت  ال�سع�دية 

المنظمات  »ح�كمة  ح�ل:   2022 لعام  الثالثة  التدريبية  الدورة 

النقابية« عبر المن�سة الإلكترونية زووم خالل الفترة من  23 - 24  

ماي� 2022.

القيادات  من  متدرباً   45 من  يقارب  ما  الدورة  اأعمال  في  �سارك 

العمالية بالمملكة  اللجنة ال�طنية للجان  اأع�ساء  والمتخ�س�سين من 

العربية ال�سع�دية.
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ت�صمنت الدورة ت�صعة محاور مهمة، هى: 

مبادئ العمل النقابي.. 1

مب���ادئ الحك���م الر�سيد داخ���ل المنظمات . 2

العمالية.

مفه�م الم�ساءلة واأبعادها.. 3

الم�ست�ي���ات . 4 وم�س�ؤولي���ات  �سالحي���ات 

المختلفة للتنظيم العمالي.

والدول���ي . 5 العرب���ي  المعي���اري  النظ���ام 

لح�كمة منظ�مة عالقات العمل.

دور الح�كم���ة ف���ي تحقي���ق ا�ستدامة عمل . 6

النقابات وفاعليتها.

المعايير المهنية للعمل النقابي )م�اثيق . 7

ال�سرف - مدونات ال�سل�ك(.

اإدارة الجتماع���ات واتخاذ القرارات داخل . 8

المنظمة العمالية.

ق�اع���د المراجع���ة والإف�س���اح وال�سفافية . 9

داخل المنظمة العمالية.

محمــد  الم�ست�س���ار/  ال�سي���د  ق���ام  حي���ث 

مني��ر لهيط��ة - م�ست�س���ار اأول بن���اء الق���درات 

التنظيمية، وال�سيد الأ�ستاذ/ محمد م�صطفى 

خبير المفاو�س���ة الجماعية على مدى ي�مين 

بتدريب الم�ساركين ح�سب محاور الدورة. 

ال���دورة  اإدارة  ت��م  اأن���ه  ب��ال��ذك��ر  وال��ج��دي��ر 

ال���ت���دري���ب���ي���ة م����ن ����س���ع���ادة الأ�����س����ت����اذ/ ف���از 

ال�طنية  للجنة  العام  الأمين   - المطيري 

للجان العمالية بالمملكة العربية ال�سع�دية، 

مدير   - �صريف  عماد  الم�ست�سار/  وال�سيد 

اإدارة لعالقات الدولية والتعاون الدولي.

كم���ا نظم���ت اأي�س���اً الــدورة التدريبية 

2022 ح���ل: »الحــوار  الرابع��ة لع��ام 

تف��ادي  وا�ص��تراتيجيات  الجتماع��ي 

عالق��ات  ف��ي  الت�اف��ق  وبن��اء  الن��زاع 

العم��ل« خ���الل الفت���رة م���ن 31 ي�لي���� - 2 

م�س���ر  جمه�ري���ة  ف���ي   -  2022 اأغ�سط����س 

العربي���ة.

�سارك في فعالياتها ما يقرب من )40( 

م�������س���ارك م���ن ال���ق���ي���ادات وال��م��ت��خ�����س�����س��ي��ن 

العمالية  للجان  ال�طنية  اللجنة  اأع�����س��اء 

ب��ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�������س���ع����دي���ة، واف��ت��ت��ح 

 - المطيري  علي  فايز  ال�صيد  �صعادة 

اأع��م��ال  العربية  العمل  منظمة  ع��ام  م��دي��ر 

عنه  نيابة  األقاها  بكلمة،  التدريبية  الدورة 

اإدارة  م��دي��ر   - �صريف  عماد  الم�صت�صار 

ال���ع���الق���ات ال��خ��ارج��ي��ة وال���ت���ع���اون ال��دول��ي 

كلمة رحب من خاللها بال�سادة الم�ساركين 

الت�فيق  لهم  متمنياً  اللجنة،  اأع�ساء  م��ن 

نا�صر  المهند�ض/  األ��ق��ى  ك��م��ا  وال��ن��ج��اح، 

اللجنة  رئي�س  الجريد  عبدالعزيز  بن 

من  �سكر  كلمة  العمالية،  للجان  ال�طنية 

والقائمين  العربية  العمل  منظمة  خاللها 

على تنظيم فاعليات هذه الدورة التدريبية.

م�صطفى ن��ي��ازي  ــور/  ــدكــت ال  �����س����ارك 

اأ�ستاذ ت�سريعات العمل بكلية الحق�ق جامعة 

ال��ع��م��ل وت��دري��ب  اأوراق  اإع�����داد  ال��ق��اه��رة ف��ي 

الم�ساركين على محاور الدورة التي ا�صتملت 

على :

العم���ل 	• عالق���ات  ف���ي  الأزم���ات  طبيع���ة 

واأبعادها.

مفه����م المتثال الجتماع���ي والأخالقي 	•

في عالم العمل.

مفه�م الت�ساور والتع���اون في بيئة العمل 	•

و�سبل تعزيزه.

المعايي���ر العربي���ة والدولي���ة ف���ي مج���ال 	•

الح�ار الجتماعي.

اأ�س�س الح�ار الفع���ال كاآلية لحل الأزمات 	•

وف�س النزاعات.

دور المنظم���ات العمالي���ة ف���ي تعزيز بيئة 	•

العمل الآمنة والخالية من العنف.

اأ�س�س المفاو�سة الجماعية الفعالة. 	•
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79 االجتماع التنسيقى األول للمجموعة العربية

 29 العربية ي�م  العمل  الدولي، عقدت منظمة  العمل  110 لم�ؤتمر  الدورة  اأعمال  على هام�س 

برئا�سة  الدولية  العمل  بمقر منظمة  العربية  للمجم�عة  الأول  التن�سيقي  الجتماع  اأيار،   / ماي� 

محمد محم�د �صعفان  رئي�س  ال�سيد/  العربية معالي  العاملة - جمه�رية م�سر  الق�ى  وزير 

الدورة »47« لم�ؤتمر العمل العربي، وبح�ص�ر فايز علي المطيري - المدير العام لمنظمة 

العمل العربية ومعالي ال�زراء و�سعادة ال�سفراء وروؤ�ساء واأع�ساء ال�ف�د العربية، والدكت�رة/ ربا 

جرادات - المدير العام الم�ساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، 

وال�صفير يا�صر ح�صن م�ست�سار مدير عام منظمة العمل الدولية وم�ساركة ما يقرب من »300« 

م�سارك من اأطراف الإنتاج الثالثة لمناق�سة بن�د جدول اأعمال الدورة 110 لم�ؤتمر العمل الدولي.

عام  لمدير  الشكر  يوجه  »سعفان«  
جهوده  على  العربية  العمل  منظمة 
التنسيق  ودع��م  لتعزيز  المتواصلة 

والتعاون فيما بين الوفود العربية

اأعرب معالي ال�سيد/ محمد �صعفان - وزير 

 - ال��ع��رب��ي��ة  م�سر  بجمه�رية  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق���ى 

رئي�س المجم�عة العربية، في بداية كلمته عن 

�سعادته برئا�سة اجتماعات واأن�سطة المجم�عة 

العربية  العمل  منظمة  تعقدها  التي  العربية 

علي هام�س اأعمال الدورة 110 لم�ؤتمر العمل 

هذا  اأهمية  على  م���ؤك��داً   ،2022 لعام  ال��دول��ي 

الج��ت��م��اع، ال���ذي ي��ه��دف اإل���ى ال��ت��ح��اور وت��ب��ادل 

بين  فيما  وال��ت���اف��ق  وال��ت��ع��اون  النظر،  وج��ه��ات 

التي تدخل  الم��س�عات  ب�ساأن  العربية  ال�ف�د 

وم�سالحها  العربية  البلدان  اهتمامات  �سمن 

المزيد  لتحقيق  الجه�د  وت�سافر  الم�ستركة، 

والعمال،  العمل  مطالبات  ف��ي  الإن��ج��ازات  م��ن 

ال�ساملة ل�سالح المجتمعات العربية،  والتنمية 

م�ؤكداً على دور منظمة العمل العربية للمتابعة 

والجتماعية  القت�سادية  لالأو�ساع  الم�ستمرة 

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

ال��م��ح��ت��ل��ة الأخ��������رى، وب����ج���ه خ���ا����س ال��ج��ه���د 

المبذولة للترويج ودعم ال�سندوق الفل�سطيني 

اأ�سبح  ال��ذي  الجتماعية  والحماية  للت�سغيل 

اأوًل ثم  العربي  ال��دع��م  اإل��ي  الحاجة  اأم�����س  ف��ي 

ال�سامية،  وظيفته  اأداء  م��ن  لتمكينه  ال��دول��ي؛ 

ال��الئ��ق ف��ي فل�سطين،  ال��ع��م��ل  ل��ت���ف��ي��ر ف��ر���س 

الد�ست�رية  الأج��ه��زة  ق���رارات  على  التاأكيد  مع 

بتلبية  العالقة  ذات  العربية،  العمل  لمنظمة 

الفل�سطينيين،  لأ�سقائنا  التنمية  الحتياجات 

كما ن�ه »معاليه«عن ح�سن الإعداد والتح�سير 

وت�فير  الت�سامني،  ال�����س��ن���ي  الملتقى  لعقد 

ج��م��ي��ع م��ق���م��ات ال��ن��ج��اح، وت��ح��ق��ي��ق الأه�����داف 

ال���م���رج����ة م��ن��ه ف���ي ط���ري���ق اإن����ه����اء الح���ت���الل 

لل�سعب  الم�سروعة  الحق�ق  واإعادة  الإ�سرائيلي 

الفل�سطيني والبلدان العربية المحتلة.

وف����ى خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه ق����دم رئ��ي�����س ال��م��ج��م���ع��ة 

لمدير عام منظمة  العربية ال�سكر والتقدير 

وفريقه  المطيري  فايز  العربية/  العمل 

الم�ساعد على جه�ده المت�ا�سلة لتعزيز ودعم 

العربية  ال���ف���د  بين  فيما  وال��ت��ع��اون  التن�سيق 

لتنظيم  وال��ت��ح�����س��ي��ر  الإع��������داد  ح�����س��ن  وع���ل���ى 

م�ؤتمر  دورة  ه��ام�����س  ع��ل��ي  ال��ع��رب��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 

بهذه  الخا�سة  ال�ثائق  وت�فير  الدولي،  العمل 

الأن�سطة.
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ف��اي��ز علي  ال�������س���ي���د/  ����س���ع���ادة  رح�����ب 

ال���م���ط���ي���ري ف�������ي ب�������داي�������ة ك���ل���م���ت���ه 

على  لهم  ال�سكر  مقدماً  بالم�ساركين، 

الجتماع  ه��ذا  ف��ي  الفعالة  الم�ساركة 

الدفاع  في  الإيجابية  الم�ساهمة  وعلى 

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

عربية  روؤي��ة  اإط��ار  ف��ي  ال��دول��ي��ة  العمل 

م�����س��ت��رك��ة ح����ل اح��ت��ي��اج��ات وت��ط��ل��ع��ات 

التنمية  مجالت  في  العربية  البلدان 

الم�ستدامة، م�ؤكداً على اأن اأغلب الدول 

للتجاوب مع مالحظات  ت�سعى  العربية 

على  وتحر�س  المعايير،  تطبيق  لجنة 

تجاه  الد�ست�رية  بالتزاماتها  الإي��ف��اء 

م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة، داع��ي��اً ك��اف��ة 

اأط������راف الإن����ت����اج ال��ث��الث��ة ال��م�����س��ارك��ة 

ال��ت��ك��ات��ف لدعم  ب�����س��روة  ال��م���ؤت��م��ر  ف��ي 

قائمة  ت�سمنتها  التي  العربية  البلدان 

المعايير.   لجنة 

ا�������س������ت������ع������ر�������س »ال����م����ط����ي����ري« 

ال��م������س���ع��ات ال��م��ط��روح��ة ل��ل��ن��ق��ا���س، 

الفل�سطينية،  ال��م��ط��ال��ب  دع���م  وم��ن��ه��ا 

وم��ت��اب��ع��ة ب���رام���ج ال���ت���ع���اون الإن���م���ائ���ي 

العربية  والأرا���س��ي  فل�سطين  ل�سالح 

ال���م���ح���ت���ل���ة الأخ����������رى، وال���ت��������س���ع ف��ي 

ف��ي منظمة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ا���س��ت��خ��دام 

تالحظ  اأن  بعد  وذلك  الدولية،  العمل 

بما  ال���ث��ائ��ق  م��ن  العديد  ترجمة  ع��دم 

فيها قرارات مجل�س الإدارة والم�ؤتمر، 

ال�سكر  كلمته  ف��ي  »المطيري«  ووج��ه 

والتقدير ل�زير الق�ى العاملة محمد 

لالجتماع،  اإدارته  ح�سن  على  �صعفان، 

على  الفعال  للح�س�ر  �سكره  ق��دم  كما 

الم�سائل  ب�����س��اأن  ال��ق��ي��م��ة  م��داخ��الت��ه��م 

ال��م�����س��ت��رك  واله���ت���م���ام  الأول�����ي����ة  ذات 

المت�ا�سل  وال��دع��م  العربية،  للبلدان 

العربية.  العمل  لمنظمة 

»المطيري«  يؤكد على دعم المطالب الفلسطينبة 
ومتابعة برامج التعاون اإلنمائي لصالح فلسطين 

واألراضي الع�ربية المحتلة األخرى
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اجتماعها  ال�صياغة  لجنة  عقدت 

العربية  العمل  منظمة  بعثة  بمقر 

م�ؤتمر  فعاليات  هام�ض  على  بجنيف 

ال��ع��م��ل ال���دول���ي وت��ن��ف��ي��ذًا ل���ق���رارات 

�صعادة  بح�ص�ر  العربية  المجم�عة 

المدير   - المطيري  علي  فايز  ال�صيد/ 

العام لمنظمة العمل العربية وم�صاركة 

العرب  الإنتاج  اأط��راف  ممثلي  من  عدد 

من كل من »�ص�ريا  المغرب - ال�صع�دية 

الك�يت   - م�صر   - عمان  �صلطنة   - قطر 

فل�صطين« لإعداد مالحظات المجم�عة 

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

لمنظمة  ال��ع��ام  المدير   - راي���در  ج��اي 

ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة - ال��خ��ا���ض ب��الآث��ار 

على  الإ�صرائيلي  لالحت�����الل  ال�صلبي���ة 

فل�صطين  في  الأعمال  واأ�صحاب  العمال 

والأرا�صي العربية المحتلة الأخرى.

انتخاب  الج��ت��م��اع  ب��داي��ة  ف��ي  ت��م 

اللجنة للدكت�ر/ فيحان العتيبي - نائب 

رئي�ض اللجنة ال�طنية للجان العمالية 

لها،  رئي�صًا  ال�صع�دية  العربية  المملكة 

الكريم  عبد  ال�صيد/  انتخاب  تم  كما 

فل�صطين  دول��ة  حك�مات  من  �صراغمة 

مقررًا لأعمالها.

اأعدت عدة  اللجن��ة  مناق�ص���ات  بعد 

عام  م��دي��ر  اإل��ى  لتقديمها  مالحظات 

منظمة العمل الدولية من خالل ال�صيد 

العام  المدير   - المطيري  علي  فايز 

اأكدت  حيث  العربية،  العمل  لمنظمة 

المجتمع  من  الطلب  على  ت��صياتها  في 

ال�صتيطاني  الت��صع  اإي��ق��اف  ال��دول��ي 

وعدم ت�صريع زيادة وانت�سار الم�ست�طنات 

المحتلة  الغربية  ال�سفة  ف��ي  الإ�سرائيلية 

ب���م���ا ف��ي��ه��ا ال���ق���د����س ال�����س��رق��ي��ة وال����ج�����لن 

ال��م��ح��ت��ل، واأك������دت ال��ل��ج��ن��ة ف���ي ت������س��ي��ات��ه��ا 

الفل�سطيني  ال�����س��ن��دوق  دع���م  ���س��رورة  ع��ل��ى 

في  كبير  نق�س  من  يعاني  ال��ذي  للت�سغيل، 

المدير  مطالبة  والتم�يل،  المالية  الم�ارد 

تخ�سي�س  ال���دول���ي  ال��ع��م��ل  ل��م��ك��ت��ب  ال���ع���ام 

م��ن ميزانية  ل��ل�����س��ن��دوق  ال��الزم��ة  الأم������ال 

مالياً  المانحين  اج��ت��م��اع  ودع���م  المنظمة، 

التي  والهيئات  ال��دول  مع  والمتابعة  وفنياً، 

حيث  لل�سندوق،  مالية  بم�ساعدات  وع��دت 

اإن���ه ي�����س��د ث��غ��رة م��ه��م��ة ف��ي م��ج��ال الحماية 

وت�فر  الأخرى،  والم�ستحقات  والتع�ي�سات 

التما�سك الجتماعي. فر�س تح�سين 

»  المطيري  « يفتتح فعاليات »  لجنه الصياغة العربية  «
على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي الدورة » 110 «

لجنة الصياغة تطالب إيقاف التوسع االستيطاني
وضرورة دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل
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لالآثار  الدائمة  المتابعة  اإط��ار  في 

القت�صادية والجتماعي����ة لالح��تالل 

الأع��م��ال  اأ���ص��ح��اب  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي على 

والأرا����ص���ي  فل�صطين  ف���ي  وال���ُع���م���ال 

المدير  قام  الأخرى،  المحتلة  العربية 

باأعداد  العربية  العمل  لمنظمة  العام 

التقرير  هذا  وتقديم  ال�صن�ي،  تقريره 

مترجمًا اإلى اللغات الثالث: الإنجليزية 

والفرن�صية والإ�صبانية، وقد تم تعميمه 

على اأطراف الإنتاج الثالثة في مختلف 

منظمات  ومم���ثلي  بالعال���م،  الأقاليم 

المجتمع الدولي الم�صاركين في الدورة 

لعام  ال��دول��ي  العمل  لم�ؤتمر   »110«

 .2022

والتن�سيق  بالتعاون  المنظمة  عقدت  كما 

ل��دى  فل�سطين  ل��دول��ة  ال��دائ��م��ة  البعثة  م��ع 

الخمي�س  م�ساء  جنيف  ف��ى  المتحدة  الأم���م 

العمل  بمنظمة   2022  / ي�ني�   2 الم�افق 

مع  الت�سامني  ال�سن�ى  الملتقى  ال��دول��ي��ة، 

العربية  والأرا����س���ى  فل�سطين  و�سعب  ع��م��ال 

المحتلة الأخرى، وقد �سهد الملتقى ح�س�راً 

ال���زراء  من  م�سارك   400 ح�الى  بلغ  كبيراً 

وروؤ�����س����اء ال��م��ن��ظ��م��ات ال��ع��م��ال��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات 

العربية  ال���ف���د  وممثلي  الأع��م��ال،  اأ�سحاب 

والأ�سي�ية  الأفريقية  البلدان  من  وممثلين 

والأوروبية.

اف��ت��ت��ح ���س��ع��ادة ال�����س��ي��د / ف��اي��ز علي 

لمنظمة  ال���ع���ام  ال��م��دي��ر   – المطيري 

بكلمة  الملتقى  اأع��م��ال  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل 

رح���ب فيها ب��اأ���س��ح��اب ال��م��ع��ال��ي ال�����زراء 

وال���������س����ادة روؤ������س�����اء م��ن��ظ��م��ات اأ����س���ح���اب 

الأعمال والعمال وممثلي ال�ف�د، مثمناً 

تحر�س  ال��ت��ي  الملتقى،  ف��ي  م�ساركتهم 

م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ان��ع��ق��اده 

العمل  م�ؤتمر  اأعمال  هام�س  على  �سن�ياً 

الدولي؛ لل�ق�ف مع ال�سعب الفل�سطيني 

وه� يدافع عن حقه الطبيعي في الحياة، 

وحقه في اأر�سه وه�يته... �سد الجبروت 

وال��ط��غ��ي��ان الإ���س��رائ��ي��ل��ي، وق�����ة ال��ف��ت��ك 

الإن�سانية  اأع��داء  يمار�سها  التي  والدمار 

والحياة، م�ؤكداً باأن كل هذا لم ولن يدفع 

الرك�ع  اإل��ى  الأب��ي  الفل�سطيني  بال�سعب 

»  المطيري  « يدعو المشاركين في ملتقى فلسطين 
للمشاركة في اجتماع المانحين لدعم استراتيجية التشغيل 

والحماية االجتماعية
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ال�سرعية الدولية، واأ�صار المدير العام 

اأن  اإل����ى  كلمته  ف��ي  العمل  لمنظمة 

الدولتين  ال�اقع جعل حل  الأم��ر  فر�س 

تمكين  دون  يح�ل  مما  م�ستحياًل،  اأم��راً 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ي��ن م���ن ت��اأ���س��ي�����س دول��ت��ه��م 

الم�ستقلة، هذا من جهة ومن جهة اأخرى 

داأبت على ممار�سة  �سلطات الحتالل  اأن 

ال�سكان في كافة  الت�سييق على  �سيا�سات 

والمعي�سية  الي�مية  الحياتية  اأح�الهم 

من خالل اإقامة الح�اجز المختلفة التي 

داخ��ل  وتنقالتهم  تحركاتهم  م��ن  ت��ح��د 

ال��س�ل  م��ن  ومنعهم  وم��دن��ه��م،  ق��راه��م 

رزقهم،  وم�سادر  اأعمالهم   م�اطن  اإل��ى 

ب��م��ا ي������ؤدي اإل����ى ت��ج��ري��ده��م م���ن اأب�����س��ط 

ح��ق���ق��ه��م الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، 

�سمن �سيا�سة الف�سل والتمييز العن�سري 

انعقاد  اأن  اإل��ى  م�سيراً  ��ا،  دول��يًّ المحرمة 

ه����ذا ال��م��ل��ت��ق��ى ل��ل��ع��ام ال���ح���ال���ي ي��ت��زام��ن 

م��ع  ح���زن  م��م��زوج بغ�سب �سديد حيال 

الفل�سطينية  ال�����س��ح��اف��ة  اأي��ق���ن��ة  مقتل 

»اغتيلت  وال��ت��ي  عاقلة«،  اأب�  »�صيرين 

ق���ات  ب���ارد« خ��الل تغطيتها اجتياح  ب��دم 

الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي ل��م��خ��ي��م جنين 

ل��الج��ئ��ي��ن ف��ي ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ف��ي 11 

ي��رق��ى  ق���د  ال����ذي   ،2022 اأي�����ار   / م��اي��� 

م��ق��ت��ل��ه��ا اإل�����ى م�����س��ت���ى ج��ري��م��ة ح���رب- 

وال�����ذى ���س��ل��ط ال�����س���ء م���رة اأخ��رىع��ل��ى 

ال�سحفي�ن  ل��ه  يتعر�س  ال���ذي  ال��خ��ط��ر 

حق�ق  ان��ت��ه��اك��ات  تغطية  ف��ي  ال��ع��ام��ل���ن 

المحتلة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  ف��ي  الإن�����س��ان 

ك��م��ا ي�ستدعي  ال��م��ح��ا���س��ر،  وق��ط��اع غ���زة 

داعيًا  ل��ح��م��اي��ت��ه��م،  ال����دع�����ات  ت��ج��دي��د 

جميع الم�صاركين وكافة الم�ؤ�ص�صات 

للم�ص���اركة  والدولي����ة  الإقليمي����ة 

ف���ى اج���ت���م���اع ال��م��ان��ح��ي��ن ل��دع��م 

والحماية  الت�صغي���ل  ا�صتراتيجي��ة 

بالتعاون  ينظم  والذي  الجتماعية 

بين منظمة العمل الدولية ومنظمة 

العمل العربية ووزارة العمل بدولة 

خالل  تنفيذه  والمزمع  فل�صطين، 

ال�صه�ر القليلة المقبلة.

»المطيري«  دع��ى  كلمته  خ��ت��ام  وف��ي 

جميع ال����دول ال��م��ح��ب��ة ل��ل�����س��الم م��ج��دداً 

ال��م��ظ��ال��م، بل  ت��ج��اه ه���ذه  للت�سدي م��ع��اً 

والعمل معاً على ف�سحها، والت�سدي لها، 

منا�سداً اإلى عالم ي�س�د فيه العدل، وينعم 

فيه عمال العالم بالرخاء.

رح�����ب م���ع���ال���ي وزي������ر ال����ق�����ى ال��ع��ام��ل��ة 

�صعفان  محمد  العربية  م�سر  بجمه�رية 

الحالية  للدورة  العربية  المجم�عة  رئي�س 

في  للم�ساركة  الح�س�ر  بجميع  كلمته  في 

و�سعب  عمال  مع  للت�سامن  الهام  الملتقى 

ف��ل�����س��ط��ي��ن والأرا�����س����ي ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ح��ت��ل��ة 

ال�سيد  ل�����س��ع��ادة  ال�����س��ك��ر  م��ق��دم��اً  الأخ��������رى، 

على  ال�����س��دي��د  لحر�سه  المطيري؛  فايز 

دوري��ة  ب�سفة  ال��دول��ي  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  تنظيم 

ل���ل���ت�������س���ام���ن م����ع ال�������س���ع���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 

الم�سروعة،  حق�قه  عن  للدفاع  وم�ساندته 

واإق���ام���ة دول��ت��ه ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وع��ا���س��م��ت��ه��ا 

ال�سريف. القد�س 

العاملة في كلمته على  الق�ى  اأ�سار وزير 

ي���م في  بعد  ت��زداد ي�ماً  التي  �س�ء الأو���س��اع 

ا�ستمرار  خ���الل  م��ن  الفل�سطينة  الأرا����س���ي 

الإ�ستيطان  و�سيا�سات  الممنهج  القتل  اأعمال 

والم�اثيق  للقرارات  المخالفة  الإ�سرائيلي 

والمعاهدات الدولية، وا�ستمرار العدوان على 

داعياً  الأق�سى،  والم�سجد  المقد�سة  الأماكن 

المجتمع  ف��ي  لل�سالم  المحبة  ال��ق���ى  ك��اف��ة 

ال����دول����ي ل��ل��ت��ك��ات��ف ل�����رد ه�����ذه الإع�����ت�����داءات 

حالة  وان��ه��اء  ال�سهي�ني  للكيان  ال��ب��رب��ري��ة 

الإف������الت م���ن ال��ع��ق��اب ���س��د ال���ج���رائ���م ال��ت��ي 

ترتكبها ق�ات الحتالل تجاه حق�ق ال�سعب 

لأطراف  الكامل  الدعم  وتقديم  الفل�سطيني 

»  سعفان  « تحية إجالل وإكبار إلى أهلنا في فلسطين
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يتمكن�ا من  فل�سطين حتى  دولة  في  الإنتاج 

محاربة ق�ى البغي والعدوان وال�ستعمار.

وف���ي خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه ق���دم م��ع�����������ال��ي ال�سيد 

ال�سيد  اإل��ى  والتقدير  ال�سكر  �صعفان  محمد 

العمل  العام لمنظمة  المدير   - جاي رايدر 

ال��دول��ي��ة ع��ل��ى ح��ر���س��ه ع��ل��ى تطبيق ق���راري 

العمال  اأو���س��اع  ب�ساأن  ال��دول��ي  العمل  م�ؤتمر 

واأ���س��ح��اب الأع��م��ال ف��ي فل�سطين والأرا���س��ي 

المجتمع  مطالباً  الأخ��رى  المحتلة  العربية 

الدولي ب�سفة عامة ومنظمة العمل الدولية 

ب�����س��ف��ة خ��ا���س��ة ت��ق��دي��م ال��م��زي��د م���ن ال��دع��م 

المادي والمعن�ي ل�ستعادة ار�سه المغت�سبة 

وايقاف الجرائم والنتهاكات الخطيرة.

واإكبار  اإج��الل  تحية  »�صعفان«  وج��ه  كما 

اإلى ال�سعب الفل�سطيني ل�سم�ده وت�سحياته 

وكفاحه في �سبيل تحرير وطنه واإقامة دولته 

الفل�سطينية وعا�سمتها القد�س ال�سريف.

من  لكل  كلمات  ع��دة  الملتقى  �سهد  كما 

وزير   - جي�ض  اأب�  ن�صري  ال���زي��ر/  معالي 

راي��در  ج��اي  وال�����س��ي��د  الفل�سطيني،  ال��ع��م��ل 

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

محمد   في�صل  اأح��م��د  ال�����س��ف��ي��ر/  و���س��ع��ادة 

ل��دى  ل��م��ال��ي��زي��ا  ال���دائ���م  وال��م��ن��دوب  ال�سفير 

الأم�����م ال��م��ت��ح��دة ب��ا���س��م ف��ري��ق ال��ح��ك���م��ات، 

رئي�سة   - دراو�ض  ه�رننج  ريناتا  وال�سيدة 

كاتلين  وال�سيدة/   - الأعمال  اأ�سحاب  فريق 

با�صيه - رئي�س فريق العمال للدورة »110« 

فى  كلماتهم  عبرت  ال��دول��ي،  العمل  لم�ؤتمر 

مجملها عن ال�ستعداد الكامل لدعم الق�سية 

الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  واإدان����ه  الفل�سطينية 

ال�سعب   �سد  الإ�سرائيلية  الممار�سات  وف�سح 

الفل�سطيني والأرا�سي العربية المحتلة.

عبا�ض   محم�د  الرئي�س/  فخامة  اأ�سدر 

رئ��ي�����س دول���ة فل�سطين ق���راراً  )اأب��� م��ازن( 

الإ�ستحقاق  نجمة  رايدر  جاي  ال�سيد  بمنح 

الفل�سطينية  ل��ل��ق�����س��ي��ة  ال��م�����س��ت��م��ر  ل��دع��م��ه 

تراأ�سه، حيث قام كل من معالي  ط���ال فترة 

العمل  وزي��ر   - اأب� جي�ض  ن�صري  الدكت�ر/ 

ب����دول����ة ف��ل�����س��ط��ي��ن وال�������س���ف���ي���ر/ اإب��راه��ي��م 

ل��دى  ال��دائ��م  وال��م��ن��دوب  ال�سفير  خري�صة 

الأمم المتحدة بجنيف بتقديمها. 

ع���رف���ان���اً م����ن م��ن��ظ��م��ة ال���ع���م���ل ال��ع��رب��ي��ة 

العام  مديرها  وبا�سم  الد�ست�رية  واأجهزتها 

العربية،  الإنتاج الثالثة في الدول  واأط��راف 

ال���ذي قام  ال��رائ��د والمميز  ل��ل��دور  وت��ق��دي��راً 

ب��ه ���س��ع��ادة ال�����س��ي��د/ ج��اي راي��در - المدير 

ف��ي دع��م  ال��دول��ي��ة -  ال��ع��م��ل  ال��ع��ام لمنظمة 

ق�سايا العمل والعمال، وخا�سة في فل�سطين 

والأرا�����س����ي ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ح��ت��ل��ة، ق���دم ���س��ع��ادة 

ال�سيد/ فايز علي المطيري - المدير العام 

لمنظمة العمل العربية درع المنظمة ل�سعادة 

ال�سيد/ جاي رايدر - المدير العام لمنظمة 

الجه�د  له على كافة  الدولية تقديراً  العمل 

خالل  العربية  البلدان  لخدمة  قدمها  التي 

العمل  لمنظمة  ع��ام��اً  م���دي���راً  ولي��ت��ه  ف��ت��رة 

الدولية. 
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اللجان الفنية للم�ؤتمر:

انبثق عن الم�ؤتمر عدد من اللجان الفنية لمناق�سة الم��س�عات المدرجة 

على جدول اأعماله، وهي: )لجنة تطبيق التفاقيات والت��سيات - لجنة و�سع 

المعنية  المتكررة  المناق�سة  لجنة   - ال�سناعية  بالتلمذة  يتعلق  جديد  معيار 

الجتماعي  والقت�ساد  الالئق  العمل  العامة:  المناق�سة  لجنة   - بالت�سغيل 

العمل  منظمة  اإع��الن  بتعديل  المعنية  العامة  ال�سئ�ن  لجنة   - والت�سامني 

الدولية ل�سنة 1998 ب�ساأن التفاقيات الأ�سا�سية في العمل - لجنة البرنامج 

والميزانية( ويت�سمن البند تقارير مف�سلة عن اأعمال كل لجنة. 

تم انعقاد بع�س الجتماعات والمنتديات الهامة على هام�س اأعمال الدورة 

)110( لم�ؤتمر العمل الدولي، وكان من اأهمها ما يلي:

ل���الإدارة  الإق��ل��ي��م��ي  الإف��ري��ق��ي  ال��م��رك��ز  اإدارة  لمجل�س   )48( اأوًل:  ال����دورة 

العمالية )اأرلك(.

ثانياً: قمة دول عدم النحياز.

ثالثاً: قمة عالم العمل.

رابعاً: الحتفال بالي�م العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

عقد المؤتمر عددًا من الجلسات العامة لمناقشة:

الُبلدان  »اأقل  الدولية  العمل  لمنظمة  العام  المدير  تقريري  مناق�سة 

نم�ًا: الأزمة والتح�ل الهيكلي وم�صتقبل العمل« واأي�صًا »و�صع الُعمال 

في الأرا�صي العربية المحتلة«

اعتماد التقارير وال�صتنتاجات النهائية للجان الم�ؤتمر.

منظمة العمل العربية تنظم 
دورة  تدريبية حول »اآلفاق المستقبلية للحوكمة 
الرشيدة« لصالح وزارة العمل والتأهيل بدولة ليبيا

بناًء على طلب وزارة العمل والتاأهيل بدولة ليبيا، بتنفيذ دورة تدريبية 

لتاأهيلهم  وذلك  ليبيا؛  بدولة  والتاأهيل  العمل  وزارة  م�ظفي  ل�سالح 

ورفع كفاءتهم العملية وال�ستفادة من المعارف والتجارب الحديثة في 

مجال اإدارة الح�كمة الر�سيدة.

والتعاون  الخارجية  العالقات  اإدارة  العربية  العمل  منظمة  نظمت 

من  الفترة  خالل  الب�سرية  الم�ارد  لتنمية  العربي  والمركز  الدولي 

14 ي�ني� 2202 في جمه�رية م�سر العربية دورة تدريبية ح�ل   -  12
اإدارة العمل.  »الآفاق الم�صتقبلية للح�كمة الر�صيدة« في مجال 

تم  )6( جل�سات عمل  اأيام  مدار ثالثة  على  التدريبية  الدورة  عقدت 

خاللها مناق�سة محاور الدورة على النح� التالي:
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ت��ط���ي��ر وت��ع��زي��ز  ق����درات ال��م�����س��ارك��ي��ن من 	•

الق�انين  ف��ي  الم�ستجدات  م�اكبة  خ��الل 

وال��ت�����س��ري��ع��ات، ورف����ع م�����س��ت���ى ال���ع��ي في 

مجالت الح�كمة الر�سيدة في مجال اإدارة 

الف�ساد  مكافحة  اإل��ى  تهدف  والتي  العمل، 

وتحقيق ال�سفافية والعدالة في بيئة العمل.

تحديد ال�سع�بات والمع�قات التي تح�ل 	•

واإيجاد  الح�كمة  متطلبات  تطبيق  دون 

الحل�ل المنا�سبة للتغلب عليها.

العربية في 	• ال��خ��ب��رات وال��ت��ج��ارب  ت��ب��ادل 

مجالت الح�كمة الر�سيدة.

دعم جه�د وزارة العمل، والتاأهيل بدولة 	•

ليبيا لمتابعة رفع كفاءة ك�ادرها الإدارية 

وتط�ير الم�ارد الب�سرية.

 »20« التدريبية  ال��دورة  في  �صارك 

متدرب ومتدربة مديرى اإدارات وروؤ�صاء 

العم����ل  ب���زارة  وم�صت�ص����ارين  اأق�ص��ام 

والتاأهيل بدولة ليبيا.

تم اإعداد اأوراق عمل لجل�سات الي�مين الأول 

الدكت�رة  م��ن   الم�ساركين  وت��دري��ب  والثان����ي 

الإدارة،  عل�م  بكلية  المحا�سر   - عمارة  عال 

جامعة اأكت�بر للعل�م الحديثة والآداب.

حيث تناولت في »جل�صة العمل الأولى«:

الح�كم�ة الر�س�يدة »مفاهيم عامة«.	•

تعريف�ات الح�كمة الر�س�يدة واأبعادها.	•

وظ��روف 	• الح�كمة  ع��ن  تاريخي�ة  لمح�ة 

ن�س�اأة الم�سطلح.

الإطار العام للح�كمة.	•

اأهمي�ة تطبي�ق الح�كمة.	•

اأما جل�صة العمل الثانية تناولت فيها:

» مبادئ الح�كمة الر�س�يدة«.	•

معايير الح�كمة الر�سيدة.	•

اأبع�اد الح�كمة وم�س�ت�يات تطبيقها.	•

في 	• الر�س�يدة  الح�كمة  تطبي�ق  تحدي�ات 

الإدارة العامة.

نماذج الح�كمة.	•

تط��ر نماذج الح�كمة.	•

الح�كم�ة العامة الجديدة.	•

الثالثة   العمل  وتناول���ت في جل�ص���ة 

الر�صيدة في مجال  الح�كمة  تطبيقات 

اإدارة العمل والتى تتمثل فى: 

تعزي��ز 	• ف��ي  ال��ر���س��������ي��دة  الح�كم��ة  اأث��������ر 

التمي��ز والري��ادة ف��ي الأداء.

اأخالقيات الإدارة.	•

مدونة ق�اعد ال�سل�ك ال�ظيفي.	•

العم��ل 	• لإدارة  ال��ر���س��������ي��دة  الح�كم��ة  اآف��������اق 

ف��������ي ظ��������ل ال��ت��ح���������ل ال��رق��م��������ي؛ وح���ك��م��������ة 

المعل�م��ات.

وفي جل�صة العمل الرابعة : تطرقت 

الم�ؤ�ص�صة  »ال��ج���ان��ب  م������ص���ع  اإل���ى 

لتطبيقات الح�كمة« ناق�صت من خالله:

دور اإدارة اللتزام في �سبط وتفعيل اأداء 	•

اإدارات العمل.

ال�س��م�ل 	• المالي��ة؛  الإج��������راءات  ح�كم��ة 

المال��ي والأثر عل��ى تقلي�ل الف�س�اد المال�ي. 

 - م�صطفى  نيازي  ال��دك��ت���ر/  وت���ن���اول 

ع�����س��� ال��ل��ج��ن��ة ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ل������زارة ال��ق���ى 

العمل  ن  قان�  م�سروع  اأع��دت  التي  العاملة 

العمل  جل�سة  ال��ع��رب��ي��ة،  م�����س��ر  ب��ج��م��ه���ري��ة 

اأه�دف التنمي�ة الم�س�تدامة  الخام�سة: ح�ل 

تناول  تعزيزه�ا  ف�ي  الح�كم�ة  ودور   2030
فيها:

دور الأداء الحك�م��ي ف��ي تحقي��ق اأه��داف 	•

التنمي��ة الم�س��تدامة )م��ع التركي��ز عل��ى 

اإدارات العم��ل(. 

التخطي��ط لح�كم��ة اإدارة العم��ل ا�س��تناداً 	•

التنمي��ة الم�س��تدامة.

وتناول الدكت�ر/ طارق محمد م�صطفى 

مدير عام مركز الدرا�سات النقابية  الجامعة 

ال��ع��م��ال��ي��ة، ج��ل�����س��ة ال��ع��م��ل ال�����س��اد���س��ة: اأه��������م 

مج��ال  ف��ي  والعربي������ة  الدولي��������ة  المعايي��ر 

اإدارة العم��ل تناول فيها:

الدولي��ة 	• العم��ل  اتفاقيت��ي  ا�س��تعرا�س 

رق��مى 81 و150 والت��سيتي��ن 81 و158 

المتعلق��ة ب��اإدارة وتفتي���س العم��ل.

العربي��ة 	• ال��ع��م��������ل  معايي��ر  ا���س��������ت��ع��را���س 

وبخا�س��ة اتفاقي��ة 19 وت��سي��ة 8 ل�س��نة 

1998 المتعلقتي��ن بتفتي���س العم��ل.

اإعدادها  تم  التي  العمل  اأوراق  تناول  بعد 

م����ن ال�������س���ادة ال����خ����ب����راء، وب���ع���د م��ن��اق�����س��ات 

متطلبات  عدة  اإل��ى  الت��سل  تم  المتدربين، 
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ب����زارة  والمقبلة  الحالية  للمرحلة  مهمة 

اأهمية  تت�سمن  ليبيا  بدولة  والتاأهيل  العمل 

تحديد اأهداف وا�سحة �سمن ال�ستراتيجية 

يكفل  مما  والتاأهيل،  العمل  ل����زارة  العامة 

ت��ح���ي��ل��ه��ا اإل�����ى م���ه���ام م���ح���ددة خ����الل ف��ت��رة 

اإق��ام��ة  خ��الل  م��ن  ومتابعتها  معينة،  زمنية 

دور  م���ج���الت  ���س��م��ن  ث��ان��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 

مفه�م  وتعزيز  الر�سيدة،  الح�كم���ة  واأهمية 

ال��ر���س��ي��دة« ف��ي ق��ط��اع��ات العمل  »ال��ح���ك��م��ة 

بمتطلباتها  الإيفاء  على  والعمل  المختلفة، 

المنا�سبة؛  العمل  بيئة  تط�ير  على  والعمل 

الح�كمة  م��ع��اي��ي��ر  تطبيق  عملية  لت�سهيل 

مخاطبة  اأه��م��ي��ة  على  وال��ت��اأك��ي��د  وت��ع��زي��زه��ا، 

وال�سحة  وال�سالمة  العمالي  التفتي�س  اإدارة 

ال�سن�ية  تقاريرها  اإحالة  ب�سرورة  المهنية، 

لتتم  ب��ال���زارة؛  ال��دول��ي  التعاون  مكتب  اإل��ى 

ومنظمة  ال��دول��ي��ة  العمل  لمنظمة  اإحالتها 

بتقارير  ت�سمينها  اإط��ار  في  العربية  العمل 

ال��ت��ف��ت��ي�����س ال��ع��م��ال��ي وال�����س��الم��ة وال�����س��ح��ة 

التي  الت�سريعات  وم�اكبة  ومتابعة  المهنية، 

ال�ساأن،  ه��ذا  في  المنظمات  ه��ذه  عن  ت�سدر 

واإعداد دليل اإجراءات لعمل اإدارات التفتي�س.

وفي ختام اأعمال الدورة، قام �صعادة 

المدير   - المطيري  علي  فايز  ال�صيد/ 

بت�زيع  العربية  العمل  لمنظمة  العام 

ال�صهادات على المتدربين .

قدم الدكت�ر/ عادل علي العقبي م�ست�سار 

الدولي  التعاون  مكتب  مدير   - التاأهيل  وزي��ر 

ل�سعادة  ليبيا،  ب��دول��ة  وال��ت��اأه��ي��ل  العمل  ب�����زارة 

ال�سكر  العربية  العمل  لمنظمة  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر 

ل�ستجابته  المتدربين  وا�سم  با�سمه  والتقدير 

الكريمة بتنفيذ هذه الدورة التدريبية الن�عية 

ال���ت���ي ع�����ادت ع��ل��ي��ه��م ب���ال����س���ت���ف���ادة، م��ط��ال��ب��ي��ن 

بالمزيد من الدورات التدريبية في المرحلة 

المقبلة.

اأكد �سعادة ال�سيد / فايز علي المطيري 

على  العربية  العمل  لمنظمة  ال��ع��ام  المدير 

اإمكانياتها  كافة  لت�سخير  المنظمة  ا�ستعداد 

لأطراف الإنتاج الثالثة في ال�طن العربي.

واإدارة  بتنظيم  ق���ام  اأن����ه  ب��ال��ذك��ر  وال��ج��دي��ر 

هذه الدورة التدريبية كل من ال�سيد الم�ست�سار 

الم�ست�سار/ عماد �صريف مدير اإدارة العالقات 

العمل  بمنظمة  ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون  ال��خ��ارج��ي��ة 

العربية، والدكت�ر عادل علي العقبي م�ست�سار 

التعاون  مكتب  مدير   - والتاأهيل  العمل  وزي��ر 

الدولي بدولة ليبيا والدكت�ر/ الح�صين ح�صن 

محمد ال�صفير- مدير المركز العربي لتنمية 

الم�ارد الب�سرية بدولة ليبيا.
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97 المطيري، نجدد الدعوة إلى النهوض بالحوار االجتم�������������اعي وصواًل به إلى عقد اجتماعي واقتصادي عربي

ال���ح����ار الج��ت��م��اع��ي ق���درت���ه على  اأث���ب���ت 

م����اج���ه���ة ال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ن��م���ي��ة ب������س��ف��ه 

ال��ع��الق��ات  ت��ر���س��ي��خ  ع��ل��ى  ق����ادرة  ق���ي��ة  اأداة 

ب�سفة  العمل  وع��الق��ات  عامة  الجتماعية 

خالل  من  الحل�ل  اإيجاد  وت�سهيل  خا�سة، 

طاولة  على  المعنية  الأط���راف  كافة  جمع 

عمل  ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ف��ي  ودوره  ال���ح����ار، 

ع����ادل����ة و���س��ل��ي��م��ة ت�����س��م��ن ح���ق����ق ط��رف��ي 

والم�ساواة  الت�سريع  م��ن  اإط��ار  ف��ي  الإن��ت��اج 

الر�سيدة. والح�كمة 

ي���ع���ت���ب���ر ال�����س����ت����ث����م����ار وظ����ي����ف����ة ال����ح�����ار 

م�سارات  يخلق  اأدواته  وتط�ير  الجتماعي 

وت��ف��اه��م��ات ت�����س��ت��ج��ي��ب ل��م�����س��ال��ح م��خ��ت��ل��ف 

العمل  لأ�سحاب  في�سمن  الإن��ت��اج،  اأط��راف 

اح����ت����رام م�����س��ال��ح��ه��م ب����زي����ادة الإن���ت���اج���ي���ة 

وت��ط���ي��ره��ا، ول��ل��ع��م��ال ب��اح��ت��رام ح��ق���ق��ه��م 

وت����ف���ي���ر ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ال���الئ���ق وال��ح��م��اي��ة 

لهم. الجتماعية 

الثالثة  الإنتاج  اأط��راف  بين  التعاون  يلعب 

ت�سريعية  اأط����ر  ع��ل��ى  ل��الت��ف��اق  م��ه��م��اً  دوراً 

مالئمة لتنظيم الح�ار الجتماعي وعالقات 

العمل، ول��سع ال�سيا�سات والبرامج وتنفيذها 

ف��ي تحقيق  ي�سهم  ب��م��ا  ال����اق���ع،  اأر�����س  ع��ل��ى 

من  يمكن  وبما  الإ�ستثمار،  وتط�ير  التنمية 

وتحقيق  الم�ستدامة،  التنمية  اأه��داف  تنفيذ 

القت�سادي  النم�  بتط�ير  الكفيلة  النتائج 

والإدماج الجتماعي، وتحقيق الرفاه لالأفراد 

والمجتمعات. 

تغيرات  ح��ال��ي��اً  الج��ت��م��اع��ي  ال��ح���ار  ي�سهد 

في نطاقه وم��س�عاته وم�سم�نه والجهات 

الفاعله فيه، تتما�سى مع التغيرات في �سروط 

وظ�����روف ال��ع��م��ل، وف����ي اأن���م���اط���ه واأ���س��ك��ال��ه، 

اآث���ار على عالقات  ال��ت��ح���لت م��ن  وم��ا لتلك 

العربية  العمل  منظمة  نظمت  لذلك  العمل، 

والمعهد  الجتماعية،  الحماية  )اإدارة 

العربي للثقافة العمالية وبح�ث العمل 

بالجزائر، المركز العربي لإدارة العمل 

14،13ي�ني�  والت�صغيل في ت�ن�ض( ي�مي 

ح���ل  ال��ق���م��ي��ة  ال����ن����دوة   ،2022 ح����زي����ران 

دعــم  ــي  ف االجــتــمــاعــي  الـــحـــوار  »دور 

ال��ن��دوة  ج����اءت  العمل«  اأ���ص���اق  ا�صتقرار 

تعزيز  ناق�س  ث��الث��ي م��سع  ح����ار  اإط���ار  ف��ي 

دور ال���ح����ار الج��ت��م��اع��ي ف���ي ب��ن��اء ع��الق��ات 

متغيرة،  عمل  اأ���س���اق  ظل  في  م�ستقرة  عمل 

الح�ار  واآليات  )مبادئ  ال��ن��دوة  فناق�ست 

الجتماعي وم�ص�ؤوليات كافة الأطراف، 

الجتم����اعي،  الح�ار  ثقافة  وتر�صيخ 

عالقات  ت�اجهها  التي  والتح���ديات 

العمل في ظل المرونة في اأ�صكال العمل 

تجاوزها،  في  الجتماعي  الح�ار  ودور 

ودور الحوار االجتماعي في دعم ق�صايا 

عمل المراأة(. 

الندوة ممثل�ن لأطراف  اأعمال  �سارك في 

الإنتاج الثالثة في 16 دولة عربية )الأردن، 

الإم��������ارات، ال��ب��ح��ري��ن، ت���ن�����س، ال���ج���زائ���ر،، 

ج��ي��ب���ت��ي، ال�����س��ع���دي��ة، ال�������س����دان، ال���ع���راق، 

لبنان،   ال��ك���ي��ت،  فل�سطين،  ع��م��ان،  �سلطنة 

اإلى  بالإ�سافة  م�ريتانيا(  م�سر،  المغرب، 

الدول  لجامعة  العامة  الأمانة  عن  ممثلين 

وزراء  لمجل�س  التنفيذي  والمكتب  العربية، 

مجل�س  ب��دول  الجتماعية  وال�س�ؤون  العمل 

ال���ت���ع���اون ل�����دول ال��خ��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي���ة، وع���دد 

م��ن ال��م��ج��ال�����س الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

فايز  ال�سيد/  بالدول العربية، افتتح �سعادة 

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

بداأها  بكلمة  ال��ن��دوة  اأع��م��ال  العربية  العمل 

والخبراء  الم�ساركين  بال�سادة  بالترحيب 

الجتماعي  الح�ار  دور  على  م�ؤكداً  الكرام، 

اأمراً  بات  الذي  والم�س�ؤول،  والبّناء  الهادف 

اأك��ث��ر  ا�ستراتيجياً  ب��ع��داً  اأخ���ذ  ب��ل  ��ا،  ���س��روريًّ

الم�ستجّد  ف��ال������س��ع  م�����س��ى،  وق���ت  اأي  م���ن 

اأ�سبح يفر�س  الذي يمّر به ال�طن العربي، 

تجلّياتها،   بمختلف  الّتنمية  ق�سايا  معالجة 

وق�سايا الّت�سغيل والبطالة بمختلف اأبعادها 

ف��ي اإط���ار ال��ح���ار الج��ت��م��اع��ي ال��ج��اّد ال��ذي 

وال��م�����س���ؤول��ّي��ات  الأدوار  تقا�سم  خ��الل��ه  ي��ت��م 

الح�ار  وكذلك  الثالثة،  الإنتاج  �سركاء  بين 

الفاعلين  ك��اف��ة  ب��ي��ن  ال��م������ّس��ع  الج��ت��م��اع��ي 

���ة ف����ي ف���ت���رات  لإث����رائ����ه وت����ع����زي����زه، وخ���ا����سّ

الأزمات كالتي نعي�سها حالًيا.
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99 بيت  هي  العربية  العمل  منظمة 

الحوار االجتماعي الثالثي القومي 
بمقتضى دستورها

العربية في  العمل  اأ�سار مدير عام منظمة 

بيت  هي  العربية  العمل  منظمة  ب��اأن  كلمته، 

الح�ار الجتماعي الثالثي الق�مي بمقت�سى 

الرئي�سي  م��ن دوره����ا  وان��ط��الق��اً  د���س��ت���ره��ا، 

انعقاد  الثالثة، جاء  الإنتاج  اأط��راف  في دعم 

هذه الندوة لمناق�سة كيفية تط�ير وتحديث 

بين  الج��ت��م��اع��ي  ال��ح���ار  واآل���ي���ات  م�سامين 

اأدائ��ه وفق روؤية  الإنتاج، والّرفع من  اأط��راف 

التقليدية،  المعالجات  على  تت�سامى  ُمجّددة 

وتعمل  الجتماعية،  للتحدّيات  وت�ستجيب 

العدالة  وتحقيق  العمل،  بيئة  تح�سين  على 

العمال  معي�سة  م�ست�ى  ورف��ع  الجتماعية، 

م���ن ج���ه���ة،  وم����ن ج��ه��ة ث���ان���ي���ة، ال��ت��ح��ّدي��ات 

القت�سادّية التي ت�اجهها الم�ؤ�س�سات في ظل 

اقت�ساد مع�لم �سديد المناف�سة، الأمر الذي 

من �ساأنه �سمان ا�ستقرار اأ�س�اق العمل.

ال��م��ه��ام ك��ب��ي��رة وال��ت��ح��دي��ات 
واألزمات متتالية

الحاجة  على  كلمته  في  »المطيري«  اأك��د 

الجتماعي  ال��ح���ار  ثقافة  لتر�سيخ  الما�سة 

وتكري�س ممار�ساته على اأر�س ال�اقع؛ لما له 

من دور مهم في م�اجهة التحديات الج�سام 

اأ���س���اق  على  المتغير  ال���اق��ع  يفر�سها  ال��ت��ي 

العمل العربية.

وف��ي ختام كلمت��ه اأكد �ص��عادة المدير 

الع��ام عل��ى اأهمي��ة التكات��ف مع��ًا؛ لأن 

والأزم��ات  والتحدي��ات  كبي��رة  المه��ام 

متتالي��ة، ف��ال بديل ع��ن تر�ص��يخ ثقافة 

الح�ار الجتماعي وتكري�صه على اأر�ض 

ال�اقع.

حيث  ع��م��ل،  جل�سات  اأرب����ع  ال��ن��دوة  ت�سمن 

اأبو  مي  الدكت�رة/  الأول��ى،  الجل�سة  تراأ�ست 

خاللها  ق���دم   ،) فل�سطين   - )ع���م���ال  عليا 

الم�سرف   - �صناء  اإ�صالم  الم�ست�سار/  ال�سيد 

على اإدارة الحماية الجتماعية عر�ساً مرئياً 

الح�ار  ب�صاأن  المبادئ  »اإع���الن  ح�����ل: 

العمل  منظمة  عن  ال�صادر  الجتماعي 

اأه��م  ت�سمن  وال���ذي   »2012 عام  العربية 

ال���م���ب���ادئ وال�����س��ي��ا���س��ات والآل����ي����ات ال���الزم���ة 

لت�ستر�سد  الج��ت��م��اع��ي؛  ب��ال��ح���ار  للنه��س 

�سيا�ساتها  و���س��ع  ع��ن��د  الأع�����س��اء  ال����دول  ب��ه 

ا�ستملت  كما  الجتماعي،  ال��ح���ار  مجال  في 

»مباديء  ح����ل:  ع��م��ل  ورق���ة  ع��ل��ى  الجل�سة 

وم�ص�ؤوليات  الجتماعي  الح�ار  واآليات 

محمد  الأ���س��ت��اذ/  قدمها  الأط��راف«  كافة 

العمل،  ع��الق��ات  خبير   - م�صطفى  اأحمد 

ال�س�ء على  ت�سليط  اإل��ى  ال�رقة  هدفت هذه 

مبادئ واآليات الح�ار الجتماعي وم�س�ؤوليات 

كافة الأطراف، في �س�ء الفر�س والتحديات 

خا�سة  العمل،  م�ستقبل  واق��ع  يفر�سها  التي 

في مراحل التح�ل القت�سادي والجتماعي 

وال�سيا�سي التي ي�سهدها العالم. 

وجاءت جل�سة العمل الثانية برئا�سة الفا�سل   

نا�صر الح�صرمي - حك�مات �سلطنة عمان، 

�صفير اأحمين   / ال��دك��ت���ر  خ��الل��ه��ا   ع��ر���س 

ورقة  الجزائرية  بالجامعة  القت�ساد  اأ�ستاذ 

ع���م���ل ح�������ل: »ت��ر���ص��ي��خ ث��ق��اف��ة ال��ح���ار 

مناق�سة  الجل�سة  هذه  �سملت  الجتماعي« 

ثقافة  تر�سيخ  بكيفية  المتعلقة  الإ�سكاليات 

ال����ح�����ار الج���ت���م���اع���ي ف����ي ظ����ل ال���ت���ح����لت 

والتحديات  وتداعياتها،  ال��ج��اري��ة  العالمية 

ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة، وك��ي��ف يمكن 

م�سامينه  في  ال��ح���ار  ه��ذا  وتط�ير  تجديد 

ون��ط��اق��ه وف��اع��ل��ي��ه، م��م��ا ي�����س��م��ح ب��رف��ع ه��ذه 

التحديات؟.

ال�سيد  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ث��ال��ث��ة  الجل�سة  ن��اق�����س��ت 

ع��ض حميد مجيد - حك�مات - جمه�رية 

العراق، ورقة عمل ح�ل: »التحديات التي 

ت�اجهها عالقات العمل في ظل المرونة 

في اأ�صكال العمل ودور الح�ار الجتماعي 

حافظ  ال��دك��ت���ر/  عر�سها  تجاوزها«  في 

العام�ري - وزير الت�سغيل والتك�ين المهني 

الأ���س��ب��ق ب��ال��ج��م��ه���ري��ة ال��ت���ن�����س��ي��ة، ت��ن��اول��ت 

الرقمية  للث�رة  العميقة  التاأثيرات  ال���رق��ة 

العمل  اأ�س�اق  التي فر�ستها على  والتحديات 

للعمل  جديدة  اأنماط  ظه�ر  اإل��ى  اأدت  والتي 

وتداخلها وتعقد عالقات العمل في اإطارها.

ت����راأ�����س ج��ل�����س��ة ال���ع���م���ل ال����راب����ع����ة ال�����س��ي��د 

عبدالكريم �صي ي��صف - حك�مات الجزائر، 

»دور  لمناق�سة  الجل�سة  هذه  خ�س�ست  حيث 

الح�ار الجتماعي في دعم ق�صايا عمل 

�صمية �صالحي -  ال�سيدة/  المراأة« قدمته 

للعمال  العام  بالتحاد  ال��م��راأة  لجنة  رئي�سة 

اأك�����دت خ���الل عر�سها  ال��ج��زائ��ري��ي��ن، ح��ي��ث 

ل��ل���رق��ة ع��ل��ى اأن����ه ب��ال��رغ��م م��ن اأن  ال��ب��ل��دان 

تحقيق  نح�  ط�يلة  خط�ات  قطعت  العربية 

وال��ع��ن��ف  التمييز  ع��ل��ى  وال��ق�����س��اء  ال��م�����س��اواة 

ال�اقع  اأر�س  ال��سع على  اأن  اإل  المراأة،  �سد 

لتكري�س  الجهد  م��ن  ال��م��زي��د  يحتاج  م���ازال 

اأه��داف  من  كهدف  الم�ساواة،  باأهمية  ال�عي 

التنمية الم�ستدامة، ولن يتم ذلك اإل بالعمل 

وت�سريعات  �سيا�سات عامة  اإع��داد وو�سع  على 
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في  ت�سهم  ت�ع�ية  وحمالت  تنفيذية  واآليات 

القت�ساد  ف��ي  ودوره����ا  ال��م��راأة  مكانة  ترقية 

دون  وم��ن  ع���ام،  ب�سكل  والتنمية  والمجتمع 

�سك، فاإن للح�ار الجتماعي دوراً اأ�سا�سياً في 

ذلك.

في  ال��م��ق��دم��ة  ال��ع��م��ل  اأوراق  ج���ان���ب  اإل�����ى 

من  لكل  ت��ج��ارب  ال��ن��دوة  ت�سمنت  الجل�سات 

الأردن��ي،  والجتماعي  القت�سادي  المجل�س 

ا�صتي�ي م��صى  ال�����س��ي��د/  ع��ط���ف��ة   ق��دم��ه��ا 

رئي�س المجل�س  وتجربة للمجل�س القت�سادي 

 والج���ت���م���اع���ي ال����ج����زائ����ري ق���دم���ه���ا ال�����س��ي��د

وال��ع��الق��ات  ال��ت��ع��اون  م��دي��ر   - �صالم  �صايت 

الدولية بالمجل�س.

اجتماع  وبعد  العمل  جل�سات  خالل  ومن 

المقدمة  الأوراق  لمناق�سة  ال�سياغة  لجنة 

اللجنة  تمكنت  ال��خ��ب��راء،  ال�����س��ادة  قبل  م��ن 

ب����ال����خ����روج ب���ع���دة ت��������س���ي���ات م����ن اأه���م���ه���ا، 

دع�����ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة اإل����ى اإي�����الء اأه��م��ي��ة 

لإح�ساءات العمل لدورها في و�سع وتنفيذ 

وت��ق��ي��ي��م ال��ب��رام��ج وال��خ��ط��ط وال�����س��ي��ا���س��ات 

مرا�سد  واإن�ساء  العمل،  بمجالت  الخا�سة 

لر�سد  للعمل  ال��ج��دي��دة  ل��الأن��م��اط  وطنية 

ت���ط����ي���ره���ذه الأن�����م�����اط، وم�����دى الإق����ب����ال 

الدول  وا�ست�سراف تح�لتها، ودع�ة  عليها، 

العمل  اتفاقيات  على  الت�سديق  اإل��ى  اأي�ساً 

ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ح���ار وال��م��ف��او���س��ة 

النقابية،  وال��ح��ري��ات  والحق�ق  الجماعية 

وذل������ك ب���ه���دف ت���ط����ي���ر وت���ن���م���ي���ة ال���ح����ار 

الج��ت��م��اع��ي ب��ي��ن اأط����راف الإن��ت��اج ال��ث��الث��ة 

اللجنة  دع���ت  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��م��ن��ط��ق��ة  ف��ي 

اإلى  الثالثة  الإنتاج  اأط��راف  ت��سياتها  في 

القت�سادية  والأزم��ات  التحديات  م�اجهة 

والجتماعية من خالل الح�ار الجتماعي 

ال��م��ث��م��ر وال���ن���زي���ه وال���ف���ع���ال، وب���م���ا ي��ك��ف��ل 

ال�سلم  وتعزيز  الجتماعي  ال�فاق  تحقيق 

الأهلي.

ودعت اأي�صًا التو�صيات م�ؤ�س�سات الح�ار 

ب�ساأن  ال��م��ب��ادئ  اإع����الن  تفعيل  اإل���ى  ال��ع��رب��ي��ة 

اأ���س��درت��ه منظمة  ال��ذي  الجتماعي،  ال��ح���ار 

اأهدافه  وتطبيق   2012 ع��ام  العربية  العمل 

وو�سعها م��سع التنفيذ.

اأكدت اللجنة في ت��صياتها على اأهمية 

على  النقابية  ال���ك����ادر  ب��ت��دري��ب  الإ���س��ت��م��رار 

والمفاو�سة  النقابي،  الح�ار  وتقنيات  اأ�س�س 

ال��ج��م��اع��ي��ة م��ن اأج����ل ب��ن��اء ق����درات منظمات 

لتمكينها  العمال  ونقابات  الأع��م��ال  اأ�سحاب 

من الم�ساركة بفاعلية في الح�ار الجتماعي، 

وبما ي�سمن ج�دة مخرجاته، وتط�ير ثقافة 

مختلف  في  الجماعية  بالمفاو�سة  النه��س 

القطاع   / المن�صاأة  )م�صت�ى  م�ست�ياتها: 

تحديث  على  والعمل  ال�طني(  الم�صت�ى 

الآل���ي���ات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال���ظ���روف ال��م��الئ��م��ة 

ل��ت��ك��ري�����س ال����ح�����ار الج���ت���م���اع���ي ب��م��خ��ت��ل��ف 

والتحديات  المتغيرات  لي�اك�����ب  م�ست�يات�����ه 

الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، وال��ت��اأك��ي��د على 

اأه���م���ي���ة ال������دور ال�����ذي ت���ق����م ب���ه ال��م��ج��ال�����س 

العربية  القت�سادية والجتماعية في الدول 

في اإر�ساء وتر�سيخ ثقافة الح�ار الجتماعي، 

ال��ع��دال��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وال�سلم  ي��ح��ق��ق  وب��م��ا 

ي�جد  ل  التي  ال���دول  وت�سجيع  الجتماعي، 

مجال�س  اإن�����س��اء  على  المجال�س  ه��ذه  لديها 

لمناق�سة  اإطاراً  لتك�ن  واجتماعية  اقت�سادية 

وال�ستراتيجيات  العامة  ال�سيا�سات  مجمل 

الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وو����س���ع اآل���ي���ات 

لتعزيز دور المراأة العاملة داخل مراكز �سنع 

القرار وم�ؤ�س�سات الح�ار الجتماعي، والعمل 

تهدف  وب��رام��ج  ن���ع��ي��ة  �سيا�سات  تبني  ع��ل��ى 

الجن�سين وتح�سين  الم�ساواة بين  اإر�ساء  اإلى 

اأو�ساع المراأة في العمل.
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في ختام اأعمال الندوة الق�مية قام �سعادة 

ال�سيد/ فايز علي المطيري - المدير العام 

���س��ه��ادات  بت�سليم  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ع��م��ل  لمنظمة 

على  والخبراء  الم�ساركين  لل�سادة  تقديرية 

م�ساركتهم في اأعمال الندوة. 

الشكر  ي��ق��دم��ون  ال��م��ش��ارك��ون 
منظمة  ع��ام  لمدير  وال��ت��ق��دي��ر 

العمل العربية

الندوة �سكرهم  اأعمال  الم�سارك�ن في  قدم 

وت���ق���دي���ره���م ل�����س��ع��ادة ال�����س��ي��د/ ف��اي��ز علي 

ت�جيهاته  على  ال��ع��ام  المدير   - المطيري 

اإم��ك��ان��ي��ات ال��م��ن��ظ��م��ة لخدمة  ب������س��ع ك��اف��ة 

اأط������راف الإن����ت����اج ال��ث��الث��ة وق�����س��اي��ا ال��ع��م��ل 

وال���ع���م���ال ف���ي وط��ن��ن��ا ال���ع���رب���ي، وع���ق���د ه��ذا 

الجتماعي  الح�ار  لتعزيز  المتميز  الن�ساط 

بين ال�سركاء الجتماعيين.
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 »31« الدورة  في  تشارك  العربية  العمل  منظمة 
للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة

المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي

بدع���ة م��ن الأمان��ة العام��ة لجامع��ة ال��دول العربي��ة )القط��اع 

القت�صادي - اإدارة المنظمات والتحادات العربية( وعماًل باأحكام 

المادة الثانية- الفقرة )3( من النظام الداخلي للمجل�ض القت�صادي 

والجتماعي، عقدت لجنة المنظمات للتن�ص��يق والمتابعة المنبثقة 

عن المجل�ض القت�ص��ادي والجتماعي اجتماعها الحادي والثالثين 

بمق��ر الأكاديمي��ة العربي��ة للعل���م والتكن�ل�جيا والنق��ل البحري 

28 ي�لي�/ تم�ز 2022.  - »مدينة العلمين الجديدة«  24 

برئا�سة  العربية  العمل  منظمة  �ساركت   

فايز علي  ال�����س��ي��د/  ���س��ع��ادة  ال��ع��ام  م��دي��ره��ا 

المطيري، وكل من ال�سيدة/ هدى الغنيمي 

وال�سيدة  والمالية،  الإداري����ة  ال�����س���ؤون  مدير 

اأماني ح�صين - المراقب الداخلي للمنظمة، 

وال�سيد/ اإيهاب منجي -  رئي�س ق�سم ال�س�ؤون 

رئي�س   - وف��اء غنيم  وال�����س��ي��دة/  ال��م��ال��ي��ة، 

وح����دة ال��م�����س��ت��ري��ات وال���م���خ���ازن، وب��م�����س��ارك��ة 

العامين  والمديرين  العربية  ال��دول  ممثلي 

وممثلي المنظمات العربية المتخ�س�سة في 

الدورة »31« للجنة المنظمات. 

اف��ت��ت��ح اأع���م���ال ال��ل��ج��ن��ة ال����زي���ر ال��م��ف������س 

اإدارة  م���دي���ر   - ال��ق��ادر  عبد  خير  محمد 

المنظمات والتحادات العربية مرحباً بال�ف�د 

العربية  الدول  الم�ساركة في الجتماعات من 

وممثلي المنظمات العربية المتخ�س�سة، واأكد 

خ���الل كلمته ع��ل��ى ال����دور ال��م��ه��م وال��م��ط��ل���ب 

في  الم�سترك  ال��ع��رب��ي  العمل  م�ؤ�س�سات  م��ن 

ف��ي��ه��ا المنطقة  ت�����س��ه��د  ال��ت��ي  ال��م��رح��ل��ة  ه����ذه 

ت��غ��ي��رات وت���ط����رات م��ه��م��ة، م��سحاً  ال��ع��رب��ي��ة 

اأعمال  ت�سمنها جدول  التي  الم��س�عات  اأهم 

واأن  النجاح،  اللجنة  لجتماع  متمنياً  ال��دورة، 

تثمر اأعمال هذه الدورة بت��سيات تدعم وتعزز 

المتخ�س�سة  العربية  المنظمات  عمل  م�سيرة 

ب�سفة خا�سة، والعمل العربي الم�سترك ب�سفة 

من  المطل�بة  المهام  �سيادته  واأو���س��ح  عامة، 

هذه اللجنة، واأكد على اأهمية التزام المنظمات 

ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��خ�����س�����س��ة ب����ق����رارات ال��م��ج��ل�����س 

ال�سلطة  ب��اع��ت��ب��اره  الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي 

ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��ن��ظ��م��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��خ�����س�����س��ة، 

واأ�����س����ار اإل�����ى ال��ج��ه���د ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا الأم���ان���ة 

العامة للجامعة بالتعاون مع الدول العربية؛ 

الم�سترك،  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  وتفعيل  لتط�ير 

المتخ�س�سة  العربية  المنظمات  اأن  م���ؤك��داً 
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العربية  المنطقة  ق�سايا  مع  تتفاعل  مازالت 

وتحدياتها في ظل جائحة ك�رونا، وتداعيات 

الحرب الرو�سية الأوكرانية واأول�يات منظ�مة 

وريادة  الرقمي  التح�ل  عن  العربية  الجامعة 

الأع���م���ال وال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة وال��ت��غ��ي��رات 

العربية،  المنطقة  على  وتاأثيراتها  المناخية 

ولقد �ساركت المنظمات العربية في كثير من 

خبرة  كبي�ت  العربية  والفعاليات  الم�ؤتمرات 

عربية، ونظمت العديد من الجتماعات وور�س 

العمل التي تعالج كثيراً من الم�ا�سيع المهمة 

التي تمثل تحديات في المنطقة العربية. 

تاأتي  اللجنة عدة م�ا�سيع  اأعمال  ناق�ست 

في �سدارتها: متابعة تنفيذ تقرير وت��سيات 

الجتماع الثالثين للجنة المنظمات للتن�سيق 

والمتابعة المنبثقة عن المجل�س القت�سادي 

 والج����ت����م����اع����ي ال���م���ن���ع���ق���دة خ������الل ال���ف���ت���رة

ال�ستثنائي  والجتماع   2021/7/29-27
ل��ل��ج��ن��ة ال��م��ن��ظ��م��ات ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق وال��م��ت��اب��ع��ة 

ال���م���ن���ب���ث���ق���ة ع�����ن ال���م���ج���ل�������س الق����ت���������س����ادي 

 والج����ت����م����اع����ي ال���م���ن���ع���ق���دة خ������الل ال���ف���ت���رة

ن���ق�����س في  ك��م��ا   2021 /  12 /  21  -  20
اأعمال اللجنة خطط وم�ازن��������������ات المنظمات 

 2023 المالي  للعام  المتخ�س�سة  العربية 

و2024 وتقارير اإنجازات المنظمات العربية 

المتخ�س�سة المعنية لعام 2021 - 2022. 

والإداري����ة  المالية  ال��رق��اب��ة  هيئات  وت��ق��اري��ر 

للعام المالي 2021، لكل المنظمات العربية 

ال��م��ت��خ�����س�����س��ة. واأي�������س���اً ت��ق��اري��ر ال��ح�����س��اب��ات 

للمنظمات  ال��ق��ان���ن��ي  وال��م��راج��ع  الختامية 

 2021 المالي  للعام  المتخ�س�سة  العربية 

ال��رق��اب��ة الداخلية  وت��ق��اري��ر روؤ���س��اء وح���دات 

للمنظمات العربية المتخ�س�سة.

المطيري في افتتاح ندوة »تعزيز ثقافة االبتكار 
والريادة لتنمية مهارات الموارد البشرية«

»التحول إلى النظم التكنولوجية الرقمية وإلى اقتصاد المعرفة القائم على العنصر 
البشري بابتكاراته وإبداعاته، محور اهتمام الفكر االقتصادي السائد«

الث�رة  نتيجة  العربية  والمنطقة  العالم  ي�صهدها  التي  الجذرية  التح�لت  اإن 

وم�صتقباًل،  حاليًا  الت�صغيل  ق�صايا  على  المتعاظمة  وتاأثيراتها  الرابعة،  ال�صناعية 

الق�مية  ر�صالتها  لتاأدية  العربية  العمل  منظمة  تبذلها  التي  للجه�د  وا�صتمرارًا 

فر�ض  تعزيز  على  الم�صاعدة  الج�انب  خا�صة  والعمال،  العمل  مجالت  مختلف  في 

الت�صغيل، والحد من م�صكالت البطالة، ولحر�ض المنظمة  الدائم لدعم اأطراف الإنتاج 

الثالثة لم�اكبة التح�لت نتيجة التاأثيرات المتزايدة للتح�لت الجذرية المتعددة 

الج�انب للث�رة ال�صناعية الرابعة، وما تتطلبه من اإعادة بناء هيكل القدرات الب�صرية 

منظمة  عقدت   - والإب��داع  البتكار  وتحفيز  المبادرة  روح  وتفعيل  مهاراتها،  وتنمية 

العمل العربية اإدارة التنمية الب�صرية والت�صغيل والمرك����ز العرب�����ي لتنمية الم�ارد 

الب�صرية بدولة ليبيا الندوة الق�مية ح�ل : » تعزيز ثقافة البتكار والريادة لتنمية 

16 اأغ�صط�ض / اآب 2202 (.لإلقاء ال�ص�ء  مهارات الم�ارد الب�صرية« خالل الفترة)15 - 

على الإجراءات والتدابير الالزمة لتنمية وتط�ير الق�ى العاملة الب�صرية، بما يت�اءم 

ومتطلبات اأ�ص�اق العمل، وفق تداعيات الث�رة ال�صناعية الرابعة.
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يمثل�ن  وم�ساركة،  م�ساركاً   )  37  ( بم�ساركة 

العربية،  البلدان  في  الثالثة  الإن��ت��اج  اأط���راف 

والمهتمين  المعنيين  م��ن  ع���دد  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 

مجال  ف��ي  المتخ�س�سين  ال��خ��ب��راء  وال�����س��ادة 

ع��م��ل ال���ن���دوة، اف��ت��ت��ح  ���س��ع��ادة ال�����س��ي��د / فايز 

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

ا�ستهلها  بكلمة  الندوة  اأعمال  العربية،  العمل 

ب��ال��ت��رح��ي��ب ب��ال�����س��ادة ال��م�����س��ارك��ي��ن وال��خ��ب��راء 

وال���ح�������س����ر ال����ك����ري����م، م���ق���دم���اً ال�������س���ك���ر ل��ه��م 

م�ساق  وتحملهم  الندوة،  هذه  في  لم�ساركتهم 

ل��ل��م�����س��ارك��ة ف��ي ه���ذه الفاعلية  ال�����س��ف��ر  وع��ن��اء 

الهامة، التي تعقدها المنظمة في اإطار �سل�سلة 

المتميزة  ال��ن���ع��ي��ة  وال��ب��رام��ج  الأن�����س��ط��ة  م��ن 

م�اكبة  في  الثالثة  الإن��ت��اج  اأط��راف  لم�ساعدة 

الرابعة،  ال�سناعية  للث�رة  الجذرية  التح�لت 

اإدراكاً منها باأن مح�ر اهتمام الفكر القت�سادي 

ه�  كله،  العالم  في  الآن  ال�سائد  والجتماعي 

التح�ل اإلى النظم التكن�ل�جية الرقمية واإلى 

الب�سري  العن�سر  القائم على  المعرفة  اقت�ساد 

بابتكاراته واإبداعاته.

اأهمية  ع��ل��ى  كلمته  ف��ي  »المطيري«  اأ���س��ار 

لفتحه   ال�ساعد  العالمي  البتكاري  القت�ساد 

اآفاق جديدة للت�سغيل، الأمر الذي يزيد الطلب 

على اأجيال جديدة من الق�ى العاملة، تت�سف 

اإعادة  بمهارات خا�سة ومبتكرة، ويتطلب اأي�ساً 

�سياغة �سيا�سات تعليم وتدريب، ت�ستجيب لتلك 

الرقمية  التح�لت  فر�ستها  التي  المتطلبات 

للث�رة ال�سناعية الرابعة.

كلمته  خ��ت��ام  ف��ي  ال��ع��ام  المدير  �سعادة  تمنى 

الت�فيق وال��ن��ج��اح  لأع��م��ال ال��ن��دوة، وال��خ��روج 

ال���ق���رار و�سانعي  ت�����س��اع��د م��ت��خ��ذي  ب��ت������س��ي��ات 

ال�سيا�سات، لإعادة بناء هيكل القدرات الب�سرية 

وت��ب��ادل  ال���س��ت��ف��ادة  وتعميم  م��ه��ارات��ه��ا  وتنمية 

الخبرات.

ع��ل��ى م���دار ي���م��ي ع��م��ل ن���ق�����س فيها ثالثة 

وتقديمها مجم�عة من  باإعدادها  قام  محاور، 

اإلى  بالإ�سافة  المتخ�س�سين،  العرب  الخبراء 

ع��ر���س ع���دد م��ن ال��ت��ج��ارب ال���ط��ن��ي��ة، لتعميم 

ال�ستفادة بين الم�ساركين. 
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111 تراأ�ض جل�صة العمل الأولى ال�سيد/ عادل 

ال��ع��راق��ي ال�����س��ن��اع��ات  ات��ح��اد   عكاب - رئ��ي�����س 

وت���م ف��ي��ه��ا ع��ر���س وم��ن��اق�����س��ة ال��م��ح���ر الأول: 

»الأنماط الجديدة للعمل في ظل الث�رة 

ال�صناعية الريفية وخطط م�اءمة ق�ة 

الدكت��ر  ال�سيد  بعر�سه  وق�����������ام  بها«  العمل 

اأحمد �صحيبر - اأ�ستاذ العل�م الرقمية جامعة 

المتح����دة  العربي����ة  الم��ارات  دول�����ة   - زاي��������د 

الخبير في مجال تنمية الم�ارد الب�سرية.

غنيم   اآل  نا�صر  بن  وليد  ال�سيد  وع��ر���س 

ال�كيل الم�ساعد بال�زارة تجربة  وزارة الم�ارد  

المملكة   - الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ب�����س��ري��ة 

العربية ال�سع�دية.

ال�سيد   تراأ�سها  الثانية:  العمل  جل�صة  اأما 

فيحان العتيبي -  نائب رئي�س اللجنة ال�طنية 

ال�سع�دية،  العربية  المملكة   - العمالية  للجان 

وت���م ف��ي��ه��ا ع��ر���س وم��ن��اق�����س��ة م��ح���ر »اأ���ص���اق 

مع  التعامل  في  وقدرتها  العربية  العمل 

المتغيرات الراهنة بين ال�اقع والماأم�ل« 

محمد  محمود  ال��دك��ت���ر/  بعر�سه  ق��ام  ال��ذي 

اإبراهيم اأب� عي�صة - اأ�ستاذ القت�ساد الرقمي 

مجال  في  العربي  والخبير  القاهرة،  بجامعة 

تنمية الم�ارد الب�سرية والتدريب.

�صرا�ص���رة  م�صط����فى  ال�سيد/  وع��ر���س 

التدريب  اإدارة   - ال�ستكمالية  ال���دورات  مدير 

دول����ة فل�سطين -   ال��ع��م��ل -  ب������زارة  ال��م��ه��ن��ي  

تجربة وزارة العمل بدولة فل�سطين.

ال�سيد  قدم  للندوة   الثالثة  الجل�صة  وفي 

الدكت�ر / خالد عبد العظيم - الأمين العام 

م�ؤ�ص�صات  »دور  الم�سرية:  ال�سناعات  لتحاد 

في  المهني  والتاأهيل  والتدريب  التعليم 

ت�فير متطلبات الأنماط الجديدة للعمل« 

اتحاد  رئي�س   - عكاب  عادل  ال�سيد/  وعر�س 

ال�سناعات العراقي.

ب��ع��د ع���ر����س ال���م���ح���اور م���ن ال�������س���ادة ال��خ��ب��راء 

وعر�س التجارب ال�طنية لتعميم ال�ستفادة بين 

بالت��سيات  للخروج  المناق�سة  تم  الم�ساركين، 

العربي،  ال�طن  في  الإن��ت��اج  اأط���راف  تخدم  التي 

اإلى تعزيز الجه�د  والذي دعت  فيها الحك�مات 

عربية  واجتماعية  اقت�سادية  بيئات  تهيئة  نح� 

�سعياً  وال��ري��ادة؛  والب��ت��ك��ار  المعرفة  على  قائمة 

الم�سافة  وال��ق��ي��م��ة  ال��ب�����س��ري  الإن���ج���از  لتحقيق 

ال��م���ارد  م��ه��ارات  لتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  للمجتمعات 

ا�ستراتيجيات  �سياغة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��ب�����س��ري��ة، 

وطنية للريادة والبتكار، تاأخذ في العتبار اأبعاد 

الذكاء  على  وترتكز  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية  ال��ث���رة 

الذكاء ال�سطناعي  اأدوات  ال�سطناعي، وتمكين 

ال���ح���ك����م���ي، وت�������س���ج���ي���ع ا����س���ت���ث���م���ارات ال����ذك����اء 

ال�سطناعي، وجذب الم�ستثمرين من الخارج.

ال���دول  اإل����ى ت�سجيع  ال��ت������س��ي��ات  ك��م��ا ح��ث��ت 

الدول  مع  التفاقيات  من  المزيد  ت�قيع  على 

ال�سطناعي؛  ال��ذك��اء  ف��ي  ال���رائ���دة  وال��ج��ه��ات 

لال�ستفادة من تجاربهم التكن�ل�جية التط�ير 

الرقمية  ال�طنية  البيانات  لق�اعد  الم�ستمر 

وغ��ي��ره��ا م���ن ج����ان���ب م��ج��ت��م��ع ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 

والمعل�مات؛ لقيا�س اأداء البلدان قيا�ساً للدع�ة 

لحماية  وطنية  ت�سريعات  وتعديل  اإ�سدار  اإل��ى 

ال��خ�����س������س��ي��ة وال��م��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة وال��ب��ي��ان��ات 

ال��رق��م��ي��ة، وط��ال��ب��ت اأي�����س��اً ب��ال��ن��ظ��ر ف��ي و�سع 

الت�سريعات التي ت�سمح بالعمل والتدريب »عن 

يتمتع  العمل،  اأ�سكال  من  م�سروع  ك�سكل  ُبعد« 

بجميع الحق�ق والمتيازات.

اأ�صحاب  منظمات  الت��صي�����ات  ودع����ت 

الأعمال اإلى التعاون والتن�سيق مع الحك�مات 

ونقابات العمال ل�سياغة ا�ستراتيجيات وخطط 

ع��م��ل وط��ن��ي��ة، ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال���ري���ادة والب��ت��ك��ار 

عمل  واأداء  م��ه��ام  ف��ي  التكن�ل�جيا  وم���اك��ب��ة 

ال�������س���رك���ات م����ن خ�����الل ر����س���م م�������س���ار وظ��ي��ف��ي 

تدريبي متط�ر للعاملين مبني على الحاجات 

خلق  على  وال��ع��م��ل  التكن�ل�جية،  الم�ؤ�س�سية 

ن��م��اذج اأع��م��ال ذك��ي��ة ت��ف��رز منتجات ج��دي��دة اأو 

وطالبتهم  م�سافة،  قيمة  ذات  جديدة  خدمات 

الرقمية  للتكن�ل�جيا  مرا�سد  باإن�ساء  اأي�ساً 

لمختلف المجالت القت�سادية لجمع البيانات 

والت�سالت  المعل�مات  تكن�ل�جيا  �سلع  ع��ن 

التجارة  عن  وكذلك  ال�سلة،  ذات  وال�سناعات 

ع��ب��ر الإن��ت��رن��ت واإج�����راء ت��ح��ل��ي��الت ت�����ؤدي اإل��ى 

تح�سين المعرفة بقطاع تكن�ل�جيا المعل�مات 

والت�سالت. 

ووجهت الت��صيات دع�ة اإلى التحادات 

ال��ت��دري��ب  وث��ق��اف��ة  م��ب��ادئ  لإر����س���اء  العمالية 

الم�ستمر للعمال بالتعاون والتن�سيق مع اأ�سحاب 

الأع����م����ال وال���ح���ك����م���ات ل��م���اج��ه��ة م��ت��ط��ل��ب��ات 

واإع���ادة  التغير  �سريعة  الحديثة  التكن�ل�جيا 

خا�سة  الب�سرية  ال��ق��درات  هيكل  وبناء  �سياغة 

روح  وتفعيل  مهاراتها،  وتنمية  منها  ال�سبابية 

المبادرة والتجديد، وتحفيز البتكار والإبداع، 

والأخ�����ذ ب��اآل��ي��ات ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي ف��ي كل 

والعمل  المختلفة،  والتدريب  التعليم  مراحل 

تناف�سية  مهارات  ذات  ب�سرية  ق�ى  اإع��داد  على 

م��ت��ط���رة، وط��ال��ب��ت��ه��م ب��دع��م م���ب���ادرات �سقل 

المهارات المدف�عة بالأجر المتغير للت�سجيع 

العاملة،  للق�ى  جديدة  مهارات  اكت�ساب  على 

والتعاون فيما بين نقابات العمال والقطاعين 

العام والخا�س، مثل برامج التلمذة ال�سناعية 

المدعمة والتدريبات العملية المدعمة. 

و�����س����رورة ن�����س��ر ث��ق��اف��ة ال���ت���دري���ب ال��م��ه��ن��ي 

بالذكاء  المتعلقة  التقنية  المهنية  وال�سهادات 

)ط��الب  المتعلمين  وت�سجيع  ال���س��ط��ن��اع��ي، 

فنية  مهارات  امتهان  نح�  وعمال(  الجامعات 

وتقنية تكن�ل�جية لدعم البنى التحتية للذكاء 

ال�سطناعي. 

م�ؤ�ص�ص��������ات  الت��صي��������ات  ودع�������ت 

اإلى  والمهني  التقني  والتدريب  التعليم 

التقني  والتدريب  التعليم  منظ�مة  تحديث 

والمهني وفقاً للمتطلبات التي يفر�سها هذا 

التط�ر التكن�ل�جي على كل المجالت خا�سة 

اأطراف  مع  والتعاون  والتن�سيق  القت�سادية، 

المت�قعة  التغيرات  لم�اكبة  الثالثة  الإنتاج 

في كافة القطاعات، وال�سعي لتط�ير عنا�سر 

المنظ�مة التاأهيلية في ظل ت�جهات الث�رة 

ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة، ك��م��ا ط��ال��ب��ت��ه��م بتبني 

ت�سميم  اإلى  تهدف  متكاملة  تدريبية  خطط 

برامج ومن�سات تعليمية وتدريبية متط�رة، 

واإج������راء ال��م��زي��د م��ن ال���درا����س���ات وال��ب��ح���ث 

ي�سهل  م��رن  م���ؤه��الت  اإط���ار  ب��ه��دف ت�سميم 

عملية النتقال ل�س�ق العمل.

طالب الم�سارك�ن في الندوة دع�ة منظمة 

العمل العربية اإلى تكثيف الأن�سطة والبرامج 

ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ع��ام��ل اأط������راف الإن���ت���اج ال��ث��الث��ة 

م��ع ال��ث���رة ال��رق��م��ي��ة، وع��ل��ى وج���ه الخ�س��س 

ت��ط��ب��ي��ق��ات ال����ذك����اء ال���س��ط��ن��اع��ي وال��ت��ن�����س��ي��ق 

وال���ت���ع���اون م���ع اأط������راف الإن���ت���اج ال��ث��الث��ة اإل���ى 

م�اكبة التغيرات المت�قعة في كافة القطاعات، 

التاأهيلية  المنظ�مة  عنا�سر  لتط�ير  وال�سعي 

ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية  ال��ث���رة  ت���ج��ه��ات  ف��ي ظ��ل 

المعياري  العربي  الت�سنيف  وتحديث وتط�ير 

المهني،  ال��ح��راك  م��ع  ل��ي��ت���اءم   2008 للمهن 

وتغيير هيكل ال�ظائف في الدول العربية.

وف��ي خت��ام اأعم��ال الن��دوة وزع �ص��عادة 

المدير ال�ص��يد/ فايز المطيري – المدير 

الع��ام لمنظم��ة العم��ل العربية �ص��هادات 

تقديري��ة لل�ص��ادة الم�ص��اركين والخبراء 

وتمنى للجميع ع�دًا حميدًا اإلى بالدهم. 
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العربية  العمل  منظمة  لأه����داف  تحقيقاً 

العمل،  بيئة  وظ����روف  ���س��روط  تح�سين  ف��ي 

وحماية حق�ق العاملين في كافة القطاعات، 

واإيماناً منها اأن العمل المت�ا�سل والمتكامل 

م��ع ال��ح��ك���م��ات وم��ن��ظ��م��ات اأ���س��ح��اب العمل 

والعمال في الدول العربية، اأ�سا�سي من اأجل 

منظمة  ت�سدر  الجتماعية،  العدالة  تحقيق 

خا�سة  اإل��ك��ت��رون��ي��ة  حقيبة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل 

المهنية  وال�سالمة  وال�سحة  العمل  بتفتي�س 

ال��ج��دي��دة للعمل، والتي  الأن��م��اط  اإط���ار  ف��ي 

اأعدت باأ�سل�ب تفاعلي مع اأطراف الإنتاج من 

الحقيبة  في  الم�سّمنة  الأدل��ة  اختبار  خالل 

مالحظاتهم  واإدراج  المعنية،  الأط���راف  م��ع 

احتياجاتهم  م��ع  ي��ت���اءم  ب��م��ا  ومقترحاتهم 

مع  العمل  في  المنظمة  و�ست�ستمر  الملحة. 

العربية  ال���دول  ف��ي  الثالثة  الإن��ت��اج  اأط���راف 

لدعمهم في تط�ير الت�سريعات ال�طنية ذات 

اأداء  ف��ي  التفتي�س  اأج��ه��زة  وم�ساندة  ال�سلة، 

مهامها ع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه، ع��ل��ى ن��ح��� ي���اك��ب 

متغيرات عالم العمل المت�سارعة والتط�رات 

ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة، ال��ت��ي ف��ر���س��ت اأم���اك���ن عمل 

افترا�سية وغير تقليدية.

وتت�صم����ن الحقيب���ة اأربع�ة اإ�صدارات 

كالتالي:

دل���ي���ل ت���دري���ب���ي ح������ل ت��ف��ت��ي�����س ال��ع��م��ل 	•

اإط��ار  ف��ي  المهنية  وال�����س��الم��ة  وال�سحة 

الأنماط الجديدة للعمل.

 دل���ي���ل ت���ج��ي��ه��ي ل��ل��ع��م��ال ح�����ل ت��ع��زي��ز 	•

العمل  وت�����س��ري��ع��ات  ل��ق���ان��ي��ن  الم��ت��ث��ال 

اإط��ار  ف��ي  المهنية  وال�����س��الم��ة  وال�سحة 

الأنماط الجديدة للعمل.

دل��ي��ل ت���ج��ي��ه��ي لأ���س��ح��اب ال��ع��م��ل ح���ل 	•

ت��ع��زي��ز  الم��ت��ث��ال ل��ق���ان��ي��ن وت�����س��ري��ع��ات 

في  المهنية  وال�سالمة  وال�سحة  العمل 

اإطار الأنماط الجديدة للعمل.

اتفاقيات وت��سيات العمل العربية.	•

ت���م اإعداد ه���ذه الحقيبة بم�سارك���ة عدد من 

الخبراء العرب الأكف���اء، وفريق عمل منظمة 

العمل العربية بهدف تعزيز المتثال بمعايير 

العم���ل العربي���ة، والدولية وتعزي���ز الت�سديق 

فعاليته���ا  تر�سي���خ  اإل���ى  بالإ�ساف���ة  عليه���ا، 

وتطبيقه���ا ف���ي ال�سياق���ات ال�طني���ة. وت�ف���ر 

ه���ذه الحقيبة روؤى عملية مفيدة للغاية فيما 

يتعل���ق باإج���راءات تقييم بيئ���ة العمل، وحماية 

وم�س�ؤولي���ات  اأدوار  وتعزي���ز  العم���ال،  حق����ق 

الأنم���اط  وف���ق  الثالث���ة  الإنت���اج  اأط���راف 

الجديدة للعمل.

اإن نت��اج ه��ذا العم��ل اله��ام ه��� اأق��ل م��ا 

ت�صتطيع اأن تقدمه منظمة العمل العربية 

للحك�مات واإدارات تفتي�ض العمل وال�صحة 

اأ�ص��حاب  ومنظم��ات  المهني��ة،  وال�ص��المة 

والمهتمي��ن  والباحثي��ن  والعم��ال،  العم��ل 

العربي��ة  والمنظم��ات  والأكاديميي��ن، 

والدولي��ة ذات ال�ص��لة، في مج��ال تفتي�ض 

العم��ل وال�ص��حة وال�ص��المة المهني��ة ف��ي 

اإطار الأنماط الجديدة للعمل.

العمل والصحة والسالمة المهنية في إطار األنماط الجديدة للعمل منظمة العمل العربية تصدر حقيبة إلكترونية في مج���ال تفتي���ش 
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ال��م��ط��ي��ري، م��ن ص��الل��ة ال��م��رأة 
العربية، متى أرادت.... استطاعت

تحت رعاية �ساحب ال�سم� ال�سيد/ مروان 

بن تركي بن محم�د اآل �صعيد - محافظ 

علي  فايز  ال�سيد/  �سعادة  وبح�س�ر  ظفار، 

العمل  لمنظمة  ال��ع��ام  المدير   - المطيري 

محاد   - الدكتور  الأ�ستاذ  ومعالي  العربية، 

ومعالي  العمل،  وزي��ر   - باع�ين  �صعيد  بن 

ع��ض  بن  اأحمد  بنت  ليلى  ال���دك���ت����رة/ 

ال��ن��ج��ار - وزي������رة ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، 

وم�ساركة اأ�سحاب ال�سيدات وال�سادة، وممثلي 

اأط�����راف الإن���ت���اج م��ن مختلف الأق��ط��ار  ع��ن 

 28 ال��ع��رب��ي��ة، انطلقت ي���م الأح���د ال��م���اف��ق 

العربي  المنتدى  فعاليات   2022 اأغ�سط�س 

ال��ث��ان��ي ل��ل��م��راأة ال��ع��ام��ل��ة ب�����س��الل��ة ب��ع��ن���ان: 

ظل  ف��ي  الأع��م��ال  رائ����دات  )م�صتقبل 

االقت�صادات الرقمية(.

�صعادة »ن�صر الح��صني « �صلطنة ُعمان 

اتخ��ذت خط���ات متقدم��ة م��ن خ��الل 

ال�ص��تراتيجيات وال��روؤى القت�ص��ادية 

تخ��دم  الت��ي  والتدريبي��ة  والتعليمي��ة 

م�صتقبل العمل ب�صكل عام

عامر  بــن  ن�صر  ال�����س��ي��خ/  ���س��ع��ادة  اف��ت��ت��ح 

الح��صني - وكيل وزارة العمل للعمل، اأعمال 

العمل  الثاني للمراأة، بكلمة ل�زارة  المنتدى 

ب�سلطنة عمان، رحب خاللها بكافة الح�س�ر 

وال���م�������س���ارك���ي���ن م����ن ك���اف���ة ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة 

منظمة  ع��ام  لمدير  ال�سكر  م�جهاً  ال�سقيقة 

المنظمة  م��ن  والمن�سقين  ال��ع��رب��ي��ة   العمل 

من  بذل�ه  لما  عمان  ب�سلطنة  العمل  ووزارة 

جهد وت��ع��اون م��ن اأج��ل اإق��ام��ة ه��ذا المنتدى 

الإقليمي، مثمًنا لجه�د المنظمة لما تق�م به 

العربية وتحقيق  العمل  من تط�ير لمعايير 

العدالة الجتماعية بين اأطراف الإنتاج.

ما  ع��ل��ى  كلمته  ف��ي  ال�صيخ  �صعادة  اأ���س��ار 

اتخذته �سلطنة ُعمان من خط�ات متقدمة من 

القت�سادية  وال���روؤى  ال�ستراتيجيات  خ��الل 

م�ستقبل  تخدم  التي  والتدريبية  والتعليمية 

العمل ب�سكل عام، وا�سعة في العتبار الإن�سان 

منظ�مة  ت���ف��ي��ر  خ���الل  م��ن  التنمية  م��ح���ر 

ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت��دري��ب��ي��ة م��رت��ب��ط��ة ب��اح��ت��ي��اج��ات 

التط�رات  وم�اكبة  العمل  �س�ق  وم�ستجدات 
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التي تطراأ بين حين واآخ��ر على �س�ق العمل 

المتنامي، م�سيراً في هذا الإطار على تنظيم 

ال��م��ن�����س��اآت ال�����س��غ��ي��رة وال��م��ت������س��ط��ة وت���ف��ي��ر 

وا�ستراتيجيات  الجتماعي���ة  الحم��اية  نظ��م 

لفر�س  م�لًدا   ك���ن��ه  الأخ�����س��ر،  الق��ت�����س��اد 

العمل وفاعاًل في حراك التنمية الم�ستدامة. 

العمل  م�ستقبل  ب����اأن  �صعادته  واأ����س���اف 

ل����رائ����دات الأع����م����ال ف���ي ظ���ل الق���ت�������س���ادات 

ال��رق��م��ي��ة ي�����س��ك��ّل اأح���د اأه���م ال��ت��ح��دي��ات التي 

ظل  ف��ي  خا�سة  العالم،  دول  مختلف  ت���اج��ه 

تنامي اأعداد الباحثين عن العمل والتغيرات 

وزي���ادة  الق��ت�����س��ادي،  ال��ن��م���  ف��ي  المت�سارعة 

وظه�ر  ف��ر���س،  ع��ن  الباحثات  الن�ساء  ن�سبة 

ت�فير  يتطلب  مما  للعمل؛  حديثة  اأن��م��اط 

الب�سرية  المزيد من ال�ستثمارات والكفاءات 

وال���م���ه���ارات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة ل��ل��ن��ه������س 

بالأو�ساع القت�سادية من اأجل ت�فير العمل 

المتحدة  الأم��م  اأه���داف  تما�سًيا مع  ال��الئ��ق، 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة 

الجتماعية، وتط�ير الأطر ال�طنية لتنمية 

الب��ت��ك��اري  الفكر  وت�س�يق  الأع��م��ال  رائ����دات 

للتن�ع  م�ستجيبة  ا�ستثمار  ق�انين  تبني  مع 

الجتماعي.

ال���دول  ���س��ي��ا���س��ات  اأن  ع��ل��ى  �صعادته  اأ����س���ار 

م�ستقبل  ب�����س��اأن  وا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة 

العمل يجب اأن تتناغم مع التحديات الجديدة 

واأن  ال���س��ط��ن��اع��ي،  وال��ذك��اء  التقنية  ل��ل��ث���رة 

ت�ظف التقنية لتمك�ين الإن�سان وتعظيم دوره 

الإنتاجي في مجال العمل، م�ؤكداً على اأهمية 

وتاأثيراته  ال�سطناعي  والذكاء  التكن�ل�جيا 

ا  اأي�سً الحال  ه�  وكما  العمل،  م�ستقبل  على 

ع��ل��ى رائ������دات الأع����م����ال؛ ل����ذا ع��ل��ى منظمة 

في  الدولية  التجارب  ر�سد  العربية  العمل 

العالمي  �سياقها  م��ن  ون��ق��ل��ه��ا  ال��م��ج��ال  ه���ذا 

لت�سبح ممار�سات يمكن تطبيقها على الدول 

العربية من اأجل تحقيق النتقال ال�سل�س من 

القت�ساد التقليدي اإلى القت�ساد الرقمي.

ال�صيخ  �صعادة  ت��م��ن��ى  كلمته  خ��ت��ام  وف���ي 

لأع����م����ال ال��م��ن��ت��دى ك���ل ال���ن���ج���اح وال��ت���ف��ي��ق 

وتك�ن  الجميع،  ت��ث��ري  بت��سيات  وال��خ��روج 

بظاللها  لتلقي  اأو�سع  ف�ساءات  اإل��ى  منطلًقا 

في  م�سهمة  المنطقة  دول  على  الإي��ج��اب��ي��ة 

ال���ُرق���ي ب��ال�����س��ع���ب، م��ح��ق��ق��ًة ال��م��رون��ة ال��ت��ي 

يطلبها �س�ق العمل في ظل المتغيرات. 

األمينة العامة لشؤون عمل المرأة

هذا  م��ن  عليه  ن��ع���ل  ال���ذي  ال��ه��دف  اإن 

التحديات  معالجة  ه�  الهام  المنتدى 

ظل  في  الأعمال  رائ��دات  ت�اجه  التي 

تعزيز  اأجل  من  الرقمية  القت�صادات 

مبداأ  وتكري�ض  العربية  المراأة  جه�د 

تكاف�ؤ الفر�ض. 

م�صطفى  ح�صين  �ص�لف  النائبة/  األقت 

���س���ؤون  ال��ع��ام��ة للجنة  الأم��ي��ن��ة   - دروي�����ض 

الن�اب  مجل�س  ع�س�ة  العربية،  المراأة  عمل 

ال��م�����س��ري، ك��ل��م��ة ق��ال��ت ف��ي��ه��ا : »اإن ال��ه��دف 

ال���ذي ن��ع���ل عليه م��ن ه���ذا ال��م��ن��ت��دى ال��ه��ام 

رائ��دات  ت���اج��ه  التي  التحديات  معالجة  ه��� 

الأع����م����ال ف���ي ظ���ل الق���ت�������س���ادات ال��رق��م��ي��ة 
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بين  المت�سعة  ال��رق��م��ي��ة  ال��ف��ج���ة  وت��ق��ل��ي�����س 

الجن�سين، والتي ت�ؤثر على مكانة المراأة في 

�س�ق العمل، خا�سة في ظل الأنماط الجديدة 

للعمل، و�سبل بناء قدرات رائدات الأعمال من 

اأج��ل  م��ن  الرقمي  وال��ت��دري��ب  التعليم  خ��الل 

مبداأ  وتكري�س  العربية،  المراأة  جه�د  تعزيز 

وت�سافر  الفر�س،  وتكاف�ؤ  الن�عية  العدالة 

ال���ج���ه����د م����ن ج���ان���ب ال���ح���ك����م���ات ودخ������ل 

ع��ال��م الق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي م��ع اإن�����س��اء ق��اع��دة 

لهن،  الإلكترونية  للتجارة  وتدريبية  علمية 

وتزويدهن بالأدوات والمهارات وم�ساعدتهن 

وتح�سين  منتجاتهن،  وت�س�يق  التم�يل  على 

فر�س و�س�لهن اإلى الأ�س�اق، كذلك التركيز 

وال�سناعة،  الزراعة  قطاعي  في  المراأة  على 

وو����س���ع ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة ل��ه��ن ت��رت��ك��ز على 

ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ال��رق��م��ي��ة«. واأ���س��اف��ت ���س��ع��ادة 

من  ال�صتفادة  اإلى  نتطلع  »اإننا  النائبة: 

التجارب العربية لرائدات الأعمال في 

دولة  فكل  الرقمية،  القت�صادات  ظل 

عربية لديها �صيء مميز وداعم لرائدات 

هذا  اأعمال  خالل  من  ونهدف  الأعمال، 

العربية  الخبرات  تبادل  اإلى  المنتدى 

لت�فير بيئة محفزة لرائدات الأعمال، 

في  فعال  ب�صكل  �صي�صهم  ال��ذي  الأم���ر 

رب�ع  في  الم�صتدامة  التنمية  تحقيق 

وطننا العربي«.

على  العمل  علينا  يجب  »المطيري« 

المراأة  لتمكين  الالزمة  الآليات  اإيجاد 

ف��ي الأ����ص����اق ال��رق��م��ي��ة وت��زوي��ده��ا 

اأج��ل  م��ن  للعمل  الحديثة  ب��الأن��م��اط 

الأمامية  ال�صف�ف  في  ت�اجدها  �صمان 

في وظائف الم�صتقبل. 

األقى �سعادة ال�سي���د/ فايز علي المطيري 

المدي���ر الع���ام لمنظم���ة العم���ل العربية كلمة 

ف���ي افتتاح اأعمال المنت���دى رحب في بدايتها 

ب�سم� ال�صيد راعي المنتدى ووزير العمل 

التنمي��ة الجتماعي��ة  وزي��رة  ومعال��ي 

والح�ص�ر الكرام وممثلي اأطراف الإنتاج 

ال��دول العربي��ة وع�ص���ات لجن��ة  ف��ي 

اإدراج  خب���ر  له���م  وزف  العربيــة،  المــراأة 

ال�ستراتيجية العربية للنه��س بعمل المراأة 

�سم���ن جدول اأعم���ال القمة العربي���ة المقبلة 

لعتمادها.

ال��ع��ام لمنظمة  ال��م��دي��ر  ���ص��ع��ادة  اأك�����د 

انعقاد منتدى  اأهمية  على  العربية،  العمل 

ال��ث��ان��ي��ة تحت  ن�سخته  ف��ي  ال��ع��ام��ل��ة  ال���م���راأة 

�سعار: »م�صتقبل رائدات الأعمال في ظل 

الت�قيت  هذا  في  الرقمية«  القت�صادات 

الذي قدمت فيه التكن�ل�جيا نف�سها كمحرك 

اأ�سا�سي للتنمية الم�ستدامة وفي ال�قت الذي 

وا�سعة  خ��ط���ات  العربية  ال���دول  فيه  تخط� 

نح� الرقمنة، وجدت المراأة العربية لنف�سها 

م�قعاً مهماً في هذا المجال.

ن�����ه »ال��م��ط��ي��ري« ف���ي ك��ل��م��ت��ه ع��ل��ى م��ا 

اأب����رزت����ه ج��ائ��ح��ة ك�����رون����ا م���ن اأه���م���ي���ة ف��ي 

ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ك����اأداة ف��اع��ل��ة في 

العالم  م�ست�ى  ع��ل��ى  الإغ��الق��ات  م���اج��ه��ة 

اأهمية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ح��ك���م��ات  ل��دى  فكر�ست 

�سمن  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح���ل  ���س��ي��ا���س��ات  اأدراج 

ج��دي��داً،  واق��ع��اً  وجعلته  ال�طنية  خططها 

اإلى اأن هذه الخدمات فر�ست واقعاً  م�سيراً 

باإمكانها  ب��ات  ال��ت��ي  ل��ل��م��راأة  م��ث��م��راً  ج��دي��داً 

ال��ع��م��ل م��ن داخ���ل ال��م��ن��زل وال���س��ت��ف��ادة من 

الكامنة. طاقاتها 

اأ�����س����ار »ال��م��ط��ي��ري« ف����ي ك���ل���م���ت���ه، ع��ل��ى 

ت���اج��ه  زال���ت  م��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  �سل�سلة 

المراأة على اأر�س ال�اقع، والتي تمنعها من 

المجال،  ه��ذا  في  قدراتها  كامل  ا�ستغالل 

الالزمة  الآليات  اإيجاد  م�ؤكداً على �سرورة 

لإدم�������اج ال���ن�������س���اء ف���ي الأ������س������اق ال��رق��م��ي��ة 

للعمل،  ال��ج��دي��دة  الأن��م��اط  م��ن  وتمكينها 

لال�ستجابة  ال��رق��م��ي��ة  م��ه��ارات��ه��ا  وت��ط���ي��ر 

اأجل  من  الجديدة  العمل  �س�ق  لمتطلبات 

�سمان ت�اجدها في ال�سف�ف الأمامية في 

الم�ستقبل.  وظائف 

العام  المدير  �صعادة  ك��ل��م��ة  خ��ت��ام  ف��ي 

لأعمال  تمنى  العربية،  العمل  لمنظمة 

ال��م��ن��ت��دى ك��ل ال��ن��ج��اح وال��ت���ف��ي��ق، م��ق��دم��اً 

ال�������س���ك���ر وال���ت���ق���دي���ر ل���ك���ل م����ن اأ����س���ه���م ف��ي 

اإع�����داد ه���ذا ال��م��ن��ت��دى، م����ؤك���داً ث��ق��ت��ه ب���اأن 

ال�سادة  قبل  م��ن  المطروحة  الم��س�عات 

والمناق�سات  القطرية،  والعرو�س  الخبراء 

�ست�ؤدي  الم�ساركين،  ال�سادة  م��ن  المثمرة 

ت�سب�  ما  وتحقق  الجميع  تثري  بت��سيات 

العربية. المراأة  اإليه 
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ف��ي خ��ت��ام الجل�سة الف��ت��ت��اح��ي��ة ك���رم راع��ي 

مروان بن  ال�سيد/  ال�سم�  المنتدى �ساحب 

محافظ   - �صعيد  اآل  محم�د  بن  تركي 

ظفار، �سعادة ال�سيد/ فايز علي المطيري، 

على جه�ده التي يقدمها لأطراف الإنتاج في 

ال�طن العربي. 

ك���م���ا ق�����دم ����س���ع���ادة ال�������س���ي���د/ ف��اي��ز علي 

ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��م��ة  دروع  المطيري 

الإن��ت��اج ف��ي �سلطنة ع��م��ان، تقديراً  لأط���راف 

لجه�دهم المت�ا�سلة. 

الجدير بالذكر باأن ت�صّمن حفل 

ا عن دور منظمة  ا مرئًيّ الفتتاح عر�صً

العمل العربية في دعم المراأة العاملة.

ال���دول  اإل��ى دع���م ج��ه���د  ه��دف المنتدى 

العربية في ت�سريع النه��س بريادة الأعمال 

والعمل  الرقمية  القت�سادات  ف��ي  الن�سائية 

في  الخا�س  القطاع  م�ساهمات  تعزيز  على 

جذب وزيادة عدد الن�ساء الم�ستغالت بالأعمال 

الرقمية، وو�سع قاعدة علمية وتدريبية لدفع 

العمل  ق���ى  اأكبر �سمن  ب��دور  ال��م��راأة للقيام 

الرقمية، وتزويدها بالأدوات والمهارات التي 

تحتاج اإليها، كما هدف على و�سع اآليات للحد 

من الع�ائق التي تح�ل دون م�ساركة الن�ساء 

ف���ي ق����ة ال��ع��م��ل ع���ن ط��ري��ق و���س��ع ت��رت��ي��ب��ات 

فر�س  واإي��ج��اد  ُبعد،  عن  للعمل  مرونة  اأكثر 

جديدة عبر الإنترنت، وتط�ير بيئة التجارة 

مرنة  تم�يل  برامج  وتخ�سي�س  الإلكترونية 

الم�ستخدمات  الأع���م���ال  رائ�����دات  ت�ستهدف 

للبيئة الرقمية والأدوات التكن�ل�جية.

خ����الل ي����م���ي ع��م��ل ع��ق��د ال��م��ن��ت��دى اأرب����ع 

العمل  ن��اق�����س��ت جل�سة  ح��ي��ث  ع��م��ل،  ج��ل�����س��ات 

والت�صريعية  الم�ؤ�ص�صية  الأط��ر  الأول���ى 

الفا�سل   اأعمالها  لريادة الأعمال/ وتراأ�س 

نا�صر الح�صرمي �سلطنة عمان وتحدثت كل 

من �سعادة ال�سيدة/ �ص�نيا جناحي - ع�س� 

مجل�س اإدارة غرفة تجارة و�سناعة البحرين، 

رئي�س   - العو�صي  فريدة  الدكت�رة/  و�سعادة 

مجل�س �سيدات اأعمال الإمارات خالل الجل�سة 

التى تم فيها مناق�سة العالقة بين الت�سريعات 

وريادة الأعمال الن�سائية، حيث تم التاأكيد على 

اأنه كلما كانت البنية الم�ؤ�س�سية اأق�ى والبنية 

المتاحة  ال��ف��ر���س  زادت  ع���ادل���ة،  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

والمتكافئة للمراأة وتمكنت المراأة من الريادة 

والمناف�سة والم�ساهمة في التنمية. 

وج�����اءت ال��ج��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة ت��ح��ت ع���ن����ان: 

»بناء قدرات رائدات الأعمال: التعليم 

اأعمال  وت��راأ���ص��ت  الرقمي«  وال��ت��دري��ب 

اإ�صماعيل  بن  حياة  الأ�صتاذة/  الجل�صة 

الجمه�رية الت�ن�صية.

ال�سم�ل  مناق�سة  المح�ر  ه��ذا  خ��الل  ت��م 

كاأدوات  الرقمية  المالية  والخدمات  المالي 

داع��م��ة ل��رائ��دات الأع��م��ال، و���س��رورة اإق��ام��ة 

تهدف  الأع���م���ال  ل���رائ���دات  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 

كما  ال��رق��م��ي،  ال��م��ال��ي  التثقيف  زي����ادة  اإل���ى 

ت��م ال��ت��ط��رق اإل���ى ت��ط���ي��ر ���س��ب��ك��ات ل��رائ��دات 

الأع����م����ال، ل��ت��ب��ادل ال���خ���ب���رات وف��ت��ح ف��ر���س 

ا���س��ت��ث��م��اري��ة ج���دي���دة ودع����م ب��ن��اء ال��م��ه��ارات 

الرقمية والريادية للمراأة. 
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ال��ه��ادي ب�صير  وق�����دم ك���ل م���ن ال�����س��ي��د/ 

و�سعادة  ك�تر  مركز  الت�ن�سية/  الجمه�رية 

ع�س�   - علي  اآل  خليفة  اآمنة  ال��دك��ت���رة/ 

عجمان  و�سناعة  تجارة  غرفة  اإدارة  مجل�س 

م�����دير   - الدي���ن  بهاء  �صيماء  الدكت�رة/ 

ال����ع����الق����ات ال����دول����ي����ة ب���ات���ح���اد ال�����س��ن��اع��ات 

الم�سرية مداخالت ح�ل الم��س�ع .

الي�م  ف��ي  الثالثة  العمل  جل�سة  وع��ق��دت 

»م�صتقبل  ع��ن���ان:  تحت  للمنتدى  الثاني 

القت�صادات«  ظل  في  الأعمال  ريادة 

ــة  ــح ب��رئ��ا���ص��ة م��ع��ال��ي ال���ع���ي���ن/ راب

الها�سمية،  الأردن��ي��ة  المملكة   - الدبا�ض 

فــاروق  رانيا  الأ����س���ت���اذة/  خ��الل��ه��ا   ق��دم��ت 

رئ��ي�����س وح����دة ال���م���راأة وال���ف���ئ���ات ال��خ��ا���س��ة 

وعر�ست  مداخلة  العربية  العمل  بمنظمة 

را�صد  بنت  دينا  ال�سيخة/  �سعادة  من  كل 

اآل خليفة - م�ساعد الأمين العام للمجل�س 

البحرين،  البحرينية مملكة  للمراأة  الأعلى 

الم��ص�ي  ح�صين  عط�ر  وال���دك���ت����رة/ 

عبير  والأ�����س����ت����اذة/  ال����ع����راق،  ج���م���ه����ري���ة 

ال�سع�دية  العربية  المملكة   - الر�ص�دي 

ع���رو����س���اً ق���ط���ري���ة ح�����ل م���ف���ه����م واأه���م���ي���ة 

القت�ساد الرقمي، وما هي الفر�س، كذلك 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ع��ت��ر���س ط��ري��ق ال���م���راأة 

العمل  اأ�س�اق  في  النخراط  نح�  العربية 

�سبل  م��ن��اق�����س��ة  اإل����ى  ب��الإ���س��اف��ة  ال��رق��م��ي��ة، 

الجن�سين،  بين  الرقمية  الفج�ة  تقلي�س 

انعقادها   خ��الل  الجل�سة  تناولت  وق��د  ه��ذا 

ا�ستحداث  في  الأعمال  ري��ادة  دور  مناق�سة 

ك��ي��ان��ات اق��ت�����س��ادي��ة م���رن���ة، وك���ي���ف ت�����س��ك��ل 

ف��ر���س��ة ل��ل��ن�����س��اء ل��الن��خ��راط ف��ي الأن�����س��ط��ة 

تم  كما  والإنتاجية،  والخدمية  القت�سادية 

البتكار  لتحفيز  الرئي�سية  الأب��ع��اد  ت��ن��اول 

العربية.  المنطقة  في  الأعمال  وريادة 

الع�صف�ر  ���ص��ن��اء  ال����دك����ت�����رة/  ت���راأ����س���ت 

التى  ال��راب��ع��ة،  ال��ع��م��ل  ال��ك���ي��ت جل�سة  دول���ة 

في  الـــمـــراأة  »دور  ع����ن�����ان:  ت���ح���ت  ج������اءت 

القت�صادات  ظل  في  الم�ؤ�ص�صات  نجاح 

الرقمية - التحديات والحل�ل«. 

ت���م خ���الل ه���ذا ال��م��ح���ر م��ن��اق�����س��ة مفه�م 

ال���ت���ن����ع وال�����س��م���ل��ي��ة وع���الق���ت���ه ب���ال���م���راأة، 

الثقافية  ال��ت��ح��دي��ات  اإل����ى  ال��ت��ط��رق  ت��م  ك��م��ا 

ت�اجهها  ال��ت��ي  وال��ق��ان���ن��ي��ة  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة 

رائ���دات الأع��م��ال ف��ي القت�ساد ال��رق��م��ي، تم 

��ا خ���الل ه���ذه ال��ج��ل�����س��ة ت��ق��دي��م ت��ج��ارب  اأي�����سً

ل��رائ��دات  ناجحة م��ن خ��الل ع��رو���س مرئية 

التي  ال�سع�بات  على  تغلبن  وك��ي��ف  اأع��م��ال، 

واج��ه��ت��ه��ن خ����الل رح���ل���ة ال���ن���ج���اح، وق��دم��ت 

الل�اتي  �صيماء  الفا�سلة/  الجل�سة  خ��الل 

والعمل  للثقافة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

�سلطنة   - وال���س��ت��دام��ة  الب�سرية  وال���م����ارد 

عمان، والفا�سلة/ �صميرة بنت �صعيد م�صن 

وعر�ست  قطرية،  عرو�صًا  ع��م��ان  �سلطنة 

بخيت  ع��ض  رحاب  المهند�سة/  م��ن  ك��ل 

ريم  والفا�سلة/  ُعمان  �سلطنة   - ال�صاطري 

خليفه �صيف الع�في �سلطنة ُعمان تجارب 

ناجحة لرائدات الأعمال.
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بعد العرو�س والتجارب الناجحة لرائدات 

الأع������م������ال ال����ت����ي ع���ر����س���ت خ������الل ج��ل�����س��ات 

ال�سادة  من  القيمة  المناق�سات  وبعد  العمل، 

من  ي��ق��رب  بما  المنتدى  خ��رج  الم�ساركين، 

الت��سيات مدرجة  ج��اءت هذه  ت��سية،    22
ف���ي اإع�����الن اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه »اإع���الن �صاللة« 

لل�سيا�سات  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  ب��م��ث��اب��ة  لي�سبح 

اأج��ل  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة،  المنطقة  اإل���ى  الم�جهة 

تمكين المراأة و�سمان م�ساركتها في التنمية 

اأب���ع���اده���ا، ح��ي��ث طالبت  ال��م�����س��ت��دام��ة ب��ك��اف��ة 

ا�ستراتيجيات  ت��ب��ن��ي  ب�����س��رورة  ال��ت������س��ي��ات  

ال�����س��م���ل ال��م��ال��ي ال��ت��ي ت��ه��دف اإل���ى تح�سين 

و����س����ل ال����م����راأة اإل�����ى ال��ت��م���ي��ل وال��خ��دم��ات 

المالية الرقمية المرتبطة به، و�سياغة اإطار 

قان�ني يكفل حق�ق رائدات الأعمال، وينظم 

العمل في اإطار القت�سادات الرقمية، وتعزيز 

وا�ستحداث بيئات تمكينية لدعم الرقمنة من 

العربية،  العاملة  الق�ى  تاأهيل  اإع��ادة  خالل 

التحديات  لم�اجهة  لالإناث  بالن�سبة  خا�سة 

ال�سطناعي  ال���ذك���اء  ع�����س��ر  يفر�سها  ال��ت��ي 

تعزيز  على  وال��ع��م��ل  التكن�ل�جية،  وال��ث���رة 

وزي��ادة  جذب  في  الخا�س  القطاع  م�ساهمات 

الرقمية،  بالأعمال  الم�ستغالت  الن�ساء  عدد 

وت��ع��زي��ز ال���ح����ار الج��ت��م��اع��ي ب��ي��ن ال�����س��رك��اء 

الجتماعيين في مختلف الق�سايا التي تهم 

البرامج  تط�ير  �سيما  ول  العاملة،  ال��م��راأة 

المراأة في تحليل  لتعزيز مهارات  الم�ستركة 

البيانات وتط�ير اإمكاناتها في ريادة الأعمال. 

كما طالب المنتدى على �سرورة تركيز برامج 

التدريب الم�جهة لرائدات الأعمال على المهارات 

وتحديثها  تنميتها  ف��ي  وال���س��ت��م��رار  المتقدمة 

ورب���ط���ه���ا ب��ال��م��ت��غ��ي��رات م��ج��ت��م��ع��ي��اً واق��ت�����س��ادي��اً 

نح�  والطالبات  الطلبة  وت�جيه  وتكن�ل�جياً، 

مبادئ الم�ساواة بين الجن�سين في العمل والإنتاج 

وذل��ك  الم�سروعات،  واإدارة  وت�سميم  والب��ت��ك��ار، 

من خالل تبني نهج تعليمي مبكر باأهمية ريادة 

الأعمال للمراأة وللمجتمع ككل.

وف���ي خ��ت��ام ال��ت������س��ي��ات ق���دم ال��م�����س��ارك���ن 

ال�����س��م��� ال�سيد  ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل�����س��اح��ب 

�صعيد  اآل  محم�د  بن  تركي  بن  م��روان 

الكريمة  لرعايته  ظفار،  محافظ   - الم�قر 

ال��م��ن��ت��دى، وع���ب���روا  ع��ن امتنانهم  لأع���م���ال 

وقدم�ا  ال�سيافة  وك��رم  ال�ستقبال  لحفاوة 

�سكرهم الجزيل لمعالي وزير العمل الأ�ستاذ 

الدكت�ر/ محاد بن �صعيد بن علي باع�ين، 

واأ�سرة ال�زارة على جه�دهم في ت�فير كافة 

ال�س�رة  ب��ه��ذه  المنتدى  ان��ع��ق��اد  م�ستلزمات 

الأ�ستاذ   ال�سكر ل�سعادة  الم�سرفة، كما وجه�ا 

فايز علي المطيري - المدير العام لمنظمة 

ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة ال����ذي ل��م ي��دخ��ر ج��ه��ًدا في 

�سبيل اإنجاح المنتدى، وو�سع كافة اإمكانيات 

المراأة  بق�سايا  النه��س  �سبيل  في  المنظمة 

ع��ل��ى ح�سن  المنظمة  ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  وال�����س��ك��ر 

الترتيب والتح�سير للمنتدى. 

فايز علي  ال�سيد/  الختام قام �سعادة  وفي 

ن�صر بن عامر  ال�سيخ/  و�سعادة  المطيري، 

ال�����س��ادة  ع��ل��ى  ال�����س��ه��ادات  ب��ت���زي��ع  الح��صني 

الخبراء وال�سادة الم�ساركين، كما قدم الأ�ستاذ  

نبهان البطا�صي - رئي�س اتحاد عمال �سلطنة 

عمان درع التحاد ل�سعادة ال�سيد/ فايزعلي 

المطيري، تقديراً على جه�ده التي يقدمها 

لأطراف الإنتاج في ال�طن العربي. 

 المنتدى الثاني للمرأة العاملة
يطلق في نهاية أعماله »إعالن صاللة«

Al
am

al
 A

la
rb

y
20

22
ل 

ل�
اأي

 /
رب

م
بت

�ص
ـ  

 ــ
 12

د 1
د

ــــ
عـــ

ال
Alam

al Alarby
2022

ل 
/ اأيل�

رب
م

121  ـــ  �صبت
دد 

العـــــــ



126
ية

عرب
 ال

مل
لع

ة ا
ظم

من
ت 

نا
يا

ب
127

ذك����ر ال���ب���ي���ان: ت���ت�������س���ب���ب الإ������س�����اب�����ات 

اإن�ساني����ة  م��ع��ان��اة  ف��ي  المهنية  والأم���را����س 

تعك�س  كما  الأرواح،  ف��ي  وف��ق��دان  لها،  ح��د  ل 

الم�ؤ�س�سات  ع��ل��ى  ك��ب��ي��رة  اق��ت�����س��ادي��ة  خ�سائر 

من  قيا�سها  يمكن  والتي  ككل،  والقت�سادات 

خالل تكاليف الرعاية ال�سحية و تع�ي�سات 

وخ�سائر  الجتماعية،  والتاأمين����ات  ال�سم���ان 

العاملة.  الق�ى  م�ساركة  وانخفا�س  الإنتاج، 

الح�ادث  اأن  اإلى  الدولية  التقديرات  وت�سير 

ت�سل  ت�سهم في خ�سائر  المهنية  والأم��را���س 

الإج��م��ال��ي  المحلي  ال��ن��ات��ج  م��ن   %  5.4 اإل���ى 

العالمي ال�سن�ي، وقد اأبرزت جائحة ك�رونا، 

وال�سحة  لل�سالمة  ق���ي  نظام  وج���د  اأهمية 

المهنية، مبني على الت�ساركية والتعاون بين 

الحك�مات واأ�سحاب العمل والعمال والجهات 

وجميع  العامة،  ال�سحة  مجال  ف��ي  الفاعلة 

الأطراف ذات ال�سلة على الم�ست�ى ال�طني 

في  ا�ستمرارنا  وم��ع  الم�ؤ�س�سات.  وم�ست�ى 

العالمية  ال�سحية  الأزم��ة  هذه  مع  التعاي�س 

وم�����اج����ه����ة م���خ���اط���ر ال�������س���ح���ة وال�������س���الم���ة 

الجائحة  اأحدثتها  التي  الم�ستجدة  المهنية 

في مكان العمل، ينبغي اأن ن�ا�سل العمل معاً 

من اأجل تر�سيخ ثقافة �سالمة و�سحة وقائية 

م�ستدامة على جميع الم�ست�يات.

لتطوير  الفع����ال  االجتم���اعي  الحوار 
سياسات الصحة والسالمة المهنية

ك���ان ل��ل��ح���ار الج��ت��م��اع��ي ال����دور الأب�����رز في 

ح��م��اي��ة ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى �سالمة 

و����س���ح���ة ال����ع����م����ال، والم����ت����ث����ال ل�����الإج�����راءات 

الحترازية التي فر�ستها الحك�مات، ومازالت 

و�سيا�سات  ق�انين  وتنفيذ  العمل،  اأماكن  على 

وت����دخ����الت ط����ارئ����ة خ�����الل ج���ائ���ح���ة ك�����رون����ا، 

اإر�ساء  الفعال في  الح�ار الجتماعي  و�سي�سهم 

الق��ت�����س��ادات ال��ُم�����س��َت��دام��ة واإع���ط���اء الأول����ي���ة 

ال���ح����ادث والأم���را����س المهنية،  ل��ل���ق��اي��ة م��ن 

وت�فير ال�ستثمارات الالزمة لتط�ير �سيا�سات 

ما  المهنية  وال�سالمة  ال�سحة  وا�ستراتيجيات 

بعد الجائحة، تك�ن الثقافة ال�قائية الإيجابية 

اأ�سا�سياً فيها، بل �سرورة ملحة لتنفيذ  عن�سراً 

هذه ال�سيا�سات ب�سكل �سريع واأكثر فعالية.

تعزيز  في  العربية  العمل  منظمة  دور 
ثقافة السالمة والصحة الوقائية

اأقر الم�قع�ن رفيع� الم�ست�ى، ومن بينهم 

العالمية  القمة  ف��ي  العربية  العمل  منظمة 

الأولى لل�سالمة وال�سحة على اإعالن »�سي�ؤول 

من  ع��ال��ي��ة  م�����س��ت���ي��ات  »ت��ع��زي��ز  اأن   ،»2008
م�س�ؤولية  هي  العمل  في  وال�سحة  ال�سالمة 

الآم��ن��ة  ال��ع��م��ل  بيئة  واأن  ب��اأك��م��ل��ه،  المجتمع 

اأ�سا�سي  وال�سحية ينبغي العتراف بها كحق 

ثقافة  غر�س  خ��الل  من  الإن�سان  حق�ق  من 

والمحافظة  ال���ق��ائ��ي��ة،  وال�����س��الم��ة  ال�سحة 

كافة  وع��ل��ى  ال���ط��ن��ي،  الم�ست�ى  على  عليها 

هذا  تحقيق  ف��ي  الم�ساهمة  المجتمع  اأب��ن��اء 

الهدف، عن طريق اإعطاء الأول�ية لل�سالمة 

 وال�سحة المهنيتين في الأجندات ال�طنية«،

العربية  العمل  منظمة  التزمت  عليه  وب��ن��اء 

ب��اأخ��ذ ال��م��ب��ادرة ف��ي ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال�سالمة 

ال�طني  الم�ست�يين  على  ال�قائية  وال�سحة 

والعربي. فعقدت في �سي�ؤول / ك�ريا الجن�بية 

اج��ت��م��اع��اً اإق��ل��ي��م��ي��اً ع��ل��ى ه��ام�����س ال��م���ؤت��م��ر 

وال�سالمة  لل�سحة  ع�سر  ال��ث��ام��ن  ال��ع��ال��م��ي 

إبريل   28 يوم  بيانًا  العربية  العمل  منظمة  أصدرت 
بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسالمة المهنية 
لنواصل العمل معًا من أجل تعزيز ثقافة السالمة والصحة الوقائية
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129 وال�صالمة  ال�صحة  »واقع  بعن�ان  المهنية 

المهنية في الدول العربية«، وجاء بعدها 

وال�سالمة  لل�سحة  الثالث  العربي  الم�ؤتمر 

مملكة  ف���ي  ان��ع��ق��د  ال�����ذي   ،2008 ال��م��ه��ن��ي��ة 

واللجنة  العمل  وزارة  بالتعاون مع  البحرين 

ال��ع��ل��ي��ا ل��ل�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة ال��م��ه��ن��ي��ة تحت 

»نح� الرتقاء بال�صحة وال�صالمة  �سعار 

المهنية« كاأولى الخط�ات العملية في اإطار 

فاأكدت  �سي�ؤول،  اإع��الن  في  جاء  بما  اللتزام 

ت��سيات الم�ؤتمر العربي الثالث على اأهمية 

بال�سحة  الخا�سة  العمل  ت�سريعات  تط�ير 

الح�ار  تعزيز  و�سرورة  المهنية،  وال�سالمة 

وال�سحة  ال�سالمة  ثقافة  لدعم  الجتماعي 

ال�قائية، وحث وزارات التربية والتعليم على 

ال�سالمة  ثقافة  ن�سر  في  الفعالة  الم�ساركة 

التعليم  مناهج  تط�ير  خ��الل  من  وال�سحة 

في كافة المراحل، واإدراج قيم ثقافة ال�سالمة 

وال�سحة المهنية؛ بهدف رفع ال�عي ال�قائي 

باأكمله. والمجتمع  واأ���س��ره��م  ال��ط��الب   ل��دى 

وح���ر����س���اً م���ن ال��م��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ه��ذه 

الإن��ت��اج  اأط����راف  م��ع  بالم�ساركة  الت��سيات 

اجتماعاً  عقدت  العربية،  ال��دول  في  الثالثة 

اإق��ل��ي��م��ي��اً ع��ل��ى ه��ام�����س ال��م���ؤت��م��ر ال��ع��ال��م��ي 

التا�سع ع�سر لل�سحة وال�سالمة المهنية في 

»التحديات  بعن�ان   2011 تركيا  ا�سطنب�ل/ 

التي ت�اجه الدول العربية في بناء 

تم  ما  لتقييم  ال�قاية«  ثقافة 

اإنجازه على الم�ست�ى العربي 

ومناق�سة  المجال،  في هذا 

الحل�ل  واقتراح  التحديات 

لتجاوزها  المنا�سبة  والآل��ي��ات 

من خالل ا�ستعرا�س تقرير 

ت��ح��ل��ي��ل��ي، ت���م اإع������داده ب��ن��اًء 

لتقييم  الأع�����س��اء  العربية  ال���دول  ردود  على 

ال��سع الراهن وا�ست�سراف الم�ستقبل.

ودعت منظمة العمل العربية في هذا الي�م 

العمل  م�ا�سلة  اإل���ى  العربية  ال���دول  جميع 

معها لتعزيز ثقافة ال�سحة وال�سالمة، ومنح 

الأول�ية الق�س�ى لمبداأ ال�قاية لت�فير بيئة 

عمل اآمنة و�سحية، لحماية العمال والمن�ساآت 

ال�ستفادة  تحقيق  خ��الل  من  �س�اء  حد  على 

الق�س�ى من الح�ار الجتماعي القائم بين 

واأ�سحاب  )حك�مات  الثالثة  الإنتاج  اأط��راف 

الجهات  من  فاعلة  وبم�ساركة  وعمال(  عمل 

والم�س�ؤوليات  الحق�ق  لتحديد  ال�سلة؛  ذات 

ا�ستراتيجيات  وتنفيذ  واإع����داد  وال���اج��ب��ات، 

المهنية،  وال�سالمة  لل�سحة  فعالة  وطنية 

القطاعات،  ك��اف��ة  لت�سمل  نطاقها  وت��سيع 

وعلى وجه الخ�س��س القطاع غير المنظم، 

اآل��ي��ات للتعاون  وال��ق��ط��اع ال���زراع���ي، واإي���ج���اد 

مظلة  تحت  العربية،  ال��دول  بين  والتن�سيق 

منظمة العمل العربية، بهدف ت�سريع التقدم 

وقائية  و�سحة  �سالمة  ثقافة  تر�سيخ  نح� 

على الم�ست�ى العربي.

منظمة العمل العربية
ال�رؤى والجه��ود وتكاتف الجميع  تطالب بتوحي�د 

للتغلب على الصعوبات

العربية التهنئة  العمل  منظمة  ق��دم��ت 

بي�م  الحتفال  بمنا�سبة  العرب  للعمال  ال�سادقة 

ماي�  م��ن  الأول  ي�سادف  ال��ذي  العالمي،  العمال 

اآيار كل عام، والذي يج�سد تكاتف الق�ى العاملة 

الجتماعية  العدالة  تحقيق  اأج��ل  م��ن  ووحدتها 

وال��ت��ن��م��ي��ة، وي���ع���ت���رف ب��ف�����س��ل ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة 

وازده��ار  اأوطانها  بناء  في  المتميزة  واإ�سهاماتها 

مجتمعاتها بالجهد والعطاء.

ب��اأن  ت���ؤم��ن  العربية  العمل  منظمة  ولأن 

النه�سة  لتحقيق  ال���ح��ي��د  ال�����س��ب��ي��ل  ه����  ال��ع��م��ل 

عالمنا  ي�سهده  ال��ذي  التط�ر  وم�اكبة  ال�ساملة، 

تتقدم  ح��ت��ى  ال��م��ج��الت،  ف��ي مختلف  ال��م��ع��ا���س��ر 

اأم��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة ب�����س���اع��د وج��ه��د وع����رق عمالها 

الأبرار، فاأكدت المنظمة في بيانها على دعمها 

الحق�ق  و�سيانة  للتنمية  المت�ا�سل  وتعزيزها 

والحريات النقابية، حيث اإن اإيجاد حركة عمالية 

ا�س����تراتيجي  ه����دف  ه�  ومتما�سك�����ة  ق�ية  عربية 

ل �سيما واأنه ياأتي تج�سيًدا لالأهداف النبيلة التى 

واأنه في ظل مرحلة  المنظمة،  اأجلها  اأن�سئت من 

وطننا  ت�اجه  التي  التحديات  وتعاظم  التح�لت 

الحركة  وت��ع��زي��ز  ب��دع��م  ف��اإن��ن��ا مطالب�ن  ال��ع��رب��ي 

ال��ع��م��ال��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة، وال��ت��ي ق��ام��ت ب���دور ب���ارز في 

والآخر،  الحين  بين  العمالية  الت�سريعات  تط�ير 

المكا�سب  من  ع��دد  على  ح�س�لها  اإل��ى  بالإ�سافة 

والإنجازات، م�ؤكدة باأن المرحلة الراهنة ت�ستلزم 

للتغلب  الجميع  وتكاتف  والجه�د  ال��روؤى  ت�حيد 

المن�س�د  ال���س��ت��ق��رار  وتحقيق  ال�����س��ع���ب��ات،  ع��ل��ى 

لزيادة ال�ستثمارات و�سرعة دوران عجلة الإنتاج.

دعمها  ع��ن  العربية  العمل  منظمة  واأك��دت 

العربية  والأرا���س��ي  فل�سطين  و�سعب  عمال  لن�سال 

والبط�لي  ال��ع��ادل  كفاحهم  ف��ي  الأخ����رى  المحتلة 

كما اأدانت كافة النتهاكات الإ�سرائيلية الال اإن�سانية 

كافة  تخالف  وال��ت��ي  فل�سطين،  و�سعب  ع��م��ال  �سد 

عن  اأعربت  كما  للعمل،  والدولية  العربية  المعايير 

ت�سامنها معهم في �سبيل حقهم الم�سروع في قيام 

دولة فل�سطين على كامل التراب ال�طني وعا�سمتها 

القد�س ال�سريف .وفق اهلل عمال وطننا العربي وبارك 

�سعيهم المخل�س واآزر عملهم الجاد في كل ميادين 

الإنتاج والعطاء، وهنيئاً للعمال في ي�م عيدهم وهم 

يبن�ن الأوطان بالخير والعطاء والمحبة.
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ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل  منظمة  اأدان��������ت 

ب��ي��ان ل��ه��ا اع���ت���داءات الح��ت��الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ال��غ��ا���س��م ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة ال��م��ح��ا���س��ر، ال��ذي 

اأ���س��ف��ر ع��ن��ه ���س��ق���ط ع���دد م��ن ال�����س��ه��داء، من 

في  الع�سرات،  واإ�سابة  ون�ساء،  اأطفال  بينهم 

خ��رق وا���س��ح لجميع الت��ف��اق��ي��ات والأع����راف 

الدولية، وطالبت المجتمع الدولي ب�سرورة 

لل�سعب  الالزم�������ة  الدولي����ة  الحم���اية  ت�فير 

المحت�����ل  لجرائم  والت�س�����دي  الفل�سطين��������ي 

المحا�سبة  ف���ق  ك��ق���ة  الت�سرف  م��ن  ومنعه 

وف�ق الم�اثيق الأممية، وبذل كافة الجه�د 

لإنهاء هذا ال�سراع الذي طال اأمده«.

في  العربية  العمل  منظمة  اأك���دت  كما 

ل�سم�د  الكامل  دعمها  ا�ستمرار  على  بيانها 

جانبه  اإل���ى  وال���ق���ف  الفل�سطيني  ال�سعب 

ل��ل��دف��اع ع���ن ح��ق��ه��م ف���ي ال��ح��ي��اة وال��ح��ري��ة 

ال�سف  وحدة  اإلى  الفل�سطينيين  كل  وتدع� 

وال�����ق�����رار ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د ال����ط���ن���ي واأم������ام 

م���اج��ه��ة هذه  اأج���ل  م��ن  ال��دول��ي،  المجتمع 

الإ�سرائيلية. العتداءات 

منظمة العمل 
العربية، تدين 
االعتداء على 

قطاع غزة
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مقدم����ة رؤية لمنظمة العمل العربية

ف��ي ال���ق��ت ال���ذي ب���داأ ف��ي��ه الق��ت�����س��اد ال��ع��رب��ي 

والعالمي فى التعافي من تداعيات اأزمة ك�رونا، 

ال�سيا�سية  ال��م���اج��ه��ات  بت�ساعد  ن��ف��اج��اأ  ب��ن��ا  اإذ 

و�سلت  والتي  الدولي،  ال�سعيد  على  والع�سكرية 

ذروتها في لحظة كتابة هذه ال�رقة في العمليات 

الرو�سية  الق�ات  ت�سنها  التي  ال�ا�سعة  الع�سكرية 

على الأرا�سي الأوكرانية. واإذا كانت اأزمة ك�رونا 

وحركة  الن��ت��ق��ال  ح��ري��ة  على  بال�سلب  اأث���رت  ق��د 

ال���س��ت��ث��م��ار وف���ر����س ال��ع��م��ل، ون���ت���ج ع��ن��ه��ا ب���روز 

منها  العالمي،  القت�ساد  غ��زت  ج��دي��دة  ظ���اه��ر 

القت�سادية  الأن�سطة  على  اأكبر  ب�سكل  العتماد 

التجارة  كاأن�سطة  للعمالة  ال���س��ت��خ��دام  القليلة 

وال����دف����ع الإل���ك���ت���رون���ي���ة ف���ي م��ق��اب��ل ت���راج���ع في 

حجماً  ت���ف��ر  ال��ت��ى  ال��ع��م��ال��ة  الكثيفة  ال��م��ج��الت 

ك��ب��ي��راً م���ن ف��ر���س ال��ع��م��ل، ك��اأن�����س��ط��ة ال�����س��ي��اح��ة 

الأولى  الأي��ام  فاإن  والتعليم،  والخدمات  وال�سفر 

اأعقبها  وم��ا  ال��ج��اري��ة  الع�سكرية  العملية  ل��ه��ذه 

الغربية  الق�ى  فر�ستها  اقت�سادية  عق�بات  من 

ا�ستمرار  من  اله�اج�س  ج��ددت  قد  رو�سيا،  على 

معاناة القت�ساد العالمي ب�سكل لن يطال رو�سيا 

واأوكرانيا وحدهما، ولكنه �سيت�سع مداها ليغطي 

العالم باأ�سره فيما ي�سبه م�جات الت�س�نامي.

وب������دون ال���خ��������س ف���ى الأ����س���ب���اب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

الم�ستعلة  الحرب  هذه  وراء  والجي��ستراتيجية 

اأوروب�����ا، ب��ي��ن ال��دول��ة الأك��ب��ر م�ساحًة  ف��ى ���س��رق 

اأق���ى  كثاني  جي�سها  ي�سنف  وال��ت��ي  ال��ع��ال��م،  ف��ي 

تكن�ل�جياً  ت��ف���ق��اً  وت��م��ت��ل��ك  ع��ال��م��ي��اً،  ال��ج��ي������س 

هائاًل، وف�ساًل عن ذلك تمتلك اأكبر الحتياطيات 

من الغاز والبترول والذهب والكثير من المعادن 

ك��ان يربطهما من  ال��ت��ي  وب��ي��ن ج��ارت��ه��ا  ال��ه��ام��ة، 

وتمثل  تاريخية،  وع��الق��ات  �سيا�سي  ات��ح��اد  قبل 

للتهاون،  قابل  غير  واأمنياً  ا�ستراتيجياً  لها عمقاً 

اأو�سع  ���س��راع  م��ن  ال�����س��راع  ه��ذا  وم��ا يترتب على 

م�سلح  غ���رب���ي  ت��ح��ال��ف  ب��ي��ن  ع��ال��م��ي  ط���اب���ع  ذي 

اق��ت�����س��ادي وع�����س��ك��ري وث��ق��اف��ي، وتحالف  ب��ت��ف���ق 

ق���ي  كقطب  م��ك��ان��ت��ه  لتثبيت  ���س��اٍع  ���س��رق��ي  اآخ���ر 

الت�سُكل، فبدون  اآخذ في  في نظام عالمي جديد 

الخ��س في اأ�سباب كل ذلك، فاإننا هنا نحاول اأن 

ال�سراع  هذا  على  يترتب  اأن  يمكن  ما  ن�ست�سرف 

من تداعيات قريبة اأو بعيدة على اأو�ساع عالقات 

من  ذل��ك  يمثله  وم��ا  العربي،  عالمنا  ف��ي  العمل 

تحديات وربما فر�س اأمام اأطراف عالقات العمل 

بالقطاعات القت�سادية المختلفة في دولنا.

ورغم اأنه من المبكر اأن نطرح روؤى مبنية على 

من  فاإنه  دقيقة،  اقت�سادية  وم�ؤ�سرات  اإح�ساءات 

المهم اأن نحاول ال�ستفادة مما تراكم لدينا من 

خ��ب��رات ت��اري��خ��ي��ة وم��ن ت��ج��ارب لأزم����ات عالمية 

ق��ري��ب��ة ف���ى ل��ف��ت الن���ت���ب���اه اإل����ى ب��ع�����س ال��ن��ق��اط 

الحرجة التي قد ت�سهم في ر�سم م�ستقبل العمل، 

ولن يك�ن من العجيب هنا اأن تتغلب علينا نزعة 

حاجة  ف��ي  فنحن  الأح��ي��ان،  بع�س  ف��ي  ت�ساوؤمية 

ه�  لما  وا���س��ت��ع��داداً  ح���ذراً  اأك��ث��ر  نك�ن  لأن  ما�سة 

اآت، خا�سة فى ظل الأج�اء الملتهبة ال�سباببية، 

ال�سعب  من  تجعل  التي  التاأكد  ع��دم  غلبة  وم��ع 

التكهن  ول  الأح�����داث  ات�����س��اع  ب��ن��ط��اق  التخمين 

بماآلتها.

الورقة األولى
حول التداعيات المتوقعة لألزمة

الروسية األوكرانية على عالقات العمل 
في المنطقة العربية ...
محاولة للرصد والتقييم

الأزمة  تداعيات  اإب��راز  في  ثاقبة  ونظرة  روؤي��ة  للمنظمة  كانت 

العالمية  القت�صادات  على  وانعكا�صاته�����ا  الأوكراني������ة  الرو�صية 

هذه  على  ال�ص�ء  �صلطت  الدرا�صات،  من  �صل�صلة  فاأ�صدرت  والعربية، 

الأزمة والتحديات التي فر�صتها، وطرحت العديد من الت��صيات في 

مجالت العمل، والداعمة لأنظمة الحماية الجتماعية.
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الحروب وتاأثيرها على التنمية والحريات:

كما هي المق�لة ال�سهيرة: »ل �س�ت يعل� ف�ق 

�س�ت المعركة«، فاإنه فى اأزمنة احتدام الم�اجهات 

وما  الجبهات،  على  القتتال  وا�ستداد  الع�سكرية 

ت�ستتبعه من ت�ساعد الت�تر واحتداد الح�ار واللغة 

العدائية وال�ستقطاب فى الم�اقف، وما ي�ستجلبه 

من انتعا�س لن�ساط تجار الحروب ونهازي الأزمات، 

وعل� اأ�س�ات ال�سق�ر والمحافظين وال�سعب�يين، 

ي�سبح قلق كافة الدول بالغاً ب�ساأن حماية الم�سالح 

ال�ستراتيجية، وتاأمين الحد الأدنى من الحاجات 

الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��م���اط��ن��ي��ن، و���س��م��ان اأك��ب��ر ق���در من 

الهدوء وال�ستقرار فى الجبهة الداخلية، ومن َثمَّ 

والحريات  الحق�ق  عن  الحديث  اأول�ية  تتراجع 

الفردية وا�ستدامة التنمية التى تزدهر فى اأوقات 

ال�سالم والرخاء.

ومن يراجع التاريخ المعا�سر �سيالحظ اأن تيار 

التنمية والحق�ق لم ينتع�س اإل في اأج�اء ال�سالم، 

عندها يك�ن ال�سمير العالمي الذي اأنهكه الأ�سى 

والأل�����م م��ن اأث����ر ال���ح���روب وال���ن���زاع���ات ق����ادر على 

ومهياأ  معاناة،  من  المدنيين  اأ�ساب  ما  ا�ستب�سار 

للم�ستقبل،  واإيجابية  ت��ف��اوؤًل  اأك��ث��ر  ب�سكل  للنظر 

ح���ي���ث ي��ن��ف��ت��ح ال���م���ج���ال ال����ع����ام اأم�������ام م���زي���د م��ن 

الم�ساركة والتفاعل والح�ار البناء، وي�سبح حينها 

�س�ت المجتمع المدني اأكثر و�س�حاً وم�سداقية 

ف���ي ال��ر���س��د وال����دع�����ة وال��ح�����س��د ل��ك��اف��ة ال��ق���ى 

واإت��اح��ة  ع���دًل  اأك��ث��ر  مجتمعاً  يحقق  فيما  للعمل 

وازدهاراً للجميع، كما تن�سط حركة ال�ستثمار في 

المجالت التي تحقق مزيداً من رفاهية الإن�سان 

فى  العلمي  البحث  اآل��ة  تن�سط  وكذلك  و�سعادته، 

خدمة التنمية والتقدم والإبداع ولي�س فى خدمة 

�سباقات الت�سلح.

الحق�ق  مجال  في  التط�ر  م�سيرة  تتبعنا  واإذا 

في  اأن���ه  ف�سنالحظ  ال��ع��م��ل،  ب��ع��الق��ات  المتعلقة 

ع��ام  م��ن��ذ  العالميتين  ال��ح��رب��ي��ن  ب��ي��ن  م��ا  ال��ف��ت��رة 

1919 وح��ت��ى ع��ام 1939 ح��دث ح���راك ه��ائ��ل فى 
هذا المجال، حيث تم الإعالن عن اإن�ساء منظمة 

باري�س  اتفاقية  م��ق��ررات  �سمن  ال��دول��ي��ة  العمل 

لل�سالم التي اأعقبت الحرب الأولى، و�سدر ح�الى 

64 ات��ف��اق��ي��ة ت��غ��ط��ي اأغ���ل���ب م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ح��ق���ق 
والحريات، وخا�سة ما يحمي من النتهاكات التي 

ظهرت جلية في المراحل ال�سابقة كحق�ق المراأة 

العاملة وال�سالمة المهنية وحق�ق البحارة وعمال 

الزراعة ومنع ال�سخرة والعمل الجبري وغيرها. 

وخ����الل ال��ح��رب ال��ث��ان��ي��ة خ��ب��ا ���س���ت المنظمة 

نهاية  م��ع  ن�ساطها  تفعيل  ع���اودت  حتى  ال��دول��ي��ة 

الحرب، و�سهدت تط�راً ن�عياً في اأفكارها ب�سدور 

اإعالن فالدلفيا عام 1944، والتفاقيات المتعلقة 

الجماعية  المفاو�سة  وح��ق  النقابية  بالحريات 

واإدارة وتفتي�س العمل، بالإ�سافة لمراجعة العديد 

م��ن الت��ف��اق��ي��ات ال�����س��اب��ق��ة لإ���س��ف��اء ال��م��زي��د من 

ب�سدور  الأكبر  التط�ر  عن  ف�ساًل  هذا  الحق�ق. 

الإع�����الن ال��ع��ال��م��ي ل��ح��ق���ق الإن�����س��ان ع���ام 1948 

والعهدين الدوليين للحق�ق المدنية وال�سيا�سية 

والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  وال��ح��ق���ق 

واللذين دخال حيز التنفيذ في عام 1976. 

وبعد نهاية الحرب الباردة في بداية الت�سعينيات 

من القرن الما�سي، وبزوغ فجر نظام دولي جديد 

اأعادت  القت�ساد،  لتحرير  بالع�لمة ويدع�  يب�سر 

خ��الل  م��ن  اأخ����رى  م���رة  دوره����ا  تفعيل  المنظمة 

اإ�سدار اإعالن المبادئ المتعلق بالحق�ق الأ�سا�سية 

الجتماعي  ال��ح���ار  مفه�م  وتط�ير   ،1998 ع��ام 

وتاأكيد مبادئ العمل الالئق.

ونف�س ما يقال على الم�ست�ى العالمي �سنجده 

على م�ست�ى كل دولة، فاإذا تتبعنا و�سع م�سادقة 

الدول على معايير العمل الدولية وم�اثيق حق�ق 

الإن�سان ب�سفة عامة، وما ي�ستتبعه من تعديالت 

والحماية،  الرعاية  دائرة  ت��سع  داخلية  ت�سريعية 

ال�سيا�سي  ال�ستقرار  اأوق���ات  فى  ي��زداد  اأن��ه  �سنجد 

التنمية و�سعي الدول نح� تح�سين  وتبني خطط 

يتراجع  بينما  ال��دول��ي،  الم�ست�ى  على  �س�رتها 

الداخلية  ال�سطرابات  فترات  في  يت�قف  ويكاد 

وال�سراعات الم�سلحة. 

اإلى  م�سر  تن�سم  فلم  كمثال:  )م�سر(  ولناأخذ 

قليل  قبل   1936 ع��ام  اإل  الدولية  العمل  منظمة 

من ت�قيع المعاهدة ال�سهيرة في العام نف�سه بين 

الحك�متين الم�سرية والبريطانية، وهي المعاهدة 

التي اأحرزت تقدماً كبيراً نح� ال�ستقالل الكامل 

لم�سر عن ال�ستعمار البريطاني، وفي اأعقاب ث�رة 

ي�لي� 1952 بداأت الدولة الم�سرية - رغبة منها في 

تح�سين المناخ القت�سادي وتثبيت �س�رة اإيجابية 

اأم��ام العالم - في الت�قيع على عدد كبير من  لها 

اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنها التفاقيات 

في  والحق  النقابية  بالحرية  المتعلقة  الأ�سا�سية 

المتعلقة  التنظيم والمفاو�سة الجماعية، وكذلك 

بالم�ساواة فى ال�ستخدام والمتعلقة بالق�ساء على 

الم�سري  الهتمام  تراجع  بينما  الجبري،  العمل 

بهذا الملف ب�سبب العدوان الإ�سرائيلي على �سيناء 

ال�سالم  م��ع��اه��دة  ت���ق��ي��ع  1967، وح��ت��ى  ع���ام  م��ن��ذ 

بداأت فى  1979، حيث  الإ�سرائيلية عام  الم�سرية 

على  بالت�قيع  الت�سريعية  منظ�متها  ا�ستكمال 

التفاقيات  م��ن  اآخ���ر  وع���دد  ال��دول��ي��ي��ن،  العهدين 

الدولية في مجال عالقات العمل. وكذلك فى اإطار 

الحك�مة  تبنتها  التى  الت�سريعية  الإ�سالح  خطة 

القت�سادي  لالإ�سالح  برنامجها  �سمن  الم�سرية 

في بداية ت�سعينيات القرن الما�سي قامت الدولة 

الم�سرية بالت�سديق على عدد اآخر من التفاقيات 

تعاونها  ط�رت  كما  الأ�سا�سية،  بالحق�ق  المتعلقة 

وال��دع��م  للتدريب  ب��رام��ج  اإط���ار  ف��ى  المنظمة  م��ع 

الفني في مجال الح�ار الجتماعي والعمل الالئق 

وتط�ير عالقات العمل فى ال�سناعات الت�سديرية.

�سنجد  الم�سترك  العربي  العمل  اإل��ى  وبالنظر 

العربية  ال��دول  فجامعة  �سارية،  نف�سها  القاعدة 

ظهرت لل�ج�د فى اأعقاب الحرب العالمية الثانية 

الأم���م  اف��ت��ت��اح منظمة  م��ع  ب��ال��ت���ازي   1945 ع���ام 

المتحدة، وفي ظل اأج�اء ال�سالم الإيجابية فيما 

الحق�ق  ح���ل  العالمي  الزخم  وم��ع  الحرب.  بعد 

علن 
ُ
اأ الما�سي،  ال��ق��رن  خم�سينيات  ف��ي  العمالية 

كذلك عن اإن�ساء »التحاد الدولي لنقابات العمال 

العمل  ت���اج  درة  ج����اءت  ث���م   ،1956 ع���ام  ال���ع���رب« 

العربي الم�سترك فى مجال عالقات العمل، وهي 

منظمة العمل العربية، بعد اأن اكتمل ِعقد الدول 

العربية  ال�طني  التحرر  حركات  بنجاح  العربية 

في التخل�س من ال�ستعمار، و�سعيها الدوؤوب نح� 

المنظمة  اإن�ساء  عن  الإع��الن  ج��اء  حيث  التنمية، 

عن  ال�سادر  للعمل«  العربي  »الميثاق  بن�د  �سمن 

عام  العربية  ال���دول  عمل  ل����زراء  الأول  الم�ؤتمر 

1965، ومن ي�مها وهي تمار�س مهامها فى جمع 
التثقيف  مجال  ف��ى  العربية  وال��ج��ه���د  ال��خ��ب��رات 

الجتماعي،  ال��ح���ار  ب��اآل��ي��ات  وال��ت���ع��ي��ة  العمالي 

والترويج للروؤية العربية المتكاملة ح�ل معايير 

العمل والحماية الجتماعية.

ول ي����زال ه���ذا ال����دور ال����ذي ت��ق���م ب��ه »منظمة 

العمل العربية« يزداد بريقه وحجم التفاعل معه 
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من الدول الأع�ساء، كلما انتع�ست اأج�اء الت�افق 

اأما  الم�ستركة،  الم�سالح  نبرة  وارتفعت  العربي، 

فى اأوقات ال�سراعات الإقليمية والدولية التي قد 

فاإن  ال�سبل،  فيها  وتفترق  الم�اقف  فيها  تتباين 

نبرة العمل الم�سترك ت�سير اإلى خف�ت، وتك�ن - 

ا�ستقرار عالقات  تاأثيره على دع��م  ق���ة  َث��مَّ -  من 

العمل فى عالمنا العربي على المحك.

كل ما �سبق ي�سير باأن ال�سراع العالمي الجاري 

الأ�سابيع  خ��الل  خطيرة  ذروة  اإل���ى  و���س��ل  وال���ذي 

الما�سية قبل كتابة هذه ال�رقة، �س�ف ياأتي غالباً 

على ح�ساب فاعلية الأ�س�اق في اإنتاج فر�س العمل 

لنتهاك  ت���ؤدي  التي  للممار�سات  وم�سجعاً  الآمنة 

تذمرها،  ف��ى  وتت�سبب  العاملة  الطبقات  ح��ق���ق 

وت�سر - من َثمَّ - با�ستقرار عالقات العمل، وي�سُدق 

هذا التنب�ؤ ب�سكل اأكبر كلما طال اأمد الأزمة وات�سع 

عب حلها، من هنا يت�سح اأن الدول  نطاقها وا�سُت�سِ

العربية - حتى تتجنب هذه الظ�اهر التي ُتنتجها 

الحروب واآثارها غير الطيبة - فاإنه يتحتم عليها 

ال��ساطة من  للم�ساعدة فى  تتحرك مجتمعة  اأن 

اأجل �سرعة تجاوز هذه المرحلة الع�سيبة من هذا 

ال�سراع، من خالل روؤية ت�افقية ت�سل بالأطراف 

على  وال��ح���ار  التفاو�س  م��ائ��دة  اإل��ى  المت�سارعة 

اإل���ى ال��ق��ان���ن ال��دول��ي وال��ت��ح��رك  اأر���س��ي��ة ت�ستند 

الأممي.

على  الحالية  الأزمة  ت�ؤثر  اأن  يمكن  كيف 

ال�اقع العربي ؟

ك��م��ا ي��ت�����س��ح م���ن ر���س��د الأح�������داث ال��م��ت��الح��ق��ة 

الرو�سي  الع�سكري  التحرك  اأزم��ة  في  والمتجددة 

على الأرا�سي الأوكرانية، اأن التداعيات القت�سادية 

الع�سكرية، فقد  من  وخطراً  دم��اراً  اأق��ل  تك�ن  لن 

ت�قع الخبراء اأن تت�سبب الحرب الدائرة فى اأزمة 

ب�سبب ما  دوًل عربية كثيرة  �ستطال  وا�سعة  غذاء 

فى  كبيرة  اأهمية  من  واأوكرانيا  رو�سيا  به  تحظى 

اأخرى  ناحية  ومن  عالمياً.  القمح  وت�سدير  اإنتاج 

فقد اأقرت ال�ليات المتحدة الأمريكية والمملكة 

ال��دول  وبع�س  الأوروب���ي  الت��ح��اد  ودول  المتحدة 

واأ�ستراليا  اليابان وك�ريا الجن�بية  الحليفة مثل 

وك��ن��دا ح��زم��ة م��ن ال��ع��ق���ب��ات الق��ت�����س��ادي��ة وغير 

القت�سادية ال�سديدة وغير الم�سب�قة على رو�سيا. 

ال��ق��ط��اع  ت��ك��ب��ي��ل  ال��ع��ق���ب��ات:  تلك  و�صملت 

ال��م�����س��رف��ي ال��رو���س��ي م��ن خ���الل اإخ�����راج ال��ب��ن���ك 

وتجميد   SWIFT ن��ظ��ام  م��ن  الكبرى  الرو�سية 

اأ�س�لها، والت�سييق على معامالت البنك المركزي 

الرو�سية  للخط�ط  ال��ط��ي��ران  وح��ظ��ر  ال��رو���س��ي، 

الحك�مة  بمنع  والتهديد  ال��دول،  اأج���اء هذه  في 

وال�������س���رك���ات ال��رو���س��ي��ة م���ن ت�����س���ي��ة م��ع��ام��الت��ه��ا 

الرو�سية  ال�سفن  وحظر  والإ�سترليني،  ب��ال��دولر 

ال��م���ان��ي الأوروب���ي���ة، ومنع  ا���س��ت��خ��دام بع�س  م��ن 

ال�ستثمار  م��ن  والأوروب���ي���ة  الأمريكية  ال�سركات 

في الأ�س�اق الرو�سية، وتعليق المعاملة التف�سيلية 

التي تحظى بها م��سك� على ال�سعيدين التجاري 

والق���ت�������س���ادي، وف���ر����س ق���ي����د ع��ل��ى ال���س��ت��ي��راد 

والت�سدير من واإلى رو�سيا، وب�سفة خا�سة واردات 

ذات  ال�سادرات  وكذلك  الرو�سي،  والبترول  الغاز 

والأج����زاء  ال��غ��ي��ار  وق��ط��ع  التكن�ل�جية  الطبيعة 

ال��م�����س��ت��خ��دم��ة ف���ي ال�����س��ن��اع��ات ال���س��ت��خ��راج��ي��ة، 

الرو�سية،  الإع��الم��ي��ة  ال�سبكات  حظر  ع��ن  ف�ساًل 

الرو�سي  الرئي�س  على  مبا�سرة  عق�بات  وف��ر���س 

وكبار رجال الدولة والمليارديرات المقربين من 

على  قي�د  وو�سع  اأمالكهم،  وم�سادرة  الكرملين 

ودائع الم�اطنين الرو�س في البن�ك الأوروبية.

اأن القت�ساد  ال��خ��ب��راء  ال��ع��دي��د م��ن  ت���ق��ع  وق��د 

 %  15 2022 بنح�  الرو�سي �سينكم�س خالل عام 

ب�سبب �سدة العق�بات المفرو�سة، و�سيك�ن لرتفاع 

وبخا�سة  �سلبية  تاأثيرات  الأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار 

في الأ�س�اق النا�سئة.

ث��ق��ل كبير على  م��ن  رو���س��ي��ا  تمثله  ل��م��ا  ون���ظ���راً 

وما  عالمياً،  والقت�سادي  ال�سيا�سي  الم�ست�يين 

ال�سا�سعة  وم�ساحتها  الجغرافي  م�قعها  يمنحها 

من  اأرا�سيها  بها  تزخر  التى  ال�سخمة  وال��م���ارد 

بين  م��ا  ت��رب��ط  ك��ب��رى،  ك��ق���ة  ا�ستراتيجية  اأهمية 

اإليها الجميع، لذلك  اآ�سيا واأوروب��ا ويحتاج  قارتي 

وكاأنها  عليها  المفرو�سة  العق�بات  ه��ذه  ج���اءت 

التي  ال��دول  اأجمع حتى على  العالم  عق�بات على 

فر�ستها. وزاد الأمر �سع�بة عندما فر�ست رو�سيا 

الدول  اإج��راءات عقابية م�سادة �سد  المقابل  في 

التي و�سفتها بالمعادية، ومنها على �سبيل المثال 

حظر طيران الخط�ط الج�ية لتلك الدول ف�ق 

اأرا�سيها.

�سالفة  القت�سادية  العق�بات  تاأثيرات  وتتن�ع 

الذكر على القت�ساد العربي - �ساأنه �ساأن اقت�سادات 

ال���ع���ال���م الأخ�������رى - ب��ي��ن ت���اأث���ي���رات ���س��ل��ب��ي��ة على 

قطاعات عديدة �ست�سبب لها في خ�سائر وارتباك، 

واأخرى قد تك�ن اإيجابية فى بع�س الأحيان، وهي 

التاأثيرات التي �سينعك�س اأثرها ب�سكل اأو باآخر على 

عالقات العمل، والق�سايا المطروحة على مائدة 

الح�ار بين اأطرافه ! 

ومن اأكثر القطاعات التي �ست�سهد ارتباكاً عالمياً 

المت�قع  اأن��ه رغم ذلك من  اإل  الطاقة،  ه� قطاع 

حيث  العربي،  لالقت�ساد  جيدة  اأخ��ب��اراً  يحمل  اأن 

الرو�سية لأوروبا  الغاز والبترول  اإن منع �سادرات 

برميل  �سعر  رف��ع  �ساأنه  م��ن  المتحدة  وال���لي��ات 

�ست�ستفيد  م��ا  وه���  قيا�سية،  اأرق����ام  اإل���ى  ال��ب��ت��رول 

المنتجة والم�سدرة  العربية  الدول  منه بال �سك 

العربية  والإم���ارات  ال�سع�دية  العربية  كالمملكة 

المتحدة والك�يت وغيرهم، كما اأن اإيقاف ت�سدير 

ال���غ���از ال���رو����س���ي لأوروب�������ا رب��م��ا ق���د ي��ف��ي��د ال����دول 

المنتجة للغاز كقطر وال�سع�دية والجزائر وم�سر 

المجتمع  ب��اح��ت��ي��اج��ات  ت��ف��ي��ا  اأن  ي��م��ك��ن  وال���الت���ي 

ال�ستاء،  في  وخا�سة  الُم�سال  الغاز  من  الأوروب���ي 

عبر  والغاز  البترول  ناقالت  حركة  �ستن�سط  كما 

الم�اني والممرات المائية المختلفة )ومنها قناة 

ال�س�ي�س( وه� ما من �ساأنه زيادة الع�ائد، خا�سة 

ف��ى ظ��ل رف���ع م�سر ل��ر���س���م ع��ب���ر ال��ن��اق��الت فى 

القناة في اأعقاب اندلع الأزمة.

وبخ�س��س الن�ساط ال�سياحي على �سبيل المثال، 

فاإن من المعروف اأن ال�سياحة هي ابنة ال�ستقرار 

والرخاء وال�سالم، ول تزدهر اإل فى اأج�اء الأمان 

والهدوء والرفاهية، لذلك من المت�قع اأن ت�ستمر 

ال�سربات المت�الية التي يتعر�س لها هذا القطاع 

ف��ي ظ��ل ه��ذا ال��ت���ت��ر بعد م��ا اأ���س��اب��ه خ��الل اأزم��ة 

ك���رون��ا وم���ن قبلها خ���الل الأزم�����ات ال��ت��ي نتجت 

عن الث�رات العربية. ومن المت�قع خالل الفترة 

الأوروب���ي���ة  ال�سياحية  ال��رح��الت  ت���ق��ف  المقبلة 

رو�سيا  م��ن  وخا�سة  العربي  عالمنا  اإل��ى  القادمة 

ب�سكل  تنخف�س  واأن  ال�سرقية،  واأوروب��ا  واأوكرانيا 

فيما يخ�س  المتقدم، حتى  العالم  دول  كبير من 

الرغم  فعلى  المقبلين،  وال��ح��ج  العمرة  م��سمي 

اإ���س��دار المملكة ق����رارات ب��اإل��غ��اء الإج����راءات  م��ن 

الحترازية وتي�سيرات على ال�ف�د اإل اأن الت�سعيد 

الحالى قد يثير ال�سك�ك ح�ل هذا الم��سم، وكل 

ذلك �سي�ؤثر بالتبعية على ن�سب الإ�سغال بالفنادق 
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و�سركات  النقل  �سركات  ن�ساط  وعلى  والمطاعم، 

الكثير  خ�سارة  عليه  �ستترتب  َث��مَّ  وم��ن  الطيران، 

من ال�ظائف في قطاع ي�ستهر باأنه كثيف العمالة، 

اأن حظر الطيران المتبادل �س�ف  اإلى جانب  هذا 

م�ست�ى  على  الج�ية  ال��رح��الت  تكلفة  من  يرفع 

يتعر�س  التي  المخاطر  يزيد من  و�س�ف  العالم، 

يتطلب  وق��د  ال��ج���ي��ة،  والأط��ق��م  الم�سافرون  لها 

رفع تكلفة التاأمين.

وك��م��ا اأع����ادت ال��ح��رب ال��دائ��رة ال��ت��ه��دي��د بق�ى 

كذلك  فاإنها  اأخ���رى،  م��رة  للعلن  الن�وية  ال���ردع 

اأب������رزت م��خ��اط��ر ���س��دي��دة م��م��ا ي���ع���رف ب��ال��ح��رب 

التدميرية  الأع��م��ال  ب��ه��ا  ويق�سد  ال�سيبرانية، 

مكثفة  اإلكترونية  هجمات  خ��الل  م��ن  تتم  التي 

اإل��ك��ت��رون��ي��ة  ع��ن ط��ري��ق تهكير وت��ع��ط��ي��ل م���اق��ع 

مما  وم��ال��ي��ة،  وحك�مية  اأم��ن��ي��ة  وم���ؤث��رة  حي�ية 

اأبعاد اقت�سادية  قد ي�سفر عن تخريب �سديد ذي 

العتماد  ف��ى  الكبير  الت��سع  م��ع  خا�سة  وا�سعة 

على التجارة والمعامالت المالية الإلكترونية.

وت��م��ار���س ال����لي���ات ال��م��ت��ح��دة وم��ع��ه��ا ال���دول 

ال��غ��رب��ي��ة ���س��غ���ط��اً ع��ل��ى دول ال��ع��ال��م اأج��م��ع من 

على  الرو�سي  لالعتداء  ال�ا�سحة  الإدان���ة  اأج��ل 

اأوك���ران���ي���ا، وات���خ���اذ م����اق���ف ح����ادة ���س��ارم��ة مما 

ي���ح���دث، وك���ذل���ك ت��م��ار���س ال�����س��غ��ط ع��ل��ى جميع 

ال����دول ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال�����س��ي��ن وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي من 

تخطي  على  رو�سيا  م�ساعدة  ع��ن  الم��ت��ن��اع  اأج��ل 

ا�ستراتيجية  تتبنى  رو�سيا  بينما  العق�بات،  تلك 

ع�سكرية بطيئة وا�سعة النطاق في اإدارة عملياتها 

تعتمد  ال��ت��ي  ال�ستراتيجية  بعك�س  الع�سكرية، 

ال�سريعة  وال�����س��رب��ات  ال��م��رك��زة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى 

ال��خ��اط��ف��ة، ت��ل��ك ال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ن ���س��اأن��ه��ا اأن 

اأمد  تطيل  َث��مَّ  ومن  الدائرة،  الحرب  اأم��د  تطيل 

القت�سادية  العق�بات  ج��راء  من  العالم  معاناة 

الحالى  ال��سع  معها  يتح�ل  ورب��م��ا  ال�����س��ارم��ة، 

اإلى  ممتد  و�سع  اإل��ى  م�ؤقت  ا�ستثنائي  و�سع  من 

تعيد  اأن  المحتمل  من  وحينها  محدد،  غير  اأمد 

تحالفات  وتتفكك  م���اق��ف��ه��ا،  ف��ي  النظر  ال���دول 

دولة  كل  قدرة  بح�سب  جديدة  تحالفات  وتتك�ن 

على ال�سم�د والتحمل لتبعات الأمر، وما يتبدى 

على  قدرة  من  لها  وما  ومنافع،  م�سالح  من  لها 

الداخلية.  اأو�ساعها  الناعمة على  ال�سيطرة 

لذلك يلزم التاأكيد اأن من اأكثر ما ي�ساعد الدول 

على تك�ين م�اقف ثابتة نابعة من مبادئ وقيم 

اأخالقية واأيدي�ل�جية را�سخة، اأن تتعامل ب�سكل 

المجتمعات  تعانيها  التي  ال�سي�لة  ذكي مع حالة 

التاأثير،  م�سادر  وتعدد  الت�سالت  ث�رة  ظل  في 

ويك�ن لديها من المرونة ما يجعلها قادرة علي 

التقلب والتن�ع، وهنا  التكيف داخل بيئة �سديدة 

رب��م��ا ي��ك���ن م��ن ال��ن�����س��ج اأن ت�����س��رك ال��ح��ك���م��ات 

�سع�بها في تحمل الم�سئ�لية من خالل ت�سجيع 

ال��م��ج��ت��م��ع  وت��ف��ع��ي��ل دور  ال����ح�����ار الج���ت���م���اع���ي، 

اأ�سحاب  ومنظمات  النقابات  فيها  بما  المدني، 

التنظيمات  ت��ل��ك  ق���درة  ف��ي  ت��ث��ق  واأن  الأع���م���ال، 

الج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى اك��ت�����س��اب ال��خ��ب��رة وا���س��ت��ي��ع��اب 

الأب�����ع�����اد ال����س���ت���رات���ي���ج���ي���ة، وت���ح���م���ل م�����س��ئ���ل��ي��ة 

تلك  العام.  ال�سالح  يخدم  لما  اأع�سائها  ت�جيه 

الم�ستمرة  الممار�سة  عبر  ال���دول  تبنيها  الثقة 

والم�ساركة  الح�ار  لآليات  والدوؤوبة  والمخل�سة 

ال�سكلية. ولي�ست  الحقيقية  الديمقراطية 

تو�صيات:

بها  الخروج  يمكن  ت��سيات  ثمة  هناك  كانت  واإن 

فيمكن  المبكر،  ال�سريع  التحليل  ه��ذا  اإط���ار  ف��ي 

تلخي�سها فيما يلي:

الم�سترك  العربي  العمل  منابر  تفعيل  من  بد  ل 

تبادل  اأج��ل  من   - العربية«  العمل  »منظمة  ومنها 

الأفكار والخبرات وتجميع الجه�د في �سبيل بل�رة 

م�قف عربي م�حد من هذه الأزمة، يدعم ال�ستقرار 

القت�سادي لدولنا وتجنيبها الأزمات التي قد تم�س 

مع  وال��ب��ع��ي��د،  ال��ق��ري��ب  ال��م��دي��ي��ن  ع��ل��ى  م�سالحها 

تنحية الخالفات وتباين الم�اقف العربية والتاأكيد 

على الروابط والق�ا�سم الم�ستركة.

العربية 	• ال��ع��م��ل  منظمة  دور  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 

من  وممتد  مفت�ح  اجتماعي  ح���ار  كمن�سة 

الف�ساء  عبر  اأو  المبا�سرة  ال��ل��ق��اءات  خ��الل 

اأط��راف عالقات العمل في  الإلكتروني بين 

عالمنا العربي، وحث جميع الدول الأع�ساء 

على الن��خ��راط الإي��ج��اب��ي ف��ى ه��ذا ال��ح���ار 

منطلقاً  ي��ك���ن  اأن  يمكن  وال����ذي  ال��م��ف��ت���ح، 

حقيقياً لتجديد الميثاق العربي للعمل في 

�س�ء الم�ستجدات العربية والدولية.

التاأكيد على دور الدبل�ما�سية ال�سعبية التي 	•

تمثلها النقابات العمالية العربية في ت�حيد 

الروؤى بين ال�سع�ب العربية واإي�سال �س�ت 

ال�سع�ب اإلى متخذي القرار، مع رعاية عقد 

وال��زي��ارات  الم�ستركة  وال���ن���دوات  ال��ل��ق��اءات 

ال��ن��ق��اب��ي��ة العربية  ال����ف����د  ب��ي��ن  ال��م��ت��ب��ادل��ة 

وت�����س��ج��ي��ع خ��روج��ه��ا ب��ت������س��ي��ات وم�����س��اري��ع 

م�����س��ت��رك��ة ل��ل��ت��ع��اط��ي م���ع الأزم������ة ال��ح��ال��ي��ة 

ولبحث اآفاق الم�ستقبل.

المزيد 	• الدول الأع�ساء على  ت�سجيع جميع 

وممار�سة  النقابية  للحريات  الإت��اح��ة  م��ن 

الح�ار الجتماعي تعزيزاً لل�سلم الجتماعي 

داخ����ل دول���ن���ا، وت��ف��ع��ي��اًل ل��م��ف��ه���م ال��ت�����س��اور 

والتعاون بين اأطراف عالقات العمل.

ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى دع����م ال��م��ن��ظ���م��ة ال��ع��رب��ي��ة 	•

ال�سبكة   - العمل  �س�ق  لمعل�مات  الم�حدة 

- لت�سمن  العمل  اأ�س�اق  العربية لمعل�مات 

دولنا  بين  الجه�د  في  والتكامل  ال�سفافية 

في دعم اأ�س�اق العمل العربية.

العمل على بناء ا�ستراتيجية عربية م�حدة 	•

فيها  ت�سهم  ال��ب�����س��ري��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ل��ت��دري��ب 

تجاه  للم�سئ�لية  ا���س��ت�����س��ع��اراً  دول��ن��ا  جميع 

الق�ى العاملة العربية اأياً كان م�قعها.

ت�سجيع ف��ت��ح ق��ن���ات الت�����س��ال ب��ي��ن خ��ب��راء 	•

اإدارات العمل بدولنا من اأجل تبادل الخبرات 

وال��ت��اأه��ي��ل  الت�سغيل  م��ج��ال  ف��ي  وال��ت��ج��ارب 

وتفتي�س العمل و�سيا�سات الحد من البطالة.

العالم 	• دول  ف��ي  عربية  ات�سال  مكاتب  فتح 

المختلفة؛ لبحث الأزمات والم�سكالت التي 

ت��ت��ع��ر���س ل��ه��ا ال��ع��م��ال��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ه��اج��رة 

وال��ت��دخ��ل ل��ح��ل��ه��ا، وخ��ا���س��ة ف���ى ظ���ل واق���ع 

المهاجرون  �سيا�سي م�سطرب يتعر�س فيه 

العرب لمختلف اأن�اع النتهاكات.

تتعر�س 	• لما  اإع��الم��ي  ر���س��د  ل��ج��ان  ت�سكيل 

وب�سفة  انتهاكات  م��ن  العربية  العمالة  ل��ه 

خا�سة في م�اقع ال�سطرابات وال�سراعات 

و����س���ي���ط���رة ق������ى الح����ت����الل وال���ج���م���اع���ات 

الإره����اب����ي����ة ك��ف��ل�����س��ط��ي��ن وال���ي���م���ن و���س���ري��ا 

والعراق.
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مقدم����ة 

تداولت الأقالم العربية فى الفترة الأخيرة كثيراً 

من الأخبار والآراء ح�ل تط�رات الأزمة الرو�سية-

على  والمحتملة  الحالية  وانعكا�ساتها  الأوكرانية 

المنطقة العربية فى مجالت كثيرة.

وم��ن  ال��ن��ت��ائ��ج،  ه���ذه  ب��ي��ن  اأن  ���ص��ك  ول 

المنطقة  وم�صتقبل  ب�اقع  يتعلق  ما  اأهمها، 

العربي  العمل  وم�صتقبل  ب�اقع  العربية، 

القت�صادي  الجانب  وفي  عم�مًا،  الم�صترك 

- الجتماعي منه خ�ص��صًا.

المتن�ع  الن�صاط  المجال  ه��ذا  في  ويبرز 

لمنظمة العمل العربية، نظراً لما ي�ستمل عليه 

الت�سغيل  ف��ى مجال  اأب��ع��اد مهمة  م��ن  الن�ساط  ه��ذا 

ال��م��ج��ال م��ن ق�سايا  ب��ه��ذا  وال��ب��ط��ال��ة، وم���ا يت�سل 

تت�سل باأدوار اأطراف الإنتاج العربية من الحك�مات 

لما  ونظراً  العمال.  اأو  والم�ستغلين  العمل  واأرب���اب 

تتمتع ب��ه ه��ذه الأب��ع��اد م��ن اأول���ي��ة، كما ه��� الحال 

الجتماعية  وال�سيا�سات  ال�سباب،  لبطالة  بالن�سبة 

ال��ح��م��اي��ة و���س��ب��ك��ات الأم���ان  للحك�مات ف��ى م��ي��دان 

والأهلية  الجتماعية  المنظمات  ودور  الجتماعى، 

ومنظمات اأرباب العمل والنقابات العمالية من اأجل 

ال�قاية من  الأزمات و عالج اآثار الأحداث الفجائية 

لكل  وغيرها-نظراً  الطبيعية  والك�ارث  كالحروب 

الحاّلة  الآث����ار  ا�ستق�ساء  المهم  م��ن  ي�سبح  ذل���ك، 

والمحتملة لالأزمة الراهنة ال�سيا�سية والقت�سادية 

والع�سكرية، التى انطلقت من التط�ر الدراماتيكي 

وما  الأوك��ران��ي��ة،   - الرو�سية  العالقات  في  الأخ��ي��ر 

يت�سل بها من تط�ر مناظر فى العالقات الغربية 

الرو�سية، بل وفى العالقات الدولية عم�ماً .

اأهم الق�صايا:

ت�ؤثر الأحداث الدولية الجارية، على القت�ساد 

العربي، وعلى ق�سايا الت�سغيل والبطالة، ب�تيرة 

العربى  ال��سع  خ�س��سية  اإل��ى  بالنظر  عالية، 

ال��م��ت��م��ث��ل اإل����ى ح���د ك��ب��ي��ر ف���ى الرت���ب���اط ال��ق���ى 

بال��سع القت�سادي وال�سيا�سي العالمي.  ون�سير 

الطاقة،  اأهمية قطاع  اإلى   - ب�سفة خا�سة   - هنا 

وخ��ا���س��ة ال��ن��ف��ط وال����غ����از، م���ن ح��ي��ث الرت���ب���اط 

بالن�سبة  �س�اء  الدولية،  ال�س�ق  باأو�ساع  الق�ى 

لمجم�عة الدول العربية المنتجة للنفط والغاز 

اأو مجم�عة الدول الم�ست�ردة، ودع عنك البلدان 

والخارجي،  العربي  للع�ن  والمتلّقية  نم�اً  الأقل 

مقدمتها  وف���ى  ال���ح���رج  ال������س��ع  ذات  وال���ب���ل���دان 

فل�سطين.

الق�سايا  لأه��م  م���ج��زاً  ر���س��داً  نقدم  يلي  وفيما 

المت�سلة بتط�رات الأو�ساع الراهنة، فيما يخ�س 

ان�سغالت منظمة العمل العربية بالذات:

• ت�قع المزيد من �سح الم�ارد المالية على 	

والم�جهة  والعالمى  العربى  ال�سعيدين 

ل��ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ف���ي ال���م���ج���ال الق���ت�������س���ادي، ����س����اء م��ن��ه��ا 

ال���س��ت��ث��م��اري��ة،  اأو  ال��ج��اري��ة  الح��ت��ي��اج��ات 

وم��ت��ط��ل��ب��ات ت��ق��دي��م ال��ع���ن ال���الزم ل��ل��دول 

ال��ع��رب��ي��ة ال��م�����س��ت��ق��ِب��ل��ة ل���ل���م����ارد ال��م��ال��ي��ة 

ال���خ���ارج���ي���ة، �����س�����اء م����ن اأ������س������اق ال���م���ال 

اأو م��ن ال��م��ان��ح��ي��ن ال��دول��ي��ي��ن،  ال��ع��ال��م��ي��ة، 

والمنظمات المالية الدولية، ومن )بلدان 

ال��ُي�����س��ر( ال��ع��رب��ي��ة وخ��ا���س��ة ال���دول اأع�����س��اء 

الخليجي. التعاون  مجل�س 

الورقة الثانية
ح������ول 

األزمة الروسية - األوكرانية:
قضايا ملحة أمام »منظمة العمل العربية«

Al
am

al
 A

la
rb

y
20

22
ل 

ل�
اأي

 /
رب

م
بت

�ص
ـ  

 ــ
 12

د 1
د

ــــ
عـــ

ال
Alam

al Alarby
2022

ل 
/ اأيل�

رب
م

121  ـــ  �صبت
دد 

العـــــــ



)ال��ن��ف��ط 	• ال���ط���اق���ة  واردات  ت��ك��ل��ف��ة  ارت����ف����اع 

والغاز( بالن�سبة للدول العربية الم�ست�ردة، 

اإلى  اأ�سعار النفط والغاز  خا�سة بعد و�س�ل 

تذبذبها  رغ���م  م����ؤخ���راً،  قيا�سية  م�ست�يات 

ح�سب تط�رات الأحداث.

ارتفاع تكلفة الح�س�ل على الم�اد الغذائية، 	•

اأ�ساًل، حيث  الدولية  ال�س�ق  بل و�سّحها فى 

الحب�ب  م��ن  ال��ذات��ى  الك��ت��ف��اء  ن�سبة  ت�سل 

اإل��ى  م��ث��اًل  ال��ع��رب��ي��ة  المنطقة  ف��ى  وال��ق��م��ح 

ال�سكر  وف��ى  تقريباً،   %  37 عن  يزيد  ل  ما 

البلدان  وت�ستاأثر   .%  51 وال��زي���ت   ،%  45
العالمية  ال����اردات  ثلث  من  باأكثر  العربية 

من ال�سلع الرئي�سية كالحب�ب، حيث تعتبر 

الغذائية  والم�اد  للحب�ب  الأول  الم�ست�رد 

على الم�ست�ى العالمي.

• ارت������ف������اع م�����ع�����دلت )ال����ف����ق����ر( ال��م��ط��ل��ق��ة 	

والن�سبية، وحّدة الفقر اأو �سّدته في العديد 

اأن  ه��ن��ا  نن�سى  ال��ع��رب��ي��ة.. ول  ال��ب��ل��دان  م��ن 

ي�سل  العربية  المنطقة  ف��ى  الفقراء  ع��دد 

اأي ح�الي  115 ملي�ن ن�سمة  اأكثر من  اإلى 

تعدادهم  يبلغ  الذين  ال��ع��رب،  ال�سكان  رب��ع 

 % اأكثر من 431 ملي�ن ن�سمة )بن�سبة 5.5 

من �سكان العالم(.

• ال���اردات 	 تكلفة  ارتفاع  هنا  النظر  ويلفت 

ال��ط��اق���ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة ل���ل���دول ال��ع��رب��ي��ة، 

الرت��ف��اع،  بالغة  م�ست�يات  اإل��ى  وو�س�لها 

في ظرف دولي وعربي معقد.  ذلك يجعل 

للحك�مات  بالن�سبة  بمكان  ال�سع�بة  من 

ال��ع��رب��ي��ة، ال���س��ت��م��رار ف���ي ال��ت��ك��ف��ل ب��دع��م 

كما  الأ���س��ا���س��ي��ة  وال��خ��دم��ات  ال�سلع  اأ���س��ع��ار 

كان عليه الحال في الفترات ال�سابقة على 

الأزمة.

• ال����دول����ي����ة 	 ال����م����ال����ي����ة  ال������م�������ارد  �����س����ح  اإن 

التنم�ية،  لالأغرا�س  الم�جهة  والمحلية 

ال���س��ت��ث��م��اري��ة وال���ج���اري���ة ع��ل��ى ال�������س����اء، 

ي���ج���ع���ل م����ن ال�������س���ع���ب ع���ل���ى ال���ح���ك����م���ات 

الحماية  برامج  بنفقات  التكفل  العربية، 

الج��ت��م��اع��ي��ة و���س��ب��ك��ات الأم����ان، م��م��ا يزيد 

وعمقاً  ات�ساعاً   - الفقر  م�سكلة  تعقيد  من 

اآنفاً. اإليه  اأ�سرنا  - على نح� ما 

• اأن 	 ال��م���ارد،  �سح  م�سكلة  تعقيد  من  يزيد 

المعي�سة  وت��ك��ال��ي��ف  الإع��ال��ة  اأع��ب��اء  ت��زاي��د 

م�ست�ى  ي��خ��ف�����س  وال��ج��م��اع��ات،  ل���الأف���راد 

اأو )ال��دخ��ل  ل���الإن���ف���اق(  ال��م��ت��اح  )ال���دخ���ل 

ال��ق��اب��ل ل��ل��ت�����س��رف( ل��ل��ع��ائ��الت ف��ى ال���ط��ن 

ال�����س��رائ��ب  م��ن  الح�سيلة  وت��ق��ل  ال��ع��رب��ي، 

والإي������������رادات ال���ع���ام���ة، م���م���ا ي���غ���ّل اأي�����دي 

ال�����س��ل��ط��ات ال��ع��ام��ة، ب��ال��ت��ال��ي، ف���ي م��ج��ال 

الجتماعي«. »الإنفاق 

الت�سلح 	• اأع���ب���اء  ت���زاي���د  اأن  ذل���ك  اإل����ى  اأ����س���ف 

بفعل  الع�سكرية،  الأغ��را���س  على  والإن��ف��اق 

من  يقلل  وعربياً،  دولياً  الجارية  التط�رات 

الم�ازنات  عجز  لتغطية  الم�جهة  ال��م���ارد 

م�اجهة  ���س��رورة  بفعل  ال��م��ت��زاي��د،  ال��ع��ام��ة 

نفقات  فيها  بما  وغيرها،  ال��ط���ارئ  نفقات 

التكّفل باأح�ال الفئات محدودة الدخل، بما 

بل  الغذاء،  بعجز  خا�سة  يتعلق  ما  ذلك  في 

و)الج�ع(.

• �سيما 	 العامة، ل  الإي���رادات  قاعدة  انكما�س  اإن 

ال�سريبية منها، في البلدان العربية، وخا�سة 

في )البلدان غير المنتجة للنفط والغاز( يقلل 

للحماية  الم�جه  العام  الإنفاق  م�ست�يات  من 

من مخاطر تل�ث البيئة والتغير المناخى.

• المعنية، 	 ال��دول��ي��ة  ال��م�����س��ادر  ت���ق��ع��ات  تفيد 

و)البنك  الدولى(  النقد  )�سندوق  فيها  بما 

الدولى( باأنه من المرجح انخفا�س معدلت 

النم� المت�قع فى الدول المتقدمة والنامية 

واأك��ث��ر. وهذا   % % و1   0.5 بين  يتراوح  بما 

اإل�����ى ت�����س��اع��د ال��م���ج��ات  ي�������ؤدى  اأن  ي��م��ك��ن 

»ف��ج���ة  م���ن  وي���زي���د  ل��الأ���س��ع��ار،  الت�سخمية 

ال�سلبية  الجتماعية  الآث����ار  وم��ن  ال��م���ارد« 

ي�سدق  ال��م��ج��ت��م��ع.  اأف����راد  لمعظم  بالن�سبة 

ذل����ك ل��ي�����س ف��ق��ط ع��ل��ى ال��م�����س��ت���ى ال��ع��رب��ي 

على  اأي�ساً  واإنما  النامية،  البالد  عم�م  وفي 

فيه  بما  اقت�سادياً،  المتقدم  العالم  م�ست�ى 

دول الت��ح��اد الأوروب����ي وال���لي��ات المتحدة 

واليابان.

• ف��ي��م��ا ي��ت�����س��ل ب��ال��ن��ط��اق ال��م��ح��دد ل��ن�����س��اط 	

الممكن  من  فاإنه  العربية،  العمل  منظمة 

ت�قع انخفا�س م�ست�ى ال�ستثمار الإنتاجي 

م�ست�ى  خ��ف�����س  وب��ال��ت��ال��ي  ل��ل��م�����س��روع��ات، 

ال��ط��اق�����������������ة الإن��ت��اج��ي��ة وال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة، وم��ن 

)نق�س  نطاق  ات�ساع  نت�س�ر  اأن  يمكن  َث��مَّ 

الت�سغيل( وتزايد معدلت البطالة، بما فى 

من  ويفاقم  وال��م��راأة،  ال�سباب  بطالة  ذل��ك 

الأعباء الملقاة على )الفقراء المتعطلين( 

ب�جه خا�س.

م��ن ال��م��ت���ق��ع وال��م��ت�����س���ر، ت��ب��ع��اً ل��م��ا �سبق، 	•

ان��خ��ف��ا���س م�����س��ت���ي��ات الإي�������رادات والأرب�����اح 

ل��ل��م�����س��روع��ات، م��م��ا ي��ج��ع��ل م���ن ال��م��ت�����س���ر 

م�ست�يات  على  ال�سغط  اأي�����س��اً،  وال��م��ت���ق��ع 

الأج�������ر ال�����س��ائ��دة، اإن ل���م ي��ك��ن ف���ى ���س���رة 

اأو ال��ن��ق��دي��ة،  ان��خ��ف��ا���س الأج�������ر ال���س��م��ي��ة 

فليكن في �س�رة انخفا�س الأج�ر والدخ�ل 

العام  الم�ست�ى  ارت��ف��اع  بفعل  )الحقيقية( 

كافة،  باأن�اعه  الت�سخم،  وت�ساعد  لالأ�سعار 

م��ن ال��ت�����س��خ��م )ال��ج��ام��ح( اإل����ى )ال���زاح���ف( 

و )ال���م���ك���ب����ت( ك��م��ا ي���ق����ل الق��ت�����س��ادي���ن 

المتخ�س�س�ن.

اأن ت�����س��اع��د ال��م���ج��ات 	• اإل�����ى   ون�����س��ي��ر ه��ن��ا 

يرتبط  ل  العربية  البلدان  فى  الت�سخمية 

ف��ق��ط ب��اخ��ت��اللت هيكل الإن���ت���اج، وم���ن َث��مًّ 

ق�س�ر الإنتاج الزراعى وال�سناعى والخدمى، 

ولكن اأي�ساً بما ي�سمى )الت�سخم الم�ست�رد( 

نظراً لالعتماد على ا�ستيراد الغذاء والطاقة 

وال�����س��ل��ع ال�����س��روري��ة وم�����س��ت��ل��زم��ات الإن��ت��اج 

والمعدات  الآلت  م��ن  الراأ�سمالية  وال�سلع 

لهذا  ن�سبياً  مرتفعة  وبم�ست�يات  الإنتاجية، 

العتماد، وفق المقارنات الدولية.  

اآفاق م�صتقبلية:

تغّلف  التى  وال�سبابية  الغم��س  لحالة  ن��ظ��راً 

اأو���س��اع الأزم��ة الرو�سية - الأوك��ران��ي��ة حالياً، في 

ال�سع�بة  من  ف��اإن  والإقليمي،  الدولي  محيطهيا 

الم�ستقبلية،  للروؤية  يقينية  بمكان و�سع خط�ط 

لي�س في الأجل المت��سط اأو الط�يل فقط، ولكن 

ربما في الأجل الق�سير اأي�ساً.
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ولكن عم�مًا، يمكن و�صع ثالثة 

)�صيناري�هات( للفترة المقبلة:

ال�صيناري� الأول:

���س��ي��ن��اري��� م���ع���ت���دل ي��م��ي��ل ب���ال���ت���ط����رات اإل����ى 

ال�ستقرار عند الم�ست�ى )قبل الحرج(.  وبالتالى 

يمكن التعامل معه ب�سىء من الهدوء الحذر. ول 

تغيرات  ح���دوث  ال�سيناري�  ه��ذا  ���س���ء  ف��ى  يت�قع 

ذلك  ف��ي  بما  ال��دول��ي��ة،  القت�ساديات  ف��ي  ج��ذري��ة 

م�����س��ت���ي��ات اأ����س���ع���ار ال��ط��اق��ة وال����غ����ذاء ع��ل��ى وج��ه 

اإع��ادة  باإمكان  الق�ل  َث��مَّ يمكن  الخ�س��س.  ومن 

الإم�ساك بزمام الأم�ر من جانب الحك�مات دون 

اأن يفلت هذا الزمام من اأيديها، برغم �سع�بة ذلك 

المت�قع،  النم�  بمعدلت  المتعلق  ال�سعيد  على 

العامة  والنفقات  والإي����رادات  العامة،  وبالمالية 

بالتالى.

وهنا يمكن ت�س�ر حدوث ن�ع من اإعادة ال�سبط 

ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����دول  ِق���َب���ل  م���ن   Readjustment
ق�ية  فجائية  ان��ف��الت  اإح���داث  اإل���ى  الحاجة  دون 

ف��ي م��ي��زان الإن��ف��اق ال��ع��ام والإي����رادات العامة من 

الم�سادر المحلية والخارجية.

هذا ال�سيناري� )غير الت�ساوؤمي( قابل للتحقيق، 

المحللين،  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  ل��ه  ي���روج  م��ا  ع��ل��ى عك�س 

والذين ل يجدون فى الأفق غير الظلمة المطبقة.

ال�صيناري� الثاني )تفاوؤلي(:

هذا ال�سيناري� ل يرى ما يدع� اإلى القلق على 

�س�ف  �سرعان ما  الحالية  التغيرات  واأن  كل حال، 

واإن  اإل��ى ما كانت عليه،  الأم���ر  تنق�سع عن ع���دة 

كان ذلك بطيء الحدوث ن�سبياً.

ال�سيناري�  يثيره هذا  ما  اإلى  نركن  األ  ونرى 

اإل���ى ح��د م���ا(، واأن يتم  م��ن ت��ف��اوؤل )غ��ي��ر حقيقي 

النظر بعين ب�سيرة اأو )تفاوؤل حذر( على كل حال.

ال�صيناري� الثالث )ت�صاوؤمي(:

الفترة  ف��ي  الأم�����ر  اأ���س���اأ  ال�سيناري�  ه��ذا  يت�قع 

المقبلة، قريبة اأو بعيدة. 

ال��ت�����س��اوؤم، واإنما  وهنا ل يجب ع��دم الإف����راط ف��ي 

العمل بداأب ولكن بغير هلع.

الأول  ال�سيناري�  تحبيذ  اإل���ى  اأق����رب  اأن��ن��ا  ون���رى 

البديلة  ال�سيناري�هات  بين  نختار  اأن  لنا  كان  اإذا 

الثالثة.

خط�ط العمل فى الفترة القادمة

اأّولي  ت�ص�ر  اإع��داد  يمكن  �صبق،  ما  �ص�ء  في 

عامة  كت�جهات  التالية  العمل  لخط�ط 

لن�صاط منظمة العمل العربية:

الراهنة من  الأزمة  الخروج بدرو�س من  اأواًل: 

هياكل  �صبط  اإعادة  على  العمل  �سرورة  حيث 

والتم�يل  وال���ص��ت��ي��راد،  المحلى  الإن��ت��اج 

طريق  ع��ن  العربية،  ال��دول  في  الخارجي، 

ال����ذات على  ال��م��زي��د م��ن الع��ت��م��اد ع��ل��ى  تحقيق 

العام. وخا�سة من  الم�ست�يين القطري والعربي 

وزي��ادة  الخارجي(  )النك�ساف  درج��ة  تقليل  حيث 

درجة الأمن الغذائي والطاق�ى والمالي.

العرب���ى  العم���ل  تفعي���ل  عل���ى  العم���ل  ثاني��ًا: 

الم�سترك ومنظماته، بما فى ذلك منظمة العمل 

العربيــة، بغر����س تحقي���ق المزي���د م���ن التن�سيق 

اله���ادف اإل���ى تحقي���ق المنفع���ة الم�سترك���ة لجميع 

الأط���راف. ونرى اأن تدع� منظم���ة العمل العربية 

اإلى عقد لقاءات م�ستركة في الإطار الجامع للعمل 

العرب���ي الم�سترك، من اأجل الت�افق على حد اأدنى 

م�ست���رك ف���ي المج���ال القت�س���ادي - الجتماع���ي، 

بين اأطراف الإنتاج الثالثة، دون اإبطاء.

ثالثًا: �سرورة اأن تدع� منظمة العمل العربية 

اأطراف  بين  الجتماعى  للح�ار  اإلى عقد ج�لت 

الإنتاج الثالثة، في كل بلد عربي على حدة، ل��سع 

اأع��م��ال( لم�اجهة ك��ل الح��ت��م��الت، بما  )ج���دول 

فيها الأ�س�اأ، في مجال بيئة الت�سغيل، خا�سة فيما 

الم�ستغلين  وال��ف��ق��راء  العاملين  ب��اأو���س��اع  يت�سل 

عم�ماً، واأو�ساع ال�سباب والمراأة خ�س��ساً.

اإل��ى  العربية  العمل  منظمة  ت��دع���  اأن  رابعًا: 

التعجيل بالدع�ة اإلى عقد ج�لت متكررة لأطراف 

الم�ست�ى  على  ج��م��اع��ي،  ب�سكل  ال��ث��الث��ة  الإن��ت��اج 

ال��ع��رب��ي، م��ن اأج���ل ال��م���اج��ه��ة م��ت��ع��ددة الأط���راف 

للم�سكالت القائمة والمت�قعة في ميدان الت�سغيل 

والبطالة والأج�ر والحماية الجتماعية والتعاون 

العربي والدولي على هذا ال�سعيد.

اأن تتبنى منظمة العمل  وقد يك�ن من المنا�سب 

العربية مبادرة عربية للح�ار من اأجل الت��سل اإلى 

ق�ا�سم عربية م�ستركة في مجال الت�سغيل والبطالة 

من مختلف الج�انب، وهذا ما درجت عليه بالفعل 

اأوقات عديدة لتحقيق الر�سالة المرجّ�ة منها،  في 

وذلك باعتبارها اإحدى المنظمات الرئي�سية الفاعلة 

في ميدان العمل العربي الم�سترك.
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ل���م يتع���اف القت�س���اد العالم���ي م���ن التداعي���ات 

ال�سحي���ة والقت�سادي���ة لجائح���ة ك�رون���ا ليدخ���ل 

مجددا، مع انفجار النزاع الرو�سي - الأوكراني، في 

و�س���ع جد ح���رج بع�اقب ل ت���زال مجه�لة الحجم 

ع���دم ال�ستق���رار  اأبرزه���ا تعمي���ق حال���ة  والأبع���اد، 

العالم���ي.  والمال���ي  والجتماع���ي  القت�س���ادي 

وح�س���ب التقييم���ات الأولي���ة، �سيع���رف القت�س���اد 

العالم���ي انكما�س���اً ف���ي النات���ج المحل���ي الإجمال���ي 

% بنهاية عام 2022، مع زيادة  العالمي بح�الي 1 

الت�سخم العالمي بنح� 3 نقاط مئ�ية خالل هذا 

%، وذل���ك في وق���ت يعاني فيه  الع���ام ليق���ارب 7.2 

القت�س���اد العالم���ي م���ن اختن���اق �سال�س���ل الإمداد 

والت�ري���د العالميي���ن، وتزاي���د حدة اأزم���ة الطاقة، 

وارتف���اع اأ�سع���ار الغ���ذاء، ف�س���اًل ع���ن اأزم���ة الدي�ن 

العام���ة المتفاقم���ة وازدي���اد العج���ز ف���ي الم�ازنات 

العامة للدول. 

المنطقة العربية ل يمكن اأن تفلت من هذا ال��سع، 

بل يمكن الق�ل اإنها �ستك�ن الأكثر ت�سرراً من تداعيات 

هذا النزاع بحكم ه�سا�سة اقت�ساداتها، وتردي و�سعها 

الج��ت��م��اع��ي ع��ام��ة وت��ب��ع��ي��ت��ه��ا ال��غ��ذائ��ي��ة وب��الأخ�����س 

 ... النباتية  وال���زي����ت  وال����ذرة  ال��ق��م��ح  واردات���ه���ا م��ن 

اإلخ. ال�اقع اأن البلدان العربية �ستتاأثر من جانبين، 

الأول: ه� تراجع القت�ساد العالمي عامة، والثاني: 

النزاع خا�سة  لهذا  المبا�سرة  ال�سلبية  التداعيات  ه� 

فيما يتعلق بالتم�ين من الم�اد الغذائية والأولية اأو 

بتاأثر بع�س القطاعات مثل ال�سياحة.

ل��ذل��ك ���س���ف ن��ح��اول اأن ن��ب��رز ف��ي ه��ذه ال���رق��ة 

ال��م���ج��زة ت��داع��ي��ات ه���ذا ال���ن���زاع ع��ل��ى الق��ت�����س��اد 

العالمي والقت�ساديات العربية.

I . تداعي�����ات ال����نزاع الرو�صي - الأوكراني

اأهم  اإب��راز  يمكن  العالمي:  القت�صاد  على 

التداعيات ال�سلبية لهذا النزاع على القت�ساد 

العالمي فيما يلي: 

تراجع نم� القت�صاد العالمي: ح�سب  -1

�سي�ؤدي  ال��دول��ي،  النقد  �سندوق  ت�قعات 

ال��ن��زاع ال��رو���س��ي - الأوك��ران��ي اإل��ى تراجع 

معدلت نم� القت�ساد العالمي من 5.9 % 

2022 ليبلغ  % �سنة   4.4 اإلى   2021 �سنة 

%، وه� ما من �ساأنه  �سنة 2023 ن�سبة 3.8 

اأن يزعزع ثقة الم�ستثمرين والم�ستهلكين 

و�سط  العالمي،  القت�سادي  الن�ساط  ف��ي 

الأ�سا�سية  ال�سلع  اأ���س��ع��ار  تكاليف  ارت��ف��اع 

تكاليف  وارت��ف��اع  وال��غ��ذاء،  الطاقة  ومنها 

م��ع��ي�����س��ة الأ����س���ر وازدي������اد م��خ��اط��ر الفقر 

والج�ع في العالم. 

ارت���ف���اع اأ���ص��ع��ار ال���م����اد الأول���ي���ة: - 2

الأولية  الم�اد  كل  اأ�سعار  لرتفاع  بالإ�سافة 

)ال���ن���ح���ا����س، الأل����م���ن���ي����م وال��ف��ح��م م���ث���اًل(، 

اأ�سعار الطاقة ارتفاعاً غير م�سب�ق،  �ستعرف 

اآث���ار مبا�سرة على  ال��ذي ل يخل� م��ن  الأم���ر 

معي�سة  وظ��روف  العالمي  الت�سخم  م�ست�ى 

في  وال��ج���ع  الفقر  م�ست�يات  وع��ل��ى  الأ���س��ر 

العالم. 

النفط  اأ�سعار  عرفت  ال��ن��زاع،  ه��ذا  اإث��ر  فعلى 

اأ�سعار خام برنت  ارتفاعاً ق�ياً، حيث �سعدت 

لت�سجل   ،2008 ع��ام  منذ  م�ست�ياتها  لأعلى 

الأ���س��ب���ع  ف��ي  للبرميل  دولراً   130 ق��راب��ة 

المحتمل،  وم��ن   ،2022 م��ار���س  م��ن  ال��ث��ان��ي 

اإلى  ال�سعر  ه��ذا  يرتفع  اأن  الت�قعات،  ح�سب 

ما  اإذا  للبرميل  دولر   200 اإل��ى  وحتى   150
ان��ف��راج.  لل��سع  ي��ع��رف  ول���م  ال��ن��زاع  ا�ستمر 

وللحفاظ على اأ�سعار معق�لة، من المرجح اأن 

تزيد ال�ليات المتحدة واأوروبا �سغطها على 

البلدان  )بالأخ�س  للنفط  المنتجة  البلدان 

العربية( للرفع من الكميات المنتجة بهدف 

الزيادة في العر�س العالمي للنفط. 

الورقة الثالثة
ح������ول 

تداعيات النزاع الروسي - األوكراني
على االقتصاد العالمي واالقتصادات العربية
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اأ�صعار الغاز الطبيعي، عرفت بدورها 

ق��ف��زة ق���ي��ة، ح��ي��ث ع��رف��ت ارت��ف��اع��اً ق��در 

تنامي  مع  النزاع  بداية  منذ   %  37.6 ب� 

م�ستقبل  ب�ساأن  اليقين  وع��دم  المخاوف 

اإم������دادات ال��غ��از ال��رو���س��ي��ة ع��ب��ر خط�ط 

الأنابيب اإلى الأ�س�اق الأوروبية )مع العلم 

اأن ال�سادرات الرو�سية من الغاز الطبيعي 

% من ال�سادرات العالمية(،  تمثل 25.3 

األمانيا الم�سادقة على  خا�سة مع تعليق 

2«. وفي حال  ت�سغيل خط »ن���رد �ستريم 

ا�ستمرار هذا النزاع، قد ت�سهد اأ�سعار الغاز 

م�جة جديدة من الرتفاعات، خا�سة مع 

زيادة اإقبال الم�ستهلكين الأوروبيين على 

�سراء المزيد من �سحنات الغاز الطبيعي 

الف�ري،  ال�س�ق  من  الُم�سال  اأو  المميع 

ل�����س��م��ان ت��اأم��ي��ن م��خ��زون��ات ك��اف��ي��ة. مع 

ال��غ��از ل يمكن  ال��ن���ع م��ن  اأن ه��ذا  العلم 

اأن ي��ع������س ف���ي ال���م���دى ال��ق�����س��ي��ر ال��غ��از 

الطبيعي بالنظر ل�سعف البنية التحتية 

لإنتاجه ونقله.

منذ - 3 الغذائية:  ال�صلع  اأ�صعار  ارتفاع 

ب��داي��ة ال��ن��زاع ال��رو���س��ي-الأوك��ران��ي، �سهدت 

بلغت  بن�سبة  ح����اداً  ارت��ف��اع��اً  ال��ق��م��ح  اأ���س��ع��ار 

ل��ل��ط��ن،  دولراً   396 اإل�����ى  ل��ت�����س��ل   %  40
)مع  عاماً   14 منذ  لها  م�ست�ى  اأعلى  وه��� 

ال��ع��ل��م اأن ����س���ادرات رو���س��ي��ا واأوك���ران���ي���ا من 

%  18 ن�سبته  م��ا   2021 �سنة  بلغت   القمح 

ال�����س��ادرات  م���ن  ال��ت���ال��ي  ع��ل��ى   %  5.25 و 

فيما ارتفعت اأ�سعار الذرة بن�سبة 
 
العالمية(،

% ن��ت��ي��ج��ة ل��ت��ع��ط��ل ح��رك��ة ال�����س��ادرات   21
 %  13.4 تمثل  التي  اأوكرانيا  الزراعية من 

 الرتفاع 
،
من ال�سادرات العالمية من الذرة

التي  الزيتية  ال��ب��ذور  اأ���س��ع��ار  تعرفه  نف�سع 

ب  ال��ع��ال��م  ف��ي  اأول م�سدر  اأوك��ران��ي��ا  تعتبر 

ومن  العالمية.  ال�����س��ادرات  م��ن   %  40.38
تكلفة  اإ�سافية في  زي��ادات  المت�قع ح��دوث 

ال���غ���ذاء ع��ل��ى ال��م�����س��ت���ى ال��ع��ال��م��ي، خا�سة 

اأ�سعار  زي��ادة  مع  الأ�سمدة  اأ�سعار  ارتفاع  مع 

اإم��دادات  تعطل  واحتمالية  الطبيعي،  الغاز 

�سي��������ؤدي  ه����ذا،  ك��������ل  رو�سيا.  من  الأ�سمدة 

ل محالة لم�جة ت�سخمية، �س�اء بالن�سبة 

بالن�سبة  اأو  النهائية،  ال�ستهالكية  لل�سلع 

لل�سلع ال��سيطة التي �ست�ؤدي اإلى الرفع من 

تكاليف اإنتاج الم�ؤ�س�سات وبالتالي الأ�سعار، 

ال�سرائية  ال��ق��درة  اإج���راء  م��ن  �سيزيد  الكل 

لالأ�سر وزيادة ن�سب الفقر والج�ع.

الطيران - 4 قطاعي  ن�صاط  ت��راج��ع 

وال�����ص��ي��اح��ة: ال���ح���ظ���ر ال����ج�����ي ع��ل��ى 

ال���ط���ي���ران ال���رو����س���ي وت����ق���ف ال��ط��ي��ران 

لمجالها  دول  ع��دة  واإغ��الق  الأوك��ران��ي، 

ال�����ج������ي اأم����������ام ال����خ����ط�����ط ال���ج����ي���ة 

ال���رو����س���ي���ة، وت�����ق����ف ال����رح����الت ت��ج��اه 

ت��راج��ع  اإل�����ى  اأدى  واأوك����ران����ي����ا،  رو����س���ي���ا 

ن�������س���اط ال����م����الح����ة ال����ج�����ي����ة وارت����ف����اع 

ب�����س��ك��ل م��ل��ف��ت. كما  ت��ك��ال��ي��ف ال���رح���الت 

ال�����س��ي��اح��ي��ة م��ن واإل����ى كل  ال��رح��الت  اأن 

ب��اق��ي العالم  م��ن رو���س��ي��ا واأوك��ران��ي��ا م��ع 

ل��ل��ن�����س��اط  ك��ب��ي��ر  ت���راج���ع  اإل�����ى  اأدى  ق���د 

ال�سياحي، الأمر الذي ت�سبب في اإغالق 

وتراجع  ال�سياحة،  �سركات  من  العديد 

م��داخ��ي��ل ال�����س��ي��اح��ة ف��ي ع���دد ك��ب��ي��ر من 

النزاع. البلدان محل  فيها  بما  الدول 

وال��ت���ري��د - 5 الإم�����داد  �صال�صل  اأزم����ة 

�سنفت  لقد  المنطقة:  في  العالمية 

منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة )فاو(

ارتفاع اأ�شعار القمح والذرة في الأ�ش�اق 

الأوروبية �شهر اآذار 2022

القمــحالــذرة
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منطقة النزاع كمنطقة مرتفعة الخط�رة 

بداية من �سهر مار�س 2022، مما اأدى اإلى 

ل�سحن  المطل�بة  التاأمين  اأق�����س��اط  رف��ع 

ال��ب�����س��ائ��ع، وت���اأخ���ر ال�����س��ح��ن��ات، وازدح�����ام 

الم�انئ، ف�ساًل عن تعطيل خط�ط اإنتاج 

نق�س  م��خ��اط��ر  ارت��ف��اع  ب�سبب  ال�����س��ي��ارات 

ال�سيارات  �سناعة  �سركات  بين  ال��رق��ائ��ق 

ثالث  الأخ���ي���رة  تعتبر  ح��ي��ث  رو���س��ي��ا،  ف��ي 

الُم�ستخدم  للنيكل  العالم  في  م���ّرد  اأكبر 

 % في �سناعة بطاريات الليثي�م ب� 22.05 

من ال�سادرات العالمية، كما ت�فر للعالم 

% من الفحم   18 ال��ب��الدي���م،  % من   23
 % البالتين، و10  % من  الحجري، و14 

% من  من الأل�مني�م. في حين ياأتي 90 

اأ�سباه  ل�سناعة  المطل�بة  ال��ن��ي���ن  م����اد 

ال��م������س��الت م��ن اأوك���ران���ي���ا، الأم����ر ال��ذي 

ي�سيف المزيد من العراقيل اأمام �سال�سل 

هذه  كل  اأ�سعار  ارت��ف��اع  واحتمال  الت�ريد 

الم�اد.

من جهة اأخرى، اأدى النزاع في المنطقة 

اإل����ى ت��ع��ط��ل ال��ن��ق��ل ف���ي ال��ب��ح��ر الأ����س����د 

وب��ح��ر ال��ب��ل��ط��ي��ق، واإل����ى ارت���ف���اع اأ���س��ع��ار 

في  اأ�سعاف   6 بح�الي  البحري  ال�سحن 

وزي��ادة   ،2019 بعام  مقارنة   2022 ع��ام 

 20 تخطت  بن�سب  ال�سفن  تاأجير  اأ�سعار 

الُمقررة  الر�س�م  ارتفاع  على  عالوة   ،%
النقل  ب�س�ق  المرتبطة  الخدمات  لكافة 

البحري  النقل  وق���د  وارتفاع  البحري، 

ال��ذي  الأم��ر  النفط؛  باأ�سعار  لرت��ب��اط��ه 

���س��ي��ن��ع��ك�����س ف���ي زي����ادة اأ���س��ع��ار ال��ب�����س��ائ��ع 

ويغذي  المقبلة،  الفترة  خ��الل  عالمياً 

الت�سخمية. الدوامة 

ا������ص�����ط�����راب اأ��������ص��������اق ال����م����ال - 6

العالمية: عرفت اأ�س�اق المال العالمية، 

اإث�����ر ه����ذا ال����ن����زاع، ا����س���ط���راب���اً ح������اداً في 

مختلف الأ�س�اق المالية الدولية في ظل 

م���ج��ات ب��ي��ع الأ���س��ه��م ال��ع��ال��م��ي��ة وع���زوف 

الم�ستثمرين عن �سراء الأ�سهم، بالإ�سافة 

اإلى النخفا�س ال�ا�سع النطاق في اأ�سعار 

ال�سندات. كما يت�قع تباط�ؤ وتيرة حركة 

الأجنبية  ال���س��ت��ث��م��ارات  وت��راج��ع  روؤو�����س 

العمالت،  �سعر  في  وانخفا�س  المبا�سرة، 

واحتمال ارتفاع معدلت الفائدة.

تكالي��ف اإ�ص��افية �ص��تزيد م��ن عجز - 7

الدي��ن  العام��ة وتفاق��م  الميزاني��ة 

الح���رب  تداعي���ات  العام: �ست�سي���ف 

الرو�سي���ة ف���ي اأوكرانيا اأعب���اًء اأخرى اأمام 

تزاي���د  م���ع  خا�س���ة  العالم���ي،  القت�س���اد 

لل���دول  الأوكرانيي���ن  الالجئي���ن  اأع���داد 

الأوروبي���ة المج���اورة، والت�قع���ات بزيادة 

حج���م الإنف���اق الع�سك���ري خا�س���ة ل���دول 

اأوروب���ا، وه� ما �سي�ؤدي اإل���ى زيادة العجز 

ف���ي الم�ازن���ات العام���ة لل���دول واحتم���ال 

اإل���ى  ي����ؤدي  مم���ا  الع���ام  الدي���ن  ارتف���اع 

اخت���الل الم�ازين المالي���ة والقت�سادية 

الكلي���ة. من جه���ة اأخرى �سي����ؤدي ت�سريع 

وتي���رة ا�ستخ���دام العم���الت الرقمي���ة اإلى 

احتم���ال ت�ساع���د الهجم���ات الإلكتروني���ة 

ف���ي العال���م. 

ت��راج��ع - 8 الت�صخمي:  ال��رك���د  خط�ر 

م����ع����دلت ال���ن���م���� ال��ع��ال��م��ي��ة وان��ك��م��ا���س 

الق���ت�������س���اد ال���ع���ال���م���ي، ب���الإ����س���اف���ة اإل����ى 

الرت����ف����اع ال��خ��ط��ي��ر ف���ي الأ����س���ع���ار ع��ل��ى 

���س��ي��رف��ع ل محالة  ال��ع��ال��م��ي،  ال��م�����س��ت���ى 

في  ت�سخمي  رك���د  ح��دوث  مخاطر  م��ن 

منت�سف  في  ما حدث  على غرار  العالم، 

���س��ب��ع��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن ال��ع�����س��ري��ن، وه���� ما 

في  القت�سادي  ال��ق��رار  اأ�سحاب  �سي�قع 

ال�سيا�سات  ب��ي��ن  ل��ل��خ��ي��ار  حقيقية  اأزم����ة 

الت��سعية وال�سيا�سات النقدية ال�سارمة، 

ال��ت��ي ���س��ت���ؤدي ف���ي ك��ل��ت��ا ال��ح��ال��ت��ي��ن اإل���ى 

العالمية. تفاقم الأزمة القت�سادية 

II I تداعيات النزاع الرو�صي - الأوكراني

ال��ن��زاع  العربية:  القت�صادات  على 

الرو�سي - الأوك��ران��ي ج��اء في ظ��رف ه� 

بعد  العالمي  لالقت�ساد  بالن�سبة  الأ���س���اأ 

جائحة ك�رونا، اإذ �سي�ؤدي اإلى تاأزم ال��سع 

ويزيد  العالمي  والجتماعي  القت�سادي 

على  العالمي  القت�ساد  ق��درة  �سك�ك  من 

ا�ستعادة عافيته.

اأزمات  تعي�ض  التي  العربية  البلدان 

وتنمية  نم�  اأزم��ة  ومتفاعلة:  متن�عة 

وتداعياتها  ال�سحية  والأزم��ة  اقت�سادية، 

ح�كمة  واأزمة  والجتماعية،  القت�سادية 

تداعيات  الي�م  �ستعي�س  هي  وم�ؤ�س�سات، 

ال��رو���س��ي - الأوك���ران���ي بكل عمق،  ال��ن��زاع 

وال����ذي ي��اأت��ي ليعقد و���س��ع ه���ذه ال��ب��ل��دان 

وينذر بانفجارات �سعبية في البع�س منها 

اإذا ا�ستمر هذا النزاع وامتد في الزمن.

فبالإ�سافة لتداعيات الأزمة التي يعرفها 

النزاع،  هذا  ج��راء  من  العالمي  القت�ساد 

)اأي  عام  ب�سكل  العربية  القت�سادات  على 

في  المذك�رة  الثمانية  النقاط  تداعيات 

�ستعرف  الأخ���ي���رة  ه���ذه  ف���اإن   ،)I ال��ف��ق��رة 

ت��داع��ي��ات م��ب��ا���س��رة م��ن خ���الل ال��ع��الق��ات 

التجارية المبا�سرة في مختلف المجالت.

تعتبر - 1 ال��غ��ذائ��ي:  الأم���ن  على  الأث���ر 

درا����س���ة ح��دي��ث��ة ل���الأم���م ال��م��ت��ح��دة ح���ل 

منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة )فاو(
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تداعيات النزاع الرو�سي - الأوكراني على 

الأم����ن ال��غ��ذائ��ي ف��ي ال��ع��ال��م، اأن ال��ب��ل��دان 

ال��ع��رب��ي��ة ف���ي ���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا وال�����س��رق 

الأو�سط هي الأكثر عر�سة لخطر الأزمة 

التي  الطبيعية  للقي�د  بالنظر  الغذائية، 

والمناخ  الزراعية  الأرا���س��ي  )قلة  تعرفها 

تبعيتها  وك��ذل��ك  ج���اف(،  وال�سبه  ال��ج��اف 

اأو باقي  واأوكرانيا  الغذائية �س�اء لرو�سيا 

العالم. دائماً. 

ح�����س��ب ال���درا����س���ة ن��ف�����س��ه��ا، ف����اإن ال��ب��ل��دان 

العربية التي �ستت�سرر اأكثر هي ال�س�مال 

بالنظر  وم�ريتانيا  وليبيا  ولبنان وم�سر 

لرتباط وارداتها من القمح من البلدين 

محل النزاع )انظر ال�سكل �س 150(، وهذا 

يعنى اأنها تتاأثر من جانبين: جانب تاأمين 

التم�ين من القمح، وجانب ارتفاع اأ�سعار 

هذا الأخير، الأمر الذي �سيكلف الخزينة 

اإ�سافية  نفقات  البلدان  لهذه  العم�مية 

وارتفاع  العام  دينها  لتفاقم  �ست�ؤدي حتما 

عجزها المالي مما ينذر با�سطرابات قد 

تك�ن خطيرة على ا�ستقرارها واأمنها.

الأخرى  العربية  البلدان  اأن كل  الحقيقة 

هي عر�سة لأزم��ة غ��ذاء، �س�اء من جراء 

ارتفاع اأ�سعار الم�اد الغذائية في الأ�س�اق 

ال��ع��ال��م��ي��ة اأو ح����دوث خ��ل��ل وان��ق��ط��اع في 

���س��ال���س��ل الإم��������داد، والأم������ر ال����ذي ي��زي��د 

ف��ي خ��ط���رة ال������س��ع ه��� ال��ج��ف��اف ال��ذي 

ت��ع��رف��ه ع���دة م��ن��اط��ق ف��ي ال��ع��ال��م، وال��ت��ي 

للقمح  العالمي  العر�س  بانخفا�س  تنذر 

ارتفاع  وبالتالي  عامة،  الزراعية  والم�اد 

على  ي��ك���ن خفيفاً  ق��د  ال���اق��ع  الأ���س��ع��ار. 

ال���ب���ل���دان ال��ري��ع��ي��ة ال���ت���ي ���س��ت��ت��م��ك��ن من 

�سمان وفرة الم�اد الغذائية بفعل ارتفاع 

مداخيلها من �سادرات المحروقات، لكنها 

�ستبقى دائماً مرتبطة بالخارج، �س�اء من 

ناحية ال�سادرات اأو ال�اردات.

ال�صياحة: - 2 قطاع  على  النزاع  تاأثير 

ل��ق��د ع��رف��ت ع���دد م���ن ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة 

وال��م��غ��رب  والأردن  وم�����س��ر  ت���ن�����س  م��ث��ل 

ال�سائحين  اأع�����داد  ف���ي  م��ع��ت��ب��راً  ت��راج��ع��اً 

الرو�س والأوكرانيين، بعد ع�دة كبيرة مع 

الأم��ر  ك���رون��ا، وه���  التعافي م��ن جائحة 

الذي زاد في اأزمة هذه البلدان وفاقم من 

عجزها المالي.

كخ����ال�صة

اإن ت�سافر كل هذه التداعيات، زيادة على عامل 

ال��ن��م��� ال��دي��م��غ��راف��ي وع���ام���ل ال���ج���ف���اف، وغ��ي��اب 

ي�ؤدي  قد  المدى،  البعيدة  القت�سادية  ال�سيا�سات 

اإلى تاأزم اأكثر في و�سع القت�سادات العربية واإلى 

حدوث ا�سطرابات �سبيهة بتلك التي عرفتها فيما 

�سمى بث�رة » الربيع العربي«.

العربية  للبلدان  فر�سة  ه��ي  اأزم���ة،  وككل  لكن 

باعتماد  القت�سادية  �سيا�ستها  في  النظر  لإع��ادة 

خطط ا�ستراتيجية بعيدة المدى فردية وجماعية 

) في اإطار تكاملي ( ت�ستهدف:

�سمان الأمن الغذائي.	•

تن�يع م�سادر الإمداد والت�ريد.	•

منتجة 	• اقت�ساديات  وب��ن��اء  القت�ساد  تن�يع 

رك���ي���زت���ه���ا ال��ت�����س��ن��ي��ع م����ن م���ن���ظ����ر ال���ث����رة 

التكن�ل�جية والرقمية الجارية.

ت��دع��ي��م م��ن��ظ���م��ة ال��ح��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 	•

والمنظ�مة ال�سحية.

المقدمة:

تفيد  الجغرافي  بعدها  من  الرغم  على 

الدول  تربط  التي  الم�سالح  خارطة  قراءات 

الرو�سية  الأزمة  في  ال�سراع  باأطراف  العربية 

وتداعياتها  الأزمة  تاأثيرات  باأن  الأوكرانية، 

الأو�سط  وال�سرق  اأفريقيا  �سمال  منطقتي  في 

ب�سبب  يت�قع،  مما  بكثير  اأكبر  تك�ن  اأن  يمكن 

ارتباط تلك الم�سالح بمجالت حي�ية في حياة 

الناحية  المنطقة من  دول  النا�س، وفي عالقات 

ال�ستراتيجية. فقد بداأت التداعيات القت�سادية 

والتي  بالظه�ر،  الأوكرانية  لالأزمة  والمالية 

ومنطقة  عام،  ب�سكل  العالم  دول  جميع  م�ست 

ال�سرق الأو�سط والدول العربية ب�سكل خا�س. 

اأ�سعار  في  الكبير  لالرتفاع  نظراً  وذلك 

بال�سرورة  �سي�ؤدى  ما  وه�  والغاز،  البترول 

بالن�سبة  والإنتاج  النقل  اأ�سعار  ارتفاع  اإلى 

الزراعية  اأو  ال�سناعية  �س�اء  ال�سلع،  لجميع 

بالن�سبة  وخا�سة  الدول  لجميع  الحي�انية  اأو 

ت�سدر  رو�سيا  دولة  اأن  خا�سة  النامية.  للدول 

169 مليار متر مكعب من الغاز الرو�سي لدول 
معدنية  م�اد  ا  اأي�سً ولديها  الأوروبي،  التحاد 

ا�ستخدامه  يدخل  الذي  والبالتين  النيكل  من 

العربية  الدول  ت�ستفيد  وقد  كثيرة.  اأ�سياء  في 

والغاز. للبترول  الم�سدرة 

اأن  العربية  لبلداننا  يمكن  الطاقة،  من  واأبعد 

الم�اد  تجارة  مجال  في  الحرب  بتداعيات  تتاأثر 

�سادرات  تمثل  حيث  الحب�ب،  واإنتاج  الزراعية 

القمح من رو�سيا واأوكرانيا نح� 30 في المئة من 

وكذلك  العالمية،  الأ�س�اق  في  المعرو�س  حجم 

الورقة الرابعة
 حول دور الحماية االجتماعية في الحد

من تداعيات النزاع الروسي – األوكراني
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النزاع  وياأتي  المنطقة،  بها  تمر  التي  ال�ساخنة 

جيل  بناء  بهدف  بمقدمتها  الأوكراني  الرو�سي 

القائمة  الجتماعية  الحماية  اأنظمة  من  جديد 

على الحق�ق بغية حماية ه�ؤلء النا�س من اأزمات 

المتعددة  التح�لت  مع  والتعامل  الم�ستقبل 

اأن الحماية  اأن ندرك  المقبلة بثقة واأمل. وعلينا 

الجتماعية الفعالة وال�ساملة �سرورية لي�س فقط 

لتحقيق عدالة اجتماعية وعمل لئق، بل ولر�سم 

وجه  في  ال�سم�د  على  وقادر  م�ستدام  م�ستقبل 

الأزمات اأي�ساً.

الجتماعية  للحماية  العالمي  للتقرير  ووفقاً 

من  الأقل  على  ب�احدة  الم�سم�لين  ن�سبة  فاإن 

في   47 تتجاوز  ل  الجتماعية  الحماية  اإعانات 

يح�سل  ل  بينما  العالم،  �سكان  من  فقط  المائة 

الدخل  اأي من  على   )%  53( �سخ�س  مليار   4.1
للحماية  ال�طني  نظامهم  من  الإطالق  على 

الجتماعية.

في  كبيرة  اإقليمية  تفاوتات  نالحظ  اأننا  كما 

ال��سطى  واآ�سيا  فاأوروبا  الجتماعية.  الحماية 

 %  84 اإن  اإذ  التغطية،  معدلت  باأعلى  تحظيان 

الأقل.  على  واحدة  اإعانة  ت�سملهم  �سكانهما  من 

اأعلى من  التغطية في الأمريكيتين  اأن ن�سبة  كما 

اآ�سيا  اأما   .%  64.3 تبلغ  اإذ  العالمي،  المت��سط 

الع����ربية  وال�����دول   )%  44( الهادئ  والمحيط 

)40 %( واأفريقيا )17.4 %( فتعاني من ثغرات 

كبيرة في التغطية.

ول يزال ال�س�اد الأعظم من الأطفال في جميع 

الفعالة  التغطية  من  محرومين  العالم  اأنحاء 

طفل  �س�ى  يح�سل  ل  اإذ  الجتماعية،  للحماية 

واحد من كل اأربعة اأطفال )26.4 %( على اإحدى 

�س�ى  يح�سل  ول  الجتماعية.  الحماية  اإعانات 

45% من الن�ساء الل�اتي و�سعن حديثاً على اإعانة 
اإل  العجز  اإعانة  على  يح�سل  ول  نقدية.  اأم�مة 

اإعاقات  اأ�سخا�س يعان�ن من  واحد من كل ثالثة 

�سديدة )33.5 %(. وتغطية اإعانات البطالة اأقل 

من ذلك، اإذ اإن 18.6 % فقط من العاطلين عن 

الرغم  وعلى  فعالة.  بتغطية  م�سم�ل�ن  العمل 

المتقاعدين يح�سل�ن على  % من   77.5 اأن  من 

تزال  فال  ال�سيخ�خة،  معا�س  اأ�سكال  من  �سكل 

الريف  وبين  المناطق،  بين  كبيرة  تفاوتات  هناك 

والمدينة، وبين المراأة والرجل.

ال��ح��م��اي��ة  ال���ح���ك����م���ي ع���ل���ى  اأن الإن�����ف�����اق  ك���م���ا 

الجتماعية يتفاوت تفاوتاً كبيراً. ففي المت��سط، 

المحلي  ن��ات��ج��ه��ا  م���ن   %  12.8 ال���ب���ل���دان  ت��ن��ف��ق 

)با�ستثناء  الجتماعية  الحماية  على  الإج��م��ال��ي 

تنفق  الدخل  مرتفعة  البلدان  اأن  غير  ال�سحة(، 

الدخل  متدنية  البلدان  تنفق  ل  بينما   ،%  16.4
على الحماية الجتماعية �س�ى 1.1 % فقط من 

ناتجها المحلي الإجمالي.

الإنفاق  )اأي  التم�يلية  الفج�ة  يخ�س  وفيما 

على  الأدنى  الحد  ل�سمان  المطل�ب  الإ�سافي 

الأقل من الحماية الجتماعية للجميع( نرى اأنها 

قد زادت بنح� 30 % منذ بداية اأزمة ك�فيد-19. 

الأ�سا�سية  الجتماعية  الحماية  تغطية  فل�سمان 

اإنفاق  الدخل  البلدان منخف�سة  على  الأقل،  على 

�سن�ياً.  دولر  مليار   77.9 قدره  اإ�سافي  مبلغ 

في  دولر  مليار   362.9 اإلى  الرقم  هذا  ويرتفع 

البلدان ذات الدخل المت��سط الأدنى، واإلى 750.8 

المت��سط  الدخل  ذات  البلدان  في  دولر  مليار 

و%3.1   % و5.1   %15.9 يعادل  وهذا  الأعلى. 

الت�الي على  الإجمالي  المحلي  ناتجها   من 

لالنتقال  هائلة  �سغ�طاً  العربية  الدول  وت�اجه 

العام  اأعقاب الإنفاق  التق�سفية في  ال�سيا�سات  اإلى 

الهائل على خططها لم�اجهة الأزمة، وبالمقابل 

تقلي�س الحماية الجتماعية �سار جداً. والحماية 

بف�ائد  تع�د  اأن  يمكنها  مهمة  اأداة  الجتماعية 

اجتماعية واقت�سادية وا�سعة النطاق على البلدان 

قاطبة اأياً كان م�ست�ى تنميتها. فبمقدور الحماية 

الجتماعية دعم تح�سين ال�سحة والتعليم، وزيادة 

م�ستدامة،  القت�سادية  النظم  وجعل  الم�ساواة، 

واإدارة الهجرة على نح� اأف�سل، ومراعاة الحق�ق 

الأ�سا�سية. 

ما يتعلق بم�اد غذائية اأ�سا�سية اأخرى مثل الذرة 

والزي�ت النباتية.

وي�ستعد العالم - ب�سكل عام - اإلى م�جة جديدة 

واأوكرانيا يمثل�ن  رو�سيا  اأن  الت�سخم، خا�سة  من 

واأوكرانيا  رو�سيا  تعتبر  حيث  العالم،  غذاء  �سلة 

النزاع  فاإن  للقمح،  الم�سدرة  الدول  اأكبر  من 

الرو�سي - الأوكراني قد اأدى اإلى ارتفاع في اأ�سعار 

واإذا   ،%  16 بن�سبة  القمح  الآجلة على  التعاقدات 

%، اأو  ا�ستمرت الأزمة فقد ترتفع الزيادة اإلى 25 

اأكثر. وربما ل ت�جد م�سكلة في ا�ستمرار ت�سدير 

الم�انئ  اإغالق  ا�ستمر  اإذا  ولكن  الرو�سي،  القمح 

الدول  على  يتعين  فاإنه  لفترة ط�يلة،  الأوكرانية 

الطعام  وزي�ت  والذرة  القمح  منها  ت�ست�رد  التي 

اأن تبحث عن بديل، هذا اإلى جانب ا�ستيراد نترات 

الأم�ني�م وغيرها من المنتجات ال�سناعية. 

كما �سيك�ن هنالك تاأثيرات كبيرة جراء الهجرة 

حيث  العربية،  الدول  بع�س  اإلى  اأوكرانيا  من 

هذه  في  العمل  �س�ق  على  الهجرة  تلك  �ست�ؤثر 

الدول، والذي �س�ف ينعك�س على م�ست�ى الدخل 

من  �سنجد  فاإننا  لذا  محلًيا؛  العمل  فر�س  وعلى 

ال�سرورة تدخل الدولة لحماية العمالة المحلية 

اإيجابية  �سيا�سات  وو�سع  المحلي،  والمجتمع 

وحماية  العمل،  �س�ق  لحماية  �سلبية  و�سيا�سات 

و�س�ًل  ككل  المجتمع  وحماية  العاملة  الق�ى 

للحماية الجتماعية المن�س�دة.

لذا فاإنه اإذا ا�ستمر النزاع لفترة ط�يلة ف�سيك�ن 

اأكدت  وقد  العربية.  الدول  على  كبير  تاأثير  له 

الظروف التي مرت بها الدول العربية ب�سكل خا�س 

اأع�ام  الثالثة  خالل  عام  ب�سكل  باأ�سره  والعالم 

الجتماعية  الحماية  برامج  اأهمية  على  ال�سابقة 

ا بابتكار  ال�ساملة في الدول العربية، و�سمحت اأي�سً

�سيا�سات جديدة وتحقيق التقدم في مجال الحماية 

الجتماعية؛ حيث بذلت دول المنطقة جه�ًدا كبيرة 

ل�سمان ا�ستمرار تنفيذ برامج الحماية الجتماعية 

الم�ستفيدين  من  عدداً  لت�سمل  ال�سريع  وت��سعها 

لتقديم  الطارئة  البرامج  اإدخال  وكذلك  الجدد، 

الم�ساعدة للمحتاجين. وعلى الرغم من ذلك فاإن 

خالل  العربية  المنطقة  على  مرت  التي  الق�سايا 

قد  والأوبئة،  النزاعات  مثل  الما�سية  الفترات 

الرئي�سية  الثغرات  بع�س  واأظهرت  ال�ستار  ك�سفت 

في اأنظمة الحماية الجتماعية ال�طنية من ناحية 

التغطية والمالءمة وال�سم�ل وت�اجه تحديات لها 

�سياق  في  والتم�يل  والتن�سيق  بالح�كمة  عالقة 

التح�لت القت�سادية والجتماعية والديمغرافية 

في اأنحاء المنطقة. 

الم�ستفادة  الدرو�س  في  التفكير  فر�س  تزال  ل 

لم�ستقبل الحماية الجتماعية في المنطقة على 

ما.  حد  اإلى  محدودة  العليا  ال�سيا�سات  م�ست�ى 

اإلى التحديات الجتماعية والقت�سادية  وبالنظر 

هناك  العربية،  المنطقة  ت�اجه  التي  الكبيرة 

ال�ق�ف  اإلى  م�سى  وقت  اأي  من  اأكثر  حاجة 

والتفكير ب�سكل عملي و�سريع ل��سع ا�ستراتيجيات 

لم�ستقبل الحماية الجتماعية. 

في  الم�سب�ق  غير  الت��سع  من  الرغم  على     

العالم  اأنحاء  جميع  في  الجتماعية  الحماية 

اأنه، ل يزال  اإل  خالل ال�سن�ات الخم�س الما�سية 

على  حماية  دون  �سخ�س  مليارات  اأربعة  من  اأكثر 

للحماية  العالمي  للتقرير  وفقاً  وذلك  الإطالق، 

ال�سادر عن منظمة   2022  -  2020 الجتماعية 

العمل الدولية.

حيث خل�س التقرير اإلى اأن خطط م�اجهة ال�باء 

كانت غير متكافئة وغير كافية، مما عمق الفج�ة 

والمنخف�س،  المرتفع  الدخل  ذات  البلدان  بين 

الملحة  الجتماعية  الحماية  ت�فير  في  وف�سل 

الحماية  وت�سمل  الب�سر.  جميع  ي�ستحقها  التي 

الجتماعية الح�س�ل على الرعاية ال�سحية واأمن 

الدخل، ول �سيما في حالت ال�سيخ�خة والبطالة 

والأم�مة  العمل  واإ�سابات  والعجز  والمر�س 

وفقدان المعيل الرئي�سي، وكذلك بالن�سبة لالأ�سر 

التي لديها اأطفال.

وهذه  طرق.  مفترق  على  العربية  البلدان  اإن 

لحظة مف�سلية لت�سخير خطط لم�اجهة الق�سايا 
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تدابير محددة  على  ال�س�ء  ت�سليط  بد من  ول 

ال�ساملة.  الجتماعية  الحماية  تعزيز  اإلى  تهدف 

وعادت  ذلك  اأكدت  ك�فيد-19  اأزمة  اإن  حيث 

الحرب الرو�سية الأوكرانية لت�ؤكد من جديد على 

الدول  في  ال�ساملة  الجتماعية  الحماية  اأهمية 

في  البتكار  على  لزاماً  وو�سعتنا  بل  العربية، 

مجال ال�سيا�سات و�سرورة اإحراز تقدم في ميدان 

المنطقة  �سهدت  حيث  الجتماعية؛  الحماية 

قطاع  �سيا�سات  �سعيد  على  ملح�ظة  تط�رات 

برامج جديدة  الحماية الجتماعية، ومنها و�سع 

في  وال�سروع  وال�سرائب،  ال�ستراكات  على  قائمة 

اإجراء اإ�سالحات �سريبية واإ�سالحات على الدعم 

واإن�ساء  والتم�يل،  الإن�ساف  يكفل  بما  الحك�مي 

لجان تن�سيقية ف�ساًل عن اإيجاد �سجالت متكاملة.

الجتماعية  الحماية  وكما ه� م�ثق في تقرير 

الإقليمي لمنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 

الثغرات  بع�س  اأي�����س��اً  ك�فيد-19  اأزم���ة  اأظ��ه��رت 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة ف���ي اأن���ظ���م���ة ال��ح��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

الأزمة  نتنبه لها خالل  اأن  بد  والتي ل  ال�طنية. 

الحالية )النزاع الرو�سي الأوكراني( حيث اإننا في 

في  كبير  نعاني من عجز  زلنا  ما  العربي  ال�طن 

التغطية والمالءمة وال�سم�لية، ون�اجه تحديات 

وال��ت��م���ي��ل  والتن�سيق  ب��ال��ح���ك��م��ة  تتعلق  عميقة 

والجتماعية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ح���لت  �سياق  ف��ي 

والديمغرافية في جميع اأنحاء المنطقة.

ك��م��ا اأن���ه ل ب��د م��ن ال��ح��ك���م��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��ب��دء 

ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز الل����ت����زام ب�����س��م��ان ح�����س���ل 

وكافية  �ساملة  اجتماعية  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  الجميع 

وم�ستدامة، وح�س�ل جميع المحتاجين على اأمن 

الدخل الأ�سا�سي والرعاية ال�سحية. وبما يت�افق 

م���ع ال��م��ب��ادئ ال��ت��ي ت���ف��ره��ا ال�����س��ك���ك ال��دول��ي��ة 

بما  الجتماعية،  الحماية  مجال  في  والإقليمية 

في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

ب�ساأن المعايير الدنيا لل�سمان   1952 102 لعام 
 2012 لعام   202 رقم  والتو�صية  الجتماعي، 

الجتماعية،  للحماية  ال�طنية  الأر�سيات  ب�ساأن 

والمادة  للعمل  ال��دول��ي��ة  المعايير  م��ن  وغيرها 

الإن�صان.  العالمي لحق�ق  )22( من الإعالن 

 44 رقم  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية 

رغم  للعاطلين  اإعانات  اأو  تع�ي�سات  �سمان  ب�ساأن 

التغطية  ت��ع��زي��ز  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة   1934 اإرادت���ه���م 

الجتماعية  الحماية  في  الحق  ت�فير  خالل  من 

�ساملة  اجتماعية  حماية  اأنظمة  باإيجاد  للجميع 

وكافية ل تترك اأحداً وراءها. وي�سمل ذلك �سمان 

المنظمين  وغ��ي��ر  ال��م��ن��ظ��م��ي��ن  ال��ع��م��ال  ح�����س���ل 

اأنظمتها  ع��ل��ى ح��م��اي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة ك��اف��ي��ة، وج��ع��ل 

اأ���س��م��ل واأ����س���د ف��اع��ل��ي��ة، ب������س��ف��ه��ا ع���ام��ل تمكين 

يتما�سى  وبما  ال�طنية.  التنظيم  ل�ستراتيجيات 

والتي  العربية  العمل  منظمة  عليه  اأك��دت  ما  مع 

ع��ك�����س��ت اه��ت��م��ام��ه��ا ب��ال��ح��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة من 

خالل التفاقيات والت��سيات ال�سادرة عنها بهذا 

الخ�س��س، حيث اأ�سدرت منظمة العمل العربية 

الم�ست�ى  ب�����س��اأن   3 رقــم  الت��ف��اق��ي��ة   1971 ع���ام 

رقم  والت��ف��اق��ي��ة  الجتماعية  للتاأمينات  الأدن����ى 

العربي  العامل  حق  ب�ساأن   1981 عام  ال�سادرة   4
في  للعمل  تنقله  عند  الجتماعية  التاأمينات  في 

اأحد الأقطار والتفاقية رقم 16 ال�سادرة بتاريخ 

1983 ب�صاأن الخدمات الجتماعية العمالية 
ب�صاأن   1980 ع��ام  ال�����س��ادرة   4 رقم  والتو�صية 

القطاع  في  العاملة  الق�ى  وحماية  تنمية 

 1983 عام  ال�سادرة   6 رقم  والت��سية  الزراعي 

 . العمالية  الجتماعية  الخدمات  ب�صاأن 

2014 ب�صاأن  ال�صادرة عام   9 والتو�صية رقم 

القطاع  في  للعاملين  الجتماعية  الحماية 

غير المنظم. 

م�ست�ى  اأعلى  العربية  المنطقة  �سجلت  لقد 

الن�ساء وال�سباب،  بطالة في العالم، ل �سّيما بين 

حيث بلغ عدد الأفراد العاطلين عن العمل 14.3 

عن   ال�سادر  الم�سترك  للتقرير  وفقاً  ملي�ن 

والجتماعية  القت�سادية  المتحدة  الأمم  لجنة 

لغربي اآ�سيا )الإ�سك�ا( والمكتب الإقليمي للدول 

تحت  الدولّية  العمل  لمنظمة  التابع  العربية 

عن�ان: »نح� م�سار ُمنتج و�سامل للجميع: اإيجاد 

فر�س عمل في المنطقة العربية« وهذا التقرير 

ك�فيد-19.  جائحة  تداعيات  احت�ساب  ي�سمل  لم 

في  العمل  �س�ق  قدرة  عدم  لنا  يك�سف  مما 

على  النظامي،  القطاع  وبالأخ�س  المنطقة، 

الأعداد  وتتركز  وكافية،  عادلة  عمل  فر�س  خلق 

النظامي  غير  القطاع  في  للعاملين  المرتفعة 

العاملة  اليد  اإجمالي  ثلثي  ح�الي  تبلغ  التي 

وتراجع  الديم�غرافية  التغّيرات  جّراء  العربية، 

المالي والنقدي. ال�ستقرار 

والمطلع اإلى اأبعاد الأزمة الرو�سية الأوكرانية 

اأنها �ست�ؤثر - وب�سكل  على ال�طن العربي، يرى 

والأ�سخا�س  خا�س،  ب�سكل  ال�سباب  على   - جلي 

القطاع  في  والعاملين  والن�ساء  الإعاقة،  ذوي 

ب�سكل  والالجئين  والمهاجرين  الر�سمي،  غير 

عام.  وذلك مما �ستخلفه تلك الأزمة من اأزمات 

و�ستك�ن  �سالفاً،  ذكرنا  كما  �سعبة  اقت�سادية 

فمثاًل  متفاوتة،  الدول  على  التاأثير  ن�سبة 

القطاع ال�سياحي في بع�س الدول العربية التي 

ال�سياحية  ال�ف�د  على   - كبير  وب�سكل   - تعتمد 

وب�سكل  تتاأثر  �س�ف  واأوكرانيا  رو�سيا  من 

وبع�س  وال�سيافة  الفنادق  قطاع  خا�سة  كبير 

اأي�ساً. ال�سناعية  القطاعات 

في  العاملين  الأف���راد  ع��دد  اأّن  نت�قع  فاإننا  ل��ذا 

ق��ط��اع��ات ق���د ت��ك���ن الأك���ث���ر ع��ر���س��ة ل��ل��م��خ��اط��ر، 

ك��ال�����س��ن��اع��ة وال�����س��ي��اف��ة وال���ع���ق���ارات والأع����م����ال 

�سينعك�س  مما  تتاأثر  �س�ف  الإداري����ة،  والأن�سطة 

ذلك على العاملين بتلك القطاعات، حيث يت�قع 

اأن ي�اجه 39.8 ملي�ن �سخ�س خطر الت�سريح اأو 

تخفي�س الأجر و/اأو �ساعات العمل.

واقع البلدان العربية من الحماية 

االجتماعية

على الرغم من اأن معظم البلدان العربية لديها 

اأن  اإل  الجتماعي  لل�سمان  وم�ؤ�س�سات  برامج 

التغطية الفعالة لل�سمان الجتماعي ل تزال بعيدة 

المنال، حيث اإن معظم برامج التاأمين الجتماعي 

العام  القطاعين  في  العاملين  �س�ى  تغطي  ل 

والخا�س بعق�د منتظمة، في حين ت�ستثنى فئات 

العاملين في القت�ساد  التغطية، مثل  اأخرى من 

غير المنظم، وه� قطاع �سخم وكبير، حيث تبلغ 

ح�الي ثلثي اإجمالي اليد العاملة العربية.

عم�ماً  العام  القطاع  في  العامل�ن  ويتمتع   

في  نظرائهم  من  اأكبر  اجتماعي  �سمان  بمزايا 

لال�ستدامة  ي�سكل تهديداً  الخا�س، وهذا  القطاع 

العديد  في  الجتماعي  ال�سمان  لأنظمة  المالية 

حركية  اأمام  عائقاً  ويمثل  المنطقة،  بلدان  من 

ن�سبياً  المرتفعة  المعدلت  اأن  كما  العمل.  �س�ق 

للعمل غير المنظم، وانخفا�س م�ساركة الإناث في 

�س�ق العمل، وارتفاع م�ست�يات البطالة ت�سهم في 

الجتماعي،  ال�سمان  تغطية  معدلت  كفاية  عدم 

ول �سيما للن�ساء.

لم�اءمة  تدابير  عربية  بلدان  عدة  طبقت  وقد 

اأنظمة الحماية الجتماعية مع ال�اقع المتغير في 

عالم العمل، من خالل تبني منافع تاأمين الأم�مة 

المثال، وكذلك ت��سيع نطاق  والبطالة على �سبيل 

لح�سابهم.  العاملين  من  معينة  لفئات  التغطية 

فيه  بما  تم�س  لم  التدابير  تلك  فاإن  ذلك،  ومع 

كافية  وم�ست�يات  �ساملة  تغطية  ل�سمان  الكفاية 

من المنافع. وتميل برامج ال�سمان الجتماعي اإلى 

التركيز على ت�فير المعا�سات التقاعدية ول تغطي 

المخاطر الأخرى كالبطالة اأو الأم�مة اأو المر�س، 

اأن عدم وج�د  اأو تغطيها تغطية جزئية فقط. كما 

لح�س�ل  المالية  الحماية  ل�سمان  مالئمة  اآليات 

ال�سحية  الرعاية  على  �سعفاً  الأكثر  الم�اطنين 

يمثل م�سدر قلق كبير في معظم الدول العربية.

ال�ستقرار  عدم  ي�ّلد  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة 

واأزمات  الداخلي،  النزوح  اآثار  وكذلك  الم�ستمر 

الم�ساعدة  اأنظمة  على  كبيراً  �سغطاً  ال�سراع، 

مما  الحالية،  الجتماعي  وال�سمان  الجتماعية 

اإلى تجديد الجه�د لح�سد دعم المنظمات  يدع� 

الإن�سانية والإنمائية لعملية تاأ�سي�س اأنظمة حماية 

اجتماعية �ساملة.  
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التو�صيات

اإيجاد �سيغة م�حدة تحقق حماية اجتماعية 	•

�ساملة ت�سلح لجميع الظروف.

اأنظمة 	• �سم�د  تعزيز  ال�سدمات:  م�اجهة 

ال�سدمات  وج��ه  ف��ي  الجتماعية  الحماية 

اأنظمة  تم�يل  ذل��ك  وي�سمل  الم�ستقبلية. 

بحيث  ومنتظمة،  ق���ي��ة  اجتماعية  حماية 

ال��م��خ��اط��ر تت�سم  اأن��������اع  ل�����س��ائ��ر  ت��ت�����س��دى 

ب��ال�����س��م���ل��ي��ة وق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال���س��ت��ح��ق��اق��ات 

لها  ويخ�س�س  ال��ت�����س��ري��ع��ات،  ف��ي  وم��ك��ر���س��ة 

لقدرة  ق�ياً  اأ�سا�ساً  ي�فر  بما  جيدة،  م���ارد 

النظام على م�اجهة ال�سدمات.

 تح�سين تم�يل اأنظمة الحماية الجتماعية 	•

ويت�سمن  والم�ستدامة.  والكافية  ال�ساملة 

ذل������ك ت��������س���ي���ع ق����اع����دة ت���م����ي���ل ال��ح��م��اي��ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة ت��دري��ج��ي��اً ل�����س��د ال��ث��غ��رات في 

ال��ت��غ��ط��ي��ة وال���ك���ف���اي���ة، م���ع ت��ع��زي��ز ال��ك��ف��اءة 

وال�ستدامة والإن�ساف في التم�يل.

ت�حيد الجه�د وم�ساعفتها بهدف ال��س�ل 	•

فيها  بما  الأ�سا�سية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اإل��ى 

ال��دخ��ل الأ�سا�سي  رع��اي��ة الأم���م��ة وت��اأم��ي��ن 

الغذاء  على  بالح�س�ل  ي�سمح  بما  لالأطفال 

والتعليم والرعاية واأي �سلع وخدمات اأ�سا�سية 

اأخرى، وتاأمين الدخل الأ�سا�سي لالأ�سخا�س 

في �سن العمل وغير قادرين على ك�سب دخل 

كاف، ول �سيما في حالت المر�س والبطالة 

والأم�مة والإعاقة وتاأمين الدخل الأ�سا�سي 

العجز  لي�سمل  الحماية  وم��د  ال�سن،  لكبار 

وال�سيخ�خة وال�فاة.

ال��ع��رب��ي��ة 	• ال���ح���ك����م���ات  ت���ق����م  اأن  �����س����رورة 

اجتماعية،  حماية  ب��رام��ج  بتبني  تدريجياً 

يتم تحديد م�سم�نها في �س�ء ظروف كل 

لالأمن  اأ�سا�سية  �سمانات  على  وتن�س  بلد، 

الدخل  اأم��ن  اإل��ى �سمان  الجتماعي، تهدف 

الرعاية  على  الجميع  وح�����س���ل  الأ���س��ا���س��ي 

الخدمات  من  وغيرها  الأ�سا�سية  ال�سحية 

الجتماعية.

الجتماعي 	• ال�سمان  نطاق  ت��سيع  ���س��رورة 

وكذلك  العالمية،  الإن�سان  حق�ق  من  كحق 

والتم�يل  ال��دول��ة،  ودور  الح�كمة  م�سائل 

وفج�ات  والبيانات  الم�ازنة،  ومخ�س�سات 

البحث، والهيكل الثالثي في اإدارة الحماية 

الجتماعية.

بهدف 	• الكت�راية  الدرا�سات  اإج��راء  �سرورة 

الأ�سعار  ال��سع القت�سادي وت�سخم  درا�سة 

لإع�����ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي ال��م��زاي��ا ال��ت��ي يقدمها 

التاأمين �سد التعطل للباحثين عن عمل.

اإج������راء درا����س���ة ���س��ام��ل��ة ل��ل��ب��رام��ج ال��ح��ال��ي��ة 	•

ل���ت���ح���دي���د اأوج�������ه ال���ن���ق�������س وو�����س����ع ح��ل���ل 

ت�����س��م��ن ت���دري���ج���ي���اً ت��ح�����س��ي��ن م�����س��ت���ي��ات 

من  ممكن  عدد  لأكبر  الجتماعي  ال�سمان 

الم�اطنين. 

ح�س�ل تبادل للخبرات بين الدول العربية 	•

ا  ح�ل ممار�ساتها الجيدة. ومن المهم اأي�سً

منخف�سة  ب��ل��دان  ا�ستطاعت  كيف  ن��رى  اأن 

الدخل من جميع اأنحاء العالم بناء اأر�سيات 

حماية اجتماعية م�ستدامة من خالل درا�سة 

برامج محددة وال�ستفادة من تجاربها.

ب��رام��ج 	• ب��اأه��م��ي��ة  ال����ع���ي  تح�سين  م���ا���س��ل��ة 

ال��ح��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى ال��م�����س��ت���ي��ي��ن 

ال�طني والإقليمي، واإتاحة الفر�سة والبيئة 

في  المدني  المجتمع  لجماعات  الم�اتية 

ال����ط���ن ال��ع��رب��ي ل��ل��ق��ي��ام ب���دوره���ا ف���ي دع��م 

وتنفيذ �سيا�سات الحماية الجتماعية.

تح�سين الح�كمة والتن�سيق: طرق متكاملة 	•

اأج��ل  م��ن  الجتماعية  للحماية  ومتنا�سقة 

ت��ح��ق��ي��ق اأك���ب���ر الأث�������ر. وي�����س��م��ل ذل�����ك، من 

م�ساركة  �سمان  الجتماعي،  ال��ح���ار  خ��الل 

في  العمل  واأ���س��ح��اب  وال��ع��م��ال  الم�اطنين 

الإدارة  في  والم�ستفيدين  الخا�س  القطاع 

الر�سيدة لأنظمة الحماية الجتماعية.

تعزيز دور الحك�مات في ر�سم �سيا�سات ت�فر 	•

التدخالت في �س�ق العمل، والتي تتاألف من 

للفقراء  الحماية  و�سلبية،  اإيجابية  �سيا�سات 

)برامج  عمل  على  الح�س�ل  على  القادرين 

اإي��ج��اب��ي��ة(، ال��ت��اأم��ي��ن ���س��د ال��ب��ط��ال��ة ودع���م 

العمل، من  الدخل والتغيرات في ت�سريعات 

العمل  ع��ن  للعاطلين  المالية  الحتياجات 

)برامج �سلبية(.

خال�صة 

بت�سافر  لذلك،  لفر�سة.  تمّهد  اأزمة  كّل 

الجه�د ن�ستطيع التغلب على التحديات الحالية 

والم�سي قدًما ب�سكل اأف�سل عبر الحر�س على 

الم�ستقبل  في  العربية  العمل  اأ�س�اق  ت�ّفر  اأن 

من  �سع�بها  وحماية  ال�سابة  لأجيالها  الرخاء 

وذلك  الم�ساواة،  عدم  اأوجه  من  والحّد  الفقر 

ال�سيا�سات  من  ال�سحيح  المزيج  خالل  من 

الفعالة  والم�ساركة  ال�سحيحة  التن�سيق  واأطر 

والحك�مات،  العمل  واأ�سحاب  العمال  لممثلي 

والنتقال  الناجح  التعافي  �سمان  ويمكننا 

الفعال نح� م�ستقبل عمل اأكثر �سم�ًل.
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