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البـنـد السابع
مذكرة المدٌر العام لمكتب العـمل العربى حول
الدورة ( )102لمؤتمر العـمل الدولً
( جنٌف ٌ ،ونٌو /حزٌران ) 2013

** تـقـدٌــــم :
بناء على توجيهات مجلس إدارة مكتب العمل الدولي فقد تقررر تنيريا الردورة )102
لمؤتمر العمرل الردولى لعراا  2013كالمعتراد فرى جنيرم مقرر مكترب العمرل الردولى و رر
األمررا) وكلررل اررتل النترررة م ر  20 - 5يونيررو /حزيرررا  ، 2013وف ر جرردول األعمررال
المعتمد م المجلس  .يرتا تا ري اليروا البراب تفتترام لعمرال المرؤتمر لا يروا ال ت راء
المواف  4يونيو  /حزيرا  2013لتنييا اجتماعات النر ال ت ة والمجموعات اإل ليميرة
ومنهررا المجموعررة العربيررة بش ر التوافر حررول األمررور اإلجرابيررة وتشرركيل اللجررا النياميررة
والننية ودرابة جدول األعمال .
وم المتو ع ل تشهد هكه الدورة تطبي حزمة م اإل رتحات ب رنة تجريبيرة بنراء
على مقترحات النري المعني بتبيير مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولي والاطة التننيكية
العملية التي بيقدمها مكتب العمل الدولي إلى الدورة  )317لمجلس اإلدارة مارس  /ىكار
. ) 2013
كما جرت العادة وفى إطار اإلعرداد والتحيرير للمشراركة فرى لعمرال الردورة )102
لمررؤتمر العمررل الرردولي لعرراا  2013وحررر منيمررة العمررل العربيررة علررى دعررا التنبرري
والتعرراو برري الوفررود العربيررة ال ت يررة وتحديررد مو ررم عربررى ترروافقى حررول المويرروعات
المطروحة على جدول لعمال المرؤتمر والترى تردال يرم لولويرات واهتمامرات المجموعرة
العربية وتدعيا عت ات التعاو مع منيمة العمل الدولية  ،اا مكتب العمل العربى بإعرداد
و يقة البند البابع م جدول لعمال الدورة  )40لمؤتمر العمل العربرى  22 - 15لبريرل/
نيبررا  ) 2013بعنرروا مررككرة المرردير العرراا لمكتررب العمررل العربررى حررول الرردورة )102
لمؤتمر العمل الدولى لعاا . 2013
وتتيم و يقة البند البابع م جدول لعمال الدورة  )40لمؤتمر العمل العربى لعاا
 2013ت ة ل باا وهى :

القســم األول
يتنرراول القبررا األول مجموعررة مر مقترحررات وت ررورات مكتررب العمررل العربرري بشر
تنييا لنشطة واجتماعات المجموعرة العربيرة المشراركة فري لعمرال الردورة  )102لمرؤتمر
العمل الدولي لعاا  2013م حيث اإلجراءات والترتيبات التننيكية وإعداد الو اب الاا ة
بجدول األعمال ولماك ومواعيد انعقاد اتجتماعات .

القســم الثانً
يتيررم القبررا ال رراني ابررتعراب بإيجرراز ألهررا المويرروعات المطروحررة علررى جرردول
لعمال الدورة  )102لمؤتمر العمل الدولي لعاا  2013وبعب المعلومات األبابية حول
هكه الدورة والتي م ش نها تبهيل وتنعيل مشاركة الوفود العربية ال ت ة .

القســم الثالث
يحترروا القبررا ال الررث علررى ابررتنتاجات اتجتمرراا التنبرريقى لألعيرراء العرررب بمجلررس
إدارة مكترب العمررل الردولي والوفررود العربيرة األارررا المشراركة فرري لعمرال الرردورة )316
لمجلررس إدارة مكتررب العمررل الرردولي جنيررم  ،نرروفمبر /تشررري ال رراني  ، )2012وكرركلل
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تحركات المجموعة العربية على هامش هكه الدورة وبوجر ارا نترابل اللقراء الركا جررا
بي الوفد ال ت ي العربي والمردير العراا لمكترب العمرل الردولي بتراري  14نروفمبر  /تشرري
ال اني . 2012

األمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتفضل باتخاذ ما ٌراه مناسبا بشــــــــأن
ما ٌلً:
أوال :ل) الموافقة على مشروا جدول لعمال اتجتماا التنبيقي األول للمجموعة العربية
المشاركة في لعمال الدورة  )102لمؤتمر العمرل الردولي لعراا  2013كمرا
هررو وارد فرري الو يقررة وتنررويب مجلررس إدارة منيمررة العمررل العربيررة فررى دورة
انعقراده القادمرة مررايو /آيررار  ) 2013بدرابرة كافررة القيررايا والمبررابل المتعلقررة
بهكه البنود وإيافة ما يراه مناببا في يوء ليرة مبرتجدات لو تطرورات تحردث
في المرحلة القادمة وإحاطة المجموعة العربية علما بكلل .
ب) عقد اتجتمراا التنبريقي األول للمجموعرة العربيرة اعتبرارا مر البراعة البادبرة
مباء يوا ال ت اء المواف  4يونيو  /حزيرا  ، 2013وكلل فرى اعرة مجلرس
اإلدارة بمقر مكتب العمل الدولى .
ج) تنييا اتجتماا التنبيقى البرنوا بري منيمرة العمرل العربيرة ومجلرس البرنراء
العرررب المعتمرردي فررى جنيررم رربام يرروا ال ت رراء الموافر  4يونيررو  /حزيرررا
 2013على ل يرتا تحديرد المكرا والتو يرت المنابرب لعقرد اتجتمراا فري و رت
تح .
ثانٌا :تكليم المدير العاا لمكتب العمل العربرى بتعمريا الردعوة علرى لطررام اإلنتراج ال ت رة
لحيور اتجتماا التنبريقى األول للمجموعرة العربيرة واتاراك اإلجرراءات اللوجبرتية
والتنييميرة المنابربة لعقررد وإنجرام هركا اتجتمرراا وكلرل فري و ررت مبكرر حترى يتبررنى
للوفود العربية المشاركة بمزيد م الناعلية والنجاعة فى لعمال مؤتمر العمل الدولى
لعاا . 2013
ثالثا :تكليم المدير العاا لمكتب العمل العربى بدعا الترشريحات العربيرة لشر ل لا من رب
م المنا ب المنب قة عر المرؤتمر فرى حالرة إبرداء الردول العربيرة رىبتهرا فرى شر ل
إحداها  ،باإليافة إلى متابعة رارات مجلس إدارة منيمة العمرل العربيرة فرى دورة
انعقادها القادمة مايو /آيار  )2013فى هكا الش .
رابعا :تكليم المدير العاا لمكتب العمل العربى بإعداد ما يلى :
ل) تقرير تحليلى بش التقرير الكا بيقدم المدير العاا لمكتب العمرل الردولى عر
نتابل زيارة بع ة مكتب العمل الدولى لمتابعة لوياا العمال العرب فى فلبطي
واألرايى العربية المحتلة األاررا وعررب المتحيرات علرى لجنرة ال رياىة
المنب قة ع اتجتماا التنبيقي األول للمجموعة العربية .
ب) التقرير البنوا بش المبتوطنات اإلبرابيلية وآ ارها ات ت ادية واتجتماعيرة
البلبية على لوياا ل حاب األعمال والعمال فى فلبرطي والجروت البرورا
وجنوب لبنا وترجمرة التقريرر إلرى الل رات المعتمردة فرى لنشرطة منيمرة العمرل
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الدولية وهى النرنبية واإلنجليزية واألببانية .
ج) اتااك اإلجراءات اللوجيبتية والترتيبات التنييمية المناببة لعقد الملتقى الردولى
للتيام مع عمال وشرعب فلبرطي واألرايرى العربيرة المحتلرة األاررا علرى
هررامش لعمررال الرردورة  )102لمررؤتمر العمررل الرردولي لعرراا  ، 2013وترروفير
التبررهيتت وكافررة البرربل التزمررة إلنجاح ر وتحقي ر األهرردام المرجرروة من ر ،
وكلل بالتنبي والتعاو مع الجهات واألطرام كات العت ة .
خامسا :دعا جهود المدير العراا لمكترب العمرل العربرى الهادفرة إلرى تردعيا وتعزيرز عت رات
التعاو بي المجموعة العربية ومنيمة العمل الدولية واتااك اإلجراءات المناببة.
لمتابعرة نترابل اجتمراا الوفرد ال ت ري العربري مرع المردير العراا لمكترب العمرل الردولي
والكا عقد في مقر مكتب العمل الدولي بجنيم بتاري  14نروفمبر  /تشرري ال راني
. 2012
سادساا :لارك العلرا بالمعلومرات األبابرية حرول بنرود جردول لعمرال الردورة  )102لمرؤتمر
العمل الدولى جنيم  ،يونيو /حزيرا . ) 2013
ساابعا :لارك العلرا بنترابل اتجتمراا التنبريقى لألعيراء العررب بمجلرس إدارة مكترب العمررل
الدولي المشاركي فى الدورة  )316للمجلس نوفمبر /تشري اني  )2012والتى
تميزت بالنببة للمجموعة العربية بعرب تقرير ع مدا تقدا تننيك البرنامل المعزز
للتعراو الننررى مر لجررل األرايررى العربيرة المحتلررة يررم جرردول األعمررال  ،وتقررديا
الشكر إلى دولة الكويت الشرقيقة للتكررا بالمبراهمة بمبلرر ردره  )500.000دوتر
لمريكى لتننيك لنشطة تنموية ل الح فلبطي يم البرنرامل المعرزز لمنيمرة العمرل
الدوليرة  ،وكركلل إلررى األعيراء العرررب علرى مشراركتها النعالررة فرى الرردورة )316
لمجلس اإلدارة والتناعل والتعامل اإليجابي مع القيايا والمواييع التي تدال يم
لولويررات واهتمامررات المجموعررة العربيررة  ،مررع الت كيررد علررى لهميررة اتبررتمرار فرري
المطالبرررة ببررركل المزيرررد مررر الجهرررد لررردعا ال رررندو النلبرررطينى للتشررر يل والحمايرررة
اتجتماعية .

أحمد محمد لقمان
المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة
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القســـــم األول

أنشطة واجتماعات المجموعة العربٌة
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مشروع
جدول أعمال االجتماع التنسٌقى األول للمجموعة العربٌة
( جنٌف – ٌونٌو  /حزٌران 2013
البند األول :المبابل اإلجرابية
 ربابة المجموعة العربية وتشكيل . تشكيل اللجا ال ت ية المنب قة ع المجموعة العربية .البند الثانً - :ربابة الدورة  ) 102لمؤتمر العمرل الردولي لعراا  2013والمنا رب
األارا المنب قة ع المؤتمر.
البند الثالث :ييوم شرم الدورة  )102لمؤتمر العمل الدولي لعاا .2013
البند الرابع  :متابعة تننيك رارا مؤتمر العمل الدولي لعامي 1980 ،1974
ل)

بش ر إدانررة البررلطات اإلبرررابيلية لمماربرراتها التعبررنية والعن رررية وانتهاكهررا
الحريررات والحقررو النقابيررة ،وكرركلل ل ررار اتبررتيطا اتبرررابيلي علررى لويرراا
العمال العرب في فلبطي واألرايي العربية المحتلة األارا.

ب) تنييا الملتقي الردولي للتيرام مرع عمرال وشرعب فلبرطي واألرايرى العربيرة
المحتلة األارا على هامش لعمال الدورة  )102لمرؤتمر العمرل الردولي لعراا
.2013
البند الخامس :التوبيع فى ابتاداا الل ة العربية في لنشطة منيمة العمل الدولية.
البند السادس :التعاو الننى والتقنى لمنيمة العمل الدولية :
 التعاو الننى ل الح الدول العربية . البرنامل المعزز للتعاو التقني ل الح األرايي العربية المحتلة .البند السابع :المو م م الت ديقات على تعديل  1986لدبتور منيمة العمرل الدوليرة
بش توبيع التم يل األفريقي بمجلس إدارة مكتب العمل الدولى.
البند الثامن :تحركات المجموعة العربية .
البند التاسع :معلومات لبابية ع مويروعات و بنرود جردول لعمرال الردورة )102
لمؤتمر العمل الدولي لعاا .2013
البند العاشر :ما يبتجد م لعمال.
* * *
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القسم األول
مقترحات بخصوص اجتماعات المجموعة العربٌة
 جرررت العررادة ل يقرروا المرردير العرراا لمكتررب العمررل العربرري باتارراك جميررع اإلجررراءاتوالترتيبات التننيكية لتنييا لنشطة واجتماعات المجموعة العربيرة ال ت يرة المشراركة فري
مررؤتمر العمررل الرردولى فررى كررل عرراا بمررا فرري كلررل ا ترررام موعررد ومكررا وجرردول لعمررال
اتجتماا التنبيقى األول للمجموعرة العربيرة  ،وكركلل اتجتماعرات التحقرة واجتماعرات
اللجا المنب قة عنها إيافة إلى إعداد وتوفير جميع الو اب المتعلقة بهكه األنشطة .
 يتشرم المدير العاا لمكتب العمل العربي بعرب مجموعة م المقترحات على الردورة )40لمؤتمر العمل العربى بش المشاركة فري الردورة  )102لمرؤتمر العمرل الردولي
لعاا  ، 2013وكلل على النحو التالي :
 -1مشروا جدول لعمال اتجتماا التنبيقى األول للمجموعة العربية .

 -2تنييا اتجتماا التنبريقى األول للمجموعرة العربيرة اعتبرارا مان السااعة السادساة
مساء ٌوم الثالثاء الموافــق ٌ 4ونٌو  /حزٌران  2013وذلا كالمعتااد فاً قاعاة
مجلس اإلدارة بمقر مكتب العمل الدولً بجنٌف .
 -3عقد اتجتماا التنبيقى البنوا بي منيمة العمل العربيرة ومجلرس البرنراء العررب
المعتمدي فى جنيرم يروا ال ت راء الموافر  4يونيرو /حزيررا  2013علرى ل يرتا
تحديد المكا والتو يت المناببي في و ت تح .
يقرروا مكتررب العمررل العربرري بمااطبررة لطرررام اإلنترراج ال ت ررة ودعوتهررا لحيررور
اتجتماا التنبيقى األول للمجموعة العربية حبب التاري والمكا والتو يت المحددي ،
وككلل اتاراك اإلجرراءات المنابربة لعقرد اتجتمراا التنبريقى البرنوا بري منيمرة العمرل
العربية ومجلس البنراء العرب بجنيم وكلل في و ت مبكر .
الـبـنــد األول :
إ ربابة اجتماعات المجموعة العربية في هكه الدورة بتكو ابتنادا لما جرت علي
العررادة والعرررم لمعررالي الرروزير الرركا برريترلس الرردورة  )40لمررؤتمر العمررل العربرري لعرراا
. 2013
وبيتا اتل الجلبة األولى تجتماعات الوفرود العربيرة جنيرم  4 ،يونيرو  /حزيررا
 )2013دعوة معالي تبرتتا ربابرة اتجتمراا التنبريقى األول للمجموعرة العربيرة لو مر
ينوب عن .
م جهة لاررا بريتا ارتل الجلبرة األولرى للمجموعرة العربيرة تشركيل كرل مر لجنرة
التنبي ولجنة ال ياىة م البادة الروزراء ولعيراء الوفرود العربيرة المشراركة فري لعمرال
الدورة  )102لمؤتمر العمل الدولى لعاا  2013وتشكيل فر عمل ت ية لمتابعة لعمرال
اللجا الننية المنب قة ع هكه الدورة .
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الـبـنــد الثانً :
 رئاسة الدورة ( )102لمؤتمر العمل الدولً والمناصب األخرى المنبثقة عنه:مر المعررروم لن ر طبقررا لنيرراا الدوريررة برري األ رراليا الج رافيررة األربعررة تتنرراوب تلررل
األ اليا بالتوالي ربابة المؤتمر ،علما ب الدورات البابقة كانت على النحو اآلتي-:
o
o
o
o
o

الدورة
الدورة
الدورة
الدورة
الدورة

 2012 )101لمريكـا التتينية جمهورية الدومينيكا )
 – 2011 )100لفريقيا الكاميرو ) .
 2010 )99لوروبا فرنبا) .
 2009 )98آبيا والبابينيل .
 2008 )97لمريكا التتينية بنما).

وعلي فإ الدورة  )102لعاا  2013بتكو م ن يب آبيا والبابنيل ولا يتيح
لحين الدولة التي بتتولى ربابة هكه الدورة.
لما بالنببة للمنا ب األارا المنب قة ع المؤتمر بتكو كاآلتي :
 -1ناببي ربيس المؤتمر .
 -2ربابة النر .
 -3ربابة اللجنة التنييمية.
 -4ربابة لجنة اعتماد العيوية.
 -5ربابة لجنة تطبي اتنا يات وتو يات العمل الدولية .
 -6ربابة اللجنة المالية .
 -7ربابة اللجا الننية .
وفي هكا ال دد ،في حال وجرود رىبرة ألا حكومرة عربيرة الترشرح ألا من رب مر
المنا ب  ،يرجى ل تبدا رىبتها مببقا ومبكرا لشر ل هركا المن رب ،حترى ترتمك الوفرود
العربية م التنبي يم المجموعات اإل ليمية األارا وفر العمل التي يشاركو فيها .
ولقد ابتقر العمل في الدورات البرابقة لمرؤتمر العمرل العربرى وكركلل لمجلرس إدارة
منيمة العمل العربية ل تبدا حكومة لو لك ر م الحكومرات العربيرة رىبتهرا مبربقا لشر ل
لحد المنا ب المككورة لعته ،بالنببة للبلدا العربية الوا عة في ىربري لبريا فرإ الترشريح
يتا م اتل دعا المجموعرة الحكوميرة اآلبريوية لركلل والتري عرادة تعقرد اجتماعاتهرا ب رنة
دورية في جنيم ،لما بالنببة للبلدا العربية اإلفريقية فإ الترشيح يتا ىالبا ل ناء اجتماعات
دورات لجنة العمل اإلفريقية.
◘◘◘

الـبـنــد الثالث :
ضٌوف شرف الدورة ( )102لمؤتمر العمل الدولً لعام : 2013
وفقررا للمعلومررات المترروفرة لرردا مكتررب العمررل العربررى  ،م ر المتو ررع ل يحررل علررى
الدورة  )102لمؤتمر العمل الدولى لعاا  2013لك ر م يريم شررم .ولرا يتبر لحري
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إعداد هكه الو يقة المعرفة المؤكدة لييوم الشرم لهكه الدورة.
◘◘◘

الـبـنــد الرابع :
(أ) متابعة تنفٌذ قراري مؤتمر العمال الادولً لعاام  1980 ،1974بشاأن دداناة
الساالطات اإلسااارائٌلٌة لممارسااتها التفرقاااة العنصاارٌة واتنهاكاااات الحرٌاااات
والحقااوق النقابٌااة وكااذل الثااار االسااتٌطان اإلساارائٌلً علااى أوضاااع العمااال
العرب فً فلسطٌن واألراضً العربٌة المحتلة.
بناء على رارات مؤتمر العمل العربي في دورات البابقة والمتعلقرة بتكليرم منيمرة
العمرررل العربيرررة باتبرررتمرار فررري متابعرررة األويررراا ات ت رررادية و اتجتماعيرررة والمعيشرررية
أل حاب األعمال والعمال في فلبطي واألرايي العربية المحتلرة األاررا ،بريقوا مكترب
العمل العربي ،بإعداد التقريري التاليي :
 -1تقريررر تحليلرري لمررا برريرد فرري تقريررر بع ررة مكتررب العمررل الرردولي الترري بررتزور فلبررطي
واألرايي العربية المحتلرة األاررا ارتل شرهر مرارس  /آكار  2013وتوزيعر علرى
الوفود بالل تي العربية واإلنجليزية .
بوم تقوا لجنة ال ياىة بدرابة ملح تقرير المدير العاا لمكتب العمرل الردولي بشر
األوياا في فلبطي واألرايي العربية المحتلة األاررا وتقردا متحيرات المجموعرة
العربية علي .
 -2تقريررر بش ر المبررتوطنات اإلبرررابيلية وآ ارهررا ات ت ررادية واتجتماعيررة البررلبية علررى
لوياا ل حاب األعمال والعمال في فلبطي واألرايى العربية المحتلة األارا.
يتا إعداد هكا التقرير باتعتماد على المعلومات والبيانات واإلح راءات المتروفرة مر
وزارة العمررل النلبررطينية واألمانررة العامررة لتتحرراد العرراا لعمررال فلبررطي ووزارة الشررربو
اتجتماعية والعمل بالجمهورية العربية البورية ووزارة العمل فى لبنا  ،إيافة إلى تقارير
دولية ادرة ع المنيمات والهيبات الدولية الحكومية وىير الحكومية  ،وترجمة التقرير
إلى الل ات ال ت ة المعتمدة فى منيمة العمل الدولية وهرى النرنبرية واإلنجليزيرة واألبربانية
وتعميم على المشاركي .

(ب) عقاد ملتقاى دولاى للتضاامن ماع شااعب وعماال فلساطٌن علاى ماامع أعمااال
الدورة ( )102لمؤتمر العمل الدولً لعام .2013
فرري حالررة إكا مررا ل ررر مررؤتمر العمررل العربرري فرري دورت ر األربعيررـ رررارا با ررو
فلبطي  .يتيم يم لمور لارا) عقد ملتقى دولى للتيام مع شعب وعمال فلبطي
على هامش لعمال الدورة  )102لمؤتمر العمل الردولي لعراا  ،2013يكلرم مكترب البع رة
الدابمرة لمنيمرة العمرل العربيرة بجنيرم برإجراء اتت راتت المنابربة مرع المبرؤولي بمكترب
العمل الدولي بشكل عاا ومبؤولي المؤتمر بشكل اا واتااك التدابير والترتيبات التننيكية
لتنييا هكا الملتقي في لحب اليروم وتحديد الموعد والمكا في و ت تح .
كمرررا بررريتا إجرررراء مزيرررد مررر التشررراور والتنبررري والتعررراو بررري المنيمرررة والجهرررات
النلبطينية المعنية لتوفير لفيل الببل إلنجام هكا الملتقى الدولى للتيام مع شعب وعمال
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فلبطي  ،والقياا بكافة اإلجراءات وتوزيع الدعوات ...إل  .وككلل إ امة حنل ابرتقبال علرى
شرم المشاركي فى الملتقى المككور م لجل تحقي النتابل المرجوة م هكا النشاط الهاا.
◘◘◘

الـبـنــد الخامس:
التوسٌع فى استخدام اللغة العربٌة فً منظمة العمل الدولٌة :
مع إ المجموعرة العربيرة تعررب عر ارتياحهرا للتقردا الحا رل فري ابرتاداا الل رة
العربيررة فرري لعمررال منيمررة العمررل الدوليررة بررواء مر حيررث ترجمررة بعررب الو رراب لو تقررديا
الترجمة النورية في اتجتماعرات الماتلنرة التري تعقرد بمنيمرة العمرل الدوليرة ،إت لنر وجرب
التككير بابتمرار المطالبة بالتوبع في ابتاداا الل ة العربية في لعمال منيمة العمل الدولية
وكلل بواء م اتل اتت اتت المباشرة مع البيد المردير العراا لمكترب العمرل الردولي لو
المرابتت الموجهة لمنيمة العمل الدولية لو م ارتل مردااتت البرادة األعيراء العررب
بواء كا كلل في اجتماعات اللجا لو في الجلبات العامة لمجلس اإلدارة .
وفي هكا ال دد وفي إطار تننيك رارات األجهزة الدبتورية لمنيمة العمرل العربيرة
ونتابل اجتماعات المجموعة العربية الماتلنة ف

منيمتنا مبتمرة في مااطبة المردير العراا

لمكتررب العمررل الرردولي للت كيررد فرري كررل مرررة علررى حاجررة المجموعررة العربيررة إلررى المزيررد مر
التوبع في ابتاداا الل ة العربية في لعمال وو راب المرؤتمر برواء فري الجلبرات العامرة لو
في اللجا مع رىبة المجموعة العربية في ل يتا مبتقبت ترجمة كافة التقرارير المعرويرة
للنقرررراش ومشرررراريع ال رررركول واتبررررتنتاجات والتعررررديتت والتقررررارير المعتمرررردة والدرابررررة
اتبتق ابية للجنة الابراء وآار هكه المرابتت تمت في شهر يونيو  /حزيرا . 2012
كما تجدر اإلشارة إلى ابتنتاجات اتجتماا التنبيقي لألعياء العرب بمجلرس إدارة
مكتب العمل الدولي والكا تا عقده في جنيم على هامش الدورة  316لمجلس إدارة مكتب
العمل الدولي نوفمبر  /تشري ال اني  )2012وبوج اا

التو ية المتعلقة بابتعدادات

منيمة العمل الدوليرة لترجمرة بعرب اإل ردارات كات األولويرة بالنبربة للمجموعرة العربيرة
والترري يررتا تحديرردها بالتنبرري برري منيمررة العمررل العربيررة والمكتررب اإل ليمرري لمنيمررة العمررل
الدولية للبتد العربية .
◘◘◘

البند السادس  :التعاون التقنً والفنً لصالح الدول العربٌة :
في يوء الت ييرات التي جرت وتجرا في جرزء مر المنطقرة العربيرة نتيجرة تردهور
األوياا اتجتماعية وات ت ادية وتنشي ياهرة النقر وتنا ا معدتت البطالة وبوج اا
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بي الشباب وحدي ي التارج ويعم الحمايرة اتجتماعيرة وتزايرد حجرا العمالرة المبتيرعنة
والمهمشة تنا مت التحديات التنموية التري ل ربحت تواجر العديرد مر الردول العربيرة وباترت
الحاجة إلى زيادة التعاو التقني والنني م بل منيمة العمل الدولية ل الح الردول العربيرة
لك ر إلحاحا مع الت كيد على لهمية التنبي والتعاو مع منيمة العمل العربية في هكا الش .
ررات الماليررة للرردول
ول المجموعررة العربيررة إك تعرررب ع ر ارتياحهررا لزيررادة الما
العربيررة فرري البرنررامل والموازنررة لمنيمررة العمررل الدوليررة  ) 2013 – 2012ممررا يعتبررر
توجها إيجابيرا يتماشري مرع تزايرد الحاجيرات بشر مكافحرة النقرر ومعالجرة مشركتت البطالرة
وتطرروير نيررا الحمايررة اتجتماعيررة  ،المطلرروب م ر المجموعررة العربيررة المشرراركة بناعليررة
وإيجابية في منا شات البرنرامل والموازنرة لمنيمرة العمرل الدوليرة لعرامي 2015 – 2014
بواء يم اجتماعات مجلس إدارة مكتب العمل الدولي لو داال اللجنة المالية المنب قة ع
ة للدول العربية .
المؤتمر م لجل رفع الح ة المالية الما

ب -البرنامج المعزز للتعاون الفنً من أجل األراضً العربٌة المحتلة
ل ابتمرارية اتحتتل اإلبرابيلي في بناء المزيد مر المبرتوطنات واتبرتيتء علرى
األرايي النلبطينية وفرب الح رار و يرود رارمة علرى عمليرة تنقرل األشراا والبرلع
وعنا ر ووبابل اإلنتاج وإعادة األعمار لدا إلى تزايد معاناة الشعب النلبطيني وابتنحال
النقر حيث لنها محرومو م الو ول إلرى مروارد رز هرا وإلرى بعيرها الربعب ول ربح
الاطر يتهدد وجود وبقاء دولة فلبطينية تنهب بكامل طا اتها إكا لا ييهر حل بيابري فري
األف وهي النتيجة التي تو لت إليها لجنة تق ي الحقاب التابعة لمنيمة العمل الدولية التي
زارت األرايي النلبطينية المحتلة مارس  /آكار  ) 2012والتي لكدت علرى إ اإلطرار
العرراا ييررل اتمررا وت يمك ر تحقي ر تحب ر حقيقرري  ،يارردا البررتا ويررؤم مبررتقبل العمررال
والمنشآت في األرايي العربية المحتلة حاليا ً  ،إت متى ويع حرد للن رل ولزيلرت العقبرات
المادية والننبية المنروية على حركة التنقل والنشراط ات ت رادا وت يوجرد برديل روا لو
عادل ىير إنهاء اتحتتل .
وفرري إطررار الجهررود المبكولررة مر منيمررة العمررل الدوليررة للمبرراهمة فرري تانيررم معانرراة
الشعب النلبطيني وتحبي األوياا العمالية ترا ت رميا برنرامل معرزز للتعراو الننري مر
لجل األرايي العربية المحتلة وبوج اا في فلبطي وتتوا ل الجهود لتننيكه ومتابعت
منك بيعة بنوات حيث ترتا المتابعرة وتقيريا مردا التقردا المحررز فري هركا الشر مر ارتل
عرب تقرير بنوا علرى دورة نروفمبر  /تشرري ال راني مر كرل عراا لمجلرس إدارة مكترب
العمل الدولي .
و رردمت الو يقررة الترري تررا عريررها علررى الرردورة  )316لمجلررس اإلدارة نرروفمبر/ ،
تشري ال اني  ) 2012تقييما لمدا التقردا المحررز وعمليرات تردال منيمرة العمرل الدوليرة
الماطط ل ها في بيا تننيك البرنامل المعزز بالتعاو مع لطرام اإلنتاج ال ت رة النلبرطينية
وكلررل منررك آاررر تحررديث فرري شررهر نرروفمبر  /تشررري ال رراني  2011مررع لبررراز اإلجررراءات
األبابية التي تتاكها المنيمة في هكا الش .

 التقدم المحرز واإلنجازات فً مجاالت العمل الرئٌسٌة -1دعم حقوق العمال وددارة سوق العمل
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 - 1-1تعزيز حقو العمال وتحبي إدارة بو العمل .
 تشررديد العمررل الجررارا علررى تعزيررز اآلليررات ال ت يررة والحرروار اتجتمرراعي فرريفلبطي وشرمل كلرل دعرا وتحبري برير لعمرال اللجنرة الوطنيرة ال ت يرة لشربو
العمررل  ،وجرررا تننيررك برنررامل شررامل لبنرراء القرردرات يبررتهدم منيمررات العمررال
ومنيمرررات ل رررحاب العمرررل وبتوا رررل منيمرررة العمرررل الدوليرررة دعرررا الحررروار
اتجتماعي وف األولويات المت يرة ألطرام اإلنتاج ال ت ة .
 ابتمرت منيمة العمل الدوليرة فري تروفير المبراعدة التقنيرة والماليرة إلرى مركرزالمشررورة القانونيررة التررابع لتتحرراد العرراا لنقابررات عمررال فلبررطي المكلررم بتبرروية
شكاوا العمال النلبطينيي العاملي في إبرابيل .
 – 2-1دعا بيبة ا ت ادية مواتية لزيرادة بربل الح رول علرى فرر
العيش .

العمرل ولبرباب

-

زيررادة الرردعا التقنرري والمررالي مر لجررل إنعرراش ال ررندو النلبررطيني للتشر يل
والحمايررة اتجتماعيررة حيررث تررا إربرراء البنيررة التحتيررة الماديررة وتعيرري فري ر
لبابري وتجريررب ت ررة برررامل طاربرة تبررتحداث الويررابم دعررا العرراملي
للحبررراب الارررا  ،دعرررا العررراملي البرررابقي فررري المبرررتوطنات  ،توييرررم
المتارجي الشباب العاطلي ع العمل ) وتننيك برنامل بناء القدرات للنري
األبابي لل ندو ) .

-

شرعت منيمة العمل الدولية في عملية تكييم وطنية بدمل حزم تردريب
برنامل معرفة إدارة األعمال في المناهل الدرابة الوطنية الحدي ة .

-

اتبرتمرار فري تننيررك مشرروا تطرروير المهرارات فرري طراا البنرراء فري ىررزة
والعمل على ويع النهل الدرابي المهني في ي ت النهابية .

-

تعزيرز فرر عمرل النبرراء كوات الردال المرنانب والمتارجرات الشررابات
بم فريه المتواجرد فري مايمرات التجبري فري بريا البرنرامل المشرترل
بش المباواة بي الجنبي وتمكي المرلة .

-

العمل مع عدد م وكاتت األما المتحدة على ويع مقترحات لتقديمها إلى
الجهات المانحة في مجاتت تمكي الشباب .

 3-1دعا تطوير نياا شامل لليما اتجتماعي .
-

تا إجراء مبح بش اليما اتجتماعي وبوم تدعا منيمة العمرل الدوليرة
إ امة إبتراتيجية وطنية لليما اتجتماعي .

 الخطوات القادمة :
-

يجرررا ويررع إبررتراتيجية العمررل التب ر فرري
لطرام اإلنتاج ال ت ة في فلبطي .

رري تها النهابيررة بالتشرراور مررع

■ الـــــرأي  :في الو رت الركا تعررب فير المجموعرة العربيرة عر الشركر والتقردير إلرى
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منيمة العمل الدوليرة علرى جهودهرا المتوا رلة لتنميرة التشر يل والعمرل التبر فري فلبرطي
ف نها تتحي ل البرنامل المعزز للتعاو التقني ل الح األرايري العربيرة المحتلرة رد واجر
بعب ال عوبات في تحقي بعب األهدام المرجوه من م ال تطوير نياا متكامل لليما
اتجتماعي الكا ت يزال محل التشاور وككلل إبتراتيجية العمرل التبر فري فلبرطي والتري
ررياىتها النهابيررة مررع نهايررة عرراا  . 2011ممررا يبررتوجب
كررا م ر المقرررر اتنتهرراء م ر
اتبرتمرار فري مطالبررة منيمرة العمرل الدوليررة ولجهزتهرا الدبرتورية لبرركل المزيرد مر الجهررد
للح ول على التمويل المنابب لتبرريع وتيررة تطبير البرنرامل والمشراريع العمليرة لتحقير
المزيد م اإلنجازات الملموبة على لرب الوا ع.
لييا تدعو المجموعة العربية منيمة العمل الدولية إلى تك يم جهودها في متابعة نترابل
اجتمرراا المررانحي الرركا عقدت ر فرري شررهر نرروفمبر  /تشررر ال رراني  2010لرردعا ال ررندو
النلبطيني للتش يل والحماية اتجتماعية وتقديا تقرير حرول هركا المويروا الهراا فري بريا
نوفمبر  /تشري
توجهات الدورة  ) 312لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي في هكا الش
ال اني . ) 2011
◘◘◘

البند السابع  :التصدٌق على تعدٌل  1986على دستور منظمة الدولٌة بشأن زٌادة التمثٌل
األفرٌقً فً مجلس ددارة مكتب العمل الدولً :
اا مكتب العمل العربى بمااطبرة الردول العربيرة للت كيرد علرى لهميرة بلروا الن راب
القانونى م الت ديقات على هكا التعديل لويع مويرع التننيرك وحرث الردول العربيرة ىيرر
الم اد ة علي على اتااك اإلجراءات المناببة لتبهيل الت دي علي .
وتا عرب الردود الواردة إلى مكتب العمل العربي على اتجتمراا التنبريقي األول
للمجموعررة العربيررة المشرراركة فررى الرردورة  )101لمررؤتمر العمررل الرردولي لعرراا ، 2012
وبمنا شررة المويرروا اتاررك المشرراركو تو ررية بتجديررد الرردعوة إلررى الرردول العربيررة وتكليررم
منيمة العمل العربية بمتابعة هكا المويوا.
امت منيمة العمل العربية م جديد بمااطبة الدول العربية التري لرا ت راد بعرد
على هكا التعرديل لح هرا علرى الت ردي علير لألهميرة فرى التوبرع فرى التم يرل األفريقري فرى
مجلس إدارة مكتب العمل الدولى .
 الجرردير بالررككر ل منيمررة العمررل العربيررة تقرروا بمتابعررة هرركا المويرروا منررك ت ررةبنوات وب نة مبتمرة مع الدول العربية التى لا ت اد بعد على تعديل 1986
على دبتور منيمة العمل الدولية.
 كمرررررا ل اتجتمررررراا اإل ليمررررري األفريقررررري ال رررررانى عشرررررر جوهانبررررربرا – 11 )2011/10/14د اتاك تو ية بحث الدول األفريقيرة علرى الت ردي علرى هركا
التعديل .
12
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 ليي را ً تررا عرررب ومنا شررة المويرروا يررم جرردول لعمررال اتجتمرراا اإل ليمرريالاررامس عشررر آلبرريا كيوتررو  ،ديبررمبر  /كررانو األول  ) 2011مر لجررل حررث
الرردول اآلبرريوية الترري لررا ت رراد بعررد علررى هرركا التعررديل علررى المبررادرة باتارراك
اإلجراءات المناببة للت دي علي .
 لشرررارت الو يقرررة المقدمرررة إلرررى الررردورة  )313لمجلرررس اإلدارة مرررارس  /آكار )2012ل مكتررررب العمررررل الرررردولي تلقررررى ت رررردي حكومررررة اريتريررررا بترررراري
 2011/12/20لي ل عدد الت ديقات إلى  96ويبقى في حاجة إلى  26ت ديقا ً
بما في كلل  3ت ديقات م الدول ال ناعية ليدال حيز التننيك .
 تلقي مكترب العمرل العربري اطابرا ً مر وزارة التشر يل والتكروي المهنري بالمملكرةالم ربية بتاري  2012/10/25ينيد ب المملكة د اد ت على التعرديل ارتل
شرهر يونيرو ح حزيررا  2012وبالتررالي و رل عردد الت رديقات إلررى اآل )97
ت ديقا ً .
◘◘◘

البند الثامن  :تحركات المجموعة العربٌة ( اجتماع بٌن الوفد العربً و المدٌر العام لمكتب
العمل الدولً )
في إطار تننيك رارات الدورة  78لمجلس إدارة منيمة العمل العربية تا عقد
اجتماا بي وفد عربي ت ي التكوي والبيد جي رايدر المدير العاا لمكتب العمل الدولي
في جنيم يوا األربعاء المواف  14نوفمبر – تشري ال اني  2012بهدم تو ي عت ات
التعاو مع منيمة العمل الدولية مع بداية مرحلة جديدة بقيادة البيد جي رايدر وفي نطا
لولويات واهتمامات المنطقة العربية.
ويا الوفد العربي إلى جانب معالي المدير العاا لمنيمة العمل العربية كل م :

● أعضاء مجلس ددارة مكتب العمل العربً
 البيد /نا ر المير معالي البيد /ن ار الربيعي -البيد /فايز المطيرا

– ل حاب لعمال  /طر -ربيس مجلس اتدارة
– وزير العمل والشؤو اتجتماعية  /العرا
– عمال  /الكويت

● أعضاء مجلس ددارة مكتب العمل الدولً
– وزير القوا العاملة والهجرة  /م ر

 -معالي البيد /االد األزهرا
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-

– حكومات  /طر
 ل حاب لعمال  /اإلمارات ل حاب لعمال  /م ر– عمال  /الجزابر

البيد /علي الاليني
البيد /الينة اميس مطر
البيد /بمير عتا
البيدة /حاجة دوس

● منظمة العمل العربٌة:

 -البيد /ريا يبومة

– ربيس مكتب البع ة الدابمة لمنيمة العمل العربية بجنيم

مالحظة :لا يتمك معالى الدكتور احمد مجدتنى – وزير العمل بنلبطي وربيس الدورة 39
لمؤتمر العمل العربى لعاا  2012م المشاركة فى اتجتماا بببب يروم اارجة
ع ارادت .
وحير اتجتماا إلى جانب المدير العاا لمكتب العمل الدولي كل م :
 البيدة /ندا الناشم -البيد /محمد علي ولد بيدا

مديرة المكتب اإل ليمي لمنيمة العمل الدولية للدول
العربية في بيروت
مبتشار بديوا المدير العاا لمكتب العمل الدولي بجنيم

طرم معالي البيد لحمد محمد لقما المدير العاا لمنيمة العمل العربية لهدام ووجهة نير
وتطلعات المجموعة العربية لهكا اللقاء في بيا رار الدورة  78لمجلس إدارة منيمة العمل
العربية نحو انطت ة جديدة للتعاو مع منيمة العمل الدولية وكلل على النحو التالي:
 تكرار التهنبة إلى البيد جي رايدر بابا الوفد ومنيمة العمل العربية على
انتااب ومباشرة مهام على رلس منيمة العمل الدولية و قة المجموعة في
درات على اترتقاء ب داء المنيمة كون م داالها ولدي رؤية وايحة
لإل تم والتطوير.
 الت كيد على مباندة ودعا المجموعة العربية للمبادئ التي نش ت م لجلها
منيمة العمل الدولية وتحقي لهدافها ول المجموعة العربية ر دت المجاتت
كات لولوية ألنشطتها في المرحلة القادمة والتي تحدث عنها البيد جي رايدر
وتشارك في الرلا في يايا تنمية المهارات لدا الشباب وتش يلها والحوار
اتجتماعي والحماية اتجتماعية والعمل ىير التب .
 هنال هموا وتحديات مشتركة تش ل الجانبي العربي والدولي وبوج اا
منيمتي العمل العربية والدولية بحكا اتات ا ونبعى إلى التشاور حولها
وتتطلع المجموعة العربية ا تشارل منيمة العمل الدولية بناعلية لمعالجتها في
لها المجاتت واتحتياجات العربية للتعاو في
المنطقة العربية .وتتلا
المرحلة القادمة في النقاط التالية:
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 )1اتهتماا بتطوير إدارات العمل وتنعيل دورها فى يوء المبتجدات اإل ليمية
والدولية  .ودعا إنشاء مر د لبو العمل فى المنطقة العربية يمك م
اتل تقييا آ ار البيابات ات ت ادية فى مجال اتبتاداا و توفير عمل تب
للشباب.
 )2ا ترام برامل ومشاريع لتحبي و توبيع نطا ت طية الحماية اتجتماعية
ودرابة دعا مد ميلة الت مي يد البطالة فى المنطقة العربية .
 )3المباعدة فى بناء درات الشركاء اتجتماعيي فى هكا المجال  ،وتعزيز قافة
الحوار اتجتماعى على المبتوا الوطنى والقومى .
 )4اتهتماا بتقديا المزيد م الدعا المالى والننى لل ندو النلبطينى للتش يل
ليتمك م تقديا شتى لشكال المباعدة لرفع كناءة بو العمل النلبطينى ،
ورعاية وت هيل األبرا النلبطينية إلدماجها فى بو العمل والحياة
الطبيعية.
 )5دعا ياا المجالس ات ت ادية واتجتماعية فى المنطقة العربية وتقديا العو
الننى والمادا لها  ،لما لها م دور إيجابى فى لحداث التواز بي التنمية
ات ت ادية واتجتماعية .
 )6تعزيز قافة الريادة فى األعمال لال
العربية.

مزيد م فر

العمل فى المنطقة

 )7زيادة ح ة التوييم العربية فى منيمة العمل الدولية ولجهزتها .
 )8التوبع فى ابتاداا الل ة العربية فى لنشطة منيمة العمل الدولية .
 )9البعي الي دفع وتيرة الت دي علي تعديل  1986على دبتور منيمة العمل
الدولية.
 )10التمني ل ييا النري المعاو للمدير العاا لمنيمة العمل الدولية شا ية
عربية بارزة لتبهيل التوا ل والحوار بي الجانبي وبتكو المجموعة
العربية دابما إلى جانبكا لتحقي لهدام الشركاء اتجتماعيي على المبتويي
العربي والدولي.
كما كانت لجميع لعياء الوفد العربي مدااتت لتقديا توييحات حول بعب
اتحتياجات القطرية العاجلة و اتحتياجات العربية التي تقدا بها معالي المدير
العاا لمنيمة العمل العربية مع الت كيد على لهمية التعاو بي منيمة العمل
الدولية و منيمة العمل العربية في هكا الش  ،وفقا ألوياا وا و يات
المنطقة العربية.
وتيمنت ردود البيد جي رايدر المدير العاا لمكتب العمل الدولي توييحات حول
النقاط والمبابل التالية:
 -1الشكر واتمتنا إلى المجموعة العربية على التهنبة ومباندتها ودعمها ل لقيادة
15
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مبيرة منيمة العمل الدولية إلى األفيل مع الت كيد على لهمية هكا اتجتماا
الربمي الكا يم ل فر ة لتنطت م جديد نحو تعاو لك ر فاعلية.
المدير العاا لمكتب العمل الدولي يرحب باتننتام ولية
 -2لديكا دي في شا
ا تراحات عملية لتلبية احتياجاتكا وبندفع في هكا اتتجاه وبشكل ريح بش ما
يمكننا عمل بويا.
 -3نتن معكا في معيا النقاط المطروحة وانش اتتكا ببعب القيايا العاجلة ول
منيمة العمل الدولية على ابتعداد لتقديا الدعا المنابب للتعاو معكا في بعب
المجاتت كات لولوية وبوج اا إدارات العمل والحماية اتجتماعية والمجالس
ات ت ادية واتجتماعية والحوار اتجتماعي.
 -4بب لنا زيارة العديد م البلدا العربية واطلعنا على اليروم واألوياا
ات ت ادية واتجتماعية البابدة فيها وعلينا األاك بعي اتعتبار التباي الكبير فيما
بينها والت يرات التي جرت وتجرا في جزء م المنطقة العربية وعلى منيمة
العمل الدولية البدء ببحث األمور واتحتياجات النعلية مع الشركاء اتجتماعيي
والناعلي في كل المجاتت ويبقى التحدا الربيس المشترل يتم ل في ال المزيد
م فر العمل الحقيقية وإيجاد حوار اجتماعي حقيقي ومؤببي م اتل بناء
وتنمية القدرات وبناء وتحديث منيومة لبوا العمل.
 -5الت كيد على التزاا منيمة العمل الدولية بدعا وتنعيل ال ندو النلبطيني للتش يل
والحماية اتجتماعية وعلى ابتعدادها لبكل المزيد م الجهد لتقديا المباعدات
العملية التي تباها في تحبي اليروم ات ت ادية واتجتماعية وتانيم معاناة
الشعب النلبطيني بشكل عاا و د بب لنا زيارة األرايي النلبطينية واطلعنا على
وا ع اليروم واتحتياجات النعلية للبكا .
 -6ل در احتياجاتكا في مجال الل ة العربية ول المنيمة على ابتعداد للنير في إمكانية
التوبع في ابتاداا الل ة العربية في إطار الموارد المتاحة لدينا و دراتنا الحالية.
 -7التم يل العربي في منيمة العمل الدولية تيم ل مشكلة بالنببة للمنطقة العربية فقط
ونبعى إلى إيجاد الحلول المناببة لرفع كناءة العاملي في المنيمة مع مراعاة
التواز بي ماتلم المناط على مبتوا العالا.
 -8الحوار والتوا ل يبقى منتوم ونبعى إلى تعزيز التعاو القابا بي منيمتي العمل
العربية والدولية ويمك متابعة لنشطة وبرامل التعاو التقني لمنيمة العمل الدولية
ل الح البلدا العربية م اتل البيدة ندا الناشم والبيد محمد على ولد بيدا.
◘◘◘
رضــا
ط /عبد المنعم
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القســـــم الثانً

معلومات أساسٌة حول الدورة ()102
لمؤتمر العمل الدولً لعام 2013
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معلومااات أساسااٌة عاان جاادول األعمااال والبرنااامج الزمنااً للاادورة ( )102لمااؤتمر العماال
الدولً : 2013
بناء المستقبل بالعمل الالئق :
-1

تارٌخ ومكان انعقاد الدورة ( )102لمؤتمر العمل الدولى:

ل -بتعقد جلبات واجتماعات الدورة  )102لمؤتمر العمل الدولي في ر األما وككلل
فرى مقرر مكترب العمرل الردولي بجنيررم ارتل النتررة مرا بري  20 – 5يونيرو  /حزيرررا
.2013
وبيتا تنييا حنل افتتام المؤتمر يروا األربعراء الموافر  2013 / 6 / 5ابرتنادا لقررار
مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بهكا الش .
ب -هرركا وبررتبدل لعمررال النررر ال ت ررة حكومررات /ل ررحاب لعمررال ،عمررال) واجتماعررات
المجموعات اإل ليمية بما فيها اتجتماا التنبريقي األول للمجموعرة العربيرة اعتبرارا مر
بام يوا ال ت اء المواف  4يونيو  /حزيرا . 2013
جررـ  -يقرروا مجلررس اإلدارة بدرابررة عرردد م ر اإلجررراءات الهادفررة إلررى تحبرري بررير لعمررال
المؤتمر والتي يمك تطبيقها ب نة تجريبية ل ناء انعقراد الردورة  )102للمرؤتمر وكلرل
يم بنود جدول لعمرال الردورة  )317لمجلرس إدارة مكترب العمرل الردولي جنيرم ،
مارس  /آكار . ) 2013
-2

جدول أعمال المؤتمر
طبقا لقرار مجلس ددارة مكتب العمل الدولً ٌتضمن جدول أعمال الدورة
( )102لمؤتمر العمل الدولً لعام  2013البنود التالٌة :

** البنود الدائمة :
 -1تقارير ربيس مجلس اإلدارة والمدير العاا .
 -2مقترحات البرنامل والميزانية للنترة  2015 – 2014ومبابل مالية لارا .
 -3المعلومات والتقارير ع تطبي اتتنا يات والتو يات .

** بنود مدرجة من قبل المؤتمر أومجلس اإلدارة .
كما جرت علي العادة  ،يعالل المؤتمر ت ة بنود تقنية وهى :
 -4العمالة والحماية اتجتماعية في البيا الديم رافي الجديد منا شة عامة ) .
 -5التنمية المبتدامة والعمل التب والويابم الايراء منا شة عامة ) .
 -6منا شة متكررة ع الهدم اإلبتراتيجي المتعل بالحوار االجتماعً بموجب متابعة
إعررت منيمررة العمررل الدوليررة بش ر العدالررة اتجتماعيررة م ر لجررل عولمررة عادلررة ،
.2008
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الـبرنـامــج الـزمــنى
الثالثاء ٌ 4ونٌو  /حزٌران : 2012
اتاك مجلس اإلدارة الدورة  – 300نروفمبر  /تشرري ال راني  ) 2007رراراً
بش عقد اجتماعات النر اتل اليوا الكا يبب افتتام لعمال المؤتمر وكلل لتمكي
اللجا الننية م مباشرة لعمالها بداية م اليوا األول تنعقاد المؤتمر .
يوا ال ت اء المواف  4يونيو  /حزيررا  2013لتجتماعرات
وبالتالى يا
اتعتيادية للنر ال ت ة حكومات – ل حاب عمل – عمال ) حيث يتا انتااب هيبة
مكاتبهررا وترشررريح لعيررراء اللجرررا الماتلنرررة وكررركلل لتنيررريا اجتماعرررات المجموعرررات
اإل ليمية ومنها المجموعة العربية وكلل على النحو التالي :

** قاعات اجتماعات الفرق :
 -فري الحكومات

لا يحدد بعد

 -فري ل حاب األعمال

مكتب العمل الدولي – اعة مجلس اإلدارة
ر األما – القاعة ر ا . ) 19

 -فري العمال

■■■

األربعاء ٌ 5ونٌو  /حزٌران : 2013
الباعة  : 10:00 :حنل افتتام المؤتمر في القاعة الربيبية بق ر األما .
 دعوة الوفود تنتااب هيبة مكتب المؤتمر وتشكيل اللجا . اجتمراا اللجنرة التنييميرة فرور ااتتراا حنرل اتفتترام تتارراكعدد م القرارات بش الترتيبات الاا ة بالمؤتمر .
البررراعة  : 14:30 :بررردء اجتماعرررات اللجرررا وموا رررلة لعمالهرررا ل ايرررة اعتمررراد
تقاريرها مع نهاية األببوا ال اني لو بداية األببوا ال الث .
■■■
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األربعاء  – 12الخمٌس ٌ 20ونٌو  /حزٌران : 2013
منا شرررة عامرررة فررري الجلبرررة العامرررة  :مررردااتت المنررردوبي  -موابرررد مبررررتديرة
واجتماعرات رفيعرة المبررتوا – عرروب اا رة – اعتمرراد التقرارير والت رويت علررى
األدوات .
■■■

** الجلسة العامة :
 تعقد الجلبات العامة للمؤتمر في القاعة الربيبية بق ر األما .بعررد جلبررة اتفتتررام بترراري  ، 2013/6/5تبرردل لعمررال المررؤتمر فرري اللجررا ويررتا
عرب تقارير اللجا على المؤتمر تعتمادها بداية م يوا ات ني المواف  17يونيرو
 /حزيررررا  . 2013وتبررردل الجلبرررات العامرررة لمنا شرررة تقرررارير ربررريس مجلرررس اإلدارة
والمرردير العرراا البرراعة العاشرررة رربام يرروا األربعرراء المواف ر  12يونيررو  /حزيرررا
 2013ل اية يوا الاميس  20يونيو  /حزيرا . 2013
يتا تنييا حنل ااتتراا لعمرال المرؤتمر يروا الامريس الموافر  20يونيرو  /حزيررا
. 2013
 -1تقرٌر رئٌس مجلس اإلدارة وتقرٌر المدٌر العام :
تكو منا شة هكه التقارير في الجلبة العامة .
ل) تقرير ربيس مجلس اإلدارة حول لنشطة ولش ال المجلس اتل النترة ما بي يونيرو
– حزيرا  2012ويونيو – حزيرا . 2013
ب) تقرير المدير العاا حول مويوا مر موايريع البراعة بشر البيابرة اتجتماعيرة،
مع مرف للتقرير ع لوياا العمال في األرايي العربية المحتلة .
ج) ملح تقرير المدير العاا ع متابعة لوياا العمال في فلبطي واألرايي العربيرة
المحتلة األارا.
عمرت بميرمو النقررات العاملرة برالقرار المتعلر بآ رار المبرتوطنات اإلبررابيلية فرري
فلبطي واألرايي العربية المحتلة "القرار ال ادر فري الردورة  66لمرؤتمر العمرل الردولي
لعاا  ،"1980فم المق رر إيناد بع ة رفيعة المبتوا تزور المنطقة في نهاية شهر مارس /
آكار عاا  . 2013هكا وتهدم البع ة في لعمالها إلرى و رم المعانراة الشرديدة التري يتحملهرا
النرراس فرري األرايرري النلبررطينية المحتلررة وفرري الجرروت البررورا المحتررل وفررى األرايرري
اللبنانية المحتلة .وإلى اناناب النشاط ات ت ادا انانايا حادا بما يؤدا إلرى تنشري النقرر
والعمالرة ىيررر المبررتقرة والبطالررة ،وبرروم يعرررب هركا التقريررر علررى المررؤتمر عنررد إعررداده
تحقا.
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 -2البرنامج والمٌزانٌة ( ) 2015 – 21014ومسائل مالٌة أخرى
مر المهررا فرري هرركا المويرروا ،برركل المزيررد مر الجهررد مر البررادة األعيرراء العرررب
الحكوميو باللجنة المالية ومطالبة مكتب العمرل الردولي تا ري المبرالر المنابربة لتحقير
النقطتي التاليتي :
ل) رفررع ن رريب البلرردا العربيررة م ر اإلننررا علررى التعرراو الننرري بمررا يتنابررب مررع
احتياجات لطرام اإلنتاج فري الردول العربيرة وبوجر ارا البلردا التري مررت
وتمربمت يررات واحتجاجرات شرعبية برلمية ،مررع لهميرة الت كيرد لييرا علرى تقررديا
كافرررة لنرررواا المبررراعدة والعرررو الننررري للبرررلطة النلبرررطينية ودعرررا ال رررندو
النلبطيني للتش يل والحماية اتجتماعية.
ب) التوبررع فرري ابررتاداا الل ررة العربيررة فرري لش ر ال منيمررة العمررل الدوليررة ترجمررة
فوريررة ،و رراب ) بررواء كررا كلررل فرري المررؤتمر العرراا لو مجلررس اإلدارة لواللجررا
واتجتماعات الننية األارا.
الجردير بالرككر ل البريد  /جرري رايردر المردير العراا لمكتررب العمرل الردولي رد ابررتعرب
مجاتت األهمية الق وا ألنشطة وبرامل منيمة العمل الدولية في المرحلرة القادمرة يرم
مقترحررات البرنررامل والموازنررة لعررامي  2015 – 2014وكلررل يررم اجتماعررات الرردورة
 ) 316لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي جنيم  ،نوفمبر  /تشري ال اني  ) 2012وف
األهرردام اإلبررتراتيجية لمنيمررة العمررل الدوليررة الحقررو فرري العمررل – العمالررة – الحمايررة
اتجتماعية – الحوار اتجتماعي ) والتي تحددت في ببعة مجاتت لبابية هي :

-1

حماية العمال م لشكال العمل ىير المقبول .

-2

الويابم والمهارات ل الح الشباب .

-3
-4

إرباء لرييات الحماية اتجتماعية وتوبيع نطا ها .
الت دا لألزمة واإل تم والحوار .

-5

اإلنتاجية ويروم العمل في المنشآت ال

-6

العمل التب في ات ت ادات الرينية وىير المنيمة .

-7

تعزيز اتمت ال في مكا العمل م اتل تنتيش العمل .

يرة والمتوبطة .

واتاك مجلس إدارة مكترب العمرل الردولي الردورة  )316فري هركا الشر رراراً بت جيرل
الني رر فرري الاطررة العمليررة المقترحررة إلررى الرردورة  317للمجلررس مررارس  /آكار ) 2013
والمؤتمر مدعو لدرابة واعتماد البرنامل والميزانيرة  ) 2015 – 2014وكركلل الويرع
المالي في  2012/12/31ولية مبابل مالية وإدارية لارا محالرة مر مجلرس اإلدارة إلرى
المؤتمر .

 -3تطبٌق اتفاقٌات وتوصٌات العمل الدولٌة
ل لجنة تطبي المعايير التابعة للمرؤتمر ،هري واحردة مر اللجنتري الردابمتي الترابعتي
للمؤتمر .وهي ت ية تيا مم لي ع الحكومات ول حاب العمل والعمال.
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تجتمع لجنة تطبي المعايير ،وتقوا بالنير فيما يلي :
 التدابير المتاكة ب ية إنناك اتتنا يات الم د ة. التقارير المربلة وفقا للمادة  19م الدبتور. التدابير المتاكة عمت بالمادة  35م الدبتوروعلى اللجنة ل تقدا تقريرا إلى المؤتمر.
وفي لعقاب النح التقني والمبتقل الكا تقوا ب لجنة الابراء ،تتيح إجراءات عمل
لجنة تطبي المعايير التابعة للمؤتمر ،لمم لي الحكومات وأل رحاب العمرل والعمرال فر رة
النير معرا فري الطريقرة التري تبرتوفي بهرا الردول التزاماتهرا المعياريرة وت بريما فيمرا يتعلر
باتلتزامات الناشبة ع اتتنا يات الم اد عليهرا .ويمكر للحكومرات ابرتكمال المعلومرات
الواردة في التقارير المقدمة بابقا إلى لجنة الابراء واإلشرارة إلرى تردابير لاررا معتمردة لو
مقترحة منك الدورة األايرة لهكه اللجنة ،وابترعاء اتنتباه إلى ال عوبات التي تواجهها في
الوفاء بالتزاماتها وطلب المباعدة لتكليل هكه العقبات.

** المعلومات والتقارٌر عن تطبٌق االتفاقٌات والتوصٌات :
بناء على رار مجلس اإلدارة بإدراج بند المنا شة المتكررة بش الهدم اإلبتراتيجي
للحروار اتجتمرراعي يررم جردول لعمررال الرردورة  )102للمررؤتمر فري إطررار متابعررة إعررت
منيمة العمل الدولية  2008بش العدالة اتجتماعية م لجل عولمة عادلة تتناول الدرابة
العامة للتقرارير المعرويرة علرى هركه الردورة بموجرب المرادة  )19اتتنا يرات والتو ريات
المتعلقررة بررالحوار اتجتمرراعي التاليررة  :اتنا يررة ر ررا  )151والتو ررية ر ررا  )159بش ر
عت ات العمل في الويينة العمومية  ،اتتنا ية ر ا  ) 154والتو ية ر ا  )163بشر
المناوية الجماعية . )1981
كما تعقد اللجنة جلبة اا ة بالنببة لميانمار .

 -4العمالة والحماٌة االجتماعٌة فً السٌاق الدٌموغرافً الجدٌد :
ررررر مجلرررس اإلدارة فررري دورتررر  )310مرررارس  /آكار  )2011إدراج مويررروا
العمالررة والحمايررة اتجتماعيررة فرري البرريا الررديم رافي الجديررد يررم جرردول لعمررال الرردورة
 )102لمؤتمر العمل الدولي منا شة عامة )  .يتميز البيا الديم رافي الجديد بانانراب
الا وبة وارتناا الب المتو ع للحياة على مبتوا العالا مما يؤدا إلى تزايد حجا البكا
كبررار البر ومر المتو ررع ل ي ررل حجررا البرركا لك ررر م ر  65بررنة إلررى  3ليررعام عرراا
 2050مع ابتقرار حجا البكا ل ل م  15بنة .
وتكو لهكا البيا الديم رافي الجديد انعكابات هامة على بيابات العمالرة والحمايرة
اتجتماعيررة و ررد يررؤ ر علررى العديررد مر المبررابل م ررال نقر فرري اليررد العاملررة والمهررارات ،
اإلنتاجية واألجر  ،النقر  ،القطاا ىير المنيا  ،الت طية اتجتماعية  ،الهجرة ...

 -5التنمٌة المستدامة  ،العمل الالئق والوظائف الخضراء :
رررر مجلررس اإلدارة فرري دورت ر  )312نرروفمبر  /تشررري ال رراني  ) 2011إدراج
مويوا التنمية المبتدامة  ،العمل التب والويابم الايراء يم جدول لعمال الدورة
 )102لمؤتمر العمل الدولي لعاا  2013منا شرة عامرة ) .تميرز العقردي البرابقي بنردرة
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المروارد وتنرا ا مبررتويات التلروث وت يرر المنررال ييرام إلرى مبررتويات بطالرة ىيرر مبرربو ة
ومشكتت المشت لي النقراء واإل اء اتجتماعي .
و لتيررح ل الحنرراي علررى البيبررة الطبيعيررة ويررما ح ررول الجميررع علررى عمررل تب ر
ل بحت م لها تحديات القر  )21وفري يروء توا رل المشركتت البيبيرة واتجتماعيرة
واألزمة المالية العالمية فقد لتبع اتعتررام بردور العمرل التبر فري التنميرة المبرتدامة كمرا
تبي م اتل العديد م المبادرات البيابية التي تا اتااكها على المبتوا الوطني وكركلل
نتابل مؤتمر األما المتحدة بش التنمية المبتدامة ). ( RIO+20

 - 6مناقشة متكررة حول الهدف اإلستراتٌجً بشأن الحوار االجتماعً :
اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورت  )97لعاا  2008إعت منيمة العمل الدولية
بش العدالة اتجتماعية م لجل عولمة عادلة والتي تعبر على الطابع العالمي ألجندة العمل
التب  :على جميرع لعيراء المنيمرة ويرع مويرع التننيرك بيابرات ترتكرز علرى األهردام
اإلبتراتيجية وهي العمالة  ،الحماية اتجتماعية  ،الحوار اتجتماعي والحقو في العمل .
و في إطار عملية متابعة إعت منيمة العمل الدولية بش العدالة اتجتماعية م لجل
عولمة عادلة لعاا  ، 2008تا ويع إطرار منا شرة متكرررة مر برل مرؤتمر العمرل الردولي
حررول هررردم مررر األهررردام اإلبرررتراتيجية األربعرررة ب رررنة دوريرررة لرررتنها الويرررع وماتلرررم
احتياجات األعياء كات العت ة بكل هدم إبتراتيجي وتقديا الدعا المنابب وبريتناول هركا
البند للدورة  )102لمؤتمر العمل الدولي لعاا  2013الهدم اإلبتراتيجي المتعل بالحوار
اتجتماعي .

** لجنة النظم :
تجتمع هكه اللجنة عند الحاجة في حالة وجود مقترحات لتعديل نياا العمل بالمؤتمر .

** اللجنة التنظٌمٌة
تتكررو اللجنررة م ر  )28عيرروا ع ر فري ر الحكومررات  )14 ,عيرروا ع ر فري ر
منيمات ل حاب العمل  )14عيوا ع فري العمال وتقوا بتنييا بير لعمال المؤتمر.

** لجنة اعتماد العضوٌة :
تتكو اللجنة م مم ل ع الحكومات ومم ل ع ل حاب العمل ومم ل ع المال
وتكو اجتماعاتها م لقة .

■ تشكٌل اللجــــــــــــان :
يتا تشكل اللجـا اتل اجتماعات النرر يروا ال ت راء  4يونيرو  /حزيررا 2013
لو إ رار التشكيل األولى للجا م بل المؤتمر في الجلبة اتفتتاحية .
■ تسجٌل المتحدثٌن
 -1تقرٌر رئٌس مجلس اإلدارة وتقرٌر المدٌر العام :
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بإمكا األشاا الرراىبي فري إجرراء مداالرة التبرجيل فري و رت مبكرر بدايرة مر يروا
ات ني المواف  1ابريل  /نيبا  2013ع طري الناكس لو الهاتم لو البريد اإللكتروني
على النحو التالي :
 الهاتم + 41227997730 :
 الناكس + 41227998944 :
 بريد الكتروني orateurs@ilo.org :
ويتا التبجيل ل ناء انعقاد المؤتمر بالتوج إلى مكتب تبجيل المتحد ي علرى ل يرتا نرل
باب التبجيل يوا األربعاء  12يونيو  /حزيرا  2013الباعة البادبة مباءاً .

 -7التسجٌل والبادجات:
يتا التبجيل وابتتا البادجات في المبنري النرعري لمكترب العمرل الردولي وكلرل فري
األو ات التالية :
 ات نرري  3وال ت رراء  4يونيررو  /حزيرررا  – 2013البرراعة 9
مباءاً .

ررباحا ً – 6

 األربعرراء  5يونيررو  /حزيرررا  2013وبررا ي األيرراا مر البرراعة 8
الباعة  6.30مباءاً .

ررباحا ً إلررى

 -8حجز قاعات االجتماعات :
على مــــ يــرىــ ب في حجز اعة اجتماعات التقدا بطلب بدايرة مر يروا ات نري
 8ابريل  /نيبا  2013ع طري البريد اإللكتروني . ilcrooms@ilo.org

 الخمٌس ٌ 20ونٌو  /حزٌران : 2013<< حفل اختتام المؤتمر >>
■■■
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القســـــم الثالث

استنتاجات االجتماع التنسٌقً
لألعضاء العرب
بمجلس ددارة مكتب العمل الدولً
(جنٌف)2012/11/7 ،
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االجتماع التنسٌقً لألعضاء العرب
بمجلس ددارة مكتب العمل الدولـً
بدعوة م منيمة العمل العربية مكتب البع ة الدابمة للمنيمة بجنيم) تا عقد
اتجتماا التنبيقي لألعياء العرب بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي على هامش لعمال
الدورة  316للمجلس وكلل يوا األربعاء المواف  7نوفمبر – تشري ال اني 2012
وبحيور نحو  30شا ا م لعياء المجلس ومم لي ع البع ات الدابمة للدول العربية
بجنيم ،إيافة إلى مم لي منيمتي العمل العربية والدولية .مرفق قائمة بأسماء

المشاركٌن)

ويهدم اتجتماا إلى دعا التنبي والتشاور فيما بي األعياء العرب بش لها
المويوعات التي تدال يم اهتمامات المنطقة العربية حيث امت منيمة العمل العربية
بتزويد المشاركي بو يقة تحليلية حول هكه المويوعات.
افتتح اتجتماا البيد /ريا يبومة – ربيس مكتب البع ة الدابمة لمنيمة العمل
العربية بجنيم بكلمة رحب فيها بالبيدات والبادة المشاركي  ،ونقل لها تحيات معالي
البيد /لحمد محمد لقما المدير العاا لمنيمة العمل العربية وتمنيات لها بالتوفي في
مشاركتها في هكه الدورة مع اإلشارة إلى لها المويوعات التي بتعرب للمنا شات
والمويوعات التي تدال يم اهتمامات المجموعة العربية وهي مويوعات ديمة
ومتجددة ووجب التككير بابتمرار األعياء العرب بمتابعتها لتحقي المزيد م المكابب
لم لحة الوط العربي .ا تا انتااب البيد حميد ب ديماس حكومات اإلمارات) لربابة
وتبيير لعمال هكا اتجتماا حيث للقى بيادت كلمة رحب فيها بالمشاركي مع الت كيد على
لها بنود جدول لعمال الدورة  316لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي وعلى لهمية تناعل
جميع األعياء معها وف احتياجات المنطقة العربية إيافة إلى تقديا مشروا جدول لعمال
اتجتماا التنبيقي والكا تا اعتماده دو تعديل كالتالي:

جدول أعمال االجتماع
 -1التوبع فى ابتاداا الل ة العربية فى لنشطة منيمة العمل الدولية .
 -2ح ة التوييم العربية فى لجهزة منيمة العمل الدولية .
 -3دعا التعاو الننى ل الح المنطقة العربية .
 -4البرنامل المعزز للتعاو الننى ل الح األرايى العربية المحتلة ومتابعة التحركرات
الاا ة بدعا ال ندو النلبطينى للتش يل والحماية اتجتماعية .
 -5الت رردي علررى تعررديل  1986لدبررتور منيمررة العمررل الدوليررة بش ر زيررادة التم يررل
األفريقى فى مجلس إدارة مكتب العمل الدولى .
اا مم ل منيمة العمل العربية بتقديا عرب موجز وتوييحات وافية حول
المويوعات المدرجة على جدول لعمال اتجتماا التنبيقي لألعياء العرب بمجلس إدارة
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مكتب العمل الدولي ،ا دمت البيدة /ندا الناشم – مديرة المكتب اإل ليمي لمنيمة العمل
الدولية للبتد العربية بعب التوييحات تركزت على ترجمة إ دارات منيمة العمل
الدولية إلى الل ة العربية وع يعم ح ة التوييم العربية ولبباب ومعو ات التباطا
في تننيك البرنامل المعزز للتعاو التقني ل الح األرايي النلبطينية وهي في األباس
معو ات مالية نتيجة تراجع مباهمات عدد م الجهات المتعاونة بببب األزمة المالية
العالمية وا ت ر الدعا حاليا على دولة الكويت الشقيقة ،ول منيمة العمل الدولية تقوا
بتننيك برامل تعاو فني مع بعب الدول العربية على لباس التمويل المشترل م ال في
البعودية وبلطنة عما واألرد  .لييا لكد بعادة البنير إبراهيا اريش – بنير فلبطي
بجنيم على ل ال ندو النلبطيني للتش يل والحماية اتجتماعية تيزال يعاني م نق
شديد في التمويل و د تا تننيك بعب األنشطة في طاا المنشآت ال ير م اتل دعا
دولة الكويت فقط وهو في حاجة ملحة إلى دعا لوبع م الدول العربية في يوء تراجع
الدعا الدولي ،باإليافة إلى ل البلطة النلبطينية تواج لزمة مالية حقيقية بببب التهديد
اإلبرابيلي بو م تحويل عابدات اليرابب المبتحقة إلى البلطة النلبطينية والتي تم ل
نحو ن م مرتبات المويني .
وبمنا شة مبتنيية للمويوعات المطروحة على جدول لعمال هكا اتجتماا تا
التو ل إلى اتبتنتاجات التالية:
 -1الشكر والتقدير إلى منيمة العمل العربية على حر ها وعلى حب اإلعداد
والتحيير لعقد م ل هكه اتجتماعات ومباهماتها اإليجابية لدعا التنبي بي
األعياء العرب بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي بش القيايا والمويوعات
التي تدال يم اهتمامات المنطقة العربية.
 -2الشكر والتقدير إلى المكتب اإل ليمي لمنيمة العمل الدولية للبتد العربية على
الجهود المبكولة والتقدا المحرز في تننيك البرنامل المعزز للتعاو التقني ل الح
األرايي العربية المحتلة.
 -3ابتمرار األعياء العرب بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي في المطالبة بالمزيد م
التوبع في ابتاداا الل ة العربية في لنشطة منيمة العمل الدولية ودعا جهود
بش
منيمة العمل العربية ولجهزتها الدبتورية في هكا المجال وبوج اا
ترجمة بعب إ دارات منيمة العمل الدولية إلى الل ة العربية والتي يتا تحديدها
بالتنبي بي منيمة العمل العربية والمكتب اإل ليمي لمنيمة العمل الدولية للبتد
العربية وتكو كات لولوية بالنببة للمجموعة العربية.
 -4الت كيد على ابتعدادات األعياء العرب بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي لبكل
ة للتعاو النني ل الح الدول
المزيد م الجهود لزيادة الح ة المالية الما
العربية في إطار منا شة مشروا موازنة منيمة العمل الدولية لعامي – 2014
.2015
ة لها
 -5تتزال ح ة التوييم العربية في منيمة العمل الدولية دو الكوت الما
األمر الكا يتطلب بكل المزيد م الجهد إلزالة بعب العقبات التي تحول دو
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توييم الترشيحات العربية التي د ت تبتجيب لبعب الشروط م ال شرط إتقا
الل ات األجنبية المعتمدة ودعا فر ها م اتل دورات وبرامل تدريبية تا
لهكا ال رب.
 -6إعداد دليل للابراء والكناءات العربية في مجاتت العمل والعمال واات ا ات
منيمة العمل الدولية بالتنبي والتعاو بي منيمة العمل العربية و المكتب اإل ليمي
لمنيمة العمل الدولية للبتد العربية ،م لجل تبهيل اتبتعانة بها في ماتلم
األنشطة والبرامل التي تننكها منيمة العمل الدولية.
 -7درابة إمكانية إنشاء آلية تباعد على تننيك مشاريع وبرامل تدريب وتعاو فني فيما
بي البلدا العربية لتنمية درات الشركاء اتجتماعيي في ماتلم المجاتت كات
العت ة بقيايا العمل والعمال واتبتنادة م الابرات والتجارب العربية الرابدة في
كل طر عربي.
 -8في يوء معاناة مركز تورينو م نق في التمويل فقد يكو م المنابب ل تقوا
الدول العربية بدعا هكا المركز بشرط ويع وتننيك البرامل التدريبية التي تبتجيب
تحتياجات المنطقة العربية في المرحلة المقبلة.
 -9الترحيب بمقترم البيد /الينة اميس مطر بإجراء مداالة بابا فري ل حاب
العمل في إطار عرب البرنامل المعزز للتعاو التقني ل الح األرايي العربية
المحتلة على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي.
 -10دعوة منيمة العمل الدولية إلى إيجاد الحلول المناببة لتكليل ال عوبات والعقبات
التي تحول دو إحراز تقدا ملحوي في تحبي األوياا ات ت ادية واتجتماعية
للعمال والشعوب العربية في فلبطي واألرايي العربية المحتلة األارا وتقديا
المزير م الدعا لتنمية التش يل وبناء وتنمية درات اطرام اإلنتاج والمؤببات
القادرة على البقاء والت كيد إلى يرورة اإلبراا في تطوير منيومة اليما
اتجتماعي للجميع وتطبي برنامل منيمة العمل الدولية للعمل التب في فلبطي .
 -11دعوة منيمة العمل الدولية للعمل ولجهزتها الدبتورية إلى بكل المزيد م الجهد
لمتابعة نتابل اجتماا المانحي لدعا ال ندو النلبطيني للتش يل والحماية
اتجتماعية وتوبيع وتنويع م ادر التمويل م لجل تنعيل هكا ال ندو وتمكين
م تحقي األهدام المرجوة م إنشاءه وتيمي نتابل المتابعة في التقرير البنوا
الكا يقدا إلى مجلس اإلدارة في دورة نوفمبر – تشري ال اني بش البرنامل
المعزز للتعاو التقني ل الح فلبطي .
 -12الت كيد على لهمية اتبتمرار في متابعة الت دي على تعديل  1986على دبتور
منيمة العمل الدولية بش التوبع في التم يل اإلفريقي في مجلس إدارة مكتب العمل
الدولي.
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قائمة بأسماء المشاركٌن
فً االجتماع التنسٌقً لالعضاء العرب
بمجلس ددارة مكتب العمل الدولً
(جنٌف ،األربعاء  7نوفمبر  /تشرٌن ثانً )2012
بعادة البنير /إبراهيا اريش

بنير البع ة الدابمة لدولة فلبطي بجنيم

 حكومات
البيد /لحمد نيمي
البيد /عبد النتام محمد
البيد /عادل فايل لحمد
البيد /حميد ب ديماس
البيدة /ابتباا البو ي
البيد /ابراهيا موبى
البيد /نا ر ابراهيا الزرو
البيد /ي محمد محل
البيد /شكرا الدجاني
البيد /عدنا التتوا
البيد /محمد دوم
البيد /مراد بو ادوا
البيد /مالل الوزا
البيد /علي لحمد الاليني
البيدة /بارة الشورا
البيد /لحمد فهد النهيد

وزارة القوا العاملة والهجرة  /م ر
وزارة القوا العاملة والهجرة  /م ر
وزارة القوا العاملة والهجرة  /م ر
وزارة العمل  /اإلمارات
وزارة العمل /اإلمارات
البع ة الدابمة لنلبطي بجنيم
البع ة الدابمة لليبيا جنيم
البع ة الدابمة للعرا جنيم
مبتشار لشؤو منيمة العمل الدولية بالبع ة الدابمة
لألرد
الابير القانوني لوزارة العمل  /البعودية
مبتشار وزارة العمل  /الجزابر
البع ة الدابمة للجزابر جنيم
البع ة الدابمة للكويت جنيم
البع ة الدابمة لقطر جنيم
البع ة الدابمة للبعودية جنيم
وزارة العمل  /البعودية

 أصحاب األعمال
البيد /الينة اميس مطر الكعبي
البيد /مقاتلي المحنوي
البيد /فؤاد بلبول
 العمــــــــال
البيدة /حاجة دوس
البيد /عبد هللا محمد حبي
البيد /بلما جعنر المحنوي

ل حاب لعمال /اإلمارات
ل حاب لعمال  /الجزابر
ل حاب لعمال  /لبنا
عمال  /الجزابر
عمال  /البحري
عمال البحري
29

بند  2013 – 40 – 7حول د  102 .مؤتمر العمل الدولً بجنٌف

 منظمة العمل الدولٌة
البيد /محمد علي ولد بيدا
البيدة /ندا الناشم
البيدة /ننيبة تاوة

مبتشار بديوا المدير العاا لمكتب العمل الدولي بجنيم
مديرة المكتب اإل ليمي لمنيمة العمل الدولية للدول
العربية في بيروت
مكتب المدير العاا لمنيمة العمل الدولية

منظمة العمل العربٌة
البيد /ريا يبومة

ربيس مكتب البع ة الدابمة لمنيمة العمل
العربية بجنيم

اآلنبة /دينا بعيد

ديوا معالي البيد المدير العاا لمنيمة العمل
العربية

البيدة /زهيرة

بوا

مكتب البع ة الدابمة لمنيمة العمل العربية بجنيم

◘◘◘
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