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          المرفقات
 

/ ف�ایز عل�ى المطی��ري الم�دیر الع�ام لمنظم��ة العم�ل العربی�ة ف��ي الجلس�ة العام��ة  كلم�ة س�عادة الس��ید •
 للمؤتمر.

كلم��ة س��عادة الس��ید / ف��ایز عل��ى المطی��ري ف��ى الملتق��ى التض��امنى م��ع عم��ال وش��عب فلس��طین  •
 واالراضى العربیة المحتلة االخرى.

الدكتور عیسى ب�ن س�عد الجف�الى النعیم�ى/ وزی�ر التنمی�ة اإلداری�ة والعم�ل  والش�ؤون  كلمة معالي •
 باسم المجموعة العربیة. االجتماعیة (دولة قطر)  في المؤتمر

كلمة معالي الدكتور عیسى ب�ن س�عد الجف�الى النعیم�ى/ وزی�ر التنمی�ة اإلداری�ة والعم�ل  والش�ؤون  •
امنى م��ع عم��ال وش��عب فلس��طین واالراض��ى العربی��ة االجتماعی��ة (دول��ة قط��ر) ف��ى الملتق��ى التض��

 المحتلة االخرى باسم المجموعة العربیة.

مالحظات المجموعة العربیة على تقریر المدیر العام لمكتب العم�ل ال�دولي ح�ول أوض�اع العم�ال  •
 في األراضي العربیة المحتلة.

 تقریر لجنة العمل الالئق فى سالسل التورید العالمیة . •

 عالن العدالة االجتماعیة .تقریر لجنة إ •
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 : تقدیم
 

النھوض بقضایا العمل والعمال في البلدان في منظمة العمل العربیة المتواصلة للمساھمة بفاعلیة جھود في إطار 

القومیة النبیلة وذلك من خالل التركیز على تعزیز التنسیق والتعاون والتكامل بین  ألھدافھا تكریساالعربیة 

المستدامة والعربیة لتحقیق أھداف التنمیة الشاملة  البلدان واحتیاجاتحول متطلبات  الثالثةأطراف اإلنتاج 

وبوجھ خاص في إطار  الدولیةوتحقیق األمن واالستقرار في المنطقة والدفاع عن مصالحھا المشتركة في المحافل 

) 1593( رقم 2016لمؤتمر العمل العربي لعام  43وتنفیذا لقرار الدورة  ،المتعاقبة العمل الدولي دورات مؤتمر

على  ھامش اجتماعات الدورة لصالح المجموعة العربیة من االجتماعات والفعالیات  عدد عقدتم  في ھذا الشأن،

الموضوعات التي  ، بھدف إیجاد توافق ورؤیة عربیة مشتركة حول. 2016لمؤتمر العمل الدولي لعام  105

البلدان العربیة في مجاالت العمل والعمال والتنمیة المستدامة نحو  تدخل ضمن اھتمامات وأولویات واحتیاجات

وفقا  ھاالعربي للتصدي للتحدیات التنمویة التي تواجھھا المنطقة العربیة وصیانة حقوقھا ومصالح التكتلتقویة 

 ألوضاعھا وظروفھا الخاصة.

 

یسعدني أن أضع أمام أطراف اإلنتاج الثالثة في البلدان العربیة ومختلف الجھات المعنیة بقضایا  ،وفي ھذا الصدد

 العمل والعمال والتنمیة الشاملة ھذا التقریر الذي یتكون من قسمین:

 

 القسم األول:

 

المطروحة  على جدول أعمال االجتماع التنسیقي األول للوفود العربیة یتضمن استعراض ومناقشة الموضوعات 

وكذلك اجتماعات اللجان المنبثقة عن  2016لمؤتمر العمل الدولي لعام  105بأطرافھا الثالثة المشاركة في الدورة 

ترك حول ھذه المجموعة العربیة وما تم التوصل إلیھ من استنتاجات وتوصیات توافقیة تمثل الموقف العربي المش

مالحظات المجموعة العربیة حول  تي أصدرماع لجنة الصیاغة التالموضوعات، مع التأكید على  أھمیة اجت

تقریر المدیر العام لمكتب العمل الدولي الخاص بأوضاع العمال في األراضي العربیة المحتلة والتي ترجمت إلى 

بیة واإلنجلیزیة بالید إلى المدیر العام لمكتب العمل الدولي باللغتین العر تسلیم نسخة منھاتم واللغة اإلنجلیزیة 

 على الوفود المشاركة في المؤتمر. تعوزو

 

كما یتضمن ھذا القسم استعراض أبرز فعالیات الملتقى الدولي المتمیز للتضامن مع عمال وشعب فلسطین 

  .أقیم على ھامش الملتقى الذي الیدویة الفلسطینیة المنتوجات واألراضي العربیة المحتلة األخرى ومعرض
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أیضا یحتوي ھذا القسم على نتائج االجتماع التنسیقي الدوري بین منظمة العمل العربیة ومجلس السفراء العرب 

المعتمدین بجنیف واالجتماعات األخرى التي تحرص المنظمة على عقدھا مع الوفود العربیة واإلقلیمیة والدولیة 

 لتعاون معھا.ل مزید من التنسیق وامن أج

 

 القسم الثاني: 

 

 2016لمؤتمر العمل الدولي لعام  105الدورة  الموضوعات المطروحة للنقاش علىیتضمن عرض موجز ألھم 

وأبرز االستنتاجات والتوصیات الصادرة عنھا، مع العلم أن ھذه الدورة شھدت أیضا على غرار الدورة السابقة 

لمجلس  326تطبیق بعض الخیارات والتعدیالت بشكل تجریبي على سیر أعمالھا وذلك بناء على قرار الدورة 

 ).2016لي (جنیف، مارس/ آذار إدارة مكتب العمل الدو

 

الموضوعات الھامة التي تم عرضھا للمناقشات مثال تقریر المدیر العام لمكتب كما تناولت ھذه الدورة عدد من 

موضوعات الساعة على المستوى الدولي باعتباره یعتبر من  والذيالعمل الدولي حول مبادرة القضاء على الفقر 

العمل الالئق في سالسل التورید العالمیة ییر العمل، تطبیق معا، 2030مستدامة یتصدر قائمة أھداف التنمیة ال

 لمؤتمر العمل الدولي بما یلي: 105 تمیزت الدورةو ة االجتماعیة من أجل عولمة عادلة .وتقییم أثر إعالن العدال

 

إطار من التوافق حضور ومشاركة مكثفة من الوفود العربیة في مختلف اللجان المنبثقة عن المؤتمر في  -

 العربي والتعامل اإلیجابي مع الموضوعات المطروحة للنقاش.

رئیس لجنة االتحاد الرئیس السویسرى ، وكذلك حضور  حضورحضور عدد من كبار الشخصیات أبرزھا  -

األوربي والذین خاطبوا المشاركین في المؤتمر في جلسات خاصة إضافة إلى عقد قمة عالم العمل بتاریخ 

09/06/2016. 

 

 الدورة علىونغتنم ھذه المناسبة لنعرب عن الشكر والتقدیر إلى جمیع الوفود العربیة المشاركة في ھذه 

للنھوض بقضایا المرحلة القادمة،  العربیة فيما بذلوه من جھود لدعم المطالب العربیة وفق احتیاجات البلدان 

 وتحسین معیشة المواطن العربي.تحقیق أھداف التنمیة الشاملة والمستدامة العمل والعمال و

 

 المطیريعلى فایز 

 المدیر العام لمنظمة العمل العربیة

 

       

4 
 





                  2016العمل الدولى  ) لمؤتمر105الدورة ( التقریر النھائي عن اجتماعات  

 

 العربیةالبرنامج الزمنى الجتماعات وأنشطة المجموعة 

 

تم عقد اجتماعات وأنشطة المجموعة العربیة بأطراف اإلنتاج الثالثة المشاركة في أعمال ھ�ذه ال�دورة وف�ق 

 اإلجراءات والترتیبات التنظیمیة واللوجیستیة التي اتخذتھا منظمة العمل العربیة وذلك على النحو التالي:

 ء العرب المعتمدین بجنیف :االجتماع التنسیقي الدوري بین المنظمة ومجلس السفرا -1

 ) بمكتب العمل الدولي .6) بالقاعة رقم ( 10.30الساعة (  وذلك على 2016مایو / ایار  26یوم الخمیس  -

 االجتماع األول للمجموعة العربیة :  -2

 مق�ر مكت�ب العم�ل ال�دولي بجنی�ف –بقاعة مجلس إدارة مكتب العمل ال�دولي  2016مایو / آیار  29یوم األحد  -

 مساءا. 20.30إلى الساعة  18.30وذلك من الساعة 

 اجتماع لجنة الصیاغة :  -3

 في مكتب البعثة  الدائمة لمنظمة العمل العربیة بجنیف   2016مایو / ایار  31یوم الثالثاء  -

 العاشرة صباحاً  . 10.00وذلك على الساعة 

 اجتماع لجنة التنسیق  :  -4

 صباحا 11.00) بقصر االمم وذلك على الساعة 11القاعة (– 2016 یونیو / حزیران 3یوم الجمعة  -

 الملتقي الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى: -5

)  مس�اءا 18.30) ف�ي قص�ر األم�م الس�اعة (19بالقاعة رق�م ( 2016یونیو / حزیران  3یوم الجمعة الموافق  -

الیدوی�ة الفلس�طینیة وحف�ل اس�تقبال ف�ي كافیتری�ا س�اربون  ف�ي قص�ر األم�م عق�ب مع تنظیم معرض للمنتوجات 

 انتھاء الملتقي الدولي مباشرة.
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 االجتماع التنسیقي

 بین منظمة العمل العربیة ومجلس السفراء العرب المعتمدین بجنیف

 2016مایو/ آیار  26جنیف، 
 

التنسیقي الدوري بین المنظمة ومجلس السفراء العرب بدعوة من منظمة العمل العربیة، تم عقد االجتماع 

 26یوم الخمیس الموافق  2016لمؤتمر العمل الدولي لعام  105المعتمدین بجنیف قبل انطالق أعمال الدورة 

في مقر منظمة العمل الدولیة بجنیف وبرئاسة معالي السید فایز على المطیري المدیر العام  2016مایو/ آیار 

العربیة وبمشاركة مكثفة من سعادة السفراء وممثلین عن البعثات العربیة الدائمة بجنیف. ویھدف لمنظمة العمل 

ھذا االجتماع السنوي الذي تنظمھ منظمة العمل العربیة على ھامش دورات مؤتمر العمل الدولي إلى التباحث 

لبلدان العربیة واحتیاجاتھا وتبادل وجھات النظر حول عدد من القضایا التي تدخل ضمن اھتمامات وأولویات ا

التنمویة من أجل الخروج برؤیة مشتركة وتوافق عربي یساعد على تدعیم القدرات العربیة للدفاع عن مصالحھا 

 في المحافل الدولیة. ولقد تضمن جدول أعمال ھذا اللقاء الموضوعات التالیة:

 

 )2016یسان أبریل/ ن –لمؤتمر العمل العربي (القاھرة  43استنتاجات الدورة  -1

 )2020 – 2017انتخابات مجلس إدارة مكتب العمل الدولي للفترة ( -2

 االجتماع التنسیقي األول للمجموعة العربیة -3

 الصندوق الفلسطیني للتشغیل والحمایة االجتماعیة -4

 الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى -5

 

المدیر العام لمنظمة العمل العربیة االجتماع بكلمة أعرب فیھا عن الشكر والتقدیر لسعادة السفراء  سعادةوافتتح 

وممثلي البعثات العربیة الدائمة بجنیف على حرصھم على المشاركة في مثل ھذه االجتماعات الھامة الھادفة إلى 

 مؤتمر العمل الدولي. تعزیز التنسیق والتعاون فیما بین الوفود العربیة وتفعیل دورھا في

 

بذل مزید من الجھود لتحقیق التوافق المنشود لدعم وتقویة لعلى استعداد منظمة العمل العربیة  سعادتھكما أكد 

 التكتل داخل المجموعة العربیة للدفاع عن القضایا العربیة في إطار رؤیة موحدة.

 

عرضا موجزا للموضوعات المطروحة للنقاش مع التركیز على اھم النتائج الصادرة عن الدورة  سعادتھثم قدم 

وبوجھ خاص التوجھات المستقبلیة لمنظمة العمل العربیة للمساھمة الفاعلة  2016لمؤتمر العمل العربي لعام  43

ء اھتمام خاص بتیارات الھجرة التي في التصدي للتحدیات التنمویة التي تواجھھا المنطقة العربیة بما في ذلك إیال
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تشھدھا المنطقة العربیة في ھذه المرحلة الدقیقة. أما فیما یتعلق بموضوع الترشیحات العربیة لعضویة مجلس 

على أھمیة وضرورة الخروج بموقف موحد  أكد سعادتھ )،2020 – 2017إدارة مكتب العمل الدولي للفترة (

المدیر العام سعادة السفراء إلى  سعادةلى عضویة المجلس. أیضا دعى لضمان حصول األعضاء محل التوافق ع

لمؤتمر العمل  43بذل مزید من الجھد لدعم الصندوق الفلسطیني للتشغیل والحمایة االجتماعیة وفق قرار الدورة 

یة في ھذا الشأن. ثم استعرض الترتیبات واإلجراءات التي اتخذتھا منظمة العمل العرب 2016العربي لعام 

بالتنسیق مع الجانب الفلسطیني لتنظیم الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطین واألراضي العربیة 

مع التأكید على أھمیة مساھمة سعادة السفراء  2016یونیو / حزیران  3المحتلة األخرى یوم الجمعة الموافق 

لمرجوة منھ لصالح قضیة العرب األولى القضیة والوفود العربیة في إنجاح ھذا النشاط الممیز وتحقیق األھداف ا

 الفلسطینیة. 

 

وقد تمیز ھذا االجتماع بمداخالت مكثفة وتفاعل إیجابي من المشاركین مع الموضوعات المطروحة والذین 

أعربوا عن شكرھم وتقدیرھم على جھود سعادة المدیر العام لمنظمة العمل العربیة المتواصلة لتسھیل وتفعیل 

وفود العربیة في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي وتحقیق مزید من المكاسب للمنطقة العربیة في مشاركة ال

مجاالت العمل والعمال مع التأكید على حرصھم على استمراریة عقد مثل ھذه االجتماعات التنسیقیة في ضوء 

 التطور الواضح في أداء منظمة العمل العربیة.

 

على ما قدموه من للمشاركین  هتقدیره وشكرعن العام لمنظمة العمل العربیة  عبر سعادة المدیر، وفي الختام  

إضافات وأفكار قیمة تساعد على دعم التعاون بین الوفود العربیة مؤكدا على أن منظمة العمل العربیة كبیت خبرة 

لطاقات والكوادر على حشد او ، في مجاالت اختصاصھا على استعداد وقادرة على تحقیق التالحم العربي المنشود

العربیة المتمیزة لتقدیم المساعدة للبلدان العربیة للتصدي للتحدیات التنمویة التي تواجھھا والنھوض بقضایا العمل 

والعمال وأنھا لن تدخر أي جھد للمضي قدما للدفاع عن مصالحھا المشتركة على جمیع المستویات وفق احتیاجات 

 وكذلك وفق مطالب ودعم الدول األعضاء. وأوضاع وخصوصیات وقیم الوطن العربي
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 االجتماع التنسیقي للمجموعة العربیة

 2016مایو/ آیار   29جنیف، األحد 
 

تم تخصیص الیوم الذي یسبق حفل االفتتاح لعقد اجتماعات  ،دورات مؤتمر العمل الدولي في كما جرت العادة 

 العربیة.عمال) واجتماعات المجموعات اإلقلیمیة ومنھا المجموعة  –أصحاب عمل  –الفرق الثالثة (حكومات 

المتعلق بمذكرة المدیر    )2016لمؤتمر العمل العربي (القاھرة، أبریل / نیسان  43وفي إطار تنفیذ قرار الدورة 

، ) 2016یونیو/ حزیران  10 -مایو/ آیار  30لمؤتمر العمل الدولي  105العام لمكتب العمل العربي حول الدورة 

في  الثالثة المشاركةعقدت منظمة العمل العربیة االجتماع التنسیقي األول للمجموعة العربیة بأطراف اإلنتاج 

لدولي برئاسة معالي الدكتور عیسى بن سعد الجفالي النعیمي وزیر التنمیة اإلداریة الدورة الحالیة لمؤتمر العمل ا

بمقر منظمة العمل   2016مایو/ آیار  29الموافق والعمل والشؤون االجتماعیة بدولة قطر وذلك یوم  األحد 

فیما بینھا وإیجاد  الدولیة بجنیف بھدف تسھیل وتفعیل مشاركة الوفود العربیة من خالل دعم التنسیق والتعاون

رؤیة عربیة توافقیة واضحة بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وفق تطلعات واحتیاجات 

 المنطقة العربیة في المرحلة القادمة.

 

شخصا من رؤساء وأعضاء الوفود العربیة من بینھم عدد من وزراء  160شارك في أعمال ھذا االجتماع نحو 

االجتماعیة العرب وكذلك عدد من السفراء العرب بجنیف باإلضافة إلى وفد منظمة العمل العربیة العمل والشؤون 

المطیري، حیث تولت منظمة العمل العربیة األمانة الفنیة الجتماعات  علي برئاسة سعادة المدیر العام السید فایز

 وأنشطة المجموعة العربیة.

التي أعدتھا منظمة العمل العربیة في إطار اإلعداد والتحضیر  وتم تزوید المشاركین في االجتماع بالوثائق

 وھي: 2016لمؤتمر العمل الدولي لعام  105لألنشطة والتحركات العربیة على ھامش الدورة 

 

من جزئین: یتناول الجزء األول اجتماعات متكونة  األول للمجموعة العربیة التنسیقيوثیقة االجتماع  -

ویتضمن الجزء الثاني ، والموضوعات التي تدخل ضمن اھتماماتھا وأنشطة المجموعة العربیة 

وملخص للتقاریر  2016لمؤتمر العمل الدولي لعام  105معلومات أساسیة عن سیر أعمال الدورة 

 المطروحة للنقاش ضمن جدول أعمالھ.

 

ادیة واالجتماعیة تقریر المدیر العام لمكتب العمل العربي بشأن المستوطنات اإلسرائیلیة وآثارھا االقتص -

على أصحاب األعمال والعمال في فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى في الجوالن السوري 

 وفي جنوب لبنان (باللغات العربیة والفرنسیة واإلنجلیزیة واإلسبانیة)
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للمؤتمر بشأن المقدم مشروع مالحظات المجموعة العربیة حول تقریر المدیر العام لمكتب العمل الدولي  -

 أوضاع العمال في األراضي العربیة المحتلة.

 

 .2016لمؤتمر العمل الدولي لعام  105دلیل إرشادي للدورة  -

 

 دلیل لمدینة جنیف -

 

 جدول أعمال االجتماع التنسیقي األول للمجموعة العربیة

 

لم��ؤتمر العم��ل  43تض��من ج��دول أعم��ال ھ��ذا االجتم��اع ع��رض ومناقش��ة الموض��وعات المعتم��دة م��ن ال��دورة 

 وھي: 2016العربي لعام 

 : المسائل اإلجرائیةالبند األول

 رئاسة المجموعة العربیة وتشكیل لجنة التنسیق ولجنة الصیاغة. -1

 كلمة المجموعة العربیة في المؤتمر . -2

 :  البند الثاني

والمناص�ب األخ�رى المنبثق�ة ع�ن  2016) لمؤتمر العمل الدولي لعام 105رئاسة الدورة ( - 1

 المؤتمر.

 ) . 2020 – 2017(  الدوليتشكیل مجلس إدارة مكتب العمل  - 2

 .2016) لمؤتمر العمل الدولي لعام 105ضیوف شرف الدورة (   : البند الثالث

  :1980، 1974:   متابعة تنفیذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي البند الرابع

تھا التعس��فیة والعنص��ریة وانتھاكھ��ا الحری��ات إدان��ة الس��لطات اإلس��رائیلیة لممارس��اب الق��رار المتعل��ق - أ

والحق��وق النقابی��ة، وك��ذلك أث��ار االس��تیطان االس��رائیلي عل��ى أوض��اع العم��ال الع��رب ف��ي فلس��طین 

 واألراضي العربیة المحتلة األخرى.  

للتض�امن م�ع عم�ال وش�عب فلس�طین واألراض�ي العربی�ة المحتل�ة  دول�يعق�د ملتق�ى القرار المتعل�ق ب - ب

 .2016 العمل الدولي لعام) لمؤتمر 105ھامش أعمال الدورة ( علىاألخرى 

 : التوسع في استخدام اللغة العربیة في منظمة العمل الدولیة.البند الخامس
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 الفني.: التعاون التقني و البند السادس

 : التعاون لصالح البلدان العربیة .أوالً 

 :والذى یشمل : التعاون لصالح فلسطین واألراضي العربیة المحتلة ثانیاً 

 البرنامج المعزز للتعاون الفني لصالح االراضي العربیة المحتلة . ) أ(

 الصندوق الفلسطیني للتشغیل والحمایة االجتماعیة . ) ب(

 : التقسیم الجغرافي في منظمة العمل الدولیةالبند السابع 

 لدستور منظمة العمل الدولیة بشأن  1986قات على تعدیل : الموقف من التصدیالبند الثامن

 مجلس إدارة مكتب العمل الدولي .بتوسیع التمثیل األفریقي والعربي 

 : ما یستجد من أعمال .البند التاسع

 

 سیر أعمال االجتماع التنسیقي األول للمجموعة العربیة
 

افتتح سعادة السید فایز علي المطیري  المدیر العام لمنظمة العمل العربیة االجتم�اع بكلم�ة رح�ب فیھ�ا بالمش�اركین 

لحض��ور المكث��ف مؤك��دا عل��ى أھمی��ة ھ��ذا االجتم��اع ال��دوري ال��ذي تعق��ده المنظم��ة قب��ل بدای��ة ل هتق��دیر معب��را ع��ن

ز التنسیق والتعاون فیما بین الوف�ود العربی�ة ح�ول اجتماعات مؤتمر العمل الدولي في إطار سعیھا المتواصل لتعزی

الموضوعات التي ت�دخل ض�من اھتمام�ات وأولوی�ات المنطق�ة العربی�ة واحتیاجاتھ�ا التنموی�ة وحش�د جمی�ع طاقاتھ�ا 

وقدراتھا في إطار من التالحم والتوافق المطلوب لتدعیم المواقف العربیة وصیانة مصالحھا المشتركة في المحاف�ل 

 أطراف اإلنتاج الثالثة.مصالح  ي ھذه المرحلة الدقیقة، بما یخدم الدولیة ف

 

مع�الي ال�دكتور عیس�ى ب�ن س�عد الجف�الي دع�ى س�عادة الس�ید ف�ایز عل�ي المطی�ري  ،الس�ابقف�ي وفقا للعرف المتبع و

النعیمي وزیر التنمیة اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیة بدول�ة قط�ر باعتب�اره رئ�یس آخ�ر دورة لم�ؤتمر العم�ل 

ق�دم فیھ�ا التحی�ة للحض�ور مؤك�دا عل�ى أھمی�ة الستالم رئاسة االجتماع حیث ألق�ى معالی�ھ كلم�ة  2016العربي لعام 

بیة في عقد مثل ھذه االجتماعات بصفة دوریة من أجل تحقیق مزید من التعاون بین الوف�ود دور منظمة العمل العر

معالیھ بالخروج  تمنیاتالعربیة ثالثیة األطراف وتفعیل دورھا في اجتماعات مؤتمرات العمل الدولي المتعاقبة مع 

 .  برؤیة عربیة توافقیة حول الموضوعات ذات االھتمام المشترك والمطروحة للنقاش

 

لموض�وعات المطروح�ة عل�ى ج�دول أعم�ال ھ�ذا اثم استعرض سعادة المدیر الع�ام لمنظم�ة العم�ل العربی�ة بإیج�از 

االجتماع مع التركیز على عدد من القض�ایا الھام�ة حی�ث أك�د عل�ى أھمی�ة وض�رورة تعمی�ق الح�وار والتش�اور ب�ین 

 2017جلس إدارة مكتب العمل ال�دولي للفت�رة (الوفود العربیة من أجل التوافق حول الترشیحات العربیة لعضویة م
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 105) حفاظا على حصة المجموعة العربیة في مجل�س اإلدارة. كم�ا تع�رض س�عادتھ إل�ى تقری�ره لل�دورة 2020 –

ح��ول اآلث��ار الم��دمرة للمس��توطنات اإلس��رائیلیة عل��ى األوض��اع االقتص��ادیة  2016لم��ؤتمر العم��ل ال��دولي لع��ام 

راض�ي العربی�ة المحتل�ة األخ�رى والتقری�ر التحلیل�ي ع�ن تقری�ر الم�دیر الع�ام لمكت�ب واالجتماعیة في فلس�طین واأل

العمل الدولي حول أوضاع العمال في األراضي العربیة المحتلة مع اإلشارة إلى التدھور المتواص�ل ف�ي األوض�اع 

ش��غیل تس��طیني للوالظ��روف اإلنس��انیة وتزای��د معان��اة الش��عب الفلس��طیني والحاج��ة الملح��ة لت��دعیم الص��ندوق الفل

 والحمایة االجتماعیة لتمكینھ من تحقیق األھداف التي أنشئ من أجلھا وتوفیر فرص العمل الالئق للفلسطینیین.

  

الترتیبات الخاصة بعقد الملتقى الدوري للتضامن، مع مطالبة منظمة العمل الدولی�ة باتخ�اذ  شرح حول سعادتھ وقدم

خالل تنظیم مؤتمر للمانحین وإرسال بعثة متخصصة لتسویة مستحقات  إجراءات عملیة ملموسة في ھذا الشأن من

العمالة الفلسطینیة لدى السلطات اإلسرائیلیة وكذلك صیاغة استنتاجات تقریر المدیر العام حول أوضاع العمال ف�ي 

 األراضي العربیة المحتلة في شكل خطة عمل مدروسة لتحقیق إنجازات ملموسة لعمال وشعب فلسطین. 

 

ذلك أبرز سعادة المدیر العام لمنظم�ة العم�ل العربی�ة الحاج�ة لتظ�افر جھ�ود الوف�ود العربی�ة والس�عي إل�ى تحقی�ق وك

العم�ل الدولی�ة تح�ت مس�مى المجموع�ة اإلقلیمی�ة  تقس�یمات منظم�ةالص�فوف ض�من تكت�ل داخ�ل  طموحاتھا لتوحی�د

 العربیة. 

 

من السادة رؤساء وأعضاء الوفود العربیة المشاركة ف�ي أعم�ال  ان المنبثقة عن المجموعة العربیةلجالتشكیل ثم تم 

 وذلك على النحو التالي: ،2016 الدولي لعام) لمؤتمر العمل 105الدورة (

 

 لجنة التنسیق العربیة 

 

أعض�اء ع�ن ك�ل فری�ق  6بش�أنھا م�ن  تتكون ھذه اللجنة المكلف�ة بمتابع�ة أعم�ال الم�ؤتمر وتنس�یق المواق�ف العربی�ة

عمال ) وتبقى مفتوحة لمن یرغب في ذلك م�ن الوف�ود العربی�ة المش�اركة ف�ي الم�ؤتمر  ،أصحاب عمل حكومات ،(

 وكانت تركیبتھا كالتالي:

 

 مصر -تونس  – فلسطین –لبنان  –قطر  –العراق  حكومات: -

 .العراق – لبنان -اإلمارات  – الجزائر – البحرین – السعودیة أصحاب العمل: -

 سوریا. –لبنان  –البحرین  –العراق  –الجزائر  –مصر   عمال: -
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 لجنة الصیاغة: 

 

مكلف�ة بوض�ع وھ�ى عن العم�ال)  2 –عن أصحاب العمل  2 –عن الحكومات  4أعضاء ( 8تشكلت ھذه اللجنة من 

العم�ال الصیغة النھائیة لمالحظات المجموعة العربیة حول تقریر المدیر العام لمكتب العمل ال�دولي بش�أن أوض�اع 

 في األراضي العربیة المحتلة،  على النحو التالي:

 

 قطر -جیبوتي  –العراق  –فلسطین  : حكومات -

 

 ) العراق السید حسین زنكنة ( –د. عبد الستار عشرة  (مصر) :  أصحاب العمل -

 

 السید / محمد أحمد عمر ( السودان ) . –السید / ناصر حرب ( لبنان )  عمال: -

 

 

 المجموعة العربیة في المؤتمرلمة ك -1

 

سعد الجفالي النعیم�ي وزی�ر التنمی�ة اإلداری�ة والعم�ل والش�ؤون االجتماعی�ة بدول�ة بن أجرى معالي الدكتور عیسى 

المجموع�ة المش�اركة ف�ي ھ�ذه ال�دورة وذل�ك بن�اء قطر مداخلة في المؤتمر باس�م المجموع�ة العربی�ة بص�فتھ رئ�یس 

 لمنظمة العمل العربیة في ھذا الشأن.على قرارات األجھزة الدستوریة 

 

 لمؤتمر العمل الدولي وبعض المناصب األخرى. 105رئاسة الدورة  

 

للم�ؤتمر م�ن نص�یب إفریقی�ا وم�ن المتوق�ع حص��ول  105س�تكون رئاس�ة ال��دورة ، وفق�ا لنظ�ام الت�داول ب�ین األق�الیم 

على منصب الرئاسة م�ع ن�واب م�ن بنم�ا ع�ن الحكوم�ات وم�ن  السیدة میلدرید أولیفنت وزیرة العمل بجنوب افریقیا

 كولومبیا عن أصحاب العمل ومن رواندا عن العمال.

 

وبالنس��بة للمجموع��ة العربی��ة م��ن المتوق��ع حص��ول دول��ة اإلم��ارات عل��ى رئاس��ة اللجن��ة المالی��ة م��ع تھانین��ا لممثلھ��ا 

 .في إدارة أعمالھا . بالنجاح والتوفیق

 

وفری�ق ل�دانمارك لل اعمأصحاب اال وفریقمن المتوقع أن تكون رئاسة فریق الحكومات لغانا ف ، أما بالنسبة للفرق

 بلجیكا .ل العمال
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 الشرف:ضیوف         

 

 غار شاغوا / رئیس جمھوریة زمبیا دفخامة الرئیس السید ای

 

 سعادة السید جان كلود یونكیر / رئیس اللجنة األوربیة

 

 التنسیقي للمجموعة العربیة:استنتاجات وتوصیات االجتماع 
 

شھد ھذا االجتماع سلسلة من المداخالت الت�ي دارت ف�ي إط�ار التف�اھم والعم�ل المش�ترك وروح الوح�دة والتض�امن 

ت�م التوص�ل إل�ى االس�تنتاجات ، العربي، وبمناقشة مستفیضة للموضوعات المطروحة على جدول أعمال االجتماع 

 والتوصیات التالیة:

منظمة العمل العربیة في إعداد الوث�ائق الخاص�ة باجتماع�ات وأنش�طة المجموع�ة العربی�ة وم�ا ت�م تثمین جھود  -1

اتخاذه من ترتیبات وإجراءات فنیة ولوجستیة لتس�ھیل وتفعی�ل مش�اركة الوف�ود العربی�ة ف�ي اجتماع�ات م�ؤتمر 

 العمل الدولي والدفاع على المطالب والمصالح العربیة.

واإلج��راءات التنظیمی��ة واللوجس��تیة الت��ي اتخ��ذتھا المنظم��ة بالتنس��یق م��ع  والش��كر أیض��ا عل��ى الترتیب��ات

الجانب الفلسطیني لعقد الملتق�ى ال�دولي للتض�امن م�ع عم�ال وش�عب فلس�طین واألراض�ي العربی�ة المحتل�ة 

المنتوج�ات الیدوی�ة م�ن الت�راث الفلس�طیني م�ع ت�وفیر جمی�ع مقوم�ات إنج�اح ھ�ذا  معرضامة قإواألخرى 

 یق االھداف المرجوة منھ.الملتقى وتحق

ی��تم اختی��ار المتح��دثین ف��ي الملتق��ى ال��دولي للتض��امن م��ع عم��ال وش��عب فلس��طین واألراض��ي العربی��ة المحتل��ة  -2

 األخرى عن أطراف اإلنتاج الثالثة من غیر العرب ومن مناطق مختلفة في العالم على النحو التالي:

س�فیر فلس�طین  –ال�دكتور إب�راھیم خریش�ھ  یتم اختیاره م�ن قب�ل س�عادة الس�فیر ، ممثل عن الحكومات -

 بجنیف.

ی�تم اختی�اره م�ن قب�ل الس�ید خلیف�ة خم�یس مط�ر (أص�حاب العم�ل /  ، ممثل عن فریق أصحاب العم�ل -

 اإلمارات)

 یتم اختیاره من قبل السید غسان غصن (عمال / لبنان).، ممثل عن العمال  -

 

 ومكتوبة للملتقى التضامني على أوسع نطاق ممكن.التأكید على أھمیة تأمین تغطیة إعالمیة مسموعة ومرئیة  -3

افر جھود الوفود العربیة الثالثیة التكوین والبعثات الدائمة للبلدان العربیة بجنی�ف إلنج�اح ظالتأكید على أھمیة ت -4

 الملتقى التضامني وتأمین الحضور المكثف من مختلف القارات في العالم.
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عل��ى المس��تویین العرب��ي وال��دولي ل��دعم الص��ندوق الفلس��طیني التأكی��د عل��ى أھمی��ة وض��رورة تكثی��ف الجھ��ود  -5

 للتشغیل والحمایة االجتماعیة وتقدیم جمیع أشكال الدعم للقضیة الفلسطینیة قضیة العرب األولى.

لم��ؤتمر العم��ل  43ح�ث منظم��ة العم�ل الدولی��ة وأجھزتھ��ا الدس�توریة عل��ى األخ��ذ بع�ین االعتب��ار ق��رار ال�دورة  -6

عل�ق بفلس�طین وبوج�ھ خ�اص م�ا یتعل�ق بمس�تحقات العم�ال الفلس�طینیین ل�دى الس�لطات المت 2016العربي لعام 

 وكذلك مؤتمر المانحین. 1970اإلسرائیلیة منذ عام 

التأكی��د عل��ى أھمی��ة وض��رورة مش��اركة الوف��ود العربی��ة بش��كل مكث��ف وفع��ال ف��ي مختل��ف اللج��ان المنبثق��ة ع��ن  -7

 ع عن مصالحھا.دفاللورؤیة عربیة توافقیة  تكتلالمؤتمر وفي إطار 

الش�كر والتق�دیر إل�ى منظم��ة العم�ل الدولی�ة عل�ى اس��تجابتھا ل�بعض المطال�ب العربی�ة ف��ي مج�االت التوس�ع ف��ي  -8

استخدام اللغة العربیة مع ضرورة االستمرار في المطالبة بمزید من التوسع مع التركیز على ضرورة تحس�ین 

ف��ي اجتماع��ات  ت��وفیر الترجم��ةكف��اءة وك��ذلك  ترجم��ة الوث��ائق إل��ى اللغ��ة العربی��ة م��ن خ��الل مت��رجمین أكث��ر

 المجموعات اإلقلیمیة.

دعم األطراف الحكومیة المرشحة إلى عض�ویة مجل�س إدارة مكت�ب العم�ل ال�دولي ع�ن ال�دول العربی�ة لغرب�ي  -9

إلج�راء مزی�د م�ن المش�اورات إلیج�اد االط�راف المعنی�ة  الترحیب باس�تعدادمع ) 2020 – 2017آسیا للفترة (

 حصة البلدان العربیة في عضویة المجلس.على حفاظ الطلوب لضمان التوافق الم

عضویة مجلس إدارة مكتب العمل ال�دولي للفت�رة لعمل قائمة بالمرشحین عن الفریق لأصحاب ا وقدم فریق

 ) وھم:2020 – 2017(

 السید محفوظ میقاتلي (الجزائر/ أصیل) -

 السید سمیر عالم (مصر / مناوب) -

 (اإلمارات / أصیل)السید خلیفة خمیس مطر  -

 السید عثمان شریف الریس (  البحرین / مناوب) -

 السید ناصر المیر (قطر / احتیاطي) -

 السید حسین زنكنة (العراق / احتیاطي) -

عرب�ي تح�ت  تكت�لالترحیب بمقترحات منظمة العم�ل العربی�ة لتحقی�ق طموح�ات الوف�ود العربی�ة بش�أن إنش�اء   -10

غرار المجموع�ات اإلقلیمی�ة األخ�رى مم�ا على منظمة العمل الدولیة  مسمى المجموعة العربیة داخل تقسیمات

ة ودعوة أط�راف اإلنت�اج الثالث�ة التخ�اذ اإلج�راءات المناس�بة ف�ي ھ�ذا ـیساعد على دعم وتقویة المواقف العربی

 الشأن.

 الدولی�ة عل�ى دس�تور   منظم�ة العم�ل 1986تجدید الدعوة إلى الدول العربیة التي لم تصادق بع�د عل�ى تع�دیل   -11

بش��أن توس��یع التمثی��ل اإلفریق��ي والعرب��ي ف��ي مجل��س إدارة مكت��ب العم��ل ال��دولي إل��ى اإلس��راع ف��ي اتخ��اذ 

 اإلجراءات المناسبة للتصدیق علیھ مع استمرار عملیة المتابعة.
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 اجتماع لجنة الصیاغة
 

 31م الثالث�اء المواف�ق تم عقد اجتماع لجنة الصیاغة المنبثقة عن االجتماع التنسیقي للمجموعة العربیة، یو

وتولى رئاس�ة وإدارة بمقر البعثة الدائمة لمنظمة العمل العربیة بجنیف. بحضور جمیع أعضائھا   2016ماي/ آیار 

   .السید رضا قیسومة (البعثة الدائمة لمنظمة العمل العربیة بجنیف)ھذا االجتماع 

 

 العربیة حول تقریر المدیر العام لمكت�ب العم�ل ال�دولي وبدراسة ومناقشة التقریر التحلیلي الذي أعدتھ منظمة العمل

توص�لت  المحتل�ة،بشأن أوضاع العمال في األراضي العربیة  2016لمؤتمر العمل الدولي لعام  105للدورة  المقدم

 اللجنة إلى وضع الصیغة النھائیة لمالحظات المجموعة العربیة على ھذا التقریر األخیر.

 

لغتین العربیة واإلنجلیزیة بالید إلى السید المدیر العام لمكتب العمل الدولي خ�الل اجتماع�ھ وتم تسلیم المالحظات بال

 لمنظم�ة العم�ل الدولی�ة ح�ث الم�دیر الع�امدیر العام لمنظم�ة العم�ل العربی�ة م�ع المطیري الم على بسعادة السید فایز

المعتم�دة ف�ي منظم�ة العم�ل الدولی�ة اللغ�ات ھذه المالحظ�ات مس�تقبال م�ع المطالب�ة بترجمتھ�ا ببلألخذ بعین االعتبار 

 وعرضھا على موقع منظمة العمل الدولیة على شبكة األنترنت، إسوة بالوثائق األخرى.

 

كم��ا ت��م تزوی��د المش��اركین ف��ي الملتق��ى ال��دولي للتض��امن م��ع عم��ال وش��عب فلس��طین واألراض��ي العربی��ة المحتل��ة 

 . إلنجلیزیةاالخرى بنسخة من المالحظات باللغتین العربیة وا

 

 مرفق الصیغة النھائیة لمالحظات المجموعة العربیة.

 

 اجتماع لجنة التنسیق
 

عقدت منظمة العمل العربیة اجتماع لجنة التنسیق العربیة التي تم تشكیلھا من ممثلي أطراف اإلنتاج 

یونیو/  3الموافق  الجمعة) یوم 2016مایو/ آیار  29الثالثة خالل االجتماع التنسیقي للمجموعة العربیة (جنیف، 

المطیري المدیر العام لمنظمة العمل العربیة  على في قصر األمم بجنیف برئاسة سعادة السید فایز 2016حزیران 

 مشاركا باإلضافة إلى ممثلي منظمة العمل العربیة. 25وحضور نحو 

 

لسادة الحضور مؤكدا على المطیري االجتماع بكلمة رحب فیھا بالسیدات واعلى افتتح سعادة السید فایز 

متابعة سیر اعمال اللجان الفنیة المنبثقة عن المؤتمر  أن األھداف المرجوة من عقد ھذا االجتماع الھام تتمثل في
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التعرف على توجھات كل لجنة وتحلیل مناقشات الموضوعات المعروضة علیھا وإتاحة الفرصة أمام الوفود و

واقف األطراف الثالثة بشأن ھذه الموضوعات مما یساعد على تفعیل دور العربیة لتبادل وجھات النظر وتقریب م

ومشاركة الوفود العربیة في مختلف لجان المؤتمر في شكل تكتل عربي یرتكز على المصالح المشتركة 

 .واحتیاجات المنطقة العربیة

 

عن المناقشات التي جرت داخل كل لجنة  وذلك على النحو  عرض موجزثم قدم منسقو اللجان الفنیة للمؤتمر 

 التالي:

 السید/  عادل ذبیان (حكومات/ لبنان)  -لجنة تطبیق المعاییر  -

 السید/ كاظم الشمخي    -لجنة تقییم إعالن العدالة االجتماعیة من أجل عولمة عادلة   -

 العراق) –(حكومات 

 (حكومات/ تونس) محمد صالح الشطيالسید/  –لجنة العمل الالئق في سالسل التورید  -

 والعمل الالئق لالنتقال نحو السلم    السید/ إبراھیم سعد  العمالةلجنة  -

 مصر) –(حكومات   

 

ات تم التوصل إلى االستنتاج ،وبمناقشة مختلف الموضوعات المطروحة على جدول أعمال لجنة التنسیق العربیة

 التالیة: 

ن عن ارتیاحھم للمشاركة المكثفة والتواجد المتواصل للوفود العربیة في لجان المؤتمر یالمشارك تعبیر -

 مع الموضوعات المطروحة للنقاش. اإلیجابيوالتعامل 

 

الشكر والتقدیر إلى منظمة العمل العربیة على جھودھا الھادفة إلى تعزیز التنسیق فیما بین الوفود العربیة  -

 ا وخصوصیاتھا.ن مصالحھالمشاركة في مؤتمر العمل الدولي من أجل تقویة المواقف العربیة والدفاع ع

 

التأكید على أھمیة تبني الوفود العربیة الرؤیة التوافقیة المشتركة حول مختلف الموضوعات والدفاع عنھا في  -

فیھا مما یساعد  تشاركإطار كتلة عربیة موحدة سواء ضمن اللجان أو الفرق أو المجموعات اإلقلیمیة التي 

 على تحقیق المزید من المكاسب للمنطقة العربیة.
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 الدولي للتضامنالملتقى 

 مع عمال وشعب فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى

 03/06/2016جنیف 
 

، الملتق�ى ال�دولي 2016) لمؤتمر العم�ل ال�دولي لع�ام 105عقدت منظمة العمل العربیة على ھامش أعمال الدورة (

 03/06/2016ع�ة المواف�ق للتضامن مع عمال وشعب فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى مساء ی�وم الجم

حظي االجتماع بحضور مكثف م�ن كاف�ة المجموع�ات اإلقلیمی�ة المختلف�ة المش�اركة  وقدبمبنى قصر األمم بجنیف، 

 في أعمال المؤتمر بما في ذلك وزراء العمل والسفراء ورؤساء الوفود العربیة واألجنبیة.

 

ة العم�ل العربی�ة الملتق�ى بكلم�ة عب�ر فیھ�ا ع�ن ترحیب�ھ السید/ ف�ایز عل�ي المطی�ري الم�دیر الع�ام لمنظم�سعادة افتتح 

بالحضور وتقدیره لھم معتبرا أن تواجدھم یمث�ل نفح�ة نب�ل وعالم�ة الت�زام وش�عاع أم�ل مؤك�دا عل�ى أن ھ�ذا الجم�ع 

ج��اء الی��وم لیحی��ي ش��عبا أع��زل تعاقب��ت علی��ھ األجی��ال وھ��و ی��دافع ع��ن حق��ھ الطبیع��ي ف��ي الحی��اة، وحق��ھ ف��ي أرض��ھ 

 وھویتھ.

الت�ي تس�ببت ة لس�لطات االح�تالل االس�رائیلي ف�ي كلمت�ھ بالممارس�ات التعس�فی الع�ام وذكر س�عادة الم�دیر اھذ

بشكل مباشر في استفحال الفقر والبطال�ة مم�ا جع�ل غالبی�ة الس�كان تع�یش عل�ى المس�اعدات والمعون�ات ف�ي الوق�ت 

الواق�ع والقب�ول بفرض�یة االح�تالل ألج�ل الذي تراجع فیھ التزام الجھ�ات المانح�ة معب�را ع�ن رفض�ھ الق�اطع لألم�ر 

 غیر مسمي.

الم��دیر الع��ام المجتم��ع ال��دولي وبوج��ھ خ��اص منظم��ة العم��ل الدولی��ة عل��ى األخ��ذ بع��ین االعتب��ار  ح��ثكم��ا 

 والذي ینص على:  2016) لمؤتمر العمل العربي لعام 43) الصادر عن الدورة ( 1593مضمون القرار رقم ( 

ین عل��ى كام��ل أراض��یھا وعاص��متھا الق��دس الش��ریف ورف��ض جمی��ع التأكی��د عل��ى إقام��ة دول��ة فلس��ط -

 اإلجراءات االستیطانیة المخالفة لكافة الشرائع السماویة واألعراف والقوانین الدولیة.

الطلب من منظمة العمل الدولیة إرسال بعثة متخصصة لالطالع عل�ى حق�وق العم�ال الفلس�طینیین ل�دى  -

ریخ��ھ واتخ��اذ م��ا یل��زم لس��داد أج��ور ومس��تحقات العمال��ة وحت��ى تا 1970س��لطات االح��تالل من��ذ ع��ام 

 الفلسطینیة وفقا للمعاییر الدولیة وإعالن المبادئ والحقوق األساسیة في العمل.

دعوة منظمة العمل الدولیة لعقد مؤتمر المانحین ل�دعم ص�ندوق فلس�طین للتش�غیل والحمای�ة االجتماعی�ة  -

 د فرص العمل الالئق لعمال فلسطین.للعمال لتوفیر التمویل الالزم للصندوق وإیجا
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وف��ى خت��ام كلمت��ھ، وج��ھ التحی��ة إل��ى الش��عب الفلس��طیني عل��ى ص��بره وق��درة ص��موده، والتأكی��د عل��ى ال��دعم 

 المتواصل حتى تحقیق النصر إن شاء هللا وبناء الدولة الفلسطینیة.

 

 كلمة معالي الدكتور/ عیسى بن سعد الجفالي النعیمي  * 

 رئیس المجموعة العربیة. –ة والعمل والشؤون االجتماعیة بدولة قطر وزیر التنمیة اإلداری

 

أعرب في البدایة عن سعادتھ بالمشاركة ف�ي الملتق�ى بص�فتھ رئیس�ا للمجموع�ة العربی�ة، موجھ�ا الش�كر إل�ى س�عادة 

الھ�ام  السید/ فایز علي المطیري المدیر العام لمنظمة العمل العربیة عل�ى حرص�ھ عل�ى مواص�لة تنظ�یم ھ�ذا الح�دث

على ھامش أعمال دورات مؤتمر العمل الدولي المتعاقبة، كما وجھ الشكر لسعادة الس�ید/ غ�اي رای�در الم�دیر الع�ام 

لمنظم��ة العم��ل الدولی��ة عل��ى جھ��وده المبذول��ة لمتابع��ة األوض��اع العمالی��ة واإلنس��انیة الكارثی��ة الراھن��ة ف��ي فلس��طین 

المعاناة التي یتع�رض لھ�ا الش�عب  تخفیفمتواصل للمساھمة في واألراضي العربیة المحتلة األخرى وعلى سعیھ ال

 .أوضاعھ الفلسطیني وتقدیم المعونة التي تساعد على تحسین 

 

تدارس�ت التقری�ر المق�دم إل�ى ال�دورة الحالی�ة لم�ؤتمر العم�ل العربی�ة كما تطرق معالیھ في كلمتھ إلى أن المجموع�ة 

العربیة المحتلة" وتطلع�ھ إل�ى األخ�ذ بع�ین االعتب�ار بالمالحظ�ات الت�ي الدولي "بشأن أوضاع العمال في األراضي 

خرجت بھا في المرحلة القادمة وبوجھ خاص المطلب المتكرر بشأن مناقشة ھذا التقریر في صلب فعالیات م�ؤتمر 

توص�ل  العمل الدولي باعتباره جزأ ال یتجزأ من تقری�ر الم�دیر الع�ام الس�نوي إض�افة إل�ى وض�ع االس�تنتاجات الت�ي

إلیھا التقریر في شكل خطة عمل لتحقیق إنجازات ملموسة. كما أشار إلى أن السالم سیظل خیارا عربیا اس�تراتیجیا 

مطالب�ا المجتم��ع ال�دولي بإحی��اء مفاوض�ات الس��الم ض�من إط��ار زمن�ي مح��دد وف�ق ح��ل ال�دولتین ال��ذي تواف�ق علی��ھ 

 المجتمع الدولي ومبادرة السالم العربیة.

 

قدم معالی�ھ تحی�ة إكب�ار وإج�الل للش�عب الفلس�طیني الص�امد ف�ي األراض�ي المحتل�ة، مؤك�دا عل�ى  ، تھوفي ختام كلم

 مواصلة المجموعة العربیة تقدیم مختلف أنواع الدعم حتى الحصول على كافة حقوقھ المشروعة.

 

 وزیر العمل في فلسطین –معالي السید/ مؤمون أبو شھال 

 

الش�كر والعرف�ان بإس�م عم�ال كلمة عب�ر فیھ�ا ع�ن  مأمون  أبو شھالالسید /  –معالي وزیر العمل الفلسطیني وقدم 

إسرائیل ف�ي تح�دى المجتم�ع ال�دولي وق�رارات األم�م  استمرارمشیراً الى  ملتضامنھم معھفلسطین لجمیع الحضور 

، إض��افة إل��ى  1967تج��اوزت المئ��ات ورفض��ھا اإلنس��حاب م��ن األراض��ي الفلس��طینیة المحتل��ة ع��ام  الت��يالمتح��دة 

أرض فلسطین مع أھلھا العرب وإنشاء دولت�ین تعیش�ان بس�الم،  باقتسام 1949ت المجتمع الدولي عام اتجاھل قرار
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الم أن تك�ف ع�ن المراقب�ة والص�مت مناشداً العالم الحر والمنظمات الدولیة واإلتحادات العمالیة في جمی�ع أنح�اء الع�

وأن تضغط على إس�رائیل إلجبارھ�ا عل�ى اإللت�زام بمع�اییر العم�ل الالئ�ق وتطبی�ق قواع�د حمای�ة العم�ال والع�املین 

الذین تضطرھم الظروف اإلقتصادیة الصعبة للرضوخ لھذه الجرائم الت�ي ال یقبلھ�ا ویرض�ى عنھ�ا ك�ل ح�ر وك�ریم 

 في ھذا العالم.

 

كلمت��ھ مطالب��اً الجمی��ع بح��ث إس��رائیل عل��ى إحت��رام توقیعھ��ا عل��ى إتف��اق أوس��لو وبرتوك��ول ب��اریس معالی��ھ أخت��تم و

عل��ى حق��وق العم��ال الفلس��طینیین بإعتبارھ��ا عص��ارة جھ��ودھم ودمھ��م وع��رقھم،  للحص��ول 1994اإلقتص��ادى ع��ام 

عالی�ة أن یتنافس�وا وفتح باب العمل في العدید م�ن ال�دول العربی�ة والس�ماح ألبن�اء فلس�طین م�ن ذوي التخصص�ات ال

 العالیة.والخبرة  الكفاءةوھذا سیوفر العمل الشریف لآلالف من ذوي  الوظائف،بشكل حر على 

 

   السید غاي رایدر المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة * 

الس�ید ألقى السید غ�اي رای�در الم�دیر الع�ام لمنظم�ة العم�ل الدولی�ة كلم�ة عب�ر فیھ�ا ع�ن الش�كر والتق�دیر إل�ى س�عادة 

المطیري المدیر العام لمنظمة العمل العربیة على إتاحة الفرصة لھ للمش�اركة ف�ي ھ�ذا الملتق�ى الھ�ام ال�ذي  عليفایز

والتي تتصدر مناقشاتھ موضوعات الفقر ومس�تقبل  2016لمؤتمر العمل الدولي لعام  105یعقد على ھامش الدورة 

فلس�طین وال یوج�د أي تق�دم ملم�وس ف�ي تحس�ین األوض�اع  العمل في الوقت ال�ذي تتزای�د فی�ھ معان�اة عم�ال وش�عب

االقتصادیة واالجتماعیة والظروف اإلنسانیة في الضفة الغربیة وف�ي غ�زة وتص�اعد المواجھ�ات والت�وترات وش�لل 

االقتص���اد وتواص���ل ت���دھور األوض���اع إل���ى األس���فل ألس���باب مباش���رة تتعل���ق بزی���ادة بن���اء وتوس���یع المس���توطنات 

لیة التعسفیة والقیود غیر المقبولة التي تفرضھا سلطات االحتالل وھذا م�ا توص�لت إلی�ھ لجن�ة والممارسات اإلسرائی

وتم التركیز علیھ في اس�تنتاجات تقری�ره ح�ول أوض�اع  2016تقصي الحقائق التي زارت فلسطین في شھر إبریل/ 

 عمال في األراضي العربیة المحتلة.ال

 

د والحزن لمتابعة األوضاع الراھنة والمعاناة التي یتعرض لھ�ا الش�عب كما عبر سیادتھ عن شعوره باإلحباط الشدی 

م�ن التق�اریر المماثل�ة الت�ي ق�دمت إل�ى م�ؤتمرات العم�ل الدولی�ة  35الفلسطیني باعتبار أن تقریره یأتي في المرتب�ة 

تعل�ق المتعاقبة دون تق�دم واض�ح، مؤك�دا عل�ى ض�رورة تكثی�ف وتض�افر الجھ�ود ح�ول مح�ورین مت�وازیین األول ی

بالجھود الدولیة لتحقیق السالم العادل والمنصف واألم�ن واالس�تقرار ف�ي المنطق�ة نح�و إنھ�اء االح�تالل اإلس�رائیلي 

وإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة والمح�ور الث�اني یتعل�ق بب�ذل مزی�د م�ن الجھ�ود للت�دخل الس�ریع لتحقی�ق إنج�ازات 

منظم�ة العم�ل الدولی�ة س�تركز ف�ي المرحل�ة القادم�ة عل�ى المح�ور حقیقیة وملموسة للشعب الفلسطیني، كم�ا أك�د أن 

الثاني من خالل وضع وتنفیذ خطة عم�ل ف�ي مج�االت الض�مان االجتم�اعي والحمای�ة االجتماعی�ة للجمی�ع وت�دریب 

وإع��ادة ت��دریب الش��باب ودع��م المب��ادرین وب��رامج العم��ل الالئ��ق ف��ي فلس��طین وك��ذلك دع��م الص��ندوق الفلس��طیني 

 جتماعیة وتمكینھ من توفیر فرص العمل المنتجة للعمال الفلسطینیین.والحمایة اال
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وعد السید غاي رای�در بزی�ارة فلس�طین ف�ي القری�ب العاج�ل عل�ى أم�ل أن یتض�من تقری�ره الق�ادم  ، وفي ختام كلمتھ

 الكثیر من اإلنجازات الحقیقیة في فلسطین. 2017لمؤتمر العمل الدولي لعام  106للدورة 

 

 من: كما ألقى كل

 عن فریق الحكومات –سفیرة دولة نامیبیا   -*  سعادة السفیرة صابین بوھلكي مولر 

 السید یورغون رونیست رئیس فریق اصحاب االعمال * 

 السید لوك كورتیبیك رئیس فریق العمال * 

 

كلمات استعرضوا فیھا األوضاع المأساویة التي یعیش�ھا الش�عب الفلس�طیني إزاء االح�تالل اإلس�رائیلي ال�ذي ی�دخل 

الضفة الغربی�ة وغ�زة والق�دس الش�رقیة مش�یرین إل�ى زی�ادة ح�دة الت�وترات والعن�ف وت�ردي  السادس، ویشملعقده 

ي یتطل��ب الت��دخل العاج��ل م��ن المجتم��ع ال��دولي األوض��اع االقتص��ادیة وارتف��اع مع��دالت البطال��ة والفق��ر. األم��ر ال��ذ

وباألخص منظمة العمل الدولیة لزی�ادة المش�اریع التنموی�ة وتس�لیط الض�وء عل�ى مب�ادرات حقیقی�ة م�ن أج�ل الس�الم 

 وفك الحصار االقتصادي المفروض علیھم.

 

س�ید/ س�امر س�المة الوكی�ل أعطى سعادة المدیر الع�ام الس�ید ف�ایز عل�ي المطی�ري الكلم�ة ال�ى ال ، وفى نھایة الملتقى

المس���اعد ب���وزارة العم���ل بدول���ة فلس���طین لتق���دیم ع���رض م���وجز ح���ول الص���ندوق الفلس���طیني للتش���غیل والحمای���ة 

 االجتماعیة.

 

،  التض�امنيالفلسطیني عل�ى ھ�امش الملتق�ى  التراثھذا وقد تم تنظیم معرض للمنتوجات الحرفیة والتقلیدیة من 

 .التضامنيحفل استقبال على شرف المشاركین في الملتقى  كما أقیم
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 المدیر العام  اجتماعات وأنشطة

 2016لمؤتمر العمل الدولي  105على ھامش أعمال الدورة
 

التقى سعادة السید فایز عل�ي المطی�ري الم�دیر الع�ام ،  2016لمؤتمر العمل الدولي  105على ھامش أعمال الدورة 

المنظم�ات اإلقلیمی�ة والدولی�ة بھ�دف تعزی�ز وت�دعیم التع�اون  كبار المسئولین فى العربیة مع عدد منلمنظمة العمل 

البناء القائم بین منظمة العمل العربیة وھذه المنظمات ذات العالقة بقضایا العمل والعمال من أجل تحقیق مزی�د م�ن 

 اإلنجازات لصالح المنطقة العربیة.

 

 منظمة العمل الدولیة

 

المطیري المدیر العام لمنظمة العمل العربیة لقاءا مع الس�ید غ�اي رای�در الم�دیر الع�ام علي أجرى سعادة السید فایز 

وذل�ك عل�ى ھ�امش اجتماع�ات ال�دورة  2016یونی�و/ حزی�ران  2لمنظمة العمل الدولیة مساء یوم الخم�یس المواف�ق 

 .2016لمؤتمر العمل الدولي  105

 

لترحیب بس�عادة الس�ید ف�ایز المطی�ري معرب�ا ع�ن س�عادتھ بھ�ذا اللق�اء، مق�دما التھنئ�ة عل�ى بادر السید غاي رایدر با

 ومثمنا النتائج الصادرة عنھ.العربي لمؤتمر العمل  43نجاح أعمال الدورة 

المزی�د م�ن ال�دعم لمعالج�ة مش�كلة العم�ل والعم�ال ف�ي البل�دان داد منظم�ة العم�ل الدولی�ة لتق�دیم كما أعرب عن استع

   .یةالعرب

 

المطی�ري ع�ن س�عادتھ بھ�ذا اللق�اء الھ�ام مستعرض�ا أھ�م التح�دیات التنموی�ة  علي من جانبھ أعرب سعادة السید فایز

التي تواجھھا البلدان العربیة في ھذه المرحلة الدقیقة في ظل التغیرات والتطورات الت�ي تم�ر بھ�ا المنطق�ة والحاج�ة 

وتحس�ین مس�توى الملحة لتضافر الجھود إلیجاد حلول عملیة تساعد على تحقی�ق إنج�ازات ملموس�ة لص�الح العم�ال 

معیش��ة األنس��ان ف��ي ال��وطن العرب��ي م��ع التركی��ز عل��ى ت��دھور األوض��اع االقتص��ادیة واإلجتماعی��ة ومعان��اة العم��ال 

الفلسطینیین وانتھاكات معاییر العمل الدولیة، كما أكد س�عادتھ عل�ى ض�رورة ت�دخل منظم�ة العم�ل الدولی�ة لمعالج�ة 

تھ بتسلیم نسخة من مالحظ�ات المجموع�ة العربی�ة عل�ى التقری�ر ھذه األوضاع والظروف المأساویة. ھذا وقام سعاد

الخاص بأوضاع العمال في األراضي العربیة المحتلة وحثھ على أخذھا بعین اإلعتبار في شكل دعم حقیق�ي وفع�ال 

 على أرض الواقع.
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ئدة ف�ي فلس�طین ھمھ لألوض�اع الس�اوعبر السید غاي رایدر عن تقدیره واھتمامھ بمالحظات المجموعة العربیة وتف

 نھ على استعداد لتقدیم مزید من الدعم لألنشطة اإلنمائیة في فلسطین.وأ

 

ش�راكة حقیقی�ة ف�ي ض�وء ال�تفھم المش�ترك  عل�ىالعالق�ة ب�ین المنظمت�ین  تق�وماتف�ق الطرف�ان عل�ى أن ، وفي الختام 

، لمش�تركة ف�ي البل�دان العربی�ة لقضایا العمل والعم�ال وتماث�ل الق�یم واألھ�داف والمب�ادئ بینھم�ا وتكثی�ف األنش�طة ا

تنظیم المنتدى العربي الثاني حول الدور الجدید للقطاع الخاص في التنمی�ة والتش�غیل بالتع�اون  واتفق الطرفان على

 . 2017المشترك خالل الربع األول من عام 

 

 :  الوفود العربیة الثالثیة

 

المطی�ري الم�دیر الع�ام لمنظم�ة العم�ل العربی�ة بالعدی�د م�ن ال�وزراء ورؤس�اء الوف�ود  عل�ى سعادة الس�ید ف�ایزالتقى 

األنش�طة العربی�ة عل�ى ھ�امش أعم�ال ال�دورة  ح�ول نت�ائجالعربیة الثالثیة تم خاللھا التباحث وتبادل وجھات النظ�ر 

ع�ن مص�الحھا ف�ى المحاف�ل  أھمیة التنسیق بین الوفود العربیة لل�دفاععلى و 2016لمؤتمر العمل الدولي لعام  105

 الدولیة .
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 لمؤتمر العمل الدولي 105الدورة  

 10/06/2016 – 30/05جنیف، 
 مقدمة:

 

األم��م وف�ي مق��ر مكت�ب العم��ل ال��دولي لم��ؤتمر العم�ل ال��دولي ف��ي قص�ر  105عق�دت منظم��ة العم�ل الدولی��ة ال�دورة 

. وقد س�بق حف�ل افتت�اح أعم�ال الم�ؤتمر 2016یونیو/حزیران  10مایو/ آیار إلى  30بجنیف وذلك خالل الفترة من 

عقد اجتماعات الفرق الثالثة والمجموعات اإلقلیمیة ومن بینھ�ا المجموع�ة العربی�ة الت�ي عق�دت اجتماعھ�ا التنس�یقي 

بھدف التنسیق بشأن ھیئة مكتب المؤتمر ومختلف اللج�ان النظامی�ة  2016مایو / آیار  29ق األول یوم األحد المواف

والفنیة للمؤتمر وكذلك بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال ھذه الدورة والتي تدخل ض�من اھتمام�ات 

 المجموعات اإلقلیمیة.

 

 أوال: تحسین سیر أعمال مؤتمر العمل الدولي:

 الت��ى انعق��دت لم��دة 2015) لم��ؤتمر العم��ل ال��دولي لع��ام 104وتقی��یم تجرب��ة ال��دورة (ف��ي ض��وء اس��تعراض 

) عل�ى أن تك�ون ال�دورات  2015) (جنیف، نوفمبر / تشرین الث�اني 325أسبوعین، أكد مجلس اإلدارة في الدورة (

ب العم�ل الدولــ�ـي لمدة اسبوعین مع الطلب من مكت� 2016) لمؤتمر العمل الدولي لعام 105المقبلة ومنھا الدورة (

) 326) لعرض��ھا عــــ��ـلى ال��دورة ( 2016یونی��و / جزی��ران  –إع��داد خط��ة عم��ل مفص��لة لھ��ذه ال��دورة ( جنی��ف 

 ). 2016لمجلس اإلدارة (جنیف ، مارس / آذار 

 

للفریق المعني بشئون سیر أعمال مجلس اإلدارة وم�ؤتمر العم�ل  (GB.326/wp/GBC1 )وتضمنت الوثیقة 

 المقترحات والترتیبات وذلك على النحو التالي : 2016) لمؤتمر العمل الدولي لعام 105الدولي بشأن الدورة (

 

 ** نشر المعلومات قبل المؤتمر 

 

نش�ر دلی��ل الم��ؤتمر عل��ى األنترن��ت بش��أن الترتیب��ات الت��ي واف��ق علیھ��ا مجل��س اإلدارة ف��ي ش��ھر م��ارس / آذار  

 نماذج التسجیل المبكر في اللجان على االنترنت.و  2016

 

 ** التعیینات المبكرة لرؤساء اللجان.

ئیة بحل�ول ش�ھر أبری�ل / ضمان أن تكون جمیع أسماء رؤساء اللجان ونواب الرؤساء قد تحددت بالصیغة النھا

ریثما تنتخبھم اللجنة رسمیا وذلك باالستناد على الخبرة في موض�وع اللجن�ة والتجرب�ة ف�ي رئاس�ة أو  2016نیسان 

 نیابة رئاسة المناقشات الثالثیة.
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 ** اجتماعات المجموعات

 

تماع��ات یعتب��ر الوق��ت المخص��ص الج 2015) لم��ؤتمر العم��ل ال��دولي لع��ام 104ف��ي ض��وء تجرب��ة ال��دورة (

 المجموعات كاف.

ص�باحاً ) لك�ل مجموع�ة م�ن  11إل�ى  9وجرى ھذه الس�نة تخص�یص س�اعتین م�ن خ�دمات الترجم�ة الفوری�ة ( 

 المجموعات اإلقلیمیة الرسمیة في كل یوم من ایام المؤتمر باستثناء یوم االفتتاح.

ت المجموع�ات اإلقلیمی�ة ف�ي صباحا ت�م جدول�ة اجتماع�ا 11.15وحیث أن حفل افتتاح المؤتمر بدأ عند الساعة 

 صباحاً. 10إلى الساعة  9ذلك الیوم من الساعة 

لالجتماع�ات التحض�یریة للمجموع�ات  2016م�ایو / آی�ار  29كما تم زیادة خدمات الترجمة الفوریة یوم االحد 

 اإلقلیمیة.

 

 ** الجلسة العامة 

یونی��و / حزی��ران  1االربع��اء المواف��ق  ب��دأ الم��ؤتمر مناقش��ة تق��اریر الم��دیر الع��ام ورئ��یس مجل��س اإلدارة ی��وم

واعتم�اد تق�اریر اللج�ان بع�د  2016یونیو / حزی�ران  10. ویقترح اختتام دورة المؤتمر یوم الجمعة الموافق 2016

 ).2016یونیو / حزیران  9اختتام مؤتمر قمة عالم العمل یوم الخمیس الموافق 

 

 ** قمة عالم العمل

 .2016یونیو / حزیران  9م الخمیس الموافق انعقاد مؤتمر قمة عالم العمل یو

 

 ** اللجان الفنیة

ج��رى تمدی��د الموع��د النھ��ائي لتق��دیم التص��ویبات الكترونی��ا عل��ى التق��اریر حت��ى اختت��ام الم��ؤتمر ووض��عت  لق��د

 .2016یونیو / حزیران  9تقاریر اللجان الفنیة على األنترنت یوم الخمیس الموافق 

واختتم�ت ی�وم الخم�یس  2016م�ایو / آی�ار  30ة في اللجان یوم االثن�ین المواف�ق ھذا وقد بدأت المناقشات العام

 .2016یونیو / حزیران  2الموافق 

یونی�و /  5یونیو / حزیران لغایة ی�وم األح�د المواف�ق  3كما بدأت مجموعة الصیاغة الثالثیة عملھا یوم الجمعة 

 صباحاً إذا لزم األمر. 2016حزیران 

 

 ى أحكام النظام األساسي للمؤتمر ** تعلیق العمل بشت

عدداً م�ن التغیی�رات عل�ى النظ�ام  2016) لمؤتمر العمل الدولي لعام 105یقتضي تنفیذ النسق المقترح للدورة (

األساسي للمؤتمر. وریثما تعتمد التعدیالت، یقترح اللجوء كما ف�ي الماض�ي إل�ى وق�ف العم�ل باألحك�ام ذات الص�لة 

 ) من النظام األساسي.76ورة وفقاً للمادة (بالنظام األساسي لھذه الد
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وح��االت الوق��ف المقترح��ة تتعل��ق بتقری��ر الم��دیر الع��ام وم��ؤتمر قم��ة ع��الم العم��ل ومحاض��ر الم��ؤتمر ولجن��ة 

 القرارات والحدود الزمنیة إلیداع االعتراضات والشكاوى لدى لجنة اعتماد العضویة واعتماد تقاریر اللجان.

  

 المؤتمر:ثانیاً: جدول أعمال 

) لم��ؤتمر العم��ل 105طبق��ا لق��رار مجل��س إدارة مكت��ب العم��ل ال��دولي یتض��من ج��دول أعم��ال ال��دورة (

 البنود التالیة: 2016الدولي لعام 

 ** البنود الدائمة:

 تقریر رئیس مجلس اإلدارة وتقریر المدیر العام. -1

 البرنامج والمیزانیة ومسائل مالیة أخرى. -2

 االتفاقیات والتوصیات. المعلومات والتقاریر عن تطبیق -3

 

 ** بنود مدرجة من قبل المؤتمر أو مجلس اإلدارة.

 كما جرت علیھ العادة، یعالج المؤتمر بنوداً فنیة وھي: 

 مناقشة عامة. –العمل الالئق في سالسل التورید العالمیة  -4

) بش�أن التش�غیل (االنتق�ال م�ن 71مراجعة التوصیة رقم ( –العمل الالئق في خدمة السالم واألمن والصمود -5

 حالة الحرب إلى السلم) نشاط معیاري مناقشة أولى وفق إجراء المناقشة المزدوجة 

 بشأن العدالة االجتماعیة من أجل عولمة عادلة  2008إعالن منظمة العمل الدولیة  أثرتقییم  -6

 ائل بحریة:مس -7

 .2006اعتماد التعدیالت على اتفاقیة العمل البحري  -

 .2013) بشأن أوراق ھویة عمال البحر 185اعتماد التعدیالت على مالحق االتفاقیة رقم ( -

 

 اللجــان  النظامیة: •

 

 ** لجنة النظم : -

 تجتمع ھذه اللجنة عند الحاجة في حالة وجود مقترحات لتعدیل نظام العمل بالمؤتمر . -
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 ** اللجنة التنظیمیة -

) عض�وا ع�ن فری�ق منظم�ات أص�حاب العم�ل 14) عضوا عن فریق الحكوم�ات ، (28تتكون اللجنة من ( -

) عضوا عن فریق العمال وتقوم بتنظیم سیر أعم�ال الم�ؤتمر ویمك�ن دعوتھ�ا لالجتم�اع ف�ى أي وق�ت 14(

 لدراسة موضوعات محددة  .

 

 ** لجنة اعتماد العضویة : -

ممثل عن الحكومات وممثل عن أصحاب العم�ل وممث�ل ع�ن العم�ال وتك�ون اجتماعاتھ�ا  تتكون اللجنة من -

 ) والقسم (ب) من دستور منظمة العمل الدولیة ) .5مغلقة ( المادة (

 

   :  قمة عالم العمل

 وفق البرنامج التالي:  2016یونیو/حزیران  9تم عقد قمة عالم العمل یوم الخمیس الموافق 

 

 القمــــــــــــة:افتتـــــــــاح 

 رئیسة المؤتمر كلمة معالي السیدة/ میلدرید اولیفنت  •

 المدیر العام لمكتب العمل الدولي   كلمة السید/ غاي رایدر  •

 رسالة األمین العام لألمم المتحدة السید/ بان كي مون عن طریق الفیدیو •

 

 المشاركون في المائدة المستدیرة 

 رةمیس –سي.ن.ب.سي/ افریقیا السیدة نوزینو مبانجوا من قناة  -

 وزیر العمل والتضامن والضمان االجتماعي (البرتغال) –السید خوزي أنطونیو  -

 ألصحاب العملاألمین العام للمنظمة الدولیة  –السیدة لیندا كرومجونغ  -

 األمین العام لالتحاد الدولى للنقابات –السید شاران برو  -

 (كینیا)مقاولة شابة  –السیدة ریتا كیماني  -

 ناشطة شابة (الفلبین) –السیدة نیس كورونسیون  -

 المنظمة الدولیة (جوفنتید) –السید ماكس تریخو  -

 

 وتناولت المناقشات المحاور التالیة:
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 تحدیات تشغیل الشباب  -

 الحلول -

 تنمیة تشغیل الشباب: مسؤولیات مشتركة وشراكة -

 والمبادرة العالمیة. 2030تشغیل الشباب، برنامج  -

 

 جلسات خاصة 

 رئیس اللجنة األوروبیة . –كلمة السید جان كلود یونكیر  -

 

 

 المشاركون في المؤتمر

 

من خالل تقریر السیدة میزاكو ك�اجي (حكوم�ات/ الیاب�ان) رئیس�ة مجل�س إدارة مكت�ب العم�ل ال�دولي ح�ول اعتم�اد 

والذي تم إعداده بموج�ب الفق�رة  2016 لمؤتمر العمل الدولي لعام 105أعضاء الوفود والمستشارین الفنیین للدورة 

 2016یونی�و/ حزی�ران  1من نظام العم�ل ب�المؤتمر وك�ذلك تقری�ر لجن�ة اعتم�اد العض�ویة بت�اریخ  26من المادة  2

والتي تشكلت برئاسة الس�ید توبی�ل لم�اتي (حكوم�ات / جن�وب إفریقی�ا) والس�ید فیرنان�دو م�ارتینیز (المكس�یك) نائ�ب 

والسید یانس إیریك (الدنمارك) نائب الرئیس عن العمال یمك�ن تق�دیر حج�م المش�اركین الرئیس عن أصحاب العمل 

 وأعضاء الوفود المعتمدین والنصاب القانوني للتصویت وذلك على النحو التالي:

 

شخص یمثلون أطراف اإلنتاج الثالثة في ال�دول  5000یقدر العدد اإلجمالي للمشاركین في المؤتمر بنحو  -1

األعض��اء ف��ي منظم��ة العم��ل الدولی��ة إض��افة إل��ى وف��د ثالث��ي التك��وین لدول��ة فلس��طین وممثل��ي المنظم��ات 

 والھیئات العربیة واإلقلیمیة والدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة.

 العمل الدولیة.دولة عضو في منظمة  187دولة من إجمالي  170بلغ عدد الدول المشاركة  •

شخص��ا   3019بل��غ ع��دد المن��دوبین المعتم��دین والمستش��ارین المعتم��دین  2016م��ایو/ آی��ار  31بت��اریخ  -2

 موزعین على أطراف اإلنتاج الثالثة كالتالي:

 

 مستشارا فنیا 1063مندوبا و  336   حكومـــــــــات: -

 مستشارا فنیا 551مندوبا و  165  أصحاب العمل:   -

 مستشارا فنیا 738مندوبا و  166  ـــــــال:العمـــــ -

 

 مستشارا فنیا 2352مندوبا و  667  اإلجمالــــــــي: -
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وقدمت لجنة اعتماد العض�ویة تقری�را منفص�ال ع�ن نس�ب مش�اركة النس�اء والرج�ال ف�ي عض�ویة الوف�ود حی�ث بل�غ 

% ع�ام  29.8و 2015% ع�ام 30.2% م�ن مجم�وع المن�دوبین مقاب�ل 30.1مندوبة بما یمثل  910مجموع النساء 

2014. 

 بلغ عدد المندوبین المسجلین والذي یمثل أساس تحدید النصاب القانوني في التصویت: -3

 

 )113عمال:  – 102أصحاب عمل:  – 303مندوبا (حكومات:  518 -

 ومن ناحیة أخرى بلغ عدد المستشارین المسجلین:  -

 )472عمال:  – 361أصحاب عمل:  – 967مستشارا فنیا (حكومات:  1800 -    

 

 وفود غیر مكتملة أو غیر معتمدة. -4

 دولة عضو غیر مكتملة أو غیر معتمدة.  17تالحظ اللجنة وجود  -

 الحكومة فقط. من ممثلىتالحظ اللجنة أن وفد الیمن بالكامل  -

د المندوبین والمستش�ارین لك�ل األط�راف الثالث�ة ف�ي تش�كیل تالحظ لجنة اعتماد العضویة عدم التوازن بین عد -

م�ن  3م�ن الم�ادة  2، 1بعض الوفود وترجو الحكوم�ات ب�ذل جھ�ود حقیقی�ة لمعالج�ة ھ�ذا الخل�ل وف�ق الفق�رتین 

 الدستور.

 

 النصاب القانوني:

 

دولیة وھي محرومة دولة علیھا متأخرات في سداد حصتھا في موازنة منظمة العمل ال 13یشیر التقریر إلى وجود 

من�دوب مس�جل م�ن احتس�اب  21من التصویت في المؤتمر ومن ضمن ھذه الدول جیبوتي والصومال كما تم أبع�اد 

 النصاب القانوني.

 

من��دوب  581ویمك��ن الحص��ول عل��ى ھ��ذا ال��رقم بجم��ع  271وبالت��الي یك��ون النص��اب الق��انوني ف��ي الوق��ت الح��الي 

مس��جل مح��رومین م��ن التص��ویت ومن��دوبي ال��دول الت��ي علیھ��ا  من��دوب 22من��دوب من��اوب م��ع ط��رح  46مس�جل و

 ).2متأخرات وتقسیم النتیجة النھائیة على اثنین (

 

كما شاركت عدة منظمات عربیة وإقلیمیة ودولیة، بصفة مراق�ب ومنھ�ا منظم�ة العم�ل العربی�ة الت�ي ش�اركت بوف�د 

 برئاسة سعادة السید/ فایز علي المطیري وعضویة كل من:
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 السید/ رضا قیسومة -

 السید/ رابح مقدیش -

 اآلنسة/ دینا سعید -

 السیدة/ زھیرة قصبوي -

 

 أیضا شارك في أعمال ھذه الدورة معظم وزراء العمل والشؤون االجتماعیة في البلدان العربیة.

 

 حفل افتتاح  المؤتمــــر:

 

بدأت الجلسة العامة االفتتاحیة بكلم�ة الس�یدة میزوك�ا ك�اجي (حكوم�ات / الیاب�ان) بص�فتھا رئیس�ة مجل�س إدارة 

، لمؤتمر العمل ال�دولي 105الدورة  أعربت فیھا عن تشرفھا بأن تعلن افتتاح أعمالوالتى مكتب العمل الدولي 

 واغتنمت ھذه المناسبة لترحب بالجمیع في جنیف. 

حی��ث تق��دم الس��ید أدیك��و  لبن��د األول م��ن ج��دول األعم��ال بش��أن انتخ��اب رئ��یس ھ��ذه ال��دورةوقام��ت بتق��دیم ا

وزی��رة العم��ل بجن��وب  –/ غان��ا) باس��م فری��ق الحكوم��ات بترش��یح مع��الي الس��یدة میلدری��د أولیفان��ت  (حكوم��ات

 ع.لمؤتمر العمل الدولي والتي نالت تأیید فریق الحكومات باإلجما 105إفریقیا لمنصب رئیس الدورة 

 

لقد سخرت السیدة أولیفانت حیاتھا لخدمة شعبھا حیث بدأت مسیرتھا كنقابیة في سلسلة م�ن المج�االت المختلف�ة 

ثم حصلت على منصب رئیس�ة اللج�ان ورئیس�ة العالق�ات الدولی�ة  1999وتم انتخابھا في المجلس الوطني عام 

م��ا تول�ت الس��یدة أولیفان��ت رئاس��ة . ك2010وبع�د ذل��ك وزی��رة العم��ل م�ع نھای��ة  2009والتربی�ة العمومی��ة ع��ام 

 ).  2011أكتوبر / تشرین األول  –جنوب إفریقیا  –االجتماع اإلقلیمي اإلفریقي الثاني عشر (جوھنسبورغ 

 

قام�ت ، وقد ثنى على ھذا الترشیح كل من فریق أصحاب األعمال وفریق العمال وفي غیاب ترشیحات أخرى 

لم�ؤتمر العم�ل  105ة معالیھا إلى المنصة الستالم رئاسة الدورة رئیسة مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بدعو

 الدولي ثم تم استكمال تشكیل ھیئة رئاسة المؤتمر بانتخاب باقي األعضاء وھم: 

 

 نائب الرئیس عن الحكومات --السید مورالیس (حكومات / بنما)   -

 العمل.نائب الرئیس عن أصحاب  –السید اشفیریا  (أصحاب العمل / كولومبیا)  -

 نائب الرئیس عن العمال –السید مانزي (عمال/رواندا)  -

 

تم تشكیل ھیئات مكاتب الفرق الثالثة واللجان النظامیة واللجان الفنیة المنبثقة ع�ن الم�ؤتمر وكان�ت عل�ى ، بعد ذلك 

 النحو التالي:

31 
 



                  2016العمل الدولى  ) لمؤتمر105الدورة ( التقریر النھائي عن اجتماعات  

 اللجنة التنظیمیة:* 

 

 رئیس -السید فلورین تودوري (حكومات/ رومانیا)  -

 نائب الرئیس عن أصحاب العمل -الیابان) أصحاب العمل /  یوكي (السید ھیرو  -

 نائب الرئیس عن العمال -السید لوك كورتیبیك (عمال/ بلجیكا)  -

 

 * لجنة اعتماد العضویة

 

 رئیس -السید توبیلي لماتي  (حكومات / جنوب افریقیا)  -

 الرئیس عن أصحاب العملنائب  -السید فیرناندو مارتینیز (أصحاب العمل / المكسیك)  -

 نائب الرئیس عن العمال - السید یانس إیریك (عمال /  الدنمارك) -

 

 اللجنة المالیة:* 

  رئیس ومقرر. –السید عبد الرحمن المرزوقي (حكومات/ اإلمارات)  - 

 

 * لجنة تطبیق المعاییر:

 رئیسة –السیدة سیسیلیا كامنغا  (حكومات / زمبیا)  -

 نائبة الرئیسة عن أصحاب العمل -بجنبوغن (أصحاب العمل / كندا)  سنیاالسیدة  -

 نائب الرئیسة عن العمال. -السید مارك لیمنس (عمال / بلجیكا)  -

 

 * لجنة العمل الالئق في سالسل التورید:

 رئیسة –السیدة جانین بیت  (حكومات / استرالیا)  -

 ئب الرئیسة عن أصحاب العملنا -السید ادوارد بوتر (أصحاب العمل / أمریكا)  -

 السیدة كاتلین باسشیر (عمال / ھولندا) نائب الرئیسة عن العمال. -

 

 * لجنة العمل الالئق لالنتقال نحو السلم:

 رئیسة –السیدة فللوریتا كودرا  (حكومات / البانیا)  -

 نائبة الرئیسة عن أصحاب العمل -السیدة لیندوى (أصحاب العمل / لیسوتو)  -

 نائب الرئیسة عن العمال. -السید مودي غیرو (عمال / السنغال)  -
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 * لجنة إعالن العدالة االجتماعیة:

 رئیس –السید میغوال كاندیا (حكومات / باراغواي)  -

 نائبة الرئیسة عن أصحاب العمل -السیدة ریناتي ھورننغ (أصحاب العمل / ألمانیا)  -

 نائب الرئیسة عن العمال. -السید مغنوس (عمال / ایسلندا)  -

 

 * فریق الحكومات:

 رئیس –السید سمى ادیكو (غانا)  -

 نائبة الرئیس –السیدة ریجبن ماریا (البرازیل)  -

 

 فریق أصحاب العمل:

 رئیس –السید یورغن رونست (الدنمارك)  -

 نائب الرئیس –السید البیرتو ایشفریا (كولومبیا)  - 

 نائب الرئیس – السید ادوارد بوتر (أمریكا) -

 نائبة الرئیس –السیدة ریناش ھورننغ (ألمانیا)  -

 نائب الرئیس –السید متونزي (جنوب إفریقیا)  -

 نائب الرئیس –السید كرمان رحمن (بنغالدیش)  -

 سكرتاریا  –السیدة لیندا كرومجنغ ( المنظمة الدولیة ألصحاب العمل)  -

 

 فریق العمال:

 رئیس  -یكا) السید لوك كورتیبیك (بلج -

 نائبة الرئیس –السیدة لویز مورنتیس (كولومبیا)  -

 نائب الرئیس –السید ریشار (زیلندا الجدیدة)  -

 نائب الرئیس –السید انیلى بونتنباخ (ألمانیا)  -

 نائب الرئیس –السید كوفي اساموا (غانا)  -

 سكرتاریا -السیدة راكیل غونزالس (االتحاد الدولي للنقابات)  -

 

ئاسة للقی�ام بالمھ�ام الموكل�ة إلیھ�ا عل�ى أن تعق�د الجلس�ة الع�ام م�ن جدی�د الرتم تفویض الصالحیات إلى ھیئة مكتب و

 . 2016یونیو / حزیران  1یوم األربعاء الموافق 

كما تابع المشاركون في ھذه الجلسة االفتتاحیة كلم�ات ك�ل م�ن رئیس�ة الم�ؤتمر ورئ�یس مجل�س إدارة مكت�ب العم�ل 

 والمدیر العام لمكتب العمل الدولي.الدولي 

 السید شنایدر –كما نظمت جلسة خاصة لالستماع لكلمة رئیس الدولة السویسریة 
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 سیر أعمال المؤتمر :

 تقریر المدیر العام لمكتب العمل الدولي: -1

 

ألق�ى الس�ید غ�اي رای�در الم�دیر الع�ام لمكت�ب العم�ل ال�دولي كلم�ة ح�ول  ، عقب انتھاء المسائل اإلداریة واإلجرائی�ة

إنج�ازات ، تحقی�ق تقریره لھذه الدورة رحب فیھا بالمشاركین مشیرا إل�ى أن الم�ؤتمر مطال�ب برف�ع تح�دیات كبی�رة 

ھ�ا رئیس�ة كثیرة في وقت ضیق مع تقدیم التھنئ�ة لمع�الي الس�یدة أولیفان�ت وزی�رة العم�ل بجن�وب إفریقی�ا عل�ى انتخاب

المؤتمر وھي بدایة موفقة لتحقیق األھداف في ضوء ما تتمتع بھ معالي الرئیسة م�ن خب�رات واس�عة ومتمی�زة عل�ى 

 المستویین القطري والدولي.

 

شخص�یات مرموق�ة لمخاطب�ة الوف�ود  2016یونی�و حزی�ران  9كما أشار إلى أن المؤتمر سیستض�یف ی�وم الخم�یس 

ي: السید شنایدر رئیس الدولة السویسریة والسید ج�ان كل�ود ج�ونكیر رئ�یس في جلسات خاصة وھذه الشخصیات ھ

زامبی�ا والس��ید رئ��یس اللجن��ة األوربی��ة وذل��ك بمناس��بة انعق��اد قم��ة ع��الم العم��ل المخصص��ة لألزم��ة العالمی��ة لتش��غیل 

ھات الحالی�ة الت�ي الشباب ثم تعرض سیادتھ إلى التغیرات العمیقة التي بدأت في إعادة تشكیل عالم العمل وأن االتجا

قد تعمق عدم المساواة غیر المقبولة أصال تحد من آفاق التنمیة والتماسك االجتماعي وال یمكن إغف�ال ھ�ذه العوام�ل 

ونحن في بدایة أشغالنا فمن غیر المعقول االعتقاد بأن عدم المس�اواة واإلقص�اء والتقس�یم ھ�ي ظ�واھر یتع�رض لھ�ا 

ف�ي ع�الم العم�ل تح�ت ض�غوطات وعوام�ل خارجی�ة وم�ا تق�ع ھ�ذه الظ�واھر ان  بل، علینا التصدي لھا فعالم العمل 

 یحصل دائما ھو نتیجة تصرفاتنا وقراراتنا.

إن منظمة العمل الدولیة وھي عل�ى بع�د ثالث�ة س�نوات م�ن م�ؤتمر المئوی�ة ق�د ق�ررت رف�ع طموحاتھ�ا إل�ى مس�توى 

 التحدیات ومواصلة الكفاح لصالح العدالة االجتماعیة. 

 

دولة عضو باتخاذ إجراءات وطنیة في إط�ار المرحل�ة األول�ى م�ن مبادرتن�ا ح�ول مس�تقبل العم�ل،  115درت لقد با

وبإمكان اللجنة العالمیة رفیعة المستوى دراسة ھذه اإلجراءات وأیضا المبادرات األخرى للمئویة ویمك�ن أن تلع�ب 

أعمال المؤتمر یتماشى مع مثل ھذه الرؤی�ة  الدورة الحالیة للمؤتمر دور كبیر في تحقیق ھذا الھدف حیث أن جدول

 التاریخیة لمنظمة العمل الدولیة.في إطار استمراریة األھداف 

 

إن موضوع سالسل التورید العالمیة الت�ي یتزای�د حجمھ�ا ف�ي ع�الم العم�ل ین�درج ف�ي س�یاق األح�داث المؤلم�ة الت�ي 

ھ في الوقت الحاضر وفي المس�تقبل باعتب�اره لیس من الموضوعات السھلة بل تم وضعھ ألھمیتوھو نعرفھا جمیعا 

لالنتق�ال نح�و الس�لم  التش�غیل) بش�أن 71یضم جمیع مجاالت عمل منظمة العمل الدولیة. وتعتبر مراجعة التوصیة (

 مثاال للطریقة التي تمكن من التوفیق بین اإلخالص للماضي والتكیف مع التغییر.
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إعالن منظمة العم�ل الدولی�ة ح�ول العدال�ة االجتماعی�ة م�ن  أثراألعمال بشأن أما الموضوع الفني الثالث في جدول 

فھو یعط�ي فرص�ة للم�ؤتمر لدراس�ة نت�ائج الجھ�ود المبذول�ة م�ن المنظم�ة لتنفی�ذ أنش�طتھا  2008أجل عولمة عادلة 

یط وف��ق توجھ��ات اإلع��الن وبالفع��ل یمك��ن اس��تخالص ال��دروس بع��د ثمانی��ة س��نوات مم��ا یس��اعد عل��ى تغذی��ة التخط��

 االستراتیجي الذي یبدأ في شھر نوفمبر / تشرین الثاني القادم.

 

بعد ذلك تعرض سیادة المدیر العام إلى موضوعات أخرى دائمة على جدول أعمال الم�ؤتمر مش�یرا إل�ى أن الم�دیر 

ؤتمر العام مطالب بتقدیم تقریر حول أوضاع العمال في األراض�ي العربی�ة المحتل�ة بن�اء عل�ى ق�رار معتم�د م�ن الم�

عاما حیث قدم ھذا التقری�ر أحیان�ا ن�وع م�ن التف�اؤل واألم�ل ف�ي تغیی�ر إیج�ابي أو العك�س وأن تقری�ر  35وذلك منذ 

حقیقة أخبار س�ارة ب�ل یعب�ر ع�ن إحب�اط كبی�ر بس�بب فى الالسنة الحالیة على غرار تقریر السنة الماضیة ال یتضمن 

تحقیق ما تتمناه لتخفی�ف معان�اة العم�ال ال�ذین یتعرض�ون  الظروف التي حالت دون تمكین منظمة العمل الدولیة من

   انعكاسات االحتالل.إلى باستمرار 

 

 مالحظة :

 

الج�دیر بال��ذكر أن كلم��ة منظم��ة العم��ل العربی��ة وكلم��ة المجموع�ة العربی��ة وجمی��ع كلم��ات الوف��ود العربی��ة تض��منت 

ت��دعو المجتم��ع ال��دولي للت��دخل الج��اد فق��رات خاص��ة بالقض��یة الفلس��طینیة م��ع اس��تخدام عب��ارات واض��حة وقوی��ة 

 وعاصمتھا القدس. 1967الفلسطینیة على حدود  ةوالسریع إلنھاء االحتالل اإلسرائیلي واالعتراف بالدول

 

 

 تقریر رئیس مجلس إدارة مكتب العمل الدولي -2

 

 

یغطي تقریر السیدة میزاكو ك�اجي (حكوم�ات/ الیاب�ان) رئیس�ة مجل�س اإلدارة والمع�روض عل�ى الم�ؤتمر بموج�ب 

لم�ؤتمر العم�ل ال�دولي  104) من نظام العمل بمجلس اإلدارة أشغال المجلس خالل الفترة من الدورة 5.5.1المادة (

(ن��وفمبر/ تش��رین الث��اني  325) و2015(یونی��و/ حزی��ران  324لغای��ة اآلن بمعن��ى دورات مجل��س اإلدارة  2015

دورة وف�ق ج�دول أعمالھ�ا م�ع ) مع التركیز عل�ى أب�رز م�ا ت�م إنج�ازه ف�ي ك�ل 2016(مارس/ آذار  326) و2015

أن تفاصیل األنشطة ومحاضر اجتماعات الثالثة دورات موجودة على موقع منظمة العمل الدولیة عل�ى ش�بكة العلم 

 األنترنت. 
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 القسم المؤسسي -1

 

 لجنة الحریة النقابیة: -

حال��ة واإلج��راءات المتخ��ذة م��ن الحكوم��ات لل��رد عل��ى  77خ��الل الس��نة الماض��یة تدارس��ت لجن��ة الحری��ة النقابی��ة 

حالة والحظت اللجنة من جدید تزای�د ع�دد الش�كاوى ع�ن انتھاك�ات للحری�ات النقابی�ة  36توصیات اللجنة بالنسبة لـ 

أحداث جدیدة مشجعة مثال إطالق سراح كوادر نقابی�ة ونق�ابیین ت�م  مقدمة بموجب اإلجراء الخاص وكذلك الحظت

 إعادة ادماجھم للعمل بعد تسریحھم.

 .377و  376 و 375وقد اعتمد مجلس اإلدارة خالل ھذه الفترة تقاریر اللجنة أرقام 

 

 لمؤتمر العمل الدولي 104مسائل مرتبطة بأعمال الدورة  -

 

 بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة وخلق فرص العمل الالئق والمنتج.متابعة القرار المتعلق  -أ 

 

ف�ي و) ترتك�ز عل�ى اتج�اھین 2015لمجل�س اإلدارة (ن�وفمبر / تش�رین األول  325تم تقدیم خطة عم�ل إل�ى ال�دورة 

) وم��ن أھ��م النت��ائج المتوق��ع تحقیقھ��ا: دراس��ة المن��اخ المالئ��م للمش��روعات 2019 – 2016م��رحلتین خ��الل الفت��رة (

لمس��تدامة م��ن أج��ل توس��یع ھ��ذا البح��ث ح��ول كیفی��ة التعام��ل الس��لیم لكب��ار الم��وردین م��ن المش��روعات الص��غیرة ا

 والمتوسطة وكذلك بحوث تخصص لتأثیر الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعیة على ظروف العمل.

للمجل��س (ن��وفمبر /  328وق��د اعتم��د مجل��س اإلدارة خط��ة العم��ل عل��ى أن ی��تم تق��دیم أول تقری��ر عنھ��ا إل��ى ال��دورة 

 )  2016تشرین الثاني 

 

 متابعة القرار المتعلق بالمناقشة المتكررة األولى بشأن الحمایة االجتماعیة (حمایة العمال). - ب

 

تض�من مقترح�ات ) ت2015لمجلس اإلدارة (نوفمبر / تشرین الث�اني  325تم تقدیم خطة متابعة لدراستھا في الدورة 

تنمی�ة الھ�دف االس�تراتیجي المتعل�ق بالحمای�ة االجتماعی�ة (حمای�ة العم�ال) خ�الل الفت�رة مكتب العمل ال�دولي بش�أن 

) ویھدف إلى مساعدة الدول األعض�اء عل�ى وض�ع وتطبی�ق تش�ریعات وسیاس�ات لض�مان حمای�ة 2022 – 2015(

متوس�طة كافیة لجمیع العمال وبوج�ھ خ�اص الع�املین ف�ي أعم�ال غی�ر نمطی�ة والع�املین ف�ي المنش�آت الص�غیرة وال

والعاملین المستبعدین كلیا أو جزئیا من مجاالت تطبیق بعض األنواع من الحمایة. وتتض�من اإلج�راءات المقترح�ة 

 تقدیم المساعدة للھیئات المكونة في ھذه المجاالت بواسطة:

 

 األنشطة المعیاریة -

 خدمات استشاریة وأنشطة تعاون فني -
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 تنمیة وبث المعلومات  -

 تقویة القدرات -

 المتابعة والتقییم والتأثیر -

 

وق��د اعتم��د مجل��س اإلدارة خط��ة المتابع��ة م��ع دع��وة الم��دیر الع��ام لمكت��ب العم��ل ال��دولي لألخ��ذ بع��ین االعتب��ار ھ��ذه 

 التوجھات عند إعداد مشاریع البرنامج والموازنة في المستقبل.

 

 جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي: -

 

ب�إدراج موض�وع  2017للم�ؤتمر لع�ام  106تكمال ج�دول أعم�ال ال�دورة لمجل�س اإلدارة ت�م اس� 325خالل الدورة 

حول ھجرة الید العاملة (مناقشة عامة) وتقرر إدراج موضوع العنف ضد المرأة ف�ي ع�الم العم�ل (نش�اط معی�اري) 

 .2018للمؤتمر لعام  107ضمن جدول أعمال الدورة 

 

إعالن منظمة العمل الدولیة بشأن العدالة االجتماعی�ة م�ن أج�ل حوكم�ة عادل�ة م�ن  أثرالتحضیر لتقییم  -

 .2016للمؤتمر لعام  105الدورة 

 

لمجل�س اإلدارة  320ف�ي ال�دورة  2016للم�ؤتمر لع�ام  105تم إدراج ھ�ذا الموض�وع ض�من ج�دول أعم�ال ال�دورة 

ؤتمر والخی�ارات الممكن�ة فیم�ا یتعل�ق ب�القرار بدراس�ة الط�رق المتعلق�ة بمناقش�ة الم� 325وقام المجل�س ف�ي ال�دورة 

لمجل��س اإلدارة (یونی��و / حزی��ران  327بش��أن سلس��لة المناقش��ات المتك��ررة القادم��ة وال��ذي ت��م تأجیل��ھ إل��ى ال��دورة 

2016( . 

 

 تقاریر ھیئة مكتب مجلس اإلدارة - 

 اإلجراءات الخاصة بتعیین المدیر العام 

 

) ال�دخول ف�ي عملی�ة تعی�ین الم�دیر الع�ام لمكت�ب العم�ل 2016رس / آذار (م�ا 326قرر مجلس اإلدارة ف�ي ال�دورة 

، وقام�ت رئیس�ة المجل�س بف�تح 2017س�بتمبر / أیل�ول  30الدولي حیث أن والیة الس�ید غ�اي رای�در تنتھ�ي بت�اریخ 

ك�آخر  2016یولی�و / تم�وز  15مع تحدی�د ت�اریخ  2016أبریل / نیسان  18باب الترشیح عن طریق رسالة بتاریخ 

خ��الل  2016أكت��وبر / تش��رین الث��اني  31موع��د الس��تقبال الترش��یحات عل��ى أن ی��تم االس��تماع للمرش��حین بت��اریخ 

ن�وفمبر / تش�رین  7وتجرى عملیة انتخاب المدیر الع�ام لمكت�ب العم�ل ال�دولى بت�اریخ  لمجلس اإلدارة. 328الدورة 

 . 2016الثانى 
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 قسم التعاون الفني:

 

 الفني لصالح األراضي العربیة المحتلةالبرنامج المعزز للتعاون 

 

علما بالتقدم المحرز واألنشطة التي تعتزم منظم�ة العم�ل  2015أخذ مجلس اإلدارة في دورة نوفمبر / تشرین ثاني 

لصالح األراضي العربیة المحتلة. كم�ا عب�ر مجل�س اإلدارة  الفنىالدولیة تنفیذھا في إطار البرنامج المعزز للتعاون 

 ونات البرنامج المقترح.عن دعمھ لمك

 

 :البند الثاني

 البرنامج والمیزانیة ومسائل مالیة أخرى
 

وت�م انتخ�اب  2016یونی�و/ حزی�ران  1اجتمعت اللجنة المالیة الت�ي تض�م ممثل�ي الحكوم�ات ی�وم األربع�اء المواف�ق 

 المطروحة علیھا:السید عبد الرحمن المرزوقي (اإلمارات) رئیسا ومقررا للجنة وتمت مناقشة المسائل 

 

 حالة تحصیل مساھمات الدول األعضاء: -

) فرن�ك 1155695أشار ممثل المدیر العام (أمین الصندوق ومراقب الحسابات) إل�ى أن�ھ ت�م تحص�یل مبل�غ وق�دره (

) فرن�ك 35005دول أعضاء من بینھم مبل�غ وق�دره ( 5واألعوام السابقة من قبل  2016سویسري كمساھمات لعام 

 ت.سویسري متأخرا

 

یصل مجموع المساھمات لع�ام  2016یونیو/ حزیران  1مایو / آیار إلى  25ومع المساھمات التي تم تحصیلھا من 

) فرن���ك سویس���ري 39062694) فرن���ك سویس���ري م���ن بی���نھم مبل���غ وق���دره (170100812مبلغ���ا ق���دره ( 2016

وأخ�ذت اللجن�ة علم�ا  ) فرن�ك سویس�ري.320118656( 01/06/2016كمتأخرات لیكون الحساب الم�دین بت�اریخ 

 بالمعلومات الواردة في التقریر.

 

 :2016دیسمبر / كانون األول  31التقریر المالي للسنة المنتھیة في  -

 من النظام المالي. 9تدارست اللجنة ھذا التقریر وتقرر اعتماده مع تقریر مراقب الحسابات وفق المادة 

 :2017مقیاس المساھمات في الموازنة لعام  -

وت��م  2017ال��ذي یق��دم بالتفص��یل مقی��اس المس��اھمات ف��ي الموازن��ة المقترح��ة لع��ام  2تدارس��ت اللجن��ة التقری��ر رق��م 

وفق الطریقة التي ترمي إلى تجانس نسب مساھمة الدول األعضاء في منظم�ة العم�ل الدولی�ة  االتفاق على اعتماده 

 مع حصتھا في مقیاس منظمة األمم المتحدة.
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 اإلداریة لمنظمة العمل الدولیة:نظام المحكمة  -

تشیر اللجنة إلى أن مجلس إدارة مكتب العمل الدولي قام بمراجع�ة واعتم�اد ن�ص التع�دیالت المقت�رح إدخالھ�ا عل�ى 

 نظام المحكمة وتقرر اعتماد التعدیالت كما وردت في تقریرھا.

 

 تشكیل المحكمة اإلداریة لمنظمة العمل الدولیة: -

المحكمة اإلداریة لمنظمة العمل الدولیة تقرر تجدید والی�ة الس�ید فری�د م�ان (فرنس�ا) والس�ید من نظام  3وفق المادة 

 لمدة ثالث سنوات. ) روبیر (سویسري

 

 البند الثالث

 تطبیق اتفاقیات وتوصیات العمل الدولیة
 

 المسائل اإلجرائیة -1

نظ�ام العم�ل بم�ؤتمر العم�ل ال�دولي وذل�ك م�ن  7شكلت لجنة تطبیق االتفاقیات وتوصیات العمل الدولیة وفقا للم�ادة 

للنظر في البند الثالث المدرج بجدول األعمال والمتعلق بمعلومات وتقاریر عن تطبیق االتفاقیات وتوصیات العم�ل 

 الدولیة، وتكون مكتب رئاسة اللجنة على النحو التالي:

 رئیس –السیدة سیسیلیا مولندتي كامنغا، حكومة زامبیا  -

 نائب رئیس فریق أصحاب العمل –نبوغن، أصحاب عمل كندا السیدة سنیا روغ -

 نائب رئیس فریق العمال -السید مارك لیماتر، عمال بلجیكا   -

 السیدة فیرونیكا دیانا لوباز بنیتاز، حكومة الباراغواي، مقرر -

 

 أعمال اللجنة -2

 

 یر لجنة الخبراء.في ثالثة أجزاء استنادا إلى تقر، دارت أعمال اللجنة ووفقا لما جرى علیھ العمل 

 : مناقشة عامة حول تقریر لجنة الخبراء الجزء األول -

 : مناقشة حول الدراسة االستقصائیة.الجزء الثاني -

 : دراسة الحاالت الفردیة. الجزء الثالث -
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 المناقشة العامة 2-1

المس��ائل ال��واردة بالقس��م تن�اول أعض��اء اللجن��ة بالنق��اش إل�ى جان��ب المواض��یع العام��ة المتعلق��ة ب�إجراءات المراقب��ة، 

األول م��ن تقری��ر لجن��ة الخب��راء الق��انونیین (أي التقری��ر الع��ام) والمتعلق��ة بالنش��اط المعی��اري لمنظم��ة العم��ل الدولی��ة 

 ومدى تقید الدول األعضاء بالتزاماتھا بشأن معاییر العمل الدولیة والمتمثلة في ما یلي:

 تقدیم التقاریر عن االتفاقیات المصادق علیھا  -

 اإلجابة على مالحظات لجنة الخبراء القانونیین -

 تقدیم التقاریر عن االتفاقیات غیر المصادق علیھا والتوصیات -

 عرض االتفاقیات والتوصیات على السلطات المختصة بالتصدیق. -

قب��ل إج��راء مناقش��ة ح��ول الدراس��ة االستقص��ائیة، ناقش��ت لجن��ة تطبی��ق االتفاقی��ات وتوص��یات العم��ل الدولی��ة تقری��ر 

اللجنة المشتركة لمنظم�ة العم�ل الدولی�ة ومنظم�ة الیونیس�كو للخب�راء ح�ول تطبی�ق التوص�یات المتعلق�ة بالمدرس�ین. 

دى الت�زام ھ�ذه ال�دول بتطبی�ق التوص�یات ویستعرض التقریر وضعیة المدرس�ین ف�ي ع�دد م�ن ال�دول األعض�اء وم�

 المتعلقة بالمدرسین. 

 

 المناقشة حول الدراسة االستقصائیة 2-2

 

أجرت اللجنة نقاشا حول المسائل التي تناولتھا الدراسة االستقصائیة التي أعدتھا لجنة الخبراء والتي تناول�ت ھ�ذه  -

(معدل�ة) المتعلقت�ین  86(معدل�ة) والتوص�یة رق�م  97السنة موض�وع النھ�وض بھج�رة عادل�ة وتش�مل االتفاقی�ة رق�م 

 المتعلقتین بالعمال المھاجرین. 151(أحكام تكمیلیة) والتوصیة رقم  143بالعمال المھاجرین واالتفاقیة رقم 

 

مثل ھذا النق�اش مناس�بة لوف�ود ع�دد م�ن ال�دول المش�اركة ف�ي أعم�ال اللجن�ة وم�ن بینھ�ا دول عربی�ة الس�تعراض  -

نی��ة ف��ي مج��ال الھج��رة وتق��دیم مقترح��ات وتوص��یات تھ��دف بالخص��وص إل��ى حوكم��ة الھج��رة وبی��ان تجاربھ��ا الوط

 موقفھا بشأن التصدیق على االتفاقیتین موضوع الدراسة ومدى االلتزام بأحكام ھذه األدوات القانونیة.

 

 نذكر أھمھا:وتوصلت اللجنة إلى عدة استنتاجات وتوصیات 

ة المتعلقة بھجرة الی�د العامل�ة تس�توجب التع�اون ال�دولي للنھ�وض بمقارب�ة تذكر اللجنة أن األدوات القانونی -1

 لھجرة الید العاملة ترتكز على الحقوق التي تتماشى والظروف الوطنیة.

وعل�ى ف�ي الق�انون والممارس�ة لحق�وق األساس�یة للعم�ال المھ�اجرین اأكدت اللجنة التزامھا بضمان تطبیق  -2

 العاملة. تحسین الحوكمة الدولیة لھجرة الید

ض��روریان لتجن��ب تع��رض العم��ال المھ��اجرین لممارس��ات  الفعال��ةة الحظ��ت اللجن��ة أن التش��ریع والمراقب�� -3

 2014تعسفیة أو للتحیل بما في ذل�ك التج�ارة باألش�خاص والعم�ل الجب�ري مش�یرة إل�ى أھمی�ة بروتوك�ول 

 بشأن العمل الجبري. 29لالتفاقیة رقم 
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 لھجرة الید العاملة. الفعالةاالجتماعي في الحوكمة تلفت اللجنة النظر حول قیمة الحوار  -4

 توعویة لألدوات القانونیة موضوع الدراسة االستقصائیة. بحمالتتدعو اللجنة مكتب العمل الدولي للقیام  -5

رة الی��د العامل��ة بم��ا ف��ي ذل��ك دع�وة مكت��ب العم��ل ال��دولي لالس��تفادة م��ن اإلحص��ائیات الحالی��ة المتعلق��ة بھج�� -6

لتدعیم المعطیات المرتبطة بھجرة الید العاملة مبوبة حس�ب الج�نس وعوام�ل أخ�رى بم�ا  یرات الدولیةالتقد

 یساھم في وضع السیاسات.

حكوم�ات والش�ركاء االجتم�اعیین الاللجنة أھمیة خاصة ألن یدعم مكتب العمل الدولي التب�ادل ب�ین  أعطت -7

 وات القانونیة المعنیة.على المستوى الدولي للممارسات الجدیدة والتجارب في مجال تطبیق األد

بم��ا یس��اعدھم عل��ى المعون��ة الفنی��ة والعم��ال ال��دولى ألص��حاب العم��ل ق��دم مكت��ب العم��ل تأم��ل اللجن��ة أن ی -8

 یم السیاسات والبرامج المتعلقة بالھجرة .یوتق المشاركة النشیطة في إعداد وتنفیذ

 

 تنفیذ االلتزامات من طرف الدول األعضاء 2-3

 

 من دستور منظمة العمل الدولیة 22و 19بالتقاریر المطلوبة وفقا للمادتین موافاة المكتب  2-3-1

 

خصص��ت اللجن��ة كعادتھ��ا وقب��ل الش��روع ف��ي دراس��ة الح��االت الفردی��ة إح��دى جلس��اتھا لالس��تماع إل��ى التوض��یحات 

 المقدمة من الدول المعنیة حول أسباب عدم الوفاء بااللتزامات الدستوریة الخاصة بالمعاییر.

 

من التقری�ر  24الحاالت بالخصوص بعدم تقدیم التقاریر حول تطبیق االتفاقیات المصادق علیھا (الفقرة تعلقت  -

م�ن التقری�ر الع�ام) وع�دم تق�دیم  29العام) وعدم تقدیم األجوبة على مالحظات لجنة الخبراء الق�انونیین (الفق�رة 

م��ن التقری��ر الع��ام) وع��دم ع��رض  68التق��اریر ح��ول االتفاقی��ات غی��ر المص��ادق علیھ��ا والتوص��یات (الفق��رة 

 من التقریر العام) 77األدوات القانونیة على السلط المختصة بالتصدیق علیھا (الفقرة 

 

دول��ة ف��ي الس��نة  11دول عربی��ة (مقاب��ل  8ش��ملت ھ��ذه الح��االت ع��ددا كبی��را م��ن ال��دول األعض��اء م��ن بینھ��ا  -

الوف�اء بالتزاماتھ�ا الدس�توریة. وھ�ذه البل�دان ) دعیت لتقدیم توضیحات أم�ام اللجن�ة ح�ول أس�باب ع�دم الماضیة 

 العربیة ھي:

 

الصومال (عدم تقدیم تقاریر حول االتفاقیات المصادق علیھا منذ سنتین وأكث�ر، ع�دم تق�دیم التق�اریر ح�ول  -1

 سنوات، عدم القیام بالعرض على السلط المختصة). 5االتفاقیات غیر المصادق علیھا منذ 

 

لط المختص�ة، ع�دم تق�دیم أجوب�ة عل�ى مالحظ�ات لجن�ة الخب�راء، ع�دم تق�دیم الیمن (عدم العرض عل�ى الس� -2

 تقاریر حول االتفاقیات غیر المصادق علیھا.)
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س�نوات، (ع�دم القی�ام ب�العرض عل�ى  5لیبیا (عدم تقدیم تقاریر حول االتفاقیات غی�ر المص�ادق علیھ�ا من�ذ  -3

 السلط المختصة.)

 لخبراء)لبنان (عدم تقدیم أجوبة على مالحظات لجنة ا -4

 البحرین (عدم القیام بالعرض على السلط المختصة) -5

 الكویت (عدم القیام بالعرض على السلط المختصة) -6

 السودان (عدم القیام بالعرض على السلط المختصة) -7

 العراق (عدم القیام بالعرض على السلط المختصة). -8

 

األھمیة القصوى إلرسال التقاریر من طرف ال�دول األعض�اء حت�ى ت�تمكن لجن�ة  على أكدت اللجنة مرة أخرى -

 الخبراء القانونیین من دراسة مدى احترام ھذه الدول اللتزاماتھا.

 

تعھ��دت حكوم��ات ال��دول الم��دعوة لتق��دیم توض��یحات إل��ى اللجن��ة بم��ا ف��ي ذل��ك ال��دول العربی��ة المعنی��ة بتنفی��ذ  -

 ریر المطلوبة.التزاماتھا المتعلقة بإرسال التقا

 

 دراسة الحاالت الفردیة 2 – 3 – 2

 

ح�االت)،  6حاالت)، أمریك�ا (10حالة فردیة توزعت جغرافیا كاآلتي: آسیا ( 24درست اللجنة ھذه السنة  -

 حاالت). 5حاالت)، إفریقیا ( 3أوروبا (

 

حال�ة م�ن جمل�ة  22وتعلقت أغلب الح�االت بخروق�ات لالتفاقی�ات المتعلق�ة ب�الحقوق األساس�یة ف�ي العم�ل ( -

 ) موزعة على النحو التالي:24

 

 حاالت). 10بشأن الحریة النقابیة وحمایة الحق النقابي ( 87االتفاقیة رقم  -1

 حاالت) 5بشأن حق التنظم والمفاوضة الجماعیة  ( 98االتفاقیة رقم  -2

 بشأن العمل الجبري  ( حالتان). 29االتفاقیة رقم  -3

 االستخدام والمھنة  (حالتان).بشأن التمییز في  111االتفاقیة رقم  -4

 بشأن منع العمل الجبري (حالة واحدة) 105االتفاقیة رقم  -5

 بشأن السن األدنى  (حالة واحدة). 138االتفاقیة رقم  -6

 بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال (حالة واحدة). 182االتفاقیة رقم  -7
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بش�أن   100العمل وھي: االتفاقی�ة رق�م لم تشمل الحاالت الفردیة اتفاقیة من اتفاقیات الحقوق األساسیة في  -

 المساواة في األجور.

 

تفاقیات األربعة المتعلقة  بالحوكمة أو اإلدارة السدیدة أو م�ا كان�ت تس�مى االشملت الحاالت الفردیة إحدى  -

بش��أن سیاس��ة التش��غیل (حال��ة واح��دة) ول��م تش��مل الح��االت  122االتفاقی��ات ذات األولوی��ة: االتفاقی��ة رق��م 

بش�أن تفت�یش العم�ل  (ص�ناعة وتج�ارة)  واالتفاقی�ة رق�م  81قیة اتفاقیات الحوكم�ة: االتفاقی�ة رق�م الفردیة ب

 بشأن المشاورات الثالثیة في مجال المعاییر. 144بشأن تفتیش العمل  (زراعة) واالتفاقیة رقم  129

 

بش��أن الش��عوب األص��لیة والقبلی��ة ف��ي  169بقی��ة االتفاقی��ات الت��ي ش��ملتھا الح��االت الفردی��ة: االتفاقی��ة رق��م  -

 البلدان العربیة.

 

 29في ما یخص الدول العربیة، ناقش�ت اللجن�ة ح�التین ف�ردیتین تخص�ان موریتانی�ا بالنس�بة لالتفاقی�ة رق�م  -

 بشأن التمییز في االستخدام والمھنة.  111بشأن العمل الجبري وقطر بالنسبة لالتفاقیة رقم 

 

 45ت حكومتي الدولتین تأییدا واسعا وخاصة حكومة قط�ر حی�ث ت�دخل ح�والي خالل مناقشة الحالتین، لقی -

مندوبا من الفرقاء الثالثة وقد أشاد أغلبھم بالخطوات اإلیجابیة الت�ي م�ا انفك�ت تق�وم بھ�ا حكوم�ة قط�ر ف�ي 

 ء.اتجاه مالئمة تشریعاتھا مع أحكام اتفاقیات العمل الدولیة المعنیة بما یستجیب لمالحظات لجنة الخبرا

 

 توصلت لجنة تطبیق المعاییر، بعد مناقشة الحالتین ، إلى استنتاجات نذكر من أھمھا: -

 

 قطر

 

 الحكومة بـ:من طلبت اللجنة في التو 

 

الس��تنتاجات المعتم��دة م��ن مجل��س إدارة مكت��ب وف��ي الق��انون والممارس��ة ا 2017س��نة تنفی��ذ م��ن اآلن إل��ى  -

من دستور منظم�ة العم�ل الدولی�ة  24المقدمة بموجب المادة حول الشكوى  2015العمل الدولي في یونیو 

 .111بخصوص االتفاقیة رقم 

) م��ن 1یغط��ي التش��ریع ك��ل أس��باب التمیی��ز المباش��ر وغی��ر المباش��ر المش��ار إلی��ھ ب��الفقرة أ أن العم��ل عل��ى  -

والمھن�ة وذل�ك المادة األولى من االتفاقیة والتي ھي ممنوعة واتخاذ اإلجراءات لمنع التمییز في االستخدام 

 في القانون والممارسة.

 طي التشریع ضد التمییز العمال المنزلیین في قطر.العمل على أن یغ -
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 اتخاذ إجراءات طوعیة للنھوض بتشغیل النساء وبمشاركتھن في كل مستویات سوق العمل. -

ی�نص عل�ى اتخاذ إجراءات طوعیة لمكافحة التحرش الجنسي في العمل بما في ذلك اعتماد تشریع یمنعھ و -

 وسائل فعالة للمطالبة بالتعویض ومعاقبة المخالفین.

بالمالحظ�ات ال�واردة قب�ل دخول�ھ حی�ز التنفی�ذ م�ع األخ�ذ بش�كل كام�ل  2015لس�نة  21تعدیل القانون عدد  -

 .2015لسنة المعاییر لجنة للجنة الخبراء وباستنتاجات  2016بتقریر 

 لتنفیذ ھذه االستنتاجات.قبول المساعدة الفنیة لمكتب العمل الدولي وذلك  -

 

 : موریتانیا

 

 دعت اللجنة في التو الحكومة إلى:

ضد العبودیة والحرص على أن تكون ممارسات العبودیة موض�وع بح�ث وأن  2015تطبیق فعلي لقانون  -

لعدالة لمحاكمتھم وأن تس�لط عل�یھم عقوب�ات تك�ون متناس�بة م�ع الج�رم لیتم إحالة مرتكبي ھذه الممارسات 

 المرتكب.

 تعزیز تفتیش العمل واألجھزة األخرى لتطبیق القانون وذلك لمكافحة فرض العمل اإلجباري. -

ف��ي القض��ایا المتعلق��ة بج�رائم العبودی��ة والمرفوع��ة أم��ام المح��اكم الخاص��ة ف��ي  العم�ل عل��ى أن یك��ون الب��ت -

 اآلجال المطلوبة.

تق�دیم المس�اندة الكامل�ة للض�حایا التطبیق الكامل لخریطة الطری�ق لمكافح�ة مخلف�ات العبودی�ة بم�ا ف�ي ذل�ك  -

 ومتابعة مرتكبي ھذه األفعال.

تیس��یر االن��دماج االجتم��اعي واالقتص��ادي الكام��ل لألش��خاص ض��حایا العب��ودة ف��ي المجتم��ع والمجموع��ات  -

 األخرى المھمشة.

 تقدیم الدعم الضروري للوكالة الوطنیة لمقاومة مخلفات العبودیة، واالدماج ومقاومة الفقر. -

لفائ�دة الم�واطنین وض�حایا العبودی�ة والش�رطة والس�لط اإلداری�ة والقض�ائیة  توعوی�ةوضع وتنفیذ حم�الت  -

 والدینیة. 

جمع المعطیات الدقیقة ح�ول طبیع�ة وح�االت العبودی�ة ف�ي موریتانی�ا كم�ا ھ�و مطل�وب م�ن لجن�ة الخب�راء  -

 بودیة.لعالمبذولة لوضع حد ل ووضع آلیات مراقبة وتقییم للمجھودات 2016لسنة 

 طلب المساعدة الفنیة لمكتب العمل الدولي وبعثة اتصال مباشر. -

لمكافح�ة العبودی�ة وذل�ك خ�الل االجتم�اع الق�ادم للجن�ة  2015تقدیم معلوم�ات مفص�لة ح�ول تطبی�ق ق�انون  -

 .2016الخبراء في شھر نوفمبر 
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 البند الرابع

 العمل الالئق في سالسل التورید العالمیة
 

، 30/05/2016ب��دأت لجن��ة  "العم��ل الالئ��ق ف��ي سالس��ل التوری��د العالمی��ة" مباش��رة أعمالھ��ا ی��وم اإلثن��ین المواف��ق 

حی��ث خصص��ت أول��ى جلس��اتھا ، عم��ال )  75أص��حاب أعم��ال ،  40حكوم��ات ،  82عض��و (  197وتكون��ت م��ن 

ع��ن الموض��وع موض��ع ع��رض م��وجز تق��دیم النتخ��اب أعض��اء مكتبھ��ا واعتم��اد النق��اط المطروح��ة للنق��اش، ث��م ت��م 

 النقاش.

 

العم�ل الالئ�ق ف�ي سالس�ل التوری�د العالمی�ة  وعھذا واتسمت جلسات اللجنة بالمداخالت الثریة والمعمقة حول موض

 النقاش وھي: محلأعضاء اللجنة اإلجابة على النقاط األربع  ھذا وقام

 

م��ا ھ��ي الف��رص والتح��دیات الت��ي ب��رزت ف��ي سالس��ل التوری��د العالمی��ة أم��ام تحقی��ق العم��ل الالئ��ق والتنمی��ة  أوال:

 الشاملة، وكیف تم التعامل مع التحدیات؟ 

 

من��دوبو ال��دول العربی��ة ع�دة مالحظ��ات بش��أن التقری�ر مؤك��دین عل��ى أھمی��ة المش��اركین وم��ن بی�نھم أب�دى 

اجھھ�ا العم�ل الالئ�ق ف�ي سالس�ل التوری�د العالمی�ة خاص�ة م�ا الموضوع ومشددین عل�ى التح�دیات الت�ي یو

یتصل بتوفیر شروط العمل الالئق سواء في منشآت سالسل التوری�د أو المؤسس�ات الص�غیرة والمتوس�طة 

المتعاملة معھا والمؤسسات الناشطة عبر الحدود سواء تعلق األمر باإلنتاج الموجھ لالس�تھالك المحل�ي أو 

دیر. كم��ا عب��رت الوف��ود العربی��ة المتدخل��ة ع��ن انخ��راط بل��دانھم ف��ي منظوم��ة العم��ل اإلنت��اج الموج��ھ للتص��

الالئق طبقا لمعاییر العمل الدولیة، السیما م�ا یتعل�ق منھ�ا ب�الحقوق األساس�یة ف�ي العم�ل وھ�ي تعم�ل عل�ى 

مواجھ��ة التح��دیات الت��ي ق��د تعت��رض آلی��ات حوكم��ة س��وق العم��ل وك��ذلك عملی��ة الت��دقیق وعملی��ة التفت��یش 

من�دوبو ال�دول العربی�ة المشاركین ومن بی�نھم لمتابعة بخصوص منشآت سالسل التورید العالمیة. وشدد وا

عل�ى ض�رورة التوفی��ق ب�ین التنمی��ة االقتص�ادیة الت��ي تس�اھم فیھ��ا بق�در كبی��ر سالس�ل التوری��د وب�ین ت��وفیر 

 شروط العمل الالئق عند تنفیذ عقود الشغل.

 

واالستراتیجیات واإلجراءات والبرامج التي وضعھا المكت�ب والھیئ�ات المكون�ة لمنظم�ة ما ھي السیاسات  ثانیا:

العمل الدولیة وأصحاب المصلحة اآلخرین لضمان اقتران التنمیة االقتص�ادیة بالعم�ل الالئ�ق بم�ا ف�ي ذل�ك 

 احترام معاییر العمل الدولیة؟
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اتیجیات وك�ذلك اإلج�راءات والب�رامج ف�ي أكد جمیع المشاركین في اللجنة عل�ى أھمی�ة السیاس�ات واالس�تر

تحقی��ق ن��وع م��ن الت��وازن الن��وعي والكم��ي ب��ین التنمی��ة االقتص��ادیة وب��ین مراع��اة ش��روط العم��ل الالئ��ق 

 وتحسین الوضع االجتماعي للعمال ال سیما العاملین في سالسل التورید العالمیة.

 

ولي لمساعدة الدول األعضاء في إطار رس�م ھذا ونوه المتدخلون بالمجھودات التي یتبناھا مكتب العمل الد

سیاس��اتھا وبرامجھ��ا الرامی��ة لغ��رض احت��رام مع��اییر العم��ل الالئ��ق وعل��ى اعتم��اد التوجھ��ات التش��اركیة 

لمواجھة الصعوبات التي قد تعترض بع�ض ال�دول، كم�ا طالب�ت بع�ض ال�دول دع�م ب�رامج المعون�ة الفنی�ة 

 نجاح تلك السیاسات والبرامج. التي یقدمھا مكتب العمل الدولي من أجل تحقیق

 

م��ا ھ��ي أن��واع نظ��م اإلدارة بم��ا فیھ��ا المع��اییر الت��ي یمك��ن أن ت��دعم تحقی��ق النم��و والعم��ل الالئ��ق والتنمی��ة  ثالث��ا:

 الشاملة على أفضل وجھ في سالسل التورید العالمیة؟ وكیف یمكن تحقیق أوجھ التآزر؟

 

وكم�ة الرش�یدة أو اإلدارة الس�دیدة دون س�واھا وھ�ي تنوع النقاش في ھذه النقطة حیث یرى ال�بعض أن الح

تشترط أن تتولى األجھزة الموك�ول إلیھ�ا الحوكوم�ة الت�دقیق والتفت�یش بخص�وص م�دى ت�وافر مواص�فات 

العم��ل الالئ��ق، وم��نھم م��ن ی��رى أن الحوكم��ة أو اإلدارة ف��ي سالس��ل التوری��د تت��داخل فیھ��ا ع��دة ھیاك��ل 

ر فیما بینھا للتوصل إلى فرض تطبیق شروط العم�ل الالئ�ق م�ع ووزرات وھو ما یستدعي التنسیق والتآز

العمل في نفس الوقت على تحقیق التنمیة االقتصادیة المنشودة في سالس�ل التوری�د باعتبارھ�ا تع�ود ب�النفع 

 على اقتصادیات البلدان المعنیة.

 

س�ل التوری�د العالمی�ة المزی�د ما الذي ینبغي أن تقوم بھ الحكومات والشركاء االجتماعیون لك�ي تحق�ق سال رابعا:

من االتساق ب�ین النت�ائج االقتص�ادیة والعم�ل الالئ�ق بم�ا ف�ي ذل�ك احت�رام مع�اییر العم�ل الدولی�ة؟ م�ا ال�ذي 

یمكن أن تقوم بھ الجھات الفاعلة األخرى؟ ما الذي ینبغي أن تقوم بھ منظمة العمل الدولیة لدعمھم في ھ�ذه 

 الجھود.

 

ن���دوبو المجموع��ة العربی��ة عل��ى تأكی���د تحقی��ق االتس��اق ب��ین الج���دوى رك��ز المت��دخلون وم��ن ض��منھم م

االقتصادیة لسالسل التورید وما تتوصل إلیھ م�ن نت�ائج اقتص�ادیة ھام�ة ب�ین احت�رام ش�روط العم�ل الالئ�ق 

وذلك حتى نضمن من جھة الحمایة القانونیة لشروط وظروف العمل ومن جھة أخ�رى تمك�ین العم�ال م�ن 

أیضا مع ما تحققھ سالسل التورید العالمیة من ربح وھو ما یعني تحفیز العمال عبر أجور ومنافع تتناسب 

مكاف��أة المجھ��ود م��ع ع��دم اإلخ��الل بش��روط العم��ل ال��دنیا الت��ي تقرھ��ا مع��اییر العم��ل الدولی��ة والتش��ریعات 

 واللوائح الوطنیة. 
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التش��اور ب��ین الحكوم��ات ولبل��وغ ھ��ذه الغای��ة، ش��دد المت��دخلون م��ن ال��دول العربی��ة عل��ى أھمی��ة الح��وار و

والشركاء االجتماعیین ومكونات المجتمع المدني من أج�ل أن تحق�ق سالس�ل التوری�د المزی�د م�ن االتس�اق 

بین النتائج االقتصادیة وبین الجوانب االجتماعیة ذات العالقة بالعمل الالئق، ولدعم الحكوم�ات والش�ركاء 

موعة العربیة وغیرھم من المجموعات اإلقلیمیة األخ�رى االجتماعیین في ھذا االتجاه فقد أكد مندوبو المج

على أھمیة الدعم الذي یمكن لمنظم�ة العم�ل الدولی�ة أن تقدم�ھ م�ن  أج�ل م�آزرة ال�دول األعض�اء بفرقائھ�ا 

الثالث عل�ى تكثی�ف الجھ�ود الرامی�ة إل�ى حمای�ة حق�وق العم�ال ال�ذین تس�تخدمھم سالس�ل التوری�د العالمی�ة 

ن��اھج الحوكم��ة أو اإلدارة الس��دیدة واعتم��اد آلی��ات فعال��ة للنھ��وض ب��الحوار وخاص��ة م��ن خ��الل تط��ویر م

االجتماعي الثالثي في مجال سالسل التورید وكذلك من أج�ل تیس�یر االنتق�ال م�ن االقتص�اد غی�ر الرس�مي 

إلى االقتصاد الرسمي وحمایة عمال المؤسسات الصغیرة المتدخلة في مسار اإلنتاج عن طریق مؤسسات 

 التورید العالمیة.سالسل الباطن التي تنشط في إطار العمل من 

 

 مالحظة :

دول�ة اإلم�ارات ش�اركت وقد تم تشكیل لجنة الصیاغة لوضع مشروع التقریر النھائي لھ�ذه اللجن�ة حی�ث 

 العربیة المتحدة ضمن أعضاء لجنة الصیاغة.

 

 ھذا وقد خلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصیات من أھمھا:

أھمیة التأثیر اإلیجابي لسالسل التورید في خلق فرص العمل في ض�وء التغی�رات الدیمغرافی�ة م�ن التأكید على  -1

حی��ث التش��یخ وارتف��اع نم��و الس��كان وزی��ادة مش��اركة الم��رأة ف��ي س��وق العم��ل، حی��ث أن مالی��ین م��ن الش��باب 

ی�د العالمی�ة اركة ف�ي سالس�ل التوروالشابات عبر العالم یبحثون عن فرصة لدخول س�وق العم�ل، وت�ؤدي المش�

 زیادة فرص حصولھم على موطئ قدم في عالم العمل المنظم.إلى 

وفي الوقت نفسھ أدت سالسل التورید العالمیة إلى عجز في العمل الالئق فیما یتعل�ق بش�روط وظ�روف العم�ل  -2

كم��ا ھ��و ف��ي مج��االت الص��حة والس��المة المھنی��ة، األج��ور، وأوق��ات العم��ل. وف��ي ظ��روف كثی��رة أدت سالس��ل 

ید العالمیة إلى تقیید حقوق العمال خاصة فیما یتعلق بحریة تكوین النقابات والمفاوضة الجماعی�ة، وبات�ت التور

السمة غیر المنظمة وأشكال العمالة غیر النمطیة منتشرة، وجود عمالة األطف�ال والعم�ل الجب�ري ف�ي الش�رائح 

ن وعم��ال المن��ازل ال��ذین یمك��ن أن المخفض��ة ل��بعض سالس��ل التوری��د العالمی��ة. ك��ذلك وج��ود العم��ال المھ��اجری

 إن وجدت. ز ومحدودیة الحمایة القانونیة،مختلف أشكال التمی وایواجھ

قد ال تمتلك الحكومات س�وى م�وارد وطاق�ات مح�دودة إلنف�اذ ورص�د االمتث�ال للق�وانین والل�وائح بفاعلی�ة. كم�ا  -3

 غرات في اإلدارة السدیدة.أدى التوسع في سالسل التورید العالمیة عبر الحدود إلى تفاقم ھذه الث

تختلف أنماط مناطق تجھیز الص�ادرات حی�ث أنھ�ا ذات س�مات متباین�ة ج�دا.  ویتض�ح وج�ود عج�ز ف�ي العم�ل  -4

الالئق في عدد كبی�ر م�ن ھ�ذه المن�اطق المرتبط�ة بسالس�ل التوری�د العالمی�ة، ھ�ذا ویج�ب تطبی�ق العم�ل الالئ�ق 

ق�الیم بم�ا ف�ي ذل�ك المن�اطق الح�رة للتص�دیر، بھ�دف ج�ذب والمبادئ والحقوق األساسیة في العمل في جمی�ع األ
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االستثمارات وإیج�اد ف�رص العم�ل، وغالب�ا م�ا تتص�ف من�اطق تجھی�ز الص�ادرات باإلعف�اء م�ن ق�وانین العم�ل 

والضرائب، وفرض القیود على األنشطة النقابیة، والمفاوضة الجماعیة، وتعد ساعات العمل الطویلة، والعم�ل 

 األجور إنما ھي من الممارسات الشائعة في مناطق تجھیز الصادرات.  الجبري والتمییز  في

ت��م وض��ع مجموع��ة واس��عة النط��اق م��ن السیاس��ات واالس��تراتیجیات والب��رامج بواس��طة مكت��ب منظم��ة العم��ل  -5

الدولیة والھیئات المكونة لھا والشركاء االجتماعیین لضمان أن التنمیة االقتصادیة وتوفیر فرص العمل الالئ�ق 

فی��ھ احت��رام مع��اییر العم��ل الدولی��ة ف��ي سالس��ل التوری��د العالمی��ة أم��ران متالزم��ان. وعل��ى ال��رغم م��ن ھ��ذه بم��ا 

التدخالت واسعة النطاق یظل ھنالك عجز في العمل الالئق وفجوة في اإلدارة السدیدة وھذه التحدیات الب�د م�ن 

 معالجتھا.

اللجن��ة مجموع��ة م��ن  اعتم��دتن وف��ي ض��وء دور الحكوم��ات وأص��حاب األعم��ال والش��ركاء االجتم��اعیی -

 التوصیات أھمھا.

 : یجب على الحكومات

اعتماد وتطبیق وفرص قوانین ولوائح وطنیة والتأكید عل�ى تطبی�ق اتفاقی�ات العم�ل الدولی�ة المص�ادق  •

علیھا والمبادئ والحقوق األساسیة في العمل عل�ى جمی�ع العم�ال، آخ�ذین ف�ي االعتب�ار مع�اییر العم�ل 

وعل��ى الحكوم��ات وأص��حاب األعم��ال والش��ركاء االجتم��اعیین مس��ؤولیات مختلف��ة الدولی��ة األخ��رى، 

وإنما مكملة لبعضھما البعض في تعزیز العمل الالئق في سالسل التورید العالمیة. كما على أص�حاب 

األعمال مسؤولیة احترام حقوق اإلنسان وحقوق العم�ال واالمتث�ال إل�ى الق�وانین الوطنی�ة ف�ي سالس�ل 

 لمیة.التورید العا

ص�ول وتعزیز نظم إدارات تفتیش العمل من أجل التأكی�د عل�ى االمتث�ال الكام�ل للق�وانین والل�وائح، وال •

 الي آلیات مناسبة متوافقة وفعالة للشكاوى. 

النھ��وض بنش��اط الح��وار االجتم��اعي والمب��ادئ والحق��وق األساس��یة ف��ي العم��ل، بم��ا ف��ي ذل��ك الحری��ة  •

یة لجمیع العمال بصرف النظر عن وضع أعمالھم، وف�ي من�اطق النقابیة والحق في المفاوضة الجماع

 تجھیز الصادرات.

 خلق بیئة تمكینھ لمساعدة المشروعات لتقویة مساھمتھا في التنمیة المستدامة والعمل الالئق. •

احترام جمیع المشروعات للمبادئ والحقوق األساسیة في العمل على جمی�ع العم�ال، بم�ا فیھ�ا العم�ال  •

 مال المنازل وكذلك العمال العاملین في مناطق تجھیز الصادرات.المھاجرین، ع

 خلق بیئة تمكینیھ لمساعدة المشروعات لتقویة مساھماتھا في التنمیة المستدامة والعمل الالئق. •

النظر ف�ي إدراج المب�ادئ والحق�وق األساس�یة ف�ي العم�ل ف�ي االتفاقی�ات التجاری�ة، م�ع مراع�اة أن�ھ ال  •

یج��وز الت��ذرع بانتھ��اك المب��ادئ والحق��وق األساس��یة ف��ي العم��ل وال اس��تخدامھ بطریق��ة أخ��رى كمی��زة 

 نسبیة مشروعة، وإنھ ینبغي عدم استخدام معاییر العمل ألغراض تجاریة حمائیة.  

ج�راءات لتحس�ین ظ�روف العم�ل لجمی�ع العم�ال بم�ا ف�ي ذل�ك سالس�ل التوری�د العالمی�ة، فیم�ا تطبی�ق إ •

 یتعلق باألجور، ساعات العمل، والصحة والسالمة المھنیة في العمل.
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تطبیق سیاسات لتسھیل االنتقال من االقتصاد غیر المنظم إل�ى االقتص�اد الم�نظم، ف�ي ض�وء التوص�یة  •

 .2015) لعام 204رقم (

 

 على منظمات أصحاب العمل :یجب 

أن توفر اإلرشادات العملیة لتنفیذ العنای�ة الالزم�ة ف�ي نظ�م اإلدارة التنفیذی�ة وبن�اء الق�درات فیھ�ا. كم�ا  •

یج��ب إی��الء اھتم��ام خ��اص للش��ركات الص��غیرة والمتوس��طة الت��ي تحت��اج إل��ى دع��م م��ن أج��ل الوف��اء 

 بمسؤولیاتھا.

 

 یجب على منظمات العمال :

والدعم للعمال وخاصة فیما یتعلق ب�احترام حق�وق العم�ال وتحس�ین ظ�روف العم�ل.  توفیر المعلومات •

بش�أن االتفاقی�ات واجب�ة م�ات العم�ال التف�اوض م�ع الش�ركات متع�ددة الجنس�یات كما ینبغ�ي عل�ى منظ

 اإلنفاذ، وأن تشترك في رصد تنفیذ تلك االتفاقیات.

 

 البند الخامس

 والقدرة على الصمودي خدمة السلم والعمل الالئق ف العمالة

 بشأن التشغیل (االنتقال من الحرب إلى السلم) 71مراجعة توصیة العمل الدولیة رقم 
 

 المسائل اإلجرائیة -1

 

لجنة ثالثیة لمناقشة البند الخامس م�ن ج�دول أعمال�ھ والمتعل�ق باعتم�اد  2016یونیو  105شكل المؤتمر في دورتھ 

والعمل الالئق في خدم�ة الس�الم والق�درة عل�ى الص�مود تراج�ع توص�یة  العمالةأداة قانونیة تأخذ شكل توصیة بشأن 

 االنتقال من الحرب إلى السلم)، وذلك في إطار مناقشة مزدوجة.( بشأن التشغیل  71العمل الدولیة رقم 

 

 وتشكلت رئاسة مكتب اللجنة على النحو التالي:

 

 السیدة فیلورتا كودرا، حكومة أسترالیا، رئیس -

 إدوارد بوتر ، أصحاب عمل الوالیات المتحدة األمریكیة، نائب رئیس عن فریق أصحاب العملالسید  -

 السیدة كاتوالن باشیر، عمال ھولندا، نائب رئیس عن فریق العمال -
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 المناقشة العامة : -2

 

ف�ي ظ�رف أكد ممثل الس�كرتیر الع�ام باللجن�ة عل�ى األھمی�ة االس�تراتیجیة لھ�ذه المناقش�ة المعیاری�ة والت�ى ت�أتى  -

تتعاقب فیھ النزاعات والكوارث وإن موضوع التشغیل والعمل الالئ�ق ف�ي خدم�ة الس�لم والق�درة عل�ى التص�دى 

 ھو في قلب الواقع الحالى مضیفا أن مناقشات اللجنة ستشكل أساسا العتماد أداة قانونیة تعطى للدول األعض�اء

ب إل�ى الس�لم وبع�د وضعیة االنتقال من الح�ر توجھات حول الدور الھام لخلق فرص العمل وتنمیة القدرات في

 ثة .حصول نزاع أو كار

ھ�ى راس�خة ف�ي المب�دأ الت�ى قام�ت علی�ھ منظم�ة العم�ل الدولی�ة  71ذكر ممثل السكرتیر العام أن التوصیة رقم  -

والمنص��وص علی��ھ بدس��تورھا أال وھ��و أن " الس��لم الع��المى وال��دائم ال یمك��ن أن یق��وم إال عل��ى أس��اس العدال��ة 

تماعی��ة " . مبین��ا أن المراجع��ة المقترح��ة تق��وم عل��ى إدراج بالتوص��یة م��ن جھ��ة للنزاع��ات المس��لحة غی��ر االج

لھ��ا م��ع  وم��ن جھ��ة أخ��رى الك��وارث نظ��را لتماثلھ��ا الدولی��ة تخ��ل باس��تقرار المجتمع��ات واالقتص��ادیات الھش��ة

 النزاعات من حیث انعكاساتھا على عالم الشغل .

ھذه المراجعة تأتى في وقت تعطى فی�ھ المجموع�ة الدولی�ة أھمی�ة أكث�ر ف�أكثر  كما بین ممثل السكرتیر العام أن -

تمث�ل  71لخلق فرص العمل والمداخیل والتى تعتبر عنصر أساسیا لألجابة لألزمات مذكرا بأن التوص�یة رق�م 

 ات .االطار المعیار الوحید في منظومة األمم المتحدة التى تتناول موضوع خلق فرص العمل في إجابة لألزم

 لقد تم التأكید من خالل المناقشة العامة بالخصوص على ما یلى : -

 أن االستنتاجات المقترحة تمثل أساسا جیدا للمناقشة . •

ش�ھد نزاع�ات ھ�ى ف�ي تإن النزاعات والك�وارث الطبیعی�ة وك�ذلك نس�بة س�كان الع�الم ال�ذین یعیش�ون ف�ي بل�دان  •

یض�اف إل�ى ذل�ك التح�دیات تنامى كما أن عدد األش�خاص ال�ذین ت�م ت�رحیلھم ب�القوة وع�دد الن�ازحین ف�ي تك�اثر 

الجدی��دة الناجم��ة ع��ن التغی��رات المناخی��ة وت��دھور البیئ��ة والت��ى ك��ان لھ��ا ت��أثیر س��لبى عل��ى النم��و االقتص��ادى 

 والتشغیل .

زت ھشاشة ع�الم العم�ل حی�ث أن غی�اب أنظم�ة للحمای�ة االجتماعی�ة أن مختلف األزمات التى شھدھا العالم أبر •

% م�ن 50% من سكان العالم لمخاطر مرتبطة بالصحة واالعاقة والبطالة والتش�یخ أو التھ�رم وأن 75عرض 

وتكف�ى اإلش�ارة إل�ى أن ان�دالع األزم�ة المالی�ة س�نة ، حق في حد أدنى م�ن الحمای�ة الالعمال في العالم لیس لھم 

ملی�ون م�وطن  80ملیون موطن عمل كما أنھ حس�ب التوقع�ات الحالی�ة س�یتم إلغ�اء  61بب في فقدان تس 2008

 . 2019ملیون شخص للبطالة في آفاق  212عمل معرضین بذلك 

إن البلدان التى تخرج من نزاع أو كارثة تكون معرضة لضغوطات اجتماعیة واقتصادیة مختلفة تتمثل خاصة  •

ق العمومی��ة والتخف��یض ف��ي األج��ور واض��طراب ف��ي أنظم��ة الحمای��ة االجتماعی��ة ف��ي ص��عوبة االنتف��اع ب��المراف
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وتدنى الحقوق األساسیة وتنامى العمل الجب�رى وعبودی�ة ال�دین وأس�وأ أش�كال عم�ل األطف�ال والعن�ف الجنس�ى 

 وكلھا عوامل تعرقل تحقیق العمل الالئق والتنمیة المستدامة .

 

 : االستنتاجات المقترحةمناقشة  -3

 

الفرق الثالثة عدة تعدیالت لالستنتاجات المقترحة ویمك�ن الق�ول أن المناقش�ة األول�ى مكن�ت م�ن أح�راز تق�دم قدمت 

نحو توافق واسع حول توسیع نطاق تطبیق التوصیة إلى األزمات الناجم�ة ع�ن النزاع�ات والك�وارث الت�ى تزع�زع 

تف��اھم ب��ین  الفرق��اء الثالث��ة ، فأنھ��ا أیض��ا ھ��ذه المناقش��ة أرض��یة  اس��تقرار المجتمع��ات واالقتص��ادیات ، وإذا أب��رزت

 أثارت مسائل ھامة تتطلب أعمال تكمیلیة حتى بلوغ الوفاق .

تناول��ت االس��تنتاجات المقترح��ة بع��د المناقش��ة األول��ى المح��اور التالی��ة : الدیباج��ة ، الغ��رض والنط��اق ، المب��ادئ 

، اس��تحداث العمال��ة ، التعل��یم والت��دریب المھن��ى  التوجیھی��ة ، ال��نھج االس��تراتیجیة الحق��وق والمس��اواة وع��دم التمیی��ز

واإلرش��اد ، الحمای��ة االجتماعی��ة ، ق��انون العم��ل وإدارة العم��ل ومعلوم��ات لس��وق العم��ل ، الح��وار االجتم��اعى ، 

 حون داخلیا والعائدون إلى وطنھم ، الوقایة والتخفیف واالستعداد ، التعاون الدولى .الالجئون والناز

المناقش��ة  ع��نال��دولى إع��داد مش��روع توص��یة عل��ى ض��وء االس��تنتاجات المقترح��ة والناجم��ة س��یتولى مكت��ب العم��ل 

األولى وإرسالھا إلى الدول األعضاء لتبدى بمالحظاتھا بشأن مضمون مشروع ھ�ذه التوص�یة الت�ى س�تكون أس�اس 

 . 2017) لمؤتمر العمل الدولى 106المناقشة الثانیة خالل الدورة (

 

 : أعمال اللجنةالمشاركة العربیة في  -4

 

كانت المش�اركة العربی�ة ف�ي أعم�ال اللجن�ة نش�یطة م�ن خ�الل حض�ور ع�دد ھ�ام م�ن من�دوبى ال�دول العربی�ة ال�ذین 

ببیان موقفھم بخص�وص العدی�د م�ن المس�ائل المطروح�ة للنق�اش كم�ا ق�دم ممثل�و و ،ساھموا في النقاش العام بفعالیة 

ذلك تع��دیالت مقترح��ة ص��ادر ع��ن دول أخ��رى أو مجموع��ات ال��دول العربی��ة مقترح��ات تع��دیالت نوعی��ة وأی��دوا ك��

 إقلیمیة أو عن فریقى أصحاب العمل والعمال .
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 البند السادس

 إعالن العدالة االجتماعیة من أجل عولمة عادلةأثر تقییم 
 

 –حكوم�ات  82عض�وا ( 175شكل المؤتمر في جلستھ األول�ى لجن�ة عام�ة بش�أن إع�الن العدال�ة االجتماعی�ة تض�م 

للجنة تم تشكیل لجنة صیاغة م�ن أط�راف اإلنت�اج الثالث�ة عمال) وخالل الجلسة السادسة  64 –أصحاب العمل  29

عمال) إلعداد مشروع التقریر النھائي ومن بین أعض�اء لجن�ة الص�یاغة نج�د  4 –أصحاب عمل  5 –حكومات  5(

 مندوب من الجزائر عن أصحاب العمل.

 

 2008ن منظم�ة العم�ل الدولی�ة بش�أن العدال�ة االجتماعی�ة م�ن أج�ل عولم�ة عادل�ة إع�الأث�ر مناقش�ة دراس�ة ووذلك ل

 2021 – 2018وتقییم المتابعة المؤسسیة واستخالص النتائج الت�ي ت�دعم احتفالی�ة المئوی�ة وأھ�داف خط�ة المنظم�ة 

 .2030برنامج التنمیة المستدامة  وكذلك

 

 وتشكلت ھیئة مكتب اللجنة على النحو التالي:

 رئیس –میغوال كندیا (البراغواي) السید  -

 نائبة الرئیس –السیدة رینات ھورننغ (ألمانیا)  -

 نائب الرئیس –السید مرغوس نوردھال (ایسلندا)  -

 

 وركزت اللجنة مناقشاتھا حول المحاور التي طرحھا تقریر المنظمة وھي:

 ما ھو العمل المجدي في حیاتنا ومجتمعنا ... وكیف یتغیر؟  -1

ت ھیكلیة في عالم العمل من حیث التكنولوجیا الجدیدة وتنظیم العم�ل وط�رق وأس�الیب حیث ظھرت تغیرا

 اإلنتاج والعمل عن بعد...

 أین یجري استحداث الوظائف؟  -2

لقد ظھرت وظائف جدیدة إلى جانب المھن في القطاعات التقلیدیة مثال قطاع اقتصاد المعرفة واالقتص�اد األخض�ر 

 ي.واالقتصاد االجتماعي والتضامن

 ما ھي العوامل الرافعة لتنظیم العمل واإلنتاج وماذا نعني بالعمل الالئق؟  -3

ھناك تباین في فرص النمو والتطور بین البلدان وبین قطاعات العمل مثال القطاع غیر المنظم والعم�ل م�ن الب�اطن 

 وبدون عقد، وحوادث العمل والمعاییر وقوانین العمل.

52 
 



                  2016العمل الدولى  ) لمؤتمر105الدورة ( التقریر النھائي عن اجتماعات  

دور الحوار االجتماعي في تعزیز العم�ل الالئ�ق واس�تحداث الوظ�ائف وتحس�ین الطبیع�ة المعیاری�ة  ھوما  -4

 والقانونیة؟ 

 تبنت اللجنة آلیات لمناقشة المحاور األربعة التالیة: المقترحة فى وثیقة البند ومن خالل ھذه المحاور

 2008العمل المستقبلي لتنفیذ إعالن المنظمة لعام   : المحور األول

 جدوى المناقشات المتكررة ألھداف العدالة االجتماعیة.    المحور الثاني:

 تنسیق وسائل عمل المنظمة من أجل العمل الالئق.    المحور الثالث:

 الشراكات مع المنظمات العالمیة واتساق السیاسات.    المحور الرابع:

لنس��بة للمح��ور األول المتعل��ق بالعم��ل المس��تقبلي لتنفی��ذ اإلع��الن، رك��زت جمی��ع األط��راف عل��ى ض��رورة إع��داد بف

مؤشرات علمیة لقیاس التقدم وتقییم أثر اإلعالن على العمالة والسیاسات االجتماعیة أما فیما یتعلق ب�المحور الث�اني 

لى تنظیمھ�ا من�ذ س�بع س�نوات وم�دى مطابق�ة تكرارھ�ا المتعلق بجدوى المناقشات المتكررة التي اعتادت المنظمة ع

للمعاییر والتنفیذ المعزز سیما أن بعض المناقشات المتك�ررة أفض�ت إل�ى إنج�ازات مھم�ة مث�ال معی�ار الح�د األدن�ى 

من الحمایة االجتماعیة واالنتقال من القطاع غیر المنظم إلى القطاع المنظم والعمل الجبري إال أن ذلك ال یعن�ي أن 

ص�عوبة تحدی�د الاآللیة مقبولة وتحقق األھداف على نحو أفض�ل ألنھ�ا ق�د تتح�ول م�ن مناقش�ة إل�ى سیاس�ة وم�ن  ھذه

 عالقة واضحة بین عمل المنظمة والحاالت الوطنیة.

 

ودارت المناقشات بش�أن المح�ور الثال�ث المتعل�ق بتنس�یق وس�ائل عم�ل المنظم�ة ح�ول تقوی�ة دور المع�اییر كوس�یلة 

االجتماعیة وطرق تحسین البرامج الوطنیة للعم�ل الالئ�ق واحتیاج�ات ب�رامج التع�اون ب�ین المنظم�ة لترسیخ العدالة 

وأعضائھا والتعاون متعدد األطراف والبحوث والدراسات الموضوعیة ع�ن أھ�داف العدال�ة االجتماعی�ة وركائزھ�ا 

 .2030ستراتیجي للتنمیة المستدامة للتھیئة لبناء نھج متكامل االستراتیجیات وأھداف المنظمة إلى جانب النھج اال

 

واستھلت رئاسة اللجنة مناقشات المحور الرابع المتعلق باتساق السیاسات والشراكات بتقدیم مجموع�ة م�ن الخب�راء 

الدولیین في وكاالت األمم المتحدة كالبن�ك ال�دولي والتج�ارة العالمی�ة والزراع�ة والغ�ذاء الع�المي فض�ال ع�ن خب�راء 

لی�ة المعنی�ین بالش�راكة العالمی�ة لتأكی�د مرئی�ات ومج�االت التفاع�ل م�ع المنظم�ات العالمی�ة رفیع�ة منظمة العمل الدو

المستوى بشأن العمل الالئق وال�ذي تم�ت معالجت�ھ ض�من أھ�داف التنمی�ة المس�تدامة وھ�و برن�امج یس�تمر العم�ل ب�ھ 

عل���ى مقاوم���ة الص���دمات لعالقت���ھ المباش���رة بوض���ع ح���د للفق���ر ب���ال ع���ودة أي بزی���ادة الق���درة  2030حت���ى ع���ام 

 واالضطرابات والنزاعات المدنیة عالوة على كون العمل الالئق نھجا یخص حقوق اإلنسان.
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المشاركون أنھ للترویج لبرنامج العمل الالئق والعمالة الكاملة یمك�ن اس�تخدام وس�ائل التواص�ل االجتم�اعي  واعتبر

الح�ل لمش�كلة البطال�ة وأن العم�ل الالئ�ق یس�مح بالحف�اظ لنشر العدالة االجتماعیة لدى الش�باب باعتب�ارھم ج�زء م�ن 

 على كرامة اإلنسان واضطالعھ بدور فعال في المجتمع.

 

 التي توصلت إلیھا اللجنة ما یلي:ستنتاجات االومن أھم 

 أھمیة إعالن العدالة االجتماعیة: -1

امھم بوض�ع موض�ع التنفی�ذ الوالی�ة یمثل اعتماد اإلعالن باإلجماع تأكید منظمة العمل الدولیة وأعضاءھا على الت�ز

الدستوریة لمنظمة العمل الدولیة ووضع التشغیل الكام�ل والمن�تج والعم�ل الالئ�ق ف�ي ص�لب السیاس�ات االقتص�ادیة 

الح��وار  –الحمای��ة االجتماعی��ة  –واالجتماعی��ة م��ع التركی��ز عل��ى األھ��داف االس��تراتیجیة األربع��ة وھ��ي: العمال��ة 

ادئ والحق�وق األساس�یة ف�ي العم�ل. وھ�ي أھ�داف غی�ر قابل�ة للتجزئ�ة ومترابط�ة وت�دعم المب –االجتماعي والثالثیة 

لمواجھ��ة التح��دیات العالمی��ة  م��ن ذي قب��ل مالئ��م بعض��ھا ال��بعض وأص��بح إع��الن العدال��ة االجتماعی��ة الی��وم أكث��ر

 .2030واإلقلیمیة والوطنیة ولعب دور حاسم في تنفیذ برنامج التنمیة المستدامة 

 العدالة االجتماعیةتأثیر إعالن  -2

والعدی�د م�ن اإلج�راءات لتنمی�ة العم�ل الالئ�ق  وت�م اتخ�اذلقد انخرط جمیع األعض�اء ف�ي إع�الن العدال�ة االجتماعی�ة 

بشكل منفرد أو بالتعاون فیما بینھم بما في ذلك إطار الشراكات للتنمیة. وتزاید عدد األعضاء الذین اعتم�دوا ب�رامج 

اعتم�اد إع�الن العدال�ة االجتماعی�ة . كم�ا أن  للتش�غیل ف�يكم�ا انطل�ق المیث�اق الع�المي  –وطنیة لتنمیة العمل الالئق 

بشأن أرضیات الحمایة االجتماعیة جاء في إطار متابع�ة إع�الن العدال�ة االجتماعی�ة وك�ذلك  202التوصیة المؤتمر 

بش��أن انتق��ال  204وص��یة والتبش��أن العم��ل الجب��ري  29تفاقی��ة رق��م المتعل��ق باال 2014الش��أن بالنس��بة لبروتوك��ول 

 .االقتصاد غیر المنظم إلى االقتصاد المنظم 

ویجب مواصلة الجھود لتنمیة المصادقة عل�ى المع�اییر وتطبیقھ�ا وتوعی�ة األط�راف الفاعل�ة وتعمی�ق الفھ�م ب�إعالن 

اون م��ع العدال��ة االجتماعی��ة كآلی��ة توجی��ھ النش��اط المس��تقبلي بم��ا ف��ي ذل��ك سیاس��ات األعض��اء بش��كل منف��رد أو بالتع��

 آخرین.

غیر أنھ من الض�روري تط�ویر المناقش�ات المتك�ررة للوص�ول بش�كل أفض�ل إل�ى تفھ�م الواق�ع واحتیاج�ات مختل�ف 

األعضاء وتقدیر أھمیتھم كآلیة تقییم تطبیق إعالن العدالة االجتماعی�ة وتوجھ�ات النش�اط المس�تقبلي. وس�اھم إع�الن 

یق والتعاون بین منظمة العمل الدولی�ة ومنظم�ات أخ�رى تابع�ة سلتنالعدالة االجتماعیة في تقویة اتساق السیاسات وا

 لألمم المتحدة ومؤسسات اقتصادیة متعددة األبعاد.
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 مجاالت العمل ذات أولویة -3

م�ن المطل�وب اتخ��اذ  إج�راءات عملی��ة أخ�رى لتفعی�ل إع��الن العدال�ة االجتماعی��ة م�ع إی�الء العنای��ة المطلوب�ة لتنمی��ة 

وبالخص�وص إدم�اج العم�ل الالئ�ق ف�ي االس�تراتیجیات الوطنی�ة للتنمی�ة  2030تنفیذ برن�امج العمل الالئق في إطار 

 المستدامة. ولبلوغ األھداف االستراتیجیة للعمل الالئق ھناك ضرورة قصوى للتركیز على تنمیة:

التش��غیل م��ن خ��الل ت��وفیر من��اخ مؤسس��ي واقتص��ادي مالئ��م للمش��روعات اإلنتاجی��ة المربح��ة والمس��تدامة  -

 توازي مع اقتصاد اجتماعي قوي.بال

 لضمان مشاركة عادلة للجمیع في ثمار النمو. –التأمینات االجتماعیة للعمال  –الحمایة االجتماعیة  -

س�تراتیجیة عل�ى المس�تویات الوطنی�ة االالحوار االجتماعي والثالثیة كآلیات أساسیة لبلوغ األربعة أھ�داف  -

 واإلقلیمیة والدولیة.

األساس��یة ف��ي العم��ل ألھمیتھ��ا الخاص��ة كحق��وق وش��روط مالئم��ة وبالخص��وص حری��ة المب��ادئ والحق��وق  -

 التنظیم والمفاوضة الجماعیة.

 المساواة بین الرجال والنساء وعدم التمییز. -

 

 المناقشات المتكررة: -4

اعتماد الطرق المناسبة الستھداف المناقش�ات المتك�ررة تماش�یا م�ع الواق�ع وموض�وعات الس�اعة  - أ

 من أجل:

 وراما دوریة محدثة لمختلف احتیاجات األعضاء فیما یتعلق بكل ھدف استراتیجي عرض بان -

تقی��یم نت��ائج أنش��طة منظم��ة العم��ل الدولی��ة المتعلق��ة باألھ��داف االس��تراتیجیة لتس��ھیل اتخ��اذ الق��رار بش��أن  -

 األولویات في المستقبل.

 لعمل الدولیة.إنارة المناقشات حول الخطة االستراتیجیة والبرنامج والموازنة لمنظمة ا -

تس��اھم الدراس��ات العام��ة ومناقش��اتھا م��ن لجن��ة تطبی��ق أن اعتم��اد الط��رق المناس��بة بحی��ث یمك��ن  - ب

 المعاییر في المناقشات المتكررة.

دراسة إمكانیة تحدید سالسل أقصر للمناقشات المتكررة لألربع�ة أھ�داف االس�تراتیجیة م�ع األخ�ذ  -ج

 في االعتبار:

 بدراسة كل ھدف استراتیجي.الشروط المحددة المرتبطة  -

 البرنامج والمیزانیة كل سنتین والخطة االستراتیجیة ألربعة سنوات. -

مساھمة المناقشات المتكررة في وضع جدول حمای�ة العم�ل والتأمین�ات االجتماعی�ة بش�كل منفص�ل ض�من  -

 جدول أعمال المؤتمر.

 عمال المؤتمر.إمكانیة تجمیع األھداف االستراتیجیة في حالة إدراجھا ضمن جدول أ -

 إعالن العدالة االجتماعیة. ألثرأجندة التقییم القادم  -
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 الشراكات واتساق السیاسات لصالح العمل الالئق. -5

وض��ع اس��تراتیجیة تھ��دف إل��ى تنمی��ة العم��ل الالئ��ق ع��ن طری��ق الش��راكات وسیاس��ات متس��قة ترتك��ز عل��ى  -

 واإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة.مبادئ التكامل والدعم المتبادل مع المنظمات الوطنیة 

إیالء أھمیة خاصة في ھذه االستراتیجیة إل�ى دع�م التنمی�ة الش�املة والعم�ل الالئ�ق عل�ى المس�توى ال�وطني  -

 بالتعاون مع المؤسسات المالیة اإلقلیمیة والدولیة.

ھ�داف برن�امج دعم قدرات منظمة العمل الدولی�ة والھیئ�ات المكون�ة للمس�اھمة ف�ي تحقی�ق العم�ل الالئ�ق وأ -

عل���ى المس���تویات الوطنی���ة واإلقلیمی���ة والدولی���ة م���ن خ���الل المقارب���ة الش���املة إلع���الن العدال���ة  2030

 االجتماعیة.

 

 تدخل الدول األعضاء. -6

 یدعو المؤتمر الدول األعضاء إلى اتخاذ اإلجراء المناسبة وفق ظروفھا الوطنیة من أجل:

 .وتطبیقھا االتفاقیات علىتسریع اإلجراءات للوصول تدریجیا إلى التصدیق  -

 تنمیة اتساق السیاسات بین الوزارات المشرفة وإدماج العمل الالئق في السیاسات الوطنیة. -
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 المرفقـــــــــــات
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 كلمـــــة

 سعادة السید / فایز المطیرى

 العربیةالمدیر العام لمنظمة العمل 

 م2016لمؤتمر العمل الدولي لعام  105الدورة  في
 

 السید رئیس المؤتمر

 أصحاب المعالي والسعادة

 السیدات والسادة الحضور

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ...

 

أود بدایة أن أتقدم بالتھنئة إلى رئیس وھیئة مكتب المؤتمر؛ وممثلى المجموعات على نیلھم الثقة، كما یسعدني أن 

أتقدم بأخلص التھاني للسید غاي رایدر على حسن اختیاره لموضوع تقریره لھذا المؤتمر "مبادرة القضاء على 

ت، لتنفیذ أھداف وبرامج األمم المتحدة للتنمیة الفقر" والتي تتصدر أولویات المنظمة في إطار عدة مبادرا

، فقد أضحى الفقر بأسبابھ وتداعیاتھ السلبیة تحدیا عالمیا ینبغي أن نتكاتف جمیعا للقضاء 2030المستدامة لعام 

 علیھ حیث یأتي في صدارة السبعة عشر ھدفا للتنمیة. 

مل العربي بعنوان "التحدیات التنمویة وتطلعات لمؤتمر الع 43ولعل التقریر الذي قدمتھ لھذا العام في الدورة 

منظمة العمل العربیة" جاء استباقیا وممھدا لتقریركم، فاستعرضنا أھم ھذه التحدیات التي تعوق التنمیة المستدامة 

من تفاقم معدالت البطالة وانتشار الفقر والعمالة الھشة وغیر النظامیة... بھدف إیجاد أفضل الحلول من خالل 

كامن أسواق العمل الواعدة في الدول العربیة حیث تمكنت الوفود العربیة من اعتماد خطة عمل تستجیب رصد م

 إلى احتیاجاتھا التنمویة في المرحلة القادمة.

 

 السیدات والسادة

الت إن مشكلة الفقر في بلداننا العربیة، لیست في انتشار أسوء أشكال الفقر، إذا ما استثنینا الدول التي تعاني وی

الحروب واألزمات والصراعات السیاسیة، إنما في حجم من یالمسون "خط الفقر" بالتعریف الدولي لھذا 

المصطلح، فھذه الفئة كبیرة وھي ضحیة لتأثیرات وانعكاسات األزمات االقتصادیة واالجتماعیة واالضطرابات 

ل متسارع إلى ھاویة الفقر، ناھیك عن التي تعصف بالمنطقة العربیة على أسواق العمل والتي تشدھا بقوة وبشك

تراجع عوائد النفط بأكثر من النصف خالل عام واحد، والذي یؤثر بشكل مباشر على قدرة العدید من القطاعات 

 اإلنتاجیة على توفیر مزید من فرص العمل.
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ھا المنطقة العربیة والتي وال یفوتني أن أعبر عن قلقنا وانشغالنا بالتیارات واالتجاھات الجدیدة للھجرة التي تمر ب

لم تعد تقتصر على الھجرة للعمل فقط بل تشابكت مع موجات ھجرة ولجوء جماعي للرجال والنساء واألطفال 

وكبار السن لطلب المأوى واألمان بسبب التوترات وعدم االستقرار في جزء من المنطقة العربیة مما یتطلب 

لحمایة المھاجرین من مختلف أشكال االستغالل ومعالجة التأثیرات تظافر الجھود العربیة واإلقلیمیة والدولیة 

 السلبیة على أسواق العمل في البلدان المجاورة.

 

 سیداتي سادتي...

الفقر .. لیس قدرا محتوما، ولكن تتعاظم الإلنسانیة وتتفاقم أعراضھ إذا فرض بقوة السالح، كما الحال في قطاع 

فلسطین واألراضي العربیة المحتلة التي تمارس فیھا سیاسة إفقار متعمد غزة المحاصر منذ سنوات، وفي 

 وممنھج منذ عقود... فماذا أنتم فاعلون؟؟؟

 

الوضع في فلسطین العربیة یزداد سوءا، نتیجة التوسع االستیطاني المجحف للكیان الصھیوني، وانتھاكاتھ الیومیة 

لھ ونسألكم ھنا.. ما ھو نصیب فلسطین من ھذه المبادرات لمعاییر العمل الدولیة ولحقوق العمال ولشعب بأكم

 التنمویة المستدامة؟؟؟

 

من منبري ھذا، أدعو منظمة العمل الدولیة، لعقد مؤتمر للمانحین لدعم صندوق فلسطین للتشغیل والحمایة 

قة باہلل ثم بجھودكم االجتماعیة، إلیجاد فرص العمل الالئق وتأمین الحیاة الكریمة للشباب الفلسطیني. ونحن على ث

 وجھود أحرار العالم لنصرة قضیة الشعب الفلسطیني العادلة وبناء دولتھ المستقلة، وعاصمتھا القدس الشریف.

 

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ...

 

 فایز علي المطیري

 المدیر العام لمنظمة العمل العربیة
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 كلمـــــة

 سعادة السید / فایز المطیرى

 المدیر العام لمنظمة العمل العربیة

 فى الملتقي الدولي للتضامن

 عمال وشعب فلسطین واالراضي العربیة المحتلة األخرى مع

 ))  2016یونیو / حزیران  3((  جنیف  ،  

 

 رئیس المجموعة العربیة –الدكتور عیسى بن سعد النعیمي   معالي

 دولة فلسطین وزیر العمل في –معالي الدكتور/ مأمون أبو شھال 

 مدیر عام منظمة العمل الدولیة  –سعادة السید/ غاي رایدر 
 دولة نامیبیا -سعادة السفیرة/ صابین بوھلكى مولر  

 رئیس فریق أصحاب العمل -السید یورغون رونیست 

 رئیس فریق العمال -السید لوك كورتیبیك 

الوف��ود وممثل��ي المنظم��ات العربی��ة واإلقلیمی��ة أص��حاب المع��الي والس��عادة والس��یدات والس��ادة رؤس��اء وأعض��اء 

 والدولیة

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،،،

أرح��ب بك��م جمیع��ا ف��ي ھ��ذه الجلس��ة التض��امنیة م��ع ش��عب وعم��ال فلس��طین... إن وج��ودكم یمث��ل نفح��ة نب��ل، 

 وعالمة التزام، وشعاع أمل...

یدافع عن حق�ھ الطبیع�ي ف�ي الحی�اة. وحق�ھ ف�ي  ونحن ھنا الیوم لنحیي شعبا أعزل تعاقبت علیھ األجیال وھو

أرضھ وھویتھ... إن الجبروت والطغیان اإلسرائیلي وقوة الفتك والدمار التي تستخدمھا أع�داء اإلنس�انیة والحی�اة ل�م 

 ولن تدفع بالشعب الفلسطیني األبي إلى الركوع أو الخنوع أو التنازل عن حقوق أقرتھا الشرعیة الدولیة.

نا ھذا لن یخفف من آالم ھذا الشعب أو یضمد جراح�ھ العمیق�ة لك�ن یحم�ل رس�الة أم�ل م�ن صحیح إن تضامن

 القوى الخیرة النبیلة في العالم وسوف یكون لصدق ھذه القوة وإنسانیتھا الكلمة األخیرة في ھذه الحقبة التاریخیة.

 السیدات والسادة

بالتدھور المس�تمر لألوض�اع المأس�اویة ف�ي على الرغم من أن كل مكونات المجتمع الدولي على درایة تامة 

فلس�طین واألراض��ي العربی��ة المحتل�ة األخ��رى، فإن��ھ م�ن الواج��ب الت��ذكیر والتندی�د باس��تمرار الممارس��ات التعس��فیة 
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لسلطات االحتالل االسرائیلي، التي تسببت بشكل مباشر في استفحال الفقر والبطالة مما جعل غالبیة الس�كان تع�یش 

 المعونات في الوقت الذي تراجع فیھ التزام الجھات المانحة .على المساعدات و

ومن ھذا المنبر ال یسعنا اال أن نعبر وبإصرار عن رفضنا القاطع لألمر الواق�ع والقب�ول بفرض�یة االح�تالل 

ألجل غیر مسمي كظاھرة لم تع�رف لھ�ا البش�ریة مث�یالً عل�ى م�ر العص�ور م�ع التأكی�د عل�ى تمس�كنا بعملی�ة الس�الم 

 دل والمنصف.العا

وتسعى منظم�ة العم�ل العربی�ة جاھ�دة ال�ى ح�ث الھیئ�ات الدولی�ة وبوج�ھ خ�اص منظم�ة العم�ل الدولی�ة عل�ى 

  2016) لم�ؤتمر العم�ل العرب�ي لع�ام 43) الصادر عن ال�دورة ( 1593األخذ بعین االعتبار مضمون القرار رقم ( 

 والذي ینص ضمن أمور أخرى على:

فلس��طین عل��ى كام��ل أراض��یھا وعاص��متھا الق��دس الش��ریف ورف��ض جمی��ع التأكی��د عل��ى إقام��ة دول��ة  -

 اإلجراءات االستیطانیة المخالفة لكافة الشرائع السماویة واألعراف والقوانین الدولیة.

الطلب من منظمة العمل الدولیة إرسال بعثة متخصصة لالطالع عل�ى حق�وق العم�ال الفلس�طینیین ل�دى  -

ى تاریخ��ھ واتخ��اذ م��ا یل��زم لس��داد أج��ور ومس��تحقات العمال��ة وحت�� 1970س��لطات االح��تالل من��ذ ع��ام 

 الفلسطینیة وفقا للمعاییر الدولیة وإعالن المبادئ والحقوق األساسیة في العمل.

دعوة منظمة العمل الدولیة لعقد مؤتمر المانحین ل�دعم ص�ندوق فلس�طین للتش�غیل والحمای�ة االجتماعی�ة  -

 إیجاد فرص العمل الالئق لعمال فلسطین.للعمال لتوفیر التمویل الالزم للصندوق و

وفى الختام أتوجھ بخالص التحیة إلى إخواننا الفلسطینیین األبطال على الصبر وقدرة التحمل وارتف�اع روح 

االنتم��اء والمواطن��ة م��ع التأكی��د عل��ى دعمن��ا المتواص��ل حت��ى تحقی��ق النص��ر إن ش��اء هللا وبن��اء الدول��ة الفلس��طینیة 

 المستقلة.

 حرة أبیة، وعاصمتھا القدس الشریف.       عاشت فلسطین

 <<  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ   >>

 

 المطیريعلى فــایــز 

 المدیر العام لمنظمة العمل العربیة

 

 

61 
 



                  2016العمل الدولى  ) لمؤتمر105الدورة ( التقریر النھائي عن اجتماعات  

 

 كلمة

 سعادة الدكتور/ عیسى بن سعد الجفالي النعیمي 

 وزیر التنمیة اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیة

 م2016لمؤتمر العمل الدولي لعام  105الدورة  في
 

 

 السید رئیس المؤتمر 

 أصحاب المعالي والسعادة السیدات والسادة الحضور ،،

 السالم علیكم ورحمھ هللا وبركاتھ ،،

یسرني في البدایة باإلصالة عن نفسى ونیابة ع�ن أعض�اء المجموع�ة العربی�ة المش�اركة ف�ي ھ�ذا الم�ؤتمر أن أتق�دم 

لتولیھ�ا رئاس�ة ھ�ذا الم�ؤتمر متمنی�اً لھ�ا ك�ل  Mildred Oliphantالس�یدة /  میلدری�د أولیفان�تبالتھنئ�ة إل�ى مع�الي 

 التوفیق والسداد .

 السیدات والسادة،،

إن الفقر یشكل أھم التحدیات التنمویة في معظم بلدان العالم وبوجھ خاص البلدان النامیة ومنھا البل�دان العربی�ة. وال 

مع�دالت البطال�ة كان�ت م�ن أھ�م أس�باب التغی�رات والتح�والت الت�ي ش�ھدتھا المنطق�ة شك أن مشكالت الفقر وزی�ادة 

 العربیة في اآلونة األخیرة. 

وفي ھذا السیاق فإن المجموعة العربیة المشاركة  في ھذا المؤتمر بأطرافھا الثالثة ت�ثمن جھ�ود الس�ید غ�اي رای�در 

الفق��ر وال��ذي یعب��ر ع��ن م��دى اھتم��ام منظم��ة العم��ل  عل��ى تقری��ره المق��دم للم��ؤتمر والمتض��من مب��ادرة القض��اء عل��ى

 م.2030الدولیة بالمساھمة الفاعلة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة 

وأشیر ھنا إلى أن مشكالت الفقر والبطالة وبوجھ خاص بطال�ة الش�باب وح�دیثي التخ�رج تش�كل ھاجس�ا للحكوم�ات 

 ت وخطط وبرامج التنمیة في البلدان العربیة .وجمیع مكونات المجتمع وتحتل مرتبة متقدمة ضمن أولویا

 السیدات والسادة ،،

إن مشكالت الفقر والبطالة وما یصاحبھا من اشكالیات اجتماعیة تشكل خطورة على األمن واالس�تقرار ق�د تتج�اوز 

ن عل�ى قدرات العدید من البلدان ویمكن أن تمتد خطورتھا إلى مناطق أخرى في العالم مم�ا یس�توجب تعزی�ز التع�او

المستویات العربیة واإلقلیمیة والدولیة من أجل إرساء أسس العدال�ة االجتماعی�ة وأن ی�نعم جمی�ع الس�كان ف�ي الع�الم 

 بالرخاء والتقدم .

، وإن حش�د و تنس�یق ھائل�ة كامن�ة ف�ي تكوینھ�ا الثالث�ي وفي ھذا اإلطار فإن لمنظمة العمل الدولیة طاقات و ق�درات

و  2030الغ األث�ر االیج�ابي ف�ي تنفی�ذ برن�امج األم�م المتح�دة للتنمی�ة المس�تدامة لع�ام ھذه الطاقات سوف یكون ل�ھ ب�

سیسھم في بلَورة ( مبادرة القضاء على الفقر) الت�ي تطلقھ�ا منظم�ة العم�ل الدولی�ة والت�ي تس�عى إل�ى تحقی�ق العدال�ة 

62 
 



                  2016العمل الدولى  ) لمؤتمر105الدورة ( التقریر النھائي عن اجتماعات  

و األمن ویحقق  الرفاھیة لجمی�ع  االجتماعیة العالمیة للوصول إلى عالم خالي من الفقر و الحروب و یزخر بالسالم

 الشعوب .

وأشیر ھنا إلى تقریر المدیر العام لمنظمة العمل العربیة تحت عنوان " التحدیات التنموی�ة وتطلع�ات منظم�ة العم�ل 

) وال��ذي تض��من 2016لم��ؤتمر العم��ل العرب��ي (الق��اھرة ، أبری��ل / نیس��ان  43العربی��ة " المع��روض عل��ى ال��دورة 

اع االقتصادیة واالجتماعیة التي تمر بھا البلدان العربی�ة والتح�دیات التنموی�ة الت�ي تواجھھ�ا ، عرضا تحلیلیا لألوض

وقد تضمن التقریر مجموعة من اإلجراءات واآللیات التي من شأنھا أن تساھم بفاعلی�ة ف�ي مكافح�ة الفق�ر ومعالج�ة 

راءات كأرض�یة واس�عة لتعزی�ز وت�دعیم مشكالت البطالة في الوطن العربي وأن المجموعة العربیة تعتبر ھذه اإلج

 التعاون البناء القائم بین منظمة العمل الدولیة والبلدان العربیة وذلك من خالل منظمة العمل العربیة .

 السید الرئیس ،،

 السیدات والسادة ،،

لطل�ب إن تزاید الھجرة الجدی�دة م�ن المنطق�ة العربی�ة ف�ي ش�كل ن�زوح جم�اعي نس�اء ورج�ال وأطف�ال وكب�ار الس�ن 

اللجوء بسبب الحروب وعدم االستقرار االمني یسبب المزید من الض�غط عل�ى أس�واق العم�ل والمراف�ق والخ�دمات 

االجتماعیة في البلدان العربیة المجاورة األمر الذي یتطلب من المجتمع الدولي بجمیع مكوناتھ ومنھا منظمة العم�ل 

المھ��اجرین وت��وفیر مقوم�ات الع��یش الك��ریم لھ��م وخ��دمات الدولی�ة مزی��دا م��ن الجھ��ود للمس��اھمة ف�ي تخفی��ف معان��اة 

 الرعایة النفسیة والصحیة وحمایتھم من مختلف أشكال التمییز واالستغالل .

 السیدات والسادة ،،

ونح�ن ف��ي منظم��ة العم��ل نتن��اقش ح��ول مس��تقبل قض��ایا العم��ل والعم��ال باالعتم��اد عل��ى المب��ادئ النبیل��ة الت��ي یقرھ��ا 

یر واإلعالن��ات الص��ادرة عنھ��ا الت��ي تك��رس العدال��ة االجتماعی��ة والعم��ل الالئ��ق للجمی��ع دس��تور المنظم��ة والمع��ای

والحقوق األساسیة في العمل ، ال یزال الش�عب الفلس�طیني یع�اني تح�ت وط�أة االح�تالل اإلس�رائیلي بجمی�ع مظ�اھر 

ك�ریم ، وإنن�ا نتطل�ع إل�ى القمع واالستغالل والتمییز والممارسات الوحشیة م�ا جعل�ھ یفتق�د ألبس�ط مقوم�ات الع�یش ال

المزی��د م��ن التحرك��ات والض��غوطات م��ن قب��ل المجتم��ع ال��دولي وال س��یما الق��وى القاعل��ة إلنھ��اء االح��تالل ومعان��اة 

 الشعب الفلسطیني حتى ینعم كغیره من شعوب العالم باألمن واالستقرار والسالم والعیش الكریم .

 ق والنجاح لتحقیق األھداف المنشودة. وختاماً أتمنى أن تكلل أعمال ھذا المؤتمر بالتوفی

 والسالم علیكم ورحمھ هللا وبركاتھ ،،
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 كلمة

 سعادة الدكتور/ عیسى بن سعد الجفالي النعیمي 

 وزیر التنمیة اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیة

 رئیس المجموعة العربیة

 المحتلة األخريالملتقي الدولي للتضامن مع عمال و شعب فلسطین و األراضي في 

 ) 2016یونیو/حزیران  3،  جنیف( 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 المدیر العام لمنظمة العمل العربیة  سعادة السید فایز علي المطیري 

 وزیر العمل بدولة فلسطین  معالي الدكتور مأمون أبو شھال   

الس��فیرة /ص��ابین ب��وھلكى م��ولر   الم��دیر الع��ام لمنظم��ة العم��ل الدولی��ة س��عادة   سعادة السید غاي رایدر 

 سفیرة دولة نامیبیا

 ممثل فریق أصحاب العمل السید یورغون رونیست سعاد/

 ممثل فریق العمال    لوك كورتیبیك  سعاد/

 أصحاب المعالي والسعادة، السیدات والسادة ،،،

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،

 السیدات والسادة،،،

وبالنیابة عن المجموع�ة العربی�ة بص�فتي رئ�یس المجموع�ة  ىیكم جمعیاً باألصالة عن نفسیسرني في البدایة أن أحی

م، كما أعرب عن س�عادتي بالمش�اركة ف�ي ھ�ذا 2016لمؤتمر العمل الدولي لعام  105العربیة المشاركة في الدورة 

 الملتقى التضامني مع عمال وشعب فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى.

لي أن أتوجھ بالشكر والتقدیر إلى سعادة السید ف�ایز المطی�ري الم�دیر الع�ام لمنظم�ة العم�ل العربی�ة عل�ى كما یطیب 

حرصھ على مواصلة تنظ�یم ھ�ذا الح�دث الھ�ام عل�ى ھ�امش دورات م�ؤتمر العم�ل ال�دولي المتعاقب�ة وعل�ى الجھ�ود 

 المبذولة لدعم القضیة الفلسطینیة.

ر إلى السید/ غاي رایدر على مشاركتھ ف�ي ھ�ذا الملتق�ى وعل�ى الجھ�ود المبذول�ة وال یفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدی

لمتابعة األوضاع العمالیة واإلنسانیة الكارثیة الراھنة في فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى وعلى س�عیھ 

عون�ة الت�ي تس�اعد عل�ى المتواصل للمساھمة في تخفیف وطأة وممارسات االحتالل اإلس�رائیلي التعس�فیة وتق�دیم الم

 تحسین ھذه األوضاع.

 السیدات والسادة،،،

أن مشاركتكم في ھذا الملتقى لھ العدی�د م�ن ال�دالالت الھام�ة عل�ى إیم�انكم بالمب�ادئ واألھ�داف النبیل�ة المكرس�ة ف�ي 

 دستور منظمة العمل الدولیة ووقوفكم 
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والكرام��ة والحری��ات والعدال��ة االجتماعی��ة م��ن أج��ل أن وتض��امنكم م��ع القض��ایا اإلنس��انیة العادل��ة لترس��یخ الحق��وق 

 یتحقق لجمیع السكان في العالم وبخاصة الشعب الفلسطیني التنمیة المستدامة بكافة أبعادھا.

لقد تدارست المجموعة العربیة التقریر المقدم إل�ى ال�دورة الحالی�ة لم�ؤتمر العم�ل ال�دولي ح�ول أوض�اع العم�ال ف�ي 

المحتلة وأبدت بعض المالحظات ح�ول ھ�ذا التقری�ر وتتطل�ع إل�ى أخ�ذھا بع�ین االعتب�ار م�ن قب�ل األراضي العربیة 

الس��ید/ غ��اي رای��در ف��ي المرحل��ة القادم��ة وبوج��ھ خ��اص المطال��ب المتك��ررة بش��أن مناقش��ة ھ��ذا التقری��ر ف��ي ص��لب 

افة إل�ى االس�تنتاجات الت�ي فعالیات مؤتمر العمل الدولي باعتباره جزء ال یتجزأ من تقریر المدیر العام الس�نوي إض�

توصل إلیھ التقریر والتي تحتاج إلى صیاغتھا في شكل خط�ة عم�ل وب�رامج وأنش�طة ق�ادرة عل�ى تحقی�ق إنج�ازات 

المتعلق�ة بم�ذكرة الم�دیر الع�ام لمكت�ب  2016لمؤتمر العمل العرب�ي لع�ام  43ملموسة، مع التأكید على قرار الدورة 

 .2016ر العمل الدولي لعام لمؤتم 105العمل العربي حول الدورة 

 السیدات والسادة،،،

م. ویص�احب 1967ال یزال الشعب الفلسطیني قابعاً تحت نیر االحتالل في األراض�ي الفلس�طینیة المحتل�ة من�ذ ع�ام 

ذل��ك االح��تالل طائف��ة واس��عة م��ن الممارس��ات اإلس��رائیلیة الت��ي تنتھ��ك الق��انون اإلنس��اني ال��دولي ومب��ادىء حق��وق 

 ي انتھاكا صارخا. اإلنسان الدول

وفي ھذا السیاق، فإن سیاسة القھر المتبعة من قبل إس�رائیل ، والحرم�ان الم�دقع الن�اتج ع�ن الحص�ار الغی�ر إنس�اني 

لقطاع غزة ومصادرة الحری�ات والحق�وق االساس�یة ف�ي الض�فة الغربی�ة، والقی�ود المفروض�ة عل�ى نق�ل األش�خاص 

وحقوق العمال وحرمانھم من مستحقاتھم كلھ�ا عوام�ل تزی�د م�ن حج�م والموارد والجرائم الممنھجة وانتھاك كرامة 

المش��كلة وت��دعوا إل��ى تح��رك حقیق��ي للض��میر اإلنس��اني ل��دى المجتم��ع ال��دولي بجمی��ع مكونات��ھ إلنھ��اء االح��تالل 

 اإلسرائیلي واستعادة الشعب الفلسطیني حقوقھ المسلوبة لما یزید عن نصف قرن.  

سرائیلیة تشكل خرقاً واضحاً وال لبس فیھ للقانون الدولي وتتعارض م�ع ق�رارات إن تلك الممارسات والسیاسات اإل

مجل��س األم��ن ذات الص��لة. األم��ر ال��ذي یتطل��ب م��ن المجتم��ع ال��دولي إجب��ار إس��رائیل عل��ى التوق��ف ف��ورا ع��ن ھ��ذه 

 االنتھاكات والخروقات.

اإلسرائیلي، وسیظل السالم خی�ارا عربی�ا وفي ھذا الصدد إن التعثر الراھن الذي یواجھ عملیة السالم بسبب التعنت 

استراتیجیا وأن المجموعة العربیة تطالب جمیع مكونات المجتمع الدولي المحبة للسالم واالستقرار في العالم اتخ�اذ 

إجراءات أكثر فاعلیة إلنھاء االحتالل االسرائیلي من خالل أحیاء مفاوضات عملیة السالم ضمن إطار زمن مح�دد 

 ین الذي توافق علیھ المجتمع الدولي وفق قرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السالم العربیة.وفق حل الدولت

وأختتم ھذه الكلمة بتقدیم تحیة إكبار وإج�الل للش�عب الفلس�طیني الص�امد ف�ي األرض المحتل�ة والتأكی�د مج�دداً عل�ى 

 أننا سنواصل تقدیم مختلف أنواع الدعم

ل عل�ى كاف�ة حقوق�ھ المش�روعة وبن�اء دول�تھم المس�تقلة وعاص�متھا الق�دس للشعب الفلسطیني الش�قیق حت�ى الحص�و

 الشریف.

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.
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 مالحظات المجموعة العربیة

 حول ملحق تقریر المدیر العام

 بعنوان " وضع عمال األراضي العربیة المحتلة "

 2016) لمؤتمر العمل الدولي لعام 105الدورة (
 

تعرب المجموعة العربیة عن الشكر والتقدیر إلى السید / غاي رای�در الم�دیر الع�ام لمكت�ب العم�ل ال�دولي عل�ى  -1

ذات العالق�ة  1980و 1974حرصھ على التزام المنظمة بتنفی�ذ ق�رارات دورت�ي م�ؤتمر العم�ل ال�دولى لع�امي 

ئق لزی�ارة المنطق�ة الواقع�ة تح�ت بفلسطین واألراضي العربیة األخرى وذلك من خالل ایفاد بعثة تقص�ى الحق�ا

االحتالل اإلس�رائیلي بش�أن تق�دیم وص�ف دقی�ق لم�ا یج�رى عل�ى أرض الواق�ع وتقی�یم محای�د للت�أثیرات الس�لبیة 

لممارس��ات وسیاس��ات س��لطات االح��تالل عل��ى األوض��اع االقتص��ادیة واالجتماعی��ة والظ��روف المأس��اویة الت��ي 

المحتلة لیكون تقریر البعثة كملحق لتقریر المدیر الع�ام لل�دورة  یعیشھا العمال العرب وأسرھم في ھذه المناطق

 .    2016) لمؤتمر العمل الدولي لعام 105(

الشكر والتقدیر ایضا على الجھود المبذولة للمساھمة ف�ي تحس�ین األوض�اع االقتص�ادیة واالجتماعی�ة وتخفی�ف  -2

خ�رى م�ن خ�الل الب�رامج االنمائی�ة لمنظم�ة معاناة الشعب العربي ف�ي فلس�طین واألراض�ي العربی�ة المحتل�ة األ

العمل الدولیة فى المنطق. وإذ تثمن المجموعة العربیة ھ�ذه الجھ�ود فأنھ�ا ت�دعو إل�ى حش�د المزی�د م�ن الم�وارد 

المالیة في المرحلة القادمة و التركیز على بناء القدرات والمؤسس�ات الفلس�طینیة وإنع�اش االقتص�اد لمزی�د م�ن 

 مجزي .فرص العمل المنتج وال

تعرب المجموعة العربیة عن الشكر والتقدیر إلى بعثة تقصي الحقائق التي زارت فلسطین واألراضي العربی�ة  -3

عل��ى الجھ��ود المبذول��ة لتوس��یع دائ��رة الزی��ارات المیدانی��ة  2016المحتل��ة األخ��رى خ��الل ش��ھر ابریل/نیس��ان 

من اجل اعداد ھذا التقریر الذي تمی�ز بنق�ل والتحاور مع اكبر عدد ممكن من المسؤولین والجھات ذات العالقة 

وتحلی��ل لحقیق��ة األوض��اع االقتص��ادیة واالجتماعی��ة الس��ائدة بك��ل دق��ة وحیادی��ة وش��فافیة للت��اثیرات المباش��ر 

لالح��تالل اإلس��رائیلي وترس��یخھ عل��ى تراج��ع االقتص��اد وس��وق العم��ل وحق��وق العم��ال الفلس��طینیین ف��ي ظ��ل 

ز . وأن المجموع��ة العربی��ة ت��رى م��ن الض��روري التركی��ز ف��ي المرحل��ة االح��تالل المس��تمر وف��ى س��یاق التمیی��

 القادمة على تقدیم حلول عملیة لمعالجة ھذه القضایا من صمیم اختصاصات منظمة العمل الدولیة .

ب�ین بعث��ة  2016ترح�ب المجموع��ة العربی�ة بنت��ائج االجتم�اع ال��ذي عق�د ف��ي جنی�ف خ��الل ش�ھر م��ارس / آذار  -4

نظم�ة العم��ل العربی�ة لمزی�د م�ن التش�اور ح��ول األوض�اع الت�ي یعیش�ھا العم�ال الع��رب تقص�ي الحق�ائق ووف�د م

وإف��راد أس��رھم ف��ي فلس��طین واألراض��ي العربی��ة المحتل��ة األخ��رى ف��ي ظ��ل اس��تمراریة الممارس��ات التعس��فیة 

ف�ي ھ�ذا لالحتالل اإلسرائیلي حیث تم تزوید البعثة بما یتوفر من معلومات وبیانات لدى منظمة العم�ل العربی�ة 

الشأن . غیر انھ فى الوقت الذى نتفھم فیھ ع�دم تمك�ن البعث�ة م�ن زی�ارة س�وریا ألس�باب أمنی�ة ف�ال ن�رى مب�رراً 
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 لعدم زیارة جنوب لبنان المحتل وخلو التقریر من التعرض إلى ما یجري في ھذه المنطقة .

ی�زال طاغی�ا ف�ى الض�فة یصف التقریر وضع العمال بأنھ سیظل وض�عا ھش�ا ف�ي ظ�ل وج�ود االح�تالل ال�ذى ال -5

الغربی��ة بم��ا فیھ��ا الق��دس الش��رقیة وان غ��زة الت��زال تع��یش ف��ى عزل��ة تام��ة وان االقتص��اد واس��تخدام األرض 

والموارد مكبلة بمجموعة عوائق وقیود یتسبب بھا االحتالل مباشرة. وفى ھذا الس�یاق ف�إن المجموع�ة العربی�ة 

القیود لمعالجة االوضاع ب�ل تطال�ب باس�تخدام عب�ارات ال تكتفي باإلشارة إلى ضرورة وضع حد للمواجھات و

صریحة وواضحة تدعو إلى انھاء االحتالل االس�رائیلي ف�ورا لفلس�طیني واألراض�ي العربی�ة المحتل�ة األخ�رى 

 بالكامل. 

على غرار التقاریر السابقة تكررت اإلشارة إلى ان األطراف المعنی�ة مباش�رة ل�ن تك�ون ق�ادرة عل�ى التف�اوض  -6

روج من االزمة بمفردھ�ا دون ت�دخل المجتم�ع ال�دولى لت�وفیر ض�وابط ح�ل ع�ادل ومنص�ف وان ھ�ذا بشأن الخ

الت��دخل ل��م ی��رق إل��ى مس��توى التطلع��ات بس��بب انغماس��ھ ف��ى ح��االت طارئ��ة أخ��رى. وف��ى ھ��ذا االط��ار ف��إن 

ینیة تب�ق المجموعة العربیة تؤكد على أن السالم ھو خیار عربى استراتیجي ال  رجعة فیھ وان القض�یة الفلس�ط

قضیة العرب األولى وال یمكن ان یتراجع عملیة الحل النھائي لالحتالل االسرائیلي المترسخ لعقود م�ن ال�زمن 

أمام حاالت طارئة مس�تحدثة وبالت�الي أص�بح م�ن الض�روري الس�عي إل�ى مناقش�ة ھ�ذا التقری�ر ض�من فعالی�ات 

ل��دولي إل��ى تك��ریس مب��ادئ الح��ق والعدال��ة وآلی��ات م��ؤتمر العم��ل ال��دولي أط��راف اإلنت��اج ومكون��ات المجتم��ع ا

 واالنصاف وإلى اتخاذ مزید من التدابیر الفعالة فى ھذا الشأن. 

افاد التقریر بأن التدابیر التى یمكن ان تتخذھا السلطة الفلس�طینیة لت�دعیم االس�تقالل االقتص�ادي وتط�ویر البنی�ة  -7

ل واقعي (االح�تالل والفص�ل) وان ال�دعم ال�ذى تقدم�ھ التحتیة وتیسیر التجارة والتنظیم المالى مقیدة جمیعھا بفع

. وعلی�ھ ت�دعو المجموع�ة العربی�ة المجتم�ع ال�دولى بجمی�ع 2015% ع�ام 30الجھات المانحة قد انخفض بنحو 

مكوناتھ إلى اتخاذ تدابیر وإجراءات عملیة عاجلة لتوفیر الموارد التى وعدت بھا الجھ�ات المانح�ة إض�افة إل�ى 

الحتالل االسرائیلي تحت مجموع�ة م�ن الض�غوطات الكفیل�ة ب�التخلي ع�ن المن�اورات ضرورة وضع سلطات ا

وااللت��زام تس��دید الم��وارد المالی��ة الت��ى تع��ود إل��ى الس��لطة الفلس��طینیة ف��ى مواعی��دھا ودون ت��أخیر. ایض��ا تك��رر 

ة ل��دعم المجموع��ة العربی��ة الطل��ب م��ن منظم��ة العم��ل الدولی��ة تخص��یص الم��وارد الالزم��ة م��ن المیزانی��ة العادی��

 برامجھا االنمائیة فى المنطقة.

یشیر التقریر إلى اعتماد قانون الضمان االجتماعي فى فلسطین وان الحاجة إلى الموارد من اج�ل الحمای�ة   -8

االجتماعی��ة وام��ن العم��ال واس��رھم ادت إل��ى اس��ترعاء انتب��اه الفلس��طینیین إل��ى االتف��اق ال��وارد ف��ى بروتوك��ول 

ى ض��رورة تحوی��ل م��دفوعات العم��ال الفلس��طینیین ف��ى اط��ار الض��مان ال��ذى ی��نص عل�� 1994ب��اریس لع��ام 

االجتماعي والتى تحتجزھا اسرائیل إلى مؤسسة فلسطینیة مختص وھى مب�الغ تق�در بملی�ارات م�ن ال�دوالرات 

األمریكیة، غیر ان التقریر ومع ان القائمین على إعداده یسترشدون بالمب�ادئ واألھ�داف المكرس�ة ف�ى دس�تور 

ل الدولیة وبإعالن المبادئ واعالن العدالة االجتماعیة، لم یقدم أیة مقترحات او حلول او إج�راءات منظمة العم

من صمیم اختصاصات منظمة العمل الدولیة فى مجاالت الحمای�ة االجتماعی�ة للمس�اعدة عل�ى حص�ول العم�ال 

ة لدى منظمة العمل الدولیة الفلسطینیین على مستحقاتھم فى الضمان االجتماعي. وعلیھ تؤكد المجموعة العربی
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وال�ذى ی�نص بوج�ھ  2016) لم�ؤتمر العم�ل العرب�ى لع�ام 43) الص�ادر ع�ن ال�دورة (1593على الق�رار رق�م (

 الخصوص على ما یلي :

الطلب من منظمة العمل الدولیة إرسال بعثة متخصصة لالط�الع عل�ى حق�وق العم�ال الفلس�طینیین ل�دى  -

اریخ��ھ واتخ��اذ م��ا یل��زم لس��داد اج��ور ومس��تحقات العمال��ة وحت��ى ت 1970س��لطات االح��تالل من��ذ ع��ام 

 الفلسطینیة وفقا للمعاییر الدولیة واعالن المبادئ والحقوق االساسیة فى العمال.

دعوة منظمة العمل الدولیة لعقد مؤتمر المانحین ل�دعم ص�ندوق فلس�طین للتش�غیل والحمای�ة االجتماعی�ة  -

 جاد فرص العمل الالئق لعمال فلسطین.للعمال لتوفیر التمویل الالزم للصندوق وای

یشیر التقریر إلى أن معالج�ة حق�وق اإلع�داد المتزای�دة م�ن الفلس�طینیین نس�اءاً ورج�اال تثی�ر مس�ائل معق�دة وان  -9

االعتم��اد عل��ى الت��راخیص والسماس��رة للعم��ل ف��ى المس��توطنات یفض��ى إل��ى تھیئ��ة بیئ��ة تس��ودھا س��وء المعامل��ة 

سرائیلي غیر ساري المفعول ھناك ولم یتم اتخ�اذ اى ق�رار بش�أن مس�ائل انف�اذ واالستغالل وان قانون العمل اال

قانون العمل والتشریعات المتعلقة باألجور ووقت العمل واالج�ازات المرض�یة وانھ�اء الخدم�ة، دون تق�دیم ای�ة 

مای��ة مقترح��ات أو اج��راءات یمك��ن ان تتخ��ذھا منظم��ة العم��ل الدولی��ة للمس��اعدة عل��ى معالج��ة ھ��ذه المس��ائل وح

 العاملین الفلسطینیین وفق معاییر العمل الدولیة.

)  1593وقد یكون من المناسب إثارة انتب�اه منظم�ة العم�ل الدولی�ة إل�ى الفق�رة ال�واردة ف�ى القـــ�ـرار رقـــــ�ـم (

 على النحو التالي: 2016) لمؤتمر العمل العربي لعام 43الصادر عن الدورة (

على كامل أراضیھا وعاصمتھا القدس الشریف ورفض جمیع االج�راءات التأكید على إقامة دولة فلسطین  -

 االستیطانیة المخالفة لكافة الشرائع السماویة واالعراف والقوانین الدولیة.  

التأكید على المطالب العربیة المتكررة بض�رورة تع�دیل عن�وان ملح�ق تقری�ر الم�دیر الع�ام وف�ق ن�ص الفق�رة  -10

على : " عم�الً ب�القرار المتعل�ق بآث�ار المس�توطنات اإلس�رائیلیة ف�ي فلس�طین األولي من المقدمة والتي تنص 

واألراضي العربیة المحتلة األخرى على وضع العمال العرب الذي اعتمده مؤتمر العمل ال�دولي ف�ي دورت�ھ 

وك�ذلك ق��رار  1980) . حی�ث أن مض�مون التقری�ر یعب��ر ع�ن ق�رار الم�ؤتمر لع�ام 1980السادس�ة والس�تین (

بش��أن سیاس��ات التمیی��ز وانتھ��اك الحق��وق والحری��ات النقابی��ة حی��ث ان عن��وان التقری��ر  1974ر لع��ام الم��ؤتم

 الحالي ال یعبر عنھا " .

تتفق المجموعة العربیة مع المدیر العام لمكتب العمل الدولي عل�ى االس�تنتاجات والمالحظ�ات الختامی�ة الت�ي  -11

ص�ادیة واالجتماعی�ة والظ�روف اإلنس�انیة الماس�اویة تم التوصل إلیھا من خالل رصد وتحلیل األوضاع االقت

التي یمر بھا العمال والشعب العربي في األراضي العربیة المحتلة في ظل اس�تمراریة االح�تالل اإلس�رائیلي 

: والقی��ود الناجم��ة ع��ن االح��تالل والفص��ل الت��ى تعی��ق آف��اق النم��و  122وبوج��ھ خ��اص م��ا ج��اء ف��ي الفق��رة 

تطل��ب النش��اط االقتص��ادى والعم��ل ف��ى فلس��طین اس��تخدام االراض��ى والم��وارد االقتص��ادى ونم��و العم��ل ،وی

والم�دخالت المادی��ة اس�تخداما ك��امال ف��ى الض�فة الغربی��ة بم��ا فیھ�ا الق��دس الش��رقیة ویحت�اج الفلس��طینیون ال��ى 

 الوصول الى االسواق الداخلیة والدولیة دون اى عائق . 
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ج عمل لمنظمة العمل الدولیة یساعد على تحس�ین األوض�اع وحیث أن التقریر الحالي ال یتضمن خطة أو برنام

السائدة األمر الذي یستوجب بذل المزید من الجھد من المدیر العام لمنظمة العمل الدولی�ة وأجھزتھ�ا الدس�توریة 

 لالستجابة إلى المطالب العربیة المتكررة على مدار عدة دورات لمؤتمر العمل الدولي وبوجھ خاص ما یلي:

الستنتاجات و المالحظات الختامیة الواردة فى التقریر في شكل خطة عم�ل ی�تم تمویلھ�ا وتنفی�ذھا صیاغة ا .أ 

باألساس من منظمة العمل الدولیة وبالتعاون مع الجھات العربیة واإلقلیمیة والدولیة المانح�ة الق�ادرة عل�ى 

، عل�ى ان تتكف�ل منظم�ة  تنفیذ جزء من ھذه الخطة حتى ال تبقي المالحظات االس�تنتاجیة حب�راً عل�ى ورق

العم��ل الدولی��ة بالجوان��ب المتعلق��ة بتش��ریعات العم��ل والض��مان االجتم��اعي وص��یانة الحق��وق والحری��ات 

النقابیة وتطبیق معاییر العمل الدولی�ة وقض�ایا التش�غیل واألج�ور وحمای�ة العم�ال والمس�اواة ب�ین الجنس�ین 

 والتمییز وترسیخ العمل الالئق وتحسین شروط وظروف العمل وغیر ذلك . العمالةومكافحة استغالل 

بذل المزید من الجھود ل�دى المجموع�ات والھیئ�ات والمؤسس�ات اإلقلیمی�ة والدولی�ة للت�دخل بفاعلی�ة بمزی�د  .ب 

من الضغط على سلطات االحتالل االس�رائیلى الع�ادة احی�اء عملی�ة الس�الم وتكثی�ف المفاوض�ات وتس�ریع 

نحو الحل النھائى والع�ادل إلقام�ة دول�ة فلس�طینیة مس�تقلة ذات رك�ائز ومؤسس�ات وھیاك�ل ص�لبة وتیرتھا 

 وقادرة على قیادة المسیرة التنمویة التى طال انتظاره .

مطالبة اسرائیل بسرعة تحوی�ل المب�الغ المالی�ة المتراكم�ة ل�دى ص�نادیق ومؤسس�ات الض�مان االجتم�اعى   .ج 

 العمال الفلسطینیین الذین ال یستفیدون منھا فى اسرائیل . إلى فلسطین باعتبارھا اشتراكات 

لتى وعدت بھا فى المواعی�د حث البلدان والجھات المانحة على االلتزام بتحویل المبالغ المالیة والمعونات ا .د 

لھا من أجل انعاش االقتصاد الفلسطیني وتوفیر المزید من ف�رص العم�ل ومكافح�ة الفق�ر والبطال�ة  ةالمحدد

 ن تدھور أوضاع وحقوق العمال وأسرھم .والحد م

إدانة خط�ط وب�رامج توس�یع المس�توطنات االس�رائیلیة وتھوی�د الق�دس ومص�ادرة االراض�ى م�ع المطالب�ة  - ه

برفع الحصار على غزه وإزال�ة القی�ود المفروض�ة عل�ى تنق�ل االش�خاص والس�لع والم�وارد ومس�تلزمات 

 فة نحو إنھاء االحتالل اإلسرائیلي  .واحتیاجات القطاعات االنتاجیة واالقتصادیة المختل

إیج���اد الحل���ول المناس���بة للتص���دى الس���تمراریة انتھ���اك الحق���وق والحری���ات النقابی���ة وحق���وق العم���ال  - و

الفلس��طینیین وحم��ایتھم ف��ي س��وق العم��ل اإلس��رائیلیة ووض��ع ح��د للخروق��ات الص��ریحة لق��وانین العم��ل 

منظم�ة العم�ل الدولی�ة وبوج�ھ خ�اص فیم�ا یتعل�ق اإلسرائیلیة ومع�اییر العم�ل الدولی�ة ومب�ادئ وإعالن�ات 

 بقضایا االستغالل والتمییز .

الص�یغة المناس�بة إلش�راك وف�ود  إلیج�اد الدس�توریة لمنظم�ة العم�ل الدولی�ة واألجھ�زةدعوة الم�دیر الع�ام  - ز

الم�دیر الع�ام بش�أن فلس�طین واالراض�ى العربی�ة المحتل�ة االخ�رى ف�ي  المؤتمر ف�ى مناقش�ة ملح�ق تقری�ر

ج�زء ال یتج�زأ م�ن تقری�ر الم�دیر الع�ام لمكت�ب العم�ل  باعتب�اره ة العامة او احدى جلس�ات الم�ؤتمرالجلس

 الدولي إلى مؤتمر العمل الدولى .
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 محضر األعمال المؤقت 
 6052 حزيران/ يونيه -أيار/ مايو ، جنيف، 501الدورة 

  

 البند السادس من جدول األعمال: تقييم أثر إعالن 
 منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية 

 8002من أجل عولمة عادلة، 

 العدالة االجتماعية: إعالن تقارير لجنة 
 قرار مقدم من أجل أن يعتمده المؤتمر

ية بتقييم أثر إعالن منظمة هذا، نص قرار قدمته اللجنة الجامعة المعن محضر األعمال المؤقتيتضمن 

 العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، توخياً ألن يعتمده المؤتمر. 

 تـال المؤقـر األعمــمحضرنت في ـى االنتـر علــع المؤتمـة على موقـال اللجنـأعم رــقريتر ـوقد نش

كن ألعضاء اللجنة تقديمها حتى ، وهو مقدم من أجل أن يعتمده المؤتمر، رهناً بالتصويبات التي يم2-31 رقم

 مساًء. لسادسةا، الساعة 2132حزيران/ يونيه  31
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 بشأن المضي قدماً بالعدالة االجتماعية مقترح قرار 
 قـل الالئـالل العمـن خـم

 تقييم أثر إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية 
 اإلجراءات المستقبليةمن أجل عولمة عادلة واستنتاجات من أجل 

 ، 2132إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، المنعقد في دورته الخامسة بعد المائة، 

وقد أجرى تقييماً ألثر إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، المعتمد 

 ، 2112في عام 

 يعتمد القرار التالي. 

 الن العدالة االجتماعيةأهمية إع -أوالً 

العدالة  منظمة العمل الدولية بشأن اعتمدت باإلجماع إعالن الدولية والدول األعضاء فيها، إذإن منظمة العمل  .1

، اكدت أن التزامها وجهودها 2112االجتماعية من أجل عولمة عادلة )إعالن العدالة االجتماعية( في عام 

المنوطة بمنظمة العمل الدولية وجعل العمالة المنتجة والكاملة والعمل الالئق الرامية إلى تنفيذ الوالية الدستورية 

لمتالزمة ا في صميم السياسات االقتصادية واالجتماعية، ينبغي أن تستند إلى األهداف االستراتيجية األربعة

بادئ هيكل الثالثي والمالمتمثلة في العمالة والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي وال والمترابطة والمتكافلة،

 بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز بوصفها قضايا مشتركة بينها أيضاً  والحقوق األساسية في العمل، باالقتران

 جميعاً. ويقدم إعالن العدالة االجتماعية إطاراً هاماً من أجل تحسين اإلدارة ورسم السياسات. 

لتصدي للتحديات العالمية واإلقليمية ا من أجل من أي وقت مضى وإعالن العدالة االجتماعية وجيه اليوم أكثر .2

(. 2111)برنامج عام  2111عام التنمية المستدامة لاً على تنفيذ برنامج حاسموالوطنية ومن أجل أن يخلّف أثراً 

ا إلى تحقيق "  ينير إجراءات منظمة العمل الدولية في سعيه3وينبغي لهذا التقييم إلعالن العدالة االجتماعية أن: "

"  يشجع الدول 2؛ "2132مبادرات المئوية التي ستتوج وتتخطى احتفال منظمة العمل الدولية بمئويتها في عام 

"  يقدم اإلرشادات إلى 1األعضاء في مساعيها الرامية إلى تحقيق كامل إمكانيات إعالن العدالة االجتماعية؛ "

االستجابة إلى الدعوة الملحة من أجل االضطالع بدور نشط في  ،منظمة العمل الدولية والدول األعضاء فيها

 . 2111وكامل في برنامج عام 

 أثر إعالن العدالة االجتماعية -ثانياً 

هناك اآلن اعتراف واسع النطاق بالعمل الالئق بوصفه هدفاً عالمياً. ولقد كان إعالن العدالة االجتماعية بمثابة  .3

نقطة مرجعية للدول األعضاء وبمثابة إطار تنظيمي لمنظمة العمل الدولية من أجل تقديم الدعم إلى الدول 

الح على نحو متواصل بغية تحسين الدعم الذي األعضاء فيها. ولقد عزز التزام منظمة العمل الدولية باإلص

تقدمه إلى الدول األعضاء فيها. وهو يوفر إطاراً من أجل اإلجراءات الفعالة واتساق السياسات والتنسيق 

 تحقيق العمل الالئق بين منظمة العمل الدولية والمؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية المعنية. سعياً إلى والتعاون 

الدول األعضاء تأييداً تاماً إعالن العدالة االجتماعية واتخذت شتى الخطوات الرامية إلى النهوض  ولقد أيدت .4

بالعمل الالئق، سواء فردياً أو بالتعاون مع بعضها البعض، بما في ذلك من خالل الشراكات اإلنمائية. ولقد اعتمد 

 عدد متزايد من الدول األعضاء برامج قطرية للعمل الالئق. 

، الذي ما فتئ إطاراً سياسياً (2112) مرشد للميثاق العالمي لفرص العملال مقامإعالن العدالة االجتماعية  قامو .5

على المسائل االجتماعية والمتصلة بالعمالة. األخيرة مجدياً من أجل التصدي لتأثير األزمة االقتصادية والمالية 

 2132جتماعية، توصية أرضيات الحماية االجتماعية، ولقد اعتمد المؤتمر، من خالل متابعة إعالن العدالة اال

، وتوصية االنتقال من االقتصاد غير 3211التابع التفاقية العمل الجبري،  2132( وبروتوكول عام 212)رقم 

 (. 212)رقم  2132المنظم إلى االقتصاد المنظم، 
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ن الالئق، تحدياً في أنحاء عديدة م وفي الوقت ذاته، ال يزال تحقيق اتساق السياسات في تنفيذ برنامج العمل .6

العالم. وواجهت الدول األعضاء خيارات معقدة في تحديد أولويات جهودها المبذولة للمضي قدماً بالعمل الالئق 

تيسير وبأسلوب متكامل. وال يزال من الالزم بذل المزيد من النشاط توخياً لتحسين تنفيذ وتصديق المعايير 

 فهم أفضل إلعالن العدالة شجيعواستثارة الوعي وتر المنظم إلى االقتصاد المنظم االنتقال من االقتصاد غي

 ،االجتماعية بوصفه أداة إلرشاد اإلجراءات المستقبلية، بما في ذلك رسم السياسات من جانب الدول األعضاء

 سواء فردياً أو بالتعاون مع بعضها البعض، وتعزيز امتالك الهيئات المكونة زمام األمور. 

دارة أن حسنت اإلدارة ورسم سياسات واائف اإلشراف في اإلوكان من شأن إصالحات المؤتمر ومجلس  .7

المنظمة. وتقوم منظمة العمل الدولية بتعزيز نشاطها بشأن سياسة المعايير، ال سيما من خالل مبادرة المعايير، 

 ية في المؤتمر. ولقد نفذت برنامج المناقشات المتكررة لكل هدف من األهداف االستراتيج

 احتياجاتلتنوع واقع وبيد أنه ال بد من إدخال التحسينات على المناقشات المتكررة بغية التوصل إلى فهم أفضل  .8

 تأهميتها كأداة ترمي إلى تقييم تنفيذ إعالن العدالة االجتماعية وإرشاد اإلجراءا إدراكو ،الدول األعضاء

محدود في إرساء واستخدام مؤشرات مناسبة لرصد التقدم المحرز في تقدم  سجلالمستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، 

 اتجاه تحقيق العمل الالئق. 

ولقد أثبتت البرامج القطرية للعمل الالئق أنها أداة مفيدة وينبغي تشجيع عدد أكبر من الدول األعضاء على  .9

أوضح أولويات وأكثر استناداً إلى اعتمادها. ومع ذلك، ال بد من بذل المزيد من الجهود لجعلها أفضل تركيزاً و

ج البرام جميع والتحديات الخاصة التي تواجهها الدول األعضاء. وينبغي للهيئات المكونة أن تحدد الوقائع

تدرج  وأن ،وأن تفكر في االحتياجات واألولويات الوطنية المتنوعة، القطرية للعمل الالئق وتمتلك زمام أمورها

فها والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز بوصألهداف االستراتيجية األربعة جميعها استراتيجيات متوازنة تضم ا

 .ضايا مشتركة بينهاق

ولقد اتخذ عدد من الخطوات لجعل النهج المتكامل يتجسد في نشاط المكتب. وأحرز تقدم في تعزيز البحوث  .11

القائمة على البينات وتحليل السياسات بهدف مساعدة الدول األعضاء في سعيها إلى تحقيق أهداف إعالن العدالة 

 االجتماعية في ال اروفها الوطنية الخاصة. 

االجتماعية على زيادة اتساق السياسات والتنسيق والتعاون فيما بين منظمة العمل الدولية وساعد إعالن العدالة  .11

وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات االقتصادية متعددة األطراف، بيد أن التحديات ال تزال ماثلة. وتوخياً سائر و

تعزيزه من خالل الشراكات برنامج العمل الالئق ضمن المؤسسات الدولية واإلقليمية، ال بد من ب لنهوضل

المؤسسية وآليات التعاون. وينبغي تحسين التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية والهيئات الفاعلة األخرى 

سهامها إهداف االستراتيجية وتقوية ألشاملة ومنسقة بهدف النهوض بجميع اوسياسات بغية تدعيم استراتيجيات 

اللتزامات رفيعة المستوى ترجمة فعلية إلى سياسات وبرامج على المستوى في العمل الالئق. وما فتئت ترجمة ا

 القطري واإلقليمي، تحدياً قائماً. 

 مجاالت العمل ذات األولوية -ثالثاً 

 المبادئ والسياسات الرامية إلى تحقيق  -ألف 
 كامل إمكانيات إعالن العدالة االجتماعية

الملموسة لتحقيق كامل إمكانيات إعالن العدالة االجتماعية مع إيالء المزيد من األنشطة ب االضطالع ال بد من .12

، ال سيما عن طريق إدماج العمل 2111االهتمام الواجب للمضي قدماً بالعمل الالئق في إطار تنفيذ برنامج عام 

 الالئق في االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.

والمجتمعية والديمغرافية واالقتصادية  ةالتغيرات التكنولوجيمتغير وبالنظر إلى سرعة العمل العالم  وفي .13

والبيئية، ينبغي أن تكون الجهود التي تبذلها الدول األعضاء للتوصل إلى تحقيق األهداف االستراتيجية المتالزمة 

 لى النهوض بما يلي: إقائمة على الحاجة الملحة  ،والمترابطة والمتكافلة للعمل الالئق
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ن طريق تكوين بيئة اقتصادية ومؤسسية تمكينية لصالح منشآت منتجة ومجزية ومستدامة العمالة ع )أ(

باالقتران باقتصاد اجتماعي قوي وقطاع عام قابل للديمومة، بهدف تعزيز فرص دخل وعمالة ونمو 

 تشمل الجميع؛ 

من ثمار التقدم  قسط عادللضمان  -الضمان االجتماعي وحماية اليد العاملة  -الحماية االجتماعية  )ب(

 للجميع؛ 

الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي بوصفهما أدوات حاسمة من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية  )ج(

 األربعة تحقيقاً فعاالً على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي؛ 

قاً على حٍد سواء حقو المبادئ والحقوق األساسية في العمل، الشاملة والثابتة، وأهميتها الخاصة بوصفها )د(

 وال سيما الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية؛  ،واروفاً تمكينية

 بوصفهما قضايا مشتركة بين األهداف االستراتيجية األربعة؛أيضاً المساواة بين الجنسين وعدم التمييز  (ه)

وطنية واإلقليمية والدولية قدر أكبر من امتالك زمام األمور واتساق السياسات والتكامل بين النهُج ال )و(

 ؛2111لمقاربة التنفيذ الكامل إلعالن العدالة االجتماعية وبرنامج عام 

التعاون بين الدول األعضاء فضالً عن التعاون بين الدول األعضاء والمنظمات الدولية بشأن القيام على  )ز(

وية لتنفيذ الناجح للمبادرات المنطالمستويين الوطني واإلقليمي بتقاسم الممارسات الجيدة المستمدة من ا

 على عنصر العمل الالئق. 

وتوخياً لتحقيق كامل إمكانيات إعالن العدالة االجتماعية، ينبغي لتنفيذ األهداف االستراتيجية األربعة أن يكون  .14

ادئ مبمكيفاً مع االحتياجات والظروف الخاصة في كل بلد وأن يكون مرهوناً بالتزاماته الدولية القائمة وبال

 والحقوق األساسية في العمل. 

 إجراءات منظمة العمل الدولية لمساعدة  -باء 
 الدول األعضاء فيها مساعدة فعالة

توخياً لمساعدة الدول األعضاء في المنظمة مساعدة فعالة فيما تبذله من جهود لتحقيق كامل إمكانيات إعالن  .15

العدالة االجتماعية، يدعو المؤتمر منظمة العمل الدولية إلى أن تستخدم أفضل استخدام جميع وسائل العمل 

 المتاحة لها من أجل: 

 نظام المعايير 51-5

مة وفعالة بين المناقشات المتكررة ونتائج مبادرة المعايير، بما في ذلك استكشاف مالئ روابطضمان وجود 

من دستور منظمة العمل الدولية، دون زيادة  32)د( من المادة 2( وه)2خيارات استخدام أفضل للفقرتين 

 االلتزامات الواقعة على الدول األعضاء في تقديم التقارير. 

 المناقشات المتكررة 51-6

اعتماد طرائق مناسبة لتحسين تركيز المناقشات المتكررة وضمان أنها تستند إلى الوقائع والتحديات  )أ(

 القائمة بحيث: 

تقدم استعراضاً محدثاً على نحو منتظم عن الوقائع واالحتياجات المتنوعة في الدول األعضاء  "3"

 فيما يتعلق بكل هدف من األهداف االستراتيجية؛ 

أنشطة منظمة العمل الدولية فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية لتسهيل اتخاذ تقيّم نتائج  "2"

 القرارات بشأن األولويات المستقبلية؛ 

تنير المناقشات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي والبرنامج والميزانية في منظمة العمل  "1"

 الدولية. 



  

 

13-1/5 ILC105-PR13-1-[RELME-160606-2]-Ar.docx 

العامة والمناقشات المتصلة بها في اللجنة اعتماد طرائق لضمان أن تؤدي الدراسات االستقصائية  )ب(

 المعنية بتطبيق المعايير، إلى اإلسهام في المناقشات المتكررة حسب مقتضى الحال. 

، األربعة دراسة إمكانية اعتماد دورة أقصر للمناقشات المتكررة لكل هدف من األهداف االستراتيجية )ج(

 مع مراعاة ما يلي: 

 متصلة بدراسة كل هدف من األهداف االستراتيجية؛ االشتراطات المحددة ال "3"

 دورة برنامج وميزانية من سنتين وخطة استراتيجية من أربع سنوات؛  "2"

 المؤتمر؛  أعمالمساهمة المناقشات المتكررة في تبسيط عملية وضع جدول  "1"

مر موضوع الممارسة الماضية القائمة على أن يدرج على نحو مستقل في جدول أعمال المؤت "2"

 حماية اليد العاملة وموضوع الضمان االجتماعي؛ 

 جدول أعمال المؤتمر؛  فيإمكانية تجميع األهداف االستراتيجية عند إدراجها  "2"

 توقيت التقييم المقبل ألثر إعالن العدالة االجتماعية؛  "2"

 .2111برنامج عام إسهام منظمة العمل الدولية في متابعة واستعراض األمم المتحدة لتنفيذ  "7"

 تقوية اإلطار القائم على النتائج والبرامج القطرية للعمل الالئق 51-3

باالستناد إلى نهج متكامل لمقاربة العمل الالئق، تشمل  2123-2132وضع خطة استراتيجية للفترة  )أ(

ا إلى أولويات هجميع األهداف االستراتيجية األربعة والقضايا المشتركة بينها. وينبغي أن يستند تنفيذ

ستخدم على أفضل وجه جميع وسائل عمل منظمة العمل يالهيئات المكونة واحتياجاتها المحددة وأن 

 دعم تنمية قدرات الهيئات المكونة. يالدولية و

سات والممار استعراض إطار نتائج البرنامج والميزانية، بما في ذلك المؤشرات واإلبالغ عن النتائج )ب(

بما يسمح لمنظمة العمل الدولية أن تقيّم النتائج وتبيّن إلى هيئاتها  ،المستخلصةوالدروس  الجيدة

 المكونة طريقة إسهام نشاطها في تحقيق األهداف االستراتيجية األربعة. 

تقوية تقييم منظمة العمل الدولية وتعلمها المؤسسي بغية تبيان األثر وتحسين تقديم الخدمات إلى  )ج(

 الهيئات المكونة. 

ضمان أن تشمل جميع البرامج القطرية للعمل الالئق استراتيجيات متكاملة ومتوازنة لتعزيز جميع  )د(

األهداف االستراتيجية والقضايا المشتركة بينها في مجموعة أولويات تحددها الهيئات المكونة الثالثية 

يهية ثالثية ن لديها لجان توجالوطنية؛ وأن تتضمن نتائج قابلة للقياس وواقعية وقابلة للتحقيق؛ وأن يكو

 األثر. لضمان امتالك زمام األمور وزيادةأو منتديات مماثلة 

دعم الدول األعضاء لتحسين اتساق البرامج القطرية للعمل الالئق لديها مع استراتيجيات التنمية  (ه)

دمج برنامج التي ت المستدامة الوطنية، وحيثما يقتضي األمر، استراتيجيات التنمية المستدامة اإلقليمية

وعناصر العمل الالئق فيه، ومع أطر تخطيط األمم المتحدة على المستوى القطري أو،  2111عام 

 المستوى اإلقليمي.  على حيثما يقتضي األمر،

 بناء القدرات المؤسسية 51-4

قاً وف الالقدرة المؤسسية للدول األعضاء والمنظمات التمثيلية ألصحاب العمل وللعم زيادة تعزيز )أ(

فعالة ومتسقة من أجل تحقيق العمل الالئق والتنمية و مناسبة ، بهدف اتباع سياسة اجتماعيةالحتياجاتها

 المستدامة. 
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بما في ذلك من خالل مركز التدريب  -فهمها وقدراتها تعزيز إذكاء الوعي لدى الهيئات المكونة و )ب(

لتحقيق  -الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو والبرامج اإلقليمية والبرامج على االنترنت 

أهداف إعالن العدالة االجتماعية وقياس ورصد نتائج جهود تنمية القدرات هذه على نحو منتظم 

 ومتسق. 

اونها اإلنمائي وإرشادها المختص لدعم ومساعدة الجهود التي تبذلها الدول األعضاء تقوية وتبسيط تع )ج(

 إلحراز تقدم على أساس ثالثي في اتجاه تحقيق جميع األهداف االستراتيجية. 

 البحوث وجمع المعلومات وتقاسمها 51-1

مع مراعاة احتياجات  مواصلة تقوية بحوثها الموجهة نحو السياسة العامة والقائمة على البيّنات، )أ(

إلى  اً خاص اً الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بهدف دعم حوار سياسي مستنير يولي اهتمام

 عالم العمل. اآلخذة في تحويل التحديات والفرص المرتبطة باالتجاهات والمحركات 

 الئق لصالح التنميةتقوية قاعدة المعارف لتحسين فهم إسهام النهج المتكامل في تحقيق العمل ال )ب(

 المستدامة. 

إحصاءات ومعلومات تشمل جميع  وتقاسم زيادة تعزيز قدرات الدول األعضاء على إصدار واستخدام )ج(

فضالً عن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بوصفهما قضايا  األهداف االستراتيجية األربعة

رسات، بما في ذلك من خالل استعراضات المعلومات عن أفضل المما باإلضافة إلى مشتركة بينها،

 األقران الوطنية الطوعية. 

يتيح للدول  ،إطار من أجل مؤشرات العمل الالئقاالضطالع عن طريق مجلس اإلدارة بزيادة تطوير  )د(

 األعضاء أن تقيس تقدمها المحرز في اتجاه تحقيق العمل الالئق وفقاً الحتياجاتها واروفها الوطنية. 

الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى استخدام مؤشرات للعمل الالئق تتناسب مع  مساعدة (ه)

 احتياجاتها واروفها الوطنية بغية رصد التقدم المحرز وتقييمه. 

 الشراكات واتساق السياسات من أجل العمل الالئق 51-2

اد إلى السياسات باالستنوضع استراتيجية ترمي إلى تعزيز العمل الالئق من خالل الشراكات واتساق  )أ(

مبادئ التكامل والتكافل مع المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية المعنية التي تضطلع بواليات في 

مجاالت وثيقة الصلة بها. وفي إطار جميع هذه الشراكات، ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تعزز فهم 

 قيمها وواليتها ومعاييرها واإلقرار بها.

إدراج تركيز خاص في مثل هذه االستراتيجية على تشجيع النمو الشامل والعمل الالئق على المستوى  )ب(

 اإلقليمية والدولية.واالقتصادية القطري مع المؤسسات المالية 

تقوية قدرات منظمة العمل الدولية وقدرات هيئاتها المكونة على اإلسهام في تحقيق العمل الالئق  )ج(

على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، باالستناد  2111ة به في برنامج عام واألهداف المتصل

 إلى النهج المتكامل إلعالن العدالة االجتماعية. 

تعزيز اتساق السياسات عن طريق تقديم إرشاد سياسي قائم على البيّنات والعمل على نحو وثيق مع  )د(

طريق تسهيل مشاركة الهيئات المكونة الثالثية في الوزارات واإلدارات الحكومية المعنية وعن 

 استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية وأطر تخطيط األمم المتحدة ذات الصلة. 

المتصلة بالعمل  2111وبغيره من أهداف برنامج عام  3 2ريادة أو إرساء تحالفات تتصل بالهدف  (ه)

القرار بشأن الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي  الالئق، بمشاركة الشركاء الثالثيين بما يتفق مع

 ( وضمن إطار إعالن العدالة االجتماعية.2112)

 

 تعزيز النمو االقتصادي المطرد والمستدام والشامل للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع.    3
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عن طريق إسهامات بشأن اتجاهات  2111المساهمة في متابعة واستعراض إطار برنامج عام  )و(

 ومؤشرات العمل الالئق في التقارير الوطنية واإلقليمية والعالمية التي ستستقي منها عمليات

التنمية  بشأنفي األمم المتحدة االستعراض السنوية التي يجريها المنتدى السياسي رفيع المستوى 

 المستدامة. 

 منظمة العمل الدولية مع شراكات فيفي سياق مبادرة المنشآت والترحيب بالنمو الذي تحقق مؤخراً  )ز(

اة اإلرشادات التي قدمها مجلس القطاعين العام والخاص، تعزيز التزامها مع القطاع الخاص مع مراع

( فضالً عن استنتاجات المؤتمر بشأن تعزيز المنشآت 2132)آذار/ مارس  122اإلدارة في دورته 

نسية والسياسة االجتماعية ( وإعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الج2117المستدامة )

، (212رقم ) 2132تصاد المنظم، ( وتوصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االق3277)

واستنتاجات المؤتمر بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث العمل الالئق والعمالة المنتجة 

(2132.) 

تشجيع الشراكات االستراتيجية مع الهيئات الفاعلة المعنية من غير الدول، بما يتمشى مع مبادئ  )ح(

 الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي. 

استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة تكامله مع و 2111من برنامج عام  2 37تشجيع تنفيذ الهدف  )ط(

 العمل الدولية. 

اجتذاب المزيد من الموارد من أجل تنفيذ إعالن العدالة االجتماعية وزيادة تنويع مصادر التمويل  )ي(

سعي المتكامل إلى تحقيق األهداف التقوية وتشجيع التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المثلث و

 االستراتيجية األربعة عن طريق مشاريع وبرامج إنمائية كبرى. 

 إجراءات الدول األعضاء -جيم 

 يناشد المؤتمر الدول األعضاء أن تتخذ إجراءات مناسبة في سياق اروفها الوطنية من أجل:  .16

بما في ذلك االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية ، 2111إدراج برنامج العمل الالئق في تنفيذ برنامج عام  )أ(

 ؛ من أجل التنمية المستدامة

 حفز اإلجراءات كي تحقق تدريجياً تصديق وتنفيذ االتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة؛  )ب(

ن تشمل أ تعزيز اتساق السياسات فيما بين الوزارات وإدماج العمل الالئق في السياسات الوطنية. ويمكن )ج(

 ؛رات المعنية ومع الشركاء االجتماعييناالوز فيما بينهذه الجهود، حيثما اقتضى األمر، مشاورات فعالة 

 النهوض بالمنشآت المستدامة.  )د(

 متابعة مجلس اإلدارة والمدير العام لمكتب العمل الدولي -رابعاً 

 يدعو المؤتمر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى ما يلي:  .17

تحديد الطرائق المناسبة من أجل إدماج نتيجة التقييم الحالي في عمل مجلس اإلدارة وبرنامج عمل مكتب  )أ(

 العمل الدولي؛ 

إلى تبادل ثالثي رفيع المستوى في اآلراء بشأن دور العمل الالئق في برنامج  ةالنظر في إمكانية الدعو )ب(

 األهداف المتعلقة بالعمل الالئق؛ وريادة منظمة العمل الدولية في مجال  2111عام 

 

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.    2
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 الطلب من المدير العام لمكتب العمل الدولي القيام بما يلي:  )ج(

 ؛2123-2132مراعاة نتيجة هذا التقييم في المقترحات من أجل الخطة االستراتيجية للفترة  "3"

بطرائق  ، تتصل2132تقديم مقترحات مفصلة إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر  "2"

بغية تحسين استيفاء أهدافها وضمان  2-32المناقشات المتكررة كما هي واردة في الفقرة إجراء 

 انتقال سريع من الدورة الحالية للمناقشات المتكررة إلى الدورة المقبلة؛ 

من أجل برنامج عمل يرمي إلى  ،2137 تقديم مقترحات إلى مجلس اإلدارة في آذار/ مارس "1"

 ؛ لقياسل وقابلةمناسبة ومؤشرات  أهدافاً زمنية معينة و اً حدود تشملة التقييم الحاضر، إنفاذ نتيج

ي بشأن التنمية المستدامة، في اجتماعه ف في األمم المتحدة إبالغ المنتدى السياسي رفيع المستوى "2"

الواردة في العناصر بعنية، الم الدوليةاإلقليمية ووالمنظمات والمنتديات ، 2132تموز/ يوليه 

فيما يتعلق  2111التي تتسم بجدوى خاصة من أجل تنفيذ مكونات برنامج عام هذا القرار و

 بتحقيق العمل الالئق. 

ال يتجزأ من التقييم المقبل ألثر إعالن العدالة  اً جزء في هذا القراريقرر المؤتمر أن تشكل اإلجراءات المبينة  .18

 االجتماعية، الذي سيضطلع به المؤتمر.

 


