
 

 

للدول العربية المكتب اإلقليمي منظمة العمل الدولية  
 

:981حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم المؤتمر االقليمي الثالثي   
 حول العمل الالئق للعمال المنزليين رفع الوعي وتبادل المعارف 

 مصر –القاهرة 

 

 2192أكتوبر/تشرين األول  22-22

 

المؤتمر جدول أعمال  

 

 أكتوبر/تشرين األول 22االثنين، 

 09:00 - 08:30  الترحيب بالمشاركين

 مراسم االفتتاح

 

 منظمة العمل الدولية ،لدول العربية ل يدة ندى الناشف، المدير اإلقليميالس

09:00 – 09:15 

الستراتيجية العالمية لمنظمة العمل بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين وا 219والتوصية رقم  981األولى: مقدمة عن االتفاقية رقم  جلسةال

 الدولية

 

 الهدف األول:

 109والتوصية رقم  981لالتفاقية رقم  األهداف واألساس المنطقي  
 المهاجرين العمال المنزليين التركيز على معتفاقية الفي ااألحكام الرئيسية  نظرة عامة على 

 
 العمل الدولية  ةفي منظم لحماية العم مدير إدارة، تومي مانويال السيدة عرضيقدم ال

 

 جلسة أسئلة وأجوبة
 

 الهدف الثاني:

 الالئق للعمال المنزليين تعزيز العمل العالمية بشأن منظمة العمل الدولية استراتيجية عرض 
 في مختلف المناطق اذ التدابيرخات في جهود منظمة العمل الدولية 
 981تنفيذ االتفاقية رقم و  تصديقلالترويج ل 

 

  ظروف العمل فرع رئيس، ماركادان فيليب السيد رضالع يقدم

 
 جلسة أسئلة وأجوبة 

09:15 – 10:30 

 11:00 – 10:30 ستراحة قهوةإ

 الثانية: حلقة نقاش لتبادل الخبرات الوطنية والدولية جلسةال

 

 الهدف األول:

 والتحديات الراهنةتحديد الثغرات و نييزلالعمال المن لحماية حقوق في المنطقة بها الحكومات التي قامت لمبادراتا عرض 
 

 حلقة نقاش:

 السيد ماجد حسني سلمان جازي، وزارة العمل، األردن 
 السيدة إيمان خزعل، وزارة العمل، بيروت 
 السيد هادي محمد عجيل العنزي، وزارة العمل والشؤون االجتماعية، الكويت 
  ،هيئة تنظيم سوق العمل، البحرينالسيد نضال سلمان البنا 
 لسيد حميد بن ديماس، وزارة العمل، اإلمارات العربية المتحدةا 

 
 

 تديرها السيدة ندى الناشف، المدير االقليمي للدول العربية، منظمة العمل الدولية مناقشة عامة 

11:00 – 13:30  



 

 

 الهدف الثاني:

 دة.الدروس المستفا بما في ذلك مناقشة ،981االتفاقية رقم  التصديق على في األوروغواي مشاركة خبرات 
 

 أوروغواي لستونو، وزارة العمل،  نيلسون السيد وزيرالنائب  العرض  يقدم
 

 في منظمة العمل الدولية لاحماية العم مدير إدارة، تومي مانويال السيدةتديرها جلسة أسئلة وأجوبة تليه 

 14:30 - 13:30 الغداء

  يتبعها مناقشة ز العمل الالئق للعمال المهاجرينتعزي بشأنالمنطقة  فيالثالثة: مبادرات منظمة العمل الدولية  جلسةال

 

 ف:اهداأل
 

 في المنطقة العمال المنزليون واجههي الواقع الذي مناقشة. 
 والمخطط  لمشاريع الجاريةإلى ا ونظرة عامة، في الدول العربية هجرة اليد العاملة منظمة العمل الدولية بشأن استراتيجيةعن  ملخص

 لها
 

 ، كبير المتخصصين في شؤون الهجرةمنظمة العمل الدولية  ،مكتب االقليمي للدول العربيةال، السيد أظفر خان العرض  يقدم

 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدول مجلس وزراء العمللسيد عقيل أحمد جاسم، ايديرها  مناقشة عامةيلي العرض 

 

14:30 - 15:30 

 21:00 – 19:00 الذي تستضيفه منظمة العمل الدولية حفل االستقبال المسائي

 أكتوبر/تشرين األول 22الثالثاء، 

  09:00 - 08:30 الترحيب بالمشاركين

 تبادل الخبرات الدوليةاألولى:  جلسةال

 

 :الهدف

 

  والدروس المستفادة 981تبادل خبرات الفليبين لجهة التصديق وتطبيق االتفاقية رقم 
 

 في الفلبينالتوظيف إدارة العمل و ،الوكيل ة ريبيكا شاتو،يقدم العرض السيد

 

 ل في منظمة العمل الدوليةاحماية العم مدير إدارة، تومي مانويال السيدةتديرها مناقشة عامة يلي العرض 

 

09:00 – 09:45 

 يليها جلسة نقاشية تمديد قوانين العمل لتشمل العمال المنزليينالثانية:  جلسةال

 
 :األهداف

 

 في المنطقة العمل المنزليب الخاصة الرئيسية التشريعية موجز عن اإلجراءات 
 وبعض المقاربات ، عمال المنزليينال في حماية حقوق قانون العمل، ودور حماية القانونيةال القائمة حاليا بشأن الثغرات مناقشة

أمثلة  إعطاءو األجر؛و وقت العمل مع التركيز على حول ظروف العمل 981الرئيسية لالتفاقية رقم  المبادئ) التنظيمية الممكنة

 .في جميع المناطق يينزللعمال المنبا الخاص قانون العمل أحكام مختارة من
 

 االستخدام في منظمة العمل الدوليةالعمل وظروف  فرع، مارتن أولزالسيد  العرض يقدم

 

 (IOEالمنظمة الدولية ألصحاب العمل )كلمة للسيد خليفة مطر، 

 

09:45– 10:30 

 الخاصة  االستخدامالجلسة الثالثة: تحسين تنظيم وكاالت 

 

 :فالهد

 

  لجهة تنظيم ومراقبة وكاالت االستخدام الخاصة في البلدان المشاركة لتطوراتارصد 
 

 في منظمة العمل الدولة العمل الجبريب الخاص العمل برنامجيقدم العرض السيدة بيات أندريس، 

 
 منظمة العمل الدولية ،االقليمي للدول العربية مكتبال، السيد أظفر خان يديرها مةمناقشة عاي العرض يل

10:30 – 11:30 

 12:00 – 11:30 قهوة إستراحة

 تعزيز االمتثال وإنفاذ القوانين الوطنية لحماية العمال المنزليين  :الرابعةالجلسة 

 

12:00 – 13:00 



 :الهدف

 المحلية الخاصة بحماية العمال  القوانين واألنظمة وإنفاذ االمتثال لتعزيز حةالمتا حول الخيارات بين المشاركين رفع مستوى الوعي

 في المنطقة سات الحاليةروالمما الخبرات وتيسير تبادل، مجموعة من الوسائل من خالل المنزليين
 

 ،مكتب االقليمي للدول العربيةالريدات، وال، والسيد أمين االستخدام في منظمة العمل الدوليةظروف العمل و فرعيقدم العرض السيد مارتن أولز، 

 منظمة العمل الدولية

 
 جلسة اجتماعات جانبية

 
 :اآلخرين للمشاركين مجموعات عمل مواضيعية أربع

 

 (: مارتن أولزمسّير الجلسةاألجر )و وقت العمل 
 خان( بيات أندريس وأظفر الجلسة: رّيسمالخاصة )كاالت االستخدام التوظيف وو 
 أمين الوريدات( :الجلسة رمسّي) إدارة العمل  
  غالوتي( ماريا ةالسيد: الجلسة رمسّيوالصحة المهنيتين )السالمة ظروف المعيشة و 

13:00 – 14:30 

 15:30 - 14:30 الغداء

 مجموعات العمل على المناقشات قيبتع: الخامسةالجلسة 

 

 للدول العربية  : السيدة ندى الناشف، المدير االقليميالجلسة ميّسر

 

15:30 – 16:30 

 أكتوبر/تشرين األول 22األربعاء، 

  09:00 - 08:30 الترحيب بالمشاركين

 الجلسة األولى: حلقة نقاش حول المبادئ والحقوق األساسية في العمل للعمال المهاجرين

 

 :األهداف

 تبادل الخبرات بشان تنظيم العمال المنزليين وتمثيل مصالحهم 
 م العمال، بما في ذلك العمال المهاجرين في الدول العربيةيتنظ أمامئمة اتحديات القال مناقشة 
  لجأ إليها منظمات أصحاب العمل لحماية العمال المنزليينتتبادل السبل التي يمكن أن 

 

 حلقة نقاش:

 السيدة ناديا شبانا، اإلتحاد الدولي لنقابات العمال، منسقة شبكة المرأة العربية 
 رتل ويتبوي، إتحاد العمال المنزليين في جنوب إفريقياالسيدة مي 
 السيد ألفرد مازوفا، إتحاد أصحاب األعمال في زامبيا 

 

المكتب االقليمي للدول العربية، والسيد محمد  يسعيد، المتخصص في شؤون العمال ف السيد ممصطفى يديرها مناقشة عامةيلي حلقة النقاش 

 ة لنشاطات العمالطرابلسي، مكب منظمة العمل الدولي

09:00 – 11:00  

 11:30 – 11:00 إستراحة قهوة

 حلقة نقاش حول بناء الشراكات لتوفير حماية أفضل العمال المنزليين

 

للعمال  لتوفير حماية أفضلالحكومات والمجتمع المدني و أصحاب العمل ومنظمات منظمات العمال بين بناء الشراكات مناقشة سبل: األهداف

 عمال المنزليين.، بما في ذلك النالمهاجري

 

 

 حلقة نقاش:

 الكويت اتحاد عمال، الفي العزمي فالح السيد 
 األردنللمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان في  تمكين مركزة ليندا الكلش، مديرة السيد 
 لبنان األجانب في كاريتاس مركز مديرة، شهدا نجالء السيدة 
 البحرين في عمال المهاجرينال حمايةجمعية  دياس، ماريتا السيدة 

 

 السيد ويليام غويس، مدير منتدى المهاجرين اآلسيوين يديرهايتبعها مناقشة عامة 

11:30 – 13:30 

 المالحظات الختامية

 

 السيدة ندى الناشف، المدير االقليمي للدول العربية

13:30 - 14:00  
 

 15:00- 14:00 الغداء

 


