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يســر منظمــة العمــل العربيــة إصــدار العــدد ) الرابــع ( مــن هــذا الدليــل التعريفــي الســنوي ، الــذي دأبــت علــى 

ــوام، والــذي يحتــوي – كمــا جــرت العــادة – علــى عــرض موجــز لجميــع برامــج المنظمــة وأنشــطتها،  إصــداره منــذ أع

المدرجــة فــي خططهــا الســنوية المعتمــدة، باإلضافــة إلــى احتوائــه علــى نبــذة تعريفيــة مبســطة لرســالة المنظمــة 

ــة. ــات المهمــة األخــرى ذات الصل وأهدافهــا ، وبعــض المؤشــرات واإلحصــاءات والبيان

وقــد خصــص هــذا العــدد لمشــاريع وبرامــج المنظمة خالل عــام 2019 ، موضحًا مســمياتها وأهدافها ، واإلدارات 

والمعاهــد والمراكــز المنــاط بهــا تنفيذ هــذه الخطة.

واإلقليمية  العربية  والمنظمات  اإلنتاج  أطراف  كل  على  وتعميمه  الدليل  هذا  وضع  من  المنظمة  تهدف  و 

والدولية ... وغيرها من الشركاء والمتخصصين والمهتمين بقضايا العمل والعمال ؛ أن يكون متاحا أمام تلك الجهات، 

و أن يساعد على إيجاد نوع من التعاون والتنسيق المشترك، وأيضا إيجاد مشاركات حقيقية تؤدي إلى تنفيذ أنشطة 

تستفيد من خبرات وإمكانات تلك األطراف، وبما يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود عليها.

 والله الموفق لما فيه خير وإزدهار أمتنا العربية

تقديم
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تنمية الموارد البشرية العربية

لتعزيز دورها في التنمية المستدامة

رسالة المنظمة
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وتعمل المنظمة على تحقيق هذا الهدف من خالل المحاور التالية :

» االهتمام بالبحوث والدراسات والبرامج التدريبية وفقًا لمتطلبات سوق العمل «

تطوير الكوادر العربية فى مجال الصحة 
والسالمة المهنية 

تعزيز دور القطاع التعاوني كأحد الروافد 
اإلقتصادية واإلجتماعية الهامة

دراسة واقع المرأة العربية في سوق 
العمل وسبل تمكينها 

تعزيــــز دور اإلعـــالم التنمـــوي في دعـم
 قضــــــايا العمــــــــل

دعم منظومة التشغيل والحد من مشكالت 
البطالة فى الوطن العربي

دعـــم وتحـــديث التصنيـــف العربــــى 
المعيــــارى للمهــــن

مد مظلة التأمينات اإلجتماعية والتوسع
 في فروع التأمينات وصواًل إلى 

شمولية الضمان اإلجتماعي

تطوير أنظمة التدريب التقنى والمهنى وإعادة 
التأهيل والبحث العلمى وإدارات العمل العربية

تأكيد أهمية دور الحوار االجتماعي ومعايير العمل 
العربية في تطوير تشريعات العمل الوطنية

دعم وتعزيز العالقات العربية والدولية 
ومنظمات المجتمع المدني من خالل 

برامج التعاون الفني
16

27

38

49

510

تنمية الموارد البشرية العربية

لتعزيز دورها في التنمية المستدامة

الهدف اإلستراتيجي الرئيسي لخطة عام 2019
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جهــات التنفيــذ

تحرص منظمة  العمل العربية فى تنفيذ برامجها وأنشــطتها المعتمدة على إســتغالل كافة الطاقات واإلمكانيات المادية والبشــرية المتاحة 
لديهــا واإلســتفادة القصــوى من الخبراء العرب المتخصصين فــى قضايا العمل والعمال لتحقيق الهدف اإلســتراتيجي لخطة عمل المنظمة 

لعام 2019 ويتولى تنفيذ هذه الخطة مكتب العمل العربى من خالل اإلدارات التالية :

إدارة التنمية البشرية والتشغيل

إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات

إدارة الحماية اإلجتماعية وعالقات العمل

إدارة العالقات الخارجية والتعاون الدولي

هذا باإلضافة إلى المراكز والمعاهد التابعة للمنظمة باعتبارها األذرع الفنية واألدوات لتنفيذ البرامج واألنشــطة الفنية للمنظمة كل حســب 
اختصاصاته ، وهي على النحو التالي  :

المركز العــربى للتأمينات اإلجتماعية  / الخرطوم         المعهد العربى للصحـــة والســـالمة المهنية / دمشــــق

المركز العربى لتنمية الموارد البشرية / طرابلس           المعهد العربى للثقافة العمالية وبحوث العمل / الجزائر

المركز العـربي إلدارة العمل و التشغيل / تونس
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الدول األعضاء

الجمهــــــورية الجـزائريـــــة
الديمقراطية الشعبيــــــة

دولة اإلمارات العربية المتحدة         مملكــة البحـــــرين المملكة األردنية الهاشمية  

الجمهورية التونسية                   جمهورية جيبوتى

جمهوريـــــــة الســــــودان          الجمهورية العربية السورية المملكة العربية السعودية  

جمهوريـــــــة العــــــــــــراق          سلطنة عمان جمهورية الصومال   

دولـــــــــــــــــة قطــــــــــــــــر           دولـة الكـويت   دولة فلسطــــــــين   

دولـــــــــــــــــة ليبيـــــــــــــــــا          جمهورية مصر العربية   الجمهورية اللبنانية    

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية         الجمهورية اليمنية المملكة المغربيـــة    
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الشــركاء التنفـيذيون

المشـــــروع األلمــــــــاني اإلقليمـــــي

المصـــــــرف العـــــــــــــربي للتنميـــــــــة 
اإلقتصاديـــــــة في افريقــــــــــــــــــــــــيا

المجلـس العـربي للطفـولة والتنميـة

المعهــد العربــي للتخطيط بالكـــويت

المكتـب التنفـيذي لمجلـس وزراء العمـل 
ومجلس وزراء الشـئون اإلجتماعية بـدول 
مجلـس التعــاون لــدول الخليـــج العربيــــة

الغرفـة اإلسـالمية للتجارة والصناعـة

اإلتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

اإلتحـــــــــاد التعـــــاونــــــي العربـــــــــي

إتحــــــــــاد الغــــــــــــــــرف العربيــــــــــــــــة

اللجنــــة اإلقتصـــادية واإلجتماعيـــــــة 
 لغربــــــــي آســـــــــيا ) األســــكــــــــــوا ( 

إتحــاد الشبــــــاب العربــــــي

البرلمــــــــــــان العربـــــــــــــــي

البنـك اإلسـالمـي للتنمـية

الجمعيــــــــــة الدوليــــــــــــــــة
للضمــــــــان اإلجتماعي

الصنــــــــــدوق العـــــــــــــربي 
للمـعــــــــــونة الفنيــــــــــــــــــة 
للــــــدول اإلفريقيـــــــــــــــــــة

المنظمــــــــــــة العربيـــــــــــــة 
للتنمـــــــــــــــية اإلداريــــــــــــة

المنظمـــــــــة العربيـــــــــة للتنمـــــــــــية 
 الصنـــــــــــــــــــاعية والتعـــــــــــــــــــــــدين

األكاديمــــــــــــية العــــــربية للعلـــــــوم 
والتكنولوجـــــيا والنقــــــــل البحــــــــري
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منظمـــة أصحـاب األعمال الدولية

منظمـــــــة العـمـــــــــل الدولـــــــــــية

منظمــــــة الصحــــــــة العالمــــــــــية

منظمــــــــة المـــــــــرأة العـــــــــــــربية

منظمة الوحدة النقابية اإلفريقية

جامعــــه الــــدول العــــربية قطاعــــا 
الشئون اإلقتصاديـة واإلجتماعيـة

صنـــــــــدوق األمــــــــم المتحـــــــــدة 
اإلنمائـــــــــــــــــــي للمـــــــــــــــــــــــــرأة

المعهــــــد األوروبــــــي األردنــــــي 
لتطوير األعمال ) إيجــــــــــــــــــابي (

صـــندوق تنمــية المـوارد البشريـة
) هــــــــــــــــدف (

مجلس سيـــدات االعمــال العــربمجلس الوحدة اإلقتصادية العربية

المنظمـــــــة الدولــــــــية للهجـــــرة

برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمــائي

برنامج الخــليـج العربـــي للتنمـــــية 
              ) أجفـــــــــــــند (

على مدار العقود الخمس األخيرة تسعى منظمة العمل العربية من خالل إداراتها المتعاقبة على تفعيل التعاون مع العديد من المنظمات 
تبحث  حيث  التفاهم  ومذكرات  التعاون  بروتوكوالت  من  المزيد  إبرام  خالل  من  المشتركة   األهداف  ذات  والدولية  واإلقليمية  العربية 
المنظمة من خالل خطتها لعام 2019  تنفيذ العديد من أنشطتها وبرامجها بالتعاون مع هذه الجهات ، كما تتطلع المنظمة إلى إبرام 

المزيد من هذه اإلتفاقيات والبرامج الثنائية مع الجهات الدولية األخرى التى لم يسبق لها التعاون معها . 
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عدد األنشطة خالل عام 2019 في مجاالت عمل المنظمة

 الحمــــــــاية
اإلجتماعية

التنمـــــــية
والتشغيل

اإلعالم
والتوثيق

التعاون 
الدولي

تنمـــــية
المــوارد 
البشرية

الصحـــــــــة 
والسالمة
المهــــــنية

التأمــينات
اإلجتماعية

الثقافـة
العمالية
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نسب مجاالت خطة عمل المنظمة لعام 2019

 الحمــــــــاية
اإلجتماعية

التنمـــــــية
والتشغيل

اإلعالم
التعاون والتوثيق

الدولي

تنمـــــية
المــوارد 
البشرية

الصحـــــــــة 
والسالمة
المهــــــنية

التأمــينات
اإلجتماعية

الثقافـة
العمالية

21%

23%

9%

9%

9%

9%

16%

2%
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اواًل : 
مجال الحماية اإلجتماعية 

وعالقات العمل 
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الجهــة المنفـــذةاألهــــــــــــدافاســــــم البرنامــــــجم

1

ندوة قومية حول
دور معايير العمل العربية في 
توحيد تشريعات العمل العربية 

وتقاربها

فهم . 1 إلى  للوصول  األعضاء  والدول  المنظمة  بين  الحوار  تفعيل 
على  وتأثيرا  فاعلية  أكثر  المعياري  النشاط  يجعل  مشترك 

تشريعات العمل العربية.
تطوير . 2 في  ودورها  العربية  العمل  بمعايير  الوعي  زيادة 

التشريعات الوطنية .
دعم تصديق الدول على اتفاقيات العمل العربية وتطبيقها.. 3

إدارة الحماية االجتماعية 
وعالقات العمل

2

ندوة قومية حول 
إرساء األرضيات الوطنية 

للحماية االجتماعية 
وآليات تمويلها

اعتمـــاد الئحـــة لتنســـيق أنظمـــة الضمـــان االجتماعـــى بين . 1
البلـــدان العربيـــة تبنى على المبادئ األساســـية التـــى تكفلها 

مختلـــف اآلليـــات والمواثيـــق الدولية.
ضمان المحافظـــة على حقوق العمال فـــى التغطية االجتماعية . 2

بمختلـــف فروعهـــا وتحويـــل المنافـــع إلـــى دولهـــم األصلية 
مـــع تنظيم طـــرق  تبـــادل  المعطيـــات بين هيـــاكل الضمان 
االجتماعـــى العربيـــة ، وذلـــك بالتـــوازى مـــع تنامـــى ظاهرة 

اإلقليمية. االقتصاديـــة  التجمعـــات 

إدارة الحماية االجتماعية 
وعالقات العمل

مجال الحماية االجتماعية وعالقات العمل
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الجهــة المنفـــذةاألهــــــــــــدافاســــــم البرنامــــــجم

3

دورتان تدريبيتان حول
اآلليات المعيارية للحوار 

االجتماعي وسبل تفعيل 
المفاوضة الجماعية

أهمية توفير الوسائل الفعالة إلجراء المفاوضة الجماعية. 1
تأكيد أهميـــة المفاوضة الجماعيـــة كإحدى الوســـائل الفاعلة . 2

لحل النزاعـــات الجماعية وتحقيق اســـتقرار عالقـــات العمل.
تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية.. 3

إدارة الحماية االجتماعية 
وعالقات العمل

بالتعاون مع

 إدارة التعاون الدولي

4

ندوة قومية حول
 المرأة العربية في النقابات 
العمالية: الواقع والطموح  

باإلضافة إلى
اجتماع 

لجنة شؤون عمل المرأة العربية 
الدورة )17(

ـــات . 1 ـــى التنظيم ـــة ف ـــرأة العامل ـــاركة الم ـــم مش ـــى حج ـــرف عل التع
النقابيـــة العربيـــة ودراســـة أســـباب عزوفهـــا عـــن المشـــاركة و 
ـــى  ـــرار ف ـــع الق ـــع صن ـــى مواق ـــات إل ـــول النقابي ـــدم وص ـــباب ع أس

ـــة. ـــات النقابي التنظيم
اقتـــراح آليـــات لدعـــم و تطويـــر مشـــاركة المـــرأة العاملـــة . 2

ـــراف  ـــاط بأط ـــدور المن ـــد ال ـــة ، و تحدي ـــات العماليــ ـــى التنظيم ف
ــي.  ــع المدنـ ــات المجتمـ ــة ومنظمـ ــاج الثالثـ اإلنتـ

مناقشـــة دور التشـــريعات الوطنيـــة و معاييـــر العمـــل العربيـــة . 3
والدوليـــة فـــى تعزيـــز قـــدرة المـــرأة العربيـــة علـــى المشـــاركة 
الفعالـــة فـــى العمـــل النقابـــي  والوصـــول إلـــى مراكـــز صنـــع 

القـــرار .

إدارة الحماية االجتماعية 
وعالقات العمل

مجال الحماية االجتماعية وعالقات العمل



15

الجهــة المنفـــذةاألهــــــــــــدافاســــــم البرنامــــــجم

5

ندوة قومية حول
عمل األطفال بين التشريع 

والواقع االقتصادي 
واالجتماعي

التعرف على حجم ظاهرة عمل األطفال في الدول العربية . . 1
الوقــوف علــى األســباب االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي أدت إلــى . 2

انتشــار الظاهــرة .
ــن . 3 ــريعات وقواني ــي لتش ــق الفعل ــان التطبي ــات لضم ــراح آلي اقت

ــل .  ــوق العم ــي س ــة ف ــة ، خاص ــدول العربي ــي ال ــال ف ــة األطف حماي
ــل . 4 ــة بعم ــا المرتبط ــي القضاي ــي ف ــالم العرب ــة دور اإلع مناقش

ــه. ــة معالجت ــي وكيفي ــرب المدرس ــال كالتس األطف

إدارة الحماية االجتماعية 
وعالقات العمل

6

ورشة عمل حول
آليات وسبل الدمج االقتصادي 

واالجتماعي لألشخاص
 ذوي اإلعاقة

مناقشـــة كيفيـــة تأهيل المجتمع الســـتيعاب األشـــخاص ذوي . 1
اإلعاقـــة ودمجهم في مســـار الحيـــاة العامة . 

التعـــرف علـــى كيفية كســـر دائرة اســـتبعاد األشـــخاص ذوي . 2
اإلعاقـــة ، وتيســـير وصولهـــم إلى فـــرص التعليـــم والعمل . 

الوقـــوف علـــى األطـــر المؤسســـية والقانونية فـــي المنطقة . 3
العربيـــة وكيفيـــة تطويرهـــا لتعمـــل علـــى تحقيـــق الدمج 

لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة . 
اقتـــراح مناقشـــة إســـتراتيجية عربية إلدماج األشـــخاص ذوي . 4

اإلعاقـــة في ســـوق العمل . 

إدارة الحماية االجتماعية 
وعالقات العمل

بالتعاون مع 
المعهد العربي للصحة 

والسالمة المهنية
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7

ندوة قومية حول
دور اإلستراتيجية العربية 

للتعاونيات في دعم االقتصاد 
الوطني

إعـــداد كـــوادر مدربـــة لدعـــم االقتصـــاد الوطنـــي في ظل . 1
األســـواق العالميـــة المفتوحـــة.

تعزيـــز دور القطـــاع التعاونـــي كأحـــد الروافـــد االقتصاديـــة . 2
المهمـــة. واالجتماعيـــة 

دراســـة التدابيـــر الواجـــب اتخاذهـــا لتفعيـــل دور التعاونيات . 3
فـــي مواجهة المشـــكالت االقتصاديـــة واالجتماعيـــة المتغيرة 

والمســـاهمة فـــي حلها.
تقوية ودعـــم االتحـــادات القطريـــة ودفعها لتكويـــن هياكل . 4

وطنية. اتحـــادات  وتشـــكيل  تعاونية 

إدارة الحماية االجتماعية 
وعالقات العمل

8
ورشة عمل حول

دور مفتشي العمل في 
تعزيز المفاوضة الجماعية

  وضـــع خطـــط مدروســـة لتعزيـــز الشـــراكة االجتماعية بين . 1
الحـــوار االجتماعي  أطـــراف 

تدريـــب الموظفين ومفتشـــي العمل على التفـــاوض ومهارات . 2
إدارة الحـــوار بين الشـــركاء االجتماعيين.

مجال الحماية االجتماعية وعالقات العمل
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9
دورتان تدريبيتان حول
 معايير العمل العربية

ــل . 1 ــات العمـ ــة علـــى اتفاقيـ ــات الـــدول العربيـ ــادة تصديقـ زيـ

ــة. العربيـ

ــي . 2 ــا فـ ــة ودورهـ ــل العربيـ ــر العمـ ــة معاييـ ــف بأهميـ التعريـ

تطويـــر تشـــريعات العمـــل العربيـــة .

تدريب الكوادر المعنية بمتابعة المعايير على كيفية الرد على . 3

نماذج التقارير حول االتفاقيات محل المتابعة .

بمتابعـــة . 4 المعنيـــة  بالهيـــاكل  لالهتمـــام  الـــدول  دعـــوة 

الالزمـــة. بالكفـــاءات  ورفدهـــا  المعاييـــر 

حصـــر األحـــكام الـــواردة فـــي االتفاقيـــات والتـــي تمثـــل . 5

ــة علـــى  الســـبب الـــذي يحـــول دون تصديـــق الـــدول المعنيـ

هـــذه االتفاقيـــات.

إدارة الحماية االجتماعية 
وعالقات العمل
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ثانيًا : 
مجال التنمية البشرية 

والتشغيل
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1
ندوة قومية حول

االقتصاد األخضر ومتطلباته 
فى توفير فرص عمل الئقة

ــق التنميــة . 1 ــر ودوره فــى تحقي ــاد األخض ــى االقتص التعــرف عل
ــى. ــن العرب ــى الوط ــتدامة ف المس

ــي . 2 ــات ف ــي السياس ــاعد صانع ــي تس ــول الت ــى الحل ــرف عل التع
تطبيــق هــذه المنظومــة لزيــادة فــرص التشــغيل.

التعــرف علــى دور القطــاع الخــاص فــى اعتمــاد هــذا النــوع مــن . 3
االقتصــاد.

التعــرف علــى التحديــات التــى تواجــه المشــروعات الصغيــرة . 4
والمتوســطة نحــو ‘‘ الخضرنــة ’’ .

إدارة التنمية البشرية 
والتشغيل
بالتعاون مع

المعهد العربى 
للصحة والسالمة المهنية

2

ندوة قومية حول
هجرة الكفاءات العربية 

وآثارها على مسيرة التنمية 
العربية الشاملة

حجم ومكانة الكفاءات العربية في الخارج .. 1
اآلثار واالنعكاسات المختلفة لهجرة الكفاءات العربية.. 2
أثر اقتصادات الهجرة على دول اإلرسال واالستقبال.. 3
البحث العلمي في الوطن العربي ... الواقع واآلفاق . 4
الدعوة إلى إنشـــاء قاعـــدة معلومـــات وبيانـــات متكاملة حول . 5

الكفـــاءات المهاجرة .

إدارة التنمية البشرية 
والتشغيل
بالتعاون مع

 المعهد العربي 
لبحوث العمل 

والثقافة العمالية

مجال التنمية البشرية والتشغيل
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3

ندوة عمل قومية حول
االقتصاد المعرفي ودوره في 

تحقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية في األقطار العربية

ــركات . 1 ــم مح ــد أه ــة كأح ــاد المعرف ــة اقتص ــى أهمي ــرف عل التع
التقــدم والتطــور فــي المجتمعــات اإلنســانية، حيــث أصبحــت 

ــدم. ــى التق ــعى إل ــع يس ــية ألي مجتم ــزة أساس ــة ركي المعرف
تطــور تقنيــات المعلومــات ونظــم االتصــاالت وتطبيقاتهــا ، . 2

وانتشــارها بتكاليــف معقولــة للتحــول إلــى اقتصــاد المعرفــة.
مــوردا . 3 باعتبارهــا  المعلومــات  توفيــر  اهميــة  علــى  التعــرف 

أساســيا مــن المــوارد االقتصاديــة لــه خصوصيتــه، بــل إنهــا 
المــورد اإلســتراتيجي الجديــد فــي الحيــاة االقتصاديــة المكمــل 

إدارة التنمية البشرية للمــوارد الطبيعيــة.
والتشغيل

4

اجتماع خبراء حول
التقرير العربي السابع 
“التشغيل والبطالة 
فى الدول العربية ’’
)مشروع مستمر(

التعــرف علــى نســب البطالــة فــى األقطــار العربيــة “بوجــه خــاص . 1
بيــن الشــباب” . 

بالقــوى . 2 المتعلقــة  اإلحصائيــة  والمعلومــات  البيانــات  توفيــر 
ــة بمــا يســهم فــي وضــع الخطــط الهادفــة التــي تســاعد  العامل

ــة. ــكلة البطال ــن مش ــف م ــي التخفي ف
ــي . 3 ــراء ف ــن والخب ــن والمختصي ــة للباحثي ــات دقيق ــر معلوم توفي

ــغيل. ــال التش مج
دور المجتمــع المدنــى والقطــاع الخــاص فــى تقليــص نســب . 4

البطالــة ومكافحــة الفقــر.

مجال التنمية البشرية والتشغيل
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5
المؤتمر العربى الثانى حول

تشغيل الشباب 
فى الوطن العربى

التعــرف علــى أبعــاد تشــغيل الشــباب وتحديــث المعرفــة بهــذه . 1
ــى والعربــى. ــى المســتوى الدول األبعــاد عل

تحليــل الروابــط بيــن بطالــة الشــباب والجوانــب الديموغرافيــة . 2
والتعليميــة ومعلومــات ســوق العمــل والهجــرة.

تحقيــق التــوازن فــي ســوق القــوى العاملــة، بهــدف التوصــل إلــى . 3
االســتخدام األمثــل لقــوة العمــل.

ــة . 4 ــة العمال ــات كثيف ــى القطاع ــة ف ــتثمارات العربي ــجيع االس تش
وإيجــاد المشــاريع اإلســتراتيجية العربيــة التــى تشــجع علــى 

التكامــل االقتصــادى.

إدارة التنمية البشرية 
والتشغيل

6
ورشة عمل تدريبية قومية 

لمدربى المدربين فى مجال 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

دعــم جهــود منظمــة العمــل العربيــة فــى مجــال التشــغيل . 1
ومحاربــة الفقــر والبطالــة فــى الوطــن العربــى .

ــدورات . 2 ــذ ال ــة التخطيــط لتنفي ــن بكيفي ــى المدربي تعريــف مدرب
ــن. ــة للمدربي التدريبي

تعريف مدربى المدربين بكيفية إعداد تقييم مضمون الوحدات . 3
التدريبية والمدربين   .

تبــادل التجــارب والخبــرات بيــن الجهــات المشــاركة واالســتفادة . 4
مــن التجــارب الناجحــة.

إدارة التنمية البشرية 
والتشغيل 
بالتعاون مع 

المركز العربى 
لتنمية الموارد البشرية
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7

الندوة القومية حول
أثر تنمية الموارد البشرية العربية 

على دعم تنافسية 
المنتج العربي

ــي . 1 ــرية ف ــوارد البش ــة الم ــى لتنمي ــدور الرئيس ــى ال ــرف عل التع
زيــادة اإلنتاجيــة بالــدول العربيــة .

تحقيــق التــوازن فــي ســوق القــوى العاملــة بهــدف التوصــل إلــى . 2
االســتخدام األمثــل لقــوة العمــل.

النهــوض . 3 بهــدف  العماليــة  الثقافــة  ونشــر  األميــة  مكافحــة 
وتنميتهــا. البشــرية  المــوارد  بمســتوى 

تعزيــز الثقافــة االبتكاريــة وتمويــل البحــث والتطويــر، وتشــجيع . 4
إدارة التنمية البشرية ودعــم الحصــول علــى التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات.

والتشغيل

8

ورشة إقليمية حول 
التصنيف العربى المعيارى 

للمهن 2008 
واستخداماته

التصنيف العربي المعياري للمهن 2008 واستخداماته المختلفة.. 1
أوجــه االختــالف بيــن التصنيــف العربــي المعيــاري للمهــن 2008 . 2

والتصنيــف الدولــي.
التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه تطبيــق التصنيــف العربــي . 3

المعيــاري للمهــن وآليــات الحــل.
4 . 2008 للمهــن  المعيــاري  العربــي  التصنيــف  تحديــث  كيفيــة 

الوطنيــة. التصنيفــات  مــع  ومواءمتــه 

مجال التنمية البشرية والتشغيل
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9
تقرير حول

 “ أوضاع العمالة العربية 
المهاجرة ’’

التعــرف علــى أوضــاع العمالــة العربيــة المهاجــرة فــي ظــل . 1
الراهنــة. والمتغيــرات  الظــروف 

ــى . 2 ــة عل ــة المترتب ــة واالجتماعي ــار االقتصادي ــى اآلث ــرف عل التع
ــة. ــة العربي ــرة العمال هج

التعــرف علــى مشــاكل هجــرة الكفــاءات العربيــة وكيفيــة الربــط . 3
بينهــا وبيــن أوطانهــا.

طــرح قضيــة الهجــرة والنــزوح الجماعــي واآلثــار المترتبــة عليهــا . 4
فــي المنطقــة العربيــة.

إدارة التنمية البشرية 
والتشغيل

10

المؤتمر العربى األول حول
الشراكة بين مؤسسات التعليم 

والتدريب التقنى والمهنى 
ومؤسسات سوق العمل فى 

الدول العربية
‘‘ تحت شعار منظومة تعليمية 

تضمن استدامة التنمية ’’

آليــات الربــط بيــن سياســات التعليــم وبرامــج التدريــب التقنــى . 1
الوطــن  العمــل فــي  الفعليــة لســوق  والمهنــى واالحتياجــات 

ــي. العرب
القــدرة . 2 وتحســين  العربــى  العامــل  إنتاجيــة  رفــع  أهميــة 

التنافســية للمؤسســات العماليــة فــى ظــل التغيــرات االقتصاديــة 
الراهنــة.

تبــادل التجــارب والخبــرات بيــن الجهــات المشــاركة واالســتفادة . 3
مــن التجــارب الناجحــة فــى هــذا المجــال.

ــدر . 4 ــر ق ــتيعاب أكب ــدف اس ــب به ــادة التدري ــب وإع ــج التدري برام
ــدة. ــة الزائ ــن العمال م
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ثالثًا : 
مجال اإلعالم والتوثيق 

والمعلومات
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مجال االعالم التوثيق والمعلومات

الجهــة المنفـــذةاألهــــــــــــدافاســــــم البرنامــــــجم

1
دعم الشبكة العربية لمعلومات 

أسواق العمل 
) مشروع مستمر (

ـــن  ـــل يضم ـــواق العم ـــات أس ـــد لمعلوم ـــي موح ـــام عرب ـــاء نظ  بن

ـــة بهـــدف  ـــة واألجهـــزة اإلحصائي ـــاج الثالث مشـــاركة أطـــراف اإلنت

اإلســـهام فـــى دعـــم قضايـــا العمـــل و العمـــال وتحســـين 

سياســـات التشـــغيل فـــى ضـــوء إحتياجـــات أســـواق العمـــل 

ــة .  العربيـ

إدارة اإلعالم والتوثيق 
والمعلومات
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رابعًا : 
مجال التعاون الدولي
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1

برامج تعاون فنى 
وأنشطة قطرية 

لتلبية احتياجات أطراف اإلنتاج 
في الدول العربية    

)مشروع مستمر(

ــض  ــذ بع ــي تنفي ــا ف ــاهمة معه ــاج للمس ــراف اإلنت ــات أط ــة رغب تلبي
المنظمــة  أنشــطة  فــي  لمصلحتهــا  الفنيــة  واألنشــطة  البرامــج 
المختلفــة تنفيــذا لسياســات المنظمــة فــي مجــال التعــاون الفنــى مــن 
ــه،  ــاج إلي ــذي يحت ــرف ال ــوب للط ــي المطل ــم الفن ــم الدع ــث تقدي حي
ــدول  ــي ال ــاج ف ــراف اإلنت ــن أط ــرف م ــة ألى ط ــدرات الفني ــم الق ودع

العربيــة األعضــاء .
إدارة العالقات الخارجية 

والتعاون الدولى 
بالتعاون مع 

اإلدارات المختصة 
فى المكاتب والمعاهد 
والمراكز التابعة للمنظمة

2
أنشطة قطرية ودعم 

االتحادات النقابية العمالية 
فى الوطن العربى

تقديــم العــون الفنــى والمســاعدة لالتحــادات العماليــة العربيــة . 1
ــا  ــة ألعضائه ــم دورات تثقيفي ــالل تنظي ــن خ ــا م ــر احتياج األكث

ــى .  ــى والقوم ــا الوطن ــي أداء دوره ــاعدتها ف ــا ومس لتمكينه
تبــادل الخبــرات والدراســات والبحــوث علــى المســتوى الوطنــي . 2

ــي . واإلقليمــي والدول

مجال التعاون الدولي
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3
أنشطة قطرية وتعاون فني 
لمنظمات أصحاب األعمال 

في الدول العربية

تقديــم العــون الفنــي لمنظمــات أصحــاب األعمــال العــرب لتنفيــذ . 1

ــج لمصلحتها.  برام

تنفيــذ عــدد مــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل لتعزيــز . 2

الكــوادر اإلداريــة وأصحــاب األعمــال. قــدرات 

ومنظمــات . 3 المنظمــة  بيــن  والتقنــى  الفنــى  التعــاون  تعزيــز 

أصحــاب األعمــال ومشــاركة كوادرهــم فــي دورات وورش عمــل 

للتطويــر وفقــًا لمتطلبــات واحتياجــات التنميــة فــى الوطــن 

العربــي.

إدارة العالقات الخارجية 
والتعاون الدولى 

بالتعاون مع 

اإلدارات المختصة 
فى المكاتب والمعاهد 
والمراكز التابعة للمنظمة

مجال التعاون الدولي
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4

أنشطة وبرامج فنية تنفذ  فى 
إطار التعاون والتنسيق مع 
المنظمات العربية والدولية 
المتخصصة ذات االهتمام 

المشترك

فتــح قنــوات للتعاون والتنســيق مــع المنظمــات العربيــة والدولية . 1

المتخصصــة لوضــع أنشــطة مشــتركة وخطــط للتعــاون الفنــى 

المشــترك لخدمــة أطــراف اإلنتــاج الثالثــة فــى الوطــن العربــى، 

ــة  ــراف عربي ــالل أط ــن خ ــدة م ــم الفائ ــل تعظي ــن أج ــك م وذل

ــة المشــتركة . ــرة فــى المجــاالت ذات العالق ــة ذات خب ودولي

مراعــاة تعــدد مجــاالت األنشــطة المنفــذة وفقــا للمســتجدات . 2

علــى الســاحتين العربيــة والدوليــة. 

إدارة العالقات الخارجية 
والتعاون الدولى 

بالتعاون مع 

اإلدارات المختصة 
فى المكاتب والمعاهد 
والمراكز التابعة للمنظمة
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خامسًا : 
مجال الصحة والسالمة المهنية
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1
المؤتمر العربي الرابع 

للصحة والسالمة المهنية

الوقــوف علــى آخــر المســتجدات العلميــة علــى المســتوى العربــي . 1

والدولــي فــي مجــال الصحــة والســالمة المهنيــة.

توفيــر منتــدى لتبــادل المعلومــات والممارســات والخبــرات بيــن . 2

المشــاركين ، وذلــك بهــدف تعزيــز الســالمة والصحــة فــي مــكان 

العمــل.

ــز . 3 ــة وتعزي ــل الثالث ــراف العم ــن أط ــي بي ــوار الثالث ــجيع الح تش

التعــاون فيمــا بينهــا بمــا يســهم فــي تفعيــل الخدمــات المتصلــة 

بحمايــة العمــال ومــكان العمــل. 

تشــجيع إجــراء األبحــاث والدراســات العلميــة فــي مجــال الحمايــة . 4

مــن أخطــار بيئــة العمــل ورصدهــا والســيطرة عليهــا مــن قبــل 

المراكــز والهيئــات العامــة والخاصــة ذات الصلــة ومراكــز البحــث 

العلمــي.

منظمة العمل العربية 

بالتعاون مع 

جهات أخرى

مجال الصحة والسالمة المهنية
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2
دورة تدريبية حول

 الصحة والسالمة المهنية 
في مواقع التشييد والبناء

والســالمة . 1 الصحــة  إدارة  بنظــم  المتصلــة  المعرفــة  تطويــر 
المهنيــة فــي مواقــع التشــييد والبنــاء.

ــاع . 2 ــذا القط ــي ه ــية ف ــورة الرئيس ــادر الخط ــى مص ــرف عل التع
وتدابيــر الســيطرة الالزمــة.

نقــل وتبــادل المعلومــات وأفضــل الممارســات فــي إدارة الصحــة . 3
والســالمة المهنيــة فــي قطــاع التشــييد والبنــاء.

المعهد العربي للصحة 
والسالمة المهنية 

بالتعاون مع
المعهد العربي 
للثقافة العمالية 

وبحوث العمل

3

اجتماع خبراء حول
تحديث الدليل العربي 

االسـترشـادي 
لجداول األمراض المهنية

ــة  ــراض المهني ــداول األم ــادي لج ــي االسـترشـ ــل العرب ــث الدلي تحدي
ــام 2002 ــد ع ــن المعه ــادر ع الص

المعهد العربي للصحة 
والسالمة المهنية

مجال الصحة والسالمة المهنية
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4

دورة قطرية حول

 إعداد ومتابعة اإلستراتيجيات 

والخطط والتوصيفات الوطنية 

الخاصة 

بالصحة والسالمة المهنية

دعــم النشــاطات الوطنيــة فــي مجــال الصحــة والســالمة المهنيــة . 1

الراميــة إلــى تطبيــق معاييــر العمــل العربيــة، والوطنيــة الخاصــة 

بحمايــة العمــال وفــق احتياجــات هــذه الــدول. 

إعــداد الكــوادر العاملــة الشــابة مــن أطــراف اإلنتــاج الثالثــة فــي . 2

ــالمة  ــة والس ــال الصح ــي مج ــا ف ــر احتياج ــة األكث ــدول العربي ال

ــة.  المهني

المعهد العربي للصحة 

والسالمة المهنية

 بالتعاون مع 

إدارة العالقات الخارجية 

والتعاون الدولي 

و

إدارة الحماية االجتماعية 

وعالقات العمل
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سادسًا : 
مجال تنمية الموارد البشرية 
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1

 ورشة عمل حول
المواءمة بين 

مخرجات التعليم والتدريب 
واحتياجات سوق العمل

الوصــول إلــى آليــات عربيــة موحــدة لتطويــر سياســات التعليــم . 1
والتدريــب لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل وتشــغيل الشــباب.

ــرات . 2 ــة المتغي ــة لمواكب ــط العربي ــل دور مؤسســات التخطي تفعي
المعاصــرة فــي مجــال تطويــر المناهــج والبرامــج التعليميــة 

ــة. ــاج والتنمي ــات اإلنت ــا لمتطلب ــة وفق ــة والتقني المهني
تبــادل التجــارب بيــن األقطــار العربيــة  المشــاركة ووضــع آليــة . 3

للتعــاون.
تشــغيل . 4 وتدريــب  تعليــم  مشــكالت  علــى  الضــوء  تســليط 

الخاصــة. والفئــات  والمــرأة  الشــباب 
المركز العربي 

لتنمية الموارد البشرية

2
ورشة عمل قومية حول

 الشباب والتنمية 
في الدول العربية 

ــث . 1 ــن حي ــي م ــباب العرب ــا الش ــض قضاي ــى بع ــوء عل ــاء الض إلق
ــداد  ــة / اإلع ــغيل والبطال ــرب / التش ــب / التس ــم والتدري )التعلي

ــي(. ــه المهن والتوجي
ــي . 2 ــة ف ــريحة الفاعل ــذه الش ــكالت ه ــة مش ــات لمعالج ــع آلي وض

المجتمــع .
دراسة آثار البطالة على الشباب .. 3
التوصــل إلــى آليــات محــددة إلطــالق طاقــات وإمكانــات الشــباب . 4

مــن أجــل اإلبــداع والتطــور االقتصــادي واالجتماعــي .

مجال تنمية الموارد البشرية
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3
ورشة عمل تدريبية حول

سبل تطوير وتوفير بيئة العمل 
المناسبة للمرأة

دعم تعليم وتدريب وتشغيل المرأة.. 1
الوقــوف علــى الصعوبــات التــي تواجــه المــرأة والتوصــل آلليــات . 2

لتنشــيط دورهــا فــي عمليــة التنميــة .
التعــرف علــى مســاهمة المــرأة فــي دعــم االقتصــادات الوطنيــة . 3

العربيــة .

المركز العربي 

لتنمية الموارد البشرية
4

دورة تدريبية في مجال 
التوجيه واإلرشاد المهني

تحديد مفهوم وأبعاد التوجيه واإلرشاد المهني ومستوياته .. 1

تمييز أدوار المعنيين بالتوجيه واإلرشاد المهني .. 2

التعرف على تقنيات العمل اإلرشادي .. 3

تحديد مفهوم المراهقة ومشكالتها وحاجاتها .. 4

تعريف مفهوم صعوبات التعلم .. 5

5
دورة تدريبية في

التشغيل الذاتي والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة 

ترسيخ ثقافة المبادرة بين الشباب .. 1
التشجيع على إنشاء المنشآت الصغيرة والخاصة وتنميتها .. 2
دعم جهود التشغيل العربي ومحاربة الفقر والبطالة .. 3
بالمنشــآت . 4 تتعلــق  أساســية  معــارف  المشــاركين  إكســاب 

الصغيــرة والمتوســطة ومعاونتهــم وإكســابهم مهــارة البحــث 
عــن فــرص العمــل .

مجال تنمية الموارد البشرية
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6

ورشة عمل حول 
التشغيل والتصدي للبطالة 

بحلول واقعية 
فى الدول العربية 

دراســة اآلثــار الســلبية علــى التشــغيل فــي الــدول العربيــة . 1
ومحاولــة التوصــل لرؤيــة عربيــة للتصــدي لهــا.

الوقــوف علــى السياســات التــي نفذتهــا الــدول العربيــة لمواجهــة . 2
تداعيــات األزمــة الماليــة علــى التشــغيل والبطالــة .

وضــع آليــات جديــدة لدعــم الشــرائح الضعيفــة ، خاصــة العمــال . 3
ــة لمواجهــة  ــدول العربي ــات المتوســطة والمــرأة ، فــي ال والطبق

ــرات . المتغي

المركز العربي 

لتنمية الموارد البشرية

7
 دورة تدريبية حول 

آليات تطبيق التصنيف العربي 
المعياري للمهن

ـــه . 1 ـــي المطـــور ومـــدى مالءمت ـــي العرب ـــف المهن ـــف بالتصني التعري
ـــة . الحتياجـــات األقطـــار العربي

العربـــي . 2 المهنييـــن  التصنيفيـــن  بيـــن  بالعالقـــة  التعريـــف 
. والدولـــي 

تطويـــر قـــدرات المعنييـــن بتطبيقـــات التصنيـــف المهنـــي . 3
ــف  ــف التصنيـ ــم بوظائـ ــث معلوماتهـ ــور وتحديـ ــي المطـ العربـ

المهنـــي واســـتخداماته .
تلمـــس االحتياجـــات الفعليـــة لتطـــور التصنيفـــات المهنيـــة . 4

ـــة  ـــة واالجتماعي ـــة االقتصادي ـــة فـــي ضـــوء تطـــورات البني القطري
فـــي األقطـــار العربيـــة .
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مجال التأمينات االجتماعية
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1
الندوة القومية حول

إدارة الخطر في مؤسسات 
الضمان االجتماعي

التعرف على مفهوم الخطر. . 1

اإللمـــام بالمخاطـــر التـــي يمكـــن أن تتعـــرض لهـــا مؤسســـات . 2

ــي. ــان االجتماعـ الضمـ

تطوير أساليب تقييم ومراقبة وإدارة الخطر. . 3

تبادل الخبرات في هذا المجال.. 4

المركز العربي 

للتأمينات االجتماعية

2
الحلقة القطرية حول 

توسيع مظلة الحماية االجتماعية 

الوقوف على واقع الحماية االجتماعية. . 1

التعرف على تحديات التغطية الشاملة بالحماية االجتماعية. . 2

اقتراح الحلول لمعوقات التغطية الشاملة. . 3

مجال التأمينات االجتماعية
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3
الدورة التدريبية المتخصصة 

في مجال
 التأمينات االجتماعية

بمؤسســـات . 1 العامليـــن  مـــن  الوســـيطة  القيـــادات  إلمـــام 

ــداف ومبـــادئ  ــفة وأهـ ــة العربيـــة بفلسـ ــات االجتماعيـ التأمينـ

االجتماعيـــة.  التأمينـــات  نظـــم 

الفنيـــة والتشـــريعية واإلداريـــة لنظـــم . 2 اإللمـــام بالجوانـــب 

االجتماعيـــة.  التأمينـــات 

رفـــع القـــدرات والمهـــارات للقيـــادات الوســـيطة بمؤسســـات . 3

تلـــك  لقيـــادة  وإعدادهـــا  العربيـــة  االجتماعيـــة  التأمينـــات 

المســـتقبل.  فـــي  المؤسســـات 

المركز العربي 

للتأمينات االجتماعية

مجال التأمينات االجتماعية
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4
الدورة التدريبية األساسية في 

نظم التأمينات االجتماعية

اإللمــام بمفهــوم التأمينــات االجتماعيــة والمبــادئ األساســية . 1

ــا. ــي تحكمه الت

اإللمام بتشريع التأمينات االجتماعية والحقوق التي يوفرها. . 2

لصــرف . 3 العامليــن  والتزامــات  المطلوبــة  بالشــروط  اإللمــام 

التأمينيــة.  مســتحقاتهم 

نشر ثقافة التأمينات االجتماعية بين العاملين.. 4

المركز العربي 

للتأمينات االجتماعية
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ثامنًا : 
مجال الثقافة العمالية 

وبحوث العمل 
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1

دورة قومية بعنوان

نحو إيجاد نظم وآليات جديدة 

لتوسيع نطاق الحماية 

االجتماعية ليشمل العاملين 

في القطاع غير المنظم

تســـليط الضـــوء علـــى أهـــم المشـــاكل والصعوبـــات التـــي . 1

يواجههـــا العمـــال الناشـــطون فـــي القطـــاع غيـــر المنظـــم.

ــى . 2 ــة علـ ــة االجتماعيـ ــة الحمايـ ــة ألنظمـ ــار اإليجابيـ ــراز اآلثـ إبـ

االقتصـــاد عامـــة و األفـــراد خاصـــة فـــي القطـــاع المنظـــم، 

ـــاد  ـــتويات االقتص ـــع مس ـــمل جمي ـــا لتش ـــيع نطاقه ـــرورة توس وض

ــم. ــر المنظـ غيـ

البحـــث عـــن ســـبل ووســـائل ناجعـــة للتأثيـــر فـــي الذهنيـــات . 3

ـــر  ـــاع غي ـــي القط ـــال ف ـــاب األعم ـــال وأصح ـــاع  العم ـــائدة وإقن الس

المنظـــم بضـــرورة التحاقهـــم بمنظومـــة الحمايـــة االجتماعيـــة 

وأجهـــزة الضمـــان االجتماعـــي.

المعهد العربي 

للثقافة العمالية 

وبحوث العمل

مجال الثقافة العمالية وبحوث العمل
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2

ندوة قومية حول

التثقيف العمالي ودوره في 

تعزيز عملية التنمية ورفع 

اإلنتاجية وتطوير العمل

ـــي . 1 ـــع المهن ـــف المجتم ـــي تثقي ـــة ف ـــات النقابي ـــراز دور التنظيم إب

ـــة.  ـــل المؤسس ـــي داخ ـــي العمال ـــة الوع وتنمي

الوقـــوف علـــى المشـــاكل والعراقيـــل اليوميـــة التـــي يصادفهـــا . 2

العمـــال جـــراء نقـــص المعلومـــات والخبـــرة لديهـــم ، ال ســـيما 

فـــي مجـــال حـــل المشـــكالت والنزاعـــات المهنيـــة.

ـــى . 3 ـــة عل ـــتراتيجيات المتبع ـــج واإلس ـــدث البرام ـــى أح ـــرف عل التع

ـــر  ـــف وتطوي ـــة التثقي ـــتمرارية عملي ـــان اس ـــل لضم ـــدى الطوي الم

التدريـــب للعمـــال والقيـــادات النقابيـــة وإكســـابهم مهـــارات 

إضافيـــة فـــي مجـــاالت نشـــاطهم.

المعهد العربي 
للثقافة العمالية 

وبحوث العمل

3
دورة قطرية

لصالح أطراف اإلنتاج 
في الجزائر

دعم قدرات الكوادر الوطنية.

المعهد العربي 
للثقافة العمالية 

وبحوث العمل
 بالتعاون مع 

إدارة التعاون الدولي

مجال الثقافة العمالية وبحوث العمل
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4

الندوة القومية حول
الحوار االجتماعي 

والمفاوضة الجماعية
 ودورهما في ترسيخ التنمية 

المستدامة 
والسلم االجتماعي 

ــي . 1 ــات الت ــي والمعوق ــوار االجتماع ــات الح ــى متطلب ــرف عل التع

تعترضــه.

ــي . 2 ــي ودوره ف ــوار االجتماع ــة للح ــة ناجح ــارب قطري ــرض تج ع

ــي. ــلم االجتماع ــة والس ــق التنمي تحقي

االجتماعــي . 3 الحــوار  تواجــه  التــي  التحديــات  علــى  الوقــوف 

الجماعيــة. والمفاوضــة 

المعهد العربي 
للثقافة العمالية 

وبحوث العمل
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