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 م :ـــدٌـقـت** 

 

مجلس إدارة مكتب  الممبا البد لش ن بؤد ت ديبد م اميبد  مبدة  جبد ا  لقراراتتنفيذاً  أوالً :

( 105تنظبي  اجتمامبات البد رة   تقبرر فقبدأمماا كبا د رة لمبإتمر الممبا البد ل    

كالممتباد  ذلبف فبش مقبر األبر اممب   مقبر مكتب   2016لمإتمر الممبا البد لش لمبا  

ي ني /  11ي  / آيار  إل  ما 30المما الد لش نجنيف  لمدة أسن ميد خالا الفترة مد 

أألب ا   –  مل  أد يت  مقد اجتمامات الفبر  الالالالب)    ك مبات   2016 زيراد 

افتتببباع أممببباا المبببإتمر    نالتبببالش  يببب   ممببباا( خبببالا اليببب   البببذ  يسببن  –أممبباا 

لمقد اجتمامات الفر  الالالال) مبد  2016 ماي  / آيار 29يخألص ي   ام د الم اف  

أجا انتخا  هيئ) مكاتنها  تقدي  التر ي ات للمناألب   اللجباد المختلفب) المننالقب) مبد 

المإتمر  ذلف لتمكيد اللجاد الفني) مبد منا برة أممالهبا ندايب) مبد اليب   ام ا  نمقباد 

 المإتمر .

   نهببا المجم مبب) المرنيبب)كمببا سببيت  تنظببي  اجتمامببات المجم مببات اناليميبب)  مببد ني

لتنسببي  الم ااببف  بب ا الم ابب مات المىر  بب) ملبب  جببد ا أممبباا المببإتمر  أيبب) 

مسائا أخرى ذات ام ل ي)  ا هتما  الم ترف لكا مجم م)  ذلف ي   ام د الم افب  

  . 2016ماي  / آيار  29

سي   التمبا د نبيد فش إىار استمراري) جه د منظم) المما المرني) لدم   تمزيز التن ثانٌاً :

التش تدخا ال ف د المرني) الالالالي)  إيجاد الم ااف المرني) الت افقي)   ا الم ا مات 

 تفميبا د رهبا  م باركتها فبش فماليبات  امد أ ل يات  اهتمامات المجم م) المرني)

 تبدمي  التمبا د الننباع مبظ منظمب)  امن ى) المرني)  اجتمامات مإتمر المما البد لش 

د ليب) لت قيب  المزيبد مبد المكاسب  لألبالط المنىقب) المرنيب) فبش مجباا الممبا المما ال

مد جد ا أمماا البد رة  السادس المماا   اا  مكت  المما المرنش نإمداد  اليق) النند 

(  المتملقب)  2016 نريا / نيسباد أ 17-10   القاهرة   لمإتمر المما المرنش( 43 

للمجم م) المرني) الم بارك) فبش البد رة  ام انانمداد  الت اير لالجتماع التنسيقش 

 .  2016( لمإتمر المما الد لش لما  105 
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  تتك د  اليق) هذا النند مد اسميد :

 ** القسم األول :

ا جتمباع ) ن بؤد مقبد مجم م) مد مقتر بات  تألب رات منظمب) الممبا المرنيبيتامد 

 ا للمجم مبب) المرنيب)  امن ببى)  الفماليببات امخبرى التببش سبيت  تنظيمهببا ملبب  التنسبيقش ام

مبد  يبا انجبراعات  2016( لمبإتمر الممبا البد لش لمبا  105هامش اجتمامات الد رة  

 التنفيذيب)  أمباكد  م اميبد انمقادهبا مبظ م باريظ جبد ا أممباا هبذ    الترتينات الل جيستي)

 . المما المرنش مكت  التش سيت  إمدادها مد خالا  ا جتمامات  ال الائ  الخاأل) نها

 : الثانً** القسم 

مهبب  الم ابب مات المىر  بب) ملبب  جببد ا أممبباا الببد رة  اً مبب جز اً يتاببمد مرابب 

 نمب  الممل مبات امساسبي) التبش مبد  بؤنها أد  2016( لمإتمر المما الد لش لما  105 

 تسامد مل  تسهيا  تفميا م ارك) ال ف د المرني) .

للتفضل باإلطالع واتخاذ ما ٌررا  مناسرباً  رً الموقر  المؤتمرثالثا :االمر معروض على 

 . هذا الشأن 

 

 

  اٌز علً المطٌرى

 المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة
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 القسم األول
 

 االجتماع التنسٌقى

 أنشطة المجموعة العربٌةو
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 مقترحات بخصوص اجتماعات المجموعة العربٌة

جرت المادة  أد يت  مد خالا مكت  المما المرنبش اتخباذ جميبظ انجبراعات  الترتينبات  -

التنفيذي) لتنظي  أن ى)  اجتمامات المجم مب) المرنيب) الالالاليب) الم بارك) فبش  الل جيستي)

مإتمر المما الد ل  ف  كا ما  مظ تقدي  مقتر ات ن ؤد م مد  مكاد  م ر ع جد ا 

أمماا ا جتمباع التنسبيق  ام ا للمجم مب) المرنيب)  اجتمامبات اللجباد المننالقب) منهبا   

إلبب  إمببداد  تبب فير جميببظ ال الببائ  المتملقبب) نهببذ    كببذلف ا جتمامببات الال قبب) إابباف)

 امن ى) .

يت رف المدير الما  لمكت  المما المرنش نمر  مجم مب) مبد المقتر بات ابمد الننبد  -

مبداد  الت ابير ن بؤد ان لمإتمر المما المرنبش( 43مد جد ا أمماا الد رة   السادس

( لمبإتمر الممبا 105الد رة  للمجم م) المرني) الم ارك) فش  التنسيقش ام الالجتماع 

    ذلف مل  الن   التالش : 2016الد لش لما  

 م ر ع جد ا أمماا ا جتماع التنسيق  ام ا للمجم م) المرني) . -1

مرن السراعة السادسرة  تنظي  ا جتمباع التنسبيق  ام ا للمجم مب) المرنيب) امتنبارا  -2

وذلررك كالمعترراد  ررً قاعررة  2016 مرراٌو / اٌررار  29مسرراي ٌرروم األحررد الموا ـررـ  

 مجلس اإلدارة بمقر مكتب العمل الدولً بجنٌف .

مقد ا جتماع التنسيق  السن   نيد منظم) الممبا المرنيب)  مجلبس السبفراع المبر   -3

مل  أد يت  ت ديد  2016ماي  / ايار  27الممتمديد ف  جنيف ي   الجمم) الم اف  

 . المكاد  الت ايت المناسنيد فش  ات    

يببت  مببد خببالا مكتبب  الممببا المرنببش مخاىنبب) أىببراف اننتببا  الالالالبب)  دم تهببا 

ل ا ر ا جتماع التنسيق  ام ا للمجم م) المرنيب)   سب  التباريا  المكباد  الت ايبت 

الم دديد   كذلف اتخاذ انجراعات المناسن)  لمقد ا جتماع التنسيق  السن ى نيد منظم) 

 المر  الممتمديد نجنيف  ذلف فش  ات منكر . المما المرني)  مجلس السفراع

◙  ◙  ◙ 
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 مشروع جدول أعمال االجتماع التنسٌقً األول للمجموعة العربٌة

 : المسائا انجرائي) البند األول

 رئاس) المجم م) المرني)  ت كيا لجن) التنسي   لجن) الألياغ).  -1

 كلم) المجم م) المرني) فش المإتمر . -2

 : البند الثانً

 المناألبب   2016( لمببإتمر الممببا الببد لش لمببا  105رئاسبب) الببد رة   .1
 امخرى المننالق) مد المإتمر.

 ( . 2020 – 2017ت كيا مجلس إدارة مكت  المما الد ل     .2

 .2016( لمإتمر المما الد لش لما  105: اي ف  رف الد رة  البند الثالث

  1980  1974:   متانم) تنفيذ ارار  مإتمر المما الد لش لمامش البند الرابع

ن ببؤد إدانبب) السببلىات انسببرائيلي) لممارسبباتها التمسببفي)  المنألببري)  انتهاكهببا  (أ  

ال ريببات  ال قبب   النقانيبب)   كببذلف أالببار ا سببتيىاد ا سببرائيلش ملبب  أ ابباع 

  المماا المر  فش فلسىيد  امرااش المرني) الم تل) امخرى.  

مقد ملتق  د ل  للتاامد مظ مماا   م  فلسىيد  امرااش المرني) الم تل)  (   

 .2016( لمإتمر المما الد لش لما  105امخرى مل  هامش أمماا الد رة  

 : الت سظ فش استخدا  اللغ) المرني) فش منظم) المما الد لي).البند الخامس

 : التما د التقنش   الفن  .البند السادس

 التما د لألالط النلداد المرني) .: أوالً 

 : التما د لألالط فلسىيد  امرااش المرني) الم تل) .ثانٌاً 

 النرنامج الممزز للتما د الفنش لألالط ا رااش المرني) الم تل) . ( أ 

 الألند   الفلسىينش للت غيا  ال ماي) ا جتمامي) . (   

 : التقسي  الجغرافش فش منظم) المما الد لي)البند السابع  

لدسبت ر منظمب) الممبا الد ليب)  1986: الم اف مد التألديقات مل  تمبديا لبند الثامنا

 ن ؤد ت سيظ التماليا امفريقش نمجلس إدارة مكت  المما الد ل  .

 : ما يستجد مد أمماا .البند التاسع
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 مشروع البرنامج الزمنى الجتماعات وأنشطة المجموعة العربٌة

 

مقببد اجتمامببات  أن ببى) المجم مبب) المرنيبب) نببؤىراف  يقتببرع مكتبب  الممببا المرنبب 

اننتا  الالالال) الم ارك) فش أمماا هذ  البد رة  فب  انجبراعات  الترتينبات التنظيميب) التبش 

 ها  ذلف مل  الن   التالش :ذاسيت  اتخ

 االجتماع التنسٌقً الدوري بٌن المنظمة ومجلس السفراي العرب المعتمدٌن بجنٌف : -1

 2016ماي  / ايار  27الجمم) ي    -

 االجتماع األول للمجموعة العربٌة :  -2

مقببر  –نقامبب) مجلببس إدارة مكتبب  الممببا الببد لش   2016مبباي  / آيببار  29يبب   ام ببد  -

 مكت  المما الد لش نجنيف  .

 مساعا  . 20.00إل  السام)  18.00السام) 

 اجتماع لجنة الصٌاغة :  -3

فبش مكتب  النمالب)  الدائمب) لمنظمب) الممبا المرنيب)   2016ايبار مباي  /  31ي   الالالالاع  -

 نجنيف 

 ظهراً . 14.00السام)  -

 اجتماع لجنة التنسٌ   :  -4

  2016ي ني  /  زيراد  3ي   الجمم)  -

الملتقرررً الررردولً للتضرررامن مرررع عمرررال وشرررعب  لسرررطٌن واألراضرررً العربٌرررة المحتلرررة  -5

 األخرى:

 ( فش األر امم  .19نالقام) را     2016/  زيراد  ي ني  3ي   الجمم) الم اف   -

  فا استقناا فش كافيتريا سارن د  فش األر امم  مق  انتهاع الملتقش الد لش منا رة .

 

◙ ◙ ◙ 
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 ** سٌر أعمال االجتماع التنسٌقً األول للمجموعة العربٌة

 المسائل اإلجرائٌة :الـبـنــد األول 

 رئاسة المجموعة العربٌة :** 

إد رئاس) اجتمامات المجم م) المرني) فش هذ  البد رة سبتك د اسبتنادا لمبا جبرت  -1

( لمبإتمر الممبا 43ترأس البد رة  سبيمليب  المبادة  المبرف لممبالش الب زير البذى 

 ( . 2016 القاهرة  انريا / نيساد  المرنش

يببت  خببالا الجلسبب) ام لبب   جتمامببات ال فبب د المرنيبب) دمبب ة مماليبب   سببتال  رئاسبب)  

 ا جتماع التنسيق  ام ا للمجم م) المرني) أ  مد ين   من .

مد جهب) أخبرى سبيت  خبالا الجلسب) ام لب  للمجم مب) المرنيب) ت بكيا كبا مبد لجنب) 

التنسببي   لجنبب) الألببياغ) مببد السببادة أمابباع ال فبب د المرنيبب) الم ببارك) فببش أممبباا الببد رة 

 . 2016( لمإتمر المما الد ل   لما  105 

 م) المرني) فش المإتمر  .كلم) المجم   -2

فش إىار متانم) نتائج  ا جتماع التنسيقش ام ا للمجم م) المرني) الم ارك) فبش البد رة 

اد يكب د  31/5/2015 ذلف نجنيف نتاريا  2015( لمإتمر المما الد لش لما  104 

 مد المناس  التذكير نالت أليات الألادرة مد هذا ا جتماع  ن ج  خاص ما يلش : .

الم افق) نانجماع مل  إلقاع كلم) ناس  المجم م  المرني) أما  مإتمر الممبا البد لش مبد  -

انا رئيس المجم م) المرني)  ذلبف ننباع ملب  مقتبرع تقبدمت نب   زارة الممبا  ال بئ د 

 ا جتمامي) ند ل) الك يت ال قيق) .

يبا      الر 83 اد اتخذ مجلس إدارة منظم) المما المرني) فش د رتب  الماديب) 

( فش هذا ال ؤد اراراً يبنص ابمد أمب ر أخبرى  2015أكت نر / ت ريد ام ا 

 مل  ما يلش :

التؤكيد مل  ار رة  أهمي) تىني  الت ألي) الألادرة مبد ا جتمباع التنسبيقش  -

ن ؤد تكليف رئيس المجم م) نالقاع كلم) أمبا  المبإتمر  المرني)ام ا للمجم م) 

 جتمامات د رات مإتمر المما الد لش القادم) .خالا االمرني) ناس  المجم م) 

اجتمامببات   ت ألببيات تنفيببذاً لقببرارات امجهببزة الدسببت ري) لمنظمبب) الممببا المرنيبب) 

المجم م) المرني) يتب ل  رئبيس المجم مب) المرنيب) إلقباع كلمب) ناسب  البد ا المرنيب) فبش 

 المإتمر .

◙ ◙ ◙ 
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 الـبـنــد الثانً : 

 ( لمؤتمر العمل الدولً والمناصب األخرى المنبثقة عنه:105رئاسة الدورة ) -1

مد الممر ف أن  ىنقاً لنظا  الد ري) نيد اماالي  الجغرافي) امرنم) تتنا ا تلف اماالي  

 نالت الش رئاس) المإتمر  مد المت اظ أد تك د رئاس) هذ  الد رة مد نألي  أفريقيا . 

 أما نالنسن) للمناأل  امخرى المننالق) مد المإتمر ستك د كاآلتش :

 رئيس المإتمر .   انائن -1

  رئاس) الفر   .  -2

 رئاس) اللجن) التنظيمي).   -3

 رئاس) لجن) امتماد الما ي).  -4

 رئاس) لجن) تىني  اتفاايات  ت أليات المما الد لي) .  -5

 رئاس) اللجن) المالي) .  -6

 رئاس) اللجاد الفني) .  -7

 الألياغ)لجن)   -8

 فش هذا الألدد  فش  باا  جب د رغنب) م   ك مب) مرنيب) التر بط مى منألب  مبد 

المناأل    يرج  أد تند  رغنتها مسنقا  منكرا ل بغا هبذا المنألب    تب  تبتمكد ال فب د 

 المرني) مد التنسي  امد المجم مات اناليمي) امخرى  فر  المما التش ي ارك د فيها .

البد رات السبانق) لمبإتمر الممبا المرنب   كبذلف لمجلبس إدارة فبش   اد جبرت المبادة

منظم) المما المرني) أد تند   ك م) أ  أكالبر مبد ال ك مبات المرنيب) رغنتهبا مسبنقا ل بغا 

أ د المناأل  المذك رة أمال    ت  نتمكد مد اتخباذ انجبراعات المناسبن) لبدم  المر ب يد 

 المر  .

 ( : 2020 – 2017)  رة مكتب العمل الدولىمجلس إدا تشكٌل -2

كما جرت المادة  نناع مل  ارارات امجهبزة الدسبت ري) لمنظمب) الممبا المرنيب) يبت  

مد خالا مكت  المما المرنب  اتخباذ انجبراعات المناسبن) لبدم  تر بي ات أىبراف اننتبا  

لمابب ي) مجلببس إدارة مكتبب  الممببا الببد ل  فببش كببا مر لبب) مببد مرا ببا  الالالالبب) المرنيبب)

اائها  ذلف فش إىبار الت با ر  التنسبي  نبيد ال فب د المرنيب) الالالاليب) مبد أجبا انتخانات أم

ابماد  ألب ا امىبراف المرنيب) ملب  ماب ي) فببش الت ألبا إلب   لب ا ت افقيب) م بترك) ل

 مجلس إدارة مكت  المما الد ل  .
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 – 2017 ف  إىار انمداد لالنتخانات القادم) لمجلس إدارة مكت  المما الد ل    

( لمإتمر الممبا البد ل  106يت  إجراعها مل  هامش اجتمامات الد رة  س الت  (  2020

 ت  إمداد ( فقد تلق  مكت  المما المرن   2017ي ني  /  زيراد  –  جنيف  2017لما  

 2016فنرايبر /  بناى  20خىا  مبد  زارة الممبا نالجمه ريب) اللننانيب) نتباريا  النند هذا

  أأليا مد ال ك مبات المرنيب) لغرنب  آسبيا فبش مجلبس دم  تر يط لنناد كماىل  ن ؤد 

نتممبي  الرسبال) مكت  الممبا المرنب     اا (  2020 – 2017إدارة مكت  المما الد ل    

الجمه ريبب) نببذا جه دهببا    ببد الببدم  الببالز  لاببماد نجبباع   الىلبب  مببد الببد ا المرنيبب)

 اللنناني) نمقمد فش مجلس إدارة منظم) المما الد لي) .

◙ ◙ ◙ 

 الـبـنــد الثالث : 

 ضٌوف شرف مؤتمر العمل الدولى : 

مببد المت اببظ أد ي ببا ملبب   فقببا للممل مببات المتبب فرة لببدى مكتبب  الممببا المرنبب    

ل بيد    يتسبدأكالر مبد ابيف  برف.  لب 2016( لمإتمر المما الد ل  لما  105الد رة  

 إمداد هذ  ال اليق) الممرف) المإكدة لاي ف ال رف لهذ  الد رة.

◘ ◘ ◘ 

 1980،  1974الـبـنــد الرابع : متابعة تنفٌذ قراري مؤتمر العمل الدولً لعام 

 وإنتهاكرراتبشررأن إدانررة السررلطات اإلسرررائٌلٌة لممارسررتها التفرقررة العنصرررٌة  (أ )

الحرٌات والحقرو  النقابٌرة وكرذلك اثرار االسرتٌطان اإلسررائٌلً علرى أوضراع 

 محتلة.العمال العرب  ً  لسطٌن واألراضً العربٌة ال

نناع مل  ارارات مإتمر المما المرنش ن بؤد تكليبف منظمب) الممبا المرنيب) نا سبتمرار 

فبببش متانمببب) ام اببباع ا اتألبببادي)  ا جتماميببب) مألببب ا  الممبببا  الممببباا فبببش فلسبببىيد 

يت   امرااش المرني) الم تل) امخرى فش ا ع الممارسات التمسفي) لال تالا انسرائيا   

 المما المرنش إمداد التقريريد التالييد :مد خالا مكت  

تقريببر ت ليلببش لمببا سببيرد فببش تقريببر نمالبب) مكتبب  الممببا الببد لش التببش سببتز ر فلسببىيد  -1

 ت زيمبب  ملبب   2016 امراابش المرنيبب) الم تلبب) امخبرى خببالا  ببهر مبارس / آذار 

 ال ف د ناللغتيد المرني)  اننجليزي) .

م م) المرني) ندراس) مل ب  تقريبر المبدير المبا    تق   لجن) الألياغ) المننالق) مد المج

لمكت  المما الد لش ن ؤد ام اباع فبش فلسبىيد  امراابش المرنيب) الم تلب) امخبرى 
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 كبببذلف التقريبببر الت ليلبببش لمكتببب  الممبببا المرنبببش  مبببد أجبببا  ابببظ الألبببيغ) النهائيببب) 

 لمما الد لش .لمال ظات المجم م) المرني)  التش يت  إرسالها إل  المدير الما  لمكت  ا

تقريرالمبببدير المبببا  لمنظمببب) الممبببا المرنيببب)  ن بببؤد المسبببت ىنات انسبببرائيلي)  آالارهبببا  -2

ا اتألبادي)  ا جتماميبب) السبلني) ملبب  أ ابباع أألب ا  امممبباا  الممباا فببش فلسببىيد 

 امراا  المرني) الم تل) امخرى   ترجمت  إل  اللغات الالالالب) الفرنسبي)  اننجليزيب) 

 تمميم  مل  الم اركيد . امسناني)  

عقررد ملتقررى دولررى للتضررامن مررع شررعب وعمررال  لسررطٌن علررى هررام  أعمررال  (ب )

 .2016( لمؤتمر العمل الدولً لعام 105الدورة )

اببرارا  2016( لمببا  43فببش  البب) إذا مببا امتمببد مببإتمر الممببا المرنببش فببش الببد رة  

ظ  ببم  نخألبب ص فلسببىيد. يتاببمد  اببمد أمبب ر أخببرى( مقببد ملتقبب  د لبب  للتاببامد مبب

( 105 ممبباا فلسببىيد  امرااببش المرنيبب) الم تلبب) امخببرى ملبب  هببامش أممبباا الببد رة  

  يت  مد خالا مكت  النمال) الدائم) لمنظم) الممبا المرنيب) 2016لمإتمر المما الد لش لما  

نجنيف إجراع ا تألا ت المناسن) مظ الجهبات الممنيب)  اتخباذ التبدانير  الترتينبات التنفيذيب) 

هذا الملتقش فش أ سد الظر ف  ذلف نالتنسي   التما د مظ الجهات الممني) فش د لب) لتنظي  

 . مد أجا انجاع هذا الملتقش الها   ت قي  امهداف المرج ة من   فلسىيد

◘ ◘ ◘ 

 الـبـنــد الخامس:

 ع  ى استخدام اللغة العربٌة  ً منظمة العمل الدولٌة :التوس

اببر رة التببذكير ناسببتمرار المىالنبب) نالت سببظ فببش اببد يكبب د مببد المفيببد التؤكيببد ملبب  

استخدا  اللغب) المرنيب) فبش أممباا منظمب) الممبا الد ليب)  ذلبف سب اع مبد خبالا ا تألبا ت 

المنا رة مظ السيد المدير الما  لمكت   المما الد لش أ  المراسالت الم جهب) لمنظمب) الممبا 

 اع كاد ذلف فبش اجتمامبات اللجباد الد لي) أ  مد خالا مداخالت السادة اممااع المر  س

 أ  فش الجلسات المام) للمإتمر  مجلس اندارة .

 فببش هببذا انىببار تجببدر ان ببارة  التؤكيببد ملبب  ت جهببات  اببرارات امجهببزة الدسببت ري) 

لمنظم) المما المرني)  المتملق) ندم ة ال ف د المرني) إلب  اسبتخدا  اللغب) المرنيب) فبش جميبظ 

ش اجتمامببات منظمبب) الممببا الد ليبب)  كببذلف فببش المراسببالت الم جهبب) كلمبباته   مببداخالته  فبب

 إليها .
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د منظم) الممبا المرنيب) مسبتمرة فبش مخاىنب) المبدير المبا  لمكتب  الممبا إ مد جاننها ف

الد لش للتؤكيد فش كا مرة مل   اج) المجم م) المرني) إل  المزيد مد الت سظ فبش اسبتخدا  

المإتمر س اع فش الجلسبات المامب) أ  فبش اللجباد مبظ رغنب) اللغ) المرني) فش أمماا   الائ  

المجم مبب) المرنيبب) فببش أد يببت  مسببتقنالً ترجمبب) كافبب) التقببارير الممر ابب) للنقبباش  م بباريظ 

الألبببك ف  ا سبببتنتاجات  التمبببديالت  التقبببارير الممتمبببدة  الدراسببب) ا ستقألبببائي) للجنببب) 

 الخنراع.

ا المرنيبب) مببد جديببد ملبب  المىالبب  المرنيبب) كمببا أكببد سببمادة المببدير المببا  لمنظمبب) الممبب

المتكببررة  ن جبب  خبباص ال اجبب) إلبب  مزيببد مببد الت سببظ فببش اسببتخدا  اللغبب) المرنيبب) فببش 

اجتمامات  أن ى) منظم) المما الد لي)  ذلف خالا اللقاع الذ  جرى نيد سبمادت   السبيد / 

ذ  المىالب   إمكانيب)  غا  رايد المدير الما  لمكت  المما الد لش  الذ  أمر  مد تفهم  له

تب فير أكنبر ابدر ممكبد منهبا فبش إىببار مبذكرة التفباه  الم امب) نبيد منظمتبش الممبا المرنيبب) 

 التببش  لببت م ببا اتفببا  التمببا د السببان  الم اببظ نببيد الىببرفيد مببا   2007 الد ليبب) مببا  

1976. 

تنببادا أ ( ن ببؤد  –الالالبباً  – 1 اببد تاببمنت مببذكرة التفبباه  المببذك رة أمببال  فببش   المببادة 

الممل مات  ال الائ   الدراسات ... ملب  أد ينألب  ا هتمبا  نألب رة خاألب) ملب  ال البائ  

 ناللغ) المرني) . 

◘ ◘ ◘ 

 التعاون التقنً والفنً: البند السادس : 

 أوالً :  التعاون الفنً والتقنً لصالح البلدان العربٌة :

مد أمااع مجلس  اً الذ  ا  مددالتذكير ننتائج اللقاع الذ  ت  نيد ال فد المرنش الالالالش 

إدارة منظم) المما المرني)  اممااع المر  امألبيليد نمجلبس إدارة مكتب  الممبا البد لش 

إل  جان  ممالش المدير الما  لمكتب  الممــبـا المرنبش مبظ السبيد المبدير المبا  لمكتب  الممبا 

ج التمبا د الفنبش ( ن بؤد دمب   تفميبا نبرام2012الد لش   جنيف   ن فمنر / ت ريد الالانش 

لألببالط النلببداد المرنيبب) فببش مختلببف مجببا ت الممببا ذات ام ل يبب)  فبب  ا تياجببات المنىقبب) 

المرني) فش المر ل) القادم)  يا ت  ت ديد مجم م) مد امن ى) يبت  تنفيبذها لألبالط النلبداد 

 المرني)  ذلف نالتنسي   التما د الم ترف نيد منظمت  المما المرني)  الد لي) . 
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 الجهب د  2014 – 2013اد ت  نالفما تنفيذ جزع مد هبذ  الم بر مات خبالا الفتبرة  

 مت األل) لتنفيذ المزيد منها .

كما أن  مد المفيد ان بارة إلب  المالابات المتينب) للتمبا د الننباع القبائ  نبيد منظمب) الممبا 

لمما  المماا المرني)  منظم) المما الد لي) لت قي  امهداف الم ترك) فش مختلف مجا ت ا

 إرسببباع أسبببس المدالببب) ا جتماميببب) فبببش المنىقببب) المرنيببب)  فببب  خأل ألبببياتها  ظر فهبببا 

ا اتألادي)  ا جتمامي)  ا تياجاتها التنم ي)  يا ت  ت ايظ اتفااي) تما د نبيد الىبرفيد منبذ 

 التش ت  إمادة النظر فيها  أل  ً إل  ت ايبظ مبذكرة تفباه  نبيد المنظمتبيد مبا   1976ما  

 لتك د انىار الما  للتنسي   التما د نينهما . 2007

 فش إىار م األل) جه د منظم) المما المرني) لتمزيز  دم  التمبا د مبظ منظمب) الممبا 

الد لي) تجبدر ان بارة إلب  أد سبمادة المبدير المبا  لمنظمب) الممبا المرنيب) ابد اسبتمر  مبظ 

د المرني) إل  مزيبد مبد نبرامج  خىبى السيد/ المدير الما  لمنظم) المما الد لي)  اج) النلدا

التما د الفنش لمنظم) المما الد لي)  ف  متىلنات المر لب) القادمب)  ذلبف خبالا اللقباع البذ  

 يبا تب   2015( لمإتمر المما البد لش لمبا  104جرى نيد الىرفيد مل  هامش الد رة  

كإىبار للتمبا د مبد  2007ا تفا  مل  امتماد مذكرة التفاه  الم امب) نبيد المنظمتبيد مبا  

خالا المكت  اناليمش لمنظم) المما الد لي) ننير ت  جارى تكاليف التنسبي   الت با ر نبيد 

 المنظم)  المكت  اناليمش لتفميا ال اليقتيد المذك رتيد سانقاً .

 اد ندأت ا تألا ت نيد الجاننيد  تخاذ انجراعات  الترتينات المناسبن) لتفميبا مبذكرة 

 . تنفيذ امن ى) ذات أ ل ي) لمتىلنات التنمي) فش المنىق) المرني) التفاه  المذك رة أمال  

 ثانٌاً :  البرنامج المعزز للتعاون التقنً من أجل األراضً العربٌة المحتلة :

 راضً العربٌة المحتلة :المعزز للتعاون التقنً من أجل األالبرنامج  –أ 

تجدر ان ارة إل  أد مال ظات المجم م) المرني) مل  تقرير المدير الما  لمكت  المما 

  ا  اظ مماا امرااش الم تل) جاع فيها امد أم ر أخرى التؤكيد  2015الد لش لما  

فبش التقريبر فبش  بكا خىب) ممبا يبت  مد جديد مل  ار رة ألبياغ) ا سبتنتاجات الب اردة 

تم يلها  تنفيذها نامساس مد منظم) المما الد لي)  نالتما د مظ الجهات المرني)  اناليميب) 

 الد لي) المان )  ت ديد المسئ ليات  أد ار مختلبف امىبراف القبادرة ملب  تنفيبذ جبزع مبد 

 متاد  نراً مل   ر  .هذ  الخى)  ت    تنقش المال ظات الختامي)  ا ستنتاجات كالم
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 اد ت  تز يد المدير الما  لمكت  المما الد لش ننسخ) مد مال ظبات المجم مب) المرنيب) 

ملبب  هببذا التقريببر نبباللغتيد المرنيبب)  اننجليزيبب) ملبب  أمببا أد تجببد ىريقهببا للتنفيببذ  فبب  

ي لي   29الت جهات التش منر منها المدير الما  فش خىان  إل  منظم) المما المرني) نتاريا 

 ذلف خالا اللقاع الذ  جرى نيد سيادت   سمادة المدير الما  لمنظم) الممبا  2013/ تم ز 

 . 2015( لمإتمر المما الد لش لما  104المرني) مل  هامش اجتمامات الد رة  

 فش إىار جه د منظم) المما الد ليب) لتنفيبذ  متانمب) النرنبامج م الممبزز للتمبا د الفنبش 

ش المرنيبب) الم تلبب) م فقببد تبب  مببر  التقريببر السببن   لتقيببي  مببدى التقببد  مببد أجببا امراابب

الم رز فش هذا ال ؤد مل  د رة ن فمنر / ت بريد الالبانش مبد كبا مبا  لمجلبس إدارة مكتب  

للمجلس  325المما الد لش  يتمالا فش  اليق) النند الالامد مد جد ا اممماا نالنسن) للد رة  

( امد اس   اظ السياسات / جزع التمبا د مبد  2015ش   جنيف   ن فمنر / ت ريد الالان

 أجا التنمي) .

الخاألبب) نالنرنببامج الممببزز للتمببا د اننمببائش  (GB.325/POL/8) تاببمنت ال اليقبب) 

أ  غيبر منا بر ملب   ممل مات أساسي) ذات تبؤالير منا برمد أجا امرااش المرني) الم تل) 

  سد إدارة  تىني  النرنامج نذكر منها ما يلش :

تسلى ال اليق) الاب ع ملب  منبادرات منظمب) الممبا الد ليب) سبمياً إلب  ممالجب)  ابظ  -

الممباا  الت ببديات الرئيسبي) المىر  بب) نمبا فببش ذلببف امزمب) المتف ببي) فبش غببزة منببذ 

 الفترة امخيرة التش  ملها التقرير .

اتسببمت الفتببرة ايببد ا سببتمرا  نممليبب) سببال  متمالببرة  اسببتمرار إنمببدا  ا سببتقرار  -

ياسش  تألامد التب ترات فبش الابف) الغرنيب)  مسبت يات ماليب) مبد ال رمباد فبش الس

 ملي د م اىد يمان د مد  اظ إنسانش  ر  للغاي) . 1.8غزة  يا   يزاا 

مليببار د  ر  5.4لبب  تقببد  الجهببات المان بب) جببزعاً كنيببراً مببد المنببال    مببا مجم مبب   -

تبدخا ممار  م اد إمادة ان    2014ر القاهرة أمريكش ( التش  مدت نها فش مإتم

 غزة إ  ن كا م د د .

نتيج) نقص الدم  الذ  تقدمب  الجهبات  2014 األا المجز المالش ارتفام  فش ما   -

المان بب)  ت اببف تببدف  إيببرادات التخلببيص الجمركببش مببد إسببرائيا  راكمببت السببلى) 

 الفلسىيني) متؤخرات  دي نا كاليرة .

%  ممدا النىال) نيد 25.6النىال) الما   نل  ممدا 2015فش الرنظ ام ا مد ما   -

 % .41.5ال نا  نل  
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يا  نرنامج التما د اننمبائش ال بالش لمنظمب) الممبا الد ليب) فبش امراابش المرنيب)  -

الم تل) نما فش ذلف نرنبامج إنمباش غبزة مجم مب) مبد الم باريظ نمب ارد تألبا إلب  

 مالييد د  ر . 4ن   

مببد نرنببامج منظمبب) الممببا الد ليبب) فببش  %54 الك يببت يقببدر نن بب تم يببا  ك مبب)  -

 امرااش الفلسىيني) الم تل) .

 مد خالا  اليق) هذا الننبد  نبالنظر إلب  التقبارير السبانق) ينبد  أد ممليب) تنفيبذ النرنبامج 

الممزز للتما د اننمائش لألالط امرااش المرني) الم تل) فش  اج) إلب  مزيبد مبد ا هتمبا  

جا إيجاد ال لب ا المناسبن) لتبذليا المقنبات  الألبم نات التبش  الدم  مد مجلس اندارة مد أ

ي اجهها النرنامج  ن ج  خاص اممب ر المتملقب) نالتم يبا  تب  يبتمكد مبد ت قيب  امهبداف 

 المرج ة من   ت سيظ  تن يظ امن ى)  الفئات المستهدف) .

ي  النرنامج د المجم م) المرني) إذ تتفه  الت ديات  الظر ف الألمن) التش ت اج  تىنإ 

الممزز لت قي  مزيد مد المكاس  الملم س) فهش ت ا مد جديد منظم) الممبا الد ليب) ملب  

لمجلس إدارة  322امخذ نميد ا متنار المقتر ات التش تقدمت نها خالا اجتمامات الد رة 

مكتب  الممبا البد لش    نتخألبيص مزيبد مبد المب ارد الماليب) ابمد ميزانيب) منظمب) الممبا 

 ببراز إألببالط المنىقبب) المرنيبب) ن ببكا مببا   للمر لبب) القادمبب) لببدم  التمببا د التقنببش ل الد ليبب)

المزيد مد التقبد  فبش النرنبامج الممبزز مبد أجبا امراابش المرنيب) الم تلب) ن بكا خباص   

 ف  مال ظات المجم م) المرني)   ا مل   تقرير المدير الما  لمكتب  الممبا البد لش إلب  

 رااش المرني) الم تل) . ا ما  ن ؤد أ ااع الممال) فش امكمإتمر المما الد لش فش 

 الصندو  الفلسطٌنً للتشغٌل والحماٌة االجتماعٌة : –ب 

ند لب)  لقد ت  إن اع الألبند   الفلسبىينش للت بغيا  ال مايب) ا جتماميب) نمرسب   رئاسبش

 البذ   بدد كيفيب) ت بكيا مجلبس اندارة  المجلبس التنفيبذ   2003( لسن) 9را    فلسىيد

للألند    امهداف  آليات التم يا .  اد جاع إن اع الألند   الفلسىينش للت غيا  ال ماي) 

ا جتمامي) كنتيج) لت أليات م لي)  مرني)  د لي)  يا أنيى نمنظمب) الممبا الد ليب) مهمب) 

د ليبب) لمسببامدة المتمىلببيد مببد الممببا  يببا أد الألببند   يسببم   إن بباع الألببند   كمنببادرة

نالدرج) ام ل  إل  م ارن) الفقر مد خالا خل  فرص مما دائم)  ت سيد مست ى الممباا 

  ألقا مهاراته   تننش  دم  م اريظ ت غيلي)  تقدي  ال ماي) ا جتمامي) للمامليد .

 ارد الماليب) للألبند   تتكب د مبد كما جاع فش المرس   الرئاسبش المبذك ر أمبال  أد المب
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المببنط  الهنببات  المنببال  التببش تببرد مببد امفببراد  ال ك مببات المرنيبب)  امجننيبب)  المإسسببات 

 المنظمات الد ليب)  اناليميب)  الم ليب)  المنبال  المخألألب) فبش الم ازنب) المامب) للسبلى)   

ش الم ارد الماليب) غير أد الألند   اد مان  فش المااش    يزاا يمانش مد م كل) نقص ف

 متماد  أساساً مل  دم  ال ك م) الفلسىيني) التش تميش أزمات مالي) متكررة   مما يتىلب  

م األببل) الجهبب د المرنيبب)  الد ليبب) لتمزيببز  دمبب  الألببند   لتمكينبب  مببد ت قيبب  امهببداف 

 المرج ة من  .

الما  لمكتب   فش هذا انىار سن   أد  اامت منظم) المما المرني) نمخاىن) المدير 

المما الد لش لتننش الدم ة لمقد مبإتمر د لبش للمبان يد مبد أجبا دمب  الألبند   الفلسبىينش 

للت غيا  ال ماي) ا جتمامي) ماديا    تفميا د ر  فش إنماش ا اتألاد الفلسىينش ..  أابرت 

هببذا  2010( لمببإتمر الممببا الببد لش لمببا  99المجم مبب) المرنيبب) الم ببارك) فببش الببد رة  

 ج .الت 

 جاع رد منظم) المما الد لي) نالم افق) مل  ىل  المجم م) المرني) لتنظي  اجتماع 

يابب  الجهببات المان بب)  بب ا م ابب ع دمبب   ت سببيظ نببرامج التمببا د الفنببش فببش امرااببش 

الفلسببىيني) الم تلبب)  دمبب  الألببند   الفلسببىينش للت ببغيا  ال مايبب) ا جتماميبب)  ذلببف يبب   

( نمننببش منظمبب) 11فببش القامبب) رابب    2010/ ت ببريد الالببانش  نبب فمنر 15ا النببيد الم افبب  

 . المما الد لي)

س   ارف فش هذا ا جتماع ممالل  أىراف اننتا  الالالال) فش فلسىيد  أماباع مجلب

د مببد مببدد مببد النمالببات الدائمبب) للببد ا المرنيبب) نجنيببف  إدارة مكتبب  الممببا الببد لش  مماللبب

مبدير المبا  لكبا منظمب)  كبذلف لد ليب) نرئاسب) الإااف) إل   ف د منظمتبش الممبا المرنيب)  ا

 د مد نم  امجهزة التانم) لألم  المت دة المقيم) فش امرااش الفلسىيني) الم تل) .  ممالل

 اببد سببن  هببذا ا جتمبباع مقببد اجتمامببات تنسببيقي)  ت ببا ري) نببيد  فببد منظمبب) الممببا 

د لش  مبدد مبد السبفراع ( لمجلبس إدارة مكتب  الممبا الب309المرني) الم ارف فش الد رة  

المر  الممتمديد نجنيف نهدف   د الدم  المرنبش للألبند   الفلسبىينش للت بغيا  ال مايب) 

 ا جتمامي)  ت  ت قي  نتائج إيجاني) مد هذ  ا جتمامات .

 ننبباع ملبب  نتببائج ا جتمبباع التنسببيقش لألمابباع المببر  نمجلببس إدارة مكتبب  الممببا 

  مكتبب  الممببا المرنببش نتممببي  ال اليقبب) المقدمبب) مببد ( اببا12/11/2010الببد لش   جنيببف   

النمال) الدائم) لد ل) فلسىيد نجنيبف  التبش ت بدد متىلنبات  ا تياجبات  أ ل يبات الألبند   
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الفلسببىينش للت ببغيا  ال مايبب) ا جتماميبب) ملبب  السببفراع المببر  الممتمببديد نجنيببف  ذلببف 

 لتمكينه  مد مخاىن)  ك ماته  ن ؤد دم  هذا الألند   .

ت األا جه د منظم) المما المرني)  اممااع المر  نمجلس إدارة مكتب  الممبا  ت

الد لش ن ؤد ت ميا منظم) الممبا الد ليب) مسبإ لي) ال براك) فبش دمب  الألبند   الفلسبىينش 

للت غيا  ال ماي) ا جتمامي) مد خالا المىال  المتكررة ن ؤد تخألبيص  ألب) ماليب) مبد 

 تم يا الألند   .الم ازن) المادي) للمنظم) لدم   

 اد يك د مد المناس  إمادة ىرع الم اب ع ملب  ا جتمباع السبن   البد ر  نبيد 

منظمبب) الممببا المرنيبب)  مجلببس السببفراع المببر  الممتمببديد نجنيببف ملبب  هببامش اجتمامببات 

 كببذلف تجديببد الببدم ة لتنظببي  المببإتمر  2015( لمببإتمر الممببا الببد لش لمببا  105الببد رة  

 يد الد لش الالانش للمان 

◘ ◘ ◘ 

 البند السابع :  التقسٌم الجغرا ً  ً منظمة العمل الدولٌة

نالنظر إل  التقسي  الجغرافش فش منظم) الممبا الد ليب) نجبد أد النلبداد المرنيب) لبيس 

لها مكباد كمجم مب) إاليميب) مرنيب) متكاملب)  إنمبا مجبزأة ابمد مجم مبات إاليميب) متمبددة 

 هببش مجم مبب) آسببيا  الناسببفيف  مجم مبب) أفريقيببا  مجم مبب) مجلببس التمببا د لببد ا الخلببيج 

منظمب) الممبا الد ليب) ابد يغفبا منب  أد المكتب  اناليمبش لمنظمب)  المرني) . فالمتانظ من ى)

المما الد لي) للنالد المرني) ننير ت   يغىش المنىق) المرني) نالكاما  يا أنب  يغىبش ن ب  

د ل) مرني) فقى  نااش الد ا المرني) تتنظ المكت  اناليمش مفريقيا نبؤديس آنانبا ممبا ابد  11

نيب) ل مايب) مألبال ها  أهبدافها الم بترك) فبش مجبا ت الممبا يإد  إلب  ت بتت الجهب د المر

 الممبباا  الببدفاع منهببا فببش إىببار رإيبب) مرنيبب) ت افقيبب) ملبب  غببرار المجم مببات اناليميبب) 

امخببرى . فملبب  سببنيا المالبباا فببإد النيانببات ان ألببائي)  الممل مببات المتملقبب) نام ابباع 

د لي)   تمىش الأل رة ال قيقي) ل ااظ ا اتألادي)  ا جتمامي) الألادرة مد منظم) المما ال

ا مر فش المنىق) المرني)  يا أنها تألدر غالناً ت ت إىار ال ر  ام سبى   بماا أفريقيبا 

  أد هذ  المنىق) تا  د ا أخرى غير مرني) .

اممر الذ  يتىل  نذا المزيد مد الجه د مد منظم) المما المرني)  أىراف اننتا  

مرنيبب)  للمىالنبب)  السببمش ندرا  المجم مبب) المرنيبب) اببمد التقسببي  الالالالبب) فببش النلببداد ال

 الممم ا ن  فش منظم) المما الد لي) 
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علررى دسررتور منظمررة العمررل الدولٌررة بشررأن  1986البنررد الثررامن  : التصرردٌ  علررى تعرردٌل 

 توسٌع التمثٌل األ رٌقً  ً مجلس إدارة مكتب العمل الدولً 

إد منظم) المما المرني) تق   نمتانم) هبذا الم اب ع منبذ سبت سبن ات  نألبف) مسبتمرة 

مل  دسبت ر منظمب) الممبا الد ليب)  1986مظ الد ا المرني) التش ل  تألد  نمد مل  تمديا 

اليمد (    ذلبف لألهميب) نالنسبن)  –سلىن) ُمماد  –س ريا  –لنناد  –الأل ماا  –جين تش  

  سظ فش التماليا امفريقش فش مجلس إدارة مكت  المما الد لش .للنلداد المرني) فش الت

نتباريا  103نلب   1986 ت ير النيانات المت فرة إل  أد  ج  التألبديقات ملب  تمبديا 

 –)  الهنببد يمببد الببد ا ذات امهميبب) الألببنام ادمببد نينهببا تألببديق 2015ي ليبب  / تمبب ز  27

تألبديقات مبد البد ا ذات امهميب)  3لبف تألديقاً نما فبش ذ 21إيىاليا(  ينق  فش  اج) إل  

المملكب)  –اليانباد  –فرنسبا  –ال  يات المت بدة  –الأليد  –النرازيا  –الألنامي)   المانيا 

 ر سيا ( ليدخا  يز التنفيذ . –المت دة 

 نناع مل  نتبائج ا جتمباع التنسبيقش للمجم مب) المرنيب) فقبد تب  مبد خبالا مكتب  الممبا 

المرني) المذك رة أمال    الها مل  التألدي  مل  هبذا التمبديا ملب  المرنش مخاىن) النلداد 

أد يت  مر  أي) مستجدات مل  ا جتماع التنسيقش للمجم م) المرنيب) ملب  هبامش البد رة 

 . 2016( لمإتمر المما الد لش لما  105 

◘ ◘ ◘ 

 البند التاسع : ما ٌستجد من أعمال :

◘ ◘ ◘ 
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 الثانً القســـــم
 

 (105حول الدورة ) أساسٌة معلومات
 2016لمؤتمر العمل الدولً لعام 
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لمرؤتمر العمرل الردولً (  105) معلومات أساسٌة عن جدول األعمال والبرنامج الزمنرً للردورة 

2016 : 

 :  2016( لمؤتمر العمل الدولى لعام 105أوالً : تارٌخ ومكان انعقاد الدورة )

لمبإتمر الممبا البد لش كالممتباد  فبش  2015( لمبا  104ستمقد جلسبات  اجتمامبات  البد رة    -أ

ماي /  30خالا الفترة   لمدة أسن ميد األر امم   كذلف ف  مقر مكت  المما الد لش نجنيف

 2016ي ني  /  زيراد  11 –آيار 

اسبتنادا لقبرار   2016 آيبار/  مباي  30الم افب   النيدان سيت  تنظي   فا افتتاع المإتمر ي   

 مجلس إدارة مكت  المما الد لش نهذا ال ؤد.

مماا(  اجتمامات المجم مات  / / أأل ا  أمماا ر  الالالال)   ك ماتهذا  ستندأ أمماا الف - 

اناليمي) نما فيها ا جتمباع التنسبيقش ام ا للمجم مب) المرنيب) امتنبارا مبد ألبناع يب   ام بد 

لهيئب) نهدف انتخا  هيئب) مكاتب  الفبر   ت ديبد التر بي ات  2016ار ماي  / أي 29الم اف  

المننالق) مد المإتمر  كذلف رإساع المجم مبات  اللجباد  مكت  المإتمر   المناأل  امخرى

 المختلف) .

( لمجلببس إدارة مكتبب  الممببا الببد لش   جنيببف   ي نيبب  /  زيببراد 324خــببـالا الببد رة    -جببـ 

( تنببيد للمجلببس أد تجرنبب) المببإتمر لمببدة أسببن ميد تمتنببر ناج بب)  يمبب د نجا هببا إلبب   2015

    تقببرر اسببتمراريتها  ت سببينها الجهبب د الم ببترك) للهيئببات المك نبب)  مكتبب  الممببا الببد لش 

مجلس اندارة ندراس) مدد مبد انجبراعات الهادفب) إلب  ت سبيد سبير أممباا المبإتمر   سيق  

ننباع ملب   2016( للمإتمرلمبا  105 التش يمكد تىنيقها نألف) تجريني) أالناع انمقاد الد رة  

 ذلبف اببمد ننبب د   2015( لمببا  104تب  تىنيقهببا فببش البد رة   التبب تقيبي  نتببائج انجبراعات 

( لمجلببس إدارة مكتبب  الممببا الببد لش  جنيببف   مببارس / آذار 326جببد ا أممبباا الببد رة  

 (  يا سيت  إألدار الدليا الممدا للمإتمر نمد انتهاع هذ  الد رة . 2016

نمبد  اللجباد اجتمامبات تنبدأأد  ملب  30/5/2016 نألف) مندئي) سيت  افتتاع المإتمر نتاريا 

.  1/6/2016تقريبر المبدير المبا  نتباريا مناا بات   تندأمنتألف امسن ع الالانش   لغاي)ا فتتاع 

 . 9/6/2016أما ام) مال  المما ستمقد خالا جلس) مام) نتاريا 

*** 
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 ثانٌاً : جدول أعمال المؤتمر :

( 105طبقررا لقرررار مجلررس إدارة مكتررب العمررل الرردولً ٌتضررمن جرردول أعمررال الرردورة )

 البنود التالٌة : 2016لمؤتمر العمل الدولً لعام 

 ** البنود الدائمة :

 تقرير رئيس مجلس اندارة  تقريرالمدير الما  . -1

 م ر ع النرنامج  الميزاني)  مسائا مالي) أخرى . -2

 الممل مات  التقارير مد تىني  ا تفاايات  الت أليات . -3

 مجلس اإلدارة . ** بنود مدرجة من قبل المؤتمر أو

  ه  : اً فني) لي  المادة   يمالج المإتمر نن دكما جرت م

 مناا ) مام) . –المما الالئ  فش سالسا الت ريد المالمي)  -4

مراجمب) الت ألبي) راب   –لكب ارا فش خدم) السبال   اممبد  الألبم د أمبا  ا المما الالئ  -5

مميبار  مناا ب) أ لب   ن باى( ن ؤد الت غيا   امنتقباا مبد  الب) ال بر  إلب  السبل  ( 71 

 . ف  إجراع المناا ) المزد ج) 

ن ؤد المدال) ا جتمامي) مد أجبا م لمب)  2008مرد د إمالد منظم) المما الد لي) تقيي   -6

 مادل) .

 ن ري) :مسائا  -7

 . 2006امتماد التمديالت مل  اتفااي) المما الن ر   -

ممبباا الن ببر  أ را  ه يبب)( ن ببؤد 185امتمبباد التمببديالت ملبب  مال بب  ا تفاايبب) رابب    -

2013 . 

*** 

  نظرة عامة على جدول أعمال المؤتمر  : ثالثاً 

 تقرٌر رئٌس مجلس اإلدارة وتقرٌر المدٌر العام : -1

 تك د مناا ) هذ  التقارير فش الجلس) المام) .

 –تقرير رئيس مجلبس اندارة  ب ا أن بى)  أ بغاا المجلبس خبالا الفتبرة مبا نبيد ي نيب   (أ 
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 – 324نممنبببش د رات المجلبببس أرابببا     2016 زيبببراد  – ي نيببب   2015 زيبببراد 

325- 326   . ) 

 تقرٌر المدٌر العام  : (ب 

" موضــــوع مـــــن مــــواضٌع الساعة ، مع يقد  المدير الما  تقرير  إل  المإتمر   ا 

 ذلبف خبالا الجلسب) مر   للتقرٌر عرن أوضراع العمرال  رً األراضرً العربٌرة المحتلرة " 

  ا فتتا ي)  .

مل بب  تقريببر المببدير المببا  مببد متانمبب) أ ابباع الممبباا فببش فلسببىيد  امرااببش المرنيبب) 

 الم تل) امخرى  ذلف خالا الجلس) ا فتتا ي) .

نمام د الفقرات المامل) نالقرار المتمل  نآالار المسبت ىنات انسبرائيلي) فبش فلسبىيد  ممال

م  1980لمبإتمر الممبا البد لش لمبا   66 امرااش المرني) الم تل) مالقرار الألبادر فبش البد رة 

. هذا 2016فمد المقرر إيفاد نمال) رفيم) المست ى تز ر المنىق) فش نهاي)  هر مارس / آذار ما  

ف النمال) فش أممالها إل   ألف المماناة ال ديدة التش يت ملها الناس فش امرااش الفلسبىيني)  تهد

.  إلبب  انخفببا  الن بباى  فبب  امرااببش اللننانيبب) الم تلبب) الم تلبب)  فببش الجبب  د السبب ر  الم تببا

ا اتألبباد  انخفااببا  ببادا نمببا يببإد  إلبب  تف ببش الفقببر  الممالبب) غيببر المسببتقرة  النىالبب)   سبب ف 

 ر  هذا التقرير مل  المإتمر مند إمداد    قا . يم

 البرنامج والمٌزانٌة  ومسائل مالٌة أخرى -2

 ف  نظا  المما نالمإتمر تتك د اللجن) المالي) مد مماللش ال ك مات  سيت   ت كيلها لدراس) 

نر / ديسبم 31للسبن) المنتهيب) نتباريا  مناا )  امتمباد النبرامج  الميزانيب) لمنظمب) الممبا الد ليب) 

 (  النظر فش أي) مسائا مالي) أخرى م ال) مد مجلس اندارة . 2015كان د ام ا 

مد المه  فش هذا الم ا ع   ا السادة اممااع المر  ال ك مي د ناللجن) الماليب) ملب   

نذا مزيد مد الجه د  مىالن) مكت  المما الد لش تخأليص المنال  المناسن) لدم   تمزيز نبرامج 

ن  لألالط النلداد المرني)  ف  ا تياجاتها ف  المر ل) القادم)  ن ج  خاص تقدي  المزيد التما د الف

  ال ماي) ا جتمامي)  دم  الألند   الفلسىينش للت غيامد  الم د الفنش للسلى) الفلسىيني) 

 معلومات وتقارٌر عن تطبٌ  اتفاقٌات وتوصٌات العمل الدولٌة -3

مإتمر  هش  ا دة مد اللجنتيد الدائمتيد التانمتيد للمإتمر. لجن) تىني  الممايير التانم) للأد 
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 هش الالالي) تا  ممالليد مد ال ك مات  أأل ا  المما  المماا. 

 – 19تجتمظ اللجن) لدراس) الممل مات  التقارير المقدم) مد ال ك مات نم جب  المب اد   

ات  الت ألبيات ( مد الدست ر   ا ما ت  اتخباذ  مبد إجبراعات ن بؤد ا تفاايب35   - 22

مبببظ تقريبببر لجنبب) الخنبببراع لتىنيببب  ا تفاايببات  الت ألبببيات .  يتكببب د التقريبببر  نببالت از 

 أ (  3  التقريبببر  الممبببر   ملببب  المبببإتمر مبببد جبببزئيد  يبببا يتابببمد الجبببزع ام ا

 3  التقرير المال ظات المتملق) نتىني  ا تفاايات المألاد  مليها  يتامد الجزع الالانش 

( .  تتنببا ا الدراسبب)  22 – 19مبب) للتقببارير المقدمبب) نم جبب  المبب اد   الدراسبب) الما  ( 

  -ا تفاايات  الت أليات التالي) :الممر ا) مل  هذ  الد رة 

 المماا المهاجريد   مراج) ( .ن ؤد  1949( لما  97ا تفااي) را    -

 ن ؤد المماا المهاجريد   مراجم) ( . 1949( لما  86الت ألي) را    -

 المماا المهاجريد   إجراعات تكميلي) ( .ن ؤد  1975( لما  143را   ا تفااي)  -

 المماا المهاجريد   إجراعات تكميلي) ( .ن ؤد  1975( لما  151الت ألي) را    -

 

 العمل الالئ   ً سالسل التورٌد العالمٌة  -4

ت  إدرا  م ا ع المما الالئ  فش سلسل) الت ريد المالمي) امد جد ا أمماا المإتمر نقبرار 

 ( . 2013( لمجلس إدارة مكت  المما الد لش   جنيف   أكت نر / ت ريد ام ا 319الد رة  

لب  الهيئبات المك نب) لمنظمب) الممبا الد ليب) لبتفه  كيبف فرأل) فريدة إ المملي)ش المناا )  تمى

سالسا الت ريد المالمي) فش التنمي) المستدام)  النم  ا اتألاد  ن   الت غيا  المما الالئ  تساه  

( ممل مبات  4الد لش للمناا ) المام)   التقريبر  المماللجميظ .  يتامد التقرير الذ  أمد  مكت  

 سبتالمار  ديال) مد الت جهات فش سالسا الت ريد المالمي) نمبا فبش ذلبف مجباا اننتبا   التجبارة  ا

البذ   نبانجراعامش الم بدد ا التىب ر ا اتألباد   ا جتمبمظ تقيي  انمكانيات  الم اكا فبش مجبا

فبش سالسبا الت ريبد المالميب)  فبش نفبس ) يمكد الفامليد مد الدخ ا فش امن ى) ذات القيم) الماليب

 ا جتماميب)  ال ات المما الالئ  .  مل  البرغ  مبد  جب د إمكانيبات  ااب ) للتنميب) ا اتألبادي)

امد سالسا الت ريد المالمي) فإد التقرير ينيد أيااً أد هذ  المالا) ليست ات ماتيكي) أ  ار ري) 

الفبامليد الممب مييد  الخب اص أد السياسات  المإسسات  انجراعات المتخذة مد  مدمما يتىل  

  لالئ  .لاماد ترجم) النم  ا اتألاد  ننتائج فش مجاا المما ا اً  ي ي اً تلم  د ر

 



27 

 

لكروارث : مراجعرة التوصرٌة رقرم    رً خدمرة السرلم واألمرن والصرمود أمرام االعمل الالئ -5

حالة الحرب إلرى السرلم ( نشراط معٌراري  منبشأن التشغٌل ) االنتقال  1944( لعام 71)

 مناقشة مزدوجة :

( لمجلببس إدارة مكتبب  الممببا الببد لش   جنيببف   320هببذا الم ابب ع مببد الببد رة   تبب  إدار 

 ( . 2014مارس / آذار 

اى المميببار  مببد المنببادت الدسببت ري) لمنظمبب) الممببا الد ليبب) المتملقبب) نالمدالبب)  ببيببدافظ هببذا الن

مبد أجبا ( مبظ نهايب) ال بر  المالميب) الالانيب) 71ا جتمامي)  السل   اد تب  امتمباد الت ألبي) راب   

الب) السبل  ا نتقاليب) مبد  الب) ال بر  إلب    تقدي  الت جهات فبش إىبار تنميب) الت بغيا فبش المر لب)

تألدى مزمات لامداة الممياري) ال  يدة لمنظ م) امم  المت دة  المنظ م) الد لي) ل تنق  إل  ي   

 الت غيا  خل  فرص المما .

 ابد اببا  مكتبب  الممببا الببد لش نإمببداد تقريبريد لهببذ  المناا بب) ام لبب    التقريببر  بب ا الت ببريظ 

(  الببذ  يقببد   1/  5تقريببر   الممببا الالئبب  فببش خدمبب) السببل   الألببم د م    التىنيبب   م الت ببغيا 

 ) نمد  ا ت ال ر   المالمي) لتا  أيااً المنازمات المسبلما الزم)  كيفي) تفاامها إل  تأل ر ل

الداخلي)   ا ت منف جمامي) أخرى كما ه  ال اا نالنسن) للك ارا الىنيمي) أ  مد فما اننساد  

فبش مختلبف النلبداد  كبذلف د ر  م ابف  امزمبات يتمر  التقرير إل  دراس) تى رات م اجه) 

 منظم) المما الد لي) تجا  امزمات  الك ارا .

التقرير انجراعات التش يمكد إدراجها فش إىار مراجم) مميار الممبا لمسبامدة  يستمر كما 

 ننبباع الألببم د  يتاببمد  م اجهتهبباالببد ا اممابباع ملبب  تنميبب) السببل   ت اببظ امزمببات  تسببهيا 

( مد نظا  39( الرد د مل  ا ستنياد الذ  ت  إمدادها  ف  المادة   2/  5الالانش   تقرير  التقرير

مر لل أل ا مل  رأ  الهيئبات المك نب) ن بؤد ت ابير م بر ع الت ألبي)    يبا تب  المما نالمإت

 التش اد تمالا القامدة امساسي) للمناا ات .إل  مجم م) مد م اريظ النتائج   الت ألا

العدالررة االجتماعٌررة مررن أجررل بشررأن  2008تقٌررٌم مررردود إعررالن منظمررة العمررل الدولٌررة  -6

 عولمة عادلة 

ن بؤد المدالب) ا جتماميب)  2008رد د إمالد منظم) الممبا الد ليب) ت  إدرا  م ا ع تقيي  م

 2016( لمإتمر المما البد لش لمبا  105مد أجا م لم) مادل) امد نن د جد ا أمماا الد رة  

(  ملبب   2014( لمجلببس إدارة مكتبب  الممببا الببد لش   جنيببف   مببارس / آذار 320مببد الببد رة  

ت نها فش تنميب) أهبداف المنظمب) اص الىريق) التش ساهممرد د انمالد  ن ج  خ دراس)المإتمر 

سببتراتيجي) امرنمبب) :   الممالبب)  ال مايبب) خببالا التىنيبب  المببدمج لألهببداف ا  اممابباع مببد لببدى
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 اد ارر مجلس اندارة ا جتمامي)  ال  ار ا جتمامش  المنادت  ال ق   امساسي) فش المما ( . 

 ببارك) أ سببظ  مناا بب) لجنبب) مامبب) مببد أجببا م لت ببكيار ( الت ألببي) للمببإتم325فببش د رتبب  رابب   

 يبب) المنظمبب)  متانمبب) سببيت  إمببداد امن ببى) ذات المالابب) نمئ المببإتمرمتفاملبب) .  مببد خببالا تقيببي  

سببتراتيجش للمنظمبب) ىبار ان ا  2030لمسبتدام) فببش أفبب  منظمب) الممببا الد ليب) لنرنببامج التنميبب) ا

 2018 – 2021 . ) 

 المسائل البحرٌة  -7

 . 2006امتماد التمديالت مل  اتفااي) المما الن ر   -

أ را  اله يبب) للمببامليد ( ن ببؤد 185امتمبباد التمببديالت ملبب  مال بب  ا تفاايبب) رابب    -

 . 2003نالن ر   مراجم) ( 

مبد مقتر بات التمبديا ملب  اتفاايب) الممبا  لمبا  لمكتب  الممبا البد لش مجم متبادتلقش المدير ا

 . 2016يناير / كان د الالانش  23ل  اممااع ننداع الرأ  انا ي   نالن ر  يا اا  نتمميمها م

 يا تب  امتمباد مجمب متيد  2016ى  ات التمديا فش  هر فنراير /  ناتدراست اللجن) مقتر

مظ ت كيا فري  ممبا لدراسب) مممقب) ن بؤد مسبؤل)  2006مد اتفااي)  5.1   4.3تتمل  نالق امد 

 أج ر الن ارة فش  ال) ا تجازه  مد القراألن) .  ماي)

( ت كيا لجن)  2015(   جنيف   مارس / آذار 323كما ارر مجلس اندارة فش د رت  را   

( 185لتقبدي  مقتر بات لتمبديا مال ب  ا تفاايب) راب    2016ن ري) الالالي) لالجتمباع خبالا مبا  

 ( مد ا تفااي) .8لمادة  ( مد ا1 متمادها  ف  الفقرة   المإتمر مراها مل  

 رابعاً : اللجــان :

 ** لجنة النظم :

 تجتمظ هذ  اللجن) مند ال اج) فش  ال)  ج د مقتر ات لتمديا نظا  المما نالمإتمر .

 ** اللجنة التنظٌمٌة

( مابب ا مببد فريبب  منظمببات 14( مابب ا مببد فريبب  ال ك مببات    28تتكبب د اللجنبب) مببد  

( مابب ا مببد فريبب  الممبباا  تقبب   نتنظببي  سببير أممبباا المببإتمر  يمكببد 14أألبب ا  الممببا  

 دم تها لالجتماع ف  أ   ات لدراس) م ا مات م ددة  .
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 ** لجنة اعتماد العضوٌة :

مالا مد أألب ا  الممبا  ممالبا مبد الممباا  تكب د تتك د اللجن) مد ممالا مد ال ك مات  م

 (  القس    ( مد دست ر منظم) المما الد لي) ( .5اجتماماتها مغلق)   المادة  

 تشكٌل الو ود :   -7

 1 ك مبات    2مد أرنمب) اماباع    تتكــ د الـــ ف د الم ـــارك) فـــ  مإتمر المما الد ل 

 2مماا (    يمكــد اد يــبـك د لــبـكا ماــبـ  مست باريد فنيبيد ن اابظ   1أأل ا  مما   

مست باريد ( 10  نالتال  يمكبد مرافقب)  مد الدست ر (  3.  2  المادة  مست ار( لكا نند فن 

مظ امخذ نمبيد  2016( لمإتمر المما الد ل  105لكا ما  م ارف ف  الد رة   فنييد فقى

 ا متنار القرارات المتملق) نم ارك) المرأة ف  اجتمامات منظم) المما الد لي) .

 تسجٌل المتحدثٌن  -8

 تقرٌر رئٌس مجلس اإلدارة وتقرٌر المدٌر العام : -

 الجممب)نإمكاد ام خاص الراغنيد فش إجراع مداخل) التسبجيا فبش  ابت منكبر ندايب) مبد يب   

مد ىريب  الفباكس أ  الهباتف أ  النريبد انلكتر نبش ملب   2016انريا / نيساد  15الم اف  

 الن   التالش :

  : 41227997476الهاتف + 

  : 41227998944الفاكس + 

  : نريد الكتر نشilo.org@orateurs 

 يت  التسجيا أالناع انمقاد المإتمر نالت ج  إل  مكت  تسجيا المت بداليد ملب  أد يبت  افبا نبا  

 السام) السادس) مساعاً . 2016ي ني  /  زيراد  1 امرنماعالتسجيا ي   

 حجز قاعات االجتماعات :  -9

مبد ىريب   فبش  ابت منكبرمل  مــــد يــرغــ  فش  جــــز اامـبـ) اجتمامبات التقبد  نىلب  

 .   ilcrooms@ilo.orgالنريد انلكتر نش 

 : التسجٌل  ً اللجان -10

  -reloff- conf @ilo .org حكومات : -

  actemp – conf@ilo .orgأصحاب العمل  -

 actrav – conf@ ilo .orgالعمال :  -
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