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 تـقـديـــــــم
 

الحادياااة تنعقاااد الااادور  وفقاااا لماااا يااانت علياااة دساااتور منيماااة العمااال العربياااة   

 "دولة المقرر "  مصر العربيةجمهورية  / القاهر بلمؤتمر العمل العربى  واألربعون

 .. 4102 أيلول/  سبتمبر 21  -  14 منخالل الفتر  

  ويأتى انعقاد المؤتمر هذا العام مواكبا ألحداث وتطورات عربية ودولية وإقليمية

علااى  كبياار تفاارع علااى النيااام العربااى بكاال مكوناتااة تحااديات    األهميااةغايااة فااى 

السياساية المتغيارات مختلف المستويات السياساية واالقتصاادية واالجتماعياة فاى يال 

 .المتالحقة  واالجتماعية االقتصاديةو

   أطاراف اإلنتااا الثالثاة فاى الاوطن العرباىيلتقاى    ضاوء هاذا المعطياات وفى

وحشاد اإلمكاناات   وصاوال إلاى أفضال مراحال التنسايق والتعااون  لمواصلة الحوار 

لتعزيااز التعاااون العربااى وموافاتااة لمواجهااة متطلبااات المرحلااة   والطاقااات العربيااة

  مما يجعال مان عملياة التشااور الثالثاى والحاوار مان  التشغيل الراهنة وزياد  فرت

بأفضااال النتاااائج  لتعيااايم اإليجابياااات وتالفاااى السااالبيات والخاااروااألدوات الفعالاااة 

 . والقرارات

وسااحة    مؤتمر العمل العرباى باعتباارا الضامير االجتمااعى العرباىالشك أن و

المنباار الحقيقااى للشااركاء عتباار ي   الحااوار الااديمقراطى بااين أطااراف اإلنتاااا الثالثااة

القومية والحرت المشترك علاى تعزياز االجتماعيين الذى تتوافر فية روح المسئولية 

والتى تعكس  المطروحة على المؤتمر الهامة الموضوعات تجااوحد  الموقف العربى 

وتحقياق االساتقرار والساالم   بما يعزز دعام بارامج التنمياة   تطلعات شعوبنا العربية

والخااروا بتوجهااات قوميااة ورؤيااة عربيااة للتعاماال ماا  هااذا   جتماااعى المنشااوديناال

 .وتلبية طموح واحتياجات المواطن العربى واالرتقاء بمستوى معيشتة   التحديات 
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والمشاااركين فيااة بمااا   ويسااعدنا أن نقاادم هااذا الاادليل ألعضاااء المااؤتمر المااوقر 

 .حول المؤتمر وبنود جدول أعمالة    يتضمنة من معلومات أساسية

اهتمااام وعنايااة سااتحيى بااال شااك علااى   موضااوعات هامااةل يتصاادى المااؤتمرو

 : ولعل من أبرزها  ركين فيـة المشا

التعاون العربى وآفاقه لدعم "  :  تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى حـول  -
 . "  التشغيل

المهنرى للنهروب بالتنميرة البشررية تطوير التدريب والتأهيل " تقرير فنى حول  -
 ." وتعزيز القدرة التنافسية

اتجاهات وممارسرات حديثرة لتعزيرز عتقرات .. تفتيش العمل  "حول  تقرير فنى -
 . " العمل وإنفاذ القانون

نحرو حمايرة اجتماعيرة " المنتدى العربى الثانى للتنمية والتشغيل  :حول تقرير  -
 .(4102شباط / فبراير 42 – 42الرياب " )وتنمية مستدامة 

 .إطالق الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل -

 .بين دورتى المؤتمرتقرير عن نشاطات وإنجازات منيمة العمل العربية  -

تشارين / أكتاوبر)ة ـياــللجنة الحرياات النقاب( 11)تقرير عن نتائج أعمال الدور   -
 .(1011 األول

/ أبريال)شائون عمال المارأ  العربياة للجناة ( 11)تقرير عن نتائج أعمال الدور   -
 (.1011 نيسان

 .العقد العربى للتشغيل  التقدم فى إنجازمتابعة السنوى لتقرير ال -

للمجلاس االقتصاادو واالجتمااع  ( 11و  11) تينتقرير عن نتائج أعمال الدور -
 . العرب 

الموقااف المااالى لمنيمااة العماال العربيااة ماان حيااث المساااهمات والمتااأخرات علااى  -
 .الدول األعضاء 

 – 1015)لعااامى ( المكتااب والمؤسسااات)مشااروخ خطااة منيمااة العماال العربيااة  -
1011. ) 

 -1015لعااام  ( المكتاب والمؤسساات )مشاروخ موازناة منيماة العماال العربياة  -
1011 . ) 
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وتقاارير مراقباى الحساابات عان الحساابات الختامياة تقارير هيئاة الرقاباة المالياة  -
 :لكل من   1011 / 11 / 11للسنة المالية المنتهية فى 

 القاهر  / مكتب العمل العربى  -1

 .المعاهد والمراكز التابعة للمنيمة  -1

 . تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية -

 :تشكيل الهيئات الدستورية والنيامية التالية  -

  ( . 1011 -1011 ) إدار  منيمة العمل العربيـةمجلس 

  ( 1011 -1011 )   هيئة الرقابة المالية. 

  ( 1011 -1011 )   لجنة الحريات النقابية. 

  ( 1011 -1011 )  لجنة شئون عمل المرأ  العربية. 

 . أحمد محمد لقمان المدير العام لمنيمة العمل العربية/ تكريم معالى السيد -

 .لعمل العربية لفتر  والية جديد  تعيين المدير العام لمنيمة ا -

بشااأن الحمايااة االجتماعيااة للعاااملين فااى القطاااخ ( توصااية)مشااروخ أدا  معياريااة  -
 . (مناقشة ثانية)غير المنيم 

آذار / مااارس)لمااؤتمر العمال العرباى ( 11)تحدياد مكاان وجاادول أعماال الادور   -
1015) . 

وغياار ذلااك ماان الموضااوعات الخاصااة بمسااائل العماال والعمااال والتااى سااتحيى 

سااواء فااى الجلسااات العامااة أو فااى اللجااان الفنيااة   باهتمااام أعضاااء المااؤتمر المااوقر 

المنبثقة عنة بهادف الوصاول إلاى قارارات وتوصايات بنااء  تساهم فاى تعزياز مساير  

 .المنيمة وتحقيق أهدافها القومية 

يساعدنى باسام منيماة العمال العربياة وباسامى الشخصاى أن أتقادم  وبهذا المناسبة

( 11)الستضاافتها أعماال الادور  لحكوماة جمهورياة مصار العربياة التقدير و بالشكر

لدعمها المتواصل لمنيمة العمل العربية   كما نتوجاة بالشاكر و لمؤتمر العمل العربى
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اتحاد الصاناعات المصارية  – وزار  القوى العاملة والهجر )ألطراف اإلنتاا الثالثة 

 .على تعاونهم ودعمهم لمنيمة العمل العربية ( االتحاد العام لنقابات عمال مصر –

وختاما يشرفنى أن أرحاب بأصاحاب المعاالى الاوزراء والسااد  رؤسااء وأعضااء 

المنيماااات والهيئاااات واالتحاااادات العربياااة والوفاااود وممثلاااى جامعاااة الااادول العربياااة 

للجميا  طياب اإلقاماة فاى بلادهم مـصاـر شاركوننا هذا المؤتمر متمنيا والدولية الذين ي

العزياز   ولمؤتمرنااا كاال التوفيااق والنجاااح   ولمنيمااة العماال العربيااة دوام التقاادم فااى 

 .سبيل تحقيق رسالتها القومية النبيلة 

 <<واللــه الـمـوفــق  >>  

 

 

 أحمد محمد لقمان
 المديـر العام لمنظمة العمل العربية

 

 4102  أيلول/  سبتمبر ،القاهرة 

* * * 
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 :تكوين المؤتمر : أوال 

يتااألف المااؤتمر ماان جمياا  المناادوبين المعتماادين اعتمااادا صااحيحا بمعرفااة الاادول 

ويتكاون وفاد كال دولاة إلاى الماؤتمر مان أربعاة . األعضاء فى منيمة العمل العربياة 

. عن العمال  وواحدعن أصحاب األعمال  وواحدمنهم عن الحكومة  اثنان: مندوبين 

ماان مستشاااريهم باالتفاااق ماا   ويجااوز أن يصااطحب المناادوبون معهاام عااددا مناساابا

مان دساتور منيماة  1و  1الفقرتاان   المااد  الخامساة ) المنيمات األكثر تمثايال لهام 

 ( .والمادتان األولى والثانية من نيام العمل بمؤتمر العمل العربى   العمل العربية 

* * * 

 :هيئة رئاسة المؤتمر : ثانيا 

بنااء   ثة نواب للرئيس ينتخابهم الماؤتمررئيس وثال: تتكون هيئة رئاسة المؤتمر من 

علاى أال   وفريق العمال  على ترشيح كل من فريق الحكومات وفريق أصحاب األعمال 

ولارئيس الماؤتمر أن ينياب عناة فاى إدار  . يكون الرئيس وأى من نوابة من دولة واحد  

 .(السابعة من نيام العمل بالمؤتمر الماد )نوابة بالتناوب فيما بينهم الجلسات أحد 

* * * 

 :رئاسة المؤتمر :  ثالثا

ويستثنى   تكون رئاسة المؤتمر دورية بين الدول األعضاء وفقا للترتيب الهجائى 

حيث تكاون الرئاساة للدولاة المضايفة دون المسااس   من ذلك حالة استضافة المؤتمر 

لاة اعتاذار الدولاة صااحبة الادور فاى وفاى حا  بدور الدولة التى لها الرئاساة الدورياة 

وذلاك وفقاا للمااد  الخامساة مان   الرئاسة تحل مكانهاا الدولاة التاى تليهاا فاى الترتياب 

 .نيام العمل بمؤتمر العمل العربى 

العمررل العربررى لمررؤتمر ( 41)وفررى إطررار تنفيررذ هررذ  المررادة فررون رئاسررة الرردورة 

القوى العاملة والهجرة بجمهورية  ةوزير – ناهد عشرى/  ةالدكتور ستكون لمعالى

 . مصر العربية

* * * 
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 ( :الفرق ) تشكيل المجموعات :  رابعا

فريااق أصااحاب   فريااق الحكومااات :  ثررتث فرررقينقساام أعضاااء المااؤتمر إلااى 

 : التاليةويعقد كل فريق اجتماعات رسمية إلنجاز األعمال . فريق العمال   األعمال 

 .ونائب للرئيس ومقرر انتخاب هيئة المكتب من رئيس  (1)
 .ترشيح نائب لرئيس المؤتمر عن الفريق  (1)
 .ترشيح أعضاء مجلس اإلدار  وأعضاء الهيئات األخرى  (1)
 .ترشيح أعضاء الفريق فى اللجان النيامية والفنية المنبثقة عن المؤتمر  (1)
 .بحث المسائل التى تحال إلى الفريق من اللجنة التنييمية أو من المؤتمر  (5)

يعقد فى أى وقت اجتماعات رسمية لبحث جمي  المسائل واألماور  ولكل فريق أن

 .على أال تتعارع م  جلسات المؤتمر التى تقررها اللجنة التنييمية   التى تهمة 

* * * 
 :جلسة االفتتاح الرسمية :  خامسا

سريتى  /انتركونتيننترال)بفنردق  (السراياقاعة )فى ستعقد جلسة االفتتاح الرسمية للمؤتمر 

/ سرربتمبر 02الموافررق  األحرردمررن صررباح يرروم  العاشرررةالسرراعة  تمررام فررى بالقرراهرة( سررتارز

 :ووفقا لما جرى علية العرف فى جلسة االفتتاح تلقى الكلمات التالية    4102 أيلول

 المدير العام لمنيمة العمل العربية/ كلمة معالى السيد (1)
 رئيس مجلس اإلدار  / سيدكلمة معالى ال (1)
 األمين العام لجامعة الدول العربية /معالى السيدكلمة  (1)
 رئيس المؤتمر /معالى الدكتور كلمة  (1)
 راعى المؤتمركلمة  (5)

ويمكرررن أن تكرررون هنرررا  ترتيبرررات أخررررى لجلسرررة االفتتررراح يقتضررريها ) 
بروتوكررول البلررد المضرري  يتفررق بشررأنها فررى حينرره بالتنسرريق مررع المرردير العررام 

 ( .لمنظمة العمل العربية 

 .مناقشة تقرير المدير العام ستخصص جلسة مسائية يوم االفتتاح للبدء فى **  

* * * 
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 :اجتماعات الفرق الثتثة :  سادسا

 دـــرـاألح اليروم األول( عمال  ،أصحاب أعمال  ،حكومات ) تجتمع الفرق الثتثة 

وذلر   ،ر ـــرـبعد انتهاء جلسة االفتتراح الرسرمية للمؤتم 4102 أيلول/ سبتمبر  02

 :ل ـــن أجـــــم

 ( .مقرر + نائب رئيس + رئيس ) تشكيل هيئة مكتب لكل فريق يتكون من  (1)

واحاد عان الحكوماات وواحاد عان ) عان الفرياق  نائب رئري  المرؤتمرترشيح  (1)

 ( .أصحاب العمال وواحد عن العمال 

عضااوان عاان )  اللجنررة التنظيميررةتساامية مرشااح أو مرشااحى الفريااق لعضااوية  (1)

 ( .و عن أصحاب األعمال وعضو عن العمال الحكومات وعض

عضاوان )  لجنرة اعتمراد العضرويةتسمية مرشح أو مرشاحى الفرياق لعضاوية  (1)

 ( .عن الحكومات وعضو عن أصحاب األعمال وعضو عن العمال 

 ( .عضو واحد عن كل فريق) لجنة الصياغةتسمية مرشح الفريق لعضوية  (5)

( ممثاال واحااد عاان كاال حكومااة )  اللجنررة الماليررةتساامية ممثلااى الحكومااات فااى  (1)

للمشااركة   وتسمية ممثل واحد عن كل من فريقاى أصاحاب األعماال والعماال 

 .فى اللجنة المالية طبقا لنيام العمل بالمؤتمر 

* * * 

 : الجلسة اإلجرائية:  سابعا

بكامااال  1011 / 1 / 11 األحااادفاااى نفاااس الياااوم األول  يعاااود الماااؤتمر ل نعقااااد

يهاارا بعااد انتهاااء اجتماعااات الفاارق الثالثااة السااتكمال ( 11.00)أعضااائة الساااعة 

 :وذلك إلقرار ما يلى   الجوانب اإلجرائية 
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 .تشكيل هيئة مكاتب الفرق الثالثة  (أ )

 .تسمية نواب الرئيس  (ب )

 .تشكيل اللجنة التنييمية  (ج )

 .تشكيل لجنة اعتماد العضوية  (د )

 .تشكيل لجنة الصياغة (   هـ)

 .تشكيل اللجنة المالية  (و )

 * ** 

 :جدول القاعات والفعاليات التى ستعقد فيها :  ثامنا

  (- 2بالطابق    -السرايا قاعــة )قاعة الجلسة االفتتاحية  -

  (- 2بالطابق    -السرايا قاعــة )قاعة الجلسات العامة  -

  (- 2بالطابق    -السرايا قاعــة )قاعة فريق الحكومات  -

  (- 3بالطابق    -ميمونية قاعــة )قاعة فريق أصحاب األعمال  -

  (- 3بالطابق     2المنتزة قاعــة ) العمالقاعة فريق  -

  (- 3بالطابق     0المنتزة قاعــة ) اللجنة التنييمية -

  (- 3بالطابق    - فريدةقاعــة ) لجنة اعتماد العضوية -

  (- 3بالطابق    - فريدةقاعــة ) لجنة الصياغة -

  (- 3بالطابق    - المنيلقاعــة ) اللجنة المالية -

  (- 3بالطابق    - 0 عابدينقاعــة )لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات  -

تطوير التدريب والتأهيال المهناى للنهاوع بالتنمياة البشارية وتعزياز القادر  لجنة  -

  (- 3بالطابق    - ميمونيةقاعــة ) التنافسية
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عالقاات العمال وإنفااذ اتجاهاات وممارساات حديثاة لتعزياز .. تفتاي  العمال لجنة  -

  (- 3بالطابق    - 2المنتزة قاعــة ) القانون

بشأن الحماية االجتماعية للعاملين فى القطاخ ( توصية)مشروخ أدا  معيارية لجنة  -

  (- 3بالطابق    - 4عابدين قاعــة ) (مناقشة ثانية)غير المنيم 

  (- 3بالطابق    -ناريمان قاعــة )مكتب سكرتير عام المؤتمر  -

  (- 3بالطابق    - 0المنتزة قاعــة ) مكتب رئيس المؤتمر -

  - 4سررران سوسرررى قاعـرررـة )معاااالى الاااوزراء ورؤساااء الوفاااود صااالون اساااتقبال  -

 (- 2بالطابق  

 (- 3بالطابق    - كونفران قاعــة )السكرتارية الفنية والطباعة والتصويـر  -

 (- 3بالطابق    - 0سان سوسى قاعــة )المركز اإلعالمى والصحفى  -

  - "بجرروار االستقبــــــــررـال "  قاعررة المجلرر  أمررام) التسااجيل واسااتالم الوثااائق -

 (زيرو 1بالطابق  

* * * 
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 :برنامج عمل اليوم األول للمؤتمر :  تاسعا

 ( : 2410 أيلول/  سبتمبر  02  األحد) 

 .إجراءات التسجيل واستالم الوثائق       0.31  -   8.31

  -السرررايا قاعـررـة )التواجااد فااى القاعااة الرئيسااية للمااؤتمر      0.55  -  0.31

 (- 2بالطابق  

 جلسة االفتتاح الرسمية     00.11  - 01.11

 اسـتـراحــة    04.11  -  00.11

 : اجتماعات الفرق الثتثة    03.11  -  04.11

 (- 2بالطابق    -السرايا قاعــة )فريق الحكومات  -          

  - ميمونيـــــررررـةقاعـررررـة )فريااااق أصااااحاب األعمااااال  -          

 (- 3بالطابق  

 (- 3بالطابق    - 2المنتزة قاعــة )فريق العمال  -          

 :يتم فى اجتماعات الفرق ما يلى ** 

  نائاب   رئايس الفرياق ) انتخاب هيئة رئاسة كل فريق

 (المقرر   الرئيس 

  كل فريق انتخاب نائب رئيس المؤتمر من. 

  تسمية أعضاء كل فريق فى اللجان التالية: 

 .اللجنة التنييمية  -

 .لجنة اعتماد العضوية  -

 .لجنة الصياغة  -
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تتكون من مندوب حكومى واحد عن ) اللجنة المالية  -

كل حكومة مشتركة فى المؤتمر ومندوب واحاد عان 

 ( .كل من فريقى أصحاب األعمال والعمال 

 ( : الجلسات العامة للمؤتمرقاعة ) اإلجرائية  الجلسة    02.11  - 03.11

 .الفرق  اجتماختالو  نتائج  -

 :اجتماع اللجنة التنظيمية            عصرا  05.11

 (النتخاب هيئة مكتبها ووض  مشروخ تقريرها األول ) 

 :اجتماعات الفرق الثتثة    08.11  - 00.11

  فريق الحكومات  -

 فريق أصحاب األعمال  -

 فريق العمال  -

للنظر فى التقرير األول للجنة التنظيمية قبل مناقشته فى 

 .الجلسة العامة للمؤتمر 

  (الجلسات العامة للمؤتمرقاعة )األولى  العامةجلسة ال    41.11  -  08.11

 .مناقشة التقرير األول للجنة التنييمية *  

البااادء بمناقشاااة تقريااار المااادير العاااام لمكتاااب العمااال * 

 .حسب قائمة المتحدثين   العربى
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 :اجتماعات اللجان 

  ( 0المنتزة قاعة  )اللجنة التنييمية     00.11  -  08.11

النتخاااب هيئااة مكتبهااا ووضاا  ) لجنااة اعتماااد العضااوية     41.11  -  00.11

   ( فريدةقاعة )  –( تقريرها األول 

النتخاااب هيئااة مكتبهااا واعتماااد جاادول ) اللجنااة الماليااة     41.11  -  00.11

   ( المنيلقاعة )  –( أعمالها 

 

*  *  * 
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 :برنامج سير العمل اليومى للمؤتمر:  عاشرا

يكاون ساير العمال (  1011 / 1 / 15 االثنين) اعتبارا من اليوم الثانى للمؤتمر 

 :اليومى للمؤتمر كما يلى 

ماان صااباح كاال يااوم  1.00اجتماعاتهااا عاااد  فااى الساااعة  الفرررق الثتثررةتباادأ  (أ )

 .لمناقشة البنود المطروحة على جدول األعمال اليومى للمؤتمر 

من صباح كل ياوم وتبادأ  10.00للمؤتمر عاد  فى الساعة  الجلسة العامةتبدأ  (ب )

 .تقرير اللجنة التنييمية مناقشة عملها ب

حسااب مااا تحااددا اللجنااة ر  وبعااد فتاار  الغااذاء مباشاااجتماعاتهااا  اللجررانتباادأ  (ج )

 .التنييمية 

 .اجتماعاتها عاد  بعد انتهاء اللجان من اجتماعاتها  اللجنة التنظيميةتبدأ  (د )

* * * 

 :لجان المؤتمر :  عشر حادى

 :اللجان النظامية الدائمة للمؤتمر : أوال 

 :اللجنة التنظيمية  (0

( عمال  1+ أصحاب أعمال  1+ حكومات  1)أربعة أعضاء :  عدد أعضائها* 

واليجوز أن يكون للدولة الواحد  أكثر من عضو حكاومى واحاد فاى عضاوية 

 .اللجنة 

وتحديد نيام ساير العمال فاى الجلساات   إعداد برنامج عمل المؤتمر :  مهمتها* 

. كوينهاا والتقادم باالقتراحاات الخاصاة بانشااء لجاان أخارى وكيفياة ت  العامة 

كماا يجاب عليهااا أن ترفا  إلاى المااؤتمر تقريارا عان أيااة مساائل أخارى يكااون 

 .إقرارها الزما لحسن سير العمل 
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 :لجنة اعتماد العضوية  (4

( عمال  1+ أصحاب أعمال  1+ حكومات  1)أربعة أعضاء :  عدد أعضائها* 

رق ضاوء ماا تقدماة الفا فاىويكون تشكيلها بناء على ترشيح اللجنة التنييمياة 

واليجاوز أن يكااون للدولااة الواحاد  أكثاار ماان . مان ترشاايحات فاى هااذا الشااأن 

 .عضو واحد فى عضوية هذا اللجنة 

والنيار فاى أى طعان يتعلاق   فحت أوراق المنادوبين ومستشااريهم :  مهمتها* 

 .وتقدم إلى المؤتمر تقريرا بنتيجة أعمالها   بها 

 :لجنة الصياغة  (3

 –حكوماااات )  ثالثاااة أعضااااء يختاااارون مااان الفااارق الثالثاااة:  عررردد أعضرررائها* 

ومقااررى   وللجنااة أن تسااتعين بااذوى الخباار  .  (عمااال  –أصااحاب أعمااال 

 .إلنجاز أعمالها   وأعضاء السكرتارية   اللجان 

 .صياغة القرارات والتوصيات التى يقرها المؤتمر أوال بأول :  مهمتها* 

 : لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات (2

يشكل المؤتمر لجنة ثالثية تضم منادوبى الحكوماات وأصاحاب :  عدد أعضائها* 

 .ضوء ما تقترحة اللجنة التنييمية  فىويتم تكوينها   األعمال والعمال 

من  11و  11النير فى االتفاقيات والتوصيات طبقا ألحكام المادتين :  مهمتها* 

بوجاة خاات فاى التادابير والنيار   نيام اتفاقياات وتوصايات العمال العربياة 

والبيانات   التى اتخذتها الدول األعضاء لتنفيذ أحكام االتفاقيات المنضمة إليها 

والتقارير الخاصة باالتفاقيات والتوصايات التاى تقادمها الادول األعضااء وفقاا 

 .من نيام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ( 11)ألحكام الماد  
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 :اللجنة المالية  (5

تتاألف مان منادوب حكاومى واحاد   يشكل المؤتمر لجناة مالياة :  ئهاعدد أعضا* 

ومنادوب واحاد عان   عن كل دولة عضو فى المنيماة مشاتركة فاى الماؤتمر 

 .كل من فريقى أصحاب األعمال والعمال 

وتقاارير   المحالاة إليهاا  والخطة والموازنة النير فى المسائل المالية:  مهمتها* 

قارير مراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب وت  هيئة الرقابة المالية

العماال العربااى والمعاهااد والمراكااز التابعااة لااة عاان الساانة الماليااة المنتهيااة فااى 

وتتخااذ . وأيااة مسااائل ماليااة أخاارى يحيلهااا إليهااا المااؤتمر    11/11/1011

 .اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثى أصوات أعضائها 

 :للمؤتمر اللجان الفنية : ثانيا 

للمؤتمر أن يشكل لجانا خاصة لدراسة الموضوعات   إضافة إلى اللجان النيامية 

. وياتم اقتراحهاا وتحدياد عادد أعضاائها مان قبال اللجناة التنييمياة   التى يحيلها إليهاا 

 .ويرتبط تشكيل هذا اللجان بالموضوعات الفنية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر 

فمان المارجح أن تشاكل خاالل الماؤتمر    مرال المرؤتمربنود جدول أعضوء  وفى

 :اللجان الفنية التالية 

تطوير التدريب والتأهيل المهناى للنهاوع بالتنمياة البشارية وتعزياز القادر  لجنة  -1

  . التنافسية

اتجاهاات وممارساات حديثاة لتعزياز عالقاات العمال وإنفااذ .. تفتي  العمل لجنة  -1

  . القانون

بشااأن الحمايااة االجتماعيااة للعاااملين فااى ( توصااية)معياريااة مشااروخ أدا  لجنااة  -1

 . (مناقشة ثانية)القطاخ غير المنيم 
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 :قواعد عامة فيما يتعلق باللجان :  عشر ثانى

  باساتكمال ترشايحات الفارق   بعد الجلسة االفتتاحياة  ،تقوم اللجنة التنظيمية  (أ )

 :وتقترح على المؤتمر بشأنها ما يلى 

  تشكيلها اللجان المقترح. 

  كيفية تشكيلها. 

  ما يحال إليها من تقارير. 

 بالئحاة مرشاحيها لكال لجناة مان اللجاان( كل علاى حاد  )  تتقدم الفرق الثتثة (ب )

 .م  تسمية مندوبيها األصيلين ومندوبيها المناوبين  الفنية

وإذا رأت   الترشيحات المقدمة إليها من الفرق الثالثة  اللجنة التنظيميةتفحت  (ج )

بغيااة جعلهااا أوفااى تمثاايال   إدخااال تعااديل علااى تكااوين اللجنااة  األفضاالن أنااة ماا

أو أكثر قبوال مان حياث توزيا  المقاعاد علاى   بالنسبة للموضوخ الذى تعالجة 

تقاوم بادخاال مثال هاذا التعاديل بشارط موافقاة ممثلاى   الدول العربية المختلفاة 

نااة التنييميااة وتعاارع الترشاايحات المتفااق عليهااا فااى اللج  الفاارق الحاضاارين 

 .على المؤتمر إلقرارها 

* * * 

 :تقديم مشروعات القرارات واالقتراحات أحكام عامة حول : عشر  ثالث

 :تنت الماد  الحادية والعشرين من نيام العمل بمؤتمر العمل العربى على مايلى 

ال يجوز أن يثار فى أى من جلساات الماؤتمر مشاروخ قارار خاات بمساألة لام  (1)

ترد فى بند من بنود جدول األعمال ما لم تكن قد سلمت نسخة من مشروخ هذا 

قباال موعااد افتتاااح المااؤتمر   القاارار إلااى الماادير العااام لمكتااب العماال العربااى 

 .بعشر  أيام على األقل 
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لام تارد فاى أى بناد مان بناود جادول أعماال   إذا قدم مشروخ قرار خاات بمساألة  (2)

وعند الموافقاة باجمااخ أعضاائها تقارر . تجتم  هيئة الرئاسة للنير فية   المؤتمر 

 .إحالتة للجنة التنييمية متى كان ذلك يتعلق بمسألة طارئة أو بأمور إجرائية 

تتاولى اللجناة التنييميااة النيار فااى مشاروعات القارارات الااوارد  فاى الفقاارتين  (3)

ولى والثانية من هذا الماد  للتثبات مان اساتيفاء كال مشاروخ لشاروط القباول األ

. وعمااا إذا كااان المشاروخ ياادخل فااى اختصااات المااؤتمر   المنصاوت عليهااا 

وتقادم   وللجنة أن توصى بتعديل المشروخ أو عدم إقرارا شاكال أو موضاوعا 

 .تقريرا بذلك إلى المؤتمر 

يم مشااروخ قاارار يتعلااق بأحااد بنااود ال يجااوز فااى أى ماان جلسااات المااؤتمر تقااد (4)

جاادول األعمااال إال إذا ساالمت نسااخة منااة إلااى سااكرتارية المااؤتمر قباال الجلسااة 

وعلااى السااكرتارية أن تااوزخ   المحاادد  لنياار الموضااوخ بيااومين علااى األقاال 

 .اليوم التالى من استالمة على األكثر  ىفمشروخ القرار على أعضاء المؤتمر 

* * * 

 :إجراءات التصويت : عشر  رابع

تنص المادة الحادية والثتثرين مرن نظرام العمرل برالمؤتمر بشرأن إجرراءات : أوال 

 :التصويت على ما يلى 

 .يصوت أعضاء المؤتمر برف  األيدى أو نداء باالسم بالطريق العلنى أو السرى (1)

فاى يكون التصويت باالقتراخ السرى إذا تأيد من قبل ثلث األعضااء المشااركين  (1)

 .المؤتمر 

ويتاولى الارئيس   تقوم سكرتارية المؤتمر بَعّد األصاوات المعطاا  برفا  األيادى  (1)

 .إعالن النتيجة 

 :يأمر الرئيس بأخذ األصوات نداء باالسم فى الحاالت التالية  (1)
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فى جمي  الحاالت التى يشاترط فيهاا الدساتور أن تكاون األغلبياة بنسابة ثلثاى  -أ 

 .األصوات 

 .ة التصويت موض  شك إذا تبين لة أن نتيج -ب 

 إذا لم يكتمل النصاب القانونى المطلوب فى أول تصويت يتم برف  األيدى  -ج 

 .إذا طلب أحد رؤساء الفرق وأيدا ثلث عدد المندوبين الحاضرين  -د 

 :تنص المادة الثانية والثتثون من نظام العمل بالمؤتمر على ما يلى : ثانيا 

حصولة علاى األغلبياة   إلقرار أى موضوخ يطرح للتصويت   يشترط  (1)

 .العادية للمندوبين المشاركين فى المؤتمر ما لم يرد نت خالف ذلك 

دون   قبال اختتاام أعمالاة   عند مغادر  المندوب للماؤتمر بصافة نهائياة  (1)

ومن   ال يعتبر حاضرا فى المؤتمر   أن ينيب عنة مستشارا ليحل محلة 

 .ثم ال يدخل فى حساب النصاب القانونى للتصويت 

 :التصويت فى اللجان : ثالثا 

تتخاذ القارارات فااى اللجاان باألغلبيااة البسايطة ألعضاااء اللجناة الحاضاارين إال إذا 

ماعدا ) وتعمد كل لجنة فى بداية اجتماعاتها . كان هناك نت على توافر نسبة الثلثين 

كل  إلى إقامة التوازن فى أصوات الفرق الثالثة بصور  يعطى فيها( اللجان النيامية 

ن بة لقااو  تصااويت األعضاااء ماان الفااريقيعضااو ماان كاال فريااق قااو  تصااويت مناساا

مانهم حكومياون ( 10)عضاوا ( 15)مثال ذلك إذا شكلت لجناة معيناة مان . اآلخرين 

فان تصويت كل عضاو مان هاؤالء   من العمال ( 10)من أصحاب األعمال و ( 5)و

 :األعضاء تكون على النحو التالى 

  صوت واحد: الحكوميون . 

  أربعة أصوات : أصحاب األعمال. 

  صوتان : العمال. 
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 القسـم الثانى

 معلومات أساسية

 عن بنود جدول أعمال المؤتمر
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 4141لعام (  14) الدورة  –دليل مؤتمر العمل العربى 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 4141لعام (  14) الدورة  –دليل مؤتمر العمل العربى 

27 
 

 :جدول أعمال المؤتمر : أوال 

. خ . م  1511) ـم ـــالقرار رقـ األربعينأصدر مؤتمر العمل العربى فى دورتة 

لمااؤتمر  الحاديااة واألربعااونبااأن يتضاامن جاادول أعمااال الاادور  (  1011لعااام  10د 

 :الموضوعات التالية (  1011لعام ) العمل العربى 

 .تقرير المدير العام لمكتب العمل العرب  -1

 .النير فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدار  -1

 .متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العرب  السابق -1

 .والخطة والموازنة  المسائل المالية -1

 .تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية -5

 .االنتخابات الدستورية والنيامية  -1

 .انتخاب المدير العام لمنيمة العمل العربية  -2

تطااوير التاادريب والتأهياال المهناا  للنهااوع بالتنميااة البشاارية وتعزيااز القاادر   -8

 .التنافسية

لتعزيااز عالقااات العماال وإنفاااذ اتجاهااات وممارسااات حديثااة ... تفتااي  العماال  -1

 .القانون 

بشأن الحماية االجتماعية للعاملين فى القطاخ ( توصية ) مشروخ أدا  معيارية  -10

 ( .مناقشة ثانية ) غير المنيم 

آذار  /ماارس )لمؤتمر العمل العرب  ( 11)تحديد مكان وجدول أعمال الدور   -11

1015.) 

* * * 
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 :أعمال المؤتمر معلومات أساسية عن بنود جدول : ثانيا 

 

التعراون العربررى  " حررول تقريرر المرردير العرام لمكتررب العمرل العربرى:  البنرد األول 
 " وآفاقه لدعم التشغيل

 

يطرح تقرير المدير العام لمؤتمر العمل العرب  فا  دورتاة الحادياة واألربعاين 
التشاغيل مسألة على غاية من األهمّية وه  التعاوُن العرب  وآفاقة لادعم  1011للعام 

 .ف  المنطقة العربية

وليس بخاف على أحد أّن التعاون العرب  أصبحت ف  األوضااخ الّراهناة أكثار 
إلحاحا بالّنير إلى المستجّدات السياسية المتواصلة وتداعياتها الخطير  على أكثر مان 
صعيد  ومنها ف  مجاالت تخّصت منّيمة العمل العربية أو قضايا العمال والتشاغيل 

إّن البطالاة . لماا تشاهدا عادد مان الاّدول العربياة والحّد من البطالة التا  كانات المفّجار
قبل فتار  الحاراك الّشاعب  فا  ( ف  المعّدل العام % 11.5)الت  كانت مرتفعة أصال 

أو زهااء  % 12ازدادت تفاقما خالل السانوات األخيار  حياث بلغات حاوال   1011
 .1011مليون إنسان ف  العام  10

حُجااب حااّد  البطالااة وارتفاااخ معااّدالتها وعلااى ارتفاعااة فاااّن هااذا المعااّدل العااام ي
وقد أبرز التقرير أهّم خاصّيات هذا البطالاة التا  . المشّط ف  العديد من الّدول العربية

تتمّثل على وجة الخصوت ف  صابغتها التراكمياة طيلاة األعاوام األخيار  ت وارتفااخ 
دث البياناات وفاق أحا % 12التا  تقاّدر بـاـ ( وخاّصاة المتعلّماين مانهم)بطالة الشباب 

ومن جانب آخر فاّن شريحة الشباب تمّثل ف  هيكلة البطالاة ماا . المتاحة لدى المنّيمة
ت واّتسااخ هاّو  البطالاة علاى مساتوى الّناوخ االجتمااع  حياث تقاّدر  % 51يزيد عن 

 .للّرجال % 11مقابل  % 11بطالة الّنساء 

وامال الديمغرافياة منهاا الع أساباب  إّن هذا الوض  الخطير لسوق العمال لاة عاد
الّضاغطة  والعوامل التعليمية والتدريبية  والعوامال االقتصاادية والخياارات التنموياة 

وتضاااف إلااى هااذا العواماال الهيكليااة العواماال اليرفيااة ... وإدار  سااوق العماال  إلاا 
 .المستجّد  الت  رّفعت بشكل خطير من المعّدل العام للبطالة
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وانطالقا من هذا الّتشخيت لواق  سوق العمل العربية  وف  إطار سع  منّيمة 
من خالل وض  االستراتيجيات والمرجعيات الفنّية  1002العمل العربية الّدؤوب منذ 

المشااتركة  واسااتنادا إلااى قاارارات القماام العربيااة االقتصااادية والتنمويااة واالجتماعيااة 
  (1011الرياع  )نتدى العرب  للتنمية والتشغيل وكذلك المنتديات العربية ومنها الم

رؤية مجّدد  للتعااون العربا   لمؤتمر العمل العربى( 11)الدور  يقترُح التقرير على 
ف  مجال التشغيل والحّد من البطالة مبنية على المصالح المشتركة للجمي  حيث تؤّكد 

ل والتوييااف األمثاال الوقااائ  أّنااة ال يمكاان رفاا  تحااّدو البطالااة وكسااب رهااان التشااغي
مان أجال التشاغيل " تحاالف عربا "للموارد البشرية عربيا إالّ ف  منياور يقاوم علاى 

إّن التهاااون فاا  تفعياال قاارارات القماام . يااؤّمن المصااالح اآلنيااة واالسااتراتيجية للجمياا 
االقتصادية ذات العالقة بالتشغيل والحّد من البطالة يزيد الوض  العرب  تعقيدا ويزياد 

 .ر التشوي  واإلرباك لمجهودات التنمية ويزيد من عوامل الالّاستقرارمن مخاط

ويؤّكد تقرير المدير العام على أّن بناء التعاون العرب  مان منطلقاات اقتصاادية 
واجتماعية تكاملية أصبح ضرور  ال جدال فيها لتعييم إمكانياات المعالجاات الوطنياة 

طاقات اإلنتااا المتاوّفر  وفاق رؤياة جدياد  لقضايا البطالة  واالستخدام األمثل عربيا ل
لتنّقاال العمالااة علااى قاعااد  الموائمااة بااين مهااارات القااّوى العاملااة فاا  بلاادان اإلرسااال 
ومتطلّبات أسواق العمل ف  بلدان االستقبال خدمة للمصاالح المشاتركة ولتحويال قاّوى 

العربا  مان العمل المعّطلة من تحّد إلى فارت تنمياة شااملة بفضال ماا يتاوّفر للاوطن 
 .عناصر القّو  المادّية البشرية

ويؤّكااد التقرياار علااى أّن ماان أهااّم رافعااات التعاااون العرباا  فاا  مجااال التشااغيل 
والحااّد ماان البطالااة القطاااخ الخاااّت العرباا  الااذو يمّثاال الّدعامااة األساسااية للنهااوع 

اساب لهماا بالتشغيل عربّيا بمفردات االستثمارات والتجاار  البينياة وتاوفير المناام المن
 .بما يمّكن من استغالل الميزات التفاضلية

 :ومن أهّم توصيات التقرير 

 ومنتادى  واالجتماعية ضرور  اإلسراخ بالتنفيذ الفعل  لقرارات القمم االقتصادية
الرياااع للتنميااة والتشااغيل التاا  تؤّكااد خاصااة علااى أهميااة دور القطاااخ الخااات 

 باعتبارا قاطر  التنمية ت

 منام االستثمار والتعامل التجارو وشروطة االقتصادية وغير  تحسينمن مزيد ال
 االقتصادية للّرف  من االستثمار البين  والتجار  البينية ت
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  اعتماااد سياسااات توييااف بالقطاااخ الخااات مبنيااة علااى اعتبااار المااوارد البشاارية
 العربية المؤّهلة استثمارا وليس عبئا ت

 مصاالح المشاتركة لجميا  الاّدول بماا يحاّد تيسير تنّقل القّوى العاملة على أساس ال
 من هدر الطاقات وتحويل البيئة العربية من بيئة طارد  إلى بيئة جاذبة ت

   تطوير التخطيط التنموو بالتركيز على العالقة التبادلية بين التنمياة والساّكان فا
 .سياق انخراط الوطن العرب  ف  مرحلة اإلنتقال الديمغراف 

المؤتمر الموقر ضمن البند األول من جدول األعمرال، والتقرير معروب على 
 .لمناقشة واستختص النتائج ل

 

*  *  * 
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 برينتقرير عرن نشراطات وإنجرازات منظمرة العمرل العربيرة : ) القسم الثانى ( 4)

 ( :دورتى المؤتمر

المكتاب والمعاهاد ) يتضمن هذا القسم نشاطات وإنجاازات منيماة العمال العربياة 

علاااى المساااتوى العربااا  والااادول      دورتاااى الماااؤتمر باااين( والمراكاااز التابعاااة لاااة 

النشاااطات القطاعيااة التااى نفااذتها اإلدارات الفنيااة بمكتااب العماال العربااى والمعاهااد و

األنشطة التى نفذت من خارا  وكذلكوالمراكز التابعة للمنيمة فى مجال تنفيذ خطتها 

النشااطات  معيامفضال عن المشاركة فاى  بالتعاون م  جهات عربية ودولية   الخطة

 .ل العربية ومؤسساتها والفعاليات التى نيمتها جامعة الدو

 :ويمكن تلخيت أبرز عناوين هذا النشاطات فى المجاالت التالية 

 نشاطات المدير العام على المستويين العربى والدول  -

 تشريعات ومستويات العمل -

 الحقوق والحريات النقابية  -

 التأمينات االجتماعية  -

 الصحة والسالمة المهنية وبيئة العمل -

 ئات الخاصة شئون عمل المرأ  والف -

 إدارات العمل -

 التنمية البشرية والتشغيل والتدريب -

 العالقات العربية والدولية -

 الثقافة العمالية -

 اإلعالم والتوثيق والمعلومات -

 االجتماعات الدستورية والنيامية -

 الدراسات والبحوث والترجمة -

 التعاون الفن  -
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باأن هاذا النشااطات والفعالياات التاى نفاذها  هاذا التقريارويؤكد المدير العام فى 

المكتااب والمعاهااد والمراكااز التابعااة لااة  مااا كااان لهااا أن تااتم لااوال التعاااون القااائم بااين 

األجهااز  الدسااتورية فاا  المنيمااة ومكتااب العماال العربااى  وتوجيهااات المااؤتمر العااام 

ة فاى هاذا ومجلس اإلدار   وتجاوب الدول األعضاء م  المنيمة فى المشاركة بفاعليا

 .البرامج والنشاطات

معرروب بشاأن نشااطات منيماة العمال العربياة  البناد األولوالقسم الثانى مان * 

 . على المؤتمر الموقر للتفضل بأخذ العلم

* * * 

 : البند األولمتحق القسم الثانى من ** 

 :المالحق التالية  -القسم الثانى  – البند األوليتضمن 

للجنرة الحريرات النقابيــرـة ( 33)تقرير عن نتائج أعمال الدورة :  الملحق األول

 ( : 4103 األولتشرين /  أكتوبر ،القاهرة ) 

تنفيااذال للماااد  الخامسااة ماان نيااام لجنااة الحريااات النقابيااة   وبناااء علااى الاادعو  :   أوال

ا الموجهة من المدير العـــام لمكتاب العمـــاـل العـاـربى   عقاـدت اللجناة دورتها

 .فى القاهر   1011 األولتشرين /  أكتوبر 1 يـــــوم الثالثة والثالثين

 :يلى  للجنة ما الثالثة والثالثينتضمن جدول أعمال الدور  :  ثانيا

 .انتخاب رئيسا للجنة ونائبا للرئيس ومقررا لمد  عام  -1

 .االطالخ على تقرير اللجنة عن دورتها السابقة  -1

بصافتة رئيساال لالتحااد العاام  –على رحيم على / الشكوى المقدمة من السيد -1

 .لنقابات العمال فى العراق 
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وفررض ضروء المناقشررات والحروار والمررداوالت الترض سررادت عمرل اللجنررة خررتل : ثالثرا 

، وبعررد االطررتع علررى الشرركوى المقدمررة مررن  والثتثررين الثالثررةدورة انعقادهررا 

االتحاد العرام لنقابرات العمرال فرى العرراق ،واالطرتع علرى الخطراب الروارد مرن 

وزارة العمل والشئون االجتماعية برالعراق أثنراء انعقراد اللجنرة بشرأن صردور 

 حكم قضائى يتعلق بموضوع الشكوى ،

 :من أهمها  التوصياتمجموعة من  توصلت اللجنة إلى

أحماد محماد لقماان / تشكيل لجنة مساعى حميد  يشارك فيها معالى السيد -1

رئايس  -فاايز المطيارى / المدير العاام لمنيماة العمال العربياة  والسايد -

عضاو لجناة  –سعد الدين حميادى صاقر / لجنة الحريات النقابية  والسيد

الحريات النقابية  للتواصل واالجتماخ م  أطراف النزاخ محال الشاكوى 

والعماال علااى الوصااول إلااى توافااق يحفااي وحااد  وقااو  الحركااة النقابيااة 

 .العمالية فى العراق

اآللياات المناسابة للتارويج  تعزيازدعو  مكتب العمل العربى للعمل علاى  -1

ة والنهااوع بهااا وتنميتهااا والمتابعااة لتعزيااز الحقااوق والحريااات النقابياا

 لتواكااب التطااورات العالميااة وتااؤدى دورهااا فااى خدمااة التنميااة الشاااملة

 .والمستدامة

دعو  مكتب العمل العربى لمتابعة االتصاال والحاوار ما  الادول العربياة  -1

التى لم تصادق بعاد أو تطباق اتفاقياات العمال العربياة والدولياة الخاصاة 

يق عليها  والوفاء بااللتزاماات الناشائة بالحقوق والحريات النقابية للتصد

العماال العربيااة خاصااة فااى مجااال الحقااوق  ةعاان العضااوية فااى منيماا

 .والحريات النقابية

تكثيااف الجهااود واالتصاااالت ماا  الاادول العربيااة التااى مازالاات إجااراءات  -1

قيام التنييمات النقابية العمالية فيها لم تكتمل  الستكمال اإلجراءات التى 

ْن ال  .وممارسة حقوقهم النقابية عمال من إقامة تنييماتهمُتَمكِّ
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دعو  المدير العام لمكتب العمل العربى لمواصلة جهودا من التأكيد على  -5

أجل إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية فى الادول العربياة التاى لام تنشاأ 

بهاااا مجاااالس حتاااى اآلن  وتساااري  قياااام رابطاااة للمجاااالس االقتصاااادية 

 .ل العربية  وتثمين جهودا المقدر  فى هذا المجالواالجتماعية فى الدو

دعااو  منيمااات العمااال فااى الاادول العربيااة التااى تتعاادد فيهااا التنييمااات  -1

النقابية إلى التفاهم وإيجاد لجنة تنسيقية من ممثلين عنهم للتنسيق ووض  

 وقواعاد تحديد المنيمات األكثار تمثايال وتحدياد أساسالخاصة بالمعايير 

ومختلااف  د الدولااة لمااؤتمرات العماال العربيااة والدوليااةالمشاااركة فااى وفاا

 .األنشطة األخرى

 

 .وهذا التقرير معروب على المؤتمر العام الموقر للتفضل بالنظر والتوجيه * 

 

*  *  * 
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 .متابعة التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيلالسنوى لتقرير ال:  الثانىالملحق 

تباذلها منيماة العمال العربياة لتعزياز التنسايق  التا إطار استمرار الجهاود  ف :   أوأل
مختلاف مجااالت وقضاايا العمال والعماال  ف والتعاون فيما بين البلدان العربية 

صاادار  وأولويااات التنميااة  فاا أكاادت المنيمااة علااى ضاارور  وضاا  التشااغيل 
 .محاربة الفقر والحد من البطالة ف وسعيها الدؤوب 

الكوياات )الثالثاة  لقارارت القمام االقتصااادية والتنموياة واالجتماعياة وتنفياذال 
  وبوجااة خااات اعتماااد الفتاار  1011  الرياااع 1011  شاارم الشااي  1001

عقاادال عربيااال للتشااغيل وتكليااف المنيمااة بتنفيااذ البرنااامج  (1010 – 1010)
الدول العربية والمشااري  المنبثقاة  ف المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة 

 . عنة

بشاأن العقاد  العربا لماؤتمر العمال ( 10)الادور   تقاراراإطار متابعة تنفياذ  ف :   ثانيا  
 خطاااب ألطااراف اإلنتاااا الثالثااة تحاات األرقااام فقااد تاام توجيااةللتشااغيل  العرباا 

بتااااااااري   (عماااااااال -228)  (أصاااااااحاب أعماااااااال -222)  (حكومااااااات -221)
  لتضمين خطط عملهم التشاغيلية  البرناامج التنفياذو للعقاد العربا  11/2/1011

للمتابعااة بشااأن األنشااطة واإلجااراءات  الساانووللتشاغيل وموافااا  المنيمااة بااالتقرير 
 ( .1501)المتخذ  للتقدم فى إنجاز متطلبات العقد وفقال لقرار المؤتمر رقم 

بدراسة ردود أطراف اإلنتاا الثالثاة فاى البلادان قام مكتب العمل العرب   :  ً   ثالثا  
العربياة حاول مااا تام انجاازا ماان متطلباات العقاد العرباا  للتشاغيل  خاالل العااام 
الماض   ويتشرف بعرع تقرير المتابعة السنوو على الدور  الحالية لماؤتمر 

 .العمل العرب 

 .وهذا التقرير معروب على المؤتمر الموقر للعلم واتخاذ التزم * 

* * * 
 – أنظر البند األول متحق القسم الثرانى.. لمزيد من المعلومات : متحظة )  

 ( . 4الملحق رقم 
*  *  * 
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نحرو " المنتدى العربى الثرانى للتنميرة والتشرغيل : حول تقرير :  الثالثالملحق 

 .(4102شباط / فبراير 42 – 42الرياب، " )حماية اجتماعية وتنمية مستدامة 

برعايااة كريمااة ماان خااادم الحاارمين الشااريفين الملااك عبااد آ باان عبااد العزيااز آل  -

سااعود حفيااة آ عقاادت منيمااة العماال العربيااة المنتاادى العربااى الثااانى للتنميااة 

والتشغيل نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة بالتعاون م  وزار  العمل بالمملكة 

 11 – 11دينة الرياع خالل الفتار  العربية السعودية والبنك الدولى وذلك فى م

 .1011شباط / فبراير 

مشااركا يمثلاون أطاراف اإلنتااا الثالثاة  551شارك فى أعمال هذا المنتدى نحو  -

ومختلااف الجهااات الفاعلاااة فااى مجاااالت التخطااايط واالقتصاااد والماليااة والتعلااايم 

رؤسااء وزيارال وعادد مان  10والتدريب المهنى فى البلدان العربية من بينهم نحو 

المجااالس االقتصااادية واالجتماعيااة والمنيمااات العربيااة واإلقليميااة والدوليااة ذات 

 .العالقة بموضوعات المنتدى وكذلك ممثلى الجهات السعودية ذات الصلة

ضااارور  وأهمياااة   حـااـولوقااد تمحاااورت الفكاار  الرئيساااية للمنتااادى  
السع  للتوصال إلاى توافاق كامال باين الشاركاء االجتمااعيين واالقتصااديين 
حااول اإلسااتراتيجيات العامااة الداعمااة لمزيااد ماان فاارت العماال والحمايااة 
االجتماعية ف  المنطقة العربية ف  ضوء نموذا تنماوو يركاز علاى تحقياق 

  .التنمية المستدامة 

، وكررذل  " ن الريرراب للتنميررة والتشررغيل وثيقررة إعرت" وقرد صرردر عررن المنترردى  -

 .مجموعة من التوصيات 

 .وهذا التقرير معروب على المؤتمر الموقر للعلم واتخاذ التزم * 

* * * 

أنظر البند األول متحق القسرم ..  لمزيد من المعلومات: متحظة )  
 ( . 3الملحق رقم  – الثانى

*  *  * 
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 .العربية لمعلومات سوق العملإطتق الشبكة :  الرابعالملحق 

أدركت منيمة  العمل العربياة خطاور  تفشا  مشاكلة البطالاة فا  الاوطن العربا   -

حيث أصبحت تمثل تهديدال مباشرال لالستقرار واألمن والسالم االجتماع  ف  كافة 

الااادول العربياااة إلاااى جاناااب ذلاااك تعاااان  منطقتناااا العربياااة مااان غيااااب البياناااات 

القدر الذو أثر سلبال على قدر  متخذو القرار ف  التعامل ما  والمعلومات الدقيقة ب

 مشكلة البطالة بشكل فعال

وف  إطار هذا المعطيات تبنت وثائق منيمة العمل العربية وبصور  مركزا مناذ  -

االهتمام بنشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصااالت حياث أصادر  1002عام 

بشاأن ( 1151) والثالثاين قارارا رقام مؤتمر العمال العربا  فا  دورتاة الرابعاة 

الموافقااة علااى تقرياار لجنااة اإلسااتراتيجية العربيااة لتنميااة القااوى العاملااة والتشااغيل 

ياادعو الاادول العربيااة إلااى إنشاااء قاعااد  بيانااات لتجمياا  وتحلياال البيانااات " الااذو 

والمعلوماات الخاصاة بساوق العمال علاى المساتويات المحلياة واإلقليمياة والدولياة 

 " .ل تبادل المعلومات والخبرات العربية لتسهي

حددت اإلستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشاغيل هادفها الخاامس عشار  -

كماااا أكااادت آلياااات تنفياااذ . لتنميااة معلوماااات أساااواق العمااال فااا  البلاادان العربياااة 

اإلستراتيجية على المستوى العربا  علاى إنشااء وتطاوير وتنفياذ شابكة معلوماات 

القوى العاملة والتشغيل من خالل شبكة اتصال عالمية يتم من خاللها متابعة حول 

 .مؤشرات أسواق العمل ف  البلدان العربية 

وتأسيسا على ما تقدم   وف  يال وجاود طفار  تكنولوجياة فا  مجاال االتصااالت  -

وارتبااااط أساااواق العمااال باااالتطورات العالمياااة وتطاااور تكنولوجياااا المعلوماااات   

لعمل العربية محاولة جاد  لتنييم وتوفير البياناات الالزماة لادعم طرحت منيمة ا

المؤسسات المسئولة عن سوق العمل وتوفير آليات حديثة للعمل بها لزياد  قدرتها 

 .على المساهمة ف  تقليل نسب البطالة وتحقيق التشغيل األمثل لليد العاملة 

تقادمت  1001الكويات عاام م  انعقاد القمة االقتصاادية والتنموياة واالجتماعياة ب -

المنيمة بالبرنامج العرب  المتكامل لدعم التشغيل والحاد مان البطالاة للتعامال ما  
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مشكلة البطالة حياث تضامن البرناامج ساتة مشااري  يعاد مشاروخ الشابكة العربياة 

لمعلومااات أسااواق العماال احااد مشاااريعها الرئيسااية وقااد اعتماادت القمااة البرنااامج 

 . 1011والرياع  1011شرم الشي   وأقرتة وأكدت علية قمت 

ترتكز فكر  المشروخ علاى إيجااد آلياة لزيااد  التفاعال باين األطاراف الثالثاة مان  -

خااالل بوابااة اليكترونيااة لمعلومااات أسااواق العماال العربيااة تشااارك فيهااا أطااراف 

اإلنتاا الثالثة لتوفير المعلومات الت  تصور واق  القوى البشرية داخل كال دولاة 

الدقيقااة حااول مجموعااة ماان قواعااد البيانااات منهااا السااكان والتعلاايم  والمعلومااات

 .ال ... والنشاط االقتصادو واالجتماع  

االسهام ف  حل مشكلة البطالة والعمل على تحساين : الهدف اإلستراتيج  للشبكة  -

سياسااات التشااغيل واالسااتخدام فاا  الااوطن العرباا  ماان خااالل رصااد واقاا  القااوى 

غية تحقيق التشغيل األمثل لليد العاملة العربية فا  ضاوء البشرية داخل كل دولة ب

 .احتياجات أسواق العمل العربية 

لمااؤتمر العماال العربااى اإلطااالق الفعلااى لمشااروخ الشاابكة ( 11)وستشااهد الاادور   -

 .العربية لمعلومات أسواق العمل 

* * * 

 

أنظرر البنرد األول متحرق القسرم ..  لمزيد من المعلومات: متحظة ) 
 ( . 2الملحق رقم  – الثانى

*  *  * 
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للجنررة شررئون عمررل ( 04)تقريررر عررن نتررائج أعمررال الرردورة :  الخررام الملحررق 

 ( . 4102 نيسان/  أبريل،  شرم الشيخ) المرأة العربية 

للماد  السادسة من النيام االساس  للجنة شئون عمل المرأ  العربية والت   وفقال :   أوال
تجتمع اللجنة مرة واحدة فض العام ، بدعوة من المدير العرام " تنت على أن  

تم عقد الدور  الثانية عشار للجناة شائون عمال المارأ  " لمنظمة العمل العربية 
/ إبرياال   11العربيااة  فاا  مدينااة شاارم الشااي  بجمهوريااة مصاار العربيااة  يااوم 

    1011نيسان  

 : اللجنة البنود التالية  أعمالتضمن جدول :  ثانيا

الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل ف  تعزياز مسااهمة  دور : األولالبند ■ 
   .ف  التنمية وزياد  فرت تشغيلها  المرأ 

 . اإلعاقةالنساء ذوات :  ل عاقةالتقرير العرب   :البند الثانض  ■ 

الخاصة بالمرأ  والفئات الخاصاة فا  خطاة منيماة  األنشطة:  البند الثالث  ■ 
 .   1011 – 1015المرأ  العربية لعام  

 .لالهداف االنمائية  لأللفية   التقرير العرب :  البند الرابع   ■ 

ناقشت اللجناة خاالل اجتماعهاا البناود المطروحاة علاى جادول أعمالهاا   وبعاد :  ثالثا
 : المناقشة توصلت إلى مجموعة من التوصيات من أهمها 

  دعااو  الساايدات عضااوات اللجنااة المااداد مكتااب العماال العرباا  بالمعلومااات
والبيانااات الخاصااة بتشااغيل الماار  ومشاااركتها فاا  التنميااة  كااذلك التجااارب 

جااال دعاام دور النساااء فاا  بلاادانهن الدراجهااا  ضاامن المكااون الناجحااة فاا  م
 . الخات بالنوخ االجتماع  ف  الشبكة 

  دعااو  منيمااة العماال العربيااة اتخاااذ االجااراءات الالزمااة نحااو تعااديل النيااام
االساس  للجنة شئون عمال المارأ  العربياة بشاأن ماد  العضاوية بزيااد  الماد  

تاا  تكتساابها العضااوات خااالل مااد  بشااكل يمكاان ماان االسااتفاد  ماان الخباار  ال
 . عضويتهن 

 .وهذا التقرير معروب على المؤتمر الموقر للعلم واتخاذ التزم * 

* * * 
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 فى قرارات وتوصيات مجل  اإلدارةالنظر : البند الثانى 

مان المااد  الرابعاة مان نياام العمال بمجلاس (  1و  1) استنادال لنت الفقارتين  :أوال  

إدار  منيمة العمل العربياة   وجاة المادير العاام لمكتاب العمال العرباى الادعو  

 :وكما يلى  بين دورتى المؤتمر النعقاد مجلس اإلدار  فى دورتين عاديتين 

 (.1011 األولتشرين / أكتوبر  القاهر ) والسبعون التاسعةالدور  العادية  -1

 (.1011ار ذآ/ رسما  القاهر ) الثمانونالدور  العادية  -1

عمالل بنت الماد  الثامنة من نيام العمل بمجلس إدار  منيمة العمل العربية    :ثانيا  

 :يقوم المجلس برف  تقرير سنوى إلى المؤتمر العام يتضمن مايلى 

 .من المؤتمر بشأنها المسائل التى تتطلب اتخاذ قرار ( أ)

 .المسائل التى تتطلب توجيهات من المؤتمر ( ب)

 .المسائل المعروضة على المؤتمر للعلم واإلحاطة ( ا)

 : الوثيقة الخاصة بالبند تحتوى على الموضوعات التالية : ثالثا  

مجل  إدارة منظمرة العمرل العربيرة خرتل  ىتتقرير عن نتائج أعمال دور:  أوال

 : 4100عام 

 .(1011 األولتشرين / أكتوبرالقاهر   ) والسبعون التاسعةالدور  العادية  -1

 .(1011ار ذآ/ رسما القاهر  ) الثمانونالدور  العادية  -1

 : على النحو التالىويتضمن هذا الجزء ثالثة أقسام 

 :المسائل التى تتطلب اتخاذ قرار من المؤتمر بشأنها : القسم األول * 

نيرهااا مجلااس اإلدار  واتخااذ بشااأنها التوصاايات المناساابة تتضاامن موضااوعات 

وأحالهااا للمااؤتمر العااام التخاااذ القاارارات الالزمااة بشااأنها باعتبارهااا ماان اختصااات 

 :وهذا القرارات هى . المؤتمر العام 
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الموقاف الماالى لمنيماة العمال العربياة مان حياث المسااهمات والمتاأخرات علاى  -1

 .الدول األعضاء 

الرقابااة الماليااة ومراقبااى الحسااابات عاان الحسااابات الختاميااة للساانة تقااارير هيئااة  -1

المكتاب والمعاهاد } لمنيماة العمال العربياة  11/11/1011المالية المنتهياة فاى 

 .{ والمراكز التابعة لة 

 . 1011مناقالت فى موازنة منيمة العمل العربية لعام  -1

ى والمعاهاد والمراكاز تغذية صناديق مكافأ  نهاية الخدمة فى مكتب العمال العربا -1

 .التابعة لة 

   القااهر ) للجناة الخباراء القاانونيين ( 11)تقريـــر عن نتائــاـج أعماال الادور   -5

 ( . 1011 الثانىتشرين / نوفمبر

آذار / ماارس) لمؤتمر العمل العرباى ( 11)تحديد مشروخ جدول أعمال الدور   -1

1015 . ) 

 :توجيهات من المؤتمر المسائل التى تتطلب : القسم الثانى * 

 :يتضمن هذا القسم المسائل التى تتطلب توجيهات من المؤتمر بشأنها وهى 

/ أكتاوبر   القااهر )للجنة الحرياات النقابياة ( 11)تقرير عن نتائج أعمال الدور   -1

 ( .1011 األولتشرين 

العربيـــــــــــاـة للجناة شائون عمال المارأ  ( 11)تقرير عن نتائج أعماال الادور   -1

 ( . 1011 نيسان/ أبريل  شرم الشي )

 .قرار بشأن تطوير منيمة العمل العربية  -1

 .من الماد  الخامسة من نيام عمل لجنة الحريات النقابية ( 1)تعديل الفقر   -1

 .تعديل الماد  الخامسة من نيام عمل هيئة الرقابة المالية  -5

* * * 
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 :متحق البند الثانى : ثانيا 

للمجلرررر  ( 04)تقريررررر عررررن نتررررائج أعمررررال الرررردورة :  الملحررررق األول (0)

 ( :4103أيلول / سبتمبر)االقتصادى واالجتماعى العربى 

 المجلاس االقتصاادى واالجتمااعى البناود المدرجاة علاى جادول أعماال استعرع -

القااارارات المناسااابة وأصااادر  (1011أيلاااول / سااابتمبر) للمجلاااس( 11) الااادور 

 . بشأنها

للمجلاس ( 11)الادور  قام مكتب العمل العربى بعرع تقرير حول نتائج أعماال  -

علااى مجــااـلس إدار   (1011أيلااول / ساابتمبر)االقتصااادى واالجتماااعى العربااى 

تشاارين / أكتااوبر  القاااهر )الساابعين و التاسااعةمنيمااة العماال العربيااة فااى دورتااة 

موضح ف  وثيقة هذا واتخذ المجلس التوصيات المناسبة كما هو (  1011 األول

 .البند 

للمجلررر  ( 30)تقريرررر عرررن نترررائج أعمرررال الررردورة :  الثرررانىالملحرررق  (4)

 ( :2410 نيسان/ أبريل)االقتصادى واالجتماعى العربى 

 المجلاس االقتصاادى واالجتمااعى البناود المدرجاة علاى جادول أعماال استعرع -

القاارارات المناساابة وأصاادر  (1011نيسااان /  أبرياال ) للمجلااس( 11) الاادور 

 .وفقا لما هو معروع فى وثيقة البند  بشأنها

*  *  * 
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 ارات مؤتمر العمل العربى السابقمتابعة تنفيذ قر: البند الثالث 

آذار / بغاداد   ماارس ) أصدر مؤتمر العمل العرباى فاى دورتاة الثانياة عشار   :أوال 

قرار بشأن تطوير هياكل منيمة العمال العربياة   تضامن هاذا القارار ( 1181

 :عد  فقرات   نصت الفقر  الخامسة منة على مايلى 

استحداث بند دائم فى جدول أعمال مؤتمر العمل العربى يتعلق بمتابعرة تنفيرذ " 

ارات المؤتمرات السابقة وتكلي  المدير العام لمكترب العمرل العربرى بتقرديم تقريرر قر

يوضررف فيرره مسررتوى تنفيررذ القرررارات ، وذلرر  اعتبررارا مررن الرردورة الثالثررة عشرررة 

 ".للمؤتمر

وفى هذا اإلطار   قام مكتب العمل العربى باعداد وثيقة متكاملاة تضامنت تصاور  :ثانيا  

للمااؤتمر لعرضااها علااى مجلااس إدار   األربعااينالمكتااب لتنفيااذ قاارارات الاادور  

 تشارين األول/  أكتاوبر   القااهر )  والسابعين التاساعةالمنيمة فى دورتاة العادياة 

1011 . ) 

/  أكتااوبر   القاااهر ) والساابعين  التاسااعةتااة العاديااة ناااق  مجلااس اإلدار  فااى دور:  ثالثررا  

الوثيقاة المتضامنة تصاورات المكتاب والمؤسساات التابعاة  ( 1011 تشرين األول

لتنفيااذ قاارارات المااؤتمر والتااى أعاادها المكتااب بجمياا  إداراتااة ومكاتبااة ووحداتااة 

 : التالى القرار الموضوخوالمعاهد والمراكز التابعة لة واتخذ مجلس اإلدار  بشأن 

لمررؤتمر العمررل ( 21) العاديررة أخررذ العلررم بتقريررر متابعررة تنفيررذ قرررارات الرردورة  -

 (. 4103نيسان / أبريل   44 – 05، الجزائر) العربى

قام مكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعة لة باتخاذ اإلجاراءات الالزماة  :رابعا  

  لمااؤتمر العماال العربااى كاال فااى مجااال اختصاصااة ( 10)لتنفيااذ قاارارات الاادور  

 .آخذين بعين االعتبار توجيهات مجلس اإلدار  كما هو موضــح فى البند 

 .واألمر معروب على المؤتمر الموقر للتفضل بأخذ العلم * 

* * * 
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 والخطة والموازنة المسائل المالية: البند الرابع 

 :يحتوى هذا البند على الموضوعات التالية :  أوال

الموقااف المااالى لمنيمااة العماال العربيااة ماان حيااث المساااهمات والمتااأخرات علااى  (1)
 .1/1/1011الدول األعضاء كما فى 

 – 1015)ى ـــاـلعام( المكتب والمؤسساات)مشروخ خطة منيمة العمل العربية  (1)
1011.) 

 1015)ى ـــاـلعام( والمؤسسااتالمكتاب )مشروخ موازنة منيمة العمل العربية  (1)
– 1011.) 

تقارير هيئاة الرقاباة المالياة وتقاارير مراقباى الحساابات عان الحساابات الختامياة  (1)
 :لكل من  11/11/1011للسنة المالية المنتهية فى 

 .مكتب العمل العرب   (أ 
 .المعاهد والمراكز التابعة للمنيمة  (ب 

ت للتنسايق والمتابعاة المنبثقاة للجنة المنيما( 11)تقرير عن نتائج أعمال الدور   (5)
 .(1011حزيران /   يونيو  اإلسكندرية)ن المجلس االقتصادو واالجتماع  ع

للجنة المنيمات للتنسايق والمتابعاة المنبثقاة ( 11)تقرير عن نتائج أعمال الدور   (1)
 ( . 1011حزيران / تونس   يونيو ) عن المجلس االقتصادو واالجتماع  

مواضاي  علاى مجلاس اإلدار  فاى ل العرباى بعارع هاذا القام مكتب العم:  ثانيا
ا التوصاايات نهواتخااذ المجلااس بشااأ( 1011ار ذآ/ رسمااا  القاااهر ) الثمااانونة دورتاا

  ما  التوصاية ا رات المناسابة بشاأنهالمناسبة وقرر إحالتها إلى الماؤتمر التخااذ القارا
 .ا بالمصادقة عليه

المسااائل الماليااة والخطاااة )  جمياا  الموضااوعات الخاصااة بالبناااد الراباا :  ثالثررا
بحكم االختصاصاات   ستحال للجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر لدراستها  (والموازنة

ومن ثم إحالتهاا للماؤتمر العاام الماوقر إلصادار   المخولة للجنة فى نيم العمل النافذ  
 .القرارات المناسبة بشأنها 

* * * 
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 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية تطبيق : البند الخام  

/ ناوفمبر القااهر  )فى  الثالثينو الرابعةعقدت لجنة الخبراء القانونيين دورتها  :أوال  

وذلااك لدراسااة التقااارير التااى تلتاازم الاادول األعضاااء   ( 1011 الثااانىتشاارين 

بتقااديمها إلااى مكتااب العماال العربااى وفقااا للفقاارتين األولااى والثانيااة ماان الماااد  

 .السادسة عشر  من نيام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية 

عرع مكتب العمل العربى على لجنة الخبراء القانونيين وثيقة مبدئية تتضمن  :ثانيا  

 : ما يلى

 .دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية محل المتابعة  (1)

 .لجنة الخبراء القانونيين  متابعة الرد على مالحيات (1)

أعدت لجنة الخبراء القانونيين تقريرا يتضمن دراستها لتقارير الدول األعضاء : ثالثا 

إضااافة إلااى علااى االتفاقيااات محاال المتابعااة وردودهااا علااى مالحياتهااا السااابقة 

التوصاايات العامااة للجنااة علااى ضااوء تقااارير الاادول األعضاااء وردودهااا علااى 

 (.القسم األول من البند ) مالحيات اللجنة  

عرع مكتب العمل العربى تقرير لجنة الخبراء القانونيين المشاار إلياة علاى   :رابعا 

 .(1011 آذار/ مارس  القاهر  ) الثمانينمجلس اإلدار  فى دورتة العادية 

أعد مكتب العمال العرباى تقريارا عان المعلوماات الخاصاة بعارع األدوات  :خامسا 

القانونيااة علااى الساالطات المختصااة وفااق مااا يتطلبااة نيااام اتفاقيااات وتوصاايات 

 ( .القسم الثانى من البند ) العمل العربية 

وسرريتم عرررب البنررد علررى لجنررة تطبيررق االتفاقيررات والتوصرريات التررى سررتعقد 

 .للمؤتمر  20ختل أشغال الدورة اجتماعاتها 

*  *  * 
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 : ات الدستورية والنظامية التاليةتشكيل الهيئ  :البند الساد  
 

 : ( 2410 - 2410) مجل  إدارة منظمة العمل العربيـة : أوال 

" مجلااس إدار  منيماة العمال العربيااة " ينتخاب الماؤتمر العاام ماان باين أعضاائة  -1

 .لمد  سنتين 

 :اإلدار  من مجلس يتكون  -1

 :ثمانية أعضاء أصيلين  (أ )

 .أربعة أعضاء يمثلون فريق الحكومات  -

 .عضوين يمثالن فريق أصحاب األعمال  -

 .عضوين يمثالن فريق العمال  -

 .ثالثة أعضاء احتياطيين بواق  عضو واحد عن كل فريق  (ب )

معروب على المؤتمر الموقر النتخاب مجل  إدارة منظمة العمل العربيرة  البند -3

 (4102 – 4102 ) . 

 : ( 2410 – 2410) هيئة الرقابة المالية : ثانيا 

تشكل هيئة الرقابة المالية لكال منيماة مان ممثلاى خماس دول علاى األقال وتقاوم  -1

بالرقابة الفعالة علاى أماوال المنيماة ومتابعاة أداء أجهزتهاا التنفيذياة لمسائولياتها 

مالحياتهااا بشااأن األخطاااء وتقياايم نتااائج أعمالهااا  وتباادو هيئااة الرقابااة الماليااة 

والمخالفااات والقصااور فااى تطبيااق األنيمااة اإلداريااة والماليااة واقتااراح الحلااول 

المالية والمحاسبية واإلدارية لتالفى هذا األخطاء ومعالجتها ويشاترط فاى عضاو 

 :هيئة الرقابة ما يل  
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 أن يكون من المختصين فى أجهز  الرقابة المالية فى الدول العربية. 

  تزيد مد  تمثيلة لدولتة فى هيئة الرقابة عن دور  واحد أن ال. 

 أن ال يكون عضوال فى هيئة رقابة مالية ألكثر من منيمة. 

  أن ال يجماا  بااين عضااوية هيئااة الرقابااة ألو منيمااة وعضااويتة فااى لجنااة

 .المنيمات للتنسيق والمتابعة

 :بما يلى ل ـــلتفضلر ـــالموقمعروب على المؤتمر الموقر  البند -4

شاريطة أن  (كأصريل)انتخاب خماس مان الادول األعضااء لعضاوية الهيئاة  -
 .التكون ممثلة فى الدور  السابقة 

تادعى  (كمناوب)انتخاب اثنين من الدول األعضاء العربية لعضوية الهيئة  -
 .فى حال اعتذار العضو األصيل 

 .واحد من اتحادات أصحاب العمل العربية كأصيل انتخاب ممثل  -

 .انتخاب ممثل واحد من االتحادات العمالية العربية كأصيل  -

 : (2410 - 2410)لجنة الحريات النقابية : ثالثا 

تتكون لجناة الحرياات النقابياة بمكتاب العمال العرباى مان تساعة أعضااء أصايلين  -1

 :كاآلتى 

 .العربى يمثلون الفرقاء الثالثة ثالثة أعضاء يختارهم مؤتمر العمل  (أ )

ثالثااة أعضاااء يختااارهم مجلااس اإلدار  ماان بااين أعضااائة يمثلااون الفرقاااء  (ب )

 .الثالثة 

ثالثة أعضاء يختارهم المادير العاام لمكتاب العمال العرباى مان ذوى الخبار   (ج )

 .فى المجاالت القانونية وبموافقة مجلس اإلدار  
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وقر للتفضل بتسمية ثتثة من بين األمر معروب على المؤتمر العام الم وعليه، -4

أعضررائه ، يمثلررون الفرررق الثتثررة ليكونرروا أعضرراء أصرريلين فررى لجنررة الحريررات 

 ( . 4102  – 4102)  النقابية بمكتب العمل العربى لمدة سنتين 

 

 : ( 2410 – 2410) لجنة شئون عمل المرأة العربية :  رابعا

وفقال لنت الماد  الثانية من النياام األساساى للجناة شائون عمال المارأ  العربياة    -1

 :  وذلك على النحو التالى  واحد وعشرين عضوا  تشكل اللجنة من 

خمسااة عشاار عضااوال يختااارهم المااؤتمر العااام بواقاا  خمسااة أعضاااء عاان كاال  -

 ( .عمال / أصحاب أعمال / حكومات )فريق 

 .ر العام خمسة أعضاء يختارهم المدي -

 . مقرر  يختارها المدير العام  -

األمررر معررروب علررى المررؤتمر العررام المرروقر للتفضررل بتسررمية خمرر   ،وعليرره  -4

فرى ( عمرال / أصحاب أعمرال / حكومات ) عشرة عضوة ، يمثلن الفرق الثتثة 

عضروات عرن كرل فريرق، ( 5)عضوية لجنة شئون عمرل المررأة العربيرة بواقرع 

 ( . 4102 – 4102) لمدة سنتين 

*  *  * 
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لمنظمة العمل المدير العام  أحمد محمد لقمان/  تكريم معالى السيد:  السابعالبند 

 العربية 

 

نيسااان / الجزائاار   أبريال)العرباى فااى دورتاة األربعاين  العماالأصادر ماؤتمر :   أوال

 :منة على ما يلى ( 1)تضمنت الفقر  ( 1511)القرار رقم ( 1011

أحمد محمد لقمان المدير العاام لمنيماة / عقد جلسة لتكريم معالى السيد" 

العمل العربية خالل أعمال الدور  القادمة لماؤتمر العمال العرباى  وذلاك نيارا 

لاادورا فااى النهااوع بالمنيمااة وتطااوير أدائهااا وتفعياال عالقاتهااا ماا  أطااراف 

 " .والدولية ذات العالقة اإلنتاا والمؤسسات العربية 

واللاااذان ( 80و  21)عاارع الموضاااوخ علااى مجلااس اإلدار  فاااى دورتيااة :   ثانيررا

أصدرا قرارين تضمنا اإلجاراءات التاى سايتم مراعاتهاا خاالل جلساة التكاريم 

 .وفقا لما هو معروع فى البند الساب  من جدول أعمال المؤتمر 

 

*  *  * 
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 لفترة والية جديدةتعيين المدير العام لمنظمة العمل العربية : البند الثامن 

 

ى لايماة العمال العربياة عمن الماد  السادسة من دساتور من( أ/1)تنت الفقر  :   أوال

 :ما يلى 

تعيررين المرردير العررام لمكتررب العمررل العربررى لمرردة أربررع سررنوات قابلررة " 

للتجديررد مرررة واحرردة ، علررى أن تترروافر فررى المرشررف شررروط الكفرراءة والخبرررة 

 " . والمقدرة

تلقااى مكتااب العماال العربااى الترشاايحات التاليااة لشااغل منصااب الماادير العااام :   ثانيررا

(1011 – 1018: ) 

 (.غرفة صناعة األردن)عدنان أبو الراغب / السيد -1

وزار  الخارجيااااة والمغتااااربين بالجمهوريااااة )رشاااايد جمااااال  / المهناااادس  -1

 (.اللبنانية

بجمهورية  نصار الربيع  وزير العمل والشئون االجتماعية/ معال  السيد  -1

 .العراق

 ساابقا أحمد البرعى وزير التضامن والتأمينات االجتماعية/ معال  الدكتور -1

 .بجمهورية مصر العربية 

صااالح حماادو الاازرو الوكياال المساااعد لشاائون التعاااون الاادول  / الاادكتور  -5

 .والتمويل بوزار  العمل الفلسطينية 
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 .لعمال الكويت فايز عل  المطيرى رئيس االتحاد العام / السيد  -1

جماااال أغماااان  وزيااار التشاااغيل والتكاااوين المهنااا  ساااابقال / معاااال  السااايد  -2

 .بالمملكة المغربية 

 

األمر معروب على المؤتمر العام الموقر التخراذ اإلجرراءات التزمرة لتعيرين :   ثالثا

مرن برين المرشرحين  واليرة جديردةفتررة ل لمنظمرة العمرل العربيرةالمدير العام 

 .أعت  

 

  **  * 
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تطروير التردريب والتأهيرل المهنرى للنهروب بالتنميرة البشررية وتعزيرز :  التاسعالبند 

 القدرة التنافسية

/ أبرياال 11  - 15  الجزائاار) األربعااينأقاار مااؤتمر العماال العربااى فااى دورتااة  -

تطروير التردريب والتأهيرل المهنرى للنهروب )بعناوان  التاس البند (  1011 نيسان

ليكون أحد البنود الفنياة المدرجاة علاى ( وتعزيز القدرة التنافسية بالتنمية البشرية

 . لمؤتمر العمل العربى( 11)جدول أعمال الدور  

تنااول مفااهيم التنمياة حياث ت التاسا قام مكتاب العمال العرباى باعاداد وثيقاة البناد  -

ومفااهيم   UNDPالبشرية كما جاء فاى تقاارير برناامج  األمام المتحاد  االنماائى

التنافسااية العالميااة كمااا جاااءت فااى تقااارير المنتاادى االقتصااادو العااالم  والبنااك 

الاادول  ل نشاااء والتعمياار كمااا يسااتعرع البنااد واقاا  البلاادان العربيااة فااى هااذين 

المجااالين حيااث يبااين  تااأثير القاادر  التنافسااية علااى التنميااة البشاارية ودور تنميااة 

لتنافساية للنهاوع بالتنمياة البشارية  وخاصاة الموارد البشرية فى تحسين القدر  ا

 .منيومة التدريب والتأهيل المهن  كجزء من منيومة إعداد الموارد البشرية 

كمااا يتناااول هااذا البنااد صااور  لواقاا  منيومااة التاادريب والتأهياال المهنااى بالبلاادان  -

. العربيااة ماان خااالل عاادد ماان المحاااور كالهيكلااة والتنياايم والحوكمااة  والجااود  

بتقديم  مقترح فى كيفية اعداد منيومة للتدريب والتأهيل المهنى تتكامل م   ختامال 

بقيااة اجاازاء منيومااة اعااداد المااوارد  البشاارية لهااا ماان المواصاافات مااا يؤهلهااا 

 .للمنافسة العالمية 

دعاام الجهااود العربيااة لمواجهااة التحااديات التنمويااة  -:وتهاادف هااذا الوثيقااة الااى  -

نمية التشغيل والحد من البطالة التى طالت جمي  وبوجة خات ف  مجال الفقر وت

 .البلدان العربية دون استثناء 
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 -:وتتضمن وثيقة هذا البند بالتحليل والدراسة المحاور األساسية اآلتية  -

 مفاهيم وتعاري  أساسية : المحور األول ** 

يتطرق هذا المحور الى مفهوم التنمية البشارية وتطاورا حياث يساتخلت الاى ان  -

مية البشرية هى نيرية ومقاربة وتقوم على عملية ثنائياة هاى إعاداد القادرات التن

وال يمكن الحديث عن تنمية بشرية اال اذا كانت . البشرية واستخدام هذا القدرات 

تمكن من تحقيق اكبر قدر مان العدالاة و االنصااف باين مختلاف شارائح المجتما  

 ( االستدامة  –اركة المش –اإلنتاجية  –المساوا  )ومن اهم ركائزها 

أما مفهوم القدر  التنافسية فال يوجد لاة تعرياف موحاد ويختلاف التعرياف بحساب  -

موضوخ البحث وحسب مستوى التحليل ومجالاة وينطاوو مفهاوم التنافساية علاى 

مكونااات ثابتااة وأخاارى متغياار  وماان ضاامن التعاااريف المحاادد  للقاادر  التنافسااية 

تعرف التنافسية بقدر  الدولة على إنتااا  تعريف المجلس االمريكى للسياسة حيث

ساال  وخاادمات تنااافس فااى األسااواق العالميااة وفااى نفااس الوقاات تحقااق مسااتويات 

 " .معيشة مطرد  على المدو الطويل  

التعري  بمنظومات إعداد الموارد البشرية وموقع التردريب : المحور الثانى ** 

 المهنى منها

من أنيمة التربية والتعليم العالى والتدريب تتكون منيومة تنمية الموارد البشرية  -

والتأهيل المهنى ويضطل  كل نياام مان هاذا المنيوماات بادور فاى مجاال اعاداد 

المااوارد البشاارية وتاازداد أهميااة مختلااف اجاازاء منيومااة اعااداد المااوارد البشاارية 

عناادما تكااون مرتبطااة ببعضااها الاابعع وتعماال فااى تناسااق فيمااا بينهااا حيااث ان 

م العاااالى والتااادريب المهناااى هاااى مخرجاااات التعلااايم االساساااى مااادخالت التعلاااي

 .والثانوو
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اما دور الموارد البشرية فى التنمية البشرية وتحساين القادر  التنافساية يكمان فاى  -

العناية بالموارد البشرية واالساتثمار فيهاا عان طرياق التربياة والتعلايم والتادريب 

ل التويياف بال يتازامن ذلاك  المهن  وال يقتصر هذا االساتثمار فاى مرحلاة ماا قبا

 . فى فترات العمل وأصبح اليوم من المألوف الحديث عن التعليم  مدى الحيا  

 .تشخيص الواقع العربى فى مجال التنمية البشرية : المحور الثالث ** 

أيهرت السنوات األخير  فى المنطقة العربية صحة نيرية التنمية البشارية التاى  -

بشر وإسعادا عبر توساي  نطااق خياراتاة ومنحاة فرصاة تعنى بالتنمية من أجل ال

فااالفوارق االجتماعيااة والشااعور بااالغبن وزياااد  . المشاااركة فااى الحيااا  العامااة  

 .البطالة وخاصة بين الشباب المتعلم كانوا سببال مباشرال فى الثورات العربية 

عااام ويوضااح هااذا المحااور ترتيااب البلاادان العربيااة فااى تقرياار التنميااة البشاارية ل -

لدولاة قطار  الاى  11حيث يتراوح ترتيبب البلادان العربياة مان المرتباة   1011

 .لجمهورية السودان  121

العوامررل المررؤثر فررى القرردرة التنافسررية واالنعكاسررات علررى : المحررور الرابررع ** 

 .التنمية البشرية 

تحدد هذا الوثيقة أن للعولماة تاأثير كبيار علاى القادر  التنافساية حياث ان العولماة  -

أصبحت  اليوم واقعال ال مفر منة لكل البلدان واالقتصاديات فقاد جااء فاى التقريار 

 –االول لمنيمة العمل العربية حول التشاغيل والبطالاة فاى الادول العربياة يولياو 

ان المعرفة وتطبيقاتها العلمية والتكنولوجياة ستصابح أكثار مان أى  1008تموز 

وقت مضى من األساسيات لمنيومة اإلنتاا والتشغيل وبالتال  موردال اساسيال من 

الموارد للتنمية لما توفرا مان وساائل إنتااا وأنمااط  إنتاجياة جدياد  ومان انشاطة 

ليب التنييم وهو ما يمثل جوهر غير مألوفة وخاصة على مستوى الخدمات واسا

بااات ماان البااديه  ان تشااكل المااوارد   االقتصاااد الجديااد وحيااال هااذا التطااورات  

البشرية المادخل االساساى لالنصاهار الفاعال فاى اقتصااد المعرفاة بماا يمكان مان 
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رف  تحديات التنمية العربية فى اقتصاد معولم يخض  الى العديد من القيم الجديد  

 .والقيمة المضافة العالية والقدر  التنافسية الكبير   منها االبتكار

 .أنظمة التدريب المهنى والتعليم التقنى بالبلدان العربية : المحور الخام  ** 

يتناول هذا المحور وصف منيوماة التعلايم التقناى والتادريب المهناى  مان خاالل  -

الهيكلااة عاادد ماان التقااارير المنجااز  ماان قباال بعااع المنيمااات الدوليااة ماان حيااث 

 .العامة والحوكمة والتنييم والجود  

ويركز على أن بناء منيومة التنمية البشرية العربية تكاون أكثار فاعلياة وتسااهم  -

فى رف  التحديات االقتصادية واالجتماعية بالبلدان العربية وتحسن مان تنافسايتها 

 .على المستوى الدولى 

 .ة هذا البند سيتم تشكيل لجنة فنية من أعضاء المؤتمر لمناقش -

 .البند معروب على المؤتمر الموقر التخاذ ما يرا  مناسبا  -

*  *  * 

  



 

 

 

 

 

 
 4141لعام (  14) الدورة  –دليل مؤتمر العمل العربى 

56 
 

 

اتجاهات وممارسات حديثة لتعزيز عتقات العمل .. تفتيش العمل :  العاشرالبند 

 وإنفاذ القانون

 

/ أبرياال 11  - 15  الجزائاار) األربعااينأقاار مااؤتمر العماال العربااى فااى دورتااة  -

اتجاهررات وممارسررات .. تفترريش العمررل )بعنااوان  العاشاارالبنااد (  1011 نيسااان

ليكاون أحاد البناود الفنياة المدرجاة ( حديثة لتعزيز عتقرات العمرل وإنفراذ القرانون

 . لمؤتمر العمل العربى( 11)على جدول أعمال الدور  

والاذو تضامن ثالثاة فصاول  العاشارقام مكتب العمل العرباى باعاداد وثيقاة البناد  -

جاء الفصل األول حول الادور الرقااب  ألجهاز  تفتاي  العمال فا  معاايير العمال 

وجاااء الفصاال الثااان  تحاات عنااوان الواقاا  التشااريع  لتفتااي    الدوليااة والعربيااة 

العماال فاا  الاادول العربيااة   بينمااا جاااء الفصاال الثالااث االتجاهااات والممارسااات 

 .مستقبلية الحديثة لتفتي  العمل رؤية 

 :وكان من أهم النتائج والتوصيات ما يلي 

ان نيام تفتي  العمل صور  تجسد الرقابة التا  تمارساها الدولاة النفااذ القواعاد  .1

اآلمر  الت  سنتها الدولة ف  اطار تدخلها ف  عالقات العمل بقصد تنييمها بتلك 

فاا  مجااال االحكااام اآلماار  فاا  اطااار مساائوليتها عاان تحقيااق السااالم االجتماااع  

عالقااات العماال وصااوالل الاا  تحقيااق اسااتقرار المجتماا  وانضااباطة بناازخ فتياال 

 .التوترات واالضطرابات الت  تهدد كيان المجتم  

شااهدت ادار  العماال وماان بينهااا اجهااز  تفتااي  العماال تاادهورا واضااحا نتيجااة  .1

 للمتغيرات المتعدد  وليد  التطور السلب  ف  المجاالت االقتصاادية واالجتماعياة

التااا  تمخاااع عنهاااا تحاااوالت وتحاااديات عجااازت ادار  العمااال عااان اساااتيعابها 

 .والتفاعل االيجاب  معها بتأثير االزمات االقتصادية المتتالية 
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وللوصول ال  عالقات عمل مستقر  كاان الباد كشارط ضارورو والزم العااد   .1

ادارات العمل ومنهاا تفتاي  العمال الا  وضاعها الطبيعا  الساابق كاان الباد مان 

اتخاذ تدابير واجراءات اساسية بموجب التشريعات واللوائح والقرارات االدارية 

 .التنفيذية 

تلعب ادارات العمال وهياكلهاا المختلفاة وفا  مقادمتها جهااز تفتاي  العمال دورال  .1

مهمال تتجسد ف  مهام ووياائف متجادد  تساتوعب المتغيارات وتواجاة التحاديات 

قاات العمال بوصافها صامام االماان لالمان المختلفة بهادف اعااد  االساتقرار لعال

 .   والسلم االجتماع 

اعاد  هيكلة ادار  العمل ف  الدول العربية خاصاة التا  تاأثرت ببارامج العولماة  .5

/ وزار  العمال)والتحرير االقتصادو ال سيما ف  وضعها تحات سالطة مركزياة 

د  كساااابق عهااادها واعاااا( وزار  الشااائون االجتماعياااة والعمااال /وزار  الشاااغل

الوحدات الت  سالمت منهاا وتطويرهاا ودعام قادراتها المادياة ورفادها بااالدوات 

والمعاادات وساالخت بااالكوادر المؤهلااة ذات الخباار  واالهتمااام بباارامج التحااديث 

 ..وتزويدها بوسائل االتصاالت التقنية الجديد  ال  

درباة اعاد  االدار  المركزياة للتفتاي  وجهااز تفتاي  العمال ورفادا باالكوادر الم .1

ماان المفتشااين وتااأهيلهم لالضااطالخ بواجباااتهم التقليديااة وتاادريبهم علاا  المهااام 

 .والويائف الجديد  داخليال وخارجيال 

 .ايالء االهتمام الكاف  للدور الوقائ  لتفتي  العمل  .2

استخدام وساائل واسااليب التقنياة الحديثاة فا  بارامج تفتاي  العمال وبنااء قاعاد   .8

 .معلومات متطور  

د عل  دور تفتي  العمال فا  تنفياذ المعاايير الدولياة والعربياة فا  التفتاي  التأكي .1

 .عل  االستخدام واالجور  والمرأ  والطفل والنشاط االقتصادو غير المنيم 
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دعااو  الاادول األعضاااء بالمنيمااة التاا  لاام تصاادق الاا  التصااديق الفااورو علاا   .10

اقيات المتصلة بها واالتف" تفتي  العمل"م بشأن 1118لسنة ( 11)االتفاقية رقم 

وعل  وجة الخصاوت االتفاقياات الخاصاة بالساالمة والصاحة المهنياة واتفاقياة 

 .بيئة العمل وعمال الزراعة وعمل المرأ  واألحداث 

دعو  الدول العربية ال  مراجعة تشريعات العمل لمعالجة النقت وسد الثغارات  .11

لدور الوقاائ  والادور ف  النصوت المتعلقة بتفتي  العمل وإيالء اهتمام اكبر با

االيجاب  لتفتي  العمل ف  تحساين شاروط وياروف العمال وتحساين األوضااخ 

 .االقتصادية واالجتماعية للعاملين 

دعو  الدول العربية ال  تضمين تشريعات العمل المبادئ واألحكام األساسية ف   .11

ياة تفتي  العمل وعمل الئحة تنفيذية موحد  تتضامن التأصايل واألحكاام اإلجرائ

 .اإلدارية والتنييمية وانشاء مفتشية او مفوضية لتفتي  العمل 

دعو  منيمة العمل العربية للعمل عل  تقديم العون الفن  للادول األكثار احتياجاال  .11

لاادعم أجهااز  تفتااي  العماال وعلاا  األخاات أجهااز  ومراكااز السااالمة والصااحة 

 .المهنية 

ت عربيااة فاا  موضااوخ دعااو  منيمااة العماال العربيااة الاا  تكااوين قاعااد  معلومااا .11

تفتي  العمل والسالمة والصحة المهنية بالتعاون والتنسيق ما  الادول األعضااء 

 .بالمنيمة 

 .سيتم تشكيل لجنة فنية من أعضاء المؤتمر لمناقشة هذا البند  -

 .البند معروب على المؤتمر الموقر التخاذ ما يرا  مناسبا  -

*  *  * 

  



 

 

 

 

 

 
 4141لعام (  14) الدورة  –دليل مؤتمر العمل العربى 

59 
 

 

بشرأن الحمايرة االجتماعيرة ( توصرية)معيارية مشروع أداة :  الحادى عشرالبند 

 (مناقشة ثانية)للعاملين فى القطاع غير المنظم 

فاا  دورتااة التاسااعة ( 1111  1181)تنفيااذا لقاارارى المااؤتمر العااام رقماا  
والمتعلقاين باصادار اتفاقياة عمال عربياة ( 1011نيساان / القاهر   ابريال )والثالثين 
 " .ين بالقطاخ غير المنيم الحماية االجتماعية للعامل" بشأن 

قاااام مكتاااب العمااال العربااا  بطلاااب التشاااريعات الساااارية مااان الااادول العربياااة    :أوال 
 .والتطبيقات العملية لهذا التشريعات 

السعودية   العاراق   )وصل المكتب تشريعات من ست دول عربية ه  
بانهـــااـما لاايس   وجــااـاء رد دولتااين ( ساالطنة ُعمااان  قطاار   لبنااان   المغاارب
  بينماا أفاادت قطار ( البحارين   الكويات)لديهما تشريعات ف  هذا الشأن وهما 

بأن جمي  العمالة منيمة تحكمها قوانين محدد  تسرو بشأنها   ف  إشاار  منهاا 
 .إلى قانون العمل والقرارات الوزارية الصادر  تنفيذال ألحكامة 

وخبياار ( د محمااد عثمااان خلااف آ . أ  )تاام تكليااف خبياار بتشااريعات العماال   :ثانيررا 
  باعاااداد دراساااة ( د ساااام  نجياااب . أ ) بتشاااريعات التأميناااات االجتماعياااة 

الحمايرررة التشرررريعية واالجتماعيرررة للعررراملين بالقطررراع غيرررر " وتقريااار حاااول 
 ".المنظم فض الدول العربية 

بااة اسااتبيان  قااام مكتاب العماال العربا  بارسااال هااذا الدراساة  والتقرياار مرفقاال   :ثالثرا 
 .إلبداء رأيها ف  موضوخ االتفاقيةألطراف اإلنتاا الثالثة ف  الدول العربية  

ردود على االستبيان من أطاراف اإلنتااا  ( 10)وصل مكتب العمل العرب    :رابعا 
أصاااحاب أعماااال ( 1)و( األردن  الساااعودية  قطااار  مصااار)حكوماااات ( 1)
 .( تونس  سوريا)عمال ( 1)و( سلطنة ُعمان  فلسطين  قطر  لبنان)

تاام تشااكيل لجنااة ماان الخبااراء القااانونيين وذوو االختصااات وممثلااين عاان   :خامسررا  
أطااراف اإلنتاااا الثالثااة فاا  الاادول العربيااة   وعقاادت اللجنااة اجتماعهااا خااالل 

بمقار مكتاب العمال العربا   1011تشرين الثان  / نوفمبر  1 – 2الفتر  من 
  الذو دار خالل هذا االجتماعات توصلت بالقاهر  وف  ضوء الحوار والنقا

 . مشروع االتفاقيةاللجنة إلى 
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عارع مكتااب العمال العربااى مشاروخ االتفاقيااة المشاار إليهااا علاى مجلااس   :سادسرا  
تشارين الثاانى / القااهر   ناوفمبر)اإلدار  فى دورتة العادية الثامناة والسابعين 

 :  وقد اتخذ المجلس القرار التالى (1011

بشأن الحماياة االجتماعياة ( 10)م بمشروخ االتفاقية العربية رقم أخذ العل -1
 .فى القطاخ غير المنيم

إحالاة مشاروخ االتفاقيااة إلاى المااؤتمر العاام فاى دورتااة القادماة لمناقشااتها  -1
 .وإقرار ما يراا مناسبا بشأنها

عرع مكتب العمل العرب  مشروخ االتفاقية على الماؤتمر العاام فا  دورتاة : سابعا  
  وبعااد مناقشااة البنااد ماان  1011نيسااان / ابرياال  11 – 15الجزائاار ( 10)

 -:خالل اللجنة الفنية الت  شكلها المؤتمر تم إصدار القرار التال  

اعتمرراد تقريررر اللجنررة المكلفررة بدراسررة مشررروع أداة قانونيررة عربيررة بشررأن   -1
فررض ، مررع األخررذ " الحمايررة االجتماعيررة للعرراملين فررض القطرراع غيررر المررنظم "

 .االعتبار المتحظات التض أقرها المؤتمر العام 

اتخرراذ اإلجررراءات المنصرروص عليهررا فررض نظررام اتفاقيررات وتوصرريات العمررل  -1
علرى المرؤتمر ( توصرية ) العربية وعرب مشرروع األداة القانونيرة المعردل 

العرررام فرررض دورتررره القادمرررة للمناقشرررة الثانيرررة فرررض ضررروء متحظرررات اللجنرررة 
 .من أطرا  اإلنتاج  والمتحظات التض ترد

قام مكتب العمال العربا  بادخاال مالحياات اللجناة وتعمايم مشاروخ التوصاية : ثامنا  
علااى أطااراف اإلنتاااا فاا  الاادول العربيااة وأخااذ مااا ورد ماان مالحيااات بعااين 

مرفاق مشاروخ )االعتبار ف  إعداد المشروخ المقدم للماؤتمر للمناقشاة الثانياة 
 ( .التوصية 

روب علرى المرؤتمر العرام المروقر للتفضرل برالنظر والتوجيره بمرا األمر معر :عاشرا  
 ..يرا  مناسبا 

*  *  * 
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لمرؤتمر العمرل ( 24)تحديرد مكران وجردول أعمرال الردورة :  عشرر الثانىالبند 

 ( 4105آذار / مار  )العربى 

 :وتحتوى الوثيقة الخاصة بالموضوع على قسمين هما 

 :القسم األول 

 :(4105آذار / مار )لمؤتمر العمل العربى ( 24)الدورة تحديد مكان انعقاد 

وفقا لنت الفقرتين األولى والثانية من الماد  الخامساة مان دساتور منيماة العمال  -1

العربية   فاان الماؤتمر العاام يجتما  مار  كال عاام فاى األسابوخ األول مان شاهر 

 .بقرار منةآذار فى دولة المقر   ويجوز أن ينعقد فى أية دولة عضو / مارس 

لمررؤتمر ( 24)الرردورة  ن الدولررة الراغبررة فررى استضررافةفررو.. فااى ضااوء مااا تقاادم  -1

 عليهرا أن تعلرن عرن رغبتهرا أمرام المرؤتمر (4105آذار / مار )العمل العربى 

من دستور منيمة العمل ( 1)إلصدار قرارا بهذا الشأن وفقا للماد  الخامسة فقر  

 .العربية 

 :القسم الثانى 

 (  4105آذار / مار  )لمؤتمر العمل العربى ( 24)أعمال الدورة تحديد جدول 

تانت الفقار  األولاى مان المااد  التاسااعة عشار  مان نياام العمال بماؤتمر العماال   (0)

 :العربى على اآلتى 

، جرردول أعمررال دورترره التاليررة فررى ضرروء  انعقرراد يقررر المررؤتمر العررام أثنرراء " 

المشررروع الررذى يعررد  مجلرر  اإلدارة بالتشـررـاور مررع المرردير العررام لمكتررب العمررل 

 ".    العربى 
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ماان الماااد  الثالثااة ماان نيااام العماال بمجلااس اإلدار  بشااأن ( 1)جاااء فااى الفقاار    (4)

 :اختصاصات المجلس   مايلى 

 " .شاور مع مكتب العمل العربى إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر بالت" 

المدير العام لمكتب العمل العربى خطابا ألصحاب المعاالى وزراء  معالىوجة  (  3)

العماال فااى الاادول العربيااة ولمنيمااات أصااحاب العماال طلااب فيااة موافـــااـا  

المكتااب بالموضوعااـات الفنيااة التااى يقترحــااـون إدراجهــااـا عااـلى مشــااـروخ 

 .(1015آذار / مارس)لمؤتمر العمل العربى ( 11)دور  جــدول أعمال ال

/ ماارسالقااهر   ) الثماانينة تدارس مجلس اإلدار  فى دورتاضوء ما تقدم  فى (  2)

الوثيقة المقدمة من مكتاب العمال العرباى بشاأن تحدياد مشاروخ ( 1011 آذار

فاى ( 1015 آذار/ ماارس)لمؤتمر العمل العربى ( 11)جدول أعمال الدور  

الموضوعــاااـات الفنياااة المقترحاااة مااان الااادول األعضااااء باإلضاااافة ضاااوء 

للموضاااوعات المدرجاااة بشاااكل نياااامى   وقاااد أصااادر مجلاااس اإلدار  بشاااأن 

 :الموضوخ القرار التالى 

لمؤتمر العمل العرباى ( 11)مشروخ جدول أعمال الدور  الموافقة على 

  ما  لعرباى لمؤتمر العمل ا( 11)الدور    وإحالتة إلى (1015آذار / مارس)

 :التوصية باقرارا 

 .تقرير المدير العام لمكتب العمل العرب   -1

 .النير ف  قرارات وتوصيات مجلس اإلدار   -1

 .متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل السابق  -1

 .المسائل المالية -1

 .تطبيق اتفاقيات وتوصيات منيمة العمل العربية  -5

( 101)الاادور  مااذكر  الماادير العااام لمكتااب العماال العرباا  حااول  -1
 ( . 1015حزيران / جنيف   يونيو ) لمؤتمر العمل الدول  
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دور الحاااوار االجتمااااع  فااا  تعزياااز الحماياااة " بناااد فناااى حاااول  -2
بالصحة والساالمة "   على أن يتضمن محورا خات "  االجتماعية
 " .المهنية 

سياسات وآليات تسوية المنازعات العمالياة ودورهاا " بند فنى حول  -8
 ."  عالقات العمل فى استقرار

لمااؤتمر العماال العرباا  ( 11)تحديااد مكااان وجاادول أعمااال الاادور   -1
 (.1011آذار / مارس)

 :األمر معروب على المؤتمر العام الموقر للنظر فى  (  5) 

آذار / مااارس ) لمااؤتمر العماال العربااى ( 11)إقاارار جاادول أعمااال الاادور   -

 .فى ضوء المشروخ المقدم من مجلس اإلدار  (  1015

تفويع المدير العام لمكتب العمل العربى بقبول طلب أى دولة ترغاب فاى  -

علااى  (1015آذار / مااارس)لمااؤتمر العماال العربااى ( 11)الاادور   انعقاااد

أرضها   وإحاطة الدول األعضاء علماا باذلك فاى الوقات المناساب   ماا لام 

 .تعلن إحدى الدول األعضاء فى المؤتمر رغبتها فى االستضافة 

◘ ◘ ◘ 
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