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 تـقـديـــــــم
 

 واألربعون الثالثةتنعقد الدورة وفقا لما ينص عليه دستور منظمة العمل العربية ، 

خالل الفتررة  " دولة المقر " مصر العربيةحمهورية  / القاهرةبلمؤتمر العمل العربى 

ة الةةرسي  ــةةـن فخامــةةـبرعايةةة يريمةةة م،  2016أبريررل / نيسرران  17 – 10 مررن

 رسي  جمهورية مصر العربية . –السيسى عبد الفتاح 

ويأتى انعقاد المؤتمر هذا العام مواكبا ألحداث وتطورات عربية ودولية وإقليمية، 

غايررة فررى األهميررة ، تفرررن علررى النظررام العربررى بكررل مكوناترره تحررديات كبيرررة علررى 

،  مختلف المستويات السياسية واالقتصادية واالحتماعية فى ظل المتغيرات المتالحقة

والتي أكدت بما ال يدع محاال للشك توحهرات منظمرة العمرل العربيرة التري تقردمت بهرا 

والترى أقررت برأن العمرل حرق وواحر   االقتصادية واالحتماعيرة للقمة العربية التنموية

وضرورة وأن التشغيل من أهم مضرامين التنميرة وأن البطالرة أصربحت ظراهرة عامرة 

، وكذلك اعتماد القمة للبرنامج العربى لدعم التشغيل والحد من  تهدد السلم االحتماعى

كانرت سرباقة فرى استشرراف  فراق  والرذت أكرد أنهرامنظمرة ، الالبطالرة الرذت تقردمت بره 

المستقبل والتنبيه إلى خطورة فقدان العدالة االحتماعيرة وضرعف فررص العمرل وسروء 

السرلبية  اآلثرار مرن تحرذيروال،  شروط وظروف التشغيل وتفشرى البطالرة برين الشربا 

 على ذلك والتي تهدد االستقرار والسلم االحتماعى . المترتبة

المحلس االقتصادت واالحتماعى العربى فري دورتره األخيررة علرى أهميرة  وقد أكد

وحيوية البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية ، ودعوة 

 .رورة االستمرار في تنفيذه منظمة العمل العربية إلى ض

وفى ضروء هرذه المعطيرات ، يلتقرى أطرراف اإلنتراث الثالثرة فرى الروطن العربرى ، 

، وصوال إلى أفضرل مراحرل  للحوار الهادف والبناء والذت نحن في أمس الحاحة إليه
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التنسيق والتعاون، وحشد اإلمكانات والطاقات العربية، لمواحهرة متطلبرات المرحلرة ، 

 ثارهررا السررلبية علررى المنطقررة العربيررة بصررفة عامررة وعلررى سرروق العمررل والحررد مررن 

العمال وأصحا   حناحى اإلنتاثعلى  والتشغيل بصفة خاصة، وتقليص  ثارها السيئة

أول مررن يتررأثر بهررذه األحررداث ، ممررا يحعررل مررن عمليررة التشرراور  ااألعمررال باعتبارهمرر

النترائج  تؤدت إلرى تحقيرق أفضرلالتي من األدوات الفعالة االحتماعى الثالثى والحوار 

 والقرارات .

والمشرراركين فيرره بمررا ، ويسررعدنا أن نقرردم هررذا الرردليل ألعضرراء المررؤتمر المرروقر 

 حول المؤتمر وبنود حدول أعماله . ، يتضمنه من معلومات أساسية

اهتمررام وعنايررة سررتحظى بررال شررك علررى  ،موضرروعات هامررةل يتصرردت المررؤتمرو

 : أبرزهاولعل من  ،ركين فيـه المشا

التحديات التنموية وتطلعات "  تقرير المدير العام لمكت  العمل العربى حـول :   -

 . منظمة العمل العربية "

دور االقتصةةاد االجتمةةاعل والتضةةامنل " التعاونيةةات " فةةل " تقريررر فنررى حررول  -

 ." زيادة فرص التشغيل

 . " العربيةتبادل المعلومات وأثرها فل تنظيم أسواق العمل  "حول  تقرير فنى -

  . 2015تقرير عن نشاطات وإنحازات منظمة العمل العربية خالل عام  -

القراهرة، مرارس / ة ـيــ( للحنة الحريات النقاب35تقرير عن نتائج أعمال الدورة ) -

 .(  2016 ذار 

 التقرير السنوت لمتابعة التقدم فى إنحاز العقد العربى للتشغيل. -
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بيروت (( للحنة شئون عمل المرأة العربية 14تقـــرير عن نتائج أعمال الدورة ) -

 ( . 2016 فبراير / شباط ،

( للمحلرس االقتصرادو واالحتمراعي 97و  96) تينتقرير عن نتائج أعمال الدور -

 . العربي

 – 2017مشررروع خطررة منظمررة العمررل العربيررة )المكترر  والمؤسسررات( لعررامى ) -

2018. ) 

 – 2017لعرامى )مشروع موازنة منظمة العمل العربية )المكت  والمؤسسات (  -

2018. ) 

 تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية . -

( لمررؤتمر العمررل 105مررذكرة المرردير العررام لمكترر  العمررل العربرري حررول الرردورة ) -

 ( . 2016الدولي ) حنيف ، يونيو / حزيران 

 التالية :تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية  -

 ( 2018 – 2016)  محلس إدارة منظمة العمل العربيـة . 

  ( 2018 – 2016)    هيئة الرقابة المالية. 

  ( 2018 – 2016)    لحنة الحريات النقابية. 

  ( 2018 – 2016)   لحنة شئون عمل المرأة العربية. 

 ( .2019  – 2016)    لحنة الخبراء القانونيين 

) أبريرل / نيسران ( لمؤتمر العمل العربى 44أعمال الدورة )تحديد مكان وحدول  -

2017 . ) 



 

 

 

 

 

 
 6102( لعام  34الدورة )  –دليل مؤتمر العمل العربى 

8 
 

وغيررر ذلررك مررن الموضرروعات الخاصررة بمسررائل العمررل والعمررال والتررى سررتحظى 

سررواء فررى الحلسررات العامررة أو فررى اللحرران الفنيررة  ،باهتمررام أعضرراء المررؤتمر المرروقر 

تعزيرز مسريرة  المنبثقة عنه بهردف الوصرول إلرى قررارات وتوصريات بنراءة تسرهم فرى

 المنظمة وتحقيق أهدافها القومية .

الذين كران لهرم رواد العمل العر  عدد من تكريم االحتفال بوسيتم في هذه الدورة 

هم فرري الرروطن العربررى ، اعترافررا بحهرروددور فاعررل فرري خدمررة قضررايا العمررل والعمررال 

 وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف اإلنتاث ودعم قضاياهم .

سرمى الشخصرى أن أتقردم إسرم منظمرة العمرل العربيرة وبإالمناسبة يسرعدنى بوبهذه 

على تعاونهم ودعمهم لمنظمة العمل في الدول العربية بالشكر ألطراف اإلنتاث الثالثة 

 العربية .

وختاما يشرفنى أن أرحر  بأصرحا  المعرالى الروزراء والسرادة رؤسراء وأعضراء 

منظمرررات والهيئرررات واالتحرررادات العربيرررة الوفرررود وممثلرررى حامعرررة الررردول العربيرررة وال

والدولية الذين يشاركوننا هذا المؤتمر متمنيا للحمير  طير  اإلقامرة فرى بلردهم مـصرـر 

العزيرز ، ولمؤتمرنررا كررل التوفيررق والنحرراح ، ولمنظمررة العمررل العربيررة دوام التقرردم فررى 

 سبيل تحقيق رسالتها القومية النبيلة .

 ، واللــه الـمـوفــق  

 

 فايز على المطيرى

 المديـر العام لمنظمة العمل العربية

 2016أبريل / نيسان  ،القاهرة 
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 سير العمل

 فى المؤتمر واللجــــان
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 أوال : تيوين المؤتمر :

يتررألف المررؤتمر مررن حميرر  المنرردوبين المعتمرردين اعتمررادا صررحيحا بمعرفررة الرردول 

منظمة العمل العربيرة . ويتكرون وفرد كرل دولرة إلرى المرؤتمر مرن أربعرة  األعضاء فى

عن العمال .  وواحدعن أصحا  األعمال  وواحدمنهم عن الحكومة  اثنانمندوبين : 

ويحرروز أن يصررطح  المنرردوبون معهررم عررددا مناسرربا مررن مستشرراريهم باالتفرراق مرر  

مرن دسرتور منظمرة  4و  3الفقرتران  ،المنظمات األكثر تمثريال لهرم ) المرادة الخامسرة 

 والمادتان األولى والثانية من نظام العمل بمؤتمر العمل العربى ( . ،العمل العربية 

* * * 

 ثانيا : هيسة رساسة المؤتمر :

بنراء  ،ثة نوا  للرئيس ينتخربهم المرؤتمرتتكون هيئة رئاسة المؤتمر من : رئيس وثال

علرى أال  ،وفريق العمال ،على ترشيح كل من فريق الحكومات وفريق أصحا  األعمال 

يكون الرئيس وأت من نوابه من دولة واحدة . ولررئيس المرؤتمر أن ينير  عنره فرى إدارة 

 .السابعة من نظام العمل بالمؤتمر( المادةنوابه بالتناو  فيما بينهم )الحلسات أحد 

* * * 

 : رساسة المؤتمر : ثالثا

ويستثنى  ،تكون رئاسة المؤتمر دورية بين الدول األعضاء وفقا للترتي  الهحائى 

حيث تكرون الرئاسرة للدولرة المضريفة دون المسراس  ،من ذلك حالة استضافة المؤتمر 

وفرى حالرة اعترذار الدولرة صراحبة الردور فرى  ،بدور الدولة التى لها الرئاسرة الدوريرة 

وذلرك وفقرا للمرادة الخامسرة مرن  ،كانهرا الدولرة الترى تليهرا فرى الترتير  الرئاسة تحل م

 نظام العمل بمؤتمر العمل العربى .

العمةةل العربةةى ( لمةةؤتمر 43وفةةى اطةةار تنفيةةا هةةا  المةةادة فةةون رساسةةة الةةدورة  

التنميةة ادداريةة ، وزيةر عيسى بن سةعد الجفةالى النعيمةى /  الديتور ستيون لمعالى

 االجتماعية بدولة قطر .العمل والشسون و

* * * 
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 : تشييل المجموعات   الفرق ( : رابعا

فريررق أصررحا   ،: فريررق الحكومررات  ثةة ث فةةرقينقسررم أعضرراء المررؤتمر إلررى 

 : التاليةفريق العمال . ويعقد كل فريق احتماعات رسمية إلنحاز األعمال  ،األعمال 

 انتخا  هيئة المكت  من رئيس ونائ  للرئيس ومقرر . (1)

 يح نائ  لرئيس المؤتمر عن الفريق .ترش (2)

 األخرت .واللحان ترشيح أعضاء محلس اإلدارة وأعضاء الهيئات  (3)

 ترشيح أعضاء الفريق فى اللحان النظامية والفنية المنبثقة عن المؤتمر . (4)

 بحث المسائل التى تحال إلى الفريق من اللحنة التنظيمية أو من المؤتمر . (5)

وقت احتماعات رسمية لبحث حمي  المسائل واألمرور  ولكل فريق أن يعقد فى أت

 على أال تتعارن م  حلسات المؤتمر التى تقررها اللحنة التنظيمية . ،التى تهمه 

* * * 

 : جلسة االفتتاح الرسمية : خامسا

 بفندق  انتريونتيننتةال/ (السرايا قاعة فى ستعقد حلسة االفتتاح الرسمية للمؤتمر 

 10الموافةق  األحةدمن صباح يةوم  العاشرةالساعة  تمام فى سيتى ستارز( بالقاهرة

ووفقا لما حرت عليه العرف فى حلسة االفتتاح تلقى الكلمات ،  2016أبريل / نيسان 

 التى تحددها المنظمة وفقا للتقاليد المتبعة .

فةل اليةوم األول بالقاعةة الرسيسةية عةر  عمةل الرواد اللتيةريم  جلسةة**  ستخصص 

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

* * * 

 : اجتماعات الفرق الث ثة : سادسا

 األحةد اليةوم األولعمةال (  ،أصةحا  أعمةال  ،تجتمع الفةرق الث ثةة   حيومةات 

 ،ر ــــبعد انتهاء جلسة االفتتاح الرسمية للمؤتم 2016أبريل / نيسان  10الموافق 

 ل :ـــن أجـــــوالك م

 تشكيل هيئة مكت  لكل فريق يتكون من ) رئيس + نائ  رئيس + مقرر ( . (1)

عرن الفريرق ) واحرد عرن الحكومرات وواحرد عرن  ناس  رسةي  المةؤتمرترشيح  (2)

 أصحا  العمال وواحد عن العمال ( .

) عضرروان عررن  اللجنةةة التنظيميةةةتسررمية مرشررح أو مرشررحى الفريررق لعضرروية  (3)

 الحكومات وعضو عن أصحا  األعمال وعضو عن العمال ( .

) عضروان  لجنةة اعتمةاد العضةويةتسمية مرشح أو مرشرحى الفريرق لعضروية  (4)

 عن الحكومات وعضو عن أصحا  األعمال وعضو عن العمال ( .

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

) ممثررل واحررد عررن كررل حكومررة (  اللجنةةة الماليةةةمررات فررى تسررمية ممثلررى الحكو (6)

للمشراركة  ،وتسمية ممثل واحد عن كل من فريقرى أصرحا  األعمرال والعمرال 

 فى اللحنة المالية طبقا لنظام العمل بالمؤتمر .

* * * 
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 : الجلسة ادجراسية:  سابعا

أبريةل / نيسةةان  10الموافةق  األحةدفرى نفررس اليروم األول  لالنعقراديعرود المرؤتمر 

( ظهرا بعرد انتهراء احتماعرات الفررق الثالثرة 13.00بكامل أعضائه الساعة ) 2016

 وذلك إلقرار ما يلى : ،الستكمال الحوان  اإلحرائية 

 تشكيل هيئة مكات  الفرق الثالثة . (أ )

 تسمية نوا  الرئيس . (ب )

 تشكيل اللحنة التنظيمية . (ج )

 تشكيل لحنة اعتماد العضوية . (د )

 )هـ(   تشكيل لحنة الصياغة .

 تشكيل اللحنة المالية . (و )

* * * 

 : جدول القاعات والفعاليات التى ستعقد فيها : ثامنا

  (- 4بالطابق    -السرايا قاعــة   قاعة الحلسة االفتتاحية  -

  (- 4بالطابق    -السرايا قاعــة   قاعة الحلسات العامة  -

  (- 4بالطابق    -السرايا قاعــة   قاعة فريق الحكومات  -

  (- 3بالطابق    - 2المنتز  قاعــة   قاعة فريق أصحا  األعمال  -

  ( - 3بالطابق   - عابدينقاعــة    العمالقاعة فريق  -

  ( 1بالطابق   - بورد رومقاعــة    اللحنة التنظيمية -

  ( 1بالطابق   – بارونقاعــة    لحنة اعتماد العضوية -

 ( 1بالطابق   - بورد رومقاعــة    لحنة الصياغة -
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  (- 3بالطابق    - المنيلقاعــة    اللحنة المالية -

  (- 3بالطابق   - عابدينقاعــة   لحنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات  -

دور االقتصررراد االحتمرراعي والتضرررامني " التعاونيرررات " فرري زيرررادة فررررص لحنررة  -

 . (- 3بالطابق   - 1المنتز  قاعــة   التشغيل 

 2  قاعــة المنتةز   تبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربيةلحنة  -

 (- 3بالطابق    -

  (- 3بالطابق    -قاعــة ناريمان   مكت  سكرتير عام المؤتمر  -

  (- 3بالطابق    - ميمونيةقاعــة    مكت  رئيس المؤتمر -

  - 2سوسةةى سةةان قاعـةةـة   معررالى الرروزراء ورؤسرراء الوفررود صررالون اسررتقبال  -

 (- 4بالطابق  

 ( زيرو 0بالطابق    - المجل قاعــة   السكرتارية الفنية والطباعة والتصويـر  -

 (- 3بالطابق    - 1قاعــة سان سوسى   المركز اإلعالمى والصحفى  -

  - " بجةةوار االستقبــــــــةةـال " قاعةةة المجلةة  أمةةام   التسررحيل واسررتالم الوثررائق -

 (زيرو 0بالطابق  

* * * 
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 : برنامج عمل اليوم األول للمؤتمر : تاسعا

 ( : 2016أبريل / نيسان  10  األحد  

 إحراءات التسحيل واستالم الوثائق .      9.30  -   8.30

 (قاعــة السرايا   التواحد فى القاعة الرئيسية للمؤتمر      9.55  -  9.30

 جلسة االفتتاح الرسمية     11.00  - 10.00

 اسـتـراحــة    12.00  -  11.00

 : اجتماعات الفرق الث ثة    13.00  -  12.00

 (قاعــة السرايا  فريق الحكومات ) -          

 ( 2المنتز  قاعــة فريق أصحا  األعمال ) -          

 (عابدين قاعــة  فريق العمال ) -          

 ** يتم فى اجتماعات الفرق ما يلى :

  نائر   ،انتخا  هيئة رئاسة كل فريق ) رئريس الفريرق

 المقرر ( ،الرئيس 

 . انتخا  نائ  رئيس المؤتمر من كل فريق 

 : تسمية أعضاء كل فريق فى اللحان التالية 

 اللحنة التنظيمية . -

 لحنة اعتماد العضوية . -

 لحنة الصياغة . -

واحد عن  اللحنة المالية ) تتكون من مندو  حكومى -

كل حكومة مشتركة فى المؤتمر ومندو  واحرد عرن 

 كل من فريقى أصحا  األعمال والعمال ( .
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 ( : الجلسات العامة للمؤتمرالجلسة ادجراسية   قاعة     14.00  - 13.00

 الفرق . احتماعتالوة نتائج  -

   قاعة بورد روم (اللجنة التنظيمية  األول جتماعاال   15.00  – 14.00

 تقريرها األول ( وإعدادالنتخا  هيئة مكتبها ) 

*  *  * 

 : برنامج سير العمل اليومى للمؤتمر: عاشرا

يكررون سررير العمررل (  11/4/2016 األثنررين) اعتبررارا مررن اليرروم الثررانى للمررؤتمر 

 اليومى للمؤتمر كما يلى :

مررن صررباح كررل يرروم  9.00احتماعاتهررا عررادة فررى السرراعة  الفةةرق الث ثةةةتبرردأ  (أ )

 لمناقشة البنود المطروحة على حدول األعمال اليومى للمؤتمر .

من صباح كل يروم وتبردأ  10.00للمؤتمر عادة فى الساعة  الجلسة العامةتبدأ  (ب )

 تقرير اللحنة التنظيمية .مناقشة عملها ب

حسرر  مررا تحرردده اللحنررة بعررد فترررة الغررذاء مباشرررة واحتماعاتهررا  اللجةةانتبرردأ  (ج )

 التنظيمية .

 احتماعاتها عادة بعد انتهاء اللحان من احتماعاتها . اللجنة التنظيميةتبدأ  (د )

 

* * * 
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 : لجان المؤتمر : عشر حادى

 أوال : اللجان النظامية الداسمة للمؤتمر :

 اللجنة التنظيمية : (1

عمال (  1أصحا  أعمال +  1حكومات +  2: أربعة أعضاء ) عدد أعضاسها* 

أن يكون للدولة الواحدة أكثر من عضو حكرومى واحرد فرى عضروية  واليحوز

 اللحنة .

وتحديد نظام سرير العمرل فرى الحلسرات  ،: إعداد برنامج عمل المؤتمر  مهمتها* 

والتقردم باالقتراحرات الخاصرة بإنشراء لحران أخررت وكيفيرة تكوينهرا .  ،العامة 

كمرا يحر  عليهررا أن ترفر  إلرى المررؤتمر تقريررا عرن أيررة مسرائل أخررت يكررون 

 إقرارها الزما لحسن سير العمل .

 لجنة اعتماد العضوية : (2

عمال (  1أصحا  أعمال +  1حكومات +  2: أربعة أعضاء ) عدد أعضاسها* 

ضروء مرا تقدمره الفررق  فرىا بناء على ترشيح اللحنة التنظيميرة ويكون تشكيله

مرن ترشرريحات فرى هررذا الشررأن . واليحروز أن يكررون للدولررة الواحردة أكثررر مررن 

 عضو واحد فى عضوية هذه اللحنة .

والنظرر فرى أت طعرن يتعلرق  ،: فحص أوراق المنردوبين ومستشراريهم  مهمتها* 

 أعمالها . وتقدم إلى المؤتمر تقريرا بنتيحة ،بها 

 لجنة الصياغة : (3

 –) حكومرررات  : ثالثرررة أعضررراء يخترررارون مرررن الفررررق الثالثرررة عةةةدد أعضةةةاسها* 

ومقررررت  ،. وللحنررة أن تسررتعين بررذوت الخبرررة  عمررال ( –أصررحا  أعمررال 

 إلنحاز أعمالها . ،وأعضاء السكرتارية  ،اللحان 
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 بأول . : صياغة القرارات والتوصيات التى يقرها المؤتمر أوال مهمتها* 

 لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات : (4

: يشكل المؤتمر لحنة ثالثية تضم منردوبى الحكومرات وأصرحا   عدد أعضاسها* 

 ضوء ما تقترحه اللحنة التنظيمية . فىويتم تكوينها  ،األعمال والعمال 

من  13و  12: النظر فى االتفاقيات والتوصيات طبقا ألحكام المادتين  مهمتها* 

والنظرر بوحره خراص فرى التردابير  ،تفاقيرات وتوصريات العمرل العربيرة نظام ا

والبيانات  ،التى اتخذتها الدول األعضاء لتنفيذ أحكام االتفاقيات المنضمة إليها 

تقردمها الردول األعضراء وفقرا  والتقارير الخاصة باالتفاقيات والتوصريات الترى

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .12ألحكام المادة )

 اللجنة المالية : (5

تترألف مرن منردو  حكرومى واحرد  ،: يشكل المؤتمر لحنرة ماليرة  عدد أعضاسها* 

ومنردو  واحرد عرن  ،عن كل دولة عضو فى المنظمرة مشرتركة فرى المرؤتمر 

 ال والعمال .كل من فريقى أصحا  األعم

وتقرارير  ،المحالرة إليهرا  والخطة والموازنة : النظر فى المسائل المالية مهمتها* 

وتقارير مراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية لمكت   ،هيئة الرقابة المالية

العمررل العربررى والمعاهررد والمراكررز التابعررة لرره عررن السررنة الماليررة المنتهيررة فررى 

ل ماليررة أخرررت يحيلهررا إليهررا المررؤتمر . وتتخررذ وأيررة مسررائ ، 31/12/2015

 اللحنة قراراتها بأغلبية ثلثى أصوات أعضائها .

 ثانيا : اللجان الفنية للمؤتمر :

للمؤتمر أن يشكل لحانا خاصة لدراسة الموضوعات  ،إضافة إلى اللحان النظامية 

ة التنظيميرة . ويرتم اقتراحهرا وتحديرد عردد أعضرائها مرن قبرل اللحنر ،التى يحيلها إليهرا 

 ويرتبط تشكيل هذه اللحان بالموضوعات الفنية المدرحة على حدول أعمال المؤتمر .
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فمرن المررحح أن تشركل خرالل المرؤتمر  ، بنود جدول أعمةال المةؤتمرضوء  وفى

 اللحان الفنية التالية :

دور االقتصاد االجتمةاعل والتضةامنل " التعاونيةات " فةل زيةادة فةرص " لحنة  -1

 . " التشغيل

 . "تبادل المعلومات وأثرها فل تنظيم أسواق العمل العربية  " لحنة -2

 

* * * 

 : قواعد عامة فيما يتعلق باللجان : عشر ثانى

 ،باسرتكمال ترشريحات الفررق  ،بعد الحلسة االفتتاحيرة  ،تقوم اللجنة التنظيمية  (أ )

 وتقترح على المؤتمر بشأنها ما يلى :

 . اللحان المقترح تشكيلها 

  تشكيلها .كيفية 

 . ما يحال إليها من تقارير 

 ) كل علرى حردة ( بالئحرة مرشرحيها لكرل لحنرة مرن اللحران تتقدم الفرق الث ثة (ب )

 .م  تسمية مندوبيها األصيلين ومندوبيها المناوبين  الفنية

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

بغيررة حعلهررا أوفررى تمثرريال  ،عررديل علررى تكرروين اللحنررة إدخررال ت األفضررلأنرره مررن 

أو أكثر قبوال مرن حيرث توزير  المقاعرد علرى  ،بالنسبة للموضوع الذت تعالحه 

تقروم بإدخرال مثرل هرذا التعرديل بشررط موافقرة ممثلرى  ،الدول العربية المختلفرة 

وتعرررن الترشرريحات المتفررق عليهررا فررى اللحنررة التنظيميررة  ،الفرررق الحاضرررين 

 المؤتمر إلقرارها . على

* * * 
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 تقديم مشروعات القرارات واالقتراحات :أحيام عامة حول عشر :  ثالث

 تنص المادة الحادية والعشرين من نظام العمل بمؤتمر العمل العربى على مايلى :

ال يحوز أن يثار فى أت من حلسرات المرؤتمر مشرروع قررار خراص بمسرألة لرم  (1)

بند من بنود حدول األعمال ما لم تكن قد سلمت نسخة من مشروع هذا  ترد فى

قبررل موعررد افتترراح المررؤتمر  ،القرررار إلررى المرردير العررام لمكترر  العمررل العربررى 

 بعشرة أيام على األقل .

لرم تررد فرى أت بنرد مرن بنرود حردول أعمرال  ،إذا قدم مشروع قرار خراص بمسرألة  (2)

فيه . وعند الموافقرة بإحمراع أعضرائها تقررر  تحتم  هيئة الرئاسة للنظر ،المؤتمر 

 إحالته للحنة التنظيمية متى كان ذلك يتعلق بمسألة طارئة أو بأمور إحرائية .

تترولى اللحنرة التنظيميررة النظرر فررى مشرروعات القررارات الررواردة فرى الفقرررتين  (3)

األولى والثانية من هذه المادة للتثبرت مرن اسرتيفاء كرل مشرروع لشرروط القبرول 

وعمررا إذا كرران المشرروع يرردخل فررى اختصرراص المررؤتمر .  ،نصروص عليهررا الم

وتقردم  ،وللحنة أن توصى بتعديل المشروع أو عدم إقراره شركال أو موضروعا 

 تقريرا بذلك إلى المؤتمر .

ال يحرروز فررى أت مررن حلسررات المررؤتمر تقررديم مشررروع قرررار يتعلررق بأحررد بنررود  (4)

كرتارية المررؤتمر قبررل الحلسررة حرردول األعمررال إال إذا سررلمت نسررخة منرره إلررى سرر

وعلررى السرركرتارية أن ترروزع  ،المحررددة لنظررر الموضرروع بيررومين علررى األقررل 

 اليوم التالى من استالمه على األكثر . فىمشروع القرار على أعضاء المؤتمر 

 

* * * 
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 عشر : اجراءات التصويت : رابع

بةالمؤتمر بشة ن اجةراءات أوال : تنص المادة الحادية والث ثةين مةن نظةام العمةل 

 التصويت على ما يلى :

 يصوت أعضاء المؤتمر برف  األيدت أو نداء باالسم بالطريق العلنى أو السرت. (1)

يكون التصويت باالقتراع السرت إذا تأيد من قبل ثلث األعضراء المشراركين فرى  (2)

 المؤتمر .

لى الررئيس ويترو ،تقوم سكرتارية المؤتمر بَعّد األصروات المعطراة برفر  األيردت  (3)

 إعالن النتيحة .

 يأمر الرئيس بأخذ األصوات نداء باالسم فى الحاالت التالية : (4)

فى حمي  الحاالت التى يشرترط فيهرا الدسرتور أن تكرون األغلبيرة بنسربة ثلثرى  -أ 

 األصوات .

 إذا تبين له أن نتيحة التصويت موض  شك . -ب 

 أول تصويت يتم برف  األيدت  إذا لم يكتمل النصا  القانونى المطلو  فى -ج 

 إذا طل  أحد رؤساء الفرق وأيده ثلث عدد المندوبين الحاضرين . -د 

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

حصوله علرى األغلبيرة  ،إلقرار أت موضوع يطرح للتصويت  ،يشترط  (1)

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

دون  ،قبرل اختترام أعمالره  ،عند مغادرة المندو  للمرؤتمر بصرفة نهائيرة  (2)

ومن  ،ال يعتبر حاضرا فى المؤتمر  ،أن يني  عنه مستشارا ليحل محله 

 ثم ال يدخل فى حسا  النصا  القانونى للتصويت .
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 ثالثا : التصويت فى اللجان :

غلبيررة البسريطة ألعضرراء اللحنرة الحاضرررين إال إذا تتخرذ القررارات فررى اللحران باأل

كان هناك نص على توافر نسبة الثلثين . وتعمد كل لحنة فى بداية احتماعاتها ) ماعدا 

اللحان النظامية ( إلى إقامة التوازن فى أصوات الفرق الثالثة بصورة يعطى فيها كل 

ن الفررريقيبة لقرروة تصررويت األعضرراء مررن عضررو مررن كررل فريررق قرروة تصررويت مناسرر

( مرنهم حكوميرون 20( عضروا )35اآلخرين . مثال ذلك إذا شكلت لحنرة معينرة مرن )

فإن تصويت كل عضرو مرن هرؤالء  ،( من العمال 10( من أصحا  األعمال و )5و)

 األعضاء تكون على النحو التالى :

 . الحكوميون : صوت واحد 

 . أصحا  األعمال : أربعة أصوات 

 . العمال : صوتان 
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 القسـم الثانى

 معلومات أساسية

 عن بنود جدول أعمال المؤتمر
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 أوال : جدول أعمال المؤتمر :

 1575ـم ) ـــرالقرار رقـ األربعينو الثانية أصدر مؤتمر العمل العربى فى دورته

 واألربعررون الثالثررة( بررأن يتضررمن حرردول أعمررال الرردورة  2015لعررام  42م . ع . د 

 ( الموضوعات التالية : 2016لمؤتمر العمل العربى ) لعام 

 تقرير المدير العام لمكت  العمل العربي . -1

 النظر في قرارات وتوصيات محلس اإلدارة . -2

 السابق . العربى متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل -3

 والموازنة .المسائل المالية والخطة  -4

 تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية . -5

( لمرؤتمر 105مذكرة المدير العـــــام لمـــكت  العــــمل العربي حول الردورة ) -6

 ( . 2016العـــمل الدولـــي ) حنيف ، يونيو / حزيران 

 تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية  -7

 تكريم رواد العمل العر  . -8

االقتصرراد االحتمرراعي والتضررامني "التعاونيررات" فررى  تقريررر فنررى حررول " دور -9

 زيادة فرص التشغيل " 

 تقرير فنى حول " تبادل المعلومات وأثرها فى تنظيم أسواق العمل العربية " -10

ل ـــررـر العمـــررـؤتمــ( لم44دورة )ــررـمال الـــررـدول أعــــررـان وحــررـكــتحديررد م -11

 (2017العـــربــي ) أبريل / نيسان 

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

 البند األول :  تقرير المدير العام لميت  العمل العربى

التحةديات  " حةول تقريةر المةدير العةام لميتة  العمةل العربةىالقسم األول :  (1)

 " التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية

يستعرن هذا البند الواق  الّراهن الذو تمرر  بره عرّدة دّول عربّيرة ويؤكرد  أوال :

را مرن أو  على ضرورة مواحهة التحّديات التنموّية الحوهرّيرة والترى باترت أكثرر إلحاحن

وقررت مضررى. ومررن أبرررز هررذه التحررّديات قضررايا البطالررة وإشرركالّيات الفقررر والّترردري  

مظلته على كرّل    االحتماعي وضرورة سح المهني المرتبطة بها، وقضايا الّضمان 

قطاعات اإلنتاث بما ُيحّسُن من مؤشرات العمرل الاّلئرق، وقضرايا اإلنتاحّيرة وضررورة 

الّرف  من معّدالتها لالرتقاء باألداء االقتصادو بما ُيمّكُن مرن توسري  القُردرة التشرغيلّية 

 لالقتصاد.

و قناعرة منهرا  ،ل والعمرال خدمرة قضرايا العمرومن منطلق رسالتها القومّية فري 

بخطررورة أوضرراع سرروق العمررل وتررداعياتها الخطيرررة علررى أمررن وسررالمة المحتمعررات 

المتمّثرل خاّصرة فري  االحتماعيستقرار من عوامل الاّل  لى الحدّ إوسعيا منها  ، العربّية

سعت منّظمة العمل العربّية حاهدة وأنحرزت العديرد مرن الّتقرارير والّدراسرات  ،البطالة

وبلرررورة وإطرررالق األحنررردات  ،يص واقررر  سررروق العمرررل مرررن مختلرررف حوانبرررهلتشرررخ

، وتحسررين الّتشررريعات مررن البطالررة والبرررامج لرردف  الّتشررغيل والحرردّ  واالسررتراتيحيات

االحتماعية بهدف توسي  مظلّة الحماية االحتماعية لتشمل كّل القطاعات ومنها العّمال 

هرذا الخصروص الّتوصرية العربّيرة  في القطاع الزراعي. ومن المبرادرات األخيررة فري
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بشأن الحماية االحتماعية للعاملين في القطراع االقتصرادو غيرر المرنّظم التري  (9رقم )

 . 2014اعتمدها مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية واألربعين للعام 

لمررؤتمر  43وقررد تررم اختيررار تقريررر المرردير العررام لمكترر  العمررل العربررى للرردورة 

ليكرون تحرت عنروان" التحرديات التنمويرة فرى الروطن العربرى وتطلعرات  العمل العربى

 عليهررا والبنرراءرة الّسررابقة هررود المقرردّ الحُ  ةواصررلمنظمررة العمررل العربيررة" تاكيرردا علررى م

واستشراف المسرتقبل فرى مسريرة المنظمرة فرى المرحلرة القادمرة لتقرديم معالحرة افضرل 

لمزيررد الّتصررّدو للبطالررة مررن خررالل رصررد  للتحررديات التنمويررة فررى المنطقررة العربيررة و

رو األنهرار الكبيررة  ا وأنّ استغالل كل مكامن الّتشغيل التي قد ال ننتبره إليهرا كثيررا. علمن

 تتكون من روافد نهرية صغيرة.

 :على هذه الخلفّية ، يتكون الّتقرير من َبابين كبيرينو

الّتشرغيل والبطالرة فري  : تذكير بأبرز التحّديات التنموّيرة مرن زاويرة البا  األّول

 الوطن العربي،

: تطلّعررات منّظمررة العمررل العربّيررة ومراكررز اهتمامهررا الحديرردة مرر   البةةا  الثةةانل

االخذ بعين االعتبار الّدخول في المرحلة الّثالثة مرن اإلنتقرال الرديموغرافي ومتطلّبرات 

عامرة لهرذا التوحره "الّنافذة السّكانية" من زاوية الّتشغيل حيث يطرح التقرير المالمح ال

 من خالل ما يلى:

االقتصاد الّريادو باعتبار أن الريادة أضحت رافعرة أساسرّية مرن رافعرات محابهرة  -

 بطالة الّشبا  ومقاربة حديدة لسوق العمل
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المهرن االسرتراتيحية الحديردة المرتبطرة باالقتصراد المعرفري وتكنولوحيرا االتصررال  -

ا لعمالة المعرفة من حراملي الّشرهادات  والمعلومات. ويمّثل هذا الحان  طيفنا واسعن

 العليا فضالن عن كون هذه المهن تعّزز األصول المعرفّية للمؤّسسات االقتصادية. 

ا االقتصرراد االحتمرراعي الررذو أصرربح ي - ا تشررغيلّين شررّكُل بديناميكيترره التضررامنّية فضرراءن

ا ُيصّحح اإلخالالت في القطاعين العام والخاص  حديدن

القطرراع غيررر الّرسررمي وضرررورة تنظيمرره مرر  ضرررورة الحررذر فرري الّتعرراطي معرره  -

للمحافظة على ديناميكّيته على مستوت الّريادة االحتماعية ومسراهمته الكبيررة فري 

 همة في الحركية االقتصادية.توليد فرص العمل والمسا

األمررر معرررون علررى أطررراف اإلنترراث الثالثررة المشرراركين فررى المررؤتمر  ثانيةةا :

ألثرائه بالمقترحات واآلراء البنراءة مرن خرالل تحراربهم وخبرراتهم الواسرعة للوصرول 

إلى رؤية مستقبلية حماعية تهردف إلرى تحقيرق طموحاتنرا وتطلعاتنرا فرى تروفير فررص 

 لكريم للمواطن العربى .العمل والحياة ا

*  *  * 

خة ل ( القسم الثانى :   تقرير عن نشاطات وانجازات منظمة العمل العربية 2  

 ( : 2015عام 

يتضمن هذا القسم نشاطات وإنحرازات منظمرة العمرل العربيرة ) المكتر  والمعاهرد 

علرررى المسرررتوت العربررري والررردولي   ، دورترررى المرررؤتمر برررينوالمراكرررز التابعرررة لررره ( 

النشرراطات القطاعيررة التررى نفررذتها اإلدارات الفنيررة بمكترر  العمررل العربررى والمعاهررد و

األنشطة التى نفذت من خارث  وكذلكوالمراكز التابعة للمنظمة فى محال تنفيذ خطتها 
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النشراطات  معظرمفضال عن المشاركة فرى  بالتعاون م  حهات عربية ودولية ، الخطة

 فعاليات التى نظمتها حامعة الدول العربية ومؤسساتها .وال

 ويمكن تلخيص أبرز عناوين هذه النشاطات فى المحاالت التالية :

 نشاطات المدير العام على المستويين العربى والدولي -

 تشريعات ومستويات العمل -

 الحقوق والحريات النقابية  -

 التأمينات االحتماعية  -

 يئة العملالصحة والسالمة المهنية وب -

 شئون عمل المرأة والفئات الخاصة  -

 إدارات العمل -

 التنمية البشرية والتشغيل والتدري  -

 العالقات العربية والدولية -

 الثقافة العمالية -

 اإلعالم والتوثيق والمعلومات -

 االحتماعات الدستورية والنظامية -

 الدراسات والبحوث والترحمة -

 التعاون الفني -

برأن هرذه النشراطات والفعاليرات الترى نفرذها  التقريرر هرذاويؤكد المدير العام فى 

المكترر  والمعاهررد والمراكررز التابعررة لرره، مررا كرران لهررا أن تررتم لرروال التعرراون القررائم بررين 

األحهررزة الدسررتورية فرري المنظمررة ومكترر  العمررل العربررى، وتوحيهررات المررؤتمر العررام 

ة بفاعليرة فرى هرذه ومحلس اإلدارة، وتحاو  الدول األعضاء م  المنظمة فى المشارك

 البرامج والنشاطات.
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معةرو  بشرأن نشراطات منظمرة العمرل العربيرة  البنرد األول* والقسم الثانى مرن 

 . على المؤتمر الموقر للتفضل ب خا العلم

* * * 

 : البند األول** م حق القسم الثانى من 

 المالحق التالية : -القسم الثانى  – البند األوليتضمن 

( للجنةة الحريةات النقابيــةـة 35تقرير عن نتاسج أعمال الدورة   : الملحق األول

 ( : 2016مار  / آاار  ، شرم الشيخ  

تنفيررذان للمررادة الخامسررة مررن نظررام لحنررة الحريررات النقابيررة ، وبنرراء علررى الرردعوة :   أوال

الموحهة من المدير العـــام لمكتر  العمـــرـل العـرـربى ، عقرـدت اللحنرة دورتهرا 

حمهوريررة  –مررارس /  ذار فرري مدينررة شرررم الشرري   8يرروم  والثالثررين الخامسررة

 مصر العربية .

توصررلت اللحنررة مررن خررالل مناقشررة حرردول أعمالهررا إلررى النتررائج والتوصرريات :  ثانيةةا

 التقرير .وثيقة هذا المعروضة في 

 معرو  على المؤتمر العام الموقر للتفضل بالنظر والتوجيه . واألمر* 

*  *  * 

 متابعة التقدم فى انجاز العقد العربى للتشغيل.السنوى لتقرير ال:  الثانىالملحق 

لحهود التي تبذلها منظمة العمرل العربيرة لتعزيرز التنسريق والتعراون ل ان استمرار   أوالً:

 مر  التأكيردفيما بين البلدان العربية في مختلف محاالت وقضايا العمل والعمرال 

محاربررة الفقررر وعلررى ضرررورة وضرر  التشررغيل فرري صرردارة وأولويررات التنميررة 

 والحد من البطالة.
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الكويرت  وتنفيذان لقرارت القمم االقتصادية والتنموية واالحتماعيرة الثالثرة )

وبوحره خراص اعتمراد الفتررة (، 2013، الريران 2011، شرم الشي  2009

نظمرررة بتنفيرررذ البرنرررامج عقررردان عربيررران للتشرررغيل وتكليرررف الم 2020 – 2010

الدول العربية والمشراري  المنبثقرة  فيالمتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة 

 عنه. 

( لمؤتمر العمل العربي بشأن العقد 42ت الدورة )اوفى إطار متابعة تنفيذ قرار  ثانياً:

للتشغيل وحه السيد/ المدير العام خطابران ألطرراف اإلنتراث الثالثرة تحرت  العربي

أصرررررحا  أعمرررررال(،  -(684)ت. /حكومرررررات(، ) -(683)ت. / األرقرررررام )

، لتضمين خطط عملهم التشغيلية، 5/7/2015عمال( بتاري   -(685)ت. /)

البرنررامج التنفيررذو للعقررد العربرري للتشررغيل وموافرراة المنظمررة بررالتقرير السررنوو 

لعقرد إنحراز متطلبرات ا فريللمتابعة بشرأن األنشرطة واإلحرراءات المتخرذة للتقردم 

 .(1557وفقان لقرار المؤتمر رقم )

قررام مكترر  العمررل العربرري بدراسررة ردود أطررراف االنترراث الثالثررة فرري البلرردان   ثالثةةا:

العربيرة حرول مررا ترم انحرازه مررن متطلبرات العقرد العربرري للتشرغيل، خرالل العررام 

الماضي، ويتشرف بعرن تقرير المتابعة السنوو على الدورة الحالية لمرؤتمر 

 لعربي.العمل ا

 * وهاا التقرير معرو  على المؤتمر الموقر للعلم واتخاا ال زم .

* * * 
 –   م حظة : لمزيد من المعلومات .. أنظر البند األول م حق القسم الثةانى 

 ( . 2الملحق رقم 
*  *  * 
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( للجنة شسون عمل المةرأة 14تقرير عن نتاسج أعمال الدورة  :  الثالثالملحق 

 ( . 2016بيروت ، فبراير / شباط العربية   

وفقان للمادة السادسة من النظام االساسي للحنة شئون عمل المرأة العربية والتي :   أوال

" تجتمع اللجنة مرة واحدة فل العام ، بدعوة من المدير العةام تنص على أن  

عشر للحنة شئون عمرل المررأة  الرابعةتم عقد الدورة لمنظمة العمل العربية " 

 . 2016فبراير / شباط  7 - 6بيروت بالحمهورية اللبنانية العربية  في مدينة 

 اللحنة البنود التالية :  أعمالتضمن حدول :  ثانيا

عمرال الخاص : النموذث العربي لريرادة األ االستثماردارة إالمرأة العربية و .1

 النسائية. 

لعاملة فري التنظيمرات النقابيرة مرن خرالل رفر  دعم مشاركة المرأة العربية ا .2

 ساسية للمرأة العربية . الوعي القانوني بالحقوق األ

 دراسات حدوت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .   .3

 المشروع االعالمي : " الشبكة العربية للنساء العامالت"   .4

ناقشت اللحنرة خرالل احتماعهرا البنرود المطروحرة علرى حردول أعمالهرا ، وبعرد :  ثالثا

  المعروضة في البندالمناقشة توصلت إلى محموعة من التوصيات 

 * وهاا التقرير معرو  على المؤتمر الموقر للعلم واتخاا ال زم .

* * * 
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 فى قرارات وتوصيات مجل  اددارةالبند الثانى : النظر 

( مرن المرادة الرابعرة مرن نظرام العمرل بمحلرس  3و  1استنادان لنص الفقررتين )  أوالً :

إدارة منظمة العمل العربيرة ، وحره المردير العرام لمكتر  العمرل العربرى الردعوة 

 وكما يلى : بين دورتى المؤتمر،النعقاد محلس اإلدارة فى دورتين عاديتين 

 (.2015 األول/ تشرين أكتوبر، الريان  ) نالثالثة والثمانيالدورة العادية  -1

 (.2016ار ذ/  رسما ،شرم الشي   ) نالثمانيالرابعة والدورة العادية  -2

عمالن بنص المادة الثامنة من نظام العمل بمحلس إدارة منظمة العمل العربية ،  ثانياً :

 يقوم المحلس برف  تقرير سنوت إلى المؤتمر العام يتضمن مايلى :

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

 ) ( المسائل التى تتطل  توحيهات من المؤتمر .

 )ث( المسائل المعروضة على المؤتمر للعلم واإلحاطة .

 ثالثاً : الوثيقة الخاصة بالبند تحتوى على الموضوعات التالية : 

ما بين مجل  ادارة منظمة العمل العربية  دورتلتقرير عن نتاسج أعمال :  أوال

 ( لمؤتمر العمل العربل .43( والدورة  42الدورة  

 (.2015 األول/ تشرين أكتوبر، الريان  ) الثالثة والثمانونلدورة العادية ا .1

 (.2016ار ذ/  رس، ماشرم الشي  ) الثمانونالرابعة والدورة العادية  .2

 : على النحو التالىويتضمن هذا الحزء ثالثة أقسام 

 * القسم األول : المساسل التى تتطل  اتخاا قرار من المؤتمر بش نها :

تتضررمن موضرروعات نظرهررا محلررس اإلدارة واتخررذ بشررأنها التوصرريات المناسرربة 

وأحالهررا للمررؤتمر العررام التخرراذ القرررارات الالزمررة بشررأنها باعتبارهررا مررن اختصرراص 

 المؤتمر العام .
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 : المساسل التى تتطل  توجيهات من المؤتمر : * القسم الثانى

 .يتضمن هذا القسم المسائل التى تتطل  توحيهات من المؤتمر بشأنها 

 المعروضة على المؤتمر للعلم واألحاطة .: المساسل  الثالث* القسم 

* * * 

 ثانيا : م حق البند الثانى :

( للمجلةةةة  96تقريةةةةر عةةةةن نتةةةةاسج أعمةةةةال الةةةةدورة  :  الملحةةةةق األول (1)

 ( :2015سبتمبر/ أيلول االقتصادى واالجتماعى العربى  

 المحلرس االقتصرادت واالحتمراعى البنرود المدرحرة علرى حردول أعمرال استعرن -

القررررارات المناسررربة وأصررردر  (2015سررربتمبر/ أيلرررول ) ( للمحلرررس96) الررردورة

 . بشأنها

( للمحلرس 96الردورة )قام مكت  العمل العربى بعرن تقرير حول نتائج أعمرال  -

علررى محــررـلس إدارة  (2015سرربتمبر/ أيلررول االقتصررادت واالحتمرراعى العربررى )

/ تشررين أكتروبر، الريران  ) الثالثرة والثمرانينمنظمة العمرل العربيرة فرى دورتره 

( واتخذ المحلس التوصيات المناسبة كما هو موضح في وثيقة هذا  2015 األول

 البند .

( للمجلةةة  97ج أعمةةةال الةةةدورة  : تقريةةةر عةةةن نتةةةاس الثةةةانىالملحةةةق  (2)

 ( :2016فبراير / شباط  االقتصادى واالجتماعى العربى  

 المحلرس االقتصرادت واالحتمراعى البنرود المدرحرة علرى حردول أعمرال استعرن -

القرررارات المناسرربة ( وأصرردر  2016فبرايررر / شررباط  ) ( للمحلررس97) الرردورة

 . بشأنها

( للمحلرس 97بعرن تقرير حول نتائج أعمرال الردورة ) قام مكت  العمل العربى -

( علررى محــررـلس إدارة 2016فبرايررر / شررباط االقتصررادت واالحتمرراعى العربررى )

  ذار/ مررارس، القرراهرة  ) الرابعررة والثمررانينمنظمررة العمررل العربيررة فررى دورترره 

 ( واتخذ المحلس التوصيات المناسبة كما هو موضح في وثيقة هذا البند . 2016
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 ارات مؤتمر العمل العربى السابقالبند الثالث : متابعة تنفيا قر

أصدر مؤتمر العمل العربرى فرى دورتره الثانيرة عشررة ) بغرداد ، مرارس /  ذار  أوال :

( قرار بشأن تطوير هياكل منظمة العمرل العربيرة ، تضرمن هرذا القررار 1984

 عدة فقرات ، نصت الفقرة الخامسة منه على مايلى :

اث بند داسم فى جدول أعمال مؤتمر العمل العربى يتعلق بمتابعة " استحد

تنفيا قرارات المؤتمرات السةابقة وتيليةا المةدير العةام لميتة  العمةل العربةى 

بتقديم تقرير يوضح فيه مستوى تنفيةا القةرارات ، والةك اعتبةارا مةن الةدورة 

 الثالثة عشرة للمؤتمر".

لعمررل العربررى بإعررداد وثيقررة متكاملررة تضررمنت وفررى هررذا اإلطررار ، قررام مكترر  اثانيةةاً : 

للمرؤتمر لعرضرها علرى  األربعرينالثانية وتصور المكت  لتنفيذ قرارات الدورة 

/ أكتروبر، الريران  ) الثالثرة والثمرانينمحلس إدارة المنظمة فى دورته العاديرة 

 .( 2015 األولتشرين 

/ أكتروبر، الريران  ) والثمرانينالثالثرة : ناقش محلس اإلدارة فى دورتره العاديرة  ثالثاً 

الوثيقرررة المتضرررمنة تصرررورات المكتررر  والمؤسسرررات  ( 2015 األولتشررررين 

التابعررة لتنفيررذ قرررارات المررؤتمر والتررى أعرردها المكترر  بحميرر  إداراترره ومكاتبرره 

 الموضروعووحداته والمعاهد والمراكز التابعرة لره واتخرذ محلرس اإلدارة بشرأن 

 : التالى القرار

تنفيةا  متابعةة الموافقة على تقريةر ميتة  العمةل العربةى بشة نوأخا العلم  .1

أبريل/  25 – 18اليويت ،    لمؤتمر العمل العربى( 42  قرارات الدورة

 ( . 2015نيسان 

الطلةةة  مةةةن ميتةةة  العمةةةل العربةةةى ارسةةةال مةةةايرة الةةةى ادارة المنظمةةةات  .2

واالتحةةادات العربيةةة بجامعةةة الةةدول العربيةةة بشةة ن اقةةرار مةةؤتمر العمةةل 

العربةةةى ل سةةةتراتيجية العربيةةةة لصعةةة م واالتصةةةال فةةةى مجةةةال التنميةةةة 

 االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمل .
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قررام مكترر  العمررل العربررى والمعاهررد والمراكررز التابعررة لرره باتخرراذ اإلحررراءات  رابعةةاً :

( لمررؤتمر العمررل العربررى كررل فررى محررال 42الالزمررة لتنفيررذ قرررارات الرردورة )

 خذين بعين االعتبار توحيهرات محلرس اإلدارة كمرا هرو موضـرـح  ،اختصاصه 

 فى البند .

 * واألمر معرو  على المؤتمر الموقر للتفضل ب خا العلم .

* * * 
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 والخطة والموازنة البند الرابع : المساسل المالية

 : يحتوى هاا البند على الموضوعات التالية : أوال

لمنظمة العمل العربيرة مرن حيرث المسراهمات والمترأخرات علرى  الموقف المالى (2)

 . 2016/  4/  1الدول األعضاء كما فى 

 حمهورية العراق –الرصيد المحمد لدت مصرف الرشيد ببغداد  (3)

تقارير هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبرى الحسرابات عرن الحسرابات الختاميرة  (4)

 لكل من : (31/12/2015)ة المنتهية فى المالي للسنة 

 مكت  العمل العربى / القاهرة . -1

 ة .المعاهد والمراكز التابعة للمنظم -2

مشروع خطة منظمة العمل العربية ) مكت  العمل العربي والمعاهرد والمراكرز  (5)

 .( 2018 – 2017التابعة له لعام ) 

مشرررروع موازنرررة منظمرررة العمرررل  العربيرررة ) مكتررر  العمرررل العربررري والمعاهرررد  (6)

 .( 2018 – 2017له لعام ) والمراكز التابعة 

مواضري  علرى محلرس اإلدارة فرى : قام مكت  العمل العربرى بعررن هرذه ال ثانيا
ا نه( واتخذ المحلس بشأ 2016ار ذ/  رسما ،شرم الشي   ) نالثمانيالرابعة وه دورت

، مر  ا رات المناسبة بشرأنهالتوصيات المناسبة وقرر إحالتها إلى المؤتمر التخاذ القرا
 ا .بالمصادقة عليه التوصية

) المسررائل الماليررة والخطرررة  : حميرر  الموضرروعات الخاصررة بالبنرررد الرابرر  ثالثةةا
بحكم االختصاصرات  ،ستحال للحنة المالية المنبثقة عن المؤتمر لدراستها  والموازنة(

ومن ثم إحالتهرا للمرؤتمر العرام المروقر إلصردار  ،المخولة للحنة فى نظم العمل النافذة 
 لمناسبة بشأنها .القرارات ا

* * * 
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 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية البند الخام  : تطبيق 

ديسمبر  ،عمان  )فى  الثالثينو السادسةعقدت لحنة الخبراء القانونيين دورتها  أوالً :

وذلك لدراسرة التقرارير الترى تلترزم الردول األعضراء  ،(  2015/ كانون األول 

العربررى وفقررا للفقرررتين األولررى والثانيررة مررن المررادة بتقررديمها إلررى مكترر  العمررل 

 السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .

عرن مكت  العمل العربى على لحنة الخبراء القانونيين وثيقة مبدئية تتضمن  ثانياً :

 ما يلى :

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

 لحنة الخبراء القانونيين . متابعة الرد على مالحظات (2)

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

علررى االتفاقيررات محررل المتابعررة وردودهررا علررى مالحظاتهررا السررابقة إضررافة إلررى 

علررى  التوصرريات العامررة للحنررة علررى ضرروء تقررارير الرردول األعضرراء وردودهررا

 مالحظات اللحنة  ) القسم األول من البند (.

عرن مكت  العمل العربى تقرير لحنة الخبراء القانونيين المشرار إليره علرى   رابعا :

  ذار/ مررارس ،القرراهرة  ) الثمررانينالرابعررة ومحلررس اإلدارة فررى دورترره العاديررة 

2016 ). 

تقريررا عرن المعلومرات الخاصرة بعررن األدوات  أعد مكت  العمرل العربرى خامسا :

القانونيررة علررى السررلطات المختصررة وفررق مررا يتطلبرره نظررام اتفاقيررات وتوصرريات 

 العمل العربية ) القسم الثانى من البند ( .

وسةةيتم عةةر  البنةةد علةةى لجنةةة تطبيةةق االتفاقيةةات والتوصةةيات التةةى سةةتعقد 

 للمؤتمر . 43اجتماعاتها خ ل أشغال الدورة 

 * *  * 



 

 

 

 

 

 
 6102( لعام  34الدورة )  –دليل مؤتمر العمل العربى 

40 
 

: مايرة المدير العام لميت  العمل العربل حول الةدورة  الساد البند 

 ( . 2016( لمؤتمر العمل الدولل   جنيا ، يونيو / حزيران 105 

 

 تتيون وثيقة هاا البند من قسمين :أوالً : 

 ** القسم األول :

ويتضمن القسم األول محموعة من مقترحات وتصرورات منظمرة العمرل العربيرة  

بشأن عقد االحتماع التنسيقي االول للمحموعة العربية واألنشرطة والفعاليرات األخررت 

( لمرؤتمر العمرل الردولي لعرام 105التي سيتم تنظيمها على هامش احتماعات الدورة )

سررتية والتنفيذيررة وأمرراكن ومواعيررد مررن حيررث اإلحررراءات والترتيبررات اللوحي 2016

انعقادها م  مشاري  حدول أعمال هذه االحتماعات والوثائق الخاصة بها والتري سريتم 

 إعدادها من خالل مكت  العمل العربي .

 ** القسم الثانل :

ويتضمن القسم الثاني عرن موحز ألهم الموضروعات المطروحرة علرى حردول  

وبعن المعلومات األساسية  2016( لمؤتمر العمل الدولي لعام 105أعمال الدورة )

 التي من شأنها أن تساعد على تسهيل وتفعيل مشاركة الوفود العربية .

اتخةاا مةا يةرا  االمةر معةرو  علةى المةؤتمر المةوقر للتفضةل بةاالط ع و : ثانيا

 مناسباً فل هاا الش ن  .

" لمزيد من التفاصيل يمين الرجوع الى وثقةة البنةد السةاد  مةن جةدول أعمةال 

 المؤتمر . "
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 : ات الدستورية والنظامية التاليةتشييل الهيس  : السابعالبند 

 

 : ( 2018 - 2016  مجل  ادارة منظمة العمل العربيـة أوال : 

ينتخر  المرؤتمر العرام مررن برين أعضرائه " محلررس إدارة منظمرة العمرل العربيررة "  -1

 لمدة سنتين .

 محلس اإلدارة من :يتكون  -2

 ثمانية أعضاء أصيلين : (أ )

 أربعة أعضاء يمثلون فريق الحكومات . -

 عضوين يمثالن فريق أصحا  األعمال . -

 عضوين يمثالن فريق العمال . -

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

معرو  على المؤتمر الموقر النتخا  مجل  ادارة منظمة العمل العربيةة  البند -3

  2016 – 2018 ) . 

 : (  2018 - 2016  هيسة الرقابة المالية ثانيا : 

خمرس دول علرى األقرل وتقروم  تشكل هيئة الرقابة المالية لكرل منظمرة مرن ممثلرى -1

بالرقابة الفعالة علرى أمروال المنظمرة ومتابعرة أداء أحهزتهرا التنفيذيرة لمسرئولياتها 

وتقيرريم نتررائج أعمالهررا، وتبرردو هيئررة الرقابررة الماليررة مالحظاتهررا بشررأن األخطرراء 

والمخالفررات والقصررور فررى تطبيررق األنظمررة اإلداريررة والماليررة واقتررراح الحلررول 
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حاسبية واإلدارية لتالفى هذه األخطاء ومعالحتها ويشرترط فرى عضرو المالية والم

 هيئة الرقابة ما يلي :

 .أن يكون من المختصين فى أحهزة الرقابة المالية فى الدول العربية 

 .أن ال تزيد مدة تمثيله لدولته فى هيئة الرقابة عن دورة واحدة 

 هيئة رقابة مالية ألكثر من منظمة. أن ال يكون عضوان فى 

  أن ال يحمرر  بررين عضرروية هيئررة الرقابررة ألو منظمررة وعضررويته فررى لحنررة

 المنظمات للتنسيق والمتابعة.

 بما يلى :ل ـــلتفضلر ـــالموقمعرو  على المؤتمر  البند -2

شرريطة أن   ي صةيل(انتخا  خمرس مرن الردول األعضراء لعضروية الهيئرة  -

 الدورة السابقة . التكون ممثلة فى

تردعى   يمناو (انتخا  اثنين من الدول األعضاء العربية لعضوية الهيئة  -

 فى حال اعتذار العضو األصيل .

 انتخا  ممثل واحد من اتحادات أصحا  العمل العربية كأصيل . -

 انتخا  ممثل واحد من االتحادات العمالية العربية كأصيل . -

 : (  2018 - 2016  لجنة الحريات النقابية ثالثا : 

تتكون لحنرة الحريرات النقابيرة بمكتر  العمرل العربرى مرن تسرعة أعضراء أصريلين  -1

 كاآلتى :

 ثالثة أعضاء يختارهم مؤتمر العمل العربى يمثلون الفرقاء الثالثة . (أ )
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ثالثررة أعضرراء يختررارهم محلررس اإلدارة مررن بررين أعضررائه يمثلررون الفرقرراء  (ب )

 الثالثة .

ثالثة أعضاء يختارهم المردير العرام لمكتر  العمرل العربرى مرن ذوت الخبررة  (ج )

 فى المحاالت القانونية وبموافقة محلس اإلدارة .

األمةةر معةةرو  علةةى المةةؤتمر العةةام المةةوقر للتفضةةل بتسةةمية ث ثةةة مةةن بةةين  -2

أعضةةاسه ، يمثلةةون الفةةرق الث ثةةة لييونةةوا أعضةةاء أصةةيلين فةةى لجنةةة الحريةةات 

 ( . 2018  – 2016  العمل العربى لمدة سنتين   ميتالنقابية ب

 : (  2018 - 2016  لجنة شسون عمل المرأة العربية :  رابعا

وفقان لنص المادة الثانية من النظرام األساسرى للحنرة شرئون عمرل المررأة العربيرة ،  -1

 ، وذلك على النحو التالى : واحد وعشرين عضواً تشكل اللحنة من 

خمسررة عشررر عضرروان يختررارهم المررؤتمر العررام بواقرر  خمسررة أعضرراء عررن كررل  -

 فريق )حكومات / أصحا  أعمال / عمال ( .

 خمسة أعضاء يختارهم المدير العام . -

 مقررة يختارها المدير العام .  -

وقر للتفضةةل بتسةةمية خمةة  عشةةرة األمةةر معةةرو  علةةى المةةؤتمر العةةام المةة -2

/ أصحا  أعمال / عمال ( فى عضةوية  ، يمثلن الفرق الث ثة   حيوماتعضوة

( عضوات عن يل فريق، لمدة سنتين 5لجنة شسون عمل المرأة العربية بواقع  

  2016 – 2018 . ) 
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 (  : 2019 - 2016   الخبراء القانونيين: لجنة  خامسا

( مرن نظرام عمرل لحنرة الخبرراء القرانونيين تشركل اللحنرة مرن 1) وفقان لنص المرادة (أ )

خمسة أعضاء يختارهم المؤتمر العام بناء على اقترراح محلرس اإلدارة فري ضروء 

 الترشيحات المقدمة من المدير العام لمكت  العمل العربى م  مراعاة اآلتى :

 أن يكونوا من أقطار عربية متعددة . -1

 نونية في قطاع العمل والعمال .أن يكونوا من الكفاءات القا -2

األمةةةر معةةةرو  علةةةى المةةةؤتمر العةةةام المةةةوقر للتفضةةةل بةةةوقرار الترشةةةيحات و (ب )

المقدمة من مجل  اددارة لتشييل لجنة الخبراء القانونيين لمدة ث ث سنوات 

 2016 – 2019. ) 

*  *  * 
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 رواد العمل العر تيريم :  الثامنالبند 

 

 ( 2003مرارس/  ذار العادية الثالثرين )أصدر مؤتمر العمل العربي فى دورته أوال : 

( بشأن تكريم رواد العمل العر  فرى محراالت عمرل منظمرة 1227قرار رقم )

 العمل العربية الذت نص على:

الموافقة على المقتةرح الخةاص بتيةريم رواد العمةل العةر  فةى مختلةا  -1

وتوجيةه الشةير والتقةدير  مجةاالت واختصاصةات منظمةة العمةل العربيةة

 لحيومة مملية البحرين لتقديمها هاا المقترح.

تيليا المدير العام الميت  العمل العربل بوعداد قواعد ومعةايير اختيةار  -2

المرشحين للتيريم وعددهم فى يل سةنة ، والبلةدان التةى ينتمةون اليهةا 

وعرضةةها علةةى مجلةة  اددارة العتمادهةةا والعمةةل بهةةا بةةدءاً مةةن عةةام 

2004 . 

اعتمد محلس إدارة منظمة العمل العربية فى دورته العادية التاسعة والخمسون         ثانياً : 

 ( الئحة تكريم رواد العمل العر  .2003مايو /  يار  10 – 8)بيروت ،  

، فقرد قررر محلرس إدارة منظمرة وفقان للمرادة الخامسرة مرن الئحرة تكرريم الررواد ثالثا : 

( تشكيل لحنة ثالثية من بين أعضرائه ، 82دورته العادية )العمل العربية في 

 لعضوية اللحنة الفنية لتكريم رواد العمل العر  .
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أعردت تقريرهرا وفقرا للمرادة ولتكريم رواد العمل العرر   الفنيةاحتمعت اللحنة  رابعا :

أسررماء السررادة  والررذت تضررمنالخامسررة مررن الئحررة تكررريم رواد العمررل العررر  

 ( لمؤتمر العمل العربى .43المرشحين للتكريم في الدورة )

 

*  *  * 
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دور االقتصاد االجتماعل والتضامنل " التعاونيات " فل زيةادة فةرص :  التاسعالبند 

 التشغيل 

 

 نيسران/ أبريرل ،الكويرت  ) األربعينالثانية وأقر مؤتمر العمل العربى فى دورته  -

دور االقتصررررراد االحتمررررراعي والتضرررررامني  بعنررررروان ) التاسررررر ( البنرررررد  2015

( ليكون أحرد البنرود الفنيرة المدرحرة علرى زيادة فرص التشغيل  عاونيات " فىالت"

 . ( لمؤتمر العمل العربى43حدول أعمال الدورة )

تضمن البند محموعة مرن  حيث التاس قام مكت  العمل العربى بإعداد وثيقة البند  -

باالقتصرراد  المحرراور الهامررة الترري تحرردثت عررن العوامررل الترري دفعررت إلررى االهتمررام

ة يرأتى علرى رأسرها موحرة العولمروبرغم قدم مؤسسات هذا االقتصراد  االحتماعى

، ودعت إلى تنميط اقتصادات دول العالم  ات القرن الماضىيالتى بدأت فى تسعين

، ومرررن ثرررم تخليهرررا عرررن الررردور االقتصرررادت  ةعلرررى نهرررج اقتصررراد السررروق الحرررر

التى  ةواالحتماعى وإطالق العنان للقطاع الخاص الربحى ، وعمليات الخصخص

، وأصرابت ة تمت على نطاق واس  ، وأخرحت ماليين العاملين إلى خانرة البطالر

 ةصته ، غير أن األزمخالدول بالشلل المؤقت ريثما يتم خص القطاع العام فى هذه

أعررادت إلررى األذهرران الررذكريات  2008العالميررة التررى ضررربت العررالم فررى  ةالماليرر

 ةألزمة الثالثينات من القرن الماضى ، والتى كانت مقدمة الحر  العالمير ةاألليم

االقتصرراد  ، فالقطرراع الخرراص الربحررى أنشررأ إقتصررادا حديرردا يفصررل بررين ةالثانيرر

ثنرررين، وقرررادت برررين اال ةكبيرررر ةالرمرررزت واالقتصررراد العينرررى ، وأصررربحت الفحرررو

التى يعانى العرالم مرن ويالتهرا إلرى  ةالمضاربات فى االقتصاد الرمزت إلى األزم
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 ة، وإلرى حالر ةوالمالير ةاآلن ، وأدت إلى إفالس العديرد مرن المؤسسرات المصررفي

 –بررا وأور –ة الواليررات المتحررد مررن الركررود فررى االقتصررادات الكبرررت : ةضررخم

 . إلى الصينأخيرا نتقلت االيابان .. ثم 

بهررا العديررد مررن دول العررالم إلررى  تالتررى قامرر ةوقررد أفضررت موحررات الخصخصرر -

لهررذه الرردول نتيحررة بيرر  وحرردات  ةنخفرران شررديد فررى إيرررادات الموازنررات العامررا

هذه اإليررادات ، وغردت المتحصرالت  رباحها فىأالقطاع العام التى كانت تص  

لتلبيررة الضررغوط الواقعرره عليهررا والتررى تتطلرر  مزيرردا مررن  ةغيررر كافيرر ةالضررريبي

اإلنفاق، فدخلت هذه الموازانات فى حالة عحز مزمن كبيرر حعلتهرا تنكشرف أمرام 

ال تهرردد  ةلسررد هررذا العحررز ، وغرردت هررذه اإلشرركالي ةوالداخليرر ةالقرررون الخارحيرر

كمرا وحردنا فرى  ةولكنها هرددت االقتصرادات المتقدمر، فحس   ةاالقتصادات النامي

 .أوروبا أزمات دول حنو  

وسط هذه األزمات أخذت مشكالت االقتصاد االحتماعى فى التفاقم وعلى رأسرها  -

ن النخر  أد ، غيرر يروالفقر ، وبات السلم االحتماعى فى حالرة تهد ةالبطال امشكلت

تنبره إلرى وحرود ححرم ضرخم مرن الرأسرمال أخذت  ةوالسياسي ةواالكاديمي ةالفكري

االحتماعى يمكن أن يلع  دورا كبيرا فى إحرداث تروازن المحتمعرات فيمرا لرو ترم 

وضعه على خريطة العمل العرام ، وهرذا الححرم الكبيرر ، هرو منظمرات االقتصراد 

االحتمرراعى والتررى إليهررا يرحرر  الفضررل فررى التنميررة المحليررة ، وتلعرر  دورا بررال  

خفيف من حدة الفقر وزيرادة التشرغيل، وأخرذ الحرديث يتصراعد عرن فى الت ةاألهمي

ضرورة تفعيل قطاعات هذا االقتصاد واهتمام الحكومرات برعايتهرا وترذليل سربل 
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النشرراط أمامهررا ، ودفرر  القطرراع الخرراص إلررى التعامررل معهررا ، وبرردون ذلررك يصرربح 

 التوازن االقتصادت مفتقدا.

هررو معالحررة المشرراكل االحتماعيررة  والهرردف مررن االقتصرراد االحتمرراعى التضررامنى -

كررالفقر ، وقلررة فرررص العمررل المسررتقر ، مررن خررالل تيسررير  ةاالقتصررادية الرئيسرري

نتاث والتكنولوحيرا وخردمات الوصول إلى التمويل ومعلومات السوق وعناصر اإل

فررى سرروق العمررل، وسرروق المنتحررات  ةسررواق، للحررد مررن عرردم المسراواالردعم ، واأل

 مان استمراره.وتحسين مستوت الدخل، وض

، ة للتنميرة المسرتدام ةأساسري ةبينهرا قضري ةحيرال والعدالروتشكل قضية تواصل األ -

 ةيسعى االقتصاد االحتماعى إلى حلها ، فاالقتصاد االحتماعى يركز علرى التحرار

واالبتكررار فررى اسررتخدام المرروارد  ة، والحفرراظ علررى المرروارد غيررر المتحرردد ةالمحليرر

غيررر  ةيحقررق الوصررول إلررى الحهررات الفاعلرر ة، كمررا أنرره بأشرركاله المختلفرر ةالمتحرردد

إلى هذا فإنه يعالج قضية ، باإلضافة نتاث وتمكينها من فرص العمل واإل ةالتقليدي

الترى غالبرا مرا تكرون فرى ة بين الحنسين ، ويسراهم فرى تمكرين المررأ ةعدم المساوا

تمرراعى إلنشرراء أدوات تمويررل أسررفل السررلم االحتمرراعى ، كمررا يتسرر  االقتصرراد االح

ومرن ثرم فإنره يعرد أفضرل ، تدعم المبادئ الترى تقروم عليهرا  ةوبديل ةابتكاري ةحديد

صغر الوحدات االحتماعية أومن ثم تمكين ، المؤسسات لتحقيق التمويل المصغر 

يكرون لره دوره فرى  بحيرثللردخل ،  ةاقتصرادية مردرة من القيرام بأنشرطة .. األسر

 الفقر من أسفل. القضاء الفعال على

 سيتم تشييل لجنة فنية من أعضاء المؤتمر لمناقشة هاا البند . -

 البند معرو  على المؤتمر الموقر التخاا ما يرا  مناسبا . -
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 تبادل المعلومات وأثرها فل تنظيم أسواق العمل العربية:  العاشرالبند 

تؤكررد علررى أن أغلرر   حيررث العاشرررقررام مكترر  العمررل العربررى بإعررداد وثيقررة البنررد  -

المحتمعات العربية تشهد تحديات كبيرة يمكن إحمالها في تحدت البطالة لما تمثله 

هررذه  توازدادمرن عوامررل عردم االسررتقرار السياسررى واالقتصرادو واالحتمرراعى . 

% 17العرام للبطالرة  الظاهرة سوءان في الفترة األخيرة حيرث بلر  المعردل العربرى

وما يزيدها سوءان ارتفاع معدالتها بين الشربا  خاصرة فري الشرريحة  2014لعام 

% حسرر  تقررديرات منظمررة 27.25سررنة وإلررى تصررل إلررى  21 – 15العمريررة 

العمرل العربيررة ألخرر سررنة متاحررة ، والشرك أن تشرروهات أسررواق العمرل تنررتج مررن 

وت العاملة وديناميكيرة الطلر  ضعف التواصل والترابط بين ديناميكية عرن الق

عليها وهذا يرح  لمحدودية نظم األخبار والنشر حول سوق العمل عرضا وطلبا 

وإنتاث البيانات السكانية والدقيقة والمحدثة بشرأنها وتبادلهرا بسالسرة وانتظرام برين 

 المنتحين لها والمستفيدين منها .

نظام معلوماتى ببيانرات  ويعد تطوير إحصاءات العمل وتبادلها من أساسيات بناء -

 وافية وبمؤشرات وافية بحم  عليها .

تتطرق الوثيقة في بابها األول إلى الدواف  العامرة ألحرداث نظرام معلومراتى حرول  -

سوق العمل في الدول العربية ، حيث تبين الوثيقة أنه بالرغم من الحهود المبذولة 

يررة لالرتقرراء بنظررام علررى المسررتويات الوطنيررة وعلررى مسررتوت منظمررة العمررل العرب

مرررن خرررالل المراحعرررات المسرررتمرة للكترررا  الررردورت معلومرررات أسرررواق العمرررل 

الحصاءات العمل وإطالق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل ، فرإن الحاحرة 

رفر  برأداء هرذه المنظومرة . ومرن هرذا المنطلرق ينراقش ما زالت ملحة لمزيد من ال

معلومراتى ومنهرا وظيفرة متابعرة سروق التقرير ضررورة تطروير وظرائف النظرام ال

العمررل ورصررد تطوراتهررا ووظيفررة مررد الحسررور لتبررادل المعلومررات بررين مختلررف 
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قياس أثر السياسات االقتصرادية علرى التشرغيل ، المصادر ونشرها وكذلك وظيفة 

تعتبررر هررذه الوظررائف مررن الشررروط األساسررية لوضرر   ليررات المسرراعدة علررى أخررذ 

 ورات العرن والطل  المتغيرة باستمرار .القرارات لالستحابة إلى تط

وفررررى هررررذا السررررياق ينرررراقش البنررررد أيضررررا ضرررررورة توحيررررد المفرررراهيم والمفرررراهيم  -

 والمصطلحات المرتبطة بنظام معلومات سوق العمل .

ويناقش البنرد فري البرا  الثالرث ضررورة بنراء مؤشررات لقيراس أداء سروق العمرل  -

لعمررل مررن الضرررورت اعتمرراد هررذا ا وإلنحررازعلررى غرررار المؤشرررات الدوليررة . 

مقاربررة موحرردة علررى مسررتوت المفرراهيم والمصررطلحات وتحديررد أهررم المؤشرررات 

وضررربط أدوات القيررراس ويقتررررح البنرررد عينرررة مرررن مؤشررررات قيررراس أداء النظرررام 

 المعلوماتى العربى لسوق العمل على مستوت حان  العرن والطل  .

وبرى فري محرال مؤشررات يستعرن البنرد فري البرا  الرابر  تحربرة االتحراد األور -

 النظام المعلوماتى حول التشغيل والموارد البشرية .

ويتناول البا  الخامس أهم مؤشرات نظم المعلومات في المنظمات الدولية والتي  -

يمكن أن يستفيد منها النظام المعلوماتى العربى مر  مراعراة خصوصريات الروطن 

. ويتنرراول مؤشرررات التنميررة التكنولوحيررة لرردت منظمررة التعرراون والتنميررة  العربررى

ومؤشرررررات البنررررك الرررردولى فرررري محررررال التكنولوحيررررا ،  (OECD)االقتصررررادية 

وكررذلك  (ALEXO)منظمررة األمررم المتحرردة للتربيررة والثقافررة والعلرروم ومؤشرررات 

العمل وكذلك مؤشرات نظام سوق العمل لدت منظمة  (UN)منظمة األمم المتحدة 

 . (ILO)الدولية 

يؤكد البند على حملة من المضرامين وهرى أن المرداخل األساسرية لمعالحرة قضرايا  -

 التشغيل والبطالة ترتبط ارتباطا وثيقا ببناء نظام المعلومات أسرواق العمرل تتروفر

معررايير المالءمررة والفعاليررة والتحررديث المسررتمر لمدخالترره وتبررادل معلوماترره  فيرره
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ة منتظمة بين المنتحين للمعلومة والمستخدمين لهرا وبخاصرة بشكل منسق وبدوري

 الباحثين عن العمل ومنظمات أصحا  العمل ومنظمات العمال ومراكز البحوث.

على خليفة حرص منظمرة العمرل العربيرة علرى متابعرة  هذا التقريروتزداد أهمية  -

ال التشغيل تنفيذ االستراتيحيات والمرحعيات الفنية التي أصدرتها المنظمة في مح

    والبطالة المعتمدة عربيان وقياس أثرها على سوق العمل .

 سيتم تشييل لجنة فنية من أعضاء المؤتمر لمناقشة هاا البند . -

 البند معرو  على المؤتمر الموقر التخاا ما يرا  مناسبا . -

*  *  * 
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( لمةؤتمر العمةل 44: تحديد ميان وجدول أعمةال الةدورة   عشر الحادىالبند 

 ( 2017أبريل / نيسان  العربى  

 

 :وتحتوى الوثيقة الخاصة بالموضوع على قسمين هما 

 القسم األول :

أبريةةةل / نيسةةةان  ( لمةةةؤتمر العمةةةل العربةةةى  44تحديةةةد ميةةةان انعقةةةاد الةةةدورة  

2017): 

وفقا لنص الفقرتين األولى والثانية من المادة الخامسرة مرن دسرتور منظمرة العمرل  -1

العربية ، فرإن المرؤتمر العرام يحتمر  مررة كرل عرام فرى األسربوع األول مرن شرهر 

 مارس /  ذار فى دولة المقر ، ويحوز أن ينعقد فى أية دولة عضو بقرار منه.

( لمةةؤتمر 44الةةدورة   استضةةافة ن الدولةةة الراغبةةة فةةىفةةوفررى ضرروء مررا تقرردم ..  -2

عليهةةا أن تعلةةن عةةن رغبتهةةا أمةةام  ( 2017أبريةةل / نيسةةان  العمةةل العربةةى  

( مررن دسررتور 2إلصرردار قرراره بهررذا الشررأن وفقرا للمررادة الخامسررة فقررة ) المةؤتمر

 منظمة العمل العربية .

 القسم الثانى :

 (2017أبريل / نيسان  ( لمؤتمر العمل العربى  44تحديد جدول أعمال الدورة  

ترنص الفقررة األولرى مرن المرادة التاسررعة عشررة مرن نظرام العمرل بمرؤتمر العمررل   (1 

 العربى على اآلتى :
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، جةةدول أعمةةال دورتةةه التاليةةة فةةى ضةةوء  انعقةةاد " يقةةر المةةؤتمر العةةام أثنةةاء 

المشةةروع الةةاى يعةةد  مجلةة  اددارة بالتشـةةـاور مةةع المةةدير العةةام لميتةة  العمةةل 

 العربى ".    

( مررن المررادة الثالثررة مررن نظررام العمررل بمحلررس اإلدارة بشررأن 9حرراء فررى الفقرررة )  (2 

 اختصاصات المحلس ، مايلى :

 " اعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر بالتشاور مع ميت  العمل العربى " .

خطابا ألصحا  المعرالى وزراء  المدير العام لمكت  العمل العربى معالىوحه  (  3 

العمررل فررى الرردول العربيررة ولمنظمررات أصررحا  العمررل طلرر  فيرره موافـــررـاة 

المكترر  بالموضوعررـات الفنيررة التررى يقترحــررـون إدراحهــررـا عررـلى مشــررـروع 

أبريرررل / نيسررران  ( لمرررؤتمر العمرررل العربرررى )44دورة )حـرررـدول أعمرررال الررر

2017). 

)القراهرة،  الثمانينالرابعة وه تدارس محلس اإلدارة فى دورتضوء ما تقدم  فى (  4 

( الوثيقة المقدمرة مرن مكتر  العمرل العربرى بشرأن تحديرد 2016  ذار/ مارس

أبريرل / نيسران  )( لمرؤتمر العمرل العربرى 44مشروع حدول أعمال الدورة )

ضررروء الموضوعــررـات الفنيرررة المقترحررة مرررن الرردول األعضررراء  فررى( 2017

باإلضافة للموضروعات المدرحرة بشركل نظرامى ، وقرد أصردر محلرس اإلدارة 

 بشأن الموضوع القرار التالى :

( لمررؤتمر العمرررل 44الموافقررة علررى مشررروع حرردول أعمررال الرردورة ) أوالً :

إلررى الرردورة  ( المبررين أدنرراه ، وإحالترره 2017العربررى )أبريررل / نيسرران 

( مر  التوصرية  2016( لمؤتمر العمل العربرى ) أبريرل / نيسران 43)

 بإقراره :

 تقرير المدير العام لمكت  العمل العربي . -1
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 النظر في قرارات وتوصيات محلس اإلدارة . -2

 متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل السابق . -3

 المسائل المالية . -4

 عربية .تطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل ال -5

( 106مررذكرة المرردير العررام لمكترر  العمررل العربرري حررول الرردورة ) -6

 ( . 2017لمؤتمر العمل الدولي ) حنيف ، يونيو / حزيران 

( لمرؤتمر العمرل العربري 45تحديد مكان وحردول أعمرال الردورة ) -7

 ( . 2018أبريل / نيسان )

إدراحهما ن اللذين سيتم ي: تفوين المدير العام باختيار الموضوعين الفني ثانيا

 ( لمؤتمر العمل العربى .44الدورة ) ضمن حدول أعمال

تأحيررل إدراث بنررد انتخررا  المرردير العررام المسرراعد ضررمن بنررود حرردول ثالثةةا : 

لحرين صردور ،  2017( لمرؤتمر العمرل العربرى 44أعمال الردورة )

( 98قرار من المحلس االقتصادت واالحتمراعى فرى دورتره القادمرة )

 بهذا الشأن . 2016ر / أيلول سبتمب

إلدراحهما ضمن حدول أعمرال  التاليين الفنيين المدير العام الموضوعين أقترح ( 5  

 :  2017( لمؤتمر العمل العربى 44الدورة )

 والنهون بالتشغيل .لتنمية ودورها فى اريادة األعمال  .1

 تعزيز دور المرأة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة . .2

 األمر معرو  على المؤتمر العام الموقر للنظر فى : (  6  

أبريرل / نيسران ( لمرؤتمر العمرل العربرى ) 44إقرار حدول أعمال الردورة ) -

ومقترررح المرردير ( فررى ضرروء المشررروع المقرردم مررن محلررس اإلدارة  2017

 .العام بشأن الموضوعين الفنيين 
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دولة ترغر  فرى  تفوين المدير العام لمكت  العمل العربى بقبول طل  أت -

علرى  ( 2017أبريل / نيسران  ( لمؤتمر العمل العربى )44الدورة ) انعقاد

أرضها ، وإحاطة الدول األعضاء علمرا برذلك فرى الوقرت المناسر  ، مرا لرم 

 تعلن إحدت الدول األعضاء فى المؤتمر رغبتها فى االستضافة .

◘ ◘ ◘ 
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 العنــوان والفاي الهاتا  الجهة

 العمل العربية منظمة

/  33362719تليفةةةةةةةةون : 
33362721  /
33362731  202) 

 (202  37484902: فاي 

 بريد اليترونى :

 alo@alolabor.org   

 الموقع على شبية االنترنت:

 www.alolabor.org  
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