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 ( لمجلس إدارة 316الدورة )نتائج اجتماعات 

 مكتب العمل الدولى

 ( 2112 نوفمبر / تشرين الثانى 16 – 1) جنيف ،  

 

 : تـقـديـــــم

( لمجلس إدارة مكتب العمل الدولى فىى مقىر ممةمىل العمىل 316تم عقد الدورة )
وذلى  للمم شرىل  2012مىوفمبر / ترىرٌا النى مى  16 – 1الدولٌل بجمٌف خالل الفتىرة 

فىى  العربىى والىدولىالموضىوع   الا مىل علىى الميىتوٌٌا  مىاوالتب حث حول العدٌىد 
ضىىوا الترٌىىرا  والميىىتجدا  فىىى مٌىىداا العمىىل والعمىى ل مىىذكر مماىى  شضىى ٌ  العم لىىل 
والحم ٌل االجتم عٌل والاجىرة ومعى ٌٌر العمىل الدولٌىل والتعى وا التقمىى لممةمىل العمىل 
الدولٌىىل وبوجىىص خىى ن البرمىى م  المعىى   للتعىى وا التقمىىى لعىى ل  ا راضىىً العربٌىىل 

عٌل وأ مل تررٌل الرب ب وموضوع   أخرى وفق  المحتلل وأرضٌ   الحم ٌل االجتم 
 (.1لجدول ا عم ل والبرم م  ال ممى اللذاا تم اعتم دهم  )مرفق رشم 

 ( لمجلس غدارة مكتب العمل الدولى316نتائج أعمال الدورة )  : 

 -تميزت هذه الدورة : -1
أداا اليٌد / جى راٌدر المدٌر الع م الجدٌىد لممةمىل العمىل الدولٌىل القيىم وتوشٌى   -

  لٌل لمجلس اإلدارة.حالجليل ا ولى للدورة الامعق د خالل  وذل ونٌقل الوالا 
إعدار بٌ ا لاٌئل مكتب مجلس اإلدارة برأا توشع   التممٌل واالشتعى د العى لمى  -

والترىىرٌل وبوجىىص خىى ن ترىىرٌل الرىىب ب وأوضىى ا الفقىىر والتم يىى  االجتمىى عى 
 .2013خالل ع م 

اليٌد / جى راٌدر مج ال  ا همٌل القعوى  مرىةل وبىرام  ممةمىل  ايتعرض -
العمىل الدولٌىل فىى المرحلىل الق دمىل ضىما مقترحى   البرمى م  والموا مىل لعىى مى 

وفق ا هداف اإليتراتٌجٌل لممةمل العمل الدولٌل )الحقوق فى  2015 – 2014
الحوار االجتم عى( والتىى تحىدد  فىى  –الحم ٌل االجتم عٌل  –العم لل  –ل العم

 : أي يٌليبعل مج ال  
لألعضىى ا العىىرب مرىى ركل مكنفىىل مىىا الوفىىود العربٌىىل فىىى االجتمىى ا التميىىٌقى  -

بمجلىىس إدارة مكتىىب العمىىل الىىدولى والىىذى تىىم عقىىد  علىىى هىى م  هىىذ  الىىدورة 
برىىىأا الحىىىوار والترىىى ور حىىىول ( 2012مىىىوفمبر / ترىىىرٌا النىىى مى  7)جمٌىىىف  

 الموضوع   التى تدخل ضما أولوٌ   واهتم م   الممةقل العربٌل.
الوفود العربٌل فى مم شر   مختلف القض ٌ  المةروحل على  مامي همل إٌج بٌل  -

 جدول أعم ل هذ  الدورة.
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مع لى المدٌر الع م لممةمل العمىل العربٌىل بىاجراا لقى اا  مى  معى لى و راا ش م  -
فىى هىذ  الىدورة وعىدد فىى اليىفراا العىرب المعتمىدٌا  ركٌاالعىرب المرى  العمل

بجمٌف وكىذل  مى  ممنلىى ممةمىل العمىل الدولٌىل باىدف التميىٌق والترى ور حىول 
 بعض القض ٌ  الا مل ب لميبل للممةقل العربٌل.

 اجتماع الوفد العربى مع المدير العام لمكتب العمل الدولى –2

بى نالنىى التكىوٌا ٌضىم إلىى ج مىب معى لى المىدٌر العى م عقد اجتم ا بٌا وفد عرتم 
لممةمىىل العمىىل العربٌىىل أعضىى ا مىىا مجلىىس إدارة ممةمىىل العمىىل العربٌىىل وا عضىى ا 

المىدٌر  –العرب ا علٌٌا بمجلىس إدارة مكتىب العمىل الىدولى  واليىٌد/ جىى راٌىدر 
بادف تونٌق عالش   التع وا مى   (14/11/2012)جمٌف الع م لمكتب العمل الدولى

ممةمل العمل الدولٌل وفق احتٌ ج   الممةقل العربٌل فى المرحلل الق دمل وذل  تمفٌىذا 
( لمجلس إدارة ممةمل العمل العربٌىل )القى هرة   مىوفمبر / ترىرٌا 78لقرار الدورة )

 ( فى هذا الرأا.2012الن مى 

هداف اةرح مع لى اليٌد / أحمد محمد لقم ا المدٌر الع م لممةمل العمل العربٌل 

وتةلعىى   المجموعىىل العربٌىىل لاىىذا اللقىى ا والامىىوم والتحىىدٌ   المرىىتركل التىىى ترىىرل 

الممةقل العربٌل والمجتم  الدولى وبوجص خ ن ممةمتى العمل العربٌل والدولٌىل بحكىم 

مرئ  مىا اجلاى  مى  التأكٌىد علىى ح جىل المجموعىل االختع ن والقٌم والمب دئ التى أ

العربٌىىل إلىىى م ٌىىد مىىا التعىى وا التقمىىى والىىدعم مىىا ممةمىىل العمىىل الدولٌىىل ومرىى ركتا  

الف علىىل فىىى المرحلىىل الق دمىىل لميىىى عدة البلىىداا العربٌىىل للتعىىدى لمختلىىف التحىىىدٌ   

ا الترٌىرا  المرتبةل بقض ٌ  العمىل والعمى ل وتحقٌىق أهىداف التممٌىل الرى ملل فىى ضىو

معى لى المىدٌر  عبىروالتى جر  وتجرى فى الممةقل العربٌل وكذل  الترٌرا  الدولٌل. 

التىى ترتكى  المجموعىل العربٌىل  عىا امرىر ال  واولوٌى  الع م لممةمل العمىل العربٌىل 

 :عررة مج ال  للتع وا م  ممةمل العمل الدولٌل على 

  ا فً ضىء انًستجذاث اإللهيًيت االهتًاو بتطىيز إداراث انعًم وتفعيم دوره (1)
وانذونيت . ودعى إَشاء يزصذ نسىق انعًم فً انًُطمت انعزبيت يًكٍ يٍ 

خالنه تمييى آثار انسياساث االلتصاديت فً يجال االستخذاو و تىفيز عًم الئك 

 نهشباب.

التزاح بزايج ويشاريع نتحسيٍ و تىسيع َطاق تغطيت انحًايت االجتًاعيت  (2)

 يذ يظهت انتأييٍ ضذ انبطانت فً انًُطمت انعزبيت . ودراست دعى

انًساعذة فً بُاء لذراث انشزكاء االجتًاعييٍ فً هذا انًجال ، وتعشيش  (3)
 ثمافت انحىار االجتًاعً عهً انًستىي انىطًُ وانمىيً .
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االهتًاو بتمذيى انًشيذ يٍ انذعى انًانً وانفًُ نهصُذوق انفهسطيًُ نهتشغيم  (4)

تمذيى شتً أشكال انًساعذة نزفع كفاءة سىق انعًم انفهسطيًُ ،  نيتًكٍ يٍ

ورعايت وتأهيم األسزي انفهسطيُيت إلدياجهى فً سىق انعًم وانحياة 
 انطبيعيت .

دعى لياو انًجانس االلتصاديت واالجتًاعيت فً انًُطمت انعزبيت وتمذيى انعىٌ  (5)

اث انتىاسٌ بيٍ انتًُيت انفًُ وانًادي نها ، نًا نها يٍ دور إيجابً فً أحذ
 االلتصاديت واالجتًاعيت .

فز ص انعًم فً انًُطمت  تعشيش ثمافت انزيادة فً األعًال نخهك يشيذ يٍ (6)

 .انعزبيت

 سيادة حصت انتىظيف انعزبيت فً يُظًت انعًم انذونيت وأجهشتها . (7)

 .انتىسع فً استخذاو انهغت انعزبيت فً أَشطت يُظًت انعًم انذونيت  (8)

عهً دستىر يُظًت انعًم  1986( انسعي اني دفع وتيزة انتصذيك عهي تعذيم 9)
 انذونيت.

( انتًُي أٌ يضى انفزيك انًعاوٌ نهًذيز انعاو نًُظًت انعًم انذونيت 11)

شخصيت عزبيت بارسة نتسهيم انتىاصم وانحىار بيٍ انجاَبيٍ وستكىٌ 
انشزكاء االجتًاعييٍ انًجًىعت انعزبيت دائًا إنً جاَبكى نتحميك أهذاف 

 عهً انًستىييٍ انعزبي وانذوني.

والتى ما رى ما  كم  ك م  مداخال  جمٌ  أعض ا الوفد العربى فى مفس اليٌ ق 

 تع ٌ  العالش   بٌا ممةمل العمل الدولٌل والمجموعل العربٌل .

وما ج مبص عبر اليٌد / جى راٌدر المدٌر الع م لمكتب العمل الدولٌىل عىا تفامىص 

واتف شص م  المجموعل العربٌل فى معةم المقى ة والموضىوع   المةروحىل وامرىر التا  

وأا ممةمل العمل الدولٌل على ايتعداد لتقىدٌم الىدعم المم يىب لمع لجىل بعىض القضى ٌ  

 ن فىىىى مجىىى ال  ادارا  العمىىىل والحم ٌىىىل الع جلىىىل فىىىى الىىىوةا العربىىىى وبوجىىىص خىىى

 االجتم عٌل والحوار االجتم عى والمج لس االشتع دٌل واالجتم عٌل.  

 : ميخل ما محضر االجتم ا(. 2)مرفق رشم 

 -هيئة مكتب مجلس اإلدارة : - 3

 ك م  هٌئل مكتب مجلس اإلدارة على المحو الت لى :

 .فرمي ( : رئٌي    –اليٌد / جٌل دى روبٌ ا )حكوم    -
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ا رجمتىٌا( م ئىب الىرئٌس عىا أعىح ب  –اليٌد / دامٌ ل فوم س )أعح ب عمل  -
 العمل.

 بلجٌك ( : م ئب الرئٌس عا العم ل. –اليٌد / لو  كورتبٌ  )عم ل  -
 ( :2113 – 2112مكتب فريق الحكومات ) - 4
 .لفرامى )البرا ٌل( : رئٌي صيع دة اليٌدة / مرٌ  م ارٌ -
 يٌد محمد رض  )إٌراا( : م ئب الرئٌيل.يع دة اليٌد /  -
 مشاركة األعضاء العرب بمجلس اإلدارة : - 5
اإلم را  العربٌل المتحدة   دولل شةر   جماورٌل معىر العربٌىل    الحكومات : -

الجماورٌىىل الج ائرٌىىل الدٌمقراةٌىىل الرىىعبٌل   الجماورٌىىل اللبم مٌىىل   جماورٌىىل 
 اليوداا.

اليٌد / يمٌر عالم  –اليٌد / خلٌفل خمٌس مةر )اإلم را (  أصحاب األعمال : -
اليىىىٌد / مٌقىىى تلى المحفىىىوة  –اليىىىٌد / عنمىىى ا الىىىرٌس )البحىىىرٌا(  –)معىىىر( 
 )الج ائر(.

اليىىىٌد / عبىىىد   محمىىىد حيىىىٌا  –)الج ائىىىر(  سدوشىىىاليىىىٌدة/ ح جىىىل  عماااال : -
 )البحرٌا(.

اليىٌد / رضى   –قمى ا معى لى اليىٌد / أحمىد محمىد ل وفد منظمة العمل العربياة : -
 اليٌدة /  هٌرة شعبوى. –اآلميل / دٌم  يعٌد  – صشٌيوم

وحضىىر أعمىى ل هىىذ  الىىدورة عىىدد مىىا معىى لى و راا العمىىل العىىرب مىىذكر مىىمام 
اليٌد / خ لىد اال هىرى )معىر(   معى لى اليىٌد الةٌىب لىوح )الج ائىر(    مع لى

يىىٌد محمىىود )اليىىوداا(   معىى لى اليىىٌد / جمٌىىل حمٌىىداا  إرىىراشصمعىى لى اليىىٌدة/ 
اليفراا العرب المعتمدٌا بجمٌف وممنلى العدٌىد مىا البعنى   )البحرٌا( وبعض 

 –المررب  –فليةٌا  –اليعودٌل  –الدائمل للدول العربٌل بجمٌف من ل البحرٌا 
 لٌبٌ ... –الكوٌ  

 ( لمجلس اإلدارة :316استنتاجات الدورة )

لمختلىف الموضىوع   المةروحىل علىى اجتم عى   وجليى    ميتفٌضىلبمم شرل 
( لمجلس إدارة مكتب العمل الىدولى تىم التوعىل إلىى االيىتمت ج   316الدورة )

 والقرارا  الت لٌل :

 : بيان مكتب مجلس اإلدارةأواًل : 

أعدر أعض ا مكتب مجلس إدارة مكتب العمل الدولى بٌ م  برأا توشع   ا وض ا 
علىىىى الميىىىتوى العىىى لمى تضىىىما  2013االشتعىىى دٌل واالجتم عٌىىىل والعم لٌىىىل لعىىى م 
فٌمى  ٌتعلىق بى لممو  2013ايتمراره  ع م التحدٌ   التى تواجص الع لم ح لٌ  ومتوش  

والتخىىوف مىىا  2008بٌىىر بأ مىىل االشعىى دى وتراجىى  الترىىرٌل الىىذى تىىأنر برىىكل ك
الركىىود وتأنٌراتاىى  اليىىلبٌل علىىى  مىىادخىىول االشتعىى د العىى لمى فىىى مرحلىىل ةوٌلىىل 

االجتمى عى والممرى   الميىتدامل وترىرٌل الرىب ب مى   والتم يى  تخفٌف حىدة الفقىر
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ملٌىوا رخعى   203إلىى حىوالى  2013عى م  يٌعلاإلر رة إلى أا حجم البة لل 
.  لد خرجىىوا مىىا يىىوق العمىىل ممىىذ بداٌىىل الال مىىملٌىىوا رخعىى  شىى 40وأا محىىو 

  :هى وتتلخن أهم المب دئ والمب درا  التى تبم ه  أعض ا مكتب مجلس اإلدارة 

التأكٌىىد علىىى أهمٌىىل الحىىوار االجتمىى عى ومة لبىىل ممةمىىل العمىىل الدولٌىىل باعةىى ا  -1
 ا ولوٌل للحوار االجتم عى على مختلف الميتوٌ   فى إة ر مواجال الال مل.

 احترام المب دئ والحقوق ا ي يٌل فى العمل ررة أي س للكرامل اإلمي مٌل. -2
برىأا العدالىل  2008التأكٌد ما جدٌد على أهمٌىل إعىالا ممةمىل العمىل الدولٌىل  -3

  االجتم عٌل ما أجل عولمل ع دلل وكذل  المٌن ق الع لمى لفرن العمل.
  فىى شمىل مجموعىل التركٌ  على ةبٌعىل و ٌىل ممةمىل العمىل الدولٌىل ومرى ركتا -4

( واجتم عىى   و راا العمىىل لمجموعىىل العرىىرٌا وأٌىىل هٌئىى   G20العرىىرٌا )
 دولٌل أخرى.

 دعوة المدٌر الع م التخ ذ اإلجرااا  الت لٌل : -5
االيىىتف دة القعىىوى مىىا االجتم عىى   الريىىمٌل لممةمىىل العمىىل الدولٌىىل : االجتمىى ا  -

( 102الىىىدورة )  دارة( لمجلىىىس اإل317بىىىً الت يىىى    الىىىدورة )واإلشلٌمىىىً ا ور
 لمؤتمر العمل الدولى لتمكٌا الاٌئ   المكومل لمم شرل الال مل وتقدٌم الحلول.

اٌج د الوي ئل الممكمل لوض  التررٌل والحقوق والمبى دئ ا ي يىٌل فىى العمىل فىى  -
 لب برم م  التممٌل محو اعتم د هدف التررٌل الك مل الممت  والعمل الالئق.ع

المرتركل لمجلس اإلدارة والمكتب ما أجل تممٌىل تم يىق اليٌ يى   تع ٌ  الجاود  -
بٌا جمٌ  الممةم   الدولٌىل واإلشلٌمٌىل ذا  العالشىل لتحيىٌا الممىو والعمىل الالئىق 

 الممت  واإلدم ج االجتم عى.

 : القسم المؤسسي : ثانياً 

 أداا القيم ما شبل المدٌر الع م. : -1-البند 

( للمةى م ا يى س 1.4ا  فى الفقىرة )أ( مىا المى دة )وفق اإلجرااا  الممعون علٌ
 للموةفٌا ش م اليٌد / جى راٌدر بأداا القيم وتوشٌ  إعالا الوالا.

 (.315و  143اعتم د مح ضر دورتً مجلس اإلدارة ) : -2-البند 

 (. 315و  314اعتمد مجلس اإلدارة مح ضر الدورتٌا )

مقترح لخةل عملٌل لوض  آلٌل لمت بعل اإلعالا برأا الررك   متعىددة  : -3-البند 
 الجميٌ  .

 اتخذ مجلس اإلدارة القرار الت لى :

( )مىى رس / آذار 317تأجٌىىل المةىىر فىىى الخةىىل العملٌىىل المقترحىىل إلىىى الىىدورة ) - أ
 ( على أي س توعٌ   فرٌق العمل.2013

( مىىا جدٌىىد لر ٌىىل 1993 ( )مىىوفمبر / ترىرٌا النىى مى258تعلٌىق شىىرار الىىدورة ) - ب
 ( لدرايل إمك مٌل اعتم د خةل عملٌل برأا آلٌل المت بعل317الدورة )
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ورة والىد 2014لع م  103جدول أعم ل مؤتمر العمل الدولى )الدورة  : -4-البند 
 (2015لع م  104

( )مى رس / آذار 317تقرر تأجٌل القرارا  الخ عل باىذا الموضىوا إلىى الىدورة )
2013) 

( لمىىؤتمر العمىىل الىىدولى لعىى م 101ميىى ئل ممبنقىىل عىىا أعمىى ل الىىدورة ) : -5-البنااد 
2012  

 اتخذ مجلس اإلدارة فى هذا الرأا القرارا  الت لى :

مت بعل القىرار المتعلىق بى إلجرااا  الا دفىل لجعىل أرضىٌ   الحم ٌىل االجتم عٌىل  -أ 
 حقٌقل على الميتوى الوةمى فى الع لم.

 دعوة المدٌر الع م إلى :
تةبٌىىىق فىىىى بعىىىٌا االعتبىىى ر توجاىىى   مجلىىىس اإلدارة وااليتررىىى د باىىى   ا خىىىذ -

إيىىتراتٌجٌل العمىىل المتعلقىىل بأرضىىٌ   الحم ٌىىل االجتم عٌىىل وتقىىدٌم المقترحىى   
 الجدٌدة للبرم م  والموا مل.

تعمٌم القرار المتعلىق بى إلجرااا  الا دفىل لجعىل أرضىٌ   الحم ٌىل االجتم عٌىل  -
الع لم على الدول ا عض ا وما خاللاىم علىى حقٌقل على الميتوى الوةمى فى 
 ممةم   أعح ب العمل والعم ل.

 : مت بعل القرار المتعلق بأ مل تررٌل الرب ب -ب 

المىدٌر العى م ا خىذ بعىٌا االعتبى ر متى ئ  دورة مىؤتمر  ٌةلىب مىامجلىس اإلدارة 
ب لك مىىل عمىىد إعىىداد ووضىى  موضىى  التمفٌىىذ البرمىى م   2012العمىل الىىدولى لعىى م 
ل ٌوالع مٌا الالحقٌا وكذل  عمد تخعٌن أ 2015 – 2014والموا مل لع مى 

موارد ما خ رج الموا مل بادف تمفٌذ  رعدموارد أخرى متوفرة ح لٌ  وتياٌل 
 ل المت بعل.خة

مت بعل القرار المتعلق ب لمم شرل المتكررة برأا الحقوق والمب دئ ا ي يىٌل فىى  -ج 
 العمل : خةل عمل.

ا خىىىذ بعىىىٌا االعتبىىى ر خةىىىل العمىىىل ب لك مىىىل  إلىىىى المىىىدٌر العىىى ممجلىىىس ٌىىىدعو ال
 وتخعٌن الموارد الال مل للتمفٌذ.

 تةبٌق المع ٌٌر. مت بعل القرار المتعلق ببعض المي ئل المتعلل بتقرٌر لجمل -د 

شىىىرر مجلىىىىس اإلدارة أخىىىىذ العلىىىم بمتٌجىىىىل المرىىىى ورا  النالنٌىىىل  ٌىىىىر الريىىىىمٌل 
( وااللت ام بمواعلل المر ورا  مى  دعىوة هٌئىل مكتىب المجلىس 19/9/2012)

( 317اليىىتمرار هىىذ  المرىى ورا  وتقىىدٌم تقرٌىىر فىىى هىىذا الرىىأا إلىىى الىىدورة )
 (.2013لمجلس اإلدارة )م رس / آذار 

 مم شر   حول مٌ مم رالمت بعل  -  
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 شرر مجلس اإلدارة م  ٌلً :

 اعتم د إة ر أمرةل التع وا التقمى المقترحل لع ل  مٌ مم ر . -
( )أكتىىوبر / ترىىرٌا ا ول 319دعىىوة المكتىىب إلىىى تقىىدٌم تقرٌىىر إلىىى الىىدورة ) -

 حول التقدم المحر . (2013
حىىث الىىدول ا عضىى ا والممةمىى   الدولٌىىل علىىى الميىى همل فىىى برمىى م  ممةمىىل  -

  لع ل  مٌ مم ر. الدولٌلالعمل 

 .2015العمل الالئق فى برم م  التممٌل لم  بعد  : -6-البند 

 دعوة المدٌر الع م إلى :

وضىى  وتةبٌىىق إيىىتراتٌجٌل تجعىىل مىىا اعتمىى د الترىىرٌل الك مىىل الممىىت  والعمىىل  -
مىى   2015واضىىح  وعىىرٌح  للبرمىى م  العىى لمى للتممٌىىل مىى  بعىىد الالئىىق هىىدف  

 اإلر رة إلى ضرورة إش مل أرضٌ   الحم ٌل االجتم عٌل.

 1948( لعى م 87ركوى ضىد حكومىل مٌ ممى ر لعىدم احتىرام االتف شٌىل ) : -7-البند 
 برأا الحرٌل المق بٌل وحم ٌل الحق المق بى.

 شرر مجلس اإلدارة م  ٌلً :

 ( .26إجراا آخر بموجب الم دة )عدم اتخ ذ أى  -
دعوة مكتب العمل الدولى إلىى ايىتمرار التعى وا مى  حكومىل مٌ ممى ر مىا أجىل  -

 (.87تةبٌق االتف شٌل )رشم 

ميتجدا  فى فٌدجى فى ضوا شرار االجتم ا اإلشلٌمً الخ مس عرىرة  : -8-البند 
 آليٌ  والب يٌفٌ .

تىىى اتخىىذتا  حكومىىل فٌىىدجى عبىىر مجلىىس اإلدارة عىىا ا يىىف الرىىدٌد للقىىرارا  ال
 : وتكلٌف المدٌر الع م ب لت لى

العمل على إشم ا حكومىل فٌىدجى لقبىول إٌفى ا لجمىل اتعى ل مب رىر علىى أيى س  -
المحددة بمت ئ  وتوعٌ   لجمل الحرٌ   المق بٌل المتعلقىل ب لح لىل  الي بقلالمامل 
 (.2723رشم )

مت بعل الوض  فى فٌدجى عا شىرب والىدف ا عىا حقىوق اإلميى ا والحقىوق فىى  -
 العمل للعم ل الفٌدجٌٌا. 

( حىىىىول 2013 ( للمجلىىىىس )مىىىى رس / آذار317تقىىىىدٌم تقرٌىىىىر إلىىىىى الىىىىدورة ) -
اإلمك مٌىىى   التىىىى تىىىم وضىىىعا  موضىىى  التمفٌىىىذ وأٌىىىل ميىىىتجدا  برىىىأا أوضىىى ا 

 المق بٌٌا فى فٌدجى.

 حرٌ   المق بٌلتق رٌر لجمل ال : -9-البند 

عقىىد  لجمىىل الحرٌىى   المق بٌىىل اجتم ع تاىى  فىىى مقىىر مكتىىب العمىىل الىىدولى أٌ      ىى  م 
ا دٌىىىر  برئ يىىىل البروفٌيىىىور بىىىول فىىى 2012( مىىىوفمبر / ترىىىرٌا النىىى مى 9و 2 1)
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( 181ح لىىل مىىا حٌىىث المضىىموا مىىا اجمىى لى ) 32ٌجىىدٌا )هولمىىدا( وتداريىى  ه 
المالحةى   . وتوعىل  اللجمىل إلىى  إلبىداا ح لل تم تحوٌلا  إلى الحكومى   المعمٌىل

ح لىىل وتأجٌىىل الحىى ال   11ح لىىل ومتىى ئ  مبدئٌىىل برىىأا  21متىى ئ  ما ئٌىىل ب لميىىبل لىى  
 ا خرى.

امتبىى   مجلىىس اإلدارة علىىى وجىىص الخعىىون   فىىوتىىرى اللجمىىل مىىا الضىىرورى ل
 لح ال  كمبودٌ   إنٌوبٌ   البٌرو  فٌدجى وا رجمتٌا مةرا  لخةورتا  .

( شىرر مجلىس إدارة مكتىب 366و  365وبمم شرل تقرٌرى لجمل الحرٌ   المق بٌىل )
العمل الدولى اعتم دهم  ب لك مل م  العلم بأمىص ال توجىد أٌىل ح لىل مميىوبل إلىى دولىل 

 عربٌل ضما الح ال  التى تداريتا  اللجمل خالل هذ  الدورة.

 المعاد الدولى للدراي   االجتم عٌل : -11-البند 

 ( لمجلس إدارة المعاد.54أخذ العلم بتقرٌر الدورة )جلس اإلدارة م شرر

 بتورٌموتقرٌر مجلس إدارة المرك  الدولى للتدرٌب  : -11-البند 

( لمجلىىس 74العلىىم بتقرٌىىر الىىدورة ) ذإدارة مكتىىب العمىىل الىىدولى أخىىشىىرر مجلىىس 
 . 2012موفمبر / تررٌا الن مى  2 – 1خالل ٌومى  بتورٌموالمرك  والتى عقد  

تقرٌىىر فرٌىىق العمىىل المعمىىى بتيىىٌٌر مجلىىس اإلدارة ومىىؤتمر العمىىل  : -12-البنااد 
 الدولى 

ما الونٌقل المتعلقل  49الفقرة  –شرر مجلس اإلدارة الموافقل على ا جمدة المقترحل 
 على أا ٌقوم مكتب العمل الدولى ب لت لى: بتحيٌر يٌر اعم ل المجلس والمؤتمر

( لمجلىىىس اإلدارة )مىىى رس / آذار 317عىىرض خةىىىل تفعىىىٌلٌل علىىىى الىىىدورة ) -
( برأا التةبٌق التجرٌبً للخٌى را  التىى اعتمىده  فرٌىق العمىل واآلنى ر 2013

 102الم لٌل والق مومٌل المترتبل عا هىذ  الخٌى را  وذلى  خىالل امعقى د الىدورة 
 .2013دولى لع م لمؤتمر العمل ال

إعىداد ورشىل خلفٌىىل وتمةىٌم مرىى ورا   ٌىر ريىمٌل برىىأا اإلجىرااا  ا خىىرى  -
 ( لمجلس اإلدارة.317وتقدٌما  إلى فرٌق العمل فى الدورة )

 فرٌق العمل المعمى ب لبعد االجتم عى للعولملتقرٌر  : -13-البند 

 . تقرٌر لالعلم ب ذشرر مجلس اإلدارة أخ

 تقرٌر المدٌر الع م : -14-البند 

 : رىىك ل لمعروضىىل للعلىىم فقىىة ومىىذكر مماىى  االالونىى ئق ا التقرياار التكميلااى األول
المعٌ رٌىل العملٌل للبرم م  الع لمى للقض ا على عمل ا ةف ل وتحيٌا ا مرةل 

 2013 – 2012والمع دشل وتممٌل االتف شٌ   ا ي يىٌل والبرمى م  والموا مىل 
وبرمى م  االجتم عى   المعتمىد ...حٌىث شىرر مجلىس إدارة مكتىب العمىل الىىدولى 

 أخذ العلم بمضموا هذ  الون ئق.
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 : مت بعل شرارا  مجلس اإلدارة التقرير التكميلى الثانى. 
( 317شرر مجلس اإلدارة الةلب ما مكتب العمل الدولى إعداد تقرٌر للدورة ) 

ا مت بعىل شىرارا  مجلىس اإلدارة المعتمىدة ( برىأ2013للمجلس )م رس / آذار 
م  ا خذ بعٌا االعتب ر حجىم التقى رٌر  2011ممذ رار موفمبر / تررٌا الن مى 

 فى الميتقبل وبوجص خ ن عرض القرارا  التى تم تمفٌذه  ب لك مل.
 : تعٌٌا م ئبٌا للمدٌر الع م ومدٌر ع م مي عد. التقرير التكميلى الثالث 

 خذ العلم بتعٌٌا كل ما :شرر مجلس اإلدارة أ

 عالحإلاليٌد / جرٌ  فٌم س : م ئب المدٌر الع م مكلف ب إلدارة وا -
 اليٌدة/ ي مدرا بوليكى : م ئبص للمدٌر الع م مكلفل ب ليٌ ي   -
اليٌد / ٌورٌتٌرو ٌوراموتىو: مىدٌر إشلٌمىً لممةمىل العمىل الدولٌىل لممةقىل آيىٌ   -

 والب يٌفٌ .
الفقىرة )ب( مىا المى دة  قعلى إعالا الوالا وفى وش م المجلس بدعوتام للتوشٌ 

 ( ما المة م ا ي س للموةفٌا.  1.4)

 تقرٌر مكتب مجلس اإلدارة : -15-البند 

 ( للديتور ضد حكومل البحرٌا لعدم احترام االتف شٌل 26ركوى بموجب الم دة )
 برأا عدم التمٌٌ  )االيتخدام والمامل(. 1958( لع م 111رشم )

 توعٌل هٌئل مكتب مجلس اإلدارة شرر المجلس م  ٌلً :بم ا على 
أا تقوم حكومل البحرٌا بتقدٌم تقرٌر عا التمفٌذ الفعلىى لالتفى ق الموشى  بىٌا  (أ 

وعرض التقىدم المحىر  لتمفٌىذ  11/3/2012إلمت ج النالنل بت رٌخ أةراف ا
( لمجلىس اإلدارة )مى رس / 317هذا االتفى ق ب لك مىل خىالل امعقى د الىدورة )

 (.2013ر آذا
دعىىوة مكتىىب العمىىل الىىدولى التخىى ذ اإلجىىرااا  الال مىىل لتقىىدٌم الىىدعم الفمىىى  (ب 

أي مماىى  ر بتاىى  فىىى ذلىى  وتقىىدٌم تقرٌىىر  أبىىد الك مىىل لألةىىراف النالنىىل إذا 
( لمجلىىىس اإلدارة )مىىى رس / آذار 317حىىول التقىىىدم المحىىىر  إلىىىى الىىىدورة )

2013.) 
تىم تأجٌىل شىرار المجلىس برىأا هىذ  الرىكوى إلىى الىدورة  ا يى سعلى هىذا  (ج 

 (2013( للمجلس )م رس / آذار 317)
 : ت رٌخ امتا ا أعم ل مؤتمر العمل الدولى 

بتوعٌل ما هٌئىل مكتىب مجلىس اإلدارة تقىرر تمةىٌم حفىل اختتى م أعمى ل مىؤتمر 
اا العمل الدولى ن لث ٌوم خمٌس فى الدورة وذل  بداٌل ما دورة ٌومٌىو / ح ٌىر

2013. 

 تركٌل وجدول أعم ل ا جا ة الدائمل واالجتم ع   : -16-البند 

 : قسم رفيع المستوى   : ثالثاً 
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 2012مىىوفمبر / ترىىرٌا النىى مى  13بتىى رٌخ  اجتم ع تىىص القيىىم رفٌىى  الميىىتوى عقىىد
دى  سمجلس اإلدارة . وتحمل اليٌد فوم رئٌس  –برئ يل اليٌد / جٌل دى روبٌ ا 

( مامل المتحدث ب يم أعح ب ا عم ل واليٌد FUNES DE RIO JAرٌوخ  )
يتحدث ب يم العم ل لمم شرل ونٌقل تضىمم  برىكل ( مامل المSOMMERُيّم ر )

مىىوج  اآلفىىى ق االشتعىىى دٌل وآفىىى ق الترىىىرٌل فىىىى العىىى لم وبعىىىض العم عىىىر المتعلقىىىل 
بميىى همل ممةمىىل العمىىل الدولٌىىل لتميىىٌق الجاىىود متعىىددة ا ةىىراف المتخىىذة لىىدعم 

 متع   والتممٌل الميتدامل. اال

إلىى أا  مرىٌرا  وش م المدٌر الع م بعرض الونٌقل حٌث ذكر ب رتف ا معىدال  البة لىل 
عىا كٌفٌىل ميى همل ممةمىل العمىل فرٌق العمل ٌجىب علٌىص أا ٌتيى ئل شبىل كىل رى  

برىىىكل ملمىىىوس إلىىىى ج مىىىب الجاىىى   ا خىىىرى المعمٌىىىل إلعىىى دة االيىىىتقرار الدولٌىىىل 
 واالجتم عى وتممٌل العمل الالئق.االشتع دى 

الوض  مختلف حيب البلد والممةقل حٌث أا إفرٌقٌ  تمر بمرحلىل ر ر إلى أا اكم  
الجاىود ة فر تأوروب  وأا حقٌقل التر ب  االشتع دى تتةلب  تتراج ممو جٌدة بٌمم  

علىىىى الميىىىتوى الىىىدولى مىىى  حىىىرن ممةمىىىل العمىىىل الدولٌىىىل ا خىىىذ فىىىى االعتبىىى ر 
االجتم عٌل لإلجىرااا  المتعلقىل بمواجاىل ا  مىل . أٌضى  علىى ممةمىل االمعك ي   

العمىىل الدولٌىىل مواعىىلل الجاىىود المبذولىىل لىىدى المؤييىى   والتكىىتال  الدولٌىىل منىى ل 
م ئً م  عىمدوق المقىد ن( م  التأكٌد على أهمٌل التع وا الG20مجموعل العررٌا )
 الدولى والبم  الدولى.

نىىىم شىىى م ممنلىىىوا أعىىىح ب العمىىىل والعمىىى ل والمجموعىىى   اإلشلٌمٌىىىل وكىىىذل  ممنلىىىوا 
حكوم   بعض الدول بعرض وجا   مةرهم ومالحة تام على الونٌقل المعروضل 

على للمق   وتقدٌم بعض المقترح   التى ما رأما  أا تي عد ممةمل العمل الدولٌل 
 لمي همل فى مواجال الال مل بف علٌل أكبر.ا

   ج ا فى رد المدٌر الع م لمكتب العمل الدولى م ٌلً :واهم م

 ما خالل المم شر   ٌتض  أا ا ولوٌل القعوى للممةمل هى أ مل التررٌل. -
ويىىٌتم  الممىى ةق فىىى العىى لمالونٌقىىل المعروضىىل للمم شرىىل لىىم تتعىىرض لىىبعض  -

 ايتكم لا .
   مل .هم   اتف ق أا تبقى أجمدة العمل الالئق اإلة ر المم يب لمواجال ا -
 الركر والتقدٌر لدعمكم للمٌن ق الع لمى لفرن العمل . -
الترحٌب بدعم الاٌئ   المكومل لمر ركل ممةمل العمل الدولٌل فى المة م متعىدد  -

 ا ةراف وااليتف دة ما اإلمك مٌ   المت حل على الميتوى اإلشلٌمً.

 : قسم وضع السياسات : رابعاً 

  : االجتماعيةجزء العمالة والحماية ** 
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 2012مىوفمبر / ترىرٌا النى مى  7تم عقد االجتم ع   الخ عل باذا الجى ا بتى رٌخ 
برئ يىل اليىىٌد / رىى همٌر )حكومى   / إٌىىراا( وتىىولى اليىٌد / امىىدر يىىوا واليىىٌدة / 
جولىىد بٌىىرج مامىىل المتحىىدث ب يىىم أعىىح ب العمىىل بٌممىى  تولىى  اليىىٌدة/ كٌلىىى مامىىل 

 المتحدنل ب يم العم ل.

 األيدى العاملة :هجرة  -1
ممنلىىىل المىىدٌر العىىى م )ميىىىئولل شةىى ا الحم ٌىىىل االجتم عٌىىل( بعىىىرض الونٌقىىىل  ش مىى 

 ومرروا القرار محل المم شر  . 
وفىىى ضىىوا مىىداخال  ومالحةىى   ممنلىىى أعىىح ب العمىىل والعمىى ل والمجموعىى   
 اإلشلٌمٌل وكذل  ممنلو حكوم   بعض الدول اتخذ مجلس اإلدارة القرار الت لى :

المت بعىىل فٌمىى  ٌتعلىىق بعمىىق الحىىوار رفٌىى  دعىىوة المكتىىب إلىىى تحدٌىىد أولوٌىى    (أ 
الميىىتوى لألمىىم المتحىىدة برىىأا الاجىىرة الدولٌىىل والتممٌىىل والم مىى  إش متىىص عىى م 

والحرن على أا تكوا شضٌل تممٌل أيواق العمىل وفىق رىروة العمىل  2013
 الالئق فى شلب الحوار حول الاجرة والتممٌل.

العىىى م بعمىىىل تقٌىىىٌم معمىىىق اليىىىتج ب   ممةمىىىل العمىىىل الدولٌىىىل أا ٌقىىىوم المىىىدٌر  (ب 
لتةىىورا  الاجىىرة الدولٌىىل لإلٌىىدى الع ملىىل بمىى  فىىى ذلىى  التقىىدم المحىىر  لتممٌىىل 
اإلةىى ر متعىىدد ا ةىىراف لاجىىرة ا ٌىىدى الع ملىىل مىىا أجىىل ميىى همل ف علىىل فىىى 

 الحوار رفٌ  الميتوى برأا الاجرة الدولٌل والتممٌل.
م بتمةىٌم اجتمىى ا نالنىىً فىىى حىدود المىىوارد المت حىىل لتمكىىٌا أا ٌقىوم المىىدٌر العىى  (ج 

الممةمىل مىا تقٌىٌم متى ئ  الحىوار رفٌىى  الميىتوى برىأا الاجىرة الدولٌىل والتممٌىىل 
وتحدٌىىد المجىى ال  التىىى شىىد تكىىوا محىىل مت بعىىل مىىا شبىىل ممةمىىل العمىىل الدولٌىىل 

 (2013لمجلىىس اإلدارة )مىى رس / آذار ( 317وتقىىدٌم مقترحىى   إلىىى الىىدورة )
 االجتم ا المذكور. حول

( لمجلس اإلدارة )موفمبر / 319دعوة المدٌر الع م إلى تقدٌم تقرٌر إلى الدورة ) (د 
( عىىا متىى ئ  الحىىوار رفٌىى  الميىىتوى وتقىىدٌم خةىىل عمىىل 2013ترىىرٌا النىى مى 

للمجلىس )مى رس / آذار ( 320مكتب العمل الدولى فى هذا المج ل إلى الدورة )
2014.)  

 : إدماج اإلعاقة -2
شىىدم المتخععىىوا المكلفىىوا فىىى مكتىىب العمىىل الىىدولى ب إلع شىىل وإدمىى ج المعىىوشٌا 

 الونٌقل وكذل  المق ة المقترحل للمم شر  . 
وفىىىى ضىىىوا مىىىداخال  ومالحةىىى   ممنلىىىى ممةمىىى   أعىىىح ب العمىىىل والعمىىى ل 
والمجموعىى   اإلشلٌمٌىىل وكىىذل  ممنلىىو حكومىى   بعىىض الىىدول اتخىىذ مجلىىس اإلدارة 

 القرار الت لى :
رحٌب بمب درة مكتب العمىل الىدولى بى إلعالا اإليىتراتٌجً والخةىل المتعلقىل الت (أ 

ب إلع شل وبوجص خ ن عملٌص تويٌ  المبى درة إلدمى ج اإلع شىل مى  دعىوة المىدٌر 
 الع م إلى تقدٌم تقرٌر حول هذا الموضوا.
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دعىىم ا مرىىىةل التىىى اتخىىىذه  مكتىىىب العمىىل الىىىدولى برىىىأا تممٌىىل العمىىىل الالئىىىق  (ب 
ب لتع وا م  هٌئ   ا مم المتحدة ومؤيي   إشلٌمٌىل ورىرك   متعىددة للمعوشٌا 

 الجميٌ   وكذل  الحكوم   وممةم   أعح ب العمل والعم ل.
 : األعمال الخضراء، العمل الالئق والتنمية المستدامة -3

 2012( 20امعك ي   مت ئ  مؤتمر ا مم المتحدة برأا التممٌىل الميىتدامل )رٌىو   
 ل العمل الدولٌل.على خةل عمل ممةم

 اتخذ مجلس اإلدارة فى هذا الرأا القرار الت لى :
 ( ما الونٌقل.19اعتم د ا ولوٌ   الواردة فى الفقر ) (أ 
ٌا مم شرىىل ( إلىىى حىى19 – 4تأجٌىىل المةىىر فىىى القىىرار المتعلىىق ب  ولوٌىىل )فقىىرة  (ب 

 .2015العمل الالئق ضما برم م  التممٌل لم  بعد 
دعوة المدٌر الع م إلى إبرا  ا ولوٌ   ضىما ميى ئل أخىرى فىى التقرٌىر حىول  (ج 

وا عم ل الخضراا والذى يىٌتم مم شرىتص خىالل التممٌل الميتدامل  العمل الالئق 
 .2013امعق د دورة مؤتمر العمل الدولى لع م 

 م  ا خذ ٌعٌا االعتب ر االمعك ي   الم لٌل لألولوٌ   المعتمدة عمد إعىداد البرمى (د 
 .2015 – 2014والموا مل لع مى 

  الحوار االجتماعى :جزء ** 

 8جىى ا الحىىوار االجتمىى عى ٌىىوم الخمىىٌس الموافىىق الخ عىىل بتىىم عقىىد االجتم عىى   
برئ يل يع دة اليفٌر / م جور )حكوم   / المجىر(  2012موفمبر / تررٌا الن مى 

الريمى ب يم أعىح ب وتولى كل ما اليٌد / ولفورد واليٌدة/ فوكس مامل الم ةق 
 العمل والعم ل.

 : 2113 – 2112برنامج األنشطة القطاعية  -4
شدم  ممنلل المدٌر العى م )مىدٌرة ا مرىةل القة عٌىل( متى ئ  ممتىدى الحىوار العى لمى 

مرىىىةل المرىىىتركل حىىىول ةىىىروف العمىىىل لاٌئىىىل تعلىىىٌم ا ةفىىى ل مىىى  التىىىذكٌر بىىىأا ا 
(FAO/BIT/OMI ) ( 188رشم ) ب التف شٌلتربة مب ررة البحرى فى شة ا العٌد

 ( المرفقل با .199العمل فى شة ا العٌد البحرى والتوعٌل رشم ) برأا
وفى ضوا مداخال  ومالحة   ممنلى ممةمى   أعىح ب العمىل والعمى ل وبعىض 

 المجموع   اإلشلٌمٌل وردود ممنلى المدٌر الع م اتخذ المجلس القرار الت لى :
تعمٌم التقرٌر الما ئى علىى الحكومى   ومىا خاللاى  علىى حث المدٌر الع م على  (أ 

ممةم   أعح ب العمل والعمى ل المعمٌىٌا وكىذل  الممةمى   الدولٌىل  عىح ب 
 العمل والعم ل وممةم   دولٌل أخرى ذا  العالشل.

لتقىدٌم مقترحى    2013أا ٌتم عقىد اجتمى ا خبىراا خىالل المعىف النى مى لعى م  (ب 
 ف ل العر ر.توجٌاٌل حول هٌئل تعلٌم ا ة

( 188اعتم د المقترح   المتعلقل بممتدى الحوار العى لمى لتممٌىل االتف شٌىل رشىم ) (ج 
برأا العمىل فىى شةى ا العىٌد البحىرى واجتمى ا الخبىراا المكلفىٌا  2007لع م 

 ب الةب خٌا فى البواخر.ٌب عتم د توجٌا   خ عل بتدر
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  التعاون التقنى :جزء ** 

موفمبر / تررٌا النى مى  8 التع وا التقمى بت رٌخج ا الخ عل بتم عقد االجتم ع   
مرو( وتولى كل ما اليٌد / تراورى واليٌد / اوكٌو )حكوم   / الكبرئ يل  2012

مةر واليىٌد / اٌرى فرٌ  مامىل المتحىدنٌا ب يىم أعىح ب العمىل بٌممى  واليٌد/ خلٌفل 
ليىل مىا تحمل اليىٌد/ جومى   مامىل المتحىدث ب يىم العمى ل  حٌىث ةلىب رئىٌس الج

مدراا المك تب اإلشلٌمٌل لممةمل العمل الدولٌل إعة ا فكىرة عىا التعى وا التقمىى فىى 
 ممةقل كل وأحد ممام.

تعرض مدٌر المكتب اإلشلٌمً  فرٌقٌ  إلى نالنل مراحل لتةىورا  برمى م  التعى وا 
بلرىى   2012التقمىىى للممةمىىل فىىى الممةقىىل : بما ٌىىل رىىار أكتىىوبر/ ترىىرٌا ا ول 

ملٌوا دوالر  50ملٌوا دوالر أمرٌكً مق رمص بمحو  100  الجدٌدة محو االعتم دا
بيبب الربٌ  العربى ارتفع  االعتم دا  المخععل لرىم ل أفرٌقٌى   – 2011ع م 
الترىرٌل ٌمىى ل القيىىة  –ملٌىىوا دوالر  70ملٌىىوا دوالر أمرٌكىىى إلىى محىىو  11مىا 

 العمل.أشل مع ٌٌر بدرجص  ٌلٌصا كبر ما االعتم دا  الم لٌل 

فرعىص  ٌمنىلوأر ر  مدٌرة المكتب اإلشلٌمً للبلداا العربٌل إلى أا الربٌ  العربىى 
لممةمل العمىل الدولٌىل لتركٌى  جاودهى  لبمى ا ممىوذج اشتعى دى ٌيى عد علىى تويىٌ  

وممىو فىى إةى ر إمك مٌ   العمل الالئىق بفضىل الممرى   الميىتدامل وإمت جٌىل أفضىل 
لعمل الدولٌل فى الممةقىل إلىى أربعىل أهىداف وهىى: العدالل . وتمقيم أهداف ممةمل ا

االيتف دة ما الترٌرا  الدٌمقراةٌىل حٌىث أا امفتى ح ا مةمىل اليٌ يىٌل ٌيى عد علىى 
تيجل ممةمل العمل الدولٌىل  –احترام حقوق العم ل والتقدم محو العدالل االجتم عٌل 

ة ضىىىرور –ضىىرورة وجىىود أيىىواق ممةمىىل مدعومىىىل مىىا الرىىرك ا االجتمىى عٌٌا 
ايتف دة ممةمل العمل الدولٌل ما ة شل الرىب ب فىى الممةقىل وتفعٌىل الت امى   ا مىم 

واجىب ممةمىل العمىل الدولٌىل لتممٌىل بمى ا أرضىٌل الحم ٌىل  –المتحدة فى هذا الرىأا 
مىىدٌرة المكتىىب اإلشلٌمىىً للىىدول  –االجتم عٌىىل. كمىى  أرىى ر  اليىىٌدة / مىىدى الم رىىف 

عتبىى ر الترٌىىرا  وامعك يىى تا  علىىى المرحلىىل االالعربٌىىل إلىىى ضىىرورة ا خىىذ بعىىٌا 
االمتق لٌل والتى أد  إلى تأخٌر تمفٌذ بعض البرام  للتع وا التقمى ومراجعىل بىرام  

المىىوارد متٌجىىل تراجىى   ضأخىىرى فىىى بعىىض البلىىداا العربٌىىل ب إلضىى فل إلىىى امخفىى 
 الجا   الم محل.مي هم   

 : اآلفاق -والتعاون المثلث  –جنوب  –التعاون جنوب  -5
فىىىىى ضىىىىوا مىىىىداخال  ومالحةىىىى   ممنلىىىىى ممةمىىىى   أعىىىىح ب العمىىىىل والعمىىىى ل 
والمجموعىى   اإلشلٌمٌىىل وحكومىى   بعىىض الىىدول وردود ممنلىىى المىىدٌر العىى م اتخىىذ 

 المجلس القرار الت لى :
جمىىوب  –اعتمىى د إيىىتراتٌجٌل ممةمىىل العمىىل الدولٌىىل المتعلقىىل ب لتعىى وا جمىىوب  -

 والتع وا "منلث".
 : خاص : خارطة الطريق –الشراكة عمومى  -6

 مجلس اإلدارة دعوة المدٌر الع م إلى :شرر وفى ضوا المم شر   
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خىى ن والمتىى ئ  والىىدروس  –القٌىى م بتحلٌىىل معىى ٌٌر اختٌىى ر الرىىراك   عمىىومى  (أ 
خى ن  –ما أجىل دعىم الجاىود المبذولىل إلش مىل رىراك   عمىومى الميتخلعل 

مىىى رس / آذار  – 301وفىىىق المبىىى دئ المعتمىىىدة مىىىا مجلىىىس اإلدارة )الىىىدورة 
 .2013( وذل  خالل ع م 2008

 –تجوٌد اإليتراتٌجٌل المتعلقل ب لرراك   عمومى وتقدٌم مقترح   برأا تحدٌد  (ب 
 .2013خ ن وذل  خالل ع م 

إح ةىىىل المجلىىىس علمىىى  ب لبعىىىد الجررافىىىى والموضىىىوعى عىىىا ميىىى همل الاٌئىىى    (ج 
خ ن وذل  خىالل عى م  –ومل لممةمل العمل الدولٌل فى الرراك   عمومى المك

2013. 
 : البرنامج المعزز للتعاون التقنى لصالح األراضى العربية المحتلة -7

مىدٌرة المكتىب اإلشلٌمىً لممةمىل  –ش م  ممنلل المىدٌر العى م اليىٌدة / مىدى الم رىف 
بعرض ونٌقل هذا البمد برأا التقدم المحر  فى تمفٌىذ  –العمل الدولٌل للبالد العربٌل 
التقمى فى فليةٌا على وجص الخعون ممذ آخىر تحىدٌث البرم م  المع   للتع وا 

مى  التأكٌىد علىى أا ا وضى ا االشتعى دٌل  2011فى رار موفمبر / تررٌا النى مى 
هرىىىل واالجتم عٌىىل والةىىروف اإلميىى مٌل فىىى ا راضىىىً العربٌىىل المحتلىىل ال تىى ال 

دراي   بعض المراك  البحنٌل والبم  الىدولى .. كمى  وك رنٌص بم ا على ايتمت ج   
االجمى لى والترىىرٌل خىىالل  المحلىىى  تإلىىى أا التحيىا الىىذى ةىىرأ علىى المىى أرى ر  
لم ٌكا ب لقدر الك فى اليتٌع ب الىداخلٌا الجىدد إلىى يىوق  2010 – 2007الفترة 

لفقىىر وارتفىى ا معىىدال  البة لىىل متٌجىىل ةىى هرة ا ىالعمىىل وتبخىىر  اآلمىى ل مىى  تفرىى
المفروضىىل ايىىتمرار المم ريىى   التعيىىفٌل لالحىىتالل اإليىىرائٌلً والقٌىىود العىى رمل 

مقل . كم  تعرض  إلى بعض اإلمج  ا  التىى تحققى  فىى مجى ال  الحىوار تعلى ال
االجتم عى ودعىم القىدرا  وااليىتمرار فىى تممٌىل الحىوار االجتمى عى ودعىم هجىرة 

ملل والمي واة بٌا الجميٌا ومك فحىل عمىل ا ةفى ل وتممٌىل القىدرا  فىى ا ٌدى الع 
شة ا البم ا ومج ال  أخرى موجال للمي ا . أٌض  يٌتم التركٌ  على بم ا ممةومل 

وال إلى بم ا أرضٌل الحم ٌل االجتم عٌل  م  الدعوة عوةمٌل للضم ا االجتم عى و
   موٌل. تإلى تموٌ  مع در ال
ممنلىىى أعىىح ب ومقترحىى   مىىداخال  ومالحةىى    دارة إلىىىنىىم ايىىتم  مجلىىس اإل

وحكومى   بعىض الىدول وٌمكىا إٌجى   أهىىم المجموعى   اإلشلٌمٌىل والعمىل والعمى ل 
  لت لى :المق ة الواردة فى كلم تام ك

 عن فريق أصحاب العمل : (أ )

امىل تم ول ممنل فرٌق أعح ب العمل اليٌد / خلٌفل خمٌس مةر الكلمل معرب  عىا 
فىىى ايىىتمرار ممةمىىل العمىىل الدولٌىىل فىىى تقىىدٌم الم ٌىىد مىىا الىىدعم وتمفٌىىذ المجموعىىل 

الم ٌد ما برام  التع وا التقمى وتحقٌق إمج  ا  ملمويل علىى أرض الواشى  علىى 
ا راضىً   الحقى ئق التىى  ار ىأا ٌتم التركٌ  على تةبٌق ايتمت ج   لجمىل تقعى

لعقبىى   والعىىعوب   وة لبىى  ب  الىى  ا 2012الفليىىةٌمٌل فىىى رىىار مىى رس / آذار 
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التىىى تواجىىص عملٌىىل بمىى ا المؤييىى   وتحيىىٌا الممىىو االشتعىى دى محىىو إش مىىل الدولىىل 
 الفليةٌمٌل الميتقلل.

العم ٌىل ببىرام  التعى وا  مىاكم  ة لب اليٌد / خلٌفل ممةمىل العمىل الدولٌىل ب لم ٌىد 
"الربٌى  العربىى" وكىذل  بىذل  تيىمٌلالتقمى لع ل  الدول العربٌل التى أةلىق علٌاى  

( 2010الم ٌد ما الجاود لمت بعل مت ئ  اجتم ا الم محٌا )مىوفمبر / ترىرٌا النى مى 
مىى  التركٌىى  علىىى أهمٌىىل  لىىدعم العىىمدوق الفليىىةٌمً للترىىرٌل والحم ٌىىل االجتم عٌىىل

 .التميٌق م  ممةمل العمل العربٌل فى هذا الرأا

 ب العمل( ميخل ما كلمل ممنل أعح :  3)مرفق رشم 

 ل :اعن فريق العم(ب )

أعرب عىا الرىكر للمكتىب اإلشلٌمىً  حٌثتم ول ممنل العم ل اليٌد / جومٌ  الكلمل 
على الجاود المبذولل لتمفٌذ البرم م  فىى ةىروف عىعبص ومعقىدة وأا فرٌىق العمى ل 
ٌىىرى ضىىرورة إجىىراا تحلٌىىل معمىىق المعك يىى   االحىىتالل اإليىىرائٌلً علىىى واشىى  

را  الرعب الفليةٌمً حتى تتمكا ممةمل العمل الدولٌل ما تمفٌىذ ٌا وض ا التى ٌع
 برام  عملٌل تيتجٌب إلى متةلب   واحتٌ ج   العم ل الفليةٌمٌٌا وأيرهم. 

 : المجموعة األفريقيةعن  (ج )

تحىىىدث ممنىىىل حكومىىىل  امبٌىىى  ب يىىىم المجموعىىىل ا فرٌقٌىىىل حٌىىىث أعىىىرب عىىىا شلىىىق 
تعى دٌل وت اٌىد حىدة الفقىر والبة لىل المجموعل تج   التةور البةٌى  للمؤرىرا  االش

فٌمى  ٌتعلىق ب المتاى ا مىا  2011تقرٌىر م   2012م  اإلر رة إلى تع رض تقرٌر 
 2011وض  العٌرل الما ئٌل إليتراتٌجٌل العمل الالئق فى فليةٌا م  ما ٌىل عى م 

. كمىى  أعىىرب عىىا الرىىكر إلىىى مكتىىب العمىىل 2012ومجىىد مفىىس التعبٌىىر فىىى تقرٌىىر 
ود المبذولىل لىدعم ممةمى   أعىح ب العمىل فىى مجى ل اليٌ يى   الىدولى علىى الجاى

مج ح المرروا الا دف إلى تممٌىل روح المبى درة ب الترحٌبوالحوار االجتم عى م  
والعمل الحر لدى الرب ب ب إلض فل إلى مرروا إعىداد إيىتراتٌجٌل وةمٌىل للضىم ا 

 االجتم عى.

 : حكومة دولة قطرعن  (د )

عكىس حجىم تأر ر اليٌد / على الخلٌفى ممنىل دولىل شةىر فىى كلمتىص إلىى أا الونٌقىل 
دٌم ا  الرىعب الفليىةٌمً وأا جمٌى  ا ةىراف المعمٌىل مة لبىل بتقىٌرعٌالمع م ة التى 

التى تمر بأ مل م لٌل ح دة   وشد ب در  شةر بتقدٌم  الم ٌد ما المي عدا  لفليةٌا
( ميىىىكا فىىىى  ىىى ة ومىىىا 1000كىىىً لبمىىى ا )ملٌىىىوا دوالر أمرٌ 400مبلىىو وشىىىدر  

 المتوش  تقدٌم مي عدا  وخدم   أخرى.

كمىى  ة لىىب يىىٌ دتص مىىا ممةمىىل العمىىل الدولٌىىل تقىىدٌم الم ٌىىد مىىا الىىدعم إلىىى المكتىىب 
اإلشلٌمىىً للبلىىداا العربٌىىل ووضىى  برمىى م   ممىىى لتمفٌىىذ مرىى رٌ  التعىى وا التقمىىى فىىى 

 مختلف القة ع  .
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 مل ممنل دولل شةر(ميخل ما كل:    4 )مرفق رشم 

 : حكومة مصرعن  (ه )

أكىد اليىٌد / عبىد الفتىى ح محمىد ممنىل معىىر فىى كلمتىص علىىى أا واشى  ا وضى ا فىىى 
ا راضى العربٌل المحتلل ٌادد عملٌل بم ا الدولل الفليىةٌمٌل الميىتقلل وهىى المتٌجىل 

الحق ئق الت بعل لممةمل العمىل الدولٌىل ب إلضى فل إلىى  ىالتى توعل  الٌا  بعنص تقع
أا اليلةل الفليةٌمٌل تع مى ما أ مل م لٌل خ مقل متٌجل رفض االحتالل اإليرائٌلً 

مىىا الم ٌىىد ا مىىر الىىذى ٌتةلىىب بىىذل  لليىىلةلالضىىرائب الميىىتحقل  إٌىىرادا تحوٌىىل 
المحتلىل وتمفٌىذ  الجاود لتقدٌم الم ٌىد مىا الميى عدا  والىدعم لألراضىً الفليىةٌمٌل

مر رٌ  التع وا الا دفل إلى تحيىٌا الةىروف االشتعى دٌل وتممٌىل الترىرٌل وتويىٌ  
 مة ق الترةٌل االجتم عٌل.

 : ميخل ما كلمل معر( 5)مرفق رشم 

ٌتىىىوفر لدٌىىىل يىىىوى مبلىىىو وشىىىدر   اليىىىٌدة/ مىىىدى الم رىىىف بىىىأا المكتىىىب ال وأفىىى د 
 فى هىذا المبلىو( 500.000 ب الكوٌ  ( دوالر أمرٌكً )ي هم  دولل 800.000)

ٌض ف إلى ذل  ايتمرار خضوا ا راضً الفليىةٌمٌل إلىى يىلة   االحىتالل ممى  
وعلىىى ممةمىىل  شىىد ٌ ٌىىد مىىا عىىعوبل وتعقٌىىدا  التىىدخل لمع لجىىل القضىى ٌ  الجوهرٌىىل

العمل الدولٌل اليعى إلى تموٌ  مع در تموٌل المرى رٌ  لعى ل  ا راضىى العربٌىل 
 .المحتلل

 شر   وردود ممنل المدٌر الع م شرر مجلس اإلدارة م ٌلً :وفى ضوا المم 

أخذ العلم بى لتقرٌر ودعىوة مكتىب العمىل الىدولى ا خىذ بعىٌا االعتبى ر المالحةى    -
 المقترح   التى تقدم با  المتحدنوا.و

 : المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية: قسم  خامساً 

الميىى ئل الق مومٌىىل ومعىى ٌٌر العمىىل الدولٌىىل ٌىىوم  الخ عىىل بقيىىمتىىم عقىىد االجتم عىى   
برئ يل اليٌد/ كورٌس )حكومى    2012موفمبر/ تررٌا الن مى  9الموافق  الجمعل

/ ا رجمتٌا( وتول  اليٌدة / هورف تٌ  مامل المتحدنل ب يم أعح ب العمل واليٌد 
 / كورتبٌ  مامل المتحدث ب يم العم ل.

  المسائل القانونية :جزء ** 

 ركٌبل الوفود المر ركل فى المؤتمر )ميبل المي ا والرج ل(ت -1

ش م  ممنلل المدٌر الع م )م ئبل الميتر ر القى مومى( بعىرض ونٌقىل البمىد مرىٌرة إلىى 
أا تممٌل المي واة بٌا الرج ل والمي ا تدخل ضما القٌم والمب دئ ا ي يٌل لممةمل 

 لتعى وا المرىتر  مى  أعضى ئا  إلى تحقٌق هذ  ا هىداف ب العمل الدولٌل التى تيعى
 وبوجص خ ن فى إة ر الوفود المر ركل فى مؤتمر العمل الدولى.
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عىى   وفىىى ضىىوا مىىداخال  ومالحةىى   ممنلىىى أعىىح ب العمىىل والعمىى ل والمجمو
وردود ممنىىل المىىدٌر العىى م اتخىىذ مجلىىس اإلدارة  اإلشلٌمٌىىل وحكومىى   بعىىض الىىدول

 القرار الت لى :

الممبنقل عا مىؤتمر العمىل الىدولى إلىى تقىدٌم تقى رٌر  دعوة لجمل اعتم د العضوٌل -
 تفعٌلٌل برأا ميبل المي ا والرج ل فى تركٌل الوفود المر ركل.

فىى المىؤتمر لى إجراا اتع ال  ب لوفود المرى ركل إدعوة لجمل اعتم د العضوٌل  -
جل ميبل ممخفضل للمي ا لمعرفل ا يب ب التى أد  إلى ذل  وتضمٌما  والتى تي
 ر.للتقرٌ

% 30دعوة المدٌر الع م إلى مخ ةبل ا عض ا الذٌا لم ٌتمكموا مىا بلىون ميىبل  -
ما مر ركل المي ا فى الوفود المر ركل فى المؤتمر وذل  بعد امتا ا أعمى ل كىل 
دورة مىىا دورا  المىىؤتمر وتقىىدٌم تقىىدٌر دورى إلىىى مجلىىس اإلدارة برىىأا اٌىىل 

 معوش   ح ل  دوا بلون هذ  الميبل.
لعمىىل الىىدولى إلىىى ترىىجٌ  وميىى عدة أةىىراف اإلمتىى ج النالنىىل علىىى دعىىوة مكتىىب ا -

اتخىىى ذ إجىىىرااا  عملٌىىىل لتحقٌىىىق التىىىوا ا بىىىٌا الميىىى ا والرجىىى ل داخىىىل الوفىىىود 
 المر ركل فى اجتم ع   ممةمل العمل الدولٌل.

 : البرنامج والموازنة واإلدارة: قسم  سادساً 

 6 - 5واإلدارة ٌىىىومى قيىىىم البرمىىى م  والموا مىىىل الخ عىىىل بتىىىم عقىىىد االجتم عىىى   
برئ يل اليٌد/ جٌل دى روبٌ ا رئٌس مجلس اإلدارة  2012موفمبر/ تررٌا الن مى 

ب يىم أعىح ب  ٌامامىل المتحىدن يى مدمٌسوتولى كىل مىا اليىٌد / جولٌى ا واليىٌدة/ 
 العمل والعم ل .

  البرنامج والموازنة واإلدارة :جزء ** 

 (.2015 – 2014مةرة أولٌل حول مقترح   البرم م  والموا مل واإلدارة ) -1

المدٌر الع م بتقدٌم عرض موج  عا تعوراتص للمرحلل الق دمل والمج ال  التى  ش م
لممةمىىل العمىىل الدولٌىىل لعىى مى  ةترىىكل أولوٌىىل ضىىما البرمىى م  والموا مىىل واإلدار

مى  التأكٌىد علىىى أا عىىالح فىى إةى ر مةىىرة رىمولٌل للترٌٌىر واإل 2015 – 2014
هىىذ  المقترحىى   ترتكىى  علىىى برمىى م  العمىىل الالئىىق بأهدافىىص اإليىىتراتٌجٌل ا ربعىىل 

فى إعالا ممةمل العمل الدولٌل برأا العدالىل االجتم عٌىل  م  هو متريخكالمترابةل 
 – 2010مىىىا أجىىىل عولمىىىل ع دلىىىل ويىىىٌبقى إةىىى ر اليٌ يىىىل اإليىىىتراتٌجً للفتىىىرة 

2015. 

يىٌ دتص إلىى عملٌى   التمةىٌم واإلدارة والترٌٌىر واإلعىالح   الداخلٌىىل كمى  تعىرض 
 ضما مكتب العمل الدولى التى بدأ تمفٌذه  والتى يتتم خالل اليمتٌا.

 نم ايتعرض المج ال  اليبعل ذا  ا ولوٌل القعوى فى عمل الممةمل وهً :

 حم ٌل العم ل ما أرك ل العمل  ٌر المقبول -
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 لع ل  الرب ب.الوة ئف والما را   -
 إري ا أرضٌ   الحم ٌل االجتم عٌل وتويٌ  مة شا  . -
 التعدى لأل مل واإلعالح والحوار. -
 اإلمت جٌل وةروف العمل فى الممر   العرٌرة والمتويةل . -
 العمل الالئق فى االشتع دا  الرٌفٌل و ٌر الممةمل. -
 تع ٌ  االمتن ل فى مك ا العمل ما خالل تفتٌ  العمل. -

اخال  ممنلىىىى أعىىىح ب العمىىىل والعمىىى ل والمجموعىىى   اإلشلٌمٌىىىل وفىىىى ضىىىوا مىىىد
 وحكوم   بعض الدول وردود المدٌر الع م شرر مجلس اإلدارة م  ٌلً:

( 2015 – 2014دعوة المدٌر الع م إلى عرض مقترح   البرم م  والموا مل ) -
( مى  ا خىذ بعىٌا االعتبى ر 2013( للمجلىس )مى رس / آذار 317علىى الىدورة )

 مم شر   ومالحة   المتحدنٌا .مت ئ  ال
 مي ئل تتعلق باٌكل الرش بل المرتر . -2

 شرر مجلس اإلدارة أخذ العلم ب لتقرٌر
 مرروا تةوٌر مبمى المقر -3

 شرر مجلس اإلدارة أخذ العلم ب لتقرٌر
 تقرٌر المر ة حول اإليتراتٌجٌل فى مج ل تكمولوجٌ  المعلوم   -4

 شرر مجلس اإلدارة أخذ العلم ب لتقرٌر
 تقرٌر حول التقدم فى مراجعل المعروف   -5

للمىوةفٌا  ىشرر مجلس اإلدارة اعتم د التعدٌال  المقترحل على المةى م ا ي يى
وفق الفقرة  3ما المرفق رشم  19( والفقرة 9.1والموافقل على تعدٌل البمد )ج 

 ( GB316/PFA/5ما الونٌقل ) 14

 

 

  مسائل الموظفين :جزء ** 

 العلم بم  ٌلً : شرر مجلس اإلدارة أخذ

اعتى ام المىىدٌر العى م مراجعىىل يٌ يىى   االختٌى ر والتوةٌىىف فىى المكتىىب وتقىىدٌم  (أ 
( لمجلىس 317مقترح   برىأا تعىدٌل المةى م ا ي يىى للمىوةفٌا إلىى الىدورة )

 ( .2013اإلدارة )م رس / آذار 
الترتٌب   المؤشتل لتمفٌىذ التعىدٌال  المؤشتىل علىى إجىرااا  االختٌى ر والتوةٌىف  (ب 

 .2013اا مراجعل ر ملل للموضوا فى رار م رس / آذار رى حٌا إجإل
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