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 011 :محور اإلعالم والتوثيق والمعلومات  :خامسا 

 011 .مجال اإلعالم والنشر  -
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 :تقديـــم ** 

خةالل ( تب والمعاهد والمراكز التابعةة لة المك)وإنجازات منظمة العمل العربية  يتناول تقرير نشاطات
واألربعدين  والواحددة، (3102نيسان / بريلأالجزائر، ) تي مؤتمر العمل العربي األربعينربين دوالفترة ما 

مةا أنجزتة  المنظمةة مةن بةراما ونشةاطات وتعاليةات ، ويتناول التقريةر  (3101 أيلول/  سبتمبرالقاهرة ، )
أو من خالل النشاطات القطاعية التى نفذتها اإلدارات  المستوى العربي أو على المستوى الدولي سواء على 

 تى مجال تنفيةذ خطةة المنظمةة أوكانت الفنية بمكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة سواء 
 نظمتهةامن خارج الخطة تضال عةن المشةاركة تةى كاتةة النشةاطات والفعاليةات التةى  نفذتاألنشطة التى  من

عربية ومؤسسات العمل العربى المشترك، وبشكل خاص مجلس الجامعة العربيةة ، والمجلةس جامعة الدول ال
االقتصةةةادى واالجتمةةةاعى ، ولجنةةةة التنسةةةيق العليةةةا للعمةةةل العربةةةى المشةةةترك، و يةةةر ذلةةةك مةةةن الفعاليةةةات 
 واالجتماعات الهامة ، وذلةك بهةدا الوقةوا علةى التوجهةات الرسةمية للةدول العربيةة تجةال مختلةا المسةائل

خاصةةة الموضةةوعات ذات الصةةلة باختصاصةةات منظمةةة العمةةل العربيةةة ، لالسترشةةاد بهةةذل ، محةةل البحةة  
التوجهات تى نشاطات وتعاليات المنظمة لخدمةة أطةراا اإلنتةاج الثالثةة تةى الةدول األعضةاء وعلةى طريةق 

فدى المحداور  ويمكدن تلخديأ أبدرز عنداوين هدنش النشداطاتتعزيز مسيرة المنظمة وتحقيق أهداتها القومية، 
 :والمجاالت التالية 

 .نشاطات وإنجازات المدير العام :  أوال

 :محور الحماية االجتماعية :  ثانيا

 .مجال عالقات العمل  -
 .مجال عمالة األطفال -
 .مجال شئون عمل المرأة العربية  -
 .مجال الصحة والسالمة المهنية -
 .مجال التأمينات االجتماعية -
 .مجال التعاونيات -

 :محور التنمية البشرية والتشغيل  :ثالثا 

 .مجال التشغيل  -
 .مجال التدريب المهنى  -
 .مجال الهجرة  -
 .مجال إدارات العمل  -

 .محور العالقات العربية والدولية   :رابعـا 

 :محور اإلعالم والتوثيق والمعلومات  :خامسا 

 .مجال اإلعالم والنشر  -
 .مجال التوثيق والمعلومات  -
 . مجال إحصاءات العمل -
 .مجال اإلصدارات والدراسات والترجمة  -
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 .محور االجتماعات الدستورية والنظامية  :سادسا 

إن مةةا تناولةة  هةةذا التقريةةر مةةن نشةةاطات إنمةةا هةةو عةةر  ألبرزهةةا ولةةيس حصةةرا دقيقةةا لكةةل النشةةاطات 
المنتسةبون  والفعاليات ، خاصة تلك التى تمارس بشكل يومي وتقع تى سياق األعمال االعتيادية التةى يؤديهةا

كاتةةة تةةى إعةةداد المةةذكرات والدراسةةات المختلفةةة ، واالجتماعةةات الداخليةةة وتةةى مجةةال االستشةةارات القانونيةةة 
وتسيير العمل المالي واإلداري ، والتهيئة الجتماعات الهيئات الدستورية والنظامية واللجان الفنية والمساهمة 

 .وات التى تدعى المنظمة للمشاركة تيهابتقديم أوراق العمل والدراسات تى المؤتمرات والند

وتجدر اإلشارة تى هذا الصةدد أن الظةروا العربيةة الراهنةة والتحةوالت الكبةرى التةى مةرت بهةا بعة  
البلدان العربية وما صاحبها من مظاهر االحتجاجةات وعةدم االسةتقرار الةذى عةم هةذل البلةدان كةان لة  تةأثيرا  

المنظمةة سةواء كانةت علةى مسةتوى المةؤتمرات أو المنتةديات التةى ملموسا  تى عدم إنجاز بعة  مةن أنشةطة 
 .تعتزم المنظمة عقدها أو األنشطة المدرجة بالخطة 

المةوقر كةل االهتمةام والعنايةة  مةال   مةؤتمركموإنني إذ أتقدم بهذا التقرير ، تإنني على ثقة بأن  سينال مةن 
تكون عونةا للمكتةب تةى تنفيةذ برامجة  ونشةاطات  تزويد مكتب العمل العربى بمالحظاتكم ومقترحاتكم التى سة

المستقبلية بشكل أتضل يلبى احتياجات وتطلعات أطراا اإلنتاج الثالثة تى الوطن العربى، وتى إطار تحقيق 
 .األهداا القومية المرسومة لمنظمة العمل العربية تى دستورها والميثاق العربى للعمل

 

 "وهللا ولى التوفيق   "   

 

 د لقمانـمـد محـمـأح

 المـديـر العـام 

  

 إبمان
 محمد+ علياء / ط
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 أوال
 نشاطات وإنجازات

 المدير العام/ السيد 
 

عمدال  لنقابدات العدامللجندة الخماسدية لالتحداد  المددير العدام  فدى االجتمداع الثدانى/ مشاركة السديد **  
 ( : 3102/  0/  7 - 5) السودان 

أحمةد محمةد لقمةان / لنقابةات عمةال السةودان قةام معةالى السةيد العةامتلبية للدعوة الموجهةة مةن االتحةاد 
عثمان مدير إدارة الشئون المالية واإلداريةة بمهمةة عمةل  حسين.د)المدير العام لمنظمة العمل العربية يراتق  

لمناقشةة قضةايا تطةوير ة الخماسةية تةى االجتمةاا الثةانى للجنة للمشةاركة( جمهوريةة السةودان/ إلى الخرطوم 
، وذلك بحضور رؤساء خمسةة 3112/  1/  7 – 5 من رةخالل الفت االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب،

 :رئيس االتحاد العام لنقابات العمال العرب، وهم  –رجب معتوق / اتحادات عمالية باإلضاتة إلى السيد

 .لعام لعمال السودان رئيس االتحاد ا –إبراهيم  ندور / الدكتور -1
 .رئيس االتحاد العام لعمال الكويت  –تايز المطيرى / السيد -3
 .رئيس االتحاد العمالى العام تى لبنان  – سان  صن / السيد -2
 .رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر  –الجبالى المرا ى / السيد -4
 .األمين العام التحاد عمال األردن  –مازن المعايطة / السيد -5

* * * * 

لتحضدير  للقمدة المدير العام في فعاليات فعاليات منتدى القطداع الخداأ العربدي ا/ مشاركة السيد**  
 ( : 02/0/3102-03الرياض )  الثالثة االقتصادية واالجتماعيةالتنموية 

أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية علةى رأس وتةد تةي تعاليةات / شارك معالى السيد :أواًل 
( االقتصادية واالجتماعية)منتدى القطاا الخاص العربي ، الذي عقد على هامش القمة التنموية الثالثة 

 . 3112كانون الثانى / يناير 12 – 13بالريا  بالمملكة العربية السعودية ، يومى 

عقد هذا المنتدى تحت رعاية سةمو األميةر سةعود الفيصةل وزيةر الخارجيةة وتنظةيم مةن االتحةاد العةام  :ثانياً 
لغةةرا التجةةارة والصةةناعة والزراعةةة للةةبالد العربيةةة ، ومجلةةس الغةةرا السةةعودية ، واألمانةةة العامةةة 

مال من مختلةا األقطةار لجامعة الدول العربية ، ومشاركة عدد كبير من رجال األعمال وسيدات األع
 . العربية إضاتة إلى القطاا االقتصادي باألمانة العامة للجامعة ومنظمات العمل العربي المشترك 

عقةةةدت الجلسةةةة االتتتاحيةةةة للمنتةةةدى تةةةي تمةةةام السةةةاعة السادسةةةة مةةةن مسةةةاء يةةةوم السةةةبت المواتةةةق  :ثالثددداً 
 :كل من وألقيت عدة كلمات من ( قاعة الريتزكارلتون) تي  13/1/3112

 .عبد هللا بن سعيد المبطي ، رئيس مجلس الغرا السعودية / السيد  -

 .عدنان القصار ، رئيس االتحاد العام لغرا التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية / السيد  -

 .إبراهيم بن عبد العزيز العساا ، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية/ السيد  -

د المساع العام العربي ، األمين العام لجامعة الدول العربية ، وقد تالها نيابة عن  األميننبيل / السيد  -
 .براهيم التويجري بن إمحمد . د . للشئون االقتصادية 

 .توتيق بن توزان الربيعة ، وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية / السيد  -
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لى التي تخللها مناقشة واستعرا  لعدد من المبادرات والمشروعـةـات تلي ذلك عقد جلسة العمل األو :رابعاً 
بعة  : االقتصاديــة القابلة للتنفيذ على مستوى العةالم العربةي ، حية  نوقشةت مبةادرات مقدمةة مةن 

الغةةرا التجاريةةة ، وهيئةةات االسةةتثمار العربيةةة ، كمةةا اسةةتعر  مشةةروا إنشةةاء البورصةةة العربيةةة 
 .المشتركة

نتةائا : وخصصةت لمناقشةة  12/1/3112ت جلسةة العمةل الثانيةة صةبام يةوم األحةد المواتةق ُعقةد :خامساً 
- :قمتي الكويت وشرم الشيخ االقتصاديتين ، وتحت هذا البند تناولت الجلسة القضايا اآلتية 

 .من وجهة نظر القطاا الخاص ( الكويت وشرم الشيخ ) تقييم نتائا قمتي  -

 .مشروعات التنمية والتكامل االقتصادي العربي دور المصارا العربية تي تمويل  -

 .متطلبات دتع المشاريع التكاملية االقتصادية العربية  -

 .الفرص االستثمارية الواعدة تي السودان  -

 .سلة الغذاء العربي بين الواقع والطموم  -

لإلنمةاء التطورات المحرزة تي مجال تنفيذ  قرارات القمم االقتصادية المكلا بها الصندوق العربةي  -
 .االقتصادي واالجتماعي 

 " .االقتصاد السعود  ومناخ االستثمار في المملكة " ُعقدت جلسة العمل الثالثة ، تحت عنوان   :سادساً 

لمناقشةة واسةتعرا  مبةادرات ( 9)كما شةهد المنتةدى عقةد عديةد مةن ورش العمةل التةي بلة  عةددها  :سابعاً 
المشةةترك وعةةدد مةةن الهيئةةات والمؤسسةةات العربيةةة ومشةةاريع مقدمةةة مةةن منظمةةات العمةةل العربةةي 

- :األخرى ، وكانت على النحو التالي 

 -:منظمة العمل العربية ، وقد عرضت مشروعين  -

 .الترويا والتعريا بالشبكة العربية لمعلومات سوق العمل  ( أ

 .مشروا تشغيل الشباب العربي  ( ب

 .الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء العربي  -

 .العربية للتنمية الزراعية المنظمة  -

 ( .والبحرين  –اليونيدو ) مشروعات  -

 .المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات  -

 .المنظمة العربية للتنمية الصناعية  -

 .المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدول الكويت  -

 .المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  -

 .لمناطق الجاتة واألراضي القاحلة المركز العربي لدراسات ا -

كانت مشاركة منظمة العمل العربية تةي المنتةدى علةى مسةتوى الحةد  تباإلضةاتة إلةى ورشةة العمةل : ثامناً 
رتيعةةةة المسةةةتوى التةةةي عقةةةدتها والتةةةي تصةةةدرت ورش العمةةةل األخةةةرى سةةةواء مةةةن حيةةة  أهميةةةة 

  كثاتةة الحضةور والمشةاركين الموضوعات المطروحة أو الخبراء الةذين أداروا الورشةة أومةن حية
تباإلضةاتة . ومستوى التدخالت والمناقشات تقد كانت مةن أنجةا الةورش التةي عقةدت خةالل المنتةدى
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إلى الورش كان لها تواجد  خر تي المعر  ، تقةد تميةز جناحهةا بعةر  العديةد مةن العنةاوين محةل 
والبطالةة والتةدريب والتنقةل نشاط المنظمة منذ تأسيسها وحتى تاريخ  شةمل قضةايا العمةل والتشةغيل 

ن حية  اشةتملت المعروضةات علةى والحماية االجتماعية  والحةوار االجتمةاعي و يرهةا مةن العنةاوي
  -:ي اآلت

 ( .كتب ومجالت ودوريات ) إصدارات ووثائق متنوعة  -1

 .رش العمل تي أهم مجاالت المنظمةسيديهات تضمنت أهم  التقارير والمؤتمرات والمنتديات وو -3

 .البرناما المتكامل للتشغيل وإعالن مبادئ الحوار االجتماعي   -2

 .الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل  -4

 .وثيقة مبادرة المنظمة لتشغيل الشباب العربي  -5

وقد حظي جنام المنظمة باهتمةام واسةع مةن المشةاركين ولقيةت معروضةات  إقبةاال  مةن كاتةة الةزوار وقةد 
 .اء  الملتقي نفذت قبل الموعد المحدد النته

كارلتـةةـون  زبفنةةدق رتةة( B)عقةةدت ورشةةة العمةةل المخصصةةة لمنظمةةة العمةةل العربيةةة تةةي القاعةةة : تاسددعاً 
وأسةاتذة ( رجةال وسةيدات األعمةال ) وحضرها أكثر من مائة مشارك من ممثلةي القطةاا الخةاص 

منظمةات العمةل الجامعات وبع  رؤساء وأعضاء المراكز البحثية واالستشارية وعدد من مةدراء 
 .العربي المشترك وأجهزة اإلعالم 

خليةل الخةونجي رئةيس اتحةاد  ةرا التجةارة والصةناعة لةدول مجلةس التعةاون / وقد أدار الورشة السةيد 
أحمد محمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية بإلقاء كلمة رئيسية تةي / الخليجي  ، وقد تولي األستاذ 

ية انعقةاد المنتةدى الةذي يةأتي تحضةيرا  للقمةة التنمويةة الثالثةة التةي تستضةيفها الريةا  الجلسة أشاد تيها بأهم
متمنيا  التوصل إلةى تحقيةق نتةائا إيجابيةة وملموسةة ، كمةا عةرج تةي كلمتة  علةى مةا تقةوم بة  المنظمةة ومنةذ 

 .تأسيسها تي خدمة قضايا العمل والعمال لصالا أطراا اإلنتاج تي الوطن العربي 

- :تي ختام كلمت  إلى المبادرتين المطروحتين من قبل المنظمة  كما أشار

 .مشروا إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل  -

 .المبادرة العربية لتشغيل الشباب تي األنشطة المرتبطة بالحسابات اإللكترونية وشبكات االتصال  -

عةةن مشةةروا الشةةبكة العربيةةة قةةدم لمحةةة  الةةذىرأتةةت رضةةوان  /الةةدكتور: وقةةد تةةولى خبيةةري المنظمةةة 
 محمد عبد الشفيع ، وقد تناول مشروا مبادرة تشغيل الشباب العربي / الدكتورولمعلومات سوق العمل ، 

لتكنولوجيةا  SAR نةوة جلةول ، المةدير التنفيةذي لشةركة . تلي ذلك قيام سيدتين مةن سةيدات األعمةال د 
مثلةةة أصةةحاب األعمةةال السةةعوديين لةةدى منظمةةة العمةةل لمةةي السةةليمان، م/ المعلومةةات اللبنانيةةة ، والةةدكتورة 

أتسةةا المجةةال للحاضةةرين للمشةةاركة تةةي النقةةاش وإبةةداء  ثةةمالعربيةةة بالتعقيةةب علةةى شةةرم خبيةةري المنظمةةة 
التدخالت والمالحظات ، حي  شهدت الورشة ، تدخل العديد من الشخصيات من بينهم المةدير العةام لمنظمةة 

ء وممثلي بع  الشركات االستشارية والشركات الخاصةة والطلبةة ورجةال التنمية الصناعية ورؤساء ومدرا
 .األعمال 

- :وكانت حصيلة المناقشات مايلي 

ضرورة وأهمية اإلسراا تي بدء الشبكة والقيام بأنشةطها للحاجةة الماسةة لوجودهةا وألهميةة  -
 .الخدمات التي سوا تقدمها ألطراا اإلنتاج وللباحثين عن العمل 
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ممثال  تي االتحاد العربي لغةرا التجةارة ) مشاركة القطاا الخاص العربي  ضرورة وأهمية -
بالمسةةاهمة الفعالةةة وتقةةديم الةةدعم للشةةبكة، وأهميةةة قيةةام شةةراكة بةةين ( والصةةناعة والزراعةةة 

 .الجانبين والتعاون تي مجال تدعيم الشبكة ورعايتها 

التجةاوب معهةا وخاصةة تةي أهمية تجاوب الدول العربية بتةوتير متطلبةات الشةبكة العربيةة و -
 .بت تشلها ومضارها ث، حي  أن ثقاتة حجب المعلومة قد تدتق المعلومات وانسيابها 

 .التأكيد على أهمية االستفادة من مبادرة تشغيل الشباب  -

العمل على دعةم وتطةوير الشةركات الصةغيرة والفرديةة العائليةة إداريةا وتقنيةا وماليةا لتحمةل  -
رتع جاهزيتها التقنية حتى تواكةب اقتصةاد المعرتةة واالسةتفادة مةن مسئولياتها تي التشغيل و

 . األنشطة التي تواترها شبكات االنترنت 

* * * 

المددير العدام  للجمهوريدة الجزائريدة لدعدداد والتحضدير  للترتيبدات المتعلقدة / زيارة معالي السديد**  
 :لمؤتمر العمل العربي ( 11)بعقد الدورة 

حمةدى / السةيد : أحمد محمد لقمان المةدير العةام لمنظمةة العمةل العربيةة يراتقة  كةال  مةن/ قام معالى السيد
رئةيس مكتةب المةؤتمر ومجلةس اإلدارة بمهمةة عمةل إلةى  -إسةالم سةناء / مدير إدارة الحماية والسةيد  -أحمد 

 3112لثةانى كةانون ا/ ينةاير  34 – 31الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلةك خةالل الفتةرة مةن 
لمةؤتمر العمةل ( 41)لإلعداد والتحضةير والوقةوا علةى كاتةة الترتيبةات واإلجةراءات المتعلقةة بعقةد الةدورة 

وزيةةر العمةةل وبالجمهوريةةة الجزائريةةة  –الطيةةب لةةوم / العربةةى وتةةم خةةالل الزيةةارة االلتقةةاء بمعةةالى السةةيد 
التفةةاهم بشةةأن استضةةاتة الجمهوريةةة  الديمقراطيةةة الشةةعبية وأركةةان وزارتةة  حيةة  تةةم التوقيةةع علةةى مةةذكرة

 .الجزائرية ألعمال المؤتمر

رئيس اتحاد عمال الجزائةر للوقةوا علةى ترتيبةات / أحمد محمد لقمان مع السيد/ السيد  يكما التقى معال
خةالل المهمةة عمةل زيةارة ميدانيةة لقاعةات الفنةدق المقةرر عقةد لمةؤتمر العمةل العربةى ، وتةم ( 41/د)انعقاد 

 .، واالتفاق على كاتة الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمرالمؤتمر ب 

* * * 

 ( : 3102/  3/  35 – 31) المدير العام لتونس / زيارة السيد**  

أحمةد محمةد لقمةان المةدير العةام لمنظمةة العمةل العربيةة لتوحيةد الصةا / تى إطةار مسةاعى معةالى السةيد
منظمة العمل العربية إلى جانةب منظمةات أصةحاب األعمةال العمالى العربى باعتبارل أحد الركائز األساسية ل

 34تونس ، )والحكومات ممثلة تى وزارات العمل ، قام سيادت  بزيارة قصيرة لمقر االتحاد التونسى للشغل 
مدير إدارة العالقات الخارجية والتعاون الدولى  –محمد عبد هللا أبيدش / يراتق  السيد( 3112تبراير  35 –

وزيةر الشةئون االجتماعيةةة  –خليةل الزاويةة / هةذل الزيةارة ترصةة لمعالية  لزيةةارة معةالى السةيد، كمةا شةكلت 
لمةؤتمر العمةل العربةى باإلضةاتة إلةى ( 41)بتونس جرى خاللها الحةدي  عةن التحضةيرات الجاريةة للةدورة 

 .مج  المقررة أهمية سرعة تعيين مديرا للمركز العربى إلدارة العمل والتشغيل بتونس ألهمية استمرار برا

 :نتائج الزيارة ● 

 :اللقاء مع األمين العام لالتحاد التونسى للشغل 

حسين العباسى األمين العام لالتحاد التونسى للشةغل بمعةالى أحمةد محمةد / تى بداية االجتماا رحب السيد
لقمةةان المةةدير العةةام لمنظمةةة العمةةل العربيةةة والوتةةد المراتةةق لسةةيادت  ، مستعرضةةا األوضةةاا السياسةةية التةةى 
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تصةادية والطبقةة العاملةة تيهةا عرتتها تونس منذ بداية الثةورة تيهةا وانعكاسةات ذلةك علةى أوضةاا تةونس االق
بشكل خاص ، معربا عن صعوبة الوضع تى هذا البلد الشقيق وكاشفا عن انحسار التمةويالت واالسةتثمارات 

شكرى بلعيد وأن هذا / وتراجع السياحة التى تشكل أحد الركائز األساسية تى اقتصاد تونس بعد ا تيال السيد
الرواتةب قةائال أن هةذل األوضةاا جعلةت االتحةاد يلغةى عةدة  الوضع انعكس سلبا على مفاوضات حول زيةادة

إضرابات كانت مبرمجة للمحاتظة على ما يمكن المحاتظة علي  من النشاط تى البلةد ، وهةى مبةادرة إيجابيةة 
تحسةةب لالتحةةاد ، و تنةةاول أوضةةاا االتحةةاد الةةدولى لنقابةةات العمةةل العةةرب منوهةةا بمةةا يقةةوم بةة  المةةدير العةةام 

لعربية وملخصا بع  النقاط ومالحظات االتحاد التونسى للشغل على االتحاد الدولى لنقابات لمنظمة العمل ا
للمجلةةس المركةةزى المقةةرر ( 4)العمةةال العةةرب عةةدم توجيةة  دعةةوة لالتحةةاد التونسةةى للشةةغل لحضةةور الةةدورة 

 . 32/3/3112 – 37عقدها يوم 

لشةةغل علةةى حفةةاوة االسةةتقبال وكةةرم أعةةرب معةةالى المةةدير العةةام عةةن شةةكرل وتقةةديرل لالتحةةاد التونسةةى ل
الضياتة قائال أن قدوم  إلى تةونس يهةدا أوال إلةى تهنئةة تةونس بأطراتهةا الثالثةة وخاصةة االتحةاد التونسةى 
للشغل على التواتق الةذى مكةن أطةراا اإلنتةاج تةى تةونس مةن التوقيةع علةى العقةد االجتمةاعى تةى مثةل هةذل 

 . الظروا التى تمر بها أمتنا العربية

 شادة بالتجربة التونسيةاإل. 

 اإلعتزاز بالدور الذي يقوم ب  اإلتحاد العام التونسي للشغل لصالا المجتمع. 

 أهمية الحفاظ على وحدة الحركة النقابية العمالية . 

 ورات التةي تشةهدها دولنةا العربيةة ومسةئوليتها تةي تطةأهمية دور الحركة العمالية تي ظةل ال
 .دورا  إيجابيا  تي هذل المرحلةتوحيد الصفوا حتى تتمكن من لعب 

 ضرورة تطوير اإلتحاد الدولي  لنقابات العمال العرب ليواكب المتغيرات العربية والدولية. 

 :وزير الشئون االجتماعية  –خليل الزاوية / معالى السيد لقاء

تةةى  لمةةؤتمر العمةةل العربةةى المقةةرر عقةةدها( 41)تنةةاول الحةةدي  التحضةةيرات الجاريةةة النعقةةاد الةةدورة 
باإلضةةاتة إلةةى وضةةع المركةةز العربةةى إلدارة العمةةل والتشةةغيل بتةةونس ( 3112أبريةةل  33 – 15)الجزائةةر 

وأهمية تعيين مديرا ل  بعد تمتع مديرل السابق بحق  تى التقاعةد حية  اتفةق علةى اسةتكمال خطةوات الترشةيا 
 .بالسرعة الممكنة حتى يتمكن المركز من تنفيذ برامج  كالمعتاد 

المدير العام السيد الوزير بر بة المنظمة تى تنظيم ندوة حول العقد االجتماعى الذى تم التوقيع كما أحاط 
 .علي  تى تونس لمنح  ُبعدا  عربيا وإقليميا 

* * * 

 3102/  1/  35 – 33)المدير العام  فى مؤتمر غدر  التجدارة العدالمى الثدامن / مشاركة السيد**  
 :بدولة قطر 

دولةة / أحمد محمد لقمان بمهمة عمل إلى الدوحة / جهة من  رتة قطر قام معالى السيد تلبية للدعوة المو
نيسةةان / أبريةةل  35 – 33قطةةر حيةة  شةةارك تةةى مةةؤتمر  ةةرا التجةةارة العةةالمى الثةةامن خةةالل الفتةةرة مةةن 

لةذى وكذلك حضر القمة التى تناولت مناقشة جدول أعمال التجارة الدولية وكذلك البرناما التفةاعلى ا 3112
 .قدم سلسلة من ورش العمل حول الموضوا

* * * 
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 ( :3102/  2/  2) المدير العام المملكة العربية السعودية   / زيارة السيد **  

أحمةد محمةد لقمةان / تلبية للدعوة الموجهة من وزارة العمل بالمملكة العربية السةعودية قةام معةالى السةيد 
/ السةيد  –ن عثمةان مةدير إدارة الشةئون الماليةة واإلداريةة يحسة.د)يراتقة  المدير العام لمنظمة العمل العربية 

/ ، حي  اجتمع مةع معةالى السةيد  2/9/3112بمهمة عمل إلى الريا  يوم ( إسالم سناء المستشار القانونى
 .نائب وزير العمل السعودى وأركان الوزارة بمقر وزارة العمل السعودية

ئولى اللجنة التحضيرية تى كل مةن وزارة العمةل السةعودية ومنظمةة حي  عقد لقاء عمل تنسيقي بين مس
العمةةل العربيةةة وذلةةك لإلعةةداد والتحضةةير لعقةةد المنتةةدى العربةةى الثةةانى للتنميةةة والتشةةغيل بالمملكةةة العربيةةة 

 .السعودية وتم عمل زيارة ميدانية للقاعات والفندق المقرر عقد المنتدى ب 

* * * 

 ( :3102/  2/  5)ياسر الجمال ممثل البنك الدولى / العام مع السيدالمدير / لقاء السيد **  

أحمد محمد لقمان المةدير العةام لمنظمةة العمةل العربيةة اجتمةاا يةوم الخمةيس المواتةق / عقد معالى السيد 
ياسر الجمال مدير قطاا الحماية االجتماعية وتريق التنميةة البشةرية بمنطقةة الشةرق / مع السيد 5/9/3112

إيمان أحمد عبد المقصود مديرة إدارة / سط وشمال أتريقيا بالبنك الدولى بواشنطن، وذلك بحضور السيدةاألو
دينةا سةعيد بةديوان / إسةالم سةناء المستشةار القةانونى للمنظمةة واآلنسةة/ اإلعالم والتوثيق والمعلومات والسةيد

صةة بعقةد المنتةدى العربةى الثةانى للتنميةة المدير العةام بمقةر المنظمةة بالقةاهرة ، وذلةك لمتابعةة التريبةات الخا
والتشغيل الذى تستضيف  المملكة العربية السعودية تحةت الرعايةة الملكيةة الكريمةة لخةادم الحةرمين الشةريفين 

 .الملك عبد هللا بن عبد العزيز  ل سعود حفظ  هللا ، والتزامات كل طرا تى التحضير واإلعداد للمنتدى 

/ ياسر الجمال عن خةالص تقةديرل للجهةود القيمةة التةى يبةذلها معةالى السةيد/ يدوتى ختام اللقاء أعرب الس
أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية والفريق المعاون ل  ليخرج المنتدى علةى النحةو األمثةل 

 .هذا المنتدى الهام  المدير العام اهتمام البنك الدولى للمشاركة الفاعلة تى/ والنتائا المرجوة ، كما ثمن السيد

* * * 

العمددل  أحمدد محمدد لقمدان المددير العدام لمنظمدة العمدل العربيدة فدى ورشدة/ مشداركة معدالي السديد ** 
-33السدوادان / األول حول معلومات أسواق العمل العربيدة الخرطدوم  القومية ألطالق التقرير العربي

32/2/3102 : 

عقةد  تةمتي إطةار التعةاون بةين منظمةة العمةل العربيةة و وزارة تنميةة المةوارد البشةرية والعمةل السةودان 
، تحت رعاية دولة السيد "إلطالق التقرير العربي األول حول معلومات أسواق العمل العربية" ورشة العمل 

 . علي عثمان محمد ط  النائب األول لرئيس الجمهورية/ 

علةةي عثمةةان محمةةد طةة  النائةةب األول لةةرئيس / تاحيةةة للورشةةة بحضةةور دولةةة السةةيدحظيةةت الجلسةةة اإلتت
أشةةرقة سةةيد محمةةد / الجمهوريةةة حيةة  عقةةدت بقاعةةة الصةةداقة بةةالخرطوم تةةي حضةةور كةةال  مةةن معةةالي السةةيدة

سعود مأمون البريةر اتحةاد أصةحاب األعمةال بالسةودان / وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل وسعادة السيد
العام لنقابات العمال بالسةودان وذلةك بمشةاركة  االتحادرئيس  –السيد البروتيسور إبراهيم الغندور / ة وسعاد

 . عددا  من الوزاراء وضيوا الشرا وكبار المسؤلين بالسودان 

سعادت  باحتضةان السةودان الشةقيق لعةددا عن احمد محمد لقمان كلمة أعرب تيها / وقد القى معالي السيد 
معلومات أسواق " منظمة القومية ومنها هذل الورشة الهامة إلطالق التقرير العربي األول حول من أنشطة ال
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وسرورل بأن يحظى التقرير بهذا القةدر مةن االهتمةام والرعايةة والحضةور المهيةب وحضةور " العمل العربية
هةذا التقريةر مةع إصةدار النائب األول لرئيس الجمهورية وأشار السيد المدير العام إلى تزامن إطةالق / السيد 

بالسةودان وهةي خطةول هامةة لتتبةع حركةة وديناميكيةة سةوق  3111النتائا األساسةية لمسةا قةوة العمةل لعةام 
المةدير العةام إلةى العالقةات المتميةزة التةي تةربط منظمةة العمةل العربيةة مةع / كما أشار معالي السةيد . العمل 

. ودل تةي تعزيةز مسةيرة التعةاون ودعةم التضةامن العربةي أطراا اإلنتاج تي السودان والدور الذي تلعبة  وتة
المةدير العةام جهةود المنظمةة المكثفةة حةول خطةورة وإهمةال مشةكلة البطالةة وانعكاسةها علةى / وتناول السةيد 

االستقرار واألمن والسلم االجتماعي ، حي  درجت المنظمة على إصدار تقارير دوريةة حةول التشةغيل كةان 
ت جهودها تي إصدار الكتب اإلحصائية وتطويرها شكال  ومضمونا  للوصول إلةى كما كثف 3113أخرها تي 

وهةو األمةر الةذي . إطار منهجي يلبي احتياجات الجهات المستفيدة وشغا الباحثين والمهتمين بسةوق العمةل 
أدى إلةةى إصةةدار التقريةةر األول حةةول معلومةةات أسةةواق العمةةل وذلةةك بهةةدا تقةةديم بعةة  اإلجابةةات حةةول 

ق العمل كما حاول هذا التقرير إبراز التحديات التي تموج بها أسوق العمل بهةدا تةتا حةوار اسوأ اختالالت
المةدير العةام / كمةا اسةتعر  السةيد . هادئ ومعمق بين أطراا اإلنتاج إليجاد حلول يستوعبها سوق العمل 

مالحظةاتهم لجعلة  تقريةرا  التحديات التي تضمنها التقرير كمةا طالةب المشةاركين بةإثراء التقريةر بمةداخلتهم و
إقليميا  تنتظرل المؤسسات اإلقليمية والدولية ليكون المعبر الحقيقي عن أحوال وأوضاا سةوق العمةل العربيةة 

 .وسبل تطويرها 

علي عثمان محمد طه النائدب األول / دولة السيد علي عثمان محمد ط  كلمة / وتناولت كلمة دولة السيد
ى الحراك السياسي الذي تشهدل المنطقة العربية قائال ان هذا الحراك ومايحمل  اإلشارة إل لرئيس الجمهورية

من  مؤشرات ومضاعفات وزيادة معدالت  يمثةل قنبلةة موقوتةة باإلضةاتة الةي ضةرورة تكثيةا جهةود الةدول 
 العربية من اجةل توظيةا الطاقةات الشةابة لصةناعة مسةتقبل اتضةل لامةة التتةا النظةر للمزايةا النسةبية للةدول
العربية تي مختلا المجةاالت بمةا يمكةن مةن االسةهام تةي الكسةب اإلنسةاني ، مشةددا علةي ضةرورة اسةتخدام 
التقانة المتوسطة التي تتيا التوظيا بدال من التقانة المتقدمة التي تحول المجتمعات الي بطالة ،موضحا الةي 

وائمة بتحقيةق القيمةة المضةاتة للمةوارد ان التحدي االكبر امام االقطار العربية يكمن تي مدي قدرتها علي الم
 .االولي  وبين توظيا الطاقات البشرية المتاح   

* * * 

 

 :المدير العام / تكريم  معالي السيد 

أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمةل العربيةة مةن قبةل أطةراا / تخلل حفل االتتتام تكريم السيد 
أشراقة سيد محمود وزيرة تنمية الموارد البشرية / حي  أهدت  معالي السيدة . اإلنتاج تي جمهورية السودان 

إبةراهيم / لسودان والسيد البروتيسور سعود مأمون البرير رئيس اتحاد أصحاب األعمال با/ والعمل  والسيد 
 ندور رئيس االتحاد العام لنقابات عمال السودان دروعا  تذكارية وذلك تقديرا  لجهودل وإنجازات  تي تطةوير 

كمةةا قةةام الصةةندوق القةةومي للتةةأمين . منظمةةة العمةةل العربيةةة ودعمةة  ألطةةراا اإلنتةةاج تةةي الةةوطن العربةةي 
 خالةد ياسةين/ دباإلضاتة إلى تقدم السيد المدير العام / شات بتكريم السيد االجتماعي والصندوق القومي للمعا

 .المدير العام / مدير المركز العربي للتأمينات االجتماعية بالخرطوم درعا  تذكريا لمعالي السيد

عمدر حسدن البشدير رئديس / وقد توج هنا التكدريم مدن قبدل جمهوريدة السدودان بتقليدد فخامدة الدرئيس 
أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية وسدام النيلدين مدن الطبقدة / السودان السيد جمهورية 

 . بمقر مجلس الوزراء بالسودان تقديرا  لدورل الوطني والقومي  32/9/3112 يوم األثنين المواتق األولى

*** 
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العربيدة فدي المدؤتمر العربدي أحمد محمد لقمدان المددير العدام لمنظمدة العمدل / مشاركة معالي السيد ** 
 " :حوكمة أسواق العمل العربية في ظل مجتمع عربي متغير"حول 

حوكمةة أسةواق العمةل "تي إطةار التعةاون بةين منظمتةي العمةل العربيةة والدوليةة عقةد المةؤتمر العربةي حةول 
 -34ن  ــــــــــــةـبمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربيةة تةي الفتةرة م" العربية تي ظل مجتمع عربي متغير

32 / 9 / 3112. 

كمةةال أبةو عيطةة  وزيةر القةةوى العاملةةة / عقةدت الجلسةةة اإلتتتاحيةة للمةةؤتمر بحضةور كةةل مةن معةةالي الةوزير 
الةدكتور يوسةا القريةوتي / أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية والسةيد/ والهجرة ومعالي السيد 

اء محاتظ جنةوب سةين تودةخالد / العمل الدولية بالقاهرة وكذلك سعادة السيد اللواء  لمنظمة يمدير المكتب اإلقليم
مثلةةون أطةةراا اإلنتةةاج الثالثةةة تةةي الةةدول العربيةةة واالجنبيةةة وعةةددا  مةةن مشةةارك ي 151وبمشةةاركة أكثةةر مةةن 

 . المؤسسات والهيئات الدولية و  العربية و المعنيين بقضايا العمل 

أحمد محمد لقمةان كلمةة تةي الجلسةة اإلتتتاحيةة أشةار تهةا إلةى التحةوالت والمتغيةرات / وقد القى معالي السيد 
السياسةةية التةةي شةةهدتها المنطقةةة العربيةةة خةةالل األعةةوام الثالثةةة المنصةةرمة  ممةةا ادى إلةةى الةةدتع بقضةةايا التشةةغيل 

الةذي نبهةت  إلية   منظمةة  مكان الصةدارة وهةو األمةر ألخذومكاتحة البطالة والحد من الفقر والعدالة اإلجتماعية 
وأكةةدت علةةى خطةةورة تفشةةي هةةذل المشةةكلة علةةى اإلسةةتقرار واألمةةن والسةةالم  3112العمةةل العربيةةة منةةذ عةةام 

كما اسةتعر  السةيد المةدير العةام خمةس تحةديات تعةاني منهةا أسةواق العمةل العربيةة بهةدا تةدارس . اإلجتماعي
. ة تحقيق السلم واألمن اإلجتماعي لمجتمعاتنةا العربيةة وضعية اسواق العمل للسعي لحسن ادارتها وحوكمتها بغي

قدم السيد المدير العام بع  المقترحات التي تساعد على تحقيق المصالا لكل االطراا، منها العمل على تعزيز 
 لياتةة  وتةةوتير مسةةتلزمات  ، واالقةةرار بأهميةةة البيانةةات  ثقاتةةة الحةةوار اإلجتمةةاعي مةةن خةةالل مأسسةةت  وتطةةوير

ات والمعلومات ودقتها لمساعدل متخذي القرار و أطراا  اإلنتاج الثالثة تي حسن إدارل وضبط إيقاا  واإلحصاء
أسواق العمةل وتحسةين منةاإل اإلسةتثمار و شةفاتيت  ، إلةى جانةب تطةوير إدارات العمةل ورتةع كفةاءل العةاملين بهةا 

لعمل وتزيد من قدرل تلك التشريعات وتطوير التشريعات الناتذل حتى تكفل الموازنة بين حقوق وواجبات طرتى ا
وذلةك باإلضةات  لمطالبتة  بتوسةيع مظلةة الحمايةة اإلجتماعيةة لتشةمل العةةاملين . علةى اسةتيعاب التحةوالت القادمةة 

بالقطاا  ير المنظم وتعزيز مشاركة المرأة تي الحيال اإلقتصادية والعمل على إيجاد تعاون عربي تعال يستهدا 
المدير العام اإلشارة إلى أهمية القطاا الخاص / سواق العمل العربية ولم يغب عن السيد معالجة اإلختالالت تي أ

ودورل تي التنمية وتهيئة المناإل المناسب ل  ليقوم بدورل  تي زيادة معدالت التنمية ليصبا شريكا  تاعال و مؤثرا  
 . تي التنمية

*** 

 

 أحمد محمد لقمان لدولة قطر/ زيارة معالي السيد ** 

عبةةةد هللا صةةالا مبةةارك الخليفةةي وزيةةر العمةةل والشةةةئون / تلبيةةة للةةدعوة الكريمةةة مةةن معةةالي الةةدكتور 
أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية بمهمةة عمةل إلةى / االجتماعية القطري قام معالي السيد 

 . دولة قطر الشقيقة 

خليفي وزيةر العمةل والشةئون االجتماعيةة القطةري عبد هللا صالا مبارك ال/ حي  استقبل معالي الدكتور 
العمل العربيةة والوتةد المراتةق أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة / دد من أركان الوزارة معالي السيدوع
 :ل 
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 المدير العام المساعد حيدر أبشر/ سعادة السيد  -
 المستشار القانوني إسالم سناء/ السيد  -

 .  3112/ 11/ 17بمقر وزارة العمل يوم  األحد المواتق  

 

/ وقد رحب معالي وزير العمل بمعالي المدير العام للمنظمة والوتد المراتق ل  وأشاد بجهود معالي السيد 
أحمةةد محمةةد لقمةةان تةةي دعةةم العمةةل العربةةي المشةةترك ووجةة  لةة  الشةةكر علةةى دورل المتميةةز تةةي الةةدتاا عةةن 

لمجلةةس إدارة منظمةةة العمةةل ( 219) تةةي المحاتةةل الدوليةةة و خرهةةا خةةالل أشةةغال الةةدورة المصةةالا العربيةةة 
 .الدولية بجنيا 

أحمد محمد لقمان عن تقديرل لحسن االستقبال وأشاد بتعاون وزارة العمةل والشةئون / وعبر معالي السيد 
عربةي األول للتشةغيل والتنميةة االجتماعية  القطرية مع منظمة العمل العربية والتي بدأت منذ عقةد المنتةدى ال

وكان من مخرجات  إعالن الدوحة الذي تم إقرارل تي قمة الكويت االقتصادية واالجتماعية  3112بقطر عام 
 .وكانت بنودل أساسا لكاتة المنتديات والمؤتمرات التي تم عقدها الحقا 

 :وهي ، ترة القادمةواستعر  معالي المدير العام المنتديات التي ستعقدها المنظمة خالل الف

 اص الجديد تي التنمية المزمع عقدل تي اليمن خالل الفترة من ــــاا الخـــدى دور القطــــمنت
9 – 11 /13/3112 . 

 34المنتدى العربي الثاني للتشغيل والتنمية والذي سيتم عقدل تي الريا  خالل الفترة من – 
 "  .ة مستدامة نحو حماية اجتماعية وتنمي" تحت شعار  3/3114/  32

لمةؤتمر العمةل العربةي بالقةاهرة خةالل ( 41)كما عر  المدير العام للترتيبات الخاصةة بانعقةاد الةدورة 
 .لشأن اوالتي سيتولى رئاستها دولة قطر وتقا للقواعد النظامية تي هذا  3114نيسان / شهر ابريل 

الشروا تي إنشاء  ضرورةإنشاء تنظيم عمالي قطري واقترم أهمية وطرم معالي المدير العام موضوا 
اتحاد عمال قطر وذلك وتقا ألحكام قانون العمل القطري والمعةايير العربيةة والدوليةة تةي هةذا الشةأن وليقةوم 

 .بدورل ومهام  المناطة ب  

بعةةد العمالةةة  ا أعةةرب المةةدير العةةام عةةن أهميةةة إعطةةاء األولويةةة تةةي التشةةغيل للعمالةةة العربيةةة وذلةةكــةةـكم
الوطنية ، موضحا  أن استقدام العمالةة العربيةة إلةى دولةة قطةر لتنفيةذ المشةاريع المدرجةة تةي الخطةة الوطنيةة 

 .وتفضيلها سيكون عامال  أساسيا إلرساء قواعد التعاون العربي والمصالا العربية المشتركة 

  منظمة العمل العربية لةدعم التشةغيل وقد أعرب معالي وزير العمل عن تقديرل للدور الرائد الذي تقوم ب
ومتابعت  لانشطة المتميزة التي تعقدها المنظمة تي األقطار العربية وأبةدي حرصة  علةى حضةور الفعاليةات  
التةةي سةةتعقدها المنظمةةة خةةالل الفتةةرة القادمةةة نظةةرا  لتناولهةةا موضةةوعات هامةةة تةةأتي تةةي الزمةةان والمكةةان 

 .المناسبين 

ل قطر للقيام بالدور المناط ل  وتقا  للمعةايير العربيةة اعلى مقترم إنشاء اتحاد عم كما أثنى معالي الوزير
، ووجة  الشةكر للمةدير العةام علةى مبادراتة  و راءل القيمةة للةدتاا عةن مصةالا  ووعد بالسةعى لةذلكوالدولية 

 .   أطرا اإلنتاج تي الوطن العربي 
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عبد هللا بن ناصر خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير / اللقاء مع معالي دولة الشيخ ** 
 :   07/00/3102الداخلية يوم األحد 

عبد هللا بن ناصر خليفة  ل ثةاني رئةيس مجلةس الةوزراء ووزيةر الداخليةة تةي دولةة / استقبل دولة الشيخ 
عبد هللا / لمنظمة العمل العربية وبحضور معالي الدكتور   أحمد محمد لقمان المدير العام/ قطر معالي السيد 

صالا مبارك الخليفي وزير العمل والشئون االجتماعية ، حي  رحب دولة رئيس الوزراء القطري ، بمعالي 
المدير العام للمنظمة وأشةاد بةالجهود التةي تبةذلها منظمةة العمةل العربيةة تةي تحقيةق مصةالا أطةراا اإلنتةاج 

مستوى وطننا العربي ومتابعت  لانشطة القومية الهامة التي تعقدها المنظمة وتتناول قضايا هامة الثالثة على 
 .تهم المواطن العربي تي هذل الفترة الحرجة 

 . وقد وج  معالي المدير العام الشكر لدولة رئيس الوزراء لدعم قطر لتوجهات المنظمة

العمال القطريين وذلك استنادا  لقانون العمل القطري إنشاء اتحاد عمال قطر يضم أهمية وطرم موضوا 
 .والمعايير العربية والدولية تي هذا الشأن 

وقد رحب دولة رئيس الوزراء بالموضوا ووج  باتخاذ الخطوات التنفيذية إلنشاء اتحاد عمال قطةر تةي 
ا أبدى حرص قطر على القريب العاجل وبحي  يتولى هذا االتحاد حماية مصالا أعضائ  والدتاا عنها ، كم

تشغيل العمالة العربية واالستفادة منهةا بعةد العمالةة الوطنيةة تةي تنفيةذ المشةروعات التنمويةة تعزيةزا  للتعةاون 
 .العربي المشترك 

عبد هللا بن ناصر خليفة  ل ثةاني رئةيس مجلةس الةوزراء ووزيةر الداخليةة / وتي الختام شكر دولة الشيخ 
محمةةد لقمةةان المةةدير عةةام لمنظمةةة العمةةل العربيةةة  وأبةةدي ارتياحةة  وتقةةديرل أحمةةد / القطةةري معةةالي السةةيد 

 .للمقترحات البناءة المقدمة من سيادت  

 

 

ناصر المير  نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية وعضدو / اللقاء مع سعادة السيد **  
 : مجلس إدارة غرفة تجارة قطر   

ناصر المير  نائةب رئةيس مجلةس / لقمان والوتد المراتق ل  مع سعادة السيد أحمد محمد / التقي معالي السيد 
إدارة منظمة العمل العربية وعضو مجلس إدارة  رتةة تجةارة قطةر حية  اسةتعر  المةدير العةام معة  األنشةطة 

يعقد تي التي ستنفذها المنظمة خالل الفترة القادمة وخاصة منتدى دور القطاا الخاص الجديد تي التنمية والذي س
 .صنعاء يهدا إلى تعزيز دور أصحاب األعمال باعتبارهم شركاء تي التنمية وتي صنع القرار 

ناصر المير المدير العام للمنظمةة علةى جهةودل واألنشةطة المتميةزة التةي تعقةدها / وقد شكر سعادة السيد 
اول موضوعا  هاما  تي ظل المنظمة وأبدى حرص  على المشاركة تي النشاط الذي ستعقدل المنظمة والذي يتن

 " .دور القطاع الخاأ الجديد في التنمية " األحدا  الراهنة حول 
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 : (02/00/3102الكويت،  )المشاركة في القمة العربية األفريقية الثالثة ** 

أحمةد / األمين العام لجامعة الدول العربية شةارك معةالي السةيد –نبيل العربي/ معالي الدكتورتلبية لدعوة 
المدير العام لمنظمة العمل العربية تي القمة العربية األتريقية الثالثة بدولة الكويت تحت شعار  –محمد لقمان 

يس دولةةة ، ووتةةود مةةن رئةة( 24)، وذلةةك بمشةةاركة  19/11/3112يةةوم " شةةركاء تةةي التنميةةة واالسةةتثمار"
وبحثت القمة إمكانية إنشةاء سةوق عربيةة أتريقيةة .. دولة ، تضال عن مشاركة منظمات إقليمية ودولية( 71)

مشةتركة ، وتعزيةز التبةادل التجةاري واالسةتثمارات واألمةن الغةذائي تضةال عةن قضةايا سياسةة ، وقةد تةةرأس 
بام أميةر دولةة الكويةت ، حية  أطلةق مبةادرة أعمال القمة صاحب السةمو الشةيخ صةبام األحمةد الجةابر الصة

كريمة بمةنا قةرو  ميسةرة بمبلة  مليةار دوالر أمريكةي للةدول األتريقيةة خةالل السةنوات الخمةس القادمةة ، 
تضال عن ضخ استثمارات بالدول األتريقية بالمبل  نفس ، وكذلك جائزة مالية سةنوية بمليةون دوالر أمريكةي 

 .تريقياللمؤسسات الخيرية العاملة تي أ

 

 : لدولة اإلمارات العربية المتحدةالمدير العام  / زيارة معالي السيد**  

قةام صقر  بةاش وزيةر العمةل بدولةة اإلمةارات العربيةة المتحةدة، / تلبية للدعوة الموجهة من معالى السيد
اإلمةارات العربيةة  بمهمة عمل إلى دولةأحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية / دـــمعالى السي

وزيةر العمةل / حية  اجتمةع مةع معةالى السةيد 3114  ذار/  مةارس 7 – 4وذلك خةالل الفتةرة مةن  المتحدة،
 .وأركان الوزارة بمقر وزارة العمل اإلماراتية

وقد رحةب معةالى وزيةر العمةل بمعةالى المةدير العةام للمنظمةة وأشةاد بجهةودل المتميةزة تةى مجةال العمةل 
والتى انعكست على األنشطة المتميزة التى تعقدها المنظمة و خرها المنتةدى العربةى الثةانى العربى المشترك 

 ".نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة " للتنمية والتشغيل الذى عقد بالريا  تحت شعار 

أحمةد محمةد لقمةان عةن اعتةزازل بتعةاون وزارة العمةل بدولةة اإلمةارات العربيةة / وقةد عبةر معةالى السةيد
 .لمتحدة مع منظمة العمل العربية ودعمها لتوجهات منظمة العمل العربيةا

الهيئةة الوطنيةة : " وخالل الزيارة اطلع المدير العام على أبرز البراما التى تنفذها الوزارة والتى تشمل 
 ( " .اسكاد)القرية العمالية  –( تسهيل)مراكز الخدمة  –كارت التفتيش الذكى  –للمهن 

أحمد محمد لقمان بهذل الخدمات والبراما باعتبارها نموذجا يحتذى سواء من التجهيزات / سيدوقد أشاد ال
 .أو سهولة وسرعة إنجاز معامالت المواطنين ودورها تى تعزيز ترص توظيا الموارد البشرية الوطنية 

ربية المتحدة رئيس دولة اإلمارات الع/ وقد منا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان  ل نهيان 
أحمد محمد لقمان المةدير العةام لمنظمةة العمةل العربيةة / لمعالى السيد" وسام االستقالل من الدرجة األولى " 

منصور بةن زايةد  ل / تقديرا لما قدم  من خدمات متميزة للعمل العربى المشترك ، وقام بتسليم الوسام الشيخ
 .بدولة اإلمارات العربية المتحدة نائب رئيس الوزراء ووزير شئون الرئاسة  –نهيان 

* * * 
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 :المدير العام لألوسمة والنياشين / تقلد السيد** 

 ( :3102أيلول / جمهورية السودان ، سبتمبر)النيلين من الطبقة األولى وسام  (0)

بمقر القصةر " وسام النيلين من الطبقة األولى"تخامة الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان منا 
، وذلةك تقةديرا لةدورل القةومى أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربيةة/ السيدالجمهورى لمعالى 

جانب الذين يؤدون خدمات ويمنا للسودانيين واألوالوطنى، حي  أن وسام النيلين يشتمل على خمس طبقات 
 .جليلة للدولة والمجتمع

 ( :1310 آنار/ رساإلمارات العربية المتحدة ، مادولة ) االستقالل من الدرجة األولىوسام  (3)

 ل نهيةةةان رئةةةيس دولةةةة اإلمةةةارات العربيةةةة بةةةن سةةةلطان الشةةةيخ خليفةةةة بةةةن زايةةةد صةةةاحب السةةةمو مةةةنا 
وسةام االسةتقالل مةن الدرجةة " العةام لمنظمةة العمةل العربيةة أحمد محمد لقمان المةدير/ لمعالى السيد  المتحدة
متميةزة للعمةل العربةى المشةترك وجهةودل نحةو السةعى للةدما بةين  تةاق لما قدم  مةن خةدمات تقديرا   "األولى

منصور بن زايد / بتسليم الوسام الشيخالتشغيل واالستثمار وتتا المجاالت أمام عمل الشباب العربى، وقد قام 
 .نائب رئيس الوزراء ووزير شئون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة  ل نهيان

 ( :1310 آيار/ مايو الجمهورية اللبنانية،" )رتبة ضابط"األرز الوطنى وسام  (2)

" وسةام األرز الةوطنى مةن رتبةة ضةابط"تخامة الةرئيس ميشةيل سةليمان رئةيس الجمهوريةة اللبنانيةة منا 
لدورل تى تعزيز التضامن العربى تقديرا   لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربيةأحمد محمد / لمعالى السيد 

ودعم  للتعاون بين مؤسسات العمل العربى المشترك، وذلةك بمناسةبة اتتتةام مقةر الجمعيةة العربيةة للضةمان 
 .االجتماعى ببيروت

 ( :1310 حزيران/ دولة فلسطين ، يونيو) الميدالية النهبية (1)

/ لمعةالى السةيد " الميداليةة الذهبيةة " دولةة تلسةطين رئيس ( أبو مازن)ئيس محمود عباس لرتخامة امنا 
الكبيةةرة تةةى تطةةوير العمةةل العربةةى تقةةديرا  لجهةةودل  أحمةةد محمةةد لقمةةان المةةدير العةةام لمنظمةةة العمةةل العربيةةة
مجةدالنى وزيةر العمةل أحمةد / ، وقد قةام معةالى السةيدالمشترك وإسهامات  البارزة تى دعم القضية الفلسطينية

أحمد محمةد لقمةان وتسةليم  الميداليةة اللذهبيةة تةى ختةام أعمةال الملتقةى / بدولة تلسطين بتكريسم معالى السيد
الدولى للتضامن مع عمال وشعب تلسطين واألراضى العربية المحتلة األخةرى المنعقةد علةى هةالمش أعمةال 

إلضاتة إلى تسليم  خطابا رسميا موجها ل  مةن تخامةة لمؤتمر العمل الدولى بجنيا، وذلك با( 112)الدورة 
الرئيس الفلسطينى الذى ثمن تي  الجهود األخويةة والةدور البةارز الةذى قةام بة  السةيد المةدير العةام تةى توثيةق 

العربةةى المشةةترك وخدمةةة الشةةعب الفلسةةطينى وقضةةيت  العادلةةة، وتعزيةةز العمةةل ( العربيةةة/ العربيةةة)العالقةةات 
ل  أكبر األثر تى دعم الشعب الفلسطينى وتخفيا معانات  وتعزيز صمودل على أر  وطن  األمر الذى كان 

 .تلسطين

 

◘◘◘ 
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  العمل عالقاتمجال 

 

 

 

 ثـانـيـا

 محور الحماية االجتماعية

 

 

 

 

 

 " تفتيش العمل ودورش في تطبيق التشريع وتطويرش" ورشة عمل تدريبية حول  :ونوعه   النشاطاسم  -0

 3112/  11/ إ . م :بالخطة  النشاطرقم  -

 ادارة الحماية االجتماعية:الجهة المعنية بالتنفين  -

 ( 3112شباط / تبراير  19 – 17نواكشوط ، ) : مكان وتاريخ التنفين  -

مشاركا من مفتشين العمةل تةي واليةات الجمهوريةة “ 41 :وعدد المستفيدين  النشاطالجهة المستفيدة من  -
 . الموريتانية

بالجمهوريةةةةة اإلسةةةةالمية وزارة الوظيفةةةةة العموميةةةةة و العمةةةةل و عصةةةةرنة اإلدارة  :الجهددددات المشدددداركة  -
 الموريتانية

 :. أهدا  النشاط -

 التعرا على واقع تفتيش العمل تي موريتانيا؛  -

 الوقوا على دور تفتيش العمل تي تطبيق تشريعات العمل وتطويرها؛  -

 ة ودور منظمة العمل العربية؛ تفتيش العمل تي معايير العمل العربي -

 دور نقابات العمال تي تعزيز وتطوير تفتيش العمل؛  -

 دور أصحاب األعمال تي إنفاذ التشريعات والمعايير المتعلقة بتفتيش العمل؛ -

 .دور تفتيش العمل تي تنظيم استقرار عالقات العمل وعالج الخلل تي تطبيق القانون -

 دور تفتيش العمل تي المحاتظة على الصحة والسالمة المهنية  -

 .العالقة بين محاكم الشغل وادارت العمل -

 :الخبراء وأوراق العمل  -

خالد ولد شيخنا، المستشار القةانوني لةوزير الوظيفةة العموميةة و العمةل وعصةرنة اإلدارة ،  / األستاذ -
 " العمل وتطويرها ورقة عمل حول دور تفتيش العمل تي تطبيق تشريعات
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دور تفتيش " السيدة مريم بنت حبت، المديرة المساعدة للعمل و الحيطة االجتماعية ورقة عمل حول  -
 " العمل تي تنظيم استقرار عالقات العمل وعالج الخلل تي تطبيق القانون

الوظيفةة الحسن ولد البكاي المستشةار الفنةي المكلةا بالعمةل و الحيطةة االجتماعيةة بةوزارة / الدكتور -
دور تفتةةيش العمةةل تةةي المحاتظةةة علةةى " العموميةةة و العمةةل وعصةةرنة اإلدارة ورقةةة عمةةل حةةول 

 " .الصحة والسالمة المهنية

ول ـــــــةـحمدي أحمد مدير إدارة الحماية االجتماعية بمنظمة العمل العربية ورقة عمةل ح/المستشار  -
 " مل العربيةتفتيش العمل تي معايير العمل العربية ودور منظمة الع"

دور أصحاب األعمال تي إنفاذ التشريعات والمعايير " أحمد ولد الراجل  ورقة عمل حول / األستاذ  -
 " المتعلقة بتفتيش العمل

دور نقابات العمال تي تعزيز وتطوير تفتيش " حمود ولد الطفيل  ورقة عمل حول / األستاذ الدكتور -
 " العمل

 " واقع تفتيش العمل تي موريتانيا" عمل حول  المختار ولد األكيحل ورقة/ األستاذ -

 :التوصيات ** 

 :دعوة الدول العربية إلى 

مراجعةةة النظةةام الخةةاص بسةةلك مفتشةةي و مراقبةةي الشةةغل بمةةا يضةةمن تحسةةين ظةةروتهم الماديةةة و  -
 المعنوية؛

العمل علةى تطةوير هياكةل و ليةات تفتةيش العمةل، والخةروج بهةا عةن األطةر التقليديةة التةي اسةتقرت  -
عليهةةا، لتتواتةةق مةةع التغيةةر الحاصةةل تةةي أنمةةاط عالقةةات العمةةل، وبمةةا يضةةمن الحفةةاظ علةةى االلتةةزام 

 بالمعايير العربية والدولية بشأن تفتيش العمل؛

ضرورة تدعيم قدرات جهاز تفتيش العمل البشرية والماديةة والتقنيةة، بمةا يةتالءم مةع التوسةع الكمةي  -
وبما يمكنة  مةن القيةام بمهةام عملة  بحريةة وكفةاءة وحيةاد  والنوعي للنشاط االقتصادي وتغير أنماط 

 واستقاللية؛

اعتماد سياسة وطنية متكاملة تسعى إلى خلق بيئة مجتمعية ورسمية داعمة لنشاط جهاز تفتيش العمل  -
ومتفهمةةة لرسةةالتها اإلنسةةانية النبيلةةة تةةي حمايةةة القةةوى العاملةةة ، وتيسةةير سةةبل الةةدعم لهةةذل األجهةةزة، 

 ية الالزمة للمفتشين العاملين تيها؛وتوتير الحما

العمل بكل الوسائل الممكنة إلعالء شأن سيادة القانون تي المجتمع وضمان احتةرام قواعةدل مةن قبةل  -
 جميع المخاطبين بأحكام ، وتعزيز دور مفتش العمل الحيوي تي هذا الشأن؛ 

الةدور تةي التأسةيس لعالقةات العمل على تغليب الدور الوقائي لجهاز تفتيش العمل نظرا ألهميةة هةذا  -
 عمل جيدة بين أطراا عالقات العمل؛ 

العمل على تطوير نظم للمعلومةات وقواعةد البيانةات داخةل جهةاز التفتةيش وضةرورة االعتمةاد علةى  -
 األساليب المتطورة بحفظ هذل المعلومات واسترجاعها عند الحاجة؛

 ة الشغل؛العمل على استكمال المصادقة على النصوص التطبيقية لمدون -

 تعريب الدليل المنهجي لتفتيش العمل و تعميم ؛ -
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دعوة الحكومة الموريتانية إلى التصديق على اتفاقيات  العمل  العربية و خاصة منها االتفاقية رقـــم   -
 بشأن تفتيش باعتبارها إطارا يدعم ويعزز أجهزة التفتيش؛(  19) 

أصةحاب العمةل والعمةال تةي دعةم أنشةطة تفتةيش تعزيز ترص مساهمة التنظيمةات النقابيةة لكةل مةن  -
 .العمل والمشاركة بفاعلية تي تمكينها من أداء وظائفها

 

*  *  * 

 

 " الحماية االجتماعية في القطاع غير المنظم "حلقة نقاشية قطريه  حول  :ونوعه   النشاطاسم  - 3

 3112/  2/ إ . ح :بالخطة  النشاطرقم  -

 الحماية االجتماعية إدارة:الجهة المعنية بالتنفين  -

  3112/  9/  19 – 12الخرطوم ، : مكان وتاريخ التنفين  -

 .تحادات المهنية بجمهورية السودانمن الهيئات واال 12 :وعدد المستفيدين  النشاطالجهة المستفيدة من  -

 . من الهيئات واالتحادات المهنية بجمهورية السودان  12 :الجهات المشاركة  -

 :. أهدا  النشاط -

التعريا بالمشاكل التي يواجهها القطاا  ير المنظم تةي جمهوريةة السةودان وبالتةالي تعظةيم المزايةا  -
 .التي تمكن القطاا  ير المنظم أن يحققها تي حال تنظيمة

 .التي أدت إلى النمو الملحوظ تي هذا القطاا   النظر إلى األسباب والعوامل األساسية -

القطةةةاا  يةةةر المةةةنظم ودورل االيجةةةابي تةةةي التنميةةةة االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة دراسةةةة اقتصةةةاديات  -
 .والمشكالت التي يعاني منها، وخصائصة

 .التعرا على سبل ومناتع ادماج القطاا  ير المنظم الى النشاط االقتصادي المنظم  -

 : المحاور -

 . واقع القطاا  ير المنظم تي السودان  -

 . الحماية التشريعية للعاملين تي القطاا  ير المنظم -

تجربة الصندوق القومي للتأمين االجتماعي تي توتير الحماية االجتماعية للعةاملين تةي القطةاا  يةر  -
 . المنظم

 . تجربة تطبيق التأمين الصحي للقطاا  ير المنظم بالواليات -

 . ن تي القطاا  ير المنظمالنموذج المقترم لمد مظلة الحماية االجتماعية للعاملي -

 . دور منظمة العمل العربية تي الحماية االجتماعية تي القطاا  ير المنظم -

 . رؤية اتحاد أصحاب العمل حول الحماية االجتماعية للعاملين تي النشاط  ير المنظم  -

 . رؤية اتحاد العمال حول الحماية االجتماعية للقطاا  ير المنظم -
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 :التوصيات** 

سياسة إقتصادية كلية تهتم بمستويات المعيشة وحفظ ترص العمةل المنةتا والمجةزي والالئةق إعتماد  -
والكريم مما يجعل العمل تي االقتصاد النظامي خيارا  من ضمن خيةارات بةدال  مةن أن يكةون الخيةار 

 .الوحيد

امي اعتماد سياسة تشجيع بدائل الواردات وحماية القطةاا الخةاص الةوطني بشةقي  نظةامي و يةر نظة -
 .من المناتسة الجائرة

إلغةةةاء التمييةةةز ضةةةد األنشةةةطة الصةةةغيرة والمتوسةةةطة بإلغةةةاء الحمايةةةات واالمتيةةةازات والتسةةةهيالت  -
 .واإلعفاءات الممنوحة لانشطة الكبيرة أو إعطاء نفس االمتيازات لانشطة الصغيرة

ية ونقابات وإزالة تيسير انتظام الحرتيين وأصحاب المهن الحرة تي جمعيات معنية وتعاونيات إنتاج -
 .كآتة المعوقات الالئحية واإلجرائية

 .إجراء مسا معمق للقطاا يحدد كل مشكالت  ومشكالت تطبيق الحماية اإلجتماعية علي  -

تمكةةين األنشةةطة المتوسةةطة ومتناهيةةة الصةةغر مةةن الوصةةول إلةةى التةةدريب الريةةادي والتكنولوجيةةا  -
 .واالئتمان واألسواق

 .اإلجتماعيين الثالثة وخاصة إدارة العمل وإعادة االعتبار لوزارة العملتعزيز قدرات الشركاء  -

تسةةهيل وتشجيةةـع االدخةةار المخصةةص لمجـابهةةـة المخـاطةةـر والحـاجةةـات الطارئةةـة لمحةةدودي الدخةةـل  -
 .وتوتير الحماية لهم  

عربية بتوحيـد إعـداد دراسـات لتطـويـر وتعديل التشـريعات بما يتواتق مع معـاييـر اتفاقيات العمل ال -
تشـريعـات الضمان االجتماعي تي السـودان لضمـان الحقـوق وااللتزامات المنـاسبـة لجميع العاملين 

. 

نشـر ثقـاتة الحماية االجتماعية بالعمل علي وضـع براما توعية من خالل وسـائل اإلعالم المختلفـة  -
 .لتنويـر العاملين تي هـذا القطـاا

 .االقتصاد  يـر المنـظم للحـد من الفقـر وتنظيمـ  الحقـا  دعـم وتمويـل مشـاريـع  -

تطبيق قوانين أو قانون يتناسب وأحوال العاملين تي القطاا  ير المنظم بحي  ال يلقةي باعبةاء ثقيلةة  -
 .أو تكاليا مفرطة على العاملين تي هذا القطاا مما يسهل عمليات تنظيم  بسهولة 

 

*** 

 

 "الحماية االجتماعية حق انساني وواجب وطني" الندوة القومية حول: ونوعه  النشاطاسم  - 2

 3112/  1/ إ . م   :بالخطة  النشاطرقم  -

 الحماية االجتماعية إدارة:  الجهة المعنية بالتنفين  -

 ( 3112/   9/  32 – 31الخرطوم ، )  :مكان وتاريخ التنفين  -
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سةات سالةثال  تةي الةدول العربيةة ومؤ اإلنتةاجأطةراا  :وعددد المسدتفيدين  النشداطالجهة المستفيدة مدن  -
 .الضمان االجتماعي تي الدول العربية 

  المركز العربي للتأمينات االجتماعية بالخرطوم ،: الجهات المشاركة  -

 :أهدا  النشاط  -

 .الوقوا على واقع الحماية االجتماعية تي الدول العربية  -

 .التحديات التي تواج  الحماية االجتماعية تي الدول العربية الوقوا على  -

التركيز على أنظمة الحماية االجتماعية التي بإمكةان تطويرهةا أن يسةاهم تةي تقةديم حمايةة اجتماعيةة  -
 .إضاتية للفئات الفقيرة 

ضرورة التركيز على وضع اآلليات المناسبة لتحسةين الظةروا المعيشةية للفئةات الفقيةرةعن طريةق  -
تماعيةةة المحيطةةة بالمنةةاطق وبةةراما لتطةةوير البنيةةة الماديةةة واالج، بةةراما لةةدعم التةةدريب والتشةةغيل

 .الفقيرة

العمل على رتع قدرة مؤسسات الضمان االجتماعي تي الوطن العربي لتقةديم خةدمات نوعيةة للفئةات  -
 .وتسهيل وصول خدماتها االجتماعية لمختلا شرائا المجتمع ، المستفيدة

 : وصيات أهم الت** 

ان تستمر منظمة العمل العربية تي نشر ثقاتة الضمان االجتماعي وتعمل على ح  االقطار العربيةة  -
 .للتصديق على االتفاقيات العربية الخاصة بالتأمينات االجتماعية 

إجراء الدراسات والبحو  التي تعمل على تحفيةز القطةاا  يةر المةنظم لالنخةراط تةي مظلةة التةامين  -
 .ابتداا الوسائل الكفيلة للوصول إلى هذل الغاية االجتماعي و

أن تقوم منظمة العمل العربيةة بإعةداد نظةام نمةوذجي للتأمينةات االجتماعيةة مركةزة تيةة علةى أتضةل  -
 .المزايا من االنظمة القطرية كنواة لتوحيد أنظمة التامينات االجتماعية تي الوطن العربي 

للحصةول علةى الضةمان االجتمةاعي المناسةب وذلةك عبةر إتاحة الفرصة للعمال المهةاجرين العةرب   -
 .إبرام اتفاقيات ثنائية أو أقليمية للتبادل التأميني ويكون ذلك تحت رعاية منظمة العمل العربية

التأمين على تمثيل منظمات العمال والمتقاعدين مةن مجةالس االدارات التةي تتةولى شةؤون التامينةات  -
 .ويكون تمثيال متوازيا 

ثمارات احتياطيةةةات التةةةأمين االجتمةةةاعي ال ةةةرا  تحسةةةين الفوائةةةد والمزايةةةا التأمينيةةةة توجيةةة  اسةةةت -
 .واالستثمار تي المجال الخدمي حتى يستفيد من  المنتسبين

العمل على توسعة تغطية الضمان االجتماعي عن طريةق الحةوار االجتمةاعي وبنةاء الثقةة واالجمةاا  -
 .الوطني 

وأقتةةرام خيةةارات ، وتحديةةد األسةةباب المحتملةةة، تحديةةد المعوقةةات والقيةةود أمةةام خلةةق تةةرص العمةةل  -
وأنشةطة التوعيةة ، والتحفيز على الحوار من خالل مجموعة من المشاورات المنظمةة،إصالم محددة

 .ونشر المعارا على المستوى األقليمي 

وتحسةين اليةات السةتهداا وتطةوير ، اليةةإنشاء شبكات أمان اجتمةاعي مسةتدامة تتسةم بالكفةاءة والفع -
 .وترتيب أولويات االحتياجات االجتماعية بغر  تحقيق االستدامة المالية ، القدرات المؤسسية
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لفةةتا الطريةةق امةةام ،العمةةل علةةى تحقيةةق المسةةاواة تةةي الفةةرص والمعاملةةة بةةين جميةةع النسةةاء والرجةةال -
 .ومن المعايير االجتماعية تحقيق الحماية االجتماعية دون النيل من حقوق العمال 

دعم المنظمات الغير حكومية  وتأييد جهودها تي تعزيةز دور جمعيةات المجتمةع المةدني عةن طريةق  -
 .بناء وتنمية القدرات المؤسسية لتأخذ دورها تي المشاركة تي تعزيز ودعم الحماية االجتماعية 

للتشاور بحضو ممثلين عن النقابات توصية اللقاءات الدورية لرؤساء مؤسسات التأمينات االجتماعية  -
 .واتحادات المتقاعدين

 .مواصلة عقد الندوات العربية للتأمينات االجتماعية   -

 .رتع قدرات وتدريب العاملين للتأمين االجتماعي ليصبحو متخصصين تي صيا ة القوانين  -

، على كل المشةاركينويقع عبء المتابعة ، مطالبة منظمة العمل العربية بمتابعة تنفيذ هذل التوصيات -
 .كل تي قطرل على انفاذها

 

*** 

 

حوكمدة أسدواق العمدل العربيدة فدي ظدل " المشداركة فدي  المدؤتمر العربدي حدول :اسم النشداط ونوعده   -1
 " مجتمع عربي متغير 

 3112/  5/ إ . م : بالخطة  النشاطرقم  -

  الحماية االجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إدارة: الجهة المعنية بالتنفين  -

   3112سبتمبر  32 – 34شرم الشيخ ، : مكان وتاريخ التنفين  -

 :وعدد المستفيدين  النشاطالجهة المستفيدة من  -

والعديةةد مةةن المؤسسةةات  واألجنبيةةة العربيةةةالةةثال  تةةي الةةدول  اإلنتةةاجمشةةارك يمثلةةون أطةةراا  151 
 . والهيئات الدولية والعربية المهتمة بقضايا العمل 

 :مشاركة المنظمة  طبيعة -

 .   اإلعداد والتحضير والمناقشة والقاء معالي المدير العام كلمة االتتتام  

 :محاور النشاط  -

 . التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجهها أسواق العمل العربية  -

 . دور إدارات العمل وتطويرها واالتجاهات الحديثة  -

 . الطريق لتحقيق العدالة االجتماعية : شمولية الحماية االجتماعية  -

 . الحوار االجتماعي ودورل تي حوكمة أسواق العمل  -

 . سياسات واجراءات حوكمة أسواق العمل النجام عملية التغيير   -

 . م بها انفاذ تشريعات العمل وااللتزا -

 . تشريعات العمل لدعم الديمقراطية والعمل الالئق  -
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 : أهم التوصيات ** 

ضرورة تبني نمط للتنمية يقةود إلةى تحقيةق العدالةة االجتماعيةة وخلةق تةرص عمةل لمواجهةة  تةة  -
 . البطالة والفقر وتوزيع أكثر عدال  للدخل والخدمات

مقارنة بالوزارات االخرى وأن تكون شريكا   البد أن تعطى وزارات العمل االهمية التي تستحقها -
أساسيا  تي رسم سياسةات التنميةة لضةمان ربةط هةذل السياسةات باحتياجةات أسةواق العمةل العربيةة 

 . وبشروط التنمية االجتماعية 

إن حوكمة أسواق العمل مسئولية مشتركة بةين الشةركاء االجتمةاعيين تقتضةي التعةاون والتشةاور  -
فاتية مةةن أجةةل التوصةةل إلةةى سياسةةات تراعةةي التةةوازن بةةين البعةةدين تةةي جةةو مةةن الحريةةة والشةة

 . االقتصادي واالجتماعي تي التعاطي مع قضايا التشغيل 

توتير الحكومات للموارد المالية الالزمة الدماج العاطلين عةن العمةل تةي الحيةاة االقتصةادية عةن  -
ي هةذا االطةار ، يتوجةب طريق التدريب وإعةادة التأهيةل وتبنةي سياسةات نشةطة لسةوق العمةل وتة

 . اتخاذ الخطوات الالزمة لمراجعة النظم التعليمية لضمان موائمتها الحتياجات سوق العمل 

ان تعزيز ادارات العمةل ومةدها بةالموارد البشةرية والماليةة وتحةدي  طةرق عملهةا تةي اطةار مةن   -
ل الدوليةة تعتبةر شةروطا  الشفاتية واحترام القانون وتحدي  قوانين العمل انسجاما  مع معايير العمة

 . البد منها لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية تي االقطار العربية 

تةةوتير الحةةواتز اتشةةجيع الشةةباب علةةى االلتحةةاق بةةالتعليم والتةةدريب المهنةةي والمزاوجةةة مةةا بةةين  -
 التةدريب النظةةري والممارسةةة الميدانيةةة وتةةي ذات الوقةت تشةةجيع المؤسسةةات علةةى االسةةتثمار تةةي

 . تدريب العاملين من اجل تطوير قدراتهم وتحسين انتاجيتهم 

تحةةدي  وتفعيةةل بةةراما التفتةةيش لضةةمان التةةزام المنشةةآت بةةاحترام التشةةريعات والقةةوانين الوطنيةةة  -
 . وتحسين شروط وظروا العمل 

دعةةوة الحكومةةات أن تأخةةذ الخطةةوات المبنيةةة علةةى الحةةوار الةةوطني لتوسةةيع شةةمولية الضةةمان  -
تشمل كاتة أتراد المجتمع مع حد أدنى  من الحماية وتحديدا  تيما يخص نظام التقاعةد االجتماعي ل

 . والبطالة مسترشدة بمعايير العمل الدولية والعربية بشأن الضمان االجتماعي  األمومةوتأمين 

 

* * * 

 

التوازن بدين دور تفتيش العمل في تحقيق " المشاركة في  الندوة القومية حول:اسم النشاط ونوعه    - 5
 "  التنمية االقتصادية واالجتماعية

 9/3112/م أ :رقم النشاط بالخطة  -

الحمايةةة االجتماعيةةة مكتةةب العمةةل العربةةي ، بالتعةةاون مةةع المعهةةد العربةةي  إدارة :الجهددة المعنيددة بالتنفيددن  -
 . للصحة والسالمة المهنية بدمشق

 12/11/3112-17شرم الشيخ  :مكان وتاريخ التنفين  -

 مشارك 43 :الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين  -
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 الثال   اإلنتاج أطراا:الجهات المشاركة  -

 والتنفيذ اإلعداد: طبيعة مشاركة المنظمة  -

 تفتيش العمل:المجال / المحور  -

 :أهدا  النشاط -

التنميةةة االقتصةةادية التعةةرا علةةى دور مفتشةةي العمةةل تةةي تطبيةةق القةةانون وتحقيةةق التةةوازن بةةين  -
 واالجتماعية

مناقشة كيفية تفعيل دور تفتيش العمل للنهو  بمهام  تي ظل مرحلة التحول االقتصةادي لتحقيةق  -
 التطبيق السليم للقانون

 التأكيد على الدور الوقائي لتفتيش العمل تي استقرار عالقات العمل  -

 التعرا على المعوقات التي تحول دون تأدية تفتيش العمل دورل بالشكل المأمول -

بشأن تفتةيش العمةل وتحديةد  1998لسنة ( 19)مقارنة التشريعات الناتذة مع االتفاقية العربية رقم  -
 مدى االنسجام واالختالا معها

م تةدريب مفتشةي العمةل خبةراء ومةدربين مةن المشةاركين تةي النةدوة لتةولي مهةا 10إعداد وتأهيةل  -
 الجدد تي بلدانهم

 :المحاور وموضوعات النقاش -

 دور تفتيش العمل وأثرل تي التوازن بين الظروا االقتصادية ومتطلبات الحماية االجتماعية -

 مهام مفتش العمل وتفعيلها تي ضوء المعايير العربية والدولية -

 مناسب لالستثمار دور تفتيش العمل تي استقرار عالقات العمل وتهيئة مناإل -

 دور تفتيش العمل تي تطبيق تشريعات العمل العربية وتطويرها -

دور تفتيش العمل تي تحسين اشتراطات الصحة والسالمة المهنية وأثرها تي الحةد مةن المخةاطر  -
 المهنية

 دور منظمات أصحاب العمل والعمال تي دعم وتعزيز تفتيش العمل  -

 تجارب قطرية  -

 :الخبراء وأوراق العمل **  

محمد عثمان خلا هللا كلية القانون بجامعة النيلين محاضرة حول  دور تفتيش / الدكتور  -
 العمل تي تطبيق تشريعات العمل العربية وتطويرها

جامعةة الملةةك سةعود حةةول اسةةتقرار / رزق مقبةةول الةريس عميةةد كليةة الحقةةوق / الةدكتور -
 المناسب لالستثمارعالقات العمل وتهيئة المناإل 

رانية رشةدية القةائم باعمةال مةدير المعهةد العربةي للصةحة والسةالمة  المهنيةة  / الدكتورة  -
محاضرة حول  دور تفتيش العمل تي تحسين اشتراطات الصحة والسالمة المهنية وأثرهةا 

 تي الحد من المخاطر المهنية
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يا  محاضرة حول  تفتيش العمل ليب –عبد الغني الرويم  عميد كلية الحقوق / الدكتور  -
 وأثرل تي التوازن بين الظروا االقتصادية ومتطلبات الحماية االجتماعية  

عبد الستار عشرة المستشار العام لالتحاد العام للغرا التجارية المصرية  دور / الدكتور -
 منظمات أصحاب االعمال والعمال تي دعم وتعزيز تفتيش العمل

مةةد مةةدير ادارة الحمايةةة االجتماعيةةة بمنظمةةة العمةةل العربيةةة  مهةةام حمةةدي أح/ المستشةةار  -
 مفتش العمل وتفعيلها تي ضوء معايير العمل العربية والدولية   

 :التوصيات ** 

 :دعوة الدول العربية إلى -

تدعيم قدرات جهاز تفتيش العمل البشرية والمادية والتقنيةة بمةا يمكنة  مةن القيةام بمهةام * 
 وكفاءة وحيادعمل  بحرية 

 تطوير هياكل و ليات تفتيش العمل* 

اعتمةاد سياسةةة وطنيةةة متكاملةةة تسةةعى إلةةى خلةق بيئةةة مجتمعيةةة ورسةةمية داعمةةة لنشةةاط * 
 أجهزة تفتيش العمل

 وضع الصيا ات القانونية الواضحة لاحكام القانونية* 

 العمل على إعالء سيادة القانون تي المجتمع بكل الوسائل الممكنة* 

 وير نظم المعلومات وقاعدة البيانات داخل أجهزة التفتيش تي الدول العربيةتط* 

بشةأن تفتةيش   19دعوة الدول العربية إلى المصةادقة علةى اتفاقيةة العمةل العربيةة رقةم * 
 العمل

تعزيةز تةةرص مسةةاهمة التنظيمةةات النقابيةةة لكةةل مةةن أصةةحاب العمةةل والعمةةال تةةي دعةةم * 
 أنشطة تفتيش العمل

 ة العمل العربية للنظر تي دعم ورعاية إنشاء رابطة عربية لمفتشي العملدعوة منظم* 

دعةةوة المنظمةةة إلةةى تكثيةةا البةةراما التدريبيةةة القطريةةة لصةةالا المسةةؤولين تةةي أجهةةزة * 
 تفتيش العمل لتعزيز وتطوير قدراتهم

دعوة المنظمة لتنفيذ دورات متقدمة لمفتشي العمل بمةا يعمةق دورهةم تةي تهةم التةوازن * 
 ين الظروا االقتصادية واالجتماعية وتطوير قدرات أجهزة التفتيش تي بلدانهمب

دعوة إدارات العمل العتماد براما تطوير للتفتيش مسترشدة بالمبادئ األساسية إلدارة * 
 . وهي الشفاتية والمساءلة وسيادة القانون

 

◘ ◘  ◘ 
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 " واجب وطني وإنساني : مكافحة عمل االطفال " الندوة القومية حول  :ونوعه   النشاطاسم  -

 3112/  11/إ . م :بالخطة  النشاطرقم  -

 الحماية االجتماعية إدارة:الجهة المعنية بالتنفين  -

 3112نيسان  / أبريل  4 – 3عمان خالل الفترة من : مكان وتاريخ التنفين  -

 14   مشةاركا يمثلةون أطةراا االنتةاج الةثال  تةي 55 :وعددد المسدتفيدين  النشاطالجهة المستفيدة من  -
، البحرين ، تونس ، الجزائر ، السعودية ، السودان ،  العراق ، سلطنة عمان   األردن)دولة عربية 

 (.تلسطين ، قطر ، لبنان ، المغرب ، مصر ، واليمن

دولي لنقابةةات العمةةال العةةرب ، المجلةةس العربةةي منظمةةة العمةةل الدوليةةة ، االتحةةاد الةة :الجهددات المشدداركة  - 
 .للطفولة والتنمية 

 : أهدا  النشاط -

العمةةل علةةى التةةرويا لالسةةتراتيجية العربيةةة للحةةد مةةن عمالةةة االطفةةال التةةي أقرهةةا مةةؤتمر العمةةل  -
العربي ، ومراجعة االستراتيجيات والتشريعات الوطنيةة التةي تنتهجهةا الةدول العربيةة مةن اجةل  

 . الحد من عمالة االطفال ومدى مواءمتها مع معايير العمل العربية و االستراتيجية 

ا علةةةى الجهةةةود العربيةةةة والدوليةةةة تةةةي مجةةال مكاتحةةةة عمةةةل األطفةةةال وتبةةةادل الخبةةةرات  التعةةر -
 .والتجارب الناجحة 

مناقشة كيفية تطوير الجهاز الرقابي الخاص بتفتيش العمل لتمكين  من مراقبة تطبيق التشريعات   -
 .الوطنية الهادتة إلى مكاتحة عمل األطفال والحفاظ على صحتهم وسالمتهم 

را على دور  الجمعيةات األهليةة ذات االهتمةام برعايةة الطفولةة تةي نشةر الةوعي لةدى أسةر التع -
 . األطفال العاملين وتنفيذ براما التدخل الالزمة للحد من عمالة االطفال 

 :الخبراء وأوراق العمل ** 

. اإلسةةتراتيجيات الوطنيةةة والسياسةةات المسةةتحدثة للحةةد مةةن عمةةل األطفةةال تةةي الةةدول العربيةةة  -
 حمادة أبو نجمة/ األستاذ 

 يوسا إلياس  . د. قوانين الطفل تي الدول العربية ما لها وما عليها  -

 مازن عودة   /األستاذ .  المسئولية المجتمعية لقطاا األعمال تي الحد من عمل األطفال -

دور منظمة العمل العربية تي الحد من عمةل االطفةال وعةر  االسةتراتيجية العربيةة للحةد مةن  -
 حمدي أحمد / المستشار . االطفال عمل 

 رانيا رشدية/ الدكتورة . االعمال الخطرة على صحة وسالمة االطفال  -

 أحمد الشوابكة/ الدكتور . دور نقابات العمال تي الحد من عمل األطفال  -

 طفالاألمجــــــال عمالة 
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نيكةوالس / األسةتاذ . دور معايير العمةل الدوليةة تةي مكاتحةة عمةل االطفةال تةي الةدول العربيةة  -
 جرايزوود

 :التوصيات ** 

يؤكد المشةاركون علةى ضةرورة دعةوة كاتةة الجهةات العاملةة تةي مجةال مكاتحةة عمةل األطفةال  -
للقيام بصيا ة سياسات واضحة ودائمة وخطط عمل تنفيذية حول عمل األطفال يتحدد بموجبهةا 

 .أشكال العمل والنشاطات التي تقوم بها لتحقيق أهداتها تي هذا المجال

القطةةار العربيةةة التةةي لةةم تصةةادق علةةى االتفاقيةةات العربيةةة باإلسةةراا تةةي التأكيةةد علةةى دعةةوة ا -
المتعلقة  1992لعام (  12) التصديق على اتفاقيات العمل العربية خاصة االتفاقية العربية رقم 

بتشغيل االحدا  ،  وتطبيةق أحكامهةا واحتةرام المبةادئ والحقةوق التةي تكرسةها هةذل االتفاقيةات 
 .تي سبيل الحد  من هذل الظاهرة باعتبارها خطوة مهمة 

التأكيةةد علةةى اهميةةة وضةةرورة نشةةر الةةوعي المجتمعةةي واألسةةرى مةةن خةةالل بةةراما التوجيةة   -
واالرشاد  للتعريا بأهمية التعليم وتشجيع االسر على استمرارية ومواصلة تعليم أبناءهةا حتةى 

 . اكمال مرحلة التعليم االلزامي 

ص بتفتةيش العمةل لتمكينة  مةن مراقبةة تطبيةق التشةريعات تفعيل و تطوير الجهةاز الرقةابي الخةا -
الوطنية الهادتة إلى مكاتحةة عمةل األطفةال والحفةاظ علةى صةحتهم وسةالمتهم  مةن خةالل رتةدل 

 . باالعداد الالزمة من الكوادر المؤهلة والمدربة 

ضةع االهتمام بتطةوير القةوانين والتشةريعات باعتبارهةا وسةيلة لمكاتحةة عمةل األطفةال وذلةك بو -
قةةوانين شةةاملة  وعمليةةة تهةةدا إلةةى حمايةةة األطفةةال مةةن مختلةةا أشةةكال االسةةتغالل والقضةةاء 

 .التدريجي على عمل األطفال 

الدعوة الى اقامة شبكات امان اجتماعي تاعلةة تحقةق ضةمانا لتةامين الةدخل لالسةر الفقيةرة وبمةا  -
دتع االطفال الى الةدخول  جتماعية للحد من تاثير الفقر تياليكفل تحقيق قدر مقبول من العدالة ا

 . الى سوق العمل

دعوة منظمة العمل العربية للتنسيق مع االمانة العامة لجامعة الدول العربية لتخصيص بند دائةم   -
على جدول اعمال لجنة الطفولة العربية والمؤتمرات العربية رتيعة المستوى للطفولةة  يةتم مةن 

نجةةازات تةةي مجةةال تطةةوير السياسةةات الوا خاللةة  تقةةديم تقريةةر  دوري حةةول مسةةتويات التقةةدم
 .طفال  الواالستراتيجيات والتشريعات الخاصة بمكاتحة عمل ا

دعوة منظمة العمل العربية العداد خطة تنفيذية واضةحة ومحةددة لتفعيةل االسةتراتيجية العربيةة  -
للحد من عمل االطفال بالتعاون والتنسيق مةع منظمةة العمةل الدوليةة والمجلةس العربةي للطفولةة 

 . والتنمية 

ة البةد طفةال وادانتة  كمشةكلة حقيقيةالعالم العربي بكل وسائل  للتصدي لظةاهرة عمةل االدعوة ا -
من معالجتها والعمل على توعية الرأي العام من خالل البراما الموجهة لالسرة والطفل باالثار 
واالنعكاسات الجسدية والنفسية والصحية واالجتماعية المترتبةة علةى انخةراط الطفةل تةي سةوق 

 . العمل 

 

◘  ◘  ◘ 
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تعزيدز دور المدرأة العاملدة للنهدوض بالعمدل " المشاركة تي ورشةة العمةل النسةائية حةول :  اسم النشاط -0
  "النقابي العربي 

   3112تبراير  12 – 11بيروت خالل الفترة من  :مكان وتاريخ التنفين  -

  ام تي لبناناالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالتعاون مع االتحاد العمالي الع :الجهة المعنية بالتنفين  -

دول  11مشةاركة يمةثلن اتحةادات نقابةات العمةال تةي   25شارك تي اعمال  الورشة  :الجهات المشاركة  -
اتحةةاد عمةةال لبنةةان ، المجلةةس النسةةائي : عربيةةة باالضةةاتة إلةةى ممثلةةين عةةن كةةل مةةن 

 . اللبناني ، االتحاد العالمي للنقابات 

دور منظمة العمل العربيدة فدي حمايدة المدرأة " ة عمل حول باعداد وتقديم ورق :طبيعة مشاركة المنظمة  -
 "العاملة 

 :أهم المحاور وموضوعات النقاش  -

  ريةم . د -التحةديات و تةاق المستقبــــــةـل : المرأة العاملة والتحول الديمقراطي تي الوطن العربي
 تونس / الهرماسي 

  " رانيا تاروق  -دور منظمة العمل العربية تي حماية حقوق المرأة العاملة 

  رئةةيس المجلةةس )جمةةال  بريةةل . د -" النظةةام االقتصةةادي العةةالمي وتةةأثيرل علةةى المةةرأة العاملةةة
 ( النسائي اللبناني 

  أديب ميرو / السيد الخبير  -" الشروط واألليات : دور المرأة العاملة تي النهو  بالعمل النقابي 

  " دور االتحةةاد الةةدولي لنقابةةات العمةةال العةةرب تةةي زيةةادة مسةةاهمة النسةةاء العةةامالت تةةي النشةةاط
 االردن / سوزان مشربش / السيدة "  النقابي 

 

*** 

 

 احتفالية المجلس القومي للمرأة تي مناسبة اليوم العالمي للعدالة االجتماعية   المشاركة في: اسم النشاط  -3

   3112تبراير  12القاهرة ،    :مكان وتاريخ التنفين  -

  المجلس القومي للمرأة تي جمهورية مصر العربية:  الجهة المعنية بالتنفين  -

، العديةةد مةةن   UNDPالمتحةةدة االنمةةائي  منظمةةة العمةةل الدوليةةة ، برنةةاما االمةةم :الجهددات المشدداركة  -
 . الشخصيات العامة وكبار االساتذة تي مجال السياسة واالجتماا 

 . تمثيل المنظمة والقاء كلمة معالي المدير العام  :طبيعة مشاركة المنظمة  -

 

 شئون عمل المرأة العربيةمجال 
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 :أهم المحاور وموضوعات النقاش  -
  مبادئ العدالة االجتماعية : المحور األول: 

 االقتصادية تي تحقيق العدالة االجتماعية دور السياسات -

 .  رئيس الوحدة االقتصادية بمركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية - أحمد السيد النجار. د

 عمرو حمزاوي. د - تقوية شبكة األمان االجتماعي -

 . احترام مبادئ حقوق االنسان لتحقيق العدالة االجتماعية -

 وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير االعالم األسبق -محمد تايق / السفير

  سبل تحقيق العدالة االجتماعية: المحور الثاني 
 االصالم التشريعي من أجل الحماية االجتماعية للجميع -
 .مدى تحقيق العدالة االجتماعية من خالل وحدات تكاتؤ الفرص بالوزارات واألجهزة التنفيذية  -

 منى الدسوقي. د 
التخطيط االقليمي بمعهد التخطيط القةومي وخبيةر النةوا، مةدير عةام االدارة العامةة للتخطةيط استاذ  -

 .بالمجلس القومي للمرأة
 .دور المجتمع المدني تي مكاتحة الفقر وتوتير الحماية للفئات الهشة -
 . رئيس نادي روتاري سيدات المعادي : مال نامق . أ

 

* * * 

 

 :اسم النشاط  - 2

 االمن والسالم  : المشاركة في ندوة اطالق االستراتيجية االقليمية  حماية المرأة العربية  -

 3112مايو  12 – 13القاهرة ، :   مكان وتاريخ التنفين  -

 ( ادارة المرأة واالسرة والطفولة )    االمانة العامة لجامعة الدول العربية: الجهة المعنية بالتنفين  -

، منظمةة المةرأة العربيةة ، وزيةرات المةرأة تةي العديةد مةن الجهات المشداركة هيئدة االمدم المتحددة للمدرأة  -
الدول العربية ، رئيسات المجالس الوطنية للمرأة ، مجموعة مةن الشخصةيات العامةة واالعالميةة 

 المعنية بشئون المرأة تي الدول العربية 

 .مة والمشاركة تي الحضور والنقاش تمثيل المنظ :طبيعة مشاركة المنظمة  -

 :أهم المحاور وموضوعات النقاش  -

 . وضع المرأة العربية قبل وخالل النزاعات وما بعدها   -

 . الجهود الدولية واالقليمية لتحقيق االمن والسالم للمرأة  -

 : تحقيق العدل واالمن االنساني للمرأة وتتضمن  -

  القانون الدولي حماية المرأة أثناء النزاعات تي . 

 



 

 

29 

 

  مقاربة جديدة من منظور النوا االجتماعي : االمن االنساني 

 دور القضاء الجنائي الدولي تي حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة 

 منظور النوا اإلجتماعي: تمويل مزانيات الحرب. 

 

*** 

 

 : اسم النشاط -1

 المشاركة في المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة العربية   -

، وزيةةرة التضةةامن الةةوطني واألسةةرة سددعاد بددن جدداب هللا/الةةدعوة الموجهةةة مةةن األسةةتاذةبنةةاء علةةى  -
أحمددد محمددد / للجمهوريةة الجزائريةةة الديمقراطيةةة الشةعبية ورئيسةةة منظمةةة المةرأة العربيةةة، إلةةي السةيد

مةل العربيةة لحضةور أشةغال المةؤتمر الرابةع لمنظمةة المةرأة العربيةة، ، المةدير العةام لمنظمةة العلقمان
بتمثيةةل  عبددد الحميددد عريددب،/شةةارك  المعهةةد العربةةي للثقاتةةة العماليةةة وبحةةو  العمةةل بةةالجزائر، السةةيد

منظمةةة العمةةل العربيةةة تةةي أشةةغال المؤتمر،حيةة  شةةارك تةةي أشةةغال المةةؤتمر الةةذي انعقةةد بةةالجزائر 
/ وذلك تحت الرعاية السامية لفخامةة الةرئيس السةيد 3112تبراير  37-35العاصمة خالل الفترة من 

 ".قيادة وتنمية..المقاولة وريادة األعمال النسائية العربية "وتحت شعار عبد العزيز بوتفليقة

دولة عربية عضوة تي منظمة المرأة العربية حي  ركزت ( 12)شارك تي أشغال المؤتمر وقد شاركت-
أهم تجارب النساء المقاوالت تي مختلا المجاالت السيما المجةال االقتصةادي مواضيع  على عر  

مبرهنةةة بةةذلك علةةى قةةدرتهن تةةي خةةو  أصةةعب التجةةارب المقاولتيةةة وتعزيةةز مكةةانتهن تةةي ودورهةةن 
وعقةب انتهةاء أشةغال المةؤتمر تةم .الريادي تي المجتمعات العربيةة وتحقيةق أتضةل النتةائا والنجاحةات

 .ذي الجديد للمنظمةانتخاب المجلس التنفي

 

◘  ◘  ◘ 
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 ( 2013/  85/ د )   :رقم النشـاط  - 0

 توفير خبرات فنية وإدارية في مجال الصحة والسالمة المهنية :اسـم النشاط  -

عمةل المشاركة تي أعمةال المةؤتمر الثةاني للصةحة والسةالمة المهنيةة، مةن خةالل تقةديم ورقةة 
، والمشةاركة تةي "جهود منظمة العمةل العربيةة تةي تعزيةز الصةحة والسةالمة المهنيةة"بعنوان 

 .المعر  الثاني للصحة والسالمة المهنية

   :الجهة المعنية بالتنفين  -
 جمعية المقاولين العمانية -

  :مكان وتاريخ التنفيـن  -

 (3/2013/ 26-25)سلطنة عمان  /مسقط -

 :النشاط وعدد المستفيدينالجهة المستفيدة من  -

الهيئةات العامةةة، ومنظمةات القطةةاا الخةةاص وخبةراء الصةةحة والسةالمة المهنيةةة تةةي السةلطنة، وبلةة  عةةدد 
 .مشاركا   135المشاركين 

 :الجهات المشاركة -

ممثلون عن وزارتي الصحة والعمةل تةي سةلطنة عمان،باإلضةاتة إلةى خبةراء مةن منظمةة العمةل الدوليةة 
يةةة ومنظمةةة الصةةحة العالميةةة ومجلةةس السةةالمة الةةوطني األمريكي،والجمعيةةة الملكيةةة ومنظمةةة العمةةل العرب

 .للسالمة تي المملكة المتحدة ،ومعهد الصحة والسالمة األمريكي

 :أهدا  النشاط -
التعةةرا علةةى اسةةتراتيجيات وتشةةريعات الصةةحة والسةةالمة المهنيةةة الوطنية،والةةدور الحاسةةم للصةةحة  -

 .نب قطاا األعمالوالسالمة المهنية تي كاتة جوا
 .تحديد وتهم قضايا الصحة والسالمة المهنية والتحديات التي تواج  مؤسساتهم الصناعية -
مسةةاهمة المشةةاركين بفعاليةةة بأتكةةارهم القيمةةة وأن يتعرتةةوا علةةى طةةرق وضةةع اسةةتراتيجيات تطةةوير  -

 .الصحة والسالمة المهنية قصيرة وبعيدة المدى تي سلطنة عمان
والمعرتة المطلوبة للتمكن من تصميم مقاربة اسةتراتيجية ومهنيةة لمواجهةة تحةديات تحسين المهارات  -

 .الصحة والسالمة المهنية تي مؤسساتهم
 التعرا على معدات الصحة والسالمة المهنية األكثر تطورا  وحداثة تي المعر  المراتق للمؤتمر -

 
 :المحاور وموضوعات النقاش -

 االنجازات والتحديات  2012-2007استراتيجية الصحة والسالمة المهنية العمانية  -

 التبعات القانونية لمخالفة القوانين واللوائا واألنظمة الخاصة بالصحة والسالمة المهنية   -

 (جلسة حوارية مفتوحة)التطبيق والتحديات –تشريعات الصحة والسالمة المهنية  -

 مجال الصحة والسالمة المهنية
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 العمل الدولية تي مجال أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنية  األدلة االسترشادية لمنظمة -

 وظيفة من ؟–قيادة تنفيذ الصحة والسالمة المهنية  -

 من االلتزام إلى التميز:السالمة والصحة المهنية  -

 دور منظمة الصحة العالمية تي تعزيز الصحة والسالمة المهنية        -

 أداء الصحة والسالمة المهنية المستدامة   -

 جهود منظمة العمل العربية تي تعزيز الصحة والسالمة المهنية -

 التحديات تي تنفيذ االشتراطات القانونية الجديدة  -

 (جلسة حوارية مفتوحة)ثقاتة الصحة والسالمة المهنية  -

 داخل وخارج المؤسسة-تبادل المعلومات الفعال تي مجال الصحة والسالمة المهنية- -

 إحصائيات وأداء العمل-ية على أسلوب الحياة السيءالتغيير ألجل تأثير حياة صح -

 المكاتأة االيجابية           -

 :التوصيات -

توحيةد الهيئةةات التنظيميةةة والرقابيةةة للصةةحة والسةةالمة المهنيةة ضةةمن هيئةةة عامةةة تأخةةذ علةةى عاتقهةةا  -
 :مسؤوليات وسلطات اللجنة الوطنية الحالية للصحة والسالمة المهنية على أن تشمل ما يلي

 اإلدارة البيئية والمهنية تي وزارة الصحة. 

 إدارة السالمة المهنية تي وزارة القوى العاملة. 

 اإلدارات المعنية تي وزارة البلديات االقليمية وبلدية مسقط. 

 اإلدارة المعنية تي الدتاا المدني تي شرطة عمان السلطانية. 

 :الهيئات ذات الصلة الحالية بما يليأعالل ،تقوم ( 1)بالتوازي مع إنشاء هيئة عامة تي البند -

  ترقيةةة منةةاها التةةدريب التنمةةوي للصةةحة والسةةالمة المهنيةةة، ووضةةع معةةايير دنيةةا لقبةةول مةةدربي
ويمكن اعتبار المعايير المتبعة تي صةناعة .الصحة والسالمة المهنية تي القطاعين العام والخاص

 .النفط والغاز معايير مقبولة كبداية

 صحة والسالمة المهنية ،وتطوير خطط تنموية تردية مستدامة لرتةع مسةتوى زيادة عدد مفتشي ال
 .المعرتة والمهارات

  الخةاص بالالئحةة التنفيذيةةة وإشةراك ممثلةي الصةناعات المختلفةةة ( 286/2008)مراجعةة القةرار
 .بتنفيذ سلسلة من ورش العمل لفهم التحديات والصعوبات واختيار األدوات المناسبة للتطبيق

إضاتة خطط الصحة والسالمة المهنية كجزء من تقةديم عةرو  ( العطاءات)س المناقصات على مجل -
جميع المناقصات التقنية ، كما يجب تطبيق المعايير الدولية للصحة والسالمة المهنية إلى حين تطةوير 

 .المعايير الوطنية للصحة والسالمة المهنية

صحة والسالمة المهنية بشكل إلزامي تي كل المنةاها على وزارة التعليم العالي إدراج مادة للتوعية بال -
 .الجامعية وبراما الدراسات العليا
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تطوير دبلوم أخصائيي وممارسي الصحة والسالمة المهنية، وإقامة كليةة خاصةة متخصصةة بالصةحة  -
 .والسالمة المهنية إن أمكن 

ز الوعي المجتمعي بالصةحة تطوير وتنفيذ حملة توعية عامة وطنية بالصحة السالمة المهنية ، لتعزي  -
وزارة التعلةيم ، وزارة : السالمة المهنية الشخصية ، على ان تكون الجهات المعنية بتنفيذ الحملة هةى 

 . التنمية اإلجتماعية ، وزارة اإلعالم

 

*** 

 

 2013)  /71/د)   :رقم النشـاط  - 3

 (إدارة النفايات الصناعية) اجتماع خبراء حول  :اسـم النشاط  -
 قومي :النشاط  نوع -

 :الجهة المعنية بالتنفين  -

 المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية  -

 :مكان وتاريخ التنفين  -

 ( 2013/  4/  1)المملكة األردنية /عمان  -

 :الجهة المستفيدة من النشاط -

المهنية وحمايةة أطراا اإلنتاج الثالثة تي الدول العربية ومختلا الجهات ذات الصلة بالصحة والسالمة 
 .بيئة العمل

 :الجهات المشاركة -

مجموعةةة مةةن الخبةةراء العةةرب العةةاملين تةةي مجةةال إدارة نفايةةات الرعايةةة الصةةحية وتةةي مجةةال الصةةحة 
والسةةالمة المهنيةةة وبيئةةة العمةةل، ممثلةةين عةةن المركةةز اإلقليمةةي ألنشةةطة صةةحة البيئةةة التةةابع لمنظمةةة الصةةحة 

 .ومعهد الصحة والسالمة المهنية تي عمانالعالمية، ووزارة الصحة األردنية، 

 :أهدا  النشاط  -

 (.إدارة نفايات الرعاية الصحية) إعداد مشـروا دليل اسـترشـادي عربي حول 

 :المحاور وموضوعات النقاش  -

 تعريا وتوصيا وتصنيا نفايات الرعاية الصحية  -

 . التأثيرات الصحية الناجمة عن نفايات الرعاية الصحية -

 .نفايات الرعاية الصحية الصلبةمراحل إدارة  -

 الفرز والتداول -

 الجمع والتخزين -

 النقل -
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 المعالجة والتخلص اآلمن داخل المنشآت الصحية -

 إدارة نفايات الرعاية الصحية السائلة -

 التجميع والتخزين والنقل والمعالجة والتخلص اآلمن داخل المنشأة وخارجها -

 إجراءات الصحة والسالمة المهنية -

 .اجبات إدارة نفايات الرعاية الصحية تي المنشآت الصحيةمسؤوليات وو -

 :التوصيـات -

بعد المداولة والنقاش اتفق الخبراء على هيكلية مشروا الدليل االسترشادي والتي تتضمن المفةردات  -
 : التالية

 مقدمة** 

 تعريا وتصنيا وتوصيا نفايات الرعاية الصحية -1

 الرعاية الصحيةالتأثيرات الصحية الناجمة عن نفايات  -3

 إدارة نفايات الرعاية الصحية الصلبة - 2

 إدارة نفايات الرعاية الصحية السائلة - 4

 تدابير الصحة والسالمة المهنية واالستجابة للطوارئ - 5

 مخطط إدارة نفايات الرعاية الصحية - 2

 تدريب العمال القائمين على إدارة نفايات الرعاية الصحية   -7

السادة الخبراء على استكمال العمل بمشروا الدليل على أن يقةوم المعهةد بعةدها بتجميةع أجةزاء كما اتفق 
الدليل التي أعدها الخبراء تي صيغة مشروا أولي يوزا مجددا  على الخبراء إلبةداء الةرأي تمهيةدا  العتمةادل 

 .وطباعت  الحقا  بصيغت  النهائية

 

*** 

 

المستديرة الرابعدة لالسدتهالك واإلنتداج المسدتدام فدي مقدر جامعدة الددول المشاركة في اجتماع المائدة  - 2
 .العربية

 :  الجهة المعنية بالتنفين  -
 .إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة/جامعة الدول العربية -

 : مكان وتاريخ التنفيـن  -
 18/6/2013-17  -القاهرة -
 :الجهات المشاركة -

المتحةةدة للبيئةةة، واالسةةكوا،ومركز البيئةةة والتنميةةة لإلقلةةيم العربةةي برنةةاما األمةةم :ممثةةل عةةن كةةل مةةن 
 . وأوروبا،ومنظمة العمل العربية
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 : واقع التنفين -

 .تم تكليا أحد موظفي مكتب العمل العربي لحضور االجتماا ، وذلك لمعوقات مالية

*** 

 ( 3102/  96/د: )رقم النشاط  – 1

 .  وبيئة العمل توفير وسائل إرشاد وتدريب في مجال الصحة والسالمة المهنية  :اسـم النشاط 

  :الجهة المعنية بالتنفين 

 المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية  -

 :مكان وتاريخ التنفيـن 

  2013خالل عام  -

 :الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين

 .المعنية بمسائل حماية بيئة العمل تي الدول العربية أطراا اإلنتاج الثالثة وكاتة الجهات -
 

 :واقع التنفين  -
 

تزويد وزارة العمل تي الجمهورية العربيةة السةورية بمجموعةة مةن أحةد  إصةدارات المعهةد مةن كتةب    -
 .وأدلة وملصقات توعوية

المعهد خالل الجمهورية العربية السورية بخمس نسخ من أحد  إصدارات /تزويد مكتبة األسد تي دمشق  -
 . الثالثة سنوات األخيرة

 .تزويد مكتبة الجمعية العلمية السورية للجودة بعدد من إصدارات المعهد بناء  على طلبهم  -

سةلطنة عمةان وبيةع عةدة /المشاركة تي المعر  المراتق للمؤتمر الثاني للصحة والسةالمة المهنيةة مسةقط  -
 .توتير تمويل ذاتينسخ من إصدارات المعهد للمرة األولى كتجربة ل

 .الجمهورية الجزائرية-الجزائر/المشاركة تي معر  المطبوعات المراتق لمؤتمر العمل العربي  - 

تزويد المركز القومي لدراسات الصحة والسالمة المهنية تي القاهرة بمجموعة من إصدارات المعهد بناء     -
 .على طلبهم

*** 

 :اسم النشاط  - 5

تحةت شةعار  بناء الشراكات واالحتفال باليوم العالمي للصحة والسالمة المهنية المشاركة تي ورشة عمل
 ( .الوقاية من األمرا  المهنية ) 

 :الجهة المعنية بالتنفين  -

وزارة الصحة االتحادية بالتعاون مةع وزارة الصةحة واليةة الخرطةوم بمشةاركة منظمةة الصةحة العالميةة 
 .والشركة السودانية للتوليد الحراري

 :مكان وتاريخ التنفين  -

 . م3112نيسان / أبريل  32الخرطوم  -
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 شارك المركز العربي للتأمينات االجتماعية  بالحضور والنقاش  -
 :المشاركون  -

 وزارة الصحة االتحادية  -

 . وزارة الصحة والية الخرطوم  -

 . إدارة صحة البيئة  -

 . السالم الطبي  –إدارة الصحة العامة والطوارئ بوزارة الدتاا  -

 .إدارة الصحة المهنية  -

 . وزارة الموارد المالية والكهرباء ، الشركة السودانية للتوليد الحراري  -

 . جمعية تعزيز الصحة السودانية  -

 . اإلدارة العامة للرعاية الصحية األساسية  -

 . إدارة صحة البيئة والرقابة على األ ذية  -

 . المركز العربي للتأمينات االجتماعية -

 :المحاور أهم  -

 (.تجربة والية الخرطوم) الوضع الراهن لوزارة الصحة االتحادية  -

 (. تجربة شركة التوليد الحراري) مبادرة المؤسسات المعززة للصحة المهنية  -

 . التشريعات والقوانين  -

 .تجارب من الدول العربية -

 . عمل الصحة المهنية تي المستشفيات  -

 .الخطط والتشريعات -

 : التوصيات 

 . ضرورة التركيز على تدريب الكوادر العاملة تي مجال السالمة والصحة المهنية -

 .العمل على تأهيل مكاتب الصحة المهنية  -

 . توتير وسائل الحركة بالمستوى الجيد لفرق الصحة المهنية -

 . إكمال نقص أجهزة القياسات البيئية -

 . طباعة وتوزيع مطبوعات اإلرشاد المهني -

وصةةناديق التأمينةةات  –تنسةةيق مةةع المركةةز العربةةي للتأمينةةات االجتماعيةةة ضةةرورة التعةةاون وال -
 . االجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي وكل الجهات ذات الصلة

 . تكثيا التوعية واإلرشاد تي مجال السالمة والصحة المهنية  -

 .رة تدريب العاملين على اإلسعاتات األولية والتعامل مع الحريق وإصابات العمل المباش -
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 الكدوار  مدن مخداطر للحدد العربيدة االسدتراتيجية تطبيدقالمشاركة فدي ورشدة العمدل اإلقليميدة حدول  - 6
 .2015  عام بعد ما هيوغو عمل إطار من العربي الموق  وتطوير

   :الجهة المعنية بالتنفين  -

 .إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة/جامعة الدول العربية -

  :التنفيـن  مكان وتاريخ -

 25/11/2013-24/القاهرة -

 :الجهات المشاركة -

 مثل المتخصصة واألجنبية العربية المنظمات ممثلي من كبير وعدد العربية، الدول معظم مندوبون عن
 العربيةة واألكاديميةة العربية، للجامعة التابعة األزمات إدارة ووحدة الزراعية والتنمية العربية منظمة العمل

 المهتمين المدني المجتمع منظمات من عدد ممثلي جانب إلى اإلنمائي، المتحدة األمم وبرناما البحري، للنقل
 من الحد مجال تي معتمدة مبادرات لها التي المدن ممثلي من عدد إلى باإلضاتة الكوار ، مخاطر من بالحد

 اللبنانية العاصمة وبيروت المصرية سيناء وجنوب األردنية العقبة مدن مثل -الكوار 

 :واقع التنفين  -

تم تكليا األستاذ الدكتور جهاد أبو العطا للمشاركة تي أعمال الورشة ممثال  عن المعهد العربةي للصةحة 
 . والسالمة المهنية

 :المحاور وموضوعات النقاش -

 للحةد الثالة  العةالمي للمةؤتمر والتحضةير 2015 تةي الكوار  مخاطر من للحد عالمي إطار إعداد -
 المكتةب - الكةوار  مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتب - أبشر مدني أمجد -الكوار  مخاطرمن 

 العربية، اإلقليمي للدول
 اإلعةداد عمةل لمجموعةة االستشةارية الهيئةة عضةو -المالم تاطمة السيدة -الكوار  مخاطر حوكمة -

 2015 بعد ما عمل لخطة،
 والطموحات، الواقع :العربية الدول لجامعة العامة باألمانة األزمات إدارة وحدة -

 مخةاطر مةن الحةد إجةراءات بتنفيةذ يتعلةق تيمةا الكةوار  مخةاطر مةن للحةد المحةرز اإلقليمةي التقةدم -

 هيو و، عمل إطار الكوار  وأولويات

 والتنسةيق المحليةة الحكومةة ودور والمسةاءلة، الةوطني التنسةيق و ليةات والمسةاءلة، الحوكمةة  ليات -

 .المطلوب المحلي -الوطني

 وبالةذات الكةوار  مةن الحةد نحةو بمصةر سةيناء جنةوب محاتظةة تةي الشةيخ شةرم مدينةة تجربةة . -

 السيول، أخطار من للحد اتخاذها تم اإلجراءات التي

 .بالمدينة االقتصادية األنشطة على المؤثرة الكوار  من الحد نحو باألردن العقبة مدينة تجربة -

 .الكوار  من الحد نحو لبنان عاصمة بيروت مدينة تجربة -

 :التوصيات -

 إطةار علةى إضةاتتها ينبغةي التةي العناصةر مةن عةدد إلةى المجتمعةون توصةل مستفيضة، مناقشات بعد  

 العمل
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 علةى العناصر تلك أهم وكانت الكوار ، من للحد العربية االستراتيجية لتفعيل وكذلك ، 2015 بعد لما

 :التالي النحو

 علةى الكةوار  مخةاطر مةن الحةد مجاالت تي جدواها ثبت التي والتطبيقات التجارب تجميع إلى السعي  -

 وضةع تةي منهةا االسةتفادة بقصةد العربيةة األقطةار بةين وتبادلهةا واإلقليميةة، والوطنية المحلية المستويات

 والتعاتي، والمجابهة االستعداد سيناريوهات

 اإلنةذار  ليةات تيهةا بمةا ، الكةوار  خطةارأ مةن والتعةاتي والمجابهةة لالسةتعداد المحلية اإلجراءات تقوية -

 ممكن، حد ألدنى والخسائر العواقب ويحصر واإلقليمية الوطنية اآلليات على االعتماد يقلل بما المبكر،

 مخةاطر مةن الحةد إجةراءات مةع للتعامةل الالزمة الحوكمة وممارسات  ليات يوضا إرشادي دليل عمل  -

 الكوار ،

 مخةاطر مةن الحةد مجةال تةي للتنسةيق وطنية  لية وإنشاء اختيار من باالنتهاء العربية الدول كاتة مناشدة  -

  يةر والهيئةات المنظمةات وكذلك الصلة ذات الحكومية والمؤسسات الهيئات تمثيل مراعاة مع الكوار ،

 االتجال، نفس تي تعمل التي الحكومية

 مةن الحةد مجةاالت تةي إنجازاتهةا عةن تعبةر التةي الوطنيةة التقةارير إرسةال العربيةة الةدول كاتةة مناشدة  -

 العربية، الدول لجامعة العامة باألمانة الصلة ذات الوحدة إلى الكوار ، مخاطر

 مةن الحمايةة ثقاتةة وصيانة تطوير أجل من السبل بكاتة والتوعية والتعليم التدريب جهود دتع على العمل -

 العربية، المجتمعات كاتة تي الكوار  مخاطر

 الطةوارئ ظةروا / حةاالت بةإدارة الخاصةة والمحليةة المركزيةة الغةرا وتطةوير إنشةاء علةى العمةل   -

 واإلسةراا المجابهةة ناحيةة والماديةة البشةرية المةوارد توجية  تةي تسةاهم بحية  والكةوار  واألزمةات

 العامةة باألمانةة الغةرا لهةذل متةوترة نمةاذج علةى االعتمةاد يمكةن الصةدد هةذا وتةي التعةاتي، بإجراءات

 العربية، الدول من عدد تي الوزراء بمجالس الملحقة أو العربية المدن من عدد أو العربية الدول لجامعة

 مخةاطر مةن للحةد والماديةة البشةرية المةوارد بتةوتير (المحليةات) والبلةديات العربيةة الةدول كاتةة مناشةدة -

 مةن% 5-1 بنحةو التمويةل هةذا تقةدير سةبق وقةد التنميةة، مةع يتواتةق كاسةتثمار لهةا والنظةر الكةوار ،

 .والبلديات للمدن المدرجة الميزانيات

 

 

 

*** 
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المراكدز الدوليدة لمعلومدات الصدحة  أعمدال االجتمداع السدنو  الحداد  والخمسدين لشدبكةالمشاركة في  -7
 (منظمة العمل الدولية –برنامج العمل اآلمن (والسالمة المهنية 

 :الجهة المعنية بالتنفين  -

منظمةة العمةل  –برنةاما العمةل اآلمةن  (لمعلومةات الصةحة والسةالمة المهنيةةشبكة المراكز الدوليةة  -
 (الدولية

 :مكان وتاريخ التنفين  -

 ( ، 11/2013/ 12-11خالل الفترة  ITCILOإيطاليا ، المركز التدريبي الدولي /  تورينو -

 طبيعة مشاركة المنظمة

األزمةةة السةةورية تةةي تنفيةةذ خطةةط وبةةراما الصةةحة التحةةديات الناشةةئة عةةن "تقةةديم ورقةةة عمةةل بعنةةوان       
 ".من إدارة الخطة إلى إدارة األزمة -والسالمة المهنية 

 

 :المحاور وموضوعات النقاش 

 محور إدارة معرتة الصحة والسالمة المهنية تي العالم المتغير -
 :التطورات تي إدارة معرتة الصحة والسالمة المهنية -
 :الرئيسية تي تطوير المعرتة بالصحة والسالمة المهنيةاألحدا  العالمية واالنجازات  -
 CISابتكارات وأحد  تطورات المراكز األعضاء تي شبكة  -
 :التي شكلت لمناقشة المواضيع التالية العر  التحضيري لمجموعات العمل -

  براما أنشطة شبكة الCIS 

 القوانين الناظمة للشبكة وهيكليتها 

 طرائق حوكمة الشبكة 
 المناقشات وسبل المضي قدما  توحيد نتائا  -

 :الخبراء وأوراق العمل** 

 Robinالمحاضةر السةيد  -مةن منظةور منظمةة العمةل الدوليةة: توجهةات وتةرص إدارة المعرتةة -
Poppe  مدير التعليم والتواصل تي المركز التدريبيITCILO  

تةةأثير مجموعةةة سياسةةات منظمةةة العمةةل الدوليةةة واإلصةةالحات اإلداريةةة تةةي عمةةل منظمةةة العمةةل  -
مدير إدارة  Giuseppe Casaleالمحاضر السيد  -الدولية تي مجال الصحة والسالمة المهنية

 .العمل والتفتيش والصحة والسالمة المهنية تي منظمة العمل الدولية
. المحاضةر د -الدولي لمعلومات الصحة والسالمة المهنيةةالتحدي  تي منتجات معلومات المركز  -

Begona Casanueva الصحة والسالمة المهنية/كبير الموظفين الفنيين تي إدارة العمل 
تعزيةز الوصةول –بوابة منظمة العمل الدولية االلكترونية الجديدة حول الصحة والسالمة المهنيةة  -

مسةةةؤول إدارة المعرتةةةةة  Roland Mullerالمحاضةةةر السةةةيد  -إلةةةى المعرتةةةة والمعلومةةةات
 إدارة العمل /واالتصاالت

المحاضةةرة السةةيدة  -قاعةةدة البيانةةات العالميةةة الجديةةدة حةةول تشةةريعات الصةةحة والسةةالمة المهنيةةة -
Valentina Beghini  الصحة والسالمة المهنية/الموظفة الفنية تي إدارة العمل 
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 -نشةةر معرتةةة الصةةحة والسةةالمة المهنيةةةة دور المعهةةد الفنلنةةدي للصةةحة والسةةالمة المهنيةةة تةةةي -
 هلسنكي /المعهد الفنلندي للصحة والسالمة المهنية/ Suvi Lehtinenالمحاضرة السيدة 

مةن  -التحديات الناشئة عن األزمةة السةورية تةي تنفيةذ خطةط وبةراما الصةحة والسةالمة المهنيةة  -
القةةائم بأعمةةال مةةدير المعهةةد المحاضةةرة الةةدكتورة رانيةةة رشةةدية  -إدارة الخطةةة إلةةى إدارة األزمةةة

 سورية/ منظمة العمل العربية/العربي للصحة والسالمة المهنية
المحاضةر  -دروس مسةتفادة للتقةدم:إنشاء المعهد الةوطني لشةروط الحيةاة تةي العمةل تةي المغةرب  -

 الدكتور عبد الجليل الخولتي مدير المعهد الوطني لشروط الحياة تي العمل
المحاضةر  -السالمة المهنية تي جنوب الصحراء الكبرى اإلتريقيةةحشد طاقات معارا الصحة و -

 رئيس الجمعية الكاميرونية للسالمة والصحة تي العمل  Joseph Dieubouéالدكتور
المحاضةر المهنةدس  -أحد  التطورات تي معرتة الصةحة والسةالمة المهنيةة تةي أمريكةا الالتينيةة -

Renan Alfonso Rojas  السالمة الكولومبي الرئيس التنفيذي لمجلس 
 عةةرو  تقديميةةة قصةةيرة ومةةداخالت مةةن قبةةل المراكةةز المشةةاركة تلقةةي الضةةوء علةةى انجازاتهةةا -

                                          :الحديثة 
 .مصادر معلومات الصحة والسالمة المهنية *
 .ممارسات نشر وتقاسم المعرفة  * 
 .التشبيك والتعاون * 
منسةق  Claude D.Loiselleالمحاضةر السةيد  -مقترم للمناقشةة:التعرا على مبادرة الوقاية  -

 الصحة والسالمة المهنية -إدارة العمل/ CISال 
مةةةدير إدارة العمةةةل والتفتةةةيش والصةةةحة  Giuseppe Casaleالمالحظةةةات الختاميةةةة للسةةةيد  -

 .والسالمة المهنية تي منظمة العمل الدولية
 

 

 "وأزمة اإلدارة.. الجودة" المشاركة في الندوة الوطنية السابعة عشرة للجودة بعنوان : اسـم النشاط - 9

 :الجهة المعنية بالتنفين  -

البرنةةاما الةةوطني لةةدعم البنيةةة  -بالتعدداون مددع وزارة الصددناعة  لجمعيةةة العلميةةة السةةورية للجةةودةا -
 التحتية للجودة

 :مكان وتاريخ التنفين  -

 ( 2013/  11/  25)دمشق  -

 طبيعة مشاركة المنظمة -

 الحضور والنقاش -

 :المحاور وموضوعات النقاش  -

  :انقسم المشاركون إلى ثماني مجموعات عمل لوضع توصيات للندوة وفق المحاور الثمانية التالية
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 :التزام اإلدارة العليا بالجودة- 

ترأس المجموعة الدكتور معن حوراني ، وأكد تيها على ضرورة التزام اإلدارة العليا بالجودة من خالل  
إضاتة إلى إصدار أوامةر أو مراقبةة أنشةطة حيويةة ، وااللتةزام بالتواجةد اليةومي أثنةاء  9001تطبيق اآليزو 

التةدقيق الةداخلي باإلضةاتة إلةى العمل والحزم تي تحقيق األهداا وربطها بشكل وثيق مع مراقبة العمليةات و
توتير الموارد الالزمة لعمليات التطبيق والتشجيع الدؤوب لكل األعمال المنجزة كالدراسة والتخطيط والتنفيذ 
واالقتراحات ذات الصلة الوثيقة بالنظام ويكون هذا التشةجيع بشةكل مكاتةآت وترقيةات لاتةراد القةائمين بهةذل 

  .األعمال

 : لمهاراتالتدريب وتنمية ا- 

وهي المجموعة التي انضةم إليهةا ممثةل المعهةد، تةرأس المجموعةة األسةتاذ محمةد عميةد حةداد، حةدد تيهةا 
أهمية إدارة الموارد البشرية وتحديد احتياجها للتدريب بعد تحديد مستوى أداء العاملين ونقاط الضةعا نوعةا  

فجوات وبعد ذلةك مراقبةة األداء لقيةاس تحقيةق وكما  لديهم لرسم سياسة البدائل ثم رسم خطط التدريب لردم ال
 .تعالية التدريب

   
 :لمسؤوليات والصالحياتا- 

ترأس المجموعة الدكتور المهندس حسين حجازي حي  أوضا أن أ لب مشاكل العمل هو عدم وضوم  
المسةةةؤوليات والصةةةالحيات ممةةةا يتطلةةةب تحليةةةل عمليةةةات المؤسسةةةة وتحديةةةد المسةةةؤول عةةةن هةةةذل العمليةةةة 
والصةةةالحيات الالزمةةةة لةةة  للقيةةةام بالعمليةةةة وربةةةط هةةةذل العمليةةةة مةةةع العمليةةةات األخةةةرى لرسةةةم المسةةةؤوليات 

   .والصةةالحيات منبهةةا إلةةى ضةةرورة عةةدم التةةداخل تةةي المسةةؤوليات والصةةالحيات أو وجةةود تجةةوات تيهةةا
 : ألهدا  االستراتيجية والعمليةا- 

ترأسها الخبير الدكتور مصطفى األ ير حي  بين أن عملية اكتشاا سوء أو حسن اإلدارة يمكن قياسها  
ور السلبيات مةع ارتفةاا تةي مسةتوى الهةدر والضةعا من شكاوى الزبائن ووجود حاالت عدم المطابقة وظه

تةةي مقةةاييس أداء العمليةةة، مةةا يتطلةةب وضةةع أولويةةات لاهةةداا اإلسةةتراتيجية والعمليةةة ورسةةم خطةةط لتحقيةةق 
  :أهداتها ومراقبة تنفيذ هذل الخطط وبح  تخضع عملية وضع األهداا وقياسها للخطوات التالية 

 –تحديةد أسةباب ضةعا األداء  –قياس األداء الحالي  –هداا تحديد المناطق التي ستوضع تيها األ) -
وتعةةديل األهةةداا واالسةةتراتيجية عنةةد  –وقيةةاس األداء مقارنةةة باألهةةداا  SMARTوضةةع أهةةداا 

 (.اللزوم

 
ترأسها المهندس عبد الكريم الدكاك وأكد على أن الوضوم تي : الشفافية والنزاهة في العمل اإلدار  -

 .والتواصل بين العاملين من أهم عوامل أنظمة اإلدارةتعليمات العمل 

 
ترأسها المستشار هشام كحيل حي  اعتبر أن التنظيم المؤسساتي يتم  :العمل المؤسساتي وتقييم األداء- 

الةذي يلخةص بشةكل تخطيطةي كامةل النظةام مصةحوبا  ( شةجرة العمليةات)من خالل رسم مخطط النظةام 
النظةام أيضةا العمليةات الالزمةة لنظةام إدارة الجةودة وتطبيقهةا بوصا ملخص عن ، حية  يبةين مخطةط 

على كامل المنظمة وتسلسل هذل العمليات وعالقتها ببعضها والمعايير والطرق الالزمة لضةمان تشةغيل 
وضبط هذل العمليات بشكل تعال والموارد بما تيها المعلومات الضرورية لدعم العمل ومراقبة العمليات 
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( األداء)وتحديد المسؤوليات والصالحيات ومراقبةة وقيةاس وتحليةل هةذل العمليةات  والتوصيا الوظيفي
 .واألتعال التي يجب اتخاذها لتحقيق النتائا المخططة ولتحسين العمليات

 
ترأستها األستاذة تاليم جبارة والتي ركزت علةى أن الممارسةات اإلداريةة الجيةدة  :نظم دعم القرار- 

 .وبالتةالي يمكةن اتخةاذ القةرار بشةكل موضةوعي  ق والبيانات والمعلوماتتعتمد على استخدام الحقائ
رجةةوة جبيلةي تأكةدت أهميةةة قيةام المؤسسةات بتحةةدد   تةةرأس المجموعةة الةدكتورة :خطدط الطدوارئ- 

وإدارة العوامةل البشةةرية والفيزيائيةةة لبيئةةة العمةةل الالزمةةة لتحقيةةق مطابقةةة المنةةتا أو الخدمةةة وإدراك 
حتملة وتقييم مخاطر تعر  المنتجات ألتعةال محتملةة مةن التخريةب أو انقطةاا حاالت الطوارئ الم

الطاقةةة وحةةواد  وسةةائل النقةةل، مةةا يتطلةةب وضةةع معةةايير وقائيةةة مناسةةبة إضةةاتة إلةةى وضةةع خطةةة 
للطةةوارئ المحتملةةة والتةةدريب عليهةةا بشةةكل دوري حسةةب احتماليةةة الحةةدو  وقيةةاس تعاليتهةةا وأداء 

  .مستوى التجاوب معها

*** 

 خطة عمل معهد الصحة والسالمة المهنية  االستثمارية - 2

تي إطار تفعيل خطة عمل المعهد االستثمارية تم توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومي لدراسةات 
المعهد العربي للصحة / السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تي القاهرة ، ومنظمة العمل العربية

لتنظيم براما تدريبية تي مجال الصحة والسةالمة المهنيةة للمسةتفيدين مةن كاتةة الةدول والسالمة المهنية 
العربيةة بمقابةل مةادي بمةةا يسةاهم تةي دعةم تمويةةل المعهةد مةن جهةة وتطةةوير خةدمات الصةحة والسةةالمة 

خلق بيئة عمةل  منةة وصةحية  المهنية على المستوى العربي من جهة أخرى تحقيقا  ألهداا المنظمة تي
 .لين تي مختلا مواقع العمل واإلنتاجللعام

◘  ◘  ◘ 
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 : اسم النشاط  –0

 . المشاركة تي الملتقى الثاني لعضوية إتحاد النقابات العالمي بأتريقيا

  :التنفين  مكان وتاريخ -

 . م3112شباط / تبراير  2-4الخرطوم ،  –قاعة الصداقة 

 : الجهة المعنية بالتنفين  -

 . إتحاد النقابات العالمي بالتعاون مع االتحاد العام لنقابات عمال السودان

 : الجهات المشاركة  -

 . وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل  -

 . بع  االتحادات النقابية العمالية من الدول اإلتريقية  -

 . خبراء ومختصون  -

 . تماعية المركز العربي للتأمينات االج -

 :طبيعة مشاركة المنظمة  -

الضددمان االجتمدداعي لعمددال "خالةةد محمةةد يسةةن ورقةةة عمةةل تةةي الملتقةةى بعنةةوان . تقةةدم مةةدير المركةةز د 
  ".أفريقيا

 :تناولت ورقة العمل المحاور التالية 

 . العوامل التي أدت إلى نشأة نظم الضمان االجتماعي  -

 . مفهوم الضمان االجتماعي -

 . تطوير نظم الضمان االجتماعي  -

 . واقع الضمان االجتماعي تي أتريقيا -

 . مستقبل الضمان االجتماعي تي أتريقيا -

 : التوصيات  -

 إصالم وتطوير التشريعات االجتماعية بأتريقيا على ضوء معايير واتفاقيات العمل الدولية  -

ي وتطبيق النماذج الناجحة التةي االستفادة من تجارب الدول المتقدمة تي مجال الضمان االجتماع -
 . تتفق مع أوضاعها االقتصادية واالجتماعية 

 مجال التأمينات االجتماعية
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 .  التوسع تي شمولية تغطية الضمان االجتماعي بالتأمين على جميع أصحاب األجور والدخول -

 . تطبيق نظم التأمين االجتماعي تي الدول التي لم تطبق النظام بعد -

 . ئات التي تعاني من األمرا  المزمنة واألوبئةالتوسع تي خدمات التأمين الصحي لتشمل الف -

 . التوسع تي تغطية األخطار االجتماعية طويلة وقصيرة المدى -

وضةةع سياسةةات اسةةتثمارية رشةةيدة السةةتثمار احتياطيةةات أمةةوال الضةةمان االجتمةةاعي بمةةا يحقةةق  -
 . التوازن المالي لصناديق الضمان االجتماعي 

 . ضمان االجتماعي وترشيد الصرا اإلداري العمل على تقليل تكلفة إدارة نظم ال -

ضرورة العمل على زيادة الحدود الدنيا للمعاشات لتةتالءم مةع نفقةات المعيشةة ومواجهةة موجةات  -
 . التضخم

 

*** 

 

 : اسم النشاط  - 3

 . المشاركة تي المؤتمر التنسيقي الثاني عشر لمديري اإلدارات ومكاتب التأمين االجتماعي

 مكان وتاريخ التنفين   -

 م3112شباط / تبراير  12 -12الخرطوم   -

 الجهة المعنية بالتنفين  -

 . جمهورية السودان –الصندوق القومي للتأمين االجتماعي  -

 : الجهات المشاركة  -

 . الصندوق القومي للمعاشات -

 . الجهاز االستثماري للضمان االجتماعي -

 . المركز العربي للتأمينات االجتماعية -

 .خبراء ومختصون -

 : طبيعة مشاركة المنظمة  -

الوضدع االقتصداد  : شارك مدير المركز بحضور الجلسة االتتتاحية كما قةام بتقةديم ورقةة عمةل بعنةوان 
 . الراهن وأثرش على نظام التأمين االجتماعي

 : المحاور  -

 : تناولت الورقة المحاور التالية 

 . أثر التأمين االجتماعي على االقتصاد  -

 . اآلثار االقتصادية على التأمين االجتماعي  -
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 .االرتباط بين االقتصاد والتأمين االجتماعي -

 . أثر األزمة االقتصادية على التأمين االجتماعي  -

 .الوضع االقتصادي الراهن وأثرل على صناديق التأمين االجتماعي  -

 .على صناديق التأمين االجتماعيانعكاسات الوضع االقتصادي   -

 : أهم التوصيات  -

 : خرج المؤتمر بالتوصيات التالية 

االستمرار تي التوسع تي التغطية التأمينيةة بتسةجيل أصةحاب العمةل والمةؤمن علةيهم وتقةا  لخطةة  -
م وعبةةةر الحمةةةالت الخاصةةةة التةةي تبتةةةدرها مكاتةةةب التةةةأمين االجتمةةةاعي 3112الصةةندوق للعةةةام 

ويوصي المؤتمر بعمل الدراسات والمسوحات الميدانية بغر  توسيع التغطية التأمينيةة وإضةاتة 
 . جددأصحاب عمل 

تشكيل لجنة إلعادة النظر تي الئحة المهنيين والحرتيين تمكن من التطبيق العلمي ولشمول قطاا  -
 . المهنيين والحرتيين بنظام التأمين االجتماعي

استصدار قرار من مجلس اإلدارة الموحد بسريان قانون التأمين االجتماعي على الفئات األخةرى  -
 .عليهم أحكام قانون المعاشات من العاملين بالدولة الذين ال يسري

عبةر االتصةال بالنائةب العةام ( جزئيةة الحجةز عةن األرصةدة ) مةن القةانون (  94) تفعيل المةادة  -
ومحةةاتظ بنةةك السةةودان بالتنسةةيق مةةع وزيةةر الرعايةةة والضةةمان االجتمةةاعي وذلةةك بتوضةةيا أثةةر 

 .المديونيات على المركز المالي للصندوق 

ل المديونيات عبر ترق عمل تترأسها قيادات الصةندوق بالتنسةيق مةع تنفيذ الحملة السنوية لتحصي -
 . مكاتب التأمين االجتماعي بالخرطوم والواليات وقبول التسويات العينية

مواصةلة االهتمةةام بمناتةةذ الصةةرا بتهيئةةة بيئةةة العمةةل والعمةةل باسةةتمرار علةةى تطويرهةةا بحوسةةبة  -
سةةين أوضةةاعهم حتةةى يتسةةنى تقةةديم أتضةةل إجراءاتهةةا ورتةةع قةةدرات ومهةةارات العةةاملين تيهةةا وتح

وأميز خدمة للمعاشةيين وتطبيةق ال مركزيةة تقةديم مزايةا اإلسةناد االجتمةاعي مةع مراعةاة إمكانيةة 
 . تصل مناتذ الصرا بالمكاتب الكبيرة بالواليات 

العمةل علةةى تطبيةق دراسةةة الوصةا الةةوظيفي المجةةازة وتنقةيا الالئحةةة اإلداريةة والماليةةة وإعةةداد  -
 . االكتوارية المشار إليها تي القانون الجداول

 .توطيد العالقة بين الصندوق واتحاد أصحاب العمل وتعزيز دورها داخليا  وخارجيا   -

 

*** 
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 : اسم النشاط  -2

 المؤتمر الثال  للعمال المتقاعدين العرب المشاركة في  -

 مكان وتاريخ التنفين  -

 . م3112أيار / مايو   5 – 4الخرطوم ،  –قاعة الصداقة  -

 : الجهة المعنية بالتنفين  -

 . إتحاد العمال المتقاعدين العرب -

 : الجهات المشاركة  -

 . االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب -

 .االتحاد العام لنقابات عمال السودان -

 . وزارة الرعاية والضمان االجتماعي -

 . ين المعاشاتحادات  -

 .المركز العربي للتأمينات االجتماعية  -

 : طبيعة مشاركة المنظمة  -

شةةارك مةةدير المركةةز العربةةي للتأمينةةات االجتماعيةةة تةةي تعاليةةات الجلسةةة االتتتاحيةةة للمؤتمروكةةذلك  
بروتيسةور بالمداخلة بورقة العمل حول إصالم وتطوير التشةريعات االجتماعيةة العربيةة التةي قةدمها الخبيةر 

 .محمد عثمان خلا هللا

*** 

 

 : اسم النشاط  -1

ملتقةةى البرلمةةانيين حةةول مشةةروعي التغطيةةة الشةةاملة بالرعايةةة الصةةحية األساسةةية والتةةأمين المشةةاركة 
 .الصحي

 مكان وتاريخ التنفين  -

 .م 3112حزيران / يونيو  11 - 9أم درمان  –قاعة المجلس الوطني 

 الجهة المعنية بالتنفين  -

 .لجنة الشئون االجتماعية والصحية واإلنسانية وشئون األسرة بالمجلس الوطني

 : الجهات المشاركة  -

 . وزارة الصحة  -

 . وزارة المالية واالقتصاد الوطني  -

 . وزارة الرعاية والضمان االجتماعي -
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 . وزراء الشئون االجتماعية بالواليات -

 . أعضاء المجالس التشريعية بالواليات -

 .ومختصون خبراء  -

 : طبيعة مشاركة المنظمة   -

 .شارك مدير المركز العربي للتأمينات االجتماعية بالحضور والنقاش

 : أهم المحاور وموضوعات النقاش  -

 . مشروا التغطية الشاملة بالرعاية الصحية األساسية -

 . التغطية والخدمات  –التأمين الصحي   -

 . ة الشاملة بالرعاية الصحيةبيان السيد وزير الصحة حول مشروا التغطي -

 . بيان السيد وزير الرعاية والضمان االجتماعي حول مشروا التغطية الشاملة بالتأمين الصحي -

 : التوصيات -

أن يدعم البرلمان سياسات  التشريعية والرقابية بةراما التغطيةة الشةاملة للتةأمين الصةحي كشةراكة  -
 . المتكاملة والمستقرة بين الدولة والمجتمع لتوتير الرعاية الصحية 

أن يراعي البرلمان عند إجازة الموازنات القومية ضمان استمرار االعتمادات الماليةة لمشةروعي  -
 .الرعاية الصحية األساسية والتغطية الشاملة للتأمين الصحي

 . تخصيص رسم أو دمغة اتحادية للرعاية الصحية األساسية والتأمين الصحي -

 . المبادرة بقانون لتقنين الخارطة الصحية وااللتزام بها -

تكوين  لية من الجهةاز التنفيةذي القةومي تحةت إشةراا رئاسةة الجمهوريةة لمتابعةة سةير مشةرعي  -
وزارة الماليةة ) الرعاية الصحية األساسية والتغطية الشاملة بالتامين الصحي تكون مةن           

لمتابعةةةةة وتقةةةةويم وتقيةةةةيم أداء ( الضةةةةمان االجتمةةةةاعي وزارة الرعايةةةةة و –وزارة الصةةةةحة  –
 . المشروعين وتذليل عقبات 

 . ضرورة أن تخضع المنا الستقطاا التأمين الصحي بناءا  على توصية لجنة مراجعة األجور -

تخصيص جزء من براما التمويل األصغر لدعم المشةروعين مةن خةالل برنةاما عيةادات طبيةب  -
 . األسرة

إضاتي لإلسةراا تةي تنفيةذ المشةروعين وذلةك مةن خةالل إلةزام صةناديق التنميةة استقطاب تمويل  -
وتخصيص جزء من القرو  التي تتحصل عليها الحكومةة ( الشرق ودارتور ) وإعادة األعمار 

 .االتحادية باإلضاتة إلى المنا والدعم العالمي لهذين المشروعين

 .  لوالئية لضمان االلتزام بها تي التطبيقإجازة واعتماد الخارطة الصحية بالمجالس التشريعية ا -

ضةةرورة متابعةةة تنفيةةذ خطةةط التوسةةع تةةي مشةةروا التغطيةةة الشةةاملة بالرعايةةة الصةةحية األساسةةية  -
 .  والتأمين الصحي دوريا  

ضرورة إلتزام التأمين الصحي بالتوسع تي شبكة الخدمات الطبية وعدالةة انتشةارها حسةب الثقةل  -
 . ين الصحي ، وذلك بتنسيق كامل مع وزارة الصحة بالواليةالسكاني للمشتركين تي التأم
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ضةةةرورة التةةةزام كاتةةةة الجهةةةات المعنيةةةة بتقةةةديم الخدمةةةة الطبيةةةة والدوائيةةةة بالموجهةةةات القياسةةةية  -
 . والبرتكوالت العالجية تحقيقا  للسالمة وترشيدا  للموارد

تجويةةد األداء وتقةةديم التنسةةيق بةةين وزارات الرعايةةة االجتماعيةةة ووزارات الصةةحة بالواليةةات ل -
 . خدمات أتضل

مةةنا األولويةةة لتشةةغيل المراكةةز القائمةةة والتوسةةع تةةي شةةبكة الخةةدمات الطبيةةة والمناتةةذ وتةةق تجةةوة  -
 . الخارطة الصحية تقط

تطوير اإلستراتيجية السةتبقاء الكةوادر الطبيةة والصةحية بالواليةات والمحليةات وخاصةة المنةاطق  -
 .على براما طب األسرة للعمل بمراكز صحة األسرةالطرتية والنائية وتدريب األطباء 

 . التنسيق بين شركاء الصحة تي انتشار الخدمات الصحية األساسية والتغطية بالتأمين الصحي  -

*** 

 

 :  النشاط اسم  -5

 .التأمين االجتماعي وأثرل على اإلنتاج: عقد منتدى التأمين االجتماعي حول 

 : مكان وتاريخ التنفين  -

 . م 3112حزيران / يونيو  32الخرطوم  –قاعة المركز  -

 : الجهة المعنية بالتنفين -

 . الخرطوم –المركز العربي للتأمينات االجتماعية  -

 : الجهات المشاركة  -

 . من القيادات النقابية باالتحاد العام لنقابات عمال اليمن 35 -

 : التوصيات  -

لةةةنظم التأمينةةات االجتماعيةةةة العربيةةةة لتعزيةةةز الحمايةةةة ضةةرورة اإلصةةةالم التشةةةريعي واإلداري  -
 .االجتماعية للعاملين

االهتمةةام بالتةةدريب لرتةةع القةةدرات وتطةةوير المهةةارات للعةةاملين بةةأجهزة التأمينةةات االجتماعيةةة  -
 . العربية

ضرورة التوسع تي استثمارات التأمينات االجتماعية المرتبطة باإلنتاج لخلق ترص عمةل جديةدة  -
 .البطالة ومحاربة 

 . االرتقاء بالوعي التأميني ونشر ثقاتة التأمين االجتماعي -

 . ضرورة تفعيل دور االتحادات العمالية تي أنظمة التأمينات االجتماعية -

 

االهتمام باالستثمار االجتماعي للمعاشيين لضمان ترص عمل للقةادرين علية  ولتحسةين ظةروتهم  -
 . المعيشية 
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 . ضمان حق العامل العربي تي التأمين االجتماعي عند تنقل  للعمل تي إحدى الدول العربية -

 .أن يواصل المركز مثل هذل المنتديات والدورات التدريبية للقيادات النقابية العمالية العربية  -

 

*** 

 

 :اسم النشاط  - 6

 " .االجتماعيينأهمية الحوار االجتماعي ودور الشركاء "المشاركة تي ندوة  -

شارك المركزالعربي للتأمينات اإلجتماعية  تي النقاش ومجموعات العمل على مةدى أيةام الورشةة وذلةك 
 .بدعوة من الجهة المنظمة 

 :الجهة المعنية بالتنفين  -

 –مكتةةب شةةمال أتريقيةةا ) ة المةةوارد البشةةرية والعمةةل بالتعةةاون مةةع منظمةةة العمةةل الدوليةةة ـوزارة تنميةة -
 (. القاهرة

 :مكان وتاريخ التنفين  -

 .م3112أيار  / مايو  33-31الخرطوم   –

 :الجهات المشاركة  -

 –االتحةةاد القةومي لعمةةال السةةودان  –إتحةةاد أصةحاب العمةةل  –الشةركاء االجتمةةاعيين الثالثةة ، الحكومةةة 
 .منظمات المجتمع المدني 

 :أهم المحاور  -

 . الدستور –األهداا  –ة ورقة عمل حول منظمة العمل الدولية ، النشأ -

 . ورقة عمل حول إعالن المبادئ والحقوق األساسية تي العمل -

 . ورقة عمل حول االتفاقيات والتوصيات المنظمة للحوار الوطني واالجتماعي -

 . الحوار االجتماعي ومؤسسات  -

 . ورقة عمل حول دور الشركاء االجتماعيين تي الحوار االجتماعي -

 . ارب عربية تج –الحوار االجتماعي  -

شةةروط الحةةوار  –األهةةداا  –تقسةةيم المشةةاركين إلةةى ثالثةةة مجموعةةات عمةةل لمناقشةةة المفهةةوم  -
 . االجتماعي

 . استعرا  عمل المجموعات  -

 :  استمرار عمل المجموعات لمناقشة -

  (. المشاكل ، األتاق ، التوصيات) –الحوار االجتماعي تي السودان  -(أ ) المجموعة 
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  دور منظمةة العمةل الدوليةة تةي تنميةة الحةوار االجتمةاعي تةي السةودان  –( ب ) المجموعة (
 (.االحتياجات والتوصيات 

  التشريعات السودانية ومدى تواتقها مع شروط الحوار االجتمةاعي الفعةال  –( ج ) المجموعة
 (.المشاكل والحلول ) 

 : لتوصيات ا -

 . بعمليات الحوار االجتماعي أثنى المشاركون على قيام مثل هذل الورش بالسودان للدتع -

 . أبدى المشاركون اهتمامهم وارتياحهم بالموضوعات المثارة للنقاش المتعلقة بالحوار الوطني -

لعمةل ورشةة حةول تطةوير ورتةع قةدرات ( مكتب القاهرة ) ناشدت الورشة منظمة العمل الدولية  -
 . 151إدارات العمل ودراسة التصديق على االتفاقية 

ية الموارد البشرية والعمل إجراء الدراسات لتأسيس مؤسسات الحوار االجتماعي على وزارة تنم -
 . واالقتصادي تشمل الشركاء الثالثة ومنظمات المجتمع المدني

على وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل ومنظمةة العمةل الدوليةة تمكةين الشةركاء علةى تجةارب  -
 . الحوار االجتماعي عربيا  ودوليا  

اركون وضةع برنةاما متكامةل يهةدا إلةى تحسةين بيئةة عالقةات العمةل ورتةع قةدرات يرجو المشة -
شركاء الحوار بما يتماشي ويتواتق وحاجيات التنمية االقتصةادية واالجتماعيةة بةالبالد والحةد مةن 

 . ظواهر الفقر والبطالة 

شةاركة تةي على وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل العمل علةى تمكةين الشةباب والمةرأة مةن الم -
 . الحوار االجتماعي وذلك من خالل تدريبهم ورتع قدراتهم 

 علةةةى وزارة تنميةةةة المةةةوارد البشةةةرية والعمةةةل اتخةةةاذ قةةةرار بتشةةةكيل لجنةةةة ثالثيةةةة لمتابعةةةة تنفيةةةذ -
 .التوصيات

 

*** 

 : اسم النشاط   -7

األساسية والتأمين المشاركة تي ملتقى البرلمانيين حول مشروعي التغطية الشاملة بالرعاية الصحية  -
 .الصحي

 مكان وتاريخ التنفين  -

 .م 3112حزيران / يونيو  11 - 9أم درمان  –قاعة المجلس الوطني  -

 الجهة المعنية بالتنفين  -

 .لجنة الشئون االجتماعية والصحية واإلنسانية وشئون األسرة بالمجلس الوطني -

 

 : الجهات المشاركة  -

 . وزارة الصحة  -
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 . وزارة المالية واالقتصاد الوطني  -

 . وزارة الرعاية والضمان االجتماعي -

 . وزراء الشئون االجتماعية بالواليات -

 . أعضاء المجالس التشريعية بالواليات -

 .خبراء ومختصون  -

 : طبيعة مشاركة المنظمة   -

 .شارك مدير المركز العربي للتأمينات االجتماعية بالحضور والنقاش

 : أهم المحاور وموضوعات النقاش  -

 . مشروا التغطية الشاملة بالرعاية الصحية األساسية -

 . التغطية والخدمات  –التأمين الصحي   -

 . بيان السيد وزير الصحة حول مشروا التغطية الشاملة بالرعاية الصحية -

 . مين الصحيبيان السيد وزير الرعاية والضمان االجتماعي حول مشروا التغطية الشاملة بالتأ -

 : التوصيات -

يدعم البرلمان سياسات  التشريعية والرقابية براما التغطية الشاملة للتةأمين الصةحي كشةراكة بةين  -
 . الدولة والمجتمع لتوتير الرعاية الصحية المتكاملة والمستقرة 

لمشةروعي مراعاة البرلمان عنةد إجةازة الموازنةات القوميةة ضةمان اسةتمرار االعتمةادات الماليةة  -
 .الرعاية الصحية األساسية والتغطية الشاملة للتأمين الصحي

 . تخصيص رسم أو دمغة اتحادية للرعاية الصحية األساسية والتأمين الصحي -

 . المبادرة بقانون لتقنين الخارطة الصحية وااللتزام بها -

سةير مشةرعي تكوين  لية من الجهةاز التنفيةذي القةومي تحةت إشةراا رئاسةة الجمهوريةة لمتابعةة  -
وزارة الماليةة ) الرعاية الصحية األساسية والتغطية الشاملة بالتامين الصحي تكون مةن           

لمتابعةةةةة وتقةةةةويم وتقيةةةةيم أداء ( وزارة الرعايةةةةة والضةةةةمان االجتمةةةةاعي  –وزارة الصةةةةحة  –
 . المشروعين وتذليل عقبات 

 . توصية لجنة مراجعة األجور ضرورة أن تخضع المنا الستقطاا التأمين الصحي بناءا  على -

تخصيص جزء من براما التمويل األصغر لدعم المشةروعين مةن خةالل برنةاما عيةادات طبيةب  -
 . األسرة

استقطاب تمويل إضاتي لإلسةراا تةي تنفيةذ المشةروعين وذلةك مةن خةالل إلةزام صةناديق التنميةة  -
صل عليها الحكومةة وتخصيص جزء من القرو  التي تتح( الشرق ودارتور ) وإعادة األعمار 

 .االتحادية باإلضاتة إلى المنا والدعم العالمي لهذين المشروعين

 .  إجازة واعتماد الخارطة الصحية بالمجالس التشريعية الوالئية لضمان االلتزام بها تي التطبيق -
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نون إلزام وزارات المالية بالواليات باإللتزام التام بسداد اشتراكات التأمين الصحي كما حةددها قةا -
ولوائا الصندوق القومي للتأمين الصحي وبناءا  على كشوتات األساس للعاملين تي القطةاا العةام 

 .بالواليات واستقطاعها من المنبع 

ضةةرورة متابعةةة تنفيةةذ خطةةط التوسةةع تةةي مشةةروا التغطيةةة الشةةاملة بالرعايةةة الصةةحية األساسةةية  -
 .  والتأمين الصحي دوريا  

بالتوسع تي شبكة الخدمات الطبية وعدالةة انتشةارها حسةب الثقةل ضرورة إلتزام التأمين الصحي  -
 . السكاني للمشتركين تي التأمين الصحي ، وذلك بتنسيق كامل مع وزارة الصحة بالوالية

 

*** 

 

 : اسم النشاط  -9

 . م3112المشاركة تي لجنة مراجعة مشروا قانون الضمان االجتماعي السوداني للعام  -
 : مكان وتاريخ التنفين  -

 . م3112تموز / يوليو  –الخرطوم  -

 : الجهة المعنية بالتنفين  -

 .جمهورية السودان  –وزارة الرعاية والضمان االجتماعي  -

 : الجهات المشاركة  -

 . وزارة الرعاية والضمان االجتماعي  -

 . وزارة المالية واالقتصاد الوطني  -

 . صناديق التأمين االجتماعي والمعاشات  -

 . الجهاز االستثماري للضمان االجتماعي  -

 . االتحاد العام لنقابات عمال السودان  -

 . اتحاد أصحاب العمل السوداني  -

 . المركز العربي للتأمينات االجتماعية  -

 . خبراء ومختصون  -

 : طبيعة مشاركة المنظمة  -

 .شارك السيد مدير المركز العربي للتأمينات االجتماعية تي عضوية اللجنة 

 

 

*** 
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 (م 3112/  112/ إل )  : رقم النشاط  - 2

 اسم النشاط -

 . عقد الدورة التدريبية األساسية في مجال التأمينات االجتماعية للقيادات النقابية العمالية -

 نوع النشاط  -

 قطري  -

 الجهة المعنية بالتنفين  -

 المركز العربي للتأمينات االجتماعية بالتعاون مع االتحاد العام لنقابات عمال السودان  -

 مكان وتاريخ التنفين  -

 م 3112تموز / يوليو  2-1الخرطوم  –قاعة المركز  -

 الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين  -

 االتحاد العام لنقابات عمال السودان  -

 عدد المستفيدين -

- 37 

 الجهات المشاركة  -

 . الصندوق القومي للتأمين االجتماعي -

 : أهدا  النشاط  -

 .اإللمام بمفهوم التأمينات االجتماعية والمبادئ األساسية التي يحكمها -

 . اإللمام بتشريع التأمينات االجتماعية والحقوق التي يوترها للعامل -

 . اإللمام بالشروط المطلوبة والتزامات العاملين لصرا مستحقاتهم التأمينية  -

 .نشر ثقاتة التأمين االجتماعي بين العاملين  -

 المحاور وموضوعات النقاش  -

 . مفهوم التأمين االجتماعي -

 . ن االجتماعي شرم وتحليل قانون التأمي -

 . الفئات الخاضعة والمستثناة من تطبيق قانون التأمين االجتماعي -

 . تحصيل اشتراكات التأمين االجتماعي -

 . المزايا التأمينية والمساعدات االجتماعية  -

 . عالقة منظمات أصحاب العمل والعمال بالتأمين االجتماعي  -

 . المفهوم االكتواري  -

 . المشاكل الفنية واإلجرائية تي مجال تحصيل االشتراكات وصرا المستحقات التأمينية  -



 

 

53 

 

 :التوصيات  -

ضةرورة النظةر لنظةام التةأمين االجتمةاعي كنظةام قةومي تسةاهم تية  أجهةزة اإلعةالم القوميةة  -
 .بنشر ثقاتت  بأقل تكلفة ممكنة

خطةة إعالميةةة طموحةةة  العمةل تواصةةل صةناديق التةةأمين االجتمةاعي دورهةةا اإلعالمةي عبةةر -
مستفيدة من جميع الوسائط اإلعالمية المتاحة لترسيخ مفهوم التأمين االجتماعي لدي الجهات 

 .المستفيدة والجهات ذات االختصاص
أهميةةة وجةةود دورا  واضةةحا  لمنظمةةات أصةةحاب األعمةةال ومنظمةةات العمةةال تةةي نشةةر ثقاتةةة  -

 .  التأمين االجتماعي
ينات االجتماعية بالخرطوم يعني بنشر ثقاتةة التةأمين االجتمةاعي بما أن المركز العربي للتأم -

وتطوير ورتع قدرات العاملين تي مجال التأمين االجتماعي بالدول العربية، تالبةد أن تركةز 
خطط  ومناشطة علي ترسيخ مفهوم التةأمين االجتمةاعي مةن خةالل حلقةات النقةاش القطريةة 

ت والنشةةرات والمجةةالت اإلكترونيةةة بالتنسةةيق والقوميةةة والنةةدوات والمنتةةديات واإلصةةدارا
 .والتعاون مع أجهزة اإلعالم ، والمراكز ذات الصلة بالسودان

إيجةةاد صةةيغة مرنةة  للتةةأمين علةةى الفئةةات الخاضةةعة للقةةانون والتةةي هةةي اآلن خةةارج التغطيةةة  -
 . وإزالة الصعوبات المانعة 

أعةدادها وأمةاكن تواجةدها ودخولهةا  البد من إجراء مسا كامل للفئات المستثناة حاليا  لمعرتة  -
 .حتى يسهل ذلك تي اتخاذ قرار التأمين عليها مستقبال  

ضةةرورة أن يواصةةل المركةةز العربةةي للتأمينةةات االجتماعيةةة جهةةودل مةةن أجةةل إدخةةال الفئةةات  -
المستثناة وتلك الخاضعة والمهنيين والحرتيين والتي تعترى عملية إدخالها الصعوبات وذلك 

 .قات النقاش القطرية والقومية بالدراسات وحل
الحماية االجتماعية مسئولية دولة تعثر  ليات تحقيقها يدتع بع  تئةات المجتمةع نحةو سةلوك  -

الجريمةةة واالنحةةالل والفسةةاد حيةة  يصةةعب تعةةوي  الجةةزء المفقةةود مةةن دخةةل األسةةرة ومةةا 
المختلفةة  يترتب على ذلك من سلبيات لذلك البةد مةن أن يسةود هةذا الفهةم لةدى أجهةزة الدولةة

 .لتتناسق وتتنا م الجهود تي دعم براما الحماية االجتماعية وإجراءاتها
على الهيئات النقابية أن تعي دورها المهةم جةدا  تةي العمليةة التأمينيةة ألن هةذل الهيئةات تضةم  -

العناصر األكثر وعيا  وإدراكا  بأهمية أنظمة الحماية االجتماعية وال  نى للعاملين عنها ألن  
يوجد  يرها لتوتير هذل الحماية تي ظل انتشار عدم الوعي التأميني لدى معظةم قطاعةات ال 

 .العاملين
على أصحاب األعمال النظر إلى نظام الحماية االجتماعية بمنظار أن هذا النظام يعمل على  -

اسةةتقرار عالقةةات العمةةل ويحةةد مةةن منازعةةات العمةةال بتةةوتير الحمايةةة وعةةدم الخةةوا مةةن 
ال  عن التعامل مع النظام على أن  نوا من أنواا الجبايةة التةي تفرضةها الدولةة المستقبل ، بد

 . األمر الذي ينعكس سلبا  على ما يقدم  النظام من خدمات للعمال وأصحاب األعمال 
ضةةرورة إجةةراء التعةةديالت الالزمةةة علةةى قةةانون التةةأمين االجتمةةاعي ليسةةتجيب للمتغيةةرات  -

 . اج  العمال ويحل المشاكل التي تواج  التطبيقاالقتصادية واالجتماعية التي تو
  

*** 
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 : اسم النشاط  - 01

 . م3105المشاركة في الورشة القومية لعرض مسودة القطرية حول أجندة التنمية لما بعد  -
 : مكان وتاريخ التنفين -

 . م 3112أب / أ سطس  35 –الخرطوم  -

 : الجهة المعنية بالتنفين  -

 . وزارة الرعاية والضمان االجتماعي -

 : الجهات المشاركة  -

 . وزارة المالية واالقتصاد الوطني -
 . والية الخرطوم –وزارة التوجي  والتنمية االجتماعية  -
 . المجلس القومي للسكان  -
 .خبراء ومختصون -

 : أهم المحاور  -

 . م 3115أجندة التنمية تي السودان قبل  -
 . خطة التنمية  -
 . مراجعة وتقييم األداء االقتصادي -
 . م 3112م إلى 3111التقدم المحرز تي التنمية للفترة من  -
 . م3115رؤية السودان للتنمية لما بعد  -

 

*** 

 :أسم النشاط  - 00

النةدوة "  و بالوالةدين إحسةانا " االحتفال بةاليوم الةوطني لكبةار السةن تحةت شةعار  المشاركة تي -
 .كبار السن ار  متجدد و تجارب رائدة " بعنوان 

 :الجهة المعنية بالتنفين  -
بالتنسيق مةع اللجنةة " اإلدارة العامة للبراما االجتماعية " وزارة الرعاية والضمان االجتماعي  -

 الوطنية لكبار السن
 :ن و تاريخ التنفين مكا -

 م21/11/3112بتاريخ األربعاء  -الخرطوم ،  بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات -
 :الجهات المشاركة  -

 ممثلو األحزاب السياسية -
 وزارة التوجية و التنمية االجتماعية -
 وزارة الصحة والية الخرطوم -
 help ageمنظمة  -
 "جسر"الجمعية السودانية لرعاية المسنين -
 (السودان)ل األحمر جمعية الهال -
 إتحاد معاشي التأمين االجتماعي -
 إتحاد معاشي الخدمة المدنية -
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 اإلتحاد العام للمرأة السودانية -
 اإلتحاد العام للطالب السودانيين -
 المركز العربي للتأمينات االجتماعية -
 األجهزة اإلعالمية المختلفة -

 :المحاور  -
العربيةةة قةةدمها بروتيسةةور عةةو  إبةةراهيم بةةراما رعايةةة كبةةار السةةن تةةي السةةودان و الةةبالد  -

عةةو  أشةةار تيهةةا  إلةةي تجربةةة الةةدول العربيةةة تةةي مجةةال رعايةةة كبةةار السةةن ، و تجربةةة األمةةم 
استفا  تي تجربة جمهورية السودان تي مجال رعاية ( خطة تينا الدولية للشيخوخة ) المتحدة 

 كبار السن ثمن جهود عظيم  للتأمينات االجتماعية و المعاشات
 (تواصل األجيال ) قرل ثقاتيةت -
 عر  مقترم للوثيقة اإلستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن -

 :التوصيات  -
إعادة تقويم منهاج التربية ووضع الخطط التربوية التي تعمق الترابط االجتمةاعي وتعميةق  -

 قيم البر والتكاتل والترابط االجتماعي، واإلحسان لكبار السن
لقومية لاسرة من القةيم اإلسةالمية والسةمات السةودانية والبعةد عةن انطالق اإلستراتيجية  ا -

 .الواتد من المفاهيم واألتكار
 .العمل على إنشاء أندية رياضية اجتماعية ثقاتية خاصة بكبار السن  -
 .الدعوة إلى توتير مجانية الخدمات الصحية والطبية والمجاالت األخرى لكبار السن -
 .ألطباء كاختصاصيين تي مجال طب الشيخوخةالعمل على تأهيل المزيد من ا -
 .العمل على إجازة قانون كبار السن وتفعيل   -

*** 

 :اسم النشاط  - 03

 . للتأمين الصحي –ورشه إعالن نتائج االكتواريه في المشاركة  -

 :الجهة المعنية بالتنفين -

 الصندوق القومي للتأمين الصحي -

 :مكان و تاريخ التنفين  -

 .  3112قاعة الصداقة نوتمبر  -

 

 

 :الجهات المشاركة  -

 منظم  الصحة العالمية -
 وزارة الصحة االتحادية -
 بيت الخبرة العالم ميليمان -
 لجنة الشؤون االجتماعية و الصحية و االنسائية وشؤون األسرة تي المجلس الوطني -
 وزارل الصحة و الية الجزيرة -
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 والية الخرطوموزارل التوجي  و التنمية االجتماعية  -
 ديوان الزكاة -
 صناديق الضمان االجتماعي  -
 صناديق التكاتل الصحي بالقوات المسلحة و الشرطة  -
 هيئ  الرقابة على التأمين  -
 مجلس التخصصات الطبية  -
 مجلس اإلدارة الصندوق القومي للتأمين الصحي -

 :المحاور  -

 مخلص تقرير نتائا الدراسة االكتواري  -
 النتائا العامة و التوصيات العامة  -
 مشتركي التأمين الصحي و أنماط التوجيهات الطيبة  -
 التوقعات المالية و المتغيرات الديمغراتية  -
 التعديالت المقترحة تي االشتراكات لكل تئة  -
 ساتدر جعفر عن مليمان االستشارية. تحليل مفصل للدراسة االكتوري  قدمها خبير د  -

 :التوصيات  -

 زيادة االشتراكات التأمين الصحي سنويا لتقابل معدالت تضخم التكلفة الطبية  -
 مضاعفة االشتراكات المعاشين لمقابل  التكلفة المالية  -
 ( 12-12) زيادة نسب   االستقطاا العام ليصل ال  -

أهمي  زيادة اشتراكات تئةات الةدعم االجتمةاعي لمقابلة  تكةاليا الخةدمات العالجيةة المتزايةدة  - ج
 ورة مستمرة بص

 .تعزيز سياسة الدعم المتقاطع بين الواليات تحقيقا لقيم التكاتل االجتماعي بين الواليات -
المراقبة اللصيقة للتضخم تي تكلفة الخدمات الطبية لوضع المعالجات الالزمة تي المستقبل  -

 .و ذلك لضمان استمرارية مشروا التأمين الصحي
 .شتركين بمختلا تقسيماتهم المراجعة السنوية لمكونات شرائا الم -
إجراء دراسة استكشةاتية ألسةاليب الةدتع لمقةدمي الخةدمات  يةر األسةاليب المتبعةة حاليةا و  -

 .ذلك لترشيد الصرا و خف  التكاليا  وجودل الخدمة
 .زيادة التغطية التأمينية وسط طالب الجامعات و إستقطاا االشتراك من الرسوم الدراسية  -
 .الوقائية ضمن حزمة خدمات التأمين الصحي بعد إجراء الدارسة الالزمة تضمين المزايا  -
 .إزالة كاتة العقبات التي تعوق الدخول تي مظل  التأمين الصحي -

 
 .كاستقطاا القطاا العام% 11إبقاء نسبة  -
 استغالل المسؤولية االجتماعية للشركات تي التوسع تي التغطية التأمينية -
 البحو  التي تساهم تي تقليل التكلفة الطبية تخصيص مبال  مقدرل إلجراء -
 تقوي  الشراكة مع القطاا الخاص تي المجال الطبي -
وضةع إسةتراتيجية لتقةديم الخةدمات العالجيةة عبةر المراتةق الصةحية تحةت إشةراا مجلةةس  -

 .التنسيق الصحي اتحاديا والئيا 
 .إشراك التأمين الصحي تي وضع موجهات و تسعير الخدمات الطيبة  -
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مةةةةةةةن توسةةةةةةةةيع المةةةةةةةواعين اإليراديةةةةةةةةة مةةةةةةةن  يةةةةةةةةر االشةةةةةةةتراكات الدوريةةةةةةةةة                      البةةةةةةةد -
 (.االستثمار و  يرها، األوقاا 

 .تجويد العمل اإلداري لتحقيق الكفاءة تي تقديم الخدمات العالجية -
العمل علةى رتةع التغطيةة السةكانية وسةط جميةع الشةرائا لضةمان اسةتقرار المركةز المةالي  -

 . للتأمين الصحي
 .أهمية مساهمة الدولة تي دعم اشتراكات القطاا  ير الرسمي  -
 . ضرورة مركزل االشتراكات و استقطاعها كاملة من المنبع -
 .تحدي  و تطوير و تطبيق البرتوكوالت العالجية -
إيجاد صناديق تمويل لامرا  المكلفة مثل الفشل الكلوي و تسريع برناما زراعةة الكلةي  -

. 
 .الفئات المقتدرة مثل الشركات و البنوك إنقاذ إلزامية إدخال -
يجب أن تكون هناك دراسة أخري عن األثر لزيةادة توسةيع المظلةة وأخةري للتفضةيل بةين  -

 .شراء الخدمة و امتالكها و أخري  للتفضيل بين  طرق الدتع لمقدم الخدمة 
 . تي الخدمات األخرى  ير الدواء   co paymentأهمي  تبني النظام  -
 .استمارة تعبئة ألدوية التأمين الصحي لمنع تسربها ضرورة تصميم -

 

*** 

 

 (.م 3112/  114/ إل )   :رقم النشاط - 02

 :اسم النشاط  -

التميةةز تةةي تقةةديم الخدمةةة : عقةةد الةةدورة التدريبيةةة المتخصصةةة تةةي مجةةال التأمينةةات االجتماعيةةة حةةول 
 .ومهارات التعامل مع اآلخرين 

 . قطر : نوع النشاط  -

 : الجهة المعنية بالتنفين  -
الخرطةةوم بالتعةةاون مةةع مجموعةةة الجهةةود المشةةتركة  –المركةةز العربةةي للتأمينةةات االجتماعيةةة  -

 .للتطوير واالستشارات األردنية 
 : مكان وتاريخ التنفين -

 .م 3112تشرين الثاني / نوتمبر  7-2 –الخرطوم  -
 
 

 : عدد المستفيدين  -
 .من العاملين بصناديق الضمان االجتماعي 25 -

 : أهدا  النشاط  -
 . إلمام الكادر الوسيط من العاملين بأجهزة التأمينات االجتماعية بفلسفة وأهداا النظام -
 .اإللمام بالجوانب اإلدارية والفنية لنظم التأمينات االجتماعية -
 .ات االجتماعيةرتع مهارات وقدرات القيادات الوسطى للعاملين بأجهزة التأمين -

 : المحاور  -
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 .بدء العملية التدريبية -
 . نظام االتصال الفعال -
 . سلوكيات اإلنسان -
 . إدارة عالقات العمالء -
 . تن التميز تي خدمة العمالء -
 . التركيز على العميل -
 . جودة مستوى الخدمة المتميزة -
 .احتياجات ومتطلبات وقياس رضا العميل -
 .Eliteتن التميز تي التعامل مع النخبة  -

 

*** 

 

 (.م 3112/  111/ إل )   :رقم النشاط  - 01

 :اسم النشاط  -

 ".آليات الدعم االجتماعي للعمال المتقاعدين العرب " : الحلقة القومية حول عقد 

 : نوع النشاط  -

 . قومي  -

 : الجهة المعنية بالتنفين -

 . المركز العربي للتأمينات االجتماعية بالتعاون مع اتحاد العمال المتقاعدين العرب -

 . مكان وتاريخ التنفين -

كةةانون األول / ديسةةمبر  19 – 17جمهوريةةة مصةةر العربيةةة ،  –مدينةةة نصةةر  –الجامعةةة العماليةةة  -
 . م 3112

 : الجهات المشاركة  -

 –تلسطين  –العراق  –السودان  –  –البحرين  –األردن )  : اتحادات العمال المتقاعدين العرب بكل من  -
 (.اليمن  –المغرب  –مصر  –الكويت 

 

 

 : عدد المشاركين  -

 . مشارك  21 -

 : األهدا   -
 ".  المعاشيين " الوقوا على واقع الدعم االجتماعي الذي يقدم للعمال المتقاعدين العرب  -
الوقةةوا علةةى الجوانةةب القانونيةةة المتعلقةةة بالةةدعم االجتمةةاعي للمعاشةةيين تةةي التشةةريعات  -

 . االجتماعية العربية 
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طرم الةدور الةذي يمكةن أن يلعبة  اتحةاد العمةال المتقاعةدين العةرب تةي الةدعم االجتمةاعي  -
 .للمعاشيين

تةي تقةديم الةدعم طرم اآلليات الجديدة لتفعيل دور مؤسسات التأمينات االجتماعيةة العربيةة  -
 .االجتماعي المناسب للعمال المتقاعدين العرب

 : المحاور  -
 .واقع الدعم االجتماعي للعمال المتقاعدين العرب تي نظم التأمينات االجتماعية العربية -
 .دور االستثمار االجتماعي تي تحسين أوضاا المعاشيين -
 .اعديندور التعاونيات العمالية تي الدعم االجتماعي للعمال المتق -
 .اآلليات المقترحة لتطوير الدعم االجتماعي للعمال المتقاعدين العرب -
 . مبادرة إتحاد العمال المتقاعدين العرب لدعم المعاشيين -
 . دور منظمة العمل العربية تي الدعم االجتماعي للمعاشيين -
 . أوراق عمل قطرية -

 : التوصيات  -
وتقوية اتحةادات ونقابةات المتقاعةدين تةي  ح  الدول واالتحادات العمالية والنقابات بتعزيز -

 .الدول التي ال يوجد بها اتحادات
ح  منظمة العمل العربية بإيجاد قانون عربةي نمةوذجي للتأمينةات االجتماعيةة تةي الةوطن  -

 .العربي لالسترشاد ب 
تحدي  تشريعات التأمينات االجتماعية السارية تي الدول العربية وح  الحكومةات بالعمةل  -

بشةةان الحةةد األدنةةى للتأمينةةات االجتماعيةةة ( 2)قيةةات العربيةةة وخاصةةة االتفاقيةةة رقةةم باالتفا
بشأن حق العامل العربي تي التأمينات االجتماعية عند تنقلة  للعمةل تةي  14واالتفاقية رقم 

 .أحد الدول العربية
ح  الدول األعضاء للعمل على اتحاد اإلجراءات بغية تحسين أوضاا المتقاعةدين العةرب  -

قا  لما جاء تي اإلستراتيجية العربية للتأمينات االجتماعية والتي تمت إجازتها تي مؤتمر وت
 .م1999العمل العربي 

 :وتق ما جاء تي الهدا الرابع والذي تضمن 
 .وضع بدائل تشريعية ومالية لمواجهة االحتياجات المتوقعة مستقبال    -
 .التأمينات االجتماعيةالمحاتظة على القدرة الشرائية للمعاشات وتعويضات   -
 وضع سياسات تعتمد زيادة األجور كمؤشر وقاعدة لتحسين المعاشات  -
ضةةرورة أن يتبنةةى اتحةةاد العمةةال المتقاعةةدين العةةرب قيةةام صةةندوق عربةةي يمةةول مةةن مؤسسةةات  -

التأمينات االجتماعية العربية لتنفيذ براما االستثمارات االجتماعية وتمويل مشروعات التمويةل 
 .للعمال المتقاعدين العرباألصغر 

الوقوا علةى التجةارب العربيةة الناجحةة تةي مجةال االسةتثمار االجتمةاعي للمعاشةيين بغيةة نقةل  -
 .التجربة إلى بقية الدول العربية لالستفادة منها

المةةؤهلين ( المتقاعةدين)إعطةاء األولويةة تةةي التشةغيل تةةي الةدول العربيةةة ألبنةاء المعاشةةيين  -
 .المتقاعدين تي بناء أوطانهم –تقديراَ لدور المعاشيين للوظائا لدعم أسرهم و

ح  الحكومات العربية علةى ضةرورة مشةاركة اتحةادات ونقابةات المتقاعةدين تةي مجةالس  -
 .إدارات هيئات التأمينات والمعاشات والحد من هيمنة الدول على أموال المتقاعدين

أعلةى عائةةد اقتصةةادي تةةي  إنشةاء هيئةةة متخصصةةة السةتثمار التأمينةةات االجتماعيةةة لتحقيةةق -
أمةةةوال التأمينةةةات االجتماعيةةةة بمةةةا يحقةةةق األهةةةداا الصةةةحية واإلسةةةكانية والديمغراتيةةةة 

 .للمتقاعدين
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تكليا األمين العام التحاد المتقاعدين العرب وعبر منظمة العمل العربيةة برتةع توصةيات   -
رات المتقاعةةدين هةةذل النةةدوة إلةةى الحكومةةات العربيةةة لاخةةذ بهةةا وتنفيةةذها لالسةةتفادة مةةن خبةة

 .ونوصي بتكرار مثل هذل الندوة للفائدة الكبيرة التي تتحقق منها

 

 

*** 

 

 : اسم النشاط -05

لدوزارة الرعايدة  الوطنيدة االسدتراتيجية مشدروع إعدداد حدول التفاكريدة الورشدةالمشاركة فدي  -
  .االيدز لمكافحة والضمان االجتماعي

 : الجهة المعنية بالتنفين -

 االمةم برنةاما و االيةدز لمكاتحةة القةومي البرنةاما مةع بالتعةاون االجتمةاعي الضةمان و الرعاية وزارل  -
 . للسكان المتحدة األمم وصندوق بااليدز المعني المتحدة

 :مكان و تاريخ التنفين -

 3112\13\12االربعاء  بتاريخ – للمؤتمرات صالا محمد الزبير الشهيد قاعة -

 :طبيعة مشاركة المنظمة -

 اعتبار المركز من الجهات ذات الصلة والتى تعنى بالحماية االجتماعية

 :المشاركة الجهات -
 الخرطوم بوالية االجتماعية والتنمية التوجي  وزارة -
 الصحي للتأمين القومي الصندوق -
 الطفولة لرعاية القومي المجلس -
 االجتماعية والتنمية االدخار مصرا -
 الزكاة ديوان -
  الصناعية لاطراا القومية الهيئة -
 المرأة ضد العنا مكاتحة وحدة -
 للسالم المرأة مركز -
 اإلنسان لحقوق المرأة مركز -
 للمتعايشين السودانية الجمعية -
 االجتماعية للتأمينات العربي المركز -

 : المحاور -

 تعريا الفيروس -
 طرق انتقال الفيروس -
 المراحل المختلفة النتقال الفيروس -
 مرحلةاألعرا  المرتبطة بكل  -
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 تحليل أسباب ونتائا العدوى بالفيروس -
 االستجابة القومية للوباء تي السودان -
 الفئات األكثر عرضة للوباء -
 تعريا الوصم و التميز االجتماعي الذي يتعر  لها المتعايشين مع الفيروس -
 الحماية االجتماعية للمتعايشين -
ارة الرعايةةةة و الضةةةمان أهةةةداا الخطةةةة اإلسةةةتراتيجية القوميةةةة لمكاتحةةةة االيةةةدز ودور وز -

 االجتماعي تي ذلك 

 : التوصيات -

 حتى والشركاء الخبراء بواسطة االيدز مكاتحة تي الوزارة إستراتيجية إعداد تي اإلسراا -
  الشركاء يلي وما يليها ما تخطيط للوزارة يتثنى

  الصحي التامين مع الصندوق بالتنسيق الصحي الدعم تي المتعايشين على التركيز أهمية -
 .انتشار المر  للحد من

 .االيدز مكاتحة براما توجية تي للمساعدة أالستراتيجي  المعلومات توتير -
 انتقال  و بالمر  الوعي لرتع اإلعالمية الحمالت تكثيا -
 الدولية شينياالتفاقيات المختصة بالمتعا بتطبيق االلتزام -

 

 

*** 

 

 :اسم النشاط - 06

 تشريعات العمل و األجور في الدستور الدائم للسودانالمشاركة في المنتدى التفاكر  حول  -
 :الجهة المعينة بالتنفين -

المجلةةس األعلةةى األجةةور بالتنسةةيق مةةع اتحةةادي نقابةةات  عمةةال السةةودان و  –وزارة مجلةةس الةةوزراء  -
 أصحاب العمل

 :مكان و تاريخ التنفين  -
 3112-ديسمبر -34قاعة اتحاد نقابات عمل السودان  -
 :المشاركة الجهات  -

 إتحاد نقابات عمال السودان -
 

 إتحاد اصحاب العمل -
 وزارة العمل و تنمية الموارد البشرية -
 الصندوق القومي للمعاشات -
 الحكم االتحادي -
 الثقاتة العمالية -
 ديوان شؤون الخدمة -
 الشرطة -



 

 

62 

 

 المركز العربي للتأمينات االجتماعية -
 :المحاور  -

 ومستويات العمل الدولية و العربيةالوضع التشريعي لاجور بالسودان  -
 وضع الحد األدنى لاجور تي السودان -

 
 :التوصيات  -

دراسة االتفاقيةات المصةدق عليهةا مةن جانةب السةودان تةي ضةوء المالحظةات الةواردة مةن  -
 .منظمة العمل الدولية و إستيعاب هذل المالحظات تي تعديل قوانين العمل

بشةةأن تحديةةد الحةةد األدنةةى لاجةةور مةةع إشةةارة (121)إجةةراء دراسةةة معمقةةة لالتفاقيةةة رقةةم  -
خاصة للبلدان النامية و إدخال التعديالت الالزمة على تشريعات العمل، إذا ما تطلب األمر 

 .ذلك للتصديق عليها
بشةةأن شةروط العمةةل تةةي العقةةود  1971لعةةام ( 94)إجةراء دراسةةة معمقةةة لالتفةاقيتين رقةةم  -

يةةة مسةةتحقات العمةةال عنةةد إعسةةار صةةاحب م بشةةان حما1993لعةةام ( 172)العامةةة و رقةةم 
 .العمل و ذلك لمعرتة مدي األهمية و الحاجة للتصديق عليهما

 .تكوين لجان لمتابعة مطابقة المعايير الدولية  -
 .دارسات األجور و مواكبتها مع الظروا االقتصادية -
 .إعادة النظر تي نظام الدرجات تي المرتبات و اهتمام توحيد األجور -
 .ريع األجور اتحادياجعل مسألة تش -

 

 

*** 

 :اسم النشاط  - 17

: المشدداركة فددي اللقدداء التددداولي السددادس للفددروع بالصددندوق القددومي للمعاشددات تحددت شددعار  -
 لتتوحد الجهود من أجل اتصال فاعل لخدمة متميزة

 :الجهة المعنية بالتنفين -

 اإلدارة العامة للفروا بالصندوق القومي للمعاشات  -

 :تاريخ التنفين مكان و  -

 3112ديسمبر كانون أول  32-31الخرطوم  –رئاسة الصندوق  –قاعة المؤتمرات  -

 

 :الجهات المشاركة -

 مدراء و ممثلو الفروا بالواليات  -
 الوحدات التابعة لوزارة الرعاية و الضمان االجتماعي  -
 الوحدات ذات الصلة بإعمال الصندوق -
 ماعيمديرو البنوك المعنية بالعمل االجت -
 المركز العربي للتأمينات االجتماعية -
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 :المحاور  -

 :تمثلت تي أوراق عمل تناولت 

 االتصال التنظيمي بين المركز و الفروا  -
- نموذج والية الجزيرة –ين خدمة المعاش تقييم تجربة مراكز -
 دور الشبكات تي تبادل و تكامل المعلومات تي الفروا الوالئية و تحدي  قواعد البيانات  -
 االتصال التنظيمي الفعال -
 تقييم و تقديم تجربة تصل موازنات الفروا الوالئية -
 دور الشئون القانونية تي الفروا الوالئية -
 .التعوي  اإلداري -
 التحديات التي تواج  تحديد ربط االشتراكات المعاشيين و سداد المديونيات -
 تفعيل دور النشاط اإلعالمي للصندوق بالواليات  -
 ينمية و الرعاية االجتماعية للمعاشي التندور الصندوق ت -

 :التوصيات  -

 : أهمهاتوصية من ( 34)أصدر اللقاء عدد 

ضرورة إعادة النظر تي الهياكل التنظيمية و الوظيفيةة بةالفروا الوالئيةة وتحديةد الوصةا  -
علةةةى المسةةةتويين الةةةوظيفي لكةةةل وظيفةةةة و استصةةةحاب كاتةةةة المتغيةةةرات الموضةةةوعية و 

 .نشا من وقت ألخرالمتطلبات التي ت
إعادة النظر تي حجم القوى العاملة تي الفروا واتخاذ السياسةات التةي مةن شةانها توتيرهةا  -

 وزيارة االهتمام بتهيئة بيئة العمل المحفزة
تقصةةير الظةةل اإلداري و رتةةع كفةةاءة االتصةةال الراسةةي و األتقةةي مةةع االسةةتخدام األمثةةل  -

 لفرعيللموارد المتاحة على المستويين المركزي و ا
إعادة النظر تةي األداء و تبسةيط اإلجةراءات و رتةع مهةارات و قةدرات القةوى العاملةة مةن  -

 خالل إدارة الجودة الشاملة
التوسةةع تةةي حوسةةةبة األداء و اعتمةةاد البةةةراما المرتبطةةة بكاتةةة األنشةةةطة و رتةةع قةةةدرات  -

 الشبكات و تنمية المهارات و رتع قدرات العاملين تي هذا الجانب 
 .ء وحدات إعالمية بالفروا الوالئية لتعكس أنشطة الفرواضرورة إنشا -

 
 

◙  ◙  ◙ 
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 مجال التعاونيات

 

 

التعاونيدات ودورهدا فدي تعزيدز تددريب وتأهيدل الشدباب   "الندوة القومية حةول عقد :  ونوعه النشاطاسم  -
 "ودعم الصناعات الصغيرة

 3/3102/ح أ:بالخطة  النشاطرقم  -

 ادارة الحماية االجتماعية :بالتنفين الجهة المعنية  -

 33/31/01/3102عمان  –االردن  :مكان وتاريخ التنفين  -

 مشارك 75اطرا  االنتاج الثال  بحضور  :وعدد المستفيدين  النشاطالجهة المستفيدة من  -

 :الجهات المشاركة  -

 وزارات العمل تي الدول العربية -

 منظمات أصحاب األعمال تي العربية -

 ات العمال تي الدول العربيةمنظم -

 .االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب  -

 . االتحاد التعاوني العربي  -

 االتحادات التعاونية بالدول العربية -

 التعاونيات :المجال / المحور  -

 :أهدا  النشاط  -

ومشةاريع تعزيز دور النظام التعاوني تي تشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والحةرا التقليديةة  -

 .الشباب

التعةةرا علةةى الحركةةة التعاونيةةة العربيةةة والقةةوانين الخاصةةة بهةةا واالمتيةةازت التةةي تقةةدم لهةةا  -

 .والمشكالت التي تعاني منها

االهتمام بالتدريب والتثقيا التعاوني لتوتير الكةوادر المؤهلةة والمدربةة للنهةو  بالتعاونيةات  -

 .لتقوم بدورها على أكمل وج  

العمةةل التعةةاوني تةةي مواجهةةة المناتسةةة التجاريةةة الدوليةةة ودعةةم المنةةتا الةةوطني أهميةةة دور  -

 وتعزيز مشاريع الشباب والصناعات الصغرى
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تبةةادل المعلومةةات والتجةةارب بةةين البلةةدان العربيةةة المتجةةاورة،كخطوة مةةن اجةةل زيةةادة تةةرص  -

 .التنسيق وتحقيق التكامل االقتصادي العربي

تتضمن تطوير المعايير التةي تحكةم ( اتفاقية أو توصية ) موحدة  دراسة إقرار معايير عربية  -

 التعاونيات

التأكيةد علةى أهميةة البنةوك التعاونيةة تةي دعةم تشةغيل الشةباب ومشةاريع الشةباب والصةةناعات  -

 الصغرى

العمل على دما البيانات والمعلومةات الخاصةة بالتعاونيةات ضةمن الشةبكة العربيةة لمعلومةات  -

 .سوق العمل 

 :المحاور وموضوعات النقاش  -

واقةةع الحركةةة التعاونيةةة العربيةةة ودورهةةا تةةي مسةةاندة جهةةود المشةةروعات الصةةغيرة ومكاتحةةة 

 البطالة

 .البطالة والتشغيل والدور االقتصادي للتعاونيات تي الدول العربية**

 .التشريعات التعاونية تي الوطن العربي ودورها تي دعم الحركة التعاونية ** 

 .التعاونيات تي التنمية االجتماعية وتوتير ترص عملدور ** 

دور النظام التعاوني تي التدريب والتأهيل الالزم لدعم الصناعات الصغرى وتعزيز التكامل ** 

 .االقتصادي العربي 

 .دور اطراا اإلنتاج تي تعزيز ودعم العمل التعاوني وتعظيم االستفادة من خدمات ** 

 تي الوطن العربي ية تي دعم وتعزيز دور التعاونياتدور منظمة العمل العرب** 

وكيفيةة إدمةاج " مشروع الشبكة العربيدة لمعلومدات سدوق العمدل" جلسة عصا ذهني حول** 

 البيانات والمعلومات الخاصة بالتعاونيات تي الشبكة

 .  تجارب قطرية تعاونية رائدة تي تعزيز مشاريع الشباب و دعم االقتصاد الوطني** 

 :راء وأوراق العمل الخب -

دور التعاونيات تي التنميةة االجتماعيةة وتةوتير "حمادة ابو نجمة ورقة عمل بعنوان / االستاذ   -
 ترص عمل
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واقةع الحركةة التعاونيةة العربيةة ودورهةا  -"احمد عبد الظاهر ورقةة عمةل بعنةوان / الدكتور   -
 تي مساندة جهود المشروعات الصغيرة ومكاتحة البطالة

 محمود منصور ورقة عمل بعنوان/ الدكتور   -

 البطالة والتشغيل والدور االقتصادي للتعاونيات تي الدول العربية"

دور النظةةام " بمنظمةةة العمةةل العربيةةة ورقةةة عمةةل بعنةةوانالخبيرخليةةل أبةةو خرمةة  / األسةةتاذ   -
التكامةل التعاوني تي التدريب والتأهيل لدعم الصناعات الصغرى ومتناهية الصةغر وتعزيةز 

 االقتصادي العربي

التشةةريعات التعاونيةةة تةةي الةةوطن العربةةي " ورقةةة عمةةل بعنةةوان احمةةد عبةةد الظةةاهر  /الةدكتور  -
 ودورها تي دعم الحركة التعاونية

جلسة حوارية مفتوحة حول إدماج البيانات والمعلومةات الخاصةة ) رأتت رضوان / الدكتور   -
 العمل لمعلومات سوقبالتعاونيات تي الشبكة العربية 

دور اطةراا االنتةةاج تةي تعزيةز ودعةم العمةةل " ورقةةة عمةل بعنةوان احمةد الشةوابكة/ الةدكتور  -
 التعاوني وتعظيم االستفادة من خدمتة

ورقةةةعمل بعنةةوان دور منظمةةةة العمةةل العربيةةة تةةي دعةةم وتعزيةةةز "حمةةدي احمةةد / االسةةتاذ  -
 .التعاونيات تي الوطن العربي 

- :عرض تجارب قطرية، وتم عرض التجارب القطرية التعاونية في الدول التالية   -

 االتحاد التعاوني العربي - تخري ياسين / عرضها األستاذ االرنية          التجربة  -

 تالم هاشم تالم  /عرضها األستاذ     البحرينية    التجربة  -

 العزيز اسماعيل عبد /عرضها الدكتور        السعوديةالتجربة  -

 محمد بن احمد السنا المشيخي/ عرضها األستاذ          العمانيةالتجربة  -

 يوسا العيسى/ عرضها األستاذ       الفلسطينيةالتجربة  -

 هاني عبد  دنان الشمري/ عرضها األستاذ          الكويتيةالتجربة  -

 عصام بدوي  / عرضها األستاذ         المصريةالتجربة  -

 عامر عامر صالا المطري /عرضها األستاذ      التجربة اليمنية       -
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 :التوصيات  -

ومؤسسةات  –البنةك التعةاوني العربةي  –الدعوة النشةاء المؤسسةة التمويليةة التعاونيةة العربيةة  -

القطريةة والتشةجيع الخدمات التعاونية العربية بهدا دعم االنشطة المشتركة بين التعاونيةات 

 .على قيامها 

دعوة منظمة العمل العربية الصدار اتفاقية عمل عربية حول التعاونيات وتكثيا جهودها تةي  -

مجال عقد الندوات واالنشطة المختلفة بالتعةاون مةع االتحةاد التعةاوني العربةي بهةدا تعزيةز 

 .دور التعاونيات وتبادل الخبرات ونشر الثقاتة التعاونية 

ة االتحاد التعاوني العربي للعمل على انشاء المعهةد التعةاوني العربةي بهةدا دعةم انشةطة دعو -

التةةدريب والتثقيةةا التعةةاوني وتوحيةةد المفةةاهيم والفكةةر التعةةاوني وتةةوتير الكةةوادر التعاونيةةة 

 .مع ربط المناها التعليمية باحتياجات سوق العمل تي الدول العربية ، المؤهلة والمدربة 

ير جهةةود منظمةةة العمةةل العربيةةة تةةي انشةةاء الشةةبكة العربيةةة لمعلومةةات سةةوق العمةةل دعةةم وتقةةد -

وتثمين جهودها حول ادماج البيانات والمعلومات الخاصة بالتعاونيات تةي الشةبكة نظةرا لمةا 

يحققةة  هةةذا التوجةة  مةةن توائةةد كثيةةرة للحركةةة التعاونيةةة تةةي مجةةال تةةدقيق المعلومةةات وتجديةةد 

 .البيانات بشكل منتظم 

دعةةوة جهةةات االختصةةاص التعاونيةةة الرسةةمية والشةةعبية النشةةاء جمعيةةات تعاونيةةة نموذجيةةة  -

للشباب لتكون نموذجا يحتذى ب  ومختبرا علميا وعمليا لتدريب وتأهيل الشباب وتقا لالسةس 

 .والقيم والمبادىء التعاونية المتعارا عليها 

الصةةحاب الصةةناعات الحرتيةةة  دعةةوة الةةدول العربيةةة لةةدعم وتشةةجيع انشةةاء جمعيةةات تعاونيةةة -

واالهتمةةام الكةةاتي بالتةةدريب الحرتةةي وتشةةجيع انشةةاء المةةدارس والمعاهةةد المتخصصةةة تةةي 

وتقةديم التسةهيالت الالزمةة لقيامهةا " التعاونيةة"التعليم الحرتي وتشجيع الصناعات الحرتيىةة 

 .جيا واالهتمام باقامة المعار  الدائمة للمساعدة تي تسويق منتجاتها داخليا وخار
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دعوة الدول العربية والجهات المعنية بالتعاونيات لالهتمةام بانشةاء جمعيةات تعاونيةة للخةدمات  -

تةةةي مجةةةاالت البيئةةةة والخةةةدمات التعليميةةةة والخةةةدمات الصةةةحية وخةةةدمات النقةةةل والخةةةدمات 

السياحية والخةدمات الثقاتيةة و يةر ذلةك مةن المجةاالت الخدميةة المختلفةة وذلةك بهةدا خلةق 

 .ديدة والحد من مشكلة البطالة بين الشباب ترص عمل ج

توجي  المزيةد مةن االهتمةام بالنظةام التعةاوني بكاتةة أنواعة  وتروعة  لتمكينة  مةن أداء رسةالت   -

الهامةةة تةةي دعةةم التنميةةة االقتصةةادية و االجتماعيةةة والمسةةاهمة تةةي مواجهةةة تحةةدي البطالةةة 

 .والتخفيا من حدة الفقر

تبارهةةا أحةةد  ليةةات دعةةم إقبةةال الشةةباب علةةى العمةةل تةةي الصةةناعات تعزيةةز دور التعاونيةةات باع -

الصغرى ومتناهية الصةغر ومشةاريع تشةغيل الشةباب وحتةى تشةكل التعاونيةات عامةل جةذب 

 .للعمل تي المهن الحرة والصناعات اليدوية والتقليدية

يةا مةع تطوير وتحةدي  التشةريعات التعاونيةة لةتمكن التعاونيةات مةن مواكبةة التطةورات والتك -

المتغيرات وتعزيز مبادئ التعاونيات مةن سياسةات البةاب المفتةوم والديمقراطيةة والمسةاهمة 

 .اإليجابية والفعالة تي تحقيق أهداا التعاونيات

زيةةادة تسةةهيالت االقتةةرا  للتعاونيةةات ،ومنحهةةا اإلعفةةاءات لةةتالت والمةةواد التةةي يسةةتخدمها  -

لتسةويق وإقامةة معةار  محليةة ودوليةة لبيةع األعضاء تي إنتاجهم ومساعدتهم تي عمليات ا

 .منتجاتها

تةةةوتير الحمايةةةة التأمينيةةةة واالجتماعيةةةة للعةةةاملين تةةةي القطةةةاا التعةةةاوني تةةةي كاتةةةة األنشةةةطة  -

االقتصادية مع التركيز على القطاا الزراعي الذي يشغل قطاا واسع من العمال خاصة تي 

 .الريا العربي

مراجعةةة أوضةةاعها التنظيميةةة والتشةةريعية لجعلهةةا أكثةةر تحفيةةز وتعزيةةز الحركةةة التعاونيةةة و -

ديمقراطية وقدرة على االستمرار ودتع دماء جديدة تي شةرايينها وتفعيةل دورهةا تةي التنميةة 

 .الشاملة والمستدامة
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تةةوتير بنةةك معلومةةات عةةن التعاونيةةات واألنشةةطة التعاونيةةة، وإيجةةاد نظةةام لتةةدقيق المعلومةةات  -

 .تظموتجديد البيانات بشكل من

نشةةر الثقاتةةة التعاونيةةة وزيةةادة الةةوعي المجتمعةةي بةةدور التعاونيةةات مةةن خةةالل جهةةد تعليمةةي  -

وإعالمي واسري بالمشاركة والتنسيق مع التنظيمةات التعاونيةة ومؤسسةات المجتمةع المةدني 

 .لكسب المزيد من األعضاء وتنمية السلوك والفكر التعاوني لدى األتراد

لتوسةةيع االسةةتفادة مةةن الصةةندوق العربةةي للتنميةةة خاصةةة تةةي دعةةوة الةةدول العربيةةة  -

 .مجال التعاونيات

دعةةوة الةةدول العربيةةة الدخةةال التعاونيةةات ضةةمن المنةةاها التعليميةةة تةةي المةةدارس  -

 والمعاهد والجامعات

تطبيق قواعد الحوكمة مما يؤدي الى تحسين االداء وتحسين سمعة العمل التعةاوني  -

طمئنانةةا ويعمةةل علةةى زيةةادة االقبةةال علةةى النشةةاطات بشةةكل يجعةةل النةةاس اكثةةر ا

 .التعاونية 

 

◘  ◘  ◘ 
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 ثـالـثـا

 محور التنمية البشرية والتشغيل

 

 

 

 

 "العقد العربى للتشغيل ومتطلبات تحقيق أهدات "عقد الندوة القومية حول   :اسم النشاط - 0

 14/ب .ت   :رقم النشاط

 .3112نيسان / أبريل 2 -3القاهرة،  :وتاريخ التنفينمكان  -

إدارة التنميةةة البشةةرية والتشةةغيل بالتعةةاون مةةع إدارة اإلعةةالم ) منظمةةة العمةةل العربيةةة  :  الجهددة المعنيددة -
 (.والتوثيق والمعلومات

 :أهدا  النشاط - 

اعتماد العقد العربى للتشغيل رتع الوعى لدى المعنيين بقضايا التشغيل والتخطيط التنموى عامة بأهمية  -
 .وجعل متطلبات  ضمن أولويات سياسات وخطط وبراما التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 .التعرا على مدى التقدم المحرز تى إنجاز متطلبات العقد العربى للتشغيل تى البلدان العربية -

العربةى للتشةغيل و إيجةاد الحلةول تحديد الصعوبات والمعوقات التى تحول دون تطبيق متطلبةات العقةد  -
 .المناسبة للتغلب عليها

تبادل الخبرات والتجارب العربية تى مجاالت النهو  بالتشغيل ومعالجة مشكالت الفقر والبطالةة تةى  -
 .الدول العربية

 .دعم جهود المنظمة لمتابعة العقد العربى للتشغيل وتحقيق األهداا المرجوة من  -

 :المحاور  -

 .االقتصادية والتنموية واالجتماعية الدورية وانعكاساتها على أوضاا التشغيل تى الوطن العربىالقمة  -

 .رؤية شمولية بشأن تيسير التبادل المنظم للقوى العاملة العربية -

 .تطوير منظومة التأهيل والتدريب المهنى تى ضوء تطلعات الشباب العربى -

 .وتنمية التشغيل متطلبات االرتقاء بالقطاا  ير المنظم -

 .دور اإلعالم تى ترسيخ مضامين وأهداا العقد العربى للتشغيل -

تةةونس، سةةلطنة عمةةان، مصةةر، تلسةةطين، المغةةرب، الةةيمن،  رتةةة ) أوراق وتجةةارب قطريةةة لكةةل مةةن  -
 (. تجارة وصناعة الكويت، مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية

 

 مجــــــال التـشـغـيـل
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 : الجلسة االفتتاحية -

المدير العام لمنظمة العمل العربية أعمال الندوة بكلمة توجيهي   – أحمد محمد لقمان /اتتتا معالى السيد 
رحةةب تيهةةا بالسةةيدات والسةةادة المشةةاركين عةةن أطةةراا اإلنتةةاج الثالثةةة تةةى البلةةدان العربيةةة وعةةن المنظمةةات 

 .العربية واإلقليمية والدولية والخبراء العرب المتخصصين وممثلى أجهزة اإلعالم تى بع  الدول العربية

تعر  معالي  الخطةوات األولةى التةى خطتهةا المنظمةة لتنميةة التشةغيل تةى الةوطن العربةى منةذ عةام واس
 – 3119)وصوال إلى رتع قضايا التشغيل والبطالة أمام القادة العرب تى القمةم االقتصةادية الةثال   3112
البلةدان العربيةة  حي  تةم إقةرار البرنةاما المتكامةل لةدعم التشةغيل والحةد مةن البطالةة تةى( 3112 – 3111

عقةدا  عربيةا للتشةغيل وإقةرار التصةنيا ( 3131 – 3111)والستة مشاريع المنبثقة عنة  مةع اعتمةاد الفتةرة 
واإلسةةةتراتيجية العربيةةةة للتةةةدريب التقنةةةى والمهنةةةى ودورهةةةا تةةةى مواكبةةةة  3112العربةةةى المعيةةةارى للمهةةةن 

 . احتياجات سوق العمل العربية

لاوضةاا االقتصةادية واالجتماعيةة والتةوترات التةى تمةر بهةا المنطقةة  أيضا تعر  إلى متابعة المنظمة
العربية ونبهت تى وقت مبكر من مخاطر تفتشى الفقر والبطالةة وتأثيرهةا علةى األمةن الةوطنى والقةومى مةع 

وتةى ختةام . التأكيد على أهمية التعةاون بةين مختلةا القةوى الفاعلةة الرسةمية لتحقيةق مطالةب الشةعب العربةى
تمنى معالي  طرم  تاق جديدة ورؤى تعالة يمكن استيعابها تى مؤتمر العمل العربى تى دورت  القادمة كلمت  

بالجزائر والتوصل إلى توصيات ونتائا تعمل على دعم قضةية التشةغيل والقضةاء علةى الفقةر وتحقيةق السةلم 
 . االجتماعى تى الوطن العربى

بجمهورية مصر العربية كلمة رحب تيهةا  ى العاملة والهجرةوزير القوخالد االزهرى  /ثم ألقى معالى السيد 
بالسادة المشاركين تى الندوة وتمنى لهم طيب اإلقامة تى بلدهم الثانى مصر وتقةدم بالشةكر والتقةدير لمنظمةة 
العمةةل العربيةةة علةةى جهودهةةا لتنميةةة التشةةغيل تةةى البلةةدان العربيةةة باعتبارهةةا مةةن المنظمةةات المنفةةردة علةةى 

عربةى حيةة  تتبنةى رؤى واضةحة تةةى مجةال التشةةغيل والبطالةة وتنفةذ اسةةتراتجيات قابلةة للتطبيةةق المسةتوى ال
 .وتعكس احتياجات أطراا اإلنتاج الثالثة

كما أكد معالي  على أهمية التشغيل تى الوطن العربى الذى أصبا قضية ملحة لجميع شعوب العالم حي  
العربةى يمكةن بالتكامةل العربةى المشةترك القضةاء علةى هةذل أما تى وطننا . تزداد نسب البطالة تى العالم كل 

الظاهرة والخروج من دائرة الفقر وزيادة نسبة اإلنتاجية ومن هنا البد من اإلشارة إلى أهمية التدريب التقنى 
والمهنى باعتبارل واحد من المحاور األساسية للنهضة القادمة تى جمهورية مصر العربية وذلك لدورل الهةام 

ين االقتصاد والدتع ب  إلى األمام مؤكدا  على أهمية العقد العربى للتشغيل باعتبارل رؤية إسةتراتيجية تى تحس
 .واضحة وقومية لمنظمة العمل العربية وأطراا اإلنتاج تى الوطن العربى

 . وتى ختام كلمت  تمنى معالي  النجام والتوتيق لهذل الندوة

 :الجهات المشاركة  -

مشةةاركا مةةن المعنيةين بقضةةايا التشةةغيل والتخطةيط التنمةةوى مةةن أطةةراا ( 52)دوة شةارك تةةى أعمةةال النة
اإلنتاج الثالثة تى الوطن العربةى وممثلةى أجهةزة اإلعةالم تةى بعة  البلةدان العربيةة إضةاتة إلةى ممثةل عةن 
االتحةةاد الةةدولى لنقابةةات العمةةال العةةرب وممثلةةين عةةن منظمةةات عربيةةة وإقليميةةة ودوليةةة وعةةدد مةةن الخبةةراء 

 .لمتخصصين تى مجال التشغيل وتنمية القوى العاملة وكذلك ممثلى منظمة العمل العربيةا

 

 



 

 

72 

 

 

 :جلسات العمل  -

عقدت النةدوة علةى مةدار يةومين عمةل وتضةمن جةدول أعمالهةا أربعةة جلسةات عمةل إضةاتة إلةى الجلسةة 
 :االتتتاحية وذلك لعر  ومناقشة المحاور واألوراق التالية

 :الجلسة األولى ** 

القمةةة االقتصةةادية والتنمويةةة واالجتماعيةةة الدوريةةة وانعكاسةةاتها علةةى أوضةةاا التشةةغيل تةةى الةةوطن  -
 رضا قويعة. د/ العربى 

 بهجت أبو النصر. د/ متطلبات االرتقاء بالقطاا  ير المنظم وتنمية التشغيل  -

 (تونس ، سلطنة عمان ، مصر)أوراق وتجارب قطرية من الدول العربية اآلتية  -

 :الجلسة الثانية  ** 

 محمد عبد الشفيع. د/ رؤية شمولية بشأن تيسير التبادل المنظم للقوى العاملة العربية  -

 إبراهيم الشافى. د/ تطوير منظومة التأهيل والتدريب المهنى تى ضوء تطلعات الشباب -

 :الجلسة الثالثة ** 

 حنان يوس . د/ دور اإلعالم تى ترسيخ مضامين وأهداا العقد العربى للتشغيل_ 

 زكى الريس. ألقاها نيابة عنها د 

تلسطين ، المغرب ، مصر ، اليمن،  رتة تجارة وصناعة الكويت  )أوراق وتجارب قطرية لكل من  -
 (.مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية

 :الجلسة الرابعة ** 

 .مناقشة التقرير الختامي والتوصيات

 :لجنة الصياغة ** 

 :تم تشكيل لجنة الصيا ة من األعضاء التالية أسماءهم 

 ( سلطنة عمان) جعفر بن سليمان العجمى / السيد 

 (المنظمة العربية للتنمية اإلدارية)   سامى كيرشان / الدكتور 

 (سلطنة عمان)  رضا بن جمعة / السيد 

 (مصر)  عالء عو  / السيد 

 (مصر) حسام الدين أحمد السعداوى/ السيد 

 باإلضاتة إلى السادة الخبراء المتخصصين وممثلى منظمة العمل العربية

رضا قيسوم  ممثل منظمةة العمةل العربيةة / وبناء على ر ب  المشاركين بدأت الجلسة ااألولى برئاسة السيد 
والذى أجرى مداخلة تحليلية حول واقع وأوضاا القوى العاملة والتشغيل وأسةواق العمةل وجهةود الةدول 

الوثيق بةالتغيرات التةى جةرت  العربية لمواجهة التحديات التنموية وتى مقدمتها الفقر والبطالة وارتباطها
وتجرى تى المنطقة العربية مةع التركيةز علةى جهةود منظمةة العمةل العربيةة وانجازاتهةا خةالل السةنوات 
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القليلةةة الماضةةية تةةى مجةةاالت تنميةةة التشةةغيل واالرتقةةاء بقضةةايا العمةةل والعمةةال بشةةكل أوسةةع تةةى الةةوطن 
 .العربى

 

 :نتائج وتوصيات الندوة  -

الختامية عر  ومناقشة تقرير لجنة الصيا ة الذى يعكس التوجهةات والتوصةيات التةى تم خالل الجلسة 
 :توصل إليها المشاركون وهى 

تثمةةين الجهةةود المبذولةةة مةةن قبةةل منظمةةة العمةةل العربيةةة تةةى إطةةار تأديةةة رسةةالتها وسةةعيها المتواصةةل  -
للمجتمةع العربةى والعمةل  للنهو  بقضايا التشغيل ومعالجة مشكالت البطالة باعتبارها التحدى األكبةر

بمةةا تضةةمنت  وثيقةةة العقةةد العربةةى للتشةةغيل مةةن توجهةةات عامةةة و ليةةات وبةةراما تنفيذيةةة خاصةةة مةةع 
 .االستمرار تى متابعة التقدم المحرز للعقد تى تحقيق أهدات 

حةة  الةةدول العربيةةة علةةى تقةةديم الةةدعم والحةةواتز المناسةةبة إلةةى الجهةةات والهيئةةات والمنظمةةات الوطنيةةة  -
ربية ذات العالقة بقضايا التنمية لتفعيل قرارات القمم العربية االقتصادية الثال  ووضةعها موضةع والع

التنفيذ خاصة منها ما يتعلق بتحقيق أهداا العقد العربى للتشةغيل وتمكةين المنظمةة مةن تنفيةذ البرنةاما 
 .العربى لدعم التشغيل والحد من البطالة والمشاريع الستة المنبثقة عن 

دول العربيةة علةى اعتمةاد التصةنيا العربةى المعيةاري للمهةن واالسةتفادة مةن التجةارب العربيةة ح  الة -
الناجحة تى مجال بناء وتطوير المعايير المهنية ونظام المؤهالت العربية تماشةيا  مةع أيةة مسةتجدات أو 

س وبنةاء القةدرات تطورت ذات العالقة ليبقى المرجعية والقاعدة العربية المشتركة والحديثة لتقييم وقيةا
المهارية واإلنتاجية بهدا تنظيم سةوق العمةل وتحديةد أجةور عادلةة وتيسةير تنقةل اإليةدى العاملةة وتةق 

 .االحتياجات الفعلية للتنمية المستدامة

تقديم الشكر إلى البلدان العربية التى أتادت تى تقارير المتابعة السنوية باعتمادها خطط ومتطلبات العقد  -
إلى المزيةد مةن ( عمال –أصحاب أعمال  –حكومات )ل، ودعوة أطراا اإلنتاج الثالثة العربى للتشغي

مةع التأكيةد علةى ضةرورة .. التجاوب والتعةاون لمواتةاة مكتةب العمةل العربةى بتقريةر المتابعةة السةنوية
 .تضمين الخطط واآلليات والبرناما التنفيذى للعقد تى صدارة مضامين التنمية

ر النظم التأمينية والحماية االجتماعية للعاملين تى القطاا  ير المنظم مع تخفيا التأكيد على دعم تطوي -
القيود واالشتراطات والبيروقراطية التى ال تتناسب مةع مصةالا وقةدرات القطةاا  يةر المةنظم لتمكينة  

 .من االندماج تى االقتصاد الوطنى

مجةاالت تنقةل االيةدى العاملةة وتسةهيل ح  الدول العربية العمل على المزيد من التعاون والمرونة تةى  -
حركية األشخاص ورجال األعمال واألموال العربية مع أعطةاء األولويةة للعمالةة العربيةة المؤهلةة بعةد 

 .العمالة الوطنية بما يساهم تى تسهيل التبادل المنظم للقوى العاملة العربية

حسين بيئةة األعمةال ومنةاإل االسةتثمار ح  الدول العربية على تطبيق السياسات والبراما الهادتة إلى ت -
وتطةةوير التشةةريعات وتقةةديم الحةةواتز ومختلةةا المسةةاعدات والةةدعم المناسةةب لتشةةجيع القطةةاا الخةةاص 
وخاصة المؤسسات الصةغرى والصةغيرة والمتوسةطة علةى تحمةل مسةئوليات  وتفعيةل دورل الجديةد تةى 

 . التنمية والتشغيل

بةةدور تعةةال ومةةؤثر تةةى تحقيةةق أهةةداا العقةةد العربةةى حةة  وتشةةجيع مؤسسةةات القطةةاا الخةةاص للقيةةام  -
 .للتشغيل وبوج  خاص تى مجال التدريب المهنى وتوتير المزيد من ترص العمل المنتا والمجزى
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العمل من أجل مراجعة شاملة لما تحقةق مةن متطلبةات وأهةداا العقةد العربةى للتشةغيل خةالل السةنوات  -
 3131ات األولوية للتحقيق خالل الفترة القادمة حتى عام ذ. الماضية من بداية العقد، وتحديد األهداا

 .، وذلك تى ضوء التغيرات التى مرت وتمر بها الدول العربية

التأكيةةد علةةى ضةةرورة تةةوتر البيانةةات والمعلومةةات واإلحصةةائيات الحديثةةة والدقيقةةة تةةى مجةةاالت العمةةل  -
 .لعربية لسوق العملوالعمال من خالل دعم جهود منظمة العمل العربية لبناء الشبكة ا

تكثيا الجهود اإلعالمية لترسيخ مضةامين وأهةداا العقةد العربةى للتشةغيل والتأكيةد علةى أهميةة ودور  -
اإلعةةالم تةةى التةةأثير علةةى الةةرأى العةةام ودعةةوة القةةائمين علةةى االتصةةال بةةأجراء الدراسةةات والبحةةو  

بأهداا العقد العربةى للتشةغيل اإلعالمية االجتماعية للكشا عن طبيعة وجوهرية المشكالت المرتبطة 
 .والحد منها

دعوة وسائل اإلعةالم العربيةة إلةى مراعةاة االرتبةاط بةين السياسةات اإلعالميةة وسياسةات أهةداا العقةد  -
العربةةى للتشةةغيل بهةةدا تحقيةةق التكامةةل تيمةةا بينهةةا تضةةال عةةن التأكيةةد علةةى تواتةةق البةةراما اإلعالميةةة 

ب والعمل على نشر ثقاتة العمةل ومبةادئ الةتعلم مةدى الحيةاة وتكاملها تى معالجة مشكالت تشغيل الشبا
 .وإعالء قيمة العمل لدي النشئ العربي

دعوة كاتة وسائل اإلعالم العربية إلى تبنى منهجية ترتيب األولويات اإلعالمية وتطبيقها علةى أهةداا  -
 .ومضامين العقد العربي للتشغيل

***** 

حةول المباشةرة بإعةداد التقريةر العربةي الرابةع ( اللجنة االستشةارية) عقد اجتماا الخبراء   :اسم النشاط - 3
 عن التشغيل والبطالة تي البلدان العربية 

 32/ب .ت   :رقم النشاط فى الخطة -

 .3112نيسان / أبريل 5 -4القاهرة،  :مكان وتاريخ التنفين -

 .أطراا اإلنتاج الثالثة تي الوطن العربي :الجهة المستفيدة -

 :لمحاور المقترحة للتقرير العربي الرابع للتشغيل في المنطقة العربيةا -

 .رصد توثيقى وتحليلى لبطالة الفئات الشابة والمتعلمة وخاصة من اإلنا  تى المنطقة العربية -
 .تحسين كفاءة منظومة التعليم والتدريب وتنمية المواهب العربية -
 .ريادة األعمال ودور المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة تى دعم التشغيل -
 .البح  العلمى وتطوير القدرة االبتكارية وتحسين تناتسية األعمال -
 .السياسات االقتصادية المساندة للتشغيل -
 .دور شركاء التنمية والمجتمع المدنى تى تحقيق التواتق المجتمعى -
 .لمنطقة العربيةاألنماط الجديدة للعمل تى ا -
 .الحماية االجتماعية وبناء شبكات األمان وتحسين بيئة العمل -
 .خدمات ومكاتب التشغيل ودورها تى الحد من مشكلة البطالة -
 .متطلبات النهو  بالقطاا الزراعى لدعم التشغيل -

**** 
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المعيدار  للمهدن فددي اسدتخدامات التصدني  العربددي " عقةد ورشةةة العمةل القوميةة حةةول   :اسدم النشداط - 2
 "ضوء المتغيرات العربية الراهنة وأثرها على قضايا التشغيل 

 12/ب .ت   :رقم النشاط فى الخطة 

 . 3112 يار / مايو  7 – 2القاهرة ،   :مكان وتاريخ التنفين

 .أطراا اإلنتاج الثالثة تي الوطن العربي :الجهة المستفيدة

 (.إدارة التنمية البشرية والتشغيل) منظمة العمل العربية   :بالتنفين الجهة المعنية

 -:تهدا الورشة إلى تعريا المشاركين على    :أهدا  النشاط 

 .ومكونات  وعالقت  بالتصنيا الدولي للمهن  3112هيكلية التصنيا العربي المعياري للمهن  -
بيانةات أسةواق العمةل والمعةايير  استخدام التصنيا العربي  المعياري للمهن كمرجعيةة تةي بنةاء قواعةد -

 .المهنية وتطوير البراما التدريبية واختبارات مستوى المهارة واألجور و ير ذلك

دور التصنيا العربي المعياري للمهن تي الموائمة بةين طلبةات العمةل وعةرو       التشةغيل وأثةرل  -     
 .على تيسير تنقل األيدي العاملة العربية 

 . 3119لتحدي  التصني  العربي المعيار  للمهن اقتراح آليات ** 

 3112حةة  الةةدول العربيةةة علةةى مواءمةةة تصةةانيفها الوطنيةةة مةةع التصةةنيا العربةةي المعيةةاري للمهةةن  -
واالسترشاد ب  لتوتير لغة مشتركة خاصة بالهياكل المهنية تساهم على التخطيط السليم للتنمية البشةرية 

 .، مما يساعد تي الحد من شبا البطالة وتسهل تنقل األيدي العاملة العربية 
إيجاد الحلةول والمقترحةات المناسةبة لمعالجةة المعوقةات التةي تواجة  اسةتخدام التصةنيا العربةي للمهةن  -

3112 . 

 :الجهات المشاركة   -

دولةة عربيةة ، وهةم المنسةقين الةوطنيين ( 12)مشاركا  يمثلون عةدد ( 32)شارك تي أعمال هذل الورشة 
) للتصنيا تـــي بلدانهم ، تضال  عن عةددا  مةن الخبةراء العةرب المختصةين وممثلةي منظمةة العمةل العربيةة  

 ( .مرتق قائمة بأسماء المشاركين 

 : سير أعمال الورشة -

 : جلسة األفتتاح : أوالً 

/ المدير المساعد لمنظمة العمل العربية نيابة عن معالي السيد  –حيدر أبشر / أتتتا أعمال الورشة السيد 
المةةدير العةةام لمنظمةةة العمةةل العربيةةة ، وألقةةى كلمةةة المنظمةةة التةةي تناولةةت الترحيةةب  –أحمةةد محمةةد لقمةةان 

بالمشةةاركين ، والتركيةةز علةةى اهتمةةام المنظمةةة بالتصةةنيا العربةةي المعيةةاري للمهةةن بأعتبةةارل أحةةد الركةةائز 
عزيز ودعم جهود البلدان العربية لتنمية التشغيل والتصدى لمشكلة البطالة التي اليمكن مواجهتهةا األساسية لت

تي إطار جزئي حسب حدتها تي البلةد الواحةد بةل يجةب مواجهتهةا تةي إطةار نظةرة شةمولية وتنسةيق وتكامةل 
م للقوى العاملة العربية عربي حقيقي تي مختلا المجاالت التجارية واالقتصادية واالستثمارية والتبادل المنظ

تيما بين البلدان العربية وتيسير حركيتها داخل الوطن العربي من خالل تحقيق قدر من التوازن على جةانبي 
كمةا نةول سةيادت  تةي كلمتة  . العر  والطلب على القوى العاملة العربية على المسةتويين القطةري والقةومي 

تةي جمةع البيانةات والمعلومةات واإلحصةاءات مةن قبةل مختلةا على أن التصنيا يلعب دورا  هامةا  ورئيسةيا  
الجهةةات واسةةتثمارها لبنةةاء نظةةام شةةامل لمعلومةةات المةةوارد البشةةرية يةةنعكس علةةى نظةةم التعلةةيم والتةةدريب 
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وتي نهاية كلمت  تمنى سيادت   . ومرونتها لتلبية االحتياجات التنموية الحقيقية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة 
شاركين تيها التوتيق والنجام وتحقيق األهداا المرجول منها ال سيما اتساا دائرة اعتماد البلدان للورشة والم

العربية للتصنيا العربي المعياري للمهن واالسةتفادة مةن إيجابيتة  تةي تخفةي  معةدالت البطالةة تةي الةوطن 
 .العربي

المحاور سات عمل لعر  ومناقشة جل" 2" تضمن برناما عمل الورشة  عقد عدد  -:جلسات العمل : ثانياً 
 : التالية

 .فىأحمد مصط/ ومكونــــــاتـــ  المهندس  3112هيكليــة التصنيا العربــــي المعيـــــاري للمهـــــن  -
أسةماء عبةد / بنـــاء قواعــــد بيانـــات ســوق العمةل وتقةا  للتصةنيا العربةي المعيةاري للمهةن األسةتاذة  -

 .الرسول 
أحمةةةد / والتصةةةنيا الةةدولي المهنةةةدس  3112لمقارنــةةـة بةةةين التصةةنيا العربةةةي المعيةةةاري للمهةةن  - أ

 مصطفى
. د  –تطوير البراما التدريبية واختبارات مستوى المهارة وتقةا  للتصةنيا العربةي المعيةاري للمهةن  - ب

 أحمد مصطفى / سعد الشايب قدمها المهندس 
اسةماء عبةد / األسةتاذة  3112تصةنيا العربةي المعيةاري للمهةن تطويـــر المعاييــــةـر المهنيةة وتقةا  لل  -

 .الرسول 
الموائمة بين طلبات العمل وعرو  التشغيل على المستويين الوطني والعربي ودورهـــا تــةـي تيسةير  -

 .أحمد مصطفى / سعد الشايب قدمها المهندس . د  –تنقل األيدى العاملة العربية 

 :أوراق قطرية** 

 .صادق خزعل / وقدمها السيد  –تجربة جمهورية العراق  -
 . أشرا ريا  عبد الحميد/ وقدمها السيد  –تجربة جمهورية مصر العربية  -

 :لجنة الصياغة :  ثالثاً 

- :تم تشكيل لجنة الصيا ة على النحو التالي 

 اإلمارات -زين حسن الشريا . د /  السيد 

 العراق -صادق خزعل /  السيد 

 تلسطين -محمود النجوم / السيد 

 الكويت -نجاة خالد القابندي / السيدة 

 لبنان -حسين شلهوب / السيد 

 المغرب –نجي  الكنوني / السيدة 

 أحمد مصطفى/ المهندس 

 رضا قيسوم /  السيد 

 مصطفى عبد الستار/  السيد 

 محمد عبد الهادي يوسا / السيد 
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 :والتوصيات : رابعاً 

 :تي ضوء عر  ومناقشة تقرير لجنة الصيا ة اعتمد المشاركون التوصيات التالية 

التأكيد على ضرورة تسمية المنسق الوطني للتصنيا للدول التي لم تسم منسةقا  لهةا، ودعةوة المنسةقيين  -
الةةوطنيين السةةتمرار التعةةاون مةةع منظمةةة العمةةل العربيةةة وتيمةةا بيةةنهم ومةةع المختصةةين تةةي المؤسسةةات 

ية ذات الصلة وعلى وج  الخصــوص وزارات التربية والتعليم ، والتعليم العالي وأجهزة ودوائر الوطن
اإلحصاء، ومؤسسات التدريب التقني والمهني ومنظمات أصحاب األعمال والعمال ومنظمات المجتمع 

 .المدني ذات الصلة 
صةنيا العربةي المعيةاري للمهةن التأكيد على الدول العربية لتوتيةق ومواءمةة تصةانيفها الوطنيةة مةع الت -

تنفيذا  لقرارات األجهزة الدستورية لمنظمة العمل العربية وتوصيات ورش العمل السابقة بشأن  3112
 .الموضوا 

تي إطار مراجعة وتحدي  التصنيا العربي المعياري للمهن ، واستكماال  للردود التةي وصةلت منظمةة  -
تؤكةد علةى أطةراا اإلنتةاج الثالثةة مةن خةالل المنسةقين  العمل العربية من بع  الدول ، تأن المنظمةة

الموجةودة تةي سةوق العمةل المحلةي و يةر المدرجةة تةي ( األعمةال)الوطنيين ضرورة مواتاتها بةالمهن 
التصةةنيا العربةةي المعيةةاري للمهةةن مةةع أوصةةاتها وتسةةكينها تةةي الفصةةول المالئمةةة وأيةةة إضةةاتة جديةةدة 

 .العمل المحلية  يرونها مناسبة طبقا  الحتياجات أسواق
دعوة الدول العربية السةتخدام التصةنيا العربةي المعيةاري للمهةن كمرجعيةة تةي تنظةيم خةدمات العمةل  -

المهني بشكل عام ال سيما تي إنشاء وتطوير قواعةد بيانةات ونظةم معلومةات سةوق العمةل وتةي تطةوير 
دام  تةي براما التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام التوصيا الوارد تي التصةنيا وكةذلك اسةتخ

 .توحيد مرجعية المعايير واالختبارات وأسس التقييم والمؤهالت المهنية 
يعتبةر  ليةة داعمةة للتشةغيل  3112التأكيد على الدول العربيةة بةأن التصةنيا العربةي المعيةاري للمهةن  -

وتوصةيا لهةا بالدقةة التةي يتطلبهةا إنجةاز ( األعمةال) بالنظر إلى تركبيت  من جةزئيين تصةنيا للمهةن 
عمل تي الموقع المحدد للعامل ووتق مستوى المهارة والمهام والواجبات الموكلة إلي  ، والتركيز على ال

 . ليات اإلرشاد المهني تي هذا الخصوص 
العمل على التبادل المنظم للقوى العاملة العربية تيما بين البلدان وتيسير حركيتها داخل الوطن العربةي  -

مةةن خةةالل تحقيةةق قةةدر مةةن التةةوازن علةةى جةةانبي العةةر  والطلةةب علةةى القةةوى العاملةةة العربيةةة علةةى 
 .المستوين القطري والقومي 

تخدامات التصةنيا العربةي المعيةاري للمهةن دعوة الدول العربية إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية اسة -
للمساهمة تي تفعيل استثمارل على المستوى القطري والعربي بالتعاون مع األطراا ذات العالقة لما ل  
من أهمية تي المساهمة تي الحد مةن مشةكلة البطالةة وتيسةير تنقةل القةوى العاملةة تةي الةوطن العربةي ، 

 .إلحصاء واألجور و ير ذلك تضال  عن الفوائد اآلخرى تي مجاالت ا
العمةةل علةةى مزيةةد مةةن التعةةاون بةةين الةةدول العربيةةة لبنةةاء ووضةةع إطةةار عربةةي للمةةؤهالت ينسةةجم مةةع  -

 . 3112مستويات المهارة وتقا  للتصنيا العربي المعيارى للمهن 

العمةةل علةةى تكثيةةا األنشةةطة والفعاليةةات التخصصةةية ذات الطةةابع الفنةةي الخاصةةة بالمنسةةقين الةةوطنين  -
 .للتصنيا وتعميم األستفادة من خالل تبادل التجارب والخبرات ذات الصلة 

*  *  * 
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 ورشة العمل القومية حول التشغيل والبطالة فى ظل التحوآلت الرآهنة عقد :اسم النشاط  - 1

 

 (3112/......./ط)  :رقم النشاط بالخطة -

بطرابلس بالتعاون مع وزارة التكوين المهنى  المركز العربي لتنمية الموارد البشرية : الجهة المعنية بالتنفين -
 .والتشغيل بتونس 

 .3112/ 19/ 13 -11: تونس  : مكان وتاريخ التنفين -

 

 : وعدد المستفيدين الجهة المستفيدة من النشاط -

ومؤسسةةات خاصةةة مةةن وزار ت عملوتكةةوين وتشةةغيل وإتحةةاد ت عمةةال وأصةةحاب عمةةل ( 35)عةةدد  -1
 .ومجتمع مدنى ووكاالت تنمية وتشغيل وصناديق اجتماعية

 .مشارك( 35)عدد من الخبراء والمشاركين بإجمالي  -3

 :الجهات المشاركة -

 (.تونس والجز ئر ومصر وليبيا  (وز ر ت العمل والتشغيل والتكوين والشئون اإلجتماعية تى كل من  - -1

 .اإلتحاد التونسى للشغل  - -3

 .صناديق تمويل ومنظمات مجتمع مدنى  - -2

 .عدد من الخبراء والمهتمين  - -4

 (.الجزائر)الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية  - -5

   :أهدا  النشاط -

 

در سة اآلثار السلبية على التشغيل تى الدول العربية بعد التحوآلت التى شهدتها المنطقة ومحاولة  -
 .التوصل لرؤية عربية للتصدى لها

الوقوا على اجهود التى تبذلها الدول العربية من ختل السياسات التى وضعت لمو جهة  ثار هذل  -
 . التوآلت على التشغيل والبطالة 

العمال ، الطبقات المتوسطة ،المرأة ،ذوى ) وضع  ليات جديدة لدعم الشر ئا الضعيفة  -
 .تى الدول العربية لمو جهة المتغير ت ( اإلحتياجات الخاصة 

 

  :أهم المحاور وموضوعات النقاش  -

 . و قع و تاق المقاربات اإلقتصادية الكلية المعالجة لقضايا التشغيل والبطالة *

 .الصناديق العربية  سياسات التشغيل اآلنية وإنعكاساتها السلبية على التشغيل تى الدول العربية*
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 .أهمية ودور تخطيط المو رد البشرية * 

 .الشر ئا الضعيفة تى الدول العربية  ليات دعم *

البرنةةاما ) جهةةود المركةةز العربةةى لتنميةةة المةةو رد البشةةرية تةةى التشةةغيل والحةةد مةةن البطالةةة *
 ( .العربى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 .عدد من األور ق القطرية * 

 :الخبرآء  -

 .البشريةمدير المركز العربي لتنمية الموارد / رمضان السنوسي . د

 .األردن ماهر حسن المحروق    . د -

 .تونس            ميلود األ بنطينى.د -

 .تونس علي عبد القادر الحمدي  . د -

 .الجز ئر           أحمين شفير. د -

 

 :أهم التوصيات -

سياسات التشغيل اآلنية العربية وإنعكاساتها السلبيية على التشغيل والبطالة فى الدول   -1
 :العربية 

ضرورة إعادة النظر تى المناها والىليات المعتمدة لوضع وصيا ة سياسات التشغيل النشطة ومزيد من 
 :ترشيد اإلنفاق عليها بإتجال تصرا أكثر تاعلية تى البرىما والىليات وذلك من ختل 

ضبط األهد ا واألولويات مسبقا لكل برناما لضمان جدو ل وللتمكن من قياس أثرل إقتصاديا  -
 .لتمكين الصناديق وتطوير خبراتها وقدراتها الفنية والمعرتية.وإجتماعيا 

حسن إستهداا الفئات المعنية من خاال التدقيق تةى وضةع الضةوابط وشةروط اإلنتفةاا حتةى  - 
نتجنةب تنميةة روم التو كةل لةدى طةالبى الشةغل واإلنةزآلق إلةى اإلبتةز ز مةن قبةل مؤسسةةات 

 .اإلنتاج 

يطة و ليةةةات دعةةةم التشةةةغيل حسةةةب المسةةةتويات العلميةةةة والشةةةر ئا العمريةةةة تصةةةويب البةةةر ما النشةةة -
 .والخصوصيات اإلقتصادية لمختلا المناطق الجغر تية

الترتيةةع تةةى نسةةب اإلنفةةاق الموجةة  للتةةدريب والتكةةوين المسةةتمر والتأهيةةل وإعةةادة التأهيةةل وخاصةةة بالنسةةبة     -
 .ن العمل لطالبى الشغل من المستويات المتو ضعة والمفصولين ع

تبني مفهوم الخدمات اإلستشارية من الصناديق لتقديمها  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حية  يزيةد ذلةك مةن  -
قةةدرة الصةةناديق علةةى التمويةةل وأداء مهامهةةا بصةةورة سةةليمة، ويتطلةةب ذلةةك ضةةرورة العمةةل علةةى توحيةةد 

 .آت بين كاتة األطراا المفاهيم من حي  االحتياجات التمويلية والمراحل التي تمر بها المنش

  

 أهمية تخطيط الموآرد البشرية وفق إحتياجات سوق العمل-3

 تطوير مهام ووظائا مختلا األنظمة والهياكل ذ ت العتقة بالتشغيل والعمل تى اإلتجاهات  -
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 :التالية 

إعتماد وظائا جديدة لمنظومة التربية  والتعليم والتدريب  تأخذ بعين اإلعتبار حاجيات   -
 االقتصاد

( وليس تقط اإلستجابة لهاجس توسيع طاقة اإلستيعاب ) إلى جانب تطوير وظائفها التقليدية     
. 

 .إرساء نظام لتقييم مخرجات المؤسسات التربوية  بصفة دورية وذلك بإعتماد معايير دولية  -

مد رس دعم وتطوير وظيفة اإلعتم واإلرشاد حول و قع سوق العمل والمهن الجديدة بال -
 والمعاهد

والجامعات بمشاركة المنظمات المهنية بهدا المساعدة على ربط صتت التو صل بين عالم   
 .الدر سة وعالم الشغل 

هيكلة منظومة التعليم العالى صلب جامعات ومعاهد عليا متعددة اإلختصاصات  -
(polytechnique  )صى وذ ت إستقتلية  و سعة عوضا عن التنظيم الحالى التخص

المبنى على نظام الكليات  ، وكذلك تتا الجامعات على التعليم العالى العالمى لإلستفادة من 
 .الخبر ت والمناها البيد  وجية المتجددة بما يساعد على التشغيل تى إقتصاد معولم 

تمكين المؤسسة التربوية من صتحيات أوسع على مستوى التنظيم  والتصُرا  وجعلها  -
ن نتائجها التربوية بإعتماد مؤشر ت قياس األد ء كنسبة اإلندماج تى سوق مسؤولة     ع
 .العمل لمنتسبيها 

إرساء عتقة شر كة جدية بين منظومة التربية والتعليم والتدريب من جهة والمحيط  -
اإلقتصادى واإلجتماعى من جهة أ رى لتقليص الفجوة بين متما المتخرجين السائدة 

ادية واإلجتماعية حاضرا ومستقبال  وإحكام تخطيط مخرجات التدريب واإلحتياجات اإلقتص
 .والتعليم 

تتا  تاق التدريب والتعليم  تى سياق التعلُم مدى الحياة وضمان العودة إلى التعليم والتدريب  -
ختل الحياة المهنية  وإعتماد أنماط تعليم وتدريب عصرية كالتعلُم عن ُبعد ، والتعلُم 

 ( .التد ول ) لتلمذة المهنية الُمشخص ، وا

العمل على تبنى التصنيا المهنى العربى المعيارى الموحد للمهن الذى أطلقت  منظمة العمل  -
 .العربية حتى يمكن طالبى الشغل من حرية التنقُل بين األقطار العربية  

وإنتاجية الرتع من معدآلت النمو تى اإلقتصاد وتحسين كل من نسب التأطيرد خل المؤسسات  -
 .العاملين صلبها 

 .التخلى عن مفهوم الُمناتسة بالسع وإعتماد المناتسة بالجودة  -

 

 آليات دعم الشرآئح الضعيفة فى الدول العربية لموآجهة اآلثار السالبة للبطالة-2

 .تطوير العمل العربى المشترك لمجابهة البطالة  -

 .التشغيل والحد من البطالة  ضرورة إعتماد مقاربات جديدة للتعاطى مع مسائل -
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ضرورة إنجاز تقييم شامل ألثر مختلا البر ما النشيطة للتشغيل وإعادة تصويبها حسب  -
 حاجيات

 .الباحثين عن العمل ووأصحاب العمل   

دعم الشر كة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى تى مجال التدريب  -
 .المهنى 

يم التقنى والتدريب المهنى مع متطلبات اإلقتصاد لتحسين ترص التشغيل ربط عتقة  التعل -
 .ودعم اإلقتصاديات بالقوى العاملة الماهرة والمؤهلة 

تنمية وتشجيع المبادرة الخاصة والجماعية عن طريق تنمية مهار ت إد رة المشاريع  -
 .الصغيرة والعمل للحساب الخاص 

 .ق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهيل النفاذ إلى القرو  وصنادي  -

 .إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المعنية بمعالجة سوق التشغيل ودعم الشر كة تيما بينها  -

 .تطوير النظام المعلوماتى حول خاصيات سوق التشغيل  -

 توصيات عامة - 1

 باُدل المعطياتإعتماد مفاهيم ومصطلحات موحدة تتعلق بالتشغيل والبطالة لتسهيل ت -   

 .والبيانات على الصعيد العربى بين المصالا والهياكل وكل الشركاء تى سوق العمل     

 دعوة وز ر ت العمل تى االقطار العربية إلى العمل على تحقيق االهد ا التى نص -  

 عليها العقد العربى للتشغيل والمساعدة على تزويد المنظمة بالمعلومات والبيانات      

 .المتعلقة باإلنجاز ت والنتائا تى هذا المجال        

 اإلسر ا تى إنجاز األشغال المتعلقة بوضع وتفعيل شبكة المعلومات العربية لسوق -  

 .العمل      

 إيتء إهتمام أكبر لتحسين البنية التحتية بإعتبارها ر تدا  من رو تد التنمية وخلق  -  

 .ترص العمل       

 .مر جعة القو نين المنظمة لعتقات العمل  -   

 العمل على زيادة اإلستثمار ت العربية واألجنبية من ختل بع  مشاريع ُمكثفة -   

 .للعمالة      

 .العمل على ترسيخ ثقاتة العمل الحر لدى الشباب بمختلا وسائل اإلعتم  -    

 .تيسير ضم القطاا  ير الرسمى للقطاا الرسمى للنهو  باإلنتاجية  -    

 بذل المزيد من الجهود لتفعيل دور النقابات تى مجال توعية العمالة ومعرتتهم -    

 .بحقوقهم وو جباتهم       

*** 
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 .عقد  الملتقى العربي للصناديق دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة : اسم النشاط -5

 (3112/..ط )  :رقم النشاط بالخطة -

 قومي: نوع النشاط -

  :الجهة المعنية بالتنفين -

 . بطرابلس المركز العربي لتنمية الموارد البشرية  -

  : مكان وتاريخ التنفين -

                                 3112تشرين ثانى/ نوتمبر 35 – 34عمان األردن  -

 : النشاط وعدد المستفيدينالجهة المستفيدة من  -

 .مشاركا 25ومؤسسات دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدد المستفيدين  خبراء  -

 :  الجهات المشاركة -

 خبراء ومؤسسات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدول العربية  -

 :أهدا  النشاط -

 .المنشآت الصغيرة والمتوسطة  إبر ز الدور الحيوى الذى تطلع ب  المؤسسات تى دعم -
سسات التمويل تى تعزيز القدرة التناتسية لقطاا المنشآت التأكيد على الدور المحورى لمؤ -

 .الصغيرة والمتوسطة 
 .تطوير التشريعات والسياسات العربية تى مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة -
 .نشآت الصغيرة والمتوسطة تبادل التجارب والخبر ت العربية تى مجال دعم الم -
 .دور المؤسسات المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  -

 :  أهم المحاور وموضوعات النقاش  -

 .و قع وتطور معيقات أد ءالمنشآت الصغيرة والمتوسطة  -

 .المشاكل التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الو قع  -

 . وإنعكاسات  على الصناديق وقدرتها التمويليةالمخا  اإلقتصادى لدول الربيع العربى  -

 . ليات تعزيز الخدمات المالية من ختل تطوير الخدمات  ير المالية  -

 .خدمات الدعم الفنى ودورها تى الحصول على التمويل من الصناديق  -

 .دور مؤسسات األعمال تى تعزيز ترص الحصول على التمويل  -

 . اديق العربية تى ظل الظروا الر هنةأور ق قطرية حول تجارب الصن -

 :الخبراء وأوراق العمل -

 :الخبراء 

 مدير المركز  رمضان السنوسى بالحاج. د -

 األردن            سان أبويا ى.د -
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 مصر           ستمة الدرعاوى.أ -

 األردن           ماهر المحروق.د -

 األردن          خالد الوزنى.د -

 األردن   بيبرسرشاد .د -

 :وأوراق العمل** 

 .و قع وتطور معيقات أد ءالمنشآت الصغيرة والمتوسطة  -

 .المشاكل التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الو قع  -

 .المخا  اإلقتصادى لدول الربيع العربى وإنعكاسات  على الصناديق وقدرتها التمويلية  -

 .ختل تطوير الخدمات  ير المالية  ليات تعزيز الخدمات المالية من  -

 .خدمات الدعم الفنى ودورها تى الحصول على التمويل من الصناديق  -

 .دور مؤسسات األعمال تى تعزيز ترص الحصول على التمويل  -

 .أور ق قطرية حول تجارب الصناديق العربية تى ظل الظروا الر هنة  -

 

 :أهم التوصيات -

لتنمية الموارد  منظمة العمل العربية والمركز العربيلتقيات من قبل ضرورة تبني مثل هذل الم -
لتمكين الصناديق وتطوير خبراتها وقدراتها الفنية  البشرية بصورة دورية وموسعة وسنوية

 .والمعرتية
العمل سويا  من خالل األجهزة المعنية كاتة تي كل بلد على تحسين وتطوير بيئة األعمال  وبما  -

المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي ينعكس بصورة مباشرة على عمل الصناديق يسهل عمل 
 .التمويلية وتطوير خدماتها

تي  (Business Development)ضرورة تبني المفاهيم الرئيسية المتعلقة بتطوير األعمال  -
اديق والمؤسسات الممولة وذلك للتخلص من نمطية العمل وتكرارها  بين الصن نطاق عمل الصناديق

 .والدول المختلفة
 
 :من أبرز التوصيات لتطوير عمل الصناديق وتحسين األعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -

ضرورة تبني براما لضمان نجام تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن   تكون  لية العمل   -أ
 .لهذل البراما منتقاة بدقة متناهية وبصورة سليمة

الخدمات اإلستشارية من الصناديق لتقديمها  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حي  يزيد تبني مفهوم  -ب
ذلك من قدرة الصناديق على التمويل وأداء مهامها بصورة سليمة، ويتطلب ذلك ضرورة العمل 
على توحيد المفاهيم من حي  االحتياجات التمويلية والمراحل التي تمر بها المنشآت بين كاتة 

 .األطراا

 

*** 
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عقد المائدة المستديرة ولقاء الخبرآء حول اإلرهاصات اإلقتصادية لثورآت الربيع العربى : اسم النشاط - 6
 .وإنعكاساتها على التشغيل والبطالة 

 ( 3112... /ط )المشروع رقم :  رقم النشاط بالخطة

 قومي:   نوع النشاط -

 .وبالتعاون مع اإلتحاد العمالى العام بلبنان  المركز العربي لتنمية الموارد البشرية  :الجهة المعنية بالتنفين -

 .3112تشرين ثانى / نوتمبر 39  -32: بيروت /لبنان : مكان وتاريخ التنفين -

 : وعدد المستفيدين الجهة المستفيدة من النشاط -

 .مشاركا( 35)عدد من الخبر ء تي الوطن العربي ، حوالي         

 : الجهات المشاركة -

من مصر ، تونس ،األردن ،ليبا ، لبنان وعةدد مةن المهتمةين ومشةاكل   -خبر ء من الدول العربية  -
 .والتشغيل 

 

  :أهدا  النشاط -

 التحوآلت التى شهدتها المنطقةدر سة اآلثار السلبية على إقتصاديات الدول العربية بعد  -

 .ومحاولة التوُصل لرؤية عربية للتصدى لها       

 .الوقوا على السياسات التى تبذلها الدول العربية لمو جهة  ثار هذل التحوآلت  -

العمةةال ،الطبقةةات المتوسةةطة ،المةةرأة ، ذوى ) وضةةع  ليةةات جديةةدة لةةدعم الشةةر ئا الضةةعيفة  -
 .لدول العربية لمو جهة المتغير ت تى ا( اإلحتياجات الخاصة 

إكسةةاب المشةةاركات معةةارا أساسةةية تتعلةةق بالمنشةةآت الصةةغرى والعمةةل تيهةةا، ومعةةونتهن  -
 .وإكسابهن مهارة البح  عن ترص العمل

 :أهم المحاور وموضوعات النقاش -

 .و قع و تاق وُسُبل معالجة إنعكاسات اإلنتفاضات على إقتصاديات الدول العربية  -1

 .سياسات التشغيل العربية ومحاولة إحتو ئها إنعكاسات اإلنتفاضات تى الدول العربية  -3

العمةةال ،الطبقةةات المتوسةةطة ،المةةرأة ، ذوى ) سةةبل و ليةةات دعةةم الشةةر ئا الضةةعيفة  -2
 ( .اإلحتياجات الخاصة 

 :الخبراء وأوراق العمل -

 .واإلجتماعية عدد من الخبراء العرب المتخصصين تي القضايا اإلقتصادية 
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 التوصيات: 

تم تى نهاية اإلجتماا إصد ر بيان ختامى مةن الخبةر ء  يؤكةد علةى خطةورة الموقةا العربةى وضةرو رة 
تةةد رك الحكومةةات العربيةةة لهةةذا الموقةةا بتفعيةةل التعةةاون العربةةى إليجةةاد الحلةةول المناسبةوالسةةريعةمن خلىةةل 

 التعاون تى توتير ترص العمل والتشغيل

تفعيةل كاتةة اإلتفاقيةات العربيةة وخاصةة إتفاقيةة حريةة تنقةل األيةدى العاملةة واإلهتمةام بةالتعليم من خةتل 
والتدريب ليتو ئم مع إحتياجات سوق العمةل ودعةم الشةر ئا الضةعيفة ومسةاعدة الةدول الغنيةة لةدول الثةور ت 

وكةذلك مسةاعدة الةدول العربيةة  العربية لتنمية إقتصادياتها للحد من مشكلة البطالة وإيجاد الحلول الناجعة لهةا
التى تأثر ت باألزمة الناجمة عن تدتق التجئين من دول الربيع العربى إليها بما يفوق إمكاناتهةا الماديةة ممةا 

 .أثر سلبا  على إقتصادياتها 

 

*** 

الصدغيرة البرنامج االستراتيجي العربي لدعم القدرات في مجال إنشاء وتطوير المنشآت :  اسم النشاط - 7
 (الرياد )والمتوسطة 

 3101/ 3102/../ ط :  رقم النشاط بالخطة -

 قومي :  نوع النشاط -

 : الجهة المعنية بالتنفين -

 .المركز العربي لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع البرنامج الوطني  للمشروعات الصغيرة  بليبيا -

 :  مكا ن وتاريخ الـتنـفين  -

أهدا  البرنامج الرامية إلى إقامة عدة دورات تدريبية قطرية وقومية للمبادرين والمددربين في إطار تنفين 
في مجال المنشآت الصغرى ، قام المركزبتنفين برنامج مكون من عددة دورات تدريبيدة لنيدل درجدة الددبلوم 

 :المهني التخصأ في مجال إئتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي دورات قطرية 

 

 

 

 مبادئ اإلئتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: ورة األولى حول الد

 3102/ 11/ 09–01: ليبيا من/ عقدت بطرابلس

  :لجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدينا -

منتسبي البرناما الوطني للمشروعات الصغرى التابع للمجلس الوطني للتطوير اإلقتصادي بليبيا ، وعدد 
 . مشاركا  ( 35)المستفيدين 

 : الجهات المشاركة -
 .البرناما الوطني من مدربي المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعدة وزارات ومؤسسات محلية منتسبوا

 (: المركز)طبيعة مشاركة المنظمة  -
 .تنفيذ الدورة التدريبية من قبل خبراء المركز واإلعداد والتنظيم 
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 .التدريب/ التنمية البشرية والتشغيل  :المجال/ المحور -

 :أهدا  النشاط -

مواجهة متطلبات المصارا المحلية التي تستهدا المنشآت الصغيرة والمتوسةطة وذلةك لبنةاء قةدرات وإمكانةات 
هةذل المصةةارا إلدارة ومواجهةةة الطلةةب المتزايةةد علةةى اإلئتمةان للمنشةةآت الصةةغيرة والمتوسةةطة،وتقوم هةةذل البةةراما 

 .تدريبي يتضمن تقديم حاالت عملية وترق عمل تعاونيةعلى أساس 

 :أبرز محاور وموضوعات الدورة -

الصةفة القانونيةة، طبيعةة النشةاط اإلقتصةادي، الحجةم، )طبيعة وتعريا المنشآت الصغيرة والمتوسةطة  -
 ...(.رأس المال

 ...(.التشغيل، االستثمارالتأسيس، )المراحل المختلفة لإلحتياجات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -

 .أساسيات تقديم اإلئتمان -

 .تقديم طلب الحصول على قر  -

 .ندرة المعلومات حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيفية التأكد منها -

 .تقييم اإلئتمان والتحليل المالي -

 .التحليل المالي باستخدام النسب المالية للقطاعات اإلقتصادية -

 .خاطر اإلئتمانالضمانات التقليدية وضمان م -

 .التعرا على كيفية إعداد مسودة القرار اإلئتماني الصحيا -

 (.قصير األجل ومتوسط األجل)التقييم الزمني لإلئتمان  -

 . مراجعة أداء المحفظة المالية -

 :الخبراء وأوراق العمل -

 : يقوم بتنفيذ الدورة التدريبية بكل مكوناتها

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطةخبير متخصص من األردن تي مجال اإلئتمان 

 : الدورة الثانية في برنامج الدبلوم المهني التخصصي حول 

 إدارة وتحصيل القروض المتعثرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 :مكان وتاريخ التنفين -

 05/15/3102 -00: ليبيا –طرابلس   -

  :لجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدينا -

البرناما الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التةابع للمجلةس الةوطني للتطةوير اإلقتصةادي منتسبو     
 .مشارك( 35)بليبيا من مدربي المنشآت الصغيرة من عدة جهات رسمية وخاصة وعدد المستفيدين 

   :الجهات المشاركة  -

 .مؤسسات رسمية وخاصة بليبيا -
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  (: المركز)طبيعة مشاركة المنظمة  -

 .تنفيذ الدورة التدريبية من خبراء المركز واإلعداد والتنظيم -

  :المجال/ المحور -

 .التدريب/ التنمية البشرية والتشغيل  -

 :أهدا  النشاط -

تمكةةين ضةةباط اإلقةةرا  ومةةوظفي المتابعةةة والتحصةةيل تةةي المصةةارا التجاريةةة والمؤسسةةات المصةةرتية  -1
الصةةغيرة والمتوسةةطة بةةالتعرا علةةى تشةةخيص القةةرو  والماليةةة المتخصصةةة المتعاونةةة مةةع المنشةةآت 

 .ومتابعتها

 .تنمية قدرات المتدرب على رسم استراتيجيات إدارة القرو  المتعثرة -3

 .إكساب المهارات الالزمة إلدارة القرو  المتعثرة -2

 .اإللمام بالتحليل المالي -4

 .إكساب المشاركين مهارة التنبؤ المالي وعمل الموازنة النقدية -5

 :محاور وموضوعات الدورةأبرز  -

 (.أساسياتها وإدارتها)القرو  المتعثرة  -

 .تشخيص القرو  المتعثرة -

 .الخطوات األولى إلدارة القرو  المتعثرة -

 .مراجعة دراسات الجدوى األصلية -

 .تطبيق معايير االستثمار على حالة القرو  المتعثرة -

 .التنبؤ المالي -

 .الموازنة النقدية -

 .العاملتحليل التعادل والرتع  -

 .إعداد ورقابة تنفيذ الموازنات -

 .السياسة اإلقراضية -

 .أنواا القرو  المصرتية -

 .التحليل المالي -

 .أنواا ومستويات تعويم القرو  -

 .أنواا تصفية القرو  وتصفية المنشأة -

 . ضمان القرو  المصرتية -

 .التنبؤ باإلتالس -
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 :الخبراء وأوراق العمل -

 .أردني متخصص تي مجال اإلئتمان نفذت الدورة بالكامل من قبل خبير 

 :أبرز التوصيات والنتائج -

تم منا المشاركين شهادة إكمال الدورة بنجام بعد نهاية البرناما وشهادة الدبلوم المهني التخصصةي تةي 
 .مجال إئتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة

*** 

 :في مجال إئتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول: الدورة الثالثة  

 .تقييم دراسة الجدوى اإلقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

  :الجهة المعنية بالتنفين -

المركز بالتعاون مع البرناما الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للمجلس الوطني للتطةوير 
 .اإلقتصادي بليبيا

    :مكا ن وتاريخ الـتنـفين -

 3112/ 12/ 12 –19: طرابلس

  :الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين -

منتسبو البرناما الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسةطة مةن مةدربي المنشةآت الصةغيرة والمتوسةطة 
والمةةوظفين الجةةدد تةةي المؤسسةةات المصةةرتية والماليةةة وكةةل مةةن تتطلةةب طبيعةةة عملةة  إعةةداد وتقيةةيم جةةدوى 

 .مشاركا  ( 35)المشروعات ، وعدد المستفيدين 

   :الجهات المشاركة  -

 .مؤسسات وجهات رسمية وخاصة من مختلا مناطق ليبيا  -

 :طبيعة مشاركة المنظمة -

 .تنفيذ الدورة التدريبية من خبراء المركز واإلعداد والتنظيم وتقييم المتدربين 

   :المجال/ المحور -

 .التدريب/ التدريب والتشغيل -

 : أهدا  النشاط -

المشاركين بالمعارا والمهةارات األساسةية الالزمةة لتقيةيم دراسةة الجةدوى اإلقتصةادية ، ومةن ثةم تزويد 
 .العمل على تحليل جدوى المشروعات

 :  أبرز المحاور وموضوعات الدورة -

 .مفاهيم عامة تي دراسة الجدوى -1

 .دراسة الجدوى األولية -3

 .القيمة الزمنية للنقود -2
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 .مفهوم التدتق النقدي وتطبيقات  -4

 :خطوات إعداد دراسة الجدوى وأقسامها -5

 .الدراسة اإلقتصادية/ الدراسة المالية/ الدراسة الفنية / دراسة السوق       

 :طرق تقييم المشروعات -2

طريقةةة .  NPVطريقةةة صةةاتي القيمةةة الحاليةةة / الطريقةةة المحاسةةبية/ طريقةةة تتةةرة اإلسةةترداد -      
 .العائد الداخلي 

 .القرار  اتخاذ -7   

 :الخبراء وأوراق العمل -  

 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ائتمانأستاذ جامعي وخبير متخصص تي 

 :أبرز التوصيات والنتائج  -

تقيةةيم المتةةدربين وتزويةةد الجهةةة صةةاحبة الةةدورة بتقريةةر عةةنهم ومةةنحهم شةةهادة المشةةاركة تةةي الةةدورة مةةع 
 .ا الدبلوم برناماعتمادهم لمواصلة 

*** 

 

 .إعداد الموازنات التقديرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة : الرابعة حول الدورة  -

  :الجهة المعنية بالتنفين -

 .المركز بالتعاون مع البرناما الوطني للمشروعات الصغرى بليبيا  

  :مكان وتاريخ التنفين -

 3112/ 17/ 12– 14: طرابلس

 : الجهة المستفيدة من النشاط  وعدد المستفيدين -

 :منتسبو البرناما الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من    

 .العاملين تي إدارة المحاسبة تي المنشآت الصغيرة والمتوسطة -1

 .الموظفين المعنيون بإعداد ورقابة الميزانيات التقديرية -3

 .المسئولين عن التخطيط والبحو  والرقابة المالية -2

 . مشارك( 35)عدد المستفيدين  -

  :المشاركةالجهات  -

 .مؤسسات ومصارا وجهات رسمية وخاصة من مختلا محاتظات ليبيا 

 : طبيعة مشاركة المنظمة -

تنفيذ الدورة التدريبية من قبل خبراء المركز واإلعداد والتنظيم وتقييم المتدربين وإصدار شةهادات المشةاركة لهةم 
 .وترشيحهم لمواصلة برناما الدبلوم 
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  :المجال/ المحور -

 .التدريب/ التنمية البشرية والتشغيل

 : أبرز موضوعات الدورة -

 مفهوم الموازنة التقديرية وأهميتها: 

 .مفهوم الموازنة التقديرية -

 .وظائا الموازنة التقديرية -

 .الموازنات التقديرية والعملية واإلدارية -

 .مقومات نجام الموازنة التقديرية -

 .التقديريةإجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة  -

 .أنواا الموازنة التقديرية -

 .حاالت تطبيقية -

 :إعداد الموازنات التقديرية*  

 .التنبؤ بالمبيعات والمتطلبات المالية -

 .موازنة المبيعات واإلنتاج والمشتريات -

 .موازنة األجور والمصرووتات -

 .كلفة الدخل التقديرية والميزانية العامة التقديرية -

 حاالت تطبيقية -

 

 .زنة النقدية التقديريةالموا*  

 .استخدام النماذج اإلحصائية تي التنبؤ بأرقام الموازنات التقديرية*      

 .الرقابة وتقييم األداء عن طريق الموازنة التقديرية*      

 

*** 

 

 .الدورة الخامسة في إدارة مخاطر اإلئتمان للمنشآت الصغيرة  والمتوسطة

  :الجهة المعنية بالتنفين -

 . المركز بالتعاون مع البرناما الوطني للمشروعات الصغرى التابع للمجلس الوطني للتطوير اإلقتصادي بليبيا 

  : مكان وتاريخ التنفين -

 . 12/3112/ 12– 14ليبيا / طرابلس
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 : الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفدين -

تي البنوك التجارية والمؤسسات المالية  موظفي اإلئتمان المتخصصين تي المنشآت الصغيرة والمتوسطة
والمتخصصة وضباط اإلقرا  ومسئولي الحسابات تةي البنةوك التجاريةة والمؤسسةات الماليةة المتعاملةة مةع 

 .مشارك( 35)المنشآت الصغيرة والمتوسطة تي مختلا مناطق ليبيا، وعدد المستفيدين 

 : الجهات المشاركة -

 .الجهات المذكورة أعالل

   :مشاركة المنظمةطبيعة  -

تنفيةةذ الةةدورة مةةن خبةةراء المنظمةةة ضةةمن برنةةاما الةةدبلوم المهنةةي التخصصةةي تةةي إئتمةةان المنشةةآت الصةةغيرة 
 .والمتوسطة واإلعداد والتنظيم

 :المجال/ المحور -

 .التدريب/ التنمية البشرية والتشغيل 

   :أهدا  النشاط -

الصغيرة والمتوسطة والتوصل إلى سبل حلهةا والتخفيةا معرتة المخاطر اإلئتمانية التي تواج  المنشآت 
منهةةا، تحليةةل المخةةاطر اإلئتمانيةةة، وإعةةداد التقةةارير اإلئتمانيةةة الخاصةةة بالمنشةةآت الصةةغيرة والمتوسةةطة بمةةا 

 .يضمن اتخاذ القرار اإلئتماني الصحيا

 :أبرز محاور وموضوعات الدورة -

 .مقدمة تي المخاطر اإلئتمانية -1

 .اإلئتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطةمسببات المخاطر  -3

 .دور المعلومات تي التعرا على المخاطر اإلئتمانية -2

 .أنواا المخاطر اإلئتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -4

 .أساليب الحد من المخاطر اإلئتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -5

 .كيفية اكتشاا المخاطر اإلئتمانية -2

 .على المخاطر اإلئتمانية اإلجراءات العملية للتعرا -7

 .الشروط والمواصفات التي يجب توترها تي مسئول اإلئتمان -2

 .مخاطر الضمانات -9

 :الخبراء وأوراق العمل** 

 .منفذ الدورة بالكامل هو خبير أردني متخصص تي إئتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 :  أبرز النتائج والتوصيات -

 .الترشيا إلكمال برناما الدبلوم  -المشاركة من قبل المركزإصدار شهادات  -تقييم المشاركين

*** 
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" غيلـية والتشةـةـنمـــاص تى التـــاا الخـــالدور الجديد للقط"المنتدى العربي الثاني حول : اسم النشاط - 7
 (. 3112/  13/  11 - 9صنعاء ، ) 

قضايا العمل والعمال علةى المسةتويين تى إطار مواكبة المستجدات والمتغيرات الدولية وانعكاساتها على 
العربي والدولي واستجابة للمطالب االجتماعية وبوج  خاص التغيرات التى تشةهدها المنطقةة العربيةة بسةبب 
تفاقم التحديات التنموية التى تواجهها البلدان العربية وتى مقةدمتها الفقةر والبطالةة، تقةد ارتةأت منظمةة العمةل 

عربي الثاني حةول الةدور الجديةد للقطةاا الخةاص تةى التنميةة والتشةغيل ضةمن خطةة العربية تنظيم المنتدى ال
تى ضوء تزايد أهمية هذا القطاا الذى أصبا أكبر مولد لفرص العمةل وذلةك تةى  3112عمل المنظمة لعام 

 .3112كانون األول / ديسمبر 11 – 9صنعاء بالجمهورية اليمنية خالل الفترة 

لتنفيذ هذا النشاط الهام تةى وقةت مبكةر بهةدا تةوتير مقومةات إنجةام المنتةدى وقد بدأ اإلعداد والتحضير 
- :وتحقيق األهداا المرجوة من  حي  شملت الترتيبات واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية ما يلي 

حصول المنظمة على مواتقة الحكومة اليمنية واالتحاد العام لغرا التجارة والصناعة اليمنية على  -
نتدى وكذلك مواتقة منظمة العمل الدولية على مساهمتها تى تنفيذ هذا النشاط على أن استضاتة الم

 .يتحمل كل طرا من األطراا المتعاونة جزء من التكلفة المالية
الحصول على مواتقة كريمةة مةن تخامةة الةرئيس عبةد ربة  منصةور هةادى علةى رعايتة  للمنتةدى  -

 .وتشريف  بحضور حفل االتتتام
لشةةئون االجتماعيةةة والعمةةل علةةى تقةةديم جميةةع الخةةدمات اللوجيسةةتية والتسةةهيالت مواتقةةة وزارة ا -

 .المناسبة إلنجام المنتدى بما تى ذلك تأمين االستقبال وتسكين المشاركين
عقد العديد من االجتماعات بين منظمة العمل العربية والحكومة اليمنية ومنظمة العمل الدولية وتم  -

لفيةة للمنتةدى وتحديةد المحةاور الرئيسةية لجلسةات العمةل واختيةار التوصل إلى صةيا ة الورقةة الخ
المتحدثين تى كل جلسة من بين مجموعة من الشخصيات العربية والدولية ذوى الكفاءة والخبرات 

 .المتميزة تى موضوعات المنتدى
 .قام جميع المتحدثين تى الجلسات بإعداد وتسليم أوراق العمل المكلفين بها -
 .وطباعة دليل خاص بالمنتدىتم إعداد  -
 .تم توتير الياتطات وأعالم الدول العربية والجهات المنظمة مع السوارى الخاصة بها -
 .شنطة طبع عليها شعار المنتدى لتوزيعها مع الوثائق على المشاركين 311تم توتير عدد  -
 .ءتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة إلقامة وراحة المشاركين تى تندق موتمبيك بصنعا -
شةةخص مةةن الةةدول العربيةةة وممثلةةي المنظمةةات العربيةةة واإلقليميةةة  111تأكةةدت مشةةاركة نحةةو  -

مشةةاركا مةةن داخةةل الةةيمن مةةع إبةةالل منظمةةة العمةةل  71والدوليةةة ذات العالقةةة باإلضةةاتة إلةةى نحةةو 
 . العربية بمواعيد وصول الوتود إلى مدينة صنعاء

أعضةاء برئاسةة معةالي المةدير ( 9)مةن تسةعة  تم تشكيل السكرتارية الفنية لمنظمة العمةل العربيةة -
 .العام

وصلت المجموعة األولى من السكرتارية الفنية لمنظمةة العمةل العربيةة تضةم معةالي المةدير العةام  -
وذلةك  3112كةانون األول / ديسةمبر  4وخمسة أعضاء إلى مدينة صنعاء يوم األربعاء المواتةق 

وحظيةت . وتفادى أية تعقيدات قد تعوق حسن التنظيم للوقوا على الترتيبات النهائية لعقد المنتدى
بعثة المنظمة باستقبال حةار مةن معةالي وزيةرة الشةئون االجتماعيةة والعمةل وعةدد مةن المسةئولين 

 .2/13/3112اليمنيين وتى انتظار قدوم باقى أعضاء السكرتارية يوم الجمعة المواتق 
تفاجأت بعثة منظمة العمةل العربيةة  3112كانون األول / ديسمبر  5صبام يوم الخميس المواتق  -

بسماا أطالق نار بصفة متقطعة وتنفيذ عملية إرهابية استهدتت المستشفى المجاور لوزارة الدتاا 
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 خرين، ومةع ذلةك تنقلةت البعثةة إلةى القصةر  121شخصا وإصابة  51أسفرت عن استشهاد نحو 
ليات المنتةدى تلبيةة لر بةة تخامةة الجمهورى لمعاينة القاعات التي تقرر تخصيصها الحتضان تعا

 .رئيس الجمهورية
تم عقد لقاء بين وتد المنظمة والسيد األمين العام لرئاسة الجمهورية أكد خالل  معالي المدير العةام  -

لمنظمة العمل العربية على الصعوبات التى قد تعتر  عملية تأمين تعاليات المؤتمر بالكامل وأن 
قط بالقصر الجمهةوري وبحضةور تخامةة رئةيس الجمهوريةة علةى أن نكتفي بتنظيم حفل االتتتام ت

 .تستكمل االجتماعات تى تندق موتمبيك
تم عقةد لقةاء بةين معةالي المةدير العةام لمنظمةة العمةل العربيةة ومعةالي وزيةرة الشةئون االجتماعيةة  -

 .المنتدىوالعمل ومعالي وزير الداخلية باليمن الستعرا  الترتيبات الخاصة بتأمين تعاليات 
الحظةت بعثةة المنظمةة تطةورات األمةور وتزايةد شةدة  5/13/3112مساء يةوم الخمةيس المواتةق  -

التوترات األمنية تي مدينة صنعاء ورأى معالي المدير العام لمنظمة العمل العربية ومعالي وزيرة 
مة الشئون االجتماعية والعمل أن  من األتضةل تأجيةل المنتةدى إلةى موعةد الحةق حفاظةا علةى سةال

المشاركين وأجرت اتصاالت هاتفية مع المسئولين تى الحكومة اليمنية للتشاور حول قرار التأجيل 
 .والحصول على مواتقة تخامة رئيس الجمهورية باعتبارل راعى المنتدى 

جاءت مواتقةة تخامةة رئةيس الجمهوريةة علةى تأجيةل المنتةدى إلةى وقةت الحةق تةى حةدود السةاعة  -
 .5/13/3112يس المواتق الثامنة مساء يوم الخم

وعلي  قامت بعثة منظمة العمل العربية برئاسة معالى المدير العام بإبالل جميع المشاركين بقرار التأجيل 
وذلك عن طريق البريد االلكتروني والرسائل اإللكترونيةة وكةذلك عةن طريةق االتصةاالت الهاتفيةة مةع إلغةاء 

 .  عمل العربية إلى مدينة صنعاءسفر باقى أعضاء السكرتارية الفنية لمنظمة ال

 

 ":لمنتدى الشباب العربى"المشاركة فى الدورة الثالثة  -2

 :مكان وتاريخ التنفين -

  .3112كانون الثانى / يناير 2 -2القاهرة، خالل الفترة من  

  بالتنفينالجهة المعنية  - 

 (.القطاا االجتماعى ) األمانة العامة لجامعة الدول العربية  

  :مشاركة المنظمة -

مةدير إدارة التنميةة البشةرية والتشةغيل  -رضةا قيسةومة/ تم تمثيل المنظمةة مةن خةالل وتةد برئاسةة السةيد 
 .رئيس وحدة التنمية والتدريب والتصنيا المهنى -رباب طلعت/ ورئيس البعثة الدائمة بجنيا والسيـــــــدة

دور منظمةة العمةل العربيةة تةى تنميةة " حةول  وتم تقديم ورقةة عمةل ضةمن جلسةة العمةل الثالثةة للمنتةدى
 :تناول تيها" التشغيل والحد من البطالة

 .أوضاا القوى العاملة والتشغيل -
 .نمو التشغيل -
 :جهود منظمة العمل العربية تى مجال تشغيل الشباب من حي  -
 .البرناما المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة -
 .حول التشغيل والبطالة تى البلدان العربيةالتقارير األول والثانى والثال   -
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 .الجمعية العربية للتدريب التقنى والمهنى -
 .الجمعية العربية للضمان االجتماعى -
 .إنشاء ثالثة مراكز عربية إلعداد المدربين وتطوير المناها -
 (.3112لعام  41 – 3112لعام  25)تعاليات دورات مؤتمر العمل العربى  -
 .ات  الصادرة عن منظمة العمل العربية ذات العالقة بالتشغيلالمواثيق واإلستراتيجي -
 .العقد العربى للتشغيل -

*** 

 . المشاركة فى االجتماع الثامن لمجلس إدارة االتحاد العربي للمنشآت الصغيرة  - 01

 :مكان وتاريخ التنفين -

 .3112مارس  2القاهرة، مقر االتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، 

 :  بالتنفينالجهة المعنية  -

 .االتحاد العربي للمنشآت الصغيرة

 : مشاركة المنظمة

رئةيس وحةدة التنميةة والتةدريب والتصةنيا  -ربةاب طلعةت/ تم تمثيةل المنظمةة وشةاركت كةال مةن السةيدة
 .إدارة التنمية البشرية والتشغيل -مستورة الجرارى/ المهني، والسيدة

 "دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة"المشروا الريادي وتم تقديم ورقة عمل بعنوان 

*** 

: الشددباب والمهددارات 3103 -إطددالق تقريددر الرصددد العددالمى للتعلدديم للجميددع" المشدداركة فددى حفددل  - 00
 "النسخة العربية –تسخير التعليم لمقتضيات العمل 

  :مكان وتاريخ التنفين -

 3112أبريل  1القاهرة، 

  بالتنفينالجهة المعنية  -

 اليونسكو –األمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقاتة 

 :  مشاركة المنظمة -

 :تم عقد جلسات عامة

 .منظور الشباب :الجلسة العامة األولى** 

 .تنمية المهارات لمواجهة التهميش :الجلسة العامة الثانية** 

 .المهارات من أجل الريادة :الثالثةلجلسة العامة ا** 

 .جامعة الدول العربية/ اليونسكو/ تريق تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع :الجلسة الختامية ** 

*** 
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 "االستثمار العربي المشترك والتعاون الدولي في ظل التحديات" المشاركة في أعمال المؤتمر حول  - 03

  :مكان وتاريخ التنفين -

 3112أبريل  4-3القاهرة،  -

 :بالتنفينالجهة المعنية  -

 إتحاد المستثمرات العرب - 

*** 

  : اسم النشاط -02
في إطار فعاليدات المدؤتمر ( البطالة في المجتمع العربي وطرق المواجهة) المشاركة في ندوة بعنوان  

 .الدولي لشعبة البحو  الزراعية والبيولوجية

 : مكان وتاريخ التنفين -

 .3112كانون األول / ديسمبر 3القاهرة، المركز القومي للبحو  

 :الجهة المعنية بالتنفين -

 المركز القومي للبحو   -

 :  مشاركة المنظمة

 رئيس وحد ة التنمية والتدريب والتصنيا المهني                      رباب طلعت، / مثل المنظمة تي الندوة السيدة 

تضمنت الندوة عدة نقاط منها وضع البطالة تى المجتمع العربي وخصائص سوق العمل تى دولتةى   -
مصر وتونس وطرق مواجهة مشكلة البطالة وتقا للنتائا المتحصل عليها من خالل المرحلة األولةى 

 للمشروا البحثي المنفذ بين مصر وتونس
*** 

 
التحدديات : الثداني واألربعدين لقضدايا السدكان والتنميدةالمشاركة فدي الملتقدى السدنو     :اسم النشاط -01

 .المستقبلية

 :الجهة المعنية بالتنفين

 . المركز الديموجراتى بالتعاون مع وزارة التخطيط و معهد التخطيط القومي 

 :مشاركة المنظمة 

إدارة التنميةة رضةا قيسةومة ، مةدير  /السيــةـد الةوزير المفةو  مثـل المنظمـة تــي حفــل اتتتام الملتقى 
 .البشرية والتشغيل

 

◘  ◘  ◘ 
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تنمية وتطوير منظومة التعلديم والتددريب التقندى والمهندى لددعم " عقد الندوة القومية حول   :اسم النشاط -
   "التشغيل 

  17/ب .ت+  15/ب .ت   :رقم النشاط فى الخطة -

 :  مكان وتاريخ التنفين -

 .3112 يلول / سبتمبر 32 – 34المملكة األردنية الهاشمية ،   -عمان

 :الجهة المستفيدة -

 .أطراا اإلنتاج الثالثة تي الوطن العربي 

 : بالتنفين الجهة المعنية -

 (.إدارة التنمية البشرية والتشغيل) منظمة العمل العربية  

 :   أهدا  النشاط  -

، الريا  3111، شرم الشيخ 3119الكويت )والتنموية واالجتماعية تفعيل قرارات القمم االقتصادية  -
 .خاصة تيما يتعلق منها بقضايا التدريب والتشغيل( 3112

وضةةع رؤيةةة متكاملةةة لسياسةةات وبةةراما التةةدريب والتعلةةيم التقنةةى والمهنةةى انطالقةةا مةةن اإلسةةتراتيجية  -
 .العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى

 .لتطوير أساليب التدريب والتعليم المهنى والتقنى لمواجهة المناتسات الخارجية تحديد أتضل السبل -
 .اإلهتمام بأنشطة أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خالل زيادة التوجي  واإلرشاد المهنى -
 .بح  مشاكل تمويل التدريب مع تحديد الدور األساسى للشركاء االجتماعيين تى عملية التمويل -
 .لتصنيا العربى المعيارى للمهن كلغة مهنية مشتركة تى جميع البلدان العربيةاعتماد ا -
وضع معايير مهنية موحدة وتحديد مسةتويات أداء معتةرا بهةا تسةاعد علةى حةراك العمالةة بةين الةدول  -

 .العربية
 .تبادل التجارب والخبرات تيما بين المشاركين حول موضوعات الندوة -

   :المحاور  -

 .الدولية والتحوالت االقتصادية  لى سوق العمل العربى أثر المتغيرات -
 .متطلبات النهو  بالقطاا  ير المنظم وتعزيز دورل تى التشغيل والحد من البطالة -
 .أثر تطورات تكنولوجيا المعلومات واالتصال على منظومة التدريب المهنى -
 .ثقاتة العمل وتنمية روم المبادرة لدى الشباب -
 .دريب تى مجاالت اقتصاد المعرتة، واألنماط الجديدة للعملأهمية التعليم والت -
 .رؤية مستقبلية لدور القطاا الخاص تى تطوير منظومة التدريب المهنى -
الصةعوبات  –متطلبات إنشةاء وتطةوير المنشةآت الصةغيرة والمتوسةطة ودورهةا تةى التنميةة المتوازنةة  -

 .والحلول

 التدريب المهنى المجــ
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 :الجهات المشاركة  -

 :ممثلو الجهات التاليةشارك تى أعمال النشاط 

 .وزارات العمل والتشغيل تى الدول العربية -
 .وزارات التدريب والتكوين المهنى تى الدول العربية -
 .منظمات أصحاب األعمال -
 .منظمات العمال -
 .مؤسسات التدريب المهنى -
 .مؤسسات عربية ودولية ذات العالقة -

  :التوصيات  -

 :الصيا ة أعتمد المشاركون التوصيات التالية تي ضوء عر  وتقديم ومناقشة تقرير لجنة 

دعم وتطوير سياسات وبراما التدريب والتعليم التقني والمهني لمواكبة المتغيرات تي الهياكةل المهنيةة  -
للقةةوى العاملةةة الناجمةةة عةةن التطةةورات المهنيةةة تةةي أسةةواق العمةةل الوطنيةةة والعربيةةة وإعةةداد المةةدربين 

العربيةةة وذلةةك مةةن خةةالل إقةةرار أهةةداا العقةةد العربةةي للتشةةغيل الةةذي  األكفةةاء لتغطيةةة احتياجةةات الةةدول
 . 3119اعتمدت  قمة الكويت االقتصادية 

دعم السياسات المتعلقة بقضايا العمل والقوى العاملةة ودراسةة تنميةة المةوارد البشةرية وتطةوير معةايير  -
وذلةةك تةةي إطةةار تطةةوير إطةةار أداء وتحسةةين إنتاجيةةة القةةوى العاملةةة علةةى المسةةتويين المحلةةي والعربةةي 

 .عربي ومنظومة شاملة للمؤهالت المهنية مبنى على معايير الكفاءة 
دعم جهود منظمة العمل العربية تي تنفيذ البرناما المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة تي البلدان  -

وأكةدت علية   3119ت العربية والةذي أقرتة  القمةة العربيةة االقتصةادية والتنمويةة واالجتماعيةة بالكوية
، وذلةةك بمشةةاريع  السةةتة وخاصةةة المشةةروا الخةةاص (3112، 3111)قمتةةى شةةرم الشةةيخ والريةةا  

بتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدا تطوير التشغيل الذاتي ، إضاتة إلى تطوير ثالثة 
 .قائمة إلعداد المدربين وتطوير المناها مراكز تدريب 

التةى صةدرت عةام )ي لةم تعتمةد اإلسةتراتيجية العربيةة للتةدريب التقنةي والمهنةي ح  الدول العربيةة التة -
العتمادها باعتبارها وثيقة تهتم بتطوير التةدريب والتعلةيم التقنةي والمهنةي لمواكبةة التغييةرات ( 3111

 .تي الهياكل المهنية للقوى العاملة الناجمة عن التطورات المهنية تي سوق العمل الوطنية والعربية
تشجيع وتحفيز أصحاب األعمال على إنشاء وحدات للبح  والتطوير داخل المنشآت اإلنتاجية، وكذلك  -

المشاركة تي تطوير المنظومة العامة للتدريب والتعليم المهني والتقني والمساهمة تي تمويلها من أجةل 
 .ةالتنمية الشاملتحسين نوعية مخرجاتها ومواءمتها الحتياجات أسواق العمل ومتطلبات تحقيق أهداا 

حةة  حكومةةات الةةدول العربيةةة لمعالجةةة الصةةعوبات االجتماعيةةة واالقتصةةادية التةةي تحةةول دون التحةةاق  -
بع  الفئات ببراما اإلعداد والتأهيل المهني  مثل اإلنا  وذوي االحتياجات الخاصة ، ونزالء مراكز 

هةذا النةوا مةن التعلةيم ومةنحهم  اإلصالم والتأهيل ، والتوج  نحو تحسين المكانة االجتماعية لخريجةي
 .الحواتز المادية والمعنوية

التوسع تي إجراء الدراسات والبحو  التي تدعم توجي  جانب العر  للتجاوب مع جانب الطلب علةى  -
 .القوى العاملة وتعميمها
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تبنى ودعم منظومة عربية للتوجية  المهنةي ومةا يراتقهةا مةن سياسةات اعالميةة  تسةتهدا رتةع الةوعي  -
مية مكانة التعليم التقنةي والمهنةي وتوسةيع إدمةاج الشةباب تةي هةذا النةوا مةن التعلةيم وبوجة  خةاص بأه

المرأة العربية، مع التركيز على المجاالت واألنشطة االقتصادية األكثر مالئمة لها بما يةؤمن الحةد مةن 
 .مشكالت البطالة ورتع النمو االقتصادي والتنموى 

 
بنى براما التعليم والتدريب المستمر للقائمين على التعلةيم التقنةي والمهنةي دعوة الدول العربية لدعم وت -

أثناء الخدمة لتواكب التطورات الحديثة وأية مستجدات تي هةذا المجةال بمةا يةنعكس إيجابةا علةى أدائهةم 
 .المهني 

 
ح  الدول العربية لدعم التوسةع تةي إنشةاء ورعايةة المشةاريع الصةغيرة والمتوسةطة للشةباب خريجةي   -

بةةراما التعلةةيم الفنةةي والتقنةةي والتةةدريب المهنةةي ، وتسةةهيل إجةةراءات تمويةةل تلةةك المشةةروعات وتةةوتير 
 .الخدمات الفنية المساندة لها

 
ثةةة والمنظمةةات القائمةةة علةةى التعلةةيم التقنةةي الةةدعوة لعقةةد نةةدوة عربيةةة يمثةةل تيهةةا أطةةراا اإلنتةةاج الثال -

والتدريب المهني تي الدول العربية للعمل على اعتماد منظومة عربية موحدة للتعليم والتةدريب المهنةي 
 . والتقني 

 
العمل على تنظيم اجتماا لوضع خطة تنفيذية ضمن إطار زمني لتنفيذ الممكن من توصيات هذل الندوة  -

 .و ليات التنفيذ الالزمة وتحديد الجهات المعنية 
 

 .تفعيل مهام الجمعية العربية لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني  -
 

التأكيد على حاجة أطةراا اإلنتةاج الثالثةة تةى تلسةطين إلةى تةواتر المزيةد مةن الةدعم المةادي والتعةاون  -
يل والحةد مةن البطالةة ، ممةا الفني لتنمية وتطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني لةدعم التشةغ

يسةةاعد تةةى تخفيةةا معانةةاة الشةةعب الفلسةةطيني نتيجةةة اسةةتمرار اإلجةةراءات التعسةةفية والقيةةود الصةةارمة 
 .لالحتالل اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني

- :وفي ختام أعمال الندوة وجه السادة المشاركون شكرهم وتقديرهم لكل من ** 

المدير العام لمنظمة العمل العربية لعقد هذل النةدوة الهامةة واإلعةداد  –أحمد محمد لقمان / معالي السيد  -
الجيد والموضوعات الهامة التي تناولتها ولحسن اختيار السادة الخبراء والدور الفعال الذي أدال ممثلةي 

ممةا كةان لة  أكبةر األثةر تةي  مصةطفى عبةد السةتار ،/ رضا قيسةوم  والسةيد / المنظمة السيد المستشار
 .  التوصل إلى التوصيات التي اعتمدتها الندوة والفرصة الكبيرة التي توترت للحوار بين المشاركين 

نضةةال مرضةةى القطةةامين وزيةةر العمةةل والسةةياحة واآلثةةار بالمملكةةة األردنيةةة / معةةالي السةةيد الةةدكتور -
سةهيالت التةي قةدمتها وزارتة  المةوقرة ممثلةة الهاشمية لرعايتة  الكريمةة ألعمةال هةذا النشةاط وعلةى الت

بالسادة المشاركين من أركان الوزارة وتي مقدمتهم عطوتة السيد حمادة ابو نجمة  إلنجام أعمةال هةذل 
 الندوة 

 

 

 



 

 

99 

 

 

 

 

 

والمنظمددة الدوليددة ( إدارة التنميددة البشددرية والتشددغيل)التعدداون المشددترك بددين منظمددة العمددل العربيددة - 0
 :للهجرة

والمنظمةة ( إدارة التنمية البشرية والتشةغيل)تى ضوء برناما التعاون المشترك بين منظمة العمل العربية 
، والذى تةم اإلتفةاق علية  تةى االجتمةاا المشةترك بةين المةدير العةام 3114 -3113الدولية للهجرة للفترة من 

والذي تركز على ستة ( 3113/ 2/ 13جنيا، )ظمة الدولية للهجرة لمنظمة العمل العربية والمدير العام للمن
نقاط رئيسية للتعاون المشةترك ، وحظةت بمواتقةة الطةرتين وكةان مةن بينهةا   إصةدار التقريةر العربةى الثةانى  

 "الهجرة والتنقل " حــــول 

المكتةب )يةة للهجةرة قامت إدارة التنمية البشرية والتشغيل بعقد عدة لقاءات مع مسئولي المنظمة الدول
للتشاور حول إمكانية مساهمة منظمة العمل العربية تى إصدار هةذا التقريةر بالتعةاون ( اإلقليمى بالقاهرة

 . 3114المشترك، وقد تم التوصل إلى إتفاق مبدئى بشأن تنفيذ هذا التقرير على ان ينفذ تي بداية عام 

*** 

 المشاركة فى االجتماع التشاورى اإلقليمي بشأن الهجرة والتنمية فى المنطقة العربية   - 3

  :مكان وتاريخ التنفين -

 3112يونيو  5 -4/  القاهرة،مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 :بالتنفينالجهة المعنية  -

بالشةةراكة مةةع اللجنةةة االقتصةةادية ( إدارة المغتةةربين والهجةةرة) األمانةةة العامةةة لجامعةةة الةةدول العربيةةة  
 والمنظمة الدولية للهجرة ( األسكوا)واالجتماعية لغربي  سيا 

  : مشاركة المنظمة -

مصةطفى / المةدير العةام المسةاعد والسةيد –حيةدر أبشةر / تم تمثيل المنظمة من خةالل وتةد برئاسةة السةيد
 رئيس وحدة العمالة المتنقلة والمهاجرة، وتقديم ورقة عمل ضمن الجلسة الخامسة لالجتماا حول -عبدالستار

- :المدير العام المساعد، تناول تيها/ قدمها السيد" رؤية عربية للتكامل فى مجال القوى العاملة العربية"

 .ين القطار العربيةرؤية منظمة العمل العربية لموضوا الهجرة وتنقل العمالة ب -
 .التنقل ودور منظمة العمل العربية -
االتفاقيات والمواثيق واإلعالنات والقرارات التى سعت المنظمة إلصدارها وذات عالقة صريحة بتنقل  -

 .األيدى العاملة العربية
 .أثر التنقل على أوضاا التشغيل والبطالة -
 .التنقل تى المواثيق العربية -
 .العربية تى ظل األوضاا العربية الراهنةهجرة وتنقل العمالة  -
 .إجراءات ومقترحات عملية لتفعيل دور التنقل وأثرل على التنمية -

 الـهـجــرة مجـــــــــال
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 :  األهدا  -

 :يهدا االجتماا إلى

 .دعم الحوار اإلقليمي حول الهجرة والتنمية وتعزيز قدرات الدول العربية -
 .3112عربية منذ الحوار األول عام إبراز التقدم المحرز تى مجال الهجرة والتنمية تى المنطقة ال -
 .اإلتفاق على الخطوات المستقبلية التى من شأنها تعزيز مساهمة الهجرة تى التنمية تى المنطقة العربية -
الخروج ببيان حول الهجرة الدولية والتنمية تى المنطقة العربية، لعرض  خةالل الجلسةة العامةة للحةوار  -

 .الذى تعقدل الجمعية العامة لامم المتحدة 3112الثانى رتيع المستوى تى أكتوبر 

 :المحاور -

 .اإلعداد والتهيئة إلى الحوار الثانى رتيع المستوى حول الهجرة الدولية -
 .لمحة عامة عن قضايا الهجرة والتنمية تى المنطقة العربية -
 .حماية حقوق اإلنسان للمهاجرين وتحسين ظروا العمال المهاجرين -
 .للجاليات المغتربة تى التخطيط والممارسة من أجل التنميةاألدوار المحتملة  -
 .دعم األهداا اإلنمائية من خالل حركة العمالة الدولية واإلقليمية -
 لشراكة والتعاون تى مجال الهجرة الدولية على المستوى اإلقليمى والدولىا -

 

◙  ◙  ◙ 
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  :اسم النشاط ونوعه  - 0

 "            دور تفتيش العمل تي تكريس الحقوق األساسية تي العمل " دورة تدريبية لفائدة تلسطين حول 

  :الجهة المعنية بالتنفين  –

 .المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس 

 : مكـان و تاريخ التنفيـن  -

 . 13/9/3112 – 11، ( تندق القدس الدولي ) عّمان 

 : الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين  –

 .  وزارة العمل بدولة تلسطين 

 (. من األردن 1من تلسطين و  13)مشاركا من مفتشي العمل  12شـارك تي الدورة 

 : الجهات المشاركة –

 ( .اإلدارة العامة للتفتيش ، مديريات العمل بالمحاتظات ) وزارة العمل الفلسطينية  *

 ( .قسم التشريع ومعايير العمل ) وزارة العمل األردنية * 

 .ترا المكتب اإلقليمي للدول العربية باألردن  –منظمة العمل الدولية * 

 : أهدا  النشاط  -

 .تدعيم القدرات المهنية لمفتشي العمل  -

الرتع من أداء جهاز تفتيش العمل وتعزيز دورل تي تكريس الحقوق األساسية تي العمةل ومسةاهمتها  -
 .تي تحقيق العمل الالئق بفلسطين 

االستفادة من معايير العمل الدولية والعربيةة الخاصةة بحمايةة وتكةريس الحقةوق األساسةية تةي العمةل  -
 .األردنية ومن تجارب الدول األخرى وبصفة خاصة التجربة 

 

 :موضوعات النقاش ، أوراق العمل والخبراء  -

السةيدة مهةى قطةاا ، : مضمونها ومساهمتها تةي تحقيةق العمةل الالئةق : الحقوق األساسية تي العمل  -
 .األردن/ منظمة العمل الدولية  –منسقة بفرا المكتب اإلقليمي للدول العربية 

 

 إدارات العمل مجـــــــــال
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السةيد حمةادة أبةو : اآلليةات والصةعوبات : تةي العمةل ريس مبةادئ المسةاواة بةين الرجةل والمةرأة ــتك -
 .األردن –نجمة ، األمين العام لوزارة العمل 

السةيد حمةادة أبةو نجمةة ، األمةين العةام لةوزارة : أسبابها ، أشكالها وسةبل معالجتهةا : عمالة األطفال  -
 .األردن –العمل 

الةدكتور يوسةا إليةاس رئةيس : دور تفتيش العمل تي حماية وتكةريس الحقةوق األساسةية تةي العمةل  -
 (.سابقا)لجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية 

الةدكتور أحمةد الشةوابكة ، خبيةر : دور الحوار االجتماعي تي النهو  بالحقوق األساسية تي العمل  -
 .االتحاد العام لنقابات عمال األردن –تي عالقات العمل 

السيدة ليالي جميةل الةديك ، مفةتش : الل التشريع الفلسطيني حماية الحقوق األساسية تي العمل من خ -
 .تلسطين/ وزارة العمل  –العمل 

السةةيد عبةةد الكةةريم درا مةةة ، المةةدير العةةام للتفتةةيش : إشةةكاليات عمةةل النسةةاء واألطفةةال تةةي تلسةةطين  -
 .تلسطين/ وزارة العمل  –وحماية العمل 

السيد تةايز الجبةور، رئةيس : األساسية تي العمل التجربة األردنية تي مجال حماية وتكريس الحقوق  -
 .األردن / وزارة العمل  –قسم التشريع ومعايير العمل 

دور تفتيش العمل تي تكريس الحقوق األساسية تي العمةل " وتضّمـن برنامـا الـدورة ورشة عمـل حول 
ز العربةي إلدارة العمةل نّشةطها السةيد رابةا مقةديش ، مةدير المركة: الصعوبات وسةبل تجاوزهةا  : بفلسطين 

 . والتشغيل بتونس 

 :أهم التوصيات  -

مراجعة قانون العمل الناتةذ، وذلةك لتوسةيع نطةاق سةريان  حتةى يشةمل تئةات العمةال التةي ال يغّطيهةا  -
حاليا ويضمن امتداد نشاط التفتيش إليها ، وإلزالة الخلل تي صيا ة بع  أحكام  وتسةهيل تطبيقهةا 

تي  وضةمان تواتةق أحكامة  مةع معةايير العمةل الدوليةة والعربيةة بمةا يكةّرس وسّد الثغرات الموجودة 
الةوطني، المهنةي ، ) الحقوق األساسية تي العمل ويعّزز الحوار االجتماعي على مختلا المستويات 

 ... ( .االستشارة ، التشاور ، المفاوضة الجماعية ) وبمختلا األشكال ( القطاعي ، المؤسسة 

الئحـةـة : وبصةفة خاصةة ( النصوص التطبيقية لقانون العمل ) تشريعات الفرعية استكمال إصدار ال -
خــــدم المنــازل ، الالئحــة الخـاصة باإلجــازة الثقاتيــة للعمــال ، الئحـةـة األجهـــةـزة الوظيفيـةـة ، 

 .الئحــة الحـد األدنى لاجور 

العمل والعمال تي أنشطة التفتيش على  تعزيز التعاون ما بين جهاز تفتيش العمل ومنظمات أصحاب -
من خالل اللجان المشتركة ( مستوى المنشأة والمستوى المهني والمستوى الوطني ) كاتة المستويات 

وبراما اإلعالم واإلرشةاد والتثقيةا لتعريةا كةل طةرا بحقوقة  وواجباتة  وضةمان التطبيةق السةليم 
 . لاحكام القانونية من كاتة األطراا 

بالمستويات المعرتية والمهارية لمفتشي العمل علةى نحةو دائةم ، وتةوتير امتيةازات وحةواتز االرتقاء  -
لجذب الكفاءات للعمل كمفتشين وتشجيعهم على االستمرار تي هذا العمل وحمايتهم مةن أي تةأثيرات 

 .سلبية على استقاللهم وحيادهم 

الّزمةة لممارسةة دور وقةائي ورقةابي دعم هيئة التفتيش بالمفتشةين المةؤهلين وبةاألجهزة والمعةّدات ال -
 .ناجع تي مجال السالمة والصحة المهنية بما من شأن  تكريس وحماية الحقوق األساسية تي العمل 
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تعزيةةز الةةدور التوعةةوي واإلرشةةادي والوقةةائي لمفتشةةي العمةةل ، وتةةوتير مسةةتلزمات أدائةة  بالنجاعةةة  -
ر تعليما وتدريبا وإيالء هذا الدور أهمية خاصة المطلوبة ، بما تي ذلك إعداد المفتشين ألداء هذا الدو

 .دون التقليل من أهمية الدور الرقابي للتفتيش 

توسيع نطاق تفتيش العمل على نحو يستجيب للتغيـرات التي طـرأت على بيئة العمل ، بمةا تةي ذلةك  -
بيةة الهادتةة ظهور أنماط جديدة من عالقات العمل ، ويتالءم مع توجهات معايير العمل الدولية والعر

 .إلى شمول كاتة العمال بمزايا الحماية التي يحققها لهم نظام تفتيش العمل 

  .اإلسراا تي إنجاز دليل إجراءات تفتيش العمل ليكون عونا للمفتشين تي أداء عملهم  -

زيادة التشبيك والتواصل مع أجهزة التفتيش المختلفة تي الدول العربية لالستفادة مةن الخبةرة العمليةة  -
 .من خالل دورات تدريبية تجمع بين النظري والتطبيقي 

دعوة الخبراء المشاركين تي هذل الدورة لزيارة تلسطين وذلك لإلطالا على واقةع التفتةيش تيهةا بمةا  -
يساهم تي زيةادة دعمهةم لتطةوير الجهةاز التفتيشةي ، وللمسةاعدة تةي إعةادة صةيا ة تشةريعات العمةل 

 . الفلسطينية 

*  *  * 

مراجعددة مندداهج تكددوين مفتشددي  "ورشددة إقليميددة رفيعددة المسددتوى حددول  المشدداركة فددي :نشدداط إسددم ال -2
 "العمل

 : مكـان و تاريخ التنفيـن  -

 . 9/11/3112 – 7مقّر المركز الدولي للتدريب بتورينو التابع لمنظمة العمل الدولية ،

 : الجهة المعنيــة بالتنفيــن  -

مـــع مشروا مكتب العمل الدولي لتحدي  إدارة وتفتيش العمل بالسنيغال مكتب العمل الدولي بالتعـــاون 
  ( .دكار)

 : الجهات المشاركة  -

البنين ، بوركينا تاسو ،  ينيا ، مد شقر  : معاهد التكوين والوزارات المكلّفة بالعمل تي البلدان التالية * 
الديمقراطيةةة ، السةةينغال ، التشةةاد ، مةالي ، النيجةةر ، جمهوريةةة إتريقيةةا الوسةةطى ، جمهوريةةة الكنغةةو 

 .الطو و ، تونس ، موريتانيا 
 .مكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال إتريقيا بالقاهرة * 
 ( . CRADAT)المركز اإلقليمي اإلتريقي إلدارة العمل * 
  .المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس * 
التابعةة لةوزارة العمةل والتشةغيل والتكةوين المهنةي ( " GIP-Inter)جيةب أنتةار الفرنسةية " مؤسسة * 

 .والحوار االجتماعي الفرنسية 
 : طبيعة المشاركة  -

 .شارك المركز بصفة هيكل يتولّى تكوين وتدريب مفتشي العمل 

أبرز مدير المركز الةّدور التةي تقةوم بة  منظمةة العمةل العربيةة والمركةز العربةي إلدارة العمةل والتشةغيل 
تعزيز وتنمية قدرات مفتشةي العمةل مةن خةالل الملتقيةات والنةدوات والةدورات التدريبيةة والورشةات بتونس ل
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التي ينّظمها لفائدة إدارات العمل بصفة عامةة ( القطرية والجهوية ) والحلقات النقاشية  واجتماعات الخبراء 
 .ومفتشي العمل بصفة خاصة تي الدول العربية 

 :يشتمل على ضبط جدول لتوّصل المشاركون 

 .المعارا التي يتعّين على المرّشا ليشغل مهام مفتش عمل معرتتها  –أ 

وذلةةك حسةةب طبيعةةة ( تكةةوين أساسةةي ، معرتةةة معّمقةةة ، الةةتحّكم)مسةةتوى الةةتمّكن مةةن المعةةارا  –ب 
 .المعارا ومدى ارتباطها بمهام مفتش العمل 

 .المواد التي يقع تدريسها والمقابلة لهذل المعارا  -ج 

عةدد تقريبةةي لسةةاعات تةةدريس هةةذل المعةةارا مةةع تحديةةد للمةةواد التةةي تسةةتوجب اسةةتعرا  حةةاالت  – د
 .تطبيقّية أو زيارات ميدانية 

وتّم توجي  الةوثيقتين المعتمةدتين مةن المشةاركين تةي هةذل الورشةة مةن طةرا المركةز الةدولي للتةدريب 
ين مفتشي العمل لالسترشاد بها عند مراجعة بتورينو إلى الهياكل الحكومية المعنية وإلى مراكز ومعاهد تكو

 .   مناها التكوين األساسي والتكوين المستمر لمفتشي العمل بالبلدان المشاركة تي هذل الورشة 

***   

تكنولوجيدات االتصدال والمعلومدات وفدرأ " الددولي الثداني حدول  المنتدى المشاركة في :إسم النشاط  -1
 " تشغيل الشباب العربي 

 : مكـان و تاريخ التنفيـن  -

 . 13/11/3112تونس ، -مدينة الحّمامات 

 :الجهة المعنيــة بالتنفيــن  -

  .المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات  –جامعة الدول العربية  

 :موضوعات النقاش  -

 دور شبكات النطاق العري  تي تنمية المجتمع العربي* 

 اإلقليمية والّنظم التشريعية والبنية التحتية لقطاا االتصاالت تي البلدان العربيةاالستثمارات * 

 دور تكنولوجيات االتصاالت والمعلومات تي تنمية التجارة االلكترونية وخلق ترص عمل للشباب* 

 دور القطاا الخاص والعام لنشر شبكات النطاق العري  تي العالم العربي* 

 لشباب من خالل شبكات النطاق العري االبتكار والمبادرة ل* 

 .الحاضنات التكنولوجية والمحتوى الرقمي العربي وخلق ترص عمل جديدة للشباب * 

***   

منهـددـاج " تطددوير الحاضددر وإعددداد المستقبددـل " الملتقددى اإلقليمددي حددول  المشدداركة فددي :إسددم النشدداط  -5
 . لمنطقة العربية للبرلمانيات والقيادات الشابات في ا  العمـل اإلقليمــي

 : مكـان و تاريخ التنفيـن  -

 . 31/11/3112،( ڤمرت ) نزل ريجنسي 
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 : الجهة المعنيــة بالتنفيــن  -

 "كوثر" هيئة األمم المتحدة للمرأة تي الدول العربية بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحو  

 : الجهات المشاركة  -

برلمةانيين وبرلمانيةات ، خبةراء وخبيةرات ، أسةاتذة ، إعالميةين وإعالميةات ، قيةاديين شارك تي الملتقى 
 .بلدا من المنطقة العربية  17وقيادات من المجتمع المدني من 

 :موضوعات النقاش  -

 تعريا بهيئة األمم المتحدة للمرأة* 

 النوا االجتماعي والمساواة تي الدساتير:  1الحلقة * 

 رأة والسلم واألمن والعنا ضد المرأةالم:  3الحلقة * 

 الحقوق االقتصادية لتحقيق أهداا األلفية اإلنمائية:  2الحلقة * 

مشاركة المرأة السياسية ودورها تةي بنةاء الديمقراطيةة بمةا تةي ذلةك خةالل مرحلةة االنتقةال :  4الحلقة * 
 الديمقراطي

 .التحديات ، األولويات والتوصيات من أجل التحّرك * 

*** 

دور إدارة العمددل فددي تكددريس الحقددوق " ندددوة وطنيددة لفائدددة مصددر حددول عقددد :إسددم النشدداط ونوعدده  – 6
             " األساسية في العمل

  :الجهة المعنية بالتنفين  -

 .المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس 

 :مكـان و تاريخ التنفيـن  -

 . 5/13/3112 – 2، ( دار المدّرعات ) القاهرة 

 :الجهــة المستفيــدة مــن النشــاط وعــــدد المستفيــديــن  –

 مشاركا  23بجمهورية مصر العربية شـارك تي الدورة   وزارة القـــــوى العـــاملـــــة والهجـــــرة 

 : الجهات المشاركة  -

المعنيـــّــة تــي الـــــوزارة ومــديـــريـــــات اإلدارات ) القــــــوى العــاملـــــة والهجــــــرة وزارة * 
 ( .القوى العاملة تــي المحاتظات 

 .االتحاد المصري للنقابات المستقلّة   *

 .اتحاد عّمال مصر الحّر * 

 . اتحاد الغرا التجارية المصرية * 

 .مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة * 

 .الخبراء * 
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 .الندوة السيد كمال أبو عيطة وزيـر القـــوى العاملـة والهجـرة  ومدير المركز وقد أشـرا على اتتتام 

 : المجال / المحور  -

  تفتيش العمل -الحقوق األساسية تي العمل  - إدارة العمل

 : أهدا  النشاط  -

ربيةة وبمعةايير العمةل الدوليةة والع 1992مزيد التعريا بمقتضيات إعالن منظمة العمل الدولية لسةنة  -
   .المتعلقة بالحقوق األساسية تي العمل 

تعزيةةز دور أطةةراا اإلنتةةاج تةةي حمايةةة الحقةةوق األساسةةية تةةي العمةةل وتكريسةةها تةةي الواقةةع ، وبصةةفة  -
   .خاصة إدارة العمل بمختلا أجهزتها والمنظمات المهنية ألصحاب العمل والعمال 

قوق األساسية تةي العمةل وبةاألخص جهةاز تفعيل دور األطـراا األخرى المعنية بحماية وتكريـس الح -
   .القضاء 

 :موضوعات النقاش ، أوراق العمل والخبراء  -

مضةةمونها :  1992الحقةةوق األساسةةية تةةي العمةةل مةةن خةةالل إعةةالن منظمةةة العمةةل الدوليةةة لسةةنة * 
 السيد رشيد خديم، خبير بمكتب منظمة العمل الدولية لدول شةمال إتريقيةا: و ليات مراقبة تنفيذها 

 .بالقاهرة 

السيد رابةا مقةديش ، مةدير المركةز : الحقوق األساسية تي العمل من خالل معايير العمل العربية * 
 .تونس  –العربي إلدارة العمل والتشغيل 

الةدكتورة ناهةد : تكريس الحّرية النقابية والمفاوضة الجماعية تي مصةر مةا بةين الواقةع والمةأمول * 
 .الهجرة العشري ، رئيس قطاا شؤون 

السةيد صةابر بركةات ، خبيةر : التجربة المصرية تي مجال القضاء على العمل الجبري تي مصر * 
 .قانوني 

األستاذ أيمــن عبد : مكاتحــة عمــل األطفال تي مصــر من خالل التشريعات والسياسات الوطنية * 
 .الرحمن ، مسؤول عمالة األطفال بالمجلس القومي لامومة والطفولة 

السةيد جمةال سةرور ، رئةيس : دور تفتيش العمل تي حماية وتطبيق الحقةوق األساسةية تةي العمةل  *
 .قطاا رعاية وحماية القوى العاملة 

األسةتاذ : تكريس مبادئ المساواة تي العمل تةي مصةر مةن خةالل التشةريعات والسياسةات الوطنيةة* 
 . القومي للمرأة  جمال عبد الحفيظ محمد ، مدير عام الشؤون اإلدارية بالمجلس

الدكتور عبد السةتار :دور منظمات أصحاب العمل تي حماية وتكريس الحقوق األساسية تي العمل* 
 .عشرة ، مستشار االتحاد العام للغرا التجارية 

األستاذ تايز الكرت  ، خبير : دور منظمات العّمال تي حماية وتكريس الحقوق األساسية تي العمل * 
 .عّمالي 

 .المستشار حسن نور ، مستشار قانوني : القضاء تي إنفاذ الحقوق األساسية تي العمل دور * 
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 :أهم التوصيات  -

ترسيخ ثقاتة حقوق اإلنسان عمومةا  والحقةوق األساسةية تةي العمةل لةدى الةنشء مةن خةالل البةراما  -
ّربين لهةةذا التعليميةةة والثقاتيةةة وعلةةى مختلةةا وسةةائل اإلعةةالم وتنظةةيم دورات للمتةةدربين والمةةد

 .الغر  

نشر المعرتة بمعايير العمل الدولية والعربيةة علةى مختلةا المسةتويات وبمختلةا الوسةائل الممكنةة  -
االجتمةةةاعيين  ولةةةدى مختلةةةا الجهةةةات المعنيةةةة وبةةةاألخص اإلدارات ذات العالقةةةة والشةةةركاء

 .والجهاز القضائي

نشر معايير العمل الدولية والعربية الخاصة بالحقوق والمبادئ األساسية تي العمل وخاصة للفئةات  -
 ( .العمالة المهاجرة والعمالة غير المنتظمة ، عمالة المرأة ، عمالة الطفل ) المهّمشة 

حقةةوق تنميةةة الحةةوار والتشةةاور الثالثةةي تيمةةا يتعلةةق بمعةةايير العمةةل الدوليةةة والعربيةةة وتكةةريس ال  -
 .األساسية تي العمل 

تعزيز دور إدارة العمل بمختلا أجهزتها وباألخص اإلدارات المكلّفةة بإعةداد مشةروعات القةوانين  -
وتفتيش العمل تي مجال حماية الحقوق األساسية تي العمل وتكريسها تي الواقع وزيادة الةدعم 

 .لهذل اإلدارات بالموارد البشرية والمادية الالزمة 

المراكز والمؤسسةات المختصةة بالدراسةات والبحةو  ونشةر حقةوق اإلنسةان علةى تطةوير  تشجيع  -
 .البحو  والدراسات تي مجال العمل وعموما  تيما يتعلق بالحقوق األساسية تي العمل 

دعوة منظمات أصحاب العمل والعّمال إلى تطوير قدرات المكلّفةين لةديهما بمعةايير العمةل الدوليةة   -
وق األساسية تي العمل وتمكينهم من التدريب الالزم مما يؤدي إلى تعزيز دور والعربية والحق

 .هذل المنظمات وتكثيا نشاطاتها الخاصة باإلعالم والتوعية بما يرجع بالفائدة على أعضائها 

دعةةم التعةةاون بةةين إدارة العمةةل مةةن جهةةة والمراكةةز والمؤسسةةات المختصةةة بالدراسةةات والبحةةو    -
ن مةن جهةة أخةرى بهةدا إثةراء وتطةوير البحةو  والدراسةات تةي مجةال ونشر حقةوق اإلنسةا

 .العمل عموما  وتي المواضيع التي تشمل الفئات ذات االحتياجات الخاصة 

تكثيا الملتقيات والدورات التدريبية لتبادل الخبرات تي مجال معايير العمل والحقوق األساسية تي  -
ير أطةرا اإلنتةاج الثالثةة مثةل القضةاة والمحةامين العمل لفائدة الجهات المعنية األخرى من  

واألساتذة الجامعيين مّما يساعد على مزيد من التعريا بهذل المعايير والحقوق وتكريسةها تةي 
 .الواقع 

تعزيز مشاركة المرأة تةي إدارة العمةل بمختلةا تروعهةا وكةذلك تةي صةلب الهياكةل النقابيةة وتةي   -
يكون لها دور تي المفاوضات الجماعيةة وذلةك لضةمان  منظمات أصحاب العمل والعّمال وأن

 .المزيد من االهتمام بقضايا المرأة العاملة وتكريس حقوقها تي العمل 

العمةةل علةةى تفعيةةل دور المجلةةس القةةومي لاجةةور للخةةروج بحةةّد أدنةةى للفقةةر يةةرتبط باإلنتاجيةةة   -
 .لاتراد المهّمشين ومستويات األسعار مع وضع مستويات لخّط الفقر يضمن حياة كريمة 

دعوة منظمتي العمل الدولية والعربية إلى تكثيا النةدوات والةدورات التدريبيةة تةي مجةال معةايير   -
العمل والحقوق األساسية تي العمل لفائدة الجهةات المعنيةة األخةرى مةن  يةر أطةراا اإلنتةاج 

ا يسةةاعد علةةى زيةةادة الثالثةةة مثةةل القضةةاة ، المحةةامين ، األسةةاتذة الجةةامعيين والصةةحفيين مّمةة
 .التعريا بهذل المعايير والحقوق وتكريسها تي الواقع 
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توجي  الشكر إلى معالي السيد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة على تشريف  حضةور   -
اتتتام أعمال الندوة وعرض  ألهم مةواد الدسةتور الجديةد تيمةا يخةّص العّمةال ، وكةذلك الشةكر 

ركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس على تعاون  تي تنظةيم هةذل النةدوة والتقدير إلى الم
وجهودل تي تطوير إدارات العمل العربيةة ودعوتة  لمنظمةة العمةل الدوليةة لتقةديم الةدعم الفنةي 

 .ألطراا العمل الثالثة تي ظّل المتغيرات التي يشهدها العالم العربي 

*** 

دور إدارة العمدل فدي النهدوض بدالحوار " وطنية لفائدة المغدرب حدول ندوة  عقد :إسم النشاط ونوعه  –7
             "االجتماعي على مستوى المقاولة 

  :الجهة المعنية بالتنفين  –

 .المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس 

 :مكـان و تاريخ التنفيـن  -

 . 34/13/3112 – 32، ( تندق المجلس ) الّرباط  

 : المستفيــدة مــن النشــاط وعــــدد المستفيــديــن  الجهــة –

 مشاركا  25وزارة التشغيــل والشــؤون االجتماعيــة بالمملكة المغربية شـارك تي الندوة 

 : الجهات المشاركة -

 ( .المعنية اإلدارات المركزية)التشغيل والشؤون االجتماعية وزارة * 

االتحةةاد العةةام للشةةغالين بةةالمغرب ، االتحةةاد الةةوطني للشةةغل بةةالمغرب ، االتحةةاد : منظمةةات العّمةةال * 
 . المغربي للشغل 

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب ، الفيدرالية الديمقراطية للشةغل : منظمات أصحاب العمل * 
 .ت بالمغرب ، جامعة الغرا المغربية للتجارة والصناعة والخدما

وقد أشـرا على اتتتام الندوة معالي السةيد عبةد السةالم الصةديقي وزيةـر التشةغيل والشةؤون االجتماعيةة  
 .ومدير المركز 

 : أهدا  النشاط  -

الوقةةوا علةةى واقةةع الحةةوار االجتمةةاعي تةةي المغةةرب والبحةة  تةةي سةةبل تطةةويرل علةةى جميةةع المسةةتويات  -
   .وبصفة خاصة على مستوى المقاولة 

ور كةةل مةن إدارة العمةةل ومنظمةات أصةةحاب العمةةل والعّمةال تةةي النهةو  بةةالحوار االجتمةةاعي تعزيةز د -
   .على مختلا مستويات  وبمختلا صيغ  

االسةةتفادة مةةن معةةايير العمةةل العربيةةة والدوليةةة ومةةن التجةةارب العربيةةة تةةي مجةةال الحةةوار االجتمةةاعي  -
   . والمفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة 

لمسؤولين بةإدارة العمةل ومنظمةات أصةحاب العمةل والعّمةال تةي مجةال الحةوار االجتمةاعي دعم قدرات ا -
   .والمفاوضة الجماعية 

 :موضوعات النقاش ، أوراق العمل والخبراء  -
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دور إدارة العمل تي النهو  بةالحوار االجتمةاعي مةن خةالل معةايير العمةل الدوليةة والعربيةة وتشةريعات * 

 .تونس  –با مقديش ، مدير المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل السيد را: الدول العربية 

الحةةوار االجتمةةاعي علةةى مسةةتوى المقاولةةة تةةي المغةةرب مةةا بةةين التشةةريع والممارسةةة ودور إدارة * 
 -السيد أحمد بوهرو ، مدير الشغل بوزارة التشغيل والشؤون االجتماعية  : العمل تي هذا المجال

 المملكة المغربية

الواقةع ، : المفاوضة الجماعية على مسةتوى المقاولةة تةي القطةاعين العمةومي والخةاص بةالمغرب * 
 .المملكة المغربية -السيد محمد الشرقاني ، أستاذ جامعي بكلية الحقوق بفاس : التحديات واآلتاق 

مستـــةةـوى دور منظمـةةـات أصحــــةةـاب العمـــةةـل تةةي النهـــــةةـو  بالحـةةـوار االجتماعـــةةـي علةةى * 
 .ممثل عن اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب : المقــاولــــة تي المغرب 

االتحاد : دور منظمات العّمال تي النهو  بالحوار االجتماعي على مستوى المقاولة تي المغرب * 
 .الوطني للشغل بالمغرب 

د محمةةد صةةالا السةةي: التجربةةة التونسةةية تةةي مجةةال الحةةوار االجتمةةاعي علةةى مسةةتوى المؤسسةةة * 
 .الشطي، مدير عام مكلا بمأمورية بديوان وزير الشؤون االجتماعية بتونس 

سبـةةـل النهـةةـو  بالحـةةـوار " كمـــــــةةـا تضّمــــةةـن بــــرنــامـةةـا النةةدوة ورشــــــةةـة عمــــةةـل حـــةةـول 
األستــاذ عبد العزيــز العتيقي ،  نّشطهــا" االجتمــاعي والمفاوضـــة الجماعيـــة علــى مستـــوى المقاولــــة 

 .المملكة المغربية  –أستــاذ جامعــي بكلّيــة الحقوق بفاس 

 :أهم التوصيات  -

 ةةرس ونشةةر ثقاتةةة الحةةوار علةةى أوسةةع نطةةاق لةةدى الشةةركاء االجتمةةاعيين الةةثال  وباعتمةةاد مختلةةا   -
اإلعةةالم والتوعيةةة ، التعلةةيم والتةةدريب ، إبةةراز مزايةةا الحةةوار االجتمةةاعي والتجةةارب ) الوسةةائل 

 ... ( .الناجحة تي هذا المجال 

الثةةة كمةنها أساسةةي تةي تنظةةيم عالقةةات اعتمةاد الحةةوار االجتمةاعي مةةن قبةل الشةةركاء االجتمةاعيين الث  -
 .العمل وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

إزالةةة المعوقةةات التشةةريعية والهيكليةةة التةةي تحةةول دون تطةةّور الحةةوار االجتمةةاعي بصةةفة عامةةة ،  -
 .والمفاوضة الجماعية على وج  الخصوص 

صةلة بةالحوار االجتمةاعي وبةالحقوق األساسةية استكمال التصديق على اتفاقيات العمةل الدوليةة والعربيةة المتّ   -
 .تي العمل ومالءمة تشريع الشغل مع أحكام هذل االتفاقيات وااللتزام بها تي الممارسة العملية 

تنشيط وتفعيل المجالس ثالثية التركيب واللّجان التي تعنى بتسوية نزاعات الشغل وتكريس الحةوار   -
 .االجتماعي تي الممارسة العملية 

يع التشاور والحوار على مستوى المقاولة باعتبارها الخليةة األساسةية لعالقةات العمةل واإلطةار تشج  -
 .المناسب لبح  المواضيع التي تحظى باهتمام أطراا اإلنتاج 

تطةةوير التشةةريع المةةنّظم للمفاوضةةة الجماعيةةة علةةى مختلةةا المسةةتويات لضةةمان تاعليتةة  مةةن خةةالل   -
 .ذا المجال على  رار التجربة التونسية االستئناس بالتجارب الناجحة تي ه

إيالء المزيد من االهتمام بالثقاتة العمالية وبتدريب المفاوضين وتنمية معةارتهم وقةدراتهم بةاألخص   -
 .تي مجال تشريعات العمل وتقنيات التفاو  بما ينعكس إيجابيا على نتائا التفاو  

استقالليتها وتعزيز مشاركتها تي مختلةا المسةائل  دعم منظمات أصحاب العمل والعّمال دون المساس بمبدإ  -
 .راكة وتعاون تاعلذات العالقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية حتى يكون لهذل المنظمات دور ش



 

 

110 

 

إلةى االنفتةام ( إدارة العمل ، منظمات أصةحاب العمةل ، منظمةات العّمةال ) دعوة األطراا الثالثة   -
ما بينها بما يكفل الوتاق االجتماعي ويساعد على تحقيةق الرقةي على بعضها البع  وإلى التعاون تي

 .االجتماعي والتنمية االقتصادية ومواجهة التحّديات االقتصادية واالجتماعية 
التفكير تي إعداد اتفاقية مشتركة إطارية تتضّمن المبادئ العامة المؤطرة للعالقات المهنية لتكون لها  -

 .ماعية  ثار إيجابية على المفاوضة الج
 .التنسيق والتكامل بين مختلا مستويات الحوار االجتماعي   -
إحةةدا   ليةةات داخةةل المقةةاوالت لدراسةةة الشةةكاوى وضةةمان التواصةةل والتعةةاون بةةين إدارة المقاولةةة   -

 ( . 121،  139،  94) وممثلي األجراء وذلك عمال بأحكام توصيات العمل الدولية 
 .فاو  والترويا لها إعداد دالئل للحوار االجتماعي والت  -
 .  3111من دستور تاتا يوليو  2تنزيل أحكام الفصل   -
عقد ندوة وطنيةة قبةل إجةراء االنتخابةات المهنيةة المقبلةة لتقيةيم إحةدا  ووضةع المؤسسةات التمثيليةة   -

 . لاجراء اعتبارا لدورها تي الحوار االجتماعي داخل المقاولة 
جتماعية وإحدا  ضمن هياكلها جهاز يعهد إلية  بةالنهو  إعادة هيكلة وزارة التشغيل والشؤون اال  -

 . بالمفاوضة الجماعية والحوار االجتماعي 
تطةةوير إدارة العمةةل بمختلةةا أجهزتهةةا وبصةةفة خاصةةة تفتةةيش العمةةل وتعزيةةز إمكانياتهةةا البشةةرية   -

أكبةر والمادية وتحسين بيئة العمل تيها وذلك على المستويين المركزي والجهةوي حتةى تسةاهم بقةدر 
تي تنمية الحوار االجتماعي وتنشيط وتقديم العون الفّني لمنظمات أصةحاب العمةل والعّمةال تةي هةذا 

 . المجال وبصفة عامة تي تر  تطبيق تشريع الشغل 
االستشةةارة ، التشةةاور ، المفاوضةةة )جتمةةاعي مةةن حيةة  الصةةي  المعتمةةدة توسةةيع مجةةال الحةةوار اال -

( ..ة ومجةالس اإلدارات للمقةاوالت اللجان والمجةالس االستشةارية ، المشاركة تي عضوية ــالجماعي
شةروط وظةروا العمةل ، تنظةيم العالقةات المهنيةة ، الضةمان )والمواضيع التةي يةتّم الحةوار بشةأنها 

 ...( . االجتماعي، التدريب والتشغيل ، تحسين اإلنتاجية 
توتير ظروا ممارسة الحّرية النقابية وتمكين المنظمات النقابية مةن العمةل بفاعليةة تةي أجةواء مةن   -

 . الحّرية وتقديم التسهيالت الضرورية لممارسة نشاطها تي ظروا جّيدة 
 رس ثقاتة المؤسسة لدى أطراا اإلنتاج بما يدعم الشعور لةديها بتةرابط المصةالا ووحةدة المصةير  -

 . ة تحسين اإلنتاج وجودة المنتوج بما يساعد المؤسسة على مجابهة تحّديات العولمةوبالتالي بضرور
دعوة منظمة العمل العربية إلى تفعيل نشاطها المعياري باعتماد أدوات قانونيةة تأخةذ بعةين االعتبةار  -

 .خصوصيات وواقع البلدان العربية وطبيعة العالقات المعنية السائدة بها 
ير للمركةز العربةي إلدارة العمةةل والتشةغيل بتةونس علةى الةدعم المتواصةل تةةي توجية  الشةكر والتقةد  -

مجال الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية الذي يقّدم  إلدارات العمل ومنظمات أصحاب العمةل 
والعّمةةال تةةي الةةوطن العربةةي ودعوتةة  لتكثيةةا أنشةةطت  ذات الصةةلة بتطةةوير قةةدرات إدارات العمةةل 

دول العربيةة تةي مجةال النهةو  بةالحوار االجتمةاعي والمفاوضةة الجماعيةة وأطراا اإلنتاج تةي الة
وخاصة من خالل تنظيم ندوات وورشات ودورات تكوينية لالرتقةاء بمسةتوى المهةارات التفاوضةية 

 .للمتفاوضين 

*** 
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يات الحددوار " نددـدوة إقليميددة للدددول العربيددة بشددمال إفريقيددا حددول عقةةد  :اسددم النشدداط ونوعدده  – 9 تحدددا
 "االجتماعي في ظلا التعددية النقابية 

  :الجهة المعنية بالتنفين  -

المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس بالتعاون مع وزارة التشغيل والشؤون االجتماعيةة بالملكةة 
 .المغربية ومنظمة العمل الدولية 

 : مكـان و تاريخ التنفيـن  -

 . 37/13/3112 – 35المملكة المغربية ،  -الرباط 

  :من النشاط وعدد المستفيدين    الجهة المستفيدة  -

شةـارك تةي النةدوة  .وزارات العمل ومنظمات أصحاب العمل والعّمال تي الةدول العربيةة بشةمال إتريقيةا 
 . مشاركا  21

 : الجهات المشاركة -

   : وزارات العمل تي الدول العربية بشمال إتريقيا * 

   .، مصر ، السودان  المغرب ، تونس ، الجزائر -

   .منظمات أصحاب العمل تي مصر والمغرب * 

   .منظمات العّمال تي المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا * 

   .مكتب العمل الدولي بجينيا * 

   .الخبراء * 

وقد أشرا على اتتتةام النةدوة معةالي السةيد عبةد السةالم الصةديقي وزيةر التشةغيل والشةؤون االجتماعيةة 
 .ربية ومدير المركز بالمملكة المغ

 :أهدا  النشاط  -

تـهدا الندوة بشكـل رئيسةي إلةى النهةو  بةالحوار االجتمةاعي تةي الةدول المشةاركة وتجةاوز الصةعوبات التةي 
   .تعترض  بسبب التعددية النقابية 

 :وتتمثل األهداا الفرعية أساسا تي ما يلي 

الصةةعيد الةةدولي مةةن خةةالل معةةايير العمةةل التعريةةا بالمبةةادئ التةةي تحكةةم التعدديةةة النقابيةةة علةةى  -
 .الدولية وقرارات وتوصيات أجهزة الرقابة لمنظمة العمل الدولية 

الوقوا على واقع التعددية النقابية تي الدول المشاركة وعلةى  ثارهةا اإليجابيةة أو السةلبية علةى  -
 . الحوار االجتماعي بمختلا أشكال  

التي تواج  الحةوار االجتمةاعي بسةبب التعدديةة النقابيةة  بح   ليات وأساليب معالجة الصعوبات -
 :على كاتة األصعدة وباألخص 

  إزالــة العراقيــل التي تحــول دون تواجد التعدديــــة النقـابيــة إذا ما ر ــب تيهــا العّمــال أو
 أصحاب العمل
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  صةةحاب العمةةل تةةي وضةةع مقةةاييس لتحديةةد المنظمةةة أو المنظمةةات األكثةةر تمثةةيال للعّمةةال أو أل
 الوطني –القطاا  –المؤسسة : مختلا المستويات 

 تحديد كيفية إسناد التسهيالت واالمتيازات للمنظمات المهنية تي ظّل التعددية النقابية 

  اعتماد  ليات محايدة لفّ  النزاعات الناشئة عن التعددية النقابية. 

لعمل والعّمال تةي مجةال التعامةل مةع دعم قدرات المسؤولين بإدارات العمل ومنظمات أصحاب ا -
التعددية النقابية ليكون هذا التعامل منسجما مع معايير العمل الدولية والعربية وحتى يتّم توظيا 
التعدديةةة النقابيةةة لمزيةةد النهةةو  بةةالحوار االجتمةةاعي وتعزيةةز جهةةود أطةةراا اإلنتةةاج الثالثةةة 

 .مل الالئق لتكريس الحقوق األساسية تي العمل وتجسيم أهداا الع

 :موضوعات النقاش ، أوراق العمل والخبراء  -   

الةدكتور الحةاج : التعددية النقابية من خةالل معةايير العمةل الدوليةة ونظةام الرقابةة لمنظمةة العمةل الدوليةة * 
   .المملكة المغربية  -الّرباط / جامعة محمد الخامس  –الكوري ، أستاذ جامعي بكلية الحقوق 

و ليات تحديــد المنظمــات المهنيــة األكثــر تمثيــال وأسةاليب تةّ  النــزاعـةـات النـاشئـةـة عةن مقاييــس * 
   .المملكة المغربية –السيد عبد العزيز العتيقي، أستاذ جامعي بكلّية الحقوق بفاس : التعددية النقابية

السةيد بةالل العشةيري ، : لنقابيةة التسهيالت واالمتيازات الممنوحةة للمنظمةات المهنيةة تةي ظةّل التعدديةة ا -
   .جامعة محمد الخامس بالّرباط  –أستاذ جامعي بكلّية الحقوق السويسي 

المؤسسةة :  ثـار التعددية النقابية على الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية علةى مختلةا المسةتويات  -
ماعةةةـي والثالثيةةةـة بةةةإدارة السةةةيد يوسةةةا  ةةةالّب ، رئيةةـس وحةةةـدة الحةةةـوار االجت: ، القطةةاا ، الةةةوطني 
   . مكتب العمل الدولي بجينيا  –الحوكمـة والثالثيـة 

كمةةا تضّمةةـن البرنةةاما تقديـةةـم عـةةـرو  قطريـةةـة مةةن طةةرا المشةةاركين تتنـةةـاول تجربـةةـة كـةةـل دولـةةـة 
 . مشاركــة تي ما يتعلّق بمواضيع الندوة وهو ما يسما بتبادل المعارا والممارسات الوطنية 

 :أهم التوصيات   -

التعددية النقابية هي تكريس للحّرية النقابيةة والديمقراطيةة االجتماعيةة وهةي خيةار نةابع مةن إرادة  –
العّمةال وأصةحاب العمةل إذا مةا رأوا تيهةا وسةيلة ناجعةة للةدتاا عةن مصةالحهم وبالتةالي ال يمكةةن 

 .عرقلتها أو ترضها 

الشةركاء االجتمةاعيين الةثال  باعتمةاد مختلةا  رس ونشر ثقاتة الحةوار علةى أوسةع نطةاق لةدى  –
 ( .اإلعالم والتوعية ، التعليم والتدريب ، إبراز مزايا الحوار والتجارب الناجحة ) الوسائل 

اعتماد الحوار االجتماعي من قبل الشركاء االجتماعيين كمنها أساسي تةي تنظةيم عالقةات العمةل  –
 .وذلك بمختلا مستويات  وصيغ   وتي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

تكةةريس اسةةتقاللية المنظمةةات المهنيةةة ألصةةحاب العمةةل والعّمةةال عةةن السةةلط العموميةةة واألحةةزاب  –
 . السياسية حتى تمارس المهام الموكولة إليها بنجاعة وتعالية بعيدا عن أّية تأثيرات 

كثر تمثيال ألصحاب العمةل ضرورة وضع مقاييس موضوعية ودقيقة لتحديد المنظمات النقابية األ –
 .المؤسسة ، القطاا ، الوطني : والعّمال وذلك على مختلا المستويات 

العمل على أن يكون وضع هذل المقاييس بصفة تواتقية حتى تكةون مقبولةة ويقةع االلتةزام بهةا مةن  –
 .طرا المنظمات المهنية ألصحاب العمل والعّمال 
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تكةةريس التعدديةةة النقابيةةة إذا مةةا ر ةةب تيهةةا العّمةةال أو  ضةةرورة إزالةةة العقبةةات التةةي تحةةول دون –
 .أصحاب العمل 

 .وضع  ليات محايدة لفّ  النزاعات الناشئة عن التعددية النقابية   -

العمل على توضيا طريقة تطبيق وتقييم مقاييس تحديد المنظمات األكثر تمثيال حتى يسهل العمل  –
 .وااللتزام بها 

نيةةة وممثليهةةا مةةن التسةةهيالت الالزمةةة لممارسةةة المهةةام النقابيةةة مةةع مراعةةاة تمكةةين النقابةةات المه –
حاجيات وإمكانيات المؤسسات وان ال يؤّثر ذلك على السير الناجع للمؤسسة مع العمةل أن يكةون 

 . ضبط هذل التسهيالت بصفة وتاقية لتفادي النزاعات 

ها وانتظامها بما يكّرس حوار اجتماعي تنشيط وتفعيل المجالس االستشارية الثالثية وضمان دوريت –
 .دائم وتعلي وناجع 

دعم منظمات أصةحاب العمةل والعّمةال دون المسةاس باسةتقالليتها وتعزيةز مشةاركتها تةي مختلةا  –
المسةةائل ذات العالقةةة بالتنميةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة حتةةى يكةةون لهةةذل المنظمةةات دور شةةريك 

 .تاعل 

بةالتثقيا العّمةالي وبالتةدريب تةي مجةال الحةوار االجتمةاعي والتفةاو  إيالء المزيد مةن االهتمةام  –
الجمةةاعي بمةةا ينّمةةي معةةارتهم وقةةدراتهم بةةاألخص تةةي مجةةال تشةةريعات العمةةل وتقنيةةات الحةةوار 

 .والتفاو  

تشةةةجيع النقابةةةات علةةةى التعةةةاون بمةةةا يوّحةةةد مجهوداتهةةةا تةةةي الةةةدتاا عةةةن المصةةةالا االقتصةةةادية  –
 .أْن يقع تشكيل لجان مشتركة للتفاو  واالجتماعية لمنخرطيها ك

إزالةةة المعوقةةات التشةةريعية والهيكليةةة التةةي تحةةول دون تطةةّور الحةةوار االجتمةةاعي بصةةفة عامةةة  –
 .والمفاوضة الجماعية بصفة خاصة 

تطوير التشريع المنّظم للمفاوضة الجماعيةة علةى مختلةا المسةتويات لضةمان تاعليتهةا مةن خةالل  –
 .لناجحة تي هذا المجال االستئناس بالتجارب ا

تشةةجيع التشةةاور علةةى مسةةتوى المؤسسةةة باعتبارهةةا الخلّيةةة األساسةةية لعالقةةات العمةةل واإلطةةار  –
 . المناسب لبح  المواضيع التي تحظى باهتمام أطراا اإلنتاج الثالثة 

صير  رس ثقاتة المؤسسة لدى أطراا اإلنتاج بما يدّعم الشعور لديها بترابط المصالا ووحدة الم –
وبالتالي بضرورة تحسين اإلنتةاج وجةودة المنتةوج بمةا يسةاعد المؤسسةات علةى مجابهةة تحةّديات 

 . العولمة وكسب رهان المناتسة 

العمل على تطوير هيكلة أطراا اإلنتاج الثالثة بإحةدا  وحةدة خاصةة تعنةى بةالحوار االجتمةاعي  –
 . بما يمّكن من متابعت  والبح  عن سبل تطويرل 

العمةةل علةةى أن ال يقتصةةر العمةةل النقةةابي علةةى الةةدور المطلبةةي للةةدتاا علةةى المصةةالا االقتصةةادية  –
واالجتماعية بل أن يرتقةي لجعةل مةن النقابةات شةريكا تةاعال تةي إعةداد وتقيةيم مخططةات التنميةة 
االقتصادية واالجتماعية وتقديم مبادرات للخروج من األزمات االقتصادية والسياسية على  ةرار 

 . ا تعل  االتحاد العام التونسي للشغل م
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الدعوة إلى استكمال التصديق على اتفاقيات العمل الدولية والعربيةة المّتصةلة بةالحوار االجتمةاعي  –
بمختلا مستويات  وصيغ  وبالحقوق األساسية تي العمل ومالءمة تشريع العمةل مةع أحكـةـام هةذل 

 . ية االتفاقيات وااللتزام بها تي الممارسة العمل

إلةةى ( إدارات العمةةل ، منظمةةات أصةةحاب العمةةل ، منظمةةات العّمةةال ) دعةةوة األطةةراا الثالثةةة  –
االنفتام بعضها على بع  وإلةى التعةاون تيمةا بينهةا بمةا يكفةل الوتةاق االجتمةاعي ويسةاعد علةى 

 . تحقيق الرقي االجتماعي والتنمية االقتصادية ومواجهة التحّديات تي هذل المجاالت 

عقةةد نةةدوات دوريةةة قطريةةة وإقليميةةة لتقيةةيم واقةةع الحةةوار االجتمةةاعي وتبةةادل التجةةارب الناجحةةة  –
تطةةورات التةةي يشةةهدها عةةالم والبحةة  عةةن سةةبل تالتةةي نقائصةة  وتطةةوير صةةيغ  بمةةا يتماشةةى وال

 .الشغل

تطوير إدارة العمل بمختلا أجهزتها وبصفة خاصة الهياكةل التةي تعنةى بالتشةريع وتفتةيش العمةل  –
عزيز إمكانياتها البشرية والماّدية وذلك على جميع المستويات الوطني والجهوي والمحلّي حتى وت

تساهم بقدر أكبر تي تنمية الحةوار االجتمةاعي وتنشةيط  وتقةديم العةون الفّنةي لمنظمةات أصةحاب 
 . العمل والعّمال تي هذا المجال 

ب علةةةى حسةةةن الضةةةياتة وعلةةةى توجيةةة  الشةةةكر لةةةوزارة التشةةةغيل والشةةةؤون االجتماعيةةةة بةةةالمغر –
المجهودات التي بذلها مسؤوليها لرعاية هذل الندوة وضمان حسةن تنظيمهةا حتةى تحّقةق األهةداا 

 . المرجّوة منها 

توجي  الشكر والتقدير للمركز العربةي إلدارة العمةل والتشةغيل بتةونس علةى الةدعم المتواصةل تةي  –
يقّدمة  إلدارات العمةل ومنظمةات أصةةحاب  مجةال الحةوار االجتمةاعي والمفاوضةة الجماعيةة التةي

العمل والعّمال تةي الةوطن العربةي ودعوتة  لتكثيةا أنشةطت  ذات الصةلة بتطةوير قةدرات إدارات 
العمل وأطةراا اإلنتةاج تةي الةدول العربيةة تةي مجةال النهةو  بةالحوار االجتمةاعي والمفاوضةة 

 .الجماعية وخاصة من خالل تنظيم ندوات 

 

◘  ◘  ◘ 
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 رابـعـا

 محور العالقات العربية والدولية

 

 اجتماعات المجموعة العربية

 :اسم النشاط - 0

 207الـــــددـدورة  بمجلددس إدارة مكتددب العمددل الدولـددـي االجتمدداع التنسدديقي لألعضدداء العددرب محضددر  -

 : (3102آنار / مارس  03جني ،)
بمجلةس إدارة مكتةب العمةل الةدولي عقدت منظمةة العمةل العربيةة اجتمةاا تنسةيقي لاعضةاء العةرب  -

لمجلةس إدارة مكتةب العمةل  217وممثلي عدد من البلدان العربية المشاركين تي اجتماعةات الةدورة 
بمقةر  3112 ذار / مةارس 13، وذلةك يةوم الثالثةاء المواتةق (3112 ذار / جنيةا، مةارس)الدولي 

أن القضةةايا والموضةةوعات مكتةةب العمةةل الةةدولي بجنيةةا بهةةدا التشةةاور وبلةةورة رؤيةةة  عربيةةة بشةة
 .المطروحة على جدول أعمال هذل الدورة واحتياجات المنطقة العربية تي المرحلة القادمة

سةةفراء عةةرب معتمةةدين بجنيةةا  4عةةدد شخصةةا مةةن بيةةنهم  21حضةةر هةةذا االجتمةةاا الهةةام حةةوالي  -
وتم تزويةد  .وشخصين عن منظمة العمل الدولية( جامعة الدول العربية، األردن، البحرين، تلسطين)

المشاركين بالوثيقة التي أعدتها منظمة العمل العربية حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال 
 (مرتق قائمة بأسماء المشاركين) .االجتماا والتي تدخل ضمن اهتمامات المجموعة العربية

رئةيس  –قيسةومة  تم اتتتام أعمال االجتماا تي تمام الساعة الثانية بعد الظهر بكلمة من السيد رضا -
البعثة الدائمة لمنظمة العمل العربية بجنيا والتي رحب تيها بالسيدات والسادة المشاركين ونقل لهةم 

المدير العام لمنظمة العمل العربية وتمنيات  للجميع بالتوتيق  –تحيات معالي السيد أحمد محمد لقمان 
لمتطلبةات المرحلةة القادمةة تةي مجةاالت  والنجام وتحقيق المزيد مةن المكاسةب للبلةدان العربيةة وتقةا

العمةةةل والعمةةةال سةةةيما وأن الةةةدورة الحاليةةةة لمجلةةةس إدارة مكتةةةب العمةةةل الةةةدولي تتميةةةز بأهميةةةة 
الموضوعات المعروضة على جدول أعمالها وبصفة خاصة مشةروا البةرنالما والميزانيةة لمنظمةة 

ة وإجةةةراءات التوظيةةةا وعمليةةةة إصةةةالم وإعةةةادة هيكلةةةة المنظمةةة 3115 – 3114العمةةةل الدوليةةةة 
 .واالختيار وهي موضوعات تي صلب اهتمامات المجموعة العربية

سةفير المملكةة األردنيةة الهاشةمية بجنيةا  –تم التواتةق علةى ترشةيا سةعادة السةفير رجةب السةقيري  -
لترأس االجتماا، وألقى سعادت  كلمة رحب تيها بالسيدات والسادة المشاركين وعن الشكر على الثقة 

ظى بها إلدارة أعمال هذا االجتماا وكذلك عن الشكر لمنظمة العمل العربية إلتاحةة الفرصةة التي ح
لمزيد من التنسيق بين األعضاء العرب بمجلس إدارة مكتب العمةل الةدولي بشةأن الموضةوعات ذات 

 :أهمية بالنسبة للمجموعة العربية، ثم استعر  جدول أعمال االجتماا و تم اعتمادل كالتالي

 .التوسع تي استخدام اللغة العربية تي أنشطة منظمة العمل الدولية  -1

 .حصة التوظيا العربية تي أجهزة منظمة العمل الدولية  -3

 .التعاون الفني  لمنظمة العمل الدولية لصالا المنطقة العربية  -2
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جلةس لدستور منظمة العمل الدولية بشأن زيادة التمثيةل األتريقةي تةي م 1922التصديق على تعديل  -4
 .إدارة مكتب العمل الدولي 

 تحركات المجموعة العربية  -5

قدم ممثل منظمة العمل العربية عر  موجز وتوضيحات واتية حةول الموضةوعات المدرجةة علةى  -
جةةدول أعمةةال االجتمةةاا التنسةةيقي مةةع التةةذكير بةةأن هةةذل الموضةةوعات تمثةةل مطالةةب عربيةةة قديمةةة 

قةةديم أيةةة تطةةورات ومسةةتجدات بشةةأنها وللتةةذكير ومتجةةددة وأن تكةةرار مناقشةةتها يكةةون تةةي إطةةار ت
بضرورة استمرار األعضاء العرب بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي بالمطالبة بةإحراز المزيةد مةن 

ثم ركز سيادت  على تحركات المجموعة العربية ونتائا االجتمةاا الةذي تةم . التقدم تي هذل المجاالت
العربةي الةةذي ضةم إلةى جانةب معةالي المةدير العةةام بةين الوتةد  14/11/3113عقةدل بجنيةا بتةاريخ 

لمنظمةة العمةةل العربيةةة عةةدد مةةن أعضةةاء مجلةةس إدارة منظمةةة العمةةل العربيةةة واألعضةةاء األصةةليين 
جي رايةدر المةدير العةام / بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي ووتد منظمة العمل الدولية برئاسة السيد

حمةد علةي ولةد سةيدي، حية  تةم خةالل هةذا االجتمةاا وعضوية كل من السيدة ندى الناشا والسيد م
طرم انشغاالت البلدان العربية والتحةديات التنمويةة التةي تواجههةا تةي ضةوء مةا جةرى ويجةري تةي 
المنطقة العربية من تغيرات والحاجة إلى المزيد من التعاون الفني والدعم من منظمةة العمةل الدوليةة 

لمرحلة القادمة وذلك بالتنسيق والتعاون مع منظمةة العمةل للمساعدة على مواجهة هذل التحديات تي ا
وتلخصت احتياجات البلدان العربية تي عشرة نقاط تتعلق بمجاالت إدارة العمل واالستخدام . العربية

وتحسين سوق العمل والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي وتنمية قدرات الشةركاء االجتمةاعيين 
لتشةةغيل والتوسةةع تةةي اسةةتخدام اللغةةة العربيةةة وزيةةادة حصةةة التوظيةةا ودعةةم الصةةندوق الفلسةةطيني ل

وقةةد تمثةةل الةةدورة الحاليةةة لمجلةةس إدارة مكتةةب العمةةل الةةدولي ترصةةة لتحقيةةق المزيةةد مةةن ... العربيةةة
المكاسةةب للمنطقةةة العربيةةة تةةي إطةةار مناقشةةة مشةةروا البرنةةاما والميزانيةةة لمنظمةةة العمةةل الدوليةةة 

 .هيكلة المنظمة وإجراءات االختيار والتوظياوخطة إصالم و 3115 – 3114

  -مديرة المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدوليةة للةبالد العربيةة ببيةروت  –قدمت السيدة ندى الناشا  -
بع  التوضيحات حول تطورات التنسيق والتعاون بين منظمتي العمل العربية والدولية لتنفيةذ عةدد 

يةة ترجمةة بعة  اإلصةدارات الحديثةة لمنظمةة العمةل الدوليةة من األنشطة خالل هذا العام مثةال عمل
المقترحة من منظمة العمةل العربيةة إلةى اللغةة العربيةة واإلعةداد لتنظةيم مةؤتمر حةول إدارات العمةل 
وتفتيش العمل ونشاط  خر حول دعم ثقاتةة الريةادة إضةاتة إلةى إرسةال عةدة بعثةات تقنيةة لةدعم خلةق 

تي األراضي الفلسطينية مع اإلشارة إلى تبرا دولة الكويةت مةن المزيد من الوظائا وترص العمل 
 .دوالر أمريكي لصالا تلسطين( 511.111)جديد بمبل  وقدرل 

سةفير تلسةطين بجنيةا إلحاطةة المشةاركين علمةا باألوضةاا  –تدخل سعادة السفير إبةراهيم خريشة   -
الحتالل اإلسرائيلي، معبرا عةن القاسية والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تي ضوء استمرار ا

قلق  من تقلص التمويل والمساعدات بعد حصةول تلسةطين علةى مقعةد دولةة مراقةب  يةر عضةو تةي 
األمم المتحدة واألزمة المالية الخانقة التي حالت دون االلتزام بتسديد رواتب الموظفين نتيجة رتة  

ركيةةةة التةةي تعةةةود إلةةةى السةةةلطة السةةلطات اإلسةةةرائيلية تحويةةةل حصةةيلة الضةةةرائب والتعةةةامالت الجم
الفلسطينية مع اإلشارة إلى سعي تلسطين إلةى دعةوة منظمةة العمةل الدوليةة إلةى تنظةيم مةؤتمر دولةي 
للمانحين لدعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعة وكذلك المطالبة  أن تكةون تلسةطين 

 .كدولة بصفة مراقب تي المنظمة

سةفير البحةرين بجنيةا، لإلشةادة بنتةائا اجتمةاا  –بةد الكةريم بةوجيري تدخل سعادة السفير يوسا ع -
الوتةد العربةي مةع المةدير العةةام لمنظمةة العمةل الدوليةة معبةرا عةةن دعمة  للمجةاالت التةي تةم طرحهةةا 
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للتعةةاون بةةين منظمتةةي العمةةل العربيةةة والدوليةةة والبلةةدان العربيةةة للمسةةاعدة علةةى مواجهةةة مشةةكالت 
وطن العربي وهي الموضوعات التي تحظى باهتمامات ودعم أعضاء مجلس التشغيل والبطالة تي ال

 . السفراء العرب المعتمدين بجنيا

 :استنتاجات االجتماع

بمناقشةةة مستفيضةةة للموضةةوعات المطروحةةة علةةى جةةدول أعمةةال هةةذا االجتمةةاا تةةم التوصةةل إلةةى النتةةائا 
 :والتوجهات التالية

علةى حسةن التنظةيم واإلعةداد لعقةد االجتماعةات التنسةيقية الشكر والتقدير إلى منظمة العمل العربيةة  -1
لاعضاء العرب بمجلس إدارة مكتب العمةل الةدولي علةى هةامش دورات المجلةس وتثمةين جهودهةا 
المتواصةةلة لتعزيةةز التنسةةيق تيمةةا بةةين الوتةةود العربيةةة بشةةأن القضةةايا التةةي تةةدخل ضةةمن اهتمامةةات 

 .المجموعة العربية

 .ين لرتع التمثيل تي منظمة العمل الدولية كدولة بصفة مراقبدعم توجهات ومساعي تلسط -3

دوالر أمريكةي لةدعم  511.111الشكر والتقةدير لدولةة الكويةت الشةقيقة علةى التبةرا بمبلة  وقةدرل  -2
 .برناما التعاون الفني لصالا تلسطين وح  الدول العربية على اتخاذ خطوات مماثلة

الدسةتورية لتخصةيص مبلة  مةن الموازنةة العاديةة لةدعم  السعي لدى منظمة العمل الدولية وأجهزتها -4
الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية لتشجيع الدول والجهةات المانحةة علةى المسةاهمة 

 .تي تمويل هذا الصندوق

نقاط للتعاون بين منظمتي العمل العربية والدولية والبلةدان  11التأكيد على أن المجاالت المطروحة تي  -5
ربية تقع ضمن أولويات المجموعة العربية وأن األعضاء العرب بمجلس إدارة مكتةب العمةل الةدولي الع

على استعداد لبذل المزيد من الجهد كمجموعة عربية وضمن المجموعات اإلقليمية التي يشةاركون تيهةا 
 .للمساهمة تي تحقيق المزيد من اإلنجازات لصالا الوطن العربي تي المرحلة القادمة

رة تظاتر الجهود وتكثيةا تحركةات الوتةود العربيةة علةى مسةتوى المجموعةة العربيةة وكةذلك ضرو -2
على مستوى المجموعات اإلقليمية والفرق الثالثة التي يشاركون تيها لدعم المطالب العربية بزيةادة 
حصةة الموازنةة المخصصةة ألنشةطة وبةراما التعةاون الفنةي لمنظمةة العمةل الدوليةة لصةالا البلةةدان 

ربيةة مةةن خةةالل تعزيةةز ميزانيةةات المكاتةةب اإلقليميةةة ذات العالقةةة وبصةةفة خاصةةة مكتةةب بيةةروت الع
ومكتةةب أديةةس أبابةةا وذلةةك تةةي إطةةار مناقشةةات مشةةروا البرنةةاما والميزانيةةة لمنظمةةة العمةةل الدوليةةة 

3114 - 3115. 

ويةة التأكيد على ضرورة األخذ بعين االعتبار ظةروا وخصوصةيات المنطقةة العربيةة وإعطةاء أول -7
لنظام التوزيع الجغراتي المنصا تي إطةار عمليةة إصةالم وهيكلةة منظمةة العمةل الدوليةة ومعةايير 
التوظيا واالختيار على مختلا الدرجات الوظيفية ومواقع المسؤولية مما يساعد على زيادة حصة 

 .التوظيا العربية تي منظمة العمل الدولية

ء العةرب بمجلةس  إدارة مكتةب العمةل الةدولي والتةي تي إطار تفعيل االجتماعات التنسةيقية لاعضةا -2
ستنظمها منظمة العمل العربية على هامش الدورات القادمة للمجلس يعرب المشاركون عن تمنياتهم 
بإعداد وتقديم ورقة خلفية تسةاعد علةى إبةراز رأي المجموعةة العربيةة تةي جميةع البنةود المطروحةة 

 .على اجتماعات الدورة ذات الصلة

*  *  * 
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 :اسم النشاط - 3

 الحربي   باإلنتاجالمشاركة في الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين   -

   :مكان وتاريخ التنفين  -

    21/4/3112القاهرة  ،  

 :الجهة المعنية بالتنفين -

 النقابة العامة للعاملين باالنتاج الحربي   

 :الجهات المشاركة  -

الحربي تي جمهورية مصر العربية ، وزارة القوى العاملة والهجرة تي جمهورية مصر  اإلنتاجوزارة   
 العربية ، واتحاد عمال مصر 

 :طبيعة مشاركة المنظمة  -

 . كلمة معالي المدير العام  وإلقاءتمثيل المنظمة  

* * * 

 (3102حزيران / يونيو   31 – 5جني ، )لمؤتمر العمل الدولي( 013)المشاركة في الدورة - 2

لمؤتمر  113تي إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الوتود العربية الثالثية التكوين المشاركة تي الدورة 
العمةال تةي تةي مختلةا قضةايا العمةل و( 3112حزيةران / يونيةو 31-5جنيا، ) 3112العمل الدولي لعام 

المنطقة العربية بهدا تسهيل وتفعيل دورها تي إطةار رؤيةة عربيةة تواتقيةة حةول الموضةوعات المطروحةة 
للنقةةاش خةةالل هةةذل الةةدورة وذلةةك مةةن أجةةل تحقيةةق المزيةةد مةةن المكاسةةب للمنطقةةة وتةةق تطلعاتهةةا ومصةةالحها 

أن نضع أمام أطراا اإلنتاج الثالثة  واحتياجاتها تي مجاالت العمل والعمال تي المرحلة القادمة، تإن  يسعدنا
والجهةةات العربيةةة ذات العالقةةة بقضةةايا العمةةل والعمةةال والتنميةةة تةةي الةةوطن العربةةي تقريةةرا عةةن اجتماعةةت 
وأنشةطة المجموعةةة العربيةةة علةى هةةامش أعمةةال الةةدورة الحاليةة لمةةؤتمر العمةةل الةدولي وكةةذلك أبةةرز النتةةائا 

 . الصادرة عن هذل الدورة

ت مبكةر اتخةاذ الترتيبةات واإلجةراءات التنظيميةة واللوجسةتية المناسةبة إلنجةام اجتماعةات وقد تم تي وقة
للمجموعة العربية مع تزويد الوتود بمجموعة مةن الوثةائق التةي أعةدتها منظمةة العمةل العربيةة حةول أنشةطة 

و تولةت   3112لمةؤتمر العمةل الةدولي لعةام  113المجموعة العربية وكذلك تعاليات وموضةوعات الةدورة 
 .المنظمة األمانة الفنية للمجموعة العربية

 :ويتكون هذا التقرير من قسمين

 :القسم األول** 

يتضةةمن القسةةم األول عةةر  تفصةةيلي عةةن اجتماعةةات وأنشةةطة المجموعةةة العربيةةة علةةى هةةامش أعمةةال 
وأبرز النتائا التي تم التوصل إليها والتي تعبر عن المواقا  3112لمؤتمر العمل الدولي لعام  113الدورة 

مةات المنطقةة العربية المشتركة بشأن الموضوعات المطروحة على جدول األعمال والتي تدخل ضةمن اهتما
العربية مع التركيز على اجتماا لجنة الصةيا ة المنبثقةة عةن المجموعةة العربيةة والتةي توصةلت إلةى وضةع 

وضع العمال تةي "الصيغة النهائية لمالحظات المجموعة حول تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي بشأن 
  تةةم ترجمةةة هةةذل المالحظةةات إلةةى اللغةةة ، المقةةدم لهةةذل الةةدورة للمةةؤتمر، حيةة"األراضةةي العربيةةة المحتلةةة

اإلنجليزية وإرسالها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي،إضاتة إلةى تعاليةات الملتقةى الةدولي للتضةامن مةع 
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عمال وشعب تلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى الذي تعقدل منظمة العمل العربية تي كل دورة من 
 .دورات مؤتمر العمل الدولي

يضا يستعر  هذا القسم نتائا االجتماا التنسيقي السنوي بةين منظمةة العمةل العربيةة ومجلةس السةفراء أ
العرب المعتمدين بجنيا وكذلك االجتماعات التي تحرص المنظمة على عقدها مع الوتود العربية واإلقليمية 

 .والدولية بهدا المزيد من التنسيق ودعم التعاون معها

       . لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوا لموقع المنظمة: ملحوظة** 

 :القسم الثاني** 

لمةؤتمر العمةل الةدولي لعةام  113يتضمن القسم الثةاني ملخةص عةن أهةم الفعاليةات التةي شةهدتها الةدورة 
 . وأبرز النتائا الصادرة عنها 3112

شةةهد هةةذا ( 3112 ذار /  مةةارس)لمجلةةس إدارة مكتةةب العمةةل الةةدولي ( 217)بنةةاء علةةى قةةرار الةةدورة 
 .المؤتمر تطبيق بع  الخيارات بشكل تجريبي

تميزت هذل الدورة بنيل المملكة األردنية الهاشمية ثقةة المةؤتمر لرئاسةتها إضةاتة إلةى حصةول جمهوريةة 
 . السودان على منصب رئيس لجنة التنمية المستدامة والوظائا الخضراء

را وألقوا كلمةة أمةام الوتةود تةي الجلسةات الخاصةة كذلك حضور عدد من كبار الشخصيات كضيوا ش
 .التي عقدت لهذا الغر 

كذلك تم عقد عدد من الحلقةات النقاشةية وقمةة عةالم العمةل بمشةاركة خبةراء أكةاديميين ومتخصصةين تةي 
 .مجاالت العمل والعمال إضاتة إلى رئيس تريق أصحاب العمل واألمينة العامة الكنفدرالية النقابية الدولية

م مناقشةة العديةد مةن الموضةوعات الهامةة خةالل هةذل الةدورة، ومةن أبةرز هةذل الموضةوعات مشةروا وت
ومتابعة تطبيق معايير العمل الدولية والعمالة  3115 – 3114البرناما والموازنة لمنظمة العمل الدولية    

المسةتدامة والعمةل الالئةق والحماية االجتماعية تي السةياق الةديمغراتي الجديةد والحةوار االجتمةاعي والتنميةة 
 . والوظائا الخضراء

ونغتنم هذل المناسبة لنعرب عن الشكر والتقةدير إلةى جميةع الوتةود العربيةة المشةاركة تةي أعمةال الةدورة 
لما بذلول من جهود لدعم مطالب واحتياجات المنطقة العربية لتحقيق  3112لمؤتمر العمل الدولي لعام  113

لةةك مةةن خةةالل تنسةةيق المواقةةا ضةةمن المجموعةةة العربيةةة وكةةذلك ضةةمن الفةةرق أهةةداا التنميةةة الشةةاملة وذ
والمجموعةةات اإلقليميةةة التةةي يشةةاركون تيهةةا باإلضةةاتة إلةةى مشةةاركتهم المكثفةةة والفعالةةة تةةي مختلةةا لجةةان 

 .المؤتمر
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 القسم األول

 نتائج أعمال المجموعة العربية

 المشاركة في المؤتمر

 العربيةاالجتماع التنسيقي للمجموعة 

 3102لمؤتمر العمل الدولي لعام  013الدورة 

 3102حزيران / يونيو 1جني  

وتةةق اإلجةةراءات الخاصةةة بتنظةةيم مةةؤتمر العمةةل الةةدولي يخصةةص اليةةوم الةةذي يسةةبق حفةةل االتتتةةام لعقةةد 
واجتماعةةات المجموعةةات اإلقليميةةة ومنهةةا ( عمةةال –أصةةحاب عمةةل  –حكومةةات )اجتماعةةات الفةةرق الثالثةةة 

/ أبريةل –الجزائةر )لمؤتمر العمل العربي  41وتي هذا اإلطار وبناء على قرار الدورة . العربية  المجموعة
لمةؤتمر العمةل الةدولي  113المتعلق بمذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حةول الةدورة ( 3112نيسان 
مةةاا التنسةةيقي عقةةدت منظمةةة العمةةل العربيةةة االجت( 3112حزيةةران / يونيةةو 31 – 5جنيةةا ) 3112لعةةام 

للمجموعة العربية بأطراا اإلنتةاج الثالثةة المشةاركين تةي الةدورة الحاليةة لمةؤتمر العمةل الةدولي وذلةك يةوم 
بمقر منظمة العمل الدولية بجنيا بهدا دعم التنسيق بين الوتود  3102حزيران / يونيو 1الثالثاء الموافق 

مطروحةةة علةةى جةةدول أعمةةال المةةؤتمر وتةةق العربيةةة وتحديةةد رؤيةةة عربيةةة واضةةحة بشةةأن الموضةةوعات ال
 . تطلعات واحتياجات المنطقة العربية

وكمةةا جةةةرت العةةةادة تةةرأس معةةةالي السةةةيد الطيةةب لةةةوم وزيةةةر العمةةل والتشةةةغيل والضةةةمان االجتمةةةاعي 
 3112لمةؤتمر العمةل العربةي لعةام  41بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باعتبةارل رئةيس الةدورة 

شخصا أعضاء الوتود العربية باإلضاتة إلى وتد منظمة العمةل العربيةة برئاسةة  معةالي  171وحضور نحو 
 .المدير العام السيد أحمد محمد لقمان

 :وتضمن جدول أعمال االجتماا الموضوعات التالية

 المسائل اإلجرائية : البند األول** 

 .رئاسة المجموعة العربية  -

 :تشكيل اللجان  -

 لجنة الصيا ة 1
 .التنسيق  لجنة  3
 .اللجان الثالثية المنبثقة عن المجموعة العربية 2

والمناصب األخرى  المنبثقةة  3112لمؤتمر العمل الدولي لعام (  113) رئاسة الدورة  -:  البند الثاني** 
 .عن المؤتمر

 .3112لمؤتمر العمل الدولي لعام ( 113)ضيوا شرا الدورة : البند الثال ** 

  1921، 1974تابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي م:   البند الرابع** 

بشأن إدانة السلطات اإلسرائيلية لممارساتها التعسفية والعنصةرية وانتهاكهةا الحريةات والحقةوق  (أ)
النقابية، وكذلك أثار االستيطان االسرائيلي على أوضاا العمال العرب تي تلسةطين واألراضةي 

                               .       العربية المحتلة األخرى
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تنظيم الملتقي الدولي للتضامن مع عمال وشةعب تلسةطين واألراضةي العربيةة المحتلةة األخةرى  (ب)
 .3112لمؤتمر العمل الدولي لعام ( 113)على هامش أعمال الدورة 

 .التوسع تى استخدام اللغة العربية تي أنشطة منظمة العمل الدولية: البند الخامس** 

 :التعاون الفنى والتقنى لمنظمة العمل الدولية : ند السادسالب** 

 .التعاون الفنى لصالا الدول العربية  -

 .البرناما المعزز للتعاون التقني لصالا األراضي العربية المحتلة  -

لدسةةتور منظمةةة العمةةل الدوليةةة بشةةأن توسةةيع  1922الموقةةا مةةن التصةةديقات علةةى تعةةديل : البنددد السددابع** 
 .األتريقي بمجلس إدارة مكتب العمل الدولىالتمثيل 

 .تحركات المجموعة العربية :  البند الثامن** 

لمةةؤتمر العمةةل ( 113)معلومةةات أساسةةية عةةن موضةةوعات و بنةةود جةةدول أعمةةال الةةدورة :  البنددد التاسددع** 
 .3112الدولي لعام 

 .ما يستجد من أعمال: البند العاشر** 

بالوثائق التي أعدتها منظمة العمل العربية تي إطار اإلعداد والتحضير  تم تزويد المشاركين تي االجتماا
 :وهي 3112لمؤتمر العمل الدولي لعام  113للدورة 

يتناول الجزء األول اجتماعةات وأنشةطة المجموعةة العربيةة والموضةوعات التةي : تقرير من جزئين -
 113ير أعمةةال الةةدورة تةةدخل ضةةمن اهتماماتهةةا ويتضةةمن الجةةزء الثةةاني معلومةةات أساسةةية عةةن سةة

 .وملخص للتقارير المطروحة للنقاش 3112لمؤتمر العمل الدولي لعام 

تقريةةةر المةةةدير العةةةام لمكتةةةب العمةةةل العربةةةي بشةةةأن المسةةةتوطنات اإلسةةةرائيلية و ثارهةةةا االقتصةةةادية  -
واالجتماعية على أصحاب األعمةال والعمةال تةي تلسةطين واألراضةي العربيةة المحتلةة األخةرى تةي 

 (باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية)ن السوري وتي جنوب لبنان الجوال

مشروا مالحظات المجموعة العربية حول تقرير المدير العام لمكتةب العمةل الةدولي للمةؤتمر بشةأن  -
 .وضع عمال األراضي العربية المحتلة

 .3112لمؤتمر العمل الدولي لعام  113دليل إرشادي للدورة  -

 دينة جنيادليل لم -

قائمة بأسماء ممثلي منظمة العمل العربية تي اللجان الفنية للمؤتمر واللجةان المنبثقةة عةن المجموعةة  -
 .العربية

اتتتا معالي السيد الطيةب لةوم وزيةر العمةل والتشةغيل والضةمان االجتمةاعي بةالجزائر أعمةال االجتمةاا 
منظمة العمل العربية على حرصها علةى عقةد بكلمة رحب تيها بالمشاركين وأعرب عن الشكر والتقدير إلى 

 3112لمؤتمر العمل الدولي لعام  113هذا االجتماا السنوي الهام الذي يأتي تمهيدا النطالق أشغال الدورة 
بهةةدا تنسةةيق مواقةةا المجموعةةة العربيةةة حةةول أهةةم الموضةةوعات المطروحةةة للنقةةاش والتةةي تةةدخل ضةةمن 

كمةةا أكةةد معاليةة  علةةى . اإلحاطةةة بمجريةةات وسةةير أعمةةال المةةؤتمر اهتمامةةات المنطقةةة العربيةةة باإلضةةاتة إلةةى
ضةةرورة تكثيةةا التواجةةد العربةةي تةةي مختلةةا اللجةةان المنبثقةةة عةةن المةةؤتمر والمشةةاركة الفعالةةة للةةدتاا علةةى 

 .المصالا العربية مع التركيز على لجنة المعايير
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العربيةةة الكلمةةة حيةة  رحةةب  ثةةم تنةةاول معةةالي السةةيد أحمةةد محمةةد لقمةةان المةةدير العةةام لمنظمةةة العمةةل
رئيس البعثة الدائمة لجامعة الدول العربية بجنيا وعبر عةن  –بالمشاركين وبسعادة السفير محمد الخمليشي 

وعةةر  معةةالي المةةدير العةةام تفاصةةيل . الشةةكر لحضةةورل ألول مةةرة االجتمةةاا التنسةةيقي للمجموعةةة العربيةةة
مع توضيا المواقا العربية تي هذا الشأن، ثم قدم  الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذا االجتماا

لمةةؤتمر العمةةل الةةدولي لعةةام  113المعلومةةات المتةةوترة بشةةأن ضةةيوا الشةةرا وتشةةكيل هيئةةة مكتةةب الةةدورة 
ورؤساء لجان المؤتمر حية  أعةرب عةن ارتياحة  وعةن تهانية  لتشةريا المملكةة األردنيةة الهاشةمية  3112

 . السودان لرئاسة لجنة التنمية المستدامةبرئاسة هذل الدورة وكذلك الختيار 

كذلك استعر  معالي  الترتيبةات واإلجةراءات التةي اتخةذتها منظمةة العمةل العربيةة بالتنسةيق مةع وزارة 
العمةةل بفلسةةطين بشةةأن الملتقةةى الةةدولي للتضةةامن مةةع عمةةال وشةةعب تلسةةطين واألراضةةي العربيةةة المحتلةةة 

السةةاعة  3112حزيةةران / يونيةةو 13ألربعةةاء المواتةةق ومعةةر  الصةةور المصةةاحب للملتقةةى وذلةةك يةةوم ا
أيضةا تعةر  معةالي المةدير العةام إلةى تعاليةات . بقصر األمةم( 19)السادسة والنصا مساء تي القاعة رقم 

االجتمةةاا الةةدوري بةةين منظمةةة العمةةل العربيةةة ومجلةةس السةةفراء العةةرب المعتمةةدين بجنيةةا والةةذي عقةةد يةةوم 
 .صباحا بقصر األمم 11الساعة  3112يران حز/ يونيو  4الثالثاء المواتق 

 :هيئة مكتب المؤتمر 

 األردن/ وزير العمل والنقل  –معالي الدكتور نضال القطامين : رئيس الدورة -

 (ليتوانيا)بولوسكاس / السيد: نائب الرئيس عن الحكومات -

 (بنجالديش)رحمان ماشودور / السيد: نائب الرئيس عن أصحاب العمل -

 (الدومينيكان)تميليا / السيدة: العمالنائب الرئيس عن  -

 :تأكد حضور كل من: ضيو  الشر 

 رئيسة مالوي -تخامة الرئيسة الدكتورة جويس باندا  -

 رئيسة مفوضية االتحاد اإلتريقي -نكوسازانا دالميني / السيدة -

 رئيس المجلس األوربي -هيرمان تان رومبي / السيد -

 :لجان المؤتمر

 المكسيك: اللجنة المالية -

 األرجنتين: لجنة المعايير -

 السودان: التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائا الخضراء -

 زيمبابوي: العمالة والحماية االجتماعية تي السياق الديمغراتي الجديد -

 .بلجيكا: الحوار االجتماعي -

 3102يونيو  07يوم اإلثنين / قمة عالم العمل أو الورشة النقاشية 

 :المتحدثون

 لتنفيذي للجنة االقتصادية لامم المتحدة إلتريقيااألمين ا 

 األمينة العام للكنفدرالية النقابية الدولية 
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 رئيس تريق أصحاب العمل 

 أستاذ اقتصاد تي جامعة أنفرس ببلجيكا 

 : تشكيل اللجان المنبثقة عن المجموعة العربية

 لجنة التنسيق -0

مفتوحةة لمةن ير ةب تةي ذلةك وتشةكلت علةى النحةو أعضةاء عةن كةل تريةق وتبقةى  2تتكون هذل اللجنةة مةن 
 :التالي

 المغرب –تونس  –السعودية  –مصر  –الجزائر  –تلسطين  : حكومات -

 : أصحاب العمل -

محفةةوظ مقةةاتلي  –( مصةةر)عبةةد السةةتار عشةةرة . د –( السةةعودية )لمةةى سةةلمان . د
العةةامر محمةةد    –( اإلمةةارات)خليفةةة مطةةر  –( لبنةةان)منيةةر البسةةاط  –( الجزائةةر)
 (.البحرين)

 بطرس سعادل  –( االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب)رجب معتوق   :عمال -

جمعة بن خليل  –( الكويت)محمد الحضينة  –( السعودية)ناصر بوحميد  –( لبنان)
 ( مصر)جمال دسوقي ( البحرين)

ة الثانيةة بعةد الظهةر القاعةة الساع 3112حزيران  / يونيو 11تعقد اللجنة اجتماعها يوم اإلثنين المواتق 
 .بقصر األمم( 11)رقم 

 : لجنة الصياغة -3

( عةةن العمةةال 3 –عةةن أصةةحاب العمةةل  3 –عةةن الحكومةةات  4)أعضةةاء  2تتكةةون هةةذل اللجنةةة مةةن 
 :وتشكلت على النحو التالي

 ليبيا -الجزائر –عمان  –تلسطين  : حكومات -

 (الجزائر)السيدة ياسمينة طاية  –( السودان)الفاتا عباس القرشي .د:  أصحاب العمل -

محمةد  –( مصةر)مجةدي البةدوي  –( االتحاد الةدولي لنقابةات العمةال العةرب)صالا عجابي  :عمال -
 (السعودية)سعد الدين المغربي 

الساعة العاشرة صباحا بمكتب  3112حزيران / يونيو 2وتجتمع لجنة الصيا ة يوم الخميس المواتق 
 (شارا لوزان 44)ل العربية بجنيا البعثة الدائمة لمنظمة العم

 :الفرق الثالثية للجان الفنية -2

 (عضو عن كل تريق)أعضاء  2تتكون الفرق من 

 لجنة تطبيق المعايير 2-0

 (اليمن)علي نصيري . د  :حكومات -

 (السعودية)لمى سلمان . د   :أصحاب العمل -

 (ليبيا)نرمين الشريا            :عمال -
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 االجتماعية في السياق الديمغرافي الجديدلجنة العمالة والحماية  2-3

 (لبنان)نبيل سمعان   :حكومات -

 (البحرين)عثمان الشريا    :أصحاب العمل -

 (مصر)عبد الفتام ابراهيم           :عمال -

 

 لجنة التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائ  الخضراء 2-2

 (اليمن)نبيل الصهيبي . د  :حكومات -

 (مصر)عبد الستار عشرة . د   :أصحاب العمل -

 (تلسطين)حسن قرابصة           :عمال -

 

 الحوار االجتماعي/ لجنة المناقشة المتكررة  2-1

 (مصر)تاطمة عمر   :حكومات -

 (السودان)أحمد علي أحمد    :أصحاب العمل -

 (الجزائر)قدوس حاجة   :عمال -

 :وتوصل المشاركون تي االجتماا إلى التوصيات التالية

ثمين جهود منظمة العمل العربية تي إعداد الوثائق الخاصة باجتماعةات المجموعةة العربيةة واتخةاذ ت -1
لمةؤتمر  113الترتيبات واإلجةراءات المناسةبة لتسةهيل وتفعيةل مشةاركة الوتةود العربيةة تةي الةدورة 

قةةة تةةي إطةةار التنسةةيق والتواتةةق العربةةي وتةةق تطلعةةات واحتياجةةات المنط 3112العمةةل الةةدولي لعةةام 
 .العربية

الشةةةكر والتقةةةدير إلةةةى منظمةةةة العمةةةل العربيةةةة علةةةى جهودهةةةا والترتيبةةةات واإلجةةةراءات التنظيميةةةة  -3
واللوجستية التي اتخةذتها بالتنسةيق مةع الجانةب الفلسةطيني لعقةد الملتقةى الةدولي للتضةامن مةع عمةال 

 .من وشعب تلسطين وتوتير مقومات إنجام هذا الملتقى الهام وتحقيق األهداا المرجوة 

التأكيد على ضرورة تواجد الوتود العربية بشكل مكثا ومستمر تي لجنة تطبيق المعايير والمطالبةة  -2
بإدخال بع  اإلصالحات على سير أعمالها وبوج  خاص على نمةط تعيةين الخبةراء القةانونيين تةي 

بالرد أمةام هةذل  هذل اللجنة الهامة وتوضيا القواعد التي يتم على أساسها تحديد قائمة الدول المطالبة
 .يوما على األقل قبل انعقاد اللجنة 15اللجنة مع احترام اآلجال إلبالل الدول المعنية 

الترحيب باقترام معالي المدير العام لمنظمة العمل العربية أن تتبنى المجموعة العربية إقامة منتةدى  -4
ة بهدا التوصةل إلةى رؤيةة عربي يضم أطراا اإلنتاج الثالثة ومختلا الجهات ذات العالقة بالتنمي

عربية مشتركة حول مسيرة ومستلزمات وأولويات التنمية المستدامة تي الوطن العربي لما بعد عام 
3115. 
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علةةى دسةةتور منظمةةة العمةةل الدوليةةة  1922حةة  الةةدول العربيةةة التةةي لةةم تصةةادق بعةةد علةةى التعةةديل  -5
حسةين مجلةس إدارة مكتةب العمةل اإلسراا تي اتخاذ اإلجراءات المناسةبة للتصةديق علية  مةن أجةل ت

 .الدولي وتوسيع التمثيل العربي واإلتريقي تي المجلس

الشكر والتقةدير إلةى منظمةة العمةل الدوليةة السةتجابتها لةبع  المطالةب العربيةة مةن خةالل التزامهةا  -2
 .بترجمة عدد من اإلصدارات الحديثة إلى اللغة العربية بالتنسيق مع منظمة العمل العربية

تةةود العربيةةة والبعثةةات الدائمةةة للةةدول العربيةةة بجنيةةا إلةةى بةةذل المزيةةد مةةن الجهةةد إلنجةةام دعةةوة الو -7
الملتقةةى الةةدولي للتضةةامن مةةع عمةةال وشةةعب تلسةةطين واألراضةةي العربيةةة المحتلةةة األخةةرى وتةةأمين 

 .الحضور المكثا من مختلا القارات تي العالم

حين لةدعم وتمويةل الصةندوق الفلسةطيني التأكيد على ضرورة إحياء الدعوة لعقةد مةؤتمر دولةي للمةان -2
للتشغيل والحماية االجتماعيةة وضةمان اسةتدامت  كةأداة مميةزة لمعالجةة مشةكالت الفقةر والبطالةة تةي 

 .تلسطين

اختيار المتحدثين تي الملتقى التضامني من  ير العرب ومةن منةاطق مختلفةة مةن العةالم وذلةك علةى  -9
 :النحو التالي

 سفير تلسطين بجنيا –رل من قبل سعادة السفير إبراهيم خريش  ممثل عن الحكومات يتم اختيا -

/ أصةةحاب عمةةل)ممثةةل عةةن تريةةق أصةةحاب العمةةل يةةتم اختيةةارل مةةن قبةةل السةةيد خليفةةة خمةةيس مطةةر  -
 (اإلمارات

 (الجزائر/ عمال)ممثل عن تريق العمال يتم اختيارل من قبل السيدة قدوس حاجة  -

 .التضامني تأمين تغطية إعالمية واسعة للملتقى    -11

 بين منظمة العمل العربية ومجلس السفراء العرب المعتمدين بجني   ــيقاالجتماع التنسي  -3

 11/16/3102جنيـــ    

عقدت منظمة العمل العربية االجتماا التشاوري والتنسيقي السنوي بين المنظمة ومجلس السفراء العرب 
لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية، وذلك تةي تمةام أحمد محمد / المعتمدين بجنيا برئاسة معالي السيد

تةةي قصةةر األمةةم، بجنيةةا  وبحضةةور  سةةعادة  14/12/3112صةةباحا يةةوم  الثالثةةاء المواتةةق  11السةةاعة 
محمد الخمليشي المندوب الةدائم لجامعةة الةدول العربيةة بجنيةا وعةدد  مةن السةفراء العةرب وممثلةي / السفير

 (مرتق كشا بأسماء السادة الحضور) .البعثات العربية بجنيا

أحمةد محمةد لقمةان المةدير العةام لمنظمةة العمةل العربيةة االجتمةاا بكلمةة رحةب تيهةا / اتتتا معةالي السةيد
بالسادة الحضور وأوضا أن المنظمة قد دأبت على عقد هذا االجتماا قبيل انعقاد دورة مؤتمر العمل الدولي 

ي الةدول العربيةة حةول الموضةوعات المطروحةة علةى جةدول أعمةال لدعم التنسةيق والتشةاور تيمةا بةين ممثلة
المؤتمر والتي تدخل ضمن اهتمامات وأولويات  المنطقةة العربيةة، ووضةعهم تةي الصةورة بتفاصةيل الةدورة 

وكةةذلك عةةر  األنشةةطة والفعاليةةات التةةي تنظمهةةا المنظمةةة بإسةةم المجموعةةة . لمنظمةةة العمةةل الدوليةةة 113
 .العربية

 :جدول أعمال  االجتماا على النحو التاليواستعر  بنود 

 –جنيا ، نوتمبر ) المديرالعام لمكتب العمل الدولي   -جى رايدر / اجتماا الوتد العربى مع السيد  -1
 ( 3113تشرين الثاني 
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السةاعة السادسةة مسةاءا بقاعةة ( 4/2/3112جنيةا ) االجتماا التنسةيقى االول للمجموعةة العربيةة  -3
 . مجلس ادارة مكتب العمل الدولى

 . .الملتقي الدولي للتضامن مع عمال وشعب تلسطين واألراضي العربية المحتلة  -2

 .دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية  -4

محمد الخمليشي المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بجنيا عةن أهميةة عقةد مثةل / رأعرب سعادة السفي
هذل االجتماعات وعن تقديرل للمنظمة على الجهود المبذولة لتفعيل مشةاركة الوتةود العربيةة وتوحيةد مواقفهةا 

 .        تي مؤتمر العمل الدولي

  قدم  إيضاحات واتية حول نتائا االجتماا الذي أحمد محمد لقمان حي/ ثم تناول الكلمة معالي السيد    
تم بين الوتد العربي والمدير العام لمكتب العمل الدولي ووجهة نظر المجموعة العربية بهدا توثيق التعاون 
مع منظمة العمل الدولية تي نطاق أولويات واهتمامات المنطقةة العربيةة والخطةوات العمليةة التةي تةم تنفيةذها 

ة تعزيز براما التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية لصالا البلدان العربية وخاصة تي ظةل حتى اآلن وأهمي
الظروا التةي تمةر بهةا المنطقةة  مةع التأكيةد علةى أهميةة مشةاركة ممثلةي الةدول العربيةة وإبةداء  رائهةم عنةد 

حتياجةةات وذلةةك لزيةةادة حصةةة المنطقةةة العربيةةة خاصةةة تةةي ظةةل اال 3115/  3114مناقشةةة بنةةد الموازنةةة 
 .الملحة

كما قدم معالي  شرم لبنود جدول أعمةال المةؤتمر ومةن بينهةا تقريةر المةدير العةام لمنظمةة العمةل الدوليةة   
 "نحو مئوية منظمة العمل الدولية  الحقائق والتجدد وااللتزام الثالثي"

درة حةول التةوازن والمبادرات السبعة التي قدمها لالفية الجديدة وأوضةا أنة  مةن المستحسةن إضةاتة مبةا
 .بين التنمية االقتصادية واالجتماعية ألهمية ذلك الموضوا للمنطقة العربية ولدول العالم النامية

كما أعرب عن أملة  تةي أن تتةولى منظمةة العمةل الدوليةة إحيةاء تكةرة عقةد مةؤتمر دولةي للمةانحين لةدعم 
 .الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية

ات الخاصة بملتقى التضامن مع عمال وشعب تلسطين والذي سيعقد يوم األربعاء المواتق وبين التحضير
 .، وأهمية مشاركة كاتة الحضور لدعم القضية الفلسطينية13/12/3112

لمؤتمر العمل الدولي سةتكون متميةزة بالمشةاركة العربيةة الفعالةة ( 113)كما أشار معالي  إلى أن الدورة 
ضةةال القطةةامين وزيةةر العمةةل بالمملكةةة األردنيةةة الهاشةةمية ألعمةةال المةةؤتمر وتةةرأس ن/ برئاسةةة معةةالي السةةيد

 .السودان الشقيق للجنة التنمية المستدامة

أحمةد محمةد لقمةان علةى دورل / وقد أعرب  سعادة السفير إبراهيم خريش  سفير تلسطين عن شكرل للسيد
والحمايةة االجتماعيةة وركةز علةى أهميةة  المتميز تةي البحة  عةن سةبل الةدعم الصةندوق الفلسةطيني للتشةغيل

 .المشاركة تي الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب تلسطين واألراضي العربية المحتلة

 :وبعد مناقشة مستفيضة لبنود جدول أعمال االجتماا، يمكن أن نذكر أهم النتائا على النحو التالي

من منظمة العمل الدوليةة للمنطقةة العربيةة  أهمية طرم موضوا تعزيز براما التعاون الفني المقدمة -
 .عند مناقشة بند الموازنة

دعوة منظمة العمل الدولية إلى إحياء موضوا عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم الصندوق الفلسطيني  -
 .للتشغيل والحماية االجتماعية
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ا المنظمة لتسهيل عمل تقديم الشكر والتقدير إلى منظمة العمل العربية على الوثائق القيمة التي أعدته -
 .الوتود العربية وتنسيق مواقفها حول مختلا القضايا المطروحة على جدول األعمال

أهمية استمرار عقد  اللقاء مع مجلس السفراء العرب المعتمدين بجنيا لتوحيد الرؤى للموضةوعات  -
 .ذات االهتمام المشترك

ل وشةعب تلسةطين واألراضةي العربيةة الحرص على المشاركة تي الملتقى الدولي للتضامن مع عمةا -
 .المحتلة

 اجتماع لجنة التنسيق العربية -2

عقدت منظمة العمل العربية اجتماا لجنةة التنسةيق المنبثقةة عةن المجموعةة العربيةة يةوم اإلثنةين المواتةق 
بيةة المةدير العةام لمنظمةة العمةل العر –برئاسة  معالي السيد أحمد محمد لقمان  3112حزيران / يونيو  11

وحضور جميع أعضاء اللجنة إضاتة إلى أعضاء الفرق الثالثية المشكلة لمتابعة لجان المؤتمر وكذلك ممثلي 
 .منظمة العمل العربية

 :تضمن جدول األعمال النقاط التالية

 متابعة مناقشات اللجان الفنية -1
 لجنة تطبيق االتفاقيات -
 لجنة الحوار االجتماعي -
 لجنة التنمية المستدامة -
 العمالة والسياق الديمغراتي الجديدلجنة  -

 .متابعة الترتيبات التنظيمية للملتقى التضامني مع تلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى -3

اتتتا معالي المدير العام لمنظمة العمل العربية االجتماا بكلمة رحب تيها بالمشاركين وأوضا األهةداا 
تحليةل المناقشةات وتوجهةات كةل لجنةة مةن لجةان المةؤتمر بمةا  المرجوة من عقد هذا االجتمةاا والمتمثلةة تةي

يساعد على إيجاد تواتق عربي تي وقت مبكر حول مختلا الموضةوعات المطروحةة علةى المةؤتمر و تبنةي 
 .الموقا العربي المشترك الذي يستجيب لتطلعات المنطقة العربية

ستية  لعقةد الملتقةى التضةامني تةي أحسةن كما تعر  معالي  إلى الترتيبات واإلجراءات التنظيمية واللوج
 .الظروا مع إحاطة المشاركين بأسماء المتحدثين تي هذا الملتقى

ثم قدم ممثلو الفرق الثالثيةة المشةكلة لمتابعةة أعمةال اللجةان الفنيةة للمةؤتمر ملخةص عةن المناقشةات التةي 
 :جرت داخل كل لجنة وذلك على التوالي

 .الم سناء ممثل منظمة العمل العربيةالسيد إس/ لجنة تطبيق االتفاقيات -
 (مصر -حكومات )السيدة تاطمة عمر / لجنة الحوار االجتماعي -
 (مصر –أصحاب عمل )الدكتور عبد الستار عشرة / لجنة التنمية المستدامة -
 (مصر –حكومات )السيدة سامية أحمد أيوب / لجنة السياق الديمغراتي الجديد -

جةةدول أعمةةال اجتمةةاا لجنةةة التنسةةيق العربيةةة تةةم التوصةةل إلةةى  وبمناقشةةة الموضةةوعات المطروحةةة علةةى
 :التوصيات التالية

يعبر المشاركون عن ارتياحهم للمشاركة المكثفةة والتواجةد المتواصةل للوتةود العربيةة تةي لجةان  -
 .المؤتمر بالمقارنة مع السنوات الماضية
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تعزيةز التنسةيق تيمةا بةين  الشكر والتقةدير إلةى منظمةة العمةل العربيةة علةى جهودهةا الهادتةة إلةى -
الوتةةود العربيةةة المشةةاركة تةةي مةةؤتمر العمةةل الةةدولي وكةةذلك علةةى تةةوتير جميةةع مقومةةات إنجةةام 
الملتقةةى التضةةامني مةةع عمةةال وشةةعب تلسةةطين واألراضةةي العربيةةة المحتلةةة األخةةرى وتحقيةةق 

 .األهداا المرجوة من 
المشةتركة والةدتاا عنهةا تةي إطةار كتلةة التأكيد على أهمية تبني الوتود العربية الرؤيةة التواتقيةة  -

عربية موحدة سةواء ضةمن اللجةان أو الفةرق أو المجموعةات اإلقليميةة التةي يشةاركون تيهةا ممةا 
يساعد على تحقيق المزيد من المكاسب للمنطقة العربية على  رار نتةائا اجتمةاا الوتةد العربةي 

 .3113ين الثاني تشر –مع المدير العام لمكتب العمل الدولي تي شهر نوتمبر 
التركيز على اللجنة المالية المكلفة بمناقشة واعتماد مشروا البرنةاما والميزانيةة لمنظمةة العمةل  -

وبةةذل المزيةةد مةةن الجهةةد لزيةةادة الحصةةة المخصصةةة للتعةةاون الفنةةي  3115 – 3114الدوليةةة 
 .لصالا البلدان العربية

خدام اللغةةة العربيةةة وزيةةادة حصةةة بةةذل المزيةةد مةةن الجهةةود لتحقيةةق المزيةةد مةةن التوسةةع تةةي اسةةت -
 .التوظيا العربي تي منظمة العمل الدولية

أهمية التنسيق والتعاون مع مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة لوضع األطر المناسبة  -
لالنتقال السلس لالقتصاد األخضر والوظائا الخضراء وتحقيق التنمية البيئية المستدامة لما بعد 

 .3115عام 

 اجتماع لجنة الصياغة   -1

يونيو  2اجتمعت لجنة الصيا ة المنبثقة عن االجتماا التنسيقي للمجموعة العربية، يوم الخميس المواتق 
سةلطنة )برئاسة السيد عبةد هللا المالهةي . بمقر البعثة الدائمة لمنظمة العمل العربية بجنيا   3112حزيران 

 (عمان

 :ومشاركة كل من

 (مصر/ حكومات) السيد محمد عنترة -
 (تلسطين/ حكومات)السيد ابراهيم موسى  -
 (السعودية/ عمال)السيد محمد سعد الدين المغربي  -
 (مصر/ حكومات)السيد عادل ريحان  -
 (الجزائر/ حكومات)السيدة بنوراد زرتة  -
 (الجزائر/ أصحاب عمل)السيدة ياسمينة طاية  -
 (مصر/ عمال)السيد عادل ريحان  -
 (البعثة الدائمة لمنظمة العمل العربية بجنيا)السيد رضا قيسومة  -

وبدراسة ومناقشة التقرير التحليلي للمةدير العةام لمكتةب العمةل العربةي حةول تقريةر المةدير العةام لمكتةب 
بشأن وضع عمال األراضي العربية المحتلة ، توصلت اللجنة إلى وضةع الصةيغة  3112العمل الدولي لعام 

العربيةةة علةةى أول تقريةةر للسةةيد جةةي رايةةدر بصةةفت  مةةدير عةةام لمكتةةب العمةةل النهائيةةة لمالحظةةات المجموعةةة 
 .الدولي

وتم إرسةال المالحظةات بةاللغتين العربيةة واإلنجليزيةة إلةى السةيد المةدير العةام لمكتةب العمةل الةدولي مةع 
ة تةي رسالة إرتاق من المةدير العةام لمنظمةة العمةل العربيةة، طلةب تيهةا ترجمةة المالحظةات باللغةات المعتمةد

 .منظمة العمل الدولية وتوزيعها على أعضاء المؤتمر إسوة بالوثائق األخرى
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 الملتقى الدولي للتضامن -5

 مع عمال وشعب فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى

بةدعوة مةةن معةةالي السةيد أحمةةد محمةةد لقمةان المةةدير العامةةل لمنظمةة العمةةل العربيةةة نيابةة عةةن المجموعةةة 
تها الثالثة عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب تلسةطين واألراضةي العربيةة المحتلةة العربية بأطرا

بمبنةةى قصةةر األمةةم بجنيةةا تةةي السةةاعة السادسةةة  13/12/3112األخةةرى وذلةةك يةةوم األربعةةاء المواتةةق 
 .لمؤتمر العمل الدولي 113والنصا، على هامش أعمال الدورة 

منةةدوبا يمثلةةون  451امني لنصةةرة الشةةعب الفلسةةطيني أكثةةر مةةن وقةةد شةةارك تةةي أعمةةال هةةذا اللقةةاء التضةة
وعددا من معةالي ( عمال/ أصحاب أعمال/ حكومات)المجموعات اإلقليمية المختلفة وأطراا اإلنتاج الثالثة 

الوزراء والسفراء العرب وممثلي المنظمات الدولية واإلقليمية ومؤسسات المجتمةع المةدني والمنظمةات  يةر 
لمةؤتمر العمةل ( 113)ا من أعضةاء الوتةود العربيةة واألجنبيةة المشةاركة تةي أعمةال الةدورة الحكومية وعدد

 .3112الدولي لعام 

 .كما شارك معالي السيد جي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية تي هذل التظاهرة الهامة

  المدير العام لمنظمة العمل العربية –كلمة معالي السيد أحمد محمد لقمان 

أحمةةد محمةةد لقمةةان اللقةةاء التضةةامني حيةة  أعةةرب تةةي البدايةةة عةةن ترحيبةة  / وقةةد اتتةةتا معةةالي السةةيدهةةذا 
بالحضور لهذا الملتقى العالمي للتضامن مع شعب وعمال تلسةطين واألراضةي العربيةة المحتلةة تةي نضةالهم 

قدس، وأن مةن حةق العادل والمشروا لنيل حقوقهم واستردادها والعيش بكرامة تي أوطانهم وعلى ترابها الم
 .كل تلسطيني أن يعيش حياة كريمة تي وطن مستقل

وأوضا أن هذا االجتماا هو تعبير عن وقفةة للضةمير اإلنسةاني العةالمي ضةد جةرائم يعةاني منهةا عمةال 
وشةةعب تلسةةطين واألراضةةي العربيةةة المحتلةةة األخةةرى وممارسةةات الكيةةان الصةةهيوني التةةي تعةةد تحةةديا لكةةل 

تي يصدرها المجتمع الدولي ويؤكد عليها ويدعو لها، كما أشاد معالي  بما تضمن  تقرير القوانين والقرارات ال
المةةدير العةةام لمنظمةةة العمةةل الدوليةةة حةةول متابعةةة أوضةةاا العمةةال تةةي تلسةةطين واألراضةةي العربيةةة المحتلةةة 

 .األخرى الذي أعدت المجموعة العربية مالحظات بشأن  مبديا أمل  أن تجد االهتمام الكاتي

كما أضاا معالي  أن ما يعاني  عمال وشعب تلسطين واألراضي العربيةة المحتلةة األخةرى يعكةس أسةوأ 
حاالت االختراقات  ير اإلنسانية للمعايير واالتفاقات التي وضعتها منظمةة العمةل الدوليةة والمجتمةع الةدولي 

وت الحق والعدالة عاليا من حي  الزالت إسرائيل تصر عليها وتمارسها بتحد ساتر لن يتوقا مالم يرتفع ص
المجتمع الدولي ليقا ضد أعمال القهر واالستغالل وصار لزاما أن يشعر المعتدي أن القوى المؤمنة بالسالم 
ال يمكنها أن تسما ل  بالتمادي تي  ي  وعدوانيت ، ودعى المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدوليةة إلةى 

تةةداءات الخطيةةرة المتكةةررة والتةةي تعةةد انتهاكةةا واضةةحا للمواثيةةق تحمةةل مسةةؤولياتها ووضةةع حةةد لهةةذل االع
 .والقوانين الدولية

 كلمة معالي الدكتور أحمد مجدالني وزير العمل في فلسطين 

ألقى معالي الوزير كلمة رحب تيها بجميع الحضةور وشةكرهم علةى دعةم نضةال الشةعب الفلسةطيني كمةا 
صوتت مع تلسةطين للحصةول علةى مقعةد دولةة بصةفة مراقةب أعرب عن تقديرل لكل الشعوب الصديقة التي 

 . ير عضو باألمم المتحدة

وأوضا سيادت  إلى أن سياسات االحتالل االستيطانية تعرقل النمو الفلسطيني حي  أدت هذل الممارسات 
طالة وأنة  الالإنسانية من تقييد التنقل واحتجاز الضرائب التي تؤول لفلسطين إلى زيادة حدة الفقر وانتشار الب
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ر م الصعوبات الجمة تإن الحكومة الفلسطينية تبذل قصارى جهدها للتخفيا من  ثار هذل الممارسةات عبةر 
 .سلسلة من التشريعات واإلجراءات العملية

وأشار إلى أن التقرير الذي وضع  المدير العام لمنظمة العمةل الدوليةة قةد اتسةم بالموضةوعية حية  أدان 
الل وقةد أوصةى بضةرورة إنهةاء االحةتالل اإلسةرائيلي للوصةول إلةى سةالم عةادل  سياسات وممارسات االحةت

ودعى لمناقشت  ضمن بنود مؤتمر العمل الدولي، وتمنى أن تحصل تلسطين على عضوية كاملةة تةي منظمةة 
العمةةل الدوليةةة انحيةةازا للعةةدل واإلنصةةاا وأن يةةتم إلةةزام إسةةرائيل بتطبيةةق القةةرارات الدوليةةة ذات الصةةلة 

ية وعةةودة الالجئةةين الفلسةةطيني إلةةى وطةةنهم واإلتةةراج عةةن كاتةةة األسةةرى الفلسةةطينيين تةةي السةةجون بالشةةرع
 .اإلسرائيلية

 جي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية/ كلمة السيد 

أعرب السيد جي رايدرعن حرص  للحضور لهذا الملتقى للتضامن مع الشعب الفلسطيني حي  أتيحت ل  
االطةةالا علةةى الظةةروا الصةةعبة التةةي يعيشةةها " نةةابلس/ رام هللا"اصةةة لفلسةةطين الفرصةةة خةةالل زيارتةة  الخ

 .الشعب الفلسطيني من جراء ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي

وأوضا أن مشاعر التضامن مع تلسطين ينبغي أن تتحول ألعمةال وأتعةال وأشةار إلةى أن التقريةر الةذي 
صي الحقائق التي يتم إيفادها لفلسطين هو التقرير األول الةذي يصةدر أعدل هذا العام استنادا للبعثة الدولية لتق

بعةد اعتمةةاد تلسةةطين كدولةةة  يةةر عضةةو تةةي األمةةم المتحةةدة وأنةة  يتضةةمن وقةةائع تةةدعو للحةةد مةةن الممارسةةات 
 .االسرائيلية وسياستها االستيطانية

يلي لتيسةةير سةةبل وقةةد أشةةار إلةةى أن حةةل مشةةكلة تلسةةطين يتمثةةل تةةي وضةةع حةةد نهةةائي لالحةةتالل االسةةرائ
النهو  باالقتصاد الفلسطيني وزيادة ترص العمل وأن منظمة العمل الدولية تبذل جهةودا حثيثةة إليجةاد حةل 
عادل للقضية الفلسطينية وبناء مؤسسات الدولة الفلسةطينية وأن منظمةة العمةل الدوليةة حريصةة علةى تطبيةق 

لى العدالة االجتماعية وأن الحرية حتما ستتحقق من المبادئ التي قامت من أجلها وهي تحقيق السالم القائم ع
 .خالل تصميم وإرادة شعب تلسطين

  رئيسة فريق الحكومات -كلمة سعادة السفيرة البرازيلية ماريا أزيفيدو 

أعربت عن سعادتها لحضور هذا الملتقى التضامني مع شةعب تلسةطين وأشةادت بةالتقرير األخيةر لمةدير 
الذي ذكرنا بأحكام دستور المنظمة الذي نص على أن السةالم العةادل ال يمكةن أن عام منظمة العمل الدولية و

يتحقق إال من خالل العدالة االجتماعية، والعدالةة تقتضةي انتهةاء االحةتالل االسةرائيلي ومةن ثةم يتحقةق النمةو 
 .االقتصادي

باألمم المتحدة،  كما أشارت إلى أن هناك تطورات إيجابية قد حدثت لفلسطين حي  اكتسبت وضعا جديدا
 .والبرازيل من الدول التي واتقت على أن تحظى تلسطين كدولة  ير عضو باألمم المتحدة

كما أكدت على أن البرازيل تنادي دوما بأن تكون تلسطين دولة تي كاتةة المحاتةل الدوليةة، وأكةدت علةى 
اعد على تحقيق السالم والتنميةة أن البرازيل ستظل دوما سندا لفلسطين وتأمل من جميع القوى الدولية أن تس

 .تي أرجاء تلسطين

 األمين العام للمنظمة الدولية ألصحاب العمل ( زيلندا الجديدة)ويلتون برانت / كلمة السيد 

أعرب على أن  من دواعي الشرا والفخر مشاركت  يوم التضامن مع شعب وعمال تلسطين وأشةار إلةى 
الةذي يصةا اآلثةار السةلبية علةى العمةال وعلةى الشةعب الفلسةطيني  تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدوليةة

وأحزنةة  القطةةاا الخةةاص باألراضةةي العربيةةة المحتلةةة الةةذي يعةةاني تيةة  الرجةةال والنسةةاء علةةى حةةد سةةواء مةةن 



 

 

131 

 

الممارسات االسرائيلية الالإنسانية وأن  ينبغي البح  عن سبل للوقوا بجانب تلسطين من خةالل حةل سةلمي 
مل  تي المستقبل أن يتم االلتزام بقةرارات الشةرعية الدوليةة حتةى يعةم السةالم العةادل كةل عادل وأعرب عن أ

 .أرجاء المنطقة

 

 

 لمدؤتمر العمدل الددولي لعدام  013رئديس فريدق العمدال فدي الددورة ( بلجيكا)لوك كورتبيك / كلمة السيد
3102 

وقلقة  حةول أوضةاا حي  أعرب عن تضامن تريق العمال وتضامن  شخصيا مع عمال وشعب تلسةطين 
العمالة تةي األراضةي العربيةة المحتلةة والتةي أشةار إليهةا تقريةر المةدير العةام لمنظمةة العمةل الدوليةة، والةذي 
يصا المخاطر الحقيقية التي يتعر  لها الشعب الفلسطيني وهو ما يعد تدهورا وانزالقا نحو الهاوية إن لةم 

 .واالستقرار تي تلسطين يكن هناك دعما كامال من المجتمع الدولي للسالم

كما أشار إلى معاناة عمال تلسطين من اإلجراءات التمييزية من سلطات االحتالل وتقدانهم وظائفهم وأن  
 .ينبغي احترام حقوق العمال الفلسطينيين وهنا يبرز دور منظمة العمل الدولية بتحقيق العدالة االجتماعي

الهم ودتاعهم عن حقوق العمةال حتةى تتحقةق الحريةة كما أعرب عن دعم  التحاد عمال تلسطين تي نض
واالستقالل الوطني وأهمية وضةع حةد لالحةتالل اإلسةرائيلي الةذي أصةبا خيةارا ال بةد منة  للنهةو  بحقةوق 

 .العمل والحوار االجتماعي وسيادة القانون تي تلسطين

لعربية عةن تقةديرل للمشةاركين أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل ا/ وتي ختام اللقاء عبر السيد
والحضور والمتحدثين وما أبدول من دعم لشعب وعمةال تلسةطين واألراضةي العربيةة المحتلةة األخةرى ضةد 

 .الممارسات االسرائيلية ووج  تحية إعزاز وتقدير لشعب وعمال تلسطين المناضلين

 .وقد تم اتتتام معر  للصور يوضا االنتهاكات االسرائيلية تي تلسطين

وعقةةب الجلسةةة التضةةامنية تةةم إقامةةة حفةةل اسةةتقبال بهةةذل المناسةةبة حضةةرل كاتةةة المشةةاركين تةةي الجلسةةة 
 .التضامنية

 

◘  ◘  ◘ 
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 : اسم النشاط   - 1

 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي( 202)المشاركة في الدورة 

مقةةر منظمةةة لمجلةةس إدارة مكتةةب العمةةل الةةدولى كالمعتةةاد تةةى ( 219)تةةم عقةةد اجتماعةةات الةةدورة 
حية  تةم مناقشةة العديةد مةن  3112تشرين األول / أكتوبر 21 – 17العمل الدولية بجنيا خالل الفترة 

الموضوعات الهامة حول تطورات قضايا العمل والعمال تى العالم إضاتة إلى عدد من المسةائل المنبثقةة 
المطروحة ضمن جدول  ، ومن أهم الموضوعات 3112لمؤتمر العمل الدولى لعام ( 113)عن الدورة 

أعمال هذل الدورة العمالة والحماية االجتماعية تى السياق الةديمو راتى الجديةد ، تقةارير لجنةة الحريةات 
،  خر المسةتجدات بشةأن اإلصةالم الةداخلى واالختيةار 3115النقابية ، برناما التنمية المستدامة لما بعد 

( 111)دم تقيةةد البحةةرين باتفاقيةةة التمييةةز رقةةم والتوظيةةا تةةى منظمةةة العمةةل الدوليةةة والشةةكوى بشةةأن عةة
وبراما التعاون التقنى لمنظمة العمةل الدوليةة وبوجة  خةاص البرنةاما المعةزز للتعةاون التقنةى مةن أجةل 

القسةم )األراضى العربية المحتلة، والوضةع االقتصةادى ووضةع العمالةة تةى العةالم والخيةارات السياسةية 
 (.رتيع المستوى

 :لمجلس إدارة مكتب العمل الدولى بما يلى ( 219)تميزت الدورة 

حضور مكثا لاعضاء العرب ومشاركة تعالةة تةى مناقشةات الموضةوعات المعروضةة وبوجة  خةاص  -
 .الموضوعات التى تدخل ضمن اهتمامات المنطقة العربية 

حضةةور مكثةةا واهتمةةام متزايةةد مةةن األعضةةاء العةةرب بمجلةةس إدارة مكتةةب العمةةل الةةدولى باالجتمةةاا  -
 31تنسيقى الةذى عقدتة  منظمةة العمةل العربيةة علةى هةامش أعمةال هةذل الةدورة وذلةك بجنيةا بتةاريخ ال

بهدا التباحة  حةول المسةائل ذات االهتمةام والمصةالا المشةتركة للبلةدان  3112تشرين األول / أكتوبر
 .العربية

م لمنظمةةة العمةةل أحمةةد محمةةد لقمةةان المةةدير العةةا/ علةةى هةةامش اجتماعةةات هةةذل الةةدورة عقةةد معةةالى السةةيد -
العربيةة العديةةد مةن اللقةةاءات مةع األعضةةاء العةرب بمجلةةس إدارة مكتةب العمةةل الةدولى ومعةةالى الةةوزراء 

 :العرب المشاركين تى اجتماعات المجلس حي  تضمنت هذل اللقاءات استعرا  الموضوعات التالية 

 لمجلةس ( 219)ت الدورة نتائا االجتماا التنسيقى للمجموعة العربية الذى عقد على هامش اجتماعا
 . 3112تشرين األول / أكتوبر 31إدارة مكتب العمل الدولى يوم االثنين المواتق 

  لمجلةس إدارة مكتةب العمةل الةدولى ذات ( 219)أهم القضايا المطروحة علةى جةدول أعمةال الةدورة
 .الصلة بالبلدان العربية 

 الجديةةد للقطةةاا الخةةاص تةةى التنميةةة  الترتيبةةات الخاصةةة بعقةةد المنتةةدى العربةةى الثةةانى حةةول الةةدور
 (.11/13/3112 – 9صنعاء ، )والتشغيل 

كما اجتمع معالى المدير العام لمنظمة العمل العربية بالمةدير العةام لمكتةب العمةل الةدولى حية  تةم 
لمجلةس اإلدارة ذات العالقةة بالمنطقةة ( 219)التباح  حول القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة 

والعالقةةات بةةين المنظمتةةين ومالحظةةات المجموعةةة العربيةةة علةةى التقريةةر المقةةدم لمةةؤتمر العمةةل العربيةةة 
حول أوضاا العمال تى األراضى العربية المحتلةة وكةذلك حصةة التوظيةا العربيةة  3112الدولى لعام 

 .تى منظمة العمل الدولية
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 .لمجلس إدارة مكتب العمل الدولى( 202)نتائج وقرارات الدورة 

 :تشكيل هيئة مكتب مجلس اإلدارة  -0

 :كانت هيئة مكتب المجلس كالتالى 

 .رئيسة –سفيرة السلفدور  –تيكتوريا مرينا / السيدة  -

 .نائب الرئيس –( األرجنتين)أصحاب أعمال  –دانييل توناس دى ريوخا / السيد  -

 .نائب الرئيس –( بلجيكا)عمال  –لوك كورتبيك / السيد  -

 :بمجلس اإلدارة مشاركة األعضاء العرب  -3

اإلمارات العربية المتحدة، دولة قطةر، جمهوريةة مصةر العربيةة الجمهوريةة الجزائريةة  :الحكومات  -
 .الديمقراطية الشعبية، جمهورية السودان

، السةيد عثمةان (مصةر)، السةيد سةمير عةالم (اإلمةارات)السيد خليفة خميس مطر  :أصحاب األعمال  -
 (.الجزائر)لمحفوظ ، السيد مقاتلى ا(البحرين)الريس 

 (.البحرين)، السيد عبد هللا محمد حسين (الجزائر)السيدة حاجة قدوس  :عمال  -

معالى السيد أحمد محمد لقمان، السيد رضا قيسوم ، اآلنسةة دينةا سةعيد،  :وفد منظمة العمل العربية  -
 .السيدة زهيرة قصبوى 

م معالى السيد كمال أبةو عيطةة وحضر أعمال هذل الدورة عدد من معالى وزراء العمل العرب وه
، معةالى (السةودان)، معةالى السةيدة أشةراقة سةيد محمةود (البحةرين)، معالى السيد جميل حميةدان (مصر)

، باإلضةاتة إلةى يعة  السةفراء العةرب المعتمةدين بجنيةا (قطةر)الدكتور عبد هللا صالا مبارك الخليفى 
 .وعدد من ممثلى البعثات الدائمة للدول العربية بجنيا

 

 لمجلس إدارة( 202)نتائج وقرارات الدورة 

( 219)بمناقشة مستفيضة لمختلا الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الدورة 
 :لمجلس إدارة مكتب العمل الدولى تم التوصل إلى االستنتاجات والقرارات التالية 

 :القسم المؤسسى : أوال 

تشةةرين األول / أكتةةوبر 21،  21،  39،  31تةةم عقةةد اجتماعةةات القسةةم المؤسسةةى خةةالل أيةةام 
رئيسة مجلس اإلدارة ونائبى الرئيسة وهمةا السةيد ( السلفدور/ حكومات )برئاسة السيدة تيلسكيز  3112

 . توناس دى ريوخا عن أصحاب العمل والسيد كورتبيك عن العمال

 :خذ مجلس اإلدارة القرارات التالية وبمناقشة بنود جدول األعمال ات

 .لمجلس اإلدارة( 212)اعتماد محاضر الدورة  ( :0)البند 

 (212)اعتمد مجلس اإلدارة محاضر الدورة 

 .وما بعد 3115جدول أعمال مؤتمر العمل الدولى لعام  ( :3)البند 

مناقشةة " والمنةتاالمنشةآت الصةغيرة والمتوسةطية وخلةق تةرص العمةل الالئةق "تم اختيةار موضةوا  (أ 
 .3115للمؤتمر لعام ( 114)عامة خالل الدورة 
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( 115)مناقشةة عامةة خةالل الةدورة " العمل الالئق تى سالسل التوريد العالميةة"تم اختبار موضوا  (ب 
 .3112للمؤتمر لعام 

إلةى الةدورة  3112للمةؤتمر لعةام ( 115)تأجيل النظةر تةى أيةة بنةود أخةرى لجةدول أعمةال الةدورة  (ج 
 (.3114 ذار / مارس )لس اإلدارة لمج( 231)

( 115و  114)دعوة المدير العام إلى تقديم  راء حول التحضير للمناقشات العامة لدورتى المؤتمر  (د 
 .لمجلس اإلدارة ( 231)خالل انعقاد الدورة 

دعوة الدول األعضاء والشركاء االجتماعيين إلةى تقةديم مقترحةات أخةرى بشةأن بنةود جةدول أعمةال  (ل 
 .مر القادمةدورات المؤت

 .3112لمؤتمر العمل الدولى لعام ( 113)مسائل منبثقة عن الدورة  ( :2)البند 

 :متابعة لمناقشة تقرير المدير العام  -

 :قرر مجلس اإلدارة ما يلي 

 .تكليا المدير العام بوضع موضع التنفيذ المبادرات المقترحة بشأن المئاوبة (أ 

تشةرين / نةوتمبر  –تشةرين األول / خةالل دورة أكتةوبردراسة التقارير حول ما تم إنجةازل كةل سةنة  (ب 
 .الثانى وقبل ذلك إذا تطلب األمر

 :متابعة اعتماد القرار المتعلق بالتنمية المستدامة، العمل الالئق والوظائ  الخضراء  -

 :يدعو مجلس اإلدارة المدير العام إلى 

تةةى هةةذا الشةةأن عنةةد تطبيةةق  3112األخةةذ بعةةين االعتبةةار النتةةائا المعتمةةدة مةةن دورة المةةؤتمر لعةةام  (أ 
 .وتوتير التمويل الالزم لتطبيق خطة العمل اإلستراتيجية( 3115 – 3114)البرناما والموازنة 

للنظر تى إمكانية ( 3114تشرين الثانى / نوتمبر )لمجلس اإلدارة ( 233)إعداد دراسة قبل الدورة  (ب 
 .المؤتمرمن نتائا  34عقد اجتماا ثالثي للخبراء وتق الفقرة 

 .متابعة القرار المتعلق بالعمالة والحماية االجتماعية تى السياق الديمغراتي الجديد -

دعوة المدير العام األخذ بعين االعتبار إستراتيجية متابعة النتةائا المتعلقةة بالعمالةة والحمايةة االجتماعيةة 
 (.3115 – 3114)تى السياق الديمغراتى الجديد عند تطبيق البرناما والموازنة 

 : 3105برنامج التنمية المستدامة لما بعد عام  ( :1)البند 

 :قرر مجلس اإلدارة ما يلي 

نقةةاط لمتابعةةة األشةةغال المتعلقةةة بإطةةار التنميةةة  2دعةةوة المةةدير العةةام إلةةى تفعيةةل اإلسةةتراتيجية مةةن  (أ 
 .وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئات المكونة الثالثية 3115المستدامة لما بعد عام 

 .طلب دراسة الموضوا بصفة منتظمة (ب 

 :إستراتيجية لمزيد من التزام منظمة العمل الدولية نحو القطاع الخاأ ( :5)البند 

 :قرر مجلس اإلدارة أخذ العلم بالوثيقة ودعوة المدير العام إلى 

 عةن مقاربةة معدلةة تأخةذ تةى( 3114 ذار / مارس )لمجلس اإلدارة ( 231)تقديم وثيقة إلى الدورة  (أ 
 .االعتبار اآلراء التى أبديت من حي  المضمون والمنهجية وتنفيذ مثل هذل المبادرة
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لمجلةةس اإلدارة حةةول معةةايير االختيةةار المطبقةةة علةةى الشةةراكات ( 231)تقةةديم تقريةةر إلةةى الةةدورة  (ب 
 .خاص –عمومى 

مددن دسددتور منظمددة العمددل الدوليددة ضددد حكومددة البحددرين لعدددم ( 36)شددكوى بموجددب المددادة  ( :2)البنددد 
 (:المهنة –االستخدام )بشأن التمييز ( 000)الاللتزام باالتفاقية رقم 

 :بناء على توصية من هيئة مكتب مجلس اإلدارة تقرر ما يلي 

علةى قاعةدة االتفةاق الثالثةى ح  جميع األطراا على مواصلة الجهود من أجل التوصةل إلةى اتفةاق  (أ 
 .التكميلى ودعوة الحكومة إلى ضمان سالمة القيادات النقابية

دعوة مكتب العمل الدولى إلى تقديم المساعدة الفنية التى تحتاجها األطةراا إذا ر بةت تةى ذلةك مةن  (ب 
 (.أ)أجل تحقيق األهداا المذكورة تى الفقرة 

( 3114 ذار / مةةارس)لمجلةةس اإلدارة ( 231)إدراج هةةذا الموضةةوا علةةى جةةدول أعمةةال الةةدورة  (ج 
 .ليتخذ بهذل المناسبة القرار المناسب بشأن تقبل هذل الشكوى

 ( :271التقرير رقم )تقارير لجنة الحريات النقابية  ( :01)البند 

وتضةةمن . للجنةةة الحريةةات النقابيةةة بالكامةةل( 271)اعتمةةد مجلةةس اإلدارة التقريةةر رقةةم 
 .الخاصة بتونس( 3994)الخاصة بلبنان والحالة رقم ( 3921)التقرير الحالة رقم 

 (:56الدورة )مجلس المعهد الدولى للدراسات االجتماعية  ( :00)البند 

دعوة مدير قطاا البحو  الجديد األخذ بعين االعتبةار مقترحةات برنةاما العمةل الةواردة تةى الوثيقةة  (أ 
 .(3115 – 3114)وذلك عند تحديد األولويات تى مجاالت البحو  

 .للوثيقة( 3)قبول المساهمات والتبرعات المذكورة تى المحلق رقم  (ب 

 :لمجلس المركز الدولى للتدريب بتورينو( 75)تقرير الدورة  ( :03)البند 

 :قرر مجلس اإلدارة أخذ العلم التقرير 

 :تقرير فريق العمل المعنى بتسيير مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الدولى ( :02)البند 

 ذار / مةارس)للمجلةس ( 231)لس اإلدارة من مكتب العمل الدولى التحضير إلى الدورة يطلب مج** 
 :وتقديم التالي ( 3114

مقترم تفصيلي بشأن دورة المؤتمر لمدة أسبوعين، تأخذ تى االعتبار االنشغاالت والمطالب التى تةم  (أ 
تشةرين األول / كتةوبر أ)لمجلةس اإلدارة ( 219)التعبير عنها خالل مناقشة تريق العمل تةى الةدورة 

 .واإلجابة عن المسائل التواتقية( 3112

تأخةةةذ بعةةةين االعتبةةةار  3114لمةةةؤتمر العمةةةل الةةةدولى لعةةةام ( 112)خطةةةة عمةةةل تفصةةةيلية للةةةدورة  (ب 
 .للمؤتمر( 112)اإلصالحات التى يمكن تحسينها أو تطبيقها بشكل تجريبي تى الدورة 

 .تتطلب مواصلة االستشارات والمناقشاتمعلومات إضاتية حول المسائل المعلقة والتى  (ج 

دعوة المدير العام إلى إجراء مشةاورات  يةر رسةمية بمشةاركة الفةرق الثالثةة وذلةك مةابين الةدورة ** 
 (.  3114 ذار / مارس ( )231)والدورة ( 3112تشرين األول / أكتوبر ( )219)
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 :تقرير المدير العام  ( :01)البند 

 .إعالن حالتى وتاة** 

 :المدير العام إلى تقديم التعازى إلى عائلتى الفقيدين وإلى منظمتيهمادعوة 

  الموقا الحالى لإلصالحات الداخلية  :التقرير التكميلي األول 

 .قرر مجلس اإلدارة أخذ العلم بالتقرير

  المعهد الدولى للدراسات االجتماعية/ إنشاء قطاا مركزى للبحو   :التقرير التكميلي الثانى. 

 :جلس اإلدارة بشأن هذا الموضوا القرار التالي أتخذ م

 .إلغاء المعهد الدولى للدراسات االجتماعية ونقل موظفي  ومواردل إلى القطاا المركزى للبحو  (أ 

مةن أجةل اتخةاذ قةرار بشةأن اسةتخدام  3114 ذار / إدراج الموضوا ضمن جةدول أعمةال دورة مةارس  (ب 
 .ما يتعلق بتصفية المساهمات والتبرعات والمساعدات الموارد المتبقية تى حساب المعهد بما تى ذلك

حول اإلجراءات المتخةذة لتحقيةق  3114 ذار / دعوة المدير العام إلى تقديم تقرير إلى دورة مارس  (ج 
 .العملية االنتقالية

   وثائق معروضة للعلم تقط :التقرير التكميلي الثال. 

 .ها الوثائققرر مجلس اإلدارة أخذ العلم بالمعلومات التى تضمنت

  متابعة قرارات مجلس اإلدارة :التقرير التكميلي الرابع. 

/ نةوتمبر( )233)قةرر مجلةس اإلدارة دعةوة مكتةب العمةل الةدولى إلةى تقةديم تقريةر تكميلةي إلةى الةدورة 
 .3111تشرين الثانى / حول متابعة القرارات المعتمدة منذ شهر نوتمبر ( 3114تشرين الثانى 

 جنيا ، )تسهيل انتقال االقتصاد  ير المنظم إلى االقتصاد المنظم : ثالثى للخبراء تقرير االجتماا ال
12 – 31/9/3112.) 

دعوة المدير العام إلى تعميم التقريةر علةى الهيئةات المكونةة لمنظمةة العمةل الدوليةة إلةى الحكومةات ومةن 
 .ذات العالقة خاللها إلى منظمات أصحاب العمل والعمال الوطنية وكذلك المنظمات الدولية

  االستعدادات المالية  (:3115)االجتماا اإلقليمي الثال  عشر ألتريقيا: 

دوالر  232111قرر مجلس اإلدارة أن يتم تمويل التكلفة المالية لالجتماا والتى تقةدر بنحةو 
أمريكي من وتورات القسم األول أو القسم الثانى مةن الميزانيةة وتةى حالةة اتضةحت اسةتحالة تحقيةق 

 .يقترم المدير العام طرا أخرى للتمويل ذلك

أجنةةدة االجتماعةةات اإلقليميةةة تقةةرر أن يةةتم عقةةد االجتمةةاا اإلقليمةةي : تقةةارير هيئةةة مكتةةب المجلةةس  ( :05)البنددد 
 .3112واالجتماا اإلقليمي السادس عشر آلسيا والباسفيك عام  3115الثال  عشر إلتريقيا عام 

 :واإلدارة قسم البرنامج ، الموازنة : ثانياً 

 :جزء البرنامج ، الموازنة واإلدارة -0

تشةةرين / أكتةةوبر  33 – 31تةةم عقةةد اجتماعةةات قسةةم البرنةةاما والموازنةةة واإلدارة خةةالل يةةومى 
رئيسة مجلس اإلدارة وتولى كل من السيد ( السلفدور/ حكومات )برئاسة السيدة تيالسكيز  3112األول 

 .أصحاب العمل والعمال على التوالىمدوابا والسيد جورنى مهمة المتحد  باسم 
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وبمناقشة الموضوعات المعروضةة علةى جةدول أعمةال هةذا القسةم اتخةذ مجلةس اإلدارة القةرارات 
 :التالية 

 (.3112 – 3113)البرناما والموازنة  ( :0)البند 

ات بشأن تى النظام المالى تو  المجلس صالحيات  مطالبا المدير العام بتقديم مقترح( 12)بموجب المادة 
العتمادهةا تةى مجلةس اإلدارة وذلةك ( 3112 –3113)التحويالت الضرورية تى إطار المصروتات 

 . قبل تقفيل حسابات العامين

 .إجراءات العتماد إطار إستراتيجي جديد ( :3)البند 

 /مارس ( )231)يفضل مجلس اإلدارة التعمق تى دراسة مسألة اإلطار اإلستراتيجي الجديد خالل الدورة 
 (.3114 ذار 

 ( :3115 – 3114)الميزانية المقترحة للحسابات من خارج الموازنة  ( :2)البند 

 :المركز الدولى للمعلومات بشأن السالمة والصحة المهنية 

أخةةذ العلةةم بقةةرار المةةدير العةةام بإدمةةاج األنشةةطة القديمةةة للمركةةز تةةى الهيكةةل المعةةدل لمنظمةةة العمةةل  (أ 
 .الدولية

 .م الميزانية للحساب من خارج الميزانية للمركزعدم المطالبة بتقدي (ب 

 :مسائل تتعلق بتقدم االشغال لتحدي  مبنى المقر  ( :1)البند 

أخةةذ مجلةةس اإلدارة علمةةا بالوثيقةةة والتقةةديرات التةةى تمةةت مراجعتهةةا مةةع دعةةوة المةةدير العةةام إلةةى تقةةديم 
 . مقترحات لمراجعة توصيا المشروا وخيارات التمويل

 :ستثمار تى البنية االلكترونية اال ( :5)البند 

 .أخذ مجلس اإلدارة علما بالتقرير

 ( :3112 – 3113)تقرير التقييم السنوى  ( :7)البند 

أخذ مجلس اإلدارة علما بالتقرير مع اعتماد التوصيات التى تةدخل تةى خطةة العمةل وكةذلك التأكيةد علةى 
 (.3112 – 3115)األولويات الواردة تى التقرير بشأن خطة العمل 

 :اإلستراتيجيات والبراما القطرية لتنمية العمل الالئق  ( :9)البند 

دعةوة المةةدير العةام إلةةى األخةذ بعةةين االعتبةار النتةةائا والتوصةيات والةةدروس المستخلصةة مةةن التقييمةةات 
 .الثالثة المستقلة ورتيعة المستوى الواردة تى الوثيقة

 :لرقابة مسائل تتعلق بالجهاز المشترك ل ( :2)البند 

 .قرر مجلس اإلدارة أخذ العلم بالتقرير وتقديم توجهات للمكتب

سن الخروج على التقاعد تى منظمة العمل : تعديل النظام األساسى  –مسائل اخرى للموظفين  ( :00)البند 
 . الدولية

/ يناير  1تطبق بداية من  GB.319/PFA/11من الوثيقة ( 9)وتق نص الفقرة  11.2تم تعديل المادة 
، بشرط اعتماد الجمعيةة العموميةة لامةم المتحةدة تعةديالت اإلجةراءات المتعلقةة 3114كانون الثانى 

 . باألنظمة األساسية للصندوق المشترك للمعاشات لموظفى األمم المتحدة
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 :قسم وضع السياسات : ثالثاً 

 :جزء العمالة والحماية االجتماعية -0

تشةرين / أكتةوبر  32جزء العمالة والحمايةة االجتماعيةة يةوم األربعةاء المواتةق  تم عقد اجتماعات
وتولت كل تى السيدة جولد بيرل والسةيدة كيلةى ( إيران/ حكومات )برئاسة السيد شاهمير  3112األول 

 .مهمة المتحد  باسم أصحاب العمل والعمال على التوالى

 :ة القرارات التالية وبمناقشة موضوعات هنا الجزء اتخن مجلس اإلدار

 .تقرير النشاط: اإلجراءات المتعلقة بجعل العمل الالئق حقيقة للعمال المنزليين تى العالم اجمع  ( :0)البند 

 :يدعو مجلس اإلدارة المدير العام إلى 

األخذ بعين االعتبةار توجهةات مجلةس اإلدارة بشةأن مواصةلة تطبيةق إسةتراتيجية العمةل الهادتةة إلةى  (أ 
ل الالئق حقيقة للعمال المنزليين تى العالم اجمع مع االرتكاز علةى هةذل اإلسةتراتيجية عنةد جعل العم

 (.3115 – 3114)تنفيذ نشاط ذو أولوية تى المجاالت األولوية المحددة تى البرناما والموازنة 

 3114)تنظيم مؤتمر دولى رتيع المستوى حول العمل الالئق للعمال المنةزليين قبةل نهايةة المرحلةة  (ب 
 .شريطة توتر الموارد الالزمة( 3115 –

تقرير شةفوى عةن نتةائا الحةوار رتيةع المسةتوى للجمعيةة العموميةة لامةم المتحةدة حةول الهجةرة  ( :3)البند 
 (.3112تشرين األول / أكتوبر )الدولية والتنمية 

 2 – 4)األيةدى العاملةة يدعو مجلس اإلدارة المدير العام إلى إحاطة االجتماا الفنةى الثالثةى حةول هجةرة 
بالمعلومات الواردة تى الوثيقة والمتعلقة بنتائا الحوار رتيع المستوى ( 3112تشرين الثانى / نوتمبر 

للجمعية العمومية لامم المتحدة بشأن الهجرة الدوليةة والتنميةة مةع أهميةة هةذل النتةائا بالنسةبة لمنظمةة 
 .العمل الدولية وهيئاتها المكونة

 االجتماعىجزء الحوار  -3

 3112تشةةرين األول / أكتةةوبر  21 – 33تةةم عقةةد اجتماعةةات جةةزء الحةةوار االجتمةةاعى يةةومى 
وتولى كل من السيد وولفورد والسيد رونست مهمة المتحد  ( ايطاليا/ حكومات )برئاسة السيدة ارميلين 

 .باسم أصحاب العمل والعمال على التوالى

 :وحة القرارات التالية واتخذ مجلس اإلدارة بشأن الموضوعات المطر

:  3112لمةؤتمر العمةل الةدولى لعةام ( 113)متابعة المناقشةة حةول الحةوار االجتمةاعى الةدورة  ( :2)البند 
 .خطة العمل

دعوة المدير العام إلى تكييا خطة العمل وجدول األنشطة من أجل تنفيذ نتائا المناقشةة المتكةررة بشةأن 
/ نوتمبر)جلس اإلدارة لم( 235)التقدم تى االنجاز إلى الدورة الحوار االجتماعى وتقديم تقرير حول 

 (.3115تشرين الثانى 

 (.3115 – 3114)األنشطة القطاعية  ( :1)البند 

 (.3114 ذار / مارس)لمجلس اإلدارة ( 231)تأجيل النظر تى هذا الموضوا إلى الدورة 
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 :جزء التعاون الفنى  -2

 3112تشةرين األول / أكتةوبر  34وم الخمةيس المواتةق تم عقد اجتماعات جزء التعةاون الفنةى ية
وتةولى كةل مةن السةيدة موجةو والسةيد جةوميز مهمةة المتحةد  ( انغةوال/ حكومات )برئاسة السيد كوربيا 

 .باسم أصحاب العمل والعمال على التوالى

 :واتخذ مجلس اإلدارة بشأن الموضوعات المطروحة القرارات التالية 

 .أمريكا الالتينية والكراييب: اآلتاق اإلقليمية تى ميدان التعاون الفنى  ( :5)البند 

تى ضوء الوضةع الحةالى وضةرورة دعةم برنةاما التعةاون الفنةى تةى أمريكةا الالتينيةة والكراييةب يطلةب 
مجلةس اإلدارة مةةن المكتةب وضةةع إسةتراتيجية لرصةةد المةوارد للمنطقةةة مةن أجةةل الدراسةة تةةى إطةةار 

/ نةوتمبر ( )233)إلستراتيجية التعاون الفنى لمنظمةة العمةل الدوليةة خةالل الةدورة المراجعة العامة 
 (.3114تشرين الثانى 

 .البرناما المعزز للتعاون التقنى لصالا األراضى العربية المحتل ( :6)البند 

التى نفذتها قرر مجلس اإلدارة أخذ العلم بالتقرير مع تقديم الشكر إلى منظمة العمل الدولية على األنشطة 
تى األراضى العربيةة المحتلةة مطالبةا بمواصةلة تخصةيص ووضةع المةوارد تحةت التصةرا لتمكةين 

 .المنظمة من تدعيم التزاماتها التقنية تى المنطقة

وقةةد حظةةي هةةذا الموضةةوا باهتمةةام كبيةةر مةةن أعضةةاء مجلةةس اإلدارة مةةن خةةالل المناقشةةات 
دانهم أو باسةم المجموعةات اإلقليميةة التةى ينتمةون والمداخالت لعدد كبير من األعضاء سواء باسم بلة

إليها باإلضاتة إلةى عةدد مةن األعضةاء العةرب مثةال السةيد خليفةة خمةيس مطةر عةن أصةحاب العمةل 
حيةة  ( مرتةةق نسةةخة مةةن بعةة  المةةداخالت)وممثلةةين عةةن حكومةةات مصةةر ، الجزائةةر واإلمةةارات 

واالجتماعية المتدهورة تةى تلسةطين  تركزت معظم المناقشات حول األوضاا اإلنسانية واالقتصادية
وضةةرورة تةةوتير المزيةةد مةةن الةةدعم المةةادى للبرنةةاما المعةةزز للتعةةاون التقنةةى والتخفيةةا مةةن معانةةاة 
الشعب الفلسطيني مع المطالبة بإيجاد الحلول المناسبة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لاراضى العربيةة 

 .ينية المستقلةوبناء القدرات المؤسسية إلقامة الدولة الفلسط

 :قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية : رابعاً 

/ أكتةوبر  35تم عقد اجتماعات قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية يوم الجمعةة المواتةق 
وتولى كل تى السةيد سةايدر والسةيد ( األرجنتين/ حكومات )برئاسة السيد كوريس  3112تشرين األول 

 .مهمة المتحد  باسم أصحاب العمل والعمال على التوالى كورتبيك

 :وبمناقشة الموضوعات المطروحة توصل مجلس اإلدارة إلى القرارات التالية 

 : جزء المسائل القانونية -0

 .مقترحات للتعديل : نظام عمل مؤتمر العمل الدولى  ( :0)البند 

/ مةارس )لمجلةس اإلدارة ( 231)لةى الةدورة أخذ العلم بمناقشات الوثيقة وتأجيل استكمال الدراسةة إ (أ 
 ( .3114 ذار 

للمجلةس بمجموعةة مةن التعةديالت التةى تمكةن مةن ( 231)أن يتقدم مكتب العمل الدولى إلى الةدورة  (ب 
وضع إجراء جديد لدراسة القرارات المتعلقة بالمسائل التى لم تةدرج تةى جةدول أعمةال المةؤتمر مةع 

 .ى عبر عنها مجلس اإلدارة خالل المناقشاتاألخذ بعين االعتبار األولويات الت
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 .متابعة: مزايا وحصانات منظمة العمل الدولية  ( :3)البند 

أخذ العلم بالحماية القانونية الممنوحة بموجب اتفاقية المزايا والحصانات للمؤسسات المتخصصة إلى  (أ 
 .أعضاء السكرتارية لغرا أصحاب العمل والعمال والمكلفين بمهمة للمنظمة

دعوة المدير العةام إلةى اتخةاذ اإلجةراءات المناسةبة لوضةع موضةع التنفيةذ هةذل الحمايةة القانونيةة تةى  (ب 
 .إطار البعثات الرسمية للمنظمة وبشكل ثالثي

ح  أعضاء منظمة العمل الدولية  ير طةرا تةى اتفاقيةة المزايةا والحصةانات علةى االنضةمام إليهةا  (ج 
 .مستوى مماثل من الحماية ألعضاء السكرتارية أو ضمان( 1)وتطبيق ما ورد تى المرتق رقم 

 : جزء معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسان -3

دعم النظةام المعيةارى لمنظمةة العمةل الدوليةة وانعكاسةات  بمةا تةى ذلةك متابعةة األحةدا  المتعلقةة  ( :1)البند 
 .3113لعام ( 111)بلجنة تطبيق المعايير تى مؤتمر العمل الدولى خالل الدورة 

خةةذ مجلةةس اإلدارة علمةةا بالمعلومةةات التةةى قةةدمت إليةة  حةةول المناقشةةات  يةةر الرسةةمية التةةى جةةرت بةةين أ
ممثلين عن أصحاب العمل وممثلين عن العمال لتحسين النظام الرقابى لمنظمةة العمةل الدوليةة وذلةك 

 .بوساطة من الحكومة السويسرية

جميع الفرق بهدا تقديم مقترحات عمليةة إلةى وتم تكليا المدير العام بتنظيم مشاورات بشكل عاجل مع 
لمعالجة أهةم المعوقةات التةى تعتةر  نظةام الرقابةة ( 3114 ذار / مارس )للمجلس ( 231)الدورة 

 .مع التأكيد على أهمية التواتق بين األطراا الثالثة تى هذا الشأن

 .حيز التنفيذ 3112دخول اتفاقية العمل البحرى لعام  ( :5)البند 

 م بالمعلومات الواردة تى الوثيقةأخذ العل (أ 

 .3114نيسان / إبريل  11 – 7دعوة اللجنة الثالثية الخاصة لالجتماا تى جنيا خالل الفترة  (ب 

 .اعتماد جدول أعمال اللجنة كما ورد تى المرتق بالوثيقة (ج 

 :قسم رفيع المستوى : خامساً 

 :جزء التوجه االستراتيجي ** 

تشةةرين األول / أكتةةوبر  32االسةةتراتيجي يةةوم االثنةةين المواتةةق تةةم عقةةد اجتماعةةات جةةزء التوجةة  
برئاسةةة السةةيدة تيكتوريةةا مرينةةا رئيسةةة مجلةةس اإلدارة وتةةولى السةةيد تونةةاس دى ريوخةةا والسةةيد  3112

 .كورتبيك مهمة المتحد  باسم أصحاب العمل والعمال على التوالى حي 

 :القرارات التالية  اتخذ مجلس اإلدارة بشأن الموضوعات المعروضة للمناقشة

 .الوضع االقتصاد والتشغيل تى العالم ووسائل العمل ( :0)البند 

أخةةذ العلةةم بةةالتقرير ودعةةوة مكتةةب العمةةل الةةدولى إلةةى األخةةذ بعةةين االعتبةةار المالحظةةات التةةى تةةم تقةةديمها 
.والمتعلقة بدور منظمة العمل الدولية لدعم انتعاشة مستدامة

◘◘◘  
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 خامساً 
 اإلعالم والتوثيق والمعلوماتمحور 

 
 

 

 

 :إسم النشاط  (0)

 تحدي  دليل الخبراء العرب فى مجاالت العمل والعمال

  :مكان وتاريخ التنفين 

 مشروا مستمر –مكتب العمل العربى 

  :الجهة المعنية بالتنفين 

 إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات

 :المشاركة الجهات 

 .الخبراء من أطراا اإلنتاج الثالثة الذين ير بون بإدخالهم تى دليل الخبراء العرب  

  :طبيعة مشاركة المنظمة 

إعداد وتنقيا دليل  –إنشاء وتصميم قاعدة بيانات تضم الخبراء العرب تى مجاالت العمل والعمال 
 .الخبراء مكتبيا  

  :األهدا  

خالل تنقيا الدليل الموجود وإضاتة وتحدي  بيانات من تردنا من استمارات تحدي  دليل الخبراء من  -
 .اإلدخال من  الخبراء العرب 

 .ل العمل والعمال الحتياجات واستخدامات أطراا اإلنتاج الثالثة توتير دليل للخبراء العرب تى مجا -

 .خبير تى أ لب المجاالت الخاصة بالمنظمة  311وقد تم حتى اآلن حصر أكثر من 

*** 

تشرين أول حتي  /   أكتوبرمن مجلة العمل العربى  ( 013)و ( 010)و( 011)إصدار األعداد  (3)
  . 3102كانون الثاني / يناير 

مجلة تصلية تصدر عن منظمة العمل العربية ، وتعنةى بقضةايا العمةل والعمةال وأصةحاب األعمةال  -
 .تى الوطن العربى 

  :الجهة المستفيدة من النشاط 

 .أطراا اإلنتاج الثالثة تى الدول العربية والمهتمين بالشئون العمالية ، والخبراء والدراسين -

*** 

 اإلعـــــالم والنشرال ــمج
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 " . مضامين قضايا العمل فى وسائل اإلعالم العربية " دراسة حول  إصدار: اسم النشاط ونوعه  (2)

 . م3112/  39/ ت . أ  :رقم النشاط بالخطة 

  :النشاط نوع 

 قومى  -

 :الجهة المعنية بالتنفين 

 إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات -

 :مكان وتاريخ التنفين 

 .  3112القاهرة  -

 :الهد  من الدراسة 

 .تحليل مضامين قضايا العمل تى وسائل اإلعالم والوقوا على مدى الضعا والقوة ومدى تأثيرها  -

 : محاور الدراسة 

 عالم العربية وهل هى متواتقة مع أجندة وأولويات منظمة العمل العربية؟تحديد أجندة وسائل اإل -

 .الكوادر اإلعالمية ومدى قدرتها ومهنيتها تى التعامل مع قضايا العمل ومدى تأثيرها -

 .تحليل موضوعى لمضامين قضايا العمل ووسائل اإلعالم العربية -

 .خالصة توصيات ومقترحات -

 

*** 
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 ". دور اإلعالم في الترويج إلعالن  المبادئ والحوار اإلجتماعي" الندوة القومية حول  :النشاطاسم  - 1

  3102/ 35/ ت .ا  :رقم النشاط بالخطة

 : نوع النشاط 

 قومي -

 :الجهه المعنية بالتنفين

 . إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات   -

 : مكان وتاريخ اإلنعقاد

 3112نوتمبر  31 – 31 -

 : الجهه المستفيدة

 أطراا اإلنتاج الثال  -

:أهدا  الندوة  

 .الوقوا على واقع الحوار االجتماعي تي المجتمع العربي  -

 الترويا اإلعالمي إلعالن المبادئ بشأن الحوار االجتماعي -

 .التأكيد على الوظيفة االقتصادية واالجتماعية لوسائل اإلعالم  -

تسليط الضوء على أولويات واهتمامات منظمة العمل العربية تي قضايا العمل المختلفة ومنها  -

 .  الحوار االجتماعي 

 .دور وسائل اإلعالم العربية تي تعزيز الحوار االجتماعي بين الشركاء االجتماعيين تعزيز -

: اورـــــالمح  

 : ناقشت الندوة المحاور التالية

 للحوار االجتماعي تي ظل المتغيرات االقتصادية واالجتماعيةالدور الحيوي والهام  -1

 .ثقاتة الحوار االجتماعي  نشردور اإلعالم تي  -3

 .دور المجالس االقتصادية واالجتماعية تي تعزيز الحوار االجتماعي تفعيل  -2

 تشريعات العمل والحوار االجتماعي  -4

 دور المنظمات النقابية تي تعزيز الحوار االجتماعي  -5

 ار االجتماعي والتحديات التي تواج  أصحاب األعمالالحو  -2



 

 

144 

 

 الجهات المشاركة 

 .ممثلو اإلدارات اإلعالمية بوزارات العمل العربية  -

 .منظمات أصحاب أعمال   -

 .منظمات نقابية عمالية  -

 .االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب  -

 .ممثلو المجالس االقتصادية واالجتماعية تي الدول العربية  -

 براء القانونيون بمنظمة العمل العربيةالخ -

 .األمانة العامة لجامعة الدول العربية  -

 :سير عمل الندوة 

 31/00/3102الموافق  ربعاءاأل :اليوم األول

 :الجلسة االفتتاحية  

 

معالي السيد أحمد محمد  يهاتوقدم  31/11/3112المواتق  األربعاءيوم  عقدت الجلسة االتتتاحية صبام
كلمة ألقتها نيابة عن  السيدة إيمان عبد المقصود مدير إدارة اإلعالم لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية 

والتوثيق والمعلومات؛ أهم ما جاء تيها أن  تي إطار مساهمة منظمة العمل العربية تةي رسةم مالمةا مسةتقبل 
ي الوطن العربي ورسالتها تي إرساء مجتمع العدالة االجتماعية ودعم قوى التنمية االقتصادية واالجتماعية ت

اإلنتاج لزيادة اإلنتاجية مستندة على تكوينها الثالثي القائم على أساس استقطاب جهود أطراا اإلنتاج الثالثة 
وقضةايا تي الوطن العربي ودعمها، تهي تعمل على إرساء أسلوب الحةوار والتعةاون البنةاء لمعالجةة مشةاكل 

لذا تهي تعتبةر بحكةم تشةكيلها وتكوينهةا أكبةر منبةر للحةوار والتقةاء وجهةات نظةر األطةراا المعنيةة .. العمل 
بقضايا اإلنتاج واالرتقاء بشروط وظروا العمل من خالل تالقى اإلرادات والرؤى وتغليب المصلحة العامة 

تةاج تقةط بةل يجةب أن يتعةدال إلةى تفعيةل ال يجب أن يقا الوضع عند حةد التحةاور بةين أطةراا اإلن"وأنه.. 
الحةةوار االجتمةةاعي بةةين الةةدول العربيةةة وبعضةةها الةةبع  لإلسةةراا تةةي تحقيةةق التكامةةل االقتصةةادي العربةةي 
المنشةةود وتفعيةةل دور مؤسسةةات العمةةل االقتصةةادي العربةةي المشةةترك واالسةةتغالل األمثةةل لمواردنةةا العربيةةة 

 .الشاملة المستدامة 

العام تي كلمت  إلى أن  أمام هذل األهمية الخاصة للحوار االجتمةاعي خاصةة تةي ظةل وأشار السيد المدير 
يمكن أن نغفل أن يكون لإلعالم العربةي  المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة تي العالم العربي ال

ديمقراطيةةة دورل المةةؤثر تةةي توعيةةة المجتمعةةات العربيةةة بأهميةةة الحةةوار االجتمةةاعي القةةائم علةةى أسةةس مةةن ال
الصحيحة والعمل على ترسيخ ثقاتة الحوار بشكل عام بما يسهم تي تربية نشةئ عربةي تنشةئة سةليمة قوامهةا 

 ..إرساء مفاهيم الديمقراطية والعدالة االجتماعية 
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وأكد معالي  على تعويل  على دور اإلعالم العربةي بوسةائل  المختلفةة وعلةى وظيفتة  التنمويةة تةي تسةليط 
 ."قضايا المجتمعية التي تمس المواطن العربي والتي تعود علي  بالنفع المنشودالضوء على ال

ا تقديم محاضرات وأوراق عمل وعرض معلى مدى يومين تم خاللهأعمالها واستمرت  الندوة ثم بدأت** 

 :وقد جرت فعاليات الندوة كما يلي ومناقشات عامة وثرية بين المشاركين،  تجارب قطرية 

 :األولي جلسة العمل 

مريم حسن المستشار اإلعالمي بمكتب اإلعالم بوزارة الشؤون / األستاذة :  رئيس الجلسة -
 االجتماعية التونسية

 إلهام  سال رئس قسم اإلعالم بمنظمة العمل العربية/ األستاذة  :مقرر الندوة  -

 : ناالجلسة  محور تناولت -

 الحوار االجتماعي والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية  محور 

ظل المتغيرات  يف يجتماعالدور الحيو  والهام للحوار اال" وقد تم عر  ورقة عمل حول 

وعضو لجنة  –عميد كلية القانون  –عبد الغنى الرويم  / الدكتور وقدمها السيد"  جتماعيةقتصادية واالاال

 .يبيا دولة ل/ الخبراء القانونيين 

  ثقافة الحوار االجتماعي  نشردور اإلعالم في محور 

السةةيد  عرضةةها "يجتمدداعتعزيددز ثقافددة الحددوار اال يفدد يدور اإلعددالم العربدد" وقةةدمت ورقةةة عمةةل حةةول

جمهوريةة مصةر / عميةد كليةة اإلعةالم  الجامعةة الحديثةة لتكنولوجيةا المعلومةات  –الشةريا  يسام/ الدكتور

 .العربية 

 عمل  كل ورقة  عقب تقديم  مستفيضة جرت مناقشةو

*** 

: 30/00/3102الموافق   الخميس: اليوم الثاني  

  :جلسة العمل الثانية 

 31/11/3112المواتق   الخميسعقدت جلسة العمل الثانية صبام يوم  -

عبد الوهاب خضر ممثل االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والمستشار / األستاذ : رئيس الجلسة  -

 اإلعالمي لالتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس تحرير وكالة أنباء العمال العرب

 :وتم خاللها مناقشة محورين
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  دور المجالس االقتصادية واالجتماعية في تعزيز الحوار االجتماعيمحور . 

تفعيدددل دور المجددالس االقتصدددادية واالجتماعيددة فدددي تعزيددز الحدددوار " وقةةدمت ورقةةة عمةةةل حةةول 

/ األمةين العةام للمجلةس االقتصةادي واالجتمةاعي  –مازن عةودة / سعادة السيد للمحاضر  " االجتماعي 

 .المملكة األردنية الهاشمية 

  والحوار االجتماعي  تشريعات العملمحور 

للمحاضةر "  تطدوير وتفعيدل تشدريعات العمدل العربيدة يفد يجتمداعدور الحوار اال"وقدمت ورقة عمل حول

 .جامعة السودان -قسم القانون -كلية القانون جامعة النيلين –محمد عثمان خلا هللا / السيد الدكتور

 .مناقشة حول ورقتي العملوقد تم  -

 

 :كما يليثم قام المشاركون بعمل مداخالت و تقديم عروض قطرية  -

 

المستشار اإلعالمي لوزير القوى العاملة والهجرة بمصر مداخلة عالء عو  / قدم األستاذ  .1

 .حول جهود الوزارة تي مجال الحوار االجتماعي

مريم حسن  المستشار اإلعالمي بمكتب اإلعالم بوزارة الشؤون / قدمت األستاذة  .3

 .االجتماعية التونسية مداخلة حول التعاطي اإلعالمي مع الحوار االجتماعي تي تونس

دور الحركة " محمد العرقاوي نائب األمين العام لعمال تلسطين،  مداخلة / ستاذقدم األ .2

 " النقابية الفلسطينية تي الحوار االجتماعي الفلسطيني

بوزارةالعملبالمملكةالعالقاتالعامةواإلعالمعام نائبمديرمتلع بن نفال / قدم األستاذ  .4

 حول مداخلة السعودية، العربية " وزارة الحوارجهود مبدأ تعزيز في السعودية العمل

 "االجتماعي

محمد منتصر أمين دائرة اإلعالم والطباعة والنشر باالتحاد العام لنقابات / قدم األستاذ  .5

عمال اليمن تجربة عملية عن اهتمام االتحاد بالحوار االجتماعي من خالل جريدة صوت 

 .العمال التي يصدرها 

خضر رئيس تحرير وكالة أنباء العمال العرب تجربة الوكالة عبد الوهاب / عر  األستاذ  .2

كأول جهاز إعالمي عربي متخصص تي قضايا العمل، ودورها تي تعزيز الحوار 

 .االجتماعي بين أطراا اإلنتاج الثالثة تي الوطن العربي
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تغريد كشك رئيس وحدة العالقات العامة واإلعالم بوزارة العمل / قدمت األستاذة  .7

دور الحوار االجتماعي تي إنجام إقرار الحد األدنى لاجور تي " ية مداخلة حولالفلسطين

 "تلسطين

العربيةوألقت  .2 الدول المنسقاإلعالميللقطاعاالقتصاديبجامعة إبراهيم فوزية األستاذة

الضوءعلىجهودالجامعةفيوضعآلياتلتطويروتفعيلميثاقالشرفاإلعالميالعربي

 اإلعالميةالعربيةواالستراتيجية

*** 
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: لجنة الصياغة  

:  على النحو التاليتشكيلها  جاءوالصياغة اجتمعت لجنة   

 .جامعة السودان -قسم القانون -كلية القانون جامعة النيلين  -محمد عثمان خلا هللا / األستاذ الدكتور -

لمملكة األردنية ا/ واالجتماعي األمين العام للمجلس االقتصادي  - مازن عودة/ ستاذ األسعادة   -

 .الهاشمية

 .رئيس وحدة العالقات العامة واإلعالم بوزارة العمل الفلسطينية   -تغريد كشك / األستاذة   -

 .المنسقاإلعالميللقطاعاالقتصاديبجامعةالدولالعربية-فوزيةإبراهيم/األستاذة -

ممثل االتحاد الدولي لنقابات / رئيس تحرير وكالة أنباء العمال العرب  -عبد الوهاب خضر / األستاذ   -

 العمال العرب والمستشار اإلعالمي لالتحاد العام لنقابات عمال مصر 

مدير إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات ممثلة عن منظمة العمل  -إيمان عبد المقصود / األستاذة   -

 ةالعربي

 مقرر الندوة -رئيس قسم اإلعالم بمنظمة العمل العربية     -إلهام  سال  / األستاذة   -

وقامت اللجنة بتدارس كاتة المقترحات واألتكار واآلراء التي طرحةت خةالل جلسةات العمةل؛ وتةم إعةداد 

 . مشروا للتوصيات التي تمخضت عنها الندوة

:الجلسة الختامية   

مشروا وتم خاللها عر  ومناقشة  31/11/3112  المواتق يوم الخميس مساءعقدت الجلسة الختامية 

اتفةق كاتةة المشةاركين علةى مةا وتةي ختةام الجلسةة ، وتمةت مناقشةتها،  لجنة الصيا ة االتوصيات التي أعدته

 :يلي

 التوصيـــــــات

 :دعوة الدول العربية إلى 
  اعتماد براما خاصة لبناء قدرات منظمةات أصةحاب األعمةال ومنظمةات العمةال لتمكينهةا

 . من المشاركة بفاعلية تي الحوار االجتماعي

  التأكيد على دور الدولة الريادي تي دعم الحوار االجتماعي وتةأطيرل تشةريعيا   علةى نحةو

 .يساهم تي مأسسة الحوار االجتماعي 

  االجتمةةاعي تةةي الةةدول العربيةةة لتطبيةةق أهةةداا إعةةالن المبةةادئ دعةةوة مؤسسةةات الحةةوار

 .للحوار االجتماعي ووضعها موضع التنفيذ
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  دعوة الدول العربية للمصادقة علةى اتفاقيةات العمةل العربيةة المتعلقةة بةالحوار االجتمةاعي

 .وما يتصل بها

 ،ودعوة وسةائل  التأكيد على الدور التوعوي والتوجيهي والتربوي لوسائل اإلعالم العربية

اإلعالم العربية إلةى تبنةي مفهةوم الحةوار االجتمةاعي، وجعلة  أسةلوب تعامةل بةين مختلةا 

 . األطياا االجتماعية والثقاتية، وإشاعة الحوار االجتماعي كثقاتة عامة

  تقدير الدور الذي تقوم ب  وكالة أنباء العمال العةرب تةي دعةم قضةايا العمةل علةى مسةتوى

تةةي الةةدول العربيةةة وتغطيةةة أخبةةارهم باعتبارهةةا منبةةرا  مةةن منةةابر  الشةةركاء االجتمةةاعيين

 .اإلعالمية العربية المتخصصة وتقديم الدعم الفني لها

  التأكيد على إنشاء المجالس االقتصادية واالجتماعية وتطوير وتفعيل دور القائم منهةا بغيةة

 .االجتماعي الوصول إلى ميثاق اجتماعي متكامل يحقق العدالة االجتماعية والسلم

 : إلى دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية
  لمؤتمر العمل العربي التي ( 29)تضمين مبادئ إعالن الحوار االجتماعي الذي تم  إقرارل تي الدورة

تةةي ميثةةاق الشةةرا اإلعالمةةي العربةةي الةةذي تقةةوم الجامعةةة بتطةةويرل تمهيةةدا   3113عقةةدت بالقةةاهرة 

 .اإلعالم العرب القادم العتمادل تي مجلس وزراء

  تبنةةي لقةةاء دوري للمجةةالس االقتصةةادية واالجتماعيةةة العربيةةة والمؤسسةةات المماثلةةة لهةةا بهةةدا تبةةادل

 .  التجارب القطرية وتشجيع الدول على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية

 :دعوة منظمة العمل العربية إلى
  التواصل مع وسائل اإلعالم العربية ومتابعة الجهود التي تقوم بها تي مجال قضةايا العمةل بشةكل عةام

 وعلى وج  الخصوص تي مجال الحوار االجتماعي 

  تصميم برنةاما ترويجةي إلعةالن المبةادئ بشةأن الحةوار االجتمةاعي تةي الةدول العربيةة ضةمن خطةط

نيةة إلقامةة بةراما خاصةة للةدول العربيةة للتةرويا إلعةالن تقديم المسةاعدة الف. وبراما عملها السنوية 

 . المبادئ بشأن الحوار االجتماعي على أن تتم متابعة ذلك تي دورات مؤتمر العمل العربي

  ، التواصةةل الفعةةال مةةع كاتةةة وسةةائل اإلعةةالم العربيةةة إلحاطتهةةا بةةإعالن المبةةادئ وتزويةةدها بنصوصةة

تنظيم .  مبادئ تي المواد والبراما التي تقدمها تلك الوسائلوتحديد ما هو مطلوب منها لتضمين تلك ال

دورات تدريب  لإلعالميين إلحاطتهم علما   بأهداا المنظمة ودتعهم لتبني األتكةار الةواردة تةي إعةالن 

 .  المبادئ وإدراج هذل الدورات ضمن أنشطة المنظمة

 ن الشبكة العربية لمعلومات أسواق إدراج قاعدة بيانات خاصة بالمجالس االقتصادية واالجتماعية ضم

 . العمل العربية

  التعاون والتنسيق مع المنظمات اإلقليمية والدولية لتقديم العون الفنةي بهةدا التةرويا إلعةالن المبةادئ

 . للحوار االجتماعي تي الدول العربية

 بةادئ للحةوار تقديم تقريةر دوري لمةؤتمر العمةل العربةي لمتابعةة التقةدم المحةرز تةي تطبيةق إعةالن الم

 . االجتماعي تي السلوك العربي
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  إلقرار مشاركة المجالس االقتصادية واالجتماعيةة ( 41)العر  على المؤتمر العام تي دورة القادمة

والمؤسسةةات المماثلةةة لهةةا تةةي الةةدول العربيةةة كعضةةو مراقةةب تةةي مةةؤتمرات العمةةل العربيةةة باعتبارهةةا 

 .البلدانالمنبر الرئيسي للحوار االجتماعي تي تلك 

 

*** 

 (. م 3102/  019/ خ : ) رقم النشاط  (5)

 اسم النشاط 

 مجلة الرسالة  -

 نوع النشاط 

 قومي  -

 الجهة المعنية بالتنفين 

 المركز العربي للتأمينات االجتماعية  -

 مكان وتاريخ التنفين 

  3112 ذار / الخرطوم ، مارس  -

 الجهة المستفيدة من النشاط 

 أجهزة التأمينات االجتماعية العربية  -
 . المكتبة التأمينية العربية  -
 .أطراا اإلنتاج الثالثة بالدول العربية  -
 

 أهدا  النشاط 

نشر ثقاتة التأمينات االجتماعية وب  الوعي التأميني ألطراا اإلنتاج والجمهور المستهدا  -
 . بالتأمينات االجتماعية 

 .للتأمينات االجتماعية عكس نشاطات المركز العربي  -

*** 

 

 

 

 

 ) 2013/  81/ د: ) رقم النشـاط   (6)

 :اسـم النشاط 
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 (.وسائل ومعدات الحماية التنفسية) إعداد دليل اسـترشاد  حول  -

  :الجهة المعنية بالتنفين 

 المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية  -

 :الجهة المستفيدة من النشاط

الةدول العربيةة ومختلةا الجهةات ذات الصةلة بالصةحة والسةالمة المهنيةة أطراا اإلنتاج الثالثةة تةي  -
 .وحماية بيئة العمل

 :أهدا  النشاط

تطةةوير المعةةارا المتصةةلة بمبةةادئ الحمايةةة التنفسةةية وأنةةواا المعةةدات المسةةتخدمة تةةي هةةذا المجةةال  -
 .ومجاالت استخدامها

 .إ ناء المكتبة بمرجع متخصص تي هذا المجال -

 :النقاش المحاور وموضوعات

 المبادئ العامة للحماية التنفسية -

 أنواا المخاطر التنفسية -

 معايير اختيار القناا المالئم -

 األصناا الرئيسية لاقنعة التنفسية ومجاالت استخدامها -

 صيانة وحفظ األقنعة وتخزينها           -

 :واقع التنفين 

 خير من هذا العاميجري العمل على إعداد الدليل ومن المتوقع إنجازل تي الربع األ

 

 

*** 
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 (2013/ 87/ د: ) رقم النشـاط  (7)

  :اسـم النشاط 

 2013طباعة وتوثيق منشورات معهد دمشق لعام  -

  :الجهة المعنية بالتنفين 

 لمعهد العربي للصحة والسالمة المهنية  -

 :مكان وتاريخ التنفيـن 

  2013خالل عام  -

 :المستفيدينالجهة المستفيدة من النشاط وعدد 

 .المعنيون بشؤون الصحة والسالمة المهنية تي الدول العربية -

 :أهدا  النشاط

توثيق أعمال ونتائا الحلقات والندوات التي يعقدها المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية بدمشةق   -
 .إضاتة  إلى الدراسات والبحو  والتقارير والكتب ذات الصلة باختصاصات المعهد  

 :التنفين واقع 

 : طباعة وتوثيق** 

 سلطنة عمان/وثائق وأوراق عمل المؤتمر الثاني للصحة والسالمة المهنية مسقط . 

  (واجب قومي وإنساني: مكاتحة عمل األطفال)وثائق وأوراق عمل الندوة القومية حول . 

  (إدارة النفايات الصناعية)وثائق وأوراق عمل اجتماا الخبراء حول . 

 

◙  ◙  ◙  



 

 

153 

 

 

 

 

 

 ) 2011/  53/ ت -إ )   :رقم النشـاط  -0

  :إسـم النشـاط 

 (مشروا مستمر)دعم الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل   -

   :الجهة المعنية بالتنفين 

 .إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات  -

 :أهدا  المشروع 

 .االستخدام الوطنية المساهمة تى إعداد وتطوير سياسات  -

 .تشجيع التشاور والتعاون بين أطراا العملية اإلنتاجية  -

 .التعاون تى مجال التدريب وإعداد نماذج معتمدة للتدريب المهنى والتدريب التحويلى  -

 .تطوير مهام ودور مكاتب االستخدام  -

 .تيسير التنقل المهنى بين أصحاب المهن عن طريق التدريب المهنى  -

 .ات للعاملين والباحثين عن عمل تقديم خدم -

 .المساهمة تى خف  نسب البطالة  -

 :واقع التنفين 

يعد المشروا أحد المشاريع الرئيسية للبرناما المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة ، الذى أقرت   -
ن ، وبناء  على قرار القمة تم عر  البرناما على عددا  م 3119القمة االقتصادية بالكويت عام 

مؤسسات التمويل العربية ومنها برناما الخليا العربى لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية 
 .(األجفند)

وقد حظى مشروا الشبكة باهتمام عدد من هذل المؤسسات ومنها األجفند ، وقد تم دما مشروا  -
طلب األجفند ، المرصد العربى للتشغيل مع مشروا الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل بناء  على 

واتق مجلس إدارة األجفند على المساهمة تى مشروا الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل بمبل  
دوالر أمريكى ، أعدت المنظمة البرناما التنفيذى لمشروا الشبكة للبدء تى تنفيذ مراحل  111.111

 .المشروا وتوقيع اتفاق التعاون مع األجفند

تي خطوات إطالق الشبكة بطرم متابعة خاصة بالبوابة اإللكترونية للشبكة وتم تقديم  التقدمتم  -
وقد تحدد إطالق الشبكة هيدا  إلطالق الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل معرو  بشأنها وذلك ت

 .3114لمؤتمر العمل العربي  ( 41)تي الدورة 

*** 

 مجــال التوثيق والمعلومات
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 ) 2011/  52/ ت -إ )   :رقم النشـاط  -3

 :إسـم النشـاط  -

 (مشروا مستمر... )التوثيق والمعلومات   -

  : الجهة المعنية بالتنفين  -

 .إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات  -

 :واقع التنفين  -

تحسةةين خدمةةة اإلنترنةةت ، وخةةدمات موقةةع  –تحةةدي  قواعةةد البيانةةات بقسةةم التوثيةةق والمعلومةةات   -
 .Internet المنظمة على شبكة المعلومات الدولية 

 .صيانة أجهزة الحاسب اآللى بالمنظمة وشراء قطع الغيار الالزمة وشراء أجهزة حاسب  لى -

العمل على إنشاء واجهة برمجية للتصنيا العربي المعياري للعمل على موقع المنظمةة وذلةك لفائةدة  -
 . المعنيين بالتصنيا وتطبيقات 

*** 

 : اسم النشاط - 2

 ". دور النقابات تي دعم الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل"ورشة العمل النقابية العربية حول  -

  :مكان وتاريخ التنفين

  3112شباط / تبراير  32-35القاهرة  -

 :الجهة المستفيدة

 .اإلتحاد الدولي لنقابات العمال العرب  -

 : الجهة المعنية بالتنفين

 .اإلعالم والتوثيق والمعلوماتإدارة )مكتب العمل العربي  -

 : أهدا  النشاط

 .التعرا على تكرة هذل الشبكة وأهداتها و ليات عملها ومصادرها  -

تعزيةز دور الفريةق العمةالي العربةي تةي إطةار منظمةةة العمةل العربيةة والمسةاهمة تةي تنفيةذ مشةةروا  -
 .إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل 

التعةةةاون مةةةع منظمةةةة العمةةةل العربيةةةة تةةةي رتةةةد هةةةذل الشةةةبكة بالمعلومةةةات البحةةة  تةةةي سةةةبل تعزيةةةز  -
واإلحصاءات الالزمة من وجهة نظر النقابات وحسب ما تقوم ب  من جمع للمعلومات الوطنية حةول 

 .سوق العمل 

التعرا على أهمية معلومات سوق العمل بالنسبة للعقد العربي للتشغيل وصلة العقد العربي للتشةغيل  -
 .بالتنمية 

 .التعرا على سبل تطبيق البرناما التنفيذي للعقد العربي للتشغيل  -
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 : محاور الورشة ●  

 .مشروا إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل  -

 .العقد العربي للتشغيل وأهمية معلومات سوق العمل  -

 .وإتاحة المعلومات عن سوق العمل ... اإلعالم العربي  -

 .م الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل دور النقابات تي دعم وإنجا -

 :الجهات المدعوة ●  

 .أعضاء أو عضوات المكاتب التنفيذية أو األمانات الوطنية للمنظمات األعضاء  -

 .األمانة العامة  –االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب  -

 .منظمة العمل العربية  -

 .خبراء واختصاصيون معنيون بالموضوا  -

 . نشطاء إعالميون -

 .وكالة أنباء العمال العرب  -

 :التوصيات 

اقام االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالتعاون مع منظمةة العمةل العربيةة ورشةة عمةل نقابيةة عربيةة 
وذلك بالجامعة العمالية بالقاهرة خةالل " دور النقابات تي دعم الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل " حول 

 . 3112تبراير  /شباط 32-35الفترة من 

 –ليبيةا  –شارك تي اعمال هذل الورشة ممثلون عن االتحادات العمالية القطريةة تةي كةل مةن مصةر  
الكويةةت وممثلةةين عةةن االتحةةادات المهنيةةة  –تلسةةطين  -لبنةةان –ارتيريةةا  –الجزائةةر  –موريتانيةةا  –السةةودان 

د العربةي للعةاملين بالمصةارا والتأمينةات االتحاد العربي لعمال النسةيا وصةناعة المالبةس ، االتحةا: التالية 
والتجارة واالعمال المالية ، االتحاد العربةي للبنةاء واالخشةاب ، االتحةاد العربةي لعمةال البلةديات والسةياحة ، 

 .االتحاد العربي للمتقاعدين 

 .كما شارك تيها عدد من الخبراء والمختصين واالعالميين المعنيين بهذا الموضوا 

رجةب معتةوق االمةين / اعمالها بقاعة احمةد العمةاوي بالجامعةة العماليةة بحضةور االإلبدأت الورشة  
ايمةةان عبةةد المقصةةود مةةدير ادارة االعةةالم والتوثيةةق / العةةام لالتحةةاد الةةدولي لنقابةةات العمةةال العةةرب ، والسةةيدة

لمنظمةةة ، احمةةد محمةةد لقمةةان مةةدير عةةام ا/ والمعلومةةات بمنظمةةة العمةةل العربيةةة نيابةةة عةةن معةةالي االسةةتاذ 
الةةدكتور رأتةةت رضةةوان االمةةين العةةام لالتحةةاد العربةةي لتكنولوجيةةا المعلومةةات والخبيةةر المخةةتص / واالسةةتاذ

الدكتور محمد عبد الشفيع االستاذ / بالمشروا المعنى بإنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل ، واالستاذ
يةد كليةة االعةالم بالجامعةة الحديثةة للتكنولوجيةا الدكتور سامي شريا عم/ بمعهد التخطيط القومي ، واالستاذ

 .والمعلومات

ايمةان عبةد / رجب معتوق االمةين العةام لالتحةاد الةدولي لنقابةات العمةال العةرب والسةيدة/ وكان االإل 
احمةد محمةد / المقصود مدير ادارة االعالم والتوثيق والمعلومات بمنظمة العمل العربية ممثلة معالي االستاذ 

اعربا تيهما عن اهمية عقد هذل الورشة لتعبئة النقابات .. دير العام للمنظمة ، قد القيا كلمتي االتتتاملقمان الم
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واكةدا علةى حاجةة سةوق العمةل .. العمالية العربية للمساهمة تي دعم الشبكة العربية لمعلومةات سةوق العمةل 
ونوها بأهمية تعزيز .. ا ومصادرها واهداا و ليات عمله.. العربي لمثل هذل الشبكة وضرورة التعريا بها 

التعةةاون بةةين االتحةةاد الةةدولي لنقابةةات العمةةال العةةرب ومنظمةةة العمةةل العربيةةة خاصةةة تةةي مجةةال اعمةةال هةةذل 
 .الشبكة

عةر  " وتناولت الورشة تي ايام عملها مناقشة اربعة اوراق عمل اعدها السادة المختصةون حةول  
مةل ، ودور النقابةات تةي دعةم الشةبكة العربيةة لمعلومةات سةوق لمشروا الشبكة العربية لمعلومةات سةوق الع

 " .العمل ، والعقد العربي للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، واالعالم العربي واتاحة معلومات سوق العمل 

وقد حظيت هذل االوراق بنقاش مستفي  من قبل كاتةة المشةاركين وتبةادل لالتكةار ووجهةات النظةر  
 .البناء والنقاش العلمي الهادا  حولها تي جو من الحوار

 :وتي ضوء تلك المناقشات تإن المشاركين 

واذ يثمنون عاليا  اقامةة مثةل هةذل الورشةة ، يحيةون االتحةاد الةدولي لنقابةات العمةال العةرب ومنظمةة  
أوراقهم العمل العربية على تعاونهما تةي اقامتهةا ، ويتقةدمون بالتقةدير العةالي للسةادة االسةاتذة الةذين تقةدموا بة

 .العلمية الهامة حول موضوعها

ويؤكدون على ضرورة مساهمة االتحادات العمالية العربية واالتحادات المهنية العماليةة العربيةة تةي  
دعةةم مشةةروا الشةةبكة العربيةةة لمعلومةةات سةةوق العمةةل الهميةةة هةةذا المشةةروا تةةي بنةةاء نظةةام عربةةي موحةةد 

التحةديات التةي تعصةا بأوضةاا العمةل والعمةال والسةعي لمعلومات سوق العمل يكةون قةادرا  علةى مواجهةة 
لمواكبة تطور استخدامات تكنولوجيةا االتصةال ونظةم معلومةات سةوق العمةل ، وتفعيةل التعةاون بةين منتجةي 

 .ومستخدمي البيانات االحصائية لدى اطراا االنتاج واالجهزة المركزية العربية 

 :تإنهم يوصون بما يلي 

شبكة العربية لمعلومات سوق العمل من خالل استحدا  وحدات او اقسام العمل على دعم مشروا ال -
خاصة باالتحادات العمالية القطرية واالتحةادات المهنيةة تكةون مختصةة بالتعةاون مةع هةذا المشةروا 

المتعلقةةة بسةةوق العمةةل تةةي كةةل بلةةد عربةةي وبةةالمهن  واإلحصةةاءاتوتزويةةدل بالبيانةةات والمعلومةةات 
 .المتعددة

ا المشروا من خالل االهتمام بتطوير وسةائل التواصةل كانشةاء مواقةع خاصةة علةى التواصل مع هذ -
" او انشةاء صةفحات خاصةة علةى شةبكة التواصةل االجتمةاعي " االنترنةت"شبكة المعلومات الدوليةة 

 " .الفيس بوك 

ي اعتماد االتحادات العمالية القطريةة واالتحةادات المهنيةة العماليةة العربيةة علةى جهودهةا الخاصةة تة -
استيفاء المعلومات والبيانات واالحصاءات وكاتة ما هةو مطلةوب تةي هةذا المجةال دون الركةون الةى 

 .جهود الحكومات او اصحاب االعمال وتكرار ما تقدم  من معلومات بهذا الشأن 

دعوة االتحادات العماليةة العربيةة واالتحةادات المهنيةة العماليةة العربيةة الةى التةرويا االعالمةي لهةذا  -
شروا عبر وسائل االعالم التي تمتلكها سةواء كةان ذلةك مةن خةالل الجرائةد او المجةالت العماليةة الم

او أي قنةةوات او وسةةائل اعالميةةة اخةةرى " االنترنةةت" اومواقعهةةا علةةى شةةبكة المعلومةةات الدوليةةة 
 .تتواصل معها

دعةوة االتحةادات العماليةة العربيةة واالتحةادات المهنيةة العماليةة العربيةة الةى ضةرورة المسةاهمة تةةي  -
الحةةوارات المجتمعيةةة حةةول القضةةايا التةةي تطرحهةةا الشةةبكة وبمةةا يحقةةق االسةةتفادة مةةن زخةةم الجهةةات 
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ندة المشتركة تي الشةبكة مةن جانةب وكةذلك الخبةراء المشةاركين وبمةا يمكةن مةن تقةديم الةدعم والمسةا
 .السريعة وباالخص تي القضايا العاجلة 

دعوة االتحاد الدولي لنقابات العمةال العةرب ومنظمةة العمةل العربيةة علةى تطةوير تعاونهمةا تةي هةذا  -
المجةةال مةةن خةةالل التنسةةيق تةةي اقامةةة ورش عمةةل وطنيةةة لالتحةةادات العماليةةة العربيةةة واالتحةةادات 

 .والترويا ل   العمالية المهنية العربية بأهداا هذا المشروا

دعوة االتحادات العماليةة العربيةة علةى متابعةة تنفيةذ اهةداا العقةد العربةي للتشةغيل واخطةار منظمةة  -
 .العمل العربية بما تم اتخاذل من جانبهم تي هذا الشأن 

التأكيد على اهميةة تفعيةل االسةتراتيجية االعالميةة للشةبكة العربيةة لمعلومةات سةوق العمةل للحصةول  -
جتمعةةي عربةةي لفكةةرة شةةبكة المعلومةةات و ليةةات عملهةةا وتسةةليطها الضةةوء علةةى مشةةكلة علةةى تأييةةد م

 .البطالة واثارها السلبية على مسيرة التنمية

االشادة بدور وكالة انبةاء العمةال العةرب التةي يشةرا عليهةا االتحةاد الةدولي لنقابةات العمةال العةرب  -
لمتعلقة بأطراا االنتاج تي الوطن العربي تي لتحقيقها قدرا  كبيرا  من النجام تي نشر كاتة االخبار ا

ضةمن " االنترنةت" مدة وجيزة ودعوتها الى رتع كاتة الواقع العمالية على شبكة المعلومات الدوليةة 
 .نفس المخدم الخاص بها

 :دعوة االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب للقيام بما يلي  -

والمعلومةات المةؤثرة علةى نشةاطهم والمرتبطةة  تحديد احتياجات النقابةات العماليةة مةن البيانةات -1
 .بزيادة كفاءة سوق العمل وتحسين ظروا التشغيل واالستخدام 

التعريةةةا بالشةةةبكة والتةةةرويا لخةةةدماتها لةةةدى النقابةةةات العماليةةةة تةةةي البلةةةدان العربيةةةة المختلفةةةة  -3
ستفادة وباالخص  ليتي التوظيا االلكتروني والتدريب عن بعد ، وح  تلك المؤسسات على اال

من الوظائا الشا رة المعلن عنها على  ليةة التوظيةا بالشةبكة وكةذلك البةراما التدريبيةة التةي 
 .تنتجها الشبكة

التنسيق مع المؤسسات الوطنية التي تمثل القطاا العمالي تي كل من الدول العربية بما يضةمن  -2
 .كة تدتق المعلومات المتعلقة بالنشاط العمالي عن تلك المؤسسات على الشب

متابعة استكمال البيانات المتعلقة بالقطاا العمالي ، وتقديم الدعم والمساندة لالتحادات والنقابات  -4
 .العمالية تي البلدان العربية لتمكينها من توتير معلومات القطاا العمالي عن الدولة

 . national focal points : NFPالمساهمة تي انشاء وتطوير نقاط االرتكاز الوطنية  -5

 .نشر الدراسات والبحو  المعدة من قبل  او من قبل اعضائ  او من النقابات العمالية المختلفة -2

 .تقييم البراما التدريبية التي سيتم تنفيذها على الشبكة/ تحديد  -7

اقترام الموضوعات الخاصة بدائرة الحوار المجتمعي والمشاركة تي الحوارات التةي تطرحهةا  -2
 .اطراا االنتاج االخرى

ة االمكانية العضاءل لنشر المعلومات واالصدارات واالنشطة واالخبار الخاصة بهةم علةى اتاح -9
 .الشبكة

تةةوتير حقةةوق اشةةتراك خاصةةة العضةةائ  تتةةيا لهةةم الحصةةول علةةى خةةدمات الشةةبكة وتةةق نظةةم  -11
 .تفضيلية
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اجراء التقييم المستمر للشبكة واقترام متطلبات تطويرها بما يحقق تلبية متطلبةات المسةتخدمين  -11
 .ن النقابات العماليةم

 

ويدعون منظمةة العمةل العربيةة الةى توقيةع مةذكرة تفةاهم مةع االتحةاد الةدولي لنقابةات العمةال العةرب  -
موضةةع التنفيةةذ وتفعيةةل التعةةاون المشةةترك بةةين المنظمةةة ( المشةةار اليهةةا اعةةالل) لوضةةع تلةةك البنةةود 

ا  على قدرة جم يع المؤسسةات تةي التصةدي لمشةكلة واالتحاد تي هذا المجال الحيوي الذي يؤثر ايجاب 
 .البطالة ورتع كفاءة سوق العمل 

احمةد محمةد لقمةان مةدير عةام منظمةة العمةل / يتقدم المشاركون بالتقدير العالي لجهود معالي االسةتاذ -
العربية تي تعزيز التعةاون وتطةويرل بةين المنظمةة وكةل مةن االتحةاد الةدولي لنقابةات العمةال العةرب 

ايمةان عبةد المقصةود مةدير ادارة / لقطرية والمهنية ، ويحيون مشاركة االسةتاذةومنظمات  االعضاء ا
 .االعالم والتوثيق والمعلومات بمنظمة العمل العربية على جهودها تي انجام اعمال هذل الورشة

كما يتوجهون بالتحية والتقةدير لالتحةاد العةام لنقابةات عمةال مصةر علةى مةا قدمة  مةن مسةاعدة لوجسةتية 
عمال هذل الورشة ويتمنةون لهةذل القلعةة العماليةة مزيةدا  مةن التوتيةق والنجةام تةي لةم الصةا النقةابي النجام ا

 .العمالي العربي

*** 

 

 (  2013/ 84/ د )   :رقم النشـاط  -1

  :اسـم النشاط 

 .( 2013) أنشـطة ترجمة ودعم المكتبة وبنك المعلومات تي مجال الصحة والسالمة المهنية لعام  -

  :المعنية بالتنفين الجهة 

المعهد العربي للصةحة والسةالمة المهنيةة بدمشةق ،بالتعةاون مةع مركةز التوثيةق والمعلومةات بمكتةب  -
 .العمل العربي

 : مكان وتاريخ التنفين 

 2013خالل عام  -

 :الجهة المستفيدة من النشاط

 .المعنيون بشـؤون الصحة والسالمة المهنية تي الدول العربية   -

 :أهدا  النشاط

 . توتير المادة العلمية الحديثة تي علوم بيئة العمل والصحة والسالمة المهنية  – 1

 . دعم المكتبة العربية بمراجع علمية متخصصة تي مجال الصحة والسالمة المهنية  – 3

 . تلبية احتياجات الدول العربية تي مجال الترجمة والتعريب  – 2

 توتير أحد  اإلصدارات المتصلة ببيئة العمل وحماية صحة العمال – 4
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  :واقع التنفين 

،بعد إ ةالق ((www.aiosh.orgتصميم وإنشاء موقع الكتروني جديد للمعهد على شبكة االنترنت  -1
الشركة المستضيفة للموقع القديم، وتزويدل بالمادة العلمية ذات الصلة،و بعناوين الكتب الصادرة عن 
المعهد مع صورة الغالا ونبذة عن كل منها، إضاتة إلةى التقةارير الختاميةة ألنشةطة المعهةد المنفةذة 

جال الصحة والسالمة المهنيةة خالل هذا العام، كما تم إنشاء دليل الخبراء العرب المتخصصين تي م
 . على الموقع،ويتم تزويدل تباعا  بالسير الذاتية لخبراء المعهد العرب

 : إدراج إصدارين حديثين تي مجال الصحة والسالمة المهنية صادرين عن منظمة العمل  الدولية  - 3

 2011األطفال تي األعمال الخطرة ، – -
     2012، نقاط تفتيش العمل تي الوقاية من اإلجهاد -

ضمن قائمة المطبوعات التي واتق المكتب اإلقليمي للدول العربية على ترجمتها إلةى اللغةة العربيةة لهةذا 
 .العام

يجري ترجمة بع  المقةاالت العلميةة المتخصصةة تةي مجةال الصةحة والسةالمة المهنيةة تةي المعهةد  3-
بهدا نشرها على موقع المعهد االلكتروني،هذا وقد تمت ترجمةة ونشةر مقةالين عةن عمالةة األطفةال 

 .وتيروس الكورونا على الموقع

( عةةر  المهنةةي للزئبةةق ومركباتةة التةةأثيرات الصةةحية الناجمةةة عةةن الت)إعةةداد مقالةةة علميةةة بعنةةوان  4-
 .2013كانون الثاني /يناير  100:العدد/ونشرها تي مجلة العمل العربي 

*** 

 (. م 3112/  11/ إل )   :رقم النشاط  -5

 اسم النشاط  -

 (.مشروع مستمر ) دعم وتطوير المكتبة االلكترونية  -

 نوع النشاط  -

 قومي  -

 الجهة المعنية بالتنفين  -

 المركز العربي للتأمينات االجتماعية  -

 مكان وتاريخ التنفين  -

 م 3112سبتمبر  –الخرطوم ، يناير  -

 الجهة المستفيدة من النشاط  -

 . أطراا اإلنتاج الثالثة من الدول العربية -

 . المكتبة التأمينية العربية  -

 .الباحثون والدارسون تي مجال التأمينات االجتماعية  -
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 أهدا  النشاط  -

 . إثراء المكتبة بأحد  اإلصدارات ذات العالقة بالتأمينات االجتماعية ورسالة المركز -

 . إتاحة الفرصة الستخدام إصدارات المركز الكترونيا  -

 مواصلة تنظيم الكتب بأحد  الوسائل العلمية  -

 : المحاور  -

م ، 3114نشةاء المركةز وحتةى كتاب من إصةدارات المركةز التةي صةدرت منةذ إ 55تمت إعادة طباعة 
 .وتمت مراجعتها وإتاحتها على موقع المركز االلكتروني 

*** 

 ( م 3112/  113/ إل )  :رقم النشاط  - 6

 :اسم النشاط  -

 (نشاط مستمر ) تحدي  موقع المركز على االنترنت  -

 :نوع النشاط  -

 قومي  -

  : الجهة المعنية بالتنفين -

 المركز العربي للتأمينات االجتماعية  -

 :مكان وتاريخ التنفين  -

 م 3112أيلول / سبتمبر – ذار / مارس  –الخرطوم  -

 :الجهة المستفيدة من النشاط  -

جميةةع المتعةةاملين مةةع المركةةز العربةةي للتأمينةةات االجتماعيةةة مةةن أجهةةزة التأمينةةات االجتماعيةةة العربيةةة 
 .األعمال والحكومات العربية والمراكز التابعة لمنظمة العمل العربية ومنظمات العمال وأصحاب 

 : أهدا  النشاط  -

 عكس أنشطة المركز عبر االنترنت  -

 . توتير المعلومات عن  التأمينات االجتماعية ألجهزة التأمينات االجتماعية العربية  -

 . االستفادة من البريد االلكتروني  -

 . مواكبة التحدي  المستمر على مواقع االنترنت  -

 :المحاور  -

تةةةم تحةةةدي  صةةةفحة المركةةةز علةةةى االنترنةةةت وتوسةةةيع مسةةةاحتها لتسةةةتوعب األنشةةةطة الجديةةةدة والمكتبةةةة 
 االلكترونية 

*** 
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تةي فدي مجدال المعلوماتيدة واالتصدال و قام المعهد العربةي للثقاتةة العماليةة وبحةو  العمةل بةالجزائر     - 7
إطةةار تنفيةةذ خطتةة  لتطةةوير نشةةاطات  والتعريةةا بهةةا علةةى شةةبكة االنترنةةت ، قةةام المعهةةد باالتصةةال 
بمجموعة من الشةركات المتخصصةة تةي المعلوماتيةة وأجهةزة الكمبيةوتر واختيةار إحةداها و االتفةاق 

     .  على تحدي  الموقع االلكتروني وقد تم تعال الشروا تي وضع هذل البراما وهي قيد االنجاز

 

*** 

  3114/ 3112/../ ط):  رقم النشاط بالخطة  -9

 :  اسم النشاط  -

 (مشروع مستمر) دعم وتطوير مكتبة المركز العربي لتنمية الموارد البشرية   -

 : نوع النشاط  -

 قطري  -

  :مكان وتاريخ التنفين -

 .3114/ 3112طرابلس وعدد من الدول العربية وهو مشروا مستمر طيلة عامي الخطة  -

  : بالتنفين الجهة المعنية -

 .بالتعاون مع مكتبات عربية ودولية ودور نشر  العربي لتنمية الموارد البشرية المركز -

 :الجهة المستفيد من النشاط وعدد المستفيدين -

 العةةاملين بةةالمركز والعديةةد مةةن طةةالب الدراسةةات العليةةا والبةةاحثين والخبةةراء وأطةةراا اإلنتةةاج تةةي دولةةة
 .المقر

  :الجهات المشاركة  -

دور نشر عربية وأجنبيةة ومعةار  كتةب طةوال العةام بدولةة المقةر بمشةاركة عةدد كبيةر مةن دور  -
 .النشر

  : أهدا  النشاط -

بنةةاء مكتبةةة متطةةورة حاتلةةة بأحةةد  المراجةةع العلميةةة والكتةةب المنهجيةةة تةةي شةةتى تخصصةةات المركةةز    
 . والكتب الثقاتية والدوريات العربية واألجنبية واألتالم واألقراص الضوئية المحتوية على المواد العلمية

  :أهم المحاور والموضوعات -

 .مجاالت تنمية الموارد البشرية المختلفة -

 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة -

 .شئون العمل والتشغيل -

 .التعليم والتدريب والتوجي  المهني -

 منظمات المجتمع المدني -

 الكتب الثقاتية -
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 .الدوريات العلمية -

 .تمكين المرأة -

 .التعليم التقني والمهني -

 .التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد -

 

   : أهم النتائج -

 :استفادة العديد من رواد المكتبة من   

 .طالب التعليم العالي والباحثين وكل من ينشد المعلومة العلمية واألدبية والثقاتية -

 .طالب الدراسات العليا لنيل الماجستير والدكتورال تي مختلا التخصصات -

 .العاملين بالمركز تي شتى مجاالت عملهم وتخصصهم -

 .الصغرى المبادرين وأصحاب المشروعات  -

 .المختلفة التعليمالمعلمين بمراحل  -

 .ورواد المكتبة تي ازدياد مضطرد -

 

◙  ◙  ◙  
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 ( 3112/  22/ ت . أ )  :رقم النشاط في الخطة

 :اسم النشاط -

 "العربية معلومات أسواق العمل " عقدت  ورشة العمل القومية إلطالق التقرير العربي األول حول  -

 :مكان وتاريخ التنفين

 3112أيلول / سبتمبر  32 –33جمهورية السودان  ،  –الخرطوم   -

 :الجهة المعنية

 إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات –مكتب العمل العربي  –منظمة العمل العربية   -

 :األهدا 

 .التعرا على التحديات التي تواج  معلومات سوق العمل   -

علةةى أهميةةة تةةواتر المعلومةةات والبيانةةات ومةةدى دقتهةةا وعالقتهةةا بمةةدى مصةةداقية  تسةةليط الضةةوء -
 .المؤشرات والتحليالت الناتجة عنها 

التأكيةةد علةةى أن الكتةةاب الةةدوري إلحصةةاءات العمةةل هةةو النةةواة األولةةى لمشةةروا الشةةبكة العربيةةة  -
 .لمعلومات سوق العمل 

سوق العمل و االستفادة من التقةارير والتحلةيالت العربي لمعلومات  االتفاق على آلية إصدار التقرير -
الناتجة عةن الكتةاب الةدوري إلحصةاءات العمةل لخدمةة أطةراا اإلنتةاج وكاتةة الجهةات ذات العالقةة 

 .وكذلك التباح  حول دور الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل تي إصدار التقارير الالحقة 

ن منهجية التقرير العربي األول حول معلومات سوق تحديد  ليات االستفادة على المستوى القطري م -
 .العمل العربية 

 :المحاور األساسية

واألسس والقـــواعد التي " لمعلومات أسواق العمل العربية " استعـــرا  التقريــــر العربي األول   (1)
رأتةت رضةوان األمةين العةام / السةيد الةدكتور . بنى عليهةا ومقترحةات آلليةات اإلصةدار المسةتقبلية  

 . سوق العمل  لالتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والخبير المختص بالشبكة العربية لمعلومات
/ األسةتاذة . استعرا  الملحق اإلحصائي للتقرير والكتاب الدوري إلحصاءات العمةل العةدد التاسةع  (3)

 –مديحةةة  سةةةليمان مةةةديرة إدارة إحصةةةاءات العمةةةل بالجهةةةاز المركةةةزي للتعبئةةةة العامةةةة واإلحصةةةاء 
 .جمهورية مصر العربية 

 ير ومقترحاتهم تي هذا الشأنالتعرا على وجهات نظر أطراا اإلنتاج الثالثة تي التقر (2)

علةي /  السةيد الةدكتور. التحديــــات التي تواجـــــ  معلومــــات ســـوق العمــــل اآلتــــاق والحلةول  (4)
 .حمدي خبير التشغيل بالجمهورية التونسية 

 إحصاءات العملمجــال 
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دور الشةةبكة العربيةةة لمعلومةةات سةةوق العمةةل تةةي تةةوتير معلومةةات سةةوق العمةةل واآلليةةات المقترحةةة  (5)
 .خبير من دول الخليا العربي. إنتاجها المعرتي لتفعيل 

بروتوكوالت التعاون المقترحدة بدين منظمدة العمدل العربيدة وأطدرا  اإلنتداج فدي الددول استعرا   (2)
واألجهةةزة اإلحصةةائية العربيةةة بشةةأن تبةةادل المعلومةةات والبيانــــةةـات لخدمــــةةـة أ ةةرا   العربيددة

إيمةةان أحمةد عبةةد المقصةود مةةديرة إدارة / السةيدة . ل وأهةداا الشةبكة العربيةةة لمعلومةات سةةوق العمة
 .اإلعالم والتوثيق والمعلومات 

 :المشاركون

البحةرين  –اإلمةارات  –األردن ) دولةة عربيةة  11مشاركا يمثلون ( 21)شارك تي أعمال الورشة  -
 يمةثلهم( الةيمن  –مصةر  –لبنةان  –تلسةطين  –سةلطنة ُعمةان  –العةراق  –السودان  –السعودية  –

عشرين مشاركا  عن وزارات العمل وستة مشاركين يمثلون األجهزة اإلحصائية باإلضاتة إلى ممثلي 
كل من اتحاد العمال وأصحاب األعمال بالسودان ومصر وممثلي االتحةادات النوعيةة باإلضةاتة إلةى 

 ( .مرتق قائمة المشاركين ) ممثلي المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية 

 االفتتاحيةالجلسة 

 3112أيلةةول / سةةبتمبر  33عقـــةةـدت الجلســـــةةـة االتتتاحيـــــةةـة صبــــةةـام يــــةةـوم األحةةد المواتةةق  -
على عثمان محمد طده / تحت رعاية دولة السيدبالخرطوم بجمهورية السودان " الصداقة " بقاعـــة 

 .  النائب األول لرئيس جمهورية السودان –
أحمد محمد لقمان المةدير العةام لمنظمةة العمةل / ور كل من معالي السيد اتتتحت أعمال الجلسة بحض -

إشةةراقة سةةيد محمةةود وزيةةرة تنميةةة المةةوارد البشةةرية والعمةةل بجمهوريةةة / العربيةةة ومعةةالي السةةيدة 
إبةراهيم الغنةدور رئةيس االتحةاد العةام لنقابةات عمةال السةودان / السودان وسةعادة السةيد البروتيسةور 

عود مأمون البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل بالسودان ، وذلك بمشاركة عددا  من س/ وسعادة السيد 
اسةةتهلت الجلسةةة االتتتاحيةةة . الةةوزراء بالسةةودان  وضةةيوا الشةةرا وكبةةار المسةةئولين بةةالخرطوم 

" أعمالهةا بةتالوة  يةات مةن الةذكر الحكةيم أعقبهةةا عةر  مرئةي مةوجز للتقريةر العربةي األول حةةول 
رأتةةت رضةةوان الخبيةةر المخةةتص بالشةةبكة /قدمةة  السةةيد الةةدكتور" مةةل العربيةةة معلومةةات أسةةواق الع

العربية لمعلومات أسواق العمل العربية حي  أوضا ما يتعلق بمخاطر أزمة البطالة والعمالة الواتدة 
والسكان والنظم التعليمية تي الدول العربية وعالقتها بسوق العمل متطرقا  إلةى معةدالت النمةو داعيةا 

 .ط سوق العمل بالتعليم وبحواتز االستثمار إلى رب
إبراهيم الغندور رئيس اتحاد نقابةات عمةال السةودان كلمةة أشةار تيهةا / وقد ألقى السيد البروتيسور    -

أحمد محمد لقمةان المةدير العةام لمنظمةة العمةل / إلى النقلة النوعية والطفرة الكبيرة التي حققها السيد 
لمنظمة وللعمل العربي المشترك من خالل دورل وحكمت  الكبيرة وأن هةذا العربية أثناء تترة واليت  ل

كمةا أشةاد البروتيسةور  نةدور بةالتقرير العربةي األول لمعلومةات . النجام سيترك لخلف  تحديا  كبيرا  
أسواق العمل العربية وأكد  على خطورة ظاهرة البطالة وازدياد العاطلين من الخريجين وأن البطالة 

زالت المهدد األساسي لمعظم الدول العربية وطالب صناا القرار بدراسة هذا التقرير الذي كانت وما
 .وصف  بالخطير

المةدير العةام خةالل تتةرة تولية  / سةعود البريةر الكلمةة الةذي أشةاد تيهةا بجهةود السةيد / وتناول السةيد  -
تلفةةة التةةي تلبةةي المنظمةةة مةةن أجةةل إصةةالم هيكلهةةا ودعةةم أطةةراا اإلنتةةاج الثالثةةة بةةالخبرات المخ

المدير العام بإطالق التقرير العربي األول لمعلومات سوق العمل وأثني / احتياجاتهم ، كما هنأ السيد 
وتي هذا السياق ، أكد على أهمية االستفادة مةن . على أهمية التقرير بالنسبة لصناا القرار ومتخذي  
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يةد مةن التنسةيق بةين أطةراا العمةل تةي ثورة المعلومات وعالقتها بمخرجةات التعلةيم ودعةا إلةى المز
 .الوطن العربي واالستفادة من تقرير المنظمة تي مواجهة ظاهرة البطالة

أشةةراقة سةةيد محمةةود وزيةةرة تنميةةة المةةوارد البشةةرية والعمةةل لجمهوريةةة / وتةةي كلمةةة معةةالي السةةيدة  -
شةعر بوجةودل تةي أحمد محمةد لقمةان قةد نجةا تةي أن يجعلنةا ن/ السودان أشارت إلى إن معالي السيد 

جميةةع الةةدول العربيةةة وأنةة  مقةةيم معنةةا تةةي الحواضةةر العربيةةة تةةي وقةةت واحةةد حيةة  تميةةزت سياسةةت  
بالحيادية والموضوعية وتناول القضايا والنشاط الملحوظ وقفز بالمنظمةة إلةى أعلةى درجةات النشةاط 

كما أشادت معالى .  والعمل الجاد وقدم لصناا القرار الروشتات الحقيقية لحل أزمات العمل والعمال
الةةوزيرة بةةالتقرير العربةةي األول لمعلومةةات أسةةواق العمةةل حيةة  يسةةتعر  التقريةةر التحةةديات التةةي 
تواجهها وأكدت علةى أهميةة التقريةر تةي ذلةك التوقيةت ودعةت إلةى تبنةي سياسةات جديةدة ومبةادرات 

لبنك الدولي والشةركات لتحقيق العدالة االجتماعية والسلم االجتماعي من جانب المؤسسات الدولية كا
 .العالمية 

أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمةل العربيةة كلمةة أعةرب تيهةا عةن / وقد ألقى معالي السيد  -
سةةعادت  باحتضةةان السةةودان الشةةقيق لعةةددا مةةن أنشةةطة المنظمةةة القوميةةة ومنهةةا هةةذل الورشةةة الهامةةة 

وسةرورل بةأن يحظةى هةذا " العمةل العربيةةمعلومةات أسةواق " إلطالق التقريةر العربةي األول حةول 
النائةب األول لةرئيس / التقرير بهذا القدر من االهتمام والرعايةة والحضةور المهيةب وحضةور السةيد 

الجمهورية وأشةار السةيد المةدير العةام إلةى تةزامن إطةالق هةذا التقريةر مةع إصةدار النتةائا األساسةية 
كمةا . امة لتتبع حركة وديناميكية سةوق العمةل بالسودان وهي خطول ه 3111لمسا قوة العمل لعام 

المدير العام إلى العالقات المتميزة التي تربط منظمة العمل العربيةة مةع أطةراا / أشار معالي السيد 
. اإلنتاج تي السودان والدور الذي تلعبة  وتةودل تةي تعزيةز مسةيرة التعةاون ودعةم التضةامن العربةي 

لمنظمةة المكثفةة حةول خطةورة وإهمةال مشةكلة البطالةة وانعكاسةها المدير العام جهود ا/ وتناول السيد
على االستقرار واألمن والسلم االجتماعي ، حي  درجت المنظمة على إصةدار تقةارير دوريةة حةول 

كما كثفةت جهودهةا تةي إصةدار الكتةب اإلحصةائية وتطويرهةا شةكال   3113التشغيل كان أخرها تي 
ي احتياجات الجهات المسةتفيدة وشةغا البةاحثين والمهتمةين ومضمونا  للوصول إلى إطار منهجي يلب

وهو األمر الذي أدى إلى إصةدار التقريةر األول حةول معلومةات أسةواق العمةل وذلةك . بسوق العمل 
بهدا تقديم بع  اإلجابات حول اختالالت سوق العمل كما حاول هذا التقرير إبراز التحديات التةي 

ار هادئ ومعمق بةين أطةراا اإلنتةاج إليجةاد حلةول يسةتوعبها تموج بها أسوق العمل بهدا تتا حو
المةةدير العةةام التحةةديات التةةي تضةةمنها التقريةةر كمةةا طالةةب / كمةةا اسةةتعر  السةةيد . سةةوق العمةةل 

المشاركين بإثراء التقرير بمداخلتهم ومالحظةاتهم لجعلة  تقريةرا  إقليميةا  تنتظةرل المؤسسةات اإلقليميةة 
 .يقي عن أحوال وأوضاا سوق العمل العربية وسبل تطويرها والدولية ليكون المعبر الحق

اإلشةارة إلةى  علدي عثمدان محمدد طده النائدب األول لدرئيس الجمهوريدة/ دولة السديد وتناولت كلمة  -

الحةةراك السياسةةي الةةذي تشةةهدل المنطقةةة العربيةةة قةةائال ان هةةذا الحةةراك ومايحملةة  مةةن  مؤشةةرات 

وقوتة باإلضاتة الةي ضةرورة تكثيةا جهةود الةدول العربيةة ومضاعفات وزيادة معدالت  يمثل قنبلة م

من اجةل توظيةا الطاقةات الشةابة لصةناعة مسةتقبل اتضةل لالمة  التتةا النظةر للمزايةا النسةبية للةدول 

العربيةةة تةةي مختلةةا المجةةاالت بمةةا يمكةةن مةةن االسةةهام تةةي الكسةةب اإلنسةةاني ،مشةةددا علةةي ضةةرورة 

وظيةا بةدال مةن التقانةة المتقدمةة التةي تحةول المجتمعةات الةي استخدام التقانة المتوسطة التي تتيا الت

بطالة ،موضحا الي ان التحةدي االكبةر امةام االقطةار العربيةة يكمةن تةي مةدي قةدرتها علةي الموائمةة 

 بتحقيق القيمة المضاتة للموارد االولي  وبين توظيا الطاقات البشرية المتاح   
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 المدير العام/ تكريم معالي السيد ** 

أحمةةد محمةد لقمةةان المةةدير العةام لمنظمةةة العمةةل العربيةة مةةن قبةةل / حفةةل االتتتةةام تكةريم السةةيد  تخلةل -
أشراقة سيد محمود وزيرة تنميةة / حي  أهدت  معالي السيدة . أطراا اإلنتاج تي جمهورية السودان 

ان سةةعود مةةأمون البريةةر رئةةيس اتحةةاد أصةةحاب األعمةةال بالسةةود/ المةةوارد البشةةرية والعمةةل  والسةةيد 
إبةراهيم  نةةدور رئةيس االتحةةاد العةةام لنقابةات عمةةال السةودان دروعةةا  تذكاريةةة / والسةيد البروتيسةةور 

وذلك تقديرا  لجهودل وإنجازات  تي تطوير منظمة العمل العربية ودعم  ألطراا اإلنتةاج تةي الةوطن 
/ بتكةريم السةيد كما قام الصندوق القومي للتأمين االجتماعي والصندوق القةومي للمعاشةات . العربي 

 .المدير العام 
عمر حسن البشدير رئديس / وقد توج هنا التكريم من قبل جمهورية السودان بتقليد فخامة الرئيس  -

أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية وسام النيلدين مدن / جمهورية السودان السيد 
جلةةس الةةوزراء بالسةةودان تقةةديرا  لةةدورل بمقةةر م 32/9/3112يةةوم األثنةةين المواتقةةة  الطبقددة األولددى

المدير العام كلمة لإلعالم السوداني أشار تيها إلى تشرت  / وقد وج  معالي السيد . الوطني والقومي 
عمر البشير بحضور معالي الوزيرة أشراقة سيد محمود وزيرة تنمية المةوارد / بلقاء تخامة الرئيس 

ر عضةو المكتةب السياسةي للحةزب الحةاكم بالسةودان رئةيس إبةراهيم الغنةدو/ البشرية والعمل والسيد 
أحمةد محمةد لقمةان عةن / وعبةر السةيد . اتحاد أصةحاب األعمةال بالسةودان وبرتقةة قيةادات المنظمةة 

امتنان  الشديد لما أبدال الرئيس البشير من إعجابة  بأدائة  تةي منظمةة العمةل العربيةة وإسةهاب  بة  تةي 
 .   المدير العام / السيد  اإلطراء على  الدور الذي قام ب 

 :جلسات العمل 

على مدى يومين عقدت جلستي عمل باإلضاتة إلى الجلسة االتتتاحية و الجلسة الختامية لمناقشة المحاور 
 :التالية 

األمانةة العامةة لجامعةة الةدول / بهجةت أبةو النصةر / ترأسها السةيد الةدكتور :جلسة العمل األولى ** 
 العربية 

وزارة تنميةةة المةةوارد  –مةةدير إدارة السياسةةات والتخطةةيط  –نجةةوى إبةةراهيم محمةةد / األسةةتاذة : المقةةرر 
 السودان/ البشرية والعمل 

 :حي  استعرضت الجلسة 

 " .معلومات أسواق العمل العربية " التقرير العربي األول حول   -

ا المعلومات  والخبيةر المخةتص األمين العام لالتحاد العربي لتكنولوجي –رأتت رضوان / السيد الدكتور 
 . بالشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

 (العدد التاسع ) استعرا  الكتاب الدوري إلحصاءات العمل  -

 -الجهاز المركزي للتعبئةة العامةة واإلحصةاء   –مدير إدارة إحصاءات العمل  –مديح  سليمان / السيدة 
 .جمهورية مصر العربية  –القاهرة 

 .النتائا األساسية لمسا قوة العمل بجمهورية السودان استعرا   -

 السودان / مدير إدارة البحو  واإلحصاء  –ثريا أحمد ترم / تقديم السيدة 
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أنةور ترحةان المسةئول اإلحصةائي بمنظمةة العمةل الدوليةة اسةتمارة جمةع البيانةات / استعر  السةيد  -

 .منها تي مسوحات الدول العربية الخاصة بإحصاءات العمل الستفادة منظمة العمل العربية 

 .استعرا  مداخالت المشاركين حول التقرير  -

مةةةدير اإلدارة العامةةةة للسياسةةةات  -سةةةالم أبةةةو القاسةةةم  . د : رئةةةيس الجلسةةةة : جلسدددة العمدددل الثانيدددة ** 

 .مدير مشروا مسا سوق العمل بالسودان  –والتخطيط والبحو  

 رة اإلحصاء العامة بالمملكة األردنية الهاشمية دائ –تاطمة العوامير / األستاذة: المقرر  

 :حي  أستعرضت الجلسة 

 .محور التحديات التي تواج  معلومات سوق العمل اآلتاق والحلول   -

 .الجمهورية التونسية / خبير التشغيل  –علي حمدى / الخبير السيد الدكتور 

مةةات سةةوق العمةةل واآلليةةات محةةور دور الشةةبكة العربيةةة لمعلومةةات أسةةواق العمةةل تةةي تةةوتير معلو -

 .المقترحة لتفعيل إنتاجها المعرتي 

 .رأتت رضوان الخبير المختص بالشبكة العربية لمعلومات سوق العمل /  الخبيرالسيد الدكتور 

محةةور اسةةتعرا  بروتوكةةوالت التعةةاون المقترحةةة بةةين منظمةةة العمةةل العربيةةة وأطةةراا اإلنتةةاج  -

 .واألجهزة اإلحصائية 

 .مديرة إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات  –يمان عبد المقصود إ/ السيدة  

 :تشكيل لجنة الصياغة **  

 عن وزارة العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة           زين الشريا / السيد الدكتور -

 .السودان / عن وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل           سالم أبو القاسم    / السيد الدكتور  -

 السودان/ وزارة تنمية الموارد البشرية     إبراهيم أحمد إبراهيم    / السيد الدكتور  -

 لبنان/ وزارة العمل   حسين شلهوب                    / السيد  -

 المملكة األردنية الهاشمية/ ائي عن الجهاز اإلحص               تاطمة العوامير    / السيدة  -

 المعهد العربي للتدريب والبحو  اإلحصائية             عيسى المصاروة      / السيد الدكتور  -

 تونس/ خبير التشغيل                 على حمدى/ السيد  -
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 لعملالخبير المختص بالشبكة العربية لمعلومات سوق ا              رأتت رضوان/ الدكتور -

 الخبيرة المختصة تى الكتاب اإلحصائى             مديحة سليمان/ السيدة  -

 إيمان أحمد عبد المقصود      عن منظمة العمل العربية/ السيدة  -

 :الجلسة الختامية 

عبةد السةتار عشةرة عضةو مجلةس إدارة منظمةة العمةل العربيةة / / ترأس الجلسة الختامية السيد الةدكتور 

وقةد . أصحاب أعمةال بجمهوريةة مصةر العربيةة حية  تةم تةالوة التوصةيات علةى السةادة المشةاركين وممثل 

محمةةد أحمةةد رسةةمي وكيةةل وزارة تنميةةة المةةوارد / تشةةرتت الجلسةةة الختاميةةة بحضةةور سةةعادة السةةيد الفريةةق 

قديرل إلقامة البشرية والعمل ، الذي ألقى كلمة رحب تيها بالسادة الحضور من الدول العربية ، وأعرب عن ت

هةةذل التظةةاهرة وإطةةالق التقريةةر العربةةي األول لمعلومةةات أسةةواق العمةةل مةةن ار  السةةودان وبالتعةةاون مةةع 

وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل بالسودان وهو األمر الذي يةؤدى إلةى زيةادة التعةاون مةع منظمةة العمةل 

تقرير ودعى إلى أن تحظي باهتمام األخوة العرب كما الما إلى التحديات الخمس التي أشار إليها ال. العربية 

وتقدم بكل الشةكر . مؤكدا  أن هذا التقرير يعتبر نقطة إنطالق للعمل على إزالة التحديات التي تواج  المنطقة 

واالمتنان لمنظمة العمل العربية والطةاقم الفنةي المعنةى بهةا متمنيةا  أن تجةد التوصةيات كةل االهتمةام مةن قبةل 

 .كينجميع المشار

إيمان أحمد عبد المقصود أعمال الورشة بكلمة شكرت تيها الحكومة السودانية علةى / وقد اختتمت السيد 

أحمةد محمةد لقمةان مةن / رعايتها لهذل الورشة واحتضانها ألعمالها وتوج هذا االهتمةام بتكةريم معةالي السةيد 

. وسةام النيلةين مةن الطبقةة األولةى عمر حسن البشير رئيس جمهورية السةودان ومنحة  / قبل تخامة الرئيس 

المدير العام والمنظمة من قبل األطراا الثالثة تي السودان ممثلين / وكذلك الحفاوة والتكريم الذي لقال السيد 

بةةوزارة تنميةةة المةةوارد البشةةرية والعمةةل واالتحةةاد العةةام لنقابةةات عمةةال السةةودان واتحةةاد أصةةحاب األعمةةال 

إيمان على أهمية الورشة والغر  منها هو االسةتماا إلةى المالحظةات ورؤى / وأشارت السيدة . السوداني 

المشةاركين حةةول التقريةةر العربةةي األول لمعلومةات سةةوق العمةةل حتةةى يخةةرج تةي شةةكل  النهةةائي علةةى النحةةو 

كما أكدت على أهمية تدتق البيانةات والمعلومةات مةن الةدول حتةى يتسةنى للمنظمةة إصةدار العةدد . المطلوب 

ن الكتاب الدوري إلحصاءات العمةل علةى نحةو أتضةل مةن الةذي سةبق ، كمةا تمنةت للجميةع سةالمة العاشر م

العةةودة ألوطةةانهم وأن يظةةل التواصةةل والتشةةاور مسةةتمر مةةع المنظمةةة ، وتوجهةةت بالشةةكر للسةةادة الخبةةراء 

 .  لنوعية المشاركين بالورشة وكذلك المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية المشاركة وكذلك االتحادات ا

 :التوصيــــات

 :وبنتيجة المناقشات التى دارت توصل المشاركون للتوصيات التالية

والتأكيةد ، تثمين جهود منظمة العمل العربية ومساعيها إلنشةاء الشةبكة العربيةة لمعلومةات سةوق العمةل -

 .3112علي سرعة استكمال خطوات التنفيذ إلطالق الشبكة أخر عام 
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ي إصدار  الكتاب الةدوري إلحصةاءات العمةل واعتبةار مكوناتة  األسةاس والحةد تثمين جهود المنظمة ت -

األدني لقاعدة البيانات الرقمية بالشبكة العربية لمعلومات سةوق العمةل بحية  يةتم إصةدارل تةي المةرات 

 .القادمة من خالل الشبكة

لنتةةائا األساسةةية تثمةين جهةةود وزارة تنميةةة المةوارد البشةةرية والعمةةل بجمهوريةة السةةودان تةةي إصةدار ا -

 .وإستضاتتها إلعمال الورشة   3111لمسا القوى العاملة لعام 

ح  أطراا اإلنتاج تي الدول العربية على أهمية توتير ونشةر البيانةات والمعلومةات الخاصةة بأسةواق  -

العمل العربية وكذا كاتة الجهات المعنية بإنتاج البيانات لتساعد واضعى السياسات ومتخذي القرار تةي 

 .وضع سياسات ناجعة تي مواجهة مشاكل البطالة والتشغيل 

إنشةاء نقةةاط اإلرتكةاز الوطنيةة لمعلومةةات سةوق العمةةل / تطةةوير / دعةوة الةدول العربيةةة لسةرعة تحديةد  -

بوصفها المصةدر الةرئيس لمعلومةات سةوق العمةل " National Focal Points: NFP's"العربية 

اون بةةين منظمةةة العمةةل العربيةةة وهةةذل النقةةاط لتبةةادل البيانةةات تةةي الدولةةة ودعوتهةةا لتوقيةةع اتفاقةةات التعةة

 .إلكترونيا  

دعةوة منظمةة العمةل العربيةة لعقةد ورشةة عمةةل خاصةة لمسةئولي النقةاط الوطنيةة بعةد تسةميتهم بمعرتةةة  -

وزارات العمةةل بالةةدول العربيةةة  لتحديةةد أسةةلوب ومنهجيةةة العمةةل ومراجعةةة برتوكةةوالت التعةةاون قبةةل 

 . توقيعها 

الدول العربية للبدء تي تجميع الدراسات واألبحا  الصادرة عنهم تى صورة الكترونية إلتاحتهةا دعوة  -

 .على الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل 

ح  الدول العربية على اعتماد استخدام التصةنيا العربةي المعيةاري للمهةن الصةادر عةن المنظمةة تةي  -

ليات التةي تضةمن تطةويرل المسةتمر لتلبيةة حاجةات ودعوة منظمة العمل العربية لوضع اآل 3112عام 

الدول العربية المختلفة مةن جانةب وتطةور المهةن والوظةائا مةن جانةب أخةر ، ووضةع برنةاما زمنةى 

لمراجعة التصنيا وتحديث  علةى ان تلتةزم المنظمةة تةى تصةميم إسةتمارة الكتةاب الةدوري إلحصةاءات 

يتوتر لدى الدول العربية من إضاتات ويوصةى المشةاركين العمــــل  بهـــذل التصنيفات واإلستفادة مما 

 . منظمة العمل العربية  لوضع حد ادنى من التصنيفات الموحدة لباقى توزيعات إحصاءت العمل 

المواتقة على إصدار التقرير العربى األول حول معلومات اسواق العمل العربية بعد إدخةال التعةديالت  -

مل ، مع التوجي  بإصدارل كل عةامين علةى أن يكةون مصةاحبا  للكتةاب التى تم طرحها اثناء جلسات الع

 .الدوري إلحصاءات العمل 

دعةةوة منظمةةة العمةةل العربيةةة لعقةةد اجتمةةاا خبةةراء حةةول الكتةةاب الةةدوري إلحصةةاءات العمةةل إلجةةراء   -

 .  التعديالت واإلضاتات الالزمة بغية توحيد منهجية العمل والتصنيفات المستحدثة بالكتاب الدوري 

اهمية بناء قائمة بالمصطلحات والتعريفات المستخدمة تى بيانات ومؤشرات الشبكة العربية لمعلومةات  -

 .سوق العمل 
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دعوة منظمة العمل العربية لح  الدول األعضاء على تنظيم مسوحات العمةل بهةا تةى توقيتةات محةددة   -

 .عمل  لزيادة دقة البيانات الصادرة عن الشبكة العربية لمعلومات سوق ال

التأكيد على متابعة مدى إنجاز اهداا العقد العربي للتشغيل وبناء البيانات حول  وتق متطلبةات الشةبكة  -

. 

العمةةل علةةي ضةةبط معلومةةات سةةوق العمةةل العربيةةة مةةن حيةة  مجةةاالت البيانةةات مةةن حيةة  المةةدخالت  -

 .ادلها والمخرجات وتحديد المفاهيم والمؤشرات وطرق احتسابها ودرجة تفصيلها ودورية تب

دعوة الدول العربية لتقديم بيانات دقيقة بقدر اإلمكان حول القطاا  ير الرسمي بمفردات المنشةأة  يةر  -

 .  الرسمية وبمفردات التشغيل  ير المعياري 

◙  ◙  ◙  
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 (. 3102/  013/ خ ) رقم النشاط  (0)

 : اسم النشاط  -

 . الحماية االجتماعية للعاملين تي القطاا  ير المنظم: إصدار كتاب  -

 : نوع النشاط  -

 قومي  -

 الجهة المعنية بالتنفين  -

 المركز العربي للتأمينات االجتماعية  -

 مكان وتاريخ التنفين  -

 . م 3112أيلول / سبتمبر  –الخرطوم  -

 الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين  -

 . أطراا اإلنتاج الثالثة بالوطن العربي -

 . مؤسسات التأمينات االجتماعية العربية -

 . المكتبة التأمينية العربية -

 .الباحثون والدارسون تي مجال التأمينات االجتماعية  -

*** 

 

 (. م 3102/  002/ خ ) رقم النشاط  (3)

 اسم النشاط  -

 . تقرير اللورد بيفريدج  حول الضمان االجتماعي والخدمات نات الصلة: إصدار كتاب  -

 : نوع النشاط 

 قومي  -

 : الجهة المعنية بالتنفين 

 المركز العربي للتأمينات االجتماعية  -

 

 مجــال اإلصدارات والدراسات والترجمة
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 مكان وتاريخ التنفين 

 . م3112أيلول / سبتمبر  –الخرطوم  -

 الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين 

 .أطراا اإلنتاج الثالثة بالدول العربية  -

 . مؤسسات التأمينات االجتماعية العربية  -

 . المكتبة التأمينية العربية -

 . الباحثون والدارسون تي مجال التأمينات االجتماعية -

*** 

 ) 2013/  82/ د:   ) رقم النشـاط  (2)

 : اسـم النشـاط  -

 ( مخاطر بيئة العمل والطب المهني ) إصدار كتاب حول  -

 :  الجهة المعنية بالتنفين  -

 . المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية بدمشق -

 :الجهة المستفيدة من النشاط

أطراا اإلنتاج الثالثة تي الةدول العربيةة ومختلةا الجهةات ذات الصةلة بالصةحة والسةالمة المهنيةة  -
 .وحماية بيئة العمل

 :أهدا  النشاط

مواجهة النقص تي المراجع المتخصصة تي مجال علوم بيئة العمل والطب المهنةي علةى المسةتوى  -
 . العربي

توتير احتياجةات المراكةز الوطنيةة ومعاهةد التةدريب المتخصةص تةي مجةال بيئةة العمةل مةن الكتةب  -
 . يةالمرجعية لالعتماد عليها تي التدريب وتطبيق قواعد السالمة والصحة المهن

 .رتد المكتبة بمرجع علمي متخصص تي مجال الصحة والسالمة المهنية -

 :واقـع التنفيـن 

تم أخذ المواتقة المبدئية من مكتب العمل الدولي تي جنيا على ترجمة مدونة ممارسة صادرة عةن  -
قة بمقابل مادي، على أن تصلنا الموات" السالمة والصحة تي الزراعة"منظمة العمل الدولية بعنوان 
 .النهائية تي أقرب وقت ممكن

 

*** 

 

 



 

 

173 

 

 

 :اسم النشاط  (1)

 "الصحة والسالمة المهنية فى قطاع النفط "إعداد دليل استرشادى حول  -

 :الجهة المعنية بالتنفين  -

 .المعهد العربى للصحة والسالمة المهنية بدمشق  -

 :واقع التنفين  -

 تم إعداد الدليل االسترشادى -

*** 

 

 : اسم النشاط  (5)

توفير وسائل إرشادية وتدريبية فى مجال الصحة والسالمة المهنية " إعداد دليل استرشادى حول  -
 ". وبيئة العمل 

 :الجهة المعنية بالتنفين  -

 .المعهد العربى للصحة والسالمة المهنية بدمشق  -

 :واقع التنفين 

 . تم العمل على إصدار خمس ملصقات توعوية تى مجال الصحة والسالمة المهنية -

 .تم تزويد عدد من الجهات العربية بإصدارات المعهد بناء على طلبها  -

*** 

 

 : اسم النشاط  (6)

 ". مخاطر بيئة العمل والطب المهنى " إصدار كتاب حول  -

 :الجهة المعنية بالتنفين  -

 .المعهد العربى للصحة والسالمة المهنية بدمشق  -

 :واقع التنفين 

 .وطباعت  وإصدارل " مخاطر بيئة العمل السيطرة على " تم إعداد كتاب حول  -

*** 
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 :اسم النشاط  (7)

 ". اإليدز فى بيئة العمل " إعداد دراسة حول   -

 :الجهة المعنية بالتنفين  -

 .المعهد العربى للصحة والسالمة المهنية بدمشق  -

 :واقع التنفين 

 تم إعداد الدراسة -

*** 

 

 : اسم النشاط (9)

المستوطنات اإلسرائيلية وآثارها االقتصادية واالجتماعية المدمرة على منظمات أصدحاب األعمدال " 
والعمال في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى في الجوالن السور  المحتدل والجدزء المحتدل فدي 

 "   جنوب لبنان

 

واالجتماعيةة المةدمرة علةى منظمةات  تم إعداد تقرير عن المستوطنات اإلسرائيلية و ثارها االقتصادية
وقةد تناولةت (. سةوريا ولبنةان ) أصحاب األعمال والعمال تي تلسطين واألراضي العربيةة المحتلةة األخةرى 

الوثيقة األبعاد القانونية واالقتصادية واالجتماعية التي تعد خرقا  ألحكام القانون الدولي وأثرهةا علةى السةكان 
 .تي هذل األراضي

هذل الوثيقة جملة من العناصةر السةلبية التةي تمارسةها سةلطة االحةتالل اإلسةرائيلي كجةدار وقد أبرزت 
الفصةةل العنصةةري وإقامةةة الحةةواجز وعرقلةةة عبةةور األتةةراد والبضةةائع متجاهلةةة عةةن قصةةد كاتةةة القةةوانين 

ربيةةة ولفضةةا هةةذل الممارسةةات تقةةد تةةم ترجمةةة الوثيقةةة إلةةى اللغةةات اإلنجليزيةةة والع. واالتفاقيةةات الدوليةةة 
واالسةةبانية لضةةمان إطةةالا المجموعةةة الدوليةةة علةةى الممارسةةات اإلنسةةانية التةةي تقةةوم بهةةا سةةلطات االحةةتالل 

 .اإلسرائيلي ضد السكان أصحاب األر  الحقيقيين 

 

*** 

  3112/.. / ط):  رقم النشاط بالخطة

 : اسم النشاط -2

بالمركز العربدي  لتنميدة  خاأ (مشروع مستمر)والترجمة والطباعة والنشر  اإلصدارات  -
 . الموارد البشرية 

  : نوع النشاط -

 قومي -
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   :مكان وتاريخ التنفين -

 .3114/ 3112طيلة عامي الخطة ( مشروا مستمر)عدد من األقطار العربية  -

 :الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين -

 .التشغيل وطالب الدراسات العليا  والباحثينأطراا اإلنتاج ومؤسسات التعليم والتدريب مخططي    

 :الجهات المشاركة  -

 .دور طباعة ونشر وخبراء 

  :المجال/ المحور -

 .الطباعة والنشر/ اإلعالم  -

 :طبيعة مشاركة المنظمة -

 . التعاون مع الخبراء تي مجاالت التأليا والقيام بالطباعة واإلصدار والنشر  -

  : أهدا  النشاط -

توتير مرجعية علمية ألطراا اإلنتاج والباحثين وطالب الدراسةات العليةا والمتخصصةين ومنفةذي السياسةات    
 .وأصحاب القرار تي مجاالت تنمية الموارد البشرية وتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

  :أهم المحاور -

 (.التدريب والتشغيل)التنمية البشرية  .1

 .إصدار سلسلة موارد .3

 .دورية الموارد البشرية إصدار .2

إصدار الكتب والمراجع والنشةرات والملصةقات تةي مجةال تنميةة وتطةوير المشةروعات الصةغيرة  .4
 .والمتوسطة

 

◙  ◙  ◙ 
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 سادسا

 محور االجتماعات الدستورية والنظامية

 

 

 

 

 ( 3102نيسان / أبريل 33 – 05الجزائر ، )لمؤتمر العمل العربى ( 11)عقد الدورة  :إسم النشاط  (0)

استنادا إلى نص الفقرتين األولى والثانية من المادة الخامسة من دستور منظمة العمل العربية ، والمادة  -
/ بالقةةاهرة الثالثةةة مةةن نظةةام العمةةل بةةالمؤتمر ، عقةةد مةةؤتمر العمةةل العربةةى دورتةة  التاسةةعة والثالثةةين 

نيسان / أبريل 33 – 15خالل الفترة من ( تندق انتركونتيننتال سيتى ستارز)جمهورية مصر العربية 
3112 . 

 15لمؤتمر العمل العربى خالل الفترة من ( 41)المدير العام الدعوة النعقاد الدورة / وج  معالى السيد -
ا اإلنتةةاج الثالثةةة والمةةراقبين مةةن لمعةةالى السةةادة وزراء العمةةل وأطةةرا 3112نيسةةان / أبريةةل 33 –

االتحادات النوعية والمنظمات العربية والدولية ذات الصلة وعلى رأسها األمانة العامةة لجامعةة الةدول 
العربيةةة واالتحةةاد العةةام لغةةرا التجةةارة والصةةناعة والزراعةةة للةةبالد العربيةةة واالتحةةاد الةةدولى لنقابةةات 

زراء العمل والشئون االجتماعية بدول مجلس التعاون لةدول العمال العرب والمكتب التنفيذى لمجلس و
 .الخليا العربية ومنظمة العمل الدولية 

قام مكتب العمل العربى بمختلةا إداراتة  وأقسةام  والمعاهةد والمراكةز التابعةة لة  بالتحضةير والمةادى  -
لمنظمةة وتحميلهةا والفنى وإعداد وثائق المؤتمر وتسليمها لوتود الدول األعضاء ووضعها على موقةع ا

 ( .CD)على أقراص مدمجة 

 :جدول أعمال المؤتمر ** 

 .تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى -1

 .النظر تي قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة -3

 .متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق -2

 .المسائل المالية و اإلدارية -4

 (. 3112-3112)مكتب العمل العربي قرار بشان تشكيل لجنة الخبراء القانونيين ب -5

 .تطبيق اتفاقيات وتصوصيات العمل العربية -2

/ جينةا، يونيةو)لمةؤتمر العمةل الةدولي ( 113)مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة  -7
 ( .3112خزيران 

 .التأمين ضد التعطل  -2

 .الوطن العربي مستقبل التشغيل تي ضوء المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية تي  -9

 االجتماعات الدستورية والنظامية
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 .مشروا اتاقية عمل عربية بشأن الحماية اإلجتماعية للعاملين تي القطاا  ير المنظم  -11

 (. 3114 ذار / مارس ) لمؤتمر العمل العربى ( 41)تحديد مكان وجدول أعمال الدورة  -11

 :الجهة المعنية بالتنفين ** 

بالتعةاون مةع جميةع اإلدارات والمعاهةد ( قسةم شةئون مجلةس اإلدارة والمةؤتمر)منظمة العمةل العربيةة 
 .والمراكز 

 :المشاركة فى المؤتمر ** 

دولةةة عضةةوا  ( 12)أعضةةاء يمثلةةون أطةةراا اإلنتةةاج الثالثةةة مةةن ( 215)شةةارك تةةى أعمةةال المةةؤتمر 
 :بالمنظمة موزعين كما يلى 

 (14)   وزير زائر -

 (4)   رئيس وتد -

 (141)  أعضاء حكوميون -

 (21)   أصحاب أعمال -

 (94)    عمال -

وذلك إضاتة إلى مشاركة ممثلى األمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من المنظمات واالتحةادات 
 .العربية واإلقليمية والدولية التى تشارك بالمؤتمر بصفة مراقب 

 :أهم القرارات والتوصيات ** 

لقرارات الصادرة عن المةؤتمر بصةيغتها بعد انتهاء أعمال المؤتمر ، تولى مكتب العمل العربى طبع ا
النهائية وحسب تسلسل بنود جدول أعمال المؤتمر باإلضاتة إلةى تضةمنها تقةارير اللجةان الفنيةة المنبثقةة عةن 
المؤتمر ، وقد قام المكتب والمؤسسات التابعة ل  بوضع التصورات الالزمة لتنفيةذ قةرارات المةؤتمر وتحديةد 

 .هى من ضمن البنود المعروضة على المجلس الموقر أولويات التنفيذ ومراحل  ، و

*  *  * 

 : لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ( 79)عقد الدورة : إسم النشاط  (3)

 :تاريخ ومكان التنفين   -

 . 3113تشرين الثانى / نوتمبر 12 – 13القاهرة ،  -

مةةن المةةادة الرابعةةة مةةن نظةةام العمةةل بمجلةةس إدارة منظمةةة العمةةل  والثالثةةةاسةةتنادا إلةةى الفقةةرتين األولةةى 
لمجلس  الثامنة والسبعينالعربية، وج  السيد المدير العام لمكتب العمل العربى الدعوة النعقاد الدورة العادية 

ة جمهوري/ بالقاهرة   3112تشرين الثانى / نوتمبر  12 - 13إدارة منظمة العمل العربية خالل الفترة من  
 . مصر العربية
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 الدوحةة ، مةايو )لمجلةس إدارة منظمةة العمةل العربيةة ( 77)متابعة تنفيذ قةرارات الةدورة  : البند األول /

 . ( 3113 يار 

*** 

 

  المسائل المالية واإلدارية:  الثانىالبند : 

(  **A : )المسائل المالية : 

 . 1/11/3113على الدول االعضاء حتى الموقا المالى للمنظمة من حي  المساهمات والمتأخرات  -1

 :للمكتب والمعاهد والمراكز التابعة لها  3113مناقالت تى موازنة منظمة العمل العربية لعام  -3

طلب المركز العربي لتنمية الموارد البشرية بطرابلس الصرا مـــــةـن االحتيةاطى العةام للمركةز :  أوال

 3113لعام 

 كتب العمل العربىبيع سيارة مستهلكة ملك م:  ثانيا

 3113مناقلة تي موازنة المركز العربي للتأمينات االجتماعية لعام :  ثالثا

 .3113مناقلة تى موازنة مكتب العمل العربى بالقاهرة لعام : رابعا 

 ( .3114، 3112)قرار المجلس االقتصادى واالجتماعى بشأن موازنة المنظمة لعامى  -2

(  **B : )المسائل اإلدارية : 

  تطوير منظمة العمل العربية " قرار مجلس اإلدارة بشأن" 

*** 

 تشةرين / القةاهرة، نةوتمبر) للجنة الحريةات النقابيــةـة ( 23)تقرير عن نتائا أعمال الدورة : الثال   البند

 ( .3113الثانى 

*** 

  تشرين / القاهرة ، نوتمبر ) للجنة الخبراء القانونيين ( 22)تقرير عن نتائا أعمال الدورة :  الرابعالبند

 ( . 3113الثانى 

*** 

  ( .3112 – 3112)تسمية أعضاء لجنة الخبراء القانونيين :  الخامسالبند 

*** 

  مستجدات تعيين المدير العام المساعد لمنظمة العمل العربية :  السادسالبند. 

*** 
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  حزيةران / جنيةا ، يونيةو )الةدولى لمؤتمر العمةل ( 111)تقرير عن نتائا أعمال الدورة :  السابعالبند

3113.) 

*** 

  (.3112)لمؤتمر العمل العربى ( 41)اختيار رواد العمل العرب للتكريم تى الدورة :  الثامنالبند 

*** 

 ( 3114اذار / مارس )لمؤتمر العمل العربى ( 41)تحديد مشروا جدول أعمال الدورة  :التاسع  البند 

*** 

 المدير العام /التكميلية للسيدالتقارير : العاشر  البند : 

للجنةة المنظمةات للتنسةيق والمتابعةة المنبثقةة ( 31)النظر تى التقرير الختامى عن نتائا أعمال الةدورة  (1)

 ( .3113تموز / يوليو 31الدار البيضاء ، )عن المجلس االقتصادى واالجتماعى 

/ سبتمبر )االقتصادي واالجتماعـي  للمجلس(  91)النظر تي التقرير الختامي عن نتائا أعمال الدورة  (3)

 ( . 3113ايلول 

 (.3113أيلول / سبتمبر)لمجلس جامعـة الدول العربية ( 122)تقرير عن نتائا أعمال الدورة  (2)

 .الحماية االجتماعية تى القطاا  ير المنظم : مشروا االتفاقية العربية بشأن  (4)

انعكاسات االحتجاجةات الشةعبية .. )ن العربى التشغيل والبطالة تى الوط" التقرير العربى الثال  حول  (5)

 ( .حاضرا ومستقبال.. العربية على أوضاا التشغيل والبطالة 

*** 

  تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية تيما بين الدورتين : الحادى عشرالبند: 

 ( 3113أيار / مايودولة قطر ، / الدوحة ) السابعة والسبعين  -

 ( 3113تشرين الثانى / القاهرة ، نوتمبر ) والسبعين الثامنة  -

*  *  * 

 : إسم النشاط  -2

 : لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ( 72)عقد الدورة  -

 :تاريخ ومكان التنفين   -

 . 3112تشرين أول / أكتوبر  2 – 5القاهرة ،  -

مةةن المةةادة الرابعةةة مةةن نظةةام العمةةل بمجلةةس إدارة منظمةةة العمةةل  والثالثةةةاسةةتنادا إلةةى الفقةةرتين األولةةى 
 التاسدعة  والسدبعينالعربية، وجة  السةيد المةدير العةام لمكتةب العمةل العربةى الةدعوة النعقةاد الةدورة العاديةة 

جمهوريةة / بالقةاهرة   3112تشةرين األول /  2 - 5لمجلس إدارة منظمة العمل العربيةة خةالل الفتةرة مةن  
 . ربيةمصر الع
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 .انتخاب هيئة رئاسة مجلس اإلدارة : البند األول ■ 

*** 

لمجلةةس إدارة منظمـــةةـة العمةةل العربيةةة ( 72)متابعـــــةةـة تنفيــةةـذ قـــةةـرارات الـــــةةـدورة : البنددد الثددانى ■ 
لمجلةةس ( 12)وقةةرارات الةةدورة  يةةر العاديةةة ( 3113تشةةرين الثةةانى / القةةاهرة، نةةوتمبر)

 ( .3112 ذار / ، مارس القاهرة )المنظمة 

*** 

الجزائةر ،  )لمةؤتمر العمةل العربةى  ( 41)متابعــــــة تنفيـــذ قــــرارات الــــــدورة العاديةة : البند الثال   ■ 
 ( .3112نيسان / أبريل   33 - 15

*** 

 :المسائل المالية واإلدارية : البند الرابع ■ 

 :المسائل المالية : أوال 

للمنظمةةة مةةن حيةة  المسةةاهمات والمتةةأخرات علةةى الةةدول األعضةةاء حتةةى الموقةةا المةةالي  -1
1/11/3112 . 

 :المناقالت فى موازنة المكتب والمعاهد والمراكز  -3

 . 3112مناقالت تى موازنة مكتب العمل العربى بالقاهرة لعام  (أ 
 .3112مناقلة تى موازنة المعهد العربى للثقاتة العمالية وبحو  العمل بالجزائر لعام  (ب 
 .3112اقلة تى موازنة المركز العربى للتأمينات االجتماعية بالخرطوم لعام من (ج 
طلب المركز العربي لتنمية الموارد البشةرية بطةرابلس الصةرا مـــــةـن االحتيةاطى العةام  (د 

 . 3112للمركز لعام 

  3113أيلةول / سبتمبر (  91)الدورة  –النظر تي قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  -2
 .3114و  3112اد موازنة منظمة العمل العربية لعامي  بشأن اعتم

 –مكتةب العمةل العربةي )تعيين محاسبين قةانونيين لتةدقيق حسةابات منظمةة العمةل العربيةة  -4
 .3114و  3112للعامين ( المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة

 ( .أثاثات مستعملة)تبرا التحاد عمال تلسطين   -5

 :المسائل اإلدارية : ثانيا 

 :استكمال برناما تطوير منظمة العمل العربية  -1

 .تطوير المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة ( أ)
 .تنمية الموارد المالية لمنظمة العمل العربية ( ب)

 .إقرار الئحة خاصة لمكاتآت الخبراء الذين يتم التعاقد معهم -3

*** 

 .العمل الدولية التنسيق بشأن عضوية الدول العربية تى مجلس إدارة منظمة: البند الخامس■ 

*** 
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أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمةة / تصور بشأن عقد جلسة خاصة لتكريم معالى السيد: البند السادس■ 
( 1514)العمل العربية خالل أعمال الدورة القادمة لمؤتمر العمل العربى وتقا للقرار رقم 

 .لمؤتمر العمل العربى( 41/ د)الصادر تى 

*** 

من المادة الخامسةة مةن نظةام عمةل لجنةة الحريةات النقابيةة بمنظمةة العمةل ( 1)تعديل الفقرة : البند السابع■ 
 .العربية

حزيةةران / جنيةةا، يونيةةو)لمةةؤتمر العمةةل الةةدولى ( 113)تقريةةر عةةن نتةةائا أعمةةال الةةدورة : البنددد الثددامن■ 
3112.)  

*** 

تشةةرين / القةةاهرة، أكتةةوبر )ات النقابيةة للجنةةة الحريةة( 22)تقريةةر عةن نتةةائا أعمةةال الةدورة : البندد التاسددع■ 
  (.3112األول 

*** 

 التقارير التكميلية للسيد المدير العام: البند العاشر■ 
لمجلةةس جامعةة الةدول العربيةة علةى مسةتوى القمةةة ( 34)تقريةر عةن نتةائا أعمةال الةدورة  -1

 ( .3112/  2/  32الدوحة ،  )
للجنةةة المنظمةةات للتنسةةيق ( 33)الةةدورة النظةةر تةةى التقريةةر الختةةامى عةةن نتةةائا أعمةةال  -3

 ( .3112يونيو )والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادى واالجتماعى   
للمجلس االقتصادى واالجتماعى ( 93)النظر تى التقرير الختامى عن نتائا أعمال الدورة  -2

 ( .3112 يلول / سبتمبر )

*** 

  -:تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية تيما بين الدورتين : البند الحادى عشر■ 

 ( .3113تشرين الثانى / نوتمبر )الدورة الثامنة والسبعــون  -

 ( .3112تشرين األول / أكتوبر )الدورة التاسعة والسبعون  -

*** 

 .ما يستجد من أعمال ■ 

*** 

  .تلسطين تى سوق العمل تقرير عن أوضاا عمال : البند الثانى عشر ■ 

*** 

 

 

 

 



 

 

182 

 

 :إسم النشاط -  1

 .للجنة الخبراء القانونيين لمنظمة العمل العربية ( 34)عقد الدورة   -

 :تاريخ ومكان التنفين  -

 3112 تشرين الثانى / نوتمبر   31 – 19 شرم الشيخ ،  -

تنفيذا  للمادة الخامسة من نظام عمل لجنة الخبراء القانونيين ، عقدت اللجنة دورتها الثالثة واألربعين تةي 
 ( 3112تشرين الثانى / نوتمبر  31  –19)شرم الشيخ خالل الفترة من 

لرابعةة بناء على دعوة المدير العةام لمكتةب العمةل العربةى ، عقةدت لجنةة الخبةراء القةانونيين دورتهةا ا :أوال 

، وذلةةك تنفيةةذا 3112تشةةرين الثةةانى / نةةوتمبر 31 –19والثالثيةةـن تةةى شةةرم الشةةيخ خةةالل الفتةةرة مةةن 

للمادة الخامسة من نظام عمل اللجنة ، بهدا دراسة التقارير التى تلتزم الدول األعضةاء بتقةديمها إلةى 

رة مةةن نظةةام اتفاقيةةات مكتةةب العمةةل العربةةى ، وتقةةا للفقةةرتين األولةةى والثانيةةة مةةن المةةادة السادسةةة عشةة

 .وتوصيات العمل العربية 

 :حضر اجتماعات الدورة أعضاء اللجنة السادة  :ثانيا 

 عبد الغنى عمرو الرويم / األستاذ الدكتور  -1

 محمد عثمان خلا هللا/ األستاذ الدكتور  -3

 رزق مقبول الريس/ األستاذ الدكتور  -2

 محمد أحمد عبد الظاهر/ الدكتور  -4

رئيسا لها لمةدة عةام،  عبد الغنى عمرو الرويمض/ األستان الدكتور عمال اللجنة تم انتخاب تى بداية أ :ثالثا 

 :وقام بأعمال السكرتارية الفنية من مكتب العمل العربى كل من 

 وعالقات العمل مدير إدارة الحماية االجتماعية  حمدى أحمد/ السيد  -1

 العمل رئيس وحدة المعايير وتشريعات عبد الكريم جاويش/ السيد -3

 رئيس وحدة التعاونيات والخدمات العمالية  حنان قايد/ السيدة -2

أحمدد / بترحيب من مدير إدارة الحماية االجتماعية ممدثال لمعدالى المددير العدام األسدتانبدأ االجتماا  :رابعا 

بالسةةادة أعضةةاء اللجنةةة، واعتةةزاز مكتةةب العمةةل العربةةى بعطةةاء وكفةةاءة أعضةةاء اللجنةةة  محمددد لقمددان

ا تى تطوير وتفعيل النشاط المعيارى، واستمرار التواصل بين اللجنة ولجنةة تطبيةق االتفاقيةات ودوره

والتوصيات خالل انعقاد المؤتمر ، وأهمية المالحظات العامة ودورها تى تعزيةز النشةاط المعيةارى ، 

ء الةرأى والتعاون تى مجال الندوات والدراسات التةى ينظمهةا مكتةب العمةل العربةى، ودورهةا تةى إبةدا

حةةول الموضةةوعات التةةى يصةةدر بشةةأنها معةةايير جديةةدة، بمةةا لهةةا مةةن خبةةرة تةةى هةةذا المجةةال، وكةةذلك 

 .محمد أحمد عبد الظاهر لعضوية اللجنة تى تشكيلها الجديد/ الترحيب بانضمام الدكتور

عر  مكتةب العمةل العربةى علةى لجنةة الخبةراء القةانونيين وثيقةة مبدئيةة تتضةمن متابعةة اتفاقيةات  :خامسا 

 :العمل العربية وتق جدول األعمال التالى 



 

 

183 

 

-2-7-5-4-2-3-1دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية التالية  أرقامهم  : الجزء األول ** 
 19و  11-13-12-14-15112-17-12

 " .تقريرا ( 22)وصل إلى مكتب العمل العربى من الدول األعضاء " 

 .متابعة الرد على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين : الجزء الثانى ** 

 " .ردود على المالحظات ( 9)وصل إلى مكتب العمل العربى من الدول األعضاء  " 

 :العربية دراسة موضوعات ذات عالقة بمعايير العمل : الجزء الثال  ** 

 .النظر تى تحدي  دليل المصطلحات القانونية تى مجال العمل  -

درسةةت اللجنةةة الوثيقةةة المقدمةةة مةةن قبةةل مكتةةب العمةةل العربةةى ، وتةةى ضةةوئها أعةةدت هةةذا التقريةةر : سادسددا 

 . المعرو  على مجلس اإلدارة ومن ثم على المؤتمر العام  

دارت أثنةاء اجتماعاتهةا جملةة مالحظةات عامةة تضةعها استخلصت اللجنة من خالل المناقشةات التةى : سابعا 

 :أمام مجلس اإلدارة والمؤتمر العام ألهميتها ، وهى كما يلى 

تؤكد اللجنة على ما سبق التنوي  إلي  تى العديد من التقارير تى السنوات السابقة إلى أن عر   (1)

من  بيان قرار هةذل السةلطة االتفاقيات على السلطة المختصة والذى تلتزم ب  الدولة يكون الغاية 

 .بشأن التصديق على االتفاقية أو  يرل ، وليس مجرد االطالا على االتفاقية لغر  العلم بها 

وبالتالى تإن اللجنة ترى أن عر  االتفاقيةة علةى السةلطة المختصةة لالطةالا عليهةا، ال 

وتظةل مطالبةة  يجعل الدولة قد أوتةت بمةا عليهةا مةن التزامةات بةالعر  علةى النحةو المطلةوب،

 .بالعر  مجددا حتى تقرر السلطة ما ترال بشأن التصديق أو  يرل 

الحظت اللجنة أن العديد من الدول األعضاء أشارت تةى تقاريرهةا إلةى أن عةدم التصةديق علةى  (3)

االتفاقيات يعود إما إلى اختالتات بين تشةريعاتها الوطنيةة والمعةايير الةواردة تةى االتفاقيةات، أو 

. ايير ال تتفةةق مةةع التوجهةةات والسياسةةة الوطنيةةة ذات الصةةلة بمضةةمون المعةةايير أن هةةذل المعةة

وبالتالى تإن اللجنة ترى أن المبررات المشار إليها على الر م من أهميتها يجب أال تكون عائقا 

دون قيام الدول األعضاء بالتصديق على االتفاقيات الذى يؤدى إلى تعديل قوانينها بما يتفق مةع 

، وهذا بةدورل يسةاهم تةى تحقيةق أحةد األهةداا التةى تسةعى منظمةة العمةل لعربيةة إلةى المعايير 

 .الوصول إليها وهو وجود مستويات متماثلة تى تشريعات العمل العربية 

تؤكد اللجنة على ما سبق أن أشارت إلية  تةى العديةد مةن التقةارير السةابقة مةن أن المقصةود بمةا  (2)

اقيةةات وتوصةةيات العمةةل العربيةةة بعةةر  االتفاقيةةة علةةى ورد تةةى المةةادة العاشةةرة مةةن نظةةام اتف

السلطات المختصة التخاذ ما ترال مناسبا لها من تصديق أو  يةرل ، هةو عرضةها علةى السةلطة 

التى تملك صالحية اتخاذ مثل هذا القرار كما هو منصوص علي  تةى دسةتورها، وهةذا العةر  

ى تخةتص بالتصةديق علةى االتفاقيةات تةى ال يعتبر متحققا إال بعةر  االتفاقيةة علةى السةلطة التة
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أمةةا خةةالا ذلةةك مةةن أى إجةةراءات إداريةةة تإنةة  ال يعةةد  –بغةة  النظةةر علةةى تسةةميتها  –الدولةةة 

 .عرضا كما تنص علي  المادة المذكورة

ترى اللجنة أن  من الضرورى أن يكون هناك تواصل مباشر بين مكتب العمةل العربةى والةدول  (4)

عوبات تعيةةق التصةةديق علةةى االتفاقيةةات ، وذلةةك مةةن خةةالل األعضةةاء وبةةاألخص التةةى لةةديها صةة

 .حلقات نقاشية أو دورات تدريبية للعاملين تى مجال المعايير 

تؤكد اللجنة على أهمية أن تراعى الةدول األعضةاء قةدر اإلمكةان ، أن يضةم وتةدها إلةى مةؤتمر  (5)

المعنية بهذل المعايير  العمل العربي أحد الموظفين المختصين بمعايير العمل العربية تي الوزارة

، وذلةةك ر بةةة تةةي التواصةةل والحةةوار بةةين المةةوظفين العةةاملين تةةي هةةذل اإلدارات تةةي الةةدول 

األعضةةةاء وبةةةين لجنةةةة الخبةةةراء القةةةانونيين ، للوصةةةول إلةةةى تهةةةم متواتةةةق للجوانةةةب اإلجرائيةةةة 

ن والموضوعية المطلوبة لتحقيق التنفيذ الصحيا اللتزامات الدول األعضاء بشأن المعا يير وُيَمكِّ

 .من تحقيق الغاية المستهدتة من إقرار هذل المعايير

تثمن اللجنة عودة النشاط المعيارى المتمثل تى إصدار اتفاقيات وتوصيات عمل عربية ، وتأمل  (2)

استمرارية هذا النشاط ، خاصة وأن متغيرات دولية وإقليمية ووطنية انعكست على نحو مباشر 

 .عى التفكير تى إصدار معايير تغطى هذل المتغيرات على عالم العمل ، مما يستد

أخذت اللجنة علما بالتصديقات الواردة إلى مكتب العمل العربى بعد اجتماعاتها تى دورتهةا السةابقة ، : ثامنا 

، وجمهوريةةة السةةودان علةةى اتفاقيةةات العمةةل ( 4)مةةن جمهوريةةة جيبةةوتى علةةى االتفاقيةةة العربيةةة رقةةم 

، ودولةةة الكويةةت علةةى االتفاقيةةة العربيةةة رقةةم ( 17، 15، 14، 9، 7، 2، 5) :العربيةةة ذات األرقةةام 

وتتقةةدم اللجنةةة ( ... 19، 12)، والمملكةةة المغربيةةة علةةى االتفةةاقيتين العربـيـتـيــــةةـن رقةةـمى ( 17)

بالشكر والتقدير لهذل الدول على تصديقها على هذل االتفاقيات وتجاوبها مع الحوار الةدائم بينهةا وبةين 

 .لجنة ، بما يساهم تى تطوير وتفعيل النشاط المعيارى لمنظمة العمل العربية ال

تشكر اللجنة مدير عام مكتب العمل العربى والسكرتارية الفنيةة للجنةة علةى حسةن اإلعةداد والتعةاون : تاسعا 

 .التام إلنجام عمل اللجنة 

 

▀  ▀  ▀ 

 

 

 

 

 


