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تعلققات ومالحظات ولة طزر علز تقريزر اخلبزري ايسز قل ايعزين حبقزوق
اإلنسان وال ضامن الدويل
ايقدمة:
ك ككو ا نتك ككان
تشك ككور ولك ككس د ك ككر التك ككيد أوكيك كوخلا تشك ككينيدو أوقك ككانوخل ا بك ك املتك ككت امل ك ك
والتضامن الدويل على الزايخلة اليت دام هبا لدولس د ر خالل الفرتة من  2إىل  10سبتمرب  .2019يف إطاخل
واليته امل نيس و االنتان والتضامن الدويل ،واليت هي االوىل من نوعها يف إطاخل هذه الواليس.
ل ككد اهتمككل ولككس د ككر ملنادشككاا البنككااة الككيت أجراهككا امل كرخل خككالل نككرتة الكزايخلة والككيت ت تربهككا
ولس د ر نرصس مهمس للنظر يف االجنازاا اليت حت ل وقذلك التحدايا اليت تواجهها يف هذا الصد .
قمككا تظ ك دناعتنككا خلاسككفس يف مودفنككا الككداعم ل م ك أصككحا ا ج كراااا ا اصككس مككن خككالل
ت ككدع ع ككوة مفتوح ككس ع ككم من ككذ ال ككام  ،2010ويف ذاا الص ككد ت ككدمن الدول ككس ال ككدوخل اع ككام والف ككال ال ككذ
يض ل ون كه يف متاعدة الدول األعضاا يف الوناا لتزاماهتا يف جمال ح و ا نتان.
قما تو ولس د ر أن ت ر عن شورها وت ديرها لتدمينوم أوالً عوة الدولس لزايخلهتا وت اوهنكا
التام مع واليتوم وامتناهنا ملالحظاتوم اليت وضحل جبالا نداحس االنتهاقاا واملش س اليت تتببل نيها
االزمككس الدكلوماسككيس ال ككيت خيمككل علككى ول ككس د ككر واملتمدل ككس يف نص ك االسككر ،وان ك اع الت لككيم ،والرعاي ككس
ال بيكس ،واالككال ادككدو الربيككس الوحيككدة ،وإعادككس وصكول ال كريا إىل أمككاقن املناسككك الدينيككس .قمككا قككان
ض كا احاطككس ا ب ك ملماخلسككاا ا اكيككس للدولككس يف التفاع ك مككع املنظمككاا الدوليككس
مككن واعككي سككروخلا أي ً
واالدليميس وت دير متامهاهتا املاليس ،واالشا ة مبماخلساا الدولس يف التضامن التفاعلي والتضامن الودائي،
والت اون لدويل.
ل كد اخككذا ولكس د ككر علمكاً كتوصككياا ا بك املتكت ويتككرها أن تشك إىل ان ال مك جككاخل
لف ك علككى تنفيككذ التوصككيس خلدككم  )50كشك ن ت زيككز عمك منظمككاا ادتمككع املككدى علككى املتككتو الككوط
والكدويل ،قمككا ستواصك الدولككس جهو هكا يف تنفيككذ التوصكيس خلدككم  )52املت ل كس مبواصككلس جهو هكا يف حت يك
التنمي ككس املت ككتدامس ،وخلد ككم  )54ا اص ككس ا خ ككال التد ي ككق يف جم ككال ح ككو االنت ككان ،ايض ككا التوص ككياا
خلدم  )55كش ن موانحس تغ املناخ ،وخلدم  )56كش ن التنوع االدتصا  ،قما ستواص جهو ها أيضاً
يف ت زيز ومحايس ح و ال مال كنااً على التوصيس الواخل ة خلدم .)57
بع ززد ا ززالت علز ز تقري ززرقد ن ززو ان ن ق ززدا ل علقق ززات وايالحظ ززات ايو ززوعقة وفق ززا
للمحاور ال القة:
أو ً :منظمات اجمل م ايدين اخلاصة حبقوق ا نسان.
اثنقاً :ال نوت ا

ا ي ومكافحة تغري ايناخ.

اثلثاً :تعزيز وياية حقوق العمال الوافدين.
رابعاً :حق اللجوء.
خامساً :ال حدايت والرؤى ايس قبلقة.
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أو ً -منظمات اجمل م ايدين اخلاصة حبقوق ا نسان:
شاخلة إىل ما وخل لف رة  )5نو االنا ة أبن الدستوخل قف ح توكوين امم يكاا ننصكل
املا ة  )45من الدستوخل على أن "حريس تووين امم ياا موفولس ،ون اً للشكرو واألوضكاع الكيت يبينهكا
ال انون ".ونصل املا ة  )116من دانون ال م الصا خل ل انون خلدم  14لتنس  2004على أن "لل مال
الككذين ي ملككون يف منشك ة ال ي ك عككد ال مككال ال كريا نيهككا عككن مائككس عامك ادك يف توككوين منككس مككن
كينهم تتمى «اللجنس ال ماليس» .وال وز تووين أقدر من منس واحدة يف املنش ة .وللجكان ال ماليكس يف
املنشآا اليت ت م يف مهنس أو صناعس واحكدة أو مهكن أو صكناعاا متما لكس أو مرتاك كس كب ضكها ،ادك
يف تووين منس عامس من كينها تتمى «اللجنس ال امس ل مال املهنس أو الصناعس» .وتُ َو ِّون اللجان ال امكس
ل مكال املهككن والصككناعاا املفتلفككس نيمككا كينهككا احتككا اً عامكاً يتككمى «االحتككا ال ككام ل مككال د ككر» .وتوككون
ال ضككويس يف اللجنتككا املشككاخل إليهمككا واالحتككا ال ككام ل مككال د ككر م ص كوخلة علككى ال كريا ،و ككد الككوزير
ش ككرو وإج كراااا تو ككوين التنظيم ككاا ال مالي ككس املش ككاخل إليه ككا وال ض ككويس نيه ككا ونظ ككام عمله ككا ،وامله ككن أو
الصناعاا املتما لس واملرتاك س كب ضها.".
نظم ال انون خلدم  )12لتكنس  2004كشك ن امم يكاا واملسستكاا ا اصكس ،أح يكس األشكفا
ال بي يا أو االعتباخليا االشرتاك يف أتسيس مج يس هتدف إىل تنظيم نشا إنتكاى أو اجتمكاعي أو كايف
أو علمي أو مه أو خ  ،كشر أال يوون من أالراضها حت ي خلكح ما أو االنشغال ألموخل
كراي ك لك ك
التياس ككيس ،ويشك ككرت ال ك ككانون لت سك ككيس امم يك ككس أن يت ك ككدم م ككا ال ي ك ك عك ككن عشك ككرين د ك ك ً
الت سيس إىل التل س ا اخليس ،شري س أن يوونوا دد كلغوا سن الدامنس عشرة ،مع خلسم ي دخل أبلق
خلايل د ر للجم يس ا يس ،ومختا أل ًف ا لت سيس امم يس املهنيس ،ضانس إىل عشرة آالف خلايل
سنوايً لتجديد الرتخيص .و وز اسكتدناا شكر جنتكيس املسستكا وعكد هم ك كراخل مكن جملكس الكوزخلاا
"عنككد الضككروخلة ،ون ًك ا مل تضككياا املصككلحس ال امككس ،وكنككااً علككى اد كرتا الك وزير" .ومككن شككرو أتسككيس
امم ياا أن ي دم املسستون ما يدبل أبن لديهم ع ًد ا مل ر للجم يس أو إدر ًاخلا أبهنم سيونرون م ًرا
عكا يف حكال أتسيتككها .وتوجكد يف ولككس د كر عككد مكن املسستككاا ا اصكس ذاا النفككع ال كام لت زيككز
ومحايس ح و االنتان منها على سبي املدال ال ادصر؛
•

اللجنس الوطنيس د و ا نتان اليت أتستل عام  2002قمسستس وطنيس متت لس م نيس مايس
ح و ا نتان وت زيزها.

•

املسستككس ال ريككس لل مك االجتمككاعي والككيت أتستككل يف عككام  ،2013قمسستككس عليككا تتككوىل مككن
خككالل جملككس إ اخلة موحككد ا شكراف والرداكككس علككى املسستككاا واملراقككز املفتصككس ل كم االجتمككاعي
يف الدول ككس ال ككيت تت ك ى إىل ت زي ككز ح ككو االنت ككان م ككن خ ككالل محاي ككس وخلن ككع ال ككوعي ككو الف ككاا
املت ككتهدنس م ككن خ ككالل ق ك مرق ككز م ككن ه ككذه املراق ككز ،قم ككا ط ككتص املسست ككس اع ككدا وت ككوير ا ك
وال كرباما والتياس ككاا واالس كرتاتيجياا الالزم ككس لتح ي ك أه ككداف مسست ككاا ادتم ككع امل ككدى ومتاك ككس
تنفيككذها ،لت ككاون والتنتككي مككع الككوزاخلاا واألجهككزة ادووميككس واعي ككاا واملسستككاا ال امككس وا اصككس
يف الداخ وا اخلج ،وطتص املراقز محايس ح و الف اا املبينس أ اه:
▪
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مرقز ادمايس والت هي االجتماعي ،والذ ي
أو امل رضا لل نق والتصدع األسر امان).

مايس ح و املرأة وال فك امل نفكا

▪

مرقز االستشاخلاا ال ائليس ،والذ خيتص كشسون األسرة .ونا )

▪

مرقز خلعايس األيتام ،والذ خيتص مايس األطفال االيتام وجمهويل الوالدين .خلميس)
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▪

مرقز متوا وخلعايس قباخل التن .إحتان)

▪

مرقز الشفلح لألشفا

▪

مرقز ا مناا االجتماعي ،والذ ي ىن كتموا الشبا  .مناا)

▪

مبا خلة كتل يز د ر) ،هبدف أتما مشاخلقس ذو ا عادس يف ادياة ال امس.

▪

ذو ا عادس .الشفلح)

مرقز النوخل للموفونا ،هبدف ت دع خدماا منوذجيس للف اا املتتهدنس وإ ماجهم
يف ادتمع .النوخل)

•

مسستك ككس صك ككلتك أتستك ككل عك ككام  ،2008والك ككيت هتك ككدف لتك ككون نك ككر عمك ك للشك ككبا ال ك ككر ،
وللمسست ككس كك كراما يف  16ول ككس عركي ككس وه ككي امزائ ككر ،مص ككر ،ال ك كرا  ،األخل ن ،لبن ككان ،عُم ككان،
املغر  ،نلت ا ،د ر ،الت و يس ،الصومال ،التو ان ،سوخلاي ،تونس ،اليمن ،وجزخل ال مر.

•

مسست ككس الت ل ككيم ن ككو اممي ككع أتست ككل ع ككام  ،2012وال ككيت هت ككدف لت ككون الت ل ككيم لألطف ككال يف
مناط الف ر والصراعاا املتلحس.

•

امل هد الدوحس الدويل لألسرة والكذ أتسكس عكام  2006هبكدف النهكواب لتياسكاا والكرباما
امل نيس ألسرة.

•

مرق ككز الدوح ككس ال ككدويل د كواخل األ اين ع ككام  ،2010يه ككدف إىل ت زي ككز ان ككس اد كواخل ك ككا األ اين
والت ايش التلمي كا م تن ي األ اين.

•

مرقكز مكد أتسككس عكام  ،2010هبكدف توطيككد م كاى الشكموليس الردميككس وكنكاا جمتمكع تونلككوجي
داك للنفاذ لذو ا عادس واملت دما يف التن.

•

املسستككس ال امككس للحككي الد ككايف قتككاخلا والككذ أتسككس عككام  2008ويهككدف إىل ت زيككز ادرقككس الد انيككس
عرب املهرجااا وامل اخلاب والندواا وادفالا املوسي يس وقانس أشوال الت ب الف  .وتضم عكد
من املراقز وامم يكاا املت كد ة منهكا :مج يكس ال نكا  ،املرقكز الد كايف لل فولكس ،جملكس ككرو  ،جملكس
الش ر ،مرقز كدايس ،مرقز قتاخلا للفن ،سواخل ،املتحق ال ر لل واكع ،أوخلقترتا د كر الفلهاخلمونيكس،
إذاعس صوا ا ليا ،امم يس ال ريس للفنون التشويليس ،امم يس ال ريس للتصوير الضوئي ،مرقز
الفنون البصريس ،مسستس الدوحس لألنالم ،هي س متاحق د ر ،مج يس املهندسا ال ريس.

•

هي كس تنظكيم االعمكال ا يككس عكام  ،2014هتك دف إىل عكم وتشككجيع االعمكال ا يكس وتنظيمهككا
وتضم عد  15مج يس خ يس حتل مظلتهكا نكذقر مكنهم علكى سكبي املدكال :مج يكس د كر ا يكس،
مج يس اعالل األمحر ال ر  ،مسستس الشيخ عيد ا يس ،مسستكس ينى ككن عبكد أل لألعمكال
ا نت ك ككانيس خلاف) ،امم ي ك ككس ال ري ك ككس لت هي ك ك ذو االحتياج ك ككاا ا اص ك ككس ،امم ي ك ككس ال ري ك ككس
ملوانحس الترطان.

قم ككا جن ككد يف الواد ككع ال مل ككي أن هن ككاك ال دي ككد م ككن مسست ككاا ادتم ككع امل ككدى ال ككيت إنش ككا ها
وأتسيتها ن ليا مكن دبك الك املكواطنا ال كريا ،علكى سكبي املدكال ال ادصكر مكن امم يكاا الكيت ت كوم
كنشا انتاى اجتمكاعي مج يكس ال لك ا ليجيكس ،ومج يكس التمكريا ال ريكس ،قمكا جنكد منظمكاا ادتمكع
امل ككدى املت ككجلس لدول ككس يف مرق ككز د ككر للم ككال كل ك ع ككد ها " "27منظم ككس تنوع ككل أالراض ككها ك ككا خلايض ككيس
ومهني ككس وت ليمي ككس واجتماعي ككس و اني ككس أتست ككل م ككن دب ك ال ك ال كريا ،ع ككالوة عل ككى ذل ككك ،ت ككوم وزاخلة
ا اخلجيس كتتجي وخل ال با ة لغ املتلما والبال عد ها " "20واليت ت د من منظماا ادتمكع املكدى
الدينيس .وتتف هذه امل لوماا مع توصيس ا ب خلدم .)50
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اثنقاً -ال نوت ا

ا ي ومكافحة تغري ايناخ:

شكاخلة إىل مككا وخل لف ككرة خلدكم  )23و  )27تشككو التنميككس االدتصكا يس والتنميككس البي يككس أحككد
خلقككائز خل يككس د ككر الوطنيككس الككيت تتك ى اىل ت ككوير ادتصككا وطك متنككوع وتنانتككي ،ومحايككس البي ككس .ويف إطككاخل
س ي ولس د ر لتح ي أهدانها متونل الدولس من ترسيخ موانتها على خاخلطس االدتصا ال املي حيث
صنفل خالل التنواا املاضكيس قواحكدة مكن اسكرع االدتصكا اا الناشك س يف ال ك امل واحتلكل املرتبكس االوىل
عركي ككا يف مسش ككر االم ككان الص ككا خل ع ككن جمل ككس جل ككو ل ناين ككانس مل ككاييس الت ككالمس واالم ككان ال ككاملي ،2019
واالوىل عركيا يف املسشر ال املي لراي ة االعمال الصا خل عن امل هد ال املي لراي ة االعمال والتنميس ،2018
والدانيككس عامليككا يف مسشككر ادريككس االدتصككا يس التككاكع ملسستككس هك تا االمريويككس ،قمككا صككنق ت ريككر التنانتككيس
ال امليس ولس د ر ل ام  2018االوىل عامليا يف اخنفااب م دالا التضفم ،والتا سس عامليا يف عدم ات
الضرائ على املنانتس والدامنس عامليا يف ونرة خلاس املال االستدماخل  ،والتاس س عامليكا يف متويك الشكرقاا
الصغ ة واملتوس س ،ويرجع ذلك إىل سياساهتا يف حت ي ادتصا دو ومتنوع.
قمككا تككويل ولككس د ككر اهتمامككا قب ك ا لتصككد لظككاهرة التغ ك املنككاخي ،وتسقككد علككى ذلككك مككن
خ ككالل تنفي ككذ ال دي ككد م ككن املش ككاخليع واملب ككا خلاا ال ككيت تت ككاهم يف امه ككو املبذول ككس ف ككا املل ككوينا اعوائي ككس
وت لي انب اينا ينى أقتيد الوركون ،وزاي ة االعتما على مصا خل ال ادس املتجد ة .وت ك وم ولكس د كر
كدوخل قب يف جمال الت اون مع املنظماا واعي اا الدوليس امل نيس كشسون البي س والتغ املناخي ،وت د من
أوائك الككدول الككيت انضككمل التفاديككس األمككم املتحككدة ا طاخليككس كشك ن تغك املنككاخ يف عككام  ،1996وكرتوقككول
قيوتو يف عام  ،2005واتفكا خليكس يف عكام  ،2016مكع التصكدي علكى االتفكا يف عكام  ،2017نضكال
عن استضانتها مكسمتر األطكراف الدكامن عشكر للتغك املنكاخي " " COP18عكام  ،2012والكذ ي تكرب أحكد
حم اا املفاوضاا ال امليس للتغ املناخي اليت سامهل يف الوصول التفا خليس.
ومن أكرز جهو د ر يف جمال التغ املناخي ،مشروع استفدام الغاز ال بي ي املضغو قودو
يف د ككاع الن ك  ،ويهككدف إىل ت ككوير الغككاز ال بي ككي املضككغو  )CNGقود ككو كككدي للت لي ك انب ككاينا
الازاا الدني س.
قمك ككا ي ك ككد م ك ككاخل محك ككد الك ككدويل أول م ك ككاخل يف املن ك ككس ك ك املتك ككتو الدالك ككث مك ككن متك ككتوايا
"التحت ككا" يف ك ككراما اعتم ككا االنب ككاينا الوركوني ككس للم ككاخلاا ،ال ككذ يش ككرف علي ككه جمل ككس امل ككاخلاا
ال ككاملي ،وي ككر هككذا االعتمككا التكزام م ككاخل محككد الككدويل لتصككد للتغك املنككاخي عككرب االسككتمراخل يف ديككاس
انب ككاينا الورك ككون يف امل ككاخل ،وتنفيك ككذ ك ككراما ف ككا ال اد ككس علك ككى مت ككتو امل ككاخل وإشك كراك أصك ككحا
املصلحس ل ياس وإ اخلة االنب اينا املرتب س مل اخل.
قمكا ميدك إطكال ولككس د كر مشككروع إنشكاا حم ككس لل ادكس الشمتككيس قكذلك خ ككوة مهمكس علككى
طري تنويع مصا خل إنتاج الدولس من ال ادس الوهر ئيكس ،وزاي ة االعتمكا علكى مصكا خل ال ادكس املتجكد ة،
علما أبن إطال مشروع تشغي ادانالا الوهر ئيس جكاا أيضكا ت زيكزاً للن ك املتكتدام يف الدولكس وخلك كه
التوام مع مشروع مرتو الدوحس ،يف إطاخل امهو املبذولس فا امللكوينا اعوائيكس املنب دكس مكن
مبا
وسائ الن .
وجككاا مشككروع استصككال وإعككا ة اسككتفدام الككاز ح ك نف ك الشككاها قمشككروع ليككس التنميككس
النظيفس  )CDMمنكذ عكام  ،2007يف إطكاخل اتفاديكس األمكم املتحكدة ا طاخليكس كشك ن تغك املنكاخ ،حيكث
إنشككاا آليككاا فككا انب ككاينا الغككازاا الدني ككس علككى املتككتو الككدويل .ويهككدف املشككروع إىل ادككد مككن
احرتا الغاز املصاح و لتايل خفا انب اينا الغازاا الدني س.
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قما ي ترب مرن اسكرتجاع الغكاز املتبفكر أ نكاا الشكحن ،الكذ كك دأ تشكغيله يف الرككع األخك مكن
عام  ، 2014من املشاخليع البي يكس الوبك ة مكن نوعهكا يف ولكس د كر ،قونكه مكع الغكاز املتبفكر مكن ادكالا
الغاز ال بي كي املتكال ويضكغ ه يف مرنك مرقكز  ،ليكتم اخلسكال الغكاز املضكغو إىل منتجكي الغكاز ال بي كي
املتال ،يث يتم استهالقه يف صوخلة ودو أو حتويله مرة أخر إىل الاز طبي ي متال ،و لتكايل يكس
إىل ادد من انب اينا ينى أقتيد الوركون أبقدكر مكن  2.5مليكون طكن سكنوايً ،وهكو مكا يتكاهم يف ادكد
من انب اينا الازاا االحتباس ادراخل .
ومن كا جهو ولس د ر أيضكاً يف جمكال التغك املنكاخي ،تدشكا حم كس أم ادكول لل ادك س،
وهكى أقككرب حم ككس لل ادككس يف الشككر األوسك  ،وتتميككز خلتفككاع قفككااة االنتككاج ،واسككتفدامها ألنضك
الت نيك ككاا الصك ككدي س للبي ك ككس يف جمك ككال حتليك ككس امليك ككاه ،وقك ككذا اسك ككتفدام ودك ككو الغك ككاز ال بي ك ككي النظيك ككق
فا االنب اينا.
على صك يد متصك  ،ونيمكا ي كىن جبهكو التصكد لظكاهرة التغك املنكاخي ،أطل كل وزاخلة البلديكس
والبي س مبا خلة "مليون شجرة" ،وهى مبا خلة اجتماعيكس هتكدف إىل ت زيكز االسكتدامس البي يكس ،وتن كو علكى
نوائ ككد قد ك ة تتمد ك يف التوي ككق م ككع ا ينخل املتود ككس لظ ككاهرة التغ ك املن ككاخي وخف ككا لالنب ككاينا وحتت ككا
جو ة اعواا.
ويف جم ككال الرص ككد واملفت ككرب البي ككي ،االن ته ككاا م ككن مت ككو ة "ت ري ككر حال ككس البي ككس لدول ككس د ككر"..
وي تككرب هككذا الت ريككر البي ككي ،األهككم وليكاً ،وهككو مبداكككس الت يككيم للجوانك البي يككس املفتلفككس الككيت تشككم جككو ة
اعواا ،والبي س البحريس وال هكا ،علمكا أن منهجيكس الت ريكر اسكتندا علكى ا طكاخل املتبكع لكد ككراما األمكم
املتحدة للبي س" ."UNEP
قم ككا يف ه ككذا ا ص ككو إنش ككاا "ش ككبوس وطني ككس للرص ككد املت ككتمر م ككو ة اع كواا لدول ككس د ككر"،
حيث خلك  ) 18حم كس لشكبوس الوطنيكس للرصكد املتكتمر مكو ة اعكواا اوكي لدولكس ،وقكذلك ت كوير
وحتككديث  )4حم ككاا خلصككد جككو ة اع كواا أبحككدل امل ككداا ال امليككس ،ضككانس اىل ت ككوير كككراما خلصككد
حالس البي س البحريس وخلصد الرتكس.
و ولس د ر هكي أيضكا عضكو يف الوقالكس الدوليكس لل ادكس املتجكد ة إيرينكا) الكيت تكدعم البلكدان يف
جهو انت اعا حنو متت ب ال ادس املتتدامس ،قما أن د ر عضو مسسس قذلك يف امل هد ال املي للنمو
األخض ككر " " GGGIال ككذ يت ككاعد البل ككدان النامي ككس عل ككى اتب ككاع اس كرتاتيجياا تنمي ككس مبني ككس عل ككى أس ككس
االستدامس.
وي تمكد امهكاز سياسكس واجكراااا خاصكس  ESGوهكي تتصكر للبي كس واملتكسوليس االجتماعيككس
وادوقمككه ،قمككا ي تمككد جهككاز د ككر لالسككتدماخل علككى االسككتدماخل يف املشككاخليع ال اخليككس الككيت ت تمككد سياسككس
ترش ككيد ال اد ككس واس ككتفدام ال اد ككس املتج ككد ة واملت ك حاا ا ض كراا وت لي ك االنب ككاينا الوركوني ككس .وأد ك
ك ككا مويفي ككه للت ككدخلي علككى  ESGيف املراق ككز املفتص ككس يف خليككس ،و س ككتمراخل ي ككنظم وخلاا ووخلش ككاا
عم ك وحل ككاا خلاسككيس حككول التغ ك املنككاخي وال  .ESGوتتوان ك هككذه ا ج كراااا مككع توصككياا ا ب ك
املتت خلدم  )55و .)56
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اثلثاً -ياية وتعزيز العمال الوافدين:
-

شككاخلة إىل مككا وخل يف الف كراا خلدككم  )33و  )38و  )39و  )40و  )41و  )42و  )44نككو
االنككا ة إىل أن الدول ككس أكرم ككل يف أقت ككوكر  2017اتف ككا ت ككاون ن ك م ككع منظم ككس ال م ك الدولي ككس
للفرتة من  ،2020-2018يتضمن ت دع املنظمس املشوخلة الفنيس يف جماالا :حتتا نظكام محايكس
األجكوخل ،وحتتككا نظككام التفتككيش والتككالمس والصككحس املهنيككس ،وتنفيككذ نظككام ت ادككد ليحك حمك
الوفال ككس ،وحتت ككا يك ككروف التويي ككق وإجك كراااا تويي ككق ال مال ككس ،وزاي ة الودايك ككس م ككن ال مك ك
امرب ومحايته وم اضاة مرتوبيه وإع اا صوا لل مال.

قمك ا دامككل الدولككس كتحككديث منظومككس تش كري يس حديدككس يف جمككال ت زيككز ومحايككس ح ككو ال مككال
تواق وت ل اهتا يف هذا ادال نذقر منهكا علكى سكبي توضكيح امل لومكاا الكيت وخل يف ت ريكر امل كرخل ون كاً
للمحاوخل التاليس:

أ -يف جمال الوصول للعدالة:
صك ككدخل ال ك ككانون خلدك ككم  )13لتك ككنس  2017انشك ككاا منك ككس أو أقدك ككر تتك ككمى "منك ككس نك ككا املنازعك ككاا
ال ماليس" ،طتص لفص خالل مدة ال تزيد على ال س أساكيع يف مجيع املنازعاا الناشك س عكن أحوكام
ال انون أو ع د ال م  ،اليت حتيلها ا اخلة املفتصس لوزاخلة إىل اللجنس ،ويوكون دكراخل اللجنكس لفصك يف
النزاع دوة التند التنفيذ  .ون اً لإلجراااا التاليس:
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-

ي ككتم ت ككدع الش ككواو مباش ككرة م ككن ال ام ك أو املت ككتفدم ملن ككازل ،أو كواس ك س الت ككفاخلاا ،إىل
ا اخلة املفتصس ككوزاخلة التنميكس ا اخليكس وال مك والشكسون االجتماعيكس مكن خكالل النمكوذج امل كد
لذلك حيث ي وم ال ام كت ب س هذا النموذج لبيناا امل لوكس والتوديع عليه وتتليم الشوو
للوزاخلة ،ويتم ك د ذلك تتجي الشواو إلورتونيا واستدعاا ممدلي الشرقاا عن طري الربيد
االلورتوى ويتتلم ال ام الواند صاح الشوو نتفس خلمسيس من االستدعاا.

-

يتوىل املويق املفتص لتتوايا ت دع املشوخلة ال انونيس لفائدة ال ام أو املتتفدم مبتاعدة
أحد املرتمجا لوزاخلة الكيت يتكونر لكديها عكد قكاف مكن املرتمجكا fمجيكع اللغكاا الكيت يكتولم هبكا
ال مككال الوانككدون ،قمككا أن املرتمجككا الفكوخليا متككاحون يف دتككم يف مككان تتككويس املنازعككاا ،وال
توجد خلسوم مرتب س ل مليس ،واملوات ادووميس مفتوحس لل مكال مبكا يف ذلكك اللجكان ال املكس
يف نرتة ما ك د الظهر.

-

وإذا خلال ال ام أو املتتفدم يف طل الرأ ال انوى يف أ مرحلس من مراح الشوو )،
ميونه م اكلس أحد ا رباا ال انونيا ا اخلة عالداا ال م  ،خالل ساعاا ال م الرمسيس ون
حاجس دجز موعد متب ).

-

وإذا اعت ككد ال ام ك أبن ككه ت ككراب لالنت ككام ،اج كراا جن ككائي م ككن دب ك ص ككاح ال م ك  ،ينص ككحه
املويق املفتص لشواوی ال ماليس ،للجوا اىل جهاا االختصا الشرطس  /النياكس).

-

قما ميون ت دع شواو ال مال عرب األجهزة االلورتونيس حيث تتتمر ا اخلة يف نشر األجهزة
ا لورتونيس الست بال تلك الشواو وتدخلي ال مالكس عليهكا واملتكونرة ك كد  )11لغكس ،ضكانس
إىل ذلك ت م الوزاخلة على متوا ال مال واملتتفدما يف املنازل من ت دع شكواواهم ومتاك تهكا
الورتونيككا علككى املودككع االلوككرتوى لككوزاخلة التنميككس ا اخليككس وال مك والشككسون االجتماعيككس مككن خككالل
ت بي ك "أمككرى" ،وذلككك لتموككا ال مككال واملتككتفدما الككذين ال يتتككىن عككم ادض كوخل الشفصككي
لوزاخلة من ت دع شواواهم مع ضمان االحتفاظ كتريس تلك الشواو .
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عد الشكاوى العمالقة لعاا :2018

البيان

ذقوخل

اال

عد الشواو امل دمس لد إ اخلة عالداا ال م مواطنا)

47

26

عد الشواو امل دمس لد إ اخلة عالداا ال م م يما)

15637

1653

امجايل عد الشواو امل دمس لد ا اخلة عالداا ال م م يما ،مواطنا)

15684

1679

ب -إمكانقة تغقري صاحب العمل:
-

دامل ولس د ر الغاا دانون الوفالس واصال جوهر على اعيوك ال كانوى ل الدكاا ال مك
منذ عام  2015مبوج ال انون خلدم  )21كشك ن تنظكيم خكول وخكروج الوانكدين وادكامتهم ودكد
جككاا صككدوخل ال ككانون ك ككد جككوالا ال حتصككى مككن املشككاوخلاا ادتم يككس مككن أج ك جككذ مجيككع
الش ككرقاا االجتم ككاعيا وأص ككحا املص ككلحس .ود ككد ح ككد ا امل ككا اتن  )22 ،)21م ككن ال ككانون
حاالا تغي جهس ال م لل ام الواند وهي:
لرتاض ككي ك ككا

-

انت ككال ال ام ك إىل ص ككاح عم ك آخ ككر دب ك انته ككاا م ككدة ال ككد ،أ
ال ام وصاح ال م .

-

االنت ككال إىل صككاح عمك آخككر نكوخل انتهككاا مككدة ع ككد ال مك اوككد املككدة ،أو ك ككد
مضي مخس سنواا إذا قان ال د ال حمد املدة.

-

االنت ك ككال إىل صك ككاح عمك ك آخك ككر يف حالك ككس ونك ككاة املتك ككت دم أو ان ضك ككاا الشك ككفص
امل نو أل سب .

-

لل امك الوانككد تغيك جهككس ال مك كصككفس مسدتككس ،يف حالككس وجككو عككاو دضككائيس كينككه
وكا صاح ال م .

-

لل ام الواند تغيك جهكس ال مك  ،يف حالكس بكوا ت تكق صكاح ال مك ضكده ،أو
إذا ادتضل املصلحس ال امس ذلك.

قمككا أات ال ككانون لل ام ك الوانككد يف االح كوال الككيت ينتهككي نيهككا الرتخككيص لككه دامككس كشككو
طبي ي ،ال و ة إىل الدولس لل م يف وييفته جديدة مباشرة ك د حصوله على نرصس عم جديدة ،ون
انتظاخل مدة التنتا اليت قان م موالً هبا يف ي ال انون خلدم  )4لتنس .2009

وهتككدف ه ككذه التككداك إىل ض ككمان متتككع ال م ككال الوانككدين ككودهم املدنيككس ون متيي ككز وال س ككيما
ح ه ك ككم يف حري ك ككس ادرق ك ككس ومغ ك ككا خلة ال ك ككبال  ،ون ك كاً للم ك ككا ة  )2/12م ك ككن ال ه ك ككد ال ك ككدويل للح ك ككو املدني ك ككس
والتياسيس ،واملا ة  -5الف رة ) من االتفاديس الدوليس لل ضاا على قانس اشوال التمييز ال نصر .
دامل وزاخلة التنميس ا اخليس وال م والشسون االجتماعيس كتدشا خدمس ا خ اخل ا لورتوى اليت
ميوككن لل امك الت ككدع مككن خالعككا يف حككال خلالبتككه يف االنت ككال مككن جهككس عمك إىل أخككر أو يف حككال خلالبتككه
يف املغا خلة النهائيس للبال  ،على مود ها االلورتوى على الراك التايل:
.http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2
ومن ا ينخل ال مليس لت بي ال انون خلدم  )21على ح ال ام يف تغي جهس ال م ؛ انشاا
نظام الورتوى ووحدة إ اخليس تتصس ،تغيك جهكس عمك  )2309عامك خلالكم اعكرتااب صكاح ال مك ،
تتككهي تغيك جهككس ال مك لل مالككس الككيت منحهككا أتشك اا عمك علككى مشككاخليع م ينككس ،وهككي مككا ت ككرف
لت ش ة امل يدة لالنت ال إىل جهس عم أخر إذا توانرا كش نه دي الشرو .
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ويوضح الراك التايل صوخل امل ر املفصص لت دع ومتاك س إخ اخل صكاح ال مك ككرتك ال مك
لديه واالنت ال مهس عم أخر :
https://www.dropbox.com/sh/xv05fxmr4jms0ox/AACnEq8G6EBcDEwvOXcgca4oa?dl=0

ااتح ككل امل ككا ة  )51م ككن د ككانون ال م ك ال ككر لل ام ك اهن ككاا ع ككد ال م ك دب ك انته ككاا مدت ككه
إذا قان حمكد املكدة أو الك حمكد املكدة ،و ون اعكالم صكاح ال مك مكع احتفايكه مبوانك ة هنايكس وذلكك
إذا أخ صاح ال م لتزاماته املنصو عليها دانواً واملتف عليها يف ال د أو اذا قكان هنكاك الكش
من صاح ال م حول شرو ال م أو اعتداا جتد أو اخالدي على ال امك أو احكد انكرا اسكرته
أو قان هناك خ ر يهد ال ام ومل ي م صاح ال م مايته ويف هذه ادالس لل ام ترك ال م
ون اداجس ل راب االمر على ال ضاا ،وال وز لل ام التنازل عن ح س الن ح س يف هذه ادالس يت ل
لنظام ال ام و له اللجوا إىل جهاا انفاذ ال انون اليت تتوىل محايته وتون امل و إن لزم االمر.
قم ككا وان ك جمل ككس ال ككوزخلاا كت ككاخليخ  16أقت ككوكر  2019عل ككى مش ككروع د كراخل ل ككوزير الداخلي ككس لوض ككع
ضواك لتتهي انت ال ال مال مهس عم أخر خالل نرتة الت ادكد مبكا فكق ح كو ال كرنا .وتتك ى
ولككس د ككر إىل االسككتبدال الوام ك لنظككام الوفال ككس ك الدككس ال م ك الت ادديككس ،وي ككتم حالي كاً إع ككدا اال واا
التشري يس الالزمس العتما النظام امديد والذ سيتحلى مبرونس أقرب تتمح لل مكال الوانكدين ا اضك ا
ألحوام دانون ال م لتن يف سو ال م كضواك تتف مع م اي ال م الدوليس.

ج -ياية ايس خدمني يف اينازل:
ص ككدخل ال ككانون خلد ككم  )15لت ككنس  2017كش ك ن املت ككتفدما يف املن ككازل ،وال ككيت تتوان ك
-1
أحوامككس م ككع م ككاي ال م ك الدولي ككس وأحوككام االتفادي ككس خلدككم  )189ملنظم ككس ال م ك الدوليككس كش ك ن ال م ك
الالئ ك لل م ككال املن كزليا ،ونيم ككا يل ككي س ككر للض ككمااا ال ككيت ونره ككا ال ككانون دماي ككس ع ككامالا املن ككازل م ككن
االنتهاقاا اليت أُش إليها يف الت رير وهي قالتايل:
نصككل املككا ة  )12علككى أن " يوككون ادككد األدصككى لتككاعاا ال مك عشككر سككاعاا
يوميكا ،مكا مل يكتم االتفككا علكى خكالف ذلككك ،تتفللهكا نكرتاا لل بككا ة والراحكس وتنكاول ال ككام،
وال تككدخ هككذه الف كرتاا ضككمن حتككا سككاعاا ال م ك  ".والككذ تنظيمككه ن ك يف الككنص
املذقوخل هو ادد األدصى لتكاعاا ال مك اليوميكس ،حيكث ج لهكا املشكرع كوادكع  )10سكاعاا
يومي ككا ،يف ح ككا أن ع ككد االس ككتفدام النم ككوذجي امل تم ككد ل ككد وزاخلة التنمي ككس ا اخلي ككس وال م ك
والشسون االجتماعيس نص يف البند الراكع منه وامل نون "ساعاا ال م ال ا يس ونكرتاا الراحكس"
ن ككص عل ككى أن يلت ككزم املت ككتفدم أب اا ال م ك املتف ك علي ككه مل ككدة  )8س ككاعاا يومي ككا ،قت ككاعاا
عم عا يس ،تتفللها نكرتاا لل بكا ة والراحكس وتنكاول ال كام ،ال يكتم احتتكاهبا ضكمن سكاعاا
ال م ك  .و ككوز تش ككغي املت ككتفدم س ككاعتا إض ككانيتا يومي ككس ،ليص ككبح اد ككد األدص ككى لت ككاعاا
ال مك عشككر سككاعاا يوميككس ،والككذ وككم طبي ككس ال الدككس كككا املتككتفدم وصك اح ال م ك هككو
ع ككد االسككتفدام الككذ حككد سككاعاا ال م ك ال ا يككس ،وهككي  )8سككاعاا يوميككس ن ك  ،أ أن
عالدس االستفدام كا املتتفدم املنزيل وصاح ال م مل طرج عن ال الدس النظ ة كا ال ام
وصاح ال م يف دانون ال مك  .وطبي كس ال مك يف املنكازل طتلكق قليكا عكن طبي كس ال مك يف
املصككانع وموادككع ال م ك  ،حيككث يتفلك ال م ك يف املنككزل نكرتاا خلاحككس قبك ة ،و لتككايل مل ي كرتاا
للمش ككرع وض ككع تنظ ككيم حم ككد لف كرتاا الراح ككس ،و لت ككايل ن ن ككه يت ككا الرج ككوع يف ه ككذا الش ك ن إىل
األحوام الواخل ة يف دانون ال م عتباخله الشري س ال امس املنظمس ال الداا ال م الفر يس.
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إلكزام صككاح ال مك كتككون امل قك واملتككون الالئك للمتككتفدم ،والرعايككس
أ-
الص ككحيس املالئم ككس ،واأل وي ككس واملت ككتلزماا ال بي ككس ح ككال مرض ككه أو إص ككاكته أ ن ككاا أ اا ال م ك أو
كتببه ،وذلك ون إلزام املتتفدم أب أعبكاا ماليكس .وم املكس املتكتفدم م املكس حتكنس حتفكق
لككه قرامتككه وسككالمس كدنككه .ضككانس إىل عككدم ت كريا حيككاة املتككتفدم أو صككحته للف ككر ،أو
إيذائ ككه ك ككدنياً أو نفت ككياً أب وج ككه م ككن أوج ككه ا ي ككذاا ،وع ككدم تش ككغي املت ككتفدم أ ن ككاا إجازت ككه
املرضيس أو خالل مواعيد الراحس اليوميس أو خالل ا جازاا األسبوعيس ،ما مل يوجد اتفا كا
ال رنا على ال ذلك.
 إلزام صاح ال م أب اا األجر الشكهر املتفك عليكه للمتكتفدم ل ملكسال ريس يف هنايس الشهر امليال  ،ومبا ال يتجاوز اليوم الدالث من الشهر التايل.
ا -تنظك ككيم متك ككائ ا جك ككازة التك ككنويس وموانك ك ة هنايك ككس ا دمك ككس؛ يك ككث يتك ككتح
املتككتفدم عككن ق ك س ككنس ميال يككس ي ضككيها دم ككس إجككازة سككنويس مدنوع ككس األجككر كوادككع ال ككس
أساكيع مع استح ا تذاقر التفر .قما ألزم املشرع صاح ال م أن يدنع للمتتفدم عند
انتهككاا خدمتككه موانك ة هنايككس ا دمككس نضككال عككن أ مبككال أخككر توككون متككتح س للمتككتفدم
وحتد ديمس موان ة هنايس ا دمس أبجر ال س أساكيع عن ق سنس من سنواا ا دمس.
ل-

حتديد حاالا إهناا املتتفدم ل د ال م دب انتهاا مدته.

ج -خضوع املنازعاا اليت تنش كا صاح ال م واملتتفدم ل كانون ال مك
خلدم  14لتنس  2004وت ديالته؛ للجوا إىل مان نا املنازعاا ال ماليس املشاخل إليه.
-

ت ويا املتتفدم عن إصكا ا ال مك ون كا ألحوكام دكانون ال مك املشكاخل

خ-

نك ككراب ع ك ككو ا علك ككى تك ككالفي أحوك ككام ال ك ككانون تصك ك إىل  10آالف خلايل

إليه أعاله.
د ر .

قمككا أجككاز ال ككانون للمتككتفدم إهنككاا ع ككد ال م ك دب ك انتهككاا مدتككه ،م ككع
احتفايه ه يف موان ة هنايس ا دمس ،يف اداالا ا تيس؛ إذا أخك صكاح ال مك لتزاماتكه
امل رخلة مب وج ع د االستفدام أو أحوام ال انون .إذا قان صاح ال م  ،أو من ميدلكه ،دكد
أ خك الغككش علككى املتككتفدم نيمككا يت لك كشككرو االسككتفدام ،إذا اعتككدی صككاح ال مك أو
أحد أنرا أسرته على املتتفدم مبا ميس كدنه أو خي ياته .إذا علم صاح ال م أو أحكد
امل يما م ه ،كوجو خ ر جتيم يهد سالمس املتتفدم أو صحته ومل ي م على إزالته.
أنش ا وزاخلة التنميس ا اخليس وال م والشسون االجتماعيس دتم لتل ي شكواو ال مالكس
-2
املنزليس وتتويتها ،وتتت ب ا اخلة املفتصس الشواو مباشرة من عمكال املنكازل عكن طريك وسكائ التواصك
االجتماعي ،ويتم تتجي الشوو يف نفس اليوم وحتديد موعد مع صاح ال م يف اليكوم التكايل واولكس
تتويس النزاع و اي ،وإذا دب ال رنان نتيجس التتويس ،يتم إ باا مكا االتفكا عليكه يف حمضكر يوكون لكه دكوة
التككند التنفيككذ وإذا مل يتوصك ال رنككان إىل تتككويس حتككال الشككوو إىل امككان نككا املنازعككاا ال ماليككس ،مبككا
يضمن سرعس البل يف النزاع وحصول املتتفدم على ح وده ومتتح اته على وجه االست جال.
و ككوز للمتككتفدم ،ون ككا ألحوككام ال ككانون خلدككم  21لتككنس  ،2015تغي ك جهككس ال م ك يف حالككس
بوا ت تق صاح ال مك ضكده أو وجكو عكاو دضكائيس كينكه وككا صكاح ال مك قمكا كيانكه
متب اً) ،ودد انشكاا نظكام ا خ كاخل ا لوكرتوى لتغيك جهكس ال امك مكن صك اح عمك إىل أخكر علكى
10
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املودع االلورتوى لوزاخلة التنميس ا اخليس وال م والشكسون االجتماعيكس للنظكر يف تلكك ال لبكاا والكر علكى
االستفتكاخلاا ون ككا للم كاي املنصككو عليهكا يف ال ككانون ويكتم الت امك مكع حككاالا الت تكق علككى وجككه
االست جال .نضال عن املتاعدة ال انونيس املباشرة عند ت دع الشواوی.
وتبككذل وزاخلة التنميككس ا اخليككس وال مك والشككسون االجتماعيككس جهككدا متواصككال لتوعيككس متككتفدمي
املنازل ودهم املنصو عليهكا ل كانون لت كاون مكع سكفاخلاا الدولكس املصكدخلة لل مالكس ومنظمكس ال مك
الدوليس ،قما ت وم مبتاك س موات است دام ال مال واملتتفدما يف املنازل والتفتيش عليها كصكفس وخليكس
ومفاج ككس ملرادبككس إجكراااا اسككت دام املتككتفدما يف املنككازل والتح ك مككن يككروف التككون ،ضككمان ل ككدم
استغالعم وادفاظ على ح ودهم .ذلك نضالً عن آلياا الشواو املفولس للمتتفدما يف املنازل.
ضانس إىل ذلك استنا ا لنص املكا ة  22مكن دكانون تنظكيم خكول وخكروج الوانكدين وادكامتهم
مثككس ض ككمانس مهم ككس تتمد ك يف الص ككالحيس املوقل ككس اخلة ح ككو ا نت ككان ك ككوزاخلة الداخليككس كتغي ك جه ككس أ
عام نوخلاً و ون موان س صاح ال م يف حال بل ت تق هذا األخ ضده أب شو من أشوال
الت تق.
جمموع شواو عمال املنازل خالل عامي  2018و:2019
جممكوع الشككواو الكيت ت ككدم هبكا عمككال املنكازل مككن ينكاير  2018إىل يتككمرب  )2019إىل دتككم
موات االست دام كوزاخلة التنميس ا اخليس وال م والشسون االجتماعيس  )673شوو .
كل ك عككد دضككااي االتصككا عككامالا املنككازل عككام  2018عككد  )3دضككااي ودككد متككل املالح ككس
ال ضائيس للمتهما يف مد هذه امرائم ،وتون امل و واملتاعدة ال انونيس والنفتيس والصحيس للضحيس.
جمموع عد الشكواو الكيت حلهكا مكن خكالل الوسكاطس ككا أصكحا ال مك وعمكال املنكازل
خالل نفس الفرتة  )489شوو .
عد الشواو اليت أحيلل إىل منس نا النزاعاا ال ماليس  )122شکوی.
وت وككس هككذه البيككااا از اي وصككول ال مككال إىل آليككس الشككواو قمككا تواص ك الككوزاخلة محككالا
توعيكس ال مككال واملتككتفدما ملنككازل مل رنكس ال كوانا واللكوائح الككيت حتكانق وحتمككي ح ككودهم املشككروعس ون ككا
ل انون ال م ال ر وع و ال م املربمس وذلك من خالل وسائ االعالم املفتلفس.

-

وابط ت اريح اخلروج للعاملني يف ايناصب ايسؤولة:
ص ككدخل ال ككانون خلد ككم  )13لت ككنس  2018كت ككدي امل ككا ة  )7م ككن د ككانون خلد ككم  )21لت ككنس
املت لك كتنظككيم خككول وخككروج الوانككدين وادككامتهم ،الككذ ألغككى م ذونيككس ا ككروج وأدككر ح ك ال ام ك الوانككد
ا اضككع ل ككانون ال مك  ،يف ا ككروج املسدككل أو املغككا خلة النهائيككس للككبال خككالل سكراين ع ككد ال مك  .ونككص
علككى أنككه ككوز للمتككت دم أن ي ككدم طلبكاً لككوزاخلة التنميككس ا اخليككس وال مك والشككسون االجتماعيككس أبمسككاا مككن
يككر ضككروخلة موان تككه املتككب س علككى مغككا خلهتم للككبال كتككب طبي ككس عملهككم مبككا ال ككاوز  )%5مككن عككد
ال املا لديه.
2015

وصدخل دراخل وزير الداخليس خلدم  )95لتنس  2019الذ يلغي تصاخليح ا روج مميع الواندين مكن
ال ا اض ا ل انون ال م يف ولس د ر  -مبا يف ذلك املتتفدما يف املنازل  -عكدا ال كاملا مهكاا
ال تكوريس .قمكا نككص ال كراخل أن يوكون لصككاح ال مك ادك يف ت ككدع طلبكاً متكبباً ومتككب اً لكوزاخلة الداخليككس
أبمساا ممن ير ضروخلة موان ته املتب س دب مغكا خلهتم للكبال كتكب طبي كس عملهكم ،مبكا ال يتجكاوز  %5مكن
عد ال املا لديه .ونشرا وزاخلة التنميس اال اخليس وال م والشسون االجتماعيس م كاي اعفكاا واضكحس لتلكك
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االستدناااا اليت تن ب ن على ال مال ذوو املهاخلاا ال اليس وهم :الكرئيس التنفيكذ  ،املويفكون املكاليون،
املدير املتسول على االشراف على ال ملياا اليوميس للشرقس ،مدير تونولوجيا امل لوماا واالتصاالا.
وهتدف تلك االستدناااا اىل مراعاة املصاحل املتبا لس ل ريف ع د ال م  ،وحث ال مال ذو
املهاخلاا ال اليس املشاخل إليهم) على التنتي مكع أصكحا ال مك واعالمهكم متكب ا كشك ن ككراما سكفرهم أو
مغا خلهتم النهائيس للبال .
وجت ككدخل ا ش ككاخلة إىل ان ككه مث ككس ض ككمانس مهم ككس أش ككاخلا اليه ككا امل ككا ة  )7م ككن د ككانون تنظ ككيم خ ككول
وخروج الواندين؛ تتمد يف أن للواند يف حال عدم متونه من مغا خلة البال أل سب مكن األسكبا ،
اللجوا إىل منس تظلماا خروج الواندين واليت تبل يف التظلم خالل ال س أايم عم ).
ضانس إىل ذلك استنا ا لنص املا ة  )22مكن دكانون تنظكيم خكول وخكروج الوانكدين وادكامتهم مثكس
ضككمانس مهمككس تتمدك يف الصككالحيس املوقلككس اخلة ح ككو ا نتككان كككوزاخلة الداخليككس كتغيك جهككس أ عامك نكوخلاً
و ون موان س صاح ال م يف حال بل ت تق هذا األخ ضده أب شو من أشوال الت تق.

ه -رف احلد ا ىن لألجور ورصد آلقة ياية األجور وحتسقنها:
وان جملس الكوزخلاا كتكاخليخ  16أقتكوكر  2019علكى مشكروع دكانون كتنظكيم ادكد األ ل لألجكوخل،
وهذا ال انون هو األول من نوعه يف املن س ،ويلزم ال انون أصحا ال م كتون الغذاا الالئ وا دامس
لل مال ضانس إىل األجر األساسي ،مبا يف ذلك عمال املنازل ،وتضمن قذلك مشروع ال انون إنشاا
منس للحد األ ل لألجوخل ،واليت تراد أت ادد األ ل لألجوخل وت رت ت ديالا على أساس وخل .
إجك كراا ت يك ككيم لنظك ككام محايك ككس األجك كوخل لت ك ككاون كك ككا وزاخلة التنميك ككس اال اخليك ككس وال مك ك والشك ككسون
االجتماعيككس وموت ك منظم ككس ال م ك الدوليككس يف الدوح ككس ،وذلككك ك ككد مككروخل ككالل س ككنواا علككى إنش ككاا
النظ ككام هب ككدف حتدي ككد الدغ كراا واس ككتنتاج التوص ككياا الالزم ككس لتحت ككا نظ ككام محاي ككس االج كوخل .واس ككت راب
الت ريككر الككذ أعككده الفكري ا ا ككاز ا طككاخل ا ال ككانوى ،واملسستككي ،والتككداك وال مليككاا الداخليككس لنظككام
محاي ككس األج كوخل كص ككفته وح ككدة اتك ككس اخلة تفت ككيش ال م ك  .قم ككا ع ككد اجتماع ككاا منظم ككس م ككع قان ككس
امهك ككاا امل نيك ككس لدولك ككس ،كتنظك ككيم مك ككن وحك ككدة محايك ككس ال مك ك  )WPSUو ضك كوخل عك ككد مك ككن املتتشك ككاخلين
املفتص ككا يف اد ككال وممدل ككون ع ككن وزاخلة التنمي ككس ا اخلي ككس وال مك ك والش ككسون االجتماعي ككس ومنظم ككس ال مك ك
الدوليس .وقشفل نتائا الت رير عن توصياا لت وير ومرادبس نظام محايس األجوخل وزاي ة ن اليته.
وت م وزاخلة التنميس اال اخليكس وال مك والشكسون االجتماعيكس وكنكك د كر املرقكز ومسستكاا اخكر
عل ككى ه ككذه التوص ككياا .ود ككد ت ك ككوير مك كوا لك كزاي ة ال ككوعي ح ككول نظك ككام محاي ككس االجك كوخل وعملي ككس تتك ككجي ،
املنادشككاا جاخليككس لتحتككا نظككام محاي ككس االج كوخل لتككتمون مككن تتبككع امل ككدنوعاا م اك ك شككرو ع ككد ال م ك
وق ككذلك لض ككمان ان يو ككون ال ككدنع اعل ككى م ككن اد ككد اال ل لألج كوخل قم ككا ي ككتم استوش ككاف امواني ككس حص ككول
ال مال على قشوف عند ال ل الن هذا سيضمن حصوعم على حتلي تفصيلي لويفيس حتا اجرهم.

و -تف قش العمل:
اعتم ككا التياس ككس الوطني ككس لتفت ككيش ال م ك يف أكري ك  2019مم ككا يش ك إىل حت ككول خلئيت ككي حن ككو
مج ك ع البي ككااا وحتليله ككا والتف ككي
عملي ككاا التفت ككيش االسك كرتاتيجيس وال ائم ككس عل ككى األ ل ككس م ككع الرتقي ككز عل ككى ك
االسرتاتيجي وال م والتوجيه املنت والتدخلي مميع مفتشي ال م واألنش س التوعويس ،والشفانيس واملتاالس.
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قما يف يتمرب  2018إنشاا الوحدة االسرتاتيجيس اخلة تفتيش ال م اليت وضك ل خ كس
ت ككدخلي للف ككرتة م ككا ك ككا  ، 2020-2019و ككر ت ككوير الوح ككداا التدخليبي ككس لت ككاون م ككع م ه ككد الت ككوير
ا اخل واملرقز الدويل للتدخلي التاكع املنظمس ال م الدوليس مرقز توخلينو) وا رباا الدوليا.
ض ككانس إىل ذلك ككك ويفك ككل ولك ككس د ك ككر مفتش ككا ومفتشك ككاا يتحك ككد ون ك ك ككدة لغك ككاا ولك ككديهم
مه ككاخلاا متفصص ككس كتفت ككيش ال م ك  ،قم ككا تزوي ككدهم أبح ككدل الت ني ككاا ا لورتوني ككس لتموي ككنهم ت ككدع
الت اخلير إلورتونياً وكصوخلة نوخليس ون أنظمس  GPSعد املفتشا).

ز -ال وعقة اين ظمة ألصحاب العمل حبقوق العمال:
يف إطاخل اسرتاتيجيس التنميس الوطنيس ل كاع ال مك يف ولكس د كر اعتمكدا وزاخلة التنميكس ا اخليكس
وال م والشسون االجتماعيس مشروعاً جديداً لتنفيذ محلس التوعيس و ال مالس الواندة ،والكذ يهكدف
اىل زاي ة وعي ال مال واصحا ال م ل وانا امديدة من اج ضمان ت بيك ال كوانا وحتتكا كي كس
ال م ويروف التوييق عن طري ع كد ل كاااا مباشكرة مكع ال مكال وامللح كا ال مكاليا يف التكفاخلاا
ووسائ االعالم اوليس مكن صكحق ودنكواا تلفزيونيكس وموادكع التواصك االجتمكاعي نكيس ككوك وتكوت )،
قمككا ع ككد عككدة وخلشككاا عم ك لل مالككس الوانككدة واصككحا ال م ك لت كريفهم ككودهم وواجبككاهتم علككى
النحو املنصو عليها يف ال وانا.
ويف ذاا الت ككيا ع ك ككد ك ككراما تك ككدخليخ للمتك ك ولا واملفتصك ككا يف إ اخلاا ووح ككداا ال الدك ككاا
ال ام ككس واالتص ككال ل ككد م ككن امه ككاا الرمسي ككس امل ني ككس ك ض ككااي ال مال ككس الوان ككدة م ككن أج ك تزوي ككدهم خلش ككا اا
واملصا خل الالزمس لفهم قيفيس التواص حول موضوعاا ال مالس الواندة واالست دام ال ا ل وال مك امكرب  ،و
ع ككد مائككدة متككتديرة للمحكرخلين وقبككاخل املككويفا يف منانككذ وسككائ االعككالم امل بوعككس والتلفزيونيككس ملنادشككس قيفيككس
حتتككا الت ككاون والتوعيككس وتبككا ل وجهككاا النظككر كشك ن ا صككالحاا يف جمككال ال م ك وال مككال .قمككا ع ككد
عككد مككن املنادشككاا مككع إ اخلاا كككراما الصككحانس يف جام ككس نكوخلل وسككرتن د ككر وجام ككس د ككر حككول الت ككاون
املمو ككن كش ك ن املش ككاخلقس م ككع تل ككك املسست ككاا األقا ميي ككس ال ككيت تب ك د ككدخلة امي ك امدي ككد م ككن الص ككحفيا عل ككى
التغ يس الددي س ل ائفس واس س من ال ضااي املت ل س هبجرة اليد ال املس والتوييق ال ا ل.
قما أجرا وزاخلة التنميس ا اخليس وال م والشكسون االجتماعيكس منادشكاا تتلفكس مكع ال كاع ا كا
مبا يف ذلك الرنس التجاخلة األمريويس ،وجملكس األعمكال اعولنكد  ،وجملكس األعمكال ا سكباى ،وجملكس األعمكال
الفلبي  ،وجملس األعمال الربتغايل ،وجملس األعمال التويتر للتوعيكس ل ك انون امديكد خلدكم  13لتكنس 2018
وا صالحاا يف االعمال االخر جاخليس.
وستصك ككدخل وزاخلة التنميك ككس ا اخليك ككس وال مك ك والشك ككسون االجتماعيك ككس قتيبك ككا إخلشك ككا يا لل مك ككال املنك كزليا
وأصككحا ال مك يف املنككازل سككي بع الوتيك ا ككا ل مككال املنكزليا ك ككدة لغككاا ،وسككي دم م لومككاا عككن
األحوام الرئيتيس لل انون خلدم  15ل ام  .2017قما سيُ بع الوتيك ا كا أبصكحا ال مك للغتكا ال ركيكس
أيضا م لوماا تتتند إىل ح و ومتكسولياا أصكحا ال مك علكى النحكو املنصكو عليكه
وا جنليزيس وي دم ً
يف ال انون خلدم  15ل كام  .2017سكيتم إطكال هكذه الوتيبكاا قجكزا مكن محلكس توعيكس عامكس أوسكع ن ادكاً كشك ن
ح و ومتسولياا ال مال املنزليا وأصحا عملهم يف د ر .انتجل وزاخلة التنميس اال اخليكس وال مك والشكسون
االجتماعيس ايضاً نيديو عن ح و عامالا املنازل ونشرته عرب وسائ التواص االجتماعي.
وع دا وزاخلة التنميس ا اخليس وال م والشسون االجتماعيس ن اليسً عامسً لل مال املنزليا يف
يونيككو  2019لالحتفككال ليككوم ال ككاملي لل مككال املن كزليا ،قمككا وض ك ل اس كرتاتيجيس توعيككس شككاملس متككتمرة
خالل التنواا ال ا مس.
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ح -ف ح ايالجئ للعمالة اينزلقة:
شك ككنل املسستك ككس ال ريك ككس لل مك ك االجتمك ككاعي « اخل األمك ككان الشك ككام » التك ككاكع ملرقك ككز ادمايك ككس
والت هي ك االجتمككاعي «أمككان» أحك د املراقككز املنضككويس حتككل مظلككس املسستككس ال ريككس لل م ك االجتمككاعي،
واليت متد إيوااً متوكامالً وكي كس اجتماعيكس وصكحيس شكاملس كدماا ادمايكس والت هيك للف كاا املتك تهدنس،
ومنهكا ضككحااي ا جتككاخل لبشكر .والككداخل عبككاخلة عككن جممكع متوامك موككون مككن أقدكر مككن  30وحككدة ع اخليككس
ككس أتهيلي ككس
تصصككس وجمهككزة خبككدماا ا ي كواا الشككام  ،تككونر لنزالئه ككا خدمككس االي كواا «املسدككل» املصككاح
مدخلوسس .نيالا من الوحداا املشاخل إليها ،خصصل حتديداً لضحااي االجتاخل  -الكذقوخل وا ال علكى
التكواا ،قك منهككا دكا خل علككى خلعايكس  20شفصكاً .وتبككدأ عمليكس ا يكواا أبخلككع مراحك أساسككيس تبكدأ مبرحلككس
االس ككت بال ال ككيت ت ككىن لت ي ككيم املب ككدئي لو ك حال ككس وحتدي ككد حاجته ككا لإلي كواا ،مرحل ككس ال ككدخول وحت ككد
اد ككو والواجب ككاا واالش كرتاطاا الالزم ككس ي كواا الض ككحيس ،ومرحل ككس ا ككس الت هيلي ككس ال ككيت تض ككع ا ط ككاخل
التفصككيلي ملرحلككس الت هي ك يف الككداخل ،ومككن مرحلككس الككدما يف األسككرة وتتمد ك يف إعككا ة الزائككر إىل كي تككه
ال بي يس يف أسرته وجمتم ه.
ونش أخ اً إىل أن املوان امل د للرتحيك يف إ اخلة البحكث واملتاك كس لكيس موكان احتجكاز ل ضكاا
نرتة ال وكس) ،إمنا موان م داً هناا إجراااا من ت رخل مغا خلهتم للبال  ،يث ال يتتغر ذلك يف الال
األحوال دضاا  )48ساعس ،وهبذا الصد نو أن نش إىل أن مجيع مران االحتجكاز يف ولكس د كر طضكع
لزايخلاا تف ديس من جهكاا مت كد ة سكواا أقانكل منظمكاا وليكس الك حووميكس اللجنكس الدوليكس للصكلي
األمحر) أو امل رخلين ا اصا الفري ال ام امل الحتجاز الت تفي  -امل رخلة امل نيس لتمييز ال نصر )،
وعلى الص يد الوط مثس خلداكس حووميس تتمد يف إ اخلة ح و ا نتان كوزاخلة الداخليس) ودضكائيس زايخلاا
النياك ككس ال ام ككس ألم ككاقن االحتج ككاز للت ق ككد م ككن مش ككروعيس وج ككو األش ككفا اوتج كزين) ض ككانس إىل خلداك ككس
ادتمككع املككدى متمدلككس يف زايخلاا اللجنككس الوطنيككس د ككو ا نتككان ألمككاقن االحتجككاز) ،وهككو مككا ي وككس
حككر الدولككس علك ى أن متتدك أمككاقن االحتجككاز للم ككاي الدوليككس د ككو ا نتككان .ومل يالحككق أ توككدس
أو اقتظك ككاظ لك ككد أ مك ككن املرانك ك التاك ك ككس اخلة البحك ككث واملتاك ك ككس علك ككى حنك ككو مك ككا وخل يف مالحظك ككس امل ك كرخل،
ك علكى ال وكس مكن ذلكك نغالبكاً مكا يوكون الفكر شاسك اً ككا ال ادكس االسكتي اكيس للمرنك وال كد املو كج و
على أخلاب الوادع) .وتتف هذه امل لوماا مع توصياا ا ب املتت خلدم .)57

رابعاً -حق اللجوء:
شاخلة إىل ما وخل ل رة خلدم  )35نو االنا ة إىل أنه ت بي اً ملكا نصكل عليكه املكا ة )58مكن
الدستوخل الدائم لدولس د ر اليت قفلل اد يف اللجوا التياسي ،أصدخلا ولكس د كر ال كانون خلدكم )11
لت ككنس  2018كشك ك ن م ككنح حك ك اللج ككوا التياس ككي علك ككى أخلاض ككي ول ككس د ككر ،وح ككد دك كراخل جمل ككس الك ك وزخلاا
خلدككم  )12لتككنس  2019الف ككاا الككيت ُمتكنح حك اللجككوا التياسككي وهككم املككدان ون عككن ح ككو ا نتككان،
مراس ككلو ومن ككدوكو وس ككائ ا ع ككالم املرئي ككس واملت ككموعس واملوتوك ككس ،املنتم ككون ألح كزا سياس ككيس ،أو طوائ ككق
ينيس ،أو أدلياا إ نيه ،الوتا والباحدون) امل رضا للمالح س أو االض ها كتب هذا االنتماا.
وكناا على سالمس الالجئ الشفصيس حيث أن احتماالا هتديد حياته أو سالمته الشفصيس
دائم ككس وما ل ككس أم ككام الت ككل اا املفتص ككس املت ككسولس ،وذل ككك ل بي ككس ال ككدواعي ال ككيت اض ك رته و عت ككه ل ل ك
اللجوا أوخل ا املا ة  )10أبنه وز لإل اخلة املفتصس حتديد حم إدامكس الالجكئ التياسكي ،حفايكاً علك ى
أمنه وسالمته.

14

GE.20-07296

A/HRC/44/44/Add.2

وحتر الدولس يف منحها ح اللجوا التياسي ل الخ اللجوا على إعمال مبدأ أن منح هذا
اد ال ي د عمكالً عكدائياً ضكد الدولكس الكيت ينتمكي إليهكا جبنتكيته أو الكيت قانكل حمك ادامتكه امل تكا ) ومكن
مظاهر إعمكال هكذا املبكدأ سك ي الدولكس لك ال يتكوخل الالجكئ أب نشكا ذو طبي كس سياسك يس ين كو علكى
إسااته لدولته االم ،أايًقان شو أو من هذا النشا .
ومن املفيد أن نش يف ذاا التكيا ؛ إىل أن ادك يف حريكس الت بك لكيس ح كاً م ل كاً ،ويتكلم
ق من ال انون الدويل وال ديد من الدسات الوطنيس جبواز نراب ديو حمكدو ة علكى هكذا ادك  ،لضكمان
املصاحل ا اصس لألنرا أو املصاحل ال ليا واديويس للدولس ،ومنا هنا تلج الدول إىل أتط هذا اد مبا ال
يتناىف مع خلو وجوهر اد يف حريس الت ب .
قمككا نصككل املككا ة خلدككم  )9مككن ال ككانون إىل مجلككس مككن اد ككو وامل كزااي الككيت يتمتككع هبككا الالجككئ
التياسي يف ولس د ر منها حريس ال با ة ومماخلسس الش ائر الدينيس ،وح الت اضي.
ومك ككن ام ك ككدير ل ك ككذقر أن ت ريك ككق الالج ك ككئ يف ال ك ككانون خلدك ككم  11لت ك ككنس  2018كتنظ ك ككيم اللج ك ككوا
التياسككي يتماشككى مككع نظ ك ه يف اتفاديككس األمككم املتحككدة ل ككام  1951ا اصككس لالج ككا ،ممككا ي ك ت ككاك
ت ريق الالجئ يف ال انون واالتفاديس.

خامساً -الرؤى ايس قبلقة:
ي د موضوع ت زيكز ومحايكس ح كو ا نتكان خيكاخلاً اسكرتاتيجياً للدولكس إذ يشكو ال مكو الف كر
لتياسس ا صال الشام الدستوخل واالدتصا واالجتماعي والد ايف) الكيت تنتهجهكا الدولكس .ودكد
الت قيد على ذلك يف الر يس الشاملس للتنميس خل يس د ر الوطنيس  )2030واليت اعتما ها مبوج ال كراخل
األم خلدم  )44لتنس  2008واليت ان وا على حماوخل هامس متس ال ضااي الرئيتيس د كو ا نتكان يف
جماالا الت ليم والبي س وح و ال مالس الواندة ومتوا املرأة ،ذلك نضالً عن إعا ة الت قيكد علكى مكا وخل
يف الدستوخل الدائم من التزام الدولس حرتام وتنفيذ ت هداهتا الدوليكس قانكس والكيت مكن ضكمنها تلكك املت ل كس
و ا نتان.
ونت ككبس النض ككمام ول ككس د ككر م ككسخراً لل ه ككدين ال ككدوليا د ككو ا نت ككان ،ن ككد تش ككوي من ككس
لدخلاس ككس التش كري اا امل م ككول هب ككا يف ول ككس د ككر وم ككد مالئمته ككا م ككع أحو ككام وم كوا ال ه ككد ال ككدويل ا ككا
د و املدنيس والتياسيس وال هد الدويل ا ا د و االدتصا يس واالجتماعيس والد انيس وذلكك مبوجك
د كراخل جمل ككس ال ككوزخلاا الص ككا خل يف اجتماع ككه ال ككا خلد ككم  )27لت ككنس  ،2018املن ككد كت ككاخليخ ،2018/10/10
كرائسس س ا ة األما ال ام دلس الكوزخلاا وعضكويس قك مكن امهكاا التاليكس :وزاخلة ا اخلجيكس ،وزاخلة الداخليكس،
األمان ك ككس ال ام ك ككس دل ك ككس ال ك ككوزخلاا ،جمل ك ككس الش ك كوخل  ،وزاخلة ال ك ككدل ،وزاخلة التنمي ك ككس ا اخلي ك ككس وال م ك ك والش ك ككسون
االجتماعي ككس ،وزاخلة االدتص ككا والتج ككاخلة ،النياك ككس ال ام ككس ،اللجن ككس الوطني ككس د ككو ا نت ككان ،املسست ككس ال ري ككس
لل م االجتماعي ،ودد حتديد مدة عم اللجنكس كتكنس داكلكس للتجديكد .ودكد شكرا اللجنكس اجتماعاهتكا
حيث حصر ال وانا والتشري اا ال ريس واليت دد تت اخلاب مع موا ال هدين الدوليا ،وذلك ملنادشتها
و خلاستها من دب أعضكاا اللجنكس ككداا ا خلاا حوعكا ،وادكرتا مكا تكراه مناسكباً كشك هنا ،ومكا زالكل اللجنكس يف
طوخل مجع واستومال البيااا من امهاا املفتلفس لدولس.
قما ت وق ولس د ر حالياً على إعدا خ س عم وطنيس د و ا نتان كنااً على دراخل جملس
الوزخلاا املودر يف اجتماعه ال ا خلدم  )19ل ام 2014م ،حيث تشوي اللجنس الوطنيس ادووميكس امل نيكس
اعككدا خ ككس ال م ك الوطني ككس د ككو ا نت ككان كرائسككس س ك ا ة األمككا ال ككام لككوزاخلة ا اخلجيك س وعضككويس ع ككدة
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جهككاا م نيككس لدولككس .وي تككرب وضككع خ ككس ال مك الوطنيككس د ككو ا نتككان م اخلكككس واضككحس وعمليككس لت زيككز
ومحايس ح و ا نتان حيث ينظر إليها مبداكس أ اة لتحتا حالس ح و ا نتان يف الدولس.
ويف اخل اا تكرر ولة طزر كزكر ا للخبزري ايسز قل علز الززايرة وتزد ال زامهزا ل عزاون
معززيف يف إ ززار و ي ززيف وذلززك لققززداً عل ز أمقززة ال عززاون م ز أصززحاب اإلج زراءات اخلاصززة وجملززس
حقوق اإلنسان.
وتؤق ززد علز ز عمه ززا ايسز ز مر لو ي ززة اخلب ززري ايسز ز قل ايع ززين حبق ززوق ا نس ززان وال ض ززامن
الدويل .وتثمن اينهجقة اليت ان هجها واليت متقزت يو وعقةا والشفافقةا وعدا ا ن قائقة.
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