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 تـقـديــــم : **

( لمؤتمر العمل الدولي 401بناء على قرار مجلس إدارة مكتب العمل الدولى ستعقد الدورة )
اد في قصر األمم ومقر مكتب العمل الدولي بجنيف  وللفخ لفال الــتـــــــفـرة ــكالمعت 5042لعام 
 الترضفففيري تفففم اتلفففال الترتيبفففاج لعقفففد ا جتماعفففاج . وقفففد  5042يونيفففو ز رايفففرا   41 - 4

الموافف   األرفدومف  بينافا المجموعف  العربيف  يفوم  للمجموعاج وا جتماعاج اإلجرائي  والتنسيقي 
 . 5042مايو ز آيار  14

لتعايففا منظمفف  العمففل العربيفف   وفففى إرففار رففرم واسففتمراري  جاففودوكمففا جففرج العففادة 
التنسي  بي  الوفود العربي  الثاثي  المشارك  ففي مفؤتمر العمفل الفدولي ففي كفل سفن  مف  و التعاو 

أجل التواف  العربي رول الموضفوعاج التفى تفدلل ضفم  امتمامفاج ومصفالط المنرقف  العربيف    
( المتعلفف   5042لمففؤتمر العمففل العربففي) الكويففج   ابريففل ز نيسففا   15وتنـيففلال لقففرار الففدورة 

 5042( لمؤتمر العمفل الفدولي لعفام 401الدورة ) ير العام لمكتب العمل العربي بشأ بملكرة المد
مففلا الوثيقفف  اللاصفف  با جتمففاق التنسففيقى األول  فقففد تففم مفف  لففال مكتففب العمففل العربففي إعففداد

للمجموع  العربي  باد  المسامم  فى تسفايل وتـعيفل دور ومشفارك  الوففود العربيف  ففى فعاليفاج 
ترديفد اتلفال اإلجفراءاج والترتيبفاج المناسفب  مف  ريف  ي  لمؤتمر العمفل الفدولى  مف  الدورة الرال

ا جتمففاق وملتلفف  ا جتماعففاج واألنشففر  العربيفف   مففلا وجففدول أعمففال وأمففاك  انعقففاد دمواعيفف
 .األلرى 

 م  قسمي  ومما :التنسيقي ا جتماق ملا المعروض  على وتتكو  الوثيق  

 القســم األول

بالترليل والتـصيل مجموع  مف  مقتررفاج منظمف  العمفل العربيف  بشفأ  القسم األول  يتناول
( لمففؤتمر العمففل الففدولي لعففام 401اجتماعففاج وأنشففر  المجموعفف  العربيفف  علففى مففام  الففدورة )

 وكللخ الموضوعاج التي تدلل ضم  امتماماج وأولوياج ومصالط الور  العربي . 5042

 القســم الثاني

( لمففؤتمر العمففل الففدولي لعففام 401معلومففاج أساسففي  بشففأ  الففدورة )الثففاني القسففم  يتضففم 
 م  عرض موجا ع  أمم الموضوعاج المررور  على جدول أعمال ملا الدورة . 5042

 (5042ز آلار مارس – 151الدورة مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ) الجدير باللكـــر أ 
( GB323/WP/GBC1الواردة فى الوثيق  )قد أتلل قرارال بشأ  الموافق  على تربي  اللياراج 

أسففاس تجريبففي  وللففخ علففى 5042( لمففؤتمر العمففل الففدولي لعففام 401الففدورة ) والمتعلقفف  بتنظففيم
 .)أنظر القسم الثاني(

ريفف  الموضففوعاج المررورفف  علففى جففدول مفف  وتكتسففب مففلا الففدورة أمميفف  لاصفف  
 مجا ج العمل والعمال فى العالم.فى ل والتى تتناول قضايا الساع  وأمم المستجداج األعما

 نلكر مناا ما يلى :

معففففايير العمففففل الدوليفففف  والدراسفففف  ا ستقصففففائي  للجنفففف  اللبففففراء لتربيفففف  ا تـاقيففففاج  -
 والتوصياج.

 المنظم.تسايل إدماج القراق غير المنظم فى القراق نشار معياري ) مناقش  ثاني  ( :  -

 المنشآج الصغيرة والمتوسر  ولل  فرم العمل الائ  والمنتج . -

 مناقش  متكررة بشأ  الرماي  ا جتماعي  . -
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ومسفائل ماليف  ألفرى  5042 – 5042للـتفرة  باإلضاف  إلى مقترراج البرنامج والميااني 
ففي إرفار السفعي لمنظم  العمل الدولي  والتي تترلب التـاعل اإليجابي معاا مف  األعضفاء العفرب 

لرف  الملصصاج المالي  لبرامج التعاو  التقني لمنظم  العمل الدولي  لصالط البلدا  العربي  عام  
 وفلسري  بوجه لام .

مررفف  إضففافي  جديففدة تضففا  إلففى المررففاج  مففؤتمر العمففل الففدولىل تمثففل مففلا الففدورةكمففا 
مسفئولياته تجفاا تفدمور  ترمفل علفىالسابق  على مدار عدة سنواج لتعري  ور  المجتمف  الفدولي 

األوضففاق ا قتصففادي  وا جتماعيفف  والظففرو  اإلنسففاني  والمعيشففي  المأسففاوي  التففي يعففاني مناففا 
العمال وأصراب العمل والشعوب العربي  في فلسري  واألراضي العربي  المرتل  األلرى في ظل 

ومفا  5041ص  الثاني م  عفام واعتداءاته الورشي  على غاة في النا رتال اإلسرائيلي الغاشم 
 وللخ م  لال :للـته م  دمار شامل وآ   القتلى والجررى 

ملر  تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي رول استنتاجاج بعث  تقصي الرقائ  التي  -
 5042ابريل ز نيسا  اارج فلسري  واألراضي العربي   المرتل  األلرى لال شار 

م  عمال وشعب فلسري  واألراضي العربيف  المرتلف  األلفرى  الملتقى الدولي للتضام  -
 5042يونيفو ز رايفرا   2الجمعف  الموافف  واللي ستنظمه منظم  العمفل العربيف  يفوم 

  على مام  الدورة الرالي  لمؤتمر العمل الدولي .

األمر اللي يستوجب تكثي  الترركاج وا تصفا ج والتنسفي  مف  الوففود العربيف  بفأررا  
تاج الثاث  م  وففود المجموعفاج اإلقليميف  وضفم  الـفر  واللجفا  التفي يشفاركو  فيافا لرشفد اإلن

المايففد مفف  الففدعم للقضففي  الـلسففريني  العادلفف  والتنديففد بالممارسففاج اإلسففرائيلي  التعسففـي  والجففرائم 
الورشففي  التففي ترتكباففا برفف  الشففعوب العربيفف  فففي فلسففري  واألراضففي العربيفف  المرتلفف  األلففرى 
وانتااكاج الرقو  والقيم اإلنساني  ولر  قواني  ومعايير العمل والقفواني  واإلعانفاج والمواثيف  

تضفمي  كلمففاج الوفففود العربيفف  أمفام المففؤتمر عبففاراج صففرير  ضففرورة الدوليف    باإلضففاف  إلففى 
 تدعو إلى إنااء ا رتال اإلسرائيلي وبناء مؤسساج الدول  الـلسريني  المستقل  .

لففى ثقفف  كاملفف  بففأ ع المجموعفف  العربيفف   كوفففود عربيفف  ثاثيفف  التكففوي  وكمجموعفف  ونرفف  ع
 متماسك   مؤمل  للتعامل م  كاف  الموضوعاج المعروض  بكل اقتدار .

 

  

 فايز المطيرى

 لمنظمة العمل العربية المدير العام 

  



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م األولـــــالقس
 
 
 
 

 المجموعة العربية اجتماعاتأنشطة و
 
 
 
 
 
 
 
 

  



4 
 

 
 

 القسم األول

 اجتماعات المجموعة العربية

 

اتلففال جميفف  اإلجففراءاج والترتيبففاج مكتففب العمففل العربففي يففتم مفف  لففال أ   جففرج العففادة  -
مفؤتمر  الثاثي  المشارك  ففيبي  لتنظيم أنشر  واجتماعاج المجموع  العرالتنـيلي  اللوجيستي  

 التنسفيقى ومكفا  وجفدول أعمفال ا جتمفاق موعدبما في للخ اقتراح  العمل الدولى فى كل عام
اللجا  المنبثق  عناا إضاف   ا جتماعاج الارق  واجتماعاج   وكللخ للمجموع  العربي  األول

 بالا األنشر  .إلى إعداد وتوفير جمي  الوثائ  المتعلق  

 

 المجموعة العربية األولاالجتماع التنسيقي  جدول أعمال

فقفد  (  5042لمؤتمر العمل العربي ) الكويج   ابريفل ز نيسفا   15بناء على قرار الدورة 
الموافف   األرفدعقفد ا جتمفاق األول للمجموعف  العربيف  يفوم   لــفـاج التنظيميـــــال الترتيبـــــتم اتل
بداي  م  الساع  السادس  مساءال في مقر مكتب العمل الدولي بجني  )قاع  مجلس  5042ز2ز 14

 يكو  جدول أعماله كاآلتي : اإلدارة (   وأ 

 : المسائل اإلجرائي  البند األول

 رئاس  المجموع  العربي  وتشكيل لجن  التنسي   ولجن  الصياغ . 

والمناصفب األلفرى   5042( لمفؤتمر العمفل الفدولي لعفام  401: رئاس  الدورة ) البند الثاني
 المنبثق  ع  المؤتمر.

 .5042( لمؤتمر العمل الدولي لعام 401: ضيو  شر  الدورة )البند الثالث

  4790  4721:   متابع  تنـيل قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي البند الرابع

بشأ  إدان  السلراج اإلسرائيلي  لممارساتاا التعسـي  والعنصفري  وانتااكافا الرريفاج  (أ )
ففي  على أوضفاق العمفال العفرب اإلسرائيليوالرقو  النقابي   وكللخ أثار ا ستيرا  

 فلسري  واألراضي العربي  المرتل  األلرى.   

للتضففام  مفف  عمففال وشففعب فلسففري  علففى مففام  أعمففال الففدورة  دولففيعقففد ملتقففى  (ب )
 .5042( لمؤتمر العمل الدولي لعام 401)

 : التوس  في استلدام اللغ  العربي  في منظم  العمل الدولي .البند الخامس

 العربي  . الدولصالط ل الـنيو التقني : التعاو البند السادس

 .في منظم  العمل الدولي   ورص  التوظي  العربي  الداللي اإلصاح: البند السابع  

 .في المنرق  العربي   5042التنمي  المستدام  لما بعد  أولوياج: البند الثامن 

لدستور منظمف  العمفل الدوليف  بشفأ   4792الموق  م  التصديقاج على تعديل  :عالبند التاس
 . الدوليتوسي  التمثيل األفريقي بمجلس إدارة مكتب العمل 
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كمففا تففم اتلففال اإلجففراءاج المناسففب  لعقففد ا جتمففاق التنسففيقى السففنوى بففي  المنظمفف  ومجلففس 
 44:00الساع   5042  رايرا ز يونيو 5المواف   الثاثاء وميالسـراء العرب المعتمدي  بجني  

 .صبارال 

◙ ◙ ◙ 

 

 جتماعات وأنشطة المجموعة العربيةالبرنامج الزمنى ال
 

تقرر عقد اجتماعاج وأنشر  المجموع  العربي  بأررا  اإلنتاج الثاث  المشارك  في أعمال 
اتلفلتاا واإلجفراءاج والترتيبفاج التنظيميف  التفي   العمل العربي منظم  ملا الدورة وف  مقترراج 
 وللخ على النرو التالي :

 االجتماع التنسيقي الدوري بين المنظمة ومجلس السفراء العرب المعتمدين بجنيف : -3

 ( في قصر األمم.44بالقاع  رقم ) 5042 رايرا ز  يونيو 5 الثاثاءيوم  -

 صبارال . 44.00الساع   -

 االجتماع األول للمجموعة العربية :  -5

مقففر مكتففب  –بقاعفف  مجلففس إدارة مكتففب العمففل الففدولي   5042مففايو ز آيففار  14 األرففديففوم  -
 العمل الدولي بجني   .

 مساءا  . 50.00إلى الساع   49.00الساع   -

 اجتماع لجنة الصياغة :  -

فففي مكتففب البعثفف   الدائمفف  لمنظمفف  العمففل العربيفف    5042يونيففو ز رايففرا   5لثاثففاء يففوم ا -
 بجني  

 . ظارال  41.00الساع   -

 اجتماع لجنة التنسيق  :  -1

 ( في قصر األمم .44بالقاع  رقم ) 5042يونيو ز رايرا   9 ا ثني يوم  -

 .  صبارا 45.00  - 44.00الساع   -

 الملتقي الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى :  -4

 ( في قصر األمم .47بالقاع  رقم )  5042يونيو ز رايرا   2 المواف  الجمع يوم  -

 مساءا  . 50.00إلى الساع   49.00الساع   -

 في قصر األمم عقب انتااء الملتقي الدولي مباشرة .  رـل استقبال في كافيتريا ساربو 

 

◙ ◙ ◙ 
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 سير أعمال االجتماع التنسيقي األول للمجموعة العربية

  المسائل اإلجرائية :الـبـنــد األول 

 رئاسة المجموعة العربية : – 3

إ  رئاس  اجتماعاج المجموع  العربي  في ملا الدورة ستكو  استنادا لما جرج عليه العادة 
 الكويج( )15الدورة ) . العربيترأس الدورة األليرة لمؤتمر العمل  الليوالعر  لمعالي الواير 

 (5042إبريل ز نيسا  

الساايد/ / دنااد معااالي لففال الجلسفف  األولففى  جتماعففاج الوفففود العربيفف  دعففوة  وبالتففالي يففتم
صبيح براك الصبيح وزير/ الشائون االجتماعياة والعمال ووزيار دولاة لشائون التخطايط والتنمياة 

 .ا ستام رئاس  ا جتماق التنسيقى األول للمجموع  العربي  أو م  ينوب عنا بدولة الكويت 

التنسفي  يتم لفال الجلسف  األولفى للمجموعف  العربيف  تشفكيل كفل مف  لجنف  م  جا  ألرى 
( 401ولجن  الصياغ  م  السادة الواراء وأعضاء الوففود العربيف  المشفارك  ففي أعمفال الفدورة )

 . 5042لعام   الدوليلمؤتمر العمل 

 تشكيل لجنة التنسيق العربية – 5

المجموعفف  العربيفف  مففدعوة لتشففكيل لجنفف  التنسففي  المكلـفف  بمتابعفف  أعمففال المففؤتمر وتنسففي  
 المواق  العربي  بشأناا .

أعضفاء عف  كفل فريف  ) ركومفاج   أصفراب عمفل    2ويقترح أ  تتكو  ملا اللجنف  مف  
العربيف   عمال ( وبربيع  الرال فإ ع اجتماعاج اللجن  تبقى مـتور  لم  يرغب في للخ م  الوففود

 المشارك  في المؤتمر .

وتلتئم اجتماعاج لجن  التنسي  العربي  بمكا  انعقاد المؤتمر ويعل  عناا في النشفرة اليوميف  
ما مكتب منظم  العمل العربي  في جني  .  التي يعدع

 اللجان الفنية المعنية دي : 

 لجن  تربي  المعايير . -4

 . تسايل اندماج القراق غير المنظم في القراق المنظم لجن   -5

 ر فرم العمل الائ  والمنتج .يلجن  المنشآج الصغيرة والمتوسر  وتوف -1

بالرمايف  ا جتماعيف  ررة رول الاـــد  اإلستــــراتيجي المتعل  ـــ  المتكـــلجن  المناقش -1
ي  بشفأ  العدالف  ا جتماعيف  بموجب متابع  إعا  منظم  العمل الدول ) رماي  العمال ( 

 م  أجل عولم  عادل  .   5009

 تشكيل لجنة الصياغة  – 1

المجموعفف  العربيفف  مففدعوة أيضففا لتشففكيل لجنفف  الصففياغ  المكلـفف  بإعففداد رد المجموعفف  
العربي  على تقريفر المفدير العفام لمكتفب العمفل الفدولي رفول أوضفاق العمفال العفرب ففي فلسفري  

 مرتل  األلرى .واألراضي العربي  ال

عفف  فريفف   5عفف  فريفف  الركومففاج    1أعضففاء )  9ويقتففرح تكففوي  مففلا اللجنفف  مفف  
ع  فري  العمال (   وتعقد ملا اللجن  اجتماعاتاا بمكتب منظم  العمل العربي   5أصراب العمل و

 في جني  .
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ففففى تمفففام  5042 رايفففرا  يونيففو ز 5الموافففف   الثاثفففاءيففوم  اجتماااع لجناااة الصاااياغة :
شفارق لفواا   11بمقر البعث  الدائمـــ  لمنظم  العمل العربي  بجنيف  ) ظارا( 41.00الساعـــ  )

.) 

◘ ◘ ◘ 

 : الثانيالـبـنــد 

 ( لمؤتمر العمل الدولي والمناصب األخرى المنبثقة عنه:314رئاسة الدور/ )  أواًل : 

تنفاوب تلفخ األقفاليم الجغرافيف  األربعف  ت  األقفاليم م  المعفرو  أنفه ربقفا لنظفام الدوريف  بفي
 -رئاس  المؤتمر  علما بأ  الدوراج السابق  كانج على النرو اآلتي:بالتوالي 

 األرجنتي  . – 5041( 401الدورة ) -4

 آسيا والباسـيخ . – 5041( 405لدورة )ا -5

 (  الدومينيكا ا الاتيني  ) جماوري  ـأمريك  5045( 404الدورة ) -1

 أفريقيا ) الكاميرو  ( . – 5044 (400الدورة ) -1

 . (فرنساأوروبا ) 5040( 77الدورة ) -2

لرينه الدولف   ولم يتضط   أوروباستكو  م  نصيب  5042( لعام 401وعليه فإ  الدورة )
 .الدورةملا التي ستتولى رئاس  

 : أما بالنسب  للمناصب األلرى المنبثق  ع  المؤتمر ستكو  كاآلتي

   .رئيس المؤتمر  ينائب -4

  . رئاس  الـر    -5

 اللجن  التنظيمي . رئاس    -1

 لجن  اعتماد العضوي .رئاس    -1

 لجن  تربي  اتـاقياج وتوصياج العمل الدولي  . رئاس   -2

 اللجن  المالي  .رئاس    -2

 رئاس  اللجا  الـني  .  -2

وفففي مففلا الصففدد  فففي رففال وجففود رغبفف  ألي ركومفف  عربيفف  الترشففط ألى منصففب مفف  
تتمك  الوففود العربيف  يرجى أ  تبدي رغبتاا مسبقا ومبكرا لشغل ملا المنصب  رتى   المناصب 

 .وفر  العمل التي يشاركو  فياا  التنسي  ضم  المجموعاج اإلقليمي  األلرى م 

وكفللخ لمجلفس إدارة منظمف   العربفيولقد استقر العمل في الدوراج السابق  لمؤتمر العمل 
 لشفغل أرفد المناصفب مسفبقا أ  تبدي ركوم  أو أكثر م  الركوماج العربي  رغبتاا العمل العربي 
 رتى نتمك  م  اتلال اإلجراءاج المناسب  لدعم المرشري  العرب .  الملكورة أعاا

 

◘ ◘ ◘ 

 :  الثالثالـبـنــد 

  : 5132 لعام مؤتمر العمل الدوليل( 314) الدور/ ضيوف شرف

مفف  المتوقفف  أ  يرففل علففى الففدورة    العربففيالمتففوفرة لففدى مكتففب العمففل  وفقففا للمعلومففاج
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لرففي  إعففداد مففلا  . ولففم يتسفف أكثففر مفف  ضففي  شففر  5042لعففام  الففدوليلمففؤتمر العمففل ( 401)
 ضيو  الشر  لالا الدورة.المؤكدة لمعرف  الالوثيق  

◘ ◘ ◘ 

 :  الرابعالـبـنــد 

بشاااإن نداناااة  3791، 3794متابعاااة تنفياااي ماااراري ماااؤتمر العمااال الااادولي لعاااام  (أ )
الحرياات والحقاوق  وانتهاكااتالسلطات اإلسرائيلية لممارستها التفرمة العنصارية 

النقابية وكيلك آثار االستيطان اإلسرائيلي على أوضاع العمال العرب فاي فلساطين 
 واألراضي العربية المحتلة.

وبوجفه لفام قفراراج الفدورة  تفه السفابق امؤتمر العمل العربفي ففي دورقراراج  بناء على
 ا قتصفففادي  و األوضفففاقففففي متابعففف   بشفففأ  اسفففتمرار منظمففف  العمفففل العربيففف   5042لعفففام  15

  في فلسري  واألراضي العربي  المرتل  األلرى ا جتماعي  والمعيشي  ألصراب األعمال والعمال
 إعداد التقريري  التاليي :ربي  مكتب العمل الع فقد تم م  لال 

فلسفري  واألراضفي  اارجففي تقريفر بعثف  مكتفب العمفل الفدولي التفي  وردتقرير ترليلي لما  -4
وتوايعففه علففى الوفففود بففاللغتي   5042ابريففل ز نيسففا  لففال شففار العربيفف  المرتلفف  األلففرى 

 العربي  واإلنجلياي  .

بدراس  ملرف  تقريفر المفدير  المنبثق  ع  المجموع  العربي  سو  تقوم لجن  الصياغ و
العففام لمكتففب العمففل الففدولي بشففأ  األوضففاق فففي فلسففري  واألراضففي العربيفف  المرتلفف  

الصفففيغ  الناائيففف   وتقفففدم لمكتفففب العمفففل العربفففي  الترليلفففيوكفففللخ التقريفففر  األلفففرى
الاا إلفى المفدير العفام والتفي يفتم إرسف التقريفر ملرف علفى  المجموع  العربي  لمارظاج

باللغتي  العربي  واإلنجليايف  إضفاف  إلفى تعميمافا علفى المشفاركي   لمكتب العمل الدولي
 . في الملتقي التضامني 

وفي ملا الصدد تجدر اإلشفارة إلفى ا جتمفاق الفلي عقفد ففي جنيف  علفى مفام  الفدورة 
بففي  وفففد منظمفف  العمففل  ( 5042لمجلففس إدارة مكتففب العمففل الففدولي ) مففارس ز آلار  151

العربي  برئاس  معالي السيد ز أرمد مرمد لقما  وأعضاء بعث  تقصى الرقائ  برئاس  السفيد 
ز تففابيو  والتففي سففتاور فلسففري  وسففتقوم بإعففداد ملرفف  تقريففر المففدير العففام لمكتففب العمففل 

ريففف  تفففم تاويفففد البعثففف    5042الفففدولي لعفففام  لمفففؤتمر العمفففل 401الفففدولي إلفففى الفففدورة 
بالمعلوماج والبياناج الرديث  المتوفرة لدى مكتب العمل العربي رول األوضاق الرامنف  ففي 

 األراضي العربي  المرتل  .

تقريففر بشففأ  المسففتورناج اإلسففرائيلي  وآثارمففا ا قتصففادي  وا جتماعيفف  السففلبي  علففى  -5
  .أوضاق أصراب األعمال والعمال في فلسري  واألراضى العربي  المرتل  األلرى

تفم إعففداد مفلا التقريففر با عتمففاد علفى المعلومففاج والبيانففاج واإلرصفاءاج المتففوفرة مفف  
واارة العمفففل الـلسفففريني  واألمانففف  العامففف  لاترفففاد العفففام لعمفففال فلسفففري  وواارة الشفففئو  
ا جتماعي  بالجماوري  العربي  السوري  وواارة العمل في لبنا    إضاف  إلى تقفارير دوليف  

منظماج والايئفاج الدوليف  الركوميف  وغيفر الركوميف    وترجمف  التقريفر إلفى صادرة ع  ال
  اللغاج الثاث  الـرنسي  واإلنجلياي  واألسباني  وتعميمه على المشاركي  .
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واألراضاي العربياة المحتلاة  للتضاامن ماع شاعب وعماال فلساطين دوليعقد ملتقى  (ب )
لمااؤتمر العماال الاادولي لعااام  (314علااى دااامم أعمااال الاادور/ ) األخاارى 

5132. 

)الكويج   ابريل ز  5042( لعام 15الدورة )مؤتمر العمل العربي في  بناء على قرار
( لمؤتمر 401( بشأ  ملكرة المدير العام لمكتب العمل العربي رول الدورة ) 5042نيسا  

تضفام  يتضم  )ضفم  أمفور ألفرى( عقفد ملتقفى دولفى للواللي  5042العمل الدولي لعام 
مفام  أعمفال الفدورة  واألراضفي العربيف  المرتلف  األلفرى علفى م  شعب وعمال فلسفري 

ئمف  لمنظمف  مكتفب البعثف  الدا فقفد تفم مف  لفال  5042( لمؤتمر العمل الدولي لعفام 401)
واتلففال التففدابير الجاففاج المعنيفف  إجففراء ا تصففا ج المناسففب  مفف  العمففل العربيفف  بجنيفف  

بالتشاور والتنسي  والتعاو  بفي  ي  لتنظيم ملا الملتقي في أرس  الظرو  والترتيباج التنـيل
المنظم  والجااج الـلسريني  المعني  لتوفير أفضل السبل لترقي  النتائج المرجوة منه والقيام 

على شر  المشاركي   استقبالبكاف  اإلجراءاج وتواي  الدعواج ... إلخ وكللخ إقام  رـل 
يونيفو ز  2الموافف   الجمع ( بقصر األمم يوم 47في ملا النشار الاام وللخ في القاع  رقم )

 الساع  السادس  مساءال . 5042رايرا  

 وسيتضم  جدول أعمال ملا الملتقي التضامني كلماج لكل م  :

 المدير العام لمنظم  العمل العربي  .سعادة السيد ز فايا المريرى  -
معالي السيدة ز مند صبيط براخ الصبيط وايرة الشفئو  ا جتماعيف  والعمفل ووايفر دولف   -

 ورئيس  المجموع  العربي  لشئو  التلرير والتنمي  بدول  الكويج
 واير العمل في فلسري  .السيد ز مأمو  أبو شاا معالي  -
 المدير العام لمنظم  العمل الدولي  .السيد ز غاي رايدر  -
 ممثل ع  فري  الركوماج  -
 ممثل ع  فري  أصراب العمل .     يتم التيارمم م  أقاليم وقاراج ملتلـ  -
 ممثل ع  فري  العمال . -

◘ ◘ ◘ 

 الـبـنــد الخامس:

 التوسيع فى استخدام اللغة العربية في منظمة العمل الدولية :

بالتوسفف  فففي  التففلكير باسففتمرار المرالبفف  قففد يكففو  مفف  المـيففد التأكيففد علففى ضففرورة

استلدام اللغف  العربيف  ففي أعمفال منظمف  العمفل الدوليف  وللفخ سفواء مف  لفال ا تصفا ج 

المباشرة م  السيد المدير العام لمكتب  العمل الدولي أو المراساج الموجاف  لمنظمف  العمفل 

الدولي  أو م  لال مدالاج السادة األعضاء العرب سواء كا  للخ ففي اجتماعفاج اللجفا  

وللفففخ تأكيفففدال علفففى قفففراراج األجافففاة مجلفففس اإلدارة للمفففؤتمر وأو ففففي الجلسفففاج العامففف  

 .الدستوري  لمنظم  العمل العربي  السابق  والمتكررة  
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أ  منظمفف  العمففل العربيفف  مسففتمرة فففي ملاربفف  المففدير العففام لمكتففب العمففل الففدولي 

للتأكيد في كل مرة على راج  المجموع  العربي  إلى المايفد مف  التوسف  ففي اسفتلدام اللغف  

العربيفف  فففي أعمففال ووثففائ  المففؤتمر سففواء فففي الجلسففاج العامفف  أو فففي اللجففا  مفف  رغبفف  

مسففتقبال ترجمفف  كاففف  التقففارير المعروضفف  للنقففا  ومشففاري   المجموعفف  العربيفف  فففي أ  يففتم

 اللبفراءالصكوخ وا ستنتاجاج والتعدياج والتقارير المعتمدة والدراس  ا ستقصائي  للجن  

وآلر ملا المراساج تمج في شار نوفمبر ز تشري  الثاني وللخ بناء على نتفائج ا جتمفاق 

( 155كتب العمل الدولي المشاركي  ففي الفدورة )التنسيقي لألعضاء العرب بمجلس إدارة م

 (  . 5041للمجلس ) جني    نوفمبر ز تشري  الثاني 

◘ ◘ ◘ 

 

 البند السادس :  التعاون التقني والفني لصالح الدول العربية :

منظمف  العمفل  بفي في إرار الترركفاج العربيف  لفدعم وتعايفا التعفاو  البنفاء القفائم 

الدوليفف  والبلففدا  العربيفف  بالتنسففي  مفف  منظمفف  العمففل العربيفف  فقففد التقففي الوفففد العربففي 

الثاثففي الففلي ضففم عففدد مفف  أعضففاء مجلففس إدارة منظمفف  العمففل العربيفف  واألعضففاء 

العففرب األصففيلي  بمجلففس إدارة مكتففب العمففل الففدولي إلففى جانففب معففالي المففدير العففام 

م  السيد المدير العام لمكتب العمل الدولي ) جنيف    نفوفمبر ز  لمكتب العمـــل العربي

( بشأ  دعم وتـعيل برامج التعفاو  الـنفي لصفالط البلفدا  العربيف  5045تشري  الثاني 

في ملتل  مجا ج العمل لاج األولوي  وفف  ارتياجفاج المنرقف  العربيف  ففي المررلف  

نـيفلما لصفالط البلفدا  العربيف  وللفخ القادم  ري  تم ترديد مجموع  م  األنشفر  يفتم ت

بالتنسي  والتعاو  المشترخ بفي  منظمتفى العمفل العربيف  والدوليف  وقفد تفم بالـعفل تنـيفل 

والجاففود متواصففل  لتنـيففل  5041 – 5041جففاء مفف  مففلا المشففروعاج لففال الـتففرة 

 المايد مناا .

 حتلة :** البرنامج المعزز للتعاون التقني من أجل األراضي العربية الم

( 401لقففد تضففم  تقريففر المففدير العففام لمكتففب العمففل الففدولي المقففدم إلففى الففدورة )
بعنوا  " وضف  عمفال األراضفي العربيف  المرتلف  "  5041لمؤتمر العمل الدولي لعام 

وصففـال دقيقففال لرقيقفف  األوضففاق ا قتصففادي  وا جتماعيفف  والظففرو  اإلنسففاني  المأسففوي  
ي فلسفري  واألراضفي العربيف  المرتلف  ومفا يجفري علفى التي يعيشاا العمال العفرب فف

أرض الواقفف  بسففبب اسففتمراري  وترسففيخ الممارسففاج التعسففـي  لارففتال اإلسففرائيلي 
وتأثيراتاففا السففلبي  علففى التنميفف  والتشففغيل ورقففو  اإلنسففا  وكرامفف  العمففال . ويشففير 
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ج لمرادثفاج جرج في وقج رر 5041التقرير إلى أ  ايارة بعث  تقصي الرقائ  عام 
السام التي شادج تكثي  النشار ا ستيراني وتـفاقم العنف  ففي الضفـ  الغربيف  ورالف  
التشاؤم م  قل  نتائج ملا المررل  م  عملي  السام م  اإلعا  ع  مايفد مف  اللرفر 
التوسففعي  فففي اتجففاا فصففل القففدس الشففرقي  عفف  بقيفف  الضففـ  الغربيفف  وبالتففالي قرفف  

ام إلقام  دول  فلسريني  قابل  للبقاء   وأ  مـاوضاج السام لم التواصل الجغرافي الا
أيضفا أشفار التقريفر إلفى أ  معفدل النمفو الـلسفريني شفاد . يك  قد بقي مناا أثفر يفلكر 

وبوجفه لفام ففي غفاة  5041مايدال م  التراج  وتـفاقم معفد ج البرالف  لفال عفام 
عداج اإلنسفاني  ففي الوقفج % مف  السفكا  يعتمفدو  علفى المسفا90ري  ما يايد عف  

الففلي تراجفف  فيففه إلتففاام البلففدا  المانرفف  باإلضففاف  إلففى األامففاج الماليفف  الناتجفف  عفف  
التاديداج المتكررة لسلراج ا رتال بعفدم ترويفل إيفراداج الضفرائب التفي تعفود إلفى 

 فلسري  .

الفدولي وم  ضم  ا ستنتاجاج الاام  الواردة في تقرير المدير العام لمكتب العمل 
المشفففار إليفففه أعفففاا أنفففه : إلا لفففم يفففتم إاالففف  القيفففود الكثيفففرة المـروضففف  علفففى النشفففار 
ا قتصادي الناجم  ع  ا رتال فم  غير الممكف  توقف  أي ترسف  مسفتدام ففي وضف  

 العمال وأصراب العمل في فلسري  .

وفي مفلا الصفدد تجفدر اإلشفارة إلفى أ  مارظفاج المجموعف  العربيف  علفى تقريفر 
رفول وضف  عمفال األراضفي المرتلف   5041المدير العفام لمكتفب العمفل الفدولي لعفام 

جاء فياا التأكيد على ضرورة صياغ  ا ستنتاجاج الواردة في التقرير في شفكل لرف  
عمل يفتم تمويلافا وتنـيفلما باألسفاس مف  منظمف  العمفل الدوليف  وبالتعفاو  مف  الجافاج 

  وترديفففد المسفففئولياج وأدوار ملتلففف  األرفففرا  العربيففف  واإلقليميففف  والدوليففف  المانرففف
القففففادرة علففففى تنـيففففل جففففاء مفففف  مففففلا اللرفففف  رتففففى   تبقففففي المارظففففاج اللتاميفففف  

 وا ستنتاجاج كالمعتاد ربرال على ور  .

وقد تم تاويفد المفدير العفام لمكتفب العمفل الفدولي بنسفل  مف  مارظفاج المجموعف  
واإلنجلياي  على أمل أ  تجفد رريقافا للتنـيفل  العربي  على ملا التقرير باللغتي  العربي 

وففف  التوجاففاج التففي عبففر عناففا المففدير العففام فففي لرابففه إلففى منظمفف  العمففل العربيفف  
 . 5041يوليو ز تموا  57بتاريخ 

وفي إرار الجاود المبلول  م  منظم  العمل الدولي  للمسامم  ففي تلـيف  معانفاة 
ي  تم  تصميم برنفامج معفاا للتعفاو  الـنفي الشعب الـلسريني وترسي  األوضاق العمال

مفف  أجففل األراضففي العربيفف  المرتلفف  وبوجففه لففام فففي فلسففري   وتتواصففل الجاففود 
لتنـيلا ومتابعته منل بضع  سنواج ري  تتم المتابع  وتقييم مدى التقدم المررا في مفلا 
 الشأ  م  لال عرض تقرير سنوي علفى دورة نفوفمبر ز تشفري  الثفاني مف  كفل عفام
لمجلس إدارة مكتفب العمفل الفدولي ويتمثفل ففي وثيقف  البنفد السفاب  مف  جفدول األعمفال 

 ( ضم  قسم وض  السياساج ز جاء التعاو  التقني .155بالنسب  للدورة رقم )

وتقدم وثيق  ملا البنفد تقييمفا لمفدى التقفدم المرفرا وعمليفاج تفدلل منظمف  العمفل 
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امج المعففاا بالتعففاو  مفف  أرففرا  اإلنتففاج الدوليفف  الملرففر لاففا فففي سففيا  تنـيففل البرنفف
مف   5041الثاث  الـلسريني  وللخ منل آلر تردي  ففي شفار نفوفمبر ز تشفري  الثفاني 

 أبراا اإلجراءاج األساسي  التي تتللما المنظم  في ملا الشأ  واللرواج القادم .

وتضففمنج وثيقفف  مففلا البنففد معلومففاج أساسففي  عفف  تففدلل منظمفف  العمففل الدوليفف  
ملرر لاا في سيا  البرنامج والمبفادراج الجاريف  لمعالجف  وضف  العمفال ففي ضفوء ال

تـففاقم عففدم ا سففتقرار السياسففي وتعليفف  إسففرائيل لمـاوضففاج السففام بعففد اإلعففا  عفف  
اتـففا  المصففالر  الـلسففريني  وتصففاعد النففااق وسففـخ الففدماء بففإرا  إسففرائيل عمليتاففا 

  أسففابي  للـففج أضففرارال ودمففارال غيففر العسففكري  فففي قرففاق غففاة اسففتمرج لمففدة سففبع
 4121قتفيال مفنام  5014أسـرج عف  سفقور  4722مسبو  منل بداي  ا رتال عام 

 440000فلسففريني بجففروح وتاجيففر قرابفف   44400رـففال وإصففاب   204مففدنيال  و
 22ورففدة سففكني  وتضففرر وتففدمير مففا   يقففل عفف   490000شففلم وتففدمير نرففو 

ا قتصادي في مسارا الناولي وبلفو  معفد ج البرالف  مفا  مدرس    م  استمرار النمو
 وبوجه لام برال  الشباب . 5041% عام 51.1يايد ع  

 التقديم العام المحرز في تنفيي البرنامج : -3

األولويفف  إلففى تقففديم  ( 5042 – 5041يعرففي برنففامج العمففل الائفف  الـلسففريني ) 
المسففاعدة التقنيفف  فففي مجففا ج إدارة سففو  العمففل وا سففتلدام والرمايفف  ا جتماعيففف  
ويشففمل البرنففامج الرففالي مفف  أجففل األراضففي العربيفف  المرتلفف  مجموعفف  مفف  المشففاري  

% مففف  المفففوارد إلفففى 10مليفففو  دو ر أمريكفففي تلصفففم نرفففو  5.5بقيمففف  رفففوالي 
% إلففففى الرففففوار 42% لمعففففايير العمففففل و54يفففف  و ا سففففتلدام وللرمايفففف  ا جتماع

% مفف  برنففامج 92ا جتمففاعي مفف  العلففم بففإ  ركومفف  الكويففج الشففقيق  تمففول لورففدما 
 منظم  العمل الدولي  في األراضي الـلسريني  المرتل .

 التقدم المحرز واإلنجازات المحققة في مجاالت العمل الرئيسة : -5

 وق العمل .تعزيز حقوق العمل وتحسين ندار/ س -أ

تم إنشاء مجموع  عمل ثاثي  وأكثر بشأ  اقتراح إصاراج على قانو  العمفل  -
 تتمشي م  المعايير الدولي  وأفضل الممارساج .

العمل على إيجاد تواف  ثاثي بشأ  سياس  وبرنامج جديفدي  للسفام  والصفر   -
 . 5041المانيتي  على المستوى الورني في عام 

شففلام المعففوقي  إلففى إداراج التوظيفف  وتشففجي  السففعي لترسففي  وصففول األ -
 البرامج األلرى التي تدعم استردا  الوظائ  .

اسففتمرار اإلجففراءاج الاادففف  إلففى تعايففا مسففامم  منظمففاج أصففراب العمففل  -
والعمففال فففي وضفف  سياسففاج عمالفف  ورنيفف  اسففتباقي  وقففد أنشففأ اترففاد الغففر  

 . 5041الـلسريني  وردة برو  سياسي  في عام 

مواصل  الدعم التقني والمالي إلى الجااا المركاي لإلرصفاء الـلسفريني بشفأ   -
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 التصدي  سوأ أشكال عمل األرـال في األراضي الـلسريني  المرتل  .

 دعم تطوير نظام شامل للضمان االجتماعي  -ب

دعمج منظم  العمل الدولي  إنشاء اللجنف  الورنيف  الثاثيف  للضفما  ا جتمفاعي  -
س الفففواراء والمكلـففف  بالمضفففي قفففدما بالقفففانو  الجديفففد للضفففما  برئاسففف  رئفففي
 ا جتماعي .

أرلقففج المنظمفف  دراسفف  اكتواريفف  تقففيم وترسففي ملتلفف  السففيناريوماج لوضفف   -
نظففام للمعاشففاج التقاعديفف  وتففأمي  األمومفف  وإصففاباج العمففل ومفف  المتوقفف  أ  

 . 5041عام يوض  القانو  الجديد للضما  ا جتماعي في صيغته الناائي  في 

 نساء ورجال . نتعزيز فرص العمل وسبل العيم للفلسطينيي -جـ 

(  5041تم إصدار تقرير بشأ  انتقال الشفباب إلفى سفو  العمفل ) مفايو ز آيفار  -
 % .55.2ري  تمكنج شرير  صغيرة م  إتمام ا نتقال تقدر بنرو 

تعفر   شلم م  فئ  الشفباب ففي سفيا  برنفامج " 4200تم تدريب أكثر م   -
 على قراق األعمال " .

تعمل المنظم  على دعم سبل العي  وفرم العمل في قراق صيد األسماخ مف   -
 تدريب أعضاء التعاونياج بالتركيا على تربي  المائياج .

 تتواصل جاود منظم  العمل الدولي  لمعالج  التمييا بي  الجنسي  . -

لترفوير القفدراج لصفالط  تعايا المساواة بي  الجنسي  وتقديم المسفاعدة والفدعم -
 اللجن  الورني  لتشغيل النساء .

 تقديم الدعم التقني م  أجل تنمي  التعاونياج لصالط النساء . -

سو  تقوم المنظم  بدعم الجامع  اإلسفامي  ففي غفاة مف  لفال إدمفاج بفرامج  -
 ميكلي  للتلملة الصناعي  وإعادة ميكل  المنامج الجامعي  وإقرارما .

 قادمة :الخطوات ال -1

دعوة مجلفس إدارة مكتفب العمفل الفدولي إلفى دعفم مشفارك  المنظمف  ففي إعفادة  -
 اعمار غاة .

 5040معالجفف  التراجفف  فففي التمويففل الففلي تففوفرا الجاففاج المانرفف  منففل عففام  -
 وإيجاد اآللياج المناسب  لاستجاب  الرارئ  لألام  في غاة .

رنفامج العمفل الائف  فعفا  السعي إلى صياغ  لر  التنـيل المناسب  بغي  جعفل ب -
أيضففا فففي غففاة تماشففيال مفف  مففا جففاء فففي ملرفف  تقريففر المففدير العففام إلففى الففدورة 

بعنففوا  وضفف  عمففال األراضففي  5041( لمففؤتمر العمففل الففدولي لعففام 401)
العربي  المرتل  واللي تنبأ بضرورة ناق فتيل " القنبل  الموقوت  في غاة " بعفد 

 ار .ما يقرب م  سب  سنواج م  الرص
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ومفف  لففال وثيقفف  مففلا البنففد وبففالنظر إلففى التقففارير السففابق  يبففدو أ  عمليفف  تنـيففل 
البرنامج المعاا للتعاو  التقني لصالط األراضي العربي  المرتل  ففي راجف  إلفى مايفد 
م  ا متمام والدعم م  مجلس اإلدارة م  أجل إيجفاد الرلفول المناسفب  لتفلليل العقبفاج 

اففا البرنففامج وبوجففه لففام األمففور المتعلقفف  بالتمويففل رتففى والصففعوباج التففي يواجا
 يتمك  م  ترقي  األمدا  المرجوة منه وتوسي  وتنوي  األنشر  والـئاج المستادف  .

( لمجلففس إدارة مكتففب العمففل 155وبمناقشفف  مففلا البنففد ضففم  اجتماعففاج الففدورة )
رة ففي مفلا الشفأ  ( اتلل مجلس اإلدا 5041الدولي ) جني    نوفمبر ز تشري  الثاني 

 القرار التالي :
ألفففففل العلفففففم بفففففالتقرير مففففف  دعفففففم مقتررفففففاج البرنفففففامج الفففففواردة ففففففي الوثيقففففف  

(GB.322/POL/7) ةأعمار غابما في للخ دعم إعادة . 
مكتفب العمفل  لمجلفس إدارة 151كما تجفدر اإلشفارة إلفى أ  جفدول أعمفال الفدورة 

 (GB323/pol/6)قد تضم  مناقشف  الوثيقف   ( 5042الدولي ) جني  مارس ز آلار 
بشأ  اآلفا  اإلقليمي  في مجفال التعفاو  مف  أجفل التنميف  : البلفدا  العربيف  ريف  اتلفل 

 المجلس في ملا الشأ  القرار التالي :
دعو/ مكتاب العمال الادولي نلاى توسايع برناامج التعااون مان أجال التنمياة فاي  -

البلاادان العربيااة ونعااداد نسااتراتيجية نمليميااة لحشااد المااوارد وفااق نسااتراتيجية 
) التاي سايتم  5139 – 5132منظمة العمل الدولية للتعاون من أجل التنمياة 

 ( . 5132مراجعتها في شهر نوفمبر / تشرين الثاني 
ملا الصفدد فقفد يترلفب األمفر بفلل المايفد مف  الجافود لتكفو  مشفارك  الوففود وفي 

( لمففؤتمر العمففل 401العربيفف  فففي مناقشففاج البنففد الثففاني مفف  جففدول أعمففال الففدورة )
بشفففأ  البرنفففامج والمياانيففف  أكثفففر فاعليففف  والمرالبففف  مففف  جديفففد  5042الفففدولي لعفففام 

ظمفف  العمففل الدوليفف  للمررلفف  بتلصففيم مايففد مفف  المففوارد الماليفف  ضففم  مياانيفف  من
القادمفف  لففدعم التعففاو  التقنففي لصففالط المنرقفف  العربيفف  بشففكل عففام ولتـعيففل البرنففامج 
المعفففاا للتعفففاو  التقنفففي مففف  أجفففل األراضفففي العربيففف  المرتلففف  بشفففكل لفففام   وفففف  
مارظاج المجموع  العربي  رول ملر  تقرير المدير العام لمكتفب العمفل الفدولي إلفى 

ل الدولي في كل عام بشأ  أوضاق العمال  في ا راضي العربيف  المرتلف  . مؤتمر العم
( لمجلفس إدارة 147وفي نـس السيا  قد يكو  مف  المـيفد التأكيفد علفى قفرار الفدورة )

( بشأ  البرنفامج المعفاا للتعفاو  5041مكتب العمل الدولي ) أكتوبر ز تشري  األول 
يف  يتضفم  مفلا القفرار المرالبف  بمواصفل  التقني لصالط األراضي العربيف  المرتلف  ر

العمففل الدوليفف  لتمكيناففا مفف  تففدعيم  تلصففيم ووضفف  المففوارد ترففج تصففر  منظمفف 
 التااماتاا التقني  في المنرق  .

وفي ملا الصدد فم  المـيد اإلشارة إلى المدالل  التي تفم إجراءمفا باسفم المجموعف  
مكتففب العمففل الففدولي ) جنيفف  لمجلففس إدارة  151العربيفف  لففال اجتماعففاج الففدورة 

( بناء علفى نتفائج ا جتمفاق التنسفيقي لألعضفاء العربفي بمجلفس  5042مارس ز آلار 
( والتففي تتضففم  مجموعفف  مفف  المرالففب  5042مففارس ز آلار  42اإلدارة ) جنيفف  

 لصالط المنرق  العربي  ) مرف  نسل  م  الكلم  ( . 
 

◘ ◘ ◘ 
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 لمنظمة العمل الدولية وحصة التوظيف العربية فيهااإلصالحات الداخلية  البند السابع : 

م  المـيد أ  يتكرر التلكير في كل دورة م  دوراج مؤتمر العمفل الفدولي بفأ  

منففاخ عففدة دول عربيفف  لففيس لففدياا مففوظـي  فففي منظمفف  العمففل الدوليفف  ممففا يترلففب 

 استمرار األعضاء العرب بالمجلس في رف  مفدير عفام المنظمف  علفى بفلل المايفد مف 

الجاففد بشففأ  ايففادة رصفف  المنرقفف  العربيفف  فففي التعيينففاج بالوظففائ  العليففا وغيرمففا 

بمنظمفف  العمففل الدوليفف  وللففخ مفف  لففال العمففل علففى ترقيفف  التففواا  والتوايفف  العففادل 

والمنص  للوظائ  بي  ملتل  المنار  م  األلل في ا عتبار لصوصفياج المنفار  

يير التوظي  وا لتيار الجاريف  ضفم  عمليف  أقل تمثيا في إرار مناقشاج وترديد معا

 اإلصاح .

بدأج عملي  اإلصاح الداللي منفل أ  تفولى المفدير العفام لمكتفب العمفل الفدولي 

ريف  تفم تقفديم تقريفر رفول ا تجامفاج العامف   5045قيادة المنظمف  ففي شفار أكتفوبر 

ز تشفري  الثفاني  ( لمجلفس اإلدارة ) نفوفمبر142لالا العملي  المتواصفل  إلفى الفدورة )

 ( . 5041( لمجلس اإلدارة ) مارس ز آلار 142( وكللخ إلى الدورة ) 5045

 * أتلل المجلس في ملا الشأ  القرار التالي :

" دعففوة المففدير العففام إلففى تقففديم مقتررففاج بشففأ  تعففديل إجففراءاج التوظيفف  

أللفل بعفي  ( م  ا5041( لمجلس اإلدارة ) مارس ز آلار 150وا لتيار إلى الدورة )

ا عتبففار رأي المجلففس مفف  ريفف  شففـافي  إجففراءاج التوظيفف  مفف  مقتففرح كامففل بشففأ  

اإلجففراءاج والممارسففاج المتعلقفف  بملتلفف  جوانففب عمليفف  اإلصففاح وإدارة المففوارد 

البشففري  التففي تألففل بعففي  ا عتبففار ترلعففاج المنففار  األقففل تمثففيال لضففما  التففواا  

 الجغرافي المنص  .

األشففغال رففول مجففا ج العمففل السففبع  لاج األوليفف  والمتعلقفف  بففالموارد  وتواصففلج

البشففري  : سياسفف  التعاقففد   توايفف  العففاملي    التوظيفف  وا لتيففار   التنقففل   تففدريب 

 الموظـي    متابع  سلوخ الموظـي  وإجراءاج المرالب  .

رة وتففم تقففديم تقريففر عفف  آلففر المسففتجداج بشففأ  اإلصففاح الففداللي إلففى الففدو

( ري  أصدر المجلس ففي مفلا  5041( لمجلس اإلدارة ) جني  مارس ز آلار 150)

" اعتمااد التعاديالت المقترحاة علاى النظاام األساساي للماوظفين الشأ  القرار التالي : 

 والتي تنص على :( يات العالمة باشتراط اللغات 5-أ-5- 4باستثناء الماد/ ) )

 .العمل بالمنظم  لغ  م  لغاج  إتقا على كل موظ   يشترر  -

لغف   إتقا في رال  أ  تكو  لغ  األم للموظ  لغ  م  لغاج العمل يشترر عليه  -

 ثاني  ويمكنه اكتساب اللغ  الثالث  .

في رال  أ  لغ  األم للموظ  م  غير لغاج العمل بالمنظمف  يشفترر عليفه عنفد  -
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 م  لغاج العمل . ا نتداب لغ  م  لغاج العمل ويمكنه اكتساب لغ  ثاني 

 – 155رض أيففه مسففتجداج علففى الففدوراج القادمفف  للمجلففس )ــففـعلففى أ  يففتم ع

151. " ) 

وفي ملا الصدد يمك  اإلشارة إلى أنفه مف  المعفرو  أ  يكفو  منصفب المفدير اإلقليمفي 

الدوليفف  للففباد العربيفف  ببيففروج مفف  نصففيب شلصففي  عربيفف  متميففاة  لمكتففب منظمفف  العمففل 

دول غربفي آسفيا وللفخ وفف  التوايف  الجغراففي المتبف  ففي منظمف  العمفل تنتمي إلفى إرفدى 

 الدولي  . 

وفي إرار التشفاور والتنسفي  فيمفا بفي  البلفدا  العربيف  غربفي آسفيا لشفغل مفلا المنصفب 

الشاغر وررم منظم  العمل العربي  على دعم الترشيراج العربي  للرصول على وظفائ  

بأننفا قفد تلقينفا مفلكرة عمل الدوليف  نفود ارفارتكم علمفال  على ملتل  المستوياج في منظم  ال

مفف  معففالي الففدكتور ز نضففال مرضففي القرففامي   5042ز1ز4بتففاريخ  1009ز  1ز  4رقففم 

ترشيح مجلس الوزراء األردني للدكتور/ ربى واير العمل بالمملك  األردني  الااشمي  بشأ  

مليمي لمكتاب منظماة العمال الدولياة جرادات لشغل منصب المدير العام المساعد والمدير اإل

نظرال لما تمتلكه م  مؤماج أكاديمي  متمياة وانربفا  المواصفـاج التفي تتوافف   في بيروت

م  المعايير المرلوب  لشغل الوظيـ  باإلضاف  إلى لبراتافا الواسفع  ففي مجفا ج عديفدة لافا 

وقد تم تعميم ملا الترشفيط علفى أرفرا  اإلنتفاج عاق  م  تلصصاج منظم  العمل الدولي  

 الثاث  في البلدا  العربي  .

 

◘ ◘ ◘ 

 

 في المنطقة العربية   5132التنمية المستدامة لما بعد  البند الثامن

بادرج منظم  العمل العربي  باتلال اإلجفراءاج المناسفب  بشفأ  بلفورة رؤيف  عربيف   

فففي الففور  العربففي  5042توافقيفف  رففول مترلبففاج التنميفف  المسففتدام  لمففا بعففد عففام 

 بالتنسي  والتشاور م  أررا  اإلنتاج الثاث  في البلدا  العربي  م  لال مرالبتاا 

تاا ومقترراتافا بشفأ  األمفدا  لاج األولويف  لبفرامج بموافاة مكتب العمل العربي برؤي

 التنمي  المستدام  .

ويتضم  الجدول التالي مللم للمقترراج الواردة م  أرفرا  اإلنتفاج الثاثف  ففي 
البلدا  العربي  إلى المنظم  بشأ  أولوياج وارتياجاج التنميف  ففي المنرقف  العربيف  لمفا 

 . 5042بعد عام 
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جااو/ بااين المواءمااة وتضاايق الف
مخرجاااااات التعلااااايم والتااااادريب 

 واحتياجات سوق العمل

4 

 

 الحوار االجتماعي

1 

 

 الحماية االجتماعية

2 

 الهجر/ وتنقل العمالة العربية 

5 

التشغيل والعمل 
 الالئق

2 

المشروعات الصغير/ 
 والمتوسطة

1 

 المرأ/ ويوي االحتياجات

5 

 االستقرار السياسي

3 

 الفقر التكنولوجي

3 

 العربية المشتركةالسوق 

3 

 مجتمع المعرفة

3 

 االمتصادي غير المنظم

3 

 الصحة والسالمة المهنية

3 

  

 

وعقدج منظم  العمل العربي  المنتفدى العربفى الثفانى للتنميف  والتشفغيل نرفو رمايف  
اجتماعي  وتنمي  مستدام  بالتعاو  م  واارة العمل بالمملك  العربيف  السفعودي  والبنفخ 

 5041فبرايفففر ز شفففبار  52 – 51الفففدولى وللفففخ ففففي مدينففف  الريفففاض لفففال الـتفففرة 
لتلفف  الجاففاج الـاعلفف  فففي مجففا ج التلرففير وبمشففارك  أرففرا  اإلنتففاج الثاثفف  وم

وا قتصففاد والماليفف  والتعلففيم والتففدريب المانففي فففي البلففدا  العربيفف  وعففدد مفف  رؤسففاء 
 المجالس ا قتصادي  وا جتماعي  والمنظماج العربي  واإلقليمي  والدولي  لاج العاق .

 ** الهدف العام للمنتدى :

والتشغيل ففي ضفوء المتغيفراج القائمف  وتوافف  ا تـا  على إرار عام لدعم التنمي  
الـففاعلي  ا قتصففاديي  وا جتمففاعيي  بنففاء علففى رؤيفف  مشففترك  تكامليفف  تففواا  بففي  
مقتضففياج الرمايفف  ا جتماعيفف  وترقيفف  التنميفف  ا قتصففادي  المسففتدام  واعتمففادا علففى 

 منظوم  معلوماتي  شامل  .

صفل إلففى توافف  عربففي رفول أولويففاج مفلا المنتففدى ففي التووقفد تجسفدج نجارففاج 

ومترلباج وارتياجفاج التنميف  وآليفاج ترقيف  أمفدافاا ففي البلفدا  العربيف  ففي المررلف  

القادمفف  وللففخ مفف  لففال إصففدار مجموعفف  مفف  التوصففياج والمنرلقففاج والمبففاد  التففي 

تضمناا " إعا  الريفاض للتنميف  والتشفغيل " ليشفكل لاررف  الرريف  للفور  العربفي 
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 سيرته التنموي  .في م

وفي ملا السيا  ترى منظم  العمل العربيف  أ  مفلا المنتفدى الفلي تنفاول بالتـصفيل 

أمففم الموضففوعاج المقتررفف  مفف  البلففدا  العربيفف  بشففأ  ارتياجاتاففا التنمويفف  لمففا بعففد 

  يمثفل أرضفي  مشفترك  بفي  ملتلفف  الجافاج الـاعلف  لترديفد أولويفاج وكيـيفف   5042

وللفخ بفالتركيا علفى  5042  الشامل  ففي الفور  العربيف  مفا بعفد ترقي  أمدا  التنمي

( لمجلفس إدارة 90إعا  الرياض للتنميف  والتشفغيل   مف  التأكيفد علفى قفرار الفدورة )

( ففي مفلا الشفأ  والفلي يفنم  5041منظم  العمل العربي  ) القامرة   مفارس ز آلار 

ر منرلقففاج وكبففاد  ) إعففا  علففى : " دعففوة الففدول العربيفف  إلففى األلففل بعففي  ا عتبففا

الريففاض للتنميفف  والتشففغيل ( وكففللخ التوصففياج الصففادرة عفف  المنتففدى والعمففل علففى 

إدراجاــــففـا ضمـــــــففـ  سياسففاج وبـــــففـرامج عملاففا باعتبففارا يمثففل مناجففا متكففاما 

للتنميفف  المسففتدام  " ويمكفف  اسففتعراض أمففم مففا جففاء فففي إعففا  الريففاض فففي سففيا  

  -اإلنتاج ولخ على النرو التالي : ترلعاج أررا 

ا لتفففاام التفففام بفففالرقو  ا قتصفففادي  وا جتماعيففف  المنبثقففف  مففف  معفففاني القفففيم  -

اإلسفففامي  المتمثلففف  علفففى وجفففه الترديفففد بأرقيففف  العمفففل والضفففما  ا جتمفففاعي 

والعففي  الكففريم والتنميفف  المتواانفف  والمسففتدام  فففي أشففمل معانياففا والتففي يمثففل 

 وسيل  والغاي  معا .اإلنسا  فياا ال

أ  العمل ر  للجمي  بدو  تمييا ماما كا  نوعي    باعتبارا شررال م  شرور  -

صففو  الكرامفف  وركنففا مفف  أركففا  الموارنفف  والمشففارك  الـاعلفف    ورافعفف  مفف  

رواف  التنمي  ومو ما يساعد على تأسيس روابر اجتماعي  كـيل  بعالجف  الـجفوة 

 ال .ا جتماعي  والـجوة بي  األجي

ا رتقففاء بففإداء منظومفف  التعلففيم والتففدريب المانففي والتقنففي والرففف  مفف  جففودة  -

ملرجاتاا في إرار شراك  م  القراق اللام لترقي  المواءم  بفي  ملرجاتافا 

 وارتياجاج سو  العمل .

التأكيفففد علفففى أمميففف  الفففدور الفففلي تؤديفففه المفففرأة ففففي سفففو  العمفففل والتفففأثيراج  -

صعدة ا قتصادي  وا جتماعي  م  لفال تشفجيعاا اإليجابي  لمشاركتاا على األ

الففدائم علففى المشففارك  وإيجففاد المنففاه المائففم لاففا وإيجففاد بيئفف  العمففل المناسففب  

 والائق  باا .

التأكيد على رف  لوى ا رتياجفاج اللاصف  ففي العمفل وأمميف  وضف  سياسفاج  -

تج ففففي لاصففف  برعفففايتام وتفففأميلام وتشفففغيلام بمفففا يمكفففنام مففف  أداء دور المنففف

 المجتم  .
دعم وتـعيل الجمعي  العربي  لمؤسساج التدريب والتعليم التقنفي والمانفي والتفي  -

ترتضناا الرياض نظرال للراج  الملر  لمواكب  التروراج العلمي  والتكنولوجيف  
والتقنيفف  وثقاففف  العمففل والتغيففراج ممففا يسففاعد علففى ترسففي  اإلنتاجيفف  والقابليفف  

 ايد م  فرم العمل .لاستلدام واستردا  الم
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تبني بفرامج شفبكاج األمفا  ا جتمفاعي لمفا لافا مف  تفأثير قفوى للرفد مف  الـقفر  -
والعمل على ترقي  المساواة وإعراء األولويف  للتفدلاج التفي تسفتاد  الـئفاج 

 األكثر تاميشال وفقرا وتشجي  ا ستثمار في رأس المال البشري .
تمففاعي ببيففروج كففأداة أساسففي  فففي دعففم وتـعيففل الجمعيفف  العربيفف  للضففما  ا ج -

 سبيل تعايا ثقاف  الرماي  ا جتماعي  . 

 

◘ ◘ ◘ 

 توسايععلاى دساتور منظماة الدولياة بشاإن  3791: التصديق على تعديل  التاسعالبند ** 
 التمثيل األفريقي في مجلس ندار/ مكتب العمل الدولي :

إ  منظم  العمل العربي  تقوم بمتابع  ملا الموضوق منل لمس سفنواج وبصفـ  مسفتمرة 
علفى  4792الدول العربي  التي لم تصاد  بعفد علفى تعفديل  م  لال تجديد الدعوة إلى

 –سلرن  ُعما   –سوريا  –لبنا   –الصومال  –دستور منظم  العمل الدولي  ) جيبوتي 
  وللفخ لألمميف  بالنسفب  جراءاج المناسب  للمصفادق  عليفه لإلسراق في اتلال اإلاليم  ( 

 للبلدا  العربي  في التوس  في التمثيل األفريقي في مجلس إدارة مكتب العمل الدولي .

جفاء  –قسفم المسفائل القانونيف  ومعفايير العمفل الدوليف   –وثيق  البند الثاني  وقد تضمنج
لمجلس اإلدارة بشأ  تنمي  التصدي  على  151المعروض  على الدورة  –المسائل القانوني  

بشأ  تنمي  التصفدي   المبلول الجاود دستور منظم  العمل الدولي  استعراض  4792تعديل 
على ملا التعديل ورجم التصديقاج سنويال واللي كا  في تراج  ملروظ م  بداي  التسفعيناج 

 تصديقاج جديدة . 7والتي أسـرج ع  تسجيل  5040ولغاي  إرا  رمل  التصديقاج عام 

ينفاير ز  42بتاريخ  405بلغ  4792وتشير الوثيق  إلى أ  رجم التصديقاج على تعديل 
 -تصفدي  مف  الفدول لاج األمميف  الصفناعي  ) )الانفد 5م  بيناا عفدد  5042نو  الثاني كا

تصفديقاج مف  الفدول لاج األمميف   1تصديقال بما في للخ  55إيراليا ( ويبقي في راج  إلى 
المملكف   –اليابفا   –فرنسفا  –الو يفاج المترفدة  –الصفي   -البراايفل –الصناعي  ) ألمانيا 

 ا ( ليدلل ريا التنـيل وتتمثل أبعاد التعديل في أربع  نقار كبيرة ومي :روسي –المتردة 

 

تشففكيل ورريقفف  روكمفف  مجلففس اإلدارة مفف  أجففل ترسففي  التمثيففل مفف  األلففل بعففي   -
ا عتبفار ملتلف  المصفالط الجغرافيف  وا قتصففادي  وا جتماعيف  للـفر  التفى يتكففو  

 مناا المجلس .
 22نـيل يرتـ  عدد األعضاء األصفيلي  مف  وفي رال  دلول التعديل ريا الت  

 دو  تلصيم مقاعد إلى الدول لاج األممي  الصناعي  . 445إلى 
يجففب عففرض تعيففي  المففدير العففام مفف  قبففل مجلففس اإلدارة علففى  4792وففف  تعففديل  -

 مؤتمر العمل الدولي  عتمادا .
لدولي بإدلال تعدياج على قواعد التصويج في مؤتمر العمل ا 4792يسمط تعديل  -

 والمتعلق  باألغلبي  وبالنصاب القانوني المرلوب .
شرور ملتلـ  بشأ  اعتمفاد والتصفدي  علفى التعفدياج علفى  4792يتضم  تعديل  -
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 الدستور والمتعلق  ببعض اإلجراءاج .

 وبمناقش  ملا البند اتلل مجلس اإلدارة القرار التالي :

ا بعاد علاى التعاديل نلاى العمال دعو/ أعضاء منظمة العمل الدولية اليين لام يصاادمو - أ
 على المصادمة عليه .

حااث الماادير العااام لمكتااب العماال الاادولي علااى مواصاالة جهااودة الهادفااة نلااى تنميااة  - ب
التصديق على التعديل علاى دساتور منظماة العمال الدولياة وتقاديم تقريار نلاى دور/ 

 مادمة لمجلس اإلدار/ على أساس التقدم المحرز .

 من وثيقة البند . 32الفقرة  –دعم مشروع القرار  الـــــرأي : ●

 

 

 

◙  ◙  ◙ 
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 العربية المجموعة باسم مداخلة
يسعدني أن أعرب باسم المجموعة العربية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي عن الشكر 

والتقدير على مدى اهتمامه وحرصه على االرتقاء بالقدرات التقنية لمنظمة العمل الدولية لتمكينها 

ل دور من االلتزام بمسئولياتها وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز التعاون مع الهيئات المكونة وتفعي

المنظمة في معالجة قضايا العمل والعمال على مختلف المستويات القطرية واإلقليمية والدولية نحو 

إرساء أسس العدالة االجتماعية والسلم واالستقرار العالمي وكذلك على المقترحات الواقعية التي تم 

دار  وعلى حسن ررحها تقديمها في وثيقة البند األول من جدول أعمال قسم البرامج الميزانية واإل

تماشياًمع  6102 – 6102في شكل خطة عمل وبرنامج وميزانية منظمة العمل الدولية للفتر  

احتياجات الهيئات المكونة في المرحلة القادمة ، وأن المجموعة العربية تدعم النتائج السياسية 

 العشر  المستهدفة من هذه الخطة الطموحة .

على ارتياحها لما تحقق من إنجازات في عملية اإلصالح الداخلي  كما تعرب المجموعة العربية

المتواصلة وبوجه خاص في مجال تعزيز القدرات التقنية للمنظمة من خالل التوجهات إلعاد  

توزيع المزيد من الموارد المخصصة للدعم اإلداري لصالح األنشطة السياسية والتقنية والتحليلية 

الستحداث وظائف إضافية في  6102 – 6102من موارد للفتر   في سياق ما تم إعاد  تخصيصه

األقاليم وزياد  تمويل التعاون التقني من الميزانية العادية حيث أن الميزانية المقترحة تشير إلى 

 تحوالت كبير  في الموارد إلى النشار التقني للمنظمة في األقاليم وفي المقر .

العمل الدولي بشأن الخطة والميزانية واإلدار  لفتر  وحيث أن مقترحات المدير العام لمكتب 

ترتكز على المتابعة المباشر  للعديد من االستنتاجات حديثة العهد المعتمد  من  6102 – 6102

مؤتمر العمل الدولي ال سيما بشأن قضايا الحماية االجتماعية عمالة الشباب ، الحقوق في العمل ، 

اقتصاد المنظم وغير ذلك فقد تتفهمون مطالبة المجموعة العربية تفتيش العمل ،  االنتقال إلى ال

بضرور  زياد  تمويل أنشطة وبرامج التعاون التقني لصالح البلدان العربية ضمن خطة العمل 

( لمجلس اإلدار   الموقر وذلك بالنظر إلى متابعة منظمتنا العتيد  لما 363المعروضة على الدور  )

بسبب تدهور األوضاع  6100المنطقة العربية مع بداية عام جرى ويجري من تغيرات في 

االقتصادية واالجتماعية وفقدان األمل لدى الشباب العربي للحصول على فرصة عمل ومقومات 

الحيا  الكريمة غير أن األوضاع لم تتحسن على أرض الواقع لغاية اآلن بل ربما ازدادت سوءاً في 

جات البلدان العربية لمزيد من التعاون التقني في مختلف بعض البلدان وبالتالي أصبحت احتيا

أكثر إلحاحاً لتذليل  6102 – 6102المجاالت التي ارتكزت عليها الخطة والبرنامج والميزانية 
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الصعوبات والتحديات التنموية التي تواجهها وذلك تأكيداً لما ورد في وثيقة هذا البند بشأن 

 ة في معظم البلدان العربية .استمرارية معدالت البطالة العالي

أن المجموعة العربية إذ تعرب عن دعمها لمقترحات المدير العام لمكتب العمل الدولي بشأن 

 ترى التأكيد على ما يلي : 6102 – 6102مشروع البرنامج والميزانية واإلدار  للفتر  

عربي  في ملتل  قد يكو  م  المـيد إجراء تقييم ميداني لارتياجاج الـعلي  للبلدا  ال -

مجا ج العمل والعمال والتنمي  المستديم  في المررل  القادم  م  أجل وض  وتنـيل 

 برنامج تعاو  فني مردد وللخ بالتنسي  والتعاو  بي  منظمتي العمل الدولي  والعربي .

ترويل المايد م  الموارد إلى النشار التقني في األقاليم م  األلل بعي  ا عتبار  -

جاج الـعلي  لملتل  المنار  في العالم وبوجه لام المنرق  العربي  كأساس ا رتيا

 للايادة إضاف  إلى اعتباراج التضلم المالي.

اتلال اإلجراءاج المناسب  والـعال  لضما  الرصول على التمويل المناسب م  الدول  -

 والجااج المانر  لتنـيل برنامج التعاو  الـني في الدول العربي 

 

المجال ندعو المدير العام تلصيم التمويل المناسب م  الميااني  العادي   وفي ملا

seed money   واستقراب التمويل م  الدول والجااج المانر  لتنـيل المشاري  ولاص

 لصالط الدول المتضررة م  األام  السوري .

 

 لشعب وعمال فلسري  اإلنجاااج الملموس 

 

 السيد الرئيس

 

اننا نقدر ونثم  موق  المدير العام والمساعداج المقدم  الى الدول العربي  نأمل 

ونرجو ا  تألل المنظم  بعي  ا عتبار الظرو  الصعب  وا ستثنائي  التي تمر فياا 

منرقتنا وأ  تقوم بتلرير وتـعيل برامج للتعاو  الـني بشكل يتناسب م  ا رتياجاج على 

 أرض الواق .

 

  -التأكيد م  جديد على بعض المرالب العربي  المتكررة وم  أمماا ما يالي : -
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يتضم  تقرير المدير العام السنوى إلى مؤتمر العمل الدولى بعنوا  وض  العمال فى  - أ

ا راضى العربي  المرتل  تشليم ووص  دقي  لألوضاق المؤلم  التى يعيشاا شب 

ـافي  ويقدم العديد م  المقترراج وعمال فلسري  على ارض الواق  بريادي  وش

وا ستنتاجاج للرد م  تدمور ملا ا وضاق عامال بعد عام غير ا  ملا المقترراج تبقى 

فى الغالب ربرال على ور  ا مر اللى يترلب تبنى لرواج عملي  ورشد دعم دولى 

إلنعا  ا قتصاد الـلسريني وترسي  مستوى المعيش  وللخ م  لال صياغ  

اج والمقترراج اللتامي  لتقرير المدير العام فى شكل لر  عمل قصيرة المارظ

ومتوسر  المدى يتم تمويلاا ودعماا باألساس م  منظم  العمل الدولي  وبالتعاو  م  

ملتل  الجااج العربي  واإلقليمي  والدولي  المانر  على ا  تتكـل منظم  العمل الدولي  

 وأمدافاا السامي   .بالجوانب لاج العاق  بالتصاصاتاا 

التأكيد على التااماج منظم  العمل الدولي  بتقديم  مايد م  الدعم المالى إلنعا  وتـعيل  - ب

الصندو  الـلسريني للتشغيل والرماي  ا جتماعي  لتمكينه م  ترقي  األمدا  التي انشئ 

 م  أجلاا .

عربي  المرتمل  وإيجاد تنشير وتـعيل البرنامج المعاا للتعاو  التقنى لصالط ا راضى ال - ج

الرلول المناسب  لتلليل الصعوباج التى تعترض عملي  تنـيل ا نشر  بـاعلي  وبوجه 

لام التراج  المستمر فى التمويل وللخ م  لال تلصيم جاء م  تكالي  

المشروعاج ضم  المواان  العادي  لمنظم  العمل الدولي  واستقراب جااج مانر  

ا نشر  وتنويعاا وترقي  المايد م  ا نجاااج الملموس  الرى تسمط بالتوس  فى 

 لشعب وعمال فلسري  .

 

  

◘   ◘  ◘ 
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