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 تقدٌـــم

  

 8 ) ( لمإتمر العمل العربى45اول القسم الثانى من البند األول المدرج على جدول أعمال الدورة )ـــٌتن 

( تقرٌراً عن نشاطات وانجازات منظمة العمل العربٌة خالل الفترة من  ٌناٌر /  2018أبرٌل / نٌسان  15 -

. وٌؤتى هذا التقرٌر لٌتضمن األنشطة التى  2017وحتى نهاٌة دٌسمبر / كانون األول   2017كانون الثانى 

لمعتماادة لعااام أنجزتهااا المنظمااة ) مكتاال العماال العربااى والمعاهااد والمراكااز التابعااة لااا ( ماان وا اا  خطتهااا ا

2017. 

إطاار اساتنادها لعادة أساه منهاا األهاداؾ والؽاٌاات  ًلقد جاء تنفٌذ منظمة العمل العربٌة لهذه األنشطة فا

والمٌثاااا العربااى للعماال ي وتلبٌااة ألحتٌاجااات وتطلعااات أطااراؾ ا نتاااج  التااى نااي علٌهااا دسااتور المنظمااة 

تنفااذها  ًودراسااتها ماان خااالل األنشااطة النوعٌااة التااٌاارون أهمٌااة تناولهااا  ًالثالثااة للقضاااٌا والمجااا ت التاا

 يتتضامنها  ارارات وتوجهاات المجلاه ا  ت ااد ًي با ضافة إلى التوجهات والسٌاسات العامة التاالمنظمة

وذلك إلى جانل ما تتضمنا الوثابا واألدبٌاات وا ساتراتٌجٌات  والمإتمر العام ومجله ا دارة ًوا جتماع

  .ال ادرة عن منظمة العمل العربٌة من توجهات لالسترشاد بها فى تنفٌذ نشاطاتها وفعالٌاتها

وتهدؾ المنظمة من خالل تنفٌذ هذه األنشاطة إلاى توطٌاد أوا ار التعااون والتنساٌا ما  أطاراؾ ا نتااج 

وتوطٌااد العال ااات ماا  األمانااة العامااة لجامعااة الاادول العربٌااة وبشااكل خاااي مجلااه  الثالثااة وتفعٌاال التعاااون

ولجنة المنظمات للتنسٌا والمتابعة المنبثقة عان المجلاه  ًوا جتماع يوالمجله ا  ت اد الجامعة العربٌة 

وذلك با ضاافة إلاى تفعٌال العال اات ما  المنظماات العربٌاة والدولٌاة ذات ا هتماام  ا  ت ادى وا جتماعى

 المشترك وفى ضوء اتفا ٌات التعاون المو عة معهم .

 عناوٌن النشاطات المنفذة خالل العام فى المحاور والمجا ت التالٌة :وٌمكن تلخٌي أبرز

 : محور الحماٌة االجتماعٌة :أوال 

 . مجال عال ات العمل -

 مجال تشرٌعات ومعاٌٌر العمل. -

 مجال التؤمٌنات ا جتماعٌة . -

 مجال ال حة والسالمة المهنٌة. -

 محور التنمٌة البشرٌة والتشغٌل : : ثانٌا

 مجال التشؽٌل . -

 مجال التدرٌل المهنى . -

 مجال الهجرة . -

 مجال إدارات العمل . -
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 محور العالقات العربٌة والدولٌة . ثالثا :

 

 اإلعالم والتوثٌق والمعلومات : محور  رابعـا :

 مجال ا عالم والنشر . -

 مجال التوثٌا والمعلومات . -

 مجال ا  دارات والدراسات والترجمة . -

 محور االجتماعات الدستورٌة والنظامٌة . خامسا :

وإننً إذ أعرض هذا التقرٌر ي فإننً أتطل  أن ٌنال من مإتمركم المو ر ا هتماام والعناٌاة الماالً تزوٌادنا 

تنفٌاذ برامجاا وأنشاطتا المساتقبلٌة علاى  ًفا ًستكون عونا لمكتال العمال العربا ًبمالحظاتكم ومربٌاتكم الت

إطاار تحقٌاا األهاداؾ القومٌاة  ًي فاالاوطن العرباى  ًتطلعات أطراؾ ا نتاج الثالثة ف ًنحو أفضل بما ٌلب

 للعمل ودستور المنظمة . ًني علٌها المٌثاا العرب ًالت

 

 "   وهللا ولى التوفٌق   "

 

 يالمطٌر ًفـاٌـز عل

 المـدٌـر العـام 
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 اوالا 

 محور الحماٌة االجتماعٌة

هذا المجال ان ا هتمام بالتنمٌة البشرٌة وتطوٌر  أكد المٌثاا العربى للعمل ودستور منظمة العمل العربٌة فى

القوى العاملة ٌرتبط ارتباطاً مباشراً بالحماٌة ا جتماعٌة وتوفٌر ظروؾ عمل مالبمة لها فى ظل مجتم  

تسوده العدالة ا جتماعٌة.على اعتبارانها من أهم دعابم ا من وا ستقرار ا  ت ادى وا جتماعً ولكونها 

عنهما من الجهل والمرض وا  ابات  ؤمن الفقر والبطالة وكل التبعات السلبٌة التً تنش إلى الحدتهدؾ 

وا عا ة وذلك من خالل عدة اسالٌل ٌآتً فً مقدمتها كفاءة أسواا العمل الموفرة لفري التشؽٌل و الحوار 

ار من التوافا ا جتماعً كوسٌلة فعالة لحل كل المشكالت و تضمٌن ذلك  فى التشرٌعات الوطنٌة فى إط

والمرونة م  اللٌات الحوار والتفاوض التى توافقت علٌها معاٌٌر العمل العربٌة والدولٌة ومنظمة العمل 

العربٌة والتً تعتبرالضمان ا جتماعً حا من حقوا ا نسان وتسعى لشمول جمٌ  المواطنٌن فضال عن 

 التوس  فى المزاٌا والخدمات حتى تشمل جمٌ  أفرع التؤمٌنات.

كما تولً المنظمة اهتماماً خا اً للعاملٌن فى القطاع ؼٌر المنظم نظراً لتضخم هذا القطاع ودوره فى اٌجاد 

فري عمل لمواجهة البطالة وفً هذا المجال تسعى المنظمة لتوفٌر الحد األدنى من الحماٌة  للعاملٌن فى 

قد اولت اهتماما اٌضا بمجال تعزٌز مكانة هذا القطاع. وإلى جانل اهتمام المنظمة بمجال الحرٌات النقابٌة ف

المرأة العاملة والفبات الخا ة من المعا ٌن والحد من عمالة األطفال وذلك بتنفٌذ العدٌد من أنشطة لجنة 

شإون عمل المرأة العربٌة وتطوٌر وتحدٌث التشرٌعات وا نظمة التى تهدؾ للحد من عمالة األطفال. 

افد التنمٌة الشاملة ا ت ادٌاً واجتماعٌاً وسٌاسٌاً خا ة انها نمط من انماط وٌمثل  جانل التعاونٌات أحد رو

 التضامن األ ت ادي وا جتماعً با ضافة إلى دورها فً تعزٌز المسإولٌة ا جتماعٌة.

السالمة المهنٌة من منطلا الحفاظ على سالمة بٌبة العمل وعدم وكما أهتمت المنظمة فً مجال ال حة  

 العربى للمخاطر التى  تإثر على  ٌامة بدوره ا نتاجً.تعرض العامل 

ٌشارك فى تنفٌذ برامج هذا المحور إلى جانل إدارة الحماٌة ا جتماعٌة بمكتل العمل العربى كل من المركز 

العربى للتؤمٌنات ا جتماعٌة بالخرطوم والمعهد العربى لل حة والسالمة المهنٌة بدمشا والمعهد العربً 

 عمالٌة وبحوث العمل بالجزابر.للثقافة ال

 أوال : مجال عالقات العمل :

 :النشاط عنوان

 التحاد العام التعلٌم لعمال العامة للنقابة النقابٌة القٌادات قدرات وتقوٌة تعزٌز" :التكوٌنٌة حول الدورة .1

  "السودان عمال

 :بالتنفٌذ المعنٌة الجهة

 والدراسات للبحوث الوطنً المعهد م  بالتعاون بالجزابر العمل وبحوث العمالٌة للثقافة العربً المعهد

  .الجزابرٌٌن للعمال العام لالتحاد التاب  النقابٌة
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 :التنفٌذ وتارٌخ مكان

  الشعبٌة الدٌمقراطٌة الجزابرٌة ي الجمهورٌة 2017  شباط  /فبراٌر 8 - 6

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 السودان عمال  تحاد العام التعلٌم لعمال العامة للنقابة نقابٌة  ٌادات  

 مشارك 22 :السودان من نقابٌة  ٌادات  

 مشارك 9 :الجزابر من نقابٌة  ٌادات 

 أهداف النشاط : 

 السودان عمال باتحاد العام للتعلٌم العامة للنقابة النقابٌة القٌادات  درات تعزٌز 

 النقابٌة الشخ ٌة لبناء الكفٌلة األلٌات توفٌر. 

 ا جتماعً للتوا ل الفعال الحوار وتقنٌات الوسابل تقدٌم.  

 السودان فً التشرٌعات م  مقارنتها الجزابرٌة وسبل بالتشرٌعات التعرٌؾ. 

 المحاور:

  بالجزابر العمومٌة تعرٌؾ الوظٌفة

 .بالجزابر العمل التشرٌعات فً العمل عال ات

 .والجماعٌة الفردٌة النزاعات معالجة ووسابل تقنٌات

 .النقابٌة الممارسة فً الو ت وإدارة تنظٌم

 الخبراء وأوراق العمل :

 ٌّد  الجزابرٌٌني للعمال العام لالتحاد النقابٌة والبحوث للدراسات الوطنً بالمعهد مكون كرفاح بلقاسم /الس

 :حول عمل ور ة

 ."بالجزابر العمومٌة الوظٌفة "

 ٌّد  للعمال العام لالتحاد النقابٌة والبحوث للدراسات الوطنً بالمعهد خبٌر الراه كحل بوزٌد / الس

 :حول عمل ور ة الجزابرٌٌني

 ."بالجزابر العمل تشرٌعات "

 للعمال العام لالتحاد النقابٌة والبحوث للدراسات الوطنً بالمعهد خبٌر  ٌابً رابح /األستاذ 

 "ا جتماعً الحوار اللٌات " :حول عمل ور ة الجزابرٌٌني

 كٌفٌة " :حول عمل ور ة النقابٌة والبحوث للدراسات الوطنً بالمعهد مكونة بودرواز كرٌمة /األستاذة 

 ."الو ت إدارة

 للعمال العام لالتحاد النقابٌة والبحوث للدراسات الوطنً بالمعهد خبٌر المٌلود الحمٌد عبد /األستاذ 

 :حول عرض الجزابرٌٌني

  ." الفعال الحوار وتقنٌات ا جتماعً التوا ل "
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 ٌّد فٌها تناول  ."العمل خطة إعداد" :حول عمل ور ة للدراسات الوطنً بالمعهد مكون رمطانً زاٌد /الس

 أهم التوصٌات :

 الجزابرٌٌن للعمال العام وا تحاد السودان عمال  تحاد النقابٌة للقٌادات المكونٌن  درات وتقوٌة تعزٌز. 

 البلدٌن فً التعلٌم نقابات بٌن والخبرات التجارل تبادل. 

 والجزابر السودان للبلدٌن النقابٌة لإلطارات التكوٌنٌة الدورات من المزٌد برمجة  

 الجماعٌة النزاعات من للو اٌة العمل والتشرٌعات القوانٌن مجال فً المحلٌة النقابٌة الدورات تكثٌؾ. 

 البلدٌن فً الوطنٌة ا تحادات طرؾ من والعمال بالعمل الخا ة الدولٌة ا تفا ٌات تنفٌذ متابعة. 

 الوظٌفٌة بالسكنات الخا ة ا جتماعٌة الخدمات مجال فً الجزابرٌة التجربة من ا ستفادة.  

 و طاع بالسودان العام التعلٌم  طاع فً الو ٌات فً والعمال النقابٌٌن بٌن العال ة توطٌد على الحري 

 )توأمة(. بالجزابر التربٌة

 للعمال العام لالتحاد التاب  النقابٌة والدراسات للبحوث الوطنً المعهد على للقابمٌن الشكر تقدٌم 

 .التكوٌنٌة الدورة هذه تنظٌم على بالجزابر العمل وبحوث العمالٌة للثقافة العربً والمعهد الجزابرٌٌن

 

 : عنوان النشاط

 ندوة قومٌة حول " مستقبل عالقات العمل فً ظلّ المتغٌرات االقتصادٌة واالجتماعٌة "             .2

  الجهــة المعنٌـة بالتنفٌـذ:

إدارة الحماٌة ا جتماعٌة والمعهد المـركـــز العــربــً  دارة العمــل والتشؽٌـــل بتـونـه بالتعــــاون مـ  

 .العمل بالجزابر ووزارة الشإون ا جتماعٌة بالجمهورٌة التونسٌة العربً للثقافة العمالٌة وبحوث

 مكـان و تارٌخ التنفٌـذ:

 . 25/10/2017 – 23المشتل( ي  –تونه )فندا جولدن تولٌل 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 مشاركا. 45شـارك فً الندوة 

  البحرٌني تونهي الجزابري جٌبوتًي أطراؾ ا نتاج الثالثة فً الدول العربٌة: األردني ا ماراتي

 السعودٌةي السوداني سورٌاي فلسطٌني  طري الكوٌتي لبناني م ري المؽرلي مورٌتانٌا

  عدد من مإسسات المجتم  المدنً ) الجمعٌة التونسٌة للقانون ا جتماعً والجمعٌة التونسٌة

 لمتفقدي الشؽل (

  مركز تونه -جامعة الدول العربٌة 

  وخبٌر من األردنخبراء محلٌٌن 

 أهداف النشاط: 

 منا شة تؤثٌر المتؽٌرات التً طرأت على سوا العمل فً الدول العربٌة على عال ات العمل 
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 .التعرؾ على وا   الحوار ا جتماعً والمفاوضة الجماعٌة فً الدول العربٌة وأسالٌل تطوٌرهما 

  . بحث سبل كٌفٌة الو اٌة من المنازعات العمالٌة 

  . التؤكٌد على تطوٌر كافة اآللٌات التً تنظم عال ات العمل فً الدول العربٌة 

 الخبراء واوراق العمل :

 جتماعٌة وانعكاساتها على عال ات العمل فً الدول العربٌة : الدكتور المتؽٌرات ا  ت ادٌة وا 

 تونه . -حافظ العموري ي أستاذ جامعً ووزٌر سابا 

  تنظٌم عال ات العمل من خالل معاٌٌر العمل العربٌة والدولٌة والتشرٌعات العربٌة : السٌد حمادة أبو

 األردن -نجما ي خبٌر فً  ضاٌا العمل 

  نتاج الثالثة فً تطوٌر عال ات العمل وتحقٌا أهداؾ التنمٌة المستدامة : السٌد العٌد دور أطراؾ ا

 تونه . –الطرابلسً ي خبٌر فً التشرٌ  ا جتماعً 

  الحــوار ا جتماعً والمفــاوضة الجماعٌــة فً الدول العــربٌــة : بٌن الوا   والمؤمــــول : السٌد

ـل والحــوار ا جتمــاعــً / ربٌــه لجنــة الخبــراء القانونٌٌن محمد كشو ي خبٌــر فً إدارة العمـ

 تونه .  –بمنظمــة العمــل العربٌة 

  تنظٌم عال ات العمل والحماٌة ا جتماعٌة فً القطاع ؼٌر المنّظم واألنماط الجدٌدة للعمل : السٌد

 حمادة أبو نجما ي خبٌر فً  ضاٌا العمل / األردن .

 ٌدة والتكنولوجٌا الحدٌثة فً النهوض بعال ات العمل: السٌد عبد الستار المولهً ي دور الحوكمة الرش

 أستاذ جامعً / مدٌر عام المعهد الوطنً للشؽل والدراسات ا جتماعٌة بتونه .

 ي خبٌر فً إدارة العمل  تطوٌر اللٌات الو اٌة من منازعات العمل وتسوٌتها: السٌد محمد كشو

 تونه . –والحوار ا جتماعً / ربٌه لجنة الخبراء القانونٌٌن بمنظمة العمل العربٌة 

  كما تضّمن البرنامج استعراض لتجارل الدول المشاركة فً مجال تطوٌر عال ات العمل من خالل

 تقدٌم المشاركٌن لعروض  طرٌة .

 أهم التوصٌات :

  وتعمٌا الحوار بٌن أطراؾ ا نتاج الثالثة حول المتؽٌرات ا  ت ادٌة تكثٌؾ البحوث والدراسات

وا جتماعٌة لتفادي أو الحد من الثارها السلبٌة على عال ات العمل وتحدٌد دور كل طرؾ فً مواجهة 

 التحدٌات الحالٌة والمرتقبة بالنجاعة المطلوبة .

 قّوماتا األساسٌة وفً طلٌعتها دعم إٌجاد المناخ المناسل لممارسة الحوار ا جتماعً وتكرٌه م

منظمات أ حال العمل والعمال دون المساه بمبدأ استقاللٌتها وتعزٌز مشاركتها فً مختلؾ المسابل 

 التً تعنٌها حتى تساهم ب فة فاعلة م  الحكومات فً تحقٌا أهداؾ التنمٌة ا  ت ادٌة وا جتماعٌة 

 ر القانونً المناسل وا جراءات الالزمة لضمان ممارسة تؤمٌن استقاللٌة أطراؾ الحوار واعتماد ا طا

 الحرٌات والحقوا النقابٌة.
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  توسٌ  مجال الحوار ا جتماعً  در ا مكان من حٌث  ٌؽا )ا ستشارةي التشاور الثنابً والثالثًي

المفاوضة الجماعٌةي المشاركة فً مجاله إدارة المإسسات العمومٌة القابمة فً مجا ت العمل 

شؽٌل والضمان ا جتماعً إلخ( ومن حٌث مواضٌعا لٌشمل مختلؾ القضاٌا التً تعنً أطراؾ والت

ا نتاج بما فً ذلك شروط وظروؾ العملي التشؽٌلي الضمان ا جتماعًي السٌاسات ا  ت ادٌة 

 وا جتماعٌة.

 جٌ  الحوار إ امة الحوار ا جتماعً على كافة المستوٌات )المنشؤةي القطاعي المستوى الوطنً( وتش

داخل المنشؤة باعتبارها الخلٌة األساسٌة لعال ات العمل وا طار المناسل لبحث المواضٌ  التً تحظى 

 باهتمام أطراؾ ا نتاج.

  ؼره ثقافة الحوار على أوس  نطاا لدى أطراؾ ا نتاج الثالثة باستعمال مختلؾ الوسابل مثل ا عالم

 والتجارل الناجحة. والتوعٌة والتدرٌل وإبراز مزاٌا الحوار

  ًإٌالء المزٌد من ا هتمام بالثقافة العمالٌة وبتدرٌل المفاوضٌن وتنمٌة معارفهم و دراتهم باألخي ف

 مجال تشرٌعات العمل وأسالٌل الحوار وتقنٌات التفاوض الجماعً.

 ال ٌؽة من  تنظٌم وتشجٌ  وتنمٌة المفاوضة الجماعٌة على أوس  نطاا بالنظر للمزاٌا التً تمّثلها هذه

الحوار لطرفً ا نتاج فً الن واحد. فهً تسمح من خالل اتفا ات العمل الجماعٌة التً تفضً إلٌها 

بتنظٌم عال ات العمل وتحدٌد شروط وظروؾ العمل وفقا  رادة الطرفٌن ومراعاة لم الحهما 

 ولألوضاع الخا ة بالمنشؤة أو بقطاع النشاط المعنً. 

 تهدؾ إلى انتقال العاملٌن فً القطاع ؼٌر المنظم إلى القطاع المنظم ب ورة  اعتماد استراتٌجٌات وطنٌة

تضمن استدامة  فري العمل التً ٌشؽلونها وتعزز الحماٌة القانونٌة لحقو هم وتوفر  اعدة بٌانات حدٌثة 

 وشاملة لمختلؾ نشاطات القطاع ؼٌر المنظم.

 قرها التشرٌعات الوطنٌة وإزالة العقبات التً تؤمٌن النشاط الفعلً والمنتظم لمإسسات الحوار التً ت

 تحول دون إنشابها أو تخل بسٌرها الطبٌعً والُمجدي. 

  وض  وتنفٌذ سٌاسات وطنٌة محكمة ومتكاملة لضمان استقرار وسالمة عال ات العمل ي والدعوة إلى

ٌة لمعالجة أسبال تقٌٌم وتطوٌر اللٌات تسوٌة المنازعات  كسابها المزٌد من الجدوى م  اعطاء ا ولو

 المنازعات وتعزٌز اللٌات الو اٌة منها . 

  تعزٌز دور إدارات العمل العربٌة فً النهوض بالحوار ا جتماعً والمفاوضة الجماعٌة وفً تسوٌة

منازعات العمل ودعم جهاز تفتٌش العمل بالموارد البشرٌة والمادٌة وبوسابل العمل الحدٌثة للقٌام 

 ة والو ابٌة بالنجاعة المطلوبة . بمختلؾ وظابفا الر ابٌ

  نشر مبادئ الحوكمة الرشٌدة وا دارة السدٌدة على أوس  نطاا وحث إدارات العمل العربٌة والشركاء

ا جتماعٌٌن للعمل بها ودعوتها لالستفادة أكثر ما ٌمكن من التكنولوجٌات الحدٌثة للمعلومات وا ت ال 

 فً مختلؾ نشاطاتها .
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 ٌة على الم اد ة على ا تفا ٌات العربٌة والدولٌة ذات ال لة  بموضوع عال ات حّث الدول العرب

( 98( بشؤن الحرٌة النقابٌة وا تفا ٌة الدولٌة  ر م )87العملي وبشكل خاي ا تفا ٌة الدولٌة ر م )

العربٌة  ( بشؤن الحرٌات والحقوا النقابٌة وا تفا ٌة8بشؤن المفاوضة الجماعٌة وا تفا ٌة العربٌة ر م )

 ( بشؤن المفاوضة الجماعٌة . 11ر م )

  دعوة منظمة العمل العربٌة والمإسسات التابعة لها إلى تكثٌؾ نشاطاتها فً مختلؾ القضاٌا المت لة

 بعال ات العمل والقٌام بنشر وتبادل التجارل العربٌة الناجحة فً هذا المجال على أوس  نطاا. 

 

 : عنوان النشاط

دورة تدرٌبٌــة قطرٌة لفــائـدة أطــــراف اإلنتـاج الثـالثـة بتـونـس حــول " أسالٌب وتقنٌات التفاوض  .3

             الجماعً "

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ:

والمعهد العربً للثقافة بالتعاون م  المركز العربً  دارة العمل والتشؽٌل بتونه إدارة الحماٌة ا جتماعٌة 

 .وبحوث العمل بالجزابر العمالٌة

 مكـان و تارٌخ التنفٌـذ : 

 . 27/10/2017 – 26ي  المشتل (  -) جولدن تولٌل تونه 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 مشاركا. 42شـارك فً الدورة التدرٌبٌة 

 .وزارة الشإون ا جتماعٌة بالجمهورٌة التونسٌة 

 رباسة الحكومة 

 وزارة الشإون ا جتماعٌة 

  أ حال العمل: ا تحاد التونسً لل ناعة والتجارة وال ناعات التقلٌدٌةمنظمة 

 منظمة العّمال: ا تحاد العام التونسً للشؽل 

 المجتم  المدنً: الجمعٌة التونسٌة لمتفقدي الشؽل 

 الخبـــراء 

 أهداف النشاط: 

 . الو وؾ على وا   التفاوض الجماعً فً تونه وب فة خا ة المكاسل والتحدٌات 

  تعزٌز دور كل من إدارة العمل والمنظمات المهنٌة أل حال العمل والعّمال فً النهوض بالمفاوضة

 الجماعٌة .

 الدولٌة فً مجال التفاوض ا ستفادة من معاٌٌر العمل العربٌة والدولٌة ومن التجارل العربٌة و

 الجماعً
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 ل التجارل الناجحة لبعض ا طالع على التوجهات الحدٌثة فً مجال المفاوضة الجماعٌة من خال

 الدول فً هذا المجال . 

  تطوٌر مهارات و درات المشاركٌن من أطراؾ العمل الثالثة فً مجال التفاوض الجماعً وخا ة

 فً ما ٌتعلا بؤسالٌل وتقنٌات التفاوض الجماعً .

 الخبراء واوراق العمل :

  التجربة التونسٌة فً مجال المفاوضة الجماعٌة: المكتسبات والتحدٌات: السٌدة سامٌة البكوشي المدٌرة

 ا جتماعٌة . العامة للشؽل بوزارة الشإون

  دور إدارة العمل فً النهوض بالمفاوضة الجماعٌة : السٌد محمد كشو ي خبٌر فً إدارة العمل والحوار

 ا جتماعً وربٌه لجنة الخبراء القانونٌٌن بمنظمة العمل العربٌة .

  دور منظمات أ حال العمل فً النهوض بالمفاوضة الجماعٌة : السٌد سامً السلٌنً ي مدٌر مركزي

 ة والتجارة وال ناعات التقلٌدٌة.لشإون ا جتماعٌة با تحاد التونسً لل ناعل

  دور منظمات العّمال فً النهوض بالمفاوضة الجماعٌة : السٌد حفٌظ حفٌظ ي األمٌن العام المساعد

 با تحاد العام التونسً للشؽل ي مكلّؾ بالتشرٌ  والنزاعات .

 ماعٌة من خالل تجارل بعض الدول : الدكتور النوري مزٌد التوجهات الحدٌثة فً مجال المفاوضة الج

 ي أستاذ جامعً بكلٌة الحقوا ب فا ه .

 أسالٌل وتقنٌات التفاوض الجماعً: السٌد العٌد الطرابلسًي خبٌر فً التشرٌ  ا جتماعً/ تونه 

  التفــاوض كما تضّمن برنامــج الــدورة التدرٌبٌة ورشــة عمــل حــــــول " أسالٌـل وتقنٌــات

الجماعــــً "  ) تسٌٌر مفاوضات بٌن المشاركٌن ( تولى تنشٌطها السٌد محمد كشو الخبٌر العربً 

 والدولً فً الحوار ا جتماعٌة وإدارة العمل .

* * * 

  :النشاط عنوان

 حول: والعمالة والعمل االجتماعٌة للتنمٌة المتخصصة الفنٌة للجنة الثانً . المشاركة فً االجتماع4

 "الدٌمغرافً العائد تعزٌز أجل من االجتماعً والضمان العمالة فً "االستثمار

  :التنفٌذ وتارٌخ مكان

 2017 نٌسان / أبرٌل 28 - 24الجزابري

 :بالتنفٌذ المعنٌة الجهة

 ا فرٌقً لالتحاد الفنٌة اللجنة م  بالتعاون بالجزابر ا جتماعً والضمان والتشؽٌل العمل وزارة

 .والعمالة والعمل ا جتماعٌة للتنمٌة المتخ  ة

 المشاركون والجهات المستفٌدة :



12 

 

 ا فرٌقً ا تحاد فً األعضاء الدول )وزارات العمل  والشإون ا جتماعٌة ( من  مشارك ٌمثلون  44

 األمم ووكا ت ا  لٌمٌة ا  ت ادٌة والمجموعات ا فرٌقً ا تحاد أجهزة عن ممثلٌن حضور إلى با ضافة

  .المتعاونٌن والشركاء الحكومٌة والؽٌر الدولٌة الحكومٌة والمنظمات المتحدة

 :المنظمة مشاركة

 تمثٌل منظمة العمل العربٌة.بالجزابر فً ا جتماع ل العمل وبحوث العمالٌة للثقافة العربً مشاركة المعهد

 المحاور:

 وا ستثمار التجارة مجال فً الالبا العمل :أفرٌقٌا فً العمل مستقبل. 

 على والقضاء العمالة بشؤن األولوٌة ذات الخمسة السنوات برنامج تنفٌذ تعجٌل إلى الحاجة منا شة 

 الشاملة. والتنمٌة الفقر

 والشعول ا نسان لحقوا ا فرٌقً بالمٌثاا الملحا البروتوكول دخول تعجٌل إلى الحاجة منا شة 

 .التنفٌذ حٌز افرٌقٌا فً السن كبار بحقوا المتعلا

 الٌدوٌة الحرؾ  ناعة فً للعاملٌن ا جتماعً الضمان نطاا توسٌ  مشروع. 

 الدٌموؼرافً والعابد ا جتماعٌة والتنمٌة العمالة. 

 للتنمٌة المتخ  ة الفنٌة ا فرٌقً ا تحاد للجنة الثانٌة الدورة خبراء اجتماع تقرٌر بحث 

 والعمالة. والعمل ا جتماعٌة

 القطاعٌة. الدورة نتابج الوزراء منا شة  

 ا جتماعٌة التنمٌة. 

 والعمالة العمل. 

* * * 

  :النشاط عنوان

 فً االجتماعً والحوار والمرأة الرجل بٌن المساواة حول:" الجهوٌة .المشاركة فً أعمال الورشة5

 "إفرٌقٌا

  :التنفٌذ وتارٌخ مكان

 2017 ماٌو 17-15 الجزابر

 :بالتنفٌذ المعنٌة الجهة

 الدولٌة العمل لمنظمة الجهوي المكتل م  بالتعاون الجزابرٌٌن للعمال العام ا تحاد

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 . إفرٌقٌا ؼرل لدول النقابات ممثلً من عدد

* * * 
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  :النشاط عنوان

 .األطفال عمل ضد العالمً الٌوم أشغال فً .المشاركة6

  :التنفٌذ وتارٌخ مكان

  .2017 حزٌران / ٌونٌو 12 الجزابر

 :بالتنفٌذ المعنٌة الجهة

 بالجزابر ا جتماعً والضمان والتشؽٌل العمل وزارة

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 المرأةي و ضاٌا وا سرة التضامن بالجزابري وزارة ا جتماعً والضمان والتشؽٌل العمل وزارة

 الهٌبات الدولٌة المعتمدة فً الجزابر. بالجزابرممثلو الثالثة ا نتاج أطراؾ

* * * 

  :النشاط عنوان

 المعاٌٌر مسائل فً النقابٌة االتحادات قدرات حول : "تعزٌز الجهوٌة الورشة أشغال .المشاركة ف7ً

  االجتماعً". والحوار الدولٌة

  :التنفٌذ وتارٌخ مكان

 2017 تموز /ٌولٌو 4-2 الجزابر

 :بالتنفٌذ المعنٌة الجهة

 بالجزابر الدولً العمل مكتل م  بالتعاون الجزابرٌٌن للعمال العام ا تحاد

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 بالجزابري الدولٌة العمل منظمة مكتلي إفرٌقٌا ؼرل دول عن ممثلون الجزابرٌٌني للعمال العام ا تحاد

المعهد العربً بالجزابريمنظمة العمل العربٌة  ا نتاج أطراؾ عن ا فرٌقٌةي ممثلون النقابٌة الوحدة منظمة

 للثقافة العمالٌة وبحوث العمل بالجزابر

 المحاور:

 المهنٌة والسالمة ال حة إطار فً للعمل الدولٌة المعاٌٌر. 

 المهنٌة والسالمة لل حة الوطنٌة األنظمة. 

 المهنٌة والسالمة ال حة مجال فً الجزابرٌة العمل  وانٌن 

 تحدٌات-مكاسل :الجزابرٌة الدولة طرؾ من 155 ر م للعمل الدولٌة ا تفا ٌة على الت دٌا 

 الجزابر فً المهنٌة والسالمة ال حة تنظٌم. 

 الجزابر فً ا جتماعً والحوار المهنٌة والسالمة ال حة. 

 المهنٌة والسالمة ال حة نظام فً الجزابرٌٌن للعمال العام ا تحاد دور. 
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 المهنٌة والسالمة ال حة نظام فً الجزابرٌة للمإسسات العامة الكنفدرالٌة دور. 

 التنظٌمً ا طار :المإسسة فً المهنٌة والسالمة ال حة لجان. 

 المهنٌة والسالمة ال حة لجان تجربة. 

 الدولٌة العمل لمنظمة المهنٌة والسالمة ال حة  طاع فً التساهمٌة المقاربات. 

 المهنٌة والسالمة ال حة تر ٌة فً النقابات دور. 

* * * 

 : عنوان النشاط

ورشة عمل إقلٌمٌة حول:" الوقاٌة وتسوٌة النزاعات الجماعٌة فاً العمال ودور الحاوار المشاركة فً  -8

 "االجتماعً

 مكان وتارٌخ التنفٌذ: 

 2017نوفمبر/ تشرٌن الثانً  06-05الجزابر 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ:

ا جتماعً بالجزابر بالتعاون م  مكتل منظمة العمل الدولٌة بالجزابر وزارة العمل والتشؽٌل والضمان 

 جنول للدول ا فرٌقٌة. –لبلدان المؽرل العربً فً إطار التعاون جنول 

 الجهات المشاركة:

 ممثلً األطراؾ الثالثة لكل من الدول ) مالًي مورٌتانٌاي النٌجري السٌنؽالي وؼٌنٌا(

ممثلً الحكومةي المنظمات النقابٌة للعمالي أ حال العمل وأعضاء اللجنة الوزارٌة المشتركة لمتابعة حل 

 النزاعات الجماعٌة للعمل بالجزابر. المعهد العربً للثقافة العمالٌة وبحوث العمل بالجزابر 

* * * 

 : عنوان النشاط

 اآلفاق " –التحدٌات  –االجتماعً: المكاسب المشاركة فً الندوة الدولٌة حول " الحوار   -9

 مكان و تارٌخ التنفٌذ:

 29/11/2017 – 28تونهي فندا الماجستٌكي 

 الجهة المعنٌــة بالتنفٌــذ:

المعهد الوطنً للشؽل والدراسات ا جتماعٌة بالشراكة م  كلٌة الحقوا ب فا ه والجمعٌة التونسٌة للقانون 

 بالتعاون م  مإسسة فرٌدٌرتش ابارت تونها جتماعً والعال ات المهنٌة و

 المحاور:

  الحوار ا جتماعً فً المعاٌٌر الدولٌة واألنظمة المقارنةي حوكمة الحوار ا جتماعًي مستوٌات الحوار

 ا جتماعًي مضامٌن الحوار ا جتماعًي أطراؾ الحوار ا جتماعً. 
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 طبٌعة المشاركة: 

الدولٌااة باادعوة ماان المعهااد الااوطنً للشااؽل والدراسااات ا جتماعٌااة شااارك ماادٌر المركااز فااً أشااؽال الناادوة 

 بتونه.

* * * 

 : عنوان النشاط

 المشاركة فً ندوة األطراف االجتماعٌة التونسٌة األلمانٌة حول " الحوار االجتماعً " -10

 مكان و تارٌخ التنفٌذ: 

 9/12/2017 – 8التقلٌدٌة(ي تونه )مقر ا تحاد التونسً لل ناعة والتجارة وال ناعات 

 الجهة المعنٌــة بالتنفٌــذ: 

 ا تحاد التونسً لل ناعة والتجارة وال ناعات التقلٌدٌة

 طبٌعة المشاركة:

 شارك مدٌر المركز فً هذه الندوة بدعوة من ا تحاد التونسً لل ناعة والتجارة وال ناعات التقلٌدٌة.

* * * 
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 ومعاٌٌر العمل.ثانٌاا : مجال تشرٌعات 

 عنوان النشاط :

 .عقد الدورة القطرٌة حول " التعاون الثنائً مع اإلدارات المعنٌة بمعاٌٌر العمل العربٌة "1

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 إدارة الحماٌة ا جتماعٌة . 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ :

  2017ماٌو / الٌار  9 – 7بؽداد ي  -جمهورٌة العراا 

 والجهات المستفٌدة :المشاركون 

الدورة مشارك ٌمثلون اطراؾ ا نتاج الثالثة فً جمهورٌة العراا شامال كذلك المشاركون فً  85 

القطرٌة حول "إجراءات السالمة فً موا   العمل نحو تحقٌا الهدؾ الثامن من أهداؾ التنمٌة  التدرٌبٌة

  المستدامة"

أهداف النشاط :   

 بإعداد الردود على نماذج التقارٌر التً ترسلها المنظمة والمتعلقة  تطوٌر  درات والداء المخت ٌن

 باتفا ٌات وتو ٌات العمل العربٌة 

 تعزٌز التوا ل م  لجنة الخبراء القانونٌٌن بالمنظمة 

  فً الت دٌا على اتفا ٌات العمل العربٌة   جمهورٌة العرااالو وؾ على ال عوبات التً تواجهها

 وا تراح الحلول لها . 

 الخبراء واوراق العمل :

  ا لتزامات المترتبة علٌها .  –خ اب ها  –معاٌٌر العمل العربٌة : أهدافها 

 المستشار / حمدي احمد 

 دور معاٌٌر العمل فً توفٌر الحماٌة ا جتماعٌة والحقوا ا ساسٌة للعاملٌن يا ستاذ / محمد كشو 

 الم ادا علٌها  السٌد / رٌاض ابراهٌم فاضل مالبمة التشرٌعات الوطنٌة  تفا ٌات العمل العربٌة 

  دور أطراؾ ا نتاج فً تفعٌل الت دٌا على اتفا ٌات العمل العربٌة ومتابعة تنفٌذها يالسٌد / كاظم

 شمخً عامر 

  ورشة عمل حول تقارٌر المتابعة الخا ة با تفا ٌات الم ادا علٌها وؼٌر الم ادا علٌها يا ستاذ

 / محمد كشو

* * * 
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 عنوان النشاط :

 الندوة القومٌة حول " تفتٌش العمل أداة التطبٌق الجٌد للقانون وتطوٌره " عقد -2 

الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :   

إدارة الحماٌة ا جتماعٌة بالتعاون م  المعهد العربً للثقافة العمالٌة وبحوث العمل بالجزابر.   

مكان وتارٌخ التنفٌذ:    

  2017ماٌو / أٌار 18 – 16الجزابر ي  

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

مشارك ٌمثلون إطراؾ ا نتاج الثالثة فً الوطن العربً من الدول العربٌة ا تٌة :  ) البحرٌن ي تونه  42

ي جٌبوتً ي الجزابر ي  العراا ي السعودٌة ي السودان ي سلطنة عمان ي فلسطٌني  طري لبنان ي م ري 

 لمؽرل(.ا

أهداف النشاط :   

  منا شة كٌفٌة تطوٌر أجهزة تفتٌش العمل العربٌة من خالل تحسٌن أسالٌل وتقنٌات التفتٌش

 وا ستفادة من التكنولوجٌا الحدٌثة للمعلومات وا ت ال فً هذا المجال . 

 ٌن العمل دعم وتطوٌر اللٌات التعاون بٌن جهاز تفتٌش العمل ومختلؾ الجهات المعنٌة بتطبٌا  وان

 واألجهزة الر ابٌة األخرى . 

  تعزٌز الدور الو ابً لتفتٌش العمل إلى جانل دوره الر ابً وكشؾ ومعالجة الثؽرات فً  وانٌن

 العمل ون و ها التطبٌقٌة . 

  . بحث ال عوبات التً ٌواجهها تفتٌش العمل فً الدول العربٌة وكٌفٌة حلها 

  بتفتٌش العمل والو وؾ على مدى مالءمة التشرٌعات التعرٌؾ بمعاٌٌر العمل العربٌة الخا ة

 الوطنٌة لتلك المعاٌٌر . 

  . تبادل التجارل والممارسات الجٌدة مابٌن الدول العربٌة فً هذا المجال 

 الخبراء واوراق العمل :

  المستشار / حمدي احمد  مدٌر ادارة الحماٌة ا جتماعٌة  حول " تفتٌش العمل فً  معاٌٌر العمل

العربٌة " ترأه اعمال هذه الجلسة السٌد / محمد سلٌم التمٌمً مدٌر دابرة تفتٌش العمل بوزارة 

 العمل فً جمهورٌة العراا . 

 ربٌه لجنة الخبراء القانونٌٌن بمنظمة العمل العربٌة حول" ال عوبات التً  السٌد / محمد كشو

تواجا تفتٌش العمل فً الدول العربٌة وسبل تجاوزها" ي  ترأه اعمال هذه الجلسة السٌد / الهامل 

 مرنٌز ممثل أ حال أعمال /الجزابر . 

 ترأه  . ربة الجزابرٌة"السٌد / مرازي عبد النور حول   "مراحل تطوٌر مفتشٌة العمل : التج

 اعمال هذه الجلسة السٌد / فٌحان العتٌبً ممثل عمال المملكة العربٌة السعودٌة . 
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  ا ستاذ / محمد كشو  حول     " تعزٌز الدور الو ابً لتفتٌش العمل " ترأه اعمال هذه الجلسة

 العرل .  ا ستاذة سناء زاٌد سفٌرة النواٌا الحسنا با تحاد الدولً لنقابات العمال

  السٌد / رشٌد كٌنان حول "تطوٌر أسالٌل وتقنٌات تفتٌش العمل فً الدول العربٌة"  يترأه اعمال

 هذه الجلسة السٌد / عبد الرحمان عرفً ممثل وزارة الشؽل وا دماج المهنً بالمملكة المؽربٌة 

 قضاء واألجهزة السٌد / بركاتً أكلً  حول "اللٌات تطوٌر التعاون بٌن جهاز تفتٌش العمل وال

الر ابٌة األخرى" .ترأه اعمال هذه الجلسة السٌد / عبٌد بٌن بٌر بن محمد البلوشً مدٌر دابرة 

 التفتٌش بوزارة القوى العاملة بسلطنة عمان . 

  عرض التجارل الناجحة للدول العربٌة فً مجال تطوٌر أجهزة تفتٌش العمل فً الدول العربٌة وفقا

 تم تقدٌم عروض من ممثلً الدول التالٌة : للمتؽٌرات الحدٌثة  ي و

  السٌد / عبد العظٌم خضر   مختار بابكر  السودان  

    السٌد / حفٌظ حفٌظ   تونه 

   السٌد / علً مؽنً المري    طر  

   السٌد / محمد ممدوح  رنً   م ر  

 السٌد / عبد الرحمان عرفً    المؽرل 

 اهم التوصٌات:

  دعم أجهزة تفتٌش العمل من خالل توفٌر العدد الكافً من المفتشٌن المإهلٌن وتمكٌنها من

وسابل العمل الضرورٌة للقٌام بوظابفها على أحسن وجا  ) وباألخي وسابل التنقل وا ت ال 

ي الحواسٌل والهواتؾ المحمولة ي نظام معلومات متطور عن المنشآت الخاضعة للتفتٌش ي دلٌل 

 التفتٌش ي نماذج تقارٌر التفتٌش (  إجراءات

  تحسٌن األوضاع المادٌة والمعنوٌة لمفتشً العمل وتوفٌر الحماٌة والحٌادٌة وا ستقاللٌة الالزمة

ألداء مهامهم على الوجا المطلول وتطوٌر معارفهم ومهاراتهم على نحو مستمر وتكثٌؾ 

 األنشطة التدرٌبٌة المتخ  ة لفابدتهم 

  ابً لتفتٌش العمل واتخاذ ا جراءات الكفٌلة بزٌادة فعالٌتا وباألخي: تطوٌر الدور الر 

 تكثٌؾ الزٌارات التفتٌشٌة وتؤمٌن انتظامها وشمولها لمختلؾ المنشآت .  -

 استخدام التقنٌات ووسابل العمل الحدٌثة فً تفتٌش العمل .  -

إ امة عال ات تعاون وتنسٌا وثٌقة بٌن جهاز تفتٌش العمل والجهات ا خرى المعنٌة  -

بتطبٌا تشرٌعات العمل وباألخي القضاء والشركاء ا جتماعٌٌن واألجهزة الر ابٌة 

 ا خرى . 

 تقٌٌم نشاط التفتٌش وتحسٌن مردوده بشكل مستمر .  -
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 ؾ التالٌة : تعزٌز الدور الو ابً لتفتٌش العمل وباألخي الوظاب 

تقدٌم المعلومات والن ابح وا رشادات أل حال العمل والعمال حول أفضل السبل  -

 لتطبٌا التشرٌعات . 

 إبالغ السلطات المخت ة بجوانل النقي فً التشرٌعات .  -

 تطوٌر الو اٌة من المخاطر المهنٌة .  -

 تنشٌط الحوار ا جتماعً .  -

 ساعدة على تسوٌتها عند حدوثها . دعم الو اٌة من المنازعات العمالٌة والم -

  إستعمال التكنولوجٌات الحدٌثة للمعلومات وا ت ال على أوس  نطاا لتطوٌر الداء تفتٌش العمل

 وتٌسٌر وتسرٌ  الخدمات التً ٌقدمها أل حال العمل والعمال وباألخي فً المجا ت التالٌة : 

 لكترونٌة لوزارات العمل التعرٌؾ بقوانٌن العمل والن وي المنفذة لها بالموا   ا -

وتخ ٌي ُركن بتلك الموا   للثقافة العمالٌة والتعرٌؾ بحقوا وواجبات أ حال 

 العمل والعمال بشكل مبسط . 

تقدٌم الخدمات ا لكترونٌة لالستعالم وا ستفسار فً مواضٌ  العمل المختلفة و ستقبال  -

 الشكاوى العمالٌة . 

 باء ا ضافٌة المكلفة بها والتً   تدخل فً إطار وظابفها تخلٌي أجهزة تفتٌش العمل من األع

ر كل طا اتها المتاحة  نجاز هذه  األساسٌة وفقاً لمعاٌٌر العمل العربٌة والدولٌة حتى تسخِّ

 الوظابؾ . 

  توسٌ  مجال نشاط أجهزة تفتٌش العمل لٌشمل  كافة فبات العمال ومختلؾ القطاعات ومنشآت

ع ؼٌر النظامً ) ا  ت اد ؼٌر الرسمً (  والمناطا الحرة والمنشآت العمل بما فً ذلك القطا

 ال ؽٌرة ومتناهٌة ال ؽر . 

  ( لعام  19دعوة الدول العربٌة التً لم ت ادا على اتفا ٌة العمل العربٌة ر م )بشؤن  1998

 .  تفتٌش العمل إلى الم اد ة علٌها ومالبمة تشرٌعاتها وممارساتها م  أحكام هذه ا تفا ٌة

  :دعوة منظمة العمل العربٌة إلى تكثٌؾ نشاطاتها المتعلقة بتفتٌش العمل وباألخي 

  . عقد الندوات القومٌة لبحث  ضاٌا تفتٌش العمل وتبادل الخبرات والتجارل بشؤنها 

  إ امة الدورات التدرٌبٌة القطرٌة لفابدة المسبولٌن فً أجهزة تفتٌش العمل لتعزٌز وتطوٌر

  دراتهم . 

 * ** 
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 عنوان النشاط :

 . عقد الدورة التدرٌبٌة القطرٌة حول " التعاون الثنائً مع اإلدارات المعنٌة بمعاٌٌر العمل العربٌة "3

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 إدارة الحماٌة ا جتماعٌة بالتعاون م  المعهد العربً للثقافة العمالٌة وبحوث العمل بالجزابر.

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

  2017ماٌو / الٌار  21 – 20الجزابر ي  

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 مشاركاً ٌمثلون أطراؾ ا نتاج الثالثة بالجزابر. 32

 أهداف النشاط :

  تطوٌر  درات والداء المخت ٌن بإعداد الردود على نماذج التقارٌر التً ترسلها المنظمة والمتعلقة

 باتفا ٌات وتو ٌات العمل العربٌة. 

 .تعزٌز التوا ل م  لجنة الخبراء القانونٌٌن بالمنظمة 

  فً الت دٌا على اتفا ٌات العمل  الجزابرٌةجمهورٌة الالو وؾ على ال عوبات التً تواجهها

 العربٌة وا تراح الحلول لها . 

 الخبراء واوراق العمل :

  ا لتزامات المترتبة علٌها . المستشار / حمدي احمد  –خ اب ها  –معاٌٌر العمل العربٌة : أهدافها 

 دور معاٌٌر العمل فً توفٌر الحماٌة ا جتماعٌة والحقوا ا ساسٌة للعاملٌن . األستاذ / محمد كشو 

 مة الزهراءال عوبات التً تحول دون الت دٌا على اتفا ٌات العمل العربٌة. اآلنسة / فاط 

 ورشة عمل حول تقارٌر المتابعة الخا ة با تفا ٌات الم ادا علٌها وؼٌر الم ادا علٌها 

 ا ستاذ / محمد كشو.

* * * 

 عنوان النشاط:

 . عقد ندوة قطرٌة لفائدة األردن حول " األسالٌب الحدٌثة لتفتٌش العمل "            4

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

  دارة العمل والتشؽٌل بتونه .المركز العربً 

 مكـان و تارٌخ التنفٌـذ :  

 . 24/8/2017 – 22عّمان ي 

 

 

 



21 

 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

مشاركا  ٌمثلون وزارة العمل بالمملكة األردنٌة الهاشمٌة ) الكوادر المشرفة على جهاز تفتٌش العمل  30 

منظمة أ حال العمل : ؼرفة تجارة عّمان ي ؼرفة  ومفتشً العمل وكوادر من ا دارات المعنٌة بالوزارة (

  . ناعة عّمان .منظمة العّمال : ا تحاد العام لنقابات عّمال األردن

 أهداف النشاط : 

  . ا طالع على وا   تفتٌش العمل فً الدول العربٌة 

 . تشخٌي وا   تفتٌش العمل فً األردن 

 . ا طالع على األسالٌل الحدٌثة فً مجال تفتٌش العمل وسبل ا ستفادة منها 

 . البحث فً سبل تعزٌز الدور الو ابً لتفتٌش العمل 

 ؼٌر المنّظم واألنماط الجدٌدة للعمل . ا طالع على اللٌات التفتٌش فً القطاع 

   الخبراء وأوراق العمل:

  وا   تفتٌش العمل فً الدول العربٌة : السٌد محمد كشو ي خبٌر تشرٌعات وإدارة العمل وربٌه لجنة

 الخبراء القانونٌٌن بمنظمة العمل العربٌة .

 مدٌر مدٌرٌة التفتٌش المركزي  تفتٌش العمل فً األردن : الوا   واآلفاا : السٌد عبد هللا جبور ي

 األردن . –وزارة العمل 

  الوسابل واألسالٌل الحدٌثة لتفتٌش العمل : السٌد طارا أبو  اعود ي خبٌر مكتل منظمة العمل

 الدولٌة بعّمان .

  تفتٌش العمل والحوكمة الرشٌدة : السٌد حمادة أبو نجما ي خبٌر فً  ضاٌا العمل وأمٌن عام سابا

 األردن . – لوزارة العمل

  اللٌات تطوٌر التعاون بٌن جهاز تفتٌش العمل والشركاء ا جتماعٌٌن والقضاء واألجهزة الر ابٌة

 ا تحاد العام لنقابات عمال األردن. –األخرى : الدكتور أحمد الشوابكة ي خبٌر فً عال ات العمل 

  وإدارة العمل وربٌه لجنة تعزٌز الدور الو ابً لتفتٌش العمل : السٌد محمد كشو ي خبٌر تشرٌعات

 الخبراء القانونٌٌن بمنظمة العمل العربٌة .

  ًاللٌات التفتٌش فً القطاع ؼٌر المنّظم واألنماط الجدٌدة للعمل : السٌد حمادة أبو نجما ي خبٌر ف

 األردن . – ضاٌا العمل وأمٌن عام سابا لوزارة العمل 

  ًورشة عمل حول الزٌارة التفتٌشٌة ) تحضٌر كما تضّمن برنامج الندوة جانل تطبٌقً ٌتمّثل ف

الزٌارة ي ترتٌبات إجرابها ي نتابجها ( وذلك من خالل تقدٌم تمارٌن فً استعمال نماذج تقارٌر 

 التفتٌش .
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 أهم التوصٌات : 

  توسٌ  مجال نشاط تفتٌش العمل لٌشمل كافة المنشآت والعّمال بما فً ذلك العاملٌن بالمنشآت ال ؽٌرة

ؼٌر المنّظم واألعمال المنزلٌة والقطاع الزراعً واألشكال الجدٌدة للتشؽٌل كالعمل من الباطن والقطاع 

 والعمل عن ُبعد .

  تعزٌز الدور الو ابً لتفتٌش العمل إلى جانل دوره الر ابً وب فة خا ة من خالل تنشٌط الحوار

دٌم المعلومات وا رشادات ا جتماعً والو اٌة من المنازعات العمالٌة ومن المخاطر المهنٌة وتق

أل حال العمل والعّمال حول أنج  السبل لتطبٌا التشرٌعات وإبالغ السلطة المخت ة بجوانل النقي 

 فً التشرٌعات .

  ًدعم جهاز تفتٌش العمل من خالل توفٌر العدد الكافً من المفتشٌن المإهلٌن وتعزٌزه بالعن ر النساب

لة إلٌا والتوفٌا بٌن وظابفا األساسٌة فً حماٌة العمالة الوطنٌة لتمكٌنا من أداء كافة المهام الموكو

 واألعباء ا ضافٌة المناطة بعهدتا لمرا بة استخدام العمالة الوافدة .

  تحسٌن األوضاع األدبٌة والمادٌة لمفتشً العمل وتحفٌزهم وضمان تر ٌتهم وفا نظام خاي لهذه الؽاٌة

 رسة وظابفهم المتنامٌة بكل حٌاد واستقاللٌة .والحماٌة الالزمة بما ٌمكّنهم من مما

  موا لة الجهود لتوفٌر المستلزمات الضرورٌة ووسابل العمل الحدٌثة وباألخي وسابل الموا الت

لتنقل المفتشٌن ي الحواسٌل واللوحات ا لكترونٌة ونظام معلومات متطورة عن المنشآت الخاضعة 

 للتفتٌش .

 از تفتٌش العمل وبقٌة ا دارات واألجهزة المعنٌة بتطبٌا التشرٌعات تعزٌز التنسٌا والتعاون بٌن جه

 ا جتماعٌة  لل وزارة العمل وخارجها .  

  تطوٌر اللٌات التوا ل والتعاون بٌن جهاز تفتٌش العمل ومنظمات أ حال العمل والعّمال والجهاز

 القضابً ومإسسات المجتم  المدنً . 

 سالٌل العمل المتطورة للتفتٌش والتكنولوجٌات الحدٌثة للمعلومات موا لة تعزٌز الجهود فً استعمال أ

وا ت ال  كسال تفتٌش العمل المزٌد من الجدوى والفاعلٌة ولمزٌد التعرٌؾ بتشرٌعات العمل وتسهٌل 

ح ول العّمال وأ حال العمل على الخدمات والمعلومات حول تطبٌقها وتٌسٌر تقدٌم الشكاوى عند 

 ح ول المخالفات .

 ومن ا جراءات المقترحة فً هذا ال دد :

نشر مختلؾ تشرٌعات العمل بالمو   ا لكترونً لوزارة العمل ي با ضافة إلى  انون العمل  -

ادراج كافة الن وي التطبٌقٌة ي ا جتهادات القضابٌة فً مادة العمل ي الن وي المتعلقة 

والعربٌة الم ادا علٌها من األردني اتفا ٌات بالتؤمٌنات ا جتماعٌةي اتفا ٌات العمل الدولٌة 

 العمل الجماعٌة النافذة على المستوى الوطنً أو القطاعً الخ ... ( .
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تخ ٌي ركن بالمو   ا لكترونً لوزارة العمل للثقافة العمالٌة والتعرٌؾ بحقوا وواجبات  -

لمتكررة المطروحة أ حال العمل والعّمال بشكل مبّسط وادراج إجابات الوزارة عن األسبلة ا

من العّمال وأ حال العمل ومنظماتهم حول المسابل التً تستوجل تفسٌرا أو تؤوٌال لتجّنل 

 نزاعات العمل .

تطوٌر الخدمات ا لكترونٌة المقّدمة من وزارة العمل لالستعالم وا ستفسار فً مواضٌ  العمل  -

والمساعدة المطلوبة بطرٌقة واستقبال ومعالجة الشكاوى العمالٌة وللح ول على المعلومة 

 مٌّسرة وسرٌعة .  

  اعتماد سٌاسة وطنٌة متكاملة تسعى إلى نشر ثقافة ا لتزام بقانون العمل فً المجتم  وضمان احترام

 واعده من  بل جمٌ  المخاطبٌن بؤحكاما وإلى خلا بٌبة مجتمعٌة ورسمٌة داعمة لنشاط أجهزة تفتٌش 

ة النبٌلة فً حماٌة حقوا العمال وضمان منافسة شرٌفة بٌن المإسسات العمل ومإمنة برسالتها ا نسانٌ

ا  ت ادٌة بما من شؤنا ضمان السلم ا جتماعً الذي هو شرط أساسً لتحقٌا التنمٌة ا  ت ادٌة 

 وا جتماعٌة .

  لعمل.بشؤن تفتٌش ا 19دراسة إمكانٌة ت دٌا المملكة األردنٌة الهاشمٌة على اتفا ٌة العمل العربٌة ر م 

  دعوة منظمة العمل العربٌة والمركز العربً  دارة العمل والتشؽٌل بتونه إلى تكثٌؾ نشاطاتا المتعلقة

بتفتٌش العمل من خالل إ امة المزٌد من الندوات القومٌة والقطرٌة والدورات التدرٌبٌة لتطوٌر مهارات 

وللتعرٌؾ بالتجارل  و درات مفتشً العمل ي ولبحث  ضاٌا تفتٌش العمل وتبادل الخبرات بشؤنها

ٌّدة فً مجال تفتٌش العمل .   الناجحة والممارسات الج

* * * 

 عنوان النشاط:

. عقد دورة تدرٌبٌة قطرٌة لفائدة فلسطٌن حول " دور معاٌٌر العمل الدولٌة والعربٌة فً حماٌة الحقوق 5

 والحّرٌات النقابٌة "            

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :  

 العربً  دارة العمل والتشؽٌل بتونه .المركز 

 مكـان و تارٌخ التنفٌـذ :  

 . 28/8/2017 – 26عّمان ي 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 مشاركا  ٌمثلون وزارة العمل بدولة فلسطٌن ي مدٌرٌات العمل فً المحافظات . 14
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 أهداف النشاط :  

  فً مجال الحقوا والحّرٌات النقابٌة ومدى تالإم ا طالع على معاٌٌر العمل الدولٌة والعربٌة

 التشرٌ  الفلسطٌنً م  هذه المعاٌٌر .

 . تشخٌي وا   الحقوا والحّرٌات النقابٌة فً فلسطٌن وسبل تعزٌزها 

  تعزٌز دور كل من إدارة العمل ومنظمات أ حال العمل والعّمال فً مجال حماٌة الحقوا

 والحّرٌات النقابٌة .

 ر الحّرٌات النقابٌة فً تعزٌز الحوار ا جتماعً والمفاوضة الجماعٌة وفً حّل ا طالع على أث

 النزاعات الجماعٌة والفردٌة .

   ٌالبحث فً سبل تطوٌر حماٌة الحقوا والحّرٌات النقابٌة فً فلسطٌن على  عٌدي التشر

 والممارسة .

 الخبراء وأوراق العمل:

  العمل الدولٌة والعربٌة : السٌد حمادة أبو نجما ي خبٌر الحقوا والحّرٌات النقابٌة من خالل معاٌٌر

 األردن . –فً  ضاٌا العمل وأمٌن عام سابا لوزارة العمل 

  الحقوا والحّرٌات النقابٌة فً فلسطٌن ما بٌن التشرٌ  والممارسة : السٌد بالل ذوابة ي المدٌر العام

 وزارة العمل / فلسطٌن . –لعال ات العمل 

 فً حماٌة الحقوا والحّرٌات النقابٌة : السٌد محمد كشو ي خبٌر تشرٌعات وإدارة  دور إدارة العمل

 العمل وربٌه لجنة الخبراء القانونٌٌن بمنظمة العمل العربٌة .

  دور منظمات أ حال العمل والعّمال فً حماٌة الحقوا والحّرٌات النقابٌة : الدكتور أحمد الشوابكة

 د العام لنقابات عمال األردن .ا تحا –ي خبٌر فً عال ات العمل 

  أثر الحّرٌات النقابلٌة فً حّل النزاعات الجماعٌة والفردٌة : الدكتور حٌدر رشٌد ي ربٌه نقابة

 األردن .  -العاملٌن فً الم ارٌؾ والتؤمٌن 

 ٌد التجربــة األردنٌــة فً مجـــال حماٌة الحقــوا والحّرٌات النقابٌــة فً التشرٌ  والممارسة : الس

 األردن . –عبد هللا جبور ي مدٌر مدٌرٌة التفتٌش المركزي وزارة العمل 

  أثر الحّرٌات النقابٌة فً تعزٌز الحوار ا جتماعً والمفاوضة الجماعٌة : السٌد محمد كشو ي خبٌر

 تشرٌعات وإدارة العمل وربٌه لجنة الخبراء القانونٌٌن بمنظمة العمل العربٌة .

 ورة التدرٌبٌة ورشة عمل حول التوجهات المستقبلٌة للحقوا والحّرٌات كما ٌتضّمن برنامج الد

 النقابٌة فً فلسطٌن .
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 أهم التوصٌات : 

  نشر المعرفة بمعاٌٌر العمل الدولٌة والعربٌة على أوس  نطاا وبمختلؾ الوسابل الممكنة ولدى

والعّمال والجهاز مختلؾ الجهات المعنٌة وخ و ا إدارات العمل ومنظمات أ حال العمل 

 القضابً ومإسسات التعلٌم والتدرٌل ووسابل ا عالم .

  ا سراع بإ دار  انون النقابات م  مراعاة أن ٌكون منسجما م  معاٌٌر العمل الدولٌة والعربٌة

 ومبادئ وتو ٌات لجان الر ابة لكل من منظمة العمل الدولٌة ومنظمة العمل العربٌة .

 ٌ قة لتحدٌد المنظمات النقابٌة األكثر تمثٌال أل حال العمل والعّمال وض  مقاٌٌه موضوعٌة ود

على مختلؾ المستوٌات )المنشؤة ي القطاع ي المستوى الوطنً( على أن ٌتّم اعتماد هذه المقاٌٌه 

ب فة توافقٌة حتى تكون مقبولة وٌق  ا لتزام بها من طرؾ المنظمات المهنٌة أل حال العمل 

  اللٌات محاٌدة لتحدٌد المنظمة النقابٌة األكثر تمثٌال ولفض النزاعات الناشبة والعّمال وأن ٌتّم وض

 عن التعددٌة النقابٌة .

  تمكٌن النقابات المهنٌة وممثلٌها من التسهٌالت الالزمة لممارسة المهام النقابٌة م  مراعاة حاجٌات

  ٌإثر ذلك على السٌر وامكانٌات المإسسات وأن   ٌإثر ذلك على السٌر الناج  للمإسسة وأن 

 الناج  للمإسسة م  العمل على أن ٌكون ضبط هذه التسهٌالت ب فة توافقٌة لتفادي النزاعات.

  دعم منظمات أ حال العمل والعّمال دون المساه باستقاللٌتها وتعزٌز مشاركتها فً مختلؾ

 ظمات شرٌكا فاعال .المسابل ذات العال ة بالتنمٌة ا  ت ادٌة وا جتماعٌة حتى تكون هذه المن

  تطوٌر إدارات العمل بمختلؾ أجهزتها وب فة خا ة التً تعنى بالتشرٌ  وتفتٌش العمل وتعزٌز

إمكانٌاتها البشرٌة والمادٌة وذلك على جمٌ  المستوٌات الوطنً والجهوي والمحلً حتى تساهم بقدر 

ات أ حال العمل والعّمال فً أكبر فً تنمٌة الحوار ا جتماعً وتنشٌطا وتقدٌم العون الفنً لمنظم

 هذا المجال .

  إٌالء المزٌد من ا هتمام بالتثقٌؾ العمالً وبالتدرٌل فً مجال الحوار ا جتماعً والتفاوض

الجماعً بما ٌنّمً معارفهم و دراتهم باألخي فً مجال تشرٌعات العمل وتقنٌات الحوار والتفاوض 

 الجماعً .

  المستوٌات )المنشؤة ي القطاع ي المستوى الوطنً( وتشجٌ  إ امة الحوار ا جتماعً على كافة

الحوار داخل المنشؤة باعتبارها الخلٌة األساسٌة لعال ات العمل وا طار المناسل لبحث المواضٌ  

 التً تحظى باهتمام أطراؾ ا نتاج .

  والتشؽٌل بتونه دعوة منظمة العمل العربٌة ومنظمة العمل الدولٌة والمركز العربً  دارة العمل

إلى تكثٌؾ األنشطة فً مختلؾ مجا ت اخت ا اتها ومن ضمنها طرا تحدٌد األجور وحماٌتها 

 ودعوتها إلى تعمٌم التجارل الناجحة وتٌسٌر تبادل الخبرات فً هذا المجال .
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 : عنوان النشاط

لفــائـدة مورٌتانٌا حــول " الحوار االجتماعً والتفاوض الجماعً: األسالٌب  قطرٌة دورة تدرٌبٌــة -6

 والتقنٌات 

  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ:

ووزارة الوظٌفة  المركز العربً  دارة العمل والتشؽٌل بتونه بالتعاون م  إدارة الحماٌة ا جتماعٌة 

 .المورٌتانٌةالعمومٌة والعمل وع رنة ا دارة بالجمهورٌة ا سالمٌة 

 مكـان و تارٌخ التنفٌـذ: 

 .12/12/2017 – 11نواكشوطي  

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

متدّربا من المنخرطٌن فً عملٌات الحوار والمفاوضات الجماعٌة على  39شارك فً الدورة التدرٌبٌة 

 المستوى الوطنً.

 وزارة الوظٌفة العمومٌة والعمل وع رنة ا دارة 

  التعلٌم العالً والبحث العلمًوزارة 

 وزارة التشؽٌل المهنً وتقنٌات ا عالم وا ت ال 

 وزارة الشإون ا جتماعٌة 

 وزارة الشإون الخارجٌة والتعاون 

 ًوزارة التهذٌل الوطن 

 المكتل الوطنً لطل الشؽل 

 ًال ندوا الوطنً للضمان ا جتماع 

 مورٌتانٌٌن. منظمات أ حال العمل: ا تحاد العام ألربال العمل ال 

  منظمات العّمال: الكونفدرالٌة العامة لعّمال مورٌتانٌا ي الكونفدرالٌة المستقلة لعّمال مورٌتانٌا ي

الكونفدرالٌة الوطنٌة لعّمال مورٌتانٌا ي الكونفدرالٌة الحرة لعّمال مورٌتانٌا ي ا تحاد العام لعّمال 

 ٌتانٌٌن. ال حة المورٌتانٌٌن ي ا تحاد العام للعّمال المور

 الخبـــراء 

 أهداف النشاط: 

 الو وؾ على وا   التفاوض الجماعً خا ة المكاسل والتحدٌات . 

 تعزٌز دور أطراؾ ا نتاج فً النهوض بالمفاوضة الجماعٌة . 

 ًا ستفادة من معاٌٌر العمل العربٌة والدولٌة فً مجال التفاوض الجماع . 
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  خالل التجارل الناجحة لبعض ا طالع على التوجهات الحدٌثة فً مجال المفاوضة الجماعٌة من

 الدول.

  تطوٌر مهارات و درات المشاركٌن من أطراؾ العمل الثالثة فً مجال التفاوض الجماعً وخا ة

 .فً ما ٌتعلا بؤسالٌل وتقنٌات التفاوض الجماعً

 المحاور:

  ًوالمفاوضة الجماعٌة : المكتسبات والتحدٌاتوا   الحوار ا جتماع 

 دور أطراؾ ا نتاج فً النهوض بالمفاوضة الجماعٌة 

 التوجهات الحدٌثة فً مجال المفاوضة الجماعٌة من خالل تجارل بعض الدول 

 ًأسالٌل وتقنٌات التفاوض الجماع. 

 وتقنٌــات التفــاوض  أسالٌـل " كما تضّمـــــن برنامــج الــدورة التدرٌبٌة ورشــة عمــل حول

 . ( الجماعــــً ") تسٌٌر مفاوضات بٌن المشاركٌن

* * * 

 عنوان النشاط :

 العمل العربٌة  دورة تدرٌبٌة قطرٌة لفائدة الكوادرالمعنٌة بمعاٌٌر -7

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 العمااال والتشاااؽٌل / تاااونه ادارة الحماٌاااة ا جتماعٌاااة ي ادارة العال اااات الخارجٌاااةي المركاااز العرباااً  دارة

 بالتعاون م  وزارة الوظٌفة العمومٌة والعمل وع رنة ا دارة  بالجمهوٌة ا سالمٌة المورٌتانٌة

 مكان وتارٌخ التنفٌذ

 2017دٌسمبر  14 – 13نواكشوط ي 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 متدّربا  36شارك فً الدورة التدرٌبٌة 

 مورٌتانٌاأطراؾ ا نتاج الثالثة فً 

 أهداف النشاط : 

  الو وؾ على ال عوبات التً تواجهها الجمهورٌة ا سالمٌة المورٌتانٌة  فً الت دٌا على

 اتفا ٌات العمل العربٌة . 

  تطوٌر أداء المخت ٌن بإعداد التقارٌر والردود المتعلقة باتفا ٌات وتو ٌات العمل العربٌة

 والتوا ل م  لجنة الخبراء القانونٌٌن بالمنظمة . 

 . تعزٌز  درات الكوادر المعنٌة بمعاٌٌر العمل لدى أطراؾ ا نتاج الثالثة 
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 المحاور:

   ا لتزامات المترتبة علٌها .  –خ اب ها  -معاٌٌر العمل العربٌة : أهدافها 

 ال عوبات التً تحول دون الت دٌا على اتفا ٌات العمل العربٌة وسبل التؽلل علٌها  . 

  . دور أطراؾ ا نتاج فً تفعٌل الت دٌا على اتفا ٌات العمل العربٌة ومتابعة تنفٌذها 

 ٌر الحماٌة ا جتماعٌة والحقوا األساسٌة للعاملٌن.دور معاٌٌر العمل فً توف 

 متابعة  تفا ٌات العمل العربٌةورشة عمل حول تقارٌر ال. 
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 ثالثاا: مجال التؤمٌنات االجتماعٌة :

 

 عنوان النشاط:

 . 2017اللقاء التفاكري حول : خطة عمل المركز للعام  -1

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 المركز العربً للتؤمٌنات ا جتماعٌة  

 مكان وتارٌخ التنفٌذ :

 . 17/1/2017 -الخرطوم   

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 مشارك ومشاركة . 10

 أطراؾ ا نتاج الثالثة ومإسسات الضمان ا جتماعً بدولة المقر.

 أهداف النشاط :

  .تلمه ا حتٌاجات التدرٌبٌة ألطراؾ ا نتاج 

 .التشاور والتفاكر م  أطراؾ ا نتاج بدولة المقر من أجل تفعٌل مشاركتهم فً أنشطة خطة المركز 

 .التعرٌؾ والتروٌج لبرامج التموٌل الذاتً ومدى مالءمتها ألحتٌاجاتهم 

 .ًتعزٌز توا ل المركز م  أطراؾ ا نتاج و نادٌا التؤمٌنات ا جتماعٌة والضمان ا جتماع 

 المحاور :  

 المنظمة والمركز .  أهداؾ 

  م.2017أهداؾ خطة المركز للعام 

  م . 2017عرض برامج وخطة عمل المركز للعام 

 الخبراء واوراق العمل :

  . د. عادل محمد  الح ي مدٌر المركز 

 .عبد العزٌز المؤمون أبشر ي المدٌر الفنً بالمركز 

 اهم التوصٌات : 

  م . 2017التؤمٌن على خطة عمل المركز وبرامج التموٌل الذاتً للعام 

  أهمٌة وضرورة إستمرار المركز فً تنظٌم وإ امة الحلقات النقاشٌة والحوارٌة ألطراؾ ا نتاج

ومإسسات الضمان ا جتماعً من أجل توسٌ  التؽطٌة التؤمٌنٌة ورف  مستوى الوعً لدى جمٌ  

 األطراؾ والمواطنٌن. 
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  اللقاء بؤن ٌقوم المركز بعمل محاضرات تنوٌرٌة وتثقٌفٌة بموا   العمل حول القضاٌا التً ٌو ً

 السالمة المهنٌة.  –تهم العاملٌن وتإثر علٌهم كحقو هم فً التشرٌعات ا جتماعٌة 

  التؤمٌن ال حً وذلك عبر التعاون م  نقابات  –الو اٌة من إ ابات العمل واألمراض المهنٌة

 العاملٌن. 

* * * 

 عنوان النشاط:

 ".2016منتدى التؤمٌن االجتماعً حول : " قانون المعاشات والتؤمٌنات االجتماعٌة لسنة  -2

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 المركز العربً للتؤمٌنات ا جتماعٌة .  

 مكان وتارٌخ التنفٌذ :

 .2017ٌناٌر / كانون الثانً   30 –الخرطوم  

 المستفٌدة :المشاركون والجهات 

 مشاركاً. 40

 أطراؾ ا نتاج الثالثة ومإسسات الضمان ا جتماعً.  

 أهداف النشاط : 

تنااوٌر أطااراؾ ا نتااااج والمااإمن علااٌهم والمعاشاااٌٌن والاارأي العااام بالقاااانون الجدٌااد ي والتعاارؾ بالمزاٌاااا 

علٌاة فاً توساٌ  التؽطٌاة والمكاسل التً ٌحققها للعاملٌن وإلى أي مدى ٌمكن أن ٌسهم القانون الجدٌد بفا

 التؤمٌنٌة. 

 المحاور : 

  .السمات األساسٌة للقانون الموحد الجدٌد 

  .عرض التعدٌالت التً تمت على القوانٌن الملؽاة 

  .شرح المزاٌا والمكتسبات فً القانون الجدٌد 

 اهم التوصٌات :

  المسارعة فً إعداد اللوابح والهٌاكل ا دارٌة لل ندوا الوطنً للمعاشات والتؤمٌات ا جتماعٌة

 حتى ٌنهض ال ندوا بمهاما وواجباتا وٌماره إخت ا اتا.

  العمل الجاد المتسارع لتوسٌ  التشرٌ  القابم الموحد  ضافة تؽطٌة أخطار جدٌدة كالعالوات العابلٌة

ها من األخطار ا جتماعٌة با ضافة للتوس  األفقً فً التؽطٌة بزٌادة نسبة واألمومة والبطالة وؼٌر

 مقدرة من السكان ؼٌر المشمولٌن.



31 

 

  على ال ندوا الوطنً للمعاشات والتؤمٌنات ا جتماعٌة العمل ب ورة عاجلة على تعدٌل مادة

لضمانة القانونٌة الحجز ا داري وفا ترتٌبات م  جهات ا خت اي بؤعتبار الحجز ا داري ٌمثل ا

 األساسٌة لتح ٌل ا شتراكات كم در ربٌه لتموٌل نظام المعاشات والتؤمٌنات ا جتماعٌة. 

 الخبٌر:

 خبٌر نظم العمل والتؤمٌنات ا جتماعٌة. –األستاذ / عبد الرحمن ٌوسؾ حٌدول  

* * * 

 عنوان النشاط:

 الدورة التدرٌبٌة القطرٌة حول : " النظم التطبٌقٌة للتشرٌعات االجتماعٌة"  -3

 ) تموٌل ذاتً ( 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 كز العربً للتؤمٌنات ا جتماعٌة المر 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ :

 .2017فبراٌر /شباط  26/28 –الخرطوم  

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 مشارك ومشاركة. 20

 أطراؾ ا نتاج الثالثة ومإسسات الضمان ا جتماعً بدولة المقر.  

 أهداف النشاط  :

  .ا لمام بمفاهٌم ومرامً التشرٌعات ا جتماعٌة 

  معرفة األسه والقٌاسات لقوانٌن ولوابح الخدمة المدنٌة القومٌة و انون المعاشات والتؤمٌنات

 ا جتماعٌة و انون التؤمٌن ال حً و انون العمل. 

  إكتسال المهارات الالزمة للقٌام بتطبٌا وتنفٌذ ا جراءات السلٌمة التً تتطلبها التشرٌعات

 ا جتماعٌة. 

 الخبراء :

 د. خالد محمد ٌسن. 

 أ.محمد علً عبد النبً. 

 أ. حسن محمد حسن. 

 أ. بابكر محمد أحمد. 

 أ. عبد الرحمن ٌوسؾ حٌدول. 

 أ. أحمد الرٌح فضل.

 د. بشٌر الماحً. 
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 عنوان النشاط:

 . الحلقة القطرٌة حول : " التؤمٌنات االجتماعٌة للعمال المإقتٌن وعمال االنتاج "4

 بالتنفٌذ :الجهة المعنٌة 

 المركز العربً للتؤمٌنات ا جتماعٌة.  

 مكان وتارٌخ التنفٌذ :

 . 2017ماره/ الذار  9-7مقر المركز العربً للتؤمٌنات ا جتماعٌة.   –الخرطوم  

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

اتحاد عام مشاركاً ٌمثلون أطراؾ ا نتاج ومإسسات التؤمٌنات ا جتماعٌة.الوزارات ذات ال لة.  27

 نقابات عمال السوداني اتحاد أ حال العمل. مإسسات الضمان ا جتماعً. اتحادات المتقاعدٌن. 

 أهداف النشاط  :

  .التعرٌؾ الد ٌا للعمال المإ تٌن وعمال ا نتاج 

  .الو وؾ على المعو ات التً تحول دون توفٌر التؤمٌنات ا جتماعٌة للعمال المإ تٌن وعمال ا نتاج 

  .إ تراح اآللٌات المناسبة لتوفٌر التؤمٌنات ا جتماعٌة للعمال المإ تٌن وعمال ا نتاج 

 المحاور:

  .تجارل التؤمٌن على العمال المإ تٌن وعمال ا نتاج فً نظم التؤمٌنات ا جتماعٌة العربٌة 

  .العمال المإ تٌن وعمال ا نتاج فً  وانٌن المعاشات والتؤمٌنات ا جتماعٌة 

 ٌة تؽطٌة العمال المإ تٌن بالتؤمٌن ا جتماعً والتؤمٌن ال حً.كٌف 

  دور اتحاد عمال السودان فً توفٌر التؤمٌن ا جتماعً وال حً للعاملٌن فً القطاعات ؼٌر

 الرسمٌة.

 الخبراء:

  خبٌر نظم الضمان ا جتماعً.  –د. خالد محمد ٌسن 

  مدٌر المركز.  –د. عادل محمد  الح 

 المستشار الفنً للتؤمٌنات ا جتماعٌة.  -بابكر محمد أحمد 

  أمٌن أمانة التدرٌل باتحاد عمال السودان. –د. حلٌمة الشٌخ عبد الرحمن 
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 اهم التوصٌات : 

  دراسة ا تفا ٌة العربٌة فً شؤن الحدود الدنٌا للتؤمٌنات ا جتماعٌة لتطوٌرها لتواكل المتؽٌرات

 ا جتماعٌة وا  ت ادٌة والسٌاسٌة للعاملٌن فٌما ٌتعلا بمستوٌات الحماٌة ا جتماعٌة. 

  ضرورة الني فً تشرٌعات التؤمٌنات ا جتماعٌة العربٌة على تعرٌؾ د ٌا ومحدد للعمال

مإ تٌن والعرضٌٌن والموسمٌن وعمال ا نتاج لٌسهل التعامل معهم بخ وي تطبٌا أحكام ال

 القانون علٌهم.

  على أجهزة التؤمٌنات ا جتماعٌة العربٌة القٌام بعمل الدراسات الالزمة ووض  اللوابح المطلوبة

بٌا لمعالجة لتحدٌد كٌفٌة التطبٌا على العمال المإ تٌن والفبات األخرى المستثناة من التط

 ا شكالٌات التً تحول دون تطبٌا النظام علٌهم ب ورة فاعلة.

  على أجهزة التؤمٌنات ا جتماعٌة العربٌة أن تعمل على وض  خططها لتوسٌ  التؽطٌة التؤمٌنٌة على

 ماعٌة ال ادرة عن منظمة العمل العربٌةـــؤمٌنات ا جتــــربٌة للتــــتراتٌجٌة العــضوء ماجاء با س

 ( حتى ٌتحقا مبدأ شمولٌة التؽطٌة لكل القوى المنتجة إ ت ادٌاً.  1999) 

* * * 

 عنوان النشاط:

 .الدورة التدرٌبٌة القطرٌة حول : " إدارة عالقات العمالء " 5

 ) تموٌل ذاتً(.

 الجهة المعنٌة للتنفٌذ : 

 المركز العربً للتؤمٌنات ا جتماعٌة. 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ :

 . 2017ماره/ الذار  29-27مقر المركز العربً للتؤمٌنات ا جتماعٌة  –الخرطوم  

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

مشاركاً ٌمثلون أطراؾ ا نتاج ومإسسات الضمان ا جتماعًيالوزارات ذات ال لة.ي ا تحادات  15

 والنقابات.

 :   أهداف النشاط

  تعرٌؾ المشاركٌن بمفهوم إدارة عال ات العمالء وأهمٌتها فً جذل العمالء وإبقابهم فً دابرة ما

 تقدما المإسسة. 

 .تطوٌر  درات المشاركٌن فً تخطٌط برامج بناء عال ات العمالء 

 . إبراز المفاهٌم الحدٌثة فً تسوٌا الخدمات 

 العمالء ) الجمهور ( وكٌفٌة إدارة هذا التباٌن من خالل التعامل  التعرؾ على التباٌن فً إنماط

 وا ت ال الفعال. 
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 المحاور:

  .مفهوم تسوٌا الخدمات 

 .مفهوم إدارة عال ات العمالء 

  .إنماط وإدارة التباٌن فً سلوك العمالء 

  .أسه بناء ال ورة الذهنٌة الموجبة لدى الجمهور 

  .مهارات التؤثٌر على العمٌل 

 ي وسلوك العمٌل. خ اب 

 الخبراء:

  جامعااة السااودان للعلااوم  يبعااد  عاانناباال عمٌااد عمااادة التعلااٌم  –الخااتم عبااد الاارحٌم األسااتاذ/ ساار

 والتكنولوجٌا

* * * 

 عناون النشاط:

 . الدورة التدرٌبٌة القطرٌة حول : " المحاسبة لغٌر المحاسبٌن "6

 ) تموٌل ذاتً(.

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المركز العربً للتؤمٌنات ا جتماعٌة. 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 .2017ماٌو / الٌار 18-16 اعة التدرٌل بمقر المركز  –الخرطوم  

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

مشاركاً ٌمثلون أطراؾ ا نتاج ومإسسات الضمان ا جتماعًي نادٌا الضمان ا جتماعً  اتحاد  13

 العمال. 

 أهداف النشاط : 

  تزوٌد المشاركٌن بالمعارؾ األساسٌة والمهارات الضرورٌة فً مجال المحاسبة وتطبٌقاتها العملٌة

 بهدؾ تمكنهم من إعداد الحسابات و راءة وتفسٌر التقارٌر المالٌة. 

  .مفهوم مسك الدفاتر والمحاسبة المالٌة 

  .المحاسبة  المالٌة كنظام معلومات 

 محاسبة. ا طار الفكري لل 

  .أساسٌات مسك الدفاتر 

  .إثبات القٌود المحاسبٌة 
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  .مفهوم الدورة المحاسبٌة 

  .إعداد القوابم المالٌة 

 الخبٌر:

 .ًاألستاذ / أحمد طا محمود ي زمالة معهد الم ارؾ البرٌطان 

* * * 

 عنوان النشاط:

للعاملٌن بدٌوان الزكاة"                –. الدورة التدرٌبٌة التخصصٌة القطرٌة  حول : " التؤمٌنات االجتماعٌة 7

 ) تموٌل ذاتً (.

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المركز العربً للتؤمٌنات ا جتماعٌة. 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ: 

 .2017ٌولٌو / حزٌران 13-9 اعة التدرٌل بمعهد علوم الزكاة  –الخرطوم 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 جمهورٌة السودان.  –لزكاة مشاركاًي دٌوان ا 20

 أهداف النشاط : 

  ًتطاااوٌر  ااادرات المشااااركٌن وتزوٌااادهم بالمفااااهٌم والمعاااارؾ وأكساااابهم المهاااارات الالزماااة التااا

تمكااانهم مااان القٌاااام بمهاااامهم الوظٌفٌاااة فاااً مجاااال التؤمٌناااات ا جتماعٌاااة والجوانااال المتعلقاااة بهاااا 

 بدرجة عالٌة من الكفاءة والفاعلٌة. 

 المحاور:

  .المبادئ األساسٌة التً تحكم التؤمٌنات ا جتماعٌة 

  م. 2016أضواء على  انون المعاشات والتؤمٌنات ا جتماعٌة لسنة 

  .إجراءات التسجٌل وتح ٌل األشتركات 

  .إجراءات الح ول على المستحقات التؤمٌنٌة 

  .دور تقنٌة المعلومات فً إدارة التؤمٌنات ا جتماعٌة 

 مٌنات ا جتماعٌة. إستمثار فوابض التؤ 

  .العال ة بٌن الزكاة والتؤمٌنات ا جتماعٌة 

 الخبراء:

  .د. خالد محمد ٌسى 

  .حسن محمد حسن 
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  .ًمحمد علً عبد النب 

  .بابكر محمد أحمد 

  .شمه الدٌن داإد 

  .محمد محمود عوض 

   .باشرٌك عبد الواحد 

* * * 

 عنوان النشاط:

 السالمة والصحة المهنٌة وأثرها على االنتاج وحماٌة العاملٌن ".. الورشة القطرٌة حول : " تطور 8

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 المركز العربً للتؤمٌنات ا جتماعٌة.  

 مكان وتارٌخ التنفٌذ: 

 م.2017أؼسطه / الل  23 -22 اعة التدرٌل بمقر المركز  –الخرطوم 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

طراؾ ا نتاج بدولة المقريالوزارات ذات ال لة. مإسسات التؤمٌنات ا جتماعٌة. مشاركاً  ٌمثلون أ 32

 اتحادات أ حال العمل والعمال. أجهزة ا عالم. 

 أهداف النشاط : 

  .التعرؾ على وا   السالمة وال حة المهنٌة فً السودان 

  .الو وؾ على ال عوبات والعقبات التً تواجا السالمة وال حة المهنٌة 

  .تعزٌز مفهوم السالمة وال حة المهنٌة 

   .نشر ثقافة السالمة وال حة المهنٌة 

  المحاور:

  الرإٌة المستقبلٌة (.  –األهداؾ  –وا   السالمة وال حة المهنٌة ) التشرٌعات األجهزة التنفٌذٌة 

  .ال حة المهنٌة فً القطاع العام 

  .تجارل أجهزة السالمة فً المنشآت 

  .دور التؤمٌنات ا جتماعٌة فً الو اٌة والحماٌة من إ ابات العمل واألمراض المهنٌة 

 الخبراء:

  .مهنده / محً الدٌن حامد سلٌمان 

  .د. م طفى مختار 

  .د. سامٌة عثمان المبارك 



37 

 

  .مهنده / ال ادا األعٌسر 

  .مهنده / أحمد عمر 

 أهم التوصٌات : 

  بالسالمة وال حة المهنٌة وخا ة من حٌث :تفعٌل القوانٌن واللوابح الخا ة 

  .تكوٌن لجان السالمة بالمنشآت 

  .تكوٌن اللجنة ا ستشارٌة العلٌا 

   .تعٌٌن ضباط األمن ال ناعً بالمنشآت 

  .وض  الموا فات والمقاٌٌه وا شتراطات المناسبة فً مجال السالمة وال حة المهنٌة 

  ٌام مإسسات الضمان ا جتماعً بدعم ال حة الو ابٌة لتفادي األمراض المهنٌة وذلك با امة 

 مإسسات ال حة الو ابٌة م  أطراؾ ا نتاج بالتعاون م  الجهات المخت ة.

* * * 

 عنوان النشاط:

 والمؤمول ".. ملتقى التؤمٌن االجتماعً القطري حول : " الضمان االجتماعً فً السودان بٌن الواقع 9

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المركز العربً للتؤمٌنات ا جتماعٌة. 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 .2017سبتمبر / أٌلول  27 -26 اعة التدرٌل بمقر المركز  –الخرطوم  

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 يمإسسات الضمان ا جتماعً. ي الوزارات ذات ال لة.  مشاركاً ٌمثلون أطراؾ ا نتاج الثالثا 40

 اتحاد عام أ حال العمل السودانً. ياتحاد عام نقابات عمال السودان

 أجهزة ا عالم. ي الجامعات

 أهداف النشاط : 

  .الو وؾ على وا   الضمان ا جتماعً فً السودان 

 .التعرؾ على وض  الفقر فً السودان 

  .ا لمام بال عوبات والمعو ات التً تحد من دور الضمان ا جتماعً فً تخفٌؾ حدة الفقر 

 .ًتنسٌا جهود اللٌات الضمان ا جتماع 

 المحاور : 

  .ًمفهوم واللٌات الضمان ا جتماع 

  .وض  الفقر فً السودان 
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  .شمولٌة التؽطٌة التؤمٌنٌة ودورها فً تحسٌن المزاٌا وزٌادة أعداد المستفٌدٌن 

 .ًالنموذج األمثل للضمان ا جتماع 

* * * 

 عنوان النشاط :

 ندوة قومٌة حول"دور اإلعالم والتواصل فً توسعة الشمول بالضمان االجتماعً" -10

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 إدارة الحماٌة ا جتماعٌة بالتعاون م  إدارة ا عالم والتوثٌا 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 2017نوفمبر / تشرٌن الثانً  30 -  28بٌروت ي 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

كما شارك .دولة عربٌة  16مشاركا ٌمثلون أطراؾ ا نتاج الثالث ومإسسات الضمان ا جتماعً فً    72

وممثلً اتحاد الؽرؾ   أعمال الندوة رإساء وممثلً  نادٌا الضمان ا جتماعً فً الدول العربٌةفً 

العربٌة  والمكتل التنفٌذي لمجله وزراء العمل والشإون ا جتماعٌة بدول مجله التعاون لدول الخلٌج 

 العربٌة.

 أهداف النشاط : 

  العربٌة ودورها فً تحقٌا العدالة ا جتماعٌة.الو وؾ على أوضاع الحماٌة ا جتماعٌة فً البلدان 

 .تحدٌد ا شكالٌات الربٌسٌة التً تواجا فاعلٌة الحماٌة ا جتماعٌة بمفهومها الشامل 

 . التعرؾ على سبل ووسابل توسعة شمول مظلة التؤمٌنات ا جتماعٌة 

  ا جتماعٌة . منا شة دور ا عالم والتوا ل بوسابلا المتعّددة  فً توسٌ  مظلة التؤمٌنات 

 المحاور:

 دور تكنولوجٌا المعلومات وا ت ا ت فً نشر الوعً من خالل تعزٌز  درات القادة الحكومٌٌن . 

 ًدور ا عالم فً تعزٌز  درات أطراؾ ا نتاج فً مجال تطوٌر أنظمة الضمان ا جتماع. 

 ًكٌفٌة بناء  ورة مإسسات الضمان ا جتماع 

  ا نتاج فً مجال تطوٌر أنظمة الضمان ا جتماعًدور ا عالم فً تعزٌز  درات 

 وا   الحماٌة ا جتماعٌة فً المنطقة العربٌة. 

 "وسابل وسبل شمولٌة نظم التؤمٌنات ا جتماعٌة لجمٌ   طاعات القوى العاملة" 

 . ًتجارل وعروض  طرٌة فً مجال ا عالم التؤمٌن 
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 الخبراء وأوراق العمل :

 عملي األولى تحت عنوان " دور  -د. ماجد الحلو ًّ المدٌر العام لهٌبة التقاعد فً دولة فلسطٌن ور ت

تكنولوجٌا المعلومات وا ت ا ت فً نشر الوعً من خالل تعزٌز  درات القادة الحكومٌٌن" والتً 

األسكوا. والثانٌة   ّدمتها د. مٌرنا الحاج بربر/ خبٌر فً إدارة تكنولوجٌا المعلومات وا ت ا ت فً

تمحورت حول "دور ا عالم فً تعزٌز  درات ا نتاج فً مجال تطوٌر أنظمة الضمان ا جتماعً" 

ٌّة ا عالم فً األكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا.-والتً  ّدمتها د. حنان ٌوسؾ   عمٌد كل

  لمإسسة العامة للتؤمٌنات ا جتماعٌة نابل المدٌر العام للشإون التؤمٌنٌة فً ا -األستاذ خالد الفضالا

ًّ عملي األولى تحت عنوان " كٌفٌة بناء  ورة مإسسات  فً دولة الكوٌت. تّم خاللها عرض ور ت

ٌّة  -الضمان ا جتماعً"  ّدمها د. رامً نجم  ٌّة ا عالم فً الجامعة اللبنانٌة وعمٌد كل مدٌر كل

ٌّة فً البٌبة ا عالم فً جامعة الجناني والثانٌة تمحورت حول  " األخطاء ا ت الٌة والعنا ر المنس

ٌّة ا عالم فً جامعة المعارؾ فً لبنان. -ا ت الٌة "  ّدمها الدكتور علً الطقش   مدٌر كل

   عضو المكتل  -"وا   الحماٌة ا جتماعٌة فً المنطقة العربٌة" ترأستها السٌدة انعام الم ري

عمال فً الجمهورٌة العربٌة السورٌةي عرض خاللها د. بدر التنفٌذي فً ا تحاد العام لنقابات ال

خبٌر تؤمٌنات من الجمهورٌة التونسٌة. كما تّم خاللها تقدٌم عروض  طرٌة لعدد من  -السماوي 

 ) مورٌتانٌا ي السودان ي ولٌبٌا (.  مإسسات الضمان والتؤمٌنات ا جتماعٌة فً العالم العربً

    السٌد عبد محمد  خً مدٌر المعهد الثقافً العمالً فً اتحاد عمال العراا تم عرض خاللها

ور ة عمل للدكتور بدر السماوي حول "وسابل وسبل شمولٌة نظم التؤمٌنات ا جتماعٌة لجمٌ  

 طاعات القوى العاملة" ي كما تم تقدٌم عروض  طرٌة لعدد من مإسسات الضمان والتؤمٌنات 

 ٌة فً الدول العربٌة ) الكوٌت ي سلطنة عمان ي العراا وسورٌا(.ا جتماع
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 أهم التوصٌات :

  ًدعوة مإسسات الضمان والتؤمٌنات ا جتماعٌة لالستفادة من تكنولوجٌا المعلومات وا ت ا ت ف

 توسٌ  ونشر ثقافة الضمان والتؤمٌن ا جتماعً وتوعٌة المستفٌدٌن بحقو هم التؤمٌنٌة .

  دعوة مإسسات الضمان ا جتماعً والتؤمٌنات ا جتماعٌة الى الربط م  الموا   ا لكترونٌة لكل

من منظمة العمل العربٌة  سٌما الشبكة العربٌة لمعلومات أسواا العمل والجمعٌة العربٌة للضمان 

 ا جتماعً . 

 والحري على  العمل على إنشاء موسوعة مرجعٌة  تشمل كافة التجارل وتوحٌد الم طلحات

 تعرٌل الموا   وكافة الوثابا وتعمٌم الموا   التفاعلٌة. 

   ا ستفادة من التجارل الناجحة فً مجال تؤمٌن الحماٌة ا جتماعٌة   سٌما توسعة الشمول ي م

األخذ بعٌن ا عتبار ضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بؤنظمة الحماٌة فٌما بٌن الدول العربٌة 

 ا سترشاد بالتجارل الناجحة ال ادرة عن المإسسات الدولٌة فً هذا المجال. با ضافة الى

  دعوة  الحكومات ومإسسات الضمان ا جتماعً بالتعاون م  ا عالمٌٌن الى تسلٌط  الضوء على

القطاع ؼٌر المنظم وتحدٌد المعو ات التً تحول دون انتقالا الى القطاع النظامً وتوجٌههم لالمتثال 

 عات الضمان ا جتماعً  .الى تشرٌ

  دعوة الجمعٌة العربٌة للضمان ا جتماعً الى انشاء مجلة علمٌة بمشاركة باحثٌن وخبراء فً مجال

الحماٌة ا جتماعٌة تهدؾ الى تسلٌط الضوء على ال عوبات والتحدٌات التً تواجا مإسسات 

 لمناسبة .الضمان والتؤمٌنات ا جتماعٌة فً العالم العربً وا تراح الحلول ا

  دعوة مإسسات الضمان والتؤمٌنات ا جتماعٌة الى تبنً استراتٌجٌات خا ة با عالم والتوا ل

تهدؾ من خاللها نشر الوعً وتثقٌؾ المجتم  بقضاٌا الضمان ا جتماعً م  ا ستفادة من 

  .الدراسات المعّدة من  بل منظمة العمل العربٌة فً هذا المجال

* * * 

 : عنوان النشاط

 برنامج قطري: تنمٌة مهارات اللغة اإلنجلٌزٌة لدى القٌادات -11

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 .المركز العربً للتؤمٌنات ا جتماعٌة 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

  2017نوفمبر / تشرٌن ثانً  2 –سبتمبر / أٌلول 24  اعة التدرٌل بمقر المركز بالخرطوم  –الخرطوم 

 المستفٌدة :المشاركون والجهات 

  : 15عدد المستفٌدٌن . 
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 وزارة العمل وا  الح ا داري.  

 إتحاد نقابات عمال و ٌة الخرطوم.  

  القطاع الحكومً –ال ندوا الوطنً للمعاشات والتؤمٌنات ا جتماعٌة. 

  القطاع العام والخاي –ال ندوا الوطنً للمعاشات والتؤمٌنات ا جتماعٌة. 

  ا جتماعٌةالمركز العربً للتؤمٌنات. 

 أهداف النشاط :

  الهدؾ العام : تطوٌر المعارؾ والقدرات فً مجال اللؽة ا نجلٌزٌة للقٌادات من خالل أكتشاؾ

  : الذات وتفجٌر الطا ات الكامنة.وب ورة تف ٌلٌة فقد تمثلت األهداؾ التطبٌقٌة للبرنامج فً اآلتً

        إجادة التركٌز على  وة القراءةPower of reading 

        إجادة التركٌز على  وة الكتابةPower of writing   

       إجادة التركٌز على  وة التحدثPower of talking  

  : المحاور

                         أجزاء الكالمparts of speech     

                     الق ي الق ٌرةshort stories       

                حوارات       Dialogue                                 

   ًم طلحات الضمان ا جتماعsocial security terms        

 الخبراء:

 أستاذ / أبراهٌم ن ر  

 أستاذ / محمد عبد الشكور  

 أستاذ/ مجاهد محمد الدم  

 أستاذ/ محمد الدم  

 أستاذة / سمٌة أبكر هارون 

* * * 
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 عنوان النشاط:

  " الحلقة القومٌة حول : " دور النظم التكمٌلٌة فً تعزٌز الحماٌة االجتماعٌة للمتقاعدٌن -12

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 .المركز العربً للتؤمٌنات ا جتماعٌة بالتعاون م  إتحاد العمال المتقاعدٌن العرل 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 .2017دٌسمبر / كانون أول  21 -19ي لٌة بمدٌنة ن ر الجامعة العما –جمهورٌة م ر العربٌة  –القاهرة

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 .مشاركاً ومشاركة 27 

  فلسطٌن( –العراا  –المؽرل  –م ر  –األردن  –السودان  –) البحرٌن  

  : أهداف النشاط

  العربٌةالتعرٌؾ بمفهوم النظم التكمٌلٌة ووا عها فً تشرٌعات التؤمٌنات ا جتماعٌة. 

 الو وؾ على التجارل المعا رة فً النظم التكمٌلٌة.  

 النظر فً إمكانٌة تطوٌر النظم التكمٌلٌة لتشمل المتقاعدٌن.  

 تبادل الخبرات والتجارل.  

  : المحاور

 مفهوم الحماٌة ا جتماعٌة.  

 اآلتجاهات المعا رة للحقوا ا جتماعٌة للمتقاعدٌن.  

  ًتشرٌعات التؤمٌنات ا جتماعٌة العربٌةوا   النظم التكمٌلٌة ف.  

 دور النظم التكمٌلٌة فً تحسٌن معاش المتقاعدٌن.  

 دور التنظٌمات القطرٌة فً إرساء  واعد نظم تكمٌلٌة ل الح المتقاعدٌن.  

 عرض تجارل  طرٌة فً المجال.  

  : الخبراء

 بروفسٌر / سامً نجٌل ملك.  

 د. خلؾ العبد هللا سلٌمان.  

 مد  الحد. عادل مح.  

 أ. خلٌل أبو خرمة.  

 أ. تاج السر شكر هللا.  
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 اهم التوصٌات : 

  ٌو ً المشاركون بتبنً منظمة العمل العربٌة دوراً أكبر فً ا هتمام بالنظم التكمٌلٌة فً تشرٌعات

  .التؤمٌنات ا جتماعة العربٌة وذلك بؤجراء الدراسات وإ دار تشرٌ  إسترشادي للنظم التكمٌلٌة

  ٌو ً المشاركون أن تتبنى إتحادات العمال القطرٌة العاملة بالدول العربٌة  راراً بؤستقطاع ما

  . ٌمتا دو راً مرة كل عام فً ٌوم العمال العالمً من كل عامل ل الح تنظٌمات المتقاعدٌن

  على حكومات الدول العربٌة النظر فً فرض ضرابل على السل  الكمالٌة والترفٌهٌة وتوجٌا

  .ابداتها لتطبٌا نظم تكمٌلٌة ل الح المتقاعدٌن وأسرهمع

  تبادل الخبرات والقوانٌن ال ادرة فً الدول المشاركة والتً تخي المتقاعدٌن سواء كانت  وانٌن

تخي الضمان والحماٌة ا جتماعٌة أو  وانٌن التؤمٌن ال حً حتى ٌمكن ا ستفدة بها للدول 

 .المختلفة

 القطرٌة العمل بقوة لألرتباط باتحادات العمال العاملة وعقد لقاءات دورٌة  على تنظٌمات المتقاعدٌن

  . رسمٌة معهم

  السعً لدى منظمتً العمل الدولٌة والعربٌة لإلعتراؾ بتنظٌمات المتقاعدٌن وإعطابها حا العضوٌة

  .وتقدٌم العون الفنً والمادي للمتقاعدٌن

  العمال ي ا  رار المستمر على إدخال التحسٌنات على التنظٌمات القطرٌة للمتقاعدٌن وإتحادات

المستمرة فً  وانٌن التؤمٌن ال حً وشمولٌتها للمتقاعدٌن وأسرهم ي وإدخال طل الشٌخوخة ضمن 

  .منظومة الخدمات التً ٌقدمها التؤمٌن ال حً

 تؤمٌنات ٌشٌد المشاركون فً الحلقة بالدور الذي تقوم با منظمة العمل العربٌة والمركز العربً لل

ا جتماعٌة بالخرطوم وٌتقدمون لهم بوافر الشكر والتقدٌر الملٌن ا ستمرار فً دعمهم للمتقاعدٌن 

وا ستمرار فً تنظٌم الحلقات والندوات الحوارٌة التً تجم  المتقاعدٌن للتشاور والحوار حول 

  .  ضاٌاهم

 * * * 

 عنوان النشاط:

  " اإلجتماعٌة وأثرها على كفاءة األداء وزٌادة االنتاجالحلقة القطرٌة حول : " الحماٌة  -13

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

  .المركز العربً للتؤمٌنات ا جتماعٌة

 مكان وتارٌخ التنفٌذ :

 .2017دٌسمبر / كانون أول  26 -24الجامعة العمالٌة بمدٌنة ن ري  –جمهورٌة م ر العربٌة  –القاهرة 
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 المستفٌدة :المشاركون والجهات 

 .مشاركاً ومشاركة 16عدد المشاركٌن : 

 وزارة العمل وا  الح ا داري. 

 ًالجهاز ا ستثماري للضمان ا جتماع.  

 إتحاد عام نقابات عمال السودان.  

 ًبنك العمال الوطن.  

 م رؾ ا دخار والتنمٌة ا جتماعٌة.  

 شركة التؤمٌن ا سالمٌة.  

  بالم ارؾالنقابة العامة للعاملٌن.  

 النقابة العامة للعاملٌن بال ناعة. 

  : أهداف النشاط

 التعرؾ على وا   ومستقبل الحماٌة ا جتماعٌة فً السودان.  

 الو وؾ على أثر الحوار ا جتماعً فً تطوٌر الحماٌة ا جتماعٌة.  

 ا لمام باألثار ا ٌجابٌة للحماٌة ا جتماعٌة فً تجوٌد األداء.  

 اٌة ا جتماعٌةنشر ثقافة الحم. 

 المحاور :

 مفهوم الحماٌة ا جتماعٌة.  

 الحوار ا جتماعً وأثره على اللٌات الحماٌة ا جتماعٌة. 

 النظم التكمٌلٌة ودور مإسسات القطاع الخاي فً الحماٌة ا جتماعٌة.  

 الحماٌة ا جتماعٌة فً السودان ي الوا   والفاا المستقبل. 

  ًتجوٌد األداء وزٌادة ا نتاجدور نظم الحماٌة ا جتماعٌة ف. 

 اهم التوصٌات : 

  ضرورة التوس  األفقً والرأسً فً برامج الحماٌة ا جتماعٌة لتؤمٌن الحاجات األساسٌة لكل فرد

من أفراد المجتم  ي بما فً ذلك إتاحة فر ة العمل خا ة للمرأة والشبال لضمان توفر الحد 

  .األدنى من العدالة ا جتماعٌة

 عً المستمر فً نشر ثقافة الحوار ا جتماعً عبر اللٌات أطراؾ ا نتاج الثالث ومن أهمٌة الس

  .خالل التدرٌل والثقافة العمالٌة وعبر وسابل ا ت ال واألعالم المختلفة
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  أهمٌة السعً المستمر األفقً والرأسً فً نظم الضمان ا جتماعً القومٌة ا جبارٌة لتشمل الفبات

النظم تجاه الفبات العاملة فً القطاعات ؼٌر المنظمة والعاملٌن بالخارج ي  المستثناة وتفعٌل تلك

  .والسعً نحو التؽطٌة الشاملة بالتؤمٌن ال حً

  أهمٌة تعزٌز وسابل ال حة والسالمة المهنٌة وإٌجاد بنٌة عمل  حٌة وسلٌمة لما لها من دور

   .أساسً فً كفاءة األداء وزٌادة ا نتاج

 ٌعات العمالٌة بتوافا الشركاء ا جتماعٌٌن لتتواءم م  المعاٌٌر الدولٌة ضرورة تطوٌر التشر

  . والعربٌة الخا ة بالحماٌة ا جتماعٌة

 على الشركاء ا جتماعٌٌن إٌالء الخدمات ا جتماعٌة العمالٌة مزٌداً من ا هتمام الالزم.  

 اً من ا هتمام والتوس  على منظمات أ حال العمل إٌالء مشروعات المسبولٌة ا جتماعٌة مزٌد

فٌها خا ة فً مجال الخدمات األساسٌة كالتعلٌم وال حة ومٌاه الشرل وكذلك التدرٌل المهنً 

  .والتقنً

  نو ً نقابات العاملٌن باألهتمام بعمل الدراسات والبحوث بمشاركة منظمات أ حال العمل

للعاملٌن لتوفٌر حماٌة تؤمٌنٌة ومراكز الدراسات وشركات التؤمٌن  نشاء نظم تؤمٌن فبوٌة خا ة 

  .تكمٌلٌة للحقوا التً تقررها نظم التؤمٌنات ا جتماعٌة القومٌة ا جبارٌة

  : الخبراء

 بروفسٌر / سامً نجٌل ملك.  

 د. خلؾ العبد هللا سلٌمان.  

 د. عادل محمد  الح.  

 .د. محمد عطٌة أحمد سالم  

* * * 

 عنوان النشاط:

 . المشاركة فً أسبوع السالمة والصحة المهنٌة " الٌوم العالمً للصحة والسالمة المهنٌة ".  14

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 م . 2017أبرٌل / نٌسان  24مقر وزارة ال حة و ٌة الخرطوم "  اعة ا ٌرادات "  –الخرطوم 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

و ٌة الخرطوم " إدارة ال حة المهنٌة ".إدارات وزارة ال حة و ٌة الخرطوم.وزارة  –وزارة ال حة 

ال ناعة واألستثمار ي  وات الشرطة ا دارة العامة للدفاع المدنً وزارة ال حة ا تحادٌة. إتحاد الؽرؾ 

مة مستقبل السودان للسالمة ال ناعٌة ال ؽٌرة والحرفٌة. الهٌبة السودانٌة للموا فات والمقاٌٌه. منظ

القطاع العام والخاي. ال ندوا  –وال حة والبٌبة. ال ندوا الوطنً للمعاشات والتؤمٌنات ا جتماعٌة 
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القومً للتؤمٌن ال حً. القومسٌون الطبً العام. الشركة السودانٌة لالت ا ت ) سوداتل (. وزارة العمل 

 ولٌد الحراري. أجهزة ا عالم . الت –والتنمٌة. الشركة السودانٌة للكهرباء 

 أهداف النشاط : 

  . ا حتفال بالٌوم العالمً لل حة المهنٌة 

  . تعزٌز ا هتمام بال حة والسالمة المهنٌة 

  .تنسٌا الجهود العاملة فً المجال 

 المحاور : 

  .كلمات الجلسة ا حتفالٌة 

  . تكرٌم بعض الجهات المهتمة بال حة والسالمة المهنٌة 

  .عروض فٌدٌو 

  . محاضرات 

 .سمنارات 

* * * 

 عنوان النشاط:

 . المشاركة فً"اإلحتفال بالٌوم العالمً للسالمة والصحة المهنٌة فً أماكن العمل". 15

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

ا دارة العامة للسالمة وال حة  –جمهورٌة السودان  –وزارة العمل وا  الح ا داري  –الخرطوم 

 جمهورٌة السوداني الخرطوم.  –المهنٌة 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 م . 2017/نٌسان 30المنطقة ال ناعٌة الخرطوم بحري  –مجموعة دال  –مركز التمٌز  –الخرطوم 

 ٌدة :المشاركون والجهات المستف

 الدفاع المدنً .  –المجله الوطنً " الهٌبة التشرٌعٌة ". وزارة العمل وا  الح ا داري.وزارة الداخلٌة 

وزارة العمل والتنمٌة البشرٌة و ٌة الخرطوم وزارة ال حة و ٌة الخرطوم يمنظمة مستقبل السودان 

 لل حة والسالمة المهنٌة . إجهزة ا عالم. 

 المحاور : 

  .عروض فٌدٌو 

 .معرض 

 .كلمات 

  . محاضرات 
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 أهداف النشاط : 

  .تعزٌز بٌبة عمل  حٌحة وسلٌمة من أجل تنمٌة مستدامة 

 .نشر ثقافة ال حة والسالمة 

* * * 

 عنوان النشاط :

  .المشاركة فً ورشة عرض قطرٌة نتائج دراسة تقٌٌم األداء االجتماعً وقٌاسً أثر التموٌل األصغر -16

 التنفٌذ: مكان وتارٌخ

 .2017أكتوبر  8 اعة المجله التشرٌعً ي األحد الموافا  –الخرطوم 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 .مإسسة التنمٌة ا جتماعٌة

 :أهداف النشاط

  2010إلى  2000عرض دراسة تقٌٌم األداء ا جتماعً و ٌاه أثر التموٌل األ ؽر للفترة من. 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

  التنمٌة ا جتماعٌة الخرطوممإسسة.  

 ندوا المعاشات . 

 بنك السودان.  

 بنك الخرطوم. 

 بنك المزارع.  

 ًالبنك السودانً الفرنس.  

 المجله التشرٌعً و ٌة الخرطوم.  

 وزارة المالٌة و ٌة الخرطوم.  

 وزارة المالٌة والتخطٌط ا  ت ادي.  

 وزارة الرعاٌة ا جتماعٌة و ٌة الخرطوم.  

 لضمان والتنمٌة ا جتماعٌةوزارة ا . 

  : المحاور

  .استعراض الدراسة ونتابجها

  : أهم التوصٌات

 ضرورة توثٌا التجربة وإعادة  راءتها وتطبٌقها كمرجعٌة ونموذج  ابل للتطبٌا.  

 تقوٌة مإشرات مرجعٌة التنمٌة ا جتماعٌة وتطوٌر الشٌكات المحلٌة.  

 هناك ضرورة أن تخ ي الدولة موارد مالٌة وإستثمارات للمإسسة.  
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  التؤكد على أن المستفٌدٌن شركاء للمإسسة فً ا نجاز وضرورة بناء شراكة م  إتحادات وجمعٌات

  .األبتمان وا دخار بالشكل الفاعل والكفاءة المطلوبة

 بناء نظام للمرا بة والتؤهٌل الذاتً للجمعٌات. 

* * * 

 لنشاط :عنوان ا

 ( المشاركة فً أعمال الدورة الحادٌة عشر للجنة التنمٌة االجتماعٌة ) األسكوا -17

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 .2017أكتوبر / تشرٌن األول  18 -17

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

  الربٌه الحالً للجنة –مندول العراا.  

 مسبول لجنة األسكو.  

  ا جتماعٌة بجمهورٌة السودانوكٌل وزارة الضمان والتنمٌة.  

 وزٌر التجارة الخارجٌة بجمهورٌة السودان. 

 المحاور:

 :التقدم فً مجال التنمٌة االجتماعٌة منذ الدورة العاشرة للجنة التنمٌة االجتماعٌة

 تنفٌذ األنشطة المدرجة فً برنامج العمل والتو ٌات ال ادرة عن اللجنة.  

  بٌن الدورات المعنى با عا ةتقرٌر فرٌا الخبراء العامل ما.  

 نتابج ا ستبٌان حول برامج وأنشطة شعبة التنمٌة ا جتماعٌة.  

 متابعات وطنٌة ألعالن تونه بشؤن العدالة ا جتماعٌة.  

 المساعدات التقنٌة فً تنفٌذ أهداؾ التنمٌة المستدامة.  

 العربٌة:قضاٌا ذات أولوٌة فً تحقٌق التنمٌة االجتماعٌة فً المنطقة 

  ًاألسكو والموبل الثالث والخطة الحضرٌة الجدٌدة من منظور شامل إجتماعٌا.  

 التحو ت فً التركٌبة العمرٌة والتنمٌة المستدامة.  

 العدالة بٌن األجٌال مفهومها وأبعادها والثارها على السٌاسات العامة.  

  ة ا جتماعٌةفً مجال التنمٌ 2019-2018برنامج العمل المقترح لفترة السنتٌن.  

  : أهم التوصٌات

  الترحٌل بالتقدم المحرز فً تتنفٌذ التو ٌات ال ادرة عن الدورة العاشرة للجنة التنمٌة ا جتماعٌة من

 بل األمانة التنفٌذٌة وبالو ٌات المطروحة فً برنامج عمل ا سكوا الخاي بالتنمٌة ا جتماعٌة فً 

  .ٌز على المحاور الربٌسٌة لعمل ا سكوا الحالًوا ستمرار فً الترك 2019-2018الفترة 
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  التؤكٌد على أهمٌة ا ستمرار فً النهج الحالً لتعزٌز الترابط بٌن الدراسات والتقارٌر التً ت درها

األسكوا والدعم الفنً الذي تقدما مباشرة من خالل برامج تدرٌبٌة لبناء القدرات أو خدمات استشارٌة أو 

  . انعً القراراألدلة ا سترشادٌة ل

  األخذ علماً بجهود فرٌا الخبراء المعنً با عا ة والتقرٌر ال ادر عن عملها ي م  أهمٌة إٌالء فرٌا

العمل ا هتمام ب ورة أكبر للدول التً تمر بنزاعات مسلحة بما لها من الثار على زٌادة معد ت 

ي فً عمل الفرٌا بما لهما من دور ا عا ة ي وكذلك العمل على إشراك المجتم  المدنً والقطاع الخا

  .مهم فً دعم األشخاي ذوي ا عا ة

  التؤكٌد على أهمٌة تشجٌ  وتنمٌة جهود القطاع الخاي فً دعم برامج األشخاي ذوي ا عا ة فً إطار

  .المسإولٌة ا جتماعٌة للشركات

 السٌاسات ا جتماعٌة ا ستمرار فً العمل على دمج مبادئ العدالة ا جتماعٌة فً عملٌة تطوٌر و ن  

ي ورف  الوعً على المستوى الوطنً حول مفاهٌم العدالة بٌن األجٌال على السٌاسات العامة أو بعادها 

  .والثارها

 التو ٌات الموجهة إلى األمانة التنفٌذٌة :  

 بادئ تنفٌذ ورش تدرٌبٌة للدول األعضاء حول استخدام الدلٌل ا سترشادي الذي اعدتا األمانة  دماج م

 .العدالة ا جتماعٌة فً  ن  السٌاسات العامة ومن ضمنها سٌاسات الحماٌة ا جتماعٌة

  ا ستمرار فً عقد اجتماعات فرٌا الخبراء المعنى با عا ة والمنبثا عن لجنة التنمٌة ا جتماعٌة حتى

عشرة للجنة ي وكذلك الدورة المقبلة ي على ٌقدم تقرٌراً عن التقدم المحرز فً أنشطتا للدورة الثانٌة 

  .تشجٌ  األمانة التنفٌذٌة للبحث عن سبل للتؽلل على عابا التموٌل ألنشطة فرٌا الخبراء
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 رابعاا: مجال الصحة والسالمة المهنٌة :

 

 حول " الصحة والسالمة المهنٌة على مستوى المنشآت" قطرٌة دورة تدرٌبٌة -1

 "فً إطار التموٌل الذاتً"

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 للسالمة المهنٌة المركز السوري بالتعاون م   المعهد العربً لل حة والسالمة المهنٌة 

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

 ( 2/2017/ 2-29/1دمشا )

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

فً شركات القطاع العام أربعة متدربٌن من الكوادر الوطنٌة العاملة فً مجال ال حة والسالمة المهنٌة 

 والخاي فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 أهداف النشاط:

 التعرٌؾ بمختلؾ جوانل ال حة والسالمة المهنٌة والتشرٌعات الناظمة لها. 

 المحاور: 

 .مدخل فً التدرٌل 

 مقدمة فً السالمة المهنٌة. 

  .مقدمة فً ال حة المهنٌة 

 .الرف  الٌدوي 

  والو اٌة منها.الحرابا ومكافحتها 

 .معدات الو اٌة الشخ ٌة 

 .الضجٌج 

 .البٌبة والنظافة وأسه ترتٌل وتنظٌم مكان العمل 

  .المواد الخطرة 

 :بٌر الخ

 المدرل أحمد خٌر السعدي
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 عنوان النشاط :

 حول " مسإول السالمة المهنٌة" )فً إطار التموٌل الذاتً( قطرٌةدورة تدرٌبٌة  -2

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 للسالمة المهنٌة. المركز السوري بالتعاون م   المعهد العربً لل حة والسالمة المهنٌة 

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

 ( 3/2017/ 9-5دمشا )

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

من الكوادر الوطنٌة العاملة فً مجال ال حة والسالمة المهنٌة فً شركات القطاع العام والخاي فً  عدد

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة.

 أهداف النشاط:

  .تزوٌد المتدربٌن بالمعلومات والخبرات المتعلقة بمهام مسإولً السالمة المهنٌة فً المنشآت 

 المحاور :

  والمناطا الخطرة.ت نٌؾ وتقٌٌم المخاطر 

 مخاطر بٌبة العمل. 

  .ت رٌح العمل 

 .)تعلٌمات السالمة  بل بدء العمل )ال ندوا المفتوح 

 .السالمة فً  طاع التشٌٌد والبناء 

 .دخول المناطا المح ورة 

 .حوادث وإ ابات العمل 

 :  الخبٌر

 المدرل أحمد خٌر السعدي.

* * * 

 عنوان النشـاط :

 )تموٌل ذاتً( شهادة دبلوم مهنً فً إدارة أنظمة السالمة المهنٌة.البرنامج التؤهٌلً لنٌل 

 . المستوى الثالث حول " مشرف الصحة والسالمة المهنٌة"3

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

  .المعهد العربً لل حة والسالمة المهنٌة بالتعاون م  المركز السوري للسالمة المهنٌة

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

 ( 4/2017/ 20-16دمشا )
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 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 الكوادر الوطنٌة العاملة فً مجال ال حة والسالمة المهنٌة . 

 أهداف النشاط:

  .تزوٌد المتدربٌن بالمعلومات والخبرات المتعلقة بمهام مشرؾ ال حة والسالمة المهنٌة فً المنشآت 

 المحاور:

 .إشارات وألوان السالمة 

 . أعمال اللحام والقط 

  .إؼالا وعزل م ادر الطا ة ووض  الالفتات علٌها 

 .المخاطر المهنٌة وطرا السٌطرة والتحكم 

 .الساللم واألدراج 

 .العدد الٌدوٌة 

 .السالمة الكهربابٌة 

 السالمة من الحرابا 

 ا ستعداد لحا ت الطوارئ 

 تقٌٌم مخاطر بٌبة العمل 

 التوثٌا وإعداد التقارٌر وا ح ابٌات 

 الخبٌر:

  د. أحمد خٌر السعديالمدرل 

* * * 

 عنوان النشاط : 

. عقد ورشة العمل القطرٌة حول" تطوٌر النظام الوطنً لتوثٌق حوادث وإصابات العمل واألمراض 4

 المهنٌة"

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

المعهد العربً لل حة والسالمة المهنٌة بدمشا بالتعاون م  وزارة ال حة وو اٌة المجتم  والهٌبة ا تحادٌة 

للموارد البشرٌة الحكومٌةي بالتنسٌا م  وزارة الموارد البشرٌة والتوطٌن واتحاد ؼرؾ التجارة وال ناعة 

 فً دولة ا مارات العربٌة المتحدة. 

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

 .25/4/2017-27ا مارات العربٌة المتحدة ي –دبً 
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 المشاركون والجهات المستفٌدة :

مشارك ٌمثلون جمٌ  الوزارات والهٌبات الحكومٌة والجهات المعنٌة فً دولة ا مارات العربٌة 100

 المتحدة. 

ٌبة ا تحادٌة الجهات المشاركة/ وزارة ال حة وو اٌة المجتم  يوزارة الموارد البشرٌة والتوطٌن ياله

للموارد البشرٌة الحكومٌةي اتحاد ؼرؾ التجارة وال ناعة ي وزارة الداخلٌة ي وزارة التؽٌر المناخً والبٌبة 

بلدٌة أبوظبً( الهٌبات ال حٌة:  –وزارة تطوٌر البنٌة التحتٌة ي وزارة التربٌة والتعلٌم البلدٌات )بلدٌة دبً 

ة الوطنٌة للطوارئ واألزمات والكوارث يهٌبة ا مارات هٌبة  حة دبً( الهٌب -)هٌبة  حة أبوظبً

للموا فات والمقاٌٌهي مركز أبو ظبً للسالمة وال حة المهنٌة يالقٌادة العامة للدفاع المدنً وادارتها 

أدنوك أبوظبًي مإسسة دبً لخدمات ا سعاؾ يالهٌبة العامة للمعاشات والتؤمٌنات  -شركة مبادلة أبو ظبً

 بة الموا الت.ا جتماعٌةي هٌ

 أهداف النشاط:

  تعزٌز  درات حكومة ا مارات العربٌة المتحدة؛ ممثلة بوزارتً ال حة وو اٌة المجتم  ووزارة

الموارد البشرٌة والتوطٌني والمإسسات األخرى المعنٌة؛ لتطوٌر نظام حدٌث لإلبالغ عن حوادث 

وإعداد تقارٌر دورٌة حولها على المستوى وإ ابات العمل واألمراض المهنٌةي وتوثٌقهاي وتحلٌلهاي 

 الوطنً.

 الخبراء واوراق العمل :

  تطوٌر النظام الوطنً لتوثٌا حوادث وإ ابات العمل واألمراض المهنٌة/ د. أمٌن حسٌن األمٌري

 وكٌل الوزارة المساعد لسٌاسة ال حة العامة والتراخٌي /وزارة ال حة وو اٌة المجتم 

  المهنٌة العربٌة والدولٌة فً مجال توثٌا حوادث وإ ابات العمل / د.رانٌة معاٌٌر ال حة والسالمة

 منظمة العمل العربٌة–رشدٌة 

 إنجازات مركز أبوظبً للسالمة وال حة المهنٌة / أوشاد 

 مجموعات عمل: دور الجهات المعنٌة على المستوى الوطنً فً تطوٌر النظام الوطنً للتوثٌا 

  خبٌر منظمة  -األمراض المهنٌة والحوادث / الدكتور نبٌل وطفاعلء األمراض المهنٌة: تكلفة

 العمل العربٌة

 بناء مإشرات أداء وطنٌة فعالة لنظام إدارة حوادث العمل واألمراض المهنٌة 

 خبٌر منظمة العمل الدولٌة  –د.كنان البهنسً 

 مجموعات عمل: اآللٌات الفعالة لإلبالغ وجم  البٌانات وتحلٌلها بطرا منهجٌة 
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 أهم التوصٌات:

 مراجعة التشرٌعات الناظمة لتوثٌا الحوادث واألمراض المهنٌة 

  وض  وتحدٌث نظام خاي  دارة السالمة وال حة والبٌبة المهنٌة والعمل على تنفٌذه بالتعاون بٌن

 الجهات المعنٌةيللو اٌة والحد من مخاطر بٌبة العمل.

 وجم  البٌانات وتحلٌلها بطرا منهجٌة وا ستخدام األمثل لها. استحداث اآللٌات الفعالة لالبالغ 

 .ا تراح ا ستراتٌجٌة الوطنٌة لتعزٌز  حة وسالمة العاملٌن فً المنشآت 

   ٌتعزٌز التعاون و نوات التوا ل بٌن الجهات ذات ال لة وا تراح وثٌقة وطنٌة ٌتم تو ٌعها بٌن جم

  األطراؾ المعنٌة بالتعاون م  المنظمات العربٌة والدولٌة األطراؾ حول تعزٌز اللٌات التنسٌا بٌن جمٌ

منظمة العمل الدولٌة( لتطوٌر النظام  –منظمة ال حة العالمٌة –ذات ال لة )منظمة العمل العربٌة 

 الوطنً لتوثٌا حوادث وإ ابات العمل واألمراض المهنٌة.

 ٌمن ا طار التشرٌعً 22ل المادة رفعت بناًء على تو ٌات ورشة العمل تو ٌة لمجله الوزراء لتعد

لل حة والسالمة المهنٌةي والتً تقضً بوض  الشروط والضوابط الالزمة لضمان  حة وسالمة 

فٌها الخدمات العالجٌة والتؤهٌلٌة والو ابٌة للو اٌة والحد من  العاملٌن فً جمٌ  موا   العمل بالدولة.بما

مخاطر بٌبة العملي وإلزام جمٌ  العاملٌن لدٌها باتباع ا نظمة وإنشاء نظام خاي لتسجٌل ومتابعة 

 جمٌ  حا ت الحوادث يوإ ابات العملي واألمراض المهنٌة.

* * * 

 عنوان النشاط:

حول "إجراءات السالمة فً مواقع العمل نحو تحقٌق الهدف الثامن من  القطرٌة . عقد الدورة التدرٌبٌة5

 أهداف التنمٌة المستدامة"

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:   

 .2017ماٌو/ الٌار  9 -7بؽداد/ جمهورٌة العرااي   

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

المهنٌة  ووزارة العمل  إدارة التنمٌة البشرٌة والتشؽٌل بالتعاون م  المعهد العربً لل حة والسالمة 

 والشإون ا جتماعٌة بجمهورٌة العراا.

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

مشاركاً ٌمثلون أطراؾ ا نتاج الثالثة فً جمهورٌة العراا من المعنٌٌن بال حة والسالمة المهنٌة  85

)مشرفٌني ومفتشً عملي وفنٌٌن(ي من القطاعات الحكومٌة والوزارات ذات ال لة با ضافة إلى ممثلٌن 

وحماٌة بٌبة العملي  عن منظمات أ حال العملي والعمال من المهتمٌن بمجال ال حة والسالمة المهنٌة

با ضافة إلى ممثلٌن عن المركز الوطنً لل حة والسالمة الوطنٌة بجمهورٌة العراا.شامال كذلك 

 الدورة القطرٌة حول " التعاون الثنابً م  ا دارات المعنٌة بمعاٌٌر العمل العربٌة ". المشاركٌن فً
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 أهداف النشاط :

  فً مجال اجراءات السالمة فً موا ا  العمالي بهادؾ تدرٌل المخت ٌن بال حة والسالمة المهنٌة

نوعٌااة وو اٌااة العاااملٌن بمخاااطر التعاارض المهنااً والتقلٌاال ماان الحااوادث وا  ااابات وبالتااالً 

 الخسابر ا  ت ادٌة والثارها ا جتماعٌة.

 المحاور:

  سٌة(.نف -أرؼونومٌة –حٌوٌة  –كٌمابٌة  –مخاطر بٌبة العمل واللٌات تقٌٌمها )مخاطر فٌزٌابٌة 

 ا دارٌة -السٌطرة الهندسٌة  -ا ستبدال -اللٌات التحكم والسٌطرة على مخاطر بٌبة العمل.)الحظر- 

 معدات الو اٌة الشخ ٌة(.

 .حوادث العمل وا  ابات المهنٌة واللٌات التحقٌا المتبعة 

 .)السلوك اآلمن )ثقافة السالمة 

* * * 

 عنوان النشـاط :

 إدارة المخاطر". المستوى الرابع حول " 6 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المعهد العربً لل حة والسالمة المهنٌة بالتعاون م  المركز السوري للسالمة المهنٌة  

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

 ( 5/2017/ 18-14دمشا )

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 المهنٌة .عدد من الكوادر الوطنٌة العاملة فً مجال ال حة والسالمة 

 أهداف النشاط:

 تزوٌد المتدربٌن بالمعلومات والخبرات المتعلقة بإدارة المخاطر فً المنشآت. 

 المحاور:

 .مدخل فً إدارة المخاطر 

 .مقدمة فً تشرٌعات ولوابح ال حة والسالمة المهنٌة 

  .إدارة المخاطر 

 .ت نٌؾ المخاطر 

 .تقٌٌم المخاطر 

 .تحلٌل مخاطر المهام 

  المناطا الخطرة.تقسٌم وت نٌؾ 

 الخبٌر:

 المدرل د. أحمد خٌر السعدي 
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 عنوان النشـاط : 

 . المستوى الخامس  حول " دراسة مٌدانٌة لنٌل شهادة دبلوم مهنً"7

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 المعهد العربً لل حة والسالمة المهنٌة بالتعاون م  المركز السوري للسالمة المهنٌة. 

 : مكان وتارٌخ التنفٌـذ

 ( 8/2017/ 29-6/20دمشا )

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 عدد من الكوادر الوطنٌة العاملة  فً مجال ال حة والسالمة.

 أهداف النشاط:

  تعرٌاؾ المتادربٌن بالتشاارٌعات والقاوانٌن واألنظماة واللااوابح المعٌارٌاة العربٌاة والدولٌااة فاً مجااال

السالمة وال حة المهنٌة وإعداد دراسة مٌدانٌة بؤسه منهجٌاة علمٌاة لتقٌاٌم مخااطر بٌباة العمال فاً 

 المو    ٌد الدراسة وا تراح إجراءات التحكم والسٌطرة المناسبة. 

 المحاور:

  السالمة وال حة المهنٌة.إدارة 

 .مخاطر بٌبة العمل 

  .األمراض المهنٌة وا سعافات األولٌة 

 السالمة من الحرابا 

 .السالمة فً  طاع ا نشاءات 

 .تقٌٌم وإدارة المخاطر 

 .معدات الو اٌة الشخ ٌة 

 نقل وتداول المواد ٌدوٌا واللٌا 

 الحواجز الوا ٌة 

 تدرٌبات ال حة والسالمة المهنٌة 

 الخبراء :

 المدرل د. أحمد خٌر السعدي 

 الدكتورة رانٌة رشدٌة 

* * * 
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 عنوان النشاط :

 الدلٌل االسترشادي "معاٌٌر وحدود ومإشرات التعرض المهنً""اجتماع خبراء قومً حول "تحدٌث  .8 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

المعهد العربً لل حة مكتل العمل العربً / إدارة العال ات الخارجٌة والتعاون الدولً بالتعاون م  

 والسالمة المهنٌة بدمشا.

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

 (5/10/2017-3القاهرة )

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

خبراء عرل متخ  ٌن من عدد من الدول العربٌة وممثلٌن عن المنظمات  9شارك فً اجتماع الخبراء 

 الدولٌة ذات ال لة وممثل عن األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة 

 الدول العربٌة أطراؾ ا نتاج الثالثة فً  -

 مختلؾ المعنٌٌن والمهتمٌن بمسابل ال حة والسالمة المهنٌة وحماٌة بٌبة العمل -

 أهداف النشاط:

  لٌواكل التطورات العلمٌة الحدٌثة واألر ام المعتمدة دولٌاً تحدٌث الدلٌل ا سترشادي 

  توزٌ  الدلٌل ا سترشادي على أطراؾ ا نتاج فً الدول العربٌة لالستفادة منا فً التشرٌعات

 الوطنٌة 

  ًعربٌاً المساهمة الفاعلة فً وض  وتطوٌر الجداول الوطنٌة لحدود ومإشرات التعرض المهن 

 المحاور:

 ًمعاٌٌر التعرض المهن 

 ًأسه وخلفٌات التعرض المهن 

 ًحدود ومستوٌات التعرض المهن 

 التعرض المهنً للمواد الكٌماوٌة 

  المإشرات الحٌوٌة )البٌولوجٌة( للتعرضBEIs 

 التعرض المهنً للعوامل الفٌزٌابٌة 

 التعرض المهنً للعوامل التالإمٌة 

  الحٌوٌة )البٌولوجٌة(التعرض المهنً للعوامل 

 واقع التنفٌذ:

 تم ا نتهاء من إعداد الدلٌل ا سترشادي وهو  ٌد الطباعة. 
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 عنوان النشـاط : 

 . المشاركة فً أعمال مإتمر الصحة والسالمة المهنٌة "صحة وسالمة العمال أوالا"9

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

 (29/4/2017دولة  طر ) –الدوحة 

 المستفٌدة : المشاركون والجهات

مشارك من ممثلً الجهات الحكومٌة ومدٌري ومسإولً 100شارك فً أعمال المإتمر ما ٌزٌد عن     

السالمة والموارد البشرٌة فً عدد من الشركات المحلٌة والخلٌجٌة إلى جانل المعنٌٌن بتحسٌن بٌبة العمل 

 الدبلوماسً فً الدوحة.وا نتاجٌة فً دولة  طر بحضور أ حال السعادة أعضاء السلك 

 المحاور:

 معاٌٌر وإشتراطات ال حة والسالمة المهنٌة 

 ممارسات ال حة والسالمة المستدامة فً  طاع ا نشاءات 

 الفحي والتحقا من الحوادث والتقٌٌم 

 اعدة البٌانات الوطنٌة  

 ما بٌن تقدٌم التقرٌر ومن  الحوادث 

 تدرٌل العاملٌن بما ٌضمن سالمتهم 

 ًوالعالج الوظٌفً الطل المهن 

 ثقافة السالمة فً المنظمات 

 معدات ال حة والسالمة المهنٌة 

 نظم إدارة ال حة والسالمة المهنٌة 

 أهداف النشاط:

 .زٌادة تؤهٌل الكفاءات الوطنٌة / الخلٌجٌة فً مجال ال حة والسالمة المهنٌة 

 .إنشاء مراكز خلٌجٌة متخ  ة فً دراسات ال حة والسالمة المهنٌة 

 مزٌد من ا هتمام بهذا التخ ي فً الجامعات الخلٌجٌة وفً وزارات العمل وال حةي  إعطاء

 ونشر ثقافة ال حة والسالمة المهنٌة على مستوى المداره.

 طبٌعة مشاركة المنظمة :

مشاركة المعهد العربً لل حة والسالمة المهنٌة بدمشا فً أعمال مإتمر ال حة والسالمة المهنٌة " حة 

ال أو ً" بمناسبة الٌوم العالمً لل حة والسالمة المهنٌة من خالل تقدٌم ور ة عمل فً الجلسة وسالمة العم

 العامة الثانٌة"المعاٌٌر العربٌة والدولٌة فً ال حة والسالمة المهنٌة".
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 عنوان النشـاط : 

. المشاركة فً االحتفالٌة الثالثة للسالمة والصحة المهنٌة تحت شعار )أمثلة جمع واستخدام وثائق 10 

 السالمة والصحة المهنٌة تعزٌزاا ألسس ثقافة الوقاٌة(. 

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

 (.2017/  5/  8 اعة المإتمرات )  –دمشا 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 مشاركاً.150عدد المشاركٌن 

 المحاور:

 التسجٌل وا بالغ عن األعمال الشا ة والخطرة/د. عامر عدي 

 الزٌوغ ال بؽٌة فً التعرضات المهنٌة/د.ولٌد األشقر 

  تجربة شركة مدار سورٌة/د.عدنان عطفة –نحو  فر إ ابة عمل 

 واعد عامة لالبالغ عن حوادث العمل واألمراض المهنٌة/د.بسام أبو الذهل  

  العربٌة والدولٌة المعنٌة بجم  واستخدام وثابا السالمة وال حة المهنٌة  /د.رانٌة رشدٌةا تفا ٌات 

 تحسٌن جم  بٌانات السالمة وال حة المهنٌة فً ال ناعة النفطٌة/م. عادل دحدل 

 السلوك اآلمن فً العمل/ د. أحمد السعدي 

 تقٌٌم جودة هواء بٌبة العمل/د.تمٌم دروٌش 

  الو ابً/د.عمر ال ؽٌرسر تنمٌة الذكاء 

 إدارة المبٌدات وتسجٌلها فً سورٌة/م .فاره رضا 

 طبٌعة مشاركة المنظمة :

 دم المعهد العربً لل حة والسالمة المهنٌة بدمشا ور ة عمل حول ا تفا ٌات العربٌة والدولٌة المعنٌة  

بجم  واستخدام وثابا السالمة وال حة المهنٌة ينظم هذه ا حتفالٌة المإسسة العامة للتؤمٌنات ا جتماعٌة 

 سالمة المهنٌة.فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة بمناسبة الٌوم العالمً لل حة وال

* * * 

 

 عنوان النشاط :

. مشاركة المعهد العربً للصحة والسالمة المهنٌة فً المإتمر الدولً الحادي والعشرٌن للصحة 11

 توفٌر خبرات فنٌة وإدارٌة فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة"."والسالمة المهنٌة 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 (.2017/ 9/ 3-6سنؽافورة )
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 المشاركون والجهات المستفٌدة :

وممثلً  فً مجال ال حة والسالمة المهنٌةيالمخت ٌن والمهتمٌن  كبارمشاركاً من  3484عدد المشاركٌن 

 100من  وا دارٌٌن ا جتماعًي وواضعً السٌاسات الضمانمإسسات وممثلً  والعمال يالعمل أ حال

 .دولة

 أهداف النشاط:

  المعلومات والممارسات والخبرات بٌن المشاركٌن وذلاك بهادؾ تعزٌاز الساالمة توفٌر منتدى لتبادل

 وال حة فً العملي

  تعزٌز وبناء الشبكات والتحالفات ووض  أسه للتعاون وتعزٌز العال اات باٌن جمٌا  األطاراؾ ذات

 ال لةي

 ا موضاا  تااوفٌر منباار لتنمٌااة المعااارؾ واآلراء واألفكااار ا سااتراتٌجٌة والعملٌااة التااً ٌمكاان وضااعه

 التنفٌذ.

 المحاور:

 اهم المحاور الرئٌسٌة:

 من الرإٌة إلى الوا   -الرإٌة  فر 

  ًحٌاة  حٌة –عمل  ح 

  محور الو اٌة –ا نسان 

 اهم المحاور الفرعٌة:

 .إدارة السالمة وال حة المهنٌة فً  طاع التعدٌن: سبعة  واعد ذهبٌة فً التعدٌن 

  :المخاطرالتقلٌدٌة والناشبةال حة والسالمة المهنٌة فً الزراعة 

 السالمة وال حة المهنٌة فً العالم الر مً الجدٌد 

 ال حة والسالمة المهنٌة فً تطبٌقات تكنولوجٌا النانو 

 تحسٌن ال حة والسالمة المهنٌة فً سالسل التورٌد العالمٌة 

 تؽٌر المناخ والوظابؾ الخضراء 

 ة فً البناءممارسات السالمة وال حة المهنٌة المستدامة والفعال 

  الرإٌة  فر: طاع النقل ونقل البضاب 

 الو اٌة تإتً ثمارها! دورالتؤمٌن ضد الحوادث والعودة للعمل على إعادة ا دماج 

 ثقافة الو اٌة فً ال حة والسالمة المهنٌة 

 ال حة والسالمة المهنٌة فً ا  ت اد ؼٌر المنظم 

 المطلول لتدرٌل فعال على ال حة والسالمة المهنٌة؟. ماهو 
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 مالبمة العمل للعمال 

 ًالو اٌة من السرطان المهن 

 ممارسات تفتٌش ال حة والسالمة الحدٌثة 

 التوا ل الجٌد فً ال حة والسالمة المهنٌة 

 مساهمة العلوم السلوكٌة  ستراتٌجٌات ال حة والسالمة المهنٌة 

  والعودة للعمل.إعادة التؤهٌلي ا عا ةي 

 الرفاه أثناء العمل 

 الطرٌا السرٌ  للسالمة وال حة للمنظمة الدولٌة أل حال األعمال 

 طبٌعة مشاركة المنظمة :

شاركت منظمة العمل العربٌة من خالل المعهد العربً لل حة والسالمة المهنٌة فً المإتمر الدولً الحادي 

تقدٌم عرض بوستر بعنوان "كٌؾ تروج منظمة العمل العربٌة خالل والعشرٌن لل حة والسالمة المهنٌة من 

لثقافة الو اٌة فً الدول العربٌة؟" كما شارك ممثل المنظمة فً لجنة التحكٌم الدولٌة لجابزة أفضل بوستر فً 

 .المإتمر

* * * 

 عنوان النشاط :

الجٌدة لتفتٌش العمل والسالمة والصحة المهنٌاة  المشاركة فً ورشة عمل إقلٌمٌة حول"الممارسات  -12

 فً المنطقة العربٌة"

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

المكتل ا  لٌمً للادول العربٌاة بالتنساٌا والتعااون ما  فارع إدارة العمالي تفتاٌش العمال والساالمة وال احة 

 ( فً جنٌؾ/ منظمة العمل الدولٌة.LABADMIN/OSHالمهنٌة )

 ٌذ :مكان وتارٌخ التنف

  21/11/2017-23عمان /األردن خالل الفترة 

 

 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

-السااعودٌة-البحاارٌن -ا مااارات-دولااة عربٌااة )األردن 13مشاااركاً ٌمثلااون أطااراؾ ا نتاااج الااثالث فااً  50

 الٌمن(-م ر-لبنان-الكوٌت- طر-فلسطٌن-عمان-العراا-سورٌة

 أهداف النشاط:

  العمل والتشجٌ  على إ امة حوار أكبر بٌن المإسسات ذات العال ة فً مختلؾ تعزٌز شبكة تفتٌش

 الدول العربٌةي
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  تبادل المعارؾ والممارسات الجٌدة التً  د تساهم على المدى الطوٌل فً وض  السٌاسات والبرامج

 .الوطنٌة لتعزٌز فعالٌة أنظمة تفتٌش العمل فً البلدان المشاركة وزٌادة فعالٌتها

 دمات تفتٌش العمل ودورها فً التوفٌا بٌن  وانٌن العمل والنماذج الجدٌدة لإلنتاج وإدارة تعزٌز خ

العملي من خالل التدخل الكمً والنوعً المعبر عنا فً التحول المستدام لظروؾ عمل المرأة 

 .والرجل

 السالمة تعزٌز التعاون التقنً بٌن البلدان المشاركة ومنظمة العمل الدولٌة بشؤن تفتٌش العمل و

 .وال حة المهنٌة

  تمكٌن المشاركٌن من المساهمة فً إعداد خطة عمل لتحسٌن التطبٌا العملً  تفا ٌات منظمة العمل

 .الدولٌة بشؤن تفتٌش العمل

  تعزٌز تبادل المعرفة بٌن الدول العربٌة حول الوض  الراهن لتفتٌش العمل والمبادرات ذات ال لة

 نوات األخٌرةالتً اتخذتها الحكومات فً الس

 المحاور:

 معاٌٌر العمل الدولٌة حول تفتٌش العمل 

 معاٌٌر العمل العربٌة حول تفتٌش العمل والسالمة وال حة المهنٌة 

 التحدٌات والفري لتفتٌش العمل والسالمة وال حة المهنٌة فً المنطقة العربٌة 

 التجارل العالمٌة والممارسات الجٌدة فً مجال تفتٌش العمل 

  والنجاحات فً مجال تفتٌش العملالممارسات الجٌدة 

 دور برنامج العمل األفضل فً تعزٌز تفتٌش العمل وتطبٌا معاٌٌر العمل  الوطنٌة والدولٌة 

 أدوات حدٌثة لتفتٌش العمل 

 أولوٌات العمل لتعزٌز التعاون بٌن الدول العربٌة فً مجال تفتٌش العمل. 

 طبٌعة مشاركة المنظمة :

ورشاة ا  لمٌاة ال منظمة العمل العربٌة من خاالل المعهاد العرباً لل احة والساالمة المهنٌاة فاً هاذهشاركت 

قدٌم ور ة عمل باسم منظماة العمال العربٌاة لتوفٌر خبرات فنٌة وإدارٌة فً مجال ال حة والسالمة المهنٌة بت

الادكتورة رانٌاة رشادٌة /القاابم  -بعنوان "تفتٌش العمل والسالمة وال حة المهنٌاة فاً معااٌٌر العمال العربٌاة"

 . بؤعمال مدٌر المعهد
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 ثانٌاا 

 محور التنمٌة البشرٌة والتشغٌل

ٌمثل محور التنمٌة البشرٌة مكان ال دارة فى سلم اهتمامات منظمة العمل العربٌة انطال اً من ان ا نسان 

هو هدؾ وؼاٌة التنمٌة ومن هنا جاء اهتمام المنظمة بدراسة وا   التشؽٌل والبطالة فى الدول  العربى

العربٌةي فتنوعت جهودها لزٌادة فري التشؽٌل والحد من تفا م معد ت البطالة و ٌاؼة سٌاسات تشؽٌلٌة 

لمنظمة على رف  تستجٌل  للمتطلبات التى فرضتها التطورات السٌاسٌة وا  ت ادٌة السرٌعة. تحري ا

كفاءة إنتاجٌة القوى العاملة العربٌة من خالل  التدرٌل والتؤهٌل للمنافسة فً أسواا العمل وبؤجور مجزٌة 

و د ركزت منظمة العمل العربٌة فى هذا السٌاا على  ضاٌا تشؽٌل الشبال العربى فى كافة أنشطتها 

 وبرامجها وفً مقدمة ذلك  مشروع تشؽٌل الشبال.

 طار تبنت المنظمة توجهاً فرٌداً فى الربط بٌن التنمٌة والتشؽٌلي كان ذلك دافعاً  وٌاً لتجسٌد سبل وفى هذا ا

التعاون بٌن الشركاء ا جتماعٌٌن والفاعلٌن ا  ت ادٌٌن فى الدول العربٌة  وتعزٌزاً لساحة العمل العربى 

تنمٌة والتشؽٌلي والذى كرست لا منتدٌات المشترك بقوى جدٌدة تسهم فى دعم هذه الثنابٌة الترابطٌة بٌن ال

 .2014والرٌاض عام  2008التنمٌة والتشؽٌل التى عقدت بالدوحة عام 

هذا و د سعت المنظمة من خالل هذا المحور إلى تنشٌط مبادرات تموٌل المشارٌ  ال ؽٌرة والمتوسطة 

م دور القطاع الخاي وذلك من باعتبارها رافدالً من روافد التنمٌة واتاحة فري عمل . كما أهتمت بتعظٌ

منطلا  درتا على ا سهام فى ا  الح ا  ت ادي حٌث ٌستطٌ  هذا القطاع بالتعاون م  الحكومات تحدٌد 

 ا تجاه العام للتنمٌة ا  ت ادٌة وا جتماعٌة فى ا  طار العربٌة.

التدرٌبٌة والعال ة بٌن  هذا و د سعت المنظمة إلى تكثٌؾ جهودها فى مجال التدرٌل ودراسة ا حتٌاجات

القوى العاملة وجودة وحركة التشؽٌل وذلك استناداً إلى إ دارها ا ستراتٌجٌة العربٌة لتنمٌة القوى العاملة 

وا ستراتٌجٌة العربٌة للتدرٌل والتعلٌم المهنى والتقنى بالرٌاض عام  2003والتشؽٌل فى تونه عام 

الجهات المزودة للتدرٌل والتعلٌم المهنً والتقنً والجهات والتى تهدؾ إلى تعزٌز الشراكة بٌن  2010

 المستخدمة لمخرجات التعلٌم والتدرٌل المهنى والتقنً واحتٌاجات أسواا العمل.

كما أولت المنظمة اهتماماً خا آً بقضاٌا الهجرة وتنقل العمالة العربٌة من خالل ر د ومتابعة تٌارات 

ٌة والو وؾ على األثار المترتبة عن الهجرة الدولٌة على رأه المال فى الهجرة وتنقل األٌدي العاملة العرب

الدول المرسلة للعمالة. ودعت المنظمة إلى ا هتمام بالكفاءات العربٌة المهاجرة ومتابعتها وتشجٌعها للعودة 

التى  للحد من استنزاؾ العقول المهاجرة من خالل توفٌر الظروؾ والمناخ العلمى والثقافً وا متٌازات

 تكفل ا ستفادة من هذه العقول.

و د توجت المنظمة أهتمامها بهذا المحور من خالل إ دار خمسة تقارٌر تشؽٌل تساعد على بناء 

استراتٌجٌات وسٌاسات لوض  حلول تواجا مشكالت  ضاٌا العمل فى الوطن العربى يهذا فضال عن ا دار 

مهنة والذي ٌهدؾ الى توحٌد  3000م اكثر من الذي ض 2008الت نٌؾ العربً المعٌاري للمهن عام 
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مسمٌات المهن على  عٌد الوطن العربً يباعتباره أحد األدوات لتٌسٌر تنقل العمالة العربٌة ومواجهة 

 مشكلة البطالة فً الوطن العربً.

لك فى با ضافة إلى إ دار العقد العربى للتشؽٌل والبرنامج المتكامل لدعم التشؽٌل والحد من البطالة وذ

 إطار سعٌها لمواجهة مشكلة البطالة من كافة جوانبها.

وٌشارك فى هذا المحور كل من المعهد العربى للثقافة العمالٌة وبحوث العمل بالجزابر وكذلك المركز 

 العربى لتنمٌة الموارد البشرٌة بطرابله. 
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 أوال : مجال التشغٌل :

 

 عنوان النشاط :

لإلعداد والتحضٌر للتقرٌر العربً السادس حول "التشغٌل والبطالة فً  . عقد اجتماع الخبراء العرب1

  " أسواق العمل فى الدول العربٌة : "تحلٌل للحاضر وإستشراف للمستقبل "الدول العربٌة

 مكان وتارٌخ التنفٌذ: 

 .  2017أؼسطه/ الل  3 -1القاهرةي خالل الفترة 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 رٌة والتشؽٌل.إدارة التنمٌة البش

 أهداف النشاط :

  تقدٌم بٌانات ومعلومات اح ابٌة د ٌقة تعكه حجم البطالة فى الدول العربٌة  سٌما بطالة الشبال ي

لإلسهام فى تمكٌن  احل القرار العربً من إتخاذ القرار ال ابل ي وتوظٌفها فى التخطٌط 

 ا ستراتٌجً والبحث العلمً .

  من الطا ة الجدٌدة والمتجددة .الولوج إلى سبل ا ستفادة 

 . بحث وا   والفاا ا ت اد المعرفة واألنماط الجدٌدة للعمل فى الدول العربٌة 

  ضاٌا الهجرة بشكل عام والهجرة القسرٌة بشكل خاي وإنعكاساتها على وا   التشؽٌل .الو وؾ على  

  السلم ا جتماعً.أهمٌة الحوار ا جتماعً البناء فى الت دي للبطالة والفقروتعزٌز بحث 

  أهمٌة ا  ت اد ا خضر ومتطلباتا لدعم توفٌر فري عمل  بقة.التعرؾ على 

  التعامل ا ٌجابً والموضوعً م  تقارٌر المنظمات الدولٌة ) مثل دافوه ( وؼٌرها من خالل نظرة

 جدٌدة متفح ة ومتفتحة .

 التحول إلى ا  ت اد األخضر و ا  ت اد األزرا  ا ستفادة من بعض التجارل الوطنٌة فى

 )المسطحات المابٌة ( الذي ٌعتبر مفهوماً جدٌداً فى  ضاٌا العمل المستحدثة.

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 أطراؾ ا نتاج الثالثة فً الوطن العربً.

 . عداد التقرٌرشارك نخبة من الخبراء العرل 

 المحــاور:

  / التطورات ا  ت ادٌة وا جتماعٌة العربٌة والثارها على أسواا العمل يٌتولى اعداده ) الدكتور

 بهجت أبو الن ر ( 
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  أسواا العمل العربٌة : المالمح األساسٌة والتوجهات المستقبلٌةي تولى اعداده ) الدكتور / محمد عبد

 الشفٌ  عٌسى (

  العمل يتولى اعداده ) الدكتور / ابراهٌم الشافً (. دور التدرٌل المهنً فى تؤهٌل الشبال لسوا 

  ًا بعاد ا جتماعٌة لقضاٌا التشؽل والبطالة فى المنطقة العربٌة فى ضوء مبادئ ا عالن العالم

 للعولمة العادلة ي تولى اعداده ) ا ستاذ / كاظم شمخً عامر ( 

 أسواا العمل العربٌة ي ومتطلبات التحول إلى ا  ت اد ا خضر لدعم  دور القطاع الزراعً فى

 التشؽٌل  تولى اعداده ) الدكتور / ٌاسر عبده حٌمري ( 

 يوتولى اعداده )الدكتور / على همال(.   ضاٌا الهجرة وإنعاكساتها على أسواا العمل 

  التطورات التكنولوجٌة وأثرها على سوا العمل ي 

 لمسطحات المابٌة وسٌلة تشؽٌل ناجعة ورافد ا ت ادي هام وتولى اعداده ا  ت اد ا زرايا

 (.ٌاسر عبده حٌمري)الدكتور/ 

 .)البطالة والفقر وتهدٌد السلم ا جتماعًيوتولى اعداده )الدكتور/ أحمد عبدهللا زاٌد 

 أهم التوصٌات :

  فى مجال تعزٌز  2030األخذ بعٌن ا عتبار الهدؾ الثامن من أهداؾ م فوفة التنمٌة المستدامة

 النمو ا  ت ادي المستدام والعمل الالبا .

  الحري على تقدٌم بٌانات ومعلومات اح ابٌة د ٌقة تعكه حجم البطالة فى الدول العربٌة  سٌما

ر العربً من إتخاذ القرار ال ابل ي وتوظٌفها فى بطالة الشبال ي لإلسهام فى تمكٌن  احل القرا

 التخطٌط ا ستراتٌجً والبحث العلمً .

 . الولوج إلى سبل ا ستفادة من الطا ة الجدٌدة والمتجددة 

 . بحث وا   والفاا ا ت اد المعرفة واألنماط الجدٌدة للعمل فى الدول العربٌة 

  وإنعكاساتها على وا   التشؽٌل . ضاٌا الهجرة بشكل عام والهجرة القسرٌة بشكل خاي 

 .ًأهمٌة الحوار ا جتماعً البناء فى الت دي للبطالة والفقروتعزٌز السلم ا جتماع 

 .أهمٌة ا  ت اد ا خضر ومتطلباتا لدعم توفٌر فري عمل  بقة 

  التعامل ا ٌجابً والموضوعً م  تقارٌر المنظمات الدولٌة ) مثل دافوه ( وؼٌرها من خالل

 دٌدة متفح ة ومتفتحة .نظرة ج

  ا ستفادة من بعض التجارل الوطنٌة فى التحول إلى ا  ت اد األخضر وا  ت اد األزرا

 )المسطحات المابٌة ( الذي ٌعتبر مفهوماً جدٌداً فى  ضاٌا العمل المستحدثة.
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 عنوان النشاط:

 . عقد الندوة القومٌة حول " تشغٌل الشباب العربً وتحدٌات التنمٌة المستدامة" 2

 مكان وتارٌخ التنفٌذ: 

 .2017سبتمبر  28 -26المملكة األردنٌة الهاشمٌةي   -عمان

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 إدارة التنمٌة البشرٌة والتشؽٌل بالتعاون م  إدارة الحماٌة ا جتماعٌة.

 النشاط :أهداف 

  . الو وؾ على كٌفٌة دعم وتطوٌر سٌاسات وإدارات تشؽٌل الشبال فً الدول العربٌة 

  . التعرؾ على وا   والفاا تشؽٌل خرٌجً الجامعات العربٌة 

  . دراسة اللٌات الحماٌة ا جتماعٌة لمشروعات الشبال فً الدول العربٌة 

 شبال . دعم دور القطاع الخاي فً توفٌر فري العمل للمرأة وال 

  .تبادل التجارل والخبرات فً مجال تعزٌز روح المبادرة لدى الشبال فً البلدان العربٌة 

 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

أطراؾ ا نتاج الثالثة فً الوطن العربً: وزارات العمل فً الدول العربٌة . منظمات  ٌمثلونمشاركاً  50

أ حال األعمال فً الدول العربٌة .منظمات العمال فً الدول العربٌة  . اتحاد الؽرؾ العربٌة يا تحاد 

لمجله وزراء العمل  الدولى لنقابات العمال العرل .األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة . المكتل التنفٌذي

والشإون ا جتماعٌة بدول مجله التعاون لدول الخلٌج العربٌة.منظمة العمل الدولٌة.)المكتل ا  لٌمً للدول 

 العربٌة(.

 اهم التوصٌات:

  التؤكٌد على الربط الوثٌا للتنمٌة ا  ت ادٌة وا جتماعٌة ي والعمل على توفٌر التوازن بٌنهما

ء لتحقٌا العدالة ا جتماعٌة كما ني علٌهما المٌثاا العربً للعمل واعتبارهما جزءاً  ٌتجز

والدساتٌر والتشرٌعات فً الدول العربٌة ي حٌث أن زٌادة ا نتاج المحلً وتحسٌن مستوى معٌشة 

المواطن مرهونة بمستوى مخرجات منظومة التنمٌة البشرٌة وإنتاجٌة العمل والتً ستفتح افا اً 

 .أفضل لتشؽٌل الشبال  

 . وض  التشؽٌل كؤولوٌة فً مضامٌن التنمٌة وبرامجها وعلى رأسها تشؽٌل الشبال 

  تحفٌز كافة األطراؾ العربٌة لتنفٌذ نتابج القمة العربٌة ا  ت ادٌة  فً الكوٌت  خ و اً تحقٌا

 أهداؾ العقد العربً للتشؽٌل وتمكٌن منظمة العمل العربٌة من تنفٌذ البرنامج العربً لدعم التشؽٌل

 والحد من البطالة والمتضمن البرامج القومٌة التً أ رتها القمة. 
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  وض  التشؽٌل فً  دارة مضامٌن التنمٌة وإ رار سٌاسات اجتماعٌة وا ت ادٌة متكاملة تتضمن

إستراتٌجٌات وطنٌة للتشؽٌل وبرامج عمل للشبال وسٌاسات  طاعٌة متجانسة خا ة فً مجال 

ؽٌرة والمتناهٌة ال ؽر وتمكٌن المرأة وتقلٌل الفقر وزٌادة تعزٌز ا ستثمار فً المنشآت ال 

 ا نتاجٌة .

  الدعوة  تخاذ ا جراءات الالزمة لتفعٌل ا ستراتجٌة العربٌة لتنمٌة القوى العاملة والتشؽٌل

وكذلك ا ستفادة من تقارٌر التشؽٌل الدورٌة  2003ال ادرة عن منظمة العمل العربٌة فً عام 

 بهذا الشؤن .

  ًدعم جهود منظمة العمل العربٌة فً تفعٌل ا ستراتٌجٌة العربٌة للتعلٌم والتدرٌل المهنً والتقن

 لتعزٌز الشراكة بٌن الجهات ذات العال ة مما ٌنعكه اٌجاباً على عملٌات توطٌن الوظابؾ. 

 نً وذلك مراعاة التوجا نحو ا ت اد المعرفة ضمن إطار تطوٌر  طاع التعلٌم والتدرٌل المهنً والتق

 فً بناء برامج ومضامٌن هذا القطاع و تطوٌرها حسل متؽٌرات و اتجاهات سوا العمل. 

  دعم السٌاسات والبرامج الكفٌلة بتشؽٌل الشبال وتمكٌنهم ا ت ادٌاً وإزالة كافة أشكال التمٌٌز بٌن

 الجنسٌن م  ضرورة تعزٌز مبدأ تكافإ الفري فً التدرٌل و التشؽٌل.

 طاع الخاي للقٌام بدور فاعل ومإثر فً تحقٌا أهداؾ التنمٌة وذلك من خالل تحفٌز مإسسات الق

 تقدٌم مزاٌا مختلفة تساعد على تفعٌل دور هذا القطاع. 

  ا هتمام ببرامج ا رشاد و التوجٌا المهنً لمساعدة الشبال على التكٌؾ م  ظروؾ ووسابل

 وأسالٌل العمل المتؽٌرة. 

 خالل نشر التوعٌة والتدرٌل على رٌادة األعمال و تمكٌنهم من خالل  تعزٌز مبدأ التشؽٌل الذاتً من

 تقدٌم الحلول المالٌة و المعلومات و البٌانات و ا رشاد. 

  التوا ل م  أجهزة ا عالم لتبنً  ضٌة تعزٌز وترسٌخ دور التدرٌل فً تمكٌن وتنمٌة الموارد

 البشرٌة فً أسواا العمل  سٌما فً المجالٌن التالٌٌن:

 .إظهار أهمٌة التدرٌل والتؤهٌل المهنً فً رف  القدرات البشرٌة وتنمٌة المهارات وروح المبادرة 

 . ًنشر الوعً لدى شركاء ا نتاج الثالثة بؤهمٌة التدرٌل والتؤهٌل المهن 

  ٌإكد المشاركون على أهمٌة عقد ورش عمل مماثلة بمختلؾ المستوٌات ألطراؾ ا نتاج الثالثة لما

أهمٌة فً تعزٌز األرضٌة المشتركة للنهوض بمهامهم التشؽٌلٌة والتدرٌبٌة الهادفة إلى  فً ذلك من

 زٌادة ا نتاجٌة ورف  مستوى دخل القوى العاملة .

  ٌإكد المشاركون على أهمٌة تبادل المعلومات بٌن الدول العربٌة من خالل الشبكة العربٌة لمعلومات

 عربٌة. أسوا العمل التً تدٌرها منظمة العمل ال
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 الخبراء وأوراق العمل:

  . أوضاع  تشؽٌل الشبال فً الدول العربٌة : التحدٌات والفري 

 المملكة األردنٌة الهاشمٌة.  -الدكتورة/ رؼدة الفاعوري 

 .برامج رٌادة ا عمال للشبال ودورها فً الحد من البطالة 

  المملكة األردنٌة الهاشمٌة.  -الدكتور/ ماهر المحروا 

  العمل والحماٌة ا جتماعٌة فً إطار ا نماط الجدٌدة لتشؽٌل الشبال.عال ات 

  المملكة األردنٌة الهاشمٌة. -الدكتور/ أحمد الشوابكة 

  .ًسٌاسات التعلٌم والتدرٌل المهنً والتقنً ودورها فً تعزٌز القدرة التنافسٌة للشبال العرب 

  دولة فلسطٌن. –السٌد الدكتور/ زٌاد جوٌله 

  ت ادي وأثره فً تعزٌز فري ا ستثمار وخلا فري العمل.التخطٌط ا  

  المملكة األردنٌة الهاشمٌة. -عطوفة/ هٌثم خ اونة 

  . دور ا عالم فً خلا الوعً المجتمعً بدور الشبال فً التنمٌة المستدامة 

  جمهورٌة م ر العربٌة –السٌد الدكتور/ عادل عبدالؽفار 

 زٌز روح المبادرة لدى الشبال . تبادل التجارل والخبرات فً مجال تع 

* * * 

  عنوان النشاط:

 ورشة العمل القطرٌة حول " القطاع الخاص ودوره فً التنمٌة المستدامة" -3

 مكان وتارٌخ التنفٌذ: 

 .2017 تشرٌن الثانى –نوفمبر 28 – 26القاهرةي 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :  

 إدارة التنمٌة البشرٌة والتشؽٌل 

 النشاط :أهداف 

  أهمٌة دور القطاع الخاي فً  ٌادة عجلة التنمٌة الوطنٌة الشاملة والمستدامة.التعرؾ على 

  ضرورة مشاركة القطاع الخاي فً ترتٌل أولوٌات التنمٌة بالتركٌز على العال ة بٌن التدرٌل

 وة عمل  ادرة  والتؤهٌل وا رتقاء بالسٌاسات العامة للتعلٌم والبحث العلمً و ضاٌا التشؽٌلي لبناء

 على التكٌؾ والتعامل م  التطورات والمستجدات التكنولوجٌة .

  أهمٌة الحوار ا جتماعً بٌن منظمات المجتم  المدنً وب فة خا ة منظمات أ حال األعمال

 ومنظمات العمال فً تعزٌز وتنمٌة ا  ت اد الوطنً.

 تحقٌا أهداؾ التنمٌة. أهمٌة نشر ثقافة الرٌادة و قل المهارات بٌن الشبال من أجل 

 . المسبولٌات ا جتماعٌة للقطاع الخاي 
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  دور القطاع الخاي فً تحدٌث تقنٌات ووسابل وأسالٌل ا نتاج ي لجنى ثمار ومكاسل بناء عال ات

  وٌة ترتكز على مزج  وة رأه المال المادي بقوة رأه المال البشري .  

  ًالقطاع الزراعً والمابً .تعظٌم دور القطاع الخاي بزٌادة ا ستثمار ف 

  ال عوبات التً تعترض القطاع الخاي لالضطالع بمسبولٌاتا الوطنٌة لتحقٌا التنمٌة الشاملة

 والمستدامة .

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

( مشاااركة ومشااارك ٌمثلااون أطاارؾ ا نتاااج الثالثااة فااً جمهورٌااة م اار 110شااارك فااً إفتتاااح الورشااة )

ر المتخ  ة والمعنٌة بموضاوعات عمال الورشاة فضاالً عان أجهازة ا عاالم المختلفاة العربٌة ي من الكواد

 ( مشاركة ومشاركا .88أٌام متوا لة ) ثالثة  مشاركةالبٌنما أستمر فً 

 كما شارك فً أعمال الورشة عدد من الخبراء المتخ  ٌن فً مجال عمل الورشة.

 المحاور:

 ا للتؽٌرات المؤمولة للقطاع الخاي. التشرٌعات الوطنٌة ومدى مالبمتها ومرونته 

 .المناخ األنسل لالستثمار والعمل على توفٌر بٌبة حاضنة لقطاع خاي مستدام 

 .رإٌة الشبال فً المفاهٌم المعا رة لمناهج التنمٌة ورٌادة األعمال 

 .تفعٌل المشاركة بٌن القطاعٌن العام والخاي لوض  وتطبٌا نماذج تنموٌة مناسبة 

  ا جتماعٌة للقطاع الخاي.المسإولٌات 

 .موابمة السٌاسات الوطنٌة م  األهداؾ التنموٌة والموارد المتاحة ومتطلبات العمل السابدة 

  الوض  الراهن لسوا العمل الم ري واستراتٌجٌات الوزارة لخدمة التشؽٌل فً م ر ي 

 ربطها ببرامج  تنشط الحوار ا جتماعً للتوافا حول سٌاسات وخطط التنمٌة المستقبلة ووسابل

 التشؽٌل وطرا التطبٌا الفعال.

 اهم التوصٌات : 

  ًالعمل على تحقٌا شراكة حقٌقٌة بٌن مإسسات الدولة والقطاع الخاي لٌكون عن راً أساسٌاً ف

 رسم السٌاسات التنموٌة المستدامة ومشاركا فً إتخاذ القرار  .

 ٌم وتطوٌر أسواا العمل.ا هتمام بوض  سٌاسات تشؽٌل فعالة تسهم فً مزٌد من تنظ 

  ا هتمام بالتوجٌا وا رشاد المهنً ي والعمل على دعم وتطوٌر مراكز التدرٌل والتؤهٌل لمساعدة

الشبال فً التكٌؾ م  الظروؾ والتطورات المهنٌة المتؽٌرة ألسواا العمل واتخاذ المسارات 

 المهنٌة المناسبة لهم .



71 

 

 ٌادة المشاركة فً ا نشطة ا  ت ادٌة واستثمار  دراتها ا هتمام بتمكٌن المرأة ومساعدتها على ز

وطا تها ا نتاجٌة ي ووض  الحوافز ا ٌجابٌة الداعمة لذلك والعمل على وض  السٌاسات والبرامج 

 الكفٌلة ضمن سٌاسات التشؽٌل العامة للدولة .إٌماناً بؤهمٌة دور المرأة فً عملٌة التنمٌة المستدامة .

 ة والخا ة فً تحقٌا الرإى التنموٌة للبالد العربٌة من خالل التنسٌا م  دور القطاعات العام

 مإسسات التعلٌم العالً.

  ًدعوة أجهزة ووسابل ا عالم المختلفة إلى تبنً حمالت إعالمٌة لتؽٌر النظرة الدونٌة للعمل المهن

أهمٌة فً رٌادة والحرفً وللتوعٌة بدور جهاز تنمٌة المشروعات ال ؽٌرة لما لهذه المشروعات من 

 األعمال وإتاحة المزٌد من فري العمل للشبال .

 . ًتقدٌم حوافز للقطاع ؼٌر الرسمً لتحفٌزه على ا نضمام للقطاع الرسم 

 : دعوة القطاع الخاي إلى 

 . زٌادة ا لتزام بمبادئ التنمٌة المستدامة والمسإولٌة ا جتماعٌة للمإسسات 

  التدرٌل والعمل على مساهمتا فً إنشاء مراكز التدرٌل النوعٌة زٌادة مشاركتا فً ا رتقاء ببرامج

 المتخ  ة  تاحة الفر ة للشبال فً مختلؾ مجا ت التدرٌل للعمل .  

  ًا هتمام بتنوع  اعدة ا ستثمار لتشمل القطاعات التنموٌة ؼٌر التقلٌدٌة كالبحث العلمً والتكنولوج

 لزراعً والمابً.ي وضخ المزٌد من ا ستثمارات فً القطاع ا

  زٌادة مشاركتا م  الجهات المعنٌة بالدولة على اختالفها بشؤن المساهمة الفاعلة فً وض  وتطوٌر

 سٌاسات وبرامج ومناهج التعلٌم الفنً بما ٌتوابم وا حتٌاجات الفعلٌة المتؽٌرة ألسواا العمل .

 لورشةدعوة منظمة العمل العربٌة إلى متابعة التو ٌات ال ادرة عن هذه ا. 

* * * 

 عنوان النشاط :

 المإتمر السادس عشر لوزراء التعلٌم والبحث العلمً فً الوطن العربً عقد - 4

 .(اإلطار المفاهٌمً واألهداف" )رإٌة جدٌدة: التعلٌم العالً العربً وعالم العمل واالنتاج"

 :مكان وتارٌخ التنفٌذ

 .2017دٌسمبر  27 -26األمانة العامة لجامعة الدول العربٌةي القاهرةي

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 إدارة التنمٌة البشرٌة والتشؽٌل بالتعاون م  المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم  

 أهداف النشاط :

  و ؾ وا   السٌاسات المنتهجة فً الدول العربٌة للتنسٌا بٌن مإسسات التعلٌم العالً و طاعات

 العمل وا نتاج.

 وجهات ا ستراتٌجٌة المعلنة من  بل الدول العربٌة فً مجال تحقٌا أهداؾ التنمٌة ر د الت
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 ي من خالل مإسسات التعلٌم العالً و طاعات العمل.2030المستدامة حتى عام 

  طرح رإى بدٌلة لعال ة التعلٌم العالً فً الدول العربٌة بعالم العمل وا نتاج فً سبٌل تحقٌا أهداؾ

بها ومواجهة ما ٌعترٌها من أزمات ومن تحدٌاتي بما فً ذلك مراحل ما بعد  التنمٌة المستدامة

 األزمة وإعادة ا عمار فً بعضها.

 المحاور :

 .السٌاسات والتشرٌعات فً الدول العربٌة فً مجال التعلٌم العالً والتشؽٌل 

  العربٌة.الخطط القطاعٌة والعامة للتنسٌا بٌن مإسسات التعلٌم العالً وسوا العمل بالدول 

  الرإى المستقبلٌة وا ستراتٌجٌات لتحقٌا التنمٌة المستدامة ودور مإسسات التعلٌم العالً العربٌة

 فً تحقٌقها.

 التوصٌات:

 أوالا: أهم التوصٌات الموجهة إلى حكومات الدول العربٌة:

 لرإٌة التخطٌط المتكامل للتعلٌم العالً والبحث العلمً و طاعات العمل وا نتاجي فً إطار ا

 الوطنٌة للتنمٌة المستدامة لكل دولةي وأولوٌاتها وعنا ر تمٌزها النسبً.

  تطوٌر  درات الشبال العربً وطلبة الجامعات والخرٌجٌن  كسابهم المهارات العالمٌة التً تسهل

 ح ولهم على فري التشؽٌل العالمٌةي فضالً عن فري العمل العربٌة والمحلٌة.

 بٌة ا  ت ادٌة وا جتماعٌة التً أولت متابعة تنفٌذها إلى منظمة العمل تفعٌل  رارات القمم العر

"ي والبرنامج المتكامل لدعم التشؽٌل 2010 -2010العربٌة وفً مقدمتها "العقد العربً للتشؽٌل 

 والحد من البطالة".

 ثانٌاا: التوصٌات الموجهة إلى مإسسات التعلٌم العالً بالدول العربٌة:

 لتعلٌمٌة والتخ  ات المطروحة فً التعلٌم العالًي تلبً التطور المتسارع فً تطوٌر البرامج ا

الوظابؾ ونوعٌات العمل م  التركٌز على مهارات القرن الحادي والعشرٌني وعلى نظم الدراسة 

 ذات التخ  ات المتعددةي ونظم الساعات المعتمدة.

 والتوس  فً فعالٌات وملتقٌات  تطوٌر برامج ا رشاد المهنً لطالل مإسسات التعلٌم العالًي

 التوظٌؾ بالتعاون م  مإسسات العمل.

  ًتعزٌز برامج رٌادة ا عمال وا بتكار وحاضنات األعمال مما ٌساعد الشبال على التشؽٌل الذات

 وإٌجاد مجا ت ومشروعات عمل تناسبهم.
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 التوصٌات الموجهة إلى القطاع الخاص بالدول العربٌة:: ثالثاا 

  رعاٌة وتموٌل كراسً البحث العلمً التطبٌقً ٌالجامعات ومراكز البحوث لدعم مشروعات

 تطوٌر ا نتاج وحل مشكالتا بالقطاعات ا  ت ادٌة المختلفة بناء على  اعدة علمٌة.

 .ًتعزٌز الشراكة بٌن القطاع الخاي ومراكز البحث العلمً فً مإسسات التعلٌم العال 

 ة إلى منظمة العمل العربٌة والمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم:رابعاا: التوصٌات الموجه

 ."ًاستمرار التنسٌا م  الدول ا عضاء لوض  "إطار عربً لمإهالت التعلٌم العال 

 خامساا: توصٌة خاصة:

 العاملة فً القده العربٌة ضد عملٌات التهوٌد  دعم وتمكٌن مإسسات التعلٌم العالً الفلسطسنٌة

 والت دي لها.

* * * 

 عنوان النشاط :

للتنمٌة  2030. المشاركة فً االجتماع التشاوري حول اإلطار التنفٌذي للبعد البٌئً فً خطة 5

 المستدامة.

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ: 

بالتعاون م  جامعة الدول العربٌة وبرنامج األمم المتحدة اللجنة ا  ت ادٌة وا جتماعٌة لؽربً السٌا )اسكوا( 

 للبٌبة.

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 (2017أٌلول /سبتمبر  20 – 18القاهرة ) 

 الجهات المستفٌدة :

  كافة الدول العربٌة 

   المنظمات العربٌة والدولٌة المعنٌة بالبٌبة 

  ًالمجتم  المدن 

  .عدد من الخبراء فً مجال التنمٌة المستدامة 

 الجهات المشاركة: 

  ممثلو الدول العربٌة فً اللجنة المشتركة للبٌبة والتنمٌة فً الوطن العربً وكذلك عدد من المنظمات

 ا  لٌمٌة األعضاء فً اللجنة

  ممثلون عن األجهزة ا ح ابٌة الوطنٌة 

 ا ح ابٌة للفرٌا العربً المعنً بالمعلومات البٌبٌة ومإشرات التنمٌة المستدامة نقاط ا رتكاز 

  أعضاء برنامج حسال األمم المتحدة للتنمٌة بشؤن البٌانات وا ح اءات المتعلقة بؤهداؾ التنمٌة

 المستدامة
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 مة بدمشا(منظمة العمل العربٌة )ادارة ا عالم والتوثٌا والمعلومات/المعهد العربً لل حة والسال 

 أهداف النشاط:

  للتنمٌة المستدامة.  2030استعراض ا طار التنفٌذي للبعد البٌبً فً خطة 

  بشكل عام والبعد البٌبً فً الخطة  2030تبادل وجهات النظر بشؤن تحدٌد أولوٌات تنفٌذ خطة

 واستدامة  اعدة الموارد الطبٌعٌة على وجا الخ وي.

  فً ا ستراتٌجٌات والخطط المستقبلٌة فً المنطقة العربٌة على إدماج أهداؾ التنٌمة المستدامة

 ال عٌدٌن الوطنً والعربً.

  تحدٌد أفضل السبل لر د مإشرات أهداؾ التنمٌة المستدامة فً مجا ت ا ح اءات البٌبٌة

 .2030للمنطقة العربٌة بما ٌتماشى م  خطة 

* * * 
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 ثانٌاا :مجال التدرٌب المهنً :

  النشاط:عنوان 

حــــــــول" آلٌات الموائمة بٌن مخرجات التعلٌم والتدرٌب التقنً والمهنً واالحتٌاجات  الندوة القومٌة

 الفعلٌة لسوق العمل فى الدول العربٌة " 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 .2017تشرٌن الثانى / –/ نوفمبر   9 -7جمهورٌة السودان   –الخرطوم  

   الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :  

إدارة التنمٌة البشرٌة والتشؽٌل بالتعاون م  المعهد العربً للثقافة العمالٌة وبحوث العمل بالجزابري وا تحاد 

 العام لنقابات عمال السودان.

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

( مشاركاً ومشاركة فً مقدمتهم القٌادات المخت ة 200شارك فً أعمال افتتاح هذه الندوة اكثر من ) 

بقضاٌا التعلٌم والتدرٌل والتشؽٌل والتنمٌة ووزارة العمل وا  الح ا دارى بالسودان وعدد من  ٌادات 

العمل بالسودان ي كما شارك وكوادر ا تحاد العام لنقابات عمال السودان وممثلٌن عن اتحاد عام ا حال 

           ( دولة عربٌة ٌمثلون أطراؾ ا نتاج فى الدول العربٌة.18(  مشاركاً ومشاركة من )64فٌها )

  : المحاور

  دور التعلٌم والتدرٌل التقنى والمهنً فً تطوٌر ا ت اد المعرفة وتنمٌة تشؽٌل الشبال فً البلدان

 العربٌة. 

  تعزٌز دور القطاع الخاي ومنظمات المجتم  المدنى فى جودة نظم وبرامج التدرٌل والتعلٌم التقنى

 والمهنى

  فى تنمٌة سوا العمل العربى .دور التعلم ا لكترونى والتدرٌل ا فتراضى  

 .اهمٌة منظومة ا رشاد والتوجٌا المهنى كعملٌة مستمرة فى دعم وتؤهٌل الشبال العربى 

 والمهنى واحتٌاجات سوا العمل.  لمقترحة للربط والمواءمة بٌن مخرجات التعلٌم التقنىاآللٌات ا 

 .اثر المعاٌٌر العربٌة والدولٌة فى تنظٌم عملٌة التدرٌل والتوجٌا المهنى 

  اهمٌة الدور التوعوى والتثقٌفى لحث وتشجٌ  القوى العاملة لموا لة التدرٌل لمواكبة التكنولوجٌا

 الحدٌثة
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 القطرٌة: التجارب

 تجربة المنظمة العربٌة للتنمٌة ا دارٌة -1

 تجربة جمهورٌة م ر العربٌة. -2

 تجربة الجمهورٌة التونسٌة. -3

 تجربة الجمهورٌة العربٌة السورٌة. -4

 تجربة الجمهورٌة الجزابرٌة. -5

 تجربة المملكة المؽربٌة. -6

 اهم التوصٌات : 

  جمهورٌة السودان الوثٌقة الربٌسٌة ربٌه  -اعتبار كلمة فخامة المشٌر / عمر حسن احمد البشٌر

  ما تضمنتا من توجهات علمٌة هادفة.ساه فى استنباط تو ٌاتها التالٌة لمن وثابا الندوة واأل

  دعوة الدول العربٌة الى سرعة التوجا نحو ا ت اد المعرفة ضمن إطار تطوٌر  طاع التعلٌم

والتدرٌل المهنً والتقنً وذلك من خالل بناء برامج ومضامٌن هذا القطاع و تطوٌرها حسل 

 .متؽٌرات و اتجاهات سوا العمل لتكون مخرجاتها مالبمة لما ٌتطلبا  طاع ا نتاج

 ٌة على ضرورة اٌجاد نظام متكامل لسوا العمل مرتبط بالمنظومة التعلٌمٌة حث الحكومات العرب

والتدرٌبٌة لتوفٌر البٌانات والمعلومات الد ٌقة للتعرؾ على ا حتٌاجات الحالٌة والمستقبلٌة من 

 الشهادات والمهارات والتخ  ات التى ٌطلبها  طاع ا نتاج.

   التدرٌل المهنً وتحسٌن جودتا )مراكز التدرٌلي دعوة الحكومات إلى بذل جهود أكبر لتموٌل

المدرسٌني اللٌات التدرٌه( لمواكبة التطورات التكنولوجٌة الحدٌثة وزٌادة مراكز الخدمات 

ا ستشارٌة حول اختٌار المهن وتطوٌ  البرامج التدرٌبٌة وزٌادة ال الت عن طرٌا تبنً  ٌػ 

 نً وبٌن القطاع الخاي .مختلفة للتعاون بٌن مراكز ومإسسات التدرٌل المه

  : دعوة الدول العربٌة الى تطوٌر منظومة ا رشاد والتوجٌا المهنً والوظٌفً من خالل 

  تزوٌد الشبال بالمعلومات والمهارات الالزمة  لتحفٌز  درتهم على العمل بإٌجابٌة وأكثر إنتاجًٌة

 وتكًٌفا وانسجاًما م  بٌبة العمل .

 اخل القطاع الواحد م  الخدمات فً القطاعات األخرى المقدمة منتنسٌا خدمات التوجٌا المهنً د 

ا. ًٌ ا وعمود ًٌ  داخلها وخارجها والعمل على فتح المسارات التعلٌمٌة )مراحل وأنواع التعلٌم( أفق
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  تؽٌٌر ال ورة النمطٌة للعمل المهنً ودونٌتا وتؽٌٌر ثقافة العٌل التً تالزم تفكٌر وتوجهات الكثٌر

 وتفعٌل حمالت التوعٌة المهنٌة .من الشبال 

  التى لم تعتمد )ا ستراتٌجٌة العربٌة للتعلٌم والتدرٌل التقنى و المهنى( ال ادرة دعوة الدول العربٌة

عن منظمة العمل العربٌة الى اعتمادها وا ستفادة من مضمانٌها بؤعتبارها إطار استراتٌجً حاكم 

 لمنظومة التدرٌل التقنى والمهنى .

* * * 
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 ثالثاا: مجال الهجرة:

 عنوان النشاط :

 .الندوة القومٌة حول " الهجرة والتنمٌة" -1

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 .2017دٌسمبر  8 – 6الرباط/ المملكة المؽربٌةي 

  الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 العمل بالجزابرإدارة التنمٌة البشرٌة والتشؽٌل بالتعاون م  المعهد العربً للثقافة العمالٌة وبحوث 

 أهداف النشاط :

  التعرؾ على األهمٌة الحٌوٌة لمسؤلة الهجرة والتنقل ودورها كمحفز للتنمٌة المستدامة فً البالد

 العربٌة. 

  دراسة وتحلٌل ال عوبات والتحدٌات التً تواجا البلدان العربٌة فً موضوعات الهجرة والتنقل

 سواء لدول ا ستقبال أو ا رسال.

 ى وض  الخطط الكفٌلة لتحقٌا المواءمة بٌن مخرجات التعلٌم والتدرٌل واحتٌاجات أسواا الدعوة إل

 العمل ومستلزماتها المتطورة من المهن والمهارات التً تمكن القوى العاملة العربٌة من المنافسة .

  السلبٌة على التوعٌة بمخاطر الهجرة ؼٌر النظامٌة وتهرٌل المهاجرٌن وا تجار بالبشر وتؤثٌراتها

 خطط التنمٌة فً بلدان المنشؤ والمق د.

  التؤكٌد على أهمٌة توفٌر الحوافز لوض  تحوٌالت المهاجرٌن فً خدمة التنمٌة من خالل توفٌر

الظروؾ المالبمة لتحقٌا ا ستفادة الق وى من تلك التحوٌالت فً دف  جهود التنمٌة ا جتماعٌة 

 ٌاسٌة.وا  ت ادٌة وإبعادها عن الضؽوط الس

  تنمٌة  درات المعنٌٌن والمتخ  ٌن فً مجال استخدام العمالة المتنقلة والوافدة وفً القضاٌا

الناشبة والمستجدة فً مجال الهجرة والتنقل ي حٌث إن التزاٌد المضطرد فً إعداد النازحٌن فً 

جهة هذه المنطقة العربٌة أ بح ٌشكل عبباً على خطط التنمٌة مما ٌستلزم تضافر الجهود لموا

 األعباء.

  الدعوة إلى التقرٌل بٌن بلدان المق د والمنشؤ العربٌة لوض  أجندة مشتركة تنظم التنقل وتعمل

على بناء اللٌات مستمرة للتعاون والتشاور بٌن المعنٌٌن بالتنقل وتشجٌ  إبرام ا تفا ٌات الثنابٌة 

 ستراتٌجٌات وا تفا ٌات على حول التنقل والهجرة ي والبحث عن أدوات واللٌات جدٌدة لتفعٌل ا

 المستوى العربً ي من أجل تحقٌا األهداؾ العربٌة المشتركة و ٌانة م الحها.

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

( مشارك ومشاركة ي ٌمثلون أطراؾ ا نتاج فً الدول العربٌة من 79شارك فً أعمال الندوة عدد )

الكوادر المعنٌة بموضوعات الهجرة والتنمٌة و ضاٌا التشؽٌل ي فضالً عن السادة الخبراء وممثلً بعض 
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ي وعدد كبٌر من للهجرةالمنظمة الدولٌة المنظمات العربٌة وا  لٌمٌة والجامعات المؽربٌة با ضافة إلى 

 ال حافٌٌن وممثلً أجهزة ا عالم المؽربٌة والعربٌة.

 المحاور:

 .ًالهجرة البٌنٌة بٌن البلدان العربٌة كمحفز للنمو والتكامل ا  ت ادي العرب 

  .رٌادة األعمال ودورها فً الحد من الهجرة 

  .النزوح والهجرة الجماعٌة العربٌة ... نا وه خطر ٌهدد المنطقة 

  .اآلثار السلبٌة للهجرة ؼٌر الشرعٌة على  ضاٌا التشؽٌل 

  .التشرٌعات والمعاٌٌر والمواثٌا العربٌة والدولٌة الخا ة بالهجرة 

 التجارب القطرٌة:

 .تجربة المملكة المؽربٌة -1

 تجربة فلسطٌن. -2

 تجـــــربة ا تحــــــاد العام لنقابات عمال العراا -3

 اهم التوصٌات : 

  الدول العربٌة لتفعٌل اتفا ٌات العمل العربٌة ي خا ة تلك المتعلقة بتنقل األٌدي العاملة فً دعوة

( ي خا ة منها 2009 سٌاا تنفٌذ  رارات القمة ا  ت ادٌة والتنموٌة وا جتماعٌة ا ولً )الكوٌت

ا ت العمل تنفٌذ مرامً العقد العربً للتشؽٌل الذي أ رتا القمة فً إطار التعاون العربً فً مج

 والعمال والتوس  التدرٌجً فً استخدام العمالة العربٌة .   

   ستخدام العمالة بٌن الدول العربٌة ي وأهمٌة التؤكٌد على أهمٌة ا تفا ٌات الثنابٌة ومتعددة األطراؾ

المتابعة الدورٌة لها على ضوء تطورات أسواا العمل ومتطلباتها ي م  النظر فً إمكانٌة زٌادة 

العمل المتاحة للمواطنٌن العرل فً البلدان المستقبلة للعمالة الوافدة وفا الشروط والمإهالت  فري

 الضرورٌة ألسواا العمل ي وكذلك فً إطار حوارات عربٌة تشارك فٌها منظمة العمل العربٌة . 

 ى دعوة الدول العربٌة التً لٌه لها لجان أو مجاله وطنٌة متخ  ة لتنسٌا سٌاسات الهجرة عل

ال عٌد الوطنً ي إلى إنشاء جهاز وطنً ٌضمن التنسٌا بٌن مختلؾ السٌاسات التً تتعلا بالهجرة 

 وزٌادة فاعلٌتها ي وٌمكن من التنسٌا على ال عٌد ا  لٌمً والدولً .

  دعم اللٌات التفاوض العربً م  األطراؾ األجنبٌة فٌما  ٌتعلا بمسابل الهجرة وحماٌة حقوا

دعم اللٌة التنسٌا العربً م  المنتدٌات العالمٌة للهجرة والتنمٌة ي وكذلك المهاجرٌن العرل ي و

 اآللٌات القابمة بالفعل فً إطار الشراكة العربٌة م  ا تحاد األوروبً وكذا الشراكات األخرى .

  حث مإسسات التعلٌم والتدرٌل التقنً والمهنً على وض  استراتٌجٌات تهدؾ إلى موابمة

اجات الفعلٌة للقطاعات ا  ت ادٌة وا نتاجٌة فً أسواا العمل سرٌعة التؽٌر مخرجاتها م  ا حتٌ
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من أجل مواجهة تحدٌات البطالة ي وخا ة بطالة الشبال وحدٌثً التخرج ي وذلك استرشاداً 

 . 2010با ستراتٌجٌة العربٌة للتعلٌم والتدرٌل التقنً والمهنً التً ا درتها المنظمة عام 

أشكال وأنماط الهجرة الجدٌدة لٌست كلها من أجل العمل فقط ي ولكن أ بح جزء منها التؤكٌد على أن 

لٌه بالقلٌل بحثاً عن ا من واألمان وا ستقرار ي سواء بشكل فردي أو بشكل جماعً فً  ورة نزوح 

ات نتٌجة ما تمر با عدد من الدول فً المنطقة العربٌة ي مما ٌتطلل معها مزٌد من الدراسات والمشاور

 العربٌة المعمقة للعمل على إٌجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة وتعزٌز روح ا نتماء والمواطنة.

* * * 

 

 عنوان النشاط:

فً االجتماع االستثنائً لعملٌة التشاور العربٌة اإلقلٌمٌة حول الهجرة واللجوء تحضٌراا المشاركة  -2 

الالجئٌن واالتفاق العالمً للهجرة اآلمنة والنظامٌة للمشاورات الجارٌة حول االتفاق العالمً بشؤن 

  .والمنظمة

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:  

 .2017/  7/  26 – 25األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة ي  –القاهرة 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة ) إدارة شبون الالجبٌن والمؽتربٌن والهجرة (. 

 أهداف النشاط:

  ًحٌث ٌهدؾ هذا ا جتماع إلى تعزٌز الحوار العربً لتوحٌد المو ؾ العربً تجاه الموضوعات الت

 والمنظمة ي سٌتضمنها ا تفاا العالمً لالجبٌٌن وا تفاا العالمً للهجرة اآلمنة والنظامٌة

   التو ل إلى الرسابل الربٌسٌة التى تحري المنطقة العربٌة على تضمٌنها فى ا تفا ٌن العالمٌٌن

 ٌ الها إلى مختلؾ الفعالٌات التً تنظمها األمم المتحدة لهذا الؽرض ي وأولها المشاورات األ لٌمٌة 

 فى بٌروت. 2017ا ( فى سبتمبر التً تنظمها اللجنة ا  ت ادٌة وا جتماعٌة لؽربً السٌا ) إسكو

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

ممثلو الدول العربٌة ا عضاء فً الجامعة العربٌة وعدد من ممثلً الجهات األخرى المعنٌة بقضاٌا الهجرة 

واللجوء وعلى رأسها وزرات الخارجٌة العربٌة ي إلى جانل عدد كبٌر من ممثلً المنظمات الدولٌة 

 واأل لٌمٌة العاملة فى هذا المجال )منظمة العمل العربٌة(.والعربٌة 

ربٌه  طاع الشبون ا جتماعٌة بالجامعة .السٌدة  –ا مٌن العام المساعد  –السٌد  السفٌر / بدر الدٌن عاللً 

مدٌر  –نابل المدٌر العام للمنظمة الدولٌة للهجرة والسٌدة / كارول باتشلور  –السفٌرة / لورا تومبسون 

نابل  –طاع الحماٌة الدولٌة بالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشبون الالجبٌن والسٌد السفٌر / محمد ؼنٌم  

 مساعد وزٌر الخارجٌة لشبون الهجرة والالجبٌن ومكافحة ا تجار بالبشر بجمهورٌة م ر العربٌة.
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 المحاور:

 :اللجوء 

 .ا عباء الحالٌة ومبدا تقاسم المسإولٌة 

  ا ساسٌة لالطار الشامل لالستجابة لالجبٌن.الركابز 

 .ا تفاا العالمً بشآن الالجبٌن 

 :الهجرة 

 .العوامل الدافعة للهجرة 

 .الهجرة ؼٌر النظامٌة وتهرٌل المهاجرٌن وا تجار بالبشر 

 .الهجرة والتنمٌة فً بلدان المنشآ والمق د 

 .ًتعزٌز الحوكمة الرشٌدة للهجرة والتعاون الدول 

* * * 
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 رابعاا: مجال إدارات العمل :

 عنوان النشاط:

 . عقد الندوة القطرٌة لفائدة لبنان حول " بطالة الشباب وسبل القضاء على أسوأ أشكالها "            1

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 .المركز العربً  دارة العمل والتشؽٌل بتونه

 مكـان و تارٌخ التنفٌـذ : 

 . 9/3/2017 – 7بٌروت 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

مشاركا  ٌمثلون وزارة العمل بالجمهورٌة اللبنانٌة . والمإسسات الحكومٌة المعنٌة يا تحاد العّمالً  20

 بٌروت -العام بلبنان منظمة العمل الدولٌة 

 أهداف النشاط : 

 .تشخٌي وا   البطالة فً لبنان ودراسة سبل القضاء علٌها 

  والبرامج واآللٌات الهادفة للنهوض بتشؽٌل الشبال بلبنان : النقابي وسبل التطوٌر.تقٌٌم السٌاسات 

 .ا طالع على دورمنظمة العمل الدولٌة فً تشؽٌل الشبال والعمل الالبا 

 .ا طالع على مساهمة ا ت اد المعرفة واألنماط الجدٌدة فً تشؽٌل الشبال 

 ًوا  ت اد األخضر فً تنمٌة التشؽٌل. ا طالع على دور ا  ت اد ا جتماعً والتضامن 

  ا طالع على مساهمة المشروعات ال ؽٌرة والمتوسطة فً تنمٌة تشؽٌل الشبال من خالل

 التجارل المقارنة .  

  الخبراء وأوراق العمل:

  بطالة الشبال فً لبنان : مفهومها ي تطورها ي أسبابها ي خ اب ها : السٌد جورج اٌدا ي مدٌر عام

 العمل .وزارة 

  برامج واللٌات النهوض بتشؽٌل الشبال فً لبنان : الوا   واآلفاا : األستاذ جان أبً فاضل ي مدٌر

 عام المإسسة الوطنٌة لالستخدام .

  تشؽٌــل الشبــال والعمــل الالبــا : دور منظمة العمل الدولٌة وبعض التجــارل الناجحــة : السٌد

المكتل ا  لٌمً للدول العربٌة / منظمة  –والقدرات الشبابٌة  باترٌك دارو ي أخ ابً فً المهارات

 العمل الدولٌة ببٌروت .

  أسالٌل المواءمة بٌن برامج التعلٌم والتدرٌل واحتٌاجات سوا العمل : السٌدة مرٌم عاكوم ي ربٌسة

 وزارة العمل . –دابرة التدرٌل المهنً 

  ًتشؽٌل الشبال حاملً الشهادات العلٌا : السٌدة مساهمة ا ت اد المعرفة وأنماط العمل الجدٌدة ف

 وزارة التكوٌن المهنً والتشؽٌل بتونه . –فابزة القالل ي المدٌرة العامة للنهوض بالتشؽٌل 
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  دور المشروعات ال ؽٌرة والمتوسطة فً تنمٌة التشؽٌل من خالل التجربة التونسٌة والتجارل

وزارة التكوٌن المهنً والتشؽٌل  –عامة للنهوض بالتشؽٌل المقارنة : السٌدة فابزة القالل ي المدٌرة ال

 بتونه .

  مساهمة ا  ت اد ا جتماعً والتضامنً وا  ت اد األخضر فً تنمٌة التشؽٌل بلبنان : الدكتور

 الجامعة اللبنانٌة . –ابرهٌم فقٌا ي دكتور ا ت اد بكلٌة ا  ت اد 

 أهم التوصٌات :

  ًطلٌعة أولوٌات السٌاسـات ا  ت ادٌـة وا جتماعٌـة واعتباره هـدفا اعتبار النهوض با ستخدام ف

مركزٌـا لمختلـؾ الخطط والبرامج التنموٌـة نظـرا لما تمثلا البطالة وخا ة لدى الشبال من 

 انعكاسات سلبٌة على المعنٌٌن ومخاطر على ا ستقرار ا جتماعً والنمو ا  ت ادي للدول .

 ت والتشرٌعات لتحفٌز ا ستثمار وإنشاء المشارٌ  ا  ت ادٌة المحدثة اتخاذ ا جراءات واآللٌا

 لفري العمل ي وتوفٌر المناخ المالبم للرفـ  من حجم ا ستثمار فً القطاع الخاي . 

   ٌإشراك كافة األطراؾ المعنٌة فً مختلؾ مراحل إعداد وتنفٌذ وتقٌٌم سٌاسات ا ستخدام وتوس

ستخدام على المستوٌٌن المركزي والمحلً حتى تكون مستجٌبة ا ستشارة حول خطط وبرامج ا 

للحاجٌات الحقٌقٌة للفبات والمناطا المعنٌة وإحكام التنسٌا والتعاون بٌن مختلؾ األنظمة المتدخلة 

وباألخي إدارة العمل بمختلؾ أجهزتها ) المإسسة الوطنٌة لالستخدام ي مراكز التدرٌل المهنً ي 

ومنظمات أ حال العمل والعمال ومنظمات … ( الضمان ا جتماعً  تفتٌش العمل ي مإسسات

 المجتم  المدنً 

  تطوٌر أسالٌل وطرا ر د وجم  المعلومات حول سوا العمل ووض  نظام معلومات متطور

ومتكامل حول العمل والتدرٌل المهنً وا ستخدام ٌمّكن من المعرفة بكل د ة وباستمرار  لوا   

ها وحجم البطالة وخ اب ها وٌمّكن من التخطٌط السلٌم فً مجال تنمٌة القوى العاملة وتطّور

 الموارد البشرٌة والتشؽٌل . 

  بذل جهود مكثفة للمالءمة بٌن مخرجات التعلٌم والتدرٌل من جهة واحتٌاجات سوا العمل من جهة

 أخرى وذلك من خالل :

  والمإسسة الوطنٌة لالستخدام توسٌ  التشاور بٌن الجهات المعنٌة بالتعلٌم والتدرٌل من جهة

 من جهة أخرى .

  ًتطوٌر ودعم التدرٌل المهنً بمختلؾ  ٌؽـا وفً مختلؾ المستوٌات )الوطنً ي القطاع

والتنسٌـا بٌن مإسسات التدرٌل والمإسسة الوطنٌة لالستخدام للمواءمة بٌن …( ي المنشـؤة 

 مخرجات التدرٌل وا حتٌاجـات الفعلٌـة لسوا العمل .
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  ٌالمنشآت ا  ت ادٌة على ا ستثمار فً مجال التدرٌل لتلبٌـة احتٌاجاتها وتشجٌ   تشج

القطاع الخاي على إحداث مإسسات تدرٌل إلى جانل مراكز التدرٌل العمومٌة بما من 

 شؤنا تعزٌز القدرات الوطنٌة على ا ستجابة لحاجٌات سوا العمل . 

 مرتبطة بالقطاعات الواعدة  ذات ا نتاجٌة دعم برامج التعلٌم والتدرٌل فً ا خت ا ات ال

 العالٌة وباألنشطة الجدٌدة .. 

   اعتماد منهج التعلّم مدى الحٌاة الذي أ بح أمرا حتمٌا للمحافظة على مواطن العمل والرف

 من  ابلٌة ا ستخدام واكتسال المهارات الالزمة للتحكم فً أسالٌل وتقنٌات العمل الحدٌثة. 

 ة ا رشاد والتوجٌا المهنً األهمٌة التً تستحقها ضمن وظابؾ م الح ضرورة إعطاء وظٌف

ا ستخدام وتعزٌز هذه الوظٌفة سواء لفابدة المإسسات أو لفابدة طالبً العمل وتعمٌم دلٌل ارشادي 

للخدمات الحرة بالجامعات والمعاهد لتمكٌن طالـل العمل من ا طالع عن بعد بكل ما ٌتعلا بآلٌات 

 نً . ا دماج المه

  تمكٌن إدارات العمل من الموارد البشرٌة بالقدر الكافً وبالكفاءة المطلوبة  وتطوٌر أسالٌل عمل

هذه ا دارات باألخذ باألسالٌل العلمٌة الحدٌثة فً مجال ا دارة والتخطٌط وتقوٌم األداء بما 

إدارات العمـل بما ٌساعدها على تحسٌن أدابها ومردودٌتها ي وضمان التدرٌل المستمـر للعاملٌن ب

ذه ا دارات مهامها على أحسن ٌكفـل تنمٌة مهاراتهم ومواكبتهم للتقنٌات الحدٌثة حتى تماره ه

 . وجا

 : ًدعم المإسسة الوطنٌة لالستخدام عن طرٌا مساعدتها للقٌام بالتال 

 : انجاز دراسة لكافة  طاعات سوا العمل لرسم سٌاسة ا ستخدام فً لبنان 

  المهنً وتعزٌزه لدى الطالل فً المداره و بل دخولهم الجامعاتدعم التوجٌا 

  ٌّد على المتدربٌن فً المداره ومساعدتهم على تعزٌز التدرٌل المهنً المعّجل ألثره الج

 الدخول لسوا العمل 

  دعم العال ة بٌن المإسسة الوطنٌة لالستخدام والمإسسات ا  ت ادٌة بما ٌساعد على

 األخٌرة والبحث عن مواطن العمل أو التً ستتوفر لطالبً العمل .  ا ستجابة لحاجٌات هذه

  ًتشجٌ  الشبال على إنشاء المإسسات ال ؽٌرة باعتبارها أداة فّعالة لتوفٌر فري العمل و بالتال

 الحّد من البطالة . 

   إٌالء ا هتمام با  ت اد ا جتماعً والتضامنً وا  ت اد األخضر من خالل وض

ٌعً وا رار الحوافز  نشاء مإسسات فً هذٌن المجالٌن باعتبار دورهما فً خلا ا طارالتشر

 فري العمل والمحافظة على البٌبة وتحقٌا التنمٌة المستدامة .
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  تعزٌز استشارة منظمات أ حال العمل والعمال ومنظمات المجتم  المدنً وإشراكها فً الهٌاكل

لمنظمات شرٌكا فاعال م  إدارة العمل فً دراسة هذه التً تعنى بمسابـل ا ستخدام حتى تكون هذه ا

 المسابل وبالتالً فً معاضدة مجهود الدولة فً هذا المجال . 

  ًتشجٌ  إنشاء الجمعٌات والتعاونٌات لمساعدة الشبال من حاملً الشهادات العلٌا على ا ندماج ف

ز دور المجتمـ  المدنً فً الدورة ا  ت ادٌـة وتجـاوز ال عوبـات التً تعترض مشارٌعهم وتعزٌ

 نشر ثقافة مجتم  المعرفـة . 

 . الدعوة إلى إنشاء  ندوا لإلحاطة بالمعّطلٌن عن العمل ودعم إنشاء المإسسات ال ؽٌرة 

  دعوة منظمتً العمل العربٌة والدولٌة والمركز العربً  دارة العمل والتشؽٌل بتونـه إلى تكثٌؾ

العربٌة على النهوض باستخدام الشبال وإٌـالء المزٌد من  برامج التعاون الفنً لمساعدة الدول

 ا هتمام بموضوع عمل خرٌجً التعلٌم العالً .

  دعوة منظمة العمل العربٌة ومنظمة العمل الدولٌة إلى اعتماد أدوات  انونٌة حول ا  ت اد

السٌاسات ا جتماعً والتضامنً وا  ت اد األخضر حتى تكون م در استرشاد للدول عند اعداد 

والبرامج والخطط الهادفة إلى تطوٌر هذه المجا ت باعتبار دورها فً توفٌر فري العمل وتحقٌا 

 أهداؾ التنمٌة المستدامة .

* * * 

 عنوان النشاط:

. عقد ندوة  قطرٌة لفائدة تونس حول ثقافة العمل : "ضمان لدٌمومة المإسسة ووسٌلة لتحقٌق أهداف 2

 التنمٌة المستدامة "            

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 المركز العربً  دارة العمل والتشؽٌل بتونه . 

 مكـان و تارٌخ التنفٌـذ : 

 . 23/5/2017 – 22المشتل (  ي  -تونه )  ولدن تولٌل  

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

رباسة الحكومة يمجله النوال  مشاركا ٌمثلون وزارة الشإون ا جتماعٌة بالجمهورٌة التونسٌة ي 60

يوزارة التنمٌة وا ستثمار والتعاون الدولً يوزارة الشإون ا جتماعٌة يوزارة الشإون الثقافٌة وزارة 

التكوٌن المهنٌة والتشؽٌل يوزارة الفالحة والموارد المابٌة وال ٌد البحرٌال ندوا الوطنً للضمان 

ا جتماعٌة ل ندوا الوطنً للتؤمٌن على المرض دٌوان ا جتماعً ال ندوا الوطنً للتقاعد والحٌطة 

التونسٌٌن بالخارج منظمة أ حال العمل ي ا تحاد التونسً لل ناعة والتجارة وال ناعات التقلٌدٌة منظمة 

 العّمال : ا تحاد العام التونسً للشؽل المجتم  المدنً : الجمعٌة التونسٌة لمتفقدي الشؽل.
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 أهداف النشاط : 

 ذا النشاط بشكل أساسً إلى إعادة ا عتبار للعمل كقٌمة حضارٌة من خالل ؼره ونشر ٌهدؾ ه

وإشاعة ثقافة العمل لدى المواطنٌن بمختلؾ شرابحهم وموا عهم فً المجتم   وابراز دورها فً رف  

 التحدٌات ا  ت ادٌة وا جتماعٌة التً تواجهها بالدنا وتحقٌا أهداؾ التنمٌة المستدامة .

 : ًوتتمّثل األهداؾ الفرعٌة أساسا فً ما ٌل 

  ا طالع على مفهوم ثقافة العمل ومكّوناتها وعال تها بمفهوم الثقافة بشكل عام وعلى اشكالٌاتها

 ورهاناتها .

  ا طالع على األطراؾ المساهمة فً ؼره وإشاعة ثقافة و ٌم العمل كالمإسسات التعلٌمٌة

 والتربوٌة والتكوٌنٌة .

  وا   التحفٌز على العمل فً تونه من خالل التشرٌ  والممارسة .تشخٌي 

  التعرٌؾ بدور ثقافة العمل فً تحقٌا التنمٌة ا  ت ادٌة وا جتماعٌة من خالل استعراض

 لتجارل مإسسات ا ت ادٌة ودول نجحت فً هذا المجال .

 لعامل والمإسسة .إرساء أرضٌة لثقافة داخل المإسسة تقوم على الحوار وترابط الم ٌر بٌن ا 

  تنمٌة ثقافة العمل المستقل والمبادرة الخا ة بما ٌتٌح خلا فري العمل وبالتالً الحّد من

 معضلة البطالة .

  تطوٌر النشاط الثقافً داخل المإسسات ا  ت ادٌة بما ٌقّوي الشعور با نتماء للمإسسة وٌساهم

 ء وعلى تحسٌن مردودٌة المإسسة .فً ارساء مناخ اجتماعً ٌشّج  على العمل والبذل والعطا

  التعرٌؾ باستراتٌجٌة وزارة الشإون ا جتماعٌة فً تنمٌة ثقافة المإسسة وتطوٌر النشاط

 الثقافً داخلها .

   الخبراء وأوراق العمل:

  ًثقافة العمل : مفهومها ي مكّوناتها ي إشكالٌاتها ورهاناتها : السٌد فتحً الر ٌا ي أستاذ جامعً ف

 جامعة  فا ه . –ماع علم ا جت

  دور التعلٌم والتربٌة والتكوٌن المهنً فً ؼره ثقافة العمل : السٌد حمادي بن جال هللا ي أستاذ

 جامعة تونه . –جامعً فً فلسفة العلوم 

  ًدور ا عالم والمجتم  المدنً فً ؼره ثقافة العمل : السٌد عبد الجلٌل المسعودي ي خبٌر ف

 ا عالم وا ت ال .

 تٌجٌة وزارة الشإون ا جتماعٌة فً تنمٌة ثقافة المإسسة وتطوٌر النشاط الثقافً داخلها : استرا

 السٌد محمد أحمد القابسً ي كاتل وخبٌر فً السٌاسات الثقافٌة .

  التحفٌز على العمل فً التشرٌ  التونسً والممارسة العملٌة : السٌدة سامٌة البكوش ي المدٌرة العامة

 ن ا جتماعٌة .للشؽل بوزارة الشإو
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  جامعة  –العال ات المهنٌة وثقافة العمل : السٌد سامً العوادي ي أستاذ جامعً فً العلوم ا  ت ادٌة

 تونه المنار .

  سبل تنمٌة ثقافة العمل المستقل : السٌد م طفى وّدر ي المدٌر العام للوكالة الوطنٌة للتشؽٌل والعمل

 المستقل .

 اعة ثقافة العمل : السٌد عمر خلفت ي مسإول مشروع الجودة دور المإسسة ا  ت ادٌة فً إش

 خبٌر وطنً فً المسإولٌة المجتمعٌة / الشركة التونسٌة للكهرباء والؽاز . –الشاملة 

  ثقافة العمل ودورها فً التنمٌة ا  ت ادٌة وا جتماعٌة من خالل تجارل دول ناجحة : السٌد أحمد

 جامعة تونه . –ا جتماع خواجة ي أستاذ جامعً فً علم 

 أهم التوصٌات: 

  التنوٌا بمبادرة وزارة الشإون ا جتماعٌة بوض  استراتٌجٌة خا ة لتفعٌل ثقافة المإسسة والدور

الثقافً للمإسسة فً سٌا ها ا جتماعً ودعوة جمٌ  األطراؾ ذات العال ة للتفاعل م  هذه 

    تكرٌسها وتجسٌمها على  عٌد الوا   .ا ستراتٌجٌة وتوفٌر التموٌل الالزم بهدؾ 

  تطوٌر دور وسابل ا عالم ) المكتوبة والمسموعة والمربٌة ( فً نشر وإشاعة ثقافة العمل من

خالل تكثٌؾ البرامج والمبادرات الهادفة إلى ابراز  ٌمة العمل وتثمٌن المهن والتعرٌؾ بق ي 

دورها فً رف  التحدٌات ا  ت ادٌة النجاح فً مجال العمل وبعث المشارٌ  وكذلك ابراز 

 وا جتماعٌة التً تواجهها بالدنا وتحقٌا أهداؾ التنمٌة المستدامة .

  تطوٌر المناهج والنظم التربوٌة والتعلٌمٌة والتكوٌنٌة لتنمٌة العمل لدى الناشبة بما ٌساهم فً اعدادهم

ٌّد لالندماج فً سوا الشؽل واكسابهم المعارؾ والمهارات الضر  ورٌة لذلك . الج

  مزٌد تنمٌة ثقافة المبادرة والعمل المستقل لدى الناشبة من خالل البرامج التعلٌمٌة والتكوٌنٌة

 والتثقٌفٌة وا عالمٌة والقٌام بدراسة معّمقة حول أسبال  لّة ا  بال على العمل المستقل .

 لعمل بالمإسسة   د تفعٌل دور اللجان ا ستشارٌة للمإسسات ونوال العملة فً مسابل تنظٌم ا

تحسٌن ا نتاج وا نتاجٌة والتدرٌل والتكوٌن المهنً والمشارٌ  ا جتماعٌة ي وفقا ألحكام الف ل 

 من مجلة الشؽل . 160

  إٌجاد اللٌات جدٌدة للحوار المباشر بٌن إدارة المإسسة والعاملٌن بها لتحقٌا استفادة أكبر من أفكار

مإسسة وتعزٌز  درتها التنافسٌة ي مثل حلقات الجودة وتشجٌ  ومقترحات العمال لتحسٌن مردودٌة ال

 من مجلة الشؽل .  3 – 134طرفً ا نتاج على إبرام اتفا ات إنتاجٌة عمال بؤحكام الف ل 

  ًمراجعة التشرٌعات وا جراءات المعمول بها فً اتجاه الحّث على العمل والتشجٌ  على الزٌادة ف

 ا نتاج وا تقان فً العمل . 

  تشجٌ  المإسسات على إ امة المشارٌ  ا جتماعٌة وتوفٌر المرافا والتسهٌالت للعمال حسل

ا مكانٌات مثل المطاعم والمحاضن ووسابل النقل والترفٌـا ي بما من شؤنا تنمٌـة الشعـور لدى 
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العمـال با نتمـاء للمإسسـة ومساعدتهم على ا ن راؾ إلى العمـل وتجـاوز ال عوبـات التً 

ٌّل عن العمـل أو فً ضعؾ المردودٌة .ت  تسبـل فً التؽ

  العمل على احداث نوادي وفضاءات ثقافٌة داخل المإسسات ا  ت ادٌة تمّكن العّمال من ممارسة

هواٌاتهم الفنٌة وتنمٌة  دراتهم ا بداعٌة بما ٌعّزز الشعور با نتماء للمإسسة وٌخلا مناخا ٌشّج  

 نتاجٌة . على البذل والعطاء وتحسٌن ا 

  العمل على احداث جمعٌات " ثقافة وشؽل " على ؼرار جمعٌات " رٌاضة وشؽل " تعمل على

  توفٌر المادة الثقافٌة فً المإسسات وفً أوساط العّمال . 

  ٌّز احداث تظاهرات وطنٌة على ؼرار أولمبٌاد المهن باعتبارها  ٌمة العمل الٌدوي وتثّمن المهن وتم

 نجار السنة ( . –لوانً السنة  خباز السنة المهنٌٌن ) مثال : ح

  فتح مإسسات المهن الٌدوٌة ذات ا ضافة ا بداعٌة ) فّنانو النجارة والبلور والحدٌد المسبوك  ( أمام

تالمٌذ المداره ا بتدابٌة ) على ؼرار ما ٌوجد فً فرنسا (  ستحثاث الهمم وا هتمام بقٌمة العمل 

 لدى الناشبة منذ الّ ؽر . 

  احداث جوابز  ٌمٌة تر دها وزارة الشإون ا جتماعٌة ألحسن انتاج درامً وفّنً ٌثّمن  ٌمة العمل

 بما من شؤنا تحفٌز المبدعٌن على انتاج من هذه األعمال . 

  تكوٌن لجنة وطنٌة لثقافة العمل على مستوى وزارة الشإون ا جتماعٌة تضّم الوزارات والمإسسات

 ت أ حال العمل والعّمال وتتولى بالخ وي المهام التالٌة :الحكومٌة المعنٌة ومنظما

 وض  خطة عمل  شاعة وتكرٌه ثقافة العمل . -

  ًدعوة المركز العربً  دارة العمل والتشؽٌل بتونه إلى تكثٌؾ الندوات والدورات التدرٌبٌة ف

 .مجال ثقافة العمل

* * * 

 عنوان النشـاط : 

 الثالثً حول مستقبل العمل.. المشاركة فً االجتماع العربً 3 

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

 .3/4/2017الجمهورٌة اللبنانٌة ي –بٌروت 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

ممثلً الحكومات والعمال وأ حال العمل ومإسسات الضمان ا جتماعً فً )البحرٌني مشارك من  100

( وممثلً عدد من المنظمات ا  لٌمٌة والدولٌة األردني العراا يالٌمنيسلطنةيعمانيفلسطٌنيلبنانيم ر

والمجاله ا  ت ادٌة وا جتماعٌة فً عدد من الدول العربٌةي وأشخاي من األوساط األكادٌمٌة ووكا ت 

 األمم المتحدة األخرى والمجتم  المدنً والقطاع الخاي. 
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 أهداف النشاط:

 ًالدول العربٌة. التو ل إلى فهم مشترك للقوى التً تحول عالم العمل ف 

  تزوٌد الحكومات ومنظمات أ حال العمل والعمال بالمعرفة واألفكار والسٌاسات البدٌلة لتعزٌز

 سٌاستها الوطنٌة بشؤن مستقبل العمل والعدالة ا جتماعٌة.

  توفٌر منتدى بناء لتبادل األفكار والمعلومات والشراكات المبتكرة والممارسات الجٌدة بٌن مختلؾ

 ربٌة فً  ٌاؼة برامج وأسالٌل جدٌد لتشكٌل مستقبل مالبم للجمٌ .الدول الع

 المحاور:

 .معالجة ا عتبارات الشاملة بشؤن مستقبل العمل من منظور السٌاسات 

  خلفٌة عامة عن مستقبل العمل فً الدول العربٌة خلفٌة تقنٌة عن التحو ت التً تحدث فً عالم

 العمل والت ورات حول مستقبل العمل فً المنطقة/ د.سمٌر رضوان

 .كٌؾ ٌت ور الشبال العرل مستقبل العمل فً منطقتهم؟ / مدٌرة الجلسة:األستاذة رنٌم حنوش 

 الفاا العدالة ا جتماعٌة وحقوا العمال فً المنطقة من منظور  ا  ت اد التشاركً وتؤثٌره على

 الشبال/ السٌد ابراهٌم مناع

 أثر التكنولوجٌا على عالم العمل والوظابؾ فً المستقبل/ السٌد إدؼارد طوا 

  اللٌات تمكٌن النساء والفبات الضعٌفة لضمان مستقبل عمل عادل وفري متكافبة/ اآلنسة دالٌا

 فرٌفر.

 مل للشبال العربً فً الدول المتؤثرة بالنزاعات/ السٌد بدر زمارةمستقبل الع 

 أهمٌة النقابات العمالٌة للشبال فً ظل القوى التً تإثر على عالم العمل/ اآلنسة زٌنل أبو دٌل 

 :الجلسات الحوارٌة المتخ  ة 

  مستقبل العمل والعدالة ا جتماعٌة فً المنطقة 

 الفاا تطوٌر ا ت اد  وي  ادر على ا ستفادة من  العمل سوا نتابج لتحسٌن  وي إ لٌمً ا ت اد

 ا تجاهات العالمٌة والتؽٌرات التكنولوجٌة لتحسٌن نتابج سوا العمل/ المتحدث: د. نادر  بانً. 

 عادل/تحقٌا المساواة بٌن الجنَسٌن فً المنطقة العربٌة  مستقبل المرأة لرسم  عمل الفاا تعزٌز

 ر/ المتحدث: د. منى بدران بوزان.فً خضّم عالم العمل المتؽٌّ 

  مستقبل العمل والعدالة ا جتماعٌة فً المنطقة العربٌة /تحقٌا العدالة ا جتماعٌة من خالل

مبادرة دٌموؼرافٌة: تلبٌة ا حتٌاجات الفرٌدة للشبال والنساء والالجبٌن/ د. نادر سعٌدي مدٌر 

 السٌد تورستن شاكلي :الجلسة

  ا جتماعً فً الدول العربٌة نحو مستقبل ٌوفر الحماٌة ا جتماعٌة للجمٌ  فً تعزٌز الضمان

  الح العرٌمً. المنطقة العربٌة / السٌد
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 طبٌعة مشاركة المنظمة :

للمعهد العربً لل حة والسالمة المهنٌة   )منظمة العمل الدولٌة/المكتل ا  لٌمً للدول العربٌة(دعوة من 

بتمثٌل المنظمة السكرتٌر العام للمإتمر فً المركز العربً  دارة العمل والتشؽٌل بتونه و د  ام بدمشا و

كما ساهم فً « دور ا  ت اد ا جتماعً والتضامنً " التعاونٌات " فً زٌادة فري التشؽٌل » لجنة 

 سكرتارٌة لجنة تطبٌا ا تفا ٌات والتو ٌات . 

* * * 

 عنوان النشاط:

     . المشاركة فً اعمال الورشة حول " حوكمة العمل فً المإسسات الصغرى المتوسطة "4

 مكـان و تارٌخ التنفٌـذ :

 . 26/4/2017تونهي   -نزل  رطاج طالسو  مرت  

 الجهة المعنٌــة بالتنفٌــذ : 

 وزارة الشإون ا جتماعٌة.

 طبٌعة مشاركة المنظمة : 

ل والتشؽٌل بتونه فعالٌات هذه الورشة التً تهدؾ إلى مساعدة حضور المركز العربً  دارة العم

المإسسات ال ؽٌرة جدا وال ؽرى والمتوسطة بما فٌها الناشطة فً القطاع ؼٌر المهٌكل لتحسٌن ظروؾ 

 العمل وا نتقال إلى ا  ت اد المنّظم .

* * * 

 عنوان النشاط:

       . المشاركة فً الٌوم اإلعالمً حول نتائج " نموذج استشراف حاجٌات سوق الشغل من الكفاءات " 5 

 مكـان و تارٌخ التنفٌـذ : 

 . 11/5/2017تونه ي   -نزل أفرٌكا 

 الجهة المعنٌــة بالتنفٌــذ :

 م  منظمة الٌونسكووزارة التكوٌن المهنً والتشؽٌل ) المر د الوطنً للتشؽٌل والمهارات(  بالتعاون 

 طبٌعة مشاركة المنظمة : 

دعوة المركز العربً  دارة العمل والتشؽٌل بتونه للمشاركة فً فعالٌات الٌوم ا عالمً حول" نموذج 

 استشراؾ حاجٌات سوا الشؽل من الكفاءات ".

* * * 
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 عنوان النشاط :

 الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا". المشاركة فً اعمال الدورة "دعم الوظائف الخضراء فً منطقة -6

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

/  جمهورٌاااة م ااار العربٌاااة -ا ساااكندرٌة  -األكادٌمٌاااة العربٌاااة للعلاااوم والتكنولوجٌاااا والنقااال البحاااري 

 . 2017نوفمبر 2 -أكتوبر  28

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ:

 (.International Labor Organization)منظمة العمل الدولٌة  -

 Arab Academy For Science andا كادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري ) -

Technology and Maritime Transport). 

 International Training Centre of theمركز التدرٌل الدولً التاب  لمنظمة العمل الدولٌة ) -

International LaborOrganization.) 

 الجهات المشاركة:

 إفرٌقٌاي وشمال األوسط الشرا منطقة ودول م ر من مشاركاً ( 120شارك فً أعمال هذه الدورة حوالً )

 المناخ تؽٌر م  للتكٌؾ و ابل الكربون منخفض أخضر ا ت اد استراتٌجٌات باعتماد المهتمٌن عن فضالً 

 الوطنٌة األ عدة على السٌاسات واضعً  ذلك فً بما الجنسٌن من للشبال خا ة  بقةي وظابؾ تولد التً

 ومنظمات الفنٌٌن والموظفٌن القرار و ناع الوطنٌة(ي ودون الوطنٌة الحكومات ) المحلٌة وا  لٌمٌة/

 والمعرفة األعمال ومإسسات العملي أ حال ومنظمات العمالٌةي والنقابات المدنًي المجتم 

 المتعاونة والوزارات للمنظمة الشرٌكة والوكا ت الدولٌة العمل منظمة من وممارسٌن والبحوثيوخبراء

  العربٌة. العمل ومنظمة التموٌل وشركاء

 طبٌعة مشاركة المنظمة:

)رٌادة ت تدرٌبٌة فً مجال ا  ت اد األخضر وباألخي الموضوعٌن الذي تم اختٌارهم راالح ول على دو

نقشات فً ؼاٌة األهمٌة بالنسبة لسوا والتً تضمنت الصناعة والمشروعات الخضراء(  /األعمال الخضراء

 العمل والتطور الفكري فً الحفاظ على البٌبة والتقدم بمجتمعات أكثر ازدهارا.

 المحاور:

 الخضراء. الوظابؾ طبٌعة إدراك 

 والخاي. العام القطاعٌن منظور من الشبالي أجل من الخضراء الوظابؾ تعزٌز 

 خرى.األ المعنٌة واألطراؾ المدنً المجتم  مشاركة 

 األخضر. ا  ت اد إلى بالتحول ترتبط أساسٌة موضوعات بشؤن التفكٌر طرا أحدث تبادل 

 الخضراء. الوظابؾ دعم 
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 البحثٌة. والنتابج الدولٌة الخبرة من ا ستفادة 

 بقة "وظابؾ مشروع بخبرة المرتبطة العمل استراتٌجٌات و ٌاؼة السٌاسات وض  بشؤن التدبر  

  " للشبال

 إفرٌقٌا. وشمال األوسط الشرا منطقة فً أخرى روعاتومش مبادرات 

 المتوا لة. والخبرات العملٌةي التطبٌقات حول المعرفة تبادل دعم 

 والمحلٌة. والوطنٌة ا  لٌمٌة األ عدة على القدرات تطوٌر 

 أهم التوصٌات:

 .دعم ا ستدامة البٌبٌة من خالل مشاركة الجهات الفاعلة فً عالم العمل 

  بٌبة مستدامة واستعادتها.الحفاظ على 

 .الفكرة النوعٌة حول الوظابؾ الخضراء  بد أن تكون وظابؾ  بقة 

 .تٌسٌر ح ول الشبال على فر ة عمل 

 .توسٌ  نطاا الجهود المبذولة لدعم عملٌة توفٌر فري العمل للشبال 

 .ًالعمل على تعزٌز تلك الجهود من أجل مواجهة تحدي البطالة المتنام 

 ماٌة البٌبة الطبٌعٌة. الحاجة إلى ح  

  من خالل التوا ل م  شركاء الخرٌن عبر منطقة الشرا األوسط وشمال إفرٌقٌاي ٌمكن تحدٌد

 فري التعلم المتبادل وأوجا التعاون.

* * * 

 : عنوان النشاط

( للشاابكة العالمٌااة لمعاهااد التاادرٌب فااً مجااال العماال 21المشاااركة فااً االجتماااع الواحااد والعشاارون ) -7

RIIFT               

 مكـان و تارٌخ التنفٌـذ:

 .10/11/2017 - 9لكسمبورغي 

 الجهة المعنٌــة بالتنفٌــذ: 

 وزارة العمل والتشؽٌل وا  ت اد ا جتماعً والتضامنً بدولة لكسمبورغ.

 الجهات المشاركة:

التالٌة: مكتل  شارك فً هذا ا جتماع إلى جانل المركز العربً  دارة العمل والتشؽٌل بتونه الجهات

العمل الدولً فً جٌنٌؾ ي المركز الدولً للتدرٌل بتورٌنو التاب  لمنظمة العمل الدولٌةي المركز ا  لٌمً 

ي المعاهد والمإسسات الوطنٌة التً تتولى التدرٌل فً مجال  CRADAT دارة العمل بإفرٌقٌا كرادات 

 انٌاي بلجٌكا ولكسمبورغ.العمل بكل من البرتؽالي فرنساي بولونٌاي رومانٌاي إسب
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 طبٌعة المشاركة : 

شارك مدٌر المركز فً أشؽال ا جتماع الواحد والعشرون للشبكة العالمٌة لمعاهد التدرٌل فاً مجاال العمال 

(RIIFT وذلك ب فة المركز عضو منخرط ودابم بالشبكة وممثال للمنطقة العربٌاة. وتنااول هاذا ا جتمااع )

 ". اآلثار االجتماعٌة للثورة الرقمٌةبالدره كمحور أساسً موضوع " 

* * * 

 : عنوان النشاط

فاً  2030المشاركة فً المإتمر الوزاري حول " إدماج األبعاد االجتماعٌة لخطاة التنمٌاة المساتدامة  -8

 السٌاسات االجتماعٌة فً الدول العربٌة "

 مكان و تارٌخ التنفٌذ: 

 28/11/2017 - 27 مرت(ي  -تونه ) فندا البالي 

 الجهة المعنٌــة بالتنفٌــذ:

 وزارة الشإون ا جتماعٌة بالجمهورٌة التونسٌة بالتعاون م  األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة

 الجهات المشاركة:

لمإتمر مشاركة عدد من وزراء التنمٌة والشإون ا جتماعٌاة فاً الادول العربٌاة وكباار المساإولٌن شهد ا

بااالوزارات المااذكورة إضااافة إلااى ممثلااٌن عاان الااوزارات والهٌاكاال التونسااٌة المعنٌااة ووكااا ت األماام المتحاادة 

 المتخ  ة بتونه والمركز العربً  دارة العمل والتشؽٌل بتونه.

 المحاور:

  2030األولوٌات العربٌة لخطة التنمٌة المستدامة  

  2030السٌاسات ا جتماعٌة فً خطة التنمٌة المستدامة  

 األسرة والطفولة والمسنٌن فً السٌاسات ا جتماعٌة لخّطة التنمٌة المستدامة 

 .األشخاي ذوي ا عا ة فً السٌاسات ا جتماعٌة لخّطة التنمٌة المستدامة 

 طبٌعة المشاركة:

تولى مدٌر المركز تمثٌل منظمة العمل العربٌة بتكلٌؾ من المدٌر العام للمنظمة فاً أشاؽال الماإتمر الاوزاري 

فً السٌاسات ا جتماعٌة فً الدول  2030حول موضوع " إدماج األبعاد ا جتماعٌة لخطة التنمٌة المستدامة 

 العربٌة ". 

( لمجلااه وزراء 36( ال ااادر عاان الاادورة )817وٌناادرج هااذا المااإتمر فااً إطااار تنفٌااذ القاارار ر اام )

بالقاهرة برباساة وزٌار الشاإون ا جتماعٌاة  2016دٌسمبر  15الشإون ا جتماعٌة العرل التً انعقدت ٌوم 

 بالجمهورٌة التونسٌة. 
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 ثالثاا 

 محور العالقات العربٌة والدولٌة

 

تتعاون منظمة العمل العربٌة م  الهٌبات العربٌة واألجنبٌة والدولٌة التً تعمل فً مٌدان العمل ي 

حٌث ان المبرر األساسً لقٌام منظمة العمل العربٌة كان بهدؾ التعاون وتنسٌا الجهود العربٌة فً 

لدول العربٌة ي خا ة مٌدان العمل والعمال ي فتشارك المنظمة فً جمٌ  األنشطة التً تقوم بها جامعة ا

فً الفعالٌات التً تعنى بقضاٌا التنمٌة ا  ت ادٌة وا جتماعٌة بالدول العربٌة ي وترتبط بعال ات تعاون 

 م  مإسسات العمل العربى المشترك ومإسسات المجتم  المدنى.

ٌها العدٌد حٌث تشارك المنظمة سنوٌا فً العدٌد من الندوات والمإتمرات العربٌة والدولٌة ي وتقدم ف

من أوراا العمل والدراسات التً تعكه وجهة نظر المنظمة تجاه  ضاٌا العمل والعمال فً المنطقة 

العربٌة . فم  تنامى نشاط المنظمة فقد أ بحت تحتل مكانتها على الساحة العربٌة كبٌت خبرة فً 

 هذا المجال.المسابل العمالٌة وتقدٌم المشورة الفنٌة للحكومات والمنظمات العربٌة فً 

وٌعتبر محور التعاون الفنً ل الح أطراؾ ا نتاج فً الدول العربٌة األعضاء من اهم المإشرات 

ا ٌجابٌة الضرورٌة لتحقٌا أحد أهداؾ المنظمة نحو الشركاء ا جتماعٌٌن )حكومات ي أ حال اعمال 

دان ي ال ومال ي )فلسطٌن ي جٌبوتً ي السو 7ي عمال( وخا ة األكثر احتٌاجا وهى الدول ال 

مورٌتانٌا ي الٌمن ي لبنان( التً  در بشؤنها أكثر من  رار من المإتمر ٌدعو الى منحها األولوٌة فً 

 تلبٌة احتٌاجاتها وفقاً لإلمكانٌات المتاحة وٌحقا التعاون والتكامل العربٌٌن فً مجال العمل والعمال.

ماضٌة والذى أدى الى عدم ا ستجابة للعدٌد وبسبل تراج  الموازنات ا عتٌادٌة خالل السنوات ال 

من احتٌاجات هذه الدول بالرؼم من تعاظم احتٌاجاتها بشكل جدى ي فان ا مر ٌتطلل مراجعة هذا 

الوض  حٌث أن المتؽٌرات والمستجدات فً عالم العمل تتطلل مزٌدا من الدعم الفنً لتلبٌة ا حتٌاجات 

 .لوطنٌة ال عبةالمتزاٌدة بحكم أوضاعها ا  ت ادٌة ا
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 عنوان النشاط:

 (.2017( لمإتمر العمل الدولً )جنٌف، ٌونٌو / حزٌران 106. الدورة )1

ٌونٌو /  4( لمإتمر العمل الدولً جنٌف، األحد 106االجتماع التنسٌقً  للمجموعة العربٌة الدورة )

 2017حزٌران 

تم تنظٌم اجتماعات المجموعة العربٌة على هامش مإتمر العمل الدولً ي حٌث تم تخ ٌي الٌوم الذي 

عمال( واجتماعات  –أ حال عمل  –ٌسبا حفل ا فتتاح لعقد اجتماعات الفرا الثالثة )حكومات 

لعربً )القاهرةي لمإتمر العمل ا 44وبناء على  رار الدورة  .المجموعات ا  لٌمٌة ومنها المجموعة العربٌة

لمإتمر العمل  106)المتعلا بمذكرة المدٌر العام لمكتل العمل العربً حول الدورة  2017أبرٌل / نٌسان 

( عقدت منظمة العمل العربٌة ا جتماع التنسٌقً األول للمجموعة العربٌة 2017الدولً  ٌونٌو/ حزٌران 

منظمة العمل الدولٌة بجنٌؾ بهدؾ التنسٌا بمقر   2017ٌونٌو/ حزٌران  4وذلك ٌوم  األحد الموافا 

والتعاون وإٌجاد رإٌة عربٌة موحدة بشؤن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المإتمر وفا تطلعات 

 واحتٌاجات المنطقة العربٌة.

شخ ا من رإساء وأعضاء الوفود العربٌة من بٌنهم عدد من  150شارك فً أعمال هذا ا جتماع نحو 

والشإون ا جتماعٌة وكذلك عدد من السفراء العرل بجنٌؾ با ضافة إلى مدٌرة المكتل وزراء العمل 

ربٌة برئاسة سعادة المدٌر العام ـــــمة العمل العـــمنظدولٌة ببٌروت ووفد ــــمة العمل الـــا  لٌمً لمنظ

 جتماعات وأنشطة ي حٌث تولت منظمة العمل العربٌة مهام األمانة الفنٌة فاٌز علً المطٌري/ السٌد 

 المجموعة العربٌة.

 جدول أعمال االجتماع التنسٌقً األول للمجموعة العربٌة

 المسابل ا جرابٌة  :البند األول

 رباسة المجموعة العربٌة وتشكٌل لجنة التنسٌا ولجنة ال ٌاؼة.  -1

 كلمة المجموعة العربٌة فً المإتمر. -2

والمنا اال األخاارى المنبثقااة عاان  2017( لمااإتمر العماال الاادولً لعااام 106رباسااة الاادورة ) :البنااد الثااانً

 المإتمر.

 (.2020 – 2017انتخابات مجله إدارة مكتل العمل الدولً للفترة ): البند الثالث

 . 1980ي 1974متابعة تنفٌذ  راري مإتمر العمل الدولً لعامً :   البند الرابع

بشؤن إدانة السلطات ا سرابٌلٌة لممارساتها التعسفٌة والعن رٌة وانتهاكها الحرٌات والحقوا  - أ

النقابٌةي وكذلك أثار ا ستٌطان ا سرابٌلً على أوضاع العمال العرل فً فلسطٌن واألراضً 

 العربٌة المحتلة األخرى.   

ة المحتلة األخرى على هامش عقد ملتقى دولى للتضامن م  عمال وشعل فلسطٌن واألراضً العربٌ - ل

 .2017( لمإتمر العمل الدولً لعام 106أعمال الدورة )
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 التوس  فً استخدام اللؽة العربٌة فً منظمة العمل الدولٌة.: البند الخامس

 التعاون التقنً و الفنى .: البند السادس

 : التعاون ل الح البلدان العربٌة.أوالا 

 واألراضً العربٌة المحتلة.: التعاون ل الح فلسطٌن ثانٌاا 

 البرنامج المعزز للتعاون ا نمابً ل الح ا راضً العربٌة المحتلة. -أ 

 ال ندوا الفلسطٌنً للتشؽٌل والحماٌة ا جتماعٌة. -ل 

 تحركات المجموعة العربٌة بشؤن دعم المطالل الفلسطٌنٌة. -ج 

علاى دساتور منظماة العمال الدولٌاة بشاؤن توساٌ   1986المو ؾ من الت ادٌقات علاى تعادٌل : البند السابع

 التمثٌل األفرٌقً بمجله إدارة مكتل العمل الدولى.

 

 

 سٌر أعمال االجتماع التنسٌقً األول للمجموعة العربٌة:

أعمال ا جتماع بكلمة رحل  افتتح سعادة السٌد فاٌز علً المطٌري المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة

فٌها بالمشاركٌن م  تقدٌر مدى اهتمامات أطراؾ ا نتاج الثالثة فً البلدان العربٌة بدعم أنشطة المجموعة 

العربٌة التً تنفذها منظمة العمل العربٌة ب فة دورٌة على هامش أعمال مإتمر العمل الدولً السنويي 

ذي ٌهدؾ إلى تعزٌز وتدعٌم التشاور والتعاون البناء بٌن الوفود مإكداً على أهمٌة هذا ا جتماع األول ال

العربٌة وتبادل وجهات النظر فٌما بٌنها وتفعٌل دورها فً اجتماعات منظمة العمل الدولٌة فً إطار رإٌة 

مشتركة وموا ؾ عربٌة موحدة حول الموضوعات والقضاٌا التً تدخل ضمن اهتمامات وم الح البلدان 

 اجاتها التنموٌة.العربٌة واحتٌ

بإٌجاز للموضوعات ثم استعرض سعادة السٌد فاٌز علً المطٌري المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة 

المطروحة للنقاش م  التركٌز على ابرز هذه الموضوعات مإكداً على أن الم لحة العربٌة تؤتى فوا كل 

رشٌحات توافقٌة لعضوٌة مجله إدارة مكتل اعتبار األمر الذى ٌتطلل من الوفود العربٌة الخروج بقابمة ت

حفاظا على الح ة المخ  ة للبلدان العربٌة فً المجله ضمن  2020 - 2017العمل الدولً للفترة 

 المجموعات ا  لٌمٌة وأن أي عضو عربً ٌعتبر ممثال عن جمٌ  البلدان العربٌة.

حول اآلثار المدمرة  2017ً لعام لمإتمر العمل الدول 106إلى تقرٌره من الدورة  كما تعرض سعادته

للمستوطنات ا سرابٌلٌة على األوضاع ا  ت ادٌة وا جتماعٌة فً فلسطٌن واألراضً العربٌة المحتلة 

األخرى والتقرٌر التحلٌلً عن ملحا تقرٌر المدٌر العام لمكتل العمل الدولً حول أوضاع العمال فً 

وض  ا ستنتاجات فً برنامج وخطة عمل لتحقٌا إنجازات األراضً العربٌة المحتلة والمطالبة بضرورة 

ملموسة ل الح عمال وشعل فلسطٌني فً ضوء التدهور المتوا ل فً األوضاع ا  ت ادٌة وا جتماعٌة 

والظروؾ الالإنسانٌة التى ٌعٌشها الشعل الفلسطٌنً فً ظل عدم تحقٌا إنجازات تذكر على أرض الوا   
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ح فلسطٌن المطبا منذ عدة سنوات م  دعوة منظمة العمل الدولٌة إلى تعزٌز هذا من البرنامج ا نمابً ل ال

البرنامج وتدعٌم ال ندوا الفلسطٌنً للتشؽٌل والحماٌة ا جتماعٌة لتمكٌنا من تحقٌا األهداؾ التً أنشا 

 من أجلها وتوفٌر فري العمل الالبا للفلسطٌنٌٌن. 

ظٌم الملتقى الدولً للتضامن م  عمال وشعل فلسطٌن شرح حول الترتٌبات الخا ة بتن وقدم سعادته

واألراضً العربٌة المحتلة األخرى وتوفٌر مقومات إنجاحا وتحقٌا األهداؾ المرجوة منا بمساهمة  جمٌ  

الوفود العربٌة لحشد مزٌد من الدعم والتضامن الدولً لقضٌة العرل األولى القضٌة الفلسطٌنٌةي معتبراً أن 

 الدعوة لحضور هذا المنتدى.الجمٌ  هم أ حال 

الحاجة الى بذل مزٌد من الجهود لتحقٌا طموحات  وكذلك ابرز سعادة المدٌر لعام لمنظمة العمل العربٌة

البلدان العربٌة ومزٌد من ا نجازات التنموٌة بما ٌدعو إلى التفاإل بالسٌر بثبات لتقوٌة مرتكزات التكتل 

 العربٌة. والتكامل العربً ضمن إطار منظمة العمل

 

كمااا تاام تشااكٌل اللجااان المنبثقااة عاان المجموعااة العربٌااة ماان السااادة رإساااء وأعضاااء الوفااود العربٌااة 

 المشاركةي وذلك على النحو التالً:

 لجنة التنسٌق عن المجموعة العربٌة:

تتكاون هااذه اللجناة بمتابعااة سااٌر أعماال المااإتمر وتنساٌا الموا ااؾ العربٌااة ازاء البناود المعروضااة علااى 

أعضاء عن كل فرٌا )حكوماات ي أ احال عمالي عماال ( وتبقاى مفتوحاة  3جدول أعمالا و د تشكلت من 

 لمن ٌرؼل فً ذلك من الوفود العربٌة المشاركة فً المإتمر وكانت تركٌبتها كالتالً:

 م ر -لبنان  -العراا  حكومات: -

السٌد/ سعٌد  -السٌدة/ هند سلٌمان )ا مارات( -السٌد/ محفوظ مٌقاتً )الجزابر(   أصحاب العمل: -

 حماده )لبنان(.

                          -السٌد/ حسٌن موسوي )العراا( -السٌد/ محمد وهبا هللا )م ر(  عمال: -

 السٌد/ عوض المطٌري )الكوٌت(.

 ٌة:نتائج وتوصٌات االجتماع التنسٌقً للمجموعة العرب

شهد هذا ا جتماع سلسلة من المداخالت تضمنت العدٌد من التوضٌحات وا ضافات والمقترحات المفٌدة 

وذلك فً إطار وجو من التفاهم والعمل المشترك وروح الوحدة والتضامن العربًي وبمنا شة مستفٌضة 

 والتو ٌات التالٌة:للموضوعات المطروحة على جدول أعمال ا جتماعي تم التو ل إلى ا  تراحات 

  تثمٌن جهود منظمة العمل العربٌة فً إعداد الوثابا الخا ة باجتماعات وأنشطة المجموعة العربٌة وما

تم اتخاذه من ترتٌبات وإجراءات فنٌة ولوجستٌة لتسهٌل وتفعٌل مشاركة الوفود العربٌة فً اجتماعات 

 ٌة.مإتمر العمل الدولً والدفاع عن المطالل والم الح العرب

   والشكر أٌضا على الترتٌبات وا جراءات التنظٌمٌة واللوجستٌة التً اتخذتها المنظمة بالتنسٌا م
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الجانل الفلسطٌنً لعقد الملتقى الدولً للتضامن م  عمال وشعل فلسطٌن واألراضً العربٌة المحتلة 

مات إنجاح هذا األخرى وإ امة معرض للمخطوطات وال ور التارٌخٌة لفلسطٌن م  توفٌر جمٌ  مقو

 الملتقى وتحقٌا ا هداؾ المرجوة منا.

  ٌتم اختٌار المتحدثٌن فً الملتقى الدولً للتضامن م  عمال وشعل فلسطٌن واألراضً العربٌة المحتلة

 األخرى عن أطراؾ ا نتاج الثالثة من ؼٌر العرل ومن مناطا مختلفة فً العالم على النحو التالً:

سفٌر فلسطٌن  -ممثل عن الحكومات ي ٌتم اختٌاره من  بل سعادة السفٌر الدكتور إبراهٌم خرٌشا  -

 بجنٌؾ.

ممثل عن فرٌا أ حال العملي ٌتم اختٌاره من  بل السٌد خلٌفة خمٌه مطر )أ حال العمل /  -

 ا مارات(.

 ممثل عن العمالي ٌتم اختٌاره من  بل السٌد ؼسان ؼ ن )عمال / لبنان(. -

  التؤكٌد على أهمٌة تظافر جهود الوفود العربٌة الثالثٌة التكوٌن والبعثات الدابمة للبلدان العربٌة بجنٌؾ

 نجاح الملتقى التضامنً م  فلسطٌن وتؤمٌن الحضور المكثؾ من مختلؾ القارات فً العالمي وعلى 

 أوس  نطاا ممكن. أهمٌة تؤمٌن تؽطٌة إعالمٌة مسموعة ومربٌة ومكتوبة للملتقى التضامنً على

  ًالتؤكٌد على أهمٌة وضرورة تكثٌؾ الجهود على المستوٌٌن العربً والدولً لدعم ال ندوا الفلسطٌن

للتشؽٌل والحماٌة ا جتماعٌة وتقدٌم جمٌ  أشكال الدعم للقضٌة الفلسطٌنٌة  ضٌة العرل األولى م  

رك بٌن منظمتً العمل العربٌة التؤكٌد على ضرورة تنظٌم مإتمر دولً للمانحٌن بالتعاون المشت

 والدولٌة.

  لمإتمر العمل  44حث منظمة العمل الدولٌة وأجهزتها الدستورٌة على األخذ بعٌن ا عتبار  رار الدورة

المتعلا بفلسطٌن وبوجا خاي ما ٌتعلا بمستحقات العمال الفلسطٌنٌٌن لدى  2017العربً لعام 

 إتمر المانحٌن.وكذلك م 1970السلطات ا سرابٌلٌة منذ عام 

  تجدٌد طلل المجموعة العربٌة من منظمة العمل الدولٌة  ٌجاد ال ٌؽة المناسبة لمنا شة ملحا تقرٌر

المدٌر العام لمكتل العمل الدولً حول أوضاع العمال فً األراضً العربٌة المحتلة ضمن جلسات 

 واجتماعات المإتمر.

 ن والتضامن بٌن وفود البلدان العربٌة وتقدٌم مختلؾ التؤكٌد على أهمٌة وضرورة تقوٌة وتعزٌز التعاو

 أشكال الدعم والمساعدة ألٌة دولة عربٌة وخا ة ما ٌتعلا بالرد على لجنة تطبٌا المعاٌٌر.

  التؤكٌد على أهمٌة وضرورة مشاركة الوفود العربٌة بشكل مكثؾ وفعال فً مختلؾ اللجان المنبثقة عن

 ة توافقٌة للدفاع عن م الحها.المإتمر وفً إطار تكتل ورإٌة عربٌ

   توجٌا الشكر والتقدٌر إلى منظمة العمل الدولٌة  ستجابتها لبعض المطالل العربٌة فً مجا ت التوس

فً استخدام اللؽة العربٌة م  ضرورة ا ستمرار فً المطالبة بمزٌد من التوس  م  التركٌز على 

خالل مترجمٌن أكثر كفاءة وكذلك توفٌر الترجمة  ضرورة تحسٌن ترجمة الوثابا إلى اللؽة العربٌة من
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 فً اجتماعات المجموعات ا  لٌمٌة.

  دعم األطراؾ الحكومٌة المرشحة إلى عضوٌة مجله إدارة مكتل العمل الدولً عن الدول العربٌة

( م  الترحٌل باستعداد ا طراؾ المعنٌة  جراء مزٌد من 2020 – 2017لؽربً السٌا للفترة )

  ٌجاد التوافا المطلول لضمان الحفاظ على ح ة البلدان العربٌة فً عضوٌة المجله.المشاورات 

  لدستور   منظمة العمل الدولٌة  1986تجدٌد الدعوة إلى الدول العربٌة التً لم ت ادا بعد على تعدٌل

اذ بشؤن توسٌ  التمثٌل ا فرٌقً والعربً فً مجله إدارة مكتل العمل الدولً إلى ا سراع فً اتخ

 ا جراءات المناسبة للت دٌا علٌا م  استمرار عملٌة المتابعة.

 

ٌونٌو/  8االجتماع التنسٌقً بٌن منظمة العمل العربٌة ومجلس السفراء العرب المعتمدٌن بجنٌف 

   2017حزٌران 

عقدت منظمة العمل العربٌة اجتماع لجنة التنسٌا العربٌة التً تم تشكٌلها من ممثلً أطراؾ ا نتاج 

برئاسة سعادة السٌد فاٌز على المطٌري المدٌر العام الثالثة خالل ا جتماع التنسٌقً للمجموعة العربٌة 

فً   ر األمم بجنٌؾ  2017ٌونٌو/ حزٌران  8وذلك ٌوم الخمٌه الموافا  لمنظمة العمل العربٌة

 مشاركا با ضافة إلى ممثلً منظمة العمل العربٌة. 25وحضور نحو 

ا جتماع بكلمة رحل فٌها بالسٌدات والسادة الحضور مإكدا وافتتح سعادة السٌد فاٌز على المطٌري 

ع الهام تتمثل فً متابعة سٌر اعمال اللجان الفنٌة المنبثقة عن على أن األهداؾ المرجوة من عقد هذا ا جتما

المإتمر والتعرؾ على توجهات كل لجنة وتحلٌل منا شات الموضوعات المعروضة علٌها وإتاحة الفر ة 

أمام الوفود العربٌة لتبادل وجهات النظر وتقرٌل موا ؾ األطراؾ الثالثة بشؤن هذه الموضوعات مما 

دور ومشاركة الوفود العربٌة فً مختلؾ لجان المإتمر فً شكل تكتل عربً ٌرتكز على ٌساعد على تفعٌل 

 الم الح المشتركة للمنطقة العربٌة.

وبمنا شة مختلؾ الموضوعات المطروحة على جدول أعمال لجنة التنسٌا العربٌةي تم التو ل إلى 

 ا  تراحات التالٌة: 

ربٌة على جهودها الهادفة إلى تعزٌز التنسٌا فٌما بٌن توجٌا الشكر والتقدٌر إلى منظمة العمل الع -

الوفود العربٌة المشاركة فً مإتمر العمل الدولً من أجل تقوٌة الموا ؾ العربٌة والدفاع عن 

 م الحها وخ و ٌاتها.

عبر المشاركون عن ارتٌاحهم للمشاركة المكثفة والتواجد المتوا ل للوفود العربٌة فً لجان  -

ل ا ٌجابً م  الموضوعات المطروحة للنقاش فً إطار متوازن ومتكامل ٌسمح المإتمر والتعام

 بدعم الموا ؾ العربٌة فً ضوء ظروؾ وخ و ٌات البلدان العربٌة

التؤكٌد على أهمٌة تبنً الوفود العربٌة الرإٌة التوافقٌة المشتركة حول مختلؾ الموضوعات وتكثٌؾ  -

إطار مو ؾ عربً موحد سواء ضمن اللجان أو الفرا  المداخالت وتقدٌم التوضٌحات المطلوبة فً 
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 أو المجموعات ا  لٌمٌة التً تشارك فٌها.

( بشؤن العمالة والعمل الالبا من أجل السالم والقدرة على 71بالنسبة لمراجعة التو ٌة ر م ) -

ل ال مود  د ٌتطلل األمر تكاتؾ الوفود العربٌة لت حٌح وتعدٌل بعض العبارات على سبٌل المثا

 التفر ة والف ل بٌن مفهوم اللجوء ومفهوم النزوح.

التؤكٌد على أهمٌة وضرورة التشاور بٌن أطراؾ ا نتاج الثالثة وتفهم الحا ت الخا ة بالدول  -

 العربٌة المعروضة على لجنة المعاٌٌر من أجل مزٌد من التضامن للدفاع عن الم الح العربٌة.

 

 الملتقى الدولً للتضامن مع عمال وشعب فلسطٌن واألراضً العربٌة المحتلة األخرى 

 .2017جنٌف، ٌونٌو / حزٌران 

عقدت منظمة العمل العربٌة الملتقى الدولً للتضامن م  عمال وشعل فلسطٌن واألراضً العربٌة المحتلة 

المتحدة بجنٌؾ وذلك على هامش بمقر األمم  2017ٌونٌو / حزٌران  8األخرى ٌوم الخمٌه الموافا 

وبحضور مكثؾ ومتمٌز من معالً الوزراء وسعادة  2017لمإتمر العمل الدولً لعام  106أعمال الدورة 

السفراء ورإساء وأعضاء الوفود ممثلً أطراؾ ا نتاج الثالثة على المستوٌٌن العربً والدولً المشاركة 

 والمنظمات ا  لٌمٌة والعربٌة والدولٌة. فً اعمال المإتمر  بما فً ذلك  ممثلً الهٌبات

أعمال هذا الملتقى  المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة -افتتح سعادة السٌد/ فاٌز علً المطٌري 

التضامنً الهام بكلمة رحل فٌها بالمشاركٌن من أحرار العالم ومناهضً العن رٌة وا حتالل ومحبً 

رهم المكثؾ للتضامن م  عمال وشعل فلسطٌن والو وؾ إلى السالم وداعمً حقوا ا نسان مقدرا حضو

جانل العدالة وا ن اؾ والشرعٌة الدولٌة. وبعد التعرض بإٌجاز إلى تدهور األوضاع والظروؾ 

الالإنسانٌة التً ٌعٌشها عمال وشعل فلسطٌن بسبل توا ل الممارسات التعسفٌة لسلطات ا حتالل 

 ا سرابٌلً بحقهمي

جدٌد وبشدة على ضرورة العمل  عادة الحقوا إلى أ حابها من خالل إرسال بعثة  ومن أكد سعادته 

متخ  ة تابعة لمنظمة العمل الدولٌة إلى المنطقة وكذلك تقدٌم الدعم المناسل لمشارٌ  التشؽٌل من خالل 

العمل مطالبة منظمة العمل الدولٌة مرة أخرى بعقد مإتمر دولً للمانحٌن بالتعاون المشترك م  منظمة 

العربٌة لدعم ال ندوا الفلسطٌنً للتشؽٌل والحماٌة ا جتماعٌة وإٌجاد فري العمل الكرٌم والالبا 

 للفلسطٌنٌٌن. 

بضرورة تضافر جهود الجمٌ  لن رة الشعل الفلسطٌنً وإنهاء ا حتالل ا سرابٌلً  وفً ختام كلمته 

 لشرٌؾ.ودعم المالا بإ امة دولة فلسطٌن المستقلة وعا متها القده ا

 

  : كما ألقى كلماتهم كل من 

 وزٌر العمل بدولة فلسطٌن. -معالً الدكتور/ مؤمون أبو شهال 
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 المدٌر العام لمنظمة العمل الدولٌة. -سعادة السٌد/ غاي راٌدر 

)مالٌزٌا( عن فرٌق  -وزارة الموارد البشرٌة -سكرتٌر عام  -معالً السٌد/ عدنان بن أب رحمن  

 الحكومات.

 رئٌس فرٌق أصحاب األعمال. -سعادة السٌد/ مدوابا متونزي بٌري ماسون

 رئٌس فرٌق العمال. -سعادة السٌد/ لوكرتبٌك 

عبروا فٌها عن استٌابهم وبالػ أسفهم عن استمرارٌة تدهور األوضاع ا  ت ادٌة وا جتماعٌة والظروؾ 

و لت إلى حدود تخطت بمراحل الخطوط الحمراء أدت إلى تفا م معاناة العمال والشعل  الالإنسانٌة التى

الفلسطٌنً وتفا م مخٌؾ فً معد ت الفقر والبطالة وبوجا خاي بطالة الشبال وبدرجة   ٌقبلها العقل 

ٌر بسبل موا لة سلطات ا حتالل ا سرابٌلً ومنذ ما ٌزٌد عن ن ؾ  رن اتخاذ وتطبٌا أنظمة وتداب

وممارسات تعسفٌة ممنهجة لتهوٌد األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة والتحكم فً ا  ت اد الفلسطٌنً والتوس  

ا ستٌطانً وتشدٌد الح ار على ؼزة وتقٌٌد حرٌة حركة الشعل ونقل الموارد ناهٌك عما ٌتعرض لا 

تهاك حقو هم الشرعٌة العمال من مضاٌقات فً حٌاتهم الٌومٌة وتعرضهم لمختلؾ أشكال ا ستؽالل وان

وحرمانهم من أٌة حماٌة ومن أبسط متطلبات العمل الالبا متجاهلة القرارات والمواثٌا الدولٌة وحقوا 

 ا نسان ومعاٌٌر العمل الدولٌة. 

كما استخدم جمٌ  المتحدثٌن عبارات  رٌحة للتضامن الكامل م  القضٌة والمطالل الفلسطٌنٌة والتندٌد 

وا نتهاكات ال ارخة لسلطات ا حتالل بحا عمال وشعل فلسطٌن م  دعوة والشجل بالممارسات 

المجتم  الدولً إلى سرعة ا نتقال من مرحلة الكالم وللتندٌد إلى مرحلة أكثر وا عٌة تتمثل فً تقدٌم مزٌد 

 من الدعم والمساعدات المادٌة لعمال وشعل فلسطٌن وتجسد البٌانات والقرارات بالحل العادل والمن ؾ

 وإنهاء ا حتالل وإ امة الدولة الفلسطٌنٌة القادرة على التعاٌش فً أمن وسالم م  سابر بلدان المنطقة.

 

تمكن المشاركون فً الملتقى التضامنً من زٌارتا  معرض للصور التارٌخٌة لفلسطٌنهذا و د تم تنظٌم 

 باهتمام كبٌر.

 :7201( لمإتمر العمل الدولً جنٌف 106جدول أعمال الدورة )

 البنود الدائمة :

  ًتقارٌر ربٌه مجله ا دارة والمدٌر العام م  ملحا لتقرٌر المدٌر العام حول أوضاع العمالة ف

 األراضً العربٌة المحتلة ..

 . مشروع البرنامج والموازنة ومسابل أخرى 

  معلومات وتقارٌر عن تطبٌا ا تفا ٌات والتو ٌات 

 اإلدارة :بنود مدرجة من المإتمر أومن مجلس 

 . هجرة األٌدي العاملة 



102 

 

 ( لعام 71العمالة والعمل الالبا من أجل السالم والقدرة على ال مود : مراجعة التو ٌة ر م )

 نشاط معٌاري )منا شة ثانٌة(. –بشؤن تنظٌم العمالة ) ا نتقال من الحرل إلى السلم (  1944

 ًبشؤن المبادئ والحقوا األساسٌة فً العمل فً إطار  منا شة متكررة عن الهدؾ ا ستراتٌج

 حول العدالة ا جتماعٌة من أجل عولمة عادلة. 2008متابعة إعالن منظمة العمل الدولٌة 

  ( 67 – 60 – 43 – 28 – 15 – 4إلؽاء مجموعة من ا تفا ٌات تحمل أر ام.) 

 

* * * 

 عنوان النشاط :

حول" آثار المستوطنات اإلسرائٌلٌة على أوضاع أصحاب األعمال والعمال العرب فى فلسطٌن  . تقرٌر2

 وبقٌة األراضى العربٌة المحتلة فى الجوالن السورى المحتل وبقٌة األراضى المحتلة فى جنوب لبنان" 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 إدارة العال ات الخارجٌة والتعاون االدولى 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 2017ابرٌل من العام 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

  2017المستفٌدون  كافة المشاركٌن فى مإتمر العمل الدولى 

  .دولة 176كافة الدول األعضاء فى منظمة العمل الدولٌة ي ماٌقرل من 

 أهداف النشاط :

  وتحدٌها لقرارات الشرعٌة الدولٌة ذات العال ة .متابعة كشؾ السٌاسة العن رٌة للحكومة ا سرابٌلٌة 

  1980و  1976كشؾ عدم احترام الحكومة ا سرابٌلٌة لقرارى مإتمر العمل الدولى ال ادرٌن عامى 

 بشؤن الموضوع .

  كشؾ اآلثار المدمرة الناجمة عن سٌاسة ا ستٌطان ا سرابٌلى على أ حال األعمال والعمال العرل

 العربٌة المحتلة األخرى . فى فلسطٌن واألراضى 

o  تم نشر التقرٌر وتوزٌعا خالل جلسة العمل الخا ة بفلسطٌن واألراضى العربٌة المحتلة المنعقدة على

 هامش أعمال مإتمر العمل الدولى . 

* * * 

 عنوان النشاط:

 ( للمجلس االقتصادى واالجتماعى.100. الدورة العادٌة )3

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 2017أؼسطه / الل  24 – 20
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 : المشاركون والجهات المستفٌدة

 جمٌ  الدول العربٌة

 المحاور :

 ( 100( و )99تقرٌر األمٌن العام لجامعة الدول العربٌة بٌن دورتً المجله.) 

 ؼٌنٌا ا ستوابٌة )نوفمبر  – متابعة تنفٌذ  رارات القمة العربٌة األفرٌقٌة فى دورتها الرابعة )ما  بو

 ( الجوانل ا  ت ادٌة وا جتماعٌة.2016

 ( المزم  29الملؾ ا  ت ادي وا جتماعً لمجله الجامعة على مستوى القمة فى دورتا العادٌة )

 . 2018عقدها فى المملكة العربٌة السعودٌة 

 وأمرٌكا الجنوبٌة التى عقدت  متابعة تنفٌذ اعالن الرٌاض ال ادر عن القمة الرابعة للدول العربٌة

( وا عداد للقمة فى دورتها الخامسة )جمهورٌة 2015بالرٌاض بالمملكة العربٌة السعودٌة عام )

 (.2018فنزوٌال 

 .)التعاون بٌن منظومتً الجامعة العربٌة واألمم المتحدة )الجوانل ا  ت ادٌة وا جتماعٌة 

 عربٌة الكبرى وتطورات ا تحاد الجمركً العربً(.محور أعمال الدورة )منطقة التجارة الحرة ال 

 .ا ستثمار فً الدول العربٌة 

 . مشروع البرنامج العربً للتنافسٌة 

 .موضوعات المنظمات العربٌة المتخ  ة 

 .مبادرة المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلومي حول تعلٌم األطفال العرل فى مناطا النزاع 

 ى المجا ت ا جتماعٌة.التعاون العربً الدولً ف 

  مشروع اتفا ٌة تنظٌم النقل البحري للركال والبضاب  بٌن الدول العربٌة 

 . التقرٌر ا  ت ادي العربً الموحد 

 .ًتقرٌر ا من الؽذابً العرب 

 

  ا  ت اد ا جتماعً التضامنً كآلٌة للحد من العمل الهش ولدعم ا ندماج ا جتماعً فى الدول

 العربٌة 

 و رارات المجاله الوزارٌة واللجان الدابمة ؛ وفى هذا ال دد تم منا شة واستعراض  تقارٌر

 -تقرٌري :

 لجنة التنسٌا العلٌا للعمل العربً المشترك . -

لجنة المنظمات للتنسٌا والمتابعة المنبثقة عن المجله ا  ت ادي وا جتماعً فى دورتها  -

 .2017( لعام 26العادٌة )
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ترأست أعمال هذه الدورة المملكة العربٌة السعودٌةي و د تمٌزت الدورةي بحضور مكثؾ من 

مختلؾ الدول العربٌة ونقاشات مطولة وخا ة فً المسابل ذات ال لة بمراجعة أوضاع منطقة 

التجارة الحرة العربٌة الكبرى وأوضاع المنظمات العربٌة المتخ  ة حٌث نو شت عدة  ضاٌا فى 

 .هذا ال دد

للمزٌد من التفاصٌل انظر البند العاشر التقارٌر التكمٌلٌة للسٌد المدٌر العام والمدرجة على جدول اعمال 

  المجلس.

* * * 

 عنوان النشاط:

 44توقٌع مذكرة تفاهم بٌن منظمة العمل العربٌة و اتحاد الغرف العربٌة على هامش انعقاد الدورة . 4

 .  2017، ابرٌل / نٌسان لمإتمر العمل العربً،القاهرة

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 . 2017ابرٌل / نٌسان  10القاهرةيجمهورٌة م ر العربٌة ي 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 منظمة العمل العربٌة / مكتل العمل العربً.

 اسلوب  التنفٌذ:

شاهر علً  السٌد المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة م  سعادة  سعادة السٌد/ فاٌز علً المطٌريو   

مذكرة تفاهم بشؤن التعاون المشترك بٌن المنظمتٌن   تحاد الؽرؾ العربٌة بالوكالة ا مٌن العامالشاهر

 2017لمإتمر العمل العربً فً القاهرة ابرٌل / نٌسان  44وجرى حفل التو ٌ  على هامش اعمال الدورة 

تو ٌ  هذه ا تفا ٌة التً باركتها اطراؾ ا نتاج الثالثة المشاركة فً اعمال المإتمر فً اطار السعً وٌؤتً 

لتحقٌا ا نشطة والفعالٌات المشتركة للطرفٌن وخا ة فً المجا ت ا  ت ادٌة وا جتماعٌة والتنمٌة 

وتناولت مذكرة التفاهم سبل  المستدامة وتعزٌز دور مإسسات المجتم  المدنً فً تشجٌ  الحوار ا جتماعً

التشاور والتنسٌا المشترك وتبادل المعلومات والوثابا فً المجا ت التً تشكل اهتماما مشتركا ومحورا 

 لالنشطة التً تنفذ بتعاون مشترك. 

* * * 

 عنوان النشاط:

والتكنولوجٌا والنقل البحري توقٌع مذكرة تفاهم بٌن منظمة العمل العربٌة واألكادٌمٌة العربٌة للعلوم . 5

2017ٌولٌو / تموز  10فً مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة القاهرة،   

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 .2017ٌولٌو / تموز  10القاهرةي  ياألمانة العامة لجامعة الدول العربٌة

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 
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 العربً.منظمة العمل العربٌة / مكتل العمل 

 اسلوب  التنفٌذ:

إسماعٌل المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة م  سعادة السٌد الدكتور/  سعادة السٌد/ فاٌز علً المطٌريو   

ربٌه األكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري مذكرة تفاهم بشؤن التعاون المشترك عبد الغفار 

ٌولٌو / تموز  10بٌن المنظمتٌن وجرى حفل التو ٌ  فً مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة ٌوم 

ربٌة المتخ  ة والمنبثقة عن أثناء انعقاد اجتماعات لجنة المنظمات للتنسٌا والمتابعة للمنظمات الع 2017

المجله ا  ت ادي وا جتماعً العربً وذلك إنطال اً من األهداؾ المشتركة التً تسعً لتحقٌقها كل من 

منظمة العمل العربٌة واألكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري فً المجا ت ا  ت ادٌة 

 المستدامة .وا جتماعٌة وتحقٌقاً للتنمٌة الشاملة و

و د باركت األمانة العامة والدول العربٌة المشاركة فً اجتماع لجنة التنسٌا هذا ا تفاا الذي ٌعزز من دور 

العمل العربً المشترك وٌسخر إمكانٌاتا و دراتا وا ستفادة من خبرابا ل الح أطراؾ ا نتاج الثالثة فً 

  الوطن العربً.

* * * 

 عنوان النشاط

 ( لمجلس ادارة مكتب العمل الدولً.331الدورة ). اجتماعات 6

 مكان وتارٌخ التنفٌذ :

 . 2017نوفمبر/تشرٌن الثانً  8 –اكتوبر/ تشرٌن ا ول   26جنٌؾ 

 جدول االعمال :

  جزء العمالة والحماٌة االجتماعٌة 

  الت دٌا على معاٌٌر العمل الدولٌة وتطبٌقها 

  حماٌة العمال من أشكال العمل ؼٌر المقبولة 

  ًجزء الحوار االجتماع 

  2018والمقترحات لعام  2017ا جتماعات القطاعٌة فً عام 

 تعزٌز ا متثال فً مكان العمل من خالل تفتٌش العمل 

  ًجزء التعاون االنمائ 

 البرنامج المعزز للتعاون ا نمابً من أجل ا راضً العربٌة المحتلة 

  ًجزء التعاون الفن 

  سم المسابل القانونٌة ومعاٌٌر العمل الدولٌة  

 جزء معاٌٌر العمل الدولٌة وحقوق اإلنسان 
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 جزء المسائل القانونٌة 

  .سم البرنامج والمٌزانٌة وا دارة  

 طبٌعة مشاركة المنظمة :

لمجلس  (331)الدورة فً اعمال  سعادة السٌد  المدٌر العامشارك وفد منظمة العمل العربٌة الذي ٌترأسا 

نوفمبر/تشرٌن الثانً  8اكتوبر/ تشرٌن ا ول   26جنٌؾ  للفترة  فً  إدارة مكتب العمل الدولً

2017 . 

* * * 

 عنوان النشاط :

 المشاركة فً المإتمر الخامس للموارد البشرٌة سوق العمل بدول مجلس التعاون الخلٌجى  -7

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

   2017/ أكتوبر /  16ـ  15الشار ة خالل  ٌومى 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

  ؼرفة تجارة و ناعة الشار ة 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

أ ٌم المإتمر برعاٌة كرٌمة وحضور سمو الشٌخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمً ولً العهد نابل 

علً حمٌدان وزٌر العمل والتنمٌة ا جتماعٌة فً مملكة حاكم الشار ةي ومعالى السٌد جمٌل بن محمد 

البحرٌن ربٌه الدورة الحالٌة لوزراء العمل بدول التعاون وسعادة السٌد فاٌز على المطٌرى المدٌر العام 

لمنظمة العمل العربٌة ي وسعادة عبد هللا سلطان العوٌه نابل ربٌه اتحاد ؼرؾ الدولة ربٌه ؼرفة تجارة 

ةي  وسعادة السٌد عبد الرحمن بن  الح العطٌشان ربٌه اتحاد ؼرؾ دول مجله التعاون ي و ناعة الشار 

وسعادة السٌد خلٌفة بن سعٌد الَعبري األمٌن العام المساعد للشإون ا  ت ادٌة والتنموٌة باألمانة العامة 

 .لمجله التعاون 

والقرىي والشٌخ فٌ ل بن والشٌخ ماجد بن سلطان بن  قر القاسمً مدٌر دابرة شإون الضواحً 

سعود القاسمً مدٌر هٌبة مطار الشار ة الدولًي والشٌخ ماجد بن فٌ ل القاسمً النابل األول لربٌه ؼرفة 

تجارة و ناعة الشار ةي وطارا سلطان بن خادم ربٌه دابرة الموارد البشرٌةي وخالد بن بطً الهاجري 

التنفٌذي لمركز إكسبو الشار ةي إلى جانل مسإولً  مدٌر عام ؼرفة الشار ةي وسٌؾ محمد المدف  الربٌه

 .ومدٌري وموظفً عدد كبٌر من مإسسات القطاعٌن الحكومً والخاي فً ا مارات ودول التعاون

 طبٌعة مشاركة المنظمة :

تمت دعوة سعادة المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة للمشاركة فى فعالٌات المإتمر و اد ألقاى ساٌادتا  

لجلسة ا فتتاحٌة حول موضوع التشؽٌل وتحدٌاتا فى المنطقة  مإكداً على  أن استثمار رأه المال كلمة فى ا

ٌُعد من  الل اهتماماات منظماة العمال  البشري وتطوٌر أدابا الوظٌفً وفا متطلبات سوا العمل الخلٌجًي 
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العربٌاةي مشادداً علاى  العربٌة فاً ظال التحاو ت ا  ت اادٌة والسٌاساٌة وا جتماعٌاة التاً تشاهدها المنطقاة

وأبارز الحلاول لجسار الفجاوة باٌن  2030أهمٌة التدرٌل المهنً كإحدى الركابز األساسٌة للتنمٌة المستدامة 

مخرجات التعلٌم ومتطلبات ساوا العمال ولتعزٌاز المهاارات المطلوباةي مشاٌراً إلاى أن المنظماة باادرت إلاى 

لاى بارامج التؤهٌال والتادرٌل المهناً خدماة ألطاراؾ تخ ٌي عدد من أنشطتها للسنوات المقبلة للتركٌز ع

   األنتاج . 

وأثنى على مبادرة حكومة ا مارات باإطالا البرناامج الاوطنً للساعادة وا ٌجابٌاةي معتباراً أن تفعٌال 

األدوات والمإشرات لتقٌٌم مدى تحقٌا السعادة والرضاا الاوظٌفً لادى الماواطن سٌسااهم فاً زٌاادة إنتاجٌاة 

با لعملا ووطناي كما ثّمن مبادرة ؼرفة الشار ة بالتعاون م  اتحاد الؽرؾ الخلٌجٌة إلاى إطاالاي الفرد وانتما

ي والتً «جابزة الشار ة للتمٌز ا  ت ادي»جابزة المنشآت األكثر توظٌفاً للمواطنٌن الخلٌجٌٌن تحت مظلةي 

 تعتبر حافزاً للمنشآت ا  ت ادٌة على توطٌن العمالة الخلٌجٌة

 المحاور : 

العمٌااد أحمااد رفٌاا  ماادٌر ا دارة العامااة للمااوارد البشاارٌة  (السااعادة فااً اسااتثمار رأه المااال البشااري

 ي«ا بتكار والسعادة وأثرهما فً استثمار رأه المال البشري»بشرطة دبً ور ة عمل جاءت بعنوان 

  البشرٌةي  دمها عبدهللا تناولت الور ة الثانٌة أهمٌة السعادة واألمان الوظٌفً وتوطٌن الكوادر

 .  عٌسى المهٌنً ربٌه  سم الفري الوظٌفٌة وإعادة هٌكلة القوى العاملة فً الكوٌت

  أوراا عمل خالل الجلسة الثانٌة تناولت وا   ومستقبل رأه المال البشري  3كما تم تقدم

 الخلٌجً فً القطاعات ا  ت ادٌة بدول المجله

 القٌادة واللٌات تحقٌا السعادة فً بٌبة العملتناولت ور ة العمل الثالثة دور 

 أهم المقترحات والتوصٌات : 

  تسلٌط الضوء على وا   الموارد البشرٌة بدول مجله التعاون ووض  حلول واللٌات من شؤنها

 ا سهام فً تقلٌل نسل البطالة وا ستثمار فً العن ر البشري.

 بٌبة العمل فً المإسسات الخلٌجٌة وأثرها إجراء المزٌد من األبحاث والدراسات حول السعادة ف ً

على ا نتاجٌةي با ضافة إلى تشكٌل فرٌا عمل أو لجنة مخت ة من المهتمٌن والباحثٌن تعنى 

بوض  معاٌٌر موحدة للسعادة فً بٌبة العمل ومن ثم تطبٌا تلك المعاٌٌر على المإسسات لألخذ بهاي 

تٌجٌة بعٌدة المدى تستند إلى أسه منهجٌة وعلمٌة وكذلك تطوٌر برامج ومشارٌ  ذات طبٌعة استرا

 .ومإشرات للسعادة من أجل إنجازات ترتقً بمفهوم ثقافة السعادة فً بٌبة العمل

  التؤكٌد على ضرورة أن ٌبدأ التوطٌن فً القطاع الم رفً من التعلٌم  عداد جٌل  ادر على فهم

مباشر على ا  ت اد الوطنًي وكذلك واستٌعال أهمٌة القطاع الم رفً فً الدولة وتؤثٌره ال

مشاركة رواد وموظفً القطاع الخاي فً طرح وتطوٌر استراتٌجٌات التوطٌن فً الدولة بما ٌسهم 

 .فً نجاح ا ستراتٌجٌات وتطبٌقها
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  ضرورة التعرٌؾ ب ناع التدرٌل الخاي والحكومً والخٌري على جمٌ  المستوٌات لتبادل

و واعد البٌاناتي وتحدٌد أهداؾ التدرٌل الخلٌجً المتفا علٌها الخدمات والمعلومات واألبحاث 

حسل وزنها النوعً عل جمٌ  المستوٌات ا  ت ادٌة وا جتماعٌةي إلى جانل تجسٌر الخبرات 

على مستوى األفراد والمنظمات والهٌبات المحلٌة والدولٌةي وتوثٌا المدخالت للخروج بمسودة 

تدرٌل فً ظل المتؽٌرات الحالٌة والمستقبلٌةي با ضافة إلى لخارطة طرٌا لالرتقاء ب ناعة ال

وض  جدول زمنً لجمٌ  الفعالٌات الدورٌة بطرٌقة تكاملٌة فً دول مجله التعاون لالستفادة 

  .الق وى من كل فعالٌة وتعمٌمها

* * * 

 عنوان النشاط :

فً أعمال المجلس المركازي الطااريء لالتحااد الادولً لنقاباات العماال العارب تحات عناوان المشاركة  - 8

 ".معاا ألجل القدس عاصمة فلسطٌن األبدٌة"

  مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 .2017دٌسمبر  20بٌروت/ الجمهورٌة اللبنانٌةي  

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 .ا تحاد الدولً لنقابات العمال العرل

 مشاركة المنظمة:طبٌعة 

محمااد شاارٌؾي مستشااار / شااركت منظمااة العماال العربٌااة بوفاد برباسااة معااالً الماادٌر العااام وعضاوٌة السااٌد

 .معالً المدٌر العام

لن نرضخ لٌهمنة إرهال "  " "و ام معالً المدٌر العام بإلقاء كلمة فً ا فتتاح استهلها بالءات ثالث  ابالً  

لن تسلل القاده العربٌاة بقارار "  "ن للظلم فً زمن األزمات والمحني و لن نستكٌ"  "دولة مار ةي و 

انتهااازي جااابر ٌخاارا جمٌاا  القاارارات والمواثٌااا وا تفا ااات الدولٌااةي فالشاارعٌة الدولٌااة والقاارارات 

األممٌةتإكاادان أن وضاا  القااده اسااتثنابًي وأن أي إجااراءات تتخااذها ساالطات ا حااتالل الؽاشاام لفاارض 

". ها وإدارتهاا علاى مدٌناة القاده الشارٌؾي هاً اجاراءات ؼٌار  انونٌاةي و ؼٌاة وباطلاة وانٌنها وو ٌت

نحان فاً منظماة العمال العربٌاة نتااب  بحر اة ماا ٌجاري علاى أرض فلساطٌن الحبٌباة " وذكر فً كلمتا 

ولعا اامتها القااده الشاارٌؾي وٌإساافنا تااردي األوضاااع ا  ت ااادٌة وا جتماعٌااة والظااروؾ ا نسااانٌة 

لتً ٌعٌشها عمال وشعل فلسطٌني وما ٌعانونا ٌومٌاً من ممارسات تعسفٌةي على حواجز  وات ال عبة ا

ا حتالل ومعاملة مهٌنة ومذلةي وترسٌخ ممهنج للتمٌٌز ضدهمي واستؽاللهم وحرمانهم من أبسط حقو هم 

ر بساواعدهم ودعا فً كلمتا جمٌا  النقاابٌٌن األحارا. فً انتهاك  ارخ لجمٌ  العراؾ والمواثٌا الدولٌة

 .السمراء إلى أن ٌضافروا جهودهم لدعم المال الشعل الفلسطٌنً
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 رابعاا 

 محور اإلعالم والتوثٌق والمعلومات

 

تنتهج منظمة العمل العربٌة سٌاسة إعالمٌة  تقوم على  نشر ثقافة العمل وإعالء  ٌمتا لدى المواطن 

العربً؛ حٌث ٌتم تسلٌط الضوء على الجوانل األساسٌة لقضاٌا العمل خا ة ما ٌتعلا بسٌاسات التنمٌة 

عات الخا ة بالعمل فً إرساء والتشؽٌل والحماٌة ا جتماعٌة وإبراز أهمٌة اتفا ٌات العمل العربٌة والتشرٌ

العدالة ا جتماعٌة. كما ٌتم عمل التؽطٌة ا عالمٌة الالزمة للتروٌج ألهداؾ المنظمة ولكافة أنشطتها من 

اجتماعات دستورٌة ومإتمرات وندوات وورش عمل ودراسات وإح اءات؛ كما أن المنظمة تعمل على 

لعمل وتتب  استراتٌجٌة إعالمٌة تسعى من خاللها لدعم تنمٌة  درات الكوادر ا عالمٌة المعنٌة بقضاٌا ا

 ا جتماعً. و ضاٌا العمل والتنمٌة بشقٌها ا  ت ادي 

 ور ٌاً وفً مجال التوثٌا والمعلومات ٌتم توثٌا كافة أنشطة المنظمة من ندوات وتقارٌر ودراسات 

وٌتم طرحها للمهتمٌن والباحثٌن والمنظمات العربٌة والدولٌة وأطراؾ ا نتاج الثالثة فً المنطقة  نٌاً وإلكترو

العربٌةي ذلك با ضافة إلى توفٌر كافة البٌانات والدراسات واألبحاث الخا ة بسوا العمل من خالل الشبكة 

ا نترنت ب ورة مستمرة ومده  عن تحدٌث مو   المنظمة على شبكة الالعربٌة لمعلومات أسواا العملي فض

ً تفٌد المهتمٌن والمتخ  ٌن.   بؤنشطة المنظمة ونتابجًها وكافة المعلومات الت
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 -أوال : مجال اإلعالم والنشر:

  عنوان النشاط :

 من مجلة العمل العربى.  2017( سبتمبر 112والعدد ) 2017( ابرٌل 111. إصدار العدد )1

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 إدارة ا عالم والتوثٌا والمعلومات 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 القاهرة / مجلة ف لٌة. 

 الجهات المستفٌدة: 

 .أطراؾ ا نتاج الثالثة فً الدول العربٌة /الباحثون والمهتمون بالقضاٌا العمالٌة والتنموٌة 

 أهداف النشاط:

  .تسلٌط الضوء على أهم أنشطة المنظمة 

  وإنجازات أطراؾ ا نتاج الثالثة فً الدول العربٌة.ر د أهم أخبار 

  .نشر أحدث الدراسات والتقارٌر الخا ة بمختلؾ  ضاٌا سوا العمل 

* * * 

 

 عنوان النشاط :

 . أنشطة إعالمٌة )نشاط مستمر(2  

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ:

 إدارة ا عالم والتوثٌا والمعلومات 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 طوال العام  - القاهرة 

 واقع التنفٌذ:

عمل التؽطٌة ا عالمٌة الالزمة لكافة أنشطة المنظمة الفنٌة )الندوات والمإتمرات وورش العمل واجتماعات 

الخبراء ( وكذلك ا جتماعات الدستورٌة  )المإتمر العام ومجله ا دارة(  فً أهم وسابل ا عالم العربٌة:  

ٌتم موافاة  السادة ا عالمٌٌن المتخ  ٌن فً مجال ا  ت اد و ضاٌا  المقروءة والمسموعة والمربٌةي كما

العمل  بالدراسات والتقارٌر وا ح اءات فور  دورها من المنظمة بهدؾ نشرها على أوس  نطاا لتحقٌا 

الفابدة المرجوة منهاي با ضافة إلى إ دار البٌانات التً تعبر عن رإٌة المنظمة تجاه أهم المناسبات 

 حداث الجارٌة فً المنطقة العربٌة ذات ال لة باخت ا ات عمل المنظمة.واأل
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 الجهات المستفٌدة: 

 أطراؾ ا نتاج الثالثة فً الوطن العربً  

 وسابل ا عالم العربٌة  

 الباحثون والمهتمون بقضاٌا العمل

 أهداف النشاط: 

  المقروءة والمسموعة والمربٌة(التروٌج ألنشطة المنظمة وأهدافها عبر وسابل ا عالم العربٌة( 

  .تؽطٌة أهم فعالٌات المنظمة ونقل جلسات العمل عبر وسابل ا عالم المربٌة 

* * * 
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 -مجال التوثٌق والمعلومات :ثانٌا :

 

 عنوان النشاط:

 . دعم وتطوٌر المكتبة بمكتب العمل العرب1ً

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ:

 إدارة ا عالم والتوثٌا  والمعلومات 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 )مشروع مستمر( 2017خالل  

 الجهات المستفٌدة: 

  أطراؾ ا نتاج الثالثة و المهتمون بمجا ت عمل المنظمة  والدارسون و المترددون على مكتبة المنظمة

 أهداف النشاط: 

  ا لكترونٌة ذات ال لة بمجا ت عمل المنظمة   دعم المكتبة بؤحدث المطبوعات سواء الور ٌة أو

 ومجا ت اهتمام الباحثٌن و الدارسٌن

 تزوٌد الباحثٌن بؤحدث ا  دارات 

  تحقٌا ا ستفادة من الموروث التارٌخى بمكتبة منظمة العمل العربٌة بشتى مجا ت عمل المنظمة 

 اسلوب التنفٌذ:

امل على  اعدة بٌانات إلكترونٌة تتضمن محتوى المكتبة  تطوٌر العمل بالمكتبة خدمة للزابرٌن وفا التع

 بشكل إلكترونً ممنهج بمحاور نوعٌة ربٌسٌة متعددة على سبٌل المثال:

 الحماٌة ا جتماعٌة 

 التنمٌة البشرٌة 

 المعلوماتالتوثٌا وا عالم و 

 السالمة المهنٌةال حة و 

* * * 

 عنوان النشاط:

 أسواق العمل..دعم الشبكة العربٌة لمعلومات 2

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ:

 مكتل العمل العربً

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 )مشروع مستمر( 2017خالل  
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 الجهات المستفٌدة: 

الباحثون و المهتمون بؤسواا  –المنظمات المتخ  ة  –األجهزة ا ح ابٌة  –أطراؾ ا نتاج الثالثة 

 العمل العربٌة

 أهداف النشاط:

 حد لمعلومات أسواا العمل ٌضمن مشاركة أطراؾ ا نتاج الثالثة واألجهزة بناء نظام عربً مو

ا ح ابٌة بهدؾ ا سهام فى دعم  ضاٌا العمل و العمال وتحسٌن سٌاسات التشؽٌل فى ضوء 

 إحتٌاجات أسواا العمل العربٌة

* * * 

 عنوان النشاط:

 . دعم التوثٌق والمعلومات3

 الجهات المعنٌة بالتنفٌذ:

 العمل العربً / إدارة ا عالم والتوثٌا والمعلوماتمكتل 

 المعهد العربى لل حة والسالمة المهنٌة

 المركز العربى للتؤمٌنات ا جتماعٌة

 المعهد العربى للثقافة العمالٌة

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 )مشروع مستمر( 2017خالل  

 الجهات المستفٌدة: 

المهتمٌن و الباحثٌن فى  –سسات العربٌة و ا  لٌمٌة و الدولٌة المنظمات و المإ –أطراؾ ا نتاج الثالثة 

 . مجال عمل المنظمة

  أهداف النشاط:

 تطوٌر المو   ا لكترونً لمنظمة العمل العربٌة 

  تطوٌر وتحدٌث شبكة التوا ل داخل مكتل العمل العربً بما ٌحقا األداء األفضل وسهولة

 . ا ستخدام وفا التطور التكنولوجً

 تطوٌر كفاءة ا ت ال بشبكة ا نترنت 

 ًمتابعة كفاءة وأداء أجهزة الحاسول داخل مكتل العمل العرب . 

 ًزٌادة  درات الموظفٌن بمجال الحاسل اآللً بمكتل العمل العرب. 

 تنظٌم دورات لموظفً مكتل العمل العربً لمواكبة التطور فً نظم المعلومات 

 إنشاء مكتبة إلٌكترونٌة 

 



114 

 

 النشاط:عنوان 

 .المشاركة فً بوابة الشبكة العربٌة للمعلومات4

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ:

 إدارة ا عالم والتوثٌا والمعلومات

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 مشروع مستمر 2017خالل  

 الجهات المستفٌدة: 

األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة بمشاركة المنظمات العربٌة المتخ  ة العاملة فً نطاا جامعة الدول 

 العربٌة ومإسسات العمل العربً المشترك األخروىشبكات المعلومات ا  لٌمٌة العربٌة والدولٌة وؼٌرها.

  :أهداف النشاط

 لدول العربٌة ومنظماتها العربٌة المتخ  ة من زٌادة درجة التفاعلٌة بٌن األمانة العامة لجامعة ا

 .خالل مشاركة م ادر المعلومات بكافة أشكال أوعٌتها فً مختلؾ المجا ت المهنٌة المتخ  ة

  إتاحة الفر ة أمام الباحثٌن والمهتمٌن بالشإون العربٌة فً المجا ت المختلفة فً حقل البحث

 .قا مإسسات العمل العربً المشترك فً عملهاالعلمً والدراسات المهنٌة لالستفادة مما تحق

  توفٌر  ناة معلوماتٌة عربٌة معتمدة تضم كافة مإسسات العمل العربً المشترك للعمل على تقدٌم

 .حزمة خدمات إلكترونٌة للباحثٌن ودعم متخذي القرار فً الدول العربٌة

  بمستوى جودة هذا المحتوىزٌادة المحتوى ا لكترونً العربً على شبكة ا نترنت وا رتقاء. 

  اسلوب التنفٌذ:

 مشاركة منظمة العمل العربٌة ضمن لجنة التسٌٌر و فرٌا الدعم الفنً المناط بعدة مهام أهمها:

 انشاء البوابة ا لكترونٌة و فحاتها الداخلٌة. 

 التنسٌا التقنً م  المنظمات العربٌة المتخ  ة الشرٌكة وا عضاء فً البوابة من خالل عقد 

 .جلسات م  خبراء الدعم الفنً فً كل منظمة على حدا

 متابعة وتقدٌم الدعم الفنً وال ٌانة الدورٌة للبوابة ا لكترونٌة للشبكة العربٌة للمعلومات. 

* * * 
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 -مجال اإلصدارات والدراسات والترجمة :ثالثاا :

 

  عنوان النشاط :

 2017. طباعة إصدارات مكتب العمل العربً لعام 1

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 إدارة ا عالم والتوثٌا والمعلومات 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 .2017القاهرة / خالل عام  

 الجهات المستفٌدة: 

 أطراؾ ا نتاج الثالثة فً الوطن العربًي الخبراء والباحثون فً  ضاٌا العمل والعمال. 

 أهداف النشاط:

  وفعالٌات مكتل العمل العربً بهدؾ تمكٌن أطراؾ ا نتاج إ دار أبحاث ودراسات وتوثٌا أنشطة

 الثالثة من ا ستفادة من تلك ا  دارات.

 واقع التنفٌذ:

 تم طباعة ماٌلً:              

  تقرٌر حول "المستوطنات ا سرابٌلٌة والثارها ا  ت ادٌة وا جتماعٌة على أ حال العمل والعمال

المحتلة األخرى فً الجو ن السوري والجنول اللبنانً"  المقدم فً فلسطٌن واألراضً العربٌة 

 (.2017ٌونٌو/حزٌران  -لمإتمر العمل الدولً )جنٌؾ  106للدورة 

 ."ًدراسة حول " منظومة التعلٌم والتدرٌل المهنً والتقنً فً الوطن العرب 

  .كتٌل منظمة العمل العربٌة فً سطور 

 سواا العمل. كتٌل حول الشبكة العربٌة لمعلومات أ 

 إعادة طباعة ا ستراتٌجٌة العربٌة لإلعالم وا ت ال فً مجال التنمٌة ا  ت ادٌة وا جتماعٌة 

 و ضاٌا العمل. 

* * * 
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 عنوان النشاط :

 . تعرٌب وترجمة2  

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ : 

 إدارة ا عالم والتوثٌا والمعلومات 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 .2017القاهرة خالل عام  

 الجهات المستفٌدة: 

 أطراؾ ا نتاج الثالثة فً الدول العربٌة  والخبراء والمعنٌٌن من المنطقة العربٌة ودول العالم. 

 أهداف النشاط:

 تعرٌل أحدث ا  دارات األجنبٌة ذات ال لة بمجا ت عمل المنظمة  

  تلبٌة احتٌاجات الدول العربٌة األعضاء فً المنظمة فً مجال التعرٌل والترجمة 

  تسلٌط الضوء على أهم  ضاٌا أسواا العمل العربٌة  فً المحافل الدولٌة 

  ترجمة تقرٌر المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة حول "المستوطنات ا سرابٌلٌة والثارها ا  ت ادٌة

العمل والعمال فً فلسطٌن واألراضً العربٌة المحتلة األخرى فً وا جتماعٌة على أ حال 

لمإتمر العمل الدولً )جنٌؾ  106الجو ن السوري والجنول اللبنانً"  المقدم للدورة 

 إلى اللؽات ا نجلٌزٌة والفرنسٌة وا سبانٌة.  -( 2017ٌونٌو/حزٌران 

 واقع التنفٌذ:

( لمإتمر العمل العربً  تحت عنوان 44العربٌة  المقدم للدورة )ترجمة تقرٌر مدٌر عام منظمة العمل 

 فً الوطن العربً )القاهرة  2030 -"التدرٌل المهنً ركٌزة أساسٌة  ستراتٌجٌات التنمٌة المستدامة 

 إلى اللؽة ا نجلٌزٌة. -( 2017ابرٌل/نٌسان 

* * * 

 عنوان النشـاط : 

 . إصدار كتابٌن حول ) مخاطر بٌئة العمل والطب المهنً ( 3

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 المعهد العربً لل حة والسالمة المهنٌة بدمشا.  

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 .2017خالل عام 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

بال حة والسالمة المهنٌة وحماٌة بٌبة  أطراؾ ا نتاج الثالثة فً الدول العربٌة ومختلؾ الجهات ذات ال لة

 العمل.
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 أهداف النشاط:

  مواجهة النقي فً المراج  المتخ  ة فً مجال علوم بٌبة العمل والطل المهنً على المستوى

 العربً. 

  توفٌر احتٌاجات أطراؾ ا نتاج الثالث والمراكز الوطنٌة ومعاهد التدرٌل المتخ  ة فً مجال بٌبة

 المرجعٌة لالعتماد علٌها فً التدرٌل وتطبٌا  واعد السالمة وال حة المهنٌةالعمل من الكتل 

 .رفد المكتبة العربٌة بمرج  علمً متخ ي فً مجال ال حة والسالمة المهنٌة 

 واقع التنفٌـذ :

  جرى تو ٌ  مذكرة اتفاا م  مكتل العمل الدولً فً جنٌؾ لترجمة المنشورٌن التالٌٌن ال ادرٌن عن

الدولٌة بمقابل مادي فً إطار التموٌل الذاتً و د تم تكلٌؾ خبٌر مختي لتنفٌذ عملٌة  منظمة العمل

 الترجمة:

 ًتحسٌن ا بالغ عن الحوادث واألمراض المهنٌة وجم  بٌاناتها وتحلٌلها على المستوى الوطن 

 دلٌل بشؤن اتساا اح ابٌات تفتٌش العمل 

    المعهد ا لكترونً.تم إنجاز ترجمة وتنضٌد ا  دارٌن ورفعهما على مو

* * * 

 عنوان النشاط :

  2017. أنشـطة ترجمة ودعم المكتبة وبنك المعلومات فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة لعام 4 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 المعهد العربً لل حة والسالمة المهنٌة بدمشا 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 2017خالل عام 

 الجهات المستفٌدة :

 المعنٌون بشـإون ال حة والسالمة المهنٌة فً الدول العربٌة .

 أهداف النشاط:

  .توفٌر المادة العلمٌة الحدٌثة فً علوم بٌبة العمل وال حة والسالمة المهنٌة 

  .دعم المكتبة العربٌة بمراج  علمٌة متخ  ة فً مجال ال حة والسالمة المهنٌة 

  . تلبٌة احتٌاجات الدول العربٌة فً مجال الترجمة والتعرٌل 

 توفٌر أحدث ا  دارات المت لة ببٌبة العمل وحماٌة  حة العمال 
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 واقع التنفٌذ :

  تحدٌث المو   ا لكترونً للمعهد واستمرار تؽذٌتا بالمواد العلمٌة ذات ال لة والتقارٌر الختامٌة للمعهد 

 على مو   المعهد ا لكترونً بموجل تو ٌ  مذكرة اتفاا م  مكتل العمل  انجاز ترجمة دلٌل ورفعا

الدولً فً جنٌؾ لترجمة منشور  ادر عن منظمة العمل الدولٌة بمقابل مادي فً إطار التموٌل الذاتً 

 و د تم تكلٌؾ خبٌر مختي لترجمة دلٌل مخت ر عن "جم  اح اءات تفتٌش العمل واستخدامها".

 تباعاً بنسخ إلكترونٌة كاملة عن ا  دارات المترجمة من  بل المعهد بعد مسحها  تزوٌد مو   المعهد

 بد ة عالٌة.

* * * 

 عنوان النشاط:

 . توفٌر وسائل إرشاد وتدرٌب فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة وبٌئة العمل.5 

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 المعهد العربً لل حة والسالمة المهنٌة 

 التنفٌـذ :مكان وتارٌخ 

 2017خالل عام 

 المشاركون والجهات المستفٌدة :

 أطراؾ ا نتاج الثالثة وكافة الجهات المعنٌة بمسابل حماٌة بٌبة العمل فً الدول العربٌة.

 واقع التنفٌذ :

 .تزوٌد عدد من الجهات العربٌة والمحلٌة بمجموعة إ دارات المعهد والمل قات التوعوٌة 

  العمل العربٌة بمجموعة كاملة من إ دارات المعهد.تزوٌد مكتبة منظمة 

* * * 

 عنوان النشاط :

 . ترجمة فصول موسوعة الصحة والسالمة المهنٌة الصادرة عن منظمة العمل الدولٌة 6

 الجهة المعنٌة بالتنفٌذ :

 المعهد العربً لل حة والسالمة المهنٌة 

 مكان وتارٌخ التنفٌـذ :

 مشروع مستمر  2017خالل عام 

 الجهات المستفٌدة :

 المعنٌون بشإون ال حة والسالمة المهنٌة فً الدول العربٌة.
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 أهداف النشاط:

  توفٌر الموسوعة وإتاحتها لجمٌ  المهتمٌن بعلوم بٌبة العمل وال حة والسالمة المهنٌة فً إطار مبادرة

 اللجنة ا ستشارٌة الدولٌة لل حة والسالمة المهنٌة

  بمراج  علمٌة متخ  ة فً مجال ال حة والسالمة المهنٌةدعم المكتبة العربٌة 

 تلبٌة احتٌاجات الدول العربٌة فً مجا ت ال حة والسالمة المهنٌة 

 واقع التنفٌذ :

مراجعة وتد ٌا وطباعة وتنضٌد وإ دار عدد من ف ول موسوعة ال حة والسالمة المهنٌة ال ادرة عن 

مكتل العمل الدولً والمترجمة إلى اللؽة العربٌة يورفعها على مو   المعهد بعد الح ول على موافقة 

على مو   المعهد  بعنوان الو اٌة الفردٌة 31المكتل المختي فً منظمة العمل الدولٌة وتم رف  الف ل 

 ا لكترونً.

* * * 
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 خامساا 

 محور االجتماعات الدستورٌة والنظامٌة

 

 : عنوان النشاط

 هٌئة الرقابة المالٌة -1

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

  2017.فبراٌر / شباط   23 – 12 –القاهرة 

/ جمهورٌة م ر العربٌة  ( ال ادر عن مإتمر العمل العربً المنعقد فً القاهرة1595استناداً للقرار ر م )

ي والمتضمن تشكٌل هٌبة الر ابة المالٌة لمنظمة العمل العربٌة لمدة سنتٌن  2016خالل شهر إبرٌل / نٌسان 

 من ممثلى الدول التالٌة : (2018إلى  2016)

 تشكٌل الهٌبة :

 : فرٌا الحكومات 

  أ ٌالعضوا                                        جمهورٌة السودان 

  عضوا أ ٌال                                        جمهورٌة العراا 

  عضوا أ ٌال                                             سلطنة عمان 

  عضوا أ ٌال                                            دولة فلسطٌن 

  عضوا أ ٌال                                      الجمهورٌة اللبنانٌة 

  عضوا إحتٌاطٌا                                جمهورٌة م ر العربٌة 

  عضوا إحتٌاطٌا                      الجمهورٌة ا سالمٌة المورٌتانٌة 

 : فرٌا أ حال األعمال 

  دولة ا مارات العربٌة المتحدة / عضوا أ ٌال         السٌد / سعٌد على خماه 

 مال :فرٌا الع 

  المملكة األردنٌة الهاشمٌة / عضوا أ ٌال             الدكتور / حٌدر رشٌد 

لعقد اجتماعها  سعادة السٌد / فاٌز على المطٌرى المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌةوبا شارة إلى دعوة 

تد ٌا الحسابات حتى انتهاء أعمالها ل 2017فى القاهرة / جمهورٌة م ر العربٌة خالل شهر فبراٌر/ شباط 

 ي لكل من : 31/12/2016الختامٌة وا طالع على تقارٌر مرا بى الحسابات عن السنة المالٌة المنتهٌة فً 

 . مكتل العمل العربً / القاهرة 

 . المعهد العربً لل حة والسالمة المهنٌة / دمشا 

 . المركز العربً للتؤمٌنات ا جتماعٌة / الخرطوم 

  العمالٌة وبحوث العمل / الجزابر .المعهد العربً للثقافة 
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 . المركز العربى لتنمٌة الموارد البشرٌة / طرابله 

 فقد حضر السادة أعضاء هٌئة الرقابة المالٌة التالٌة أسماءهم :

  حكومات / جمهورٌة السودان (                   السٌد / هشام أدم مهدى ( 

  جمهورٌة العراا ( ) حكومات /         السٌدة / زاهدة أحمد شهواز 

  حكومات / سلطنة عمان ( السٌد / أحمد خلٌفة سلٌمان الدرمكى ( 

  حكومات / دولة فلسطٌن (         السٌد / عبد الكرٌم دراؼما ( 

  أ حال أعمال / دولة ا مارات العربٌة المتحدة (          السٌد / سعٌد على خماه ( 

  المملكة األردنٌة الهاشمٌة () عمال /           الدكتور / حٌدر رشٌد 

 ا جتماع : حضور عن إعتذرو د 

 ) السٌد / ممثل الجمهورٌة اللبنانٌة ) حكومات 

وعمال بؤحكام النظام الداخلى لهٌبة الر ابة المالٌة فقد عقدت اجتماعها األول ٌوم األحد الموافا  

 مقر المنظمة بحضور أعضابها المذكورٌن أدناه وتم انتخال الهٌبة كاألتى : فى 12/2/2017

  ربٌسا للهٌبة                               السٌد / هشام أدم مهدى 

  ناببا لربٌه الهٌبة                    السٌدة / زاهدة أحمد شهواز 

  الهٌبة مقرر                 السٌد / أحمد خلٌفة سلٌمان الدرمكى 

  

لقرار المجله ا  ت ادى وا جتماعى وأحكام النظام المالى والمحاسبى  و د باشرت الهٌبة مهامها وفقا 

الموحد فٌما ٌتعلا باخت ا ات و الحٌات هٌبات الر ابة المالٌة وفا النموذج الموحد لتقارٌر هٌبة الر ابة 

 دى وا جتماعى .ن المجله ا  ت اللمنظمات العربٌة المتخ  ة المعتمدة م

 وإتبعت الهٌبة لتنفٌذ مهامها منهجٌة األعمال التالٌة :

مراجعة إجراءات تنفٌذ تو ٌات هٌبة الر ابة المالٌة السابقة و رارات وتو ٌات لجنة المنظمات  -

 .للتنسٌا والمتابعة المنبثقة عن المجله ا  ت ادى وا جتماعى

 مراجعة الجوانل ا دارٌة والتنظٌمٌة . -

مراجعة الجوانل المالٌة وتد ٌا السجالت والقٌود المحاسبٌة والو وؾ على مدى تنفٌذ المشارٌ   -

 .والبرامج

* * * 
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 عنوان النشاط :

 اجتماع لجنة شإون عمل المرأة العربٌة الدورة الخامسة عشر. -2

 مكان وتارٌخ التنفٌذ:

 . 2017ماره /اذار  1  -القاهرة 

اجتماعها البنود المطروحاة علاى جادول أعمالهاا ، وبعاد المناقشاة توصالت إلاى ناقشت اللجنة خالل 

 اآلتً :

( 2018 – 2016للجنة شئون عمال المارأة العربٌاة لمادة عاامٌن )د األول : تشكٌل األمانة العامة البن■  

 على النحو التالً : 

 أوالا : تم إنتخاب هٌئة االمانه العامة على النحو التالً : 

 : السٌدة / نرجه لوبارٌه** األمٌنة العامة 

  السٌدة / مرٌم لو كرٌز** األمٌنة العامة المساعدة عن فرٌق الحكومات : 

 السٌدة / نٌرمٌن الشرٌؾ** األمٌنة العامة المساعدة عن العمال : 

 ** ممثالت الفرق الثالث فً األمانة العامة : 

 هللاالسٌدة / نجاة دهام العبد الحكومات :  -

  السٌدة / أفنان الزٌانًأصحاب األعمال :  -

 السٌدة / سعاده حمٌد عبرهالعمال :  -

 الدكتورة / حنان ٌوسؾ** المقررة : 

ا مٌناة العاماة الساابقة للجناا وعضاوات ا ماناا العاماة  للسٌدة / فوزٌاة شاهابتقدٌم الشكر والتقدٌر ثانٌاا : 

 العمل على تحقٌا أهداؾ اللجنا خالل الدورة السابقة . على جهودهن فً خدما  ضاٌا المرأة العاملة  و

 – 2016مستشارة للجنة شإون عمل المرأة العربٌة فً دورتها الحالٌة  الدكتورة / سناء زاٌد: تسمٌة  ثالثاا 

2018  . 

 البند الثانً  : أثر إقتصاد المعرفة على عمل المرأة العربٌة : 

 توصً اللجنة بـ : 

دعوة الدول العربٌة إلى اعتماد فري تعلٌمٌة وتدرٌبٌة  ابمة على احتٌاجات األ ت اد المعرفى  -1

 للمرأة العربٌة .

تبنى و ٌاؼة أطر وسٌاسات وتشرٌعات حماٌة ضد احتكار التكنولوجٌا , و وانٌن ضمان نقل  -2

كنولوجٌا, وكذلك التكنولوجٌا فً عقود ا ستثمار وتحسٌن القدرات التفاوضٌة فً نقل وتوطٌن الت

تشرٌعات تكافح التمٌٌز ضد المرأة فى مجا ت العمل المعرفٌة و من ثم إعمال العدالة فى توزٌ  

 فري العمل فى ال ناعات المعرفٌة .
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ي وتبنً سٌاسات عربٌة  تحفٌز البحث والتطوٌر لدى القطاع الخاي وتدعٌما فً القطاع الحكومى -3

تحسن الوض  التفاوضً العربً لنقل التكنولوجٌا من خالل شهادة منشؤ واحدة للدول العربٌة جمٌعاً 

 , وسٌاسات ضد ا حتكار التكنولوجً , وتنمٌة نخبة تكنولوجٌة وطنٌة.

ا ستفادة فى العمل على ا ستفادة من القواعد التكنولوجٌة العربٌة المتخ  ة فى تقنٌات متقدمة م   -4

بناءها من الخبرات البشرٌة العربٌة فى المهجري وذلك م  األخذ فً ا عتبار التكامل المعرفى لكل 

 ناعة فً كل بلد عربً ي وبالتالى تنمٌة الكوادر البشرٌة و بخا ة النسابٌة من خالل برامج نظم 

 الخبرة والتكنولوجٌا.

 ة العربٌة فً سوق العمل : البند الثالث   :االحتٌاجات التدرٌبٌة للمرأ

 توصً اللجنة بـ : 

دعوة السٌدات عضوات لجنة شإون عمل المرأة العربٌة إلى تزوٌد منظمة العمل العربٌة با حتٌاجات 

 التدرٌبٌة للمرأة العاملة لتضمٌنها فً الدورات التدرٌبٌة التً تعقدها المنظمة ل الح أطراؾ ا نتاج الثالثا . 

 البند الرابع    : التطورات التشرٌعٌة الخاصة بشروط وظروف عمل المرأة العربٌة: 

 توصً اللجنة بـ : 

دعااوة السااٌدات عضااوات لجنااة شااإون عماال الماارأة العربٌااة لمتابعااة التطااورات التشاارٌعٌة علااى كافااة 

 ها لتعمٌمها على عضوات اللجنة . القوانٌن الوطنٌة المعنٌة بعمل المرأة وتزوٌد المنظمة ب

 بشؤن المرأة العاملة :  1976( لعام 5البند الخامس    : االتفاقٌة العربٌة رقم ) 

 توصً اللجنة بـ : 

دعوة السٌدات عضوات لجنة شإون عمل المرأة العربٌة لبذل جهودهن والساعً لادى دولهان التاً لام 

 بشؤن المرأة العاملة إلى الم اد ة علٌها .  1976( لعام 5ت ادا على ا تفا ٌة العربٌة ر م ) 

 ** * 
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 عنوان النشاط :

 والثمانون (مجلس إدارة منظمة العمل العربٌة الدورة ) السادسة  -3

  مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 2017ماره / الذار ي جمهورٌة م ر العربٌة  –القاهرة 

استنادا إلى الفقرتٌن األولى والثالثة من المادة الرابعة من نظام العمل بمجله إدارة منظمة العمل 

الدعوة  نعقاد الدورة العادٌة السادسة والثمانٌن  العربٌة ي وجا السٌد المدٌر العام لمكتل العمل العربى

 بمدٌنة القاهرة بجمهورٌة م ر العربٌة.  2017ماره/ الذار  6 – 5لمجله إدارة منظمة العمل العربٌة فى 

 شارك فى اجتماعات المجله كل من :

 أوال : فرٌق الحكومات

 جمهورٌة العراق ) عضوا أصٌال ( :  (1)

 مدٌر عام دابرة التقاعد والضمان ا جتماعى   الحلوالسٌد / على جعفر محمد  -

 دولة قطر ) عضوا أصٌال (  : (2)

 معالى د.عٌسى بن سعد الجفالى النعٌمى       وزٌرالتنمٌة ا دارٌة والعمل والشبون ا جتماعٌة                    -

 ربٌه  طاع العمل    السٌد / محمد حسن العبٌدلى -

 مدٌر مكتل الوزٌر    السٌد / على إبراهٌم الساده -

 مدٌر إدارة التعاون الدولى     السٌد /  الح سعٌد الشاوى -

 مكتل الوزٌر    السٌد / أحمد راشد البورشٌد -

 جمهورٌة مصر العربٌة ) عضوا أصٌال (  :  (3)

 وزٌر القوى العاملة معالى السٌد / محمد محمود سعفان  -

 لهٌبات والمإتمراتمدٌر عام ا دارة العامة ل السٌد / أحمد السٌد نظمى -

 دولة فلسطٌن ) عضوا احتٌاطٌا(  :  (4)

 وكٌل وزارة العمل   السٌد / نا ر  طامى -

 

 ثانٌا : فرٌق أصحاب األعمال

ؼرفة تجارة و ناعة البحارٌن ) مملكاة البحارٌن / عضاوا  السٌد / عثمان محمد شرٌؾ الرٌه -

 أ ٌال (

 جمهورٌة السودان/ عضوا أ ٌالً (أمٌن عال ات العمل  )  السٌد / الشٌخ عثمان م طفى -

ربٌه ؼرفة  ناعة ) المملكة األردنٌاة الهاشامٌة / عضاواً  السٌد / زٌاد الحم ى -

 احتٌاط (
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 : فرٌق العمال ثالثا

 ) جمهورٌة م ر العربٌة / عضوا أ ٌالً ( السٌد / جبالى محمد جبالى المراؼى  -

 : المراقبون رابعا

 العربٌة :األمانة العامة لجامعة الدول 

 المشرفة على  سم المنظمات العربٌة المتخ  ة الدكتورة / عال البدرى -

 السٌدة / سمر فاٌا                        مسبولة األنشطة والبرامج بإدارة المنظمات وا تحادات العربٌة -

لدول المكتب التنفٌذى لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون االجتماعٌة بدول مجلس التعاون 

 الخلٌج العربٌة :

 مدٌر إدارة الشبون العمالٌة  السٌد / خلٌل ٌعقول بوهزاع  -

 الباحث المساعد فً إدارة الشبون العمالٌة السٌد / محمد  الح هدنا -

 االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب

 األمٌن العام لالتحاد السٌد / ؼسان ؼ ن -

 العربٌةرئٌس هٌئة الرقابة المالٌة بمنظمة العمل 

 السٌد / هشام أدم مهدى -

 الجلسة االفتتاحٌة : 

لمجله إدارة منظمة العمل العربٌة فى تمام الساعة السادسة والثمانٌن عقدت الجلسة ا فتتاحٌة للدورة 

 ي وألقٌت فى جلسة ا فتتاح كلمات لكل من : 5/3/2017العاشرة من  باح ٌوم ا حد الموافا 

د الجفالى النعٌمى وزٌر التنمٌة اإلدارٌة والعمل والشئون معالى الدكتور / عٌسى بن سع -

 رئٌس مجلس اإلدارة  –االجتماعٌة بدولة قطر 

وأسرة المنظمة على التحضٌر  نعقاد دورة مجله ا دارة وأعضاء  المدٌر العامألقى كلمة شكر فٌها 

ور وأكد سٌادتا على أن هذا اللجان وفرا العمل التى شاركت فً إعداد وثابا المجله ورحل بالسادة الحض

ا جتماع ٌعكه تعاون أطراؾ ا نتاج الثالثة فً وطننا العربى فً سبٌل تحقٌا األهداؾ النبٌلة التى أنشؤت 

من أجلها المنظمة ي وتمنى أن تنجح المنظمة فً مد جسور التعاون م  المنظمات الدولٌة المناظرة للتخفٌؾ 

 .من معاناة الشعل الفلسطٌنى

 المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة  -ســعادة السٌد / فاٌز على المطٌري    -

ألقى كلمة رحل فٌها بالسادة المشاركٌن فً اجتماعات المجله وأشار إلى أن األحداث التى ٌشهدها 

تلزم العالم العربى تإثر سلبا على  ضاٌا ا  ت اد   سٌما  ضاٌا التشؽٌل والحد من البطالة األمر الذى ٌس

تكاتؾ الجهود العربٌة لمواجهة التحدٌات الراهنة وٌزٌد الحاجة الماسة لتعزٌز الحوار ا جتماعى ودعم 

اللٌاتا وطنٌا و ومٌا ي كما أكد على أن  ضٌة الشعل الفلسطٌنى ودعمها فً المحافل الدولٌة تؤتى دوما فً 

 القده الشرٌؾ . دارة اهتمامات المنظمة من أجل  ٌام دولتا المستقلة وعا متها 
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ي كلمة أشادت بمنظمة  كما ألقت األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة ممثلة فى الدكتورة عال البدرى

العمل العربٌة ودورها فى تطوٌر التشؽٌل ومكافحة البطالة على مستوى وطننا العربى وأشارت إلى 

أداءها لتفعٌل أدوارها وتحقٌا أهدافها التحدٌات الراهنة التى تستوجل على مإسسات العمل العربى تطوٌر 

النبٌلة ي كما أشادت بجهود المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة فى تعزٌز عال ة المنظمة م  األمانة العامة 

 .لجامعة الدول العربٌة للو ول إلى تحقٌا أهدافهما المنشودة

 المصادقة على جدول األعمال :

بعد ا طالع على مشروع جدول األعمال الذى أعده المدٌر العام لمكتل العمل العـــربى طبقا للفقرة 

 ( من المادة الرابعة من نظام العمل بمجله ا دارة ي5)

( من المادة السابعة من النظام التى تني على م اد ة المجله فى بداٌة 1واستنادا إلى ني الفقرة )

 لا يكل دورة على جدول أعما

 فقد قرر مجلس اإلدارة المصادقة على جدول األعمال التالى :

 الدوحاةي أكتاوبر / ( لمجله إدارة منظماة العمال العربٌاة )85متابعة تنفٌذ  رارات الدورة ) : البند األول

 . ( 2016تشرٌن األول 

  :علااى ا راضااً تقرٌاار حااول المسااتوطنات ا ساارابٌلٌة والثارهااا ا  ت ااادٌة وا جتماعٌااة البنااد الثااانى

 الفلسطٌنٌة و طاع العمل .

  المسائل المالٌة واإلدارٌةالثالثالبند : : 

 . 1/3/2017المو ؾ المالى للمنظمة من حٌث المساهمات والمتؤخرات على الدول ا عضاء حتى  -1

تقارٌر هٌبة الر ابة المالٌة وتقارٌر مرا بى الحسابات عن الحسابات الختامٌة لمكتل العمال العرباى  -2

 . 31/12/2016لقاهرة والمراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن السنة المالٌة المنتهٌة فى با

 تقرٌر المراج  الداخلى لمكتل العمل العربى . -3

 تسلٌم السٌارة هٌواندى المستهلكة . -4

  27) شـاـرم الشـاـٌخ ي  للجنة الخبراء القانونٌٌن( 37تقـــرٌر عن نتابج أعمال الدورة ) الرابع :البند – 

 ( 2016دٌسمبر / كانون أول  29

  2017ي الذار /  ماره (( للجنة الحرٌات النقابٌة 36تقرٌر عن نتابج أعمال الدورة ) الخامس:البند ) 

  ي الذار /  مااره (( للجنة شابون عمال المارأة العربٌاة 15تقرٌرعن نتابج أعمال الدورة )السادس: البند

2017 . ) 

  ( 106ا عاداد والتحضاٌر لالجتمااع السانوي للمجموعاة العربٌاة المشااركة فاً الاادورة ) الساابع :البناد

 ( 2017لمإتمر العمل الدولً ) جنٌؾ ي ٌونٌو / حزٌران 

 : تقرٌر اللجنة المشكلة بشؤن دراسة العجز فً  ندوا مكافؤة نهاٌة الخدمة للعاملٌن بمنظمة  البند الثامن

 العمل العربٌة 
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  حول مراجعاة ا تفا ٌاات الخا اة بعمال المركاز العرباى للتؤمٌناات ا جتماعٌاة: تقرٌر البند التاســـع  /

 الخرطوم

  :دراسة حـــول عمل المركز العربى للتـدرٌل التـاب  لمنظمة العمل العربٌة البند العاشـــر 

  العرباى ) أبرٌال / نٌساان  ( لمإتمر العمال45: تحدٌد مشروع جدول أعمال الدورة )البند الحادي عشر

2018 .) 

  : تقرٌر عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربٌة فٌما بٌن الدورتٌن:البند الثانً عشر 

 (2016الخامسة والثمانٌن ) الدوحة ي أكتوبر / تشرٌن األول  -

 (2017السادسة والثمانٌن ) ماره/ الذار  -

  المدٌر العامالبند الثالث عشـــر : التقارٌر التكمٌلٌة للسٌد : 

 ا جتماع ا ستثنابً للجنة التنسٌا العلٌا للعمل العربً المشترك . -

( للمجلااه ا  ت ااادي 99(النظاار فااً التقرٌاار الختااامً عاان نتااابج أعمااال الاادورة  -

 (. 2017وا جتماعـً ) فبراٌر / شباط 

 المناسبة بشؤنهاوبعد منا شة الموضوعات المدرجة على جدول ا عمال تم اتخاذ القرارات 

 

 اجتماع لجنة الحرٌات النقابٌة الدورة السادسة والثالثون  -4

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

  2017ماره / الذار  4 جمهورٌة م ر العربٌة -القاهرة 

 جدول أعمال اللجنة:

 انتخال ربٌسا للجنة وناببا للربٌه ومقررا. -1

 منا شة موضوعات تتعلا بتعزٌز الحقوا والحرٌات النقابٌة فى الوطن العربً  . -2

 ما ٌستجـد من أعـمــال . -3

 استؤنفت اللجنة أعمالها بالجلسة اإلجرائٌة حٌث تم انتخاب هٌئة مكتبها على النحو التالى :

 رئٌساا  جبالً محمد جبالً             السٌد /

 نائبا للرئٌس السٌد المهندس/ على صبٌح        

 مقررا            السٌد/ أسامه سلمان حسن

 

 توصلت اللجنة إلى التوصٌات التالٌة :

العمل على تعزٌز دور ا عالم النقابً وتطوٌر وسابلا فى التثقٌؾ العمالً لمواكبة التطورات  -1

ار ا جتمااعً علاى المساتوى الاوطنً والمتؽٌرات ا  ت ادٌة وا جتماعٌة وتفعٌال دور الحاو

 وا  لٌمً وتكرٌه سبل التعاون والتقارل لتحقٌا ال الح العام للطبقة العمالٌة .
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دعااوة تنظٌمااات العمااال وأ ااحال األعمااال فااى الاادول العربٌااة لتعزٌااز الحااوار ماا  الجهااات  -2

لت ادٌا علاى المخت ة بالت دٌا على اتفا ٌات العمل العربٌة والدولٌة فاى بلادانهم مان أجال ا

 ا تفا ٌات وخا ة المعنٌة بالحقوا األساسٌة فى العمل.

الاادعوة لتعزٌااز ا هتمااام بمراكااز البحااوث والدراسااات ومعاهااد الثقافااة العمالٌااة  عااداد كااوادر  -3

 ٌادٌاة واعٌااا ومدربااا و ااادرة علااى الحااوار ا ٌجاابً الااذي ٌااوازن بااٌن م ااالح جمٌاا  الفبااات 

 اعً . وٌ ون ا ستقرار والسلم ا جتم

دعوة طرفى ا نتاج فى كل دولة عربٌة لتعزٌز لؽة الحاوار والتشااور واحتارام حرٌاة الارأىي  -4

 والسعى للتفاهم المشترك فى مختلؾ القضاٌا والم الح المشتركة.

دعوة منظمات العمال وأ حال األعمال فً الدول العربٌة للمشاركة فً إعداد تقارٌر المتابعة  -5

 الحكومات فً مجال النشاط المعٌاري العربً والدولً .الدورٌة التً تقدمها 

دعااوة الاادول العربٌااة إلااى مواءمااة تشاارٌعاتها الوطنٌااة لتتوافااا ماا  المعاااٌٌر العربٌااة والدولٌااة  -6

المتعلقة بالحقوا والحرٌات النقابٌة ي وتوجٌا إدارات العمل لمراعااة ذلاك فاً التطبٌاا الفعلاً 

 على أرض الوا   .

العمالٌة لتكثٌؾ أنشاطتها فاً مجاا ت الثقافاة العمالٌاة ل االح  واعادها العمالٌاة دعوة النقابات  -7

بهدؾ تكوٌن كوادر عمالٌة واعٌة ومثقفة و اادرة علاى تحقٌاا  االح الطبقاة العاملاة والحفااظ 

 على مكتسباتها والمطالبة بحقو ها .

ٌة والحلقات النقاشٌة دعوة منظمة العمل العربٌة تكثٌؾ المإتمرات والندوات والدورات التدرٌب -8

حول موضوع الثقافة العمالٌة والحوار ا جتماعً وفقاً لمعاٌٌر العمل العربٌة والدولٌة فى هذا 

 الشؤن .

ا شادة بجهود منظمة العمل العربٌاة فاى دعام وتعزٌاز الحقاوا والحرٌاات النقابٌاة فاى الاوطن  -9

التى تمر بها المنطقة العربٌاة العربى والحفاظ على مكتسبات الطبقة العمالٌة فى ظل الظروؾ 

. 

 عنوان النشاط :

 ( لمإتمر العمل العربً )القاهرة (44عقد الدورة ) -5

 مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 2017إبرٌل / نٌسان  16 – 9جمهورٌة م ر العربٌةي  –القاهرة 

اسااتنادا إلااى نااي الفقاارتٌن ) األولااى والثانٌااة ( ماان المااادة الخامسااة ماان دسااتور منظمااة العماال العربٌااة  (1)

والمادة الثالثة مان نظاام العمال باالمإتمر ي عقاد ماإتمر العمال العرباى دورتـــاـا الرابعاة واألربعاٌن فاى 

ة مان فخاماة الاربٌه / . وبرعاٌاة كرٌما 2017إبرٌل / نٌساان  16 – 9مدٌنة القاهرة خالل الفترة من 

 عبد الفتاح السٌسى / ربٌه جمهورٌة م ر العربٌة.
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( دولاة عضاو فاً 21( عضاو ٌمثلاون أطاراؾ ا نتااج الثالثاة مان )300شارك فاً أعماال الماإتمر ) (2) 

 منظمة العمل العربٌة موزعٌن كما ٌلً :

 (16)    وزٌر زابر -

 (4)    ربٌه وفد -

 (133)   أعضاء حكومٌون -

 (55)   أ حال أعمال -

 (112)    عمال -

المنظماات وا تحاادات  عدد مناألمانة العامة لجامعة الدول العربٌة و ٌمثلون  ( عضوا123ى )إضافة إل

 وكذلك اعضاء السكرتارٌة الفنٌة لمظمة العمل العربٌة.العربٌة وا  لٌمٌة والدولٌة " ب فة مرا ل " 

 

عقدت جلسة ا فتتاح الرسمٌة للمإتمر فً تمام الساعة العاشرة  باح ( جلسة االفتتاح الرسمٌة : 3)

ي وبحضاور عادد كبٌار مان الشخ اٌات العاماة والسافراء  2017إبرٌال / نٌساان  9ٌوم األحاد الموافاا 

 ومندبو الدول العربٌة لدى الجامعة العربٌة.

 وقد ألقٌت فى الجلسة االفتتاحٌة :

 الجفالً النعٌمًكلمة معالً الدكتور / عٌسً بن سعد  -

 ربٌه مجله إدارة منظمة العمل العربٌة

 وزٌر التنمٌة ا دارٌة والعمل والشإون ا جتماعٌة بدولة  طر

 السٌد / فاٌز علً المطٌريسعادة كلمة  -

 المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة

 كلمة معالً السٌد / أحمد أبو الغٌط -

 األمٌن العام لجامعة الدول العربٌة

 السٌدة / هند صبٌح براك الصبٌحمعالً كلمة  -

 ربٌه المإتمر                

 وزٌر الشبون ا جتماعٌة والعمل ووزٌر دولة للشإون ا  ت ادٌة / دولة الكوٌت  

 كلمة فخامة الرئٌس / عبد الفتاح السٌسى -

 راعً المإتمر –رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة 

 ألقاها السٌد المهندس / شرٌف اسماعٌل

 ربٌه مجله الوزراء بجمهورٌة م ر العربٌة
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 ( هٌئة رئاسة المإتمر :4)

 شكل المإتمر هٌئة رئاسته على النحو التالً :

 السٌدة / هند صبٌح براك الصبٌحمعالً  -

 وزٌر الشئون االجتماعٌة والعمل ووزٌر دولة للشإون االقتصادٌة / دولة الكوٌت  

 رئٌس المإتمر

 معالً السٌد / علً ظاهر الغزاوي  -

 وزٌر العمل فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة .

 الحكومات نائباا للرئٌس عن فرٌق

 سعادة السٌد / خلٌفة خمٌس مطر  -

 / اإلمارات اصحاب أعمال

 اصحاب األعمال نائباا للرئٌس عن فرٌق

 السٌد / ٌوسف علً عبد الكرٌم -

 عمال / جمهورٌة السودان

 العمال للرئٌس عن فرٌقنائباا 

 

 ( هٌئة رئاسة الفرق الثالثة :5)

 )أ( فرٌق الحكومات :

 المملكة األردنٌة الهاشمٌة / رئٌساا  معالً السٌد / علً ظاهر الغزاوي  .1

 الٌمن  / نائب للرئٌس             معالً السٌدة / سمٌرة خمٌس  .2

 / مقرراا جمهورٌة مصر العربٌة                 السٌد / إبراهٌم سعد محمدي .3

 

 

 )ب( فرٌق اصحاب األعمال :

 دولة اإلمارات المتحدة / رئٌساا      سعادة السٌد / خلٌفة خمٌس مطر   .1

 / نائب للرئٌس المملكة المغربٌة        السٌدة / نرجس لوبارٌس .2

 المملكة األردنٌة الهاشمٌة / مقرراا           السٌد / موفق بنً هانى .4

 العمال : )ج( فرٌق

 / رئٌساا جمهورٌة السودان       السٌد / ٌوسف علً عبد الكرٌم  .1

 / نائب للرئٌس فلسطٌندولة       السٌد / حٌدر إبراهٌم  .2

 / مقرراا  الجمهورٌة اللبنانٌة      السٌد / غسان غصن .3
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 ( جدول أعمال المإتمر :6) 

 نـــود التالٌـــة :ـالب 2017( لمإتمر العمل العربً لعام 44تضمن جدول أعمال الدورة )

 تقرٌر المدٌر العام لمكتل العمل العربً. -1

 النظر فً  رارات وتو ٌات مجله ا دارة. -2

 متابعة تنفٌذ  رارات مإتمر العمل العربً السابا. -3

 المسابل المالٌة وا دارٌة  . -4

 تطبٌا اتفا ٌات وتو ٌات العمل العربٌة. -5

( لماإتمر العمال الادولً )جنٌاؾ ي ٌونٌاو / 106ل الدورة )مذكرة المدٌر العام لمكتل العمل العربً حو -6

 ( . 2017حزٌران 

 رٌادة األعمال ودورها فً التنمٌة والنهوض بالتشؽٌل. -7

 تعزٌز دور المرأة فً تنفٌذ برامج التنمٌة المستدامة. -8

 (. 2018( لمإتمر العمل العربً ) ابرٌل / نٌسان 45تحدٌد مكان وجدول أعمال الدورة ) -9

 

 اللجان النظامٌة والفنٌة المنبثقة عن المإتمر :( 7)

 نبثقت عن المإتمر اللجان النظامٌة والفنٌة التالٌة :إ

 اللجنة التنظٌمٌة . -1

 لجنة اعتماد العضوٌة . -2

 لجنة ال ٌاؼة -3

 اللجنة المالٌة . -4

 لجنة تطبٌا ا تفا ٌات والتو ٌات . -5

 .لجنة رٌادة األعمال ودورها فً التنمٌة والنهوض بالتشؽٌل -6

 لجنة تعزٌز دور المرأة فً تنفٌذ برامج التنمٌة المستدامة. -7

 عنوان النشاط :

 مجلس إدارة منظمة العمل العربٌة الدورة )السابعة والثمانون ( -6

  مكان وتارٌخ التنفٌذ : 

 2017أكتوبر / تشرٌن األول جمهورٌة م ر العربٌةي  –القاهرة 

( استنادا إلى الفقرتٌن األولى والثالثة من المادة الرابعة من نظام العمل بمجله إدارة منظمة العمل 1) 

العربٌة ي وجا السٌد المدٌر العام لمكتل العمل العربى الدعوة  نعقاد الدورة العادٌة السابعة والثمانٌن 

بالقاهرة /  2017ر / تشرٌن األول أكتوب 8 – 7لمجله إدارة منظمة العمل العربٌة خالل الفترة من  

 جمهورٌة م ر العربٌة . 
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 ( شارك فى اجتماعات المجله كل من :2) 

 أوال : فرٌق الحكومات

 جمهورٌة العراق ) عضوا أصٌال ( :  (1)

 وزٌر العمل والشإون ا جتماعٌة معالى المهنده / محمد شٌاع السودانى -

 ابرة التدرٌل المهنىمعاون مدٌر د   السٌد / ؼسان فاخر شامخ -

 مدٌر  سم العال ات العربٌة والدولٌة    السٌد  / على حسٌن الشاوى -

 دولة قطر ) عضوا أصٌال (  : (2)

 المندول الدابم لدولة  طر لدى جامعة الدول العربٌة سعادة السفٌر / سٌؾ بن مقدم البوعٌنٌن -

 دولة لٌبٌا ) عضوا أصٌال (  : (3)

 وزٌر العمل والتؤهٌل معالى الدكتور / المهدى ورضمى األمٌن -

 مدٌر مكتل التعاون الدولى   السٌد / سلٌمان أحمد جمعا -

 مدٌر مكتل الوزٌر   السٌد / ع ام سعٌد درٌاا -

 

 جمهورٌة مصر العربٌة ) عضوا أصٌال (  :  (4)

 وزٌر القوى العاملة معالى السٌد / محمد محمود سعفان  -

 مدٌر عام اإلدارة العامة للمإتمرات واالتفاقٌات السٌد / أحمد السٌد نظمى -

 المستشار القانونى لمعالى الوزٌر السٌد / إٌهاب عبد العاطى -

 

 دولة فلسطٌن ) عضوا احتٌاطٌا(  :  (5)

 وكٌل وزارة العمل - السٌد / سامر انطون اسطفان سالمة -

الوكٌل المساعد لشبون الشراكة والتعاون الثالثى الحوار ا جتماعى /  - السٌد / عبد الكرٌم دراؼمة -

 وزارة العمل

 ثانٌا : فرٌق أصحاب األعمال

 ؼرفة تجارة و ناعة البحرٌن ) مملكة البحرٌن / عضوا أ ٌال ( السٌد / عثمان محمد شرٌؾ الرٌه -

 ن / عضوا أ ٌالً (أمٌن عال ات العمل  ) جمهورٌة السودا السٌد / الشٌخ عثمان م طفى -

 ربٌه ؼرفة  ناعة عمان ) المملكة األردنٌة الهاشمٌة/ عضواً احتٌاط ( السٌد / زٌاد الحم ى -

 

 ثالثا : فرٌق العمال

ربٌه ا تحاد العام لنقابات عمال م ر )جمهورٌة م ر العربٌة  السٌد / جبالى محمد جبالى المراؼى  -

 / عضوا أ ٌالً (
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األمٌنة العامة  تحاد العمال المورٌتانٌٌن )الجمهورٌة ا سالمٌة المورٌتانٌة  مامادو جالوالسٌدة / خدٌجة  -

 / عضوا أ ٌالً 

 

 رابعا : المراقبون

 ** األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة :

 مدٌر إدارة المنظمات وا تحادات العربٌة  المستشار  / محمد خٌر عبد القادر -

 المشرفة على  سم المنظمات العربٌة المتخ  ة   رى الدكتورة / عال البد -

 إدارة المنظمات وا تحادات العربٌة   المستشار / خالد الكثٌرى -

** المكتب التنفٌذى لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشإون االجتماعٌة بدول مجلس التعاون لدول 

 الخلٌج العربٌة :

 العام للمكتل التنفٌذىالمدٌر  الدكتور / عامر بن محمد الحجرى -

 مدٌر إدارة الشبون العمالٌة  السٌد / خلٌل ٌعقول بوهزاع  -

 ** االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب

 األمٌن العام لالتحاد السٌد / ؼسان ؼ ن -

 خامساً : تؽٌل عن الحضور

 ) الجمهورٌة الٌمنٌة / عمال (      السٌد  / على أحمد بلخدر -

 

 

سعادة السٌد / فاٌز علً المطٌري المدٌر العام لمنظمة العمل ( تشكلت سكرتارٌة المجله برباسة 3)

 ي وأعضاء السكرتارٌة الفنٌة . العربٌة

 ( عقدت الجلسة ا جرابٌة حٌث تم انتخال هٌبة رباسة المجله على النحو التالى :4)

جمهورٌة العراق /  ل والشإون االجتماعٌةوزٌر العم      معالى المهندس / محمد شٌاع السودانى -1

 رئٌسا

 نائبا للرئٌس ) عن فرٌق أصحاب األعمال (          السٌد / عثمان محمد شرٌف الرٌس -2

 نائبا للرئٌس ) عن فرٌق العمال (          السٌد / جبالى محمد جبالى المراغى -3

 ( الجلسة االفتتاحٌة :5)

السابعة والثمانٌن لمجله إدارة منظمة العمل العربٌة ي وألقٌت فٌها كلمات عقدت الجلسة ا فتتاحٌة للدورة 

 لكل من :

 معالى السٌد / فاٌز على المطٌري -

 المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة 
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هنؤ فٌها معالً السٌد ربٌه مجله ا دارة بانتخابا لترأه أعمال المجله والذى ٌعكه مدى التقدٌر 

 ناببى الربٌه ورحل بالسادة أعضاء مجله ا دارة والمشاركٌن .لشخ ا الكرٌم وهنؤ 

وأشار إلى أن ما تشهده المنطقة العربٌة من حراك ومتؽٌرات عمٌقة األثر تتطلل إٌالء األهمٌة الق وى 

للموضوعات ا جتماعٌة وا  ت ادٌة كمكافحة الفقر وتشؽٌل الشبال وا هتمام بالتدرٌل المهنً 

جتماعً فى كافة مستوٌاتا ي وأن تحقٌا التنمٌة المستدامة فى ربوع وطننا العربً وتعزٌز الحوار ا 

ٌتطلل تعاوناً عربٌاً فعا ً والذي أ بح حتمٌة استراتٌجٌة لدولنا العربٌة ي كما استعرض جدول أعمال 

ت المجله الزاخر بالموضوعات الهامة مإكداً على أن القضٌة الفلسطٌنٌنة تؤتً فى  دارة اهتماما

المنظمة ودعى إلى تبنً إجراءات من شؤنها تقدٌم الدعم ألطراؾ ا نتاج الثالثة بدولة فلسطٌن لمواجهة 

 ارهال الكٌان ال هٌونً ي وتمنى  جتماعات المجله التوفٌا والنجاح .

 معالى المهندس / محمد شٌاع السودانى -

 وزٌر العمل والشإون االجتماعٌة / جمهورٌة العراق

 إدارة منظمة العمل العربٌة  رئٌس مجلس

رحل فٌها بالسادة الحضور وشكر أعضاء مجله ا دارة على الثقة التى أولوها لا وهنؤ ناببى الربٌه 

بانتخابهما ي وأوضح أهمٌة الدور الذى تقوم بها منظمة العمل العربٌة فً مسٌرة العمل العربى المشترك 

على أهمٌة العمل المتوا ل لخدمة أطراؾ ا نتاج الثالثة  باعتبارها أكبر منبر للحوار ا جتماعى مإكداً 

من خالل تفعٌل  وى ا نتاج لمواجهة التحدٌات التى ٌمر بها وطننا العربى ي كما أشاد بت دى المنظمة 

لمهام كبٌرة من خالل جهود مدٌرها العام وكوادرها ي وأشار لألنشطة المتمٌزة التى نفذتها المنظمة 

خٌرة وعلى األخي النشاطٌن اللذٌن تم تنفٌذهما فً جمهورٌة العراا مما كان لا األثر خالل الفترة األ

 الفعال لدى أطراؾ ا نتاج .

  المستشار / محمد خٌر عبد القادر -

 مدٌر إدارة المنظمات واالتحادات العربٌة

 جامعة الدول العربٌة

السٌد / ا مٌن العام المساعد للشبون  نقل تحٌات معالى األمٌن العام الجامعة الدول العربٌة وسعادة

ا  ت ادٌة وهنؤ هٌبة مجله ا دارة على انتخابها ي وأوضح أهمٌة الدور الذى تقوم بها منظمة العمل 

العربٌة حٌث ٌتم اعتبارها الجمعٌة العامة للعمل العربى المشترك من خالل تكوٌنها الثالثى ي وأشار إلى 

ا وطننا العربً تستدعى إٌالء ا هتمام بمنظمة العمل العربٌة باعتبارها أن التحدٌات الراهنة التً تواج

الذراع الفنى لجامعة الدول العربٌة ي وأن التطورات الراهنة تستوجل على مإسسات العمل العربى 

المشترك وض  ت ورات للدور الجدٌد الذي تقوم با لمواجهة هذه التحدٌات من خالل تعدٌل وثابا 

وجا بالشكر لسعادة السٌد / فاٌز على المطٌرى على جهوده المقدرة وسعٌا لتطوٌر العمل إنشاها ي كما ت

 بالمنظمة .
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 ( توقٌع بروتوكوالت :6) 

وبعد إنتهاء الجلسة ا فتتاحٌة و   سعادة السٌد / فاٌز على المطٌرى المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة 

 عربٌة لمعلومات أسواا العمل م  كل من :بروتوكول التعاون والتنسٌا لمشروع الشبكة ال

 األمٌن العام لالتحاد الدولى لنقابات العمال العرب  السٌد / غسان غصن  -

 رئٌس االتحاد العام لنقابات عمال مصر  السٌد / الجبالى المراغى  -

 السٌدة / خدٌجة مامادو جالو     األمٌنة العامة التحاد العمال المورٌتانٌٌن -

 وزٌر العمل والتؤهٌل بدولة لٌبٌا     لدكتور / المهدى ورضمى األمٌنمعالى ا -

 حٌث ٌقوم هذا المشروع الذى تتبناه منظمة العمل العربٌة على ربط وتكامل أسواا العمل العربٌة فى إطار 

حٌث ٌقوم هذا المشروع الذى تتبناه منظمة العمل العربٌة على ربط وتكامل أسواا العمل العربٌة 

إطار العمل القومى والتنموى للدول العربٌة ي وترسٌخا للتشاور الدابم والمستمر م  كافة الشركاء  فى

والمهتمٌن بؤسواا العربٌة لتوفٌر بنٌة معلوماتٌة مناسبة أمام متخذى القرار تعزٌزا لمجا ت التعاون 

 المشترك عربٌا بهدؾ بناء اللٌات أسواا العمل العربٌة .

 

 ى جدول األعمال :( المصادقة عل7) 

( من 5بعد ا طالع على مشروع جدول األعمال الذى أعده المدٌر العام لمكتل العمل العـــربى طبقا للفقرة )

 المادة الرابعة من نظام العمل بمجله ا دارةي

( من المادة السابعة من النظام التى تني على م اد ة المجله فى بداٌة كل 1واستنادا إلى ني الفقرة )

 رة على جدول أعمالايدو

 فقد قرر مجلس اإلدارة المصادقة على جدول األعمال التالى :

 انتخاب هٌئة رئاسة مجلس اإلدارة. البند األول  :

 تقرٌر عن أوضاع عمال وشعب فلسطٌن فً األراضً العربٌة المحتلة . البند الثانً :

العمل العربٌة )القاهرة ، مارس / آذار  ( لمجلس إدارة منظمة86تنفٌذ قرارات الدورة ) البند الثالث :

2017) 

إبرٌل / نٌسان   16 - 9( لمإتمر العمل العربً ) القاهرة، 44تنفٌـــذ قــرارات الدورة ) البند الرابع :

2017 . ) 

 المسائل المالٌة واإلدارٌة البند الخامس :

 . 2017/  10/   1من حٌث المساهمات والمتؤخرات على الدول األعضاء كما فً  المو ؾ المالى -1

 . 2017( للجنة المنظمات للتنسٌا والمتابعة 26متابعة تنفٌذ تو ٌات ا جتماع ) -2

 تقرٌر المراج  الداخلى لمكتل العمل العربى . -3

 ة فً ا جتماعات النظامٌة والدستورٌة .ا ستؽناء عن الوثابا الور ٌة واستبدالها بالوثابا ا لكترونٌ -4
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( لمإتمر العمل الدولً ) جنٌف، ٌونٌو / حزٌران 106تقرٌــر عــن نتائج أعمال الدورة ) البند السادس :

2017 .) 

 تطوٌر نظم العمل بمنظمة العمل العربٌة . البند السابع :

 ربً للتدرٌب .تقرٌر حول إعداد دراسة مستوفٌه بشؤن المركز الع البند الثامن :

، (86ٌما بٌن دورتً مجلس اإلدارة )تقرٌر عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربٌة ف البند التاسع :

(87. ) 

 التقارٌر التكمٌلٌة للسٌد المدٌر العام . البند العاشر :

برٌل / ا 23 – 21(  للجنة التنسٌا العلٌا للعمل العربً المشترك " 46تقرٌــر عن اجتماع الدورة ) -

 "  2017نٌسان 

 "  2017( للمجله ا  ت ادي وا جتماعً " أؼسطه / الل 100تقرٌر عن نتابج أعمال الدورة ) -

 -البند الحادي عشر : مذكرة وزارة العمل والشإون االجتماعٌة بجمهورٌة العراق بشؤن :

للمشاركة فً احتفالٌة الذكرى المبوٌة لتؤسٌه منظمة العمل الدولٌة فٌما ٌخي  ا ستعدادت -1

 مستقبل العمل فً الوطن العربً .

 تنفٌذ الهدؾ الثامن لم فوفة التنمٌة المستدامة ) برنامج العمل الالبا فً الوطن العربً ( . -2

 تحدٌد مفهوم ا  ت اد ا زرا الخاي بالمسطحات المابٌة . -3

 

 النشاط :عنوان 

 ( للجنة الخبراء القانونٌٌن.38الدورة ) -7

بناااء علااى دعااوة الماادٌر العااام لمكتاال العماال العربااًي وتنفٌااذاً للمااادة الخامسااة ماان نظااام عماال لجنااة الخبااراء 

  2– 1القااانونٌٌني عقاادت اللجنااة دورتهااا الثامنااة والثالثااٌن فااً بٌااروت بالجمهورٌااة اللبنانٌااة خااالل الفتاارة 

ي بهدؾ دراسة التقارٌر التً تلتزم الدول األعضاء بتقدٌمها إلى مكتال العمال العرباًي وفقااً  2017دٌسمبر 

 للفقرتٌن األولى والثانٌة من المادة السادسة عشرة من نظام اتفا ٌات وتو ٌات العمل العربٌة. 

 مكان وتارٌخ التنفٌذ :

 12/2017/ 2-1بٌروت 

 االعضاء :  شارك فً اعمال اللجنة  السادة

 األستاذ/ محمد كشو .1

 األستاذ الدكتور/ عبد الغنً عمرو الروٌمض  .2

 األستاذة الدكتورة/ فاطمة الرزاز .3

 الدكتورة/ إٌمان خزعل .4

 ربٌساً لها لمدة عام.وتم انتخاب األستاذة الدكتورة/ فاطمة الرزاز 
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 جدول اعمال اللجنة :

القانونٌٌن وثٌقة تتضمن متابعة اتفا ٌات العمل العربٌة وفا عرض مكتل العمل العربً على لجنة الخبراء 

 جدول ا عمال ا تً :

 : ًالجزء األول: دراسة التقارٌر السنوٌة حول اتفاقٌات العمل العربٌة محل المتابعة وه 

 بشؤن المستوى األدنى للتؤمٌنات ا جتماعٌة. 1971( لسنة 3ا تفا ٌة العربٌة ر م ) -1

 بشؤن تنقل األٌدى العاملة " معدلة ". 1975( لسنة 4العربٌة ر م ) ا تفا ٌة -2

 بشؤن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5ا تفا ٌة العربٌة ر م ) -3

 بشؤن السالمة وال حة المهنٌة. 1977( لسنة 7ا تفا ٌة العربٌة ر م ) -4

 بشؤن الحرٌات والحقوا النقابٌة. 1977( لسنة 8ا تفا ٌة العربٌة ر م ) -5

 بشؤن التوجٌا والتدرٌل المهنً. 1977( لسنة 9فا ٌة العربٌة ر م )ا ت -6

 بشؤن المفاوضة الجماعٌة. 1979( لسنة 11ا تفا ٌة العربٌة ر م ) -7

 بشؤن العمال الزراعٌٌن. 1980( لسنة 12ا تفا ٌة العربٌة ر م ) -8

 بشؤن بٌبة العمل. 1981( لسنة 13ا تفا ٌة العربٌة ر م ) -9

حا العامل العربً فً التؤمٌنات ا جتماعٌة عند تنقلا  1981( لسنة 14 م )ا تفا ٌة العربٌة ر -10

 للعمل فً أحد األ طار العربٌة.

 بشؤن تحدٌد وحماٌة األجور. 1981( لسنة 15ا تفا ٌة العربٌة ر م ) -11

 بشؤن الخدمات ا جتماعٌة العمالٌة. 1981( لسنة 16ا تفا ٌة العربٌة ر م ) -12

 بشؤن تؤهٌل وتشؽٌل المعو ٌن. 1993( لسنة 17العربٌة ر م ) ا تفا ٌة -13

 بشؤن عمل األحداث. 1996( لسنة 18ا تفا ٌة العربٌة ر م ) -14

 بشؤن تفتٌش العمل. 1998( لسنة 19ا تفا ٌة العربٌة ر م ) -15

الماذكورة إلاى الادول العربٌاة المعنٌاة ساواء كانات  أرسل مكتل العمل العربً نماذج تقارٌر حول ا تفا ٌاات

 دولة م اد ة أو ؼٌر م اد ة على هذه ا تفا ٌات.

 دولة هً : 11( تقـــرٌراً حــــول ا تفا ٌات المذكورة من 55و ل إلى مكتل العمـــل العربً )

 –الجمهورٌة التونسٌة  –مملكة البحرٌن  – االمارات العربٌة المتحدة دولة –لمملكة األردنٌة الهاشمٌة )ا

 –دولاااة قطااار  –دولاااة فلساااطٌن  –جمهورٌاااة الساااودان  –الجمهورٌاااة الجزائرٌاااة الدٌمقراطٌاااة الشاااعبٌة 

 جمهورٌة مصر العربٌة(. – دولة لٌبٌا –الجمهورٌة اللبنانٌة 

 الجزء الثانً: متابعة الرد على مالحظات لجنة الخبراء القانونٌٌن 

 عمل العربً المالحظات السابقة للجنة الخبراء القانونٌٌن إلى الدول العربٌة المعنٌة.أرسل مكتل ال

 دول هً :  7( رداً على المالحظات من 23و ل إلى مكتل العمل العربً )
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 –جمهورٌااة الساااودان  –الجمهورٌااة الجزائرٌااة الدٌمقراطٌااة الشااعبٌة  – األردنٌااة الهاشاامٌة ) المملكااة

 (.جمهورٌة مصر العربٌة  –الجمهورٌة اللبنانٌة  – دولة قطر –جمهورٌة العراق 

 الجزء الثالث: دراسة موضوعات ذات عالقة بمعاٌٌر العمل العربٌة 

 تطوٌر نظم العمل بمنظمة العمل العربٌة.  النظر فً  رار مجله إدارة منظمة العمل العربٌة بشؤن

درست اللجنة الوثٌقة المقدمة من  بل مكتل العمل العربًي وفً ضوبها أعدت هذا التقرٌر سابعاا: 

 المعروض على مجله ا دارة ومن ثم على المإتمر العام. 

استخل ت اللجنة من خالل المنا شات التً دارت أثناء اجتماعاتها عدة مالحظات عامةي كما أكدت  ثامناا:

 على بعض مالحظاتها السابقةي تضعها أمام مجله ا دارة والمإتمر العام ألهمٌتها وهً كما ٌلً: 

ات على  حظت اللجنة أّن بعض الدول األعضاء أشارت فً تقارٌرها إلى أّن عدم عرضها ا تفا ٌ .1

السلطة المخت ة بالت دٌاي ٌرج  إلى وجود اختالفات بٌن تشرٌعها الوطنً والن وي الواردة فً 

هذه ا تفا ٌات. وترى اللجنة أّن المبررات المشار إلٌها ٌجل أ  تكون عابقاً دون  ٌام الدول األعضاء 

ام إتفا ٌات وتو ٌات العمل بالعرض الذي ٌمّثل فً حد ذاتا إلتزاماً ٌق  على عاتا الدولة بموجل نظ

 العربٌة وهو   ٌعنً وجول الت دٌا على ا تفا ٌة.

ثم إّن الت دٌا فً حالة إ راره ٌسمح بمالءمة التشرٌ  الوطنً م  المعاٌٌر وتطوٌرهي وهو ما ٌإدي 

إلى تحقٌا أحد أهم ا هداؾ التً  امت منظمة العمل العربٌة من أجلها وهو توحٌد وتقارل تشرٌعات 

 لعمل فً الدول العربٌة. ا

 حظت اللجنة أّن بعض الدول أوردت فً تقارٌرها أّن عدم عرض ا تفا ٌات على السلطة المخت ة  .2

ٌرج  إلى  عوبات تتعلا بنظامها الدستوري. وترى اللجنة أّن ا لتزام بالعرض ٌنبؽً أن ٌتم لدى 

ن العرض أو الدراسة التً تقوم بها أي السلطة المخت ة بالت دٌا وفقا لدستور كل دولةي وبالتالً فإ

 سلطة أخرى ؼٌر المخت ة بالت دٌا   ٌمكن اعتباره وفاًء بذلك ا لتزام. 

تدعو اللجنة الدول األعضاء إلى األخذ بمبدأ الت دٌا الجزبً المن وي علٌا فً معظم ا تفا ٌاتي  .3

رتباط التدرٌجً بالمعاٌٌر الواردة مما ٌإدي إلى تحقٌا المزٌد من الت دٌقات على هذه ا تفا ٌات وا 

 فٌها حسل ظروفها المحلٌة.

تثمٌن الجهود المبذولة من مكتل العمل العربً )إدارة الحماٌة ا جتماعٌة( والدعوة إلى تكثٌؾ أنشطتا  .4

المتعلقة بتدرٌل الكوادر الفنٌة المعنٌة بمعاٌٌر العمل العربٌةي وتعزٌز التوا ل م  ا دارات المعنٌة 

اٌٌر فً وزارات العمل وتقدٌم الدعم الفنً لها من أجل تحقٌا المزٌد من التوا ل بٌن هذه بالمع

ا دارات ومكتل العمل العربً ولجنة الخبراء القانونٌٌن مما ٌإدي إلى تحقٌا األهداؾ المرجوة من 

 المعاٌٌر واٌفاء الدول بالتزاماتها فً هذا الشؤن.   

ة  حداث وحدة إدارٌة )إن كانت ؼٌر موجودة(  لل وزارة العمل تإكد اللجنة دعوتها للدول المعنٌ .5

 تختي بالمسابل المتعلقة بمعاٌٌر العمل العربٌة والدولٌةي وتزوٌدها بالكفاءات المإهلة الالزمة.
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تإكد اللجنة دعوتها للدول العربٌة  شراك أحد الموظفٌن المخت ٌن بمعاٌٌر العمل فً وزارة العمل  .6

ً فً مختلؾ دورات مإتمر العمل العربً لحضور أشؽال لجنة تطبٌا ا تفا ٌات ضمن الوفد الحكوم

والتو ٌات وتؤمٌن الحوار والتوا ل بٌن هإ ء الموظفٌن ولجنة الخبراء الممثلة بربٌسها فً المإتمر 

 ومكتل العمل العربً لتحقٌا التنفٌذ الكامل وال حٌح  لتزامات الدول األعضاء بشؤن المعاٌٌر. 

اللجنة للتعرٌؾ بمعاٌٌر العمل العربٌة على أوس  نطاا وبإعتماد مختلؾ الوسابل وباألخي  تدعو .7

ا عالم والندوات والحلقات الدراسٌة لدى أطراؾ ا نتاج الثالثة والجهات األخرى المعنٌة مثل 

 لمدنً.ال حافةي القضاءي المحاماةي الجامعةي األكادٌمٌٌن من الجامعات العربٌةي منظمات المجتم  ا

 ُتثمن اللجنة على تفاعل الدول األعضاء وردودها على التقارٌر. .8

تإكد اللجنة على ضرورة الرد وفقاً لنماذج التقارٌر الُمرسلة من مكتل العمل العربًي كما تإكد على  .9

 ضرورة إدراج ن وي أحكام التشرٌ  الوطنً.
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 المحتوٌـــات 

 

 المحــور والمجــال

 **  تـقـدٌــــم .

 : محور الحماٌة االجتماعٌة :أوال

 مجال عال ات العمل . -

 مجال تشرٌعات ومعاٌٌر العمل -

 مجال التؤمٌنات ا جتماعٌة . -

 مجال ال حة والسالمة المهنٌة. -

 محور التنمٌة البشرٌة والتشغٌل : ثانٌا:

 مجال التشؽٌل . -

 مجال التدرٌل المهنً -

 مجال الهجرة -

 العمل .مجال إدارات  -

 محور العالقات العربٌة والدولٌة .  ثالثا:

 محور اإلعالم والتوثٌق والمعلومات : رابعـا:

 مجال ا عالم والنشر . -

 مجال التوثٌا والمعلومات . -

 مجال ا  دارات والدراسات والترجمة . -

 محور االجتماعات الدستورٌة والنظامٌة . خامساا :

 

 


