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 المحتويـــــات
 الموضوع         

 تقديم                                      *
 الصفحة
 

  * القسم األول

حول اجتماعات المجموعة أساسية ات معلوم -
( لمؤتمر 401على هامش الدورة ) يةالعرب

 5042العمل الدولى لعام 

 
 

    * القسم الثانى  

 عمااالاألجاادول  بنااود معلومااات أساسااية حااول - 
( لماؤتمر العمال 401) لادورةل والبرنامج الزمنى

 . 5042الدولى لعام 

 

 

  * القسم الثالث

 * عناوين هامة في جنيف

 

 

◘ ◘ ◘ 
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 ديـــــــمـقـت
 

منظمااة العماال العربيااة  جاارت العااادة أن يااتم ماان  اا ل
إعااداد دلياال إر ااادل فااي شاال ساانة ب ااةن فعاليااات دورة مااؤتمر 

م اارشة  العمل الدولى لنفس السنة وذلك بهادف تساهيل وتفعيال
 الوفود العربية في المؤتمر .

( لمااؤتمر العماال الاادولى 401وبمناساابة انعقاااد الاادورة )
تت رف المنظماة  (5042يونيو / حزيران  41 – 4 ،)جنيف 

الم اارشة فاى  ة يالث ث أمام الوفود العربيةبان تضع هذا الدليل 
بإر اادات ساريعة وماوجزة عان  لتزويادها  أعمال هاذ  الادورة

إضاافة  علاى هاامش أعماال الماؤتمرأن طة المجموعة العربياة 
إلاااى ااجاااراخات ال اماااة باااالمؤتمر واللجاااان المنبثقاااة عنااا  
ولتعريف الم ارشين و امة الجادد مانهم باااجراخات المتبعاة 
والمسااا ل ااجرا يااة الم تلفااة التااى فااد تطاارأ فااى ساايا  أعمااال 

، و مان المتوفاع ان ياتم تطبيا  بعا   تلفاةالمؤتمر ولجانا  الم
التعدي ت في ساير اعماال الماؤتمر للادورة الحالياة علاي سابيل 

دها مجلاس إدارة مشتاا العمال الادولي فاي والتي اعتمالتجربة، 
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والتااااااي (  5042) جنيااااااف ، مااااااارس /  ذار  151الاااااادورة 
 . الجزخ الثاني من الدليل في نستعر  أبرز ما جاخ فيها 

 وهللا الموفق ،،،

 فايز المطيري

 ةلمدير العام لمنظمة العمل العربيا
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 القسم األول

 حول اجتماعاتأساسية معلومات 

 العربية على هامش الدورة ةالمجموع

 الدولي  ( لمؤتمر العمل401)

 5042لعام 
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 القسم األول

 اجتماعات المجموعة العربية

جرت العادة  أن يتم من  ا ل مشتاا العمال العرباي ات ااذ  -
جميااع ااجااراخات والترتيبااات اللوجيسااتية التنفيذيااة لتنظاايم 
أن طة واجتماعات المجموعة العربية الث ثية الم ارشة في 
مؤتمر العمل الدولى فى شل عام بما في ذلك افتارا  موعاد 

جموعاة ومشان وجدول أعمال االجتماع التنسايقى األول للم
العربياة ، وشاذلك االجتماعااات ال حقاة واجتماعاات اللجااان 
المنبثقاااة عنهاااا إضاااافة إلاااى إعاااداد وتاااوفير جمياااع الوثاااا   

 المتعلقة بهذ  األن طة .

العربية للمجموعة االجتماع التنسيقي األول جدول أعمال  

لمؤتمر العمال العرباي  15رار الدورة ـــى فــــاخ علـــبن
اذ ــــااااـفقااااد تاااام ات  (  5042نيسااااان  ) الشوياااات ، ابرياااال /

ة لعقااااد االجتماااااع األول للمجموعااااة ــااااـات التنظيميــــااااـالترتيب
بدايااة ماان الساااعة  2/5042/ 14الموافاا   األحاادالعربيااة يااوم 

السادسااة مساااخا  فااي مقاار مشتااا العماال الاادولي بجنيااف )فاعااة 
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 مجلس اادارة ( ، وأن يشون جدول أعمال  شاآلتي :

 لمسا ل ااجرا ية : االبند األول

شيل لجنااة التنسااي   ر اسااة المجموعااة العربيااة وت اا 
 ةولجنة المياغ

( لمؤتمر العمل الادولي  401: ر اسة الدورة ) البند الثاني
والمناما األ رل  المنبثقة عن  5042لعام 

 المؤتمر.

( لماؤتمر العمال 401: ضيوف  رف الادورة )البند الثالث
 .5042الدولي لعام 

:   متابعااة تنفيااذ فاارارر مااؤتمر العماال الاادولي الرابدد البنددد 
  4790، 4791لعامي 

ب ااااةن إدانااااة الساااالطات ااساااارا يلية لممارساااااتها  - أ
التعسفية والعنمرية وانتهاشها الحريات والحقاو  

علاى  ااسارا يليالنقابية، وشاذلك أثاار االساتيطان 
أوضاااع العمااال العاارا فااي فلسااطين واألراضااي 

  رل. العربية المحتلة األ
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للتضاااامن ماااع عماااال و اااعا  دولااايعقاااد ملتقاااى  - ا
 واألراضي العربية المحتلة .فلسطين 

: التوسع في است دام اللغة العربية في منظمة البند الخامس
 العمل الدولية.

البند السادس: التعاون التقني والفني لمالح الدول العربية 
. 

  البند الساب  : اام   الدا لي وحمة التوظيف العربية 
.في منظمة العمل الدولية   

فاي  5042التنمية المستدامة لماا بعاد  أولويات: البند الثامن 
 .المنطقة العربية 

 4791: الموفف من التمديقات علاى تعاديل  البند التاس 
لدستور منظمة العمل الدولية ب ةن توسيع 
التمثياااال األفريقااااي بمجلااااس إدارة مشتااااا 

 . الدوليالعمل 

 

شما تم ات اذ ااجراخات المناسبة لعقد االجتماع التنسيقى 
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السنول بين المنظمة ومجلس السفراخ العرا المعتمدين بجنيف 
الساااااعة  5042  حزيااااران/ يونيااااو 5الموافاااا   الث ثاااااخ يااااوم

  44) بمقر فمر األمم ( فاعة  .مباحا   44:00

◙ ◙ ◙ 

 

 البرنامج الزمنى الجتماعات وأنشطة المجموعة العربية
 

تقاااارر عقااااد اجتماعااااات وأن ااااطة المجموعااااة العربيااااة 
بةطراف اانتاج الث ثة الم اارشة فاي أعماال هاذ  الادورة وفا  

وااجاااراخات والترتيباااات  ةالعمااال العربيااا منظماااة مقترحاااات 
 التنظيمية التي ات ذتها وذلك على النحو التالي :

اء االجتماع التنسيقي الدوري بين المنظمة ومجلس السفر -4
 العرب المعتمدين بجنيف :

( 44بالقاعة رفام ) 5042 حزيران/  يونيو 5 الث ثاخيوم  -
 في فمر األمم.

 مباحا  . 44.00الساعة  -
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 االجتماع األول للمجموعة العربية :  -5

بقاعاااة مجلاااس إدارة  5042ماااايو /  ياااار  14 األحااادياااوم  -
 .مقر مشتا العمل الدولي بجنيف   –مشتا العمل الدولي  

 مساخا  . 50.00إلى الساعة  49.00الساعة  -

 اجتماع لجنة الصياغة :  -

فاي مشتاا البعثاة    5042يونيو / حزياران  5لث ثاخ يوم ا -
 الدا مة لمنظمة العمل العربية بجنيف 

 . ظهرا   41.00الساعة  -

 اجتماع لجنة التنسيق  :  -1

( 44)بالقاعاة رفام  5042يونيو / حزيران  9 االثنينيوم  -
 في فمر األمم .

 مباحا  . 45.00  - 44.00الساعة  -

الملتقدددي الددددولي للتضدددامن مددد  عمدددال وشدددعب فلسدددطين  -1
 واألراضي العربية المحتلة األخرى : 
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بالقاعاة   5042يونياو / حزياران  2الموافا   الجمعاةياوم  -
 ( في فمر األمم .47رفم )

 مساخا  . 50.00إلى الساعة  49.00الساعة  -

حفل استقبال في شافيترياا سااربون  فاي فمار األمام عقاا 
 انتهاخ الملتقي الدولي مبا رة .

◙ ◙ ◙ 
 

 االجتماع التنسيقي بين منظمة العمل العربية

 ومجلس السفراء العرب بجنيف 

 

فاااام مشتاااا العمااال العرباااي بات ااااذ ااجاااراخات التنظيمياااة 
المناساابة لعقااد االجتماااع الساانور الاادورر بااين منظمااة العماال 
العربية ومجلاس السافراخ العارا المعتمادين بجنياف وذلاك ياوم 

 44.00الساااعة  5042 حزيااران/  يونيااو 5الث ثاااخ الموافاا  
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في فمر األمم وف  جادول األعماال  (44مباحا بالقاعة رفم )
 التالي :

( لمااااؤتمر العماااال العربااااي 15اسااااتنتاجات الاااادورة ) -4
 ( .5042)الشويت ، ابريل / نيسان 

 االجتماع التنسيقي األول للمجموعة العربية -5

مااع عمااال و ااعا فلسااطين  لتضااامنل الاادولي الملتقااي -1
 . األ رل واألراضي العربية المحتلة

 يقي األول للمجموعة العربيةسير أعمال االجتماع التنس

  المسائل اإلجرائية :الـبـنــد األول 

 رئاسة المجموعة العربية : – 4

إن ر اسة اجتماعات المجموعة العربياة فاي هاذ  الادورة 
ستشون استنادا لما جارت عليا  العاادة والعارف لمعاالي الاوزير 

الاادورة  . العرباايتاارأس الاادورة األ ياارة لمااؤتمر العماال  الااذر
 (5042)الشويت إبريل / نيسان  (15)

الوفااود  اجتماعااات اا ل الجلسااة األولااى  وبالتااالي يااتم
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السيدة / هند صبيح براك الصدبيح وزيدرة معالي العربية دعوة 
الشددئون االجتماعيددة والعمددل ووزيددر دولددة لشددئون التخطدديط 

الساات م ر اسااة االجتماااع التنساايقى والتنميددة بدولددة ال ويددت  
 .االعربية أو من ينوا عنهاألول للمجموعة 

ماان جهااة أ اارل يااتم  اا ل الجلسااة األولااى للمجموعااة 
العربية ت شيل شل من لجنة التنسي  ولجنة المياغة من الساادة 
الوزراخ وأعضاخ الوفود العربياة الم اارشة فاي أعماال الادورة 

 . 5042لعام   الدولي( لمؤتمر العمل 401)

 تش يل لجنة التنسيق العربية – 5

المجموعة العربية مادعوة لت اشيل لجناة التنساي  المشلفاة 
 بمتابعة أعمال المؤتمر وتنسي  الموافف العربية ب ةنها .

أعضاااخ عاان شاال  1ويقتاار  أن تتشااون هااذ  اللجنااة ماان 
فرياا  ) حشومااات ، أمااحاا عماال ، عمااال ( وبطبيعااة الحااال 
فاإن  اجتماعااات اللجناة تبقااى مفتوحااة لمان يرغااا فاي ذلااك ماان 

 العربية الم ارشة في المؤتمر . الوفود

وتلتاا م اجتماعااات لجنااة التنسااي  العربيااة بمشااان انعقاااد 
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ها مشتااا  المااؤتمر ويعلاان عنهااا فااي الن اارة اليوميااة التااي يعااد 
 منظمة العمل العربية في جنيف .

 اللجان الفنية المعنية هي : 

 لجنة تطبي  المعايير . -4

قطااع تسهيل اندماج القطااع غيار المانظم فاي اللجنة  -5
 . المنظم 

لجنة المن اتت الماغيرة والمتوساطة وتاوفير فار   -1
 العمل ال    والمنتج .

ررة حاااااول الهــاااااـدف ــاااااـة المتشــاااااـلجناااااة المناف  -1
ية ـة االجتماعاــــاـبالحماي  ـــاـااستــــراتيجي المتعل

بموجاااا متابعاااة إعااا ن منظماااة  (  العمااال) حماياااة 
مان  5009العمل الدولياة ب اةن العدالاة االجتماعياة 

 أجل عولمة عادلة .  
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 تش يل لجنة الصياغة  – 1

المجموعة العربية مدعوة أيضا لت شيل لجنة الماياغة 
المشلفة بإعداد رد المجموعاة العربياة علاى تقريار المادير العاام 
لمشتا العمل الدولي حول أوضاع العماال العارا فاي فلساطين 

 واألراضي العربية المحتلة األ رل .

عاان  1أعضاااخ )  9ويقتاار  تشااوين هااذ  اللجنااة ماان 
عان فريا   5ري  أمحاا العمال وعن ف 5فري  الحشومات ، 

العمال ( ، وتعقد هاذ  اللجناة اجتماعاتهاا بمشتاا منظماة العمال 
 العربية في جنيف .

 يونيااو / 5الموافاا   الث ثاااخيااوم  اجتمدداع لجنددة الصددياغة :
بمقااار  ظهااارا( 41.00فاااى تماااام الساعــاااـة ) 5042 حزياااران

 ااارع  11البعثااة الدا مــااـة لمنظمااة العماال العربيااة بجنيااف )
 لوزان (.

◘ ◘ ◘ 
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 الـبـنــد الثاني :

( لمدددددؤتمر العمدددددل الددددددولي 401أواًل :   رئاسدددددة الددددددورة )
 والمناصب األخرى المنبثقة عنه:

مااان المعاااروف أنااا  طبقاااا لنظاااام الدورياااة باااين األفااااليم 
الجغرافية األربعة تتناوا تلك األفاليم بالتوالي ر اسة المؤتمر، 

 -علما بةن الدورات السابقة شانت على النحو اآلتي:

o ( 401الدورة )األرجنتين . – 5041 

o سيا والباسفيك . – 5041( 405لدورة )ا  

o ـا ال تينياة ــــاأمريش  5045( 404دورة )ـــال
 ) جمهورية الدومينيشان ( 

o أفريقياااااااااااااااا  – 5044( 400دورة )ـاااااااااااااااـال
 ( .الشاميرون)

o ( 77الدورة )أوروبا )فرنسا( . 5040 

ساااتشون مااان  5042( لعاااام 401وعليااا  فاااإن الااادورة )
نميا أوروبا  ولم يتضاح  لحينا  الدولاة التاي ساتتولى ر اساة 

 هذ  الدورة.
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لمنبثقاااة عااان الماااؤتمر أماااا بالنسااابة للمناماااا األ ااارل ا
 ستشون شاآلتي :

 نا بي ر يس المؤتمر .   -4
  ر اسة الفر   .  -5
 ر اسة اللجنة التنظيمية.   -1
 ر اسة لجنة اعتماد العضوية.  -1
ر اسة لجنة تطبي  اتفافياات وتومايات العمال  -2

 الدولية . 
 ر اسة اللجنة المالية .  -1
 ر اسة اللجان الفنية .  -9

فااي حااال وجااود رغبااة ألر حشومااة  وفااي هااذا الماادد،
عربيااة التر ااح ألل منمااا ماان المنامااا ، يرجااى أن تباادر 
رغبتها مسبقا ومبشرا ل غل هذا المنماا، حتاى تاتمشن الوفاود 
العربية من التنسي  ضمن المجموعات اافليمية األ رل وفر  

 العمل التي ي ارشون فيها .

عمااال ولقاااد اساااتقر العمااال فاااي الااادورات الساااابقة لماااؤتمر ال
وشااذلك لمجلااس إدارة منظمااة العماال العربيااة أن تباادر  العربااي

حشومة أو أشثر من الحشومات العربية رغبتها مسبقا ل غل أحد 
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حتاى ناتمشن مان ات ااذ ااجاراخات المناما الماذشورة أعا  ، 
 المناسبة لدعم المر حين العرا .

 

◘ ◘ ◘ 

 

 الـبـنــد الثالث : 

لمدؤتمر العمدل الددولي  (401ضيوف شدرف الددورة )
 :  5042لعام 

،  العربايوفقا للمعلوماات المتاوفرة لادل مشتاا العمال 
 الادولي( لمؤتمر العمل 401من المتوفع أن يحل على الدورة )

أشثر من ضيف  رف. ولم يتسن لحين إعداد هاذ   5042لعام 
 الوثيقة المعرفة المؤشدة لضيوف ال رف لهذ  الدورة.

◘ ◘ ◘ 
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 الـبـنــد الراب  : 

متابعة تنفيذ قدراري مدؤتمر العمدل الددولي لعدام  - أ
بشدددددددد ن سداندددددددددة السدددددددددلطات  4790، 4791

اإلسددددرائيلية لممارسددددتقا التفرقددددة العنصددددرية 
الحريددات والحقددوق النقابيددة و ددذلك  وانتقا ددات

آثار االستيطان اإلسرائيلي على أوضداع العمدال 
 .العرب في فلسطين واألراضي العربية المحتلة

بناااخ علااى فاارارات مااؤتمر العماال العربااي فااي دوراتاا  
ب اةن   5042لعاام  15وبوج   ا  فارارات الادورة  السابقة

في متابعة األوضاع االفتمادية  استمرار منظمة العمل العربية
و االجتماعيااااة والمعي ااااية ألمااااحاا األعمااااال والعمااااال فااااي 

 ل فقد تم مان  ا فلسطين واألراضي العربية المحتلة األ رل، 
 مشتا العمل العربي، إعداد التقريرين التاليين:

في تقرير بعثة مشتا العمال الادولي  وردتقرير تحليلي لما  -4
فلساطين واألراضاي العربياة المحتلاة األ ارل  زارتالتي 

وتوزيعا  علاى الوفاود  5042ابريال / نيساان   ل  اهر 
 باللغتين العربية واانجليزية .



23 

 

5042  - 401مؤتمر العمل الدولى الدورة   

المنبثقااة عاان المجموعااة  سااوف تقااوم لجنااة المااياغةو
بدراسة ملح  تقرير المدير العام لمشتا العمل  العربية

الدولي ب ةن األوضاع في فلسطين واألراضي العربية 
وشذلك التقرير التحليلي لمشتاا العمال  المحتلة األ رل

المجموعاة  المايغة النها ياة لم حظاات وتقدم العربي 
الها إلااى والتااي يااتم إرساا علااى ملحاا  التقرياار العربيااة

الماادير العااام لمشتااا العماال الاادولي باااللغتين العربيااة 
واانجليزيااة إضااافة إلااى تعميمهااا علااى الم ااارشين فااي 

 . الملتقي التضامني 

تقرير ب ةن المساتوطنات ااسارا يلية و ثارهاا االفتماادية  -5
واالجتماعياااة السااالبية علاااى أوضااااع أماااحاا األعماااال 

 . المحتلة األ رل والعمال في فلسطين واألراضى العربية

تم إعداد هاذا التقريار باالعتمااد علاى المعلوماات والبياناات 
وااحماااخات المتااوفرة ماان وزارة العماال الفلسااطينية واألمانااة 
العامة ل تحاد العام لعمال فلسطين ووزارة ال  ون االجتماعياة 
بالجمهورية العربية السورية ووزارة العمل في لبناان ، إضاافة 

وليااة مااادرة عاان المنظمااات والهي ااات الدوليااة إلااى تقااارير د
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الحشومية وغير الحشومية ، وترجمة التقرير إلى اللغات الث ثة 
  الفرنسية واانجليزية واألسبانية وتعميم  على الم ارشين .

 للتضدامن مد  شدعب وعمدال فلسدطين دولديعقد ملتقى  - ب
على هامش أعمال  واألراضي العربية المحتلة األخرى 

 .5042( لمؤتمر العمل الدولي لعام 401الدورة )

( 15الادورة )ماؤتمر العمال العرباي فاي  بناخ على فارار
( ب اةن ماذشرة  5042)الشويت ، ابريال / نيساان  5042لعام 

( لماؤتمر 401المدير العام لمشتا العمل العربي حول الدورة )
 يتضمن )ضمن أمور أ رل(والذر  5042العمل الدولي لعام 

 عقااااد ملتقااااى دولااااى للتضااااامن مااااع  ااااعا وعمااااال فلسااااطين
هامش أعماال الادورة  واألراضي العربية المحتلة األ رل على

 فقاد تام مان  ا ل، 5042( لمؤتمر العمال الادولي لعاام 401)
مشتااا البعثااة الدا مااة لمنظمااة العماال العربيااة بجنيااف إجااراخ 

وات ااااذ التااادابير الجهاااات المعنياااة االتمااااالت المناسااابة ماااع 
والترتيبااات التنفيذيااة لتنظاايم هااذا الملتقااي فااي أحساان الظااروف 
بالت اور والتنسي  والتعاون بين المنظماة والجهاات الفلساطينية 
المعنية لتوفير أفضل السبل لتحقي  النتا ج المرجوة من  والقياام 
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بشافة ااجراخات وتوزياع الادعوات ... إلاك وشاذلك إفاماة حفال 
ي هذا الن ااط الهاام وذلاك فاي استقبال على  رف الم ارشين ف

يونياو /  2الموافا   الجمعاة( بقمر األمام ياوم 47القاعة رفم )
 الساعة السادسة مساخا  . 5042حزيران 

وسيتضمن جدول أعماال هاذا الملتقاي التضاامني شلماات 
 لشل من :

سعادة السيد / فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل  -

 العربية .
مااابيح باااراك المااابيح وزيااارة معاااالي السااايدة / هناااد  -

ال اااا ون االجتماعيااااة والعماااال ووزياااار دولااااة ل اااا ون 
رئيسةةة المومة ةةة  – الت طاايط والتنميااة بدولااة الشوياات

 العربية .
 معالي السيد / مأمةن أبة شهال وزير العمل في فلسطين  -
 السيد / غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية . -
 ممثل  ن فريق الحكةمات  -
   ممثل  ن فريق أصحاب العمل   -
 ممثل  ن فريق العمال . -

يتم ا تيارهم من 
وفارات أفاليم 
 م تلفة
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 الـبـنــد الخامس:

التوسي  فى استخدام اللغة العربيدة فدي منظمدة العمدل 
 الدولية :

التاااذشير  فاااد يشاااون مااان المفياااد التةشياااد علاااى ضااارورة

باستمرار المطالبة بالتوسع في است دام اللغة العربية في أعمال 

منظماااة العمااال الدولياااة وذلاااك ساااواخ مااان  ااا ل االتمااااالت 

المبا ااارة ماااع السااايد المااادير العاااام لمشتاااا  العمااال الااادولي أو 

المراسااا ت الموجهاااة لمنظماااة العمااال الدولياااة أو مااان  ااا ل 

ان ذلك في اجتماعات مدا  ت السادة األعضاخ العرا سواخ ش

وذلاك مجلاس اادارة للماؤتمر واللجاان أو فاي الجلساات العاماة 

تةشيدا  على فرارات األجهزة الدستورية لمنظماة العمال العربياة 

 .السابقة والمتشررة  

◘ ◘ ◘  
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 البند السادس :  التعاون التقني والفني لصالح الدول العربية:

فااي إطااار التحرشااات العربيااة لاادعم وتعزيااز التعاااون البناااخ 

القا م بين منظماة العمال الدولياة والبلادان العربياة بالتنساي  ماع 

منظمة العمل العربية فقد التقي الوفد العربي الث ثي الاذر ضام 

عدد من أعضاخ مجلس إدارة منظمة العمل العربية واألعضااخ 

العمل الادولي إلاى جاناا العرا األميلين بمجلس إدارة مشتا 

معااالي الماادير العااام لمشتااا العمــااـل العربااي مااع الساايد الماادير 

العام لمشتاا العمال الادولي ) جنياف ، ناوفمبر / ت ارين الثااني 

( ب ةن دعم وتفعيل برامج التعاون الفني لمالح البلادان 5045

العربيااااة فااااي م تلااااف مجاااااالت العماااال ذات األولويااااة وفاااا  

لعربية في المرحلاة القادماة حيام تام تحدياد احتياجات المنطقة ا

مجموعة من األن طة يتم تنفيذها لمالح البلادان العربياة وذلاك 
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بالتنساااي  والتعااااون الم اااترك باااين منظمتاااى العمااال العربياااة 

والدولية وفد تم بالفعل تنفياذ جازخ مان هاذ  الم اروعات  ا ل 

 جهود متواملة لتنفيذ المزيد منهاوال 5041 – 5041الفترة 

** البرنامج المعزز للتعاون التقني من أجل األراضدي العربيدة 
 المحتلة :

لقد تضمن تقرير المدير العاام لمشتاا العمال الادولي المقادم 
بعناوان  5041( لمؤتمر العمال الادولي لعاام 401إلى الدورة )

" وضع عمال األراضي العربية المحتلة " ومافا  دفيقاا  لحقيقاة 
تماعياااااة والظاااااروف اانساااااانية األوضااااااع االفتماااااادية واالج

المةسوية التاي يعي اها العماال العارا فاي فلساطين واألراضاي 
العربية المحتلة وما يجرر على أر  الوافع بسبا استمرارية 
وترسيك الممارساات التعسافية ل حات ل ااسارا يلي وتةثيراتهاا 
السلبية على التنمية والت غيل وحقو  اانسان وشرامة العمال . 

 5041لتقرير إلى أن زيارة بعثة تقماي الحقاا   عاام وي ير ا
جاارت فااي وفاات حاارج لمحادثااات الساا م التااي  ااهدت تشثيااف 
الن اااط االسااتيطاني وتفااافم العنااف فااي الضاافة الغربيااة وحالااة 



29 

 

5042  - 401مؤتمر العمل الدولى الدورة   

  . الت اؤم من فلة نتا ج هذ  المرحلة من عملية الس م

ومن ضمن االساتنتاجات الهاماة الاواردة فاي تقريار المادير 
لمشتاا العماال الادولي الم ااار إليا  أعا   أناا  : إذا لام يااتم  العاام

إزالة القيود الشثيرة المفروضة على الن اط االفتمادر الناجمة 
عاان االحاات ل فماان غياار الممشاان توفااع أر تحساان مسااتدام فااي 

 وضع العمال وأمحاا العمل في فلسطين .

وفي هذا المدد تجدر اا ارة إلى أن م حظات المجموعة 
يااة علااى تقرياار الماادير العااام لمشتااا العماال الاادولي لعااام العرب

حول وضع عماال األراضاي المحتلاة جااخ فيهاا التةشياد  5041
علااى ضاارورة مااياغة االسااتنتاجات الااواردة فااي التقرياار فااي 
 ااشل  طااة عماال يااتم تمويلهااا وتنفيااذها باألساااس ماان منظمااة 

لدولية العمل الدولية وبالتعاون مع الجهات العربية واافليمية وا
المانحااة وتحديااد المساا وليات وأدوار م تلااف األطااراف القااادرة 
علااى تنفيااذ جاازخ ماان هااذ  ال طااة حتااى ال تبقااي الم حظااات 

 ال تامية واالستنتاجات شالمعتاد حبرا  على ور  .

وفد تم تزويد المدير العام لمشتا العمل الادولي بنسا ة مان 
لغتين العربياة م حظات المجموعة العربية على هذا التقرير بال
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واانجليزيااة علااى أماال أن تجااد طريقهااا للتنفيااذ وفاا  التوجهااات 
التااي عباار عنهااا الماادير العااام فااي  طاباا  إلااى منظمااة العماال 

 . 5041يوليو / تموز  57العربية بتاريك 

ضامن اجتماعاات ال اا  بالبرناامج المعززوبمناف ة البناد 

يااف ، ( لمجلااس إدارة مشتااا العماال الاادولي ) جن155الاادورة )

( ات اذ مجلاس اادارة فاي هاذا  5041نوفمبر / ت رين الثااني 

 ال ةن القرار التالي :

أ ذ العلم بالتقرير مع دعم مقترحاات البرناامج الاواردة فاي 

بمااا فااي ذلااك دعاام إعااادة أعمااار (GB.322/POL/7)الوثيقااة 

 . ةغز

 151شماااا تجااادر اا اااارة إلاااى أن جااادول أعماااال الااادورة 

لمجلاااس إدارة مشتاااا العمااال الااادولي ) جنياااف ماااارس /  ذار 

ب اةن  (GB323/pol/6)( فد تضمن مناف اة الوثيقاة  5042

اآلفااا  اافليميااة فااي مجااال التعاااون ماان أجاال التنميااة : البلاادان 

 العربية حيم ات ذ المجلس في هذا ال ةن القرار التالي :

عوة مكتب العمل الدولي إلى توسيع  رراياما التعياو  د -

من أجل التنمعة في البلدا  العررعة وإعداد إستراتعجعة 
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إقلعمعة لحشد الموارد وفي  إسيتراتعجعة منةمية العميل 

)  5049 – 5042الدولعيية للتعيياو  ميين أجييل التنمعيية 

التي سعتم مراجعتها في شهر اوفمبر / تشيرين الايااي 

5042 . ) 

المدد فقاد يتطلاا األمار باذل المزياد مان الجهاود  وفي هذا
لتشااون م ااارشة الوفااود العربيااة فااي مناف ااات البنااد الثاااني ماان 

( لماااؤتمر العمااال الااادولي لعاااام 401جااادول أعماااال الااادورة )
ب ااةن البرنااامج والميزانيااة أشثاار فاعليااة والمطالبااة ماان  5042

 جديد بت مي  مزيد من الموارد المالية ضمن ميزانية منظمة
العماال الدوليااة للمرحلااة القادمااة لاادعم التعاااون التقنااي لمااالح 
المنطقة العربياة ب اشل عاام ولتفعيال البرناامج المعازز للتعااون 
التقني من أجل األراضي العربية المحتلاة ب اشل  اا  ، وفا  
م حظات المجموعاة العربياة حاول ملحا  تقريار المادير العاام 

لاادولي فااي شاال عااام لمشتااا العماال الاادولي إلااى مااؤتمر العماال ا
ب ةن أوضاع العمالة في االراضي العربية المحتلة . وفي نفس 

( 147السيا  فاد يشاون مان المفياد التةشياد علاى فارار الادورة )
لمجلااس إدارة مشتااا العماال الاادولي ) أشتااوبر / ت اارين األول 

( ب ااااةن البرنااااامج المعاااازز للتعاااااون التقنااااي لمااااالح 5041
يتضاامن هااذا القاارار المطالبااة األراضااي العربيااة المحتلااة حياام 
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بمواماالة ت مااي  ووضااع المااوارد تحاات تماارف منظمااة 
 العمل الدولية لتمشينها من تدعيم التزاماتها التقنية في المنطقة .

◘ ◘ ◘ 

اإلصدداحات الداخليددة لمنظمددة العمددل الدوليددة  البنددد السدداب  : 

 وحصة التوظيف العربية فيقا

من المفيد أن يتشرر التاذشير فاي شال دورة مان دورات 

مااؤتمر العماال الاادولي بااةن هناااك عاادة دول عربيااة لاايس لااديها 

ماااوظفين فاااي منظماااة العمااال الدولياااة مماااا يتطلاااا اساااتمرار 

األعضاخ العرا بالمجلس في حم مدير عام المنظمة على بذل 

المزياااد مااان الجهاااد ب اااةن زياااادة حماااة المنطقاااة العربياااة فاااي 

نات بالوظا ف العليا وغيرها بمنظمة العمل الدولياة وذلاك التعيي

مااان  ااا ل العمااال علاااى تحقيااا  التاااوازن والتوزياااع العاااادل 

والمنماااف للوظاااا ف باااين م تلاااف المنااااط  ماااع األ اااذ فاااي 
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االعتبار  مومايات المنااط  أفال تمثاي  فاي إطاار مناف اات 

وتحدياااد معاااايير التوظياااف واال تياااار الجارياااة ضااامن عملياااة 

 . اام  

فااي هاااذا  مجلااس إدارة مشتاااا العماال الااادولي * أت ااذ 

 ال ةن القرار التالي :

" دعوة المدير العام سلى تقديم مقترحات بشد ن تعدديل 

( لمجلدددس 150سجدددراءات التوظيدددف واالختيدددار سلدددى الددددورة )

( م  األخدذ بعدين االعتبدار رأي 5041اإلدارة ) مارس / آذار 

يف م  مقترح  امدل المجلس من حيث شفافية سجراءات التوظ

بش ن اإلجراءات والممارسات المتعلقة بمختلف جوانب عملية 

اإلصدداح وسدارة المددوارد البشددرية التددي ت خددذ بعددين االعتبددار 

تطلعدددات المنددداطق األقدددل تمثدددياً لضدددمان التدددوازن الجغرافدددي 

 ."المنصف 
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وتوامااالت األ اااغال حاااول مجااااالت العمااال السااابعة ذات 

وزيع ـاـوارد الب رية : سياساة التعافاد ، تية والمتعلقة بالمــاألول

العاااملين ، التوظيااف واال تيااار ، التنقاال ، تاادريا المااوظفين ، 

 متابعة سلوك الموظفين وإجراخات المطالبة .

وتااام تقاااديم تقريااار عااان المساااتجدات ب اااةن اامااا   

( لمجلاس اادارة ) جنياف ماارس / 150الدا لي إلاى الادورة )

جلاااس فااي هاااذ  ال اااةن القااارار ( حياام أمااادر الم 5041 ذار 

" اعتمدداد التعددديات المقترحددة علددى النظددام األساسددي التااالي : 

( ذات العاقة باشتراط 5-أ-5- 1للموظفين باستثناء المادة ) )

 اللغات والتي تنص على :

يشةةطر    لةة  وةةل مةاةةل ة مةةان ل ةةة مةةن ل ةةات العمةةل  -

 بالمنظمة .

في حالة أن  كةن ل ة األم للمةال ل ة من ل ات العمل  -

 يشطر   ليه ة مان ل ة ثانية ويمكنه اوطساب الل ة الثالثة 
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فةةي حالةةة أن ل ةةة األم للمةاةةل مةةن غيةةر ل ةةات العمةةل  -

ل ة من ل ةات ا مان بالمنظمة يشطر   ليه  ند االنطداب 

 العمل ويمكنه اوطساب ل ة ثانية من ل ات العمل .

◘ ◘ ◘ 

فدي المنطقدة   5042التنميدة المسدتدامة لمدا بعدد  البند الثدامن

 العربية 

بااادرت منظمااة العماال العربيااة بات اااذ ااجااراخات المناساابة 

ب اااةن بلاااورة رؤياااة عربياااة  توافقياااة حاااول متطلباااات التنمياااة 

فااي الااوطن العربااي بالتنسااي   5042المسااتدامة لمااا بعااد عااام 

والت اااور مااع أطااراف اانتاااج الث ثااة فااي البلاادان العربيااة ماان 

هااااا  اااا ل مطالبتهااااا بموافاااااة مشتااااا العماااال العربااااي برؤيت

ومقترحاتهااااا ب ااااةن األهااااداف ذات األولويااااة لباااارامج التنميااااة 

 المستدامة .
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وعقدت منظمة العمل العربية المنتدل العربى الثانى للتنمية 
والت اغيل نحااو حماياة اجتماعيااة وتنميااة مساتدامة بالتعاااون مااع 
وزارة العماال بالمملشااة العربيااة السااعودية والبنااك الاادولى وذلااك 

فبراياار /  ااباط  51 – 51الفتاارة فااي مدينااة الريااا   اا ل 
وبم ااارشة أطااراف اانتاااج الث ثااة وم تلااف الجهااات  5041

الفاعلاااة فاااي مجااااالت الت طااايط واالفتمااااد والمالياااة والتعلااايم 
والتدريا المهني في البلدان العربية وعدد من رؤساخ المجالس 
االفتمادية واالجتماعية والمنظمات العربية واافليمية والدولية 

 لع فة.ذات ا

 ** القدف العام للمنتدى :

االتفااا  علااى إطااار عااام لاادعم التنميااة والت ااغيل فااي ضااوخ 
المتغيرات القا مة وتواف  الفااعلين االفتمااديين واالجتمااعيين 
بناخ على رؤية م ترشة تشاملية توازن باين مقتضايات الحماياة 
 االجتماعية وتحقي  التنمية االفتمادية المستدامة واعتمادا على

 منظومة معلوماتية  املة .

وفد تجسدت نجاحات هذا المنتادل فاي التومال إلاى توافا  
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عربااي حااول أولويااات ومتطلبااات واحتياجااات التنميااة و ليااات 

تحقي  أهدافها في البلدان العربية في المرحلة القادمة وذلك مان 

 اا ل إماادار مجموعااة ماان التوماايات والمنطلقااات والمباااد  

الرياااا  للتنمياااة والت اااغيل " لي اااشل التاااي تضااامنها " إعااا ن 

  ارطة الطري  للوطن العربي في مسيرت  التنموية .

وفي هذا السيا  ترل منظمة العمل العربية أن هذا المنتدل 

الذر تنااول بالتفمايل أهام الموضاوعات المقترحاة مان البلادان 

، يمثااال  5042العربياااة ب اااةن احتياجاتهاااا التنموياااة لماااا بعاااد 

م تلاف الجهاات الفاعلاة لتحدياد أولوياات  أرضية م اترشة باين

وشيفية تحقي  أهداف التنمية ال املة في الوطن العربية ماا بعاد 

وذلك بالترشيز على إع ن الريا  للتنمية والت غيل ،  5042

( لمجلس إدارة منظمة العمال 90مع التةشيد على فرار الدورة )

ةن ( فاااي هاااذا ال ااا 5041العربياااة ) القااااهرة ، ماااارس /  ذار 

ى األ ااذ بعااين والااذر ياان  علااى : " دعااوة الاادول العربيااة إلاا

باد  ) إع ن الريا  للتنمية والت غيل ( االعتبار منطلقات وم
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وشااااذلك التوماااايات المااااادرة عاااان المنتاااادل والعماااال علااااى 

إدراجهــــااـا ضمـــــــااـن سياسااات وبـــــااـرامج عملهااا باعتبااار  

ويمشن اساتعرا  أهام  يمثل منهجا متشام  للتنمية المستدامة "

ما جاخ في إع ن الريا  فاي سايا  تطلعاات أطاراف اانتااج 

  -وذك على النحو التالي :

االلطزام الطام بالحمةق االقطصادية واالجطما يةة المنثثمةة  -

مةن معةةاني المةةيال اةسةةالمية المطمثلةة  لةة  وجةةه الطحديةةد 

بأحميةةةة العمةةةل والالةةةمان االجطمةةةا ي والعةةةي  الكةةةريال 

والطنمية المطةازنة والمسطدامة في أشةمل معانيهةا والطةي 

 يمثل اةنسان فيها الةسيلة وال اية معا .

، للوميةةب بةةدون  مييةةز مهمةةا وةةان نة ةةه  أن العمةةل حةةق -

با طثاره شةر ا  مةن شةرو  صةةن الكرامةة ورونةا مةن 

أروان المةا نة والمشاروة الفا لة ، ورافعة من روافب 

الطنميةةة و ةةة مةةا يسةةا د  لةة   أسةةيا روابةة  اجطما يةةة 

 وفيلة بعالوة الفوةة االجطما ية والفوةة بين األجيال .
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يال والطدريب المهني والطمني االر ماء بإداء منظةمة الطعل -

والرفب من جةدة مخرجا ها في ة ار شراوة مب المطاع 

الخةةال لطحميةةق المةاءمةةة بةةين مخرجا هةةا واحطياجةةات 

 سةق العمل .

الطأويد  لة  أ ميةة الةدور الةؤي   ديةه المةرأة فةي سةةق  -

العمةةل والطةةأثيرات اةيوابيةةة لمشةةاروطها  لةة  األصةةعدة 

خالل  شويعها الةدائال  لة  االقطصادية واالجطما ية من 

المشاروة وةيواد المنةا  المالئةال لهةا وةيوةاد بيلةة العمةل 

 المناسثة والالئمة بها .

الطأويةد  لة  حةةق اوى االحطياجةات الخاصةةة فةي العمةةل  -

وأ ميةةةة وسةةةب سياسةةةات خاصةةةة بر ةةةايطهال و ةةةأ يلهال 

 و ش يلهال بما يمكنهال من أداء دور المنطج في الموطمب .
يةةةة العربيةةةة لم سسةةةات الطةةةدريب د ةةةال و فعيةةةل الومع -

والطعليال الطمني والمهني والطي  حطالنها الريةا  نظةرا  

للحاجة الملحة لمةاوثة الططةرات العلمية والطكنةلةجيةة 

والطمنيةةةة وثمافةةةة العمةةةل والط يةةةرات ممةةةا يسةةةا د  لةةة  
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 حسين اةنطاجية والمابلية لالسطخدام واسةطحدا  المزيةد 

 من فرل العمل .
كات األمان االجطما ي لما لها مةن  ةأثير  ثني برامج شث -

قةةةةى للحةةةد مةةةن الفمةةةر والعمةةةل  لةةة   حميةةةق المسةةةاواة 

وة طاء األولةية للطدخالت الطي  سطهدف الفلات األوثر 

 هميشةةةةا  وفمةةةةرا و شةةةةويب االسةةةةطثمار فةةةةي رأ  المةةةةال 

 الثشري .
د ةةةال و فعيةةةل الومعيةةةة العربيةةةة للالةةةمان االجطمةةةا ي  -

ل  عزيةةز ثمافةةة الحمايةةة بثيةةروت وةةأداة أساسةةية فةةي سةةثي

 االجطما ية . 

◘ ◘ ◘ 

علددى دسددتور  4791: التصددديق علددى تعددديل  التاسدد البندد ** 
التمثيدددددل  توسدددددي منظمدددددة الدوليدددددة بشددددد ن 

األفريقدددي فدددي مجلدددس سدارة م تدددب العمدددل 
 الدولي :

إن منظمة العمل العربياة تقاوم بمتابعاة هاذا الموضاوع مناذ 
 مس سنوات وبمفة مستمرة من   ل تجديد الادعوة إلاى 
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علاى  4791الدول العربية التي لم تماد  بعد على تعديل 
 –الماااومال  –دساااتور منظماااة العمااال الدولياااة ) جيباااوتي 

مااان  –سااوريا  –لبنااان  الاايمن ( لرسااراع فااي  –ساالطنة عا
جراخات المناسبة للممادفة عليا  ، وذلاك لمهمياة ات اذ اا

بالنسبة للبلدان العربية في التوسع في التمثيال األفريقاي فاي 
 مجلس إدارة مشتا العمل الدولي .

فساام المسااا ل القانونيااة  –وفااد تضاامنت وثيقااة البنااد الثاااني 
المعروضاة  –جزخ المسا ل القانونياة  –ومعايير العمل الدولية 

لمجلاس اادارة ب اةن تنمياة التمادي  علااى  151علاى الادورة 
دستور منظمة العمل الدولياة اساتعرا  الجهاود  4791تعديل 

المبذولاااة ب اااةن تنمياااة التمااادي  علاااى هاااذا التعاااديل وحجااام 
التمااديقات ساانويا  والااذر شااان فااي تراجااع ملحااوظ مااع بدايااة 

 والتاي 5040التسعينات ولغاية إطا   حملاة التماديقات عاام 
 تمديقات جديدة. 7يل أسفرت عن تسج

 4791وت ير الوثيقة إلى أن حجم التمديقات على تعاديل 
ماان بينهااا  5042يناااير / شااانون الثاااني  42بتاااريك  405بلاا  
 -تماادي  ماان الاادول ذات األهميااة المااناعية ) )الهنااد 5عاادد 
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 1تمااديقا  بمااا فااي ذلااك  55إيطاليااا ( ويبقااي فااي حاجااة إلااى 
 –المااااناعية ) ألمانيااااا تمااااديقات ماااان الاااادول ذات األهميااااة 

 –اليابااان  –فرنسااا  –الواليااات المتحاادة  –المااين  -البرازياال
 .روسيا ( ليد ل حيز التنفيذ –المملشة المتحدة 

 وبمناف ة هذا البند ات ذ مجلس اادارة القرار التالي :

 

دعوة أعضاء منةمة العمل الدولعية الينين ليم يقيادقوا  - أ

 رعد على التعديل إلى العمل على المقادقة علعه .
حييا المييدير العيياب لمكتييب العمييل الييدولي علييى موا ييلة  - ب

جهوده الهادفة إلى تنمعية التقيدي  عليى التعيديل عليى 

دستور منةمية العميل الدولعية وتميديم تمريير إليى دورة 

 على أساس التمدب المحرز .قادمة لمجلس اإلدارة 

ميين وقعميية  42الفمييرة  –الــــييـرأ: د دعييم مشييروا المييرار  ●

 البند .

 

◙  ◙  ◙ 
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 القســـــم الثاني
 

(401حول الدورة ) أساسية معلومات  
5042لمؤتمر العمل الدولي لعام   
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معلومدددات أساسدددية عدددن جددددول األعمدددال والبرندددامج الزمندددي 
 : 5042لمؤتمر العمل الدولي (  401) للدورة 

( لمدددؤتمر العمدددل 401تددداريم وم دددان انعقددداد الددددورة ) أواًل :
 :  5042لعام  الدولي

 5042( لعااام 401سااتعقد جلسااات واجتماعااات  الاادورة )  -أ
لمؤتمر العمل الدولي شالمعتاد  في فمر األمام وشاذلك فاى 

 - 4مقر مشتا العمل الدولي بجنياف  ا ل الفتارة ماا باين 
 . 5042يونيو / حزيران  41

 4وسيتم تنظايم حفال افتتاا  الماؤتمر ياوم االثناين الموافا  
استنادا لقرار مجلس إدارة مشتا   5042يونيو / حزيران 

 العمل الدولي بهذا ال ةن.

هاااذا وساااتبدأ أعماااال الفااار  الث ثاااة )حشوماااات/ أماااحاا  -ا
أعمال، عمال( واجتماعات المجموعات اافليمياة بماا فيهاا 
االجتماااع التنساايقي األول للمجموعااة العربيااة اعتبااارا ماان 

بهادف  5042ماايو / أياار  14مبا  يوم األحاد الموافا  
انت اا هي ة مشاتاا الفار  وتحدياد التر ايحات للمناماا 
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المنبثقة عن المؤتمر وشاذلك رؤسااخ المجموعاات واللجاان 
 الم تلفة .

الهادفة إلى مجلس اادارة بدراسة عدد من ااجراخات  فام -جـ 
تحسااين سااير أعمااال المااؤتمر والتااي يمشاان تطبيقهااا بماافة 

 5042لعاام  ( للماؤتمر401تجريبية أثناخ انعقااد الادورة )
ي تم تطبيقها في الدورة لبناخ على تقييم نتا ج ااجراخات ات

وذلاااك ضااامن بناااود جااادول أعماااال   5041( لعاااام 401)
نياف ( لمجلس إدارة مشتا العمال الادولي )ج151الدورة )

( حياام تاام إماادار الاادليل المعاادل  5042، مااارس /  ذار 
 للمؤتمر بعد انتهاخ هذ  الدورة .

*** 

 ثانياً : جدول أعمال المؤتمر :

طبقا لقرار مجلس سدارة م تب العمل الدولي 
( 401يتضدددددمن جددددددول أعمدددددال الددددددورة )

البنددود  5042لمددؤتمر العمددل الدددولي لعددام 
 التالية :
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 ** البنود الدائمة :

 المدير العام . تقرير ر يس مجلس اادارة وتقرير -4

  5049 – 5041م اااااااروع البرناااااااامج والميزانياااااااة  -5
 ومسا ل مالية أ رل .

ر عاااااان تطبياااااا  االتفافيااااااات المعلومااااااات والتقاااااااري -1
 .والتوميات

 مجلس اإلدارة . ** بنود مدرجة من قبل المؤتمر أو

يعالج الماؤتمر ث ثاة بناود تقنياة  شما جرت علي  العادة ،
 وهى : 

المن ااتت المااغيرة والمتوسااطة و لاا  فاار  العماال  -1
 . ال    والمنتج .) مناف ة عامة (

تسهيل االنتقال من االفتماد غير المنظم إلى االفتمااد  -2
 المنظم ) ن اط معيارر مناف ة ثانية ( .

المتمثل دف ااستراتيجي ــــاله نــــــعمناف ة متشررة  -1
بموجاا متابعاة  ل(الحماية االجتماعية ) حماياة العمافي 
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إعاا ن منظمااة العماال الدوليااة ب ااةن العدالااة االجتماعيااة  
 .5009من أجل عولمة عادلة  

*** 
 ثالثاً : مشروع البرنامج الزمني لسير أعمال المؤتمر :

 : 5042مايو / آيار  14األحد 
ناااوفمبر / ت ااارين  – 100ات اااذ مجلاااس اادارة ) الااادورة 

( فرارا  ب ةن عقد اجتماعات الفر   ا ل الياوم  5009الثاني 
الذر يساب  افتتاا  أعماال الماؤتمر وذلاك لتمشاين اللجاان الفنياة 

 من مبا رة أعمالها بداية من اليوم األول النعقاد المؤتمر .
ماااايو /  ياااار  14وبالتاااالي ي مااا  ياااوم األحاااد الموافااا  

 –دياااة للفااار  الث ثاااة ) حشوماااات ل جتماعااات االعتيا 5042
عمااال ( حياام يااتم انت اااا هي ااة مشاتبهااا  –أمااحاا أعمااال 

وتر اايح أعضاااخ اللجااان الم تلفااة وشااذلك لتنظاايم اجتماعااات 
المجموعات اافليمية ومنها المجموعة العربية التاي تعقاد عاادة 
االجتماع التنسيقي األول بداية من الساعة السادسة مساخا  بقاعة 

 رة مشتا العمل الدولي بجنيف  .مجلس إدا
*** 
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 ** تحسين سير أعمال المؤتمر :
( لمجلاس إدارة مشتاا العمال الادولي 155دورة )ـ ل الــ 

( تم عر  ومناف ة  5041) جنيف ، نوفمبر / ت رين الثاني 
تقرير الفري  العامل المعني ب  ون سير أعماال مجلاس اادارة 

( GB/322/WP/GBC/1وماااؤتمر العمااال الااادولي )الوثيقاااة
والتي تضمنت تحليل وتقيايم الترتيباات التاي تام تطبيقهاا بمافة 

( لماااؤتمر العمااال الااادولي لعاااام 401تجريبياااة  ااا ل الااادورة )
( لمااؤتمر 401مااع تقااديم الترتيبااات المقترحااة للاادورة ) 5041

ك  طاااة عمااال مؤفتاااة لهاااذ  وشاااذل 5042العمااال الااادولي لعاااام 
ي هاذا ال اةن القارار الاذر حيم ات اذ مجلاس اادارة فا الدورة،

 ين  ضمن أمور أ رل على :
دعوة مشتا العمل الدولي إلى إجراخ م ااورات ث ثياة  -

حااول المسااا ل الااواردة فااي وثيقااة هااذا البنااد وذلااك فباال 
 . 5042 هر مارس /  ذار 

( للماؤتمر العاام 401وضع  طة عمل نها ية للادورة ) -
مااااع األ ااااذ بعااااين االعتبااااار إجااااراخات  5042لعااااام 
ماا   التااي اعتماادها فرياا  العماال وذلااك فباال  ااهر اا

 . 5042مارس /  ذار 
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وتاام عاار  وثيقااة معدلااة للمناف ااة ضاامن اجتماعااات  -
  .( لمجلس اادارة 151الدورة )

( لمدؤتمر العمدل الددولي 401الترتيبات المقترحة للددورة )** 
 5042لعام 

 ات ذ مجلس اادارة في هذا ال ةن القرار التالي :
الموافقااااة علااااى تطبياااا  الترتيبااااات المقترحااااة بماااافة  -

تجريبية ب ةن دورة المؤتمر لمدة أســــــبوعين فــــــي 
وفاا  مااا ورد فااي  5042 هــــااـر يونيااو / حزيااران 

ال اماة بتقريار  (GB323/ WP/GBc1 )الوثيقاة 
فري  العمل المعنى بتحسين سير أعمال مجلس اادارة 

 ومؤتمر العمل الدولي .
م مشتا العمل الدولي بعر  تقرير تحليلي عن أن يقو -

هااذ  التجربااة التااي تتطباا  فااي  ااهر يونيااو / حزيااران 
) دورة لماادة أساابوعين ( ضاامن جاادول أعمااال  5042
( لمجلااس اادارة حتااى يااتمشن المجلااس 152الاادورة )

ماان ات اااذ القاارارات المناساابة فيمااا يتعلاا  بالترتيبااات 
 لة القادمة .ال امة بمؤتمر العمل الدولي في المرح

ويمشاان التعاار  بإيجاااز إلااى أهاام الترتيبااات الااواردة فااي 
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 الوثيقة المذشورة أع   وذلك على النحو التالي :
 العمليات التحضيرية السابقة للمؤتمر : -4
ن ااار المعلوماااات التحضااايرية الضااارورية مااان  ااا ل  -

إمدار دليلين وتنظيم جلسات إع مية لماالح البعثاات 
مااان المزماااع تنظيمهاااا فاااي  القا ماااة فاااي جنياااف والتاااي

 . 5042منتمف مايو /  يار 
الحر  على تعيين رؤساخ ونواا رؤساخ اللجاان فاي  -

وفاات مبشاار ماان أجاال ضاامان أن يتسااع الوفاات للمشتااا 
 لترتيا دورات التدريا المعدة لهم .

 تزويد المندوبين بإمشانية التساجيل مسابقا فاي اللجاان ، -
وبناااخ علااى طلااا مجموعااة الحشومااات فااي نااوفمبر / 

فمن الم طاط أن تعقاد اجتماعهاا  5041ت رين الثاني 
من الساعة  542يونيو / حزيران  4األول يوم االثنين 

ماباحا  أر مبا ارة فبال  44.10إلى السااعة  40.10
 الجلسة االفتتاحية . 

ساايجرر ت مااي  ماافحات مسااتقلة لشاال لجنااة ماان  -
لى موفع المؤتمر على  ابشة االنترنات اللجان التقنية ع

لن ااار التقاااارير وأر معلوماااات تسااااعد علاااى تساااهيل 
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المناف اااات ماااع النماااوذج ال اااا  بتقاااديم التعااادي ت 
 والبريد االشتروني للجنة ...

سيستمر العمل بتجربة اعتماد تقارير اللجان الفنياة فاي  -
الجلسااااة العامااااة مااااع تمديااااد المهلااااة الزمنيااااة لتقااااديم 

 51لااى التقااارير ب ااشل الشترونااي لماادة ع التمااويبات
ياااوم  تن ااار التقاااارير علاااى  ااابشة االنترناااتسااااعة و
 . 44/1/5042ال ميس 

ماان المقتاار   اا ل هااذ  الاادورة تقييااد تنظاايم األحاادام  -
الجانبية تم يا  مع طلا مجلس اادارة بإجراخ ت في  

دفيقاة شحاد  70إضافي في مدة الجلساة االفتتاحياة إلاى 
فمل في محضار أعماال مؤفات أفمى وسترد ب شل م

حاالت وفف العمل المقترحاة باـةحشام النظاام األساساي 
للمؤتمر على أن تن ر فبل المؤتمر شتادبير انتقاالي فاي 

 . 5042عام 
عقا الطلبات التي تقدمت بها عدة مجموعات سيضمن  -

عاااااار   ) SAMMالمشتااااااا إتاحااااااة أدوات نظااااااام 
التعدي ت والتعدي ت الفرعية باللغات الث ثة الرسامية 

 الث م  الفنيةعلى  ا ة (   ل الجلسة العامة للجان 
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عم   بالتومية المادرة عن لجنة أورا  االعتماد فاي  -
ينبغااي زيااادة الفتاارة المحااددة  5041يونيااو / حزيااران 

 42يوما  ) بدال  من  54ايداع أورا  االعتماد لتمبح 
يوماااا  المنماااو  عليهاااا حالياااا  فاااي النظاااام األساساااي 

 للمؤتمر ( .
( للمااؤتمر ، 401اسااتنادا  إلااى جاادول أعمااال الاادورة ) -

الث م ، بما  الفنيةسوف تت ذ ترتيبات من أجل اللجان 
في ذلك لجناة لوضاع معياار ولجناة للمناف اة المتشاررة 
ولجناااة للمناف اااة العاماااة ، إلاااى جاناااا لجناااة تطبيااا  

شما ستوضع ترتيبات اجراخ تمويت بنداخ  المعايير .
األسماخ على مك محتمل ، ينبث  عن المناف ة الثانياة 
للبند ب ةن " تسهيل االنتقال من االفتمااد غيار المانظم 

 إلى االفتماد المنظم " .
( أيضا  من دورات الماؤتمر 401سوف تشون الدورة ) -

لية لمناف ة الميزانية ، حيم يتعين أن تبحم اللجنة الما
 – 5041ات البرناااااامج والميزانياااااة للفتااااارة ـمقترحااااا
، وتقدمها حتى تعتمدها الجلسة العاماة باإجراخ  5049

 تمويت بنداخ األسماخ .
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نظاارا  إلااى أن حفاال اال تتااام ساايشون فااي نهايااة الجلسااة  -
يونيو / حزيران سوف تعقاد  41المباحية يوم السبت 

 دورة مجلاااس اادارة التالياااة للماااؤتمر فاااي فتااارة بعاااد
 الظهر من اليوم نفس  .

 خطة العمل المقترحة :** 
سااوف يااتم ات اااذ التريبااات لعقااد االجتماعااات التحضاايرية 

وشااااذلك   5042مااااايو /  يااااار  14للمجموعااااات يااااوم األحااااد 
 إلاااى7الترتيباااات ب اااةن اجتماعاااات المجموعاااات مااان السااااعة 

ومن الم طط  4/1/5042مبا  يوم االثنين  40.10الساعة 
أن يعقاااد االجتمااااع األول لمجموعاااة الحشوماااات مااان السااااعة 

ماااباحا  مبا ااارة فبااال الجلساااة 44.10إلاااى السااااعة  40.10
بعاد  5.10االفتتاحية وسوف تبدأ أعماال اللجاان الفنياة السااعة 

 الظهر .
 : الجلسة العامة** 
يوني  / حزيران مان  4االثنين الجلسة االفتتاحية ، يوم  -

فاي فاعاة الجمعياة العاماة فاي  ماباحا   44.12الساعة 
فمر األمم . وبغية تقمير هذ  الجلسة فدرالمستطاع ، 
سيجرر تبسيط عملياة انت ااا ر ايس الماؤتمر وناواا 
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الر يس  ، وسوف يدلي المدير العاام بشلمتا  االفتتاحياة 
يس مجلااس  ا ل هااذ  الجلسااة االفتتاحيااة ، وساايقدم ر اا

اادارة بإيجاز تقرير  ب ةن المسا ل الر يسية المتداولة 
فااااي مجلااااس اادارة  اااا ل العااااام المنماااارم . ويلااااي 
مدا لت  شلمات افتتاحية فميرة يدلى بهاا نا باا الار يس 

 من مجموعة أمحاا العمل ومجموعة العمال .
ر ر اايس مجلااس اادارة وتقرياار الماادير ياامناف ااة تقر -

يونياو / حزياران ولغاياة  1 مايس ، العام : مان ياوم ال
جلسااات  تعقااد/ حزيااران ) ال  يونيااو 45 الجمعااةيااوم 

 عامة   ل نهاية األسبوع ( .
سوف تعقد فمة عالم العمل ليوم واحد بعد انتهاخ أعمال  -

 / حزيران . يونيو 44اللجان التقنية يوم ال ميس 
/  يونياااو 40اعتمااااد تقاااارير اللجاااان: ياااوم األربعااااخ  -

/  يونياااو 45بعاااد الظهااار ، وياااوم الجمعاااة  حزياااران ،
مااان و/حزياااران  يونياااو 41حزياااران ، وياااوم السااابت 
 .الممشن إجراخ التمويت 
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 اللجـــــــــــــان :** 

  : بغياة الساما  للجاان التقنياة وللجناة اللجنة التنظيميدة
ياوم تطبي  المعايير بعقد جلسات افتتاحياة فمايرة ياوم 

حزياااران تجتماااع اللجناااة  يونياااو / 4 الموافااا االثناااين 
التنظيمية في أعقاا الجلسة االفتتاحية للمؤتمر مبا رة 

دفيقاة الت ااذ  10، عند السااعة الواحادة ظهارا  ، لمادة 
 القرارات ب ةن برنامج المؤتمر .

 : وفقاااا  للتجرباااة الساااابقة فاااي دورات  اللجندددة الماليدددة
المؤتمر لمناف ة الميزانية ، من الم طط عقد االجتماع 

 1/1/5042ول للجناااة المالياااة لياااوم شامااال بتااااريك األ
وأن تعتمااااد  2/1/5042واالجتماااااع الثاااااني بتاااااريك 

 مباحا  . 7/1/5042اللجنة تقاريرها بتاريك 

 : لجنة تطبيق المعايير 
لن يشون هناك أر ت فاي  فاي عادد األياام أو فاي  -4

 مقدار الوفت المتا  للمناف ات .
عاااات ساااتشون  طاااة العمااال ، بماااا فاااي ذلاااك اجتما -5

المجموعاااات ، م تلفاااة عااان  طاااط عمااال اللجاااان 
األ رل ويتعين أن تشون مدروسة بعناية في فري  
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 العمل الث ثي التابع للجنة تطبي  المعايير .
يعتمااد المااؤتمر تقرياار اللجنااة فااي   اار  مباارمج أن -1

 . 5042يونيو / حزيران  41سبت من المؤتمر 

 : ماان المقتاار  تجربااة ت فااي  لجنددة أوراق االعتمدداد 
( ، على أسااس وفاف 401الحدود الزمنية في الدورة )

العمل باألحشام المعنية في النظام األساساي . ولضامان 
أن يشاااون المنااادوبون ومنظمااااتهم علاااى دراياااة بهاااذا 
اال اااتراط يمشااان إدراج معلومـــاااـات عااان الترتيباااات 
المقترحااة فااي الوثااا   المعنيااة السااابقة للمااؤتمر ) أدلااة 

 ك ( .المؤتمر ، وما إلى ذل

 : يظال العادد ااجماالي ألياام  لجنة المناقشة المت دررة
العمل تسعة أيام مع اابقاخ على نفس تسلسل الجلساات 
وعددها واجتماعات المجموعات ، شما هو متا  حالياا  
. وتجتماااع اللجاااان مااارتين يومياااا  ماااع إمشانياااة تمدياااد 

 مااا يقتضااي الجلسااات / عقااد جلسااات مسااا ية ، حسااا 
تقارير اللجان مبا رة إلى الجلسة العامة الحال . وتقدم 

العتمادهااا بعااد أن تعتماادها هي ااة مشتااا اللجنااة بالنيابااة 
 عن اللجنة.
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 : تشاون المادة  لجنة وض  المعدايير ، المناقشدة الثانيدة
الشاملة ألعمال لجنة وضع المعايير تساعة أياام بماا فاي 
ذلاااك لجناااة الماااياغة التابعاااة للجناااة ، وتقااادم م اااروع 

لمك المقتر  إلى الجلسة العامة يوم الجمعة التقرير وا
يونيو / حزيران ، شةول بند في المبا  . وساوف  45

يتعاااين إعاااادة جدولاااة اجتمااااع لجناااة الماااياغة التابعاااة 
للمؤتمر ، التي تجتمع في الوفات الحاضار بعاد اعتمااد 
التقرير والمك فاي الجلساة العاماة للماؤتمر . ويجارر 

رة بعاد التماويت التمويت فاي جلساات المابا  مبا ا
 .  5049 – 5041على البرنامج والميزانية للفترة 

 
 رابعا ً : معلومات أولية عن جدول أعمال المؤتمر 

  
 تقرير رئيس مجلس اإلدارة وتقرير المدير العام : -4

 تشون مناف ة هذ  التقارير في الجلسة العامة .

تقريااار ر ااايس مجلاااس اادارة حاااول أن اااطة وأ اااغال  (أ 
 5041حزياران  –المجلس   ل الفترة ما بين يونياو 
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بمعناااي دورات المجلاااس  5042حزياااران  –ويونياااو 
 ( .   151 -155 – 154أرفام ) 

 تقرير المدير العام  : (ب 

" يقاااادم الماااادير العااااام تقرياااار  إلااااى المااااؤتمر حااااول 
بش ن السياسدة  موضــــوع مـــــن مــــواضي  الساعة

االجتماعـــية، م  مرفدق للتقريدر عدن أوضداع العمدال 
وذلااك  اا ل الجلسااة فددي األراضددي العربيددة المحتلددة " 

  االفتتاحية  .

ملح  تقريار المادير العاام عان متابعاة أوضااع العماال 
في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األ ارل وذلاك 

   ل الجلسة االفتتاحية .

قاارات العاملااة بااالقرار المتعلاا  بتثااار عماا  بمضاامون الف
المساااتوطنات ااسااارا يلية فاااي فلساااطين واألراضاااي العربياااة 

لماؤتمر العمال الادولي  11المحتلة "القرار المادر فاي الادورة 
المنطقة  لزيارةإيفاد بعثة رفيعة المستول  فقد تم"، 4790لعام 

. هاذا وتهادف البعثاة 5042في نهاية  اهر ماارس /  ذار عاام 
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عمالها إلى ومف المعاناة ال ديدة التي يتحملها النااس فاي في أ
 األراضااي الفلسااطينية المحتلااة وفااي الجااوالن السااورر المحتاال

. وإلااااى ان فااااا  الن اااااط وفااااى األراضااااي اللبنانيااااة المحتلااااة
االفتمادر ان فاضا حادا بماا ياؤدر إلاى تف اي الفقار والعمالاة 

ر علااى غياار المسااتقرة والبطالااة، وسااوف يعاار  هااذا التقرياا
 .  المؤتمر

 البرنامج والميزانية  ومسائل مالية أخرى -5

وفاا  نظااام العماال بااالمؤتمر تتشااون اللجنااة الماليااة ماان 
ومناف ااة واعتماااد ممثلااي الحشومااات وساايتم  ت ااشيلها لدراسااة 

 5049-5041البااارامج والميزانياااة لمنظمااااة العمااال الدوليااااة 
ساامبر / دي 14وشااذلك األوضاااع الماليااة للساانة المنتهيااة بتاااريك 

( والنظر في أية مسا ل مالية أ رل محالة 5041شانون األول 
 من مجلس اادارة . 

معلومددات وتقددارير عددن تطبيددق اتفاقيددات وتوصدديات  -1
 العمل الدولية

لجنة تطبي  المعايير التابعة للمؤتمر، هي واحادة مان أن 
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هي ث ثياة تضام ممثلاين واللجنتين الدا متين التابعتين للمؤتمر. 

 الحشومات وأمحاا العمل والعمال.عن 

تجتمع اللجنة لدراسة المعلومات والتقارير المقدمة مان 
( ماان 12و  - 55 – 47الحشوماات بموجااا الماواد ) 

الدساااتور حاااول ماااا تااام ات ااااذ  مااان إجاااراخات ب اااةن 
االتفافيات والتوميات تما يا  مع تقريار لجناة ال باراخ 

ويتشااااون التقرياااار  لتطبياااا  االتفافيااااات والتوماااايات .
المعاارو  علااى المااؤتمر ماان جااز ين حياام يتضاامن 
الجاازخ األول الم حظااات المتعلقااة بتطبياا  االتفافيااات 
المماد  عليها ويتضمن الجزخ الثاني الدراساة العاماة 

( .  55 – 47للتقااااارير المقدمااااة بموجااااا المااااواد ) 
  -وتتناول الدراسة االتفافيات والتوميات التالية :

ب ةن ح  التنظايم   4754( لعام 44رفم )االتفافية  -

 ) الزراعة (.

ب اةن منظماات  4792( لعاام 414االتفافية رفام ) -

 العمالة الريفية .
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ب اةن منظماات  4792( لعام 417التومية رفم ) -

 العمالة الريفية .

الصددغيرة والمتوسددطة وخلددق فددرص العمددل  المنشدد ت -1

 االائق والمنتج ) مناقشة عامة (

لمن اااات الماااغيرة والمتوساااطة تااام إدراج موضاااوع ا
و ل  فر  العمل ال    والمناتج ضامن بناود جادول 

لعاااام  الااادوليالعمااال  لماااؤتمر( 401أعماااال الااادورة )
( لمجلااااس اادارة 147ماااان الاااادورة )بقاااارار  5042

 . (5041/ ت رين األول  أشتوبرجنيف )
المااغيرة والمتوسااطة فطاعااا   المن ااتتويعتباار فطاااع 

محوريااا  لتااد  ت منظمااة العماال الدوليااة بااالنظر إلااى 
حجااام القاااول العاملاااة فيااا  وفاااى ضاااوخ االحتياجاااات 

لل دمات االست ارية للمنظمة  األعضاخالمتنامية للدول 
فى مجال السياسة المتعلقة بهذا القطااع بسابا مواجهاة 

 جميع البلدان م ش ت جدية فى مجال الت غيل .
 أساسي شل  الذر الدوليويتضمن تقرير مشتا العمل 
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 المن ااتتالمناف ااة العامااة معلومااات محدثااة ب ااةن دور 
الماغيرة والمتوسااطة فااى  لاا  فاار  العماال والتنميااة 
االفتماااادية وشاااذلك التحاااديات التاااى يواجههاااا القطااااع 

ثاثدددددة تحدددددديات  تدددددم تحديدددددد حيدددددثوالعااااااملين فيااااا  
 -مدخل التمويدل  وصعــوبات  بيرة قد تعوق تنميته "

منافسة القطاع غير المنظم " ،  مدا  -مدخل ال قرباء 
 -يستعرض التقرير المسائل التاليدة " مددخل التمويدل 

 –تددوفير منددائ مائددم للشددر ات  –تدددريب المبددادرين 
 اإلنتاجيدةسدماج الشدر ات فدى القطداع المدنظم وزيدادة 

 الصغيرة والمتوسطة " المنش تفى 
 
االقتصدددداد غيدددر المدددنظم سلددددى تسدددقيل االنتقدددال مدددن  -2

 مناقشة ثانية (  –االقتصاد المنظم ) نشاط معياري 
يحتل االفتماد غير المنظم مشانة هامة في العالم حيم 

من اليد العاملاة فاي  %90إلى  10أن  يست دم ما بين 

البلدان النامياة وأمابح االنتقاال نحاو االفتمااد المانظم 

يمثاال أولويااة فااي سياسااات البلاادان المتقدمااة والبلاادان 

النامية . وتام إدراج هاذا الن ااط المعياارر مان مجلاس 



64 

 

5042  - 401مؤتمر العمل الدولى الدورة   

مااارس /  -149إدارة مشتااا العماال الاادولي ) الاادورة 

( 401( ضاااامن جاااادول أعمااااال الاااادورة )5041 ذار 

 ( لمؤتمر العمل الدولي .401الدورة ) وشذلك

وفااى ضااوخ المناف ااة األولااى لهااذا البنااد ات ااذ مااؤتمر 

فاارار  5041( لعااام 401فااى الاادورة ) الاادوليالعماال 

بإدراج موضوع االنتقال من االفتماد غير المنظم إلى 

( 401االفتماد المانظم ضامن جادول أعماال الادورة )

ة ثانياااة مناف ااا – 5042لعاااام  الااادوليلماااؤتمر العمااال 

بهدف اعتمااد توماية فاى هاذا ال اةن حيام فاام مشتاا 

بةعااااداد تقرياااار جديااااد يتضاااامن ناااا   الاااادوليالعماااال 

التوماااية المقترحاااة وتعميمااا  علاااى الحشوماااات ومااان 

والعمال األشثر  األعمال  لها على منظمات أمحاا 

وتقااديم الم حظااات والمقترحااات  الاارأرتمثااي   ابااداخ 

جنة المنبثقة عن الماؤتمر ب ةن تعديل الن  وستقوم الل

وشاااااذلك التوماااااية  اانتااااااج إطااااارافبمناف اااااة ردود 

 المقترحة .  
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مناقشددة مت ددررة حددول القدددف اإلسددتراتيجي المتمثددل  -1

بموجددب  (  العمالدةالحمايدة االجتماعيددة )حمايدة  فدي 

متابعددة سعددان منظمددة العمددل الدوليددة بشدد ن العدالددة 

  5009االجتماعية من أجل عولمة عادلة 

( لعااام 79اعتمااد مااؤتمر العماال الاادولي فااي دورتاا  )

إعااا ن منظماااة العمااال الدولياااة ب اااةن العدالاااة  5009

االجتماعيااة ماان أجاال عولمااة عادلااة والتااي تعباار علااى 

الطاااابع العاااالمي ألجنااادة العمااال ال  ااا  : علاااى جمياااع 

أعضاخ المنظمة وضع موضاع التنفياذ سياساات ترتشاز 

 .الة على األهداف ااستراتيجية وهي العم

وفي إطار عملياة متابعاة إعا ن منظماة العمال الدولياة 

ب ااةن العدالااة االجتماعيااة ماان أجاال عولمااة عادلااة لعااام 

، تااام وضاااع إطاااار مناف اااة متشاااررة مااان فبااال  5009

مااااؤتمر العماااال الاااادولي حااااول هاااادف ماااان األهااااداف 

ااساااتراتيجية األربعاااة بمااافة دورياااة لاااتفهم الوضاااع 

فااة بشال هاادف وم تلاف احتياجااات األعضااخ ذات الع 

إستراتيجي وتقديم الادعم المناساا وسايتناول هاذا البناد 
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(  لماااؤتمر العمااال 401مااان جااادول أعماااال الااادورة )

الهاادف ااسااتراتيجي المتمثاال فااي  5042الاادولي لعااام 

 الحماية االجتماعية ) حماية العمالة ( .

لس اادارة ــــاـ( لمج150دورة )ــاـات الـــووف  توجه

( فاااام مشتاااا العمااال  5041 ذار  ) جنياااف ماااارس /

تقرياار حااول البنااد السااادس ماان جاادول  بإعااداد الاادولي

لعاااام  الااادوليالعمااال  لماااؤتمر( 401أعماااال الااادورة )

لحمايدة  أساسديةعناصدر  أربعدة بالترشيز على 5042

سياسات األجور ، ترتيبات فى مجدال أوقدات  " العمال

 العمل ، السامة والصحة المقنية وحمايدة األمومدة "

حيم ان هذ  الموضوعات تد ل فاى مالا اهتماماات 

وتبقاى تحاتفظ بةهمياة  4747المنظمة منذ ن ةتها عاام 

بالغااة بالنساابة للهي ااات المشونااة لمنظمااة العماال الدوليااة 

على الرغم من التغيرات العميقة التى جرت على عالم 

العمال والتغيارات االفتماادية والسياساية  ا ل القارن 

 الماضى .
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 لجنة النظم : **

تجتمع هاذ  اللجناة عناد الحاجاة فاي حالاة وجاود مقترحاات 

 لتعديل نظام العمل بالمؤتمر .

 ** اللجنة التنظيمية

( عضااوا عاان فرياا  الحشومااات ، 59تتشااون اللجنااة ماان )
( 41( عضااوا عاان فرياا  منظمااات أمااحاا العماال )41)

عضوا عن فري  العمال وتقوم بتنظيم سير أعمال المؤتمر 
دعوتها ل جتماع فى أر وفت لدراساة موضاوعات ويمشن 
 .محددة 

 ** لجنة اعتماد العضوية :

تتشون اللجنة من ممثل عن الحشومات وممثل عن أمحاا 
العمل وممثل عن العمال وتشون اجتماعاتها مغلقة ) الماادة 

 ( والقسم )ا( من دستور منظمة العمل الدولية ( .2)
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 تش يل الوفود :   -9
 الادوليون الـــوفود الم ـــارشة فـــى ماؤتمر العمال ـــتتشــ

 4أمااحاا عماال ،  4حشومااات ،  5)  أعضاااخماان أربعااة 
عماال ( ، ويمشـاـن ان يــاـشون لــاـشل عضــاـو مست ااارين 

مست ااار( لشاال بنااد فنااى وبالتااالى يمشاان  5فنيااين بوافااع )
( مست ارين فنيين فقط . لشل عضو م ارك فاى 9مرافقة )
مااع األ ااذ  5042 الاادوليلمااؤتمر العماال ( 401الاادورة )

بعاااين االعتباااار القااارارات المتعلقاااة بم اااارشة المااارأة فاااى 
 اجتماعات منظمة العمل الدولية .

 تسجيل المتحدثين  -9

 تقرير رئيس مجلس اإلدارة وتقرير المدير العام : -

بإمشان األ  ا  الراغبين في إجراخ مدا لة التسجيل فاي 
ابرياال /  4الموافاا   األربعاااخوفاات مبشاار بدايااة ماان يااوم 

عااان طريااا  الفااااشس أو الهااااتف أو البرياااد  5042نيساااان 
 االشتروني على النحو التالي :

  : 14559779191الهاتف + 

  : 14559779711الفاشس + 
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  : بريد الشترونيilo.org@orateurs 

ويااتم التسااجيل أثناااخ انعقاااد المااؤتمر بالتوجاا  إلااى مشتااا 
تسجيل المتحدثين على أن يتم ففل باا التسجيل يوم االثنين 

 الساعة السادسة مساخا  . 5042يونيو / حزيران  9
 حجز قاعات االجتماعات :  -7

على مــــن يــرغــا في حجــــز فاعـاـة اجتماعاات التقادم 
ابرياال / نيسااان  41الموافاا  بطلااا بدايااة ماان يااوم االثنااين 

عااااااااااااان طريااااااااااااا  البرياااااااااااااد االشتروناااااااااااااي  5042
ilcrooms@ilo.org   . 

 
◘  ◘  ◘ 

 

 <<  حفل اختتام المؤتمر>>  

■■■ 

 

 

 رضا
 طـ / عبد المنعم
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 تفاميل أرفام االتمال

  www.ilo.org/ilcموق  منظمة العمل الدولية على شب ة اإلنترنت: 

رقم  البريد اإلل تروني 
 الفا س

رقم 
 القاتف

مسدددددددددددددددددتندات 
بريديا : االعتماد   

Office of 
the Legal 
Adviser 
ILO 

CH-1211 
Geneva 22 

 

 

credentials@ilo.org  

 

 

90 91 
977 
55 
14+ 

 

تسددددددددددددددددددددددجيل 
 المتحدثين

orateurs@ilo.org  11 
97 
977 
55 

10 99 
977 
55 
14+ 

http://www.ilo.org/ilc
mailto:credentials@ilo.org
mailto:credentials@ilo.org
mailto:orateurs@ilo.org
mailto:orateurs@ilo.org
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رقم  البريد اإلل تروني 
 الفا س

رقم 
 القاتف

14+ 

فددددرع العاقددددات 
الرسدددددددددددددددددددمية 
والتوثيدددددددددددددددددق 
)ل ستفساااااارات 

 العامة(

RELOFF@ilo.org  11 
97 
977 
55 
14+ 

15 99 
977 
55 
14+ 

 DISTR@ilo.org  14 التوثيق
11 
977 
55 
14+ 

10 90 
977 
55 
14+ 

■■■ 

  

mailto:RELOFF@ilo.org
mailto:RELOFF@ilo.org
mailto:DISTR@ilo.org
mailto:DISTR@ilo.org
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 القسم الثالث

 عناوين هامة فى جنيف

 

 ** عناوين البعثات الدبلوماسية

 ** عناوين شر ات الطيران العربية

 ** عناوين المنظمات الدولية
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 عناوين هامة فى جنيف (4) 

 م تب جامعة الدول العربية فى جنيف :  -4

Rue du Valais 9  
Tel : 7323030 -7323038  

 م تب منظمة العمل العربية فى جنيف :  -5

42 – 44 Rue de Lausanne                             
Tel : 7325806         Fax : 7325417                
Email : alo Geneva @bluewin . ch             

 منظمة العمل الدولية : -1

Route des Morillons 4                              
Ch-1211 Geneve 22                                 
Telegrammes INTERLAB GENEVE     

9771444 Tel :    
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 ( البعثات الدبلوماسية العربية فى جنيف2)

 

 البعثة الدا مة للجمهورية الجزا رية الديمقراطية ال عبية -

Route de Lausanne 308 
Tel : 9598484 

 البعثة الدا مة للمملشة العربية السعودية -

Route de Lausanne 263 
Tel : 7589777 

 البعثة الدا مة لمملشة البحرين -

Chemin William Barbey 51 
Tel : 7589640 

 البعثة الدا مة لجمهورية ممر العربية -

Avenue Blanc 49 
Tel : 7316530 - 7316539 - 7312638 
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 البعثة الدا مة لدولة اامارات العربية المتحدة  -

Rue de Moillebeau 58 
Tel : 9180000 

 البعثة الدا مة لجمهورية العرا  -

Chemin du Petit-Saconnes 28a 
Tel : 9180980 

 الدا مة  الليبية البعثة -

Rue de Richemont 25 
Tel : 9598900 

 البعثة الدا مة للجمهورية التونسية  -

Rue de Moillebeau 58 
Tel : 7491550  

 البعثة الدا مة لجمهورية اليمن -

Chemin du Jonc 19 
Tel : 7990510 
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 البعثة الدا مة لدولة فلسطين  -

Route de Vernier 96 
Tel : 7967660 - 7967607 

 البعثة الدا مة للمملشة األردنية الها مية -

Route de Vermont 37 - 39 
Tel : 7482000 

 البعثة الدا مة لدولة الشويت -

  ِAvenue de l’Ariana 2 
Tel : 9180100 

 البعثة الدا مة للجمهورية اللبنانية  -

Rue de Moillebeau 58 
Tel : 7918585 

 البعثة الدا مة للمملشة المغربية -

Chemin Francois-Lehmann 18a 
Tel : 7918181 
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 البعثة الدا مة للجمهورية ااس مية الموريتانية -

Avenue Blanc 46 
Tel : 9061840 

 البعثة الدا مة لسلطنة عمان -

Chemin de Roilbot 3a 
Tel : 7589660 

 البعثة الدا مة لدولة فطر -

Avenue du Bouchet 27-29 
Tel : 7988500  

 البعثة الدا مة للجمهورية العربية السورية  -

Rue de Lausanne 72 
Tel : 7154560 

 البعثة الدا مة لجمهورية المومال الديمقراطية -

Rue de Valais 9 
Tel : 7315450 
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 البعثة الدا مة لجمهورية السودان -

Avenue Blanc 47 
Tel : 7312663 - 7312666 
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 (  شر ات الطيران العربية فى جنيف1)

  رشة ال طوط الجزا رية -

Rue Chantepoulet 15 

Tel : 7982072 - 7315180 

  رشة ممر للطيران -

Rue de Berne  

Tel : 7313937 

  رشة ال طوط الملشية المغربية -

Rue Chantepoulet 4 

Tel : 7315972 

  رشة ال طوط العربية السورية -

Rue Bonivard 12 

Tel : 7163091 – 7163092 -7163090 
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  رشة ال طوط التونسية -

Rue du Mont-Blanc 5 

Tel : 7315333 - 7315334 

  رشة ال طوط الشويتية -

Rue Ami-Levrier 15 

Tel : 7985916 - 7319560 

 (ميدل إيست) رشة ال طوط اللبنانية  -

Route de l’Aeroport 10 

Tel : 9061030 

  رشة ال طوط الملشية األردنية -

Tel : 7178252 
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 * المنظمات الدولية فى جنيف :
 

ECE 
 7494511تليفون :  المنظمة االفتمادية األوروبية

 
CICR 

 9111004تليفون :  المنظمة الدولية للمليا األحمر 
 

UNCTAD 
 مؤتمر األمم المتحدة ال ا  بالتجارة والتنمية

 7494511تليفون :  
 

FAO 
 7494511تليفون :   منظمة الغذاخ والزراعة

 
HCNNDH 

 اادارة العليا لدل األمم المتحدة ال امة بحقو  اانسان
 7494511تليفون :  
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HCR 
 اادارة العليا باألمم المتحدة ل  ون ال ج ين
 9179444تليفون : 

IAEA 
 7494511تليفون :  المنظمة الدولية للطافة النووية

 
LORCS 

 9101555تليفون :  منظمات المليا األحمرعمبة 
 

ICM 
  اللجنة العليا للحشومات ل  ون الهجرة

 9497444تليفون : 
 

WTO 
 9172444تليفون :   منظمة التجارة العالمية

 
OMM 

 9109444تليفون :  منظمة األرماد الجوية الدولية
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WIPO 

 1197444تليفون :  المنظمة الدولية للملشية الفشرية
 

WHO 
 9741444تليفون :   منظمة المحة العالمية

 
 

UNO 
 7494511تليفون :  منظمة األمم المتحدة فى جنيف

 
ONUDI 

 منظمة األمم المتحدة للتنمية المناعية
 7494511تليفون :   

 
PNUD 

 7494511تليفون :  برنامج األمم المتحدة للتنمية
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PNUE 
 7494511تليفون :  برنامج األمم المتحدة للبي ة

 
ITU 

 9102444تليفون :  االتحاد الدولى ل تماالت
 

UNESCO 
 المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم

 7494511تليفون :    
 

OIE 
 المنظمة الدولية ألمحاا األعمال

 7570000تليفون :    
IOM 

 المنظمة الدولية للهجرة
 9497444تليفون :    

* * * 
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 م  تحيات
 منظمة العمل العربية
 م تب العمل العربى

 
الدقى / الجيزة / جمقورية مصر   -ميدان المساحة   (9) 

 العربية
  11115914  -  11115954 – 11115947ت :  

(00505) 
 (00505)  19191705فا س :  

www.alolabor.org 
alo@alolabor.orgE.mail :   

 
 
 
 
 

http://www.alolabor.org/
http://www.alolabor.org/
mailto:alo@alolabor.org
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Delegation Permanente de 
L’organisation Arabe du travail 

 Genève 1201 - Lausanne44 Rue De  –42 
SWISS  -  
 
 

 سويسرا –جنيف  –م تب منظمة العمل العربية 
Tel. :  004122 – 7325806 
Fax  :  004122 – 7325417 

 


