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 تـقـدیـــــــم
 

 الرابع���ةتنعق���د ال���دورة وفق���ا لم���ا ی���نص علی���ھ دس���تور منظم���ة العم���ل العربی���ة ، 
 " دول�ة المق�ر " مص�ر العربی�ةجمھوریة  / القاھرةبلمؤتمر العمل العربى  واألربعون

برعای�ة كریم�ة مــ�ـن فخامــ�ـة ،  2017أبری�ل / نیس�ان  16 – 9 منخالل الفترة 
 رئیس جمھوریة مصر العربیة . –السیسى الرئیس عبد الفتاح 

ویأتى انعقاد المؤتمر ھذا العام مواكبا ألحداث وتطورات عربیة ودولیة وإقلیمیة، 
غای��ة ف��ى األھمی��ة ، تف��رض عل��ى النظ��ام العرب��ى بك��ل مكونات��ھ تح��دیات كبی��رة عل��ى 

، وال شك ان ھذه التح�دیات أو مختلف المستویات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 
لم��ا ش��ھدتھ نت��ائج وآث��ار المعض��الت الت��ي تواجھھ��ا االم��ة العربی��ة تعتب��ر ف��ى أغلبھ��ا 

أح��داث أث��رت بش��كل كبی��ر عل��ى مختل��ف  م��نالمنطق��ة العربی��ة ف��ى الس��نوات االخی��رة 
المج��االت الھام��ة مث��ل البح��ث العلم��ي وال��تحكم ف��ى التكنولوجی��ا والمع��ارف وتط��ویر 

ریب المھن��ي وع��دم الق��درة عل��ى تحقی��ق االھ��داف المرس��ومة ف��ى مج��ال والت��دالتعل��یم 
رص وتطوی�ع ھ�ذه االبتك�ارات لحاجی�ات اس�واق العم�ل بم�ا ی�دعم ف�االبتكار والتجدید 

منظومة التعل�یم والت�دریب ر وقصالعمل ویحد من البطالة التي تبقى من ابرز مظاھر 
ھیاك�ل ومؤسس�ات االنت�اج فى مفھومھا الشامل وع�دم مواءمتھ�ا لحاجی�ات االقتص�اد و

 طموحات االجیال حاضراً ومستقبالً وقدرتھا على ضمان التنمیة المستدامة التي تحقق 
 إذا ما تم مواكبة وإعداد مستلزماتھا ومتطلباتھا .

تط�ویر المنظوم�ة لان تحدیات الواقع العربي تملى علینا ض�رورة مواص�لة الجھ�د 
ف�ى تنس�یق وانس�جام م�ع  والتعل�یم التقن�ى ھنيوإعادة االعتبار للتدریب المالتعلیمیة ، 

مختلف مكونات ھذه المنظومة كضامن لتوفیر العمل الالئق ، وتطویر قدرات الشباب 
 المتج��ددةالعرب��ي عل��ى المب��ادرة واالب��داع والتجدی��د ف��ى العم��ل ، وتغذیت��ھ بالمع��ارف 
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ری�ادة ال الول�وج ف�ي طری�قولیبتكر أكثر ویتوجھ نحو االنشطة والتخصصات الحدیث�ة 
والمبادرة باعتبارھا الضامن إلحداث المزی�د م�ن ف�رص العم�ل وت�وفیر ال�دخل والح�د 

 وتوفیر الحیاة الكریمة .من الفقر ، 

وفى ض�وء ھ�ذه المعطی�ات ، یلتق�ى أط�راف اإلنت�اج الثالث�ة ف�ى ال�وطن العرب�ى ، 
 ، وصوال إلى أفض�ل مراح�ل للحوار الھادف والبناء والذى نحن في أمس الحاجة إلیھ

التح�دیات التنسیق والتعاون، وحشد اإلمكانات والطاق�ات العربی�ة، لمواجھ�ة متطلب�ات 
، والح��د م��ن آثارھ��ا ا عم��ل كن��ت علی��ھ ف��ي الس��نة الماض��یة الت��ي زادت تفاقم�� الراھن��ة

السلبیة على المنطقة العربیة بصفة عامة وعلى سوق العمل والتشغیل بص�فة خاص�ة، 
العم�ال وأص�حاب األعم�ال باعتبارھم�ا ،  اإلنت�اج جن�احىوتقلیص آثارھا السیئة على 

أول م���ن یت���أثر بھ���ذه األح���داث ، مم���ا یجع���ل م���ن عملی���ة التش���اور الثالث���ى والح���وار 
 النتائج والقرارات . التي تؤدى إلى تحقیق أفضلمن األدوات الفعالة االجتماعى 

ا والمش��اركین فی��ھ بم��، ویس��عدنا أن نق��دم ھ��ذا ال��دلیل ألعض��اء الم��ؤتمر الم��وقر 
وال�ذي یتض�من ح�ول الم�ؤتمر وبن�ود ج�دول أعمال�ھ  ، یتضمنھ م�ن معلوم�ات أساس�یة

ولع��ل م��ن  ،ركین فی��ـھ اھتم��ام وعنای��ة المش��ابس��تحظى ب��ال ش��ك  ،ھام��ةموض��وعات 
 : أبرزھا

الت��دریب المھن��ي ركی��زة "  تقری��ر الم��دیر الع��ام لمكت��ب العم��ل العرب��ى ح��ـول :   -
 . " في الوطن العربي 2030التنمیة المستدامة  أساسیة إلستراتیجیات

 ."ریادة األعمال ودورھا فى التنمیة والنھوض بالتشغیل " تقریر فنى حول  -
 . "التنمیة المستدامة  في تنفیذ برامجالمرأة تعزیز دور  "حول  تقریر فنى -
 .  2016تقریر عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربیة خالل عام  -
،  الق��اھرة( ) للجن��ة الحری��ات النقابــی��ـة 36نت��ائج أعم��ال ال��دورة (تقری��ر ع��ن  -

 ) . 2017/ آذار مارس
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 التقریر السنوى لمتابعة التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغیل. -
) للجن���ة ش���ئون عم���ل الم���رأة العربی���ة 15تقــ���ـریر ع���ن نت���ائج أعم���ال ال���دورة ( -

 ) .2017آذار / مارس ،القاھرة(
) للمجلس االقتصادي واالجتم�اعي  99و  98( أعمال الدورتینتقریر عن نتائج  -

 . العربي
 تطبیق اتفاقیات وتوصیات العمل العربیة . -
) لم��ؤتمر العم��ل 106م��ذكرة الم��دیر الع��ام لمكت��ب العم��ل العرب��ي ح��ول ال��دورة ( -

 ) . 2017الدولي ( جنیف ، یونیو / حزیران 
( أبری�ل / نیس�ان ) لمؤتمر العمل العربى 45تحدید مكان وجدول أعمال الدورة ( -

2018 . ( 

وغی��ر ذل��ك م��ن الموض��وعات الخاص��ة بمس��ائل العم��ل والعم��ال والت��ى س��تحظى 
س��واء ف��ى الجلس��ات العام��ة أو ف��ى اللج��ان الفنی��ة  ،باھتم��ام أعض��اء الم��ؤتمر الم��وقر 

تعزی�ز مس�یرة  المنبثقة عنھ بھ�دف الوص�ول إل�ى ق�رارات وتوص�یات بن�اءة تس�ھم ف�ى
 المنظمة وتحقیق أھدافھا القومیة .

وختاما یشرفنى أن أرح�ب بأص�حاب المع�الى ال�وزراء والس�ادة رؤس�اء وأعض�اء 
الوف���ود وممثل���ى جامع���ة ال���دول العربی���ة والمنظم���ات والھیئ���ات واالتح���ادات العربی���ة 

ص�ر عل�ى أرض موالدولیة الذین یشاركوننا ھذا المؤتمر متمنیا للجمیع طی�ب اإلقام�ة 
، ولمؤتمرن�ا ك�ل التوفی�ق والنج�اح ، ولمنظم�ة الكنانة وفى أحض�ان ش�عبھا المض�یاف 

 النبیلة . أھدافھا اإلنسانیةالعمل العربیة دوام التقدم فى تحقیق 

 واللــھ الـمـوفــق ،  

 فایز على المطیرى
 المدیـر العام لمنظمة العمل العربیة

  
 2017أبریل / نیسان القاھرة ، 
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 القسـم األول
 سیر العمل

 فى المؤتمر واللجــــان
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 أوال : تكوین المؤتمر :
یت��ألف الم��ؤتمر م��ن جمی��ع المن��دوبین المعتم��دین اعتم��ادا ص��حیحا بمعرف��ة ال��دول 
األعضاء فى منظمة العمل العربی�ة . ویتك�ون وف�د ك�ل دول�ة إل�ى الم�ؤتمر م�ن أربع�ة 

عن العمال .  وواحدعن أصحاب األعمال  وواحدمنھم عن الحكومة  اثنانمندوبین : 
ویج��وز أن یص��طحب المن��دوبون معھ��م ع��ددا مناس��با م��ن مستش��اریھم باالتف��اق م��ع 

م�ن دس�تور منظم�ة  4و  3الفقرت�ان  ،المنظمات األكثر تمث�یال لھ�م ( الم�ادة الخامس�ة 
 بمؤتمر العمل العربى ) . والمادتان األولى والثانیة من نظام العمل ،العمل العربیة 

* * * 

 ثانیا : ھیئة رئاسة المؤتمر :
بن�اء  ،ثة نواب للرئیس ینتخ�بھم الم�ؤتمرتتكون ھیئة رئاسة المؤتمر من : رئیس وثال

عل�ى أال  ،وفریق العمال ،على ترشیح كل من فریق الحكومات وفریق أصحاب األعمال 
س الم�ؤتمر أن ینی�ب عن�ھ ف�ى إدارة یكون الرئیس وأى من نوابھ من دولة واحدة . ول�رئی

 .السابعة من نظام العمل بالمؤتمر) المادةنوابھ بالتناوب فیما بینھم (الجلسات أحد 

* * * 

 : رئاسة المؤتمر : ثالثا
ویستثنى  ،تكون رئاسة المؤتمر دوریة بین الدول األعضاء وفقا للترتیب الھجائى 

حیث تك�ون الرئاس�ة للدول�ة المض�یفة دون المس�اس  ،من ذلك حالة استضافة المؤتمر 
وف�ى حال�ة اعت�ذار الدول�ة ص�احبة ال�دور ف�ى  ،بدور الدولة التى لھا الرئاس�ة الدوری�ة 

وذل�ك وفق�ا للم�ادة الخامس�ة م�ن  ،الرئاسة تحل مكانھ�ا الدول�ة الت�ى تلیھ�ا ف�ى الترتی�ب 
 نظام العمل بمؤتمر العمل العربى .

العم��ل العرب��ى ) لم��ؤتمر 44ة ف��إن رئاس��ة ال��دورة (وف��ى إط��ار تنفی��ذ ھ��ذه الم��اد
وزی��رة الش��ئون االجتماعی��ة ، مع��الى الس��یدة / ھن��د ص��بیح ب��راك الص��بیح لس��تكون 

 .والعمل ووزیر دولة للشئون االقتصادیة بدولة الكویت 
* * * 
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 : تشكیل المجموعات ( الفرق ) : رابعا

فری��ق أص��حاب  ،: فری��ق الحكوم��ات  ث��الث ف��رقینقس��م أعض��اء الم��ؤتمر إل��ى 

 : التالیةفریق العمال . ویعقد كل فریق اجتماعات رسمیة إلنجاز األعمال  ،األعمال 

 انتخاب ھیئة المكتب من رئیس ونائب للرئیس ومقرر . )1(

 ترشیح نائب لرئیس المؤتمر عن الفریق . )2(

 األخرى .واللجان ترشیح أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الھیئات  )3(

 لجان النظامیة والفنیة المنبثقة عن المؤتمر .ترشیح أعضاء الفریق فى ال )4(

 بحث المسائل التى تحال إلى الفریق من اللجنة التنظیمیة أو من المؤتمر . )5(

ولكل فریق أن یعقد فى أى وقت اجتماعات رسمیة لبحث جمیع المسائل واألم�ور 

 على أال تتعارض مع جلسات المؤتمر التى تقررھا اللجنة التنظیمیة . ،التى تھمھ 

* * * 

 : جلسة االفتتاح الرسمیة : خامسا

 ) القــ��ـاھرةاعة ــ��ـق (ى ــ��ـفســ��ـتعقد جلســ��ـة االفتتــ��ـاح الرســ��ـمیة للمـــ��ـؤتمر 
 األح�دم�ن ص�باح ی�وم  العاش�رةالس�اعة  تمام فى ) بالقاھرةالریتز كارلتون  بفندق (

جلس�ة االفتت�اح  ووفقا لما جرى علیھ الع�رف ف�ى،  2017أبریل / نیسان  9الموافق 

 التى تحددھا المنظمة وفقا للتقالید المتبعة .تلقى الكلمات 

* * * 
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 : اجتماعات الفرق الثالثة : سادسا

 األح�د الی�وم األولعم�ال )  ،أص�حاب أعم�ال  ،تجتمع الف�رق الثالث�ة ( حكوم�ات 
 ،ر ـــ�ـبعد انتھاء جلس�ة االفتت�اح الرس�میة للمؤتم 2017أبریل / نیسان  9الموافق 
 ل :ـــن أجـــــوذلك م

 تشكیل ھیئة مكتب لكل فریق یتكون من ( رئیس + نائب رئیس + مقرر ) . )1(

ع�ن الفری�ق ( واح�د ع�ن الحكوم�ات وواح�د ع�ن  نائب رئ�یس الم�ؤتمرترشیح  )2(
 أصحاب العمال وواحد عن العمال ) .

( عض��وان ع��ن  اللجن��ة التنظیمی��ةتس��میة مرش��ح أو مرش��حى الفری��ق لعض��ویة  )3(
 الحكومات وعضو عن أصحاب األعمال وعضو عن العمال ) .

( عض�وان  لجن�ة اعتم�اد العض�ویةتسمیة مرشح أو مرش�حى الفری�ق لعض�ویة  )4(
 عن الحكومات وعضو عن أصحاب األعمال وعضو عن العمال ) .

 (عضو واحد عن كل فریق) . لجنة الصیاغةتسمیة مرشح الفریق لعضویة  )5(

( ممث��ل واح��د ع��ن ك��ل حكوم��ة )  اللجن��ة المالی��ةم��ات ف��ى تس��میة ممثل��ى الحكو )6(
للمش�اركة  ،وتسمیة ممثل واحد عن كل من فریق�ى أص�حاب األعم�ال والعم�ال 

 فى اللجنة المالیة طبقا لنظام العمل بالمؤتمر .

* * * 

 : الجلسة اإلجرائیة:  سابعا

أبری��ل / نیس��ان  9المواف��ق  األح��دف��ى نف��س الی��وم األول  لالنعق��ادیع��ود الم��ؤتمر 
) ظھرا بع�د انتھ�اء اجتماع�ات الف�رق الثالث�ة 12.30بكامل أعضائھ الساعة ( 2017

 وذلك إلقرار ما یلى : ،الستكمال الجوانب اإلجرائیة 

 تشكیل ھیئة مكاتب الفرق الثالثة . )أ (
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 تسمیة نواب الرئیس . )ب (
 تشكیل اللجنة التنظیمیة . )ج (
 تشكیل لجنة اعتماد العضویة . )د (

 (ھـ)   تشكیل لجنة الصیاغة .
 تشكیل اللجنة المالیة . )و (

* * * 

 : جدول القاعات والفعالیات التى ستعقد فیھا : ثامنا

 بالطابق األرضى )  -( قاعــة القاھرة  الجلسة االفتتاحیة -

 بالطابق األرضى )  -( قاعــة القاھرة  الجلسات العامة -

 األرضى )بالطابق   -( قاعــة القاھرة  فریق الحكومات -

 بالطابق الثانى )  - C( قاعــة ألف لیلة  فریق أصحاب األعمال -

 بالطابق الثانى )  - A( قاعــة ألف لیلة  فریق العمال -

 بالطابق الثانى )  -( قاعــة قصر النیل  اللجنة التنظیمیة -

 بالطابق الثانى )  - الزمالك( قاعة  لجنة اعتماد العضویة -

 بالطابق الثانى )  -النیل  ( قاعــة قصر لجنة الصیاغة -

 بالطابق الثانى )  -( قاعــة عابدین  اللجنة المالیة -

 بالطابق الثانى )  - ( قاعــة ھلیوبولیس لجنة تطبیق االتفاقیات والتوصیات -

 A( قاعــة ألف لیل�ة  لجنة ریادة األعمال ودورھا فى التنمیة والنھوض بالتشغیل -
 بالطابق الثانى )  -
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- C( قاعــة أل�ف لیل�ة  التنمیة المستدامةتعزیز دور المرأة في تنفیذ برامج لجنة  -
 بالطابق الثانى )  

 بالطابق األرضى )  - VIP( صالون  صالون استقبال الوزراء وضیوف المؤتمر -

 بالطابق الثانى )  -( قاعــة القلعة  السكرتاریة الفنیة -

 بالطابق األرضى ) -( أمام قاعــة القاھرة معرض المطبوعات -

 بالطابق الثانى )  -( قاعــة المعادى  المركز الصحفي -

* * * 

 : برنامج عمل الیوم األول للمؤتمر : تاسعا

 ) : 2017أبریل / نیسان  9  األحد( 

 إجراءات التسجیل واستالم الوثائق  9.30  -  8.30

 ( قاعــة القاھرة )   القاعة الرئیسیة للمؤتمر التواجد فى  9.55  -  9.30

 جلسة  االفتتاح الرسمیة للمؤتمر  11.00 -10.00

 استراحــــة    11.30  -  11.00

 اجتماعات الفرق الثالثة : 12.30  -  11.30

 )  ( قاعــة القاھرة             فریق الحكومات

 )  C( قاعــة الف لیلة       فریق أصحاب األعمال

 )  A( قاعــة الف لیلة                   فریق العمال
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 ** یتم فى اجتماعات الفرق ما یلى :

  نائ�ب  ،انتخاب ھیئة رئاسة كل فریق ( رئ�یس الفری�ق
 المقرر ) ،الرئیس 

 . انتخاب نائب رئیس المؤتمر من كل فریق 
 : تسمیة أعضاء كل فریق فى اللجان التالیة 

 اللجنة التنظیمیة . -
 لجنة اعتماد العضویة . -
 لجنة الصیاغة . -
اللجنة المالیة ( تتكون من مندوب حكومى واحد عن  -

كل حكومة مشتركة فى المؤتمر ومندوب واح�د ع�ن 
 كل من فریقى أصحاب األعمال والعمال ) .

 ) : الجلسات العامة للمؤتمرالجلسة اإلجرائیة ( قاعة     13.30  - 12.30

 . الفرق اجتماعتالوة نتائج  -

 ) قصر النیلاألول اللجنة التنظیمیة ( قاعة  جتماعاال   14.30  – 13.30

 تقریرھا األول ) وإعداد( النتخاب ھیئة مكتبھا 

*  *  * 

 : برنامج سیر العمل الیومى للمؤتمر:عاشرا 

یك��ون س��یر العم��ل )  10/4/2017 األثن��ین( اعتب��ارا م��ن الی��وم الث��انى للم��ؤتمر 
 للمؤتمر كما یلى : الیومى

م��ن ص��باح ك��ل ی��وم  9.00اجتماعاتھ��ا ع��ادة ف��ى الس��اعة  الف��رق الثالث��ةتب��دأ  )أ (
 لمناقشة البنود المطروحة على جدول األعمال الیومى للمؤتمر .
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من صباح كل ی�وم وتب�دأ  10.00للمؤتمر عادة فى الساعة  الجلسة العامةتبدأ  )ب (
 تقریر اللجنة التنظیمیة .مناقشة عملھا ب

حس��ب م��ا تح��دده اللجن��ة بع��د فت��رة الغ��ذاء مباش��رة واجتماعاتھ��ا  اللج��انتب��دأ  )ج (
 التنظیمیة .

 اجتماعاتھا عادة بعد انتھاء اللجان من اجتماعاتھا . اللجنة التنظیمیةتبدأ  )د (

* * * 

 : لجان المؤتمر :عشر حادى

 أوال : اللجان النظامیة الدائمة للمؤتمر :

 اللجنة التنظیمیة : )1

عمال )  1أصحاب أعمال +  1حكومات +  2: أربعة أعضاء ( عدد أعضائھا* 
والیجوز أن یكون للدولة الواحدة أكثر من عضو حك�ومى واح�د ف�ى عض�ویة 

 اللجنة .

وتحدید نظام س�یر العم�ل ف�ى الجلس�ات  ،: إعداد برنامج عمل المؤتمر  مھمتھا* 
كوینھ�ا . والتق�دم باالقتراح�ات الخاص�ة بإنش�اء لج�ان أخ�رى وكیفی�ة ت ،العامة 

كم�ا یج�ب علیھ��ا أن ترف�ع إل�ى الم��ؤتمر تقری�را ع�ن أی��ة مس�ائل أخ�رى یك��ون 
 إقرارھا الزما لحسن سیر العمل .

 لجنة اعتماد العضویة : )2

عمال )  1أصحاب أعمال +  1حكومات +  2: أربعة أعضاء ( عدد أعضائھا* 
رق ض�وء م�ا تقدم�ھ الف� ف�ىویكون تشكیلھا بناء على ترشیح اللجنة التنظیمی�ة 

م�ن ترش��یحات ف�ى ھ��ذا الش��أن . والیج�وز أن یك��ون للدول��ة الواح�دة أكث��ر م��ن 
 عضو واحد فى عضویة ھذه اللجنة .
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والنظ�ر ف�ى أى طع�ن یتعل�ق  ،: فحص أوراق المن�دوبین ومستش�اریھم  مھمتھا* 
 وتقدم إلى المؤتمر تقریرا بنتیجة أعمالھا . ،بھا 

 لجنة الصیاغة : )3

 –( حكوم���ات  یخت���ارون م���ن الف���رق الثالث���ة : ثالث���ة أعض���اء ع���دد أعض���ائھا* 
ومق��ررى  ،. وللجن��ة أن تس��تعین ب��ذوى الخب��رة  عم��ال ) –أص��حاب أعم��ال 

 إلنجاز أعمالھا . ،وأعضاء السكرتاریة  ،اللجان 

 : صیاغة القرارات والتوصیات التى یقرھا المؤتمر أوال بأول . مھمتھا* 

 لجنة تطبیق االتفاقیات والتوصیات : )4

: یشكل المؤتمر لجنة ثالثیة تضم من�دوبى الحكوم�ات وأص�حاب  ھاعدد أعضائ* 
 ضوء ما تقترحھ اللجنة التنظیمیة . فىویتم تكوینھا  ،األعمال والعمال 

من  13و  12: النظر فى االتفاقیات والتوصیات طبقا ألحكام المادتین  مھمتھا* 
الت�دابیر  والنظ�ر بوج�ھ خ�اص ف�ى ،نظام اتفاقی�ات وتوص�یات العم�ل العربی�ة 

والبیانات  ،التى اتخذتھا الدول األعضاء لتنفیذ أحكام االتفاقیات المنضمة إلیھا 
والتقاریر الخاصة باالتفاقیات والتوص�یات الت�ى تق�دمھا ال�دول األعض�اء وفق�ا 

 ) من نظام اتفاقیات وتوصیات العمل العربیة .12ألحكام المادة (

 اللجنة المالیة : )5

تت�ألف م�ن من�دوب حك�ومى واح�د  ،لمؤتمر لجن�ة مالی�ة : یشكل ا عدد أعضائھا* 
ومن�دوب واح�د ع�ن  ،عن كل دولة عضو فى المنظم�ة مش�تركة ف�ى الم�ؤتمر 

 كل من فریقى أصحاب األعمال والعمال .

 ،وتقاریر ھیئة الرقابة المالیة ،المحالة إلیھا  : النظر فى المسائل المالیة مھمتھا* 
الحس��ابات ع��ن الحس��ابات الختامی��ة لمكت��ب العم��ل العرب��ى  وتق��اریر مراقب��ى
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 ، 31/12/2016والمعاھد والمراكز التابعة لھ عن السنة المالیة المنتھیة فى 
وأیة مسائل مالیة أخرى یحیلھا إلیھا المؤتمر . وتتخذ اللجنة قراراتھ�ا بأغلبی�ة 

 ثلثى أصوات أعضائھا .

 ثانیا : اللجان الفنیة للمؤتمر :

للمؤتمر أن یشكل لجانا خاصة لدراسة الموضوعات  ،لى اللجان النظامیة إضافة إ
وی�تم اقتراحھ�ا وتحدی�د ع�دد أعض�ائھا م�ن قب�ل اللجن�ة التنظیمی�ة .  ،التى یحیلھا إلیھ�ا 

 ویرتبط تشكیل ھذه اللجان بالموضوعات الفنیة المدرجة على جدول أعمال المؤتمر .

الم�رجح أن تش�كل خ�الل الم�ؤتمر  فم�ن ، بنود جدول أعم�ال الم�ؤتمرضوء  وفى
 اللجان الفنیة التالیة :

 . " ریادة األعمال ودورھا فى التنمیة والنھوض بالتشغیل" لجنة  -1

 . "التنمیة المستدامة  في تنفیذ برامجالمرأة تعزیز دور  " لجنة -2

* * * 

 : قواعد عامة فیما یتعلق باللجان : عشر ثانى
 ،باس�تكمال ترش�یحات الف�رق  ،بعد الجلسة االفتتاحی�ة  ،تقوم اللجنة التنظیمیة  )أ (

 وتقترح على المؤتمر بشأنھا ما یلى :

 اللجان المقترح تشكیلھا . •
 كیفیة تشكیلھا . •
 ما یحال إلیھا من تقاریر . •

 ( كل عل�ى ح�دة ) بالئح�ة مرش�حیھا لك�ل لجن�ة م�ن اللج�ان تتقدم الفرق الثالثة )ب (
 .مندوبیھا المناوبین مع تسمیة مندوبیھا األصیلین و الفنیة

وإذا رأت  ،الترشیحات المقدمة إلیھا من الفرق الثالثة  اللجنة التنظیمیةتفحص  )ج (
بغی��ة جعلھ��ا أوف��ى تمث��یال  ،إدخ��ال تع��دیل عل��ى تك��وین اللجن��ة  األفض��لأن��ھ م��ن 
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أو أكثر قبوال م�ن حی�ث توزی�ع المقاع�د عل�ى  ،بالنسبة للموضوع الذى تعالجھ 
تق�وم بإدخ�ال مث�ل ھ�ذا التع�دیل بش�رط موافق�ة ممثل�ى  ،الدول العربیة المختلف�ة 

وتع��رض الترش��یحات المتف��ق علیھ��ا ف��ى اللجن��ة التنظیمی��ة  ،الف��رق الحاض��رین 
 على المؤتمر إلقرارھا .

* * * 

 تقدیم مشروعات القرارات واالقتراحات :أحكام عامة حول عشر :  ثالث

 تنص المادة الحادیة والعشرین من نظام العمل بمؤتمر العمل العربى على مایلى :

ال یجوز أن یثار فى أى من جلس�ات الم�ؤتمر مش�روع ق�رار خ�اص بمس�ألة ل�م  )1(
ترد فى بند من بنود جدول األعمال ما لم تكن قد سلمت نسخة من مشروع ھذا 

وع��د افتت��اح الم��ؤتمر قب��ل م ،الق��رار إل��ى الم��دیر الع��ام لمكت��ب العم��ل العرب��ى 
 بعشرة أیام على األقل .

ل�م ت�رد ف�ى أى بن�د م�ن بن�ود ج�دول أعم�ال  ،إذا قدم مشروع قرار خ�اص بمس�ألة  )2(
تجتمع ھیئة الرئاسة للنظر فیھ . وعند الموافق�ة بإجم�اع أعض�ائھا تق�رر  ،المؤتمر 

 .إحالتھ للجنة التنظیمیة متى كان ذلك یتعلق بمسألة طارئة أو بأمور إجرائیة 

تت�ولى اللجن�ة التنظیمی��ة النظ�ر ف��ى مش�روعات الق�رارات ال��واردة ف�ى الفق��رتین  )3(
األولى والثانیة من ھذه المادة للتثب�ت م�ن اس�تیفاء ك�ل مش�روع لش�روط القب�ول 

اختص��اص الم��ؤتمر .  وعم��ا إذا ك��ان المش�روع ی��دخل ف��ى ،المنص�وص علیھ��ا 
وتق�دم  ،وللجنة أن توصى بتعدیل المشروع أو عدم إقراره ش�كال أو موض�وعا 

 تقریرا بذلك إلى المؤتمر .

ال یج��وز ف��ى أى م��ن جلس��ات الم��ؤتمر تق��دیم مش��روع ق��رار یتعل��ق بأح��د بن��ود  )4(
ج��دول األعم��ال إال إذا س��لمت نس��خة من��ھ إل��ى س��كرتاریة الم��ؤتمر قب��ل الجلس��ة 

وعل��ى الس��كرتاریة أن ت��وزع  ،لموض��وع بی��ومین عل��ى األق��ل المح��ددة لنظ��ر ا
 الیوم التالى من استالمھ على األكثر . فىمشروع القرار على أعضاء المؤتمر 
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 عشر : إجراءات التصویت : رابع

أوال : تنص المادة الحادیة والثالث�ین م�ن نظ�ام العم�ل ب�المؤتمر بش�أن إج�راءات 
 التصویت على ما یلى :

 مؤتمر برفع األیدى أو نداء باالسم بالطریق العلنى أو السرى.یصوت أعضاء ال )1(

یكون التصویت باالقتراع السرى إذا تأید من قبل ثلث األعض�اء المش�اركین ف�ى  )2(
 المؤتمر .

ویت�ولى ال�رئیس  ،تقوم سكرتاریة المؤتمر بَعّد األص�وات المعط�اة برف�ع األی�دى  )3(
 إعالن النتیجة .

 باالسم فى الحاالت التالیة :یأمر الرئیس بأخذ األصوات نداء  )4(

فى جمیع الحاالت التى یش�ترط فیھ�ا الدس�تور أن تك�ون األغلبی�ة بنس�بة ثلث�ى  -أ 
 األصوات .

 إذا تبین لھ أن نتیجة التصویت موضع شك . -ب 

 إذا لم یكتمل النصاب القانونى المطلوب فى أول تصویت یتم برفع األیدى  -ج 

 بین الحاضرین .إذا طلب أحد رؤساء الفرق وأیده ثلث عدد المندو -د 

 ثانیا : تنص المادة الثانیة والثالثون من نظام العمل بالمؤتمر على ما یلى :

حصولھ عل�ى األغلبی�ة  ،إلقرار أى موضوع یطرح للتصویت  ،یشترط  )1(
 العادیة للمندوبین المشاركین فى المؤتمر ما لم یرد نص خالف ذلك .

دون  ،قب�ل اختت�ام أعمال�ھ  ،عند مغادرة المندوب للم�ؤتمر بص�فة نھائی�ة  )2(
ومن  ،ال یعتبر حاضرا فى المؤتمر  ،أن ینیب عنھ مستشارا لیحل محلھ 

 ثم ال یدخل فى حساب النصاب القانونى للتصویت .
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 ثالثا : التصویت فى اللجان :

تتخ�ذ الق�رارات ف��ى اللج�ان باألغلبی��ة البس�یطة ألعض��اء اللجن�ة الحاض��رین إال إذا 
ر نسبة الثلثین . وتعمد كل لجنة فى بدایة اجتماعاتھا ( ماعدا كان ھناك نص على تواف

اللجان النظامیة ) إلى إقامة التوازن فى أصوات الفرق الثالثة بصورة یعطى فیھا كل 
ن بة لق��وة تص��ویت األعض��اء م��ن الف��ریقیعض��و م��ن ك��ل فری��ق ق��وة تص��ویت مناس��

م�نھم حكومی�ون  )20) عض�وا (35اآلخرین . مثال ذلك إذا شكلت لجن�ة معین�ة م�ن (
فإن تصویت كل عض�و م�ن ھ�ؤالء  ،) من العمال 10) من أصحاب األعمال و (5و(

 األعضاء تكون على النحو التالى :

 . الحكومیون : صوت واحد 

 . أصحاب األعمال : أربعة أصوات 

 . العمال : صوتان 
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 القسـم الثانى

 معلومات أساسیة
 عن بنود جدول أعمال المؤتمر
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 أوال : جدول أعمال المؤتمر :

 1603ـم ( ـــ�القرار رقـ األربعینو الثالثة أصدر مؤتمر العمل العربى فى دورتھ
 واألربع��ونالرابع��ة ) ب��أن یتض��من ج��دول أعم��ال ال��دورة  2016لع��ام  43م . ع . د 

 ) الموضوعات التالیة : 2017لمؤتمر العمل العربى ( لعام 

 المدیر العام لمكتب العمل العربي .تقریر  -1

 النظر في قرارات وتوصیات مجلس اإلدارة . -2

 متابعة تنفیذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق . -3

 المسائل المالیة. -4

 تطبیق اتفاقیات وتوصیات العمل العربیة . -5

) لم�ؤتمر 106مذكرة المدیر العـــــام لمـــكتب العــــمل العربي حول ال�دورة ( -6
 ) . 2017العـــمل الدولـــي ( جنیف ، یونیو / حزیران 

 "  ریادة األعمال ودورھا فى التنمیة والنھوض بالتشغیلتقریر فنى حول "  -7

 "تنفیذ برامج التنمیة المستدامة  تعزیز دور المرأة فىتقریر فنى حول "  -8

العـــربـ�ـي  العم�ل لمؤتمر) 45تحدید مــكـــان وجـــــدول أعــــمال الـــدورة ( -9
 )2018( أبریل / نیسان 

* * * 
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 ثانیا : معلومات أساسیة عن بنود جدول أعمال المؤتمر :

 البند األول :  تقریر المدیر العام لمكتب العمل العربى

الت�دریب    " ح�ول تقریر المدیر الع�ام لمكت�ب العم�ل العرب�ىالقسم األول :  )1(
 "في الوطن العربي  2030التنمیة المستدامة  المھني ركیزة أساسیة إلستراتیجیات

یستعرض ھذا البند الواقع الّراھن الذي تم�رُّ ب�ھ ع�ّدة دّول عربّی�ة ویؤك�د  أوال :
ات�ت أكث�ر إلحاًح�ا م�ن أي على ضرورة مواجھة التحّدیات التنموّیة الجوھرّی�ة والت�ى ب

والتعل�یم  ت الفق�رمن أبرز ھذه التحّدیات قض�ایا البطال�ة وإش�كالّیاوقت مضى ، ویأتي 
، وقض��ایا اإلنتاجّی��ة وض��رورة الّرف��ع م��ن والّت��دریب المھن��ي المرتبط��ة بھ��ا التقن��ى 

 معّدالتھا لالرتقاء باألداء االقتصادي بما ُیمّكُن م�ن توس�یع القُ�درة التش�غیلّیة لالقتص�اد
 .وتحقیق التنمیة المستدامة 

المسائل  أولىتبقى المسائل المرتبطة بتأھیل المورد البشري ودعم قدراتھ من 
التي ما تزال تشغل البلدان العربیة، فقد أصبح من بدیھیات االستنتاج في التجارب 

وتطویر األنظمة  الدولیة المقارنة أن المشكالت والقضایا المصیریة كمحو األمیة
لمھني تنعكس بصفة مباشرة على مجریات الوطنیة للتربیة والتعلیم والتدریب ا

التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة، فالعالقة متینة ومترابطة بین الجوع والفقر 
 والبطالة من جھة واألمیة والتخلف العلمي والتقني من جھة أخرى.

یسعى أن یكون مسایرا لتوجھ تقریر المدیر العام  لھذا العام تبعا لذلك، فإن 
من منظور  2030ھ األمم المتحدة وھو خطة التنمیة المستدامة عالمي أجمعت علی

وھو تقریر ، وھو التدریب المھني كسبیل لعمل مستدام والئقھام واستراتیجي ، 
ھو مسار وقدرات مواردنا البشریة،  تنمیة یمكن أن یطلق علیھ تقریر إعادة األمل في

بنا في مستقبل واعد، جدید تقترحھ منظمة العمل العربیة إلرجاع الثقة لدى شبا
التى فمستقبل شبابنا ھو باألساس في التدریب الجید وفي اكتساب الكفاءة الالزمة 

 أسواق العمل من بابھا الواسع. تؤھلھ لدخول 
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 وفرتفالبلدان التي نجحت في القضاء على بطالة شبابھا ھي تلك التي 
بالكفاءة المھنیة  ھي تلك التي آمنت إیمانا راسخاو،  منظومة تدریب مھني ناجعة

في ھذا التعلیمیة للعمل الالئق وطورت من مناھجھا ومن سیاساتھا  مروركجواز 
ة ومن صصختت االقتصاد من الید العاملة المالمجال في ترابط وثیق مع إحتیاجا

 المھارات.

في قطاعات عمل مستدامة في  لالنخراطفما ھو المطلوب منا كوطن عربي 
التدریب المھني؟ وھل لنا الخیار في ذلك؟ أم أنھا حتمیة ال یمكن التعلیم التقنى و مجال

المناص منھا؟ وما ھي المقومات األساسیة الواجب توفرھا للنجاح في االستفادة من 
ھذه إذا أّمھات المسائل التي  مستدامة في مجال التدریب المھني؟أھداف التنمیة ال
 من زوایاھا المتنوعة.تناولھا التقریر 

لتقریر على مجمل ھذه األسئلة واالستفسارات، ولكن قبل ذلك ویجیب ا
وذلك بإبراز یتطرق في المحور األول إلى تحدیات وآفاق تطویر قطاعات مستدامة 

ھي لحظة فارقة لالرتقاء نحو األفضل بما تضمنتھ  2030أّن خطة التنمیة المستدامة 
 من أھداف تنمویة شاملة بمختلف أبعادھا .

التعلیم التقنى الثاني من التقریر إیجابیات تطویر  ویستعرض المحور
 وتنمیة قطاعات تنمیة مستدامة التدریب المھني لتلبیة احتیاجات أسواق العملو

ذي ما یزال ــــربیة الـــدول العـــواقع الحالي للتدریب في الــوذلك من خالل إبراز ال
ض النقائص یعتریھ بع -بالرغم من بعض التجارب الناجحة والمشجعة  -

والصعوبات على عدة مستویات من بینھا التنظیم والتسییر والتمویل وغیاب رؤیة 
المھني التقنى و شاملة وموحدة لمنظومة تنمیة الموارد البشریة یندرج ضمنھا التدریب

كمكون أساسي من مكوناتھا مما انعكس على قدرة التدریب على التأقلم السریع مع 
تصادیة واألفراد والمجتمع والمناطق. ویبین التقریر أنھ المؤّسسات االقإحتیاجات 
إستراتیجیة عربیة للتدریب والتعلیم مبادرة منظمة العمل العربیة بوضع بالرغم من 

منذ ما یقارب الستة سنوات، فإن وضعیة التدریب المھني ببعض التقني والمھني 
البلدان العربیة لم تشھد التطور المنشود مقارنة بالتجارب الناجحة على المستوى 
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التعلیم التقنى ویطرح التقریر رؤیة شاملة لتعزیز اإلصالحات التي شھدھا الدولي. 
مة متطورة تضمن الجودة التدریب المھني في بعض البلدان العربیة وبناء منظوو

والحوكمة أو الحاكمیة الرشیدة للتدریب في تفاعل مع احتیاجات سوق العمل 
 . ومتطلبات االقتصاد ومقتضیات التجدید واالبتكار والتطور التكنولوجي المتسارع

مج�االت ت�دخل و ویتناول التقریر باالھتمام ف�ي المح�ور الثال�ث ال�دور الری�ادي
. كما یؤكد ھذا المح�ور  الشراكة من أجل تحقیق التنمیة المستدامةالمنظمة وتنشیط 

على ضرورة اإلسراع بتعزیز آلیات الحوار االجتم�اعي . ویب�رز ھ�ذا المح�ور ك�ذلك 

 دعم مساھمة النسیج الجمعیاتي كشریك في عملیة التنمیة وإحداث فرص العملأھمیة 

منظمة العمل بمیة الدور المنوط والتدریب المھني. كما یتعرض إلى أھ والتعلیم التقنى

العربیة في تعزیز الشراكة لمساعدة الدول العربیة على تنفی�ذ خط�ة التنمی�ة المس�تدامة 

2030 . 

ثانیاً :  التقریر معروض على المؤتمر للمناقشة المعمقة من أطراف االنت�اج الثالث�ة 
 .من الوطن العربي ومن الوفود المشاركة والتوجیھ لما یراه مناسباً 

* * * 
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خ�الل ) القسم الثانى : ( تقریر عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربیة 2( 
 ) : 2016عام 

یتضمن ھذا القسم نشاطات وإنج�ازات منظم�ة العم�ل العربی�ة ( المكت�ب والمعاھ�د 
النش��اطات عل��ى المس��توى العرب��ي وال��دولي  و ، 2016لع��ام والمراك��ز التابع��ة ل��ھ ) 

نفذتھا اإلدارات الفنیة بمكتب العمل العربى والمعاھ�د والمراك�ز التابع�ة  القطاعیة التى
بالتع�اون  األنشطة التى نفذت من خارج الخطة وكذلكللمنظمة فى مجال تنفیذ خطتھا 

النش�اطات والفعالی�ات الت�ى  معظمفضال عن المشاركة فى  مع جھات عربیة ودولیة ،
 نظمتھا جامعة الدول العربیة ومؤسساتھا .

 ویمكن تلخیص أبرز عناوین ھذه النشاطات فى المجاالت التالیة :

 نشاطات المدیر العام على المستویین العربى والدولي -
 العمل ومعاییرتشریعات  -
 الحقوق والحریات النقابیة  -
 التأمینات االجتماعیة  -
 الصحة والسالمة المھنیة وبیئة العمل -
 شئون عمل المرأة والفئات الخاصة  -
 العمل إدارات -
 التنمیة البشریة والتشغیل والتدریب -
 العالقات العربیة والدولیة -
 الثقافة العمالیة -
 اإلعالم والتوثیق والمعلومات -
 االجتماعات الدستوریة والنظامیة -
 الدراسات والبحوث والترجمة -
 التعاون الفني -
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نف�ذھا  ب�أن ھ�ذه النش�اطات والفعالی�ات الت�ى ھ�ذا التقری�رویؤكد المدیر العام فى 
المكت��ب والمعاھ��د والمراك��ز التابع��ة ل��ھ، م��ا ك��ان لھ��ا أن ت��تم ل��وال التع��اون الق��ائم ب��ین 
األجھ��زة الدس��توریة ف��ي المنظم��ة ومكت��ب العم��ل العرب��ى، وتوجیھ��ات الم��ؤتمر الع��ام 
ومجلس اإلدارة، وتجاوب الدول األعضاء مع المنظمة فى المشاركة بفاعلی�ة ف�ى ھ�ذه 

 البرامج والنشاطات.

بش��أن نش�اطات منظم��ة العم�ل العربی��ة مع��روض  البن��د األولم الث��انى م�ن والقس�
 على المؤتمر الموقر للتفضل بأخذ العلم .

* * * 

 : البند األول** مالحق القسم الثانى من 

 المالحق التالیة : -القسم الثانى  – البند األولیتضمن 

) للجن�ة الحری�ات النقابیــ�ـة 36: تقریر عن نتائج أعمال الدورة ( الملحق األول
 ) :2017مارس / آذار  ، القاھرة( 

:  تنفی��ذاً للم��ادة الخامس��ة م��ن نظ��ام لجن��ة الحری��ات النقابی��ة ، وبن��اء عل��ى ال��دعوة  أوال
الموجھة من المدیر العـــام لمكت�ب العمـــ�ـل العـ�ـربى ، عق�ـدت اللجن�ة دورتھ�ا 

 .جمھوریة مصر العربیة –القاھرة مارس / آذار في  4یوم والثالثین  السادسة

توص��لت اللجن��ة م��ن خ��الل مناقش��ة ج��دول أعمالھ��ا إل��ى النت��ائج والتوص��یات :  ثانی��ا
 التقریر .وثیقة ھذا المعروضة في 

 معروض على المؤتمر العام الموقر للتفضل بالنظر والتوجیھ . واألمر* 

*  *  * 
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 فى إنجاز العقد العربى للتشغیل.: التقریر السنوى لمتابعة التقدم  الملحق الثانى
استمراراً للجھود التي تبذلھا منظمة العم�ل العربی�ة لتعزی�ز التنس�یق والتع�اون    أوالً:

فیما بین البلدان العربیة في مختلف مجاالت وقضایا العمل والعم�ال م�ع التأكی�د 
عل��ى ض��رورة وض��ع التش��غیل ف��ي ص��دارة وأولوی��ات التنمی��ة ومحارب��ة الفق��ر 

 والحد من البطالة.

صادیة والتنمویة واالجتماعی�ة الثالث�ة ( الكوی�ت وتنفیذاً لقرارت القمم االقت
)، وبوج�ھ خ�اص اعتم�اد الفت�رة 2013، الری�اض 2011، شرم الشیخ 2009
عق���داً عربی���اً للتش���غیل وتكلی���ف المنظم���ة بتنفی���ذ البرن���امج  2020 – 2010

المتكامل لدعم التشغیل والحد من البطالة في الدول العربیة والمش�اریع المنبثق�ة 
 عنھ. 

) لمؤتمر العمل العربي بشأن العقد 43وفى إطار متابعة تنفیذ قرارات الدورة (  :ثانیاً 
/ المدیر العام خطاباً ألطراف اإلنتاج الثالثة بتاریخ  العربي للتشغیل وجھ السید

، لتض���مین خط���ط عملھ���م التش���غیلیة، البرن���امج التنفی���ذي للعق���د  2016 /5/9
الس��نوي للمتابع��ة بش��أن األنش��طة العرب��ي للتش��غیل ومواف��اة المنظم��ة ب��التقریر 

واإلجراءات المتخذة للتقدم في إنج�از متطلب�ات العق�د وفق�اً لق�رار الم�ؤتمر رق�م 
)1580.( 

ق��ام مكت��ب العم��ل العرب��ي بدراس��ة ردود أط��راف االنت��اج الثالث��ة ف��ي البل��دان   ثالث��ا:
العربی�ة ح�ول م��ا ت�م انج�ازه م��ن متطلب�ات العق�د العرب��ي للتش�غیل، خ�الل الع��ام 

ماضي، ویتشرف بعرض تقریر المتابعة السنوي على الدورة الحالیة لم�ؤتمر ال
 العمل العربي.

 * وھذا التقریر معروض على المؤتمر الموقر للعلم واتخاذ الالزم .
* * * 
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) للجنة شئون عمل الم�رأة 15تقریر عن نتائج أعمال الدورة (:  الملحق الثالث
 ) . 2017آذار / مارس ،  القاھرةالعربیة ( 

:  وفقاً للمادة السادسة من النظام االساسي للجنة شئون عمل المرأة العربیة والتي  أوال
" تجتمع اللجنة مرة واحدة في العام ، بدعوة من المدیر الع�ام تنص على أن  

عشر للجنة شئون عمل المرأة  الخامسةتم عقد الدورة لمنظمة العمل العربیة " 
 .2017مارس / آذار  1مصر العربیة بالجمھوریة  القاھرةالعربیة  في مدینة 

 : تضمن جدول أعمال اللجنة البنود التالیة :  ثانیا

 ).2018 – 2016تشكیل األمانة العامة للجنة شئون عمل المرأة العربیة (  .1

 أثر اقتصاد المعرفة على المرأة العربیة ( ورقة فنیة )  .2

 .   فى سوق العملاالحتیاجات التدریبیة للمرأة العربیة  .3

 ریعیة الخاصة بشروط وظروف عمل المرأة العربیة .شالتطورات الت .4

 بشأن المرأة العاملة . 1967) لعام 5االتفاقیة العربیة رقم ( .5

ناقشت اللجن�ة خ�الل اجتماعھ�ا البن�ود المطروح�ة عل�ى ج�دول أعمالھ�ا ، وبع�د :  ثالثا
  في البندالمعروضة المناقشة توصلت إلى مجموعة من التوصیات 

 * وھذا التقریر معروض على المؤتمر الموقر للعلم واتخاذ الالزم .

* * * 
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 فى قرارات وتوصیات مجلس اإلدارةالبند الثانى : النظر 

) م�ن الم�ادة الرابع�ة م�ن نظ�ام العم�ل بمجل�س  3و  1استناداً لنص الفق�رتین (  أوالً :
إدارة منظمة العمل العربی�ة ، وج�ھ الم�دیر الع�ام لمكت�ب العم�ل العرب�ى ال�دعوة 

 وكما یلى : بین دورتى المؤتمر،النعقاد مجلس اإلدارة فى دورتین عادیتین 

 ).2016أكتوبر/ تشرین األول ،  الدوحة ( نوالثمانیالخامسة الدورة العادیة  -1

 ). 2017مارس/ آذار  ،القاھرة  ( نالثمانیوالسادسة الدورة العادیة  -2

عمالً بنص المادة الثامنة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربیة ،  ثانیاً :
 یقوم المجلس برفع تقریر سنوى إلى المؤتمر العام یتضمن مایلى :

 تتطلب اتخاذ قرار من المؤتمر بشأنھا . (أ) المسائل التى
 (ب) المسائل التى تتطلب توجیھات من المؤتمر .

 (ج) المسائل المعروضة على المؤتمر للعلم واإلحاطة .

 ثالثاً : الوثیقة الخاصة بالبند تحتوى على الموضوعات التالیة : 

العربیة ما بین تقریر عن نتائج أعمال دورتي مجلس إدارة منظمة العمل :  أوال
 ) لمؤتمر العمل العربي .43) والدورة (42الدورة (

 ).2016الدورة العادیة الخامسة والثمانین ( الدوحة ، أكتوبر/ تشرین األول  .1

 ). 2017الدورة العادیة السادسة والثمانین ( القاھرة ، مارس/ آذار  .2

 : على النحو التالىویتضمن ھذا الجزء ثالثة أقسام 
 * القسم األول : المسائل التى تتطلب اتخاذ قرار من المؤتمر بشأنھا :

تتض��من موض��وعات نظرھ��ا مجل��س اإلدارة واتخ��ذ بش��أنھا التوص��یات المناس��بة 
وأحالھ��ا للم��ؤتمر الع��ام التخ��اذ الق��رارات الالزم��ة بش��أنھا باعتبارھ��ا م��ن اختص��اص 

 المؤتمر العام .
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 وجیھات من المؤتمر :* القسم الثانى : المسائل التى تتطلب ت

 .یتضمن ھذا القسم المسائل التى تتطلب توجیھات من المؤتمر بشأنھا 
 * القسم الثالث : المسائل المعروضة على المؤتمر للعلم واألحاطة .

* * * 
 ثانیا : مالحق البند الثانى :

) للمجل����س 98تقری����ر ع����ن نت����ائج أعم����ال ال����دورة (:  الملح����ق األول )1(
 ) :2016سبتمبر/ أیلول العربى ( االقتصادى واالجتماعى

 المجل�س االقتص�ادى واالجتم�اعى البن�ود المدرج�ة عل�ى ج�دول أعم�ال استعرض -
الق���رارات المناس���بة وأص���در  )2016(س���بتمبر/ أیل���ول  ) للمجل���س98( ال���دورة
 . بشأنھا

) للمجل�س 98ال�دورة (قام مكتب العمل العربى بعرض تقریر حول نتائج أعم�ال  -
عل��ى مجــ��ـلس إدارة  )2016واالجتم��اعى العرب��ى (س��بتمبر/ أیل��ول االقتص��ادى 

/ تش�رین أكت�وبر، الدوح�ة  ( والثم�انین الخامس�ةمنظمة العمل العربیة فى دورت�ھ 
) واتخذ المجلس التوصیات المناسبة كما ھو موضح في وثیقة ھذا  2016 األول
 البند .

) للمجل���س 99الملح���ق الث���انى : تقری���ر ع���ن نت���ائج أعم���ال ال���دورة ( )2(
 ) :2017فبرایر / شباط  االقتصادى واالجتماعى العربى (

 المجل�س االقتص�ادى واالجتم�اعى البن�ود المدرج�ة عل�ى ج�دول أعم�ال استعرض -
الق��رارات المناس��بة ) وأص��در  2017فبرای��ر / ش��باط  ) للمجل��س (99( ال��دورة
 . بشأنھا

) للمجل�س 99( قام مكتب العمل العربى بعرض تقریر حول نتائج أعم�ال ال�دورة -
) عل��ى مجــ��ـلس إدارة 2017االقتص��ادى واالجتم��اعى العرب��ى (فبرای��ر / ش��باط 

، م��ارس/ آذار الق��اھرة والثم��انین ( السادس��ة منظم��ة العم��ل العربی��ة ف��ى دورت��ھ 
 ) واتخذ المجلس التوصیات المناسبة كما ھو موضح في وثیقة ھذا البند .2017

 
 2017) لعام  44الدورة (  –دلیل مؤتمر العمل العربى 

34 
 



 
 
 
 
 

 ارات مؤتمر العمل العربى السابقالبند الثالث : متابعة تنفیذ قر

أصدر مؤتمر العمل العرب�ى ف�ى دورت�ھ الثانی�ة عش�رة ( بغ�داد ، م�ارس / آذار  أوال :
) قرار بشأن تطویر ھیاكل منظمة العم�ل العربی�ة ، تض�من ھ�ذا الق�رار 1984

 عدة فقرات ، نصت الفقرة الخامسة منھ على مایلى :

ر العمل العربى یتعلق بمتابعة " استحداث بند دائم فى جدول أعمال مؤتم
تنفیذ قرارات المؤتمرات الس�ابقة وتكلی�ف الم�دیر الع�ام لمكت�ب العم�ل العرب�ى 
بتقدیم تقریر یوضح فیھ مستوى تنفی�ذ الق�رارات ، وذل�ك اعتب�ارا م�ن ال�دورة 

 الثالثة عشرة للمؤتمر".
ل��ة تض��منت وف��ى ھ��ذا اإلط��ار ، ق��ام مكت��ب العم��ل العرب��ى بإع��داد وثیق��ة متكامثانی��اً : 

للم�ؤتمر لعرض�ھا عل�ى  األربع�ینو الثالثةتصور المكتب لتنفیذ قرارات الدورة 
الخامسة والثمانین ( الدوح�ة ، أكت�وبر/ مجلس إدارة المنظمة فى دورتھ العادیة 

 .)2016تشرین األول 

، أكت�وبر/  الدوح�ةوالثم�انین (  الخامسة: ناقش مجلس اإلدارة فى دورتھ العادیة  ثالثاً 
الوثیقة المتضمنة تصورات المكتب والمؤسسات التابعة ) 2016تشرین األول 

لتنفیذ قرارات المؤتمر والت�ى أع�دھا المكت�ب بجمی�ع إدارات�ھ ومكاتب�ھ ووحدات�ھ 
 الق��رار الموض��وعوالمعاھ��د والمراك��ز التابع��ة ل��ھ واتخ��ذ مجل��س اإلدارة بش��أن 

 : التالى
تنفی�ذ ق�رارات كتب العمل العربى بشأن متابع�ة أخذ العلم والموافقة على تقریر م

أبری���ل/ نیس���ان  17 – 10،  الق���اھرة) لم���ؤتمر العم���ل العرب���ى ( 43ال���دورة (
2016 . ( 
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ق��ام مكت��ب العم��ل العرب��ى والمعاھ��د والمراك��ز التابع��ة ل��ھ باتخ��اذ اإلج��راءات  رابع��اً :
مج��ال  ) لم��ؤتمر العم��ل العرب��ى ك��ل ف��ى43الالزم��ة لتنفی��ذ ق��رارات ال��دورة (

آخذین بعین االعتبار توجیھ�ات مجل�س اإلدارة كم�ا ھ�و موضـ�ـح  ،اختصاصھ 
 فى البند .

 * واألمر معروض على المؤتمر الموقر للتفضل بأخذ العلم .

* * * 
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 واإلداریة البند الرابع : المسائل المالیة

 : یحتوى ھذا البند على الموضوعات التالیة : أوال
لمنظمة العمل العربی�ة م�ن حی�ث المس�اھمات والمت�أخرات عل�ى  الموقف المالى )2(

 . 2017/  4/  1الدول األعضاء كما فى 

تقاریر ھیئة الرقابة المالیة وتقاریر مراقب�ى الحس�ابات ع�ن الحس�ابات الختامی�ة  )3(

 ) لكل من :31/12/2016للسنة  المالیة المنتھیة فى (

 مكتب العمل العربى / القاھرة . -1

 المعاھد والمراكز التابعة للمنظمة . -2

مواض�یع عل�ى مجل�س اإلدارة ف�ى : قام مكتب العمل العرب�ى بع�رض ھ�ذه ال ثانیا
ا نھ) واتخ��ذ المجل�س بش��أ 2017ار م�ارس/ آذ ، الق��اھرة ( نالثم�انیو السادس��ةھ دورت�

 ، م�عا رات المناسبة بش�أنھالتوصیات المناسبة وقرر إحالتھا إلى المؤتمر التخاذ القرا
 ا .التوصیة بالمصادقة علیھ

ستحال للجن�ة  ) ( المسائل المالیة : جمیع الموضوعات الخاصة بالبند الرابع ثالثا
بحك�م االختصاص�ات المخول�ة للجن�ة ف�ى نظ�م  ،المالیة المنبثقة عن المؤتمر لدراستھا 

وم��ن ث��م إحالتھ��ا للم��ؤتمر الع��ام الم��وقر إلص��دار الق��رارات المناس��بة  ،العم��ل الناف��ذة 
 بشأنھا .

* * * 
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 اتفاقیات وتوصیات العمل العربیة البند الخامس : تطبیق 

 ،ش�رم الش�یخ  (ف�ى  الثالث�ینو الس�ابعةعقدت لجنة الخب�راء الق�انونیین دورتھ�ا  أوالً :
وذل��ك لدراس��ة التق��اریر الت��ى تلت��زم ال��دول  ،) 2016دیس��مبر / ك��انون األول 

وفق�ا للفق�رتین األول�ى والثانی�ة م�ن  األعضاء بتقدیمھا إلى مكتب العم�ل العرب�ى
 المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقیات وتوصیات العمل العربیة .

عرض مكتب العمل العربى على لجنة الخبراء القانونیین وثیقة مبدئیة تتضمن  ثانیاً :
 ما یلى :

 .دراسة التقاریر السنویة حول اتفاقیات العمل العربیة محل المتابعة  )1(

 لجنة الخبراء القانونیین . رد على مالحظاتمتابعة ال )2(

أعدت لجنة الخبراء القانونیین تقریرا یتضمن دراستھا لتقاریر الدول األعضاء ثالثا : 
عل��ى االتفاقی��ات مح��ل المتابع��ة وردودھ��ا عل��ى مالحظاتھ��ا الس��ابقة إض��افة إل��ى 
التوص��یات العام��ة للجن��ة عل��ى ض��وء تق��اریر ال��دول األعض��اء وردودھ��ا عل��ى 

 .مالحظات اللجنة 

لجنة الخبراء القانونیین المش�ار إلی�ھ عل�ى  عرض مكتب العمل العربى تقریر  رابعا :
 آذار/ م�ارس ،الق�اھرة  ( الثم�انینو السادس�ةمجلس اإلدارة ف�ى دورت�ھ العادی�ة 

2017 (. 

وس��یتم ع��رض البن��د عل��ى لجن��ة تطبی��ق االتفاقی��ات والتوص��یات الت��ى س��تعقد 
 للمؤتمر . 44اجتماعاتھا خالل أشغال الدورة 

*  *  * 
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) 106مذكرة المدیر العام لمكتب العمل العربي حول الدورة ( : البند السادس
 ) . 2017لمؤتمر العمل الدولي ( جنیف ، یونیو / حزیران 

 تتكون وثیقة ھذا البند من قسمین :أوالً : 

 ** القسم األول :

ویتضمن القسم األول مجموعة من مقترحات وتص�ورات منظم�ة العم�ل العربی�ة  
بشأن عقد االجتماع التنسیقي االول للمجموعة العربیة واألنش�طة والفعالی�ات األخ�رى 

) لم�ؤتمر العم�ل ال�دولي لع�ام 106التي سیتم تنظیمھا على ھامش اجتماعات الدورة (
س��تیة والتنفیذی��ة وأم��اكن ومواعی��د م��ن حی��ث اإلج��راءات والترتیب��ات اللوجی 2017

انعقادھا مع مشاریع جدول أعمال ھذه االجتماعات والوثائق الخاصة بھا والت�ي س�یتم 
 إعدادھا من خالل مكتب العمل العربي .

 ** القسم الثاني :

ویتضمن القسم الثاني عرض موجز ألھم الموض�وعات المطروح�ة عل�ى ج�دول  
وبعض المعلومات األساسیة  2017الدولي لعام ) لمؤتمر العمل 106أعمال الدورة (

 التي من شأنھا أن تساعد على تسھیل وتفعیل مشاركة الوفود العربیة .

ثانیا : االم�ر مع�روض عل�ى الم�ؤتمر الم�وقر للتفض�ل ب�االطالع واتخ�اذ م�ا ی�راه 
 مناسباً في ھذا الشأن  .

ج�دول أعم�ال " لمزید من التفاصیل یمكن الرجوع إلى وثق�ة البن�د الس�ادس م�ن 
 المؤتمر . "
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 ریادة األعمال ودورھا في التنمیة والتشغیل في البلدان العربیة:  السابعالبند  
 

ب�إدراج بن�د فن�ي  2016) لمؤتمر العمل العربي لعام 43بناء على قرار الدورة ( -

 " ری��ادة األعم��ال ودورھ��ا ف��ي التنمی��ة والتش��غیل ف��ي البل��دان العربی��ة "بعن��وان 

فق�د ت�م م�ن خ�الل مكت�ب  2017) للمؤتمر لع�ام 44ضمن جدول أعمال الدورة (

من موض�وعات  العمل العربي إعداد دراسة شاملة حول ھذا الموضوع الذي یعد

الس��اعة لتش��كل اإلط��ار األساس��ي لمناقش��ات أط��راف اإلنت��اج الثالث��ة م��ن أج��ل 

ة بقضایا التنمیة التوصل إلى إیجاد حلول مبتكرة تساعد جمیع الجھات ذات العالق

والتشغیل في البلدان العربی�ة عل�ى وض�ع السیاس�ات والب�رامج والخط�ط المناس�بة 

لمعالجة مشكالت البطالة وبوج�ھ خ�اص بطال�ة الش�باب وح�املي الش�ھادات العلی�ا 

دون استثناء والس�عي نح�و تحقی�ق أھ�داف  العربیة التي انتشرت في جمیع البلدان

ف�ي ال�وطن العرب�ي ف�ي س�یاق اھتمام�ات منظم�ة العم�ل  2030التنمیة المستدامة 

الفق�ر محارب�ة العربیة باألھداف التي تدخل في صلب اختصاصاتھا وفي مقدمتھا 

 وتوفیر العمل الالئق للجمیع .

لجوان��ب والمعطی��ات وتتن��اول وثیق��ة ھ��ذا البن��د بالدراس��ة والتحلی��ل العدی��د م��ن ا -

المرتبط��ة بش��كل مباش��ر بری��ادة األعم��ال وثقاف��ة وقیم��ة العم��ل وروح االبتك��ار 

والتجدی��د ل��دى الش��باب العرب��ي ال��ذي الی��زال ف��ي حاج��ة إل��ى مزی��د م��ن العنای��ة 

واالھتمام لتمكینھ من الحصول على فرص العمل المن�تج والمس�اھمة الفاعل�ة ف�ي 

وفیر البنیة التشریعیة ومختلف أشكال ال�دعم قیادة قاطرة التنمیة وذلك من خالل ت

والمس��اندة وبیئ��ة األعم��ال المناس��بة لتحفی��ز وتش��جیع الری��ادیین والمب��ادرین عل��ى 
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التش��غیل ال��ذاتي وإنش��اء المش��روعات الص��غرى والص��غیرة والمتوس��طة وت��وفیر 

 المزید من فرص العمل .

تشغیل في البلدان وقد ركزت الدراسة حول ریادة األعمال ودورھا في التنمیة وال -

العربیة عل�ى الت�ذكیر بأوض�اع الق�وى العامل�ة والتش�غیل وتغی�رات أس�واق العم�ل 

ونظری��ات وتعری��ف ری��ادة األعم��ال وخصائص��ھا وأنواعھ��ا ودورھ��ا االقتص��ادي 

واالجتم���اعي والقطاع���ات واآللی���ات الداعم���ة عل���ى غ���رار حاض���نات األعم���ال 

عراض بع�ض التج��ارب والمش�روعات الص�غرى والص��غیرة والمتوس�طة م�ع اس��ت

الممی��زة عل��ى المس��تویین العرب��ي وال��دولي ف��ي ھ��ذا الش��أن إض��افة إل��ى جھ��ود 

واس��ھامات منظم��ة العم��ل العربی��ة لتنمی��ة وتعزی��ز روح المب��ادرة وتط��ویر قط��اع 

المنشآت الصغیرة والمتوسطة ودعم قدراتھ على خل�ق ف�رص عم�ل جدی�دة وذل�ك 

دي المعتم�د م�ن القم�ة االقتص�ادیة مشروع الریاالمن خالل مواصلة تنفیذ وتفعیل 

 ) .    2009والتنمویة األولى ( الكویت 

 سیتم تشكیل لجنة فنیة من أعضاء المؤتمر لمناقشة ھذا البند . -

 البند معروض على المؤتمر الموقر التخاذ ما یراه مناسبا . -
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 تعزیز دور المرأة في تنفیذ برامج التنمیة المستدامةالبند الثامن : 
  

أقر مؤتمر العمل العربي في دورتھ الثالثة واألربعین ( القاھرة ، أبریل / نیسان  -

" تعزیز دور المرأة في تنفیذ حول  44) البند الثامن للمؤتمر في الدورة 2016
 لیكون أحد البنود الفنیة المدرجة على جدول أعمالھ،  برامج التنمیة المستدامة "

وثیقة البند حیث تضمنت العدید من المحاور عداد قام مكتب العمل العربي بإ -

رأة ضمن الھامة التي تناولت تطور مفاھیم التنمیة وأھمیة إدماج تمكین الم

، ثم رصدت التحدیات التنمویة التي تواجھھا الدول  مكونات التنمیة المستدامة

عالقة طردیة بین التمییز وعدم المساواة من العربیة والتي عند تحلیلھا ستظھر 

على الرغم من الجھود التي وبینت أنھ ة وتحقیق التنمیة من جھة أخرى ، جھ

تبذلھا الدول العربیة في تنفیذ السیاسات والبرامج التي تركز على تحقیق 

لم تتمكن من إغالق  االجتماعي في التنمیة إال إنھاالمساواة وإدماج مفاھیم النوع 

ما یعني أن المرأة الزالت % من الفجوة القائمة على أساس النوع ،  م60سوى 

تواجھ العدید من العقبات على طریق التمكین بسبب بعض الممارسات التمییزیة 

بین المرأة والرجل في المجاالت االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة والتي 

تحتاج إلى تطویر أسس تشریعیة إضافة إلى ضرورة تخصیص الموازنات 

یعات إلى تغییر ملموس في حیاة النساء في الضروریة لتترجم  السیاسات والتشر

 المنطقة العربیة . 
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ثم تنتقل الوثیقة إلى بیان  االخفاقات التي صاحبت تنفیذ االھداف االنمائیة لأللفیة  -

ة حیث أن إعتماد مؤشرات كمیة لقیاس التقدم خاصة ما تتعلق بتمكین المرأ

خدمات كما لم یضع المحرز في ھذا المجال لم ینطوي على تحسن في نوعیة ال

إجراءات رامیة الستدامتھا .... لذلك البد من العمل على خطة مستدامة تتصدى 

ألوجھ عدم المساواة وتعتمد على نھج متكامل یشمل كافة األبعاد اإلقتصادیة 

 واإلجتماعیة والسیاسیة والبیئیة. 

یة إنطالقا من رؤیة منظمة العمل العربیة التي تسعى إلى الربط بین التنم -

والتشغیل  ، یصبح االستثمار في قدرات المرأة واعطائھا فرصاً متساویة في 

العمل ھو أضمن طریق لإلسھام في النمو االقتصادي ومشروعات التنمیة 

لكن الواقع التنموي یشیر إلى معدالت نمو غیر كافیة ستدامة بصفة عامة . الم

مما یزید من تعقید لخلق فرص العمل الالزمة للرجال والنساء على السواء و

المشكلة تركز عمل المرأة في القطاعات غیر النظامیة حیث التزید مشاركة 

% كذلك ترتفع معدالت البطالة بین 25المرأة في سوق العمل الرسمي عن 

اإلناث قیاسا ً بمعدالت البطالة بین الذكور خاصة بین الجامعیات منھن مما یدلل 

 عن تلبیة احتیاجات سوق العمل .  على قصور التعلیم والتدریب المھني

إن الرؤیة المستقبلیة إلدماج المرأة في برامج التنمیة المستدامة یجب أن تركز  -

على تمكین المرأة وإعدادھا للمنافسة في أسواق العمل القائمة على االقتصادات 

المستدامة من خالل االھتمام بمجاالت تعلیم وتدریب المرأة وإنعاش ریادة 

لنسائیة في المنطقة العربیة ووضع الحلول الالزمة لما یعترضھا من األعمال ا

عقبات ، مما یؤدي إلى التخفیض في بطالة المرأة والحد من الفرص الھشة التي 
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تعمل فیھا وتحسین شروط وظروف عملھا والحد من التمییز ضدھا في نوعیة 

ئم ط العمل القاالوظائف واألجور وفرص الترقي مما یمكنھا من المنافسة في أنما

، كل ذلك سیسھم في االرتفاع على سلم العمل الالئق على إقتصاد المعرفة 

 للمرأة ویعزز مساھمتھا في التنمیة المستدامة. 

 سیتم تشكیل لجنة فنیة من اعضاء المؤتمر لمناقشة ھذا البند .  -
 البند معروض على المؤتمر الموقر التخاذ مایراه مناسباً .  -

*  *  * 
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) لمؤتمر العم�ل العرب�ى 45: تحدید مكان وجدول أعمال الدورة ( التاسعالبند 
 ) 2018أبریل / نیسان  (

 

 :وتحتوى الوثیقة الخاصة بالموضوع على قسمین ھما 

 القسم األول :

أبری���ل / نیس���ان  ) لم���ؤتمر العم���ل العرب���ى (45تحدی���د مك���ان انعق���اد ال���دورة (
2018(: 

وفقا لنص الفقرتین األولى والثانیة من المادة الخامس�ة م�ن دس�تور منظم�ة العم�ل  -1
العربیة ، ف�إن الم�ؤتمر الع�ام یجتم�ع م�رة ك�ل ع�ام ف�ى األس�بوع األول م�ن ش�ھر 

 مارس / آذار فى دولة المقر ، ویجوز أن ینعقد فى أیة دولة عضو بقرار منھ.

) لم��ؤتمر 45ال��دورة ( استض��افة ن الدول��ة الراغب��ة ف��ىف��إف��ى ض��وء م��ا تق��دم ..  -2
علیھ��ا أن تعل��ن ع��ن رغبتھ��ا أم��ام  ) 2018أبری��ل / نیس��ان  العم��ل العرب��ى (

) م��ن دس��تور 2إلص��دار ق�راره بھ��ذا الش��أن وفق�ا للم��ادة الخامس��ة فق�رة ( الم�ؤتمر
 منظمة العمل العربیة .

 القسم الثانى :

 )2018أبریل / نیسان  ) لمؤتمر العمل العربى (45تحدید جدول أعمال الدورة (

ت�نص الفق�رة األول�ى م�ن الم�ادة التاس��عة عش�رة م�ن نظ�ام العم�ل بم�ؤتمر العم��ل   )1(
 العربى على اآلتى :

، ج��دول أعم��ال دورت��ھ التالی��ة ف��ى ض��وء  انعق��اده" یق��ر الم��ؤتمر الع��ام أثن��اء 
المش��روع ال��ذى یع��ده مجل��س اإلدارة بالتشـ��ـاور م��ع الم��دیر الع��ام لمكت��ب العم��ل 

 العربى ".    
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) م��ن الم��ادة الثالث��ة م��ن نظ��ام العم��ل بمجل��س اإلدارة بش��أن 9ج��اء ف��ى الفق��رة (  )2(
 اختصاصات المجلس ، مایلى :

 " إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر بالتشاور مع مكتب العمل العربى " .

خطابا ألصحاب المع�الى وزراء  المدیر العام لمكتب العمل العربى معالىوجھ  )  3(
العم��ل ف��ى ال��دول العربی��ة ولمنظم��ات أص��حاب العم��ل طل��ب فی��ھ موافـــ��ـاة 
المكت��ب بالموضوع��ـات الفنی��ة الت��ى یقترحــ��ـون إدراجھــ��ـا ع��ـلى مشــ��ـروع 

أبری���ل / نیس���ان  ) لم���ؤتمر العم���ل العرب���ى (45دورة (جـ���ـدول أعم���ال ال���
2018(. 

(القاھرة،  الثمانینو السادسةھ تدارس مجلس اإلدارة فى دورتضوء ما تقدم  فى )  4(
) الوثیقة المقدمة من مكت�ب العم�ل العرب�ى بش�أن تحدی�د  2017 آذار/ مارس

أبری�ل / نیس�ان  () لم�ؤتمر العم�ل العرب�ى 45مشروع جدول أعمال الدورة (
ض���وء الموضوعــ��ـات الفنی���ة المقترح��ة م���ن ال��دول األعض���اء  ف��ى) 2018

باإلضافة للموض�وعات المدرج�ة بش�كل نظ�امى ، وق�د أص�در مجل�س اإلدارة 
 بشأن الموضوع القرار التالى :

) لم�ؤتمر العم�ل العرب�ى 45الموافقة عل�ى مش�روع ج�دول أعم�ال ال�دورة ( -
) لمؤتمر 44لدورة () المبین أدناه ، وإحالتھ إلى ا 2018(أبریل / نیسان 

 ) مع التوصیة بإقراره : 2017العمل العربى ( أبریل / نیسان 

 تقریر المدیر العام لمكتب العمل العربي . -1
 النظر في قرارات وتوصیات مجلس اإلدارة . -2
 متابعة تنفیذ قرارات مؤتمر العمل السابق . -3
 المسائل المالیة والخطة والموازنة . -4
 تطبیق اتفاقیات وتوصیات منظمة العمل العربیة . -5
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م��ذكرة الم��دیر العــــ��ـام لمــ��ـكتب العـــ��ـمل العرب��ي ح��ول ال��دورة  -6
) لم���ؤتمر العــ���ـمل الدولــ���ـي (جنی���ف ، یونی���و / حزی���ران 107(

2018 . ( 
 تشكیل الھیئات الدستوریة والنظامیة  -7
 الخاص .لقطاع ابند فني حول المسؤولیة االجتماعیة لمؤسسات   -8
 بند فني حول االنتاجیة ودورھا فى تحسین التنافسیة وزیادة النمو  -9
) لم����ؤتمر العم����ل 46تحدی����د مك����ان وج����دول أعم����ال ال����دورة ( -10

 .) 2019العـــربــي ( ابریل / نیسان 

 األمر معروض على المؤتمر العام الموقر للنظر فى : )  5(

أبری�ل / نیس�ان (  ) لم�ؤتمر العم�ل العرب�ى45إقرار جدول أعمال ال�دورة ( -
 ) فى ضوء المشروع المقدم من مجلس اإلدارة . 2018

تفویض المدیر العام لمكتب العمل العربى بقبول طلب أى دولة ترغ�ب ف�ى  -
عل�ى  ) 2018أبریل / نیس�ان  ) لمؤتمر العمل العربى (45الدورة ( انعقاد

الوق�ت المناس�ب ، م�ا ل�م  أرضھا ، وإحاطة الدول األعضاء علم�ا ب�ذلك ف�ى
 تعلن إحدى الدول األعضاء فى المؤتمر رغبتھا فى االستضافة .

◘ ◘ ◘ 
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	- لجنة تعزيز دور المرأة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة ( قاعــة ألف ليلة C -  بالطابق الثانى )
	- صالون استقبال الوزراء وضيوف المؤتمر ( صالون VIP -  بالطابق الأرضى )
	- السكرتارية الفنية ( قاعــة القلعة -  بالطابق الثانى )
	- معرض المطبوعات ( أمام قاعــة القاهرة- بالطابق الأرضى )
	- المركز الصحفي ( قاعــة المعادى -  بالطابق الثانى )
	* * *
	تاسعا : برنامج عمل اليوم الأول للمؤتمر :
	( الأحد  9 أبريل / نيسان 2017 ) :
	8.30  -  9.30  إجراءات التسجيل واستلام الوثائق
	9.30  -  9.55  التواجد فى القاعة الرئيسية للمؤتمر   ( قاعــة القاهرة )
	10.00- 11.00  جلسة  الافتتاح الرسمية للمؤتمر
	11.00  -  11.30   استراحــــة
	11.30  -  12.30 اجتماعات الفرق الثلاثة :
	فريق الحكومات             ( قاعــة القاهرة )
	فريق أصحاب الأعمال      ( قاعــة الف ليلة C  )
	فريق العمال                  ( قاعــة الف ليلة A  )
	** يتم فى اجتماعات الفرق ما يلى :
	 انتخاب هيئة رئاسة كل فريق ( رئيس الفريق ، نائب الرئيس ، المقرر )
	 انتخاب نائب رئيس المؤتمر من كل فريق .
	 تسمية أعضاء كل فريق فى اللجان التالية :
	- اللجنة التنظيمية .
	- لجنة اعتماد العضوية .
	- لجنة الصياغة .
	- اللجنة المالية ( تتكون من مندوب حكومى واحد عن كل حكومة مشتركة فى المؤتمر ومندوب واحد عن كل من فريقى أصحاب الأعمال والعمال ) .
	12.30 -  13.30    الجلسة الإجرائية ( قاعة الجلسات العامة للمؤتمر ) :
	- تلاوة نتائج اجتماع الفرق .
	13.30 –  14.30   الاجتماع الأول اللجنة التنظيمية ( قاعة قصر النيل )
	( لانتخاب هيئة مكتبها وإعداد تقريرها الأول )
	*  *  *
	عاشرا : برنامج سير العمل اليومى للمؤتمر:
	اعتبارا من اليوم الثانى للمؤتمر ( الأثنين 10/4/2017 ) يكون سير العمل اليومى للمؤتمر كما يلى :
	(أ) تبدأ الفرق الثلاثة اجتماعاتها عادة فى الساعة 9.00 من صباح كل يوم لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال اليومى للمؤتمر .
	(ب) تبدأ الجلسة العامة للمؤتمر عادة فى الساعة 10.00 من صباح كل يوم وتبدأ عملها بمناقشة تقرير اللجنة التنظيمية .
	(ج) تبدأ اللجان اجتماعاتها بعد فترة الغذاء مباشرة وحسب ما تحدده اللجنة التنظيمية .
	(د) تبدأ اللجنة التنظيمية اجتماعاتها عادة بعد انتهاء اللجان من اجتماعاتها .
	* * *
	حادى عشر: لجان المؤتمر :
	أولا : اللجان النظامية الدائمة للمؤتمر :
	1) اللجنة التنظيمية :
	* عدد أعضائها : أربعة أعضاء (2 حكومات + 1 أصحاب أعمال + 1 عمال ) ولايجوز أن يكون للدولة الواحدة أكثر من عضو حكومى واحد فى عضوية اللجنة .
	* مهمتها : إعداد برنامج عمل المؤتمر ، وتحديد نظام سير العمل فى الجلسات العامة ، والتقدم بالاقتراحات الخاصة بإنشاء لجان أخرى وكيفية تكوينها . كما يجب عليها أن ترفع إلى المؤتمر تقريرا عن أية مسائل أخرى يكون إقرارها لازما لحسن سير العمل .
	2) لجنة اعتماد العضوية :
	* عدد أعضائها : أربعة أعضاء (2 حكومات + 1 أصحاب أعمال + 1 عمال ) ويكون تشكيلها بناء على ترشيح اللجنة التنظيمية فى ضوء ما تقدمه الفرق من ترشيحات فى هذا الشأن . ولايجوز أن يكون للدولة الواحدة أكثر من عضو واحد فى عضوية هذه اللجنة .
	* مهمتها : فحص أوراق المندوبين ومستشاريهم ، والنظر فى أى طعن يتعلق بها ، وتقدم إلى المؤتمر تقريرا بنتيجة أعمالها .
	3) لجنة الصياغة :
	* عدد أعضائها : ثلاثة أعضاء يختارون من الفرق الثلاثة ( حكومات – أصحاب أعمال – عمال ) . وللجنة أن تستعين بذوى الخبرة ، ومقررى اللجان ، وأعضاء السكرتارية ، لإنجاز أعمالها .
	* مهمتها : صياغة القرارات والتوصيات التى يقرها المؤتمر أولا بأول .
	4) لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات :
	* عدد أعضائها : يشكل المؤتمر لجنة ثلاثية تضم مندوبى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ، ويتم تكوينها فى ضوء ما تقترحه اللجنة التنظيمية .
	* مهمتها : النظر فى الاتفاقيات والتوصيات طبقا لأحكام المادتين 12 و 13 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والنظر بوجه خاص فى التدابير التى اتخذتها الدول الأعضاء لتنفيذ أحكام الاتفاقيات المنضمة إليها ، والبيانات والتقارير الخاصة بالاتفاقيات والتوص...
	5) اللجنة المالية :
	* عدد أعضائها : يشكل المؤتمر لجنة مالية ، تتألف من مندوب حكومى واحد عن كل دولة عضو فى المنظمة مشتركة فى المؤتمر ، ومندوب واحد عن كل من فريقى أصحاب الأعمال والعمال .
	* مهمتها : النظر فى المسائل المالية المحالة إليها ، وتقارير هيئة الرقابة المالية، وتقارير مراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعة له عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 ، وأية مسائل مالية أخرى يحيلها إليها...
	ثانيا : اللجان الفنية للمؤتمر :
	إضافة إلى اللجان النظامية ، للمؤتمر أن يشكل لجانا خاصة لدراسة الموضوعات التى يحيلها إليها ، ويتم اقتراحها وتحديد عدد أعضائها من قبل اللجنة التنظيمية . ويرتبط تشكيل هذه اللجان بالموضوعات الفنية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر .
	وفى ضوء بنود جدول أعمال المؤتمر ، فمن المرجح أن تشكل خلال المؤتمر اللجان الفنية التالية :
	1- لجنة " ريادة الأعمال ودورها فى التنمية والنهوض بالتشغيل " .
	2- لجنة " تعزيز دور المرأة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة " .
	* * *
	ثانى عشر : قواعد عامة فيما يتعلق باللجان :
	(أ) تقوم اللجنة التنظيمية ، بعد الجلسة الافتتاحية ، باستكمال ترشيحات الفرق ، وتقترح على المؤتمر بشأنها ما يلى :
	 اللجان المقترح تشكيلها .
	 كيفية تشكيلها .
	 ما يحال إليها من تقارير .
	(ب) تتقدم الفرق الثلاثة ( كل على حدة ) بلائحة مرشحيها لكل لجنة من اللجان الفنية مع تسمية مندوبيها الأصيلين ومندوبيها المناوبين .
	(ج) تفحص اللجنة التنظيمية الترشيحات المقدمة إليها من الفرق الثلاثة ، وإذا رأت أنه من الأفضل إدخال تعديل على تكوين اللجنة ، بغية جعلها أوفى تمثيلا بالنسبة للموضوع الذى تعالجه ، أو أكثر قبولا من حيث توزيع المقاعد على الدول العربية المختلفة ، تقوم بإدخال مثل�
	* * *
	ثالث عشر : أحكام عامة حول تقديم مشروعات القرارات والاقتراحات :
	تنص المادة الحادية والعشرين من نظام العمل بمؤتمر العمل العربى على مايلى :
	(1) لا يجوز أن يثار فى أى من جلسات المؤتمر مشروع قرار خاص بمسألة لم ترد فى بند من بنود جدول الأعمال ما لم تكن قد سلمت نسخة من مشروع هذا القرار إلى المدير العام لمكتب العمل العربى ، قبل موعد افتتاح المؤتمر بعشرة أيام على الأقل .
	(2) إذا قدم مشروع قرار خاص بمسألة ، لم ترد فى أى بند من بنود جدول أعمال المؤتمر ، تجتمع هيئة الرئاسة للنظر فيه . وعند الموافقة بإجماع أعضائها تقرر إحالته للجنة التنظيمية متى كان ذلك يتعلق بمسألة طارئة أو بأمور إجرائية .
	(3) تتولى اللجنة التنظيمية النظر فى مشروعات القرارات الواردة فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة للتثبت من استيفاء كل مشروع لشروط القبول المنصوص عليها ، وعما إذا كان المشروع يدخل فى اختصاص المؤتمر . وللجنة أن توصى بتعديل المشروع أو عدم إقراره شكلا أو�
	(4) لا يجوز فى أى من جلسات المؤتمر تقديم مشروع قرار يتعلق بأحد بنود جدول الأعمال إلا إذا سلمت نسخة منه إلى سكرتارية المؤتمر قبل الجلسة المحددة لنظر الموضوع بيومين على الأقل ، وعلى السكرتارية أن توزع مشروع القرار على أعضاء المؤتمر فى اليوم التالى من استلامه�
	رابع عشر : إجراءات التصويت :
	أولا : تنص المادة الحادية والثلاثين من نظام العمل بالمؤتمر بشأن إجراءات التصويت على ما يلى :
	(1) يصوت أعضاء المؤتمر برفع الأيدى أو نداء بالاسم بالطريق العلنى أو السرى.
	(2) يكون التصويت بالاقتراع السرى إذا تأيد من قبل ثلث الأعضاء المشاركين فى المؤتمر .
	(3) تقوم سكرتارية المؤتمر بعَدّ الأصوات المعطاة برفع الأيدى ، ويتولى الرئيس إعلان النتيجة .
	(4) يأمر الرئيس بأخذ الأصوات نداء بالاسم فى الحالات التالية :
	أ- فى جميع الحالات التى يشترط فيها الدستور أن تكون الأغلبية بنسبة ثلثى الأصوات .
	ب- إذا تبين له أن نتيجة التصويت موضع شك .
	ج- إذا لم يكتمل النصاب القانونى المطلوب فى أول تصويت يتم برفع الأيدى
	د- إذا طلب أحد رؤساء الفرق وأيده ثلث عدد المندوبين الحاضرين .
	ثانيا : تنص المادة الثانية والثلاثون من نظام العمل بالمؤتمر على ما يلى :
	(1) يشترط ، لإقرار أى موضوع يطرح للتصويت ، حصوله على الأغلبية العادية للمندوبين المشاركين فى المؤتمر ما لم يرد نص خلاف ذلك .
	(2) عند مغادرة المندوب للمؤتمر بصفة نهائية ، قبل اختتام أعماله ، دون أن ينيب عنه مستشارا ليحل محله ، لا يعتبر حاضرا فى المؤتمر ، ومن ثم لا يدخل فى حساب النصاب القانونى للتصويت .
	ثالثا : التصويت فى اللجان :
	تتخذ القرارات فى اللجان بالأغلبية البسيطة لأعضاء اللجنة الحاضرين إلا إذا كان هناك نص على توافر نسبة الثلثين . وتعمد كل لجنة فى بداية اجتماعاتها ( ماعدا اللجان النظامية ) إلى إقامة التوازن فى أصوات الفرق الثلاثة بصورة يعطى فيها كل عضو من كل فريق قوة تص...
	 الحكوميون : صوت واحد .
	 أصحاب الأعمال : أربعة أصوات .
	 العمال : صوتان .
	القسـم الثانى
	معلومات أساسية
	عن بنود جدول أعمال المؤتمر
	أولا : جدول أعمال المؤتمر :
	أصدر مؤتمر العمل العربى فى دورته الثالثة والأربعين القرار رقـــــم ( 1603 م . ع . د 43 لعام 2016 ) بأن يتضمن جدول أعمال الدورة الرابعة والأربعون لمؤتمر العمل العربى ( لعام 2017 ) الموضوعات التالية :
	* * *
	ثانيا : معلومات أساسية عن بنود جدول أعمال المؤتمر :
	* * *
	* * *
	* * *
	* * *
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