
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البـنــد األول
 تقرٌر المدٌر العام لمكتب العمل العربى

 

 

تقرٌر عن نشاطات وانجازات منظمة العمل العربٌة خالل عاام  : ) القسم الثانى ( 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1/  42/  . د . ع عو . م .   

 القسم الثانى 

 

 منظمة العمل العربٌة

 مؤتمر العمل العربً
 واألربعون الثانٌةالدورة 
 دولة الكوٌت -  الكوٌت

 2015   نٌسان/ ابرٌل  25 - 18



 

 

1 

 

   

 

 المحــور والمجــال
رقم 
 الصفحة

 2 **  تـقـدٌــــم .

 4 : نشاطات وإنجازات المدٌر العام . أوال

 15 : محور الحماٌة االجتماعٌة : ثانٌا

 15 مجال عبلقات العمل . -

 29 األشخاص ذوي اإلعاقةمجال  -

 32 مجال شبون عمل المرأة العربٌة . -

 36 مجال الصحة والسبلمة المهنٌة. -

 49 مجال التؤمٌنات االجتماعٌة . -

 81 محور التنمٌة البشرٌة والتشغٌل : ثالثا :

 81 مجال التشغٌل . -

 96 مجال التدرٌب المهنى . -

 99 مجال الهجرة . -

 102 مجال الثقافة العمالٌة -

 104 مجال إدارات العمل . -

 117 محور العالقات العربٌة والدولٌة .  رابعـا :

 121 محور اإلعالم والتوثٌق والمعلومات : خامسا :

 121 مجال اإلعبلم والنشر . -

 127 مجال التوثٌق والمعلومات . -

 138 مجال اإلصدارات والدراسات والترجمة . -

 145 مجال اإلحصاءات -

 175 محور االجتماعات الدستورٌة والنظامٌة . سادسا :

 

 

 المحتوٌـــات



 

 

2 

 

 

 ** تقدٌـــم :

( خةبلل تب والمعاهد والمراكز التابعةة لة المكوإنجازات منظمة العمل العربٌة ) ٌتناول تقرٌر نشاطات
الثانٌةة  والةدورة  (2014أٌلةول سةبتمبرالقةاهرة   ) 41مةإتمر العمةل العربةً الةدورة تةً رالفترة مةا بةٌن دو

مةا أنجزتة  المنظمةة مةن بةراما ونشةاطات   وٌتنةاول التقرٌةر  (2015 نٌسةان / إبرٌل  الكوٌت) واألربعون
أو من خبلل النشاطات القطاعٌة التى نفذتها  المستوى العربً أو على المستوى الدولً  وفعالٌات سواء على

فةى مجةال تنفٌةذ خطةة كانةت اإلدارات الفنٌة بمكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعةة للمنظمةة سةواء 
من خارج الخطة فضبل عن المشاركة فى كافة النشاطات والفعالٌات التى  نفذتاألنشطة التى  من المنظمة أو

 عربٌة ومإسسات العمل العربةى المشةتر   وبشةكل خةاص مجلةا الجامعةة العربٌةة  جامعة الدول ال نظمتها
وغٌر ذل  من الفعالٌات واالجتماعات الهامة   وذل  بهدف الوقوف على والمجلا االقتصادى واالجتماعى  

خاصةةة الموضةةوعات ذات الصةةلة   التوجهةةات الرسةةمٌة للةةدول العربٌةةة تجةةام مختلةةف المسةةابل محةةل البحةة  
صةةات منظمةةة العمةةل العربٌةةة   لبلسترشةةاد بهةةذم التوجهةةات فةةى نشةةاطات وفعالٌةةات المنظمةةة لخدمةةة باختصا

أطراف اإلنتاج الثبلثة فةى الةدول األعضةاء وعلةى طرٌةق تعزٌةز مسةٌرة المنظمةة وتحقٌةق أهةدافها القومٌةة  
 وٌمكن تلخٌص أبرز عناوٌن هذه النشاطات فى المحاور والمجاالت التالٌة :

 : نشاطات وإنجازات المدٌر العام . أوال

 : محور الحماٌة االجتماعٌة : ثانٌا

 مجال عبلقات العمل . -
 مجال عمالة األطفال. -
 مجال شبون عمل المرأة العربٌة . -
 مجال الصحة والسبلمة المهنٌة. -
 مجال التؤمٌنات االجتماعٌة. -

 محور التنمٌة البشرٌة والتشغٌل : ثالثا :

 مجال التشغٌل . -
 التدرٌب المهنى .مجال  -
 مجال الهجرة . -
 مجال الثقافة العمالٌة . -
 مجال إدارات العمل . -

 محور العالقات العربٌة والدولٌة .  رابعـا :

 محور اإلعالم والتوثٌق والمعلومات : خامسا :

 مجال اإلعبلم والنشر . -
 مجال التوثٌق والمعلومات . -
 مجال اإلصدارات والدراسات والترجمة . -

 محور االجتماعات الدستورٌة والنظامٌة . سادسا :

إن مةةا تناولةة  هةةذا التقرٌةةر مةةن نشةةاطات إنمةةا هةةو عةةر  ألبرزهةةا ولةةٌا حصةةرا دقٌقةةا لكةةل النشةةاطات 
والفعالٌات   خاصة تل  التى تمارا بشكل ٌومً وتقع فى سٌاق األعمال االعتٌادٌة التةى ٌإدٌهةا المنتسةبون 
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ختلفةةة   واالجتماعةةات الداخلٌةةة وفةةى مجةةال االستشةةارات القانونٌةةة كافةةة فةةى إعةةداد المةةذكرات والدراسةةات الم
وتسٌٌر العمل المالً واإلداري   والتهٌبة الجتماعات الهٌبات الدستورٌة والنظامٌة واللجان الفنٌة والمساهمة 

 بتقدٌم أوراق العمل والدراسات فى المإتمرات والندوات التى تدعى المنظمة للمشاركة فٌها.

المةوقر كةل االهتمةام والعناٌةة  مةبل   مةإتمركمتقدم بهذا التقرٌر   فإننً على ثقة بؤن  سٌنال مةن وإننً إذ أ
تزوٌد مكتب العمل العربى بمبلحظاتكم ومقترحاتكم التى سةتكون عونةا للمكتةب فةى تنفٌةذ برامجة  ونشةاطات  

ن العربى  وفى إطار تحقٌق المستقبلٌة بشكل أفضل ٌلبى احتٌاجات وتطلعات أطراف اإلنتاج الثبلثة فى الوط
 األهداف القومٌة المرسومة لمنظمة العمل العربٌة فى دستورها والمٌثاق العربى للعمل.

 

 "   وهللا ولى التوفٌق   "

 

 د لقمانـمـد محـمـأح

 المـدٌـر العـام 
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 أوال

 نشاطات وإنجازات

 السٌد / المدٌر العام

 

 ( 28/1/2014. زٌارة معالً السٌد/ المدٌر العام لجمهورٌة السودان )1

توج  معالً السٌد / أحمد لقمان المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة إلى جمهورٌةة السةودان ٌرافقة  السةٌد 
البروفٌسةةور/ الةةدكتور / حسةةٌن محمةةد عثمةةان مةةدٌر الشةةبون المالٌةةة واإلدارٌةةة بالمنظمةةة لتهنبةةة سةةعادة السةةٌد 

إبراهٌم الغندور لتولٌ  منصب مساعد ربٌا جمهورٌة السودان حٌ  أعرب عةن مةدى التقةدٌر الةذي ٌحظةً 
ب  السٌد / إبراهٌم الغندور وأشاد بسجل  الحافل بالعطاء واإلنجةازات علةى الصةعٌدٌن الةوطنً والقةومً ومةا 

 .ٌتمتع ب  من حكمة وفعالٌة وهم  فً كافة المواقع التً تقلدها 

وقد قام معالً السٌد / المدٌر العام بعقد عدة لقاءات هامة بمناسبة تواجدم فً السودان حٌ  التقى بمعالً 
السٌد/ بدر الدٌن محمةود وزٌةر المالٌةة واالقتصةاد الةوطنً للتباحة  معة  بشةؤن مسةاهمات السةودان للمنظمةة 

 والمركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة بالخرطوم .

ن معةةالً السةٌدة / إشةةراقة سةةٌد محمةةود وزٌةةرة العمةل والتنمٌةةة البشةةرٌة ومعةةالً السةةٌد/ كمةا ألتقةةً كةةل مةة
الصادق الشٌخ وزٌر الدولة بوزارة العمل والتنمٌة البشرٌة وسعادة السٌد/ سعود مؤمون البرٌةر ربةٌا اتحةاد 

نقابةات عمةال أصحاب العمل السودانً وكذل  سعادة السٌد / ٌوسةف علةً عبةد الكةرٌم ربةٌا االتحةاد العةام ل
السةةودان لتعةةرٌفهم بالنشةةاطات المقبلةةة التةةً تعتةةزم المنظمةةة تنفٌةةذها ومنهةةا المنتةةدى العربةةً الثةةانً للتنمٌةةة 
والتشغٌل الذي ٌعقد تحت شعار " نحو حماٌة اجتماعٌة وتنمٌةة مسةتدامة " الةذي سةٌعقد بالرٌةا  فةً الفتةرة 

( لمةةإتمر العمةةل العربةةً وأهةةم 41لةةدورة )  وكةةذل  التباحةة  حةةول ا 2014فبراٌةةر / شةةباط  26 – 24مةةن 
 موضوعات جدول األعمال .

*** 

 (5/2/2014-3الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ) للجمهورٌةمعالً السٌد / المدٌر العام  زٌارة.   2

لقااااـ مـــاااـى معاااالى الساااٌد / محماااد بااان مااارادل  وزٌااار العمااال والتشاااغٌل وال ااامان االجتمااااعى  ● 
 2014/  2/  3ٌوم االثنٌن  بالجمهورٌة الجزائرٌة

التقةةى معةةالى السةةٌد / أحمةةد محمةةد لقمةةان مةةع معةةالى السةةٌد / محمةةد بةةن مةةرادى وزٌةةر العمةةل والتشةةغٌل 
والضةةمان االجتمةةاعى بالجمهورٌةةة الجزابرٌةةة حٌةة  رحةةب وزٌةةر العمةةل الجزابةةري بالمةةدٌر العةةام ووجةة  لةة  

أهةةا المكانةةة التةةى تسةةتحقها والنقلةة  النوعٌةةة التةةى الشةةكر والتقةةدٌر علةةى جهةةودم المبذولةةة  لقٌةةادة المنظمةةة وتبو
 شهدتها المنظمة فى عهدم من خبلل االنشطة المتمٌزة التى نفذتها .

وقد ابدي معالى المدٌر العام شكرم وتقدٌرم وامتنان  للدعم الفنً والمادي والمعنوي الذى قدمت  الجزابر  
المنتدى العربى االول لتشغٌل الشباب بةالجزابر عةام الشقٌق للمنظمة حٌ  عقدت المنظمة خبلل فترة والٌت  

( لمإتمر العمل العربً على ار  الجزابر الشقٌق  وكانةت دورة ناجحةة مةن خةبلل  40والدورة )  2009
نتةةابا أعمالهةةا وأوضةةح أنةة  حةةرص علةةى زٌةةارة جمهورٌةةة الجزابةةر لتوجٌةة  شةةكر لهةةا علةةى دعمهةةا المتمٌةةز 

ف تعقةد المنتةدى العربةى الثةانى للتنمٌةة والتشةغٌل بالرٌةا  خةبلل الفتةرة ا بٌن إن المنظمة سةوـــللمنظمة كم
( وسٌحضةةرم وزراء عمةةل وتخطةةٌط وتعلةةٌم وتةةدرٌب واقتصةةاد وشةةبون  2014فبراٌةةر /شةةباط  26 – 24)
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اجتماعٌة باإلضافة لرإساء منظمات و أصحاب اإلعمال والعمال ورإساء هٌبات الضمان االجتماعً وعدد 
ورإسةةاء لمجةةالا االقتصةةادٌة واالجتماعٌةةة للخةةروج منةة  بتوجهةةات وسٌاسةةات ٌمكةةن  مةةن منظمةةات الدولٌةةة

تنفٌذها لزٌادة فرص التشغٌل وتحقٌق التنمٌة المستدامة وابدى معالٌة حرص  على ان تشار  الجزابر بفعالٌة 
فى هذا المنتدى بوفد رفٌع المستوى ألهمٌةة الموضةوعات التةى سةوف تعةر  والمخرجةات كمةا أوضةح  ن 

 4/  - 20 – 13لمنظمة سوف تعقد الدورة القادمةة لمةوتمر العمةل العربةى بدولةة المقةر خةبلل الفتةرة مةن )ا
( وان جةةدول االعمةةال سةةوف ٌتنةةاول موضةةوعات هامةةة ابرزهةةا تقرٌةةر المةةدٌر العةةام حةةول التعةةاون  2014/

ة النظامٌةة والدسةتورٌة العربةى و فاقة  لةدعم التشةغٌل وانتخةاب المةدٌر العةام لوالٌةة جدٌةد وانتخابةات األجهةز
والخطة والموازنة وموضوعٌن فنٌٌن حول التدرٌب المهنً وتفتٌش العمل . وقد شةكر وزٌةر العمةل  المةدٌر 
 العام على هذم االنشطة المتمٌزة التى  تقدمها المنظمة دوما لصالح أطراف االنتاج الثبلثة فى وطننا العربى.

وزٌـــــاـر التكـــــاـوٌن والتـــــاـعلٌم المهنـاـى  لقــــاـ معـــالـــــى الســٌــــد / نــــور الــــدٌن بـــدول ● 
 (4  /2  /2014 ) 

استقبل معالى السٌد / نور الدٌن بدوى وزٌر التكةوٌن والتعلةٌم المهنةً معةالى السةٌد / أحمةد محمةد لقمةان 
ء المستشار القانونً بمقر المعهد الوطنى للتكوٌن والتعلٌم حٌ  رحب بمعالى المدٌر العام والسٌد / أسبلم سنا

المدٌر العام مبدٌا  تقدٌرم للدور الةذى تقةوم بة  المنظمةة فةى مجةاالت عملهةا المختلفةة و ن مجةال عمةل وزارة 
ٌل و التكوٌن ٌتبلقى مع أهداف المنظمة حٌ   ن التكوٌن الجٌد ٌإثر بشكل واضةح علةى زٌةادة فةرص التشةغ

ان الشباب المإهل تبح  عن  فرصة العمل قبةل ان ٌبحة  هةو عنهةا كمةا أكةد علةى أهمٌةة التةدرٌب المسةتمر 
 لكافة المإهبلت فى كافة قطاعات العمل .

وقد اعةرب معةالى المةدٌر العةام لمنظمةة العمةل العربٌةة عةن شةكرم حٌة   ن المنظمةة  قةد حظٌةت خةبلل 
حٌ  عقدنا الموتمر العربةى االول لتشةغٌل الشةباب بةالجزابر والةذى والٌت  بدعم مستمر من الجزابر الشقٌق 

تطرق إلى موضوع التدرٌب والتكةوٌن كاحةد العناصةر التةى تمكةن الشةباب مةن إٌجةاد فرصةة عمةل  كمةا ان 
المنظمة بصدد عقد المنتدى العربى الثانى  للتنمٌة والتشةغٌل بالمملكةة العربٌةة السةعودٌة والةذى سةٌناقش فةى 

ل المنتةدى موضةوع التةدرٌب والتكةوٌن موضةحا   ن للجمهورٌةة الجزابةر تجربةة ناجحةة فةى هةذا جدول اعما
المجال ٌنبغى تسلٌط الضوء علٌها لبلستفادة منها حٌة  انة  بةدون تكةوٌن حقٌقةى لةن توجةد التنمٌةة اقتصةادٌة 

مةل العربٌةة ان وبالتالى فهى اسةاا لتحقٌةق االسةتقرار االجتمةاعى كمةا اوضةح معالٌة  انة  سةبق للمنظمةة الع
أقةةرت إسةةتراتٌجٌة العرٌبةةة للتةةدرٌب المهنةةى وكانةةت هنةةا  فكةةرة الستضةةافة الجزابةةر المنتةةدى العربةةى الثةةانى 

 للتدرٌب المهنى .

وقد شكر معالى الوزٌر المدٌر العام للمنظمة على هذا الجهد الكبٌر وأكد مشاركة وزارت  فى هذا المحفل 
لى ان االستثمار فى البشر هو االستثمار الحقٌقى لتحقٌق التنمٌةة فةى الهام بشخصٌة رفٌعة المستوى مإكدا  ع

ر  الجزابةر وإنة  سةوف كافة مجاالتها كما أبدى معالٌ  اهتماما  كبٌرا  لعقد المةوتمر الثةانى للتةدرٌب علةى ا
 الموضوع بؤهتمام . ٌتابع

ائرٌاة الدٌمقراطٌاة الشاعبٌة لقـــاـ مـــى معالـــى السٌد / الطٌاب لاوو وزٌار العادل بالجمهورٌاة الجز● 
_4  /2  /2014 ) 

الدٌمقراطٌةة الشةعبٌة معةالى  ى السةٌد /الطٌةب لةوز وزٌةر العةدل بالجمهورٌةة الجزابرٌةةـــل معالــــاستقب
السٌد /أحمد محمد لقمان المدٌر العام المنظمة العمةل العربٌةة والسةٌد / أسةبلم سةناء المستشةار القةانونى بمقةر 

رٌة . حٌ  رحب معالً الوزٌر بالمدٌر العام والوفد المرافق ل  وأبدى تقةدٌرم وأعتةزازم وزارة العدل الجزاب
بجهةود المةةدٌر العةةام والتةةى خابرهةةا اثنةةاء تولٌةة  قٌةةادة وزارة العمةةل الجزابرٌةةة والنقلةةة النوعٌةةة التةةى تشةةهدها 

 المنظمة فى عهدم بفضل جهودم وخبرت  وحكمت  .
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ــةـد لقمــــةـان المةدٌر العةام لمــةـنظمة العـةـمل الـةـعربٌة معةالى السةٌد / وقد هنؤ معالى السٌد / أحمــد محم
الطٌب لوز لتولٌ  منصب وزٌر العدل كما أوضةح انة  قةد حةرص فةى نهاٌةة والٌتة  علةى زٌةارة الجمهورٌةة 
الجزابرٌة لتوجٌ  الشكر لها علةى دعمهةا لمنظمةة مةن خةبلل تنفٌةذ عةدد مةن  االنشةطة البةارزة والهامةة منهةا 

( لمةةوتمر العمةةل الـةةـعربى " . وانةة  مةةا كةةان لهةةذم 40المةةإتمر العربةةى االول لتشةةغٌل الشةةباب " الةةدورة )"
الفعالٌات  ان تنجح إال بالدعم الفنى والمادى واالدبى الذى حظٌت ب  المنظمة كما أشاد بجهود معالى الوزٌر 

فى الوطن العربى وتمنى ل  دوام التوفٌق التى كانت محبل  للتقدٌر واإلعجاب من كافة اطراف االنتاج الثبلثة 
والنجةةاز فةةى  مهامةة  الجدٌةةدة موضةةحا انةة  ٌتةةابع باهتمةةام وإعجةةاب مجهوداتةة  لتطةةوٌر عمةةل وزارة العةةدل 

 الجزابرٌة .

 -(: 2014/  2/  4وزٌر المالٌة  )  اللقاـ مى معالى السٌد / كرٌم دجودل● 

المالٌـةةـة الجمهورٌةةة الجزابرٌةةة الدٌمقراطٌةةة الشةةعبٌة استقبـةةـل معالـــةةـى السٌـــةةـد / كةةرٌم دجةةودى وزٌةةر 
معالى السٌد / أحمد محمد لقمان المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة والسٌد / اسةبلم سةناء المستشةار القةانونى 

بالدور الةذى تقةوم بة   ( حٌ  اشاد 2013فبراٌر/ شباط  4 بمقر وزارة المالٌة وذل  ٌوم  الثبلثاء الموافق )
مةةة لبلةةود أهةةدافها السةةامٌة وقةةد أبةةدى المةةدٌر العةةام شةةكرم لجمهورٌةةة الجزابةةر لةةدعمها الفنةةً والمةةادي المنظ

واالدبى للمنظمة خبلل فترة والٌت   موضحا ان المنظمة بصدد عقد ملتقى متمٌز وهو المنتدى العربى الثانى 
مالٌةة وأكةد علةى أهمٌةة مشةاركة للتنمٌة والتشغٌل بالرٌا  ٌشار  فٌ   عدد من الوزراء من بٌةنهم وزراء ال

وزارة المالٌة الجزابرٌة فى هذا الملتقى وقد شكر معالى وزٌر المالىة معالى المدٌر العام للمنظمة واكد علةى 
 مشاركة أحدى القٌادات البارزة من وزارة المالٌة الجزابرٌة لهذا الملتقى الهام .

*** 

 ( 7/2/2014 – 5المغربٌة )  للمملكةمعالً السٌد / المدٌر العام  زٌارة.   3

 لقاـ مى معالى السٌد / عبد السالم الصدٌقى وزٌر التشغٌل والشئون االجتماعٌة بالمملكة المغربٌة● 

التقى معالى السٌد / أحمد محمد لقمان مع معالى السةٌد / عبةد السةبلم الصةدٌقى وزٌةر التشةغٌل والشةبون 
وزٌةر العمةل المغربةى بالمةدٌر العةام فةى المملكةة المغربٌةة االجتماعٌة بالمملكة المغربٌة حٌ  رحةب معةالى 

 وأعرب عن تقدٌرم للجهد الذى ٌبذل  المدٌر العام فى اثراء العمل العربى المشتر  .

ملكة المغربٌة للدعم الذى قدمت  للمنظمة فى تنفٌذ عدد من موقد أبدى معالى المدٌر العام امتنان  وشكرم لل
ابرزها منتدى دور القطاع الخاص الجدٌد فى التنمٌة ومإتمر الحوار األجتماعى   وأكد األنشطة اثناء والٌت  

على ان المملكة المغربٌة لهةا تجربةة فرٌةدة فةى مجةال الحةوار االجتمةاعً بةٌن الشةركاء االجتمةاعٌٌن ٌنبغةى 
مٌةة والتشةغٌل االستفادة منهةا عربٌةا    كمةا بةٌن ان المنظمةة بصةدد التحضةٌر لعقةد منتةدى الرٌةا  حةول التن

وسٌشار  فٌ  عدد من وزراء العمل والتخطٌط واالقتصاد والتعلٌم والشبون االجتماعٌة والتدرٌب باالضةافة 
لمنظمةةات أصةةحاب االعمةةال والعمةةال وعةةدد مةةن المإسسةةات الدولٌةةة وانةة  حةةرٌص علةةى مشةةاركة المملكةةة 

ملتقةى العربةى الهةام كمةا اوضةح المغربٌة بوفةد رفٌةع المسةتوى الهمٌةة المخرجةات التةى سةتخرج عةن هةذا ال
( المةإتمر العمةل القةومى والةذى سةٌعقد 41سٌادت  أبةرز الموضةوعات التةى سٌتضةمنها جةدول أعمةال ) د / 

( وقةةد وجةة  معةةالى وزٌةةر العمةةل الشةةكر والتقةةدٌر  2014/  4/  20 - 13بدولةةة  المقةةر خةةبلل الفتةةرة مةةن ) 
ة فةةى أدارة المنظمةةة وعبةةر عةةن اعتةةزازم باالنشةةطة لمعةةالى السةةٌد / أحمةةد محمةةد لقمةةان علةةى جهةةودم الكبٌةةر

 المتمٌزة التى عقدتها وتعقدها المنظمة اثناء والٌت  .

 ( 2014/  2/  6)  لقاـ مى السٌد / نوبٌر االمول رئٌس الكونفـــــدرالٌة الدٌــــمقراطٌة للشــــغل ● 

لٌة معالى السٌد / احمةد محمةد لقمةان استقبل السٌد / نوبٌر االموى ربٌا الكونفدرالٌة وأعضاء الكونفدرا
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الــدار المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة والسٌد /أســبلم سنــــــاء المســــتشار القانونى بمقر الكونفــدرالٌة ب
 ( 2014/ 2/ 6البٌضـــاء ٌـــــوم الخمــٌا ) 

لخدمةة أطةراف االنتةاج الثبلثةة حٌ  رحب بالمدٌر العام وأشاد بالدور المحورى الةذى تقةوم بة  المنظمةة 
 وأوضح  ن النضال الوطنى عبر تارٌخ  قد أفرز نقابات عمالٌة مغربٌة قوٌة .

الكونفدرالٌة  موضةحا ان النقابةات العمالٌةة فةى المملكةة المغربٌةة  وقد شكر المدٌر العام  ربٌا وأعضاء 
وأن المنظمة بصدد التحضٌر لعقد المنتدى  لها تجربة رابدة وفرٌدة ٌنبغى االستفادة منها فى المحٌط العربى .

العربى الثانى  للتنــــمٌة والتشـــــــغٌل والذى سٌنـــــاقش موضـــوعات ) أفاق التشةغٌل   التنمٌةة المتوازنةة   
الحوار االجتماعى لبلستفادة منة  عر  التجربة المغربٌة فى وأكد على حرص  على والحوار االجتماعً ( 

بمناسةةبة قةةرب انتهةةاء والٌتةة  فانةة  بوجةة  الشةةكر للحكومةةة المغربٌةةة وأعضةةاء الكونفةةدرالٌات كمةةا أوضةةح انةة  
 السامٌة التى أنشات من اجلها هالمساندتهم الفعالة للمنظمة فى تحقٌق اهداف

 لقاـ مى السٌد / عبد هللا باهه وزٌر الدولة ونائب رئٌس الحكومة ● 

لدولة ونابب ربٌا الحكومة معالً السٌد / احمةد محمةد لقمةان أستقبل معالى السٌد / عبد هللا باه  وزٌر ا
المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة والسةٌد / أسةبلم سةناء المستشةار القةانونً بمقةر رباسةة الحكومةة بالمملكةة 

 المغربٌة .

 وقد رحب معالى وزٌر الدولة ونابب ربٌا الحكومةة بالمةدٌر العةام وأشةاد بالةدور الةذى تقةوم بة  منظمةة
 وطننا  العربى .  كرٌا الحوار االجتماعى على مستوىالعمل العربٌة فى تعزٌز وت

وقد ابدى معالى السةٌد / احمةد محمةد لقمةان  المةدٌر العةام لمنظمةة العمةل العربٌةة أمتنانة  وشةكرم للملكةة 
مةن أبرزهةا  للمنظمةة أثنةاء فتةرة والٌتة  وتنفٌةذ عةدد مةن االنشةطة بالمملكةة لمغربٌة على دعمها الذى قدمتة ا

منتدى الدور الجدٌد للقطاع الخاص فى التنمٌة ومإتمر الحوار االجتماعً وأنة  حةرص  قةرب نهاٌةة والٌتة  
على توجٌةة الشةكر التقةدٌر للمملكةة كمةا أشةاد بالتجربةة المغربٌةة فةى مجةال الحةوار النة  ٌظةل دومةا النطةاق 

 ى المصلح الوطنٌة العلٌاالفكرى ولكن فى نطاق التعاون والتشار  والتضامن وحرٌصا  عل

كما أوضح المدٌر العام  ن المنظمة تحضر لعقد المنتدى العربى الثانى للتنمٌة والتشغٌل بالرٌا  خةبلل 
( وسٌشةةار  فةةى المنتةةدى عةةدد مةةن وزراء العمةةل والتخطةةٌط والتعلةةٌم  2014فبراٌةةر  26 – 24الفتةةرة ) 

عمةال والعمةال ورإسةاء المجةالا االقتصةادٌة والتدرٌب واالقتصاد باالضةافة لرإسةاء منظمةات أصةحاب اال
واالجتماعٌة   ومن ضمن المحاور التى سٌناقشها .الحوار االجتماعً وان المنظمة حرٌصة على نقل تجربة 

 المملكة المغربٌة فى هذا المجال حتى ٌمكن االستفادة منها عربٌا  .

وقد شكر معالى السٌد / عبد هللا باه  وزٌر الدولة معةالى المةدٌر العةام علةى أراءم وأفكةارم القٌمةة مإكةدا  
على ان الصراع والتنازع مآل  الفشل للجمٌع وابدى تقدٌرم للدور الكبٌر الذى قام ب  مدٌر عام منظمة العمةل 

هدتها  فةى عهةدم وتمنةى لة  دوام التوفٌةق فةى قابةل العربٌة فى تطوٌر ادابها  وفعالٌتها والنقلة النوعٌة التى ش
 االٌام. 

 لقاـ مى رئٌس وأع اـ جامعة غرف الصناعة والتجارة والخدمات  بالمغرب● 

ل السٌد / ادرٌا الحوات ربةٌا جامعةة غةرف الصةناعة والتجةارة والخةدمات  بةالمغرب معةالى ــــاستقب
مل العربٌة والسٌد /أسبلم سةناء المستشةار القةانونى   حٌة  السٌد / أحمد محمد لقمان المدٌر العام لمنظمة الع

بالدور الةذى قةام بة  المةدٌر العةام فةى تطةوٌر المنظمةة واالرتقةاء  الى المدٌر العام للمنظمة وأشادورحبوا بمع
بمستوى أدابها  وقد أبدى معالى المدٌر العام إمتنان  لدعم المملكة المغربٌة لمنظمة العمل العربٌةة مةن خةبلل 
تنفٌذ عدد من األنشطة أبرزها دور القطاع الخاص الجدٌد فى التنمٌة ومإتمر الحوار االجتماعى وأوضح ان 
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المنظمةةة بصةةدد التحضةةٌر لعقةةد المنتةةدى  العربــــــــةةـى الثـــــةةـانى للتــــةةـنمٌة والتشـــةةـغٌل بالرٌـةةـا  خةةبلل 
ا المحفةل الهةام الةذى سةٌكون لة  مخرجةات ( وأكد على أهمٌة المشةاركة فةى هةذ 2014/ 26 -24الفــترة ) 

هامة حول سٌاسات التنمٌة والتشغٌل فى المنطقة العربٌة كما بٌن أبرز البنود التى سٌتضمنها جدول االعمال 
 ( .  2014( لمإتمر العمل العربى والذى سٌغقد خبلل  )شهر ابرٌل / نٌسان  41) د /

والتجارة والخدمات  بالمملكة المغربٌة درع الجامعة   وفى نهاٌة اللقاء سلم ربٌا جامعة غرف الصناعة 
إلى السةٌد / احمةد محمةد لقمةان تقةدٌرا   لمجهوداتة  فةى تطةوٌر منظمةة العمةل العربٌةة وإثةراء العمةل العربةى 

 المشتر  . 

 مى االتحاد الوطنى للشغل بالمغربلقاـ  ● 

عضاءم  معالى السٌد / أحمد محمد لقمان استقبل االمٌن العام لبلتحاد الوطنى للشغل بالمغرب وعدد من أ
المدٌر العام للمنظمة العمل العربٌة والسٌد /اسبلم سناء المستشةار القةانونى حٌة  وجهةوا لة  الشةكر والتقةدٌر 

 المنظمة أثناء فترة والٌت  . ب  على أدارت  الحكٌمة لمنظمة العمل العربٌة والدور المتمٌز الذى تقوم

لعةةام بالةةدعم الةةذى تلقةةام مةةن المملكةةة المغربٌةةة واشةةاد بةةالحوار االجتمةةاعى بةةٌن وقةةد أشةةاد معةةالى المةةدٌر ا
الشةةركاء االجتمةةاعٌٌن فةةى المملكةةة المغربٌةةة وأهمٌةةة االسةةتفادة منهةةا خةةبلل المنتةةدى العربةةى الثةةانى للتنمٌةةة 

ول ( كمةا بةٌن ابةرز البنةود التةى سةٌتناولها جةد 2014/  2/ 26 – 24والتشغٌل الذى سٌعقد فةى الرٌةا  )
  بالقةاهرة خةبلل فتةرة مةن ـةـإذن اللــةـد بــةـذى سٌعقـــــةـ( ال 41  ) ـــةـى دورتـــــــر فـــــمال المإتمـــــاالع

(13 – 20 /4 /2014 .) 

وفى الختام سلم االمٌن العام لبلتحاد الةوطنً للشةغل درع االتحةاد الةى معةالى المةدٌر العةام تقةدٌرا  لةدورم 
 العربى المشتر  .الرابد فى دعم العمل 

 لقاـ معالً السٌدة / مباركة بوعٌده كاتبة الدولة لدل وزٌر الشئون الخارجٌة .● 

استقبلت معالً السٌدة / مباركة بوعٌدم كاتبة الدولة لةدى وزٌةر الشةبون الخارجٌةة والتعةاون مةع  معةالً 
بلم سةناء المستشةار القةانونً بمقةر السٌد / أحمد محمد لقمان المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌةة والسةٌد / إسة

وزارة الخارجٌة ودار الحدٌ  حول " أهمٌة الحوار االجتماعً واالستفادة من التجربة المغربٌةة الرابةدة فةً 
هةةذا المجةةال علةةى المسةةتوى العربةةً والتةةً ترتكةةز علةةى الحةةرص علةةى المصةةلحة الوطنٌةةة    والحةةدٌ  عةةن 

لةةذي سةةتعقدم المنظمةةة نهاٌةةة هةةذا الشةةهر وأهمٌةةة مشةةاركة المملكةةة المنتةةدى العربةةً الثةةانً للتنمٌةةة والتشةةغٌل ا
( لمةإتمر 41المغربٌة بوفد رفٌع المستوى وعر  تجربتها فً الحوار االجتماعً وجةدول أعمةال الةدورة )

و كةذل  موضةوع المتةؤخرات المالٌةة للمنظمةة  2014العمل العربً والتً ستعقد خبلل شهر ابرٌل / نٌسان 
 ربٌة وأهمٌة سدادها .لدى المملكة المغ

وأكدت السٌدة الوزٌرة اعتزازها بإنجةازات المنظمةة وتهنبةة المةدٌر العةام علةى إدارتة  الناجحةة للمنظمةة 
 والتً جعلها من ابرز منظمات العمل  العربً المشتر  .

 الكاتب العام للشغالٌن بالمغرب . –لقاـ السٌد / حمٌد شباط ● 

ا االتحةاد العةام للشةغالٌن بةالمغرب وأعضةاء المكتةب التنفٌةذى معةالً ل السٌد / حمٌةد شةباط ربةٌـــاستقب
السٌد / أحمد محمد لقمان المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌةة والسةٌد / إسةبلم سةناء المستشةار القةانونً بمقةر 

انً االتحاد العام   ودار الحةدٌ  حةول التجربةة المغربٌةة الثرٌةة فةً مجةال الحةوار االجتمةاعً والمنتةدى الثة
( لمةةإتمر 41للتنمٌةةة والتشةةغٌل الةةذي سةةتعقدم المنظمةةة نهاٌةةة الشةةهر والتحضةةٌرات الخاصةةة بانعقةةاد الةةدورة )

العمل العربً   وقد أكد ربٌا االتحاد العام وأسرة االتحاد على اعتزازهم باإلنجازات التً حققتهةا المنظمةة 
 أثناء والٌة المدٌر العام وتقدٌرهم العالً لشخص  .
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 السٌد / المٌلودل المخارق رئٌس االتحاد المغربً للشغل   لقاـ مى● 

استقبل السٌد / المخارق معالً السٌد / أحمةد محمةد لقمةان المةدٌر العةام لمنظمةة العمةل العربٌةة والسةٌد / 
إسبلم سناء المستشةار القةانونً بمقةر االتحةاد  بالةدار البٌضةاء    ودار حةوار حةول كافةة قضةاٌا العمةل وفةً 

لحوار االجتماعً والةدور الةذي قامةت بة  المنظمةة لتفعٌةل الحةوار بةٌن الشةركاء االجتمةاعٌٌن علةى مقدمتها ا
مسةةتوى الةةوطن العربةةً واالسةةتفادة مةةن التجةةارب الناجحةةة فةةً هةةذا المجةةال وفةةً مقةةدمتها التجربةةة المغربٌةةة 

ثةانً للتنمٌةة والتشةغٌل واألنشطة التً ستعقدها المنظمةة خةبلل الفتةرة القادمةة ومةن بٌنهةا المنتةدى  العربةً ال
( لمإتمر العمل العربً   وأبرز البنود التةً ٌتضةمنها جةدول أعمةال المةإتمر   وأكةد 41بالرٌا  والدورة )

السةةٌد / المخةةارق اعتةةزازم بالةةدور المشةةهود الةةذي قةةام بةة  المةةدٌر العةةام والنجةةاز البةةاهر فةةً تحقٌةةق إنجةةازات 
 مستمرة للمنظمة خبلل فترة والٌت  .

 سٌد / العزوزي رئٌس الفٌدرالٌة الدٌمقراطٌة للشغل  لقاـ ال● 

زوزي ربةةٌا الفٌدرالٌةةة الدٌمقراطٌةةة للشةةغل وأعضةةاء المكتةةب التنفٌةةذى معةةالً ــــةةـد / العـــةةـاسةةتقبل السٌ
السٌد / أحمد محمد لقمان المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة والسٌد / إسبلم سناء المستشةار القةانونً   ودار 

ول أهمٌةة التشةاور والحةوار الةدابم بةٌن الشةركاء االجتمةاعٌٌن فةً إطةار سةقف المصةلحة الوطنٌةة الحدٌ  حة
والصعوبات التً تواج  الحوار وكٌفٌة التغلب علٌها   كما تطرق الحدٌ  إلى األنشطة التً ستنفذها المنظمة 

تجربةة المغةرب فةً الحةوار هذا الشهر وهً المنتدى  العربً الثانً للتنمٌة والتشغٌل بالرٌةا  وأهمٌةة نقةل 
 ( لمإتمر العمل العربً .41خبلل فعالٌات المنتدى وكذل  التحضٌرات الخاصة بعقد الدورة )

وفةةً نهاٌةةة اللقةةاء تةةم تسةةلٌم المةةدٌر العةةام درع الفٌدرالٌةةة تقةةدٌرا  لجهةةودم الكبٌةةرة واسةةهامات  الثرٌةةة فةةً 
 الٌت  . اإلنجازات التً حققتها منظمة العمل العربٌة خبلل فترة و

*** 

 4 . المشاركة فى افتتاو أعمال المؤتمر األول لالتحاد العام لعمال سلطنة عمان:

تلبٌة للدعوة الموجهة من معالى السٌد/ ربٌا االتحاد العام لعمال سلطنة عمان  قام المدٌر العةام لمنظمةة 
  حٌ  ترأا 16/2/2014ٌوم العمل العربٌة معالى السٌد/ أحمد محمد لقمان بمهمة عمل إلى سلطنة عمان 

وفد المنظمة المشار  فى افتتاز أعمال المإتمر األول لبلتحاد العةام لعمةال سةلطنة عمةان الةذى عقةد برعاٌةة 
معالى الشٌخ عبد المل  بن عبد هللا بن على الخاملى وزٌر العدل لسلطنة عمةان وقةد القةى المةدٌر العةام كلمةة 

 -ة:فى حفل االفتتاز تضمنت المحاور التالٌ

أشادم بالروز الوثابة والعبلقات الشخصٌة الوثٌقة التى تربط أطراف اإلنتاج فى سلطنة عمةان فةى سةبٌل  -
 تحقٌق المصالح المشتركة .

التجربة المتمٌزة والعقبلنٌة لبلتحاد العام لعمال سلطنة عمان تإسا لتجربة جاذبة للدول التى لةم تخطةو  -
 بعد فى هذا المضمار .

 الٌعنةةًالى مةةع الحكومةةة لةةٌا بالضةةرورى أن ٌعكةةا تبعٌةةة كمةةا أن الحةةبلف معهةةا تنةةاغم أى اتحةةاد عمةة -
 .األستقبللٌة

 الحوار االجتماعى الذى ٌتم فى سلطنة عمان ٌسٌر فى االتجام الصحٌح الن  تحقٌق منفعة لكم طرف. -
 ضرورة االرتقاء بالحوار االجتماعى واعتمادم منهاجا ملزما بٌن أطراف اإلنتاج. -
 . مد العام لعمال سلطنة عمان منجزات بارزة لصالح أعضاءتحقٌق االتحا -
هةا ٌتمنى التوفٌق والنجاز فى التوصل إلى قرارات تعزر مكاسب العمال وتسهم فى إنجاز التنمٌةة ٌبعةد ب -

 االقتصادى واالجتماعى.
 ربٌسا لبلتحاد. ًالبطاش نبهان بن أحمد / الفاضل سلطنة عمان مإتمر األول لبلتحاد العام لعمال وقد انتخب ال
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 لقاـ مى معالى السٌد/ عبد هللا البكرل وزٌر القول العاملة سلطنة عمان: ●

التقى معالى السٌد / أحمد محمد لقمةان مةع معةالى السةٌد/ عبةد هللا البكةرى وزٌةر العمةل سةلطنة عمةان 
حٌ  دار الحوار حول األنشطة التى تزمع المنظمة عقدها خبلل الفترة القادمة وفى مقدمتها المنتدى العربةى 

فٌةة  وزراء العمةةل واالقتصةةاد الثةةانى للتنمٌةةة والتشةةغٌل المزمةةع عقةةدم بالمملكةةة العربٌةةة السةةعودٌة وشةةار  
والتخطٌط والعمال والشبون االجتماعٌة والعمال وأصحاب األعمال ومإسسات الضمان االجتماعى ورإساء 
المجالا االقتصادى واالجتماعى بهدف وضع رإٌة عربٌة مشتركة حول السٌاسات الواجةب إتباعهةا لزٌةادة 

( لمةإتمر 41تضةمنها جةدول أعمةال الةدورة )التةى ٌ العربٌةة وكةذل  ابةرز البنةودفرص التشغٌل فى المنطقةة 
وقةد شةكر وزٌةر العمةل معةالى السةٌد /  2014ع عقدها خةبلل شةهر إبرٌةل / نٌسةان ـــى المزمـــالعمل العرب

أحمةةد محمةةد لقمةةان علةةى مجهوداتةة  واألنشةةطة المتمٌةةزة التةةى تعقةةدها المنظمةةة والتةةى جعلهةةا محةةبل  للتقةةدٌر 
 الثبلثة بالوطن العربى. واالعتزاز من أطراف اإلنتاج

 لقاـ مى صاحب السمو السٌد/ فهد بن محمود آل سعٌد نائب رئٌس الوزراـ لشئون مجلس الوزراـ -●

اسةةتقبل صةةاحب السةةمو السةةٌد / فهةةد بةةن محمةةود  ل سةةعٌد نابةةب ربةةٌا الةةوزراء لشةةبون مجلةةا الةةوزراء 
بحضور معالى الشٌخ عبةد هللا بة  دٌر العام لمنظمة العمل العربٌة بمكتبة معالى السٌد / أحمد محمد لقمان الم

رحب ب  وأكد على تقدٌر السلطنة للدور الذى تقوم ب  منظمة العمل  حٌ ناصر البكرى وزٌر القوى العاملة 
العربٌة فى تنمٌة الروابط وتنسةٌق التعةاون بةٌن أطةراف اإلنتةاج علةى مسةتوى الةوطن العربةى والعمةل علةى 

ٌد / أحمةد محمةد لقمةان عةن ٌن أطةراف اإلنتةاج وقةد عبةر معةالى السةبة الحةوار وتشةجٌععاٌٌر العمل تعزٌز م
بما تحقق على أر  السةلطنة مةن انجةازات وعلةى كافةة األصةعدة بفضةل القٌةادة الحكٌمةة لصةاحب  اعتزازم
زٌةز سٌاسةات سلطان قابوا بن سعٌد العظم حفظ  هللا   وخاصة فةى قطةاع العمةل ممةا أدى إلةى تعالالجبللة 

التشغٌل وتطوٌر قدرات ومهارات العاملٌن كما أطلع سموم على األنشطة التى ستنفذها المنظمة خبلل الفتةرة 
ولٌن عةن العمةل لفٌف من الوزراء المسبالقادمة ومن منها المنتدى العربى الثانى للتنمٌة والتشغٌل وبحضور 

األعمال والعمةال ومإسسةات الضةمان االجتمةاعى  والتخطٌط واالقتصاد والتعلٌم والتدرٌب ونقابات أصحاب
وسةةتعر  مخرجةةات المنتةةدى علةةى أعمةةال القمةةة االقتصةةادٌة  ةٌةةواالجتماعى ةورإسةةاء المجةةالا االقتصةةادى

 واالجتماعٌة القادمة. 

*** 

 زٌارة معالً السٌد/ المدٌر العام  لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة :   -5

قةام تلبٌة للدعوة الموجهة من معالى السٌد/ صقر غبةاش وزٌةر العمةل بدولةة اإلمةارات العربٌةة المتحةدة  
معالى السٌـــد/ أحمد محمد لقمان المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة بمهمة عمل إلى دولة اإلمةارات العربٌةة 

مةع معةالى السةٌد/ وزٌةر العمةل  حٌة  اجتمةع 2014مةارا /  ذار  7 – 4المتحدة  وذل  خةبلل الفتةرة مةن 
 وأركان الوزارة بمقر وزارة العمل اإلماراتٌة.

وقد رحةب معةالى وزٌةر العمةل بمعةالى المةدٌر العةام للمنظمةة وأشةاد بجهةودم المتمٌةزة فةى مجةال العمةل 
نى العربى المشتر  والتى انعكست على األنشطة المتمٌزة التى تعقدها المنظمة و خرها المنتةدى العربةى الثةا

 للتنمٌة والتشغٌل الذى عقد بالرٌا  تحت شعار " نحو حماٌة اجتماعٌة وتنمٌة مستدامة ".

وقةد عبةر معةالى السةٌد/ أحمةد محمةد لقمةان عةن اعتةزازم بتعةاون وزارة العمةل بدولةة اإلمةارات العربٌةة 
 المتحدة مع منظمة العمل العربٌة ودعمها لتوجهات منظمة العمل العربٌة.

اطلع المدٌر العام على أبرز البراما التى تنفذها الوزارة والتى تشمل : " الهٌبةة الوطنٌةة وخبلل الزٌارة 
 القرٌة العمالٌة )اسكاد( " . –مراكز الخدمة )تسهٌل(  –كارت التفتٌش الذكى  –للمهن 
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حٌة  وقد أشاد السٌد/ أحمةد محمةد لقمةان بهةذم الخةدمات والبةراما باعتبارهةا نموذجةا ٌحتةذى سةواء مةن 
تجهٌزات أو سهولة وسرعة إنجاز معامبلت المواطنٌن ودورها فى تعزٌز فرص توظٌف الموارد البشةرٌة ال

 الوطنٌة .

وقد منح صاحب السمو الشٌخ خلٌفة بن زاٌد بن سلطان  ل نهٌان / ربٌا دولة اإلمارات العربٌة المتحدة 
ان المةدٌر العةام لمنظمةة العمةل العربٌةة " وسام االستقبلل من الدرجة األولى " لمعالى السٌد/ أحمد محمد لقم

تقدٌرا لما قدم  من خدمات متمٌزة للعمل العربى المشتر    وقام بتسلٌم الوسام الشٌخ/ منصور بةن زاٌةد  ل 
 بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة. نابب ربٌا الوزراء ووزٌر شبون الرباسة –نهٌان 

* * * 

مشاركة معالً السٌد / المدٌر العام فً اجتماع المكتب التنفٌذي للجمعٌاة العربٌاة لل امان االجتمااعً   -6
  2014ماٌو / / آٌار  10

شار  معالً السٌد / أحمد محمد لقمان المدٌر العام لمنظمة العمةل العربٌةة فةً اجتمةاع المكتةب التنفٌةذي 
. عقد االجتماع  2014ماٌو /  ٌار  10بمدٌنة شرم اشٌخ فً للجمعٌة العربٌة للضمان االجتماعً الذي عقد 

بحضةةور السةةادة أعضةةاء المكتةةب التنفٌةةذي للجمعٌةةة الةةذٌن ٌشةةغلون منصةةب المةةدٌر العةةام لصةةنادٌق الضةةمان 
الٌمن ( باإلضافة إلى ممثلً أطراف اإلنتةاج  –مورٌتانٌا  –السودان  –تونا  –االجتماعً لكل من ) لبنان 

مات وأصحاب العمل والعمال . وقد بدأ االجتماع بكلمة ترحٌبٌةة مةن معةالً السةٌد / المةدٌر الثبلثة من الحكو
العام بالسادة أعضاء المكتب التنفٌذي ملقٌا  الضوء على أهمٌة دور الجمعٌة العربٌة للضةمان االجتمةاعً فةً 

ع االجتماعٌةةةة التنسةةةٌق بةةةٌن مإسسةةةات التؤمٌنةةةات االجتماعٌةةةة والعمةةةل علةةةى االرتقةةةاء بةةةالظروف باألوضةةةا
واالقتصادٌة بالمواطنٌن العرب . وقد تم فً هذا االجتماع اختٌار السٌد الدكتور/ محمد الكركً المةدٌر العةام 
لصندوق الضمان االجتماعً بالجمهورٌة اللبنانٌة ربٌسا  للمكتةب التنفٌةذي والسةٌد / أحمةد علةً أحمةد المةدٌر 

 دان ناببا  للربٌا.الجتماعً بالسوالعام للصندوق القومً للتؤمٌن ا

مشاركة معالً السٌد / المدٌر العام فً افتتاو الجمعٌة العربٌة لل مان االجتماعً ببٌروت ماٌو / آٌار  -7
2014 . 

شةةار  معةةالً السةةٌد / أحمةةد محمةةد لقمةةان المةةدٌر العةةام لمنظمةةة العمةةل العربٌةةة فةةً افتتةةاز مقةةر الجمعٌةةة 
وذلة  بحضةور معةالً السةٌد / سةةجعان  2014مةةاٌو /  ٌةار العربٌةة للضةمان االجتمةاعً ببٌةروت فةً شةهر 

القزي وزٌر العمل بالجمهورٌة اللبنانٌة والسٌدة / لٌلً الصلح ناببة ربٌا مإسسة الولٌد بن طةبلل اإلنسةانٌة 
وسعادة السٌد الدكتور/ محمد الكركً المةدٌر العةام للصةندوق الضةمان االجتمةاعً وربةٌا المكتةب التنفٌةذي 

ٌة للضمان االجتماعً . وقد ألقى معالً السٌد / أحمد لقمان كلمة فً افتتاز الجمعٌة أشار فٌهةا للجمعٌة العرب
 مقةدرا   2009مةإتمر العربةً للضةمان االجتمةاعً فةً عةام تتوٌا لتوصةٌة ال إلى أن افتتاز مقر الجمعٌة هو

ومةا وفرتة  مةن ظةروف تةدفع  بالدعم والمساندة التةً قةدمتها الحكومةة اللبنانٌةة مشٌدا  لجمعٌة لاحتضان لبنان 
بنجةاز الجمعٌةةة فةً تقةةدٌم خةدماتها للةةدول العربٌةة . كمةةا قةةدر عالٌةا  دعةةم مإسسةة الولٌةةد بةن طةةبلل اإلنسةةانٌة 

مظلة الحماٌة االجتماعٌة  لتجهٌز المقر . واعتبر السٌد / المدٌر العام أن مجابهة التحدٌات الراهنة تقتضً مد
تقةةدمها بعةةد تطةةور مفهةةوم الضةةمان نتٌجةةة  ثةةار الخصخصةةة والعولمةةة  ع فةةً المزاٌةةا والخةةدمات التةةًوالتوسةة

 دور الدولة فً مجال الخدمات األساسٌة .وتراجع 

فخامة الةربٌا مٌشةٌل سةلٌمان ربةٌا الجمهورٌةة اللبنانٌةة "وسةام األرز الةوطنى مةن رتبةة ضةابط" منح 
لدورم فى تعزٌز التضامن العربى تقدٌرا   لمعالى السٌد / أحمد محمد لقمان المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة

ودعم  للتعاون بٌن مإسسات العمل العربى المشتر   وذلة  بمناسةبة افتتةاز مقةر الجمعٌةة العربٌةة للضةمان 
 .االجتماعى ببٌروت
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  2014دالٌة الذهبٌة لدولة فلسطٌن ٌونٌو / حزٌران منح معالً السٌد / أحمد محمد لقمان المٌ -8

لمعةالى السةٌد / دولةة فلسةطٌن " المٌدالٌةة الذهبٌةة " بٌا محمود عباا )أبو مازن( ربٌا فخامة الرمنح 
الكبٌةةرة فةةى تطةةوٌر العمةةل العربةةى تقةةدٌرا  لجهةةودم  أحمةةد محمةةد لقمةةان المةةدٌر العةةام لمنظمةةة العمةةل العربٌةةة

ى وزٌةر العمةل   وقد قةام معةالى السةٌد/ أحمةد مجةدالنالبارزة فى دعم القضٌة الفلسطٌنٌةالمشتر  وإسهامات  
م معةالى السةٌد/ أحمةد محمةد لقمةان وتسةلٌم  المٌدالٌةة اللذهبٌةة فةى ختةام أعمةال الملتقةى بدولة فلسةطٌن بتكةرٌ

هةالمش أعمةال الدولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطٌن واألراضى العربٌة المحتلة األخةرى المنعقةد علةى 
( لمإتمر العمل الدولى بجنٌف  وذل  باإلضافة إلى تسلٌم  خطابا رسمٌا موجها ل  مةن فخامةة 103الدورة )

الربٌا الفلسطٌنى الذى ثمن فٌ  الجهود األخوٌةة والةدور البةارز الةذى قةام بة  السةٌد المةدٌر العةام فةى توثٌةق 
مشةةتر  وخدمةةة الشةةعب الفلسةةطٌنى وقضةةٌت  العادلةةة  العربةةى الالعبلقةةات )العربٌةةة/ العربٌةةة( وتعزٌةةز العمةةل 

األمر الذى كان ل  أكبر األثر فى دعم الشعب الفلسطٌنى وتخفٌف معانات  وتعزٌز صمودم على أر  وطن  
 .فلسطٌن

*** 

 2014نوفمبر  6إجتماع المدٌر العام مى السٌد / جً راٌدر المدٌر العام لمكتب العمل الدولً  -9

تشرٌن الثانً  /جنٌف نوفمبر (لمجلا إدارة مكتب العمل الدولً  322على هامش اجتماعات الدورة 
جً  /أحمد لقمان المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة والسٌد /تم عقد اجتماع بٌن معالً السٌد 2014)

 2014ٌن الثانً تشر /نوفمبر  6راٌدر المدٌر العام لمكتب العمل الدولً وذل  ٌوم الخمٌا الموافق 
بهدف مناقشة الموضوعات التً تدخل ضمن اهتمامات المجموعة العربٌة وإعطاء دفعة جدٌدة لتعزٌز 
التعاون المشتر  بٌن المنظمتٌن وفق االولوٌات واالحتٌاجات الفعلٌة للمنطقة العربٌة فً مختلف 

 مجاالت العمل والعمال.

النظر بشؤن النقاط التً ركز علٌها معالً السٌد أحمد وتم خبلل هذا االجتماع مناقشة وتبادل وجهات 
 لقمان وذل  على النحو التالً:

( والدورة 2014أٌلول  /لمإتمر العمل العربً )القاهرة  سبتمبر 41أبرز النتابا الصادرة عن الدورة  -
سٌق ( و اهمٌة التن 2014تشرٌن االول  /لمجلا إدارة منظمة العمل العربٌة )أبوظبً  أكتوبر 81

 بٌن منظمتى العمل العربٌة والدولٌة .

واحتفاالت  2015لمإتمر العمل العربً لعام  42جً راٌدر لحضور اجتماعات الدورة  /دعوة السٌد -
 (1965 – 2015منظمة العمل العربٌة بالٌوبٌل الذهبً )

المدٌر  ارتٌاز المجموعة العربٌة لبلهتمام بما ورد من مبلحظات المجموعة العربٌة على تقرٌر -
العام لمكتب العمل الدولً إلى مإتمر العمل الدولً حول وضع العمال فً االراضً العربٌة المحتلة 

على أمل  2014لمإتمر العمل الدولً لعام  103مما أدى إلى تطوٌر التقرٌر المقدم إلى الدورة 
 مواصلة جهود المدٌر العام لمكتب العمل الدولً على هذا المنهاج. 

دٌة الٌجاد الصٌغة المناسبة لعر  تقرٌر المدٌر العام لمكتب العمل الدولً حول وضع التفكٌر بج -
 العمال فً األراضً العربٌة المحتلة ضمن فعالٌات مإتمر العمل الدولً السنوي.

واحتفاالت منظمة  2015لمإتمر العمل العربً لعام  42الترحٌب وقبول الدعوة للمشاركة فً الدورة  -
 بالٌوبٌل الذهبً.العمل العربٌة 

مواصلة الجهود لتعزٌز وتدعٌم التعاون البناء القابم بٌن المنظمتٌن للنهو  بقضاٌا العمل والعمال فً  -
 البلدان العربٌة.
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تفهم مقترز طرز تقرٌر حول أوضاع العمال فً االراضً العربٌة المحتلة من حٌ  المبدأ ضمن فعالٌات  -
الدولً على أن ٌتم إجراء مشاورات مع االجهزة المعنٌة الٌجاد الصٌغة الدورة السنوٌة لمإتمر العمل 

 المناسبة للتنفٌذ مإكدا ان هذا هو من مسإولٌة مجلا االدارة.

*** 

 25 – 23 شةةرم الشةةٌخناادوة قومٌااة حااول "  دور التعاونٌااات فااً تعزٌااز فاارص التنمٌااة الشاااملة "  -10
 :  2014نوفمبر 

عام فً افتتاز الندوة القومٌة حول " دور التعاونٌات فً تعزٌز فرص شار  معالً السٌد / المدٌر ال
التنمٌة الشاملة " بشرم اشٌخ وفً إطار اهتمام  بالعمل التعاونً باعتبارم أحد العناص األساسٌة فً 

قام بالتنسٌق مع قادة  االتحاد التعاونً العربً فً التعاون مع منظمة العمل المساهمة فً حل مشكلة البطالة 
فى شتى  إستراتٌجٌة عربٌة موحده للنهوض بعمل التعاونٌاتالعربٌة التخاذ اإلجراءات البلزمة إلعداد 

فبراٌر المجاالت ٌتم إعداد مشروعها من قبل االتحاد التعاونً العربً وتناقش صٌاغتها النهابٌة خبلل شهر 
 فً ندوة تخصص لهذا الغر  تمهٌدا العتماد اإلستراتٌجٌة من الجهات المعنٌة. 2015

 :  2015نوفمبر  27 – 26، شرم الشٌخ   35اجتماع لجنة الخبراـ القانونٌٌن فً دورته   -11

التقى معالً المدٌر العام باعضاء لجنة الخبراء القانونٌٌن وقام بتكلٌفهم باعداد تقرٌر بشؤن الوحدة النقابٌة 
والتعددٌة فً الدول العرٌة من منظور المعاٌٌر والتشرٌعات واالتفاقٌات العربٌة والدولٌة خاصة تل  المتعلقة 

 بالحقوق والحرٌات النقابٌة . 

*** 

 :   2014دٌسمبر  7اجتماع الجمعٌة العمومٌة للجمعٌة العربٌة  لل مان االجتماعً ، بٌروت  -12

عقد اجتماع الجمعٌة العمومٌة للجمعٌة العربٌة للضمان االجتماعً بحضور معالً المدٌر العام وقد قام 
 2015ة للعامٌن خبلل  بالتنسٌق حول انتخاب اعضاء المكتب التنفٌذي للجمعٌة كذل  اقرار خطة الجمعٌ

  ثم اقرار موازنة الجمعٌة وتحدٌد مساهمة المنظمة فً انشطتها كذل  مساهمة مإسسات  2016 –
 الضمان االجتماعً . 

*** 

دٌسمبر  10 - 8ورشة عمل حول مفهوم "أر ٌة الحماٌة االجتماعٌة " بٌروت المشاركة فً  -13
2014  : 

معالً األستاذ  أحمد محمد لقمان فً افتتاز الندوة كلمة أشار فٌها وج   المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة 
إلى أن منظمة العمل العربٌة طالما سعت إلى إبراز االهتمام بالحماٌة االجتماعٌة وطالبت بدعمها   
وأدركت أهمٌة التوازن بٌن التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة حتى قبل التطورات والتحدٌات التً شهدتها 

ة العربٌة وخبللها   ودعت بإلحاز إلى منح البعد االجتماعً االهتمام الكافً إلحدا  االستقرار المنطق
 وترسٌخ العدالة .

كما ترأا معالٌ  خبللها جلسة العمل االولى والخاصة بتحدٌد مفهوم أرضٌة الحماٌة االجتماعٌة وحاضر 
ضمان االجتماعً فً منظمة العمل الدولٌة  فٌها كل من السٌدة أورسوال كولكٌ    المستشارة االقلٌمٌة لل

حول المعاٌٌر والسٌاسات الدولٌة لمفهوم أرضٌة الحماٌة االجتماعٌة . والدكتور طوبٌا زخٌا   ربٌا 
مجلا إدارة الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً فً لبنان   حول الركابز األساسٌة لتؤمٌن التغطٌة 

 الصحٌة الشاملة .

*** 
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 10 – 9) بٌااروت ، " تاادرٌب الكااوادر المعنٌااة بمعاااٌٌر العماال العربٌااة " الاادورة التدرٌبٌااة حااول    -14
 ( 2014دٌسمبر 

اكد معالً المدٌر العام فً كلمت  التً القاها فً افتتاز اعمال الدورة التدرٌبٌة على اهتمام المنظمة الةدابم 
و المستمر بمجال التعاون الثنابً فً مجةال معةاٌٌر العمةل والتةً تعتبةر هةذم الةدورة التدرٌبٌةة احةدى حلقاتة  

فعٌةل دورهةا وقةدراتها فةً التواصةل مةع لجنةة المتصلة لتدرٌب الكوادر العربٌةة المختصةة بمعةاٌٌر العمةل وت
 الخبراء القانونٌٌن فً مجال اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة . 

*** 

دٌسمبر  15و  14للمجالس االقتصادٌة واالجتماعٌة العربٌة )) شرم الشٌخ،   اجتماع الملتقى األول  -15
2015 

بدعوة كرٌمة من معالى السٌد / أحمد محمد لقمان  مدٌر عةام منظمةة العمةل العربٌةة  عقةد الملتقةى األول  
للمجالا االقتصادٌة واالجتماعٌة العربٌة  اجتماعات  بمدٌنة شرم الشٌخ  بجمهورٌة مصةر العربٌةة  

حٌ  شار  فى   2014من شهر دٌسمبر / كانون األول  15و  14ٌومى األحد واالثنٌن الموافقٌن 
 -الملتقى :

 المغةرب  ربٌةة فةى كةل مةن )لبنةان   األردن رإساء وأمناء المجةالا االقتصةادٌة واالجتماعٌةة الع** 
جمهورٌةةة مصةةر )  -م فةةى كةةل مةةن :ــةةـل أو ممثلٌهــــةةـوزراء العمالجزابةةر   فلسةةطٌن   ومورٌتانٌةةا( 

 ( .الجمهورٌة الٌمنٌةالعربٌة   جمهورٌة السودان   

جلسة االفتتاحٌة للملتقى  ألقى السٌد/ أحمد محمد لقمان مدٌر عام منظمة العمل العربٌة  كلمة وفى ال
رحب فٌها بالحاضرٌن وأعطى لمحة عن فكرة المجالا االقتصادٌة واالجتماعٌة  وأهمٌتها وجدواها 

بها األمة االقتصادٌة واالجتماعٌة ودورها الحٌوى والملح  خاصة فى ظل األوضاع الراهنة التى تمر 
العربٌة  كما  نوم على أهمٌة إٌجاد رابطة تضم هذم المجالا لزٌادة التنسٌق والتفاعل فٌما بٌنها وتقوٌة 
العمل العربى المشتر   ولتبادل الخبرات والمعلومات حول كافة القضاٌا والتحدٌات التى تواج  البلدان 

ال ترسٌخ الحوار االجتماعى ووضع  فى إطار العربٌة واختتم بؤن هذا الملتقى ٌمثل عبلمة فارقة فى مج
 مإسسً.

كما ألقى معالى السٌد/ منذر الشرع  ربٌا الملتقى  كلمة شكر فٌها منظمة العمل العربٌة ومدٌرها العام  
على دعوت  الكرٌمة وعلى التنظٌم الرابع للملتقى  ونوم بالجهود التى ٌبذلها المدٌر العام منذ تواجدم على 

ظمة  خدمة لقضاٌا العمل والعمال فى الوطن العربى ونوم سٌادت  بؤهمٌة إنشاء رابطة رأا هذم المن
 للمجالا االقتصادٌة واالجتماعٌة العربٌة  لتوحٌد الرإى العربٌة فى المحافل الدولٌة.

كما ألقى السٌد/ روجٌ  نسناا  ربٌا اللجنة التحضٌرٌة للرابطة  كلمة أبرز فٌها المراحل التى قطعتها 
عملٌات التحضٌر إلحدا  الرابطة والمهام التى تنتظرها  مهٌبا بكافة المجالا االقتصادٌة واالجتماعٌة 

خدمة لتقوٌة الحوار االجتماعى العربٌة  على إٌبلء هذا اإلطار العربى المشتر  المكانة التى تلٌق ب  
والحوار مع منظمات المجتمع المدنى  تكرٌسا لمبدأ تذلٌل الخبلف واالختبلف بٌن الفرقاء االقتصادٌٌن 

 واالجتماعٌٌن بالطرق السلمٌة والتفاوضٌة. 

وقد أسفر االجتماع عن إصدار اعبلن شرم الشٌخ للمجالا االقتصادٌة واالجتماعٌة العربٌة حٌ  تم 
االتفاق على تشكٌل لجنة برباسة معالى السٌد المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة وعضوٌة ربٌا اللجنة 
التحضٌرٌة واألمٌن العام للمجلا االقتصادى واالجتماعى االردنً إلعادة صٌاغة مشروع نظام رابطة 

 للمجالا االقتصادٌة واالجتماعٌة العربٌة والمإسسات المماثلة لها .
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  العمل عالقاتمجال 

 

 ٌـاثـانـ

 محور الحماٌة االجتماعٌة

 

 

 

 

 اسم النشاط ونوعه :  ندوة قومٌة حول " الحماٌة االجتماعٌة بٌن الواقى والمأمول " ( 1)

 9/2014رقم النشاط بالخطة: و . ا /

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : ادارة الحماٌة االجتماعٌة 

 شرم الشٌخ –/ماٌو 12-10مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 73: أطراف اإلنتاج الثالثة فً الوطن العربً وبح ور  المستفدٌنالجهة المستفٌدة من النشاط وعدد 
 مشارك

 الجهات المشاركة : الجهات العربٌة والدولٌة المعنٌٌن بق اٌا الحماٌة االجتماعٌة

 اهداف النشاط :

 ودورها فً تحقٌق العدالة االجتماعٌة. الوقوف على أوضاع الحماٌة االجتماعٌة فً البلدان العربٌة -

 تحدٌد اإلشكالٌات الربٌسٌة التً تواج  فاعلٌة ومجال الحماٌة االجتماعٌة بمفهومها الشامل. -

استخبلص النتابا والسبل المبلبمة لتنفٌذ البراما التً تساعد بشكل فعال فً تطوٌر الحماٌة  -
 االجتماعٌة.

الحماٌة االجتماعٌة للعاملٌن فً القطاع الزراعً والقطاع غٌر التعرف على وسابل وسبل مد مظلة  -
 المنظم.

 محاور الندوة :  

 أوضاع الحماٌة االجتماعٌة فً العالم العربً وعلى المستوى الدولً. -

 الحماٌة االجتماعٌة ودورها فً تحقٌق التنمٌة المتوازنة والعدالة االجتماعٌة. -

 الحماٌة االجتماعٌة فً معاٌٌر العمل العربٌة .  -

 دور أطراف اإلنتاج فً تطوٌر وتفعٌل نظم الحماٌة االجتماعٌة. -

 اآلفاق الجدٌدة للحماٌة االجتماعٌة فً ظل المتغٌرات التً تشهدها المنطقة العربٌة -

 دور اإلعبلم فً تفعٌل وتطوٌر نظم الحماٌة االجتماعٌة. -

 بٌة للضمان االجتماعً ودورها فً تطوٌر الحماٌة االجتماعٌة.الجمعٌة العر -
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  التوصٌات:

  ضوء معاٌٌر واتفاقٌات العمل العربٌة والدولٌة ذات  فًإصبلز وتطوٌر التشرٌعات االجتماعٌة
 العبلقة بالحماٌة االجتماعٌة . 

  وضع سٌاسات استثمارٌة رشٌدة الستثمار احتٌاطٌات أموال الضمان االجتماعً بما ٌحقق
االستدامة المالٌة لصنادٌق الضمان االجتماعً وتساعد فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة 

 واالجتماعٌة . 

  رفع القدرات وتطوٌر المهارات للعاملٌن فً مجال الضمان االجتماعً من أجل مواكبة تطور
 ل واستعمال التقنٌات  الحدٌثة اختصارا  للوقت والجهد وسرعة تقدٌم الخدمات.العم

  االرتقاء بمستوى المنافع التؤمٌنٌة وربط معاشات الشٌخوخة والتقاعد بمعدالت مستوى المعٌشة
 بهدف تحقٌق ضمان الحد االدنى من الحٌاة الكرٌمة للمواطنٌن وتحقٌق العدالة االجتماعٌة . 

 تاج الثبل  بالدول العربٌة للمصادقة على اتفاقٌات العمل العربٌة ذات العبلقة ح  أطراف االن
بشؤن المستوى االدنى للتامٌنات  3بالتؤمٌنات االجتماعٌة وخاصة االتفاقٌة العربٌة رقم 

بشؤن حق العامل العربً فً التامٌنات االجتماعٌة عند  14االجتماعٌة   واالتفاقٌة العربٌة رقم 
 فً احد االقطار العربٌة.  تنقل  للعمل

  دعم جهود منظمة العمل العربٌة فً انشاء الجمعٌة العربٌة للضمان االجتماعً ودعوة
مإسسات الضمان االجتماعً وأطراف االنتاج بالدول العربٌة لدعمها وتعزٌز دورها بالتعاون 

داف المشتركة فً والتكامل مع المركز العربً للتامٌنات االجتماعٌة بالخرطوم وبما ٌحقق االه
 بناء منها شامل ومتكامل للحماٌة االجتماعٌة فً الوطن العربً . 

  دعوة الدول العربٌة لتوسٌع مظلة التؤمٌنات االجتماعٌة لتشمل الفبات غٌر المشمولة أو المستثنام
خاصة العاملٌن فً القطاع غٌر المنظم والقطاع الزراعً باعتبارهم اكثر فبات المجتمع حاجة 

 اٌة االجتماعٌة من خبلل استحدا  أنظمة جدٌدة ومبتكرة تبلبم أوضاعهم . للحم

  دعوة مإسسات الضمان االجتماعً بالدول العربٌة للتنسٌق فٌما بٌنها واالستفادة من التجارب
 والخبرات الناجحة فً مجال تحدٌ  وتطوٌر أنظمة التؤمٌنات االجتماعٌة المختلفة . 

 عً والجهات االخرى المعنٌة لنشر الوعً بالحماٌة االجتماعٌة دعوة مإسسات الضمان االجتما
كآداة للعدالة االجتماعٌة وادماج ذل  فً مناها التعلٌم وتشجٌع االتجام للتخصصات العلمٌة ذات 

 العبلقة بما فٌها الدراسات االكتوارٌة . 

  اولوٌات الخطط السعً للتواصل مع المإسسات االعبلمٌة لوضع قضاٌا الحماٌة االجتماعٌة ضمن
 االعبلمٌة العربٌة والعمل على تشجٌع المبادرات االعبلمٌة الناجحة فً مجال الحماٌة االجتماعٌة . 

   اقامة شراكات فاعلة بٌن مإسسات الضمان االجتماعً والمإسسات االعبلمٌة الحكومٌة وشب
 الحكومٌة لتبنً قضاٌا الحماٌة االجتماعٌة . 

*** 

" المسائولٌة االجتماعٌاة لمؤسساات القطااع  نةدوة قطرٌةة حةولالمشةاركة فةً اسم النشاط ونوعه :  ( 2) 
 "الخاص 

     10/2014ز . ا /رقم النشاط بالخطة: 
  ادارة الحماٌة االجتماعٌةالجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 ٌونٌو  19 – 18االردن   مكان وتارٌخ التنفٌذ : 
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 30أطراف اإلنتةاج الثبلثةة فةً االردن العربةً وبحضةور الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفادٌن : 
 مشار 

 . إولٌة االجتماعٌة باألردنلجهات المعنٌة بالمسالجهات المشاركة : ا
 

 النتائج و التوصٌات

  الدعوة إلى إنشاء مجلا أعلى أو جهاز للعمل االجتماعً ٌضم فً عضوٌت  ممثلٌن للقطاعٌن
واضحة وأولوٌات لممارسة المسبولٌة  وإستراتٌجٌاتالعام  والخاص ٌهتم بوضع خطط 

ف والتنسٌق بٌن المإسسات وضمان االستدامة بالنسبة للجهات ااالجتماعٌة وٌقوم باالشر
 سبولٌة االجتماعٌة . المستفٌدة من براما الم

 مع  هاتنفٌذ برامجو االجتماعٌةالدعوة إلى تبنً نظام شامل ٌنظم األعمال المرتبطة بالمسبولٌة
 .تضمٌن  نظاما  فاعبل  للحوافز لتحقٌق المنافسة بٌن المنشآت 

  ضرورة وضع وتطوٌر التشرٌعات المرتبطة بالعمل فً القطاع الخاص إلضفاء  اإللزامٌة على
 الشركات لمقتضٌات المسبولٌة االجتماعٌة .تبنً 

  الدعوة إلنشاء قواعد بٌانات ألداء المسبولٌة االجتماعٌة وتضمٌنها معلومات عن جهات التنسٌق
 الخبرات والتجارب الممكن تبادلها.والمشورة   والشركات الراغبة فً المشاركة كذل  

 ًمجال المسبولٌة االجتماعٌة  دعوة منظمات أصحاب األعمال لوضع براما عملٌة محددة ف
 ٌمكن تقٌٌمها وقٌاا مردودها .

  ًدعوة منظمات اصحاب االعمال واتحاد العمال النشاء وحدات خاصة بالمسبولٌة االجتماعٌة ف
 هٌاكلها التنظٌمٌة والقٌام بدورها الفعال فً هذا المجال . 

 للقطاع الخاص للمساهمة فً لدعم وتعزٌز المسبولٌة االجتماعٌة  ةدعوة أطراف االنتاج الثبلث
 تحقٌق االستقرار السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً والبٌبً لمجتمع االعمال .  

  الدعوة  إلى تشجٌع الشركات على التزامها بمسبولٌاتها االجتماعٌة من خبلل الحوافز الضرٌبٌة
 دة واالمتٌازات الخاصة بالمناقصات الحكومٌة وربطها بتحقٌق أهداف اجتماعٌة محد

  تنظٌم حمبلت واسعة النطاق للتروٌا لمفهوم المسبولٌة االجتماعٌة للقطاع الخاص وزٌادة
 الوعً لدى هذم الشركات خاصة الصغٌرة والمتوسطة .

  ضرورة رسم إستراتٌجٌة متكاملة للمسبولٌة االجتماعٌة لمإسسات القطاع الخاص لتحدٌد
مة التً ٌجب أن تلتزم بها الشركات عند تنفٌذ األولوٌات التً سٌتم التعامل معها والمبادئ العا

 برامجها وتحدٌد إطار زمنً لتنفٌذها واختٌار المإشرات التً تقٌا مدى نجاز برامجها.   

  دعوة وسابل اإلعبلم لعمل براما توعٌة لنشر ثقافة المسبولٌة االجتماعٌة ومبادبها الصحٌحة
 قطاع األعمال وعلى المجتمع ككل . والمجاالت المرتبطة بها والعابد من تطبٌقها على 

 دعوة منظمة العمل العربٌة إلى :  

  تنظٌم ندوة قومٌة موجهة ألصحاب األعمال فً الدول العربٌة لتحدٌد معاٌٌر موحدة ألداء
المسبولٌة االجتماعٌة بالدول العربٌة وتبنً جوابز للتمٌز فً أداء المسبولٌة االجتماعٌة 

 الشركات العربٌة وتوسٌع نطاق تحقٌق المسبولٌة االجتماعٌة .إلذكاء التنافسٌة بٌن 

  تحدٌد مفهوم واضح ومحدد للمسبولٌة االجتماعٌة للقطاع الخاص   كون المنظمة تضم
اطراف االنتاج الثبلثة والتوافق على هذا التحدٌد ٌكون من اهم عوامل انجاز تطبٌقات  على 

 أر  الواقع .
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 ٌة االجتماعٌة سواء على شكل اتفاقٌة أو توصٌة او اعبلن او اٌجاد معاٌٌر خاصة بالمسبول
 استراتٌجٌة.    

*** 

 "الحماٌة االجتماعٌة للعاملٌن فً القطاع الزراعً "دوة قطرٌة حول ــــ( اسم النشاط ونوعه :  ن3) 

      2014/  8ز . إ / رقم النشاط بالخطة : 

  االجتماعٌةادارة الحماٌة الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 الخرطوم      –/نوفمبر 11-9مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

مشار  ٌمثلون أطراف اإلنتاج الثبلثة فً دولة  30الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن : 
 السودان 

 الجهات المشاركة : 

أة السودانٌة   وزارة الزراعة   وزارة الرعاٌة والضمان االجتماعً   وزارة المالٌة   اتحاد المر 
والصندوق القومً للتامٌن الصحً   الصندوق القومً للمعاشات   الصندوق القومً للتؤمٌن 
االجتماعً والعدٌد من الجهات الوطنٌة السودانٌة ذات العبلقة بالقطاع الزراعً والعاملة فً مجال 

 التامٌن االجتماعً فً جمهورٌة السودان . 

 أهداف النشاط :

  واقع الحماٌة االجتماعٌة والتحدٌات التً تواج  العاملٌن فً  القطاع الزراعً.الوقوف على 

  بحةة  كٌفٌةةة رفةةع المسةةتوى المعٌشةةً للمةةزارعٌن والعةةاملٌن فةةً القطةةاع الزراعةةً وتةةوفٌر الحٌةةاة
 الكرٌمة لهم . 

  دراسة تنظٌم وتنمٌة القطاع الزراعً من أجل إنتاج زراعً متطور ٌحافظ على البٌبة والمصادر
 الطبٌعٌة .

 . تعرٌف العاملٌن بالقطاع الزراعً على التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات العربٌة والدولٌة 

 محاور النشاط:

 .ًأهمٌة الحماٌة االجتماعٌة للعاملٌن فً القطاع الزراع 

  . ًالقوانٌن والتشرٌعات الوطنٌة والمعاٌٌر المنظمة لحقوق عمال القطاع الزراع 

 ٌة فً السودان : التحدٌات والمعوقات .واقع العمالة الزراع 

 . تحسٌن شروط وظروف العمال الزراعٌٌن ودور أطراف اإلنتاج 

 . ًالصحة والسبلمة المهنٌة فً القطاع الزراع 

 .ًوسابل وسبل مد مظلة التؤمٌنات االجتماعٌة للعاملٌن فً القطاع الزراع 

 .تجربة التؤمٌن الصحً لعمال الزراعة 

 ًفً النشاط االقتصادي الوطنً دور القطاع الزراع 
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 التوصٌات:

  ضرورة توفٌر نظم الحماٌة االجتماعٌة للعاملٌن بالقطاع الزراعً من خةبلل نظةم قومٌةة تةوفر نظةم
المعاشات االساسٌة التةً تتحةدد عنةد مسةتوى االحتٌاجةات الةدنٌا الواجةب توافرهةا لجمٌةع المةواطنٌن 

مالٌةة العامةة للدولةة تؤسٌسةا  علةى المسةبولٌة العامةة والتً ٌةتم توفٌرهةا بصةفة اساسةٌة مةن المةوارد ال
 للمجتمع . 

  توفٌر الحماٌة االجتماعٌة للعاملٌن بالقطاع الزراعً استنادا  لمتوسطات الدخول أو الةدخول الحكمٌةة
وفقةةا  للسةةابد بهةةذا القطةةاع لتعةةذر ربةةط الحماٌةةة بةةاالجور الفعلٌةةة الفردٌةةة مةةع تنظةةٌم ذلةة  مةةن خةةبلل 

اور بةةٌن العمةةال واصةةحاب االعمةةال لعقةةد اتفاقٌةةات حماٌةةة متجةةددة وفقةةا لتجةةدد المفاوضةةات والتشةة
 الظروف االقتصادٌة. 

   دعوة الحكومة لتعوٌ  العجز فً الموارد البلزمة لٌإدي التؤمٌن دورم وال ٌصبح االشترا  مرهقا
المإمن علٌ  وصاحب العمل  فً القطاع الزراعً  مع أهمٌة توفٌر مصادر أخرى ) غٌر  للعامل

 . مباشرة ( 

  االستفادة من تجارب أنظمة الحماٌة االجتماعٌة بالدول المتقدمة والنامٌة فً شمولها لفبات وشرابح
ات المتعلقة واألخذ بعٌن االعتبار ضرورة تبادل المعلوم الزراعة متعددة بما فً ذل  شمول عمال

 .الحماٌة فٌما بٌن الدول العربٌة بؤنظمة

  تٌسٌر خدمات برناما التؤمٌن الصحً بزٌادة عدد المراكز الصحٌة والمستشفٌات العاملة فً مجال
 التؤمٌن الصحً خاصة فً مناطق الرٌف.

 تستهدف تحسٌن إمكانٌة تشغٌل العمال فً القطاع الزراعً    وضع سٌاسات فعالة لسوق العمل
المساعدة علً إعادة تشغٌلهم وضمان دخل مقبول للعمال وأسرهم فً فترات البطالة لموسمٌة و

لضمان استجابتهم   العمل فً اإلنتاج الزراعً  باالضافة إلً تنمٌة المهارات المطلوبة للعمال
 . للتقنٌات الحدٌثة

 كفةل حقةوقهم االساسةٌة دعوة الحكومة لوضع التشرٌعات الوطنٌة الخاصة بالعمالة الزراعٌة والتةً ت
 وتوفر لهم الحماٌة البلزمة من اصابات العمل والمر  والتقاعد والوفاة كحد أدنى . 

  القٌام  على نحو منتظم بعقد مشاورات وطنٌة بغٌة تقٌٌم التقدم المحرز ومناقشة سٌاسات ترمى
 راعً . إلى زٌادة مد نطاق الضمان االجتماعى أفقٌا  ورأسٌا  للعاملٌن فً القطاع الز

  السةةعى نحةةو تحقٌةةق العدالةةة فةةى تةةوفٌر التةةدابٌر العامةةة المتوازنةةة ) اقتصةةادٌا واجتماعٌةةا (  لتخفٌةةف
المشاكل اإلجتماعٌة ومشاكل اإلستخدام وتوفٌر المساواة فى توزٌع الموارد وفى نقل وسابل اإلنتاج  

حقق النهو  بالعمالةة الزراعٌةة لتحقٌق التكافإ فى توزٌع النمو والعمالة بٌن األقالٌم والمناطق بما ٌ
 . وتحفٌزها لعدم الهجرة من الرٌف إلى المدٌنة 

   رصةةد التقةةدم المحقةةق فةةى تنفٌةةذ اسةةتراتٌجٌات الحماٌةةة االجتماعٌةةة وتحقٌةةق األهةةداف األخةةرى
لبلستراتٌجٌات الوطنٌةة لمةد نطةاق الضةمان االجتمةاعى  مةن خةبلل  لٌةات مناسةبة محةددة علةى 
المستوى الوطنى بمشاركة أطراف االنتاج الثبلثة باإلضافة إلى التشاور مةع المنظمةات المدنٌةة 

 لعمال وأصحاب االعمال والمنظمات ذات الصلة والممثلة لؤلشخاص المعنٌٌن. واتحادات ا

  ضرورة السعى نحو تنمٌة  مساحة وإنتاجٌة األراضى الصالحة للزراعة  لتتوافةق مةع معةدالت
تزاٌد السكان بالرٌف كذل  تدرٌب العمال الزراعٌٌن على االسالٌب الحدٌثة للزراعة وللتصةنٌع 
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 .تسوٌق لتحقٌق االمن الغذابً والتخفٌف من حدة الفقر الزراعً والتخزٌن وال

  العمل على وضع معاٌٌر واضحة لتقٌٌم ورصد المخاطر فً القطاع الزراعً بما ٌساعد علةى رسةم
سٌاسات الحماٌة من المخاطر على المستوى الوطنً وبخاصة فٌما ٌتعلق باستخدام وتداول المبٌدات 

 البٌبٌة الخطرة . المحظورة بالنظر لتؤثراتها الصحٌة و

  دعةةوة التنظٌمةةات العمالٌةةة  الزراعٌةةة لتكثٌةةف دورهةةا فةةً الةةدفاع عةةن قضةةاٌا العةةاملٌن فةةً القطةةاع
الزراعً والسعً لدى الحكومة لسن التشرٌعات التً تشمل عمال الزراعة والتصدٌق على اتفاقٌةات 

ن شةروط وظةروف عملهةم العمل العربٌة والدولٌة المتعلقةة بحماٌةة العةاملٌن فةً هةذا القطةاع وتحسةٌ
 ومساعدتهم فً انشاء تنظٌمات تمثلهم . 

  دعوة الجهات المعنٌة للتصدٌق على االتفاقٌات العربٌة والدولٌة الهادفة إلى تحسٌن شروط وظروف
 العمل ومد مظلة الحماٌة االجتماعٌة للعاملٌن فً القطاع الزراعً . 

 لتشمل كافة العاملٌن فً  1980لسنة  12بٌة رقم دعوة منظمة العمل العربٌة لمراجعة االتفاقٌة العر
القطةةاع الزراعةةً وتواكةةب المسةةتجدات والمتغٌةةرات فةةً قطةةاع العمةةال الةةزراعٌٌن بالمنشةةآت ولةةدى 

 االفراد .  

*** 

 "تدرٌب الكوادر المعنٌٌن بمعاٌٌر العمل العربٌة  حول " القطرٌة الدورة  التدرٌبٌة( اسم النشاط ونوعه 4)

      2014/  13إ / رقم النشاط بالخطة: و . 

  ادارة الحماٌة االجتماعٌةالجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 الخرطوم  –/نوفمبر 13-12مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

مشةاركا   ومشةاركة ٌمثلةون أطةراف االنتةاج الثبلثةة   35الجهة المستفٌدة من النشااط وعادد المساتفٌدٌن : 
العمةةل العربٌةةة والمتعةةاملٌن مةةع اتفاقٌةةات وتوصةةٌات العمةةل العربٌةةة فةةً ومةةن المعنٌةةٌن بمعةةاٌٌر 

 .  جمهورٌة السودان

 .  المعنٌٌن بمعاٌٌر العمل العربٌة من اطراف االنتاج الثبلثةالجهات المشاركة : 

 أهداف النشاط :

  تفعٌل الحوار بٌن الدول االعضاء والمنظمة للوصول إلى فهم مشتر  ٌجعل النشاط المعٌاري
 أكثر فاعلٌة وتؤثٌرا  على تشرٌعات العمل العربٌة. 

   الوقوف على الصعوبات التً تواجهها جمهورٌة السودان فً التصدٌق على اتفاقٌات العمل
 العربٌة . 

  تطوٌر  داء المختصٌن باعداد الردود المتعلقة باتفاقٌةات وتوصةٌات العمةل العربٌةة والتواصةل
 ظمة مع لجنة الخبراء القانونٌٌن بالمن

 محاور النشاط:

   االلتزامات المترتبة علٌها .  –خصابصها  -معاٌٌر العمل العربٌة : أهدافها 

  .  مبلبمة التشرٌعات الوطنٌة التفاقٌات العمل العربٌة المصادق علٌها 
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  . الصعوبات التً تحول دون التصدٌق على اتفاقٌات العمل العربٌة وسبل التغلب علٌها 

   .  التقارٌر الخاصة باتفاقٌات العمل العربٌة وكٌفٌة اعداد الردود علٌها 

  . دور أطراف اإلنتاج فً تفعٌل التصدٌق على اتفاقٌات العمل العربٌة ومتابعة تنفٌذها 

 .دور معاٌٌر العمل فً توفٌر الحماٌة االجتماعٌة والحقوق األساسٌة للعاملٌن 

 نتائج التدرٌب  : 

 ركٌن على المحاور التالٌة : تم تدرٌب المشا

   االلتزامات المترتبة علٌها .  –خصابصها  -معاٌٌر العمل العربٌة : أهدافها 

  قام السٌد / حمدي أحمةد مةدٌر ادارة الحماٌةة االجتماعٌةة بمنظمةة العمةل العربٌةة بتعرٌةف المتةدربٌن
ٌات وتوصٌات العمل العربٌة   بؤهمٌة معاٌٌر العمل العربٌة واهم ما ٌمٌزها والفرق بٌن كل من اتفاق

 وااللتزامات التً تنشؤ على الدول عند التصدٌق أو عدم التصدٌق على االتفاقٌات .  

  .  مبلبمة التشرٌعات الوطنٌة التفاقٌات العمل العربٌة المصادق علٌها 

  قدم االستاذ الدكتور / محمد عثمان خلف هللا  عضو لجنة الخبراء القةانونٌٌن بمنظمةة العمةل العربٌةة
تدرٌبا  حول مدى موابمةة نصةوص بعة  القةوانٌن الوطنٌةة فةً جمهورٌةة السةودان لبلتفاقٌةات التةً 

 تمت المصادقة علٌها 

 ٌةة  التةً لةم المصةادقة علٌهةا كذل  الصعوبات التً تحول دون التصةدٌق علةى اتفاقٌةات العمةل العرب
حتى اآلن وسبل التغلب على هذم الصعوبات ودور السادة المعنٌٌن بمعةاٌٌر العمةل العربٌةة الممثلةٌن 
الطراف االنتاج الثبلثة فً تذلٌل هذم الصعوبات وعر  نصوص االتفاقٌات بشكل ٌسهل التصدٌق 

 علٌها . 

  ٌة اعداد الردود علٌها  .التقارٌر الخاصة باتفاقٌات العمل العربٌة وكٌف 

  عر  السٌد / حمدي أحمد نماذج التقارٌر التً تطلبها لجنة الخبراء القانونٌٌن من الدول  لبلتفاقٌات
التً تم التصدٌق أو لم ٌتم التصدٌق علٌها بعةد   وقةام بتةدرٌب السةادة المشةاركٌن علةى كٌفٌةة اعةداد 

 .   الردود وفقا لهذم النماذج بحٌ  تكون الردود وافٌة

  / دور اطراف االنتاج فً تفعٌل التصدٌق على اتفاقٌات العمل العربٌة ومتابعة تنفٌذها  عر  السٌد
عبد الرحمن ٌوسف حٌدوب ورقة عمل تشتمل على الجهود التةً تبةذلها أطةراف االنتةاج الثبلثةة فةً 

تنفٌةذ االتفاقٌةات السودان لتسهٌل التصدٌق على اتفاقٌات العمةل العربٌةة ثةم الجهةود الخاصةة بمتابعةة 
 التً تم المصادقة علٌها .

*** 

 "دور التعاونٌات فً تعزٌز فرص التنمٌة   ( اسم النشاط ونوعه :  ندوة قومٌة حول "5)

     7/2014-6رقم النشاط بالخطة: و .أ 

  ادارة الحماٌة االجتماعٌةالجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 شرم الشٌخ     –/نوفمبر 25-23مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 55أطراف اإلنتاج الثبلثة فً الوطن العربً وبحضور الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن : 
 مشار  واالتحادات التعاونٌة 
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 الجهات المشاركة : الجهات العربٌة والدولٌة المعنٌٌن بالتعاونٌات

 أهداف النشاط :

 كؤحد روافد التنمٌة الشاملة.تعزٌز دور القطاع التعاونً   -
 إبراز دور التعاونٌات فً تعزٌز المسإولٌة االجتماعٌة  -
 تقوٌة ودعم االتحادات القطرٌة ودفعها لتكوٌن هٌاكل تعاونٌة وتشكٌل    إتحادات وطنٌة. -  
 تعزٌز التعاون بٌن التعاونٌات عربٌا -
 الراهنة فً الوطن العربًمناقشة الخطط التعاونٌة لمبلبمة دورها مع التطورات  -
 وضع استراتٌجٌة عربٌة لتفعٌل الدور التنموي للتعاونٌات  اقتصادٌا واجتماعٌا  -
دراسة إقرار معاٌٌر عربٌة موحدة ) اتفاقٌة أو توصٌة ( تتضمن تطوٌر المعاٌٌر التً تحكم  -

 التعاونٌات 
 االستفادة من التجارب الناجحة للتعاونٌات عالمٌا وعربٌا -

 ور الندوة : محا

 التعاونٌات العربٌة "ما لها وما علٌها "فً ظل التحدٌات الراهنة -
 دور التعاونٌات فً مكافحة البطالة وخلق فرص عمل التعاونٌات والتنمٌة فً عالم متغٌر. -
 المسبولٌة االجتماعٌة للتعاونٌات فً ظل التحدٌات التً تواج  الدول العربٌة .. فً الوقت الراهن -
 نٌات فً دعم االقتصاد الوطنً فً ظل المنافسة العالمٌةدور التعاو -
 دور المنظمات التعاونٌة فً تحقٌق الحماٌة االجتماعٌة. -
 . دور التعاونٌات فً دعم وتمكٌن األشخاص ذوي اإلعاقة -
 التشرٌعات التعاونٌة فً الوطن العربً ودورها فً تنمٌة الحركة التعاونٌة -
 عرو  قطرٌة تعاونٌة رابدة . -

 التوصٌات :        

  دعوة االتحاد التعاونً العربً بالتعاون مع منظمة العمل العربٌة التخاذ اإلجراءات البلزمة إلعداد
إستراتٌجٌة عربٌة موحدم للنهو  بعمل التعاونٌات فى شتى المجاالت ٌتم إعداد مشروعها من قبل 

فً ندوة تخصص لهذا  2015فبراٌر االتحاد التعاونً العربً وتناقش صٌاغتها النهابٌة خبلل شهر 
 الغر  تمهٌدا العتماد اإلستراتٌجٌة من الجهات المعنٌة.

  إٌجاد صندوق لدعم االتحادات التعاونٌة العربٌة تحت مظلة االتحاد التعاونً العربً وٌنتخب مجلا
 إدارت  من قبل الدول األعضاء.

 فى االتحاد التعاونً العربً. تفعٌل ودعم دور األمانة العامة للعبلقات العامة واإلعبلم 

   دعوة الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل واالتحادات التعاونٌة لنشر المبادئ التعاونٌة
 والتروٌا ألنشطتها وجلب األفراد لبلنخراط فً عضوٌتها من خبلل مإتمر عربً.

 .الدعوة إلٌجاد حقٌبة وزارٌة فً كل دول  عربٌة للتعاونٌات 

 عربٌة لتكثٌف جهودها فً تعزٌز دور التعاونٌات فى الحماٌة االجتماعٌة لؤلشخاص دعوة الدول ال
 ذوى اإلعاق  ودعمهم فى تؤسٌا جمعٌات تعاونٌة.

  الدعوة لتؤسٌا المعهد العربى للتعاونٌات والذى ٌتولى تدرٌب وتؤهٌل ورفع قدرات وتمكٌن كافة
ذوى اإلعاق  فى شتى مجاالت وأنشطة المعهد الجمعٌات التعاونٌة العربٌة ومنتسبٌها مع مراعاة دما 

 مع االستفادم بمعهد التدرٌب التعاونى باألردن

  دعوة االتحاد التعاونً العربً بالتعاون مع منظمة العمل العربٌة بتكلٌف لجنة من الخبراء
 المختصٌن إلعداد مشروع قانون تعاونى عربى موحد لتنظٌم كافة مجاالت التعاونٌات.
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  د التعاونً العربً باالهتمام بالجانب االعبلمً عن النماذج المضٌبة للتعاونٌات فً دعوة االتحا
 كافة المجاالت فً الدول العربٌة

 :دعوة  االتحاد التعاونً العربً بإعداد دراسة أولٌة حول إنشاء 

 مإسسة تموٌلٌة عربٌة تعاونٌة 

 مإسسة اعبلمٌة تعاونٌة 

 مإسسة تدرٌبٌة تعاونٌة 

 تعاونً العربً الحٌاء فكر ة المكتب التجاري التعاونً العربً لتسهٌل عملٌة التبادل دعوة االتحاد ال
 التجاري بٌن الدول العربٌة وخاصة من خبلل المنظمات التعاونٌة.

  تطوٌر وتحدٌ  التشرٌعات التعاونٌة لتمكٌن التعاونٌات من مواكبة التطورات والتكٌف مع
سٌاسات الباب المفتوز والدٌمقراطٌة والمساهمة اإلٌجابٌة  المتغٌرات وتعزٌز مبادئ التعاونٌات من

 والفعالة فً تحقٌق أهداف التعاونٌات.

  زٌادة تسهٌبلت االقترا  للتعاونٌات  ومنحها اإلعفاءات لآلالت والمواد التً ٌستخدمها األعضاء
 ها.فً إنتاجهم ومساعدتهم فً عملٌات التسوٌق وإقامة معار  محلٌة ودولٌة لبٌع منتجات

  توفٌر الحماٌة التؤمٌنٌة واالجتماعٌة للعاملٌن فً القطاع التعاونً فً كافة األنشطة االقتصادٌة مع
 التركٌز على القطاع الزراعً الذي ٌشغل قطاع واسع من العمال خاصة فً الرٌف العربً.

  جهد تعلٌمً العمل على نشر الثقافة التعاونٌة وزٌادة الوعً المجتمعً بدور التعاونٌات من خبلل
وإعبلمً واسري بالمشاركة والتنسٌق مع التنظٌمات التعاونٌة ومإسسات المجتمع المدنً لكسب 

 المزٌد من األعضاء وتنمٌة السلو  والفكر التعاونً لدى األفراد.

  تطبٌق قواعد الحوكمة مما ٌإدي الى تحسٌن االداء وتحسٌن سمعة العمل التعاونً بشكل ٌجعل
 نا وٌعمل على زٌادة االقبال على النشاطات التعاونٌة.الناا اكثر اطمبنا

  ) دعوة مكتب العمل العربً إلعداد مشروع أداة قانونٌة عربٌة فً شكل ) اتفاقٌة او توصٌة
واعتمادها من قبل مإتمر العمل العربً تتضمن الحد األدنى من مستوٌات نظم وعمل التعاونٌات 

 العربٌة .

**** 

 واالجتماعٌة"  الملتقى االول للمجالس االقتصادٌة  ندوة قومٌة حول "  ( اسم النشاط ونوعه :6)

     11/2014ز .أ .رقم النشاط بالخطة: 

  ادارة الحماٌة االجتماعٌةالجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 شرم الشٌخ     –/دٌسمبر 15-14مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 30اإلنتاج الثبلثةة فةً الةوطن العربةً وبحضةور أطراف :  المستفٌدٌنالجهة المستفٌدة من النشاط وعدد 
 مشار  واالتحاد الدولً لنقابات العمال العرب 

 الجهات العربٌة المعنٌٌن بالمجالا االقتصادٌةالجهات المشاركة : 
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 أهداف النشاط :

  المجتمةع التوسع فى إنشاء المجالا االقتصادٌة وتعمٌم العمل بها داخل الدول العربٌة  كرافةد مةن روافةد
 المدنى ولدعم صانع القرار الرسمى العربى.

  ترسٌخ دور المجالا االقتصادٌة فى بناء الحوار االجتمةاعى وتنظةٌم عبلقةات العمةل وتطةوٌر االقتصةاد
وتحدٌ  المجتمع وفى إرساء الدٌمقراطٌة والمحافظة على الحرٌات األساسٌة وحقوق اإلنسان فى الوطن 

 العربى.

  لربط المجالا االقتصادٌة واالجتماعٌة ببعضها   تساعد فى بناء عبلقات اٌجابٌة بٌنها اٌجاد  لٌة قانونٌة
تضمن إٌجاد حد أدنى من التعاون والتنسٌق فٌمةا بٌنهةا والتواصةل المسةتمر مةع سةابر المجةالا األخةرى 

 المماثلة الكتساب المعرفة وتبادل الخبرات فى هذا الشؤن:

 تجاربها والخبةرات المتةوفرة لةدٌها  وإتاحتهةا لبقٌةة الةدول العربٌةة إتاحة المجال للمجالا القابمة بعر  
األخرى المشاركة فى الملتقى الٌضاز الصورة لدٌها ولتشجٌعها لتحذوا حذوها  ولٌكون دافعا لها إلنشاء 

 المجالا االقتصادٌة واالجتماعٌة بها.
 محاور النشاط:

ة تارٌخٌةةة وتوضةةٌح أهمٌتهةةا وجةةدوى إنشةةابها التعرٌةةف بالمجةةالا االقتصةةادٌة واالجتماعٌةةة مةةع خلفٌةة -
 وأهدافها ومهامها  تكوٌنها وتشكٌلها  نوع وطبٌعة المسابل التى تعر  علٌها.

موقةةع المجةةالا االقتصةةادٌة واالجتماعٌةةة فةةى الهٌكةةل االدارى والتنظٌمةةً للدولةةة ووضةةعها القةةانونً  -
 وتبعٌتها وتوجهاتها وإدارتها.

 صادٌة  واستقبللٌتها وحٌادها.الموارد المالٌة للمجالا االقت -
 دورها فى مساعدة صانع القرار العربى وطبٌعة هذا الدور. -
 مدى التجاوب مع التوصٌات والمقترحات التى ٌصدرها المجلا  -
عبلقتها بالمراكز البحثٌة واالستشارٌة األخرى المتواجدة داخل الدولة )رسمٌة وأهلٌة( من حٌة  تفةادى  -

 اآلراء واإلحكام حول القضاٌا المطروحة علٌها.االزدواجٌة وعدم تعار  
 أهم المعوقات والصعوبات التى واجهتها والتى برزت من خبلل التطبٌق العملً وسبل تجاوزها. -

 التوصٌات:
أهمٌة تعمٌم مفهوم المجالا االقتصةادٌة واالجتماعٌةة العربٌةة واعتمادهةا فةى جمٌةع البلةدان العربٌةة  -

انع القرار العربى وكمساهمة من المجتمع المدنى واألهلى العربى فةى كرافد من الروافد الداعمة لص
 القضاٌا المجتمعٌة.

أهمٌة اعتماد المجالا االقتصادٌة واالجتماعٌة العربٌةة واعتبارهةا بٌةوت خبةرة عربٌةة تقةدم النصةح  -
والمشةةورة فةةى مختلةةف القضةةاٌا والمسةةابل التةةى تواجةة  نهةةو  المجتمعةةات العربٌةةة وسةةعٌها الةةدابب 

 حقٌق االستقرار والرفام لمواطنٌها.لت
على المنظمة التعرٌف بالمجالا االقتصادٌة واالجتماعٌة العربٌة فى الفعالٌات التى تنظمها ودعمهةا  -

بشتى الوسابل والسةبل باعتبارهةا ركٌةزة مةن ركةابز الحةوار االجتمةاعى ووسةٌلة مةن وسةابل تعزٌةز 
 الدٌمقراطٌة والسبلم االجتماعى.

رابطةةة للمجةةالا االقتصةةادٌة والعمةةل علةةى تؤسٌسةةها ودعمهةةا وتةةوفٌر اإلمكانٌةةات الترحٌةةب بإنشةةاء  -
 البلزمة للقٌام بعملها.

ح  الحكومات العربٌة على تةوفٌر اإلمكانٌةات ) المادٌةة والمعنوٌةة ( البلزمةة للمجةالا االقتصةادٌة  -
  واالهتمةام بمةا وتعظٌم دورها واالعتماد علٌها فى مختلف القضاٌا التةى تواجة  الحكومةات العربٌةة 

 ٌصدر عنها من  راء ومبلحظات.

*** 
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" دور الحوار االجتماعً فً ظل  التحدٌات "  ( اسم النشاط ونوعه :  ندوة قومٌة حول "7)
 " االقتصادٌة واالجتماعٌة

     12/2014ز .أ .رقم النشاط بالخطة: 

 ادارة الحماٌة االجتماعٌة الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 شرم الشٌخ     –/دٌسمبر 17-15مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 40أطراف اإلنتاج الثبلثة فً الوطن العربً وبحضور الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن : 
 مشار  واالتحاد الدولً لنقابات العمال العرب 

 الجهات العربٌة والدولٌة المعنٌٌن بالحوار االجتماعًالجهات المشاركة : 

 أهداف النشاط :

 تؤكٌد دور أطراف اإلنتاج فً الحوار االجتماعً -

 تعزٌز مبدأ الحوار االجتماعً كوسٌلة لترسٌخ السبلم االجتماعً ودفع عجلة التنمٌة. -
 تعمٌق ونشر مفهوم الحوار بٌن أطراف اإلنتاج -
 جتماعً.التعرف على اثر المتغٌرات االقتصادٌة واالجتماعٌة على ممارسة الحوار اال -
 التؤكٌد على دور الحوار االجتماعً فً مواجهة التحدٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة. -

 محاور النشاط:

 .دور الحوار االجتماعً فً ظل المتغٌرات االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 دور النقابات العمالٌة فً النهو  بالحوار االجتماعً والمفاوضة الجماعٌة 

  ثار و انعكاسات الحوار االجتماعً والمفاوضة الجماعٌة على عبلقات العمل  

   دور أصحاب األعمال فً تكرٌا الحوار االجتماعً وتفعٌل نتابج 

  دور إدارات العمل فً الحوار االجتماعً والمفاوضة الجماعٌة 

   الحوار االجتماعً فً تشرٌعات العمل العربٌة 

  ًالتكامل االقتصادي العربً والتنمٌة المستدامة. الحوار االجتماعً ودورة ف 

   مإسسات الحوار االجتماعً : اللجان الثبلثٌة والمجالا االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 . ًتجارب قطرٌة رابدة فً مجال الحوار االجتماع 

 التوصٌات:

 وار االجتماعً دعوة الدول العربٌة إلٌجاد البٌبة التشرٌعٌة المناسبة والظروف المبلبمة لتنمٌة الح
بمختلف مستوٌات  والمفاوضة الجماعٌة وتحدٌ  التشرٌعات العربٌة بشكل مستمر لتواكب 
المتغٌرات والتطورات االقتصادٌة واالجتماعٌة والمعاٌٌر العربٌة والدولٌة  ودعم استقبللٌة أطراف 

 القانونٌة لها . الحوار االجتماعً مما ٌجعل منها أطرافا  تتمتع باإلرادة الحرة وتؤمٌن األطر

  االهتمام بتدرٌب الكوادر النقابٌة العمالٌة وممثلً أصحاب األعمال على فن الحوار والمفاوضة
 الجماعٌة بهدف إجادة عملٌة التفاو  والحوار بمختلف مستوٌاتها وأشكالها.

   دعوة أطراف اإلنتاج إلى تسوٌة النزاعات العمالٌة بالطرق السلمٌة الودٌة التى تعتمد الحوار
والتفاو  سبٌبل ونهجا لذل  مما ٌدعم عبلقات العمل داخل المإسسات وٌسهم فى ضمان السلم 

 االجتماعً داخل المنشؤة وعلى المستوى الوطنً.
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 عمل العربٌة والدولٌة المتعلقة بالحوار والمفاوضة دعوة الدول العربٌة للتصدٌق على اتفاقٌات ال
 الجماعٌة وذل  بهدف تطوٌر وتنمٌة الحوار االجتماعً بٌن أطراف اإلنتاج فً المنطقة العربٌة.

  دعوة الدول العربٌة لبلستغبلل األمثل واألفضل لمواردها االقتصادٌة وثرواتها الطبٌعٌة وتوجٌ  هذم
نسان العربً وبما ٌحقق أهداف التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة اإلمكانٌات والموارد لصالح اإل

 ومناقشة هذم المسابل ضمن اطر الحوار االجتماعً العلٌا.

  دعوة حكومات الدول العربٌة إلً تقدٌم التسهٌبلت البلزمة لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب
عتبار الحوار االجتماعى والتشاور االعمال مع احترام استقبللٌتها  والتوفٌق بٌنها بما ٌساهم فى ا

 الثبلثً ركٌزة لحل المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة.

  ح  الدول العربٌة على إشرا  منظمات أصحاب األعمال ومنظمات العمال عند إعداد خطط
وبراما التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة واعتبار الحوار االجتماعً منهجا  وإطارا  لمناقشة جمٌع 

ا الربٌسٌة فى السٌاسات االقتصادٌة واالجتماعٌة الكلٌة   وهو ما ٌساهم فى النهاٌة فى تحقٌق القضاٌ
 العدالة االجتماعٌة   وترسٌخ أسا السبلم االجتماعى .

  ح  الشركاء االجتماعٌٌن لدى قٌامهم بممارسة مهامهم من خبلل الحوار االجتماعً مراعاة اعتماد
 األكثر تمثٌبل  لهم.منظمات العمال وأصحاب األعمال 

  ح  منظمات أصحاب األعمال ومنظمات العمال أن تتمس  بالمبدأ الدٌمقراطً فى تشكٌل النقابات
 وإدارتها   مما ٌسهم فً تفعٌل دورها وتعزز تواجدها وتؤكٌد شرعٌتها .

  ًخٌارا   –على المستوي القطاعً والوطنً  –ح  الدول العربٌة على قبول الحوار االجتماع
بل للتعامل مع المشكبلت االقتصادٌة واالجتماعٌة المصاحبة للمتغٌرات الدولٌة والوطنٌة   أو مفض

الناشبة عنها   أو المرتبطة بها   باعتبار هذم الصٌغة األكثر نجاع  للوصول إلى حلول مقبولة 
 مجتمعٌا  لهذم المشكبلت .

 إطرة بإطار قانونً   تلعب فٌها دعوة الدول العربٌة إلقرار صٌغة مإسسٌة للحوار االجتماعً م
الدولة   دورا قٌادٌا  بتوفٌر مستلزمات تنشٌطها   وتكرٌا ثقافة الحوار فً المجتمع   وٌساهم فٌها 

 بفاعلٌة الشركاء االجتماعٌٌن. 

  تفعٌل دور إدارة العمل فً الدول العربٌة   ودعمها بكل ما ٌقتضً لتعزٌز دورها فً قٌادة عملٌة
طنً فعال  توازن بٌن مصالح جمٌع الفبات االجتماعٌة   وتصون االستقرار حوار اجتماعً و

 والسلم االجتماعٌٌن .

  ًقٌام منظمات أصحاب األعمال ومنظمات العمال   بؤداء دور فاعل فً تنشٌط  الحوار االجتماع
لتوفٌق على المستوٌٌن المهنً والوطنً   واعتمادم وسٌلة فاعلة فً الدفاع عن مصالح أعضابها   وا

 بٌنها وبٌن مصالح المجتمع العلٌا .

  الدعوة لتعزٌز االهتمام بمراكز البحو  والدراسات ومعاهد الثقافة العمالٌة إلعداد كوادر قٌادٌة
واعٌة ومدربة فً إدارات العمل ومنظمات العمال وأصحاب األعمال قادرة على الحوار وتذلٌل 

 الصعوبات ومواجهة التحدٌات .

 ل مثقف ــعربٌة لتكرٌا ثقافة الحوار االجتماعً بشكل عام وخلق وعً مجتمعً وجٌدعوة الدول ال
وذل   من خبلل إدخال  من العمال ٌإمن بقٌم الحوار ومبادب  وٌسهم فً تنفٌذ براما التنمٌة الشاملة 

أسا وقواعد الحوار االجتماعً ضمن المناها الدراسٌة والتروٌا لها من خبلل وسابل اإلعبلم 
 عة والمربٌة والمقروءة وتكثٌف البراما التدرٌبٌة للعاملٌن فً هذا المجال.المسمو
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  دعوة األطراف الثبلثة ) إدارة العمل   منظمات أصحاب العمل منظمات العمال ( إلى االنفتاز على
بعضها البع  وإلى التعاون فٌما بٌنها بما ٌكفل الوفاق االجتماعً وٌساعد على تحقٌق الرقً 

 التنمٌة االقتصادٌة ومواجهة التحدٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة .االجتماعً و

   تفعٌل وتعمٌق الحوار بٌن أطراف اإلنتاج الثبلثة حول مواضٌع عولمة االقتصاد واألزمة
االقتصادٌة العالمٌة و ثارها االجتماعٌة قصد تحدٌد دور ومسإولٌة كل طرف لمجابهة التحدٌات 

 لمطلوبة .الحالٌة والمرتقبة بالنجاعة ا

  التً ال  -دعوة منظمة العمل العربٌة فى إطار نهوضها بمهامها القومٌة بمطالبة الدول األعضاء
بإنشاء وتشكٌل أطر علٌا للحوار االجتماعً بما ٌضمن  -ٌوجد بها مجالا اقتصادٌة واجتماعٌة 

ات العالمٌة   فاعلٌت  كركٌزة أساسٌة لحل المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة   ومواجهة التغٌر
 وٌكون إطارا  لمناقشة مجمل السٌاسات العامة واالستراتٌجٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة.

  دعوة منظمة العمل العربٌة لمتابعة ودعم جهود الدول العربٌة للنهو  بالحوار والمفاوضة
ً هذا الجماعٌة وتكثٌف الندوات والملتقٌات الوطنٌة والقومٌة والتعرٌف بالتجارب الناجحة ف

 المجال.
*** 

 تدرٌب الكوادر المعنٌٌن بمعاٌٌر العمل العربٌة   الدورة  التدرٌبٌة حول "( اسم النشاط ونوعه 8)

     14/2014ز .أ رقم النشاط بالخطة: 

  ادارة الحماٌة االجتماعٌةالجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

   بٌروت      2014دٌسمبر  10 – 9مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

مشاركا   ومشاركة ٌمثلون أطراف االنتاج الثبلثة   35الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن : 
ومن المعنٌٌن بمعاٌٌر العمل العربٌة والمتعاملٌن مع اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة فً الجمهورٌة 

 .  اللبنانٌة

 أهداف النشاط :

  تفعٌل الحوار بٌن الدول االعضاء والمنظمة للوصول إلى فهم مشتر  ٌجعل النشاط المعٌاري
 أكثر فاعلٌة وتؤثٌرا  على تشرٌعات العمل العربٌة. 

   الوقوف على الصعوبات التً تواجهها جمهورٌة السودان فً التصدٌق على اتفاقٌات العمل
 العربٌة . 

  المتعلقة باتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة والتواصل تطوٌر  داء المختصٌن باعداد الردود
 مع لجنة الخبراء القانونٌٌن بالمنظمة 

 محاور النشاط:

   االلتزامات المترتبة علٌها .  –خصابصها  -معاٌٌر العمل العربٌة : أهدافها 

  .  مبلبمة التشرٌعات الوطنٌة التفاقٌات العمل العربٌة المصادق علٌها 

 حول دون التصدٌق على اتفاقٌات العمل العربٌة وسبل التغلب علٌها . الصعوبات التً ت 

   .  التقارٌر الخاصة باتفاقٌات العمل العربٌة وكٌفٌة اعداد الردود علٌها 
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  . دور أطراف اإلنتاج فً تفعٌل التصدٌق على اتفاقٌات العمل العربٌة ومتابعة تنفٌذها 

 اعٌة والحقوق األساسٌة للعاملٌن.دور معاٌٌر العمل فً توفٌر الحماٌة االجتم 

 نتائج التدرٌب  : 

 تم تدرٌب المشاركٌن على المحاور التالٌة : 

   االلتزامات المترتبة علٌها .  –خصابصها  -معاٌٌر العمل العربٌة : أهدافها 

  قام السٌد / حمدي أحمد مدٌر ادارة الحماٌة االجتماعٌة بمنظمة العمل العربٌة بتعرٌف المتدربٌن
بؤهمٌة معاٌٌر العمل العربٌة واهم ما ٌمٌزها والفرق بٌن كل من اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة   

 .   وااللتزامات التً تنشؤ على الدول عند التصدٌق أو عدم التصدٌق على االتفاقٌات

  .  مبلبمة التشرٌعات الوطنٌة التفاقٌات العمل العربٌة المصادق علٌها 

  قدم االستاذ الدكتور / محمد عثمان خلف هللا  عضو لجنة الخبراء القانونٌٌن بمنظمة العمل العربٌة
تدرٌبا  حول مدى موابمة نصوص بع  القوانٌن الوطنٌة فً جمهورٌة لبنان لبلتفاقٌات التً تمت 

 قة علٌها المصاد

  كذل  الصعوبات التً تحول دون التصدٌق على اتفاقٌات العمل العربٌة  التً لم المصادقة علٌها
حتى اآلن وسبل التغلب على هذم الصعوبات ودور السادة المعنٌٌن بمعاٌٌر العمل العربٌة الممثلٌن 

ل ٌسهل التصدٌق الطراف االنتاج الثبلثة فً تذلٌل هذم الصعوبات وعر  نصوص االتفاقٌات بشك
 علٌها . 

  .  التقارٌر الخاصة باتفاقٌات العمل العربٌة وكٌفٌة اعداد الردود علٌها 

  عر  السٌد / حمدي أحمد نماذج التقارٌر التً تطلبها لجنة الخبراء القانونٌٌن من الدول  لبلتفاقٌات
شاركٌن على كٌفٌة اعداد التً تم التصدٌق أو لم ٌتم التصدٌق علٌها بعد   وقام بتدرٌب السادة الم

 الردود وفقا لهذم النماذج بحٌ  تكون الردود وافٌة .  

  / دور اطراف االنتاج فً تفعٌل التصدٌق على اتفاقٌات العمل العربٌة ومتابعة تنفٌذها  عر  السٌد
غسان غصن ورقة عمل تشتمل على الجهود التً تبذلها أطراف االنتاج الثبلثة فً لبنان لتسهٌل 

ٌق على اتفاقٌات العمل العربٌة ثم الجهود الخاصة بمتابعة تنفٌذ االتفاقٌات التً تم المصادقة التصد
 علٌها . 

◘  ◘  ◘ 
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 مجال األشخاص ذوي اإلعاقة

 

 " تفعٌل حقوق االشخاص ذوي االعاقة " نـــدوة اقلٌمٌة حولاسم النشاط ونوعـــه :  (1)
     4/2014رقم النشاط بالخطة: و . ا /
  ادارة الحماٌة االجتماعٌةالجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 ٌونٌو  17 -15االردن   مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 40أطراف اإلنتاج الثبلثة فً الوطن العربً وبحضور :  المستفدٌنالجهة المستفٌدة من النشاط وعدد 
 مشار 

 العربٌة والدولٌة المعنٌٌن بقضاٌا المعاقٌنالجهات الجهات المشاركة : 

  أهداف الندوة :

  تسلٌط الضوء على التحدٌات التً تواج  تفعٌل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فً مجال الحقوق
 االقتصادٌة والحق فً التشغٌل وضمان تكافإ الفرص عند الحصول على العمل واالرتقاء فٌ  . 

  . الوقوف على معوقات مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة فً الحٌاة السٌاسٌة والعامة 

  التعرف على مفهوم الحماٌة االجتماعٌة فً مجال اإلعاقة ومدى تطبٌق  ضمن االستراتٌجٌات المتبعة
 فً الدول . 

  التعرف على الممارسات الناجحة فً مجال تفعٌل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فً كافة  المجاالت
 االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة . 

 محاور الندوة : 

  .  الحماٌة االجتماعٌة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة 

   . معوقات مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة  فً الحٌاة السٌاسٌة والعامة 

 اء ذوات اإلعاقة فً سوق العمل وسبل تعزٌز مشاركتهن . واقع النس 

  . دور مراكز التدرٌب المهنً فً تؤهٌل االشخاص ذوي االعاقة 

  .دور أطراف االنتاج فً تعزٌز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فً مجال التشغٌل 

  . دور االعبلم فً االرتقاء بالوعً المجتمعً تجام األشخاص ذوي اإلعاقة 

 ونٌات اإلنتاجٌة فى توفٌر فرص العمل البلبق لبلشخاص  ذوي اإلعاقة.دور التعا 

  . ًواقع اإلعاقة فً العالم العرب 

 النتائج والتوصٌات : 

  االهتمام  بنشر الوعً المجتمعً بقضاٌا االشخاص ذوي االعاقة وتحقٌق مبدأ تكافإ الفرص وعدم
 تهٌبة الظروف البٌبٌة المناسبة لهم . التمٌٌز بسبب االعاقة والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم و
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  ضرورة تطوٌر نظم الحماٌة االجتماعٌة والتؤمٌنات االجتماعٌة بما ٌكفل تمتع االشخاص ذوي
 االعاقة بما تقدم  من امتٌازات سواء من حٌ  التغطٌة و الكفاٌة واالستدامة . 

 ت اعبلمٌة و تكثٌف تناول قضاٌا ح  وسابل االعبلم العربٌة ووكالة انباء العمال العرب لتنفٌذ حمبل
االشخاص ذوي االعاقة وااللتزام بالمسبولٌة المجتمعٌة عند عر  قضاٌاهم وتقدٌم النماذج الناجحة 
منهم  بما ٌعمل على تقدٌم صورة اٌجابٌ  عن قدراتهم وامكانٌاتهم تسهم فً ادماجهم ضمن شرابح 

 المجتمع . 

 على فرص عادلة ومتساوٌة مع النساء من غٌر ذوات  تؤكٌد حق النساء ذوات االعاقة فً الحصول
االعاقة طالما كن مإهبلت لذل    وتوفٌر شروط عمل مناسبة تكفل لهن اختٌار العمل المناسب دون 

 تمٌٌز بسبب االعاقة. 

  دعوة الدول العربٌة الزالة أي تمٌٌز بسبب االعاقة سواء فً التعلٌم أو العمل او الحٌاة السٌاسٌة
والعامة . والعمل على إزالة اي عقبات تشرٌعٌة أو مادٌة أو ادارٌة أو اجتماعٌة تحول دون اندماج 

 هذم الشرٌحة فً المجتمع . 

 بات مهنٌة وعمالٌة وتعاونٌات لتمكٌن دعوة منظمات المجتمع المدنً من احزاب سٌاسٌة ونقا
االشخاص ذوي االعاقة من المشاركة فً هٌاكل هذم المنظمات واالستفادة من خططها وبرامجها 

 وتولً المناصب القٌادٌة فٌها . 

  ضرورة إنشاء جهاز وطنً فً كل دولة لوضع سٌاسة التوجٌ  والتدرٌب لبلشخاص ذوي االعاقة
مٌة الموارد البشرٌة وفً ضوء االحتٌاجات التدرٌبٌة ومتابعتها وتقٌٌم فً اطار السٌاسة العامة لتن

 نتابجها .

  دعوة مراكز التؤهٌل والتدرٌب المهنً لوضع براما العداد وتؤهٌل االشخاص ذوي االعاقة الناتجة
عن اصابات العمل بما ٌمكنهم من العودة إلى عملهم أو القٌام باعمال تتبلءم مع طبٌعة اعاقتهم 

 ر لهم امكانٌة االندماج مجددا فً سوق العمل .  وٌوف

  دعوة وزارات العمل فً الدول العربٌة لتوجٌ  مكاتب التشغٌل وأجهزة تفتٌش العمل بها العطاء
االولوٌة واالهتمام بقضاٌا تشغٌل وتدرٌب االشخاص ذوي االعاقة والتؤكد من حسن تطبٌق 
التشرٌعات الوطنٌة فً هذا المجال بالتنسٌق مع االتحادات العمالٌة ومنظمات اصحاب االعمال 

 بعة والتقٌٌم المستمر . للمتا

  دعوة اصحاب االعمال لمراعاة الهندسة التؤهٌلٌة عند اقامة المنشآت الصناعٌة واجراء التطوٌر
على القابم منها بهدف تسهٌل حركة االشخاص ذوي االعاقة فً المنشآت التً سٌلتحقون بها بعد 

الخاص التً تهتم تدرٌبهم وتؤهٌلهم مهنٌا   مع ضرورة وضع محفزات لمإسسات القطاع 
 بمسبولٌاتها المجتمعٌة تجام تشغٌل وحماٌة االشخاص ذوى االعاقة. 

  أهمٌة تؤسٌا جمعٌات تعاونٌة إنتاجٌة خاصة باالشخاص ذوي االعاقة والعمل على دعم هذم
 الجمعٌات من اعفاءات ضرٌبٌة وجمركٌة وتسوٌق انتاجها واعطابها االولوٌة فً الشراء والتسوٌق 

 بشؤن تشغٌل وتؤهٌل االشخاص  17العربٌة التً لم تصادق على االتفاقٌة العربٌة رقم  دعوة الدول
المعوقٌن إلى التصدٌق علٌها والعمل على موابمة التشرٌعات الوطنٌة مع نصوص واحكام هذم 

 االتفاقٌة . 

  نٌة االطر القانو 2015العمل على تكثٌف الجهود العربٌة من اجل تضمٌن اجندة التنمٌة لما بعد
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المناسبة لحماٌة االشخاص ذوي االعاقة من التمٌٌز فً العمل والحصول على الوظابف والتدرٌب 
 والتؤهٌل المهنً المناسب لدخولهم سوق العمل . 

  : دعوة منظمة العمل العربٌة إلى 

   تكثٌف أنشطتها المتعلقة بحقوق االشخاص ذوي االعاقة   وضرورة اشرا  ممثلٌن عنهم
 والهٌبات المعنٌة والمهتمة بهذم الفبة فً تل  االنشطة . وعن المنظمات 

  تضمٌن الشبكة العربٌة لمعلومات سوق العمل قاعدة بٌانات حول االشخاص ذوي االعاقة
لتوفٌر المعلومات والبٌانات الخاصة بهذم الشرٌحة للهٌبات والجهات المهتمة ببح  قضاٌاها 

 عمل العربٌة .  ورصد فرص العمل المتاحة لهم فً أسواق ال

   دعوة المشاركٌن فً الندوة من اطراف االنتاج وممثلً الهٌبات والمإسسات المعنٌة بشبون
االشخاص ذوى االعاقة للقٌام بدور فاعل من خبلل الجهات التً ٌمثلونها لوضع هذم التوصٌات 

 ً هذا المجال .موضع التنفٌذ ومتابعة اببلد مكتب العمل العربً بما ٌتم تنفٌذم على ار  الواقع ف
 

  دعوة المنظمات والهٌبات الدولٌة المعنٌة الدانة االحتبلل االسرابٌلً وسٌاسات  الممنهجة بحق العمال
الفلسطٌنٌٌن  حٌ  ان عدد االشخاص ذوى االعاقة قد ازداد  بفعل االنتهاكات االسرابٌلٌة  اضافة 

االسرابٌلً وبما ٌخالف المواثٌق الى االنتهاكات بحق االشخاص ذوى االعاقة من قبل االحتبلل 
 الدولٌة فً هذا الشؤن .

◘  ◘  ◘ 
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 مجال شئون عمل المرأة العربٌة

 

العربٌاة ودورهاا فاً تحقٌاق التنمٌاة  المارأة "آفااق تشاغٌل  نةدوة قومٌةة حةول( اسم النشاط ونوعاه :  1) 
 المتوازنة"

     3/2014-1ز . ا رقم النشاط بالخطة: 

  ادارة الحماٌة االجتماعٌةالجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 شرم الشٌخ     –/ابرٌل 17-15مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 95أطراف اإلنتاج الثبلثةة فةً الةوطن العربةً وبحضةور :  المستفٌدٌنالجهة المستفٌدة من النشاط وعدد 
 مشار 

 المرأةالجهات العربٌة والدولٌة المعنٌٌن بقضاٌا الجهات المشاركة : 

 أهداف النشاط : 

   إعةداد وتنفٌةذ خطةوات منهجٌــةـة لجمةع البٌانةات وإعةداد اإلحصةابٌات وإجةراء البحةـو
على المستوى الوطنً لتقٌٌم وضع المرأة ودراسة حالتها والوقوف على المعوقات التةً 

 تعرقل مشاركة المرأة فً كافة مجاالت التنمٌة .  

   وضةةع االسةةتراتٌجٌات الوطنٌةةة البلزمةةة لحماٌةةة حقةةوق المةةرأة وضةةمان مشــــــةةـاركتها
الفاعلةةة فةةً جمٌةةع مجةةاالت التنمٌةةة   مةةع المراجعةةة الدورٌةةة لبلسةةتراتٌجٌات  لتقٌٌمهةةا 

 وتحدٌثها وتطوٌرها.

  .تعزٌز قٌم البلعنف ورفع مستوى الوعً فً المجتمع بؤهمٌة المرأة وحماٌة حقوقها 

 جعةةة للتعةةرف علةةى مةةدى التقةةدم الةةذى أحرزتةةة الةةدول العربٌةةة فةةى تحقٌقهةةا لؤلهةةداف وقفةةة مرا
 األنمابٌة لؤللفٌة   خاصة فٌما ٌتعلق بالقضاء على الفقـــر والبطالة   و المساواة بٌن الجنسٌن.

  مناقشةةة الدورالةةذى ٌمكةةن أن ٌسةةاهم بةة   أطةةراف االنتةةاج الثبلثةةة فةةى الةةوطن العربةةً لتحقٌةةق
 ابٌة لؤللفٌة .األهداف اإلنم

 محاور الندوة :  

  . ادماج قضاٌا النوع االجتماعً فً خطط التنمٌة 

  .  الحوار االجتماعً ودورم فً حماٌة المساواة وتعزٌز مشاركة المرأة 

  . محو االمٌة القانونٌة بحقوق المرأة العربٌة 

  . دور القطاع الخاص فً تنمٌة القدرات التنافسٌة للمرأة العربٌة 

  . الصحة والسبلمة المهنٌة فً مجال عمل المرأة 

  . تفتٌش العمل ودورم فً دعم مشاركة المرأة 
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  مدى التقدم فً تحقٌق األهداف االنمابٌة لؤللفٌة ودور اطراف االنتاج 

 التوصٌات :

  ضرورة النهو  باآللٌات الوطنٌة للمرأة من خبلل تقوٌة وتعزٌز بناءهةا المإسسةً وكفاءتهةا
الفنٌةة ودعمهةا بةالخبرات البلزمةة والتنسةٌق بٌنهةا وبةٌن الجمعٌةات األهلٌةة التةً تعنةى بةةالمرأة 
واالستفادة من قدراتها فةً التةؤثٌر علةى الجانةب الحكةومً لتبنةً قضةاٌا النةوع االجتمةاعً فةً  

 اآللٌات بحٌ  تعمل على تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن . تل  

  ًالعمل علةى زٌةادة اعةداد النسةاء العضةوات فةً النقابةات العمالٌةة والمهنٌةة والعمةل علةى تةول
النساء مواقع فً مجةالا ادارات هةذم المإسسةات مةن أجةل تمثٌةل حقٌقةً للمةرأة والةدفاع عةن 

 حقوقها ومكتسباتها بصورة أكثر فاعلٌة . 

 ٌل  لٌات متابعة تنفٌةذ االسةتراتٌجٌات الوطنٌةة المعنٌةة بةالمرأة وادماجهةا فةً خطةط التنمٌةة تفع
 للدول العربٌة . 

  ضرورة تطوٌر الدساتٌر والتشرٌعات العربٌة بمةا ٌضةمن توسةٌع مشةاركة المةرأة فةً المجةال
تمةع السٌاسً لضمان مساهمتها فً صةناعة القةرار بمةا ٌكفةل االسةهام الفعلةً فةً تطةوٌر المج

 وتحقٌق التمكٌن السٌاسً واالقتصادي للمرأة . 

  ًالعمةةل علةةى تنقٌةةة الخطةةاب االعبلمةةً مةةن التناقضةةات عنةةد التعامةةل مةةع قضةةاٌا المةةرأة وتبنةة
 خطاب ٌعمل على تعزٌز ثقافة المساواة والتكافإ بٌن الجنسٌن .

 
*** 

 ( اسم النشاط ونوعه : اجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربٌة .2)

 2/2014لنشاط بالخطة: و . ا /رقم ا

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : ادارة الحماٌة االجتماعٌة 

 شرم الشٌخ –/ابرٌل 16-مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 20أطراف اإلنتةاج الثبلثةة فةً الةوطن العربةً وبحضةور الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفادٌن : 
 مشارك 

 المراةعضوات لجنة الجهات المشاركة : 

 تضمن جدول اعمال اللجنة البنود التالٌة :   جدول اعمال النشاط :

دورالشةةبكة العربٌةةة لمعلومةةات سةةوق العمةةل فةةً تعزٌةةز مسةةاهمة المةةرأة فةةً التنمٌةةة وزٌةةادة  البنااد االول :■ 
    فرص تشغٌلها 

 التقرٌر العربً لبلعاقة : النساء ذوات االعاقة .  البند الثانً  :■ 

 2015: االنشطة الخاصة بالمرأة والفبات الخاصة فً خطة منظمةة المةرأة العربٌةة لعةامً  البند الثالث  ■ 
– 2016    . 

 لبلهداف االنمابٌة  لؤللفٌة   : التقرٌر العربً البند الرابى   ■ 
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 التوصٌات :

     وقد صدر عن اجتماع اللجنة التوصٌات التالٌة :

  تقةدٌم الشةةكر والتقةةدٌر لمنظمةةة العمةةل العربٌةةة علةةى تبنٌهةةا مشةةروع الشةةبكة العربٌةةة لمعلومةةات
 سوق العمل   

  دعةةوة السةةٌدات عضةةوات اللجنةةة المةةداد مكتةةب العمةةل العربةةً بالمعلومةةات والبٌانةةات الخاصةةة
ة ومشاركتها فً التنمٌة  كذل  التجارب الناجحة فةً مجةال دعةم دور النسةاء فةً أبتشغٌل المر

 بلدانهن الدراجها  ضمن المكون الخاص بالنوع االجتماعً فً الشبكة . 

   الترحٌةةب بالتعةةاون بةةٌن منظمةةة العمةةل العربٌةةة ومنظمةةة الصةةحة العالمٌةةة والجامعةةة العربٌةةة
 .2015العربً لبلعاقة بحلول عام نجاز التقرٌر والمنظمة العربٌة لبلشخاص ذوي االعاقة ال

    تكلٌف السٌدات عضوات اللجنة بتزوٌد االمانة الفنٌة بمربٌاتهم حول محةاور التقرٌةر   كةذل
امداد منظمة العمل العربٌة بالبٌانات االحصابٌة حول النسةاء ذوات االعاقةة فةً بلةدانهن كةذل  

 ة للتقرٌر . التشرٌعات والسٌاسات وكافة البٌانات البلزم

    دعوة منظمة العمل العربٌة الدراج محور خاص بالنسةاء ذوات االعاقةة فةً أنشةطتها المعنٌةة
 باالشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة . 

   دراسةةة األنشةةطة المدرجةةة فةةً  الخطةةة وإبةةداء الةةرأي بشةةؤنها واقتةةراز أنشةةطة ٌمكةةن تنفٌةةذها
 لصالح اللجنة   أو دعوة عضوات اللجنة للمشاركة فٌها. 

 
    بح  إمكانٌة استضافة هذم األنشطة فً الدول العربٌة التً تمثلها عضوات لجنة شبون عمل

 المرأة العربٌة .

 للجنة فً التنسٌق بٌن اللجنة وبٌن الجهات المعنٌة بشبون المرأة بح  دور السٌدات عضوات ا
 وزارات المرأة ... ( لتنفٌذ أنشطة مشتركة . –فً بلدانهن ) المجالا القومٌة 

   دعوة منظمة العمل العربٌة للتنسٌق مع األمانة العامة لجامعة الدول العربٌةة ومنظمةات األمةم
م األهةداف ومراعةاة خصوصةٌة المنطقةة العربٌةة عنةد المتحدة المعنٌة بةالمرأة فةً صةٌاغة هةذ

 صٌاغتها .
    دعةةوة السةةٌدات عضةةوات اللجنةةة بتزوٌةةد مكتةةب العمةةل العربةةً بمقترحةةاتهن بشةةؤن الهةةدف

مةةاٌو  5الخةةاص بتمكةةٌن المةةرأة وعلةةى وجةة  الخصةةوص محةةور التشةةغٌل فةةً موعةةد الٌتجةةاوز 
2014 . 

 توصٌات عامة :

اإلجةراءات البلزمةة نحةو تعةدٌل النظةام األساسةً للجنةة شةبون عمةل دعوة منظمةة العمةل العربٌةة اتخةاذ 
المرأة العربٌة بشؤن مدة العضوٌة بزٌادة المدة بشكل ٌمكن من االستفادة من الخبرة التةً تكتسةبها العضةوات 

 خبلل مدة عضوٌتهن .
مةةدٌر العةةام ت ببرقٌةةة شةةكر وتقةةدٌر لمعةةالً السةةٌد / أحمةةد محمةةد لقمةةان الاتقةةدمت المشةةارك وفااً الختااام :

لمنظمة العمل العربٌة وأسرة المنظمة على حسن االستقبال وكرم الضٌافة واإلعداد والتحضٌر لبلجتماع مما 
 أسهم فً انجاز أعمال  ) مرفق ( .

 
*** 
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 ورشة عمل حول " دور االعالم فً تفعٌل ودعم الق اٌا العمالٌة " المشاركة فً : (  اسم النشاط 3) 

  2014نوفمبر  25 – 23القاهرة   مكان وتارٌخ النشاط : 

اتحاد عمال مصر وعدد من النقابٌات باالتحادات النقابٌة العربٌة ) تونا   فلسطٌن   الجهات المشاركة : 
  السودان   الٌمن (

ٌة فً اعداد وتقدٌم ورقة عمل ضمن برناما عمل الورشة بعنوان " المرأة العربطبٌعة مشاركة المنظمة : 
 االتفاقٌات العربٌة والدولٌة " 

 2014المشاركة فً أنشطة من خارج خطة 

 16/3/2014-15المشاركة فً الدورة العادٌة الخامسة                           الجزابر  -
 للمجلا المركزي لبلتحاد الدولً للعمال العرب                   

 24/4/2014-23للمراة العربٌة      القاهرة ورشة حول الحقوق االجتماعٌة والصحٌة  -
 شرم الشٌخ 2014ماٌو /  ٌار / 10اجتماع المكتب التنفٌذي للجمعٌة العربٌة للضمان االجتماعً  -
 15/5/2014-13الندوة اإلقلٌمٌة حول الحماٌة االجتماعٌة فً                   األردن  -

 عالم عربً متغٌر 
 17/5/2014بٌروت      لضمان االجتماعً               افتتاز الجمعٌة العربٌة ل -
 25/6/2014-24المشاركة فً الٌوم الندوة القومٌة حول دور                   تونا  -

 إدارة اإلعمال فً تكرٌا حقوق العمال المهاجرٌن     
 26/6/2014-25القاهرة         2015المإتمر اإلقلٌمً لخطط التنمٌة الشاملة لما بعد  -

 والخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة
  6/2014-28القاهرة  مة والصحة المهنٌة         المشاركة فً الٌوم الوطنً للسبل -
 28/8/2014-26القاهرة    ورشة عمل الفتٌات الشابات                     -

 )الورشة الخامسة لمإتمر قضاٌا المراة وتحدٌات العصر(
 
 
 
 

◘  ◘  ◘ 
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 فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة

 

 ( 2014/  63) د /   رقم النشـاط :  (1)

 ندوة قومٌة حول"الصحة والسالمة المهنٌة فً قطاع المناجم"  اسـم النشـاط :

 تم استبداله بالندوة المشتركة حول )السالمة الكٌمٌائٌة فً بٌئة العمل(

المعهد العربً للصحة والسبلمة المهنٌة بالتعاون مع المإسسة العامة للتؤمٌنات   الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :
 فً الجمهورٌة العربٌة السورٌةاالجتماعٌة 

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

 (5/2014/ 12-11دمشق ) -

 الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن :

مشـاركا  ٌمثلون عددا  من الجهات الحكومٌة والخاصة )وزارة الصحة )مدٌرٌة المخابر  خمسة وخمسون
المإسسة   الشركة السورٌة للنفط  المعهد النقابً المركزي  الشركة العامة للصرف الصحً المركزٌة 
الجمعٌة   لجودةالجمعٌة العلمٌة السورٌة ل  شركة الفارا للصناعة الدوابٌة  مطابع دار البع   العامة للتبغ

 (.السورٌة للبٌبة

 هدف الندوة :

تهدف الندوة إلى تعزٌز الوعً بمسابل حماٌة بٌبة العمل والتعرٌف بنظم إدارة المخاطر الكٌمٌابٌة 
متضمنة التعرٌف بمخاطر المواد الكٌمٌابٌة وتصنٌفها ووسمها بما ٌضمن االستخدام اآلمن للمواد الكٌمٌابٌة 

 فً مختلف مواقع العمل.

 :المحاور الرئٌسٌة

 دور نقابات العمال فً مجال الصحة والسبلمة المهنٌة -

 دور المعهد العربً للصحة والسبلمة المهنٌة فً التدرٌب والتوعٌة -

 نظم اإلدارة السلٌمة فً استخدام المواد الكٌمٌابٌة -

 (GHSالنظام المتوابم عالمٌا  لتصنٌف المواد الكٌمٌابٌة ووسمها ) -

 للمواد الكٌمٌابٌة فً الزراعةاالستخدام اآلمن  -

 المراقبة الحٌوٌة للتعر  للمواد الكٌمٌابٌة -

 نظام إدارة المخاطر فً بٌبة العمل -

 OHSAS 18001نظام إدارة السبلمة والصحة المهنٌة  -
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 :التوصٌات

o وضع الصحة والسبلمة المهنٌة على أجندة متقدمة فً السٌاسات الحكومٌة 
o  المنشآت الكٌمٌابٌة بالنظر لمخاطرها الصحٌة والبٌبٌةتكثٌف الزٌارات التفتٌشٌة على 
o     التؤكٌد على أهمٌة التعاون بٌن المعهد ومدٌرٌة الصحة والسبلمة المهنٌة فً المإسسة العامة

 للتؤمٌنات االجتماعٌة فً مجال التدرٌب والتوعٌة بمسابل حماٌة بٌبة العمل
o سورٌة  كومٌة المعنٌة بالصحة والسبلمة المهنٌة فً التؤكٌد على أهمٌة التعاون بٌن مختلف الجهات الح

 بهدف حماٌة بٌبة العمل والبٌبة العامة من مخاطر العمل المختلفة )وزارات العمل والصحة والبٌبة(
o  التؤكٌد على أهمٌة استمرار عقد األنشطة التً تستهدف نشر ثقافة السبلمة 
o مة المهنٌة بٌن كافة شرابح  المجتمعالتؤكٌد على أهمٌة تضافر الجهود لنشر الصحة والسبل 

*** 

 ( 2014/  72) د /   رقم النشـاط : (2)

 دورة تدرٌبٌة حول"قٌاس وتقٌٌم ال جة فً بٌئة العمل "  اسـم النشـاط :

 تم استبداله بدورة تدرٌبٌة حول )اإلدارة السلٌمة للكٌماوٌات(

***** 

 ( 2014/    74) د /   رقم النشـاط :  (3)

 " دورتان قطرٌتان فً مجال"الصحة والسالمة المهنٌة "  اسـم النشـاط :

  المعهد العربً للصحة والسبلمة المهنٌة  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 جرى تنفٌذ دورة قطرٌة حول )حفظ صحة وسبلمة المرأة العاملة(

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

 (9/2014/ 11-9)دمشق  -

أربعون مشاركا  من ممثلً النقابات العمالٌة فً االتحاد  المستفٌدٌن :الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد 
 العام لنقابات عمال سورٌة

 هدف الندوة :

تهدف الندوة إلى تعزٌز الوعً بمسابل الصحة والسبلمة المهنٌة بشكل عام وحماٌة صحة وسبلمة المرأة 
فً بٌبة العمل والخصوصٌات  العاملة على وج  الخصوص من خبلل تسلٌط الضوء على مصادر الخطورة

التشرٌحٌة والفٌزبولوجٌة التً تجعل عضوٌة المرأة أكثر حساسٌة لمخاطر بٌبة العمل من عضوٌة الرجل   
 وقواعد السبلمة الضرورٌة للحماٌة من هذم المخاطر.

 :المحاور الرئٌسٌة

 الصحة والسبلمة المهنٌة / األهمٌة واألهداف -

 الصحة والسبلمة المهنٌةدور نقابات العمال فً مجال  -

 التؤثٌرات الضارة لمخاطر بٌبة العمل على الصحة اإلنجابٌة للمرأة -

 تقٌٌم المخاطر فً بٌبة العمل -
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 المهن الخطرة على صحة وسبلمة المرأة -

 المخاطر الكٌمٌابٌة على صحة المرأة العاملة -

 والدولٌة حماٌة المرأة العاملة فً ضوء التشرٌع السوري واتفاقٌات العمل العربٌة -

 تعزٌز ثقافة السبلمة والصحة الوقابٌةسبل  -

 دور لجان المرأة العاملة فً مجال حماٌة وحفظ صحة وسبلمة المرأة -

 :التوصٌات

 وضع الصحة والسبلمة المهنٌة على أجندة متقدمة فً السٌاسات الحكومٌة 

 فة بما فٌها تكثٌف الزٌارات التفتٌشٌة على منشآت العمل بالنظر لمخاطرها الصحٌة المختل
 المخاطر على الصحة اإلنجابٌة

  التؤكٌد على أهمٌة وضع واعتماد سٌاسة وبراما خاصة بحماٌة الصحة اإلنجابٌة للمرأة
 فً مكان العمل 

   ًاالستبعاد أو النقل الطوعً بهدف حماٌة الصحة اإلنجابٌة ضمان حق المرأة العاملة ف
 وفقا  لما ٌلً:

مرحلة من الحمل مثبل  عندما ٌعطً الطبٌب شهادة تفٌد بؤن السماز باالستبعاد فً أٌة  -أ
 االستمرار فً العمل سٌكون مإذٌا  للجنٌن سواء  نتٌجة اإلجهاد البدنً أو التعر  الخطر.

فً جمٌع حاالت االستبعاد الطبً   ٌجب توفٌر الحماٌة االقتصادٌة للعمال سواء بشكل أجور  -ب 
 بالراتب أو بالتطور الوظٌفً. كاملة أو تؤمٌن المر    دون إجحاف

خبلل فترة االستبعاد الطبً   ٌمكن تقدٌم عمل بدٌل للمرأة العاملة كلما أمكن ذل    فً بٌبة خالٌة  - ج
 من المخاطر اإلنجابٌة.

ٌجب السماز بالعودة إلى العمل السابق عندما ٌقدم الطبٌب شهادة تفٌد بؤن احتمالٌة تؤذي الجنٌن  - د
 فً حدها األدنى .

 لتؤكٌد على حق جمٌع العمال فً معرفة التؤثٌرات السلبٌة التً ٌمكن أن تبدٌها تعرضات ا
محددة فً مكان العمل على صحتهم الجنسٌة أو اإلنجابٌة من خبلل إعداد وتنفٌذ برناما 
مبلبم لئلببلد عن الخطر بهدف تثقٌف العمال حول المواد واألوضاع واألنشطة التً قد 

 لى الصحة اإلنجابٌة وعلى الجنٌن النامً وفقا  لما ٌلً:تبدي مخاطر محتملة ع

ٌجب أن تكون براما اإلببلد عن الخطر مكتوبة بشكل واضح وبلغة بسٌطة ٌمكن فهمها بسهولة  -أ
 من قبل العمال.

ٌجب الوصول بسهولة إلى معلومات حول طبٌعة المادة الكٌمٌابٌة ومخاطرها على الصحة من  -ب
 قبل العمال.

 المعلومات المتوافرة عند ظهور معلومات سمٌة ووبابٌة جدٌدة. ٌجب تحدٌ  -جـ 

كجزء من برناما التثقٌف ٌجب تحدٌد المناطق فً مكان العمل التً قد تتواجد فٌها مخاطر إنجابٌة  - د
 وتعلٌمها بعبلمات أو إشارات إنذار تفٌد " منطقة خطر إنجابً".

والتً تزودهم بمعلومات حول هوٌة المواد ٌحق للعمال مراجعة صحٌفة بٌانات سبلمة المادة   -هـ 
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 المستخدمة فً مكان العمل والتؤثٌرات الصحٌة لها.

ٌجب تضمٌن التدرٌب المعد لحماٌة الصحة اإلنجابٌة للعمال ضمن برناما التدرٌب الخاص  - ز
بالصحة والسبلمة المهنٌة فً المنشؤة وٌجب تقدٌم النصح للعمال حول إجراءات السبلمة الممكنة 

 التعر  للمخاطر اإلنجابٌة.لخف  

  التؤكٌد على أهمٌة التعاون بٌن المعهد واالتحاد العام لنقابات العمال ومدٌرٌة الصحة
والسبلمة المهنٌة فً المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة فً مجال التدرٌب والتوعٌة 

 بمسابل حماٌة بٌبة العمل

   التؤكٌد على أهمٌة استمرار عقد األنشطة التً تستهدف نشر ثقافة السبلمة 

    التؤكٌد على أهمٌة تضافر الجهود لنشر ثقافة الصحة والسبلمة المهنٌة بٌن كافة شرابح
 المجتمع

**** 

 إعادة تأهٌل العمال المصابٌن والمت ررٌن بالحرب"دورة قطرٌة حول "اسم النشاط :  (4)

مكتب العمل العربً/ إدارة العالقات الخارجٌة والتعاون الدولً بالتعاون مى  بالتنفٌذ :الجهة المعنٌة 
 المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

 (11/2014/ 7-5بٌروت ) -

 الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن :

 ثالثون مشاركاً من االتحاد العمالً العام فً لبنان

 :المحاور الرئٌسٌة

 إصابات العمل واآلثار الناجمة عنها -

 واقع اإلعاقة فً لبنان -

 سٌاسة وإجراءات التؤهٌل المهنً للعمال المصابٌن                 -

 خدمات التؤهٌل المهنً للعمال المصابٌن  -

واالطبلع  زٌارة مٌدانٌة إلى مركز نبٌ  بري لرعاٌة المعوقٌن /الجمعٌة اللبنانٌة لرعاٌة المعوقٌن -
 على تجربة المركز 

 التؤهٌل الطبً والنفسً للمعوقٌن -

 اتفاقٌات العمل العربٌة ذات الصلة  -

 اتفاقٌات العمل الدولٌة ذات الصلة بالتؤهٌل المهنً  -

 التؤهٌل االجتماعً والمجتمعً للمعوقٌن -

 :التوصٌات

 التوصٌات على المستول القطري -أوالً 

  إنشاء وتجهٌز مراكز لتؤهٌل المعوقٌن التً تقدم خدمات التؤهٌل تشجٌع كافة البلدان العربٌة على
الشاملة والمتكاملة مع إٌبلء اهتمام بالتؤهٌل المهنً  وتقدٌم الدعم لمراكز التؤهٌل القابمة من قَِبل 

 الحكومات ومن ِقَبل المنظمات المعنٌة.
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  وإعادة تؤهٌل العمال التؤكٌد على الحكومات بشؤن وضع سٌاسات واستراتٌجٌات قطرٌة لتؤهٌل
المعوقٌن  ٌشار  بوضعها كافة الجهات الحكومٌة المعنٌة )السٌما وزارات العمل والصحة والتربٌة 
والتعلٌم العالً والصناعة....( ومنظمات العمال وأصحاب العمل والمعوقٌن واألسرى وضحاٌا 

ات الصحة والسبلمة الحروب والمحاربٌن القدماء  والتؤكٌد على تضمٌن تل  السٌاسات إجراء
 المهنٌة.

  ًتشجٌع التؤهٌل المجتمعً كؤحد مكونات التؤهٌل الشامل  نظرا  العتمادم على الموارد المتاحة ف
 المجتمع المحلً.

  التدرٌب التخصصً للعاملٌن فً مراكز تؤهٌل المعوقٌن  وصقل هذا التدرٌب بشكل مستمر
 ودوري.

 ت هٌبات التؤمٌنات االجتماعٌة فً لبنان.تضمٌن التؤمٌن على إصابات العمل فً سٌاسا 

 التوصٌات على المستول العربً -ثانٌاً 

  تشجٌع البلدان العربٌة على التصدٌق على اتفاقٌتً العمل العربٌتٌن المتعلقتٌن بتؤهٌل المعوقٌن رقم
بشؤن التوجٌ  والتدرٌب  1975لعام  9بشؤن تؤهٌل وتشغٌل المعوقٌن   ورقم  1993لعام  17

لعام  2ورقم  1993لعام  7؛ وتطبٌق توصٌتً العمل العربٌتٌن المتعلقٌن بالموضوع رقم المهنً
1977 . 

  التشجٌع على التبادل العربً للخبرات والخبراء وأسالٌب التدرٌب فً مجال تؤهٌل المعوقٌن وإعادة
 تؤهٌلهم.

  تؤهٌل وإعادة تؤهٌل إصدار دلٌل استرشادي من ِقَبل المعهد العربً للصحة والسبلمة المهنٌة بشؤن
 العمال المعوقٌن  وتنفٌذ دورات تدرٌبٌة وورش عمل فً هذا المجال.

  تشجٌع البلدان العربٌة ذات الدخل المرتفع والمنظمات العربٌة المعنٌة بالتؤهٌل والعمل والعمال
ة والتنمٌة والمنظمات غٌر الحكومٌة على تؤسٌا ودعم مراكز تؤهٌل المعوقٌن فً البلدان العربٌ

 األخرى.

 التوصٌات على المستول الدولً -ثالثاً 

  تشجٌع البلدان على تصدٌق وتطبٌق اتفاقٌة العمل الدولٌة المتعلقة بالتؤهٌل المهنً والعمالة
بشؤن  1983لعام  168؛ وتطبٌق توصٌات العمل الدولٌة رقم 1983لعام  159)المعوقون( رقم 

بشؤن التؤهٌل المهنً )للمعوقٌن(  و  1955لعام  99التؤهٌل المهنً والعمالة )المعوقون(  و رقم 
بشؤن التدرٌب المهنً للكبار بما  1950لعام  88بشؤن التوجٌ  المهنً  و رقم  1949لعام  87رقم 

 بشؤن التدرٌب المهنً. 1962لعام  117فً ذل  المعوقون  و رقم 

 ل العمال والتنمٌة على تؤسٌا تشجٌع البلدان المتقدمة والمنظمات العربٌة المعنٌة بالتؤهٌل والعم
 .األقل تقدما  ودعم مراكز تؤهٌل المعوقٌن فً البلدان 

  مساعدة لبنان على التخلّص من القنابل العنقودٌة التً تشّكل خطرا  كبٌرا  وخاصة على عمال
 الزراعة.

*** 
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 ( 2014/  70) د /   رقم النشـاط :( 5)

 والسالمة المهنٌة فً قطاع النفط"حول"الصحة قطرٌة دورة   اسـم النشـاط :

 (األمن والسبلمة فً المنشآت الجامعٌةتم استبدال  بالندوة العلمٌة حول )

المعهد العالً لبحو  البٌبة بالتعاون مع نقابة المعلمٌن فةً جامعةة تشةرٌن والمعهةد   الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :
  العربً للصحة والسبلمة المهنٌة بدمشق

 التنفٌـذ :مكان وتارٌخ 

 (11/2014/ 23البلذقٌة ) -

 الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن :

أربعون مشاركا  من طبلب الجامعة وأعضاء الهٌبة التدرٌسٌة فً كلٌات الجامعة المختلفة وممثلً 
 عدد من الجهات المعنٌة )مدٌرٌة البٌبة والتؤمٌنات االجتماعٌة فً البلذقٌة(.

 : الدورةهدف 

تسلٌط الضوء على واقع السبلمة فً المخابر والمنشآت الجامعٌة والتعرٌف تهدف الندوة إلى 
 بإجراءات السبلمة الواجب اتباعها للحماٌة من المخاطر.

 :المحاور الرئٌسٌة

 مبادئ السٌطرة على مخاطر بٌبة العمل -

 الصحة والسبلمة فً المخابر -

 المنشآت الجامعٌة السبلمة فً استثمار التجهٌزات الكهربابٌة فً -

 عوامل الوقاٌة واألمان فً مراكز الطب النووي والمعالجة باألشعة -

 إدارة الحاالت الطاربة فً المنشآت الجامعٌة -

 السبلمة فً المراكز الخدمٌة ضمن المنشآت الجامعٌة -

 التوصٌات

وحدة للصةحة جرى االتفاق باإلجماع على رفع توصٌة واحدة إلى رباسة الجامعة تتعلق بضرورة إنشاء 
والسبلمة المهنٌة فً الجامعة ٌكون لها ممثلون فً الكلٌات المختلفة تتةولى مسةإولٌة متابعةة تةوفٌر متطلبةات 
الصةةحة والسةةبلمة المهنٌةةة فةةً مختلةةف مواقةةع الخطةةورة فةةً الجامعةةة بهةةدف تةةوفٌر الحماٌةةة مةةن المخةةاطر 

 المختلفة.
 

**** 

 (2014/ 78) د/  رقم النشـاط : (6) 

 توفٌر وسائل إرشاد وتدرٌب فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة وبٌئة العمل.  النشاط :اسـم 
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  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 المعهد العربً للصحة والسبلمة المهنٌة  -

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

  2014خبلل عام         

وكافة الجهات المعنٌة بمسابل حماٌة أطراف اإلنتاج الثبلثة الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن: 
 بٌبة العمل فً الدول العربٌة.

 واقى التنفٌذ : -

تزوٌد عدد من الجهات العربٌة والمحلٌة بمجموعة من أحد  إصدارات المعهد والملصقات التوعوٌة 
 وفقا  لما ٌلً:

 صحة والسبلمة المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة /إدارة ال
 المهنٌة

 االتحاد العام لنقابات العمال فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة 
  المركز القومً لدراسات الصحة والسبلمة المهنٌة فً القاهرة 
 عدد من المتدربٌن فً مختلف أنشطة المعهد  

*** 

 ( 2014/  73) د /   رقم النشـاط :   (7)

 حول"قٌاا وتقٌٌم اإلنارة فً بٌبة العمل "قومٌة دورة تدرٌبٌة  اسـم النشـاط :

 تم استبدال  بدورة تدرٌبٌة حول"خدمات الصحة والسبلمة المهنٌة األساسٌة " 

المعهةد العربةً للصةحة والسةةبلمة المهنٌةة بالتعةاون مةع المركةز القةومً لدراسةةات   الجهاة المعنٌاة بالتنفٌاذ :
 السبلمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌبة العمل

 وتارٌخ التنفٌـذ :مكان 

 (10/2014/ 23-19القاهرة ) -

متدربا  من الكوادر الفنٌة الوطنٌة المتخصصة فً مجال الصحة والسبلمة المهنٌة من 19  الجهات المشاركة:
 ست دول عربٌة.

 أهداف النشاط:

بمتطلبات تطوٌر خبرات الكوادر الفنٌة المتخصصة ومفتشً العمل  وتطوٌر المعارف ذات الصلة   
والهٌكل التنظٌمً إلدارة السبلمة والصحة  OHSAS -18001 نظام إدارة السبلمة والصحة المهنٌة

مسإولٌاتها وواجباتها  والتعرف على خدمات الصحة المهنٌة األساسٌة وخطوات التحقٌق -المهنٌة فً المنشؤة 
ف على أحد  تقنٌات قٌاا والتعر فً الحواد  واإلصابات المهنٌة وتقٌٌم المخاطر وكٌفٌة تحدٌد مصادرها 

ورصد األخطار فً بٌبة العمل  من خبلل زٌارات مٌدانٌة لمصانع ومواقع عمل  كما تهدف إلى االطبلع 
 على الفحوص الطبٌة الوقابٌة وإجراءات اإلسعافات األولٌة البلزمة. 

 أهم المحاور ومو وعات النقاش:

  فٌما ٌتعلق بالخدمات الصحٌة. تحدٌد مفاهٌم وأهداف الصحة والسبلمة المهنٌة وخاصة 
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  .االطبلع على معاٌٌر الصحة والسبلمة المهنٌة والبٌبٌة 

  تحدٌد الهٌكل التنظٌمً إلدارة السبلمة والصحة المهنٌة متضمنا  الموارد البشرٌة والمهام
 والمسإولٌات.

 . التعرف على طرق مراقبة وتقٌٌم وتحلٌل أخطار الصحة والسبلمة فً بٌبة العمل 

 رف على الفحوص الطبٌة الوقابٌة  وإجراءات اإلسعافات األولٌة البلزمة فً حالة اإلصابة التع
 والمر  الحاد  واالستجابة للطوارئ. 

 .مراجعة بٌبة العمل والتحقٌق فً الحواد  واإلصابات المهنٌة 

  أنظمة إدارة الصحة والسبلمة المهنٌة المواصفة متطلباتOHSAS -18001 .بالمنشآت المختلفة 
 

*** 

 ( 2014/  73) د /   رقم النشـاط :( 8) 

 دورة تدرٌبٌة حول"قٌاس وتقٌٌم اإلنارة فً بٌئة العمل " اسـم النشـاط :

 تم استبدال  بدورة تدرٌبٌة حول"خدمات الصحة والسبلمة المهنٌة األساسٌة " 

المعهد العربً للصحة والسبلمة المهنٌة بالتعاون مع المركز القومً لدراسات   الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :
 السبلمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌبة العمل

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

 (10/2014/ 23-19القاهرة ) -

 الجهات المشاركة:

 الكوادر الفنٌة الوطنٌة المتخصصة فً مجال حماٌة بٌبة العمل والبٌبة العامة

 النشاط:أهداف 

بمتطلبات تطوٌر خبرات الكوادر الفنٌة المتخصصة ومفتشً العمل  وتطوٌر المعارف ذات الصلة   
والهٌكل التنظٌمً إلدارة السبلمة والصحة  OHSAS -18001 نظام إدارة السبلمة والصحة المهنٌة

ساسٌة وخطوات التحقٌق مسإولٌاتها وواجباتها  والتعرف على خدمات الصحة المهنٌة األ-المهنٌة فً المنشؤة 
والتعرف على أحد  تقنٌات قٌاا  فً الحواد  واإلصابات المهنٌة وتقٌٌم المخاطر وكٌفٌة تحدٌد مصادرها 

ورصد األخطار فً بٌبة العمل  من خبلل زٌارات مٌدانٌة لمصانع ومواقع عمل  كما تهدف إلى االطبلع 
 ولٌة البلزمة. على الفحوص الطبٌة الوقابٌة وإجراءات اإلسعافات األ

 أهم المحاور ومو وعات النقاش:

  .تحدٌد مفاهٌم وأهداف الصحة والسبلمة المهنٌة وخاصة فٌما ٌتعلق بالخدمات الصحٌة 

   .االطبلع على معاٌٌر الصحة والسبلمة المهنٌة والبٌبٌة 

  والمهام تحدٌد الهٌكل التنظٌمً إلدارة السبلمة والصحة المهنٌة متضمنا  الموارد البشرٌة
 والمسإولٌات.

 . التعرف على طرق مراقبة وتقٌٌم وتحلٌل أخطار الصحة والسبلمة فً بٌبة العمل 

  التعرف على الفحوص الطبٌة الوقابٌة  وإجراءات اإلسعافات األولٌة البلزمة فً حالة اإلصابة
 والمر  الحاد  واالستجابة للطوارئ. 
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 صابات المهنٌة.مراجعة بٌبة العمل والتحقٌق فً الحواد  واإل 

  أنظمة إدارة الصحة والسبلمة المهنٌة المواصفة متطلباتOHSAS -18001 .بالمنشآت المختلفة 
 

 (2014/ 78) د/  رقم النشـاط : (  9)  

 توفٌر وسائل إرشاد وتدرٌب فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة وبٌئة العمل.  اسـم النشاط :

  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 المعهد العربً للصحة والسبلمة المهنٌة  -

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

  2014خبلل عام  -

أطراف اإلنتاج الثبلثة وكافة الجهات المعنٌة بمسابل حماٌة الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن: 
 بٌبة العمل فً الدول العربٌة.

 واقى التنفٌذ :

بمجموعة من أحد  إصدارات المعهد والملصقات التوعوٌة تزوٌد عدد من الجهات العربٌة والمحلٌة 
 وفقا  لما ٌلً:

  المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة /إدارة الصحة والسبلمة
 المهنٌة

 االتحاد العام لنقابات العمال فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة 

  المركز القومً لدراسات الصحة والسبلمة المهنٌة فً القاهرة 

 عدد من المتدربٌن فً مختلف أنشطة المعهد 

*** 

 ( 2013/  79) د /   رقم النشـاط : (  10) 

 توفٌر خبرات فنٌة وإدارٌة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة اسـم النشاط :

 نوع النشاط : 

 قومً.  -

  : الجهة المعنٌة بالتنفٌذ

 منظمة العمل العربٌة. -

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 ( .  2014/  4/  18 – 13جمهورٌة مصر العربٌة / القاهرة )  -

 واقـى التنفٌذ : 

  ًتمت المشاركة فً أعمال المإتمر من خبلل سكرتارٌة المنظمة وصدر عن المإتمر تقرٌر ختام
 وتوصٌات . 
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  ًاالستشارٌة الدولٌة للسبلمة والصحة المهنٌة والذي عقد أعمال االجتماع األول للجنة المشاركة ف
  (25/4/2014-23فً مقر منظمة العمل الدولٌة فً جنٌف فً الفترة )

   للفرٌق العربً المعنً بمتابعة االتفاقٌات البٌبٌة المعنٌة 31 شار  المعهد فً أعمال االجتماع
القاهرة بتنظٌم من األمانة العامة لجامعة الدول بالمواد الكٌمٌابٌة والنفاٌات الخطرة والذي عقد فً 

( من خبلل تكلٌف خبٌر عربً 29/4/2014-27العربٌة / القطاع االقتصادي خبلل الفترة )
 مختص.

  24المشاركة فً المإتمر الدولً العشرٌن للسبلمة والصحة المهنٌة الذي عقد فً فرانكفورت- 
ثانً للجنة االستشارٌة الدولٌة للسبلمة والصحة    حٌ  عقد على هامش  االجتماع ال 27/8/2014

المهنٌة إضافة إلى جلسة معلومات لجمٌع مراكز الشبكة الدولٌة لمعلومات السبلمة والصحة المهنٌة 
 السابقة بهدف إطبلق برناما التعاون التقنً الرابد فً مجال السبلمة والصحة المهنٌة.

 

*** 

والذي نظمت  وزارة العمل فً  الوطنً الثانً للصحة والسبلمة المهنٌة المشاركة فً أعمال المإتمر ( 11)
 27-26مملكة البحرٌن بالتعاون مع اللجنة العلٌا للسبلمة والصحة المهنٌة فً المنامة خبلل الفترة )

كلمة معالً األستاذ وقد شار  المعهد بفاعلٌة فً تنفٌذ برناما العمل من خبلل تقدٌم (.5/2014/
وترإا إحدى جلسات المإتمر وتقدٌم ورقة  لقمان المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌةأحمد محمد 

 عمل فنٌة حول )التعاون وبناء الثقة فً مكان العمل(.

**** 

 

الندوة العلمٌة حول ) األبحاث البٌئٌة لطالب الدراسات العلٌا فً  المشاركة فً  اسم النشاط :(  12)
 جامعة تشرٌن (

 بالتنفٌذ :الجهة المعنٌة 

 المعهد العالً لبحو  البٌبة فً جامعة تشرٌن . -

 مكان وتارٌخ التنفٌذ :

 (  23/6/2014 – 22البلذقٌة )  -

 طبٌعة مشاركة المنظمة :

 الحضور والنقاش . -

 المحاور ومو وعات النقاش :

 تطوٌر التقانات والطرق التحلٌلٌة فً الكشف عن الملوثات . -
 ٌة .التلو  وأثرم على الكابنات الح -
 استخدام األسمدة واتلمبٌدات الزراعٌة . -
 النفاٌات الصلبة . -
 مٌام الشرب   الصرف الصحً والصناعً . -

**** 
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 ) 2014/  64) د/    رقم النشـاط :(  13)

 حلقة بحـث )اجتماع خبراـ( حـول ) النفاٌات االلكترونٌة والبالستٌكٌة(  اسـم النشـاط :

   الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 المعهد العربً للصحة والسبلمة المهنٌة بدمشق.  -

 الجهة المستفٌدة من النشاط:

أطراف اإلنتاج الثبلثة فً الدول العربٌة ومختلف الجهات ذات الصلة بالصحة والسبلمة المهنٌة وحماٌة 
 .بٌبة العمل

 هدف النشاط:

النفاٌات االلكترونٌة والببلستٌكٌة ( ٌهدف االجتماع إلى إعداد مشـروع دلٌل اسـترشـادي عربً بعنوان ) 
 للتعرٌف بمكونات هذم النفاٌات وتؤثٌراتها الخطرة على بٌبة العمل والبٌبة العامة واإلدارة السلٌمة لها  .

 المحاور الرئٌسٌة:

 مكونات النفاٌات االلكترونٌة والببلستٌكٌة و مصادر تولدها / إنتاجها 

 ٌة والببلستٌكٌةتقٌٌم دورة حٌاة النفاٌات االلكترون 

 التؤثٌرات الصحٌة الخطرة للنفاٌات االلكترونٌة والببلستٌكٌة مع تطبٌقات لتقٌٌم وتحلٌل المخاطر 

 التؤثٌرات البٌبٌة الخطرة للنفاٌات االلكترونٌة والببلستٌكٌة مع تطبٌقات لتقٌٌم وتحلٌل المخاطر 

 مراحل دورة حٌاتها اإلدارة السلٌمة للنفاٌات االلكترونٌة والببلستٌكٌة فً مختلف 

 تتبع النفاٌات االلكترونٌة والببلستٌكٌة 

 االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ ذات الصلة بتداول النفاٌات االلكترونٌة والببلستٌكٌة 

  قضاٌا الصحة والسبلمة المهنٌة والبٌبٌة ذات الصلة بالنفاٌات االلكترونٌة والببلستٌكٌة )المعاٌٌر
 واإلجراءات  األدوار والمسإولٌات...إلخ(والسٌاسات 

 تقوٌة الهٌاكل التشرٌعٌة والمإسساتٌة والفنٌة ذات الصلة بإدارة النفاٌات االلكترونٌة والببلستٌكٌة 

 واقع استخدام وتداول النفاٌات االلكترونٌة والببلستٌكٌة فً الدول العربٌة 

 الببلستٌكٌة فً عدة دول قصص نجاز ودراسات حالة لتداول النفاٌات االلكترونٌة و 

 

 واقـى التنفٌـذ :

تم االتفاق على أن ٌقوم السادة الخبراء بدراسة المشـروع األولً للدلٌل االسـترشـادي المطلوب  
وإبداء مبلحظاتهم حول  لٌقوم بعد ذل  الدكتور جهاد أبو العطا والدكتورة بهٌرة لطفً بإخراج الدلٌل 

عنوان )اإلدارة السلٌمة بصٌغت  النهابٌة باالستناد إلى المبلحظات المقدمة والتعدٌبلت المقترحة تحت 
 النفاٌات االلكترونٌة والكهربابٌة(.  

 

**** 
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معاً.. على طرٌق مشاركة المعهد بالندوة الوطنٌة الثامنة عشر للجودة بعنوان ) اسـم النشاط : -( 14)
 (  الجودة فً إعادة البناـ

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

وزارة التنمٌة اإلدارٌة ووزارة الصناعة فً الجمهورٌة الجمعٌة العلمٌة السورٌة للجودة بالتعاون مع  -
 العربٌة السورٌة

 مكان وتارٌخ التنفٌذ :

 ( 2014/  12/ 22-21/ مكتبة األسد الوطنٌة ) دمشق -

 طبٌعة مشاركة المنظمة

 الح ور والنقاش

 المحاور ومو وعات النقاش :

 الجودة ودورها فً إعادة البناـ -

 إلعادة البناـإدارة التغٌٌر  رورة حتمٌة  -

 إدارة استمرارٌة األعمال  مان لنجاو إعادة البناـ -

 تجارب وطنٌة فً مجال تطبٌق الجودة -

 

 :مالحظة

دراسة التوصٌات من قبل الجهات المشاركة لٌتم رفعها إلى الجهات الوصائٌة العلٌا تجري  -
 لدراستها وإقرارها

**** 

 ( 2014/  69) د /   رقم النشـاط :(  14)

 حول األماكن المحصورة "قطرٌة دورة تدرٌبٌة  النشـاط :اسـم 

 تم استبدال النشاط بدورة تدرٌبٌة حول"ثقافة الصحة والسالمة المهنٌة وجدواها االقتصادٌة " 

  المعهد العربً للصحة والسبلمة المهنٌة  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

 (17/11/2014- 16دمشق ) -

 المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن:الجهة 

 مشاركا  متدربا  من شركة مدار للكٌماوٌات  50

 أهداف النشاط:
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فً منشآت شركة مدار مةن لدى المدٌرٌن ورإساء األقسام تعزٌز الوعً بؤهمٌة الصحة والسبلمة المهنٌة     
 . صادٌا  فً منشآت العملخبلل التعرٌف بعلم الصحة والسبلمة المهنٌة وأهمٌت  وجدوى تطبٌق  اقت

 أهم المحاور ومو وعات النقاش:

o  مدخل حول الصحة والسبلمة المهنٌة 
o الجدوى االقتصادٌة للصحة والسبلمة المهنٌة 
o ثقافة الصحة والسبلمة الوقابٌة 
o التعاون وبناء الثقة فً مكان العمل 

**** 

 (2014/ 78) د/  رقم النشـاط :(  15)

 توفٌر وسائل إرشاد وتدرٌب فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة  اسـم النشاط :

 وبٌئة العمل. 

  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 المعهد العربً للصحة والسبلمة المهنٌة  -

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

  2014خبلل عام  -

 الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن:

 المعنٌة بمسابل حماٌة بٌبة العمل فً الدول العربٌة.أطراف اإلنتاج الثبلثة وكافة الجهات  -

 واقى التنفٌذ :

تزوٌد عدد من الجهات العربٌة والمحلٌة بمجموعة من أحدث إصدارات المعهد والملصقات التوعوٌة وفقااً 
 لما ٌلً:

  المؤسسة العامة للتأمٌنات االجتماعٌاة فاً الجمهورٌاة العربٌاة الساورٌة /إدارة الصاحة والساالمة
 المهنٌة

 االتحاد العام لنقابات العمال فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة 
  المركز القومً لدراسات الصحة والسالمة المهنٌة فً القاهرة 
 عدد من المتدربٌن فً مختلف أنشطة المعهد 
  شركةMTN .لالتصاالت الخلٌوٌة 
 .شركة مدار للكٌماوٌات 

◙  ◙  ◙ 
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 االجتماعٌةفً مجال التأمٌنات 

 

 

 م. 2014/  97رقم النشاط بالخطة :  خ /  (1)
الدورة التدرٌبٌة األساسٌة فً نظم التأمٌنات االجتماعٌة حول : " األسالٌب الحدٌثة لتنمٌة اسم النشاط:  

 اإلٌرادات وتحصٌل الدٌون المتعثرة للعاملٌن بصنادٌق ال مان االجتماعً".
 قطري.  نوع النشاط :
 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة بالتعاون مع مركز تطوٌر اإلدارة بالسودان.  بالتنفٌذ :الجهة المعنٌة 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 
 م. 2014أبرٌل / نٌسان  17-13 –قاعة المركز الخرطوم  -

 مشاركا 25 -صنادٌق الضمان االجتماعً :   الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن
  أهداف النشاط :

 التعرف على الدٌون وتصنٌفها.  -

 المشاركة فً وضع السٌاسة االبتمانٌة للمنشؤة .  -

 المساهمة فً تنمٌة إٌرادات المنشؤة. -

 اإللمام بوضع خطط تحصٌل االشتراكات وتقٌٌم أصحاب األعمال.  -

 اإللمام بالتحلٌل المالً فً الكشف عن التعثر مبكرا . -

 مكونات البرنامج : 
 التموٌل   اإلٌرادات   التعثر المالً   أسباب    مإشرات    ومراحل  (.مفاهٌم عامة )  -

 قابمة التدفقات النقدٌة . -

التحلٌل المالً بالنسب ودورم فً معرفة مقدرة المإسسة فً تسدٌد إلتزاماتها قصٌرة األجل   طوٌلة  -
 األجل .

 الموازنات التخطٌطٌة .  -

 أدوات وأسالٌب التحصٌل الفعالة.  -

 ٌل الدٌون المتعثرة. خطوات تحص -

 مشكلة تراكم اشتراكات العاملٌن بالصنادٌق -
 

*** 
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 م. 2014/  96رقم النشاط بالخطة : خ /  (2)
 حلقة قطرٌة حول : " دور االستثمار االجتماعً فً خلق فرص عمل للمعاشٌٌن ".   اسم النشاط :
 نوع النشاط : 

 قطري. -
 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة بالتعاون مع اتحاد المعاشٌٌن. الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 
 م. 2014ٌونٌو / حزٌران  12-10قاعة المركز الخرطوم   مكان وتارٌخ التنفٌذ :

 
  الجهة المستفٌدة وعدد المستفٌدٌن: -

تنمٌة الموارد  –الرعاٌة والضمان االجتماعً  –الوزارات المعنٌة )  المالٌة واالقتصاد الوطنً  -
 وزارة التوجٌ  والتنمٌة االجتماعٌة (.  –البشرٌة والعمل 

 أجهزة التؤمٌنات االجتماعٌة. -
 الجهاز االستثماري للضمان االجتماعً.  -
 اتحادات العمال.   -
 اتحادات المعاشٌٌن.  -
 لعام للمرأة السودانٌة.االتحاد ا -

 مشار  . 43عدد المستفٌدٌن  : 

 أهداف البرنامج :
 تعرٌف مفهوم االستثمار االجتماعً فً مجال التؤمٌنات االجتماعٌة. -
 الوقوف على مجاالت االستثمار االجتماعً.  -
 الوقوف على تجارب االستثمار االجتماعً الناجحة. -
 الوقوف على الدور الذي ٌلعب  االستثمار االجتماعً فً خلق فرص عمل للمعاشٌٌن.  -
 المحاور :  -
 السٌاسة االستثمارٌة ألموال التؤمٌنات االجتماعٌة .  -
 دور االستثمار االجتماعً والتموٌل األصغر فً خلق فرص عمل للمعاشٌٌن. -
دور الصندوق القومً للتؤمٌن االجتماعً فً خلق فرص عمل للمعاشٌٌن من خبلل براما  -

 االستثمار االجتماعً. 
 دور مإسسة التنمٌة االجتماعٌة بالصندوق القومً للمعاشات فً مجال االستثمار االجتماعً. -
ل تجربة إتحاد معاشً التؤمٌن االجتماعً فً مجال االستثمار االجتماعً وخلق فرص عم -

 للمعاشٌٌن. 
 دور الجهاز االستثماري للضمان االجتماعً فً االستثمار االجتماعً.  -

 التوصٌات :

ٌوصً المشاركون إدارة الصندوق القومً للمعاشات برفع سقف تموٌل مإسسة التنمٌة االجتماعٌة  -
 لتفعٌل دورها وجعل  أكثر فاعلٌة وأثر فً خلق فرص عمل للمعاشٌٌن. 

ٌوصً المشاركون أن ٌقوم بن  األسرة بالتوسع فً االستثمار االجتماعً فً مشارٌع الحاضنات  -
 باعتبارها من التجارب الحٌوٌة الناجحة مع ضمان تسوٌق منتجاتها. 

إٌجاد قاعدة بٌانات أساسٌة وحدٌثة للمعاشٌٌن حسب تخصصاتهم بغر  التخطٌط لخلق فرص  -
 مل والراغبٌن فٌ . العمل للمعاشٌٌن القادرٌن على الع

على اتحادات ومنظمات المعاشٌٌن العمل على إٌجاد  لٌة لمتابعة أداء األنشطة والتجارب فً مجال  -
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 االستثمار االجتماعً لقٌاا نجاحها وأثرها على المعاشٌٌن.
قٌام شراكة ما بٌن وزارة الرعاٌة والضمان االجتماعً وصنادٌق الضمان االجتماعً وبن  األسرة  -

 تعلق بتموٌل مشروعات المعاشٌٌن. فٌما ٌ
إنشاء ودعم قٌام جمعٌات تعاونٌة للمعاشٌٌن فً المحلٌات والوالٌات ودخول االتحادات فً شراكات  -

جدٌدة مع تطوٌر الشراكات القابمة ومواصلة تدرٌب المعاشٌٌن على وضع المشروعات ودراسات 
 الجدوى . 

بلل مشارٌع  االستثمارٌة مراعاة توظٌف على الجهاز االستثماري للضمان االجتماعً من خ -
 المعاشٌٌن من ذوي الخبرات والكفاءات المتراكمة .

ٌوصً المشاركون بإنشاء بن  للضمان االجتماعً لئلسهام فً توظٌف أموال الضمان االجتماعً  -
 ورعاٌة المعاشٌٌن واالهتمام بقضاٌاهم. 

الجتماعً دور أساسً فً تحسٌن ٌوصً المشاركون فً أن تكون الستثمارات أموال الضمان ا -
 أوضاع المعاشٌٌن.

ٌوصً المشاركون فً أن ٌواصل المركز العربً للتؤمٌنات ومنظمة العمل العربٌة فً تنظٌم مثل  -
 هذم الحلقات الحوارٌة التً تهدف إلى حل قضاٌا المعاشٌٌن وتحسٌن ظروفهم المعٌشٌة .

 
*** 

 م. 2014/  99رقم النشاط بالخطة :  خ /  (3)
دراسة حول : رؤٌة تطوٌرٌة التفاقٌات ومعاٌٌر العمل العربٌة فً مجال التأمٌنات   النشاط :اسم 

 االجتماعٌة.
 نوع النشاط : 

 قومً .  -
 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة. الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :  
 م . 2014ٌونٌو / حزٌران  –الخرطوم   مكان وتارٌخ التنفٌذ:
 الجهات المستفٌدة : 

 مإسسات الضمان االجتماعً والعمل .  -
 الدارسٌن والباحثٌن.  -
 المكتبة التؤمٌنٌة العربٌة.  -

 أهداف النشاط: 
 حصر ومراجعة اتفاقٌات العمل العربٌة فً مجال التؤمٌنات االجتماعٌة.  -
ق علٌها أو من ناحٌة الوقوف على مدى التزام الدول العربٌة بتل  االتفاقٌات سواء من ناحٌة التصدٌ -

 تطبٌقها. 
 طرز الرإٌة التقوٌمٌة والتطوٌرٌة لتل  االتفاقٌات.  -
أعد الدراسة بروفٌسور / محمد عثمان خلف هللا   خبٌر تشرٌعات العمل والتؤمٌنات وعضو لجنة  -

 الخبراء القانونٌٌن بمنظمة العمل العربٌة . 
 :  المحاور

 بشؤن المستوى األدنى للتؤمٌنات االجتماعٌة.  1971( لعام  3االتفاقٌة العربٌة رقم )  -
م بشؤن حق العامل العربً فً التؤمٌنات االجتماعٌة عند 1981( لسنة  14االتفاقٌة العربٌة رقم )  -

 تنقل  للعمل فً أحد األقطار العربٌة. 
 نصوص التؤمٌنات االجتماعٌة فً بع  االتفاقٌات العربٌة.  -
  فاق الرإٌة التطوٌرٌة لمعاٌٌر التؤمٌنات االجتماعٌة.  -
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 أهم المقترحات:  
( بشؤن المستوى 3مراجعة نصوص المواد ) الرابعة والخامسة والسادسة ( من االتفاقٌة رقم ) -

ستثناة وإضافة الفبات األخرى .. وكذل  األدنى للتؤمٌنات االجتماعٌة بهدف تقلٌص الفبات الم
 العاملون فً قطاع النشاط االقتصادي غٌر المنظم وكذل  فبة األحدا . 

( والمتعلقة بتحدٌد األمرا  المهنٌة والغر  3مراجعة نص المادة ) الثامنة ( من االتفاقٌة رقم ) -
نً دون التقٌد بطرٌقة من ذل  حذف طرٌقة الجداول واألخذ بنظام التغطٌة الشاملة ألي مر  مه

 الجداول. 

 تعدٌل جمٌع مستوٌات المزاٌا والمنافع التؤمٌنٌة ومدد االستحقاقات ومن ذل  :  -

  من األجر المتوسط.100رفع نسبة معاش العجز األصابً والوفاة اإلصابة إلى ما ٌعادل % 

  100ى نسبة % والتدرج إلى وصول  إل75رفع معاش العجز والوفاة فً غٌر إصابات العمل إلى .% 

  .حذف تعبٌر ) المعونة المالٌة ( واستخدام إصطبلز األجر 

  رفع معدل األجازة فً تؤمٌن األمومة إلى ) أثنً عشر أسبوعا  ( ودفع األجر كامبل  خبلل مدة اإلجازة
 % (.45بدال  عن المستوى الحالً الذي ٌنص على ) 

  إٌقاف أو تخفٌ  معاش           ) العجز الكامل ( حذف المادة ) الثالثة والعشرون ( الخاصة بجواز
 عند مزاولة من ٌتقاضى المعاش لعمل جزبً.

  100حذف أو تعدٌل نص المادة ) السابعة والعشرٌن ( لرفع معاش الشٌخوخة إلى .% 

   تعاد صٌاغة المادة ) السادسة والثبلثون ( بحٌ  تعامل األرامل والمطلقات إذا تزوجن أو مارسن عمبل
جر بنفا معاملة البنات أو األخوات .. بحٌ  ٌعاد المعاش مرة أخرى إذا طلقن أو ترملن أو فصلن أو بؤ

 انتهت مدة العمل الذي زاولن . 

  تعدٌل صٌاغة الفقرة ) ج ( من المادة ) الثانٌة واألربعون ( فً تؤمٌن البطالة بحٌ  تستوعب الظروف
 الموضوعٌة فً حالة رف  العمل. 

  المادة ) الثالثة واألربعون ( لتحقٌق التناسق بٌن تارٌخ ) االستحقاق ( وتارٌخ االنتفاع فٌما إعادة صٌاغة
 ٌتعلق بالمعونة المالٌة فً تؤمٌن البطالة . 

  . تعاد صٌاغة الفقرة )ثامنا ( من عنوان تؤمٌن المنافع العابلٌة وتغٌٌرم بعنوان تؤمٌن األعباء العابلٌة 

  .اعتبار استثمار احتٌاطٌات أموال التؤمٌنات االجتماعٌة   أحد المستوٌات الجدٌدة فً االتفاقٌة المراجعة 

    .توسٌع مشاركة الدولة فً المحافظة على القٌمة الحقٌقٌة لمنافع ومزاٌا التؤمٌنات االجتماعٌة 

  .استحدا   لٌة مناسبة تكمٌلٌة للحماٌة االجتماعٌة 

 اشات ٌتناسب مع الحدود الدنٌا لؤلجور وإعادة النظر فٌ  دورٌا  .وضع حد أدنى للمع -

 

**** 

 م. 2014/  107رقم النشاط بالخطة :  خ /     (4)
 ورشة العمل المتخصصة بعنوان : اإلدارة الحدٌثة لمإسسات الضمان االجتماعً.  اسم النشاط :
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 االجتماعٌة فً أنشطة وطنٌة عربٌة ودولٌة.قومً   مشاركات المركز العربً للتؤمٌنات   نوع النشاط :
 الجمعٌة العربٌة للضمان االجتماعً.  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :
 م. 2014سبتمبر / أٌلول  3-1لبنان  –بٌروت   مكان وتارٌخ التنفٌذ :

 محاور النشاط: 
 الدور االقتصادي واالجتماعً للضمان االجتماعً .  -
 أسالٌب اإلدارة الحدٌثة.  -
 دور تكنولوجٌا المعلومات فً تحسٌن أداء مإسسات الضمان االجتماعً.  -
 إدارة الموارد البشرٌة والتواصل داخل مإسسات الضمان االجتماعً.  -
 العلوم األكتوارٌة وبراما الجودة ودورها فً مإسسات الضمان االجتماعً.  -
 دور المنظمات العربٌة والدولٌة فً تعزٌز أنظمة الضمان االجتماعً.  -

 
 التوصٌات :

 لجهة الدور االقتصادي واالجتماعً لل مان االجتماعً : 

 بالحماٌة االجتماعٌة بما ٌتبلءم مع ظروف كل بلد وقدرات  االقتصادٌة. شمول أفراد المجتمع -
اع االقتصادٌة واالجتماعٌة لدفع عجلة االقتصاد مقتطعات األجر )االشتراكات( مع األوض  مبلبمة -

 وخلق المزٌد من فرص عمل.
 التؤكٌد على االستقبللٌة اإلدارٌة والمالٌة لمإسسات الضمان االجتماعً. -
استثمار مدخرات مإسسات الضمان االجتماعً فً المشارٌع االقتصادٌة الناجعة وتنوٌع مجاالت  -

 المستقبلٌة.  االستدامة المالٌة واإلٌفاء بااللتزاماتاالستثمار بهدف تحقٌق عوابد تإمن 
الضمان االجتماعً مرة كل ثبل  سنوات إذا   الدوري للمركز المالً ألنظمة  الفحص -

 وإجراء اإلصبلحات الضرورٌة بناء" على نتابا الدراسات االكتوارٌة.  أمكن 
ف تجنب تراكم تعزٌز دور أنظمة المراقبة فً تحصٌل االشتراكات والمستحقات بهد -

 وتحسٌن المركز المالً للمإسسات .  المدٌونٌة

 لجهة تطوٌر مؤسسات ال مان االجتماعً: 

التكنولوجً  التطور  النظر فً هٌكلٌات مإسسات الضمان االجتماعً بما ٌتبلءم مع متطلبات  إعادة -
 والمعلوماتً وٌإدي إلى خدمة أفضل للمستفٌدٌن من خدمات هذم المإسسات.

 والمبلبمة لحاجات كل مإسسة. المتكاملة  األنظمة المعلوماتٌةاعتماد  -
مع كافة مكونات منظومة الحماٌة  الفعال  التواصل تؤمٌن تطوٌر المهارات القٌادٌة القادرة على -

 االجتماعٌة لقٌادة التغٌٌر المطلوب داخل المإسسات.
 نولوجً ومواكبة التغٌٌر المطلوب؛من مواكبة التطور التك قدرات الموارد البشرٌة بما ٌمّكنها تنمٌة -
 اعتماد نظام مإشرات األداء المعروف بالـ -
 KPI (KEYPERFORMANCE INDICATORS)  لتقٌٌم أداء المإسسات وتزوٌدها بالمقاٌٌا

  واإلحصابٌات واعتماد المعاٌٌر الضرورٌة لنجاز اهدافها.
العمل على تطبٌق نماذج التمٌز بما اعتماد نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القٌاسٌة العالمٌة و -

 ٌحقق راضا المتعاملٌن؛
 التؤكٌد على أهمٌة وجود أقسام )دوابر( إكتوارٌة فاعلة فً مإسسات الضمان االجتماعً. -

 لجهة دور الجمعٌة العربٌة لل مان االجتماعً:
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 وورشات العمل والتدرٌب.  تعزٌز دور الجمعٌة من خبلل تكثٌف النشاطات والمإتمرات -
 االستفادة من أفضل الممارسات فً مجال الضمان االجتماعً. -
التواصل المستمر بٌن الجمعٌة العربٌة للضمان االجتماعً والمنظمات الدولٌة والعربٌة لبلستفادة  -

 من خبرات هذم المنظمات والتعاون معها لتحقٌق أهدافها.
 قبل المإسسات المشاركة فً  إرساء قاعدة بٌانات خاصة بالجمعٌة ٌتم تحدٌثها بطرٌقة دورٌة من -

 
 

 الجمعٌة.
التوصٌة لمنظمة العمل العربٌة  السعً إلنشاء مركز مشتر  مع منظمة العمل الدولٌة ٌعنى  -

بالدراسات وبالتدرٌب بشؤن قضاٌا الضمان االجتماعً لٌكون النواة التطبٌقٌة للجمعٌة العربٌة 
 للضمان االجتماعً فً مقرها فً بٌروت.

**** 
 : اجتماع الجمعٌة العمومٌة للجمعٌة العربٌة للضمان االجتماعً اسم النشاط     (5)

  2014دٌسمبر  7بٌروت   مكان وتارٌخ النشاط : 

 ممثلً مإسسات الضمان االجتماعً فً الدول العربٌة . الجهات المشاركة : 

  المشاركة فً النقاش والحوار حول بنود جدول االعمال .طبٌعة مشاركة المنظمة : 

 محاور النقاش والحوار : 

 انتخاب ربٌا ونابب ربٌا الجمعٌة العمومٌة .  -
 انتخاب اعضاء المكتب التنتفٌذي للجمعٌة .  -
 تحدٌد نسبة مساهمة االعضاء فً الجمعٌة  -
  2016 – 2015اقرار خطة عمل الجمعٌة للعامٌن  -
  2016 – 2015اقرار مشروع موازنة الجمعٌة للعامٌن  -
 عر  الموقف المالً للجمعٌة .  -

*** 

 عمل حول مفهوم " أر ٌة الحماٌة االجتماعٌة " ورشة عقد: اسم النشاط   (6)

  2014دٌسمبر   10 – 8بٌروت   مكان وتارٌخ النشاط : 

 إدارة الحماٌة االجتماعٌة / المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة / الخرطوم .الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

عدد من رإساء أجهزة التؤمٌنات االجتماعٌة والضمان االجتماعً فً العالم العربً الجهات المشاركة : 
 )تونا  السودان  مصر العراق  فلسطٌن  الكوٌت  لبنان  مورٌتانٌا  الٌمن( .

 .تحدٌد مفهوم أرضٌة الحماٌة االجتماعٌة  والمعاٌٌر والسٌاسات الدولٌة 

 ٌمٌة حول مدى تطبٌق أرضٌة الحماٌة االجتماعٌة.االطبلع على التجارب االقل 

  االطبلع على التحدٌات التً تواج  عدد من الدول العربٌة فً تطبٌق هذا المفهوم   وكٌفٌة
 مواجهة هذم التحدٌات .

  تؤكٌد أهمٌة الحوار بٌن الشركاء االجتماعٌٌن فً سبٌل تعزٌز عمل المإسسات لتحقٌق
 أرضٌة الحماٌة االجتماعٌة.
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 عدة الدول على تحقٌق حد أدنى من أمن الدخل وصوال  إلى الرعاٌةة الصةحٌة األساسةٌة مسا
أو  لكل المحتاجٌن وال سٌما العاطلٌن منهم عن العمل  أو العاملٌن فً االقتصاد غٌر المنظم

 فً القطاع الزراعً .

  : أهم التوصٌات 

 العدالة  األدنى منالجتماعٌة تإمن الحد إرساء  أرضٌة عربٌة  مشتركة للحماٌة ا
 االجتماعٌة للمواطن العربً . 

 وضع استراتٌجٌات متكاملة ألنظمة الحماٌة االجتماعٌة مبنٌة على 
 .االمكانٌات االقتصادٌة لكل دولةالحوار بٌن الشركاء االجتماعٌٌن   مع االخذ باالعتبار  

   ودعم نمو العمالة شمول براما الحماٌة االجتماعٌة للعاملٌن فً القطاع غٌر المنظم
 المنظمة وصوال  إلى القضاء على كل أشكال العمالة غٌر المنظمة .

  ًرابعا  : تعمٌم ثقافة الصنادٌق التعاضدٌة بصفتها المكّملة للحماٌة اإلجتماعٌة األساسٌة الت
 تضطلع بها مإسسات الضمان اإلجتماعً.

 ن االجتماعً ومنظمة العمل تعزٌز التعاون وتبادل الخبرات بٌن الجمعٌة العربٌة للضما
العربٌة والمنظمات االقلٌمٌة والدولٌة لتطوٌر مهارات وقدرات العاملٌن فً مإسسات 

 التؤمٌنات والضمان االجتماعً فً العالم العربً .

  تنظٌم دورات تدرٌبٌة متخصصة فً العلوم االكتوارٌة تهدف إلى تؤهٌل وتدرٌب العاملٌن
 فً مإسسات الضمان االجتماعً فً العالم العربً .فً مجال الدراسات االكتوارٌة 

  تعزٌز الموقع االلكترونً للجمعٌة العربٌة للضمان االجتماعً من خبلل خلق منتدى
للحوار ولتبادل الخبرات بٌن العاملٌن والخبراء فً مجال الضمان االجتماعً فً العالم 

 العربً .

 مدٌر عام منظمة العمل  العربٌة  توصٌة الجمعٌة العربٌة للضمان االجتماعً بمخاطبة
لح  وزراء العمل والشإون االجتماعٌة فً العالم العربً لتشجٌع مإسسات التؤمٌنات 
االجتماعٌة والضمان االجتماعً فً العالم العربً باالنضمام إلى الجمعٌة العربٌة للضمان 

 .وااللتزام بدعمها على كافة الصعداالجتماعً   والمشاركة فً نشاطاتها 

  التوصٌة إلى أعضاء الجمعٌة العربٌة للضمان االجتماعً بإعداد تقارٌر دورٌة حول
 إعتمادها للتوصٌات الصادرة  عن ورش العمل التً تنظمها الجمعٌة .

**** 

 م. 2014/  98رقم النشاط بالخطة :  خ /  (7)
 الدورة التدرٌبٌة حول : ) إدارة وتقوٌم أداـ العاملٌن(.اسم النشاط :  
 نوع النشاط : 

 قطري. -
المركــــز العربـــً للتؤمٌنات االجتماعٌة بالتعاون مع الصندوق القومً للمعاشات الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 ) تموٌل ذاتً (. 
 م. 2014سبتمبر / أٌلول  11-7 –قاعة المركز الخرطوم مكان وتارٌخ التنفٌذ :  

 مشار . 20الصندوق القومً للمعاشات   الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن :
 أهداف النشاط : 

 تنمٌة المفهوم السلٌم لعملٌة إدارة وتقوٌم األداء. -
 إعداد نظام إدارة وتقوٌم األداء. -
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 تخطٌط األداء.  -
 متابعة ومراجعة أداء المرإسٌن.  -
 تحسٌن األداء.  -
 إعداد تقارٌر أداء المرإسٌن بموضوعٌة. -

 مكونات البرنامج : 
 العنصر البشري أهم مقومات النجاز فً بٌبة متغٌرة.  -
 دور المشرف فً إدارة وتنمٌة الموارد البشرٌة.  -
 إدارة األداء : المفهوم والمكونات.  -
 الخصابص األساسٌة لنظام وإدارة وتقوٌم األداء.  -
 مكونات العملٌة ومتطلبات مراجعة وتقوٌم األداء.  -
 إعداد نظام إدارة وتقوٌم األداء.  -
 تخطٌط األداء. -
 متابعة ومراجعة وتحسٌن األداء.  -
 التدرٌب بالتوجٌ  المباشر.  -
 تقوٌم األداء. -
 سلبٌات ممارسات إدارة وتقوٌم األداء. -

 
*** 
 

 م. 2014/  98رقم النشاط بالخطة :  خ /   (8)
 الدورة التدرٌبٌة حول : ) تخطٌط وتنمٌة المسارات الوظٌفٌة وربطها بالتدرٌب(.اسم النشاط :  
 نوع النشاط : 

 قطري.  -
المركز العربـــــً للتؤمٌنـــات االجتماعٌة بالتعاون مع الصندوق القومً للمعاشات الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 ) تموٌل ذاتً (. 
 م. 2014سبتمبر / أٌلول  25-21 –قاعة المركز الخرطوم :   مكان وتارٌخ التنفٌذ

 ( مشار  19الصندوق القومً للمعاشات )   المستفٌدٌن :الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد 
 أهداف النشاط : 

 إدرا  مفهوم ووظابف اإلدارة.  -
 التعرف على أهمٌة الموارد البشرٌة.   -
 تحلٌل ووصف الوظابف.   -
 معرفة األسا والتطبٌقات لربط المسار التدرٌبً بالمسار الوظٌفً.   -

 مكونات البرنامج:
 مفهوم ووظابف اإلدارة.  -
 التنظٌم اإلداري.  -
 إدارة الموارد البشرٌة.  -
 تحلٌل ووصف الوظابف.  -
 المسارات الوظٌفٌة والتدرٌب. -

*** 
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 م. 2014/  98رقم النشاط بالخطة :  خ / (  9)

التؤمٌنات  –الــــدورة التدرٌبٌة حول : ) النظم التطبٌقٌة لقوانٌن الخدمة المدنٌة   )أ( اسم النشاط :
 االجتماعٌة (.

 
 نوع النشاط : 

 قطري. -
 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة بالتعاون مع معهد علوم الزكاة )تموٌل ذاتً(.  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :
 م. 2014أكتوبر / تشرٌن األول  23-19 –الخرطوم -قاعة معهد علوم الزكاة   مكان وتارٌخ التنفٌذ :

 ( مشار . 21دٌوان الزكاة )   : الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن
 أهداف النشاط : 

 اإللمام بمفاهٌم الحماٌة االجتماعٌة والتشرٌعات االجتماعٌة. -
التعرف على أسا وتطبٌقات وقٌاسات قوانٌن ولوابح الخدمة المدنٌة والتؤمٌنات االجتماعٌة وقوانٌن  -

 العمل. 
 التعرف على الواجبات وااللتزامات القانونٌة لدٌوان الزكاة تجام التشرٌعات االجتماعٌة.  -
 اكتساب المهارات البلزمة باإلجراءات السلٌمة لتطبٌقات نظام الحماٌة االجتماعٌة.  -
 إرشاد وتوعٌة العاملٌن بحقوقهم التؤمٌنٌة .  -

 مكونات البرنامج :
 مفاهٌم فً الحماٌة االجتماعٌة.  -
 ور تشرٌعات العمل والتؤمٌنات االجتماعٌة. تط -
 أضواء على قانون والبحة الخدمة المدٌنة. -
 السمات العامة لقانون والبحة محاسبة العاملٌن.  -
 . 97أضواء على قانون العمل لسنة  -
 الواجبات وااللتزامات القانونٌة لصاحب العمل الخاضع لقانون التؤمٌن االجتماعً.  -
 االشتراكات فً نظام التؤمٌن االجتماعً. إجراءات التسجٌل وسداد -
 المزاٌا التؤمٌنٌة فً نظام التؤمٌن االجتماعً.  -
 السمات العامة لقانون التؤمٌن الصحً. -
 خدمات التؤمٌن الصحً. -

*** 

 م. 2014/  98رقم النشاط بالخطة :  خ / (  10) 

 الصفوف الثانٌة (.الدورة التدرٌبٌة حول: ) التخطٌط لتدرٌب وإعداد   )ب( اسم النشاط :
 نوع النشاط : 

 قطري. -
المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة بالتعاون مع الصندوق القومً للمعاشات  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 )تموٌل ذاتً(. 
 م. 2014أكتوبر / تشرٌن األول  23-19 –قاعة المركز الخرطوم   مكان وتارٌخ التنفٌذ :

 مشار  20الصندوق القومً للمعاشات   وعدد المستفٌدٌن :الجهة المستفٌدة من النشاط 
 أهداف النشاط : 
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 إدرا  أهمٌة دور الموارد البشرٌة فً نجاز المنظمات. -
 تنمٌة المفهوم السلٌم للتخطٌط للتنمٌة الوظٌفٌة.  -
 تحلٌل الوظابف بموضوعٌة.  -
 إعداد وتنفٌذ وتقوٌم خطط وبراما تدرٌب وإعداد الصفوف الثانٌة.  -
 إعداد وتنفٌذ خطط التنمٌة الذاتٌة.  -
 إعداد وتنفٌذ خطط التنمٌة الفردٌة. -

 مكونات البرنامج: 
 الموارد البشرٌة مفتاز النجاز لمنظمات األعمال فً بٌبة متغٌرة.  -
 التخطٌط للتنمٌة الوظٌفٌة.  -
 تحلٌل الوظابف.  -
 تخطٌط المسارات الوظٌفٌة.  -
 التخطٌط لتدرٌب وإعداد الصفوف الثانٌة.  -
 التخطٌط للتنمٌة الذاتٌة .  -
 إعداد خطط التنمٌة الفردٌة. -

*** 
 

 م . 98/2014خ /  رقم النشاط : -(11)
الصندوق  –الدورة التدرٌبٌة حول : " تنمٌة المهارات اإلشرافٌة لقٌادات الصف الثانً  اسم النشاط : 

 جمهورٌة السودان".   –القومً للتأمٌن االجتماعً 
 نوع النشاط : 

 قطري  -
 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة بالتعاون مع الصندوق القومً للتؤمٌن االجتماعً   جمهورٌة  -
 السودان ) تموٌل ذاتً (. 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 
 م. 2014نوفمبر / تشرٌن الثانً  20-16قاعة المركز بالخرطوم   فً الفترة من  -

  المستفٌدٌن : الجهة المستفٌدة وعدد
 مشاركا  من قٌادات الصف الثانً .  20الصندوق القومً للتؤمٌن االجتماعً    -

 أهداف النشاط : 
تزوٌد المشاركٌن بالمعارف والمهارات البلزمة لتمكٌنهم من أدارة وتقوٌم أداء وحداتهم ومرإوسٌهم 

 بدرجة عالٌة من الفاعلٌة والكفاءة .
 مكونات البرنامج : 

 بف اإلدارة مفهوم وظا -
 التنظٌم اإلداري  -
 القٌادة اإلدارٌة  -
 حل المشكبلت واتخاذ القرارات  -
 تقٌٌم أداء العاملٌن  -

**** 
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 م .107/2014:  رقم النشاط بالخطة (12) 

 الملتقً التشاوري حول السٌاسة اإلجتماعٌة المتكاملة. المشاركة فً أسم النشاط:

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ:

 وزارة الرعاٌة والضمان اإلجتماعً بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لرعاٌة الطفولة ))الٌونٌسٌف((.  -

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 الخرطوم.  -إتحاد المصارف السودانً -

  م.2014دٌسمبر/ كانون األول  18الخمٌا   

 طبٌعة مشاركة المنظمة:

شار  مدٌر المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة بالخرطوم بورقة عمل بعنوان : " دور صنادٌق الحماٌة    
 االجتماعٌة فً السٌاسة االجتماعٌة ".

 :الجهات المشاركة

والمهنٌة والمنظمات العربٌة  ةودان المعنٌة واإلتحادات النوعٌسكافة الوزارات وفً جمهورٌة ال -
 والدولٌة.

 المحــــاور:

 اوالً: المحـور السٌاسً:  

 االستقرار السٌاسً والسٌاسة اإلجتماعٌة. -
 الوقابع الراهنة للسكان والسٌاسة اإلجتماعٌة فً السودان. -
 أثر النزاعات علً السٌاسة اإلجتماعٌة. -
 المواطنة وإدارة التنوع الثقافً واإلثنً. -

 ثانٌاً: المحـور المؤسـسً:  

 مستوٌات الحكم الفدرالً علً السٌاسة اإلجتماعٌة.أثر العبلقة بٌن  -
 دور صنادٌق الحماٌة اإلجتماعٌة فً السٌاسة اإلجتماعٌة. -
 دور منظمات المجتمع المدنً فً السٌاسة اإلجتماعٌة. -

 ثالثاً: المحور اإلقتصادي:

 أثر السٌاسات اإلقتصادٌة علً الفقر فً السودان. -
 الحصار اإلقتصادي والدٌون الخارجٌة. -
 البطالة والتشغٌل والعمل البلبق. -
 األراضً واستخداماتها فً السودان. -
 قضاٌا الفقر والسٌاسة اإلجتماعٌة. -

 رابعاً: المحور اإلجـتماعً:

 قضاٌا العدالة اإلجتماعٌة واإلنصاف. -
 االستقرار األسري وعبلقت  بالسٌاسة اإلجتماعٌة. -
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 دور المسبولٌة اإلجتماعٌة فً السٌاسة اإلجتماعٌة. -

 التـوصـٌات:

 أوالً اإلطار المفاهٌمً :  

ربط مفاهٌم السٌاسات اإلجتماعٌة وأهدافها بالقٌم الدٌنٌة والموروثات التارٌخٌة السٌاسٌة لتكون أكثر  -
 التصاقا وتعبٌرا  عن الواقع ومخاطبت  بشكل أكثر دقة.

تعمٌق مفهوم المسبولٌة اإلجتماعٌة فً القطاع الخاص وزٌادة مساهمتها وفقا  لئلطار الكلً للسٌاسة  -
 اإلجتماعٌة. 

 تصحٌح مفهوم الدخل المحدود للتعبٌر عن الدخل المنخف  وإستخدام مصطلح الدخل المنخف  مباشرة . -

  ثانٌاً : المحور السٌاسً :  

عات وتحقٌق اإلستقرار السٌاسً كعامل أساسً ومحوري لتهٌبة البٌبة العمل على وقف الحروب والنزا -
 المناسبة إلنفاذ السٌاسات والبراما اإلجتماعٌة.

إٌجاد السند السٌاسً المإازر والداعم إلنفاذ السٌاسات اإلجتماعٌة بصورة متكاملة خاصة فً مستوٌات  -
 الحكم المحلً كؤولوٌة قصوى. 

مستوٌات الحكم بما ٌعزز قدرة المحلٌات فً تنفٌذ سٌاسات البراما والخدمات  مراجعة قسمة الموارد بٌن -
 المتصلة بالسٌاسات اإلجتماعٌة.

تعزٌز الشراكات العالمٌة واإلقلٌمٌة الداعمة للسٌاسة اإلجتماعٌة المتكاملة والبراما والمشروعات التً  -
 تحققها.  

لٌمٌة والدولٌة وتملٌ  معلومات السٌاسة السكانٌة التنسٌق والتعاون على المستوٌات المحلٌة واإلق -
 واإلجتماعٌة للمإسسات والمنظمات والدول.

ربط السٌاسة اإلجتماعٌة بالخطط القطاعٌة واإلستراتٌجٌة القومٌة فً كافة محاورها وإدماج البعد  -
 اإلجتماعً فٌها. 

قر وحماٌة الشرابح الضعٌفة عبر تفعٌل تكامل السٌاسة االجتماعٌة والسٌاسة السكانٌة وسٌاسة تخفٌف الف -
 براما الضمان اإلجتماعً.

توظٌف الوسابط اإلعبلمٌة وحشد السند اإلعبلمً لدعم السٌاسة اإلجتماعٌة والبراما والمشروعات المنفذة  -
 لها.

عزز التؤكٌد على مإسسٌة الدولة وسٌادة حكم القانون وبناء الحقوق والواجبات على أساا المواطنة بما ٌ -
الممارسة السٌاسٌة الراشدة وأبعادها عن النزعات الجهوٌة والقبلٌة التً تإثر سلبا  على النسٌا والتعاٌش 

 اإلجتماعً.

 إٌجاد  لٌة قومٌة فاعلة لمتابعة إنفاذ السٌاسة اإلجتماعٌة والبراما والمشروعات المحققة لها. -

الخاصة وإعتماد سٌاسة قومٌة لرعاٌة صحة  تبنً سٌاسات تشجع على تمكٌن المرأة وذوي اإلحتٌاجات -
 األمومة والطفولة.

دراسة تحفظات المجتمع الدولً بشؤن االتهامات الخاصة برعاٌة اإلرهاب والرد علٌها بصورة  -
 موضوعٌة.
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اتخاذ خطوات عملٌة لتحقٌق اإلستقرار فً مناطق النزاعات وتحقٌق تحسن فً مجال حقوق اإلنسان  -
 مدخبل لتحسٌن العبلقات الخارجٌة للسودان.والعدالة لتكون 

توحٌد الجهة التً تتولً المدافعة عن الموقف الحكومً وفق خارطة طرٌق واضحة ٌتم االلتزام بها من  -
 كل األطراف بهدف تحسٌن العبلقات ورفع الحصار اإلقتصادي .

 ثالثاً : المحور المؤسسً :

والبحو  لمشروعات التنمٌة اإلجتماعٌة بالتركٌز على إحدا  تبنً النها العلمً وأجراء الدراسات  -
 التغٌٌر اإلجتماعً  وضمان المشاركة.

تعزٌز دور الدولة اإلجتماعً وتوسٌع شبكات الضمان والحماٌة اإلجتماعٌة واالهتمام بتطبٌق نماذج  -
 الجودة واالمتٌاز لتحسٌن وتطوٌر أدابها.

 ها لضمان فاعلٌة مإسسات الضمان اإلجتماعً.تطوٌر التشرٌعات اإلجتماعٌة وتوحٌد -

 إشرا  المجتمع بفبات  ومنظمات  المهنٌة فً إعداد براما إصبلز نظم الحماٌة اإلجتماعٌة . -

وضع سٌاسات واضحة لتحدٌد الحد األدنى للمعاش وإجراء التحسٌنات الدورٌة للمعاشات بما ٌوفر الحٌاة  -
 الكرٌمة للمعاشٌن وأسرهم.

طاع الصحة العامة وتؤهٌل المإسسات العبلجٌة والتشخٌصٌة وتوفٌر خدمات الطوارئ والرعاٌة تطوٌر ق -
 الصحٌة األولٌة مجانا  للمواطنٌن.

توسٌع مظلة التؤمٌن الصحً وقٌام الدولة بواجبها فً تموٌل  بهدف حماٌة الثروة البشرٌة التً ٌقوم على  -
 جهدها مشروع النهضة اإلقتصادٌة.

بذوي اإلحتٌاجات الخاصة واحترام كرامتهم اإلنسانٌة  وإتاحة فرص التعلٌم والعمل المناسبٌن االهتمام  -
 وكفالة مشاركتهم الكاملة فً المجتمع.

 رابعاً : المحور االقتصادي :

 إصدار تشرٌعات تحكم استخدامات األراضً وتحسم التنازع على كل المستوٌات. -

على األر  حوا كٌر أو حٌازات أو غٌرها  وتشجٌعهم على  احترام المنافع المشروعة للمواطنٌن -
 اإلستفادة منها إٌجارا  وبٌعا  وهبة منعا  لقٌام إقطاعٌات.

التؤكٌد على أن تكون الثروات القومٌة فً باطن األر  من بترول ومعادن مل  عام للدولة مع منح  -
 المنطقة التً ٌكتشف فٌها نصٌب حسب قوانٌٌن قسمة الموارد.

اإلستفادة من الموارد الغابٌة بالسودان وضمان سبلمة البٌبة والمحافظة علٌها ورعاٌة مصالح المواطنٌن  -
 دون اإلخبلل بالتوازن البٌبً.

تعزٌز التعاون مع القطاع الخاص فً مجال االستثمار لتحدٌد أهداف التنمٌة ووضع رإى تعزز من اتجام  -
 من مشروعات التموٌل األصغر. الدولة لمحاربة البطالة وتعظٌم الفابدة

ضرورة ثبات  السٌاسات اإلقتصادٌة اإلستقرارٌة لخلق استقرار اجتماعً وبٌبة مناسبة لتنفٌذ السٌاسة  -
 اإلجتماعٌة .

 السعً نحو تخفٌف العقوبات األمرٌكٌة وأثارها السالبة على التعاون الدولً فً تنفٌذ السٌاسة اإلجتماعٌة . -
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 : جتماعًخامساً: المحور اال

تفعٌل القوانٌٌن المختصة باألسرة وحماٌتها ومحاربة العنف األسري  وأضرار تناول المخدرات  -
 والمإثرات العقلٌة  وحماٌة األطفال من التشرد.

تحقٌق مبدأ مجانٌة التعلٌم وتشجٌع األسر للدفع بؤبنابهم وبناتهم للتعلٌم من خبلل الدعم المادي لؤلسر  -
 الفقٌرة. 

ابمة بٌن مخرجات التعلٌم وإحتٌاجات سوق العمل واإلهتمام بالتدرٌب للعاطلٌن لٌتمكنوا من المنافسة المو -
 فً سوق العمل.

 تفعٌل شبكة الجهات الداعمة للمسإولٌة اإلجتماعٌة وتحفٌزها . - 

الرامٌة اإلسراع بتكوٌن مجلا أعلً للمسإولٌة اإلجتماعٌة لٌتولً تنسٌق الجهود الرسمٌة والشعبٌة  -
 لتحسٌن األوضاع المجتمعٌة بالسودان.

االهتمام بالمرأة المنتجة ودراسة التجارب الناجحة فً هذا المجال ودعم براما دٌوان الزكاة والمإسسات  -
 االخري التً تنشط فً مجال تنمٌة قدرات األسرة.

 القضاٌا اإلجتماعٌة تحتاج إلى تؤسٌا حقوقً أخبلقً للعدالة االجتماعٌة . -

 دور األسرة إقتصادٌا  وإجتماعٌا  فً السٌاسة اإلجتماعٌة وإبراز مساهمتها فً الحماٌة واألمن اإلجتماعً. -

 تضمٌن سٌاسات اجتماعٌة وتشرٌعٌة تزٌد من حماٌة األسرة وتماسكها . -

 إعداد سٌاسات إجتماعٌة إلحتواء اآلثار السالبة لبلغتراب والهجرة على األسرة السودانٌة.  -

 

**** 

 م . 100/2014خ/رقم النشاط بالخطة : ( 13)

 دراسة حول : " دور النظم التكمٌلٌة فً توفٌر الحماٌة االجتماعٌة للعاملٌن ".   اسم النشاط :

 نوع النشاط : 

 قومً .  -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ: 

 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة .  -

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

تم إعداد الدراسة بواسطة السٌد / الدكتور / خالد محمد ٌسن مدٌر المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة 
 م . 2014بالخرطوم   دٌسمبر / كانون األول 

 أهداف النشاط : 

 التعرٌف بالنظم التكمٌلٌة .  -

 طرز تجارب عربٌة فً مجال النظم التكمٌلٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة .  -

 دور تل  النظم فً توفٌر الحماٌة االجتماعٌة للعاملٌن . الوقوف على  -



 

 

63 

 

 طرز النموذج األمثل لتل  النظم لتحقٌق دور أكثر فاعلٌة .  -

 الجهات المستفٌدة : 

 أجهزة الضمان االجتماعً بالدول العربٌة.  -

 اتحادات العمال .  -

 إتحادات المعاشٌٌن .  -

 محاور الدراسة : 

 مفاهٌم فً الحماٌة االجتماعٌة .  -

 المزاٌا التؤمٌنٌة فً معاٌٌر العمل العربٌة .  -

 المزاٌا التؤمٌنٌة فً االستراتٌجٌة العربٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة.  -

 المزاٌا التؤمٌنٌة فً تشرٌعات التؤمٌنات االجتماعٌة العربٌة .  -

 واقع الحماٌة االجتماعٌة على المستوى العربً.  -

 تكمٌلٌة . النظم ال -

 النظم التكمٌلٌة فً نظم التؤمٌنات االجتماعٌة العربٌة .  -

 تجارب عربٌة فً مجال النظم التكمٌلٌة .  -

 التوصٌات : 

أن تصدر منظمة العمل العربٌة اتفاقٌة عربٌة للنظم التكمٌلٌة وذل  لتطوٌر الجوانب التشرٌعٌة لتل   -
 النظم وح  الدول العربٌة على تطبٌقها . 

أن تصدر الدول العربٌة تشرٌع خاص بالنظم التكمٌلٌة لضمان التطبٌق المتماثل لجمٌع العاملٌن فً  -
 القطاعات اإلنتاجٌة المختلفة . 

أن ٌوفر التموٌل البلزم للنظم التكمٌلٌة سواء عن طرٌق االشتراكات أو أي مصادر أخرى للتموٌل  -
 زة للعاملٌن وأسرهم . لضمان استمرارٌة تل  النظم وتقدٌم المزاٌا المتمٌ

ضرورة النص على المنح اإلضافٌة فً صلب تشرٌع التؤمٌن اإلجتماعً بالنسبة لتشرٌعات الدول  -
 العربٌة التً ال تنص على ذل  .

ضرورة أن تنشا الدول العربٌة صنادٌق للمساعدات اإلجتماعٌة لدعم المعاشٌٌن والتخفٌف من أثر  -
األزمة اإلقتصادٌة علٌهم   تمول من الخزٌنة العامة والفاب  اإلكتواري لصنادٌق التؤمٌن اإلجتماعً 

 وعابدات اإلستثمار والزكاة والتبرعات. 
النظم التكمٌلٌة مع المزاٌا التً ٌوفرها النظام القومً للتؤمٌن  ضرورة تكامل المزاٌا التً تقدمها صنادٌق -

 االجتماعً   وتنوٌعها بما ٌتفق واالحتٌاجات الخاصة للمإمن علٌهم.
ضرورة وجود قدر من المرونة فً صنادٌق النظم التكمٌلٌة لتلبٌة الظروف الفردٌة بمراعاة حرٌة كل  -

 عضو فً االنضمام واالنسحاب من الصندوق.
تحدٌد مستوى المزاٌا والشروط المإهلة الستحقاقها ٌتعٌن ربط ذل  بسلو  العاملٌن وانضباطهم  عند -

 واستمرارهم فً العمل حتى سن التقاعد. 
نظرا  لمساٌرة األجور لبلرتفاع المستمر فً نفقات المعٌشة واألسعار ٌجب ربط المزاٌا التؤمٌنٌة التً  -

 سط األجور خبلل الفترة السابقة مباشرة النتهاء الخدمة .    توفرها النظم التكمٌلٌة باألجور أو متو
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 ضرورة مساهمة أصحاب األعمال فً تموٌل نفقات النظم التكمٌلٌة بما ٌماثل حصة العاملٌن. -
االستعانة ببٌوت الخبرة كالمركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة ومراكز الدراسات األكتوارٌة عند إنشاء  -

 ن استمرارٌتها وتطوٌرها وتنمٌتها. النظم التكمٌلٌة لضما
 

**** 
 
 
 م .97/2014خ/ : رقم النشاط بالخطة (14)

 اسم النشاط : 
 الحلقة القومٌة حول : " أرضٌات الحماٌة االجتماعٌة للعمال المتقاعدٌن العرب". 

 نوع النشاط : 
 قومً .  -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ: 
 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة بالخرطوم .  -

 مكان وتارٌخ التنفٌذ: 
دٌسمبر / كانون األول  11-9الجامعة العمالٌة بمدٌنة نصر  –القاهرة  –جمهورٌة مصر العربٌة  -

 م. 2014
 أهداف النشاط : 

 الوقوف على واقع الحماٌة االجتماعٌة للعمال المتقاعدٌن العرب.  -
 حول : " أرضٌات الحماٌة االجتماعٌة من أجل العدالة االجتماعٌة وعولمة عادلة " . الحوار االجتماعً -
 طرز اآللٌات المناسبة للحماٌة االجتماعٌة للعمال المتقاعدٌن العرب.  -
الخروج برإٌة مشتركة حول أرضٌات الحماٌة االجتماعٌة للعمال المتقاعدٌن العرب ورفعها لمإتمر  -

 العمل العربً القادم.  
 النتابا والتوصٌات :

ضرورة التحسٌن المستمر للمعاشات وزٌادة الحدود الدنٌا لها وتحمل الحكومات لتكلفتها والنص علٌها  -
 التشرٌعات الوطنٌة. 

ضرورة النص على المزاٌا والمنح اإلضافٌة التً تمنح للمعاشٌٌن فً صلب تشرٌعات التؤمٌن االجتماعً  -
 العربٌة. 

االجتماعٌة والتوسع فً مجال االستثمار االجتماعً لدعم المعاشٌن والتخفٌف  إنشاء صنادٌق للمساعدات -
 من أثر األزمة االقتصادٌة علٌهم على أن ٌتم تموٌلها من عابدات االستثمار ألموال الضمان االجتماعً .

 تعزٌز األوضاع المالٌة لنظم التؤمٌن االجتماعً العربٌة والمحافظة على احتٌاطٌاتها. -
 التؤمٌنً ونشر ثقافة الحوار االجتماعً لجمٌع األطراف .ب  الوعً  -
 رفع كفاءة أجهزة مإسسات الضمان االجتماعً وتطوٌر أدابها وإتباع سٌاسات الجودة الشاملة .   -
شمولٌة نظام التؤمٌن الصحً للمتقاعدٌن وإلزام الدولة بتحمل تكلفة ) نسبة المإمن علٌ  وصاحب العمل (  -

 . 
المعلومات االجتماعٌة للمتقاعدٌن وتحدٌثها من وقت ألخر ألغرا  التحلٌل والدراسات االهتمام بتوفٌر  -

 واالكتوارٌة .
 تمثٌل اتحاد المتقاعدٌن فً مجالا إدارات مإسسات الضمان االجتماعً.  -
ح  الدول العربٌة بضرورة التوقٌع على اتفاقٌات منظمة العمل العربٌة والعمل تفعٌل بنودها المتعلقة  -
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 ان االجتماعً. بالضم
 مناشدة الدول العربٌة الكتمال تؤسٌا االتحادات للعمال المتقاعدٌن بها.  -
 تشجٌع بناء األنظمة التكمٌلٌة.  -
تعزٌز دور المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة واستمرار التعاون بٌن المركز واتحاد العمال المتقاعدٌن  -

 ت والبحو . العرب لعقد مزٌد من الندوات القومٌة والدراسا

**** 

 
 انشطة من خارج الخطة

 2009( اسم النشاط  : المشاركة فً ورشة عمل لتقٌٌم مسح البٌانات األساسٌة لألسر للعام  15)

  التنفٌذ : مكان و تارٌخ
 م 2014مارا /  ذار  1الخرطوم  -قاعة الصداقة  -

  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :
بناء القدرات فً مجال خف  الفقر و الحكم الرشٌد بالتعاون  وزارة المالٌة و االقتصاد الوطنً مشروع -

 مع الجهاز المركزي لئلحصاء جمهورٌة السودان.
 طبٌعة مشاركة المنظمة:  

 شار  المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة فً فعالٌات الورشة والنقاش.   -
 الجهات المشاركة:

 - وزارة الضمان و الرعاٌة االجتماعٌة  -وزارات المالٌة الوالبٌة  -وزارة المالٌة االتحادٌة  -
وزارة التربٌة   -وزارة الثروة الحٌوانٌة  -وزارة الصحة االتحادٌة -البن  اإلفرٌقً للتنمٌة 

لصندوق القومً للتامٌن ا -الصندوق القومً للمعاشات  -المجلا الوطنً  -والتعلٌم 
بن   -البن  السودان المركزي -دٌوان الزكاة -تؤمٌن الصحًالصندوق القومً لل  -االجتماعً

 - - مركز الدراسات المجتمع -معة السودان لعلوم و التكنولوجٌاجا  -جامعة الخرطوم -األسرة 
.UN WOMEN  - المإسسات اإلعبلمٌة المختلفة  -ظمة الوطنٌة لؤلرامل والٌتامى المن-  

 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة.

  -سلوب جمى البٌانات و منهج التحلٌل و نتائج المسحأ

 أهمٌة بٌانات المسح و نتابج  فً وضع االستراتٌجٌات الوطنٌة فً مجال خف  الفقر. -

أهمٌة نتابا المسح فً مجال و ضع و تنفٌذ مشروعات و برناما خف  الفقر و ترقٌة التشغٌل  - 
 -شمل المحور عدة محاور :

 االجتماعً.* محور الضمان 

 * محور تحقٌق أهداف األلفٌة.

 * محور التموٌل األصغر.

 * محور ترقٌة التشغٌل.

 * محور دور منظمات المجتمع المدنً و القطاع الخاص.

 أسلوب جمع البٌانات و منها التحلٌل المقترز لمسح مٌزانٌة االسرة و الفقر.  - 
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 التوصٌات :

البح  العلمً فً مجال رفع القدرات فً مجال خف  إدماج مإسسات الخدمة المدنٌة و مإسسات  -
 الفقر.

 وضع و إعداد و تنفٌذ إستراتٌجٌة للفقر كؤولوٌة فً المرحلة القادمة. -

 .2009تحدٌ  البٌانات المسح  -

 توسٌع قاعدة الصنادٌق االجتماعٌة و تغطٌة كل الشرابح الفقٌرة. -

و الحد األدنى للمعاش و المساعدات  التركٌز على حساب خط الفقر و ربطة بالحد األدنى لؤلجور -
التً تقدمها الدولة لؤلسر الفقٌرة كدعم شهري مقدم من وزارة المالٌة ودٌوان الزكاة لبلستفادة من 

 البٌانات فً  وضع و تنفٌذ  السٌاسٌات الداعمة للفقراء للتقلٌل من حدة الفقر.

 م بالسٌاسٌات االقتصادٌة. 2009أهمٌة ربط نتابا المسح بالبٌانات األساسٌة لؤلسر للعام  -

 إنشاء مجلا قومً أو مفوضٌة قومٌة لخف  الفقر. -
 

*** 
المشاركة فً المؤتمر التداولً لمبادرة جامعة النٌلٌن " كلٌة القانون حول مسودة ( اسم النشاط : 16)

 مشروع دستور السودان ".
 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 جامعة النٌلٌن " كلٌة القانون " .  -
 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 م. 2014أبرٌل / نٌسان 20الخرطوم  –قاعة الصداقة 

 : طبٌعة مشاركة المنظمة 

شار  د. خالد محمد ٌسن مدٌر المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة فً فعالٌات المنتدى بالنقاش       
 والمداخبلت.

وأساتذة الجامعات والعلماء   والمركز العربً             مجموعة من أهل القانون والسٌاسة   الجهات المشاركة :
 للتؤمٌنات االجتماعٌة.

 محاور المؤتمر : 

 عر  التجارب السابقة فً إعداد مسودات مشروعات الدساتٌر.  -

 الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة.  -

 التشرٌعات العمالٌة والضمان االجتماعً . -

 ً:أهم التوصٌات فً مجال ال مان االجتماع

  العمل حق وشرف وواجب وعبادة   وتعمل الدولة على خلق فرص العمل المنتا وتلتزم
فً االختٌار للتوظٌف بمبدأ تكافإ الفرص وتحظر التمٌٌز بؤي صورة   وتقرٌر مبدأ األجر 
المتساوي للعمل المتساوي وتإمن على الحد األدنى لؤلجر واألجر الحقٌقً المجزي الذي 

سٌة وٌكفل العٌش الكرٌم للمواطن وتإمن على الحماٌة القانونٌة ٌغطً الحاجٌات األسا
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 لؤلجور. 

  تعمل الدولة على تؤمٌن مبدأ إنسانٌة العمل فً إطار عبلقات العمل وكفالة العمل الكرٌم
البلبق . وتسن الدولة التشرٌعات التً تنظم ساعات العمل والعطبلت واإلجازات العادٌة 

والتعوٌضات وسابر شروط وظروف العمل حٌ  تكفل للعاملٌن والخاصة والتؤمٌنات 
الضمانات والحماٌة البلزمة فً العمل وفوابد ما بعد الخدمة وال ٌجبر إنسان بسبب الحاجة 

 على أداء عمل ال ٌتناسب مع سن  أو جنس  أو حالت  الصحٌة .

 تؤكٌد شروط تعمل الدولة على حماٌة العاملٌن من مخاطر العمل وتؤمٌن بٌبة العمل و
 وظروف السبلمة المهنٌة فً كافة فروع النشاط. 

  تعمل الدولة على إنشاء وصٌانة نظم للتؤمٌنات االجتماعٌة والضمان االجتماعً للعاملٌن
 وألفراد المجتمع الذٌن ٌوجدون فً مراكز اقتصادٌة واجتماعٌة تتسم بالضعف.

 فالة العاملٌن وأسرهم من غوابل تعمل الدولة على إنشاء وتعمٌم نظام التؤمٌن الصحً لك
 المر  ولكافة أفراد المجتمع ذوي المراكز االقتصادٌة واالجتماعٌة التً تتسم بالضعف. 

  تإمن الدولة على مشاركة العاملٌن فً االقتراع والمساهمة فً إقرار التشرٌعات والنظم
 التً تتناول شبونهم ضمن الحوار والتشاور بٌن الشركاء االجتماعٌٌن . 

  تعمل الدولة على القضاء على العطالة بكافة صورها وتشجٌع التشغٌل الذاتً للشباب ودعم
 مشروعات  وتقرٌر تؤمٌن العطالة للعاملٌن المسرحٌن من الخدمة. 

  تدعم الدولة مشروعات الخدمة االجتماعٌة والمساعدات االجتماعٌة وتشجٌع التكافل
 ن. االجتماعً لذوي الدخول المحدودة والمعوزٌ

   تعمل الدولة على تؤهٌل المعوقٌن وإدماجهم فً المجتمع وتقرٌر حق العمل للمإهلٌن منهم
 وتقرٌر  المساعدات البلزمة للتواصل مع أفراد المجتمع. 

  تعمل الدولة على تقرٌر المعاش المجزي لشرابح العاملٌن الذٌن ٌبلغون سن التقاعد عن
العمل ولذوي االحتٌاجات من المسنٌن   وتشرٌع النظم التً تهٌا إمكانٌات االستفادة من 

 الخبرات والكفاءات من المعاشٌٌن. 

  وط وظروف العمل تسن الدولة التشرٌعات التً تقر المساواة بٌن الرجل والمرأة فً شر
 كما تقر األحكام التمٌٌزٌة الخاصة بؤوضاع المرأة . 

   ًتحمً الدولة عمل األطفال بتقرٌر أحكام خاصة تراعً نضجهم  العقلً والعاطف
والنفسً والبدنً   وتحظر عمالة األطفال دون عمر معٌن ٌرتبط بالتعلٌم اإللزامً ٌحددم 

 التشرٌع. 

  ٌة التعاونٌة وتعترف بالمنظمات واالتحادات التعاونٌة وتإكد تشجع الدولة المبادرة الجماع
موقعها المتقدم فً النظام االقتصادي للدولة وتبذل لها الدعم المادي والمعنوي للمساهمة 

 بفعالٌة فً النهو  االقتصادي واالجتماعً فً مجاالت اإلنتاج واالستهبل  والخدمات. 

  ات االجتماعٌة التً تحمً الفبات ذات المراكز تعمل الدولة على التوسع فً سن التشرٌع
االقتصادٌة واالجتماعٌة الضعٌفة كالمسنٌن واألرامل والمطلقات والمعاقٌن وأسر الشهداء 

 والفقراء. 
*** 

 المؤتمر األول لطب األسرة المشاركة فً ( اسم النشاط :17) 
 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 وزارة الصحة والٌة الخرطوم -
 تارٌخ التنفٌذ :مكان و 



 

 

68 

 

 2014ماٌو أٌار  3-1الخرطوم  -المقرن  -فندق الكورال  -
 

 طبٌعة مشاركة المنظمة :
 شار  المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة فً فعالٌات المإتمر -

 الجهات المشاركة :

 إتحاد أطباء السودان.  اختصاصً طب األسرة. وزارة الصحة االتحادٌة. منظمة الصحة العالمٌة. -
جمعٌة  مجلا المهن الطبٌة و الصحٌة. الجمعٌة الطبٌة السودانٌة. هٌبة التؤمٌن الصحً والٌة الخرطوم.

 طب األسرة.

 المحاور :

 النظام الصحً فً السودان وأهمٌة طب األسرة فً تغٌٌر النظام الصحً فً السودان. -

 تحلٌل مراكز الصحة فً والٌة الخرطوم.  -

 مفهوم ومبادئ طب األسرة. -

 اآلثار االجتماعٌة و االقتصادٌة المتوقعة من طب األسرة. -

 مناها طب األسرة فً السودان. -

مجموعة من األوراق العلمٌة الطبٌة بواسطة نخبة من استشاري و مدربً و صانعً سٌاسٌات طب  -
 األسرة.

 الصعوبات التً تواج  طب األسرة فً السودان. -

 أطباء األسرة و الحلول.األسباب التً تودي إلً هجرة  -

 التوصٌات :

 تضمٌن و معاملة اختصاصً طب األسرة فً سٌاسٌات التؤمٌن الصحً. -

 تطوٌر و مراجعة السٌاسات العامة تجام األطباء والعمل الستبقاء األطباء فً  السودان. -

 عقد شراكات داخلٌة و خارجٌة لتبادل الخبرات. -

 تطوٌر أنشطة خدمات طب األسرة . -

 تؤهٌل بٌبة العمل الخاصة بطب األسرة. -

 العمل على توعٌة و ترسٌخ مفهوم طب األسرة. -

 إدخال طب األسرة  فً الجامعات و المعاهد الطبٌة . -

*** 

الحوار حول تم مشاركة المركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة بالخرطوم بورشة عمل ( اسم النشاط : 18)
 االجتماعً فً عالم متغٌر

 المعنٌة بالتنفٌذ : الجهة

 مركز العاصمة للتدرٌب و دراسات العمل و الهجرة بالتعاون مع مإسسة فرٌدرٌش اٌبرت. -
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 مكان و تارٌخ التنفٌذ :

 .2014\ماٌو 7الخرطوم  -قاعة النٌل  -إتحاد المصارف  -
 

 طبٌعة المشاركة المنظمة :

 شار  المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة فً فعالٌات الورشة. -

 الجهات المشاركة :

 االتحاد العام لنقابات السودان. -

 اتحاد أصحاب العمل . -

 وزارة التنمٌة الموارد البشرٌة و العمل. -

 وزارة الرعاٌة و الضمان االجتماعً. -

 مكاتب العمل بوالٌة الخرطوم. -

 وزارة التربٌة و التعلٌم. -

 جمعٌة حماٌة المستهل . -

 اإلنسان.المرصد السودانً  لحقوق  -

 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة. -

 المحاور :

 مفهوم الحوار االجتماعً و مستوٌات  و  لٌات . -

 الحوار االجتماعً فً معاٌٌر منظمة العمل الدولٌة  و منظمة العمل العربٌة. -

 الصعوبات و المعوقات التً تحٌط بالحوار االجتماعً. -

 .أسا الحوار االجتماعً الفعال -

 أهداف الحوار االجتماعً على مستوى المإسسة و المستوى الوطنً. -

 التوصٌات :

تنظٌم الحوار االجتماعً بقانون ٌقرر إلزامٌت  و بٌان رسالت  و أهداف  و أهمٌت  فً تحقٌق استقرار  -
 عبلقات العمل و السلم االجتماعً.

سٌاسٌات و االستراتجٌات   وٌشرف و إنشاء مجلا أعلى أو مجلا قومً للحوار االجتماعً ٌحقق ال -
 ٌراقب تنفٌذها.

إنشاء مركز قومً لدراسات عبلقات العمل و ما ٌتصل بها و مراكز نوعٌة مثل مركز   و أبحا   -
 دراسات األجور   مركز دراسات و أبحا  األمن الصناعً و السبلمة المهنٌة.

 تعزٌز الحرٌة النقابٌة و حرٌة التفاو  الجماعً . -

 بشؤن  لٌات و تحدٌد األجور 131زٌز قدرات المجلا األعلى لؤلجور فً االتفاقٌة رقم تع -
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اسم النشاط :  ورشة عمل:" عرض جهود والٌة الخرطوم فً مجال التخفٌف من حدة الفقر ( 19) 
 والخطط المستقبلٌة" .

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ: 
 واالقتصاد الوطنً االتحادٌة.والٌة الخرطوم بالتعاون مع وزارة المالٌة  -

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 
 م. 2014ماٌو / أٌار  8والٌة الخرطوم  –قاعة الصداقة  -

 طبٌعة مشاركة المنظمة : 
 شار  المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة فً فعالٌات الورشة.  -

 الجهات المشاركة : 
 وزارة الرعاٌة والضمان االجتماعً.  -
 رد البشرٌة والعمل.وزارة تنمٌة الموا -
 والٌة الخرطوم.  –وزارة المالٌة واالقتصاد وشبون المستهل   -
 والٌة الخرطوم. –وزارة التربٌة والتعلٌم  -
 وزارة التوجٌ  والتنمٌة االجتماعٌة والٌة الخرطوم.  -
 والٌة الخرطوم.  – الزراعة والثروة الحٌوانٌة والريوزارة  -
 والٌة الخرطوم . –وزارة الصحة  -
 مإسسة التنمٌة االجتماعٌة.  -
 هٌبة التؤمٌن الصحً والٌة الخرطوم.  -
 هٌبة تنمٌة الصناعات الصغٌرة.  -
 إتحاد المرأة السودانٌة.  -
بن  األسرة  –البن  المركزي السودانً  –النٌلٌن  –وحدات التموٌل األصغر فً  بنو  ) الخرطوم  -

 التضامن (. –
 المحاور : 

 والٌة الخرطوم. –للتخفٌف من حدة الفقر ورقة لعر  اإلستراتٌجٌة  -
 أوضاع الفقر فً الوالٌة.  -

هٌبة تنمٌة  –الجهود المبذولة بوالٌة الخرطوم فً التخفٌف من حدة الفقر ) مإسسة التنمٌة االجتماعٌة 
وزارة الزراعة والثروة الحٌوانٌة  –هٌبة التؤمٌن الصحً برناما الصحة المدرسٌة  –الصناعات الصغٌرة 

 ي (.والر
**** 

 منتدل مكافحة الفقر فً السودان " اإلستراتٌجٌة والتحدٌات " .المشاركة فً اسم النشاط : (  20)

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ: 
 مركز التنوٌر المعرفً بالتعاون مع منتدى النهضة والتواصل الحضاري. -

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 
 م. 2014أغسطا /  ب  20 –قاعة التنوٌر المعرفً  الخرطوم  -

 طبٌعة مشاركة المنظمة : 
 شار  المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة فً فعالٌات المنتدى .  -

 الجهات المشاركة : 
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 وزارة الرعاٌة والضمان االجتماعً.  -
 دٌوان الزكاة.  -
 بن  األسرة.  -
 ممثلً األحزاب السٌاسٌة.  -
 الباحثٌن والخبراء.  -
 هٌبة تنمٌة الصناعات واألعمال الصغٌرة.  -
 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة.  -

 المحاور : 
 أوضاع الفقر فً السودان.  -
 مبلمح اإلستراتٌجٌة المرحلٌة فً الحد من الفقر.  -
 تحدٌات اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للحد من الفقر.  -
 السٌاسات الكلٌة وعبلقتها بالفقر. -

 التوصٌات :
 ضرورة االهتمام بالفبات المعرضة للوقوع فً الفقر وتوجٌ  المساعدات بشكل أفضل.  -
 االستمرار فً قٌاا فقر الدخل.  -
 إجراء المسح القاعدي لؤلسرة والمسوحات ووضع خارطة للفقر تستند إلى البٌانات الموثوق بها. -
 الحاجة إلى إجراء تعدٌبلت فً أولوٌة الفقر.  -
 فً التعلٌم والمهارات وذل  من أجل إستحدا  فرص عمل ألعداد كافٌة .االستمرار  -

 
*** 
 

سمٌنار بعنوان : " التخطٌط مشاركة المركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة فً (اسم النشاط :  21)
 االستراتٌجً المبنً على النتائج ".

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ: 
 والٌة الخرطوم. –تنمٌة الموارد البشرٌة والعمل  كلٌة النهضة العالمٌة بالتعاون مع وزارة -

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 
 م. 2014سبتمبر / أٌلول  2الخرطوم  –قاعة المإتمرات  –كلٌة النهضة  -

 طبٌعة مشاركة المنظمة : 
 شار  المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة فً السمنار. -

 الجهات المشاركة : 
 المجلا األعلى للتخطٌط االستراتجً .  -
 وزارة التعلٌم العالً.  -
 وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً. -
 جامعة الرباط.  -
 جامعة النٌلٌن.  -
 كلٌة البٌان.  -
 الخبراء فً مجال التخطٌط والباحثٌن.  -
 وسابل األعبلم المختلفة.  -
 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة -
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 المحاور : 
 اسٌة للتخطٌط االستراتٌجً.المفاهٌم األس -
 دور حٌاة التخطٌط المبنً على النتابا. -
 أهم الصعوبات وتحدٌات التطبٌق لمناها التخطٌط فً المنظمات غٌر الهادفة للربح.  -
 نموذج التخطٌط االستراتجً المبنً على النتابا لكلٌة النهضة العالمٌة. -

 
*** 

 

ندوة بعنوان : " الت خم وآثاره تم مشاركة المركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة فً سم النشاط :  ( ا22)
 االقتصادٌة واالجتماعٌة " . 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ: 

 مدرسة العلوم اإلدارٌة. –جامعة الخرطوم  -

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 م.2014سبتمبر/ أٌلول  3قاعة الشارقة   الخرطوم  –جامعة  الخرطوم  -

 طبٌعة مشاركة المنظمة : 

 شار  المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة فً فعالٌات الندوة. -

 الجهات المشاركة : 

 وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً.  -
 بن  السودان المركزي.  -
 وزارة تنمٌة الموارد البشرٌة والعمل. -
 الصندوق القومً للمعاشات.  -
 جامعة األحفاد.  -
 العلوم اإلسبلمٌة. جامعة القر ن الكرٌم و -
 صندوق ضمان الودابع المصرفٌة.  -
 ممثلً األحزاب السٌاسٌة. -
 خبراء اقتصادٌٌن. -
 األجهزة اإلعبلمٌة.  -
 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة. -

 المحاور : 

 اآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة للتضخم.  -
 األزمة االقتصادٌة الراهنة.  -
 دور االستقرار السٌاسً.  -
 رإٌة لمعالجة الوضع االقتصادي.  -

 
***** 
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الملتقى الجامى لق اٌا التموٌل األصغر تحت شعار " مشروعات تموٌل أصغر رائدة اسم النشاط :  ( 23)
 فً خفض الفقر ".

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ: 

 وزارة الرعاٌة والضمان االجتماعً وبن  السودان المركزي. -

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 م.2014سبتمبر / أٌلول  22 –الصداقة   الخرطوم قاعة  -

 طبٌعة مشاركة المنظمة : 

 تمت دعوة المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة لحضور الملتقى. -

 الجهات المشاركة : 

 حكومٌة والمراكز المتخصصة.جهة من الجهات الحكومٌة الرسمٌة والوزارات والمؤسسات ال 18

 المحاور : 

  ( 2014 – 2007سٌاسات البن  المركز فً قطاع التموٌل األصغر .) م 

  وتضمن عدة محاور :  2017 – 2014مبلمح اإلستراتٌجٌة الشاملة للتموٌل األصغر 

  .تطوٌر سٌاسات وتشرٌعات مشجعة لتنمٌة القطاع 

  .تطوٌر البنٌة التحتٌة المساندة للتموٌل األصغر 

 خدمات المالٌة وتوزٌعها قطاعٌا  ووالبٌا . توسٌع وتنوٌع قاعدة الموارد وال 

  .تعزٌز توفٌر المعلومات 

 .تعزٌز نماذج مشروعات التموٌل األصغر الناجحة 

   .جمعٌة مإسسات التموٌل األصغر 

  التحدٌات والمعوقات التً تواج  متلقً ومقدمً خدمات التموٌل األصغر وشمل عدة
 محاور : 
  .معاٌٌر االختٌار وتحسٌن األهداف 
  .ًالتدرٌب والتؤهٌل المجتمع 
  .المتابعة والتقٌٌم 
  .المشروعات 
  .الضمانات 
 .التموٌل واالنتشار 

 التوصٌات: 

 ضرورة تطوٌر فكرة التموٌل األصغر لٌستوعب احتٌاجات المواطن والتوسٌع فً نشر ثقافت .  -
ً للقٌام تعزٌز وتمكٌن وحدة التموٌل األصغر لبن  السودان المركزي برفع المستوى الوظٌف -

 بدورها. 
أهمٌة تقٌٌم مردود مشروعات التموٌل األصغر وقٌاا أثرها االقتصادي واالجتماعً وفق مإشرات  -

 وطنٌة. 
 توجٌ  مشروعات التموٌل األصغر لئلنتاج واإلنتاجٌة لئلصبلز االقتصادي واالجتماعً.  -
 تطوٌر منتجات التموٌل األصغر وفتح أفاق أوسع لتسوٌقها.  -
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لومات التً تشمل الوصول لمعلومات السوق التً ٌعتمد علٌها فً االحتٌاجات المالٌة خلق شبكة مع -

 ومإسسات األعمال الصغٌرة.
 ضرورة إنشاء جمعٌة المإسسات للتموٌل األصغر لحماٌتها وقٌاا أثرها.  -

 
**** 

 
فاعلٌة السٌاسات ندوة بعنوان : " مشاركة المركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة فً ( اسم النشاط :  24)

  االقتصادٌة فً السودان " .

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ: 

 مركز التنوٌر المعرفً. -
 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 م.2014سبتمبر / أٌلول  24األربعاء  –قاعة التنوٌر المعرفً بالخرطوم  -

 طبٌعة مشاركة المنظمة : 

 الندوة.شار  المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة فً فعالٌات  -

 الجهات المشاركة: 

 وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً.  -
 مفوضٌة تشجٌع االستثمار.  -
 ممثلً األحزاب السٌاسٌة.  -
 الباحثٌن والخبراء.  -
 جامعة الخرطوم.  -
 جامعة النٌلٌٌن.  -
 جامعة المغتربٌن.  -
 األجهزة اإلعبلمٌة.  -
 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة. -

 المحاور: 

 تصادي السودانً الراهن. الوضع االق -
 مشاكل االقتصاد السودانً. -
 التخطٌط االقتصادي فً السودان.  -
 أوضاع الزراعة فً السٌاسات االقتصادٌة.  -
 البراما الثبلثً لبلكتفاء الذاتً .  -
 سٌاسات التحرٌر االقتصادي.  -

 
***** 
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 تنمٌة المهارات اإلشرافٌة للمدراـ مشاركة المركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة فً (  اسم النشاط : 25)

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ: 

الهٌبة السودانٌة للمواصفات والمقاٌٌا بالتعاون مع مركز الجهود المشتركة للتدرٌب واالستثمارات  -
 بالخرطوم.

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 م. 2014تموز  –ٌولٌو  10-6قاعة تدرٌب المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة  -

 بٌعة مشاركة المنظمة : ط

 استضافة قاعة المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة للدورة التدرٌبٌة.  -

**** 

ورش العمل بعنوان : مهارات مشاركة المركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة فً اسم النشاط :   ( 26)
 ورش عمل (.  5التفاوض والتواصل الفعال ، ) 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ: 

الصندوق القومً للتؤمٌن االجتماعً بالتعاون مع مجموعة بٌان العالمٌة للتدرٌب واالستشارات  -
 السودان.  –مكتب -السعودٌة 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 قاعة تدرٌب المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة بالخرطوم.  -

 م 2014أغسطا /  ب  22-23
 م 2014أغسطا /  ب  29-30
 م2014لول سبتمبر / أٌ 5-6

 م 2014سبتمبر / أٌلول  12-13
 م2014سبتمبر / أٌلول  19-20

 الجهة المستفٌدة وعدد المستفٌدٌن : 

 مشار  100الصندوق القومً للتؤمٌن االجتماعً وعدد المستفٌدٌن  -

 طبٌعة مشاركة المنظمة : 

 .استضافة قاعة تدرٌب المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة بالخرطوم لورش العمل -
 

*** 
اجتماع السٌد المدٌر العام  مشاركة المركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة فًاسم النشاط :   ( 27) 

المساعد لمنظمة العمل العربٌة مى معالً وزٌرة تنمٌة الموارد البشرٌة والعمل 
 بجمهورٌة السودان

 مكان وتارٌخ النشاط: 

 م.2014أغسطا /  ب 13الخرطوم  –رباسة وزارة تنمٌة الموارد البشرٌة والعمل  -
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 المشاركون : 

 السٌد / وكٌل وزارة تنمٌة الموارد البشرٌة والعمل.  -
 السٌد / مدٌر المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة بالخرطوم.  -
 السٌد / مدٌر إدارة العبلقات الخارجٌة بالوزارة. -

 المحاور : 
 دار النقاش حول المواضٌع التالٌة : 

زارة تنمٌة الموارد البشرٌة والعمل بجمهورٌة السودان ومنظمة العمل العربٌة لتنفٌذ التعاون بٌن و -
 أنشطة لصالح الوزارة. 

 أن تعمل الحكومة السودانٌة على سداد متؤخراتها للمنظمة. -
دعم المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة وتوفٌر عدد من الموظفٌن من الوزارة حتى ٌتمكن المركز  -

 من أداء مهام  ورسالت . 
 

**** 
( اسم النشاط :  مشاركة المركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة فً اجتماع معالً السٌد / المدٌر العام 28) 

المساعد لمنظمة العمل العربٌة مى السٌد المدٌر العام للصندوق القومً للتأمٌن 
 العام للصندوق القومً للمعاشات.االجتماعً والمدٌر 

 مكان وتارٌخ النشاط: 

 م.2014أغسطا /  ب  13ومً للتؤمٌن االجتماعً رباسة الصندوق الق -
 م.2014أغسطا /  ب  17رباسة الصندوق القومً للمعاشات  -

 المحاور : 
دار النقاش حول التعاون بٌن صندوق التؤمٌن االجتماعً وصندوق المعاشات بجمهورٌة السودان        

والمركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة لدعم المركز وتنفٌذ براما مشتركة لتدرٌب العاملٌن بالصندوقٌن لرفع 
د السٌد المدٌر العام المساعد القدرات وتطوٌر المهارات للعاملٌن فً مجال الضمان االجتماعً كما أشا

 م وحتى اآلن . 2014بالصندوقٌن ودعمهما المتواصل للمركز منذ معاودة نشاط  فً العام 
 
 

**** 

اجتماع األمٌن العام التحاد العمال  مشاركة المركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة فً( اسم النشاط :  29) 
المتقاعدٌن العرب مى مدٌر المركز العربً للتأمٌنات االجتماعٌة بخصوص تنفٌذ 

 ندوة قومٌة لصالح اإلتحاد. 

 مكان وتارٌخ النشاط: 

 . 2014أغسطا /  ب  25االثنٌن –مقر المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة  -

 المحاور : 
تعاون بٌن المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة وإتحاد العمال المتقاعدٌن دار النقاش حول ال    

القاهرة خبلل هذا العام  –العرب لتنفٌذ ندوة قومٌة لصالح أعضاء االتحاد بالجامعة العمالٌة بمدٌنة نصر 
 أسوة بما تم فً األعوام السابقة. 
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 التوصٌات : 
بعنوان ) أرضٌات الحماٌة االجتماعٌة للعمال المتقاعدٌن  أتفق الطرفان على السعً لقٌام الندوة القومٌة

بالجامعة العمالٌة بالقاهرة على أن ٌخاطب السٌد األمٌن  2014العرب خبلل شهر دٌسمبر / كانون األول 
 العام السٌد / المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة فً هذا الخصوص.

**** 

سمنار حول : بحاث لنٌال درجاة الادكتورة بعناوان : " توظٌاف االحتٌاطاات المتراكماة  : أسم النشاط( 30)
مقادم مان الباحاث :  –وعالقتها بتحساٌن المزاٌاا التأمٌنٌاة فاً نظاام التاأمٌن االجتمااعً فاً الساودان 

 .  الصندوق القومً للتأمٌن االجتماعً –سامٌة عثمان المبارك 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 السودان للعلوم و التكنولوجٌا .جامعة  -

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 قاعة جامعة السودان ) الدراسة عن بعد (.  -
 الخرطوم .  –المقرن  -
 م . 2014نوفمبر / تشرٌن الثانً  30السبت  -

 طبٌعة مشاركة المنظمة : 

 شار  المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة بالخرطوم بدعوة من الباح  .

 كة : الجهات المشار

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا .  -
 جامعة النٌلٌن.  -
 الصندوق القومً للتؤمٌن االجتماعً.  -
 مفوضٌة الجهاز االستثماري. -
 مجموعة من طبلب الدراسات العلٌا ) دبلوم عالً + ماجستٌر دكتوراة (.  -

 أهم التوصٌات : 

 لقومً للتؤمٌن االجتماعً إنشاء قانون موحد للضمان االجتماعً ٌضم كبل من الصندوق ا
 والجهاز االستثماري للضمان االجتماعً تحت مجلا إدارة واحد. 

   التعاون الكامل مع المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة بهدف إعداد دراسات اقتصادٌة
وإٌجاد فرص جدٌدة لبلستمارة وٌمكن أن ٌكون ذراعا  للجهاز االستثماري للضمان 

 الخبرات والكوادر الضرورٌة . االجتماعً بحٌ  ٌوفر 

  . تؤكٌد والٌة الصندوق القومً للتؤمٌن االجتماعً على األموال العابدة من االستثمار 

  ( من قانون التؤمٌن االجتماعً لسنة 65إلغاء المادة )حتى ال تإثر  2004تعدٌل  90
على الهدف السامً للحماٌة االجتماعٌة والتً تنص على إعطاء المإمن علٌهم تعوٌ  

 الدفعة الواحدة.   
 

**** 
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الصغٌرة ملتقً التموٌل األصغر تحت شعار )) ق اٌا تموٌل المشروعات :  اسم النشاط ( 31) 
 والمتوسطة بٌن الواقى والتحدٌات((.

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ:
بالتنسٌق مع وحدة التموٌل  -الصندوق القومً للمعاشات -مإسسة التنمٌة اإلجتماعٌة للمعاشٌٌن  -

 األصغر بن  السودان المركزي.
 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 المقرن.  -الخرطوم -قاعة المإتمرات برباسة الصندوق القومً للمعاشات -
  م.2014دٌسمبر/ كانون األول  1االثنٌن  -نوفمبر/ تشرٌن الثانً 30األحد  -
-  

 طبٌعة مشاركة المنظمة:

 شار  المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة بالخرطوم بدعوة رسمٌة.   

 الجهات المشاركة:

 الحكومٌة الرسمٌة من بنو  ومإسسات وطنٌة للتموٌل األصغرمن الجهات  جهة  -15

 المحــاور:

 المخاطر والضمانات فً تموٌل المشروعات الصغٌرة والمتوسطة. -
 المشكبلت التموٌلٌة التً تواج  المشروعات الصغٌرة والمتوسطة. -
 الصغٌرة والمتوسطة.المشكبلت االخري غٌر المرتبطة بالتموٌل التً تواج  المشروعات  -
المشكبلت غٌر التموٌلٌة المرتبطة بؤشكال وأنواع مإسسات الدعم للمشروعات الصغٌرة  -

 والمتوسطة.
 دور المصارف اإلسبلمٌة فً تموٌل المشروعات الصغٌرة والمتوسطة. -
صٌغ التموٌل اإلسبلمً المستخدمة فً تموٌل المشروعات الصغٌرة والمتوسطة مقارنة بالصٌغ  -

 ٌة.التقلٌد
 معاٌٌر منح االبتمان المصرفً للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة. -

 
**** 

 ورشة عمل حول: التغطٌة الشاملة بالتأمٌن الصحً. اسم النشاط :-(32)

 نوع النشاط:

 قـطـري  -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ:

 واإلنسانٌة واألسرة.لجنة الشبون االجتماعٌة  -الصندوق القومً للتؤمٌن الصحً برعاٌة المجلا الوطنً

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 القاعة الخضراء بمقر المجلا الوطنً أم درمان.  -
 . م2014دٌسمبر/ كانون األول  2الثبلثاء  -
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 طبٌعة مشاركة المنظمة:

 شار  المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة بالخرطوم بدعوة رسمٌة.   

 أهداف النشاط:

 بالتحدٌات التً تواج  مشروع التغطٌة الشاملة بالتؤمٌن الصحً.تنوٌر قٌادات المجلا الوطنً  -
تبنً قٌادات وأعضاء المجلا الوطنً لمشروع التغطٌة الشاملة بالتامٌن الصحً كمشروع ربٌا  -

 للدولة.
 تبنً إلتزام الدولة بمواصلة تغطٌة شرابح الدعم االجتماعً. -
 الدعم االجتماعً.الخروج برإٌة واضحة حول كٌفٌة تغطٌة بقٌة شرابح  -
 إسهام المجلا الوطنً فً تحرٌ  المجتمعات نحو التغطٌة الشاملة بالتؤمٌن الصحً. -

 الجهات المشاركة:

 رإساء اللجان بالمجلا الوطنً. -
 وزارة الرعاٌة والضمان اإلجتماعً. -
 وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً. -
 وزارة الصحة اإلتحادٌة. -
 الدفاع. الصنادٌق الطبٌة بالشرطة ووزارة -
 دٌوان الزكاة. -
 الصندوق القومً للتؤمٌن اإلجتماعً. -
 المركز العربً للتؤمٌنات اإلجتماعٌة. -

 المحـــاور:

 الوضع الراهن للتغطٌة التؤمٌنٌة الصحٌة. -
 م.2020معالم مشروع التغطٌة الشاملة  -
 الدور المؤمول من المجلا الوطنً. -

**** 

العمل بعناوان : " دراساة مقارناة األجاور بقطاعاات االقتصااد " ورشة المشاركة فى   : أسم النشاط( 33)
 الخ رة والفاكهة ". –الدواجن واأللبان  –اللحوم واألسماك 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

الخرطوم   شارع  –قاعة إتحاد الغرف الصناعٌة  –م 2014دٌسمبر / كانون األول  23الثبلثاء   -
 إفرٌقٌا. 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المجلا األعلى لؤلجور ) وزارة مجلا الوزراء (.

 طبٌعة مشاركة المنظمة : 

 شار  المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة فً فعالٌات الورشة بدعوة رسمٌة.
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 الجهات المشاركة : 

الداخلٌة الرعاٌة والضمان  –وزارة مجلا الوزراء  –وزارات " العمل واإلصبلز اإلداري  -
الهٌبة السودانٌة للمواصفات والمقاٌٌا. الصندوق  لٌم العالً والبح  العلمً" .التع –االجتماعً 

القومً للمعاشات. الصندوق القومً للتؤمٌن االجتماعً. الجهاز المركزي لئلحصاء. إتحاد أصحاب 
دٌوان شبون الخدمة. جامعة  العمل السودانً. اتحاد نقابات عمال السودان. مركز تطوٌر اإلدارة.

العالمٌة. مركز العاصمة للدراسات. المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة. خبراء مستقلون.  أفرٌقٌا
 االنتباه  (.  –السودانً  –صحف ) الرأي العام 

 المحاور : 

 إستراتٌجٌة األجور .  -
 سٌاسات األجور.  -
 المجلا األعلى لؤلجور.  -
 مهام واختصاصات المجلا.  -
و  المتعلقة  األجور فً القطاعات االقتصادٌة   ودراسات الحد انجازات المجلا ) الدراسات والبح -

 بن  المعلومات (. –ورش العمل والندوات  –األدنى 
 مستوٌات األجور بقطاعات االقتصاد:  -

 الدواجن واأللبان. -1
 اللحوم واألسما .  -2
 الخضر والفاكهة. -3

 التوصٌات : 

 المفارقات فً األجور.اإلسراع فً تنفٌذ مشروع تقوٌم وترتٌب الوظابف لحل  ثار  -
 االستمرار فً عملٌات المراجعة الدورٌة للحد األدنى لؤلجور فً القطاعٌن العام والخاص.  -
اإلسراع بتسجٌل وتصنٌف العمالة الوطنٌة حسب الخبرات والمإهبلت وربطها بشبكة معلومات  -

 حتى تكون متاحة  عند الطلب بما ٌشجع استخدام العمالة الوطنٌة. 
 العمل على إحبلل العمالة الوطنٌة لؤلجنبٌة وذل  للتؤكد من نقل خبرات األجانب للعمالة الوطنٌة .  -
 تشجٌع اتجام ربط القطاع االقتصادي غٌر المنظم بالقطاع االقتصادي المنظم.  -
إدخال العاملٌن بقطاعات اللحوم واألسما    الدواجن واأللبان والخضر والفاكهة فً نظام الضمان  -

 جتماعً وفق التدابٌر التشرٌعٌة المنظمة لذل .  اال
 

◘  ◘  ◘ 
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 ثالثاً 

 محور التنمٌة البشرٌة والتشغٌل

 

 

 التشغٌل مجال

 

 

 المنتدى العربً الثانً للتنمٌة والتشغٌل نحو حماٌة اجتماعٌة وتنمٌة مستدامة عقد   اسم النشاط ونوعه : -1
 )قومى(.

 (17) ت.ب/ رقم النشاط بالخطة:   

  2014فبراٌر  26  -24الرٌا / المملكة العربٌة السعودٌة  مكان وتارٌخ التنفٌذ:

منظمة العمل العربٌة بالتعاون مع وزارة العمل بالمملكة العربٌة السعودٌة والبنة    الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 
 الدولً.

 أطراف االنتاج الثبلثة فً الدول العربٌة.  :الجهة المستفٌدة

 : المشاركـــون 

 وزارت العمل فى الدول العربٌة- 

 .منظمات أصحاب األعمال فى الدول العربٌة- 

 .منظمات العمال فى الدول العربٌة- 

 .األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة ومنظمات ومإسسات العمل العربى المشتر - 

 .منظمات عربٌة ودولٌة- 

 .البن  الدولى- 

 .وزارات التكوٌن المهنى والتشغٌل- 

 .وزارات التربٌة والتعلٌم العالى فى الدول العربٌة- 

 .وزارات المالٌة والتخطٌط فى الدول العربٌة- 

 .فى الدول العربٌة المجالا االقتصادٌة واالجتماعٌة- 

 .مإسسات التؤمٌنات االجتماعٌة فى الدول العربٌة- 

 نتدل:محاور العمل والنقاش بالم

 .سٌاسات و لٌات دعم التشغٌل وتنمٌة الموارد البشرٌة 

 .مواءمة مخرجات التعلٌم مع احتٌاجات أسواق العمل 

 .التنمٌة االقتصادٌة المتوازنة 
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 .المناخ االستثمارى الداعم لخلق فرص العمل 

 .نحو أنظمة حماٌة اجتماعٌة شاملة 

 .دور الحوار االجتماعى فى سٌاسات وبراما التشغٌل 

 

 : التوصٌــــات

 أوال : فى مجال آفاق التشغٌل :

 مراصةد و شةبكات وتطةوٌر والعربٌةة الوطنٌةة العمةل وإصبلز أسةواق تنظٌم إلعادة األولوٌة إعطاء 
 الدقٌقةة والمعلومةات البٌانةات وتةوفٌر المتغٌةرات ومتابعةة بمإشةراتها المعرفةة وتعمٌق العمل أسواق

 البلةدان جمٌةع فةى والتوظٌةف التةدرٌب وفةرص العاملةة القةوى علةى والطلةب العةر  عن والمحدثة
 ٌسةاهم ممةا بٌن الشركاء االجتماعٌٌن ومختلف الجهات ذات العبلقةة الكامل بالتعاون وذل    العربٌة

 . العمل سوق لمعلومات العربٌة وتفعٌل الشبكة بناء الستكمال العربٌة العمل منظمة جهود تعزٌز فى

 فقةط تقةف ال والمجةزى المنةتا العمةل فةرص مةن المزٌد وتوفٌر التشغٌل تنمٌة جهود أن على التؤكٌد 
 االقتصةادى النمةو معةدالت رفةع علةى إٌجابٌة تؤثٌرات لها تكون بل للعامل الدخل تؤمٌن مستوى عند
 االسةةتثمار تحفٌةةز علةةى ٌسةةاعد ممةةا االسةةتهبل  مسةةتوى وتحسةةٌن الةةداخلً الطلةةب تحرٌةة  خةةبلل مةن

 . التنمٌة فى القادمة األجٌال حقوق وضمان اإلنتاج لطاقات األمثل التوظٌف وإعادة

 بالرٌةادٌٌن والمبةادرٌن لئلحاطةة ومتنوعةة مرنةة وبراما سٌاسات تبنى الى العربٌة الحكومات دعوة 
 مةرورا   للمشةروع الفعلةً االنطةبلق مرحلةة مةن بداٌةة لهةم والمةادي الفنةً الةدعم أشكال جمٌع وتقدٌم

 الشةةروط اكتمةةال عنةةد المشةةروع تموٌةةل وضةةمان االختةةراع بةةراءات وحماٌةةة النمةةاذج إنتةةاج بمرحلةةة
 . والتسوٌــق اإلنتاج مرحلة لدخول

  المتوسةطة المنشآت لتشجٌع المناسبة الحوافز و التسهٌبلت من المزٌد تقدٌم على العربٌة البلدان ح 
 وصةغٌرة صةغرى منشات بناء من الشباب لتمكٌن  اإلنتاج عملٌات تجزبة فى التوسع على والكبرى

 إطةار فةى الربٌسةٌة للمنشةات النهةابى المنةتا مكونةات بعة  تإمن بع  األنشةطة الخدمٌةة وإلنتةاج
 العمةل فةرص مةن المزٌةد وتةوفٌر دفع نسةق إقامةة المشةارٌع على ٌساعد مما عبلقات تعاقدٌة منظمة

 . التنافسٌة القدرات ودعم

 االجتمةةاعً التضةةامن أشةةكال وتعزٌةةز نشةةر الةةى الهادفةةةوالتعاونٌةةات  الجمعٌةةات إقامةةة وتشةةجٌع دعةةم 
 تةةوفٌر خةةاص وبوجةة  أنشةةطتها تنوٌةةع خةةبلل مةةن التشةةغٌل مجةةاالت فةةى دورهةةا وتفعٌةةل االقتصةةادى
 بالبةاعثٌن واإلحاطةة النصةح وإسةداء والمتوسطة والصغٌرة الصغرى للمشارٌع التضامنً اإلقرا 

 . الشبان

 والضةرٌبٌة التموٌلٌةة والحةوافز واالجتماعٌةة واللوجسةتٌة اإلدارٌةة والخدمات التسهٌبلت جمٌع تقدٌم 
 القطةاع وتشةجٌع لمسةاعدة التشاور على ترتكز التنظٌمٌة واإلجراءات السٌاسات من حزمة إطار فى

 . والتشغٌل التنمٌة فى تساهم جدٌدة أسواق وفتح االقتصادٌة األنشطة وتنوٌع توسٌع  على الخاص

 وإعادة والتقنى المهنى والتدرٌب التعلٌم مجاالت فى االستثمار من مزٌد ىعل الخاص القطاع تشجٌع 
 توافر خبلل من المنشآت واستدامة لتطوٌر أساسٌة ركٌزة المجاالت هذم باعتبار الخدمة أثناء التؤهٌل
 . والتكنولوجٌة العلمٌة والتطورات المستجدات مع التكٌف على القادرة الماهرة العمالة

 والعمةل الةذاتً ثقافةة اإلنتةاج والتشةغٌل ونشةر العمةل قٌمةة ورفةع لترسةٌخ التوعوٌةة الحمبلت تكثٌف 
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 الحكومٌةةة والهٌبةات المإسسةات جمٌةع بمشةةاركة المهنةى للعمةل االعتبةار إعةةادة خةاص وبوجة  الحةر
 الشباب لدى والمبادرة االبتكار روز تنمٌة على التركٌز مع اإلعبلم وسابل ومختلف الحكومٌة وغٌر

 والصةةةغٌرة الصةةةغرى المنشةةةات قطةةةاع لتطةةةوٌر المتنوعةةةة والحةةةوافز التسةةةهٌبلت تقةةةدٌم وضةةةرورة
 .العمل فرص من المزٌد توفٌر على قدراتها ودعم والمتوسطة

 البٌبة والمشارٌع االجتماعٌة بما لهةا  مجاالت فى الخاص للقطاع االجتماعٌة المسبولٌات على التؤكٌد
 . فٌ  تعمل الذى والمجتمع االقتصادٌة المنشات وتطوٌر العمالة مردود على من تؤثٌرات إٌجابٌة

 التنظٌمٌةةة اإلجةةراءات واتخةةاذ المشةةتركة العربٌةةة السةةوق بنةةاء السةةتكمال الجهةةود مةةن المزٌةةد بةةذل  
 التجةارة وزٌةادة الخةدمات تحرٌةر نحةو والجماعٌةة الجماعٌةة وشةب  الثنابٌةة المستوٌات على المناسبة
 االسةتثمارات تةدفقات وزٌةادة األعمةال ورجةال العاملةة القوى وحركٌة انتقال وتحرٌر البٌنٌة العربٌة
 بةةٌن فٌمةةا مشةةتركة ومصةةالح تفاضةةلٌة مٌةةزات ذات االقتصةةادٌة القطاعةةات نحةةو واتجاهاتهةةا العربٌةةة
 ولةٌا والتعةاون التكامةل أسةا علةى المنشود العربى االقتصادى التكتل بناء أجل من العربٌة البلدان
 . االقتصادى التنافا

 مةةن خبللهةةا مةةن تحقةةق ومةةا المتبعةةة التنمٌةةة أنمةةاط ومراجعةةة لتقٌةةٌم المناسةةبة اآللٌةةات وتفعٌةةل إنشةةاء 
 الفقةةر ومكافحةةة التشةةغٌل مجةةاالت فةةى خةةاص وبوجةة  المتبلزمةةة وأبعادهةةا مكوناتهةةا حسةةب إنجةةازات

 ٌكةةون أن علةةى   العربٌةةة للشةةعوب الحٌةةاة ونوعٌةةة المعٌشةةة مسةةتوى وتحسةةٌن والتهمةةٌش واالسةةتبعاد
 التنموٌةة والبةراما السٌاسةات وضةع أجةل مةن اآللٌةات هذم فى وفاعبل أساسٌا شرٌكا الخاص القطاع
 . الثروة وتكوٌن القومى الدخل وفرص العمل وزٌادة المإسسات الستدامة الداعمة

 ٌستوجب وتطورها مما المجتمعات وحداثة والتقدم النهضة مفتاز هى البشرٌة التنمٌة أن على التؤكٌد 
 مخرجةات بةٌن التةوازن اخةتبلل معالجةة فةى الخةاص القطةاع وفةى مقةدمتهم المنةافع أصةحاب إشرا 
 البشةرٌة الثةروة اسةتغبلل حسةن علةى ٌسةاعد بمةا المتغٌةرة العمةل سةوق واحتٌاجات والتدرٌب التعلٌم

 . العمل فرص من المزٌد وتوفٌر العربٌة للمنتجات التنافسٌة القدرات وتحسٌن

 وزٌةادة لتشةجٌع البلزمةة التةدابٌر واتخةاذ العربٌة العاملة للمرأة االقتصادى والتمكٌن االندماج تعزٌز 
 ببةراما االلتحةاق مةن تمكٌنهةا أهمٌةة علةى التؤكٌد مع التنمٌة وعملٌة االقتصادٌة الحٌاة فى مشاركتها

 . لها المخصصة المهنى والتدرٌب والتؤهٌل اإلعداد

  تولٌد فرص العمل بهدف االرتقاء بة  تةدرٌجٌا إلةى تنظٌم القطاع غٌر المنظم دون إعاقة حركٌت  فى
تٌسةٌر  –تقةدٌم الخةدمات والحةوافر  –القطاع المنظم عن طرٌق : توسةٌع مظلةة اإلقةرا  األصةغر 

 إٌجاد تشرٌعات خاصة بهذا القطاع .  –عملٌة التسجٌل 

  ٌضةرورة رصةد اتجاهةات سةوق العمةةل علةى التؤكٌةةد مةع التشةغٌل وخةدماتها مكاتةب وتطةوٌر تحةد 
 الذاتٌةة إمكانٌةاتهم اكتشةاف علةى الشةباب لمساعدة والمهنى التربوى والتوجٌ  اإلرشاد ودعم وظابف

 فةةٌهم الكامنةةة القةةدرات تنمٌةةة بهةةدف األعلةةى والتدرٌبٌةةة التعلٌمٌةةة المراحةةل فةةى اختٌةةاراتهم وتحدٌةةد
 هةذم فةى إلنتةاجا أطةراف وبمشةاركة المهنٌةة الحٌةاة إلةى الدراسةٌة الحٌةاة مةن السلٌم االنتقال وتحقٌق
 . العملٌة

 أجةل فةى اقتصةاد المعرفةة فةى الةدول العربٌةة مةن وتوظٌفهةا المتطةورة التكنولوجٌةا الكتسةاب السعى 
 .العربٌة المنطقة فى الجدٌدة العمل وأنماط القاعدة االقتصادٌة توسع

 بشةةؤن  دعةةوة البلةةدان العربٌةةة إلةةى بةةذل المزٌةةد مةةن الجهةةود لتحقٌةةق المزٌةةد مةةن اإلنجةةازات الملموسةةة
متطلبات العقد العربى للتشغٌل فى ضوء توجهات وقرارات القمم االقتصةادٌة التنموٌةة واالجتماعٌةة 
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 الدورٌة والمتعاقبة .

  دعوة أطراف اإلنتاج الثبلثة فى البلدان العربٌة للمساهمة اإلٌجابٌة لدعم جهود منظمة العمل العربٌة
ن البطالة فى البلدان العربٌة فى ضةوء قةرارات القمةم لتنفٌذ البرناما المتكامل لدعم التشغٌل والحد م

 ( . 2013  الرٌا   2011  شرم الشٌخ 2009االقتصادٌة التنموٌة واالجتماعٌة )الكوٌت 

 ثانٌا : فى مجال التنمٌة االقتصادٌة المتوازنة والمناخ االستثمارل الداعم لخلق فرص عمل :

 ة المةردود مةن االنفةاق الحكةومى لزٌةادة تولٌةد االصبلز المإسسى والحوكمة ضرورٌة لضمان زٌةاد
 فرص العمل .

 . ضرورة ترشٌد الدعم لضمان وصول  لمستحقٌ  والمحافظة على وضع الطبقة رقٌقة الحال 

  عدم االعتماد على القطاع العام كمصدر أساسى للتشغٌل وضروة تحسٌن بٌبة العمل من أجةل إتاحةة
 الربٌسى لفرص العمل .فرص أفضل للقطاع الخاص باعتبارم المولد 

 . ضرورة زٌادة االنفاق على البنى التحتٌة من أجل زٌادة النمو وخلق فرص عمل جدٌدة 

  دعوة الدول العربٌة إلى العمل على تمتٌن سٌاستها تجام رٌادة األعمال وتنمٌةة الصةناعات الصةغٌرة
ٌق المإسسةةى والمتوسةةطة وذلةة  تعظٌمةةا لقةةدرتها علةةى خلةةق فةةرص العمةةل مةةن خةةبلل إحكةةام التنسةة

 والحوار مع القطاع الخاص ومراجعة السٌاسات وتقوٌمها .

  للعمل على دعم عملٌة اتخاذ القرار فى المإسسةات الصةغٌرة والمتوسةطة   علةى المنظمةات العربٌةة
 والدولٌة السعى لتبادل الخبرات والتجارب العملٌة الدولٌة الناجحة لبلستفادة منها وبناء القدرات .

 ٌر حركةة األمةوال العربٌةة وتٌسةٌر تنقةل العمالةة العربٌةة وحركةة أصةحاب األعمةال العمل على تحر
ومراجعة قوانٌن االستثمار فى بع  الدول العربٌة التى من شؤنها تعوٌق فةرص العمةل بغٌةة زٌةادة 

 االستثمارات وتعزٌز فرص العمل تحقٌقا للحماٌة االجتماعٌة .

 ت القٌمةة المضةافة العالٌةة خاصةة فةى مجةاالت البنٌةة دعوة المسةتثمرٌن لبلسةتثمار فةى القطاعةات ذا
 التحتٌة والصناعات الثقٌلة .

  الةةدعوة إلنشةةاء رابطةةة للمجةةالا االقتصةةادٌة واالجتماعٌةةة مةةن أجةةل تةةدعٌم الحةةوار االجتمةةاعى بةةٌن
 الشركاء االجتماعٌٌن .

 ٌةة صةفة مراقةب فةى دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة لمنح المجالا االقتصادٌة واالجتماع
 اجتماعات المجلا االقتصادى واالجتماعى العربى .

  التؤكٌد على تمكٌن المنشآت الصغٌرة والمتوسطة من ناحٌة التموٌةل مةن الةدخول إلةى والخةروج مةن
 األسواق بسهولة وٌسر .

  تعزٌةةز " االبتكةةار والحركٌةةة " فةةى األسةةواق مةةن خةةبلل الحةةد مةةن المخةةاطر وتخفةةٌ  الكلةةف علةةى
 الداخلٌن الجدد لؤلسواق لتحقٌق نمو أفضل .

  إصبلز البٌبة االستثمارٌة ٌعتبر عنصرا ضرورٌا ولكن لٌا كافٌةا وٌحتةاج إلةى التعزٌةز مةن خةبلل
 مبادرات تتعلق بتنمٌة المهارات وتوفٌر التموٌل وتحسٌن البنٌة التحتٌة .

 ثمارات المولةدة لفةةرص العمةةل   االنفتةاز التجةةارى والتكامةةل مةع االقتصةةاد الةةدولى ٌةدعم تةةدفق االسةةت
 والفرصة قابمة للمزٌد من التجارة البنٌة داخل المنطقة . 
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   دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة لتبنى مبادرة هٌبة االحصاءات العربٌة )عربستات( وذل
نظةم  على غرار هٌبة االحصاءات األوروبٌة )ٌوروستات( وذل  نظرا ألهمٌة هذم الهٌبة فى تطوٌر
 االحصاءات العربٌة وتوفٌر بٌانات اقتصادٌة دقٌقة لمتخذى القرار التخاذ القرارات المناسبة.

  دعةةوة الةةدول العربٌةةة إلةةى تطبٌةةق التصةةنٌف العربةةى المعٌةةارى للمهةةن الةةذى أصةةدرت  منظمةةة العمةةل
 وذل  لخدمة أغرا  الشبكة العربٌة لمعلومات سوق العمل . 2008العربٌة فى عام 

 فى مجال الحماٌة االجتماعٌة والحوار االجتماعى :ثالثا : 

الدعوة لنشةر الةوعى بالحماٌةة االجتماعٌةة كةؤداة للعدالةة االجتماعٌةة وإدمةاج ذلة  فةى منةاها التعلةٌم  -
 .ٌة بما فٌها الدراسات األكتوارٌةوتشجٌع االتجام للتخصصات العلمٌة ذات العبلقة بالحماٌة االجتماع

ق العربى من أجل المساعدة على وضع أرضٌة مشتركة للحماٌة االجتماعٌة التؤكٌد على أهمٌة التنسٌ -
والعمةةل علةةى توحٌةةد نظةةم التؤمٌنةةات االجتماعٌةةة داخةةل كةةل دولةةة مةةع توحٌةةد نظةةم المنةةافع المقدمةةة 

 للمشتركٌن بغ  النظر عن القطاع الذى ٌعملون فٌ  .

تر  والمنظمات الدولٌة ذات العبلقة العمل على إٌجاد  لٌة تنسٌق بٌن كافة أجهزة العمل العربى المش -
بموضةةوعات الحماٌةةة االجتماعٌةةة   بمةةا ٌسةةهم فةةى العمةةل فةةى إطةةار منظومةةة متكاملةةة   وبمةةا ٌمنةةع 

 االزدواجٌة وٌحقق أكبر قدر من االستفادة للفبات المستهدفة .

الةةذاتى االسةةتجابة للحاجةةة الماسةةة والعاجلةةة فةةى إعةةادة توجٌةة  الةةدعم لقطةةاع تموٌةةل مشةةارٌع التشةةغٌل  -
والمشةةارٌع المتوسةةطة والصةةغٌرة والمتناهٌةةة الصةةغر لتحقٌةةق التمكةةٌن االقتصةةادى الشةةامل للفقةةراء 
النشطٌن وخاصة الشباب العاطل ومحدودى الدخل واألسر الضعٌفة القادرة علةى اإلنتةاج   وخاصةة 

  تحتةاج فى ظل الظروف االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسةٌة التةى تمةر بهةا المنطقةة العربٌةة   حٌة
هذم الفبات باإلضافة إلى الحماٌة االجتماعٌةة النمطٌةة لحماٌةة اقتصةادٌة جةادة متمثلةة فةى دعةم مةالى 
وفنى خاص ٌعالا أهم االقصةاءات التةى تواجههةا هةذم الفبةات المحرومةة فةى تنمٌةة األعمةال المةدرة 

ن الخدمات األساسٌة للدخل وأهمها الوصول إلى الفرص االستثمارٌة واألسواق الواعدة واالستفادة م
لبٌبةةة االسةةتثمار  والشةةراكة فةةى تنمٌةةة األعمةةال مةةع القطةةاع الخةةاص والتموٌةةل وضةةمان التموٌةةل 
للمشروعات   وٌشمل التمكٌن االقتصادى الشامل مرافقةة هةذم الفبةات مةن الفقةراء النشةطٌن فةى كةل 

لةةى أسةةواق واعةةدة   مراحةةل تنفٌةةذ مشةةارٌعهم المةةدرة للةةدخل وأعمةةالهم االسةةتثمارٌة بةةدبا بالوصةةول إ
دراسةةات المشةةارٌع   المسةةاهمة فةةى التموٌةةل كشةةرٌ  أعمةةال   وتةةؤمٌن االبتمةةان   تٌسةةٌر الوصةةول 

 والتدرٌب المهنى واإلدارى الموافق الحتٌاجات السوق والمساعدة الفنٌة والخدمات التسوٌقٌة .

مةل قواعةد بٌانةات العمل على تدرٌب المسبولٌن عن االحصاءات فى الدول العربٌة بمةا ٌمكةن مةن ع -
وطنٌةة محدثةةة وفةةق المعةةاٌٌر الدولٌةةة  وصةةوال إلةةى قاعةةدة بٌانةةات عربٌةةة تمكةةن مةةن إجةةراء التحالٌةةل 

 الدقٌقة ووضع خطط االستهداف القابلة للتنفٌذ.

دعوة الحكومات العربٌة إلى أفراد سٌاسات حماٌة اجتماعٌة تناسب أوضاع بلدانها  على أن تتضمن  -
لتنفٌةةذ السةةرٌع للضةةمانات األساسةةٌة وتةةوفٌر الخةةدمات الصةةحٌة األساسةةٌة هةةدف التوسةةع األفقةةى فةةى ا

للجمٌع وضمان حد أدنى من الدخل وشةمول العةاملٌن بالقطةاع غٌةر المةنظم   وكةذل  التوسةع رأسةٌا 
بصةورة متدرجةة   وتكةةون هةذم السٌاسةةات فةى إطةةار برنةاما مجتمعةةى للتنسةٌق تتةةرابط فٌة  الحماٌةةة 

 تشجٌع قٌام المإسسات اإلنتاجٌة .االجتماعٌة ودعم التشغٌل و

العمل فى المدى القرٌب على تحسٌن االستهداف لبةراما المسةاعدات االجتماعٌةة مةع زٌةادة تغطٌتهةا  -
لتشمل الفبات الفقٌرة والعمل فى المدى المتوسط على تقلٌل االعتماد على دعم السلع وتحوٌل أنظمةة 
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 على استهداف الفقراء والفبات األقل حظا . شبكات األمان االجتماعى تدرٌجٌا إلى أنظمة قابمة

دعم جهود التدرٌب والبح  فى مجال الحماٌةة االجتماعٌةة والسةعى لتحقٌةق المزٌةد مةن التعةاون فةى  -
 ذل  مع المإسسات العربٌة والدولٌة .

الةةدعوة إلقةةرار صةةٌغة مإسسةةٌة للحةةوار االجتمةةاعى مةةإطرة بإطةةار قةةانونى وتفعٌةةل دور الدولةةة فةةى  -
مات تنشٌطها على كل المستوٌات بمشاركة طرفى اإلنتةاج ومإسسةات المجتمةع المةدنى توفٌر مستلز

 بما ٌكفل تحقٌق االستقرار االقتصادى واالجتماعى المتوازن .

تبنى براما للتروٌا للحوار االجتماعى وترسٌخ ثقافةة الحةوار االجتمةاعى تهةدف إلةى توزٌةع أعبةاء  -
ا التحول من نتابا إٌجابٌة وتوزٌعهةا توزٌعةا  عةادال بةٌن التحول االقتصادى   وما ٌمكن أن ٌحقق  هذ

 جمٌع فبات المجتمع   وتقاسم عوابد التنمٌة بعدالة تصب فى مصلحة المجتمع العلٌا .

اعتمةةاد مبةةدأ الحةةوار االجتمةةاعى فةةى موضةةوعات التشةةغٌل بمختلةةف جوانبةة  واعتمةةاد التشةةرٌعات  -
لكافةةة األطةةراف المعنٌةةة باعتبةةار أن النهةةو   واآللٌةةات الكفٌلةةة بجعةةل هةةذا الحةةوار دابمةةا وشةةامبل

 بالتشغٌل مسبولٌة مشتركة لجمٌع مكونات المجتمع فى ظل ظروف العولمة واقتصاد السوق .

الةةدعوة لتعزٌةةز االهتمةةام بمراكةةز البحةةو  والدارسةةات والمعلومةةات ومعاهةةد الثقافةةة العمالٌةةة ألعةةداد  -
مات العمال وأصحاب األعمال قادرة على إدارة كوادر قٌادٌة واعٌة ومدربة فى إدارات العمل ومنظ

 الحوار وتذلٌل الصعوبات ومواجهة التحدٌات .

دعم وتعزٌز قدرات هٌاكل ومإسسات الحوار االجتماعى على المستوى الوطنى لضةمان مشةاركتها  -
الفاعلة فى صٌاغة سٌاسات العمالة الوطنٌة والتشغٌل بدأ من تحلٌل وتقٌةٌم أوضةاع التشةغٌل وسةوق 
العمةةل وتقةةدٌم االستشةةارات وصةةوال إلةةى اإلسةةهام فةةى إقةةرار السٌاسةةات واالسةةتراتٌجٌات االقتصةةادٌة 

 واالجتماعٌة .

التؤكٌد علةى أهمٌةة مشةاركة خبةراء فةى سٌاسةات وبةراما التشةغٌل وممثلةٌن مةن مإسسةات المجتمةع  -
وفٌر فةرص المدنى ووزارات االقتصاد والتخطةٌط والةوزارات القطاعٌةة التةى لهةا دور فةى خلةق وتة

 العمل إلى جانب ممثلى أطراف اإلنتاج فى المستوى الوطنى للحوار االجتماعى.

 

**** 

عقد الندوة القومٌة حاول "تنمٌاة وتطاوٌر المشاروعات الصاغٌرة والمتوساطة     اسم النشاط ونوعه : -2
 وتفعٌل دورها فى التنمٌة والتشغٌل" )قومى(

 (22) ت.ب/ رقم النشاط بالخطة:   

مةاٌو /  ٌةار  14 – 12فى مدٌنة شرم الشةٌخ بجمهورٌةة مصةر العربٌةة خةبلل الفتةرة  وتارٌخ التنفٌذ:مكان 
2014  . 

 منظمة العمل العربٌة ) إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل(.  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 أهداف النشاط :

فةةى البلةةدان العربٌةةة وتهةةدف هةةذم النةةدوة إلةةى التعةةرف علةةى واقةةع المنشةةآت الصةةغٌرة والمتوسةةطة 
وتحدٌةةد الصةةعوبات التةةى ال تةةزال تعةةانى منهةةا مةةن أجةةل إٌجةةاد حلةةول عملٌةةة ومبتكةةرة لتةةوفٌر المقومةةات 
والمناخ المناسب إلقامة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة والتوسع فٌها وضةمان نجاحهةا واسةتمرارٌتها 
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ذل  من خبلل تبادل اآلراء فٌما بٌن ودعم قدراتها على توفٌر المزٌد فى فرص العمل المنتا والمجزى و
المعنٌٌن بهذا القطاع وتعمٌم االستفادة من الخبرات والتجارب العربٌةة الرابةدة فةى مجةال تنمٌةة وتطةوٌر 

 المنشآت الصغٌرة والمتوسطة.

 أطراف اإلنتاج الثبلثة فً الوطن العربً.: الجهة المستفٌدة

 

 :المشاركـــــون 

( مشةاركا ٌمثلةون أطةراف اإلنتةاج الثبلثةة فةى البلةدان العربٌةة  30 شار  فى أعمال هذم النةدوة )
إضافة إلى االتحاد الدولى لنقابات العمةال العةرب وعةدد مةن الخبةراء العةرب المتخصصةٌن فةى مجةاالت 

 التنمٌة والتشغٌل وكذل  ممثلى منظمة العمل العربٌة.

 المحـــاور:

 والسٌاسٌة على قضاٌا التشغٌل فى الوطن العربى.أثر المتغٌرات االقتصادٌة واالجتماعٌة  -
دور المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فى الحد من مشكلة البطالة وخاصةة بةٌن الشةباب فةى الةوطن  -

 العربى .
 دور منظمة العمل العربٌة فً تشغٌل الشباب وتنمٌة المهارات البشرٌة العربٌة . -
 ٌل فى الوطن العربى.دور منظمات أصحاب األعمال فى تعزٌز قضاٌا التشغ -
 تطوٌر منظومة التدرٌب التقنً و المهنى لدعم التنافسٌة العربٌة . -
 التشرٌعات واآللٌات الداعمة للنهو  بقطاع المنشآت الصغٌرة والمتوسطة فى المنطقة العربٌة . -
 تجارب وأوراق عمل قطرٌة تم عر  ومناقشة تجارب كل من : -
اد عمةةال مصةةر   اتحةةاد عمةةال عمةةان   الكوٌةةت   مصةةر اتح)تةةونا  السةةعودٌة   العةةراق   سةةلطنة  -

 االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب   اتحاد عمال لبنان(.  الكوٌت 

 :التوصٌات الختامٌة  

تدعٌم الجوانةب البحثٌةة والدراسةات فةى مجةال المشةروعات الصةغٌرة والمتوسةطة لتعظةٌم دورهةا فةى  -
 التشغٌل.

واالبتكةار ونشةر ثقافةة العمةل الحةر والمبةادرة والتوظٌةف الةذاتى بةٌن العمل على تعزٌةز روز الرٌةادة  -
العاطلٌن عن العمل فى الدول العربٌة ألنها األكثةر قةدرة علةى تحوٌةل مةا لةدٌهم مةن معرفةة ومهةارات 

 وأفكار إلى مشروعات حقٌقٌة صغرى ومتوسطة.

اتحةةادات  -ب أعمةةالمنظمةات أصةةحا -ضةرورة دعةةم التنسةةٌق بةةٌن أطةراف اإلنتةةاج الثبلثةةة )حكومةةات  -
عمال( ومختلف الجهات الفاعلة عند وضع السٌاسات وصٌاغة نموذج التنمٌة الوطنٌةة ووضةع بةراما 
وخطةةط التشةةغٌل والتةةدرٌب المناسةةبة وفةةق خصوصةةٌات المنطقةةة العربٌةةة ووفةةق االحتٌاجةةات الفعلٌةةة 

 لقطاعات اإلنتاج.

سةطة وتفعٌةل دورهةا فةى تقةدٌم الةدعم إنشاء الحاضنات الموجه  لرعاٌة المشروعات الصةغٌرة والمتو -
الفنى للمشروعات الصغرى والصغٌرة والمتوسطة بدءا  من مرحلة التؤسٌا إلى مرحلة اإلنتاج الفعلً 
وتفعٌل دور المإسسات الموجودة حالٌا بحٌ  تصل إلى من ٌحتاج هذم الخدمات  إضافة إلى مزٌد من 

 ت المالٌة ومنظمات األعمال.عملٌات التشبٌ  بٌن مإسسات الدعم الفنى والمإسسا

العمل على إٌجاد تشرٌع وطنى متطور ٌنظم عمل المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة وفقا  لؤلسا العلمٌة  -
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والمنهجٌةةة الواضةةحة لتةةؤمٌن اإلجةةراءات اإلدارٌةةة والفنٌةةة الداعمةةة والمحفةةزة علةةى مزاولةةة النشةةاط 
 الصغٌرة بشكل منظم.االقتصادى وتطوٌر قدرات المبادرٌن على إقامة المشروعات 

تطوٌر وتحدٌ  البراما التدرٌبٌةة فةى كٌفٌةة الةدخول إلةى عةالم األعمةال وإدارة وتشةغٌل المشةروعات  -
الصغٌرة فى تعمٌم براما تدرٌبٌة ولما بعد إنشاء المنشآت لتطوٌر الكفاءة العملٌة فى المجال التسوٌقً 

 والتنظٌمً بما ٌنسجم مع احتٌاجات سوق العمل الفعلً. 

دٌ  معلومات سوق العمل وتصنٌف قاعدة بٌانات العاطلٌن لتكوٌن قاعةدة معلومةات دقٌقةة ومحدثة  تح -
كركٌزة أساسٌة لدعم الجهود المبذولة فى تطوٌر براما المشارٌع الصةغٌرة المتوسةطة وفةق متطلبةات 

 تحقٌق أهداف التنمٌة الشاملة والمستدامة.

ٌرة بإٌجاد  لٌات حكومٌة ومنظمات للمجتمع المدنى العناٌة بعملٌات تسوٌق منتجات المشروعات الصغ -
نشٌطة لتحفٌز هذم الجهةات علةى الدعاٌةة والتةروٌا وإقامةة المعةار  فةى الةداخل والخةارج للتعرٌةف 

 بالمزاٌا النوعٌة للمنتا الوطنى. 

لمهنٌة االهتمام ببرناما تمكٌن المرأة ودعم النساء المعٌبلت ألسرهن من النواحً المالٌة والتنظٌمٌة وا -
واسةةتهداف ذوات االحتٌاجةةات الخاصةةة مةةنهن القةةادرات علةةى العمةةل جزبٌةةا  واقتةةراز بةةراما تشةةغٌلٌة 

 تناسب المرأة إلدماجها فى سوق العمل. 

 تطوٌر وابتكار أدوات تموٌلٌة جدٌدة تناسب المشروعات الصغٌرة والمتوسطة . -

مةةال علةةى  أسةةلوب الحاضةةنات تشةةجٌع المسةةتفٌدٌن مةةن القةةرو  الصةةغٌرة والمبةةادرٌن إلدارة األع -
الموجه  لرعاٌة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة لتكوٌن روابط أو جمعٌةات تةنظم عبلقةاتهم المهنٌةة 

 والعمل على تطوٌر ثقافتهم االستثمارٌة والمهنٌة .

ح  الحكومات العربٌة على أهمٌة إنشاء مجلا تنسٌقً ٌشرف وٌعمل على الجهود المبذولة مةن قبةل  -
عنٌة وتوجٌهها ضمن سٌاسة تنموٌةة متكاملةة لتنمٌةة وتطةوٌر قطةاع المشةروعات الصةغٌرة الجهات الم

والمتوسطة نظرا  ألهمٌتها فى التنمٌةة االقتصةادٌة وتحقٌةق العدالةة االجتماعٌةة والتنمٌةة المسةتدامة فةى 
 الوطن العربى.

بتعمٌمهةا لتبةادل  دعم المبادرات وتثمٌن العةرو  والتجةارب القطرٌةة وتكلٌةف منظمةة العمةل العربٌةة -
 الخبرات واإلستفادة منها.

دعوة الحكومات العربٌة لتفعٌل قرارات القمم االقتصادٌة ومإتمرات العمل العربٌة المتعلقةة بالتشةغٌل  -
 والبطالة.

 التؤكٌد على تعزٌز ثقافة العمل والرٌادة فى مستوٌات التعلٌم المختلفة. -

شةةروعات الصةةغٌرة والمتوسةةطة واسةةتدامة فةةرص وضةةع  لٌةةات لمتابعةةة المبةةادرٌن لضةةمان نجةةاز الم -
 العمل.

المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة على عقةد  –تقدٌم الشكر والتقدٌر لمعالى السٌد / أحمد محمد لقمان  -
مثل هذم الندوات الهامة مع تثمٌن الجهود المبذولة للمنظمة فى إطار تؤدٌة رسالتها وسعٌها المتواصةل 

 ومعالجة مشكبلت البطالة باعتبارها التحدى األكبر للمجتمع العربى. للنهو  بقضاٌا التشغٌل

*** 
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التقرٌاار العربااى الرابااى حااول " التشااغٌل والبطالااة فااى الااول العربٌااة"  إطااالق   :اساام النشاااط ونوعااه   -3
 ))آفاق جدٌدة للتشغٌل((.

 (20) ت.ب/ رقم النشاط بالخطة:   

 .(2014/  9 /  13) القاهرة   مكان وتارٌخ التنفٌذ:  

 منظمة العمل العربٌة ) إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل(.  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 شار  فى حفل اطبلق التقرٌر ممثلى كل من: المشاركون : 

 وزارت العمل فى الدول العربٌة. -

 منظمات أصحاب األعمال. -

 اتحادات العمال فى الدول العربٌة. -

 بٌة.منظمات دولٌة وإقلٌمٌة وعر -

 خبراء عرب متخصصٌن فى التشغٌل والبطالة. -

 محاور التقرٌر:

 رصد توثٌقى وتحلٌلى لبطالة الفبات الشابة والمتعلمة فى المنطقة العربٌة. -

 تحسٌن كفاءة منظومة التعلٌم التقنى والتدرٌب المهنى. -

 رٌادة األعمال ودور المنشؤت الصغرى والصغٌرة والمتوسطة فى دعم التشغٌل. -

 العلمى وتطوٌر القدرة االبتكارٌة وتحسٌن تنافسٌة األعمال .البح   -

 السٌاسات االقتصادٌة المساندة للتشغٌل. -

 دور شركاء التنمٌة والمجتمع المدنى فى تحقٌق التوافق المجتمعى. -

 األنماط الجدٌدة للعمل فى المنطقة العربٌة؟ -

 الحماٌة االجتماعٌة وبناء شبكات األمان وتحسٌن بٌبة العمل. -

 دمات ومكاتب التشغٌل ودورها فى الحد من مشكلة البطالة.خ -

 متطلبات النهو  بالقطاع الزراعى لدعم التشغٌل. -

*** 

 "تطوٌر مكاتب ومنظوماة التشاغٌل فاى الادول العربٌاة"عقد الندوة القومٌة حول اسم النشاط ونوعه :  -4
 )قومى(

 (18) ت.ب/ رقم النشاط بالخطة:   

 .(2014/  10/   22  – 20) القاهرة   مكان وتارٌخ التنفٌذ:  

 منظمة العمل العربٌة ) إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل(.  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 أهداف النشاط :
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 التعرف على واقع مكاتب التشغٌل وإنجازاتها . -

 المهنً.تبادل الخبرات والتجارب فٌما بٌن المعنٌٌن والمتخصصٌن فى مجال اإلرشاد والتوجٌ   -

التعرف على المشاكل والمعوقات التى تواج  أقسام وفروع مكاتب التشغٌل وإٌجةاد الحلةول المناسةبة  -
 لتطوٌرها وتنمٌة قدرات وأداء العاملٌن فٌها .

التعرف على التنظٌم القانونى واختصاصات مكاتةب التشةغٌل وكٌفٌةة تطوٌرهةا وفقةا  للمسةتجدات فةى  -
 هذا الشؤن .

 سوق العمل وعملٌة تحقٌق التوازن بٌن العر  والطلب. التباح  حول تنظٌم -

 التعرف على دور أطراف اإلنتاج فى النهو  بالتشغٌل وبصفة خاصة فى مجال تشغٌل الشباب. -

تعزٌةةز دور التوجٌةة  والتةةدرٌب المهنةةى فةةى اسةةتقطاب  الشةةباب ومسةةاعدتهم علةةى إبةةراز قةةدراتهم  -
 اإلبداعٌة واالبتكارٌة 

ة التشةغٌل والتةدرٌب فةى الةدول العربٌةة مةن أجةل مواجهةة البطالةة وخلةق العمل على تطوٌر منظومة -
 فرص عمل.

 : أطراف اإلنتاج الثبلثة فً الوطن العربً.الجهة المستفٌدة

 :المشاركـــــون 

ٌشار  فى أعمال هذم الندوة عدد من كبار المسةبولٌن عةن التشةغٌل وعةن إدارة مكاتةب التشةغٌل العربةى  -
التشغٌل والتوجٌة  المهنةً   إضةافة إلةى ممثلةً أطةراف اإلنتةاج الثبلثةة وخبةراء عةرب المعنٌون بقضاٌا 

 متخصصٌن فى هذا المجال وممثلً منظمة العمل العربٌة .

  المحـــاور:

 متطلبات تحدٌ  مكاتب التشغٌل لتحقٌق الموابمة بٌن العر  والطلب فى سوق العمل. -
ة بٌن مخرجةات التةدرٌب والتعلةٌم واحتٌاجةات سةوق دور التوجٌ  واإلرشاد المهنً فى تضٌٌق الفجو -

 العمل ودعم تشغٌل الشباب. 
 مهام وتنظٌم مكاتب التشغٌل العمومٌة والخاصة من خبلل معاٌٌر العمل العربٌة والدولٌة.  -
 دور أصحاب األعمال فى تدعٌم براما وخطط مكاتب التشغٌل لتنظٌم أسواق العمل.  -
 رص العمل للمرأة وذوى االحتٌاجات الخاصة. دور مكاتب التشغٌل فى سد فجوة ف -
تطةةوٌر وتعزٌةةز العبلقةةات والشةةراكة بةةٌن مراكةةز التةةدرٌب ومكاتةةب التشةةغٌل ومختلةةف الجهةةات ذات  -

 العبلقة بالتشغٌل. 
 تجارب قطرٌة. -

 التوصٌات الختامٌة:
المهنةةى دعةوة البلةةدان العربٌةةة إلةةى بةةذل المزٌةةد مةةن الجهةد لتطةةوٌر مكاتةةب التشةةغٌل وأجهةةزة التوجٌةة   -

بمختلف أبعادها من حٌ  التجهٌزات الحدٌثة واإلمكانٌةات المادٌةة والكةوادر البشةرٌة المدربةة بالعةدد 
الكافى. مع ضمان تنمٌة قدراتهم باستمرار لتمكٌةنهم مةن الحركةة بسةرعة تواكةب تغٌةرات احتٌاجةات 

فى إعادة بناء جسور  سوق العمل والمستجدات والتطورات العلمٌة والتقنٌة والتكنولوجٌة  مما ٌساعد
الثقة بٌن هذم األجهزة وطةالبى العمةل  وتحفٌةز أصةحال األعمةال للتوجة  إلٌهةا كبٌةوت خبةرة لتةوفٌر 

 احتٌاجاتهم من العمالة .
مساعدة مكاتب التشغٌل للحصول على البٌانات والمعلومات الدقٌقة عن واقع وأوضاع المإسسات  -
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لعمل لتمكٌنها من المساهمة فى وضع السٌاسات التعلٌمٌة وأوضاع البطالة واحتٌاجات سوق ا
 .والبراما والخطط للنهو  الفعلى بالتشغٌل

تعدٌل التشرٌعات والنظم فى الدول العربٌة لتتناسب مع المهام المتطورة لمكاتب التشغٌل ولتتماشى  -
ات مع اتجاهات تنظٌم التشغٌل على المستوى العربى والدولى والتصدٌق على االتفاقٌات والتوصٌ

 العربٌة ذات العبلقة بالتشغٌل وتفعٌلها.
التؤكٌد على أهمٌة اإلرشاد والتوجٌ  المهنى فى مساعدة الشباب بوج  خاص على استكشاف ذاتهم  -

وتوسٌع الخٌارات أمامهم إلنجاز عملٌة االنتقال من مرحلة الدراسة التى تتسم بعدم االستقرار 
وإتباع المسار المهنً الذى تتماشى مع إمكانٌاتهم  ووضوز التوجهات المستقبلٌة إلى مرحلة العمل

 بمزٌد من الثقة فى أنفسهم وفى المستقبل. –وقدراتهم الجسدٌة والنفسٌة والفكرٌة 
التؤكٌد على أن اإلرشاد والتوجٌ  المهنً ٌعتبر أفضل وسٌلة علمٌة لتوعٌة الشباب وحدٌثً التخرج  -

والمهارات المطلوبة لشغل فرص العمل الحالٌة  بتطور األوضاع االقتصادٌة وتغٌرات سوق العمل
والمتوقعة فى الداخل والخارج  واكتشاف المبادرٌن والمبتكرٌن والمبدعٌن وتبنٌهم كرواد فعلٌٌن 
لخلق فرص عمل جدٌدة ألنفسهم ولغٌرهم من الشباب وزٌادة فرصهم فى المساهمة فى تحقٌق أهداف 

 التنمٌة.
مغرب العربً بوج  خاص إلى بذل المزٌد من الجهد لتطوٌر مكاتب دعوة البلدان العربٌة وبلدان ال -

التشغٌل بمختلف أبعادها من حٌ  التجهٌزات الحدٌثة واإلمكانٌات المادٌة والكوادر البشرٌة المدربة 
بالعدد الكافً  مع ضمان تنمٌة قدراتهم باستمرار لتمكٌنهم من الحركة بسرعة وفقا  الحتٌاجات سوق 

ات والتطورات العلمٌة والتقنٌة والتكنولوجٌة  مما ٌساعد فى إعادة بناء جسور الثقة العمل والمستجد
بٌن هذم األجهزة وطالبً العمل  وتحفٌز أصحاب األعمال للتوج  إلٌها كبٌوت خبرة لتوفٌر 

 احتٌاجاتهم من العمالة.
لٌات لدعم وتعزٌز التعاون دعوة البلدان العربٌة إلنشاء اآللٌات المناسبة  وتفعٌل ما ٌتوفر لدٌها من   -

والتنسٌق بٌن مكاتب وهٌبات التشغٌل والمإسسات التعلٌمٌة فى تصمٌم ووضع السٌاسات والخطط 
التعلٌمٌة والتدرٌبٌة المناسبة لتحقٌق الدما الفعلى بٌن مخرجات التعلٌم واحتٌاجات ومتطلبات أسواق 

 ى.العمل الحالٌة والمستقبلٌة على المستوٌٌن العربى والدول
العمل على دعم وتنسٌق جهود التعاون والتكامل فٌما بٌن البلدان العربٌة فى مجاالت اإلرشاد  -

والتوجٌ  المهنى وخطط وبراما تشغٌل الشباب ومكافحة الطالة والحد من هدر الطاقات والموارد 
إلٌجاد  سن البذل والعطاء ودعوة منظمة العمل العربٌة وأجهزتها الفنٌة –البشرٌة فى سن الشباب 

 اآللٌات المناسبة فى هذا الشؤن.
ضرورة حصول مكاتب التشغٌل على البٌانات والمعلومات الدقٌقة عن واقع وأوضاع المإسسات    -

التعلٌمٌة وعن البطالة واحتٌاجات سوق العمل لتمكٌن  من المساهمة فى وضع السٌاسات والبراما 
بطالة بؤكثر نجاعة من خبلل تقدٌم صورة والخطط للنهو  الفعلى بالتشغٌل  ومعالجة قضاٌا ال

 حقٌقٌة للواقع الحالى وتوقعات مستقبلٌة تعتمد على بٌانات ومإشرات دقٌقة وواقعٌة.
المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة  –ٌسجل المشاركون شكرهم وتقدٌرهم للسٌد/ أحمد محمد لقمان  -

ولة للمنظمة فى إطار تؤدٌة رسالتها وسعٌها على عقد مثل هذم الندوات الهامة مع تثمٌن الجهود المبذ
للنهو  بقضاٌا التشغٌل بما سٌساهم حتما من الحد من البطالة وزٌادة فرص التشغٌل المتواصل 

 .للعمالة الوطنٌة والعربٌة

***** 
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الشباب "تنمٌة الموارد البشرٌة وزٌادة القابلٌة لتشغٌل الندوة القومٌة حول   اسم النشاط ونوعــه  : -(5)
 العربً"

 (19) ت.ب/   رقم النشاط بالخطة:   

 2014دٌسمبر/ كانون األول   18 - 16مدٌنة الجزابر  خبلل الفترة من   مكان وتارٌخ التنفٌذ: 

بالتعةاون مةع المعهةةد  منظمةة العمةل العربٌةة ) إدارة التنمٌةة البشةرٌة والتشةغٌل(.  : الجهاة المعنٌاة بالتنفٌاذ 
تحات التابع لمنظمة العمل العربٌة العمالٌة وبحو  العمل بالجزابرفة العربً للثقا

د / محمد الغازي ٌّ وزٌر العمل والتشغٌل وال مان  -الرعاٌة السامٌة لمعالً الس
 االجتماعً بالجزائر.

 

 أهداف النشاط :

التعرف على أهم االتجاهات والوسةابل واألسةالٌب الحدٌثةة التةً تسةاعد علةى التشةغٌل ومحاربةة  -
 البطالة .

مناقشة العوامل المساعدة على ربط منظومة التدرٌب والتعلٌم التقنً والمهنً باحتٌاجات التنمٌةة  -
 وتغٌرات أسواق العمل .

إٌجاد الحلول المناسبة لتذلٌل الصعوبات التً تواجة  منظومةة تنمٌةة المةوارد البشةرٌة فةً الةدول  -
 العربٌة .

اعً لتنمٌةةة القةةوى العاملةةة العربٌةةة وتٌسةةٌر تنقلهةةا تعزٌةةز التعةةاون العربةةً الثنةةابً وشةةب  الجمةة -
 ومعالجة مشكبلت البطالة فً الوطن العربً .

 التؤكٌد على أهمٌة تطوٌر مكاتب التشغٌل ودعم براما إٌجاد فرص العمل . -
 ح  رواد األعمال ووضع  لٌات تشجٌع المنشآت الصغٌرة . -
 زٌادة مساهمة المرأة فً النشاط االقتصادي . -
فابدة وتبةادل الخبةرات والتجةارب فٌمةا بةٌن المعنٌةٌن بقضةاٌا تنمٌةة المةوارد البشةرٌة فةً تعمٌم ال -

 الدول العربٌة .

 : أطراف اإلنتاج الثبلثة فً الوطن العربً.الجهة المستفٌدة

 : المشاركـــــون

)االردن   (  مشار  عن أطراف اإلنتاج فةً الةدول العربٌةة التالٌةة 40شار  فى أعمال هذم الندوة عدد )  -
البحرٌن   تونا   الجزابر  السةعودٌة   السةودان  فلسةطٌن   الكوٌةت  لبنةان   مصةر   الةٌمن ( وممثةل 
عن االتحاد الدولى لنقابات العمال العةرب وممثلةى جهةات ومنظمةات عربٌةة وإقلٌمٌةة ودولٌةة ذات صةلة 

 بموضوع الندوة فى الجمهورٌة الجزابرٌة

 

 محــاور النــدوة  

 .ع التنمٌة البشرٌة فً الدول العربٌة:مقاٌٌا ومإشراتتشخٌص واق -
 أنماط العمل الجدٌدة ودورها فً إدماج الموارد البشرٌة فً النشاط االقتصادي  -
 اقتصاد المعرفة ومصادر التعلٌم الجدٌدة وتحسٌن القدرة التنافسٌة للموارد البشرٌة العربٌة. -
 اإلنتاجٌة العربٌة وتعظٌم دور الموارد البشرٌة .  -
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رإٌة إستراتٌجٌة عربٌة شةاملة فةً مجةال التنمٌةة البشةرٌة لرفةع التحةدٌات االقتصةادٌة واالجتماعٌةة  -
 .بالبلدان العربٌة

 رٌادة األعمال ودور المنشآت الصغٌرة والمتوسطة فً الحد من مشكلة البطالة -
 ل .االتصال المإسساتً وقضاٌا التشغٌ -
 دور القطاع الخاص فً التنمٌة البشرٌة والتشغٌل . -
 اإلرشاد والتوجٌ  المهنً ودورم فً تشغٌل الشباب العربً . -
 تجارب عربٌة ودولٌة ناجحة فً مجال تنمٌة الموارد البشرٌة . -
 

  التوصٌات الختامٌة:
( جلسات عمل على مدار ثبلثة أٌام تم فٌها مناقشة محاور الندوة  وعر  للتجارب 7تضمنت الندوة )       

    التوصٌات على النحو التالً: القطرٌة للدول العربٌة المشاركة حٌ  خلصت إلى مجموعة من

الخاصة معرفٌا ح  حكومات الدول العربٌة على تشجٌع وتؤهٌل الموارد البشرٌة وذوي االحتٌاجات  -
وعلمٌا وتكنولوجٌا وتحوٌلها الى قوة بشرٌة منتجة للتجاوب مةع التحةول الهٌكلةً واالفةاق المسةتجدة 

 للثورة العلمٌة والتكنولوجٌة .

تشجٌع المشروعات التى تتبناها أطراف االنتاج مع الحكومةات ومشةاركة منظمةات المجتمةع المةدنً  -
رٌب المهنى   وخاصة فةى مجةال الصةناعة   مةع االسترشةاد من أجل التوسع فى التعلٌم التقنى والتد

"باالستراتٌجٌة العربٌة للتعلٌم التقنى والتدرٌب المهنى" التى تةم اقرارهةا بمبةادرة مةن منظمةة العمةل 
 .2010العربٌة عام 

تطوٌر أجهزة اإلحصاء والتنسٌق بٌن الدول العربٌة إلتبةاع منهجٌةات موحةدة فٌمةا ٌخةص مسةوحات  -
لعمل وبما ٌتوافق مع المعاٌٌر العربٌة والدولٌة   وذلة  فةً سةبٌل تةوفٌر قاعةدة بٌانةات وإحصاءات ا

للدول العربٌة جمٌعها فٌما ٌخةص أسةواق العمةل فةً جةانبً الطلةب والعةر  كةؤداة فاعلةة للتخطةٌط 
 اإلقلٌمً وتنقل األٌدي العاملة

للتنمٌةة البشةرٌة ٌراعةً  ح  الجهات العربٌة المعنٌة من أجل العمل على وضع دلٌل عربةً أساسةً -
 خصوصٌة المجتمع العربً

بمّد مظلة التؤمٌن االجتماعى لكافة الفبات االجتماعٌة من خبلل ضرورة وضع استراتٌجٌات محكمة  -
أنظمةةة الحماٌةةة وشةةبكات األمةةان  وخاصةةة التةةؤمٌن ضةةد البطالةةة  والتةةؤمٌن الصةةحى  و "المعاشةةات 

 . التقاعدٌة" و "تعوٌضات الضمان االجتماعً

العمل على تحدٌ  وتطوٌر البنٌة التشرٌعٌة واالدارٌة واالجرابٌة التى تحفةز وتشةجع االسةتثمار فةى  -
 تنمٌة الموارد البشرٌة لمواكبة التغٌرات العالمٌة وبمشاركة من أطراف االنتاج

دعوة الحكومات و القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى إلى تشجٌع "رواد األعمال" وأصحاب  -
ات الصغٌرة والمتوسةطة  بكافةة السةبل   التموٌلٌةة و التقنٌةة والمإسسةٌة  وتشةجٌع تةدرٌب المشروع

 الشباب على المهارات الحٌاتٌة لرفع نسبة استٌعابها لقوة العمل الشابة.

تشجٌع التحول من القطاع الغٌر الرسمى إلى القطاع الرسمى وتقدٌم كافة الوسابل المعٌنة علةى ذلة    -
موٌةةل اإلقراضةةً المٌسةةر بالحصةةول علةةى رخةةص رسةةمٌة بمباشةةرة النشةةاط  مةةع ومةةن بٌنهةةا ربةةط الت

 .المساعدة فى ذل  تقنٌا  وإدارٌا  

تشجٌع التشغٌل فً القطاعات كثٌفةة العمالةة مثةل القطةاع الزراعةى واألنشةطة التنموٌةة الرٌفٌةة غٌةر  -
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انخفةةا  الزراعٌةةة   والتوسةةع فةةى االسةةتثمارات الموجهةةة إلةةى هةةذم األغةةرا    خاصةةة فةةى ضةةوء 
 معدالت االستثمار فى األنشطة الزراعٌة والرٌفٌة فى الدول العربٌة .

 تشجٌع "األنماط الجدٌدة للعمل" مثل " العمل عن بعد " مع مراعاة اتفاقٌات العمل العربٌة والدولٌة. -

ح  الجهات المسإولة عن التعلٌم والتدرٌب التقنةى والمهنةى علةى وضةع وتفعٌةل خطةط  هةدف إلةى  -
خرجاتها  مع االحتٌاجةات الفعلٌةة للقطاعةات االقتصةادٌة واإلنتاجٌةة و سةوق العمةل سةرٌعة مبلبمة م

 التغٌرمن أجل مواجهة تحدٌات البطالة وخاصة بطالة الشباب و حدٌثً التخرج.

واالسةةتراتٌجٌة العربٌةةة  2008دعةةوة الةةدول العربٌةةة العتمةةاد التصةةنٌف العربةةى المعٌةةارى للمهةةن    -
 للتعلٌم والتدرٌب التقنً والمهنً الصادران عن منظمة العمل العربٌة.

دعةوة الةدول العربٌةة لتعزٌةز جهةةود منظمةة العمةل العربٌةة لتنفٌةةذ البرنةاما المتكامةل لةدعم التشةةغٌل   -
( 2009ة المعتمةةد مةةن القمةةة االقتصةةادٌة واالجتماعٌةةة والتنموٌةةة األولةةى )الكوٌةةت والحةةد مةةن البطالةة

( لمةةإتمر 41وخاصةةة مشةةروع الشةةبكة العربٌةةة لمعلومةةات سةةوق العمةةل والتةةى أطلقةةت فةةى الةةدورة )
 (.2014العمل العربى )القاهرة 

اسةات هادفةة ح  أطراف اإلنتاج الثبلثة ومنظمات المجتمع المدنً علةى التوافةق حةول منظومةة سٌ  -
إلى تةوطٌن فةرص العمةل داخةل الةدول العربٌةة والحةد مةن هجةرة الشةباب وخاصةة الكفةاءات خةارج 

 الوطن العربً.

 

 

 

◘  ◘  ◘ 
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 التدرٌب المهنً مجال

 

 

  التشغٌلاإلرشاد والتوجٌه المهنى ودوره فى تنمٌة عقد الندوة القومٌة حول "     اسم النشاط ونوعه : -1

 (15) ت.ب/ رقم النشاط بالخطة:   

 . 2014ماٌو /  ٌار    21  -  20القاهرة      مكان وتارٌخ التنفٌذ:   

 منظمة العمل العربٌة ) إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل(.  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 أهداف النشاط :

 العربً.: أطراف اإلنتاج الثبلثة فً الوطن الجهة المستفٌدة

 : المشاركـــــون

( مشةةار  ٌمثلةةون وزارت العمةةل والتشةةغٌل فةةى البلةةدان 27شةةار  فةةى أعمةةال هةةذم النةةدوة عةةدد )
العربٌة وعدد من منظمات أصحاب األعمةال ومنظمةات العمةال وعةدد مةن المإسسةات العربٌةة والدولٌةة 
ذات العبلقة فضبل  عن مجموعة من الخبةراء العةرب المتخصصةٌن فةى مجةال عمةل النةدوة  إضةافة إلةى 

 منظمة العمل العربٌة. ممثلً 

 المحـــاور:
تطةوٌر مكاتةب التشةغٌل وأقسةام اإلرشةاد والتوجٌة  المهنةةى ورفةع كفةاءة ادإهةا وفقةا  للمتغٌةرات العربٌةةة   -

 والدولٌة واحتٌاجات سوق العمل.
 دور وأهمٌة اإلرشاد والتوجٌ  المهنى فى تشغٌل الشباب ودعم المبادرٌن . -
مكاتةب التشةغٌل والتوجٌة  المهنةى ومختلةف الجهةات المعنٌةة بتنمٌةة وإعةداد أهمٌة التعاون والتنسٌق بٌن  -

 الموارد البشرٌة.
 متطلبات أسالٌب النهو  بتشغٌل الشباب فى ضوء احتٌاجات سوق العمل .  -
 دور أصحاب األعمال فى تفعٌل وتنشٌط خدمات التشغٌل والتوجٌ  المهنى. -
لخاصةة وتفعٌةل دورهةا فةى تةوطٌن الوظةابف وتٌسةٌر تنقةل التنظٌم القانونً لمكاتب التشغٌل العمومٌة وا -

 العمالة العربٌة .

:التوصٌات الختامٌة    

التؤكٌةد علةةى أن قضةٌة التشةةغٌل مسةبولٌة مشةةتركة بةٌن مختلةةف الهٌبةات العاملةةة فةى الدولةةة ورجةةال   -
  األعمال والمإسسات اإلنتاجٌة ومختلةف مإسسةات المجتمةع المةدنً فةى إطةار التماسة  االجتمةاعى

لتكةةون قضةةٌة التشةةغٌل فةةى مرتبةةة متقدمةةة فةةى السٌاسةةات االقتصةةادٌة واالجتماعٌةةة الكلٌةةة والخطةةط 
 والبراما التنموٌة العربٌة  السٌما سٌاسات تشغٌل الشباب والمتعلمٌن .

العمل على زٌادة الوعى االجتماعى فةى مجةال التشةغٌل بمراجعةة وتعةدٌل وتوضةٌح بعة  المفةاهٌم  -
عملٌة التوظٌف والتشغٌل فى المنشآت االقتصادٌة   حٌ  أصبحت المنافسة  والممارسات التى تحكم

الدولٌة أكثر شراسة  ولم تعد القدرة التنافسٌة محكومة بكلفة الٌةد العاملةة فقةط  بةل ارتبطةت ارتباطةا  
وثٌقا  بمفردات الكفاءات والمهارات والمبادرة والتجدٌد واالبتكار والجودة  مما ٌترتةب علٌة  تطةوٌر 

تحدٌ  المٌزة التفاضلٌة للقوى العاملة العربٌة بالتوسع فةى التةدرٌب والتؤهٌةل المهنةى المبنةى علةى و
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 إرشاد وتوجٌ  متمٌز ومتمرا.
دعوة الدول العربٌة إلى االهتمام بتعزٌز دور اإلرشاد والتوجٌة  المهنةى  حٌة  ٌعتبةر أفضةل وسةٌلة  -

ارات التعلٌمٌةة واالسةتعداد المبكةر للحٌةاة علمٌة لتوعٌةة النشةا والشةباب فةى سةن مبكةرة بواقةع المسة
المهنٌة من ناحٌة   والرتباط  الوثٌق ٌسوق العمل من ناحٌة  خةرى  ألنة  ٌمثةل حلقةة الةربط الهامةة 

 والربٌسٌة فى الموابمة بٌن مخرجات منظومة إعداد الموارد البشرٌة واحتٌاجات سوق العمل.
هةد لتطةوٌر مكاتةب التشةغٌل وأقسةام اإلرشةاد والتوجٌة  دعوة البلدان العربٌة إلى بذل المزٌد مةن الج  -

المهنى بمختلف أبعادها من حٌ  اإلمكانٌات المادٌة والتجهٌزات الحدٌثة والكةوادر البشةرٌة المدربةة 
بالعدد الكافً   مع الحفاظ على تنمٌة قدراتهم لتمكٌنهم من مواكبة المستجدات والمتغٌةرات الحدٌثةة  

جسةور الثقةة بةٌن هةذم األجهةزة وطةالبى العمةل  وتحفٌةز أصةحاب األعمةال مما ٌسهم فى إعادة بنةاء 
 للتعامل مع هذم األجهزة بثقة لتوفٌر احتٌاجاتهم من العمالة.

مساعدة مكاتب التشغٌل للحصول على البٌانات والمعلومةات الدقٌقةة عةن واقةع وأوضةاع المإسسةات  -
الة واحتٌاجات سةوق العمةل مةن ناحٌةة التعلٌمٌة ومخرجاتها من ناحٌة  وفرص العمل وأوضاع البط

 خةرى  لتمكٌنهةةا مةةن المسةاهمة فةةى وضةةع السٌاسةات والبةةراما والخطةةط الفعلٌةة للنهةةو  بالتشةةغٌل 
ومعالجةةة قضةةاٌا البطالةةة  مةةن خةةبلل تقةةدٌم صةةورة حقٌقٌةةة وتوقعةةات مسةةتقبلٌة تعتمةةد علةةى بٌانةةات 

 ومإشرات دقٌقة.  
لمهنى مع منظمات أصحاب األعمال والمصةانع مةن ضرورة تنسٌق عمل مكاتب اإلرشاد والتوجٌ  ا -

خبلل عقد اتفاقٌات لتدرٌب وتؤهٌل طةالبى العمةل لةدٌها  بمةا ٌتةٌح فةرص عمةل داخةل هةذم المصةانع 
للمتدربٌن   وضرورة تعزٌةز الةروابط بةٌن مكاتةب اإلرشةاد والتوجٌة  والتؤهٌةل المهنةى والمنظمةات 

 العمالٌة فى مجال التؤهٌل والتدرٌب المستمر.
العمةةل علةةى دعةةم وتنسةةٌق جهةةود التعةةاون والتكامةةل فٌمةةا بةةٌن البلةةدان العربٌةةة فةةى مجةةاالت اإلرشةةاد  -

والتوجٌةة  المهنةةى وتكثٌةةف األنشةةطة الخاصةةة بهمةةا  لةةدعم خطةةط وبةةراما تشةةغٌل وتةةدرٌب الشةةباب 
لمكافحة البطالة والحد من هةدر الطاقةات والمةوارد البشةرٌة  والمسةاهمة فةى تنظةٌم الهجةرة العربٌةة 

 -لبٌنٌة   وذل  من خبلل تفعٌل :ا
( لمةةإتمر العمةةل 30اإلسةةتراتٌجٌة العربٌةةة لتنمٌةةة القةةوى العاملةةة والتشةةغٌل  الصةةادرة عةةن الةةدورة ) -

 (.2003العربى )تونا 
( لمةةإتمر العمةةل 32إعةبلن مبةةادئ بشةؤن تٌسةةٌر تنقةل األٌةةدى العاملةة العربٌةةة الصةادر عةةن الةدورة ) -

 (.2005العربى )الجزابر 
( لمإتمر العمل 36(  الذى أقرت  الدورة )2008تطبٌق التصنٌف العربى المعٌاري للمهن )اعتماد و -

 (.2009العربى )المملكة األردنٌة الهاشمٌة 
( لمةإتمر العمةل 37اإلستراتٌجٌة العربٌة للتدرٌب والتعلةٌم التقنةى والمهنةى  الصةادرة عةن الةدورة ) -

 (.2010العربى )البحرٌن 
معلومات سوق العمل العربٌة بالتعاون مع منظمة العمل العربٌةة تسةاعد فةى العمل على إنشاء شبكة  -

معرفة احتٌاجات هذم السةوق  والعمةل علةى تحقٌةق الموابمةة بةٌن احتٌاجةات سةوق العمةل والتةدرٌب 
 المهنى المطلوب.

ضرورة استناد تنظٌم أسواق العمل إلى أسا فكرٌة عربٌةة والتؤصةٌل والتنظةٌم لبلقتصةاد الةوطنى   -
 م التقلٌد والمحاكاة البعٌدة عن واقع وظروف المجتمع العربى.وعد

العمل على تحقٌق التكامل بٌن أسواق العمل فى الدول العربٌة  وربطها بمتطلبات التنمٌة  ومراجعة  -
مخرجات مإسسات التعلٌم ومراكز التدرٌب المهنى  وإنشاء صنادٌق وطنٌة لدعم التعلةٌم والتةدرٌب 

 المهنى.
اءات العربٌةةة المهةةاجرة لبلسةةتفادة مةةن إمكانٌاتهةةا العلمٌةةة والتكنولوجٌةةة لةةدعم مسةةٌرة اسةةتقطاب الكفةة -
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 التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فى الوطن العربى من خبلل توفٌر البٌبة المناسبة لئلبداع واالبتكار 
ت المةرأة بمةا التؤكٌد على الحاجة إلى زٌادة االهتمام ببراما التدرٌب الرامٌة إلى زٌادة كفةاءة وقةدرا -

ٌحقةةق زٌةةادة فةةرص العمةةل أمامهةةا ومواكبتهةةا للتطةةورات الجدٌةةدة والمسةةتقبلٌة السةةٌما فةةى مجةةاالت 
 المعلومات واالتصاالت والخدمات.   

العمةةل علةةى بلةةورة فكةةرة اإلرشةةاد والتوجٌةة  المهنةةى وتسةةوٌق  فةةى مفهةةوم الثقافةةة العربٌةةة لؤلخةةذ بهةةا  -
ستجٌب أكثر الحتٌاجات سوق العمل ورغبةات طةالبى العمةل  وتطبٌقها فى مراحل التعلٌم المختلفة لت

والدعوة إلنشاء وتوفٌر المزٌد من المرجعٌات العلمٌة العربٌة حول اإلرشاد والتوجٌ  المهنى لتكةون 
فى متناول الشةباب والمبةدعٌن والمبةادرٌن لتحفٌةزهم إلعةادة أحٌةاء وتنشةٌط روز المبةادرة واإلبةداع 

 واكتشاف المواهب.
بلدان العربٌة لتفعٌل ما ٌتوفر لدٌها من  لٌات  والعمل على إنشاء  لٌات مناسبة وحدٌثة لةدعم دعوة ال -

وتعزٌز التعةاون والتنسةٌق بةٌن مكاتةب وهٌبةات التشةغٌل والتةدرٌب مةن جهةة والمإسسةات التعلٌمٌةة 
ومإسسةةات إعةةداد منظومةةة المةةوارد البشةةرٌة مةةن جهةةة  خةةرى  للمسةةاهمة فةةى إصةةبلز االخةةتبلالت 

كلٌةة فةى نظةةم أسةواق العمةل وفةةق المعطٌةات والمعةةاٌٌر الجدٌةدة القتصةادٌات السةةوق  مةن خةةبلل الهٌ
التعاون المشتر  فى وضع السٌاسات والبراما التعلٌمٌة والتدرٌبٌة المناسبة لتحقٌق التةوازن الفعلةً 

الٌةة المؤمول بٌن مخرجات منظومة إعداد الموارد البشرٌة واحتٌاجةات ومتطلبةات أسةواق العمةل الح
 والمستقبلٌة.

العمل على بناء براما وأدلة تدرٌبٌة خاصة لتمكٌن المرأة وتكثٌةف مشةاركتها فةى التةدرٌب والتعلةٌم  -
المهنةةى والتقنةةى  وتضةةمٌن تلةة  المهةةارات االسةةتخدامٌة البلزمةةة بشةةهادات موثقةةة تإهلهةةا للمنافسةةة 

 للحصول على فرصة عمل.
ر ثقافة العمل بشةكل عةام  والتةدرٌب والتؤهٌةل المهنةى دعوة وسابل األعبلم العربٌة للتركٌز على نش -

لتشةةغٌل الشةةباب مةةن الجنسةةٌٌن بشةةكل خةةاص  والعمةةل علةةى توظٌةةف جةةزء مةةن أعةةبلم التواصةةل 
االجتماعى لمساعدة الشباب العربى للولوج فى سوق العمل مما ٌخلق بٌبة إعبلمٌة مساندة لدعم دور 

رشةاد والتوجٌة  المهنةى العناٌةة البلزمةة لزٌةادة فاعلٌةة مكاتب التشغٌل ألداء رسالتها وإٌبلء أقسام اإل
 أدابها.

ضةرورة االسةتفادة مةن بعةة  المظةاهر االٌجابٌةة فةةى هةذا المجةال  مةةن خةبلل التعةرف واالسترشةةاد  -
ببع  التجارب العربٌة والدولٌة الناجحة فى هذا الشؤن  ودراسة اآلثةار االٌجابٌةة وتعمةٌم االسةتفادة 

لةى السةلٌبات ومعالجتهةا وفقةا  لؤلوضةاع والظةروف االقتصةادٌة واالجتماعٌةة منها  وكٌفٌة التغلةب ع
 للبلدان العربٌة واحتٌاجاتها التنموٌة.

*** 

" 2008عقةةد اجتمةةاع خبةةراء حةةول "تحةةدٌ  التصةةنٌف العربةةى المعٌةةارى للمهةةن  اساام النشاااط ونوعااه : -2
 )قومى(

 (16) ت.ب/ رقم النشاط بالخطة:   

 .(2014ماٌو   22) القاهرة   مكان وتارٌخ التنفٌذ:  

 منظمة العمل العربٌة ) إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل(  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 أطراف االنتاج الثبلثة فى الدول العربٌة. الجهات المستفٌدة من النشاط: 

 خبراء متخصصون من الدول العربٌة. الجهات المشاركة:
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 أهداف النشاط :

مقترحات البلدان العربٌة حول تحدٌ  التصنٌف وتحدٌد اآللٌة والمنهجٌة المناسبة فى هذا دراسة وتحلٌل  -
 الشؤن.

 :التوصٌات

(  مع دراسة اآللٌة المناسبة بٌن الدول العربٌة 2008متابعة تحدٌ  التصنٌف العربى المعٌارى للمهن ) -
 فى هذا الشؤن.

 متابعة الردود الخاصة بتحدٌ  التصنٌف. -
 العربٌة التى لم تعتمد التصنٌف على اعتمادم وتسمٌة منسق وطنى لمتابعة التحدٌ .ح  الدول  -

 

◘  ◘  ◘ 
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 الهجـــــرة مجال

 

 

  لندوة القومٌة حـول"هجرة وتنقل العمالة العربٌة لدعم فرص التشغٌل"ا اسم النشاط ونوعه : (1)

 (24) ت.ب/ رقم النشاط بالخطة:   

 (. 2014/  11/  21 – 19الجمهورٌة التونسٌة    –) تونا  :مكان وتارٌخ التنفٌذ  

بالتعةاون والتنسةٌق مةع  منظمة العمةل العربٌةة ) إدارة التنمٌةة البشةرٌة والتشةغٌل(  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 
 بالجمهورٌة التونسٌة. –وزارة التكوٌن المهنى والتشغٌل 

 اإلنتاج الثبلثة فً الوطن العربً.: أطراف الجهة المستفٌدة

 :المشاركـــــون 

 ٌشار  فى أعمال هذم الندوة الجهات التالٌة  -
 ممثلو الدول العربٌة المسبولٌن عن الهجرة والتنقل . -
 خبراء متخصصون فى مجال الهجرة والتنقل . -
 األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة. -
 المنظمة الدولٌة للهجرة. -
عربٌة وإقلٌمٌة ودولٌة ذات صةلة باإلضةافة إلةى عةدد مةن ممثلةى أطةراف اإلنتةاج  جهات ومنظمات -

 الثبلثة فى الدولة المستضٌفة.

 أهداف النشاط

 رصد ومتابعة تٌارات الهجرة وتنقل األٌدى العاملة العربٌة. -
دراسة وتحلٌةل أثةر التغٌةرات العربٌةة السةٌما فةى دول الربٌةع العربةى علةى قضةاٌا الهجةرة والتنقةل  -

 وعبلقاتهم بؤوضاع التشغٌل.
الوقةةوف علةةى اآلثةةار المترتبةةة عةةن الهجةةرة الدولٌةةة علةةى رأا المةةال البشةةرى فةةى الةةدول المرسةةلة  -

 للعمالة.
بلورة مساهمة التنقل فى تنفٌذ قةرارات القمةم االقتصةادٌة والتنموٌةة واالجتماعٌةة خاصةة منهةا تنفٌةذ  -

فى إطار التعاون العربى فى مجةاالت  2009ت مرامى العقد العربى للتشغٌل الذى أقرت  قمة الكوٌ
 العمل والعمال.

تبادل وجهات النظر فٌما بٌن الدول العربٌة الموقعة على اتفاقٌات الشراكة األوربٌة والتعرف علةى  -
 بع  التجارب بشؤن معالجة قضاٌا الهجرة.

وضةع خطةة التعرٌف بالسٌاسة األوروبٌةة فةى مجةال الهجةرة وسٌاسةة الجةوار بهةدف التوصةل إلةى  -
 مشتركة تساعد فى إنجاز أٌة مفاوضات بٌن الجانٌن فى هذا المجال.

 التباح  حول ظاهرة هجرة الكفاءات وكٌفٌة االستفادة منها فى بلدان المنشؤ . -
 متابعة اآلثار السلبٌة للتنقل غٌر المنظم والهجرة غٌر الشرعٌة إلى البلدان العربٌة أو من خبللها. -
 تحوٌبلت المهاجرٌن والمتنقلٌن ودورها فى تنمٌة بلدان المنشؤ.التعرف على أهمٌة  -
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  المحـــاور:

 –تطوراتهةا  –أبعادهةا  –واقع العمالة العربٌة المهاجرة وبوج  خاص الكفةاءات العربٌةة)دوافعها  -
  ثارها(. 

 بٌة. أثر التغٌرات العربٌة فى دول الربٌع العربى على تٌارات الهجرة وتنقل األٌدى العاملة العر -
 األطر القانونٌة لحماٌة العمالة المهاجرة على المستوٌات العربٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة.  -
دور ومساهمة العمالة المهاجرة فى تحقٌق أهداف التنمٌة فى بلدان اإلرسال وبلدان االسةتقبال معةا   -

 . 
 تنقل االٌدى العاملة العربٌة بٌن الواقع والمؤمول  -
 إطار الشراكة االورومتوسطٌة . سٌاسات وقضاٌا الهجرة فى -
 دور منظمة العمل العربٌة فى تعزٌز التعاون والتكامل العربى فى مجاالت العمل والعمال.  -
 تؤثٌرات التنقل غٌر المنظم والهجرة غٌر الشرعٌة على البلدان العربٌة. -
غٌةر عر  تجةارب قطرٌةة لةبع  الةدول العربٌةة فةى معالجةة قضةاٌا الهجةرة والتنقةل المةنظم وال -

 منظم.
 التوصٌات الختامٌة:

دعةةوة الةةدول العربٌةةة التةةً لةةم تصةةادق حتةةى اآلن علةةى اتفاقٌةةات العمةةل العربٌةةة المتعلقةةة بالعّمةةال  -
بشةؤن تنقةل األٌةدي العاملةة  4المهاجرٌن للمصادقة علٌها وبصفة خاصة اتفاقٌةة العمةل العربٌةة رقةم 

 العربٌة.  

تعزٌز دور إدارة العمل بمختلف أجهزتها فً مجال الهجرة ودعم اإلدارات المعنٌةة فةً هةذا المٌةدان  -
 وضمان التدرٌب المستمر للعاملٌن بها. 

دعةةوة الةةدول العربٌةةة إلنشةةاء مجةةالا وطنٌةةة استشةةارٌة تضةةّم جمٌةةع الهٌبةةات ذات الصةةلة فةةً مجةةال  -
ة بحماٌةة العّمةال المهةاجرٌن وتحسةٌن ظةروف الهجرة لتكون اإلطةار المناسةب لتةدارا السةبل الكفٌلة

 عملهم.

تطةوٌر دور المإسسةةات العامةة والخاصةةة المعنٌةة بتوظٌةةف طةالبً العمةةل فةً دول االسةةتقبال لتنمٌةةة  -
 تشغٌل الكفاءات وتؤمٌن حقوقهم.

التنسٌق بٌن الدول العربٌة إلتباع نظم موحدة فٌما ٌخص مسوحات وإحصةاءات العمةل وبمةا ٌتوافةق  -
 ٌر العربٌة والدولٌة . مع المعاٌ

 ضرورة وضع استراتٌجٌات محكمة للعمل على تنوٌع مصادر االقتصادٌات الوطنٌة للدول العربٌة.  -

ح  الدول العربٌة على تبنى استراتٌجٌات فاعلة لتشجٌع مناخ االستثمار بما ٌشجع على جذب أموال  -
 المهاجرٌن من خبلل ضرورة تقدٌم حوافز تشجٌعٌة لهم.

العربٌة على إدماج قضاٌا الهجةرة فةً خطةط التنمٌةة وتعزٌةز قةدرة الهٌاكةل والمإسسةات ح  الدول  -
 المعنٌة بملف الهجرة على المستوى الوطنً.

دعوة الوزارات المعنٌة فً دول اإلرسال بإصدار نشرات توعوٌة فةً للعمالةة لتعزٌةز وعةٌهم حةول  -
 حقوقهم وواجباتهم.

ركة  للحةةد مةةن ظةةاهرة الهجةةرة غٌةةر الشةةرعٌة وجةةرابم تكثٌةةف الجهةةود  فةةً إطةةار المسةةإولٌة المشةةت -
 االتجار بالبشر.

العمةةل علةةى تطةةوٌر مإسسةةات التعلةةٌم والتةةدرٌب التقنةةً والمهنةةً لتةةتبلءم مةةع التغٌةةرات والتطةةورات  -
السةةرٌعة ألسةةواق العمةةل استرشةةادا باإلسةةتراتٌجٌة العربٌةةة للتعلةةٌم والتةةدرٌب التقنةةً والمهنةةً لعةةام 

2010. 



 

 

101 

 

ربٌة لتفعٌل مإسسات ومراكز األبحا  والدراسات لتقصى أبعاد ظاهرة الهجةرة مةع دعوة الدول  الع -
 توفٌر المعلومات والبٌانات المتاحة حولها.

الصةادر عةن منظمةة العمةل  2008دعوة الدول العربٌة العتماد التصنٌف العربةً المعٌةاري للمهةن  -
 ل األٌدي العاملة العربٌة.العربٌة بهدف االعتراف المتبادل للمهن مما ٌإدى إلى تسهٌل تنق

دعوة منظمة العمل العربٌة إلى إصدار تقرٌر دوري شامل بصةفة حةول أوضةاع العّمةال المهةاجرٌن  -
ٌخّصةةص السةةتعرا  التطةةورات فةةً مجةةال الهجةةرة فةةً مختلةةف دول العةةالم والتعرٌةةف بالتجةةارب 

تجاوز الصةعوبات التةً الوطنٌة الناجحة فً مجال حماٌة حقوق العّمال المهاجرٌن واقتراز الحلول ل
 تعتر  هإالء العّمال .

دعوة الدول العربٌة لتعزٌز جهود منظمة العمل العربٌة لتنفٌذ البرناما المتكامل لدعم التشغٌل والحد  -
( وخاصةة 2009من البطالة المعتمد من القمة االقتصةادٌة واالجتماعٌةة والتنموٌةة األولةى )الكوٌةت 

( لمإتمر العمل العربةى 41وق العمل والتى أطلقت فى الدورة )مشروع الشبكة العربٌة لمعلومات س
 (. 2014)القاهرة 

توجٌةة  الشةةكر والتقةةدٌر  لمنظمةةة العمةةل العربٌةةة  ووزارة التكةةوٌن المهنةةى والتشةةغٌل بالجمهورٌةةة  -
التونسٌة على جهودهما المتمٌزة فً متابعة القضاٌا المتعلقة بالهجرة والتشغٌل داخل الةوطن العربةً 

 تمنً على المنظمة تكثٌف هذا النوع من األنشطة فً خطة عملها المستقبلٌة . مع ال
 
  

◘  ◘  ◘ 
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 مجال الثقافة العمالٌة

 

 

 اسم النشاط ونوعه: (1)
" الوظٌفة  للمكونٌن النقابٌٌن باالتحاد العام للعمال الجزائرٌٌن حول: قطرٌة دورة تدرٌبٌة -

 العمومٌة والعمل النقابً، خصائص وآلٌات"

 .89/2014مشروع ج/ رقم النشاط بالخطة:

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ:

معهد الجزابر بالتعاون مع االتحاد العام للعمال الجزابرٌٌن والمعهد الوطنً للدراسات النقابٌة  -
 الجزابر. -بالعاشور

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 . 2014أوت/أغسطا 14إلى  10الجزابر خبلل الفترة من -معهد الدراسات النقابٌة بالعاشور -

 الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن

 دولة المقر -  -
 ( مشاركا ٌمثلون الكوادر النقابٌة باالتحاد العام للعمال الجزابرٌٌن.18) -

 الجهات المشاركة:

 ورٌة الجزابرٌة ٌمثلون مختلف قطاعات الوظٌف العمومً.( كادرا من مختلف والٌات الجمه18) -

 أهداف النشاط:

إن الهدف الربٌسً من عقد هذم الدورة هو دعم قدرات الكوادر النقابٌة باالتحاد العام للعمال  -
الجزابرٌٌن من أجل تمكٌنهم من التحكم فً قوانٌن و لٌات الحوار االجتماعً داخل قطاع الوظٌف 

دلٌل المكون ٌسترشدون ب  أثناء تدرٌبهم للنقابٌٌن فً والٌاتهم على المستوى العمومً وإنشاء 
 القاعدي.

 المــحاور:

 دور المندوب النقابً وعضو اللجنة االدارٌة المتساوٌة األعضاء. -
 الحوار االجتماعً وتشرٌعات العمل فً الجزابر. -
 تقنٌات التواصل. -
 العمومٌة.تسٌٌر النزاعات الجماعٌة والفردٌة فً الوظٌفة  -

 التوصٌات:

 التكثٌف من هذا النوع من التعاون على المستوى الداخلً. -
 برمجة لقاءات مماثلة فً إطار تعزٌز التبادل على المستوى العربً. -
االشادة بؤهمٌة العمل العربً وضرورة تعزٌزم فً إطار جامعة الدول العربٌة والوكاالت  -
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 المتخصصة لها.
 

لمنظمة العمل العربٌة لجهودها تجام القوى العاملة العربٌة وحرصها على توجٌ  الشكر والعرفان  -
 الرفع من المشاركة العمالٌة بما ٌخدم القضاٌا المصٌرٌة لؤلمة العربٌة.

*** 

 المنفذة خارج خطته: العربً للثقافة العمالٌة وبحوث العمل بالجزائر نشــاطات المعــهد

والتً   (OATUU OUSA) منظمة الوحدة النقابٌة اإلفرٌقٌة( ل37المشاركة فً فعالٌات الدورة ) -
 .2014مارا/ اذار  12الى  9انعقدت بالجزابر العاصمة خبلل الفترة الممتدة من 

الجزابر  –المشاركة فً اشغال الدورة الخامسة للمجلا المركزي لبلتحاد الدولً لنقابات العمال العرب   -
 2014مارا/أذار  16-15من 

بدعوة كرٌمة من وزارة العمل والتشغٌل والضمان االجتماعً بالجزابر شار  معهد الجزابر بمناسبة   -
الٌوم العالمً للطفل ملتقى نظمت  وزارة العمل حول عمالة األطفال وقد تم إعداد دراسة حول هذا 

األحدا   الموضوع وتقدٌمها بهذم المناسبة لتوضٌح رإٌة منظمة العمل العربٌة تجام موضوع عمل
 والجهود المبذولة من أجل الحد من هذم الظاهرة.

المشاركة فً ندوة أفرٌقٌة حول " واقع الهجرة فً أفرٌقٌا ودور النقابات فً حماٌة حقوق العمالة المهاجرة  -
: حالة غرب أفرٌقٌا . نظمها المعهد العربً للثقافة العمالٌة وبحو  العمل بالجزابر بالتعاون مع التحاد 

ام لعمال الجزابرٌٌن ومكتب العمل العربً بالقاهرة واالتحاد النقابً للمنظمة النقابٌة األفرٌقٌة وذل  الع
 . 2014بالجزابر لمدة ثبلثة أٌام فً شهر نوفمبر / تشرٌن الثانً 

 

 

◘  ◘  ◘ 
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 مجال إدارات العمل

 

 

 : نشاط شبه قومً (1)

لفائدة دول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة حول " دور اسم النشاط ونوعه : ورشة عمل  – 1
 تفتٌش العمل فً مكافحة العمل الجبري واإلّتجار بالبشر "

 

بالتعاون مع المكتب التنفٌذي لمجلا  المركز العربً إلدارة العمل والتشغٌل بتوناالجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 
التعاون لدول الخلٌا  وزراء العمل ووزراء الشإون االجتماعٌة بدول مجلا

 العربٌة .

 . 20/5/2014 – 18مملكة البحرٌن    -المنامة مكـان و تارٌخ التنفٌـذ : 

 من النشاط وعدد المستفٌدٌن : الجهة المستفٌدة 

أجهزة التفتٌش بوزارات العمل بدول المجلا والجهات األخرى ذات العبلفة واللجان الوطنٌة  -
 لمكافحة االّتجار بالبشر .

 

 مشاركا .  20شـار  فً الورشة  -

 الجهات المشاركة :

وزارات العمل فً دول الخلٌا العربٌة : ) اإلمارات   البحرٌن   السعودٌة   ُعمان   الكوٌت( .* 

* منظمة العمل الدولٌة : مكتب العمل الدولً بجٌنٌف   المكتب اإلقلٌمً للدول العربٌة ببٌروت.

* الخبراء .

افتتاز الورشة السٌد عقٌل أحمد الجاسم المدٌر العام للمكتب التنفٌذي لمجلا وزراء وقد أشرف على 
 العمل ووزراء الشإون االجتماعٌة بدول مجلا التعاون لدول الخلٌا العربٌة ومدٌر المركز .

 : تفتٌش العمل  المحور / المجال

 أهداف النشاط :

بقضاٌا العمل الجبري واالّتجار بالبشر  تـهدف الورشة بشكـل عام إلى زٌادة وعً مفتشً العمل
وتمكٌنهم من أداء أدوارهم بؤكبر قدر من الكفاءة .

 وتتمثل األهداف الفرعٌة أساسا فً ما ٌلً :

التعرٌةةف بالعمةةل الجبةةري واالّتجةةار بالبشةةر فةةً سةةٌاق تقةةارٌر منظمةةة العمةةل الدولٌةةة والتقةةارٌر  -
 الدولٌة ذات العبلقة .

 بماهٌة العمل الجبري واالّتجار بالبشر والخطوط الفاصلة بٌنهما . زٌادة الوعً المعّمق -
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 االّطبلع على أبرز الممارسات فً مجال مكافحة العمل الجبري واالّتجار بالبشر . -

الوقةةوف علةةى الجهةةود االقلٌمٌةةة والدولٌةةة لمكافحةةة العمةةل الجبةةري واالّتجةةار بالبشةةر   وتبةةادل  -
 الخبرات .

 أوراق العمل والخبراـ :مو وعات النقاش ،    

الدكتور أسامة كامل التمٌٌز بٌن العمل الجبري واالّتجار بالبشر واآلثار القانونٌة المترّتبة علٌ : * 
مملكة البحرٌن . -مستشار وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

السٌد  * األشكال المعاصرة  للعمل الجبري واإلّتجار بالبشر فً ضوء التقارٌـر الدولٌة واألجنبٌة :
جمهورٌة مصر العربٌة . –صابر محمد بركات   استشاري الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة 

مكافحة العمل الجبري واالّتجار بالبشر من خبلل المواثٌق الدولٌة ومعاٌٌر العمل الدولٌة : السٌد  -
/ المكتب اإلقلٌمً أندرٌا سالفٌنً   كبٌر المستشارٌن لمشارٌع العمالة المهاجرة واالّتجار بالبشر 

منظمة العمل الدولٌة / بٌروت . –للدول العربٌة 

دور تفتٌش العمل فً مكافحة العمل الجبري واالّتجار بالبشر : السٌد جواكٌم بنتدو نوناا    -
مكتب العمل الدولً بجٌنٌف .  –خبٌر فً إدارة العمل وتفتٌش العمل / إدارة الحوكمة والثبلثٌة 

از تفتٌش العمل والجهات األخرى المعنٌة بمكافحة العمل الجبري واالّتجار التعاون بٌن جه -
المكتب التنفٌذي .  –بالبشر : األستاذ علً فٌصل   باح  قانونً فً إدارة الشإون العّمالٌة 

العمل الجبري واالّتجار بالبشر : رإٌة مستقبلٌة ألجهزة تفتٌش العمل بدول مجلا التعاون :  -
األمٌن فارا   مستشار وخبٌر لدى وزارة العمل بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة . األستاذ محمد 

كما تضّمـن البرناما تقدٌــم عــرو  قطرٌــة من طرف المشاركٌن تتنــاول تجارب كــل دولــة 
 بالبشر مشاركــة فً ما ٌتعلّق بؤجهزة تفتٌش العمل بدول مجلا التعاون فً مكافحة العمل الجبري واالّتجار 

 أهم التوصٌات :

التؤكٌد على أّن العمل الجبري واإلّتجار بالبشر ظواهر تما حقوق اإلنسان وتتعار  مع العمل البلبق    -
ٌّن  المعطٌات  وهً ممارسات موجودة فً كثٌر من دول العالم ولٌا فً دول دون غٌرها   وفقا لما تب

ستدعً تضافر جهود كافة والتقارٌر الصادرة عن منظمة العمل الدولٌة   وأّن مكافحة هذم الممارسات ٌ
 األطراف المعنٌة باعتبارم مسإولٌة مشتركة .

اإلشادة بالخطوات اإلٌجابٌة التً قامت بها دول المجلا فً مكافحة العمل الجبري واإلّتجار بالبشر    –
وذل  على المستوى التشرٌعً والتنفٌذي   ودعوتها لمواصلة جهودها وتعزٌزها بما ٌخدم الحقوق 

 لعمالة وصٌانة كرامتهم اإلنسانٌة .األساسٌة ل

تؤكٌد العمل على نشر المعرفة على أوسع نطاق بالمعاٌٌر واالتفاقٌات الدولٌة المعنٌة بمكافحة العمل  –
الجبري واإلّتجار بالبشر   والعمل على تعزٌز دور مختلف الجهات المعنٌة بهذا الموضوع وعلى وج  

مل والعّمال   ومإسسات التعلٌم والتدرٌب والثقافة   الخصوص إدارة العمل ومنظمات أصحاب الع
 والجهاز القضابً ووسابل اإلعبلم المختلفة المسموعة والمربٌة والمكتوبة .

التؤكٌد على الدور المحوري والهام ألجهزة تفتٌش العمل فً مكافحة العمل الجبري واإلّتجار بالبشر بحكم  –
هم ب  بالنظر إلى صبلحٌاتهم   وعلى النحو الذي ٌحقّق قرب المفتشٌن من أسواق العمل   واّتصال

الغاٌات المبتغاة عبر العناصر األساسٌة لمكافحة هذم الممارسات   والمتمّثلة فً الحماٌة والوقاٌة وإنفاذ 
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 القانون والمبلحقة القضابٌة .

النظم النافذة دعوة الدول األعضاء لتعزٌز دور أجهزة تفتٌش العمل من خبلل مراجعة التشرٌعات و –
ٌّدة فً التفتٌش   والعمل على زٌادة صبلحٌات مفتشً العمل لتشمل  وتطوٌر الممارسات واألسالٌب الج

 الممارسات التً تعتبر من قبٌل العمل الجبري واإلّتجار بالبشر .

التؤكٌد على أهمٌة إصدار وتطوٌر النظم والتشرٌعات الخاصة بوكاالت استقدام العمالة )وكاالت  – 
التوظٌف الخاصة(  بما ٌشمل حّق المفتشٌن بإجراء الرقابة الفاعلة على هذم الوكاالت من جهة  وتعزٌز 
روز التعاون والحوار واإلرشاد من جهة أخرى   لما تلعب  هذم الوكاالت من دور هام وفاعل فً 

 مكافحة العمل الجبري واإلّتجار بالبشر . 

التؤكٌد على أهمٌة التعاون البّناء بٌن أجهزة تفتٌش العمل وكافة الجهات األخرى ذات العبلقة من عّمال  – 
وأصحاب عمل وقطاع أهلً   والتؤكٌد على أهمٌة إعداد براما توعوٌة إعبلمٌة متطّورة فً اإلعبلم 

اع واإلعبلم   تستهدف المربً والمسموع والمكتوب   بمساعدة اختصاصٌٌن فً القانون وعلم االجتم
جمٌع الفبات ذات العبلقة من العّمال وأصحاب العمل   لبلرتقاء بعبلقات العمل والتوعٌة بالممارسات 

 التً تعّد من قبٌل العمل الجبري أو اإلّتجار بالبشر . 

ها دعوة الدول األعضاء بمجلا وزراء العمل بدول مجلا التعاون لدول الخلٌا العربٌة لمواصلة جهود -
الهادفة لدعم أجهزة تفتٌش العمل وتعزٌز دورها وفقا لمعاٌٌر العمل الدولٌة والعربٌة   من أجل تحقٌق 

ٌّة ممارسات تصّنف عمبل جبرٌا أو اّتجارا بالبشر .  الغاٌات النبٌلة فً مكافحة أ

مل بدول مجلا التؤكٌد على أهمٌة تعزٌز الوعً والمعرفة واإلدرا  لدى مفتشً العمل وأجهزة تفتٌش الع –
التعاون   بكافة صور الممارسات التً تصّنف من قبٌل عمبل جبرٌا أو اّتجارا بالبشر   فضبل عن 
الصور واألسالٌب المستحدثة والمعاصرة لهذم الخروقات   وماهٌة التماٌز والحدود الفاصلة بٌن ما 

 ومبادئ القانون الدولً . ٌعتبر عمبل جبرٌا وما ٌعتبر اّتجارا بالبشر   فً ضوء التشرٌع الوطنً

التؤكٌد على دور أجهزة تفتٌش العمل بوزارات العمل بدول المجلا فً عملٌة تطوٌر براما اإلعبلم  –
واإلرشاد والتوجٌ  ألصحاب العمل والعّمال لتعرٌفهم بالتشرٌعات وتؤمٌن التطبٌق السلٌم ألحكام قانون 

ل وكرامتهم   باإلضافة إلى ما ٌعّد عمبل جبرٌا أو العمل    وبالممارسات التً تنال من حقوق العّما
 اّتجارا بالبشر .

االستفادة من تجربة وزارة العمل بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً مجال استخدام األنظمة اإللكترونٌة  –
لما من قبل أجهزة تفتٌش العمل   من أجل صٌانة حقوق العمالة وضمان استٌفاء األجور وفّ  المنازعات   

 لها من دور بارز فً منع تطّور الممارسات الضاّرة بالعمالة 

دعوة وزارات العمل بدول المجلا إلى تنظٌم وترتٌب براما اعبلمٌة توعوٌة   تتناول أفبلم قصٌرة  –
 تكشف خطورة العمل الجبري واالّتجار بالبشر وكٌفٌة التعامل معها .

ٌّن دورهم فً مكافحة العمل تكلٌف المكتب التنفٌذي بالعمل على إعداد  – دلٌل خلٌجً لمفتشً العمل ٌب
الجبري واالّتجار بالبشر   توّضح فٌ  حاالت ومإشرات العمل الجبري واالّتجار بالبشر   وكذل  طرق 

 التدّخل والتعامل معها من قبل المفتشٌن .

ٌش العمل   تكون من العمل على تشكٌل لجان أو أقسام معنٌة بمكافحة العمل الجبري لدى أجهزة تفت –
مهماتها رصد ومراقبة كافة الممارسات التً تصّنف من قبٌل العمل الجبري   وتقوم بتقدٌم التقارٌر 
وضبط المخالفات والوقاٌة والنصح واإلرشاد فً هذا الخصوص   فً حدود الصبلحٌات المتاحة لهم   

 م بؤكبر قدر من الفاعلٌة .  ورصد الموارد المادٌة والبشرٌة التً تعٌنهم على تؤدٌة أدواره
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التؤكٌد على أهمٌة صٌاغة خطط عمل وطنٌة وبراما وسٌاسات تنفٌذٌة   بالتشاور مع أجهزة تفتٌش العمل   –
من أجل مكافحة كافة أشكال االّتجار بالبشر وما ٌّتصل ب  من ممارسات تصّنف من قبٌل العمل الجبري 

 واالّتجار بالبشر .

دول مجلا التعاون لدول الخلٌا العربٌة إلى العمل على تؤسٌا مرصد لجمع دعوة وزارات العمل ب –
البٌانات والمعطٌات الخاصة بحاالت ومإشرات العمل الجبري وما قد ٌّتصل ب  من ممارسات تصّنف 
اّتجارا بالبشر   لتمكٌن األجهزة واإلدارات المعنٌة من اّتخاذ القرار المناسب وإعداد الدراسات 

 ر  معالجة ومكافحة هذم القضاٌا .واألبحا  بغ

التؤكٌد على تعزٌز تبادل المعلومات والخبرات بٌن وزارات العمل بدول مجلا التعاون   بالتعاون مع  –
 الدول والجهات التً لدٌها تجارب ناجحة فً مجال مكافحة العمل الجبري واالّتجار بالبشر . 

كافحة العمل الجبري واالّتجار بالبشر   تجمع الجهات تكلٌف المكتب التنفٌذي بتنظٌم ورشة عمل حول م –
المعنٌة فً الدول األعضاء   من مفتشً عمل وقضاة ووكبلء نٌابة عامة ووكاالت استقدام وغٌرها من 

 جهات وطنٌة ذات عبلقة . 

لجبري العمل على تطوٌر عملٌة التعاون والتنسٌق الدابم بٌن كافة األطراف ذات العبلقة بمكافحة العمل ا –
واالّتجار بالبشر من خبلل إٌجاد إطار مإسسً للتعاون بٌن أجهزة تفتٌش العمل واألجهزة األخرى ذات 

 العبلقة  دون إهمال صٌغ التعاون المإقت التً قد تقتضٌها احتٌاجات طاربة   فً هذا المجال 

ذٌن سٌشاركون فً أعمال دعوة ممثلً وزارات العمل بدول مجلا التعاون وبقٌة ممثلً الدول العربٌة ال –
( 103اللجنة الفنٌة التً ستتولى مناقشة موضوع إجراءات مكافحة العمل الجبري خبلل الدورة )

( لتنسٌق المواقف   بما ٌسهم فً اعتماد أدوات قانونٌة تؤخذ بعٌن 2014لمإتمر العمل الدولً )جٌنٌف 
 بؤحكامها . االعتبار خصوصٌات الدول العربٌة لٌسهل تطبٌقها واالسترشاد 

دعوة منظمة العمل الدولٌة ومنظمة العمل العربٌة والمركز العربً إلدارة العمل والتشغٌل بتونا    –
لتكثٌف الجهود فً عقد ورشات العمل والدورات التدرٌبٌة لكافة األطراف المعنٌة بما ٌساهم فً تعزٌز 

 جبري واالّتجار بالبشر . قدرات مفتشً العمل بالدول األعضاء على مكافحة قضاٌا العمل ال

توجٌ  الشكر والتقدٌر للمركز العربً إلدارة العمل والتشغٌل بتونا التابع لمنظمة العمل العربٌة   على  –
تعاون  مع المكتب التنفٌذي لمجلا وزراء العمل بدول مجلا التعاون   فً العمل على االعداد 

ٌّد ألعمال هذم الورشة   ودعوة المكت ب التنفٌذي والمركز العربً لتعزٌز هذا التعاون من والتحضٌر الج
 خبلل تنظٌم أنشطة مشتركة فً مجاالت العمل المختلفة .

*** 

حول " دور إدارة العمل فً تكرٌس حقوق العّمال  ندوة وطنٌة لفابدة توناإسم النشاط ونوعه :  -(2)
 المهاجرٌن وحماٌتهم "            

 المركز العربً إلدارة العمل والتشغٌل بتونا .الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 . 25/6/2014 – 24  المشتل ( –تونا ) نزل قولدن تولٌب مكـان و تارٌخ التنفٌـذ : 

 وزارة الشإون االجتماعٌة بالجمهورٌة التونسٌة .  الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن : 

 مشاركا . 31شـار  فً الندوة   -
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 المشاركة :الجهات 

) مكتب التعاون الدولً   اإلدارة العامة للشغل   اإلدارة العامة للتعاون وزارة الشإون االجتماعٌة * 
 ( . 1الدولً فً مجال الهجرة   تفقدٌة الشغل تونا 

 * وزارة التكوٌن المهنً والتشغٌل ) مكتب الهجرة والٌد العاملة األجنبٌة ( .

 * وزارة الداخلٌة . 

 الشإون الخارجٌة .* وزارة 

 مركز تونا  –* جامعة الدول العربٌة 

 * دٌوان التونسٌٌن بالخارج . 

 * الصندوق الوطنً للتقاعد والحٌطة االجتماعٌة . 

 * الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً

 * الصندوق الوطنً للتؤمٌن على المر  . 

 * الوكالة الوطنٌة للتشغٌل والعمل المستقل . 

 * االتحاد العام التونسً للشغل . 

 * االتحاد التونسً للصناعة والتجارة والصناعات التقلٌدٌة . 

 * جمعٌة التونسٌٌن بفرنسا .

 * جمعٌة البحو  حول الدٌمقراطٌة والتنمٌة .

 * جمعٌة التونسٌٌن بالسوٌد .

 * فٌدرالٌة التونسٌٌن للمواطنة بالّضفتٌن . 

 االقتصادٌة واالجتماعٌة . * المنتدى التونسً للحقوق 

 * مجمع التونسٌٌن للدفاع عن الحّرٌات .

  المحور / المجال : العّمال المهاجرون .

 أهداف النشاط : 

ٌّة األطراف المعنٌة فً حماٌة العّمال  وتهدف الندوة بشكل أساسً إلى تعزٌز دور إدارة العمل وبق
 وتدعٌم حماٌة حقوق العّمال المهاجرٌن . التونسٌٌن بالخارج وترشٌد هجرة الكفاءات التونسٌة

 وتتمّثل األهداف الفرعٌة أساسا فً ما ٌلً :

 التعرٌف بمعاٌٌر العمل الدولٌة والعربٌة والتشرٌعات الوطنٌة المكّرسة لحقوق العّمال المهاجرٌن. -

إلى حماٌة الرفع من قدرات إدارة العمل فً مجال رسم وتنفٌذ وتقٌٌم السٌاسات والبراما الهادفة  -
 حقوق العّمال التونسٌٌن بالخارج .

تفعٌل وتطوٌر أدوات تدّخل إدارة العمل لحماٌة حقوق العّمال التونسٌٌن بالخارج وباألخص  -
اتفاقٌات تنقّل الٌد العاملة واتفاقٌات الضمان االجتماعً وتعزٌز دور تمثٌلٌات تونا بالخارج 
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 والملحقٌن االجتماعٌٌن وجمعٌات المهاجرٌن فً هذا المجال . 

لتونسٌة بالخارج وتطوٌر دور المإسسات العمومٌة والخاصة المتدّخلة النهو  بتشغٌل الكفاءات ا -
فً هذا المجال وتعزٌز مساهمتها فً حماٌة حقوق العّمال المهاجرٌن سواء عند توظٌفهم أو أثناء 

 مباشرة عملهم بالخارج . 

ونسٌٌن تعزٌز الحوار والتنسٌق والتعاون بٌن مختلف الجهات المعنٌة بحماٌة حقوق العّمال الت -
بالخارج والدفاع عنها وباألخص : الوزارات والمإسسات المختّصة   المنظمات المهنٌة   مإسسات 

 المجتمع المدنً الناشطة بتونا أو بالخارج .

 

 مو وعات النقاش ، أوراق العمل والخبراـ :

دولٌة فً * حماٌة حقوق العّمال المهاجرٌن من خبلل معاٌٌر العمل الدولٌة ودور منظمة العمل ال
هذا المجال : السٌد فرانشٌسكو كـرالّ   مستشار فنً أّول / مشروع هجرة الٌد العاملة وحماٌة 

 –حقــوق العّمــال المهاجرٌـن ) تونا  المغرب  لٌبٌا  مصر (   منظمة العمل الدولٌة 
 مكتب القاهرة .

منظمة العمل                      * حماٌة حقوق العّمال المهاجرٌن من خبلل معاٌٌر العمل العربٌة ودور
منظمة العمل  -العربٌة فً هذا المجال : السٌد حمدي أحمد   مدٌر الحماٌة االجتماعٌة 

 العربٌة .

* حماٌة حقوق العّمال األجانب فً تونا من خبلل التشرٌع الوطنً ودور إدارة العمل فً هذا 
مؤمورٌة بدٌوان وزٌر الشإون المجال: السٌد محّمد صالح الشطً   مدٌر عام مكلّف ب

 االجتماعٌة .

* دور الوكالة التونسٌة للتعاون الفّنً فً اإلحاطــة وتؤطٌر المتعاونٌن  التونسٌٌــن بالخـارج : السٌد 
 الوكالة التونسٌة للتعاون الفّنً . -الهادي بالضٌافً   مدٌر التصّرف فً شإون المتعاونٌن 

فً حماٌة حقوق العّمال التونسٌٌن بالخارج : السٌد لسعد العبٌدي * دور دٌوان التونسٌٌن بالخارج 
 مدٌر عام دٌوان التونسٌٌن بالخارج .

 

* المإسســات الخاصة للتوظٌــف بالخارج ودورها فً النهــو  بتشغٌــل التونسٌٌن بالخــارج : 
تكوٌن المهنً وزارة ال -السٌد أحمد المسعودي   مدٌر عام الهجرة والٌد العاملة األجنبٌة 

 والتشغٌل.

* دور المنظمــات المهنٌــــة والمجتمع المــــدنــً فً حمــاٌــة حقــــوق العّمـــال المهــــاجــــرٌــن  
 السٌــد عبــد الرحمان الهذٌلً   ربٌا المنتدى التونسً للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة .

 ها فً حماٌة حقوق العّمال التونسٌٌن بالخارج : * اتفاقٌات تنقّل األٌدي العاملة ومدى مساهمت

 وزارة التكوٌن المهنً والتشغٌل . -السٌد أحمد المسعودي   مدٌر عام الهجرة والٌد العاملة األجنبٌة 

* اتفاقٌات الضمان االجتماعً ومدى مساهمتها فً الحماٌة االجتماعٌة للعّمال التونسٌٌن بالخارج : 
دٌــــر مكلــّف باالتفاقٌــات الدولٌــة للضمــان االجتماعــً باإلدارة السٌد كمال المّدوري   م

 وزارة الشإون االجتماعٌة .  -العامــة للضمان االجتماعً 
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 أهم التوصٌات :

اإلشادة بالمبادرات والجهود المبذولة إلحكام متابعة أوضاع العّمال التونسٌٌن بالخارج وحماٌة حقوقهم ● 
وبصفة خاصة من خبلل إحدا  مرصد وطنً للهجرة وإطبلق منظمة العمل الدولٌة لمشروع بتونا 

 . (IRAM)ٌتعلق بتحسٌن حوكمة هجرة الٌد العاملة وحماٌة حقوق العّمال المهاجرٌن 

دراسة إمكانٌة مصادقة تونا على اتفاقٌة األمم المتحدة المتعلقة بحماٌة العّمال المهاجرٌن وأسرهم ● 
وعلى اتفاقٌات العمل الدولٌة والعربٌة المتعلقة بالعّمال المهاجرٌن وبصفة خاصة اتفاقٌتً العمل 

 . 4واتفاقٌة العمل العربٌة رقم  143و 97الدولٌتٌن رقمً 

تشرٌعات الوطنٌة المتعلقة بعمل األجانب فً تونا فً اتجام التوفٌق بٌن حماٌة مراجعة وتحدٌ  ال● 
 الٌد العاملة الوطنٌة فً مجال التشغٌل وتؤمٌن حقوق هإالء العّمال .

تعزٌز دور إدارة العمل بمختلف أجهزتها فً مجال الهجرة ودعم اإلدارات المتدخلة فً هذا المٌدان ● 
وبالتوظٌف ودعمها بالموارد البشرٌة والمادٌة وضمان التدرٌب المستمر وباألخص المكلّفة بالتشرٌع 

للعاملٌن بهذم اإلدارات بما ٌنّمً قدراتها وٌفّعل دورها فً معالجة مختلف المسابل التً لها ارتباط 
 بالهجرة وحماٌة حقوق العّمال المهاجرٌن .

 ظروف عملهم .تكثٌف مراقبة تشغٌل العّمال األجانب فً تونا وتفقد شروط و● 
تعزٌز دور مندوبً الوكالة التونسٌة للتعاون الفنً والملحقٌن االجتماعٌٌن فً اإلحاطة بالعّمال ●  

التونسٌٌن بالخارج والدفاع عن حقوقهم من خبلل تكثٌف الدورات التكوٌنٌة لفابدتهم والعمل على 
 تحسٌن أوضاعهم .

ّرسها األدوات القانونٌة الصادرة عن منظمة األمم نشر المعرفة بحقوق العّمال المهاجرٌن التً تك●  
المتحدة ومعاٌٌر العمل الدولٌة والعربٌة وذل  على أوسع نطاق ولدى مختلف الجهات المعنٌة 
وباألخص اإلدارات ذات العبلقة والمإسسات المختصة والمنظمات المهنٌة ومكّونات المجتمع المدنً 

 لجهاز القضابً ووسابل اإلعبلم المختلفة .ومإسسات التعلٌم والتدرٌب والثقافة وا
تطوٌر دور المإسسات العامة والخاصة المعنٌة بتوظٌف التونسٌٌن بالخارج للنهو  بتشغٌل ●  

الكفاءات التونسٌة بالخارج مع تؤمٌن حقوق المهاجرٌن سواء عند توظٌفهم أو أثناء مباشرة عملهم 
 بالخارج .

نا والدول األجنبٌة فً مجال تنقّل األٌدي العاملة والضمان االجتماعً تقٌٌم االتفاقٌات المبرمة بٌن تو● 
وذل  بهدف تحدٌثها ومبلءمتها مع الحاجٌات الحالٌة والعمل على إبرام اتفاقٌات جدٌدة مع الدول 

 األخرى المستضٌفة لعدد هام من العّمال التونسٌٌن .
ّمال التونسٌٌن بالخارج وتعرٌفهم بحقوقهم التشجٌع على إحدا  جمعٌات فً ببلد المهجر لتؤطٌر الع● 

 وواجباتهم ومساعدتهم فً الحصول على حقوقهم .
 

تشجٌع جمعٌات وروابط المهاجرٌن ومنظمات المجتمع المدنً على توحٌد جهودها فً بلدان اإلقامة ●  
القتصادٌة واالجتماعٌة من أجل حماٌة حقوق المهاجرٌن والدفاع عنها فً مختلف المجاالت ا

 .والثقافٌة
تعزٌز الحوار والتنسٌق والتعاون بٌن مختلف الجهات المعنٌة بالهجرة وبحماٌة حقوق العّمال ●  

التونسٌٌن بالخارج   من وزارات ومإسسات مختصة ومنظمات مهنٌة ومإسسات المجتمع المدنً 
را اآللٌات واإلسراع بإحدا  المجلا األعلى للتونسٌٌن بالخارج باعتبارم اإلطار المناسب لتدا

 الكفٌلة بحماٌة حقوق التونسٌٌن وتحسٌن ظروف عملهم وإقامتهم بالخارج .
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دعوة منظمتً العمل الدولٌة والعربٌة للقٌام بحمبلت تروٌجٌة لحّ  الدول األعضاء على االنخراط ●  
وتعزٌز  فً معاٌٌر العمل الدولٌة والعربٌة المتعلقة بالعّمال المهاجرٌن وبصفة خاصة دول االستقبال

 دور المنظمتٌن فً مجال حماٌة حقوق العّمال المهاجرٌن .
دعوة منظمة العمل الدولٌة إلى إصدار تقرٌر شامل بصفة دورٌة حول أوضاع العّمال المهاجرٌن ●  

ٌخّصص الستعرا  التطورات الحاصلة فً مجال الهجرة فً مختلف دول العالم والتعرٌف 
ل حماٌة حقوق العّمال المهاجرٌن واقتراز الحلول لتجاوز بالتجارب الوطنٌة الناجحة فً مجا

 الصعوبات التً تعتر  هإالء العّمال .
دعوة منظمتً العمل الدولٌة والعربٌة والمركز العربً إلدارة العمل والتشغٌل بتونا إلى تكثٌف ●  

 الجهات المعنٌة. الندوات والدورات التدرٌبٌة فً مجال حماٌة حقوق العّمال المهاجرٌن لفابدة مختلف
 

**** 

ندوة وطنٌة لفائدة تونس حول " دور االقتصاد االجتماعً والت امنً فً  ( إسم النشاط ونوعه :3)
             " النهوض بالتشغٌل 

 

 المركز العربً إلدارة العمل والتشغٌل بتونا . الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : –

 11/12/2014 – 9  المشتل ( –قولدن تولٌب تونا ) نزل مكـان و تارٌخ التنفٌـذ :  -

 بالجمهورٌة التونسٌة   وزارة التكوٌن المهنً والتشغٌلالجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن :  –

 مشاركا . 70شـار  فً الندوة  -

 : الجهات المشاركة –

 * الوزارات والهٌاكل الحكومٌة :

 وزارة التكوٌن المهنً والتشغٌل -

 الشإون االجتماعٌة وزارة -

 وزارة الفبلحة -

 وزارة التنمٌة والتعاون الدولً -

 وزارة التعلٌم العالً والبح  العلمً -

 المعهد الوطنً للشغل والدراسات االجتماعٌة -

 االتحاد التونسً للتضامن االجتماعً  -

 البن  التونسً للتضامن -

 بن  تموٌل المإسسات الصغرى والمتوسطة -

 الوطنً للصناعات التقلٌدٌةالدٌوان  -

 * المنظمات المهنٌة :

 االتحاد العام التونسً للشغل -
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 االتحاد التونسً للصناعة والتجارة والصناعات التقلٌدٌة  -

االتحاد التونسً للفبلحة والصٌد البحري -

 * مؤسسات االقتصاد االجتماعً والت امنً :

 الشبكة التونسٌة لبلقتصاد االجتماعً -

 الشبكة المغربٌة لبلقتصاد االجتماعً والتضامنً  -

 جمعٌة خلق وإبداع من أجل التنمٌة والتشغٌل برأا الجبل -

أعوان شركـة نقـل تونا وشركـة النقـل بٌن المـدن تعاونٌـة -

الشركة التعاونٌة للخدمات الفبلحٌة نجمة بالجم -

التطّوع المدنً" بإٌطالٌا مجموعة -

 للمجتمى المدنً :* مؤسسات أخرل 

 الرابطة التونسٌة للدفاع عن أصحاب الشهادات -

 جمعٌة الشفافٌة والمسإولٌة الصناعٌة   -

 برناما " لنكن فاعلٌن وفاعبلت " -

 * المنظمات والهٌاكل الدولٌة واالقلٌمٌة :

منظمة العمل الدولٌة  -

 منظمة العمل العربٌة -

 المركز العربً إلدارة العمل والتشغٌل بتونا -

مركز المرأة العربٌة للتدرٌب والبحو  ) كوتـر (  -

 * الخبراـ

  التشغٌل .المحور / المجال : 

 أهداف النشاط :  -

ٌؤتً تنظٌم هذم الندوة بمبادرة من وزارة التكوٌن المهنً والتشغٌل فً نطاق الجهود الوطنٌة الرامٌة إلى 
 بالتشغٌل من خبلل تعزٌز االقتصاد االجتماعً والتضامنً .النهو  

وتهدف الندوة بشكل أساسً إلى إبراز دور االقتصاد االجتماعً والتضامنً فً دعم النهو  بالتشغٌل 
 بوج  خاص وفً تحقٌق أهداف التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بوج  عام .

 وتتمثل األهداف الفرعٌة أساسا فً ما ٌلً :

 التعرٌف باالقتصاد االجتماعً والتضامنً  -

 نشر ثقافة االقتصاد االجتماعً والتضامنً -

إبراز دور كل من منظمة العمل الدولٌة ومنظمة العمل العربٌة فً النهو  باالقتصاد االجتماعً  -
 والتضامنً
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 تشخٌص واقع مإسسات االقتصاد االجتماعً والتضامنً فً تونا ودراسة سبل تطورٌها -

 تطوٌر التشرٌعات الوطنٌة المنّظمة لمإسسات االقتصاد االجتماعٌة والتضامنً -

 توفٌر الظروف المبلبمة لبلستثمار فً مشارٌع االقتصاد االجتماعً والتضامنً -

إدراج االقتصاد االجتماعً والتضامنً فً السٌاسات والبراما والخطط الوطنٌة لمواجهة قضاٌا  -
 جتماعٌة التنمٌة االقتصادٌة واال

تعزٌز دور إدارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعّمال فً النهو  باالقتصاد االجتماعً  -
 والتضامنً

 االستفادة من التجارب الدولٌة واإلقلٌمٌة الناجحة . -

 مو وعات النقاش ، أوراق العمل والخبراـ :

ٌد لطفً بنور   أستاذ جامعً بالمعهد * االقتصاد االجتماعً والتضامنً: مفهوم    خصابص   أشكال  : الس
 الوطنً للشغل والدراسات االجتماعٌة

* االقتصاد االجتماعً والتضامنً ومكانت  فً منوال التنمٌة : السٌد رضا الشكندالً   المدٌر العام لمركز  
 الدراسات والبحو  االقتصادٌة واالجتماعٌة بتونا

االجتماعً والتضامنً كؤداة للنهو  بالعمل البلبق: السٌد  * دور منظمة العمل الدولٌة فً دعم االقتصاد
كرٌم التومً   منّسق مشروع التنمٌة االقتصادٌة ومخطط العمل الجهوي لخلق العمل البلبق للشباب 

 منظمة العمل الدولٌة –بتونا 

  مدٌر  * دور منظمة العمل العربٌة فً دعم التعاونٌات كرافد للنهو  بالتشغٌل : السٌد رابح مقدٌش
 المركز العربً إلدارة العمل والتشغٌل بتونا

* واقــع الحركــة التعاونٌة العربــٌـة : أنواعها وحجـم العضوٌــة فٌها واتحاداتهــا و فــاق تطوٌرهــا : 
 الدكتور محمود منصور عبد الفتاز   أمٌن عام االتحاد التعاونً العربً

تونا : الواقع واآلفــاق : الدكتور بلعٌد أوالد عبد هللا   ربٌــا  * االقتصــاد االجتماعــً والتضامنً فً
 الشبكة التونسٌة لبلقتصاد االجتماعً

* االقتصاد االجتماعً والتضامنً : قطاع واعد للتشغٌل : السٌـدة فـابــزة القــبلل   المدٌرة العامة للنهو  
 بالتشغٌل بوزارة التكوٌن المهنً والتشغٌل

أصحاب العمل فً النهو  باالقتصاد االجتماعً والتضامنً: السٌد سامً السلٌنً  مدٌر * دور منظمات 
 الشإون االجتماعٌة باالتحاد التونسً للصناعة والتجارة والصناعات التقلٌدٌة

* دور منظمات العّمال فً النهو  باالقتصاد االجتماعً والتضامنً: السٌد الصادق بالحاج حسٌن  
 العام التونسً للشغل . مستشار لدى االتحاد

 كما تضّمن البرناما عرضا لتجارب عربٌة ودولٌة فً المجال :

التجربة المغربٌة فً مجال االقتصاد االجتماعً والتضامنً ) اإلطار التشرٌعً   الهٌاكل   المساهمة فً  -
 اعً والتضامنًالتنمٌة والتشغٌل ( : السٌد أحمد  ٌت حدوت   ربٌا الشبكة المغربٌة لبلقتصاد االجتم
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 ببلجٌكا  Coopérative Terreعر  شرٌط حول " تعاضدٌة األر  "  -

بإٌطالٌا: السٌدة جٌورجٌنا  Volontariat Civil Groupe de التطّوع المدنً"  مجموعةتجربة " -
 بتونا Eco de femmesجٌاكونً  ربٌسة مشروع " صوت المرأة 

 وكذل  عر  لتجارب تونسٌة ناجحة :

 البن  التونسً للتضامن : السٌد محمد كعنٌش   الربٌا المدٌر العام للبن  تدخبلت -

أعوان شركـة نقـل تونا وشركـة النقـل بٌن المـدن " : السٌد منعم بن ٌعقوب   مدٌر  تجربـة " تعاونٌـة -
 التعاونٌة

 دٌر الشركةتجربة " الشركة التعاونٌة للخدمات الفبلحٌة نجمة بالجم " : السٌد صالح شٌحة   م -

تجربة " جمعٌة خلق وإبداع من أجل التنمٌة والتشغٌل برأا الجبل " : السٌد حمادي الجلجلً   ربٌا  -
 الجمعٌة .

واختتم برنـامـا النـدوة بنقـاش عــام وتنشٌـط تفـاعلً حـول االقتصـاد االجتمـاعـً والتضامنً فـً تونـا ) 
 الصعوبات   الحلول   اآلفاق ( . 

 التوصٌات :أهّم 

بهدف النهو  بقطاع االقتصاد االجتماعً والتضامنً بمختلف مكّونات  تشرٌعٌا وهٌكلٌا وتموٌلٌا   
بٌن الحكومة   2013جانفً  14وتجسٌما لؤلهداف والمبادئ التً أقّرها العقد االجتماعً الممضى ٌوم 

الصناعات التقلٌدٌة فً هذا المجال   واالتحاد العام التونسً للشغل واالتحاد التونسً للصناعة والتجارة و
 توّصل المشاركون إلى التوصٌات التالٌة :

  االلتزام بالقٌم والمبادئ التعاونٌة الواردة خاصة ببٌان الحلف التعاونً الدولً بشؤن الهوٌة
بشؤن تعزٌز التعاونٌات الصادرة  193وبتوصٌة العمل الدولٌة رقم  1995التعاونٌة لسنة 

 ارها األساا لقٌام منظومة تعاونٌة ناجحة .باعتب 2002سنة 

  تكرٌا استقبللٌة مإسسات االقتصاد االجتماعً والتضامنً تجام السلط العمومٌة
 واألحزاب السٌاسٌة بما ٌمّكنها من تحقٌق األهداف التً أحدثت من أجلها .

  االقتصاد نشر الثقافة التعاونٌة وتنمٌة الوعً بالدور الهام الذي تقوم ب  مإسسات
االجتماعً والتضامنً فً تحقٌق التنمٌة الشاملة بما ٌنّمً السلو  والفكر التعاونً لدى 

 األفراد .

  تطبٌق قواعد الحوكمة فً إدارة وتسٌٌر مإسسات االقتصاد االجتماعً والتضامنً بما
 ٌحّسن أداءها وٌشّجع اإلقبال على األنشطة التعاونٌة .

 ٌر والكفاءة اإلدارٌة للتعاونٌات من خبلل الفصل بٌن اإلدارة العمل على تحسٌن نسبة التؤط
التنفٌذٌة واإلدارة المنتخبة حتى تتفّرد اإلدارة التنفٌذٌة للعمل التنفٌذي وتتولى اإلدارة 

 المنتخبة القٌام بمهام الرقابة واإلشراف .

 ط تسهٌل حصول مإسسات االقتصاد االجتماعً والتضامنً على التموٌل المناسب بشرو
 تتماشى وطبٌعة ودور التعاونٌات على أن ال ٌإثر ذل  على استقبللٌتها .
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  القٌام بدراسة لتشخٌص واقع االقتصاد االجتماعً والتضامنً واستشراف  فاق  بهدف
 إرساء استراتٌجٌة وطنٌة للنهو  بهذا القطاع .

 ف المعنٌة إحدا  لجنة وطنٌة صلب وزارة التكوٌن المهنً والتشغٌل تضّم جمٌع األطرا
لتطوٌر اإلطار التشرٌعً والمساهمة فً تصّور براما وطنٌة لدعم االقتصاد االجتماعً 

 والتضامنً وتفعٌل دورم لتحقٌق العدالة االجتماعٌة وتوفٌر العمل البلبق .

  ًوضع إطار تشرٌعً موّحد كفٌل بتنظٌم مإسسات االقتصاد االجتماعً والتضامن
ٌّرات االقتصادٌة واالجتماعٌة .وتمكٌنها من مواكبة التطورات  ٌّف مع المتغ  والتك

  ًإحدا  صندوق أو بن  تكافلً خاص بتموٌل ومساندة مإسسات االقتصاد االجتماع
 والتضامنً ٌراعً خصوصٌات هذم المإسسات . 

  ًإحدا  تمثٌلٌات جهوٌة ووطنٌة للجمعٌات والمنظمات لدعم مساهمتها ومشاركتها ف
 سات والبراما الوطنٌة .ضبط وتنفٌذ وتقٌٌم السٌا

  وضع برناما وطنً لدعم تروٌا منتوجات مإسسات االقتصاد االجتماعً والتضامنً من
 خبلل إحدا  نقاط بٌع أو معرضا قارا لتروٌجها .

 . إحدا  جمعٌات "شبابٌة" تعنى بمرافقة الباحثٌن عن شغل 

 ٌة وجمعٌاتٌة إحدا  شبكة تضّم مختلف الهٌاكل المعنٌة بالتشغٌل من هٌاكل عموم
 ومنظمات قصد تنسٌق وترشٌد تدخبلتها .

  ًالعمل على توفٌر قاعدة معلومات وبٌانات حول مإسسات االقتصاد االجتماعً والتضامن
بما ٌساعد على إعداد السٌاسات والبراما الهادفة إلى تطوٌر االقتصاد االجتماعً 

 والتضامنً .

 سات والخطط التنموٌة الوطنٌة باعتبار إدراج االقتصاد االجتماعً والتضامنً فً السٌا
 دورم فً النهو  بالتشغٌل بصفة خاصة ومساهمت  فً تحقٌق التنمٌة الشاملة بصفة عامة.

  التفكٌر فً إحدا  مركز للتكوٌن والتدرٌب والدراسات والبحو  حول مإسسات االقتصاد
بهذا القطاع  االجتماعً والتضامنً بما ٌساهم فً تحسٌن مهارات المشرفٌن والعاملٌن

 وٌعزز بالتالً دورم التنموي .

                       التفكٌر فً بع  هٌكل وطنً لبلقتصاد االجتماعً والتضامنً )وزارة  كتابة دولة
إدارة عامة( ٌتولى تنسٌق أنشطة هٌاكل االقتصاد االجتماعً والتضامنً وفق مخططات 

 التنمٌة المحلٌة والجهوٌة .

 لدورة أكادٌمٌة االقتصاد االجتماعً والتضامنً التً  2017ا سنة اقتراز احتضان تون
 ٌنّظمها سنوٌا المركز الدولً للتدرٌب بتورٌنو التابع لمنظمة العمل الدولٌة .

  ًدعوة االتحاد التعاونً العربً بالتعاون مع منظمة العمل العربٌة إلعداد قانون تعاون
ولٌكون مرجعا تسترشد ب  الدول العربٌة فً عربً موّحد لتنظٌم كافة مجاالت التعاونٌات 

 سّن وتطوٌر تشرٌعاتها الوطنٌة الخاصة بهذا المجال .
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  دعوة االتحاد التعاونً العربً ومنظمة العمل العربٌة لتوحٌد المصطلحات القانونٌة
 التعاونٌة والعمل على تحقٌق تماثل التشرٌعات التعاونٌة العربٌة كلما أمكن ذل  .

 د التعاونً العربً ومنظمة العمل العربٌة لتجسٌم التوصٌة الصادرة عن الندوة دعوة االتحا
العربٌة التً عقدت بشرم الشٌح حول "دور التعاونٌات فً تعزٌز فرص التنمٌة الشاملة فً 
الوطن العربً" والمتمثلة فً إعداد استراتٌجٌة عربٌة موّحدة لتنظٌم عمل التعاونٌات فً 

تّم اعتمادها خبلل ندوة عربٌة تنّظم فً الغر  خبلل شهر فٌفري شتى المجاالت على أن ٌ
2015 . 

  ًدعوة منظمة العمل العربٌة العتماد أداة قانونٌة خاصة باالقتصاد االجتماعً والتضامن
 تراعً خصوصٌات ومكّونات هذا القطاع فً الوطن العربً .

 ربً إلدارة العمل والتشغٌل دعوة منظمة العمل العربٌة ومنظمة العمل الدولٌة والمركز الع
بتونا لتكثٌف الندوات والملتقٌات والدورات التدرٌبٌة حول االقتصاد االجتماعً 
والتضامنً بما ٌساهم فً نشر الثقافة التعاونٌة والتعرٌف بالتجارب الناجحة فً هذا المجال 

. 

 

 الندوة  إحدا  لجنة تضّم جمٌع األطراف المعنٌة لتفعٌل التوصٌات المنبثقة عن هذم 

 

◘ ◘  ◘ 
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 رابعا

 محور العالقات العربٌة والدولٌة

 

 

 دورة تدرٌبٌة حول الصحة والسالمة المهنٌة فً العمل  . عقدة اسم النشاط : (1)

 التعاون ضمن خطة المعهد العربً للصحة والسبلمة المهنٌة .رقم النشاطك فً الخطة : 

 للصحة والسبلمة المهنٌة ) دمشق ( .المعهد العربً الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 . 2014القاهرة   مارا /  ذار مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 أثنً عشر مشار  من أطراف اإلنتاج العربٌة .الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفدٌن : 

لسعودٌة أثنً عشر مشاركا ومشاركة ممثلً أطراف اإلنتاج فً الدول العربٌة   من )االجهات المشاركة : 
 السودان ومورٌتانٌا ( . –فلسطٌن  –عمان  –اإلمارات 

دورة تدرٌبٌة حول المخاطر الناجمة عن الغازات والسوابل الضارة فً المصانع وكٌفٌة أهداف النشاط : 
 الوقاٌة منها .

من كافة اجتاز جمٌع المشاركٌن فً الدورة االختبار النهابً بنجاز   كما تم تسلٌم نسخة ورقٌة النتائج : 
 المحاضرات للمشاركٌن والمشاركات فً الدورة .

*** 

اجتماع األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة واألمانة العامة لجامعة  المشاركة فً النشاط : اسم( 2) 
 الدول العربٌة ومنظماتها المتخصصة .

 من خارج الخطة .رقم النشاط فً الخطة : 

 العامة لجامعة الدول العربٌة .األمانة الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 . 2014جنٌف   ٌونٌو / مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

: األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة وبع  المنظمات الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن 
 العربٌة المتخصصة وبع  منظمات األمم المتحدة .

 لعربٌة المتخصصة ومنظمات األمم المتحدة المتخصصة .تفعٌل التعاون بٌن المنظمات اأهداف النشاط : 

 التؤكٌد على ضرورة التعاون بٌن المنظمات العربٌة والدولٌة فً األنشطة المتشابهة .التوصٌات : 

 . ضرورة ترجمة كافة األوراق باللغة العربٌة على أن ٌراعً هذا فً االجتماعات القادمة 

  المنظمات المختلفة لتفعٌل التعاون المشتر  فٌما بٌنها .ضرورة زٌادة التنسٌق والتعاون بٌن 

 

*** 
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( للمجلا االقتصادى 94شاركت منظمة العمل العربٌة فى أعمال الدورة العادٌة ) :أسم النشاط ( 3)
 – 7واالجتماعى  التى عقدت بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة  خبلل الفترة من 

الدول العربٌة األعضاء فى الجامعة  ومنظمات العمل العربى    بمشاركة جمٌع 11/9/2014
 المشتر  وعدد من موظفى األمانة العامة.

 الدورة على اجتماعات اللجان الفنٌة التالٌة : اشتملت : أوالً 

  7/9/2014اللجنة االجتماعٌة وقد عقد ٌوم األحد الموافق. 
  9/9/2014 – 8الموافق اللجنة االقتصادٌة وقد عقد ٌومى االثنٌن والثبلثاء. 
  10/9/2014لجنة كبار المسبولٌن وقد عقد ٌوم األربعاء الموافق 
  اجتماع المجلا االقتصادى واالجتماعى )على المستوى الوزاري( وقد عقد ٌوم الخمٌا الموافق

11/9/2014. 

قتصادٌة وكان مطروحا  على جدول أعمال هذم الدورة العدٌد من الموضوعات والمسابل اال : ثانٌاً 
 -واالجتماعٌة الهامة  من أهمها :

 ( للمجلا االقتصادى واالجتماعى فٌما بٌن 93تقرٌر األمٌن العام متابعة تنفٌذ قرارات الدورة )
 (.94و  93دورتً المجلا )

 . تطوٌر العمل االقتصادى واالجتماعى العربى المشتر 
  للقمم العربٌة التنموٌة : االقتصادٌة نتابا أعمال اللجنة الوزارٌة المعنٌة بالمتابعة واإلعداد

 (.2015واالجتماعٌة فى دورتها الرابعة )تونا 
  الملف االقتصادى واالجتماعى لمجلا جامعة الدول العربٌة على مستوى القمة فى دورتها العادٌة

 .2015( مارا 26)
  ( 2012الجنوبٌة )متابعة تنفٌذ إعبلن )لٌما( الصادر عن القمة )الثالثة( للدول العربٌة وأمرٌكا

 الجوانب االقتصادٌة.
 .)محور أعمال الدورة )منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى 
 .االستثمار فى الدول العربٌة 
 .المنتدٌات العربٌة الدولٌة 
 .التقرٌر االقتصادى العربى الموحد 
 .تقرٌر األمن الغذابى العربى 
 ( للجنة المنظما23اعتماد تقرٌر وتوصٌات االجتماع ) ت للتنسٌق والمتابعة  المنبثقة عن المجلا

 (23/6/2014 – 15االقتصادى واالجتماعى )تونا  
 وغٌرها من الموضوعات االقتصادٌة واالجتماعٌة األخرى.

ترأست أعمال هذم الدورة  الجمهورٌة الٌمنٌة  وقد تمٌزت الدورة  بحضور مكثف من مختلف الدول  :ثالثاً 
صة فى المسابل ذات الصلة بمراجعة أوضاع منطقة التجارة الحرة العربٌة ونقاشات مطولة وخا

 العربٌة الكبرى وكذل  المسابل ذات الصلة باإلصبلز والتطوٌر.

( للجنة 23( بالموافقة على توصٌات االجتماع )2026كما شهدت الدورة صدور القرار رقم ) :رابعاً 
( الذى 2014تصادى واالجتماعى )تونا المنظمات للتنسٌق والمتابعة  المنبثقة عن المجلا االق

 -تضمن:

( لمنظمات العمل العربى المشتر   مع التؤكٌد 2016و  2015اعتماد الموازنات السنوٌة )لعامً  (أ 
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 على إعادة توزٌع الموازنات على البراما واألنشطة.
( 135  )الموافقة على تطبٌق الزٌادة فى البدالت التى أقرها مجلا جامعة الدول العربٌة فى دورت (ب 

بشؤن زٌادة بدل غبلء معٌشة بنسبة  2/3/2011( بتارٌخ 7358و  3755بموجب قرارات  )
% لموظفى األمانة العامة للجامعة ومنح الموظف بالمقر والمكاتب والمراكز بدل اغتراب 40
% من الراتب األساسً إذا كان من غٌر مواطنً دولة مقر عملة  على موظفى المنظمات 70

خصصة  على أن ٌتم تطبٌق تل  الزٌادات من تارٌخ موافقة المجلا االقتصادى العربٌة المت
 واالجتماعى.

التؤكٌد على المنظمات العربٌة المتخصصة وضع مواصفات ومعاٌٌر وشروط خاصة لشغل منصب  (ج 
المدٌر العام والمدٌر العام المساعد  ٌتم اعتمادها من الجمعٌات العامة  على أن ٌراعى فى من 

 ل هذم المناصب  المهنٌة والمإهبلت الآلزمة والخبرة المطلوبة والكفاءة الفنٌة واإلدارٌة. ٌتولى شغ
التؤكٌد على المنظمات العربٌة  اإلسراع فى تعدٌل اتفاقٌات إنشابها وفقا لؤلنظمة واللوابح الموحدة  (د 

 وقرارات المجلا االقتصادى واالجتماعى.
العربٌة المتخصصة الذٌن شارفت والٌتهم على االنتهاء  عدم اتخاذ هـ( على المدراء العامٌن للمنظمات 

 قرارات ذات أثر مالى دابم خبلل األشهر الستة األخٌرة من انتهاء الوالٌة.

هذا وقد تمخ  عن الدورة صدور العدٌد من القرارات ذات الصلة بالموضوعات المطروحة على  سادساً:
  جدول أعمال الدورة. 

 

**** 

 النشاط : المشاركة فً احتفالٌة مائة عام من اإلحصاـات بجمهورٌة مصر العربٌة .(  اسم 4)

(  2014 – 1914بالحضور فً إحتفالٌة مابة عام من اإلحصاءات ) شاركت منظمة العمل العربٌة
بناء  على الدعوة الموجهة لمنظمة العمل العربٌة من السٌد اللةواء / أبةو بكةر فً جمهورٌة مصر العربٌة 

الجنةةدي ربةةٌا الجهةةاز المركةةزي للتعببةةة العامةةة واإلحصةةاء وبتوجٌةة  مةةن اإلدارة العامةةة شةةاركت فةةً 
 -وذل  على النحو التالً : 8/12/2014االحتفالٌة ٌوم االثنٌن 

 أوالً : 

ن ــوبحضور مكثف م 8/12/2014صباز ٌوم االثنٌن  8.30بدأ تسجٌل المشاركٌن فً تمام الساعة 
ن المندوبٌات العربٌة فً مصر ) الكوٌت ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة ( إضافة موظفً الجهاز وعدد م

إلى عدد من المنظمات العربٌة منها األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة ومنظمة العمل العربٌة والمنظمة 
والذٌن كانوا العربٌة للتنمٌة الصناعٌة باإلضافة إلى معظم مسبولً مكاتب اإلحصاء فً الدول العربٌة 

 ٌشاركون فً دورة تدرٌبٌة فً الجهاز قبل االحتفالٌة .

شار  الجلسة االفتتاحٌة عدد من أعضاء الحكومة المصرٌة وعلى رأسهم دولة ربٌا مجلا الوزراء 
المهندا / إبراهٌم محلب والسٌد / وزٌر التخطٌط والمتابعة واإلصبلز اإلداري د . أشرف العربً إضافة 

 لواء / أبو بكر الجندي ربٌا الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء .  غلى السٌد ال

 ثانٌاً : الكلمات

ركزت الكلمات على الدور الممٌز الذي ٌقوم ب  الجهاز وأهمٌة ربط عملٌة التنمٌة باإلحصاءات حٌ  أن 
اإلحصابٌة عن التغٌرات مقٌاا مدى نجاز الخطط التنموٌة ٌؤتً من خبلل البٌانات والمعلومات والمإشرات 

االجتماعٌة واالقتصادٌة للمجتمع مما ٌظهر أهمٌة العمل اإلحصابً فً أٌة دولة . وقد أبرز المتحدثون فً 
الجلسة االفتتاحٌة تارٌخ مصر القدٌم مع اإلحصاءات وكذا دورها فً تكوٌن األطر العربٌة فً مصر وفً 
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 بلدانهم .

 سابقونثالثاً : التكرٌم لقٌادات الجهاز ال

قام دولة ربٌا مجلا الوزراء بتكرٌم عدد من القٌادات اإلحصابٌة الذٌن  قضوا وعدد  خر من القٌادات 
الذٌن مازالو على قٌد الحٌاة بتسلٌمهم دروع   اعترافا من الدولة بدورهم فٌما وصل إلٌ  الجهاز اإلحصابً 

 من تقدم فً مصر .

 رابعاً : جلسات عمل 

 ت عمل حول :أقام الجهاز خما جلسا

 دور اإلحصاء فً التنمٌة . -1
 تعدادات السكان :  الطرٌق إلى المستقبل . -2
 الجدٌد فً مسح الدخل واإلنفاق واالستهبل  . -3
 حوار بٌن منتجً ومستخدمً البٌانات : منظور سوق العمل . -4
 اإلحصاء واإلعبلم . -5

منتدى البحو  االقتصادٌة )  أنعش المحور الرابع حول مستخدمً البٌانات كل من الدكتور / أحمد جبلل
 –كربٌا للجلسة ( باإلضافة إلى كل من د . راجً أسعد )جامعة مٌنٌسوتا ( حٌ  تحد  عن أسواق العمل 

كما تحد  د . ٌوسف القرٌوطً من منظمة العمل الدولٌة عن معلومات سوق العمل والتحلٌل لدعم عملٌة 
 صنع السٌاسات فً مصر .

 عاما لمدة محدودة لضٌق الوقت تحد  فٌ  عدد من المختصٌن .جري بعد كل جلسة نقاشا 

 

◙  ◙  ◙ 
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 خامساً 

 محور اإلعالم والتوثٌق والمعلومات

 

 

 

 

 إسم النشاط : (1)

 تحدٌث دلٌل الخبراـ العرب فى مجاالت العمل والعمال

  مكان وتارٌخ التنفٌذ :

 مشروع مستمر –العربى مكتب العمل 

  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 إدارة اإلعبلم والتوثٌق والمعلومات

 الجهات المشاركة :

 الخبراء من أطراف اإلنتاج الثبلثة الذٌن ٌرغبون بإدخالهم فى دلٌل الخبراء العرب . 

  طبٌعة مشاركة المنظمة :

إعداد وتنقٌح دلٌل  –العمل والعمال  إنشاء وتصمٌم قاعدة بٌانات تضم الخبراء العرب فى مجاالت
 الخبراء مكتبٌا  .

  األهداف :

تحدٌ  دلٌل الخبراء من خبلل تنقٌح الدلٌل الموجود وإضافة وتحدٌ  بٌانات من تردنا من استمارات  -
 اإلدخال من  الخبراء العرب .

 اإلنتاج الثبلثة .ل العمل والعمال الحتٌاجات واستخدامات أطراف توفٌر دلٌل للخبراء العرب فى مجا -

 خبٌر فى أغلب المجاالت الخاصة بالمنظمة . 200وقد تم حتى اآلن حصر أكثر من 

*** 

 .  2014( من مجلة العمل العربى  أكتوبر /  تشرٌن أول 104و 103إصدار األعداد ) (2)

مجلة فصلٌة تصدر عن منظمة العمل العربٌة   وتعنةى بقضةاٌا العمةل والعمةال وأصةحاب األعمةال  -
 الوطن العربى .فى 

  الجهة المستفٌدة من النشاط :

 أطراف اإلنتاج الثبلثة فى الدول العربٌة والمهتمٌن بالشبون العمالٌة   والخبراء والدراسٌن. -

*** 

 

 اإلعـــــالم والنشرال ــمج
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إسم النشاط ونوعه:  الندوة القومٌة حول " تعزٌز اإلهتمام بالبعد اإلقتصادي لوسائل اإلعالم  (3)
 العربٌة".

 2014/  26. ت / أ  رقم النشاط بالخطة:

 إدارة اإلعبلم والتوثٌق والمعلوماتالجهة المعنٌة بالتنفٌذ: 

 2014ماٌو/ ٌار  9 – 7شرم الشٌخ من مكان وتارٌخ التنفٌذ: 

 ( مشار .26اإلدارات اإلعبلمٌة ألطرف اإلنتاج الثبلثة  ) الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن: 

  الجهات المشاركة:

دولةة  -دولةة فلسةطٌن -سةلطنة عمةان -العةراق -( مشاركا ٌمثلون ) الجزابةر26أعمال الندوة )شار  فى 
جمهورٌةةة مصةةر العربٌةةة( باإلضةةافة اإلتحةةاد الةةدولى لنقابةةات العمةةال العةةرب  -الجمهورٌةةة اللبنانٌةةة -الكوٌةةت

م اإلقتصةادى  ومنظمة العمل الدولٌة وعددا من اإلعبلمٌن المتخصصٌن فى قضاٌا العمل والتشةغٌل واإلعةبل
 والسادة الخبراء المتخصصٌن فى مجال اإلعبلم واإلقتصاد ومعلومات أسواق العمل.

  أهداف النشاط: 

 تعزٌز المسبولٌة االقتصادٌة لوسابل اإلعبلم بما ٌدعم دورها فً خدمة قضاٌا المجتمع التنموٌة -
 ومإسسات المجتمع دعم دور وسابل اإلعبلم فً التواصل بٌن المإسسات االقتصادٌة الكبرى  -
التعرف على التجارب القطرٌة الرابدة فً مجال اإلعبلم االقتصادي وتبادل الخبرات العربٌة فً هذا  -

 الصدد
 إبراز أهمٌة الثقافة العمالٌة والتوعٌة بقضاٌا العمال فً دعم االقتصادٌات الوطنٌة -
تزوٌد القابمٌن على قطاعات اإلعبلم فةً الةدول العربٌةة بؤحةد  المعلومةات والبٌانةات واإلحصةاءات  -

 الخاصة بؤسواق العمل العربٌة 
العمةةل علةةى تطةةوٌر قةةدرة وسةةابل  اإلعةةبلم العربٌةةة علةةى أداء وظٌفتهةةا التنموٌةةة فةةً مجةةال التنمٌةةة  -

 االقتصادٌة

 المحاور:

 ٌا التشغٌلواقع اإلعبلم العربً وتناول  لقضا 
 أطر التكامل بٌن وسابل اإلعبلم والمإسسات االقتصادٌة 
 دور المإسسات اإلعبلمٌة فً التنشبة االقتصادٌة للفبات المجتمعٌة المختلفة فً المجتمعات العربٌة . 

 
    أثر تطور تقنٌات اإلعبلم واالتصال على صناعة اإلعبلم االقتصادي 
  كوادر اإلعبلم االقتصادينحو مشروعات للتعلٌم والتدرٌب لتطوٌر 
 . عر  التقرٌر العربً األول لمعلومات أسواق العمل فً البلدان العربٌة 
 استعرا  أوضاع التشغٌل فً المنطقة العربٌة فً ظل التحوالت الجارٌة 

 التوصٌات:

 توصٌات عامة : -

  لوضةع خطةط التنمٌةة على أهمٌة التكامل بٌن وسابل اإلعبلم العربٌة والمإسسات االقتصادٌة التؤكٌد
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 الشاملة والعمل على تنفٌذها.
  ضرورة االستفادة من وسابل اإلعبلم كمحفزات للنمةو االقتصةادي فةً المجتمعةات مةن خةبلل طةرز

 مشاكل العمال وأصحاب األعمال وفتح قنوات اتصال بٌنهم وبٌن الجهات الحكومٌة ذات الصلة.

 دعوة حكومات الدول العربٌة إلى: -

 العربٌة إلعادة النظر فً عبلقتها مع اإلعبلم كشرٌ  أساسً فً عملٌة التنمٌة  دعوة الحكومات
 االقتصادٌة.

  دعوة الحكومات العربٌة إلى سرعة إصدار وتفعٌل قوانٌن اتاحة وتوفٌر المعلومات والبٌانات أمام
ل واالعبلم االعبلمٌٌن والباحثٌن المعنٌن فً مختلف المجاالت  وال سٌما فٌما ٌتعلق بمجاالت التشغٌ

 االقتصادي.
   دعوة وزارات التعلٌم العالً العربٌة للتوجٌ  ألقسام وكلٌات اإلعبلم بالجامعات العربٌة إلٌبلء

أهمٌة خاصة لئلعبلم االقتصادي  واالهتمام بتدرٌا مقررات االعبلم المتخصص ضمن اللوابح 
 العلمٌة الخاصة بها.

 دعوة منظمة العمل العربٌة إلى: -

o  مشروع استراتٌجٌة عربٌة لئلعبلم فً مجةالً التنمٌةة االقتصةادٌة واالجتماعٌةة لتحقٌةق األهةداف صٌاغة
المنشودة لمنظمة العمل العربٌة التً نبعت من دستورها ومٌثاقها؛ ٌساهم فٌهةا كافةة الجهةات المعنٌةة؛ مةع 

تراتٌجٌة علةى مةإتمر التؤكٌد على اتخاذ المنظمة كافة التدابٌر واإلجراءات البلزمة لعةر  مشةروع االسة
 العمل العربً القادم والتوصٌة باعتمادها.

o  إعداد براما تدرٌبٌة بهدف تعزٌز قدرات الكوادر اإلعبلمٌة المهنٌة فً المجال االقتصادي وفً مجةاالت
 اهتمام المنظمة حتى ٌتسنى لهم تغطٌة هذا المٌدان بفعالٌة.

o صةةادي تهةةتم بمعالجةةة جوانةةب التنمٌةةة االقتصةةادٌة تؤسةةٌا بوابةةة إلكترونٌةةة عربٌةةة كمصةةدر لئلعةةبلم االقت
وبتبادل الخبرات والتجارب العربٌة فً هذا المٌدان؛ حٌ  ٌتم ربط هذم البوابة بالشبكة العربٌة لمعلومات 

 أسواق العمل التً تعتزم المنظمة إطبلقها فً الدورة القادمة لمإتمر العمل العربً.
o ٌلٌة لمضامٌن قضاٌا العمل فً الصحافة العربٌة التً أعدتها منظمة تثمٌن السادة المشاركٌن للدراسة التحل

العمةةةل العربٌةةةة  ودعةةةوتهم السةةةتكمال البحةةة  بعةةةدد  خةةةر مةةةن البحةةةو  بحٌةةة  تشةةةمل دراسةةةات االذاعةةةة 
 والتلٌفزٌون ووسابل االعبلم االلكترونٌة.

o  العمةةل واالعةةبلم إعةةداد دلٌةةل استرشةةادي لفابةةدة االعبلمٌةةٌن والصةةحفٌٌن ومنتجةةً البةةراما حةةول قضةةاٌا
 Regional Economic Media Toolkit "االقتصةةادي علةةى المسةةتوٌٌن القطةةري والقةةومً

Manual". 
o  العمل فً أقرب فرصة ممكنةة بهةدف المزٌةد مةن الةربط والتنسةٌق بةٌن  وقضاٌاتنظٌم نشاط حول االعبلم

 قضاٌا اإلعبلم وقضاٌا العمل فً نطاق منظمة العمل العربٌة.
o ٌق مةع المنظمةات الدولٌةة واإلقلٌمٌةة ذات االهتمةام المشةتر  فةً تنفٌةذ نشةاطات فةً مجةال التعاون والتنس

 اإلعبلم وقضاٌا العمل.

**** 

 م. 2014/  103خ / رقم النشاط بالخطة : (4)
 مجلة الرسالة المحكمة األكادٌمٌة العدد الثانً.اسم النشاط : 
 نوع النشاط :

 قومً. -
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 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة.  -

 مكان وتنفٌذ النشاط : 

 م ) تم التنفٌذ (.2014دٌسمبر / كانون األول  –الخرطوم  -

 أهداف النشاط : 

  . الدخول فً المجال األكادٌمً للمركز 
  .نشر المعرفة األكادٌمٌة فً مجال التؤمٌنات االجتماعٌة من دراسات وبحو  علمٌة 
  إتاحة الفرصة للعاملٌن فً أجهزة التؤمٌنات االجتماعٌة العربٌة للتؤهٌل األكادٌمً فً مجال التؤمٌنات

 االجتماعٌة . 
   . العمل على تطوٌر نظم التؤمٌنات االجتماعٌة العربٌة 

 الجهات المستفٌدة : 

 أجهزة التؤمٌنات االجتماعٌة العربٌة.  -
 عربٌة . مراكز البحو  والدراسات األكادٌمٌة ال -
 العاملٌن بؤجهزة التؤمٌنات العربٌة .  -
 المكتبة التؤمٌنٌة العربٌة. -

 المحاور : 

 دور اإلعبلم فً تفعٌل وتطوٌر نظم الحماٌة االجتماعٌة.   -
 التحدٌات التً تواج  نظم الضمان االجتماعً فً الدول العربٌة. -
 عٌة. دور أطراف اإلنتاج فً تطوٌر وتفعٌل نظم الحماٌة االجتما -
 الموجهات اإلدراكٌة للسمات الشخصٌة فً تحقٌق الرفاهٌة االجتماعٌة.  -
 تحسٌن شروط وظروف اإلنتاج فً القطاع الزراعً . -
اتجاهات الصحف السودانٌة فً دعم الصورة الذهنٌة ألنظمة الضمان االجتماعً الصندوق القومً للتؤمٌن  -

 االجتماعً نموذجا . 
لمتراكمة وعبلقتها بتحسٌن المزاٌا التؤمٌنٌة فً نظام التؤمٌن االجتماعً فً توظٌف االحتٌاطٌات ا -

 السودان.
 

**** 

 م2014/  102خ / رقم النشاط بالخطة :  -(5)

 (. 41مجلة الرسالة العدد ) اسم النشاط : 

 نوع النشاط :
 قومً. -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 
 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة .  -

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 
 م. 2014( بالخرطوم دٌسمبر / كانون األول  41صدرت المجلة العدد )  -
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 الجهة المستفٌدة من النشاط :

 أجهزة التؤمٌنات االجتماعٌة .  -
 المكتبة العربٌة .  -
 أطراف اإلنتاج الثبلثة بالدول العربٌة . -

 أهداف النشاط : 
وعً التةؤمٌنً ألطةراف اإلنتةاج والجمهةور المسةتهدف بالتؤمٌنةات نشر ثقافة التؤمٌنات االجتماعٌةة وبة  الة -

 االجتماعٌة . 
 ركز العربً للتؤمٌنات االجتماعًعكا نشاطات الم -

**** 

إجتماع الخبراـ"لمناقشة مشروع اإلستراتٌجٌة العربٌة لإلعالم واإلتصال فً إسم النشاط ونوعه:  (5)
 العمل"مجال التنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة وق اٌا 

 27/2014أ. ت  رقم النشاط بالخطة:

 إدارة اإلعبلم والتوثٌق والمعلومات. –مكتب العمل العربٌة  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ:

   2014دٌسمبر / كانون األول  10-9القاهرة / جمهورٌة مصر العربٌة  مكان وتارٌخ التنفٌذ:

تاج الثبل  فً الدول العربٌة ومختلف الجهات أطراف اإلن الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن:
 ذات الصلة

 بع  الخبراء المتخصصٌن فً هذا المجال وهم كتالً:  الجهات المشاركة:

أستاذ اإلعبلم بالمعهد العالى لئلعبلم واإلتصال وعضو  -السٌد الدكتور/ عبد اللطٌف بن صفٌة 
 .المملكة المغربٌة  -لجنة كرسى الٌونسكو بجامعة اإلمام 

المملكة  -أستاذ اإلعبلم والمشار  بجامعة اإلمام  –السٌد الدكتور/ عبد هللا بن ناصرالحمود 
 العربٌة السعودٌة.

 باإلضافة إلى فرٌق من الخبراء للمراجعة والتحكٌم والذى ٌضم:

  –عضو مجلا الشورى والخبٌر اإلعبلمى  –سعاد السٌد الدكتور/ فاٌز الشهرى 

 دٌةالمملكة العربٌة السعو

 مملكة البحرٌن –ناببة البرلمان العربى  –األستاذة الدكتورة/ بهٌة الجشى 

 جمهورٌة مصر العربٌة –خبٌر الحماٌة اإلجتماعٌة  –السٌد الدكتور/ سامى نجٌب 

الجامعة الحدٌثة لتكنولوجٌا المعلومات   –عمٌد كلٌة اإلعبلم  –السٌد الدكتور/ سامى شرٌف 
 مصر العربٌةحمهورٌة  –خبٌر إعبلمى 

 جمهورٌة مصر العربٌة –خبٌرة إعبلمٌة مقررة لجنة المرأة  -الدكتورة/ حنان ٌوسف

 الجمهورٌة التونسٌة –خبٌر التشغٌل  –السٌد/ على حمدى 

 المملكة األردنٌة الهاشمٌة  –األمٌن العام للمجلا اإلقتصادى واإلجتماعى  –السٌد/ مازن عودة 
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 المملكة األردنٌة الهاشمٌة –الخبٌرة اإلعبلمٌة  -السٌدة/ بسمة الصرفندى

 جمهورٌة السودان –ممثلة النقابات العمالٌة  –السٌدة/ نعمات أحمد حسن 

 نتائج اجتماع الخبراـ

بن صفٌة والسٌد الدكتور/ عبد  اللطٌفقام الخبٌرٌن الربٌسٌن إلعداد اإلستراتٌجٌة السٌد الدكتور / عبد 
السادة الخبراء أعضاء الفرٌق  قامر  اإلستراتٌجٌة فً شكلها قبل النهابً كما الحمود باستعهللا بن ناصر 

ََ مع ابداء مبلحظاتهم ومقترحاتهم بالنسبة  المراجعة والتحكٌم باستعرا  اإلستراتٌجٌة استعراضاَ مفصبلَ
 اإلستراتٌجٌة .لمشروع 

اإلنتاج الثبلثة فى الدول العربٌة وتم االتفاق فً االجتماع على تعمٌم مشروع اإلستراتٌجٌة على أطراف 
وذل  ألخذ مبلحظات الدول األعضاء فً االعتبار تمهٌدا  –بعد تعدٌلها فً ضوء مبلحظات السادة الخبراء 

للنظر فٌها واتخاذ  2015( لمجلا إدارة منظمة العمل العربٌة فً مارا /  ذار 82لعرضها على الدورة )
 ما ٌرام مناسباَ بشؤنها .

  تفاق على عقد ندوة قومٌة حول اإلستراتٌجٌة عقب انتهاء مجلا إدارة منظمة العمل العربٌة .كما تم اال

 

◙ ◙  ◙ 
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 ) 2011/  52ت/  -) إ   رقم النشـاط : -1

  إسـم النشـاط :

 دعم الشبكة العربٌة لمعلومات سوق العمل  )مشروع مستمر( -

   الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 إدارة اإلعبلم والتوثٌق والمعلومات . -

 أهداف المشروع :

 المساهمة فى إعداد وتطوٌر سٌاسات االستخدام الوطنٌة . -

 تشجٌع التشاور والتعاون بٌن أطراف العملٌة اإلنتاجٌة . -

 التحوٌلى .التعاون فى مجال التدرٌب وإعداد نماذج معتمدة للتدرٌب المهنى والتدرٌب  -

 تطوٌر مهام ودور مكاتب االستخدام . -

 تٌسٌر التنقل المهنى بٌن أصحاب المهن عن طرٌق التدرٌب المهنى . -

 تقدٌم خدمات للعاملٌن والباحثٌن عن عمل . -

 المساهمة فى خف  نسب البطالة . -

 واقى التنفٌذ :

والحد من البطالة   الذى أقرت  ٌعد المشروع أحد المشارٌع الربٌسٌة للبرناما المتكامل لدعم التشغٌل  -
  وبناء  على قرار القمة تم عر  البرناما على عددا  من  2009القمة االقتصادٌة بالكوٌت عام 

مإسسات التموٌل العربٌة ومنها برناما الخلٌا العربى لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمابٌة 
 )األجفند(.

مإسسات ومنها األجفند   وقد تم دما مشروع وقد حظى مشروع الشبكة باهتمام عدد من هذم ال -
المرصد العربى للتشغٌل مع مشروع الشبكة العربٌة لمعلومات سوق العمل بناء  على طلب األجفند   
وافق مجلا إدارة األجفند على المساهمة فى مشروع الشبكة العربٌة لمعلومات سوق العمل بمبلغ 

اما التنفٌذى لمشروع الشبكة للبدء فى تنفٌذ مراحل دوالر أمرٌكى   أعدت المنظمة البرن 100.000
 المشروع وتوقٌع اتفاق التعاون مع األجفند.

تقدٌم  مناقصة خاصة بالبوابة اإللكترونٌة للشبكة وتمتم التقدم فً خطوات إطبلق الشبكة بطرز  -
وتوفٌر المعدات و  بشؤنها وكذل  طرز مناقصة بالبنٌة التحتٌة والشبكة الداخلٌة لمشروع الشبكة عر

 ( لمإتمر العمل العربً .41واألجهزة البلزمة للمشروع وقد تم إطبلق مشروع الشبكة فً الدورة )

( لمإتمر العمل العربً 41تم إطبلق الشبكة العربٌة لمعلومات أسواق العمل ضمن فعالٌات الدورة ) -
 . 2014بالقاهرة 

 العمل بمقر مكتب العمل العربًوجاري حالٌا  مركز الشبكة العربٌة لمعلومات أسواق  -

*** 

 

 مجــال التوثٌق والمعلومات
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 ) 2011/  53ت/  -) إ   رقم النشـاط : -2

 إسـم النشـاط : -

 التوثٌق والمعلومات ... )مشروع مستمر(  -

  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :  -

 إدارة اإلعبلم والتوثٌق والمعلومات . -

 واقى التنفٌذ : -

تحسةةٌن خدمةةة اإلنترنةةت   وخةةدمات موقةةع  –تحةةدٌ  قواعةةد البٌانةةات بقسةةم التوثٌةةق والمعلومةةات   -
 .Internet المنظمة على شبكة المعلومات الدولٌة 

 صٌانة أجهزة الحاسب اآللى بالمنظمة وشراء قطع الغٌار البلزمة وشراء أجهزة حاسب  لى. -

العمل على إنشاء واجهة برمجٌة للتصنٌف العربً المعٌاري للعمل على موقع المنظمةة وذلة  لفابةدة  -
 المعنٌٌن بالتصنٌف وتطبٌقات . 

*** 

المشاركة فً ندوة قومٌة حول الشبكة العربٌة للمعلومات بناـ على الدعوة الموجهة من األمانة  (4)
  إدارة المعلومات والتوثٌق والترجمة . –واالتصال العامة لجامعة الدول العربٌة ) قطاع اإلعالم 

 . 2014ٌونٌو / حزٌران  26 -24

 

 الجلسة االفتتاحٌة

 

عقدت الجلسة االفتتاحٌة لبلجتماع بحضور سعادة السفٌرة هٌفاء ابو غزالة األمةٌن العةام المسةاعد ربةٌا 
والتوثٌق والترجمة التً افتتحت االجتماع قطاع اإلعبلم واالتصال واألستاذة هالة جاد مدٌر إدارة المعلومات 

بكلمة موجزة رحبت فٌها باالستجابة الطٌبة من جانب الحضور التً تعكا رغبة حقٌقٌة فً إعادة طرز هذا 
المشروع بفكر جدٌد ورإٌة حدٌثةة تتناسةب مةع عصةر التكنولوجٌةا والتطةورات فةً تكنولوجٌةا المعلومةات . 

كة العربٌةة للمعلومةات الةذي ٌهةدف إلةى بنةاء شةبكة إقلٌمٌةة عربٌةة وأكدت على ضرورة إحٌاء مشةروع الشةب
للمعلومات تخدم المجتمعات العربٌة وتإدي الدور المنوط بها فً تعمٌق وتوسٌع مجاالت التعاون بٌن مراكز 

 التوثٌق والمعلومات فً الوطن العربً وبٌن مراكز ونظم المعلومات اإلقلٌمٌة والدولٌة .

 ما ٌلً : ** استعرض االجتماع

  اإلشكالٌات والعقبات  1978تارٌخ الشبكة العربٌة للمعلومات التً تبنتها جامعة الدول العربٌة منذ  -
التً واجهت المشروع فً مرحلت  األولى لتحدٌد مكامن الخلةل وأسةباب الفشةل مةن اجةل تبلقٌهةا فةً 

 بلحقة .مرحلة إحٌاء الشبكة بمنظور جدٌد ٌتناسب مع التطورات التكنولوجٌة المت
واقع التجارب الفعلٌة فً المنظمات العربٌة المتخصصة واألمانة العامة لجامعة الـةـدول العربٌةة فةً  -

مجال شبكات المعلومات وقواعد البٌانات والبوابةات اإللكترونٌةة   ومةا ٌواجة  المحتةوى المعلومةاتً 
 العربً من عقبات .

الدول العربٌة مةن خةبلل قطةاع اإلعةبلم واالتصةال  التجارب الفعلٌة القابمة فً األمانة العامة لجامعة -
ومشةةروع الشةةبكة اإلقلٌمٌةةة العربٌةةة لغةةرف األزمةةات   قطةةاع الشةةبون االقتصةةادٌة ) إدارة اإلحصةةاء 
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وقواعد البٌانات ( فً بناء قواعد البٌانات اإلحصابٌة للتجارة الداخلٌة للدول العربٌة وأخرى للسٌاحة 
ربة قطاع الشبون القانونٌة حول إنشاء الشبكة القانونٌة العربٌة الذي العربٌة وغٌرها . إضافة إلى تج

ٌتضمن كافةة الوثةابق القانونٌةة الصةادرة عةن جامعةة الةدول العربٌةة مةن اتفاقٌةات وقةوانٌن نموذجٌةة 
وتشةةرٌعات عربٌةةة وتقةةارٌر ودراسةةات وقةةرارات وأحكةةام المحكمةةة اإلدارٌةةة التابعةةة لجامعةةة الةةدول 

 العربٌة .
الضوء على الشبكة العربٌة للمعلومات باعتبارها تجربة رابدة فً العمل العربً المشتر  فً تسلٌط  -

مجال المعلومات   والتً استهدفت تعمٌق وتوسٌع مجاالت التعاون بٌن مراكز التوثٌةق والمعلومةات 
جهزة تداول العربٌة   وبٌنها وبٌن مراكز ونظم المعلومات اإلقلٌمٌة والدولٌة بهدف البنً األساسٌة أل

 وتبادل المعلومات فً الوطن العربً .
ضرورة إٌةبلء السٌاسةات الوطنٌةة للمعلومةات اهتمامةا  باعتبارهةا أحةد المحةددات األساسةٌة لمشةروع  -

الشةبكة العربٌةةة للمعلومةات وضةةرورة تهٌبةةة اإلطةار المإسسةةً والقةةانونً والتنسةٌق بةةٌن المإسسةةات 
 ت البشرٌة والتكنولوجٌٌة والمعلوماتٌة .المختلفة فً إطار قانونً وتخطٌط الحاجٌا

رإى ومقترحات نحو إحٌاء الشبكة العربٌة للمعلومات لتحقٌق األهداف العامة التةً وضةعت للشةبكة  -
العربٌةةة للمعلومةةات منةةذ ثمانٌنةةات القةةرن الماضةةً   واألسةةا التةةً تسةةتند إلٌهةةا هةةذم الرإٌةةة لتمكةةٌن 

عامةةة مةةن الوصةةول إلةةى المعلومةةات التةةً تلبةةً صةةانعً القةةرار والباحةة  والمةةواطن العربةةً بصةةفة 
 احتٌاجات  المعلوماتٌة لبلستفادة منها .

 
 ** مداخلة المنظمة

بورقةة عمةل فةً حةول  السٌدة / إٌمان أحمد عبد المقصةود مةدٌرة إدارة اإلعةبلم والتوثٌةق هذا وقد تقدمت
تجربة منظمة العمل العربٌة حول مشروع الشبكة العربٌة للمعلومات لمعلومات أسواق العمل تم استعراضها 
فً الٌوم األول لبلجتماع حٌ  تناولت فٌها اهتمام منظمة العمل العربٌة بمشةكلة البطالةة والتشةغٌل ووضةعها 

هذم المشكلة والدفع بوتٌرة التشةغٌل علةى مسةتوى الةوطن فً صدارة اهتماماتها فً محاولة منها للسعً لحل 
العربةً واعتبةةار البرنةةاما المتكامةةل لةةدعم التشةةغٌل والحةةد مةةن البطالةةة والةةذي تعتبةةر الشةةبكة أحةةد مشةةروعات  
الربٌسٌة أحد مساعً المنظمة وجهودها المبذولة لحل هذم المشكلة باإلضافة إلى استعرا  مشةروع الشةبكة 

 .كونات  وقواعد البٌانات األساسٌة الخاصة ب  والخدمات التً تقدمها والمستفٌدٌن منها من واقع أهداف  وم
 ** الجهات المشاركة فً االجتماع

( منظمة عربٌة متخصصة منها منظمة العمل العربٌة 13ٌعد هذا االجتماع اجتماع فنً متخصص ضم )
كرتارٌة االجتمةاع وذلة  م مقترحةاتهم لسةقاموا جمٌعةا  بتقةدٌم عروضةهم حةول الشةبكات الخاصةة بهةم أو تقةدٌ

لةةى عةةدد مةةن اإلدارات بالجامعةةة العربٌةةة منهةةا إدارة اإلحصةةاء وقواعةةد البٌانةةات وإدارة الملكٌةةة باإلضةةافة إ
الفكرٌة التنافسٌة وقطاع الشبون المالٌة واإلدارٌة إلى جانب وجةود مجموعةة مةن الخبةراء المتخصصةٌن فةً 

 ٌق من جامعات عربٌة مختلفة .علم المكتبات والمعلومات والتوث
 

 التوصٌات 
 

  الترحٌةةب بمبةةادرة األمانةةةة العامةةة لجامعةةة الةةةدول العربٌةةة بإعةةادة إحٌةةةاء مشةةروع الشةةبكة العربٌةةةة
 للمعلومات .

  ضةةرورة اسةةتمرار األمانةةة العامةةة مةةن خةةبلل إدارة لمعلومةةات والتوثٌةةق فةةً القٌةةام بةةدور المنسةةق
 والمحر  لمشروع الشبكة العربٌة للمعلومات .   

  تكلٌف األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة من خبلل إدارة المعلومات والتوثٌق بإعداد مسح لشبكات
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لةى الواقةع الفعلةً لهةذم التجةارب والعقبةات التةً تواجههةا المعلومات العربٌة المتخصصة للوقةوف ع
 سواء الفنٌة أو التقنٌة .

 

  تكلٌف األمانة العامة من خبلل إدارة المعلومات والتوثٌق بإعداد دراسة جدوى حول مشروع الشبكة
  العربٌة للمعلومات تسعى إلى تقدٌر متطلبات إعادة الحٌاة إلى مشةروع الشةبكة العربٌةة للمعلومةات 

على أن تإخةذ االعتبةار المسةتلزمات المالٌةة والتقنٌةة والبشةرٌة البلزمةة لوضةع التصةور الجٌةد وفةق 
متطلبةةات العصةةر الحاضةةر   وبمةةا ٌةةإمن مواكبةةة الشةةبكة لمسةةتجدات فةةً مجةةال تقنٌةةات المعلومةةات 

 واالتصاالت .

   بمقةر األمانةة العامةة عر  الدراسة على االجتماع الثانً لمشروع الشبكة العربٌة للمعلومات وذلة
لمناقشتها وإقرارها مةن قبةل االجتمةاع الثةانً لمشةروع  2015لجامعة الدول العربٌة فً شهر ٌناٌر 

 تمهٌدا  لعرضها على المجلا االقتصادي واالجتماعً التابع لجامعة الدول العربٌة .

 مهنٌةةةٌن تشةةةكٌل هٌبةةةة استشةةةارٌة تضةةةم ممثلةةةٌن مةةةن المنظمةةةات العربٌةةةة المتخصصةةةة والخبةةةراء ال
 واألكادٌمٌٌن فً مجال المعلومات والشبكات والتوثٌق المعلوماتً .

    ًدعوة الحكومات فً الدول العربٌة إلً إٌةبلء مشةروع الشةبكة العربٌةة للمعلومةات االهتمةام الكةاف
 وتؤمٌن المستلزمات التً تضمن قٌامها بالواجبات والمهام المنوطة بها على أفضل وج  .

 ات العربٌة المتخصصة فً إنشةاء شةبكات المعلومةات وقواعةد البٌانةات وبوابةات تثمٌن جهود المنظم
إلكترونٌة على العنكبوتٌة العالمٌة لتمكٌن المواطن العربً من النفاذ إلى المعلومات وتحقٌق متطلبات 

 التحول نحو مجتمع المعلومات والمعرفة.

 متخصصةةة بةةدعوة مةةنهم   لتبةةادل تشجٌــةةـع عقةةد اجتماعةةات دورٌةةة فةةً مقةةار المنظمةةات العربٌةةة ال
 الخبرات فً مجال شبكات المعلومات وقواعد البٌانات .

  توثٌق مخرجات االجتماع األول للشبكة العربٌة للمعلومات وإتاحتها على البوابة اإللكترونٌة لجامعة
 . الدول العربٌة   والبوابات اإللكترونٌة للمنظمات العربٌة المتخصصة لتعمٌم االستفادة منها 

وفةً ختةةام االجتمةاع   وجةة  المشةاركون الشةةكر والتقةدٌر لؤلمانةةة العامةة لجامعةةة الةدول العربٌةةة ) قطةةاع 
إدارة المعلومات والتوثٌق ( على استضافة هذا االجتمةاع لهةام واإلشةادة بةالطرز الجٌةد  –اإلعبلم واالتصال 

 ٌة للمعلومات .من قبل إدارة المعلومات والتوثٌق إلعادة إحٌاء مشروع الشبكة العرب

*** 

 الدورة التدرٌبٌة األولى حول الشبكة العربٌة لمعلومات أسواق العمل عقد إسم النشاط ونوعه: ( 4)

 33/2014رقم النشاط بالخطة:  أ.ت /

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ: إدارة اإلعالم والتوثٌق والمعلومات

 نوفمبر / تشرٌن الثانً   20 – 18مكان وتارٌخ التنفٌذ: الغردقة 

 أطراف اإلنتاج الثبلثة الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد المستفٌدٌن:

 الجهات المشاركة:
المملكاة  خصصت هذم الدورة لدول المشةرق والمغةرب العربةً وقةد شةار  فٌهةا سةبعة دول عربٌةة 

جمهورٌااة مصاار  -الجمهورٌااة اللبنانٌااة  –دولااة فلسااطٌن  –جمهورٌااة السااودان  –االردنٌااة الهاشاامٌة 
  حٌةة  ضةةمت  اثنةةى عشةةر مشةةاركا  مةةن وزارات العمةةل العربٌةةة واألجهةةزة المملكااة المغربٌااة  –العربٌااة 
 ر التصانٌف العربٌةــطفى خبٌد مصــــندا / أحمـــــٌد المهـــى الســــــة إلـــــة باإلضافــــاإلحصابٌ
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 والسٌد الدكتور / رأفت رضوان الخبٌر المتخص بالشبكة العربٌة لمعلومات أسواق العمل .

 أهداف النشاط: 

 . إتخاذ الخطوات التنفٌذٌة لتفعٌل مشروع الشبكة العربٌة لمعلومات أسواق العمل 
 لةى مواجهةة التحةدٌات التةى تعصةف بناء نظام عربً موحد لمعلومات أسةواق العمةل ٌكةون قةادرا  ع

 بؤوضاع العمل والعمال.
  ( تحدٌةةد نقةةاط إرتكةةاز وطنٌةةةNFP بالةةدول العربٌةةة تتةةولى القٌةةام بعملٌةةة إعةةداد وتةةوفٌر البٌانةةات )

 الوطنٌة بما ٌحقق تغذٌة الشبكة بالمعلومات واإلستفادة بما تتٌح  الشبكة من موارد معرفٌة .
   تفعٌل التعةاون بةٌن منتجةى ومسةتخدمى البٌانةات االحصةابٌة لةدى أطةراف اإلنتةاج الثبلثةة وخاصةة

 وزارات العمل واألجهزة اإلحصابٌة فى البلدان العربٌة .
  وإرتباطة  بتنظةٌم أسةواق العمةل  2008تسلٌط الضوء على  لٌة التصنٌف العربةً المعٌةارى للمهةن

 العربٌة .
 د المفاهٌم والمصطلحات المستخدمة.ٌة لئلحصاءات بهدف توحٌاإللتزام بالمعاٌٌر الدول 

 المحاور:

 العربٌة لمعلومات أسواق العمل التعرٌف بمشروع الشبكة . 
 للشبكة العربٌة لمعلومات أسواق العمل . التعرف على البوابة اإللٌكترونٌة 
 على طرق و لٌات تزوٌد الشبكة بالبٌانات والمعلومات . التدرٌب 
 على إصدار تقارٌر من واقع البٌانات المدرجة بالشبكة . التدرٌب 
 للمهن وإرتباط  بتنظٌم أسواق العمل العربٌة . التصنٌف العربً المعٌاري 
 المشاركٌٌن لتطوٌر الشبكة. مقترحات 

 التوصٌات:

وفةةةى أطةةةار التطبٌةةةق العملةةةى لهةةةذم الةةةدورة وبعةةةد المناقشةةةات والمةةةداخبلت المستفٌضةةةة توصةةةل 
 جملة من المبادئ والمنطلقات تناولت ما ٌلً :المشاركون إلى 

 دعوة الدول العربٌة إلى : .1
 

 فةى كةل دولةة تضةم الجهةات معنٌةة بالبٌانةات البلزمةة لتغذٌةة الشةبكة  التأكٌد على إقاماة نقااط بؤرٌاة
 وذل  لتحقٌق الفابدة المرجوة منها .

 مرجعٌةة فةى تحدٌةد مسةتوٌات إلةى اعتمةاد التصةنٌف الةدولى المعٌةارى للتعلةٌم ك دعوة الدول العربٌة
 ( 2011آسكٌد التعلٌم ) التحصٌل العلمى 

 اعتماد التصنٌف الدول المعٌارل الصناعى ISIC  الصادر عن األمم المتحدة فةى تصةنٌف قطاعةات
 النشاط االقتصادى وما ٌتبع ذل  من أبواب وفصول وفبات .

 بعةد مةن خةبلل الةربط اإللكترونةً  فى التوظٌف عةن اآلخذ بعٌن االعتبار التجربة المصرٌة األردنٌة
لعملٌة انتقال العمالة المصرٌة للمملكة األردنٌة الهاشمٌة والعمل على االستفادة منها كنموذج للتعاون 

 بٌن الدول فى مجال التشغٌل .
 دعوة منظمة العمل العربٌة إلى  .2

 
 لتحدٌد وتسمٌة النقاط البإرٌة فى كل دولة مع توضٌح المعاٌٌر المطلوبة لهذم  مخاطبة الدول العربٌة

النقاط والغر  منها مرفقا  بها جداول البٌانات المطلوبة للشبكة   وذل  تمهٌدا  لتوقٌةع بروتوكةوالت 
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 تعاون مع وزارات العمل العربٌة واألجهزة اإلحصابٌة العربٌة إن أمكن ذل  .
  لمعلومات أسةواق العمةل خاصةة مةع إطةبلق إصةدارات  متقدمة للشبكة العربٌةعقد دورات تدرٌبٌة

جدٌةةةدة لنظةةةام معلومةةةات الشةةةبكة باإلضةةةافة لضةةةمان التةةةراكم المعرفةةةى والتعةةةرف علةةةى الصةةةعوبات 
والمعوقات التى قد تعةوق النقةاط البإرٌةة عةن أداء عملهةا .وٌفضةل مشةاركة الحاصةلٌن علةى شةهادة 

 ولى لضمان التواصل واالستفادة .اجتٌاز الدورة التدرٌبٌة األ
 إعداد مسرد مصطلحات Glossary   لمعلومات أسواق العمل بهدف تحدٌد داللة كل مصطلح بناء

 على مرجعٌات معتمدم وإضافت  للشبكة .
 من حٌ  فتح الفصةول المغلقةة إضةافة إلةى  2008للمهن  متابعة تحدٌث التصنٌف العربً المعٌاري

التغٌرات التقنٌة فى سوق العمل وانعكاساتها علةى التوصةٌف المهنةى  ما ٌستجد من أعمال فى ضوء
 للعمل مع إصدار النشرات السنوٌة الخاصة بهذا التحدٌ  .

 واختبارات مستوى المهارة فى المهن المنظمة واختٌار مراكةز اختبةارات متفةق  إعداد معاٌٌر مهنٌة
 .علٌها وإعتمادها بٌن الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة 

 التعةةدٌبلت المطلوبةةة علةةى البوابةةة االلكترونٌةةة للشةةبكة بهةةدف تسةةهٌل عمةةل  اآلخااذ بعااٌن االعتبااار
المسةةةتخدمٌن والمسةةةتفٌدٌن مةةةن الشةةةبكة مةةةع التؤكٌةةةد علةةةى إصةةةدار دلٌةةةل استرشةةةادى السةةةتخدامات 

  ( User Guide)وتطبـــٌقات الشــــبكة 
 سات إلنتاج احصاءات لخدمة الدول باطرافها ذات العبلقة الممولة للدرا التنسٌق مى الهٌئات الدولٌة

 الثبلثة ولخدمة أغرا  الشبكة العربٌة لمعلومات أسواق العمل .
  معمةةق لتحلٌةةل الواقةةع االحصةةابى كةةل عةةامٌن مةةن واقةةع البٌانةةات  متابعااة إصاادار تقرٌاار معلومااات

 والمعلومات المدرجة بالكتاب اإلحصابى الذى ٌصدر عن المنظمة .

تم تسلٌم شهادات تقدٌرٌة للسادة المشاركٌن تقدٌراً لجهودهم فى الدورة وتحفٌزاً لهم وفى ختام الجلسة 
 . على العمل ومواصلة العطاـ

**** 

أسم النشاط : المشاركة فً عرض كتاب " مكانة الدول العربٌة فً االقتصاد العالمً بعد األزمة 
 المالٌة :

عر  كتاب مناقشة الدعوة الموجه لها بشأن لح ور  على بناـمنظمة العمل العربٌة  شاركت
  ورإٌة تحلٌلٌة لبزود نجم الصٌن والحالة "مكانة الدول فً اإلقتصاد العالمً بعد األزمة المالٌة"

منظمة التنمٌة اإلدارٌة هى الناشر للكتاب تحت مسمى  تعد المصرٌة بعد األزمة فً اإلطار العالمً  
 )بحو  ودراسات(. 

 االجتماعنتائج 

بدأ اإلجتماع فً تمام الساعة الحادٌة عشر وعشرون دقٌقة. رحب فٌها السٌد الدكتور ناصر 
القحطانً المدٌر العام المساعد لمنظمة التنمٌة اإلدارٌة الحاضرٌن بسعادة الوزٌر األسبق لوزارة 

ٌُمن محمد الحماقً  ما بجمهورٌة جامعة عٌن ش -الخارجٌة المصرٌة محمد العرابً والسٌدة أ.د. 
"مكانة الدول فً اإلقتصاد العالمً بعد مصر العربٌة و عضو مجلا الشورى األسبق ومإلفة كتاب 

رإٌة تحلٌلٌة للمإلفة لبزود نجم الصٌن والحالة المصرٌة بعد األزمة فً اإلطار  أزمة العالمٌة"
 العالمً.

لٌلٌة لهذا الكتاب. وبدأت وقد أعطى الدكتور ناصر الكلمة لمإلفة الكتاب لتقدم رإٌتها التح
ٌُمن كلمتها بالشكر لمنظمة التنمٌة اإلدارٌة وهى الناشر للكتاب  والدكتورة دالٌا ربٌسة وحدة  الدكتورة 
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المكتبة الرقمٌة وقاعدة البٌانات على الجهد المبذول لعر  الكتاب وكذل  قامت بالشكر للدكتور ناصر 
دة السفٌر محمد العربً الستجابة لمناقشة وعر  القحطانً على التقدٌم و كذل  شكر خاص لسعا

وبما  -من أي بح  علمً أو الدراسة التحلٌلٌة هو االستفادة بها  الهدفالكتاب. وقد ذكرت الدكتورة أن 
ٌُمن  متخصصة فً اإلقتصاد الدولً ذكرت أن مصر والدول العربٌة فً وضع غٌر  -أن الدكتورة 

لهذا الكتاب تشٌر ألهمٌة  والرسالة الربٌسٌةً والواقع العالمً. مرٌح وهذا فٌما ٌتعلق بالواقع العرب
التكاتف العربً والتحدٌات اإلقتصادٌة لٌكون لنا وزن وثقل على الساحة العالمٌة ألن ضعف ثقلنا على 
الساحة العالمٌة كعرب ٌجعلنا نتمنى أن نضع خطط خماسٌة وعقدٌة للتعاون العربً وبٌن األقطار 

ن السبب فٌها هى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة العربٌة  وهذا التساإل ٌؤتً بعد أزمة مالٌة طاحنة وكا
 واإلتحاد األوروبً. 

وقد أوضحت الدكتورة أن النظام المالً العالمً عبارة عن تحركات رإوا األموال للمصلحة 
اإلقتصادٌة للدول المختلفة والذي ٌسٌطر علٌها مجموعة من الدول. أما النظام النقدي فنحن نتحد  عن 

ر التً ٌسٌطر علٌها اإلقتصاد الدولً العالمً وعلى السٌولة النقدٌة فً عالم اإلقتصاد الُعملة  مثل الدوال
و تطرقت أٌضا  لؤلزمة العالمٌة الدولٌة وألهمٌة البن  الدولً وصندوق النقد الدولً ومنظمة التجارة 

 العالمٌة.  

حاد األوروبً فً وترتب على األزمة المالٌة وضع أكثر التكتبلت اإلقتصادٌة نجاحا  وهو اإلت
مؤزق و إمكانٌة خروج الدول المتعثرة مالٌا  من النظام النقدي األوروبً )منطقة الٌورو( وهو ٌهدد بذل  
االستقرار اإلقتصادي لدول اإلتحاد األوروبً وٌنذر بمرحلة من الركود سٌكون لها تداعٌاتها على 

 مساهمة اإلتحاد األوروبً فً النمو اإلقتصادي العالمً. 

ٌُمن ألهمٌة ظهور اإلقتصادات الناشبة وعلى رأسها الصٌن والهند و قد تطرقت الدكتورة 
والبرازٌل وروسٌا وترتب على ذل  ظهور مجموعة العشرٌن بدال  من السبعة الكبار مع إدار  أن 

دكتورة الدول المتقدمة السبع ال تستطٌع أن تقود النمو اإلقتصادي العالمً بعد األزمة المالٌة. وأضافت ال
ٌُمن أن تحدٌات التً ٌشهدها حالٌا  اإلقتصاد الدولً من حٌ  أهمٌة إعادة صٌاغة النظامٌن المالً 
والنقدي العالمٌٌن وذل  إعادة هٌكلة دور المإسسات اإلقتصادٌة الدولٌة   ٌضاف إلى ذل  تغٌر األوزان 

ة على الساحة الدولٌة  وهذم النسبٌة لدول العالم فً هذا النظام من حٌ  ظهور الدول الناشبة بقو
التحدٌات البد أن تثٌر تساإال  هاما  هو ما هى مكانة مصر فً اإلقتصاد الدولً؟ وكانت اإلجابة من أ.د. 

مصر لها مكانة اقتصادٌة عالمٌة حالٌا  تتمثل فً مساهمتها فً الناتا اإلقتصادي العالمً  –ٌُمن كتالً 
ة دور المإسسات الدولٌة وتدفقات االستثمارات. ومن هنا وبهذم وفً التجارة الدولٌة وكذل  إعادة هٌكل

المعاٌٌر فإن هذم المكانة تعتبر ضعٌفة للغاٌة   وإذا أرادنا أن ٌكون لمصر مكانة ٌعتد بها على الساحة 
 الدولٌة   فإن األمر إنما ٌرتبط بزٌادة الوزن النسبً لمصر فً اإلقتصاد العالمً. 

ٌُمن أن  المعجزات األسٌوٌة التً حقتها النمور األربعة منذ الخمسٌنات حتى وقد أشارت أ.د. 
ٌُمن فً  –هونا كونا  –تاٌوان  –التسعٌنات)كورٌا الجنوبٌة   توصٌاتهاسنغافورة(. وقد أعربت أ.د. 

 -:على النحو التالً 

 .أهمٌة التكاتف العربً والتحدٌات اإلقتصادٌة 
 ى التواجد العالمً.أهمٌة ثقل وزو الدول العربٌة وخاصة مصر عل 
  أهمٌة تكاتف الدول العربٌة لمواكبة النظام المالً العالمً للسٌطرة على الدوالر الذي

 ٌسٌطر علٌ  مجموعة من الدول.
  .أهمٌة التواجد والطهور ضمن خضم التكتبلت اإلقتصادٌة الناشبة 
 .أهمٌة إعادة هٌكلة دور المإسسات اإلقتصادٌة الدولٌة 
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 ن النسبٌة لدول العالم فً النظامٌن المالً والنقدي. حٌ  تتمكن الدول أهمٌة تغٌر األوزا
 العربٌة الناشبة وخاصة مصر من التواجد بقوة على الساحة الدولٌة.

  اإلشارة إلى أهمٌة وجود مبات بل  الف من الدراسات حول التجارب الناجحة الستفادة
 مصر منها.

  دول  على حدا و ذل  لتحدٌد المعوقات أهمٌة وضرورة استغبلل الموارد البشرٌة لكل
 والتحدٌات ومواجهتها أمام التكامل اإلقتصادي العربً بشرط توفر اإلرادة السٌاسٌة. 

**** 

 (  2014/ 77) د / رقم النشـاط :  ( 6) 

أنشةـطة ترجمةة ودعةم المكتبةة وبنة  المعلومةات فةً مجةال الصةحة والسةبلمة المهنٌةة لعةام )  اسـم النشااط :
2014 .) 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

المعهد العربً للصةحة والسةبلمة المهنٌةة بدمشةق  بالتعةاون مةع مركةز التوثٌةق والمعلومةات بمكتةب  -
 العمل العربً.

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 2014خبلل عام  -

 الجهة المستفٌدة من النشاط:

 المعنٌون بشـإون الصحة والسبلمة المهنٌة فً الدول العربٌة. -

 اف النشاط:أهد

 توفٌر المادة العلمٌة الحدٌثة فً علوم بٌبة العمل والصحة والسبلمة المهنٌة.  – 

 دعم المكتبة العربٌة بمراجع علمٌة متخصصة فً مجال الصحة والسبلمة المهنٌة.  – 

 تلبٌة احتٌاجات الدول العربٌة فً مجال الترجمة والتعرٌب.  -

 بة العمل وحماٌة صحة العمال.توفٌر أحد  اإلصدارات المتصلة ببٌ -

 واقى التنفٌذ : 

 تغذٌة الموقع االلكترونً للمعهد بالمواد العلمٌة ذات الصلة والتقارٌر الختامٌة للمعهد.   -1

استكمال إنجاز ترجمة مدونة الممارسة الصادرة عةن مكتةب العمةل الةدولً حةول )السةبلمة والصةحة  -2
 المعهد.فً الزراعة ( وتحمٌلها على موقع 

السعً الستكمال ترجمةة وإصةدار فصةول موسةوعة السةبلمة والصةحة المهنٌةة الصةادرة عةن مكتةب  -3
العمل الدولً حٌ  ٌجري حالٌا  التنسٌق مع اللجنة العلٌا للسبلمة والصحة المهنٌة فً مملكةة البحةرٌن بحٌة  

 وإصدارها الكترونٌا .تكون إحدى الجهات الداعمة مادٌا  لترجمة الفصول المتبقٌة من الموسوعة 

 

*** 
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 (2014/ 80) د/  رقم النشـاط : (7)

 اسـم النشاط : 

 2014طباعة وتوثٌق منشورات معهد دمشق لعام  -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المعهد العربً للصحة والسبلمة المهنٌة  -

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

  2014خبلل عام  -

 المستفٌدٌن:الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد 

 المعنٌون بشإون الصحة والسبلمة المهنٌة فً الدول العربٌة. -

 أهداف النشاط:

توثٌةةق أعمةةال ونتةةابا الحلقةةات والنةةدوات التةةً ٌعقةةدها المعهةةد العربةةً للصةةحة والسةةبلمة المهنٌةةة   - -
 بدمشق إضافة  إلى الدراسات والبحو  والتقارٌر والكتب ذات الصلة باختصاصات المعهد  

 لتنفٌذ :واقى ا

 . طباعة وتوثٌق أوراق عمل ونتابا األنشطة المختلفة للمعهد ومختلف الوثابق ذات الصلة

*** 

 م. 2014/  106خ /  رقم النشاط بالخطة :( 8)

 اسم النشاط : 

 تحدٌ  موقع المركز على االنترنت ) نشاط مستمر (.  -

 نوع النشاط : 

 قومً .  -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ: 

 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة.  -

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 م. 2014ٌونٌو / حزٌران  –ماٌو / أٌار  –الخرطوم  -
 

 الجهات المستفٌدة من النشاط: 

جمٌع المتعاملٌن مع المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة من أجهزة التؤمٌنات االجتماعٌة العربٌة      -
 ألعمال والحكومات العربٌة والمراكز التابعة لمنظمة العمل العربٌة.ومنظمات العمال وأصحاب ا
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 أهداف النشاط : 

 عكا أنشطة المركز عبر االنترنت.  -
 توفٌر المعلومات عن التؤمٌنات االجتماعٌة ألجهزة التؤمٌنات االجتماعٌة العربٌة .  -
 االستفادة من البرٌد االلكترونً.  -
 االنترنت .مواكبة التحدٌ  على مواقع  -

 المحاور : 

تةةم تحةةدٌ  صةةفحة المركةةز علةةى االنترنةةت وتوسةةٌع مسةةاحتها لتسةةتوعب األنشةةطة الجدٌةةدة والمكتبةةة  -
 االلكترونٌة.

*** 

 م. 2014/  105خ /   رقم النشاط بالخطة :( 9)

 اسم النشاط : 

 دعم وتطوٌر المكتبة ) نشاط مستمر (. -

 نوع النشاط : 

 مجاالت الضمان االجتماعً والعلوم األخرى ذات الصلة.كتاب فً  42قومً   شراء عدد  -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة .  -

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 م. 2014سبتمبر / أٌلول  –الخرطوم -

 الجهة المستفٌدة من النشاط: 

تؤمٌنةةات االجتماعٌةةة ومنظمةةات المتعةةاملٌن مةةع المركةةز العربةةً للتؤمٌنةةات االجتماعٌةةة مةةن أجهةةزة ال -
 أصحاب األعمال والعمال والباحثٌن وطبلب الجامعات والدارسٌن. 

 أهداف النشاط :

أثراء مكتبة المركز العربةً للتؤمٌنةات االجتماعٌةة وتزوٌةدها بؤحةد  اإلصةدارات ذات الصةلة بعمةل  -
 المركز .

*** 

 م . 104/2014خ/ رقم النشاط بالخطة : -(9) 

 نشاط مستمر .  –الشبكة العربٌة لمعلومات التأمٌنات االجتماعٌة اسم النشاط : 

 نوع النشاط : 
 قومً.  -

 :  األهداف

 تكوٌن قاعدة بٌانات أساسٌة لنظم التؤمٌنات االجتماعٌة العربٌة .  -
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االستفادة من التقنٌات الحدٌثة فً ربط المهتمٌن بمعلومات التؤمٌنات االجتماعٌة وتوفٌر ما ٌحتاجون  من  -
 معلومات . 

 مكان وتارٌخ النشاط : 

 م . 2014الخرطوم خبلل العام  -

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المركز العربً للتؤمٌنات االجتماعٌة .  -

 ما تم انجازه : 

 ة التعامل مع االستبٌان حتى مرحلة التعامل التفاعلً.استكمال تصمٌم شاش -
 تصمٌم التقارٌر كمخرجات للشاشة.  -
 األردن والسودان .  –تونا  –استكمال المعلومات لدول : الٌمن  -
 إعداد جداول مقارنة للمنافع التً ٌقدمها كل نظام.  -
  (العمل فً النشاطتحلٌل البٌانات مع استصحاب مإشرات أداء الضمان االجتماعً ) مستمر  -
 

◙  ◙  ◙ 
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 ".  المهاجرةدراسة حول " دور اإلعبلم فً تناول قضاٌا العمالة العربٌة  ( إسم النشاط :1)

  29/2014أ.ت/رقم النشاط: 

تم تكلٌف أحد الخبراء وتمت فً شهر دٌسمبر  –إدارة اإلعبلم والتوثٌق والمعلومات  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ:
2014 . 

 محاور الدراسة:  

 يقذيت                                                                                       

                         َشأة انهدشة انذونيت وتطىساتهب                                

 انتؼبوٌ انؼشبً وانؼًبنت انؼشبيت                                                      

 االتفبقيبث انؼشبيت انًُظًت نتُقم األيذي انؼبيهت انؼشبيت                           

 سًبث هدشة انؼًبنت انؼشبيت وتُقههب                                                 

 انبطبنت كأحذ أسببة هدشة األيذي انؼبيهت انؼشبيت                                 

 األسببة انشئيسيت نتفبقى يشكهت انبطبنت ببنىطٍ انؼشبً                           

 انششػيت نهؼًبنت انؼشبيت                                                انهدشة غيش 

 آثبس األصيت انًبنيت انؼبنًيت ػهً تُقم األيذي انؼبيهت انؼشبيت                    

 تحىيالث انًهبخشيٍ إنً أوطبَهى                                                     

 ت نشػبيت ابُبئهب يٍ انًهبخشيٍ                                   خهىد انذول انؼشبي

 اإلطبس انًُهدً نهذساست                                                               

 َتبئح تحهيم فئبث يضًىٌ انذساست نقضبيب انؼًبنت انؼشبيت 

 أوالً : َىع انهدشة وانتُقم                                                              

 مجــال اإلصدارات والدراسات والترجمة
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 ثبَيبً : انىضغ انقبَىًَ نهتُقم وانهدشة                                               

    ثبنثبً : يشبكم انًهبخشيٍ بذول انًهدش                                           

 سابؼبً : ػشض أسببة انهدشة وانتُقم                                               

 خبيسبً : اندهىد انًبزونت نًىاخهت يشكهت انهدشة وانتُقم                        

 سبدسبً : انقىاَيٍ انًُظًت نههدشة وانتُقم                                           

 : طشذ يقتشحبث نًىاخهت يشكهت انهدشة وانتُقم                          سببؼبً 

 ثبيُبً : َىع انًبدة انصحفيت                                                            

 تبسؼبً : َىع يحشس انًبدة انصحفيت                                                  

 خذاو انصىس وانشسىو ببنًبدة انتحشيشيت                             ػبششاً : است

 حبدي ػشش : َىع انصفحبث انًُشىسة بهب انًبدة انتحشيشيت                     

 ثبًَ ػشش : أسهىة انتُبول نهًىضىع                                              

 ثبنث ػشش : انشخصيبث انًحىسيت ببنًبدة انتحشيشيت                            

 سابغ ػشش : اندًهىس انًستهذف نهًبدة انتحشيشيت                               

 خبيس ػشش : يصذس انًبدة انتحشيشيت                                            

                                                                انخالصت                  

 تىصيبث انذساست وانًقتشحبث                                                       

 يشاخغ اإلطبس انُظشي نهذساست                                                        

 يالحق انذساست :

 ائذ انًسبء انًغشبيت وانخهيح واألهشاو نًؼبندت كم يُهب نقضبيب انؼًبنت انؼشبيت انًهبخشة .ًَبرج خش
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( اسم النشاط ونوعــه  :   دراسة حول" سٌاسات وبرامج التدرٌب والتعلٌم التقنى والمهنى لمواكبة 2) 
 احتٌاجات أسواق العمل وفق المستجدات العالمٌة" )قومى(.

 (.23) ت.ب/   رقم النشاط بالخطة:   

 منظمة العمل العربٌة ) إدارة التنمٌة البشرٌة والتشغٌل(.  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 : أطراف اإلنتاج الثبلثة فً الوطن العربً.الجهة المستفٌدة

 أهداف الدراسة : 

 تتلخص اهداف الدراسة فى اآلتً : 

 ًالدول. التعرٌف بواقع منظومة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً ف 

  تحدٌد أهم المشكبلت من حٌ  السٌاسات والتخطٌط   والمستوٌات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة   والتجسٌر بٌن
المستوٌات   والمناها   وطرق التعلم   والمناها   والبنٌات التحتٌة   والتدرٌسٌٌن والمدربٌن   

 والتنظٌم واالدارة. 

 درٌب المهنً والتقنً . اٌجاد الحلول لزٌادة االقبال على التعلٌم والت 

  تقدٌم صٌاغة للمبادئ واألسا والمضامٌن والمعلومات والطرق ومتطلبات إعداد او تطوٌر مناها
 تإدي إلى مواءمة مخرجات التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً مع سوق العمل.

 لمهنً والتقنً تحدٌد الوسابل والقنوات للشراكة التً تحقق الفاعلٌة بٌن منظومة التعلٌم والتدرٌب ا
 وأصحاب العمل وروابطهم ومنظمات العمل.

 محاور الدراسة:  
 الفصل األول : واقى منظومة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً فً الدول العربٌة.

 .المبح  األول : تعرٌف ومستوٌات منظومة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً
 .والتدرٌب المهنً والتقنًالمبح  الثانً : مستوٌات منظومة التعلٌم 

 المبح  الثال  : التعلٌم المهنً )الفنً(.

 المبح  الرابع  : التدرٌب المهنً. 

 المبح  الخاما : التدرٌب المهنً غٌر النظامً.

 الفصل الثانً :  المشاكل التً تعترض منظومة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً.

 ط.المبح  األول : مشكبلت السٌاسات والتخطٌ

 المبح  الثانً : عملٌة التعلم. 

 المبح  الثال   : المدرسون والمدربون. 

 المبح  الرابع : مناها منظومة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً.

 المبح  الخاما : تنظٌم التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً.

 المبح  السادا : إدارة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً.

 المبح  السابع : البنٌات التحتٌة للتعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً. 
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 الفصل الثالث : آلٌات بناـ المناهج فً منظومة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً العربٌة 

 براما التعلٌم التقنً والمهنً.المبح  األول : المضامٌن األساسٌة لمناها 

 .لبناء المناها المبح  الثانً : المعلومات األساسٌة

 .المبح  الثال  : هٌكلٌة ومهام إعداد المناها 

 .المبح  الرابع : متطلبات نجاز المنها 

 الفصل الرابى : الشراكة بٌن منظومة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً واصحاب ومنظمات العمل 

 العمل فً الوطن العربً. المبح  األول :  لٌات الشراكة بٌن التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً وحقل

 الفصل الخامس : بعض التجارب العربٌة للتعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً  

 المبح  االول :  التجربة العراقٌة. 
 المبح  الثانً : تجربة السودان.  

 .المبح  الثال  : تجربة المملكة العربٌة السعودٌة

 االستنتاجات والتوصٌات: 

 اوال : االستنتاجات: 

 ستنتاجات التً توصلت إلٌها الدراسة هً: اال

o  ًٌإشر واقع منظومة التعلٌم والتدرٌب فً اغلب الدول العربٌة خصوصا الدول المصدرة للبترول ف
العقد الثانً من األلفٌة الثالثة إلى إصبلحات شملت السٌاسات المتعلقة بالتوسع االفقً   وتشجٌع القطاع 

وتدرٌب مهنً   والشراكة الفاعلة فً التخطٌط والتنفٌذ واإلدارة  الخاص على إنشاء جهات تعلٌم تقنً
والتموٌل   وتحسٌن قدرات أعضاء هٌبة التدرٌا والتدرٌب من خبلل الترقٌة المعرفٌة والمهنٌة 
وخدمات شبكات المعلومات واالتصاالت والدورات التدرٌبٌة   ودعم البنٌات التحتٌة   واالهتمام بالطلب 

 إلعداد المخرجات .أكثر من العر  
o  اغلب سٌاسات منظومات التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً فً الدول العربٌة بحاجة إلى مقاربة مع

موجهات منظمة الٌونسكو خصوصا ما ٌتعلق بمضامٌن ومعاٌٌر إعداد المناها   والتجسٌر )المعابر( 
ات التعلٌم األخرى والطلب على بٌن مستوٌات التعلٌم التقنً والمهنً   وتكامل السٌاسات مع مستوٌ

القوى العاملة   وطرق التعلم الحدٌثة   ومشاركة أصحاب العمل ونقابات العمال   وتعدد انماط التعلٌم 
 التقنً والمهنً   والبح  العلمً التقنً .

o استمرار ظاهرة عزوف الطلبة عن التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً   حٌ  بلغ المعدل العام للقبول ف ً
% من إجمالً 25فً المملكة العربٌة السعودٌة ومملكة البحرٌن وفلسطٌن  2010التعلٌم التقنً لعام 

  وفً العراق بلغت نسبة المقبولٌن  فً كل من عمان وقطر والسودان 2/4المقبولٌن بالتعلٌم العالً و 
 .  2013% من إجمالً المقبولٌن بالتعلٌم العالً فً عام 60بالتعلٌم التقنً 

o  بمحدودٌة فرص مواصلة التعلٌم   أهم األسباب لظاهرة عزوف الطلبة عن التعلٌم التقنً والمهنً تتعلق
وتواضع الوظابف والمإهبلت الثقافٌة للمخرجات   وقلة فرص عمل الدبلوم التقنً وانخفا  مستوى 

ٌ ا  األجور مقارنة بمخرجات الجامعات   والن هذا التعلٌم ٌقبل فٌ  من كان معدل تحصٌل   الدراسً متدن
 وضعف المكانة االجتماعٌة .

o  أثبتت الدراسة إن التجسٌر بٌن مستوٌات التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً   واستكمال هرمٌة التعلٌم
التقنً بمستوٌات  الثبلثة )دبلوم تقنً   بكالورٌوا   تقنً   دراسات علٌا تقنٌة (   وتعدد أنماط التعلٌم 



 

 

142 

 

رص التعلٌم والتدرٌب للمتفرغٌن وغٌر المتفرغٌن وبغ  النظر عن الجنا والعمر  والتدرٌب إلتاحة ف
ستإدي إلى زٌادة اإلقبال على التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً   وهذا ما تإكدم نسبة المقبولٌن بالتعلٌم 

سٌر % من القبول فً التعلٌم العالً فً العراق بعد اعتماد سٌاسة التج60التقنً   والتً بلغت 
 واستكمال هرم التعلٌم التقنً.

o  ال ٌوجد تكامل بٌن سٌاسات التعلٌم الجامعً والتعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً وسٌاسات حجم ونوع
المعدل العام لهرم هٌكل القوى العاملة فً القطاع الخاص فً الطلب على المهن فً سوق العمل   فمثبل 

تقنً  3جامعً :  1كل من المملكة العربٌة السعودٌة ومملكة البحرٌن وسلطنة عمان ودولة فلسطٌن هو 
حرفً( وبالمقابل فان معدل إسهام منظومات التعلٌم والتدرٌب 1مهنً+ 1تقنً+ 1ومهنً وحرفً )

وى العاملة فً تل  الدول بمعدل اقل من واحد تقنً ومهنً إلى واحد المهنً والتقنً فً عر  الق
 جامعً .  

o  ًالمشكبلت األكثر تؤثٌرا فً منظومة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً تتعلق بمحدودٌة الدول العربٌة الت
قنٌة تعمل بتصمٌم براما التعلٌم والتدرٌب وفق معاٌٌر المإهبلت المعرفٌة والمهنٌة   واستخدام ت

المعلومات فً طرق التعلم الحدٌثة   واالنتقال من سٌاسات التعلٌم والتدرٌب المغلقة إلى سٌاسات 
مواصلة التعلٌم من خبلل المعابر فً داخل المنظومة التقنٌة والمهنٌة   واعتماد نظم الجودة فً تقوٌم 

العمال فً التخطٌط والتنفٌذ األداء العلمً واإلداري   والمشاركة الفاعلة ألصحاب األعمال ومنظمات 
 واإلدارة   واعتماد التعلٌم والتدرٌب والبح  العلمً كنفقات استثمارٌة .

o  ًالوسابل والقنوات األكثر فاعلٌة لتحقٌق شراكة بٌن منظومة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً تتمثل ف
ة   وخصص  التعلٌم المهنً السٌاسات والتخطٌط الموجهة نحو مواءمة العر  مع الطلب للقوى العامل

والتقنً والتدرٌب   وإعداد البراما التدرٌبٌة   والمشاركة باإلدارة   وبراما التدرٌب المشتر    
والتدرٌب المنتا   والمشاركة الواسعة ألعداد المعاٌٌر المهنٌة   وتمثٌل أصحاب األعمال ومنظمات 

 لبح  العلمً   ولجان التغذٌة الراجعة .العمل فً مجالا اإلدارة   واللجان االستشارٌة   وا
o    الشراكة المإسسٌة بٌن التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً تتحقق عندما تتوافر مصالح متبادلة للشركاء

والمناخ الجاذب لها ٌحتاج إلى حجم هٌاكل أعمال وخدمات ومنظمات اقتصادٌة كبٌرة   وتشرٌعات 
ٌط وإدارة للتعلٌم والتدرٌب تستهدف الطلب أكثر من حكومٌة  محفزة للشراكة   وسٌاسات وتخط

 العر  فً إعداد القوى العاملة. 
o  منظومات التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً تمثل الشرٌ  المناسب للمشروعات الصغٌرة لما فٌها من

نً تنوع فً البراما والخبرات المهنٌة والمعدات التدرٌبٌة وانتشارها الجغرافً على المستوى الوط
وتقدٌمها خدمات التدرٌب واالستشارات  وكل تل  الخدمات تحتاجها المشروعات الصغٌرة لكً تستمر 

 وتتطور. 
o  المنهجٌة األكثر فاعلٌة فً تصمٌم المناها التعلٌمٌة والتدرٌبٌة لمواءمة مخرجات منظومة التعلٌم

لمبادئ وقواعد المعلومات والتدرٌب المهنً والتقنً سوق العمل   تتحقق من خبلل اعتماد األسا وا
وفق معاٌٌر منظمة الٌونسكو   واعتماد مصادر المعلومات من التغذٌة الراجعة وأعضاء هٌبة التدرٌا 
والتدرٌب   واعتماد التصنٌف المهنً على المستوى الوطنً إلعداد المعاٌٌر للمإهبلت المهنٌة للمهن 

تً تعتمد على المشاركة الواسعة ألصحاب العمل المستهدفة فً تصمٌم البرناما التعلٌمً والتدرٌبً ال
ومنظمات العمال ومنظمات المجتمع المدنً   وإعداد المقررات وفقا لمواصفات الجودة   وتوفٌر 
تدرٌسٌٌن ومدربٌن  مإهلٌن معرفٌا ومهنٌا ولهم قدرات فً طرق التعلم والتدرٌب باستخدام تقنٌة 

ة المتلقً وتنمً التعلم الذاتً والمهارة فً حل المشكبلت المعلومات ووسابل التعلم التً تحاكً ذهنٌ
 والقدرة على المبادرة . 
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 ثانٌا: التوصٌات 

 توصً الدراسة باآلتً : 

  مراجعة السٌاسات والخطط المتعلقة بالتعلٌم عامة والقوى العاملة وتوجٌ  خطط القبول بما ٌتناسب
وتركٌبة القوى العاملة فً سوق العمل لوجود عدم تناسب بٌن مخرجات التعلٌم الجامعً ومخرجات 

 التعلٌم المهنً والتقنً بالمقارنة مع الطلب على المهن فً سوق العمل. 
  منظومات التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً العربٌة نحو النظام التعلٌمً والتدرٌبً الذي توجٌ  سٌاسات

 ٌعد المخرجات بمإهبلت معرفٌة ومهنٌة تمكنها من العمل المهنً ومواصلة التعلٌم.
  اعتماد التجسٌر بٌن مستوٌات التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً داخل المنظومة إلتاحة فرص التعلم مدى

 الحٌاة وتخفٌف أو إلغاء النظرة السلبٌة للمجتمع  واالستفادة من التجربة العراقٌة فً هذا المجال . 
 ٌة واستخدام شبكة المعلومات االهتمام بإعداد وتطوٌر قدرات التدرٌسٌٌن والمدربٌن المعرفٌة والمهن

 لتحسٌن مستوى التعلم.
  .ًاالهتمام بالتقوٌم العلمً واإلداري والبح  العلمً فً التعلٌم التقنً والمهن 
  تمثٌل اصحاب العمل ومنظمات العمل فً مجالا االدارة واللجان االستشارٌة والمناها والتغذٌة

 الراجعة بطرٌقة فاعلة ولٌست شكلٌة . 
 ٌة معاٌٌر المإهبلت المهنٌة والمعرفٌة فً إعداد وتطوٌر البراما . اعتماد منهج 
  تشجٌع خصخصة منظومة التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً   والشراكة من خبلل المشاركة باالدارة

والبراما التدرٌبٌة المشتركة ولجان المعاٌٌر المهنٌة للبراما التعلٌمٌة والتدرٌبٌة   والتدرٌب المنتا   
 شروعات الصغٌرة   ولجان التغذٌة الراجعة   واالستفادة من تجربة المملكة العربٌة السعودٌة.   والم

**** 

 ) 2014/  76) د/    رقم النشـاط :( 3)

 إصدار كتاب حول ) مخاطر بٌئة العمل والطب المهنً (   اسـم النشـاط :

   الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

  المهنٌة بدمشق.المعهد العربً للصحة والسبلمة   -

 الجهة المستفٌدة من النشاط:

أطراف اإلنتاج الثبلثة فً الدول العربٌة ومختلف الجهات ذات الصلة بالصحة والسبلمة المهنٌة  -
 وحماٌة بٌبة العمل.

 

 أهداف النشاط:

مواجهة النقص فً المراجع المتخصصة فً مجال علوم بٌبة العمل والطب المهنً على المستوى   -
 العربً. 

توفٌر احتٌاجات المراكز الوطنٌة ومعاهد التدرٌب المتخصص فً مجال بٌبة العمل من الكتب  -
 المرجعٌة لبلعتماد علٌها فً التدرٌب وتطبٌق قواعد السبلمة والصحة المهنٌة

 رفد المكتبة بمرجع علمً متخصص فً مجال الصحة والسبلمة المهنٌة. -
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 واقـى التنفٌـذ :

مع مكتب العمل الدولً فً جنٌف لترجمة مدونة ممارسة صادرة عن منظمة  جرى توقٌع مذكرة اتفاق -
العمل الدولٌة بعنوان "السبلمة والصحة فً استخدام اآلالت" بمقابل مادي فً إطار التموٌل الذاتً 

 والترجمة قٌد االنجاز.

*** 

المركز الدكتور ٌوسف الٌاا ستكمال الدراسة التً كلّف باالمركز العربً إلدارة العمل والتشغٌل  قام(  4)
بإعدادها حول " حقوق المرأة فً العمل بالدول العربٌة : من الحماٌة إلى المساواة " . ومن المنتظر 

ٌّام القادمة .  توزٌعها فً األ

*** 

قٌام المركز العربً لتنمٌة الموارد البشرٌة بلٌبٌا بإعداد وطباعة ونشر تقرٌر سنوي أو كةل سةنتٌن عةن ( 5)
 .المنشآت الصغٌرة والمتوسطة فً الدول العربٌة 

 أوالً: مو وعات التقرٌر

 5واقع المنشةآت الصةغرى والصةغٌرة والمتوسةطة فةً الةدول المتقدمةة والناهضةة )عٌنةة تضةم )أ(  
 دول ناهضة على األقل(  5  و دول متقدمة 

 .المعاٌٌر الستخدمة فً تصنٌف المنشآت الصغرى والصغٌرة والمتوسطة 
  ًعدد المنشآت موزعة بحسب كل من الصغرى والصغٌرة والمتوسةطة ونسةبتهم إلةى العةدد اإلجمةال

 للمشتغلٌن.
 النسبة المبوٌة مساهمة قطاع المنشآت الصغرى والصغٌرة والمتوسطة فً الناتا المحلً اإلجمالً و

 للمساهمة. 
  السنوى. النمومعدل 
  .الحوافز 
 .الصعوبات والمعوقات 
 .ًالجهة الراعٌة على المستوى الوطن 

 واقع المنشآت الصغرى والصغٌرة والمتوسطة فً الدول العربٌة. )ب( 

  .المعاٌٌر المستخدمة فً تصنٌف المنشآت الصغىً والصغٌرة والمتوسطة 
  بحسب كل من الغرى والصغٌرة والمتوسطة.عدد المنشآت موزعة 
  ًالعدد اإلجمالً للمشتغلٌن فً المنشآت الصغىً والصغٌرة والمتوسطة ونسةبتهم إلةى العةدد اإلجمةال

 للمشتغلٌن.
  مساهمة قطاع المنشآت الغرى والصغٌرة والمتوسةطة فةً النةاتا المحلةً اإلجمةالً والنسةبة المبوٌةة

 للمساهمة. 
 .معدد النمو السنوي 
 حافز.ال 
 .الصعوبات والمعوقات 
 .ًالجهة الراعٌة على المستوى الوطن 

 تنمٌة ودعم تؤسٌا المنشآت الصغىً والصغٌرة والمتوسطة.)ج( 

 .األهداف اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة لتنمٌة وتشجٌع تؤسٌا المنشآت الصغرى والصغٌرة والمتوسطة 
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 .فكرة وفرصة المنشؤت الصغرى واجراءات تحوٌلها إلى واقع 
 لتحدٌات التً تواجهها المنشآت الصغرى والصغٌرة والمتوسطة.ا 
 .جهات توفٌر الدعم 
 .مؤسسة توفٌر الدعم والمتابعة 

التشرٌعات الوطنٌة مدى مبلبمتها فً تشجٌع وتقدٌم الدعم إلنشاء وتطوٌر المنشآت الصغرى والصغٌرة )د( 
 والمتوسطة . 

 المنشآت الصغرى والصغٌرة والمتوسطة. توافر التشرٌعات الوطنٌة المتعلقة بتشجٌع تؤسٌا 
  ًتوافر جهة راعٌة لتشجٌع تؤسٌسا المنشآت الغرى والصغٌرة والمتوسطة على المستوى الوطن 
 .توافر جهات مإازرة ذات عبلقة وظٌفٌة بالجهات الوطنٌة الراعٌة 
  توافر نافذة واحدة للحصول على ترخٌص انشاء المنشآت الصغرى والصغٌرة والمتوسطة 
 .دور التشرٌعات فً رط التموٌل )القرو ( بالتؤهٌل 
 . دور التشرٌعات فً تٌسٌر الحصول على القرو  )التموٌل( وضمان القرو 
 .دور التشرٌعات فً تٌسٌر ودعم عملٌات التسوٌق 

 تجارب عربٌة ناجحة.)هـ( 

  .تجربة ناجحة من تونا 
 .تجربة ناجحة من جمهورٌة مصر العربٌة 
 ردن.تجربة ناجحة من األ 
 .تجربة ناجحة من المملكة العربٌة السعودٌة 
  .تجربة ناجحة من سلطنة ُعمان 

) بحٌة  تغطةً كةل تجربةة فكةرة المشةروع  وتموٌلة   واجةراءات التةرخٌص  والتؤسةٌا واإلدارة   
واإلنتةةاج   والتسةةوٌق  والصةةعوبات والمعوقةةات  وكٌةةف تمةةت معالجتهةةا والعمةةر الزمنةةً للمنشةةؤة   

 والتوسع( وقابلٌتها للنمو

**** 

 ) 2014/  75) د/ رقم النشـاط : ( 6)

 (.ألبسة الوقاٌة الشخصٌةإعداد دلٌل اسـترشادي حول )  اسـم النشاط :

  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 المعهد العربً للصحة والسبلمة المهنٌة  -

 الجهة المستفٌدة من النشاط:

الجهةات ذات الصةلة بالصةحة والسةبلمة المهنٌةة أطراف اإلنتاج الثبلثةة فةً الةدول العربٌةة ومختلةف  -
 وحماٌة بٌبة العمل.

 أهداف النشاط:

 تطوٌر المعارف المتصلة بؤلبسة الوقاٌة الشخصٌة وأنواعها ومجاالت استخدامها. – 

 إغناء المكتبة بمرجع متخصص فً هذا المجال. –

 واقى التنفٌذ :

 إعداد نسخة الكترونٌة من  تم إنجاز الدلٌل مكتبٌا  فً المعهد والعمل جار على

*****  
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 (2014/ 80) د/ رقم النشـاط :  ( 7)

  اسـم النشاط :

 2014طباعة وتوثٌق منشورات معهد دمشق لعام  -

  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 المعهد العربً للصحة والسبلمة المهنٌة  -

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

  2014خبلل عام  -

 المستفٌدٌن:الجهة المستفٌدة من النشاط وعدد 

 المعنٌون بشإون الصحة والسبلمة المهنٌة فً الدول العربٌة. -

 أهداف النشاط:

توثٌق أعمال ونتابا الحلقات والندوات التً ٌعقدها المعهد العربً للصحة والسبلمة المهنٌة بدمشق إضةافة   -
 إلى الدراسات والبحو  والتقارٌر والكتب ذات الصلة باختصاصات المعهد  

 التنفٌذ :واقى 

 طباعة وتوثٌق أوراق عمل ونتابا األنشطة المختلفة للمعهد ومختلف الوثابق ذات الصلة -
حول البناء من موسوعة الصحة والسبلمة المهنٌةة الصةادرة عةن مكتةب العمةل  (93تنضٌد الفصل ) -

موافقةة الدولً والمترجم إلةى اللغةة العربٌةة   وسةٌتم تحمٌلة  علةى موقةع المعهةد بعةد الحصةول علةى 
 المكتب المختص فً منظمة العمل الدولٌة.

 

 

◘  ◘  ◘ 
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 مجال اإلحصاـات

 

 

العامة لجامعة الدول  لجنة التنسٌق اإلحصائى بٌن األمانةمشاركة منظمة العمل العربٌة فً  اسم النشاط : 
والثبلثةٌن اإلجتمةاع الثةامن 4/12/2014بتارٌخ  المنظمات العربٌة المتخصصة و العربٌة

 .12/2014/ 7 - 6للجنة الفنٌة الدابمة لئلحصاء بتارٌخ  

 موافاة االمانة العامة لجامعة الدول العربٌة بالتقرٌر التالٌة: تم

 .2014-2013تقرٌر عن النشاط اإلحصابى لمنظمة العمل العربٌة لعامٌٌن  -
 .2015خطة منظمة العمل العربٌة فى المجال اإلحصابى لعام  -
 .2014-2013النشاط اإلحصابى لمنظمة العمل العربٌة للعامٌن  ملخص تقرٌر -

 : الٌوم االول

)القاهرة السابى والثالثٌن اوالً: تنفٌذا لتوصٌة اللجنة الفنٌة الدائمة لإلحصاـ فى اجتماعها 
(، فقد تم عقد اجتماع لجنة التنسٌق اإلحصائً بٌن األمانة العامة والمنظمات 28-29/1/2013

 .4/12/2014ٌوم  بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربٌةوذلك  2014العربٌة المتخصصة لعام 

 :شارك فى االجتماع ممثلون عن كل من 

 المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة. -

 المنظمة العربٌة للتنمٌة الصناعٌة والتعدٌن. -

 منظمة العمل العربٌة. -

 أكساد.  -المركز العربً لدراسات المناطق الجافة واألراضً القاحلة  -

 األكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري. -

 األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة.  -

 جتماع على النحو التالً :تم إقرار بنود جدول أعمال اال ثانٌاً:

 .2012متابعة تنفٌذ توصٌات لجنة التنسٌق اإلحصابً  – البند األول

وبراما  2014و 2013تقارٌر النشاط اإلحصابً للمنظمات العربٌة المتخصصة لعامً  –البند الثانً 
 .2015عملها 

 منظماتها المتخصصة.قواعد البٌانات اإلحصابٌة لدى جامعة الدول العربٌة  –البند الثالث 

تطوٌر العمل اإلحصابً العربً المشتر  بشؤن استٌفاء االستبٌان المتعلق توصٌة فرٌق عمل  –البند الرابى 
 بالمنظمات.

 ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها:ثالثاً: 

  ً2015وبراما العمل اإلحصابٌة لعام  2014و  2013واطلعت على تقارٌر النشاط اإلحصابً لعام 
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المشاركة فً االجتماع  كما استمعت إلى العرو  التً قدمها ممثلوها فً  المتخصصةللمنظمات العربٌة 
 هذا الخصوص.

  على أهمٌة توفٌر البٌانات عن الدول العربٌة من مصادرها الوطنٌة الرسمٌة فً جمٌع  المشاركونأكد
المجاالت وإتاحتها لجمٌع مستخدمً اإلحصاءات العربٌة  وأن هذا ٌعد جانبا مهما لتحقٌق األمن القومً 

نظومة العربً  مما ٌجعل واجبا على مإسسات العمل العربً المشتر  أن توحد جهودها من أجل إنشاء م
إحصابٌة شاملة متكاملة للبٌانات العربٌة ٌقصدها جمٌع مستخدمً البٌانات العربٌة  وذل  للحد من لجوء 
هإالء المستخدمٌن إلى مصادر غٌر موثوق بها  قد ٌكون ما ٌنشرم بعضها على مواقع  تقدٌرٌا أو تم 

  إعدادم ألغرا  معٌنة أوال تراعى فٌ  مبادئ النشر اإلحصابً المعتمدة.

  واطلعت اللجنة على توصٌة االجتماع الخاما لفرٌق عمل تطوٌر العمل العربً المشتر  )مقر األمانة
بشؤن استٌفاء االستبٌان الذي أعدم فرٌق العمل لتشخٌص واقع العمل  (21/10/2014-19العامة: 

المنظمة هً   والذي قامت باستٌفاب  أربع منظمات فقط اإلحصابً فً المنظمات العربٌة المتخصصة
العربٌة للتنمٌة الزراعٌة  والمنظمة العربٌة للسٌاحة  ومجلا وزراء الداخلٌة العرب  ومنظمة المرأة 

 العربٌة.

 .أكد المشاركون على أهمٌة حضور جمٌع المنظمات المعنٌة فً اجتماعات هذم اللجنة 

 بعد المناقشة تم التوصل الى التوصٌات التالٌة:

بٌانات اإلحصابٌة العربٌة ٌمكن من خبللها الوصول إلى اإلصدارات أهمٌة وجود بوابة موحدة لل -
وقواعد البٌانات اإلحصابٌة لجامعة الدول العربٌة ومنظماتها المتخصصة  وذل  من أجل توفٌر 
البٌانات عن الدول العربٌة من مصادرها الوطنٌة الرسمٌة عبر منظومة عربٌة متكاملة تتاز لجمٌع 

 المستخدمٌن. 
ٌشار  فٌ  المختصون فً  2015اع للجنة التنسٌق اإلحصابً خبلل النصف األول من عقد اجتم -

تكنولوجٌا المعلومات فً الجامعة العربٌة والمنظمات العربٌة المتخصصة  ٌتم فً هذا االجتماع 
دراسة المتطلبات التقنٌة الكتمال إنشاء قواعد البٌانات لدى جمٌع مإسسات العمل العربً المشتر  

اءات البلزمة للربط فٌما بٌنها  وإٌجاد التقارب الفنً فً االستعبلمات من جمٌع قواعد واإلجر
 بٌانات هذم المنظومة العربٌة.

عر  ما ٌتم التوصل إلٌ  فً هذا الخصوص على لجنة التنسٌق العلٌا للعمل العربً المشتر     -
العوابق التً قد تواجهها وذل  من أجل توفٌر االهتمام المطلوب بهذا المشروع وحل المشكبلت و

 بع  المنظمات فً إنجاز ما ٌناط إلٌها من هذا العمل. 

أهمٌة قٌام مإسسات العمل العربً المشتر  بإنتاج البٌانات اإلحصابٌة عن الدول العربٌة فً مجال  -
عمل كل منها المتخصص  وأهمٌة أن تقوم بنشر إنتاجها اإلحصابً على مواقعها االلكترونٌة سواء 

 ذل  مطبوعات أو قواعد بٌانات.كان 

دعوة المنظمة العربٌة للتنمٌة الصناعٌة والتعدٌن  والمنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة إلى التنسٌق  -
 فٌما بٌنهما فً مجال التدرٌب اإلحصابً والمعلومات وذل  فٌما ٌتعلق بالصناعات الزراعٌة.

مشاركة بع  العاملٌن فً األجهزة اإلحصابٌة دعوة المنظمات العربٌة المتخصصة إلى العمل على  -
العربٌة فً الدورات التدرٌبٌة التً تنفذها هذم المنظمات للكوادر اإلحصابٌة العربٌة ذات الصلة 

 بمجال عمل كل منها  ودعوة المنظمات إلى موافاة األمانة العامة ببراما الدورات التدرٌبٌة التً

 تقوم بها المنظمات. 
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لعربٌة المتخصصة إلى سرعة استٌفاء االستبٌان المعد من قبل فرٌق تطوٌر العمل دعوة المنظمات ا -
العربً المشتر  حول واقع العمل اإلحصابً فً هذم المنظمات )مرفق(  وإرسال االستبٌان بعد 

   وذل  للمنظمات التً لم تقم بهذا بعد.2014استٌفاب  إلى األمانة العامة للجامعة قبل نهاٌة دٌسمبر 
 

**** 

 التقرٌر الختامً للمشاركة فً االجتماع الثامن و الثالثٌن للجنة الفنٌة الدائمة لإلحصاـ

 االجتماع الثامن و الثالثٌن للجنة الفنٌة الدائمة لإلحصاـ

بٌن األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة و المنظمات اإلقلٌمٌة و الدولٌة و وفود الدول العربٌة و عدد من 

 مل العربً المشتركمؤسسات الع

االمانة و  منظمة 11دولة عربٌة و  15وفود من عقد االجتماع فً الساعة العاشرة صباحا  بحضور 
و اهم ما ورد فً هذا االجتماع هو تسلٌم الرباسة اللجنة الفنٌة الدابمة  العامة لجامعة الدول العربٌة

الوكٌل  –السٌدة/ منى خلف الداعس معالً لجمهورٌة مصر العربٌة من جمهورٌة الكوٌت حٌ  سلمت 
لسعادة   الرباسة المساعد لقطاع شؤون العمل اإلحصائً بالإلدارة المركزٌة لإلحصاـ بدولة الكوٌت

رئٌس الجهاز المركزي للتعبئة العامة و اإلحصاـ بجمهورٌة مصر  –السٌد اللواـ/ أبو بكر الجندي 
المكلف بأعمال مدٌر عام  اإلحصاـات  -عزٌز اللواتً األستاذ/ حبٌب بن جعفر تم اختٌار و قد  العربٌة

تزاممن  سلطنة عمان مقررا لالجتماع - المركز الوطنً لإلحصاـ والمعلوماتواالجتماعٌة بالسكانٌة 
جمهورٌة مصر العربٌة بمبوٌة الجهازالمركزي للتعببة العامة واإلحصاء هذا االجتماع مع مناسبة احتفال 

 .لصرز العرٌق من خبرات وكفاءات مرموقة  وتمنوا ل  دوام االرتقاء واالزدهارهذا االجمٌع ب شادحٌ  أ

 تم اقرار بنود جدول أعمال اللجنة وبعد مناقشتها تم التوصل للنتابا والتوصٌات :

 البند االول

 متابعة تنفٌذ توصٌات االجتماع السابى و الثالثٌن للجنة الفنٌة الدائمة لإلحصاـ. - أ
و قواعد المعلومات فٌما بٌن االجتماعٌن السابى و الثالثٌن و الثامن و نشاط إدارة اإلحصاـ  - ب

 الثالثٌن للجنة.

اللجنة بالترحٌب بإعبلن إطبلق النسخة التجرٌبٌة من اإللكترونً اإلجهزة االحصاء و قواعد أوصت 

  و دعوة األجهزة اإلحصابٌة العربٌة إلى  economic.org-www.arabstatالمعلومات و عنوانة 

إبداء مبلحظاتها بشؤنة و ببلضافة الً تزوٌد االدارة بالبٌنات البلزمة الستكمال و تحدٌ  بٌانات التجارة 

 .2014الخارجٌة بالتفاصٌل المطلوبة للقاعدة حتى 

 

**** 

http://www.arabstat-economic.org/


 

 

150 

 

 البند الثانً

 :2014و  2013اإلحصائٌة العربٌة، و التعاون فٌما بٌنها لعامً النشاط اإلحصائً لألجهزة 

 اللجنة بما ٌلً: أوصتو بعد المناقشة 

الطلب من االمانة العامة لجامعة الدول العربٌة إدرج نماذج النشاط السنوي و البراما التدرٌبٌة  -1
 لؤلجهزة االحصابٌة العربٌة ضمن محتوٌات موقعها اإللكترونً.

 أهمٌة قٌام األجهزة االحصابٌة العربٌة بما ٌلً:التؤكٌد على  -2
استٌفاء نموذج النشاط االحصابً السنوي و ارسالة الى االمانة العامة لجامعة الدول العربٌة قبل  -

منتصف سبتمبر / أٌلول من كل عام لٌمكنها من ادراحة ضمن مشروع جدول االعمال اللجنة و 
 دعوة األجهزة التً لم تستوف النموذج بعد.

تزوٌد االمانة العامة لجامعة الدول العربٌة بالبراما التدرٌبٌة السنوٌة لؤلجهزة فور االنتهاء من  -
اعدادها لتقوم األمانة العامة بإرسالها إلى جمٌع األجهزة اإلحصابٌة العربٌة لبلستفادة منها فً عملٌة 

 تدرٌب كوادرها اإلحصابٌة.
ة باألجراءات المتخذة من اجل تنفٌذ توصٌات اللجنة الفنٌة تزوٌد االمانة العامة لجامعة الدول العربٌ -

 الدابمة لئلحصاء.

**** 

 البند الثالث

 تقرٌر و توصٌات اللجنان الفرعٌة اإلحصائٌة:

 تقرٌر و توصٌات كل من: -
)مقر االمانة العامة لجامعة االجتماع السادا عشر للجنة الفرعٌة لئلحصاءات السكنٌة و األجتماعٌة  -1

 (. 2014/ 10/  30 – 28العربٌةالدول 
/  6 – 4) مقر االمانة العامة لجامعة الدول العربٌة األجتماع العاشر للجنة الفرعٌة للحسابات القومٌة  -2

11  /2014 .) 
) مقر االمانة العامة لجامعة الدول العربٌة  األجتماع الثال  عشر للجنة الفرعٌة لئلحصاءات االقتصادٌة  -3

9 – 11  /11  /2014 .) 
/  20 – 18)االمانة العامة لجامعة الدول العربٌة  االجتماع الثال  للجنة الفرعٌة للتدرٌب اإلحصابً  -4

11  /2014 .) 
)االمانة العامة تقرٌر و توصٌات االجتماع الرابع لفرٌق عمل تطوٌر العمل اإلحصابً العربً المشتر   -5

 (. 2013/ 4/  16 – 15لجامعة الدول العربٌة 
)االمانة تقرٌر و توصٌات االجتماع الخاما لقرٌق عكل تطوٌر العمل اإلحصابً العربً المشتر   -6

 (. 2014/  10/  21 – 19العامة لجامعة الدول العربٌة 
تقرٌر و توصٌات االجتماع االول لفرٌق العمل المعنً بتطوٌر التسجٌل المدنً و االحصاءات الحٌوٌة  -7

 (. 2014/  5/  22 – 20عامة لجامعة الدول العربٌة )االمانة الفً الدول العربٌة 
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تقرٌر و توصٌات االجتماع االول لفرٌق عمل قٌاا مجتمع تكنولوجٌا المعلومات و االتصال فً الوطن  -8
 (. 2014/  9/  25 – 23)االمانة العامة لجامعة الدول العربٌة العربً 

 لعربٌة حول ما تم فً هذم االجتماعات.كما استمعت إلى اٌضاحات االمانة العامة لجامعة الدول ا -9
كذال  اطلعت اللجنة على مقترز خطة العمل العربٌة لتطوٌر نظام التسجٌل المدنً و اإلحصاءت  -10

الحٌوٌة المرفقة المعدة من قبل االمانة العامة لجامعة الدول العربٌة بلتعاون مع المكتب اإلقلٌمً لمنظمة 
 .الصحة العالمٌة بجمهورٌة مصر العربٌة

وبناء على ما تم  من تقلٌص أٌام انعقاد اللجنة مع زٌادة ساعات العمل فى برنامجها الزمنى لتخفٌف  
أعباء عن الدول المشاركة وٌشجعها على زٌادة المشاركة فى هذم االجتماعات   وإذ تإكد على أهمٌة دور 

دل التجارب والخبرات فٌما بٌن اللجان الفرعٌة اإلحصابٌة وفرق العمل فى بناء القدرات العربٌة وفى تبا
  -اللجنة بما ٌلى : أوصتاألجهزة اإلحصابٌة العربٌة   وبعد المناقشة 

 
 -: التالىالموافقة على تقرٌر وتوصٌات اجتماعان اللجان الفرعٌة على النحو  -1

) مقر األمانة العام الخاما عشر للجنة الفرعٌة لئلحصاءات السكانٌة واالجتماعٌة  االجتماع - أ
 ( . 8/11/2012-6للجامعة : )

-11) مقر األمانة العام للجامعة : )التاسع للجنة الفرعٌة للحسابات القومٌة  االجتماع - ب
13/11/2012 . ) 

-18) مقر األمانة العام للجامعة : )الثانى عشر للحنة الفرعٌة إلحصاءات االقتصادٌة  االجتماع -ج
20/11/2012 . ) 

 ( . 27/11/2012-25) مقر األمانة العام للجامعة : )درٌب اإلحصابى الثانى للجن الت االجتماع -د
) مقر االجتماع الرابع لفرٌق عمل تطوٌر العمل اإلحصابى العربً المشتر   تقرٌر وتوصٌات -هـ

 ( . 16/4/2013-15األمانة العام للجامعة : )
) مقر لعربً المشتر االجتماع الخاما لفرٌق عمل تطوٌر العمل اإلحصابى ا تقرٌر وتوصٌات -و

 ( . 21/10/2014-19األمانة العام للجامعة : )
االجتماع االول لفرٌق عمل قٌاا المعنى بتطوٌر التسجٌل المدنى  تقرٌر وتوصٌات -ز

 ( . 25/9/2014-23) مقر األمانة العام للجامعة : )ولئلحصاءات الحٌوٌة فى الدول العربٌة 
االجتماع االول لفرٌق عمل قٌاا مجتمع تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت  تقرٌر وتوصٌات -ز

 فى الوطن العربً.
دعوة االجهزة اإلحصابٌة العربٌة إلى زٌادة االهتمام بالمشاركة فى اجتماعات اللجان الفرعٌة وفرق  -2

ٌشاركون فٌها   العمل   ومراعاة أن ٌكون المشاركون من المختصٌن فى موضوعات االجتماعات التى 
واالهتمام بتقدٌم أوراق العمل والعرو  على النحو المطلوب   إضافة إلى االهتمام بمتابعة تنفٌذ أوراق 
العمل والعرو  على النحو المطلوب   إضافة إلى االهتمام بمتابعة تنفٌذ توصٌات هذم اللجان وفرق 

 العمل وتقدٌم تقارٌر فى هذا الخصوص .

 رعٌة للحسابات القومٌة :فٌما ٌخص اللجنة الف

تكلٌف االمانة العامة لجامعة الدول العربٌة بعر  تقرٌر وتوصٌات اللجنة الفرعٌة للحسابات القومٌة  -1
على اللجنة الفرعٌة لئلحصاءات إلصدار التوصٌات المناسبة فى هذا الخصوص قبل العر  على اللجنة 

 الفنٌة الدابمة لئلحصاء .
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 التسجٌل المدنى واإلحصاـات الحٌوٌة فً الدول العربٌة :فرٌق عمل تطوٌر  -2
اطلعت اللجنة على مقترز خطة العمل العربٌة لتطوٌر نظم التسجٌل المدنى واإلحصاءات الحٌوٌة 

  -المرافقة   وتوصى بما ٌلى :
نٌة دعوة جمٌع الجهات المعنٌة فى الدول العربٌة إلى سرعة موافاة االمانة العامة بخطط العمل الوط - أ

واالحتٌاجات من الدعم المادى والنى لتطوٌر نظم التسجٌل المدنى واإلحصاءات  الحٌوٌة بها   وتنفٌذ 
 االستراتجٌات االقلٌمٌة المقرة فى هذا الشؤن وذل  للدول التى لم تقم بذل  بعد .

قلٌمً لمنظمة تكلٌف االمانة العامة باستكمال العمل فى وضع الخطة المطلوبة بالتعاون مع المكتب  اال  - ب
 الصحة العالمٌة بالقاهرة   وعر  الخطة على فرٌق العمل فى اجتماع  الثانى .

ان ٌتم تحدٌد موعد االجتماع الثانى لفرٌق العمل بالتنسٌق مع األمانة العامة والمكتب االقلٌمً لمنظمة   - ج
كل دولة عربٌة على  من 3الصحة العالمٌة    مع مراعاة ان تتم دعوة جمٌع الدول العربٌة المعنٌة ) 

 االقل (
دعوة الدول العربٌة التى لم تجر التقٌٌم الشامل بعد  إلى سرعة اتخاذ الخطوات البلزمة فى هذا الشؤن   - د

وان ٌتم التنسٌق بٌن الجهات الوطنة المعنٌة داخل الدولة وإببلد المكتب االقلٌمٌة لمنظمة الصحة 
 اللعالمٌة عند االنتهاء من جمٌع الترتٌبات.

دعوة الجهات المعنٌة فى الدول العربٌة إلى االهتمام بوضع نظام متابعة وإشراف لضمان جودة تسجٌل  - ذ
 البٌانات .

دعوة االجهزة االحصابٌة العربٌة الستٌفاء قابمة المإشرات األساسٌة المتفق علٌها فى االجتماع األول  - ز
 .  2013إلى  2000لتطوٌر التسجٌل المدنى للفترة الزمنٌة من 

 

 ٌما ٌخص فرٌق عمل تطوٌر العمل اإلحصائى العربً المشترك :ف
 دعوة المركز اإلحصابى لدول مجلا التعاون لدول الخلٌا العربٌة إلى االنضمام فً فرٌق العمل . -
 –دعوة االمانة العامة إلى عقد االجتماع السادا لفرٌق العمل وذل  بالتشاور مع سلطنة ُعمان  -

 ربٌا فرٌق 

 الفرعٌة للتدرٌب اإلحصائً: فٌما ٌخص اللجنة

تغٌٌر مسمى اللجنة الفرعٌة للتدرٌب اإلحصابً لٌصبح "اللجنة الفرعٌة لبناء القدرات اإلحصابٌة"   .1
وأن ٌكون التدرٌب اإلحصابً أحد مجاالت عملها. ودعوة هذم اللجنة إلى القٌام فً اجتماعها األول 

تبٌان الذي قام بإعدادم فرٌق عمل تطوٌر العمل بالعمل على االستفادة من نتابا تحلٌل استٌفاء االس
 اإلحصابً العربً المشتر  من أجل تشخٌص واقع العمل فً األجهزة اإلحصابٌة العربٌة.

تقدٌم الشكر إلى جمهورٌة مصر العربٌة إلعدادها الدلٌل االسترشادي إلدارة عملٌة التدرٌب   .2
األجهزة اإلحصابٌة العربٌة عند االنتهاء من  اإلحصابً  وتكلٌف األمانة العامة بتعمٌم الدلٌل على

 إعدادم وفق توصٌة اللجنة الفرعٌة للتدرٌب اإلحصابً فً هذا الخصوص.

 

**** 
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 البند الرابى

 المو وعات التى طلبت  الدول عر ها على اللجنة

 
 معاٌر ومقاٌس الجودة لإلحصاـات الرسمٌة . - أ
 الرابطة  الدولٌة لإلحصاـات الرسمٌة. - ب
 االقتصادٌة. البحوث - ج

 

 اوالً : معاٌٌر ومقاٌٌس الجودة إلحصاـات الرسمٌة .

اطلعت اللجنة على مذكرة االمانة العامة   واستمعت إلى العر  اللذى قدم   ممثل جمهورٌة مصر 
  -بما ٌلً : أوصت المناقشاتالعربٌة حول هذا اللموضوع   وبعد 

ضمن تطوٌر العمل االحصابى العربً المشتر  على مستوى الحضور الدولى لؤلجهزة إلحصابٌة فى  -
المنطقة العربٌة   واستكماال  لما تم طرح  فى اجتماع مجلا امناء المعهد العربً للتدرٌب والبحو  

منتخب اإلحصابٌة حول الرابطة الدولٌة ولئلحصاءات الرسمٌة وفى ظل اتخاذ دول فلسطٌن كربٌا  
  وتنظٌم المإتمر الدولى للرابطة الدولٌة إلحصاءات الرسمٌة فى دولة  2017-2016للرابطة لؤلعوام 

   2017وتنظٌم لمإتمر الدولى لئلحصاء فى دولة المغرب   2016اإلمارات العربٌة المتحدة فى عام 
 -توصى اللجنة بما ٌلً :

 ٌة العربٌة .التؤكٌد على مشاركة رإساء وموظفى االجهزة اإلحصاب -1
تعزٌز االنضمام األجهزة اإلحصابٌة ) أجهزةوأفراد (كؤعضاء فى الرابطة  فى مإتمر الرابطة للعام  -2

  والمقرر عقدم فى دولة االمارات العربٌة المتحدة )أبو ظبى ( والمإتمر الدولى لئلحصاء فى  2016
 . 2017دولة المغرب 

 لمجلة اإلحصابٌة المحكمة للرابطة.المشاركة فى تقدٌم أبحا  ودراسات لنشرها فى ا -3
 تشجٌع اإلحصابٌٌن الشباب العرب للمشاركة فى مسابقة االحصابٌٌن التى تنظم سنوٌا  . -4

  تظٌم ورشة عمل محوكمة لرإساء األجهزة االحصاء  فى المنطقة قبل ٌوم من عقد المإتمرفى أبو ظبى -5
تكون هذم الدورة مخصصة لرإساء س 2016وعلى ضوء انعقاد مإتمر الرابطة القادم فى أبو ظبى 

األجهزة اإلحصابٌة فى المنطقة العربٌة   وسٌتم توزٌع ملخص عن تجارب  الدول السابقة وأٌضا   
الطلب من الدول استٌفاء االستبٌان اللذى اعد فى طرف الربٌا المنتخب حول مقترز مواضٌع ممكن 

قة العربٌة   وتم توزٌع ورقٌات ورشة العمل تنظٌمها لتل  الورشة استنادا  إلى أولوٌات وحاجة المنط
 االتى نظمت فى السابق لتقٌم الفابدة .

 منتدل البحوث االقتصادٌة: -ج

مدٌر مشروع بمنتدى البحو   - هالة أبو علً /استمعت اللجنة إلى العر  الذي قدمت  الدكتورة
األجهزة اإلحصابٌة العربٌة والتً االقتصادٌةبالقاهرة للتعرٌف بالمنتدى ومجاالت التعاون بٌن  وبٌن 

   www.arf.org.eg/erfdataportalٌمكن التعرف علٌها من خبلل الموقع اإللكترونً للمنتدى 
 .وأحٌطت اللجنة علما بذل 

 

**** 
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 البند الخامس
 التعاون اإلحصائى العربً اإلقلٌمً والدولى

 
اطلعت اللجنة على مذكرة األمانة العامة   واستمعت إلى مداخبلت المشاركٌن حول أهمٌة التعاون مع 
المنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة فى مجاالت العمل  اإلحصابى   وعلى االستعداد التى أبدت  ربٌا الجهاز 

اإلحصابٌة لجامعة ودعوتها للمشاركة فى األنشطة  21اإلحصابى فى فلسطٌن لبلتصال بمنظمة بارٌا 
 زالدول العربٌة ذات العبلقة   ألهمٌة ذل  فى بناء القدرات اإلحصابٌة العربٌة 

 -: أوصتوبعد المناقشة  
دعوة األمانة إلى المشاركة فى المزٌد من األنشطة اإلقلٌمٌة والدولٌة فى المجال اإلحصابى المتعلقة ب -

 بالدول العربٌة .
 

**** 
 البند السادس
 البٌئة والتنمٌة المستدامةإحصاـات 

 
اطلعت اللجنة على مذكرة األمانة العامة تقرٌر وتوصٌات االجتماع  لفرٌق العربً المعنى بمإشرات 

/  10/  16 -12البٌبة والتنمٌة المستدامة ولفرٌق العربً المعنى بشبكة المعلومات البٌبٌة )القاهرة : 
 -بما ٌلً : أوصتناقشة وبعد الم(   وأحٌطت علما  بما ورد ب     2014

 دعوة األجهزة اإلحصائٌة العربٌة إلى  -
دعوة االجهزة اإلحصابٌة إلى موافاة إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات بالتحدٌات والمشكبلت التى  -1

تواجه  فى إعداد هذم المإشرات وما تقترز إضافت  إلٌها فى  ضوء المستجدات الدولٌة   لتقوم اإلدارة 
ى هذا الشؤن ٌعر  على فرٌق عمل البٌبة والتنمٌة المستدامة فى اجتماع  الثال    بإعداد تقرٌر ف

 إضافة إلى قٌام اإلدارة بإصدار النشر اإلحصابٌة المكلفة بها .
التؤكٌد عللى أهمٌة دعوة األجهزة اإلحصابٌة العربٌة إلى تزوٌد إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات  -2

لتتمكن  2015/  3/  31وذل  فى موعد غاٌت   2013 – 2005بٌانات اللحزم المصغرة لسنوات 
 لئلدارة إصدار النشرة اإلحصابٌة المطلوبة.

بنقطة االتصال  2015/  3/  31دعوة األجهزة اإلحصابٌة العربٌة إلى موافاة األمانة العامة قبل  -3
لبٌبة والتنمٌة الوطنٌة لمإشرات البٌبة والتنمٌة اللمستدامة عضو  فرٌق العمبللمعنى بمإشرات ا

 المستدامة وذل  لؤلجهزة التى لم تحدد نقطة االتصال بعد .
**** 

 البند السابى

 إحصاـات السٌاحة

 
اطلعت اللجنة على مذكرة األمانة العامة   كما استمعت إلى اإلٌضاحات التى قدمتها األمانة العامة 

  -بما ٌلً : أوصتفى هذا الشؤن   بعد المناقشة 
لمملكة البحرٌن عللى استضافتها لملتقى العربً األول لئلحصاء السٌاحً  وعلى توجٌ  الشكر  -1

 جهودها المقدمة من أجل أعمال عقد الملتقى .
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 ( . 2013/  4/  10 – 8اعتماد تقرٌر الملتقى العربً األول حول اإلحصابى السٌاحً ) المنامة  -2
ة ) جمهورٌة العراق وجمهورٌة مصر الترحٌب بما أبدام عدد من رإساء األجهزة اإلحصابٌة العربٌ -3

العربٌة ( والمعهد العربً للتدرٌب والبحو  اإلحصابٌة  من استعداد لمعاونة األمانة العامة ) إدارة 
 اإلحصاء وقواعد المعلومات ( فى تنفذ توصٌات الملتقى.

دعوة فرٌق العمل الفنى الخاص ببرناما المعلومات واإلحصاءات السٌاحٌة المنبثق عن  -4
االستراتٌجٌة العربٌة للسٌاحة إلى اإلسراع فى تنفٌذ اللتوصٌات المنوطة ب    ألهمٌة تنفٌذ هذم 

 التوصٌات فى دعم وتطوٌر إحصاءات السٌاحة فى الدول العربٌة. 

**** 

 البند  الثامن 
 ى مجال التعدادالمستجدات ف

 
اطلعت اللجنة على مذكرة األمانة اللعامة واستمعت إلى العر  الذى قدم  الجهاز واإلحصاء فى 
 جمهورٌة مصر العربٌة حول الممارسات الجدٌدة فى تنفٌذ التعدادات السكانٌة فى جمهورٌة مصر العربٌة  . 

 و أحٌطت علما به .
**** 

 
 

 البند التاسى 
  2015برنامج عمل إدارة اإلحصاـ وقواعد المعلومات لعام 

 
  واستمعت إلى  2014اطلعت اللجنة على برناما عمل إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات لعام 

إٌضاحات األمانة العامة حوال تم إنجازم فى مجال بناء قواعد البٌانات الئلحصابٌة عن الدول العربٌة وما تم 
من أجل استكمال بناء قواعد البٌانات المختلف المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة فى اتخاذم من إجراءات 

  -بما ٌلً : أوصتالدول العربٌة    وبعد المناقشة 
 . 2015الموافقة على برناما عمل إدارة الئلحصاء وقواعد المعلومات لعام  -1
المعلومات بالبٌانات التفصٌلٌة دعوة االجهزة اإلحصابٌة العربٌة إلى تزوٌد إدارة اإلحصاء وقواعد  -2

البلزمة لتحدٌ  قاعدة بٌانات التجارة الخارجٌة العربٌة   وإلى تزوٌدها كذل  بالبٌانات البلزمة لبناء 
قواعد بٌانات القطاعات االقتصادٌة واالجتماعٌة التى ٌجرى اللعمل عللى استكمالها فى االمانة 

 العامة  .
 

**** 

 البند العاشر
  2014ٌق اإلحصائى لجنة التنس   - أ
وبرامج العمل السنوٌة للمنظمات العربٌة المتخصصة  2014و  2013النشاط اإلحصائى عامى   - ب

2015  
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)مقر األمانة  2014طلعت اللجنة على مذكرة األمانة العامة   تقرٌر وتوصٌات لجنة الئلحصابى أ
 2015وخطة العمل لعام  2014و 2013(   النشاط اإلحصابى عام  2014/  12/  4العامة للجامعة 

 لكل من : 

  المنظمة العربٌة لتنمٌة الزراعٌة 

  المنظمة العربٌة للتنمٌة الصناعٌة والتعدٌن 

  منظمة العمل العربٌة 

 ) المركز العربً لدراسات المناطق الجافة واألراضى القاحلة ) اكساد 

  المعهد العربً للتدرٌب والبحو  اإلحصابٌة 

واستمعت إلى العرو  اللتى قدمها ممثلو المنظمات فى هذا الخصوص   وفى هذا الخصوص   إذا توج  
بعد نة وقدمت تقارٌر حول أنشطتها وخططها اإلحصابٌة   الشكر للمنظمات التى شاركت فى اجتماع  اللج

 -بما ٌلً : أوصتالمناقشة 
دعوة المنظمات العربٌة المتخصصة إلى االهتمام بالمشاركة فى اللجنة الفنٌة الدابمة لئلحصاء  -1

 ولجنة التنسٌق اإلحصابى وتقدٌم تقارٌر حول أنشطتها وبراما عملها .
عربً للتدرٌب والبحو  اإلحصابٌة   والتؤكٌد على ضرورة تسدٌد دعم العمل اإلحصابى بالمعهد ال -2

 المبالغ التى تدرج سنوٌا  فى الموازنة األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة لدعم المعهد .

**** 

 البند الحادل عشر
 

 بنود مشروع جدول أعمال االجتماع التاسى والثالثٌن للجنة الفنٌة اللدائمة لإلحصاـ  - أ
 ومكان االجتماع التاسى والثالثٌن للجنة الفنٌة الدائمة لإلحصاـ ولجانها الفرعٌةموعد  - ب

 

 -بما ٌلً : أوصت، بعد المناقشة  طلعت اللجنة على مذكرة األمانة
قٌام األمانة لعامة لجامعة الدول العربٌة بعر  مقترز مشروع بنود جدول أعمال اللجنة الفنٌة  -1

 ٌن على اللجان الفرعٌة اإلحصابٌة لٌتم إعدادم بالصٌغة النهابٌة .الدابمة لئلحصاء الثامن والثبلث
ببمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة  2015عقد االجتماع اإلحصابٌة التالٌة خبلل عام  -2

  -بالقاهرة :
االجتماع التاسع والثبلثون للجنة الفنٌة الدابمة لئلحصاء خبلل األسبوع الثانى من دٌسمبر /  -

 . 2015األول كانون 
 . 2015اجتماع للجنة التنسٌق اإلحصابى  -
 البلجتماع الرابع عشر للجنة الفرعٌة لئلحصاءات االقتصادٌة . -
 البلجتماع السابع عشر للجنة الفرعٌة لئلحصاءات السكانٌة واالجتماعٌة . -
 االجتماع الحادى عشر للجنة الفرعٌة للحسابات القومٌة . -

 الفرعٌة لتطوٌر القدرات اإلحصابٌة بالمملكة األردنٌة الهاشمٌة.عقد االجتماع األول للجنة  -3
 

 

**** 
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 مشروع بنود جدول أعمال اللجنة الفنٌة الدائمة لإلحصاـ التاسى والثالثٌن

 

 البٌان البند

 
 األول

 متاببعة تنفٌذ توصت االجتماع الثامن والثبلثٌن . - أ
نشاط إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات فٌما ببٌن البلجتماعٌن الثامن  - ب

 والثبلثٌن والتاسع والثبلثٌن 

 2015اللنشاطط اإلحصابى لؤلجهزة اإلحصابٌة العربٌة   والتعاون فٌما بٌنها عام  الثانى

 تقارٌر وتوصٌٌات اللجان الفرعٌة والعمل  الثال 

 الموضوعات التى طلبت البلجهزة اإلحصابٌة إدرراجها على جدول أعمال الجنة  الرابع

 التعاون اإلحصابى اللعربً الدولى  الخاما

 إحصاءات البٌبة والتنمٌة المستدامة  السادا

 إحصاءات السٌاحة  السابع

 2015االهدا اإلنمابٌة ما ببعد  الثامن

 المستجدات فى التعداد التاسع

 2016برناما عمل إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات لعام  العاشر

 2015لجنة تنسٌق اإلحصابى  - ت الحادى عشر
 النشاط اإلحصابى وبراما العمل السنوٌة للمنظمات العربٌة المتخصصة  -  

بنود مشروع جدول أعمال االجتماع األربعٌن للجنة الفنٌٌة الدابمة  - أ الثانى عشر
 لئلحصاء

موعد ومكان االجتماع األربعٌن للجنة الفنٌة الدابمة لئلحصاء  - ب
 ولجانها الفرعٌة وفرق العمل 

 ما ٌستجد من أعمال  الثال  عشر

◘  ◘  ◘ 
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 سادسا

 محور االجتماعات الدستورٌة والنظامٌة

 

 

 

 

 ( 2014سبتمبر/  21 – 14( لمؤتمر العمل العربى )القاهرة ، 41إسم النشاط : عقد الدورة ) (1)

استنادا إلى نص الفقرتٌن األولى والثانٌة من المادة الخامسة من دستور منظمة العمل العربٌة   والمادة  -
الثالثةةة مةةن نظةةام العمةةل بةةالمإتمر   عقةةد مةةإتمر العمةةل العربةةى دورتةة  الواحةةد واألربعةةٌن  بالقةةاهرة / 

سةةبتمبر  21 – 14جمهورٌةةة مصةةر العربٌةةة )فنةةدق انتركونتٌننتةةال سةةٌتى سةةتارز( خةةبلل الفتةةرة مةةن 
وذلةةة  بنةةةاء علةةةى إستضةةةافة كرٌمةةةة مةةةن وزارة القةةةوى العاملةةةة والهجةةةرة بجمهورٌةةةة مصةةةر   2014
 ..العربٌة 

 14( لمإتمر العمل العربى خبلل الفترة من 41وج  معالى السٌد/ المدٌر العام الدعوة النعقاد الدورة ) -
الثبلثة والمةراقبٌن مةن االتحةادات  لمعالى السادة وزراء العمل وأطراف اإلنتاج 2014سبتمبر  21 –

النوعٌة والمنظمات العربٌةة والدولٌةة ذات الصةلة وعلةى رأسةها األمانةة العامةة لجامعةة الةدول العربٌةة 
واالتحةةاد العةةام لغةةرف التجةةارة والصةةناعة والزراعةةة للةةببلد العربٌةةة واالتحةةاد الةةدولى لنقابةةات العمةةال 

ل والشبون االجتماعٌة بدول مجلا التعاون لدول الخلةٌا العرب والمكتب التنفٌذى لمجلا وزراء العم
 العربٌة ومنظمة العمل الدولٌة .

قام مكتب العمل العربى بمختلةف إداراتة  وأقسةام  والمعاهةد والمراكةز التابعةة لة  بالتحضةٌر والمةادى  -
حمٌلهةا والفنى وإعداد وثابق المإتمر وتسلٌمها لوفود الدول األعضاء ووضعها على موقةع المنظمةة وت

 ( .CDعلى أقراص مدمجة )

 ** جدول أعمال المؤتمر :

 البند األول :  تقرٌر المدٌر العام لمكتب العمل العربى ■

 تقــــرٌر المدٌر العام * القسم األول :

 " " التعاون العربى وآفاقه لدعم التشغٌل وعنوان  

  .2013تقرٌر عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربٌة خبلل عام  * القسم الثانى :

 ** مالحق ) القسم الثانى ( :

أكتةوبر/ تشةرٌن ة )ـٌةــ( للجنة الحرٌةات النقاب33تقرٌر عن نتابا أعمال الدورة ) ( :1الملحق رقم )
 .( 2013األول 

 التقرٌر السنوى لمتابعة التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغٌل. :(2رقم )الملحق 

تقرٌر حةول : المنتةدى العربةً الثةانً للتنمٌةة والتشةغٌل " نحةو حماٌةة اجتماعٌةة   (:3الملحق رقم )
 ( . 2014فبراٌر / شباط  26 – 24وتنمٌة مستدامة " ) الرٌا  

 االجتماعات الدستورٌة والنظامٌة
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 ق العمل .إطبلق الشبكة العربٌة لمعلومات سو (:4الملحق رقم )

( للجنةة شةبون عمةل المةرأة العربٌةة ) شةرم 12تقرٌر عةن نتةابا أعمةال الةدورة ) (:5الملحق رقم )
 ( 2014الشٌخ   ابرٌل / نٌسان 

*  *  * 

 البند الثانى : النظر فى قرارات وتوصٌات مجلس اإلدارة :  ■

 أوالً : عرض عام لقرارات وتوصٌات مجلس اإلدارة .                

ماا باٌن الادورة تقرٌر عن نتائج أعمال دورتاً مجلاس إدارة منظماة العمال العربٌاة ثانٌاً : 
 ( لمؤتمر العمل العربً .41( والدورة )40)

 .(2013 األول/ تشرٌن أكتوبر( لمجلا اإلدارة )القاهرة  79الدورة ) -1

 (.2014مارا/  ذار القاهرة  ( لمجلا اإلدارة )80دورة )ـال -2

 البند الثانى :ثالثاً : مالحق 

 : الملحق األول (1)

( للمجلةا االقتصةادي واالجتمةاعً العربةً 92تقرٌر عةن نتةابا أعمةال الةدورة )
 .(2013)سبتمبر/ أٌلول 

 الملحق الثانً : (2)

( للمجلةا االقتصةادي واالجتمةاعً العربةً 93تقرٌر عةن نتةابا أعمةال الةدورة )
 (.2014)فبراٌر/ شباط 

*  *  * 

 البند الثالث :  متابعة تنفٌذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق :  ■

 (.2013 ابرٌل/ نٌسان 22 – 15الجزابــــــــر  لمإتمر العمل العربى ) األربعونالدورة 

*  *  * 

 والخطة والموازنة :البند الرابى : المسائل المالٌة   ■

الموقف المالى لمنظمة العمل العربٌة من حٌ  المساهمات والمتؤخرات على الدول األعضاء كما  أوال :
 .1/9/2014فى 

 (.2016 – 2015مشروع خطة منظمة العمل العربٌة )المكتب والمإسسات( لعامــــى ) ثانٌاً :

 (.2016 – 2015مشروع موازنة منظمة العمل العربٌة )المكتب والمإسسات( لعامــــى ) ثالثاً :

تقةةارٌر هٌبةةة الرقابةةة المالٌةةة وتقةةارٌر مراقبةةى الحسةةابات عةةن الحسةةابات الختامٌةةة للسةةنة المالٌةةة  رابعاااً :
 لكل من : 31/12/2013المنتهٌة فى 

 مكتب العمل العربً . -1

 المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة . -2

سٌق والمتابعةة المنبثقةة عةن المجلةا ( للجنة المنظمات للتن22تقرٌر عن نتابا أعمال الدورة ) : خامساً 
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 ( . 2013االقتصادي واالجتماعً ) اإلسكندرٌة   ٌونٌو / حزٌران 

( للجنة المنظمات للتنسٌق والمتابعةة المنبثقةة عةن المجلةا 23تقرٌر عن نتابا أعمال الدورة ) : سادساً 
 ( . 2014االقتصادي واالجتماعً ) تونا   ٌونٌو / حزٌران 

 

*  *  * 

 . البند الخامس :  تطبٌق اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة  ■

*  *  * 

 تشكٌل الهٌئات الدستورٌة والنظامٌة التالٌة ::   السادسالبند   ■

 (.2016 -2014مجلا إدارة منظمة العمل العربٌـة ) -1

 (.2016 -2014هٌبة الرقابة المالٌة ) -2

 (.2016 -2014لجنة الحرٌات النقابٌة ) -3

 (.2016 -2014عمل المرأة العربٌة )لجنة شبون  -4

*  *  * 

 :  تكرٌم معالً السٌد / أحمد محمد لقمان المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة . السابىالبند   ■

*  *  * 

 :  تعٌٌن المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة لفترة والٌة جدٌدة . الثامنالبند   ■

*  *  * 

 التدرٌب والتأهٌل المهنى للنهوض بالتنمٌة البشرٌة وتعزٌز القدرة التنافسٌة.تطوٌر :   التاسىالبند   ■

*   *   * 

 تفتٌش العمل .. اتجاهات وممارسات حدٌثة لتعزٌز عالقات العمل وإنفاذ القانون.:   العاشرالبند   ■

*  *  * 

االجتماعٌاة للعااملٌن فاى القطااع مشاروع أداة معٌارٌاة )توصاٌة( بشاأن الحماٌاة :   الحادي عشرالبند   ■
 غٌر المنظم )مناقشة ثانٌة(.

*  *  * 

) أبرٌال/ نٌساان  العرباً( لمؤتمر العمال 42:  تحدٌــد مكان وجدول أعمال الدورة )  الثانً عشرالبند   ■
2015 .) 

 ** المشاركة فى المؤتمر :

( دولةةة عضةةوا  18مةةن ) ( أعضةةاء ٌمثلةةون أطةةراف اإلنتةةاج الثبلثةةة315شةةار  فةةى أعمةةال المةةإتمر )
 بالمنظمة موزعٌن كما ٌلى :

 (14)   وزٌر زابر -
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 (4)   ربٌا وفد -

 (141)  أعضاء حكومٌون -

 (80)   أصحاب أعمال -

 (94)    عمال -

وذل  إضافة إلى مشاركة ممثلى األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة وعدد من المنظمات واالتحةادات 
 والدولٌة التى تشار  بالمإتمر بصفة مراقب .العربٌة واإلقلٌمٌة 

 ** أهم القرارات والتوصٌات :

بعد انتهاء أعمال المإتمر   تولى مكتب العمل العربى طبع القرارات الصادرة عن المةإتمر بصةٌغتها 
 النهابٌة وحسب تسلسل بنود جدول أعمال المإتمر باإلضافة إلةى تضةمنها تقةارٌر اللجةان الفنٌةة المنبثقةة عةن
المإتمر   وقد قام المكتب والمإسسات التابعة ل  بوضع التصورات البلزمة لتنفٌةذ قةرارات المةإتمر وتحدٌةد 

 أولوٌات التنفٌذ ومراحل    وهى من ضمن البنود المعروضة على المجلا الموقر .

 

 

 

 

▀  ▀  ▀ 

 

 

 

 

 

 


