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 ** تقديـــم :

( تب والمعاهد والمراكز التابعةة لة المكوإنجازات منظمة العمل العربية ) يتناول تقرير نشاطات

 (83) والةدورة، (2015مةارس   ذاار  –القاهرة ) ( 82)مجلس اإلدارة تي رخالل الفترة ما بين دو

أنجزتةة  المنظمةةة مةةن مةةا ،  (2015اكتةةوبر   تشةةرين ا ول  المملكةةة العربيةةة السةةعودية –الريةةا  )

أو مةةن خةةالل  المسةةتوا العربةةي أو علةة  المسةةتوا الةةدولي  بةةرامو ونشةةاطات وفعاليةةات سةةوا  علةة 

النشةةاطات القطاعيةةة التةة  نفةةاتها اإلدارات الفنيةةة بمكتةةب العمةةل العربةة  والمعاهةةد والمراكةةز التابعةةة 

من خارج الخطة فضةال  نفاتا نشطة الت   من ف  مجال تنفيا خطة المنظمة أوكانت للمنظمة سوا  

جامعةة الةدول العربيةة وماسسةات العمةل  نظمتهةاعةن المشةاركة فة  كافةة النشةاطات والفعاليةات التة  

وغيةر والمجلس االقتصةادا واالجتمةاع  ، العرب  المشترك، وبشكل خاص مجلس الجامعة العربية ،

وجهات الرسمية للةدول العربيةة الك من الفعاليات واالجتماعات الهامة ، والك بهدف الوقوف عل  الت

خاصةةة الموضةةوعات اات الصةةلة باختصاصةةات منظمةةة العمةةل ، تجةةام مختلةةف المسةةا ل محةةل البحةة  

العربية ، لالسترشاد بهام التوجهات ف  نشاطات وفعاليات المنظمة لخدمة أطراف اإلنتاج الثالثةة فة  

ويمكةن تلخةيأ أبةرز القوميةة،  الدول ا عضا  وعل  طريق تعزيز مسيرة المنظمةة وتحقيةق أهةدافها

 عناوين هذه النشاطات فى المحاور والمجاالت التالية :

 : نشاطات وإنجازات المدير العام . أوال

 : محور الحماية االجتماعية : ثانيا

 مجال عالقات العمل . -

 مجال المرأة العربية. -

 مجال الصحة والسالمة المهنية. -

 مجال التأمينات االجتماعية. -

 محور التنمية البشرية والتشغيل : ثالثا :

 مجال التشغيل . -

 . تدريب المهنيمجال ال -

 مجال الثقافة العمالية. -
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 مجال إدارات العمل . -

 محور العالقات العربية والدولية .  رابعـا :

 محور اإلعالم والتوثيق والمعلومات : خامسا :

 مجال اإلعالم والنشر . -

 مجال التوثيق والمعلومات . -

 اإلصدارات والدراسات والترجمة .مجال  -

إن ما تناول  هاا التقرير من نشاطات إنما هو عر   برزها وليس حصرا دقيقةا لكةل النشةاطات 

والفعاليات ، خاصة تلةك التة  تمةارس بشةكل يةومي وتقةي فة  سةياق ا عمةال االعتياديةة التة  ياديهةا 

واالجتماعةةةات الداخليةةةة وفةةة  مجةةةال المنتسةةةبون كافةةةة فةةة  إعةةةداد المةةةاكرات والدراسةةةات المختلفةةةة ، 

االستشةةارات القانونيةةة وتسةةيير العمةةل المةةالي واإلدارئ ، والتهي ةةة الجتماعةةات الهي ةةات الدسةةتورية 

والنظامية واللجان الفنيةة والمسةاهمة بتقةديم أوراق العمةل والدراسةات فة  المةاتمرات والنةدوات التة  

 تدع  المنظمة للمشاركة فيها.

المةوقر كةل االهتمةام والعنايةة  مجلسةكما التقرير ، فإنني عل  ثقة بأن  سينال من وإنني إا أتقدم بها

ذمالً تزويد مكتب العمل العرب  بمالحظاتكم ومقترحاتكم الت  ستكون عونا للمكتب فة  تنفيةا برامجة  

 ونشاطات  المستقبلية بشكل أفضل يلب  احتياجات وتطلعات أطراف اإلنتاج الثالثة ف  الوطن العرب ،

وف  إطار تحقيق ا هداف القومية المرسةومة لمنظمةة العمةل العربيةة فة  دسةتورها والميثةاق العربة  

 للعمل.

 

 "   وهللا ولى التوفيق   "

  

 المطيريعلى فايز 

 المـديـر العـام
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 أوال

 نشاطات وإنجازات

 السيد / المدير العام

 

العام لمنظمة العمل العربية فى الدورة المطيري المدير  لىع أوالً : مشاركة ســعادة السيد / فايز
 بيروت .ين العرب والصين لرجال األعماللمؤتمر  السادسة

 –الصناعة والزراعة للبالد العربيةن اإلتحاد العام لغرف التجارة وبناً  عل  الدعوة الموجهة م
 ةالمدير العام لمنظمة العمل العربي في الدور المطيريعلى معالي السيد / فايز  شاركبيروت 

لندوة اإلستثمار في الفترة من السادسة لماتمر رجال ا عمال العرب وو الصينيين و الدورة الرابعة 
 . 2015مايو   ذيار  27 – 26

حضةور ويةة تحةت رعا "بناء حزام إقتصادي لطريق الحريرحي  عقد الماتمر تحت عنوان "

ر يس مجلس الوزرا  بلبنةان اإلسةتاا، تمةام سةالم . حظة  المةاتمر بمشةاركة رسةمية لبنانيةة وعربيةة 

وصةةينية بةةارزة. وعلةة  هةةاما أعمةةال الةةدورة التقةة  السةةيد  المةةدير العةةام مةةي أطةةراف اإلنتةةاج فةةي 

 -الجمهورية اللبنانية عل  النحو التالي:

  المطيةري المةدير على العمل لمعالي السيد / فايز استقبال معالي السيد / سجعان قزي وزير

 العام لمنظمة العمل العربية .

ىزيارت  ا ول  لبنةان بعةد ، مرحباً ب   معالى المدير العامف  مكتب   معالى وزير العملأستقبل 

تولي  إدارة المنظمة متمنياً ل   كةل التوفيةق فة  مهامة  الجديةدة ، ودفةي مسةيرة عمةل المنظمةة لمةا فية  

 ف  المنطقة العربية . أطراف االنتاجصالح 

الحةةوار بالحةةدي  حةةول دعةةم لبنةةان الكامةةل لكةةل مةةا يخةةدم ويحقةةق  معةةالى الةةوزيروقةةد اسةةتهل 

ا هداف النبيلة لمنظمة العمل  العربية ، واشارة إل  ضرورة مواصةلة الجهةود لتعزيةز دور المنظمةة 

 مر العمل العربي لتحقيق الفا دة المرجةوممن خالل تطوير ذليات عملها وتفعيل الجوانب الفنية ف  مات

مةةن اجتمةةار أطةةراف االنتةةاج فةة  خدمةةة قضةةايا العمةةل والعمةةال ، ونةةوم إلةة  أهميةةة وضةةي تصةةورات 

ومعالجات للمشكالت المستجدة عل  السةاحة العربيةة والتة  تمةس قطاعةات كبيةرة مةن الطبقةة العاملةة 

ب االحدا  والنزاعات الت  تشهدها دولهم ومدا مثل مشكلة العمالة النازحة ف  العديد من البلدان بسب
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تأثيرها عل  سوق العمل وكيفية معالجة أثارها ، وكالك االهتمام بتطوير تشةريعات العمةل فة  الةدول 

العربيةةةة مةةةي التركيةةةز علةةة  الجوانةةةب االنسةةةانية فةةة  هةةةام التشةةةريعات ، وتةةةوفير  ضةةةمانات الحمايةةةة 

إصةدار ادام  مةل العربيةة المتعلقةة بهةاا الشةأن ، والتفكيرفة االجتماعية للعاملين وتفعل دور معايير الع

 عمل  عربية حول العمل االنساني  .

الداعم للمنظمة واالسةتعداد  معالي الوزيرعل  تقديرم لدور  معالي المدير العامومن جانب  أكد 

سةيرة للتعاون مي لبنان فة  كةل مةا يخةدم الطبقةة العاملةة ، واشةار إلة  حرصة  واصةرارم علة  دفةي م

المنظمةةة مةةن خةةالل اسةةتطالر رأئ أطةةراف االنتةةاج للخةةروج برايةةة وبرنةةامو عمةةل لمعالجةةة قضةةايا 

البطالةةة ، وخلةةق فةةرص العمةةل وا هتمةةام بالمشةةاريي الصةةغيرة ، مةةي االهتمةةام بتفعيةةل معةةايير العمةةل 

الخةاص فة  العربية المتعلقة بتةوفير  الحيةاة الكريمةة للطبقةة العاملةة ، مةي التركيةز علة  دور القطةار 

 تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المتوازنة .

كما أشةاد بةدور لبنةان الةداعم للمنظمةة ، وتمنة  أن تتجةاوز لبنةان كةل الصةعاب التة  تواجههةا 

 وه  قادرة عل  الك بشهادة التاريخ .

 وفى ختام اللقاء قدم معالى الوزير درع الوزارة تكريماً لمعالي المدير العام .

 

   استقبال معالى السيد / روجيه نسناس رئةيس المجلةس االقتصةادي واالجتمةاعي فةى لبنةان

 المطيري  على لمعالي السيد / فايز

بزيةارة  معةالي المةدير العةامقةام   معالي رئةيس المجلةس االقتصةادي واالجتمةاعيتلبية لدعوة 

نا ةب ر ةيس  صةقروالسيد / سعد الدين حميدي ، السيد / روجيه نسناس مقر المجلس ، حي  رحب 

المجلس مثمنين زيارت  للمجلس ، ودار الحدي  حول أهمية دور المنظمة في دعم وتفعيل الحوار بين 

أطراف  االنتاج ف  الدول العربية ، وتعزيز دور المجالس االقتصادية واالجتماعيةة القا مةة فة   ظةل 

فةة  انشةةا  مجةةالس اقتصةةادية  الظةةروف التةة  تمةةر بهةةا المنطقةةة العربيةةة ومسةةاعدة بقيةةة الةةدول العربيةةة

واجتماعية ، إيماناً بدورها ف  تقةديم المشةورة والةراا العمليةة للمشةكالت االقتصةادية واالجتماعيةة ، 

وضرورة استكمال اإلجةرا ات المطلوبةة إلنشةا  الرابطةة العربيةة للمجةالس االقتصةادية واالجتماعيةة 

االجتماعي  وتنظيم عالقةات العمةل وتطةوير حت  تقوم بدورها المأمول ف  بنا  أسس وقواعد الحوار 
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وتعميةةق الديمقراطيةةة التشةةاركية وتحقيةةق السةةلم واالسةةتقرار االجتمةةاعي فةة  الةةدول العربيةةة ، والقيةةام 

 بالبحو  والدراسات ف  الموضوعات المتعلقة بمجاالت عمل الرابطة .

 

 . زيارة مقر االتحاد العمالي العام فى لبنان 

ا مةين العةام لالتحةاد العمةالي العةام فة  لبنةان وقيةادات االتحةاد  نالسيد / غسةان غصةاستقبل 

المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وقد عبرواعن سعادتهم بتولي   المطيري علىالسيد / فايز  معالى

إدارة المنظمة متمنين ل  كل التوفيق والنجاح ف  خدمةة قضةايا العمةل والعمةال فة  المنطقةة العربيةة ، 

عل  سعي  واهتمامة  بإيجةاد الحةول للمشةاكل التة  تواجة  أطةراف االنتةاج  المدير العام معالىوقد أكد 

ف  الدول العربيةة ، وضةرورة تحقيةق تةوازن إيجةابي يحقةق مصةالح أطةراف االنتةاج الثالثةة ويرسةخ 

العدالة االجتماعية والتنمية المستدامة ، وعبةر عةن اسةتعداد المنظمةة لتلبيةة متطلبةات عمةال لبنةان فة  

  نشطة الت  يحتاجونها ف  إطار انشطة المنظمة .ا

سان غصن درع االتحاد تقديراً لمعالي المدير العام وتعبيراً عن غوفى ختام اللقاء قدم  السيد / 

 دعمهم لجهوده فى خدمة قضايا العمل والعمال .

 

 . زيارة مقر الجمعية العربية للضمان االجتماعي 

ر ةيس المكتةب التنفيةائ للجمعيةة العربيةة للضةمان االجتمةاعي  الةدكتور / محمةد كركةيإستقبل

بمقر الجمعية ، حي  رحةب بة  مقةدراً زيارتة  لمقةر الجمعيةة ودار  المطيريعلى السيد / فايز معالي 

الحوار حول دعم منظمة العمل العربية الكامل لنشاطات ودور الجمعية ف  مجال الضمان االجتماعي 

الجتمةاعي فة  الةدول العربيةة مةن خةالل التطةوير الفنةة  واإلدارئ وتعزيةز وتطةوير انظمةة الضةمان ا

والتشةةريعي لالرتقةةا  بةةالظروف االجتماعيةةة واالقتصةةادية للمةةواطن العربةةي علةة  أسةةس مةةن العدالةةة 

االجتماعية ، والتأكيد عل  ضرورة وأهمية التنسيق والتعاون مي المنظمة ف  تنفيا ا نشطة واستعداد 

   الدعم للجمعية حت  تتمكن من تحقيق أهدافها .المنظمة لتقديم  كل أوج
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 / جنيف لمؤتمر العمل الدولي "104لقاءات للمدير العام على هامش أعمال الدورة "  :ثانياً 

  السةيد/ المةدير العةام لمنظمةة العمةل العربيةة  مة   المطيةريعلةى سعادة السةيد / فةايز إلتقى

المدير العام لمنظمة العمل الدولية لتحقيق مزيد من اإلنجةازات لصةالا المنطقةة  غاي رايدر

العربية ودعم التنسيق بين المنظمتين فى مختلف المجاالت وتقرر بحث كيفية زيةادة حصةة 

التوظيف العربية في منظمة العمل الدولية ، ودعم التعاون البناء القائم بينهةا وبةين منظمةة 

سةاهمة الفاعلةة فةي مواجهةة التحةديات التنمويةة التةي تواجههةا المنطقةة العمل العربية والم

سةةتكون األسةةاس لمواصةةةلة  2007العربيةةة وأن االتفاقيةةة الموقعةةة بةةين المنظمتةةين عةةام 

 .  التعاون

    السةيد / المةدير العةام لمنظمةة العمةل العربيةة مةي  المطيةريعلةى سعادة السةيد/  فةايز إلتق

المدير العام للمنظمة الدولية للهجةرة وتةم بحة  سةبل التعةاون لتةوفير مزيةد مةن  وليام سوينغ

المعلومةةات واإلحصةةا يات عةةن الهجةةرة وأوضةةار المهةةاجرين والةةك بالتنسةةيق والتعةةاون مةةي 

منظمة العمل العربية، وضرورة إعطا  دفعة جديدة ومزيد من الةدعم لتعزيةز التعةاون البنةا  

ل الالزم إلعداد وإصدار العدد الثاني من التقرير الةدورئ حةول بين المنظمتين وتوفير التموي

الهجةةرة والتنقةةل فةةي المنطقةةة العربيةةة بالتعةةاون المشةةترك وبالتنسةةيق مةةي المكتةةب اإلقليمةةي 

 ."  بالقاهرة إضافة إل  إمكانية عقد ماتمر حول الهجرة بالتعاون المشترك بين المنظمتين

    العربيةة بالعديةد مةن لمةدير العةام لمنظمةة العمةل ا المطيةري علةى سعادة السةيد / فةايزإلتق

تةةم خاللهةةا تبةةادل وجهةةات النظةةر حةةول  نتةةا و  الةةوزراء ورؤسةةاء الوفةةود العربيةةة الثالثيةةة

مةةي  2015لمةةاتمر العمةةل الةةدولي لعةةام  104ا نشةةطة العربيةةة علةة  هةةاما أعمةةال الةةدورة 

مةرة بشةأن تكليةف ر يسةة  التركيز عل  أبرز اإلنجازات المتمثلةة فةي التوافةق العربةي و ول

المجموعة العربية بإلقا  كلمة باسم المجموعة تعبر عن راية عربية مشةتركة حةول القضةايا 

التةةي تةةدخل ضةةمن اهتمامةةات المنطقةةة العربيةةة . وتةةم التباحةة  حةةول احتياجةةات ومتطلبةةات 

العمةل أطراف اإلنتاج الثالثة فةي البلةدان العربيةة فةي المرحلةة القادمةة وكيفيةة تةدخل منظمةة 

  العربية للمساعدة عل  مواجهة هام التحديات. 
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بمقةر منظمةة  م  وفداً مةن نقابةة العةاملين بةوزارة التربيةة بدولةة الكويةت لقاءات للمدير العام :ثالثاً 

 العمل العربية

المةدير العةام لمنظمةة  – المطيةر علةى سةعادة السةيد/ فةايز إلتق  بمقر مكتةب العمةل العربة  

العمل العربية وفداً من نقابة العاملين بوزارة التربية بدولة الكويت الاا حضر لتهن ت  بتولية  منصةب 

 المدير العام لمنظمة العمل العربية.

ر يسة لجنة المرأة باإلتحاد العام لعمال الكويت  -الدكتورة/ سناء العصفوروقد كانت ا ستااة 

بتسةليمها درر منظمةة العمةل العربيةة  المطيةر  علةى  السةيد/ فةايز سعادةحي  قام من ضمن الوفد ، 

 بمناسبة حصولها عل  لقب سفيرة النوايا الحسنة من منظمة السالم الدول .

النةةدوة المطيةةري المةةدير العةةام لمنظمةةة العمةةل العربيةةة  علةةى  سـةةـعادة السةةيد / فةةايزأفتتةةا   :رابعةةاً 

 " المفاوضةةة الجماعيةةة بةةين الواقةة  والمةة مول" بعنةةوان ميةةة حةةول المفاوضةةة الجماعيةةة والق

 .  2015سبتمبر   3- 1من الفترة شرم الشيخ  –والتي عقدت في جمهورية مصر العربية 

المدير العام  – المطير على سعادة السيد / فايز  2015سبتمبر  1ن الموافق إفتتح يوم ا ثني

بحضور   مول "المفاوضة الجماعية بين الواق  والم"  الندوة القومية حوللمنظمة العمل العربية 

وزيرة القو  العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية والسيد  –معالى الدكتورة/ ناهد عشر  

والتي قامت بتنظيمها منظمة العمل العربية بمدينة شرم  محافظ جنوب سيناء –اللواء/ خالد فودة 

، ف  إفتتاح عربية يمثلون أطراف اإلنتاج في منظومة العملدولة  15شارك ف  أعمال الندوة  .الشيخ

أن المفاوضة  المدير العام لمنظمة العمل العربية /المطير على فايز ســعادة السيد أكد  أعمال الندوة

 أثبتت جدواها ف  تنظيم عالقات العمل والتمتي بالمرونة وتكملة النقص ف  تشريعات العملالجماعية 

المفاوضة والحوار اإلجتماع  والوصول اليها صعب للغاية بسبب الظروف وأضاف إن غياب ثقافة 

أن منظومة المفاوضة الجماعية البد ان تتمتي بصفات اإلقتصادية واإلجتماعية الحالية مشيراً إل  

التراض  والقبول بين طرف  اإلنتاج إضافة إلي سرعة التوصل لحلول تنه  نزاعات العمل ويكون 

هتماما كبيرا بالمفاوضة من زمن بعيد إوالتشريعات مضيفا أن المنظمة أعطت لها قوة القوانين 

 . ويظهر الك من خالل العديد من االتفاقيات

بإفتتاح قناة السويس الجديدم ماكداً إنها ملحمة مصرية  فخامة الرئيس/ عبد الفتا  السيسىكما هنأ 

 . شعوب العالم خالصة بإعتبارها شرياناً للتنمية والرخا  للمنطقة ولجميي
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  العمل عالقاتمجال 

 

 

 ثـانـيـا

 محور الحماية االجتماعية

 

 

 

 

 

 " المفاوضة الجماعية بين الواق  والم مول "  الندوة القومية حول  عقدونوعه :  النشاطاسم  -1

 ( 2015 5ح . إ   )  بالخطة : النشاطرقم  -

 االجتماعيةادارة الحماية  الجهة المعنية بالتنفيذ : -

  2015سبتمبر   أيلول  3 – 1شرم الشيخ ، مكان وتاريخ التنفيذ :  -

مشةارك يمثلةون أطةراف االنتةاج الثالثةة فةي  53 وعةدد المسةتفيدين : النشاطالجهة المستفيدة من  -

 دولة عربية .  12

جتمةاعي فةي الجهات المشاركة : االتحاد الدولي لنقابات العمةال العةرب ، المجلةس االقتصةادي واال -
 الجزائر .   

 -: أهداف النشاط -

 بح  أسباب الصعوبات التي تعتر  المفاوضة الجماعية وسبل حلها .  -

 التعرف عل  ذثار المتغيرات االقتصادية واالجتماعية عل  المفاوضة الجماعية  -

 الوقوف عل  المستجدات العلمية والتطبيقية في مجال المفاوضة الجماعية . -

 اإلعالم في مجال الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية .تفعيل دور  -

 تبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجال المفاوضة الجماعية  . -

 تأكيد دور وأهمية معايير العمل العربية والدولية في تعزيز وتفعيل المفاوضة الجماعية  -
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 أهم التوصيات :  -

  تعزيز االهتمام بمراكز البحو  والدراسات ومعاهد الثقافة العمالية إلعداد كوادر قيادية

واعية ومدربة في إدارات العمل ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب ا عمال قادرة عل  

 وتاليل الصعوبات ومواجهة التحديات .والتفاوض  الحوار

  عل  صعيد الواقي  لمفاوضة الجماعيةاح  الدول العربية عل  توفير مقّومات ومستلزمات

 ونصوص في القانون.

  وعـدم االقتصـار عل  تنظيـم نتاجهـا المتمثلة في   القانوني للمفاوضةتنظيـم اإلطـار

 االتفاقيات الجماعية.

  واستقاللية االطراف المفاوضة وعدم تدخل أئ طرف  حرية التفاوض الجماعيااللتزام بمبدا

 في ش ون الطرف االخر.

 للمستوا القطاعي )فرور النشاط االقتصادئ( لكون  التفاوض الجماعي  عطا  ا ولوية فيإ

ا كثر تالاما مي ا وضار االقتصادية واالجتماعية للدول العربية وطبيعة عالقات العمل 

فيها )والمتسمة بصغر حجم المنشآت وضعف التواجد النقابي وغياب ثقافة الحوار( حي  ان 

ستوا القطاعي يسمح بتغطية كافة عمال ومنشات القطار وفي نفس الوقت التفاو  عل  الم

فهو يساهم بقدر كبير في توسيي مظلة الحماية االجتماعية وفي تحقيق العدالة االجتماعية 

 المنشودة.. 

  تطوير إدارات العمل في الدول العربية للقيام بالمهام الموكولة إليها بالنجاعة المطلوبة

 . المفاوضة الجماعية مجال النهو  بالحوار االجتماعي و وتعزيز دورها في

  ومساعدة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال عل   الحقوق والحريات النقابيةحماية

 تعزيز قدراتها وتوسيي تمثيليتها دون المساس بمبدأ استقالليتها.

  مختلف الوسا ل غرس ثقافة الحوار عل  أوسي نطاق لدا أطراف اإلنتاج الثالثة باعتماد

وباالخص اإلعالم والتوعية والتعليم والتدريب والتكنولوجيا الحديثة لالتصال والمعلومات و 

 .المفاوضة الجماعيةإبراز مزايا الحوار و

  إيال  المزيد من االهتمام بالثقافة العمالية وبتدريب المفاوضين من أطراف اإلنتاج الثالثة

 .التفاوض الجماعيي مجال تشريعات العمل وتقنيات وتنمية معارفهم وقدراتهم با خص ف
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   المفاوضة قيام منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ، بأدا  دور فاعل في تنشيط

بمختلف المستويات ، واعتمادم وسيلة فاعلة في الدفار عن مصالح أعضا ها ،  الجماعية

 والتوفيق بينها وبين مصالح المجتمي العليا .

 الم بمختلف وسا ل  ومكونات  في معالجة قضايا واساليب الحوار االجتماعي تعزيز دور االع

 . المفاوضة الجماعيةو

  دعوة الدول العربية التي لم تصدق بعد للمصادقة على اتفاقيات العمل العربية والدولية

المتعلقة بالحريات والحقوق النقابية والمفاوضة الجماعية ومالئمة التشريعات الوطنية م  

 المعايير العمل العربية والدولية.

  لتكثيف برامجها وانشطتها التدريبي  والتطبيقية المتعلقة بالحوار  منظمة العمل العربيةدعوة

والمفاوضة الجماعية لصالح اطراف االنتاج الثالثة لما لها من مردود ايجابي في تكوين 

 لية.وخلق كوادر قادرة عل  المشاركة في المفاوضات بشكل اكثر فعا

 

*** 

دورة تدريبية قطرية حول " تدريب الكوادر المعنية بمعايير العمل   عقدونوعه :  النشاطاسم  -2

 العربية " 

 ( 2015 2ح . إ   )  بالخطة : النشاطرقم  -

 ادارة الحماية االجتماعية الجهة المعنية بالتنفيذ : -

  2015أكتوبر  4 – 3عّمان ،  مكان وتاريخ التنفيذ : -

من المعنيين بمعايير العمل العربية من  20 وعدد المستفيدين : النشاطالجهة المستفيدة من  -

أطراف االنتاج الثالثة في المملكة االردنية 

 الهاشمية . 

 أطراف االنتاج الثالثة في المملكة االردنية الهاشمية  الجهات المشاركة :  -

 وتنفيا الدورة التدريبية االعداد والتحضير : مشاركة المنظمة  طبيعة - 
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 أهداف النشاط :  -

  تفعيل الحوار بين الدول االعضا  والمنظمة للوصول إل  فهم مشترك يجعل النشاط

 المعيارئ  أكثر فاعلية وتأثيراً عل  تشريعات العمل العربية . 

    الوقوف عل  الصعوبات التي تواجهها المملكة االردنية الهاشمية  في التصديق عل

 اتفاقيات العمل العربية . 

  تطوير ذدا  المختصين بإعداد الردود المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل العربية والتواصل

 مي لجنة الخبرا  القانونيين بالمنظمة . 

 يير العمل لدا أطراف اإلنتاج الثالثة .تطوير ادا  الكوادر المعنية بمعا 

 

*** 
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 مجال المرأة

 

 

الندوة القومية حول " التمكين االقتصادي للمرأة العربية : الفرأ  عقد  ونوعه  : النشاطاسم   -1
 والتحديات " 

 ( 2015/  13+  12  . إ / )  رقم النشاط بالخطة : -

  الحماية االجتماعية بالتعاون مي منظمة المرأة  العربيةادارة  الجهة المعنية بالتنفيذ : -

    2015مارس   ذاار  3 – 1شرم الشيخ ، مكان وتاريخ التنفيذ :  -

مشةارك ومشةاركة يمثلةون أطةراف االنتةاج  60 الجهة المستفيدة مةن النشةاط وعةدد المسةتفيدين : -
الثالثة في الدول العربيةة باالضةافة إلة  السةيدات 

 .  ش ون عمل المرأة العربية عضوات لجنة

منظمة المرأة العربية ، االمانة العامة لجامعة الدول العربية ، المنظمة العربيةة : الجهات المشاركة  -

 .  لالشخاص اوئ االعاقة

  -: محاور النشاط -

  . الحقوق االقتصادية للمرأة في االتفاقيات والمواثيق العربية والدولية 

  وبنا  القدرات التنافسية للمرأة بالتركيز عل  قطار ا عمال التمكين االقتصادئ

 والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

  . دور المس ولية االجتماعية لصاحبات ا عمال في دعم وتعزيز تمكين المرأة 

  . الحد من تأني  الفقر: االستراتيجيات وا ليات 

 في المجال االقتصادئ .  استراتيجيات القضا  عل  كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

    . دور بي ة العمل في توفير العمل الال ق للمرأة 

  . دور التعاونيات في تحقيق التمكين االقتصادئ للمرأة 
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 أهم التوصيات :  -

 أوالً : في مجال التعاون و التنسيق :  

  العمل عل  ترابط وتكاتف الجهات المعنية بتفعيل التمكين االقتصادا للمرأة  باستخدام

محاور عدة لتفعيل المشاركة بين كافة االطراف في المجتمي وتوجي  برامو المس ولية 

االجتماعية لشركات سيدات االعمال لخدمة قضايا المرأة حت  يتمكن القطار الخاص من 

 المنشود .   القيام بدورم االجتماع 

  تكثيف التعاون والتنسيق بين الماسسات العربية المهتمة بالمرأة وعل  راسها منظمة

العمل العربية ومنظمة المرأة العربية القتراح ومتابعة البرامو وخطط العمل الرامية 

 لتحقيق التمكين االقتصادئ واالجتماعي للمرأة العربية بشكل كامل 

 

 التمكين االقتصادي : ثانياً : في مجال سياسات 

   وضي السياسات الالزمة الدماج المرأة العربية في خطط التنمية وهو مايترتب علي

توفير وتحديد فرص العمل المتاحة للمرأة خاصة في مجاالت المشروعات الصغيرة 

 ومتناهية الصغر اات الجدوا االقتصادية 

  تعــزيز إتاحة الفــرص وضي سياسات مالية مبسطة تتناسب مي وضي المرأة من اجل

امامها وتوسيي خياراتها وتنمي  مهاراتها وتمكينها من أسباب القوة        ) الموارد 

 واالصول ( وتوفير البي   المناسب  .

   العمل عل  ترسيخ مفهوم التمكين االقتصادئ للنهو  بالمرأة وخاصة الفتيات والنسا

عبر تحقيق تكافا الفرص وتحفيزها عل  اوات االعاقة وأمهات ا طفال اوئ اإلعاقة ، 

 العمل والمبادرة لتعزيز دورها كشريك أساسي في جميي قطاعات التنمية .

  تطوير ماشرات مستجيبة للنور االجتماعي وفقا للتصانيف  الدولية المعتمدة مما يسهل

 عملية وضي و تنفيا البرامو الرامية ال  زيادة اسهام المراة ف  العمل.
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 ثالثاً : في مجال آليات التمكين االقتصادي : 

  تحسين بنا  القدرات في الدول العربية في مجال الموازنات المستجيبة للنور االجتماعي

 وكالك تطوير ذليات المتابعة والتقويم . 

  اتخاا كافة االجرا ات الرامية لزيادة فرص عمل المراة ، و تأهيلها وتدريبها لتمكينها من

اصب االدارية العليا في الهياكل االنتاجية حسب الماهالت و الكفا ة الخبرة. تول  المن

والك من خالل وضي هدف كم  لمضاعفة عدد االنا  ف  سوق العمل و توفير الحوافز 

 المعنوية و المادية والتعليم و التدريب المهن  من اجل تحقيق الك. 

  زيادة عدد مراكز التدريب المهن  و الفن  والتدريب التحويلي وتوفير الحوافز

للماسسات الصناعية لتدريب و تاهيل المراة لمختلف المهن والعمل عل  تجاوز 

المعوقات االجتماعية التاحة مجاالت عمل جديدة للمراة و الك للحد من البطالة بين 

القوا العاملة بما يتال م و احتياجات سوق  النسا  ؛ وتاهيل المراة  ف  اطار تخطيط

 العمل . 

  تخصيص الموارد البشرية والمالية الالزمة واتخاا الخطوات الالزمة لضمان تكافا

الفرص والمساواة في االلتحاق بالتعليم ومني تسرب الفتيات من خالل زيادة عدد 

لتشريعات اللزام اوليا  المدارس والخدمات الدراسية في المناطق الريفية والنا ية وسن ا

 امور االنا  في االسر الفقيرة والريفية علي الحاق بناتهم بالماسسات التعليمية .

  ضرورة ايجاد ذليات محددة تعطي المرأة نصيب اكبر في المجالس النيابية ، النهن

االقدر عل  طرح مشاكلهن ومن ثم اقتراح القوانين والتشريعات التي تعالو تلك المشاكل 

مان خلق ارادة سياسية لدعم قضايا المرأة بشكل عام والتمكين االقتصادئ للمرأة لض

 بشكل خاص . 

  االهتمام بتحسين أوضار النسا  الفقيرات في القرا من خالل زيادة امكانية وصول

النسا  إل  االراضي الزراعية وتملكها بغر   مساعدتهن في انتاج الغاا  وتوليد الدخل 

 ب الرزق وسد احتياجاتهن . وتوفير الفرص لكس
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 رابعا : في مجال معايير العمل والقوانين والتشريعات : 

 

  سن ومراقبة تطبيق التشريعات والقوانين و اتخاا االجر ات الالزمة لضمان تكافا

فرص العمل بين المرأة والرجل والتاكيد عل  ضرورة شمول المرام العامل  بما فيها 

 اجر وبدون اجر بالتامينات  والضمان االجتماع  .النسا  من اوات االعاقة ب

  ، زيادة الوع  القانون  للمراة و ضمان استخدامها لحقوقها القانونية ف  مجال العمل

 والك من خالل تكثيف البرامو التدريبية الهادفة لمحو االمية القانونية للمرأة العاملة . 

 رتبطة بالخدمة المدنية ف  القطار ضمان اشتراك المراة العاملة ف  وضي القوانين الم

 العام و ضمان حقها ف  الترق  عل  اساس الكفا ة و الخبرة و ليس عل  اساس النور . 

  سن القوانين و اللوا ح لتامين مسار وظيف  رسم  يعتمد عل  المرونة ف  ظروف العمل

بحي  يتيح للمراة و الرجل عل  السوا ، كل حسب ظروف  الشخصية و االسرية، 

ممارسة انماط مختلفة من نظام العمل المرن و منها، عل  سبيل المثال، العمل الجز   

الاا يضمن لهما، و للمراة خاصة، حق العودة ال  العمل ااا ما انقطعت عن  للوفا  

 بمسالياتها االسرية.

  دعوة اطراف االنتاج في الدول العربية والماسسات والجهات المعنية بش ون المرأة

جهودها من اجل التصديق عل  معايير العمل العربية والدولية المعنية بتحسين لتكثيف 

شروط وظروف وبي ة عمل المرأة وتوفير التدريب المهني والتقني المناسب لها خاصة 

 في المهن غير التقليدية مي مراعاة المس وليات االجتماعية للمرأة . 

 ت النسا ية وتقديم الدعم والتسهيالت ضرورة اصدار التشريعات الالزمة لقيام التعاونيا

الالزمة النجاحها ونشر الثقافة التعاونية في المجتمعات العربية وخاصة الفقيرة فيها 

باعتبارها وسيلة لدمو النسا  في الحياة االقتصادية واالجتماعية ببرامو االرشاد والتعليم 

 ات التي تخدم المرأة . والتدريب وتنظيم االسواق وكافة انوار دعم ومساندة التعاوني
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 خامساً : في مجال االعالم :

  دعم عمل المرأة كحق اساسي وكعامل ر يسي لالسهام في التنمية البشرية للمجتمي

والعمل عل  رفي قيمة العمل لدا المجتمي من خالل وسا ل االعالم ومن خالل تضمين 

 المناهو الدراسية مواضيي تثقيفية بهاا الشأن . 

  عل  ضرورة رفي الوعي ببرامو الصحة االنجابية للمرأة في مكان العمل ، التأكيد

والتركيز عل  نشر ثقافة الصحة والسالمة المهنية في بي ة العمل بجهود مشتركة بين 

 منظمة العمل العربية ومنظمة المرأة العربية .

 عالمي لجهود توجي  الدعوة إل  كافة وسا ل االعالم العربية باالهتمام بتكثيف الدعم اال

التمكين االقتصادئ للمرأة العربية والعمل عل  تعزيز دور االعالم في بنا  القدرات 

 التنافسية للمرأة العربية وابراز النمااج النسا ية الناجحة في المجتمعات العربية .   

*** 

 اجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربية . الدورة الثالثة عشر   عقدونوعه :  النشاطاسم  - 2

 ( 2015 15ح . إ   )  رقم النشاط بالخطة : -

 ادارة الحماية االجتماعية الجهة المعنية بالتنفيذ : -

  2015سبتمبر   أيلول  1شرم الشيخ ، مكان وتاريخ التنفيذ :  -

 عضوات لجنة ش ون عمل المرأة العربية  وعدد المستفيدين : النشاطالجهة المستفيدة من  -

  

  عضوات اللجنةالجهات المشاركة :  -

   اعداد وصياغة البنود والتحضير وتنفيا اجتمار اللجنة: مشاركة المنظمة  طبيعة -

 :. بنود جدول اعمال اللجنة :  محاور النشاط -

  2016 – 2014تشكيل هي ة مكتب االمانة العامة للجنة ش ون عمل المرأة العربية  البند االول :

 ذليات التطوير –االهداف  –لجنة ش ون عمل المرأة العربية : النشأة  : البند الثاني
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  أوضار النسا  اوات االعاقة في سوق العمل .:  البند الثالث

واالتصةةال فةةي مجةةال التنميةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة االسةةتراتيجية العربيةةة لالعةةالم : البنةةد الرابةة   

  وقضايا العمل .

  مايستجد من اعمال : مشروعات وأنشطة مقترحة من السيدات عضوات اللجنة .: البند الخامس

 أهم التوصيات :  -

 – 2014تشةةكيل ا مانةةة العامةةة  للجنةةة شةة ون عمةةل المةةرأة العربيةةة لمةةدة عةةامين )البنةةد األول : ■  

  ( عل  النحو التالي :  2016

 )األمينة العامة : السيدة / فوزية شهاب )البحرين 

 عن أصحاب األعمال : السيدة / نرجس لوباريس )المغرب( األمينة العامة المساعدة 

 السيدة / نعمات أحمد حسن )السودان( األمينة العامة المساعدة عن العمال : 

 :  ممثالت الفرق الثالث في األمانة العامة

 الحكومات : السيدة / مريم لوكريز )الجزائر( -

 أصحاب األعمال : السيدة / سحر غدار )لبنان( -

 العمال : السيدة / سحر عثمان)مصر( -

 الدكتورة / حنان يوسف )مصر( المقررة : 

  ذليات التطوير -االهداف –لجنة ش ون عمل المرأة العربية : النشأة الثاني :  البند■  

 توصي اللجنة بـ :  -

  تكليف االمينة العامةة للجنةة بالقةا  كلمةة أمةام مةاتمر العمةل العربةي ) حية  يةتم توجية  دعةوة

لحضور الماتمر لالمينة العامة بصفتها ( تتناول خاللها أنشطة اللجنة وذلياتها لتحقيق أهةدافها 

 خالل الدورة الحالي  للجنة . 
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  مةاتمر العمةل العربةي الةائ دعوة السيدات عضوات لجنة ش ون عمل المراة العربية لحضور

( والةةك ضةةمن الوفةةود المشةةاركة او بةةدعوة منفصةةلة وفقةةا  2015سةةيعقد فةةي الكويةةت )ابريةةل 

 لاللية التي تتفق مي نظم العمل بمنظمة العمل العربية.

  تتول  السيدات عضوات اللجنة من خالل مواقي عملهن سوا  في وزارات العمل أو منظمةات

موافةةاة مكتةةب العمةل العربةةي بكافةةة الدراسةات والبيانةةات الحديثةةة أصةحاب ا عمةةال أو العمةال 

 المتوفرة لديهن حول قضايا عمل المرأة  .

  دعةةوة منظمةةة العمةةل العربيةةة لتنظةةيم تظةةاهرة عربيةةة بةةالتزامن مةةي  اعمةةال دورة اللجنةةة لعةةام

 فعالياتها األتي :يتم تتضمن   2016

ول أوضار المةرأة العربيةة اإلعالن عن تقرير رفيي المستوا تصدرم اللجنة ح -أ 

من خالل احتفالية إعالمية يتم فيهةا دعةوة شخصةيات عربيةة بةارزة فة  مجةال 

 خدمة قضايا المرأة. 

تنظيم مسابقة عربية  فضل بح  دراسة يتم إعدادها في إطار موضةور عمةل  -ب 

المرأة ، ويتم الك عةن طريةق اإلعةالن الكترونيةا لةدا أطةراف اإلنتةاج الثالثةة 

عربيةةةة و علةةة  موقةةةي المنظمةةةة علةةة  شةةةبكة المعلومةةةات الدوليةةةة فةةة  الةةةدول ال

"االنترنت" لموافاة مكتب العمل العربةي بةالبحو  و الدراسةات المرشةحة لنيةل 

الجا زة ،عل  أن يتم تقييمهةا خةالل االجتمةار السةنوئ للجنةة مةن قبةل السةيدات 

عضوات اللجنة ،وأن تكون جةا زة المسةابقة هةي نشةر هةام البحةو  فة  مجلةة 

 لعمل العربية وعل  موقي المنظمة االلكتروني . ا

  العمل عل  تدعيم صالت اللجنة مي المنظمات العربيةة واإلقليميةة والدوليةة المعنيةة بةالمرأة أو

الت  لها عالقة بعمل المرأة مثل هي ة االمم المتحدة للمرأة و اإلسكوا  وصندوق ا مم المتحةدة 

ور أنشطة اللجنة كخبةرا  أو عقةد أنشةطة بالتعةاون للسكان ، والك من خالل استضافتهم لحض

 المشترك مي هام الماسســـــــات و المنظمات .

  دعوة الةدول العربيةة الةي تبنةي خطةط اسةتراتيجية تحتةوئ علةي مشةروعات تعاونيةة وانتاجيةة

 -الزراعةي -تهدف الةي تمكةين المةراة اقتصةاديا فةي مختلةف مجةاالت سةوق العمةل )الصةناعي

 ...الخ(.
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  يةةل التواصةةل بةةين عضةةوات اللجنةةة الكترونيةةا مةةن اجةةل تبةةادل الخبةةرات فةةي تقةةديم تقةةارير تفع

 وانشطة خاصة بالمراة العاملة في بلدانهن . 

*  *  * 

  .أوضار النسا  اوات االعاقة في سوق العمل:  البند الثالث■  

 توصي اللجنة بـ :  -

السعي لدا الدول العربية لتناول قضايا النسا  اوات االعاقة ضمن الحركات  .1

 والتنظيمات النسا ية الوطنية . 

الطلب من منظمة العمل العربية السعي لتسمية بع  السيدات من اوات االعاقة  .2

 ضمن عضوية لجنة ش ون عمل المرأة العربية . 

الموافقة عل  عقد نشاط بعنوان " ادراج قضايا النسا  اوات االعاقة  في برامو  .3

تدع  الي  السيدات  2015المنظمات النسا ية"   ضمن خطة عمل المنظمة للعام 

 عضوات لجنة ش ون عمل المرأة العربية . 

 الطلب من السيدات عضوات اللجنة موافاة مكتب العمل العربي بالتشريعات والبيانات .4

الخاصة بالنسا  اوات االعاقة في بلدانهن لتضمينها التقارير التي تصدر عن المنظمة 

، وتضمبن بيانات النسا  العامالت من  اوات االعاقة ضمن معلومات الشبكة العربية 

 لمعلومات سوق العمل. 

دعوة الدول العربية لعقد  ندوات توعية ودورات تدريبية  الطراف االنتاج الثالثة  .5

 كيفية التعامل مي النسا  اوات االعاقة .حول 

*  *  * 

ادية واالجتماعيةة االستراتيجية العربية لالعةالم واالتصةال فةي مجةال التنميةة االقتصة:  البند الراب ■ 

 . وقضايا العمل

 توصي اللجنة بـ :  -

االشادة باالستراتيجية وتثمين دور منظمة العمل العربية في اصدار هاا العمل الهام  .1

 الائ يدعم ويستكمل جهود المنظمة في خدمة قضايا العمل وقضايا المرأة . 
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السعي لدا الدول العربية لتضمين ماجا  في االستراتيجية ضمن برامجها وسياساتها  .2

 التنموية . 

(  باعتماد مشرور االستراتيجية 2015ام القادم )ابريل التوصية لدا الماتمر الع .3

 العربية لالعالم واالتصال في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمل .

دعوة عضوات اللجنة للتنسيق في بلداهن الستضافة عدد من االنشطة التي ترتبط  .4

عاملة ومكافحة التمييز بدعم دور االعالم العربي في خدمة قضايا المراة العربية ال

والصورة النمطية السلبية للمراة العاملة في وسا ل االعالم العربية والتي من شانها 

 عرقلة سبل التمكين االقتصادئ واالجتماعي للمراة العاملة.

الموافقة عل  المقترح الائ تقدمت ب  االمينة العامة للجنة السيدة فوزية شهاب   .5

لبحرين  عن" دور االعالم في خدمة قضايا عمل المراة " الستضافة  ندوة في مملكة ا

 . 2015خالل عام 

الموافقة علي مقترح المشرور االعالمي "نسا  عامالت "   والائ يستهدف تقديم  .6

انتاج اعالمي للنمااج النسا ية العاملة الناجحة في وسا ل االعالم العربية والدولية ، 

بتقديم المقترح التفصيلي للمشرور الي وتكليف د.حنان يوسف)مقررة اللجنة( ، 

 السكرتارية العامة للجنة ش ون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية لدراست  . 

 

  **  * 
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 في مجال الصحة والسالمة المهنية

 

 

 ( 2015     81) د     رقم النشـاط : - 1

 والسالمة المهنية ""الصحة  دورتان قطريتان في مجالعقد   اسـم النشـاط :

 نحو تعزيز ثقافة الصحة والسالمة المهنية"ملتقى علمي بعنوان " / جر  تنفيذ نشاط

الماسسةةة العامةةة للتأمينةةات االجتماعيةةة فةةي الجمهوريةةة العربيةةة السةةورية  الجهةةة المعنيةةة بالتنفيةةذ :

 . بالتعاون مي المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية

 (2015   6  10دمشق ) : مكان وتاريخ التنفيـذ

م ةة وخمةس عشةرة مشةاركاً مةن شةركات متنوعةة  :الجهة المستفيدة مةن النشةاط وعةدد المسةتفيدين 

وجهةةات محليةةة عاملةةة فةةي مجةةال الصةةحة والسةةالمة 

 المهنية

 :المحاور الرئيسية

 تعزيز ثقافة الوقاية في مجال الصحة والسالمة المهنية 

  في مجال الصحة والسالمة المهنيةاتفاقيات العمل الدولية والعربية 

 النظم الحديثة في إدارة الصحة والسالمة المهنية 

 دراسة تحديد المخاطر في المنشآت الصناعية 

  التحكم بقوة العقل إلدراك المخاطر 

 واقي الصحة والسالمة المهنية في الماسسة العامة لصناعة االسمنت 

  والسالمة المهنيةعر  تجارب لشركات متنوعة في مجال الصحة 

 

* * * 
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 جر  تنفيذ ورشة عمل بعنوان " معاً لمكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال" -2

المعهد العربي للصحة والسةالمة المهنيةة بالتعةاون مةي االتحةاد العةام لنقابةات  الجهة المعنية بالتنفيذ :

 عمال سورية

 (2015  7  29-27دمشق ) مكان وتاريخ التنفيـذ : -

 النشاطهدف  -

 ا طفةال لعمةل الناظمةة الوطنيةة التشةريعات علة  الضةو  تسةليط إلة  هةام العمل ورشة تهدف

 وفةي عامة العربي الوطن في عمل الطفل وواقي الصلة، اات والدولية العربية االتفاقيات إل  استناداً 

 وانعكاسةات  ا طفةال عمةل أشةكال أسةوأ تسةتعر  عنها،كمةا الناجمةة واآلثةار خاصةة سةورية

 المجال. هاا في الناجحة التجارب بع  عر  إل  والنفسية،إضافة واالجتماعية,الصحية

: وزارة  من الجهات التاليةة مئة وعشرون مشاركاً  الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين : -

العمل، وزارة الشةاون االجتماعيةة، وزارة الصةحة، 

وزارة التربيةةةةةةةة، وزارة التعلةةةةةةةيم العةةةةةةةالي، وزارة 

الصةةناعة، وزارة النقةةل، الماسسةةة العامةةة للتأمينةةات 

االجتماعيةةة، غرفةةة صةةناعة دمشةةق، االتحةةاد الةةدولي 

لنقابات العمال العةرب، االتحةاد العةام لنقابةات عمةال 

سورية، االتحاد العام لعمةال فلسةطين، االتحةاد العةام 

النسةةةا ي، منظمةةةة طال ةةةي البعةةة ، الهي ةةةة السةةةورية 

عيةةةة حقةةةوق الطفةةةل لشةةةاون ا سةةةرة والسةةةكان، جم

الخيريةةةة، الجمعيةةةة السةةةورية للتنميةةةة االجتماعيةةةةة، 

الجمعيةةة العلميةةة السةةورية للجةةودة، جمعيةةة الرجةةا  

لرعايةةةةةةة اوئ االحتياجةةةةةةات الخاصةةةةةةة، الجمعيةةةةةةة 

الكيميا يةةة السةةورية، مبةةادرة سةةيار، جامعةةة دمشةةق، 

 منظمة اليونيسيف
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 :المحاور الرئيسية -

  مدخل حول ظاهرة عمل ا طفال 

 فيزيولوجيا نمو وتطور ا طفال 

                        المخاطر الصحية الناجمة عن عمالة ا طفال 

 المخاطر النفسية الناجمة عن عمل ا طفال وانعكاساتها الصحية 

 المخاطر االجتماعية الناجمة عن عمل ا طفال 

 التشريعات السورية الناظمة لعمل ا طفال 

 الحد من عمل ا طفال دور منظمات العمال في مجال 

 دور أصحاب العمل في مجال الحد من عمل ا طفال 

  االتفاقيات العربية والدولية اات الصلة بتنظيم عمل ا طفال 

  ذليات الرصد واإلحالة الخاصة بعمل ا طفال يونيسف 

  عر  تجارب لجهات محلية )الهي ة السورية لشاون ا سرة، وزارة التربية، منظمة طال ي

 ، جمعية حقوق الطفل الخيرية(البع 

 التوصيات -

 

  بالتعاون إعدادها تم والتي ا طفال عمالة لمكافحة الوطنية العمل خطة بمسودة اإلشادة 

 واعتماد اليونيسيف، ومنظمة الصلة اات والوزارات ا سرة لشاون السورية الهي ة بين

 إلقرارها السورية العربية الجمهورية في القرار أصحاب فيها،ودعوة الواردة التوصيات

 .لتطبيقها زمني وجدول متابعة ذليات وإيجاد

 ا حدا ،  عمل بشأن 1996 لعام 18 رقم العربية العمل اتفاقية بنود تطبيق تفعيل

 العمـــــل اتفاقيتي كالك و  .السوريـــــة العربية الجمهورية قبل من عليها والمصادق

 االستخدام، لسن ا دن  الحد بشأن1973 لعــــــــــــــام  138 رقــــــــــم الدوليتيــــــن

 .ا طفال عمل أشكال أسوأ حظر بشأن 1992 لعام 182 ورقم
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 تطبيق  عل  السوريين لالج ين المستقبلة العربية الدول لح  العربية العمل منظمة دعوة

 سوق في منهم انخرط من عل  المهاجرة العمالة لتشغيل الناظمة الوطنية التشريعات

 مي العاملين با طفال يتعلق فيما والسيما استغاللهم ويمني يضمن حقوقهم بما العمل؛

 .بالصحة والضارة الخطرة في المهن ا طفال تشغيل حظر عل  التأكيد

 تنفيا  لمتابعة ا طفال؛ عمل بمكافحة والمعنية المشاركة الجهات من مصغرة لجنة تشكيل

  العمل ورشة مخرجات

 

*  *  * 

 

 (2015/ 78) د/  رقم النشـاط : - 3

 توفير وسا ل إرشاد وتدريب في مجال الصحة والسالمة المهنية اسـم النشاط : -

 المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية  الجهة المعنية بالتنفيذ : 

  2015خالل عام  مكان وتاريخ التنفيـذ : -

أطراف اإلنتاج الثالثة وكافة الجهات المعنية بمسا ل  فيدة من النشاط وعدد المستفيدين:الجهة المست

 حماية بي ة العمل في الدول العربية.

تةم تزويةد الجهةات العربيةة وعةدد مةن الجهةات المحليةة فةي دولةة المقةر بمجموعةة مةةن  واقة  التنفيةذ :

 وفقاً لما يلي:أحد  إصدارات المعهد والملصقات التوعوية 

ماعية في الجمهوريةة العربيةة السةورية  إدارة الصةحة الماسسة العامة للتأمينات االجت -

 والسالمة المهنية

 االتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية -

 المركز القومي لدراسات الصحة والسالمة المهنية في القاهرة  -

 وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية -

 المعهدعدد من المتدربين في مختلف أنشطة  -

 المعر  المرافق لماتمر العمل العربي -
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 ( 2015   81) د     رقم النشـاط : - 4

 " قياس وتقييم التعرض المهني للحرارة " دورة تدريبية حولعقد اسـم النشـاط :  -

 )إدارة مخاطر بيئة العمل(تم استبدال  بالدورة التدريبية حول 

 الجهة المعنية بالتنفيذ :  المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية  -

 ( 2015 5  28-24القاهرة ) مكان وتاريخ التنفيـذ : -

من الكوادر الفنية المتخصصةة  متدرباً  مشاركا 12  الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين:

فةةي مجةةال الصةةحة والسةةالمة المهنيةةة مةةن سةةت دول 

)البحةةةرين، والسةةةعودية، وسةةةلطنة عمةةةان، عربيةةةة  

 والسودان، وفلسطين، وموريتانيا(.

 أهداف النشاط: -

 بعملية يتعلق فيما وخاصة المهنية والصحة السالمة ومصطلحات مفاهيم عل  التعرف 

 إدارة

 العمل بي ة مخاطر. 

 الخطةورة مصةادر علة  ،والتعةرف المخةاطر إدارة لعمليةة التخطةيط خطةوات تعيةين 

 .وتحديدها

 خطورتها وتقدير ووصفها المخاطر تحليل. 

 والحيوية والكيماوية الفيزيا ية ا خطار من كل وقياس رصد. 

 التقرير وإعداد المخاطر تقييم. 

 والتقييم الدورية المراجعة و والسيطرة المراقبة إجرا ات تحديد. 

 المهنية والصحة السالمة إدارة نظم متطلبات عل  التعرف   

 وموضوعات النقاش:المحاور  -

 تعريف بالمعهد العربي للصحة والسالمة المهنية 

  مفاهيم ومصطلحات الصحة والسالمة المهنية وإدارة المخاطر 
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 تقييم وإدارة مخاطر بي ة العمل. 

  متطلبات أنظمة السالمة والصحة المهنية. 

  الحرا ق وأنواعها وكيفية الوقاية منها 

  المخاطر الكيميا ية وطرق الوقاية 

  المخاطر الكهربا ية في بي ة العمل 

  المخاطر الميكانيكية في بي ة العمل 

    زيارة ميدانية لشركة فيرست برينت لتصنيي الورق والطباعة في مدينةة العبةور إلجةرا

 تدريب عملي وتقييم مخاطر بي ة العمل

  مراجعة وتقييم بي ة العمل 

  ا مرا  المهنية 

   أنشطة إدارة النفايات الصلبة 

  ذليات الضبط والسيطرة الهندسية واإلدارية ومعدات الوقاية الشخصية 

*** 

 ( 2015   81) د     رقم النشـاط : - 5

 " قياس وتقييم ملوثات هواء بيئة العمل " دورة تدريبية حول اسـم النشـاط :

إدارة الحمايةةة المعهةةد العربةةي للصةةحة والسةةالمة المهنيةةة بالتعةةاون مةةي  الجهةةة المعنيةةة بالتنفيةةذ : -

 االجتماعية

 ( -10/1/ 2015 9 29عمان  المملكة ا ردنية ) مكان وتاريخ التنفيـذ :

من الكوادر الفنية المتخصصةة  متدرباً  مشاركاً  20  الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين:

فةةي مجةةال الصةةحة والسةةالمة المهنيةةة وتفتةةيا بي ةةة 

العمل في كل من وزارتةي العمةل فةي دولةة فلسةطين 

  والمملكة ا ردنية الهاشمية
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تطوير قدرات مديرئ ومسةاولي تفتةيا بي ةة العمةل فةي دولةة فلسةطين بنةا  علة  :  أهداف النشاط -

 الفلسطينيطلب معالي وزير العمل 

 المحاور وموضوعات النقاش: -

 تشريعات الصحة والسالمة المهنية 

 مصادر ملوثات بي ة العمل 

 أسس التقييم البي ي لمخاطر بي ة العمل 

 تقييم الحرارة 

 تقييم الضجيو 

 تقييم االضا ة 

 تقييم الغازات وا بخرة وا غبرة 

 المراقبة الحيوية 

 قياسات العملية وتقييم النتا وزيارة ميدانية إلحدا الشركات إلجرا  ال 

*** 
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 في مجال الت مينات االجتماعية

 

 

 " الحماية اإلجتماعية للعمال الموسميين والعرضيين"  الحلقة القطرية حولعقد  اسم النشـاط: - 1

 قطرئ.  : نـوع النشـاط -

 المركز العربي للتأمينات اإلجتماعية. : الجهـة المعنية بالتنفيذ -

مةةارس  ذاار  5 -3 الخرطةةوم . -المركةةز العربةةي للتأمينةةات اإلجتماعيةةة : وتةةاريخ التنفيةةذمكةةـان  -

 م.2015

 أهداف النشاط: -

 .التعريف الدقيق للعمال الماسميين والعرضيين 

  .الوقوف علي المشاكل التي تواج  مد المظلة للعمال الموسميين والعرضيين 

  العمال الموسميين والعرضيين.وضي اآلليات المناسبة لضمان التأمين علي 

 المحــاور: -

 مفهوم تغطية ا شخاص في تشريعات التأمين اإلجتماعي. -

 التأمين علي العمال الموسميين والعرضيين في تشريعات التأمينات اإلجتماعية العربية. -

 واقي الحماية اإلجتماعية للعمال الموسميين والعرضيين في السودان. -

العمال الموسميين والعرضيين في تشريعات التأمين اإلجتماعي مشاكل التأمين علي  -

 السوداني.

 تجربة التأمين الصحي علي العمال الموسميين والعرضيين. -

 .النمواج المقترح للتأمين علي العمال الموسميين والعرضيين -

 



 

 

30 

 

 الجهات المشاركة: -

 ماسسات وصناديق الضمان اإلجتماعي. -

 أطراف العمل الثالثة.  -

 ت المزارعين.اتحادا  -

 التوصيات: -

ضرورة مشاركة الدولة في تفعيل قانون التأمين االجتماعي وأئ قانون من شأن  تعزيز  -

الحماية االجتماعية والك بفر  شروط ملزمة ترتبط باإليفا  أو بالقوانين مثل ) 

تراخيص الشركات ومواقي المخدمين المختلفة وغيرها من االستحقاقات القومية أو ما 

 شابهها مي تفعيل دور وزارة العمل في الك(.

ضرورة القيام بعمل إحصا يات متكاملة عن ف ات العمال الموسميين والعرضيين لتكون  -

 أساساً للدراسات والخطط لحمايتهم اجتماعياً. 

حت  نتمكن من الحماية االجتماعية المرجوة للعمال الموسميين والعرضيين البد من  -

 اسات الالزمة واالستفادة من التجارب العالمية في تحقيق الك. العمل عل  تواصل الدر

إصالح التشريعات بما في الك إعادة النظر في مواد قانون التأمين االجتماعي وقوانين  -

الحماية حت  تواكب المتغيرات الحديثة  حوال الموسميين والعرضيين )موضور الحلقة( 

 بإحدا  مواد جديدة تستهدف الف تين.

 التضارب بين القوانين التي تنفا هام الحماية لتلك  الشرا ح .  إزالة  -

مشاركة اتحاد عمال السودان كجهة معنية في وضي الحلول المناسبة إلدخال هام   -

 الشرا ح في الحماية . 

االهتمام بالوعي التأميني وسط هام الف ات بما في الك أصحاب العمل عبر وسا ط   -

 العمالية بالمركز والواليات. مختلفة وتفعيل وحدات الثقافة

ضرورة التنسيق بين التأمين االجتماعي والتأمين الصحي وا جهزة االجتماعية ا خرا  -

 إليجاد حلول ناجحة من شأنها توسيي المظلتين عبر إدخال الشرا ح موضور الحلقة .

ل  ضرورة إنشا  كيانات واتحادات لتجميي ف ات العمال الموسميين والعرضيين تعمل ع  -

 حمايتهم كما هو الحال في النقابات.

 ضرورة تحديد التعريفات لكل الف ات المعنية بالحماية االجتماعية.   -

 البد  في إدراج حزم تأمينية للعمال الموسميين مي التدرج في الك .  -

العمل عل  مساعدة العمال الموسميين في الحصول عل  ا وراق الثبوتية ليسهل حمايتهم  -

 اجتماعياً .
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يواصل المركز العربي للتأمينات االجتماعية إقامة حلقات النقاا من ندوات لمزيد من  -

 الحوار حول الحماية االجتماعية لقطار العمال الموسميين والعرضيين والماقتين.

 

*** 

تنميةةةة مهةةةارات اإلشةةةراف اإلداري للعةةةاملين  "الةةةدورة التدريبيةةةة حةةةولعقةةةد  : أسةةةـم النشةةةـاط - 2

 ))تمويل ااتي((. "بالصندوق القومي للت مين اإلجتماعي 

 قطرئ.  : نـوع النشـاط -

 المركز العربي للتأمينات اإلجتماعية. : الجهـة المعنية بالتنفيذ -

 م.2015أبريل  نسيان  30-26 . قاعة المركز بالخرطوم مكـان وتاريخ التنفيذ: -

 مشـارك. 21 عدد المشاركين: -

 المحــاور: -

 مفهوم وظا ف اإلدارة والتغيرات التي أدت إلي تطور اإلدارة. -

 مهام ومس وليات المشرف من حي  التنفيا والمس ولية. -

 التخطيط من حي  ا هداف والتصميم والتدريب.  -

 أنواعها ومهاراتها. -االتصاالت اإلدارية  -

 التنظيم اإلدارئ بجمي وتحليل انسياب المعلومات.  -

 الوصف الوظيفي من حي  ا همية والتحليل.  -

 القيادة اإلدارية من حي  انجاز العمل.  -

 خلق روح الفريق. -تنمية المراوسين  -

 العالقات اإلنسانية " الثورة الصناعية+ إنشا  منظمة العمل الدولية". -

 أنواعها. -هاأهداف -أهميتها -كتابة التقارير  -

 تدريب وتنمية المراوسين من حي  اإلعداد والتنفيا.  -

قيةةادات الصةةف الثةةاني مةةن منسةةوبي الصةةندوق القةةومي للتةةأمين اإلجتمةةاعي   : الجهةةة المسةةتفيدة -
 السوداني.
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إعداد القادة للعاملين بالصندوق القومي للمعاشات  " حول الدورة التدريبيةعقد  : أسـم النشـاط - 3

 ))تمويل ااتي((." السوداني 

 قطرئ. : نـوع النشـاط -

 المركز العربي للتأمينات اإلجتماعية. الجهـة المعنية بالتنفيذ: -

 م )الدفعة ا ولي(.2015أغسطس ذب  20 -02  قاعة المركز بالخرطوم. مكـان وتاريخ التنفيذ: -

أكتوبر   29-11 م )الدفعة الثانية(.2015سبتمبر   17-ذبأغسطس   30

 م )الدفعة الثالثة(.2015تشرين ا ولي 

 مشـارك. 60 عدد المشاركين: -

تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والسلوكيات الضرورية لتمكينهم مةن القيةام  أهداف النشاط: -

 الكفا ة..بأدوارهم اإلدارية والقيادية بدرجة عالية من 

 المحــاور: - 

 العملية اإلدارية. -

 التخطيط والرقابة.  -

 التنظيم.  -

 االتصال الفعال.  -

 القيادة. -

 حل المشكالت واتخاا القرارات. -

 تقنية المعلومات.  -

 مهارات التفاو .  -

 إدارة ا زمات.  -

 إعداد الدراسات والبحو .  -

 المبادئ ا ساسية لإلدارة المالية.  -

* * * 
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أثةةر رفةة  سةةن المعةةاش علةةي صةةناديق الضةةمان "  الحلقةةة القطريةةة حةةولعقةةد  : النشةةـاطإسةةـم  - 4

 ." االجتماعي واإلنتاج واإلنتاجية

 قطرئ:  نوع النشاط -

المركز العربي للتأمينةات اإلجتماعيةة بالتعةاون مةي إتحةاد أصةحاب العمةل  الجهـة المعنية بالتنفيذ: -

 السوداني.

أغسةطس   27-25، قاعة المركز العربةي للتأمينةات اإلجتماعيةة الخرطةوم : مكـان وتاريخ التنفيذ -

 م.2015ذب 

 مشارك. 50 :عدد المستفيدين -

   أهــداف النشاط:  -

 اإللمام بواقي تحديد سن المعاا في تشريعات التأمينات اإلجتماعية العربية. -

 أثر رفي سن المعاا علي سياسة االستخدام في السودان.  -

 في سن المعاا علي صناديق الحماية اإلجتماعية في السودان.معرفة أثر ر  -

وضي المعالجات الالزمة  ئ أثار سالبة علي صناديق الحماية اإلجتماعية جرا  رفي   -

 سن المعاا.

 المحــاور: -

 نمااج من الدول العربية. -تحديد سن المعاا في تشريعات التأمينات اإلجتماعية -

 ة االستخدام في السودان.أثر رفي سن المعاا علي سياس  -

 أثر رفي سن المعاا علي الصندوق القومي للتأمين اإلجتماعي. -

 أثر رفي سن المعاا علي الصندوق القومي للمعاشات.  -

 اإليجابيات والسلبيات لرفي سن المعاا علي الصندوق القومي للتأمين الصحي.  -

 أثر رفي سن المعاا عل  اإلنتاج واإلنتاجية .  -

 نقابات عمال السودان لرفي سن المعاا.راية إتحاد  -
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 التوصيات: -

توصي الورشة ، بالتوسي في مشاريي التشغيل الااتي المنتو للخريجين وتطوير  -

 مشاريي التمويل ا صغر للحد من البطالة واستيعاب الشباب. 

تعديل سياسات التوظيف والوصف الوظيفي في الخدمة المدنية لتستوعب مهام  -

( إل  العاملين ا قل 65 -55لخبرات المتوفرة للشريحة العمرية )التدريب ونقل ا

 درجة وعمراً. 

أهمية مراجعة قانون الضمان االجتماعي المزمي إصدارم لتضمين سن المعاا في  -

 القانون وتوحيد المعاا في القطاعين العام والخاص.

ن االجتماعي مراجعة شاملة لألموال المستثمرة في الجهاز االستثمارئ  موال الضما -

 م لالطم نان عل  المراكز المالية لصناديق الضمان االجتماعي. 2005منا العام 

توفير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للقوا العاملة في القطاعات اإلنتاجية في الخدمة  -

 العامة والقطار الخاص. 

عاا في إجرا  الدراسات اإلكتوارية الالزمة مستقبالً قبل أئ قرار بتحديد سن الم -

 تشريعات الضمان االجتماعي. 

ضبط الحد ا عل  لألجر التأميني دراً لزيادة ا جور زيادة كبيرة خالل مدة قليلة  -

 تسبق التقاعد مما يخل بالتوازن المالي بين االلتزامات والتمويل .

إجرا  مزيداً من الدراسات العلمية المستمرة للتغيرات السكانية والمرضية لضمان  -

 التأمين الصحي كوسيلة للحماية الصحية االجتماعية .  استقرار

ضرورة أن تعمل صناديق الضمان االجتماعي عل  كفا ة تحصيل االشتراكات  -

 والمديونيات لدعم المراكز المالية. 

العمل بصورة منهجية لجعل هم توسيي مظلة الضمان االجتماعي هم وطني يقودم  -

مس وليتها عن الحماية االجتماعية ولتحسين الشركا  االجتماعيين مي الحكومة بحكم 

 مردود الضمان االجتماعي. 

ضرورة تفسير القرار الخاص برفي سن المعاا بالنسبة للعاملين في القطار  -

 الخاص. 
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ضرورة مراجعة قوانين الضمان االجتماعي السارية لتالفي اآلثار المترتبة عل  رفي  -

 سن المعاا. 

لوقوف عل  ذثار رفي سن المعاا عل  صناديق ضرورة إجرا  دراسة اكتوارية ل -

 الضمان االجتماعي .

نسبة لما أثارت  أوارق العمل في ورشة رفي سن المعاا من نقاا وحوار حول  -

القضايا المتعددة المرتبطة بهاا ا مر، توصي الورشة باستمرار عقد وتنظيم ورا 

صول لنقاط إتفاق عمل وندوات بالتنسيق بين المركز والشركا  االجتماعيين للو

 وإجمار عل  مجمل القضايا التي أثارتها الورشة.

إخضار ا مر لمزيد من الدراسة المتكاملة المتأنية من خالل توفير اإلحصا يات  -

الكاملة عن القوا العاملة في كافة القطاعات اإلنتاجية بحسبان أن سن التقاعد يعتبر 

ة بالتوازن المالي للصناديق عنصراً هاماً في الدراسات ا كتوارية المرتبط

 االجتماعية ومدا قدرتها عل  الوفا  بالتزاماتها.

 

* * * 

 الملتقي التفاكرئ ا ول للمرأة العربية المتقاعدة.المشاركة في  : إسـم النشـاط - 5

 م.2015مارس  ذاار  5-4،  الخرطوم -قاعة الصداقة : مكـان وتاريخ التنفيذ  -

 إتحاد العمال المتقاعدين العرب. : الجهـة المعنية بالتنفيذ  -

شارك المركز العربي للتأمينةات اإلجتماعيةة فةي الجلسةة االفتتاحيةة ،  : طبيعـة مشاركـة المنظمـة  -

وشارك د. خالد يس مدير المركز بإعداد وتقديم ورقة بعنوان ))حقةوق 

 نات اإلجتماعية((.ومكتسبات المرأة المتقاعدة في تشريعات التأمي

 : الجهـات المشاركـة -

ممثلين من إتحاد المتقاعدين العرب من دول )جمهورية مصر، البحرين، الصومال،  -

 العراق، السودان، المغرب، ارتريا، ا ردن(.

 .وزارة الرعاية والضمان اإلجتماعي -

 الصندوق القومي للمعاشات. -
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 .الصندوق القومي للتأمين اإلجتماعي -

 معاشي الخدمة العامة.اتحاد  -

 اتحاد معاشي المعلمين. -

 نقابات العمال. -

 اإلعالميين. -

 .شركة سودابوست -

 المحــاور: -

 حقوق المرأة العاملة في معايير العمل العربية. -

 حقوق ومكتسبات المرأة المتقاعدة في التشريعات التأمينية واالجتماعية العربية. -

 اإلجتماعية.النظم التكميلية في تشريعات التأمينات  -

 مكتسبات المرأة السودانية الفرص والتحديات والراا المستقبلية.  -

 المنجزات في محور الدستور والتشريعات والقوانيين. -

 اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. -

 أهم المنجزات في محور التعليم واآلليات اات الصلة بالمرأة. -

 تماعياً وسياسياً واقتصادياً ودورها في العمل الطوعي.دور المرأة العربية في المجتمي اج -

 التوصيات: -

 ضمان المحافظة علي المكاسب التي تحققت خالل السنوات الماضية. -

 رصد التطورات اات العالقة بالجنسين وإنتاج إحصا يات مفصلة حسب النور. -

 زيادة الفرص االقتصادية والمشاركة السياسية للمرأة. -

 البنية التحتية بتشييد المدارس في المواقي التي يسهل اهاب البنات إليها.االستثمارات في  -

 التشجيي علي فتح فصول للتعليم غير الرسمي للكبار موجهة لخدمة النسا . -

 تشجيي البنات علي االلتحاق بماسسات التعليم الثانوئ. -

واالتحادات في كل تعزيز أواصر الروابط بين الجمعيات النسا ية والعربية والهي ات  -

 الدول العربية.

 تنشيط وتشكيل اللجان النسا ية في اإلتحاد والروابط المهنية. -

 دعم ا فكار والبرامو والمشروعات االستثمارية. -
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تأسيس الجديد من المشروعات اإلنتاجية والمشاركة في القطار الخاص وتعزيز قدراتهم  -

 في ريادة ا عمال.

 كافة المناشط السياسية.مشاركة المرأة المعاشية في  -

 ضرورة إتسار أنشطة المرأة المعاشية وخاصة ا نشطة في مجال العمل غير المنظم. -

م 1976ضرورة أن تصادق الدول العربية التي لم تصادق علي االتفاقية العربية لعام  -

 بشأن المرأة العربية الصادرة من منظمة العمل العربية.

عية العربية مزيداً من المزايا والحقوق اإلضافية ضرورة أن تضمن التشريعات اإلجتما -

 للمرأة العربية المتقاعدة لتحسين أحوالها المعيشية.

 تعميم استفادة المرأة العربية المتقاعدة من نظم التأمين الصحي. -

ضمان فرص عمل المرأة العربية المتقاعدة القادرة علي العمل من خالل مشاريي ا سر  -

 المنتجة.

العربية بالمرأة المتقاعدة المعوقة من خالل برامو خاصة والعمل علي  اهتمام الدول -

 إدماجها في العمل.

أن تعمل صناديق وماسسات التأمينات اإلجتماعية العربية علي تخصيص جز  من  -

 االستثمار اإلجتماعي لصالح المرأة المتقاعدة.

لصالح المرأة يواصل إتحاد العمال المتقاعدين العرب تخصيص برامو وأنشطة خاصة  -

 العربية المتقاعدة.

* * * 

مناقشةةة  فةةي)مةةدير المركةةز(  المركةةز العربةةي للتأمينةةات اإلجتماعيةةة  ةشةةاركم : اسةةم النشةةـاط -  6

توظيف االحتياطيات المتراكمة " أطروحة دكتوارة الفلسفة في االقتصاد بعنوان : 

 ."االجتماعي في السودانوعالقتها بتحسين المزايا الت مينية في نظام الت مين 

مايو  أيار  17ا حد ، الخرطوم -قاعة المركز العربي للتأمينات االجتماعية مكـان وتاريخ التنفيذ: -
 م.2015

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. الجهـة المعنية بالتنفيذ: -
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من قيادات الصندوق القومي للتأمين  الباحثة سامية عثمان محمد المباركقدمت الدراسة  المحاور: -

 :وتناولت في دراستهااالجتماعي 

  .الدراسات السابقة في مجال التأمينات االجتماعية 

  مفاهيم التأمين االجتماعي، الضمان االجتماعي، التمويل، الموازنات

 التخطيطية، االحتياطيات. 

  .السياسة االستثمارية للتأمينات االجتماعية 

 لمتراكمة للصندوق القومي للتأمين االجتماعي للفترة  من االحتياطيات ا

 م.2012 -2005

  2005استثمارات الجهاز االستثمارئ للضمان االجتماعي للفترة من – 

 م. 2012

  .الدراسة التطبيقية الستثمارات الجهاز االستثمارئ للضمان االجتماعي 

 . النتا و والتوصيات 

للباحثة في مجال دراسةتها أوصةت اللجنةة بمةنح درجةة دكتةوارة بعد المناقشة المستفيضة التوصية:  -

الفلسةةةفة فةةةي االقتصةةةاد للباحثةةةة سةةةامية عثمةةةان محمةةةد المبةةةارك عةةةن دراسةةةتها توظيةةةف 

االحتياطيات المتراكمة وعالقتها بتحسين المزايا التأمينية في نظام التأمين االجتماعي في 

 السودان.

 
* * * 

شةارك المركةز العربةي للتأمينةات اإلجتماعيةة فةي ورشةة الحةوار االجتمةاعي   : إسـم النشةـاط   - 7

 ومعايير العمل الدولية.

 م.2015يوليو  تموز 30 -27، الخرطوم -فندق السالم روتانا : مكـان وتاريخ التنفيذ -

الدوليةةة وزارة العمةةل واإلصةةالح اإلدارئ بالتعةةاون مةةي منظمةةة العمةةل  : الجهةةـة المعنيةةة بالتنفيةةذ -

(ILO.) 

 األهـــداف: -

الصحة  -العمالة -فهم دور الحوار االجتماعي في وضي مختلف السياسات )ا جور -

 ....( -الضمان اإلجتماعي -والسالمة المهنية
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 فهم دور إدارة العمل في تفعيل وتشجيي الحوار اإلجتماعي. -

 تطوير العمل الال ق بالبالد وتشجيي وتطوير الحوار اإلجتماعي. -

شجيي االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلي االقتصاد المنظم في مجال ا جور ت -

 والمعاشات.

 مناقشة تجارب الحوار اإلجتماعي الدولية. -

 التحضير للوصول إلي عقد أو ميثاق ثالثي في السودان. -

 المحــاور: -

اورات المش 144نظام منظمة العمل الدولية: إدارة الحوار اإلجتماعي عر  االتفاقية  -

 الثالثية.

 معايير العمل الدولية العليا وقانون العمل. -

 أفضل الممارسات في الحوار اإلجتماعي. -

 الحوار اإلجتماعي وسياسة التشغيل. -

 .)منظور منظمة العمل الدولية(الرسمي  الحوار اإلجتماعي واالقتصاد غير -

 الحوار اإلجتماعي والضمان اإلجتماعي. -

 العمل.الحوار اإلجتماعي وإدارة  -

 الحوار اإلجتماعي وا جور. -

 .)منظور منظمة العمل الدولية(الحوار اإلجتماعي وعملية إصالح العمل  -

الحوار اإلجتماعي والسياسة اإلستراتيجية للسالمة والصحة المهنية )الوضي الوطني  -

 بشأن السالمة والصحة المهنيتين(.

 أهم التوصيات:- 

توفر فرص عمل ال قة لكل ف ات المجتمي وضي وتنفيا ورصد سياسة عمالة ناجعة  -

 وخاصة الشباب.

وضي خطة لضمان إكمال العملية الجارية لتعديل قانون العمل لتوفير المرونة للمنشات  -

 والحماية للعمال.
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 وضي برنامو لتحسين مناخ االستثمار. -

 وضي السياسات المال مة لكفالة عدم التمييز في سوق العمل. -

 والصحة المهنية. وضي إستراتيجية للسالمة -

 . اعتماد اإلستراتيجية المقترحة لتحسين تفتيا العمل وإدارة العمل -

 وضي إستراتيجية لتحسين إدارة صناديق الضمان والحماية االجتماعية.  -

 تعزيز عمل اللجنة الثالثية لمعالجة ا جور في القطار الخاص. -

العمل وحواد  العمل تحدي  أنظمة جمي المعلومات وتحليلها في مجال إصابات  -

 والحواد  الصناعية وتوحيدها.

توفير برامو تدريب للشباب والخريجين وتملكيهم مفاتيح العمل في السوق وتنويرهم  -

 بالتوجهات العالمية.

 وضي خطة إلشراك مستويات الحكم ا خرا في الموضوعات الواردة بالوثيقة. -

 دعم مسوحات سوق العمل. -

  بي ة العمل بهدف تطوير خدمات التفتيا علي المستوئ رفي قدرات المهندسين وخبرا -

 المركزئ والمكاتب الوال ية.

 إنشا  مجلس عالقات العمل ومجلس السالمة والصحة المهنية. -

هاا وقد تقرر تكوين لجنة من ا طراف الثال  لمراجعة التوصيات أعالم ورفعها في شكل وثيقة 
 صالح اإلدارئ.للسيد وزير العمل واإل في صورتها النها ية

 

* * * 

ندوة السةالمة والصةحة المهنيةة  شارك المركز العربي للتأمينات اإلجتماعية في:  أسم النشاط -8

 .)أهمية تطبيق نظم السالمة في ماسسات القطار العام والخاص(

 م.2015أغسطس  ذب 5 مركز الخرطوم لتدريب المهندسين.  : مكان وتاريخ التنفيذ -

 االتحاد المهني لمهندسي والية الخرطوم. -االتحاد العام للمهندس السوداني بالتنفيذ:الجهة المعنية  -

 وضي إستراتيجية قومية للسالمة والصحة المهنية في السودان. الهـدف العام: -
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المةداخالت  والخةاأأهميةة تطبيةق نظةم السةالمة والصةحة فةي ماسسةات القطةار العةام  المحــاور: -

 -ن:م

 .جامعة الخرطوم 

 .وزارة التخطيط والتنمية العمرانية والية الخرطوم 

 .جامعة الرباط 

 التوصيات: -

 اإلسرار بتكوين المجلس ا عل  للصحة والسالمة المهنية وبي ة العمل. -

 إدراج الصحة والسالمة المهنية ضمن الخطة اإلستراتيجية القومية. -

 إدراج السالمة والصحة والبي ة ضمن المناهو التعليمية. -

 تشجيي القطار الخاص باالستثمار في مجال الصحة والسالمة المهنية والبي ة. -

 

* * * 

جامعةة  –شارك مدير المركز العربي للتأمينات االجتماعية منتدا كليةة التجةارة  : إسـم النشـاط  -9

السودان حول :)صناعة التأمين في العالم العربي في ظةل العولمةة(.  –النيلين 

 بدعوة من الجهة المنظمة.  

 م.2015أغسطس  ذب 26 ،الخرطوم -جامعة النيلين –قاعة كلية التجارة  : مكـان وتاريخ التنفيذ -

 الخرطوم. -جامعة النيلين  –كلية التجارة   الجهـة المعنية بالتنفيذ:  

 : الجهـات المشاركـة -

 شركات التأمين وإعادة التأمين .  -

 عمدا  الكليات بالجامعة.  -

 طالب التأمين والدراسات العليا بالكلية.   -

 المحـاور: -

 صناعة التأمين في السودان الحاضر وذفاق المستقبل. -

 التامين في العالم العربي في ظل العولمة.صناعة  -
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 التوصيات :  -

 مني الشركات ا جنبية غير الوطنية من ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين. -

حصر نشاط التأمين في القطار العام كما في بع  الدول العربية )سوريا، الجزا ر  -

 والعراق(. 

 شركة تأمين حكومية معينة. إلزام ماسسات الدولة بالتأمين لدا شركات أو  -

فر  إجرا  التأمين داخل البلد العربي المعين وعدم اعتماد وثا ق التأمين الصادر من  -

 خارج البلد. 

خلق كبانيات اات مركز مالي كبير لتتمكن من المنافسة والك إما بزيادة رأس المال أو  -

 دمو الشركات ويمكن زيادة رأس المال وفق جدول زمني. 

وانين بما يتماش  مي التطورات الدولية إلفساح المجال أمام قطار التأمين تعديل الق -

 لمواكبة التطورات الدولية باالنضمام إل  منظمة التجارة العالمية. 

تدريب الكفا ات الفنية داخل وخارج السودان لرفي مستوا االدا  والعمل عل  إنشا   -

حصول عل  الشهادات المهنية في معهد تدريب مختص بالتأمين داخل السودان وتشجيي ال

 مجال التأمين. 

تشجيي إنشا  شركات الخدمة التأمينية مثل خدمات الخبرة االكتوارية وخبرا  المسح  -

 والوساطة. 

بنا  عالقات متبادلة مي شركات التأمين وإعادة التأمين العربية واإلقليمية والدولية  -

 لالستفادة من الخبرات وبنا  القدرات. 

 هاا وقد قامت كلية التجارة بتكريم مدير المركز بتقديم درر ل  لتعاون  معها.  -

 

* * * 

الملتقةةةةةةةةةةةة  السةةةةةةةةةةةةابي  شارك مدير المركز العربي للتأمينات االجتماعية في  : إسـم النشـاط  -10

السةودان  –والعشرون للمديرين التنفيةايين بالصةندوق القةومي للتةأمين الصةحي

 متكاملة لتغطية شاملة(.تحت شعار : )نمااج 
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 م .2015أغسطس  ذب 31 – 30، الخرطوم : مكـان وتاريخ التنفيذ -

 الصندوق القومي للتأمين الصحي. الجهـة المعنية بالتنفيذ: -

 : الجهـات المشاركـة -

 وزارة الرعاية والضمان االجتماعي .  -

 وزارة الصحة االتحادية.  -

 الخرطوم.والية  –وزارة التنمية االجتماعية  -

 ديوان الزكاة.  -

 الصندوق القومي للمعاشات .  -

 المدرا  التنفيايين للتأمين الصحي بالواليات .  -

 المركز العربي للتأمينات االجتماعية.   -

 المحاور: -

 . 26عر  موقف تنفيا توصيات الملتق  ال  -

 م. 2015عر  تقرير أدا  النصف ا ول للعام  -

 عر  تجارب الواليات في التغطية.  -

 دور اإلعالم في التغطية الشاملة.  -

 سياسة تمويل الخدمات الصحية من أجل التغطية الشاملة.  -

 عر  نتا و اإلشراف وعكس مالمح االدا  بالواليات.  -

 مشرور التميز الماسسي ودورم في التغطية الشاملة.  -

 المخرجـات :  -

 قياس تقارير االدا  بماشرات واضحة ومتفق عليها.  -

 لجة المعوقات لمواجهة تحديات التغطية الشاملة. خطة عمل لمعا -

 وضوح الراية اإلعالمية لمواكبة التغطية الشاملة .  -

 . برنامو عمل إلنفاا توصيات الملتق  -

 

◘  ◘  ◘ 
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 ثالثاً 

 محور التنمية البشرية والتشغيل

 

     

 التشغيل مجال

 

    

"التقريةر العربةةي الخةامس للتشةةغيل والبطالةةة"  عقةةد اجتمةار خبةةرا  حةةولاسةم النشةةاط ونوعةه:   -1

 " )قومي(. دعم تنافسية المنتج العربي تحت عنوان "

 (24) ت.ب  رقم النشاط بالخطة:    -

 2015مارس  30 –شرم الشيخ مكان وتاريخ التنفيذ:   -

 . )إدارة التنمية البشرية والتشغيل( منظمة العمل العربيةالجهة المعنية بالتنفيذ :  -

 أطراف االنتاج الثالثة في الدول العربية.:   الجهة المستفيدة -

شارك في أعمال االجتمار عدد من السادة الخبرا  العرب المتخصصةين فة  مجةال  المشاركـــون : -

 النحو التالي:التشغيل والبطالة عل  

  جمهورية مصر العربية  –الدكتور   محمد عبد الشفيي 

  دولة فلسطين –الدكتور   زياد جويلس 

  جمهورية مصر العربية  –الدكتور   بهجت أبو النصر 

   المملكة العربية السعودية –الدكتور   إبراهيم الشاف 

  الجمهورية  التونسية  –الدكتور   أحمد المسعودا 

  المملكة ا ردنية الهاشمية  –الدكتور   وليد يغمور 
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 لتعزيز القابلية للتشغيل ".: " دعم القدرات التنافسية  عنوان التقرير -

 محـــاور التقرير: -

 واقي وذفاق التشغيل والبطالة ف  الدول العربية .  -

 تنمية الموارد البشرية ودورها كعنصر أساسي في دعم التنافسية .  -

 مداخل جديدة لتعزيز القدرة التنافسية ) المعرفة واالبتكار( .  -

 ريادة اإلعمال ودورها في تعزيز القدرات التنافسية .  -

 دور العمل العربي المشترك في دعم التنافسية والتشغيل .  -

       افسية والتشغيل " حالة السعودية .دراسة قطرية حول " التن -

 .دراسة قطرية حول " التنافسية والتشغيل " حالة تونس   -

 ف  الدول العربية .  الهجرة الدا رية ودعم القدرات التنافسية -

 بي ة ا عمال ودورها في تحسين التنافسية .  -

* * * 

" تنميةةةة ودعـــةةةـم المشةةةروعات الصةةةغيرة  عقةةةد النةةةدوة القوميةةةة حـةةةـول : اسةةةم النشةةةاط ونوعةةةه -2

 )قومي(. والمتوسطة وتعزيز ثقافـة العمل الحـر"

 (21) ت.ب  :  اط بالخطةرقم النش -

 . 2015أكتوبر  تشرين ا ول  8 -6الجزا ر مكان وتاريخ التنفيذ:   -

إدارة التنمية البشرية والتشغيل بالتعاون مي المعهد العربي للثقافةة العماليةة الجهة المعنية بالتنفيذ :  -

 .وبحو  العمل بالجزا ر

 أهداف النشاط : -

المتكامةةل لةةدعم تنفيةةااً لقةةرارات القمةةم االقتصةةادية والتنمويةةة واالجتماعيةةة بشةةأن البرنةةامو  -

 التشغيل والحد من البطالة والستة مشاريي المنبثقة عن .

 التعرف عل  أوضار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. -

 نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر في المجتمي وتنمية روح المبادرة والريادة لدا الشباب. -

 الصناعات الصغيرة والمتوسطة. الدور الر يسي الائ يقوم ب  القطار الخاص في دعم -
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التأكيد عل  أهمية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب واالسةتجابة  -

لمتغيرات سوق العمل وإبةراز الةدور الحيةوئ لهةاا القطةار فةي تحقيةق التنميةة االقتصةادية 

 واالجتماعية المتوازنة.

لصةةغيرة والمتوسةةطة وكيفيةةة دراسةةة المعوقةةات والصةةعوبات التةةي تواجةة  المشةةروعات ا -

 معالجتها.

عةةر  تجةةارب ناجحةةة فةةي مجةةال المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطة، وضةةرورة تبةةادل  -

الخبةةرات، وتعمةةيم االسةةتفادة مةةن التجةةارب العربيةةة والدوليةةة الرا ةةدة بشةةأن تنميةةة وتطةةوير 

 قطار المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 المحاور: -

وسةةةةةطة والتحةةةةةديات التةةةةةي تواجههةةةةةا وكيفيةةةةةة واقةةةةةي منظومةةةةةة المنشةةةةةآت الصةةةةةغيرة والمت -

 معالجتها.

 دور القطار الخاص في دعم وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة. -

 أثر تكنولوجيا المعلومات في تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. -

 نحو تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل االقتصاد ا خضر. -

وتطةةةةوير المشةةةةروعات الصةةةةغيرة والمتوسةةةةطة وخلةةةةق فةةةةرص دور الحاضةةةةنات فةةةةي دعةةةةم  -

 العمل.

 اإلطار التشريعي والقانوني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. -

 أهمية منظومة التدريب المهني في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. -

 عر  تجارب إقليمية ودولية في مجال عمل النشاط . -

 في الدول العربية. ممثلو وزارت العمل : المشاركون -

 .ممثلو منظمات أصحاب ا عمال في الدول العربية 

 .ممثلو اتحادات العمال في الدول العربية 

 . خبرا  إلعداد أوراق عمل ر يسية 

 . عدد من ممثلي المنظمات العربية والدولية اات الصلة 

 .ممثلو الجهات المنظمة 
 

 سيتم إضافة التوصيات في تقرير النشاط القادم. التوصيات:  -
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 مجال التدريب المهني

 

 

" الةةربط بةةين منظومةةة التةةدريب والتعلةةيم التقنةةي عقةةد النةةدوة القوميةةة حةةولاسةةم النشةةاط ونوعةةه:   -1

 والمهني ومتطلبات سوق العمل" )قومي(.

 (25) ت.ب  :  رقم النشاط بالخطة -

 .2015ابريل  نيسان  2 -مارس  ذاار 31مكان وتاريخ التنفيذ:  -

 )إدارة التنمية البشرية والتشغيل(الجهة المعنية بالتنفيذ :  -

 أهداف النشاط : -

تنفياا لقرارات القمم االقتصادية والتنموية واالجتماعية بشةأن البرنةامو المتكامةل لةدعم التشةغيل 

لخصةوص المشةرور المتعلةق بالموا مةة والحد من البطالة والمشاريي الستة المنبثقة عن  وعلة  وجة  ا

يةا متطلبةات العقةد بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل ومتابعةة تنف

 -عقدت هذه الندوة بهدف :،  العربي للتشغيل

التعرف عل  سياسات وبرامو التعليم والتدريب التقني والمهني في ضو  االحتياجةات الفعليةة  -

 العمل العربي.لسوق 

التعةةرف علةة  المشةةاكل والمعوقةةات التةةي تواجةة  تطةةوير منظومةةة التعلةةيم والتةةدريب التقنةةي  -

 والمهني.

 إيجاد الحلول التي تساعد صانعي السياسات لتطوير هام المنظومة. -

 تعزيز ثقافة العمل الحر وتنمية روح المبادرة لدا الشباب العربي . -

الحةةد مةةن مشةةكلة البطالةةة ومال مةةة بةةرامو التعلةةيم التعةةرف علةة  دور القطةةار الخةةاص فةة   -

 والتدريب مي احتياجات سوق العمل .

التعرف عل  مساهمة منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني فةي دعةم وتطةوير الصةناعات  -

 الصغيرة والمتوسطة ف  الوطن العربي.
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 جال عمل الندوة.تبادل الخبرات والتجارب القطرية فيما بين المعنيين والمتخصصين ف  م -

 أطراف االنتاج الثالثة في الدول العربية.:   الجهة المستفيدة

( مشةارك عةن أطةراف اإلنتةاج الثالثةة فةي   30شارك في أعمةال هةام النةدوة عةدد ) المشاركـــون : 

الدول العربية التالية )ا ردن ، اإلمارات والبحرين ، تةونس ، الجزا ةر، السةعودية ، 

وممثةةل عةةن االتحةةاد الةةدولي ,دان ، فلسةةطين ، لبنةةان ، مصةةر( سةةلطنة عمةةان والسةةو

لنقابات العمال العرب وممثلةي جهةات ومنظمةات عربيةة وإقليميةة ودوليةة اات صةلة 

 بموضور الندوة.

 المحـــاور:

واقةةةي وذفةةةاق منظومةةةة التعلةةةيم والتةةةدريب المهنةةةي والتقنةةةي فةةةي البلةةةدان العربيةةةة فةةةي  -

   ضو  المتغيرات العربية والدولية.  

أهميةةةةة الشةةةةراكة بةةةةين منظومةةةةة التةةةةدريب التقنةةةةي والمهنةةةةي ومنظمةةةةات أصةةةةحاب  -

 ا عمال.

اآلليةةةةات المقترحةةةةة للةةةةربط والموا مةةةةة بةةةةين مخرجةةةةات التعلةةةةيم التقنةةةةي والمهنةةةةي  -

 واحتياجات سوق العمل.

 راية عربية لتنمية ثقافة العمل وروح المبادرة لدا الشباب العربي . -

المعرفةةةةة وا نمةةةةاط الجديةةةةدة للعمةةةةل فةةةةي البلةةةةدان متطلبةةةةات التوسةةةةي فةةةةي اقتصةةةةاد  -

 العربية .

 تنمية الموارد البشرية وأهميتها ف  تحسين اإلنتاجية وتحقيق الميزة التنافسية. -

 :التوصيات الختامية  -

دعةةةةوة الةةةةدول العربيةةةةة إلةةةة  تشةةةةكيل لجةةةةان ثالثيةةةةة مةةةةن أطةةةةراف االنتةةةةاج الثالثةةةةة  -

لمعتمةةةدة علةةة  المسةةةتوا الةةةوطني لصةةةياغة وإصةةةالح البةةةرامو والنمةةةااج التنمويةةةة ا

 وبالتعاون مي مختلف الجهات اات العالقة .

االسترشةةةةاد واالسةةةةتفادة مةةةةن التجةةةةارب والمبةةةةادرات العربيةةةةة واإلقليميةةةةة والدوليةةةةة  -

الرا ةةةدة مةةةي ا خةةةا فةةةي االعتبةةةار ضةةةرورة تحقيةةةق التةةةوازن بةةةين العةةةر  والطلةةةب 
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نيف العربةةةةي علةةةة  القةةةةوا العاملةةةةة علةةةة  مختلةةةةف مسةةةةتويات المهةةةةارة وفةةةةق التصةةةة

المعيةةةارئ للمهةةةن وإطةةةار المةةةاهالت الوطنيةةةة والعربيةةةة باعتبارهةةةا متطلبةةةات سةةةابقة 

  ئ تغيير هيكلي لمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني .

دعةةةوة الحكومةةةات إلةةة  زيةةةادة المخصصةةةات الماليةةةة فةةةي الميزانيةةةات العامةةةة لتمويةةةل  -

 والمهني. البرامو الوطنية لمنظومة التعليم والتدريب التقني

التأكيةةد علةةة  أهميةةة مسةةةاهمة القطةةةار الخةةاص فةةةي تمويةةةل التعلةةيم والتةةةدريب التقنةةةي  -

والمهنةةةي والمشةةةاركة مةةةي الماسسةةةات اإلشةةةرافية العامةةةة علةةة  التةةةدريب فةةةي ضةةةمان 

راح المنةةةةاهو مراقبةةةةة الجةةةةودة مةةةةن خةةةةالل المسةةةةاهمة فةةةةي مجةةةةالس اإلدارات واقتةةةة

 التدريبية الفعالة.

التنسةةةةةيق والتكامةةةةةل بةةةةةين السياسةةةةةات السةةةةةكانية وسياسةةةةةات التأكيةةةةةد علةةةةة  أهميةةةةةة  -

االسةةةتخدام والقةةةوا العاملةةةة وسياسةةةات التعلةةةيم واسةةةتراتيجيات التنميةةةة، مةةةي إشةةةراك 

مختلةةةةةف الةةةةةوزارات والماسسةةةةةات والجمعيةةةةةات غيةةةةةر الحكوميةةةةةة المعنيةةةةةة بتنميةةةةةة 

 الموارد البشرية وبرامجها الوطنية.

علةةةة  تشةةةةجيي وتأهيةةةةل  حةةةة  منظمةةةةات أصةةةةحاب ا عمةةةةال فةةةة  الةةةةدول العربيةةةةة -

المةةةةةةوارد البشةةةةةةرية واوئ االحتياجةةةةةةات الخاصةةةةةةة معرفيةةةةةةا وعلميةةةةةةا وتكنولوجيةةةةةةا 

وتحويلهةةةا إلةةة  قةةةوة بشةةةرية منتجةةةة مةةةن خةةةالل إنشةةةا  أقسةةةام متخصصةةةة فةةةي أعمةةةال 

التصةةةميم للمصةةةاني وللمنتجةةةات الكتسةةةاب الخبةةةرات الالزمةةةة لقةةةوة العمةةةل المةةةاهرة 

 في وحدات اإلنتاج السلعي والخدمي .

طةةةراف اإلنتةةةاج الثالثةةةة و الجهةةةات المسةةة ولة عةةةن التعلةةةيم والتةةةدريب التقنةةةي دعةةةوة أ -

والمهنةةةةةي إلةةةةة  وضةةةةةي وتفعيةةةةةل خطةةةةةط  تهةةةةةدف إلةةةةة  مال مةةةةةة مخرجاتهةةةةةا  مةةةةةي 

االحتياجةةةات الفعليةةةة للقطاعةةةات االقتصةةةادية واإلنتاجيةةةة و سةةةوق العمةةةل مةةةن أجةةةل 

 مواجهة تحديات البطالة وخاصة بطالة الشباب و حديثي التخرج.

علةةةة  ضةةةةرورة تحقيةةةةق تةةةةوازن ا نشةةةةطة االقتصةةةةادية بمةةةةا يكفةةةةل التطةةةةور  التأكيةةةةد -

المتناسةةةةةب للقطاعةةةةةات الجاابةةةةةة للعمالةةةةةة المدربةةةةةة والمةةةةةاهرة ، بحيةةةةة  ال تصةةةةةبح 

عمليةةةة الجةةةاب مقصةةةورة علةةة  ا نشةةةطة سةةةريعة العا ةةةد ، بةةةل تمتةةةّد إلةةة  ا نشةةةطة 
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علةةةة  اإلنتاجيةةةةة اات المةةةةردود االقتصةةةةادئ الكلةةةة  واالجتمةةةةاعي والبي ةةةةي المناسةةةةب 

 المدا المتوسط والطويل .

حةةة  الحكومةةةات العربيةةةة علةةة  معالجةةةة اإلخةةةتالالت الهيكليةةةة فةةةي بنيةةةة االقتصةةةاد  -

وتنويةةي ا نشةةةطة لتقليةةل االعتمةةةاد علةةة  العوا ةةد النفطيةةةة والحةةةد مةةن ذثةةةار التغيةةةرات 

السةةةةلبية علةةةة  ا وضةةةةار االقتصةةةةادية، واالسةةةةتفادة مةةةةن مزايةةةةا ومةةةةردود اقتصةةةةاد 

 المعرفة .

  أهميةةةةة التوسةةةةي فةةةةي بنةةةةا  اقتصةةةةاد المعرفةةةةة مةةةةن خةةةةالل االهتمةةةةام التأكيةةةةد علةةةة -

بةةةةةالبحو  ا ساسةةةةةية،والتطبيقية وزيةةةةةادة اإلنفةةةةةاق المخصةةةةةص لنشةةةةةاطات البحةةةةة  

والتطةةةوير ونقةةةل التقنيةةةة وتوطيةةةدها والتركيةةةز علةةة  تحقيةةةق التكامةةةل بةةةين الجامعةةةات 

ومراكةةةةز البحةةةةو  والماسسةةةةات، والتةةةةي ت عةةةةد مراكةةةةز لتوليةةةةد المعرفةةةةة والحصةةةةول 

 .ل  التقنيةع

دعةةةوة ا جهةةةزة اإلعالميةةةة إلةةة  تكثيةةةف الحمةةةالت التوعويةةةة الهادفةةةة إلةةة  تعزيةةةز   -

ثقافةةةةة وقيمةةةةة العمةةةةل وتغييةةةةر النظةةةةرة الدونيةةةةة السةةةةا دة فةةةةي مجتمعاتنةةةةا العربيةةةةة 

لخريجةةةةي ماسسةةةةات التعلةةةةيم التقنةةةةي والتةةةةدريب المهنةةةةي باإلضةةةةافة إلةةةة  تعزيةةةةز 

ختلةةةف أعمةةةارهم، لتزويةةةدهم أنظمةةةة إرشةةةاد وتوجيةةة  مهنةةةي ووظيفةةةي للشةةةباب فةةةي م

 بالمعلومات التي تاهلهم الختيار مسارات الحياة المهنية 

دعةةةوة الحكومةةةات إلةةة  إقةةةرار تشةةةريعات تفةةةتح ا فةةةاق للملتحقةةةين بمسةةةار التكةةةوين  -

المهنةةي وتمكةةةنهم مةةن مواصةةةلة تعلةةيمهم للحصةةةول علةة  الشةةةهادات العليةةا بمةةةا ياكةةةد 

 .الربط بين أنوار ومستويات التعليم المختلفة 

العمةةةل علةةة  تحةةةدي  وتطةةةوير البنيةةةة التشةةةريعية واإلداريةةةة واإلجرا يةةةة التةةةي تحفةةةز  -

وتشةةةةةجي االسةةةةةتثمار فةةةةةي قطةةةةةار التعلةةةةةيم والتةةةةةدريب التقنةةةةةي والمهنةةةةةي لمواكبةةةةةة 

 التغيرات العالمية وبمشاركة حقيقية من أطراف االنتاج .

حقيقةةةا االهتمةةةام بإصةةةالح منظومةةةة التعلةةةيم والتةةةدريب التقنةةةي والمهنةةةي كمةةةا وكيفةةةا ت -

 للكفاية العددية والكفا ة النوعية وربطها باالحتياجات التنموية الحقيقية.
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دعةةةةوة الحكومةةةةات و القطةةةةار الخةةةةاص ومنظمةةةةات المجتمةةةةي المةةةةدني إلةةةة  تشةةةةجيي  -

ودعةةةةم "رواد ا عمةةةةةال" وأصةةةةةحاب المشةةةةةروعات الصةةةةةغيرة والمتوسةةةةةطة، بكافةةةةةة 

باب علةةةةةة  السةةةةةةبل ، التمويليةةةةةةة و التقنيةةةةةةة والماسسةةةةةةية، وتشةةةةةةجيي تةةةةةةدريب الشةةةةةة

 المهارات الحياتية لرفي نسبة استيعابها لقوة العمل الشابة.

دعةةةةوة الةةةةدول العربيةةةةة التةةةةي لةةةةم تعتمةةةةد )اإلسةةةةتراتيجية العربيةةةةة للتعلةةةةيم التقنةةةةي  -

والتةةةةدريب المهنةةةةي( و)التصةةةةنيف العربةةةةي المعيةةةةارئ للمهةةةةن( علةةةة  القيةةةةام بةةةةالك 

قتهةةةةا بعةةةةالم كإطةةةةار اسةةةةتراتيجي حةةةةاكم لمنظومةةةةة التةةةةدريب التقنةةةةي والمهنةةةةي وعال

 ا عمال .

دعةةةةوة الةةةةدول العربيةةةةة لتعزيةةةةز جهةةةةود منظمةةةةة العمةةةةل العربيةةةةة لتنفيةةةةا البرنةةةةامو  -

المتكامةةةةل لةةةةدعم التشةةةةغيل والحةةةةد مةةةةن البطالةةةةة المعتمةةةةد مةةةةن القمةةةةة االقتصةةةةادية 

( وخاصةةةةة مشةةةةرور الموا مةةةةة 2009واالجتماعيةةةةة والتنمويةةةةة ا ولةةةة  )الكويةةةةت 

المهنةةةةي واحتياجةةةةات الفعليةةةةة لسةةةةوق بةةةةين مخرجةةةةات التعلةةةةيم والتةةةةدريب التقنةةةةي و

 العمل .

دعةةةوة الحكومةةةات إلةةة  وضةةةي تشةةةريعات تمكةةةن العمةةةال مةةةن ممارسةةةة حقهةةةم فةةة   -

 تطوير كفا اتهم المهنية عبر التكوين المستمر .

العمةةةةل علةةةة  تفعيةةةةل الجمعيةةةةة العربيةةةةة للتةةةةدريب التقنةةةةي والمهنةةةةي وتشةةةةجيي تبةةةةادل  -

 ول العربية .الخبرات بين الماسسات التدريبية الفعالة في الد

 ** * 
 

 تحةةديث التصةةنيف العربةةي المعيةةاري للمهةةن  "اجتمةةار خبةةرا  حةةول عقةةد :   اسةةم النشةةاط ونوعةةه -2

 " )قومي(. 2008

 (28) ت.ب  :  رقم النشاط بالخطة -

 .2015أيلول   سبتمبر  16 -15:  القاهرة مكان وتاريخ التنفيذ -

  . البشرية والتشغيلإدارة التنمية الجهة المعنية بالتنفيذ :  -
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 أهداف النشاط :

دراسة الردود التةي وردت مةن الةدول العربيةة حةول "تحةدي  التصةنيف العربةي المعيةارئ  -

 ".2008للمهن 

 تاليل الصعوبات التي تعتر  تطبيقات التصنيف العربي المعيارئ للمهن. -

 اقتراح ذلية لتحدي  التصنيف العربي المعيارئ للمهن. -

إلنشا  وحدات إدارية لمتابعة تطبيق التصنيف العربي المعيارئ للمهةن ح  الدول العربية  -

 وتحديث  بما يتوافق مي طلبات التشغيل وأسواق العمل في الدول العربية.

 

 الخبراء المشاركون في االجتماع:

 .)المهندس  أحمد مصطف  )ا ردن 

 .)المهندس  محمد خير أرشيد )ا ردن 

 .)المهندس  صادق خزعل )العراق 

 .)الدكتور  حسين شلهوب )لبنان 

 .)ا ستااة  أسما  عبدالرسول )مصر 

 .سيتم إضافة التوصيات في تقرير النشاط القادم : التوصيات

 

 ** * 
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 مجال الثقافة العمالية

 

دورة تدريبيةةة لصةةالح المكةةونين النقةةابيين باالتحةةاد العةةام للعمةةال عقةةد  : اسةةم النشةةاط ونوعةةه - 1

"الحمايةةةة االجتماعيةةةة والوقايةةةة الصةةةحية واألمةةةن فةةةي  الجزا ةةةريين حةةةول

 "األوساط المهنية

 ) .2015   86   ج ) : رقم النشاط بالخطة -

معهةةد الجزا ةةر بالتنسةةيق مةةي االتحةةاد العةةام للعمةةال الجزا ةةريين والمعهةةد  :الجهةةة المعنيةةة بالتنفيةةذ -

  .الجزا ر-الوطني للدراسات النقابية بالعاشور

 26إلةة   22الجزا ةةر خةةالل الفتةةرة مةةن -معهةةد الدراسةةات النقابيةةة بالعاشةةور :التنفيةةذمكةةان وتةةاريخ  -

 .2015مارس أاار 

( كةادرا 16) ،االتحةاد العةام للعمةال الجزا ةريين الجهةة المسةتفيدة مةن النشةاط وعةدد المسةتفيدين: -

نقابيا حضروا من مختلف منةاطق الةوطن وممثلةين 

 ومي.عن عدة قطاعات اقتصادية والوظيف العم

عةدد مةن الكةوادر النقابيةة لالتحةاد العةام للعمةال الجزا ةريين وممثلةين عةن عةدة  : الجهات المشاركة- 

 قطاعات اقتصادية والوظيف العمومي.

الحمايةة االجتماعيةة والوقايةة الصةحية واألمةن فةةي جةا  موضةور الةدورة حةةول"  : أهةداف النشةاط -

والةةك تلبيةةة لحاجةةة المكةةونين فةةي هةةاا المجةةال مةةن أجةةل إثةةرا   األوسةةاط المهنيةةة"

خبرتهم ودعم قدراتهم والتعرف علة  أحةد  مسةتجدات الحمايةة االجتماعيةة وسةبل 

تطويرهةةا وتةةوفير ا مةةن للعامةةل داخةةل الماسسةةة واالنتهةةا  بإنشةةا  دليةةل فةةي مجةةال 

لالتحةاد  الوقاية الصةحية وا مةن وطةب العمةل لقطةار الوظيةف العمةومي والتةابعين

العةةام للعمةةال الجزا ةةريين ويكةةون بمثابةةة مرجةةي لهةةم خةةالل أدا  مهةةامهم التكوينيةةة 

 والنقابية داخل الماسسة أو خارجها.
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تم تنظيم أشغال الةدورة علة  مةدار خمسةة أيةام قةّدمت خاللهةا سةتة  :المــحاور وموضوعات النقاش -

 :محاضرات تناولت المحاور التالية

 الحماية االجتماعية في الجزا رتاريخ وتطور أنظمة  -

 التشريعات الدولية والوطنية حول الحماية االجتماعية -

 خصا ص وذليات الضمان االجتماعي في الجزا ر -

 النقابة والضمان االجتماعي : دور وتحديات -

 الوقاية الصحية وا من في أماكن العمل وا خطار المهنية -

لوقايةةةة الصةةةحية وا مةةةن فةةةي المعةةةايير الدوليةةةة والتشةةةريعات الوطنيةةةة حةةةول ا -

 أماكن العمل.

   الخبراء وأوراق العمل:

مةداخلتين خةالل اليةوم  األسةتاذ/ لحيةاني أرزقةي، )خبيةر جزائةري فةي الضةمان االجتمةاعي(قدم 

والةةك باسةةتعمال طريقةةة  تاريخيةةة حةةول الحمايةةة االجتماعيةةةا ول مةةن الةةدورة تناولةةت ا ولةة  نبةةاة 

(، تلتهةةا مناقشةةة عامةةة للحاضةةرين أجةةاب مةةن خاللهةةا المحاضةةر علةة  datashowالمنظةةار الكبيةةر )

المعايير الدولية والتشةريعات الوطنيةة أس لة المشاركين. أما المداخلة الثانية فقد دار موضوعها حول 

حية  تعةر  المحاضةر إلة  تةاريخ نشةأتها والتغيةرات التةي طةرأت عليهةا  حول الحماية االجتماعيةة

 كين الاين أثروا الموضور بتدخالتهم وتجاربهم في هاا المجال.وعقبتها مناقشات المشار

بتقديم مداخلتين عن طريق المنظار الكبير، ستاذ/ لحياني أرزقي، وفي اليوم الموالي قام ا 

الضمان االجتماعي بالجزائر، خصائصه وآليات تسيير صناديقه االجتماعية تناولت ا ول  موضور 

المسطرة من قبل الدولة الجزا رية واالتفاقيات الدولية والعربية التي صادقت مبرزا االهداف العامة 

 عليها في هاا الشأن.

وبعد العر  فتحت مناقشة عامة حول الضمان االجتماعي في الجزا ر وطرح المشاركون أهم 

 العقبات والمشاكل التي تواج  هام المنظومة 

حي  قام المحاضر من  والضمان االجتماعي النقابةأما المحاضرة الثانية جا ت حول موضور 

خاللها بتسليط الضو  عل  أهمية دور النقابة في فر  وجودها متطرقا إل  المصداقية النقابية 

 والتمثيلية لحماية العمل والحفاظ عل  مكتسباتهم.

، مفتا عمل سابق بوزارة العمل والتشغيل األستاذ/بوزيد كحل الراسوفي اليوم الموالي قدم 

موضوع الوقاية والصحة واألمن في لضمان االجتماعي بالجزا ر، ورقتين عمل تضمنت ا ول  وا
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حي  ابرز المحاضر أهميتها في أماكن العمل لضمان صحة العمال وحمايتهم من  اماكن العمل

ا خطار وا مرا  المهنية وأكد عل  أهمية التطبيق الفعلي للقوانين والتشريعات في هاا المجال 

عل  ضرورة تفعيل دور لحان الصحة والوقاية وا من في اماكن العمل. تلت هاا المداخلة  وكالك

مناقشة في غاية ا همية حي  استحضر المشاركون تجاربهم الخاصة في هاا المجال ومعرفتهم ب  

 بصفتهم نقابيين ممثلين للعمال عل  مستوا ماسساتهم.

، ورقة عمل تعر  من خاللها إل  أهم بوزيد كحل الراسوفي مسا  نفس اليوم قدم المحاضر  

المخاطر المهنية منها الميكانيكية والكهربا ية والبيولوجية والمواد الضارة والكيميا ية وركز عل  

أهمية دور مفتشية العمل باعتبارها الهي ة المساولة ا ول  عل  متابعة ومراقبة ومعاقبة المخالفين 

 ر.حسب القوانين المعمول في الجزا 

المعايير الدولية والتشريعات الوطنية مداخلة حول  بوزيد كحل الراسأما اليوم ا خيرقدم ا ستاا 

قدم من خاللها إل  لمحة تاريخية حول الموضور  حول الوقاية الصحية واألمن في أماكن العمل

يقها داخل مشيرا إل  نصوص االتفاقيات العربية والدولية حول الصحة والسالمة المهنية ومدا تطب

 الماسسات. 

 :التوصيات -

الرجةةةةور إلةةةة  النصةةةةوص التشةةةةريعية العربيةةةةة والدوليةةةةة وشةةةةرحها للمكةةةةونين بحيةةةة   -

تصةةبح مرجعةةةا لهةةم فةةةي تكةةوينهم فةةةي مجةةال الصةةةحة والسةةالمة المهنيةةةة مةةي إدراج هةةةاا 

 ضمن موضور التفاو  الجماعي

 النقابيةضي تمرين في مجال الثقافة العمالية قصد إيصال  إل  القواعد - -

 اقتراح مشاركة لجان المشاركة وأعضا  لجان الوقاية الصحية والسالمة المهنية -

اقتةةةةراح تمةةةةارين للتعريةةةةف بالصةةةةحة والسةةةةالمة المهنيةةةةة وتوضةةةةيح أهميتهةةةةا بالنسةةةةبة  -

 للعمال والماسسة

االسةةةتدالل بالتشةةةريعات العربيةةةة والدوليةةةة عنةةةد وضةةةي دليةةةل المكةةةون وعةةةر  تجةةةارب  -

 ناجحة لالستدالل بها.

وضةةةةي خطةةةةة إعالميةةةةة تحسيسةةةةية للمكةةةةونين فةةةةي مجةةةةال الحمايةةةةة االجتماعيةةةةة والعمةةةةل  -

علةةة  نشةةةر الةةةوعي والتثقيةةةف العمةةةالي فةةةي مجةةةال الوقايةةةة الصةةةحية وطةةةب العمةةةل فةةةي 

 .ا وساط المهنية وخارجها

 اقتراح إدراج ممثلين عن الماسسات في التكوين.   -
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 .التكثيف من هاا النور من التعاون عل  المستوا الداخلي -

 .برمجة لقا ات مماثلة في إطار تعزيز التبادل عل  المستوا العربي -

االشةةةادة بأهميةةةة العمةةةل العربةةةي وضةةةرورة تعزيةةةزم فةةةي إطةةةار جامعةةةة الةةةدول العربيةةةة  -

 .والوكاالت المتخصصة لها

توجيةةةة  الشةةةةكر والعرفةةةةان لمنظمةةةةة العمةةةةل العربيةةةةة لجهودهةةةةا تجةةةةام القةةةةوا العاملةةةةة  -

لمشةةةاركة العماليةةةة بمةةةا يخةةةدم القضةةةايا المصةةةيرية العربيةةةة وحرصةةةها علةةة  الرفةةةي مةةةن ا

 .لألمة العربية

* * * 

دورة تدريبيةةة لصةةالا االتحةةاد العةةام لنقابةةات عمةةال السةةودان: " الحةةوار : ه نوعةة اسةةم النشةةاط - 3

 . قطرئنشاط فني  " االجتماعي ومعايير العمل العربية والدولية

 ( 2015 85ج )  : رقم النشاط بالخطة -

المعهد العربي للثقافة العمالية وبحو  العمل بالجزا ر بالتنسيق مةي االتحةاد الجهة المعنية بالتنفيذ:  -

-العةةام للعمةةال الجزا ةةريين والمعهةةد الةةوطني للدراسةةات النقابيةةة بالعاشةةور

 الجزا ر.

  31الةة   27، الجزا ةةر -مقةةر المعهةةد الةةوطني للدراسةةات النقابيةةة بالعاشةةور مكةةان وتةةاريخ التنفيةةذ: -

 . 2015 اغسطس بأ

  ، االتحاد العام لنقابات عمال السودان الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين: -

  مشاركا 20 : عدد المشاركين -

 : الجهات المشاركة -

 اتحاد نقابات عمال السودان -

 االتحاد العام للعمال الجزا ريين -

يةنظم معهةد الجزا ةر هةاا النشةاط بهةدف  2015فةي إطةار تنفيةا خطةة عملة  لسةنة  : أهداف النشاط -

تقديم الدعم الفني  حد أطراف االنتاج في احدا البلدان العربية ا كثر احتياجا عن 
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طريةةق تعزيةةز قةةدرات الكةةوادر النقابيةةة باالتحةةاد العةةام لنقابةةات عمةةال السةةودان فةةي 

 مجال التدريب والتثقيف.

 وعات النقاش:المحاور وموض -

 معايير العمل العربية والدولية -
 اسس وتقنيات المفاوضة الجماعية -
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 مج

  

   مجال إدارات العمل
 

 

عمةةل  " تطةةوير آليةةات تفتيةةـش دورة تدريبيةةة لفا ةةـدة السةةـودان حةةول عقةةد إسةةم النشةةاط ونوعةةه : –1

             األطفال "

 المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس . الجهة المعنية بالتنفيذ : -

 . 30/4/2015 – 28الخرطوم )فندق الصنوبر( ، مكـان و تاريخ التنفيـذ :   -

وزارة العمةةل واإلصةةالح اإلدارئ بجمهوريةةة  :الجهةةة المسةةتفيدة مةةن النشةةاط وعةةدد المسةةتفيدين   -

 السودان .  

  مشاركا 40 : عدد المشاركين -

 : المشاركةالجهات  -

  إدارة عالقات العمل ، إدارة تدريب السالمة وزارة العمل واإلصالح اإلدارئ (

 والصحة المهنية ، العالقات الخارجية ، التخطيط والمالية ، التدريب المهني ( .

 وزارة الرعاية والضمان االجتماعي 

  وزارة التربية والتعليم 

  الجهاز المركزئ لإلحصا 

  لنقابات عّمال السوداناالتحاد العام 

 اتحاد أصحاب العمل السوداني 

  منظمة العمل الدولية 

 منظمة العمل العربية 

 المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل .  
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 أهداف النشاط :  -

  تعزيز دور وتقوية اإلطار الماسسي لوزارة العمل في وضي وتنفيا وتقييم

 عمالة ا طفال .البرامو الخاصة للقضا  عل  أسوأ أشكال 

  تعزيز قدرات العاملين بوحدة ا طفال بالوزارة وتفتيا العمل بالوزارة والواليات

 في مجال مكافحة أسوأ أشكال عمل ا طفال . 

 . وضي إستراتيجية عامة للقضا  عل  أسوأ أشكال عمل ا طفال 

  تنظيم االستفادة من التشريعات الوطنية والمعايير الدولية والعربية في مجال

 ومراقبة عمل ا طفال وكالك من التجارب الناجحة في هاا المجال .

 موضوعات النقاش ، أوراق العمل والخبراء : -

  حماية الطفل العامل من خالل معايير العمل الدولية والعربية : السيد رابح مقديا

 ، مدير المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس .

 لية في مكافحة عمل ا طفال : البرامو والمشاريي : السيد دور منظمة العمل الدو

شكرئ والي ، مدير مراقبة تشريي الشغل باإلدارة العامة لتفقدية الشغل 

 وزارة الشاون االجتماعية بتونس . –والمصالحة 

  إشكالية عمل ا طفال في السودان والبرامو واآلليات المعتمدة للحّد منها : السيد

المجلس القومي لرعاية  –د بابكر ، أمين التنسيق والمتابعة فتح الرحمان محم

 الطفولة بالسودان .

  دور منظمات أصحاب العمل والعّمال والمجتمي المدني في مكافحة عمل ا طفال

في السودان: السيدة سلوا محمد عبد هللا ، مدير إدارة المنظمات الدولية 

 السودان .وزارة العمل واإلصالح اإلدارئ   –واإلقليمية 

  دور لجنة الخبرا  القانونيين لمنظمة العمل العربية في مراقبة تطبيق معايير

العمل العربية المتعلقة بعمل ا طفال : الدكتور محمد عثمان خلف هللا ، ر يس 

 لجنة الخبرا  القانونيين بمنظمة العمل العربية .
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 الجاك ، نا ب مدير السيدة عا شة حسين  : واقي تفتيا عمل ا طفال في السودان

 وزارة العمل واإلصالح اإلدارئ   السودان .   –اإلدارة العامة لعالقات العمل 

  دور تفتيا العمل في مكافحة عمل ا طفال من خالل التجربة التونسية : السيد

شكرئ والي ، مدير مراقبة تشريي الشغل باإلدارة العامة لتفقدية الشغل 

 جتماعية بتونس .وزارة الشاون اال –والمصالحة 

 : السيد اكزافيي باربارو ، قسم  االتجاهات الحديثة في مجال تفتيا عمل ا طفال

 مكتب العمل الدولي   جينيف .  –الحوكمة والثالثية 

آفاق تطوير آليات تفتيش عمل كما تضّمن برنامو الدورة التدريبية ورشة عمل حول " 

 المركز ." تول  تنشيطها الخبرا  ومدير األطفال

 أهم التوصيات : -

 
نشةةةر ثقافةةةة حقةةةوق الطفةةةل علةةة  أوسةةةي نطةةةاق بمختلةةةف الوسةةةا ل وجمةةةي وتبسةةةيط  -

 .في متناول جميي ا طراف المعنية القوانين المتعلقة بقوانين ا طفال وجعلها

رسةةةم سياسةةةات واسةةةتراتيجيات تتضةةةمن محةةةاور أساسةةةية لكفالةةةة ورعايةةةة وحمايةةةة  -

ومراحةةةل النمةةةو والتنشةةة ة والرعايةةةة الصةةةحية ا طفةةةال ا حةةةدا  فةةةي جميةةةي أطةةةوار 

 والطبية والتعليمية والتدريبية .

 موا مة التشريعات السودانية مي المعايير الدولية لحظر عمل ا طفال . -

وضةةةي ضةةةوابط  صةةةحاب العمةةةل لمنةةةي أسةةةوأ أشةةةكال عمةةةل ا طفةةةال والةةةك تطبيقةةةاً  -

رير بشةةأنها فةةي للقضةةا  الكامةةل علةة  عمةةل ا طفةةال ورفةةي تقةةا 182لالتفاقيةةة رقةةم 

 الزمان المحدد .

إجةةةةرا  البحةةةةو  والمسةةةةوحات وجمةةةةي البيانةةةةات والمعلومةةةةات واإلحصةةةةا ات عةةةةن  -

 ا عداد الحقيقية  سوأ أشكال عمالة ا طفال لمكافحة هام الظاهرة .

تقويةةةةة ذليةةةةات الرصةةةةد والمتابعةةةةة لحةةةةاالت عمةةةةل ا طفةةةةال فةةةةي القطاعةةةةات غيةةةةر  -

 المنظمة .
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بةةةوزارة العمةةةةل وإنشةةةا  إدارات تفتةةةيا بمكاتةةةب العمةةةةل تفعيةةةل دور إدارة التفتةةةيا  -

بالوال يةةةةة للقضةةةةا  علةةةة  هةةةةام الظةةةةاهرة وتةةةةدريب مفتشةةةةي العمةةةةل فةةةةي العاصةةةةمة 

والواليةةةات وتةةةوفير التسةةةهيالت وتملةةةيكهم اآلليةةةات والصةةةالحيات للمراقبةةةة وحسةةةن 

 التطبيق .

نظم العمةةل علةة  اتخةةاا اإلجةةرا ات المال مةةة لتيسةةير االنتقةةال مةةن القطةةار غيةةر المةة -

إلةة  القطةةار المةةنظم ممةةا يةةدعم الحمايةةة االجتماعيةةة للعةةاملين فةةي هةةاا القطةةار ومةةن 

 ضمنهم ا طفال .

تفعيةةةل مهةةةةام لجنةةةة التسةةةةيير الوطنيةةةةة وتشةةةريك كافةةةةة المراكةةةةز البحثيةةةة فةةةةي لجنةةةةة  -

 التسيير .

دعةةةوة منظمةةةة العمةةةل الدوليةةةة ومنظمةةةة العمةةةل العربيةةةة للتعريةةةف بالتجةةةارب الدوليةةةة  -

حةةة فةةي مكافحةةة عمةةل ا طفةةال والطةةرق الحديثةةة فةةي مجةةال مراقبةةة والعربيةةة الناج

عمةةةل ا طفةةةال والةةةك لالسةةةتفادة منهةةةا فةةةي وضةةةي السياسةةةات والبةةةرامو الهادفةةةة إلةةة  

 تعزيز مكافحة عمل ا طفال .

 

* * * 

" اإلرشاد والتوجيه الوظيفي وتنمية  عقد ندوة وطنية لفا دة مصر حول إسم النشاط ونوعه : - 2

             " التشغيل

 المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس . الجهة المعنية بالتنفيذ : -

 . 2015 5 12 – 10القاهرة )دار المدّرعات( ، مكـان و تاريخ التنفيـذ :  -

وزارة القوا العاملة والهجرة بجمهورية مصر الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين :  -

 العربية .  

 مشاركا . 37شـارك في الدورة  عدد المشاركين : -

 : الجهات المشاركة  -
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  وزارة  القوا العاملة والهجرة ) الديوان العام ، اإلدارة العامة للتعاون الفني، إدارة

التعاون مي المنظمات العربية وا فروذسيوية ، اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل، 

 إدارة االستخدام الخارجي، اإلدارة العامة لشاون مراكز التدريب ( 

 تب التشغيل .مديريات القوا العاملة والهجرة ومكا 

 . اتحاد الصناعات المصرية 

 . منظمة العمل العربية 

 . المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس 

 

 . التشغيلالمحور المجال :  -

 أهداف النشاط :   -

  تشخيص واقي اإلرشاد والتوجي  الوظيفي وذفاق 

 إبراز أهمية اإلرشاد والتوجي  الوظيفي في تنمية التشغيل 

  دور إدارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعّمال في مجال اإلرشاد والتوجي  تفعيل

 الوظيفي

 تحسين قدرات المختصين والمعنيين باإلرشاد والتوجي  الوظيفي والتشغيل 

 . االستفادة من التجارب الدولية واإلقليمية الناجحة في مجال اإلرشاد والتوجي  الوظيفي  

 مل والخبراء :موضوعات النقاش ، أوراق الع -

  : السيدة رباب طلعت اإلرشاد والتوجي  الوظيفي من خالل أنشطة منظمة العمل العربية

 –حامد ، ر يس وحدة التنمية والتدريب والتصنيف بإدارة التنمية البشرية والتشغيل 

 منظمة العمل العربية .

  علي السيد ، كبير معلومات سوق العمل ودورها في إدماج القوا العاملة : السيدة نادية

 باحثين باإلدارة العامة لمعلومات سوق العمل .

  السيد محمد عبد الرحمان عباس ، دور اإلرشاد والتوجي  الوظيفي في دعم التشغيل :

 مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل .
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  : عبد لسيدة وفا  رضوان االتوصيـف الـوظيفي وعالقتـ  باإلرشـاد والتوجيـ  الوظيفي

 مدير عام اإلدارة العامة لمعلومات سوق العمل . العزيز ،

                              : دور الحكومة ومنظمات العّمال وأصحاب العمل في تفعيل خدمات التوجي  الوظيفي

 الخيمة . -السيد إبراهيم شعبان ، مدير مكتب تشغيل شبرا 

 وجي  الوظيفي : الواقي والمأمول تقييم التجربة المصرية في مجال اإلرشاد والت:                              

 السيد كريستينا عبدم ، مساول وحدة تشغيل بمديرية المنوفية .  

كما تضّمن برنامو الندوة ورشة في شكل مجموعات عمل لدراسة حالة عملية في مجال اإلرشاد 

 والتوجي  الوظيفي تولّت تنشيطها السيدة وفا  رضوان .

 أهم التوصيات : -

ضرورة إعطا  وظيفة اإلرشاد والتوجي  المهني ا همية التي تستحقها ضمن وظا ف مصالح  -

التشغيل باعتبارها وسيلة فعالة لالستثمار ا مثل للطاقات البشرية وربط التوجهات والخيارات 

 المهنية باحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل .

ضرورة تأهيل العاملين في مكاتب التشغيل للقيام بمهمة اإلرشاد والتوجي  الوظيفي والعناية  -

بتدريبهم ورفي كفا تهم بصورة دورية وتدعيم الكادر البشرئ الحالي من خالل تعيين كوادر 

 ماهلة فنياً وعلمياً في مجال اإلرشاد والتوجي  الوظيفي . 

اب العمل والعّمال وا جهزة الحكومية لتسهيل دعم شبكة الربط اإللكتروني بين أصح -

 اجرا ات الحصول والبح  عن عمل .

تطوير نظام معلومات سوق العمل وإصدار تقارير دورية حول وضي سوق العمل لتوفير  -

 معلومات الستخدامها في عمليات اإلرشاد والتوجي  الوظيفي . 

في مجال النهو  بالتشغيل والحّد تعزيز دور المنظمات المهنية  صحاب ا عمال والعّمال  -

 من البطالة باعتبار أّن تنمية التشغيل هي مساولية وطنية . 

دعوة منظمة العمل العربية لح  الدول العربية وخاصة المستقبلة للعمالة للمصادقة عل   -

اتفاقيات العمل العربية المتعلقة بتنقل ا يدئ العاملة ، وكالك تيسير تبادل المعلومات 
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رات في مجال اإلرشاد والتوجي  الوظيفي بين الدول العربية والتعريف بتجارب الدول والخب

 العربية الناجحة في هاا المجال . 

دعوة المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس لتكثيف الدورات التدريبية لرفي كفا ة  -

 العاملين في مكاتب التشغيل بما في الك التوجي  واإلرشاد الوظيفي .

* * * 

 

" المسؤولية االجتماعية للمؤسسات عقد ندوة وطنية لفا دة ا ردن حول  إسم النشاط ونوعه : –3

 في القطاع الخاأ " 

 . المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس الجهة المعنية بالتنفيذ :  -

 . 2015 5 18 – 16عّمان ) فندق القدس الدولي ( ، مكـان و تاريخ التنفيـذ :   -

 .   وزارة العمل بالمملكة ا ردنية الهاشميةالجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين :   -

 مشاركا . 30شـارك في الندوة عدد المشاركين :   - 

 : الجهات المشاركة  -

  ) وزارة  العمل ) اإلدارات المعنية 

 وزارة التنمية االجتماعية 

 صندوق المعونة 

  منظمات أصحاب العمل : غرفة تجارة ا ردن ، غرفة صناعة عّمان 

 منظمات العّمال : االتحاد العام لنقابات عّمال ا ردن 

 منظمة العمل الدولية 

 منظمة العمل العربية 

 . المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس 

 
 الحقوق ا ساسية في العمل .المحور / المجال :  -
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 شاط : أهداف الن  -

 التعريف بمفهوم ومعايير المساولية االجتماعية للماسسات . -

 تشخيص واقي وذفاق المساولية االجتماعية لماسسات القطار الخاص في ا ردن . -

 إبراز دور منظمات أصحاب العمل والعّمال في دعم المساولية االجتماعية للماسسات . -

التنافسية للماسسات وتعزيز حقوق العّمال إبراز دور المساولية االجتماعية في دعم القدرة  -

 من خالل استعرا  التجارب الناجحة في هاا المجال .

 

 النقاش ، أوراق العمل والخبراء :موضوعات  -

المساولية االجتماعية للماسسات : المفاهيم والمعايير : الدكتور يحي  عيشان ، مدير إدارة  -

 الدراسات والتطوير بر اسة الوزرا  ا ردنية . 

دور منظمة العمل الدولية في تطوير المساولية االجتماعية للماسسات: السيد طارق أبو  -

 دولية .منظمة العمل ال –قاعود، مدير مشرور العمل ا فضل 

المساولية االجتماعية للماسسات في القطار الخاص با ردن : الواقي واآلفاق : الدكتور نا ل  -

 الحسامي ، مدير غرفة صناعة عّمان .

 المساولية االجتماعية للماسسات وانعكاساتها عل  المجتمي : السيدة عا شة أبو عياا .  -

دامة ودور إدارة العمل وأطراف اإلنتاج دور المساولية االجتماعية في تحقيق التنمية المست -

االتحاد العام لنقابات  –في تطويرها : الدكتور أحمد الشوابكة ، خبير في عالقات العمل 

 عّمال ا ردن .

تنمية الحوار االجتماعي في الماسسات ودورم في تعزيز مساوليتها االجتماعية : السيد  -

 تماعي .مازن عودة ، أمين عام المجلس االقتصادئ واالج

دور المساولية االجتماعية في دعم القدرة التنافسية للماسسات وتعزيز حقوق العّمال :        -

 مجموعة طالل أبو غزالة : السيد طارق حّماد  -عر  تجارب ناجحة لماسسات أردنية : 
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 أهم التوصيات : -

  المختلفة عل  أوسي نطاق نشر ثقافة المساولية االجتماعية للماسسات عبر وسا ل اإلعالم

باعتبار فوا دها ال فقط عل  العاملين بالماسسات بل وكالك عل  المجتمي من خالل مساهمتها 

 في التنمية المستدامة .

  ادراج المساولية االجتماعية في البرامو التعليمية في مراحل التعليم اإلعدادئ والثانوئ

 ومباد   وبفوا دم .والجامعي بما يساهم في التعريف بهاا المفهوم 

  ضرورة إيجاد البي ة القانونية والتشريعية الالّزمة لممارسة المساولية االجتماعية وتيسير

 اإلجرا ات المرتبطة بها .

  إيجاد إدارات أو أقسةام متخصصةة بالمسةاولية االجتماعيةة سةوا  داخةل الماسسةات الحكوميةة

الماسسات تتول  عملية التخطةيط والتنفيةا ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العّمال وداخل 

والتقيةةيم لبةةرامو المسةةاولية االجتماعيةةة وإيجةةاد هيكةةل يعنةة  بالتنسةةيق بةةين جميةةي المعنيةةين 

بالمساولية االجتماعية لتفادئ تشّتت وتداخل الجهود ولتبّني راية مشةتركة تسةاهم فةي تجسةيم 

 مبادئ المساولية االجتماعية .

 لضّيقة للمساولية االجتماعية والتي تجعل منها مجّرد أنشطة خيرية العمل عل  تغيير النظرة ا

للتأكيد عل  دورها ا ساسي المتمّثل في المساهمة فةي التنميةة المسةتدامة والعمةل علة  توعيةة 

أصةةحاب العمةةل ومنظمةةاتهم بةةأّن المسةةاولية االجتماعيةةة ليسةةت عةةب  أو كلفةةة إضةةافية علةة  

  دة للماسسة والعاملين فيها وكالك للمجتمي .الماسسات بل هي استثمار يرجي بالفا

  توجي  مبادرات ومشاريي الماسسات المنخرطة في المساولية االجتماعية إل  الجهةات النا يةة

واقّل حظ في التنميةة بمةا مةن شةأن  تقلةيص نسةبة الفقةر والبطالةة وبالتةالي الوقايةة مةن مظةاهر 

 التهميا االجتماعي والتطّرف بأشكال  .

 وار االجتمةةةاعي حةةةول المسةةةاولية االجتماعيةةةة للماسسةةةات واشةةةراك الشةةةركا  تطةةةوير الحةةة

االجتماعيين والمجتمي المدني والجهات ا خةرا المعنيةة بمةا يسةاهم فةي تبّنةي مفهةوم مشةترك 

 للمساولية االجتماعية ويساعد عل  تجسيمها عل  أر  الواقي .
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 ارية تأخا شكل اتفاقية أو توصية دعوة منظمتي العمل العربية والدولية إل  اصدار أدوات معي

أو إعةةالن حةةةول موضةةور المسةةةاولية االجتماعيةةة للماسسةةةات بمةةا يسةةةاعد الةةدول ا عضةةةا  

لالسترشاد بها في وضي السياسات والبرامو الوطنية الهادفة إلة  دعةم المسةاولية االجتماعيةة 

 وضمان حسن متابعة تنفياها وتقييمها . 

 العمةل الدوليةة والمركةز العربةي إلدارة العمةل والتشةغيل  دعوة منظمة العمل العربيةة ومنظمةة

بتونس إل  تكثيف ا نشطة في مجال المساولية االجتماعية والتعريف بالتجارب الناجحةة فةي 

 هاا المجال .

* * * 

 

" طرق تحديد األجور ودور تفتيش  عقد ندوة وطنية لفا دة فلسطين حولإسم النشاط ونوعه : –4

             العمل في حمايتها "

 المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس . الجهة المعنية بالتنفيذ : -

 . 2015 5 21 – 19عّمان ) فندق القدس الدولي ( ، مكـان و تاريخ التنفيـذ :  -

   وزارة العمل بدولة فلسطين .الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين :  -

 مشاركا . 15في الندوة  شـاركعدد المشاركين :  -

 : الجهات المشاركة -

   ) وزارة  العمل الفلسطينية ) إدارة التفتيا وحماية العمل 

 مديريات التفتيا في مختلف المحافظات الفلسطينية 

  غرفة تجارة عّمان 

 . المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس 

 

 تفتيا العمل . –ا جور المحور / المجال :  -
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 أهداف النشاط :   -

 . االطالر عل  معايير العمل الدولية والعربية 

  تشخيص مواطن الضعف والثغرات في تحديد وتطبيق الحد ا دن  لألجور واقتراح

 الحلول المال مة لتفاديها .

 . تطوير قدرات مفتشي العمل في رصد ومعاقبة المخالفين للتشريي المنّظم لألجور 

  لعّمال في تحديد ا جور وحمايتهاومنظمات أصحاب العمل واإبراز دور إدارة العمل. 

 . اإلطالر عل  طرق تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية المتعلقة با جور 

  االستفادة من التجارب العربية الناجحة في مجال تحديد وحماية ا جور عل  غرار

 التجربتين ا ردنية والتونسية .

 أوراق العمل والخبراء :موضوعات النقاش ،  -

  : تحديد ا جور وحمايتها من خالل معايير العمل الدولية والعربية والتشريعات العربية

 االتحاد العام لنقابات عّمال ا ردن . –الدكتور أحمد الشوابكة ، خبير في عالقات العمل 

 ا جــــور  دور إدارة العمــل ومنظمــات أصحــاب العمــل والعمــّال فـــي تحديــد

 تونس . –وحمــــايتهـــا : السيد محمد كشو ، خبير في تشريعات وعالقات العمل 

  ، تحديد ا جور في فلسطين : ما بين التشريي والممارسة : السيد عبد الكريم دراغمة

 وزارة العمل   دولة فلسطين . –المدير العام للتفتيا وحماية العمل 

  وأساليب تحديدم ومعاييرم : الدكتور أحمد الشوابكة ، خبير  الحّد ا دن  لألجور : أهداف

 االتحاد العام لنقابات عّمال ا ردن . –في عالقات العمل 

  تحديد ا جور بالتفاو  الجماعي : التجربة التونسية : السيد محمد كشو ، خبير في

 تونس . –تشريعات وعالقات العمل 

 وق العمل : الدكتور حيدر رشيد ، ر يس نقابة المساواة في ا جور بين التشريي وواقي س

 العاملين في المصارف والبنوك با ردن .

  التجربة ا ردنية في مجال تحديد ا جور  وحمايتها : السيد فايز الجبور ، ر يس قسم

 وزارة العمل   ا ردن . –التشريي ومعايير العمل 
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 جال : السيد عبد الكريم لمحماية ا جور في فلسطين ودور تفتيا العمل في هاا ا

 وزارة العمل   دولة فلسطين . –، المدير العام للتفتيا وحماية العمل دراغمة

  تسويـة منازعات العمل الفردية والجماعية المتعلقة با جور وذثـارهـا عل  االستقــرار

 االجتمـاعـي : السيد حمادة أبو نجمة ، ا مين العام لوزارة العمل   ا ردن .

ضّمن برنامو الدورة التدريبية ورشة عمل حول " تقنيات تفتيا العمل في مجال كما ت

 ا جور " تولّ  تنشيطها السيد عبد هللا الجبور ، مدير عالقات العمل بوزارة العمل   ا ردن .

 أهم التوصيات : -

 ضرورة تحديد معايير دقيقة مبنية عل  دراسات علمية وواقعية وتحليلية لتحديد " ا جر 

ا دن " يليها تكرار هام البحو  والدراسات ) بعد التطبيق ( والك من أجل الوقوف 

 عل  نقاط القوة والضعف التي نتجت عن هاا القرار .

  ضرورة شمول قرار الحد ا دن  لألجور جميي ف ات العّمال في مختلف القطاعات

يعزز ويرسي أسس والمنشآت االقتصادية بما يضمن حماية أكبر عدد من العّمال وبما 

 المنافسة الشريفة بين الماسسات االقتصادية .

  تنمية المفاوضات الجماعية في مجال تحديد ا جور بما يكفل أكبر قدر ممكن من الحماية

 للعّمال مي االست ناس بالتجربة التونسية في هاا المجال .

  حالة تساوئ التأكيد عل  تكريس المساواة بين الجنسين في موضور ا جر خصوصا في

 قيمة العمل وفقا للمعايير العربية والدولية .

 . تعديل الموارد القانونية المتعلقة بباب العقوبات بحي  تكون هام العقوبات أكثر ردعا 

  توفير الدعم اللوجستي  جهزة تفتيا العمل وزيادة الكادر البشرئ بما يضمن تطبيق

 أوسي وأشمل للقانون والقرارات اات العالقة .

  دعم وتفعيل دور هي ات تسوية نزاعات العمل الخاصة با جور بالسرعة والجدوا

المطلوبة وإنشا  محاكم عمالية بهدف تسريي البت في القضايا العمالية وإعطا ها صبغة 

 االستعجال .
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  تفعيل دور لجنة ا جور واللجان الفرعية وضمان دورية اجتماعاتها وضرورة تحديدها

 عدالة االجتماعية من حي  المفهوم والمحاسبة .بمدة تضمن تحقيق ال

  دعوة منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والمركز العربي إلدارة العمل

والتشغيل بتونس إل  تكثيف ا نشطة في مختلف مجاالت اختصاصاتها ومن ضمنها 

بادل طرق تحديد ا جور وحمايتها ودعوتها إل  تعميم التجارب الناجحة وتيسير ت

 الخبرات في هاا المجال .

* * * 

" الحماية االجتماعية للعاملين في  عقد ندوة وطنية لفا دة العراق حول:  إسم النشاط ونوعه –5
             القطاع غير المنّظم "

 

 المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس . الجهة المعنية بالتنفيذ : -

 

 . 2015 5 25 – 23( ،    عّمان ) فندق القدس الدوليمكـان و تاريخ التنفيـذ :  -

 

وزارة العمل والشاون االجتماعية بجمهورية الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين :  -
 العراق .  

   

 مشاركين . 10شـارك في الندوة عدد المشاركين :  -

 

 : الجهات المشاركة -

 
 وزارة  العمل والشاون االجتماعية ) مديريات تفتيا العمل بالمحافظات العراقية (   -

 غرفة تجارة عّمان -

 منظمة العمل العربية -

 منظمة العمل الدولية  -

 المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس . -
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 القطار غير المنّظم .المحور / المجال :  -

 أهداف النشاط :  -

  وخصا ص وإشكاليات االقتصاد غير المنّظم .التعريف بمفهوم 

  االطالر عل  واقي القطار غير المنّظم في المنطقة العربية ودور منظمة العمل العربية

 في حماية العاملين في هاا القطار .

 غير المنّظم إل   االطالر عل  دور منظمة العمل الدولية في تيسير االنتقال من القطار

 .القطار المنّظم

  واقي وذفاق االقتصاد غير المنّظم في العراق .تشخيص 

 . إبراز دور إدارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعّمال تجام االقتصاد غير المنّظم 

  إدخال هاا االقتصاد ضمن اإلحصا يات الصادرة عن وزارة العمل والشاون

والبرامو االجتماعية ووزارة التخطيط بما يساعد في رسم وتنفيا وتقييم السياسات 

 الهادفة إل  تيسير االنتقال من االقتصاد غير المنّظم إل  االقتصاد المنّظم .

 موضوعات النقاش ، أوراق العمل والخبراء : -

  الدكتور أحمد الشوابكة ، خبير في :  االقتصاد غير المنّظم : مفهوم  ، خصا ص  واشكاليات

 دن .االتحاد العام لنقابات عّمال ا ر –عالقات العمل 

  دور منظمة العمل الدولية في النهو  بالعمل الال ق وتيسير االنتقال من القطار غير المنّظم

إل  القطــار المنّظم : الدكتورة مهـــا قطار ، منسقــة بفــرر المكتــب اإلقليمي للــدول 

 ا ردن . –منظمة العمل الدولية  –العــربية 

  العربية ودور منظمة العمل العربية في حماية العاملين واقي القطار غير المنّظم في المنطقة

 بالقاهرة . العربية في هاا القطار : السيدة رانيا فاروق ، ممثل منظمة العمل 

  :  القطار غير المنّظم في العراق : حجم ، إشكاليات  والتدابير المعتمدة لحماية العاملين في

وزارة العمل  –دا رة التشغيل والقرو معاون مدير عام  السيد مخلص روالند نورئ،

 والشاون االجتماعية   العراق .
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 االلتزام بالحقوق ا ساسية في العمل بالقطار غير المنّظم ودور إدارة العمل في هاا المجال  :

 تونس . –السيد محمد كشو ، خبير في تشريعات وعالقات العمل 

 قتصاد غير المنّظم : الدكتور يوسف دور منظمات أصحاب العمل ومنظمات العّمال تجام اال

 الياس ، ر يس لجنة الخبرا  القانونيين بمنظمة العمل العربية سابقا .

  إشكاليات عمل النسا  وا طفال في القطار غير المنّظم : السيد حمادة أبو نجمة ، ا مين العام

 ا ردن . –لوزارة العمل 

 طـر المهنية للعاملين في القطار غير المنّظم: إشكاليات التأمين االجتماعي والوقاية من المخا

 السيد موس  الصبيحي ، مدير المركز اإلعالمي في ماسسة الضمان االجتماعي با ردن .

 

التوجهات المستقبلية لحماية العاملين كما تضّمن برنامو الندوة الوطنية ورشة عمل حول " 

الدكتور يوسف إلياس ر يس لجنة الخبرا  ولّ  تنشيطها في القطار غير المنّظم في العراق " ت

 القانونيين بمنظمة العمل العربية سابقا .

 أهم التوصيات : -

  اعتماد تعريف وطني موّحد للقطار غير المنّظم يراع  في  انسجاما مي التعاريف

 الواردة بمعايير العمل العربية والدولية .

 تفتيا العمل في حماية  تعزيز دور إدارة العمل بمختلف مكوناتها وبصفة خاصة

العاملين في القطار غير المنّظم وتمكينها من الموارد البشرية والمادية ووسا ل العمل 

الضرورية الالزمة  دا  هاا الدور بالمستوا المطلوب وإيال  أهمية خاصة في 

نشاط جهاز تفتيا العمل لتكريس الحقوق ا ساسية في العمل ولوظيفة اإلعالم 

ر الوعي بالحقوق التي كفلتها تشريعات العمل والضمان االجتماعي واإلرشاد ونش

 لدا العّمال وأصحاب العمل وبصفة خاصة العاملين في القطار غير المنّظم .

  تقديم منظمات أصحاب العمل الدعم بمختلف أشكال  إل  وحدات االقتصاد غير المنّظم

ر أساليب التنظيم واإلدارئ بما في الك تمكينها الحصول عل  التمويل المّيسر وتطوي

فيها وتمكينها من تسويق منتجاتها وكالك تطوير خدماتها في مجاالت التدريب المهني 

 والصحة والسالمة المهنية .
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  تأطير العاملين في االقتصاد غير المنّظم في إطار النقابات العمالية وإزالة العقبات

المطلبية التي تقتضيها مصالح التي تحول دون الك ، وتبني هام النقابات القضايا 

 هاال  العاملين بوسا ل وأساليب تتناسب مي طبيعتها .

  تطوير أساليب الحماية االجتماعية المعتمدة في القوانين النافاة بما يتال م مي

خصوصية امكانات وحدات االقتصاد غير المنّظم وينسجم مي طبيعة عالقات العمل 

اليب جديدة لفر  الحماية االجتماعية للعاملين في هام الوحدات وابتدار وسا ل وأس

فيها بما في الك ابتدار نظم مناسبة لتحقيق الحماية االجتماعية تمّكن هاال  العاملين 

 من الحصول عل  مزايا الضمان الصحي وتأمين اصابات العمل وتأمين الدخل .

 تحليلها إنشا  قاعدة بيانات خاصة بالقطار غير المنّظم بهدف جمي المعطيات و

لمعرفة حجم  وأسباب  وخصا ص  بما يساعد عل  رسم السياسات االستراتيجية 

والبرامو الهادفة إل  تيسير انتقال االقتصاد غير المنّظم إل  القطار المنّظم والعمل 

 عل  تقييمها وعل  أن يتم وضي هام المعطيات والبيانات عل  امة الجهات المعنية .

 ( بشأن الحماية 9كام توصية العمل العربية رقم )العمل عل  االسترشاد بأح

االجتماعية للعاملين في االقتصاد غير المنّظم وتوصية العمل الدولية التي سيتّم 

( والك في رسم 2015( لماتمر العمل الدولي )جوان 104اعتمادها خالل الدورة )

لقطار غير السياسات والبرامو واالستراتيجيات الهادفة إل  تسهيل االنتقال من ا

 المنّظم إل  القطار المنّظم .

  دعوة منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والمركز العربي إلدارة العمل

والتشغيل بتونس إل  تكثيف ا نشطة في مختلف مجاالت اختصاصها ومن ضمنها 

الحماية االجتماعية للعاملين في القطار غير المنّظم ودعوت  إل  تعميم التجارب 

 الناجحة وتيسير تبادل الخبرات في هاا المجال .

 

* * * 
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" قطاع  شارك المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل في  الندوة الوطنية حولإسم النشاط :  - 6

 الفالحة : التشري  بين الواق  واآلفاق "

 . 2015 3 10، نزل المرادئ بياسمين الحمامات مكـان وتاريخ التنفيـذ :  -

 قسم التشريي والنزاعات باالتحاد العام التونسي للشغل .الجهة المعنية بالتنفيذ :  -

 كلمة في الجلسة االفتتاحية . طبيعــة المشــاركـــة بإلقاء -

 موضوعات النقاش : -

 مقاربة القسم لمراجعة اإلطار التشريعي والتنظيمي لقطار الفالحة 

 ات الشغلية بالقطار الفالحيقرا ة تحليلية لإلطار التشريعي في العالق 

 المقاييس الدولية المنّظمة للعمل في قطار الفالحة 

  عر  للنصوص التشريعية المنّظمة لظروف االستخدام في قطار الفالحة 

 كما تضّمن برنامو الندوة ورشات تطبيقية حول المقاربة التقنية لالتفاقيات القطاعية .

* * * 

" التوازنات المالية للصناديق االجتماعية :  فعاليات ندوة حولالمشاركة في إسم النشاط :   -7

 واق  وتحديات "

 . 2015 3 14(  تونس، Novotelنزل )مكـان و تاريخ التنفيـذ :  -

  المرصد الوطني إلطارات الضمان االجتماعي .الجهة المعنيــة بالتنفيــذ :  -

 موضوعات النقاش : -

 للضمان االجتماعي ومستلزمات اإلصالح . الوضعية الحالية للصندوق الوطني 

 . الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية : واقي وتحّديات 

 . الوضعية المالية للصندوق الوطني للتأمين عل  المر  : واقي وتحّديات 

 . إعادة هيكلة منظومة الضمان االجتماعي 

 

* * * 
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 الثالثية حول التمثيلية النقابية بصفة خبير.اللجنة  اجتماعالمشاركة في  إسم النشاط : - 8

 . 2015 3 17تونس،   -مقّر وزارة الشاون االجتماعية مكـان و تاريخ التنفيـذ :  -

  وزارة الشاون االجتماعية .الجهة المعنيــة بالتنفيــذ :  -

 المشاركة في  االجتمار بصفة خبير .طبيعة المشاركة :  -

* * * 

 ( 13/6/2015 – 1لمؤتمر العمل الدولي  ) جينيف ، 104المشاركة في الدورة  –9

شارك مدير المركز في أعمال الماتمر ضمن وفد منظمة العمل العربية . وتمثلت أهم مكّونات هام 

 المشاركة في ما يلي :

 . حضور جانب من الجلسات العامة للماتمر 

  اللجان هي : لجنة متابعة أعمال أربي لجان والقيام بالتنسيق العربي صلبها وهام

تطبيق المعايير ، اللجنة المالية ، لجنة االنتقال من االقتصاد غير المنّظم إل  االقتصاد 

المنّظم ، لجنة المناقشة المتكررة بموجـب إعـــالن منظمة العمـــل الدوليـــة لسنـة 

ة هام بشــأن العـــدالـــة االجتماعية من أجـــل عولمـــة عــادلــة ) مناقش 2008

 السنة كانت حول الهدف االستراتيجي المتعلق بالحماية االجتماعية ( .

  المشاركة في اجتماعات المجموعة العربية ) االجتمار العام ، اجتماعات لجنة

 التنسيق العربية ، الملتق  الدولي للتضامن مي عمال وشعب فلسطين ( .

 عام للمجموعة العربية وفي المساهمة في إعداد التقرير المعرو  عل  االجتمار ال

 إعداد التقرير المتعلق بنتا و أعمال الماتمر .

  عقد جلسات عمل مي وفود الدول العربية لبح  ترتيبات إنجاز ا نشطة المدرجة

 بخطة المركز لفا دتها .

 ة بتقديم الدعم للمركز ولنشاطات إجرا  لقا ات مي إدارات مكتب العمل الدولي المعني. 

 

* * * 
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 رابعا

 محور العالقات العربية والدولية

 

    

اإلجتماع الت سيسى لرابطة المجالس اإلقتصادية واإلجتماعية  المشاركة فيـ أسم النشاط : 1

 وترأسه بالتسيق م  رئيس المجلس اإلقتصاد  واإلجتماعى المغربى.العربية 

  2015  مارس 18   17الفترة ، الرباط ، المملكة المغربية ـ خالل ـ مكان وتاريخ التنفيذ : 

منظمةةة العمةةل العربيةةة بالتعةةاون مةةي المجلةةس اإلقتصةةادا واإلجتمةةاع  ـةة الجهةةة المعنيةةة بالتنفيةةذ : 

  المغرب  .

شارك ف  فعاليات اإلجتمار ممثل  المجةالس اإلقتصةادية واإلجتماعيةة العربيةة ـ الجهات المشاركة : 

ـ الجزا ةر ـ فلسةطين ـ ا ردن ـ  ف  كل من البلدان التاليةة ) مصةر ـ المغةرب

  اليمن ـ لبنان ـ موريتانيا (

هاا اإلجتمار كان اإلجتمار التأسيس  لرابطة المجالس ـ أهم المحاور وموضوعات النقاش : 

اإلقتصادية واإلجتماعية العربية وعقد بهدف مناقشة نظام 

 عمل الرابطة مي ماسسيها . 

المقترح من عمل الرابطة وتم اإلتفاق عل  عقد اإلجتمار القادم ف  تم تعديل النظام ـ أهم التوصيات : 

لتحديد أسم الدولة المستضيفة لمقر  2015الجزا ر خالل النصف الثان  من عام 

 .الرابطة وأنتخاب ر يساً لها وإقرار النظام النها   لعمل الرابطة
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ملكة االجتماعية التبعة لاليسكو   بالمف  الدورة العاشرة للجنة التنمية  ةشاركمال إسم النشاط:  - 2

من الدكتورة   ريما خلف وكيل ا مين العام  هةموجالدعوة المغربية بنا اً عل  ال

والتي  الدورة العاشرة للجنة التنمية اإلجتماعيةتا مينة التنفياية لإلسكوا في 

وشارك مكتب العمل  العربي ) إدارة  ربيةالمملكة المغ –عقدت في مدينة الرباط 

 .االعالم والتوثيق والمعلومات ( ف  أعمال الدورة 

 الرباط   بالمملكة المغربية .  -( 2015سبتمبر  أيلول   9و 8)  تاريخ ومكان التنفيذ:

 وقائ  التنفيذ: 

 :جلسة االفتتا    -

العاشرة صباح يوم الثالثا  عقدت الجلسة االفتتاحية بماسسة محمد السادس في الساعة  

بحضور معالي السيدة   بسيم  الحقاوئ وزيرة التضامن والمرأة وا سرة  2015 9 8الموافق 

والتنمية االجتماعية والسيد  فريد ريكو ناتو ر يس شعبة التنمية االجتماعية با سكوا ومعالي السيدة   

جتماعي بجمهورية السودان ر يسة الدورة مشاعر أحمد ا مين عبد هللا وزيرة الرعاية والضمان اال

التاسعة للجنة التنمية ومعالي السيد   سلمان عل  الجميلي وزير التخطيط بجمهورية العراق باإلضافة 

 إل  ممثل ا سكوا أمين سير اللجنة .

وبعد مراسم تسليم والتسلم لر اسة اللجنة من قبل معالي الوزيرة   مشاعر االمين لمعالي السيد 

سلمان الجميلي باعتبارم الر يس للجنة العاشرة ألقت معالي السيدة   بسيم  الحقاوئ كلمة أعربت   

فيها عن مدا اعتزازها باستضافة المملكة المغربية  شغال اللجنة وترحيبها بكافة المشاركين من 

وحة عل  الدول الشقيقة وممثلي ا سكوا وقد أشارت معالي الوزيرة إل  أهمية الموضوعات المطر

 جدول أعمال اللجنة حي  أنها من الموضوعات الملحة لجميي البلدان العربية .

وقد استعرضت معالي الوزيرة جهود المملكة المغربية إزا  القضايا محل النقاا من اللجنة  

ودأبها المستمر عل  وضي سياسات اجتماعية تستهدف النهو  با وضار االقتصادية واالجتماعية 

هش  والفقيرة . وقد ثمنت معالي الوزيرة في ختام كلمتها الجهود المشتركة والتكامل اإليجابي للف ات ال

 بين ا سكوا والوزارة فيما يتعلق بالتنسيق في السياسات االجتماعية بما يخدم العدالة االجتماعية . 
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 جدول األعمال وجلسات العمل  -

 –تونس  –البحرين  –اإلمارات  –دولة عربية : )ا ردن  15شارك في أعمال اللجنة 

 –مصر  –لمغرب ا –لبنان  –العراق  –قطر  –فلسطين  – سلطنة عمان - السودان –السعودية 

(  كممثلي لوزارات الش ون االجتماعية والتضامن االجتماعي والتخطيط ، والك اليمن –موريتانيا 

المنظمة  –منظمة العمل العربية  –: جامعة الدول العربية  باإلضافة لعدد من المنظمات اإلقليمية

 ، باإلضافة إل  بع  المنظمات الدولية .سالمية لتربية والعلوم والثقافة اإل

 -تضمن جدول األعمال الموضوعات الفنية التالية : -

 -قضايا اات أولوية في تحقيق التنمية االجتماعية في المنطقة العربية : -1

 في تحقيق التنمية المستدامة .البعد السكاني  -أ 

توسيي نطاق الحماية االجتماعية لتشمل اوئ اإلعاقة والعاملين غير النظاميين  -ب 

 في القطار الزراعي .

 المشاركة كنهو لتحقيق العدالة االجتماعية . -ج 

 في مجال التنمية االجتماعية  2017 – 2016برنامو العمل المقترح لفترة العامين  -2

حول اآلليات االتصال والتواصل مي الدول ا عضا  . )مرفق جدول نتا و االستبيان  -3

 ا عمال الكامل ( .

 جلسة العمل األولى : -

 -استعرضت جلسة العمل ا ول  بر اسة جمهورية العراق البنود التالية :

تنفيا ا نشطة والتوصيات المتعلقة بالتنمية االجتماعية منا الدورة التاسعة للجنة التنمية  -

 تماعية .االج

 قضايا اات أولوية في تحقيق التنمية االجتماعية في المنطقة العربية . -

 البعد السكاني في تحقيق التنمية المستدامة . -أ 

توسيي نطاق الحماية االجتماعية لتشمل اوئ اإلعاقة والعاملين غير النظاميين  -ب 

 في القطار الزراعي .

 المشاركة كنهو لتحقيق العدالة االجتماعية . -ج 
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 اخلة المنظمة :مد -

بعد االنتها  من استعرا  ا وراق العمل ومناقشتها من قبل الدول ا عضا  ، تقدمت بمداخلة 

حي  تم استعرا  جهود المنظمة في مجال الحماية االجتماعية مي التركيز عل  الحماية االجتماعية 

( والتعر   2012لعربي كسبيل للعدالة االجتماعية ) تقرير المدير العام المقدم لماتمر العمل ا

 برز جهود المنظمة في القطار الزراعي والقطار غير المنظم . وتكللت جهود المنظمة في اعتماد 

( لماتمر العمل  42( حول الحماية االجتماعية في القطار غير المنظم ف  الدورة )9التوصية رقم )

المماثلة لها في منظمة العمل  ( والتي تميزت عن ا دوات 2015العربي )الكويت ابريل   نيسان 

الدولية بوجود مادة حول التدريب والتأهيل المهني للعاملين في القطار غير المنظم وإمداد القطار 

بالعمالة المدربة بما يساعد عل  اإلدماج التدريجي للعاملين في القطار إل  القطار المنظم ، باإلضافة 

هم الحق في التنظيم الجماعي واالنضمام للمنظمات إل  مادة حول حق التنظيم النقابي مي إعطا 

المهنية التي تمثلهم للدفار عن حقوقهم . كما تمت اإلشارة أيضاً إل  إعالن الريا  باعتبارم يمثل 

خارطة طريق لكل من المنظمة والبنك الدولي باعتبارم الشريك ا جنبي في عقد المنتدا لتنفيا 

   عني منتدا الريا  بالحماية االجتماعية والتنمية المستدامة .برامجهما وسياستهما في المنطقة حي

أشرت في المداخلة أن الهدف من هاا االستعرا  السريي هو التأكيد أن اهتمامات ا سكوا 

بالموضوعات المطروحة عل  جدول ا عمال تقي في صلب اختصاصات المنظمة ومن هاا المنطلق 

نسيق بين منظمتينا ليس عل  سبيل التضارب وا زدواجية لكن يجب التأكيد عل  تفعيل التعاون والت

عل  سبيل توحيد الجهود واالستفادة المتبادلة بين المنظمتين والبنا  عل  ما تم عمل  ، خاصة وإننا 

نعمل ضمن إطار قانوني يجمعنا حيت تم توقيي اتفاقيات تعاون مشترك في الثمانينات وتجديدها في 

 ن ا نشطة الناجحة في هاا السياق  .وتم تنفيا عدد م 2008

وقد طالبت في نهاية الجلسة بإصدار توصية حول تفعيل التعاون مي المنظمة أو المنظمات اات 

 الصلة .

حي  تم  2015 9 9عقدت جلسة العمل الثانية صباح يوم ا ربعا  الموافق  جلسة العمل الثانية : -

 – 2016قطار التنمية االجتماعية للعامين استعرا  بقية بنود جدول ا عمال حول نشاط 

 ونتا و استبيان حول ذليات االتصال والتواصل مي الدول ا عضا . 2017
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صدرت مسودة التوصيات الخاصة باالجتمار من جز ين جز  موج  للدول ا عضا  :  التوصيات -

ن مي المنظمات والثاني خاص با سكوا ، وقد تم تضمين التوصيات توصية خاصة بتعزيز التعاو

  .في هاا الخصوص لطلب المنظمةاات الصلة استجابة 

 اجتماعات على هامش االجتماع : -

تم عقد اجتمار مي السيد   فريد ريكو ناتو ر يس شعبة الحماية االجتماعية با سكوا في اليوم 

االهتمام المشترك ا ول لالجتمار تناول أهمية تعزيز التعاون مي ا سكوا خاصة في المجاالت اات 

مي تاكيرم بعدد من ا نشطة الناجحة التي عقدت من خالل إدارة اإلعالم والتوثيق في مجال 

إحصا ات الهجرة والشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل باإلضافة إل  عدد من ا نشطة عقدت من 

 خالل إدارة التنمية البشرية والتشغيل .

در يكو للتعاون مي المنظمة حي  أكد أن  ال بد من االستعانة وقد لمسنا تجاوب من السيد   فري

بالمنظمات المتخصصة وأكد عل  حضورئ في اليوم الثاني للتنسيق مي السيدة   جزيال نوك ر يسة 

 قسم التنمية االجتماعية .

تم عقد اجتمار مي السيدة   جزيال نوك حول أوج  التعاون المشترك التي يمكن تنفياها خاصة في 

ضايا التشغيل والتنمية االقتصادية واالجتماعية والحد من الفقر . كما أعربت عن تأكيدئ لضرورة ق

حضور ا سكوا لدورات ماتمر العمل العربية حي  يتم توجي  دعوات للمنظمات اات الصلة 

 للمشاركة بصفة مراقب . 

االجتماعية ، وأعربت أكدت السيدة   جزيال نوك عل  التنسيق في الموضوعات الخاصة بالحماية 

 عن استعدادها لتعزيز هاا التعاون .

مي السيد الدكتور   عبد اللطيف بن صفي  الخبير المغربي  2015 9 10عقد اجتمار يوم 

 المشارك في إعداد اإلستراتيجية العربية لإلعالم .

صال في مجال في إطار اعتزام اإلدارة عقد ندوة قومية حول اإلستراتيجية العربية لإلعالم واالت

التنمية االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمل تم عقد اجتمار مي السيد الدكتور   عبد اللطيف بن 

الائ شارك في إعداد اإلستراتيجية مي السيد الدكتور    2015 9 10صفي  يوم الخميس الموافق 
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حاور وا هداف والخبرا  عبد هللا الحمود والك لمناقشة بع  التفاصيل الخاصة بالندوة الخاصة بالم

 الاين سيتم االستعانة بهم .

*** 

مشاركة منظمة العمل العربية في لجنةة المنظمةات للتنسةيق والمتابعةة المنبثقةة عةن :  إسم النشاط - 3

اإلجتمةةار الرابةةي والعشةةرون والةةائ عقةةد فةةي  –المجلةةس اإلقتصةةادئ واإلجتمةةاعي 

ر ا كاديميةةة العربيةةة للعلةةوم مدينةةة اإلسةةكندرية بجمهوريةةة مصةةر العربيةةة فةةي مقةة

. والةةك حضةةور  2015 8 20-15والتكنولوجيةةا والنقةةل البحةةرئ فةةي الفتةةرة مةةن 

سعادة السفير الدكتور   محمد بن إبراهيم التويجرئ ا مين العةام المسةاعد للشةاون 

اإلقتصةةةادية ، وا سةةةتاا الةةةدكتور   إسةةةماعيل عبةةةد الغفةةةار إسةةةماعيل فةةةرج ر ةةةيس 

للعلةةوم والتكنولوجيةةا والنقةةل البحةةرئ، وبمشةةاكرة تممثلةةي الةةدول ا كاديميةةة العربيةةة 

العربية والمديرين العامين وممثلي المنظمات العربية المتخصصة و ا مانة العامةة 

 تلجامة الدول العربية . 

تم إستعرض السيد المشتشار أول / محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات واإلتحادات 

على النحو  هإقرارتم العربية مشروع جدول األعمال المعد من قبل األمانة العامة ومرفقاته ، والذي 

 -اآلتي:

المنظمات للتنسيق متابعة تنفيا تقرير وتوصيات ا جتمار الثال  والعشرون للجنة  : البند األول

 –والمتابعة المنبثقة عن المجلس اإلقتصادئ واإلجتماعي المنعقدة بالحمامات 

 . 2014 6 23-15الجمهورية التونسية 

 .2014تقارير انجازات المنظمات العربية المتخصصة المعنية لعام   البند الثاني :

 .2014العربية المتخصصة للعام المالي تقارير هي ات الرقابة المالية للمنظمات  :البند الثالث

 .2014تقارير راسا  وحدات الرقابة الداخلية للعام المالي   -

تقارير الحسابات الختامية والمراجي القانوني للمنظمات العربية المتخصصة للعام :  البند الراب 

 . 2014المالي 
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ي موازنات المنظمات العربية التقرير الدورئ لجدولة متأخرات الدول العربية ف : البند الخامس

 المتخصصة.

التقرير الدورئ لصندوق النقد العربي عن نشاط الحساب الموحد للمنظمات العربية  : البند السادس

 المتخصصة.

المواصفات والمعايير والشروط الخاصة لشغل منصب المدير العام والمدير العام  : البند السابعة

 المساعد.

 . اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للهي ة العربية للطيران المدنيالخطة  : البند الثامن

تقارير وتوصيات اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بدراسة ا نظمة ا ساسية الموحدة  : تاس البند ال

 لموضفي المنظمات العربية المتخصصة.

 . المتخصصةقوا م الخبرا  والهياكل التنطيمي في المنظمات العربية  : البند العاشر

التقرير الدورئ عن مشاركة ا مانة العامة )إدارة المنظمات واإلتحادات  : عشر البند الحادي

 العربية( في اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة. 

ا لية المقترحة إللزام المنظمات العربية المتخصصة بتنفيا قرارات المجلس  : البند الثاني عشر

 . اإلقتصادئ واإلجتماعي

اآلليات والضوابط للتحول نحو التمويل الااتي للمنظمات العربية  -

 المتخصصة.

  اآلليات والضوابط للتحول نحو التمويل الااتي للمنظمات العربية المتخصصة. : البند الثالث عشر

 اتفاقيات اإلنشا  للمنظمات العربية المتخصصة. : البند الراب  عشر

 ي المحسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة.البرنامو اآلل البند الخامس عشر:

 ما ستجد من أعمال: البند السادس عشر:

ماكرة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بشأن مكافأة المدير العام السابق  -

 للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
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للتنسيق والمتابعة ( للجنة المنظمات 25موعد ومكان عقد اإلجتمار القادم ) البند الساب  عشر:

  المنبثقة عن المجلس اإلقتصادئ واإلجتماعي.

-16افق ولسبت المقد أوصت اللجنة بعقد اإلجتماع القادم خالل الفترة من السبت إلى ا

تضافة كريمة من المنظمة العربية سجمهورية السودان ، وذلك بإ –وم طبالخر 23/7/2016

 للتنمية الزراعية.

◙  ◙  ◙ 
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 خامساً 

 محور اإلعالم والتوثيق والمعلومات

 

 

 

 

 تحديث دليل الخبراء العرب فى مجاالت العمل والعمال إسم النشاط : -1

 مشرور مستمر –مكتب العمل العرب  مكان وتاريخ التنفيذ :  -

 والتوثيق والمعلوماتإدارة اإلعالم  الجهة المعنية بالتنفيذ : -

الخبرا  من أطراف اإلنتاج الثالثة الاين يرغبون بإدخالهم ف  دليل الخبرا   الجهات المشاركة : -

 العرب .

إنشا  وتصميم قاعدة بيانات تضم الخبرا  العرب ف  مجاالت العمل  طبيعة مشاركة المنظمة : -

 إعداد وتنقيح دليل الخبرا  مكتبياً . –والعمال 

  داف :األه -

تحدي  دليل الخبرا  من خالل تنقيح الدليل الموجود وإضافة وتحدي  بيانات من تردنا  -

 من استمارات اإلدخال من  الخبرا  العرب .

توفير دليل للخبرا  العرب ف  مجال العمل والعمال الحتياجات واستخدامات أطراف  -

 اإلنتاج الثالثة .

 أغلب المجاالت الخاصة بالمنظمة . خبير ف  200وقد تم حت  اآلن حصر أكثر من 

 

*** 
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 يوليوو 2015 إبريل ( من مجلة العمل العربى 107و  106إصدار األعداد ): إسم النشاط  - 2
مجلة فصلية تصدر عن منظمة العمل العربية ، وتعن  بقضايا العمل  2015

 والعمال وأصحاب ا عمال ف  الوطن العرب  .

ربية والمهتمين بالشئون أطراف اإلنتاج الثالثة فى الدول الع : الجهة المستفيدة من النشاط
 ، والخبراء والدراسين.العمالية

  

◙ ◙  ◙ 
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 ) 2011   52ت   -) إ   رقم النشـاط : -1

 دعم الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل  )مشرور مستمر(إسـم النشـاط :  -

 إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات . المعنية بالتنفيذ :الجهة  -

 أهداف المشروع : -

 المساهمة ف  إعداد وتطوير سياسات االستخدام الوطنية . -

 تشجيي التشاور والتعاون بين أطراف العملية اإلنتاجية . -

 التعاون ف  مجال التدريب وإعداد نمااج معتمدة للتدريب المهن  والتدريب التحويل  . -

 تطوير مهام ودور مكاتب االستخدام . -

 تيسير التنقل المهن  بين أصحاب المهن عن طريق التدريب المهن  . -

 تقديم خدمات للعاملين والباحثين عن عمل . -

 المساهمة ف  خف  نسب البطالة . -

 واق  التنفيذ : -

البطالة ،  يعد المشرور أحد المشاريي الر يسية للبرنامو المتكامل لدعم التشغيل والحد من -

، وبناً  عل  قرار القمة تم عر   2009الاا أقرت  القمة االقتصادية بالكويت عام 

البرنامو عل  عدداً من ماسسات التمويل العربية ومنها برنامو الخليو العرب  لدعم 

 منظمات ا مم المتحدة اإلنما ية )ا جفند(.

منها ا جفند ، وقد تم دمو وقد حظ  مشرور الشبكة باهتمام عدد من هام الماسسات و -

مشرور المرصد العرب  للتشغيل مي مشرور الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل بناً  

عل  طلب ا جفند ، وافق مجلس إدارة ا جفند عل  المساهمة ف  مشرور الشبكة العربية 

دوالر أمريك  ، أعدت المنظمة البرنامو  100.000لمعلومات سوق العمل بمبلغ 

 مجــال التوثيق والمعلومات
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فياا لمشرور الشبكة للبد  ف  تنفيا مراحل المشرور وتوقيي اتفاق التعاون مي التن

 ا جفند.

 مناقصة خاصة بالبوابة اإللكترونية للشبكة وتمتم التقدم في خطوات إطالق الشبكة بطرح  -

و  بشأنها وكالك طرح مناقصة بالبنية التحتية والشبكة الداخلية لمشرور تقديم عر

ات وا جهزة الالزمة للمشرور وقد تم إطالق مشرور الشبكة في الشبكة وتوفير المعد

 ( لماتمر العمل العربي .41الدورة )

،  مركز الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل بمقر مكتب العمل العربيإعداد وجارئ حالياً 

 الالزمة بعد الحصول عل  طلباتار البوابة اإللكترونية للشبكة وإجرا  التعديالت بواخت

عقد دوررتين تدربيتين عقدت ا ول ف  الغردقة  لحتياجات الدول االعضا  من خالوا

لصالح دول المشرق والمغرب العربي الثانية لصالح دول  2014نوفمبر   تشرين الثاني 

 الخليو العربي بسلطنة عمان .

*** 

 الورشة العمل العربية الثانية لمعلومات أسواق العمل عقد:  إسم النشاط -2

 ( 7/2015) أ.ت./:  رقم النشاط -

 إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات :الجهة المعنية بالتنفيذ -

  2015مارس / آذار  19 -18سلطنة ُعمان من : مكان وتاريخ التنفيذ -

 أطراف اإلنتاج الثالثة :الجهة المستفيدة من النشاط -

  أهداف النشاط: -

 لتفعيل مشرور الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل . إتخاذ الخطوات التنفيذية -

يكةون قةادراً علة  مواجهةة التحةديات التة   بناء نظةام عربةي موحةد لمعلومةات أسةواق العمةل -

 تعصف بأوضار العمل والعمال.

بالدول العربية تتول  القيام بعملية إعةداد وتةوفير البيانةات  (NFPتحديد نقاط إرتكاز وطنية ) -

 يحقق تغاية الشبكة بالمعلومات واإلستفادة بما تتيح  الشبكة من موارد معرفية .الوطنية بما 
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لدا أطراف اإلنتاج الثالثة وخاصة  تفعيل التعاونبين منتجى ومستخدمى البيانات االحصائية -

 وزارات العمل وا جهزة اإلحصا ية ف  البلدان العربية .

 .يد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة بهدف توح اإللتزام بالمعايير الدولية لإلحصاءات -

 -محاور الورشة : -

 التعريف بمشرور الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل . -

 التعرف عل  البوابة اإلليكترونية للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل . -

 التدريب عل  طرق وذليات تزويد الشبكة بالبيانات والمعلومات . -

 تقارير من واقي البيانات المدرجة بالشبكة .التدريب عل  إصدار  -

 مقترحات المشاركين لتطوير الشبكة. -

شارك ف  أعمال الورشة خمسة دولة خليجية ) دولة ا مارات  : الجهات المشاركة بالورشة -

 –المملكة العربية السعودية  -مملكة البحرين  –العربية المتحدة 

مان ( بإجمال  مشارك –دولة قطر  ين من وزارات العمل سلطنة ع 

( مشارك باإلضافة للخبرا  ووفد 34وا جهزة االحصا ية بلغ )

منظمة العمل العربية ، شارك أيضاً ف  أعمال الورشة المركز 

اإلحصا   لدول مجلس التعــاون لدول الخليو العربية ) مقرم 

مان ( .  سلطنة ع 

 يومين عملعقدت ورشة العمل الثانية على مد  :  سير عمل الجلسات -

 2015مارس / آذار  18جلسة العمل االولى : 

اسةةتهلت السةةيدة   إيمةةان أحمةةد عبةةد المقصةةود الجلسةةة بةةالتعريف جهةةود المنظمةةة حةةول مشةةرور 

( لمةاتمر 41حتة  أصةبح حقيقةة وتةم إطالقة  فة  الةدورة ) 2009الشبكة منا أن كانت فكرة ف  عةام 

  اتخاتها المنظمة ف  سبيل إنجاز الشةرور وتنفيةام والخطوات التنفياية الت 2014العمل العربي عام 

 عل  أر  الواقي  والت  تعتبر هام الورشة إحدا حلقات  .
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قدم السيد الدكتور   رأفت رضوان الخبير المختص بمشرور الشبكة العربيةة لمعلومةات أسةواق 

لتة  تقةدمها ، العمل محاضةرم للتعريةف بالمشةرور تنةاول فيهةا أهةداف الشةبكة ومكوناتهةا والخةدمات ا

 وأعقبها نقاا مفتوح حول الشبكة .

 كما تضمنت الجلسة استعرا  مكونات البوابة اإللكترونية للشبكة .

قــــام بتعريف البوابة اإللكترونيةة: ا سةاتاة   داليــةـا كامةل الخبيةرة المنفةاة للبوابةة اإللكترونيةة 

لعناصةةر وروابةةط البوابةةة اإللكترونيةةة وقةةد قــةةـام الســةةـيد الةةدكتور   رأفةةت رضةةوان بشةةرح تفصةةيلي 

وذليات إدخال المعلومات والبيانات ،والهدف من كل هام الروابط مي إدخةال التعةديالت الالزمةة علة  

 طرق إدخال البيانات والمعالجة اإللكترونية لها بهدف تسهيل الدخول واالستخدام .

إللكترونيةة بالتةدريب علة  طةرق إدخةال كما تولت ا ستااة   داليا كامل الخبيرة المنفاة للبوابة ا

 البيانات بشكل عمل  لكافة المشاركين .

كما تضمنت الجلسة مناقشات مفتوحة وإبدا  السادة المشاركين لمقترحاتهم بشةأن تسةهيل العمةل 

 الشبكة وكانت بمثابة جلسة عصف اهن  لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالنقاط البارية .

 2015/  3/  19:جلسة العمل الثانية 

تناولت جلسة العمل  الثانية التةدريب علة  إعةداد التقةارير الالزمةة مةن واقةي البيانةات المدرجةة 

عل  البوابة اإللكترونية  سةوا  علة  المسةتوا الةوطن  أو القةوم  ، كةم تةم التةدريب  علة  اسةتخراج 

وان وا سةةتااة   داليةةا البيانةةات والتقةةارير المطلوبةةة مةةن خةةالل اسةةتعرا  السةةيد الةةدكتور  رأفةةت رضةة

 كامل الخبيرة المنفاة للبوابة اإللكترونية للشبكة .

اإلحصا ية بالمركز اإلحصا   لدول مجلس  –كما قدمت الفاضلة   سعاد مبارك ذل عبد السالم 

 تعاون لدول الخليو العربية عرضاً حول المركز وأهداف  ونطاق عمل  واختصاصات  .

 الجلسة الختامية

عقدت الجلسة الختامية بحضور ســعادة المستشار   سةعيد بةن  ناصةر السةعدئ مستشةار معةال  

 وزير القوا العاملة لتخطيط القوا العاملة 
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وفةةةى أطةةةار التطبيةةةق العملةةةى لهةةةذه الةةةدورة وبعةةةد المناقشةةةات والمةةةداخالت المستفيضةةةة توصةةةل 

 المشاركون إلى جملة من المبادئ والمنطلقات تناولت ما يلي :

 لتحفيز الدول عل  المشاركة وتوفير البيانات . وجود آليات هميةأ 

 القيمة المضافة للشبكة مي دراسةة إمكانيةات  ضرورة وجود آليات لتسويق خدمات

 تسويق البيانات واإلصدارات الخاصة بالشبكة . 

 ليتول  تقديم الخدمات االستشةاريةلدراسات بالمنظمة  أهميةوجودمركزمتخصأ ،

 مة المضافة  عضا  المنظمة فيما يخص إدارة أسواق العمل .والخدمات القي

 أهميةةة الةةتحكم فيمةةا يعةةرض  ( علةة  الشاشةةات ا وليةةةDash board  وفةةق )

 احتياجات الدول واهتماماتها.

  ليسةةمح بالتنزيةةل الكامةةل لكافةةة  البيانةةات إدخةةال تطويرأسةةلوبالنظةةر فةة  إمكانيةةة

البيانات المطلوبةة لمةرة واحةدة ) أو وفةق  كةل قا مةة بيانةات ( حتة  يمكةن الةتحكم 

 والسيطرة ف  عملية اإلدخال .

 عن نسباستكمال البيانات لكل دولةللمعاون  ف  مسةاعدة الةدول  أهمية وجود تقرير

 عل  أستكمال بياناتها .

 ديناميكية ، وبما يضمن التحدي  المستمر لها .بطريقة  إدارة التقارير الثابتة 

 والتقةةارير علةة  القاعةةدة ترسةةل للنقطةةة المركزيةةة  البيانةةات إشةةعاراتبتحديث وجةةود

 بالدولة .

 إمكانية تصنيف بيانات الدول عامةة ودول مجلةس التعةاون الخليجةي  أهمية دراسة

 بصورة خاصة وفق معيار ) وطنيين   وافدين ( .

  للبيانةةات الفوقيةةةأهميةةة وجةةود مرجعيةةه (Metadata   لتلتةةزم بهةةا الةةدول فةة )

 توفير بياناتها عل  القاعدة .

 المسةةتخدمة بالشةةبكة وبةةا خص بالنسةةبة  أهميةةة النظةةر والتةةدقيق فةةى التصةةنيفات

 لتصنيف الوظا ف لخدمة قضايا تنقل العمالة العربية .

 اعدة .مراجعة وتحدي  البيانات الموجودة ف  الق أهمية االتفاقعلى آلية 
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  لدراسةوالتنسيق مي المركةز اإلحصةا   لةدول مجلةس دعوة منظمة العمل العربية

التعاون الخلييو العربية ف  ضو  ما يقوم ب  المركزاإلحصا   من تجميةي بيانةات 

أسةةواق العمةةل فةة  الةةدول السةةتوإمكانية قيامةة  بةةدور نقةةاط  االرتكةةاز المحوريةةة فةة  

 الدول سوا  بالكامل أو جز ياً .

 بمخاطبةةة الةةدول العربيةةة لسةةرعة قيةةام بوضةةي ذليةةة  منظمةةة العمةةل العربيةةةقةةوم ان ت

تشةةارك فيهةةا الةةوزارات العمةةل وا جهةةزة اإلحصةةا ية وبةةاق  ا جهةةزة المختصةةة 

 بالمعلومات لتسهيل مراجعة وتدقيق وتحدي  بيانات الشبكة 

 مشةةرور الشةةبكة العربيةةة لمعلومةةات أسةةواق العمةةل فةة  جميةةي  تسةةويق العمةةل علةةى

 دول والماسسات العربية اات الصلة .ال

مةةدير إدارة اإلعةةالم والتوثيةةق  –السةةيدة / إيمةةان أحمةةد عبةةد المقصةةودوفةة  ختةةام الجلسةةة ألقةةت 

والمعلومةةات كلمةةة ختاميةةة أعربةةت فيهةةا عةةن تقةةديرها لمةةا لمسةةت  مةةن تجةةاوب وتفاعةةل مةةن السةةادة 

يق الخاص بالشةبكة لألسةتفادة منهةا المشاركين واالستفادة من ما أبدوم من مقترحات قيمة سيسع  الفر

قةةدر توافةةق ا مةةر مةةي ذليةةات الشةةبكة ومراعةةاة أفضةةل التطبيقةةات لهةةام المقترحةةات للوصةةول للفا ةةدة 

 المرجوة من هاا المشرور . 

كما أعربت فيها عن تقديرها لمشاركة المركز اإلحصةا   لةدول الخلةيو ومبادرتة  بتولية  مهمةة 

والمعلومات واعتبارم نقطة االرتكاز الخاصة بدول الخليو العربية ودخول  ف  تزويد الشبكة بالبيانات 

 عالقة تعاون وتنسيق مي منظمة العمل العربية ف  هاا الجانب.

كما قامت بتوجي  الشكر والتقدير لجهود المخلصة الت  قامت بها وزارة  القوا العاملة بسةلطنة 

مان ف  سبيل إنجاز هام الورشة عل  النحو   الال ق وا كمل من خالل إدارتها المعنية .ع 

وفى ختام الجلسة تم تسليم شهادات تقديرية للسادة المشاركين تقديراً لجهودهم فى الدورة 

 . وتحفيزاً لهم على العمل ومواصلة العطاء

*** 
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 ) 2011   53ت   -) إ   رقم النشـاط : -3

 مستمر(التوثيق والمعلومات ... )مشرور  إسـم النشـاط : -

 إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات . الجهة المعنية بالتنفيذ :  -

 واق  التنفيذ : -

تحسةين خدمةة اإلنترنةت ، وخةدمات موقةي  –تحدي  قواعد البيانات بقسم التوثيق والمعلومةات   -

  .Internet المنظمة عل  شبكة المعلومات الدولية 

 تم تحدي  موقي منظمة العمل العربية.  -

 صيانة أجهزة الحاسب اآلل  بالمنظمة وشرا  قطي الغيار الالزمة وشرا  أجهزة حاسب ذل . -

العمل عل  إنشا  واجهة برمجية للتصنيف العربي المعيةارئ للعمةل علة  موقةي المنظمةة والةك  -

 لفا دة المعنيين بالتصنيف وتطبيقات . 

*** 

 ( 2015 2) أ.ت :  رقم النشاط - 4

 -: أفالم وثائقية  حول اآلتي إعداد  : إسم النشاط -

 عاماً عل  إنشا ها. خمسيناليوبيل الاهبي لمنظمة العمل العربية بمناسبة مرور  -

نشاطات وانجازات مدير عام منظمة العمل العربية السابق معالي أحمد محمد لقمان عن  -

 . 2015حت   2007من  فترة واليت 

 (2015  80) د   رقم النشـاط : - 5

 2015طباعة وتوثيق منشورات معهد دمشق لعام  النشاط :اسـم  -

 المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية  الجهة المعنية بالتنفيذ : -

  2015خالل عام  مكان وتاريخ التنفيـذ :
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المعنيون بشاون الصحة والسالمة المهنية في  : الجهة المستفيدة من النشاط وعدد المستفيدين -

 الدول العربية.

توثيق أعمال ونتا و الحلقات والندوات التي يعقدها المعهد العربي للصحة  : أهداف النشاط -

والسالمة المهنية بدمشق إضافًة إل  الدراسات والبحو  والتقارير والكتب اات 

   الصلة باختصاصات المعهد

 واق  التنفيذ : -

 تلف الوثا ق اات الصلةطباعة وتوثيق أوراق عمل ونتا و ا نشطة المختلفة للمعهد ومخ -

موسةوعة الصةحة والسةالمة  مراجعة وتدقيق وطباعةة وتنضةيد وإصةدار عةدد مةن فصةول -

المهنية الصادرة عن مكتب العمل الةدولي والمترجمةة إلة  اللغةة العربيةة ،و تحميلهةا علة  

 موقي المعهد بعد الحصول عل  موافقة المكتب المختص في منظمة العمل الدولية.

التدريبية بالصور والفيديوهات ورفعها علة  موقةي منظمةة العمةل العربيةة  توثيق الدورات -

 االلكتروني

 
*** 

 

لم وثا قي عن أنشطة يم )بإعداد ف2014 -2004توثيق أعمال المركز للفترة من  : اسم النشـاط - 6

 المركز(.

 . قومي : نـوع النشـاط -

 اإلجتماعية.المركز العربي للتأمينات  : الجهـة المعنية بالتنفيذ -

 م.2015مارس  ذاار  ،الخرطوم  مكـان وتاريخ التنفيذ: -

 : الجهة المستفيدة من النشاط

 إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات. -منظمة العمل العربية -

 أجهزة التأمينات االجتماعية العربية. -

 المكتبة التأمينية العربية. -
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 .المتعاملين والزا رين للمركز -

 إعداد فلم وثا قي عن أنشطة المركز. : أهداف النشاط -

* * * 
 

 تحدي  موقي المركز علي اإلنترنت بتصميم صفحة فيس بوك للمركز. : اسم النشـاط -7

 . قـومي : نوع النشاط -

 المركز العربي للتأمينات اإلجتماعية. : الجهـة المعنية بالتنفيذ -

 م.2015يوليو  تموز، الخرطوم  مكـان وتاريخ التنفيذ: -

جميي المتعاملين مي المركز العربي للتأمينات االجتماعية ومنظمات  : الجهة المستفيدة من النشاط

العمال وأصحاب ا عمال والحكومات العربية والمراكز التابعة 

 للمنظمة.

  : أهداف النشاط -

 عكس أنشطة المركز عبر اإلنترنت. -

 توفير المعلومات عن التأمينات االجتماعية بالدول العربية والجهات اات الصلة.  -

 االستفادة من البريد اإللكتروني.  -

 مواكبة التحدي  المستمر علي موقي المركز علي االنترنت. -

 

* * * 

 

 نشاط مستمر.  الشبكة العربية لمعلومات التأمينات اإلجتماعية : إسـم النشـاط - 8

 قومي. : النشـاطنـوع  -

 م.2015بالخرطوم خالل العام   : مكـان وتاريخ النشاط -

 المركز العربي للتأمينات اإلجتماعية. : الجهـة المعنية بالتنفيذ -
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 : أهداف النشاط -

 تكوين قاعدة بيانات أساسية لنظم التأمينات اإلجتماعية العربية.  -

المهتمين بمعلومات التأمينات اإلجتماعية وتوفير االستفادة من التقنيات الحديثة في ربط  -

 ما يحتاجون  من معلومات.

ما تم تنفيذه حتى يونيو  جمي وإعداد البيانات المطلوبة ومعالجتها إلكترونياً. : أسلوب التنفيذ -

 : م2015

   ،إدراج معلومات التشريي لكل من الجزا ر، سلطنة عمان، ا ردن، البحرين، المغرب

 سوريا، العراق، السعودية، ليبيا.

   الحصول علي ملخصات نظم الضمان اإلجتماعي الصادرة عن الجمعية الدولية للضمان

لكل من دولة: الجزا ر، العراق، ا ردن، الكويت، لبنان، سلطنة  ISSAاإلجتماعي 

 عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، اليمن.

  :إعداد جداول تبين 

 أنوار النظم.  -

 االشتراكات. -

 العوامل الديموغرافية واإلحصا ية. -

 أنوار التقاعد. -

 لكل من دولة: الجزا ر، مصر، ليبيا، المغرب، السودان، تونس. 

   جارئ العمل حالياً في تصميم شاشات الستيعاب المعلومات الواردة في ملخصات

 الخاصة بالدول العربية.   ( ISSAالجمعية الدولية للضمان اإلجتماعي )

   جارئ العمل حالياً لتصميم قاعدة بيانات الستيعاب التفاصيل الواردة بالجدول في الفقرة

 ( أعالم.3)

  ر كل البيانات سيتم التعامل من خالل ثال  قواعد بيانات حال اكتمال التصميم وتوفي

 وهي:

 قاعدة بيانات استبيان الشبكة العربية. -أ 

 .ISSAقاعدة بيانات ملخصات الجمعية الدولية للضمان اإلجتماعي   -ب 

المعلومات  -نظم التقاعد -االشتراكات -جداول اإلحصا ات الخاصة بأنوار النظم  -ج 

 لعربية.الديموغرافية الخاصة بالدول ا
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عاماً على ت سيس منظمة العمل العربية أصدر مكتب العمل  خمسينبمناسبة االحتفال بمرور  -1
   -العربي اإلصدارات التالية:

  (2015-1965: منظمة العمل العربية .. خمسون عاماً من العطاء )اسم اإلصدار - 1

 2015: سنة اإلصدار 

كتاب صدر بمناسبة االحتفال باليوبيل الاهبي لمنظمة العمل العربية مكون من أربعة فصول 

 تناول نشأة المنظمة وهيكلية العمل بها وإنجازاتها، وقياس ماشرات ا دا  وسياسات المنظمة.

 (2015-2007: أحمد محمد لقمان مسيرة عمل ونجا  )إسم الُكتيب - 2

  2015سنة اإلصدار: 

ة السيد   أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة واليانتها  فترة صدر هاا الك تيب بمناسبة 

 .العمل العربية 

 

 ) 2015   75) د    رقم النشـاط :  - 2

 ) مخاطر بي ة العمل والطب المهني ( إصدار كتابين حول   اسـم النشـاط : -

 المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية بدمشق.  الجهة المعنية بالتنفيذ : -

أطراف اإلنتاج الثالثة في الدول العربية ومختلف الجهات اات  : الجهة المستفيدة من النشاط -
 الصلة بالصحة والسالمة المهنية وحماية بي ة العمل.

 

 مجــال اإلصدارات والدراسات والترجمة
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 : أهداف النشاط -

مواجهة النقص في المراجي المتخصصة باللغة العربية فةي مجةال علةوم بي ةة العمةل والطةب  -

 المهني عل  المستوا العربي. 

توفير احتياجةات المراكةز الوطنيةة ومعاهةد التةدريب المتخصةص فةي مجةال بي ةة العمةل مةن  -

 يةالكتب المرجعية لالعتماد عليها في التدريب وتطبيق قواعد السالمة والصحة المهن

 رفد المكتبة العربية بمرجي علمي متخصص في مجال الصحة والسالمة المهنية. -

 واقـ  التنفيـذ : -

تم توقيي ماكرة اتفاق مي مكتب العمل الدولي فةي جنيةف لترجمةة منشةور صةادر عةن منظمةة  -

بمقابل مةادئ فةي  2014العمل الدولية بعنوان "نقاط تحقق إرغونومية في الزراعة"، الطبعة 

خبيةةر مخةةتص لتنفيةةا الترجمةةة وتةةم إنجةةاز الترجمةةة وتحميةةل  إطةةار التمويةةل الةةااتي، وقةةد كلّةةف

 المنشور عل  موقي المعهد.

يجةةةةرئ العمةةةةل علةةةة  طباعةةةةة الةةةةدليل االسترشةةةةادئ )اإلدارة السةةةةليمة للنفايةةةةات االلكترونيةةةةة  -

 والكهربا ية(.

*** 

 (  2015  77) د     رقم النشـاط : -3

أنشـطة ترجمة ودعم المكتبة وبنك المعلومات في مجال الصحة والسالمة المهنية  اسـم النشاط : -
 (. 2015لعام ) 

المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية بدمشق ،بالتعاون مي إدارة  الجهة المعنية بالتنفيذ : -
 االعالم والتوثيق والمعلومات بمكتب العمل العربي.

 2015خالل عام مكان وتاريخ التنفيذ :  -

 المعنيون بشـاون الصحة والسالمة المهنية في الدول العربية . الجهة المستفيدة من النشاط: -

 : أهداف النشاط -

 توفير المادة العلمية الحديثة في علوم بي ة العمل والصحة والسالمة المهنية .  -
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 دعم المكتبة العربية بمراجي علمية متخصصة في مجال الصحة والسالمة المهنية .  -

 تلبية احتياجات الدول العربية في مجال الترجمة والتعريب .  -

 توفير أحد  اإلصدارات المتصلة ببي ة العمل وحماية صحة العمال -

  واق  التنفيذ :

تحدي  الموقي االلكتروني للمعهد واستمرار تغايت  بةالمواد العلميةة اات الصةلة والتقةارير  -1

 الختامية  نشطة المعهد 

ترجمة وإصدار فصول موسوعة السةالمة والصةحة المهنيةة الصةادرة عةن  استكمال إنجاز -2

هةا مكتب العمل الدولي الكترونياً، حي  تم تدقيق ترجمة خمسة فصول تةم تحميةل اثنةان من

 عل  الموقي االلكتروني والباقي قيد التنضيد لتحميلها عل  موقي المعهد.

تزويةةد موقةةي المعهةةد تباعةةاً بنسةةخ  إلكترونيةةة كاملةةة عةةن اإلصةةدارات المترجمةةة مةةن قبةةل  -3

 المعهد بعد مسحها بدقة عالية بحسب توفر السيولة المالية.

ال الصةحة والسةالمة المهنيةة يقوم المعهد بإعداد دراسة لتقيةيم احتياجةات التةدريب فةي مجة -4

 في الدول العربية باالستناد إل  مخرجات استبيان تم توزيع  عل  أطراف اإلنتاج الثالثة.

 

 دراسة حول: الفدرالية المالية وعالقتها بنظم الضمان اإلجتماعي. : إسـم النشـاط - 4

 . قــــومــي  : نـوع النشـاط  -

 العربي للتأمينات اإلجتماعية. المركز : الجهـة المعنية بالتنفيذ -

 : مكـان وتاريخ التنفيذ -

تم إعداد الدراسة بواسطة الباح  والخبير في مجال الضمان والتأمينات اإلجتماعية  -

 السودان الخرطوم. -ا ستاا  الشريف عبود الشريف

 م.2015مارس ذاار  -فبراير  شياط -
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 : الجهـات المستفيدة -

 ماسسات الضمان اإلجتماعي. -

 الدارسين والباحثين. -

 المكتبة التأمينية العربية. -

 أهــداف النـشـاط: -

 التعريف بمفهوم الفدرالية المالية. -

 تحديد مستويات اإلنفاق علي المستوئ الفدرالي. -

 توضيح العالقة بين الفدرالية المالية ونظم الضمان اإلجتماعي. -

 ادية و الوال ية.كيفية تقسيم اإليرادات والتحويالت بين المستويات االتح -

 موقي االحتياطات اإلكتوارية للضمان اإلجتماعي في الفدرالية المالية. -

 المحـاور: -

 تعريفات ببع  المصطلحات الخاصة بالفدرالية .  -

 مفاهيم الفدرالية ومصادرها.  -

 معايير استيفا  اختصاص المستويات السياسية.  -

 الفدرالية المالية. موقي االحتياطيات االكتوارية للضمان االجتماعي ب -

 مناقشة العالقة بين الفدرالية المالية ونظم الضمان االجتماعي.  -

 واختتمت الدراسة بالنتا و والتوصيات . -

  * * *  

 (.42مجلة الرسالة العدد ) : اسم النشـاط - 5

 . قومي : نـوع النشـاط -

 اإلجتماعية.المركز العربي للتأمينات  : الجهـة المعنية بالتنفيذ -

 م.2015مارس  ذاار  ،الخرطوم  : مكـان وتاريخ التنفيذ - 
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 ( من مجلة الرسالة كان عدداً توثيقياً خاصاً بمناسبة اليوبيل الذهبي للمنظمة.42العدد )

 : الجهة المستفيدة من النشاط -

 .أجهزة التأمينات االجتماعية العربية 

 .المكتبة التأمينية العربية 

 الثالثة بالدول العربية أطراف اإلنتاج. 

 : أهداف النشاط -

نشر ثقافة التأمينات االجتماعية وب  الوعي التأميني  طراف اإلنتاج والجمهور  -

 المستهدف بالتأمينات االجتماعية.

عكس نشاطات المركز العربي للتأمينات االجتماعية، والتوثيق لمنظمة العمل العربية،  -

 م التأمينات االجتماعية في الدول العربية.وأبراز دور المنظمة في تعزيز نظ

 

  * * *  

ترجمة وتعريب دراسة لتقييم أثر صناديق الضمان االجتماعي في خف  الفقر  : إسـم النشـاط - 6
 في السودان.

 .  قومينوع النشاط :  -

 م.2015يونيو حزيران    - ، الخرطوم : مكـان وتاريخ التنفيذ -

 المركز العربي للتأمينات االجتماعية. : الجهـة المعنية بالتنفيذ -

 أهداف النشاط: -

 توفير المادة العلمية الحديثة في مجاالت نظم الضمان والتأمينات االجتماعية.  -

 تلبية احتياجات أجهزة التأمينات االجتماعية في مجاالت التعريب والترجمة.  -

 المتخصصة .  دعم المكتبة التأمينية العربية بالمراجي والدراسات العلمية -
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تمت ترجمة الدراسة من اللغة االنجليزية للعربية بعنوان : دراسة لتقييم أثر صناديق  : المحـاور -
 الضمان االجتماعي في خف  الفقر في السودان.

دراسة لتقييم أثر صناديق الضمان االجتماعي في خف  الفقر في  - إصدار كتاب : اسم النشـاط - 7
 السودان.

 المركز العربي للتأمينات اإلجتماعية. : المعنية بالتنفيذالجهـة  -

 م.2015أغسطس  ذب  ،الخرطوم  : مكـان وتاريخ التنفيذ -

 : الجهة المستفيدة من النشاط -

 .ماسسات الضمان االجتماعي في السودان 

  .الدارسين والباحثين في مجال خف  الفقر 

 أهداف النشاط:

تقدمها صناديق الضمان االجتماعي في السودان علي خف  تقييم أثر حزمة المنافي التي  -

 الفقر أو علي االستقرار االجتماعي.

تحسين التخطيط المستقبلي والبرمجة وتخصيص الموارد التي تعالو تدخالت خف  الفقر  -

 التي تقوم بها صناديق الضمان االجتماعي.

 المحـاور:

 القدرات البشرية واإلدارية للصناديق. -

 رد لتحقيق ا هداف.كفاية الموا -

 أدا  الصناديق بما يتماشي مي الخطط المجازة. -

 تنسيق اإلدارة والمشاريي المشتركة. -

 قدرات القيادة. -

 تحليل مردود التكلفة المتعلقة بالخدمات المقدمة. -

 راية المستفيدين للخدمات التي تقدمها الصناديق.  -

 راية الجمهور للصناديق فيما يتعلق بتخفي  الفقر. -

 التحديات التي تواجهها الصناديق. ملخص -
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 الحماية االجتماعية للعمال الموسميين والعرضيين. -إصدار كتاب : اسم النشـاط - 8

 المركز العربي للتأمينات اإلجتماعية. : الجهـة المعنية بالتنفيذ -

 م.2015أغسطس  ذب  ،الخرطوم  : مكـان وتاريخ التنفيذ -

 : الجهة المستفيدة من النشاط -

 ماسسات وصناديق الضمان االجتماعي.  -

 أطراف العمل الثال .  -

 اتحادات المزارعين.  -

  أهداف النشاط: -

 التعريف الدقيق للعمال الموسميين والعرضين. -

 الوقوف علي المشاكل التي تواج  مد المظلة تشمل العمال الموسميين والعرضيين.  -

 لموسميين والعرضيين.وضي اآلليات المناسبة لضمان التامين علي العمال ا  -

 المحـاور: -

 مفهوم تغطية ا شخاص في تشريعات التأمين االجتماعي. -

 التأمين علي العمال الموسميين والعرضيين في تشريعات التأمينات االجتماعية العربية.  -

 واقي الحماية االجتماعية للعمال الموسميين والعرضيين.  -

ضيين في تشريعات التأمين االجتماعي مشاكل التأمين علي العمال الموسميين والعر -

 السوداني.

 تجربة التأمين الصحي علي العمال الموسميين والعرضيين.  -

 النمواج المقترح علي العمال الموسميين والعرضيين.  -

  * * *  
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 قام  المركز العربي لتنمية الموارد البشرية بإصدار وطباعة اآلتي: - 9

البشرية والتعليم والتدريب والتوجيه المهنى )والتى تمت طباعتها بدار فى مجال تنمية الموارد  أ.
 لبنان ( : -الكتب العلمية ببيروت 

 دليل الموج  والمرشد المهني .   -1

 المدخل ال  التوجي  واالرشاد المهني .  -2

 توجهات تطبيقية في التوجي  واالرشاد المهني . -3

 طرا ق التدريس والتدريب المهني . -4

 ة فعاليات التوجي  واالرشاد المهني .تخطيط ومتابع -5

 دليل اعداد البرامو والمواد التدريبية . -6

 المعايير واالختبارات المهنية عل  المستوا العربي . -7

 الشراكة بين ماسسات التدريب المهني وسوق العمل . -8

 إدارة ماسسات التدريب المهني والتقني .  -9

 اقتصاديات التعليم والتدريب المهني .  -10

 ا عمال والمشروعات الصغرا .حاضنات  -11

( 1000* قام المركز بعد الفراغ من الطباعة وبالتعاون م  الدار المذكورة أعاله بتوزي  عدد )
 نسخة بلبنان .

 

 -فةةى مجةةاالت تةةدريب مخططةةى التشةةغيل )والتةةى تمةةت طباعتهةةا بشةةركة فيةةرو قةةروب بالقةةاهرة ب.

 وعناوينها :  تدريبي()دليل  ( كتاب20) جمهورية مصر العربية ( وهى 

 

 نظام معلومات سوق العمل . -2  سوق العمل والتشغيل . -1

 مسوحات سوق العمل -4 مؤشرات سوق العمل . -3

 إعداد سياسات واستراتيجيات التشغيل . -6 دراسة احتياجات سوق العمل -5

  تخطيط القو  العاملة . -8 تنفيذ سياسات واستراتيجيات التشغيل  -7
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 إدماج المرأة في سوق العمل . -10 إدماج الشباب في سوق العمل . -9

 التشغيل وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة . -12 تحديد االحتياجات التدريبية . -11

 دراسة الجدو  االقتصادية للمنشآت الصغيرة . -14 تمويل المنشآت الصغيرة . -13

 توجيه وإرشاد الرياديين . -16 الريادي خصائصه ومتطلبات نجاحه . -15

 تشبيك المنشآت الصغيرة والمتوسطة -18  تدريب الرياديين ومساندتهم . -17

 متابعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة . -20  لتدريب للتشغيل . -19

 

. فةةى مجةةال إنشةةاء وتنميةةة وتطويرالمشةةروعات الصةةغر  والصةةغيرة والمتوسةةطة )والتةةى تمةةت ج

 جمهورية مصر العربية ( وهى : -طباعتها  أيضاً بشركة فيرو قروب بالقاهرة

 ( كتاب وعناوينها :11لبرنامج الرياد )أ( وعددها )األدلة التدريبية  - 1

 تعّرف مفهوم المنشأة الصغرا وكيفية عملها – 1أ

 تعّرف خصا ص الريادئ – 2أ

 تحديد أفكار وفرص المنشآت الصغرا وتقييمها -3أ

 تطوير فكرة منشأة صغرا -4أ

 تسجيل وترخيص المنشأة الصغرا  -5أ

 تحديد سوق المنشأة الصغرا -6أ

 إعداد خطة عمل المنشأة الصغرا -7أ

 إدارة المنشأة الصغرا -8أ

 حفظ القيود المحاسبية والمالية للمنشأة اصغرا -9أ

 إيجاد فرصة عمل -10أ

 الدليل التدريب  للبرنامو )أ( . -11أ
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 ( كتاب وعناوينها :11األدلة التدريبية لبرنامج الرياد )ب( وعددها ) -2

 تطوير المهارات الريادية -1ب

 اختيار البديل المناسب لتأسيس المنشأة الصغيرة -2ب

 إعداد دراسة السوق لتحديد الجدوا االقتصادية لفكرة منشأت  -3ب

 اختيار الشكل القانوني للمنشأة وتسجيلها -4ب

 اختيار المكان والمبن  المناسب للمنشأة -5ب

 توفير متطلبات المنشأة من ا جهزة والمواد والمعدات -6ب

 توفير متطلبات المنشأة من الكوادر البشرية -7ب

 توفير المتطلبات المالية الالزمة لتأسيس المنشأة الصغيرة -8ب

 إعداد خطة المبيعات والتسويق -9ب

 إعداد الخطة المالية للمنشأة -10ب

 الدليل التدريب  للبرنامو )ب ( -11

 

( كتةةةاب 11الصةةةغيرة وعةةةددها ) األدلةةةة التدريبيةةةة لبرنةةةامج الريةةةاد )ج( حةةةول إدارة المنشةةة ة -3

 وعناوينها :

 تسويق منتجات أو خدمات المنشأة الصغيرة. (1)جالوحدة التدريبية  -1 

 إدارة العالقة مي زبا ن المنشأة الصغيرة.( 2)ج الوحدة التدريبية -2

 التعامل مي البنوك والماسسات المالية. (3)جالوحدة التدريبية  -3

 إدارة اللوازم في المنشأة الصغيرة.( 4)جالوحدة التدريبية  -4

 إدارة التكاليف في المنشأة الصغيرة.( 5)جالوحدة التدريبية  -5

 إدارة العمليات المالية في المنشأة الصغيرة.( 6)جالوحدة التدريبية  -6
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 التقيد بتشريعات العمل في المنشأة الصغيرة.(  7)جالوحدة التدريبية  -7

 تحسين اإلنتاجية وظروف العمل في المنشأة الصغيرة( 8)جالوحدة التدريبية  -8

 إعداد الخطة السنوية لعمليات المنشأة الصغيرة. ( 9)ج  الوحدة التدريبية -9

 إعداد الخطة المالية السنوية للمنشأة الصغيرة.( 10)جالوحدة التدريبية   -10

 الدليل التنفياا للبرنامو )ج( . -11

◘  ◘  ◘ 
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 ( الكويت ( لماتمر العمل العربي )42عقد الدورة ) : إسم النشاط -

استنادا إلى نص الفقرتين  ااوللرى لالناننرمن مر  ال رادة ال ام رم مر  دسرت ا منل رم ال  ر   (1)

الناننررم ه ـــررـال تبنررم لال ررادة النالنررم مرر  نلررال ال  رر  بررال مي ت ع لقررع مررمي ت ال  رر  ال تبررى دلاي

ع  2015 نن را / أبتير  25  -  18خرل  الفترتة مر   دللرم الك ير /  الك ير معينرم فى  لاواب ن 

 –لصاحب السمو الشيخ / صباح األحمد الجابر الصباح أميرر وللرة اليو ر  يح  التلايم الكتي م 

حفظه هللا لرعاه ، لحضور معالى الشيخ / صباح الخالد الصباح رئري  مجسر  الروءراا بابةابرة 

 / لء ر الخارجية ممثال لراعى المؤتمر .

دللرم  ن20الر   أررتاا اتنترال النلمرم مر  لض ا ي ن ن 314ا شااك فى أل ا  ال مي ت  (2)

 لض  فى منل م ال    ال تبنم م زلن  ك ا يلى :

 ن18ا    لزيت زائت -

 ن2ا    ائنس لفع -

 ن156ا   ألضاء حك من   -

 ن66ا   أصحاب أل ا  -

 ن92ا            ل ا  -

ال رال ل نل رم ال  رر  لال رعيت اومانررم ال امرم لعام رم الرعل  ال تبنررم   إضرافم إلرى مررااكم م نلر

ليبلررع لررعد  ال نل رراو لاحيحرراداو ال تبنررم لات لن نررم لالعللنررم ب ررفم متا رر لررعد مرر  لالعللنررم 

 .ن لض ا ع لكذلك ألضاء ال كتياايم الفننم ل نل م ال    ال تبنم 71ألضائهم ال رااكن  ا

 سادساً 

 حوراإلجتماعات الدستورية والنظامية     م
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لقعو جل م احفتتاح التس نم لل مي ت فرى ي رال ال رالم ال اشرتة  ( جسسة االفتتاح الرسمية :3)

بحضرور معرالى الشريخ / صرباح الخالرد الصرباح ع  2015/  4/  19ال  افر   اوحرعم  صرباح ير ل 

كبنرت مر   لرعد  لمررااكم رئي  مجس  الوءراا بابةابة / لء ر الخارجية ممثال لراعرى المرؤتمر

 لال فتاء لكباا ال عل ي  م  دللم الك ي  الرقنقم  . الر  ناو ال امم ال تبنم لالعللنم

 لقد ألقي  فى الجسسة االفتتاحية :

 الشيخ / صبا  األحمد الجابر الصبا  سمو صاحب ال كلمة -1

 حفظه هللا لرعاه - أمير دولة الكويت

لزيررتة الرررا   احجت النررم لال  رر  بعللررم  ألقتهةةا معةةال  السةةيدة   هنةةد صةةبيح بةةراك الصةةبيح

 ائنس ال مي ت -الك ي  

 كلمة معالى السيد / صقر غباش -2

 وزير العمل   دولة االمارات العربية المتحدة

 منظمة العمل العربية ر يس مجلس إدارة

 / أحمد محمد لقمان معالى السيدكلمة  -3

 منظمة العمل العربيةالمدير العام ل

 كلمة األمانة العامة لجامعة الدول العربية  -4

 ألقاها الدكتور   محمد بن إبراهيم التويجرا ا مين العام المساعد

 لجامعة الدول العربية

 ( هيئة رئاسة المؤتمر :4) 

 للى النح  التالى :هنام ائاسته شك  ال مي ت 

 معالى السيدة / هند صبيح براك  الصبيح  -

 رئي  المؤتمر  لء رة الشئون االجتماعية لالعمل بدللة اليو    
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  معالى الدكتورة / ةاهد حسن عشرى -

 (  جمهور ة مصر العربية/  ةائب الرئي  عن فر ق ) الحيومات 

  / سعيد حماوهالشيخ  -

 الجمهور ة السبناةية ( / ةائب الرئي  عن فر ق ) أصحاب األعمال

   جبالى محمد جبالى  السيد / -

 جمهور ة مصر العربية (/  ةائب الرئي  عن فر ق ) العمال

 ( هيئة رئاسة الفرق الثالثة :5) 

 )أ( فر ق الحيومات  : 

 ائن ا      م الى الرنخ  / لبع هللا ب  ناصت ب  لبع هللا البكتى .1

 نائباً للتئنس                  م الى ال نع  / مح ع الغازى .2

 مقتااً                    ال نع /  إبتاهنم س  دى .3

 )ب( فر ق أصحاب األعمال : 

 ائن اً    ال نع /  خلنفم خ نس مطت الك بى .1

 نائباً للتئنس     / س نت ح   للل  ال نع .2

 مقتااً                / إسلل سناء  ال نع .3

 

 )جـ( فر ق العمال :

 ائن اً                     / غ ا  غ   ال نع .1

 نائباً للتئنس                 / ح ن  ال باسى ال نع .2

  مقتاا              العكت ا / أب  بكت ال عي  بابكت .3
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 ( جدلل أعمال المؤتمر :6) 

 نـــ د التالنـــم :ـالب 2015ن ل مي ت ال    ال تبى ل ال 42يض   جعل  أل ا  العلاة ا ** 

 يقتيت ال عيت ال ال ل كت  ال    ال تبي. -1

 لي صناو معلس اتدااة.النلت فى  تاااو  -2

 متاب م ينفنذ  تاااو ممي ت ال    ال تبي ال اب . -3

 . ال  ائ  ال النم -4

 يطبن  ايفا ناو لي صناو ال    ال تبنم. -5

ن ل رمي ت ال  ر  الرعللي اجننر  ع 104مذكتة ال عيت ال ال ل كتر  ال  ر  ال تبري حر   الرعلاة ا -6

 ن. 2015ي نن  / حزيتا  

 مح ع لق ا  ال عيت ال ال ل نل م ال    ال تبنم .يكتيم م الي ال نع / أح ع  -7

 ي نن  ال عيت ال ال ل نل م ال    ال تبنم لفتتة لحيم جعيعة . -8

 دلا الح اا احجت الي في ي زيز الح ايم احجت النم. -9

  سناساو لآلناو ي  يم ال نازلاو ال  النم لدلاها فى استقتاا لل او ال    -10

 . ن 2016نن ا   /أبتي   ن ل مي ت ال    ال تبي ا43العلاة ايحعيع مكا  لجعل  أل ا   -11

 (  السجان النظامية لالفنية المنبثقة عن المؤتمر :7) 

 ل  ال مي ت اللعا  التالنم : انبنق 

 اللعنم التنلن نم . -1

 لعنم الت اد ال ض يم . -2

 لعنم ال ناغم -3

 لعنم اتشتاا للى انت اب ال عيت ال ال   -4

 اللعنم ال النم . -5

 لعنم يطبن  احيفا ناو لالت صناو . -6

 دلا الح اا احجت الي في ي زيز الح ايم احجت النم لعنم  -7

  سناساو لآلناو ي  يم ال نازلاو ال  النم لدلاها فى استقتاا لل او ال   .لعنم  -8

 
 إ مان

 / هشام

 


