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تعزيز احترام وحماية  نحوالتقدم صعوبات وآفاق  محاولة أولية لتناول هذه الورقة تشكل 

 ض حصاد الخطوات المتخذة فياعر استحقوق اإلنسان ونشر ثقافتها في مصر، وذلك من خالل 
اإلنجاز، وتحليل الصعوبات والعراقيل، والسعي للتوصل  الجمهورية الجديدة، وتحديد مستويات

 ني.ألفضل السبل ونوعية التدابير المنشودة وأولويات أجندة العمل الوط
ركنًا جوهريًا  2013يونيو  30أتاح إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق اإلنسان عقب ثورة  

في سلسلة التفاعالت المتعلقة بالتطور في مجال حقوق اإلنسان كميًا ونوعيًا على الصعيدين الوطني 
قلة لحقوق والدولي، حيث توافرت لهذا التشكيل أفضل المقومات في تشكيل المؤسسات الوطنية المست

 اإلنسان من نواحي استقاللية األعضاء وخبراتهم وتنوع خلفياتهم االجتماعية والمهنية والسياسية.
الذي شكل فاتحة انطالق للجمهورية  2014وقد شارك المجلس في صياغة دستور البالد  

لية لحقوق الجديدة، ووفر الضمانات القوية لحماية واحترام حقوق اإلنسان، وأقر باالتفاقيات الدو 
الدستور الذي وفر عقد اإلنسان التي صادقت عليها البالد كجزء ال يتجزأ من التشريع الوطني، وهو 

 يضمن إمكانية تصحيح االختالالت على المديين القصير والطويل.و ل األثر اجتماعي هائ
ديم كذلك تمكن المجلس من تقديم أداء متميز، سواء من ناحية تقييم وتشخيص الفجوات، وتق 

فاعلية وطنية  100التوصيات، والتفاعل المؤثر مع مؤسسات الدولة المعنية، وتنظيم أكثر من 



قل االهتمام العام، واجتذاب ب التي تحظىمية ودولية نجح من خاللها في التفاعل مع القضايا الملحة يوا 
لقومية واللجان المؤسسات الرسمية التنفيذية والتشريعية والقضائية للتفاعل حولها مع المجالس ا

 الوطنية المتخصصة ومع مؤسسات المجتمع المدني.
كذلك، لعب المجلس دورًا مهمًا كجسر للتواصل بين المجتمع المدني بصفة عامة وبين  

مؤسسات الدولة بصفة خاصة، وبرز ذلك من خالل حرصه على عقد ملتقى الجمعيات األهلية 
 مات المجتمع المدني.السنوي وطرح القضايا التي تقع في صميم اهتما

ة اإلقرار الدولي وحافظ على تصنيفه ضمن مؤسسات "الفئة أ" مستمر  وقد نال المجلس بصفة 
(Class A اعترافًا باستقالليته وفاعليته، كما شغل رئاسة كل من الشكبة العربية للمؤسسات الوطنية )

يئات األمم المتحدة ذات والشبكة األفريقية للمؤسسات الوطنية، وحافظ على تفاعل متميز مع ه
الصلة، ولعب دور نقطة التنسيق والتواصل حول قضايا حقوق اإلنسان بين الدولة المصرية واألطر 

 التنسيقة واآلليات والمؤسسات الدولية.
ورغم التحديات التي عرقلت جهوده في السنوات الثالث األولى في سياق التحديات العامة  

سان في البالد، فقد نجح المجلس في تأمين استقالليته وتوسيع التي واجهت كل حركة حقوق اإلن
 بموجب واليته التي كفلها الدستور. 2017واليته بتعديالت قانون تأسيسه في منتصف العام 

 
 المسيرة .. تحديات وآفاق

 أوالها( إلى فترتين، اتسمت 2014يمكن تقسيم السنوات السبع الماضية )منذ إقرار دستور  
كمكون  إعادة بناء مؤسسات الدولة مع ضعف االهتمام بحقوق اإلنساننحو تمام الرسمي ه االهبتوج

لدى الحقوقيين والمهتمين بحقوق اإلنسان اإلحباط ، وهو ما قاد إلى تفشي الشعور بفي هذه المسيرة
 .التي انبثقت عن الدستور آلمالكبير للرتفاع المستويات كبيرة بعد اال

ة السياسية لهدف تحسين وضعية حقوق اإلنسان ضمن أهداف أجندة إقرار القياد وثانيتهما 
 وبة بالحذر.مشولكن  -اآلمال العمل الرسمي، ما أعاد 

نهاية للفترة  2017ويمكن أن يشكل إقرار قانون المجلس القومي لحقوق اإلنسان في يوليو  
 هما:كل من سمات وطبائعبرز وفيما يلي عرض ألة للفترة الثانية. األولى وبداي

 



 الفترة األولي: اإلحباطات
شكلت قضايا إعادة بناء مؤسسات الدولة، وكسر العزلة الدولية، واستعادة العافية  

االقتصادية، ومكافحة اإلرهاب، ودرء مخاطر االضطراب اإلقليمي العناوين الرئيسية لتلك الفترة، فيما 
وبات مصطلح حقوق اإلنسان  بل ،غابت أهداف تحسين وضعية حقوق اإلنسان عن الطاولة الرسمية

متقاطع محوري من أهمية كمكون حقوق اإلنسان ، رغم ما تنطوي عليه في ذاتهيشكل أمرًا منبوذًا 
 الجهد التنموي.شتى مجاالت األثر في 
السياسية ألهداف تمكين المرأة،  دةيابالتقدم الكبير الذي أولته الق ويمكن التدليل على ذلك 

اية الحريات الدينية، واالهتمام بتمكين الشباب، والتقدم في مقاربة التعامل مع وتعزيز المواطنة وحم
شهدت تطورات ثورية كبرى خالل  ر الحقوق، وهي المجاالت التيو من منظ اص ذوي اإلعاقةخاألش

الفترة األولى، لكن مؤسسات الدولة أبت أن تتعاطى معها باعتبارها تقدمات مهمة في مجال حقوق 
 .بالكامل في صميم حقوق اإلنسانم أنها تقع اإلنسان، رغ

 استحدثت حيثوبينما ال يمكن إنكار عدد من الجهود المهمة التي شهدتها الفترة األولى،  
 واستقالل والية تعزيز الحتياجات واستجابت اإلعاقة، ذوي األشخاص لحقوق القومي المجلس الدولة

 المختصة التنفيذية الهياكل وضاعفت مرأة،لل القومي والمجلس اإلنسان لحقوق القومي المجلس
 قانون مواد بعض مثل التشريعية االنحرافات بعض الدستورية المحكمة وأبطلت ،اإلنسان بحقوق
 .التظاهر

مثل المؤتمر العام لتعديل قانون اإلجراءات الجنائية الذي نظمته اللجنة العليا لإلصالح و 
، رة نظرًا لما يمثله القانون من ستور مصغر للحرياتخطوة كبي 2017وبداية  2016التشريعي نهاية 

لكنها لم تتمخض عن نتائج مؤثرة في الواقع، فجاءت التعديالت المقدمة من الحكومة لمجلس النواب 
التوافق على تمرير التعديالت في  تحقق، ولم ين الحد األدنى الذي تبنته اللجنةأقل م 2017في مايو 

 ثة سنوات ونصف حتى اآلن.مجلس النواب لفترة جاوزت ثال
تضمن الخطاب الرسمي الحالي اإلشارة للمنجزات االقتصادية واالجتماعية المتحققة يبينما و  

باعتبارها تلبية لمعايير حقوق اإلنسان، فإن الخطاب الرسمي خالل الفترة األولى لم يتقبل خطاب 
المنجزات ضمن هذه نسان لعرض المدافعين البارزين عن حقوق اإلنسان والمجلس القومي لحقوق اإل

 المصطلح المنبوذ أنذاك. – حقوق اإلنسان بعض مجاالت خطوات التقدم في



بين الدولة والمنظمات  2014وبينما شهدت الفترة األولى ثمة تفاعل إيجابي في العام  
بيع اقمت للذروة في ر ، وتف2015الحقوقية، إال أن هذه العالقة تردت بشكل مريع في منتصف العام 

 .2016العام 
المنظمات الحقوقية التي ال بعض وبينما يمكن تفهم حاجة الدولة لممارسة ضغوط على 

شركة مدنية(، لكن تقييد  14تخضع لقانون الجمعيات األهلية لدفعها للعمل بموجب القانون )نحو 
حوال، وهو ومحاصرة المنظمات الحقوقية الخاضعة لقانون الجمعيات لم يكن مبررًا بأي حال من األ

  ظمة ذات بنية جادة وقدرة وفاعلية.من 40، بينها نحو أنذاك منظمة حقوقية 200ما طال أكثر من 
لحد االندثار الكامل، سيما وأنها واجهت تحديًا حركة حقوق اإلنسان سرعان ما تراجعت و 

إليها دون توفير  مزدوجًا يتمثل في قيام الجهات الرسمية بتجميد كافة مصادر التمويل األجنبي الوارد
بديل محلي يكفل استقاللها، واتجهت مؤسسات التمويل الدولية لقطع التمويل عنها باعتبارها منظمات 

 سياسية.المعركة ال" وال تخوض غير مستقلة"
ولم تكن أي من تلك المعالجات تنطوي على أي قدر من الحكمة في ذلك الوقت، حيث 

يل المتاح إلى الشركات المدنية ومنحها التفضيل على المستوى توجه المانحون الدوليون لتكريس التمو 
الدولي في اإلعالم والمحافل الدولية، واعتماد تقاريرها كمراجع بغض النظر عن مستوى المهنية 

 وتوافر الخبرة والبنية الضرورية للعمل في مجال الحماية واإلنتاج المهني للمعلومات.
 كان فمترضًا التوصل نذ البداية، فبموجب الدستوركانت خارطة الطريق واضحة للعيان م

قانون جديد للجمعيات غير معيب، يوفر األسباب الكافية النخراط كل المؤسسات في العمل تحت ل
على كل أسباب العزوف عن االلتزام بالقانون والضوابط المفترضة، بالتالي مظلة القانون، ويقضي 

الذي لم تقتصر آثاره السلبية  2017لسنة  70لقانون لكن التحرك جاء عكس االتجاه عبر مخاض ا
على مؤسسات حقوق اإلنسان، ولكنها أصابت كافة تنظيمات العمل األهلي، بما في ذلك المئات من 

م االجتماعي في تلبية ة من اإلسهائبالما 32و 28المؤسسات الخيرية والتنموية التي توفر بين 
  االحتياجات.

بعة سنوات تقريبًا هباًء منثورًا بداًل من تعظيم جهود المجتمع سوفقدت الدولة والمجتمع 
المدني في التنمية الشاملة، أخذًا في االعتبار أهمية تفادي خداع البصر، حيث ال يمكن للمجتمع 
المدني أن يحل محل الدولة في وظائفها االجتماعية األساسية، لكن له قدرة كبيرة على تغطية جزء 



اعي في جهة، كما له قدرة مهمة على إثراء مشأنه أن يخفف االحتقان االجتمن الفجوات بما من 
نعاش ما توفره الدولة من خدمات  .أساسية وا 

بقرارات  2016وفي سياق معركتها مع المنظمات الحقوقية التي بلغت ذروتها في ربيع العام 
ل مع أنشطة حظر سفر بعض الناشطين، وتجميد حسابات وأموال شخصية ومؤسساتية، والتعام

يمكن تعويضه في معركتها ضد  الحقوق اإلنسان باعتبارها نشاط هدام، فقدت الدولة شريكًا 
اإلرهاب، حيث ال يمكن ألي من المبادرات الهادفة الستئصال التطرف المؤدي لإلرهاب أن تفلح في 

يز البناء مؤسسات حقوق اإلنسان التي تعمل على تعز  هتحقيق أهدافها بمعزل عن أهم فاعل تمثل
القيمي للمواطنين وتغليب الثقافة المدنية ومنهج الحوار وقيم السلم االجتماعي على حساب قيم 

 التطرف والتعصب والعنف والعداوة والكراهية.
وقد أثمرت هذه الفترة حصادًا مرًا، كان من أبرز مالمحه ترسيخ صورة ذهنية سلبية عن 

شاط الخصوم السياسيين للدولة، واستغاللهم األوضاع في مصر في الخارج في ظل تصاعد ن
لألخطاء التي وقعت بحق المعارضة السياسية والحقوقيين في تعميق اليأس من إمكانية إصالح 

 األوضاع والتقدم على صعيد حقوق اإلنسان واالنفتاح الديمقراطي.
 

 الفترة الثانية: استعادة اآلمال
قومي لحقوق اإلنسان في قانون تأسيسه، في مرحلة الحقة على تحقيق مطالب المجلس ال 

شرعت الدولة في إيالء قضايا حقوق اإلنسان اهتمامًا نسبيًا، عزز اآلمال بشأن إمكانيات التقدم 
 توافر االهتمام الالئق.ب المشروطة
الدور الذي لعبته الهيئة العامة لالستعالمات في تفنيد المبالغات مهمة الخطوات ومن أبرز ال 

 تدابير تعزيزوضعية حقوق اإلنسان في مصر وبين التزامات مصر الدولية، و  بينبشأن الفجوة 
التعسف في والمساءلة التأديبية في جرائم  ،المساءلة الجنائية في جرائم التعذيب وسوء المعاملة

دورية الشاملة لحقوق ن في اللجنة الوطنية للمراحعة البعض الحقوقيي وتعييناستخدام السلطة، 
 .امتثااًل ألحسن الممارسات في هذا المجال اإلنسان

المجلس الختفاء القسري بالتعاون مع افي إجالء االدعاءات بشأن حاالت السلطات وتعاونت 
فريق األمم المتحدة بية مع ، وهو ما أتاح لها الحقًا التفاعل بصورة إيجاالقومي لحقوق اإلنسان



، ما رفع عنها االتهامات في األغلبية الساحقة من 2018باالختفاء القسري في ربيع المعني 
 االدعاءات.

قانون كذلك كان هناك نوع من االستجابة النسبية لمطالب المجتمع المدني المعارضة ل
ية وبالتالي عدم دخوله حيز النفاذ بعدم إصدار الئحته التنفيذ 2017لسنة  70رقم الجمعيات األهلية 

 ، والبدء في2018نهائيًا، إلى أن أعلن السيد رئيس الجمهورية مبادرته إللغاء القانون في نهاية العام 
في ضوء المشاورات الرسمية  2019لسنة  149رقم  لتنظيم العمل األهلي شامل وضع قانون
خصيات العامة جتماعين موسعين مع الشة، واجمعية أهلية ومنظمة غير حكومي 1300الموسعة مع 

 والمنظمات األجنبية العاملة في مصر.
كافة المتهمين في قضية  2018نايات القاهرة قد برأت في نهايات ديسمبر جوكانت محكمة 

المنظمات األجنبية، ما عزز اآلمال نحو إغالق ملف مالحقة الناشطين المحليين بالتزامن مع مبادرة 
 رية لوضع قانون جديد للعمل األهلي.السيد رئيس الجمهو 

استجابة وزارات الخارجية والداخلية وشؤون مجلس النواب  2020و 2018الفتا بين وكان 
والمجلس األعلى للقضاء والنيابة  ،ولجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب ،والتضامن االجتماعي
 اتبية لحقوق اإلنسان في حوار المنظمة العر التي نفذتها المشتركة نشطة األالعامة للمشاركة في 

 الحوار الصريح مع مؤسسات المجتمع المدني حول حول قضايا العدالة الجنائية، بما في ذلك ةنشط
 .واستخدام العقوبات البديلة واالحتجاز غير القانوني، عقوبة اإلعدام ومكافحة جرائم التعذيب اتتطبيق

ت الدولية لحقوق اإلنسان في سياق آلية مع اآلليا امفقودذي كان ها التفاعل وعززت الدولة
، واستضافت فعاليات 2020 - 2018 المراجعة الدورية الشاملة لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة

للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، واستأنفت تقديم تقاريرها المتأخرة للجان  64الدورة 
لمبالغات حول غ الذي أتاح مجاال لالفرا معاهدات حقوق اإلنسان باألمم المتحدة على نحو يسد

  الفجوات.
اللجنة العليا الدائمة لحقوق اإلنسان لتقود العمل  2018مجلس الوزراء في نوفمبر  وأسس

 ،2020، والتي بدأت نشاطها بالطاقة الكاملة في مطلع العام الحكومي في معالجة التعقيدات الملحة
 قوق اإلنسان لفترة السنوات العشرل استراتيجية حكومية لحوتعكف اللجنة حاليا على االنتهاء من أو 

، وتعمل على بلورة عدد من المسودات التشريعية التي تستجيب لتوصيات المجلس القومي المقبلة
 لحقوق اإلنسان ولجان األمم المتحدة التعاهدية لحقوق اإلنسان.



لعمل األهلي، والتي كان وقد تأخرت الدولة في إصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ا
، إلى أن أقرها مجلس الوزراء مطلع الشهر الحالي، والتي لم 2020مفترضًا إصدارها بحلول فبراير 

تنشر بعد، ويتوقع وفق تصريح السيدة وزيرة التضامن االجتماعي أن تنشر قبل نهاية ديسمبر 
 الجاري.

 
 اقـــــاآلف

لجة وضعية حقوق اإلنسان ال يمكن تحتاج مصر لبذل مجهود غير تقليدي على صعيد معا 
تحقيقه سوى بإعالء مرتبة االهتمام بحقوق اإلنسان لتكون أولوية قصوى على أجندة العمل الوطني، 
ذلك أن غالبية المعالجات المطلوبة ال تحتاج سوى لتوافر اإلرادة السياسية، وهو أمر متوافر بالفعل 

، وهو مته لتوفير التفويض الكافي للمؤسسات المعنية، وتحتاج ترجالهرم السياسي في البالدعلى رأس 
 جادة، أولوياتو توجهات ل العملي، لكنه منوط بالتوصل المراسيم وفي الواقعتفويض يمكن تحقيقه في 

 .ومن السهل تحديدها بحوار جدي بين الحركة الحقوقية ومؤسسات الدولة
ى األولويات الراهنة على أجندة ويشكل إعالن الالئحة التنفيذية لقانون العمل األهلي أول 

اإليجابية المنشودة بين العمل الحقوقي المصرية، باعتبارها تكتب صفحة جديدة للعالقة التفاعلية 
 كافة مؤسساتها وبين مؤسسات المجتمع المدني وفي القلب منها مؤسسات حقوق اإلنسان.الدولة ب
قة القضائية لكافة المؤسسات وهذه الصفحة الجديدة ال تكتمل سوى بإغالق ملف المالح 
فساح ادون استثناء،  -الحقوقية  النخراط وفق قانون تنظيم العمل لمجال لكافة المؤسسات الحقوقية لوا 

ابي عبر الممارسات ون، مع تأكيد مالمح المناخ اإليجاألهلي واالستجابة للضوابط التي يوفرها القان
 المتبادلة.

 

 المرغوب العمل عليها على النحو التالي: األخرى ويمكن تلخيص أبرز التوصيات
 وضع  على وتشجيعها الدستور من 53 للمادة وفقاً  التمييز لمناهضة الوطنية المفوضية إنشاء

بما يوفر الفعالية إلنجاح جهود اإلصالح الثقافي وتجديد الخطاب  األطراف متعددة وطنية خطة
 الديني ومكافحة األفكار المتطرفة

 فاعلة مشاركة أمينتو  والتطرف، اإلرهاب مكافحة جهود في إلنسانا حقوق مكون إدماج 
 هيةالكرا نبذاالجتماعي و  والسلم والحوار المساواة وتعزيز المدنية الثقافة قيم تنمية في للحقوقيين
 البحث العلمي والحريات األكاديميتعزيز و  ،العنف على والتحريض والعداوة



 الدولة مسيرة عرقلة حاولت التي المجتمعية المقاومة وجهأ معالجة تكفل وبدائل سبل في التفكير 
 المحلية المجتمعات بعض في

 والتأهيل التعليم برامج خالل من والمعرفة اإلنسان وحقوق السلم قيم وتعزيز التنوع احترام 
 الشابة األجيال تستهدف التي اإلعالم ووسائط الثقافية والمنابر

 لمقدمة على قانون اإلجراءات الجنائية لضمان اتساقها مع ضرورة مراجعة التعديالت المقترحة ا
الدستور والمعايير الدولية، وخاصة في ضوء مخرجات المؤتمر العام لتعديل قانون اإلجراءات 

 2017الجنائية 
  بهدف إجراء مراجعة شاملة،  1937عقد مؤتمر عام لتحديث قانون العقوبات الصادر في العام

ي الفلسفة العقابية، ومراجعة نطاق التجريم وأنماط العقوبات السائدة ومواكبة التطور الحاصل ف
على عقوبة اإلعدام للتخفيف عن كاهل السلطتين التشريعية  تقليل االعتمادبما يضمن 
في جرائم التعذيب واالحتجاز غير القانوني وجرائم االعتداء على  وتشديد العقوباتوالتنفيذية، 

 ت البديلة التي تتناسب مع الرغبة في تخفيف األعباء االقتصاديةالعقوبا وتبنيالمال العام، 
  تأسيس آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب بهدف تعزيز الجهود الجارية وبالتعاون مع كل

من المجلس القومي لحقوق اإلنسان والنيابة العامة، وبما يمهد لالنضمام مستقباًل إلى 
فاقية مناهضة التعذيب الذي بات يصنف باعتباره اتفاقية البروتوكول االختياري الملحق بات

 عاشرة
  مراجعة وتحديث قانون الطوارئ وتعزيز الرقابة القضائية على التدابير االستثنائية المتخذة

 بموجب حالة الطوارئ
 وفق  النظر في عدم تمديد العمل بحالة الطوارئ مجددًا أو قصر تطبيقها على مناطق بعينها

 الضرورات
 خلي التدريجي عن المحاكمات العسكرية لغير العسكريين، والتخلي نهائيًا عن محاكم أمن الت

 الدولة
  العمل مع نقابة المحامين لتطوير آلية المساعدة القانونية المجانية للمتقاضين غير القادرين

تصر كضمانة جوهرية للمساواة أمام القانون، وبما يمتد ليشمل التقاضي بمختلف سياقاته وال يق
 فقط على القضايا الجنائية فقط

 جرائهاصدار قانون إ للوفاء باالستحقاق الدستوري، وتجديد دماء  انتخاب المجالس المحلية وا 
 الحياة السياسية وتنشيط األحزاب في البالد، ال سيما مع حصتي المرأة والشباب



  إصدار قانون حرية تداول المعلومات 
 بحرية اإلبداع والنشر ترقية الضوابط التشريعية المتعلقة 
 إعادة النظر في تدابير حظر النشر في القضايا المتداولة 
  مراجعة الئحة الجزاءات التي تبناها المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، وخاصة ضوابط حجب

 المواقع االلكترونية ووسائل البث 
 شراك ممثليه المنتخب ين في إدارة صندوق إجراء انتخابات االتحاد العام للجمعيات األهلية، وا 

 التضامن االجتماعي
  وضع آلية منتظمة للتشاور الدوري مع مؤسسات العمل األهلي والتنظيمات النقابية العمالية

 والمهنية في المجاالت ذات االهتمام
 تحديد وجسر الفجوات في تغطية برامج الحماية االجتماعية للفئات المستهدفة 
 الطبقة الوسطى تقييم أثر السياسات االقتصادية على 
  للعمل  -إنشاء لجنة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد وفق معايير االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

 بشكل متكامل مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد
 تعزيز الرقابة على األسواق ومكافحة االحتكارات 
 عال ن الئحة معايير لضمان سالمة وجودة دعم جهود الهيئة الوطنية لسالمة الغذاء في صوغ وا 

 منتجات الغذاء المحلية والمستوردة
 تغليظ العقوبة المرتبطة بتسرب األطفال من التعليم في مرحلة التعليم األساسي وتدابير إنفاذها 
 إدماج مكون حقوق اإلنسان في برامج إعداد المعلمين وبرامج التأهيل المستمر 
 األميةرامج تعليم الكبار ومحو تطوير ب 
 في اإلصالح التعليمي الشامللرقمية إدماج أهداف القضاء على األمية ا 
 إشراك الجامعات في تطوير وتفعيل خطط التنمية في مجتمعاتها المحلية 
 تطوير استخدام أدوات المعرفة في برامج الوقاية الصحية 
  عادة هيكلته بما يتناسب مع الحاجة لتعزيز قدرته على تطوير والية المجلس القومي للسكان وا 

 مواجهة االنفجار السكاني
 تعزيز المزايا ، و تعزيز التقدم في استيعاب طاقات العمل الجديدة والقضاء على البطالة

 واإلعفاءات المقدمة للمشروعات كثيفة التشغيل ومنشأت االقتصاد غير الرسمي
 تعزيز الحماية للعاملين في القطاع الخاص ودوائر االقتصاد غير الرسمي 



  تبني آلية تفاوض دائمة مع القطاع الخاص لتأمين سياسات أجور عادلة والحماية التأمينية
 للعاملين

  تعزيز آليات الوساطة وفض المنازعات والتحكيم في النزاعات العمالية لتخفيف أعباء التقاضي
 عن كاهل العمال

 تدريب والتأهيل المستمر تشجيع القطاع الخاص على االنخراط في تطوير التعليم الفني وبرامج ال 
  تنمية الوعي باالمتيازات واإلعفاءات والتسهيالت الممنوحة لفئات الشباب في تأسيس المشروعات

 الصغيرة والمتوسطة
* * * 


