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 تقديـــم

 

 العربي( لمؤتمر العمل 46من البند األول المدرج على جدول أعمال الدورة ) ييتناول القسم الثان  

خالل الفترة من  يناير /  عن نشاطات وانجازات منظمة العمل العربية ا  تقرير(  9102)أبريل / نيسان 

هذا التقرير ليتضمن األنشطة  يويأت ،2018وحتى نهاية ديسمبر / كانون األول   2018 نيكانون الثا

والمعاهد والمراكز التابعة له ( من واقع خطتها المعتمدة  العربيأنجزتها المنظمة ) مكتب العمل  يالت

 .2018لعام 

إطار استنادها لعدة أسس منها األهداف والغايات  يلقد جاء تنفيذ منظمة العمل العربية لهذه األنشطة ف

ألحتياجات وتطلعات أطراف اإلنتاج ، وتلبية للعمل العربينص عليها دستور المنظمة والميثاق  يالت

تنفذها  ييرون أهمية تناولها ودراستها من خالل األنشطة النوعية الت يالثالثة للقضايا والمجاالت الت

تتضمنها قرارات وتوجهات المجلس  ي، باإلضافة إلى التوجهات والسياسات العامة التالمنظمة

والمؤتمر العام ومجلس االدارة وذلك إلى جانب ما تتضمنه الوثائق واألدبيات  يواالجتماع ياالقتصاد

تنفيذ نشاطاتها  فيواالستراتيجيات الصادرة عن منظمة العمل العربية من توجهات لالسترشاد بها 

  .وفعالياتها

نتاج وتهدف المنظمة من خالل تنفيذ هذه األنشطة إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق مع أطراف اإل

الثالثة وتفعيل التعاون وتوطيد العالقات مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية وبشكل خاص مجلس 

ولجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن  يواالجتماع يوالمجلس االقتصاد الجامعة العربية 

منظمات العربية والدولية ذات وذلك باإلضافة إلى تفعيل العالقات مع ال يواالجتماع يالمجلس االقتصاد

 .ء اتفاقيات التعاون الموقعة معهمضو فياالهتمام المشترك و

 :العمل المنفذة وكما يلي مجاالت أهمويمكن تلخيص 

 : محور الحماية االجتماعية : أوال

 مجال تشريعات ومعايير العمل. -

 ون عمل المرأة العربية .ؤمجال ش -

 .األطفال عمل مجال -

  .ذوي االعاقةاألشخاص مجال  -

 .التعاونياتمجال  -

 .مجال التأمينات االجتماعية -
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 مجال الصحة والسالمة المهنية. -

 محور التنمية البشرية والتشغيل : ثانيا :

 .مجال التشغيل -

 .مجال التدريب المهنى -

 .مجال الهجرة -

 .مجال إدارات العمل -

 .الثقافة العمالية وبحوث العملمجال  -

 .تنمية الموارد البشريةمجال  -

 .محور العالقات العربية والدولية ثالثا :

 .العالقات العربية والدوليةمجال  -

 .التعاون الفنيمجال  -

 محور اإلعالم والتوثيق والمعلومات :  رابعـا :

 .مجال اإلعالم والنشر -

 .مجال التوثيق والمعلومات -

 .ال اإلصدارات والدراسات والترجمةمج -

 .االجتماعات الدستورية والنظامية محور خامسا :

ينال من مؤتمركم الموقر االهتمام والعناية آمال  أتطلع أن ، فإنني هذا التقرير أعرضوإنني إذ 

 وأنشطتهتنفيذ برامجه  يف يلمكتب العمل العربستكون عونا  يالت ومرئياتكمبمالحظاتكم  ناتزويد

إطار تحقيق  ي، فالعربيالوطن  يتطلعات أطراف اإلنتاج الثالثة ف ييلب بما أفضل على نحوالمستقبلية 

 .للعمل ودستور المنظمة ينص عليها الميثاق العرب يالتاألهداف القومية 

 "   والله ولى التوفيق   "

 يالمطير يفـايـز عل

 المـديـر العـام
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 اوالا 
 وعالقات العمل الحماية االجتماعيةمحور 

 
هذا المجال ان االهتمام بالتنمية البشرية وتطوير  فيللعمل ودستور منظمة العمل العربية  يأكد الميثاق العرب

ظل مجتمع تسوده  فيالقوى العاملة يرتبط ارتباطا  مباشرا  بالحماية االجتماعية وتوفير ظروف عمل مالئمة لها 

كونها تهدف ول ،واالجتماعي يتصاداالمن واالستقرار االقمن أهم دعائم  انها على اعتبار، العدالة االجتماعية

وذلك  ،عاقةاإلللحد من الفقر والبطالة وكل التبعات السلبية التي تنشآ عنهما من الجهل والمرض واالصابات و

كوسيلة  الحوار االجتماعياق العمل الموفرة لفرص التشغيل ومن خالل عدة اساليب يآتي في مقدمتها كفاءة أسو

نة مع آليات الحوار إطار من التوافق والمرو فيالتشريعات الوطنية  في وتضمين ذلك ،فعالة لحل كل المشكالت

تعتبرالضمان  والتي ،توافقت عليها معايير العمل العربية والدولية ومنظمة العمل العربية يوالتفاوض الت

والخدمات المزايا  فياالجتماعي حق من حقوق اإلنسان وتسعى لشمول جميع المواطنين فضال عن التوسع 

 حتى تشمل جميع أفرع التأمينات.

ايجاد  فيالقطاع غير المنظم نظرا  لتضخم هذا القطاع ودوره  فيكما تولي المنظمة اهتماما  خاصا  للعاملين 

هذا  فيوفي هذا المجال تسعى المنظمة لتوفير الحد األدنى من الحماية  للعاملين  ،فرص عمل لمواجهة البطالة

اهتمام المنظمة بمجال الحريات النقابية فقد اولت اهتماما ايضا بمجال تعزيز مكانة المرأة  وإلى جانب ،القطاع

عمل  ؤونالعاملة والفئات الخاصة من المعاقين والحد من عمالة األطفال وذلك بتنفيذ العديد من أنشطة لجنة ش

جانب  ويمثل ،ة األطفالدف للحد من عمالته ير وتحديث التشريعات واالنظمة التالمرأة العربية وتطوي

التعاونيات أحد روافد التنمية الشاملة اقتصاديا  واجتماعيا  وسياسيا  خاصة انها نمط من انماط التضامن 

 األقتصادي واالجتماعي باإلضافة إلى دورها في تعزيز المسؤولية االجتماعية.

ئة العمل وعدم على سالمة بي السالمة المهنية من منطلق الحفاظوكما أهتمت المنظمة في مجال الصحة  

 بدوره اإلنتاجي. هتؤثر على قيام يللمخاطر الت يتعرض العامل العرب

كل من المركز  يية االجتماعية بمكتب العمل العربتنفيذ برامج هذا المحور إلى جانب إدارة الحما فييشارك 

والمعهد العربي للثقافة  للصحة والسالمة المهنية بدمشق يبللتأمينات االجتماعية بالخرطوم والمعهد العر يالعرب

 العمالية وبحوث العمل بالجزائر.
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 : مجال تشريعات ومعايير العمل: اوالا 

 دورة تدريبية قطرية حول " معايير العمل العربية " -1

 الجهة المعنية بالتنفيذ :
 البشرية والتوطينإدارة الحماية االجتماعية بالتعاون مع وزارة الموارد 

 : مكان وتاريخ التنفيذ
  2018/  9/  19 – 17دبي ، 

 المشاركون والجهات المستفيدة :

  ۔اطراف اإلنتاج بدولة االمارات العربية المتحدة( مشارك يمثلون 30شارك في الدورة )

 أهداف النشاط : 
  تفعيل الحوار بين منظمة العمل العربية والدول االعضاء للوصول إلى فهم مشترك يجعل النشاط

 المعياري أكثر فاعلية وتأثيرا  على تشريعات العمل العربية. 

  صديق على اتفاقيات الوقوف على الصعوبات التي تواجهها دولة االمارات العربية المتحدة في الت

 . العمل العربية

  أداء المختصين بإعداد التقارير والردود المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل العربية وفقا  تطوير

 . جنة الخبراء القانونيين بالمنظمةللنماذج المحدثة وتعزيز التواصل مع ل

 المحاور :

   وسائل متابعتها –مراحل اعدادها  -خصائصها  –معايير العمل العربية : أهدافها . 

  . االلتزامات المترتبة على الدول األعضاء بشأن معايير العمل العربية 

   .تحديث وتطوير معايير العمل العربية في ظل المتغيرات والمستجدات 

 .دور معايير العمل في توفير الحماية االجتماعية والحقوق األساسية للعاملين 

  .ورشة عمل حول تقارير المتابعة لالتفاقيات المصدقة 

 المتابعة لالتفاقيات غير المصدقةة عمل حول تقارير ورش . 

 : الخبراء واوراق العمل
   مراحل  –خصائصها  –المستشار / حمدي احمد ورقة عمل حول "معايير العمل العربية : أهدافها

 " وسائل متابعتها –اعدادها 

  " بشأن معايير العملااللتزامات المترتبة على الدول األستاذ / حمادة أبو نجمة ورقة عمل حول" 

 / دور معايير العمل في توفير الحماية االجتماعية والحقوق محمد كشو ورقة عمل حول "  األستاذ

 "االساسية للعاملين

 " دور معايير العمل العربية في ظل المتغيرات والمستجداتاألستاذ / حمادة أبو نجمة ورقة عمل حول"  

  المتابعة الخاصة باالتفاقيات المصادق عليها ورشة عمل حول تقاريراألستاذ / محمد كشو. 

 ة باالتفاقيات غير المصادق عليهاورشة عمل حول تقارير المتابعة الخاص األستاذ / محمد كشو . 

 المردود الفني:
العمل العربي فيما  تدريب مجموعة من الكوادر في دولة االمارات العربية المتحدة على التواصل مع مكتب

 . الخاصة باتفاقيات العمل العربية على نماذج تقارير المتابعةيتعلق بالردود 
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 ورشة تدريبية قطرية حول معايير العمل العربية والمفاوضة الجماعية -2

 الجهة المعنية بالتنفيذ

 إدارة الحماية االجتماعية

 مكان وتاريخ التنفيذ
 2018نوفمبر  21 – 19، نواكشوط 

 المشاركون والجهات المستفيدة :
 اطراف اإلنتاج الثالثة بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية لصالح متدرب 50

 اهداف النشاط
  تفعيل الحوار بين منظمة العمل العربية والدول االعضاء للوصول إلى فهم مشترك يجعل النشاط

 المعياري أكثر فاعلية وتأثيرا  على تشريعات العمل. 
   تطوير أداء المختصين بإعداد التقارير والردود المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل العربية وفقا

 للنماذج المحدثة وتعزيز التواصل مع لجنة الخبراء القانونيين بالمنظمة . 
  تعزيز قدرات الكوادر المعنية بمعايير العمل والمفاوضات الجماعية لدى أطراف اإلنتاج في

 .ةموريتانيالجمهورية ال
 تأكيد دور وأهمية معايير العمل العربية والدولية في تعزيز وتفعيل المفاوضة الجماعية. 
 ض المفاوضة الجماعية وسبل حلهابحث أسباب الصعوبات التي تعتر. 

 : المحاور

   وسائل متابعتها .  –مراحل اعدادها  -خصائصها  –معايير العمل العربية : أهدافها 

  عضاء بشأن معايير العمل العربيةالمترتبة على الدول األااللتزامات . 

 الصعوبات التي تحول دون التصديق على اتفاقيات العمل العربية وسبل تجاوزها.  

  .ورشة عمل حول تقارير المتابعة لالتفاقيات المصدقة 

 المفاوضة الجماعية في معايير العمل العربية والدولية.     

  النهوض بالمفاوضة الجماعيةدور إدارة العمل في. 

 دور طرفي االنتاج في مجال المفاوضة الجماعية. 

 المفاوضة الجماعية في موريتانيا : الواقع واالفاق.  

 ورشة عمل حول أساليب وتقنيات التفاوض الجماعي. 

 : الخبراء واوراق العمل
  : مراحل  –خصائصها  –أهدافها عرضت االستاذة / رانيا فاروق ورقة عمل حول معايير العمل العربية

 وسائل متابعتها –اعدادها 
  االلتزامات المترتبة على الدول بشأن معايير العمل"عرض االستاذ / محمد كشو ورقة عمل حول" 
  الصعوبات التي تحول دون التصديق على "عرض االستاذ / محمد محمود أصغير ورق عمل حول

 "اتفاقيات العمل العربية وسبل تجاوزها
 المفاوضة الجماعية في معايير العمل العربية والدولية"االستاذ/ رابح مقديش ورقة عمل حول  عرض" 
  دور إدارة العمل في النهوض بالمفاوضة الجماعية"عرض االستاذ / محمد كشو ورقة عمل حول" 
  واالفاقالمفاوضة الجماعية في موريتانيا : الواقع "عرضت االستاذة / مريم حابت ورقة عمل حول"   
  دور طرفي االنتاج في مجال المفاوضة الجماعية"عرض األستاذ / حدي ولد حمادي ورقة عمل حول" 
  أساليب وتقنيات التفاوض الجماعي"قدم األستاذ / محمد كشو ورشة عمل حول" 

 
 



8 
 

 ون عمل المرأة العربية : ؤمجال ش:  ثانيا  

 التسويق االلكتروني  –: مهارات القيادة  األولىالدورة التدريبية 

 مكان وتاريخ التنفيذ :
 2018فبراير  15 – 11الغردقة ، 

 المشاركون والجهات المستفيدة :
 –فلسطين  –الجزائر  –تونس  –البحرين  –األردن دولة عربية ) 13في  متدربة  22شارك في الدورة التدريبية 

 السودان( –سلطنة عمان  -اليمن –بيا يل –المغرب  –لبنان  –مصر –العراق 

  أهداف النشاط : 
 : الهدف العام 

  من خالل التصدي للتحديات المحددة التي تواجهها المشاريع الصغيرة المشروعات  ادارةتعزيز مهارات

تقنيات عبر التدريب على االستخدام االمثل لوالمتوسطة الحجم التي تقودها النساء على مستوى المنشأة، 

 .  e-commerce التجارة اإللكترونية /التسويق الحديثة 
  شبكة تفاعلية للتواصل بين رائدات االعمال في الوطن العربي بمثابة الدورة التدريبية وستكون          

 والدعم المستمر.الدعم التفاعلي من خالل التوجيه والتدريب المدربين بتقديم  و

 االهداف الفرعية: 
  في مجال التسويق الرقمي، وعلى وجه التحديد إدخال تقنيات التسويق المتقدمة  نقل المهارات والمعرفة

التواصل (، وسائل التليفونيمثل استخدام وسائل اإلعالم الرقمية )التجارة اإللكترونية، والتسويق 

 ، وأدوات أبحاث السوق الفعالة، والبحث عن الفرص. البحث اتاإلنترنت، محرك و، االجتماعي
  التجارية عبر اإلنترنت، بما في ذلك نأو منتجاته نمن تسويق خدماته اتتمكين المشارك:  

 .عبر اإلنترنت يتسويق نشاطفهم مفهوم التسويق كأساس ألي  -
  .تسويق الكتروني إلىمدى االحتياج النشاط وفهم الجوانب المختلفة للتسويق  -
  .فهم جوانب مختلفة من التسويق عبر اإلنترنت وأدوات التسويق عبر اإلنترنت المتاحة  -
  .إظهار خيارات ومزايا وعيوب التسويق اإللكتروني -
  .تالتسويق عبر اإلنترن خطة/وضع استراتيجية -
  .لتسويق اعمالهن االجتماعيإرشادات بشأن أفضل حلول وسائل التواصل  اتإعطاء المشارك -
 واليات تنفيذه.على شبكة االنترنت  للشركة تطوير موقعالتعريف بضرورات   -
 .للترويج لنشاطهن ولمواقعهن اإللكترونية الخياراتواستخدام  اختيارمن  المشاركاتتمکين   -
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 : األطفال عمل ثالثا : مجال

 المجتمع المدني العربي للطفولة الخامس  ىمنتدمشاركة في 

 :المعنية بالتنفيذالجهة 
 المجلس العربي للطفولة

 مكان وتاريخ التنفيذ 
 14/10/2018-13 ،القاهرة

 :الجهات والمؤسسات المشاركة
 جامعة الدول العربية -
 منظمة العمل العربية -
 منظمات المجتمع المدني -
 وزارة التضامن -

 :طبيعة مشاركة المنظمة
 تمثيل المنظمة

 

ا   عاقة :شخاص ذوي اإل: مجال األ رابعا

 عاقة "" نحو آليات سوق عمل جديدة لدعم األشخاص ذوي اإل حولالندوة القومية 

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 عاقةإدارة الحماية االجتماعية بالتعاون مع المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإل

 : مكان وتاريخ التنفيذ

 2018يوليو  11 – 9  بيروت خالل الفترة من

 المستفيدة : المشاركون والجهات

  ،تونس، الجزائر، العراق البحرين ،االردن ، دولة عربية )15النتاج الثالث في مشاركاً يمثلون أطراف ا 68

( وبمشاركة األمين السعودية، السودان، سوريا، سلطنة عمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا

، ول العربية لمنظمة العمل الدوليةوممثلين عن المكتب االقليمي للدالعام لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب 

واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) االسكوا ( باالضافة إلى ممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني 

 عاقة اللبنانية.وجمعيات االشخاص ذوي اإل

 أهداف النشاط : 

  عاقة في الدول العربيةص ذوي اإلاالشخاتحليل الوضع الراهن لسياسات تشغيل . 
 2030عاقة في خطة التنمية المستدامة تسليط الضوء على وضع االشخاص ذوي اإل 
 عاقةماعية لحقوق االشخاص ذوي اإلتعزيز نهج الحماية االجت  . 
 عاقة في سوق العملنساء ذوات اإلالوقوف على أوضاع ال . 
 عاقةعلى تشغيل االشخاص ذوي اإلل الوقوف على أثر االنماط الجديدة للعم . 

 المحاور : 

 عاقة في سوق العمل : من التشريع إلى الممارسة.  ادماج االشخاص ذوي اإل 

 االجتماعية لالشخاص ذوي االعاقة تعزيز نهج الحماية . 

 ق العمل : بين الحماية والمساواةعاقة في سوالنساء ذوات اإل . 
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  عاقةر فرص العمل لالشخاص ذوي اإلتوفياالنماط الجديدة للعمل ودورها في . 

  .دور أطراف االنتاج في تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في مجال التشغيل 
 .تجارب عربية ودولية  

 الخبراء وأوراق العمل :

 عاقة في سوق العمل : من التشريع ادماج األشخاص ذوي اإل"السيد / عبد المجيد مكني ورقة عمل حول
 " إلى الممارسة

 تعزيز نهج الحماية االجتماعية" الدكتور / نواف كبارة ورقة عمل حول"  
 االنماط الجديدة للعمل ودورها في توفير فرص العمل لألشخاص " لالدكتور / ابراهيم فقيه  ورقة عمل حو

   "عاقة ذوي اإل
 عاقة اإلدور أطراف االنتاج في تعزيز حقوق االشخاص ذوي "حول  ورقة عمل الدكتورة / عزة سليمان

 "في مجال التشغيل
 "عاقةاآلليات الجديدة لتشغيل األشخاص ذوي اإل" األستاذ  / رامي مهداوي  ورقة عمل حول

 أهم التوصيات :
  تفعيل برامج المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في اتجاه تدريب وتشغيل

 عاقة . األشخاص ذوي اإل
  عاقة كقضية تنموية من خالل اعتماد مع االشخاص ذوي اإلدعوة أطراف االنتاج الثالثة للتعاطي

 نهج اقتصادي واجتماعي جديد يضمن حقوقهم في إطار االسواق الجديدة للعمل . 
  العمل على استمرار تطوير التشريعات بحيث يتم تضمينها نصوصا  الزامية لتأمين بنية تحتية

 عاقة . دامجة لالشخاص ذوي اإل
 عاقة وتقديم امتيازات ير للبرامج التكنولوجية المساعدة لالشخاص ذوي اإلالدعوة لمزيد من التطو

 . عاقةاستثمارية لشركات البرمجة التي تعمل على تحسين اآلليات المساندة لالشخاص ذوي اإل
 عاقة وتعزيز قدراتهم الرقمية بما يعمل تطوير برامج التدريب المهني والتقني لالشخاص ذوي اإل

 . م في اطار االنماط الجديدة للعملعلى زيادة اندماجه
   دعوة اطراف االنتاج في الدول العربية لتبني آليات جديدة لتأمين الحقوق المكرسة للعمال وفقا

 عاقة في اطار االنماط الجديدة للعمل . للمعايير العربية والدولية للعاملين من األشخاص ذوي اإل
 لحوار االجتماعي في مجال التشريع ومتابعة تنفيذ دعوة أطراف االنتاج الثالثة لتفعيل ومأسسة ا

 عاقة . برامج تشغيل االشخاص ذوي اإل
  دعوة الجهات المعنية العتماد آلية لتحديد نسب االعاقة بما يعمل على الربط بين درجات االعاقة

 والخدمات المقدمة لتأمين عدالة توزيع الخدمات بين االشخاص ذوي االعاقة . 
 نتاج لتعزيز اآلليات الوقائية للحد من اصابات العمل مما يقلل من زيادة اعداد دعوة أطراف األ

 عاقة في الدول العربية . األشخاص ذوي اإل
  دعوة الدول العربية لتكريس أرضيات الحماية االجتماعية الشاملة في مجال االشخاص ذوي

لتمكين االشخاص ذوي  2030عاقة وربطها بمؤشرات قياس تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اإل
 . عاقةاإل
 تطبيق االتفاقيات لمسؤولين عن البرامج والمؤسسات والعمل على تطوير قدرات العاملين وا

عاقة واذكاء الوعي لديهم بالفلسفة الحقوقية للتعامل مع هذه المعنية بحقوق االشخاص ذوي اإل
  الفئة من المجتمع. 

 المردود الفني:
مين الحقوق المكرسة للعمال أربية بضرورة تبني اليات جديدة لتاالنتاج في الدول العزيادة الوعي لدى اطراف 

، والتاكيد على تفعيل وماسسة الحوار االجتماعي في مجال ة في اطار االنماط الجديدة للعملعاقمن ذوي اإل

 عاقة . التشريع ومتابعة تنفيذ برامج تشغيل االشخاص ذوي اإل
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ا   ت :: مجال التعاونيا خامسا

  إقليمية حول " اإلحصاء التعاوني "دورة تدريبية  -1

 مكان وتاريخ التنفيذ :
  2018فبراير 14-12الغردقة 

  الجهة المعنية بالتنفيذ :

 إدارة الحماية االجتماعية     

 المشاركون والجهات المستفيدة:
 –األردن  –تونس  –البحرين  –لبنان )دول عربية  7متدرب من  73شارك في أعمال الدورة التدربية 

 السودان(  –الكويت  –السعودية 

  أهداف النشاط : 
  التعريفففففف بأهميفففففة البيانفففففات اإلحصفففففائية وقواعفففففد البيانفففففات ودورهفففففا االيجفففففابي ففففففي تطفففففوير العمفففففل

 بالجمعيات التعاونية. 

  التعرف على كيفية إجراء التحليالت المطلوبة على بيانات القطاع التعاوني خالل فترة محددة 

 لالستفادة بها على مختلف المستويات . فية إجراء دراسات إحصائية مقارنةالوقوف على كي ، 

  ممكنه منها  استفادةسرعة إتاحة البيانات لتحقيق أقصى التدريب على . 

 :المحاور

 حصائية البيانات اإل 

 ) التعريف بالبيانات وقواعد البيانات والتبويب ( 

 أهمية البيانات اإلحصائية في التنبؤ بالمستقبل 

 دور اإلحصاء في البحث العلمي 

 دور اإلحصاء في اتخاذ القرارات 

 عالقة علم اإلحصاء بالعلوم والمجاالت االخرى 

 دور علم اإلحصاء في تطوير العمل بالجمعيات التعاونية 

  علم اإلحصاء في الواقع التعاوني العمليدور 

  طرق التطبيق ( –األهداف  –المعطيات  –) دراسة حالة في إحدى الدول العربية ،الواقع 
 

ورشة عمل قومية حول "االقتصااد االجتمااعي والتضاامني كةلياة للحاد مان العمال الهاا ولادعم االنادماج  -2
 االجتماعي " 

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

االجتماعية  الحماية االجتماعية بالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشؤونإدارة 
 بالجمهورية التونسية والمركز العربي الدارات العمل والتشغيل بتونس

 مكان وتاريخ التنفيذ

 10/5/2018-9، تونس

 :المشاركون والجهات المستفيدة
دولة  وهم ) األردن ، البحرين ، تونس ، الجزائر ، السعودية ،  17( مشاركا يمثلون  أطراف االنتاج في  92) 

السودان ، سلطنة عمان ، الصومال ، العراق ، فلسطين ، قطر ، الكويت ، لبنان ، المغرب ، مصر ، موريتانيا ، 
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لمجلس وزراء الشؤون ل العربية والمكتب التنفيذي اليمن ( باالضافة إلى ممثلي االتحادات التعاونية في الدو

 االجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 أهداف النشاط : 
 ماعي موحد خاص باالقتصاد االجت تعددة ووضع إطار تشريعي استرشاديالمبادرات العربية الم توحيد

    .في المجتمع هيمكن من أداء دور، يحدد هياكله وأدواته ووالتضامني في الدول العربية

  وضع إستراتيجية عربية للنهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني في البلدان العربية تمكن من االستفادة

 .اضي وتضع األسس السليمة للمستقبلمن تجارب الم

  العربية وضع خطة عمل عربية لدعم المبادرات المقدمة واالستلهام بأخرى ناجحة في بعض البلدان

 النساء والشباب بشكل خاص. رب جديدة لفائدة الفئات الهشة منوإحداث نماذج ابتكاريه لتجا

  الخروج بتوجهات لدراسة حول االقتصاد االجتماعي والتضامني ودوره في تجسيم أهداف التنمية المستدامة

 في الدول العربية.

 ن التجارب الناجحة عالميا وعربيااالستفادة م.  

 : المحاور 

  اآلليات   -األهداف  -االقتصاد االجتماعي والتضامني : المفاهيم.  

 االقتصاد االجتماعي والتضامني كآلية لمقاومة الفقر. 

 القوانين والنصوص التشريعية المتعلقة بإرساء االقتصاد االجتماعي والتضامني في الدول العربية والدولية. 

  االجتماعي والتضامنياستراتيجيات وآليات تمويل االقتصاد. 

 .)دور الحوار االجتماعي في ارساء االقتصاد االجتماعي والتضامني ) أطراف اإلنتاج واإلعالم 

 . تجارب عربية وعالمية رائدة 

 الخبراء وأوراق العمل :

  األهداف  -الدكتور/ عبد هللا السوهير ورقة عمل حول " االقتصاد االجتماعي والتضامني : المفاهيم-  

 .اآلليات  "

   عبد المولى اسماعيل ورقة عمل حول "القوانين والنصوص التشريعية المتعلقة بإرساء  /الدكتور

 ."االقتصاد االجتماعي والتضامني في الدول العربية والدولية

  الدكتور/ بالعيد أوالد الشيخ، ورقة عمل حول دور "الحوار االجتماعي في إرساء االقتصاد االجتماعي

 .والتضامني"

 "السيد /كريم الطرابلسي ورقة عمل حول "االقتصاد االجتماعي والتضامني كآلية لمقاومة الفقر. 

 استراتيجيات وآليات تمويل االقتصاد ورقتي عمل حول " ،الدكتورة رجاء كسابالدكتور نضال بالشيخ و

 .االجتماعي والتضامني"

  عرض تجارب قطرية، وتم عرض التجارب القطرية في الدول المشاركة. 

 أهم التوصيات : 

  تهيئة البنية التشريعية لالقتصاد االجتماعي والتضامني بما لالعمل على وضع قانون عربي استرشادي

وتطويره ليقوم يمّكنـه من توفير الضمانات الكفيلة بحماية مختلف الفاعلين في هذا القطاع بهدف تنظيمه 

 بدوره في النهوض باألوضاع االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية.

  هو معتمد  حديثة ومبتكـرة، باإلضافة إلى مادعوة الدول األعضاء للعمل على إيجـاد آليات تمويل تضامنية

تحتوي على  جملة ضمن استقاللية مكونات قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني وبما ي في اقتصاد السوق
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من اإلجراءات اإلستراتيجية واآلنية وتوفر لهذا القطاع اآلليات الفعالة واألدوات المالئمة بما في ذلك 

 في هذا المجال. الرائدةالتسهيالت واالعفاءات واإلسترشاد في هذا الشأن بالمبادرات العالمية 

 اعي والتضامني من خالل تعديل التشريعات دعم المبادرات والمشاريع الناشئة في مجال االقتصاد االجتم

بما في ذلك تحرير التعاونيات بما يضمن استقالليتها وحرية تأسيسها وتسييرها  ليتم استيعابها وعدم عرقلتها

الذاتي ووضع خطط لدعم ترويج وتسويق المنتجات ومنح اإلعفاءات الضريبيـة والجبائيـة الالّزمـة لتشجيـع 

 هذا القطاع.  

 اعية العرب ومنظمة العمل دول األعضاء إلى موافاة األمانة الفنيـة لمجلس وزراء الشؤون االجتمدعوة ال

تمهيدا إلعداد  ت االقتصاد االجتماعي والتضامني،بالمعلومات والبيانات المتاحة، حول مؤسسا العربية

القتصاد االجتماعي قاعدة بيانات عربية وبما يسهم في إعداد السياسات والبرامج الهادفة إلى تطوير ا

والتضامني وتطوير آليات االنتقال نحو االقتصاد الرسمي والمهيكل بهدف خلق فرص عمل جديدة ومكافحة 

 العمل الهش وتبادل الخبرات في هذا المجال.

  العمل بمبادئ الحوكمة والشفافية في تسيير مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني، والسعي لوضع دليل

الحوكمـة والتصّرف الرشيد لمؤسسات اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني، بما يضمن إجرائي حول 

 استقالليتها ويجذب الشباب والنساء والفئات المهمشة لخلق فرص عمل جديدة.

  تعزيز التعاون بين أطراف االنتاج من الحكومات ومنظمات أصحاب األعمال ومنظمات العمال الدراج

ي في السياسات والخطط التنموية نظرا للدور الهام الذي يلعبه في النهوض االقتصاد االجتماعي والتضامن

 بالتشغيل وبلوغ التنمية المستدامة.

    تعزيز دور اإلعالم وخاصة االعالم التخصصي ليقوم بدوره التوعوي حول أهمية  االقتصاد االجتماعي

وتوفير برامج وحمالت إعالمية متخصصة للترويج  يحقق التنمية المستدامة والعادلةوالتضامني كقطاع 

 لهذا القطاع  وتوظيف وسائل التواصل االجتماعي لنشر التوعية والثقافة المجتمعية بأهميـة هذا القطاع.

  دعوة منظمة العمل العربية العتماد أداة قانونية خاصة باالقتصاد االجتماعي والتضامني تراعي

 .في الوطن العربينات هذا القطاع خصوصيات ومكوّ 

 لالكاديميات العربية للبحوث والدراسات المهتمة بتنمية القدرات المؤسساتية والفنية لفائدة  شبكة ربط احداث

 الناشطين في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني.

  ال اإلقتصاد باالبحاث والدراسات والتوثيق والتدريب في مج انشاء مرصد عربي يعنيالعمل على

 .اعي والتضامنياالجتم

 منظمة العمل العربية التخاذ اإلجراءات الالّزمة لوضع ة العامة لجامعة الدول العربية ودعوة االمان

  .استراتيجية عربية تعني باالقتصاد االجتماعي والتضامني

 المردود الفني النجاز النشاط : 

 تحقيق أهداف التنمية  الخروج بتوجهات لدراسة حول االقتصاد االجتماعي والتضامني ودوره في

 المستدامة في الدول العربية.

  نمط لتحسين األوضاع االجتماعية  وهو "اعتماد تعريف عربي موحد لالقتصاد االجتماعي والتضامني

يقوم على إنشاء مؤسسات للعمل االقتصادي واالجتماعي في شتى مجاالت النشاط والمعيشية، و

 "ادياالنساني على أساس االنتظام الحر واإلر
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ا   : مجال التأمينات االجتماعية : سادسا

 "، الواقع والمأمول: " الضمان االجتماعي في السودانالتأمين االجتماعي حول ى ملتق -1

 الجهة المعنية بالتنفيذ :
بالتعاون مع الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات االجتماعية  ،المركز العربي للتأمينات االجتماعية

 بجمهورية السودان.

 مكان وتاريخ التنفيذ : 
 .2018يناير  30 -29الخرطوم ،  –قاعة التدريب بالمركز 

 المشاركون والجهات المستفيدة :
 .مشاركا  ومشاركة 50
 وزارة الضمان والتنمية االجتماعية. 
 االداري وزارة العمل واالصالح.  
 وزارة المالية والتخطيط االقتصادي.  
 الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات االجتماعية.  
 الصندوق الوطني للتأمين الصحي.  
 ديوان الزكاة.  
 الجهاز اإلستثماري للضمان االجتماعي.  
 إتحاد نقابات عمال السودان.  
 إتحاد أصحاب العمل السوداني.  
 ةمصرف االدخار والتنمي.  
 بنك األسرة.  
 بنك العمال الوطني.  
  جامعة الخرطوم –كلية اإلقتصاد والعلوم اإلجتماعية.  
  جامعة النيلين –كلية اإلقتصاد والعلوم اإلجتماعية. 
 الجهاز المركزي لإلحصاء.  
 المجلس األعلى للتخطيط اإلستراتيجي.  
 مأجهزة اإلعال.  

  : أهداف النشاط
  االجتماعي في السودانالوقوف على واقع الضمان.  
 التعرف على وضع الفقر في السودان.  
 اإللمام بالصعوبات والمعوقات التي تحد من دور الضمان االجتماعي في تخفيف الفقر.  
 تنسيق الجهود آليات الضمان االجتماعي. 

 المحاور :

 مفهوم وآليات الضمان االجتماعي. 

 وضع الفقر في السودان. 

  التأمينية وأثرها في تحسين المزاياشمولية التغطية. 

 النموذج األمثل للضمان االجتماعي.  

 الخبراء وأوراق العمل :
  الورقة : وضع الفقر في السودان.  –د. وائل فهمي البدوي 
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  الورقة : مفهوم وآليات الضمان االجتماعي.  –أ. منال شيخ الدين 
  الورقة : شمولية التغطية التأمينية.  –أ. محمد خضر كمبال 
  الورقة : النموذج األمثل للضمان االجتماعي.  –د. خالد محمد يسن 

 أهم التوصيات : 

 .تطوير نظم التأمينات االجتماعية والمعاشات إلى نظام الضمان االجتماعي الشامل 
  الشامل بمشاركة األطراف ذات المصلحة والجهات وضع إستراتيجية لبلوغ نظام الضمان االجتماعي

 المختصة.
   دعم الدولة عن طريق السياسات االقتصادية واالجتماعية لنظام الضمان االجتماعي لكل المواطنين تنفيذا

 للمعايير الدولية ذات العالقة والتي وقعت عليها حكومة السودان.

 امل ودعم الدولة له أهم آليات محاربة الفقر.نوصي الملتقى بأن يكون نظام الضمان االجتماعي الش 
  أهمية اجراء الدراسات البحثية المستمرة في مجال نظم الضمان االجتماعي والعمل على تطويرها للوصول

 إلى النظام األمثل.

 .إعداد الدراسات األكتوارية بصورة دورية للموائمة بين المعاشات واألجور ونفقات العيش الكريم 
 نظام التأمينات االجتماعية لكافة العاملين بمختلف القطاعات المنظمة وغير المنظمة  أهمية شمولية

والمهنيين والحرفيين مع تفعيل إدخال السودانيين العاملين بالخارج في مظلة التأمينات االجتماعية بالتنسيق 
 مع الجهات ذات الصلة.

  ات الضمان االجتماعي في مواعيدها ضرورة وأهمية إلتزام أصحاب العمل والمخدمين بسداد إشتراك
 المقررة قانونا  مع العمل على سداد المديونيات والمتأخرات.

   
 .في نظم التأمينات االجتماعية  االساسيةتدريبية الدورة ال -2

 الجهة المعنية بالتنفيذ :
  المركز العربي للتأمينات االجتماعية

 مكان وتاريخ التنفيذ :
 .2018فبراير / شباط  28 – 26الخرطوم ،  –قاعة التدريب بالمركز  

 المشاركون والجهات المستفيدة :
 يمثلون الجهات التالية :  ،مشاركا  ومشاركة 16عدد المشاركين : 

 وزارة الضمان والتنمية االجتماعية.  -
 وزارة المالية والتخطيط االقتصادي.  -
 إتحاد نقابات عمال والية الخرطوم.  -
 الصندوق القومي للتأمين الصحي.  -
 هيئة التأمين الصحي والية الخرطوم. -
 إتحاد أصحاب العمل السوداني ممثال  في شركة أراك للمواد الغذلئية ومجموعة شركات معاوية البرير.  -
 بنك العمال الوطني.  -
 ديوان الزكاة.  -

  : أهداف النشاط
  األساسية التي تحكمهااإللمام بمفهوم التأمينات االجتماعية والمبادئ.  
 التعريف بتشريعات التأمينات االجتماعية السارية والمزايا التي توفرها للعاملين.  
 اإللمام بشروط إستحقاق المزايا التأمينية وكيفية صرفها.  
 نشر الوعي التأميني للعاملين.  
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 : المحاور

 مفهوم التأمينات االجتماعية.  

 الجتماعية الساريةعرض أساسيات تشريعات التأمينات ا.  

 كيفية التمويل.  

 المخاطر التي تغطيها التشريعات.  

 المزايا التأمينية وكيفية تسويتها وصرفها.  

 العالقة بين منظمات العمال وأصحاب العمل والتأمينات االجتماعية. 

 الخبراء وأوراق العمل :

  االجتماعية.خبير قوانين العمل والتأمينات  –األستاذ / أحمد الريح فضل 

  خبير الضمان االجتماعي.  –األستاذ / محمد علي عبد النبي 

  خبير التأمينات االجتماعية. –د. سامية عثمان المبارك 

  مستشار القطاع الحكومي بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات  –األستاذ / حسن محمد حسن

 االجتماعية.

  ية االجتماعية  والمدير التنفيذي ألتحاد أصحاب العمل خبير إقتصاد والحما –د. الفاتح عباس القرشي

 السوداني.

 :  المردود الفني للنشاط
 إكتساب المشاركين لمعلومات جديدة عن نظام التأمينات االجتماعية.  -

 تصحيح كثير من اإلجراءات التنفيذية لمواد القانون لدى المخدمين. -
 

حول : " النظم التطبيقية للتشريعات االجتماعية " تحت شعار ) من أجل تحسين  القطرية الدورة التدريبية -3

 األداء المؤسسي لزيادة االنتاج (.

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المركز العربي للتأمينات االجتماعية بالتعاون مع الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات االجتماعية . 

 مكان وتاريخ التنفيذ :

 . 2018يوليو / تموز 19 – 17الخرطوم ، قاعة التدريب بالمركز من  –جمهورية السودان 

 المشاركون والجهات المستفيدة :

 مشاركاً ومشاركة من قيادات أطراف االنتاج الثالثة. 16

  .وزارة العمل واالصالح االداري -

 وزارة المالية والتخطيط اإلقتصادي.  -
 .  اتحاد عام نقابات عمال السودان -
 الجهاز االستثماري للضمان االجتماعي .  -
 اتحاد نقابات عمال والية الخرطوم.  -
 الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات االجتماعية.  -
 أصحاب العمل.  -

 :  أهداف النشاط

  .اإللمام بمفاهيم ومرامي التشريعات االجتماعية 
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 مية وتشريعات المعاشات والتأمينات االجتماعية معرفة األسس والقياسات لقوانين ولوائح الخدمة المدنية القو

 وقانون العمل وقانون التأمين الصحي. 

  .إكتساب المهارات الالزمة للقيام بتطبيق وتنفيذ األجراءات السليمة للتشريعات االجتماعية 

 المحاور : 

  .مفهوم الحماية االجتماعية 

  .واقع التشريعات االجتماعية في السودان 

  .السمات العامة لتشريعات الخدمة المدنية القومية 

  97أضواء على قانون العمل لسنة . 

 .) أساسيات قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية ) اإلشتراكات والمزايا التأمينية 

 الخبراء واوراق العمل :

  مدير المركز ) مفهوم الحماية االجتماعية ( .  –د. عادل محمد صالح 
  جامعة النيلين  –أستاذ تشريعات العمل والتأمينات األجتماعية  –بروفيسر / محمد عثمان خلف هللا          

 ( .  97) أضواء على قانون العمل لسنة 
  خبير نظم الضمان االجتماعي ) واقع التشريعات االجتماعية في السودان ( . –أ. محمد علي عبد النبي 
  خبير نظم العمل والحماية االجتماعية ) السمات العامة للتشريعات  –أ. عبد الرحمن يوسف حيدوب

 الخدمة القومية (. 
  المستشار الفني للصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات االجتماعية  –أ. بابكر محمد أحمد الخواض        

 (. 2016) أساسيات قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية لسنة 

 اط : المردود الفني للنش

 .تحسين األداء المؤسسي لدى أصحاب العمل في تطبيق التشريعات االجتماعية

 

 الحلقة القطرية حول : " دور التأمين االجتماعي في التمكين االجتماعي للمرأة ". -4

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 رابطة المرأة العاملة بالسودان.   المركز العربي للتأمينات االجتماعية بالتعاون مع

 :مكان وتاريخ التنفيذ 
 .  2018أكتوبر / تشرين أول  31 – 29الخرطوم ،  –جمهورية السودان 

 المشاركون والجهات المستفيدة :

 .امشارك 40

 رابطة المرأة العاملة بالسودان.  -

 الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات االجتماعية.  -
 اتحاد عام نقابات عمال السودان.  -
 اتحاد أصحاب العمل السوداني. -
 وزارة العمل واالصالح االداري وتنمية الموارد البشرية.  -
 وزارة الضمان والتنمية االجتماعية .   -
 دار الوثائق المركزية. -

 : اهداف النشاط
  .التعريف بمفهوم وأبعاد التمكين للمرأة 
  تمكين المرأة السودانية. اإللمام بالتحديات التي تواجه 
  . الوقوف على فرص التأمين االجتماعي في توفير حماية إجتماعية للمرأة العاملة 
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 المحاور : 

  .مفهوم الحماية االجتماعية 

 ربية في مجال الحماية اإلجتماعيةوضع المرأة في اإلتفاقيات والتوصيات الدولية والع . 

  .دور رابطة المرأة العاملة في النهوض بالمرأة 

  .التحديات التي تواجه التأمين في حماية المرأة العاملة في القطاعات غير المنظمة 

  .حقوق المرأة السودانية في التشريعات االجتماعية الوطنية 

  .ًأبعاد تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وساسيا 

 أهم التوصيات : 

  حث الدولة على إستصحاب المعايير الدولية ألرضيات الحماية اإلجتماعية عند وضع تشريعات العمل

 والسياسات اإلجتماعية لقطاعات اإلنتاج المختلفة خاصة القطاعات غير المنظمة. 

  أهمية قيام مؤسسات الضمان االجتماعي بإجراء مزيد من الدراسات والبحوث التي تتناول الصعوبات

الت التي تحول دون التأمين على العاملين بالقطاعات غير المنظمة بالتركيز على أوضاع المرأة والمشك

 العاملة في هذه القطاعات.

  ضرورة تضافرت جهود أطراف اإلنتاج الثالثة مع الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات االجتماعية

اعية والحماية االجتماعية وسط كافة العاملين ورابطة المرأة العاملة من أجل نشر ثقافة التأمينات االجتم

 بقطاعات االنتاج المختلفة.

  ضرورة توقيع الدولة على االتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية المتعلقة بحقوق المرأة خاصة في مجالي

 العمل والتأمينات االجتماعية. 

 لعمل خاصة بالنسبة للمرأة العاملة. ضرورة إيالء اإلهتمام بالصحة والسالمة المهنية في كافة مواقع ا 

  توعية العاملين بالقطاعات غير المنظمة بأهمية التأمينات االجتماعية والسعي الجاد نحو الدخول تحت

 ليبيا (.  –مصر  –مظلتها باإلستهداء بتجارب الدول األخرى ) تونس 

 الجمعيات األهلية التي تعنى باإلرتقاء تشجيع ودعم مشاركة المرأة في العمل األهلي وإيمانها بالدور الفعال ب

 بدور المرأة في مختلف المجاالت اآلجتماعية واالقتصادية والسياسية. 

  ضرورة اإلهتمام بقوانين العمل والتشريعات االجتماعية األخرى وإدماج النوع االجتماعي من أجل تعزيز

 فرص تمثيل المرأة في سوق العمل. 

 : الخبراء واوراق العمل
  .ورقة عمل: مفهوم الحماية االجتماعية. –عادل محمد صالح د 

  ورقة عمل: حقوق المرأة السودانية في التشريعات االجتماعية  –األستاذ / عبد الرحمن يوسف حيدوب

 الوطنية. 

  ورقة عمل:التحديات التي تواجه التأمين في حماية المرأة العاملة في القطاعات غير  –األستاذ / الطاهر حامد

 المنظمة. 

  ورقة عمل:التحديات التي تواجه التأمين في حماية المرأة العاملة في القطاعات غير  –د. مناسك أبو صالح

 المنظمة.  

  بعاد تمكين المرأة العاملة في النهوض بالمرأة. ورقة عمل: أ –د. عفاف أحمد عبد الرحمن 

  ورقة عمل: دور رابطة المرأة العاملة في النهوض بالمرأة.  –أ. أمنه عمر عبد هللا 

  ورقة عمل: وضع المرأة في االتفاقيات والتوصيات الدولية والعربية . –أ. علوية عبدهللا الدومة 
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 ."الجتماعي في تعزيز الحماية االجتماعية للمتقاعدين دور اإلستثمار ا "الندوة القومية حول :  -5

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المركز العربي للتأمينات االجتماعية  بالتعاون مع اتحاد العمال المتقاعدين العرب . 

 مكان وتاريخ التنفيذ :

 .2018ديسمبر / كانون أول  12-10مدينة نصر  –الجامعة العمالية  –جمهور مصر العربية 

 المشاركون والجهات المستفيدة :

 مشارك ومشاركة  25

 فلسطين.  –المغرب  –الكويت  –المغرب  –مصر  –العراق  –السودان  –البحرين  –األردن 

 : أهداف النشاط

  .التعريف بمفهوم ومجاالت االستثمار االجتماعي 

 عية العربية. التعرف على تجارب االستثمار االجتماعي بمؤسسات التأمينات االجتما 

  اإللمام بالدور الذي يمكن أن يلعبه اإلستثمار االجتماعي في تعزيز الحماية االجتماعية للمتقاعدين وتحسين

 أوضاعهم المعيشية.

 المحاور : 

 .المتغيرات االقتصادية وأثرها على إستثمار أموال التأمينات االجتماعية 

  .تجارب اإلستثمارات االجتماعية بمؤسسات التأمينات االجتماعية العربية وأثرها على المتقاعدين 

  . دور منظمة العمل العربية في تعزيز الحماية االجتماعية للمتقاعدين 

  .دور االستثمارات االجتماعية في توفير الحماية االجتماعية للمتقاعدين 

  .رؤية اتحاد العمال المتقاعدين العرب في تفعيل اإلستثمار اإلجتماعي للمتقاعدين 

 تجارب قطرية. 

 أهم التوصيات :
 بتخصيص جزء معتبر وائض أموال التأمينات االجتماعيةالتأكيد على أهمية تطوير األداء االستثماري لف ،

 من تلك األموال لألستثمار االجتماعي لصالح المتقاعدين. 
 ية إمتداد التغطية التأمينية بالحماية االجتماعية إلى جميع فئات القوى العاملة بهدف زيادة موارد أهم

 المؤسسات التأمينية لتوجيه فوائض مواردها نحو مجاالت اإلستثمار االجتماعي للمتقاعدين.
 كوادرعالية  أهمية إستقاللية مؤسسات التأمينات االجتماعية مالياً ووجود جهاز إستثماري متخصص وذو

 ، لضمان توجيه موارد تلك المؤسسات لألغراض المحددة لها حسب القوانيين. ءةالكفا
  توصي الندوة بضرورة المحافظة المستمرة على قيم المعاشات مع الحرص على مضاعفتها عند حدوث

 المتغيرات االقتصادية. 
 تماعية ألصحاب المعاشات وذلك بقيام تحث الندوة الدول والحكومات العربية بتطبيق تأمين الرعاية االج

مؤسسات التأمينات االجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأنشاء دور رعاية أصحاب المعاشات 

 لتقديم الرعاية االجتماعية والمعيشية. 
 ين تؤكد الندوة على أهمية اإلستثمار االجتماعي في مبان مناسبة ألستقبال المتقاعدين مثل مستشفيات التأم

 الصحي ودور للرعاية االجتماعية.
  حث مؤسسات التأمينات االجتماعية والضمان االجتماعي العربية باإلسراع في إمتداد لنظم التأمينات

 االجتماعية إلى كافة العاملين لدى الغير ولدى أنفسهم. 
  المنتجة على مؤسسات التأمينات االجتماعية تيسير إجراءات منح القروض ألقامة مشروعات األسر

 للمتقاعدين. 
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 الخبراء وأوراق العمل:

  دور منظمة العمل العربية في تعزيز الحماية االجتماعية للمتقاعدين. –د. عادل محمد صالح 
  المتغيرات االقتصادية وأثرها على إستثمارات أموال التأمينات االجتماعية. –بروفيسر / سامي نجيب 
  دور االستثمارات االجتماعية في توفير الحماية االجتماعية للمتقاعدين.  –د. محمد عطية سالم 
 رؤية االتحاد في تفعيل االستثمار االجتماعي. -أ. تاج السر شكر هللا 
  تجارب مؤسسات التأمينات العربية في مجال االستثمار االجتماعي. –د. محمد عطية سالم 

 

 اإلستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات االجتماعية " " ندوة قومية حول -6

 الجهة المعنية بالتنفيذ :
إدارة الحماية االجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجمعية العربية للضمان االجتماعي بالتعاون مع المركز 

 العربي للتأمينات االجتماعية بالخرطوم

 مكان وتاريخ التنفيذ :

 2018ديسمبر  20 – 18 ،بيروت

 المشاركون والجهات المستفيدة :

 17مشاركا يمثلون أطراف االنتاج الثالثة وممثلي مؤسسات الضمان والتامينات االجتماعية في  70 شارك

 –سلطنة عمان  –سوريا  –السودان  –السعودية  –الجزائر  –تونس  –البحرين  –دولة عربية ) االردن 

اليمن ( باالضافة إلى مشاركة  –موريتانيا  –المغرب  –مصر  –لبنان  –قطر  –الكويت  –العراق  –فلسطين 

 ، اتحاد الغرف العربية .  حاد الدولي لنقابات العمال العرباالت

 أهداف النشاط : 

   كيفية تطوير سياسات وأوجه استثمار أموال الضمان االجتماعي في بحث . 

  لتبيانالدراسات اإلكتوارية بشكل دوري  العدادتأهيل مؤسسات التأمينات االجتماعية في الدول العربية 

 . الستمراريتهاأوضاعها المالية المستقبلية ضمانا  

 داء األفضل بما يتوافق مع المعايير العالميةتعزيز مبادئ الحوكمة لتقديم األ . 

 المجالهذا أمينات االجتماعية العربية في تبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات الت. 

 :محاورال

 .مصادر وأساليب تمويل نظم الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية 

  .وسائل وآليات تحقيق التوازن المالي لمؤسسات التأمينات االجتماعية 

  لمؤسسات التأمينات دور إستثمارإحتياطات أموال التأمينات االجتماعية في تحقيق اإلستدامة المالية
 االجتماعية.

 في تحقيق التوازن المالي لمؤسسات التأمينات االجتماعية.  ودورها ألساليب اإلكتوارية الحديثةا 

  في ضمان استمرارية مؤسسات الضمان االجتماعي الحوكمةدور. 

  استثمار أموال الضمان االجتماعيتجارب عربية في مجال. 

 الخبراء وأوراق العمل :

  العمل االولىجلسة  : 

 وتناولت هذه الجلسة مناقشة المحاور التالية  : 
  . واقع أنظمة التقاعد في المنطقة العربية 
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 واع  نظم تمويل انظمة التقاعدان . 
  . المبادرات واالستراتجيات المتخذة لمواجهة التحديات 
 استدامة انظمة الضمان الصحي.   

 –وتحدثت خاللها الدكتورة / منال الدق الهيئة القومية للتأمين االجتماعي صندوق العاملين بالقطاع الحكومي 
 جمهورية مصر العربية  .

  عرض تجربة الجمهورية التونسية والتي عرضها السيد / عبد الكريم جراد 

 دارة العامة للبحوث عرض تجربة جمهورية السودان وعرضها السيد / كامل مصطفى األمين مدير اال
 والدراسات بالجهاز االستثماري للضمان االجتماعي، 

 وترأسها الدكتور / عادل صالح مدير المركز العربي للتامينات االجتماعية بالخرطوم
  
 الجلسة الثانية : 

  تّم خاللهااالمين العام لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، و - يعقوب يوسف محمدترأسها األستاذ 

تعمل المؤسسات  مؤثرة في استدامة االنظمة ، وكيفمناقشة تطوير منظومة التشريعات المرتبطة أو ال

 .ول الواقعية لتحقيق ما تصبو إليهالحريصة على الحفاظ على استدامة االنظمة لديها على ابتكار الحل

  النزاهة ... ( تحدث خاللها ، لحوكمة بمبادئها ) سيادة القانون، الشفافية، المساءلة، المشاركةمناقشة ا

مدير إدارة البحوث والدراسات االكتوارية في المؤسسة العامة للضمان  –الدكتور محمود المعايطة 

خبير مخاطر مؤسسي في المؤسسة  -والدكتور يزن المجالي  األردنية الهاشمية،المملكة  –االجتماعي 

 . المملكة األردنية الهاشمية –العامة للضمان االجتماعي 

 الجلسة الثالثة : 

  تمحورت حول  تصميم نظام التمويل ألنظمة التقاعد الذي يرتكز على تحقيق التوازن بين االيرادات

، فعادة ما تحقق صناديق التقاعد خاصة في لمساهمات وبين النفقات التأمينيةالناتجة من االشتراكات وا

السنوات األولى من إنشائها فائضا  ماليا  يكّون االحتياط وهذا االحتياط يستثمر عادة لكي يستخدم في 

 . المستقبل لصرف المزايا التأمينية

 وتناولت هذه الجلسة المحاور التالية : 

 كثر أمانا  لالستثمارالطرق األمثل واأل . 

 ة المخاطر وطرق مواجهتهافية دراسكي . 

 وكمة الرشيدة في سياسة االستثماراعتماد مبادىء الح. 

ية بالجمهورية العربية تراس أعمالها السيد / يحيى أحمد المدير العام للمؤسسة العامة للتامينات االجتماع

خبير مخاطر مؤسسي في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  –وتحدث خاللها الدكتور يزن المجالي  ،السورية

مدير إدارة الحوكمة واالمتثال في المؤسسة العامة  –، والدكتور أيمن البلوشي المملكة الهاشمية األردنية –

، السيد / علي هالل الراشدي محلل االستثمار الخارجي بالهيئة العامة مينات االجتماعية في دولة الكويتللتأ

 . أمينات االجتماعية بسلطنة عمانلتل
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 الجلسة الرابعة 

  تعزيز  إلىالدكتور / أحمد مجدالني رئيس مجلس ادارة هيئة التعاقد الفلسطينية والتي هدفت ترأسها

عية في مجال التقييم االكتواري، قدرات المسؤولين في مؤسسات الضمان االجتماعي والتأمينات االجتما

، كتواري لبرامج الضمان االجتماعيوالمنهجيات المفترضة في إطار التقييم االوالبيانات المطلوبة 

مدير إدارة البحوث والدراسات االكتوارية في المؤسسة العامة  -محمود المعايطة دكتور تحدث خاللها 

-ة وكيل وزارة للشؤون المالي  -، والدكتورة منال الدق المملكة األردنية الهاشمية -للضمان االجتماعي 

 . بجمهورية مصر العربية -الهيئة القومية للتأمين االجتماعي صندوق العاملين بالقطاع الحكومي 

 اهم التوصيات :

  ضرورة إيالء إدارة المخاطر في مؤسسات الضمان االجتماعي العربية االهمية الكبرى، وعقد

 مؤتمرات قومية عربية وورش تدريبية متخصصة لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال . 

  ضرورة تطبيق مباديء الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الضمان االجتماعي وحثها على تبني

 ة المتميزة والتي تتوافق مع متطلبات واحتياجات الدول العربية.  الممارسات الدولي

  التأكيد على أهمية بناء خبرات عربية في مجال الدراسات االكتوارية في مؤسسات الضمان االجتماعي

 العربية والدعوة إلى إنشاء مركز اكتواري عربي.

 ت الضمان االجتماعي العربية في تبني مبدأ " التخطيط  وقياس االداء " من أجل تقييم أداء مؤسسا

 إدارة وتنفيذ إطار شامل لالستدامة.

  دعوة مؤسسات التأمينات االجتماعية التباع أفضل المعايير والممارسات في تنفيذ العمليات

ضمن السالمة واالمان ، وتبني إدارة مخاطر فعالة بما ياللتزام بمعايير الحوكمة الرشيدةوا ،الستثماريةا

  .لالستثمارات

  تنويع وتوزيع محافظ االستثمار في مجاالت متنوعة لمواجهة المخاطر االستثمارية وبما يضمن

استمرارية الصناديق التأمينية وتحقيق االستدامة المالية المطلوبة ويمكن في هذا المجال االستفادة من 

 التجارب المتميزة لبعض الدول العربية. 

 هرب التأميني من خالل رفع الوعي بأهمية الضمان االجتماعي تعزيز منظومة االشتراكات للحّد من الت

 لالجيال الحالية والمستقبلية وتعديل التشريعات عند االقتضاء.

  في االستعانة بخبراء التحليل المالي والتأمين االجتماعي لتقييم أداء االستثمارات والمساهمة الفعّالة

 .التنمية االقتصادية المستدامة

 المزايا  ات المتبادلة بين الدول العربية في مجال الضمان االجتماعي واالستفادة منتشجيع االستثمار

 . المتعددة للدول العربية

  دعوة الجمعية العربية للضمان االجتماعي بالتنسيق مع منظمة العمل العربية الجراء دراسات  تُعنى

 .ضمان االجتماعي في الدول العربيةبالحوكمة وإدارة أنظمة ال
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الندوة العربية األقليمية حول : حقوق األشخاص ذو اإلعاقة في إطار تنفيذ خطة التنمية ة في كالمشار -7
 . 2030المستدامة 

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

اللجنة الفنية لمجلس وزراء  –جامعة الدول العربية ) األمانة العامة ( إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  
 ، جمهورية السودان.  زراة الضمان والتنمية االجتماعيةاالجتماعية العرب بالتعاون مع ون ؤوالش

 مكان وتاريخ التنفيذ : 
 فندق كورنثيا.  –الخرطوم  -جمهورية السودان 

 . 2018يناير / كانون الثاني  23-24

 أهداف النشاط : 
  التنمويةالوقوف على واقع تضمين قضية اإلعاقة في مختلف برامج األهداف. 
   البحث عن ترجمة خطة التنمية المستدامة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في أنشطتها ومردودها من خالل

 .ربط تفاصيل مضمون األجندة بإتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة
  ع طويلة المدى وغاياتها م مدى اإلحترام ألحكام االتفاقية عند العمل على تحقيق أي من أهداف الخطة

 .مؤشراتها مراعاة
   .معالجة بعض أهم السبل لبلوغ أهداف التنمية الشاملة المستدامة مجملها وغاياتها المحددة 

 محاور :ال

  2030التعريف باألهداف والغايات ذات الصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة . 

  .آليات التخطيط التشاركي ومنهجية الدمج 

 ون االجتماعية العرب. ؤة لألشخاص ذوي اإلعاقة التي أقرها مجلس وزراء الشتفعيل الخطة اإلعالمي 

  2030الربط بين إتفاقية حقوق األشخاص ذو اإلعاقة وخطة التنمية المستدامة . 

 طبيعة مشاركة المنظمة : 
 .منظمة العمل العربية  - المركز العربي للتأمينات االجتماعية ةشاركم

 الجهات المشاركة : 
ون االجتماعية في الدول العربية باإلضافة إلى عدد ؤفي الندوة كبار المسئولين والمختصصين من الششارك 

، والمؤسسات الحكومية ذات العالقة من األكاديميين في هذا المجال وعدد من المنظمات العربية المتخصصة
 ( دولة وهي : 21وقد بلغ عدد الدول العربية المشاركة )

 ،جبوتي، لبنان ،المغرب ،تونس ،العراق ،اإلمارات ،قطر، جمهورية مصر العربية ،جمهورية السودان)

 ،موريتانيا ،ليبيا ،الجزائر ،جزر القمر ،البحرين ،اليمن، فلسطين ،سلطنة عمان ،األردن ،السعوديه ،الصومال

 (الكويت

 الخبراء واوراق العمل :

  والسياسات االجتماعية ) مسئول األمانة الفنية لمجلس مدير إدارة التنمية  –المستشار طارق نبيل النابلسي

 ون االجتماعية العرب (. ؤوزراء الش

  العربية لألشخاص ذو اإلعاقة.  خبيرة في مجال اإلعاقة والمدير العام للمنظمة –جهده أبو خليل 

 السودان.  –، األمين العام للمجلس القومي للسكان والتنمية ورة / لمياء عبد الغفار خلف هللاالدكت 

  خبيرة إعالمية.  –رندة مخلوف 
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 مستشار التعاون اإلنمائي الدولي بوزارة الضمان والتنمية االجتماعية في سعادة السفير مبارك رحمة هللا ،

 جمهورية السودان. 

 طبيعة مشاركة المنظمة : 
أهمية العالقة بين منظمة العمل العربية واللجنة  للوقوف على االجتماعية المركز العربي للتأمينات ةشاركم

إدارة التنمية والسياسات االجتماعية وخاصة في المجاالت  –ون االجتماعية ؤالفنية لمجلس وزراء الش
 المشتركة مثل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل وأهمية تبادل التجارب والدراسات والبحوث التي تقوم
بها منظمة العمل العربية في هذه المجاالت والتي تساعد في تطوير وتقدم تلبية إحتياجات األشخاص ذوي 

 .2030اإلعاقة من العاملين وغيرهم في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
 

 التوصيات : 
 دعوة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب إلى : 

 مدققة حول ول األعضاء في جمع البيانات وصوال  إلى إحصائات مواصلة العمل على تعزيز قدرات الد

، بما يمكن من رسم خطط اإلستهداف السليمة المبنية على المتطلبات الواقعية وبما إعداد وأنواع اإلعاقات

 يسهم في تحسين حياة األشخاص ذوي اإلعاقة. 

 اقة في خطة التنمية تنظيم ورشة عمل متخصصة حول المؤشرات ذات الصلة باألشخاص ذوي اإلع

 . 2030المستدامة 

  دعوة المجلس إلى النظر في تشكيل لجنة عليا على المستوى الوزاري ضمن المجلس تعنى بموضوعات

 األشخاص ذوي اإلعاقة. 

 (  37( الصادر عن الدورة )839) رب رقمون االجتماعية العؤالتأكيد على تنفيذ قرار مجلس وزراء الش

( بشأن تنظيم حدث جانبي بالتعاون مع المنظمة العربية للشخاص ذوي الكويت – 13-14/11/2017)

، تحت عنوان " اإلعاقة في مرحلة التحديات التي ووكاالت األمم المتحدة ذات الصلةاإلعاقة واألسكوا 

 تواجه العالم العربي : حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في حاالت النزاع والعنف.

 شة عمل حول إعداد التقارير الوطنية الخاصة بتنفيذ إتفاقية حقوق األشخاص دعوة المجلس إلى تنظيم ور

 ذوي اإلعاقة. 

  دعوة المجلس بالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة المتخصصة ومنظمات العمل العربي المشترك إلعداد

األشخاص  أوراق فنية حول كيفية الربط بين إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يتضمن تحليال  لواقع

، بما في ذلك توصيات تعزز من دور السلطات المحلية 2030ذوي اإلعاقة وخطة التنمية المستدامة 

 . ل العربية المصدقة على االتفاقيةوالحكومية الوطنية في الدو

 ش دعوة المجلس إلى بحث إمكانية إعداد تقرير عربي حول األشخاص ذوي اإلعاقة تحت شعار " م

، وذلك في إطار تفعيل الخطة اإلعالمية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية في طريقهم "إعاقتهم الي واقفه 

 العرب. 

 لتنظيم دورة تدريبية لإلعالميين حول اون مع مجلس وزراء اإلعالم العربدعوة المجلس بالتع ،

من ، وعلى أن تقترح هذه الدورة التوجيهات الواجب التركيز عليها اإلعاقةموضوعات األشخاص ذوي 

 خالل حمالت إعالمية محددة. 

  دعوة الدول األعضاء والمجتمع المدني والمؤسسات العربية والدولية المانحة إلى تخصيص الموازنات

 الصديقة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

  تشكيل لجنة إستشارية من األشخاص ذوي اإلعاقة أصحاب الخبرة في المجال اإلعالمي يهدف إثراء

 ، ودعوة الدول األعضاء إلى تسمية ممثلينا في هذه اللجنة. بالحملة اإلعالميةألفكار الخاصة ا
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 وعلى أن تقوم الدول وقع إلكتروني خاص بقضايا اإلعاقةدعوة المجلس إلى بحث إمكانية إنشاء م ،

 األعضاء بتغذية هذا الموقع بكافة المعلومات والبيانات واألنشطة ذات الصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة. 

 اصلة العمل على بناء قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة بما يمكنهم من القيام بدورهم في القضايا ذات مو

 . 2030الصلة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 

 ولمنظمات ، ألشخاص ذوي اإلعاقةتنظيم دورة تدريبية حول إعداد التقارير الموازية إلتفاقية حقوق ا

 ع المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة. ، بالتعاون مالمجتمع المدني المعنية

  دعوة الدول األعضاء إلى تعظيم اإلستفادة من القانون العربي اإلسترشادي لحقوق ألشخاص ذوي اإلعاقة

ون االجتماعية والعدل العرب والبرلمان العربي والطلب من األمانة الفنية ؤالذي أقره مجلس وزراء الش

العرب تقديم الدعم الفني الالزم للدول األعضاء بناءا  على طلبها  ون االجتماعيةؤلمجلس وزراء الش

مة تشريعاتها وتحديثها بناءا  على القانون اإلسترشادي بما ينعكس إيجابا  على أوضاع األشخاص ذوي ءلموا

 اإلعاقة. 

 كلية  في، ية بناءا  على طلب الدول األعضاءالترحيب بمبادرة جمهورية السودان للتدريب الكوادر العرب

، ودعوة وزارة الضمان والتنمية االجتماعية في السودان إلى موافاة األمانة األطراف الصناعية بالخرطوم

يتسنى الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب بالدعوة مشفوعة بكافة التفاصيل ذات الصلة حتى 

 . تعميمها على الدول األعضاء

 

 .تأمينات بين النصوص وروح القانونحول تشريعات المعاشات والقطرية الورشة المشاركة في ال -8

 مكان وتاريخ التنفيذ :

 . 2018مارس / آذار  18 – مالخرطو

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات االجتماعية ) القطاع الحكومي (.  

 طبيعة مشاركة المنظمة : 

الدعوة الرسمية من الجهة شارك مدير المركز العربي للتأمينات االجتماعية في الجلسة االفتتاحية بناء على  

 . المنظمة

 أهداف النشاط : 

والتأمينات االجتماعية لسنة مناقشة قضايا العمل الفني والمراجعة في ظل القانون الموحد ) قانون المعاشات 

 . (2017 والتأمينات االجتماعية لسنة والئحة قانون المعاشات 2016

 : المشاركون

 من العاملين بالفروع الوالئية ورئاسة القطاع الحكومي. مشاركا 140شارك في الورشة 

 المحاور : 

  .قانون والئحة المعاشات والتأمينات االجتماعية 

  .االشتراكات من منظور االجراءات والمطلوبات 

  .معايير وأخالقيات المراجعة الداخلية 

  .اصابات العمل والعجز الصحي 

  .إعادة التعيين وضم الخدمة السابقة 

  .نشأة ودور المراجعة الداخلية 
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  .شروط إستحقاق المعاش 

  .موجهات الفروع 

  .دور حوكمة المراجعة الداخلية في حماية الصندوق 

  .االقتراض من المعاش 

 كثر من معاش. التوريث والجمع بين أ 

 أهم التوصيات : 

   إستكمال قواعد بيانات العاملين بالدولة للوحدات التابعة للقطاع الحكومي واالستفادة منها في مجال تحديد

ربط االشتراكات بالوحدات المختلفة بالمركز والواليات اضافة لألستفادة منها في مجال تسوية المنافع 

 يزانية ... الخ.المستحقة للمتقاعدين وتقديرات الم
  تعزيز العمل في جانب المراجعة الدورية للمعاشات الشهرية ورفع خطة ألستكمال مراجعة جميع المعاشات

 والبدء في تنفيذ المراجعة الكاملة لجميع المعاشات سنوياً.
  دائي الخاصة بالفحص الطبي االبت 2016والتأمينات االجتماعية لسنة من قانون المعاشات  68تفعيل المادة

 والدوري وعند نهاية الخدمة. 
  إعداد الدراسات الالزمة من قبل االدارة العامة للشؤون الفنية بالقطاعين بالمواد أو النصوص التي أفرزت

عن وجود مشاكل أو معوقات أثناء التطبيق وذلك بغرض إتخاذ االجراءات الالزمة وفق األسس المتبعة 

 لتعديل التشريعات. 
 ال حوسبة العمل الفني لضمان حوكمته.اإلسراع في إستكم 
  .إعداد الئحة ومرشد للمراجعة الداخلية بشقيها المالي والفني 
  .التطوير التقني للمراجع الفني والمالي 
  تطوير مهارات المراجع التحليلية والتدريب المستمر لكادر المراجعة بشقيه المالي والفني بما يواكب التطور

 التقني للمراجعة. 
 

 المؤتمر العام الخامس ألتحاد العمال المتقاعدين العرب.المشاركة في  -9

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 األمانة العامة ألتحاد العمال المتقاعدين العرب. 

 مكان وتاريخ التنفيذ :

 . 2018يوليو / تموز  31-29الصداقة ، قاعة الخرطوم –جمهورية السودان  

 الجهات المشاركة: 

 –ليبيا  –مصر  –السودان /دول عربية  (10)شارك في المؤتمر منظمات إتحاد العمال المتقاعدين العرب 

 فلسطين.  –الكويت  –البحرين  –العراق  –األردن  –لبنان  –المغرب 

 طبيعة مشاركة المنظمة : 

 جهة المنظمة. شارك المركز العربي للتأمينات االجتماعية بناءاً على الدعوة الرسمية من قبل ال 

 أهداف النشاط : 

 2023 -2018لعام للدورة الجديدة إنتخاب األمين ا . 
  .إنتخاب رئيس المجلس التنفيذي ألتحاد العمال المتقاعدين العرب 
  العام لألمانة العامة والميزانيةتقديم التقرير. 
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 الجلسة األفتتاحية كل من :  كلمات

النائب األول لرئيس جمهورية السودان ورئيس مجلس  - الفريق أول ركن / بكري حسن صالح سعادة -

 الوزراء القومي. 

 وزير الضمان والتنمية االجتماعية.  -/ مشاعر أحمد األمين  معالي السيدة -

 األمين العام لألتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.  -السيد / غسان غصن  -

 . ال السودانرئيس إتحاد عام نقابات عم -بد الكريم المهندس / يوسف علي ع -

 األمين العام ألتحاد المتقاعدين العرب. -السيد / خير السيد عبد القادر -

 مقررات وتوصيات المؤتمر : 

 إجازة التقرير العام والميزانية تم . 

  : تم إنتخاب كل من 

  ) رئيساً للمجلس التنفيذي ألتحاد العمال المتقاعدين العرب.  -السيد / محمد جمعان الحضينة ) الكويت 

  ) أميناً عاماً ألتحاد العمال المتقاعدين العرب  -السيد / خير السيد عبد القادر ) السودان 

  ) نائباً لرئيس المجلس التنفيذي.  -السيد / عبد المنعم العزالي ) مصر 

 كما تم إختيار األمانة العامة. 

 

ا   مجال الصحة والسالمة المهنية ::  سابعا

المؤتمر والمعرض الوطني الرابع للسالمة والصحة المهنية، تحت شعار "المناهج المبتكرة في مجال  -1

 السالمة والصحة المهنية"

 الجهة المعنية بالتنفيذ:

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومجلس السالمة والصحة المهنية في مملكة البحرين

 التنفيذ: مكان وتاريخ

 (2018 /4 /26 –25 المنامة/ مملكة البحرين خالل الفترة )

 المشاركون والجهات المستفيدة :

 .من الشركات والمؤسسات والمنشآت الوطنية في مملكة البحرين مشارك400  

 أهداف النشاط :
 مناقشة سبل تطوير استراتيجيات السالمة والصحة وحماية بيئة العمل 

  التشريعي في مجال السالمة والصحة المهنيةأثر تطوير الجانب 

 أهمية الوقاية من المخاطر المهنية ودعم الظروف الصحية للعاملين 

 إدراك أهمية التعليم والتدريب والتشاور وتبادل المعلومات 

 أهمية دور الحكومات والشركاء االجتماعيين ومنظمات السالمة والصحة المهنية في تعزيز الوقاية 

  المعرفة في مجال استخدام مؤشرات األداء المرتبطة بقياس تطور ثقافة السالمة والصحة المهنية تطوير

 على المستوى الوطني ومستوى المنشآت.

 .تعزيز البحث العلمي وإعداد الدراسات من خالل تطوير المعارف المبنية على التجربة واالستقراء 

 الصحة المهنية وأثرها في خلق ثقافة السالمة في المنشآت لمقارنة بين النظم اإلدارية في مجال السالمة وا

 على أسس قوية.

 .الترويج لمبادئ السالمة والصحة المهنية والتطورات والمستجدات االقليمية والدولية ذات الصلة 
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 المحاور : 

 أثر القيادة اإلدارية الناجحة على تطور ثقافة السالمة في المنشآت. 

 ة المهنية بين عولمة االقتصاد والقدرة التنافسيةعالقة مبادئ السالمة والصح. 

 فاعلية خطط وبرامج التدريب والتأهيل وكيفية إدارة خدمات بيئة العمل في السالمة والصحة المهنية. 

 السالمة والصحة المهنية الوقائية أولوية واستثمار في العنصر البشري. 

  ً ً بح - السالمة والصحة المهنية للقوى البشرية )تشريعا ً  -ثا  وإجراءات علمية( - تنظيما

 قياس مستوى األداء في السالمة والصحة المهنية على مستوى المنشآت. 

 .فعالية تطوير قوانين وتشريعات السالمة والصحة المهنية في تعزيز الوقاية 

 وراق العمل :أالخبراء و
 الجلسة األولى: إدارة الصحة والسالمة:  

 :المتحدث الرئيسيDr.Richard Judge  مدير تنفيذي/المملكة المتحدة 

 :السيد هاني محفوض     وزارة العمل والتنمية االجتماعية المتحدثين 

  السيد جاسم درويشGPIC      

    الدكتور أمين الوريداتILO 

    السيدة سماح األحمدBAPCO 

 الجلسة الثانية: إدارة السالمة والصحة لقطاع المقاوالت   : 

 الرئيسي: المتحدثMr.Hafedh Al-Qassab  مدير عام /بابكو 

 :السيد علي مهدي           وزارة العمل والتنمية االجتماعيةالمتحدثين 

 Mr.Mark Burrows  ASRY 

 السيد محمد محسن         وزارة األشغال والبلديات والتخطيط العمراني 

 Mr.Shayne Frahm   BECHTEL  

  العاملالجلسة الثالثة: صحة ورفاهية : 

  أخصائي صحة مهنية -المتحدث الرئيسي:الدكتور محمد صليلGARMCO 

 :الدكتورة وفاء الشراباتي      وزارة الصحةالمتحدثين 

 الدكتورة مها آل شهاب        المجلس البلدي وجمعية الصحة والسالمة البحرينية 

 Dr.Trous Fenton       BAPCO  

  دولة الكويت -الصحةالدكتور أحمد الشطي          وزارة 

  الحوادث المهنية–الجلسة الرابعة: دراسة حالة: 

 :الدكتورة رانية رشدية القائم بأعمال مدير المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية/  المتحدث الرئيسي

 منظمة العمل العربية 

 :المتحدثين 

      السيد اسماعيل محمد حسينBAPCO 

              أوكسيتندال ُعمان   السيد هيثم النعيمي 

 السيد هشام عبدهللا                البا 

     السيد ياسر السفار                 تطوير للبترول 
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 أهم التوصيات:
  ِظَي بها المؤتمر من معالي الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة نائب والتقدير للرعاية الكريمة التي حاإلشادة

وتوجيه برقية  ،واهتمامه وحرصه على توفير كل متطلبات النجاح للمؤتمررئيس مجلس الوزراء الموقر 

 شكر وامتنان لمعاليه لتفضله برعاية المؤتمر الوطني للسالمة والصحة المهنية.   

  توجيه الشكر إلى منظمة العمل العربية على مشاركتها في أعمال المؤتمر، واإلشادة بجهودها في مجال

 على مستوى الوطن العربي في مجال تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية.تطوير النظم والممارسات 

  اإلشادة والشكر لجميع الجهات الداعمة إلقامة المؤتمر والمعرض المصاحب له ولجميع الحضور الكرام

 محاضرين ومشاركين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

 لوقائية على المستوى المؤسسي والمستوى الوطني والتي التأكيد على دور ثقافة الصحة والسالمة المهنية ا

تعني ضمان وجود بيئة عمل صحية وآمنة على جميع المستويات، وأهمية وجود نظام متكامل من الحقوق 

 والواجبات والمسؤوليات المهنية يكون فيه مبدأ الوقاية األولوية القصوى.

 العمل على لفعالة للمخاطر في بيئة العمل، وهتمام باإلدارة االتأكيد على أطراف اإلنتاج الثالثة للمزيد من اال

وينبغي على أطراف اإلنتاج اعتبار  ،تحديث األنظمة اإلدارية والمهنية وفق مواصفات ومعايير عالمية

 .طتهم الوظيفيةءأ اليتجزأ من أنشالثقافة الوقائية جز

  مواصلة السعي لتحقيق مستويات عالية من السالمة والصحة في العمل من خالل تعزيز الشراكة المجتمعية

 واعتبار ثقافة السالمة والصحة المهنية أولوية وطنية على مستوى األفراد والمجتمع.

 لتمكينها من مواكبة  ةير وتعزيز قدرات األجهزة الرسمية المعنية بمجال السالمة والصحة المهنيأهمية تطو

 العمل. حماية بيئةالمستجدات ووضع خطط استراتيجية ل

  تقييم المخاطر في بيئة العمل وفحص معدات السالمة والوقاية الشخصية لالسعي إلنشاء مراكز متخصصة

 مة معدات الوقاية الشخصية لالستخدام الصناعي.أنظمة معيارية قياسية لضمان مالء وإصدار

  الحماية والوقاية من خالل وسائل االعالم المختلفة لوضع حول  للمواطنين توى الوعيمسضرورة رفع

متها لطبيعة المخاطر السائدة في بيئة عية وقائية للعمال مع مراعاة مالءوتنفيذ برامج تدريب وتثقيف وتو

 العمل. 

  يدعو المؤتمر مجلس السالمة والصحة المهنية للعمل على تطوير التشريعات الوطنية في مجال السالمة

والصحة المهنية، و إدراج المزيد من معايير إدارة المخاطر في بيئة العمل، بما يساهم في خفض معدالت 

 لمهنية.الحوادث واإلصابات ا

  ،التأكيد على حق العمال ونقاباتهم في المعرفة والتدريب في مجال السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل

وضرورة استشارة العمال وممثليهم في مجال السالمة والصحة المهنية وتشجيع مشاركتهم النشطة في كافة 

 عناصر نظام إدارة السالمة والصحة المهنية.

  التعاون مع المنظمات العربية والدولية والمراكز العلمية ذات الصلة بحماية بيئة العمل ألغراض التأكيد على

 التأهيل والتدريب والتوعية من خالل برامج الدعم الفني والتقني لهذه الجهات.

 المردود الفني إلنجاز النشاط:

م منظمة العمل العربية كمتحدث رئيسي تقديم الدعم الفني من خالل ترؤس الجلسة الرابعة وتقديم ورقة عمل باس

 .شدية /القائم بأعمال مدير المعهدالدكتورة رانية ر "الحوادث المهنية في بيئة العمل"بعنوان 
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 "تفتيش العمل والممارسات الجيدة في السالمة والصحة المهنية في مصر"حول  ورشة العمل -2

 الجهة المعنية بالتنفيذ:

المكتب اإلقليمي للدول العربية بالتنسيق والتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في  -منظمة العمل الدولية 

 القاهرة 

 مكان وتاريخ التنفيذ:

  19/3/2018-20القاهرة / جمهورية مصر العربية خالل الفترة 

 المشاركون والجهات المستفيدة :

ً يمثلون وزارة العمل والشؤون االجتماعية، والمركز الوطني للصحة والسالمة المهنية في   20 مشاركا

جمهورية العراق، ووزارة العمل والمركز القومي لدراسات السالمة والصحة المهنية في جمهورية مصر 

 .العربية

 : أهداف النشاط

  العراقية  لالطالع على النجاحات التي حققها جهاز تنظيم زيارة عمل لوفد من كبار موظفي وزارة  العمل

بدعم من منظمة العمل الدولية، في  تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية  في جمهورية مصر العربية

 .مجال حوسبة تفتيش العمل

  التفتيش والسالمة والصحة المهنيةتطوير مواد وآليات التدريب في. 

 صحة المهنيةزيارة المركز القومي للسالمة وال.  

  ورشة عمل تهدف إلى "تعزيز فعالية تفتيش العمل وسبل تطوير المركز الوطني للسالمة والصحة المهنية

 .في الجمهورية العراقية"

 تبادل المعارف والممارسات الجيدة مع وزارة العمل في جمهورية مصر العربية. 

 ية ومنظمة العمل العربية بشأن تفتيش العمل تعزيز التعاون التقني بين العراق ومصر ومنظمة العمل الدول

 .والسالمة والصحة المهنية

 المحاور : 

  زيارة وزارة العمل والمركز القومي لدراسات السالمة والصحة المهنية ولقاء كبار المسؤولين عن إدارة

 .التفتيش في جمهورية مصر العربية

 والسالمة والصحة المهنية إنجازات مشروع منظمة العمل الدولية في مجال تفتيش العمل 

 حقيبة تدريبية )قانونية وفنية( فلسفية /منهجية/هيكلية. 

 التجارب والممارسات الجيدة في مجال تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية 

 الحوسبة ونظام التفتيش 

 السالمة دور المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية في تعزيز القدرات الفنية للمركز الوطني للصحة و

 المهنية العراقي. 

  تعزيز فعالية المراكز الوطنية للصحة والسالمة المهنية من خالل التخطيط االستراتيجي ودعم الموارد

 البشرية والتقنية.

 وراق العمل :أالخبراء و
تم توزيع المحاور على عدد من الخبراء من وزارة القوى العاملة المصرية وجامعة القاهرة ومنظمة العمل 

 العربية، ومنظمة العمل الدولية
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 : أهم التوصيات
 التوصيات الخاصة بمنظمة العمل العربية:

  إنشاء شبكة عربية الكترونية للتشبيك بين منظمة العمل العربية والمراكز الوطنية للصحة والسالمة المهنية

عرفة ومعلومات وخبرات في الدول العربية؛ مهمتها الدعم الفني المستمر لهذه المراكز بكل ما يلزم من م

 إضافة إلى إتاحة تبادل الممارسات الجيدة بين المراكز الوطنية العربية.

   إنشاء مكتبة الكترونية تتضمن جميع إصدارات المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية تتيح نشر ثقافة

 الصحة والسالمة المهنية لدى أطراف اإلنتاج وجميع المعنيين والمهتمين.

   دعم أطراف اإلنتاج في الدول العربية األكثر احتياجاً والخارجة من النزاعات من خالل الدورات التدريبية

 المكثفة والدبلوم المهني للصحة والسالمة المهنية لتعزيز القدرات الوطنية بكافة الوسائل الممكنة.

 : المردود الفني إلنجاز النشاط
عربية بعنوان "دور المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية في تعزيز تقديم ورقة عمل باسم منظمة العمل ال

الدكتورة رانية رشدية /القائم بأعمال مدير  -القدرات الفنية للمركز الوطني للصحة والسالمة المهنية العراقي"

لمهني" " معايير وحدود ومؤشرات التعرض ا  2018نسخ الكترونية من الدليل االسترشادي المعهد، وتم توزيع

 .على السادة المشاركين

 

 الصحة والسالمة المهنية دورتان تدريبيتان للمستوى األول من البرنامج التدريبي في -3

 مكان وتاريخ التنفيذ :

 (19-2018/11/23نواكشوط ) -الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 المشاركون والجهات المستفيدة :

والعاملفة ففي المكتفب متدرباً من الكفوادر الفنيفة ففي مجفال الصفحة والسفالمة المهنيفة  هما عشرونشارك في أعمال

 أطباء ومهندسين( 10ممرضين و 10الوطني لطب الشغل )

  المحاور:

 أساسيات ومفاهيم عامة 

  رؤية منظمة العمل العربية  –تعزيز الصحة والسالمة المهنية في العمل 

  منهاأسباب حوادث العمل وطرق الوقاية 

 البيولوجية والحيوية والكيميائية والكهربائية والميكانيكية(  مخاطر بيئة العمل ( 

 الوقاية من الحريق 

 خدمات الرعاية الصحية األساسية 

 الصحة والسالمة في أنشطة تداول المواد والنفايات الخطرة 

 الصحة والسالمة المهنية في أنشطة الزراعة والمناجم والمحاجر. 

 الصحية:صحة وسالمة العاملين وتأمين بيئة العمل بيئة المنشآت 

 معدات الوقاية الشخصية 

 

 النتائج :

 العديد من المناقشات والمداخالت العلمية من قبل كل من السادة الخبراء تين التدريبيتين تخلل أعمال الدور

 والمتدربين 

 المطروحة؛ للوقوف على مدى االستفادة من المادة  حاورأجري تقييم نهائي للسادة المتدربين حول كافة الم

 .العلمية المقدمة

 األهداف المرجوةمما يؤكد تحقيق اختيار اإلجابات الصحيحة،  ارتفاع سوية المعرفة والقدرة على لوحظ  . 
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 والسالمة  ونسخ من إصدارات المعهد العربي للصحة المادة التدريبية وزعت حقيبة المتدرب التي تتضمن

  .يةالمهن

 تقييم على المجموعتين تقييم أعمال الدورتين التدريبيتين وأداء المدربين من خالل توزيع استمارات ال

 .المتدربتين

  معتمدة من منظمة العمل العربية على السادة المشاركينوزعت شهادات تدريب. 

  كاملة من اإلصدارات في إطار الدعم الفني تم تسليم المكتب الوطني لطب الشغل التابع للوزارة مجموعة

 .في مجال الصحة والسالمة المهنية الصادرة عن منظمة العمل العربية

 بين. ء على نتائج تقييم السادة المتدرتم وضع المحاور الرئيسية للمستويين الثاني والثالث للبرنامج التأهيلي بنا 

 

 :تدريبيتان حولن ادورت -4
 نظام التسجيل واإلبالغ عن حوادث وإصابات العمل" و"السالمة في األعمال اإلنشائية" "

 : فيذنالتتاريخ مكان و

 (2-2018/12/4بغداد ) -جمهورية العراق

 المحــاور: 

مشاركا   25" تدريب نظام التسجيل واإلبالغ عن حوادث وإصابات العمل"األولىالدورة التدريبية  وقد استهدفت

 على المحاور التالية: 

 عناصر وأهداف تأسيس النظام الوطني لتسجيل إصابات العمل واإلبالغ عنها 

 التشريعات الوطنية الخاصة بالصحة والسالمة المهنية والنظام الوطني للتسجيل واإلبالغ 

 أدوار الجهات المعنية بالتسجيل واإلبالغ عن حوادث وإصابات العمل 

 ت المعيارية والدولية للبيانات المتعلقة بإصابات العملأمثلة مختصرة عن التصنيفا 

 الترميز المعياري للبيانات المجمعة وتحليلها ونشرها من قبل السلطة المختصة 

 تدريب عملي حول اإلبالغ عن حادث من قبل صاحب العمل وتصنيف اإلصابة من قبل السلطة المختصة 

مشةاركا  مةن الكةوادر  30الدورة التدريبيةة الثانيةة " السةالمة فةي األعمةال اإلنشةائية" إعةداد  استهدفتفي حين 

 الفنية العاملة في مجال الصحة والسالمة المهنية من خالل المحاور التالية:

 ذات الصلة بالصحة والسالمة المهنية ةالوطني تشريعاتال 

 تقييم مخاطر بيئة العمل في مواقع البناء 

  أعمال الهدم والحفرمخاطر 

 التحقيق في حوادث العمل 

 أنواع السقاالت ومجاالت استخدامها وأساليب فحصها ومخاطر العمل عليها 

 اشتراطات السالمة على االرتفاعات وحوادث السقوط وأسبابها ووسائل الوقاية 

 معدات الوقاية الشخصية 

 مل عليهاأنواع الروافع وعيوبها وأساليب فحصها واعتمادها ومخاطر الع 

 إجراءات السالمة في أعمال التحميل وتأمين األحمال 

 األمراض المهنية في قطاع التشييد والبناء 

 المشاركون والجهات المستفيدة :

الكوادر المعنيفة بالصفحة والسفالمة المهنيفة مفن ممثلفي أطفراف من  مشاركا   55 تينالدورأعمال افتتاح شارك في 

ففي مقفر المركفز الفوطني للصفحة والسفالمة المهنيفة التفابع لفوزارة العمفل المحافظفات العراقيفة اإلنتاج الثالث في 

  والشؤون االجتماعية في بغداد.
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 وراق العمل:أالخبراء و

وعفروض تقديميفة وأففالم أيفام عمفل مواضفيع مختلففة مفن خفالل جلسفات علميفة متخصصفة  ثالثفةنوقشت خالل 

  :كل من السادة والسيدات الرئيسـية المحاور توضيحية ؛ وقام بالتدريب على

 بسام أبو الذهب  الدكتور 

  المهندس عاطف علي حسن 

 األستاذة أزهار فاضل ماجد 

 المهندسة تمارة سامي 

 المهندس حيدر مهدي عباس 

 : النتائج والتوصيات

العديففد مففن المناقشففات والمففداخالت العلميففة مففن قبففل كففل مففن السففادة الخبففراء تين التففدريبيتين تخلففل أعمففال الففدور

ونسفخ  المفادة التدريبيفة كمفا وزعفت حقيبفة المتفدرب التفي تتضفمن الجلسفاتوالمتدربين والتي ساهمت ففي إثفراء 

 .الكترونية من إصدارات المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية

  منظمففة العمففل العربيففة لتففدريب الكففوادر الوطنيففة لتففتمكن مففن القيففام ضففرورة اسففتمرار الففدعم الفنففي مففن قبففل

 بمهامها على أحسن وجه،

  تقديم المشورة في مراجعة االستراتيجية الوطنية للصحة والسالمة المهنية في ضفوء قفرار ففك اإلرتبفاط مفع

 المحافظات العراقية. 

 

 ۔اليوم العالمي للصحة والسالمة المهنيةالمشاركة في  -5

 وتاريخ التنفيذ : مكان

 . 2018أبريل / نيسان  26 –لعشا ( وزارة الصحة بوالية الخرطوم ) قاعة د. عبد الرحمن ا –الخرطوم 

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 . إدارة الصحة المهنية –زيز الصحة وزارة الصحة والية الخرطوم ، اإلدارة العامة لتع 

 أهداف النشاط : 

 اإلحتفال باليوم العالمي للسالمة والصحة المهنية ) الثامن والعشرون من أبريل (. 

 الجهات المشاركة : 

 وزارة الصحة االتحادية.  -
 الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.  -
 مجموعة شركات دال الغذائية.  -
 الدفاع المدني. –وزارة الداخلية  -
 التصنيع الحربي.  -
 ماعية بوالية الخرطوم. وزارة التنمية االجت -
 التدريب المهني.  -
 المركز العربي للتأمينات االجتماعية .  -
 اجهزة االعالم. -

 طبيعة مشاركة المنظمة : 

 شارك المركز العربي للتأمينات االجتماعية بالخرطوم تلبية للدعوة الرسمية.
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 بالجزائر المشاركة في االحتفال باليوم العالمي للصحة والسالمة في العمل -6

 مكان وتاريخ التنفيذ :

 2018ريل بأ 28 الجزائر،

 ركة :اطبيعة المش

تلبية لدعوة وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي بالجزائر بمناسبة اليوم العالمي للسالمة 

 ( على14والصحة في العمل شارك معهد الجزائر في حفل افتتاح هذه النشاط الذي أقيم في الجزائر للسنة )

التوالي وذلك بالتنسيق مع مكتب العمل الدولي بمشاركة الهيئات المكلفة بالوقاية من األخطار المهنية وبحضور 

 .المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين ورؤساء المؤسسات وكذا الدوائر الوزارية والهيئات الوطني
 

تفتيا العمل والسالمة والصحة المهنية "تدريب المدربين في مجال المشاركة في الورشة التدريبية حول -7
 ومكافحة عمل األطفال"

 الجهة المعنية بالتنفيذ :
 دمشق  /ILO منظمة العمل الدولية /المكتب اإلقليمي للدول العربية بالتنسيق والتعاون مع مكتب  

 مكان وتاريخ التنفيذ :
 16/12/2018-20الجمهورية العربية السورية خالل الفترة 

 المشاركة :الجهات 
مشاركا  من )مدراء تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية ورؤساء أقسام ومشرفين ومفتشي العمل  27

والصحة والسالمة المهنية ومسؤولي التخطيط ورسم السياسات( يمثلون أطراف اإلنتاج الثالث والمؤسسة العامة 
 للتأمينات االجتماعية في المحافظات السورية 

 المنظمة : طبيعة مشاركة
 مشاركة المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية، وتقديم ثالث أوراق عمل باسم منظمة العمل العربية بعنوان:

 "تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية وعمل األطفال في معايير العمل العربية" -

مراض المهنية في المنطقة "المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية ودوره في الحد من حوادث العمل واأل -
 العربية" 

دور تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية في تطوير معايير العمل ومكافحة عمل األطفال / تجارب من  -
 الدول العربية"

 .باإلضافة إلى المشاركة في مجموعات العمل وصياغة التوصيات الختامية

 : أهداف النشاط
  بتفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية ومكافحة عمل األطفال في بناء قدرات المشاركين المعنيين

 الجمهورية العربية السورية،
  التعريف بالممارسات الحديثة في مجال تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية 
 التعريف بتشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل العربية والدولية ذات الصلة لتعزيز فعالية تفتيش العمل 

 بهدف تحقيق درجة عالية من االمتثال للتشريعات وخلق بيئة عمل صحية وآمنة.
 تعزيز استقرار عالقات العمل،خاصة في القطاعات األكثر خطورة وانتهاكا  لألحكام القانونية. 
  ( 2019-2018)تنفيذ البرنامج على مرحلتين. 
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 محاور النشاط:

  وعمل األطفال  والسالمة والصحة المهنيةمعايير العمل العربية حول تفتيش العمل 

 التشريعات الوطنية ذات الصلة 

 أهم التحديات التي تواجه تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية في الجمهورية العربية السورية 

 والصحة والسالمة المهنية التجارب والممارسات الجيدة في مجال تفتيش العمل 

 العمل العربية والدولية حول حماية الحقوق العمالية والسالمة والصحة  دور تفتيش العمل في تطبيق معايير
 المهنية ومكافحة عمل األطفال.

 .إدماج قضايا النوع االجتماعي في تفتيش العمل والتطبيق الفعال للتشريعات ذات العالقة 

 : التوصيات
  السوريةإعداد دراسات حول عمل األطفال للوضع الراهن في الجمهورية العربية 
  إعداد دراسات تتعلق بسالمة البناء في مرحلة إعادة اإلعمار بالتنسيق مع وزارة اإلدارة المحلية والبيئة

 ونقابة المهندسين.
 تضمين المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية مادة "السالمة والصحة المهنية" 
 ات تدريبية في مجال السالمة والصحة المهنية تعيين خريجي معهد الدراسات العمالية والذين أخضعوا لدور

 في نفس مجال العمل ضمن إداراتهم.
  عامل فأكثر بالتنسيق مع  500خلق نظام التفتيش الذاتي في السالمة والصحة المهنية للمنشآت التي تستخدم

سسة العامة منظمة العمل الدولية والمعهد العربي للسالمة والصحة المهنية/ منظمة العمل العربية، والمؤ
 للتأمينات االجتماعية ومنظمة أصحاب األعمال.

  حوسبة وأتمتة تفتيش العمل والتأمينات االجتماعية والسالمة والصحة المهنية وإنشاء قاعدة بيانات للتفتيش 
   دعم المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من قبل منظمة العمل الدولية بأجهزة رصد بيئة العمل وتحديث

 ض القائم في المؤسسة بما يتوافق مع التطور الحاليالمعر
  إقامة دورات تأهيلية عالية المستوى لمفتشي العمل والتأمينات االجتماعية والسالمة والصحة المهنية

 بالتعاون مع المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية فيما يلي:
 وكتابة التقارير التحقيق في حوادث العمل وأسبابها ووضع الحلول للوقاية منها 
 تقييم بيئة العمل ودراسة المخاطر وتحليلها 
 عمالة األطفال 
  أن تقوم منظمة العمل الدولية بإعداد الدراسات الالزمة لوضع الحدود العتبية لتجنب مخاطر العمل لألطفال

 (.18-15من سن )
 .إعداد المزيد من الدراسات حول تأثير الحرب على عمل األطفال 
  للجمعيات والمؤسسات األهلية لما لها من دور فعال في الحد من ظاهرة عمل األطفال كونها تقديم الدعم

 تقدم اإلعانات لألسر الفقيرة.
 .إعداد برامج خاصة تعليمية إلعادة دمج األطفال بالتعليم نتيجة عدم دخولهم المدارس بسبب الحرب 
 ون الفني بينها في مجاالت العمل، والتأمينات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية لتحديد مدى التعا

 االجتماعية، والسالمة والصحة المهنية.
 .تعزيز الحوار االجتماعي بين أطراف االنتاج الثالث 
  .زيادة عدد الكادر التفتيشي في ضوء اإلمكانيات المتاحة 
 وزارة الزراعة  إقامة ورشات عمل لمفتشي العمل الزراعي والسالمة والصحة المهنية بالتنسيق بين

 واإلصالح الزراعي وغرف الزراعة ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل واالتحاد العام للفالحين.
  دراسة وتوصيف الواقع الراهن للسالمة والصحة المهنية في الجمهورية العربية السورية بالتنسيق مع

ستراتيجية واضحة تطبق وفق منظمة العمل الدولية وتحديد االحتياجات ومن ثم األولويات في وضع ا
 جدول زمني محدد.
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ا   ثانيا

 تشغيللالتنمية البشرية وامحور 

 
اإلنسان  يمثل محور التنمية البشرية مكان الصدارة فى سلم اهتمامات منظمة العمل العربية انطالقا  من ان

والبطالة فى الدول العربية، العربى هو هدف وغاية التنمية ومن هنا جاء اهتمام المنظمة بدراسة واقع التشغيل 
فتنوعت جهودها لزيادة فرص التشغيل والحد من تفاقم معدالت البطالة وصياغة سياسات تشغيلية تستجيب  

تحرص المنظمة على رفع كفاءة إنتاجية  ،للمتطلبات التى فرضتها التطورات السياسية واالقتصادية السريعة
جور مجزية وقد ركزت منظمة أالتأهيل للمنافسة في أسواق العمل وبالقوى العاملة العربية من خالل  التدريب و

العمل العربية فى هذا السياق على قضايا تشغيل الشباب العربى فى كافة أنشطتها وبرامجها وفي مقدمة ذلك  
 مشروع تشغيل الشباب.

ذلك دافعا  قويا  لتجسيد سبل وفى هذا اإلطار تبنت المنظمة توجها  فريدا  فى الربط بين التنمية والتشغيل، كان 
 يساحة العمل العربل ا  تعزيزو ين االقتصاديين فى الدول العربيةالتعاون بين الشركاء االجتماعيين والفاعل

المشترك بقوى جديدة تسهم فى دعم هذه الثنائية الترابطية بين التنمية والتشغيل، والذى كرست له منتديات 
 .2014الرياض عام و 2008التنمية والتشغيل التى عقدت بالدوحة عام 

سعت المنظمة من خالل هذا المحور إلى تنشيط مبادرات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  دهذا وق
كما أهتمت بتعظيم دور القطاع الخاص وذلك من منطلق  ،من روافد التنمية واتاحة فرص عمل آ  ارها رافدباعتب

قدرته على االسهام فى االصالح االقتصادي حيث يستطيع هذا القطاع بالتعاون مع الحكومات تحديد االتجاه 
 العام للتنمية االقتصادية واالجتماعية فى االقطار العربية.

مجال التدريب ودراسة االحتياجات التدريبية والعالقة بين القوى  يت المنظمة إلى تكثيف جهودها فهذا وقد سع
العاملة وجودة وحركة التشغيل وذلك استنادا  إلى إصدارها االستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل 

 يوالت 2010بالرياض عام  يوالتقن يواالستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهن 2003تونس عام  يف
تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجهات المزودة للتدريب والتعليم المهني والتقني والجهات المستخدمة لمخرجات 

 والتقني واحتياجات أسواق العمل. يالتعليم والتدريب المهن
من خالل رصد ومتابعة تيارات هجرة وتنقل العمالة العربية البقضايا  آ  كما أولت المنظمة اهتماما  خاص

 يالهجرة وتنقل األيدي العاملة العربية والوقوف على األثار المترتبة عن الهجرة الدولية على رأس المال ف
ودعت المنظمة إلى االهتمام بالكفاءات العربية المهاجرة ومتابعتها وتشجيعها للعودة  ،الدول المرسلة للعمالة

تكفل  يوالثقافي واالمتيازات الت يجرة من خالل توفير الظروف والمناخ العلمللحد من استنزاف العقول المها
 االستفادة من هذه العقول.

تقارير تشغيل تساعد على بناء  خمسةوقد توجت المنظمة أهتمامها بهذا المحور من خالل إصدار 
فضال عن اصدار  هذا ،يالوطن العرب ياستراتيجيات وسياسات لوضع حلول تواجه مشكالت قضايا العمل ف

لى توحيد إمهنة والذي يهدف  3000الذي ضم اكثر من  2008التصنيف العربي المعياري للمهن عام 
باعتباره أحد األدوات لتيسير تنقل العمالة العربية ومواجهة مشكلة  ،يات المهن على صعيد الوطن العربيمسم

 البطالة في الوطن العربي.
 يللتشغيل والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وذلك ف يباإلضافة إلى إصدار العقد العرب

 إطار سعيها لمواجهة مشكلة البطالة من كافة جوانبها.
للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر وكذلك المركز  يهذا المحور كل من المعهد العرب يويشارك ف

 لتنمية الموارد البشرية بطرابلس.  يالعرب
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 : مجال التشغيل : أوالا 

 ۔حول " تنمية الموارد البشرية وتعزيز القدرات القيادية"  قطرية ورشة عمل -1 

  مكان وتاريخ التنفيذ:

 . 2018مارس/ آذار  5 – 3بغداد/ جمهورية العراق خالل الفترة 

 الجهة المعنية بالتنفيذ:

إدارة التنمية البشرية والتشغيل والمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، بالتعاون والتنسيق  

 مع االتحاد العام لنقابات عمال العراق. 

 : أهداف النشاط

 بقضايا  تعميق الحوار والتشاور بين المعنيين باتخاذ القرار في مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية

التشغيل والحد من البطالة والفقر من أجل التوصل إلى إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مختلف العناصر 

 والعوامل اإليجابية المساعدة لتحقيق هذا الهدف.

 .متابعة مراحل التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل 

 .دعم المنظمات العمالية ليكون لها دور أكبر في المشاركة في وضع سياسات وخطط اإلنتاج 

 ة نسب االلتحاق به وربطه باحتياجات التوعية بأهمية النهوض بالتعليم والتدريب المهني، والعمل على زياد

 أسواق العمل وإشراك أصحاب األعمال في المشاركة بالتخطيط له وتمويله.

 المشاركون والجهات المستفيدة :

( مشاركا ومشاركة يمثلون أطراف اإلنتاج الثالثة في جمهورية 110) الورشةشارك في أعمال هذه  -

 العراق.

 اإلنتاج في جمهورية العراق.قيادات وكوادر اتحاد نقابات عمال العراق فضالُ عن مشاركة أطراف  

 المحـــاور:

  المعالجات. –المؤشرات  –ظاهرة الفقر في العراق ... الوقائع 

 .دور العمل النقابي العراقي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة 

 .مراكز التدريب المهني ودورها في تأهيل وتنمية الموارد البشرية 

  المسارات. –األهداف  –التنمية المستدامة ... المنطلقات 

  وذجا (.الضمان االجتماعي )نم –نظم األمن االجتماعي في العراق 

 مهام المرحلة(. –ظمة العمل العربية )النشأة واألهداف من 

  : أهم التوصيات

  الدعوة إلى تفعيل اتفاقيات واستراتيجيات العمل العربية، خاصة المتعلقة منها بتنمية القوى العاملة

 والتشغيل.

  حث مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني على وضع استراتيجيات تهدف إلى موائمة مخرجاتها مع

التغيير من أجل مواجهة تحديات البطالة خاصة بطالة  االحتياجات الفعلية لمتطلبات أسواق العمل سريعة

 الشباب وحديثي التخرج. 

  تعزيز التعاون والشراكة بين أطراف اإلنتاج والسعي إلى تمكين القطاع الخاص ليكون عنصرا  أساسيا  في
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 في اتخاذ القرار. رسم السياسات التنموية المستدامة ومشاركا

  دعم العمل النقابي وتطوير قدرات قياداته التنظيمية والمهارية والتعليمية والحفاظ على وحدته واستقالليته

مما يسهم في تمكين التنظيمات النقابية من أداء دورها في رفع معدالت النمو االقتصادي والتطور 

 االجتماعي. 

 توفير مستلزمات نجاحها، لما  دعم وتشجيع المشروعات الصغرى والصغيرة، والمتوسطة، والعمل على

 لذلك من مساهمة إيجابية في التنمية والحد من مشكلة البطالة وما يترتب عليها من عواقب.

  العمل على تطوير تشريعات العمل وتوفير بيئة تشريعية مرنة ومحفزة من قبل الدولة للقطاع الخاص

ي بناء صرح اقتصادي ويعزز لتشجيعه للدخول في استثمارات تنموية تكاملية طويلة المدى، للمساهمة ف

 الدخل الوطني. 

  إيجاد الحلول المناسبة لالقتصاد غير المنظم، والعمل على تنظيمه وتطويره ودمجه ضمن المنظومة

 االقتصادية، للمساهمة في دفع عجلة التنمية للمجتمع. 

  إيالء المزيد من االهتمام بالتوجيه واالرشاد المهني لمساعدة الشباب في التكيف مع الظروف المتغيرة

 التجاه المهني الذي يتناسب مع مؤهالتهم وقدراتهم اإلنتاجية.واتخاذ ا

 

 حول " تفاعل وانسجام أطراف اإلنتاج يعزز دعم تنفيذ خطط التنمية المستدامة "  قطرية ورشة عمل -2

 مكان وتاريخ التنفيذ:
 . 2018ابريل / نيسان  26 – 24 ،الكويت 

 الجهة المعنية بالتنفيذ:

 ية البشرية والتشغيل، بالتعاون والتنسيق مع االتحاد العام لعمال الكويت. إدارة التنم 

 أهداف النشاط :

 .التعرف على أسس وشروط وأهداف الحوار في ضوء اهداف التنمية المستدامة 

 .الوقوف على دور الحركة النقابية في ظل تنامى وانتشار انماط العمل الجديدة 

 .الوقوف على معوقات الحوار في مجتمعاتنا العربية وسبل تجاوزها 

 لممكنة لتنمية القوى العاملة العربية ومعالجة مشكالت البطالة في الوطن تعزيز التعاون العربي بكل أشكاله ا

  .العربي

 المشاركون والجهات المستفيدة :

( مشاركا ومشاركة في مقدمتهم قيادات االتحاد العام لعمال الكويت، 60شارك في أعمال هذه الندوة أكثر من )

وغرفة تجارة وصناعة ملة وعدد من قيادات وزارة الشؤون االجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العا

الكويت، فضال عن عدد من المختصين بقضايا التنمية والتشغيل بدولة الكويت كما شارك عدد من السادة رجال 

أطراف اإلنتاج في ووقيادات وكوادر اتحاد عمال الكويت  افة والمهتمين بقضايا العمل والعمال،االعالم والصح

 دولة الكويت.
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 المحـــاور:

 .الحوار الثالثي بين أطراف االنتاج ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية 

 عرضه األستاذ الدكتور/ أحمد الشوابكة.

 .نحو تعاون بين أطراف االنتاج من اجل تنمية مستدامة 

 عرضته السيدة/ وجدان بن عياد.

 .تجربة الثالثية والتشاور المنظم بين أطراف اإلنتاج 

 عرضه السيد/ علي الحسيان. 

 التنمية المستدامة. أثر تنمية الموارد البشرية في تحقيق اهداف 

 عرضه األستاذ الدكتور/ علي خليل.

 .دور القطاع الخاص في تحقيق النمو االقتصادي والتنمية الشاملة 

 عرضه الدكتور/ فيصل المناور.

  تنمية مستدامة. اجلنحو تعاون بين أطراف اإلنتاج من  

 عرضه السيد/ فهد علي المراد

 .دور منظمة العمل العربية في تكريس التعاون بين قوى االنتاج 

 عرضته السيدة/ رباب طلعت.

 أهم التوصيات:

  دعوة أطراف االنتاج الثالثة إلى التوسع في ممارسة الحوار وتعزيز قنوات االتصال والمشاركة الفاعلة

االجتماعية التنموية للنهوض بالتشغيل والتصدي لمشكالت خاصة في مجاالت رسم السياسات االقتصادية و

 البطالة.

  وضع اإلطار التشريعي المالئم لتنظيم الحوار االجتماعي بما يمكن من  إلىدعوة أطراف اإلنتاج الثالثة

تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتحقيق النتائج الكفيلة بتطوير النمو االقتصادي واالدماج االجتماعي وتحقيق 

 .الرفاه ألفراد المجتمع

  المعرفة، إلى زيادة الهادفة االبتكارية االهتمام بالبحث العلمي واألنشطة إلىدعوة أطراف اإلنتاج الثالثة 

 وتعزيز االنفاق عليه وتوفير مناخ مالئم مشترك لتنمية الموارد البشرية كعنصر محرك لعملية اإلنتاج.

 القطاع الخاص ليكون عنصرا  أساسيا  في  تعزيز التعاون والشراكة بين أطراف اإلنتاج والسعي إلى تمكين

رسم السياسات التنموية المستدامة ومشاركا في اتخاذ القرار، وتحفيزه للمساهمة في توفير فرص العمل 

 بأجر مجز لدعم اهداف التنمية المستدامة. 

  العمل على وضع البرامج والسياسات الكفيلة بتطوير الخدمات الالزمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 ريب وتمويل وتسويق عبر الشراكة بين القطاعيين العام والخاص.من تد

  دعوة أطراف اإلنتاج الثالثة في دولة الكويت للمساهمة في تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من

البطالة الذي تتولى متابعة تنفيذه منظمة العمل العربية تنفيذا لقرارات القمة العربية االقتصادية واالجتماعية 

 والقمم االقتصادية الموالية لها. 2009موية التي عقدت في الكويت التن

  المهن وإعالء قيمة العمل  إلىالعمل على نشر ثقافة التعليم والتدريب التقني والمهني بما يدعم رد االعتبار

 وزيادة اعداد الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني استجابة لمتطلبات العقد العربي للتشغيل. 
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اطالق التقرير العربي السادس حول التشغيل والبطالة في الوطن العربي )أسواق العمل في الدول العربية:  -3

 ۔تحليل للحاضر واستشراف للمستقبل(

 مكان وتاريخ التنفيذ:

 . 2018يونيو/ حزيران  27تونس 

 الجهة المعنية بالتنفيذ: 

إدارة التنمية البشرية والتشغيل، المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، بالتعاون مع وزارة 

 الشؤون االجتماعية بالجمهورية التونسية.

 : مبررات النشاط
والبطالة في صدارة اهتماماتها، وخصصت العديد من أنشطتها وضعت منظمة العمل العربية قضية التشغيل  

سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المنظمة في هذا  فيوإصداراتها من أجل معالجتها من مختلف جوانبها، و
السبيل، قامت بإصدار سلسلة من التقارير حول " التشغيل والبطالة  في الدول العربية " بصفة منتظمة كل 

قد أصبحت هذه السلسلة أحد أهم الوثائق التحليلية للواقع العربي في جوانبه التنموية خالل السنوات سنتين، و
 .2018د السادس هذا العد ى، وحت2008األخيرة، منذ صدور العدد األول في عام 

 : أهداف النشاط

 ة العمل العربية، الحفاظ على دورية إصدار هذا التقرير كل عامين باإلمكانيات الذاتية الخالصة لمنظم

ليقدم مضمونا  مفيدا  لصانعي السياسات ومتخذي القرارات العرب في مجال التشغيل والبطالة، لما 

يتضمنه من بيانات ومعلومات غزيرة وتحليالت إضافية ومعمقة حول تلك المعضلة التي تؤرق أقطارنا 

 العربية.

 رجعا  هاما  للباحثين والدارسين والمسئولين على امتداد السنوات العشر الماضية، أصبح هذا التقرير م

والمهتمين بالشأن التنموي والتشغيل العربي، لما يمثله من لغة موحدة مشتركة، تأكد فكرة التضامن 

والتعاون العربي الوثيق من أجل البحث عن حلول ناجعة للمشكالت االقتصادية واالجتماعية على 

 تعددها وتنوعها.

 هن لقضايا التشغيل والبطالة في الدول العربية، واستشراف التوجهات الوقوف على الوضع الرا

 والتصورات المستقبلية.

 .التعرف على أثر التطورات االقتصادية واالجتماعية العالمية والعربية وانعكاساتها على أسواق العمل 

 .بحث سبل تطوير العمل في القطاع الزراعي وأهمية استخدام التكنولوجيا لتطويره 

 .الترويج لالقتصاد األزرق والتأكيد على إمكانية مساهمته في التنمية االقتصادية وتوفير فرص العمل 

 المشاركون والجهات المستفيدة :

طالق التقرير العربي السادس حول التشغيل والبطالة في الدول العربية، تحت إشراف دولة تم تنظيم حفل إ

 –رئيس الحكومة التونسية، وبالتعاون والتنسيق مع معالي السيد / محمد الطرابلسي  –السيد / يوسف الشاهد 

العربية والمختصين  ( مشاركا  من الدول112وزير الشؤون االجتماعية في تونس، وقد شارك في هذا المحفل )

عدد كبير من السفراء المعتمدون في تونس وعدد من السادة الوزراء والمنظمات  إلىمن تونس باإلضافة 

العربية المتخصصة التي تتخذ من تونس مقرا  لها، فضال عن األمين العام لجامعة الدول العربية الذي اناب عنه 

 كز الجامعة بتونس.رئيس مر –األمين العام المساعد  –اللطيف عبيد  معالي الدكتور / عبد
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 المحـــاور:

 .أسواق العمل العربية: المالمح األساسية والتوجهات المستقبلية 

 .التطورات االقتصادية واالجتماعية العربية وآثارها على التشغيل 

 .دور التدريب المهني في تأهيل الشباب لسوق العمل 

  للعدالة االجتماعية.األبعاد االجتماعية لقضايا البطالة والتشغيل في إطار اإلعالن العالمي 

 .قضايا الهجرة وانعكاساتها على أسواق العمل 

 .التطورات التكنولوجية الحديثة وأثرها على أسواق العمل في العالم وفي الدول العربية خصوصا 

 .البطالة والفقر وتهديد السلم االجتماعي في الوطن العربي 

  ورافد اقتصادي مهم.االقتصاد األزرق: المسطحات المائية وسيلة تشغيل ناجعة 

 

 ۔الورشة القطرية حول " دعم منظومة التشغيل الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"  -4

 مكان وتاريخ التنفيذ: 

 2018يوليو/ تموز  31 – 29صاللة/ سلطنة عمان، 

 الجهة المعنية بالتنفيذ: 

بالتعاون والتنسيق مع المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل  )إدارة التنمية البشرية والتشغيل، 

 (.بالجزائر

 : أهداف النشاط

 .تبادل المعلومات الخاصة بالتجارب الناجحة بين المشاركين 

 .الوقوف على سبل مواجهة التحديات التي تعترض قضية التشغيل وتوفير فرص العمل 

 همة في توفير فرص العمل ودعم االقتصاد والوطني.الوقوف على كيفية تفعيل دور القطاع الخاص للمسا 

 .بحث سبل االستفادة من االقتصاد األزرق لتوفير فرص العمل في المساهمة في دعم االستثمار 

 .وسائل تفعيل عمل الصناعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، إليجاد فرص عمل وتعزيز االقتصاد 

 جاذبا  للمهارات والخبرات  العمل على تحريك عناصر سوق العمل للتخلص من الرقابة والجمود وجعله

 الحديثة.

  االطالع على المستوى التقني في الزراعة وعلى وجه الخصوص زراعة المحاصيل كثيفة االستخدام

 للعمالة وسبل االستفادة من ذلك.

 المشاركون والجهات المستفيدة :

( مشارك ومشاركة يمثلون أطراف اإلنتاج الثالثة في سلطنة 100شارك في حفل افتتاح أعمال الورشة عدد )

ورشة من المتخصصين في وزارة القوى العاملة، وعدد من ُعمان، من الكوادر المتخصصة في مجال عمل ال

 ( مشارك ومشاركة لحضور فعاليات الورشة كاملة. 70الخبراء المتخصصين، واستمر عدد )

 أطراف اإلنتاج الثالثة في سلطنة عمان.

 المحـــاور:

  2030النمو االقتصادي المتزايد ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 .دور التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات واالتصاالت في توفير فرص العمل 
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 ناهج التعليم والتدريب التقني والمهني.المعايير المهنية وبرامج وم 

 .خطط التشغيل المستقبلية 

 .االقتصاد األخضر وتوفير فرص العمل 

 .قرارات القمم العربية االقتصادية واالجتماعية ذات الصلة بالتدريب والتشغيل 

   الخبراء واوراق العمل :

 تضمن جدول أعمال الورشة على مدى ثالثة أيام عمل متتالية، تناول فيها السادة الخبراء بالعرض والتحليل

 مواضيع اآلتية:للوالمناقشة 

 وقدمها السيد / سالم بن نصير الحضرمي ، واقع وآفاق منظومة التشغيل في سلطنة ُعمان 

 وقدمها السيد الدكتور/ عدنان ياسين  ،الشراكة والحوار أساس تحقيق النمو االقتصادي والتنمية المستدامة

 مصطفى.  

 قدمها ، دور المعايير المهنية في تطوير التعليم المهني والتقني واالرتقاء بمستوى األداء في سوق العمل

 السيد الدكتور/ محمد بن مصطفى النجار.

 قدمتها السيدة/ رباب طلعت حامد. ،االقتصاد األخضر ودوره في دعم منظومة التشغيل 

 مستشار المدير  –قدمها السيد / محمد شريف داود ، البرنامج العربي المتكامل للتشغيل والحد من البطالة

 العام لمنظمة العمل العربية.

  الجديدة للعمل والتكنولوجيا المتقدمة للمعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية المستدامةاألنماط 

 وقدمها السيد الدكتور/ فيصل المناور.

 : أهم التوصيات

  تعزيز مبدأ التشغيل الذاتي من خالل نشر التوعية والتدريب على ريادة األعمال وتمكينهم من خالل تقديم

 ص للقيام بدور فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.الدعم الفني، وتحفيز مؤسسات القطاع الخا

  .الدعوة إلى اقرار استراتيجيات تعتمد على الطاقة االنظف والطاقة المتجددة 

   االستفادة من بعض التجارب الرائدة في مجال التنمية المستدامة ال سيما في البلدان التي شهدت نموا

ية الناجحة التي تم تبنيها في تلك البلدان، على سبيل اقتصاديا  الفتا  بسبب السياسات والخطط االقتصاد

 المثال، التجربة الماليزية والسنغافورية.

  تشجيع فرص االبداع والمشاركة امام الشباب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في توفير

 العمل.فرص العمل أمام خريجي المؤسسات التعليمية والتدريب المهني الذي يراعي احتياجات سوق 

  العمل على االستفادة من دور التنظيمات العمالية في سلطنة عمان وتعزيز دورها في ظل تنامي وانتشار

أنماط العمل الجديدة خاصة في ظل الثورة العلمية والتكنولوجية الرابعة، وتعزيز دورها في رسم الخطط 

 التنمية المستدامة. اإلنتاجية وتمكين الكوادر القيادية على تحمل المسؤوليات في إنجاح أهداف

  العمل على تحقيق شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص ليكون عنصرا أساسيا في رسم السياسات

التنموية المستدامة ومشاركا في صنع القرار، والتأكيد على أهمية الحوار االجتماعي بين الشركاء 

 .ف التنمية المستدامةاالجتماعين على المستوى الوطني لتعزيز التعاون على طريق تحقيق أهدا

  مراجعة التشريعات القانونية المنظمة لقطاع العمل مثل: قانون العمل والتأمينات االجتماعية، وتقليص الفجوة
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 بين القطاعين العام والخاص ليكون القطاع الخاص جاذبا  لتشغيل واستقطاب الباحثين عن عمل.

 لعمل، وتكثيف التوعية اإلعالمية تطوير مناهج التعليم وموائمة التخصصات والبرامج مع احتياجات سوق ا

بمختلف الوسائل على ريادة األعمال وتنظيم الدورات وورش العمل التي تساعد الباحثين عن العمل لريادة 

 األعمال.

  خلق فرص العمل تعزيز فرص االستثمار في جميع المحافظات في السلطنة وزيادة حجمه مما يساهم في

 .للباحثين عن العمل

 

 "ةد االخضر في الدول العربياالقتصاالتحول نحو " بشأنلندوة القومية ا -5

 الجهة المعنية بالتنفيذ: 
 والمعهد العربي، إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات منظمة العمل العربية )إدارة التنمية البشرية والتشغيل

 االتحاد العام لنقابات عمال السودان. مع بالتعاون ،(للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر

 مكـان و تاريخ التنفيـذ :  
 .2018الثاني تشرين  /نوفمبر  14-12 /ودانــورية الســجمه – ودانــــورتســب

 المشاركون والجهات المستفيدة :

( مشارك يمثلون أطراف اإلنتاج الثالثة في الدول العربية التالية 150أعمال هذه الندوة )افتتاح شارك في 

موريتانيا( باإلضافة إلى قيادات  –مصر  –قطر  –سلطنة عمان  –السودان  –السعودية  –البحرين  –األردن )

 االتحاد العام لنقابات عمال البحر األحمر فضال عن السادة المعنيين والمتخصصين والخبراء بمجال عمل الندوة.

 : أهداف النشاط

اهمية االقتصاد االخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء  إلىإن الهدف من عقد هذه الندوة هو التطرق 

على الفقر باعتباره أحد االدوات الهامة لتحقيق اهداف التنمية كونه يوفر خيارات عديدة لواضعي السياسات في 

تحقيق النمو االقتصادي وتعزيز االدماج االجتماعي وتحسين احوال البشر وخلق المزيد من فرص العمل 

من خالل  على طبيعة كوكب االرض في اداء وظائفها بشكل سليم لخدمة البشر حاضرا ومستقبال والحفاظ

 التعرف على ما يلي:

  الوظائف الخضراء لدعم التشغيل في الوطن العربي. إلىمتطلبات التحول 

 .دور االقتصاد األخضر في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي 

 لسياسات لتعزيز دور االقتصاد األخضر في التنمية.الحلول التي تساعد صانعي ا 

 .أوضاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات خاصة نحو التوجه إلى الخضرنة 

 .دور القطاع الخاص في اعتماد هذا النوع من االقتصاد 

 .سياسات التدريب المهني في تكيف العمالة على هذا النوع من الوظائف 

 التجارب القطرية فيما بين المشاركين من المعنيين والمتخصصين في مجال محاور تبادل الخبرات و

 واهداف الندوة.

 المحاور :

  .االقتصاد األخضر خيار فعال ومساعد لدعم اهداف التنمية المستدامة 

 .دور االقتصاد االخضر في خلق فرص عمل والحد من مشكلة البطالة في الوطن العربي 

  االقتصاد األخضر. إلىرؤية عربية مشتركة نحو التحول 

  االقتصاد االخضر. إلىالتشريعات والمعايير العربية والدولية لتنظيم التحول 

  دور منظومفففة التعلفففيم والتفففدريب التقنفففي والمهنفففي ففففي صفففقل مهفففارات العفففاملين للتحفففول نحفففو االقتصفففاد

 االخضر.
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 و االقتصاد االخضر.دور منظمة العمل العربية في دعم التوجه نح 

 رفع الوعي العام بأهمية االقتصاد األخضر من خالل اإلعالم واإلرشاد المهني 

 .تجارب قطرية في مجال االقتصاد االخضر 

 الخبراء واوراق العمل :

 األمين العام لالتحاد  –س اعمالها السيد الدكتور: سر الختم األمين عبد القادرأوتر  -: جلسة العمل األولى

 لنقابات عمال السودانالعام 

 عرض ومناقشة المحاور االتية:فيها وتم 

 القتصاد األخضر خيار فعال ومساعد لدعم اهداف التنمية المستدامة ا 

 اتحاد عام أصحاب العمل السوداني –الدكتور / الفاتح عباس القرشي 

  األخضراالقتصاد  إلىرؤية عربية مشتركة نحو التحول  
 مستشار السيد المدير العام لمنظمة العمل العربية –محمد شريف  السيد/

 دور االقتصاد األخضر في خلق فرص العمل والحد من مشكلة البطالة في الوطن العربي  

 –وزارة القوى العاملة  –مدير عام التخطيط والتطوير  –وعرضها السيد / سالم بن نصير الحضرمي 

 سلطنة عمان 

 مدير اإلدارة العامة للسالمة  –المهندس / محى الدين حامد س اعمالها أوتر - :جلسة العمل الثانية

 السودان - وزارة العمل واإلصالح اإلداري وتنمية الموارد البشرية –والصحة المهنية 

 عرض ومناقشة المحاور االتية:فيها وتم 

  األخضردور منظمة العمل العربية في دعم التوجه نحو االقتصاد 

 منظمة العمل العربية  –رئيس وحدة التنمية والتدريب  –باب طلعت حامد وعرضتها السيدة/ ر

 االقتصاد  دور منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في صقل مهارات العاملين للتحول نحو

 األخضر 

وزارة التعليم العالي  –كيل جامعة السودان التقنية و –وعرضها الدكتور / عبد الرحيم محمد احمد 

 العلمي بالسودان والبحث

 األمين العام التحاد  –الفاتح عباس القرشي  / األستاذ الدكتورس اعمالها أوتر - :جلسة العمل الثالثة

 أصحاب اعمال السودان

 عرض ومناقشة المحاور االتية:فيها وتم 

  االقتصاد األخضر  إلىالمعايير العربية والدولية لتنظيم عملية التحول والتشريعات 

 -لخبير العربي في مجال التنمية البشرية ا – سمية عبد الواحد محمد / السيدة الدكتورة - وعرضتها

 جمهورية السودان

  رفع الوعي العام بأهمية االقتصاد األخضر من خالل االعالم واإلرشاد المهني 

 جمهورية مصر العربية  –مساعد رئيس تحرير جريدة االهرام   –السيد / محمد العجرودى 

 تجارب قطرية عربية عرض 

 التوصيات :اهم 
  العمل على التصدي للتحديات الناجمة عن الظواهر المناخية التي قادت إلى خسائر متعددة ومنها فقد

 الوظائف.

 الطاقة وخاصة وقومية لحماية البيئة وكفاءة الطاقة وطنية استراتيجيات إلعداد دعوة الحكومات العربية 

 والصناعة. النقل يفي قطاع المتجددة وبوجه خاصو النظيفة

 التأهيل وإعادة التأهيل مجاالت فيالحكومية والخاصة  االستثمارات من هام جزء تخصيص ضرورة 

 .العلمي والبحث بتكارواال
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  االسترشاد واالستفادة من التجارب والمبادرات العربية واإلقليمية والدولية الرائدة في اعتماد منظومة

 .التنمية المستدامةر االقتصاد األخضر في إطا

  العربية التخاذ إجراءات عاجلة لتدريب وتأهيل العمال على المهارات الالزمة لالنتقال دعوة الحكومات

وظائف جديدة ويسهم في الحد  إلىاالقتصاد األخضر وتوفير الحماية االجتماعية لهم بما ييسر االنتقال  إلى

 من الفقر.

 بين أبعاد التنمية المستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية الدعوة لتنسيق الجهود لتحقيق التكامل. 

  تفعيل دور القطاع الخاص من حيث الشراكة المجتمعية الفاعلة في حاكمية منظومة التعليم والتدريب التقني

 والمهني لتعزيز التوجه نحو االقتصاد األخضر.

  وبرامج التدريب واإلرشاد المهني كأحد أهم دعوة حكومات الدول العربية لدعم آليات الحوار االجتماعي

 .الوسائل لدعم االقتصاد األخضر وتوفير فرص عمل تتوافق مع آلياته والتنمية المستدامة

  التأكيد على أهمية دراسة الفرص والتحديات والتكاليف والمنافع التي تنطوي عليها السياسات التي تدعم

ً لظروف كل بلد  التحول نحو االقتصاد األخضر مع األخذ بعين االعتبار اختالف هذه السياسات تبعا

 وأولوياته الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة. 

  التنموي الذي يهدف إلى التسويق االجتماعي لقضايا التنمية المستدامة والتركيز الدعوة لدعم اإلعالم البيئي

 على الممارسات المحلية الناجحة التي تدعم فكر االقتصاد األخضر والتنمية المستدامة.

  المهني وفق مبادئ ومفهوم االقتصاد األخضر والتي من من خالل التوجيه واإلرشاد تعزيز ثقافة العمل

 . البطالة والفقرساهم في توفير فرص عمل جديدة ومكافحة مشكالت شأنها أن ت

  لى التوسع في سياسة إبهدف تأمين بيئة تفضي الصحة المهنية والبيئية في المؤسسات بالسالمة واالهتمام

 االقتصاد األخضر.

 مستدامة.ألخضر والتنمية المواصلة أنشطتها المختلفة في مجال االقتصاد المنظمة العمل العربية  دعم 

  دة من منظمة العمل تمادة من شبكة معلومات سوق العمل العربية المعتفالسأطراف اإلنتاج الثالثة لدعوة

العربية، وكذلك تفعيل قدراتها في تطوير نظم معلومات سوق العمل في البلدان العربية وفق متطلبات 

 االقتصاد األخضر والتنمية المستدامة.

 ت المجتمع المدني للعمل كل من موقعه إلى إعطاء األولوية لتنمية دعوة أطراف اإلنتاج ومؤسسا

 المجتمعات الريفية في إطار دعم االقتصاد األخضر.

  دعوة الجهات ذات الصلة لتوفير الموارد الالزمة للتوسع في األنشطة االقتصادية والصناعية في األماكن

 الجديدة خارج المراكز الحضرية والمدن.

 للموارد الطبيعية حفاًظا على ثروة األجيال الحالية والقادمة والحد من تدهور وتلوث  االستخدام األمثل

 البيئة.

 

 اجتماع الخبراء العرب حول وثيقة العقد العربي للتشغيل.  -6

 مكان وتاريخ التنفيذ:

 . 2018 الثانينوفمبر/ تشرين  27-26 عمان/ المملكة األردنية الهاشمية،

 بالتنفيذ:الجهة المعنية 

منظمة العمل العربية )إدارة التنمية البشرية والتشغيل، والمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر  

 والمركز العربي لتنمية الموارد البشرية بطرابلس(

 المشاركون والجهات المستفيدة :

 .العربيةمن الخبراء العرب والمنظمة / أطراف اإلنتاج الثالثة في الدول  10

 الخبراء واوراق العمل:
 .السيد الدكتور/ محمد عبد الشفيع عيسى 



46 
 

 .السيد المهندس/ أحمد مصطفى 
 .عطوفة المهندس/ هاني خليفات 
 .السيد/ كاظم شمخي 
 .السيد/ رامي مرعب 

اإلنتاج حيث تم عرض تمهيدي لوثيقة العقد العربي للتشغيل ودراسة وتقييم تقارير المتابعة الواردة من أطراف 

الثالثة خالل فترة العقد، ودراسة المرجعيات المتخصصة بقضايا التشغيل والبطالة وتنمية وتطوير القوى العاملة 

 العربية.

 أهداف النشاط :

  تأكيد أهمية االستفادة من وثيقة العقد العربي للتشغيل لفترة أخرى، كونه مشروع ذا طبيعة مستمرة، وأهداف

 .التشغيل والتدريباستراتيجية في مجال 
  متابعة تطبيق االستراتيجيات ذات العالقة بموضوع العقد )االستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة

 .والتشغيل، االستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني(
 الوقوف على مدى االستفادة من استخدام التصنيف العربي المعياري للمهن. 
  الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تطبيق متطلبات العقد العربي للتشغيل وإيجاد الحلول المناسبة تحديد

 .للتغلب عليها
  تبادل الخبرات والتجارب العربية في مجاالت النهوض بالتشغيل ومعالجة مشكالت الفقر والبطالة في الدول

 .العربية
  وتحقيق األهداف المرجوة منهدعم جهود المنظمة لمتابعة العقد العربي للتشغيل. 
  رفع الوعي لدى المعنيين بقضايا التشغيل والتخطيط التنموي بأهمية العمل بوثيقة العقد العربي للتشغيل

 .وجعل متطلباته ضمن أولويات سياسات وخطط وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية

 النتائج:

 غيل:المبادئ واألسس العامة لمأالت العقد العربي للتش

  .ان وثيقة العقد العربي للتشغيل تمثل تعهدا عربيا تضامنياً للتشغيل 

  2030تتوافق وثيقة العقد العربي للتشغيل مع أهداف التنمية المستدامة. 

  واجب.والعقد العربي للتشغيل يعزز قيم العمل وأخالقياته ومعاييره من منطلق ان العمل حق 

  على نموذج جديد يدعم التوجه نحو الدولة اإلنتاجية كبديل للدولة الريعية العقد العربي للتشغيل يؤكد

 .المشاركة بصنع القرارات ذات العالقة بالتشغيل والتنمية المستدامةو

  تمثل وثيقة العقد العربي للتشغيل تمهيدا موضوعيا الستقبال مرحلة من مراحل التشغيل على أسس اقتصادية

 .لى أحدث التكنولوجيات الجديدة المتطورةواجتماعية وحقوقية مستنده إ

  مساندة العقد العربي للتشغيل من خالل بناء منظومة متكاملة للتعليم والتدريب التقني والمهني على مستوى

الدول العربية تتضمن منظومة فرعية لالعتماد والتأهيل المهني وتراعى تفعيل التصنيف العربي المعياري 

 بمراعاة خصوصية كل دولة. مؤهالت العربيةللمهن وتطوير إطار عمل لل

  االهتمام في إطار تفعيل العقد العربي للتشغيل بالمعايير المهنية في ضوء إطار عمل للمؤهالت الوطنية

 والعربية يوحد مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني على مستوى الدول العربية.

 :2020-2010للتشغيل الجدوى من استمرار العمل بوثيقة العقد العربي 
 في ضوء النتائج التي توصل اليها السادة الخبراء على مدار يومي عمل تم التأكيد على:

  الستراتيجية عربية ً ً موضوعيا أهمية استمرار العمل بوثيقة العقد العربي للتشغيل واعتبارها أساسا

 يلتنمية المستدامة وتراعلعالمية لللتنمية القوى العاملة خاصة أنها تتوافق مع معظم األهداف ا

 خصوصية الدول العربية 
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  توفير بيئة عمل آمنة للعمال، والحد من الهجرة غير الشرعية، مع توفير برامج وأموال كافية على عملية

ً للقوانين واالتفاقيات العربية  بناء المؤسسات، وسن التشريعات الالئقة، واحترام حقوق اإلنسان، طبقا

 والدولية.

 مؤسسات التأمينات االجتماعية، والضمان االجتماعي، وتفعيل دور دوائر التفتيش والرقابة  دعم وتطوير

 .ظام فاعل للصحة والسالمة المهنيةعلى العمل، وبناء ن

 التوصيات :

 :تحديث وثيقة العقد العربي للتشغيل 

  المستجدات والمتغيرات االستفادة من وثائق منظمة العمل العربية والعمل على تحديثها بما يتوائم مع

 الحاصلة في المجتمع العربي.
 تتحدد هذه الوثائق بـ:

 وثيقة العقد العربي للتشغيل،  -
 البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية. -
 االستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة العربية والتشغيل. -
 والتعليم التقني والمهني.االستراتيجية العربية للتدريب  -

 في الدول العربية خالل فترة تنفيذ وثيقة العقد العربي  يدراسة الوضع االقتصادي واالجتماعي والمهار

 (، وفي ضوء تقارير متابعة تنفيذ العقد.2020-2010للتشغيل، )
 عية، ضرورة وضع اإلطار المؤسسي لتنفيذ العقد العربي بصيغته المحدثة، من حيث خطة عمل موضو

 وآلية متابعة وتقييم فاعلة.
  دعم جهود منظمة العمل العربية في مجال البحث عن إمكانية توفير مصادر تمويل قطرية وعربية

 ودولية لدعم تنفيذ البرامج المنبثقة عن العقد العربي للتشغيل واألنشطة المرتبطة به.
 اف العقد العربي للتشغيل.إعداد دراسة وصفية وتقييمية للمقاربات التنموية لمضامين وأهد 

 

 " "التوجهات والمةالت"2020-2010الندوة القومية بشأن" العقد العربي للتشغيل  -7

 تاريخ التنفيـذ : مكـان و
 .2018نوفمبر/ تشرين الثاني  29-28المملكة األردنية الهاشمية،  –عمان 

  الجهة المعنية بالتنفيذ:
 إدارة التنمية البشرية والتشغيل

 النشاط :أهداف 

  تأكيد أهمية االستفادة من وثيقة العقد العربي للتشغيل لفترة أخرى، كونه مشروع ذا طبيعة مستمرة، وأهداف

 .استراتيجية في مجال التشغيل والتدريب
  متابعة تطبيق االستراتيجيات ذات العالقة بموضوع العقد )االستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة

 .االستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني(والتشغيل، 
 الوقوف على مدى االستفادة من استخدام التصنيف العربي المعياري للمهن. 
  تحديد الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تطبيق متطلبات العقد العربي للتشغيل وإيجاد الحلول المناسبة

 .للتغلب عليها
  العربية في مجاالت النهوض بالتشغيل ومعالجة مشكالت الفقر والبطالة في الدول تبادل الخبرات والتجارب

 .العربية
 دعم جهود المنظمة لمتابعة العقد العربي للتشغيل وتحقيق األهداف المرجوة منه. 
  رفع الوعي لدى المعنيين بقضايا التشغيل والتخطيط التنموي بأهمية العمل بوثيقة العقد العربي للتشغيل

 .متطلباته ضمن أولويات سياسات وخطط وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية وجعل
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  :محــاورال

 وخاصةة مةا يتصةل بتخفةيض نسةبة الفقةر والبطالةة وزيةادة معةدل العقد العربي للتشغيللوثيقة  نقدية دراسة ،
 النمو في اإلنتاجية.

  للتشغيل، واقتةراح الحلةول للحةد منهةا، وسةبل تفعيةل الوقوف على المعوقات التي واجهت تنفيذ العقد العربي
 للتشغيل. العربيترسيخ مضامين وأهداف العقد  في دور اإلعالم المهني

  2008وضع تصورات لتحديث التصنيف العربي المعياري للمهن. 

  التقني والمهني وتحسين جودة برامج التعليم، لتوفير المزيد من فةرص العمةل  تطوير منظومة التدريبسبل
 على وجه الخصوص.الشباب عامة و

  وتعزيز االقتصاد الوطني. تنمية التشغيللالقطاع غير المنظم في  العملات متطلبتسهيل 

 .التعرف على التطبيقات الناجحة لوثيقة العقد العربي للتشغيل 

 لمستفيدة :المشاركون والجهات ا

( مشةةةارك يمثلةةون أطةةةراف اإلنتةةةاج الثالثةةة فةةةي الةةةدول 60شةةارك فةةةي افتتةةةاح أعمةةال هةةةذه النةةةدوة أكثةةر مةةةن )
 –السةةةةةةودان  –السةةةةةةعودية  –الجزائةةةةةةر  –تةةةةةةونس  –االمةةةةةةارات  –البحةةةةةةرين  –العربيةةةةةةة التاليةةةةةةة )األردن 

مصةةةةر( باإلضةةةةافة إلةةةةى عةةةةدد مةةةةن القيةةةةادات  –الكويةةةةت  –قطةةةةر –فلسةةةةطين  –سةةةةلطنة عمةةةةان  – العةةةةراق
ورجةةةال االعةةةالم فةةةي المملكةةةة األردنيةةةة الهاشةةةمية فضةةةال عةةةن السةةةادة المعنيةةةين والمتخصصةةةين والخبةةةراء 

 بمجال عمل الندوة.

 الخبراء واوراق العمل:

  عرض ومناقشة المحاور االتية:فيها وتم  :األولىجلسة العمل 

  الوقوف على المعوقات التي واجهت تنفيذ العقد العربي للتشغيل، واقتراح الحلول للحد منها، وسبل تفعيل

 الدكتور / محمد عبد الشفيع.دور اإلعالم المهني في ترسيخ مضامين وأهداف العقد العربي للتشغيل" 

 فقفر والبطالفة وزيفادة معفدل دراسة نقدية لوثيقة العقد العربي للتشغيل، وخاصة ما يتصل بتخفيض نسبة ال

 .رامي مرعب مهداوي / السيد –النمو في اإلنتاجية" 

 عرض ومناقشة المحاور االتية:فيها وتم  :جلسة العمل الثانية 

  سفففبل تطفففوير منظومفففة التفففدريب التقنفففي والمهنفففي وتحسفففين جفففودة بفففرامج التعلفففيم، لتفففوفير المزيفففد مفففن

 .هاني خليفاتالمهندس/ عطوفة-فرص العمل عامة والشباب على وجه الخصوص" 

  "كاظم شمخي / السيد –القطاع االقتصادي غير المنظم الواقع والمأمول. 

  مناقشة عامة          

 عرض ومناقشة المحاور االتية:فيها وتم  :جلسة العمل الثالثة 

  أحمد مصطفى/المهندس 2008وضع تصورات لتحديث التصنيف العربي المعياري للمهن 

 مناقشة عامة  

 عرض تجارب قطرية عربية 

 التفففي تدارسفففت بعمفففق التوصفففيات التفففي عرضفففها  وقةةةد كرسةةةت للجنةةةة الصةةةيا ة -: لسةةةة العمةةةل الرابعةةةةج

السففففادة الخبففففراء والمشففففاركين وبعففففد إجففففراء مففففا يلففففزم بشففففأنها إرتففففأت اللجنففففة بعرضففففها فففففي االجتمففففاع 

 الختامي للمشاركين.

 السفففيد المفففدير سفففعادة مستشفففار  –السةةةيد / محمةةةد شةةةري   :اعمالهةةةا وتةةةرأس -: خامسةةةةلسةةةة العمةةةل الج

 التوصيات التي توصلت لها الندوة.عرض ومناقشة فيها  مالعربية وتالعام لمنظمة العمل 

 وكانت على النحو التالي: الختامية جلسة ال ،-  
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  جمهورية مصر  -وزارة القوى العاملة  – األستاذ / ياسر الشربينيعرض التوصيات الختامية وتالها

 العربية.

  السيد / المدير العام لمنظمة العمل العربية والقاها نيابة عنه  – معالي السيد / فايز علي المطيريكلمة

 مستشار المدير العام لمنظمة العمل العربية. – محمد شريف

  عطوفة ل الندوة والقاها نيابة عنه راعى اعما –وزير العمل  – معالي السيد / سمير سعيد مرادكلمة

 األمين العام. – المهندس / هاني خليفات

 .توزيع الشهادات على السادة المشاركين 

 وتم التوصل إلى اآلتي: 

  توصيات عامة:أوال: 

 إلى: دعوة الحكومات العربية

 وتحويلهةةةا إلةةةى مهةةةام محةةةددة  إدمةةةاج أهةةةداف العقةةةد فةةةي االسةةةتراتيجيات والخطةةةط التنمويةةةة الوطنيةةةة ،

لتنفيةةذ افةةي جةةداول  هةةذا السةةقف الزمنةةي معةةين مةةع األخةةذ بعةةين االعتبةةار تحةةديثزمنةةي خةةالل سةةقف 

 خالل المرحلة المقبلة.

  بةةةالتزامن مخصصةةةات ماليةةةة مناسةةةبة لتحقيةةةق متطلبةةةات العقةةةد العربةةةي للتشةةةغيل،  إدراجالعمةةةل علةةةى

 بناء نظام وطني لمعلومات سوق العمل.، بما في ذلك التوازي مع عملية تحديثه وتفعيلهو

 النظةةر فةةي اإلطةةار التشةةريعي النةةاظم النتقةةال العمالةةة بةةين الةةدول العربيةةة، مةةن خةةالل التعةةاون  إعةةادة

والبرلمةةةان العربةةةي، بمةةةا فةةةي ذلةةةك ومجلةةةس وزراء الداخليةةةة العةةةرب بةةةين منظمةةةة العمةةةل العربيةةةة 

العربيةةةة ذات الصةةةلة، وتفعيةةةل مةةةا يةةةدخل منهةةةا حيةةةز  اسةةةتكمال التوقيةةةع والتصةةةديق علةةةى االتفاقيةةةات

 النفاذ العملي.

  باتجةةةةةاه فةةةةةي قطاعةةةةةات العمةةةةةل المختلفةةةةةة  " ولية االجتماعياااااة للشاااااركاتؤالمسااااا "تعزيةةةةةز مفهةةةةةوم

 المشاركة الحقيقية في حل المشكالت االجتماعية بالمعنى الواسع.

  لبنيةةةة امةةةن خةةةالل تسةةةهيل عمليةةةة تسةةةجيل المشةةةاريع، وتعزيةةةز  ناسةةةبةبيئةةةة عمةةةل مإيجةةةاد العمةةةل علةةةى

ات صةةالح سةةةوق العمةةل، وتعزيةةةز قةةةدرإوتسةةةريع  ،الخةةدمات األساسةةةيةبهةةةدف الوصةةول إلةةةى التحتيةةة 

 .جديدة والمتجددةالطاقة المصادر 

  كمحركةةةات  ا( والنهةةةوض بهةةةالزراعياااة والصاااناعية و يرهاااا) النتاجيةةةةازيةةةادة االهتمةةةام بالقطاعةةةات

 للتنمية المستدامة. رئيسية

  تقيةةةةيم ومراجعةةةةة سياسةةةةات األجةةةةور واإلنتاجيةةةةة فةةةةي الةةةةدول العربيةةةةة وتعزيةةةةز النشةةةةاط االبتكةةةةاري

 واإلبداعي في مواقع اإلنتاج المختلفة.

 خاصةةةة مةةةن حيةةةث و لنمةةةوكمصةةةدر رئيسةةةي لتعزيةةةز ا مغيةةةر المةةةنظ قطةةةاعلل يالةةةدور االيجةةةاب دعةةةم

جةةةه ادمالفقةةةر، تمهيةةةدا إل والحةةةد مةةةنخلةةةق الوظةةةائف ومناصةةةب الشةةةغل لمواجهةةةة البطالةةةة  علةةةى قدرتةةه

 في االقتصاد الوطني.الكامل 

  اليةةةةة والتقنيةةةةة الالزمةةةةة، المدعةةةةم األعمةةةةال الرياديةةةةة وابتكةةةةارات الشةةةةباب وتقةةةةديم كافةةةةة التسةةةةهيالت

 .التنموي على أكمل وجه للقيام بدوره، تمكينا للشباب والتسويقية وغيرها

 وتفعيةةل ق العمةةل العربيةةة المعتمةةدة مةةن منظمةةة العمةةل العربيةةة، اسةةوأالسةةتفادة مةةن شةةبكة معلومةةات ا

سةةةةواء مةةةةن الجوانةةةةب  ات سةةةةوق العمةةةةل فةةةةي البلةةةةدان العربيةةةةةفةةةةي تطةةةةوير نظةةةةم معلومةةةة قةةةةدراتها
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  " تحليل البيانات الكبيرة ".اإلحصائية أو من حيث 

 الجمعيةةةةاسةةةتكمال بنةةةاء و والمهنةةةي التقنةةةي يموالتعلةةةللتةةةدريب  العربيةةةة السةةةتراتيجيةاالسةةةتفادة مةةةن ا 
 وتطبيةةةةةق، األساسةةةةةي نظامهةةةةةا وإقةةةةةرار والمهنةةةةةي التقنةةةةةي والتعلةةةةةيم التةةةةةدريب لمؤسسةةةةةات العربيةةةةةة
مةةةن تحةةةديث فةةةي هةةةذا  م، مةةةع مةةةا يلةةةزكلمةةةا أمكةةةن ذلةةةك 2008 للمهةةةن يالمعيةةةار العربةةةي التصةةةنيف

 .الشأن

  العمةةل علةةى تحةةديث وتطةةوير بةةرامج ومنةةاهج التعلةةيم التقنةةي والتةةدريب المهنةةي فةةي الةةوطن العربةةي

 بما يتواءم مع التكنولوجيا المعاصرة. 

  التأكيةةةد علةةةى تحقيةةةق المواءمةةةة الضةةةرورية بةةةين العةةةرض والطلةةةب فةةةي قةةةوة العمةةةل المنتجةةةة ، وربةةةط

 مخرجات التعليم والتدريب والتأهيل بعالم العمل واإلنتاج.

  تعزيةةةز الشةةةراكة بةةةين مؤسسةةةات التعلةةةيم والتةةةدريب المهنةةةي والمؤسسةةةات اإلنتاجيةةةة لتةةةوفير فةةةرص

 العمل للقوى العاملة المؤهلة والمدربة.

  زيةةةةادة مسةةةةاهمه القطةةةةاع الخةةةةاص فةةةةي التعلةةةةيم والتةةةةدريب مةةةةن خةةةةالل الشةةةةراكة مةةةةع المؤسسةةةةات

ة المتعلمةةةة والمدربةةةة الحكوميةةةة واألهليةةةة المختلفةةةة ، مةةةن حيةةةث التمويةةةل واسةةةتقطاب القةةةوى الشةةةاب

 وتطبيق المناهج الحديثة.

 :إجرائيةتوصيات ثانيا: 

  حةةةّث منظمةةةات أصةةةحاب العمةةةل واالتحةةةادات العماليةةةة والنقابيةةةة لزيةةةادة التفاعةةةل مةةةع وثيقةةةة العقةةةد

وتقةةةديم تقةةةارير وردود مفصةةةلة تضةةةاف إلةةةى ردود الحكومةةةات، لتكتمةةةل الصةةةورة العربةةةي للتشةةةغيل 

 زة العمل العربي المشتركبمالمحها التفصيلية أمام أجه

  ضةةةةرورة االسةةةةتفادة مةةةةن التجةةةةارب الوطنيةةةةة الةةةةواردة فةةةةي التقةةةةارير السةةةةنوية لمتابعةةةةة تنفيةةةةذ العقةةةةد

تخفةةةةيض نسةةةةبة البطالةةةةة وتحسةةةةين جةةةةودة التعلةةةةيم التقنةةةةي  إلةةةةىالعربةةةةي للتشةةةةغيل والتةةةةي تهةةةةدف 

 والتدريب المهني.

  بهةةةدف  ،هةةةال تةةةرويجالللتشةةةغيل ودعةةةوة األجهةةةزة اإلعالميةةةة المختلفةةةة لةةةدعم أهةةةداف العقةةةد العربةةةي

 لحد من البطالة في الدول العربية.، واتعزيز التشغيل

 توصيات خاصة لمنظمة العمل العربية:ثالثا: 

 التخطيط لمراجعة وتحديث :- 
العربياااااة لتنمياااااة القاااااوى العاملاااااة والتشاااااغيل" و "االساااااتراتيجية العربياااااة  ة" االساااااتراتيجي -

للتعلاااايم التقنااااي والتاااادريب المهنااااي"، مااااع االخااااذ فااااي االعتبااااار اهااااداف التنميااااة المسااااتدامة 
 وابعادها الجوهرية. 2030

وثيقةةةةة العقةةةةد العربةةةةي للتشةةةةغيل فةةةةي ضةةةةوء مةةةةا توصةةةةلت اليةةةةه النةةةةدوة مةةةةن تصةةةةورات ورؤى  -
 لى حصيلة إنجازات الدول العربية في هذا المضمار.مستقبلية، واستنادا إ

  أنشةةةةطتها وبرامجهةةةةا الخاصةةةةة بالتنميةةةةة والتشةةةةغيل مةةةةع  لمواصةةةةلةدعةةةةوة منظمةةةةة العمةةةةل العربيةةةةة
تصةةةةميم دورات وبةةةةرامج تدريبيةةةةة نوعيةةةةة تسةةةةتهدف أطةةةةراف اإلنتةةةةاج الثالثةةةةة فةةةةي الةةةةوطن إمكانيةةةةة 
 العربي.

  اإلعالميةةةة والتةةةرويج لكافةةةة األنشةةةطة التةةةي تنفةةةذها أنشةةةطتها دعةةةوة منظمةةةة العمةةةل العربيةةةة لتكثيةةةف
التصااانيف " و " البرناااامج المتكامااال لااادعم التشاااغيل والحاااد مااان البطالاااة" وعلةةةى وجةةةه الخصةةةوص 
 بهذا الشأن.الصادرة  مبادراتالكافة و " 2008العربي المعياري للمهن 

  اعلي بخصةةةوص تفةةة نفةةةذمإنشةةةاء تطةةةوير الموقةةةع االلكترونةةةي لمنظمةةةة العمةةةل العربيةةةة بمةةةا يضةةةمن
 العقد العربي للتشغيل والتجارب القطرية المتطورة بشأنه.
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 الندوة القومية حول "دور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة " المشاركة في  -8

 تاريخ التنفيـذ : مكـان و
   14/3/2018، مقر الجامعة العربية / القاهرة

 الجهة المعنية بالتنفيذ:
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 : المشاركون
 ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان في الدول العربية  -
 ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  -
 المجتمع المدني -
  خبراء وأكاديميون عرب -
 المستشارونمنظمة العمل العربية / إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات /  -

  : أهداف النشاط
  تبادل لمعلومات والخبرات حول اكيفية االستفادة المثلي ن دور السلطةا لقضائية في تحقيق التنمية

  .المستدامة
 تناول دور القضاء في متابعة ومراجعة االستراتيجيات التي أنشئت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 

في أعمال "المؤتمر الصناعي العربي الدولي". عقد المؤتمر تحت شعار "خطوات نحو التنمية  المشاركة -9

 .االبتكارية المستدامة"

 مكان وتاريخ التنفيذ:

 .2018آيار  /مايو 8 -6القاهرة في الفترة من  

 :ة المعنية بالتنفيذالجه

  .المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث 

 :المشاركون

شارك في المؤتمر كبار المسؤولين بوزارات الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد والبيئة والتعليم والطاقة 

في الدول العربية، باإلضافة إلى عدد كبير من الخبراء وممثلي المنظمات والغرف واالتحادات النوعية وهيئات 

ييس ومراكز المعلومات والبحث العلمي في الدول العربية، فضال عن ممثلي العديد من الهيئات والجهات التق

 العربية واإلقليمية والدولية ذات العالقة.

 طبيعة مشاركة المنظمة:

"البيانات المفتوحة واألنماط الجديدة في منظمة العمل العربية في أعمال المؤتمر، وتم تقديم ورقة حول  ةشارك

والتي عقدت ضمن البيانات المفتوحة وأهميتها في التنمية الصناعية"، ضمن ورشة العمل حول "العمل" 

 .المؤتمرمجموعة ورش العمل الفنية على هامش 
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 أهداف المؤتمر:

   ق وتعزيز دوره في تحقييهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على واقع الصناعة العربي واستشراف مستقبله

 .2030أهداف التنمية المستدامة 

   وبلورة برامج وأفكار وتوجهات جديدة تركز على معالجة التحديات التي تواجهها الصناعة العربية في

  .مجاالت االستثمار واإلنتاج والتمويل والتسويق

 يز دور البحث العلمي واالبتكار في تلبية متطلبات تحديث وتطوير الصناعة وتحديد السبل إضافة إلى تعز

 لخلق روابط وشراكات بين الصناعات العربية ومراكز البحث العلمي لتحسين اإلنتاج الصناعي.

 ورا عمل متخصصة في المجاالت ذات العالقة كالتالي:  ةنظمت على هاما المؤتمر عد

  الترويج لمخرجات الدراسات والبحوث الفنية في مجاالت صناعية مختارة".ورشة عمل حول" 

  ز االسكوا للتكنولوجيا.المدير التنفيذي لمرك –برئاسة األستاذة/ ريم النجداوي  – 7/5/2018اليوم الثاني 

  9000"إدارة الجودة الشاملة مجموعة األيزو ورشة عمل حول" 

  مركز االعتماد الخليجي.مدير عام  –برئاسة السيد/ أحمد المطيري  – 7/5/2018اليوم الثاني 

  تشجيع االستثمار في الصناعات الخضراء في الوطن العربي"ورشة عمل حول" 

  لبنان. –خبير معهد البحوث الصناعية  –برئاسة الدكتور/ طالل سالم  – 8/5/2018اليوم الثالث 

  البيانات المفتوحة وأهميتها في التنمية الصناعية"ورشة عمل حول" 

  نائب رئيس مدينة أفريقيا  –لرسول عبد الباقي برئاسة الدكتور/ حسب ا – 8/5/2018اليوم الثالث

 للتكنولوجيا.

 جلسات عمل رئيسية تحت العناوين التالية: 

 .واقع وآفاق الصناعة العربية 

 مصر. –رئيس المركز القومي للبحوث  –رئيس الجلسة السيد الدكتور/ أشرف شعبان 

  2030الصناعات العربية وأهداف التنمية المستدامة. 

 األمين العام لالتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء. –رئيس الجلسة المهندس/ أحمد محمد الروسان 

 .الصناعات المستقبلية وتطبيقات البحث والتطوير 

المدير التنفيذي لمدينة األبحاث العلمية والتطبيقات  –ئيس الجلسة األستاذ الدكتور/ عبد الهادي قشيوط ر

 مصر. –التكنولوجية 

 .دور المواصفات والمقاييس في التقدم العلمي والتطوير الصناعي والتكنولوجي 

للتنمية الصناعية المنظمة العربية  –مركز المواصفات والمقاييس  –رئيس الجلسة الدكتور/ عماد الحلي 

 والتعدين.

 .الصناعات الخضراء والمنتجات الصناعية الصديقة للبيئة وتطبيقاتها الهندسية 

 رئيس مجلس إدارة االتحاد العربي للصناعات الغذائية. –رئيس الجلسة الدكتور/ هيثم الجفان 

 جامعة اليرموك  -برئاسة األستاذ الدكتور/ أحمد توفيق الطعاني ، علومات الصناعية واقتصاد المعرفةالم- 

 األردن.

  



53 
 

ا : مجال ال  تدريب المهنى : ثانيا

  .رها في تعزيز القدرة التنافسية"القومية حول " سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني ودو الندوة -1

 يخ التنفيذ:مكان وتار

 . 2018يونيو/ حزيران  30 -28، تونس

  الجهة المعنية بالتنفيذ :

بالتعاون والتنسيق مع  ،، والمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائرإدارة التنمية البشرية والتشغيل

 ن المهني والتشغيل بتونس.وزارة التكوي

 أهداف النشاط:

 العربية الدول في المهني والتدريب والتقني الفني التعليم منظومة دور تعزيز. 

  والتدريب المهني في الدول العربية. والتقني الفني التعليمالتعرف على واقع جودة برامج 

 كوادرها قدرات وتنمية المهني، والتدريب والتقني الفني التعليم مؤسسات لتطوير السعي. 

 لصغيرة ودعمها وإسنادها بشتى الوسائل الممكنة.تعزيز دور المنشآت ا 

 التعليمية المؤسسات وتخصصات برامج في وتضمينها األعمال في الريادة لثقافة الترويج. 

 والعمل. اإلنتاج عالم إلى التعليم عالم من تقالاالن تيسير 

 الحياة. مدى والتعلّم المستمر التعليم إمكانيات فتح 

 :المشاركون والجهات المستفيدة 

دولة  14( مشاركا  ومشاركة يمثلون أطراف اإلنتاج الثالثة في 60شارك في أعمال هذه الندوة أكثر من )

لتشغيل بالجمهورية التونسية كما شارك عدد من السادة رجال عربية فضال عن المختصين بقضايا التنمية وا

 االعالم والصحافة والمهتمين بقضايا العمل والعمال.

 .ممثلي وزارت التكوين المهني ووزارات العمل والتشغيل في الدول العربية 

 .منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال في الدول العربية 

 والمهني في الدول العربية. مؤسسات التعليم الفني والتدريب التقني 

 .المنظمات والمؤسسات العربية واإلقليمية والدولية ذات الصلة 

   الخبراء واوراق العمل :

  جلسة العمل االولى:

وزير التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية  –رحمن تولى رئاستها معالي السيد يوسف عبد ال

وقد عرضت  امين عام وزارة العمل باألردن –الجلسة عطوفة السيد / هاني خليفات واستكمل رئاسة 

 اوراق العمل االتية: 

  2030رؤية شاملة لعالقة منظومة التعليم والتدريب بعالم االنتاج وفق اهداف التنمية المستدامة .

 الجمهورية التونسية  –الخبير العربي في مجال تنمية الموارد البشرية والتشغيل  –الدكتور/ رضا قويعه 

  .السيد / كاظم شمخي التحديات واالتجاهات المستقبلية للتعليم والتدريب في ظل الثورة الصناعية الرابعة

 –مستشار وزارة العمل والشؤون االجتماعية  -الخبير العربي في مجال التنمية البشرية والتشغيل  –

  .جمهورية العراق
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  جلسة العمل الثانية:

ة وقد وزارة التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسي –تولى رئاستها السيد / السيد / يوسف نوار 

 عرضت اوراق العمل االتية: 

 مستشار السيد المدير  –السيد/ محمد شريف  ،البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة

 العام لمنظمة العمل العربية

 :عرض تجارب قطرية لكل من 

  نائب رئيس االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين –مملكة البحرين عرضها السيد / باسم كويتان. 

  كبير باحثين باألدرة المركزية للتدريب المهني  –جمهورية مصر العربية عرضتها السيدة / منى صادق

 .بوزارة القوى العاملة والهجرة

  عضو المكتب التنفيذي لالتحاد العام لعمال  -الجمهورية العربية السورية عرضها السيد / حمد القلعانى

 سوريا.

 /وممدير إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعل -محمد مدبولي  األلكسو عرضها الدكتور 

 بتونس.

 جلسة العمل الثالثة: 

عضو المكتب التنفيذي لالتحاد العام لعمال سوريا وقد عرضت اوراق  –تولى رئاستها السيد / حمد القلعانى 

 العمل االتية: 

  متصرف  –السيدة / وجدان بن عياد  ،وروح المبادرة لدى الشباب العربي رؤية عربية لتنمية ثقافة العمل

 الجمهورية التونسية.  –بوزارة التكوين المهني والتشغيل للقطاع الحكومي 

 الدكتور/ محمد عبد الشفيع ، متطلبات التوسع في اقتصاد المعرفة واألنماط الجديدة للعمل في البلدان العربية

جمهورية مصر  -الخبير العربي في مجال التنمية البشرية والتشغيل أستاذ بالمعهد القومي للتخطيط -

 العربية 

 :عرض تجارب قطرية لكل من 

  المستشار القانوني لمعالي وزير العمل  –الجمهورية اللبنانية وعرضت من قبل السيدة / رنا الجمل 

 عميد الكلية التقنية بجامعة  –قبل السيد الدكتور/ احمد إبراهيم احمد  جمهورية السودان وعرضت من

 الخرطوم 

 جلسة العمل الرابعة:

رئيس الكونفدرالية ألرباب العمل بالجزائر وقد عرضت أوراق العمل  -الهامل مارينز تولى رئاستها السيد /

 االتية:

  .السيد / محمد مانى دور االقتصاد االجتماعي والتضامني في دعم منظومة التشغيل في الوطن العربي

 تونس -مدير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل -

  :عرض تجارب قطرية من أطراف اإلنتاج المشاركة 

  تجربة األردن في اصالح قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني بين النظرية والتطبيق وعالقة ذلك

 امين عام وزارة العمل األردنية. -العمل والتشغيل عرضها السيد /هاني خليفات  بسوق

 جلسة العمل الخامسة:

 مستشار السيد المدير العام لمنظمة العمل العربية  –تولى رئاستها السيد / محمد شريف 

 :عرض تجارب قطرية لكل من 

 .تجربة فلسطين، وعرضت من قبل السيد/ محمد ذيب 

 اد.تجربة تونس، وعرضت من قبل السيدة/ وجدان بن عي 
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 اهم التوصيات:

  دعوة الدول العربية إلى تشكيل لجان ثالثية من أطراف االنتاج الثالثة لصياغة وإصالح ومتابعة تنفيذ

البرامج الهادفة لتنفيذ الخطط التنموية المعتمدة على المستوى الوطني وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات 

 العالقة.

 مختلف مستويات المهارة باعتماد ضرورة تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة ل

التصنيف العربي المعياري للمهن وإطار المؤهالت الوطنية والعربية باعتبارهما متطلبات سابقة ألي 

 تغيير هيكلي لمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني.

  وضع إطار  بذل المزيد من الجهد في اتخاذ الترتيبات المناسبة بشأن إلىدعوة منظمة العمل العربية

ايير المهنية العربية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات اإلقليمية والعربية للمؤهالت والمع

التي يتوفر لديها خبرات وتجارب مميزة في هذا المجال من أجل إيجاد آلية ولغة توافقية مشتركة تساعد 

مح بالتوسع في على االعتراف المتبادل بمؤهالت ومهارات العمالة العربية وقدراتها اإلنتاجية بما يس

 استخدامها في البلدان العربية.

  ضرورة التنسيق بين األجهزة المعنية في البلدان العربية، وخاصة الهيئات والوزارات المختصة

الجهات السيادية في كل  ىبالصناعة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلعداد استراتيجية تتبناها أعل

التوجه  دولة، بهدف التعامل مع الثورة المعرفية الرقمية بدء من المراحل الدراسية االولى وضرورة

العلمي نحو اإلبداع واالبتكار الذي يعتبر أساس رفع أداء المؤسسة وتحقيق عائد مرتفع من القيمة 

لمبادرات العربية واإلقليمية المضافة مع التركيز على أهمية االسترشاد واالستفادة من التجارب وا

 والدولية الرائدة في هذا الشأن.

  تبنى سياسات تمنح الشباب فرصة المساهمة في خطط تطوير مجتمعاتهم  إلىدعوة الدول العربية

جانب بناء قدراتهم إلحالل االمن  إلىبانخراطهم في اعمال ذات توجه شبابي يحدث نموا اقتصاديا 

 والسالم في المنطقة.

  في تمويل التعليم  مشاركة القطاع الخاصتوسيع قاعدة التدريب التحويلي لشباب الخريجين وضرورة

والتدريب التقني والمهني والمشاركة مع المؤسسات اإلشرافية العاملة على التدريب في ضمان الجودة من 

ل المساهمة في مجالس اإلدارات واقتراح المناهج التعليمية والتدريبية الفعالة واتخاذ السياسات خال

 الالزمة لزيادة نسبة المشاركة وااللتحاق ببرامج التعليم والتدريب التقني والمهني.

  تسهيل التجسير بين مستويات التعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي  إلىدعوة الدول العربية

عمودية كأحد االدوات لمواجهة الصورة السلبية النمطية السائدة في معظم البلدان العربية ضمن مسارات 

عن خريجي منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني وفتح آفاق للتعلم مدى الحياة واتخاذ السياسات 

 الالزمة لزيادة نسبة المشاركة وااللتحاق لبرامج التعليم والتدريب التقني والمهني.

 ربية لتعزيز جهود منظمة العمل العربية لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من دعوة الدول الع

( وخاصة 2009البطالة المعتمد من القمة العربية االقتصادية واالجتماعية والتنموية األولى )الكويت 

فضال  مة بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العملءالمشروع الخاص بالموا

  .عن مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل العربية
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 الملتقى العلمي الخاص بـ " دعم وتشجيع ثقافة الحوار" المشاركة في اعمال -2 

 : مكان وتاريخ التنفيذ

 . 2018مارس آذار / 14 - 13المملكة العربية السعودية خالل يومي  –مدينة الرياض 

 :الجهة المعنية بالتنفيذ

األمانة الفنية  -مشترك بين جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وإدارة التنمية والسياسات االجتماعية بالتعاون ال 

 جامعة الدول العربية. -لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب 

 :طبيعة مشاركة المنظمة

 مداخلتين:وقدمت منظمة العمل العربية شاركت 

حول ابراز دور المنظمة في تفعيل الحوار بين الشركاء االجتماعيين في الوطن العربي والبد من  األولى: 

% من سكان الوطن العربي قبل ان يشغلونا وان السبيل األمثل للوصول 60اشغال الشباب الذين يمثلون 

تقبل االخر والتسامح هو تأمين سبل العيش الكريم والقضاء على البطالة وتشغيل الشباب حيث ال يمكن إقامة 

 حوار دون تنمية.

حول أهمية ادراج ثقافة الحوار واالختالف ضمن المناهج التعليمية بهدف خلق جيل قادر على  الثانية:

 التعايش وتقبل االخر.

 المشاركون والجهات المستفيدة :

كل من الدكتور / عبد المجيد بن عبدهللا  شارك في اعمال هذا الملتقى العلمي فضال عن منظمة العمل العربية

مدير  –رئيس جامعة نايف للعلوم األمنية بالمملكة العربية السعودية والمستشار / طارق النابلسي  –البنيان 

عميد كلية  –ول العربية والدكتور / خالد إبراهيم الكردي جامعة الد –إدارة التنمية والسياسات االجتماعية 

عدد من ممثلي وزرات الداخلية والعدل والشؤون االجتماعية واالعالم في الدول و ،العلوم االجتماعية

المجتمع المدني وممثلي عدد من المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية  العربية فضال عن ممثلي منظمات

 ذات الصلة.

 المحـــاور:

 ثقافة التسامح ودورها في تعزيز ثقافة الحوار. 

 دور المؤسسات االهلية والمجتمع المدني في الحوار االجتماعي. 

 التحديات التي تواجه المؤسسات االجتماعية. 

  موريتانيا( والجلسة الختامية حيث  –الجزائر  –مصر  –عرض عدد من التجارب العربية )السعودية

 وزيرة التضامن االجتماعي بجمهورية مصر العربية. –ترأست هذه الجلسة معالي الدكتورة / غادة والى 
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ا   : الهجرة : مجالثالثا

 الندوة األفروأسيوية حول " تحسين إدارة الهجرة من أجل العمل والتنمية في الدول العربية وافريقيا "

 : التفيذالتاريخ مكان و

 2018ديسمبر / كانون األول  19 – 17المملكة المغربية ،  –الرباط 

  الجهة المعنية بالتنفيذ:
 إدارة التنمية البشرية والتشغيل والمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر(منظمة العمل العربية )

 أهداف النشاط :

  حفول هجفرة تكريس مخرجات النشاط المنظم بشراكة مع االتحاد األفريقي كجزء مفن برنامجفه المشفترك

 اليد العاملة.
  العمفل علفى خلفق فضفاء دائففم لتبفادل الممارسفات الجيفدة والمعلومففات وتحليفل االحتياجفات لفدعم القففدرات

 المؤسساتية بشأن تدبير هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين.

 : ومن بين األهداف المحددة للنشاط

 حكومات في جميع مراحل الهجرةتشخيص التحديات الخاصة لتدبير الهجرة من قبل ال. 

 تحديد االحتياجات في مجال تقوية القدرات المؤسساتية. 

 تحديد فرص التدريب والتكوين واآلليات واألدوات الخاصة لبناء القدرات. 

  متابعة تيارات الهجرة والتعرف على األنماط واالتجاهات الجديدة التي طرأت عليها على المستويين العربي

 .واالفريقي

 عم التواصل وتجديد الحوار بين كافة األطراف ذات العالقة في دول اإلرسال واالستقبال ودول العبور د

 .كآلية فعالة إلدارة جيدة لتيارات الهجرة وتعزيز وتعظيم فوائدها لكافة األطراف

 ممارسات خلق مناخ دائم للتشاور وتبادل الخبرات بين بلدان اإلرسال واالستقبال والعبور يروم اقتسام ال

 .الفضلى في مجال تدبير هجرة اليد العاملة وجرد الحاجيات على مستوى الدعم والتكوين بين الدول

  دراسة اآلليات العملية لتيسير الهجرة والتنقل في إطار تنفيذ قرارات القمم االقتصادية واالجتماعية والتنموية

بما في ذلك االتفاقيات الثنائية والجماعية المبرمة والمعنية بتنقل االيدي العاملة وإبرام اتفاقيات جديدة 

ً تستجيب الحتياجات وأهداف دول االستقبال واإلرسال   .بما في ذلك الدول حديثة االستقبال للهجرة ،معا

  المتابعة والمساهمة بإيجابية في الجهود الدولية لتحسين ظروف الهجرة وتطوير استثمار عوائدها لصالح

 .المستدامةالتنمية 

  :محــاورال

  الحكامة الجيدة للهجرة من أجل العمل 

 . الهجرة كأحد استراتيجيات التكيف في العالم العربي 

 )تنسيق السياسات الوطنية ) سياسة التشغيل والتكوين ضمن سياسات الهجرة 

 .نظم المعلومات الخاصة بسوق العمل وجمع البيانات حول الهجرة 

  )حماية العمال المهاجرين خالل مراحل الهجرة )إستعراض االتفاقيات الدولية 

 .حماية العمال المهاجرين خالل جميع مراحل دورة الهجرة 

  ات عمل تدريبية جماعية تفاعلية: ة إلى ثالثة جلسباإلضـاف

  .إنعكاسات التدريب / التكوين على موضوع الحماية 
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 .كيفية انشاء فضاء دائم لبناء قدرات اإلدارات والجهات الفاعلة في مجال الهجرة 

 كاسات التدريب على موضوع الحكامةانع. 

 المشاركون والجهات المستفيدة :

، يمثلون وزرات ؤولين الحكوميين( مشارك ومشاركة من المس 58الندوة عدد ) شارك في أعمال هذه 

، هجرةالعمل في عدد من الدول العربية وعدد من الدول االفريقية من الكوادر المعنية والمتخصصة في مجال ال

ذات نية ؤسسات المغربية الوطوالجامعات والم باإلضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات العربية واإلقليمية 

( مساهمة بتقديم ورقة عمل تناولت موضوع  IOMفضالً عن مشاركة المنظمة الدولية للهجرة )  ،العالقة

 الهجرة كأحد استراتيجيات التكيف في العالم العربي هذا وقد شاركت منظمة العمل الدولية بوفد ضم عدد من

، لدولية للدول المغاربية بالجزائرلمنظمة العمل ا، وكذا من المكتب اإلقليمي الخبراء من مركز تورينو للتدريب

عالم عدد كبير من الصحافيين وممثلي أجهزة اإل إلى، باإلضافة فد من مجلس وزراء الداخلية العربكما شارك و

كما شهدت الندوة مشاركة عدد من المستويات الرفيعة من الجانب المغربي من وزارات  ،المغربية والعربية

 لية والهجرة وعدد من المنظمات ذات الصلة التي تتخذ من المغرب مقراً لها.الخارجية والداخ

 الخبراء واوراق العمل:

 الحكامة الجيدة للهجرة من أجل العمل 

   منظمة العمل الدولية. –وقدمتها أ / اوريليا سيغاتي 

 لهجرة كأحد استراتيجيات التكي  في العالم العربي .ا

 المنظمة الدولية للهجرة. -  أ/ مروة مصطفى ، أ/ نهال عقل 

 تنسيق السياسات الوطنية ) سياسة التشغيل والتكوين ضمن سياسات الهجرة(

  منظمة العمل الدولية. -أ/ اوريليا سيغاتي ، أ/ مريم بوذراع 

 نظم المعلومات الخاصة بسوق العمل وجمع البيانات حول الهجرة.

  ظمة العمل الدولية.من -أ/ محمد بالعربي ، أ/ عبد الرحيم العمراوي 

 حماية العمال المهاجرين خالل مراحل الهجرة )إستعراض االتفاقيات الدولية( 

  مركز تورينو / منظمة العمل الدولية. -أ/ هدايت سليم 

 حماية العمال المهاجرين خالل جميع مراحل دورة الهجرة.

  الجزائر.منظمة العمل الدولية / مكتب  -أ/ سامية كازي و أ/ اوريليا سيغاتي 

 باإلضـافة إلى ثالثة جلسات عمل تدريبية جماعية تفاعلية مع المشاركين من قبل السادة:

  أ / محمد بالعربي ، وكانت عناوينها كالتالي : –أ / عبدالرحيم العمراوي  –هدايت سليم  /أ- 

  .إنعكاسات التدريب / التكوين على موضوع الحماية 

  قدرات اإلدارات والجهات الفاعلة في مجال الهجرة.كيفية انشاء فضاء دائم لبناء 

 انعكاسات التدريب على موضوع الحكامة. 

 التوصيات: 
التوصل إلى عدد من  ، تمالخبراء والمناقشات مع المشاركينفي ضوء العروض التي تقدم بها السادة 

 التوصيات:
  العمالة بين الدول  وأهمية المتابعة الدورية التأكيد على أهمية االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف الستخدام

، مع النظر في إمكانية زيادة فرص العمل المتاحة في ء تطورات أسواق العمل ومتطلباتهالها على ضو
 البلدان المستقبلة للعمالة الوافدة وفق الشروط والمؤهالت الضرورية ألسواق العمل.

 سياسات الهجرة على الصعيد الوطنيتخصصة لتنسيق دعوة الدول التي ليس لها لجان أو مجالس وطنية م ،
، ويمكن ي تتعلق بالهجرة وزيادة فاعليتهاإلى إنشاء جهاز وطني يضمن التنسيق بين مختلف السياسات الت

 .اإلقليمي والدولي من التنسيق على الصعيد
 أيضا  حول أسباب  السعي إلى تعميق الحوار بين البلدان المصدرة والمستقبلة للعمالة وبلدان العبور
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، وفق رؤية شمولية واضحة المعالم تساعد في اتخاذ إجراءات تنموية حقيقية تفتح وضغوطات الهجرة
بشكل متوازن بين البلدان المجال لشراكة جادة تأخذ بعين االعتبار المصالح المشتركة وتبادل المنافع 

 .المعنية

 يعتمد على ة والمغتربين والكفاءات المهاجرةردعوة الدول إلى بناء نظام معلومات موحد لشؤون الهج ،
، مل العربية بمنظمة العمل العربيةإدماج وتكامل نظم المعلومات القطرية مع شبكة معلومات أسوق الع

، وبيانات عن خصيات السياسية والعامة المغتربةبحيث يشمل قواعد البيانات عن الكفاءات المهاجرة والش
ات الخاصة بالجاليات المغتربة في بلدان االغتراب باإلضافة إلى بيانات عن الجمعيات والروابط واالتحاد

 القوانين والتشريعات الخاصة بشؤون الهجرة والمغتربين.

 ودعم ئل الهجرة وحماية حقوق المهاجرينيتعلق بمسا بية فيمادعم آليات التفاوض مع األطراف األجن ،
، وكذلك اآلليات القائمة بالفعل في إطار لمية للهجرة والتنميةنتديات العاآليات تنسيق فعالة ومتطورة مع الم

 .د األوروبي وكذا الشراكات األخرىالشراكة مع االتحا

 ضرورة أن تقترن السياسات قصيرة األجل التي تقرر وسائل  ىالتأكيد في التفاوض مع األطراف الدولية عل
ج تدفقات من لج األسباب الجذرية الدافعة لخروالمكافحة للهجرة غير النظامية بمقاربات طويلة األجل تعا

 . لى االرتباط بين الهجرة والتنمية، من خالل التأكيد عالهجرة غير النظامية

 ا في محاربة الهجرة غير دعوة كافة الهيئات والمؤسسات العاملة في مجاالت الهجرة إلى تنسيق جهوده
، سالمة أنشطة مكاتب إلحاق العمالةة للتأكد من ، واتخاذ كافة اإلجراءات التشريعية والرقابيالنظامية
شباب بمخاطر هذا النوع من ، وتوعية المواطنين وخاصة فئات الحقة سماسرة الهجرة غير النظاميةومال

 .علوماتها وخبراتها في هذا المجال، ودعوة الدول إلى تبادل مالهجرة

 للمهاجرين وتزايد اهتمامات الدول  في ضوء ما تشهده منطقة االتحاد األوروبي من تدفقات متسارعة
، يرى المشاركون أهمية وضرورة التعامل اإليجابي مع هذه الظاهرةاألعضاء في االتحاد األوروبي ب

شاركة في إدراج قضايا الهجرة من أجل العمل في إطار السياسات واالتفاقيات ومفاوضات األطراف الم
قيق التناغم التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة لتح ، مع التأكيد على تعزيزاالتحاد من أجل المتوسط

 .والتوافق في مواقفها

 باعتبارها وسيلة الشاملة العمل على إدماج موضوعات الهجرة للعمل في االستراتيجيات الوطنية للتنمية ،
تحويالت المهاجرين أساسية لبلورة استراتيجيات ناجعة لتنمية البلدان المصدرة والمستقبلة للعمالة من خالل 

 لبلدانهم األصلية ونقل المعارف والخبرات المكتسبة لبلدان االستقبال أو االرسال على حد سواء.

  ضرورة إيالء أهمية خاصة بمراكز األبحاث العلمية لتنمية وتقديم أنماط جديدة للعمل وكيفية نشر ثقافة
لمتاحة حاليا  ال تقدم صورة شاملة ودقيقة عن ريادة األعمال ودراسة أبعاد ظاهرة الهجرة ألن البيانات ا

الخصائص االجتماعية والديموغرافية وأنها ال تسمح بفهم دقيق وتحليلي لظاهرة الهجرة واستخدام العمالة 
 الوافدة.

 ولكن أصبح جزء منها ليس ديدة ليست كلها من أجل العمل فقطالتأكيد على أن أشكال وأنماط الهجرة الج ،
، نتيجة فردي أو بشكل جماعي في صورة نزوح، سواء بشكل عن االمن واألمان واالستقرارثا  بالقليل بح

ما تمر به عدد من الدول، مما يتطلب معها مزيد من الدراسات والمشاورات المعمقة للعمل على إيجاد 
 .ة وتعزيز روح االنتماء والمواطنةالحلول المناسبة لهذه الظاهر

 خاصة تلك المتعلقة بتنقل األيدي العاملة في سياق تنفيذ اتفاقيات العمل العربيةة لتفعيل دعوة الدول العربي ،
( وقرارات مؤتمرات العمل 2009 )الكويت ىقرارات القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية االول

 العربية بهذا الشأن. 

 

 

 



60 
 

ا   : والتشغيل : مجال إدارات العملرابعا

 لفائدة مصر حــول " اإلدماج المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة من التأهيل إلى التشغيل "             قطريةندوة  -1

 الجهة المعنية بالتنفيذ: 

 .والتشغيل بتونسربي إلدارة العمل المركز الع

 مكـان و تاريخ التنفيـذ :  

 . 3/4/2018 – 1، القاهرة ) فندق سونستا (

 المشاركون والجهات المستفيدة :
 مشاركا يمثلون : 30شـارك في الندوة الوطنية 

 وزارة القوى العاملة -
 مديريات القوى العاملة ومكاتب التشغيل بالمحافظات -
 المجلس القومي لشؤون اإلعاقة -
 الخبـــراء -
 وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية. -

 الهدف العام :
، بات من الضرورى ان يتم عاقةالخاص بحقوق ذوى اإل 2018لسنة  10بمناسبة صدور القانون رقم 

المجتمع من خالل نشر الوعي  فيعاقة ودمجهم البحث عن السبل واالليات التى تضمن حقوق ذوى اإل
عاقة القادرين على العمل بسوق العمل ودعم خطوات الحكومة نحو استحداث سياسات اإل يحول تمكين ذو

 .الفئة الهامة من المجتمع المصري وممارسات جديدة نحو هذه

 : أهداف النشاط
 .بحث صعوبات اإلدماج االجتماعي والمهني لألشخاص ذوي اإلعاقة وأساليب تجاوزها 
  شخاص ذوي اإلعاقة في مجال الهادفة إلى ضمان حقوق األالتعريف بمعايير العمل الدولية والعربية

 .العمل
 ي اإلعاقة : الحقوق واالمتيازاتاستعراض اإلطار القانوني والمؤسسي الخاص باألشخاص ذو.  
  تعزيز دور كل من إدارة العمل والشركاء االجتماعيين والجمعيات في النهوض باإلدماج المهني

 لألشخاص ذوي اإلعاقة .
 دماج المهني لألشخاص من أهم الممارسات والتجارب الدولية والعربية الهادفة إلى تحقيق اإل االستفادة

 .ذوي اإلعاقة

 الخبراء واوراق العمل :

  التأهيل المهني وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل معايير العمل الدولية والعربية: السيد رابح
 غيل بتونس .مقديش، مدير المركزالعربي إلدارة العمل والتش

  التأهيل المهني وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في مصر من خالل التشريع والممارسة: السيد محمد
 عبد الرحمن، رئيس اإلدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل.

  دور الشركاء االجتماعيين والجمعيات في النهوض بتأهيل وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة: السيد
لغني عبد الفتاح، مدير فني بمركز أحمد عبد الفضيل التابع للجمعية المصرية للتنمية محمد عبد ا
 المتكاملة.

  العمل للحساب الخاص لألشخاص ذوي اإلعاقة: الواقع والتحديات: السيد محمد فريد، مدير أول جهاز
 تنمية المشروعات.
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 لسيد أحمد بن مختار بلعزي، مدير التجربة التونسية في مجال تأهيل وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة: ا
 تونس –التضامن والتنمية االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية 

 أهم التوصيات : 

  العمل على تطوير التشريعات والبرامج والمؤسسات التي تساهم في تأهيل وتشغيل ذوي اإلعاقة
وتشجيع مشاركتهم في الحياة االقتصادية والحرص على تحديد دور واختصاصات األجهزة المعنية 

 .في المهام وألحكام التنسيق بينهابذوي اإلعاقة تفاديا للتداخل 
 ل المهني، وأماكن العمل لتسهيل اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة في تهيئة أماكن التدريب والتأهي

 المجتمع. 
  التأكيد على أهمية االرتقاء بمقّومات التأهيل والتدريب المهني لذوي اإلعاقة بتوظيف التكنولوجيات

ّكنهم من المنافسة على الحديثة لالتصال والمعلومات وذلك بما يتّفق مع متطلبات سوق العمل، بما يم
مج التنمية الريفية للوصول إلى والعمل على إدراج البرامج الخاصة بالمعاقين ضمن برا ،رص العملف
 .ه الفئة في األريافذه
  ضرورة تعزيز مشاركة المنظمات المهنية ألصحاب العمل والعّمال في المساهمة ومنظمات المجتمع

باعتبار أّن ذلك يعّد مسؤولية وطنية ، عاقة وتوفير فرص عمل مناسبة لهمالمدني في تدريب ذوي اإل
 وليس فقط واجب محمول على الدولة.

  منح حوافز للمؤسسات التي تقوم بتشغيل المعاقين والعمل على استنباط بدائل أخرى في حالة عجز
ناجحة على غرار المؤسسات عن تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك استرشادا ببعض التجارب ال

 . التجربة التونسية
 عداد اإلحصاءات الخاصة بالمعوقين حسب أصناف اإلعاقة من قبل اإلدارات والمؤسسات المعنية ا

 باعتبار دور هذه اإلحصاءات في وضع السياسات وتقييمها ومراجعتها. 
  دعوة منظمة العمل العربية والمركز العربي إلدارة العمل والتشغيل بتونس إلى تكثيف األنشطة المتعلقة

ذوي اإلعاقة وعلى وجه الخصوص في مجال التأهيل المهني وتشغيل األشخاص بحقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة على أن يتّم إشراك ممثلين عنهم وعن المنظمات والهيئات المعنية والمهتمة بهذه الفئة في 

 تلك األنشطة. 
 ت والزيارات دعوة منظمة العمل العربية إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال تبادل الخبرا

ني الدراسية بما يحقّق االستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الجيّدة في مجال التأهيل المه
 .والتشغيل لألشخاص ذوي اإلعاقة

 
 ورشة عمل حول " إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل " المشاركة في  -2

 مكان و تاريخ التنفيذ : 
 8/2/2018 – 7المشتل(،  –فندق قولدن توليب ) تونس 

 لجهة المعنية بالتنفيذ :ا
 .بالتعاون مع منظمة العمل الدوليةوزارة الشؤون االجتماعية  
 
 مؤتمر التكامل االقتصادي العربي المشاركة في -3

 مكان و تاريخ التنفيذ :  
 1/3/2018إلى  28/2تونس العاصمة، 

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 
 العربية )مركز تونس( بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويتجامعة الدول  
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 طبيعة المشاركة : 

 تمثيل المنظمة في أشغال هذا المؤتمر.ل ربي إلدارة العمل والتشغيل بتونسالمركز العمشاركة 

 أهم المحاور ومواضيع النقاا :

 نقاط الضعف والقوة ، استخالص الدروس  تقييم تجربة التكامل االقتصادي العربي واتفاقياته : تشخيص
 المستفادة

 المشروعات العربية المشتركة : االخفاقات والنجاحات ييمتق 

 الصناديق االنمائية والتمويلية العربية والهيئات االستثمارية ودورها في تحقيق التكامل االقتصادي العربي 

 وضاع االقليمية والدولية الراهنة والمقبلةالتكامل االقتصادي العربي : المنطلقات والغايات في ظل األ 

  مستقبل التكامل االقتصادي العربي من منظور المؤسسات التمويلية 

  سياسات التمويل المشتركة : إعادة النظر في دور الصناديق العربية والقطاع المصرفي واألسواق المالية 

 لتشريعي لتحفيز االستثمار العربياإلطار القانوني وا. 

   نتائج المؤتمر: 
 .صدور إعالن تونس لمستقبل التكامل االقتصادي العربي

 
 للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة  62جتماع التحضيري اإلقليمي للدورة االالمشاركة في  -4

 مكان و تاريخ التنفيذ : 
 2/3/2018تونس العاصمة،  

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 
الشؤون االجتماعية/ إدارة المرأة واألسرة والطفولة( بالتعاون مع وزارة شؤون جامعة الدول العربية )قطاع 

 .المرأة واألسرة والطفولة بالجمهورية التونسية وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 طبيعة المشاركة : 
 .إلقليميبهذا االجتماع التحضيري اتمثيل المنظمة ل ربي إلدارة العمل والتشغيل بتونسالمركز العمشاركة 

 أهم المحاور ومواضيع النقاا :

  2030تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية 
 البعد السياسي -
 البعد االجتماعي والثقافي -
 مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية -
 المبادرات اإلقليمية لتعزيز والنهوض بوضع المرأة -

  المرأة واألمن والسالم ومكافحة اإلرهابتنفيذ أجندة 

 برامج تعاون األمانة الفنية للجنة المرأة العربية مع الجهات اإلقليمية والدولية 

 نتائج االجتماع : 

والذي يؤكد بالخصوص على ضرورة  62صدور بيان تونس للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة للدورة  -
المناطق الريفية من خالل ضمان مستوى معيشي الئق وحياة حماية وأعمال حقوق النساء والفتيات في 

وأعمال حقوقهن في الوصول إلى األراضي والحصول على  الية من العنف والممارسات الضارةخ
األصول االنتاجية وتحقيق األمن الغذائي وتوفير العمل الالئق وفي الحصول على التعليم الجيد والتمتع 

 ح لهم فرص الوصول إلى مواقع صنع القرار. بأعلى مستوى من الصحة وأن تتا
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وتكافؤ الفرص  صدور إعالن قرطاج والذي يهدف إلى تعزيز حماية ودعم حقوق المرأة وترسيخ المساواة -
 .بين المرأة والرجل

 
 

    فريق العمل الثالثي المكلّف بالعقد االجتماعياجتماع  المشاركة في-5

 مكان وتاريخ التنفيذ :  
 6/3/2018االجتماعية بتونس، وزارة الشؤون 

 الجهة المعنية بالتنفيذ :
 وزارة الشؤون االجتماعية بالجمهورية التونسية 

 طبيعة المشاركة : 
 .خبير عن منظمة العمل العربيةبصفة  ربي إلدارة العمل والتشغيل بتونسالمركز العاجتماع اللجنة  شارك 

 مواضيع االجتماع :
التطبيقية للقانون المحدث متابعة تقّدم أشغال اللجان الفرعية المنبثقة عن العقد االجتماعي، إعداد النصوص  

وق للتأمين عن فقدان سبل إحداث صند حديد معايير التمثيلية النقابية،الوطني للحوار االجتماعي، ت للمجلس
 .مواطن الشغل

 
 جيهية لتنظيم مهنة وكاالت التوظيف الخاصة في تونس "حلقة نقاشية حول " الخطوط التوالمشاركة في -6

 تاريخ التنفيذ :مكان و
 7/2018/ 5، مقر االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 
 االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

 طبيعة المشاركة :
 النقاشية حضور فعاليات الحلقة

 أهم المحاور ومواضيع النقاا :

 اإلطار القانوني لوكاالت التشغيل الخاصة : التشريع الوطني واتفاقيات العمل الدولية. 

 محدودية ونقائص اإلطار القانوني لوكاالت التوظيف الخاصة وآفاق تطورية. 

 ية لتنظيم وكاالت التوظيف الخاصةالخطوط التوجيه. 
 
إعداد خطة لتعزيز القدرات والتكوين في إطار برنامج مشترك بين االتحاد عمل حول "ورشة المشاركة في -7

 اإلفريقي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية للهجرة واللجنة االقتصادية اإلفريقية "

 تاريخ التنفيذ:مكان و
 28/9/2018 - 26)الدار البيضاء(، المغرب  

 الجهة المعنية بالتنفيذ: 
 اإلفريقي بالمغرباالتحاد 

 طبيعة المشاركة :  



64 
 

 المشاركة في فعاليات ورشة العمل .
 
 
 
 الملتقى الدولي حول " االنتقال من القطاع  ير المنّظم إلى القطاع المنّظم "المشاركة في -8

 مكان و تاريخ التنفيذ: 
 23/10/2018 - 22المشتل(،  –وليب فندق قولدن ت) تونس 

 الجهة المعنية بالتنفيذ:
الجمعية التونسية للقانون االجتماعي والعالقات المهنية بالتعاون مع المعهد الوطني للشغل والدراسات 

 . يبارتاالجتماعية ومؤسسة فريدريش ه

 طبيعة المشاركة :
 المشاركة في أشغال الملتقى .

 
 الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار االجتماعيالمشاركة في -9

 التنفيذ:تاريخ مكان و 
 27/11/2018نزل اليكو( ، ) تونس 

 الجهة المعنية بالتنفيذ: 
 وزارة الشؤون االجتماعية 

 طبيعة المشاركة : 
 للمجلس الوطني للحوار االجتماعي في الجلسة التأسيسية ربي إلدارة العمل والتشغيل بتونسالمركز الع مشاركة

الثالثية المكلّفة بمأسسة الحوار االجتماعي والمنبثقة عن العقد عضو ممثّل لمنظمة العمل العربية في اللجنة و
 االجتماعي.

 

ا     مجال الثقافة العمالية وبحوث العمل ::  خامسا

 "حول "تفعيل دور الشباب العامل في النقابة قطرية دورة تكوينية -1

  : مكان وتاريخ التنفيذ
 2018 يوليو 11 - 9 ،الجزائر

 المستفيدة :المشاركون والجهات 

مشارك من النقابيين الشباب يمثلون االتحادات الوالئية لالتحاد العام للعمال  (20) شارك في أشغال الدورة

 .الجزائريين من مختلف واليات الجزائر وعدد من المكونين المتخصصين في مجال التثقيف العمالي

 : أهداف النشاط
  النقابية وفق القوانين الوطنية السائدة الخاصة بالتنظيم النقابيتعزيز قدرات الشباب العامل في الممارسة     

 .() الحقوق والواجبات

 مة التركيز على أهم مكونات العمل الالئق كالتشغيل، الحماية االجتماعية، الحق في العمل، الصحة والسال

  .المهنية والحماية االجتماعية
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 إلى االنخراط والمساهمة في النشاط  النقابي لتولي مناصب  تقديم الوسائل الكفيلة في تحفيز الشباب العمل

 .قيادية

  توفير فضاء للحوار بين الشباب العامل الجزائري وتكوين شبكة تواصل بما يفيد في خلق وعي نقابي وتنمية

 .روح المواطنة

 :المحاور

 االطار القانوني للنشاط النقابي في الجزائر 

 فة العموميةدور وصالحيات مفتشية العامة الوظي 

 اطر تمثيل العمال في المؤسسة 

 اليات الحوار االجتماعي 

 النزاعات الفردية في العمل 

 النزاعات الجماعية في العمل 

 أهم التوصيات :
 المشاركة تأطير الشباب وحفزه علىضرورة تجديد الخطاب النقابي وتكثيف التظاهرات الثقافية ل 

 .واالنخراط

  العامل على تغيير نظرته للنضال النقابيتكثيف الوعي لمساعدة الشباب. 

 ضرورة تكثيف من هذه األنشط لصالح الفئة الشبابية من النقابيين. 

 تغيير أساليب التكوين النقابي والتثقيف العمالي بما يتماشى وعقلية الشباب. 

 ضرورة وضع آليات نظامية بما يوفر حظوظا أوفر للشباب في تحمل المسؤولية النقابية. 

  ورقة مرجعية تحمل خصوصيات العمل النقابي في أوساط الشباب العاملإعداد. 

 النضال من أجل فرض الحق النقابي وتطوير البعد التضامني في العمل النقابي. 

 : المردود الفني للنشاط
 تنفيذا لخطة المنظمة ومعهدها بالجزائر في مجال الثقافة العمالية لصالح أطراف اإلنتاج، وبطلب من االتحاد
العام للعمال الجزائريين عقد معهد الجزائر بالتعاون مع المعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابية بالجزائر 
هذه الدورة التكوينية لصالح النقابيين الشباب وذلك من أجل تدعيم قدراتهم الفنية والتعرف على المشاكل 

مل على تشجيعهم من أجل االحتكاك أكثر بالعمل والمعوقات التي تحول دون التحاقهم بالمنظمات النقابية والع
 .النقابي في أوساط عملهم

 
 .لنقابي الدولي للتضامن مع فلسطينالملتقى االمشاركة في  -2

 تاريخ التنفيذ:مكان و
 20/01/2018تونس، 

 طبيعة المشاركة: 
 تمثيل منظمة العمل العربية في هذا الملتقى النقابي الدولي.

 
 الجزائر  بالمشاركة في احتفال باليوم العالمي ضد عمالة االطفال  -3

 :  مكان وتاريخ التنفيذ

 .2018يونيو  12الجزائر، 



66 
 

 

 طبيعة المشاركة :

بدعوة من وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، شارك المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل 

ات الوطنية ئوقد شارك في هذا الحفل عدد من ممثلين الهي، العالمي ضد عمالة االطفالبالجزائر في احتفال باليوم 

 .والدولية وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات التي تنشط تحت وصاية الوزارة

 

المشاركة في المؤتمر العمالي الدولي تحت شعار : الحركة النقابية في افريقيا خالل القرن الحادي -4

 األولويات والضروريات  : والعشرين

 الجهة المعنية بالتنفيذ:
 االتحاد العام لنقابات عمال مصر

 مكان وتاريخ التنفيذ:
 1/11/2018القاهرة ،

 الجهات والمؤسسات المشاركة:
قيادات وأعضاء اتحادات العمال في العديد من ، االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، اتحاد النقابات العالمي

 افريقيادول 

 طبيعة مشاركة المنظمة:
 والقاء كلمة في حفل االفتتاح منظمة العمل العربيةتمثيل 

 
 المشاركة في مؤتمر االتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات -5

 الجهة المعنية بالتنفيذ:
 االتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات

 مكان وتاريخ التنفيذ: 
 14/11/2018القاهرة،

 الجهات والمؤسسات المشاركة:
األمانة ، قيادات وأعضاء اتحادات العمال في العديد من دول العربية، االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

 العربي العامة لالتحاد

 طبيعة مشاركة المنظمة:
 تمثيل المنظمة والقاء كلمة في حفل االفتتاح

 

ا   : الموارد البشريةتنمية : مجال  سادسا

 حول المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب وإحتياجات سوق العمل الليبي . قطرية ورشة عمل -1

  الجهات المعنية بالتنفيذ :
 بطرابلس.المركز العربي لتنمية الموارد البشرية 

 مكان وتاريخ التنفيذ : 
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 أيام. 3ولمــدة  2018ليبيا ، مــارس  –طـرابلس 

 المشاركون والجهات المستفيدة :
ولي تخطيط التعليم المهني والتقني في ليبيا ومدراء التدريب وعدد من المنظمات ؤمشارك من مس 50

 .المختصة
 . قطــاع التعليـــم العـــام العــالي والهيئة الوطنية للتعليــم التقنــي ووزارة العمـــل والتأهيـل 
 ططــي التعليم والتدريب وخبراء وإعداد المناهج والبرامج .توفــير مادة بحثية مرجعية لمخ 

  أهداف النشاط :
 . الوصول إلى آليات موحدة لتطوير سياسات التعليم والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل وتشغيل الشباب 
  والبرامج تفعيل دور مؤسسات التخطيط الليبية لمواكبة التغيرات المعاصرة في مجال تطوير المناهج

 التعليمية المهنية والتقنية وفقا  لمتطلبات اإلنتاج والتنمية .
 . تسليـط الضــوء علــى مشكـالت تعليــم وتدريب تشغــيل الشــباب والمــرأة والفـئات الخاصــة 

 أسلوب التنفيذ :

 . تقديم أوراق رئيسية من خبراء مرجعيين في الورشة 

 األقطار العربية . تقــــدم أوراق قطرية تعكس تجارب 
 

  ۔في تخطيط القوى العاملة قومية دورة تدريبية -2

 مكان وتاريخ التنفيذ:
 . ولمدة أسبوع 2018عمان/ األردن سبتمبر  

 الجهة المعنية بالتنفيذ:

 بطرابلس المركز العربي لتنمية الموارد البشرية  

 المشاركون والجهات المستفيدة :

 .العاملة على المستوى الكلي في الدول العربيةالمعنيون بتخطيط القوى 

 .أطراف اإلنتاج والجهات المعنية بتخطيط القوى العاملة وغيرهم من المهتمين والباحثين

  :أهداف النشاط
  تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين باألسلوب العلمي لتخطيط الموارد البشرية وتقديرات العرض والطلب

 :مستوى االقتصاد الكلي وتتضمنعلى القوى العاملة على 

o دور السكان والموارد البشرية في التنمية االقتصادية. 

o واقع توزيع القوى العاملة حسب القطاعات . 

o أساليب تقدير عرض العمل. 

o أساليب تقدير الطلب على العمل. 

o تحليل أساليب تقدير فجوة العرض والطلب على القوى العاملة. 

 :أسلوب التنفيذ
  (تدريبية لمدة )أسبوعدورة. 

 محاضرات نظرية وتطبيق عملي وتفاعل وحوار بين الخبراء والمشاركين. 

 مادة تعليمية متخصصة . 
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 عرض ومناقشة حاالت . 

 

  "2030مواكبة التقدم المحرز في مجال تنمية الموارد البشرية المستدامة ضمن فعاليات األجندة الدولية " -3

 الجهة المعنية بالتنفيذ :
 . بطرابلس المركز العربي لتنمية الموارد البشرية 

 مكان وتاريخ التنفيذ:
 . 2018يونيو 

 المشاركون والجهات المستفيدة :

عاون الدولي ادارة الت، براء عرب من ذوي اإلختصاص في المجالخ ،مسؤولو الموارد البشرية في الدول العربية

مخططي  ،جميع أطراف اإلنتاج في الدول العربية، اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  ة،بمنظمة العمل العربي

وزارت ، لباحثين وذوي اإلختصاصا، ومنفذي سياسات العمل والتشغيل والتدريب والتعليم الفني والمهني

 . التخطيط واالقتصاد والتعليم في الدول العربية

  : أهداف النشاط

  البشرية المستدامة بما يخدم تحقيق المستهدفات المتعلقة التواصل التنفيذي مع العمل الدولي لتحقيق التنمية

 . بتنمية الموارد البشرية العربية والغايات المرتبطة بها

 االستفادة من االمكانيات الفنية والعلمية والتمويلية التي سخرتها األمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة . 

 ت العالقة بمجال عمل واختصاصات المركز وعلى اعطاء أولوية خاصة لتحقيق االهداف التنموية ذا

 :  األخص منها ما يلي

 : يلي الهدف الرابع و اياته التي تهدف ما 
   بحلول عام  –ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني

2030. 

  المهارات المناسبة بما في ذلك المهارات الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار والذين تتوافر لديهم

 .2030التقنية والمهنية للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة االعمال الحرة بحلول عام 

  الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح التعليمية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي وبخاصة االقل

يم بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات نمواً والبلدان االفريقية لإللتحاق بالتعل

واالتصاالت والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى 

 . 2020بحلول سنة 

التي  الهدف الخامس : تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات وذلك في إطار الغايات 

  : تضمنها الهدف وهي

 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان . 

 القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف في مجاالت العمل الخاصة والعامة . 

  االعتراف بأعمال الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوعة األجر وتقديرها من خالل توفير الخدمات

 .والبنى لتحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤوليةالعامة 

  تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تعزيز تمكين

 . المرأة

  ير العمل نتجة وتوفوالمستدام للجميع والعمالة الكاملة والم النمو اإلقتصادي المّطرد والشاملتعزيز

 : ، وتحقيق غاياته التي تؤثر على تحقيق االهداف النوعية التخصصية التاليةالالئق للجميع
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  تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي تدعم األنشطة االنتاجية وفرص العمل الالئق ومباشرة

المشاريع المتناهية  األعمال الحرة والقدرة على اإلبداع واالبتكار وتشجيع اضفاء الطابع الرسمي على

 . الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم ونموها

  تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة توفير العمل الالئق للجميع رجاالً ونساءاً بمن فيهم الشباب واالشخاص

 .2030ذوي االعاقة ، وتكافؤ االجر نظير العمل المتكافئ القيمة بحلول عام 

  الشباب غير الملتحقين بسوق العمل أو التعليم أو التدريب والتأهيل بحلول الحد بدرجة كبيرة من نسبة

 .2020عام 

  ، اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل بالسخرة وحظر استئصال اسوأ انواع عمل األطفال

 .2025بجميع اشكاله بحلول عام 

 العمال ضمان حقوق العمال وايجاد بيئات عمل توفر األمن والسالمة لجميع . 

  وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب ونفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن

 .2020منظمة العمل الدولية وذلك بحلول عام 

 اسلوب التنفيذ : 
 ً  : يقوم المركز حاليا

 وجهاتهبوضع برنامج عمل يتضمن الفعاليات واألنشطة المطلوبة والداعمة لدوره وأهدافه وت. 

 التواصل مع اللجنة الدولية السامية للتنمية البشرية المستدامة حول تكمين المركز من : 

o المشاركة في البرامج واالنشطة والندوات والحلقات الدراسية التي تعقدها االمم المتحدة بالخصوص  

o ة الموارد البشرية في مطالبة اللجنة السامية للتنمية البشرية المستدامة بمساهمة المركز العربي لتنمي

 . اعداد االستراتيجية العالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفر فرص العمل

 وذلك تأسيساً على الهدف الثامن من أهداف التنمية الشرية المستدامة . 

  القومي التحضير للقاء عربي حول برنامج العمل المطلوب لإلستجابة والشراكة والتعاون على المستوى

 .2020والعالمي النجاز أهداف التنمية المستدامة واجندتها لسنة 

  تحديد اإلحتياجات القومية المطلوبة سواء على المستوى القومي أو من خالل االمكانيات الدولية لتحقيق

 . التنمية المستدامة

  2030واجندتها   البشريةالتفكير في تأسيس مجموعة عمل عربية تعني بالشراكة في تحقيق أهداف التنمية  

o  دعوة عدد من الخبراء المعنيين بالموضوع لوضع تصور كامل لتحقيق الشراكة الفاعلة في انجاز التنمية

 . البشرية المستدامة في سياق التواصل الدولي

o التواصل  مع اللجنة الدولية السامية للتنمية البشرية المستدامة للتنسيق والتعاون . 

o قومية لتحديد المسارات والتوجهات والسياسات ذات العالقة عقد  حلقة دراسية . 

o اقتراح خارطة طريق للتنفيذ و المشاركة والتعاون . 

 

 . التدريب المخطط ودوره في بناء القدرات ورشة عمل حول المشاركة في-4

 : التفيذالتاريخ مكان و

 2018 طرابلس خالل اخر شهر سبتمبر وأول أكتوبر 

  : أهداف النشاط

 تزويد المشاركين بالمفاهيم األساسية للتدريب المخطط . 

 تزويد المشاركين بمداخل ومناهج التميز اإلداري والمهني المالئم إلدارة العملية التدريبية بكفاءة وإقتدار . 
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 إكساب المشاركين مهارات تطوير النشاط التدريبي لمواكبة المتغيرات والمستحدثات الجديدة . 

  : األساسيةالمحتويات 

 مفهوم التدريب . 

 أنواع التدريب . 

 من المسؤول عن نشاط التدريب ؟ 

 متى يجب التدريب ومتى ال يجب ؟ 

 العملية التدريبية بالمنظور الشمولي ومدخل النظم . 

 دور مسؤولي التدريب والتطوير الوظيفي في تحقيق فعاليتها . 

 وفعاليته تعميق مفهوم تأثير أنماط الرؤساء في كفاءة التدريب . 

 مهارات التخطيط االستراتيجي للتدريب . 

 تحديد وصياغة االستراتيجيات التدريبية لتحقيق التطوير الوظيفي والجودة التدريبية  . 

 كيفية التحول من التدريب العشوائي إلى التدريب المخطط . 

 تنمية المهارات القيادية لمسؤولي التدريب والتطوير الوظيفي . 

  خطط وبرامج التطوير الواقعيةكيفية تحديد . 

 التعامل مع مشكالت األداء . 

 مؤشرات ومصادر وأساليب التعرف على اإلحتياجات التدريبية . 

 مهارات إعداد التقارير التدريبية . 

 مهارات متابعة تقييم النشاط التدريبي . 

 :المستهدفون 
الذين يجري تأهيلهم لشغل أي واألخصائيون و في إدارات التدريبمسؤولو التطوير الوظيفي ونوابهم والعاملون 

 . من هذه المناصب في المستقبل

  : طرق وأساليب التدريب

 :لتعزيز عملية التعلم لدى الملتقى وتحفيزه سوف نستخدم العديد من األساليب التدريبية نذكر منها

o العصف الذهني . 

o حلقات النقاش . 

o لعب األدوار . 

o االستبانات والتمارين العملية . 

o التفكير المعاكس . 

o الفيدو . 
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 ثالثا  

 العالقات الخارجية والتعاون الدوليمحور 

 
، حيث ان لدولية التي تعمل في ميدان العملتتعاون منظمة العمل العربية مع الهيئات العربية واألجنبية وا

العربية في ميدان العمل  المبرر األساسي لقيام منظمة العمل العربية كان بهدف التعاون وتنسيق الجهود

، خاصة في الفعاليات التي تي تقوم بها جامعة الدول العربية، فتشارك المنظمة في جميع األنشطة الوالعمال

قات تعاون مع مؤسسات العمل ، وترتبط بعالادية واالجتماعية بالدول العربيةتعنى بقضايا التنمية االقتص

 .يالمشترك ومؤسسات المجتمع المدن يالعرب

، وتقدم فيها العديد من وات والمؤتمرات العربية والدوليةحيث تشارك المنظمة سنويا في العديد من الند

فمع  ،أوراق العمل والدراسات التي تعكس وجهة نظر المنظمة تجاه قضايا العمل والعمال في المنطقة العربية

بيت خبرة في المسائل العمالية وتقديم تنامى نشاط المنظمة فقد أصبحت تحتل مكانتها على الساحة العربية ك

 المشورة الفنية للحكومات والمنظمات العربية في هذا المجال.

ويعتبر محور التعاون الفني لصالح أطراف اإلنتاج في الدول العربية األعضاء من اهم المؤشرات اإليجابية 

عمال، عمال( وخاصة أأصحاب  نحو الشركاء االجتماعيين )حكومات،الضرورية لتحقيق أحد أهداف المنظمة 

، لبنان( التي صدر )فلسطين، جيبوتي، السودان، الصومال، موريتانيا، اليمن 7الدول ال  ياألكثر احتياجا وه

لى منحها األولوية في تلبية احتياجاتها وفقا  لإلمكانيات المتاحة ويحقق إبشأنها أكثر من قرار من المؤتمر يدعو 

 في مجال العمل والعمال. التعاون والتكامل العربيين

لى عدم االستجابة للعديد من إأدى  يوبسبب تراجع الموازنات االعتيادية خالل السنوات الماضية والذ 

ن االمر يتطلب مراجعة هذا الوضع حيث أن إ، فيرغم من تعاظم احتياجاتها بشكل جداحتياجات هذه الدول بال

يدا من الدعم الفني لتلبية االحتياجات المتزايدة بحكم أوضاعها المتغيرات والمستجدات في عالم العمل تتطلب مز

 .االقتصادية الوطنية الصعبة
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 مجال العالقات العربية والدولية : : اوالا 

فلسطين وبقية  يع أصحاب األعمال والعمال العرب فتقرير حول آثار المستوطنات اإلسرائيلية على أوضا -1

 .  جنوب لبنان  يف ةالمحتل يالمحتل وبقية األراض يالجوالن السور يالعربية المحتلة األخرى ف يألراضا

 مكان وتاريخ التنفيذ :

  2018إبريل  

 الجهة المعنية بالتنفيذ :
 فيبالتعاون والتنسيق مع مكتب البعثة الدائمة لمنظمة العمل العربية  ،الدوليإدارة العالقات الخارجية والتعاون 

 . جنيف

 :  أهداف النشاط
 متابعة كشف السياسة العنصرية للحكومة اإلسرائيلية وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة . 

  1980 و 1976 يالصادرين عام الدوليكشف عدم احترام الحكومة اإلسرائيلية لقرارى مؤتمر العمل 

 . بشأن الموضوع

  يفعلى أصحاب األعمال والعمال العرب  ياالستيطان اإلسرائيلكشف اآلثار المدمرة الناجمة عن سياسة 

 . العربية المحتلة األخرى يفلسطين واألراض

 المشاركون والجهات المستفيدة :

  أطراف اإلنتاج الثالثة

، جموعة العربية جنيفاألول للم يتم توزيع التقرير على كافة أطراف اإلنتاج الثالثة خالل اإلجتماع التنسيق

العربية المحتلة على  يلفلسطين واألراض يكذلك على كافة المشاركين خالل الملتقى التضامن 2018يونيو 

  .(107الدورة ) الدوليهامش أعمال مؤتمر العمل 

  : أهم التوصيات

  بكافة األشكال المادية والعينية يالدول العربية إلى دعم الصندوق الفلسطين يفدعوة أطراف اإلنتاج . 

 دولة فلسطين بكافة أشكالها يف يلتجربة الضمان االجتماعم الدعم تقدي . 

 العاملة المهرة واألكاديمية الفلسطينية يدعوة الدول العربية لفتح األسواق العربية لأليد . 

  كافة المحافل الدولية يفدعوة الدول العربية الثارة وإبراز االنتهاكات اإلسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية  . 

  اع حقوقهم المسلوبة حماية العمال الفلسطينيين وارسال بعثة متخصصة لمساعدتهم على استرجضرورة

  .  السلطات اإلسرائيلية منذ زمن طويل ىوالمحجوزة لد

  أهمية تنظيم مؤتمر دولي للمانحين ما من شأنه توفير التمويل الالزم النعاش الصندوق الفلسطيني للتشغيل

  . والحماية االجتماعية
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 معلومات أسواق العملورشة عمل حول الشبكة العربية ل  -2

 :  مكان وتاريخ التنفيذ

 8102 /ايارمايو 7 - 6جزائر، ال

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 الدوليإدارة العالقات الخارجية والتعاون 

 المشاركون والجهات المستفيدة :

 يَُمثلون:  ، مشاركوُ  ُمشاركة 28حضر الورشة ِمن جمهورية الجزائر نحو 

  وزارة التشغيل والعمل والضمان االجتماعي، وقد حضر عن الوزارة ُمختلف القطاعات والهيئات

 التابعة للوزارة ذات اإلختصاص في موضوع الورشة.

 .وزارة التعليم العالي 

 .الديوان الوطني لإلحصاء 

 .اتحاد أصحاب األعمال 

 إتحادات العمال يممثل 

 :التوصيات 

  ُكلَّ ما يلزم صوب اإلنتهاء ِمن توقيع بروتوكوالت التعاون األربع بين ُمنظمة العمل العربية ِمن اتخاذ

جانب، وشركاء اإلنتاج الثالث )وزارة العمل، اتحاد أصحاب األعمال، اتحاد العمال( وجهاز اإلحصاء 

 على الجانب اآلخر.

  ِسالفين الذكر. ةن ُممثلين للشركاء األربعدعوة جمهورية الجزائر إلى تسمية الفريق الوطني الُمكون م 

 وُكل َمن تراه الدولة ذو إختصاص أصيل  –الشركاء في جمهورية الجزائر  ةقيام الجهات األربع– 

حد إلحصاءات أسواق العمل، والذي َسبََق إرساله إلى جمهورية الجزائر في  بمراجعة الدليل العربي الموَّ

  8107مايو / 

 فنية الُمتعمقة بين فريق عمل الُمنظمة والفريق الوطني لجمهورية الجزائر، لإلتفاق بدء تفعيل الجلسات ال

 على مايلي:

  قاموس اإلحصاءات والمعلومات التي سوف يتم اعتماد قيام الفريق الوطني بتغذيتها للمنصة

 اإللكترونية ِمن الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل.

  الُمتعلقة بقاموس البيانات سالف الذكر، بعد أخذ الموافقات الالزمة وطنيًا االتفاق على صالحيات النشر

 على ما سوف ينطوي عليه القاموس ِمن إحصاءات ومعلومات.

  االتفاق على المنهجيات العلمية والمفاهيم الُمتبعة في صدد قاموس اإلحصاءات والمعلومات الُمتفق عليه

 لية.بين الطرفين، وذلك وفقًا للمعايير الدو

  ،تدريب فريق العمل الوطني على استخدام المنصة اإللكترونية للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

 بحيث تنضم جمهورية الجزائر إلى منظومة التبادل اإللكتروني المؤمَّن لإلحصاءات والمعلومات.

  َضَمنَة في المنصة تدريب فريق العمل الوطني على استخدام لوحات المعلومات وأدوات التحليل الُمت

اإللكترونية للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل، وذلك لتسويق أدوات التحليل تلك إلى ُمتخذ القرار 
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ِمن دراسة سوق العمل العربي بشكل أشمل، وتنفيذ المقاربات المطلوبة بين الدول  هالوطني لتمكين

 العربية للوقوف على احتياجات سوق العمل العربي.

 لُمداخالت القي ِمة التي قدمها الحضور ِمن جمهورية الجزائر، والتي بينت  وجود قاعدتي بيانات في ظل ا

قومية في صدد إحصاءات أسواق العمل، أولهما لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، والثانية لدى الديوان الوطني 

رونية للشبكة العربية ألسواق لإلحصاء، تبرز أهمية اإلسراع بتنفيذ اإلصدارة الثانية ِمن المنصة اإللكت

العمل، والتي سوف تَضمن تطوير آليات الربط اإلحصائي والمعلوماتي بالشبكة، عبر الربط الُمباشر مع 

قواعد البيانات الوسيطة، والتي بها يتم االستعاضة عن قيام فريق العمل الوطني بتغذية الشبكة بصفة 

عد البيانات سوف يَُسِهل كثيًرا عمليات تبادل وتحديث ُمستمرة، إذ أن عملية الربط المباشر بين قوا

 اإلحصاءات والمعلومات الُمتفق عليها، والتي سوف يتم إقرارها ِمن قِبَل جمهورية الجزائر.

  أوصى الحضور في ورشة العمل ِمن جمهورية الجزائر برغبته في دعوة فريق العمل بالشبكة العربية

إلى ورش عمل وطنية بغرض تحليل إحصاءات  –مة العمل العربية فريق ُمنظ –لمعلومات أسواق العمل 

أسواق العمل، وبخاصة اإلحصاءات الوطنية، للوقوف على أفضل الُسبُل والُمستجدَّات في دعم صناعة 

 القرار الوطني في مجاالت سوق العمل الجزائري.

  جمهورية الجزائر كذلك أوصى الحضور في ورشة العمل ِمن جمهورية الجزائر باستعداد ورغبة

بالمشاركة في أعمال تطوير المنصة اإللكترونية للشبكة بالكوادر الوطنية ِمن ُمطوري وُمحللي النُُظم، إذ 

أعرب الحضور عن إعجابهم الشديد بالمشروع وما تم تنفيذه حتى الحين ِمن جهود، وهو ما يدعو ألهمية 

طار مشاركة اإلحصاءات والمعلومات، ولكن أيًضا ُمشاركة جمهورية الجزائر في هذا العمل ليس فقط في إ

 في تطوير اإلصدارة الثانية ِمن المنصة اإللكترونية للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل.

 يلي: وفي نهاية الورشة أكدَّ فريق العمل بالمنظمة على ما

 عليها سلفًا، وذلك في  أن جميع ما سوف يتم إقراره وتبادله  ِمن إحصاءات ومعلومات سوف يتم االتفاق

 أعقاب إقرار جمهورية الجزائر لهذه اإلحصاءات والمعلومات.

 .سماحيات وصالحيات النشر ونطاقاته سوف يُحددها فريق العمل الوطني 

  أن الُمنظمة سوف تستجيب بصورة ُمباشرة ألية خصوصية قد تراها جمهورية الجزائر في صدد ما يتم

وإحصاءات، والتي بمجرد قيام الفريق الوطني لجمهورية الجزائر نشره ِمن ُمخططات تحليلية 

 بمشاركة هذه التحفظات مع فريق عمل الُمنظمة سوف يتم اتخاذ كافة ما يلزم بأقصى سرعة ُممكنة.

  وأخيًرا أثنى فريق العمل بالُمنظمة على المستوى التقني والمعرفي الرفيع الذي َوَصَل إليه القائمين على

ءات أسواق العمل في جمهورية الجزائر، وهو ما سوف يكون له أكبر األثر في تطوير منظومة إحصا

 وتنمية أعمال الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل.

 ورشة عمل حول الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل -7

 :  مكان وتاريخ التنفيذ

 8181/تشرين الثاني نوفمبر 81 - 81القاهرة، جمهورية مصر العربية 

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 الدوليإدارة العالقات الخارجية والتعاون 
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 المشاركون والجهات المستفيدة :

االتحاد العام لنقابات  –اتحاد الصناعات  –شركاء العمل الثالث بجمهورية مصر العربية )وزارة القوى العاملة 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،ُعمال مصر(، باإلضافة إلى 

 ، يَُمثلون :ا"  ُمشارك81حضر الورشة ِمن جمهورية مصر العربية نحو "

 وزارة القوى العاملة 

 اتحاد الصناعات المصري 

 االتحاد العام لنقابات ُعمال مصر 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

  : أهداف النشاط

  في جمهورية مصر العربية وشبكة معلومات أسواق  الثالثة ق بين أطراف اإلنتاجتفعيل التعاون والتنسي

  .العمل العربية

  نظام معلوماتي موحد ألسواق العمل لإلسهام في حل مشكلة البطالة إيجاد. 

  الوطن العربيمصر و سياسات التشغيل واالستخدام في المساهمة في دعم. 

 التوصيات :

  عدا اإلتحاد العام لنقابات ُعمال مصر( بمراجعة بروتوكول التعاون الُمرسل قيام شركاء العمل الوطني(

ُمنذُ نحو عام سابق، وذلك التخاذ ما يلزم ِمن إجراءات صوب إعطاء الُمالحظات النهائية  ةللجهات األربع

وُمنظمة  سمية للتوقيع بين الجهات المعنيةفي سبيل اتخاذ اإلجراءات الر –إن وِجَدت  –على البروتوكول 

 العمل العربية على البروتوكول.

 ( بتسمية الفريق الوطني والذي يُعبَر عن ُمَمثِل واحد على األقل ةقيام شركاء العمل الوطني )الجهات األربع

 ِمن ُكل ِ جهٍة على حدة.

  حدةشركاء العمل الوطني )الجهات األربعقيام  ( بمراجعة اإلصدارة الثانية ِمن الدليل العربي الموَّ

 إلحصاءات أسواق العمل.

  حد إلحصاءات قيام الُمنظمة بإعادة إرسال نسخة البروتوكول واإلصدارة الثانية ِمن الدليل العربي الموَّ

 أسواق العمل إلى شركاء العمل في جمهورية مصر العربية.

 العربية،  بدء تفعيل الجلسات الفنية الُمتعمقة يبن فريق عمل الُمنظمة والفريق الوطني لجمهورية مصر

 يلي : لإلتفاق على ما

  قاموس اإلحصاءات والمعلومات التي سوف يتم اعتماد قيام الفريق الوطني بتغذيتها للمنصة

 اإللكترونية ِمن الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل.

  وطنيًا االتفاق على صالحيات النشر الُمتعلقة بقاموس البيانات سالف الذكر، بعد أخذ الموافقات الالزمة

 على ما سوف ينطوي عليه القاموس ِمن إحصاءات ومعلومات.

  االتفاق على المنهجيات العلمية والمفاهيم الُمتبعة في صدد قاموس اإلحصاءات والمعلومات الُمتفق عليه

 بين الطرفين، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

 كة العربية لمعلومات أسواق العمل، تدريب فريق العمل الوطني على استخدام المنصة اإللكترونية للشب

 بحيث تنضم جمهورية مصر العربية إلى منظومة التبادل اإللكتروني المؤمَّن لإلحصاءات والمعلومات.
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  تدريب فريق العمل الوطني على استخدام لوحات المعلومات وأدوات التحليل الُمتَضَمنَة في المنصة

العمل، وذلك لتسويق أدوات التحليل تلك إلى ُمتخذ القرار اإللكترونية للشبكة العربية لمعلومات أسواق 

الوطني لتمكينة ِمن دراسة سوق العمل العربي بشكل أشمل، وتنفيذ المقاربات المطلوبة بين الدول 

 ف على احتياجات سوق العمل العربيالعربية للوقو

 : يلي وفي نهاية الورشة أكدَّ فريق العمل بالمنظمة على ما

  سوف يتم إقراره وتبادله ِمن إحصاءات ومعلومات سوف يتم االتفاق عليها سلفًا، وذلك في أن جميع ما

أعقاب إقرار جمهورية مصر العربية بأهلية هذه اإلحصاءات والمعلومات للتبادل مع قاعدة بيانات أسواق 

 العمل العربية والتي تُشرف عليها وتُديرها ُمنظمة العمل العربية.

 لنشر ونطاقاته سوف يُحددها فريق العمل الوطني.سماحيات وصالحيات ا 

  أن الُمنظمة سوف تستجيب بصورة ُمباشرة ألية خصوصية قد تراها جمهورية مصر العربية في صدد ما

يتم نشره ِمن ُمخططات تحليلية وإحصاءات، والتي بمجرد قيام الفريق الوطني لجمهورية مصر العربية 

 الُمنظمة سوف يتم اتخاذ كافة ما يلزم بأقصى سرعة ُممكنة. بمشاركة هذه التحفظات مع فريق عمل

  أثنى فريق العمل بالُمنظمة على المستوى التقني والمعرفي الرفيع الذي َوَصَل إليه القائمين على منظومة

إحصاءات أسواق العمل في جمهورية مصر العربية، وهو ما سوف يكون له أكبر األثر في تطوير وتنمية 

 العربية لمعلومات أسواق العمل.  أعمال الشبكة

 الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل:  ورشة عمل حول  -7

 :  مكان وتاريخ التنفيذ

  8181/ كانون االول  ديسمبر 81ـ  81 المملكة المغربية ، الرباط ، 

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 الدوليإدارة العالقات الخارجية والتعاون 

 والجهات المستفيدة :المشاركون 

" مشاركة ومشارك من المتخصصين في معلومات ومؤشرات 01فعاليات هذه الورشة حوالي " فيشارك 
 الجهات التالية : أسواق العمل بالمملكة المغربية يمثلون

 وزارة الشغل واإلدماج المهني .  -

 المرصد الوطني للشغل .  -

 المندوبية السامية للتخطيط .  -

 . إلنعاش التشغيل والكفاءات لوطنيةالوكالة ا -

كما شارك الدكتور / محمد رمضان مستشار الشبكة العربية ألسواق العمل بمنظمة العمل العربية حيث  -

قام بأستعراض أنظمة معلومات سوق العمل "مدخل نحو صناعة القرار التنموي المستدام" ،المنصة 

 . الموحد إلحصاءات أسواق العمل العربي، الدليل كة العربية لمعلومات أسواق العملاإللكترونية للشب

 يكذلك شارك السيد / معتز عزت المشرف على محور تكنولوجيا المعلومات للمنصة اإللكترونية والذ -

 تنظيم الورشة وإستعراض المنصة اإللكترونية على الفريق المغربي .  فيساهم 
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  المحاور :

  كة العربية لمعلومات أسواق العملمشروع الشب ىإللدعم التشغيل ... مدخل  العربيالبرنامج . 

 صناعة القرار التنموي المستدام" أنظمة معلومات سوق العمل "مدخل نحو . 

 كة العربية لمعلومات أسواق العملالمنصة اإللكترونية للشب . 

  الموحد إلحصاءات أسواق العمل العربيالدليل . 

 ( المندوبية السامية للتخطيط. العملالمنظومة الوطنية إلحصاءات مداخلة حول ) 

  ـ وزارة الشغل واإلدماج مداخلة حول نظام معلومات سوق العمل المغربي ) المرصد الوطني لسوق الشغل

 . المهني (

 التوصيات : 

على مدار يومين تبادل خاللهما فريق العمل بالمنظمة وفريق العمل ِمن المملكة المغربية النقاش 

 ة القي ِمة، والتي تََمَخَضت حول التوصيات التالية :والمداخالت العلمي

  قيام وزارة الشغل واإلدماج المهني بالمملكة المغربية والمندوبية السامية للتخطيط بمراجعة بروتوكول

التعاون الُمرسل لُهما ُمسبقًا ِمن قِبَل الُمنظمة، وذلك التخاذ ما يلزم ِمن إجراءات صوب إعطاء الُمالحظات 

في سبيل اتخاذ اإلجراءات الرسمية للتوقيع مع ُمنظمة العمل  –إن وِجَدت  –ة على البروتوكول النهائي

 العربية.

  قيام شركاء العمل الوطني بتسمية الفريق الوطني والذي يُعبَر عن ُمَمثِل واحد على األقل ِمن ُكل ِ جهٍة على

 حدة.

  حد إلحصاءات أسواق العمل  شركاء العمل الوطني بمراجعة اإلصدارة الثانية ِمنقيام الدليل العربي الموَّ

 إلبداء الرأي بالموافقة عليه أو إعطاء أية ُمالحظات قد يرونها في هذا الصدد.

  بدء تفعيل الجلسات الفنية الُمتعمقة بين فريق عمل الُمنظمة والفريق الوطني للمملكة المغربية، لإلتفاق على

 يلي: ما

  التي سوف يتم اعتماد قيام الفريق الوطني بتغذيتها للمنصة قاموس اإلحصاءات والمعلومات

 اإللكترونية ِمن الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل .

  االتفاق على صالحيات النشر الُمتعلقة بقاموس البيانات سالف الذكر، بعد أخذ الموافقات الالزمة وطنيًا

 .على ما سوف ينطوي عليه القاموس ِمن إحصاءات ومعلومات

  االتفاق على المنهجيات العلمية والمفاهيم الُمتبعة في صدد قاموس اإلحصاءات والمعلومات الُمتفق

 عليها بين الطرفين، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

  ،تدريب فريق العمل الوطني على استخدام المنصة اإللكترونية للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

 بية إلى منظومة التبادل اإللكتروني المؤمَّن لإلحصاءات والمعلومات.بحيث تنضم المملكة المغر

  تدريب فريق العمل الوطني على استخدام لوحات المعلومات وأدوات التحليل الُمتَضَمنَة في المنصة

اإللكترونية للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل، وذلك لتسويق أدوات التحليل إلى ُمتخذ القرار 

مكينة ِمن دراسة سوق العمل العربي بشكل أشمل، وتنفيذ المقاربات المطلوبة بين الدول الوطني لت

 العربية للوقوف على احتياجات سوق العمل العربي.
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 يلي : وفي ختام أعمال  الورشة أكدَّ فريق العمل بالمنظمة على ما

 فاق عليها سلفًا، وذلك في أن جميع ما سوف يتم إقراره وتبادله  ِمن إحصاءات ومعلومات سوف يتم االت

أعقاب إقرار المملكة المغربية بأهلية هذه اإلحصاءات والمعلومات للتبادل مع قاعدة بيانات أسواق 

 العمل العربية والتي تُشرف عليها وتُديرها ُمنظمة العمل العربية.

  َل المملكة سماحيات وصالحيات النشر ونطاقاته سوف يُحددها فريق العمل الوطني الُمسمى ِمن قِب

 المغربية.

  أن الُمنظمة سوف تستجيب بصورة ُمباشرة ألية خصوصية قد تراها المملكة المغربية في صدد ما يتم

نشره ِمن ُمخططات تحليلية وإحصاءات، والتي بمجرد قيام الفريق الوطني بمشاركة هذه التحفظات مع 

 ُممكنة.فريق عمل الُمنظمة سوف يتم اتخاذ كافة ما يلزم بأقصى سرعة 

  وأخيًرا أثنى فريق العمل بالُمنظمة على المستوى التقني والمعرفي الرفيع الذي َوَصَل إليه القائمين على

منظومة إحصاءات أسواق العمل في المملكة المغربية، وتجربة المملكة في بناء مرصد وطني للشغل، 

يكون له أكبر األثر في تطوير  وإيجاد آليات حديثة لجمع وتحليل بيانات أسواق الشغل، وهو ما سوف

 وتنمية أعمال الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل.

 
 : التعاون الفنيمجال  : انيا  ث

  (101الدورة ) الدوليمؤتمر العمل    -1

 مكان وتاريخ التنفيذ :

  8102جنيف ، مايو ـ يونيو 

 الجهة المعنية بالتنفيذ :
 فيبالتعاون والتنسيق مع مكتب البعثة الدائمة لمنظمة العمل العربية   ،يالدولالقات الخارجية والتعاون إدارة الع 

 . جنيف

  : أهداف النشاط

  كافة المواقف المطروحة ضمن جدول أعمال المؤتمر فيالتنسيق بين الوفود العربية . 

 المحاور : 

 : 8102العمل الدولي ( لمؤتمر 017إجتماعات وأنشطة المجموعة العربية خالل الدورة )القسم األول. 

 ( لمؤتمر العمل الدولي017إستنتاجات الدورة ): القسم الثاني. 

  تقارير رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام مع ملحق لتقرير المدير العام حول أوضاع العمال في فلسطين

 .واألراضي العربية المحتلة األخرى

 ىنامج والموازنة ومسائل مالية أخرمشروع البر. 

  وتقارير عن تطبيق االتفاقيات والتوصيات بنود فنية خاصة بالدورةمعلومات. 

 (التعاون اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل الدولية لدعم أهداف التنمية المستدامة ) مناقشة عامة. 

 (القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل )نشاط معياري 

  بشأن العدالة  8112إعالن منظمة العمل الدولية مناقشة متكررة بشأن الحوار االجتماعي في إطار متابعة

 .االجتماعية من أجل عولمة عادلة

 مقترحات بشأن الغاء بعض االتفاقيات والتوصيات. 

  8116مقترحات بشأن تعديالت لمدونة اتفاقية العمل البحري لعام.  
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  :القسم األول
يتضمن هذا القسم إستعراضا لمواضيع جدول أعمال اإلجتماع التنسيقي األول للمجموعة العربية، وكذلك 

الموضوعات المطروحة على اللجان المنبثقة عن المجموعة العربية، وما تم التوصل إليه من مقترحات 

  :قشتها المجموعة ما يليومن أهم الموضوعات التي نا ،الموقف المشترك للمجموعة العربيةوتوصيات تعبر عن 

    :لجنة الصيا ة العربية 
لقد كون اإلجتماع التنسيقي األول لجنة صياغة ثالثية إجتمعت فيما بعد بمكتب منظمة العمل العربية         

بجنيف لمناقشة مشروع المالحظات التي قامت بتحضيرها منظمة العمل العربية حول ملحق تقرير المدير العام 

وقد وضعت لجنة  ،لمحتلة األخرىواألراضي العربية المنظمة العمل العربية بشأن أوضاع العمال في فلسطين 

المدير العام لمنظمة العمل  –رايدر  يالسيد /  جا ةالصياغة تلك المالحظات في شكلها النهائي وتم تسليمها لسعاد

 .الدولية باللغتين العربية واإلنجليزية

  : لجنة التنسيق العربية  
وهي لجنة ثالثية مكلفة بمتابعة سير أعمال المؤتمر وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف المواضيع       

برئاسة سعادة السيد / المطروحة باللجان الفنية للمؤتمر وقامت منظمة العمل العربية بتنظيم إجتماع هذه اللجنة 

ح اإلجتماع  مرحبا بأعضاء اللجنة ومؤكداً حيث أفتت المدير العام لمنظمة العمل العربية –فايز علي المطيري 

على أهمية القيام بواجبات اللجنة وتنسيق المواقف العربية في مختلف اللجان والتعرف على توجهات كل لجنة 

 .وتحليل الموضوعات المعروضة عليها

ا أثار أعضاء اللجان الفنية العرب عرضاً موجزاً عن المناقشات التي جرت داخل كل لجنة كم وقد قدم منسقوا

اللجنة مسألة تتعلق بلجنة تطبيق المعايير حيث أكد بعضهم أن عمل تلك اللجنة يتسم باإلنحياز وعدم الموضوعية 

استهداف  إلىخاصة فيما يتعلق بتحديد قائمة الحاالت الفردية وكيفية االدراج والسحب من تلك القائمة كما أشاروا 

 .ات غير موضوعية ال عالقة لها بأهداف ومبادئ المنظمةاللجنة لدول دون أخري بناء على اعتبار

أنه وبناء على القرار الصادر في  سعادة السيد / المدير العام لمنظمة العمل العربيةوفي هذا السياق أوضح 

وعلى ما أقرته المجموعة العربية في اجتماعها على هامش الدورة  2018لعام  العربيلمؤتمر العمل  45الدورة 

تمر العمل الدولي طالب في كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة للمؤتمر بإعادة النظر في منهجية وألية لمؤ 107

عمل لجنة المعايير بما من شأنه النأي بها عن أي انحياز أو انتقائية في تحديد الحاالت الفردية، مؤكدا على أهمية 

العربية حفاظا على مصداقيتها كما تضمن لقاءه مع السيد / التزام اللجنة بالشفافية والحياد في تعاملها مع الدول 

 .جاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحديث عن هذه المشكلة

   :للتضامن مع عمال وشعب فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى يالملتقى الدول

بقصر األمم وقد ضم معرضا للمخطوطات العربية  2018مايو / أيار  31في يوم  ىتم عقد هذا الملتق     

عام لمنظمة العمل المدير ال -سعادة  السيد / فايز علي المطيري والصور التاريخية الفلسطينية وقد ترأس 

يما العمال وألقي كلمة شاملة عدَدَ فيها مساوئ االحتالل وتأثيره على حياة المواطنين الس ىالملتق العربية

 . األبد إلىوأصحاب األعمال مؤكداً على أن هوية القدس عربية 

السيد / سمير سعيد معالي المدير العام لمنظمة العمل الدولية، و –وقد تحدث في هذا السياق السيد / جاى رايدر  

وزير العمل  -السيد / مأمون أبو شهال  ومعالي وزير العمل بالمملكة األردنية الهاشمية ورئيس المؤتمر، –مراد 

رئيسة فريق العمال  –رئيس فريق أصحاب االعمال، السيدة / كاميلين باسكيير  –بدولة فلسطين، السيد / مدوابا 

 .وسفير كوبا بجنيف عن الحكومات

ون على إدانة وقد شارك في الملتقى عدداً  كبيراً  من الحضور مؤيدين للقضية الفلسطينية وقد أكد جل المتحدث

حل سلمي  إلىإسرائيل لعدم احترامها للمواثيق الدولية السيما قرارات مجلس االمن والمطالبة بضرورة التوصل 

 .بين الطرفين
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   :رئاسة المجموعة العربية
يعين رئيساً    العربيتماشيا مع النظم المعمول بها في منظمة العمل العربية فإن رئيس آخر مؤتمر للعمل      

 وزير العمل والتأهيل –الدكتور / المهدي ورضمي األمين  معاليومن هذا المنطلق  ترأس  ،للمجموعة العربية

 .بدولة ليبيا اجتماع المجموعة العربية كما ألقى كلمة جامعة في االجتماع العام للمؤتمر باسم المجموعة العربية

  أهم موضوعات النقاش :ـ
  : ال اللغة العربية في منظمة العمل الدوليةالتوسع في استعم -

كلمات وتداخالت الوفود العربية وأن  ىمية استعمال اللغة العربية في شتأكدت المجموعة العربية على أه   

 .يطلب من منظمة العمل الدولية توسيع استعمالها في كافة الوثائق واالجتماعات

  : التعاون اإلنمائي مع منظمة العمل الدولية -

في بيروت صورة كاملة عن  المدير اإلقليمي لمكتب منظمة العمل الدولية –السيدة / ربا جرادات أعطت  

خاصة  ،أنشطة وبرامج منظمة العمل الدولية التي تم إنجازها وتلك التي سيتم إنجازها في المنطقة العربية

 .حتلةالتعاون لصالح البلدان العربية ولصالح فلسطين واألراضي العربية  الم

لدستور منظمة العمل الدولية بشأن توسيع التمثيل االفريقي  1986الموقف من التصديقات على تعديل  -

  : والعربي بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي

باإلسراع للمصادقة  1986االن على تعديل  ىالدول العربية والتي لم تصادق حتحث االجتماع تلك             

شأنه توسيع العضوية بمجلس اإلدارة والتي سوف تستفيد منها الدول العربية في أفريقيا  على التعديل والذي من

 .وبالتالي زيادة مجموع المشاركة العربية في مجلس اإلدارة

 

( لمؤتمر العمل 107السيد / المدير العام لمنظمة العمل العربية على هامش أعمال الدورة ) لقاءات سعادة

  : 2018الدولي  

 العديد من اللقاءات التنسيقية المدير العام لمنظمة العمل العربية –سعادة السيد / فايز علي المطيري  ىأجر

الدول العربية مع السادة الوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود ممثلي أطراف  والتشاورية حول اهتمامات وقضايا

الدولية، وذلك بهدف تعزيز وتدعيم التعاون اإلنتاج الثالثة وكذلك مع عدد كبير من مسئولي المنظمات اإلقليمية و

لمنظمة العمل الدولية وقد أكد المدير العام  –مع تلك المنظمات ومن بين الذين اجتمع بهم السيد / جاى رايدر 

السيد / رايدر ضرورة حماية العمال الفلسطينيين وارسال بعثة متخصصة لمساعدتهم على استرجاع  ىعل

السلطات اإلسرائيلية منذ زمن طويل كذلك شدد سيادته على أهمية تنظيم  ىمحجوزة لدحقوقهم المسلوبة وال

مؤتمر دولي للمانحين بتعاون مشترك بين منظمتيهما ما من شأنه توفير التمويل الالزم النعاش الصندوق 

على مقابلة العديد  المدير العام لمنظمة العمل العربية السيدحماية االجتماعية كذلك حرص الفلسطيني للتشغيل وال

من وزراء العمل العرب وممثلي منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية لتبادل اآلراء حول المسائل التي 

 .تحظي باهتماماتهم بما يخدم مصالح البلدان العربية بأطرافها الثالث

مل بالمملكة األردنية الهاشمية وزير الع –مع السيد / سمير سعيد مراد   سعادة  السيد / المدير العامكما ألتقى 

 .وتبادال  الرأي  والمشورة حول أنشطة المجموعة العربية

 : القسم الثاني

  شمل القسم الثاني من هذا التقريرعلى ما يلى :

( لمؤتمر العمل 107عرض موجز عن مناقشات أهم الموضوعات المطروحة  ضمن جدول أعمال الدورة )

والتوصيات الصادرة عنهما، نذكر منها تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول الدولي وابرز اإلستنتاجات 

إحدى مبادرات المئوية للمنظمة وهي مبادرة " المرأة في العمل " والتي تدخل في صلب أهداف التنمية المستدامة 

2030. 
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   :لجنة اعتماد العضوية -
( دولة من مجموع 168د الدول المشاركة في هذه الدورة )وفقا لتقرير لجنة اعتماد العضوية، بلغ عد      

( مشاركاً كما شارك في 6428( دولة عضو في منظمة العمل الدولية وبلغ عدد أعضاء الوفود المعتمدة )187)

الدورة عدد من المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية بصفة مراقب منها منظمة العمل العربية وقد اعترضت 

ومن اهم أسباب اإلعتراضات، عدم تحديد عدد من الدول في  د من ممثلى البلدان العربيةعداللجنة على 

 .تشريعاتها لمعايير التمثيلية النقابية والتي على أساسها يتم تحديد منظمات أصحاب العمل والعمال األكثر تمثيالً 

   :اللجنة المالية -
 31الدول األعضاء، التقرير المالي للسنة المنتهية في  بحثت اللجنة المالية المواضيع الخاصة بتحصيل مساهمات

، تركيبة المحكمة اإلدارية والتعيينات في 2019، جدول المساهمات في ميزانية 2017ديسمبر / كانون أول 

 .لجنة المعاشات

  :لجنة تطبيق المعايير -
يق االتفاقيات والتوصيات بتطب حسب التقليد المتبع بدأت اللجنة إشغالها بمناقشة عامة حول المسائل المتعلقة

الجزء  إلىوفاء الدول بإلتزاماتها المتعلقة بمعايير العمل الدولية وخالل هذه المناقشة تم الرجوع  ىوحول مد

الدراسة اإلستقصائية "وقد شملت المناقشة  ،األول من تقرير لجنة الخبراء الخاصة بتطبيق اإلتفاقيات والتوصيات

وسائل العمل الممكنة لمنظمة العمل الدولية، التعاون للتطوير والمساعدة الفنية، تنفيذ العامة، االستنتاجات 

 .ة"ل األعضاء، دراسة الحاالت الفردياإللتزامات من طرف الدو

   :دراسة الحاالت الفردية -
ل، حالة فردية تعلقت بخروقات لإلتفاقيات الخاصة بالحقوق األساسية في العم 24درست اللجنة هذه السنة 

 .اتفاقيات الحوكمة، وبعض اإلتفاقيات الفنية

  ،وفيما يخص الدول العربية ناقشت اللجنة ثالث حاالت فردية تتعلق بجمهورية الجزائر، ليبيا، والبحرين

ً من مندوبي الحكومات  خالل مناقشة الحاالت الثالثة لقيت حكومات الدول العربية المعنية تأييداً واسعا

اد أغلبهم بالخطوات اإليجابية التي ما انفكت تقوم بها تلك الحكومات في اتجاه وأصحاب العمل، وقد أش

 .مالءمة تشريعاتها مع أحكام إتفاقيات العمل الدولية المعنية بما يستجيب لمالحظات لجنة الخبراء

 لجنة العنف جنة التعاون اإلنمائي الفعال، الفاصيل حول أعمال اللجان الفنية كوقد ضم التقرير الكثير من الت

 .والتحرش في عالم العمل ولجنة الحوار اإلجتماعي والثالثية

  أن عدداً من الدول العربية كانت لها مشاركة نشطة في أعمال اللجان الفنية سواء اثناء  إلىوتجدر اإلشارة

 .المناقشات أو اقتراح التعديالت

  حاضر األعمال المرفقة مع التقرير الكاملم إلىللمزيد من التفاصيل عن أعمال اللجان الفنية يمكن الرجوع. 

 

  :أهم األحداث واألنشطة التي تم تنظيمها على هامش أعمال المؤتمر

   ::  حظيت هذه الدورة بشرف زيارة رؤساء ثالث دول ألقوا بكلمات مناسبة في جلسات خاصة وهم  أوال      

  رئيس جمهورية كولومبيا –السيد / خوان مانوال سانتوس. 

  رئيس جمهورية إيرلندا –السيد / ميخائيل هقنز. 

 ىرئيس جمهورية إفريقيا الوسط –را السيد / فوستي تودي. 

سنة على ميالد إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية  20ثانيا   :  تم االحتفال بمرور 

 .في العمل
والعمل الالئق في خدمة السلم وتعزيز القدرة على  عقدت قمة عالم العمل حول موضوع التشغيل ثالثا  : 

 .الصمود تحدثت فيها شخصيات هامة حول مائدة مستديرة
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   :بما يلي 2018 الدولي( لمؤتمر العمل 107وقد تميزت الدورة )

  حضور مكثف للوفود العربية في إجتماعات المجموعة العربية ومناقشات مفيدة للموضوعات المطروحة

 .التفاؤل واالتكامل العربي في أجواء من

  حضور ومشاركة مكثفة من الوفود العربية في مختلف اللجان المنبثقة عن المؤتمر في إطار رؤية عربية

 .مشتركة مع الموضوعات المطروحة للنقاش في ضوء أوضاع البلدان العربية

 المحتلة األخرى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين واألراضي العربية  ىنجاح متميز للملتق

 .ومعرض الصور التاريخية المصاحب

  المدير العام لمنظمة العمل الدولية وبحث أوجه  هبنظير المدير العام لمنظمة العمل العربيةإجتماع

 .التعاون بين المنظمتين

 ىولومبيا وايرلندا وأفريقيا الوسطتشرف المؤتمر بزيارات رؤساء ثالث دول هي ك. 

  التي ناقشت موضوع التشغيل والعمل الالئق في خدمة السلم وتعزيز القدرة على عقد قمة عالم العمل

 .الصمود
 

 يواالجتماع يللمجلس االقتصاد  (102) العادية الدورة  -2

 مكان وتاريخ التنفيذ : 
 .6/9/2018 – 2 للفترة ،مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية القاهرة،

 : المشاركون والجهات المستفيدة

( للمجلس االقتصادي واالجتماعي، التي عقدت 102شاركت منظمة العمل العربية في أعمال الدورة العادية )
ومنظمات العمل  لدول العربية األعضاء في الجامعة، بمشاركة جميع اانة العامة لجامعة الدول العربيةبمقر األم

 . العربي المشترك

 : عمالاألجدول 

  ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي فيما بين 101متابعة تنفيذ قرارات الدورة )تقرير األمين العام حول

 .(102و 101دورتي المجلس )

 تطوير العمل االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك. 

 ينموية: االقتصادية واالجتماعية فنتائج أعمال اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة واإلعداد للقمم العربية الت 

 .(2019الرابعة )الجمهورية اللبنانية، دورتها 

 ( 30الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية )   

 .(2019) الجمهورية التونسية ، مارس /اذار 

 (اديةالتعاون بين منظومتي جامعه الدول العربية و األمم المتحدة )الجوانب االجتماعية واالقتص. 

 (2015ودول أمريكا الجنوبية )  ( للدول العربيةمتابعة تنفيذ إعالن )الرياض( الصادر عن القمة )الرابعة. 

 (2016غينيا االستوائية( ) -متابعه تنفيذ قرارات القمه العربية األفريقية في دورتها الرابعة )ماالبو. 

  والمتوسطةمشروع ميثاق عربي لتطوير قطاعات المؤسسات الصغيرة. 

 مقترح انشاء المجلس األعلى للسكان والتنمية في الدول العربية. 

 االستثمار في الدول العربية. 

 المنتديات العربية الدولية. 

 التقرير االقتصادي العربي الموحد. 

 تقرير األمن الغذائي العربي. 



83 
 

 دعم االقتصاد الفلسطيني. 

 ( للجنه التنسيق العل47تقرير وقرارات ا لدوره ) المملكة العربية السعودية  –يا للعمل العربي المشترك )جدة

1-3/7/2018.( 

 ( ل27اعتماد تقرير وتوصيات االجتماع )دي ، المنبثقة عن المجلس االقتصالجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة

 ).26/7/2018 – 22، واالجتماعي ) األمانة العامة

 الدول العربيه  ىاستضافه الالجئين السوريين واثرها عل ىقتصادية واالجتماعية المترتبه علاألعباء اال

 .المستضيفة

 

 .اإلستيطان اإلستعماري اإلسرائيلي بأرض فلسطين المحتلة ندوة المشاركة في -3

 مكان وتاريخ التنفيذ :

 . 2018إبريل / نيسان  28القاهرة ، 

 الجهة المعنية بالتنفيذ :
 .األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 المشاركون والجهات المستفيدة :

وعدد  واألفريقية واألجنبية  مشارك من ممثلي الجهات الدبلوماسية العربية 30شارك في أعمال الندوة حوالي 

من األمناء المساعدين للجامعة العربية وبعض ممثلوا المنظمات العربية والكتاب والمتخصصين في الشأن 

 .واألجانبالفلسطيني وبعض األعالمين العرب 

 المحاور : 

 المشاريع اإلستيطانية وتأثيرها على مستقبل الدولة الفلسطينية. 

 مكونات المشروع اإلستيطاني اإلستعماري وآلياته. 

 واقع القدس في المشروع اإلستيطاني اإلستعماري اإلسرائيلي. 

 أهمية المقاطعة ودورها في التصدي لإلستيطان. 

 أهم التوصيات : 

 حماية القانونية للمواطنين الفلسطينين في المناطق المتضررة جراء سياسات اإلستيطان ضرورة توفير ال

 .اإلستعماري والتوسع العنصري

 دعم صمود المواطنيين في المناطق المتضررة والمهددة. 

 دعم العمل الشعبي وتفعيل أدواته.  

 تعزيز فعالية عمليات التوثيق واألبحاث والنشر وفضح جرائم اإلحتالل. 
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 رابعا  

 عالم والتوثيق والمعلوماتاإلمحور 

تنتهج منظمة العمل العربية سياسة إعالمية  تقوم على  نشر ثقافة العمل وإعالء قيمته لدى المواطن 

العربي؛ حيث يتم تسليط الضوء على الجوانب األساسية لقضايا العمل خاصة ما يتعلق بسياسات التنمية 

االجتماعية وإبراز أهمية اتفاقيات العمل العربية والتشريعات الخاصة بالعمل في إرساء والتشغيل والحماية 

كما يتم عمل التغطية اإلعالمية الالزمة للترويج ألهداف المنظمة ولكافة أنشطتها من  ،العدالة االجتماعية

عمل على تنمية اجتماعات دستورية ومؤتمرات وندوات وورش عمل ودراسات وإحصاءات؛ كما أن المنظمة ت

قدرات الكوادر اإلعالمية المعنية بقضايا العمل وتتبع استراتيجية إعالمية تسعى من خاللها لدعم قضايا العمل 

 االجتماعي. ووالتنمية بشقيها االقتصادي 

 ورقيا  وفي مجال التوثيق والمعلومات يتم توثيق كافة أنشطة المنظمة من ندوات وتقارير ودراسات 

ويتم طرحها للمهتمين والباحثين والمنظمات العربية والدولية وأطراف اإلنتاج الثالثة في  نيا  وإلكترو

المنطقة العربية، ذلك باإلضافة إلى توفير كافة البيانات والدراسات واألبحاث الخاصة بسوق العمل من 

إلنترنت  عن تحديث موقع المنظمة على شبكة االخالل الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل، فض

 ا وكافة المعلومات التي تفيد المهتمين والمتخصصين.مرة ومده بأنشطة المنظمة ونتائجهبصورة مست
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 عالم والنشر:اإل: مجال  أوالا 

 أنشطة إعالمية  -1

 الجهة  المعنية بالتنفيذ:
 إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات 

 مكان وتاريخ التنفيذ: 
 طوال العام  - القاهرة

 المستفيدة : الجهات
 .الباحثون والمهتمون بقضايا العمل، وسائل اإلعالم العربية  ،أطراف اإلنتاج الثالثة في الوطن العربي  

  : أهداف النشاط
 الندوات والمؤتمرات وورش العمل واجتماعات  :عمل التغطية اإلعالمية الالزمة لكافة أنشطة المنظمة

 .ل اإلعالم العربية:  المقروءة والمسموعة والمرئيةالخبراء واالجتماعات الدستورية  في وسائ
 موافاة  السادة اإلعالميين المتخصصين في مجال االقتصاد وقضايا العمل  بالدراسات والتقارير. 

 واإلحصاءات فور صدورها من المنظمة بهدف نشرها على أوسع نطاق لتحقيق الفائدة المرجوة منها.
   المنطقة العربية ذات  التي تشهدهاإصدار البيانات التي تعبر عن رؤية المنظمة في المناسبات واألحداث

 الصلة باختصاصات عمل المنظمة.

  عدد المستفيدين:
 جهة من وسائل اإلعالم العربية 433

 

 من مجلة العمل العربية ( 114والعدد )( 113إصدار العدد  ) -2

 بالتنفيذ:الجهة  المعنية 
 إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات 

 مكان وتاريخ التنفيذ:
   القاهرة / مجلة فصلية 

 الجهات المستفيدة :
 .أطراف اإلنتاج الثالثة في الدول العربية  -
 .مون بالقضايا العمالية والتنمويةوالمهت الباحثون  -
 

 عدد المستفيدين :

 جهة  135المجلة إلى  توزيعتم   -

 (مكتب العمل العربيوخالل أنشطة  45)باإلضافة إلى ما تم توزيعه في مؤتمر العمل العربي الدورة  -

 : أهداف النشاط
 تسليط الضوء على أهم أنشطة المنظمة.  
 نشر أهم أخبار وإنجازات أطراف اإلنتاج الثالثة في الدول العربية.  
 العمل نشر أحدث الدراسات والتقارير الخاصة بمختلف قضايا سوق.  
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 " 46مجلة الرسالة العدد " إصدار  -3

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 . كز العربي  للتأمينات االجتماعيةالمر

  مكان وتاريخ التنفيذ :
 . 2018الخرطوم ، أبريل / نيسان  – جمهورية السودان

 المشاركون والجهات المستفيدة :

 أجهزة التأمينات االجتماعية العربية.  -
 . اإلنتاج الثالثة بالدول العربية أطراف -
 . المكتبة التأمينية العربية -

 :  أهداف النشاط

  .نشر ثقافة التأمينات االجتماعية 
 ينات االجتماعية بالدول العربيةبث الوعي التأميني ألطراف االنتاج الثالثة والجمهورالمستهدف بالتأم. 
  ومنظمة العمل العربية.عكس نشاط المركز العربي للتأمينات االجتماعية 

 المحاور : 

 أخبار 

 .مصطلحات ومفاهيم التأمينات االجتماعية 

 .األنشطة 

 .من األرشيف 

  أبن كثير. –من أعالم الفكر العربي 

 .مشاركات 

 والضمان االجتماعي للعاملين في قطاع النقل البحري.   الحماية االجتماعية 

  .منوعات 

 االستراحة. 
 

 مجلة الرسالة.من  (47إصدار العدد ) -4

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المركز العربي للتأمينات االجتماعية. 

 مكان وتاريخ التنفيذ :
 .  2018الخرطوم ، ديسمبر / كانون األول  –جمهورية السودان 

 الجهات المستفيدة: 

 التأمينية العربية.المكتبة ، االنتاج بالدول العربية أطراف، ة التأمينات االجتماعية العربيةأجهز -

 : اهداف النشاط
  .نشر ثقافة التأمينات االجتماعية 
  .بث الوعي التأميني ألطراف اإلنتاج والجمهور بالدول العربية 
  .عكس نشاط المركز ومنظمة العمل العربية 
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 المحاور : 

 أخبار .  -
 مصطلحات ومفاهيم التأمينات االجتماعية.  -
 األنشطة.  -
 من اإلرشيف.  -
 من أعالم الفكر العربي.  -
 مشاركات.  -
 منوعات.  -
 حوار العدد.  -
 .2030أضواء على خطة التنمية المستدامة  -

 

 مجلة الرسالة األكاديمية المحكمة.من  ) العدد الخامس (إصدار  -5

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المركز العربي للتأمينات االجتماعية. 

 مكان وتاريخ التنفيذ :
 . 2018الخرطوم ، ديسمبر / كانون األول  –جمهورية السودان 

 :  اهداف النشاط

  .نشر المعرفة األكاديمية في مجال التأمينات االجتماعية من دراسات وبحوث ومقاالت علمية 

  أتاحة المجال للعاملين في أجهزة التأمينات االجتماعية العربية للتأهيل األكاديمي في مجال الضمان

 االجتماعي . 

  .العمل على تطوير نظم التأمينات االجتماعية العربية 

 الجهات المستفيدة : 

  ة التأمينات االجتماعية العربيةأجهز -

  كز البحوث والدراسات األكاديميةمرا -

 المكتبة التأمينية والمعلومات، ة التأمينات االجتماعية العربيةبأجهز العاملين -

 المحاور : 

  .تحديد سن المعاش في تشريعات التأمينات االجتماعية العربية 

  .دور نظم الحماية االجتماعية في تجويد األداء وزيادة االنتاج 

  .االتصال الشخصي ودوره في دعم التفتيش الميداني 

  .نظام الضمان االجتماعي الفرنسي 

  . رعاية كبار السن والتنمية المستدامة 

 ليم والتدريب التقني وسوق العمل.ملف العدد : وقائع الندوة القومية حول آليات المواءمة بين مخرجات التع 
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ومؤسسات العمل المؤتمر اإلعالمي األول للترويج إلنجازات وأنشطة وبرامج منظمات في المشاركة  -6
 المشترك

  مكان وتاريخ التنفيذ: 
 2018 يناير 23 -21القاهرة /  

 الجهة المعنية بالتنفيذ :
إدارة المنظمات واالتحادات العربية ( بالتعاون مع  –األمانة العامة لجامعة الدول العربية )القطاع االقتصادي 

 مؤسسات العمل العربي المشترك.

 :أهداف النشاط 

أقيم المؤتمر تحت رعاية معالي السيد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية والذي ألقى كلمة في 

 االفتتاح أكد فيها على األهداف التالية للمؤتمر : 

 الترويج اإلعالمي إلنجازات وبرامج وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك.  

   تسليط الضوء على إنجازات المؤسسات العربية العاملة في نطاق جامعة الدول العربية وإبراز دورها في

  .وسائل اإلعالم العربية المختلفة

  إيجاد آليات لتفعيل الدور اإلعالمي وزيادة تفاعل وسائل اإلعالم العربية مع أنشطة وبرمج جامعة الدول

 العربية ومؤسساتها.

 المشاركون:

كافة مؤسسات العمل العربي المشترك / وسائل  اإلعالم / مجموعة من الخبراء واألكاديميين والشخصيات 

 اإلعالمية البارزة

 المحاور وموضوعات النقاش : 

 عقدت ثماني جلسات عمل على مدى ثالثة أيام تناولت الموضوعات التالية : 

 منطقة العربيةالتشغيل والحد من البطالة ودور الشباب التنموي في ال 

  التعليم والبحث العلمي والتحديات الثقافية في المنطقة العربية 

 قضايا األمن ومواجهة التطرف وأزمة الالجئين والنازحين وتأثيرها على المنطقة العربية 

  األمن الغذائي والمائي العربي 

  2030دور مؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 دور اإلعالم في التعريف بأنشطة وبرامج جامعة الدول العربية ومؤسساتها 

  تقديم عروض وتجارب ناجحة لمؤسسات العمل العربي المشترك على مدى جلستين 

" التشغيل والحد من البطالة الجلسة األولى بعنوان:  سعادة المدير العام للمنظمة األستاذ فايز المطيريترأس 

وتم خاللها تقديم عرض عن إنجازات المنظمة في مجال التشغيل  التنموي في المنطقة العربية"ودور الشباب 

 المدير العام ، وكذلك عروض لعدد من المؤسسات العربية.  سعادةقدمه السيد محمد الشريف مستشار 

حيث تسلم سيادته بهذه المناسبة  لمؤتمر،الذي أقيم على هامش امعرض معالي السيد أحمد أبو الغيط الفتتح قد او

 السيد فايز المطيري. سعادة هدية تذكارية  من 
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منظمة العمل  ، وشاركت مؤسسات العمل العربي المشترك المعرض إلى جانب الجامعة العربيةفي شارك 

رض العربية بعدد من المطبوعات الهامة باإلضافة إلى بعض اإلصدرات التي طبعت خصيًصا للمشاركة في المع

 ومنها:بهدف الترويج للمنظمة وأنشطتها، 

 الفهرس المصور إلصدارات منظمة العمل العربية 

  2017كتاب توصيات أنشطة عام 

  2018كتاب حول خطة المنظمة لعام 

 كتيب تعريفي عن منظمة العمل العربية 

 رزنامة تتضمن نبذة عن أهم أنشطة المنظمة 

 كتيب حول أنشطة المنظمة في مجال التشغيل 

تم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات المنظمة في الجلسة المخصصة بالتجارب الناجحة وتلى الفيلم مداخلة 

 حول مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل . 

 
الملتقى العربي األول حول " دور العالقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى المشاركة في  -7

 الحكومات والمجتمع" 

 مكان وتاريخ التنفيذ:
 القاهرة  2018ديسمبر   19 -17 

 الجهة المعنية بالتنفيذ:
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  

  : أهداف النشاط
  تسليط الضوء على الدور الجديد للعالقات العامة في تفاعل الجمهور المستهدف لتحقيق أهداف التنمية

  .المستدامة

  التصورات والمقترحات لتطوير منظومة التواصل والعالقات العامةمساندة الحكومات بتقديم.  

 إبراز دور اإلعالم واالتصال في نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة ودعم برامجها وأهدافها.  

  عرض أبرز مالمح التحول والتطور في منظومة العالقات العامة )التقليدية والرقمية( لتحقيق مزيد من

 .يري لمساندة ودعم أهداف التنمية المستدامةالتفاعل الجماه

  المشاركون :
، شركات العالقات الوزارات الكيانات الحكومية والقطاع العام، المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية

وسائل اإلعالم   مديرو استراتيجية، القطاع الخاص ،القطاع األهلي ومؤسسات المجتمع المدنيالعامة، 

 .ظمة العمل العربيةمن ،االجتماعية
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 مجال التوثيق والمعلومات : ثانيا :

 .  ق العمل ) مشروع مستمر (اسوألومات دعم الشبكة العربية لمع -1

 أهداف النشاط :

  اإلسهام في حل مشكلة البطالة والعمل على تحسين سياسات التشغيل واالستخدام في الوطن العربي بغية

 العاملة العربية في ضوء احتياجات أسواق العمل العربية.تحقيق التشغيل األمثل لليد 

 عربي موحد لمعلومات أسواق العمل بناء نظام. 
 صل بين أطراف اإلنتاجازيادة التو. 
 ق مع األجهزة اإلحصائية العربيةتفعيل التعاون والتنسي. 
 . إيجاد آلية عربية للتدريب عن بعد 
 . إيجاد آلية عربية للتوظيف عن بعد 
  وتطوير آلية عربية للحوار االجتماعي .إيجاد 

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 بالتعاون مع اإلدارات الفنية ارة اإلعالم والتوثيق والمعلوماتإد

 مكان وتاريخ التنفيذ:
 . 2018القاهرة ، خالل عام 

 أسلوب التنفيذ :

 .بناء البوابة اإللكترونية للشبكة -

 الثالثة.عقد دورات تدريبية ألطراف اإلنتاج  -
 .العربيإقامة مركز معلومات الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل بمقر مكتب العمل  -

 الجهات المستفيدة :
 . أطراف اإلنتاج الثالثة 

 األجهزة المعنية بإحصاءات العمل ، وكذلكات المعنية بمعلومات أسواق العملالمنظمات والمؤسس. 
 ن والباحثون في مجال عمل المنظمةالمهتمو. 

 

 المعلوماتدعم التوثيق و -2

 المعنية بالتنفيذ : اتالجه

للتأمينات  العربيالمركز ، للصحة والسالمة المهنية العربيالمعهد ، إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات

 للثقافة العمالية العربيالمعهد ، اإلجتماعية

 مكان وتاريخ التنفيذ:
 مشروع مستمر

 الجهات المستفيدة :
مجال  فىين والباحثن ووالمهتم –إلقليمية و الدولية االمنظمات و المؤسسات العربية و – ةاإلنتاج الثالثأطراف 

 . عمل المنظمة

 أهداف النشاط  :
 تحديث الموقع اإللكتروني لمنظمة العمل العربية ومده بكافة األنشطة والدراسات فور تنفيذها. 
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  العربي بما يحقق األداء األفضل وسهولة االستخدام وفق تطوير وتحديث شبكة التواصل داخل مكتب العمل

 . التطور التكنولوجي

 تطوير كفاءة االتصال بشبكة اإلنترنت. 
 

 تطوير المكتبة بمكتب العمل العربيدعم و -3

 المعنية بالتنفيذ : ةالجه

 المعلومات إدارة اإلعالم والتوثيق و

 مكان وتاريخ التنفيذ:
 مشروع مستمر

 المستفيدة :الجهات 
  أطراف اإلنتاج الثالثة و المهتمون بمجاالت عمل المنظمة و الدارسون و المترددون على مكتبة المنظمة

 أهداف النشاط  :
  مجاالت ذات الصلة بمجاالت عمل المنظمة ودعم المكتبة بأحدث المطبوعات سواء الورقية أو اإللكترونية

 .اهتمام الباحثين والدارسين

 

 .دعم وتطوير مكتبة المركز العربي لتنمية الموارد البشرية -4

 : الجهة المعنية بالتنفيذ
 ()مشروع مستمر، طرابلس  /المركز العربي لتنمية الموارد البشرية 

 تاريخ ومكان التنفيذ: 
 .طرابلس/عمان/ القاهرة/ بيروت طيلة سنوات الخطة 

 المشاركون والجهات المستفيدة :

 .دور نشر ومكتبات عربية وعالمية  

 .أطراف اإلنتاج بدولة المقر/ موظفو المركز/ طالب الدراسات العليا والباحثين 

 : أهداف النشاط
 توفير المادة العلمية ألنشطة البحوث والدراسات. 

 االطالع على التجارب المعاصرة في مجاالت تخصص المركز بمختلف اللغات. 

  نشرها دوريا على مختلف الجهات المتعاونة مع المركزإعداد ببلوغرافيا يتم. 

  :أسلوب التنفيذ
ي الدوريات داخل التعاون مع دور النشر والمكتبات العربية والعالمية عن طريق شراء الكتب واالشتراك ف

  روخارج دولة المق

 .توثيق التدريب -5

 الجهة المعنية بالتنفيذ: 
 .البشرية / طرابلسالمركز العربي لتنمية الموارد 

 تاريخ ومكان التنفيذ:  
 .مشروع مستمر طيلة سنة الخطة وللخطط المتعاقبة ألنه يتعلق بأنشطة مستدامة يقوم بها المركز
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 :أهداف النشاط
 بناء قواعد بيانات ومعلومات حديثة خاصة بتنمية الموارد البشرية وتخزينها باألرشيف اإللكتروني. 

  والمؤتمرات واألبحاث والدراسات ومختلف أنشطة وأعمال المركز اإلدارية والفنيةتوثيق الندوات. 

 تنمية وتطوير مهارات العاملين بقسم التوثيق والمعلومات ووحدات المركز المختلفة. 

 تطوير موقع المركز على اإلنترنت وربطه بالمواقع المحلية والعربية والدولية ذات العالقة. 

  بالمركز بالمراكز العربية والدولية المماثلةربط مركز المعلومات. 

  :أسلوب التنفيذ
 تطوير عمل مركز المعلومات والتوثيق وتزويده باحتياجاته المختلفة من األجهزة الحديثة. 

 تحديث موقع المركز على اإلنترنت بصفة دورية. 

 إنشاء موقع تعليمي تفاعلي على اإلنترنت. 

 المشاركون والجهات المستفيدة :

o خبراء ومؤسسات وشركات تقنية المعلومات. 
o مختلف وحدات المركز والجهات المتعاونة معها. 
o كافة األقطار العربية. 

 

 بوابة الشبكة العربية للمعلوماتالمشاركة في  -6

 : الجهة المعنية بالتنفيذ
 المعلومات إدارة اإلعالم والتوثيق و

  : الجهات  المستفيدة
 الدول العربية بمشاركةاألمانة العامة لجامعة  -
 المنظمات العربية المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية -
 مؤسسات العمل العربي المشترك األخرى -
 شبكات المعلومات االقليمية العربية والدولية وغيرها -

 : أهداف النشاط
  العربية المتخصصة من خالل زيادة درجة التفاعلية بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها

 .مشاركة مصادر المعلومات بكافة أشكال أوعيتها في مختلف المجاالت المهنية المتخصصة

   إتاحة الفرصة أمام الباحثين والمهتمين بالشؤون العربية في المجاالت المختلفة في حقل البحث العلمي

 .المشترك في عملها والدراسات المهنية لالستفادة مما تحققه مؤسسات العمل العربي

  توفير قناة معلوماتية عربية معتمدة تضم كافة مؤسسات العمل العربي المشترك للعمل على تقديم حزمة

 خدمات إلكترونية للباحثين ودعم متخذي القرار في الدول العربية

 زيادة المحتوى اإللكتروني العربي على شبكة اإلنترنت واالرتقاء بمستوى جودة هذا المحتوى. 

  : إسلوب التنفيذ
 فريق الدعم الفني المناط بعدة مهام أهمهالعمل العربية ضمن لجنة التسيير ومشاركة منظمة ا -
 .انشاء البوابة االلكترونية وصفحاتها الداخلية -
التنسيق التقني مع المنظمات العربية المتخصصة الشريكة واالعضاء في البوابة من خالل عقد جلسات مع  -

 .ي في كل منظمة على حداخبراء الدعم الفن
 .للمعلومات العربية للشبكة االلكترونية للبوابة الدورية والصيانة الفني الدعم وتقديم متابعة -
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ا   اإلصدارات والدراسات والترجمة : مجال : ثالثا

 طباعة إصدارات مكتب العمل العربي   -1

 تم طباعة ما يلي:
 الفهرس المصور إلصدارات منظمة العمل العربية -
 2017كتاب توصيات أنشطة عام  -
 2018المنظمة لعام  انشطة كتاب حول خطة -
 عن منظمة العمل العربية ةتعريفي مطوية  -
 كتيب حول أنشطة المنظمة في مجال التشغيل -
 2018( لمؤتمر العمل العربي ابريل 45وثائق الدورة ) -
 التقرير العربي السادس حول التشغيل والبطالة -
( للجنة 27)الجزء األول والجزء الثاني( المقدم للدورة ) لمنظمة العمل العربيةالمالي التقرير السنوي  -

 المنظمات
  :2018جنيف يونية  /لمؤتمرالعمل الدولي )107(الوثائق الخاصة بمشاركة المنظمة في الدورة  -

o  لمؤتمر العمل الدولي  107الدليل اإلرشادي للدورة 
o مال فلسطين.الوثائق الخاصة بالملتقى التضامني لشعب وع 
o ( لمؤتمر العمل الدولي حول "المستوطنات اإلسرائيلية وآثارها 107تقرير المدير العام المقدم للدورة )

االقتصادية واالجتماعية على أصحاب العمل والعمال في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى 
 في الجوالن السوري والجنوب اللبناني" )طباعة إلكترونية(

 الجهة المعنية بالتنفيذ: 
 إدارة اإلعالم والتوثيق والمعلومات 

 مكان وتاريخ التنفيذ:
 2018يناير   - القاهرة 

 الجهات المستفيدة: 
 أطراف اإلنتاج الثالثة في الوطن العرذبي 

 الخبراء والباحثون في قضايا العمل والعمال 

 : أهداف النشاط
  تمكين أطراف اإلنتاج الثالثة والباحثين المتخصصين في شؤون توثيق أنشطة وفعاليات المكتب بهدف

 العمل من االستفادة منها.

 : عدد المستفيدين

تم توزيع المطبوعات على أطراف اإلنتاج العرب باإلضافة إلى المشاركين في األنشطة المختلفة على حسب كل 

 .مستفيد 300إصدار ويقدر العدد بحوالي 

 
 تعريب وترجمة -2

 ترجمة ما يلي:تم 
 ( لمؤتمر العمل العربي )إلى اإلنجليزية(45موجز تقرير المدير العام المقدم للدورة ) -
تقرير المستوطنات اإلسرائيلية وآثارها االقتصادية واالجتماعية على أصحاب العمل والعمال في  -

إلى اللغات  فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى في الجوالن السوري والجنوب اللبناني )

 اإلنجليزية والفرنسية واالسبانية(
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 الجهة المعنية بالتنفيذ  :
 .اون مع إدارات مكتب العمل العربيبالتع -إدارة اإلعالم والتوثيق / قسم اإلعالم 

 

 مكان وتاريخ التنفيذ:
 2018وحتى أكتوبر  2018القاهرة  خالل الفترة من مارس 

 :أهداف النشاط  
  اإلصدارات باللغات األجنبية  ذات الصلة بعمل المنظمةترجمة أحدث 

 ترجمة بعض إصدارات المنظمة التي تعرض في مؤتمرات دولية 

  تلبية احتياجات الدول العربية األعضاء في مجال التعريب والترجمة 

 : أسلوب التنفيذ 
 رجمة والتعريبانتقاء بعض اإلصدارات من دراسات وأبحاث وتقارير ذات الصلة بعمل المنظمة للت 
 االستعانة بمترجمين معتمدين لترجمة الوثائق واإلصدارات واإلشراف على الترجمة والطباعة 

 عدد المستفيدين:

 مستفيد 200نحو   

 
 إعداد دراسة حول : " دور الرقم الوطني في تطوير نظم التأمينات االجتماعية العربية ". -3

 الجهة المعنية بالتنفيذ :

 . للتأمينات االجتماعية كز العربي المر 

 مكان وتاريخ التنفيذ :

 . 2018الخرطوم ، أبريل / نيسان  –جمهورية السودان 

 المشاركون والجهات المستفيدة :

 . الجمهور، االنتاج الثالثة بالدول العربيةأطراف ، أجهزة التأمينات االجتماعية العربية

 :  أهداف النشاط

 بالدراسةلمرتبطة التعريف بالمفاهيم ا . 
  .تبيان آثر الرقم التأميني القومي في الربط بين مراحل العمليات التأمينية المختلفة 
 ظم التأمينات االجتماعية العربيةن الرقم التأميني القومي في تطوير دور. 

 المحاور: 

 التأمينات االجتماعية ونظم المعلومات.، مفاهيم 

 .نظام الرقم التأميني والرقم القومي 

 ات التأمينات االجتماعية العربيةالتأميني في تشريع الرقم . 

  .دور الرقم القومي في تطوير نظم التأمينات االجتماعية العربية 

 المراجع. ، المالحق، خاتمة وتوصيات 

 الخبير :
 أعد الدراسة خبير نظم الضمان االجتماعي د. خالد محمد يسن وتم إصدار الدراسة في كتاب.
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 حول : " تأمين األمومة في الدول العربية ".إعداد دراسة   -4

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

 المركز العربي للتأمينات االجتماعية. 

 مكان وتاريخ التنفيذ :

 . 12018ديسمبر / كانون األول  الخرطوم ، –جمهورية السودان 

 الجهات المستفيدة: 

 المكتبة التأمينية العربية.، الدارسين والباحثين ،أجهزة التأمينات االجتماعية العربية

 اهداف النشاط :

  .التعريف بمفهوم تأمين اإلمومة 
  .اإللمام بأوضاع المرأة العاملة في اإلتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية 
  .واقع تأمين األمومة في تشريعات العمل والتأمينات االجتماعية العربية 
  .رؤية تطويرية  لتأمين األمومة بالدول العربية ليواكب ما يجري في الدول المتقدمة 

 الخبير :
  .خبير نظم العمل والتأمينات االجتماعية /األستاذ / أحمد الريح فضل بإعداد الدراسة  
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 خامسا  

 االجتماعات الدستورية والنظاميةمحور 

 
 .العربية الدورة السادسة عشرة ون عمل المرأةاجتماع لجنة شؤ -1

  مكان وتاريخ التنفيذ : 
 12/2/2018 – 11،الغردقة  

 العربية في جمهورية مصر العربية عقدت اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة شؤون عمل المرأة
 التالية:" مشاركة من ممثلي أطراف اإلنتاج الثالثة من أعضاء لجنة المرأة من البلدان العربية 14وبحضور "

 تونس( -األردن  –لبنان  –فلسطين  –ليبيا  –اليمن  –مصر  –البحرين  –المغرب  –الجزائر)
 

 :التوصياتناقشت اللجنة خالل اجتماعها البنود المطروحة على جدول أعمالها، وبعد مناقشة 

 : بـاللجنة  أوصت

التخطيط والمتابعة والتقييم لبرامج تنفيذ أهداف  فيدعوة الدول العربية إلى إدماج قضايا النوع االجتماعي  -1

 .2030التنمية المستدامة 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة تلك  فيتعزيز العمل العربي المشترك في مجال متابعة التقدم  -2

 المعنية بتمكين المرأة من خالل مؤشرات مستجيبة للنوع االجتماعي.

تصل اليها النساء لتعزيز قدرا تهن االقتصادية وتطوير أطر وطنية  الدعوة إلى توسيع االمكانيات التى -3

 لتنمية ريادة األعمال النسائية وتسويق الفكر االبتكاري .

دعوة الحكومات لزيادة االستثمار االجتماعي واتخاذ التدابير الالزمة للتوفيق بين العمل وااللتزامات  -4

ة لتحقيق المساواة بين الجنسين، مع االعتراف الكامل األسرية بحيث تكون نظم الحماية االجتماعية آدا

 بأعمال الرعاية غير المدفوعة وتقديرها وإعادة توزيعها من خالل سياسات الحماية االجتماعية.

دعوة كافة الجهات المعنية بالمرأة إلى التنسيق مع الهيئات التشريعية لتطوير منظومة قانونية لمكافحة  -5

 ة.العنف والتمييز ضد المرأ

ومراقبة تطبيق استراتيجية حكومية تستهدف  فياالقتصاد المعر فيتأسيس مراكز خبرة حول دور المرأة  -6

 والبحث والتطوير . يةالعلوم والتكنولوج يالمرأة ف

ت صياغة السياسا يدعوة كافة الجهات العاملة في مجال تمكين المرأة إلدماج  قضايا النوع االجتماعي ف -7

، كذلك رفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في بكافة األنشطة المتعلقة بالنواحى البيئيةوالبرامج الخاصة 

 تشكيل الوعي البيئي للمجتمع .

االقتصادات  تعديل البرامج التربوية والتركيز على التعليم االبداعي الرقمي ليكون أكثر مالئمة للعمل في -8

 . المستدامة

 . للعمل في اطار االنماط الجديدة نةالعمل المر بناء إطار قانوني ناظم يتناسب مع عالقة -9
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 التأكيد على الحفاظ على الحقوق االساسية للعمل والمكتسبات القانونية للمرأة في اطار هذه االنماط . -10

 عمال وتشجيع حاضنات االعمال التي تعتمد االنماط الجديدة للعمل.اقامة دورات تدريبية حول ريادة األ -11

الدولية واالقليمية على دعم ورعاية وتمويل المشاريع االبداعية بين النساء خاصة  العمل لتحفيز المنظمات -12

 تلك القادرة على خلق فرص العمل.

 تقديم التسهيالت االئتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة في انشطتها. -13

 

  هيئة الرقابة المالية -2

 : التفيذتاريخ مكان و

  2018فبراير/ شباط    22 - 10 ، القاهرة

( الصةةادر عةةن مةةؤتمر العمةةل العربةةي المنعقةةد فةةي القةةاهرة / جمهوريةةة مصةةر 1595اسةةتنادا  للقةةرار رقةةم )

، والمتضمن تشكيل هيئة الرقابة الماليةة لمنظمةة العمةل العربيةة لمةدة  2016العربية خالل شهر إبريل / نيسان 

 الدول التالية :( ممثلى 2018إلى  2016سنتين )

 تشكيل الهيئة : (أ)

 : فريق الحكومات 

 عضوا أصيال                      جمهورية السودان        -

 عضوا أصيال                 جمهورية العراق -

 سلطنة عمان                                                  عضوا أصيال -

 أصيالعضوا                        دولة فلسطين  -

 عضوا أصيال                                    الجمهورية اللبنانية -

 عضوا إحتياطيا جمهورية مصر العربية                                      -

 عضوا إحتياطيا   الجمهورية اإلسالمية الموريتانية           -

 : فريق أصحاب األعمال 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة / عضوا أصيال           السيد / سعيد على خماس -

 : فريق العمال 

 المملكة األردنية الهاشمية / عضوا أصيال           الدكتور / حيدر رشيد -

 فةيلعقةد اجتماعهةا  المدير العام لمنظمة العمال العربياة يالمطير يفايز عل / سعادة السيدبناء على دعوة و

حتةةى انتهةةاء أعمالهةةا لتةةدقيق الحسةةابات  2018العربيةةة خةةالل شةةهر فبرايةةر/ شةةباط جمهوريةةة مصةةر  / القةاهرة

 ، لكل من : 31/12/2017الختامية واالطالع على تقارير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 
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 مكتب العمل العربي / القاهرة . -1

 المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية / دمشق . -2

 لتأمينات االجتماعية / الخرطوم .المركز العربي ل -3

 .العمالية وبحوث العمل / الجزائر المعهد العربي للثقافة -4

 لتنمية الموارد البشرية / طرابلس . العربيالمركز  -5

 حضر السادة أعضاء هيئة الرقابة المالية التالية أسماءهم :فقط 

 السودان () حكومات / جمهورية                  السيد / هشام أدم مهدى -1

 ) حكومات / جمهورية العراق (  االستاذة / زاهدة أحمد شهواز -2

 ) حكومات / سلطنة عمان ( السيد / أحمد خليفة سليمان الدرمكى   -3

 ) حكومات / الجمهورية اللبنانية (  االستاذة / رانيا نسيب الشعار -4

 )حكومات / دولة فلسطين (  االستاذ / تامر طيب عبد الرحيم -5

 عن حضور االجتماع :وقد اعتذر 

 ) أصحاب أعمال / دولة االمارات العربية المتحدة (  السيد / سعيد علي خماس    -1

 ) عمال  / المملكة االردنية الهاشمية (  السيد حيدر رشيد           -2

 

 يف 10/2/2018لهيئة الرقابة المالية فقد عقدت اجتماعها يوم السبت الموافق  يوعمال بأحكام النظام الداخل

 مقر المنظمة بحضور أعضائها المذكورين أعاله وتم انتخاب الهيئة كاألتى :

 

 رئيسا للهيئة                               يالسيد / هشام أدم مهد -

 نائبا لرئيس الهيئة                      السيدة / زاهدة أحمد شهواز -

 مقررا  للهيئة              االستاذة / رانيا نسيب الشعار -

 

 يوالمحاسةب يوأحكةام النظةام المةال يواالجتمةاع يلقةرار المجلةس االقتصةاد باشرت الهيئة مهامها وفقا وقد 

الموحد فيما يتعلق باختصاصات وصالحيات هيئات الرقابة المالية وفق النموذج الموحد لتقةارير هيئةات الرقابةة 

 . يواالجتماع يمن المجلس االقتصادصصة المعتمدة للمنظمات العربية المتخ

 اعتمدت الهيئة لتنفيذ مهامها منهجية مراجعة نماذج من األعمال التالية :و
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إجةةراءات تنفيةةذ توصةةيات هيئةةة الرقابةةة الماليةةة السةةابقة وقةةرارات وتوصةةيات لجنةةة المنظمةةات للتنسةةيق  -

نوقشةةت فةةي الةةدورة رقةةم التةةي  2016لسةةنة  يجتمةةاعواإل يقتصةةادوالمتابعةةة المنبثقةةة عةةن المجلةةس اإل

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي  2017( لسنة 100)

 مراجعة نماذج من الجوانب اإلدارية والتنظيمية . -

مراجعةةة نمةةاذج مةةن الجوانةةب الماليةةة وتةةدقيق السةةجالت والقيةةود المحاسةةبية والوقةةوف علةةى مةةدى تنفيةةذ  -

 المشاريع والبرامج .

 لين .إجراء المقابالت واالستفسارات مع المسؤو -

 االطالع على الوثائق والمستندات المؤيدة لإلجراءات المالية واإلدارية . -

 

 اجتماع لجنة الحريات النقابية الدورة السابعة والثالثون  -3

في  تنفيذا  للمادة الخامسة من نظام عمل لجنة الحريات النقابية عقدت اللجنة اجتماعها لدورتها السابعة والثالثون
لمناقشة سبل تعزيز وتنمية الحقوق والحريات النقابية في الدول العربية  2018مارس  1بتاريخ بغداد 

 والعمل على تكريس الحوار االجتماعي.

 مكان وتاريخ التنفيذ : 

 2018مارس / آذار  1بغداد ، 

 جدول أعمال اللجنة:

 .انتخاب رئيسا للجنة ونائبا للرئيس ومقررا لمدة عام -1

 .العربي يتعزيز وتماسك العمل النقاب -2

 .ما يستجـد من أعـمــال -3

 : يهيئة مكتبها على النحو التال حيث تم انتخاباإلجرائية بالجلسة  استأنفت اللجنة أعمالها

         رئيسا     السيد / جبالي محمد جبالي -

 نائبا للرئيس السيد المهندس / على صبيح على        -

 مقرراَ    السيدة / فضيلة قجور -
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 إلى التوصيات التالية :توصلت اللجنة 

 ي، والسعيالحوار والتشاور واحترام حرية الرأ لتعزيز لغةكل دولة عربية  فياإلنتاج  فيدعوة طر -1

 مختلف القضايا والمصالح المشتركة. فيللتفاهم المشترك 

ترام دعوة منظمات العمال لتعزيز عوامل الوحدة في التنظيم النقابي من خالل الممارسة الديمقراطية واح -2

 .حرية الرأي والفكر والتعبير

دعوة منظمات أصحاب األعمال ومنظمات العمال إليجاد مؤسسات الحوار والتشاور التي تحقق اعتراف  -3

كل منهما باآلخر واحترام حرية الرأي والسعي للتفاهم المشترك في مختلف القضايا التي تهم طرفي 

 اإلنتاج .

تعلقة بالحقوق تها الوطنية لتتوافق مع المعايير العربية والدولية المدعوة الدول العربية إلى مواءمة تشريعا -4

 ، وتوجيه إدارات العمل لمراعاة ذلك في التطبيق الفعلي على أرض الواقع .والحريات النقابية

 دعوة النقابات العمالية لتكثيف أنشطتها في مجاالت الثقافة العمالية والقانونية لفائدة قواعدها العمالية بهدف -5

تكوين كوادر عمالية واعية ومثقفة وقادرة على تحقيق صالح الطبقة العاملة والحفاظ على مكتسباتها 

 والمطالبة بحقوقها .

التثقيف العمالي لمواكبة التطورات والمتغيرات  فيالعمل على تعزيز دور اإلعالم النقابي وتطوير وسائله  -6

االقتصادية واالجتماعية وتفعيل دور الحوار االجتماعي على المستوى الوطني واإلقليمي وتكريس سبل 

 التعاون والتقارب لتحقيق الصالح العام للطبقة العمالية .

مالية إلعداد قواعد نقابية مثقفة الدعوة لتعزيز االهتمام بمراكز البحوث والدراسات ومعاهد الثقافة الع -7

ومدربة وقادرة على الحوار اإليجابي الذي يوازن بين مصالح جميع الفئات ويصون االستقرار والسلم 

 االجتماعي . 

دعوة منظمة العمل العربية لدعم حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وتطوير قدرات منظمات العمال  -8

 وأصحاب األعمال في هذا المجال .

ة منظمة العمل العربية لتكثيف المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والحلقات النقاشية حول دعو -9

هذا  فيموضوع الحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وفقا  لمعايير العمل العربية والدولية 

 الشأن .

 العربيالوطن  فيلنقابية دعم وتعزيز الحقوق والحريات ا فياالشادة بجهود منظمة العمل العربية  -10

 ظل الظروف التى تمر بها المنطقة العربية . فيوالحفاظ على مكتسبات الطبقة العمالية 

دعوة الدول العربية التي لم تصدق بعد أو تطبق اتفاقيات العمل العربية المتعلقة بالحقوق والحريات  -11

 ئريع الوطني والوفاء بااللتزامات والمبادالنقابية والمفاوضة الجماعية للتصديق عليها وإنفاذها إلى التش

التي تنص عليها باعتبارها أدوات لتحقيق التكامل االقتصادي العربي والنهوض بالتشريعات االجتماعية 

 .واحترام حقوق االنسان
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 والثمانون ( الثامنةمجلس إدارة منظمة العمل العربية الدورة ) -4

  مكان وتاريخ التنفيذ : 
 2018مارس / آذار  3 –2، العراقجمهورية  -بغداد 

، وجةه بمجلس إدارة منظمة العمل العربيةةمن المادة الرابعة من نظام العمل  والثالثةاستنادا إلى الفقرتين األولى 

لمجلةس إدارة منظمةة  والثماانين الثامناةالةدعوة النعقةاد الةدورة العاديةة  العربةيالسيد المدير العام لمكتب العمل 

 العراق جمهورية  -ببغداد  2018آذار  /مارس  3 –2العمل العربية خالل الفترة من 

 اجتماعات المجلس كل من : يفشارك 

 أوال : فريق الحكومات

 ) عضوا أصيال ( :  جمهورية العراق (1)

 ون االجتماعيةؤوزير العمل والش معالى السيد / محمد شياع السوداني -

 الوكيل األقدم  هادى العامريالسيد / فالح  -

 ون العمللشؤوكيل الوزارة   الدكتور / عبد الكريم الجنابى -

 مستشار السيد الوزير  عامر السيد / كاظم شمخي -

ز الةوطني للصةحة مدير عام دائرة التشغيل والقروض والمرك  السيد / عمار عبد الواحد -

 .والسالمة المهنية

 للعمال دائرة التقاعد والضمان االجتماعي مدير عام  جعفر الحلو السيد / علي -

 مدير العالقات العربية والدولية الشاوى    السيد / علي -

 

 ) عضوا أصيال (  : دولة قطر (2)

 معالي الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي      وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية -

 الوزير مدير مكتب   إبراهيم السادة  السيد / علي -

 الدوليمدير إدارة التعاون    السيد / صالح سعيد الشاوى -

 مكتب الوزير   السيد / أحمد راشد البورشيد -

 ) عضوا أصيال (  : دولة ليبيا (3)

 وزير العمل والتأهيل ورضمى األمين معالى الدكتور / المهدي -

 الدوليو مدير مكتب التعاون الفني   السيد / سليمان أحمد جمعة -

 مدير مكتب الوزير   عصام سعيد درياقالسيد /  -

 مدير عام مركز المعلومات   السيد / عادل حسين الغزال -
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 جمهورية مصر العربية ) عضوا أصيال (  :  (4)

 وزير القوى العاملة معالى السيد / محمد محمود سعفان  -

 

 ) عضوا احتياطيا(  :  فلسطيندولة  (5)

 وزارة العمل -مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل   مرعب محمد السيد / رامي -

 

 ثانيا : فريق أصحاب األعمال

رئةةيس غرفةةة صةةناعة ) المملكةةة األردنيةةة الهاشةةمية / عضةةوا   زياد الحمصيالسيد /  -

 احتياط (

 : فريق العمال ثالثا

)جمهوريةةة مصةةر  رئةةيس االتحةةاد العةةام لنقابةةات عمةةال مصةةر  ي المراغيمحمد جبال يلسيد / جبالا -

 ( العربية / عضوا أصيال  

)الجمهوريةةةةة  األمينةةةةة العامةةةةة التحةةةةاد العمةةةةال الموريتةةةةانيين السيدة / خديجة مامادو جالو -

 عضوا أصيال  اإلسالمية الموريتانية / 

 : المراقبون رابعا

 ** األمانة العامة لجامعة الدول العربية :

 المنظمات واالتحادات العربية مدير إدارة  / محمد خير عبد القادر  المستشار -

االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول  الشؤونالمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء ** 

 : الخليج العربية

 المدير العام للمكتب التنفيذى   عامر بن محمد الحجري / السيدسعادة  -

  العمالية الشؤونمدير إدارة   خليل يعقوب بوهزاع / السيد -

 لنقابات العمال العرب الدوليالتحاد ** ا

 األمين العام لالتحاد السيد / غسان غصن -

 ** رئيس هيئة الرقابة المالية بمنظمة العمل العربية

 السيد / هشام أدم مهدي -
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 الجلسة االفتتاحية :

الساعة تمام  يفلمجلس إدارة منظمة العمل العربية الثامنة والثمانين عقدت الجلسة االفتتاحية للدورة 

 من : جلسة االفتتاح كلمات لكال فىيوألقيت ، 2/3/2018باح يوم الجمعة الموافق العاشرة من ص

 يالى المهندس / محمد شياع السودانمع  -

 جمهورية العراق/  وزير العمل والشؤون االجتماعية

 رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية 

، مؤكدا  للعمل على إعادة والسادة رؤساء الوفود المشاركين الوزراءكلمة رحب في بدايتها بمعالى السادة 
 .الجتماعية واالقتصادية في العراقتأهيل وإصالح البنى ا

كما أكد على إيالء بنود جدول أعمال مجلس اإلدارة االهتمام الكبير لما له من أهمية قبل انعقاد جلسة 
 ( .45دورته ) يف العربيأعمال مؤتمر العمل 

يتعلق  مقدمتها الهدف الثامن الذي يفأهداف التنمية العالمية المستدامة كخيار حضارى و أكد علىكما 
بزيادة معدالت النمو االقتصادى وتشغيل العمالة المنتجة الكاملة وتحقيق الغايات المرجوة من برنامج العمل 

 .لالئقا

مساندة المستمرة صدارة االهتمامات والدعم الدائم وال يفكما أشار معاليه إلى أن القضية الفلسطينية 
 .للشعب الفلسطينى

على حرصه ومتابعته لقضايا  لسعادة المدير العام لمنظمة العمل العربيةختام كلمته وجه الشكر  فيو
 .دولنا العربية فيالعمل والعمال 

 المطيري ي/ فايز عل السيدي معال -
 المدير العام لمنظمة العمل العربية 

وزير  الي المهندس / محمد شياع السودانيكلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى  مع المدير العامأستهل 

(  88االجتماعية بجمهورية العراق رئيس مجلس اإلدارة ألستضافته  إجتماعات الدورة ) الشؤونالعمل و

ق الشقيقة حكومة وشعبا  على ، وإلى جمهورية العرادارة وتوفير كل سبل النجاح ألعمالهالفعاليات مجلس اإل

مسيرتها التنموية داعيا  المولى عز وجل أن يمن عليها  فيكرم الضيافة وحسن األستقبال متمنيا  لها السير قدما  

العراق  فيباألمن واألستقرار واإلزدهار الدائم بإذن هللا ـ كما وجه تحية أعزاز وتقدير ألطراف اإلنتاج الثالثة 

 . تحاد العام لنقابات عمال العراقاإلجتماعية وإتحاد الصناعات واإل الشؤونعمل ووزارة ال فيممثلين 

دورة انعقاده في ظل ظروف ومتغيرات  عرض بنود جدول أعمال المجلس والتي تأتيكذلك است

يم أختصاصات منظمة العمل من صم ض علينا تحديات هي، وتفرات دولية وإقليمية نشهدها جميعا  ومستجد

 .المشترك العربيزم تعزيز التعاون األمر الذى يستل، العربية

 .وأنها ما زالت قضية العرب األولى لى أن فلسطين ستظل في قلب كل عربيكما أكد ع

 

  المستشار / محمد خير عبد القادر -

 مدير إدارة المنظمات واالتحادات العربية

 جامعة الدول العربية
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بدايتها بكافة السادة المشاركين مؤكدا  على تاريخ دولة العراق الناصع والمشرف  فيوقد القى كلمة رحب 
 .قلب كل عربي فيوالذى يبقى 

العراق موجها  الشكر لهذا البلد المضياف محييا العراق رئيسا  فيكما أشاد بالجهود المبذولة للتنمية 
 .يافا  وحكومة وشعبا أبيا مض

ظل الظروف التي تمر بها المنطقة  فيكما أشاد بمنظمة العمل العربية ومديرها العام ودورها المطلوب 

 . العربية

 : توقيع بروتوكوالت( 6)

 المطيرى المدير العام لمنظماة العمال العربياة سعادة السيد / فايز عليبعد إنتهاء الجلسة االفتتاحية وقع 

 ربية لمعلومات أسواق العمل مع كل من:بروتوكول تعاون لمشروع الشبكة الع

 رئيس اتحاد الصناعات العراقي  السيد / علي صبيح علي  -

 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال العراق  السيد / ستار دنبوس  -

 فةيحيث يقوم هذا المشروع الذى تتبناه منظمة العمل العربية علةى ربةط وتكامةل أسةواق العمةل العربيةة 

، وترسيخا للتشاور الدائم والمستمر مع كافة الشركاء والمهتمين والتنموى للدول العربيةل القومى إطار العم

القرار تعزيزا لمجةاالت التعةاون المشةترك عربيةا  بنية معلوماتية مناسبة أمام متخذيبأسواق العربية لتوفير 

 .بناء آليات أسواق العمل العربية بهدف

عمةال لتطةوير األ العمةل العربيةة والمعهةد األوروبةي األردنةية كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين منظم
  .رئيس مجلس إدارة المعهد -يمثله السيد / زياد الحمصى 

 المصادقة على جدول األعمال :

( 5طبقا للفقرة ) يمدير العام لمكتب العمل العـــربأعده ال يطالع على مشروع جدول األعمال الذبعد اال

 العمل بمجلس اإلدارة، من المادة الرابعة من نظام

بداية كل  فيتنص على مصادقة المجلس  يمن المادة السابعة من النظام الت( 1واستنادا إلى نص الفقرة )

 دورة على جدول أعماله،

 فقد قرر مجلس اإلدارة المصادقة على جدول األعمال التالى :

 أكتةوبر / ، القةاهرةمنظمة العمةل العربيةة )( لمجلس إدارة 87متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) : البند األول
 . (2017تشرين األول 

◘ ◘ ◘ 

  تقريةةر حةةول المسةةتوطنات االسةةرائيلية وآثارهةةا االقتصةةادية واالجتماعيةةة علةةى االراضةةي : الثااانىالبنااد
 الفلسطينية وقطاع العمل .

  واإلدارية : المسائل الماليةالثالثالبند : 

 . 1/3/2018للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول االعضاء حتى  يالموقف المال -1
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 العربةيالحسةابات عةن الحسةابات الختاميةة لمكتةب العمةل  ة الرقابةة الماليةة وتقةارير مراقبةيتقارير هيئة -2
 . 31/12/2017 فيبالقاهرة والمراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن السنة المالية المنتهية 

 .اخلى لمكتب العمل العربيراجع الدتقرير الم -3

 لتنمية الموارد البشرية / طرابلس. العربيبيـع سيــارة قديمـــة وشــراء سيارة جديدة للمركز  -4

 .2017للتأمينات االجتماعية الخرطوم لعام  العربيمناقلة من االحتياطي العام في موازنة المركز  -5

 تبرع من قبل حكومة دولة الكويت. -6

 (  2020 – 2019مشروع خطة منظمة العمل العربية للعامين )  :الرابع  البند 

  ( : 2020 – 2019مشروع موازنة منظمة العمل العربية للعامين )  :الخامسالبند 

 ( . 2020 – 2019مشروع موازنة مكتب العمل العربي للعامين )   - 1

 – 2019مشاريع موازنات المراكز والمعاهد التابعة لمنظمةة العمةل العربيةة للعةامين )  -2

2020. ) 

  نيسةةان/  أبريةةل ) ي( لمةةؤتمر العمةةل العربةة46تحديةةد مشةةروع جةةدول أعمةةال الةةدورة ): السااادس البنااد 

2019 .) 

  ديسةمبر / بيةروت)  القةانونيينللجنةة الخبةراء ( 38تقـــرير عةن نتائـةـج أعمةال الةدورة ) :السابع البند ،

 ( 2017كانون أول 

  2018، مارس / آذار بغداد(( للجنة الحريات النقابية 37تقرير عن نتائج أعمال الدورة ) :الثامنالبند) 

  ون عمل المرأة العربية ) الغردقة ، فبراير / ( للجنة شؤ16تقريرعن نتائج أعمال الدورة ) :التاسعالبند

 . 2018شباط 

  ( 107االعةداد والتحضةير لالجتمةاع السةنوي للمجموعةة العربيةة المشةاركة فةي الةدورة ) :العاشار البند

 ( 2018لمؤتمر العمل الدولي ) جنيف ، يونيو / حزيران 

  تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين الدورتين:: : الحادي عشر البند 

 ( 2017 تشرين األول /القاهرة، أكتوبر ) السابعة والثمانين -

 (2018 آذار /، مارس) بغداد الثامنة والثمانين -

  ية لمعلومات أسواق العمل العربيةتقرير حول الشبكة العرب :الثاني عشر البند. 

  رير التكميلية للسيد المدير العاماالتق الثالث عشـــر :البند : 

( للمجلةةس االقتصةةادي 101( الةةدورة النظةةر فةةي التقريةةر الختةةامي عةةن نتةةائج أعمةةال -

 (. 2018شباط  /) فبراير واالجتماعـي 

 ما يستجد من أعمال۔ 
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 (45)الدورة  العربيمؤتمر العمل  -5

استنادا إلى نص الفقرتين ) األولى والثانية ( من المادة الخامسة من دستور منظمة العمل العربية  (1)

منظمة العمل العربية الدورة الخامسة واألربعين لمؤتمر ت والمادة الثالثة من نظام العمل بالمؤتمر، عقد

رعاية كريمة من  تحت، 2018إبريل / نيسان  15  –  8من  مدينة القاهرة خالل الفترة في العربيالعمل 

 ۔رئيس جمهورية مصر العربية –فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي 

 في( دولة عضو 20( عضوا  يمثلون أطراف اإلنتاج الثالثة من )317أعمال المؤتمر ) فيشارك  (2) 

 منظمة العمل العربية موزعين كما يلى :

 (16)   وزير زائر -

 (3)    رئيس وفد -

 (140)         أعضاء حكوميون -

 (73)          أصحاب أعمال -

 (104)          عمال -

إضافة إلى مشاركة ممثلي األمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من المنظمات واالتحادات العربية 

 ( عضوا.104واإلقليمية والدولية بصفة مراقب ويبلغ عدد أعضائهم المشاركين )

تمام الساعة العاشرة من  فيعقدت جلسة االفتتاح الرسمية للمؤتمر  ( جلسة االفتتاح الرسمية :3)

بحضور معالي السيد / أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول ، و8/4/2018صباح يوم األحد الموافق 

 ربية لدى الجامعة العربية.العربية وعدد كبير من الشخصيات العامة والسفراء ومندوبي الدول الع

 وقد ألقيت في الجلسة االفتتاحية :

 كلمة معالي المهندس / محمد شياع السوداني -

 رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية

 وزير العمل والـشـؤون االجتماعية / جمهورية العراق

 يالمطير عليسعادة السيد / فايز كلمة  -

 منظمة العمل العربيةالمدير العام ل

 كلمة معالي الدكتور / المهدي ورضمي األمين -

 رئيس المؤتمر
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 وزيـر الـعـمـل والتأهيل / دولة ليبيا

 كلمة سعادة السيد  / أحمد أبو الغيط -

 األمين العام لجامعة الدول العربية

 يس عبد الفتاح السيسكلمة فخامة الرئي -

 راعى المؤتمر –رئيس جمهورية مصر العربية 

 وزير القوى العاملة  بجمهورية مصر العربية –محمد محمود سعفان  ألقاها معالي السيد /

 ( هيئة رئاسة المؤتمر :4)

 على النحو التالى :هيئة رئاسته شكل المؤتمر 

 معالي الدكتور / المهدي ورضمي األمين -

 وزيـر الـعـمـل والتأهيل بدولة ليبيا

ا المؤتمر  رئيسا

 أحمد الديه /سعادة السيد  -

 موريتانياحكومات /  

ا للرئيس عن فريق الحكومات  نائبا

 

 سعادة السيد  / سمير عبد هللا ناس -

 أصحاب أعمال / البحرين

ا للرئيس عن فريق أصحاب األعمال  نائبا

 السيد / جبالي محمد جبالي المرا ي  -

 عـمــال / مصر 

ا للرئيس عن فريق العمال  نائبا
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 ( هيئة رئاسة الفرق الثالثة :5) 

 )أ( فريق الحكومات  : 

ا   معالي المهندس / محمد شياع السوداني .1  العراق / رئيسا

ا للرئيس   السيد الدكتور / خالد عثمان الشرع .2  ليبيا / نائبا

 مصر / مقرراا     السيد / هالل مأمون عبد هللا .3

 )ب( فريق أصحاب األعمال :

ا   سعادة السيد / خليفة خميس مطر الكعبي .1  االمارات / رئيسا

ا للرئيس    عادة السيد / موفق بني هانيس .2  األردن/ نائبا

 العراق / مقرراا     السيد / مرتضى كاظم جاسم  .3

 )جـ( فريق العمال : 

ا      السيد / جمال قادري .1  سوريا / رئيسا

ا للرئيس  الدكتور / سر الختم األمين عبد القادر .2  السودان / نائبا

 مقرراا     السيد /  سان  صن .3

 

 ( جدول أعمال المؤتمر :6) 

 نـــود التاليـــة :ـالب 2018لعام  العربي( لمؤتمر العمل 45تضمن جدول أعمال الدورة ) ** 

 تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي. -1

 قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة. فيالنظر  -2

 متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق. -3

 والخطة والموازنة.المسائل المالية  -4

 تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية. -5

( لمؤتمر العمل الدولي )جنيف ، يونيو / 107مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة ) -6

 ( . 2018حزيران 

 تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية. -7

 سات القطاع الخاص.بند فني حول المسؤولية االجتماعية لمؤس -8

 تحسين التنافسية وزيادة النمو. فيبند فني حول االنتاجية ودورها  -9
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 (. 2019( لمؤتمر العمل العربي ) ابريل / نيسان 46تحديد مكان وجدول أعمال الدورة ) -10

 (  اللجان النظامية والفنية المنبثقة عن المؤتمر :7) 

 انبثقت عن المؤتمر اللجان التالية :

 .التنظيميةاللجنة  -1

 .لجنة اعتماد العضوية -2

 .لجنة الصياغة -3

 .اللجنة المالية -4

 .لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات -5

 لجنة المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص. -6

 تحسين التنافسية وزيادة النمو. فيلجنة اإلنتاجية ودورها  -7

 

 والثمانون ( التاسعةمجلس إدارة منظمة العمل العربية الدورة ) -6

  مكان وتاريخ التنفيذ : 

 .  2018أكتوبر / تشرين األول  18 – 17الكويت / دولة الكويت، 

من المادة الرابعة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية ، وجه  والثالثةاستنادا إلى الفقرتين األولى 

لمجلس إدارة منظمة  التاسعة والثمانينالدعوة النعقاد الدورة العادية  العربيالسيد المدير العام لمكتب العمل 

 .الكويت / دولة الكويت  2018أكتوبر / تشرين األول  18 – 17العمل العربية خالل الفترة من  

 اجتماعات المجلس كل من : فيشارك 

 أوال : فريق الحكومات

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) عضوا أصيال ( :  (6)

 وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعى معالى السيد / مراد زمالى -

وزارة العمةةةل والتشةةةغيل والضةةةمان مةةةدير عالقةةةات العمةةةل /  السيد / رابح مخازنى -

 ياالجتماع

 مدير البروتوكول السيد / نور الدين مداد -

 عضوا أصيال (  : جمهورية السودان ) (7)

 وزير العمل واإلصالح االدارى وتنمية الموارد البشرية معالى السيد / بحر إدريس أبو قردة     -

 مدير إدارة المنظمات الدولية واإلقليمية األستاذة / سلوى محمد عبد هللا -

 مكتب الوزير األستاذ / الصادق إبراهيم بشر -

 دولة الكويت ) عضوا أصيال (  : (8)

وزيةةر الـشةةـئون االجتماعيةةة والعمةةل ووزيةةر الدولةةة للـشةةـؤون  ة / هند صبيح براك الصبيحمعالى السيد -

 االقتصادية
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 المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة   السيد / أحمد محمد الموسى -

 نائب المدير العام للتخطيط والتطوير اإلدارى  الدكتور / مبارك فهاد العازمى -

 دير إدارة العالقات الدولية بالهيئة العامة للقوى العاملةم  السيد / جابر على العلى -

 

 جمهورية مصر العربية ) عضوا أصيال (  :  (9)

 وزير القوى العاملة معالى السيد / محمد محمود سعفان  -

 دولة فلسطين :  (10)

 وكيل وزارة العمل    السيد / سامر سالمة -

 الثالثيةوكيل مساعد لشئون الشراكة    السيد / عبد الكريم ضراغمة -

 ثانيا : فريق أصحاب األعمال

غرفةةة تجةةارة وصةةناعة البحةةرين ) مملكةةة البحةةرين / عضةةوا  السيد / عثمان محمد شريف الريس -

 أصيال (

رئيس اتحاد الصناعات العراقى ) جمهوريةة العةراق / عضةوا   المهندس / على صبيح على -

 احتياط (

 : فريق العمال ثالثا

االتحاد العام لنقابات العمال )المملكة األردنيةة الهاشةمية رئيس  السيد / مازن المعايطة  -

 عضوا أصيال  ( /

رئةةيس مجلةةس إدارة جمعيةةة التنسةةيق بةةين الجمعيةةات المهنيةةة  الدكتور / محمد بطى ثانى الشامسى -

 )دولة اإلمارات العربية المتحدة / عضوا أصيال  

مةةةال البحةةةرين )مملكةةةة أمةةةين السةةةر لالتحةةةاد الحةةةر لنقابةةةات ع السيد / أسامة سلمان حسن -

 البحرين / عضوا  احتياط (

 

 : المراقبون رابعا

 ** األمانة العامة لجامعة الدول العربية :

 مستشار بإدارة المنظمات واالتحادات العربية الدكتور / خالد محمد على الكثيري  -

 

 لنقابات العمال العرب الدولي** االتحاد 

 األمين العام لالتحاد السيد / غسان غصن -
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 الجلسة االفتتاحية :

لمجلس إدارة منظمة العمل العربيةة ، وألقيةت فيهةا كلمةات ن يوالثمان التاسعةعقدت الجلسة االفتتاحية للدورة 

 لكل من :

 معالى السيد / فايز على المطيري -

 المدير العام لمنظمة العمل العربية 

المجلةةس والةةذى يعكةةس مةةدى التقةةدير لتةةرأس أعمةةال هةةا رئةةيس مجلةةس اإلدارة بانتخاب ةهنةةأ فيهةةا السةةيد

الكريم وهنأ نائبى الرئيس ورحب بالسادة أعضاء مجلس اإلدارة والمشاركين وتمنى الجتماعةات ها لشخص

 المجلس التوفيق والنجاح .

، وأكةد علةى أن منظمةة العمةل العربيةة المجلةس الزاخةر بالموضةوعات الهامةةواستعرض جدول أعمال 

كافة إمكانياتها لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل والتكةتالت اإلقليميةة على تسخير ومنذ عقود دأبت 

المجاالت في مواجهة االعمال والتصةرفات غيةر  ىوالدولية ودعم صمود الشعب العربي الفلسطيني في شت

اإلنسةةانية وغيةةر المشةةروعة للكيةةان الصةةهيوني، ومسةةاعدة الشةةعب الفلسةةطيني لنيةةل كافةةة حقوقةةه السياسةةية 

االقتصةةادية واالجتماعيةةة بمةةا فةةي ذلةةك دعمةةه لنيةةل اسةةتقالله وإقامةةة دولتةةه المسةةتقلة وعاصةةمتها القةةدس و

  .الشريف

 

  ـ معالى السيدة / هند صبيح براك الصبيح

 وزير الـشـئون االجتماعية والعمل ووزير الدولة للـشـؤون االقتصادية

 رئيس مجلس اإلدارة 

 هةةاأعضةةاء مجلةةس اإلدارة علةةى الثقةةة التةةى أولوهةةا للكافةةة شةةكر التقةةديم فيهةةا بالسةةادة الحضةةور و ترحبةة

بجهةةود المةةدير العةةام لمنظمةةة العمةةل العربيةةة فةةي التحضةةير الجيةةد لعقةةد  أشةةادت، كمةةا نةةائبى الةةرئيس توهنةةأ

، كما أكدت على أهمية دعم القضية الفلسطينية وتسةخير كافةة الجهةود لصةالح ( لمجلس اإلدارة89الدورة )

 ين .عمال وشعب فلسط

  الكثيرى يخالد محمد عل /الدكتور  -

 إدارة المنظمات واالتحادات العربيةبالمستشار 

 جامعة الدول العربية

ون ؤاألمةين العةام الجامعةة الةدول العربيةة وسةعادة السةيد / االمةين العةام المسةاعد للشة ينقل تحيات معال

وأشةةةار إلةةةى التحةةةديات االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة  هةةةااالقتصةةةادية وهنةةةأ رئةةةيس مجلةةةس اإلدارة علةةةى انتخاب

مقدمتها قطاع التشغيل، كما تقدم بالشكر والتقدير لسعادة  فيوانعكاساتها السلبية على العديد من القطاعات و

 والمقدرة في تطوير العمل بالمنظمة . الحثيثةعلى جهوده  يالمطير يالسيد / فايز عل

قام سعادة السيد المدير العام بتقديم درع باسم السادة أعضاء مجلس  اختتام أعمال الجلسة االفتتاحية فيو

ون االجتماعيةة والعمةل ووزيةر الدولةة ؤالسةيدة / هنةد صةبيح بةراك الصةبيح وزيةر الـشةـ ياإلدارة إلى معال

 للـشـؤون االقتصادية متمنين لها التوفيق والنجاح في ترأسها ألعمال مجلس اإلدارة .
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 ل األعمال :( المصادقة على جدو6)

( من 5طبقا للفقرة ) العربيبعد االطالع على مشروع جدول األعمال الذى أعده المدير العام لمكتب العمل 
 . المادة الرابعة من نظام العمل بمجلس اإلدارة

بدايةة كةل  فةي( من المادة السابعة من النظام التى تنص علةى مصةادقة المجلةس 1واستنادا إلى نص الفقرة )
 دورة على جدول أعماله،

 فقد قرر مجلس اإلدارة المصادقة على جدول األعمال التالى :

 انتخاب هيئة رئاسة مجلس اإلدارة. البند األول  :

 تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في األراضي العربية المحتلة. البند الثاني :

 إدارة منظمة العمل العربية. ( لمجلس88تنفيذ قرارات الدورة ) البند الثالث  :

 (2018)بغداد ، مارس / آذار  

 ( لمؤتمر العمل العـــربي.45تنفيـذ قــرارات الدورة ) البند الرابع :

 (.2018) القاهرة، إبريل / نيسان 

 المسائل المالية واإلدارية البند الخامس :

 . 2018/  10/  1ككما في  الموقف المالى من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول األعضاء  -1

بشأن اعتماد  2018( سبتمبر / آيلول 102الدورة ) – يواالجتماع يقرار المجلس االقتصاد فيالنظر  -2

 . 2020و  2019موازنة منظمة العمل العربية لعامي 

 . 2018( للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة 27متابعة تنفيذ تقرير وتوصيات االجتماع ) -3

 . 2020 - 2019ــيين المراجعين القانونيين لتدقيق الحسابات لمنظمة العمل العربية لعامي النظـــر في تع -4

 . العربيتقرير المراجع الداخلى لمكتب العمل  -5

 ( 2018( لمؤتمر العمل الدولي )جنيف، 107تقريــر عــن نتائج أعمال الدورة ) البند السادس :

 اسةةةةةتكمال تشةةةةةكيل لجنةةةةةة الحةةةةةـريات النقابيةةةةةة بمكتةةةةةب العمةةةةةل العربةةةةةي لمةةةةةدة عةةةةةامين  البناااااد الساااااابع :
(2018 – 2020 .) 

 (.2020 – 2018استكمال تشكيل لجنة شؤون عمل المرأة العربية لمدة عامين ) البند الثامن :

 عرب.اختيار أعضاء مجلس اإلدارة في اللجنة الفنية المعنية باختيار رواد العمل ال البند التاسع :

 (. 2030تقرير مرحلي حول التقدم المحرز ألهداف التنمية المستدامة ) البند العاشر :

 تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين دورتي مجلس اإلدارة. البند الحادي عشر :

 (2018الدورة الثامنة والثمانين ) بغداد ، مارس / آذار  -
 (2018الكويت ، أكتوبر / تشرين األول  الدورة التاسعة والثمانين ) -

 التقارير التكميلية للسيد المدير العام . البند الثاني عشر :

 (  للمجلس االقتصادي واالجتماعي.102تقرير عن نتائج أعمال الدورة ) -

 ما يستجد من أعمال. البند الثالث عشر :
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 ( للجنة الخبراء القانونيين.39الدورة ) -7

، وتنفيذا  للمادة الخامسة من نظام عمل لجنة الخبراء المدير العام لمكتب العمل العربيبناء على دعوة 
 – 16القانونيين، عقدت اللجنة دورتها التاسعة والثالثين في القاهرة / جمهورية مصر العربية خالل الفترة 

كتب العمل العربي، ، بهدف دراسة التقارير التي تلتزم الدول األعضاء بتقديمها إلى م2018ديسمبر  17
 .وفقا  للفقرتين األولى والثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية

 مكان وتاريخ التنفيذ :
 ۔2018 كانون االول /ديسمبر 17 – 16القاهرة / جمهورية مصر العربية خالل الفترة  

  : شارك في اعمال اللجنة  السادة االعضاء 
 الدكتورة/ إيمان خزعل .1

 ا الدكتور/ عبد الغني الرويمض  .2

 الدكتورة/ فاطمة الرزاز .3

 األستاذ/ محمد كشو .4

 رئيسا  لها لمدة عام .الدكتورة/ إيمان خزعل  إنتخبت اللجنة في بداية أعمالها 

 
 جدول اعمال اللجنة :

  على ما يلي:عرض مكتب العمل العربي على لجنة الخبراء القانونيين وثيقة مبدئية تحتوي 

 الجزء األول: دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية محل المتابعة وهي:

 بشأن المرأة العاملة. 1976( لسنة 5اإلتفاقية العربية رقم ) -1

 بشأن التوجيه والتدريب المهني. 1977( لسنة 9اإلتفاقية العربية رقم ) -2

 بشأن العمال الزراعيين. 1980( لسنة 12اإلتفاقية العربية رقم ) -3

 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين. 1993( لسنة 17اإلتفاقية العربية رقم ) -4

 بشأن عمل األحداث. 1996( لسنة 18اإلتفاقية العربية رقم ) -5

 بشأن تفتيش العمل. 1998( لسنة 19اإلتفاقية العربية رقم ) -6

رة إلى الدول العربية المعنية سواء كانت أرسل مكتب العمل العربي نماذج تقارير حول اإلتفاقيات المذكو

 دولة مصادقة أو غير مصادقة على هذه اإلتفاقيات.

 دولة عربية هم: 15( تقـــريراا حــــول اإلتفاقيات المذكورة من 17وصل إلى مكتب العمـــل العربي )

 –الجمهورياة التونساية  –مملكاة البحارين  –دولة اإلمارات العربياة المتحادة  –) المملكة األردنية الهاشمية 

سالطنة عمماان  –جمهورية العراق  –المملكة العربية السعودية  –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
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جمهورية مصار العربياة  –دولة ليبيا  –ة الجمهورية اللبناني –دولة الكويت  –دولة قطر  –دولة فلسطين  –

 (. المملكة المغربية –

 الجزء الثاني: متابعة الرد على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين

 أرسل مكتب العمل العربي المالحظات السابقة للجنة الخبراء القانونيين إلى الدول العربية المعنية.

 دولة عربية هم:  12مالحظات من ( رداا على ال64وصل إلى مكتب العمل العربي )

الجمهورياااة  –مملكاااة البحااارين  –دولاااة اإلماااارات العربياااة المتحااادة  –المملكاااة األردنياااة الهاشااامية ) 

دولاة  –جمهورياة العاراق   – جمهورياة الساودان –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشاعبية  –التونسية 

 (.جمهورية مصر العربية  –دولة ليبيا  –الجمهورية اللبنانية  –دولة قطر  –فلسطين 

  وقد وردت بعاد إنعقااد  2017الجزء الثالث: دول وافت مكتب العمل العربي بتقارير سابقة عن عام ،

 إجتماع اللجنة خالل العام السابق 

 دول عربية هم:  6( تقريراا بعد إنعقاد اللجنة في دورتها السابقة من 30تلقى مكتب العمل العربي )

ساالطنة  –جمهوريااة العااراق  –المملكااة العربيااة السااعودية  –) الجمهوريااة الجزائريااة الديمقراطيااة الشااعبية 

 (. المملكة المغربية –دولة الكويت  –عممان 

  من قبل مكتب العمل العربي، وفي ضوئها أعدت هةذا التقريةر المعةروض درست اللجنة الوثيقة المقدمة

 على مجلس اإلدارة ومن ثم على المؤتمر العام. 

  استخلصت اللجنة من خالل المناقشةات التةي دارت أثنةاء اجتماعاتهةا عةدة مالحظةات عامةة، كمةا أكةدت

 م ألهميتها وهي كما يلي: على بعض مالحظاتها السابقة، تضعها أمام مجلس اإلدارة والمؤتمر العا

تثّمن اللجنة تفاعل الدول األعضاء من خالل عدد التقارير المرسلة والجهود المبذولة في إعدادها وتأمل أن  .1

 يستمر هذا التفاعل ويتعزز لتحقيق األهداف المنشودة من النشاط المعياري للمنظمة.

إلى أّن عدم عرضها اإلتفاقيات على السلطة الحظت اللجنة أّن بعض الدول األعضاء أشارت في تقاريرها  .2

المختصة بالتصديق، يرجع إلى وجود اختالفات بين تشريعها الوطني والنصوص الواردة في هذه 

اإلتفاقيات. وترى اللجنة أّن المبررات المشار إليها يجب أال تكون عائقا  دون قيام الدول األعضاء بالعرض 

ع على عاتق الدولة بموجب نظام إتفاقيات وتوصيات العمل العربية وهو ال الذي يمثّل في حد ذاته إلتزاما  يق

 يعني وجوب التصديق على اإلتفاقية.

ثم إّن التصديق في حالة إقراره يسمح بمالءمة التشريع الوطني مع المعايير وتطويره، وهو ما يؤدي إلى 

وهو توحيد وتقارب تشريعات العمل في تحقيق أحد أهم االهداف التي قامت منظمة العمل العربية من أجلها 

 الدول العربية. 

الحظت اللجنة أن بعض الدول أوردت في تقاريرها أن عدم عرض اإلتفاقيات على السلطة المختصة يرجع  .3

إلى صعوبات تتعلق بنظامها الدستوري. وترى اللجنة أّن اإللتزام بالعرض ينبغي أن يتم لدى السلطة 
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تور كل دولة، وبالتالي فإن العرض أو الدراسة التي تقوم بها أي سلطة أخرى المختصة بالتصديق وفقا لدس

 غير المختصة بالتصديق ال يمكن اعتباره وفاء  بذلك االلتزام. 

تدعو اللجنة الدول األعضاء إلى األخذ بمبدأ التصديق الجزئي المنصوص عليه في معظم اإلتفاقيات، مما  .4

ت على هذه اإلتفاقيات واالرتباط التدريجي بالمعايير الواردة فيها يؤدي إلى تحقيق المزيد من التصديقا

 حسب ظروفها المحلية.

تؤكد اللجنة على ضرورة الرد وفقا  لنماذج التقارير المعّدة من مكتب العمل العربي، كما تؤكد على  .5

لجنة من ضرورة إدراج نصوص التشريع الوطني في التقارير المرسلة من الدول األعضاء حتى تتمكن ال

 االطالع عليها والتثبت من توفر التغطية التشريعية ألحكام اإلتفاقيات محل المتابعة.  

( لسنة 9توصي اللجنة مكتب العمل العربي بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لمراجعة اإلتفاقية العربية رقم ) .6

 بشأن التوجيه والتدريب المهني.  1977

إتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق ال يحول دون قيام مكتب  تأكد اللجنة على أن قيام أي دولة بعرض .7

العمل العربي بإعادة مفاتحة الدولة كل سنتين وفقا  لنص المادة الثانية عشرة من نظام إتفاقيات وتوصيات 

 العمل العربية. 

األعضاء، حتى  تؤكد اللجنة على ضرورة اإللتزام بالمواعيد المحددة لتلقي تقارير المتابعة من قبل الدول .8

 تتمكن اللجنة من دراستها وإبداء المالحظات بشأنها ومن ثم عرضها على المؤتمر العام.

تثّمن اللجنة الجهود المبذولة من مكتب العمل العربي )إدارة الحماية اإلجتماعية( وتدعو إلى تكثيف أنشطته   .9

وتعزيز التواصل مع اإلدارات المعنية  المتعلقة بتدريب الكوادر الفنية المعنية بمعايير العمل العربية،

بالمعايير في وزارات العمل وتقديم الدعم الفني لها من أجل تحقيق المزيد من التواصل بين هذه االدارات 

ومكتب العمل العربي ولجنة الخبراء القانونيين مما يؤدي إلى تحقيق األهداف المرجوة من المعايير وايفاء 

 الشأن.الدول بالتزاماتها في هذا 

تؤكد اللجنة دعوتها للدول المعنية إلحداث وحدة إدارية )إن كانت غير موجودة( صلب وزارة العمل  .10

 تختص بالمسائل المتعلقة بمعايير العمل العربية والدولية، وتزويدها بالكفاءات المؤهلة الالزمة.

تؤكد اللجنة دعوتها للدول العربية إلشراك أحد الموظفين المختصين بمعايير العمل في وزارة العمل  .11

ضمن الوفد الحكومي في مختلف دورات مؤتمر العمل العربي لحضور أشغال لجنة تطبيق اإلتفاقيات 

ها في المؤتمر والتوصيات وتأمين الحوار والتواصل بين هؤالء الموظفين ولجنة الخبراء الممثلة برئيس

 ومكتب العمل العربي لتحقيق التنفيذ الكامل والصحيح إللتزامات الدول األعضاء بشأن المعايير. 

تدعو اللجنة للتعريف بمعايير العمل العربية على أوسع نطاق وبإعتماد مختلف الوسائل وباألخص  .12

والجهات األخرى المعنية مثل الصحافة، اإلعالم والندوات والحلقات الدراسية لدى أطراف اإلنتاج الثالثة 

القضاء، المحاماة، الجامعة، منظمات المجتمع المدني، وبحث إمكانية تدريس مادة معايير العمل في الكليات 

 ذات الصلة.

 

  تشااكر اللجنااة الماادير العااام لمنظمااة العماال العربيااة والسااكرتارية الفنيااة للجنااة علااى حساان اإلعااداد

 مل اللجنة.والتعاون التام إلنجاح ع
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 المحتويـــات

 رقم الصفحة المحــور والمجــال

 3 **  تـقـديــــم .

 5 : محور الحماية االجتماعية :أوال

 6 مجال تشريعات ومعايير العمل -

 8 مجال شؤون عمل المرأة العربية -

 9 عمل األطفالمجال  -

 9 مجال األشخاص ذوي االعاقة -

 11 التعاونياتمجال  -

 14 مجال التأمينات االجتماعية  -

 27 والسالمة المهنيةمجال الصحة  -

 36 محور التنمية البشرية والتشغيل : ثانيا:

 37 مجال التشغيل  -

 53 التدريب المهنيمجال  -

 57 مجال الهجرة -

 60 والتشغيل مجال إدارات العمل -

 64 مجال الثقافة العمالية وبحوث العمل -

 66 البشريةمجال تنمية الموارد  -

 71 محور العالقات العربية والدولية   ثالثا:

 72 مجال العالقات العربية والدولية -

 78 التعاون الفنيمجال  -

 84 محور اإلعالم والتوثيق والمعلومات : رابعـا:

 85 مجال اإلعالم والنشر  -

 90 والمعلومات مجال التوثيق  -

 93 ل اإلصدارات والدراسات والترجمة مجا -

ا :  96 محور االجتماعات الدستورية والنظامية  خامسا

 

 

 

 
 

 




