
القاھرة - جمھورية مصر العربية، 5 - 12 سبتمبر / أيلول 2021القاھرة - جمھورية مصر العربية، 5 - 12 سبتمبر / أيلول 2021

 ملخص البنود 
ودليل معلومات الدورة 47 
لمؤتمر العمل العربي 2021



 

2 
 

 
 

 2021 ) لمؤتمر العمل العربى47ملخص البنود ودلیل معلومات الدورة (

  



 

3 
 

 
 

 2021 ) لمؤتمر العمل العربى47ملخص البنود ودلیل معلومات الدورة (

 قــدیـــمت

 

تنعقد الدورة السابعة واألربعون لمؤتمر العمل العربـي فـي القـاھرة / جمھوریـة 

) ،  2021سـبتمبر/ أیلـول  12 - 5مصر العربیة " دولة المقر " خالل الفترة من ( 

، بعد تعذر انعقاده العام المنصرم، ودولنا العربیة تشھد أزمـة  ینعقد المؤتمر ھذا العام

التــي أوجــدت وضــعاً اســتثنائی�ا، لــیس فقــط  19 -جــراء جائحــة كوفیــد  غیــر مســبوقة

لتأثیراتھا الصحیة، بل كذلك لتبعاتھـا االقتصـادیة واالجتماعیـة، حیـث فـرض تفشـي 

عـالم اتخـاذ مجموعـة مـن اإلجـراءات والتـدابیر الجائحة علـى الحكومـات فـي دول ال

االحترازیة: " االغالق الكامل والجزئي والعزل المنزلـي والحجـر الصـحي والتباعـد 

االجتماعي وتقیید ومنع السفر" مما انعكس سلبًا على االقتصاد العالمي الذي دخل في 

الجمیـع،  ، طالـتْ  ، مما تسبب فـي أزمـة اقتصـادیة عالمیـة غیـر متوقعـة  حالة ركود 

فتراجــع اإلنتــاج وتعطلــت سالســل اإلمــداد والنقــل الجــوي بــین الــدول، ممــا أصــاب 

قطاعات عدیـدة: كـالطیران والنقـل والسـیاحة وتجـارة التجزئـة علـى مسـتوى العـالم 

كــان للوقایــة مــن تفشــي جائحــة كورونــا والحــد مــن انتشــارھا ، فقــد  بخســائر فادحــة

ة والھشـة، وخاصـة العمـال المیـاومین تداعیات وآثـار خطیـرة علـى الفئـات الضـعیف

والعاملین في القطاع غیر المنظم، امتدت لتؤثر على أنشـطة المؤسسـات االقتصـادیة 

 المختلفة وخاصة المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر.

ــدء الجائحــة، ــذ ب ــة والتباعــد  ومن ــاإلجراءات اإلحترازی ومــع اســتمرار العمــل ب

یـة علـى إیجـاد آلیـات للتكیـف مـع الوضـع حرصت منظمـة العمـل العرب  اإلجتماعي،
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لتحقیـق امتثـال الجدید القـائم لضـمان اسـتمراریة أنشـطتھا وتقـدیم الـدعم والمشـورة، 

أطراف اإلنتاج ألحكام اتفاقیات وتوصیات العمل العربیة، من خالل دعم الحكومات، 

وأصحاب العمل، وتمكین العمال من الحفاظ على مكتسباتھم، فأصـدرت عـدة بیانـات 

ووثائق ودراسات وتقاریر ترصد الواقع الراھن وسبل االستجابة والتأھب للجائحة في 

منظمـة العمـل العربیـة العدیـد مـن  ، ھـذا ونفـذت إطار تعزیز معـاییر العمـل العربیـة

 2020األنشطة "ندوات وورش عمل ودورات تدریبیة" في النصف الثاني مـن عـام 

عبر تقنیة الفیدیو كونفرنس بمشاركة ممثلین عن أطراف اإلنتـاج  2021وخالل عام  

 الثالثة في الدول العربیة وعدد من المنظمات العربیة واالقلیمیة والدولیة ذات الصلة. 

تجاه أعضـاء الوفـود   أدائھاتطویر  على  وفى إطار حرص منظمة العمل العربیة  

ھیل حصــولھم علــى كافــة المشــاركة مــن أطــراف اإلنتــاج الثالثــة فــي المــؤتمر وتســ

المعلومات بأسھل الطرق وأیسرھا سواء ما یتعلق ببنـود جـدول أعمـال المـؤتمر مـن 

خالل تقدیم ملخص لما تتضمنھ من معلومـات، وكـذلك نبـذة عـن آلیـة سـیر األعمـال 

، من بالمؤتمر وتشكیل الفرق واللجان والمواعید األولیة النعقاد االجتماعات وأماكنھا 

 یقة التي تحتوي على األقسام التالیة :ھذه الوثخالل 

 : ملخص بنود جدول األعمال :  القسم األول

ویتضمن تلخیصاً للمعلومات األساسیة الواردة في البنـود التـي یتضـمنھا جـدول 

 ومن أھمھا : أعمال المؤتمر ، 
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تقریر المدیر العام وعنوانـھ " ریـادة األعمـال والمشـروعات الصـغیرة الطریـق  -
 نحو التنمیة المستدامة والتمكین" 

 تقریر حول أثر التطور التكنولوجي على بیئة العمل . -

 تقریر حول متطلبات االقتصاد األخضر لتوفیر فرص العمل . -

 یتضــمنھا جــدول أعمــال المــؤتمرإضــافة إلــى العدیــد مــن البنــود األخــرى التــي 

وللحصول على المزید من المعلومات التفصیلیة یمكن الرجوع إلى الوثائق األساسـیة 

، وأیضـا  www.alolabor.orgالمدرجة على الموقع اإللكتروني لمنظمة العمل العربیـة 

 .  المشاركةالموجود فى خلف بادج من خالل الباركود 

 : دلیل سیر العمل في المؤتمر واللجان:  القسم الثاني

تعلـق بتكـوین فیمـا یالمعلومات التـي ترشـد العضـو المشـارك  ھذا القسم  یتضمن

المؤتمر وھیئة رئاستھ، وكیفیة تشكیل الفرق واللجان سواء النظامیة أو الفنیة المنبثقة 

عن المؤتمر، كذلك سیر العمـل بشـكل عـام والمواعیـد واألمـاكن المحـددة لعقـد كافـة 

 االجتماعات . 

 : دلیل خدمات المؤتمر:  القسم الثالث

عضـاء المـؤتمر أثنـاء تواجـدھم فـي یتضمن البیانات األساسـیة لمـا قـد یحتاجـھ أ

 جمھوریة مصر العربیة 

وانطالقا من توجھات منظمة العمل العربیة في تطویر آلیات عملھا والحفاظ على 

ستخدام األمثل، وتماشیا مـع أھـداف التنمیـة المسـتدامة موارد المنظمة واستخدامھا اال

http://www.alolabor.org/
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عى لالستغناء التـدریجي وقبل تفشي جائحة كورونا ، كنا نسنحو الحفاظ على البیئة ،  

عــن اســتخدام النســخ الورقیــة فــي أعمــال مؤتمرنــا واســتبدالھا بالنســخ االلكترونیــة ، 

فجاءت الجائحة لتسـرع مـن اعتمادنـا علـى التكنولوجیـا والرقمنـة فـي إنجـاز أعمـال 

مؤتمرنا تماشیاً مع االجـراءات االحترازیـة المفروضـة. فقـد أتاحـت المنظمـة نسـخة 

ود جدول أعمال المـؤتمر علـى موقـع المنظمـة، ھـذا وسـیتم عـرض الكترونیة من بن

جمیع ما یصـدر عـن أعمـال مؤتمرنـا مـن تقـاریر اللجـان النظامیـة والفنیـة وبـرامج 

بمجرد إنتھاء السكرتاریة الفنیة من إعـدادھا ونشرات صحفیة  ومواعید عمل المؤتمر  

 أوالً بأول أثناء سیر أعمال المؤتمر باستخدام الباركود.

نأمل أن یسھم ھـذا الـدلیل فـي تـوفیر جمیـع المعلومـات للسـادة أعضـاء المـؤتمر 

 ویساعدھم في جمیع األمور اللوجستیة والفنیة الخاصة بھذا المؤتمر

وحرصــا علــى تــوفیر المعلومــات الفنیــة للســادة أعضــاء المــؤتمر ، ســیتم تقــدیم 

 لكل بند قبل مناقشتھ سواء في الفرق أو اللجان الفنیة . PowerPoint عروض 

 ً وباسم منظمة العمل العربیة بجزیـل الشـكر   وختاماً أود أن أتقدم باسمي شخصیا

( دولـة المقـر ) مصر العربیة  في جمھوریة  وعظیم االمتنان ألطراف اإلنتاج الثالثة  

مـا قـدموه مـن وعلـى  على تعاونھم الدائم ودعمھم المتواصل لمنظمة العمل العربیـة،  

تسھیالت كان لھا األثر اإلیجابي في توفیر أفضل الظروف النعقاد المـؤتمر،  نتمنـى 

دوام التقــدم واالزدھــار فــي ظــل القیــادة الرشــیدة لفخامــة  لجمھوریــة مصــر العربیــة

 رئیس جمھوریة مصر العربیة ،  –عبد الفتاح السیسي  الرئیس/

https://www.microsoft.com/ar-ww/microsoft-365/powerpoint
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كما یسعدنى أن أتقدم بالشكر والتقدیر ألطراف اإلنتاج الثالثة في الدول العربیـة 

على تعاونھم ودعمھم المتواصلین اللذین ساھما في تجاوز العدید من المعوقـات التـي 

ولیة القومیـة التـي اعترضت مسیرتنا وأبطأت خطانـا. وإننـا إذ نفخـر ونعتـز بالمسـؤ

 أوكلتمونا إیاھا، نعدكم بأن تظل منظمتكم أیقونة العمل العربي المشترك.

 

 

 
 فایز علي المطیري 

 المدیر العام
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 القسم األول

 ملخص بنود جدول أعمال المؤتمر 
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 القسم األول  –البند األول 

 تقریر المدیر العام

 والمشروعات الصغیرة الطریق نحو التنمیة المستدامة والتمكین ریادة األعمال 

 

وتداعیاتھا االقتصادیة واالجتماعیة عالمات استفھام   19-طرحت جائحة كوفید 

كثیرة حول مدى جھوزیة واستعداد دولنـا العربیـة لمواجھـة أزمـات طارئـة مـن ھـذا 

الحجم، فقد انعكست تأثیراتھا بشكل مباشـر علـى التقـدم المحـرز فـي مسـاعي الـدول 

ولكي ال نبقى خلف الركب البد  2030العربیة لتحقیق أھداف خطة التنمیة المستدامة 

لمنظمة العمل العربیة من العمل مع أطراف اإلنتاج الثالثة في الدول العربیة بأسالیب 

مبتكرة لدعم ریادة األعمال وتمكین المشروعات الصـغیرة، فاألسـواق العربیـة الیـوم 

لتـي تحتاج إلى حفز االبتكـار واإلبـداع، وتعزیـز روح المنافسـة فـي ظـل التحـدیات ا

تعصف بھا. ویعّد إیجاد بیئة تمكینیة مواتیة لریـادة األعمـال والمشـروعات الصـغیرة 

في الـدول العربیـة، وخاصـة فیمـا یتعلـق بتـأمین البیئـة التنظیمیـة مـن حیـث تطـویر 

التشریعات واللوائح الوطنیة، والحصول على التمویل الالزم، وسد الثغرات المھاریة 

لسوق العمل مـن الشـباب والشـابات، وإصـالح األنظمـة لدى العمال والداخلین الجدد  

التعلیمیة، وترسیخ البنیة التحتیة األساسیة الستخدام التكنولوجیات الرقمیة الحدیثة من 

األساسیات التي یطرحھا ھذا التقریر.  كما یناقش أیضاً السبل الناجعـة لسـد الثغـرات 

الت بغـرض إحـداث تغییـر التي عمقتھـا الجائحـة، وإیجـاد الحلـول ومعالجـة االخـتال

إیجابي في ھذا القطاع. فالبد من تخطي الوضع الراھن بنقالت نوعیة تستغل طاقاتنـا 
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البشریة وإمكاناتنا ومواردنـا علـى النحـو األمثـل، لنسـیر بخطـًى واثقـة نحـو تحقیـق 

 أھداف التنمیة المستدامة. 

دة األعمـال لمؤتمر العمـل العربـي "ریـا  47  للدورة  تضمن تقریر المدیر العام

أقسـام  خمسـةوالمشـروعات الصـغیرة ..الطریـق نحـو التنمیـة المسـتدامة والتمكـین" 

 رئیسیة: 

 القسم األول: دور ریادة األعمال في قضایا التنمیة المستدامة

یعرض ھذا القسم رؤیة استشرافیة لمنظومة عربیة ُمتكاملة لدعم ریادة األعمال  

نظومات وطنیة عربیـة ُمتكاملـة وُمحدَّثـة والمشروعات الصغیرة، حیث یطرح بناء م

مالمــح عامــة  وُمســتدامة لریــادة األعمــال واالبتكــار، ومــن أھــم المخرجــات اقتــراح

 فیما یلي: ویتلخص ھذا القسمالستراتیجیة عربیة لریادة األعمال، 

ا عبـر االسـتغالل األمثـل لـرأس المـال  -1 زیادة تنافسـیة االقتصـادات العربیـة عالمیـً

، واستغالل الموارد الطبیعیة في تكامل یضمن تحقیق أقصى قیمـة البشري العربي

ر القانونیـة والتشـریعیة، وتحقیـق  ن األُطـُ ُمضافة، مـن خـالل منظومـة حوكمـة مـِ

دُرات التكنولوجیـة، وفـتح كافـة اآلفـاق أمـام  أقصى اسـتفادة واسـتغالل ُممكـن للقـُ

 االبتكار واإلبداع بكافة أشكالھ وأنماطھ.

رات الشــباب العربــي وتمكینــھ مــن تنفیــذ المبــادرات الریادیــة بنــاء قــدرات ومھــا -2

 واالبتكاریة، لالنطالق نحو آفاٍق ِمن التَمدُد األفقي والرأسي. 
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االستفادة المثلى من الثورة الصناعیة الرابعة بكافة محاورھا وآلیاتھا كفُرصة غیر  -3

ــاتھم اإل ــراز طاق ــي إلب ــباب العرب ــابات والش ــام الش ــة أم ــة وحقیقی بداعیــة تقلیدی

 واالبتكاریة في شكل أنشطة ریادیة اقتصادیة إنتاجیة وخدمیة. 

إعادة صیاغة مبادئ وقیم العمل الُمقدَّمـة للـنشء والشـباب العربـي ضـمن منـاھج  -4

التعلیم والتعلیم الفني والتدریب المھني، لكي تتَضَمن أُُسس ومبادئ ریادة األعمـال 

رجات علمیة فـي مجـاالت ریـادة والعمل الُحر، مع أھمیة تخصیص كلیات تمنح د 

 األعمال.

ــیما المشــروعات  -5 ــة، وال س ــال بصــفة عام ــي ألنشــطة األعم ــز النظــام البیئ تعزی

ن أمثلتھـا استصـدار التشـریعات  المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر. والتـي مـِ

والقوانین الُمَحفّزة على االبتكار، والحاضـنة لبـراءات االختـراع وحقـوق الملكیـة 

 .غیة دعم المبادرات التي سینبثق عنھا قیمة ُمضافة لالقتصاد الكليالفكریة، بُ 

وھـي أحـد الُمبـادرات التـي طرحھـا التقریـر   –تشجیع إقامة العناقیـد االقتصـادیة   -6

د علـى نطـاق الـوطن  والمعتمدة على التكنولوجیا واالقتصـاد الرقمـي، والتـي تَمتـَ

ن سال ســل القیِّمــة وسالســل العربــي لتحقیــق أقصــى درجــات تعظــیم االســتفادة مــِ

التوریــد. فالعناقیــد االقتصــادیة تســاھم فــي دعــم القــدرات التشــغیلیة للمشــروعات 

المتوسطة والصـغیرة ومتناھیـة الصـغر، واجتـذاب االسـتثمار، وتحفیـز انضـمام 

 العدید من المؤسسات تحت مظلة القطاع المنظم.

اقًا مع فكرة العناقید تشجیع الدول العربیة على إنشاء مناطق استثماریة عربیة، اتس -7

االقتصادیة، بحیث تكون بمثابة حاضنات قادرة على رعایـة وتعزیـز الصـناعات 
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العربیة عبـر  - االستراتیجیة العربیة، وقادرة على استقطاب االستثمارات العربیة

 ِحزَمة ِمن الحوافز والُمكافآت والصالحیات.

ز ریـادة األعمـال فـي السوق العربي الكبیر أحد أھـم الفـرص التـي یُمكـن أن   -8 تحفـّ

بُل التجـارة البینیـة العربیـة سـیدعم المنظومـات  الدول العربیة، فتیسیر وتسھیل سـُ

 الوطنیة والمنظومة العربیة لریادة األعمال.

ــادة األعمــال فــي األنشــطة االقتصــادیة المرتبطــة باالقتصــاد األزرق،  -9 أھمیــة ری

حقیــق االســتغالل األمثــل واالقتصــاد األخضــر بھــدف دعــم االســتدامة البیئیــة، وت

للموارد الطبیعیة، ودعم ُسبُل األمن الغذائي، من خالل ربط تلـك األھـداف بأبعـاد 

النشاط االقتصادي، ووضع حزمة الحوافز والمكافآت التي تَشجع على قیام أنشطة 

 ریادیة في ھذه القطاعات.

الرتبـاط تصمیم البرامج ورسم األُُطر الُمساندة ألنشـطة ریـادة األعمـال ذات ا -10

 الُمباشر باقتصاد المعرفة.

 ● ● ● 

القسم الثاني: تطویر منظومة التعلیم والتأھی��ل المھن��ي لص��ناعة رواد أعم��ال 
 المستقبل

مع تسارع وتیرة التقدُّم التكنولوجي، وانسجاًما مـع الثـورة الصـناعیة الرابعـة،  

بدأت المرحلة الثالثة ِمن تطور العالقة بین أنظمة التعلیم والتدریب ومنظومات أسواق 

ي إلـى  العمل الوطنیة والعالمیة. إذ أن التغیُّرات الجوھریة في عالم العمل سـوف تـؤّدِ

ِث أخرى، وھو مـا بـات یُعـرف بوظـائف الماضـي ووظـائف اندثاِر وظائف واستحدا
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الُمستقبل. لذا فقد أصبح استشراف مجاالت العمل الُمستقبلیة أمًرا أساسیاً ِعند بناء أي 

 نظام خاص بتطویر اإلستراتیجیات والسیاسات المعنیة بمنظومات التعلـیم والتـدریب.

یان أساسـیان، أولھمـا   فقد أصبح أمـام تطـویر منظومـة التعلـیم والتأھیـل المھنـي تحـّدِ

استقراء واقع سوق العمل، وثانیھما استشراف ُمستقبل سوق العمل العالمي واإلقلیمي 

والمحلِّي للوقوف على قائمة الوظـائف والمھـارات والسـمات المطلـوب توافرھـا فـي 

یجي الُمستقبل. وقد قام التقریر بتسـلیط الضـوء علـى أھـم المحـددات والتوجھـات  خّرِ

 بلیة لتطویر منظومة التعلیم والتأھیل المھني والتي تتمثل فیما یلي:المستق

 التعلیم المرتبط بسوق العمل في المستقبل -1

 التعلیم القائم على التمكین والتضمین التكنولوجي -2

 التعلیم والتدریب الفني (التقني) والمھني -3

 التخصصات والمھارات المطلوبة -4

 االبتكار والنقد واإلبداع -5

 ل وتحمل المخاطرریادة األعما -6

 تعزیز الشراكات مع مراكزالفكر واإلبداع والجامعات الدولیة. -7

 القدرة على االنتقاء والتوجیھ المناسب للمھارات والسمات الشخصیة -8

 اقتحام التنافسیة العالمیة -9

 ● ● ● 
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القس��م الثال��ث: الف��رص والتح��دیات ف��ي س��بیل النھ��وض بری��ادة األعم��ال ف��ي 
 الوطن العربي

تمَّ تخصیص ھذا القسـم لدراسـة أبعـاد النظـام البیئـي الُمتعلـق بمنظومـة ریـادة 

األعمال. إذ یتطرق التحلیل إلى رصد أربعة أبعاد مترابطة وُمتكاملة، یتمثل أولھا في 

نقاط الضعف والقوة التي تعتري مكونات األنظمة البیئیة الوطنیة، فتنـاول ھـذا القسـم 

لمیة،(مؤشر التنافسیة العالمي،مؤشر سـھولة ممارسـة بعضاً من مؤشرات القیاس العا

أنشطة األعمال،مؤشر المحتوى الوطني لریادة األعمال)، كأدوات معتمـدة لتشـخیص 

نقاط القوة والضعف، وبالتالي اقتراح توجھات وسیاسات خاصة حسـب إمكانـات كـل 

یات التـي تواجھھـا الـدول الراغبـة فـي ال تطـویر  دولة؛ واسـتعرض أیضـاً أھـم التحـّدِ

ــذه  ــة ھ ــرص لمواجھ ــة، و اســتغالل الف ــادرات التنموی ــام المب ــات أم وتجــاوز المعوق

 فیما یلي: swotالمعوقات، ویمكن تلخیص العناصر التي قام علیھا تحلیل 

 سیاسات البیئة التمكینیة  -1

 التعلیم ونشر ثقافة ریادة األعمال -2

 األسواق المحلیة والتجارة البینیة العربیة -3

 والمؤسسیة البنیة التحتیة  -4

 التمویل -5

 ● ● ● 
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 19-القسم الرابع: ریادة األعمال والمشروعات الصغیرة مابعد كوفید

اتخذت الحكومات، في ظل غیاب العالج وانتظار إنتاج اللقاح ومن ثـم تعمیمـھ 

وظھور سالالت جدیدة من الفیروس مؤخراً، تدابیر احترازیة صـارمة خـالل عـامي 

الكامـل والجزئـي وحظـر وتقییـد السـفر، وفـرض ، بما فیھا اإلغالق  2020-2021

التباعد االجتماعي والقواعد الصحیة الشخصیة، ممـا أدى إلـى تبـاطؤ اقتصـادي أثـر 

على التجارة واالستثمار والنمو والتوظیف وأحدث تغییرات في الثقافة ونمـط الحیـاة. 

لخطـر إال أن المؤسسات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر كانت أكثـر تعرضـاً ل

بالمقارنة مع الشركات الكبیرة، وھذا یعود إلى قلة مواردھا الالزمة للصمود والتكیف 

مع المستجدات الطارئـة التـي أحـدثتھا الجائحـة، وینـاقش ھـذا القسـم بعـض العوامـل 

الھامة التي تسببت فـي التـأثیر العمیـق للجائحـة علـى ریـادة األعمـال والمشـروعات 

العربیــة والــدعم االســتثنائي الــذي قدمتــھ لمواجھــة الصــغیرة، واســتجابة الحكومــات 

ثـار الصـحیة واالجتماعیـة لجائحـة االنكماش والركود االقتصادي، والتخفیف مـن اآل

، لیطرح ھذا القسم سبل التعـافي فـي قطـاع ریـادة األعمـال والمشـروعات 19-كوفید 

ز القـدرة الصغیرة، والتكیف مع الوضع الطبیعي الجدید. وأھمیة اغتنام الفرص لتعزی

على الصمود والتأھب ألزمات مستقبلیة مماثلة. ویمكن تلخیص النقـاط التـي یتناولھـا 

 ھذا القسم فیما یلي:

 إدارة األزمة والقدرة على الصمود  -1

 استجابات الحكومات  -2

 التعافي واغتنام الفرص للبناء بشكل أفضل -3
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 ریادة األعمال والوضع الطبیعي الجدید  -4

 ● ● ● 

 النتائج والتوصیاتالقسم الخامس: 

یقدم ھذا القسم إلى أطراف اإلنتاج الثالثة وصـناع القـرار فـي الـدول العربیـة، 

أھم النتائج والتوصیات والمبادرات التي خلص إلیھا تقریر المدیر العام، وتتمثل فیمـا 

 یلي:

 اقتراح اإلستراتیجیة العربیة لریادة األعمال -1

 العربیة لمعلومات أسواق العملزیادة فعالیة المشاركة في الشبكة  -2

 تشجیع ودعم المناطق االستثماریة العربیة -3

 تحفیز قیام وإعالن العناقید االقتصادیة العربیة  -4

ــال  -5 ــرواد األعم ــة ل ــاءات العربی ــات والعط ــي المناقص ــة ف ــبة مخصص ــز نس حج

 والشركات الناشئة العربیة

 إنشـــاء صـــندوق عربـــي لألزمـــات والطـــوارئ لـــدعم المشـــروعات الصـــغیرة -6

 والمؤسسات المتعثرة

 إنشاء البوابة العربیة للمعارف في األنشطة الریادیة. -7

 ● ● ● 
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 القسم الثاني: 

 عامي تقریر عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربیة خالل 

 )2019 -  2020  ( 

تقــوم المنظمــة ســـنویاً بتنفیــذ العدیـــد مــن البــرامج واألنشـــطة ضــمن خطتھـــا 

عــرض أمــام نوالمعتمــدة لصــالح أطــراف اإلنتــاج الثالثــة فــي الــوطن العربــي، 

ــامؤتمر ــوقر  ن ــرالم ــة خــالل  اً تقری ــل العربی ــة العم ــاطات وإنجــازات منظم ــن نش ع

 . ) 2020 - 2019(  عامي

نشـــطة العدیـــد مـــن الفعالیـــات واأل 2019عقـــدت المنظمـــة خـــالل عـــام حیــث 

ــة ــدول العربی ــن ال ــد م ــي العدی ــة ف ــة والقومی ــة واإلقلیمی ــا القطری ــت م ــین  ، تنوع ب

ــدى ــدوة ومنتـ ــیة ونـ ــة نقاشـ ــة وحلقـ ــل ودورة تدریبیـ ــة عمـ ــت ورشـ ــت شـ  ى، تناولـ

ــال ــل والعمـ ــایا العمـ ــلة بقضـ ــاالت ذات الصـ ــي  المجـ ــة فـ ــاركت المنظمـ ــا شـ . كمـ

ــة واإل ــات العربی ــن الفعالی ــد م ــيالعدی ــذا الملخــص التحلیل ــھا ھ ــي یعكس ــة والت  قلیمی

 . 2019الخاص بعام 

ــام  ــى ع ــنھج ف ــس ال ــى نف ــة عل ــتمرت المنظم ــد اس ــت ا، وأق 2020وق ــد م العدی

ــة  ــة والقومیـ ــة واإلقلیمیـ ــاركةمـــن الفعالیـــات واألنشـــطة القطریـ ــد مـــن  بمشـ العدیـ

ــدول  ــةال ــى أن،  العربی ــد حــتاأج إل ــي مــارس  19ت جائحــة كوفی ،  2020العــالم ف

ــة  ــت المنظم ــاً فأول ــراھتمام ــداعیات مباش ــار وت ــل اً بآث ــایا العم ــى قض ــة عل الجائح

ــال  ــي التصــدي ل، والعم ــرامج ف ــذه الب ــن ھ ــد م ــد تمحــورت مواضــیع العدی ــذه وق ھ
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ــد ـ ا ــة كوفیـ ــتھا جائحـ ــي فرضـ ــداعیات التـ ــة 19لتـ ــدان العربیـ ــى البلـ ــا علـ  ، كمـ

ــة  ــاركت المنظم ــيش ــة  ف ــات العربی ــن الفعالی ــد م ــةالعدی ــة والدولی ــي واإلقلیمی  والت

 . التحلیليیعكسھا ھذا الملخص 

تقریــر نشــاطات وإنجــازات منظمــة العمــل العربیــة خــالل عــام أوال : نبــذة عــن 
2019 

"  82"  2019بلــــغ عــــدد األنشــــطة المنفــــذة والمشــــاركات خــــالل العــــام 
ــرامج "  ــذه الب ــن ھ ــتفیدین م ــاركین والمس ــدد المش ــغ ع ــا بل ــاطاً كم "  2214نش

 مشارك ومستفید تقریباً.

 2019أنشطة ومشاركات عام 

 نشاط 82عدد األنشطة المنفذة: 

 نشاط   21 الحمایة االجتماعیة وعالقات العمل  محور  .1
 نشاط   29 التنمیة البشریة والتشغیل محور  .2
 نشاط  11 العالقات العربیة والدولیة محور  .3
 نشاط   12 اإلعالم والتوثیق والمعلومات محور  .4
 أنشطة   7 االجتماعات الدستوریة والنظامیة محور  .5
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 2020تقریر عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربیة خالل عام ثانیا : 

ــطة  ــغ عــدد األنش ــالل عــام المنفــذة بل  نشــاطاً،" 64"  2020والمشــاركات خ
ــرامج  ــذه البـ ــن ھـ ــتفیدین مـ ــدد المسـ ــغ عـ ــا بلـ ــارك  " 1721" كمـ ــاً،مشـ  تقریبـ

ــدت ــة  وعقـ ــم المنظمـ ــطمعظـ ــام  تھاأنشـ ــذا العـ ــة 2020لھـ ــالل المنصـ ــن خـ  مـ
) نتیجـــة الحظـــر الكلـــي والجزئـــي Zoom(عبـــر برنـــامج اإللكترونیـــة  الرقمیـــة

 ".19" كوفید ـ  الذي فرضتھ جائحة

 2020أنشطة ومشاركات عام 

 نشاط  64عدد األنشطة المنفذة: 

 

 نشاط   22 الحمایة االجتماعیة وعالقات العمل  محور  .1

 نشاط   9 التنمیة البشریة والتشغیل محور  .2

 نشاط  16 الخارجیة والتعاون الدولىالعالقات محور  .3

 نشاط   11 اإلعالم والتوثیق والمعلومات محور  .4

 أنشطة   6 االجتماعات الدستوریة والنظامیة محور  .5
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 2020رسالة المنظمة لعام 

 تنمیة الموارد البشریة العربیة لتعزیز دورھا في التنمیة المستدامة 

 2020الھدف االستراتیجي الرئیسي لخطة عام 

 تأھیل القوى العاملة العربیة لتمكینھا من المنافسة 
 

 2020لمحاور لعام على اتوزیع اجمالي األنشطة 
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 مالحق ( القسم الثانى )  

للجنـة الحریـات )    40  –  39  (  دورتـىعن نتـائج أعمـال    تقریر) :  1الملحق رقم (
 )  2021 - 2020( لعامى  النقابیة

) للجنة الحریـات النقابــیــة ( فبرایـر / 39تقــــریر عن نتائج أعمال الدورة (  أوال :
 ) 2020شباط 

بناء على الدعوة الموجھة من المدیر العـــام لمكتب العمـــــل العـــربى ، عقــدت 

 2020فبرایـر / شـباط   28دورتھا التاسعة والثالثین یـــــوم الجمعة  الموافق  اللجنة  

 فى القاھرة .

 تضمن جدول أعمال الدورة التاسعة والثالثین للجنة ما یلى :
 انتخاب رئیسا للجنة ونائبا للرئیس ومقررا. .1

 النظر في الشكوى المقدمة من االتحاد العام لنقابات عمال السودان . .2

 المساھمة في تعزیز الحقوق والحریات النقابیة في الوطن العربي  .3

 إختارت اللجنة ھیئة مكتبھا على النحو التالى :
 مصر العربیة )  رئیساً  وریة(جمھ  االستاذ / جبالي محمد المراغى -
    (جمھوریة العراق / أصحاب أعمال)  المھندس / على صبیح على -

 نائبا للرئیس
 مكتب العمل العربي  مقرراَ     السید / اسالم سناء   -

نظرت اللجنة في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالھا وتوصلت بشأنھا إلى 

 مجموعة من التوصیات أھمھا : 
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التأكیــد علــى أھمیــة تعزیــز الحــوار االجتمــاعي بــین أطــراف اإلنتــاج الثالثــة  -1

فعالة للتشاور وتعزیز التماسك االجتماعي وركیزة للتفاھم   ةباعتباره وسیلة وأدا

حول مختلف القضایا والمصالح المشتركة وتكریس ثقافـة الحـوار بكـل اشـكالھ 

 ومستویاتھ.

) لسـنة 8دعوة الدول العربیة التي لم تصادق على االتفـاقیتین العـربیتین رقـم ( -2

ــات النقابیــةبشــأن  1977 ــم ( الحقــوق والحری بشــأن  1979) لســنة 11ورق
 للتصدیق علیھما. المفاوضة الجماعیة

االھتمام باعداد برامج تثقیفیة وقانونیة ونقابیة للعمالة الوطنیة والعمالـة الوافـدة  -3

 لزیادة وعي العامل نحو زیادة إنتاجیتھ ورفع قدراتھ التنافسیة في أسواق العمل.

ءات الالزمة تجاه سلطات االحتالل دعوة منظمة العمل الدولیة إلى اتخاذ اإلجرا -4

اإلسرائیلي من اجل احترام الحقوق والحریات النقابیة لعمال فلسطین لوضع حد 

 لالنتھاكات المتكررة بحق عمال فلسطین.

تثمین جھود المنظمة في تعزیز الثقافة النقابیة العمالیـة مـن خـالل عقـد دورات  -5

الحـوار اإلیجـابي الـذي یـوازن عداد قواعد نقابیة مثقفة وقادرة علـى وندوات إل

بین مصالح جمیع األطراف ویحقق االستقرار والسالم االجتماعي والطلب منھا 

 عقد المزید من ھذه الدورات.
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 * بشأن النظر في الشكوى المقدمة من االتحاد العام لنقابات عمال السودان

لنقابـات عمـال السـودان اطلعت اللجنة على الشكوى المقدمة من االتحاد العام  
( ممـثالً لالتحـاد   وقد طلبت اللجنة حضور السید / عمـر أحمـد محمـد أحمـد الباشـا

 العام لنقابات عمال السودان) والذي قدم عرضا مفصالً حول الموضوع.
 -وبعد المناقشة والمداولة قررت اللجنة ما یلي: 
عمل لجنـة الحریـات   والیة اللجنة بنظر الشكوى وفقاً لألحكام الواردة في نظام -أ

 النقابیة .

 تشكیل وفد من كل من : -ب 

 رئیس لجنة الحریات النقابیة  -     االستاذ / جبالي محمد المراغى  -

 نائب رئیس لجنة الحریات النقابیة -      السید / علي صبیح علي  -

 عضو لجنة الحریات النقابیة -        الدكتور / عبد الستار عشرة  -

 األمین العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب  -السید / غسان غصن  -

باإلضافة إلـى سـعادة السـید / فـایز علـي المطیـري المـدیر العـام لمنظمـة العمـل 

لبــذل  2020مــارس  9العربیــة لزیــارة جمھوریــة الســودان خــالل فتــرة ال تتجــاوز 

 .المساعي نحو تسویة موضوع الشكوى، ومخاطبة الحكومة السودانیة بھذا الشأن
 29تخـذ مجلـس اإلدارة فـي دورتـھ العادیـة الثانیـة والتسـعین ( القـاھرة ،اوقد  

 القرار التالي:تقریر اللجنة  ) بشأن2020مارس / آذار  1 –فبرایر / شباط 
 أخذ العلم بالتقریر   -1

تشكیل وفد یقوم بزیارة جمھوریة السودان لبـذل المسـاعي نحـو تسـویة الشـكوى  -2
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 -المقدمة من االتحاد العام لنقابات عمال السودان ، على النحو التالي :

 رئیس لجنة الحریات النقابیة  األستاذ / جبالي محمد المراغى  -

 نائب رئیس لجنة الحریات النقابیة  السید / علي صبیح علي -

 عضو لجنة الحریات النقابیة عبد الستار عشرة  /الدكتور  -

األمین العام لالتحاد الدولي لنقابـات العمـال   السید / غسان غصن  -

 العرب 

ــال  السید / أسامة سلمان حسن  - ــات عم ــاد الحــر لنقاب ــین الســر لالتح أم

 البحرین

باإلضافة إلى السید / فایز علي المطیري المدیر العام لمنظمة العمل العربیـة 

، ومخاطبة الحكومة السـودانیة  2020مارس    9لك خالل آجل ال یتجاوز  وذ 

 بھذا الشأن.

) لمـؤتمر العمـل العربـى ، مـع التوصـیة 47إحــالة تقـــریر اللجنة إلى الـدورة ( -3

 بالمصادقة علیھ.

 * * * 

 24) للجنــة الحریــات النقابــیـــة ( 40تقــــــریر عــن نتــائج أعمــال الــدورة ( ثانیــا :
 : ) 2021فبرایر / شباط 

، عقــدت   العربـىل  ـــتب العمـام لمكــبناء على الدعوة الموجھـة مـن المـدیر العـ

عبر تقنیـة   2021فبرایر / شباط    24نة دورتھا االربعین یوم األربعاء الموافق  ــاللج

 عین للجنة بند حول :تضمن جدول أعمال الدورة االرب، وقد  الفیدیو كونفرانس
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 المساھمة في تعزیز الحقوق والحریات النقابیة في الوطن العربي  -

مـن التوصـیات  مجموعـة مـن وفي ضوء الحوار والمناقشات توصلت اللجنة إلى

 : أھمھا

إدانة االنتھاكات المتكررة للحقوق والحریات النقابیة في فلسطین من قبل سلطات  -1

منظمة العمـل الدولیـة بتكثیـف جھودھـا مـن أجـل االحتالل اإلسرائیلي، ومطالبة  

وقف اعتداءات وممارسات االحتالل الالإنسانیة واحترام حق االنسان فـي العمـل 

 لتزاماً بمعاییر العمل الدولیة.إفي ظروف آمنة 

اإلشادة بجھود منظمة العمل العربیة في دعم وتعزیز الحقوق والحریـات النقابیـة  -2

وتسخیر كافة جھودھا لدعم استجابات الـدول األعضـاء نحـو في الوطن العربي،  

الحفاظ على مكتسبات الطبقة العمالیة في ظل االزمة الراھنة والتحدیات الجسیمة 

 التي تمر بھا الدول العربیة، وبما یحقق االستقرار والسالم االجتماعي.

عي دعوة أطراف اإلنتاج في كـل دولـة عربیـة لتعزیـز الحـوار االجتمـاعي والسـ -3

للتفاھم المشترك في مختلف القضایا، وبما یھدف إلى الحفاظ علـى فـرص العمـل 

 وحقوق العمال والحفاظ على استقرار سوق العمل واستدامتھ.

زمات التـي التأكید على أن الحوار االجتماعي ضرورة ال غنى عنھا لمواجھة األ -4

لحـوار بـین كافـة خلفتھا جائحة كورونا، والـتأكید على أھمیة نشر وتعزیز ثقافة ا

 فئات المجتمع من أجل خلق بیئة داعمة للحوار االجتماعي.

دعوة الدول العربیة لمد مظلة قوانین العمل والضـمان االجتمـاعي وحـق التنظـیم  -5

النقابي لیشمل عمال الزراعة والعاملین في القطاع غیر المنظم نظراً لكونھم مـن 
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وباعتبار ذلك حـق مـن الحقـوق   الفئات الھشة التي تأثرت بشدة من أزمة كورونا

 األساسیة في العمل.

اإلشادة بالمجھودات والمسـاعي الحمیـدة التـي بـذلتھا اللجنـة التـي قامـت بزیـارة  -6

جمھوریــة الســودان وفقــاً لتوصــیة لجنــة الحریــات النقابیــة فــي دورتھــا الســابقة 

للوصول إلى تسویة الخـالف حـول الشـكوى المقدمـة مـن االتحـاد العـام لنقابـات 

مال السودان، وطلب استمرار الجھود لفتح أبـواب الحـوار االجتمـاعي للحفـاظ ع

على حقوق العمال ومكتسباتھم بما یحافظ على دعائم الحقوق والحریـات النقابیـة 

 في جمھوریة السودان. 

شكر وتقدیر اللجنة للسید المدیر العام وموظفي المكتب للدور المتمیـز فـي إعـداد  -7

 ألعمال واإلسھام في نجاح عمل اللجنة.أوراق عمل بنود جدول ا

 
والتسـعین ( مـارس / آذار   الرابعـةتخذ مجلس اإلدارة فـي دورتـھ العادیـة  اوقد  
 : القرار التاليتقریر اللجنة  ) بشأن 2021

 خذ العلم بالتقریرأ .1

، مــع ) 2021العربــي () لمــؤتمر العمــل 47إحالــة تقریــر اللجنــة إلــى الــدورة ( .2

 التوصیة بالمصادقة علیھ.
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للجنة شئون عمل   )  19 – 18دورتى ( عن نتائج أعمال  تقریر) : 2الملحق رقم (
 ) .  2021  – 2020 ( لعامى المرأة العربیة 

 
) للجنــة شــئون عمــل المــرأة العربیــة 18تقریــر عــن نتــائج أعمــال الــدورة ( أوال :

 )  2020(فبرایر / شباط 
بدعوة من المدیر العام لمنظـمة العمل العـــــربیة " ، عقـــدت اللجـــنة إجتماعات 

 20  –  19المملكة األردنیة الھاشـمیة خـالل الفتـرة    –عمان    يالدورة الثامنة عشر ف

 .  2020فبرایر / شباط 

وبعد المناقشة وتبادل اآلراء ، توصلت إلى إقـرار مجموعـة مـن التوصـیات مـن 

 أھمھا : 

 –  2020ول : مشــروع خطـــة عمل لجنة شـــؤون عمل المرأة العــــربیة  البند األ
2022. 

 توصي اللجنة بـ : 
بالتشــریعات دعـوة السـیدات عضـوات اللجنـة إلـى تزویـد مكتـب العمـل العربـي  -1

عمال النسائیة في بلـدانھن تمھیـداً التخـاذ االجـراءات واللوائح الخاصة بریادة األ

 حول ریادة االعمال.  معیاریةصدار أداة إالالزمة نحو 

لــى تزویــد مكتــب العمــل العربــي بالمبــادرات إدعــوة الســیدات عضــوات اللجنــة  -2

الخاصة باالقتصاد االجتماعي والتضامني في دولھن تمھیداً لعقد اجتمـاع خبـراء 

 إلعداد مشروع االستراتیجیة العربیة لالقتصاد االجتماعي والتضامني. 
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البند الثاني  : دور أطراف االنتاج في متابعة تنفیذ االسـتراتیجیة العربیـة للنھـوض 
: 2030ل المرأة العربیة في إطار أھـداف التنمیـة المسـتدامة  بعم

 ورشة تطبیقیة 
 توصي اللجنة بـ : 

دعوة منظمة العمل العربیة لوضع بند دائم على جدول أعمال لجنة شـؤون عمـل  -1

المرأة العربیة في دورة انعقادھا لمتابعة تنفیذ أھداف االستراتیجیة وتقـدیم تقریـر 

 ض على المؤتمر العام.  دوري للجنة كل سنتین یعر

 البند الثالث : التخطیط االعالمي للمرأة العاملة في ضوء أھداف التنمیة المستدامة .
 توصي اللجنة بـ : 

بصــیاغة خطــة  -مقــررة اللجنــة  –تكلیــف األســتاذة الــدكتورة / حنــان یوســف  -1

عالمیة محددة بفترة زمنیة معینة للنھوض بعمل المرأة في إطار أھداف التنمیة إ

المستدامة تمھیـداً لعرضـھا علـى اللجنـة فـي دورتھـا القادمـة القرارھـا واتخـاذ 

 االجراءات الالزمة لتنفیذھا . 

 البند الرابع : تعزیز مشاركة  النساء في التنظیمات النقابیة  : 
 توصي اللجنة بـ : 

عقد دورة تدریبیة قومیة أو سلسلة مـن الـدورات إلى  منظمة العمل العربیة    دعوة -1

التدریبیة القطریة حول أساسیات العمل النقـابي لصـالح لجـان المـرأة بالمنظمـات 

 النقابیة العربیة. 
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فبرایـر / شـباط  29دورتھ الثانیة والتسعین ( القاھرة،  وقد اتخذ مجلس اإلدارة
 ) ، القرار التالي :2020مارس / آذار  1 –
 أخذ العلم بالتقـریر . -1

) لمـؤتمر العمـل العربـي ، مـع التوصـیة   47إحالة تقریر اللجنـة إلـى الـدورة (   -2

 بالمصادقة علیھ.

 

 27  ) للجنة شئون عمل المرأة العربیة (19تقریر عن نتائج أعمال الدورة (  ثانیا :
 )  2021 ینایر

عقدت منظمة العمل العربیة اجتماعات الدورة التاسعة عشر للجنة شؤون عمل 

 . 2021ینایر / كانون الثاني  27المرأة العربیة عبر تطبیق زووم ، یوم 

ــلت  ــادل اآلراء توص ــة وتب ــد المناقش ــة وبع ــرار اللجن ــى إق ــن إل ــة م مجموع
 : من أھمھاالتوصیات 

 زماتول : أوضاع المرأة العربیة العاملة في ظل األالبند األ

 توصي اللجنة بـ : 
األ  لتداعیات  االستجابة  سیاسات  تبني  إلى  العربیة  الدول  أن  دعوة  على  زمات 

 جال على النحو التالي  :  آتكون موزعة على ثالثة 

 مد القصیر : (مرحلة الدعم والتكافل)اوالً : سیاسات األ 
األ .1 رعایة  مقابل  للعامالت  مالیة  وعالوات  دعم  تغادر تقدیم  ال  حتى    طفال 

 النساء سوق العمل . 
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األ .2 القطاعات  في  للعامالت  مالیة  حزم  تأثراً  تقدیم  كالقطاع  كثر  بالجائحة 

الوظیفة   تركھن  عدم  لضمان  والفنادق  والخدمة  التجزئة  وتجارة  الصحي 

 وحمایتھن من البطالة والفقر 

ثبتت الجائحة  أجر لجمیع النساء والتي  عالة غیر مدفوعة األوضاع اإل أدعم   .3

 زیادتھا خمسة اضعاف مقارنة بالرجل (خاصة العمل غیر المأجور ) 

 لمتوسط : (مرحلة التعافي التحویلي) مد اثانیاً : سیاسات األ 
خالل  إ .1 وخاصة  المرأة  لحقوق  المستجیبة  غیر  التشریعات  في  النظر  عادة 

 مھات . زمات كربط الحوافز بنظام ساعات العمل للعامالت األاأل

الى   .2 السعي  مع  العاملة  العربیة  المراة  تخص  مبكر  انذار  برامج  نظم  تبني 

لل الحساسة  االزمات  ادارة  غرفة  حدة  انشاء  من  یخفف  بما  العاملة  مرأة 

 تداعیات اثر االزمات علیھن. 

العربیة   .3 المراة  عمل  النماط  المنظمة  والقوانین  التشریعات  بصیاغة  البدء 

 ىالعاملة في القطاع غیر الرسم

بناء القدرات من اجل ضمان الفرص من خالل برامج تدریب مكثفة للنساء   .4

 العامالت والشابات على المھارات الرقمیة . 

 ثالثاً : سیاسات االمد الطویل (مرحلة التنمیة المستدامة) 
ة حق في اختیار الوظیفة المعززة لقیمة ذاتھا وتحقیق اھدافھا في الحیاة  أللمر .1

 (منھج الحق) 
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توطین النوع االجتماعي في كافة الخطط والسیاسات والبرامج بما یعزز من   .2

وخاصة   واتخاذه  القرار  صنع  في  ومكانتھا  تخص  دورھا  التي  القرارات 

 ة العاملة العربیة أالمر

تنشئة االجیال القادمة وفقاً لمبدأ الحقوق المتساویة وذلك عبر اولویات اھداف   .3

 یتم تبنیھا في الخطط المستقبلیة . 

المواكبة باتجاه التحول الى سوق العمل الرقمي مع تدریب النساء العامالت   .4

 لیاتھ . آنماطھ وأ على 

 
تابعة تنفیذ االسـتراتیجیة العربیـة للنھـوض بعمـل المـرأة فـي إطـار البند الثاني  : م

  2030أھداف التنمیة المستدامة 
 توصي اللجنة بـ : 

دعوة السیدات عضوات لجنة شؤون عمل المرأة العربیة استكمال ارسال التقاریر   -1

 الوطنیة حول متابعة تنفیذ االستراتیجیة إلى مكتب العمل العربي .  

تنفیذ   -2 في  المحرز  التقدم  تقریر حول  مشروع  اعداد  العربي  العمل  مكتب  تكلیف 

ال اللجنة  عضوات  السیدات  إلى  وارسالھ  االستراتیجیة  مالحظاتھن  اھداف  خذ 

 تمھیدا لصیاغتھ في الصیغة النھائیة .  

االستراتیجیة   -3 باھداف  للتعریف  اللجنة  لعضوات  افتراضیة  تدریبیة  دورات  عقد 

 وآلیة متابعة محاورھا في الدول العربیة  .  
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 :  البند الثالث : آفاق تشغیل النساء في ظل االقتصادات الرقمیة
 توصي اللجنة بـ : 

والمراكز البحثیة العربیة فرص تعلیمیة وتدریبیة قائمـة علـى تبنى الجامعات   -1

 احتیاجات األقتصاد الرقمي للمرأة العربیة .

نشر الوعي التقني في المجتمع العربي مـن خـالل تـدخل الحكومـات كموجـھ  -2

ــیم والصــحة  للتقنیــات المتطــورة عــن طریــق تبنــي مشــروعات قومیــة للتعل

 جیا الحدیثة . والخدمات الحكومیة باستخدام التكنولو

دعوة الحكومات إیالء المزید من االھتمام لإلدماج الرقمي لتحقیـق المسـاواة   -3

بین الجنسین على االنترنت من خالل تطویر التشریعات والسیاسات الرامیـة 

 إلى تقلیص الفجوة الرقمیة. 

دعــوة أصــحاب االعمــال لجــذب وزیــادة عــدد النســاء المشــتغالت فــي   -4

حفیز تلك المشروعات على توظیف المزید من النساء المشروعات الرقمیة وت

 بنظام العمل عن بعد . 

دعوة مؤسسات تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسـطة لتخصـیص بـرامج  -5

 مرنة تستھدف رائدات االعمال والعامالت في التجارة االلكترونیة . 

 توصیات عامة :  
  االقتصادات الرقمیة " " ریادة االعمال النسائیة في ظل  الموافقة على موضوع   -

، تكلیف الدكتورة / فوزیة الناشر    2021كموضوع رئیسي النشطة اللجنة لعام  

االمینة العامة المساعدة للجنة عن أصحاب االعمال بالتنسیق مع الدكتورة / حنان  
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ھذا   حول  مشروع  لصیاغة  العربي  العمل  ومكتب   ، اللجنة  مقررة  یوسف 

 .    2021الموضوع یتم تنفیذه خالل العام  

 

والتسـعین ( مـارس / آذار   الرابعـةتخذ مجلس اإلدارة فـي دورتـھ العادیـة  اوقد  
 : القرار التاليتقریر اللجنة  ) بشأن 2021

 خذ العلم بالتقریرأ -1

، مــع ) 2021العربــي () لمــؤتمر العمــل 47إحالــة تقریــر اللجنــة إلــى الــدورة ( -2

 التوصیة بالمصادقة علیھ.
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 البـنــد الثانى

 فى قرارات وتوصیات مجلس اإلدارة  النظر

عقدت منظمة العمل العربیة أربع دورات عادیة لمجلس اإلدارة مـا بـین دورتـى 

،   2021، والسـابعة واألربعـین    2019مؤتمر العمـل العربـى السادسـة واألربعـین  

 وذلك على النحو التالى :

 ).2019تشرین األول الدورة العادیة الحادیة والتسعون (القاھرة، أكتوبر/  -1

 ).2020الدورة العادیة الثانیة والتسعون (القاھرة ، فبرایر / شباط ،  -2

 ) . 2020الدورة العادیة الثالثة والتسعون ( أكتوبر/ تشرین األول  -3

 ) . 2021الدورة العادیة الرابعة والتسعون ( مارس / آذار  -4

 لنحو التالى :وقد تم انتخاب ھیئة رئاسة المجلس للدورات األربعة على ا

وزیـــر المالیـــة ووزیـــر الدولـــة  معالي السیدة / مریم عقیل السید ھاشم العقیل •

ــادیة بالوكالــة /  ـــؤون االقتص للـش

 رئیساً  -دولة الكویت 

ــة   يصبیح عل يالمھندس / عل • ــال / جمھوریــ ــحاب أعمــ أصــ

 ً  للرئیس العراق نائبا

ــة  الدكتور / محمد بطى ثانى الشامسى • ــال / دول ــة عم ــارات العربی اإلم

ً  -المتحدة   للرئیس نائبا

استناداً لنص المادة الثامنة من نظام العمل بمجلس اإلدارة یقوم المجلس برفع و
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 یتضمن :تقریر سنوي إلى المؤتمر 

 .المسائل التي تتطلب اتخاذ قرار من المؤتمر بشأنھا وتتضمن -أ
المسـاھمات والمتـأخرات الموقف المالي لمنظمـة العمـل العربیـة مـن حیـث   -1

 على الدول األعضاء :

تم عرض الموقف المـالي لمنظمـة العمـل العربیـة ، وقـد اتخـذ مجلـس اإلدارة 

 بشأنھ عدة قرارات من بینھا :

 أخذ العلم بالموقف المالى . -1

تقدیم الشكر والتقدیر إلى الدول التى سددت مساھماتھا في موازنة المنظمة لعام  -2

 الدول التي سددت على حساب المتأخرات.، وكذلك 2019

مناشدة الدول األعضاء التى لم تسدد بعد مساھماتھا فى موازنـة المنظمـة لعـام  -3

وكذلك المتأخرات، بتسدید مسـاھماتھا والمبـالغ المتـأخرة عـن سـنوات   2019

 ن وجدت.إسابقة 

م مناشدة الدول األعضاء التى لم تسدد بعد مساھمتھا فـى موازنـة المنظمـة لعـا -4

والــدول التــي علیھــا متــأخرات عــن ســنوات ســابقة بتســدید  2021،  2020

 مساھماتھا..

التأكید على قرارات المجلس االقتصادى واالجتماعى بشأن جدولة المتـأخرات  -5

 على الدول األعضاء.

 ● ● ● 
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تقریــري ھیئــة الرقابــة المالیــة واإلداریــة وتقــاریر مراقبــى الحســابات عــن  -2
) 31/12/2019نــــة المالیــة المنتھیــــة فــى (الحسابـــــات الختامیــة للس

ــز 31/12/2020و( ــب والمعاھــد والمراك ــة (المكت ) لمنظمــة العمــل العربی
 التابعة لھا):

اتخذ مجلـس اإلدارة فـي دورتـھ الثانیـة والتسـعین قـراراً بشـأن تقریـر ھیئـة  -

الرقابة المالیة واإلداریة وتقاریر مراقبى الحسـابات عـن الحسـابات الختامیـة 

) ، أخـذ العلـم بـالتقریر ، وإحالـة 31/12/2019نة المالیة المنتھیة فـى (للس

التقریر إلى المؤتمر العام القادم فى دورتھ السـابعة واألربعـین مـع التوصـیة 

 بالمصادقة علیھا .

كما اتخذ مجلس اإلدارة في دورتھ الرابعة والتسعین قراراً بشأن تقریر ھیئـة  -

واإلداریة وتقاریر مراقبى الحسـابات عـن الحسـابات الختامیـة الرقابة المالیة  

) ، أخـذ العلـم بـالتقریر ، وإحالـة 31/12/2020للسنة المالیة المنتھیة فـى (

التقریر إلى المؤتمر العام القادم فى دورتھ السـابعة واألربعـین مـع التوصـیة 

 بالمصادقة علیھ .

 ● ● ● 

 ). 2022 – 2021لعامى ( مشروع خطة منظمة العمل العربیة  -3

وافق مجلس إدارة منظمة العمـل العربیـة فـى دورتـھ الثانیـة والتسـعین علـى  -

) .  2022 – 2021مشروع خطـة عمـل منظمـة العمـل العربیـة للعـامین (

ــروع  ــال المش ــدورة (وأح ــیة 47لل ــع التوص ــى ، م ــل العرب ــؤتمر العم ) لم



 

48 
 

 
 

 2021 ) لمؤتمر العمل العربى47ملخص البنود ودلیل معلومات الدورة (

 .  بالمصادقة علیھ

 ). 2022 – 2021ة لعامى ( مشروع موازنة منظمة العمل العربی -4

وافق مجلس إدارة منظمة العمـل العربیـة فـى دورتـھ الثانیـة والتسـعین علـى  -

،   2021) للعـام  4200000مشروع موازنة منظمة العمل العربیـة بمبلـغ (

، كما وافق على مشروع   2022) دوالر أمریكى للعام  4200000وبمبلغ (

 2021لعمـل العربیـة للعـامین ( موازنات المعاھد والمراكز التابعة لمنظمة ا

) لمؤتمر العمل العربي، مع التوصـیة 47حالھما إلى الدورة (أ) و  2022  –

 بإقرارھما .

 ● ● ● 

) للجنـة الخبـراء القـانونیین  41 – 40تقریر عـن نتـائج أعمـال دورتـى (  -5
)2019 – 2020 (. 

الثانیة والتسعین ، والرابعة والتسعین قرارین اتخذ مجلس اإلدارة في دورتیھ   -

) للجنــة الخبــراء 41) وتقریــر الــدورة (40تقریــر الــدورة (بشــأن كــل مــن 

) لمؤتمر العمل العربى،  47اللجنة إلى الدورة (  يالقانونیین ، وإحالة تقریر

 تمھیداً الحالتھ إلى لجنة تطبیق االتفاقیات والتوصیات لمناقشتھ وفقا للنظام.

● ●   ● 

  ).2022) لمؤتمر العمل العربى (48تحدید مشروع جدول أعمال الدورة ( -6
وافق مجلس إدارة منظمة العمل العربیة فى الدورة الثانیة والتسعین على مشروع  -
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) لمؤتمر العمل العربي ، ونظرا لتأجیل أعمـال الـدورة 48جدول أعمال الدورة (

مكتب العمل العربى بعرض بنـد ) ، فقد قام  2020) لمؤتمر العمل العربى (47(

على مجلس اإلدارة فـي دورتـھ الرابعـة والتسـعین بشـأن تعـدیل مشـروع جـدول 

ــدورة ( ــي (48أعمــال ال ــد 2022) لمــؤتمر العمــل العرب ــق مــع المواعی ) لیتواف

 . 2022النظامیة للجان المختلفة في عام 

 :وقد اتخذ المجلس قراراً بشأنھ  -

أعمال   .1 جدول  مشروع  بنود  التالیة ضمن  الموضوعات  إدراج  على  الموافقة 

 ).   2022) لمؤتمر العمل العربي (48الدورة (

 ) 2024  – 2023المسائل المالیة واإلداریة والخطة والموازنة .( 

  ) 2025 – 2022تشكیل لجنة الخبراء القانونیین  . ( 

  .تكریم رواد العمل العرب 

)،  2022) لمؤتمر العمل العربي (48عمال الدورة (التوصیة بإحالة جدول أ  .2

) العادیة  القادمة  دورتھ  في  العربي  العمل  مؤتمر  على  التعدیل  )  47بعد 

 مع التوصیة بالمصادقة علیھ.   2021

 ● ● ● 
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 المسائل التي تتطلب توجیھات من المؤتمر . -ب
ـــى (  -1 ــال دورتـ ــائج أعم ـــر عــن نت ــات  40 – 39تقریـ ــة الحری ــة ) للجن النقابی

)2020 - 2021. ( 

) 39اتخذ مجلس اإلدارة في دورتھ الثانیة والتسعین قرار بشـأن تقریـر الـدورة ( -

 أخذ العلم بـالتقریر ،) ،    2020القاھرة، فبرایر/ شباط    (للجنة الحریات النقابیة  

) لمـؤتمر العمـل العربـى ، مـع التوصـیة 47وإحالة تقریر اللجنـة إلـى الـدورة (

 ھ.بالمصادقة علی

كما اتخذ مجلس اإلدارة في دورتھ الرابعة والتسـعین قـرار بشـأن تقریـر الـدورة  -

) ، أخـذ العلـم بـالتقریر وإحالـة التقریـر   2021  () للجنة الحریات النقابیـة  40(

 لمؤتمر العمل العربى مع التوصیة بالمصادقة علیھ.

 ● ● ● 

المرأة العربیـة ) للجنة شئون عمل  19 – 18تقریر عن نتائج أعمال دورتى (  -2
)2020 – 2021 . ( 

اتخذ مجلس اإلدارة في دورتیھ الثانیة والتسعین ، والرابعة والتسعین قرار بشـأن  -

) ،  19 - 18تقریر عن نتائج أعمال دورتى للجنة شؤون عمل المرأة العربیة ( 

) لمـؤتمر العمـل   47أخذ المجلس العلم بـالتقریرین وتـم إحالتھمـا إلـى الـدورة (  

 ) ، مع التوصیة بالمصادقة علیھ . 2021( العربى

 ● ● ● 
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 المسائل المطروحة على المؤتمر للعلم واإلحاطة . -ج 

تتضمن وثیقـة البنـد الثـانى المعـروض علـى المـؤتمر المـوقر كافـة التقـاریر 
الختامیة الصادرة عن مجلس إدارة منظمة العمل العربیة فیمـا بـین دورتـي مـؤتمر 

) ،  2019ابریـل / نیسـان   21  -14السادسة واألربعین ( القـاھرة ،  العمل العربي  
 ) للعلم واإلحاطة . 2021والسابعة واألربعین ( 

كما تضمن البند الثانى ملحق عن تقاریر نتائج أعمال الدورات العادیة للمجلس 
 االقتصادى واالجتماعى العربى :

ــة (  ــدول العربی ــة ال ــة لجامع ــة العام ــدت األمان ــادي عق ــس االقتص ــة المجل أمان

) أربعة دورات للمجلس االقتصادى واالجتماعى فیما بین دورتى مؤتمر  واالجتماعي

ــي المنظمــات والمجــالس 47) و(46العمــل العربــى ( ) ، وبمشــاركة عــدد مــن ممثل

الوزاریة العربیـة المتخصصـة، واالتحـادات العربیـة النوعیـة ، والمؤسسـات المالیـة 

األعضاء في الجامعة، وقد شاركت منظمة العمل العربیـة بوفـد   العربیة وجمیع الدول

 المدیر العام للمنظمة في كافة الدورات . -ترأسھ سعادة السید / فایز علي المطیري 

) للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي ، التـي عقـدت بمقـر 104الـدورة العادیـة ( -1
سبتمبر / أیلول   5  –  1األمانة العامة لجامعة الدول العربیة ، خالل الفتـرة مـن  

2019 : 

ترأست دولة فلسطین أعمال ھذه الدورة ، وقـد تمیـزت بحضـور مكثـف مـن 

وفود الدول العربیة، ونقاشات مطولة، خاصة فـي المسـائل ذات الصـلة بمراجعـة 
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أوضاع التجارة الحرة العربیة، وتطورات االتحاد الجمركي العربـي، واالسـتثمار 

 ت عدة قضایا في ھذا الصدد .في الدول العربیة ، حیث نوقش

أخـذ العلـم ) ، و91طلع مجلس اإلدارة علـى التقریـر فـي دورتـھ العادیـة (او

بالتقریر وكلف مكتب العمل العربـى بتنفیـذ القـرارات الصـادرة قـدر تعلـق األمـر 

 بمنظمة العمل العربیة.

 ● ● ● 

ُعقــدت بمقــر ) للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، التـي  105الدورة العادیـة ( -2
 6  -  2األمـانـة العـامـة لجامعـة الدول العربیة بالقـاھــرة، خـــالل الفتــرة مـــن  

 : 2020فبرایر/ شباط 

تمیزت الدورة بحضور مكثف من كافة الدول العربیة األعضاء في المجلس، 

وبمشاركة عدد من ممثلي المنظمـات والمجـالس الوزاریـة العربیـة المتخصصـة، 

لعربیـة النوعیـة، والمؤسسـات المالیـة العربیـة وعـدد مـن مؤسسـات واالتحادات ا

 المجتمع المدني.

وقد ناقشت مواضیع ھامة ذات صلة بعمل منظمات العمل العربي المشـترك، 

ــاع  ــا االجتم ــة، ومنھ ــان الدائم ــة واللج ــالس الوزاری ــال المج ــائج أعم ــة نت ومتابع

ــ ـــق والمتابع ــات للتنسیـ ـــة المنظم ـــي للجنـــ ــة : االستثنائـ ــة العام -17ة ( األمان

19/12/2019. ( 

وقـــد أصـــدر المجلـــس العدیـــد مـــن القـــرارات منھـــا الموافقـــة علـــى إدراج 

االستراتیجیة العربیة للنھوض بعمـل المـرأة فـي إطـار أھـداف التنمیـة المسـتدامة 
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 2021 ) لمؤتمر العمل العربى47ملخص البنود ودلیل معلومات الدورة (

ضمن الموضوعات المقترح تضمینھا في الملف االقتصادي واالجتمـاعي   2030

) وذلـك 31بیة على مستوى القمـة فـي دورتـھ العادیـة (لمجلس جامعة الدول العر

بناء على طلـب المنظمـة ، باإلضـافة إلـى بعـض القـرارات األخـرى ذات الصـلة 

والتــي وردت ضــمن تقریــر لجنــة المنظمــات والتنســیق والمتابعــة فــي اجتماعھــا 

المتعلقــة بجوانــب متعــددة لھــا صــلة بعمــل  12/2019/ 17االســتثنائي بتــاریخ 

 نشطتھا المختلفة ،ومن مختلف الجوانب القانونیة والمالیة واإلداریة.المنظمة وبأ

أخـذ العلـم ) ، و92طلع مجلس اإلدارة علـى التقریـر فـي دورتـھ العادیـة (او

بالتقریر وكلف مكتب العمل العربـى بتنفیـذ القـرارات الصـادرة قـدر تعلـق األمـر 

 بمنظمة العمل العربیة.

 ● ● ● 

س االقتصـــادي واالجتمـــاعي، والتـــي عقــــدت ) للمجلـــ106الـــدورة العادیـــة ( -3
اجتماعھا المرئي، بواسـطة تقنیـة التواصـل االجتمـاعي ، خـــالل الفتــرة مـــن  

 :  2020سبتمبر/ أیلول   3إلى   30/8

تمیزت الدورة بمشاركة مكثفة من كافة الدول العربیة األعضاء فـي المجلـس 

جـالس الوزاریـة العربیـة االقتصادي واالجتماعي، وكـذلك ممثلـي المنظمـات والم

المتخصصة واالتحادات العربیة النوعیة، كمـا شـھدت مشـاركة المـدیر التنفیـذي/ 

 لبرنامج الغذاء العالمي، التابع لألمم المتحدة.   

تناولـت العدیـد مـن المسـائل ووقد ترأست دولة الكویت أعمال ھذه الـدورة ،  

ى االقتصادات العربیة، دعـم والقضایا الھامة من بینھا تداعیات جائحة كورونا عل
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 2021 ) لمؤتمر العمل العربى47ملخص البنود ودلیل معلومات الدورة (

لبنان للتخفیف مـن آثـار االنفجـار الـذي وقـع فـي مرفـأ بیـروت، الفجـوة الغذائیـة 

العربیة وضـرورة التصـدي لھـا، مؤشـرات الفقـر متعـدد األبعـاد، دعـم االقتصـاد 

ــة : االقتصــادیة  ــة التنموی ــرارات القم ــى ق ــا تضــمنت اإلشــارة إل الفلســطیني، كم

العادیة (الرابعـة) التـي عقـدت فـي بیـروت بالجمھوریـة واالجتماعیة، في دورتھا  

ـ واإلشــادة بالمبــادرة التــي أطلقتھــا دولــة الكویــت بشــأن  2019اللبنانیــة  ینــایر 

المعرفة الرقمیة، واإلشارة كذلك إلى بعـض القضـایا الھامـة األخـرى ذات الصـلة 

 بتفعیل وتطویر أداء العمل العربي المشترك.

 من القرارات منھا :وقد أصدر المجلس العدید 

المتخصصة   -1 العربیة  المنظمات  موازنات  اعتماد  على  الموافقة  إرجاء 
في    2021للعام   والمتابعة  للتنسیق  المنظمات  لجنة  تفویض  مع 

بمراجعة واعتماد    2020اجتماعھا االستثنائي المقرر عقده في دیسمبر  
المتخصصة  العربیة  المنظمات  موازنة  2021للعام    موازنات  ووضع   .

تغطي احتیاجاتھا األساسیة، وتراعي الظروف التي    2022تقدیریة للعام  

تمر بھا المنطقة العربیة نتیجة جائحة كورونا، ووضع خطط بدیلة لتنفیذ  

عام   موازنات  تعرض  أن  على  المعتمدة،  وبرامجھا  وأنشطتھا  مشاریعھا 

القادم    2022 العادي  االجتماع  في  للتنسیق  للمنظمات  المنظمات  للجنة 

 . 2021والمتابعة والمقرر عقده في یولیو 

عن   -2 المنبثقة  والمتابعة،  للتنسیق  المنظمات  للجنة  استثنائیة  دورة  عقد 

دیسمبر   في  واالجتماعي  االقتصادي  الخطط    2020المجلس  لمراجعة 
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 2021 ) لمؤتمر العمل العربى47ملخص البنود ودلیل معلومات الدورة (

استمرار   حال  في  المتخصصة  العربیة  المنظمات  ستضعھا  التي  البدیلة 

كورونا  عام    جائحة  خالل  وأدائھا  المنظمات  أوضاع  لمراجعة  باإلضافة 

ویسبق ذلك اجتماع اللجنة الفنیة المعنیة بدراسة األنظمة األساسیة   2020

من   إلیھا  أحیل  ما  لمناقشة  المتخصصة  العربیة  للمنظمات  الموحدة 

المنظمات   لجنة  اجتماع  في  إلیھ  تتوصل  ما  لمناقشة  تمھیدا  موضوعات 

 المشار إلیھ.  

) ، وأخـذ العلـم 93ع مجلس اإلدارة علـى التقریـر فـي دورتـھ العادیـة (طلاو

بالتقریر وكلف مكتب العمل العربـى بتنفیـذ القـرارات الصـادرة قـدر تعلـق األمـر 

 بمنظمة العمل العربیة.

 ● ● ● 

) للمجلس االقتصادي واالجتماعي، التي عقـدت اجتماعھـا 107الدورة العادیة ( -4
 2021ینـایر  31و كونفرانس، خــالل الفتـرة مـــن االفتراضي، عبر تقنیة فیدی

 : 2021فبرایر  4إلى 

ترأست دولة لبنان أعمال ھذه الدورة ، وناقش العدید مـن المسـائل والقضـایا 

الھامة من بینھا تداعیات جائحة كورونا على االقتصادیات العربیة، وأھمیة تعزیز 

المبذولة للتحول إلى االقتصاد   القدرات للتصدي لھا، كما تمت االشارة إلى الجھود 

الرقمــي، وعــدد مــن القضــایا األخــرى ذات الصــلة بــالفقر متعــدد األبعــاد، ودعــم 

االقتصــاد الفلســطیني، واإلشــارة كــذلك إلــى بعــض القضــایا الھامــة األخــرى ذات 

الصلة بتفعیل وتطویر أداء العمل العربـي المشـترك، وخاصـة فـي مجـالي األمـن 
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السـوق العربیـة المشـتركة للكھربـاء، فضـال عـن متابعـة الغذائي العربي وإنشـاء  

متطلبات استكمال منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى . بإضـافة إلـى المواضـیع 

الھامة األخرى ذات الصلة بعمل منظمات العمل العربي المشترك، ومتابعة نتـائج 

ــة المنظمــات لل ــة واللجــان الدائمــة، ومنھــا، لجن تنســیق أعمــال المجــالس الوزاری

 . 2020/ 3/12والمتابعة، في دورتھا االستثنائیة المنعقدة بتاریخ 

 وقد أصدر المجلس العدید من القرارات منھا:

اعتماد ما ورد في تقریر لجنـة المنظمـات للتنسـیق والمتابعـة، فـي اجتماعھـا 

الـذي تضـمن اعتمـاد موازنـات المنظمـات   2020االستثنائي المنعقد في دیسمبر  

 بما في ذلك موازنة منظمة العمل العربیة.    2021تخصصة للعام العربیة الم

)، وأخـذ العلــم 94طلـع مجلـس اإلدارة علــى التقریـر فـي دورتــھ العادیـة (او

بالتقریر وكلف مكتب العمل العربـى بتنفیـذ القـرارات الصـادرة قـدر تعلـق األمـر 

 بمنظمة العمل العربیة.

 الطالع على وثیقة البند الثانى.ولمزید من المعلومات في ھذا الشأن یرجى ا

 ● ● ● 
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 البند الثالث

 متابعة تنفیذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق 

 الدورة السادسة واألربعون لمؤتمر العمل العربى 

 )  2019أبریل / نیسان  21 – 14( القاھرة ، 

 

العربي" ن لمؤتمر العمل  یفي إطار متابعة تنفیذ قرارات الدورة السادسة واألربع

الحادیـة مجلس اإلدارة فـي دورتـھ العادیـة    تخذ ، ا  ."2019نیسان    /  ، أبریل  القاھرة

أكتــوبر / تشــرین أول  20 – 19 -والتســعین "القــاھرة / جمھوریــة مصــر العربیــة 

" أخذ العلم والموافقة على تقریر مكتب العمل العربي بشـأن متابعـة قراراً    ،2019
أبریـل/  21 – 14) لمـؤتمر العمـل العربـي ( القـاھرة ، 46تنفیذ قــرارات الدورة (

 ".2019نیسان 

) قـراراً وقـد قامــت 22صـدر عـن مـؤتمر العمـل العربـي فـي دورتـھ السـابقة (

 ھمھا ما یلي :المنظمة بتنفیذ كافة القرارات والتي كان من أ

"عالقات العمل   القرارات المتعلقة بتقریر المدیر العام لمكتب العمل العربي حول  -1
 ومتطلبات التنمیة المستدامة " :

تفعیــل الشـــراكة بــین أطـــراف العملیــة اإلنتاجیـــة، وتعزیــز دور المفاوضـــة   -   
، حیث نفذت اإلدارات الفنیة كافة فقرات القرار مـن خـالل عقـد العدیـد مـن الجماعیة

الطالع أطراف اإلنتاج الثالثة على الوسائل والتقنیات الحدیثة في -الدورات التدریبیة  
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 مجال المفاوضة الجماعیة.

تطویر وتحدیث التشریعات واألنظمة المعمول بھـا السـتیعاب التغیـرات الناتجـة   -   
وقامـت   م تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتھـا فـي مختلـف مجـاالت الحیـاةعن استخدا

تشریعاتھا بمـا یتفـق مـع اتفاقیـات وتوصـیات لالدول العربیة  تطویر    ةالمنظمة بمتابع

العمل العربیة، وتكلیف لجنة الخبراء القانونیین باقتراح اتفاقیـات جدیـدة تتعـاطى مـع 

 األنماط الجدیدة للعمل.

الشبكة العربیة لمعلومات أسواق العمل، باعتبارھا قاعـدة بیانـات عربیـة دعم     -   
مشتركة تضم مؤشرات دقیقة وتفصیلیة حول بیانات سوق العمل المتعلقـة بعالقـات 

ــا و ــرتبط بھ ــا ی ــل وم ــن المنصــة  العم ــى م ــذ اإلصــدارة األول ــة بتنفی ــت المنظم قام

نفیــذ اإلصــدارتین األولــى اإللكترونیــة للشــبكة العربیــة لمعلومــات أســواق العمــل ، ت

قامـت المنظمـة بتوقیـع ، كمـا والثانیة من الدلیل العربـي الموحـد إلحصـاءات العمـل 

تنفیـذ عـدد مـن ھـذا وتـم  مؤسسـة رسـمیة عربیـة    20بروتوكوالت التعاون مع نحو  

الدورات التدریبیة مع بعض البلدان العربیة و تتواصل المنظمة مـع أطـراف اإلنتـاج 

 العربیة اإلحصائیة للتعاون في استكمال ھذا المشروع . الثالثة واألجھزة

تحقیق انسجام التشریعات الوطنیة العربیة مع معاییر العمل العربیـة، وتحسـین    -  
المزیـد مـن الـدورات التدریبیـة فـي   وكان مـن خـالل عقـد   عالقات ومستویات العمل

تزامـات المترتبـة مجال التعریف بمعاییر العمـل العربیـة وأھـدافھا وخصائصـھا واالل

                                                        علیھا.       
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تفعیل العمل العربي المشترك وفق خارطة طریق واضحة، والتوجھ نحو تحقیق   -  
وبنــاء منظومــة عربیــة تنمویــة قــادرة علــى تشــخیص الواقــع  االنــدماج اإلقلیمــي،

 ً مة عددا مـن المحـاور الفنیـة فـي األنشـطة التـي وتتضمن خطة المنظ تشخیصاً علمیا

 تقوم بتنفیذھا في ھذا الشأن.

 : 2018قرار بشأن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربیة خالل عام   -2

الطلب من منظمة العمل العربیة استكمال أنشطتھا التدریبیة في جمیع المجاالت    -  
وجاٍر اتخاذ الـالزم، لتطویر مھارات ممثلي أطراف االنتاج الثالثة في الدول العربیة  

تقـوم المنظمـة بتنفیـذ وإجراء التحضـیرات لعقـد ھـذه األنشـطة، وفقـا لخطـة العمـل و

، وذلـك فــي إطـار دعــم 2019تیجي لعــام خطتھـا فـي ســبیل تحقیـق الھــدف االسـترا

 وتطویر مھارات ممثلي أطراف اإلنتاج الثالثة في البلدان العربیة.

) للجنـة الحریـات النقابیـة 38قـرار بشـأن تقـریر عـن نتـائج أعمـال الــــدورة (  -3
 ) :2019(القاھرة ، مارس / آذار 

ھـد الثقافـة العمالیـة الدعوة لتعزیـز االھتمـام بمراكـز البحـوث والدراسـات ومعا  -  
وقامـت المنظمـة بعقـد ثـالث دورات تدریبیـة،  إلعداد قواعـد نقابیـة مثقفـة ومدربـة

اللجنـة  لصـالحالنقابات العمالیة في جمھوریة مصر العربیة ، والثانیـة   لصالحاألولى  

أطـراف اإلنتـاج   لصـالحالوطنیة للجان العمالیة بالمملكة العربیـة السـعودیة، والثالثـة  

 في جمھوریة جیبوتي. الثالثة
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 قرار بشأن التقریر السنوى لمتابعة التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغیل : -4

تكلیف منظمة العمل العربیة بمتابعة تنفیـذ توصـیات اجتمـاع الخبـراء، والنـدوة   -  
ــغیل  ــي للتش ــد العرب ــول "العق ــة ح ــآالت2020-2010القومی ــات والم  "  . التوجھ

، فقــد تــم عقــد اجتمــاع للخبــراء بتــاریخ  متطلبــات العقــد العربــي للتشــغیلمتابعــة و

لتحدیث االستراتیجیة العربیة للتدریب والتعلیم التقنى والمھنى وجارى   28/2/2021

 ىوجـار، استطالع رأى أطراف اإلنتاج الثالثة فـي الـوطن العربـى فـي ھـذا الشـأن 

 االسـتراتیجیات   بـاقى  تحـدیث العمل علي تكلیف عدد من الخبـراء إلعـداد تصـورات  

، والتي تقع أكثر أھدافھا فـي   2030للتنمیة المستدامة    األجندة األممیةومواءمتھا مع  

 صلب اختصاصات منظمة العمل العربیة ، ومنھا :

 إنھاء الفقر بجمیع أشكالھ في كل مكان. -1

 تعلیم ذو جودة. -2

 والفتیات.تحقیق المساواة بین الجنسین، وتمكین النساء  -3

 طاقة متجددة، وبأسعار معقولة. -4

 بنیة تحتیة مرنة، وتعزیز التصنیع الشامل والمستدام. -5

 تقلیل عدم المساواة في الداخل، وبین الدول، وبعضھا بعضا. -6

 ضمان االستھالك المستدام وأنماط اإلنتاج. -7

 االستخدام المستدام للمحیطات والبحار والموارد البحریة. -8
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 نمیة المستدامة.الشراكة من أجل الت -9

) للجنــة شــئون عمــل المــرأة 17قــرار بشــأن تقریــر عــن نتــائج أعمــال الــدورة ( -5

 ) :2019العربیة (القاھرة، فبرایر/ شباط 

تكلیف مكتب العمل العربي باتخـاذ الخطـوات الالزمـة نحـو متابعـة وحـث الـدول   -  
وقامـت   مـرأةاألعضاء إلى تنفیذ ما ورد في االستراتیجیة العربیة للنھـوض بعمـل ال

المنظمة بتنفیذ منتدى حول المرأة یھدف إلى التـرویج لالسـتراتیجیة، وذلـك بالقـاھرة 

، وجاٍر اتخاذ الالزم ایضـاً نحـو عقـد دورات تدریبیـة   2019نوفمبر    10-  9یومي  

 للمرأة العاملة.

تأكید توصیة لجنة شؤون عمل المرأة العربیة بشأن تكریم عدد من الشخصیات   -   
النسائیة من الناشطات في مجال عمل المرأة ضمن رواد العمل العرب فـي الـدورات 

 وتم األخذ في االعتبار عند اختیار رواد العمل العرب في الدورات المقبلة. المقبلة

 :  قرارات وتوصیات مجلس اإلدارة  -6

یـة اعتماد اإلستراتیجیة العربیـة للنھـوض بعمـل المـرأة فـي إطـار أھـداف التنم  -   
تم اعتمادھا في المؤتمر وجاٍر اتخاذ اإلجراءات الالزمة للترویج   .2030المستدامة  

                                 لھا من خالل أنشطة المنظمة.

) للمجلـس االقتصـادى 102قرار بشأن تقریر عن نتائج أعمال الدورة العادیـة (  -7
 :) 2018واالجتماعي العربي ( سبتمبر / أیلول 

تكلیف مكتب العمل العربي بتنفیذ التوصیات الصادرة عن الدورة المذكورة ذات   -   
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لقـرارات تقوم المنظمة بتنفیذ جمیـع التوصـیات وا حیث  الصلة بمنظمة العمل العربیة

 الصادرة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي، وتلتزم بذلك دائما.

) للمجلـس االقتصـادى 103قرار بشأن تقریر عن نتائج أعمال الدورة العادیـة (  -8
 ) : 2019واالجتماعي العربي ( فبرایر/ شباط 

ضـرورة االسـتمرار فــي تقـدیم التقـاریر المھمــة ذات الطـابع القـومي إلــى دورات  -
تلتـزم و  المجلس االقتصادي واالجتماعي لإلسھام في تعزیز العمل العربـي المشـترك

 المنظمة بتنفیذ ذلك.

تكلیف مكتب العمل العربى بتنفیذ التوصیات الصـادرة عـن الـدورة المـذكورة ذات   -
تقــوم المنظمــة بتنفیــذ جمیــع التوصــیات والقــرارات  الصــلة بمنظمــة العمــل العربیــة

 .القتصادي واالجتماعي، وتلتزم بذلك دائماالصادرة عن المجلس ا

) للجنة المنظمات للتنسیق والمتابعة 27قرار بشأن تقریر وتوصیات االجتماع (  -9
) 2018المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي (القاھرة ، یولیو / تموز 

 وردود وإیضاحات المنظمة بشأنھ :

تكلیف المدیر العام لمكتب العمل العربـي باتخـاذ جمیـع اإلجـراءات الالزمـة بشـأن   -
حیث یقـوم مكتـب العمـل العربـي باتخـاذ   تنفیذ التوصیات بقدر تعلق األمر بالمنظمة

 اإلجراءات الالزمة بشأن تنفیذ التوصیات بقدر تعلق األمر بالمنظمة.
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 :ت العمل العربیة القرار المتعلق بتطبیق اتفاقیات وتوصیا -10 

توجیھ الشكر والتقدیر للدول العربیة على تفاعلھا اإلیجـابي مـع منظمـة العمـل   -   
العربیة في إرسال تقاریر متابعة االتفاقیات المصادق علیھا وغیـر المصـادق علیھـا 

بمتابعة الدول العربیة بشأن تقاریر متابعة اتفاقیـات وتوصـیات العمـل   وتقوم المنظمة

العربیة، ومتابعـة تنفیـذ مالحظـات لجنـة الخبـراء القـانونیین للتواصـل مـع المعنیـین 

 بمعاییر العمل العربیة في الدول األعضاء. 

ر تثمین جھود منظمة العمل العربیة ولجنة الخبراء القانونیین في تدریب الكواد  -   
المعنیة بمعاییر العمل العربیة ، والدعوة لالستمرار في تكوین قاعدة مـن الكفـاءات 

حیث جاٍر التواصل مع المعنیین بالمعاییر فـي الـدول العربیـة لتنفیـذ   العربیة المدربة

 دورات تدریبیة في ھذا الشأن.

مـل ) لمـؤتمر الع108مذكرة المدیر العام لمكتب العمل العربي  حـول الـدورة (  -11
 ): 2019الدولي ( جنیف ، یونیو / حزیران 

الموافقة على مقترحات وتصورات منظمة العمل العربیة بشأن تنظیم االجتماع   -
) لمــؤتمر العمــل 108التنســیقي األول للمجموعــة العربیــة المشــاركة فــي الــدورة (

المنظمة بتنظیم االجتماع التنسیقي األول للمجموعة العربیة   قامت   2019الدولي لعام  

الـوزراء ورؤسـاء الوفـود العربیـة مـن فى التاریخ المحـدد وسـط حضـور كبیـر مـن 

 منظمات أصحاب األعمال والعمال .
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أھمیة مواصلة العمل بتكلیف رئیس المجموعة العربیة بإلقاء كلمة   ىتأكیداً عل  -
قام رئیس المجموعـة العربیـة بإلقـاء   في مؤتمر العمل الدولي باسم البلدان العربیة .

     .العربیةكلمة في مؤتمر العمل الدولي باسم البلدان 

أھمیة استمرار سعادة المدیر العام لمنظمة العمل العربیة فى إعـداد   ىتأكیداً عل  -
وتقدیم تقریر سنوي إلى مؤتمر العمل الدولي عن المستوطنات اإلسرائیلیة وآثارھـا 
االقتصــادیة واالجتماعیــة علــى أصــحاب األعمــال والعمــال فــي فلســطین واألراضــي 

قام سعادة المدیر العام لمنظمة العمل العربیـة بإعـداد وتقـدیم   العربیة المحتلة األخرى

التقریر السنوي إلـى مـؤتمر العمـل الـدولي حـول المسـتوطنات اإلسـرائیلیة وآثارھـا 

االقتصادیة واالجتماعیـة علـى أصـحاب األعمـال والعمـال فـي فلسـطین واألراضـي 

 العربیة المحتلة األخرى.

الدعوة على أطراف اإلنتاج الثالثة للمشاركة تكلیف مكتب العمل العربي بتعمیم   -
في االجتماع التنسیقي األول للمجموعة العربیة واللجان المنبثقة عنـھ ، والفعالیـات 

مشـارك،   400تم توجیھ الدعوة، وبلغ عدد المشاركین ما یقرب من    العربیة األخرى

یـق تخصـیص وتم إعداد الوثائق الخاصة باالجتماع، وتم تقدیم ھـذه الوثـائق عـن طر

عنوان مخصص على الموقع اإللكتروني، واستخدام الباركود فى تحمیل جمیع وثائق 

 االجتماع الیومیة. 

دعوة الوفود العربیـة ، وبوجـھ خـاص األعضـاء العـرب بمجلـس إدارة مكتـب   -
ــة  ــة االحتیاجــات التنموی ــى االســتمرار فــي دعــم المطالــب وتلبی ــدولي ، إل العمــل ال

 . التنویھ إلى ذلك خالل اجتماع المجموعة العربیةوتم  الفلسطینیة
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تم الطلب من منظمـة العمـل الدولیـة ، بالتنسـیق مـع منظمـة العمـل العربیـة ،   -
لســطینیین لــدى ســلطات بإرســال بعثــة متخصصــة لالطــالع علــى حقــوق العمــال الف

وحتى تاریخھ ، واتخاذ ما یلـزم لسـداد أجـور ومسـتحقات   1970االحتالل منذ عام  
مالة الفلسطینیة وفقا للمعاییر الدولیة ، وإعالن المبادئ والحقوق األساسـیة فـي الع

وتم تأكید ذلك من خالل مالحظـات لجنـة الصـیاغة المنبثقـة عـن المجموعـة   العمل .

العربیة عبر المالحظات المقدمة حول ملحق تقریر المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة 

 لمحتلة.بشأن فلسطین واألراضي العربیة ا

ــة للعمــال   - ــة االجتماعی ــوطني الفلســطیني للتشــغیل والحمای دعــم الصــندوق ال
وتـم تأكیـد ذلـك   والترویج لھ من أجل تحقیق األھداف النبیلة التي أنشئ من أجلھـا.

من خالل فعالیات ملتقي فلسطین، وضمن كلمة المدیر العام فى مؤتمر العمل الدولي، 

 عام منظمة العمل الدولیة.  وضمن المالحظات التى قدمت لمدیر

دعوة منظمة العمل الدولیة ، بالتنسیق مع منظمة العمل العربیة، لعقـد مـؤتمر   -
ــدعم صــندوق فلســطین للتشــغیل والحمایــة االجتماعیــة للعمــال لتــوفیر  المــانحین ل

تم عقد اجتماع ثالثي بین منظمتى العمل العربیـة والدولیـة   التمویل الالزم للصندوق.

مـؤتمر المـانحین لـدعم صـندوق فلسـطین مل بدولة فلسطین للتنسیق حول  ووزیر الع

وجاٍر متابعة نتائج ھذا االجتماع . كما تـم اتخـاذ   للتشغیل والحمایة االجتماعیة للعمال

) الصادر عـن المجلـس االقتصـادي 5/9/2019  –  104د.ع  –  236القرار رقم (ق

 والذى نص على مایلي : )،6واالجتماعي الفقرة رقم (
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دعوة األمانة العامة إلى العمل الوثیـق مـع منظمـة العمـل العربیـة، والمنظمـات *  

العربیة والدولیة ومؤسسات التمویل ، وذلك للترتیب لعقد مؤتمر دولـي للمـانحین فـى 

بھدف دعم صندوق التشغیل والحمایة االجتماعیة مـن   2020النصف األول من عام  

لفقر ومعدالت البطالة في دولة فلسطین، التى وصلت إلى مستویات أجل تخفیف حدة ا

 غیر مسبوقة .

دعــوة الــدول العربیــة لتمویــل إنشــاء مركــز تــدریبي لتأھیــل وتــدریب العمــال  -
... تـم تعمـیم ھـذا  الفلسطینیین بھدف تنمیة قدراتھم في الحصول على فرص العمـل

 . القرار على جمیع البلدان العربیة

ظمة العمل الدولیـة بتـوفیر الـدعم الـالزم لتفعیـل الصـندوق الـوطنى مطالبة من  -
ــوفیر فــرص العمــل لعمــال  ــة مــن أجــل ت ــة االجتماعی الفلســطینى للتشــغیل والحمای
فلسطین، الطلب من منظمة العمـل الدولیـة متابعـة تنفیـذ القـرارات الصـادرة بإدانـة 

ت المالیــة للعمــال الكیــان الصــھیوني وممارســاتھ الالإنســانیة واســترداد المســتحقا
الفلسطینیین لدى سلطات االحتالل ومخاطبة منظمة العمـل الدولیـة لوضـع بنـد دائـم 
علــى جــدول أعمــال مــؤتمر العمــل الــدولي بشــأن أوضــاع عمــال وشــعب فلســطین 

تم طلب ذلك ضمن مالحظات لجنـة الصـیاغة   (  واألراضي العربیة المحتلة األخرى.

 ). ولیةالمقدمة لمدیر عام منظمة العمل الد 

دعــم جھــود المــدیر العــام لمكتــب العمــل العربــى الھادفــة إلــى تعزیــز عالقــات   -
التعاون بین المجموعة العربیة ومنظمة العمل الدولیة من أجـل تحقیـق المزیـد مـن 

یسعى المدیر العام لمنظمة العمل العربیة إلـى تفعیـل مزیـد  المكاسب للمنطقة العربیة
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العربیـة والدولیـة لـدعم التعـاون اإلنمـائي لمصـلحة من التعاون بین منظمتـى العمـل  

 البلدان العربیة.

 القرارات المتعلقھ بالموضوعین الفنیین حول :  -12

 تعزیز دور االقتصاد األزرق لدعم فرص التشغیل

تم األخذ بالمالحظات التي أقرھا المؤتمر العام بشأن التقریر ، وتم تعمیمھ على   -    

تتـابع المنظمـة تنفیـذ و  أطراف اإلنتاج الثالثة، ورفعھ على موقع المنظمة اإللكتروني

 التوصیات الواردة بتقریر اللجنة في أنشطتھا المختلفة لھذا العام واألعوام المقبلة.

 الحدیثة في إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل دور التكنولوجیا 

اعتمــاد تقریــر لجنــة " دور التكنولوجیــا الحدیثــة فــي إدمــاج األشــخاص ذوي   -    

وجاٍر اتخاذ اإلعاقة في سوق العمل"، مع األخذ بالمالحظات التى أقرھا المؤتمر العام  

ضـمین مـا جـاء فیـھ مـن الالزم نحو تنفیذ ما ورد في تقریر اللجنة من توصـیات، وت

 مقترحات في أنشطة اإلدارة الفترة المقبلة.    
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 البند الرابع  

 المسائل المالیة والخطة والموازنة 

الموقف المالى لمنظمة العمل العربیة من حیث المسـاھمات والمتـأخرات علـى أوال :  

  1/8/2021الدول األعضاء كما فى 

الرقابة المالیـة وتقـاریر مراقبـى الحسـابات عـن الحسـابات (أ) تقریري ھیئة  ثانیاً :   

) لكل 31/12/2020) و (31/12/2019الختامیة للسنة المالیة المنتھیة فى (

 من :

 مكتب العمل العربى / القاھرة . .1

 المعاھد والمراكز التابعة للمنظمة . .2

 (ب) تقریرى المراجع الداخلى         

العربیة ( مكتب العمل العربي والمعاھد والمراكز مشروع خطة منظمة العمل  ثالثاً :  

 ) 2022 – 2021التابعة لھ لعامي 

مشـروع موازنـة منظمــة العمـل  العربیـة ( مكتــب العمـل العربـي والمعاھــد رابعـاً : 

 ). 2022 – 2021والمراكز التابعة لھ لعامي 

 ● ● ● 
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 البند الخامس

 تطبیق إتفاقیات وتوصیات العمل العربیة 

بناء على دعوة المدیر العام لمكتب العمل العربى ، وتنفیذاً لنص المـادة الخامسـة 

األربعـین فـي القـاھرة دورتھـا  من نظام عمل لجنة الخبراء القانونیین ، عقدت اللجنة  

، كمــا عقــدت اللجنـة دورتھــا الحادیــة  2019دیسـمبر  17 – 16خـالل الفتــرة مــن 

دیسـمبر  24 –  23فرانس خـالل الفتـرة مـن  واألربعین من خالل تقنیـة الفیـدیو كـون

، وذلك لدراسة التقاریر التي تلتزم الدول األعضاء بتقدیمھا إلى مكتب العمل   2020

مـن نظـام إتفاقیـات وتوصـیات   16العربي وفقا للفقرتین األولى والثانیـة مـن المـادة  

 العمل العربیة.

معـالي السـید / فـایز علـي فتتح إجتماعـات اللجنـة فـي دورتھـا األربعـین  حیث إ

حضر إجتماعات الدورة أعضاء اللجنة المطیري المدیر العام لمنظمة العمل العربیة و

 السادة : 

 المملكة األردنیة الھاشمیة   األستاذ / حمادة أبو نجمة          .1

 مملكة البحرین  الدكتور / علي فیصل الصدیقي      .2

 التونسیة الجمھوریة   األستاذ / محمد كشو            .3

 الجمھوریة اللبنانیة   الدكتورة / إیمان خزعل      .4

 جمھوریة مصر العربیة  األستاذ / إیھاب عبد العاطي علیان   .5
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 رئیساً لھا لمدة عام . محمد كشو  / األستاذ إنتخبت اللجنة في بدایة أعمالھا 

 2019حول اتفاقیات العمل العربیة لعام  دراسة التقاریر السنویة :  الجزء األول 

 2019تقاریر المتابعة التي وردت من الدول العربیة حول اإلتفاقیات لعام :  أوالً 

 إتفاقیات العمل العربیة الدولة
 المصادق علیھا 

 إتفاقیات العمل العربیة
 غیر المصادق علیھا 

المملكة األردنیة   -1
 ةالھاشمی

  1977) لعام 8اإلتفاقیة العربیة رقم ( --
 والحقوق النقابیةبشأن الحریات 

دولة االمارات العربیة  -2
 المتحدة

  1981) لعام  13اإلتفاقیة العربیة رقم ( --
 بشأن

 بیئة العمل 
)  15اإلتفاقیة العربیة رقم ( مملكة البحرین -3

بشأن تحدید   1983لعام 
 وحمایة األجور

  1983) لعام  16اإلتفاقیة العربیة رقم (
 االجتماعیة العمالیةبشأن الخدمات 

الجمھوریة الجزائریة   -4
 الدیمقراطیة الشعبیة

 
 
-- 

  1996) لعام  18اإلتفاقیة العربیة رقم (
 عمل األحداث  بشأن

المملكة العربیة   -5
 السعودیة

 
-- 

  1981) لعام  13اإلتفاقیة العربیة رقم (
 بشأن بیئة العمل

)  15(اإلتفاقیة العربیة رقم  جمھوریة السودان  -6
 بشأن  1983لعام 

 تحدید وحمایة األجور 

 
-- 

  سلطنة ُعمان  -7
-- 

  1981) لعام  13اإلتفاقیة العربیة رقم (
 بشأن بیئة العمل

)  17اإلتفاقیة العربیة رقم ( دولة فلسطین  -8
بشأن تأھیل   1993لعام 

 وتشغیل المعوقین

 
-- 

  دولة قطر  -9
-- 

  1981) لعام  13اإلتفاقیة العربیة رقم (
 بشأن بیئة العمل
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)  13اإلتفاقیة العربیة رقم ( دولة لیبیا -10
بشأن بیئة   1981لعام 

 العمل

-- 

جمھوریة مصر  -11
 العربیة

)  13اإلتفاقیة العربیة رقم (
بشأن بیئة   1981لعام 

 العمل

-- 

  المملكة المغربیة -12
-- 
 

  1983) لعام  16اإلتفاقیة العربیة رقم (
 الخدمات االجتماعیة العمالیةبشأن 

الجمھوریة اإلسالمیة  -13
 الموریتانیة

 
-- 

  1981) لعام  13اإلتفاقیة العربیة رقم (
 بشأن

 بیئة العمل 
)  9اإلتفاقیة العربیة رقم ( الجمھوریة الیمنیة -14

بشأن التوجیھ   1977لعام 
 والتدریب المھني 

) لعام 12اإلتفاقیة العربیة رقم ( -
 بشأن العمال الزراعیین 1980

) لعام 13اإلتفاقیة العربیة رقم ( -
 بشأن بیئة العمل  1981

 

 ثانیاً: مالحظات اللجنة بشأن إلتزامات الدول األعضاء

بعـض اإلتفاقیـات علـى لتاریخـھ  الحظت اللجنة ان بعض الـدول لـم تعـرض   .أ
 السلطة المختصة بالتصدیق وھي كما یلي:

 16/  13/  12/  5/   3المملكة األردنیة الھاشمیة: اإلتفاقیات ذات االرقـام ( .1

/ 18  /19.( 

/   9/    8/    7/    5اإلتفاقیـات ذات االرقـام (دولة االمـارات العربیـة المتحـدة:   .2

11  /13  /16  /17 .( 

/   8/    4الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة: اإلتفاقیات ذات االرقـام ( .3

14  /15  /18.( 
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/  10/  9/  7/  6/  5/  4/   3جمھوریة جیبوتي: اإلتفاقیـات ذات االرقـام ( .4

11  /12  /13  /14  /15  /16  /17  /18  /19.( 

 ).8/  4جمھوریة السودان: اإلتفاقیة رقم ( .5

 ).19/  18/  17/  13/  7/  5/  3دولة قطر: اإلتفاقیات ذات األرقام ( .6

 .)16/  12/  57 / /  3اقیات ذات األرقام (اإلتفالجمھوریة اللبنانیة:  .7

 ).19/  18/  17دولة لیبیا: اإلتفاقیات ذات األرقام ( .8

/  9/  8/  7 / 4الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة: اإلتفاقیات ذات االرقـام ( .9

10  /11  /12  /14  /15  /16  /17.( 

/  13/  12/  10/  8/  6/  3. الجمھوریة الیمنیة: اإلتفاقیات ذات االرقام (10

14  /15  /16  /18.( 

 *** 
الحظت اللجنة أن بعض الدول لم تواف مكتـب العمـل العربـي حتـى تاریخـھ  . ب

 بتقاریرھا حول بعض اإلتفاقیات، وھي كما یلي: 

 )16إتفاقیة العمل العربیة (/  الجمھوریة التونسیة -

 )17/  9إتفاقیات العمل العربیة (/  جمھوریة جیبوتي  -

 )13/  9إتفاقیات العمل العربیة ( /جمھوریة الصومال  -

 )13إتفاقیة العمل العربیة ( /الجمھوریة اللبنانیة  -

 *** 
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 :2019 دول وافت مكتب العمل العربي بتقاریرھا بعد إنعقاد إجتماع اللجنة .ج 
 )17إتفاقیة العمل العربیة (/  جمھوریة العراق -

 )13العربیة (إتفاقیة العمل /  دولة الكویت  -

) تقریراً  25) تقریراً من أصل (  17وبذلك یكون مجموع التقاریر الواردة (  •

وإذا ما أضفنا التقاریر الـواردة % ،    68مطلوباَ ھذا العام، وھو ما یمثل نسبة  

) 19) یصبح مجموع التقاریر المرسلة من الدول األعضـاء (2بشكل متأخر (

 %. 76تقریراً وھو ما یمثل نسبة 

 

 

 

 

 

 ةردود مطلوب

  8 

 

ردود وردت   
17  

ردود وردت   
19  

 ةردود مطلوب

  6 

  الردودما أضفنا وإذا  
 2الواردة بشكل متأخر 
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 متابعة الردود على مالحظات لجنة الخبراء القانونیین :   الجزء الثاني 

السابقة للجنـة وذلـك مـن ) رداً على المالحظات  55وصل من الدول العربیة ( 
% ، وإذا مـا   75) رداً مطلوباً ھذا العام، والذي یحقق النسبة المئویـة    73أصل (  

) یصبح مجموع الـردود المرسـلة مـن الـدول 1أضفنا الردود الواردة بشكل متأخر (
 %. 77) رداً أي نسبة 56األعضاء (

 

 

 اللجنةمالحظات : دول ردت على  أوالً 

استعرضت اللجنة ردود الدول التي تلقاھـا مكتـب العمـل العربـي ھـذا العـام علـى 

  ، وھي كما یلي:مالحظاتھا السابقة بشأن بعض اإلتفاقیات 

 

 

   55ردود وردت  

 ةردود مطلوب

18 

 

 ةردود مطلوب

17 

 

   56ردود وردت  

  الردودما أضفنا وإذا 
 1الواردة بشكل متأخر 
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 ً طلبت اللجنة من بعض الدول العربیة إسـتكمال الـردود علـى اإلتفاقیـات التـي :    ثانیا

 وذلك لدراستھا ومناقشتھا في إجتماعھا القادم.   صدرت بشأنھا مالحظات 

 ً دول وافت مكتب العمـل العربـي بـالرد علـى المالحظـات بعـد إنعقـاد إجتمـاع :    ثالثا
 :2019اللجنة 

 )9إتفاقیة العمل العربیة (/  جمھوریة العراق -

 *** 

 –السـابق دراسة تقاریر وردت بعد إنعقاد إجتماع اللجنة خالل العام :    الجزء الثالث
2018 

) تقاریر بعد إنعقاد اللجنة في دورتھا السابقة من  5تلقى مكتب العمل العربي ( 
 ) دول عربیة ھي:  3(

اإلمارات  
 6قطر  

ن 
ودا

لس
ا
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 )17إتفاقیة العمل العربیة (/  المملكة األردنیة الھاشمیة

 )12/  5/  4إتفاقیات العمل العربیة (/  جمھوریة السودان

 )5العمل العربیة ( إتفاقیة/  الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

 *** 

 : موضوعات تتعلق بمعاییر العمل العربیة  الجزء الرابع

 إصدار آداة قانونیة جدیدة حول " ریادة األعمال ". -1

أبدت اللجنة موافقتھا على إقتراح إصدار أداة قانونیة حول ریادة األعمال وھي تـدعو 

 الشأن.المنظمة إلى إتخاذ اإلجراءات الالزمة في ھذا 

 دراسة تعدیل إتفاقیة إنشاء منظمة العمل العربیة ودستور منظمة العمل العربیة.  -2

أخذت اللجنة علماً بمقترحات أطراف اإلنتاج حـول تعـدیل الدسـتور، وتطلـب اللجنـة 

موافاتھا بعدد من وثائق إنشاء بعض المنظمات العربیة المتخصصـة لإلطـالع علیھـا 

 لجنة بغرض اإلسترشاد بھا في تعدیل وثیقة الدستور.في دورة قادمة إلجتماعات ال

 *** 

 التوصیات العامة للجنة

اتفاقیات  1 إصدار  في  المتمثل  المعیاري  النشاط  بعودة  المنظمة  توجھ  اللجنة  تثمن   .

متغیرات   من  العمل  عالم  یشھده  ما  ظل  في  خاصة   ، عربیة  عمل  وتوصیات 

تغطي وتعالج ھذه   المنظمة وإصدار معاییر  قبل  تستدعي ضرورة مواكبتھا من 
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لالزمة وفقاً لنظام اتفاقیات  المتغیرات ، وتأمل اللجنة اتخاذ اإلجراءات النظامیة ا

 وتوصیات العمل العربیة الصدار آداة قانونیة حول " ریادة األعمال " . 

رقم  2 العربیة  االتفاقیة  وتحدیث  لمراجعة  الالزمة   اإلجراءات  اتخاذ  اللجنة  تأمل   .

لعام  9( المتطلبات    1977)  مع  تتواكب  حتى  المھني  والتوجیھ  التدریب  بشأن 

 ما یوجد بھا من مالحظات في صیاغة أحكامھا .   والمستجدات وتالفي 

اتفاقیات 3 نظام  من  العاشرة  المادة  في  ورد  بما  المقصود  أن  على  اللجنة  تؤكد   .

وتوصیات العمل العربیة بعرض االتفاقیة على السلطات المختصة التخاذ ماتراه  

لھا من تصدیق أو غیره ، ھو عرضھا على السلطة التي تملك صالحیة   مناسباً 

العرض   وھذا   ، دستورھا  في  علیھ  منصوص  ھو  كما  القرار  ھذا  مثل  اتخاذ 

على   بالتصدیق  تختص  التي  السلطة  على  االتفاقیة  بعرض  إال  متحققاً  الیعتبر 

أما خالف ذلك من إجراءات    –بغض النظر على تسمیتھا    –االتفاقیات في الدولة  

   إداریة فانھ الیعد عرضاً كما تنص علیھ المادة المذكورة. 

بمعاییر  4 المختصین  الموظفین  أحد  إلشراك  العربیة  للدول  دعوتھا  اللجنة  تؤكد   .

العمل   الحكومي في مختلف دورات مؤتمر  الوفد  العمل ضمن  العمل في وزارة 

الحوار   وتأمین  والتوصیات  االتفاقیات  تطبیق  لجنة  أشغال  لحضور  العربي 

القانونی  الخبراء  ولجنة  الموظفین  ھؤالء  بین  في  والتواصل  برئیسھا  الممثلة  ین 

التنفیذ الكامل والصحیح اللتزامات الدول   المؤتمر ومكتب العمل العربي لتحقیق 

 األعضاء بشأن المعاییر .  



 

78 
 

 
 

 2021 ) لمؤتمر العمل العربى47ملخص البنود ودلیل معلومات الدورة (

عدم  5 أن  إلى  تقاریرھا  في  أشارت  األعضاء  الدول  بعض  أن  اللجنة  الحظت   .

معاییر  التصدیق على االتفاقیات یعود إما إلى اختالفات بین تشریعاتھا الوطنیة وال

والسیاسة   التوجھات  مع  التتفق  المعاییر  ھذه  أن  أو   ، االتفاقیات  في  الواردة 

الوطنیة ذات الصلة بمضمون المعاییر . وترى اللجنة أن المبررات المشار إلیھا  

األعضاء   الدول  قیام  دون  عائقاً  التكون  أن  یجب  أھمیتھا  من  الرغم  على 

دیل قوانینھا بما یتفق مع المعاییر ،  بالتصدیق على اإلتفاقیات الذي یؤدي إلى تع

وھذا بدوره یساھم في تحقیق أحد األھداف التي تسعى منظمة العمل العربیة إلى  

 الوصول إلیھا وھو وجود مستویات متماثلة في تشریعات عمل عربیة .  

العمل  6 بین مكتب  تواصل مباشر  یكون ھناك  ان  الضروري  أنھ من  اللجنة  . ترى 

عضاء وباألخص التي لدیھا صعوبات في عرض اإلتفاقیات أو  العربي والدول اال 

تدریبیة   دورات  أو  نقاشیة  حلقات  من خالل  وذلك   ، تطبیقھا  أو  علیھا  التصدیق 

 للعاملین في مجال المعاییر .  

العمل  7 مكتب  من  المعدة  التقاریر  لنماذج  وفقاً  الرد  ضرورة  على  اللجنة  تؤكد   .

إدرا ، كما تؤكد على ضرورة  الذي یغطي كل  العربي  الوطني  التشریع  ج نص 

تتمكن   حتى  األعضاء  الدول  من  المرسلة  التقاریر  في  االتفاقیة  أحكام  من  حكم 

اللجنة من االطالع علیھا والتثبت من توفر التغطیة التشریعیة ألحكام االتفاقیات  

 محل المتابعة .  
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ریر المتابعة من قبل  . تؤكد اللجنة على ضرورة االلتزام بالمواعید المحددة لتلقي تقا8

الدول األعضاء حتى تتمكن اللجنة من دراستھا وإبداء المالحظات بشأنھا ومن ثم  

 عرضھا على المؤتمر العام .  

والجھود  9 المرسلة  التقاریر  عدد  خالل  من  االعضاء  الدول  تفاعل  اللجنة  تثمن   .

األھداف   لتحقیق  ویتعزز  التفاعل  ھذا  یستمر  أن  وتأمل  إعدادھا  في  المبذولة 

 المنشودة من النشاط المعیاري للمنظمة .  

الحمایة  10 إدارة   ) العربي  العمل  مكتب  من  المبذولة  الجھود  اللجنة  تثمن   .

العمل  االجتما  وزارات  في  بالمعاییر  المتعلقة  األنشطة  تكثیف  إلى  وتدعو  عیة) 

االدارات   ھذه  بین  التعاون  من  المزید  تحقیق  أجل  من  لھا  الفني  الدعم  وتقدیم 

األھداف   تحقیق  إلى  یؤدي  مما  القانونیین  الخبراء  ولجنة  العربي  العمل  ومكتب 

 ا الشأن . المرجوة من المعاییر وإیفاء الدول بالتزاماتھا في ھذ 

 *** 

  معالي السید/ فایز علي  في دورتھا الحادیة واألربعین  فتتح إجتماعات اللجنةاكما

حضر إجتماعات الدورة أعضاء  و المدیر العام لمنظمة العمل العربیةالمطیري 

 اللجنة السادة:  
 

 

 المملكة األردنیة الھاشمیة  األستاذ / حمادة أبو نجمة                      .1

 الدكتور / علي فیصل الصدیقي                مملكة البحرین  .2

 األستاذ / محمد كشو                            الجمھوریة التونسیة  .3
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 یة الجمھوریة اللبنان الدكتورة / إیمان خزعل                         .4

 جمھوریة مصر العربیة    األستاذ / إیھاب عبد العاطي علیان           .5
 

 رئیساً لھا لمدة عام . األستاذ/ محمد كشو   إنتخبت اللجنة في بدایة أعمالھا 

 * * * 

 2020حول اتفاقیات العمل العربیة لعام  دراسة التقاریر السنویة :  الجزء األول 

الـدول العربیـة حـول اإلتفاقیـات محـل المتابعـة لعـام التقاریر التـي وردت مـن  :    أوالً 

2020. 

 إتفاقیات العمل العربیة  الدولة 
 المصادق علیھا

 إتفاقیات العمل العربیة 
 غیر المصادق علیھا

ــة  -1 ــة األردنیــــ المملكــــ
  1977) لعام 7االتفاقیة العربیة رقم ( -- الھاشمیة

 بشأن السالمة والصحة المھنیة 

اإلمارات العربیـة دولة    -2
  1983) لعام 15االتفاقیة العربیة رقم ( -- المتحدة

 بشأن تحدید وحمایة األجور 

  1975) لعام 4االتفاقیة العربیة رقم ( -- مملكة البحرین -3
 بشأن تنقل األیدي العاملة " معدلة " 

  1981) لعام 13االتفاقیة العربیة رقم ( -- الجمھوریة التونسیة -4
 لعمل بشأن بیئة ا

ــة  -5 ــة الجزائری الجمھوری
 الدیمقراطیة الشعبیة

) لعام  7االتفاقیة العربیة رقم (
بشأن السالمة والصحة   1977

 المھنیة
-- 
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 ● ● ● 

ــة  -6 المملكـــــــة العربیـــــ
  1983) لعام 16االتفاقیة العربیة رقم ( -- السعودیة

 بشأن الخدمات االجتماعیة العمالیة 

 العراقجمھوریة  -7
) لعام  7العربیة رقم (االتفاقیة 

بشأن السالمة والصحة   1977
 المھنیة

-- 

  1977) لعام 7االتفاقیة العربیة رقم ( -- سلطنة ُعمان -8
 بشأن السالمة والصحة المھنیة 

 دولة فلسطین -9
) لعام  7االتفاقیة العربیة رقم (

بشأن السالمة والصحة   1977
 المھنیة

-- 

  1977) لعام 8االتفاقیة العربیة رقم ( -- دولة قطر -10
 بشأن الحریات والحقوق النقابیة

  1979) لعام 11االتفاقیة العربیة رقم ( -- دولة الكویت -11
 بشأن المفاوضة الجماعیة 

 دولة لیبیا -12
) لعام  7االتفاقیة العربیة رقم (

بشأن السالمة والصحة   1977
 المھنیة

-- 

جمھوریـــــة مصـــــر  -13
  1977) لعام 7االتفاقیة العربیة رقم ( -- العربیة

 بشأن السالمة والصحة المھنیة 

  1977) لعام 7االتفاقیة العربیة رقم ( -- المملكة المغربیة -14
 بشأن السالمة والصحة المھنیة 

الجمھوریة اإلسـالمیة   -15
  1983) لعام 16االتفاقیة العربیة رقم ( -- الموریتانیة

 الخدمات االجتماعیة العمالیة بشأن 

 الجمھوریة الیمنیة -16
) لعام  7االتفاقیة العربیة رقم (

بشأن السالمة والصحة   1977
 المھنیة

-- 
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 ثانیاً: مالحظات اللجنة بشأن إلتزامات الدول األعضاء 

بعض اإلتفاقیـات علـى السـلطة لتاریخھ  الحظت اللجنة ان بعض الدول لم تعرض   .أ

 المختصة بالتصدیق وھي كما یلي:
/  13/  / 12 7/  5/  3(المملكـة األردنیـة الھاشـمیة: اإلتفاقیـات ذات االرقـام  .1

16  /18  /19.( 

/  11/  9/  8/    7/    5(اإلتفاقیـات ذات االرقـام  دولة االمارات العربیة المتحدة:   .2

13/   15/ 16  /17.( 

/  8/  4(الجمھوریـة الجزائریــة الدیمقراطیـة الشــعبیة: اإلتفاقیـات ذات االرقــام  .3

14  /15  /18.( 

 11/  10/  9/  7/  6/  5/  4/   3(جمھوریة جیبوتي: اإلتفاقیات ذات االرقـام   .4

/ 12  /13  /14  /15  /16  /17  /18  /19.( 
 ).8/  4(جمھوریة السودان: اإلتفاقیات ذات األرقام  .5

 ). 13 / 7(سلطنة ُعمان: اإلتفاقیات ذات األرقام  .6

 ).19/  18/  17/ 13 8 / / 7/  5/  3(دولة قطر: اإلتفاقیات ذات األرقام  .7

 .)16/  12/  57 / /  3(اإلتفاقیات ذات األرقام الجمھوریة اللبنانیة:  .8

 ).19/  18/  17(دولة لیبیا: اإلتفاقیات ذات األرقام  .9

 10/  9/  8/  7 / 4( موریتانیة: اإلتفاقیات ذات االرقامالجمھوریة اإلسالمیة ال .10

/ 11  /12  /14  /15  /17.( 
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/  13/  12/  10/  8/  6/    3(  الجمھوریة الیمنیـة: اإلتفاقیـات ذات االرقـام .11

14  /15  /16  /18.( 

الحظــت اللجنــة أن بعــض الــدول لــم تــواف حتــى تاریخــھ مكتــب العمــل العربــي  .ب

 بتقاریرھا حول بعض اإلتفاقیات محل المتابعة، وھي كما یلي: 

بشـأن السـالمة   1977لعام  )  7إتفاقیة العمل العربیة رقم (جمھوریة جیبوتي:   -

 والصحة المھنیة

بشأن تحدیـد   1983  لعام)  15إتفاقیة العمل العربیة رقم (  جمھوریة السودان: -

 وحمایة األجور

بشـأن السـالمة والصـحة   )7إتفاقیة العمل العربیـة رقـم (جمھوریة الصومال:   -

 المھنیة

بشــأن  1979لعــام ) 11إتفاقیــة العمــل العربیــة رقــم ( الجمھوریــة اللبنانیــة: -

 المفاوضة الجماعیة

) تقریـراً مطلوبـاَ 20من أصـل ( اً تقریر )16وبذلك یكون مجموع التقاریر الواردة (
 . %80ھذا العام، وھو ما یمثل نسبة 

 ● ● ● 

 متابعة الردود على مالحظات لجنة الخبراء القانونیین :   الجزء الثاني 

بسبب جائحـة كورونـا ،  2020مؤتمر العمل العربي في عام   انعقاد نظراً لعدم    أوالً:

 40لم یتسّن عرض تقریر الدورة السـابقة للجنـة الخبـراء القـانونیین ( الـدورة 
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بالقـاھرة ) علـى المـؤتمر العـام عبـر لجنـة   17/12/2019-16المنعقدة فـي  

ردة تطبیق اإلتفاقیات والتوصیات إلقراره، وعلیھ لم یتم إرسال المالحظات الوا

بذلك التقریـر الـى الـدول العربیـة إلبـداء الـردود بشـأنھا وفقـاً لنظـام إتفاقیـات 

 وتوصیات العمل العربیة وكما جرت علیھ العادة.

) والحــالي 40وتعتــزم المنظمــة عــرض تقریــري اللجنــة الســابق (الــدورة 

، ومن العتمادھما) معاً على اإلجتماع القادم لمؤتمر العمل العربي 41(الدورة  

ثّم إرسال مالحظات اللجنـة الـواردة بھمـا إلـى الـدول المعنیـة لمتابعـة الـردود 

 بشأنھا.

ردوداً على مالحظـات   2020الل سنة  كما أّن مكتب العمل العربي لم یستلم خ  ثانیاً:

ولم یقع الرد علیھا من الـدول المعنیـة   40سابقة للجنة كانت أبدتھا قبل الدورة  

 وھي على النحو التالي: 

 ).  13المملكة األردنیة الھاشمیة: اإلتفاقیة العربیة رقم (  -1

 ).  19 / 12/  11/  8/   5مملكة البحرین: اإلتفاقیات العربیة ذات األرقام (  -2

 ).  7الجمھوریة التونسیة: اإلتفاقیة العربیة رقم (  -3

 ).   16جمھوریة العراق: اإلتفاقیة العربیة رقم (  -4

 ).  18دولة الكویت: اإلتفاقیة العربیة رقم (   -5

  16/   12/   7/   5/    3الجمھوریة اللبنانیة: اإلتفاقیات العربیة ذات األرقام (  -6

/ 17   /18   /19 ( 
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دراسة تقاریر وردت بعد إنعقاد إجتمـاع اللجنـة خـالل العـام السـابق :    الثالثالجزء  
2019 

تلقى مكتب العمل العربي ثالثة تقاریر بعد إنعقاد اللجنة في دورتھا السابقة من 
 : دولتین عربیتین ھما

 17/  9: اإلتفاقیة العربیة رقم (  جمھوریة العراق . ( 

  13قم (: اإلتفاقیة العربیة ر دولة الكویت ( . 

 ● ● ● 

 الجزء الرابع : موضوعات تتعلق بمعاییر العمل 

إنشــاء منظمــة العمــل العربیــة ودســتور منظمــة العمــل  اتفاقیــة: دراســة تعــدیل  أوالً 

 العربیة
ــائق  ــتكماالً للوث ــوع، وإس ــة بالموض ــتجدات المتعلق ــاً بالمس ــة علم ــذت اللجن أخ

والبیانات المطلوبة، ارتأت اللجنة تأجیل النظـر فـي الموضـوع وعرضـھ علـى 

 دورة قادمة لھا. 

 ثانیاً: معاییر عمل جدیدة

 تقترح اللجنة إصدار أدوات قانونیة معیاریة جدیدة حول المواضیع التالیة:

 الحمایة االجتماعیة في ظل األزمات أنظمة  -

 ریادة األعمال -
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 األنماط الجدیدة للعمل -

ــم  - ــة رق ــة العربی ــة االتفاقی ــي (مراجع ــدریب المھن ــھ والت ــة  9التوجی المتعلق

 بالموضوع).

وترى اللجنة أن كل ھذه المواضیع على غایة من األھمیة وأن تحدید األولویـة 

تأكدة ألطراف اإلنتاج الثالثة في الدول في تناولھا یتم على ضوء الحاجیات الم

 العربیة.

 ً  : نشاطات ذات عالقة بمعاییر العمل ثالثا

أخذت اللجنة علماً بمجموعة مـن النشـاطات ذات العالقـة بمعـاییر العمـل العربیـة 

 التي تعتزم المنظمة إنجازھا في الفترة القادمة ومنھا باألخص ما یلي:

معاییر العمل العربیة لصالح أطراف اإلنتاج الثالثة إعداد مواد تدریبیة عن   -

 تدرج بالموقع اإللكتروني للمنظمة.

ترجمة إتفاقیات وتوصیات العمل العربیة إلى لغـات أجنبیـة ونشـرھا علـى   -

 الموقع اإللكتروني للمنظمة.

وتبارك اللجنة الجھود المكثفة لمنظمة العمل العربیـة ذات العالقـة بمعـاییر العمـل 

ن كافة األنشطة التي من شأنھا مزید التعریف بھذه المعاییر ومتابعـة تطبیقھـا وتثمّ 

الفعلي ومالءمتھا مع الحاجیات الجدیدة ألطراف اإلنتاج الثالثة في الدول العربیة، 

كما تؤكد على مواصلة اإلھتمام بالنشاطات المیدانیـة (ورشـات العمـل والـدورات 
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مجـال المعـاییر كلمـا سـمحت الظـروف بـذلك التدریبیة) لفائدة الدول العربیـة فـي 

 بالنظر للفوائد المرجوة منھا.

 ● ● ● 
 التوصیات العامة للجنة

تحـدیث االتفاقیـة العربیـة رقـم . تأمل اللجنة اتخاذ اإلجراءات الالزمـة لمراجعـة و1

بشأن التدریب والتوجیھ المھني حتى تتواكـب مـع المتطلبـات   1977) لعام  9(

   . وتالفي ما یوجد بھا من مالحظات في صیاغة أحكامھاوالمستجدات 

. تؤكد اللجنة على أن المقصـود بمـا ورد فـي المـادة العاشـرة مـن نظـام اتفاقیـات 2

وتوصیات العمـل العربیـة بعـرض االتفاقیـة علـى السـلطات المختصـة التخـاذ 

ماتراه مناسباً لھا من تصدیق أو غیره ، ھو عرضھا علـى السـلطة التـي تملـك 

صالحیة اتخاذ مثل ھذا القرار كمـا ھـو منصـوص علیـھ فـي دسـتورھا، وھـذا 

العرض الیعتبر متحققاً إال بعرض االتفاقیة على السلطة التي تختص بالتصدیق 

أما خـالف ذلـك مـن   –بغض النظر على تسمیتھا    –على االتفاقیات في الدولة  

 ذكورة. إجراءات إداریة فانھ الیعد عرضاً كما تنص علیھ المادة الم

. تؤكد اللجنة دعوتھا للدول العربیـة إلشـراك أحـد المـوظفین المختصـین بمعـاییر 3

العمل في وزارة العمل ضمن الوفد الحكومي في مختلف دورات مؤتمر العمـل 

العربي لحضـور أشـغال لجنـة تطبیـق االتفاقیـات والتوصـیات وتـأمین الحـوار 

قانونیین الممثلـة برئیسـھا فـي والتواصل بین ھؤالء الموظفین ولجنة الخبراء ال
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المؤتمر ومكتب العمل العربي لتحقیق التنفیذ الكامل والصحیح اللتزامات الدول 

 األعضاء بشأن المعاییر. 

. تؤكد اللجنة على مراعاة حكومات الدول األعضاء عند إعدادھا الردود والتقاریر 4

األعمـال   التي ترسلھا لمكتـب العمـل العربـي، التنسـیق مـع منظمـات أصـحاب 

والعمال لدیھا وذلك وفقاً للمـادة السـابعة عشـرة مـن نظـام إتفاقیـات وتوصـیات 

 العمل العربیة. 

. الحظـت اللجنـة أن بعـض الـدول األعضــاء أشـارت فـي تقاریرھـا إلـى أن عــدم 5

التصــدیق علــى االتفاقیــات یعــود إمــا إلــى اختالفــات بــین تشــریعاتھا الوطنیــة 

یـات ، أو أن ھـذه المعـاییر التتفـق مـع التوجھـات والمعاییر الواردة فـي االتفاق

والسیاسة الوطنیة ذات الصلة بمضمون المعاییر . وترى اللجنـة أن المبـررات 

المشار إلیھا على الرغم مـن أھمیتھـا یجـب أن التكـون عائقـاً دون قیـام الـدول 

األعضاء بالتصدیق على اإلتفاقیات الذي یؤدي إلى تعدیل قوانینھا بما یتفق مع 

المعاییر ، وھذا بدوره یساھم في تحقیق أحد األھداف التي تسعى منظمة العمل 

العربیة إلى الوصول إلیھا وھو وجـود مسـتویات متماثلـة فـي تشـریعات عمـل 

 عربیة. 

. ترى اللجنة أنھ من الضروري ان یكون ھناك تواصل مباشر بـین مكتـب العمـل 6

وبات في عرض اإلتفاقیـات العربي والدول االعضاء وباألخص التي لدیھا صع

أو التصــدیق علیھــا أو تطبیقھــا ، وذلــك مــن خــالل حلقــات نقاشــیة أو دورات 

 تدریبیة للعاملین في مجال المعاییر. 
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. تؤكد اللجنة على ضرورة الـرد وفقـاً لنمـاذج التقـاریر المعـدة مـن مكتـب العمـل 7

طي كـل العربي ، كما تؤكد على ضرورة إدراج نص التشریع الوطني الذي یغ

حكم من أحكام االتفاقیة في التقاریر المرسلة من الدول األعضـاء حتـى تـتمكن 

اللجنة من االطالع علیھا والتثبت من توفر التغطیة التشریعیة ألحكام االتفاقیات 

 محل المتابعة. 

. تؤكد اللجنة على ضرورة االلتزام بالمواعید المحددة لتلقـي تقـاریر المتابعـة مـن 8

عضاء حتى تتمكن اللجنة من دراستھا وإبداء المالحظـات بشـأنھا قبل الدول األ

 ومن ثم عرضھا على المؤتمر العام. 

. تثمن اللجنة تفاعل الدول االعضـاء مـن خـالل عـدد التقـاریر المرسـلة والجھـود 9

المبذولة في إعدادھا وتأمـل أن یسـتمر ھـذا التفاعـل ویتعـزز لتحقیـق األھـداف 

 اري للمنظمة. المنشودة من النشاط المعی

ــة 10 ــي ( إدارة الحمای ــل العرب ــب العم ــن مكت ــة م ــود المبذول ــة الجھ ــثمن اللجن . ت

االجتماعیة ) وتدعو إلى تكثیف األنشطة المتعلقة بالمعاییر فـي وزارات العمـل 

وتقدیم الدعم الفني لھا من أجل تحقیـق المزیـد مـن التعـاون بـین ھـذه االدارات 

اء القانونیین مما یؤدي إلى تحقیـق األھـداف ومكتب العمل العربي ولجنة الخبر

 المرجوة من المعاییر وإیفاء الدول بالتزاماتھا في ھذا الشأن.
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 البند السادس

 ) 109حول الدورة ( مذكرة المدیر العام لمكتب العمل العربي

 )  2021لمؤتمر العمل الدولي ( جنیف ، 

   أھم النتائج والتوصـیات والفعالیـات لمـؤتمر العمـل الـدولي فـي یتضمن ھذا البند

 2021 حزیران یونیو / 19 – 3" والذي عقد خالل الفترة 109دورتھ العادیة "

بالكامل باستثناء التواجد الفعلـي فـي   -عن بعد    -من خالل المنصات االلكترونیة  

 قاعات االجتماعات لبعض موظفي المؤتمر ولجانھ وسكرتاریة المجموعات.

  كما یتضمن أھم نتائج األجتماع التنسیقي للمجموعة العربیة والذي عقد خالل یوم

ومالحظـات المتـدخلین خـالل ھـذا   2021  حزیـران  یونیـو /  1الثالثاء الموافـق  

 اإلجتماع.

 لجنة الصیاغة والتي قدمت تقریراً   كذلك نتائج اللجان المنبثقة عن ھذا اإلجتماع ،

حول أھم مالحظات المجموعة العربیة حول ملحـق تقریـر المـدیر العـام لمنظمـة 

 بعنوان وضع األراضي العربیة المحتلة. العمل الدولیة 

  فایز علي المطیـري برفـع مالحظـات لجنـة الصـیاغة بعـد   /  قام سعادة السید   وقد

ترجمتھا إلى اللغة اإلنجلیزیـة للسـید / جـاي رایـدر المـدیر العـام لمنظمـة العمـل 

الدولیة مع التأكید على أھمیة السعي والتواصـل مـع الجھـات المعنیـة لتنفیـذ ھـذه 

 المالحظات. 
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 لمعـدة مـن أعضـاء اللجنـة نتائج لجنة التنسیق العربیة والتقـاریر ایتضمن  كذلك  و

 حول لجنة الحمایة اإلجتماعیة ولجنة تطبیق األتفاقیات. 

  كما یتضمن نتائج أنتخابات مجلس إدارة منظمة العمل الدولیة واألعضاء العـرب

 .2024 – 2021في تشكیلة مجلس إدارة مكتب العمل الدولي للفترة 

  ورة والتــي شــرفت كمــا تــم األشــارة إلــى تشــكیل ھیئــة مكتــب المــؤتمر لھــذه الــد

عمر زنیبر، سفیر المملكـة المغربیـة وممثلھـا   /  المجموعة العربیة بأنتخاب السید 

الدائم لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولیـة األخـرى فـي جنیـف ، رئیسـاً 

 للمؤتمر. 

  كما یتضمن نتائج اللقاء التضامني مع عمال وشعب فلسطین واألراضـي العربیـة

  2021 حزیـران یونیـو / 8الـذي نظـم یـوم الثالثـاء الموافـق المحتلة األخـري و

 وكلمات المشاركین في ھذا اللقاء الدولي.

 سـعادة المـدیر العـام لمنظمـة العمـل   ھامد قـ  كما تتضمن ھذا البند أھم النقاط التـى

بشـأن المسـتوطنات اإلسـرائیلیة وآثارھـا االقتصـادیة   ه السنوىتقریر  فىالعربیة  

ــلبی ــة الس ــي فلســطین واالجتماعی ــال ف ــال والعم ــى أوضــاع أصــحاب األعم ة عل

 –العربیـة    -یقـدم باللغـات األربعـة    ، والذىواألراضي العربیة المحتلة األخرى  

 .األسبانیة  –الفرنسیة  –اإلنجلیزیة 

  ومن الجدیر بالذكر اإلشارة إلى رئاسـة معـالي الـدكتورة / لمیـا الـدویھي وزیـرة

موعة العربیة وألقاءھا كلمة ھامة بأسم المجموعة العمل بالجمھوریة اللبنانیة للمج

 العربیة تضمنھا ھذا البند. 
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  كما تضمن البند أیضاً كلمة سعادة السید / فایز على المطیري بأسم منظمة العمل

 العربیة أمام الجلسة العامة للمؤتمر. 

 مل كما نود اإلشارة إلى أن الجلسة الختامیة من فعالیات المؤتمر حول مستقبل الع

وشـھدت ،  2021  حزیران  یونیو /  17والتي أقیمت خالل یوم الخمیس الموافق  

والبابـا / ،  مداخالت ھامة من السید / بایدن رئـیس الوالیـات المتحـدة األمریكیـة  

للمنظمة الدولیـة  العامواألمین ، ورئیس كوریا الجنوبیة ،  فرانسیس بابا الفاتیكان  

والسید جاي رایـدر المـدیر ،  ورئیس فریق العمال بالمؤتمر  ،  ألصحاب األعمال  

العام لمنظمة العمل الدولیة وغیرھم مـن الشخصـیات الدولیـة المتخصصـة حیـث 

خلصت الجلسة إلى أقرار النداء العالمي الذي دعى لـھ مـدیر عـام منظمـة العمـل 

وقـد تـم  –العمـل فـي زمـن كوفیـد  –بعنـوان  الدولیة فى تقریره المقـدم للمـؤتمر

 إدراج ھذه الجلسة على موقع منظمة العمل العربیة باللغة العربیة.   

  كما نشیر إلى أھم مالحظات المتدخلین في اإلجتماع التنسیقي للمجموعة العربیـة

وأھم مالحظات المجموعة العربیة على تقریر المدیر العام لمنظمة العمل الدولیـة 

 المعلومـات  وللمزیـد مـن.    سـطین واألراضـي العربیـة المحتلـة األخـريحول فل
علــى البنــد الســادس بعنــوان مــذكرة المــدیر العــام حــول الــدورة یمكــن االطــالع 

 . 2021" لمؤتمر العمل الدولي جنیف 109" 

 

 

 



 

93 
 

 
 

 2021 ) لمؤتمر العمل العربى47ملخص البنود ودلیل معلومات الدورة (

 أھم مالحظات المتدخلین

 )109في اإلجتماع التنسیقي للمجموعة العربیة الدورة ( 

   2021یونیو / حزیران  1 یوم الثالثاء الموافق

  zoomمن خالل المنصة االلكترونیة  

ــة المــؤتمر مــن اجــل  .1 ــة لنشــاطاتھا داخــل أروق ــة تكثــف المجموعــة العربی أھمی

مـة الحصول علـى المسـاندة الدولیـة لحقـوق الشـعب الفلسـطیني حتـى تتحقـق إقا

 الدولة الفلسطینیة وعاصمتھا القدس الشریف.

ھناك الكثیر من التحدیات التي تواجھھا امتنا العربیـة فـي الـیمن وسـوریا ولیبیـا  .2

ولبنان وإضافة إلى ما تواجھھ مصر والسودان بالتعلق باإلجراءات الخاصة بسد 

حرصـاً النھضة ونحن نحثكم على اتباع القانون والمساندة الدولیة في ھذا الشـأن 

 على مصالح الدولة الثالثة. 

اإلشادة بجھود منظمة العمل العربیة إلنجاح االجتماع التنسیقي األول للمجموعة  .3

 العربیة والشكر للمدیر العام على جھوده وفریق العمل المساعد.

نتقدم بكل الشكر والتقدیر لمنظمة العمل العربیة على مجھوداتھـا الكبیـرة والتـي  .4

 ة من االتحادات العمالیة. كانت وثیقة وقریب

المطالبة من بعض الحكومات والتي لـم تصـادق علـى بعـض االتفاقیـات الدولیـة  .5

بشـأن الحریـات النقابیـة  87المھمة بسرعة المصادقة علیھا ومنھا االتفاقیة رقـم 

بشأن تطبیق مبادئ الحق والمفاوضـة   98وحمایة حق التنظیم واالتفاقیة الدولیة  
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بشــأن تــوفیر الحمایــة االجتماعیــة والتســھیالت  135ة رقــم الجماعیــة واالتفاقیــ

بشـأن العمـل الالئـق للعمـال   189لممثلي العمال في المنظمـات واالتفاقیـة رقـم  

بشـأن القضـاء علـى العنـف والتحـرش فـي عـالم   190المنزلیین واالتفاقیة رقم  

 العمل والمطالبة بتعزیز أنظمة الحمایة االجتماعیة وتوفیر سبل الحمایة. 

ادانة العدوان الغاشم اإلسرائیلي على الشعب الفلسطیني وعلى المسـجد األقصـى  .6

وعلــى قطــاع غــزة واســتھداف مرافــق الحیــاة االقتصــادیة والصــحیة والســكانیة 

وطلب االدانة الشدیدة وفضح لھذه الھجمة الشرسة التي سلبت حیـاة المئـات مـن 

لوحـدات السـكنیة وتشـرید المدنیین واألطفال والنساء والشیوخ وھـدم األبـراج وا

ســكانھا وتــدمیر البنیــة التحتیــة وشــبكات الصــرف الصــحي والطــرق وشــبكات 

منشـاة تجاریـة صـناعیة وخدمیـة وتعطیـل أصـحاب   550االتصال والكھرباء و

العمل مما أدى إلى تعطیل االالف مـن العـاملین والتحـاقھم بقافلـة العـاطلین عـن 

لدولیة لتنفیـذ مشـاریع عمـل اغاثیـة لھـذه العمل. والمطالبة بالتنسیق مع الجھات ا

 الفئة المتضررة وبشكل سریع وطارئ وذلك بالتنسیق مع السلطة الوطنیة.

اإلشادة بتقریر المدیر العام لمكتب العمل العربي والطلب بـان یرفـع إلـى أعمـال  .7

المؤتمر خصوصـاً مـا ورد فیـھ حـول األراضـي العربیـة المحتلـة فـي فلسـطین 

السـوریة المحتلـة وبقیـة األراضـي العربیـة المحتلـة. وطلـب والجوالن العربیـة  

التكاتف لكل أطراف اإلنتـاج العربیـة داخـل أروقـة المـؤتمر إلدانـة ھـذا التغـول 

اإلسرائیلي على حقوق االخوة الفلسطینیین وحقـوق العمـال العـرب والمـواطنین 

 العرب في كل األراضي العربیة المحتلة والجوالن.
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مطالبة منظمة العمل الدولیة ان یكون ھناك إجراءات داعمة خصوصاً في مجال  .8

الوقایة من فیـروس كورونـا بالنسـبة للعمـال العـرب فـي مجـال الحصـول علـى 

اللقاحات وخصوصاً للدول التي لم تتمكن من الحصول على اللقاحات في الوقـت 

ة المنظمـة باتخـاذ الحالي والتمني أن یكون ھناك جھد مشترك من الجمیع بمطالب

 إجراءات عملیة. 

المطالبة بفتح سوق العمـل فـي الـبالد العربیـة لعمـال فلسـطین مـن أجـل العـیش  .9

 الكریم والحد من تفشي ظاھرة البطالة.

تتبنى المجموعة العربیة من خـالل كـل المـداخالت وكتـاب رسـمي إلـى منظمـة  .10

ا جـاء فـي تقریـر مـدیر ، للمدیر العام لمنظمة العمل الدولیة كل مـ  العمل الدولیة

 عام منظمة العمل العربیة.

المطالبة برفع تقریر المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة حول فلسـطین إلـى لجنـة  .11

ر في منظمة العمل الدولیة في اجتماعھـا، بحیـث تـدان مـن خـالل اللجنـة یالمعای

 ویوضع على الالئحة القصیرة لممارستھا القمعیة. 

لمــانحین لــدعم الصــندوق الفلســطیني للتشــغیل والحمایــة المطالبــة بعقــد مــؤتمر ا .12

االجتماعیة للعمال على ھامش اعمال مؤتمر العمل الدولي مما سینتج عنة تغطیة 

 أوسع لصالح القضیة الفلسطینیة. 

التأكید على أن تقریر المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة رغم تطـوره مـن حیـث  .13

الـى  ھر وصـفي یتطلـب إلـى وسـائل لتحویلـاللغة والوصف إال انھ ال یزال تقریـ

 آلیات تنفیذیة تؤدي الى وسائل للوقوف بحق عمالنا في فلسطین.
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الطلب بدعم التشغیل من خالل برنامج انمائي وایضـاً مـن خـالل دعـم صـندوق  .14

 التشغیل وعقد المؤتمر الدولي لمانحي التشغیل.

لعـام  29كـول رقـم تھنئة المملكة العربیة السعودیة علـى المصـادقة علـى بروتو .15

ایضـاً لنظافـة التجـارة والمكاتـب   120التفاقیة العمل الجبـري واتفاقیـة    2014

لحمایة األجور وتھنئة الجمھوریة العراقیة على المصادقة  95وایضاً اتفاقیة رقم  

 184اتفاقیة وثـائق ھویـة التجـارة وایضـاً اتفاقیـة رقـم    185على االتفاقیة رقم  

 الزراعة. بشأن السالمة والصحة في 

تشیر تقاریر منظمة العمل الدولیـة إلـى أن المنطقـة العربیـة عانـت مـن خسـارة  .16

ملیون وظیفة بدوام   11أي ما یعادل    2020% من ساعات العمل في عام  9.6

، لـذلك یجـب أن تتضـافر 2019كامل مقارنـة بـالربع الرابـع األخیـر مـن عـام  

 الخسارة.الجھود ونركز على التعویض عن ھذه 
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 مالحظات المجموعة العربیة على تقریر المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة  

 حول فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخري 

المـدیر   –تعرب المجموعة العربیة عن شـكرھا وتقـدیرھا للسـید / غـاي رایـدر   -1

الحقـائق العام لمنظمة العمل الدولیة لحرصھ المستمر على إرسـال بعثـة تقصـي  

إلى فلسطیــن واألراضي العربیـة المحتلـة األخـرى إلعطـاء صـورة حقیقـة لمـا 

یحـدث علـى أرض الواقــع ، وعلـى وجـھ الخصــوص اآلثـار السـلبیة الســتمرار 

الممارسات التعسفیة لالحتالل اإلسرائیلي علـى الحیـاة االقتصـادیة واالجتماعیـة 

خـرى وكـذلك التـأثیر علـى لعمال وشعب فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األ

" وذلـك   19  –التنمیة بشكل عام والتي زادت حدتھا مع تفشـي جائحـة " كوفیـد  

 .1980و  1974تنفیذا لقرارات دورتي مؤتمر العمل الدولي لعامي 

تقدم المجموعة العربیة شكرھا لبعثة تقصي الحقائق التي زارت الضـفة الغربیـة  -2

جـراء رصـد لوضـع العمـال وأجریـت بما في ذلك القـدس الشـرقیة وإسـرائیل إل

مناقشات معمقة شخصیاً أو عن بعد من خالل المنصات االلكترونیة مـع جامعـة 

ــم المتحــدة  ــین عــن األم ــذلك لممثل ــة وك ــل العربی ــة العم ــة ومنظم ــدول العربی ال

والمنظمات الدولیة األخرى والمنظمات غیر الحكومیـة، وذلـك للتباحـث وتبـادل 

المجموعة العربیة على أعضاء البعثة لتحلیھم بالحیاد الرأي مع مسئولیھا، وتثني  

 والموضوعیة.

تثمن المجموعة العربیة ما جاء فـي تمھیـد تقریـر المـدیر العـام بأنـھ ینبغـي أال   -3

الفلسـطیني علـى انـھ مجـرد صـراع آخـر فـي   –ننظر إلى الصراع اإلسرائیلي  
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تقرار الـذي منطقة غارقة في التقلبات والصراعات، بل ھو في صمیم عـدم االسـ

تعیشھ المنطقة، وھـو بـذلك یشـكل تھدیـداً للسـلم واالمـن الـدولیین وإذا ظـل ھـذا 

الصراع دون تسویة فإنھ سـیبقى أحـد المحركـات التـي تغـذي انعـدام االسـتقرار 

 وانعدام االمن للعمال.

كذلك تؤكد المجموعة على أن مـا یحـدث فـي فلسـطین واألراضـي المحتلـة ھـو  -4

ت الصـلة بالقـانون اإلنسـاني الـدولي والقـانون الـدولي خرق صریح للمعـاییر ذا

 لحقوق االنسان.

تود المجموعة أن تشیر إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عـن الجمعیـة العامـة  -5

،  1967لألمم المتحدة ومجلـس االمـن ال سـیما القـرارات الصـادرة فـي أعـوام 

وكـــــــــذلك  2016،  2009،  2008،  2003،  2002،  1981،  1973

والتـي لـم یـتم احترامھـا   2004وى محكمة العدل الدولیـة الصـادرة فـي عـام  فت

وتنفیذھا من قبل إسرائیل لذا تطلب المجموعة العربیة من منظمة العمـل الدولیـة 

بذل المساعي والتدخل لدى السلطات اإلسرائیلیة برفـع الحصـار عـن األراضـي 

مسـتمر للمجموعـة   الفلسطینیة المحتلة وقطاع غزة ویعد ھذا الطلـب ھـو مطلـب 

 العربیة تؤكد علیة سنویاً.

تؤكد المجموعة العربیة على مـا جـاء بـالتقریر مـن ان سـوق العمـل الفلسـطیني  -6

ــى أداء وظیفتــھ. وإن مشــاركتھ فــي  ــر قــادر عل المحاصــر بفعــل االحــتالل، غی

استقطاب القوي العاملة متدنیـة مـع تفشـي البطالـة علـى نطـاق واسـع وال یـزال 
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شــباب والنســاء قاتمــاً وأن حقــوق العمــال فــي اغلــب األحیــان وضــع اســتخدام ال

 معرضة للخطر.

" تھدد بنشر الفوضـى فـي  19 –تضمن التقریر اإلشارة الى أن جائحة " كوفید  -7

ســوق العمــل الفلســطیني ومــن أجــل التصــدي علــى نحــو فعــال لتأثیرھــا، مــن 

یني حیـث الضروري اجراء الحوار والتنسیق بین الجـانبین اإلسـرائیلي والفلسـط

یتعلــق االمــر بشــكل خــاص بوضــع العمــال الفلســطینیین فــي إســرائیل وتطالــب 

المجموعة العربیة المـدیر العـام لمنظمـة العمـل الدولیـة بسـرعة التـدخل لتنظـیم 

الحوار بین الجانبین للحد من كارثة تداعیات جائحة كورونـا علـى سـوق العمـل 

 الفلسطیني.

اء بالتقریر حـول تزایـد تـردى األوضـاع كما تؤكد المجموعة العربیة على ما ج -8

في غزة من حیـث الظـروف المعیشـیة وظـروف العمـل وذلـك بسـبب الحصـار 

" عامـاً فھنـاك نصـف 13الشدید والمستمر براً وجواً وبحراً منذ ما یقـرب مـن "

القوى العاملة عاطلة عن العمل كذلك انتشار ھجرة الكفاءات من الشباب خاصـة 

 ".19 –" كوفید مع ظھور وانتشار جائحة 

تطالب المجموعة العربیة منظمة العمل الدولیة بضرورة التنسـیق بـین الجـانبین  -9

الفلسطیني واإلسرائیلي للتوصل الى حل فعال والبدء بإصـالح نظـام التـراخیص 

والسماسرة وانتھاء بالوضع عند المعابر وتحسین السالمة والصـحة المھنیـة فـي 

ــع العمــل اإلســرائیلیة وكــذلك م ــة مواق ــل المعاشــات التقاعدی عالجــة مســألة تموی

 .1994الفلسطینیة وكما ھو منصوص علیھ في بروتوكول باریس عام 
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تؤكـد المجموعـة العربیــة علـى مــا جـاء فــي التقریـر مــن اسـتمرار االســتیطان   -10

والتوسع في المستوطنات اإلسرائیلیة  على حساب األراضـي الفلسـطینیة والـذي 

یعتبر مخالفاً وانتھاكاً للقانون الدولي فھو یؤثر تأثیراً عمیقاً ومـا لـبس فیـھ علـى 

المجموعـة العربیـة بضـرورة حقوق عمال األراضي العربیة المحتلـة، وتطالـب  

وضع حد لتكثیف المستوطنات غیر القانونیة وھدم المنـازل الفلسـطینیة وانتشـار 

 المعاناة في غزة.

تثمن المجموعة العربیة النتائج الملموسـة والتقـدم المحـرز للحـوار االجتمـاعي   -11

والذي تتوج بعقد المؤتمر الوطني األول للحوار االجتماعي والتوافق علـى الحـد 

ونثمن  2021 آذار مارس / 21 – 20األدنى لألجور، والذي عقد خالل الفترة 

 دور منظمة العمل العربیة ومنظمة العمل الدولیة في ھذا المجال.

تشید المجموعة العربیة بالدور الفعال لوزارة العمل بدولة فلسـطین فـي إطـالق   -12

ع البـرامج المتعلقـة االستراتیجیة الوطنیة للتشغیل بشأن إنشاء إطار متكامل لجمی

بالعمالة سـواء علـى المـدى القصـیر أو المتوسـط أو الطویـل ومطالبـة منظمتـي 

العمل العربیة والدولیة في دعـم أطـراف اإلنتـاج الثالثـة فـي فلسـطین فـي تنفیـذ 

برامج ھذه االستراتیجیة كما تتقدم بالشكر الى سعادة السید / فایز علي المطیري 

المـدیر العـام   –عمـل العربیـة، والسـید / جـاي رایـدیر  المدیر العام لمنظمـة ال  –

 لمنظمة العمل الدولیة على مشاركتھما في فاعلیات أطالق االستراتیجیة.

التأكید على الدور الھام للصندوق الفلسطیني للتشغیل والحمایـة فـي دعـم إیجـاد   -13

الوظائف من خالل الشراكات بـین القطـاعین العـام والخـاص مـن خـالل خطتـھ 
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والطلـب مـن منظمـة العمـل الدولیـة   2022  –  2018راتیجیة للفتـرة مـن  االست

ببذل الجھـود المناسـبة لتـوفیر األمـوال الالزمـة لـدعم بـرامج صـندوق التشـغیل 

الفلسطیني لتمكینھ من إیجاد فرص عمل الئقة جدیدة للشباب الفلسطیني للحد من 

 البطالة.

ستمرار في التنسیق مع منظمـة الطلب من المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة اال  -14

 العمل العربیة التخاذ الترتیبات لعقد مؤتمر للمانحین في أقرب فرصة ممكنة.

تؤكد المجموعة العربیة على ما جاء بالتقریر بان النزاع والظلم قد ھـیمن علـى   -15

عاماً ولكن فرص تحقیـق السـالم   75العالقات اإلسرائیلیة الفلسطینیة على مدى  

ائعة، فال یمكـن تحقیـق سـالم دائـم اال باسـتئناف عملیـة السـالم العادل لیست ض

 الساعیة نحو حل الدولتین.

تؤكد المجموعة العربیة على ضرورة تحویل التقریـر الـى آلیـات تنفیذیـة تلـزم   -16

إسرائیل بوقـف االنتھاكـات واحتـرام االتفاقیـات والقـرارات والعھـود والمواثیـق 

 الدولیة. 

نـھ كـان مـن الضـروري زیـارة البعثـة لجنـوب لبنـان ترى المجموعة العربیة أ  -17

المحتل أو التواصل معھم من خـالل المنصـات االلكترونیـة لتضـمین مـا یحـدث 

للعمال والمواطنین اللبنـانیین مـن انتھاكـات ومصـادرة للحقـوق المشـروعة فـي 

 التقریر. 

تطالــب المجموعــة العربیــة المــدیر العــام لمنظمــة العمــل الدولیــة التــدخل لــدى   -18

السلطات اإلسرائیلیة لتصحیح أوضاع العمال السوریین حیث أشار التقریـر إلـى 
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أن العمــال الســوریین یواجھــون حــاالت الحرمــان والتمییــز كمــا توقــف تســویق 

وتحـول معظـم   المنتجات في الجمھوریـة العربیـة السـوریة منـذ بضـع سـنوات،

 العمال للعمل من الزراعة إلى البناء والخدمات. 

تطالب المجموعة العربیة تبني تقریـر مـدیر عـام منظمـة العمـل العربیـة حـول   -19

ــى  ــانیة عل ــة واالنس ــا االقتصــادیة واالجتماعی ــرائیلیة وآثارھ المســتوطنات اإلس

رى فـي أصحاب األعمال والعمال في فلسطین واألراضي العربیة المحتلـة األخـ

 الجوالن السوري والجنوب اللبناني، خاصة فیما یتعلق بالجانب اللبناني. 
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 البند السابع 

 تشكیل الھیئات الدستوریة والنظامیة  
 

 ) 2023 - 2021)  مجلس إدارة منظمة العمل العربیـة (1(

بشــأن  ) مــن دســتور منظمــة العمــل العربیــة8أوال : تــنص المــادة السادســة فقــرة (
 مؤتمر بتشكیل مجلس اإلدارة على ما یلى :اختصاصات ال

" یشكل المـؤتمر كـل سـنتین مجلـس إدارة مـن بـین أعضـائھ یتكـون مـن ثمانیـة 
 أعضاء أصلیین:

 أربعة یمثلون فریق الحكومات . •

 وعضوین یمثالن فریق أصحاب األعمال . •

 وعضوین یمثالن فریق العمال . •

فریق لمتابعة سیر العمل وثالثة أعضاء احتیاطیین بواقع عضو واحد عن كل  •
فى مكتب العمل العربى , ومتابعة تنفیذ قرارات وتوصیات المؤتمر واللجـان 
 المتخصصة واجتماعات الخبراء على أن یرفع المجلس تقاریره إلى المؤتمر.

 كما تنص المادة الثانیة من نظام العمل بمجلس اإلدارة على ما یلى:

اإلدارة للمدیر العام لمكتـب العمـل   تبلغ الحكومات أسماء ممثلیھا فى مجلس -
العربى، وتزودھم بوثائق تفویضھم، وفـى حالـة تغییـر أى حكومـة لممثلھـا 

 الجدید للمدیر العام لمكتب العمل العربى وبوثیقة تفویضھ. تبلغ اسم الممثل
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یكون اختیار ممثلى أصحاب األعمـال والعمـال فـى المجلـس بأسـمائھم ،  -
ــر عضــویتھم إال ــوز تغیی ــرار  وال یج ــى وإق ــق المعن ــق الفری ــن طری ع

 المؤتمر.

یدعى األعضاء االحتیاطیین لحضور اجتماعات المجلس ویكون لھم حق  -
 النقاش دون حق التصویـــت إال فى حالة غیاب العضو األصیل.

إذا تخلــف أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن حضــور دورتــین متتــالیتین  -
دورة لـھ النتخـاب  النعقاد المجلس یعرض األمر علـى المـؤتمر فـى أول

 بدیل عنھ بترشیح من الفریق المعنى.

ثانیا : األمـر معـروض علـى المـؤتمر العـام المـوقر للتفضـل بتشـكیل مجلـس إدارة 
) فـى ضـوء ترشـیحات   2023–  2021منظمة العمل العربیة لمدة سـنتین (

الفرق الثالثة (حكومات, أصحاب أعمـال, عمـال) وذلـك وفقـا ألحكـام دسـتور 
 المنظمة ونظام العمل بمجلس اإلدارة.

 ● ● ● 
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 ) 2023 – 2021داریة لمنظمة العمل العربیة ( ) ھیئة الرقابة المالیة واإل2(
 

) مـن النظـام المـالى والمحاسـبى الموحـد للمنظمـات العربیـة 41تنص المادة (أوال :  
 المتخصصة على ما یلي :

واإلداریة لكل منظمة بقـرار مـن الھیئـة المختصـة مـن تشكل ھیئة الرقابة المالیة  -
ممثلي خمس دول على األقل وتقوم بالرقابة الفعالة على أموال المنظمـة ومتابعـة 
أداء أجھزتھا التنفیذیـة لمسـؤولیاتھا وتقیـیم نتـائج أعمالھـا، وتبـدي ھیئـة الرقابـة 

فـي تطبیـق المالیة واإلداریـة مالحظاتھـا بشـأن األخطـاء والمخالفـات والقصـور  
األنظمة اإلداریة والمالیة واقتراح الحلـول المالیـة والمحاسـبیة واإلداریـة لتالفـي 

 ھذه األخطاء ومعالجتھا ویشترط في عضو ھیئة الرقابة ما یلي:

 أن یكون من المختصین في أجھزة الرقابة المالیة في الدول العربیة. •

 ة.أن ال یكون عضواً في ھیئة رقابة مالیة ألكثر من منظم •

أن ال یجمــع بــین عضــویة ھیئــة الرقابــة ألي منظمــة وعضــویتھ فــي لجنــة  •
 المنظمات للتنسیق والمتابعة.

تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانیـة مـن نظـام عمـل ھیئـة الرقابـة المالیـة " ثانیاً :  
یكون اختیار ممثلى أصحاب األعمال والعمال فى الھیئة بأسمائھم وال یجـوز 

  عن طریق الفریق المعنى وإقرار المؤتمر . "تغییر عضویتھم إال

) مــن نظــام عمــل ھیئــة الرقابــة المالیــة 1كمــا تــنص المــادة الثالثــة فقــرة (
 " تكون مدة العضویة في الھیئة سنتین "  -واإلداریة على :

ــاً :  ــة الرابعــة ثالث ــھ العادی ـــى فــى دورت ـــادى واالجتماعـ ـــلس االقتصــ ـــذ المجـ اتخــ
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) القرار  2009سبتمبر / أیلول  3 –أغسطس / آب   23رة  والثمانین ( القاھ
 -والذي تضمن ما یلي :) 1802رقم (

ــة للمنظمــات  ــات الرقاب ــة بتســمیة أعضــاء ھیئ ــوزارة المعنی " أن تكــون ال
العربیــة المتخصصــة ھــى الــوزارة التــى یمثــل وزیرھــا الدولــة العضــو فــى 

ت الرقابـة مـن المجلس االقتصادى واالجتماعى، على أن یكون أعضاء ھیئا
الجھات الرقابیة فى الدولة، وأن ال یقل عدد أعضاء الھیئة عن خمسة، وأن 

 یتناسب عددھم مع حجم نشاطات كل منظمة " 

اتخذ المجلس االقتصادى واالجتماعي فـى دورتـھ العادیـة السادسـة والتسـعین رابعـاً:  
الترشــیح ) بشــأن 2075القــرار رقــم ( )2015القــاھرة (ســبتمبر / آیلــول 

 لعضویة ھیئة الرقابة المالیة كما یلي :

" للدول األعضاء في ھیئة الرقابة المالیة واإلداریة الحق فى ترشیح أكثـر مـن 
عضو، كما یحق للدولة ترشیح نفس العضو فى ھیئة الرقابة المالیـة واإلداریـة 

 ألكثر من دورة مالیة ".

لمــؤتمر العــام الموقـــــر خامســاً : فــى ضــوء مــا تقــدم فــإن األمــر معــروض علــى ا
للتفضـــل بتشكیل ھیئة الرقابـة المالیـة واإلداریـة لمنظمـة العمـل العربیـة 

 ) بما یلى : 2023 - 2021لمدة سنتین (

 انتخاب خمسة من الدول األعضاء لعضویة الھیئة (كأصیل). -

 انتخاب اثنین من الدول األعضاء لعضویة الھیئة (كمناوب) . -

 كأصیل . األعمالنظمات أصحاب انتخاب ممثل واحد من م -

 انتخاب ممثل واحد من االتحادات العمالیة كأصیل . -
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 ) 2023 – 2021) لجنة الحریات النقابیة بمكتب العمل العربي ( 3( 

 أوالً : تكوین الھیئة :
تنص المادة األولى من نظام عمل لجنة الحریات النقابیة بشأن تشكیل اللجنة على  -

 ما یلى :
لجنة الحریات النقابیة بمكتب العمل العربى من تسعة أعضاء أصـیلین تتكون   -1

 كاآلتى :
 ثالثة أعضاء یختارھم مؤتمر العمل العربى یمثلون الفرقاء الثالثة . )أ(
ثالثة أعضاء یختارھم مجلس اإلدارة من بین أعضائھ یمثلـون الفرقـاء  )ب (

 الثالثة .
بـى مـن ذوى ثالثة أعضاء یختـارھم المـدیر العـام لمكتـب العمـل العر ) ج(

 الخبرة فى المجاالت القانونیة وبموافقة مجلس اإلدارة .
 یراعى فى تشكیل اللجنة أال یكون ھناك أكثر من عضو واحد للدولة الواحدة. -2
تبلغ الحكومات أسماء ممثلیھا فى لجنة الحریات النقابیة للمـدیر العـام لمكتـب  -3

أى حكومــة  العمــل العربــى وتــزودھم بوثــائق تفویضــھم ، وفــى حالــة تغییــر
 لممثلھا تبلغ اسم الممثل الجدید للمدیر العام وتزوده بوثیقة تفویضھ .

یكون اختیار ممثلى أصحاب األعمال والعمـال الـذین یختـارھم المـؤتمر فـى  -4
لجنة الحریات النقابیة بأسمائھم ، وال یجوز تغییر عضویتھم إال عـن طریـق 

 الفریق المعنى وإقرار المؤتمر.
المــادة الثانیــة مــن نظــام عمــل لجنــة الحریــات النقابیـــــة بشــأن مــدة تــنص ثانیــاً : 

 العضویة فى اللجنـــــــة ، على ما یلى :
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 وتحتسب ھذه المدة كاآلتى :مدة العضویة فى اللجنة سنتین  -1
بالنسبة ألعضاء مـؤتمر العمـل العربـى . فـإن مـدة عضـویتھم تبـدأ مـن  )أ(

بتسـمیتھم أعضـاء فـى لجنـة تاریخ صدور قرار مـؤتمر العمـل العربـى  
 الحریات النقابیة .

بالنســبة ألعضــاء مجلــس اإلدارة فــإن مــدة عضــویتھم تبــدأ مــن تــاریخ  )ب (
تسمیتھم بمجلس اإلدارة وتـرتبط عضـویتھم فـى لجنـة الحریـات النقابیـة 

 بوجودھم فى مجلس اإلدارة.
بالنسبة لألعضاء الذین یختارھم المدیر العام لمكتب العمل العربى ، فإن  ) ج(

دة عضویتھم تبدأ من تاریخ اعتماد مجلـس اإلدارة لقـرار المـدیر العـام م
 باختیارھم .

 ثالثاً :  األمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتفضل بما یلى :

تسمیة ثالثة من بین أعضائھ، یمثلـون الفـرق الثالثـة لیكونـوا أعضـاء  -
عـــــربى لمـدة أصیلین فى لجـــنة الحــــریات النقـــابیة بمكتـب العمـل ال

 ) . 2023  – 2021سنتین (

 

 ● ● ● 
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 ) 2023 – 2021) لجنة شئون عمل المرأة العربیة ( 4(
 

 أوالً : تشكیل اللجنة :

وفقاً لنص المادة الثانیة من النظام األساسى للجنة شئون عمل المرأة العربیة، 
 ، وذلك على النحو التالى : واحد وعشرین عضوةتشكل اللجنة من 

خمسة عشر عضوة یختارھم المؤتمر العام بواقع خمسة أعضاء عن كـل  -1
 فریق (حكومات / أصحاب أعمال / عمال ) .

 لعام .خمسة عضوات یختارھن المدیر ا -2

 مقررة یختارھا المدیر العام . -3

 ً : عمالً بأحكام المادة الثالثة مـن النظـام األساسـى للجنـة ، یجـب أن یراعـى فـى   ثانیا
 اختیار عضویة اللجنة :

أن تكـون العضـوات مــن ذوي الكفـاءة والخبـرة والدرایــة الواسـعة بواقــع  )أ(
 السیاسات واتخاذ القرار.المرأة العاملة العربیة ومن المشاركین فى رسم 

مراعاة مبدأ الثالثیـة فـى اختیـار عضـوات اللجنـة وكـذلك تمثیـل غالبیـة   )ب (
 الدول العربیة كلما أمكن ذلك .

 ً ) ( القـــاھرة، 68: أقــر مجلــس إدارة منظمــة العمــل العربیــة فــي دورتــھ ( ثالثــا
 كالتالي : ضوابط اختیار عضوات اللجنة)  2007أكتوبر/تشرین األول 

 ذات عضویة وحضور في منظمات المرأة واالتحادات النسائیة في بلدھا. -1

ــق  -2 ــوظیفي ( فری ــادر اإلداري ال ــي الك ــدم ف ــي متق ــغل منصــب وظیف تش
 الحكومات ) .



 

110 
 

 
 

 2021 ) لمؤتمر العمل العربى47ملخص البنود ودلیل معلومات الدورة (

سیدة أعمال أوتشغل موقع قیـادي فـي تنظـیم أصـحاب األعمـال ( فریـق  -3
 أصحاب األعمال) .

 العمال ( فریق العمال ) . نقابیة تشغل موقع قیادي في اتحاد نقابات  -4

بالنسبة لمدة العضویة فى اللجنة ، تنص المادة الخامسة مـن النظـام األساسـى   رابعاً :
 على أن:

 تكون مدة العضویة فى اللجنة سنتین من تاریخ تشكیلھا . )أ(

یجوز تجدید العضویة فى اللجنة لفترة مماثلـة لـبعض أو لكـل عضـوات  )ب (
 اللجنة .

معروض على المؤتمر العـام المـوقر للتفضـل بتسـمیة خمسـة عشـر خامساً : األمر  
، یمثلن الفرق الثالثة ( حكومـات / أصـحاب أعمـال / عمـال ) فـى   ةعضو

) عضـوات عـن كـل 5عضویة لجنة شـئون عمـل المـرأة العربیـة بواقـع (
 .)2023  – 2021(فریق، لمدة سنتین 

 
 ● ● ● 
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 البند الثامن 

 التكنولوجي على بیئة العمل أثر التطور 

 مقدمة : 

یعتبر التطور التكنولوجي واستثمار أدواتھ من أجل االنتقال إلى االقتصاد الرقمي 

دمـاج تكنولوجیـا المعلومـات إرھاناً تسعى غالبیة الدول العربیة إلى كسبھ مـن خـالل 

واالتصال في المستویات المختلفة لإلنتاج واعتبارھـا شـرطاً أساسـیاً لتغییـر األنمـاط 

التقلیدیة لإلنتاج فـي مختلـف القطاعـات التجاریـة والصـناعیة والخدمیـة ، وحیـث أن 

د  الرقمنة واالنتقال إلى االقتصاد الرقمي أثر بشكل مباشر على بیئـة العمـل ، كمـا ولـّ

أنماطاً جدیدة للعمل وأدى إلى عالقات عمل غیر تقلیدیة فإن الحدیث عن دور مختلف 

أطراف اإلنتاج الفاعلة في عملیة االنتقال ھـذه یحیلنـا إلـى ضـرورة تعزیـز الشـراكة 

والحوار اإلجتماعي  فیما  بینھا وإلـى دور منظمـة العمـل العربیـة فـي دعـم مختلـف 

لتطور مع الحفـاظ علـى حقـوق العمـال وضـمان الشركاء االجتماعیین للحاق بركب ا

إال أنھ وفي ظل تداعیات أزمة كورونا تظھرھواجس عدیدة مثـل استقرار المؤسسة ،  

تلك التي صاحبت الثورة الرقمیة منذ بدایاتھا األمـر الـذي یضـع العـبء علـى الـدول 

 قت ذاتھ . العربیة في االستفادة مما تتیحھ من فرص والحد من تأثیراتھا السلبیة في الو
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 الفصل األول 

 أسس ومفاھیم بیئة العمل القائمة على التكنولوجیا 
 

 :مفھوم بیئة العمل ونطاق التطبیق  1-1 

مفھوم بیئة العمل ال یعد مـن المفـاھیم الحدیثـة، حیـث ُولـد مـع نشـأة علـم اإلدارة 

ــل  ــتجدات، والعوام ــروف والمس ــا للظ ــھ وفق ــاق تطبیق ــع نط ــور واتس ــة وتط الداخلی

والخارجیة التي تحیط بالمؤسسات، وقـد عرفـت بیئـة العمـل علـى أنھــــــا المحتـوى 

التكنولوجي والمادي ، والبیئي، والحیوي، واالجتماعي، لجمیع أمـاكن العمـل، والتـي 

ثم اتسعت مجاالت الصحة والسـالمة المھنیـة   ،  تشكل جزءا من مكونات البیئة العامة

یئـة المحیطـة بمكـان العمـل والبیئـة العامـة فظھـر مصـطلح في بیئة العمل لتشـمل الب

HSE   المعتمد دولیاً وھو اختصارHealth , Safety and Environment  

في نظـم اإلدارة الحدیثـة لیسـتوعب ھـذا   وقد ظھر مصطلح “إدارة بیئة العمل “

مـن  االتساع في المفھوم وتكون مھمتھ العمل على تحقیق كفاءة أكثر وإنتاجیة أعلى ،

خالل تنظیم كافة  مكونات بیئة العمل وتحسین اسـتخدام المـوارد والمرافـق، ویعتبـر 

االستثمار في تطویر اسـتراتیجیات إدارة بیئـة العمـل المتكاملـة ضـرورة حتمیـة فـي 

تعزیز التكامـل بـین السیاسـات االجتماعیـة، االقتصـادیة والبیئیـة ، مـن أجـل تحقیـق 

لوصول إلى أقصى كفایة إنتاجیة للعناصـر المشـتركة التنمیة المستدامة التي تقتضي ا

في اإلنتاج ( المادیة والبشریة ) مع مراعاة البعد البیئـي ، ھـو مـا جعـل نظـم اإلدارة 

الحدیثــة تضــع الشــروط والمواصــفات الواجــب توافرھــا فــي بیئــة العمــل علــى رأس 
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لى تحسین بیئة العمـل أولویاتھا ، لذلك یتجھ الفكر العالمي حالیاً فیما یتعلق باإلنفاق ع

إلى التحول من النظر في التكلفة المادیة إلى منظور أكثر تقدما یَعتبـر االھتمـام ببیئـة 

العمل استثماراً بعید المدى في النمو االقتصادي واستدامة المـوارد المادیـة والبشـریة 

 .الالزمة للعملیة اإلنتاجیة

 - :أنواع ومكونات بیئة العمل 1- 1-1

ھي التي تقع خارج المؤسسة وتحیط بھا، وتؤثر فیھا كالتوجھات،   جیةالبیئة الخار

والسیاسات، التي تنتجھا الدولة، وتؤثر بشكل أو بآخر، علـى المؤسسـات الصـناعیة، 

واإلنتاجیة، والخدمیة، كذلك البیئة االقتصادیة التي تعمل فیھـا المؤسسـة، ومـا تمنحـھ 

التزامات، والبیئة التشریعیة التي تشـمل  لھا من مزایا تنافسیة أو ما تفرضھ علیھا من

 قوانین العمل واالستثمار. 

فتشمل النظم والتشریعات العاملة داخل المؤسسة وتعتمد علیھـا،    البیئة الداخلیة  

وتحدد رسالتھا، وثقافتھا ، وأھدافھا ، ومواردھـا ، وسیاسـتھا، وعملیاتھـا اإلنتاجیـة ، 

في تحدید نقاط القوة التي یمكن تعزیزھا، والبناء   ویفید تحلیل البیئة الداخلیة للمؤسسة

 .علیھا، ونقاط الضعف، التي یجب مناقشتھا وإیجاد حلول بشأنھا

 العالقة بین التكنولوجیا وبیئة العمل : مراحل التطور   1-2

الرقمي ) إلى  -الصناعي    -یھدف التطور في كل عصر من العصور ( الزراعي  

اكتساب المزید من المعلومـات الحدیثـة للوصـول إلـى ھیاكـل اقتصـادیة جدیـدة تتسـم 

بتبسیط اإلجراءات وتحقیق أعلى إنتاجیة ، مما یؤدي إلى تغییر أنماط وأسالیب العمل 
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 وفقاً لكل تطور في التقنیات المستخدمة . 

وتتیح البنیة التحتیة الحدیثة طرقاً جدیدة للتحكم والتنسیق والتعـاون فـي األنشـطة 

بسھولة أكبر وبتكالیف أقل ، وھو ما یبرر سرعة النمو والتطور في العصر الحـالي، 

حیث األجھزة والبرامج اإللكترونیة في تطـور دائـم لتسـتوعب المتغیـرات والعوامـل 

الخاصــة باإلنتاجیــة التــي تعتبــر مــن أكثــر العوامــل االقتصــادیة والبیئیــة واألســالیب 

  المتغیرة حالیاً . 

ووفقاً لذلك فقد أصبح النموذج اإلداري السائد في ھذه المرحلـة ھـو المشـروعات 

التشاركیة وریادة األعمال ، حیـث أتاحـت التكنولوجیـا أسـالیب وطـرق عمـل جدیـدة 

 تعتمد علیھا المؤسسات والشركات في بیئة عملھا. 

 :  2030تطویر بیئة العمل وأھداف التنمیة المستدامة  1-3

یؤدي إستثمار التكنولوجیا في تطویر بیئة العمل إلى تسریع وتیرة التقـدم وبالتـالي 

" إقامة بنى خاصة الھدف التاسع والمعني بـ    2030تحقیق أھداف التنمیة المستدامة  
مل للجمیــع وتشــجیع تحتیــة قــادرة علــى الصــمود وتحفیــز التصــنیع المســتدام الشــا

فالعالم الیوم یعیش في عصر االقتصاد القائم على المعرفة الذي یتم خاللـھ   االبتكار " 

توظیف المعرفة والتكنولوجیا الحدیثة لخلق وتطویر منتجات وسلع وخدمات وأنشطة 

اقتصادیة مبتكرة ومتطورة تضمن استدامة النمو االقتصادي في إطار بیئة عمل آمنـة 

 ومستدامة .



 

115 
 

 
 

 2021 ) لمؤتمر العمل العربى47ملخص البنود ودلیل معلومات الدورة (

حیث تسمح شبكات ویمكن االستفادة من التقدم التكنولوجي في تطویر بیئة العمل  

الكمبیــوتر الحدیثــة بــالتحكم عــن بُعــد فــي مجموعــة متنوعــة مــن األجھــزة ، لتــأمین 

اشتراطات الصحة والسـالمة المھنیـة ، مثـل درجـة الحـرارة الداخلیـة ، والرطوبـة ، 

أماكن العمل الذكیة ، كما یمكـن اسـتخدام واإلضاءة ، وحتى فتح النوافذ وإغالقھا في  

التطبیقات اإللكترونیة والرقائق الدقیقة ، لنقل المعلومات بشأن مستویات اإلجھاد ، أو 

اإلصابات وقت حدوثھا إلى الجھات الطبیة في مكـان العمـل لتسـھیل العـالج الوقـائي 

 والتدخل في الوقت المناسب في حاالت الطوارئ.

 ● ● ● 

الثاني الفصل   

 إدماج التكنولوجیا في بیئة العمل : اإلشكالیات وآلیات تجاوزھا
 

یشھد العالم الیوم تحـوالت تكنولوجیـة كبـرى مـن شـأنھا أن تغیـر مالمـح سـوق 

العمل، فھناك وظائف ستلغى أو یتم استبدالھا بمجموعـة مـن الوظـائف الجدیـدة التـي 

العمـل والمیكنـة واسـتخدام التقنیـات تتطلب مھارات وأدوات مختلفة ، فتطویر أنظمة  

، اءة وترفع مستوى السالمة المھنیةالحدیثة ، على الرغم من أنھا تزید اإلنتاجیة والكف

فإنھا ستثیر العدید من التحدیات حول طبیعـة العمـل، والمھـارات الالزمـة ، وفـرص 

 .العمل ذاتھا ، واألجور، والعالقات الجدیدة بین أطراف العمل
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 :التكنولوجیا في بیئة العمل : الفرص والتحدیات إدماج  2-1

على الـرغم مـن التحـدیات الكبیـرة التـي فرضـتھا أزمـة كورونـا إال ان الفـرص 

مازالت قائمة التخاذ تدابیر وخطوات ملموسة لتعزیز قدرة المؤسسات علـى مواجھـة 

ف التحدیات القادمة، وتتركز أغلب المناقشات حـول مسـتقبل العمـل علـى كـم الوظـائ

التـي سـتنتزعھا التكنولوجیـا المتطـورة مــن اإلنسـان، إال أن ھـذا ال یشـكل إال جــزءا 

صغیرا في التغییر المرتقب ، فالتكنولوجیا سوف تغیر تشكیل بیئة العمـل  لـیس فقـط 

 وخلق فرص عمل جدیدة .  میكنة اإلنتاج بل أیضا تیسیر االتصال واالبتكار

لعمل في ظل استمرار أزمة كورونا إلى أن كما تشیر التطورات المستقبلیة لبیئة ا

مستقبل العدید من الوظائف مقبل على التحول من البیئة التقلیدیة إلى النمـوذج الجدیـد 

مــن العمــل عــن بُعــد والتركیــز علــى الوظــائف االبداعیــة متعــددة المھــارات ، ھــذه 

ھا أزمـة ثـار التـي سـتخلفالتطورات المثیرة تدفع إلى التفكیر فـي مسـتقبل العمـل واآل

 كورونا على بیئة العمل . 

تتوقــف علــى العدیــد مــن   -ســلبیة كانــت أم إیجابیــة  -وبالتــالي فــإن التــأثیرات 

العوامل، فمدى انتشار التكنولوجیا والتركیبة السكانیة وبیئة األعمال وما تنطوي علیھ 

ق من المھـارات المتاحـة والبنیـة األساسـیة الداعمـة للتطـور والقواعـد الحاكمـة لسـو

العمل، والبیئة التجاریة واالستثماریة ،  كلھا عوامل تؤثر في قدرة أسواق العمل على 

 االستقرار والثبات، والحفاظ على نسب التشغیل . 
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 :إعادة تشكیل المھارات 2-2

حتى نتمكن من التكیف مع التطورات المسـتقبلیة وتلبیـة احتیاجـات سـوق العمـل 

اكتسـاب المعـارف ، و مھـارات التفكیـر النقـدي المستقبلي، فالبد مـن التركیـز علـى  

واإلبداع واالبتكار، مما یتطلب مراجعة شاملة لكل أسالیب التعلیم والتدریب الحالیة ، 

مبرھنـاً علــى 19التـي قـد ال تواكــب متطلبـات وظـائف المســتقبل ، وقـد جـاء كوفیــد 

ف السـریع سراع في تشكیل مھارات العمال لیكونوا أكثر قدرة على التكیـضرورة اإل

 مع أنماط العمل الجدیدة التي فرضتھا األزمة

 :بیئة العمل الرقمیة وریادة األعمال   2-3

أسھم تطور تكنولوجیا المعلومات واالتصـاالت فـي نمـو مجتمـع ریـادة األعمـال 

وتطوره من خالل إیجاد فرص نمو ھائلة فـي السـوق یقـوم باسـتثمارھا رواد أعمـال 

ماذج خالقة، وأفكـار مبتكـرة، تلبـي رغبـات السـوق، أو یتسمون باإلبداع من خالل ن

تُوِجد سوقا جدیدة لخدمات مبتكرة للعمالء، وأرباح كبیـرة للمؤسسـات ، وخیـر مثـال 

على ذلك ، تطبیقات الھواتف الذكیة، التي فتحت طریقا واسعة أمام الشباب مـن رواد 

تھم، للعمـل علـى إیجـاد األعمال في العالم أجمع الستثمار طاقاتھم، ومعارفھم، وثقافـا

ــاالت،  ــیم، واالتصـ ــحة، والتعلـ ــل الصـ ــدة، مثـ ــاالت عدیـ ــي مجـ ــة فـ ــات ذكیـ تطبیقـ

والمواصالت، والتجـارة، والصـناعة، واإلعـالم، واألعمـال، والخـدمات، واأللعـاب، 

 ومجاالت أخرى عدیدة.
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 :شروط وظروف بیئة العمل القائمة على التكنولوجیا  4 -2

صحیح أن ھذه المھن الناشئة المعتمدة على التكنولوجیا تـوفر مرونـة واسـتقاللیة 

أكبر من الوظائف التقلیدیة إال أنھا قد تسبب تدھوراً في شروط وظروف العمل نظراً 

لما تتمیـز بـھ مـن كثافـة العمـل وسـاعات العمـل المفرطـة ومحدودیـة الوصـول إلـى 

و ضـمان العمـل الالئـق وتقلـیص الفجـوة بـین الحمایة االجتماعیة ، فالتحدي القادم ھ

الجنســین وضــمان الحــد األدنــى لألجــور وتطــویر عالقــات العمــل بمــا یتواكــب مــع 

 التطورات التكنولوجیة المتسارعة . 

 :بیئة العمل القائمة على التكنولوجیا وتعزیز المساواة 1 – 4 – 2

ن النظرة العامة لتأثیر الثورة الرقمیة وأنماط التشغیل في بیئة العمل القائمة على إ

التكنولوجیا تنذر بأن سوق العمل في المستقبل یحمل فرصاً واعدة للنساء ، فالمنافسـة 

ستجبر الشركات على التخلص من حواجز المكان والزمان والحدود اإلداریـة ( التـي 

لعمــل المــرأة ) لمصــلحة العمــل األقــل حجمــاً ، دائــم  كانــت مــن المعوقــات الرئیســیة

التطـور، وبالتــالي ستتالشـى تــدریجیاً الفجـوة الحالیــة فـي فــرص العمـل بــین النســاء 

والرجال ،  كما أن آلیات االقتصاد المعرفـي سـتخلص صـاحبات األعمـال ورائـدات 

عات األعمــال مــن المشــكالت التــي تــواجھھن ، فیمــا یتعلــق بــإدارة وتنظــیم المشــرو

الصغیرة الخاصة بھن، من خالل ما توفره التكنولوجیا من نظم التسویق اإللكترونـي 

والتجارة اإللكترونیة  ومن جھة أخرى فإن بیئة العمل القائمـة علـى التكنولوجیـا بمـا 

تتضمنھ من إمكانیات العمل عن بعد تعمل على وقایـة المـرأة مـن العنـف فـي أمـاكن 

ي تنظیم ساعات العمل على مساعدة المرأة العاملة فـي العمل ، كذلك تسمح المرونة ف
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 التوفیق بین الحیاة المھنیة ودورھا االجتماعي في بناء األسرة والمجتمع . 

 الحمایة االجتماعیة : 2 – 4 – 2

الخیار الصعب بین االرتفاع المتواصل في نسب البطالة ، أو قبول إدخـال مزیـد 

الرغم من قلة المكتسبات التي یحصـل علیھـا   من المرونة على عالقات العمل ، فعلى

العامل في إطار مسارات مھنیة جدیدة " مؤقتة أو عمـل لوقـت جزئـي  " فإنھـا تمثـل 

السبیل األقرب لتجنب االنضمام إلى صـفوف العـاطلین عـن العمـل ، وتعتبـر جائحـة 

كورونا اختبـاراً لمنظومـة الحمایـة االجتماعیـة فقـد كشـفت عـن أوجـھ القصـور فـي 

سیاسات واالستراتیجیات القائمة ، كما أزاحت الغطاء عن العدیـد مـن الفجـوات فـي ال

بعــض التشــریعات والممارســات ، ممــا یســتدعي تجدیــد الــدعوة العــادة النظــر فــي 

السیاسات المالیة وتوجیھھا نحو نظم اجتماعیة فاعلة أكثر شموالً وعدالـة ، فقـد حـان 

یة االجتماعیة بوصـفھا آداة للتنمیـة وتحقیـق الوقت لتغییر فلسفة أولویات برامج الحما

 العدالة االجتماعیة  .  

 األجور:  3 – 4 – 2

إن التطور التكنولوجي سیكون لـھ أثـر كبیـر علـى مسـتویات األجـور، حیـث إن 

نوعیة الوظائف في المستقبل تتطلب مھارات معینة تتوافق مع طبیعة تلك الوظائف ، 

الوظائف التخصصـیة ، إال أن الكثیـر مـن فـرص وقد تؤدي إلى زیادة في أجور تلك  

العمل التي تعتمد على تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت ، تتسـم بأنھـا مؤقتـة ، أو 

مقیدة بعقود محددة المدة ، فلكي تواكب مجتمعاتنا العربیـة انتشـار وسـیادة تكنولوجیـا 

غیــرت المعلومــات وتطبیقاتھــا ، والتغیــر فــي طبیعــة وخصــائص الوظــائف والتــي 



 

120 
 

 
 

 2021 ) لمؤتمر العمل العربى47ملخص البنود ودلیل معلومات الدورة (

تزداد الحاجة إلى تطویر وتحدیث اإلطار  -المفاھیم التقلیدیة لعالقات العمل والوظیفة  

 التشریعي لعقود العمل لیواكب ھذه المتغیرات واالستفادة منھا.

  :عالقات العمل 4 – 4 – 2

كذلك األزمة الصحیة الراھنة عالماً مـن   دت تكنولوجیا المعلومات واالتصالأوج

وفــرص العمــل غیــر التقلیدیــة ، وھــو مــا یمكــن اعتبــاره مــن أھــم  األعمــال والمھــن

التحــوالت االجتماعیــة، واالقتصــادیة، والمھنیــة، التــي غیــرت فــي طبیعــة األعمــال، 

والموارد، وإدارتھا، وفي شبكة العالقات االجتماعیة، وعالقات العمل، وأنماط الحیاة 

ت العمـل، السـتیعاب النمـو والثقافة ، وعلیھ البد من تطویر وتحدیث مقومـات عالقـا

 والتطور في األشكال واألنماط الجدیدة للعمل. 

  :تفتیش العمل 5 – 4 – 2

التحوالت التي طـرأت علـى عـالم العمـل سـواء بسـبب التطـور التكنولـوجي، أو 

اإلصالحات التشریعیة، أو التغیرات في قطاع األعمال وآلیات التشـغیل، تتطلـب مـن 

تنمیـة قـدراتھم لمواكبـة ھـذا التطـور، حیـث أوجـدت التكنولوجیـا المفتشین ضـرورة  

ً أنماط جدیدة من الوظـائف، تجعـل التفتـیش علیھـا صـعباً خاصـة عنـدما یسـتند إلـى   ا

ــیش التقلیدیــة، فكیــف یمكــن التفتــیش علــى ســاعات العمــل، والضــمان  أســالیب التفت

السـالمة والصـحة االجتماعي واألجور بالنسبة إلى العمل عن بعد، أو التفتـیش علـى  

 بالنسبة إلى التكنولوجیا النانویة؟ 
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 الفصل الثالث

 التوجھات المستقبلیة لبیئة العمل
 

 :االنتقال إلى بیئة العمل الذكیة 3-1

إن المعنى الحقیقي لبیئة العمل الذكیة ھو البیئـة التـي یـتم مـن خاللھـا التـرابط 
 التكنولوجیا. –آلیة العمل  –الفعال بین ثالثة عناصر أساسیة، ھي: العمال 

إذن، فبیئة العمل الذكیة ھي التي تعمل على تعزیز العمل المرن، وتحسین أدوات 

تكنولوجیا المعلومات بشكل كبیر، وتبسیط متطلبات األمان لكي تكون أقل عبئـا علـى 

 العمال. 

المجـاالت ولكن الوصول إلى ھذه البیئة یتطلب إجـراء تعـدیالت فـي العدیـد مـن 
 : مثل

  تجھیز البنیة التحتیة للتكنولوجیا، التي تستلزمھا بیئة العمل الذكیة. •
تطــویر الســلوكیات والمواقــف بشــأن تغییــر التخطــیط المــادي لبیئــات العمــل  •

 .التكنولوجیة
مراجعة المنظومة التشریعیة واإلشـكالیات التطبیقیـة لھـا. فالبـد مـن تطـویر  •

التشریعات، التي تنظم استخدام تقنیات المعلومات مـن خـالل تحـدیث النظـام 

القانوني ألمن المعلومات، والتوقیعات اإللكترونیة وحقوق النشر االلكترونـي 

 وأثرھا على المعامالت التجاریة .  

ومة وآلیـات الرقابـة علـى بیئـة العمـل بمـا یتناسـب مـع تحدیث وتطویر منظ •
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  المتغیرات التي تلحق بھا.

 :إدماج التطبیقات التكنولوجیة في بیئة العمل 3-2

 " Electronic Monitoring System“ أنظمة المراقبة اإللكترونیة -1

 " Robots“ الروبوتات -2

  Wearable Computing Devices“ أجھزة الحوسبة القابلة لالرتداء -3

 :الدور الوقائي لبیئة العمل القائمة على التكنولوجیا  -4

تسھم االبتكارات والتطبیقـات التكنولوجیـة بشـكل كبیـر فـي تحقیـق البیئـة اآلمنـة 

والصحیة للعاملین، لیس فقط لوقایتھم أثناء أداء عملھم، بل بمعـالجتھم أیضـا فـي 

أمثلـة ھـذه التطبیقـات والبـرامج حالة إصابتھم بأي أضـرار بسـبب العمـل، ومـن 

  :التكنولوجیة المستخدمة في الوقایة من المخاطر واألمراض المھنیة

 3D Printingتقنیات الطباعة ثالثیة األبعاد  -

 Artificial Intelligence  الذكاء االصطناعي -

 Nano Technology  تقنیة النانو -

 التحدي الرقمي في بیئة العمل العربیة 3 – 3

یمكن القول أن جائحة كورونا اختزلت عشر سنوات على االقل من عمر التحول 

الرقمي ، حیث أن الدول تسابق الزمن لوضع أسس ھذا االنتقال ، وقد أكدت الجائحـة 

من خالل ما أفرزتھ من آثار الحاجة الملحة للمرونة والسـرعة فـي التكیـف والتحـول 

 العمل .  باتجاه اقتصاد رقمي جدید سیھیمن على بیئة
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:    الصعوبات التي تواجھھا الدول العربیة على طریق التحول الرقمي  

 :  الرقمیةنقص الكوادر ذات المھارات  •

ھناك حاجة ملحة إلى الخبرات المتخصصة فـي تطـویر التطبیقـات والبرمجیـات  

والتصنیع الرقمي وغیرھا من القدرات المرتبطة بالخدمات المطلوبة في األسواق، 

التي تواكب مسیرة التحـول الرقمـي، حیـث تحتـاج الـدول إلـى توظیـف أصـحاب 

 صیانتھا دوریاً.المھارات في إدارة التطبیقات الرقمیة واإلشراف علیھا و

 ملكیة البیانات ومشاركتھا :  •

إن قضایا سریة وخصوصیة المحتوى، وما لھا من أثر في تمكین الحكومـات مـن 

تنفیذ مبادراتھا الرقمیة، یتطلب مـن الحكومـات اتبـاع مسـتویات الحمایـة الرقمیـة 

المتطــورة مــن خــالل قــوانین واضــحة وفعالــة وشــاملة لجمیــع أنــواع المعــامالت 

 رونیة دون أن تفرض قیودا على التقنیات الحدیثة.اإللكت

 ضعف الثقافة الرقمیة :   •

غیاب الرؤیة الواضحة وعدم الثقـة فـي قـدرة المؤسسـات علـى اسـتیعاب الحلـول 

الرقمیة ، كل ذلك یثیر المخاوف فـي المنطقـة العربیـة بشـأن التحـوالت فـي بیئـة 

التقنیات في بیئة العمل، ومن ثـم تطـویر العمل، فاالرتقاء بالعمل من خالل إدخال  

تقدیم الخـدمات الحكومیـة واالرتقـاء بھـا مـن الطریقـة التقلیدیـة، وتـوفیر تجـارب 

 مبتكرة، كل ذلك سیسھم بدور إیجابي في نشر الثقافة الرقمیة.
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إن ھذه المرحلة تتطلب رؤیة واقعیـة وعمیقـة واسـتعدادات جـادة حتـى ال تكـون 

سرعة التغییر عبئاً جدیداً علـى المؤسسـة ، وأیضـاً مواكبـة ومتابعـة تلـك التطـورات 

المتسارعة عقب انتھاء األزمة حتى تضمن المؤسسة اكتساب ثقافـة التغییـر ومرونـة 

فـي حـال تكرارھـا ال قـدر هللا ، ویأمـل التفكیر واالسـتفادة مـن دروس إدارة األزمـة  

الكثیر أن تعود الحیاة إلى طبیعتھا بعد تطویر اللقاح إال انـھ علـى مـا یبـدو أن الحیـاة 

الطبیعیة بشكلھا الذي اعتدناه سـتكون مختلفـة تمامـاً بعـد انتھـاء الوبـاء ، فقـد تسـتمر 

ھـا التغیـرات بعض التغیرات التي فرضھا وباء كورونا حتـى بعـد انتھائـھ ، ومـن بین

 الخاصة ببیئة العمل والموارد البشریة . 
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 البند التاسع 

 متطلبات االقتصاد األخضر لتوفیر فرص العمل 

 مقدمة  

تنطلق أھمیة دراسـة " متطلبـات االقتصـاد األخضـر لتـوفیر فـرص العمـل "  •
سیاسـیة   ىآخـر  اً بعادھا االقتصادیة وتداعیاتھا البیئیة، أبعاد أكونھا تتجاوز في  

واجتماعیة، مما یتطلب توضیح بعـض مـن جوانـب ومبـررات تـداعیات ھـذه 
السیاسة االقتصادیة الجدیدة التي عكستھا مجموعة من األحـداث والتطـورات، 

زمة المالیة العالمیة، والتغیرات البیئیة ومـدى تـأثیر ذلـك علـى التي أعقبت األ
 أوضاع التشغیل العربیة.

، قـدم األمـین 2008التـي ضـربت العـالم فـي عـام    فنتیجة األزمة االقتصادیة •
تسع مبادرات للخروج مـن ھـذه األزمـة، مـن   2009العام لألمم المتحدة عام  

ضمنھا مبادرة بعنوان " االتفاقیة الخضراء العالمیة الجدیدة " ثم جـاء مـؤتمر 
) لیجعل من االقتصاد األخضـر مسـاراً 20(ریو+    2012التنمیة والبیئة عام  

 تحقیق أھداف التنمیة المستدامة.رئیسیاً ل
ومفھوم االقتصاد األخضر لیس الھدف منھ أن یحل محل التنمیـة المسـتدامة ،  •

ولكنھ یمثل وسـیلة وركنـاً أساسـیاً للتوجـھ نحـو التنمیـة المسـتدامة ، الضـامنة 
بدورھا للرفاه على المدى البعید، حیث یفـرض خیـار االنتقـال نحـو االقتصـاد 

ــاع ــرورة اتب ــر ض ــكیل  األخض ــة وتش ــادة ھیكل ــى إلع ــقة ترم ــات متس سیاس
القطاعات االقتصـادیة ، والتغییـر فـي أنمـاط اإلنتـاج واالسـتھالك ، وتضـمن 
حمایة األصول الطبیعیة ، ومواجھة التغیرات المناخیة ، لتقدیم عائدات أفضل 
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على استثمارات رؤوس األموال الطبیعیة والبشریة واالقتصادیة ، بما یضـمن 
 المستدام وتوفیر فرص العمل الالئق للجمیع. تحقیق النمو

وبالنظر الى التحدیات التي تواجھھـا المنطقـة العربیـة، نجـد أن التحـول نحـو  •
االقتصاد األخضر یمكن أن یمثل لنا الفرص لفتح األبـواب أمـام إعـادة النظـر 
في مضامین التنمیة المتبعة، ومحاولة التفكیـر بطـرق جدیـدة تسـاعد فـي نقـل 

 لعربیة لمنحى جدید في التنمیة.البلدان ا
 المحور األول 

 المتطلبات –الخصائص  –االقتصاد األخضر: المفھوم  
 مفھوم االقتصاد األخضر:

استحدث برنامـج األمـم المتحـدة للبیئـة تعریفـاً علمیـاً لالقتصـاد األخضـر بأنھ  •
االجتماعي مع " اقتصاد یؤدى إلى تحسین حالة الرفاھیة البشریة، واإلنصاف  

العنایة في الوقت نفسھ بالحد، على نحو ملحوظ، من المخاطر البیئیة وحـاالت 
 .الشح اإلیكولوجیة "

واالقتصاد األخضر ھو نموذج من نمـاذج التنمیـة االقتصـادیة سـریعة النمـو،  •
الذي یقوم أساساً على المعرفة باالقتصادات البیئیـة، التـي تھـدف إلـى معالجـة 

ثـر لة بین االقتصـادات اإلنسـانیة والنظـام البیئـي الطبیعـي، واألالعالقة المتباد 
العكســي للنشــاطات اإلنســانیة علــى التغیــر المنــاخي، ویحتــوي علــى الطاقــة 
الخضراء التي یقوم تولیدھا على الطاقة المتجددة، عالوة علـى أھمیـة نمـوذج 
االقتصاد األخضر، التي تكمن في تحقیق ما یعرف بفرص العمـل الخضـراء، 
وضمان النمو االقتصادي المستدام والحقیقي، ومنع التلوث البیئي، واستنزاف 

 الموارد.
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ففي االقتصاد األخضر یجب أن یكون النمو في الدخل وفرص العمـل مـدفوعاً  •
مـن جانــب االســتثمارات العامــة والخاصــة، التــي تقلــل مــن انبعــاث الكربــون 

دعم، عـن طریـق اإلنفـاق لى التحفیز والـإوالتلوث، وتحتاج ھذه االستثمارات  
العام الموجھ، وإصالح السیاسات، وتغییر اللوائح، ویجب أن تحافظ مسـارات 
التنمیة على رأس المال الطبیعي، وتحسنھ بل تعید بناءه عند الحاجة، باعتباره 

 مصدراً للمنفعة العامة.
إن تحقیق االستدامة یرتكز بالكامل تقریباً، علـى إصـالح االقتصـاد، وتحویلـھ  •

لى اقتصاد أخضر، أي أن األخیر ھو آلیة لتحقیق التنمیـة المسـتدامة، فنمـاذج إ
االقتصادات التقلیدیة لم تتعامل مع التھمیش االجتماعي واستنفاد الموارد، فـال 

 تزال االستدامة ھدفاً حیویاً.
 الھدف من تبني سیاسة االقتصاد األخضر: •
 التخفیف من حدة الفقر. -1
 ساواة االجتماعیة.زیادة فرص العمل ودعم الم -2
 استبدال الوقود األحفوري بالطاقة المتجددة ذات التقنیات منخفضة الكربون. -3
 تشجیع التوسع في المدن الخضراء. -4
تحسین كفاءة الطاقة فـي قطـاع النقـل بتبنـي أسـالیب نقـل تعتمـد علـى الوقـود  -5

 النظیف.
 متطلبات التحول إلى االقتصاد األخضر في الدول العربیة: •

إن التحول إلى االقتصاد األخضر ال یتم بقرار فوقي سیادي ، ولكنـھ عملیـة شـاقة، 
ومتشابكة وطویلة االجل، وتحتاج إلى سنوات، بل عقود متعاقبة، فھو یحتاج إلى تغییر 
فـي السیاســات االقتصــادیة ووضــع اسـتراتیجیات إدارة بیئیــة طویلــة األمــد، وإصــدار 
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العلمي والتعلیم واإلعالم البیئي، ویمكن تلخیص تشریعات واضحة، واالھتمام بالبحث  
أھم متطلبات التحول إلى االقتصـاد األخضـر عربیـاً فـي عـدد مـن النقـاط علـى النحـو 

 التالي:
 مراجعة السیاسات الوطنیة الحكومیة. -1
 االھتمام بالتنمیة الریفیة بھدف تخفیف الفقر. -2
 وترشیدھا ومنع تلوثھا.االھتمام بقطاع المیاه وضبط استخدامھا  -3
 التوسع في االستثمارات المستدامة في مجال الطاقة ورفع كفاءتھا. -4
وضع استراتیجیات منخفضة الكربون للتنمیة الصناعیة، واعتماد تكنولوجیات  -5

 اإلنتاج األكثر كفاءة في المصانع الجدیدة.
 تبني أنظمة تصنیف األراضي، واعتماد المعاییر البیئیة في البناء. -6

 ● ● ● 

 المحور الثاني 

 االقتصاد األخضر وفرص العمل 

یعد ھذا المحور محاولة لتوضیح العالقة بین االقتصاد األخضر وفرص التشغیل، 
ففي الوقت الذي یرى فیھ البعض أن التحول نحو االقتصاد األخضر ھو بمثابة عبء 

أفقاً واسعاً، إضافي على المسار التنموي للدول العربیة، فإن مثل ھذا التحول قد یمثل  
لیس فقط للنمو االقتصادي، بل للنمو التشغیلي المستدام أیضاً، وذلك في حـال الـتمكن 
من الربط بین التحول نحو االقتصاد األخضر وتنمیة الطلب على الوظائف الخضراء 

 لتصبح أكثر استدامة على جمیع المستویات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة.
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ألخضر فرص عمـل فـي مجموعـة واسـعة مـن القطاعـات حیث یوفر االقتصاد ا
االقتصادیة، مع نشوء ونمو أسواق جدیـدة، كمـا ھـو الحـال فـي الزراعـة العضـویة، 
والطاقة المتجددة، والنقل العام، والزراعة المستدامة، وإعادة التدویر، واألمن الغذائي 

 وخدمات المیاه والمباني الخضراء.

 بیة أوضاع التشغیل في الدول العر  •

 -تشیر البیانات إلى أن : 

%، وارتفاع معـدالتھا بـین الشـباب، خاصـة الفئـات 17متوسط معدل البطالة   -
 األكثر تعلیماً.

 % من القوى العاملة العربیة.26مشاركة المرأة العربیة ال تتجاوز  -
خطورة قصور سیاسات التشغیل ال تكمن في ارتفاع معدالت البطالة، بـل فـي  -

 وخصائص التشغیل.نوعیة 
 الوضع االقتصادي العربي. •

یشیر ھیكل االقتصاد العربي بشكل عام إلى استمراریة اعتماده على األنشـطة  -
 كثیفة االستخدام للطاقة.

األنشطة االستخراجیة والصناعات المرتبطة بھا الزالت تمثل الركن األساسي  -
 لھیكل اإلنتاج العربي.

 التكنولوجي للمنتجات التصدیریة العربیة.  عدم مواكبة تطویر مستویات التعقید  -
% 49% من العمالة العربیة وتصـل إلـى  22القطاع الزراعي یستوعب نحو   -

 في بعض الدول.
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 االنتقال للوظائف الخضراء في الدول العربیة •
یمكن للدول إتباع طرق جدیدة تساعد على تحفیز اقتصاداتھا، عبر إعادة رسـم  -

معالم السیاسات وخطط اإلنفاق واالستثمارات، وإعادة تركیزھا على مجموعة 
من القطاعات مثل التكنولوجیات النظیفة، والطاقات المتجددة، خـدمات المیـاه، 

 لزراعة المستدامة. النقل األخضر، إدارة النفایات، المباني الخضراء وا
وتمثل قضیة تمویـل التحـول نحـو االقتصـاد األخضـر، تحـدیاً إضـافیاً، حیـث  -

قدرت الكلفة العالمیة لتمویل أنشـطة التحـول العـالمي نحـو تخضـیر االقتصـاد 
 % من الناتج المحلي العالمي.1باستثمارات تبلغ نحو 

نبعاثـات ھناك عدة آلیات لتمویـل ھـذ التحـول، منھـا وضـع حـدود قصـوى لال -
وفرض ضرائب الكربون على االنبعاثات الكربونیة لألنشـطة االقتصـادیة، أو 

 ترشید الموارد المالیة المخصصة كدعم للطاقة (الوقود األحفوري).
عملیة التحول نحو األخضر، مرھونـة إلـى حـد بعیـد بمرتكـزات النمـو   ىوتبق -

 ل دولة.االقتصادي وطبیعة الھیكل االجتماعي، والبیان المؤسسي في ك
وتتطلب عملیات توفیر الفرص فـي نطـاق االقتصـاد األخضـر، إقـرار وتبنـي  -

تطویر حزم سیاسات اقتصادیة باإلضافة إلى تحدیث بـرامج التـدریب المھنـي 
مة متطلبات األنشطة الخضراء وفقـاً ءوتنمیة المھارات ومخرجات التعلیم لموا

 رات والمعارف .لقواعد بیانات تفصیلیة لألنشطة ومتطلباتھا من المھا
أظھــر تحلیــل واقــع أســواق العمــل وھیاكــل االقتصــاد فــي الــدول العربیــة، أن  -

التوفیق بین متطلبات االقتصـاد األخضـر، وتحفیـز أسـواق العمـل، یكمـن فـي 
تأسیس مسار استراتیجي یقوم على تشجیع النمـو الشـامل، القـائم علـى إرسـاء 

ــة، واألجــ ــد العامل ــا والی ور واإلنتاجیــة، واالســتثمار التــوازن بــین التكنولوجی
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 والعمالة ، في إطار مراعاة طبیعة كل دولة وھیكلھا اإلنتاجي والدیموغرافي 
 ضرورة العمل على تطویر وتنویع ھیاكل اإلنتاج نحو القیمة المضافة األعلى. -

ھذا التحول یفرض على الحكومات العربیة دوراً محوریـاً فـي قیـادة ھـذا التحـول 
وكفاءة عبر اختیار تیار یمزج بین السیاسات المحفزة لنمو األعمـال والعوائـد بفاعلیة  

 الخاصة باألنشطة الخضراء.

 ● ● ● 

 المحور الثالث 

 دور االقتصاد األخضر في مواجھة التحدیات لدعم التنمیة المستدامة 
 

یتناول ھذا المحور دور االقتصاد األخضر في مواجھة تحدیات تنفیذ خطة التنمیـة 
تدامة بالدول العربیة، من خالل التعرض ألھم التحدیات االقتصادیة التـي تواجـھ المس

الدول العربیة، وكیف یمكن لالقتصاد األخضر المساھمة في التصدي لھا ومواجھتھـا 
 ھمھا :أو

لـى إیرجع التذبذب في معدالت النمـو فـي الـدول العربیـة   استدامة النمو :  -أوالً :  
 والداخلیة، إال أن أھم تلك العوامل ھي:عدد من العوامل الخارجیة 

 الریعیة : -1
االقتصاد الریعـي یتسـم بعـدم اإلسـتدامة إلرتباطـھ بعوامـل ال تسـیطر علیھـا   -

 –حكومات الدول بشكل كامل لخدمة أھـدافھا االقتصـادیة مثـل الریـع النفطـي  
 . التجارة الدولیة –ریع السیاحة 
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 التركز القطاعي : -2

حیث یولد أحد قطاعات االقتصاد القومى النسبة األكبر من الناتج المحلي (النفط  
السیاحة ) ومن ثم في حالة تعرض ناتج ھذا القطـاع ألى عوامـل   –الزراعة    –

 سلبیة تنخفض قیمة الناتج بشكل سلبي.

ھناك ثالث أمثلـة لثالثـة قطاعـات ، توجـد لـدى الـدول العربیـة إمكانـات كبیـرة 
بمساھمتھا فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي، مـع اعتمـاد مفھـوم االقتصـاد لالرتقاء  

األخضر في تنمیتھا، واالھتمام بھذه القطاعات من شأنھ التغلب على أسباب عدم 
 استدامة النمو (التركز القطاعي، الریعیة).

ن دعـم إھـي مـن ركـائز التنمیـة االقتصـادیة الشـاملة، لـذا فـقطاع الصناعة :   -أ
واالرتقاء بمستوى الصناعات الموجودة وتنویعھا في إطار مفھوم   القطاع الصناعي

االقتصاد األخضر یجب أن یكون من األھداف األساسیة ألي سیاسة تنمویة شاملة، 
ولتحقیق ذلك یجب تحفیز الشراكة التكنولوجیة في الوطن العربي على عدة ركـائز 

شـبكة عربیـة للصـناعات ھي البنیة التحتیة والمعرفة والتدریب والتمویـل، وإنشـاء 
الخضــراء واالھتمــام بالبحــث العملــي، وتبنــي نمــاذج اقتصــادیة تراعــى الظــروف 

 المحلیة.
% مـن القـوى 22یسھم قطاع الزراعة في تشغیل أكثر مـن  قطاع الزراعة :    -ب

% من الناتج المحلـي اإلجمـالي، 6.5العاملة العربیة، في حین ال یسھم سوى بنحو  
األخضر للنھوض بھـذا القطـاع مـن خـالل العمـل علـى   فھناك دور كبیر لالقتصاد 

استدامة استغالل األراضي والمـوارد المائیـة المتجـددة واسـتخدام المیكنـة الحدیثـة 
 وتقدیم الدعم والقروض المصرفیة.
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یعد واحدًا من أھم مصادر الدخل في االقتصاد الـوطني للعدیـد قطاع السیاحة :    -ج
لمفھـوم االقتصـاد األخضـر النھـوض بھـذا القطـاع مـن من الدول العربیة، ویمكن  

خالل تبني سیاسة السیاحة الخضراء التي تعتمد على ثالث عناصر رئیسیة في ظل 
التوجھ الدولي للحفاظ على البیئة وھي، سیاحة نظیفة تسـتمد مـن الطبیعـة والبیئـة، 

لبیئـة، حسـاس بالمسـئولیة تجـاه اسیاحة مسئولة راشدة یحكمھا العقـل والـوعي واإل
 خیراً سیاحة مستدامة تتجدد مواردھا، فال تنضب بفعل االستخدام الكثیف.أو

تواجھ الـدول العربیـة تحـدیاً حضـاریاً ذا أبعـاد سیاسـیة  -ثانیاً: الفجوة الغذائیة : 
واجتماعیة واقتصادیة بـالغ األھمیـة فـي وقتنـا الحاضـر ویتمثـل فـي قصـور اإلنتـاج 

ملیـار دوالر عـام   37ئیـة فـي الـدول العربیـة نحـو  الغذائي حیث بلغـت الفجـوة الغذا
 ، ویرجع ذلك لعدة أسباب منھا : 2013

خاصة بالفقر المـائي وسـوء اسـتخدام األراضـي ولعـل مـن   ىخرأأسباب تمویلیة و
أھمھا: مشكلة التصحر، تغیر المنـاخ، زیـادة معـدالت الجفـاف، ویـأتي دور االقتصـاد 
األخضر لمعالجة ھذه الفجوة ویتمثل دوره في الحد من الفجوة الغذائیة بصفة عامة في 

ة وتعمل على زیادة إنتاجیة جعل التنمیة الزراعیة تنمیة مستدامة تراعي الجوانب البیئی
 المحاصیل من خالل معالجة مشكلة التصحر وتدھور األراضي.

یسھم تخضیر قطاع المیاه ، في توفیر فرص عدیـدة ، منھـا االسـتثمار فـي المیاه :  
، وذلك من خـالل إقامـة السـدود والخزانـات   ، وإمدادات میاه الشرب   المرافق الصحیة

بأنواعـھ وإعـذاب المیـاه المالحـة والعمـل علـى رفـع والقنوات، ومعالجة میاه الصرف 
 كفاءة استخدام الري.

یحمل االقتصاد األخضر في طیاتھ آلیات عدیـدة للحـد مـن البطالـة،   -ثالثاً البطالة:  
منھا على سبیل المثال (األبنیة الخضراء) حیث یسھم تحویل األبنیة التقلیدیة إلـى أبنیـة 
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اً من خالل حاجتـھ لكـوادر جدیـدة مـن العـاملین خضراء في معالجة ھذه المشكلة جزئی
ینتظر أن تكون لھا سوق متنامیة وكذلك قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجیا النظیفة 

 ..... إلخ.
بصفة عامة یمكن اعتبار نحو ربع سـكان العـالم العربـي ضـمن فئـة   -رابعاً الفقر:  

، ویعتبـر االسـتثمار فـي % في المنـاطق الریفیـة76الفقراء، ومن ضمن ھؤالء یعیش  
المناطق الریفیة أمراً تنمویاً جوھریاً لغالبیة الدول العربیة، لذا نجد أن التنمیة الزراعیة 
وإستصالح األراضي ومشروعات تنمیة الموارد المائیة والمشروعات الصغیرة والتي 

 تقع ضمن مفھوم االقتصاد األخضر من أولویات التنمیة الشاملة.
فـي الوقـت الـذي یـذخر فیـھ الـوطن العربـي   -ع مسـتوى التلـوث :خامساً : ارتفـا

بمــوارد الطاقــة المتجــددة (الطاقــة المائیــة، الشمســیة، الریــاح) نجــد أن اســتغالل ھــذه 
الطاقات مـازال محـدوداً بـالرغم مـن محـاوالت بعـض الـدول، حیـث ال تسـھم الطاقـة 

ة، والبـاقي یعتمـد علـى % من الطلب على الطاقة بالدول العربی1.5المتجددة إال بنحو  
 حفوري مما أدى إلى ارتفاع نسب التلوث.الوقود األ

ن دور الطاقة المتجـددة فـي تنـوع المصـادر المختلفـة للطاقـة كبیـر، خاصـة إلذا ف
إلنتاج الكھرباء والتسخین الحراري، وھي وسیلة ھامة من وسائل تعزیز أمن الطاقـة 

 اتیجي لألجیال القادمة.یضاً وسیلة لالحتفاظ بالنفط كاحتیاطي استرأو

 ● ● ● 
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 المحور الرابع 

 دور منظمة العمل العربیة في النھوض باالقتصاد األخضر 

انطالقاً من أھداف منظمة العمل العربیة والمھام المنوطة بھـا فـي تنسـیق الجھـود 
ن المنظمـة إفي میدان العمل والعمال، وتقدیم الدعم الفني ألطراف اإلنتـاج الثالثـة، فـ

تسعى جاھدة لدعم تنفیذ المبادرات والسیاسات الوطنیة في الـدول العربیـة األعضـاء، 
لى االقتصاد األخضر علـى طریـق تحقیـق التنمیـة إلتعزیز الجھود المبذولة، لالنتقال  

 المستدامة.

فمنذ إطالق خطة التنمیة المستدامة عملت على مواءمة البرامج واألنشطة الواردة 
في خطط عملھا السنویة مع استراتیجیات وخطط الـدول العربیـة، مـن خـالل إحـالل 

 مقاصد أھدف التنمیة المستدامة ذات الصلة ضمن أھداف ومحاور برامج المنظمة. 

توصیات عمل عربیة تضمنت  9و  اتفاقیة 19وقد أصدرت منظمة العمل العربیة  
العدید من المواد ذات الصلة المباشرة وغیر المباشرة ببیئة العمل والبیئة العامة فضالً 

 عن موادھا االصلیة.

وأكدت معظم ھذه االتفاقیات وتوصیات العمل العربیة من خالل العدید من موادھا 
الثقافـة الوقائیـة على تحسین شروط وظروف العمل، ورفع الوعي الصحي، وتعزیـز 

على المستوى الوطني وأكدت على حمایة وتحسین بیئـة العمـل وجعـل محیطـھ أكثـر 
مالءمة من خالل: وضع معاییر خاصة للحدود القصـوى للعوامـل المـؤثرة فـي بیئـة 

 العمل.

وعملت منظمة العمل العربیة خالل السنوات األخیرة على تنفیـذ عـدة أنشـطة فـي 
 ى اعتبار:مجال االقتصاد األخضر عل
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 أن االقتصاد األخضر وسیلة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة.  •

أن التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر لــم یعــد تحــدیاً فــي حــد ذاتــھ تفرضــھ  •
المتغیرات البیئیة، " ندرة الموارد الطبیعیة "، لكنھ یمثل في الوقـت ذاتـھ دافعـاً 

ب البطالـة، وتقلیـل ورافداً مھما لتوفیر مزیـد مـن فـرص العمـل، وخفـض نسـ
 تأثیرات الفقر في المجتمعات العربیة 

• أنھ لضمان استدامة تولید مزید من فـرص العمـل عبـر االقتصـاد األخضـر، 
یتعین اإلیفاء بمتطلبات تلك الفرص، من تأھیل وتدریب للقوى العاملة، وتوافق 

 مخرجات التعلیم مع احتیاجات متطلبات أسواق العمل.

 االقتصاد األخضر: الثالثة في االنتقال إلى دور أطراف اإلنتاج

یعــد الحــوار االجتمــاعي بــین الحكومــة والشــركاء االجتمــاعیین حجــر األســاس 
إلنجاح أیة عملیة تحول نحو االقتصاد األخضر وتفعیل مبادراتـھ، فـال یمكـن أن یـتم 
االنتقال بدون دعم أصحاب االعمال ونقابات العمال ومشاركتھم الفاعلـة فـي صـیاغة 
السیاسات الوطنیة وتنفیـذ المبـادرات، ولكـل طـرف مـن األطـراف الثالثـة دوره فـي 

 -االنتقال لالقتصاد األخضر كالتالي: 

 دور الحكومات: -أوالً 

یعتبــر الــدور الرســمي للدولــة مھمــاً وأساســیاً فــي التحــول اآلمــن والســلس نحــو 
وتخطیط ثاقب، االقتصاد األخضر، فتضع الدولة الخطط المناسبة وفق أسلوب ممنھج 

لتھیئة وتوفیر بیئة تمكینیة وإطار مؤسسي فعال لھـذه السیاسـة االقتصـادیة الجدیـدة ، 
من خالل إتباع حزمة متسقة من إصالح السیاسات وتغیر اللوائح واإلجراءات ، التي 
ترمــي إلعــادة ھیكلــة وتشــكیل القطاعــات االقتصــادیة ، والتغییــر فــي أنمــاط اإلنتــاج 
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ین كفــاءة اســتھالك الطاقــة ، مــع حمایــة األصــول الطبیعیــة ، واالســتھالك ، وتحســ
مدفوعــة باالســتثمارات العامــة الموجــھ ، وصــوالً لعائــدات افضــل علــى اســتثمارات 
رؤوس األموال الطبیعیة والبشریة واالقتصادیة، بمـا یضـمن النمـو المسـتدام المـوفر 

 لفرص العمل الالئق للجمیع. 

 دور أصحاب األعمال : -ثانیاً 

تبر القطاع الخـاص شـریكاً مھمـا للحكومـة فـي ھـذه المسـؤولیة لقدرتـھ علـى یع
المساھمة الفاعلة في االنتقال إلى االقتصاد األخضر، فمنظمات أصحاب األعمال لھـا 
دور فاعــل لتغییــر وتطــویر طــرق جدیــدة للعمــل تحمــي البیئــة. وھنــاك العدیــد مــن 

ــرة ــاج المبــادرات الطوعیــة، وخاصــة مــن قبــل الشــركات الكبی ، لتغییــر أنمــاط اإلنت
واالستھالك الرشید للطاقة وتوفیر المزید مـن فـرص العمـل مـع الحفـاظ علـى البیئـة 
والموارد الطبیعیة ویعتبر القطاع الخاص معنـي الیـوم بـأن یلعـب دوراً تاریخیـاً فـي 
التعاون مع القطاع العام لرسم مالمح التحـول نحـو االقتصـاد األخضـر ضـمن إطـار 

 دامة.التنمیة المست

 دور المنظمات النقابیة العمالیة : -ثالثاً 

تلعب النقابات العمالیة أیًضا دوًرا حیویاً في االستجابة لألثر المھنـي النـاجم عـن 
السیاسات االقتصادیة البیئیة، وفي تحدیـد التحـدیات والفـرص المتاحـة للعـاملین عنـد 

لعمالیة بالكثیر من التدابیر االنتقال إلى االقتصاد األخضر. ویجب أن تساھم النقابات ا
بشأن آثار تدھور البیئة على العمال وطبیعة المھن، وتفعیل اإلجـراءات المتخـذة عنـد 
التحول نحو االقتصاد األخضر. فالنقابات العمالیة من أھم مؤسسات المجتمع المعبـرة 
عــن تطلعــات الفئــات والمجموعــات التــي تســھم فــي العملیــة اإلنتاجیــة بشــكل كبیــر 
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ي، وتتصف بالدینامیكیة في التعامل مع األحداث والمتغیرات، وباتت مشاركتھا  وأساس
فــي وضــع السیاســات ضــرورة ملحــة، خاصــة السیاســات المتعلقــة بمســتقبل الفئــات 
والمجموعات التي تمثلھا، مثل سیاسات التشغیل التي یفرضھا االنتقال إلـى االقتصـاد 

 .األخضر

 ● ● ● 

 المحور الخامس 

 دولیة وتجارب عربیة مبادرات 

 أوالً : المبادرات الدولیة :

 مبادرة االقتصاد األخضر الشامل : -1

بالتعـاون مـع عـدة منظمـات دولیـة   2008أطلق برنامج األمم المتحدة للبیئة عام  
(منظمة األغذیة والزراعة ومنظمة العمـل الدولیـة ومنظمـة الصـحة العالمیـة والبنـك 

مبـادرة االقتصـاد األخضـر ، لتحفیـز واضـعي السیاسـات فـي الدولي ... وآخرون )  
جمیع الدول على منح االستثمارات الخضراء مساحة كافیة في سیاسـاتھا ، للحـد مـن 
مخــاطر أزمــات الغــذاء والمــاء والطاقــة وتغیــر المنــاخ ووضــعت مبــادرة االقتصــاد 

داة ) وتـم االعتـراف بھـا كـأ 20األخضر على جدول أعمـال قمـة األرض ( ریـو + 
 حقیقیة لتحقیق التنمیة المستدامة ، واستنبط منھا ما یسمى باالقتصاد األخضر الشامل.

 مبادرة المئویة الخضراء : -2

، لتعزیز الطاقات الكبیرة الستحداث 2013التي أطلقتھا منظمة العمل الدولیة عام 
 ون.العمل الالئق المترافق مع االنتقال إلى مسار إنمائي مستدام ومنخفض الكرب
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 مبادرة الشراكة من أجل العمل بشأن االقتصاد األخضر : -3

فھي مبـــادرة مشتركة بین منظمة العمل الدولیة وعدد من وكاالت األمـم المتحـدة 
المتخصصة، وھي تشكل آلیة تسمح بتنسیق إجراءات األمم المتحـدة بشـأن االقتصـاد 

یة المستدامة، وتھدف ھذه األخضر لمساعدة الدول األعضاء على الوفاء بأھداف التنم
الشراكة إلى جعل االسـتدامة فـي صـمیم السیاسـات والممارسـات االقتصـادیة بحیـث 

 تنھض بالنمو وتولد المزید من فرص العمل وتعزز األسس البیئیة.

 ثانیاً : المبادرات والتجارب العربیة :

د األخضـر، منذ العقد الماضي والدول العربیة تشھد انتقـاالً ملموسـاً نحـو االقتصـا
فھناك عدة دول عربیة وضعت استراتیجیات أو أدرجت عناصر االقتصـاد األخضـر 
ــدابیر  ــد ترجمــت االســتراتیجیات الخضــراء فــي مجموعــة مــن الت فــي خططھــا، وق
التنظیمیة لتسھیل التحول، وزادت استثمارات القطاع الخاص في قطاعـات االقتصـاد 

وفر لـدینا، فقـد استعرضـنا بمزیـد مـن األخضر، وخاصة الطاقة المتجددة ووفقـاً للمتـ
التفصیل في أصل البند عدد من المبـادرات لعـدة دول عربیـة للتعـرف علیھـا وتبـادل 

 الخبرات والتجارب.

 ● ● ● 
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 البـنــد العاشر 

 ) 48تحـدید مكــان وجـــدول أعمـــال الـــدورة (

 )2022لمؤتمر العمل العربي (

 

) بنــًدا  2021لمــؤتمر العمــل العربــى ( ) 47یتضــمن جــدول أعمــال الــدورة (
) لمـؤتمر 48" تحـــدید مكـان وجــــدول أعمـال الـــدورة (ت عــــنوان  ــا تحــخاص

 ) " .2022العمل العربى (

 وتحتوى ھذه الوثیقة الخاصة بالموضوع على قسمین ھما :

 )  2022 ) لمؤتمر العمل العربى (  48تحدید مكان إنعقاد الدورة ( :  القسم األول

وفقا لنص الفقرتین األولى والثانیة من المادة الخامسة من دستور منظمـة العمـل 
العربیة، فإن المؤتمر العام یجتمع مرة كل عام في األسبوع األول من شھر مـارس / 

الدولـة ، لـذا فـإن  آذار في دولة المقر، ویجوز أن ینعقد في أیة دولة عضو بقرار منھ
) علیھـا أن تعلـن 2022) لمؤتمر العمـل العربـى (48ورة (الراغبة في استضافة الد 

 .عن رغبتھا أمام المؤتمر إلصدار قراره بھذا الشأن 

 ) 2022) لمؤتمر العمل العربى (48تحدید جدول أعمال الدورة (:   القسم الثانى

رة من نظام العمـل بمـؤتمر العمـل ـــة عشــتنص الفقرة األولى من المادة التاسع
یقر المؤتمر العام أثناء انعقاده ، جدول أعمال دورتھ التالیة   "   :  اآلتيى  ـالعربى عل

في ضوء المشروع الذي یعده مجلس اإلدارة بالتشاور مع المدیر العام لمكتب العمل 
العربى ، وعلى المجلس أن یأخذ في االعتبار، عند إعداد مشروع جـدول األعمـال ، 
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ول األعضـاء أو أیـة منظمـة لھـا صـالحیة أي اقتراح قد تتقدم بھ حكومة أي من الد
التمثیل في المـؤتمر علـى أن یـرد المقتـرح إلـى مكتـب العمـل العربـى قبـل اجتمـاع 

 ". المجلس الذي یسبق المؤتمر مباشرة

فبرایـر/   29تدارس مجلس اإلدارة في دورتـھ الثانیـة وتسـعین ( القـاھرة ،  وقد  
) لمـؤتمر العمـل 48لدورة (مشروع جدول أعمال ا)  2020مارس/آذار    1  -  شباط  

 أصدر مجلس اإلدارة توصیة بالموافقة على جدول األعمال .و 2021العربى لعام 

) لمـؤتمر العمـل العربـى وانعقادھـا فـي عـام 47نظرا لتأجیل أعمال الـدورة (و
، مما ترتب علیھ تعدیل فى مواعید انتخابات اللجـان النظامیـة والدسـتوریة   2021

 . 2020) لعام 109ؤتمر العمل الدولى في دورتھ (وكذلك تأجیل انعقاد م

فقد قام مكتب العمل العربى بعرض بند على مجلس اإلدارة فـي دورتـھ الرابعـة 
) لمـؤتمر العمـل العربـي 48والتسعین بشأن تعدیل مشروع جـدول أعمـال الـدورة (

 ) لیتوافق مع المستجدات والمتغیرات التي طرأت على المواعید .2022(

) 48بتعدیل مشروع جدول أعمال الدورة (اتخذ المجلس قراراً    ضوء ذلكوفى  
) لمـؤتمر 48جدول أعمـال الـدورة (مشروع  التوصیة بإحالة  ولمؤتمر العمل العربى  

 مع التوصیة بالمصادقة علیھ.  2021) 47( إلى الدورة ،)2022ي (ـالعمل العرب

ــدورة ( ــال ال ــون جــدول أعم ــھ یك ــل الع48وعلی ــؤتمر العم ــى () لم ) 2022رب
 كالتالى:

 تقریر المدیر العام لمكتب العمل العربى . -1
 النظر فى قرارات وتوصیات مجلس اإلدارة . -2
 متابعة تنفیذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق. -3
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 المسائل المالیة والخطة والموازنة . -4
 تطبیق اتفاقیات وتوصیات العمل العربیة. -5
) لمـؤتمر 110العربـى حـول الـدورة (مذكرة المدیر العام لمكتب العمـل   -6

 ).2022(جنیف، یونیو / حزیران  يالعمل الدول
 ) . 2025 – 2022تشكیل لجنة الخبراء القانونیین (  -7
 الجدیدة. العمل وأنماط األصطناعي بند فني حول الذكاء -8
 وحوكمتھا . االجتماعیة الحمایة أنظمة بند فني حول رقمنة -9

 تكریم رواد العمل العرب . -10
) لمــؤتمر العمــل العربــى 49مكــان وجــدول أعمــال الــدورة ( تحدیــد  -11

)2023.( 

األمر معروض على المؤتمر العام الموقر للنظر فـي إقـرار جـدول أعمـال   **   
) فــي ضــوء المشــروع المقــدم مــن  2022 ( ي) لمــؤتمر العمــل العربــ48الــدورة (

 مجلس اإلدارة.

 ● ● ● 
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 الثانى القسم 

 المؤتمر واللجان دلیل سیر العمل في 
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 أوال : تكوین المؤتمر :
ً   یتألف المؤتمر من جمیـع المنـدوبین المعتمـدین اعتمـاداً  بمعرفـة الـدول   صـحیحا

منظمة العمل العربیة . ویتكون وفد كل دولة إلى المؤتمر من أربعة   ياألعضاء ف
عـن  وواحـدعـن أصـحاب األعمـال  وواحـدمنھم عن الحكومـة  اثنـانمندوبین : 

العمــال . ویجــوز أن یصــطحب المنــدوبون معھــم عــددا مناســبا مــن مستشــاریھم 
مـن  4و  3ن باالتفاق مع المنظمات األكثر تمثیال لھم ( المادة الخامسـة ، الفقرتـا

دستور منظمة العمل العربیة ، والمادتان األولى والثانیة من نظام العمـل بمـؤتمر 
 ) . يالعمل العرب

 * * * 
 ثانیا : ھیئة رئاسة المؤتمر : 

تتكون ھیئة رئاسة المؤتمر من : رئیس وثالثة نواب للرئیس ینتخبھم المؤتمر، بنـاء 
وفریق أصـحاب األعمـال ، وفریـق العمـال، ، على ترشیح كل من فریق الحكومات 

على أال یكون الرئیس وأى من نوابھ من دولـة واحـدة . ولـرئیس المـؤتمر أن ینیـب 
المادة السابعة من نظام العمل  بالتناوب فیما بینھم (عنھ فى إدارة الجلسات أحد نوابھ  

 ).العمل العربى  بمؤتمر
 * * * 

 ثالثا : رئاسة المؤتمر : 
 ً ، ویستثنى    يللترتیب الھجائ  تكون رئاسة المؤتمر دوریة بین الدول األعضاء وفقا

مـن ذلــك حالـة استضــافة المــؤتمر ، حیـث تكــون الرئاسـة للدولــة المضــیفة دون 
لھا الرئاسة الدوریة ، وفى حالة اعتذار الدولة صـاحبة   يالدولة الت  المساس بدور

الترتیـب ، وذلـك وفقـا للمـادة  يتلیھا فـ يالرئاسة تحل مكانھا الدولة الت  يالدور ف
 . يالخامسة من نظام العمل بمؤتمر العمل العرب
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) لمؤتمر العمل العربى 47فإن رئاسة الدورة (الخامسة  المادة  ب  العملإطار   يوف
جمھوریـة ب السید / محمد محمـود سـعفان وزیـر القـوى العاملـة يلمعالستكون  

 .مصر العربیة
 * * * 

 رابعا : تشكیل الفرق : 

ینتخب كّل فریق ، في اجتماعھ األّول ، رئیسا ونائبـا للـرئیس ومقـّررا ، ویكـون 

منـھ الفریـق ، ویجـوز لكـّل  الرئیس ونائبھ من المندوبین أو المستشارین الذین یتألّـف

ــدوبین  ــر المن ــن غی ــّرر م ــارا المق ال أن یخت ــّ ــال والعم ــحاب األعم ــي أص ــن فریق م

 : التالیةوالمستشارین ، ویعقد كّل فریق اجتماعات رسمیة إلنجاز األعمال 

 ترشیح نائب لرئیس المؤتمر عن الفریق . )1(

 ترشیح أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الھیئات األخرى . )2(

 اء اللجان .ترشیح أعض )3(

 بحث المسائل التي تحال إلى الفریق من اللجنة التنظیمیة أو من المؤتمر . )4(

اجتماعـات رسـمیة أو   -فـي أّي وقـت    -ولكّل فریق مـن الفـرق الثالثـة أن یعقـد  

 تشاوریة لبحث جمیع المسائل التي تھّم الفریق .

 * * * 

 خامسا : جلسة االفتتاح الرسمیة : 
 )  السـرایا( قاعـــة    االفتتــــاح الرســــمیة للمـــــؤتمر فــــىســـتعقد جلســــة  

مـن  العاشـرة تمـام السـاعة فـي  "  القـاھرة  سـتارز  يانتركونتیننتال سیت  "فندق  ب
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، ووفقـا لمـا جـرى علیـھ   2021  أیلـول  /سـبتمبر    5الموافـق    األحدصباح یوم  

 .حدد وفقا للتقالید المتبعةتُ  التيالعرف فى جلسة االفتتاح تلقى الكلمات 

 * * * 

 سادسا : اجتماعات الفرق الثالثة : 

 األحدعمال ) الیوم األول  و،  أصحاب أعمال  وتجتمع الفرق الثالثة ( حكومات ،  
االفتتــاح الرســمیة بعــد انتھــاء جلســة  2021ســبتمبر / أیلــول  5الموافــق 

 للمؤتمــــر، وذلك مـــــن أجـــل :

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

وواحـد عـن ، عن الفریق ( واحد عن الحكومـات   نائب رئیس المؤتمرترشیح   )2(
 وواحد عن العمال ) .، عمال أصحاب األ

( عضـوان عـن   التنظیمیـة  اللجنـةالفریـق لعضـویة    يتسمیة مرشح أو مرشح )3(
 الحكومات وعضو عن أصحاب األعمال وعضو عن العمال ) .

( عضـوان   لجنـة اعتمـاد العضـویةالفریق لعضویة    يتسمیة مرشح أو مرشح )4(
 عن الحكومات وعضو عن أصحاب األعمال وعضو عن العمال ) .

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

( ممثـل واحـد عـن كـل حكومـة )   اللجنـة المالیـة  يالحكومات ف  يتسمیة ممثل )6(
أصحاب األعمـال والعمـال ، للمشـاركة   يوتسمیة ممثل واحد عن كل من فریق

 اللجنة المالیة طبقا لنظام العمل بالمؤتمر . يف

 * * * 
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 سابعا : الجلسة اإلجرائیة : 

سـبتمبر / أیلـول  5 الموافـق األحـدنفـس الیـوم األول   يفـ  یعود المؤتمر لالنعقاد 
) ظھرا بعد انتھاء اجتماعـات الفـرق 12:  30 بكامل أعضائھ الساعة (    2021

 : يالثالثة الستكمال الجوانب اإلجرائیة ، وذلك إلقرار ما یل

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

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

 * * * 
   : جدول القاعات والفعالیات التى ستعقد فیھا :  ثامنا

 4- بالطابق السرایا )( قاعــة  الجلسة االفتتاحیة  -

 4-بالطابق  السرایا )( قاعــة  الجلسات العامة -

 4-بالطابق  السرایا )( قاعــة  الحكوماتفریق  -

 3-بالطابق  ) 2و  1المنتزة ( قاعــة  فریق أصحاب األعمال -

متطلبات االقتصاد األخضر لتوفیر فرص  لجنة  -
 العمل

 3-بالطابق  ) 2و  1المنتزة ( قاعــة 

 3-بالطابق   عابدین )( قاعــة  فریق العمال -

 3-بالطابق   عابدین )( قاعــة  التكنولوجي على بیئة العمللجنة أثر التطور   -
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 3-بالطابق  ) 4و  3المنتزة ( قاعــة    لجنة تطبیق االتفاقیات والتوصیات -

 1بالطابق    بورد روم )( قاعــة  اللجنة التنظیمیة  -

 1بالطابق  بارون )( قاعــة  لجنة اعتماد العضویة -

 1بالطابق    بورد روم )( قاعــة  لجنة الصیاغة -

   3-بالطابق    ( قاعة المنیل ) اللجنة المالیة  -

 3-بالطابق   میمونیھ )( قاعــة  مكتب رئیس المؤتمر  -

 3-بالطابق  ) 1سان سوسى قاعــة  ( مكتب سكرتیر عام المؤتمر -

 4-بالطابق  ) 2سان سوسى ( قاعــة  صالون استقبال الوزراء وضیوف المؤتمر  -

 0 بالطابق  المجلس )( قاعــة  السكرتاریة الفنیة -

 4-بالطابق   السرایا ) فوایھ قاعة ( معرض المطبوعات -

 1بالطابق  سیتادل ) ( قاعــة  اجتماعات ثنائیة -

 3-بالطابق   ( قاعة ناریمان ) يالمركز الطب -

 

 ً  :  المؤتمر جدول أعمال :  تاسعا

رار ــــین القـــواألربع السادسـةھ ـدورتـ يـفـ ربـيالعل  ـؤتمر العمــــأصدر م
) بأن یتضمن جدول أعمال الدورة  2019لعام  46م . ع . د   1669  رقـــــم (
 .)  2020( لعام  العربين لمؤتمر العمل یواألربع السابعة

تأجیـل والتـي أدت إلـى  ، نظرا للظروف والتطـورات التـي اجتاحـت العـالمو
انعقـاد   تعدیل بعض مواعید   على ذلك، فقد ترتب    2021انعقاد المؤتمر إلى عام  



 

150 
 

 
 

 2021 ) لمؤتمر العمل العربى47ملخص البنود ودلیل معلومات الدورة (

) 94اللجان الدستوریة والنظامیة ، وتنفیـذاً لتوصـیة مجلـس اإلدارة فـي دورتـھ (
 كالتالى: ) على النحو47، عدل جدول أعمال الدورة ( ) 2021(مارس / آذار 

 . يتقریر المدیر العام لمكتب العمل العرب -1

 قرارات وتوصیات مجلس اإلدارة . يالنظر ف -2

 متابعة تنفیذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق. -3

 .والخطة والموازنة المسائل المالیة -4

 تطبیق اتفاقیات وتوصیات العمل العربیة. -5

) لمـؤتمر 109مذكرة المدیر العـام لمكتـب العمـل العربـى حـول الـدورة ( -6
 ). 2021(  يالعمل الدول

 .)  2023 – 2021(  الھیئات الدستوریةتشكیل  -7

 بند فني حول " أثر التطور التكنولوجي على بیئة العمل  " . -8

 بند فني حول " متطلبات االقتصاد األخضر لتوفیر فرص العمل " . -9

 . 2022 يعرب) لمؤتمر العمل ال48تحدید مكان وجدول أعمال الدورة ( -10

 * * * 
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 : برنامج عمل الیوم األول للمؤتمر :  عاشراً 

 ) :  5/9/2021،  األحد( 

 إجراءات التسجیل واستالم الوثائق    9:30  -  8:00

 السرایا ) ( قاعــة   جلسة االفتتاح الرسمیة للمؤتمر   11:00  -  10:00

 استراحــــة     11:30  -  11:00

 اجتماعات الفرق الثالثة :    12:30  -  11:30

 4-بالطابق )  السرایا ( قاعــة     الحكومات فریق 

 3-بالطابق    ) 2و  1المنتزة  ( قاعــة    فریق أصحاب األعمال 

 3-بالطابق   عابدین )( قاعــة          فریق العمال

 الجلسة اإلجرائیة ( قاعة الجلسات العامة للمؤتمر ) :     13:00   - 12:30

 تالوة نتائج اجتماع الفرق . -

 1بالطابق    بورد روم )( قاعــة االجتماع األول اللجنة التنظیمیة    14:00   – 13:00

 ) تقریرھا األول ( النتخاب ھیئة مكتبھا وإعداد 

 * * * 
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 للمؤتمر:  الیومي : برنامج سیر العمل حادي عشر 

یكــون ســیر العمــل  ) 6/9/2021 األثنــینللمــؤتمر (  الثــانياعتبــارا مــن الیــوم 
 : يللمؤتمر كما یل الیومي

مـن صـباح كـل یـوم  9.00السـاعة    ياجتماعاتھـا عـادة فـ  الفـرق الثالثـةتبدأ   )أ(
 للمؤتمر . الیوميلمناقشة البنود المطروحة على جدول األعمال 

من صباح كل یوم وتبـدأ   10.00الساعة    يللمؤتمر عادة ف  الجلسة العامةتبدأ   )ب (
 عملھا بمناقشة تقریر اللجنة التنظیمیة .

 اجتماعاتھا حسب ما تحدده اللجنة التنظیمیة . للجاناتبدأ  ) ج(

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

 

 * * * 
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 عشر: لجان المؤتمر :  ثانى

 أوال : اللجان النظامیة الدائمة للمؤتمر : 

 اللجنة التنظیمیة : )1

عمـال )   1أصحاب أعمال +    1حكومات +    2: أربعة أعضاء (عدد أعضائھا*  
یجوز أن یكون للدولة الواحدة أكثر من عضو حكومى واحد فى عضـویة   وال

 اللجنة .

 يبرنامج عمل المؤتمر ، وتحدید نظـام سـیر العمـل فـمشروع : إعداد   مھمتھا*  
الجلسات العامة ، والتقدم باالقتراحات الخاصـة بإنشـاء لجـان أخـرى وكیفیـة 

ا یجب علیھا أن ترفع إلى المؤتمر تقریرا عن أیة مسـائل أخـرى تكوینھا . كم
 یكون إقرارھا الزما لحسن سیر العمل .

 لجنة اعتماد العضویة : )2

عمال )  1أصحاب أعمال +  1حكومات +  2: أربعة أعضاء (  عدد أعضائھا*  
عضـویة ھـذه   فـيیجوز أن یكون للدولة الواحدة أكثـر مـن عضـو واحـد    وال

 اللجنة .

 ي المندوبین ومستشاریھم ، والنظر فى أ  وثائق اعتماد عضویة: فحص   مھمتھا*  
 طعن یتعلق بھا ، وتقدم إلى المؤتمر تقریرا بنتیجة أعمالھا .

 لجنة الصیاغة : )3

ــة ( حكومــات  عــدد أعضــائھا*  ــارون مــن الفــرق الثالث ــة أعضــاء یخت  –: ثالث
 ي، ومقــرر الخبـرة يعمـال ) . وللجنــة أن تسـتعین بـذو –أصـحاب أعمـال 

 اللجان ، وأعضاء السكرتاریة ، إلنجاز أعمالھا .
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 المؤتمر أوال بأول . یصدرھا ي: صیاغة القرارات الت مھمتھا* 

 لجنة تطبیق االتفاقیات والتوصیات : )4

: یشكل المؤتمر لجنة ثالثیة تضم مندوبى الحكومـات وأصـحاب   عدد أعضائھا*  
 تقترحھ اللجنة التنظیمیة . األعمال والعمال ، ویتم تكوینھا فى ضوء ما

من  13و  12: النظر فى االتفاقیات والتوصیات طبقا ألحكام المادتین  مھمتھا*  
نظام اتفاقیات وتوصیات العمل العربیة ، والنظـر بوجـھ خـاص فـى التـدابیر 
التى اتخذتھا الدول األعضاء لتنفیذ أحكام االتفاقیات المنضمة إلیھا ، والبیانات 

اصة باالتفاقیات والتوصیات التى تقدمھا الـدول األعضـاء وفقـا والتقاریر الخ
 ) من نظام اتفاقیات وتوصیات العمل العربیة .12ألحكام المادة (

 اللجنة المالیة : )5

واحـد   ي: یشكل المؤتمر لجنة مالیة ، تتألف مـن منـدوب حكـوم  عدد أعضائھا*  
احـد عـن المـؤتمر ، ومنـدوب و  يعن كل دولة عضو فى المنظمة مشتركة ف

 أصحاب األعمال والعمال . يكل من فریق

المحالة إلیھـا ، وتقـاریر والخطة والموازنة  : النظر فى المسائل المالیة    مھمتھا*  
الحسابات عن الحسابات الختامیة لمكتب  يھیئة الرقابة المالیة، وتقاریر مراقب

والمعاھد والمراكز التابعـة لـھ عـن السـنة المالیـة المنتھیـة فـى   العربيالعمل  
، وأیة مسائل مالیـة أخـرى یحیلھـا إلیھـا   31/12/2020و    31/12/2019

 أصوات أعضائھا . يالمؤتمر . وتتخذ اللجنة قراراتھا بأغلبیة ثلث

 ثانیا : اللجان الفنیة للمؤتمر :

إضافة إلى اللجان النظامیة ، للمؤتمر أن یشكل لجانا خاصة لدراسة الموضوعات 
التى یحیلھا إلیھا ، ویتم اقتراحھا وتحدید عدد أعضائھا من قبل اللجنة التنظیمیة . 
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ویرتبط تشـكیل ھـذه اللجـان بالموضـوعات الفنیـة المدرجـة علـى جـدول أعمـال 
 المؤتمر .

مـن المـرجح أن تشـكل خـالل المـؤتمر   ،  ربنود جدول أعمال المؤتموفى ضوء  
 اللجان الفنیة التالیة :

 ." أثر التطور التكنولوجي على بیئة العمل  " لجنة  -1

 . " متطلبات االقتصاد األخضر لتوفیر فرص العمل " لجنة  -2

 * * * 

 عشر : قواعد عامة فیما یتعلق باللجان : ثالث
بعد الجلسة االفتتاحیة ، باستكمال ترشـیحات الفـرق ،   تقوم اللجنة التنظیمیة ، )أ(

 وتقترح على المؤتمر بشأنھا ما یلى :
 اللجان المقترح تشكیلھا . •
 كیفیة تشكیلھا . •
 ما یحال إلیھا من تقاریر . •

( كل على حدة ) بالئحة مرشـحیھا لكـل لجنـة مـن اللجـان   تتقدم الفرق الثالثة )ب (
 مندوبیھا المناوبین .الفنیة مع تسمیة مندوبیھا األصیلین و

الترشیحات المقدمة إلیھا من الفرق الثالثة ، وإذا رأت   اللجنة التنظیمیةتفحص   ) ج(
أنھ من األفضل إدخال تعدیل على تكوین اللجنة بغیة جعلھا أوفى تمثیال بالنسبة 

تعالجھ أو أكثـر قبـوال مـن حیـث توزیـع المقاعـد علـى الـدول   يللموضوع الذ 
م بإدخال مثل ھذا التعـدیل بشـرط موافقـة ممثلـى الفـرق العربیة المختلفة ، تقو

الحاضرین ، وتعـرض الترشـیحات المتفـق علیھـا فـى اللجنـة التنظیمیـة علـى 
 المؤتمر إلقرارھا .
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 عشر : أحكام عامة حول تقدیم مشروعات القرارات واالقتراحات :  رابع
 علـى مـا يالعربـتنص المادة الحادیة والعشرین من نظـام العمـل بمـؤتمر العمـل 

 :يیل

من جلسات المؤتمر مشروع قـرار خـاص بمسـألة لـم   يال یجوز أن یثار فى أ )1(
ترد فى بند من بنود جدول األعمال ما لم تكن قد سلمت نسخة من مشروع ھذا 

، قبـل موعـد افتتـاح المـؤتمر  العربـيالقرار إلـى المـدیر العـام لمكتـب العمـل 
 بعشرة أیام على األقل .

بنـد مـن بنـود جـدول أعمـال   يأ  ي مشروع قرار خاص بمسألة ، لم ترد فـإذا قدم   )2(
المؤتمر ، تجتمع ھیئة الرئاسة للنظر فیھ . وعند الموافقة بإجماع أعضـائھا تقـرر 

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

الـواردة فـى الفقـرتین تتولى اللجنة التنظیمیة النظر فـى مشـروعات القـرارات   )3(
األولى والثانیة من ھذه المادة للتثبت من استیفاء كـل مشـروع لشـروط القبـول 
المنصوص علیھا ، وعما إذا كان المشـروع یـدخل فـى اختصـاص المـؤتمر . 

بتعدیل المشروع أو عدم إقراره شكال أو موضـوعا ، وتقـدم   يوللجنة أن توص
 تقریرا بذلك إلى المؤتمر .

من جلسـات المـؤتمر تقـدیم مشـروع قـرار یتعلـق بأحـد بنـود   يأ  يال یجوز ف )4(
جدول األعمال إال إذا سلمت نسـخة منـھ إلـى سـكرتاریة المـؤتمر قبـل الجلسـة 
المحددة لنظـر الموضـوع بیـومین علـى األقـل ، وعلـى السـكرتاریة أن تـوزع 

 من استالمھ على األكثر . يمشروع القرار على أعضاء المؤتمر فى الیوم التال
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 :عشر: إجراءات التصویت خامس
بشـأن إجـراءات : تنص المادة الحادیة والثالثین من نظـام العمـل بـالمؤتمر  أوال

 :یليالتصویت على ما 
 .يأو السر يأو نداء باالسم بالطریق العلن يیصوت أعضاء المؤتمر برفع األید  )1(

 فـيیكون التصویت باالقتراع السرى إذا تأید من قبل ثلث األعضاء المشـاركین  )2(
 .المؤتمر

تقوم سكرتاریة المؤتمر بعَّد األصوات المعطاة برفع األیـدى ، ویتـولى الـرئیس  )3(
 إعالن النتیجة .

 :الحاالت التالیة فيیأمر الرئیس بأخذ األصوات نداء باالسم  )4(

 ثلثـيكـون األغلبیـة بنسـبة  یشترط فیھا الدستور أن ت  التيجمیع الحاالت    في -أ
 .األصوات 

 .ن لھ أن نتیجة التصویت موضع شكإذا تبی -ب 

  األیديأول تصویت یتم برفع  فيالمطلوب  القانونيإذا لم یكتمل النصاب  -ج

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

 : يوالثالثون من نظام العمل بالمؤتمر على ما یل: تنص المادة الثانیة ثانیا
موضـوع یطـرح للتصـویت ، حصـولھ علـى األغلبیـة   أيیشترط ، إلقرار   )1(

 المؤتمر ما لم یرد نص خالف ذلك . فيالعادیة للمندوبین المشاركین 

عند مغادرة المندوب للمؤتمر بصفة نھائیة ، قبـل اختتـام أعمالـھ ، دون أن  )2(
المؤتمر ، ومن ثـم ال  فيینیب عنھ مستشارا لیحل محلھ ، ال یعتبر حاضرا 

 للتصویت. القانونيحساب النصاب  فيیدخل 
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 :اللجان في: التصویت ثالثا
لحاضـرین إال إذا اللجان باألغلبیـة البسـیطة ألعضـاء اللجنـة ا  فيتتخذ القرارات  

بدایـة اجتماعاتھـا   فـيكان ھناك نص على توافر نسبة الثلثین . وتعمد كـل لجنـة  
أصـوات الفـرق الثالثـة بصـورة   فـيماعدا اللجان النظامیة ) إلى إقامة التوازن  (

یعطى فیھا كل عضو من كل فریق قوة تصویت مناسبة لقوة تصـویت األعضـاء 
) 20) عضـوا (35ا شكلت لجنة معینة مـن (من الفریقین اآلخرین . مثال ذلك إذ 

) من العمال ، فإن تصویت كل 10) من أصحاب األعمال و (5و(  ات حكومالمن  
 :التاليكون على النحو یعضو من ھؤالء األعضاء 

 صوت واحد.ات الحكوم : 

 .أصحاب األعمال: أربعة أصوات 

 صوتانالعمال :. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

159 
 

 
 

 2021 ) لمؤتمر العمل العربى47ملخص البنود ودلیل معلومات الدورة (

 

 

 

 

 

 

 الثالثالقسم 

 المؤتمر دلیل خدمات 
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 أوالً: مكان انعقاد المؤتمر:

 4-السرایا ) بالطابق ( قاعــة   القاھرةفندق انتركونتیننتال سیتى ستارز  -

 ) 00202(  24800100:   رقم التلیفون -

 ) 00202(  24800200:  رقم الفاكـس -

 

 : إقامة الوفودمكان ثانیا : 

 ( خمسة نجوم ) دى لوكس ستارزسیتى   –فندق انتركونتیننتال  -1

 ( خمسة  نجوم )فندق ھولیدى إن  -2

 

ملحوظة : المعلومات المتعلقة بأسعار الفنادق والحجوزات تجدونھا على موقع المنظمــة 
)www.alolabor.org.. ( 

 

 : أھم المزارات السیاحیة في القاھرة : ثالثا

 أھرامات الجیزة  •

 البدرشینفي   ھرم سقارة  •

 برج القاھرة  •

 طمیةوالقاھرة الفا  خان الخلیلي •

 حدیقة األزھر •

 القریة الفرعونیة •

http://www.alolabor.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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والمشھور في الخارج    ، حیث تم تصنیع السجاد الیدوي العالي الجودة  الحرانیةقریة   •

 وكذلك المالبس التقلیدیة. 

 بالقلعة.  المتحف الحربي •

 قلعة محمد على •

 دار األوبرا •

 بحلوان  متحف الشمع •

 القاھرة القبطیة •

 الكنیسة المعلقة •

 محمیات جزر نھر النیل •

 

 : : عناوین أطراف اإلنتاج في جمھوریة مصر العربیة رابعا

 

 وزارة القوى العاملة : )1(

 وزیر القوى العاملة   -معالي السید / محمد محمود سعفان  

 القاھرة  –مدینة نصر   –شارع یوسف عباس    3العنوان:  

 مكتب الوزیر: -

    24042910/   24042911الھاتف:  

        24042912 )202(+ 

 22618019فاكس: 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9
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 اإلدارة العامة للھیئات والمؤتمرات :  -

 24037562/   22609882الھاتف :  

 22609882فــاكس :  

    www.manpower.gov.egالموقع اإللكتروني:  

 

 االتحاد العام لنقابات عمال مصر : )2(

 رئیس االتحاد : السید / جبالي المراغي  

 1957ینایر   30تأسس االتحاد في 

 القاھرة  –ش الجالء    90العنوان:  

 +)202(25740362/   25740413الھاتف:  

 +)202(25740324/   25753427فاكـس: 

 

 اتحاد الصناعات المصریة : )3(

 رئیس االتحاد: المھندس/ محمد زكى السویدى  

 القاھرة  -كورنیش النیل    1195العنوان:  

 +)202(25796590/   25797073الھاتف:  

 +)202(25766672/   25796593فاكس: 

  WWW. Fei.org.egالموقع اإللكتروني : 

 idx.net.eg@ Feindالبرید اإللكتروني :  

 

 

http://www.manpower.gov.eg/
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 االتحاد العام للغرف التجاریة : )4(

 المھندس / إبراھیم العربىرئیس االتحاد:  

 القاھرة   –باب اللوق   –میدان الفلكي    4العنوان : 

   +)202(27960153/    2795367727960157/الھاتف :  

  WWW. Fedcoc.org.egالموقع اإللكتروني : 

  menanet.net  @Fedcocالبرید اإللكتروني : 

 27951164/ 27953801فاكس :           

 
 : عناوین ھامة خامسا

 
 : منظمة العمل العربیة ( مكتب العمل العربي ) )1(

 الجیزة   -الدقي     -میدان المساحة    7العنوان : 

 + )202(    33362731/    33362721/   33362719الھاتف  :  

 + )202(      37484902فاكس  :  

 WWW.alolabor.orgالموقع اإللكتروني : 

 alo@alolabor.orgالبرید اإللكتروني :  

 

 األمانة العامة لجامعة الدول العربیة : )2(

 القاھرة  -العنوان : میدان التحریر  

 +  )202(     25767081  25752966/     25750511الھاتف  :  

 +)202(  25761017/   25740331فاكس: 

 www.Lasportal.orgالموقع اإللكتروني : 
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 مكتب العمل الدولي ( مكتب القاھرة )  : )3(

 القاھرة  -الزمالك   –شارع الدكتور طھ حسین    9العنوان : 

 + )202(    27362208/    27350123/    27362358الھاتف  :  

 27360889فاكس: 

 www.ilo.orgالموقع اإللكتروني : 

 

 منظمة الھجرة الدولیة : )4(

 الزمالك  –شارع احمد حشمت    29العنوان : 

 27365139+) فاكس: 202(  24365140/    27365141/  27365142الھاتف:  

 www.iom.orgالموقع اإللكتروني  : 

 

 البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة بالقاھرة : )5(

 ).9الدور ( –ش كورنیش النیل مركز التجارة العالمي   1191العنوان:  

 )(202+)25780349/25780363:(الھاتف

 25780356(202+) فاكــس:  

 www.arabstates.undp.org الموقع اإللكتروني:

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/
http://www.iom.int/
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 الدول العربیة سفارات: مندوبیات و سادسا

 

 المملكة األردنیة الھاشمیة : -1

 : المندوبیة الدائمة والسفارة** 

 الجیزة –الدقي   –  الكاتبشارع باسم   6

 37485566 - 37486169  – 37499912تلیفون: 

 37601027فاكس: 

 33389744القنصلیة:فاكس 

 

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة : -2

 : المندوبیة الدائمة والسفارة** 

 الجیزة –ش ابن سینا  4 

 37766103 - 37766102 -37766101تلیفون:  

 35700844  – 37766103فاكس:  

 

 مملكة البحرین :  -3

 : المندوبیة الدائمة والسفارة** 

 القاھرة –الزمالك  – البرازیلشارع  15 

 27357998 - 27357997  – 27357996تلیفون:  

 27366609فاكس:  
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 التونسیة :  الجمھوریة -4

 : المندوبیة الدائمة والسفارة** 

 القاھرة –الزمالك    –شارع الجزیرة  26 

 23418962 - 27362292 -  27354940تلیفون :  

 27362479فاكس:  

 

 الجزائریة : الجمھوریة  -5

 : المندوبیة الدائمة والسفارة** 

 القاھرة –الزمالك  –شارع البرازیل  14 

 27380363 - 27368527  -  27361520تلیفون:  

 27366659  -  27364158فاكس :  

 

 جمھوریة جیبوتي :  -6

 : المندوبیة الدائمة والسفارة** 

 الجیزة -الدقى  –متفرع من شارع مصدق شارع د./ محمد عبده السید  15 

 33366435 -33456546  -  33366434تلیفون:  

 33366437فاكس:  

 

 المملكة العربیة السعودیة : -7

 :  السفارة** 

 مدیریة أمن الجیزةأمام   – الجیزة  -شارع الیمن  2
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 33331100 - 37625000  - 33331200  تلیفون : 

 33365033 - 33366986 –  37493495فاكس :    

 1306/1309/ 1305داخلى:

 :  السفارة** 

 الجیزة  –شارع أحمد نسیم  2 

   37490775/   37607722تلیفون : 

        37365829فاكس :  

 :  المندوبیة الدائمة** 

 الزمالك / القاھرة –شارع بن زنكي  6 

 27365829فاكس :    27365871تلیفون :   

  

 جمھوریة السودان :  -8

 : المندوبیة الدائمة والسفارة** 

 الدقي / الجیزة  – ىطوراشال شارع  8

 37485605 - 37485617  – 37485648تلیفون:  

 37485615  – 37485612فاكس:  

 

 الجمھوریة العربیة السوریة : -9

 : المندوبیة الدائمة والسفارة** 

 الجیزة –جاردن سیتي  –شارع كامل الشناوي  25

 27924326فاكس : 27924337  - 27924325تلیفون:  
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 جمھوریة الصومال :  -10

 : المندوبیة الدائمة والسفارة** 

 الجیزة –الدقي   – ( إیران سابقا ) شارع الصومال 27 

 33374038  - 33374577تلیفون:  

 33374577فاكس :  

 

 العراق : جمھوریة  -11

 :  المندوبیة الدائمة** 

 الزمالك / القاھرة –شارع محمد مظھر  9 

 27359205 - 27352633  -  27358087تلیفون:   

 27365075فاكس :   

 :  السفـارة** 

 الجیزة –المھندسین   –شارع عبد المنعم ریاض   1

 33374038تلیفون:  

 33374577فاكس :  

 سلطنة ُعـمــان :  -12

 : المندوبیة الدائمة والسفارة** 

 .  القاھرة  -الزمالك  –شارع محمد مظھر  20 

   23035942تلیفون:  

27289973  -27289972 -  27789971 

   27373188  - 27289970فاكس :  
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 دولـة فلسطـیـن :  -13

 : المندوبیة الدائمة والسفارة** 

 الجیزة –الدقي   –شارع النھضة  26 

 33364732 - 33355665  – 33384761تلیفون:  

33384762  -  33603998  -      33385763   

 33376186 - 33384760  – 33364732فاكس:  

 

 دولة قطر :  -14

 : المندوبیة الدائمة والسفارة** 

 الجیزة –المھندسین   –شارع الثمار  10 

 37604312 - 37603618 - 37604694-37604693 -37602657تلیفون: 

 37615586 -المندوبیة:  37603618فاكس:  

 

 دولة الكویت :  -15

 :  السفارة** 

 ش الدكتور محمد صبحى من ش النیل الجیزة 6

 35712191 - 35712187 –  35712194 -تلیفون :

 35714171 -فاكس :

 : المندوبیة الدائمة  **

 الدقي    –أسماعیل أبو الفتوح   ش 22 -المندوبیة:

 27382818فاكس:         35714077 – 37499233  - 37499250تلیفون: 
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 الجمھوریة اللبنانیة :  -16

 : المندوبیة الدائمة والسفارة** 

 القاھرة –الزمالك   –شارع منصور محمد  22

 27382825 - 27382824  – 27382823تلیفون:  

 27382818فاكس :  

 

 لــیــبــیــا : دولة  -17

 :  المندوبیة الدائمة** 

 الدقي / الجیزة –میدان المساحة  –شارع السلولى  18

 37623810 - 27359319 – 27351269 – 37623808تلیفون:   

 27623804 –  37623809فاكس :   

 

 جمھوریة مصر العربیة : -18

 :  المندوبیة الدائمة** 

 مبنى وزارة الخارجیة / القاھرة  -ماسبیرو   -كورنیش النیل 

 25749868 - 25749625  - 25749633تلیفون:   

 25749869 –  25759157فاكس :   

 

 المملكة المغربیة :  - 19

 : والسفارةالمندوبیة الدائمة ** 

 القاھرة -الزمالك  –شارع الصالح أیوب  10
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  – 27353351 – 27359677 – 27365761   - 27364718تلیفون:  

27361937  - 27359849 

 27361937/   27359849فاكس :  

 

 الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة :  - 20

 : المندوبیة الدائمة والسفارة** 

 الجیزة –المھندسین  –العز شارع محیي الدین أبو  114 

 37490699 - 37491048  – 37490671تلیفون:  

   37489060فاكس :  

 

 الجمھوریة الیمنیة :  - 21

 : المندوبیة الدائمة والسفارة** 

 الجیزة –الدقي  –شارع أمین الرافعي  28 

 37614226 - 37614225 – 33354421  -  37614224تلیفون:  

   33356949فاكس :  

37604815 

 *  *  * 
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 شركات الطیران العربیة والعالمیة بالقاھرة :: مكاتب  سابعا

 :  مصر للطیران -1

 القاھرة –شارع عدلي  6

 090070000  -  25705226تلیفون: 

 القاھرة    –شارع عماد الدین  11

 25718430/  25951200  /  25918430  /  25750600تلیفون: 

 25744711فندق النیل: 

 الخطوط الجویة الملكیة األردنیة:  -2

 الجیزة –المھندسین  –سور نادي الزمالك  

 33035537تلیفون: 

 القاھرة  –شارع قصر النیل  6

 33036054/   33443114/  25750875  /  25750905تلیفون: 

 طیران الخلیج:  -3

 القاھرة –شارع محمود بسیوني  26

 01119727777/  25743336  /  25750852تلیفون: 

25758391 

 

 الخطوط الجویة الملكیة المغربیة:  -4

 القاھرة –ش طلعت حرب  9

 23920378  /  23922956  /  23934574تلیفون: 

 22691063/  22908698 -تلیفون : -مكتب المطار:
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 الكویتیة: الخطوط الجویة   -5

 القاھرة  –شارع طلعت حرب  4

 25742135  /  25742655تلیفون: 

25742447   /25747747   

 

 طیران الشرق األوسط: -6

 القاھرة  –شارع قصر النیل  12

 25743422 - 25750888 -  25743100  -  25750984تلیفون: 

 

 الخطوط الجویة السعودیة:  -7

 القاھرة  –شارع قصر النیل  50

 25773122  - 25741200تلیفون: 

 شارع طلعت حرب   10

 33477562 – 33030848  – 25747575تلیفون: 

 

 الخطوط الجویة السودانیة: -8

 القاھرة  –شارع عبد السالم عارف  1

 257597960 – 25747299  /  25747145تلیفون: 

 

 الخطوط الجویة الیمنیة:  -9

 الزمالك   سور نادى  -محمد بسیوني شارع  15
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 33461441  -  33466799تلیفون: 

 33034552فاكس :    33440888/   33440505

 

 الخطوط الجویة الجزائریة: -10

 القاھرة  –شارع قصر النیل  13

 25740688  – 25750688تلیفون: 

 

 الخطوط الجویة السوریة: -11

 القاھرة   –شارع طلعت حرب  25

 23928284  /  23928285تلیفون: 

 24172624 -مكتب المطار :

 الخطوط الجویة اللیبیة:  -12

 القاھرة  –شارع قصر النیل  27

 23933727/  25779083/   25757424تلیفون: 

 22662474 -مكتب المطار:

 

 الخطوط الجویة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة :  -13

 19899المھندسین  –شارع البطل أحمد عبد العزیز  18

 22693305 –  22907730  –فندق البارون 

33320555   /33358830 
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 الخطوط الجویة التونسیة: -14

 القاھرة   –شارع طلعت حرب  14

 25753420 – 25753971  – 25753420تلیفون: 

 

 الخطوط الجویة الفلسطینیة [وكالة بترا للسیاحة]:  -15

 القاھرة –حمود بسیوني شارع م 16

   25785051  /  25785052تلیفون: 

  

 الخطوط الجویة العراقیة: -16

 القاھرة  -شارع قصر النیل  22

   23934200/   23934149تلیفون: 

 : الیمنیةالخطوط الجویة   -17

 المھندسین  - سور نادى الزمالك 7

 33444144/  33446965/   33466799تلیفون: 

33440888   /33440505 

 

 : العُمانیةالخطوط الجویة   -18

 القاھرة - محمد مظھر / الزمالكشارع  44

 25750112 – 25750137  – 25789393تلیفون: 
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 : القطریةالخطوط الجویة   -19

 المھندسین  - جامعة الدول العربیةشارع  34

 33327786 - 33009631 – 33009630 – 19950تلیفون: 

 

 الطیران العالمیة بالقاھرة :بعض شركات ** 

 الخطوط الجویة الفرنسیة [ایر فرانس ]   -1

 التجمع الخامس

 25981000/    25981010ت: 

 

 الخطوط الجویة اإلیطالیة [الیتالیا]  -2

 27599524/  27599523 -تلیفون :

 

 الخطوط الجویة البریطانیة  -3

 مصر الجدیدة. 

 24800366/  24800380 -تلیفون :

 22691002 -فرع المطار :
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 الخطوط األلمانیة [لوفت ھانزا] -4

 الزمالك  –المرصفاوي   الشیخ شارع

 22692460/  22694560 -تلیفون :

 

 السویسریة [سویس ایر] الخطوط الجویة  -5

 الزمالك  –المرصفاوي   الشیخ شارع

 01270700099/  25778852/  25803500 -تلیفون: 
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 :  مالحظات ھامة : ثامنا

 )   00202كود مدینة القاھرة (  )1(

جنیــة  15.66( واحــد دوالر =  األمریكــي عنــد إعــداد الوثیقــة ســعر صــرف الــدوالر )2(

 )تقریبا    مصري

 

 :  لالستفسار عن كل ما یتصل بالمؤتمر وخدماتھ یرجى االتصال

 السید / شریف جمعة -أ 

 المنسق العام للمؤتمر -رئیس الشئون اإلداریة 

 ) .002( 01001770511المحمول : 

 sherif@alolabor.orgاإللكتروني : البرید 

 شیرین محمد محمود صباح/  ةالسید -ب

 رئیس دیوان المدیر العام

 ) .002( 01006677537المحمول : 

 shereen@alolabor.orgاإللكتروني : البرید 

 
 *  *  * 

mailto:sherif@alolabor.org
mailto:shereen@alolabor.org
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 منظمة العمل العربیة
 

 الھاتف والفاكس 
 ) 00202(33362719–21–31 تلیفون :

 
 ) 00202(  37484902فاكس: 

 
 برید االلكترونى : 

alo@alolabor.org 
 

 الموقع على شبكة االنترنت : 
www.alolabor.org 

 
 العنــوان

 ) القاھرة814ص . ب (  –الدقي   –) میدان المساحة 7(
 ) 11511الرمز البریدي ( 

 جمھوریة مصر العربیة 
 

 التمنیات للجمیع مع أطیب 

 رحاب جمھوریة مصر العربیة بإقامة طیبة في 

 وللمؤتمر كل النجاح والتوفیق 

◘ ◘ ◘ 
  

mailto:alo@alolabor.org
http://www.alolabor.org/
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 المحتـویــات 
 

 رقم الصفحة لـمـوضــوع ا

 3 تـقـدیــم

 9 القسم األول ملخص بنود جدول األعمال

 143 القسم الثانى دلیل سیر العمل فى المؤتمر واللجان

 159 الخدماتالقسم الثالث دلیل  

 


	القسم الأول : ملخص بنود جدول الأعمال :
	- تقرير المدير العام وعنوانه " ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين"
	- تقرير حول أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل .
	- تقرير حول متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل .
	القسم الثاني : دليل سير العمل في المؤتمر واللجان:
	القسم الثالث : دليل خدمات المؤتمر:
	يتضمن البيانات الأساسية لما قد يحتاجه أعضاء المؤتمر أثناء تواجدهم في جمهورية مصر العربية
	يتضمن البيانات الأساسية لما قد يحتاجه أعضاء المؤتمر أثناء تواجدهم في جمهورية مصر العربية
	يتضمن البيانات الأساسية لما قد يحتاجه أعضاء المؤتمر أثناء تواجدهم في جمهورية مصر العربية
	وانطلاقا من توجهات منظمة العمل العربية في تطوير آليات عملها والحفاظ على موارد المنظمة واستخدامها الاستخدام الأمثل، وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة نحو الحفاظ على البيئة ، وقبل تفشي جائحة كورونا ، كنا نسعى للاستغناء التدريجي عن استخدام النسخ الورقية...
	نأمل أن يسهم هذا الدليل في توفير جميع المعلومات للسادة أعضاء المؤتمر ويساعدهم في جميع الأمور اللوجستية والفنية الخاصة بهذا المؤتمر
	وحرصا على توفير المعلومات الفنية للسادة أعضاء المؤتمر ، سيتم تقديم عروض PowerPoint لكل بند قبل مناقشته سواء في الفرق أو اللجان الفنية .
	الجزء الأول : دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية لعام 2020
	أولاً : التقارير التي وردت من الدول العربية حول الإتفاقيات محل المتابعة لعام 2020.
	أولاً : التقارير التي وردت من الدول العربية حول الإتفاقيات محل المتابعة لعام 2020.
	ثانياً: ملاحظات اللجنة بشأن إلتزامات الدول الأعضاء

	الجزء الثالث : دراسة تقارير وردت بعد إنعقاد إجتماع اللجنة خلال العام السابق 2019
	أولا : تكوين المؤتمر :
	يتألف المؤتمر من جميع المندوبين المعتمدين اعتماداً صحيحاً بمعرفة الدول الأعضاء في منظمة العمل العربية . ويتكون وفد كل دولة إلى المؤتمر من أربعة مندوبين : اثنان منهم عن الحكومة وواحد عن أصحاب الأعمال وواحد عن العمال . ويجوز أن يصطحب المندوبون معهم عددا...
	* * *
	ثانيا : هيئة رئاسة المؤتمر :
	تتكون هيئة رئاسة المؤتمر من : رئيس وثلاثة نواب للرئيس ينتخبهم المؤتمر، بناء على ترشيح كل من فريق الحكومات ، وفريق أصحاب الأعمال ، وفريق العمال، على ألا يكون الرئيس وأى من نوابه من دولة واحدة . ولرئيس المؤتمر أن ينيب عنه فى إدارة الجلسات أحد نوابه بالت...
	* * *
	ثالثا : رئاسة المؤتمر :
	تكون رئاسة المؤتمر دورية بين الدول الأعضاء وفقاً للترتيب الهجائي ، ويستثنى من ذلك حالة استضافة المؤتمر ، حيث تكون الرئاسة للدولة المضيفة دون المساس بدور الدولة التي لها الرئاسة الدورية ، وفى حالة اعتذار الدولة صاحبة الدور في الرئاسة تحل مكانها الدولة ...
	وفي إطار العمل بالمادة الخامسة فإن رئاسة الدورة (47) لمؤتمر العمل العربى ستكون لمعالي السيد / محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة بجمهورية مصر العربية.
	* * *
	رابعا : تشكيل الفرق :
	ينتخب كلّ فريق ، في اجتماعه الأوّل ، رئيسا ونائبا للرئيس ومقرّرا ، ويكون الرئيس ونائبه من المندوبين أو المستشارين الذين يتألّـف منه الفريق ، ويجوز لكلّ من فريقي أصحاب الأعمال والعمّال أن يختارا المقرّر من غير المندوبين والمستشارين ، ويعقد كلّ فريق اجت...
	(1) ترشيح نائب لرئيس المؤتمر عن الفريق .
	(2) ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئات الأخرى .
	(3) ترشيح أعضاء اللجان .
	(4) بحث المسائل التي تحال إلى الفريق من اللجنة التنظيمية أو من المؤتمر .
	ولكلّ فريق من الفرق الثلاثة أن يعقد - في أيّ وقت - اجتماعات رسمية أو تشاورية لبحث جميع المسائل التي تهمّ الفريق .
	* * *
	خامسا : جلسة الافتتاح الرسمية :
	ســـتعقد جلســـة الافتتـــاح الرســـمية للمــــؤتمر فـــى ( قاعــة السرايا ) بفندق " انتركونتيننتال سيتي ستارز القاهرة " في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر / أيلول 2021 ، ووفقا لما جرى عليه العرف فى جلسة الافتتاح تلقى الكلمات ال...
	* * *
	سادسا : اجتماعات الفرق الثلاثة :
	تجتمع الفرق الثلاثة ( حكومات ، وأصحاب أعمال ، وعمال ) اليوم الأول الأحد الموافق 5 سبتمبر / أيلول 2021 بعد انتهاء جلسة الافتتاح الرسمية للمؤتمــــر، وذلك مـــــن أجـــل :
	(1) تشكيل هيئة مكتب لكل فريق يتكون من ( رئيس + نائب رئيس + مقرر ) .
	(2) ترشيح نائب رئيس المؤتمر عن الفريق ( واحد عن الحكومات ، وواحد عن أصحاب الأعمال ، وواحد عن العمال ) .
	(3) تسمية مرشح أو مرشحي الفريق لعضوية اللجنة التنظيمية ( عضوان عن الحكومات وعضو عن أصحاب الأعمال وعضو عن العمال ) .
	(4) تسمية مرشح أو مرشحي الفريق لعضوية لجنة اعتماد العضوية ( عضوان عن الحكومات وعضو عن أصحاب الأعمال وعضو عن العمال ) .
	(5) تسمية مرشح الفريق لعضوية لجنة الصياغة (عضو واحد عن كل فريق) .
	(6) تسمية ممثلي الحكومات في اللجنة المالية ( ممثل واحد عن كل حكومة ) وتسمية ممثل واحد عن كل من فريقي أصحاب الأعمال والعمال ، للمشاركة في اللجنة المالية طبقا لنظام العمل بالمؤتمر .
	* * *
	سابعا : الجلسة الإجرائية :
	يعود المؤتمر للانعقاد في نفس اليوم الأول الأحد الموافق 5 سبتمبر / أيلول 2021  بكامل أعضائه الساعة ( 30 : 12) ظهرا بعد انتهاء اجتماعات الفرق الثلاثة لاستكمال الجوانب الإجرائية ، وذلك لإقرار ما يلي :
	(أ) تشكيل هيئة مكاتب الفرق الثلاثة .
	(ب) تسمية نواب الرئيس .
	(ج) تشكيل اللجنة التنظيمية .
	(د) تشكيل لجنة اعتماد العضوية .
	(هـ)   تشكيل لجنة الصياغة .
	(و) تشكيل اللجنة المالية .
	* * *
	ثامنا : جدول القاعات والفعاليات التى ستعقد فيها :
	تاسعاً : جدول أعمال المؤتمر :
	أصدر مــــؤتمر العمـل العربـي فـي دورتـه السادسة والأربعــين القـــرار رقـــــم ( 1669  م . ع . د 46 لعام 2019 ) بأن يتضمن جدول أعمال الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي ( لعام 2020 ) .
	ونظرا للظروف والتطورات التي اجتاحت العالم ، والتي أدت إلى تأجيل انعقاد المؤتمر إلى عام 2021 ، فقد ترتب على ذلك تعديل بعض مواعيد انعقاد اللجان الدستورية والنظامية ، وتنفيذاً لتوصية مجلس الإدارة في دورته (94) (مارس / آذار 2021 ) ، عدل جدول أعمال الدورة ...
	* * *
	عاشراً : برنامج عمل اليوم الأول للمؤتمر :
	( الأحد ، 5/9/2021 ) :
	8:00  -  9:30  إجراءات التسجيل واستلام الوثائق
	10:00  -  11:00  جلسة الافتتاح الرسمية للمؤتمر ( قاعــة السرايا )
	11:00  -  11:30  استراحــــة
	11:30  -  12:30  اجتماعات الفرق الثلاثة :
	فريق الحكومات   ( قاعــة السرايا ) بالطابق -4
	فريق أصحاب الأعمال   ( قاعــة المنتزة 1 و 2 ) بالطابق -3
	فريق العمال        ( قاعــة عابدين ) بالطابق -3
	12:30 -  13:00    الجلسة الإجرائية ( قاعة الجلسات العامة للمؤتمر ) :
	- تلاوة نتائج اجتماع الفرق .
	13:00 –  14:00   الاجتماع الأول اللجنة التنظيمية ( قاعــة بورد روم ) بالطابق 1
	( لانتخاب هيئة مكتبها وإعداد تقريرها الأول)
	* * *
	حادي عشر : برنامج سير العمل اليومي للمؤتمر:
	اعتبارا من اليوم الثاني للمؤتمر ( الأثنين 6/9/2021 ) يكون سير العمل اليومي للمؤتمر كما يلي :
	(أ) تبدأ الفرق الثلاثة اجتماعاتها عادة في الساعة 9.00 من صباح كل يوم لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال اليومي للمؤتمر .
	(ب) تبدأ الجلسة العامة للمؤتمر عادة في الساعة 10.00 من صباح كل يوم وتبدأ عملها بمناقشة تقرير اللجنة التنظيمية .
	(ج) تبدأ اللجان اجتماعاتها حسب ما تحدده اللجنة التنظيمية .
	(د) تبدأ اللجنة التنظيمية اجتماعاتها عادة بعد انتهاء اللجان من اجتماعاتها .
	* * *
	ثانى عشر: لجان المؤتمر :
	أولا : اللجان النظامية الدائمة للمؤتمر :
	1) اللجنة التنظيمية :
	* عدد أعضائها: أربعة أعضاء (2 حكومات + 1 أصحاب أعمال + 1 عمال ) ولا يجوز أن يكون للدولة الواحدة أكثر من عضو حكومى واحد فى عضوية اللجنة .
	* مهمتها : إعداد مشروع برنامج عمل المؤتمر ، وتحديد نظام سير العمل في الجلسات العامة ، والتقدم بالاقتراحات الخاصة بإنشاء لجان أخرى وكيفية تكوينها . كما يجب عليها أن ترفع إلى المؤتمر تقريرا عن أية مسائل أخرى يكون إقرارها لازما لحسن سير العمل .
	2) لجنة اعتماد العضوية :
	* عدد أعضائها : أربعة أعضاء (2 حكومات + 1 أصحاب أعمال + 1 عمال ) ولا يجوز أن يكون للدولة الواحدة أكثر من عضو واحد في عضوية هذه اللجنة .
	* مهمتها : فحص وثائق اعتماد عضوية المندوبين ومستشاريهم ، والنظر فى أي طعن يتعلق بها ، وتقدم إلى المؤتمر تقريرا بنتيجة أعمالها .
	3) لجنة الصياغة :
	* عدد أعضائها : ثلاثة أعضاء يختارون من الفرق الثلاثة ( حكومات – أصحاب أعمال – عمال ) . وللجنة أن تستعين بذوي الخبرة ، ومقرري اللجان ، وأعضاء السكرتارية ، لإنجاز أعمالها .
	* مهمتها : صياغة القرارات التي يصدرها المؤتمر أولا بأول .
	4) لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات :
	* عدد أعضائها : يشكل المؤتمر لجنة ثلاثية تضم مندوبى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ، ويتم تكوينها فى ضوء ما تقترحه اللجنة التنظيمية .
	* مهمتها : النظر فى الاتفاقيات والتوصيات طبقا لأحكام المادتين 12 و 13 من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والنظر بوجه خاص فى التدابير التى اتخذتها الدول الأعضاء لتنفيذ أحكام الاتفاقيات المنضمة إليها ، والبيانات والتقارير الخاصة بالاتفاقيات والتوص...
	5) اللجنة المالية :
	* عدد أعضائها : يشكل المؤتمر لجنة مالية ، تتألف من مندوب حكومي واحد عن كل دولة عضو فى المنظمة مشتركة في المؤتمر ، ومندوب واحد عن كل من فريقي أصحاب الأعمال والعمال .
	* مهمتها : النظر فى المسائل المالية والخطة والموازنة المحالة إليها ، وتقارير هيئة الرقابة المالية، وتقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 و 31/12/2020 ، وأية...
	ثانيا : اللجان الفنية للمؤتمر :
	إضافة إلى اللجان النظامية ، للمؤتمر أن يشكل لجانا خاصة لدراسة الموضوعات التى يحيلها إليها ، ويتم اقتراحها وتحديد عدد أعضائها من قبل اللجنة التنظيمية . ويرتبط تشكيل هذه اللجان بالموضوعات الفنية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر .
	وفى ضوء بنود جدول أعمال المؤتمر ، من المرجح أن تشكل خلال المؤتمر اللجان الفنية التالية :
	1- لجنة " أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل  " .
	2- لجنة " متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل " .
	* * *
	ثالث عشر : قواعد عامة فيما يتعلق باللجان :
	(أ) تقوم اللجنة التنظيمية ، بعد الجلسة الافتتاحية ، باستكمال ترشيحات الفرق ، وتقترح على المؤتمر بشأنها ما يلى :
	 اللجان المقترح تشكيلها .
	 كيفية تشكيلها .
	 ما يحال إليها من تقارير .
	(ب) تتقدم الفرق الثلاثة ( كل على حدة ) بلائحة مرشحيها لكل لجنة من اللجان الفنية مع تسمية مندوبيها الأصيلين ومندوبيها المناوبين .
	(ج) تفحص اللجنة التنظيمية الترشيحات المقدمة إليها من الفرق الثلاثة ، وإذا رأت أنه من الأفضل إدخال تعديل على تكوين اللجنة بغية جعلها أوفى تمثيلا بالنسبة للموضوع الذي تعالجه أو أكثر قبولا من حيث توزيع المقاعد على الدول العربية المختلفة ، تقوم بإدخال مث...
	رابع عشر : أحكام عامة حول تقديم مشروعات القرارات والاقتراحات :
	تنص المادة الحادية والعشرين من نظام العمل بمؤتمر العمل العربي على ما يلي:
	(1) لا يجوز أن يثار فى أي من جلسات المؤتمر مشروع قرار خاص بمسألة لم ترد فى بند من بنود جدول الأعمال ما لم تكن قد سلمت نسخة من مشروع هذا القرار إلى المدير العام لمكتب العمل العربي ، قبل موعد افتتاح المؤتمر بعشرة أيام على الأقل .
	(2) إذا قدم مشروع قرار خاص بمسألة ، لم ترد في أي بند من بنود جدول أعمال المؤتمر ، تجتمع هيئة الرئاسة للنظر فيه . وعند الموافقة بإجماع أعضائها تقرر إحالته للجنة التنظيمية متى كان ذلك يتعلق بمسألة طارئة أو بأمور إجرائية.
	(3) تتولى اللجنة التنظيمية النظر فى مشروعات القرارات الواردة فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة للتثبت من استيفاء كل مشروع لشروط القبول المنصوص عليها ، وعما إذا كان المشروع يدخل فى اختصاص المؤتمر . وللجنة أن توصي بتعديل المشروع أو عدم إقراره شك...
	(3) تتولى اللجنة التنظيمية النظر فى مشروعات القرارات الواردة فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة للتثبت من استيفاء كل مشروع لشروط القبول المنصوص عليها ، وعما إذا كان المشروع يدخل فى اختصاص المؤتمر . وللجنة أن توصي بتعديل المشروع أو عدم إقراره شك...
	(3) تتولى اللجنة التنظيمية النظر فى مشروعات القرارات الواردة فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة للتثبت من استيفاء كل مشروع لشروط القبول المنصوص عليها ، وعما إذا كان المشروع يدخل فى اختصاص المؤتمر . وللجنة أن توصي بتعديل المشروع أو عدم إقراره شك...
	(4) لا يجوز في أي من جلسات المؤتمر تقديم مشروع قرار يتعلق بأحد بنود جدول الأعمال إلا إذا سلمت نسخة منه إلى سكرتارية المؤتمر قبل الجلسة المحددة لنظر الموضوع بيومين على الأقل ، وعلى السكرتارية أن توزع مشروع القرار على أعضاء المؤتمر فى اليوم التالي من اس...
	خامس عشر: إجراءات التصويت:
	أولا: تنص المادة الحادية والثلاثين من نظام العمل بالمؤتمر بشأن إجراءات التصويت على ما يلي:
	(1) يصوت أعضاء المؤتمر برفع الأيدي أو نداء بالاسم بالطريق العلني أو السري.
	(2) يكون التصويت بالاقتراع السرى إذا تأيد من قبل ثلث الأعضاء المشاركين في المؤتمر.
	(3) تقوم سكرتارية المؤتمر بعَدّ الأصوات المعطاة برفع الأيدى ، ويتولى الرئيس إعلان النتيجة .
	(4) يأمر الرئيس بأخذ الأصوات نداء بالاسم في الحالات التالية:
	أ- في جميع الحالات التي يشترط فيها الدستور أن تكون الأغلبية بنسبة ثلثي الأصوات.
	ب- إذا تبين له أن نتيجة التصويت موضع شك.
	ج- إذا لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب في أول تصويت يتم برفع الأيدي
	د- إذا طلب أحد رؤساء الفرق وأيده ثلث عدد المندوبين الحاضرين.
	ثانيا: تنص المادة الثانية والثلاثون من نظام العمل بالمؤتمر على ما يلي :
	(1) يشترط ، لإقرار أي موضوع يطرح للتصويت ، حصوله على الأغلبية العادية للمندوبين المشاركين في المؤتمر ما لم يرد نص خلاف ذلك .
	(2) عند مغادرة المندوب للمؤتمر بصفة نهائية ، قبل اختتام أعماله ، دون أن ينيب عنه مستشارا ليحل محله ، لا يعتبر حاضرا في المؤتمر ، ومن ثم لا يدخل في حساب النصاب القانوني للتصويت.
	ثالثا: التصويت في اللجان:
	تتخذ القرارات في اللجان بالأغلبية البسيطة لأعضاء اللجنة الحاضرين إلا إذا كان هناك نص على توافر نسبة الثلثين . وتعمد كل لجنة في بداية اجتماعاتها (ماعدا اللجان النظامية ) إلى إقامة التوازن في أصوات الفرق الثلاثة بصورة يعطى فيها كل عضو من كل فريق قوة تصو...
	 الحكومات : صوت واحد.
	 أصحاب الأعمال: أربعة أصوات.
	 العمال: صوتان.
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