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ديباجة عامة للميثاق
الفقرة  1قام بانجاز مشروع النهوض بالحوار االجتماعي في دول جنوب املتوسط (سوليد،)2018 – 2016بدعم من االتحاد ا أألور أوبي،
ائتالف مكون من  10شركاء إقليمين ممثلين ملنظمات أصحاب العمل أوالنقابات العمالية ومنظمات املجتمع املدني  ،وفق خطة عمل
مدار ثالث سنوات ،وعلى ثالث مراحل مترابطة،لقيادة مشاورات وحوارات ،وتنظيم ورشات وندوات ،وتقديم دراسات أوأبحاث
امتدت على أ
نوعية وجديدة وغير مسبوقة في املنطقة العربية،بمشاركة منتظمة ألصحاب العمل ،أوالنقابات العمالية ،ومؤسسات املجتمع املدني،في
كل من ا أألردن وتونس واملغرب بهدف الوصولأ إلى :أ




صياغة هذا امليثاق ،بمنهجية تستند إلى مخرجات وخالصات املرحلة ا أألولى والثانية من مشروع سوليد،تشخأص الواقع
أوأشكالياته ،وتحدد القيم واملبادئ العامة.
إطار لاللتزامات أوا ألعالن عن برنامج استراتيجي للعمل املشترك ،بتوافقات أوتفاهمات موضوعية بين الشركاء
تنظيم أ
االجتماعيين.
أدوار الدولة الديمقراطية
بناء مبادرات لتطوير منظومة جديدة للحوار االجتماعي واملجتمعي بغرض مواجهة التحديات أوتعزيز أ
أوحقوق املواطنة ،أوتحقيق النم أو االقتصادي التضامني والتنمية املستدامة االندماجية ،والعدالة االجتماعية أوالعمل الالئق،
وفق أحكام املواثيق الدولية وا ألعالن العاملي لحقوق النسان ،وتعهدات الدول بالحقوق املدنية أوالسياسية أواالقتصادية
واألحكام الدستورية واملصادر القانونية والتجارب
واالجتماعية أوالثقافية ،ومعايير منظمة العمل الدولية ذات العالقة أ
واملمارسات املؤسساتية املتصلة بالحوار االجتماعي واملدني بالدول الثالث .أ

الفقرة  :2وضمن هذا ا ألطار أول ألسهام الفاعل لتحقيق غايات هذا امليثاق ،فإننا كمنظمات أصحاب العمل والعمال واملجتمع املدني .أ












ندرك أن املنطقة العربية تشهد اهتزازات أوتحوالت كبيرة تالحقت وتناقضت فيها األحداث أواألهداف أواملصالح أوالتوقعات على
املستوى السياس ي واالقتصادي واالجتماعي أواملعرفي.
نواجه جميعاأ كدولأ ومجتمعات أوأفراد ،وكوسائط مجتمعية ،تحديات وصعوبات ،تطلعات أوآفاقاأ وفرصاأ ممكنة ،أومسؤوليات
أوواجبات في ظل استمرار التأثيرات والتدخالت الدولية،لعادة تركيب وترتيب املنطقة العربية وفق نظام عاملي جديد يهدد
ويؤثر على تماسك الدول والشعوب ،وتضخم املمارسات العنصرية والتيارات املتطرفة وغياب ا أألمن وا أألمان ،أوضعف املمارسة
الديمقراطية واملسؤولية العامة للدول.
أدوار التنظيمات والوسائط االجتماعية واملجتمعية وانتشار ا أألزمات االقتصادية ،وارتفاع الدين
نستشعر االرتباك الشديد في أ
العام ،وانهيار قطاعات مختلفة وتعثر أو توقف نشاطها ،واتساع رقعة االقتصاد املوازي والعمل غير املنظم ،أوارتفاع معدالت
البطالة والعمل الهش.
نعلم حجم االختالالت الواضحة في مبادئ العدالة االجتماعية والحقوق العمالية ،وغياب تحديد االختيارات االقتصادية
االستراتيجية ومالءمتها ملخرجات التعليم والتدريب املنهي واحتياجات سوق العمل ،وضعف مقومات بقاء واستمرارية أنظمة
الحماية االجتماعية أوالصحية.
نعبر عن القلق من عدم تكاف أؤ الفرص ،أوخصوصاأ بين فئات الشباب والنساء ،وشيوع االنتقاء والتمييز بين الجنسين ،والعنف أو
التحرش الجنس ي ضد النساء والفتيات وا أألطفال ،في املجتمع وا أألسرة وفي مواقع العمل أو الدراسة.
نشهد انهيار قيم االنتماء إلى الوطن ،وتدني اآلمال باملواطنة الكاملة.
ندرك التأثيرات السلبية للتغيرات املناخية والبيئية.
نعلم أن تنامي مظاهر التطرف وا ألرهاب أوبؤر ا أألزمات ،وا ألنفاق املتضخم على تسليح الصراعات والنزاعات ،وازدياد أسباب
والتهجير القسريأ أوالنزوح أواللجوء الجماعي ،ماهي إ أال نتائج مركأبة أومباشرة أألسباب متعددة أو عميقة الجذورأ ،تعود في
أ
الهجرة
خيرين من القرن الحالي .أ
األ أ
األخيرة من القرن املاض ي ،تسارعت نتائجها السلبية في العقدين أ
مجملها إلى العقود الخمسة أ
أ
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الفقرة : 3فهذا الواقع،يضع أمامنا جميعاأ كدو أل أومجتمعات أوأفراد ،أومنظمات ألصحاب العمل والعمال واملجتمع املدني مسؤوليات
مشتركة من أجل :أ










إجراء تقييم موضوعي للوضع القائم ،أوإبراز محدوديته وعناصر ضعفه أومخاطره ،وا ألمساك بعناصر القوة والتمسأك بالفرص
املتاحة للعمل الجماعي بين كل ا أألطراف والشركاء ،واالعتماد على املبادرات واملمارسات والتجارب الجيدة للحوار والتشاور
والتعاقد الجماعي.
بناء نموذج تنموي بديل ،يقوم على السلم العاملي ،أوالتعاون الدولي العادل واملتوازنأ بين الشمال والجنوب ،وبناء اتفاقيات
تعاون أوتبادل حر على أسس املصالح املتوازنة.
بناء ثقافة التسامح والتضامن بين الشعوب ونبذ العنف وا ألرهاب والعنصرية واالحتالل ،واعتبار حوض البحر ا أألبيض
األجنا وا أألديان.
املتوسط فضاء س أالم وتعاون وحوار أساسه حسن الجوار والتعايش بين أ
تعزيز
الرهان على العمل السياس ي أواملبادالت االقتصادية والتجارية واالجتماعية بين الدول العربية والعمل الجماعي واملشترك ل أ
الديمقراطية التمثيلية أو التشاركية الحقيقية.
تقوية وإرساء قواعد دولة القانونأ أواملؤسسات والحريات العامة والفردية ،بما فيها حقوق التنظيم والتعبير ،أوإدارة الشأن
العام بكل كفاءة وقدرة وجودة .وترسيخ قواعد الشفافية أواملساءلة واملحاسبة.
تحفيز النمو والتنمية االقتصادية ،وتشجيع االستثمار العام والخاص في كافة املجاالت ،أوضمان الحرية التجارية العادلة وحق
أ
األخضر ،أوالعمل على حماية البيئة.
امللكية .أوإنتاج املعرفة للدخول واملشاركة في الثورة الصناعية الرابعة ،أوتشجيع االقتصاد أ
إقرار مبادئ العدالة االجتماعية والعمل بها ،أواالستثمار في التنمية البشرية املستدامة أواالندماجية غير القصائية ،والتوزيع
املنصف والعادل للثروات والخدمات العامة واملوارد .أوتكاف أؤ الفرص واملساواة واملناصفة والعمل الالئق للجميع.
إطار من الحوار االجتماعي أواملشاورات
إعمال الحق في السلم واالستقر أار االجتماعي أواألمني ،والعيش الكريم والحياة املشتركة في أ
املدنية حول البدائل والخيارات املتعددة واملتاحة .أ

وإننا كنقابات عمالية ،وكمنظمات مهنية ألصحاب العمل ،وكمؤسسات مجتمع مدني في الدول الثالث ،أوانطالقاأ من مسؤولياتنا
للرأي العام الدولي أوالعربي أوالوطني ،عن هذا امليثاق لتعزيز الحوارات االجتماعية
املشتركة ،أوسعياأ منا ل ألسهام في إنجاز هذه املهام ،نعلن أ
واملدنية ،املتضمن رؤيتنا املبدئية ،والتزاماتنا املشتركة ،ومحاور برنامج عملنا االستراتيجي.
أ

املبادئ العامة للميثاق أ
أدوار الدولة في عالقتها باملجتمع ،في مناخ ديمقراطي واستقر أار سياس ي،
لتعزيز أ
أ
الفقرة  : 4إيماناأ منا بأهمية الحوارات االجتماعية واملدنية
لتطوير نماذج وطنية لتنمية القطاعات الستراتيجية االقتصادية واالجتماعية ذات القيمة املضافة.
أ
وا ألسهام الجماعي بين ا أألطراف
توفير مقومات نم أو اقتصادي قويأ وتنافس ي ومنتج ،أوتنمية مستدامة أوعدالة اجتماعية أوبيئية والعمل الالئق للجميع .أ
أوالعمل على أ
تحفيز النم أو والتشغيل ،أومسؤوليتها
الفقرة  :5أواقتناعاأ منا بدورأ املنشأة االقتصادية كرافعة للتنمية ،ونواة أساسية لتكوين الثروة أو أ
استثمار مالئم وعادل وجاذب ومصد أر تحكمه أسس الجودة وا ألنتاجية والعمل الالئق
أ
االجتماعية أواملجتمعية ،أوضرورة إرساء مناخ
واالبتكار واملعرفة .أ
أ
الفقرة  :6واستحضاراأ منا ملنظومة املواثيق واالتفاقيات الدولية لألمم املتحدة أوخصوصاأ :أ
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تأييد الجمعية العامة لألمم املتحدة للفقرة  5من إعالن منظمة العمل الدولية حولأ "العدالة االجتماعية من أجل عوملة
ديسمبر  ،2008بمقتض ى قر أار رقم .63-199
أ
عادلة " ،في 19
قر أار اللجنة الدولية لحقوقأ النسان املعنية بمتابعة العهد الدولي الخاص بالحقوقأ االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الحوار االجتماعي رقم 23/2016بتاريخ 27أبريل .2016
أ
( أوخصوصاأ مادته السابعة) ،في تعليقها العام حولأ أهمية
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة أوخصوصاأ مادتها .)1981( 11
ْ
َ
ْ
َ
نبر  ،2007واملتعلق بإحداث اليو أم العاملي للعدالة
الصادر بتاريخ  26ن أوف أ
أ
قر أار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم ،62/10
االعتبار التزامات الدولأ املتعلقة به .أ
أ
اير من كل سنة مع األخذ في
االجتماعية،والذي يصادف 20فبر أ
االتفاقية الدولية لحقوقأ األشخاص ذويأ العاقة لألمم املتحدة .أ
أ

صدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 2015حولأ خطة وأهداف التنمية
الفقرة  :7أواستشعاراأ منا بأهمية ا ألعالن السياس ي الذي أ
املستدامة (،)2030والذي يتضمن  17هدفاأ،كأجندة عاملية لكافة الدول واملنظمات الدولية والقليمية ،وعلى وجه الخصوص :أ
 الهدف الثامن وغاياته املختلفة ،واملتعلق بتحقيق النمو االقتصادي املستدام ،وتوفير العمل الالئق.
 الهدف الخامس املتعلق باملساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء أوالفتيات.
عشر املتعلقان بالحوكمة والشراكة ،باعتبارها عوامل حاسمة في سبيل تحقيق التنمية
أ
عشر أوالسابع
أ
 الهدف الساد
االقتصادية أوالعمالة الكاملة واملنتجة لجميع النساء والرجال .أ
الفقرة :8






للمعايير الواردة في :أ
أ
وتجسيداأ منا
دستورأ منظمة العمل الدولية ،في دبلجته التأسيسية لسنة ،1919على أنه" أال سبيل إلى إقامة سالم شامل ودائم،إ أال إذا بني
على أسا من العدالة االجتماعية .أ
مؤتمر فيالدلفيا سنة "1944لتحسين شروط العمل للنساء والرجال " .أ
أ
إعالن
االتفاقيات أوالتوصيات والقرارات الصادرة عن منظمة العمل الدولية واملتصلة بالحوار االجتماعي .أوخصوصاأ االتفاقية رقم
األساسية
98املتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة الجماعية.وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق أ
الحوار االجتماعي
أ
في العمل (مؤتمر العمل الدولي دورة  ،)1998-86والقرارات املصادق عليها في الدورة 90لسنة 2002أواملتعلقة ب
(مؤتمر العمل الدولي – الدورة .)2008 – 97
أ
والتشاورأ الثالثي .وا ألعالن املتعلق بالعدالة االجتماعية من أجل عوملة عادلة
تقرير املنظمة لسنة
أ
وقر أار امليثاق العاملي للتشغيل املصادق علية في الدورة98لسنة .2009أوالتوصية الصادرة في
فيها"الحوار االجتماعي جزءاأ أال
أ
توفير آليات يكونأ
2015بخصوص "االنتقال العادل نح أو اقتصاديات بيئية ومستدامة للجميع" أو أ
طار املؤسساتي للسياسات العامة على كل املستويات" ،أوأن يشمل القضايا املهيكلة للسياسات العامة منها
يتجزأ من ا أل أ
وتطوير الكفاءات،
أ
"البرامج املاكروأ اقتصادية والنمو ،والسياسات الصناعية والقطاعية ،والسياسات املتعلقة باملقاولة،
التدبير النشط لسوقأ العمل ،أوالحقوقأ العمالية." ...بالضافة إلى
أ
والسالمة املهنية والصحية ،أوالحماية االجتماعية ،أوسياسات
ى املئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية
للمؤتمر في سنة ،2015في أفق إقرارها في الذكر أ
أ
أرضيات مستقبل العمل املرفوعة
سنة  .2019أ
بالضافة إلى مجموع اتفاقيات منظمة العمل العربية ،أوخصوصاأ منها االتفاقية العربية رقم  3بشأن الحماية االجتماعية،
واتفاقية رقم  1بشأن مستويات العمل .أ

لتعزيز الفصل بين السلطة
أ
طار املؤسساتي
توفر من جهة ا أل أ
األحكام الدستورية والقانونية للدولأ الثالث ،والتي أ
الفقرة  :9أوانطالقاأ من أ
والحوار املدني –
أ
الحوار االجتماعي واملفاوضة الجماعية،
أ
التنفيذية والتشريعية والقضائية .أوتدعم االنتقال إلى منظومة جديدة ملأسسة
املجتمعي ،والوظيفة التشاورية ،برؤية استباقية واستشرافية لحقوقأ وواجبات التنمية االقتصادية واالجتماعية واملدنية أ
أ
الفقرة  :10وتأسيساأ من جهة ،على املرجعيات التشريعية والقانونية ،لتنظيم العمل أوالعالقات املنهية أوالعمل والتشغيل ،أومن جهة ثانية
على املشروعية التمثيلية للمنظمات النقابية للعمال ،واملنظمات املهنية ألصحاب العمل ،في الدفاع عن الحقوقأ أواملصالح االقتصادية
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واالجتماعية للفئات التي تمثلها والنهوض بها .ومشروعية تنظيم أوتمثيل مؤسسات املجتمع املدني ملصالح الفئات االجتماعية واملدنية
الحوار االجتماعي واملدني .واحترام
أ
املباشر أوضمان وتشجيع حقوقأ
أ
أواملجتمعية .أومن جهة ثالثة مسؤولية السلطات العامة ،في ا ألسهام
كامل للحريات النقابية أواملدنية الفردية أوالجماعية .واعتماداأ على املبادرات والتجارب واملمارسات الجيدة في إبرام اتفاقيات أأو مواثيق
للحوار االجتماعي املنظم .أ
أ
اجتماعية كحصيلة
أواستناداأ إلى هذه املبادئ العامة الواردة في هذا امليثاق ،أوانطالقاأ من أهمية تعزيز عمليات التحول السلمي واالستقر أار املجتمعي
واالجتماعي واالقتصادي لدول املنطقة ،فإننا كمنظمات مهنية ألصحاب العمل ،أوكنقابات عمالية ،أوكمؤسسات مجتمع مدني ،نتعهد
عزيز الحوار االجتماعي الثالثي أواملفاوضة الجماعية الثنائية .وتطوير عالقات التشبيك والشراكة
بإرادتنا الجماعية لتعبيد الطريق لت أ
املدنية ...أوبناءأ عليه فإننا :أ

االلتزامات العامة للميثاق أ
الفقرة  :11أ
 نلتزم بالتشريعات والقوانين واملعايير والحقوقأ ا أألساسية للعمل والعمال ،وكل الفئات االجتماعية بمن فيهم النساء والشباب
وا أألطفال وذ أووأ ا ألعاقة أو العمال املهاجرين ،أوباحترام وتعزيز وتطبيق املبادئ املتعلقة بحرية التنظيم ،والتطبيق الفعلي لحقوق
التشاور والحوار االجتماعي أواملفاوضة الجماعية وتطوير الحوار املدني.
 أونتعاون لتحسين تنافسية االقتصاد ،على قواعد العمل الالئق واملعايير الحقوقية ،للرفع من مردودية املؤسسات ،واالرتقاء
با ألنتاجية ودعم نفاذ املنتجات الوطنية الصناعية والخدمية والزراعية والحرفية إلى األسواق الداخلية أوالخارجية.
التعبير والرأي ،وا أالستقالل التنظيمي ،أواملشروعية التمثيلية
أ
 أونؤكد كمنظمات أصحاب العمل والعمال أومجتمع مدني على حق
قدرة االقتراحية أوالتفاوضية أوالتعاقدية الثالثية والثنائية بكل حرية أوالتفاعل ا أليجابي مع الحلول
أوتنمية الح أوكمة ،أوتطوير ال أ
الوسطى الناتجة عن املصالح املشتركة والعادلة .أ
الفقرة  :12أ
 ونعمل بشكل مشترك على احترام أوتحسين فاعلية تطبيق االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية واملصادق عليها من
طرف الدول .والتشاور بين الشركاء االجتماعيين حول التحفظات على اتفاقيات العمل ا أألساسية املتصلة بالحوار االجتماعي
غير املصادق عليها.
التشريعات الوطنية للعمل مع املعايير الدولية للعمل .واحترام التسلسل التشريعي في
الدساتير أو أ
أ
 أونساهم في مالءمة أومطابقة
بناء التعاقدات وتصميم االتفاقيات بين الشركاء االجتماعيين.
تطوير أو تعديل عالقات العمل الوطنية ،موضوعاأ لحوار اجتماعي
عتبر املبادرات واملقترحات املقدمة من أي طرف اجتماعي ،ل أ
 أون أ
ثالثي وثنائي ،طبقاأ ملقتضيات االتفاقية الدولية (رقم  .)144أ
نستحضر ا أألهمية االستراتيجية للتفاعل ا أليجابي والبناء بيننا كشركاء اجتماعيين ،وقوى حية أووسائط فاعلة أومؤثرة في
أ
الفقرة  :13أو
أدوارنا أومهامنا أومسؤولياتنا ،في إطار مجاالت عملنا االختصاصية املحددة بالتشريعات ....فإننا كمنظمات أصحاب
املجتمع .أوعلى تقاطع أ
العمل والعمال وفعاليات املجتمع املدني حريصو أن على:
الفقرة  :1/13أ
 مبادئ ثالثية الحوار االجتماعي الوطني أو مأسسته ،وعلى مبادئ ثنائية املفاوضة الجماعية في القطاعات واملؤسسات أوالشركات
الدساتير والقوانين الوطنية القائمة على
أ
العامة والخاصة .بشكل يطابق أحكام االتفاقيات الدولية ذات العالقة .أوأحكام
الحرية التنظيمية ،أواملشروعية التمثيلية ،واالستقاللية الفعلية ،والقدرة التعاقدية الخاصة بمجاالت العمل والعالقات املهنية
في بعدها االقتصادي واالجتماعي.
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 مبادئ وقيم تطوير الحوارات االجتماعية واملدنية أوبناء عالقات تشبيك وتعاونأ ،وتصميم برامج عمل مشتركة ،بيننا كمنظمات
أصحاب العمل ،أونقابات عمالية ،أومؤسسات املجتمع املدني ،حولأ القضايا واملوضوعات املشتركة ،والسياسات العامة
وتعزيز تكامل وتشابك مقاصد الحوار االجتماعي الثالثي والثنائي ،أوأهداف الحوار املجتمعي – املدني على
أ
للتنمية واملواطنة،
املستوى الوطني واملحلي .أ
تطوير السياسات
أ
للحوار املدني ،في مجال
أ
الفقرة  :2/13تفعيل وإبراز املمارسات الجيدة للحوار االجتماعي ،واملمارسات الفضلى
واالستراتيجيات والبرامج العامة .أوالتشاور في مجموع املع أوقات والتحديات ،االقتصادية واالجتماعية الوطنية والدولية ،في إطار من
التوافق التكاملي لغايات :أ
 توسيع الخيارات السياسية للحكومات بشكل فعال ومنتج ومؤثر ومثمر ،وتحسين آليات الحوكمة.
 تطوير جميع مؤشرات النم أو االقتصادي ،والتنمية االجتماعية العادلة .أومؤشرات ا ألنتاجية والجودة والقدرة التنافسية
أوالشفافية االقتصادية للمنشأة.
 بناء عالقات الثقة بين الشركاء عند تصميم خطط التنمية.
 احترام مشترك أألسس العمل الالئق أومقتضيات االتفاقيات الجماعية.
تعزيز الشعورأ باالنتماء والتمتع باملواطنة الكاملة.
أ

 حسن إدارة ا أألزمات على املستوى القطري والقطاعي وعلى مستوى املنشأة في مساعدتها على تجاوز الصعوبات االقتصادية .أ
الحوار بين السلطات املحلية املنتخبة أوالشركاء االجتماعيين ،أوفعاليات املجتمع املدني املحلي ،وذلك وفق التشريعات
أ
الفقرة  :3/13تعزيز
مساراأ يؤسس ملنظومة تكامل بين املركزي أو الالمركزيأ .أويثمأن الديمقراطية التشاركية والحوكمة املحلية ،أويمكأن من
أ
الوطنية.باعتباره
القريبة من الخصوصيات املحلية ،بهدف بناء آليات وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية
إثارة القضايا وا أألولويات واالحتياجات أ
والعدالة املجالية -املحلية.
تعزيز دورأ الدولة كمشغألة لتنمية الحوار االجتماعي مع التنظيمات النقابية للموظفين واملستخدم ينفي القطاعات
أ
الفقرة :4/13
واملؤسسات العامة وطنياأ ومحلياأ ،أوإنتاج أفضل النماذج للمفاوضة واالتفاقيات الجماعية ،لتتوافق مع املعايير ا أألساسية للعمل الالئق،
وفق املقتضيات الواردة في االتفاقية الدولية رقم 151ملنظمة العمل الدولية.
الفقرة  : 14تقدي أر ا أألهمية الدستورية للوظيفة التشاورية ،املخولة للمجالس الوطنية االقتصادية واالجتماعية والبيئية واملؤسسات
تأثير واستعمال وتوظيف
ى أ
املشابهة لها على املستوى الوطني .أودعم دورها في تطوير وتجويد مخرجات آرائها االستشارية .أوقيا مستو أ
الرأي الصادرة عن املجالس الوطنية االستشارية ،في تصميم أو تعديل وتحسين نوعية وفعالية السياسات والبرامج العامة ،وصياغة
تقارير أ
واالجتماعية والبيئية.
القرارات السياسية للدولة أواجهزتها ا ألدارية والقطاعية .أوتفعيل مبادرات تعاون وتنسيق بين املجالس االقتصادية أ
وتطوير وظائفها االستشارية من املستوى الوطني إلى املستوى القليمي – العربي والدولي .أ
أ
طوير عالقات التشاورأ والتعاون والعمل املشترك ،بين جميع الشركاء لفهم أفضل للتعقيدات والتغيرات القائمة واملرتقبة في
الفقرة  :15ت أ
سوق العمل .وتحديات املنافسة االقتصادية واالجتماعية .أوالتحوالت التكنولوجية واملهنية،واملنظومات ا ألنتاجية الجديدة املصاحبة
مخاطرها .أواكتشاف جماعي ملصادر القوة أوالفرص املتاحة فيها،
أ
تقدير نتائجها أوتقديم بدائل لتحدياتها أو
للثورة الصناعية الرابعة ،أو أ
بالتعاون مع فعاليات املجتمع املدني واملعاهد والجامعات وأصحاب الخبرة.في سياق مرجعية العالقة السليمة واملتوازنة بين مجاالت النمو
ق النسانية أوالعمالية.
والتنمية االقتصادية ،ومجاالت العدالة االجتماعية والبيئية والحقو أ
الفقرة  :16القر أار باألهمية االستراتيجية ملقاربة النوع االجتماعي القائمة على املساواة واملناصفة ،على املستوىأ العمودي وا أألفقي واملجالي
الصغر والصغيرة واملتوسطة،
أ
والقطاعي .أوتسهيل وصول وانخراط الشباب والنساء أصحاب املنشآت واملؤسسات واملقاوالت متناهية
وتحمأل املسؤوليات القيادية الوطنية والقطاعية في املنظمات الوطنية ألصحاب العمل .وحق النساء والشبان والشابات في االنخراط في
الحياة النقابية أوتحمل املسؤولية الوطنية والقطاعية واملحلية في املنظمات النقابية .مع وضع آليات ملزمة تقوم على مؤشرات مقاربة
النوع االجتماعي ومؤشرات خاصة بفئة الشباب على مستويات البناء الهرمي والتنظيمي .أ
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ونشر معلومات أوإحصائيات منتظمة ،حول سوق العمل ،مع تطوير الجيل الجديد للمعايير
أ
الفقرة  :17ا أليمان بأهمية جمع أوإنتاج
التوجيهية ملنظمة العمل الدولية بخصوص مؤشرات القيا والتقييم املوضوعي للحوار االجتماعي ،والتنمية والنمو االقتصادي ،والعدالة
االجتماعية ،والحقوق العمالية أوالنوع االجتماعي واألشخاص ذوي ا ألعاقة .أوتوفير الحق بالوصولأ إليها وتبادلها وتقييمها كمعلومات
عامة ،بالتعاون مع املؤسسات واملرافق العامة املختصة .وفقاأ ملقتضيات االتفاقية الدولية رقم  160حول إحصائيات العمل  .1985أ
الفقرة  :18القر أار باألهمية التشريعية واملؤسساتية وامليدانية ملهام وصالحيات متفقدي العمل (مفتش ي الشغل) وتوسيع مهامهم لتشمل
صالحيات الدعم أواملراقبة والوساطة ،وتشجيع الشركاء على املفاوضة الثنائية ،واملساعدة على بناء الحلول واملخارج التوافقية واملشتركة
وفقا ملعايير منظمة العمل الدولية الواردة في اتفاقية رقم  81واتفاقية رقم  129أوتوصية رقم  ،92واملقتضيات التشريعية الوطنية.
أوإعادة صياغة النظم القانونية والتأسيسية ملفتش ي العمل .وضمان حياديتهم واستقاللهم عن املنظمات النقابية للعمال أوأصحاب
وتطوير أو توفير معاهد متخصصة لتخريج الجيل الجديد من مفتش ي العمل .وبناء برنامج متجدد للتكوين والتدريب املستمر،
أ
العمل.
مرتبط بالتحوالت الهيكلية لعالم العمل ،والعوملة االقتصادية واالجتماعية والثورة الصناعية الرابعة.
إطار استقاللية السلطة
الفقرة  :19تجديد التزامنا باحترام دولة الحق والقانو أن واملؤسسات وتطبيقه على الجميع من دون استثناء في أ
تعزيز كفاءتهم املهنية
القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية .أوتعزيز استقاللية القضاء وحمايته من أي ضغوطات أو تهديدات ،أو أ
بمعايير العمل واالتفاقيات الدولية ،والتشريعات املنظمة للعالقات املهنية ،أوإحداث تخصص قضائي في عالقات العمل .أ
إطار هذه االلتزامات املشتركة ،أواملناقشات املعمقة حول العديد من القضايا املتنوعة واملهيكلة للوضع السياس ي أواالقتصادي
وفي أ
واالجتماعي ،فمنظمات أصحاب العمل ،أوالنقابات العمالية ،ومؤسسات املجتمع املدني ،املوقأعة على هذا امليثاق ،تتعهد بترجمتها
وتفعيلها إلى برامج عمل استراتيجي  ،آنية ومتوسطة وبعيدة املدى ،على املستوى الوطني ،وما بين دول الجنوب املتوسطي .وتشمل
القضايا املحورية اآلتية:

البرنامج العام للميثاق أ
أوالأ :هيكلة السياسات االقتصادية والتجارية واالجتماعية أ
الفقرة  :20أ
مخاطر محدوديته ،والفرص املتاحة لتطوير نموذج
أ
 تقييم النموذج االقتصادي والتجاري القائم .أوإبراز عناصر قوته وضعفه ،أو
جديد مالئم للتنمية والنم أو االقتصادي والعدالة االجتماعية ،ضمن خطة التنمية املستدامة  .2030وأهدافها التي تتقاطع
موضوعياأ مع األهداف العملية لدورأ الدول ،واملنظمات املهنية ألصحاب العمل ،أوالنقابات العمالية ،أومؤسسات املجتمع
املدني.
 إرساء اقتصاد تنافس ي مبني على املعرفة واالبتكار.
 تدعيم البحث العلمي وتوطين الكفاءات ملواكبة التقدم التكنولوجي.
 ضمان املتابعة املعرفية واالنخراط في االقتصاد الجديد.
 تحسين مناخ ا أألعمال والعمل .وفق تصنيف  Doing Businessالدولي لتأمين ظروف مالئمة لالستثمار والتشغيل.
 وضع برامج عملية للرفع من ا ألنتاجية متعددة العناصر للمنشآت ولالقتصاد بما يمكن من توفير الظروف املالئمة لتحسين
دخل العمال وموارد املؤسسات االقتصادية.
 دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مقاربة الحق في الخدمة العامة.
 تحقيق نمو إدماجي ذ أو قيمة مضافة عالية ،ضامن ملحتوى تشغيلي رفيع ،وقدر أكبر من العدالة بين الفئات والجهات.
والنهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني كقطاع ثالث.
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عقد اتفاقيات تجارة حرة عادلة مبنية على معايير حقوق النسان والبيئة ،تحمي مصالح مختلف قطاعات األعمال ا ألنتاجية
(الصناعية والزراعية والخدمية) والتجارية .ودعوة الحكومات أوالشركاء االجتماعيين إلى عقد مشاورات مكثفة مع مختلف
القطاعات والشركاء قبل إقرارها أي سياسات و/أو اتفاقيات تتعلق بالعالقات التجارية مع الدول األخرى.
تشجيع الحكومات أوأصحاب العمل على زيادة التبادل التجاري البيني ،ملا لذلك من آثار إيجابية على القطاعات االقتصادية
املختلفة ،وعلى العاملين فيها .وإعطاء األول أوية للتبادل التجاري بين الدول ا أألطراف في اتفاقية التجارة الحرة العربية .أوتعزيز
إطار مفاوضات
ى ،لتبني مواقف موحدة تجاه القضايا الخاضعة للنقاش في أ
التنسيق بين دول املنطقة والدول النامية األخر أ
وجوالت منظمة التجارة العاملية .WTO
التشجيع على االقتصاد التضامني باعتباره أحسن األدوات للتوقأي من االقتصاد غير املنظم ،مع التوصية بإعداد وثيقة
مرجعية أورومتوسطية لالقتصاد االجتماعي في شكل مدونة أو ميثاق .أ

أ

ثانياأ :حرية التنظيم النقابي ومأسسة الحوار االجتماعي واملفاوضة الجماعية
الفقرة  :21أ
ق
التعبير أوالتمثيل والتنظيم أوإنشاء منظماتهم واالنضمام إليها باختيارهم الحر
أ
 تطوير حرية أصحاب العمل والعمال أوحقو أ
وبدون قيود.
 توفير األدوات الالزمة لتحديد مصالحهم والدفاع عنها والتفاوض حولها مع الشركاء اآلخرين ذوي الصلة  ،على املستوى الوطني
وباملنشآت والشركات والقطاعات العامة والخاصة ،وفق أحكام اعالن منظمة العمل الدولية بشأن املباديء والحقوق
االساسية في العمل( .مؤتمر العمل الدولي دورة )1998-86
 مراجعة التشريعات الوطنية في اتجاه تحديد القواعد املتعلقة بتأسيس املنظمات النقابية ألصحاب العمل والعمال ،بصفة
خاصة ،وتنظيم أنشطتها وكيفية مراقبة تمويلها وضبط مقاييس التمثيلية النقابية ،وذلك كله في ظل احترام اتفاقيات العمل
الدولية األساسية املتعلقة بحق التنظيم النقابي



طرف الدولة أوأصحاب العمل والعمال.
الحرص على تطبيق وتفعيل واحترام القوانين القائمة من أ
إلغاء كل الفصولأ أو املواد أو القرارات التي تمس بحرية ممارسة العمل النقابي ،أوممارسة حق ا ألضراب والصد عن العمل
وتحريره من كل القيود التي تحول دون ممارسته وفق توجهات مكتب العمل الدولي ولجنة الحريات النقابية .أ

الفقرة  :1/21أ
 مأسسة الحوار االجتماعي الثالثي ا أألطراف الوطني أو االقليمي ،أوالعمل باملفاوضة واالتفاقيات الجماعية الثنائية ،كوسيلة من
وسائل اقرار السلم وا أالستقرار االجتماعي واالقتصادي.
 التوصل إلى إدارة جيدة أو وقائية للنزاعات ،أوتقديم حلول وتسويات عادلة ومنصفة ل أألزمات وشروط التنافسية ضمن قواعد
الحق في العمل الالئق.
 تفعيل أساليب الوساطة والتحكيم في القضايا املطروحة بين أطراف ا ألنتاج ،أواالستفادة من املمارسات الفضلى التي طورتها
التجارب الوطنية أوالعاملية في هذا املجال .أ
الفقرة  :2 /21أ
 إعتماد سياسات أوبرامج وطنية معززة للعمل الالئق ،تعتمد مرجعية منظمة العمل الدولية .أوخصوصاأ تقريرها حول النمو
والعمالة والعمل الالئق في الدول األقل نمواأ لسنة  ،2011وامليثاق العاملي لفرص العمل في أفريقيا ( .)2009وبرنامج تعبئة
الحوار االجتماعي الصادر(،)2009أ أوإعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عوملة عادلة ،املعتمد في
الدورة  2008 – 97ملؤتمر العمل الدولي .وتحديات النمو والعمالة والتماسك االجتماعي( ....)2010أوخطة عمل التنمية
املستدامة  .2030أوخصوصاأ هدفه الثامن.
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إدماج العمل الالئق في كل السياسات الوطنية للتنمية ،والبرامج العامة لتشغيل الشباب والشابات أوالباحثين عن العمل،
ومحاربة العمل الهش ضمن برامج الدول للعمل الالئق (.) DWCP
تعميم نموذج جديد للتنمية املستدامة والنمو املنصف .أ

الفقرة  :3 /21أ




تفعيل برنامج التدريب املستمر الذي يستهدف املنتدبين للحوار االجتماعي الثالثي الوطني والقطاعي أواملحلي أوالتفاوض الثنائي في
القطاعات واملنشآت والشركات أو املنتدبين ملهام الحوار املدني .مع مساهمة السلطات العمومية بكل ا ألمكانيات والوسائل
والدعم الكامل ملبادرات التدريب وفق مقتضيات التوصية (رقم .)163
واملستمر أوالجيد.
أ
ى ملشروع إنشاء معهد أو أكاديمية عليا لدول جنوب املتوسط تقوم بمهام التدريب العالي
تصميم دراسة جدو أ
لتعزيز قدرات ومهارات وتجارب الحوار االجتماعي في املنطقة.
أ
يستهدف الشركاء االجتماعيين

واألجورأ وا أألسعار أ
ثالثاأ :السياسات الجبائية أ
الفقرة  :22أ
 مراجعة شاملة للسياسات الضريبية في اتجاه تحقيق العدالة الضريبية أوالعدالة االجتماعية .وتعزيز دورها االقتصادي
واالستثماري في القطاعات االستراتيجية .أ
الضريبية املباشرة وغير املباشرة ،أومراجعة كاملة للتصنيفات الضريبية على مداخيل العمل املأجو أر
 إيجاد توازن في هيكلة املوارد أ
ومداخيل املنشآت والشركات،تستند إلى مبدأ التصاعدية .أ
والعفاءات الضريبية.
 تحسين أنظمة التحصيل من طرف املكلفين وفق ا أألسس املقررة بالقوانين .والحد من تقنيات التهرب أ
واعادة توجيه إنفاق املوارد الضريبية في مجاالت االستثمار العام والخدمات ا أألساسية .أ
إطار الحوار االجتماعي وفق مقتضيات اتفاقية العمل
األجورأ ،أوإجراء مراجعات دورية للحد األدنى لألجور في أ
 مراجعة أنظمة أ
األسعار والعوامل االقتصادية ،بما يحقق توازن مصالح
أ
الدولية رقم ،131تأخذ في االعتبار التغيرات التي تحدث في مستويات
الشركاء االجتماعيين ،ويعزز الطلب على السلع والخدمات واملمتلكات ،ويوفر القدرة على العيش الكريم .أ
 تنفيذ نظم رقابة على مؤسسات األعمال املختلفة بحيث يتم االلتزام بسياسات الحد األدنى لألجور .ووضع سقوف معقولة
ألسعار السلع والخدمات ا أألساسية التي تتعامل معها غالبية املواطنين بشكل مستمر .أ
 تطوير وتنفيذ نظم رقابة على األسواق بحيث يتم االلتزام بالسقوف السعرية للسلع والخدمات ا أألساسية .أ
أ
رابعاأ :االقتصاد غير املنظم أ
الفقرة  :23أ





العمل على تشكيل لجنة أو هيكلة مؤسسة وطنية ثالثية ،تكون وظيفتها رسم سياسة مرجعية وطنية ،مع برامج قصيرة
ومتوسطة وطويلة املدى قابلة للتطبيق ،تمكأن من تأمين االنتقال التدريجي من االقتصاد والعمل غير املنظم ،أوإدماجه في
االقتصاد والعمل املنظم ،عبر آليات تحفيزية وإجراءات مرنة لالنخراط في املنظومة القانونية للجباية ،أوالحماية االجتماعية
املتوفرة ،ومعايير العمل ا أألساسية.
معايير لقيا العمل غير املنظم ،أوتوفير المكانيات الالزمة املادية والبشرية واللوجستية للجهات الرقابية والجمارك
أ
وضع
وحماية الحدود.
إقرار سياسة واضحة من أجل محاربة التهريب والغراق االجتماعي أواالقتصادي .أ

أ
خامسا :سياسات التشغيل والحد من البطالة أ
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الفقرة  :24أ
 محاربة جميع أشكال البطالة من خالل تحديد ا أألولويات االقتصادية الوطنية والقطاعات االستراتيجية أوالكفاءات املهنية
والتقنية والتدبيرية أومواءمة مخرجات منظومة التربية أوالتعليم والتدريب املنهي واملعاهد والجامعات التخصصية واملهنية
وتوجيهها لهذه الحاجيات.
 تحديد املعارف واملهارات ا أألساسية املطلوبة للدخولأ إلى أسواق العمل.
 إجراء مراجعات دورية أالحتياجات أسواق العمل من املهن والوظائف املطلوبة.
 تطوير برامج إعادة تأهيل وتدريب الخريجين الجدد والتدريب ا ألدماجي.
 تحفيز أصحاب العمل لالستثمار في القطاعات الحيوية ذات الكثافة التشغيلية ،باستهداف املناطق املعرضة ملؤشرات بطالة
مرتفعة.
 تفعيل نظم الرقابة والتفتيش على أسواق العمل لضمان احترام معايير العمل ،أوعدم ممارسة االنتهاكات ،أوالحفاظ على
شروط عمل الئقة للعاملين ولتشجيع الباحثين عن وظائف لالنخراط فيها.
 مراجعة احتياجات قطاعات العمل املختلفة من العمالة املهاجرة ،وتغيير نسب امللتحقين منهم فيها تبعاأ أالحتياجات هذه
القطاعات.
 دعم خدمات الوساطة في القطاعين العام والخاص في سوق الشغل الداخلية والخارجية وفق معايير العمل الدولية (االتفاقية
إطار عقود أهداف مع الدولة والصناديق املعنية بالتوظيف مع العمل على تقنين خدمات الوساطة حتى ال
رقم ،)181وفي أ
تؤول إلى استغالل العمال بما في ذلك املهاجرين .أ
 إجراء حوارات دورية ومعمقة حول سياسات العمل والتشغيل بين أصحاب األعمال والعاملين والحكومة .أ
أ
سادساأ :سياسات التعليم والتدريب املنهي والتقني أ
الفقرة  :25أ
 إعادة هيكلة جودة التربية والتعليم األولي وا أألساس ي والجامعي ،وفق الهدف الرابع من أهداف خطة التنمية املستدامة ،2030
املتعلق بالتعليم الجيد وفرص التدريب املستمر للجميع.
 فتح نقاش ديمقراطي واسع ملراجعة إصالح التعليم باعتباره شأناأ عاماأ يقتض ي أن يشارك فيه جميع الفاعلين واملعنيين.
أومراجعة البرامج واملناهج بما يحقق دور املدار والجامعات ومعاهد التدريب املنهي والتقني في بناء مجتمع الديمقراطية
والعدالة االجتماعية.
 احترام قيم املواطنة والعقل واالبتكار .أوالرفع من ميزانية البحث العلمي وتطويره في مجاالت التربية والتكوين.
 توفير الشروط الكفيلة بتحقيق املساواة بين الجنسين في التعليم ووضع تصور لتعليم ذويأ العاقة يخلق آليات إدماج في
مجاالت التعليم العادي واملختص وفي التدريب املنهي.
والتدبير التشاركي لتطوير التعليم.
أ
 إرساء أنظمة للتسيير
 زيادة الوظائف املخصصة لقطاع التعليم .أ
أ

الفقرة :1 /25أ
 تطوير معاهد التدريب املنهي والتقني والجامعات املهنية ،بالتركيز على اكتساب املهارات واملعارف املطلوبة .أوإدماج عناصر
التعليم والتوجيه املنهي والتقني والتكنولوجي الحديث منذ مراحل التعليم ا أألولي وا أألساس ي.
 تصميم مخطط وطني لتحديث معاهد التدريب املنهي على املستوى الهندس ي ،وتجهيزها بأطر كفاءات عالية في مجاالت
االختصاص.
 تطوير املعدات واآلليات التقنية واملختبرات وا أألعمال التطبيقية ،والدورات التدريبية في مواقع العمل في الشركات واملنشآت .مع
التأكيد على اتخاذ تدابير إقليمية ومحلية غير مركزية ملعاهد التدريب والجامعات املهنية ،تأخذ في االعتبار التوجهات الصناعية
وا ألنتاجية والخدماتية الخاصة بكل إقليم.
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إدماج مؤسسات التعليم والتدريب املنهي العادي والعالي ،ضمن شراكات منتجة بين القطاع العام والخاص في إطار أهداف
ومخرجات السياسة العامة.
تعزيز مالءمة مخرجات التدريب املنهي ،من جهة مع املضامين التكنولوجية ملهن الغد ،أواحتياجات أصحاب العمل من الكفاءات
البشرية القابلة للعمل .ومن جهة اخرىأ مع احتياجات النقابات العمالية في تعزيز مفاهيم العمل الالئق وحقوق العمل.
العمل على إشراك النقابات العمالية أوأصحاب العمل في كافة املناقشات والحوارات املتعلقة بالتعليم بشكل عام،والتدريب
املنهي والتقني.
تكوين خريجي إدارة املوارد البشرية في املعاهد العليا والجامعات املختصة ،أوتمكين القيادات التدبيرية املسؤولة في القطاعات
واملنشآت الخاصة والعامة ،من كل املعارف واملمارسات املتصلة بالحوار االجتماعي،واملفاوضة الجماعية ،واملعايير واالتفاقيات
الدولية والتشريعات الوطنية أوقواعد املسؤولية االجتماعية ،وقضايا العمل الالئق .أ

سابعاأ :أنظمة الحماية االجتماعية أ
الفقرة  :26أ
 إقرار نظام موحد وشمولي وإلزامي على الصعيد الوطني للحماية االجتماعية والتأمين الصحي ،لجميع العاملين وكل أشكال
ا أألعمال الحرة .أوحوكمة صناديق الحماية االجتماعية وضمان مشاركة فعلية للشركاء االجتماعيين في املجالس ا ألدارية ملؤسسات
الحماية االجتماعية تكون أكثر استقاللية.
إطار التعاون والتضامن الدوليين.
إطار ا أألنظمة الشمولية الوطنية وفي أ
 إرساء أنظمة خاصة بالالجئين خارجة عن أ
 تجريم عدم التصريح عن العاملين أوأجورهم الحقيقية والتهرب التأميني.
 إدراج سياسات الحماية االجتماعية والضمان االجتماعي ضمن أجندة الحوار االجتماعي الوطني ،وفق مقتضيات اتفاقية منظمة
العمل الدولية رقم102لسنة  ،1952وتوصيتها رقم  202الصادرة في سنة  .2012والهدف الثالث من أهداف التنمية
املستدامة.2030
 وضع برامج عامة للحماية االجتماعية لفائدة الفئات املعوزة والفئات غير القادرة على العمل أوأصحاب االحتياجات الخاصة.
 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
املتوسطة للحماية االجتماعية .أ
الفقرة  :1 /26أ
 تجويد برامج وتشريعات الصحة والسالمة املهنية ،أووثيقة السياق الوطني للصحة والسالمة املهنية .بالتشاور مع الشركاء
االجتماعيين.
 إحداث معهد وطني عالأ للتدريب في مجال الصحة والسالمة والوقاية من املخاطر املهنية.
 االعتراف باألمراض املهنية وحوادث العمل.
 مراجعة أنظمة التعويض.
والحصائيات ،لتتبع تطورات الصحة والسالمة املهنية والوقاية من املخاطر ،وإصدار تقرير
 تصميم نظام وطني للمعلومات أ
سنويأ في هذا الشأن .أ
أ
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ثامناأ :املساواة واملناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد املرأة أ
الفقرة  :27أ
 تعزيز وتوسيع مبادئ املساواة واملناصفة في البنية املجتمعية والتنظيمات املهنية ألصحاب العمل والعمال والتنظيمات املدنية.
 مراجعة أوتجويد مختلف التشريعات والسياسات املتعلقة باملرأة،للغاء كافة النصوص القانونية التمييزية ،ومواءمتها مع
مجموع املعايير واالتفاقيات الدولية املتصلة ،أوخصوصاأ املادة  11من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة
( .)1981أواتفاقية رقم  183واملتعلقة بحماية ا أألمومة ،واملسؤوليات العائلية ،ومنع التمييز عند االستخدام ،أوأجندة العمل
الالئق للجميع.
 رفع مساهمة املرأة في النشاط االقتصادي واالجتماعي.
 تصميم برامج عمل وطنية وفق الهدف الخامس ألهداف خطة التنمية املستدامة  2030املتعلق باملساواة بين الجنسين.
األجر ،أوتوفير الحضانات ،وعدم التمييز حسب الوضع ا أألسري بين العازبة
 توفير الفرص املتساوية في الشغل ،واملساواة في أ
واملتزوجة.
إقرار سياسات العمل املرن للنساء على وجه الخصوص ،أوضمان كل حقوق الحماية االجتماعية.
أ

 وضع برامج خاصة مبتكرة وغير تقليدية أو نمطية لتشجيع دخول النساء في ريادة ا أألعمال واالستثمار في املؤسسات الصغرى
واملتوسطة.
 إيالء عناية خاصة للمرأة في الوسط الريفي ،وخصوصاأ العامالت في القطاع الزراعي والعامالت لحسابهن الخاص في مجال
الحرف والصناعات التقليدية املتسقة مع ا أألولويات والتوجهات الوظيفية وا أألهداف االقتصادية الجديدة.
تجرم
لصدار اتفاقية دولية أ
أ
 محاربة كافة أشكال التمييز والعنف والتحرش في مواقع العمل ،واملساهمة في الحملة الدولية
ؤتمر املقبل ملنظمة العمل الدولية لسنة  .2019أ
العنف والتحرش والتمييز ضد املرأة في مواقع العمل ،في امل أ
تاسعاأ :حقوق العمالة املهاجرة ( الوافدة ) أ
الفقرة  :28أ
 مراجعة التشريعات والسياسات والقوانين الوطنية ذات الصلة ،الناظمة للعمالة املهاجرة أو (الوافدة ) .بهدف إلغاء كافة
أشكال التمييز وضمان تطبيقها بما يتالءم واالتفاقيات الدولية .وخاصة االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال
املهاجرين وأفراد أسرهم لسنة ، 1990
 الحرص على تفعيل البرتوكوالت االختيارية امللحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة
املهاجرين لسنة .1978
أ
 .2008واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ،143بشأن العمال
 ضمان عدم وجود مقتضيات بالقوانين األساسية للمنظمات النقابية ألصحاب العمل والعمال تمنع املهاجرين الشرعيين من
التمتع بنفس حقوق التعبير والتنظيم والعضوية واملشاركة في الحياة التنظيمية للمؤسسات النقابية العمالية ومنظمات
أصحاب العمل ،املقررة لزمالئهم العمال والعامالت وأصحاب العمل املحليين.
الفقرة  :1 /28أ
 اعتماد وتفعيل اتفاقية ا أألمم املتحدة املتعلقة بوضعية الالجئين ( )1951مع ضرورة توفير الحماية وتقديم املساعدات
إطار التعاون القليمي والدولي.
القانونية أواملادية واللوجستية في أ
 التأكيد على تفاعل املجتمع الدولي مع الطوارئ وتقديم الحلول الدائمة للنزاعات والظروف املسببة للجوء الجماعي.


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

أ
عاشراأ :سياسات مكافحة الفساد
أ
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الفقرة  :29أ
األمم
 تعزيز املمارسة الديمقراطية الحقيقية كمدخل أساس ي ملواجهة كل أشكال الفساد ،واالنضمام وتفعيل مضامين اتفاقية أ
وتعزيز أو تشكيل مؤسسة وطنية مستقلة .وتفعيل أو اعتماد تشريعات في حق
أ
املتحدة ملكافحة الفساد (أكتوبر ،)2003
«الجهات واألشخاص الفاسدين».
 تكريس مبدأ عدم الفالت من العقاب.
 حماية الشهود أواملبلأغين.
األجهزة الرقابية والقضائية.
 ضمان استقاللية أ
 تصميم برامج مشتركة ملقاومة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
 استخدام التكنولوجيات الحديثة وا ألدارة اللكترونية وتعزيز آليات أرفع الوعي العام حول مخاطر الفساد.
املبادرات الشعبية بخصوص قضايا الفساد.
أ
 ضمان حق الوصول إلى املعلومة وتنظيم
الرقابة ومساطر املسؤولية باملحاسبة.
 تطوير نظم أ
 إدراج محور الفساد بكل أشكاله في مجريات الحوار االجتماعي الثالثي .أ
أحد عشر :سياسات محاربة الفقر والعمل الهش
الفقرة  :30أ
وظواهر الفقر والحرمان والهشاشة،بالتركيز على جوانبه
أ
 اعتماد مقاربة حقوقأ النسان املتعددة الجوانب ملحاربة الالمساواة
املركبة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية والجغرافية ،مع التركيز على الجانب االقتصادي (محاربة
انخفاض الدخل أونقص في االحتياجات ا أألساسية) ،واالجتماعي (محاربة التهميش أوالتفكك االجتماعي ،والحق في الوصول إلى
الخدمات العامة …) والسياس ي (محاربة االستبداد أوغياب الديمقراطية وتهميش املشاركة في اتخاذ القرارات) أوالتنمية املعيارية
والحقوقية.
 اعتماد املقاربة الحقوقية الشاملة أوتجنب مقاربة الحسان أوالصدقات.
 تطوير برامج عمل وطنية وفق مقتضيات الهدفين ا أألول والثاني من أهداف التنمية املستدامة .2030أ
ثاني عشر :سياسات العدالة املناخية أ
الفقرة  :31أ
 تحضير استراتيجية عمل وطنية ،ملعالجة آثار تغيأر املناخ وتقديم الحلول املالئمة بهدف محاربة ا أالعتداءات البيئية ،وتأثيرات
املواد امللوثة وانبعاث الغازات ،أوظاهرة التصحأ أر أوندرة املياه والتلوث الهوائي والصناعي ،أومعالجة النفايات الصلبة والكوارث
الطبيعية ،وظاهرة االحتبا الحراريأ والتغيرات املناخية والتساقطات املطرية،وتقدير مخاطر تحوالتها للتخفيف من حدتها.
 املصادقة على االتفاقيات الدولية .وتطوير القدرات ذات الصلة ومتابعة السياسات ومخرجات البرامج املتعلقة باتفاق ريو
طارية،ح أول التغيأ أر املناخي .واتفاقية مكافحة التصحأر.واتفاقية التنوع الجي أولوجي والبيئي
(البرازيل) .واتفاقية ا أألمم املتحدة ا أل أ
أوالحيوي.
مؤتمر املناخ بباريس(فرنسا) .ومؤتمر مراكش(املغرب) وأهداف خطة التنمية املستدامة ،أوخصوصاأ ا أألهداف 6و7
أ
 تفعيل قرارات
و 11و 13و 14و.15
 تعزيز البحث العلمي الوطني في هذه املجاالت.
الرأي العام الوطني،
ي ،لتعبئة أ
 وضع سياسات عملية للدارة البيئية .أوتصميم برامج عمل تواصلي أوإعالمي وتربوي وتوعو أ
بمخاطر التغير املناخي وحماية البيئة.
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تطوير برامج لدعم أوتشجيع االستثمارات واملنشآت والصناعات النظيفة والصديقة للبيئة .مع إقامة العالقة العضوية بين
العدالة املناخية والعدالة االجتماعية ،لضمان حقوق العمل الالئق ،وخلق فرص عمل جديدة ،في كل مجاالت االقتصاد
األخضر.
أ
إعادة هيكلة املدن واملناطق الحضرية وفق مقتضيات التخطيط البيئي.
تطوير موارد الطاقة املتجددة والنظيفة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة املائية) .أواالعتراف بالدين ا أليكولوجي لدول
الشمال على الوضع البيئي في دول الجنوب.
تصميم برامج للحد من الزراعات والصناعات امللوثة للبيئة ،واملستعملة بكثافة للمواد الكيمياوية ،في اتجاه تحويلها إلى زراعة
وصناعات بيئية.
األجنبية أوجذب االستثمارات الوطنية والدولية في الصناعات وا أألعمال الصديقة للبيئة.
وضع معايير بيئية ملزمة لالستثمارات أ

أ

املراجع
أ


العالن العاملي لحقوق النسان (الجمعية العامة لسنة )1948



العالن العاملي لحقوق النسان (الجمعية العامة لسنة )1948



أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية (الجمعية العامة ،ديسمبر
 )1966أ



العالن العاملي املتعلق بالتقدم االجتماعي والتنمية ( )1969أ



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



قرار اللجنة الدولية لحقوق النسان رقم  2016/23بشأن متابعة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية في تعليقها العام على أهمية الحوار االجتماعي ( 27أفريل  )2016أ



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



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



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



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



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



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



العالن العاملي لحقوق النسان (الجمعية العامة لسنة )1948



القرارات املعتمدة بشأن الحوار االجتماعي واملشاورات الثالثية (الدورة التسعين لسنة )2002



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



التوصية الواردة في تقرير منظمة األغذية والزراعة لسنة  2015بشأن النتقال العادل إلى االقتصادات املستدامة بيئيا



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



اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 151الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط االستخدام في الخدمة
العامة ()1978



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



معايير منظمة العمل الدولية رقم  81بشأن تفتيش العمل ،االتفاقية رقم  129بشأن تفتيش العمل (القطاع الزراعي)
والتوصية رقم  92بشأن التوفيــق والتحكيــم االختياريين



االتفاقية الدولية رقم  144بشأن املشاورات الثالثية(معايير العمل الدوليةلسنة)1976



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



تقرير منظمة العمل الدولية عن النمو واالستخدام والعمل الالئق ()2011



امليثاق العاملي لتوفير فرص العمل ألفريقيا ()2009



برنامج تعبئة الحوار االجتماعي ()2009



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



خطة العمل الخاصة بأهداف التنمية املستدامة لعام 2030



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



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



اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 102لسنة  )1952بشأن املعايير الدنيا للضمان االجتماعي،التوصية رقم ( 202لسنة
)2012بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية



اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ()1981



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



العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية



اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 143لسنة  )1978بشأن العمال املهاجرين



اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئين ()1951



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (أكتوبر )2003
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