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 ديباجة عامة للميثاق

 ،بيوروأبدعم من االتحاد األأ،(2018 – 2016النهوض بالحوار االجتماعي في دول جنوب املتوسط )سوليد مشروعقام بانجاز    1الفقرة 

 وفق خطة عمل ،  ومنظمات املجتمع املدني العمالية نقاباتالوأممثلين ملنظمات أصحاب العمل  شركاء إقليمين 10ائتالف مكون من 

أبحاث وتقديم دراسات وأ، وتنظيم ورشات وندوات ،لقيادة مشاورات وحوارات،مراحل مترابطة وعلى ثالث ،ثالث سنوات على مدارأ امتدت

في ،ومؤسسات املجتمع املدني ،النقابات العمالية، وأالعمل صحابأل بمشاركة منتظمة،املنطقة العربيةفي وغير مسبوقة  نوعية وجديدة

أإلى: لوصولأبهدف ا وتونس واملغرب ردنكل من األأ

 أشت،من مشروع سوليد والثانية ولىمخرجات وخالصات املرحلة األأإلى تستند بمنهجية ، صياغة هذا امليثاق
 
ص الواقع خ

 العامة. ئحدد القيم واملبادوت ،اتهيأشكالوأ

 الشركاء بين تفاهمات موضوعية وأ توافقاتب ،للعمل املشتركاستراتيجي  برنامج عن عالنالأوأ لاللتزامات إطارأم ينظت

 .االجتماعيين

  الدولة الديمقراطية أدوارأتعزيز وأ مواجهة التحدياتبغرض  منظومة جديدة للحوار االجتماعي واملجتمعيتطوير لبناء مبادرات 

 ،العمل الالئقوأ االجتماعيةوالعدالة  ،ةاالندماجي املستدامة والتنمية منياالتض االقتصادي النموأتحقيق ، وأاملواطنةحقوق وأ

االقتصادية وأ السياسيةوأ بالحقوق املدنيةوتعهدات الدول  نسان،العاملي لحقوق ال عالنوالأ الدولية واثيقامل أحكام وفق

 والتجارب قانونيةالدستورية واملصادر ال حكامواألأ ذات العالقة ومعايير منظمة العمل الدولية ،الثقافيةوأ واالجتماعية

أ.بالدول الثالثواملدني  املؤسساتية املتصلة بالحوار االجتماعيواملمارسات 

أالعمل والعمال واملجتمع املدني. كمنظمات أصحاب فإننا ،الفاعل لتحقيق غايات هذا امليثاق سهامللأطار وأوضمن هذا الأ :2الفقرة 

 على  التوقعاتوأ املصالحوأ األهدافوأ األحداث افيه تالحقت وتناقضت يرةكبتحوالت وأ اهتزازات تشهد نطقة العربيةاملأن  ندرك

 املعرفي.وأ واالقتصادي واالجتماعي املستوى السياس ي

  أنواجه
 
أوأتطلعات  ،تحديات وصعوبات ،وكوسائط مجتمعية ،أفرادوأومجتمعات  كدولأ جميعا

 
أوفرص آفاقا

 
 مسؤولياتوأ ،ممكنة ا

 يهددجديد  نظام عامليوفق العربية  املنطقة تركيب وترتيب لعادة،استمرار التأثيرات والتدخالت الدولية ظلفي واجبات وأ

ضعف املمارسة وأ ،مانمن واألأوغياب األأ والتيارات املتطرفةوتضخم املمارسات العنصرية  ،والشعوبلدول تماسك ا علىويؤثر 

 مقراطية واملسؤولية العامة للدول.الدي

 وارتفاع الدين  ،االقتصادية زماتوانتشار األأوالوسائط االجتماعية واملجتمعية التنظيمات  أدوارأشديد في نستشعر االرتباك ال

معدالت ارتفاع وأ ،والعمل غير املنظماملوازي  االقتصاد رقعةواتساع  ،نشاطهاو توقف أوتعثر  وانهيار قطاعات مختلفة العام،

 .والعمل الهش البطالة

  االقتصادية الختيارات اوغياب تحديد  ،والحقوق العمالية االختالالت الواضحة في مبادئ العدالة االجتماعيةنعلم حجم

 واستمرارية أنظمةمقومات بقاء  وضعف ،املنهي واحتياجات سوق العمل متها ملخرجات التعليم والتدريبءومال االستراتيجية

 .الصحيةوأ الحماية االجتماعية

 أوأ ،الفرص ؤأتكاف نعبر عن القلق من عدم
 
 وأ والعنفوالتمييز بين الجنسين، وشيوع االنتقاء  ،بين فئات الشباب والنساء خصوصا

 .الدراسةأو  العملمواقع وفي  سرةواألأ في املجتمع ،طفالضد النساء والفتيات واألأ التحرش الجنس ي

 اآلمال باملواطنة الكاملةلوطن، وتدني إلى ااالنتماء  نشهد انهيار قيم. 

 ةلتغيرات املناخية والبيئيندرك التأثيرات السلبية ل. 

  أسباب وازدياد ،الصراعات والنزاعات املتضخم على تسليح نفاقوالأ ،زماتاألأبؤر وأ رهابمظاهر التطرف والأ تنامينعلم أن 

أ نتائج ماهي إالأ ،الجماعي اللجوءوأ النزوحوأ القسريأ الهجرة والتهجيرأ
 
تعود في  ،الجذورأ عميقة متعددة وأ سبابألأمباشرة وأ بةمرك

أين من القرن الحالي.خيرألعقدين األأالسلبية في ا تسارعت نتائجها ،القرن املاض ي خيرة منالعقود الخمسة األأ إلى مجملها

أ  
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أ ناأمام ضعي،هذا الواقعف 3 :الفقرة
 
العمل والعمال واملجتمع املدني مسؤوليات  صحابمنظمات ألوأ ،أفرادات وأمجتمعوأ دولأك جميعا

أ:جلأمن  مشتركة

  أ مساكوالأ ،مخاطرهوأ براز محدوديته وعناصر ضعفهإوأ، القائمللوضع  وضوعيتقييم مإجراء ك بالفرص بعناصر القوة والتمس 

وار والتشاور للح واالعتماد على املبادرات واملمارسات والتجارب الجيدة ،والشركاء طرافبين كل األأ الجماعي عمللل املتاحة

 .والتعاقد الجماعي

  وبناء اتفاقيات  ،والجنوببين الشمال  التعاون الدولي العادل واملتوازنأ، وأيقوم على السلم العاملي ،بديلتنموي بناء نموذج

 .سس املصالح املتوازنةأحر على ادل تبتعاون وأ

  بيض واعتبار حوض البحر األأ ،والعنصرية واالحتالل رهابونبذ العنف والأ الشعوببين والتضامن  ثقافة التسامحبناء

 ديان.واألأ جنا ه حسن الجوار والتعايش بين األأأساسوتعاون وحوار  ماملتوسط فضاء سالأ

 تعزيزأوالعمل الجماعي واملشترك ل املبادالت االقتصادية والتجارية واالجتماعية بين الدول العربيةوأ العمل السياس ي الرهان على 

 .حقيقيةالالتشاركية  وأ التمثيلية الديمقراطية

 إدارة الشأن وأ والتعبير، حقوق التنظيمبما فيها  والفردية،والحريات العامة  املؤسساتوأ القانونأدولة  وإرساء قواعد تقوية

 . واملحاسبة املساءلةوأقواعد الشفافية وترسيخ  وقدرة وجودة. بكل كفاءة العام

 وحق العادلة  الحرية التجاريةضمان ، وأكافة املجاالتفي  العام والخاصاالستثمار  وتشجيع ،والتنمية االقتصاديةالنمو  تحفيزأ

 . حماية البيئة العمل علىوأ ،خضراالقتصاد األأ تشجيعوأ ،الثورة الصناعية الرابعة للدخول واملشاركة في املعرفة إنتاجوأ .امللكية

 والتوزيع  ،قصائيةغير الاالندماجية وأ التنمية البشرية املستدامة االستثمار فيوأ ،والعمل بها العدالة االجتماعية إقرار مبادئ

 .للجميعوالعمل الالئق  الفرص واملساواة واملناصفة ؤأتكافوأ .واملوارد لخدمات العامةللثروات وا والعادل املنصف

  املشاورات وأ الحوار االجتماعي من إطارأفي  والحياة املشتركة والعيش الكريم ،ياألمناالجتماعي وأ السلم واالستقرارأ الحق فيإعمال

أ.واملتاحة املتعددة حول البدائل والخيارات ةاملدني

أوأ ،الدول الثالثفي  مدني العمل، وكمؤسسات مجتمع صحابوكمنظمات مهنية أل كنقابات عمالية، وإننا
 
من مسؤولياتنا  انطالقا

أوأ ،املشتركة
 
الحوارات االجتماعية هذا امليثاق لتعزيز  عن ،الوطنيوأ العربيوأ الدولي ي العامأنعلن للرأ ،نجاز هذه املهامإفي  سهاممنا للأ سعيا

 ومحاور برنامج عملنا االستراتيجي. ،املشتركةاملتضمن رؤيتنا املبدئية، والتزاماتنا ، واملدنية

أ

ألميثاقل املبادئ العامة

أ : 4 الفقرة
 
 ،سياس ي واستقرارأ ديمقراطي مناخ في ،باملجتمع عالقتها في الدولة أدوارأ لتعزيزأ واملدنية االجتماعية الحوارات أهميةب منا إيمانا

 املضافة. القيمة ذات واالجتماعية االقتصادية الستراتيجية القطاعات لتنمية ةوطني نماذج لتطويرأ طرافاألأ بين الجماعي سهاموالأ

أ.للجميع الالئق والعمل بيئيةوأ اجتماعية عدالةوأ مستدامة تنميةوأ ،ومنتج وتنافس ي قويأ اقتصادي نموأ مقومات توفيرأ على العملوأ

أوأ  :5الفقرة 
 
 مسؤوليتهاوأ ،والتشغيل النموأ تحفيزأوأ الثروة تكوينل يةأساس ونواة ،للتنمية كرافعة االقتصادية املنشأة بدورأ منا اقتناعا

رأ وجاذب وعادل مالئم استثمارأ مناخ إرساء ضرورةوأ ،املجتمعيةوأ االجتماعية  الالئق والعمل يةنتاجوالأ الجودة أسس تحكمه ومصد 

أ.واملعرفة واالبتكارأ

أ  :6الفقرة 
 
أوأ املتحدة لألمم الدولية واالتفاقيات واثيقامل نظومةمل منا واستحضارا

 
أ:خصوصا

 (1948)الجمعية العامة  نسانالعاملي لحقوق ال عالنالأ. 

 (1966)الجمعية العامة ديسمبر  الثقافيةوأ االقتصادية واالجتماعيةوأ الخاص بالحقوق املدنية والسياسيةالعهد الدولي  أحكام.  

 (1969)سنة  للتقدم االجتماعي والتنميةالعاملي  عالنالأ. 
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 عوملة جلأ من االجتماعية "العدالة حولأ الدولية العمل منظمة إعالن من 5 للفقرة املتحدة لألمم العامة الجمعية تأييد 

  .63-199 رقم قرارأ بمقتض ى ،2008 ديسمبرأ19  في "، عادلة

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوقأ الخاص الدولي العهد بمتابعة املعنية نسانال لحقوقأ الدولية اللجنة قرارأ 

أ)وأ
 
 .2016 بريلأ27 بتاريخ23/2016 رقم االجتماعي الحوارأ أهمية حولأ امالع تعليقها في ،السابعة( مادته خصوصا

  أالتمييز ضد املرأة وأ أشكالاتفاقية القضاء على كافة
 
 (. 1981) 11مادتها  خصوصا

 َيْومَأ بإحداث واملتعلق ،2007 نبرأفنوأ 26 بتاريخ الصادرأ ،10/62 رقم املتحدة لألمم العامة الجمعية قرارأ
ْ
 للعدالة العاملي ال

أ.به املتعلقة الدولأ التزامات االعتبارأ في األخذ مع سنة كل من فبرايرأ20 يصادف ،والذيةاالجتماعي

 أ.املتحدة لألمم العاقة ذويأ األشخاص لحقوقأ الدولية االتفاقية

أ

أوأ :7الفقرة 
 
 لتنميةا وأهداف خطة حولأ2015 عام املتحدة لألمم العامة الجمعية عن صدرأ الذي السياس ي عالنالأ بأهمية منا استشعارا

أهدف 17 يتضمن والذي،(2030) املستدامة
 
أ:أجندة عاملية لكافة الدول واملنظمات الدولية والقليمية، وعلى وجه الخصوصك،ا

 وتوفير العمل الالئق ،واملتعلق بتحقيق النمو االقتصادي املستدام ،الهدف الثامن وغاياته املختلفة . 

 الفتيات.وأ النساء جميع وتمكين الجنسين بين باملساواة املتعلق الخامس الهدف 

  التنمية  باعتبارها عوامل حاسمة في سبيل تحقيق ،بالحوكمة والشراكة اناملتعلق السابع عشرأوأ الساد  عشرأالهدف

أ.العمالة الكاملة واملنتجة لجميع النساء والرجالوأ االقتصادية

أ  :8الفقرة 
 
أ:في الواردة للمعاييرأ منا وتجسيدا

 بني ذاإ الأإودائم، شامل سالم إقامة إلى سبيل الأ نه"أ على ،1919سنةل التأسيسية دبلجته في ،ةالدولي العمل منظمة دستورأ 

أ.االجتماعية العدالة من أسا  على

 أ." والرجال للنساء العمل شروط تحسينل"1944 سنة فيالدلفيا مؤتمرأ إعالن

 أوأ االجتماعي.التوصيات والقرارات الصادرة عن منظمة العمل الدولية واملتصلة بالحوار وأ االتفاقيات
 
 رقم تفاقيةاال خصوصا

ية ساساملبادئ والحقوق األأمنظمة العمل الدولية بشأن  إعالنو.الجماعية واملفاوضة التنظيم حق مبادئ بتطبيق املتعلقة98

 االجتماعي الحوارأب املتعلقةوأ2002لسنة90 الدورة في عليها املصادق القراراتو ،(1998-86في العمل )مؤتمر العمل الدولي دورة 

 .(2008 – 97 الدورة – الدولي العمل )مؤتمرأ عادلة عوملة جلأ من االجتماعية بالعدالة املتعلق عالنوالأ .الثالثي والتشاورأ

 سنةل املنظمة تقريرأ في الصادرة التوصيةوأ .2009لسنة98الدورة في علية املصادق للتشغيل العاملي امليثاق وقرارأ

أ االجتماعي فيها"الحوارأ يكونأ لياتآ توفيرأوأللجميع" ومستدامة بيئية تصادياتاق نحوأ العادل "االنتقال بخصوص2015
 
 الأ جزءا

 هامن امةالع للسياسات املهيكلة القضايا يشمل نأوأ ،املستويات" كل على امةالع للسياسات املؤسساتي طارأالأ من يتجزأ

 ،الكفاءات وتطويرأ ،باملقاولة املتعلقة والسياسات ،والقطاعية الصناعية والسياسات والنمو، اقتصادية املاكروأ "البرامج

 إلى بالضافة." ...العمالية الحقوقأوأ ،العمل لسوقأ النشط التدبيرأ سياساتوأ ،االجتماعية الحمايةوأ ،والصحية املهنية والسالمة

 الدولية العمل منظمة لتأسيس ويةئامل الذكرىأ في قرارهاإ فقأ في،2015 سنة في للمؤتمرأ املرفوعة العمل مستقبل رضياتأ

أ.2019 سنة

 أوأ ،العربية العمل ةمنظم اتفاقيات مجموع إلى بالضافة
 
 ،االجتماعية الحماية نأبش 3 رقم العربية ةاالتفاقي منها خصوصا

أالعمل. مستويات نأبش 1 رقم تفاقيةوا

أوأ :9الفقرة 
 
 السلطة بين الفصل لتعزيزأ املؤسساتي طارأالأ جهة من توفرأ والتي ،الثالث للدولأ والقانونية الدستورية حكاماألأ من انطالقا

– املدني والحوارأ ،الجماعية واملفاوضة االجتماعي الحوارأ ةأسسمل جديدة منظومة إلى النتقالا تدعموأ .والقضائية والتشريعية التنفيذية

أ واملدنية واالجتماعية االقتصادية لتنميةا وواجبات لحقوقأ واستشرافية استباقية برؤية ،التشاورية لوظيفةوا ،املجتمعي

أ

أ :10الفقرة 
 
 ثانية جهة منوأ ،والتشغيل عملالوأ نهيةامل العالقاتوأ العمل تنظيمل ،والقانونية التشريعية رجعياتامل على ،جهة من وتأسيسا

 االقتصادية املصالحوأ الحقوقأ عن الدفاع في ،العمل صحابأل املهنية واملنظمات ،للعمال النقابية للمنظمات التمثيلية املشروعية على
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 واملدنية االجتماعية الفئات صالحمل املدني املجتمع مؤسسات تمثيلوأ تنظيم ومشروعية بها. والنهوض تمثلها التي للفئات واالجتماعية

 واحترام .واملدني االجتماعي الحوارأ حقوقأ وتشجيع ضمانوأ املباشرأ سهامالأ في ،امةالع السلطات مسؤولية ثالثة جهة منوأ .املجتمعيةوأ

أ الجماعية.وأ الفردية املدنيةوأ النقابية للحريات كامل
 
 مواثيق أوأ اتفاقيات إبرام في الجيدة واملمارسات والتجارب املبادرات على واعتمادا

أ.املنظم االجتماعي للحوارأ كحصيلة اجتماعية

أوأ
 
أوأ ،لى هذه املبادئ العامة الواردة في هذا امليثاقإ استنادا

 
املجتمعي  السلمي واالستقرارأمن أهمية تعزيز عمليات التحول  انطالقا

نتعهد  ،مدنيكمؤسسات مجتمع وأ عمالية، اتنقابكوأ العمل، صحابألهنية م فإننا كمنظمات املنطقة،لدول واالجتماعي واالقتصادي 

 قات التشبيك والشراكةوتطوير عال الثنائية.الجماعية  املفاوضةوأ االجتماعي الثالثيز الحوار يعزأالطريق لت الجماعية لتعبيدبإرادتنا 

أ: عليه فإننا ء أبناوأ ...املدنية
 

أللميثاق العامة االلتزامات

أ:11الفقرة 

  النساء والشباب  مفيه نوكل الفئات االجتماعية بم ،والعمال ية للعملساساألأ واملعايير والحقوقأ التشريعات والقوانينبنلتزم

لحقوق  والتطبيق الفعلي باحترام وتعزيز وتطبيق املبادئ املتعلقة بحرية التنظيم،وأ ،املهاجرينالعمال  وأ  عاقةالأ وأوذوأ طفالواألأ

 .وتطوير الحوار املدني املفاوضة الجماعيةوأ االجتماعيالتشاور والحوار 

 واالرتقاء  ،لرفع من مردودية املؤسساتل ،واملعايير الحقوقية ، على قواعد العمل الالئقتحسين تنافسية االقتصادلتعاون نوأ

ة املنتجاتية ودعم نفاذ نتاجبالأ ة والزراعي   . الخارجيةوأ الداخلية األسواق إلىوالحرفية  الوطنية الصناعية والخدمي 

 التمثيلية يةشروعاملوأ ،التنظيميستقالل الأوا ،والرأي التعبيرأ حقعلى  مجتمع مدنيالعمل والعمال وأ أصحابكمنظمات  ؤكدنوأ 

مع الحلول  يجابيالتفاعل الأوأ بكل حريةالثالثية والثنائية  يةالتعاقدوأ يةالتفاوضوأ يةاالقتراح ةقدرأتطوير الوأ ،كمةوأالح تنميةوأ

أ.عن املصالح املشتركة والعادلةالوسطى الناتجة 

أ:12الفقرة 

 واملصادق عليها من الدولية  الصادرة عن منظمة العمل االتفاقياتتحسين فاعلية تطبيق وأ على احتراممشترك  نعمل بشكلو

 االجتماعيية املتصلة بالحوار ساسعلى اتفاقيات العمل األأ التحفظاتحول  الشركاء االجتماعيينوالتشاور بين  الدول.طرف 

 غير املصادق عليها.

 في  واحترام التسلسل التشريعي .مع املعايير الدولية للعمل للعمل يعات الوطنيةالتشرأوأ الدساتيرأ ةطابقموأ مةءفي مالساهم نوأ

 . الشركاء االجتماعيينيات بين وتصميم االتفاق بناء التعاقدات

 أموضوع ،الوطنية عملعالقات ال تعديلأو  تطويرأل، ي طرف اجتماعيأ من املقدمة واملقترحات املبادرات عتبرأنوأ
 
حوار اجتماعي ل ا

أ وثنائي، ثالثي
 
أ.(144الدولية )رقم  االتفاقية ملقتضيات طبقا

في  مؤثرةوأ فاعلةوسائط وأ حيةقوى و ،بيننا كشركاء اجتماعيينوالبناء  يجابيالأ تفاعللل همية االستراتيجيةاألأ نستحضرأوأ :13الفقرة 

 أصحابمنظمات ك فإننا... .التشريعاتحددة باملاالختصاصية  ناعمل مجاالتإطار في  ،ناسؤولياتموأ نامهامنا وأأدوارأتقاطع  على. وأاملجتمع

 :على ونأحريصوفعاليات املجتمع املدني  العمل والعمال

أ: 13/1الفقرة 

  الشركاتالقطاعات واملؤسسات وأفي وعلى مبادئ ثنائية املفاوضة الجماعية  ،تهأسسم وأمبادئ ثالثية الحوار االجتماعي الوطني 

 القائمة على الوطنيةوالقوانين  الدساتيرأ أحكام. وأذات العالقة االتفاقيات الدولية أحكامبشكل يطابق  .العامة والخاصة

 الخاصة بمجاالت العمل والعالقات املهنية والقدرة التعاقدية ،واالستقاللية الفعلية ،املشروعية التمثيلية، وأالحرية التنظيمية

 . في بعدها االقتصادي واالجتماعي
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 منظمات بيننا ك، برامج عمل مشتركة وتصميم ،وتعاونأ تشبيك بناء عالقاتوأ الحوارات االجتماعية واملدنيةوقيم تطوير  ئمباد

 والسياسات العامةالقضايا واملوضوعات املشتركة،  حولأ ،املجتمع املدني مؤسساتوأ ،يةعمال باتنقاوأ العمل، أصحاب

على  املدني –هداف الحوار املجتمعي أوالثنائي، وأ الثالثي ر االجتماعيمقاصد الحوا وتشابكتكامل  وتعزيزأ ،للتنمية واملواطنة

أ.املستوى الوطني واملحلي

السياسات  تطويرأمجال في  ،املدني للحوارأ ىواملمارسات الفضل ،للحوار االجتماعي ارسات الجيدةاملمتفعيل وإبراز  :13/2الفقرة 

من إطار في  الوطنية والدولية، االقتصادية واالجتماعية ،والتحديات قاتوأاملع التشاور في مجموع. وأامةواالستراتيجيات والبرامج الع

أ:لغايات التكاملي التوافق

 وكمةليات الحآ وتحسين ،ومثمرومؤثر  فعال ومنتجبشكل الخيارات السياسية للحكومات  توسيع . 

  والقدرة التنافسية والجودة جيةنتاالأ مؤشراتوأ والتنمية االجتماعية العادلة. ،االقتصادي جميع مؤشرات النموأتطوير 

 .نشأةالشفافية االقتصادية للموأ

  التنمية.خطط تصميم  الشركاء عند الثقة بينبناء عالقات 

  الجماعية االتفاقيات مقتضياتوأ الالئقالعمل  سسألأاحترام مشترك . 

 ماء والتمتع باملواطنة الكاملة.باالنت الشعورأ تعزيزأ 

 أ.على املستوى القطري والقطاعي وعلى مستوى املنشأة في مساعدتها على تجاوز الصعوبات االقتصادية زماتحسن إدارة األأ

 وفق التشريعات وذلك ،املحليفعاليات املجتمع املدني وأ االجتماعيين،الشركاء وأ املنتخبةاملحلية  اتالسلطبين  تعزيز الحوارأ :31/3الفقرة 

أ.باعتباره مسارأالوطنية
 
أوأ ،املحلية والحوكمة الديمقراطية التشاركية نثم أي.  وأالالمركزيأ بين املركزي وأ تكامليؤسس ملنظومة  ا

 
ن من يمك

 ليات وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعيةآبهدف بناء  ،املحليةالخصوصيات من يبة القرأ ولويات واالحتياجاتواألأ القضايا ثارةإ

 . املحلية-والعدالة املجالية 

أ الدولة دورأ تعزيزأ :13/4الفقرة 
 
 في القطاعاتين مع التنظيمات النقابية للموظفين واملستخدمالحوار االجتماعي نمية تل لةكمشغ

أالعامة واملؤسسات 
 
أ وطنيا

 
 ،الالئق لعملل يةساسمع املعايير األأ لتتوافق ،الجماعية واالتفاقيات للمفاوضة النماذجفضل أ إنتاجوأ ،ومحليا

 .ملنظمة العمل الدولية 151مالدولية رق في االتفاقية وفق املقتضيات الواردة

واملؤسسات  ةوالبيئياالقتصادية واالجتماعية  الوطنية للمجالس ةخولامل ،لوظيفة التشاوريةل همية الدستوريةاألأ رأيقدت : 14الفقرة 

واستعمال وتوظيف  تأثيرأ مستوىأ قيا وأ. ها االستشاريةئراآمخرجات في تطوير وتجويد دورها دعم وأ .على املستوى الوطني املشابهة لها

 ياغةوص، امةوالبرامج الع السياسات نوعية وفعالية وتحسين تعديل وأ تصميم في، االستشارية الوطنية الصادرة عن املجالس يأتقارير الرأ

. والبيئية ةجتماعيبين املجالس االقتصادية واالأ تعاون وتنسيق مبادرات تفعيل. وأدارية والقطاعيةجهزتها الأاوأ دولةلل القرارات السياسية

أ.والدولي العربي –قليمي ستوى الامل إلىمن املستوى الوطني  االستشارية ائفهاوظ وتطويرأ

 في القائمة واملرتقبةوالتغيرات  تعقيداتلل فضلأجميع الشركاء لفهم  بين ،والتعاون والعمل املشترك عالقات التشاورأ طويرأت :15الفقرة 

املصاحبة  نتاجية الجديدةواملنظومات الأ،واملهنية التكنولوجية التحوالتوأ .االقتصادية واالجتماعية وتحديات املنافسة .سوق العمل

 الفرص املتاحة فيها،وأ اكتشاف جماعي ملصادر القوةوأ .هامخاطرأوأ هاتحدياتل تقديم بدائلوأنتائجها  تقديرأوأ ،للثورة الصناعية الرابعة

مجاالت النمو  بين واملتوازنة العالقة السليمة في سياق مرجعية.الخبرة وأصحاب املدني واملعاهد والجامعاتبالتعاون مع فعاليات املجتمع 

 .العماليةية وأنسانال والحقوقأ ةوالبيئي ومجاالت العدالة االجتماعية، والتنمية االقتصادية

 فقي واملجاليالعمودي واألأ على املستوىأ ،املساواة واملناصفة القائمة على ملقاربة النوع االجتماعياالستراتيجية  باألهمية قرارأال :16الفقرة 

 ،والصغيرة واملتوسطة متناهية الصغرأ واملؤسسات واملقاوالت تآاملنش أصحاب الشباب والنساء تسهيل وصول وانخراطوأ .والقطاعي

االنخراط في في  والشابات نوالشبا النساء وحق .العمل صحابوطنية ألال في املنظمات الوطنية والقطاعية ل املسؤوليات القياديةوتحم أ

تقوم على مؤشرات مقاربة ملزمة  لياتآ وضعمع . في املنظمات النقابية واملحليةالوطنية والقطاعية  املسؤولية تحملالحياة النقابية وأ

أ.بناء الهرمي والتنظيميعلى مستويات ال خاصة بفئة الشباب ومؤشراتاالجتماعي  النوع
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مع تطوير الجيل الجديد للمعايير  ،عملسوق الحول  ،نتظمةم حصائياتإمعلومات وأ ونشرأ إنتاجوأ جمع بأهمية يمانالأ :17الفقرة 

والعدالة  والتنمية والنمو االقتصادي، ،للحوار االجتماعي والتقييم املوضوعي التوجيهية ملنظمة العمل الدولية بخصوص مؤشرات القيا 

وتقييمها كمعلومات  وتبادلهاليها إ الوصولأتوفير الحق بوأ .عاقةذوي الأ شخاصالنوع االجتماعي واألوأوالحقوق العمالية  ،االجتماعية

أ .املختصة امةبالتعاون مع املؤسسات واملرافق الع ،امةع
 
أ.1985حول إحصائيات العمل  160رقم االتفاقية الدولية  ملقتضيات وفقا

مهامهم لتشمل وتوسيع ( )مفتش ي الشغل عملتفقدي الوصالحيات م ملهام ةوامليداني ةواملؤسساتي ةالتشريعي باألهمية قرارأال :18الفقرة 

واملشتركة  التوافقية ملخارجواملساعدة على بناء الحلول وا ،على املفاوضة الثنائية الشركاءوتشجيع ، والوساطة املراقبةوأ الدعم صالحيات

 .الوطنية يةالتشريعملقتضيات وا ،92توصية رقم وأ 129واتفاقية رقم  81 رقم اتفاقية الواردة في ملعايير منظمة العمل الدولية وفقا

 أصحابعن املنظمات النقابية للعمال وأ واستقاللهمهم يتحيادوضمان  .العمل فتش يالقانونية والتأسيسية مل النظمعادة صياغة إوأ

، املستمر والتدريب وبناء برنامج متجدد للتكوين .فتش ي العملمن م لتخريج الجيل الجديد ةتخصصممعاهد توفير أو  وتطويرأ .العمل

 .والثورة الصناعية الرابعة عوملة االقتصادية واالجتماعيةوال ،عملالهيكلية لعالم ال مرتبط بالتحوالت

استقاللية السلطة  إطارأ استثناء فيدون من على الجميع  واملؤسسات وتطبيقه والقانونأ حقالتزامنا باحترام دولة ال ديجدت :19الفقرة 

املهنية  تهمكفاء تعزيزأوأ ،تهديداتأو  ضغوطاتأي  نم وحمايته ءالقضا استقالليةتعزيز . وأوالتشريعية عن السلطة التنفيذية القضائية

أ. عملعالقات ال حداث تخصص قضائي فيإوأ ،ملهنيةوالتشريعات املنظمة للعالقات ا ،واالتفاقيات الدولية بمعايير العمل

االقتصادي وأ واملهيكلة للوضع السياس ياملناقشات املعمقة حول العديد من القضايا املتنوعة وأ ،االلتزامات املشتركة هذه إطارأفي و

 أ ،ومؤسسات املجتمع املدني ،يةعمالال اتالنقابوأ ،العمل أصحابفمنظمات  ،واالجتماعي
 
بترجمتها  تتعهد ،عة على هذا امليثاقاملوق

وتشمل  .وما بين دول الجنوب املتوسطي ،على املستوى الوطني ،وبعيدة املدىنية ومتوسطة آ ، استراتيجي برامج عمل إلى وتفعيلها

 :يةتاآلالقضايا املحورية 

أللميثاقالبرنامج العام 

أأ
 
أواالجتماعية والتجارية  السياسات االقتصاديةهيكلة  :وال

أ:20 الفقرة

  والفرص املتاحة لتطوير نموذج  ،محدوديته مخاطرأوأ ،براز عناصر قوته وضعفهإوأ .القائموالتجاري النموذج االقتصادي تقييم

تتقاطع  التي وأهدافها .2030التنمية املستدامة  خطةضمن  ،االجتماعية والعدالة االقتصادي والنموأ تنميةلل جديد مالئم

أموضوعي
 
 املجتمع مؤسساتوأ ،العمالية تالنقاباوأ ،العمل صحابألواملنظمات املهنية  الدول، لدورأ مع األهداف العملية ا

 .املدني

 افس ي مبني على املعرفة واالبتكارإرساء اقتصاد تن. 

 ملواكبة التقدم التكنولوجي تدعيم البحث العلمي وتوطين الكفاءات. 

 واالنخراط في االقتصاد الجديداملعرفية  تابعةضمان امل. 

 وفق تصنيف والعمل.  عمالتحسين مناخ األأDoing Business  لالستثمار والتشغيلالدولي لتأمين ظروف مالئمة. 

 تعددة العناصر للمنشآت ولالقتصاد بما يمكن من توفير الظروف املالئمة لتحسين م يةنتاجوضع برامج عملية للرفع من الأ

 .دخل العمال وموارد املؤسسات االقتصادية

  الحق في الخدمة العامة.  وفق مقاربةدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

  وقدر أكبر من العدالة بين الفئات والجهات ،قيمة مضافة عالية، ضامن ملحتوى تشغيلي رفيع وأإدماجي ذتحقيق نمو. 

 .والنهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني كقطاع ثالث
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 ية نتاجتحمي مصالح مختلف قطاعات األعمال الأ ،والبيئة نسانمبنية على معايير حقوق ال عقد اتفاقيات تجارة حرة عادلة

عقد مشاورات مكثفة مع مختلف  إلىالشركاء االجتماعيين وأ ( والتجارية. ودعوة الحكوماتوالخدمية )الصناعية والزراعية

 قات التجارية مع الدول األخرى.و اتفاقيات تتعلق بالعالأسياسات و/ أيالقطاعات والشركاء قبل إقرارها 

 ملا لذلك من آثار إيجابية على القطاعات االقتصادية  ،التجاري البينيعلى زيادة التبادل العمل  أصحابوأ تشجيع الحكومات

تعزيز وأ في اتفاقية التجارة الحرة العربية. طرافية للتبادل التجاري بين الدول األأوأوإعطاء األولفيها. وعلى العاملين  ،املختلفة

مفاوضات  إطارألتبني مواقف موحدة تجاه القضايا الخاضعة للنقاش في  ،التنسيق بين دول املنطقة والدول النامية األخرىأ

 .WTOوجوالت منظمة التجارة العاملية 

 أ
 
مع التوصية بإعداد وثيقة  ،ي من االقتصاد غير املنظمالتشجيع على االقتصاد التضامني باعتباره أحسن األدوات للتوق

أ.أو ميثاق مرجعية أورومتوسطية لالقتصاد االجتماعي في شكل مدونة

أ

أ
 
 الحوار االجتماعي واملفاوضة الجماعية  ةأسسوم حرية التنظيم النقابي :ثانيا

 

أ:21الفقرة 

  الحر يها باختيارهملإواالنضمام  إنشاء منظماتهموأ التمثيل والتنظيموأ التعبيرأ حقوقأوأ العمل والعمال أصحاب حريةتطوير 

 وبدون قيود.

  على املستوى الوطني  الشركاء اآلخرين ذوي الصلةتوفير األدوات الالزمة لتحديد مصالحهم والدفاع عنها والتفاوض حولها مع ،

وباملنشآت والشركات والقطاعات العامة والخاصة، وفق أحكام اعالن منظمة العمل الدولية بشأن املباديء والحقوق 

 (1998-86دورة  االساسية في العمل. )مؤتمر العمل الدولي

 ،بصفة  مراجعة التشريعات الوطنية في اتجاه تحديد القواعد املتعلقة بتأسيس املنظمات النقابية ألصحاب العمل والعمال

خاصة، وتنظيم أنشطتها وكيفية مراقبة تمويلها وضبط مقاييس التمثيلية النقابية، وذلك كله في ظل احترام اتفاقيات العمل 

 تعلقة بحق التنظيم النقابيالدولية األساسية امل

 والعمال. العمل أصحابوأ ف الدولةمن طرأ القائمة القوانين واحترام وتفعيل الحرص على تطبيق 

 والصد عن العمل  ضرابالأممارسة حق وأ ،ممارسة العمل النقابي بحرية التي تمس القراراتأو  املوادأو  لغاء كل الفصولأإ

أ.وفق توجهات مكتب العمل الدولي ولجنة الحريات النقابيةوتحريره من كل القيود التي تحول دون ممارسته 

 

أ:21/1الفقرة 

 من  كوسيلة ،الثنائيةواالتفاقيات الجماعية  العمل باملفاوضةوأ ،االقليمي وأ الوطنيطراف ثي األأة الحوار االجتماعي الثالأسسم

 االجتماعي واالقتصادي.ستقرار اقرار السلم واالأوسائل 

  ضمن قواعدالتنافسية  وشروط زماتلألأومنصفة  عادلة تحلول وتسوياتقديم ، وأوقائية للنزاعاتأو  دارة جيدةإإلى التوصل 

 الالئق. العملالحق في 

 التي طورتها االستفادة من املمارسات الفضلى وأ ،نتاجالأ أطرافبين لقضايا املطروحة في اأساليب الوساطة والتحكيم  تفعيل

أ.العاملية في هذا املجالوأ الوطنية رباالتج
 

أ:2 /21الفقرة 

 أ. وأعتمد مرجعية منظمة العمل الدوليةت، للعمل الالئق معززةة رامج وطنيبوأ إعتماد سياسات
 
تقريرها حول النمو  خصوصا

أ
 
(. وبرنامج تعبئة 2009وامليثاق العاملي لفرص العمل في أفريقيا ) ،2011لسنة  والعمالة والعمل الالئق في الدول األقل نموا

 املعتمد في ،جل عوملة عادلةأمن  االجتماعيةمنظمة العمل الدولية بشأن العدالة  إعالنوأأ(،2009الحوار االجتماعي الصادر)

التنمية  خطة عملوأ(....2010)وتحديات النمو والعمالة والتماسك االجتماعي .ملؤتمر العمل الدولي 2008 – 97الدورة 

أوأ .2030املستدامة 
 
 الثامن.هدفه  خصوصا
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  الباحثين عن العملوأ والشاباتلتشغيل الشباب  والبرامج العامة للتنمية،إدماج العمل الالئق في كل السياسات الوطنية ،

 .(DWCP ) دول للعمل الالئقبرامج الضمن الهش  ومحاربة العمل

  .أتعميم نموذج جديد للتنمية املستدامة والنمو املنصف

أ:3 /21لفقرة ا

 في التفاوض الثنائي وأ املحليوأ الوطني والقطاعي الثالثي ن للحوار االجتماعييستهدف املنتدبيالذي املستمر برنامج التدريب  تفعيل

 مكانيات والوسائلالسلطات العمومية بكل الأ مساهمةمع  .ن ملهام الحوار املدنياملنتدبيأو  والشركاتت آالقطاعات واملنش

 . (163التوصية )رقم  التدريب وفق مقتضياتالكامل ملبادرات  والدعم

  جيدالوأ واملستمرأعالي ال دريبتال قوم بمهامت لدول جنوب املتوسطعليا  كاديميةأأو  معهدنشاء إ ملشروع دراسة جدوىأتصميم. 

 .املنطقةفي  الحوار االجتماعيقدرات ومهارات وتجارب  لتعزيزأ الشركاء االجتماعيين ستهدفي

 

أ
 
أسعارواألأ ورأجواألأ جبائيةالسياسات ال :ثالثا

أ:22الفقرة 

 االقتصادي دورهاوتعزيز  .االجتماعية العدالةوأ الضريبيةفي اتجاه تحقيق العدالة ضريبية الات مراجعة شاملة للسياس 

أ.واالستثماري في القطاعات االستراتيجية

 جورأأامل العمل مداخيل ة علىيالضريب للتصنيفات مراجعة كاملةوأ املباشرة وغير املباشرة، يبيةالضرأ إيجاد توازن في هيكلة املوارد 

أ.لى مبدأ التصاعديةإتستند ،ت والشركاتآاملنش ومداخيل

  الضريبية.  عفاءاتوالأ املقررة بالقوانين. والحد من تقنيات التهرب سسنظمة التحصيل من طرف املكلفين وفق األأأتحسين

أ.يةساستثمار العام والخدمات األأاملوارد الضريبية في مجاالت االس إنفاق واعادة توجيه

  وفق مقتضيات اتفاقية العمل الحوار االجتماعي  إطارأفي جراء مراجعات دورية للحد األدنى لألجور إوأ ،جورأنظمة األأأمراجعة

بما يحقق توازن مصالح  ،والعوامل االقتصادية األسعارأاالعتبار التغيرات التي تحدث في مستويات  فيتأخذ  ،131رقمالدولية 

أ.ويوفر القدرة على العيش الكريم، ويعزز الطلب على السلع والخدمات واملمتلكات ،الشركاء االجتماعيين

 سقوف معقولة علألجور. ووضنظم رقابة على مؤسسات األعمال املختلفة بحيث يتم االلتزام بسياسات الحد األدنى  ذتنفي 

أتعامل معها غالبية املواطنين بشكل مستمر.تية التي ساسلسلع والخدمات األأا ألسعار

  أية. ساساألأتطوير وتنفيذ نظم رقابة على األسواق بحيث يتم االلتزام بالسقوف السعرية للسلع والخدمات

أ

أ
 
أاالقتصاد غير املنظم  :رابعا

أ:23الفقرة 

  برامج قصيرة مع  ،وطنية مرجعية رسم سياسةتكون وظيفتها  ،هيكلة مؤسسة وطنية ثالثيةأو  تشكيل لجنةالعمل على

أ ،قابلة للتطبيق املدىومتوسطة وطويلة 
 
 في دماجهإوأ ،غير املنظم لمن االقتصاد والعم مين االنتقال التدريجيأت ن منتمك

 الحماية االجتماعيةوأ ،للجباية في املنظومة القانونية ليات تحفيزية وإجراءات مرنة لالنخراطآعبر  ،املنظم لاالقتصاد والعم

 .يةساسومعايير العمل األأ ،املتوفرة

 ة والجمارك يالرقاب للجهات توفير المكانيات الالزمة املادية والبشرية واللوجستيةوأ ،لقيا  العمل غير املنظم وضع معاييرأ

 .اية الحدودوحم

 أ.االقتصاديوأ إقرار سياسة واضحة من أجل محاربة التهريب والغراق االجتماعي

أ

أوالحد من البطالةسياسات التشغيل  :خامسا
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أ:24الفقرة 

  الكفاءات املهنية وأ ولويات االقتصادية الوطنية والقطاعات االستراتيجيةتحديد األأ من خاللالبطالة  أشكالمحاربة جميع

 املنهي واملعاهد والجامعات التخصصية واملهنية التعليم والتدريبوأ منظومة التربية مة مخرجاتءمواوأ والتقنية والتدبيرية

 .لحاجياتا لهذهوتوجيهها 

  أسواق العمل. إلى دخولأية املطلوبة للساسواملهارات األأتحديد املعارف 

 أسواق العمل من املهن والوظائف املطلوبة حتياجاتجراء مراجعات دورية الأإ. 

  دماجيالأ دريبالجدد والتلخريجين اتطوير برامج إعادة تأهيل وتدريب. 

  ملؤشرات بطالة  ملعرضةاباستهداف املناطق  ،ة التشغيليةالحيوية ذات الكثاف لالستثمار في القطاعات العمل أصحابتحفيز

 .مرتفعة

 على  الحفاظوأ عدم ممارسة االنتهاكات،وأعمل لضمان احترام معايير العمل، تفعيل نظم الرقابة والتفتيش على أسواق ال

 باحثين عن وظائف لالنخراط فيها.ولتشجيع الشروط عمل الئقة للعاملين 

  أم فيها تبعاملختلفة من العمالة املهاجرة، وتغيير نسب امللتحقين منهمراجعة احتياجات قطاعات العمل
 
هذه  حتياجاتالأ ا

 .القطاعات

 االتفاقية  والخارجية وفق معايير العمل الدولية القطاعين العام والخاص في سوق الشغل الداخليةفي م خدمات الوساطة دع(

مع العمل على تقنين خدمات الوساطة حتى ال  عقود أهداف مع الدولة والصناديق املعنية بالتوظيف إطارأوفي  ،(181رقم

أتؤول إلى استغالل العمال بما في ذلك املهاجرين.

 أ.األعمال والعاملين والحكومة أصحابجراء حوارات دورية ومعمقة حول سياسات العمل والتشغيل بين إ

أ

أسادس
 
أسياسات التعليم والتدريب املنهي والتقني  :ا

أ:25الفقرة 

 2030التنمية املستدامة  خطة من أهداف الرابعوفق الهدف  ،والجامعي يساس واألأ األولي جودة التربية والتعليمعادة هيكلة إ، 

 .لق بالتعليم الجيد وفرص التدريب املستمر للجميعاملتع

  أالتعليم باعتباره شأنفتح نقاش ديمقراطي واسع ملراجعة إصالح
 
أعام ا

 
 .يشارك فيه جميع الفاعلين واملعنيينأن  يقتض ي ا

ة في بناء مجتمع الديمقراطيومعاهد التدريب املنهي والتقني املدار  والجامعات مراجعة البرامج واملناهج بما يحقق دور وأ

 .والعدالة االجتماعية

  ميزانية البحث العلمي وتطويره في مجاالت التربية والتكوينالرفع من وأ واالبتكار.املواطنة والعقل  قيماحترام. 

  آليات إدماج في يخلق  العاقة ذويأتعليم لتصور  ووضع التعليمالجنسين في توفير الشروط الكفيلة بتحقيق املساواة بين

 .مجاالت التعليم العادي واملختص وفي التدريب املنهي

 لتطوير التعليمالتشاركي  إرساء أنظمة للتسيير والتدبيرأ. 

 أ. صصة لقطاع التعليماملخ الوظائف زيادة
أ

أ:1 /25الفقرة

  دماج عناصر إوأ بالتركيز على اكتساب املهارات واملعارف املطلوبة. ،والجامعات املهنية التدريب املنهي والتقني معاهدتطوير

 . يساس واألأ يولذ مراحل التعليم األأمن والتقني والتكنولوجي الحديث التعليم والتوجيه املنهي

  كفاءات عالية في مجاالت  طرأب وتجهيزها ،على املستوى الهندس ي التدريب املنهيمعاهد  لتحديثتصميم مخطط وطني

 .االختصاص

 مع  .تآواملنشلشركات افي في مواقع العمل  التدريبيةوالدورات  ،التطبيقية عمالواألأ التقنية واملختبرات لياتواآل تطوير املعدات

التوجهات الصناعية  االعتبار في تأخذ ،والجامعات املهنية التدريب ملعاهد ةمركزيومحلية غير  قليميةإبير اتداتخاذ  على التأكيد

 .قليمإالخاصة بكل  ية والخدماتيةنتاجوالأ
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 هداف أ إطار فيشراكات منتجة بين القطاع العام والخاص  ضمن ،دماج مؤسسات التعليم والتدريب املنهي العادي والعاليإ

 ومخرجات السياسة العامة.

 من الكفاءات  العمل أصحاب احتياجات، وأاملضامين التكنولوجية ملهن الغد مع من جهة، املنهي تدريبال مة مخرجاتءتعزيز مال

 .وحقوق العمل اهيم العمل الالئقمف في تعزيز ات العماليةالنقاب احتياجاتمع  ومن جهة اخرىأ. عملالقابلة لل البشرية

  والتدريب ،العمل في كافة املناقشات والحوارات املتعلقة بالتعليم بشكل عام أصحابشراك النقابات العمالية وأإالعمل على

 املنهي والتقني.

  القطاعات في القيادات التدبيرية املسؤولة تمكين ، وأإدارة املوارد البشرية في املعاهد العليا والجامعات املختصة خريجيتكوين

 واالتفاقيات واملعايير ،الجماعية بالحوار االجتماعي،واملفاوضة املتصلةمن كل املعارف واملمارسات  ،الخاصة والعامةت آواملنش

أوقضايا العمل الالئق. ،اعيةاالجتم قواعد املسؤوليةوأ والتشريعات الوطنيةالدولية 

أسابع
 
أأنظمة الحماية االجتماعية  :ا

أ:26الفقرة 

 أشكالوكل  لجميع العاملين ،والتأمين الصحيللحماية االجتماعية  على الصعيد الوطني وإلزامي وشمولي قرار نظام موحدإ 

ملؤسسات  داريةاملجالس الأ في للشركاء االجتماعيينوضمان مشاركة فعلية  صناديق الحماية االجتماعية حوكمة. وأعمال الحرةاألأ

 كثر استقاللية.أتكون  الحماية االجتماعية

  ين.التعاون والتضامن الدولي إطارأنظمة الشمولية الوطنية وفي األأ إطارأإرساء أنظمة خاصة بالالجئين خارجة عن 

 والتهرب التأميني.  م الحقيقيةجورهأوأالعاملين عن التصريح  متجريم عد 

 وفق مقتضيات اتفاقية منظمة  ،جندة الحوار االجتماعي الوطنيأوالضمان االجتماعي ضمن  دراج سياسات الحماية االجتماعيةإ

التنمية  والهدف الثالث من أهداف .2012الصادرة في سنة  202وتوصيتها رقم  ،1952لسنة 102العمل الدولية رقم

 .2030املستدامة

  اصةاالحتياجات الخ أصحابالعمل وأقادرة على اللفائدة الفئات املعوزة والفئات غير  عامة للحماية االجتماعيةوضع برامج. 

 .إرساء آليات لعادة إدماج العمال املفصولين عن العمل ألسباب إقتصادية أو فنية 

  إرساء مدرسة عليا أورو متوسطية للضمان االجتماعي تتولى مهمة تكوين الطارات والخبرات التي تحتاجها املؤسسات والهياكل

أاملتوسطة للحماية االجتماعية.

 

أ:1 /26الفقرة 

 الشركاء بالتشاور مع  .وثيقة السياق الوطني للصحة والسالمة املهنيةوأ ،برامج وتشريعات الصحة والسالمة املهنية تجويد

 .االجتماعيين

 أإ  .والوقاية من املخاطر املهنية للتدريب في مجال الصحة والسالمة حداث معهد وطني عال 

 دث العمل.وحوا االعتراف باألمراض املهنية 

  التعويض.نظمة أمراجعة 

 وإصدار تقرير  ،لتتبع تطورات الصحة والسالمة املهنية والوقاية من املخاطر ،حصائياتوالأ صميم نظام وطني للمعلوماتت

أ.في هذا الشأن سنويأ

أ  
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أثامن
 
أالتمييز ضد املرأة  أشكالاملساواة واملناصفة ومحاربة كل  :ا

أ:27الفقرة 

  عمل والعمال والتنظيمات املدنيةال صحابالبنية املجتمعية والتنظيمات املهنية أل واملناصفة فياملساواة  وتوسيع مبادئتعزيز. 

 متها مع ءواوم ،كافة النصوص القانونية التمييزية للغاء،باملرأةوالسياسات املتعلقة  التشريعات مختلف جويدتوأ مراجعة

أوأ ،مجموع املعايير واالتفاقيات الدولية املتصلة
 
التمييز ضد املرأة  أشكال كافةمن اتفاقية القضاء على  11املادة  خصوصا

جندة العمل أوأ ،ومنع التمييز عند االستخدام ،واملسؤوليات العائلية ،مومةاألأبحماية  واملتعلقة 183رقم  اتفاقيةوأ(. 1981)

 .الالئق للجميع

  قتصادي واالجتماعيفي النشاط اال املرأةمساهمة رفع. 

  املتعلق باملساواة بين الجنسين. 2030 املستدامة التنميةخطة  وطنية وفق الهدف الخامس ألهدافتصميم برامج عمل 

 سري بين العازبة األأ وعدم التمييز حسب الوضع، الحضاناتتوفير جر، وأواملساواة في األأ ،توفير الفرص املتساوية في الشغل

 واملتزوجة.

 ضمان كل حقوق الحماية االجتماعية.وأ ،على وجه الخصوص املرن للنساءالعمل ار سياسات إقرأ 

 في املؤسسات الصغرى واالستثمار عمال لتشجيع دخول النساء في ريادة األأ نمطيةأو  مبتكرة وغير تقليدية ةصاوضع برامج خ

 .واملتوسطة

 أوخ ،يالء عناية خاصة للمرأة في الوسط الريفيإ
 
الخاص في مجال  هنحسابل عامالتوال الزراعيالعامالت في القطاع  صوصا

 هداف االقتصادية الجديدة.فية واألأولويات والتوجهات الوظياملتسقة مع األأ الحرف والصناعات التقليدية

 م اتفاقية دولية تجر أ لصدارأالحملة الدولية  واملساهمة في ،التمييز والعنف والتحرش في مواقع العمل أشكال افةمحاربة ك

أ.2019نظمة العمل الدولية لسنة مل املقبل ؤتمرأاملفي  ،في مواقع العملالعنف والتحرش والتمييز ضد املرأة 

أتاسع
 
أحقوق العمالة املهاجرة ) الوافدة (  :ا

أ:28الفقرة 

 لغاء كافة إبهدف  .(الوافدة )أو  لعمالة املهاجرةل الناظمة ،ذات الصلةوالقوانين الوطنية  لسياساتمراجعة التشريعات وا

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال وخاصة  .واالتفاقيات الدولية يتالءمبما وضمان تطبيقها  التمييز أشكال

 ، 1990لسنة  املهاجرين وأفراد أسرهم

 البرتوكوالت االختيارية امللحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة  الحرص على تفعيل

 .1978لسنة  نين العمال املهاجرأأشب ،143واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  .2008

 نع املهاجرين الشرعيين من ضمان عدم وجود مقتضيات بالقوانين األساسية للمنظمات النقابية ألصحاب العمل والعمال تم

العمالية ومنظمات  للمؤسسات النقابية التنظيمية واملشاركة في الحياة والعضوية بنفس حقوق التعبير والتنظيم التمتع

 املحليين. لزمالئهم العمال والعامالت وأصحاب العمل املقررة أصحاب العمل،

أ:1 /28الفقرة 

 ( مع ضرورة توفير الحماية وتقديم املساعدات 1951مم املتحدة املتعلقة بوضعية الالجئين )اعتماد وتفعيل اتفاقية األأ

 قليمي والدولي.التعاون ال إطارأ في واللوجستيةاملادية القانونية وأ

 املسببة للجوء الجماعيوالظروف  التأكيد على تفاعل املجتمع الدولي مع الطوارئ وتقديم الحلول الدائمة للنزاعات. 

  .السعي إلى تدعيم البحث العلمي حول هجرة اليد العاملة وتطوير منظومة إحصائية في  املجال 

أ

أعاشرأ
 
 : سياسات مكافحة الفساد ا
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أ:29الفقرة 

  مم األأ تفاقيةوتفعيل مضامين ا واالنضمام ،الفساد أشكالواجهة كل ي ملأساس تعزيز املمارسة الديمقراطية الحقيقية كمدخل

في حق  تشريعاتاعتماد أو  وتفعيلتشكيل مؤسسة وطنية مستقلة. أو  وتعزيزأ ،(2003املتحدة ملكافحة الفساد )أكتوبر 

 .«الفاسدين شخاصواأل الجهات»

 تكريس مبدأ عدم الفالت من العقاب. 

 أوأ حماية الشهود
 
 .غيناملبل

  والقضائية. جهزة الرقابيةاألأ استقالليةضمان 

 الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وترسيخ قيم ة الفسادملقاوم تصميم برامج مشتركة. 

 فع الوعي العام حول مخاطر الفساد.ليات رأآوتعزيز  لكترونيةدارة الاستخدام التكنولوجيات الحديثة والأ 

  ات الشعبية بخصوص قضايا الفساد.املعلومة وتنظيم املبادرأ إلىضمان حق الوصول 

 قابة ومساطر املسؤولية باملحاسبة.تطوير نظم الرأ 

 أ.يفي مجريات الحوار االجتماعي الثالث هأشكالدراج محور الفساد بكل إ

 سياسات محاربة الفقر والعمل الهش :حد عشرأ

أ:30الفقرة 

  التركيز على جوانبه ب،الفقر والحرمان والهشاشة الالمساواة وظواهرأ حاربةمل جوانباملتعددة النسان ال حقوقأ قاربةماعتماد

)محاربة  االقتصاديمع التركيز على الجانب  ،االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية والجغرافيةة املركب

 إلىالوصول والحق في  ،االجتماعي التفككوأ )محاربة التهميش ية(، واالجتماعيساسالحتياجات األأنقص في اوأ انخفاض الدخل

التنمية املعيارية وأ املشاركة في اتخاذ القرارات( وتهميش غياب الديمقراطيةوأ )محاربة االستبداد والسياس ي …( امةالخدمات الع

 .والحقوقية

 الصدقاتوأ الحسانقاربة متجنب وأ اعتماد املقاربة الحقوقية الشاملة. 

 أ.2030التنمية املستدامة هدافأمن ول والثاني األأ ينتطوير برامج عمل وطنية وفق مقتضيات الهدف

أسياسات العدالة املناخية  :عشر ثاني

أ:31الفقرة 

 عتداءات البيئية، وتأثيراتاالأ وتقديم الحلول املالئمة بهدف محاربةر املناخ ثار تغي أآملعالجة  ،استراتيجية عمل وطنية تحضير 

والكوارث  الصلبةالنفايات معالجة وأ ،املياه والتلوث الهوائي والصناعي ندرةوأ رأالتصح أظاهرة وأ ،الغازاتوانبعاث  املواد امللوثة

 .للتخفيف من حدتها وتقدير مخاطر تحوالتها،والتغيرات املناخية والتساقطات املطرية وظاهرة االحتبا  الحراريأ ،الطبيعية

  ريو اتفاق ب وتطوير القدرات ذات الصلة ومتابعة السياسات ومخرجات البرامج املتعلقة الدولية. االتفاقياتاملصادقة على

 لوجي والبيئيالجيوأواتفاقية التنوع .رواتفاقية مكافحة التصح أ .املناخي رأل التغي أحوأ،يةطارأالأ مم املتحدةواتفاقية األأ .)البرازيل(

 الحيوي.وأ

 أوأ ،التنمية املستدامة خطة وأهداف )املغرب(ومؤتمر مراكشس)فرنسا(. باريب املناخ مؤتمرأ تفعيل قرارات
 
 7و  6هدافاألأ خصوصا

 .15و 14و 13و 11و

 ث العلمي الوطني في هذه املجاالتتعزيز البح. 

 ي العام الوطنيألتعبئة الرأ ،عالمي وتربوي وتوعويأإتواصلي وأتصميم برامج عمل وأ .ةالبيئي للدارة عملية وضع سياسات، 

 البيئة. وحمايةالتغير املناخي  بمخاطر
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  قامة العالقة العضوية بين إمع  للبيئة.النظيفة والصديقة  ت والصناعاتآاالستثمارات واملنشتشجيع وأ برامج لدعمتطوير

كل مجاالت االقتصاد  في ،جديدة عملوخلق فرص  ،العمل الالئقضمان حقوق ل ،العدالة املناخية والعدالة االجتماعية

 .خضراألأ

 التخطيط البيئي وفق مقتضيات واملناطق الحضريةاملدن  ةعادة هيكلإ. 

 )لدول  يكولوجياالعتراف بالدين الأوأ .تطوير موارد الطاقة املتجددة والنظيفة )الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة املائية

 .دول الجنوبفي على الوضع البيئي  الشمال

 زراعة إلىفي اتجاه تحويلها  ،ةالكيمياويواملستعملة بكثافة للمواد  ،ئةيامللوثة للب تصميم برامج للحد من الزراعات والصناعات 

 .وصناعات بيئية

 عمال الصديقة للبيئةواألأب االستثمارات الوطنية والدولية في الصناعات ذججنبية وأوضع معايير بيئية ملزمة لالستثمارات األأ. 

أ

ملراجعا  
 أ

  (1948العالن العاملي لحقوق النسان )الجمعية العامة لسنة 

 (1948لعالن العاملي لحقوق النسان )الجمعية العامة لسنة ا 

  ديسمبر  العامة،أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية )الجمعية

أ(1966

 ( 1969العالن العاملي املتعلق بالتقدم االجتماعي والتنمية)أ

  أ(2008القرار )ديسمبر  -العدالة االجتماعية من أجل عوملة عادلة  بشأن 63-199إعالن منظمة العمل الدولية رقم

  متابعة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  بشأن 23/2016قرار اللجنة الدولية لحقوق النسان رقم

أ(2016أفريل  27والثقافية في تعليقها العام على أهمية الحوار االجتماعي )

 ( 1981اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة)أ

  أ(2007نوفمبر  26االجتماعية )بشأن اليوم الدولي للعدالة  10/62قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم

  أ(1919دستور منظمة العمل الدولية )امليثاق التأسيس ي لسنة

 ( 1944إعالن مؤتمر فيالدلفيا بشأن تحسين ظروف العمل للنساء والرجال)أ

  أبشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي واملفاوضة الجماعية 98اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم

 (1998-86 الدولي،الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية في العمل )مؤتمر العمل  إعالن منظمة العمل 

  (1948 لسنة العامةالعالن العاملي لحقوق النسان )الجمعية 

 (2002 سنةالقرارات املعتمدة بشأن الحوار االجتماعي واملشاورات الثالثية )الدورة التسعين ل 

  (2008 -97من أجل عوملة عادلة )مؤتمر العمل الدولي العالن الخاص بالعدالة االجتماعية 
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  (2009 سنةل 98قرار امليثاق العاملي للعمل املعتمد )الدورة 

 بشأن النتقال العادل إلى االقتصادات املستدامة بيئيا 2015 سنةالتوصية الواردة في تقرير منظمة األغذية والزراعة ل 

  بشأن الحماية االجتماعية 3رقم  مستويات العملحول  1اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 

  الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط االستخدام في الخدمة 151اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم

 (1978العامة )

  (1985بشأن إحصاءات العمل ) 160اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  ( القطاع الزراعيبشأن تفتيش العمل ) 129االتفاقية رقم  العمل،بشأن تفتيش  81رقم معايير منظمة العمل الدولية

 االختياريينالتوفيــق والتحكيــم بشأن  92والتوصية رقم 

  (1976لسنةالدوليةبشأن املشاورات الثالثية)معايير العمل  144االتفاقية الدولية رقم 

  (86-1998 الدولي،إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية في العمل )مؤتمر العمل 

  (2011والعمل الالئق ) واالستخدامتقرير منظمة العمل الدولية عن النمو 

 ( 2009امليثاق العاملي لتوفير فرص العمل ألفريقيا) 

 ( 2009برنامج تعبئة الحوار االجتماعي) 

  منظمة العمل الدولية بشأن العدالة من أجل عوملة عادلة )الدورة السابعة والتسعون ملؤتمر العمل الدولي(إعالن 

  2030خطة العمل الخاصة بأهداف التنمية املستدامة لعام 

  (1970تحديد الحد األدنى لألجور ) بشأن 131رقم الدولية اتفاقية منظمة العمل 

  (1997بشأن وكاالت االستخدام الخاصة) 181اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  الدولية،معيار العمل 

  لسنة  202التوصية رقم االجتماعي،( بشأن املعايير الدنيا للضمان 1952)لسنة  102اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم(

 (بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية2012

  (1981التمييز ضد املرأة )اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

  وبرنامج العمل الالئق للجميع التوظيف،ومنع التمييز في  األسرية،واملسؤوليات  األمومة،بشأن حماية  183االتفاقية رقم 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  املهاجرين ( بشأن العمال1978)لسنة  143اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 ( 1951اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئين) 

  (2003اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )أكتوبر 



 

 

 


