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تقديم

تيجية لخطــة املنظمــة  تحقيــق رســالة منظمــة العمــل العربيــة واالهــداف االســترا فــي اطــار األســتمرار فــي 

اصدارنــا  نقــدم  الثالثــة،  األنتــاج  أطــراف  لخدمــة  أنفســنا  علــى  قطعنــاه  الــذي  للعهــد  تأكيــداً  و  ،  2022 لعــام 

ــى املشــاريع  ــة إل 2022 ، باإلضاف ــا خــالل العــام  ــة لرســالتها وأهدافه ــذة تعريفي ــى نب ــوي عل ــذي يحت الســنوي ، وال

تنفيذهــا. بهــا  املنــاط  واإلدارات  والبرامــج 

يتيــح  بمــا  التــوازن  مــن  قــدر  أكبــر  لتحقيــق  األنشــطة  جدولــة  علــى  العربيــة  العمــل  منظمــة  حرصــت  فقــد 

ــن  ــتفادة م ــاهمة واإلس ــاركة واملس ــة املش ــراف املعني ــة األط ــي وكاف ــن العرب ــي الوط ــة ف ــاج الثالث ــراف اإلنت ألط

الفائــدة املرجــوة منهــا. البرامــج والــدورات وتعميــم  إعــداد  األنشــطة، فضــالُ عــن 

قضايــا  لخدمــة  والطموحــات  التطلعــات  تلبيــة  إلــى  يحتويــه  ومــا  الدليــل  هــذا  ُيســهم  أن  منظمتنــا  وتأمــل 

العربــي. فــي وطننــا  العمــل 

بيــة لعر ا أمتنــا  ر  زدهــا وا واهلل املوفــق ملــا فيــه خيــر 
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رؤية منظمة العمل العربية 2030 

2030 إلــى أســواق عمــل عربيــة قــادرة  الوصــول بنهايــة عــام 
الوطنيــة  التغيــرات  ومواكبــة  والرصــد،  االستشــراف  علــى 
ــل،  ــط التكام ــا رواب ــا بينه ــد فيم ــة، وتمت ــة والدولي واإلقليمي
أنظمــة  مــع  اآلنــي  التواصــل  تحقيــق  علــى  القــدرة  ولديهــا 

الوطنيــة.   والتأهيــل  والتدريــب  التعليــم 
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رسالة املنظمة

ــوى  ــتيعاب الق ــى اس ــة عل ــل العربي ــواق العم ــدرة أس ــم ق دع

هشاشــة  األكثــر  الفئــات  وباألخــص  العربيــة،  العاملــة 

داعمــة  وظيفيــة  مســارات  وخلــق  والنســاء،  الشــباب  مــن 

ــي. ــن العرب ــي الوط ــا ف ــة أبعاده ــتدامة بكاف ــة المس للتنمي
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تعزيــز التكامــل والترابــط بيــن أســواق العمــل العربيــة البينــي ، وبينهــا وبيــن 
أنظمــة التعليــم والتدريــب الوطنيــة ، ودعــم القــدرات االستشــرافية للتنبــؤ 
مــن  تســتلزمه  ومــا  المســتقبلية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  بأبعــاد 
ــة. ــة والتدريبي ــات التأهيلي ــف واالحتياج ــل الوظائ ــي سالس ــر ف ــث وتطوي تحدي

الهدف اإلسرتاتيجي الرئييس لخطة عام 2022
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تأكيد أهمية دور الحوار االجتامعي ومعايري العمل 

العربية يف تطوير ترشيعات العمل الوطنية

دعم وتعزيز العالقات العربية والدولية ومنظامت 

املجتمع املدين من خالل برامج التعاون الفني

تعزيز دور القطاع التعاوين كأحد الروافد االقتصادية 

واالجتامعية املهمة

 تعزيز ثقافة االبتكار والذكاء االصطناعي لتنمية مهارات 

املوارد البرشية العربية

دراسة واقع املرأة العربية يف سوق العمل 

وسبل متكينها

تعزيز دور اإلعالم التنموي يف دعم قضايا العمل

تطوير الكوادر العربية يف مجال الصحة والسالمة 

املهنية

مد مظلة التأمينات االجتامعية والتوسع  يف فروع 

التأمينات وصوال إىل شمولية الضامن االجتامعي

دعم منظومة التشغيل والحد من مشكالت البطالة يف 

الوطن العريب

  تطوير أنظمــة التعليم والتدريب التقني واملهني، 

وإعادة التدريب وفقــا ملتطلبات الثورة الصناعية الرابعة
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: ليــة  لتا ا ور  ملحــا ل ا ف مــن خــال لهــد ا ا  ملنظمــة عــى تحقيــق هــذ  وتعمــل ا
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جهــات التنفيــذ

ت  قــا لطا ا جميــع  ل  ســتغال ا عــى  ة  ملعتمــد ا نشـــطتها  أ و مجهــا  ا بر تنفيــذ  يف  بيــة  لعر ا لعمــل  ا منظمــة  ص  تحــر

يف  ملتخصصــن  ا ب  لعــر ا ء  ا لخــر ا مــن  ى  لقصـــو ا ة  د ســـتفا ال ا و  ، يهـــا لد حــة  ملتا ا ية  لبشـــر ا و يــة  د ملا ا ت  نــا مكا إل ا و

تنفيــذ  ىل  يتــو و  ،2 0 2 2 م  لعــا ملنظمــة  ا عمــل  لخطــة  تيجي  ا ســـرت إل ا ف  لهــد ا لتحقيــق   ، ل لعــام ا و لعمــل  ا يــا  قضا

: ليــة لتا ا ت  ا ر ا د إل ا ل  خــال مــن  يب  لعــر ا لعمــل  ا مكتــب  لخطــة  ا ه  هــذ

إدارة االعالم والتوثيق واملعلومات

إدارة العالقات الخارجية والتعاون الدويل

إدارة الحامية االجتامعية وعالقات العمل 

إدارة التنمية البرشية والتشغيل
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تنفيــذ  ت  ا و د أ و لفنيــة  ا ع  ر ذ أل ا هــا  ر عتبا با  ، للمنظمــة  بعــة  لتا ا هــد  ملعا ا و  كــز  ا ملر ا ىل  إ فــة  ضا إل با ا  هــذ

: يل لتــا ا لنحــو  ا عــى  هــي  و  ، تــه صا ختصا ا حســب  كل  للمنظمــة  لفنيــة  ا  ، نشــطتها أ و مجهــا  ا بر

المركز العربي للتأمينات االجتماعية / السودان

المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل / الجزائر

المعهــد العربــي للصحــة والســامة المهنية / ســوريا

المركز العربي إلدارة العمل والتشغيل / تونس

المركز العربي لتنمية الموارد البشرية / ليبيا
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الـدول األعـضـاء

اململكة األردنية الهاشمية

الجمهــورية الجزائرية

الدميقراطية الشعبية

دولـة اإلمـــارات العربية 

املتحدة

الجمهورية التونسية

مملكة البحرين

جمهورية جيبويت

الجمهورية العربية السورية

سلطنة ُعامن

دولة الكـويت

جمهورية مرص العربية

الجمهورية اليمنية

الجمهورية اللبنانية

دولة فلسطن

جمهورية الصومال

اململكة العربية السعودية

اململكة املغربية

جمهورية السودان

جمهوريـة الـعـراق

دولـــــة قـطــــــر

دولـــة ليبيـــــــــا

الجمهورية اإلسالمية 

املوريتانية
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  الرشكاء التنفيذيون

االتـحـــاد الـدولـــى لـنـقـابــــــــــــات 

الـعـمــــــــال الـعـــــــــرب
بيــة لعر ا لغــرف  ا د  تحــا ا

اللجنةاالقـتـصـاديـةواالـجـتـمـاعـية 

لـغـربــــي آسـيــا ) األســـــكــــــوا (

ــي ــان العربــــــ الربملــــ

الـمـنـظـمـــة الـعـربـيـــة للـتـنـمـيـــة 

الـصـنـاعـيـــة والـتـعديـــن

ون  للتعــا نيــة  ملا أل ا لــة  لوكا ا

يل و ــد ل ا

ــة ــرأة الـعـربـيـ ــة الـمـ منظمـــ

الـبـنـك اإلسـالمـي للـتـنـمـيـة
ــة  ــدوق الـعـربـــي للـمـعـونـ الـصـنـ

الـفـنـيـــة للـــدول اإلفـــريـــقـــــيـــة

بـرنـامـج األمم املتحدة اإلنـمـائـي

يــة  د القتصا ا ة  حــد لو ا مجلــس 

بيــة لعر ا

قطــاع   - العربيــة  الــدول  جامعــة 

الشــئون االقتصاديــة واالجتامعيــة
منظمـــــة الصحــــــة العاملــــــــيةمنظمـــــــة العمــــــل الدولــــــية

منظمــة أصحاب األعامل الدولية

للعلــوم  العربيــة  األكادمييــة 

البحــري والنقــل  والتكنولوجيــا 
املنظمــة العربية للتنمية اإلدارية

وزراء  ملجلــس  التنفيــذي  املكتــب 

بــدول  االجتامعيــة  والشــئون  العمــل 

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
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مـجـلـس سـيـدات األعـمـال الـعـرب

ــدة  ــم الـمتحــــ ــدوق األمـــــــ صنــــ

للمـــــــــــــــرأة اإلمنائـــــــــــــــــي 

املعهد العريب للتخطيط - الكويت

لــة  للطفو يب  لعــر ا ملجلــس  ا

لتنميــة وا

التعـــــاونــــــي  االتحــــــــاد 
العربــــــــي

عــى مــدى العقــود الخمســة األخــرية ، تســعى منظمــة العمــل العربيــة ، مــن خــالل إداراتهــا املتعاقبــة ، إىل تفعيــل التعــاون مــع العديــد 

مــن املنظــامت العربيــة واإلقليميــة والدوليــة ذات األهــداف املشــرتكة ، مــن خــالل إبــرام املزيــد مــن بروتوكــوالت التعــاون ومذكــرات التفاهــم 

ــع  ــام تتطل ــات ، ك ــذه الجه ــع ه ــاون م ــا بالتع ــطتها وبرامجه ــن أنش ــد م ــذ العدي ــام 2022 تنفي ــا لع ــالل خطته ــن خ ــة م ــث املنظم ــث تبح ، حي

املنظمــة إىل إبــرام املزيــد مــن هــذه االتفاقيــات والرامــج الثنائيــة مــع الجهــات الدوليــة األخــرى التــي مل يســبق لهــا التعــاون معهــا . 

األردين  األورويب  املعهــد 

) إيجــايب   ( األعــامل  لتطويــر 

ــاب الـعـربـــــــــــــــي ــاد الـشـبـ اتـحـ

منظمة الوحدة النقابية اإلفريقية

ــان  ــة للـضـمـ ــة الـدولـيـ الـجـمـعـيـ

ــي االجـتـمـاعـ

صندوق تـنـمـيـــة املـوارد البرشية

ــدف ( ) هــــــــــ

بـرنـامـج الـخـلـيـج الـعـريب للـتـنـمـيـة

) أجفـــــــــــــند (

املنظمــــــة الدولــــــية للهجــــــرة
الـمـصـــرف الـعـربـــي للـتـنـمـيـــة 

االقـتـصـاديـــة يف إفـريـقـيـــا

الـغـرفـــة اإلسـالمـيـــة للـتـجـــارة 

والـصـنـاعـــة

اللجنــة الوطنيــة للجــان العامليــة 

باململكــة العربيــة الســعودية 

االتحاد العريب لالستثامر والتطوير 

العقاري
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أوال
مجال الحماية االجتماعية

وعالقات العمل
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الجهة املنفذةاألهـدافاسم الرنامجم

1

دورات تدريبيــة حول 

معايري العمــل العربية

» التعــاون الثنايئ مع اإلدارات 

املعنيــة مبعايري العمل 

 » العربية 

التعريــف بأهميــة معاييــر العمــل العربيــة ودورهــا فــي تطويــر . 1

العربــي. بالوطــن  العمــل  تشــريعات 

الــرد . 2 كيفيــة  علــى  المعاييــر  بمتابعــة  المعنيــة  الكــوادر  تدريــب 

المتابعــة. موضــوع  االتفاقيــات  حــول  التقاريــر  نمــاذج  علــى 

الســبب . 3 تمثــل  والتــي  االتفاقيــات،  فــي  الــواردة  األحــكام  حصــر 

االتفاقيــات. هــذه  علــى  المعنيــة  الــدول  تصديــق  دون  يحــول  الــذي 
الحاميــة  إدارة 

االجتامعيــة وعالقــات 

العمــل

2

نــدوة قومية حول 

» الحــوار االجتامعــي ودوره 

يف تنظيــم ســوق العمــل «

االجتماعــي . 1 للحــوار  ومؤسســاتهم  اإلنتــاج  أطــراف  دور  تعزيــز 

المتغيــرات  فــي ظــل  العربيــة  العمــل  آليــات ســوق  تطويــر  فــي 

والعربيــة.  العالميــة  االقتصاديــة 

العمــل . 2 تشــريعات  تطويــر  علــى  االجتماعــي  الحــوار  انعــكاس 

العمــل  بيئــة  تحســين  فــي  يســاهم  ممــا  العربيــة  البلــدان  فــي 

العمــل. أســواق  واســتقرار 

أجــور . 3 سياســات  وضــع  خــال  مــن  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق 

لإلنتاجيــة. ورافعــة  للعمالــة  ومحفــزة  جاذبــة  عادلــة 

مجــال الحامية االجتامعيــة وعالقات العمل
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مجــال الحامية االجتامعيــة وعالقات العمل

الجهة املنفذةاألهـدافاسم الرنامجم

3

دورات قطريــة حول 

» اآلليــات املعياريــة للحــوار 

االجتامعــي وســبل تفعيل 

املفاوضــة الجامعيــة «

أهميــة توفيــر الوســائل الفعالــة إلجــراء المفاوضــة الجماعيــة.. 1

الوســائل . 2 كأحــد  الجماعيــة  المفاوضــة  أهميــة  علــى  التأكيــد 

عاقــات  اســتقرار  وتحقيــق  الجماعيــة  النزاعــات  لحــل  الفاعلــة 

. لعمــل ا

تنميــة وصيانــة الحقــوق والحريــات النقابيــة.. 3
الحاميــة  إدارة 

االجتامعيــة وعالقــات 

العمــل

4

ورشــة عمل حول 

» دور التكنولوجيــا يف تعزيــز 

فعاليــة اجهــزة التفتيــش  «

أجهــزة . 1 فعاليــة  تعزيــز  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  دور  تعظيــم 

الــدول العربيــة التفتيــش فــي 

الحديثــة . 2 التكنولوجيــة  األســاليب  علــى  العمــل  مفتشــي  تدريــب 

. التفتيــش  فــي 
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الجهة املنفذةاألهـدافاسم الرنامجم

5

نــدوة قومية حول  

تعزيــز برامــج الحامية   «

االجتامعيــة يف الدول 

العربيــة «

توضيــح دور التأمينــات االجتماعيــة. . 1

تعظيــم دور التأمينــات االجتماعيــة فــي مكافحــة الفقــر.. 2

لتواكــب . 3 االجتماعيــة  التأمينــات  تشــريعات  وتحديــث  تطويــر 

للعمــل. الجديــدة  األنمــاط 

الحاميــة تجــارب قطريــة فــي مجــال تعزيــز برامــج الحمايــة االجتماعية.. 4 إدارة 

االجتامعيــة وعالقــات 

العمــل

6

نــدوة قومية حول 

» الحوكمــة وبنــاء القدرات 

التعاونيــات العربيــة «

ــات مــن اجــل اداء مهامهــا باالســلوب . 1 تعظيــم دور حوكمــة التعاوني

ــاطها . ــة نش ــب لطبيع ــط المناس ــى والتخطي العلم

االقتصاديــة . 2 االزمــات  مواجهــة  فــى  التعاونيــات  تمكيــن 

خطــة  تعتــرض  التــى  الصعــاب  علــى  والتغلــب  واالجتماعيــة 

. طها نشــا
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مجــال الحامية االجتامعيــة وعالقات العمل

الجهة املنفذةاألهـدافاسم الرنامجم

7

الثــاين  العــريب  املنتــدى 

تحــت عنــوان  العاملــة  للمــرأة 

ريــادة االعــامل  » مســتقبل 

النســائية يف ظــل 

ــة  « الرقمي ــادات  االقتص

ــوة . 1 ــي ق ــاء ف ــاركة النس ــول دون مش ــي تح ــق الت ــن العوائ ــد م الح

الرقميــة. العمــل 

وضــع قاعــدة تدريبيــة بالمهــارات الازمــة لدعــم رائــدات األعمــال . 2

ــة. فــي المشــروعات الرقمي

الحاميــة  إدارة 

االجتامعيــة وعالقــات 

العمــل

8

ورشــة عمل حول 

الحاميــة االجتامعيــة   «

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة «

تعزيــز الحمايــة االجتماعية لألشــخاص ذوي اإلعاقة.. 1

إلقــاء الضــوء علــى الحمايــة االجتماعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة . 2

فــي المعاييــر العربيــة والدوليــة ومــدى تطبيقــه فــي االســتراتيجيات 

ــة. ــدول العربي المتبعــة فــي ال

9

جتامع ا

» لجنــة شــؤون عمــل املرأة 

» » 20 الــدورة » 

دعــم جهــود أطــراف االنتــاج الثاثــة الراميــة الــي تحقيــق التمكيــن . 1

العربيــة. للمــرأة  واالجتماعــي  االقتصــادي 

الوقــوف علــى أثــر المتغيــرات الحديثــة علــى أوضــاع المــرأة العربيــة فــي . 2

ســوق العمــل.
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ثانيا

مجال التنمية البرشية 

والتشغيل
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الجهة املنفذةاألهـدافاسم الرنامجم

1

التقريــر العــريب الثامن 

حول

» التشــغيل والبطالــة يف الــدول 

العربيــة «

مراجعــة كافــة المحــاور الــواردة فــي التقريــر بحيــث يمكــن . 1

ألصحــاب القــرار ذوي االختصــاص الحصــول علــى معلومــات 

دقيقــة وموثقــة.

اعتمــاد أبــواب تغطــي كافــة القضايــا التــي تهــم التشــغيل . 2

والبطالــة فــي األقطــار العربيــة خــال فتــرة إعــداد التقريــر 

وحتــى الــذي يليــه.

العمــل علــى أن يكــون التقريــر مرجعيــة للمختصيــن والخبــراء . 3

ــا التشــغيل.  ــة البرشية والباحثيــن والمهتميــن بقضاي إدارة التنمي

لتشغيل وا

2

قليميــة   إ يبيــة  ر تد عمــل  ورشــة 

ول  د يف  لتشــغيل  ا ملخططــي 

لعريب ا ملــرشق  ا

دعــم جهــود منظمــة العمــل العربيــة فــي مجــال التشــغيل . 1

العربــي.  الوطــن  الفقــر والبطالــة فــي  ومحاربــة 

ــة . 2 ــع االدارة الحديث ــغيل بمواضي ــي التش ــدرات مخطط ــة ق تنمي

ــة. ــات الحديث ــن التقني ــتفادة م واالس

االحتياجــات . 3 تحديــد  فــي  التشــغيل  مخططــي  قــدرات  دعــم 

والنوعيــة. الكميــة  التدريبيــة 

     مجــال التنميــة البرشيــة والتشــغيل
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3

نــدوة قومية 

ل حو

تنميــة وتطويــر املرشوعــات   «

الصغــرية واملتوســطة وتفعيــل 

» دورهــا يف التنميــة والتشــغيل 

الصغيــرة . 1 المنشــآت  قطــاع  ومعوقــات  واقــع  علــى  التعــرف 

العربيــة. البلــدان  فــي  االقتصاديــة  وأهميتهــا  والمتوســطة 

واالجتماعيــة . 2 االقتصاديــة  المتغيــرات  أثــر  علــى  التعــرف 

العربيــة. الــدول  فــي  التشــغيل  قضايــا  علــى  والسياســية 

الممكنــة . 3 والحلــول  المقترحــات  مــن  مجموعــة  تقديــم 

التنميــة  فــي  الصغيــرة  المشــروعات  دور  وتفعيــل  لتطويــر 

 . لتشــغيل ا و

ــادرة . 4 ــرة الق ــة والماه ــة المدرب ــن العمال ــد م ــل جدي ــاد جي إيج

علــى المنافســة العالميــة.

إدارة التنميــة البرشية 

لتشغيل وا

4

نــدوة قومية 

حول

 » برامــج وآليــات النهــوض بالقطاع 

غــري املنظم  لدعــم االقتصاد 

الوطنــي وتوفري فــرص العمل «

واقــع القطــاع غيــر المنظــم وأســباب ظهــوره وحجــم المســتثمر . 1

فيــه وتأثيــره فــي االقتصــاد العــام.

اآلثــار . 2 مــن  التخفيــف  فــي  المنظــم  غيــر  القطــاع  مســاهمة 

للبطالــة. واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

األنشــطة االقتصاديــة التــي تمــارس فــي القطــاع غيــر المنظــم . 3

وتأميــن فــرص عمــل للعاطليــن.

     مجــال التنميــة البرشيــة والتشــغيل
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5

نــدوة قومية  

حول

» تعزيــز ثقافــة االبتكار والريادة 

الفكرية والــذكاء االصطناعي 

لتنميــة مهــارات املوارد البرشية «

الرابعــة . 1 الصناعيــة  الثــورة  بتأثيــر  المشــاركين  تعريــف 

ــل. ــوق العم ــر س ــة وتطوي ــى تنمي عل

لمواجهــة . 2 العربــي  للشــباب  االبتكاريــة  المهــارات  تنميــة 

التنمويــة. التحديــات 

التكنولوجــي . 3 للتقــدم  الرئيســي  لــدور  ا علــى  التعــرف 

للتشــغيل. جديــدة  آفــاق  فتــح  فــي 

طريــق . 4 عــن  ودعمــه  الصغيــرة  المنشــآت  دور  تعزيــز 

المبــادرة. روح  إدارة التنميــة البرشيــة بعــث 

ــغيل والتش

6

ورشــة عمل قومية  

حول

» اســتخدامات التصنيف العريب 

املعيــاري للمهن 2008 ومتطلبات 

تحديثــه يف ضوء املتغريات 

الراهنة ألســواق العمل «

1 . 2008 للمهــن  المعيــاري  العربــي  التصنيــف  مفهــوم 

واســتخداماته. وهيكليتــه 

للمهــن . 2 المعيــاري  العربــي  التصنيــف  اســتخدام 

العمــل  ســوق  بيانــات  قاعــدة  بنــاء  فــي  كمرجعيــة 

البشــرية.  المــوارد  وتنميــة  وتخطيــط 

3 . 2008 للمهــن  المعيــاري  العربــي  التصنيــف  اســتخدام 

التحليــل  )منهجيــة  المهنيــة  المعاييــر  لبنــاء  كمرجعيــه 

. ) لمهنــي ا

     مجــال التنميــة البرشيــة والتشــغيل



25

الجهة املنفذةاألهـدافاسم الرنامجم

7

ورشة عمل قومية

حول 

» نــرش وتعزيــز إدارة الجودة 

ملؤسســات التدريــب والتعليــم 

التقنــي واملهنــي «

ادارة . 1 وآليــات  وأدوات  بمفهــوم  المشــاركين  تعريــف 

الشــاملة. الجــودة 

ــم . 2 ــب والتعلي ــج التدري ــودة برام ــع ج ــى واق ــرف عل التع

ــة. ــدول العربي ال ــي  ــي ف ــي والمهن التقن

مؤسســات . 3 جــودة  لضمــان  االوروبيــة  المقاربــة 

والمهنــي. التقنــي  والتعليــم  التدريــب 

شــهادة . 4 علــى  الحصــول  متطلبــات  علــى  التعــرف 

الشــاملة. الجــودة 

ــة  ــة البرشي التنمي إدارة 

والتشــغيل

8

تقرير حول 

» هجــرة العاملــة العربيــة 

يف ظــل املســتجدات العربيــة 

والدوليــة  «

ــات . 1 البيان ــدث  ــى أح ــوي عل ــور يحت ــر متط ــم تقري تقدي

فــي  والتنقــل  بالهجــرة  المتعلقــة  واإلحصــاءات 

العربيــة. المنطقــة 

ضمــن . 2 الوطنيــة  الهجــرة  سياســات  دمــج  كيفيــة 

 .2030 المســتدامة  التنميــة  خطــط 

أثــر التغيــرات العربيــة علــى أوضــاع الهجــرة . 3 تحليــل 

للهجــرة. العالمــي  الميثــاق  وفــق 

     مجــال التنميــة البرشيــة والتشــغيل
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9

ندوة قومية

حول 

» الهجــرة العربيــة يف إطــار خطة 

» 2030 التنميــة املســتدامة 

عــدد . 1 وتضميــن   2030 المســتدامة  التنميــة  خطــة 

الدعائــم  كأحــد  الهجــرة  لمســألة  أهدافهــا  مــن 

التنميــة. لتحقيــق  األساســية 

بيــن . 2 واآلمنــة  المنظمــة  العربيــة  والهجــرة  التنقــل 

المســتدامة. التنميــة  دعائــم  كأحــد  العربيــة  البلــدان 

وتأثيراتهــا . 3 العــرب  للمهاجريــن  الماليــة  التحويــات 

المصــدر. دول  علــى  التنمويــة 

ظــل . 4 فــي  للهجــرة  الجديــدة  والدوافــع  االتجاهــات 

الراهنــة. والدوليــة  العربيــة  األوضــاع 

اإلجــراءات المنظمــة للتنقــل والهجــرة ودعــم فــرص . 5

التنميــة  أهــداف  وتحقيــق  يتواكــب  بمــا  التشــغيل 

.2030 المســتدامة 

مجــال . 6 فــي  المشــاركين  بيــن  الناجحــة  التجــارب 

النــدوة. ومحــاور  أهــداف 

ــة  ــة البرشي التنمي إدارة 

والتشــغيل

     مجــال التنميــة البرشيــة والتشــغيل
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ثالثا

مجال اإلعالم والتوثيق 

واملعلومات
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الجهة املنفذةاسم الرنامجم

دراســة حول » دور اإلعالم الحديث يف دعم قضايا العمل «1

ثيــق  لتو ا و م  عــال إل ا ة  ر ا د إ

ت  مــا ملعلو ا و

إنتــاج أفالم وتنويهات توعوية حــول قضايا العمل2

دورة تدريبيــة حــول » اإلعــالم العاميل ودوره  يف دعــم قضايا العمل والعامل «3

مجلــة العمــل العــريب » العــدد األول  لعام 2022 « - » العــدد الثاين  لعام 2022 «4

     مجــال اإلعــالم والتوثيــق واملعلومــات
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الجهة املنفذةاسم الرنامجم

تعريب وترجمة5

ثيــق  لتو ا و م  عــال إل ا ة  ر ا د إ

ت  مــا ملعلو ا و

طباعــة إصدارات مكتب العمل العريب لعام 62022

اإلعالم عن املنظمة و كافة أنشــطتها7

دعم الشــبكة العربية ملعلومات أسواق العمل8

دعم التوثيق واملعلومات9

 دعم وتطوير املكتبة مبكتب العمل العريب10

     مجــال اإلعــالم والتوثيــق واملعلومــات
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رابعا

مجال التعاون الدويل
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الجهة املنفذةاألهـدافاسم الرنامجم

1

برامج تعاون فنى وأنشــطة قطرية 

لتلبيــة احتياجات أطراف اإلنتاج يف 

الدول العربية 

فــي . 1 للمســاهمة معهــا  اإلنتــاج  أطــراف  رغبــات  تلبيــة 

تنفيــذ بعــض البرامــج واألنشــطة الفنيــة لمصلحتهــا، 

ــى  ــاون الفن ــال التع ــي مج ــة ف ــات المنظم ــذا لسياس تنفي

للطــرف  المطلــوب  الفنــي  الدعــم  تقديــم  حيــث  مــن 

ــرف  ــة ألى ط ــدرات الفني ــم الق ــه، ودع ــاج إلي ــذي يحت ال

ــاء . ــة األعض ــدول العربي ــي ال ــاج ف ــراف اإلنت ــن أط م

إدارة العالقــات الخارجية 

الدوىل  والتعاون 

مع  بالتعاون 

اإلدارات املختصة ىف 

املكاتــب واملعاهد واملراكز 

التابعــة للمنظمة.
2

أنشــطة قطريــة ودعــم االتحادات 

النقابيــة العامليــة ىف الوطــن 

ىب لعر ا

ــة . 1 ــادات العمالي ــاعدة لاتح ــى والمس ــون الفن ــم الع تقدي

دورات  تنظيــم  خــال  مــن  احتياجــا،  األكثــر  العربيــة 

أداء  فــي  ومســاعدتها  لتمكينهــا  ألعضائهــا،  تثقيفيــة 

دورهــا الوطنــى والقومــى . 

ــتوى . 2 ــى المس ــوث عل ــات والبح ــرات والدراس ــادل الخب تب

الوطنــي واإلقليمــي والدولــي .

يل و لــد ا ون  لتعــا ا ل  مجــا       
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الجهة املنفذةاألهـدافاسم الرنامجم

3

أنشطة قطرية وتعاون فني 

ملنظامت أصحاب األعامل يف 

الدول العربية

تقديــم العــون الفنــي لمنظمــات أصحــاب األعمــال العــرب لتنفيــذ . 1

برامــج لمصلحتهــا.

لتعزيــز . 2 العمــل  التدريبيــة وورش  الــدورات  تنفيــذ عــدد مــن 

األعمــال. وأصحــاب  اإلداريــة  الكــوادر  قــدرات 

ومنظمــات . 3 المنظمــة  بيــن  والتقنــى  الفنــى  التعــاون  تعزيــز 

ــل  ــي دورات وورش عم ــا ف ــاركة كوادره ــال ومش ــاب األعم أصح

الوطــن  فــى  التنميــة  واحتياجــات  لمتطلبــات  وفقــا  للتطويــر 

العربــي.

إدارة العالقــات الخارجية 

الدوىل والتعاون 

بالتعــاون مع

اإلدارات املختصــة ىف 

املكاتــب واملعاهد 

واملراكــز التابعة 

للمنظمــة

4

أنشطة وبرامج فنية تنفذ  ىف إطار 

التعاون والتنسيق مع املنظامت 

العربية والدولية املتخصصة ذات 

االهتامم املشرتك

فتــح قنــوات للتعــاون والتنســيق مــع المنظمــات العربيــة والدوليــة . 1

المتخصصــة لوضــع أنشــطة مشــتركة وخطــط للتعــاون الفنــى 

المشــترك لخدمــة أطــراف اإلنتــاج الثاثــة فــى الوطــن العربــى، 

وذلــك مــن أجــل تعظيــم الفائــدة مــن خــال أطــراف عربيــة 

ــتركة . ــة المش ــاالت ذات العاق ــى المج ــرة ف ــة ذات خب ودولي

مراعــاة تعــدد مجــاالت األنشــطة المنفــذة وفقــا للمســتجدات . 2

علــى الســاحتين العربيــة والدوليــة.

منظمــة العمــل العربية 

مع منظــامت عربية أو 

إقليميــة أو دولية.

يل و لــد ا ون  لتعــا ا ل  مجــا       
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5

ــر  ي تقر

ل حو

اإلرسائيليــة  املســتوطنات  آثــار    «

األعــامل  أصحــاب  أوضــاع  عــى 

فلســطني  ىف  العــرب  والعــامل 

املحتلــة  العربيــة  األراىض  وبقيــة 

الســورى  الجــوالن  ىف  األخــرى 

املحتلــه  األراىض  وبقيــة  املحتــل 

» لبنــان   جنــوب  ىف 

اإلســرائيلية . 1 للحكومــة  العنصريــة  السياســة  كشــف  متابعــة 

العاقــة . الدوليــة ذات  الشــرعية  وتحديهــا لقــرارات 

كشــف عــدم احتــرام الحكومــة اإلســرائيلية لقــرارى مؤتمــر . 2

بشــأن  و1980   1976 عامــى  الصادريــن  الدولــى  العمــل 

. الموضــوع 

االســتيطان . 3 سياســة  عــن  الناجمــة  المدمــرة  اآلثــار  كشــف 

فــى  العــرب  والعمــال  األعمــال  أصحــاب  علــى  اإلســرائيلى 

. األخــرى  المحتلــة  العربيــة  واألراضــى  فلســطين 

إدارة العالقــات الخارجية 

الدوىل والتعاون 

ــيق بالتعاون والتنس

 مع

 مكتــب البعثــة الدامئة 

ملنظمــة العمــل العربية 

جنيف ىف 

يل و لــد ا ون  لتعــا ا ل  مجــا       
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خامسا

مجال الصحة والسالمة 

املهنية
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الجهة املنفذةاألهـدافاسم الرنامجم

1
» قضايــا النــوع االجتامعــي يف 

الصحــة والســالمة املهنيــة «

ــوع . 1 ــاس الن ــى أس ــل عل ــة العم ــر بيئ ــم مخاط ــو تقيي ــه نح التوجي

االجتماعــي.  

التعرف على المخاطر التقليدية والمســتجدة.. 2

إدراك المخاطــر المهنيــة النوعيــة وتأثيرهــا علــى صحــة وســامة . 3

الفتيــات العامــات.

منظمــة العمــل العربيــة

/ املعهــد العريب 

ــالمة  للصحة والس

ملهنية  ا

بالتعــاون مع

 إدارة الحاميــة 

عية الجتام ا
2

 ورشــة عمل

حول   

» التفتيــش الــذيك وامتثــال 

أماكــن العمــل «

العمــل . 1 أصحــاب  التــزام  فــي  التفتيــش  دور  علــى  التعــرف 

والدوليــة. العربيــة  والمعاييــر  الوطنيــة  بالتشــريعات 

الصحــة . 2 لتفتيــش  االســتراتيجي  التخطيــط  أهميــة  إدراك   

المهنيــة. والســامة 

التكنولوجيــا . 3 اســتخدام  مــن  التفتيــش  أجهــزة  تمكيــن   

العمــل. أماكــن  امتثــال  مــن  التحقــق  فــي  الحديثــة 

     مجــال الصحــة والســالمة املهنيــة



36

الجهة املنفذةاألهـدافاسم الرنامجم

3

دورتان قطريتان يف مجال

الصحة والسالمة املهنية « دعــم النشــاطات الوطنيــة فــي مجــال الصحــة والســامة . 1» 

العربيــة،  العمــل  معاييــر  تطبيــق  إلــى  الراميــة  المهنيــة 

ــذه  ــات ه ــق احتياج ــال وف ــة العم ــة بحماي ــة الخاص والوطني

ــدول. ال

اإلنتــاج . 2 أطــراف  مــن  الشــابة  العاملــة  الكــوادر  تأهيــل 

ــاالت  ــي مج ــا ف ــر احتياج ــة األكث ــدول العربي ــي ال ــة ف الثاث

المهنيــة. والســامة  الصحــة 

مجــال . 3 فــي  العاملــة  الوطنيــة  الكــوادر  قــدرات  تطويــر 

المهنيــة. والســامة  الصحــة 

ــة  للصح ــريب  لع ا ــد  ملعه ا

ــة ملهني ا ــالمة  لس وا

دورة تدريبية قطرية حول 	 

» نحــو نظــام وطنــي متكامــل يف 

تفتيــش  إحصائيــات  وتحليــل  جمــع 

العمــل والصحــة والســالمة املهنية «

دورة تدريبية قطرية حول 	 

ــات  ــن التقني ــل م ــة العم ــة بيئ » حامي

املســتجدة واملخاطرالناشــئة «

4
إصدار كتابني يف مجال » حامية 

بيئة العمل والطب املهني «

مواجهــة النقــص فــي المراجــع المتخصصــة فــي مجــال . 1

المســتوى  علــى  المهنيــة  والســامة  الصحــة  علــوم 

. العربــي 

     مجــال الصحــة والســالمة املهنيــة
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5

أنشــطة ترجمة ودعــم املكتبة 

وبنــك املعلومــات يف مجال 

الصحــة والســالمة املهنية. 

الصحــة . 1 مجــال  فــي  الحديثــة  العلميــة  المــادة  توفيــر 

العمــل.  بيئــة  وحمايــة  المهنيــة  والســامة 

فــي . 2 متخصصــة  علميــة  بمراجــع  العربيــة  المكتبــة  دعــم 

المهنيــة.  والســامة  الصحــة  مجــال 

الترجمــة . 3 مجــال  فــي  العربيــة  الــدول  احتياجــات  تلبيــة 

 . يــب لتعر ا و

توفيــر أحــدث اإلصــدارات المتصلــة بحمايــة صحــة وســامة . 4

العمــال والمنشــآت.

ــة  للصح ــريب  لع ا ــد  ملعه ا

ــة ملهني ا ــالمة  لس وا

     مجــال الصحــة والســالمة املهنيــة
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سادسا

مجال تنمية املوارد 

البرشية
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1

ورشــة عمل قومية 

حول

» املنشــآت الصغرى 

واملتوســطة ومدى 

مســاهمتها يف الحــد 

مــن البطالة «

الداعــم . 1 والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  دور  علــى  التعــرف 

. العربيــة  لإلقتصاديــات 

ــة . 2 ــار العربي ــي األقط ــرة ف ــآت الصغي ــاق المنش ــع و آف ــى واق ــرف عل التع

حلــول  وضــع  علــى  والعمــل  تواجههــا  التــي  والصعوبــات  والمعوقــات 

. لهــا  وتطبيقيــة  عمليــة 

مجــال . 3 فــي  الرائــدة  والدوليــة  العربيــة  التجــارب  مــن  الســتفادة 

. المنشــآت  بهــذه  املركــز العــريب لتنميــة النهــوض 

املــوارد البرشية

2

ورشــة عمل تدريبية 

حول 

» تطويــر مناهج 

ــم التقني  التعلي

والتدريــب املهني يف 

دولــة ليبيا  «

اســتخدام الوســائل والطــرق الحديثــة فــي تطويــر مناهــج التعليــم التقنــي والتدريــب . 1

المهنــي .

التعــرف علــى التجــارب الرائــدة للــدول العربيــة والمنظمــات الدوليــة فــي تطويــر . 2

المناهــج.

التكامــل فــي المناهــج بيــن موضوعــات التعليــم التقنــي والمهنــي والموضوعــات . 3

الدراســية األخــرى.

تشــجيع التحــاق الفتيات والنســاء ببرامــج التعليم التقنــي والتدريب المهني .. 4

    مجــال تنميــة املــوارد البرشيــة
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3

امللتقــى العــريب ملدراء 

التدريــب املهنــي يف الدول 

العربيــة حــول تخطيط املســار 

الوظيفــي واإلداري وربطهــا 

ــار التدريبي  باملس

فــي . 1 الازمــة  واالتجاهــات  بالمعــارف  المشــاركين  تزويــد 

كيفيــة تصميــم وتطويــر المســارات التدريبيــة لــكل مســتوى 

الخطــط  وضــع  وكيفيــة  الوظيفــي  المســار  مســتويات  مــن 

. لتنفيذهــا  المــدى  والقصيــرة  الطويلــة 

تبــادل الخبــرات والتجــارب بيــن مؤسســات التدريــب العربية .. 2
املركــز العــريب لتنميــة 

املــوارد البرشية

4
يف  يبيــة  ر تد ورة  د

ــة  مل لعا ا ــوى  لق ا ــط  تخطي

العلمــي . 1 باألســلوب  المشــاركين  تعريــف  إلــى  الــدورة  تهــدف 

ــى  ــب عل ــرات العــرض والطل لتخطيــط المــوارد البشــرية وتقدي

القــوى العاملــة علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي وتتضمــن :-

دور الســكان والمــوارد البشــرية فــي التنميــة االقتصاديــة .	 

واقــع وتوزيــع القــوى العاملــة حســب القطاعات .	 

    مجــال تنميــة املــوارد البرشيــة
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5
دورة تدريبيــة يف إدارة 

ــاملة الجودة الش

لتــي . 1 ا لمبــادئ  وا األساســية  بالمفاهيــم  المشــاركين  تزويــد 

ومتطلبــات  الشــاملة  الجــودة  إدارة  مدخــل  عليهــا  يقــوم 

حيــث  األداء  تطويــر  مداخــل  أحــد  باعتبارهــا  تطبيقهــا 

لقــدرة  ا المســتمر فــي  التحســين  لــى  إ المدخــل  يهــدف هــذا 

. للمنظمــة  لتنافســية  ا
املركــز العــريب لتنميــة 

املــوارد البرشية

6
دورة تدريبيــة يف تخطيــط 

وتنميــة املــوارد البرشية 

بالتطــورات . 1 المشــاركين  تعريــف  لــى  إ لــدورة  ا تهــدف 

وإكســابهم  البشــرية  لمــوارد  ا تخطيــط  فــي  المعاصــرة 

لمــال  ا رأس  وتنميــة  إلدارة  الازمــة  لقــدرات  وا المهــارات 

لعامليــن  ا وتمكيــن  حفــز  أســاليب  عــن  فضــًا   ، البشــري 

 . المنظمــات  بهــذه 

    مجــال تنميــة املــوارد البرشيــة
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سابعا

مجال التأمينات 

االجتامعية
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1

ميــة  لقو ا لحلقــة  ا

ل حو

ــل  ي متو ر  د ــا مص ــع  ي تنو  «

يف  ــي  ع الجتام ا ن  ــام لض ا

» ــي  ع الجتام ا ن  ــام لض ا

لتمويــل . 1 األساســية  المصــادر  علــى   لتعــرف  ا

االجتماعــي. الضمــان  نظــم 

نظــم . 2 تواجــة  لتــي  ا لتحديــات  ا علــى  لوقــوف  ا

 . العربيــة  لــدول  ا فــي  االجتماعــي  الضمــان 

لنظــم . 3 لــي  لما ا لتــوازن  ا أهميــة  علــى  لتعــرف  ا

االجتماعــي. الضمــان 
املركــز العــريب للتأمينــات 

االجتامعيــة

2

يــة  لقطر ا لحلقــة  ا

ل حو

ل  لعــام ا ت  منظــام ر  و د  «

ت  مينــا لتأ ا نظــم  يــز  تعز يف 

» عيــة  جتام ال ا

يمكــن  الــذي  الهــام  لــدور  ا إبــراز  إلــى  الحلقــة  تهــدف 

نظــم  وتعزيــز  دعــم  فــي  العمــال  منظمــات  تلعبــه  أن 

فــي  اآليجابيــة  والمشــاركة  االجتماعيــة  التأمينــات 

مــن  نشــأت  أصــًا  النظــم  تلــك  أن  بأعتبــار  تطويرهــا 

مــن  المصلحــة  أصحــاب  وهــم  العمــال  حمايــة  أجــل 

األول. المقــام 

عيــة الجتام ا ت  مينــا لتأ ا ل  مجــا    
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3

ســية  ألسا ا يبيــة  ر لتد ا ت  ورا لــد ا

ت  ــا لتأمين ا ــم  نظ  « يف 

» عيــة  الجتام ا

ــادئ . 1 ــة والمب ــات االجتماعي ــوم التأمين ــام بمفه اإللم

ــا. ــي تحكمه ــية الت األساس

ــوق . 2 ــة والحق ــات االجتماعي ــريع التأمين ــام بتش اإللم

ــي يوفرهــا. الت

وســط . 3 االجتماعيــة  التأمينــات  ثقافــة  نشــر 

. مليــن لعا املركــز العــريب للتأمينــات ا

االجتامعيــة

4

متخصصــة  يبيــة  ر تد ت  ا ر و د

ل  ــا مج يف 

» عيــة  جتام ال ا ت  مينــا لتأ ا  «

ــة . 1 ــة واإلداري ــة والقانوني ــب الفني ــام بالجوان اإللم

لنظــم التأمينــات االجتماعيــة. 

الوســطى . 2 القيــادات  ومهــارات  قــدرات  رفــع 

العربيــة،  االجتماعيــة  التأمينــات  أجهــزة  فــي 

المســتقبل. فــي  األجهــزة  تلــك  لقيــادة  وإعدادهــا 

عيــة الجتام ا ت  مينــا لتأ ا ل  مجــا    
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5

ســة حول را د

ئيــة  لثنا ا ت  قيــا التفا ا ور  د  «  

يف  لتأمينيــة  ا فــع  ملنا ا دل  لتبــا

» لعــريب  ا مــل  لعا ا حقــوق  حفــظ 

تفعيــل االتفاقيــة العربيــة رقــم 14لعــام 1981م بشــأن . 1

حــق العامــل العربــي فــي التأمينــات االجتماعيــة عنــد 

ــة. ــار العربي ــد األخط ــي أح ــل ف ــه للعم تنقل

العربــي وأســرته عنــد . 2 العامــل  الحفــاظ علــى حقــوق 

إنتقالــه للعمــل فــي أي دولــة عربيــة أخــرى. 

العمــل على إيجاد نظــم تأمينية عربية متماثلة.. 3
املركــز العــريب للتأمينــات 

االجتامعيــة

6
ل  حــو مييــة  د كا أ ســة  ا ر د

عيــة  جتام ال ا ت  مينــا لتأ ا

ــواره . 1 ــتير / دكت ــة ) ماجس ــات األكاديمي ــجيع الدراس تش

ــة.  ــات االجتماعي ــال التأمين ــي مج ( ف

ثقافــة . 2 لنشــر  الدراســات  تلــك  نشــر  علــى  العمــل 

االجتماعيــة.  التأمينــات  ومعــارف 

أنظمــة . 3 لتطويــر  الدراســات  تلــك  مــن  االســتفادة 

العربيــة. االجتماعيــة  التأمينــات 

عيــة الجتام ا ت  مينــا لتأ ا ل  مجــا    
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ثامنا

مجال الثقافة العاملية 

وبحوث العمل
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1

نــدوة قوميــة حول 

» التغــريات الدوليــة 

ــاتها  ــة وانعكاس واإلقليمي

عــى التشــغيل ومــدى تأثري 

ذلــك عــى ديناميكية أســواق 

» العمــل العربيــة 

العربيــة . 1 الــدول  فــي  العمــل  أســواق  طبيعــة  علــى  التعــرف 

وأوجــه  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بنيتهــا  اختــاف  علــى 

ــرات  ــا بالمتغيّ ــر كل منه ــا ودرجــة تأث ــاف بينه التشــابه واالخت

حولهــا. الطارئــة 

عــن . 2 والكشــف  العمــل  أســواق  ومؤسســات  سياســات  تحليــل 

ــا  ــن ديناميكيته ــف م ــا وتضع ــي تميّزه ــص الت ــرات والنقائ الثغ

االقتصاديــة. املعهــد العــريب للثقافــة وحركتهــا 

العامليــة وبحــوث العمل

2

ندوة قومية حول

» التنظيامت النقابية و دورها 

يف النهوض بالحوار االجتامعي 

للرفع من أداء املؤسسات 

االقتصادية يف البلدان العربية «

وانفتــاح . 1 العولمــة  انعكاســات  علــى  الضــوء  تســليط 

فــي  ليــة  العما بــات  لنقا ا ودور  العمــال  علــى  األســواق 

مــع  لتأقلــم  وا لتغييــر  ا بضــرورة  لعاملــة  ا الطبقــة  توعيــة 

الجديــدة.  المعطيــات 

ــلوب . 2 ــل أس ــي كأفض ــوار االجتماع الح ــة   ــى  أهمي ــرف عل لتع ا

. ــج  ئ لنتا ا ــن  ــول ألحس ــاوض والوص للتف

    مجــال التقافــة العامليــة وبحــوث العمــل
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3

ــح  ل ــة لصا دورة تكويني

إطــارات وكوادر وزارة 

العمــل والتشــغيل والضــامن 

االجتامعــي بدولــة املقــر 

ل حو

الضــامن  » دور هيئــات 

ــق  ــي يف تحقي االجتامع

ــة  ــة االجتامعي الحامي

ــاملة« الش

االطــارات . 1 لــدى  والكفــاءات  المعــارف  تطويــر  كيفيــة  بحــث 

للحمايــة  الوطنيــة  للمنظومــات  الائــق  التســيير  تكفــل  التــي 

. عيــة جتما ال ا

تعزيــز عمليــة تبــادل التجــارب والخبــرات فــي مجــال الحمايــة . 2

االجتماعيــة بيــن مؤسســات الضمــان االجتماعــي.

ــان . 3 ــات الضم ــه مؤسس ــي تواج ــل الت ــم العراقي ــى أه ــرف عل التع

ــا.  االجتماعــي وتضعــف مــن أدائه
املعهــد العــريب للثقافــة 

العامليــة وبحــوث العمل

4

دراسة اقتصادية

 حول

» دور الحوكمة ونوعية 

املؤسسات يف التنمية 

االقتصادية واالجتامعية يف 

البلدان العربية «

الحوكمــة . 1 ودور  المســتدامة  التنميــة  بركائــز  التعريــف 

وقابلــة  منصفــة  ومجتمعــات  ناجعــة  اقتصاديــات  بنــاء  فــي 

. ة للحيــا

    مجــال التقافــة العامليــة وبحــوث العمــل
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