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 تـقـديـــــــم
 

 واألربعون لثانيةاتنعقد الدورة وفقا لما ينص عليه دستور منظمة العمل العربية ، 

 برعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ / صباح األحمد الجاابر، لمؤتمر العمل العربى 

أبرياال /  25 -18 مانخالبلل الفتالرة  أميار دولاة الكويات حفظاو ع ورعاا  -الصاباح 

 . 2015نيسان 

 ،ودولية وإقليمية ويأتى انعقاد المؤتمر هذا العام مواكبا ألحداث وتطورات عربية

علالالى  كبيالالرةتفالالرع علالالى النظالالام العربالالى بكالالل مكوناتالاله تحالالديات  ، األهميالالةفالالى  غايالالة

 .المتبلحقة  واالجتماعية االقتصاديةالسياسية والمتغيرات مختلف المستويات فى ظل 

العمالل  ةكما يصادف هذا المؤتمر االحتفال بمرور خمسين عاماً على انشاء منظمال

أطراف اإلنتاج الثبلثالة يلتقى  ، عطياتضوء هذه الم وفى " اليوبيل الذهبى "العربية 

 ،وصوال إلى أفضل مراحل التنسيق والتعاون ،لمواصلة الحوار  ، فى الوطن العربى

الحالالوار االجتمالالاعى مالالن أجالالل التنميالالة لتعزيالالز  ، وحشالالد اإلمكانالالات والطاقالالات العربيالالة

لمواجهالالة متطلبالالات المرحلالالة الراهنالالة وزيالالادة فالالرص  العمالاللومناقشالالة يليالالات  والتشالالغيل

 سياسالالات تسالالوية المنازعالالات العماليالالة وتأكيالالدولعمالالل وتكالالريح الحمايالالة االجتماعيالالة ا

، ممالا يجعالل مالن عمليالة التشالاور الثبلثالى والحالوار دورها فى استقرار عبلقات العمل 

بأفضالالل النتالالائج  لتعظالاليم اإليجابيالالات وتبلفالالى السالاللبيات والخالالروجمالالن األدوات الفعالالالة 

 . والقرارات

وسالاحة  ، عربالى باعتبالاره الضالمير االجتمالاعى العربالىمؤتمر العمل الالشك أن و

المنبالالر الحقيقالالى للشالالركاء يعتبالالر  ، الحالالوار الالالديمقراطى بالالين أطالالراف اإلنتالالاج الثبلثالالة

القومية والحرص المشترك علالى تعزيالز االجتماعيين الذى تتوافر فيه روح المسئولية 

والتى تعكح  رالمطروحة على المؤتم الهامة الموضوعات تجاهوحدة الموقف العربى 

وتحقيالق االسالتقرار والسالبلم  ، بما يعزز دعم برامج التنميالة ، تطلعات شعوبنا العربية
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والخالالروج بتوجهالالات قوميالالة ورؤيالالة عربيالالة للتعامالالل مالال  هالالذه  ، االجتمالالاعى المنشالالودين

 واحتياجات المواطن العربى واالرتقاء بمستوى معيشته . اتوتلبية طموح، التحديات 

والمشالالاركين فيالاله بمالالا ، ا الالالدليل ألعضالالاء المالالؤتمر المالالوقر ويسالالعدنا أن نقالالدم هالالذ

 حول المؤتمر وبنود جدول أعماله . ، يتضمنه من معلومات أساسية

اهتمالالام وعنايالالة سالالتحظى بالالبل شالالك علالالى  ،موضالالوعات هامالالةل يتصالالدى المالالؤتمرو

 : ولعل من أبرزها ،ركين فيـه المشا

االجتماااعى : تجساايد   ) الحااوارتقريالالر المالالدير العالالام لمكتالالا العمالالل العربالالى حالالول  -

 . للتحالف من أجل التنمية والتشغيل (

 .  ) دور الحوار االجتماعى فى تعزيز الحماية االجتماعية (تقرير فنى حول  -

) سياسااات ويليااات تسااوية المنازعااات العماليااة ودورهااا فااى تقريالالر فنالالى حالالول  -

 . استقرار عالقات العمل (

 . 2014ربية خبلل عام تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل الع -

( للجنة الحريات النقابــيـة القاهرة ، مارح / 34تقرير عن نتائج أعمال الدورة ) -

 ( . 2015يذار 

 التقرير السنوى لمتابعة التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل. -

( للجنالة شالئون عمالل المالرأة العربيالة ) شالرم 13تقرير عن نتالائج أعمالال الالدورة ) -

 ( 2015الشيخ ، 

تقريالالر حالالول اجتمالالاع الجمعيالالة العموميالالة للجمعيالالة العربيالالة للضالالمان االجتمالالاعى  -

 ( 2014)بيروت ،  ديسمبر / كانون األول 

تقرير حول االستراتيجية العربية لئلعبلم واالتصال فى مجال التنمية االقتصادية  -

 واالجتماعية فى قضايا العمل

االقتصالالالالالاد  ( للمجلالالالالالح  95،  94تقريالالالالرى عالالالالالن نتالالالالالائج أعمالالالالالال الالالالالالدورتين ) -

 ( 2014واالجتماعي العربي )سبتمبر / أيلول 
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الموقالالف المالالالى لمنظمالالة العمالالل العربيالالة مالالن حيالالث المسالالاهمات والمتالالأخرات علالالى  -

 . 2015/  4/  1الدول األعضاء كما فى 

تقارير هيئالة الرقابالة الماليالة وتقالارير مراقبالى الحسالابات عالن الحسالابات الختاميالة  -

 ( لكل من :31/12/2014للسنة  المالية المنتهية فى )

 مكتا العمل العربى / القاهرة . -1

 المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة . -2

 تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية . -

( لمالالؤتمر العمالالل 104مالالذكرة المالالدير العالالام لمكتالالا العمالالل العربالالي حالالول الالالدورة ) -

 ( . 2015الدولي ) جنيف ، يونيو / حزيران 

 / أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية .تكريم معالي السيد  -

 ( . 2019 – 2015تعيين المـــدير العـــام لمنظمة العمـــل العـــربية )  -

( لمؤتمر العمل العربي ) ابريالل / نيسالان 43تحديد مكان وجدول أعمال الدورة ) -

2016 .) 

تالالى سالالتحظى وغيالالر ذلالالك مالالن الموضالالوعات الخاصالالة بمسالالائل العمالالل والعمالالال وال

سالالواء فالالى الجلسالالات العامالالة أو فالالى اللجالالان الفنيالالة  ،باهتمالالام أعضالالاء المالالؤتمر المالالوقر 

المنبثقة عنه بهالدف الوصالول إلالى قالرارات وتوصاليات بنالاءة تسالهم فالى تعزيالز مساليرة 

 المنظمة وتحقيق أهدافها القومية .

وبهذ  المناسبة يسعدنى باسم منظمة العمل العربية وباسمى الشخصى أن أتقادم 

( لمااؤتمر 42الستضااافتها أعمااال الاادورة ) دولااة الكويااتبالشااكر والتقاادير لحكومااة 

لاادعمها المتواصاال لمنظمااة العماال العربيااة ه كمااا نتوجااو بالشااكر و العماال العربااى

غرفة تجارة وصناعة  – الشئون االجتماعية والعملوزارة  ألطراف اإلنتاج الثالثة )

نهم ودعمهاام لمنظمااة العماال لااى تعاااو( عاالتحاااد العااام لعمااال الكوياات  – الكوياات

 .العربية
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وختاما يشرفنى أن أرحب بأصحاب المعاالى الاوزراو والساادة رؤسااو وأعضااو 

الوفااود وممثلااى جامعااة الاادول العربيااة والمنظمااات والهيئااات واالتحااادات العربيااة 

 الكويات دولاةوالدولية الذين يشاركوننا هذا المؤتمر متمنيا للجميع طيب اإلقامة فى 

ه ولمؤتمرنا كل التوفيق والنجاح ه ولمنظمة العمل العربية دوام التقادم فاى  الشقيقة

 سبيل تحقيق رسالتها القومية النبيلة .

 >>  واللــو الـمـوفــق  <<

 

 

 أحمد محمد لقمان
 المديـر العام لمنظمة العمل العربية

 

* * * 
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 القسـم األول

 سير العمل

 فى المؤتمر واللجــــان
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 أوال : تكوين المؤتمر :

يتالالألف المالالؤتمر مالالن جميالال  المنالالدوبين المعتمالالدين اعتمالالادا صالالحيحا بمعرفالالة الالالدول 

األعضاء فى منظمة العمل العربيالة . ويتكالون وفالد كالل دولالة إلالى المالؤتمر مالن أربعالة 

عن العمال .  وواحدعن أصحاا األعمال  وواحدمنهم عن الحكومة  اثنانمندوبين : 

جالالوز أن يصالالطحا المنالالدوبون معهالالم عالالددا مناسالالبا مالالن مستشالالاريهم باالتفالالاق مالال  وي

مالن دسالتور منظمالة  4و  3الفقرتالان  ،المنظمات األكثر تمثاليبل لهالم ) المالادة الخامسالة 

 والمادتان األولى والثانية من نظام العمل بمؤتمر العمل العربى ( . ،العمل العربية 

* * * 

 ثانيا : هيئة رئاسة المؤتمر :

بنالاء  ،ثة نواا للرئيح ينتخالبهم المالؤتمرتتكون هيئة رئاسة المؤتمر من : رئيح وثبل

علالى أال  ،وفريق العمال ،على ترشيح كل من فريق الحكومات وفريق أصحاا األعمال 

يكون الرئيح وأى من نوابه من دولة واحدة . ولالرئيح المالؤتمر أن ينيالا عناله فالى إدارة 

 .السابعة من نظام العمل بالمؤتمر( المادةما بينهم )نوابه بالتناوا فيالجلسات أحد 

* * * 

 : رئاسة المؤتمر : ثالثا

ويستثنى  ،تكون رئاسة المؤتمر دورية بين الدول األعضاء وفقا للترتيا الهجائى 

حيث تكالون الرئاسالة للدولالة المضاليفة دون المسالاح  ،من ذلك حالة استضافة المؤتمر 

وفالى حالالة اعتالذار الدولالة صالاحبة الالدور فالى  ،الدوريالة بدور الدولة التى لها الرئاسالة 

وذلالك وفقالا للمالادة الخامسالة مالن  ،الرئاسة تحل مكانهالا الدولالة التالى تليهالا فالى الترتيالا 

 نظام العمل بمؤتمر العمل العربى .

العماال العربااى ( لمااؤتمر 42وفااى اطااار تنفيااذ هااذ  المااادة فااون رئاسااة الاادورة )

ح بااراا الصاابيح ه وزياارة الشاائون االجتماعيااة لمعااالى الساايدة / هنااد صاابي سااتكون

 والعمل ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية بدولة الكويت .

* * * 
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 : تشكيل المجموعات ) الفرق ( : رابعا

فريالالق أصالالحاا  ،: فريالالق الحكومالالات  ثااالث فاارقينقسالالم أعضالالاء المالالؤتمر إلالالى 

 : التاليةجاز األعمال فريق العمال . ويعقد كل فريق اجتماعات رسمية إلن ،األعمال 

 انتخاا هيئة المكتا من رئيح ونائا للرئيح ومقرر . (1)

 ترشيح نائا لرئيح المؤتمر عن الفريق . (2)

 ترشيح أعضاء الفريق فى اللجان النظامية والفنية المنبثقة عن المؤتمر . (3)

 بحث المسائل التى تحال إلى الفريق من اللجنة التنظيمية أو من المؤتمر . (4)

يعقد فى أى وقت اجتماعات رسمية لبحث جمي  المسائل واألمالور  ولكل فريق أن

 على أال تتعارع م  جلسات المؤتمر التى تقررها اللجنة التنظيمية . ،التى تهمه 

* * * 

 :واالحتفال باليوبيل الذهبى : جلسة االفتتاح الرسمية  خامسا

شاطىئ  /جميرا بفندق ) ( بدرية)قاعة فى ستعقد جلسة االفتتاح الرسمية للمؤتمر 

أبريل  19الموافق  األحدمن صباح يوم  العاشرةالساعة  تمام فى بالكويت( المسيلة 

التالى ووفقا لما جرى عليه العرف فى جلسة االفتتاح تلقى الكلمالات ،  2015/ نيسان 

 تحددها المنظمة بالتنسيق م  البلد المضيف وفقا للتقاليد المتبعة .

 مناقشة تقرير المدير العام .الفتتاح للبدو فى **  ستخصص جلسة مسائية يوم ا

* * * 
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 : اجتماعات الفرق الثالثة : سادسا

فى الساعة السادسة عمال (  هأصحاب أعمال  هتجتمع الفرق الثالثة ) حكومات 

 ل :ـــن أجـــــوذلا م ه 2015أبريل / نيسان  18 السبت اليوم األولمساو 

 ن ) رئيح + نائا رئيح + مقرر ( .تشكيل هيئة مكتا لكل فريق يتكون م (1)

عالن الفريالق ) واحالد عالن الحكومالات وواحالد عالن  نائب رئاي  الماؤتمرترشيح  (2)

 أصحاا العمال وواحد عن العمال ( .

) عضالالوان عالالن  اللجنااة التنظيميااةتسالالمية مرشالالح أو مرشالالحى الفريالالق لعضالالوية  (3)

 الحكومات وعضو عن أصحاا األعمال وعضو عن العمال ( .

) عضالوان  لجناة اعتمااد العضاويةحى الفريالق لعضالوية تسمية مرشح أو مرشال (4)

 عن الحكومات وعضو عن أصحاا األعمال وعضو عن العمال ( .

 )عضو واحد عن كل فريق( . لجنة الصياغةتسمية مرشح الفريق لعضوية  (5)

) ممثالالل واحالالد عالالن كالالل حكومالالة (  اللجنااة الماليااةتسالالمية ممثلالالى الحكومالالات فالالى  (6)

للمشالاركة  ،أصالحاا األعمالال والعمالال  وتسمية ممثل واحد عن كل من فريقالى

 فى اللجنة المالية طبقا لنظام العمل بالمؤتمر .

* * * 

 : الجلسة اإلجرائية:  سابعا

بكامالالل  18/4/2015 السالالبتفالالى اليالالوم األول  الجلسالالة اإلجرائيالالةالمالالؤتمر  يعقالالد

بعالالد انتهالالاء اجتماعالالات الفالالرق الثبلثالالة السالالتكمال  مسالالاءا( السالالابعة  أعضالالائه السالالاعة )

 وذلك إلقرار ما يلى : ،لجوانا اإلجرائية ا
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 تشكيل هيئة مكاتا الفرق الثبلثة . (أ )

 تسمية نواا الرئيح . (ب )

 تشكيل اللجنة التنظيمية . (ج )

 تشكيل لجنة اعتماد العضوية . (د )

 )هـ(   تشكيل لجنة الصياغة .

 تشكيل اللجنة المالية . (و )

* * * 

 : جدول القاعات والفعاليات التى ستعقد فيها : ثامنا

 بدرية (قاعــة  )عة الجلسة االفتتاحية قا -

 بدرية () قاعــة قاعة الجلسات العامة  -

 بدرية () قاعــة قاعة فريق الحكومات  -

 ( 1المسيلة ) قاعــة قاعة فريق أصحاا األعمال  -

 ( 2المسيلة ) قاعــة  العمالقاعة فريق  -

 (4ديوان قاعــة  ) اللجنة التنظيمية -

 ( 4ديوان ة قاعــ ) لجنة اعتماد العضوية -

 ( 4ديوان ) قاعــة  لجنة الصياغة -

 ( 5ديوان ) قاعــة  اللجنة المالية -

 الونج (قاعــة  )لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات  -

 ( 1المسيلة  قاعــة ) دور الحوار االجتماعى فى تعزيز الحماية االجتماعيةلجنة  -
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اسالتقرار عبلقالالات سياسالات ويليالات تسالوية المنازعالالات العماليالة ودورهالا فالى لجنالة  -

 ( 2المسيلة قاعــة  ) العمل

 (1ديوان  ) قاعــةمكتا سكرتير عام المؤتمر  -

 ( الريفقاعــة  ) مكتا رئيح المؤتمر -

 السادو ( قاعــة )معالى الوزراء ورؤساء الوفود صالون استقبال  -

  العرو  ( قاعــة )السكرتارية الفنية والطباعة والتصويـر  -

 الردهة ( قاعــة )فى المركز اإلعبلمى والصح -

 العرو  ( قاعة ) التسجيل واستبلم الوثائق -

* * * 
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 للمؤتمر : والثانى : برنامج عمل اليوم األول تاسعا

 ( : 2015أبريل / نيسان   18السبت  اليوم األول : يوم  )

 

 التسجيل - 12.00  -  10.00

 استكمال التسجيل - 18.00  -  16.00

 لفرق الثالثة :اجتماعات ا 19.00  -  18.00

              فريق الحكومات -1

      فريق أصحاب األعمال -2

                فريق العمال -3

 مهام الفرق فى االجتماع األول

 -ينتخالالا كالالل فريالالق هيئالالة رئاسالالته مالالن ) رئالاليح  -أ 
 مقرر ( . -نائا للرئيح 

 انتخاا نائا رئيح المؤتمر عن الفريق . -ا 

 للجان النظامية .تسمية أعضاء كل فريق فى ا -ج 

* * * 

 الجلسة اإلجرائية إلقرار ما توصلت اليو الفرق  - 20.00  -  19.00

 ) هيئة رئاسة المؤتمر (                         

 أخذ صورة تذكارية لرؤساو الوفود
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 ( 2015أبريل / نيسان  19) اليوم الثانى : يوم األحد الموافق 

 يل ( ) استكمال التسج 10.00  -  8.30

 الجلسة االفتتاحية واالحتفال باليوبيل الذهبى للمنظمة 13.00  -  10.00

يوبيل سيتم تحديد فقرات الجلسة االفتتاحية واالحتفال بالملحوظة : 

للجنة الفنية ه وتوزيعها على السـادة اتقترحو الذهبى للمنظمة وفقاً لما 
 أعضاو الوفود قبل انعقاد المؤتمر

 

) النتخاب هيئة مكتبها ووضع للجنة التنظيمية ا اجتماع 14.00 – 13.00
 مشروع تقرير األول (

 

 اجتماعات الفرق الثالثة : 18.00  -  17.00

 ) لمناقشة التقرير األول للجنة التنظيمية (

              فريق الحكومات .1

      فريق أصحاب األعمال .2

                فريق العمال .3

 )قاعة الجلسات العامة للمؤتمر( األولى  الجلسة العامة 20.00  -  18.00

 *  مناقشة التقرير األول للجنة التنظيمية .

* البالالدء بمناقشالالة تقريالالر المالالدير العالالام لمكتالالا العمالالل العربالالى، 

 حسا قائمة المتحدثين .
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 ناجتماعات اللجا

 ( 4ديوان  اللجنة التنظيمية ) قاعة    19.00  -  18.00

عتماد العضوية ) النتخاا هيئة مكتبها ووض  لجنة ا  20.00  -  19.00
 ( 4ديوان  ) قاعة  –تقريرها األول ( 

اللجنة المالية ) النتخاا هيئة مكتبها واعتماد جدول   20.00  -  19.00
 ( 5ديوان  ) قاعة  –أعمالها ( 

على شرف الوفود الكويت دولة حفل عشاو من    20.30
حتفال باليوبيل الذهبى المشاركة والضيوف بمناسبة اال

 للمنظمة .

 : برنامج سير العمل اليومى للمؤتمر: عاشرا

يكالالون سالالير العمالالل (  20/4/2015 االثنالالين) للمالالؤتمر  الثالالالثاعتبالالارا مالالن اليالالوم 

 اليومى للمؤتمر كما يلى :

مالالن صالالباح كالالل يالالوم  9.00اجتماعاتهالالا عالالادة فالالى السالالاعة  الفاارق الثالثااةتبالالدأ  (أ )

 ة على جدول األعمال اليومى للمؤتمر .لمناقشة البنود المطروح

من صباح كل يالوم وتبالدأ  10.00للمؤتمر عادة فى الساعة  الجلسة العامةتبدأ  (ب )

 تقرير اللجنة التنظيمية .مناقشة عملها ب

حسالالا مالالا تحالالدده اللجنالالة بعالالد فتالالرة الغالالذاء مباشالالرة واجتماعاتهالالا  اللجااانتبالالدأ  (ج )

 التنظيمية .

 عادة بعد انتهاء اللجان من اجتماعاتها .اجتماعاتها  اللجنة التنظيميةتبدأ  (د )

* * * 
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 : لجان المؤتمر : عشر حادى

 أوال : اللجان النظامية الدائمة للمؤتمر :

 اللجنة التنظيمية : (1

عمال (  1أصحاا أعمال +  1حكومات +  2: أربعة أعضاء ) عدد أعضائها* 

ضالوية واليجوز أن يكون للدولة الواحدة أكثر من عضو حكالومى واحالد فالى ع

 اللجنة .

وتحديد نظام سالير العمالل فالى الجلسالات  ،: إعداد برنامج عمل المؤتمر  مهمتها* 

والتقالدم باالقتراحالات الخاصالة بانشالاء لجالان أخالرى وكيفيالة تكوينهالا .  ،العامة 

كمالا يجالا عليهالالا أن ترفال  إلالى المالالؤتمر تقريالرا عالن أيالالة مسالائل أخالرى يكالالون 

 إقرارها الزما لحسن سير العمل .

 عتماد العضوية :لجنة ا (2

عمال (  1أصحاا أعمال +  1حكومات +  2: أربعة أعضاء ) عدد أعضائها* 

ضالوء مالا تقدماله الفالرق  فالىويكون تشكيلها بناء على ترشيح اللجنة التنظيميالة 

مالن ترشالاليحات فالى هالالذا الشالالأن . واليجالوز أن يكالالون للدولالالة الواحالدة أكثالالر مالالن 

 عضو واحد فى عضوية هذه اللجنة .

والنظالر فالى أى طعالن يتعلالق  ،فحص أوراق المنالدوبين ومستشالاريهم :  مهمتها* 

 وتقدم إلى المؤتمر تقريرا بنتيجة أعمالها . ،بها 

 لجنة الصياغة : (3

 –) حكومالالالات  : ثبلثالالالة أعضالالالاء يختالالالارون مالالالن الفالالالرق الثبلثالالالة عااادد أعضاااائها* 

ومقالالررى  ،. وللجنالالة أن تسالالتعين بالالذوى الخبالالرة  عمالالال ( –أصالالحاا أعمالالال 

 إلنجاز أعمالها . ،ضاء السكرتارية وأع ،اللجان 
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 : صياغة القرارات والتوصيات التى يقرها المؤتمر أوال بأول . مهمتها* 

 لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات : (4

: يشكل المؤتمر لجنة ثبلثية تضم منالدوبى الحكومالات وأصالحاا  عدد أعضائها* 

 ة التنظيمية .ضوء ما تقترحه اللجن فىويتم تكوينها  ،األعمال والعمال 

من  13و  12: النظر فى االتفاقيات والتوصيات طبقا ألحكام المادتين  مهمتها* 

والنظالر بوجاله خالاص فالى التالدابير  ،نظام اتفاقيالات وتوصاليات العمالل العربيالة 

والبيانات  ،التى اتخذتها الدول األعضاء لتنفيذ أحكام االتفاقيات المنضمة إليها 

ات والتوصاليات التالى تقالدمها الالدول األعضالاء وفقالا والتقارير الخاصة باالتفاقي

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .12ألحكام المادة )

 اللجنة المالية : (5

تتالألف مالن منالدوا حكالومى واحالد  ،: يشكل المؤتمر لجنالة ماليالة  عدد أعضائها* 

ومنالدوا واحالد عالن  ،عن كل دولة عضو فى المنظمالة مشالتركة فالى المالؤتمر 

 فريقى أصحاا األعمال والعمال .كل من 

وتقالارير  ،المحالالة إليهالا  والخطة والموازنة : النظر فى المسائل المالية مهمتها* 

وتقارير مراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتا  ،هيئة الرقابة المالية

العمالالل العربالالى والمعاهالالد والمراكالالز التابعالالة لالاله عالالن السالالنة الماليالالة المنتهيالالة فالالى 

وأيالالة مسالالائل ماليالالة أخالالرى يحيلهالالا إليهالالا المالالؤتمر . وتتخالالذ  ، 31/12/2014

 اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثى أصوات أعضائها .

 ثانيا : اللجان الفنية للمؤتمر :

للمؤتمر أن يشكل لجانا خاصة لدراسة الموضوعات  ،إضافة إلى اللجان النظامية 

ائها مالن قبالل اللجنالة التنظيميالة . ويالتم اقتراحهالا وتحديالد عالدد أعضال ،التى يحيلها إليهالا 

 ويرتبط تشكيل هذه اللجان بالموضوعات الفنية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر .
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فمالن المالرجح أن تشالكل خالبلل المالؤتمر  ، بنود جدول أعماال الماؤتمرضوء  وفى

 اللجان الفنية التالية :

 لجنة دور الحوار االجتماعى فى تعزيز الحماية االجتماعية . -1

سياسات ويليالات تسالوية المنازعالات العماليالة ودورهالا فالى اسالتقرار عبلقالات  لجنة -2

 العمل .

 : قواعد عامة فيما يتعلق باللجان : عشر ثانى

 ،باسالتكمال ترشاليحات الفالرق  ،بعد الجلسة االفتتاحيالة  هتقوم اللجنة التنظيمية  (أ )

 وتقترح على المؤتمر بشأنها ما يلى :

 . اللجان المقترح تشكيلها 

 شكيلها .كيفية ت 

 . ما يحال إليها من تقارير 

 ) كل علالى حالدة ( ببلئحالة مرشالحيها لكالل لجنالة مالن اللجالان تتقدم الفرق الثالثة (ب )

 .م  تسمية مندوبيها األصيلين ومندوبيها المناوبين  الفنية

وإذا رأت  ،الترشيحات المقدمة إليها من الفرق الثبلثة  اللجنة التنظيميةتفحص  (ج )

بغيالالة جعلهالالا أوفالالى تمثالاليبل  ،ديل علالالى تكالالوين اللجنالالة إدخالالال تعالال األفضالاللأنالاله مالالن 

أو أكثر قبوال مالن حيالث توزيال  المقاعالد علالى  ،بالنسبة للموضوع الذى تعالجه 

تقالوم بادخالال مثالل هالذا التعالديل بشالرط موافقالة ممثلالى  ،الدول العربية المختلفالة 

وتعالالرع الترشالاليحات المتفالالق عليهالالا فالالى اللجنالالة التنظيميالالة  ،الفالالرق الحاضالالرين 

 المؤتمر إلقرارها .على 

* * * 
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 تقديم مشروعات القرارات واالقتراحات :أحكام عامة حول عشر :  ثالث

 تنص المادة الحادية والعشرين من نظام العمل بمؤتمر العمل العربى على مايلى :

ال يجوز أن يثار فى أى من جلسالات المالؤتمر مشالروع قالرار خالاص بمسالألة لالم  (1)

عمال ما لم تكن قد سلمت نسخة من مشروع هذا ترد فى بند من بنود جدول األ

قبالالل موعالالد افتتالالاح المالالؤتمر  ،القالالرار إلالالى المالالدير العالالام لمكتالالا العمالالل العربالالى 

 بعشرة أيام على األقل .

لالم تالرد فالى أى بنالد مالن بنالود جالدول أعمالال  ،إذا قدم مشروع قرار خالاص بمسالألة  (2)

باجمالاع أعضالائها تقالرر  تجتم  هيئة الرئاسة للنظر فيه . وعند الموافقالة ،المؤتمر 

 إحالته للجنة التنظيمية متى كان ذلك يتعلق بمسألة طارئة أو بأمور إجرائية .

تتالولى اللجنالة التنظيميالالة النظالر فالالى مشالروعات القالرارات الالالواردة فالى الفقالالرتين  (3)

األولى والثانية من هذه المادة للتثبالت مالن اسالتيفاء كالل مشالروع لشالروط القبالول 

ا كالالان المشالروع يالالدخل فالالى اختصالالاص المالالؤتمر . وعمالالا إذ ،المنصالوص عليهالالا 

وتقالدم  ،وللجنة أن توصى بتعديل المشروع أو عدم إقراره شالكبل أو موضالوعا 

 تقريرا بذلك إلى المؤتمر .

ال يجالالوز فالالى أى مالالن جلسالالات المالالؤتمر تقالالديم مشالالروع قالالرار يتعلالالق بأحالالد بنالالود  (4)

الجلسالالة جالالدول األعمالالال إال إذا سالاللمت نسالالخة منالاله إلالالى سالالكرتارية المالالؤتمر قبالالل 

وعلالالى السالالكرتارية أن تالالوزع  ،المحالالددة لنظالالر الموضالالوع بيالالومين علالالى األقالالل 

 اليوم التالى من استبلمه على األكثر . فىمشروع القرار على أعضاء المؤتمر 

* * * 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 4102( لعام  24الدورة )  –دليل مؤتمر العمل العربى 

23 
 

 عشر : اجراوات التصويت : رابع

أوال : تنص المادة الحادية والثالثاين مان نظاام العمال باالمؤتمر بشاأن اجاراوات 

 ويت على ما يلى :التص

 يصوت أعضاء المؤتمر برف  األيدى أو نداء باالسم بالطريق العلنى أو السرى. (1)

يكون التصويت باالقتراع السرى إذا تأيد من قبل ثلث األعضالاء المشالاركين فالى  (2)

 المؤتمر .

ويتالولى الالرئيح  ،تقوم سكرتارية المؤتمر بَعّد األصالوات المعطالاة برفال  األيالدى  (3)

 إعبلن النتيجة .

 يأمر الرئيح بأخذ األصوات نداء باالسم فى الحاالت التالية : (4)

فى جمي  الحاالت التى يشالترط فيهالا الدسالتور أن تكالون األغلبيالة بنسالبة ثلثالى  -أ 

 األصوات .

 إذا تبين له أن نتيجة التصويت موض  شك . -ب 

 إذا لم يكتمل النصاا القانونى المطلوا فى أول تصويت يتم برف  األيدى  -ج 

 ساء الفرق وأيده ثلث عدد المندوبين الحاضرين .إذا طلا أحد رؤ -د 

 ثانيا : تنص المادة الثانية والثالثون من نظام العمل بالمؤتمر على ما يلى :

حصوله علالى األغلبيالة  ،إلقرار أى موضوع يطرح للتصويت  ،يشترط  (1)

 العادية للمندوبين المشاركين فى المؤتمر ما لم يرد نص خبلف ذلك .

دون  ،قبالل اختتالام أعمالاله  ،ا للمالؤتمر بصالفة نهائيالة عند مغادرة المندو (2)

ومن  ،ال يعتبر حاضرا فى المؤتمر  ،أن ينيا عنه مستشارا ليحل محله 

 ثم ال يدخل فى حساا النصاا القانونى للتصويت .
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 ثالثا : التصويت فى اللجان :

ذا تتخالذ القالرارات فالالى اللجالان باألغلبيالالة البساليطة ألعضالالاء اللجنالة الحاضالالرين إال إ

كان هناك نص على توافر نسبة الثلثين . وتعمد كل لجنة فى بداية اجتماعاتها ) ماعدا 

اللجان النظامية ( إلى إقامة التوازن فى أصوات الفرق الثبلثة بصورة يعطى فيها كل 

ن بة لقالالوة تصالالويت األعضالالاء مالالن الفالالريقيعضالالو مالالن كالالل فريالالق قالالوة تصالالويت مناسالال

( مالنهم حكوميالون 20( عضالوا )35معينالة مالن )اآلخرين . مثال ذلك إذا شكلت لجنالة 

فان تصويت كل عضالو مالن هالؤالء  ،( من العمال 10( من أصحاا األعمال و )5و)

 األعضاء تكون على النحو التالى :

 . الحكوميون : صوت واحد 

 . أصحاا األعمال : أربعة أصوات 

 . العمال : صوتان 
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 أوال : جدول أعمال المؤتمر :

م  1552)  رقالمالقرار  الحادية واألربعينأصدر مؤتمر العمل العربى فى دورته 

 واألربعالالالون الثانيالالة( بالالالأن يتضالالمن جالالالدول أعمالالال الالالالدورة  2014لعالالام  41. ع . د 

 الية :( الموضوعات الت 2015لمؤتمر العمل العربى ) لعام 

 تقرير المدير العام لمكتا العمل العربي . -1

 النظر في قرارات وتوصيات مجلح اإلدارة . -2

 متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق . -3

 المسائل المالية والموازنة . -4

 تطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل العربية . -5

( لمالؤتمر العمالل 104)مذكرة المدير العام لمكتا العمالل العربالي حالول الالدورة  -6

 ( . 2015الدولي ) جنيف ، يونيو / حزيران 

 تكريم معالي السيد / أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية . -7

 ( . 2019 – 2015تعيين المدير العام لمنظمة العمل العربية )  -8

 دور الحوار االجتماعي في تعزيز الحماية االجتماعية . -9

وية المنازعالالات العماليالالة ودورهالالا فالالى اسالالتقرار عبلقالالات سياسالالات ويليالالات تسالال -10

 العمل.

نيسان /  ابريل( لمؤتمر العمل العربي )43تحديد مكان وجدول أعمال الدورة ) -11

2016 .) 

* * * 
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 ثانيا : معلومات أساسية عن بنود جدول أعمال المؤتمر :

ار الحاااو " حاااول البناااد األول :  تقريااار المااادير العاااام لمكتاااب العمااال العرباااى
 : تجسيد  للتحالف من أجل التنمية والتشغيل " . االجتماعى

تناول المدير العالام لمكتالا العمالل العربالي هالذا الموضالوع ليكالون محالور مناقشالات 

، وذلالك ترساليخاً لالدور  2015مؤتمر العمل العربي في دورته الثانية واألربعين لعام 

لالالى المسالالتويين الالالوطني منظمالة العمالالل العربيالالة فالالي إرسالالاء ثقافالالة الحالالوار االجتمالالاعي ع

والقالالومي وباعتبالالاره المالالدخل الرئيسالالي للتحالالالف العربالالي مالالن أجالالل التنميالالة والتشالالغيل ، 

ويأتي تناول هذا الموضوع في انساليابيه مال  تقالارير المالدير العالام السالابقة ومتسالقا مال  

موضوع تقرير المدير العام للدورة الماضية الذ  كان حول " التعاون العربي ويفاقاله 

شغيل " مبينالا أناله فالي ظالل التطالورات العميقالة التالي يمالر بهالا وطننالا العربالي ، لدعم الت

فرضالت معالجالة قضالايا التنميالة بمختلالالف تجلياتهالا وقضالايا التشالغيل والبطالالة بمختلالالف 

أبعادها في إطار الحوار االجتماعي الجاد الذ  تتقاسالم فياله األدوار والمسالئوليات بالين 

 الجتماعي الموس  وخاصة في فترات األزمات.شركاء اإلنتاج الثبلثة وكذلك الحوار ا

الفصال األول بساط إلشاكالية ساوق العمال لقد جاء التقرير في ستة فصول تنالاول 

والتذكير بالان مالن أدق التحالديات التالي تشالهدها أقطالار الالوطن العربالي متصاللة  العربية

البطالالالة مستعرضالالا أهالالم خصائصالالها مالالن حيالالث : " التوصالاليف االجتمالالاعي للبطالالالة / 

ف االقتصــالالـاد  للبطالالالة / أهالالم  أسالالباا البطالالالة " األبعالالاد السالالكانية / األبعالالاد التوصالالي

 النوعية / األبعاد التعليمية / األبعاد االقتصادية " .
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التوجهالالالات العامالالالة للبيئالالالة الفكريالالالة الجديالالالدة للحالالالوار  وتنااااول المحاااور الثاااان  :

يالالرة سالالتؤد  إلالالى االجتمالالاعي بالالين أطالالراف اإلنتالالاج الثبلثالالة ، حيالالث أن المتغيالالرات األخ

تطوير أساليا التعالاطي مال  إسالتراتيجيات التنميالة والتشالغيل والفالاعلين فيهالا : مقاربالة 

وصياغة وتنفيذاً في إطار الحوار االجتماعي بالين أطالراف اإلنتالاج الثبلثالة ، وأن هالذه 

التحوالت لالم تكالن نتاجالا لبعالد محلالى فحسالا بالل مرتبطالة أيضالاً بموجالة يتيالة مالن بعيالد 

دثت منظومالالة فكريالالة جديالالدة بصالالدد التشالالكل تالالدف  موضالالوعيا إلالالى تتصالالل بالعولمالالة أحالال

 تحديث الحوار االجتماعي .

فقالد تنالاول المالورد البشالر   ثالالث المالوارد اإلسالتراتيجية فالي  أما المحور الثالث :

هالالا فالالي صالاللا الحالالوار راالقتصالالاد المعالالولم مؤكالالدا علالالى أهميالالة المالالوارد البشالالرية باعتبا

مختلالالف عناصالالرها سالالتحكمة المعرفالالة فالالي مختلالالف االجتمالالاعي ، وأن مسالالتقبل التنميالالة ب

الميادين العلمية والتكنولوجيالة وهالو مالا يقتضالي اكسالاا كالل العالاملين كفالاءات أساسالية 

ومؤهبلت عريضة وخبرات فنية عالية وتوظيفها توظيفاً فاعبلً ومحكمالا فالي مجالاالت 

رضاليته التصور واالبتكار واإلنتاج لتأمين حاجيات االقتصاد ودعم تنافسية وترساليخ أ

 المعرفية .

إلى أثر انمالاط العمالل الجديالدة علالى التشالغيل وضالرورة  وتعرض المحور الرابع :

التوافق حولها بين أطالراف اإلنتالاج ، حيالث يبلحالظ التقريالر أن أسالواق العمالل العربيالة 

تخضالالال  إلالالالى ضالالالغوطات مزدوجالالالة كمالالالا ونوعالالالا وكالالالذلك ضالالالغوطات مزدوجالالالة محليالالالا 

الموارد البشرية واقلمتها م  متطلبالات سالوق وخارجيا  م  التأكيد على أهمية تخطيط 

العمالل واحتياجالالات المؤسسالات عالالن طريالق تطالالوير مفهالوم الحالالوار االجتمالاعي ويلياتالاله 

 وتوزي  األدوار والمسئوليات .
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 وظيفة الدولة : اإلعداد اإلستراتجي للموارد البشرية وإنتاج الكفاءات . -1

 لكفاءات .وظيفة المؤسسات االقتصادية : التوظيف اإلستراتيجي ل -2

مهمة العامل أو الفرد عموما : التنميالة الذاتيالة للكفالاءات وفالق متطلبالات سالوق  -3

 العمل .

الحالالوار االجتمالالاعي : أطالالر الحالالوار  ويسااتعرض التقرياار فاا  المحااور الخااام 

كمالا  وأطرافه حيث يشير إلالى عالدد مالن أطالر الحالوار االجتمالاعي علالى سالبيل المثالال ،

 وار الثبلثي يتوقف إلى حد كبير على :يؤكد التقرير على أن نجاح ونجاعة الح

 توافر اإلرادة السياسية من قبل الحكومات . أوالً :

 قوة نقابات العمال ومنظمات أصحاا األعمال . ثانياً :

 استقبللية هذه النقابات وهذه المنظمات عن الحكومة وعن جماعات الضغط . ثالثاً :

النقابية ومد  تمثيليتها للمشالاركة فالي وأن هذا األمر يؤد  إلى طرح أشكالية التعددية 

 الحوار االجتماعي .

" الحالوار االجتمالاعي نحالو عقالد اجتمالاعي واقتصالاد  وف  المحور الساد  واالخيار 

جديد تجسيداً للتحالالف الالوطني والقالومي مالن أجالل قضالايا التنميالة والتشالغيل حيالث أناله 

ت معهالا موضالوعيا ومنذ التسعينات تغيرت األوضاع االقتصادية واالجتماعيالة وتغيالر

النظرة إلى الحوار االجتماعي الذ  أصبح يهدف إلى عقد اجتمالاعي بمفالاهيم حديثالة ، 

واصبح التوافق على " عقد اجتماعي جديد " في الحوار االجتماعي الثبلثالي المتكالاف  

امالالراً ضالالرورياً أكثالالر مالالن أ  وقالالت مضالالي العتبالالارات عديالالدة ، ومالالن أهالالم الخطالالوط 

 ماعي الجديد :اإلستراتيجية للعقد االجت
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 تحسين جودة االستثمار في رأح المال البشر  . -

العمل على إزالة الثنائية االقتصادية المتمثلة في القطاع المنظم والقطاع غيالر  -

 المنظم ) القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي ( .

العمل على إزالة الثنائية االقتصادية بالين المركالز والمحاليط مالن خالبلل السالعي  -

 التنمية المتوازنة والسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة .إلى تحقيق 

 االقتصاد المعرفي وتأصيل المعرفة وثقافتها . -

أن التقريالالر بقالالدر مالالا يبالالرز أهميالالة الحالالوار االجتمالالاعي ، يؤكالالد بالقالالدر  **والخالصااة : 

نفسالاله علالالى أهميالالة الوصالالول بالاله إلالالى عقالالد اجتمالالاعي حالالديث يؤسالالح إلالالى نمالالط تنميالالة 

فالالي األنمالالاط السالالابقة ويبنالالي  جديالالد يعالالزز المكتسالالبات اإليجابيالالة اقتصالالادية واجتماعيالالة

 ويتجنا سلبياتها بايجاد بدائل جديدة . ،عليها

والتقرير معروض على المؤتمر الموقر ضمن البند األول من جدول األعمااله 
 للمناقشة واستخالص النتائج .

 

*  *  * 
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 باينة العمال العربياة ( القسم الثانى : ) تقرير عان نشااطات وانجاازات منظما2)

 ( :دورتى المؤتمر

يتضمن هذا القسم نشاطات وإنجالازات منظمالة العمالل العربيالة ) المكتالا والمعاهالد 

علالالالى المسالالالتوى العربالالالي والالالالدولي   ، بالالالين دورتالالالى المالالالؤتمروالمراكالالالز التابعالالالة لالالاله ( 

النشالالاطات القطاعيالالة التالالى نفالالذتها اإلدارات الفنيالالة بمكتالالا العمالالل العربالالى والمعاهالالد و

األنشطة التى نفذت من خارج  وكذلكراكز التابعة للمنظمة فى مجال تنفيذ خطتها والم

النشالاطات  معظالمفضبل عن المشاركة فالى  بالتعاون م  جهات عربية ودولية ، الخطة

 والفعاليات التى نظمتها جامعة الدول العربية ومؤسساتها .

 : ويمكن تلخيص أبرز عناوين هذه النشاطات فى المجاالت التالية

 المدير العام وإنجازات نشاطات  -

 العمل عبلقات -

 االشخاص ذوى اإلعاقة -

 التأمينات االجتماعية  -

 الصحة والسبلمة المهنية وبيئة العمل -

 شئون عمل المرأة والفئات الخاصة  -

 والهجرة التنمية البشرية والتشغيل والتدريا -

 إدارات العمل -

 الثقافة العمالية -

 العبلقات العربية والدولية -

 واالحصاء اإلعبلم والتوثيق والمعلومات -

 االجتماعات الدستورية والنظامية -

 الدراسات والبحوث والترجمة -
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بالأن هالذه النشالاطات والفعاليالات التالى نفالذها  هالذا التقريالرويؤكد المدير العام فى 

، مالالا كالان لهالالا أن تالالتم لالوال التعالالاون القالالائم بالالين  المكتالا والمعاهالالد والمراكالالز التابعالة لالاله

، وتوجيهالالات المالالؤتمر العالالام  لدسالالتورية فالالي المنظمالالة ومكتالالا العمالالل العربالالىاألجهالزة ا

، وتجاوا الدول األعضاء م  المنظمة فى المشاركة بفاعلية فى هذه  ومجلح اإلدارة

 البرامج والنشاطات.

معاروض بشالأن نشالاطات منظمالة العمالل العربيالة  البنالد األول* والقسم الثانى مالن 

 . ذ العلمعلى المؤتمر الموقر للتفضل بأخ

* * * 

 : البند األول** مالحق القسم الثانى من 

 المبلحق التالية : -القسم الثانى  – البند األوليتضمن 

( للجناة الحرياات النقابيــاـة 34: تقرير عن نتائج أعمال الدورة ) الملحق األول

 ( : 2015 يذار/  مار  ه) القاهرة 

نالالة الحريالالات النقابيالالة ، وبنالالاء علالالى الالالدعوة :  تنفيالالذاً للمالالادة الخامسالالة مالالن نظالالام لج أوال

الموجهة من المدير العـــام لمكتالا العمـــالـل العـالـربى ، عقالـدت اللجنالة دورتهالا 

 فى القاهرة .(   2015مارح / يذار )  والثبلثين الرابعة

 والثبلثين للجنة ما يلى : الرابعة: تضمن جدول أعمال الدورة  ثانيا

 للرئيح ومقررا لمدة عام .انتخاا رئيسا للجنة ونائبا  -1

 االطبلع على تقرير اللجنة عن دورتها السابقة . -2

 التعددية النقابية وتعزيز التماسك العمل النقابي العربي  -3

 ما يستجد من أعمال -4

 * وهذا التقرير معروض على المؤتمر العام الموقر للتفضل بالنظر والتوجيو .

 

 األول من القسم الثانى من البند األول ( ) مالحظة : لمزيد من المعلومات انظر الملحق
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 : التقرير السنوى لمتابعة التقدم فى انجاز العقد العربى للتشغيل. الملحق الثانى

:  في إطار استمرار الجهالود التالي تبالذلها منظمالة العمالل العربيالة لتعزيالز التنساليق أوأل 
مالل والعمالال والتعاون فيما بين البلدان العربية في مختلالف مجالاالت وقضالايا الع

أكالالدت المنظمالالة علالالى ضالالرورة وضالال  التشالالغيل فالالي صالالدارة وأولويالالات التنميالالة 
 وسعيها الدؤوا في محاربة الفقر والحد من البطالة.

وتنفيالذاً لقالرارت القمالم االقتصالالادية والتنمويالة واالجتماعيالة الثبلثالة )الكويالالت 
وبوجالاله خالالاص اعتمالالاد الفتالالرة   2013، الريالالاع 2011، شالالرم الشالاليخ 2009

( عقالالداً عربيالالاً للتشالالغيل وتكليالالف المنظمالالة بتنفيالالذ البرنالالامج 2020 – 2010)
المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والمشالاري  المنبثقالة 

 عنه. 

( لمالؤتمر العمالل العربالي بشالأن العقالد 41في إطار متابعة تنفيالذ قالرارات الالدورة ):  ثانياً 
طالالراف اإلنتالالاج الثبلثالالة تحالالت األرقالالام العربالالي للتشالالغيل فقالالد تالالم توجيالاله خطالالاا أل

عمالالالالالالالال( بتالالالالالالالاريخ  -257أصالالالالالالالحاا أعمالالالالالالالال(، ) -256حكومالالالالالالات(، ) -255)
لتضمين خطالط عملهالم التشالغيلية، البرنالامج التنفيالذ  للعقالد العربالي  2015/5/11

للتشالغيل وموافالالاة المنظمالالة بالالالتقرير السالالنو  للمتابعالالة بشالالأن األنشالالطة واإلجالالراءات 
 ( .1503طلبات العقد وفقاً لقرار المؤتمر رقم )المتخذة للتقدم فى إنجاز مت

قالالام مكتالالا العمالالل العربالالي بدراسالالة ردود أطالالراف اإلنتالالاج الثبلثالالة فالالى البلالالدان : ثالثااا   
، خالبلل العالام  العربية حول مالا تالم انجالازه مالن متطلبالات العقالد العربالي للتشالغيل

ؤتمر ، ويتشرف بعرع تقرير المتابعة السنو  على الدورة الحالية لم الماضي
 العمل العربي.

 * وهذا التقرير معروض على المؤتمر الموقر للعلم واتخاذ الالزم .

* * * 
 – ) مالحظة : لمزيد من المعلومات .. أنظر البند األول مالحق القسم الثاانى 

 ( . 2الملحق رقم 
*  *  * 
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 ( للجنة شئون عمل المارأة13تقرير عن نتائج أعمال الدورة ):  الملحق الثالث

 ( . 2015مار  / ابريل ه  شرم الشيخالعربية ) 

:  وفقاً للمادة السادسة من النظام االساسي للجنة شئون عمل المرأة العربية والتي  أوال
" تجتمع اللجنة مرة واحدة ف  العام ه بدعوة من المدير العاام تنص على أن  

ن عمالل المالرأة عشالر للجنالة شالئو الثالثةتم عقد الدورة لمنظمة العمل العربية " 
) مالالارح / يذار العربيالالة  فالالي مدينالالة شالالرم الشالاليخ بجمهوريالالة مصالالر العربيالالة  

2015 )  ، 

 : تضمن جدول أعمال اللجنة البنود التالية :  ثانيا

 هيئة مكتبة األمانة العامة للجنة شئون عمل المرأة . تشكيل -1

 .يليات التطوير  –األهداف  –النشأة  لجنة شئون عمل المرأة العربية -2

 .أوضاع النساء ذوات اإلعاقة ى سوق العمل  -3

االسالالالتراتيجية العربيالالالة لئلعالالالبلم واالتصالالالال فالالالى مجالالالال التنميالالالة االقتصالالالادية  -4
 واالجتماعية وقضايا العمل .

 * وهذا التقرير معروض على المؤتمر الموقر للعلم واتخاذ الالزم .

* * * 
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لجمعية العربية للضمان الملحق الرابع : تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية ل

 ( 2014االجتماعى ) بيروت ه  ديسمبر / كانون األول 

المالالدير العالالام لمنظمالالة العمالالل العربيالالة  - معااالى الساايد / أحمااد محمااد لقمااانبحضالالور  

 7عقدت الجمعية العمومية للجمعية العربية للضمان االجتماعى اجتماعهالا خالبلل يالوم 

اء أجهالالالالزة التأمينالالالالات والضالالالالمان بمشالالالالاركة رؤسالالالال 2014ديسالالالالمبر / كالالالالانون األول 

 االجتماعى فى عدد من الدول العربية وأعضاء المكتا التنفيذى للجمعية .

  -وقد ناقش المجتمعون جدول األعمال  الذى تتضمن البنود التالية :

 انتخاب رئي  ونائب رئي  للجمعية العربية للضمان االجتماعى . -1

 انتخاب اعضاو المكتب التنفيذى للجمعية . -2

 ديد نسبة مساهمة األعضاو فى الجمعية .تح -3

 . 2016 - 2015اقرار خطة عمل الجمعية للعامين  -4

 . 2016 – 2015اقرار مشروع موازنة الجمعية للعامين  -5

 عرض الواقع الحالى للجمعية . -6

وبعد المناقشات توصالل اعضالاء الجمعيالة العموميالة إلالى القالرارات البلزمالة بشالأن 

 الجمعية العمومية تلك البنود وفقاً لمحضر اجتماع

 معروض على المؤتمر الموقر للعلم واتخاذ الالزم . البند * وهذا 

* * * 
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الملحق الخام  : تقرير حول االستراتيجية العربية لإلعالم واالتصال فى مجال 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية فى قضايا العمل

 

اإلعالبلم  العربيالة تسالتطي  ان  بأن وسائل فى اطار قناعة منظمة العمل العربية اوالً :

تلعالا دوراً فالالاعبلً فالالى خدمالة التنميالالة الشالالاملة وخاصالالة فالى مجالالال قضالالايا العمالالل 

والتشغيل، فى ظل ما تتطلبه المرحلة الراهنة من مواكبة التحوالت اإلقتصادية 

النادوة الكبرى التالى يشالهدها العالالم والمنطقالة العربيالة بوجاله خالاص صالدر عالن 

تمام بالبعد اإلقتصادى لوسائل اإلعالم  العربية " فى قومية حول " تعزيز االه

توصية خاصة حول" دعوة منظمة العمل العربية لصياغة  2014مايو / ايار 

مشروع استراتيجية عربية لإلعالم فى مجال التنمية اإلقتصادية واإلجتماعياة 

لتحقياق األهااداف المنشاودة لمنظمااة العمال العربيااة التاى نبعاات مان دسااتورها 

اقها يساهم فيها كافة الجهاات المعنياة ه ماع التأكياد علاى اتخااذ المنظماة وميث

كافة التدابير واإلجراوات الالزمة لعرض مشاروع اإلساتراتيجية علاى ماؤتمر 

ومنالالالذ  ذلالالك التالالالاريخ اتخالالالذت  العماال العرباااى القاااادم والتوصااية بوعتمادهاااا "ه

جية التى عكف المنظمة اإلجراءات البلزمة للبدء فى صياغة مشروع اإلستراتي

 الخبراء .  اً على إعدادها فريق

تهالالدف االسالالتراتجية إلالالى إيجالالاد إعالالبلم متطالالور يخالالدم مصالالالح الالالدول العربيالالة ثانياااً : 

وشالالالعوبها  ويالالالدعم مشالالالاريعها والبالالالرامج التنمويالالالة فالالالى المجالالالاالت االقتصالالالادية 

 واالجتماعية وعبلقاتها بقضايا العمل .
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لمناقشالالالة  2014ديسالالالمبر  10 - 9ومي عقالالالدت المنظمالالالة اجتمالالالاع للخبالالالراء يالالال ثالثااااً :

مشروع االستراتيجية وإضافة التعديبلت البلزمة تمهيداً لعرضالها علالى الالدورة 

( لمجلح إدارة منظمة العمل العربية إلستعراضالها والنظالر فيهالا ، كمالا تالم 82)

 تعميمها  على أطراف االنتاج الثبلثة لئلطبلع عليها وإبداء مبلحظاتهم بشأنها .

( لمجلالح إدارة منظمالة 82علالى الالدورة ) االسالتراتيجيةعالرع مشالروع  تالم رابعاً :

( حيالالث أصالالدر  2015مالالارح / يذار  10 – 9العمالالل العربيالالة ) القالالاهرة ، 

 القرار التالي بشأنها:

االسالالتراتيجية العربيالالة لئلعالالبلم واالتصالالال فالالى مجالالال  بتقريالالرأخالالذ العلالالم  -1

 التنمية االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمل .

قة على مشروع االستراتيجية ورفعها للمؤتمر العام للنظر فيها م  المواف -2

 التوصية باعتمادها .

 . ما يلزم* وهذا التقرير معروض على المؤتمر الموقر للعلم واتخاذ 

* * * 
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 فى قرارات وتوصيات مجل  اإلدارةالبند الثانى : النظر 

ة الرابعالة مالن نظالام العمالل بمجلالح ( مالن المالاد 3و  1استناداً لنص الفقالرتين )  أوالً :

إدارة منظمة العمل العربيالة ، وجاله المالدير العالام لمكتالا العمالل العربالى الالدعوة 

 وكما يلى : بين دورتى المؤتمر،النعقاد مجلح اإلدارة فى دورتين عاديتين 

أكتالالالوبر/ تشالالالرين األول ، أبالالالو ظبالالالى  ) الحاديالالالة والثمالالالانونالالالالدورة العاديالالالة  -1

2014.) 

 (. 2015مارح/ يذار  ،القاهرة ) الثمانونالثانية و الدورة العادية -2

عمبلً بنص المادة الثامنة من نظام العمل بمجلح إدارة منظمة العمل العربية ،  ثانياً :

 يقوم المجلح برف  تقرير سنوى إلى المؤتمر العام يتضمن مايلى :

 )أ( المسائل التى تتطلا اتخاذ قرار من المؤتمر بشأنها .

 التى تتطلا توجيهات من المؤتمر . )ا( المسائل

 )ج( المسائل المعروضة على المؤتمر للعلم واإلحاطة .

 ثالثاً : الوثيقة الخاصة بالبند تحتوى على الموضوعات التالية : 

مجل  ادارة منظماة العمال العربياة خاالل  ىت: تقرير عن نتائج أعمال دور أوال

 : 2015و  2014عام 

 (.2014) أبو ظبى ، أكتوبر/ تشرين األول  والثمانونالحادية الدورة العادية  .1

 (. 2015مارح/ يذار  ) القاهرة،الثمانون الدورة العادية الثانية و .2

 : على النحو التالىويتضمن هذا الجزء ثبلثة أقسام 
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 * القسم األول : المسائل التى تتطلب اتخاذ قرار من المؤتمر بشأنها :

دارة واتخالالذ بشالالأنها التوصالاليات المناسالالبة تتضالالمن موضالالوعات نظرهالالا مجلالالح اإل

وأحالهالالا للمالالؤتمر العالالام التخالالاذ القالالرارات البلزمالالة بشالالأنها باعتبارهالالا مالالن اختصالالاص 

 المؤتمر العام . وهذه القرارات هى :

الموقالف المالالى لمنظمالة العمالل العربيالة مالن حيالث المسالاهمات والمتالأخرات علالى  -1

 .الدول األعضاء 

مراقبالالى الحسالالابات عالالن الحسالالابات الختاميالالة للسالالنة تقالالارير هيئالالة الرقابالالة الماليالالة و -2

لمنظمالة العمالل العربيالة ل المكتالا والمعاهالد  31/12/2014المالية المنتهيالة فالى 

 والمراكز التابعة له { .

، شرم الشيخ( للجنة الخبراء القانونيين ) 35تقريـــر عن نتائـــج أعمال الدورة ) -3

 ( . 2014 الثانىتشرين / نوفمبر

/ أبريالالل ( لمالالؤتمر العمالالل العربالالى ) 43جالالدول أعمالالال الالالدورة )تحديالالد مشالالروع  -4

 ( . 2016نيسان 

 * القسم الثانى : المسائل التى تتطلب توجيهات من المؤتمر :

 يتضمن هذا القسم المسائل التى تتطلا توجيهات من المؤتمر بشأنها وهى :

/ مارح ،  ةالقاهر ( للجنة الحريات النقابية )34تقرير عن نتائج أعمال الدورة ) -1

 ( . 2014 يذار

( للجنالة شالئون عمالل المالرأة العربيـــــــــــالـة 13تقرير عن نتائج أعمالال الالدورة ) -2

 ( . 2015 مارح / يذار ، شرم الشيخ)

قالالرار بشالالأن معالالايير وموصالالفات الترشالاليح لمنصالالا المالالدير العالالام والمالالدير العالالام  -3

 المساعد لمنظمة العمل العربية .

عربية لئلعبلم واالتصال في مجال التنمية االقتصادية تقرير حول االستراتيجية ال -4

 واالجتماعية وقضايا العمل .
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 ثانيا : مالحق البند الثانى :

( للمجلاااا  94تقرياااار عاااان نتااااائج أعمااااال الاااادورة ):  الملحااااق األول (1)

 ( : 2014/ أيلول  سبتمبر االقتصادى واالجتماعى العربى )

 المدرجالة علالى جالدول أعمالال المجلالح االقتصالادى واالجتمالاعى البنالود استعرع -

القالالرارات المناسالالبة وأصالالدر  (2014سالالبتمبر/ أيلالالول  ) ( للمجلالالح94) الالالدورة

 . بشأنها

( للمجلالح 94الالدورة )قام مكتا العمل العربى بعرع تقرير حول نتائج أعمالال  -

علالالى مجــالالـلح إدارة  (2014االقتصالالادى واالجتمالالاعى العربالالى )سالالبتمبر/ أيلالالول 

الحاديالة والثمالانين) أبالو ظبالى اكتالوبر / تشالرين دورتاله منظمة العمالل العربيالة فالى 

واتخذ المجلح التوصيات المناسبة كما هو موضح في وثيقة هذا (  2014االول 

 البند .

( للمجلااا  95الملحاااق الثاااانى : تقريااار عااان نتاااائج أعماااال الااادورة ) (2)

 ( : 2015فبراير / شباط  االقتصادى واالجتماعى العربى )

 ى واالجتمالاعى البنالود المدرجالة علالى جالدول أعمالالالمجلالح االقتصالاد استعرع -

القالالرارات المناسالالبة ( وأصالالدر  2015فبرايالالر / شالالباط  ( للمجلالالح )95) الالالدورة

 .وفقا لما هو معروع فى وثيقة البند  بشأنها

-  

*  *  * 
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 ارات مؤتمر العمل العربى السابقالبند الثالث : متابعة تنفيذ قر   

ى فالى دورتاله الثانيالة عشالرة ) بغالداد ، مالارح / يذار أصدر مؤتمر العمل العربال أوال :

( قرار بشأن تطوير هياكل منظمة العمالل العربيالة ، تضالمن هالذا القالرار 1984

 عدة فقرات ، نصت الفقرة الخامسة منه على مايلى :

" استحداث بند دائم فى جدول أعمال مؤتمر العمل العربى يتعلق بمتابعاة تنفياذ 

وتكليف المدير العام لمكتاب العمال العرباى بتقاديم تقريار قرارات المؤتمرات السابقة 

يوضااح فيااو مسااتوى تنفيااذ القاارارات ه وذلااا اعتبااارا ماان الاادورة الثالثااة عشاارة 

 للمؤتمر".

وفى هذا اإلطار ، قام مكتا العمل العربى باعداد وثيقة متكاملالة تضالمنت تصالور  ثانياً :

للمالؤتمر لعرضالها علالى مجلالح  األربعالينالحاديالة و المكتا لتنفيالذ قالرارات الالدورة

تشالرين /  أكتالوبر،  أبالو ظبالى)  الحادية والثمالانينإدارة المنظمة فى دورته العادية 

 ( . 2014 األول

، أكتالوبر /  أبالو ظبالى)  الحاديالة والثمالانين: ناقش مجلالح اإلدارة فالى دورتاله العاديالة  ثالثاً 

ت التابعالة الوثيقالة المتضالمنة تصالورات المكتالا والمؤسسالا ( 2014تشرين األول 

لتنفيالالذ قالالرارات المالالؤتمر والتالالى أعالالدها المكتالالا بجميالال  إداراتالاله ومكاتبالاله ووحداتالاله 

 : التالى القرار الموضوعوالمعاهد والمراكز التابعة له واتخذ مجلح اإلدارة بشأن 

تصااورات تنفيااذ  نعرباا  بشااألموافقااة علااى تقرياار مكتااب العماال الواأخااذ العلاام   -

ساابتمبر / ايلااول ه ماال العرباا  ) القاااهرة ( لمااؤتمر الع41قاارارات الاادورة )

2014 ) 

قام مكتا العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعة له باتخاذ اإلجالراءات البلزمالة  رابعاً :

 ،( لمالالؤتمر العمالالل العربالالى كالالل فالالى مجالالال اختصاصالاله 41لتنفيالالذ قالالرارات الالالدورة )

 بند .يخذين بعين االعتبار توجيهات مجلح اإلدارة كما هو موضــح فى ال

 معروض على المؤتمر الموقر للتفضل بأخذ العلم . والبند* 
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  البند الرابع : المسائل المالية

 : يحتوى هذا البند على الموضوعات التالية : أوال

الموقالالف المالالالى لمنظمالالة العمالالل العربيالالة مالالن حيالالث المسالالاهمات والمتالالأخرات علالالى  (1)

 والملحق . 1/4/2015الدول األعضاء كما فى 

ئالة الرقابالة الماليالة وتقالارير مراقبالى الحسالابات عالن الحسالابات الختاميالة تقارير هي (2)

 لكل من : 31/12/2014للسنة المالية المنتهية فى 

 مكتا العمل العربي . (أ 

 الجزائر –المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل  (ا 

 طرابلح -المركز العربي لتنمية الموارد  البشرية   (ج 

 الخرطوم –الجتماعية المركز العربي للتأمينات ا (د 

  دمشق –العربي للصحة والسبلمة المهنية  المعهد (ه 

مواضالي  علالى مجلالح اإلدارة فالى : قام مكتا العمل العربالى بعالرع هالذه ال ثانيا

ا نه( واتخالالذ المجلالالح بشالالأ 2015ار مالالارح/ يذ ، القالالاهرة ) نالثمالالانيالثانيالالة وه دورتالال

، مال  ا رات المناسبة بشالأنهالقرا التوصيات المناسبة وقرر إحالتها إلى المؤتمر التخاذ

 ا .التوصية بالمصادقة عليه

ستحال للجنالة  () المسائل المالية  : جمي  الموضوعات الخاصة بالبند الراب  ثالثا

بحكالم االختصاصالات المخولالة للجنالة فالى نظالم  ،المالية المنبثقة عن المؤتمر لدراستها 

مالالوقر إلصالالدار القالالرارات المناسالالبة ومالالن ثالالم إحالتهالالا للمالالؤتمر العالالام ال ،العمالالل النافالالذة 

 بشأنها .

* * * 
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 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية البند الخام  : تطبيق 

 

 ،شالرم الشاليخ  )فالى  الثبلثالينو الخامسالةعقدت لجنة الخبراء القانونيين دورتهالا  أوالً :

وذلالالك لدراسالالة التقالالارير التالالى تلتالالزم الالالدول  ،(  2014 الثالالانى/ تشالالرين  نالالوفمبر

بتقديمها إلى مكتا العمالل العربالى وفقالا للفقالرتين األولالى والثانيالة مالن  األعضاء

 المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .

عرع مكتا العمل العربى على لجنة الخبراء القالانونيين وثيقالة مبدئيالة  ثانياً :

 تتضمن ما يلى :

اتفاقيالات العمالل العربيالة محالل  حالولالسالنوية  تقاريردراسة ال : الجزو األول*  

  15 – 5 – 13 – 7 – 4 – 2 – 3 – 1))   :ذات األرقام  ، وهىالمتابعة 

11 – 14 – 17 – 18 – 19 – 8  - 12 - 16. )) 

( 16)" وصالالالل إلالالالى مكتالالالا العمالالالل العربالالالى حتالالالى تالالالاريخ اجتماعالالالات اللجنالالالة 

 ".تقريراً 

 او القانونيين .متابعة الرد على مالحظات لجنة الخبر الجزو الثانى :* 

على  ( ردود4)وصل إلى مكتا العمل العربى حتى تاريخ اجتماعات اللجنة  "

 . "مبلحظاتها السابقة 

 متابعة الرد على مالحظات لجنة الخبراو القانونيين . : الثالثالجزو * 

 وجهة النظر القانونية حول التعددية النقابية من خبلل معايير العمل .  -

نة الخبراء القانونيين تقريرا يتضمن دراستها لتقارير الدول األعضاء أعدت لجثالثا : 

علالالى االتفاقيالالات محالالل المتابعالالة وردودهالالا علالالى مبلحظاتهالالا السالالابقة إضالالافة إلالالى 
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التوصالاليات العامالالة للجنالالة علالالى ضالالوء تقالالارير الالالدول األعضالالاء وردودهالالا علالالى 

 مبلحظات اللجنة  ) القسم األول من البند (.

العمل العربى تقرير لجنة الخبراء القانونيين المشالار إلياله علالى عرع مكتا   رابعا :

 يذار/ مالالارح ،القالالاهرة  ) الثمالالانينالثانيالالة ومجلالالح اإلدارة فالالى دورتالاله العاديالالة 

2015 ). 

وساايتم عاارض البنااد علااى لجنااة تطبيااق االتفاقيااات والتوصاايات التااى سااتعقد 

  للمؤتمر .  42اجتماعاتها خالل أشغال الدورة 
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( 104اد  : مذكرة المدير العام لمكتب العمل العرب  حاول الادورة )البند الس

 ( . 2015لمؤتمر العمل الدول  ) جنيف ه يونيو / حزيران 

 

فالالي إطالالالار اسالالالتمرارية جهالالالود منظمالالالة العمالالل العربيالالالة لالالالدعم وتعزيالالالز التنسالالاليق 

والتعالالالاون بالالالين الوفالالالود العربيالالالة الثبلثيالالالة وإيجالالالاد المواقالالالف العربيالالالة التوافقيالالالة حالالالول 

( لمؤتمر العمل الدولي لعام 104ضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة )المو

والتي تالدخل ضالمن أولويالات واهتمامالات المجموعالة العربيالة وتالدعيم التعالاون  2015

البناء م  منظمة العمل الدولية لتحقيق المزيد من المكاسا لصالح المنطقة العربية في 

عربالالي باعالالداد وثيقالالة البنالالد السالالادح مالالن مجالالال العمالالل والعمالالال ، قالالام مكتالالا العمالالل ال

/ نيسالان  أبريالل لمؤتمر العمل العربالي ) الكويالت ، (42جــــــدول أعمـــــال الدورة )

( 104( بعنالالوان مالالذكرة المالالدير العالالام لمكتالالا العمالالل العربالالي حالالول الالالدورة ) 2015

للمجموعالة  وتتكون وثيقة االجتماع التنساليقي األول 2015لمؤتمر العمل الدولي لعام 

 العربية من األقسام التالية :

ويتضالالمن القسالالم األول مجموعالالة مالالن المقترحالالات وتطالالورات منظمالالة  القساام األول : 

العمالالالل العربيالالالة بشالالالأن عقالالالد االجتمالالالاع التنسالالاليقي االول للمجموعالالالة 

العربيالالة واألنشالالطة والفعاليالالات األخالالرى التالالي سالاليتم تنظيمهالالا علالالى 

 2015عمل الدولي لعام ( لمؤتمر ال104هامش اجتماعات الدورة )

مالالالن حيالالالث اإلجالالالالراء والترتيبالالالات اللوجيسالالالالتية والتنفيذيالالالة وأمالالالالاكن 

ومواعيالالالد انعقادهالالالا مالالال  مشالالالاري  جالالالدول أعمالالالال هالالالذه االجتماعالالالات 

 والوثائق الخاصة بها .
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يتضمن القسم الثاني عرع موجز ألهم الموضوعات المطروحة  : ** القسم الثان 

العمالالل الالالدولي لعالالام ( لمالالؤتمر 104علالالى جالالدول أعمالالال الالالدورة )

وبعالالع المعلومالالات األساسالالية التالالي مالالن شالالأنها أن تسالالاعد  2015

 على تفعيل مشاركة الوفود العربية .

يحتوى القسم الثالث على استنتاجات االجتمالاع التنساليقي لؤلعضالاء  ** القسم الثالث :

العالالالرا بمجلالالالح إدارة مكتالالالا العمالالالل الالالالدولي والوفالالالود العربيالالالة 

( لمجلالالالح إدارة مكتالالالا 322دورة )المشالالالاركة فالالالي اجتماعالالالات الالالال

 ( . 2014العمل الدولي ) جنيف نوفمبر / تشرين الثاني 

مناسباً  البند معروض على المؤتمر الموقر للتفضل باإلطالع واتخاذ ما يرا 

 . ف  هذا الشأن
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لمنظماة المادير العاام  / أحمد محمد لقماان تكريم معالى السيد:  السابعالبند   

 ة العمل العربي

 

العربالى فالالى دورتاله األربعالين )الجزائالالر ، أبريالل/ نيسالالان  العمالاللأصالدر مالؤتمر :   أوال

 ( منه على ما يلى :4( تضمنت الفقرة )1514( القرار رقم )2013

" عقد جلسة لتكريم معالى السيد/ أحمد محمد لقمان المدير العالام لمنظمالة 

العربالى، وذلالك نظالرا العمل العربية خبلل أعمال الدورة القادمة لمالؤتمر العمالل 

لالالدوره فالالى النهالالوع بالمنظمالالة وتطالالوير أدائهالالا وتفعيالالل عبلقاتهالالا مالال  أطالالراف 

 والدولية ذات العبلقة " .اإلنتاج والمؤسسات العربية 

 نونيناير / كا ، ) أبو ظبى مجلح اإلدارةهيئة رئاسة عرع الموضوع على :   ثانيا

 حيث تم إقرار( 82و  81فى دورتيه ) ارةوعلى مجلح اإلد(  2015األول 

لتكريم وفقا لما هو معروع فى اإلجراءات التى سيتم مراعاتها خبلل جلسة ا

 البند الساب  من جدول أعمال المؤتمر .

البنالالد معالالروع ضالالمن جالالدول أعمالالال المالالؤتمر وفقالالاً لئلجالالراءات المعتمالالدة مالالن :   ثالثاااً 

 مجلح اإلدارة 

 

*  *  * 
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 ( 2019 – 2015) البند الثامن : تعيين المدير العام لمنظمة العمل العربية 

 

/أ( من المادة السادسة من دسالتور منظمالة العمالل العربيالة علالى 4) :  تنص الفقرة أوال

 ما يلى :

" تعيااين الماادير العااام لمكتااب العماال العربااى لماادة أربااع ساانوات قابلااة 

للتجديااد ماارة واحاادة ه علااى أن تتااوافر فااى المرشااح شااروط الكفاااوة والخباارة 

 والمقدرة " .

لشالالغل منصالالا المالالدير العالالام  :  تلقالالى مكتالالا العمالالل العربالالى الترشالاليحات التاليالالة ثانيااا

(2015 – 2019: ) 

 السيد/ عدنان أبو الراغا )غرفة صناعة األردن(. -1

المهنالالالالدح / رشالالالاليد جمالالالالالي )وزارة الخارجيالالالالة والمغتالالالالربين بالجمهوريالالالالة  -2

 اللبنانية(.

االجتماعية بجمهورية  معالي السيد / نصار الربيعي وزير العمل والشئون -3

 سابقاً . العراق

 د البرعالالى وزيالالر التضالالامن والتأمينالالات االجتماعيالالةمعالالالي الالالدكتور/ أحمالال -4

 . سابقاً بجمهورية مصر العربية 

 السيد / فايز علي المطيرى رئيح االتحاد العام لعمال الكويت . -5

معالالالي السالاليد / جمالالال أغمالالاني وزيالالر التشالالغيل والتكالالوين المهنالالي بالمملكالالة  -6

 . سابقاً المغربية 

من وزارة  26/2/2015بتاريخ  تلقى مذكرةمل العربي قد علماً بأن مكتا الع

العمل بدولة فلسطين بشأن سحا ترشيح الدكتور / صبلح الالزرو مرشالح دولالة 

فلسالطين لشالالغل منصالالا مالالدير عالالام منظمالة العمالالل العربيالالة ، وقالالام مكتالالا العمالالل 
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 3/3/2015العربالالالي بارسالالالال تعمالالاليم إلالالالى أطالالالراف االنتالالالاج الثبلثالالالة بتالالالاريخ 

 إلخطارهم ذلك .

ى المؤتمر العام الموقر التخااذ اإلجاراوات الالزماة لتعياين :  األمر معروض عل ثالثا

  . والية جديدةفترة ل لمنظمة العمل العربيةالمدير العام 
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 دور الحوار االجتماعى فى تعزيز الحماية االجتماعية:  التاسعالبند    

 

 21 – 14، القالاهرة  ) األربعالينالحاديالة وأقر مؤتمر العمالل العربالى فالى دورتاله  -

دور الحوار االجتماعى فاى تعزياز  بعنوان ) التاس البند  ( 2014بر / أيلول سبتم

( ليكون أحد البنود الفنية المدرجة على جدول أعمالال الالدورة  الحماية االجتماعية

 . ( لمؤتمر العمل العربى42)

 وفالالالى هالالالذا اإلطالالالار وإيمانالالالاً بالالالالدور األساسالالالى والفعالالالال لتالالالدابير الحمايالالالة

باعالداد وتقالديم دراسالة شالاملة أحالد الخبالراء تكليالف لمنظمة باإلجتماعية فقد قامت ا

حول دور الحوار اإلجتماعى فى تعزيالز الحمايالة اإلجتماعيالة باعتبالاره أحالد بنالود 

 جدول أعمال الدورة الثانية واألربعون لمؤتمر العمل العربى. 

وقالالد جالالاءت الدراسالالة فالالى إطالالار رؤيالالة مسالالتقبلية تالالدرك مالالا يمكالالن أن نسالالميه 

ركة حيالث تتعالدد وتتسالارع المتغيالرات العلميالة والتكنولوجيالة فالى ظالل باقتصاديات الح

ثورة اإلتصاالت وإنفتاح الحدود بين الدول والمجتمعالات لنالتفهم كيالف تتنالامى مطالالا 

الشعوا العربية بحقها فى الحياة الكريمة اآلمنة وكيالف تنالتفع وتثالور األمالة العربيالة 

كومات بتفعيالل وتعزيالز مختلالف تالدابير للمناداه بالعدالة اإلجتماعية ووجوا إلتزام الح

الحماية اإلجتماعية )سواء فى ذلالك الخالدمات اإلجتماعيالة المتمثلالة فالى خالدمات التعلاليم 

والتأهيالالل المهنالالى والحرفالالى وخالالدمات العالالبلج والرعايالالة الطبيالالة أو الخالالدمات التأمينيالالة 

فالاة لضمان الحد األدنالى لمسالتويات المعيشالة الكريمالة فالى حالاالت التقاعالد والعجالز والو

 وفى حاالت التعطل(.
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وقد أكالدت الدراسالة حتميالة وأسالح ومجالاالت الحالوار اإلجتمالاعى سالبيبلً فعالاالً 

للتواصالالل والتشالالاور البنالالاء إلسالالتخبلص الحلالالول الفعالالالة لتنميالالة الخصالالائص السالالكانية 

لمواجهة مشاكل التعطل وضمان مستويات المعيشة والتوافق حول تفعيل تلالك الحلالول 

ماعيالالة وسالالبيبلً لتسالالوية المنازعالالات سالاللمياً والتوصالالل إلتفاقيالالات تعزيالالزاً للحمايالالة اإلجت

جماعيالالة تقالالرر يليالالة مرنالالة لعبلقالالات العمالالل تتوافالالق مالال  التغيالالر المسالالتمر فالالى األحالالوال 

والظروف اإلقتصادية وم  التغيرات التكنولوجية وما يكفل التطوير المستمر والتدرج 

مويليالة متطالورة أيالا مالا كانالت فى توفير تالدابير الحمايالة اإلجتماعيالة فالى إطالار تالدابير ت

القدرات التمويلية من خبلل تكامل الجهود بين الحكومات ومنظمات أصحاا األعمال 

 .والعمال ومنظمات المجتم  المدنى للتواصل والحوار اإلجتماعى

 سيتم تشكيل لجنة فنية من أعضاو المؤتمر لمناقشة هذا البند .و -

 البند معروض على المؤتمر الموقر التخاذ ما يرا  مناسبا . -

 

*  *  * 
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تسوية المنازعات العمالية ودورها فى استقرار  سياسات ويليات:  العاشرالبند    

 عالقات العمل .

 

 21 – 14أقر مؤتمر العمالل العربالى فالى دورتاله الحاديالة واألربعالين ) القالاهرة ،  -

سياساااات ويلياااات تساااوية  ( البنالالالد العاشالالالر بعنالالالوان ) 2014سالالالبتمبر / أيلالالالول 

البنود الفنية ( ليكون أحد  المنازعات العمالية ودورها فى استقرار عالقات العمل

 ( لمؤتمر العمل العربى .42المدرجة على جدول أعمال الدورة )

وفالالى هالالذا اإلطالالار  قالالام مكتالالا العمالالل العربالالى باعالالداد وثيقالالة البنالالد العاشالالر مالالن 

بعنوان  " سيـاسالـات   2015( لمؤتمر العمل العربى لعام 42جدول أعمال  الدورة )

فالالالي استقالالالـرار عبلقالالالـات العمالالالـل "  ويليالالالـات تسويالالالـة المنازعالالالـات العماليـالالالـة ودورهالالالـا

 باالستعانة بأحد الخبراء العرا المتميزين فى هذا المجال.

وتكتسـي منازعـات العمل أهميـة بالغـة بالنظـر ال فقـط لآلثـار السلبيـة لهالـذه 

بالالالـل لكلفتهالالالالـا  –أصالالالالحاا العمالالالل والعمالالالـال  –المنازعالالالات علالالالـى طرفالالالي اإلنتالالالـاج 

النعكاساتهالـا الوخيمالـة علالى مختلالـف عناصالـر التنميالـة االقتصاديـة الباهضـة وكذلالـك 

وباألخـص اإلنتـاج واإلنتاجيـة ، االستثمار ، التصديـر ، التشغيـل وعلالـى االستقالـرار 

 االجتماعـي وحتـى السياسـي للبـبلد.

وممـا ال شـك فيـه أّن الموضـوع يستوجـا المزيـد من االهتمـام في المنطقـة 

لوقالـت بالالـذات الالـذ  تعالـرف فيالـه غالبيالـة دول المنطقالـة وضعالالـا العربيالـة وفالي هالـذا ا

متأّزمالالـا علالالـى مختلالالف المستويالالـات االجتماعيالالـة واالقتصاديالالـة والسياسيالالـة نذكالالـر مالالـن 
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أهالالـم مظاهالالـره الضعالالـف الفالالادح لعبلقالالـات العمالالـل الجماعيالالـة، ارتفالالـاع نسالالـا الفقالالـر 

توسـ  الكبيالـر للقطالـاع غيالـر المنّظالـم، والبطالـة،  تنامـي األشكـال الهشـة للتشغيـل وال

 تدنـي مردوديـة االقتصـاد، عـدم االستقـرار السياسـي.

فالدول العربيـة مدعـوة اليـوم بالتأكيـد إلالى وضالـ  وتنفيالـذ سياسالـات محكمالـة 

ومتكاملالالـة لضمالالـان استقالالـرار وسبلمالالـة عبلقالالـات العمالالل وإلالالى تقييالالـم وتطويالالـر يليالالـات 

قائمالالـة لديهالالـا إلكسابهالالـا المزيالالـد مالالن الفاعليالالـة والجالالـدوى مالالـ  تسويالالـة المنازعالالـات ال

 إعطـاء األولويـة للجانـا الوقائـي لكـون الوقايـة دومـا خيـر من العـبلج.

وحرصـا على تحقيـق أكبـر استفـادة مـن هـذا التقريالـر ارتأينالـا التركيالـز فيالـه 

المسائالالـل التالي سيتناولهالالـا  علالـى تقديالـم الحلالالـول والمقترحالـات العمليالالـة حالـول مختلالـف

 بالـدرح وباألخـص :

 وضـ  سياسـات محكمـة وشاملـة لتسويـة المنازعـات )الجـزء األول( -

 تعزيـز الوقايـة من منازعـات العمـل )الجـزء الثانـي( -

 إكسـاا يليـات تسويـة المنازعـات النجاعـة المطلوبـة )الجـزء الثالـث( -

 المنازعـات )الجـزء الرابـ (تقييـم وإصـبلح أنظمـة تسويـة  -

 –ويختتالالـم التقريالالر بطالالـرح عالالـدد مالالـن األسئلالالـة لتكالالـون موضالالـوع مناقشالالـة 

 42مـن قبـل أطـراف اإلنتـاج الثبلثـة المشاركـة فالي الالـدورة  –صريحـة ومستفيضـة

لمؤتمـر العمـل العربـي، يمليـن أن تفضـي إلى جملـة مالن االستنتاجالـات والتوصيالـات 

ل العربيـة في تطويالـر أنظمالـة تسويالـة المنازعالـات القائمالـة لديهالـا وتأخالـذ تساعـد الدو

 بهـا منظمـة العمـل العربيـة في نشاطاتهـا المستقبليـة.
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 سيتم تشكيل لجنة فنية من أعضاو المؤتمر لمناقشة هذا البند . -

 البند معروض على المؤتمر الموقر التخاذ ما يرا  مناسبا . -

*  *  * 
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( لمااؤتمر 43: تحديااد مكااان وجاادول أعمااال الاادورة ) عشاار ادىالحااالبنااد 
 ( 2016 نيسان/  أبريل العمل العربى )

 

 :وتحتوى الوثيقة الخاصة بالموضوع على قسمين هما 

 القسم األول :

أبريااال / نيساااان  ( لماااؤتمر العمااال العرباااى )43تحدياااد مكاااان انعقااااد الااادورة )

2016): 

من المادة الخامسالة مالن دسالتور منظمالة العمالل  وفقا لنص الفقرتين األولى والثانية -1

العربية ، فالان المالؤتمر العالام يجتمال  مالرة كالل عالام فالى األسالبوع األول مالن شالهر 

 مارح / يذار فى دولة المقر ، ويجوز أن ينعقد فى أية دولة عضو بقرار منه.

( لمااؤتمر 43الاادورة ) ن الدولااة الراغبااة فااى استضااافةفااوفالالى ضالالوء مالالا تقالالدم ..  -2

عليهااا أن تعلاان عاان رغبتهااا أمااام  ( 2016أبرياال / نيسااان  بااى )العماال العر

( مالالن دسالالتور 2إلصالالدار قالراره بهالالذا الشالالأن وفقالا للمالالادة الخامسالالة فقالرة ) الماؤتمر

 منظمة العمل العربية .

 القسم الثانى :

 (2016أبريل / نيسان  ( لمؤتمر العمل العربى )43تحديد جدول أعمال الدورة )

مالن المالادة التاسالالعة عشالرة مالن نظالام العمالل بمالؤتمر العمالالل تالنص الفقالرة األولالى   (1)

 العربى على اآلتى :

ه جاادول أعمااال دورتااو التاليااة فااى ضااوو  انعقاااد " يقاار المااؤتمر العااام أثناااو 

المشااروع الااذى يعااد  مجلاا  اإلدارة بالتشـااـاور مااع الماادير العااام لمكتااب العماال 

 العربى ".    



 

 

 

 

 

 
 4102( لعام  24الدورة )  –دليل مؤتمر العمل العربى 

57 
 

ثالثالالة مالالن نظالالام العمالالل بمجلالالح اإلدارة بشالالأن ( مالالن المالالادة ال9جالالاء فالالى الفقالالرة )  (2)

 اختصاصات المجلح ، مايلى :

 " اعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر بالتشاور مع مكتب العمل العربى " .

المدير العام لمكتا العمل العربى خطابا ألصحاا المعالالى وزراء  معالىوجه  (  3)

يالاله موافـــالالـاة العمالالل فالالى الالالدول العربيالالة ولمنظمالالات أصالالحاا العمالالل طلالالا ف

المكتالالا بالموضوعالالـات الفنيالالة التالالى يقترحــالالـون إدراجهــالالـا عالالـلى مشــالالـروع 

 .(2016أبريل / نيسان ( لمؤتمر العمل العربى )43دورة )جــدول أعمال ال

)القالاهرة،  الثمالانينالثانيالة وه تدارح مجلح اإلدارة فى دورتالضوء ما تقدم  فى (  4)

مة من مكتالا العمالل العربالى بشالأن تحديالد ( الوثيقة المقد 2015 يذار/ مارح

أبريالل / نيسالان  )( لمالؤتمر العمالل العربالى 43مشروع جدول أعمال الدورة )

فالالى ضالالوء الموضوعــالالـات الفنيالالة المقترحالالة مالالن الالالدول األعضالالاء (  2016

باإلضافة للموضالوعات المدرجالة بشالكل نظالامى ، وقالد أصالدر مجلالح اإلدارة 

 بشأن الموضوع القرار التالى :

( لمؤتمر العمل العربالى 43مشروع جدول أعمال الدورة )فقة على الموا

، ( لمؤتمر العمالل العربالى 42الدورة )(، وإحالته إلى  2016أبريل / نيسان  )

 م  التوصية باقراره :

 تقرير المدير العام لمكتا العمل العربي . -1

 النظر في قرارات وتوصيات مجلح اإلدارة . -2

 مل السابق .متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الع -3

 .( 2018 – 2016والخطة والموازنة ) المسائل المالية -4

 تطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل العربية . -5

( 105مالالذكرة المالالدير العالالام لمكتالالا العمالالل العربالالي حالالول الالالدورة ) -6
 ( . 2016لمؤتمر العمل الدولي ) جنيف ، يونيو / حزيران 

 تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية -7
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 اد العمل العراتكريم رو -8

دور االقتصاد االجتماعي والتضالامني "التعاونيالات" " بند فنى حول  -9
 فى زيادة فرص التشغيل .

تبالادل المعلومالات وأثرهالا فالى تنظاليم أسالواق العمالل " بند فنالى حالول  -10
 ."العربية 

( لمالالؤتمر العمالالل العربالالي 44تحديالالد مكالالان وجالالدول أعمالالال الالالدورة ) -11
 (. 2017أبريل / نيسان )

 ر معروض على المؤتمر العام الموقر للنظر فى :األم (  5) 

 نيسالان / أبريالل ( لمؤتمر العمل العربالى ) 43إقرار جدول أعمال الدورة ) -

 ( فى ضوء المشروع المقدم من مجلح اإلدارة . 2016

تفويع المدير العام لمكتا العمل العربى بقبول طلا أى دولة ترغالا فالى  -

علالى  (2016أبريالل / نيسالان  ربالى )( لمؤتمر العمل الع43الدورة ) انعقاد

أرضها ، وإحاطة الدول األعضاء علمالا بالذلك فالى الوقالت المناسالا ، مالا لالم 

 تعلن إحدى الدول األعضاء فى المؤتمر رغبتها فى االستضافة .

◘ ◘ ◘ 
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 لالستفسار عن كل ما يتعلق بالمؤتمر

 

 : منظمة العمل العربية  -1

 . المنسق العام للمؤتمر –وزير مفوض / حمدى  أحمد  -

  00201001650166 تليفون :

 0020237484902 فاكح :

  hamdy@alolabor.org :البريد اإللكتروني     

 رئي  مكتب المؤتمر ومجل  اإلدارة . -السيد/ اسالم سناو   -

 00201001764608تليفون : 

 00202/  33362724الهاتف : 

   islam@alolabor.orgالبريد اإللكتروني :     

 ديوان المدير العام . -السيد/ شريف جمعة    -

 00201001770511:  تليفون

 00202/  33362724:  الهاتف

    sherif@alolabor.orgالبريد اإللكتروني :      

 

 وزارة الشئون االجتماعية والعمل : -2

 الدكتور / عبد ع سالم الرشيدى  -

 الهيئة العامة للقوى العاملة –مراقا مكتا العبلقات الخارجية 

  0096599607290تليفون : 

 0096522416179فاكـح : 

       fr.pam.kw@gmail.com: البريد اإللكتروني
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 العنــوان والفاك الهاتف  الجهة

 منظمة العمل العربية

 (202) 33362731 تليفون :
 33362719   
 33362721     

 (202) 37484902: فاك 

 بريد الكترونى :

 alo@alolabor.org   

 الموقع على شبكة االنترنت:

 www.alolabor.org  

 

 –( ميااااااااادان المسااااااااااحة 7)
( 814ص . ب) –الاااااااااااااادقى
الرماااز البريــاااـدى  –القااااهرة

(11511 ) 

 جمهورية مصر العربية

 

 طيبة فى دولة الكويت أطيب التمنيات بوقامة مع 

 وفيقتوالوللمؤتمر بالنجاح 

mailto:alo@alolabor.org
http://www.alolabor.org/

