ķįĔƸƸƸĹŤēİƸƸƸŭėŤē

ŽĖĴőŤēŦũőŤēĘĝšũŤŧĔőŤēĴŻİũŤēęĴŠĲŨ

ŽŤŴİŤēŦũőŤēĴũĜČũŤ 106 ęĳŴİŤēţŵĨ
 2017ūēĴŻĶĨŵżŬŵŻȕŚżŭĤ
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تـقـديـــم

أوالً  :وفقا ً لإلجراءات والنظم المعمول بهاا فام منظمال العمال الةولشال بحايد موةشاة مو اة
وجةول أ مال ةورات مؤممر العمل الةولم الممعاقبل مد خالل مجساإ اةارم مبما
العمل الةولم فقة مقرر قة اجمما ات الاةورم  )106لماؤممر العمال الدادةولم لعاام
 2017لمااةم أواابو شد خاالل ال ماارم  16 – 5شونشااو  /ورشااراد  ) 2017وذل ا
بالمعماة فم قصر األمم ومقر مبم

العمل الةولم بجنشف  .وبما جرت العاةم واشمم

مخصشص الشوم الذي شوبق شوم افمماا الماؤممر األوادة الموافاق  4شونشاو  /ورشاراد
 2017لمنظااشم اجمما ااات ال اارق ال ل اال وبومااات – أصااوا أ مااال – مااال)
إلنمخابااات هشئاال مباما باال منهااا ومقااةشم المرحااشوات لسمناصا

اامد هشئاال مبما

المااؤممر ومخمسااف السجاااد النظامشاال وال نشاال المنب قاال ااد هااذم الااةورم وذل ا لممبااشد
السجاد مد مباحرم أ مالها بةاشال ماد الشاوم األول قنعقااة الماؤممر .أش اا واشمم قاة
اجمما اااات المجمو اااات اإلقسشمشااال وبخاصااال اقجمماااا المنواااشقم األول لسمجمو ااال
العربشل شوم األوة الموافق  4شونشو  /ورشراد  2017وذلا لسمنواشق والمحااور باشد
الوفوة ال ل شال المحااربل فام الماؤممر واول المو او ات ذات اقهمماام والمصاال
المحمربل .
ثانيا ً  :فم اطار وعم منظمل العمل العربشل الممواصل لموقشق أهاةافها القومشال والموااهمل
ال ا سل فم موهشل وم عشل ةور المجمو ل العربشال فام الاةفا
فم الموافال الةولشال وبوجاا خااص

اد المصاال العربشال

امد فعالشاات ماؤممر العمال الاةولم وذلا ماد

خلل مة شم المنوشق والمعاود البناء بشد الوفاوة العربشال ال ل شال ماد أجال الوصاول
الا موافااق رباام بحاايد المو ااو ات المام مااةخل

اامد األولوشااات واقومشاجااات

المنموشل لسمنطقل العربشال فام المروسال القاةمال ومن شاذاً لقارار الاةورم  )43لماؤممر
العمل العربم لعام  2016الممعسق بموةشة جةول أ مال الةورم  )44لمؤممر العمل
العربم القاهرم ابرشل  /نشواد  ) 2017بحيد مذبرم الماةشر العاام لمبما العمال
العربااام واااول الاااةورم  )106لماااؤممر العمااال الاااةولم جنشاااف شونشاااو  /ورشاااراد
)2017

قدددام مبم العمل العربدددم بإ دددةاة و شقال البناة الوااةإ

امد جاةول

أ مدداادال هدداادذم الداادةورم وذلاا فااام اطااار اإل ااةاة والمو ااشر لمنظااشم اقجمماااا
3

المنوشقم األول لسمجمو ل العربشل المحاربل فم مؤممر العمل الةولم لعام . 2017
وممبود و شقل هذا البنة مد قومشد :
** القسممم الول  :اواامعرام مقمروااات ومصااورات منظماال العماال العربشاال بحاايد
منظشم اقجمما المنوشقم األول لسمجمو ل العربشل واألنحطل وال عالشات العربشل
األخرى المرمع من شذها سا هااما اجمما اات الاةورم  )106لماؤممر العمال
الاااةولم لعاااام  2017ماااد وشاااا اإلجاااراءات والمرمشباااات المنظشمشااال وموا شاااة
وجةول أ مال هذم األنحطل س أد شمم فم وشنا ا ةاة الو ائق الخاصل بها .
** القسم الثاني  :معسومات أواوشل د الةورم  )106لمؤممر العمل الةولم لعاام
2017
ثالثمما :االمممر معممرو

م المممؤتمر المممو ر مممت تع عاتنمما ءثممراة وثيقممب دممذا البنممد ،

واتخاذ ما يراه مناسبا ف دذا الشان .

فايز

ي المعيرى

المدير العام
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القسم األول
مقترحات اء داد والتحضير الجتما ات المجمو ب العربيب
 مم اةارج البنة الواةإ مد جةول أ مال الةورم  )44لمؤممر العمل العربم القاهرمابرشل  /نشواد  ) 2017بحيد مذبرم المةشر العام لمبما العمال العربام واول الاةورم
 )106لمؤممر العمل الةولم جنشف شونشو  /ورشراد  )2017س غرار الةورات
الوابقل بهةف اومعرام ومناقحل مقمروات ومصورات منظمل العمل العربشل الممعسقال
باإل ااةاة والمو ااشر لمنظااشم اجمما ااات وأنحااطل المجمو اال العربشاال ل شاال المبااوشد
المحااااربل فااام ةورات ماااؤممر العمااال الاااةولم ماااد بااال اااام ماااد وشاااا المرمشباااات
واإلجاراءات السوجواامشل والمن شذشاال ماع مقااةشم مقمروااات بحايد مو ااة ومباااد ومحاارو
جةول أ مال اقجمما المنوشق األول لسمجمو ل العربشال واجمما اات السجااد المنب قال
نها وبذل اقجمما ات وال عالشات العربشل اللوقل ا افل ال ا اةاة وماوفشر جمشاع
الو ائق الممعسقل بهذم األنحطل .
 وفم هذا الصةة قامت منظمل العمل العربشل المبم والبع ل الةائمل بجنشاف ) بإ اةاةو شقل البنة الواةإ مد جةول أ مال الةورم  )44لمؤممر العمل العربم المحاار الشهاا
أ االم بحاايد اإل ااةاة والمو ااشر للجمما ااات الواانوشل وأنحااطل المجمو داادل العربشاال
المحاربدددل فددددم الدددددةورم  )106لمؤممر العمل الةولم  2017وشا مم امد هاذم
الو شقل مجمو ل مد المقمروات وبوجا خاص ما شسم -:
 -1منظشم اقجمما المنوشق األول لسمجمو ل العربشال ا مباارا ممن السما ب السادسمب
مساة يوم الحد الموافــق  4يونيو  /حزيران  2017وذلم كالمعتماد فمي ا مب
مج س اءدارة بمقر مكتب العمل الدولي بجنيف .
 -2محرو جةول أ مال اقجمما المنوشق األول لسمجمو ل العربشل .
 -3قة اقجمما المنوشق الونوي بشد منظمل العمل العربشل ومجسإ الو راء العر
المعممةشد ف جنشف س أد شمم موةشة المو ة والمباد فم وقت قوق .
 -4اجمما ات السجاد المنب قل د المجمو ل العربشل .
 -5قة مسمقم ةولم لسم امد مع مال وحع فسواطشد واألرا ام العربشال المومسال
األخرى .
وشمم مد خالل مبما العمال العربام وفام وقات مببار مخاطبال أطاراف اإلنمااج
ال ل ااال وة ومهاااا لو اااور اقجمماااا المنواااشق األول لسمجمو ااال العربشااال واألنحاااطل
العربشل األخري وو المارشخ والمباد والموقشت الموةةشد وباذل امخااذ اإلجاراءات
المناوبل لعقة اقجمما المنوشق الونوى بشد منظمال العمال العربشال ومجساإ الوا راء
العر المعممةشد بجنشف .
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مشروع جدول أ مال االجتماع التنسيقي الول ل مجمو ب العربيب
البند الول :الموائل اإلجرائشل
 -1رئاول المجمو ل العربشل ومحبشل لجنل المنوشق ولجنل الصشاغل.
 -2بسمل المجمو ل العربشل فم المؤممر .
البنممد الثمماني :رئاواال الااةورم  )106لمااؤممر العماال الااةولم لعااام  2017والمناص ا
األخرى المنب قل د المؤممر.
البند الثالث :انمخابات مجسإ اةارم مبم العمل الةولم لس مرم . )2020 – 2017
البند الرابت :ممابعل من شذ قراري مؤممر العمل الةولم لعامم 1980 1974
أ)

بحيد اةانال الواسطات اإلوارائشسشل لممارواامها المعوا شل والعنصارشل وانمهابهاا
الورشات والوقوق النقابشال وباذل أ اار اقوامشطاد اقوارائشسم سا أو اا
العمال العر فم فسوطشد واألرا م العربشل المومسل األخرى.
) قااة مسمق ا ةول ا لسم ااامد مااع مااال وحااع فسوااطشد واألرا اام العربش ال
المومسل األخرى س هاما أ مال الةورم  )106لمؤممر العمل الةولم لعام
.2017

البند الخامس :المووع فم اومخةام السغل العربشل فم منظمل العمل الةولشل.
البند السادس :المعاود المقنم و ال ن .
أوالً  :المعاود لصال البسةاد العربشل .
ثانيا ً  :المعاود لصال فسوطشد واألرا م العربشل المومسل .
أ -البرناااامل المعااارر لسمعااااود اإلنماااائم لصاااال اقرا ااام العربشااال
المومسل.
 الصنةوق ال سوطشنم لسمحغشل والوماشل اقجمما شل .ج -موربات المجمو ل العربشل بحيد ة م المطال ال سوطشنشل .
البند السابت :الموقف مد المصةشقات سا معاةشل  1986سا ةوامور منظمال العمال
الةولشااال بحااايد موواااشع المم شااال األفرشقااام بمجساااإ اةارم مبمااا العمااال
الةول .
البند الثامن :ما شومجة مد أ مال .
◙◙◙
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مشروع البرنامج الزمن الجتما ات وأنشعب المجمو ب العربيب
شقماار مبما العماال العربا قااة اجمما ااات وأنحااطل المجمو اال العربشاال باايطراف
اإلنماج ال ل ل المحاربل فم أ مال هذم الةورم وفق اإلجراءات والمرمشبات المنظشمشل المام
وشمم امخاذها وذل س النوو المالم :
 -1االجتماع التنسيقي الول ل مجمو ب العربيب
 شوم األوة  4شونشو  /ورشراد  2017بقا ل مجسإ اةارم مبم العمل الاةولم – مقارمبم العمل الةولم بجنشف .
الوا ل  18.00ال الوا ل  20.00مواءاً .
 -2االجتماع التنسيقي الدوري بين المنظمب ومج س السفراة العرب المعتمدين بجنيف
 شمم موةشة المو ة والمباد فم وقت قوق . -3اجتماع لجنب الصياغب :
 شااوم ال ل اااء  6شونشااو  /ورشااراد  2017فاام مبم ا البع اال الةائماال لمنظماال العماالالعربشل بجنشف الوا ل  10.00صباوا ً .
 -4اجتماع لجنب التنسيق :
-

شمم موةشة المو ة والمباد فم وقت قوق .

 -5الم تقـممـي الممدولي ل تضممامن مممت مممال وشممعب ف سممعين والراضممي العربيممب المحت ممب
الخرى :
س أد شمم موةشة المو ة والمباد فم وقت قوق .
 حفل افطار لىاش فاال ااركار في فال اارىلتال االعار أل لىاش حد دالل وعدداد اار لادوااركرد فل وقت الحق .
◙◙◙
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** سير أ مال االجتماع التنسيقي الول ل مجمو ب العربيب
الـبـنــد الول  :المسائل اءجرائيب
** رئاسب المجمو ب العربيب :
 -1اد رئاول اجمما ات المجمو ل العربشل فم هذم الةورم ومبود اومناةا لما جرت
سشا العاةم والعرف لمعالم الورشر الذى واشمرأإ الاةورم  )44لماؤممر العمال
العربم القاهرم ابرشل  /نشواد . ) 2017
و شمم خلل الجسول األولا قجمما اات الوفاوة العربشال ة اوم معالشاا قواملم رئاوال
نا.
اقجمما المنوشق األول لسمجمو ل العربشل أو مد شنو
مد جهل أخرى وشمم خلل الجسول األولا لسمجمو ال العربشال محابشل بال ماد لجنال
المنوشق ولجنل الصاشاغل ماد الوااةم أ ااء الوفاوة العربشال المحااربل فام أ ماال الاةورم
 )106لمؤممر العمل الةول لعام . 2017
 -2بسمل المجمو ل العربشل فم المؤممر .
مد المناو المذبشر بالموصاشات الصااةرم اد اقجمماا المنواشقم األول لسمجمو ال
العربشل المحاربل فم الةورم  )104لمؤممر العمل الةولم لعام  2015بجنشف بمارشخ
 2015/5/31وبوجا خاص ما شسم . :
 الموافقل باإلجما س القاء بسمل باوام المجمو اا العربشال أماام ماؤممر العمال الاةولممااد قباال رئااشإ المجمو اال العربشاال وذل ا بناااء س ا مقماار مقااةمت بااا ورارم العماال
والحئود اقجمما شل بةولل البوشت الحقشقل .
وقااة امخااذ مجسااإ اةارم منظماال العماال العربشاال فاام ةورمااا العاةشاال  83الرشااام
أبموبر  /محرشد األول  ) 2015فم هذا الحيد قاراراً شانص امد أماور أخارى سا ماا
شسم :
رورم وأهمشل مطبشق الموصشل الصاةرم د اقجمما المنواشقم األول
 الميبشة سلسمجمو اال العربش ال بحاايد مبسشااف رئ اشإ المجمو اال بالقاااء بسماال أمااام المااؤممر باواام
المجمو ل خلل اجمما ات ةورات مؤممر العمل الةولم القاةمل .
ومن شذاً لقرارات األجهرم الةومورشل لمنظمل العمل العربشل واومنماجات اجمما اات
المجمو ل العربشل شمول رئشإ المجمو ل العربشل القاء بسمال باوام الاةول العربشال فام
المؤممر .
◙◙◙
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الـبـنــد الثاني  :رئاسب الدورة ( )106لمؤتمر العمل الدولي والمناصب الخرى المنبثقب
نه:
ماد المعااروف أنااا طبقاا ً لنظااام الةورشاال باشد األقااالشم الجغرافشاال األربعاال ممناااول مسا
األقالشم بالموالم رئاول المؤممر سما ً بيد الةورات الوابقل بانت س النوو اآلمم :
 -1الةورم  – 2016 )105أفرشقشا جنو أفرشقشا ) .
 -2الةورم  – 2015 )104أوروبا جمهورشل قمش شا ) .
 -3الةورم  – 2014 )103األرجنمشد .
 -4الةورم  – 2013 )102آوششا والباو ش .
 -5الةورم  – 2012 )101أمرشبا اللمنشل جمهورشل الةومشنشباد) .
 -6الةورم  – 2011 )100أفرشقشا البامشرود ) .
 -7الةورم  2010 )99أوروبا فرنوا ) .
و سشا فإد الةورم  )106لعام  2017ومبود مد نصش
لوشنا الةولل المم وممول رئاول هذم الةورم .

أمرشباا اللمنشال ولام شم ا

* أما بالنوبل لسمناص األخرى المنب قل د المؤممر ومبود باآلمم :
 -1نائبم رئشإ المؤممر .
 -2رئاول ال رق .
 -3رئاول السجنل المنظشمشل.
 -4رئاول لجنل ا مماة الع وشل.
 -5رئاول لجنل مطبشق ام اقشات وموصشات العمل الةولشل .
 -6رئاول السجنل المالشل .
 -7رئاول السجاد ال نشل .
وفم هذا الصةة فم وال وجوة رغبل ألي وبومل ربشل المرحا ألى منصا ماد
شرج أد مبةي رغبمها موبقا ومببرا لحغل هذا المنص وم مممبد الوفاوة
المناص
العربشل مد المنوشق مد المجمو ات اإلقسشمشل األخرى وفرق العمل المم شحاربود فشها
ولقة اومقر العمل فم الةورات الوابقل لمؤممر العمل العربم وباذل لمجساإ اةارم
منظمل العمل العربشل أد مبةي وبومل أو أب ر مد الوبومات العربشل رغبمها موبقا لحاغل
أوة المناص المذبورم أ لم وم نممبد مد امخاذ اإلجراءات المناوبل لة م المرحوشد
العر .
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الـبـنــد الثالث  :انتخابات مج س إدارة مكتب العمل الدولي ( : ) 2020 – 2017
** انتخاب أ ضاة مج س اءدارة :
وفااق ال قاارم  )5مااد الماااةم  7مااد ةواامور منظماال العماال الةولشاال موااةة وقشاال مجسااإ
اإلةارم با لا واانوات ووشااا أد اقنمخابااات األخشاارم جاارت أ ناااء انعقاااة الااةورم )103
لسماااؤممر لعاااام  2014واااشمم اجاااراء انمخاباااات أ ااااء مجساااإ اإلةارم اااد الوبوماااات
ومنظمات أصوا العمل والعمال أ ناء انعقاة الةورم  )106لسمؤممر لعام . 2017
وموةة الماةم  )52مد نظام العمل بالمؤممر اجراءات المصوشت .
** تركيبب مج س اءدارة :
وفقااا لسماااةم  )7مااد الةواامور والجاارء  )6مااد نظااام العماال بااالمؤممر شمبااود مجسااإ
او
او أصاشل :وبوماات  28أصاشسشد و  28منااوبشد ) و 33
اإلةارم مد )56
ااو ااد العمااال  14أصااشل
ااد أصااوا العماال  14أصااشل و 19مناااو ) و 33
و 19مناو ).
** ديئب الناخبين :
وفقا ً لسماةم  )49مد نظام العمل بالمؤممر ممبود هشئل الناخبشد الوبومششد مد منةوبم
وبومااات الااةول األ اااء باواام ناء الااةول الصاانا شل العحاارم أ اااء ةائمااشد ) والااةول
المورومل مد المصوشت .
وممبااود هشئاال الناااخبشد ااد أصااوا العماال والعمااال مااد المنااةوبشد المحاااربشد فاام
المؤممر باوم ناء منةوبم الةول المورومل مد المصوشت .
و أصشل و )28

 -مخمار الهشئل اقنمخابشل الوبومشل )18

و مناو

.
و أصشل و )19

 مخمار الهشئل اقنمخابشل ألصوا العمل )14مناو .
و أصشل )19
 مخمار الهشئل اقنمخابشل لسعمال )14 باإل افل ال ةة مد المنةوبشد بص ل أ اء بةشسشد .■ مالحظب :

و

و مناو

الدول المتقدمب صنا يا ً دي ( ألمانيا  ،البرازيل  ،الصين  ،الواليات المتحدة فرنسا
 ،الهند  ،إيعاليا  ،اليابان  ،المم كب المتحدة وروسيا ) .
■ حصب الدول العربيب :
** الحكومات :
 -1ب دان غربي آسيا  - :مقعة أصشل واوة – ومقعةشد ا نشد مناوبشد .
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 -2ب ممدان شمممال أفريقيمما  :مقعااة أصااشل واوااة ومقعااة مناااو واوااة  .سمااا ً باايد
المقوشمات ةاخادل القاارم اإلفرشقشال ماةخل فشهاا بساةاد ربشال أفرشقشال فام حارق
أفرشقشااا وغاار افرشقشااا ) فاام مقوااشمات اقسشمشاال فر شاال أخاارى وشواارى ذل ا
بالنوبل لسبسةاد العربشل فم حرق وغار القاارم اإلفرشقشال  .وفام جمشاع األواوال
نة مورشع المقا ة ما شمم فم وشاق اقم اقات حبا اإلقسشمشال م ال ام ااق
شرا
طاارابسإ  /ةولاال لشبشااا ااام  1975بالنواابل لبسااةاد حاامال افرشقشااا بحاايد ةورشاال
س المناص .
المناو
 -3مجمو ب أصحاب العمل  :ن غربي آسيا  - :مقعة أصشل واوة ومقعة
مناو واوة و و أو أب ر ببةشل .
ممن شمممال إفريقيمما  - :مقعااةاد أصااشلد و – مقعااة مناااو  .بالنواابل لهااذا
المورشع شورص المنةوبود العر األ اء فم منظمل أصوا العمال الةولشال
س المنوشق فشما بشنهم قبل طر ام اقهم .
 -4مجمو ب العمال  :ن غربي آسيا  -مقعةاد مناوباد
د شمال إفريقيا مقعة أصشل واوة .
وبما جرت العاةم وبناء س قارارات األجهارم الةوامورشل لمنظمال العمال العربشال
شاامم مااد خاالل مبما العماال العربا امخاااذ اإلجااراءات المناواابل لااة م مرحااشوات أطااراف
اإلنماااج ال ل اال العربشاال لع ااوشل مجسااإ اةارم مبم ا العماال الااةول فاام باال مروساال مااد
مراول انمخابات أ ائها وذل فم اطاار المحااور والمنواشق باشد الوفاوة العربشال ال ل شال
مااد أجاال الموصاال ال ا وسااول موافقشاال محاامربل ل ااماد وصااول األطااراف العربشاال س ا
وشل فم مجسإ اةارم مبم العمل الةول .
وم ا ةاة هذم الو شقل مسق مبم العمل العربم المرحشوات المالشل :
 خطااا مااد ورارم العماال بالجمهورشاال السبنانشاال بمااارشخ  20فبراشاار  /حااباط 2016بحيد مرحش وبومل لبناد بع و أصاشل اد وبوماات غربام آواشا فام مجساإ اةارم
مبم العمل الةولم د ال مرم . ) 2020 – 2017
 خطا مد ورارم العمل والمنمشل اقجمما شل بممسبل البورشد بمارشخ  13مارإ  /آذار 2016بحيد مرحش وبومل البورشد بع او أصاشل اد وبوماات غربام آواشا فام
مجسإ اةارم مبم العمل الةولم د ال مرم . ) 2020 – 2017
 مذبرم مد و ارم جمهورشل العراق المنةوبشل الةائمال لاةى جامعال الاةول العربشال )اد
بمارشخ  15مارإ  /آذار  2016بحيد مرحاش وبومال العاراق بع او منااو
وبومااات غرباام آوااشا فاام مجسااإ اةارم مبم ا العماال الااةولم ااد ال ماارم – 2017
. )2020
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 خطا مد ورارم العمل بالممسبل األرةنشل الهاحمشل بمارشخ  23مارإ  /آذار 2016د وبومات غربم آوشا فم مجساإ اةارم
بحيد مرحش وبومل األرةد بع و مناو
مبم العمل الةولم د ال مرم . ) 2020 – 2017
 خطااا مااد ورارم العماال بالممسباال العربشاال الوااعوةشل بمااارشخ  2016/3/28بحاايداد وبوماات غربام آواشا فام مجساإ اةارم
مرحش وبومال الواعوةشل بع او منااو
مبم العمل الةولم د ال مرم . ) 2020 – 2017
وقة مم مد خلل مبم العمل العربم معمشم هذم المرحاشوات سا البساةاد العربشال ماد
أجل مرشة مد المحاور والمنوشق لة م قائمل محرشوات موافقشا .
و خاالل اقجممااا المنوااشقم األول لسمجمو اال العربشاال الااذي قاة س ا هاااما الااةورم
 )105لمؤممر العمل الةولم لعام  2016جنشف  29ماشو  /آشاار  ) 2016قاةم فرشاق
أصوا العمل قائمل بالمرحوشد اد ال رشاق لع اوشل مجساإ اةارم مبما العمال الاةولم
لس مرم  ) 2020 – 2017وهم :
 الوشة  /مو وظ مشقامسم الجرائر  /أصشل ) . الوشة  /ومشر لم مصر  /مناو ) . الوشة خسش ل خمشإ مطر اإلمارات  /أصشل ) . الوشة  /ماد حرشف الرشإ البورشد  /مناو ) . الوشة  /ناصر المشر قطر  /اومشاطم ) . الوشة /ووشد رنبنل العراق  /اومشاطم ) .بما مسقم مبم العمل العربم مد جةشة خطا ماد ورارم العمال بالجمهورشال السبنانشال
بمارشخ  2016/12/15مؤبة فشا سا المموا بموقاف الاورارم ب ارورم ة ام مرحاشوها
او أصاشل فام مجساإ اةارم مبما العمال
وموقشق رغبمها فام الوصاول سا منصا
الةولم لس مرم . ) 2020-2017
◘◘◘
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الـبـنــد الرابت  :متابعب تنفيذ راري مؤتمر العمل الدولي لعام 1980 ، 1974
(أ)

بشأن إدانب السم عات اءسمرائي يب لممارسمتها التفر مب العنصمريب واتنهاكهما
الحريات والحقوق النقابيب وكذل آثار االستيعان اءسمرائي ي م أوضماع
العمال العرب في ف سعين والراضي العربيب المحت ب الخرى .

شمم مد خلل مبم العمل العربم ا ةاة المقرشرشد المالششد :
 -1مقرشار موسشساام لماا وااشرة فام مقرشاار بع ال مبما العمال الااةولم المام واامرور فسوااطشد
واألرا م العربشل المومسل األخرى خلل حهر ماارإ  /آذار  2017مسواق مقرشار
المةشر العام ) .
و مقااوم لجناال الصااشاغل المنب قاال ااد المجمو اال العربشاال بةراواال مسوااق مقرشاار المااةشر
ا لعام لمبما العمال الاةولم بحايد األو اا فام فسواطشد واألرا ام العربشال المومسال
األخرى وبذل المقرشر الموسشسم لمبم العمل العربم مد أجل و ع الصشغل النهائشال
لملوظات المجمو ل العربشل والمم شمم اروالها ال المةشر العام لمبم العمل الةولم
ومورشعها س وفوة المؤممر بالسغمشد العربشل واإلنجسشرشل .
 -2مقرشرالمااةشر العااام لمنظماال العماال العربشاال بحاايد الموااموطنات اإلواارائشسشل وآ ارهااا
اققمصاةشل واقجمما شل الوسبشل س أو ا أصاوا األ ماال والعماال فام فسواطشد
واألرا اااا العربشاااال المومساااال األخاااارى ومرجممااااا الاااا السغااااات ال ل اااال ال رنوااااشل
واإلنجسشرشال واألواابانشل ومعمشمااا سا المحاااربشد فاام الاةورم  )106لمااؤممر العماال
الةولم لعام . 2017
(ب) قد م تقم دولم ل تضمامن ممت شمعب و ممال ف سمعين والراضمي العربيمب
دامش أ ممال المدورة ( )106لممؤتمر العممل المدولي
المحت ب الخرى
لعام .2017
فام والال اذا ماا ا مماة ماؤممر العمال العربام فام الاةورم  )44لعاام  2017قاارارا
بخصوص فسوطشد .شم مد امد أماور أخارى) قاة مسمقا ةولا لسم اامد ماع حاع
و مال فسوطشد واألرا م العربشال المومسال األخارى سا هااما أ ماال الاةورم )106
لمااؤممر العماال الااةولم لعااام  2017شاامم مااد خاالل مبم ا البع اال الةائماال لمنظماال العماال
العربشل بجنشف اجراء اقمصاقت المناوبل مع الجهات المعنشل وامخااذ الماةابشر والمرمشباات
المن شذشاال لمنظااشم هااذا المسمقاام فاام أووااد الظااروف وذل ا بالمنوااشق والمعاااود مااع الجهااات
المعنشل فم ةولل فسوطشد .
◘◘◘
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الـبـنــد الخامس:
التوسيت ف استخدام ال غب العربيب في منظمب العمل الدوليب :
ارورم الماذبشر باواممرار المطالبال بالموواع فام
قة شبود مد الم شة الميبشاة سا
اومخةام السغل العربشل فم أ مال منظمل العمل الةولشال وذلا واواء ماد خالل اقمصااقت
المباحرم مع الوشة المةشر العام لمبم العمل الةولم أو المراولت الموجهل لمنظمل العمل
الةولشاال أو مااد خاالل مااةاخلت الواااةم األ اااء العاار وااواء باااد ذل ا فاام اجمما ااات
السجاد أو فم الجسوات العامل لسمؤممر ومجسإ اإلةارم .
وفم هذا اإلطار مجاةر اإلحاارم والميبشاة سا موجهاات وقارارات األجهارم الةوامورشل
لمنظمل العمل العربشل والممعسقل بة وم الوفوة العربشل ال اومخةام السغل العربشل فم جمشاع
بسمامهم ومةاخلمهم فم اجمما ات منظمل العمال الةولشال وباذل فام المراوالت الموجهال
الشها .
ومد جانبها فيد منظمل العمل العربشل موممرم وواء مد خلل المراولت أو السقااءات
المباحرم مع المةشر العام لمبم العمل الةولم لسميبشة فام بال مارم سا واجال المجمو ال
العربشل ال المرشة مد المووع فم اومخةام السغل العربشل فم أ مال وو ائق الماؤممر واواء
فم الجسوات العامل أو فم السجاد مع رغبل المجمو ل العربشل س أد شمم مومقبلً مرجمال
بافل المقارشر المعرو ل لسنقاا ومحاارشع الصابو واقوامنماجات والمعاةشلت والمقاارشر
المعممةم والةراول اقومقصائشل لسجنل الخبراء.
◘◘◘
البند السادس  :التعاون التقني والفني:
أوالً  :التعاون الفني والتقني لصالح الب دان العربيب :
أنااا مااد الم شااة اإلحااارم الا العلقااات الممشناال لسمعاااود البناااء القااائم بااشد منظماال العماال
العربشاال ومنظماال العماال الةولشاال لموقشااق األهااةاف المحاامربل فاام مخمسااف مجاااقت العماال
والعمال وارواء أوإ العةالل اقجمما شل فم المنطقل العربشل وفق خصوصشامها وظروفها
اققمصاةشل واقجمما شل واومشاجامها المنموشل وشاا مام موقشاع ام اقشال معااود باشد الطارفشد
منذ ام  1976والمم مم ا اةم النظر فشها وصوقً ال موقشع مذبرم م اهم باشد المنظمماشد
ام  2007لمبود اإلطار العام لسمنوشق والمعاود بشنهما .
وفاام اطااار مواصااسل جهااوة منظماال العماال العربشاال لمعرشاار وة اام المعاااود مااع منظماال
العمل الةولشل مجةر اإلحارم ال أد وعاةم المةشر العام لمنظمل العمل العربشل قة اومعرم
مع الوشة المةشر العاام لمنظمال العمال الةولشال واجال البساةاد العربشال الا مرشاة ماد بارامل
وخطط المعاود ال نم لمنظمل العمل الةولشل وفاق ممطسباات واومشاجاات المنمشال فام الاوطد
العربم فم المروسل القاةمل وذل خلل السقاء الذي جرى بشد الطرفشد س هاما الةورم
 )105لمؤممر العمل الةولم لعام  2016وبذل خلل السقااء األخشار الاذي جاري بشنهماا
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سدااد هاااما اجمما ااات الااةورم  )328لمجسااإ اةارم مبماا العماال الااةولم جنشااف
نااوفمبر  /محاارشد ال ااانم  ) 2016وشااا ماام اقم اااق سا معرشاار المعاااود بااشد المنظممااشد
ومن شااذ مرشااة مااد األنحااطل المحاامربل لصااال البسااةاد العربشاال مااد خاالل المبما اإلقسشماام
لمنظمل العمل الةولشل لسبسةاد العربشل ببشروت .
وقة بةأت اقمصاقت والمحاورات بشد الجانبشد قمخاذ اإلجراءات والمرمشبات المناوبل
لمنظااشم المنمااةى العرباام ال ااانم وااول الااةور الجةشااة لسقطااا الخاااص فاام المنمشاال والمحااغشل
وباوم افل برشمل مد امواة غرف المجارم والصنا ل فم ةولل اإلماارات العربشال الممواةم
الحقشقل وذل خلل الربع األخشر لعام . 2017
ثانيا ً  :التعاون لصالح ف سعين والراضي العربيب المحت ب :
أ – البرنامج المعزز ل تعاون اءنمائي لصالح االراضي العربيب المحت ب :
مجةر اإلحاارم الا أد ملوظاات المجمو ال العربشال سا مقرشار الماةشر العاام لمبما
العمل الةولم لعام  2016وول و اع ماال األرا ام العربشال المومسال جااء فشهاا امد
أمااور أخاارى الميبشااة مااد جةشااة س ا مطال ا ممبااررم لسمجمو اال العربشاال بحاايد اارورم
صشاغل اقومنماجات الوارةم فم المقرشر فم حبل خطل مل شمم مموشسها ومن شذها باألواإ
مد منظمل العمل الةولشل وبالمعاود مع الجهات العربشل واإلقسشمشل والةولشل المانول وموةشة
الموئولشات وأةوار مخمسف األطراف القاةرم س من شذ جرء مد هذم الخطل وما ق مبقام
الملوظات الخمامشل واقومنماجات بالمعماة وبراً س ورق .
وقااة ماام مروشااة المااةشر العااام لمبم ا العماال الااةولم بنوااخل مااد ملوظااات المجمو اال
العربشل سا هاذا المقرشار باالسغمشد العربشال واإلنجسشرشال سا أمال أد مجاة طرشقهاا لسمن شاذ
وفق الموجهددات المم بر نها الوشة  /غاي راشةر فم بسمما فم المسمقم الةولم لسم امد
ماع ماال وحااع فسواطشد واألرا ام العربشاال المومسال األخارى جنشااف )2016/6/3
وبذل خلل السقاء الذي جرى بشد وشاةما ووعاةم المةشر العام لمنظمل العمل العربشل س
هاما اجمما ات الةورم  )105لمؤممر العمل الةولم لعام . 2016
وفاام اطااار ممابعاال البرنااامل المعاارر لسمعاااود اإلنمااائم مااد أجاال األرا اام العربشاال
المومسل والذي من ذم منظمال العمال الةولشال مناذ اةم وانوات فقاة مددادم ددادرم المقرشار
الونوي لمقششم ماةى المقاةم الموارر فام هاذا الحايد بماا جارت العااةم سا ةورم ناوفمبر /
محرشد ال انم مد بل اام لمجساإ اةارم مبما العمال الاةولم وشاا بااد هاذا المقرشار فام
و شقل البنة الماوع مد جةول األ مال بالنوابل لساةورم  328لسمجساإ جنشاف ناوفمبر /
محرشد ال انم  ) 2016مد قوم و ع الوشاوات  /جرء المعاود مد أجل المنمشل .
وم منت الو شقل ) (GB.328/POL/9الخاصل بالبرنامل المعارر لسمعااود اإلنماائم
مد أجل األرا م العربشل المومسل معسومات أواوشل ذات مي شر مباحرأو غشر مباحار سا
وود اةارم ومطبشق البرنامل نذبر منها ما شسم :
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-

-

-

-

-

موسط و شقل المقرشر ال وء س مباةرات منظمل العمال الةولشال واعشا الا معالجال
و ااع العمااال والموااةشات الرئشوااشل المطروواال منااذ ال ماارم األخشاارم الماام حاامسها
المقرشر .
امواامت ال ماارم قشااة اقواامعرام بعمسشاال واالم ممع اارم وانااةق العنااف فاام ال ا ل
الغربشل وموموشات الشل مد الورماد .
لقة بانت جهوة ا اةم األ مار بطشئل أ قا العمسشل العوبرشل اإلوارائشسشل الماةمرم
فم غرم فم شولشو  /ممور  2014ولغاشل شولشو  /ممور  2016لم شبد مماوا ً ووى
 %46مد األماوال الممعهاة بهاا فام ماؤممر القااهرم ماع رقسال ةخاول الماواة الا
غرم واوموة ت فرص مل أقل مد المو وة بها أصل .
انخ م الة م المباحر لمشرانشل الوسطل ال سواطشنشل بمقاةار ال ساا اام  2015مماا
ش اام ال ا مرشااة مااد ماارابم المماايخرات والااةشود و ااةم القااةرم س ا و اار النمااو
اققمصاةي وخسق فرص العمل .
وجوة معةل بطالل اام شقاةر بنواو  %26.9فام النصاف ال اانم ماد اام 2016
وشبسغ المعةل فم غرم  %41.7ومعةل البطالل فم فئل الحبا شبسغ . %42.6
ش م برناامل المعااود اإلنماائم الواالم مجمو ال محاارشع بماوارة مصال الا نواو
 3.4مسشااود ةوقر خصصاات نواابل  %42فاام برنااامل العماال اللئااق -2013
 )2016و  %12معااااششر العمااال و  %11الواااوار اقجمماااا م وواااوف مرصاااة
 % 24باقومناة الا نماائل المنامقحاات المبونال بحايد برناامل العمال اللئاق الاذي
شوااام شة ماااد الموااااهمات الطو شااال ماااد الوبومااال البوشمشااال ماااواري  %65ماااد
المواهمات فم األرا م العربشل الموسمل) ومد الووا المبمشسم لسمشرانشل العاةشال
لمنظمل العمل الةولشل ومؤوول منمشل فسوطشد .
ماام موقشااع قااانود ال ااماد اقجممااا م لعمااال القطااا الخاااص وأفااراة أواارهم مااد
الرئشإ موموة باإ فام  7ماارإ  /آذار  2016والاذي بااد قاة و اع با ممااة
نهل محاربم بة م مد منظمل العمل الةولشال وبالمحااور ماع الحارباء اقجمماا ششد
وومواصل منظمل العمل الةولشل ة م ارواء مؤوول ال ماد اقجمما م مد خلل
بنااء القااةرات بحاايد مباااةن ال ااماد اقجمماا م واةارمااا ومموشسااا وشااا ماام و ااع
برنامل بمبس ل  3.7مسشود ةوقر شسممإ ة م الهشئات المانول مد أجسها .

وبعرم ومناقحل هذا المقرشر خالل الاةورم  328لمجساإ اةارم مبما العمال الاةولم
نااوفمبر  /محاارشد ال ااانم  )2016ابم اام المجسااإ بامخاااذ قاارار بيخااذ العساام بمااا ورة فاام
المقرشر .
وبا إلطل س و شقل هذا البناة شمباشد و سا غارار المقاارشر الواابقل اةم موقشاق مقاةم
مسماوإ لمطبشاق برناامل المعاااود اإلنماائم لصاال األرا اام العربشال المومسال سا أرم
الواقع وقمرال أو ا العمال والحع ال سوطشنم فم مةهور مواممر مماا شواموج مرشاة
مااد اقهممااام والااة م مااد مجسااإ اإلةارم مااد أجاال اشجاااة الوسااول المناواابل لمااذلشل العقبااات
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والصعوبات المم شواجهها البرنامل وبوجاا خااص األماور الممعسقال بالمموشال وما شاممبد
مد موقشق األهةاف المرجوم منا ومووشع ومنوشاع األنحاطل وال ئاات الموامهةفل والموااهمل
ال ا سل فم مووشد موموى المعشحل فم األرا م ال سوطشنشل .
ارورم اقواممرار فام المطالبال باألخاذ
وأد المجمو ل العربشل مؤبة ماد جةشاة سا
بعااشد اق مبااار المقمروااات الماام مقااةم بهااا األ اااء العاار بمجسااإ اةارم مبم ا العماال
الااةولم خاالل مناقحاال هااذا البنااة فاام الااةورم  )328لسمجسااإ نااوفمبر  /محاارشد ال ااانم
 )2016وبوجا خاص بحايد مخصاشص مرشاة ماد الماوارة المالشال امد مشرانشال منظمال
العمل الةولشل العاةشل وماوارة أخارى ماد الجهاات المانوال لسمروسال القاةمال لاة م المعااود
المقنم لصال المنطقل العربشل بحبل ام واوارار المرشاة ماد المقاةم فام البرناامل المعارر
مد أجل األرا م العربشل المومسل بحبل خاص وفق ملوظات المجمو ل العربشل وول
مسوق مقرشر المةشر العام لمبم العمل الةولم ال مؤممر العمل الةولم فم بال اام بحايد
أو ا العمالل فم اقرا م العربشل المومسل .
وفم هاذا اإلطاار مجاةر اإلحاارم الا أد جاةول أ ماال الاةورم  )106لماؤممر العمال
الاةولم لعاام  2017شم اامد بناة خااص بمحاارو البرناامل والموارناال 2019 – 2018
مما شمطس باذل مرشاة ماد الجهاة ماد مناةوبم البساةاد العربشال فام السجنال المالشال لسمطالبال
بمخصااشص مااوارة ا ااافشل لصااال البرنااامل المعاارر وبااذل لااة م الصاانةوق ال سوااطشنم
لسمحغشل والوماشل اقجمما شل .
هااذا باإل ااافل ال ا الميبشااة أش ااا س ا ة ااوم منظماال العماال الةولشاال ال ا اروااال بع اال
ممخصصاال موااا ة العمالاال ال سوااطشنشل س ا اواامرجا وقوقهااا الموجااورم لااةى وااسطات
اقوملل اإلورائشسم منذ قوة مد الرمد .
ب – الصندوق الف سعيني ل تشغيل والحمايب االجتما يب :
لقة مم انحاء الصنةوق ال سواطشنم لسمحاغشل والوماشال اقجمما شال بمرواوم رئاوام رقام
 )9لواانل  2003والااذي وااةة بش شاال محاابشل مجسااإ اإلةارم والمجسااإ المن شااذي لسصاانةوق
واألهااةاف وآلشاااات المموشاال  .وقاااة جااااء انحاااء الصااانةوق ال سوااطشنم لسمحاااغشل والوماشااال
اقجمما شل بنمشجل لموصشات موسشل و ربشل وةولشل وشا أنشط بمنظمل العمل الةولشل مهمل
انحاء الصنةوق بمباةرم ةولشل لمواا ةم الممعطساشد اد العمال وشاا أد الصانةوق شواع
بالةرجاال األولا الا موارباال ال قاار مااد خاالل خسااق فاارص ماال ةائماال ومووااشد موااموى
العمال وصقل مهارامهم ومبنم وة م محارشع محغشسشل ومقةشم الوماشل اقجمما شل لسعامسشد.
بما جاء فم المرووم الرئاوم المذبور أ لم أد الموارة المالشل لسصانةوق ممباود ماد
المن والهبات والمبالغ المم مارة ماد األفاراة والوبوماات العربشال واألجنبشال والمؤوواات
والمنظمات الةولشل واإلقسشمشل والموسشل والمبالغ المخصصل فم الموارنال العامال لسواسطل
غشار أد الصانةوق قاة اان فام الما ام وق شاارال شعاانم ماد محابسل نقاص فام المااوارة
المالشل ق مماةم أواوا ً س ة م الوبومال ال سواطشنشل المام معاشا أرماات مالشال ممباررم
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مما شمطس مواصسل الجهوة العربشل والةولشال لمعرشار وة ام الصانةوق لممبشناا ماد موقشاق
األهةاف المرجوم منا .
ج – تحركات المجمو ب العربيب بشأن د م المعالب الف سعينيب :
ممبنات المجمو ال العربشال بمحاااربل الوفاوة ال ل شال ماد اشجاااة رؤشال ومواقاف ربشاال
محاامربل ومووااةم لسااةفا ساا المطالاا واقومشاجااات ال سوااطشنشل فاام مجاااقت المنمشاال
امد اطاار منظمال
والمحغشل وة مها س الموموشات العربشل واإلقسشمشل والةولشل وبذل
العمل العربشل وذل مد خلل ماشسم :
 -1قرار الةورم  )43لمؤممر العمل العربم لعام  2016رقم  )1593بحيد ماذبرم
المةشر العام لمبم العمل العربم وول الةورم  )105لمؤممر العمال الاةولم لعاام
 2016والذي شنص مد أمور أخرى س :
 الميبشااة سااا اقامااال ةولااال فسواااطشد سااا بامااال أرا اااشها و اصاااممها القاااةإالحااارشف ورفااام جمشاااع اإلجاااراءات اقوااامشطانشل المخال ااال لبافااال الحااارائع
الوماوشل واأل راف والقوانشد الةولشل .
 الطس مد منظمل العمل الةولشل اروال بع ال ممخصصال لإلطال سا وقاوقالعمااال ال سوااطشنششد لااةى وااسطات اقوااملل منااذ ااام  1970ووم ا مارشخااا
وامخاذ ما شسرم لوةاة أجور وموموقات العمالل ال سوطشنشل وفقا لسمعاششر الةولشل
وا لد المباةن والوقوق األواوشل فم العمل .
 ة ااام الصااانةوق الاااوطنم ال سواااطشنم لسمحاااغشل والوماشااال اقجمما شااال لسعماااالوالمروشل لا مد أجل موقشق األهةاف النبشسل المم أنحئ مد أجسها .
 ة ااوم منظماال العماال الةولشاال لعقااة مااؤممر المااانوشد لااة م صاانةوق فسوااطشدلسمحغشل والوماشل اقجمما شل لسعماال لماوفشر المموشال الالرم لسصانةوق واشجااة
فرص العمل اللئق لعمال فسوطشد .
 -2قرار الةورم  )85لمجسإ اةارم منظمل العمل العربشل الةوول أبموبر  /محارشد
األول  )2016بحاايد مقرشاار ااد أو ااا مااال وحااع فسوااطشد فاام األرا اام
العربشل المومسل والذي شنص بوجا خاص س :
 مطالباال منظماال العماال الةولشاال بمااوفشر الااة م الاالرم لم عشاال الصاانةوق الااوطنمال سوااطشنم لسمحااغشل والوماشدداادل اقجمما شاال مااد اجاال مااوفشر فاارص العماال لعمااال
فسواااطشد وباااذل ممابعااال من شاااذ القااارارات الصااااةرم بإةانااال البشااااد الصاااهشونم
ومماروااااما اللانواااانشل واوااامرةاة المواااموقات المالشااال لسعماااال ال سواااطشنششد لاااةى
وسطات اقوملل .
 مخاطباال منظماال العماال الةولشاال لو ااع بنااة ةائاام سا جااةول أ مااال مااؤممر العماالالةولم بحيد أو ا مال وحع فسوطشد فم األرا م العربشل المومسل .
 -مناحااةم الااةول العربشاال مااوفشر الااة م المااالم الاالرم لسصاانةوق ال سوااطشنم لسمحااغشل
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والوماشل اقجمما شل .
 ة وم أطراف اإلنماج فم الوطد العربم وبافال منظماات وهشئاات المجمماع الماةنمال مقةشم بافل أحبال الة م لسحع ال سوطشنشل وأطراف اإلنماج ال ل ل وبومل –
أصوا أ مال – مال ) لمواصسل مواجهل اقوملل اإلورائشسم الغاحم .
وفم هذا الصاةة حاهةت الاةورم  )105لماؤممر العمال الاةولم لعاام  2016مورباات
مب اال مااد رؤواااء وأ اااء الوفااوة العربشاال المحاااربل فاام هااذم الااةورم مااد أجاال مااة شم
المواقااف العربشاال المحااار الشهااا أ االم مااد موقشااق مرشااة مااد اقنجااارات المسموواال لصااال
مال وحع فسوطشد وذل س النوو المالم -:
 م امشد فقارم خاصال باألو اا والمطالا ال سواطشنشل فام بسماات بال ماد معاالمالورراء ورؤواء وأ اء الوفوة العربشل وبذل معالم رئشإ المجمو ال العربشال
ووعاةم المةشر العام لمنظمل العمل العربشل خلل اجمما ات مؤممر العمل الةولم.
 مم اةراج فقرم خاصل باألو ا والمطالا ال سواطشنشل فام بسماات بال ماد معاالمورشاار العماال ال سوااطشنم ومعااالم رئااشإ المجمو اال العربشاال ووااعاةم المااةشر العااام
لمنظمل العمل العربشال خالل فعالشاات المسمقام الاةولم لسم اامد ماع ماال وحاع
فسوااطشد واألرا اام العربشاال المومساال األخاارى والااذي قااة ساا هاااما الااةورم
 )105لمؤممر العمل الةولم لعام . 2016
 م اامنت ملوظااات المجمو اال العربشاال وااول مقرشاار المااةشر العااام لمبم ا العماالالااةولم المقااةم ال ا الااةورم  )105لسمااؤممر وااول أو ااا العمالاال فاام األرا اام
العربشاال المومساال مجمو اال مااد المطالا واقومشاجااات المنموشاال ل سوااطشد وشااا ماام
موسشم هذم الملوظات بالسغمشد العربشل واإلنجسشرشل بالشة ال المةشر العام .
 مناااول السقاااء الااذي جاارى بااشد وااعاةم المااةشر العااام لمنظماال العماال العربشاال والوااشةالمةشر العام لمنظمل العمل الةولشل بقةر مد الم صشل األو ا الراهنل فم فسوطشد
واإلجااراءات الممبااد امخاذهااا مااد جان ا منظماال العماال الةولشاال لموقشااق المطال ا
ال سوطشنشل فم مخمسف مجااقت المنمشال والمحاغشل وموواشد مواموى العاشا لسعمالال
والحع ال سوطشنم .
 م منت بسمل األ اء العر بمجسإ اةارم مبم العمل الةولم خلل اجمما اتالةورم  )328لسمجساإ ناوفمبر /محارشد ال اانم  )2016الميبشاة سا مجمو ال
مد المطال واقومشاجات المنموشل ال سوطشنشل المسول .
وقااة شمطس ا األماار بااذل مرشااة مااد الجهااوة مااد األ اااء بمجسااإ اةارم مبم ا العماال
الااةولم وجمشااع الوفااوة العربشاال المحاااربل فاام اجمما ااات منظماال العماال الةولشاال لسميبشااة
والمطالبل الموممرم ب رورم وور ل مسبشل اقومشاجات المنموشل لعمال وحع فسوطشد فم
المروسل القاةمل وأد شمم المربشر س هذم المطال خلل اجمما ات السجنل المالشل المنب قال
اااد الاااةورم  )106لماااؤممر العمااال الاااةولم لعاااام  2017لمناقحااال محااارو البرناااامل
والمشرانشل . 2019 – 2018
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البند السمابت  :المو مف ممن التصمديقات م تعمديل  1986م دسمتور منظممب العممل
الدوليممب بشممأن توسمميت التمثيممل الفريقممي فممي مج ممس إدارة مكتممب العمممل
الدولي
اد منظمل العمل العربشل مقوم بممابعل هذا المو و منذ وت ونوات وبصا ل مواممرم
مااع الااةول العربشاال الماام لداادم مصااةق بعااة سا معااةشل  1986سا ةواامور منظماال العماال
الةولشاال جشبااومم – الصااومال – لبناااد – وااورشا – وااسطنل اماااد – الااشمد ) وذلاا
لألهمشل بالنوبل لسبساةاد العربشال فام الموواع فام المم شال األفرشقام فام مجساإ اةارم مبما
العمل الةولم .
ومحشر البشانات المموفرم ال أد وجم المصةشقات س معةشل  1986بسغ  103بمارشخ
 27شولشو  /ممور  2015مد بشنها ةة  2مصةشق مد الةول ذات األهمشل الصنا ل الهنة
– اشطالشااا) وشبقا فاام واجاال الا  21مصااةشقا ً بمااا فاام ذلا  3مصااةشقات مااد الااةول ذات
األهمشل الصنا شل المانشا – البرارشل – الصاشد – الوقشاات الممواةم – فرنواا – الشابااد
– الممسبل المموةم – رووشا ) لشةخل وشر المن شذ .
وبنااااء سااا نماااائل اقجمماااا المنواااشقم لسمجمو ااال العربشااال الاااذي قاااة سااا هااااما
اجمما اات الاةورم  )105لماؤممر العمال الاةولم  2016فقاة مام ماد خالل مبما العمال
العربم مخاطبل البسةاد العربشل المذبورم أ لم مد جةشة وو ها سا المصاةشق سا هاذا
المعااةشل ساا أد شاامم اارم أشاال مواامجةات ساا اقجممااا المنوااشقم األول لسمجمو اال
العربشل س هاما الةورم  )106لمؤممر العمل الةولم لعام . 2017
◘◘◘
البند الثامن  :ما يستجد من أ مال :
◘◘◘
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القسم الثاني
مع ومات أساسيب ن الدورة ( )106لمؤتمر العمل الدولي لعام 2017
أوالً  :مو د ومكان انعقاد الدورة ( )106لمؤتمر العمل الدولي لعام : 2017
 -1بناء سا قارارات مجساإ اةارم مبما العمال الاةولم شامم منظاشم و قاة اجمما اات
الةورم  )106لمؤممر العمل الةولم لعام  2017ومخمسف السجاد النظامشل وال نشل
المنب قل نا بالمعماة فم قصر األمم وبذل فام مقار مبما العمال الاةولم بجنشاف
ولماةم أوابو شد خاالل ال مارم  16 – 5شونشاو  /ورشااراد  2017وشباود افممااا
المااؤممر شااوم اق نااشد الموافااق  5شونشااو  /ورشااراد  2017صااباوا ً س ا أد مبااةأ
اجمما ات السجاد مباحرم بعة انمهاء و ل اقفمما .
 -2وشمم منظشم و قة اجمما ات ال رق ال ل ل وبوماات – أصاوا أ ماال و ماال)
وبذل المجمو ات اإلقسشمشال ماد امنها المجمو ال العربشال بةاشال ماد شاوم األواة
الموافق  4شونشو  /ورشراد . 2017
ثانيا ً  :جدول أ مال المؤتمر :
مم موةشة جةول أ مال الةورم  )106لمؤممر العمل الةولم لعام  2017بقرارات ماد
مجسإ اةارم مبم العمل الةولم وذل س النوو المالم :
** البنود الدائمب :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

-7

-8

مقااارشر رئااشإ مجسااإ اإلةارم والمااةشر العااام مااع مسوااق لمقرشاار المااةشر العااام وااول
أو ا العمالل فم األرا م العربشل المومسل ..
محرو البرنامل والموارنل وموائل أخرى .
معسومات ومقارشر د مطبشق اقم اقشات والموصشات
موائل مةرجل مد المؤممر أومد مجسإ اإلةارم .
هجرم األشةي العامسل مناقحل امل ) .
العمالل والعمل اللئق ماد أجال الوالم والقاةرم سا الصاموة  :مراجعال الموصاشل
رقم  )71لعام  1944بحيد منظشم العمالال اقنمقاال ماد الوار الا الواسم ) –
نحاط معشاري مناقحل انشل) .
مناقحاال ممبااررم ااد الهااةف اإلواامرامشجم بحاايد المباااةن والوقااوق األواوااشل فاام
العمااال فااام اطاااار ممابعااال ا ااالد منظمااال العمااال الةولشااال  2008واااول العةالااال
اقجمما شل مد أجل ولمل اةلل .
الغاااء مجمو اال مااد اقم اقشااات موماال أرقااام – 60 – 43 – 28 – 15 – 4
.)67
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ثالثا ً  :سير أ مال المؤتمر :
مم خلل الةورم  )328لمجسإ اةارم مبما العمال الاةولم ناوفمبر  /محارشد ال اانم
 ) 2016رم ومناقحل مقرشر فرشق العمل المعنم بمووشد وشر أ مال المؤممر ومجساإ
اإلةارم الو شقل  ) GB.328/Ins/16وامخذ المجسإ فم هذا الحيد القرارات المالشل :
-

-

-

مواصااسل ةراواال المووااشنات الجةشااةم الماام شمبااد مجربمهااا أو مطبشقهااا فاام ةورات
المؤممر القاةمل .
س المةشر العام ا ةاة خطل مل م صاشسشل لساةورم  )106لسماؤممر لعاام 2017
لمااةم أواابو شد شاامم ر ااها ومناقحاامها خاالل اجمما ااات الااةورم  )329لمجسااإ
اإلةارم مارإ  /آذار . ) 2017
فم وء مناقحل فرشق العمل شمم خلل اجمما ات الاةورم  )329لمجساإ اإلةارم
مارإ  /آذار  ) 2017ةراول ومناقحل مجمو ل أول ماد المعاةشلت سا نظاام
العماال بااالمؤممر الهاةفاال ال ا مووااشد وااشر ماال المااؤممر والااوارةم فاام المرفااق
بالو شقل . ) GB.328/wp/GBC/1/2
ومناولت هذم المعةشلت الموائل المالشل :
لجنل أوراق اق مماة المواة  26و 26مبرر و 26ال ا) .
لجنل الصشاغل المابعل لسمؤممر ولجنل الصشاغل المابعل لسجنل المواة  6و59و.)67
السجنل المنظشمشل الماةماد  4و . )17
مناقحات الموائة المومةشرم والنقاحات الم ا سشل الماةم. )12

أما المعةشلت اإل افشل مد أجل موةشا ومبوشط النظاام األواوام لسماؤممر فقاة مناولات
موائل أخري وهم :
-

وذف األوبام الممقاةمل المواة . )58 – 56 – 23 – 9
مقنشد المماروات الجارشل المواة . )65 – 58 – 24 – 20
مبوشط اإلجراءات المواة . )40 – 38 – 4
مرحشة الهشبسشل .

لمرشة مد المعسومات شمبد اإلطل س المرفق بالو شقل )GB328/wp/GB/1/2
بالسغل العربشل بحيد م اصشل المعةشلت المقمرول مع المعسشق سشها .
رابعا ً  :سير اجتما ات الدورة ( )106لمؤتمر لعام : 2017
معمبر مجربل ةورمم  )104لعام  2015و  )105لعاام  2016بحايد مقساشص الماةم
ال أوبو شد مد المجار الناجول بالنوبل لسجهات المبونل وشا طس مجسإ اإلةارم فام
الةورم  )328ناوفمبر /محارشد ال اانم  )2016ماد المبما ا اةاة خطال مال م صاشسشل
لساةورم  )106لسمااؤممر لعااام  2017ولمااةم أوابو شد شاامم ر ااها سا الااةورم )329
لسمجسإ مارإ  /آذار . ) 2017
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وقة مم امخاذ اإلجراءات المناوبل بحيد منظشم اقجمما ات المو شرشل لس رق شوم األوة
الموافااق  4شونشااو  /ورشااراد  2017وذل ا لممبااشد السجاااد ال نشاال مااد بةاشاال اجمما امهااا
ا مباراً مد الشوم األول لسمؤممر بعة اخممام و ل اقفمماا المرماع منظشماا شاوم األ ناشد 5
شونشو  /ورشراد صباوا ً س أد ممواصل أ مال السجاد ال نشل لغاشل نصف األوبو ال انم
بما وشمم مناقحل مقرشر المةشر العام فم الجسوات العامل بةاشل مد شوم األربعااء الموافاق 7
شونشو  /ورشراد . 2017
أش ا ً ماد المموقاع قاة جسوال امال بحايد قمال االم العمال شاوم الخماشإ الموافاق 15
شونشو  /ورشراد  2017وشا ومخصص القمل لهذم الونل لمبااةرم المئوشال لمنظمال العمال
الةولشل بحيد المرأم فم العمل بهاةف موةشاة معوقاات موقشاق مقاةم فام مجاال الموااوام باشد
الرجال والنواء .
بالنوبل قنمخابات مجسإ اةارم مبما العمال الاةولم لس مارم  )2020 – 2017واشمم
منظاشم اجمما ااات هشئااات الناااخبشد لس اارق ال ل ال بااالموالم وذلا شااوم األ نااشد الموافااق 12
شونشو  /ورشراد  2017بعة الظهر .
** بنود جدول أ مال المؤتمر :
شم اامد جااةول أ مااال الااةورم  )106لمااؤممر العماال الااةولم لعااام  2017اارم
ومناقحل وبعل  ) 7مو و ات ل ل منها مد البنوة الةائمل والباقم مد البنوة ال نشال المام
مم اةراجها مد مجسإ اإلةارم أو المؤممر وذل س النوو المالم -:
 -1تقارير رئيس مج س اءدارة والمدير العام
شم مد مقرشر المةشر العام المقاةم الا ةورم الماؤممر مسوقاا ً واول أو اا العماال فام
اقرا م العربشل المومسل وشمعرم مقرشر رئشإ مجسإ اإلةارم ال أنحاطل وانجاارات
المجسإ خلل ال مرم ما بشد شونشو  /ورشراد  2016وشونشو  /ورشراد . 2017
 -2مشروع البرنامج والموازنب  2019 – 2018ومسائل ماليب أخرى
مقوم السجنل المالشل المبونل مد منةوبم الوبومات بةراول وا مماة البرنامل والمشرانشل
لس ماارم  2019 – 2018والمقااارشر المالشاال لسواانل المنمهشاال بمااارشخ  31ةشواامبر  /بااانود
األول  2016وبذل أشل موائل مالشل أخرى المم شقرر مجسإ اإلةارم اوالمها ال السجنل .
 -3معلوماث وتقارير عن تطبيق اتفاقياث وتوصياث العمل الدوليت
مقوم السجنل المحابسل ماد الماؤممر بحايد مطبشاق المعااششر بةراوال المقاارشر المقةمال ماد
الوبومااات وااول ام اقشااات وموصااشات العماال الةولشاال بموج ا المااواة  35- 22 -19مااد
الةومور وباذل مقرشار لجنال الخباراء القاانونششد  .وشمباود هاذا المقرشار ماد جارئشد وشاا
شم اامد الجاارء األول الملوظااات الممعسقاال بمطبشااق اقم اقشااات المصاااةق سشهااا والجاارء
ال ااانم شم اامد الةراواال العاماال لسمقااارشر المقةماال بموجا المااواة  19و  22مااد الةواامور
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وخصصت هذم الةراول لسةورم الوالشل للم اقشات والموصشات المالشل -:
 اقم اقشل رقم  )167لعام  1988بحيد الولمل والصول المهنشل فم البناء . الموصشل رقم  )115لعام  1988بحيد الولمل والصول المهنشل فم البناء . اقم اقشل رقم  )176لعام  1995بحيد الولمل والصول المهنشل فم المناجم . الموصشل رقم  )183لعام  1995بحيد الولمل والصول المهنشل فم المناجم . اقم اقشل رقم  )184لعام  2001بحيد الولمل والصول المهنشل فم الررا ل. الموصشل رقم  )192لعام  2001بحيد الولمل والصول المهنشل فم الررا ل. اقم اقشل رقم  )187لعام  2006بحيد اإلطار المنموي لسولمل والصاول المهنشالفم العمل .
 الموصشل رقم  )197لعام  2006بحيد اإلطار المنموي لسولمل والصول المهنشالفم العمل .
 -4هجرة األيدي العاملت ( مناقشت عامت )
مم اةراج مو و هجرم األشةي العامسل مد بنوة جةول أ مال الماؤممر ماد الاةورم
 )325لمجسإ اةارم مبم العمل الةولم نوفمبر  /محرشد ال انم . ) 2015
وشطس مد الجهاات المبونال مربشار المناقحاات سا ووبمال هجارم الشاة العامسال سا
الموموشات الوطنشل وال نائشل واإلقسشمشل وبشد الجهات وبذل الموظشف العاةل وهم فرصال
فرشةم لمقةشم الموجهات الهامل والمناوبل ال الهشئات المبونل مد أجل ة ام المرامهاا لمنمشال
الهجرم العاةلل ومعرشر قةرم ورراء العمال ومنظماات أصاوا العمال والعماال سا لعا
ةور مؤ ر فم صشاغل ومطبشق وشاوات هجرم الشة العامسل ا اافل الا ة ام جهاوة منظمال
الةولشل فم هذا الحيد .
ومم مد و شقل هذا البنة المم أ ةها المبم لمحبل موور المناقحاات معسوماات موة ال
د المشارات الببشرم س الموموششد الةولم واإلقسشمم فام مجاال هجارم الشاة العامسال سا
جمشع موموشات المهارم وشومعرم مجاقت هامل لووبمل هجرم الشة العامسال م اال وماشال
العمااال المهاااجرشد واق مااراف بالمهااارات مااع المربشاار س ا موااائل ممعسااق بوربشاال الشااة
العامسل فم المجمعات اققمصاةشل اإلقسشمشل وفم اطار المعاود بشد المناطق .
أش ا معرم المقرشر ال المرمشباات واإلجرائشال ال نائشال فام مجاال هجارم الشاة العامسال
والمم شمراشة انمحارها فم مناطق مخمس ل مد العالم مع اقومناة الا البواوا الوةش ال المام
أجرمها منظمل العمل الةولشل وبذل مةى رورم و ع اجراءات لسموظشف العاةل شهةف
مخ شم مبالشف الهجرم لسعمال المهاجرشد و ماد وماشل أف ل لهم .
 -5العمالل والعمل اللئق مد أجل الوالم والقاةرم سا الصاموة مراجعال الموصاشل
رقم  )71لعام  1914بحيد منظشم العمالل اقنمقال مد الور ال الوسم) نحااط معشااري
مناقحل انشل .
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فاام اطااار المو ااشر لسمناقحاال المرةوجاال وفااق ال قاارم  )1مااد الماااةم  )39مااد نظااام
العماال بااالمؤممر قااام المبما بإ ااةاة مقرشاار ممهشااةي ااد المحاارشع والممارواال فاام مخمسااف
البسااةاد اام ماام ا ااةاة مقرشاار ااانم س ا أواااإ رةوة الااةول س ا اقواامبشاد وشااا حاابل
المقرشرشد وشاق المناقحل األولم مد الةورم  )105لمؤممر العمل الةولم لعام . 2016
و س أو اإ اومنماجات المناقحال األولا مام ا اةاة مقرشار جةشاة لسعارم سا الاةورم
 )106لسمااؤمر لسعااام  2017لشبااود مواال المناقحاال ال انشاال وشااا شم اامد هااذا المقرشاار
الملوظات الوارةم مد الوبومات ومنظمات أصوا العمال والعماال ومحارو الموصاشل
المقمرول .
 -6مناقحل ممبررم بحيد الهةف اقومرامشجم الممعسق بالمباةن والوقاوق األواواشل
فم العمل فم اطار ممابعل ا لد منظمل العمال الةولشال بحايد العةالال اقجمما شال ماد أجال
ولمل اةلل . 2008
شعمبر المقرشر الخاص بهذا البنة آخر مقارشر وسواسل المناقحاات الممباررم و اانم مقرشار
شعرم س المؤممر بعة المناقحل األول وول المباةن والوقوق األواوشل فم العمال اام
. 2012
وشمناااول المقرشاار موسشاال اقمجاهااات العالمشاال بحاايد األربعاال مباااةن ووقااوق  -ورشاال
المنظااشم والوااق فاام الم او اال الجما شاال – الق اااء سا جمشااع أحاابال العماال الجبااري –
الق اء س مل األط ال – الق اء س الممششر فم المهنل واقوامخةام – سا مواموى
المحاارشع والمطبشااق مااع ةراواال المقااةم المواارر وبوجااا خاااص فاام مجااال المصااةشق س ا
اقم اقشات اقواوشل بما فم ذل بروموبول العمل الجبري  .بماا شوامعرم المقرشار المقاةم
والموةشات س الموموشات اإلقسشمشل والةولشل بحايد منمشال الوقاوق والمبااةن األواواشل فام
العمل مع ةراول المعاود الجاري ماع مبااةرات ممعاةةم األطاراف واقسشمشال ومواائل اةراج
المباةن والوقوق األواوشل فم العمل مد اقم اقشات المجارشل .
ومد أهم أهةاف المناقحل الممبررم ا مماة قرار مد المؤممر بموةشاة األولوشاات ومقاةشم
موجهات موا ة س و ع خطل مل جةشةم بحيد المباةن والوقاوق األواواشل فام العمال
لس مرم . 2020 – 2016
 -7الغاء اقم اقشات أرقام . )67 – 60 – 41 – 28 – 15 -4
بقرار مد الةورم  )325لمجسإ اإلةارم نوفمبر  /محرشد ال انم  )2015مم اةراج
مو و الغاء ومل ام اقشات مد بناوة جاةول أ ماال الاةورم  )106لسماؤممر العاام
 2017وهذم اقم اقشات هم :
 اقم اقشل رقم  )4لعام  1919بحيد العمل السشسم النواء) . اقم اقشل رقم  )15لعام  1921بحيد الوة األةنم لسود . اقم اقشل رقم  )28لعام  1929بحيد وماشل مالل الموان مد الوواةا . -اقم اقشل رقم  )41لعام  1934بحيد العمل السشسم النواء ) .
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 اقم اقشل رقم  )60لعام  1937معةلل) بحيد الواة األةنا لسواد األ ماال غشارالصنا شل ) .
 اقم اقشل رقم  )67لعام  1939بحيد وا ات العمل والراول النقل البري) .بمااارشخ  8أبمااوبر  /محاارشد األول  2015ةخاال المعااةشل س ا ةواامور منظماال العماال
الةولشاال  1997وشاار المن شااذ والااذي شواام لسمااؤممر بيغسبشاال س اام األ اااء وبموصااشل مااد
مجسإ اإلةارم بإلغاء ام اقشل وارشل اذا مبشد انها فقةت الهةف منها .
وبناء س الماةم  )45مبرر مد نظام العمل بالمؤممر قام مبم العمل الةولم بإ ةاة
مقرشرشد وول هذا المو و وشاا شم امد المقرشار األول اوامبشاد بحايد أخاذ رأي جمشاع
الةول وول الغاء أو وو اقم اقشات المذبورم أ الم ومام معماشم هاذا المقرشار سا الاةول
األ اء خلل حهر نوفمبر  /محرشد ال انم  2015سا أد شامم مقاةشم الارةوة سشاا قبال
شوم  30نوفمبر  /محرشد ال انم . 2016
وشم مد المقرشر ال انم مسخص لسرةوة الوارةم وبعم المعسشقات .
خامسا ً  :ال جــان :
** ال جنب التنظيميب ( المادة  52 . 2 – 4من نظام العمل بالمؤتمر )
ممبااود السجناال مااد )28
منظمات أصوا

العمل )14

ااوا ااد فرشااق الوبومااات

)14

ااوا ااد فرشااق

وا د فرشق العمال ومقوم بمنظشم وشر أ مال المؤممر

وو ااع برنااامل أ مااال المااؤممر وموةشااة مو ااة وجااةول أ مااال الجسوااات العاماال وشمبااد
ة ومها للجمما ف أي وقت لةراوال مو او ات مواةةم  .وشمباد ة ومهاا ماد الماؤممر
فاام ةورمااا الوالشاال لةراواال المو ااو الوااابع مااد جااةول األ مااال بحاايد الغاااء اقم اقشااات
أرقام . ) 67 – 60 – 41 – 28 – 15 – 4
** لجنب ا تماد العضويب :
ممبود السجنل مد مم ل د الوبومات ومم ل د أصاوا العمال ومم ال اد العماال
ومبود اجمما امها مغسقل الماةم  )5والقوم ) مد ةومور منظمل العمل الةولشل ) .
ومخمص السجنل بما شسم :
 ةراودددل ا ممدددداة المنةوبشد والمومحارشد ال نششد وأشل ا مرا ات فم هاذا الحايدماةم  25وماةم  26مبرر ) مد نظام العمل بالمؤممر .
 ةراول الحباوي الممعسقل بعةم مطبشق الماةم  13فقرم  . 2أ ) مد الةومور مومالمبالشف الو ر واإلقامل لمنةوبم األطراف ال ل ل ) .
 موةشة النصا القانونم المطسو ق مماة المصوشت فم المؤممر .26

سادسا ً  :تشكيل الوفود :
ممبداادود الدداادوفوة المحددااداربل فددااد مااؤممر العماال الااةول مااد أربعاال ا اااء 2
دددو مومحارشد
مل  1مال ) وشمبددد اد شدددبود لدددبل
وبومات  1أصوا
الماةم  3 . 2مد الةومور ) وهم البناوة 4 3
فنششد بواقع  2مومحار) لبل بنة فن
 7 6 5مد جةول األ مال) وبالمال شمبد مرافقال  )10مومحاارشد فنشاشد فقاط لبال
و محار ف الةورم  )106لمؤممر العمل الاةول  2017ماع األخاذ بعاشد اق مباار
القرارات الممعسقل بمحاربل المرأم ف اجمما ات منظمل العمل الةولشل .
وممومددداادل الدددداادةول المعنشاال مبااالشف واا ر واقاماال المنااةوبشد والمومحااارشد ال نشااشد
الماةم أ  )13 -.2مد الةومور .
سابعا  :تسجيل المتحدثين
 تقرير رئيس مج س اءدارة وتقرير المدير العام :بإمباد المنةوبشد الراغبشد فم اجراء مةاخسال فام الجسوال العامال لمناقحال مقااشر رئاشإ
مجسإ اإلةارم والمةشر العام الموجشل فم وقات مببار بةاشال ماد شاوم اق ناشد الموافاق 24
ابرشاال  /نشواااد  2017ااد طرشااق ال ااابإ أو الهااامف أو البرشااة اإللبمروناام سا النوااو
المالم :
 الهامف + 41227997476 :
 ال ابإ + 41227998944 :
 برشة البمرونم orateurs@ilo.org :
وشمم الموجشل أ ناء انعقاة الماؤممر بالموجاا الا مبما مواجشل الممواة شد سا أد شامم
ق ل با الموجشل شوم األربعاء  7شونشو  /ورشراد  2017الوا ل الواةول مواءاً .
ثامنا ً  :حجز ا ات االجتما ات :
س مددددد شددرغدد فم وجددددر قا ددل اجمما ات المقةم بطس فام وقات مببار بةاشال
مااد شااوم األ نااشد الموافااق  17ابرشاال  /نشواااد  2017ااد طرشااق البرشااة اإللبمروناام
. ilcrooms@ilo.org
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:  التسجيل في ال جان: ً تاسعا
reloff- conf @ilo .org- :  حكوماتactemp – conf@ilo .org  أصحاب العملactrav – conf@ ilo .org :  العمال◙◙◙◙
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