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 تـقـديـــــــم
 

 التاسعة والثالثونتنعقد الدورة قا لما ينص عليه دستور منظمة العمل العربية ، وف

خؤؤالل  "دولةةة المقةةر "  مصؤؤر العربيؤؤةجمهوريؤؤة  / القؤؤاهرةبلمؤؤؤتمر العمؤؤل العربؤؤى  

 .. 2102 نيسان/  أبريل 8  -  1 منالفترة 

 ،يميةويأتى انعقاد المؤتمر هذا العام مواكبا ألحداث وتطورات عربية ودولية وإقل

علؤؤى  كبيؤؤرةتفؤؤرع علؤؤى النظؤؤام العربؤؤى بكؤؤل مكوناتؤؤه ت ؤؤديات    ، األهميؤؤةغايؤؤة فؤؤى 

السياسؤية  المتغيؤرات  مختلف المستويات السياسؤية واالقتصؤادية واالجتماعيؤة فؤى  ؤل      

 – 1212)وبؤؤؤدء العقؤؤؤد العربؤؤؤى للتشؤؤؤغيل      ،المتالحقؤؤؤة   واالجتماعيؤؤؤة  االقتصؤؤؤادية و

الكويؤؤؤت )صؤؤؤادية والتنمويؤؤؤة واالجتماعيؤؤؤة  الؤؤؤذق أقرتؤؤؤه القمؤؤؤة العربيؤؤؤة االقت ( 1212

والتؤؤؤى أقؤؤؤرت بؤؤؤأن العمؤؤؤل حؤؤؤق وواجؤؤؤي ومؤؤؤرورة وأن التشؤؤؤغيل مؤؤؤن أهؤؤؤم  ( 1221

السؤلم االجتمؤاعى ، وكؤذل     مضامين التنمية وأن البطالة أصؤب ت  ؤاهرة عامؤة تهؤدد     

ق تقؤدمت بؤه منظمؤة    لبرنامج العربى لدعم التشغيل وال د من البطالة الذاعتماد القمة ل

والتنبيؤه إلؤى خطؤورة    آفاق المستقبل العربية ، والتى كانت سباقة فى استشراف العمل 

فقؤؤدان العدالؤؤة االجتماعيؤؤة ومؤؤعف فؤؤرو العمؤؤل وسؤؤوء شؤؤرو  و ؤؤروف التشؤؤغيل      

 .وتفشى البطالة بين الشباب 

 ، أطؤراف اإلنتؤاا الثالثؤة فؤى الؤوطن العربؤى      يلتقؤى   ، مؤوء هؤذا المعطيؤات    وفى

وحشؤد اإلمكانؤات    ،ى أفضؤل مراحؤل التنسؤيق والتعؤاون    وصؤوال إلؤ   ،لمواصلة ال وار 

وال ؤؤد مؤؤن آثارهؤؤا السؤؤلبية علؤؤى      ،لمواجهؤؤة متطلبؤؤات المرحلؤؤة    ،والطاقؤؤات العربيؤؤة 

وتقلؤؤيص  ،بصؤفة خاصؤة   والتشؤغيل  بصؤفة عامؤة وعلؤى سؤوق العمؤل      المنطقؤة العربيؤة  

بهؤذا  يتؤأثر  مؤن   أول االعمال وأص اب األعمال باعتبارهمؤ  على قطاعى السيئةآثارها 

لتعظؤيم  ، مما يجعل من عملية التشاور الثالثى وال وار مؤن األدوات الفعالؤة   األحداث 

 . بأفضل النتائج والقرارات اإليجابيات وتالفى السلبيات والخروا
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وسؤاحة   ، مؤتمر العمل العربؤى باعتبؤارا الضؤمير االجتمؤاعى العربؤى     الش  أن و

المنبؤؤر ال قيقؤؤى للشؤؤركاء   يعتبؤؤر  ، ال ؤؤوار الؤؤديمقراطى بؤؤين أطؤؤراف اإلنتؤؤاا الثالثؤؤة    

القومية وال رو المشترك علؤى تعييؤي   االجتماعيين الذق تتوافر فيه روح المسئولية 

والتى تعكس  المطروحة على المؤتمر الهامة الموموعات تجااوحدة الموقف العربى 

م بمؤا يعؤيد دعؤ    ، التى تاقت للعدالة االجتماعية وحرية الرأق تطلعات شعوبنا العربية

والخروا بتوجهات  ،وت قيق االستقرار والسالم االجتماعى المنشودين ،برامج التنمية

وتلبيؤة طمؤوح واحتياجؤات المؤواطن     ، قومية ورؤية عربية للتعامل مع هؤذا الت ؤديات   

 .العربى واالرتقاء بمستوق معيشته 

والمشؤؤاركين فيؤؤه بمؤؤا   ، ويسؤؤعدنا أن نقؤؤدم هؤؤذا الؤؤدليل ألعضؤؤاء المؤؤؤتمر المؤؤوقر      

 .حول المؤتمر وبنود جدول أعماله  ، يتضمنه من معلومات أساسية

اهتمؤؤام وعنايؤؤة  سؤؤت ظى بؤؤال شؤؤ  علؤؤى    ،مومؤؤوعات هامؤؤة ل يتصؤؤدق المؤؤؤتمرو

 : ولعل من أبرزها ،ركين فيـه المشا

الحمايةة االجتماعيةة سة يال    "  :  تقرير المدير العام لمكتي العمل العربى حؤـول   -
 . "  لجيل المستق لللعدالة االجتماعية وضمانا 

تقييمها ومجاالت .. فى الوطن العربى برامج مكافحة ال طالة " تقرير فنى حول  -
 ." التطور

 . " تكامل دور القطاعين العام والخاص فى التنمية "حول  تقرير فنى -

  1211تقرير عن نشاطات وإنجادات منظمة العمل العربية خالل عام  -

تشؤرين  / نؤوفمبر )ة ـيؤ ــللجنة ال ريؤات النقاب ( 11)ورة تقرير عن نتائج أعمال الد -
 .(1211 الثانى

/ أكتؤوبر )للجنة شئون عمؤل المؤرأة العربيؤة    ( 12)تقرير عن نتائج أعمال الدورة  -
 (.1211 األولتشرين 

 (.1212 – 1212)تقرير متابعة حول العقد العربى للتشغيل  -

قتصؤادو واالجتمؤاعل العربؤل    للمجلؤس اال ( 88)تقرير عن نتائج أعمؤال الؤدورة    -
(1211.) 

الموقؤؤف المؤؤالى لمنظمؤؤة العمؤؤل العربيؤؤة مؤؤن حيؤؤل المسؤؤاهمات والمتؤؤأخرات علؤؤى  -
 .الدول األعضاء 
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 – 1211)لعؤؤامى ( المكتؤؤي والمؤسسؤؤات)مشؤؤروخ خطؤؤة منظمؤؤة العمؤؤل العربيؤؤة  -
1211. ) 

 -1211لعؤؤامل ( المكتؤي والمؤسسؤات   )مشؤروخ موادنؤة منظمؤة العمؤؤل العربيؤة      -
1211 . ) 

تقارير هيئؤة الرقابؤة الماليؤة وتقؤارير مراقبؤى ال سؤابات عؤن ال سؤابات الختاميؤة           -
 :لكل من  11/11/1212للسنة المالية المنتهية فى 

 القاهرة / مكتي العمل العربى  -1

 .المعاهد والمراكي التابعة للمنظمة  -1

 . تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية -

لمؤؤؤتمر  ( 121)ير العؤؤام لمكتؤؤي العمؤؤل العربؤؤى حـــــؤؤـول الؤؤدورة      مؤؤذكرة المؤؤد  -
 . ( 1211 حييران/ جنيف ، يونيو) العمـــــل الدولى 

 :تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية التالية  -

  ( . 1211 -1211)مجلس إدارة منظمة العمل العربيـة 

  ( 1211 -1211)هيئة الرقابة المالية. 

 ( 1211 -1211)النقابية  لجنة ال ريات. 

  ( 1211 -1211)لجنة شئون عمل المرأة العربية. 

آذار / مؤؤار )لمؤؤؤتمر العمؤل العربؤى   ( 12)ت ديؤد مكؤان وجؤؤدول أعمؤال الؤدورة      -
1211. ) 

وغيؤؤر ذلؤؤ  مؤؤن المومؤؤوعات الخاصؤؤة بمسؤؤائل العمؤؤل والعمؤؤال والتؤؤى سؤؤت ظى      

العامؤؤة أو فؤؤى اللجؤؤان الفنيؤؤة   سؤؤواء فؤؤى الجلسؤؤات  ،باهتمؤؤام أعضؤؤاء المؤؤؤتمر المؤؤوقر  

المنبثقة عنه بهؤدف الوصؤول إلؤى قؤرارات وتوصؤيات بنؤاءة تسؤهم فؤى تعييؤي مسؤيرة           

 .المنظمة وت قيق أهدافها القومية 

 "دولةة المقةر  " كما أن عقد المؤتمر على أرع جمهورية مصر العربية الشؤقيقة  

سؤعى دومؤا لتعييؤي    سيتيح ألعضاء المؤتمر ، التعرف علؤى التجربؤة المصؤرية التؤى ت    

المكاسؤؤي والنجاحؤؤات التؤؤى حققهؤؤا وي ققهؤؤا الشؤؤعي المصؤؤرق الشؤؤقيق فؤؤى مختلؤؤف          

 .الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
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وبهذا المناسبة يسؤعدنى باسؤم منظمؤة العمؤل العربيؤة وباسؤمى الشخصؤى أن أتقؤدم         

مقؤؤر لؤؤدعمها  ل كومؤؤة جمهوريؤؤة مصؤؤر العربيؤؤة باعتبارهؤؤا دولؤؤة ال    التقؤؤدير و بالشؤؤكر

ودارة )المتواصل لمنظمة العمل العربية ، كما نتوجه بالشكر ألطراف اإلنتاا الثالثة 

االت ؤاد العؤام لنقابؤات عمؤال      –ات ؤاد الصؤناعات المصؤرية     –القوق العاملة والهجرة 

 .على تعاونهم ودعمهم لمنظمة العمل العربية ( مصر

ء والسؤادة رؤسؤاء وأعضؤاء    وختاما يشرفنى أن أرحؤي بأصؤ اب المعؤالى الؤودرا    

المنظمؤؤؤات والهيئؤؤؤات واالت ؤؤؤادات العربيؤؤؤة والوفؤؤؤود وممثلؤؤؤى جامعؤؤؤة الؤؤؤدول العربيؤؤؤة 

للجميؤع طيؤي اإلقامؤة فؤى بلؤدهم مـصؤـر       والدولية الذين يشاركوننا هذا المؤتمر متمنيا 

العييؤي ، ولمؤتمرنؤؤا كؤؤل التوفيؤؤق والنجؤؤاح ، ولمنظمؤؤة العمؤؤل العربيؤؤة دوام التقؤؤدم فؤؤى  

 . قيق رسالتها القومية النبيلة سبيل ت

 <<واللــه الـمـوفــق  >>  

 

 أحمد محمد لقمان
 المديـر العام لمنظمة العمل العربية

 2102  آذار/  مارس ،القاهرة 

* * * 
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 سير العمل
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 :تكوين المؤتمر : أوال 

يؤؤع المنؤؤدوبين المعتمؤؤدين اعتمؤؤادا صؤؤ ي ا بمعرفؤؤة الؤؤدول   يتؤؤألف المؤؤؤتمر مؤؤن جم

ويتكؤون وفؤد كؤل دولؤة إلؤى المؤؤتمر مؤن أربعؤة         . األعضاء فى منظمة العمل العربيؤة  

. عن العمال  وواحدعن أص اب األعمال  وواحدمنهم عن ال كومة  اثنان: مندوبين 

فؤؤاق مؤؤع  ويجؤؤود أن يصؤؤط ي المنؤؤدوبون معهؤؤم عؤؤددا مناسؤؤبا مؤؤن مستشؤؤاريهم باالت      

مؤن دسؤتور منظمؤة     1و  1الفقرتؤان   ،المؤادة الخامسؤة   ) المنظمات األكثر تمثؤيال لهؤم   

 ( .والمادتان األولى والثانية من نظام العمل بمؤتمر العمل العربى  ،العمل العربية 

* * * 

 :هيئة رئاسة المؤتمر : ثانيا 

 ،بهم المؤؤتمر  رئيس وثالثة نؤواب للؤرئيس ينتخؤ   : تتكون هيئة رئاسة المؤتمر من 

 ،وفريق العمال  ،بناء على ترشيح كل من فريق ال كومات وفريق أص اب األعمال 

ولرئيس المؤتمر أن ينيي عنه . على أال يكون الرئيس وأق من نوابه من دولة واحدة 

المؤؤادة السؤؤابعة مؤؤن نظؤؤام العمؤؤل ) فؤؤى إدارة الجلسؤؤات أحؤؤد نوابؤؤه بالتنؤؤاوب فيمؤؤا بيؤؤنهم 

 ( .بالمؤتمر 

* * * 

 :رئاسة المؤتمر :  ثالثا

ويستثنى  ،تكون رئاسة المؤتمر دورية بين الدول األعضاء وفقا للترتيي الهجائى 

حيؤؤل تكؤؤون الرئاسؤؤة للدولؤؤة   ،مؤؤن ذلؤؤ  حالؤؤة استضؤؤافة المؤؤؤتمر خؤؤارا دولؤؤة المقؤؤر    

وفؤؤى حالؤؤة اعتؤؤذار  ،المضؤؤيفة دون المسؤؤا  بؤؤدور الدولؤؤة التؤؤى لهؤؤا الرئاسؤؤة الدوريؤؤة   

وذلؤ    ،احبة الدور فى الرئاسؤة ت ؤل مكانهؤا الدولؤة التؤى تليهؤا فؤى الترتيؤي         الدولة ص

 .وفقا للمادة الخامسة من نظام العمل بمؤتمر العمل العربى 

العمةةل العربةةى لمةةؤتمر ( 39)وفةةى اطةةار تنفيةةا هةةا  المةةادة فةةون رئاسةةة الةةدورة    

 .وزير العمل بدولة فلسطين  –أحمد مجدالنى /  الدكتور ستكون لمعالى

* * * 
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 ( :الفرق ) تشكيل المجموعات :  رابعا

فريؤؤق أصؤؤ اب   ،فريؤؤق ال كومؤؤات  :  ثةةالف فةةرق ينقسؤؤم أعضؤؤاء المؤؤؤتمر إلؤؤى    

 : التاليةويعقد كل فريق اجتماعات رسمية إلنجاد األعمال . فريق العمال  ،األعمال 

 .انتخاب هيئة المكتي من رئيس ونائي للرئيس ومقرر  (1)
 .المؤتمر عن الفريق ترشيح نائي لرئيس  (1)
 .ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الهيئات األخرق  (1)
 .ترشيح أعضاء الفريق فى اللجان النظامية والفنية المنبثقة عن المؤتمر  (1)
 .ب ل المسائل التى ت ال إلى الفريق من اللجنة التنظيمية أو من المؤتمر  (5)

سمية لب ل جميع المسائل واألمؤور  ولكل فريق أن يعقد فى أق وقت اجتماعات ر

 .على أال تتعارع مع جلسات المؤتمر التى تقررها اللجنة التنظيمية  ،التى تهمه 

* * * 
 :جلسة االفتتاح الرسمية :  خامسا

سةيتى   /انتركونتيننتةال )بفنةدق   (السراياقاعة )فى ستعقد جلسة االفتتاح الرسمية للمؤتمر 

 نيسةان / أبريةل  0الموافةق   األحةد من صة اح يةوم    العاشرة الساعة تمام فى بالقاهرة( ستارز

 :ووفقا لما جرق عليه العرف فى جلسة االفتتاح تلقى الكلمات التالية ،  2102

وديؤؤر القؤؤوق العاملؤؤة والهجؤؤرة  - فـتـ ؤؤـى فكؤؤرق حسؤؤنين/ كلمؤؤة معؤؤالى الؤؤدكتور  (1)
 بجمهورية مصر العربية

وديؤؤر العمؤؤل بالمملكؤؤة العربيؤؤة   - يؤؤهعؤؤادل بؤؤن م مؤؤد فق/ كلمؤؤة معؤؤالى المهنؤؤد   (1)
 رئيس مجلس اإلدارة / السعودية 

 المدير العام لمنظمة العمل العربية - أحمد م مد لقمان/ كلمة معالى السيد (1)
/ ورــــــــــــــــؤؤـيلقيهؤؤا سؤؤعادة الدكت - كلمؤؤة األمانؤؤة العامؤؤة لجامعؤؤة الؤؤدول العربيؤؤة (1)

 العام المساعد لجامعة الدول العربية األمين/  م مد بن إبراهيم التويجرق
 رئيس المؤتمر/ دولة فلسطينودير العمل ب -مجدالنىأحمد / كلمة معالى الدكتور (5)

 .مناقشة تقرير المدير العام ستخصص جلسة مسائية يوم االفتتاح لل دء فى **  

* * * 
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 :اجتماعات الفرق الثالثة :  سادسا

 دـــةـ األح اليةوم األول ( عمال  ،حاب أعمال أص ،حكومات ) تجتمع الفرق الثالثة 

وذلةة   ،ر ـــةةـبعةةد انتهةةاء جلسةةة االفتتةةاح الرسةةمية للمؤتم   2102 نيسةةان/ أبريةةل 0

 :ل ـــن أجـــــم

 ( .مقرر + نائي رئيس + رئيس ) تشكيل هيئة مكتي لكل فريق يتكون من  (1)

واحؤد عؤن   واحؤد عؤن ال كومؤات و   ) عؤن الفريؤق    نائب رئةيس المةؤتمر  ترشيح  (1)

 ( .أص اب العمال وواحد عن العمال 

عضؤؤوان عؤؤن )  اللجنةةة التنظيميةةةتسؤؤمية مرشؤؤح أو مرشؤؤ ى الفريؤؤق لعضؤؤوية  (1)

 ( .ال كومات وعضو عن أص اب األعمال وعضو عن العمال 

عضؤوان  )  لجنةة اعتمةاد العيةوية   تسمية مرشح أو مرشؤ ى الفريؤق لعضؤوية     (1)

 ( .وعضو عن العمال  عن ال كومات وعضو عن أص اب األعمال

 ( .عضو واحد عن كل فريق) لجنة الصياغةتسمية مرشح الفريق لعضوية  (5)

( ممثؤؤل واحؤؤد عؤؤن كؤؤل حكومؤؤة )  اللجنةةة الماليةةةتسؤؤمية ممثلؤؤى ال كومؤؤات فؤؤى  (1)

للمشؤاركة   ،وتسمية ممثل واحد عن كل من فريقؤى أصؤ اب األعمؤال والعمؤال     

 .المؤتمر فى اللجنة المالية طبقا لنظام العمل ب

* * * 

 : الجلسة اإلجرائية:  سابعا

بكامل أعضائه  1211 / 1 / 1 األحدفى نفس اليوم األول  يعود المؤتمر لإلنعقاد

 هؤؤرا بعؤؤد انتهؤؤاء اجتماعؤؤات الفؤؤرق الثالثؤؤة السؤؤتكمال الجوانؤؤي      ( 11.22)السؤؤاعة 

 :وذل  إلقرار ما يلى  ،اإلجرائية 
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 . تشكيل هيئة مكاتي الفرق الثالثة (أ )

 .تسمية نواب الرئيس  (ب )

 .تشكيل اللجنة التنظيمية  (ج )

 .تشكيل لجنة اعتماد العضوية  (د )

 .تشكيل لجنة الصياغة (   هـ)

 .تشكيل اللجنة المالية  (و )

* * * 

 :جدول القاعات والفعاليات التى ستعقد فيها :  ثامنا

  (- 4  بالطابق  -السرايا قاعــة )قاعة الجلسة االفتتاحية  -

  (- 4بالطابق    -السرايا قاعــة )قاعة الجلسات العامة  -

  (- 4بالطابق    -السرايا قاعــة )قاعة فريق ال كومات  -

  (- 3بالطابق    -ميمونية قاعــة )قاعة فريق أص اب األعمال  -

  (- 3بالطابق     4المنتزة قاعــة ) العمالقاعة فريق  -

  (- 3بالطابق     0المنتزة ــة قاع) اللجنة التنظيمية -

  (- 3بالطابق    - فريدةقاعــة ) لجنة اعتماد العضوية -

  (- 3بالطابق    - فريدةقاعــة ) لجنة الصياغة -

  (- 3بالطابق    - المنيلقاعــة ) اللجنة المالية -

  (- 3بالطابق    - عابدينقاعــة )لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات  -

 تقييمها ومجاالت التطـــــــــور... برامج مكاف ة البطالة فى الوطن العربى لجنة  -

  (- 3بالطابق    - ميمونيةقاعــة )
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  - 4المنتةةةزة قاعـةةةـة ) تكامؤؤؤل دور القطؤؤؤاعين العؤؤؤام والخؤؤؤاو فؤؤؤى التنميؤؤؤة لجنؤؤؤة  -

  (- 3بالطابق  

  (- 3بالطابق    -ناريمان قاعــة )مكتي سكرتير عام المؤتمر  -

  (- 3بالطابق    - 0المنتزة قاعــة ) كتي رئيس المؤتمرم -

  - 2سةةةان سوسةةةى قاعـةةةـة )معؤؤؤالى الؤؤؤودراء ورؤسؤؤاء الوفؤؤؤود  صؤؤالون اسؤؤؤتقبال   -

 (- 4بالطابق  

 (- 3بالطابق    - كونفرانسقاعــة )السكرتارية الفنية والطباعة والتصويـر  -

 (- 3لطابق  با  - 0سان سوسى قاعــة )المركي اإلعالمى والص فى  -

  - "بجةةوار االستق ــــــــةةـال  "  قاعةةة المجلةةس  أمةةام) التسؤؤجيل واسؤؤتالم الوثؤؤائق   -

 (زيرو 1بالطابق  

* * * 
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 :برنامج عمل اليوم األول للمؤتمر :  تاسعا

 ( : 2102 نيسان/ أبريل   0  األحد) 

 .إجراءات التسجيل واستالم الوثائق       0.31  -   8.31

  -السةةرايا  قاعـةةـة  )التواجؤؤد فؤؤى القاعؤؤة الرئيسؤؤية للمؤؤؤتمر          0.55  -  0.31

 (- 4بالطابق  

 جلسة االفتتاح الرسمية     00.11  - 01.11

 اسـتـراحــة    02.11  -  00.11

 : اجتماعات الفرق الثالثة    03.11  -  02.11

 (- 4بالطابق    -السرايا قاعــة )فريق ال كومات  -          

  - ميمونيـــــةةةةـة قاعـةةةةـة  )فريؤؤؤؤق أصؤؤؤؤ اب األعمؤؤؤؤال     -          

 (- 3بالطابق  

 (- 3بالطابق    - 4المنتزة قاعــة )فريق العمال  -          

 :يتم فى اجتماعات الفرق ما يلى ** 

  نائؤي   ،رئؤيس الفريؤق   ) انتخاب هيئة رئاسة كل فريق

 (المقرر  ،الرئيس 

 من كل فريق  انتخاب نائي رئيس المؤتمر. 

  تسمية أعضاء كل فريق فى اللجان التالية: 

 .اللجنة التنظيمية  -

 .لجنة اعتماد العضوية  -

 .لجنة الصياغة  -

تتكؤؤون مؤؤن منؤؤدوب حكؤؤومى واحؤؤد  ) اللجنؤؤة الماليؤؤة  -

عن كل حكومة مشتركة فى المؤتمر ومنؤدوب واحؤد   

 ( .عن كل من فريقى أص اب األعمال والعمال 
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 ( : الجلسات العامة للمؤتمرقاعة ) الجلسة اإلجرائية     04.11  - 03.11

 .الفرق  اجتماختالوة نتائج  -

 :اجتماع اللجنة التنظيمية            عصرا  05.11

 (النتخاب هيئة مكتبها وومع مشروخ تقريرها األول ) 

 :اجتماعات الفرق الثالثة    08.11  - 00.11

  فريق ال كومات  -

  اب األعمال فريق أص -

 فريق العمال  -

للنظر فى التقرير األول للجنة التنظيمية ق ل مناقشته فى 

 .الجلسة العامة للمؤتمر 

  (الجلسات العامة للمؤتمرقاعة )األولى  العامةجلسة ال    21.11  -  08.11

 .مناقشة التقرير األول للجنة التنظيمية *  

كتؤؤؤي العمؤؤؤل  البؤؤؤدء بمناقشؤؤؤة تقريؤؤؤر المؤؤؤدير العؤؤؤام لم   * 

 .حسي قائمة المت دثين  ،العربى
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 :اجتماعات اللجان 

  ( 2المنتزة قاعة  )اللجنة التنظيمية     00.11  -  08.11

النتخؤؤاب هيئؤؤة مكتبهؤؤا وومؤؤع  ) لجنؤؤة اعتمؤؤاد العضؤؤوية      21.11  -  00.11

   ( فريدةقاعة )  –( تقريرها األول 

النتخؤؤاب هيئؤؤة مكتبهؤؤا واعتمؤؤاد جؤؤدول    )  اللجنؤؤة الماليؤؤة     21.11  -  00.11

   ( المنيلقاعة )  –( أعمالها 

 

*  *  * 

 

 



 

 

 

 

 

 
 2102لعام (  93) الدورة  –دليل مؤتمر العمل العربى 

03 

 :برنامج سير العمل اليومى للمؤتمر:  عاشرا

يكؤون سؤير العمؤل    (  1211 / 1 / 1 االثنؤين ) اعتبارا مؤن اليؤوم الثؤانى للمؤؤتمر     

 :اليومى للمؤتمر كما يلى 

مؤؤن صؤؤباح كؤؤل يؤؤوم    1.22فؤؤى السؤؤاعة اجتماعاتهؤؤا عؤؤادة   الفةةرق الثالثةةةتبؤؤدأ  (أ )

 .لمناقشة البنود المطروحة على جدول األعمال اليومى للمؤتمر 

من صباح كل يؤوم وتبؤدأ    12.22للمؤتمر عادة فى الساعة  الجلسة العامةتبدأ  (ب )

 .تقرير اللجنة التنظيمية مناقشة عملها ب

مؤؤا ت ؤؤددا اللجنؤؤة    حسؤؤيبعؤؤد فتؤؤرة الغؤؤذاء مباشؤؤرة و   اجتماعاتهؤؤا  اللجةةانتبؤؤدأ  (ج )

 .التنظيمية 

 .اجتماعاتها عادة بعد انتهاء اللجان من اجتماعاتها  اللجنة التنظيميةتبدأ  (د )

* * * 

 :لجان المؤتمر :  عشر حادى

 :اللجان النظامية الدائمة للمؤتمر : أوال 

 :اللجنة التنظيمية  (0

( عمال  1+  أص اب أعمال 1+ حكومات  1)أربعة أعضاء :  عدد أعيائها* 

واليجود أن يكون للدولة الواحدة أكثر من عضو حكؤومى واحؤد فؤى عضؤوية     

 .اللجنة 

وت ديد نظام سؤير العمؤل فؤى الجلسؤات      ،إعداد برنامج عمل المؤتمر :  مهمتها* 

. والتقؤدم باالقتراحؤات الخاصؤة بانشؤاء لجؤان أخؤرق وكيفيؤة تكوينهؤا          ،العامة 

مر تقريؤرا عؤن أيؤؤة مسؤائل أخؤرق يكؤؤون     كمؤا يجؤي عليهؤؤا أن ترفؤع إلؤى المؤؤؤت    

 .إقرارها الدما ل سن سير العمل 
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 :لجنة اعتماد العيوية  (2

( عمال  1+ أص اب أعمال  1+ حكومات  1)أربعة أعضاء :  عدد أعيائها* 

مؤوء مؤا تقدمؤه الفؤرق      فؤى ويكون تشكيلها بناء على ترشيح اللجنة التنظيميؤة  

أن يكؤؤون للدولؤؤة الواحؤدة أكثؤؤر مؤؤن  واليجؤود  . مؤن ترشؤؤي ات فؤى هؤؤذا الشؤؤأن   

 .عضو واحد فى عضوية هذا اللجنة 

والنظؤر فؤى أق طعؤن يتعلؤق      ،ف ص أوراق المنؤدوبين ومستشؤاريهم   :  مهمتها* 

 .وتقدم إلى المؤتمر تقريرا بنتيجة أعمالها  ،بها 

 :لجنة الصياغة  (3

 – حكومؤؤؤات)  ثالثؤؤؤة أعضؤؤؤاء يختؤؤؤارون مؤؤؤن الفؤؤؤرق الثالثؤؤؤة :  عةةةدد أعيةةةائها* 

ومقؤؤررق  ،وللجنؤؤة أن تسؤؤتعين بؤؤذوق الخبؤؤرة   .  (عمؤؤال  –أصؤؤ اب أعمؤؤال  

 .إلنجاد أعمالها  ،وأعضاء السكرتارية  ،اللجان 

 .صياغة القرارات والتوصيات التى يقرها المؤتمر أوال بأول :  مهمتها* 

 :لجنة تط يق االتفاقيات والتوصيات  (4

ضم منؤدوبى ال كومؤات وأصؤ اب    يشكل المؤتمر لجنة ثالثية ت:  عدد أعيائها* 

 .موء ما تقترحه اللجنة التنظيمية  فىويتم تكوينها  ،األعمال والعمال 

من  11و  11النظر فى االتفاقيات والتوصيات طبقا ألحكام المادتين :  مهمتها* 

والنظؤر بوجؤه خؤاو فؤى التؤدابير       ،نظام اتفاقيؤات وتوصؤيات العمؤل العربيؤة     

والبيانات  ،اء لتنفيذ أحكام االتفاقيات المنضمة إليها التى اتخذتها الدول األعض

والتقارير الخاصة باالتفاقيات والتوصؤيات التؤى تقؤدمها الؤدول األعضؤاء وفقؤا       

 .من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ( 11)ألحكام المادة 

 :اللجنة المالية  (5

دوب حكؤومى واحؤد   تتؤألف مؤن منؤ    ،يشكل المؤتمر لجنؤة ماليؤة   :  عدد أعيائها* 
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ومنؤدوب واحؤد عؤن     ،عن كل دولة عضو فى المنظمؤة مشؤتركة فؤى المؤؤتمر     

 .كل من فريقى أص اب األعمال والعمال 

وتقؤارير   ،الم الؤة إليهؤا    والخطة والموادنة النظر فى المسائل المالية:  مهمتها* 

لمكتي وتقارير مراقبى ال سابات عن ال سابات الختامية  ،هيئة الرقابة المالية

العمؤؤل العربؤؤى والمعاهؤؤد والمراكؤؤي التابعؤؤة لؤؤه عؤؤن السؤؤنة الماليؤؤة المنتهيؤؤة فؤؤى  

وتتخؤؤذ . وأيؤؤة مسؤؤائل ماليؤؤة أخؤؤرق ي يلهؤؤا إليهؤؤا المؤؤؤتمر      ، 11/11/1212

 .اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثى أصوات أعضائها 

 :اللجان الفنية للمؤتمر : ثانيا 

يشكل لجانا خاصة لدراسة الموموعات  للمؤتمر أن ،إمافة إلى اللجان النظامية 

. ويؤتم اقتراحهؤا وت ديؤد عؤدد أعضؤائها مؤن قبؤل اللجنؤة التنظيميؤة           ،التى ي يلها إليهؤا  

 .ويرتبط تشكيل هذا اللجان بالموموعات الفنية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر 

فمؤن المؤرجح أن تشؤكل خؤالل المؤؤتمر       ، بنود جدول أعمةال المةؤتمر  موء  وفى

 :لجان الفنية التالية ال

 .تقييمها ومجاالت التطور .. برامج مكاف ة البطالة فى الوطن العربى لجنة  -1

 .  تكامل دور القطاعين العام والخاو فى التنميةلجنة  -1

* * * 

 :قواعد عامة فيما يتعلق باللجان :  عشر ثانى

 ،مال ترشؤي ات الفؤرق   باسؤتك  ،بعد الجلسة االفتتاحيؤة   ،تقوم اللجنة التنظيمية  (أ )

 :وتقترح على المؤتمر بشأنها ما يلى 

  اللجان المقترح تشكيلها. 

  كيفية تشكيلها. 

  ما ي ال إليها من تقارير. 
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 بالئ ؤة مرشؤ يها لكؤل لجنؤة مؤن اللجؤان      ( كل علؤى حؤدة   )  تتقدم الفرق الثالثة (ب )

 .مع تسمية مندوبيها األصيلين ومندوبيها المناوبين  الفنية

وإذا رأت  ،الترشي ات المقدمة إليها من الفرق الثالثة  اللجنة التنظيميةتف ص  (ج )

بغيؤؤة جعلهؤؤا أوفؤؤى تمثؤؤيال  ،إدخؤؤال تعؤؤديل علؤؤى تكؤؤوين اللجنؤؤة  األفضؤؤلأنؤؤه مؤؤن 

أو أكثر قبوال مؤن حيؤل توديؤع المقاعؤد علؤى       ،بالنسبة للموموخ الذق تعالجه 

ثؤل هؤذا التعؤديل بشؤر  موافقؤة ممثلؤى       تقؤوم بادخؤال م   ،الدول العربية المختلفؤة  

وتعؤؤرع الترشؤؤي ات المتفؤؤق عليهؤؤا فؤؤى اللجنؤؤة التنظيميؤؤة   ،الفؤؤرق ال امؤؤرين 

 .على المؤتمر إلقرارها 

* * * 

 :تقديم مشروعات القرارات واالقتراحات أحكام عامة حول : عشر  ثالث

 :مايلى  تنص المادة ال ادية والعشرين من نظام العمل بمؤتمر العمل العربى على

ال يجود أن يثار فى أق من جلسؤات المؤؤتمر مشؤروخ قؤرار خؤاو بمسؤألة لؤم         1

ترد فى بند من بنود جدول األعمال ما لم تكن قد سلمت نسخة من مشروخ هذا 

قبؤؤل موعؤؤد افتتؤؤاح المؤؤؤتمر    ،القؤؤرار إلؤؤى المؤؤدير العؤؤام لمكتؤؤي العمؤؤل العربؤؤى    

 .بعشرة أيام على األقل 

لؤم تؤرد فؤى أق بنؤد مؤن بنؤود جؤدول أعمؤال          ،رار خؤاو بمسؤألة   إذا قدم مشروخ ق 2

وعند الموافقؤة باجمؤاخ أعضؤائها تقؤرر     . تجتمع هيئة الرئاسة للنظر فيه  ،المؤتمر 

 .إحالته للجنة التنظيمية متى كان ذل  يتعلق بمسألة طارئة أو بأمور إجرائية 

واردة فؤى الفقؤؤرتين  تتؤولى اللجنؤة التنظيميؤؤة النظؤر فؤؤى مشؤروعات القؤرارات الؤؤ      3

األولى والثانية من هذا المادة للتثبؤت مؤن اسؤتيفاء كؤل مشؤروخ لشؤرو  القبؤول        

. وعمؤؤا إذا كؤؤان المشؤروخ يؤؤدخل فؤؤى اختصؤؤاو المؤؤؤتمر   ،المنصؤوو عليهؤؤا  

وتقؤدم   ،وللجنة أن توصى بتعديل المشروخ أو عدم إقرارا شؤكال أو مومؤوعا   

 .تقريرا بذل  إلى المؤتمر 
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ى أق مؤؤن جلسؤؤات المؤؤؤتمر تقؤؤديم مشؤؤروخ قؤؤرار يتعلؤؤق بأحؤؤد بنؤؤود   ال يجؤؤود فؤؤ 4

جؤؤدول األعمؤؤال إال إذا سؤؤلمت نسؤؤخة منؤؤه إلؤؤى سؤؤكرتارية المؤؤؤتمر قبؤؤل الجلسؤؤة  

وعلؤؤى السؤؤكرتارية أن تؤؤودخ   ،الم ؤؤددة لنظؤؤر المومؤؤوخ بيؤؤومين علؤؤى األقؤؤل   

 .مشروخ القرار على أعضاء المؤتمر قى اليوم التالى من استالمه على األكثر 

* * * 

 :اجراءات التصويت : عشر  رابع

تنص المادة الحادية والثالثةين مةن نظةام العمةل بةالمؤتمر بشةان اجةراءات        : أوال 

 :التصويت على ما يلى 

 .يصوت أعضاء المؤتمر برفع األيدق أو نداء باالسم بالطريق العلنى أو السرق (1)

األعضؤاء المشؤاركين فؤى     يكون التصويت باالقتراخ السرق إذا تأيد من قبل ثلل (1)

 .المؤتمر 

ويتؤولى الؤرئيس    ،تقوم سكرتارية المؤتمر بَعّد األصؤوات المعطؤاة برفؤع األيؤدق      (1)

 .إعالن النتيجة 

 :يأمر الرئيس بأخذ األصوات نداء باالسم فى ال االت التالية  (1)

ى فى جميع ال االت التى يشؤتر  فيهؤا الدسؤتور أن تكؤون األغلبيؤة بنسؤبة ثلثؤ        -أ 

 .األصوات 

 .إذا تبين له أن نتيجة التصويت مومع ش   -ب 

 إذا لم يكتمل النصاب القانونى المطلوب فى أول تصويت يتم برفع األيدق  -ج 

 .إذا طلي أحد رؤساء الفرق وأيدا ثلل عدد المندوبين ال امرين  -د 

 :يلى تنص المادة الثانية والثالثون من نظام العمل بالمؤتمر على ما : ثانيا 

حصوله علؤى األغلبيؤة    ،إلقرار أق موموخ يطرح للتصويت  ،يشتر   (1)
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 .العادية للمندوبين المشاركين فى المؤتمر ما لم يرد نص خالف ذل  

دون  ،قبؤل اختتؤام أعمالؤه     ،عند مغادرة المندوب للمؤؤتمر بصؤفة نهائيؤة     (1)

ومن  ،ر ال يعتبر حامرا فى المؤتم ،أن ينيي عنه مستشارا لي ل م له 

 .ثم ال يدخل فى حساب النصاب القانونى للتصويت 

 :التصويت فى اللجان : ثالثا 

تتخؤذ القؤرارات فؤؤى اللجؤان باألغلبيؤؤة البسؤيطة ألعضؤؤاء اللجنؤة ال امؤؤرين إال إذا      

ماعدا ) وتعمد كل لجنة فى بداية اجتماعاتها . كان هناك نص على توافر نسبة الثلثين 

قامة التوادن فى أصوات الفرق الثالثة بصورة يعطى فيها كل إلى إ( اللجان النظامية 

ن بة لقؤؤوة تصؤؤويت األعضؤؤاء مؤؤن الفؤؤريقي   عضؤؤو مؤؤن كؤؤل فريؤؤق قؤؤوة تصؤؤويت مناسؤؤ    

مؤنهم حكوميؤون   ( 12)عضؤوا  ( 15)مثال ذل  إذا شكلت لجنؤة معينؤة مؤن    . اآلخرين 

فان تصويت كل عضؤو مؤن هؤؤالء     ،من العمال ( 12)من أص اب األعمال و ( 5)و

 :ألعضاء تكون على الن و التالى ا

  صوت واحد : ال كوميون. 

  أربعة أصوات : أص اب األعمال. 

  صوتان : العمال. 

* * * 
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 :جدول أعمال المؤتمر : أوال 

 1121) ـم ـــؤ والثالثين القؤرار رقـ  الثامنةى دورته أصدر مؤتمر العمل العربى ف

والثالثؤؤين  التاسؤؤعةبؤؤأن يتضؤؤمن جؤؤدول أعمؤؤال الؤؤدورة   (  1211لعؤؤام  18د . خ . م 

 :الموموعات التالية (  1211لعام ) لمؤتمر العمل العربى 

 .تقرير المدير العام لمكتي العمل العربى -1

 .النظر فل قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة -1

 .متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق -1

 .والموادنة والخطة المسائل المالية -1

 .تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية -5

لمؤتمر العمؤل  (  121) مذكرة المدير العام لمكتي العمل العربى حول الدورة  -1

 (. 1211حييران / جنيف، يونيو )الدولل 

 .الدستورية واللجان النظامية فى مكتي العمل العربى  انتخاب الهيئات -2

 ( .2102 – 2102)تعيين المدير العام المساعد لمنظمة العمل العربية  -8

 .تقييمها ومجاالت التطور... برامج مكاف ة البطالة فى الوطن العربى  -1

 .تكامل دور القطاعين العام والخاو فى التنمية  -12

آذار / مؤار  ) لمؤتمر العمل العربى ( 12)أعمال الدورة ت ديد مكان وجدول  -11

1211 .) 

* * * 
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 :معلومات أساسية عن بنود جدول أعمال المؤتمر : ثانيا 

 

الحماية االجتماعية  " حول تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى:  ال ند األول 
 " س يال للعدالة االجتماعية وضمانا لجيل المستق ل

 

ومفهؤؤؤوم ال مايؤؤؤة  وأقسؤؤؤامهفؤؤؤى أهؤؤؤداف التقريؤؤؤر تمهيؤؤؤد  ا البنؤؤؤد مؤؤؤنيتكؤؤؤون هؤؤؤذ
 :، وأربعة فصول على الن و التالى االجتماعية 

 .أوماخ ال ماية االجتماعية على المستوق العربى  حول الفصل األول

األدمؤؤات الماليؤؤة االقتصؤؤادية العالميؤؤة وتيايؤؤد ت ؤؤديات ال مايؤؤة      حؤؤول الثةةانىالفصةةل 
 . االجتماعية

 .العدالة االجتماعية وال ماية االجتماعية  حول الثالث الفصل

تكامؤؤؤل الجهؤؤؤود لتفعيؤؤؤل ال مايؤؤؤة االجتماعيؤؤؤة سبيؤؤؤـال  للعدالؤؤؤة      حؤؤؤول الرابةةةعالفصةةةل 
 .االجتماعية وممانا  لجيل المستقبل 

والتقرير معروض على المؤتمر الموقر ضمن ال ند األول من جدول األعمةال،  
 .لمناقشة واستخالص النتائج ل

 

*  *  * 
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تقرير عن نشاطات وانجازات منظمة العمةل العربيةة خةالل    : ) القسم الثانى ( 2)

 ( : 2100عام 

المكتؤي والمعاهؤد   ) يتضمن هذا القسم نشاطات وإنجؤادات منظمؤة العمؤل العربيؤة     

علؤؤؤؤى المسؤؤؤؤتوق العربؤؤؤؤل والؤؤؤؤدولل   ، 1211خؤؤؤؤالل عؤؤؤؤام ( والمراكؤؤؤؤي التابعؤؤؤؤة لؤؤؤؤه 

تها اإلدارات الفنيؤؤة بمكتؤؤي العمؤؤل العربؤؤى والمعاهؤؤد    النشؤؤاطات القطاعيؤؤة التؤؤى نفؤؤذ  و

األنشطة التى نفذت من خارا  وكذل والمراكي التابعة للمنظمة فى مجال تنفيذ خطتها 

النشؤاطات   معظؤم فضال عن المشاركة فؤى   بالتعاون مع جهات عربية ودولية ، الخطة

 .والفعاليات التى نظمتها جامعة الدول العربية ومؤسساتها 

 :ن تلخيص أبرد عناوين هذا النشاطات فى المجاالت التالية ويمك

 نشاطات المدير العام على المستويين العربى والدولل -

 تشريعات ومستويات العمل -

 ال قوق وال ريات النقابية  -

 التأمينات االجتماعية  -

 الص ة والسالمة المهنية وبيئة العمل -

 شئون عمل المرأة والفئات الخاصة  -

 إدارات العمل -

 التنمية البشرية والتشغيل والتدريي -

 العالقات العربية والدولية -

 الثقافة العمالية -

 اإلعالم والتوثيق والمعلومات -

 االجتماعات الدستورية والنظامية -

 الدراسات والب وث والترجمة -

 التعاون الفنل -
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الفعاليؤات التؤى نفؤذها    بؤأن هؤذا النشؤاطات و    هؤذا التقريؤر  ويؤكد المدير العام فى 

المكتؤؤي والمعاهؤؤد والمراكؤؤي التابعؤؤة لؤؤه، مؤؤا كؤؤان لهؤؤا أن تؤؤتم لؤؤوال التعؤؤاون القؤؤائم بؤؤين   

األجهؤؤية الدسؤؤتورية فؤؤل المنظمؤؤة ومكتؤؤي العمؤؤل العربؤؤى، وتوجيهؤؤات المؤؤؤتمر العؤؤام   

ومجلس اإلدارة، وتجاوب الدول األعضاء مع المنظمة فى المشاركة بفاعليؤة فؤى هؤذا    

 .لنشاطاتالبرامج وا

 1211بشأن نشاطات منظمة العمل العربية لعؤام   البند األولوالقسم الثانى من * 

 . معروض على المؤتمر الموقر للتفيل باخا العلم

* * * 

 : ال ند األولمالحق القسم الثانى من ** 

 :المالحق التالية  -القسم الثانى  – البند األوليتضمن 

للجنةة الحريةات النقابيــةـة    ( 30)عمال الدورة تقرير عن نتائج أ:  الملحق األول

 ( : 2100 الثانىتشرين /  نوفم ر ،القاهرة ) 

تنفيؤؤذا  للمؤؤادة الخامسؤؤة مؤؤن نظؤؤام لجنؤؤة ال ريؤؤات النقابيؤؤة ، وبنؤؤاء علؤؤى الؤؤدعوة     : أواًل

الموجهة من المدير العـــام لمكتؤي العمـــؤـل العـؤـربى ، عقؤـدت اللجنؤة دورتهؤا       

 .فى القاهرة  1211 الثانىتشرين / نوفمبر 11يوم  نال ادية والثالثو

 :تم بالجلسة اإلجرائية انتخاب هيئة مكت ها على النحو التالى :  ثانيًا

 رئيسا    مادن المعايطة/ السيد  -1

 نائبا للرئيس                    كا م شمخى/ السيد  -1

 مقرراَ   على النصيرق/  السيد الدكتور -1
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بالسؤؤادة أعضؤؤاء  المؤؤدير العؤؤام لمنظمؤؤة العمؤؤل العربيؤؤة لىمعؤؤاوقؤؤد رحؤؤي 

بالثقة الغالية التل أوالها المؤؤتمر العؤام ومجلؤس اإلدارة ومكتؤي      وهنأهم اللجنة

بؤالتوفيق والنجؤاح ، وأكؤد     العمل العربل للسادة أعضاء اللجنة مع التمنيؤات لهؤم  

ة وصؤؤيانة اسؤؤتعداد أسؤؤرة مكتؤؤي العمؤؤل العربؤؤل للتعؤؤاون الؤؤدائم مؤؤن أجؤؤل تنميؤؤ     

ال قؤؤوق وال ريؤؤات النقابيؤؤة وتعييؤؤي ال ؤؤوار االجتمؤؤاعل  ومسؤؤيرة الديمقراطيؤؤة 

والنهؤؤوع بعالقؤؤات التعؤؤاون بؤؤين أطؤؤراف اإلنتؤؤاا لمواجهؤؤة أخطؤؤار المتغيؤؤرات 

وأكؤد المؤدير العؤام علؤى أهميؤة دوريؤة       . االقتصادية وت ؤديات المرحلؤة القادمؤة    

ارير الدورية عن مدق التقدم الذو يتم انعقاد مؤتمر ال ريات النقابية وإعداد التق

 . احرادا فل هذا المجال 

وفل موء المناقشات وال وار والمداوالت التل سادت عمل اللجنة خالل دورة :  ثالثا

 .، أصدرت اللجنة عددا من التوصيات الهامة المعرومة ممن البند انعقادها 

علؤؤى مجـؤؤـلس إدارة  ،ليؤؤه تؤؤم عؤؤرع تقريؤؤر لجنؤؤة ال ريؤؤات النقابيؤؤة المشؤؤار إ :  رابعةةا

/ نوفمبر ،رة القاه)  السبعينو السادسةمنظمة العمل العربية  فى دورته العادية 

 :وقد اتخذ المجلس القرار التالى  ،(  1211 الثانىتشرين 

للجنؤة ال ريؤات النقابيؤة    ( 11)نتؤائج أعمؤال الؤدورة     عؤن  تقريربؤال  أخذ العلؤم  -1

 ( .1211 الثانىتشرين / نوفمبر ،القاهرة )

 نيسؤان / أبريؤل )لمؤتمر العمؤل العربؤى   ( 11)إحالة تقرير اللجنة إلى الدورة  -1

 .مع التوصية بالمصادقة عليه ( 1211

 .وهاا التقرير معروض على المؤتمر العام الموقر للتفيل بالنظر والتوجيه * 

 

*  *  * 
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ل المةرأة  للجنة شئون عم( 01)تقرير عن نتائج أعمال الدورة :  الملحق الثانى

 ( . 2100تشرين األول /  أكتوبربيروت ، ) العربية 

للدورة الخامسة والثالثين لمؤتمر العمل  1181طبقا لقرار المؤتمر رقم :  أوال

والخؤؤاو ( 1228آذار / مؤؤار   1 –شؤؤبا  / فبرايؤؤر  11) شؤؤرم الشؤؤي   . العربؤؤل 

 ( . 1212 – 1228)بتشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية لمدة سنتين 

وتنفيؤذا ألحكؤام المؤادة السادسؤة مؤن النظؤام األساسؤى للجنؤة شؤئون عمؤل           : ثانيا 

المرأة العربيؤة والؤذق يؤنص علؤى أن تجتمؤع اللجنؤة مؤرة واحؤدة فؤى العؤام بؤدعوة مؤن             

المدير العام لمنظمة العمل العربية ، فقؤد تؤم توجيؤه الؤدعوة للسؤيدات عضؤوات اللجنؤة        

العاشرة الجتماعؤات لجنؤة شؤئون عمؤل المؤرأة العربيـــؤـة       للمشاركة فى أعمال الدورة 

 ( .1211تشرين األول / بيروت ، أكتوبر)

عرع مكتي العمل العربى على لجنة شئون عمل المرأة العربية وثيقة :  ثالثا 

 :تتضمن البنود المعرومة على اجتماخ اللجنة وتضمنت ما يلى 

 . 1211خطة عمل اللجنة لعام  -1

 . 1211 – 1211مرأة فى مشروخ خطة عمل المنظمة لعامى مشاريع ال -1

تقريؤؤر ودراسؤؤة ت ليليؤؤة حؤؤول آثؤؤار المتغيؤؤرات فؤؤى المنطقؤؤة العربيؤؤة علؤؤى عمؤؤل       -1

 .المرأة

 .إعالن مبادئ ال وار االجتماعى فى الدول العربية  -1

ناقشت السيدات عضوات اللجنة البنود المعرومة على جدول األعمال  :رابعا 

 .أنها التوصيات الواردة فى التقرير الختامى المرفق مع البند واتخذت بش

 .وهاا التقرير معروض على المؤتمر الموقر للعلم واتخاذ الالزم * 

 

* * * 
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 . متابعة حول التقدم فى انجاز العقد العربى للتشغيلتقرير :  الثالثالملحق 

بشةةان العقةةد  2100 لعةةام( 38)تنفيةةاا لقةةرار مةةؤتمر العمةةل العربةةى فةةى دورتةةه    -

 :العربى للتشغيل والاى نص فى فقرته العاشرة على 

دعوة المدير العام لمكتب العمل العربةى لالسةتمرار فةى متابعةة التط يقةات العمليةة       

للعقةةد ، وتقةةديم تقريةةر سةةنوى حةةول التقةةدم المحةةرز فةةى هةةاا المجةةال ، وتعزيةةز الةةدور     

نية المناس ة لمواجهةة أيةة معوقةات قةد     التنموى للقوى العاملة ، وتقديم المساعدات الف

تعترض الدول العربية فى هاا الشان ، مةع تقةديم تقريةر دورى للعةرض علةى المةؤتمر       

 .للوقوف على جهود الدول العربية فى مراحل التقدم فى انجاز العقد العربى للتشغيل 

ل مةن  مل العربى تقريرا حول التقدم فى انجاز العقةد العربةى للتشةغي   أعد مكتب الع -

 .خالل ردود الدول العربية التى تم موافاة المكتب بها 

 

 . للعلم واتخاذ الالزموهاا التقرير معروض على المؤتمر الموقر * 

* * * 

 
 

أنظةر ال نةد األول مالحةق القسةم     ..  لمزيد من المعلومات: مالحظة ) 
 ( .الثانى 

*  *  * 
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 دارةفى قرارات وتوصيات مجلس اإلالنظر : ال ند الثانى 

مؤن المؤادة الرابعؤة مؤن نظؤام العمؤل بمجلؤس        (  1و  1) استنادا  لنص الفقؤرتين   :أواًل 

إدارة منظمة العمل العربيؤة ، وجؤه المؤدير العؤام لمكتؤي العمؤل العربؤى الؤدعوة         

 :وكما يلى  1211النعقاد مجلس اإلدارة فى دورتين عاديتين خالل عام 

 (.1211آيار / ، مايوالقاهرة) والسبعون الخامسةالدورة العادية  -1

 (.1211 الثانىتشرين / نوفمبر ،القاهرة)ن والسبعو السادسةالدورة العادية  -1

عمال  بنص المادة الثامنة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية ،  :ثانيًا 

 :يقوم المجلس برفع تقرير سنوق إلى المؤتمر العام يتضمن مايلى 

 .تى تتطلي اتخاذ قرار من المؤتمر بشأنها المسائل ال( أ)

 .المسائل التى تتطلي توجيهات من المؤتمر ( ب)

 .المسائل المعرومة على المؤتمر للعلم واإلحاطة ( ا)

 : الوثيقة الخاصة بال ند تحتوى على الموضوعات التالية : ثالثًا 

ربيةة خةالل   مجلس ادارة منظمةة العمةل الع   ىتتقرير عن نتائج أعمال دور:  أوال

 : 2100عام 

 ( . 1211آيار / ، مايو  القاهرة) لمجلس اإلدارة ( 25)الدورة  -1

 ( . 1211 الثانىتشرين /  نوفمبرالقاهرة ، ) لمجلس اإلدارة ( 21)الدورة  -1

 : على الن و التالىويتضمن هذا الجيء ثالثة أقسام 

 :تمر بشانها المسائل التى تتطلب اتخاذ قرار من المؤ: القسم األول * 

تتضؤؤمن مومؤؤوعات نظرهؤؤا مجلؤؤس اإلدارة واتخؤؤذ بشؤؤأنها التوصؤؤيات المناسؤؤبة    

وأحالهؤؤا للمؤؤؤتمر العؤؤام التخؤؤاذ القؤؤرارات الالدمؤؤة بشؤؤأنها باعتبارهؤؤا مؤؤن اختصؤؤاو      
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 :وهذا القرارات هى . المؤتمر العام 

الموقؤف المؤالى لمنظمؤة العمؤل العربيؤة مؤن حيؤل المسؤاهمات والمتؤأخرات علؤى            -1

 .لدول األعضاء ا

تقؤؤارير هيئؤؤة الرقابؤؤة الماليؤؤة ومراقبؤؤى ال سؤؤابات عؤؤن ال سؤؤابات الختاميؤؤة للسؤؤنة    -1

المكتؤي والمعاهؤد   } لمنظمؤة العمؤل العربيؤة     11/11/1212المالية المنتهيؤة فؤى   

 .{ والمراكي التابعة له 

النظؤؤر فؤؤى تعيؤؤين م اسؤؤبين قؤؤانونيين لتؤؤدقيق حسؤؤابات منظمؤؤة العمؤؤل العربيؤؤؤة           -1

 . 1211/  1211للعامين ( مكتي والمعاهد والمراكي التابعة لهال)

تغذية صناديق مكافأة نهاية الخدمة فى مكتي العمؤل العربؤى والمعاهؤد والمراكؤي      -1

 .التابعة له 

،  القؤاهرة ) للجنؤة الخبؤراء القؤانونيين    ( 11)تقريـــر عن نتائــؤـج أعمؤال الؤدورة     -5

 ( . 1211 الثانىتشرين / نوفمبر

آذار / مؤار  ) لمؤتمر العمل العربؤى  ( 12)ت ديد مشروخ جدول أعمال الدورة  -1

1211 . ) 

 :المسائل التى تتطلب توجيهات من المؤتمر : القسم الثانى * 

 :يتضمن هذا القسم المسائل التى تتطلي توجيهات من المؤتمر بشأنها وهى 

/ نؤوفمبر ،  القؤاهرة )ابيؤة  للجنة ال ريات النق( 11)تقرير عن نتائج أعمال الدورة  -1

 ( .1211 الثانىتشرين 

للجنؤة شؤئون عمؤل المؤرأة العربيـــــــــــؤـة      ( 12)تقرير عن نتائج أعمؤال الؤدورة    -1

 ( . 1211األول  تشرين/ أكتوبر، بيروت)

 :ومعية وتطوير تقرير عن  -1

 .المعهد العربى للص ة والسالمة المهنية بدمشق  (أ )
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 .للثقافة العمالية وب وث العمل بالجيائر المعهد العربى  (ب )

 :المسائل المعروضة على المؤتمر للعلم واإلحاطة : القسم الثالث * 

يتضمن هذا القسم بقية قرارات وتوصيات مجلس إدارة منظمة العمل العربية فى 

والسؤؤبعين   والسادسؤؤة(  1211آيؤؤار  / ، مؤؤايو القؤؤاهرة ) والسؤؤبعين  الخامسؤؤة دورتيؤؤه 

، وهؤؤى معرومؤؤة علؤؤى المؤؤؤتمر المؤؤوقر (  1211 الثؤؤانىتشؤؤرين / وفمبرنؤؤالقؤؤاهرة، )

 .للعلم واإلحاطة 

* * * 

 :مالحق ال ند الثانى : ثانيا 

للمجلةةةةس ( 88)تقريةةةةر عةةةةن نتةةةةائج أعمةةةةال الةةةةدورة  :  الملحةةةةق األول (0)

 ( :2100)االقتصادى واالجتماعى العربى 

 جؤة علؤى جؤدول أعمؤال    المجلؤس االقتصؤادق واالجتمؤاعى البنؤود المدر     استعرع -

 . بشأنهاالقرارات المناسبة للمجلس وأصدر ( 88) الدورة

س للمجلؤ ( 88)قام مكتي العمل العربى بعرع تقرير حول نتائج أعمؤال الؤدورة    -

علؤؤى مجــؤؤـلس إدارة منظمؤؤة العمؤؤل   ( 1211)االقتصؤؤادق واالجتمؤؤاعى العربؤؤى  

(  1211 الثؤانى تشؤرين  / نؤوفمبر ، القاهرة)السبعين و السادسةالعربية فى دورته 

 .واتخذ المجلس التوصيات المناسبة كما هو مومح فل وثيقة هذا البند 

*  *  * 

 :م لقرارات وتوصيات مجلس اإلدارة عرض عا: ثالثا 

يتضؤؤمن هؤؤذا الجؤؤيء عؤؤرع عؤؤام لجميؤؤع قؤؤرارات وتوصؤؤيات مجلؤؤس اإلدارة فؤؤى  

والسادسؤؤؤة ( 1211ار آيؤؤؤ/ ، مؤؤؤايوالجيائؤؤؤر)الخامسؤؤؤة والسؤؤؤبعين الؤؤؤدورتين العؤؤؤاديتين 

 ( .1211 الثانىتشرين / نوفمبر، القاهرة)والسبعين 

 .إلحاطة ومة على المؤتمر العام للعلم واوهى معر

*  *  * 
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 ارات مؤتمر العمل العربى السابقمتابعة تنفيا قر: ال ند الثالث 

 آذار/ بغؤداد ، مؤار    ) أصدر مؤتمر العمل العربؤى فؤى دورتؤه الثانيؤة عشؤرة       :أوال 

قرار بشأن تطوير هياكل منظمة العمؤل العربيؤة ، تضؤمن هؤذا القؤرار      ( 1181

 :عدة فقرات ، نصت الفقرة الخامسة منه على مايلى 

استحداف بند دائم فى جدول أعمال مؤتمر العمل العربى يتعلق بمتابعةة تنفيةا   " 

تقريةر   قرارات المؤتمرات السابقة وتكليف المدير العام لمكتةب العمةل العربةى بتقةديم    

يوضةةف فيةةه مسةةتوى تنفيةةا القةةرارات ، وذلةة  اعت ةةارا مةةن الةةدورة الثالثةةة عشةةرة           

 ".للمؤتمر

وفؤؤى هؤؤذا اإلطؤؤار ، قؤؤام مكتؤؤي العمؤؤل العربؤؤى باعؤؤداد وثيقؤؤة متكاملؤؤة تضؤؤمنت   :ثانيةةًا 

والثالثؤين للمؤؤتمر لعرمؤها علؤى      الثامنؤة تصور المكتي لتنفيذ قرارات الؤدورة  

/ ، مؤايو   القؤاهرة )  والسؤبعين  الخامسؤة ه العادية مجلس إدارة المنظمة فى دورت

 ( . 1211آيار 

/ ، مؤايو   القؤاهرة ) والسؤبعين   الخامسؤة ناقش مجلس اإلدارة فى دورتؤه العاديؤة   :  ثالثًا

الوثيقة المتضؤمنة تصؤورات المكتؤي والمؤسسؤات التابعؤة لتنفيؤذ       (  1211آيار 

ومكاتبه ووحداته والمعاهد قرارات المؤتمر والتى أعدها المكتي بجميع إداراته 

 : التالى القرار الموموخوالمراكي التابعة له واتخذ مجلس اإلدارة بشأن 

لمؤتمر العمل العربى ( 38)أخا العلم بتقرير تصورات تنفيا قرارات الدورة  -

 .(2100 آيار/  مايو 22  - 05،  جمهورية مصر العربية/ القاهرة)

المعاهد والمراكي التابعة له باتخاذ اإلجراءات الالدمؤة  قام مكتي العمل العربى و :رابعًا 

 ،لمؤؤؤتمر العمؤؤل العربؤؤى كؤؤل فؤؤى مجؤؤال اختصاصؤؤه  ( 18)لتنفيؤؤذ قؤؤرارات الؤؤدورة 

 . آخذين بعين االعتبار توجيهات مجلس اإلدارة كما هو مومــح فى البند

 .واألمر معروض على المؤتمر الموقر للتفيل باخا العلم * 

* * * 
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 والخطة والموازنة المسائل المالية: ابع ال ند الر

 :يحتوى هاا ال ند على الموضوعات التالية :  أوال

الموقؤؤف المؤؤالى لمنظمؤؤة العمؤؤل العربيؤؤة مؤؤن حيؤؤل المسؤؤاهمات والمتؤؤأخرات علؤؤى  (1)

 .الدول األعضاء 

 -1211لعؤؤامل ( المكتؤؤي والمؤسسؤؤات )مشؤؤروخ خطؤؤة منظمؤؤة العمؤؤل العربيؤؤة      (1)

1211. 

-1211لعؤؤامل( المكتؤؤي والمؤسسؤؤات )العمؤؤل العربيؤؤة  ادنؤؤة منظمؤؤة  مشؤؤروخ مو (1)

1211. 

تقارير هيئؤة الرقابؤة الماليؤة وتقؤارير مراقبؤى ال سؤابات عؤن ال سؤابات الختاميؤة           (1)

 :لكل من  11/11/1212للسنة المالية المنتهية فى 

 القاهرة / مكتي العمل العربى  -1

 .المعاهد والمراكي التابعة للمنظمة  -1

قام مكتي العمل العربؤى بعؤرع هؤذا الموامؤيع علؤى مجلؤس اإلدارة فؤى        :  ياثان

 والسؤؤؤبعين والسادسؤؤؤة( 1211آيؤؤؤار / مؤؤؤايو ،القؤؤؤاهرة) والسؤؤؤبعين الخامسؤؤؤةدورتيؤؤؤه 

ا التوصؤيات المناسؤبة   نهواتخؤذ المجلؤس بشؤأ   ( 1211 الثانىتشرين / نوفمبر ،القاهرة)

، مع التوصية بالمصؤادقة  ا بة بشأنهرات المناسوقرر إحالتها إلى المؤتمر التخاذ القرا

 .ا عليه

المسؤؤائل الماليؤؤة والخطؤؤؤة   )  جميؤؤع المومؤؤوعات الخاصؤؤة بالبنؤؤؤد الرابؤؤع    :  ثالثةةا 

ب كم االختصاصؤات   ،ست ال للجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر لدراستها  (والموادنة

مؤوقر إلصؤدار   ومن ثم إحالتهؤا للمؤؤتمر العؤام ال    ،المخولة للجنة فى نظم العمل النافذة 

 .القرارات المناسبة بشأنها 

* * * 
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 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية تط يق : ال ند الخامس 

/ نؤوفمبر  القؤاهرة، )فؤى   الثالثؤين الثانيؤة و عقدت لجنة الخبراء القانونيين دورتها  :أواًل 

وذلؤؤ  لدراسؤؤة التقؤؤارير التؤؤى تلتؤؤيم الؤؤدول األعضؤؤاء   ،( 1211 الثؤؤانىتشؤؤرين 

مها إلؤؤى مكتؤؤي العمؤؤل العربؤؤى وفقؤؤا للفقؤؤرتين األولؤؤى والثانيؤؤة مؤؤن المؤؤادة     بتقؤؤدي

 .السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية 

عرع مكتي العمل العربى على لجنة الخبراء القانونيين وثيقة مبدئية تتضمن  :ثانيًا 

 :ما يلى 

 .ربية م ل المتابعة دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل الع (1)

 .لجنة الخبراء القانونيين  متابعة الرد على مالحظات (1)

أعدت لجنة الخبراء القانونيين تقريرا يتضمن دراستها لتقارير الدول األعضاء : ثالثا 

علؤؤى االتفاقيؤؤات م ؤؤل المتابعؤؤة وردودهؤؤا علؤؤى مالحظاتهؤؤا السؤؤابقة إمؤؤافة إلؤؤى  

ير الؤؤدول األعضؤؤاء وردودهؤؤا علؤؤى  التوصؤؤيات العامؤؤة للجنؤؤة علؤؤى مؤؤوء تقؤؤار  

 (.القسم األول من البند ) مالحظات اللجنة  

عرع مكتي العمل العربى تقرير لجنة الخبراء القانونيين المشؤار إليؤه علؤى      :رابعا 

تشؤرين  / نؤوفمبر  ،القاهرة )السبعين و السادسةمجلس اإلدارة فى دورته العادية 

 .(  1211 الثانى

مؤل العربؤى تقريؤرا عؤن المعلومؤات الخاصؤة بعؤرع األدوات        أعد مكتي الع :خامسا 

القانونيؤؤة علؤؤى السؤؤلطات المختصؤؤة وفؤؤق مؤؤا يتطلبؤؤه نظؤؤام اتفاقيؤؤات وتوصؤؤيات    

 ( .القسم الثانى من البند ) العمل العربية 

وسةةيتم عةةرض ال نةةد علةةى لجنةةة تط يةةق االتفاقيةةات والتوصةةيات التةةى سةةتعقد          

 .ؤتمر للم 30اجتماعاتها خالل أشغال الدورة 

*  *  * 
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( 010)مةاكرة المةدير العةام لمكتةب العمةل العربةى حةول الةدورة         : ال ند السادس 

 (2102حزيران / يونيو ،جنيف )لمؤتمر العمل الدولى 

 :تتضمن الوثيقة المعرومة على المؤتمر ثالثة أقسام هى 

اجتماعؤؤات المجموعؤؤة  أنشؤؤطة وويتضؤؤمن مقترحؤؤات بخصؤؤوو   :القسةةم األول 

مؤن   1211لمؤؤتمر العمؤل الؤدولى لعؤام     (  121) ى هامش أعمال الؤدورة  العربية عل

 .حيل مكان وموعد ومشروخ جدول أعمال المجموعة 

يتضؤؤمن معلومؤؤات أساسؤؤية حؤؤول بنؤؤود جؤؤدول أعمؤؤال الؤؤدورة         : الثةةانىالقسةةم 

مؤؤن حيؤؤل مكؤؤان (  1211حييؤؤران / يونيؤؤو ،جنيؤؤف )لمؤؤؤتمر العمؤؤل الؤؤدولى ( 121)

وجؤدول أعمالؤه ومعلومؤات تفصؤيلية حؤول بنؤود جؤدول أعمؤال         ودمان انعقاد المؤتمر 

 .المؤتمر 

( 111)ي توق هذا القسؤم علؤى تقريؤر عؤن نتؤائج أعمؤال الؤدورة         :القسم الثالث 

ونشؤؤا  ( 1211تشؤرين الثؤانى   / نؤوفمبر  ،جنيؤؤف)لمجلؤس إدارة مكتؤي العمؤل الؤدولى     

 .السادة األعضاء العرب بالمجلس المذكور 

 .المؤتمر الموقر التخاذ ما يرا  مناس ا  معروض على وال ند* 

* * * 
 

 ات الدستورية والنظامية التاليةتشكيل الهيئ:   السابع ال ند     

 

 : ( 2104 - 2102) مجلس ادارة منظمة العمل العربيـة : أوال 

" مجلؤؤس إدارة منظمؤة العمؤل العربيؤؤة   " ينتخؤي المؤؤتمر العؤام مؤؤن بؤين أعضؤائه       -1

 .لمدة سنتين 

 :مجلس اإلدارة من يتكون  -1

 :ثمانية أعضاء أصيلين  (أ )
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 .أربعة أعضاء يمثلون فريق ال كومات  -

 .عضوين يمثالن فريق أص اب األعمال  -

 .عضوين يمثالن فريق العمال  -

 .ثالثة أعضاء احتياطيين بواقع عضو واحد عن كل فريق  (ب )

ادارة منظمة العمل العربيةة  معروض على المؤتمر الموقر النتخاب مجلس  ال ند -3

 (2102 – 2104 ) . 

 : ( 2104 – 2102) هيئة الرقابة المالية : ثانيا 

تشكل هيئة الرقابة المالية لكؤل منظمؤة مؤن ممثلؤى خمؤس دول علؤى األقؤل وتقؤوم          -1

بالرقابة الفعالة علؤى أمؤوال المنظمؤة ومتابعؤة أداء أجهيتهؤا التنفيذيؤة لمسؤئولياتها        

مالهؤؤا، وتبؤؤدو هيئؤؤة الرقابؤؤة الماليؤؤة مالحظاتهؤؤا بشؤؤأن األخطؤؤاء      وتقيؤؤيم نتؤؤائج أع 

والمخالفؤؤات والقصؤؤور فؤؤى تطبيؤؤق األنظمؤؤة اإلداريؤؤة والماليؤؤة واقتؤؤراح ال لؤؤول       

المالية والم اسبية واإلدارية لتالفى هذا األخطاء ومعالجتها ويشؤتر  فؤى عضؤو    

 :هيئة الرقابة ما يلل 

 بة المالية فى الدول العربيةأن يكون من المختصين فى أجهية الرقا. 

 أن ال تييد مدة تمثيله لدولته فى هيئة الرقابة عن دورة واحدة. 

 أن ال يكون عضوا  فى هيئة رقابة مالية ألكثر من منظمة. 

          أن ال يجمؤؤع بؤؤين عضؤؤوية هيئؤؤة الرقابؤؤة ألو منظمؤؤة وعضؤؤويته فؤؤى لجنؤؤة

 .المنظمات للتنسيق والمتابعة

 ضو الهيئة من نفس جنسية مديرها العامأن ال تكون جنسية ع. 

 – 2102)معةةروض علةةى المةةؤتمر المةةوقر لتشةةكيل هيئةةة الرقابةةة الماليةةة  ال نةةد -2

2104) . 
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 : (4210 - 2210)لجنة الحريات النقابية : ثالثا 

تتكون لجنؤة ال ريؤات النقابيؤة بمكتؤي العمؤل العربؤى مؤن تسؤعة أعضؤاء أصؤيلين            -1

 :كاآلتى 

 .اء يختارهم مؤتمر العمل العربى يمثلون الفرقاء الثالثة ثالثة أعض (أ )

ثالثؤؤة أعضؤؤاء يختؤؤارهم مجلؤؤس اإلدارة مؤؤن بؤؤين أعضؤؤائه يمثلؤؤون الفرقؤؤاء        (ب )

 .الثالثة 

ثالثة أعضاء يختارهم المدير العؤام لمكتؤي العمؤل العربؤى مؤن ذوق الخبؤرة        (ج )

 .فى المجاالت القانونية وبموافقة مجلس اإلدارة 

 .ى فى تشكيل اللجنة أال يكون هناك أكثر من عضو واحد للدولة الواحدة يراع -1

األمةةر معةةروض علةةى المةةؤتمر المةةوقر الختيةةار ثالثةةة أعيةةاء للجنةةة الحريةةات       -3

 . (2104 – 2102)النقابية 

 : ( 2104 – 2102) لجنة شئون عمل المرأة العربية :  رابعا

، وذلؤ  علؤى    حؤد وعشؤرين عضؤوة   وامؤن  لجنة شئون عمل المرأة العربية تشكل  -1

 :الن و التالى 

عؤن كؤل    عضؤوات المؤتمر العام بواقؤع خمسؤة    عضوة يختارهن خمسة عشر -

 ( .عمال / أص اب أعمال / حكومات )فريق 

 .منسقة إدارية تختارها الرئيسة الشرفية للجنة  -

 .المدير العام  عضوات يختارهنخمسة  -

شةئون  للجنةة   خمسة عشر عيةوة الختيار  األمر معروض على المؤتمر الموقر -2

 . (2104 – 2102) عمل المرأة العربية

*  *  * 
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 – 2102)لمنظمةة العمةل العربيةة     تعيين المدير العةام المسةاعد  : ال ند الثامن 

2102 ) 

 

من المادة السادسة من دستور منظمة العمل العربية عبؤى  ( ب/1)الفقرة  تنص:   أوال

 :ما يلى 

لمةدة أربةع سةنوات    ر العام المساعد لمكتب العمةل العربةى   تعيين المدي" 

غير قابلة للتجديد وبالتناوب بين فريقةى أصةحاب األعمةال والعمةال ، علةى أن      

 " .تتوفر فى المرشف شروط الكفاءة والخ رة والمقدرة 

مكتؤؤي العمؤؤل العربؤؤى الترشؤؤي ات التاليؤؤة لشؤؤغل منصؤؤي المؤؤدير العؤؤام       تلقؤؤى:   ثانيةةا

 ( :1211 – 1211) المساعد

 (.غرفة صناعة األردن)عدنان أبو الراغي / السيد -1

 (.ات اد غرف الصناعة السورية)نضال رشيد بكور / السيد -1

 (.ات اد عام أص اب العمل السودانى)حيدر أبشر م مد الطاهر / السيد -1

لتعيةين  معروض على المؤتمر العام الموقر التخةاذ اإلجةراءات الالزمةة     األمر:   ثالثا

( 2102 – 2102)المدير العام المساعد عن فريق أصحاب األعمال للفتةرة  

 .من بين المرشحين أعال  

 

*  *  * 
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 تقييمها ومجاالت التطور... مكافحة ال طالة فى الوطن العربى  برامج:  التاسعال ند 

/ مؤايو  11  - 15، القاهرة)الثامنة والثالثين أقر مؤتمر العمل العربى فى دورته  -

... برامج مكافحة ال طالة فى الوطن العربةى  )بعنوان  التاسعالبند (  1211 آيار

ليكون أحؤد البنؤود الفنيؤة المدرجؤة علؤى جؤدول أعمؤال        ( تقييمها ومجاالت التطور

 ( .1211آذار / مار )لمؤتمر العمل العربى ( 11)الدورة 

تى تضمنت ستة فصول علؤى  ال التاسعقام مكتي العمل العربى باعداد وثيقة البند  -

 :الن و التالى 

  أسواق العمل العربية وخصائصها : الفصل األول. 

  ( .مفهومها وقياسها وأنواعها)البطالة : الفصل الثانى 

  حجم ومعدالت البطالة فى الدول العربية : الفصل الثالل. 

  عربية أسباب البطالة ومصادرها الرئيسية فى البلدان ال: الفصل الرابع. 

  التفسير االقتصادق للبطالة فى الدول العربية : الفصل الخامس. 

   مصفوفة السياسات السؤكانية االقتصؤادية المقترحؤة لمكاف ؤة     : الفصل الساد

 .البطالة فى البلدان العربية 

 .سيتم تشكيل لجنة فنية من أعياء المؤتمر لمناقشة هاا ال ند  -

 .لموقر التخاذ ما يرا  مناس ا ال ند معروض على المؤتمر ا -

*  *  * 

 تكامل دور القطاعين العام والخاص فى التنمية:  العاشرال ند 

 

/ مؤايو  11  - 15القاهرة، )أقر مؤتمر العمل العربى فى دورته الثامنة والثالثين  -

تكامةةل دور القطةةاعين العةةام والخةةاص فةةى  )البنؤؤد العاشؤؤر بعنؤؤوان  (  1211آيؤؤار 

( 11)ن أحؤؤد البنؤؤود الفنيؤؤة المدرجؤؤة علؤؤى جؤؤدول أعمؤؤال الؤؤدورة      ليكؤؤو( التنميةةة

 ( .1211آذار / مار )لمؤتمر العمل العربى 
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الوثيقؤؤة فؤؤى  تضؤؤمنت، وقؤؤد  العاشؤؤرقؤؤام مكتؤؤي العمؤؤل العربؤؤى باعؤؤداد وثيقؤؤة البنؤؤد  -

فصؤؤلها األول حؤؤول التكامؤؤل والمشؤؤاركة بؤؤين القطؤؤاخ العؤؤام والخؤؤاو ، مفهؤؤوم         

ام والخؤاو وأنواعهؤا ومياياهؤا ثؤم الصؤعوبات والعيؤوب       الشراكة بين القطاخ الع

المرتبطة بهما ، وفى الفصل الثانى حؤول التكامؤل والمشؤاركة فؤى الؤبالد العربيؤة       

بين القطاخ العام والقطاخ الخاو ودورها فى التنمية ، تناول ومؤع اقتصؤاديات   

ر التكامؤؤل البلؤؤدان العربيؤؤة وتؤؤداعيات األدمؤؤة الماليؤؤة وت ؤؤديات التنميؤؤة وكؤؤذل  دو 

 .والمشاركة بين القطاخ العام والقطاخ الخاو فى البلدان العربية 

  سيتم تشكيل لجنة فنية من أعياء المؤتمر لمناقشة هاا ال ند. 

  ال ند معروض على المؤتمر الموقر التخاذ ما يرا  مناس ا. 

*  *  * 

مر العمةل  لمةؤت ( 41)تحديد مكان وجدول أعمةال الةدورة   :  الحادى عشرال ند 

 ( 2103آذار / مارس )العربى 

 :وتحتوى الوثيقة الخاصة بالموضوع على قسمين هما 

 :القسم األول 

 :(2103آذار / مارس)لمؤتمر العمل العربى ( 41)تحديد مكان انعقاد الدورة 

وفقا لنص الفقرتين األولى والثانية من المادة الخامسؤة مؤن دسؤتور منظمؤة العمؤل       -1

المؤؤتمر العؤام يجتمؤع مؤرة كؤل عؤام فؤى األسؤبوخ األول مؤن شؤهر           العربية ، فؤان  

 .آذار فى دولة المقر ، ويجود أن ينعقد فى أية دولة عضو بقرار منه/ مار  

لمةةؤتمر ( 41)الةةدورة  ن الدولةةة الراغ ةةة فةةى استيةةافةفةةو.. فؤؤى مؤؤوء مؤؤا تقؤؤدم  -1

 لمةؤتمر عليهةا أن تعلةن عةن رغ تهةا أمةام ا      (2103آذار / مارس)العمل العربى 

من دستور منظمة العمل ( 1)إلصدار قرارا بهذا الشأن وفقا للمادة الخامسة فقرة 

 .العربية 
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 :القسم الثانى 

 (  2103آذار / مارس )لمؤتمر العمل العربى ( 41)تحديد جدول أعمال الدورة 

تؤنص الفقؤرة األولؤى مؤن المؤادة التاسؤؤعة عشؤرة مؤن نظؤام العمؤل بمؤؤتمر العمؤؤل             (0)

 :على اآلتى العربى 

، جةةدول أعمةةال دورتةةه التاليةةة فةةى ضةةوء  انعقةةاد يقةةر المةةؤتمر العةةام أثنةةاء " 

المشةةروع الةةاى يعةةد  مجلةةس اإلدارة بالتشـةةـاور مةةع المةةدير العةةام لمكتةةب العمةةل   

 ".    العربى 

مؤؤن المؤؤادة الثالثؤؤة مؤؤن نظؤؤام العمؤؤل بمجلؤؤس اإلدارة بشؤؤأن    ( 1)جؤؤاء فؤؤى الفقؤؤرة    (2)

 :مايلى اختصاصات المجلس ، 

 " .اعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر بالتشاور مع مكتب العمل العربى " 

المدير العام لمكتي العمل العربى خطابا ألص اب المعؤالى ودراء   معالىوجه  (  3)

العمؤؤل فؤؤى الؤؤدول العربيؤؤة ولمنظمؤؤات أصؤؤ اب العمؤؤل طلؤؤي فيؤؤه موافـــؤؤـاة         

دراجهــؤؤـا عؤؤـلى مشــؤؤـروخ  المكتؤؤي بالموموعؤؤـات الفنيؤؤة التؤؤى يقترحــؤؤـون إ 

 .(1211آذار / مار )لمؤتمر العمل العربى ( 12)دورة جــدول أعمال ال

 السبعيـؤؤـن و السادسؤؤة ه تؤؤدار  مجلؤؤس اإلدارة فؤؤى دورتؤؤ   مؤؤوء مؤؤا تقؤؤدم     فؤؤى (  4)

الوثيقؤة المقدمؤة مؤن مكتؤي العمؤؤل     ( 1211 الثؤانى تشؤرين  / نؤوفمبر القؤاهرة،  )

لمؤؤؤتمر العمؤؤل  ( 12)ل الؤؤدورة العربؤؤى بشؤؤأن ت ديؤؤد مشؤؤروخ جؤؤدول أعمؤؤا     

فى موء الموموعـــات الفنية المقترحؤة مؤن   ( 1211 آذار/ مار )العربى 

الدول األعضاء باإلمافة للموموعات المدرجة بشكل نظؤامى ، وقؤد أصؤدر    

 :مجلس اإلدارة بشأن الموموخ القرار التالى 

ى لمؤتمر العمل العربؤ ( 12)مشروخ جدول أعمال الدورة الموافقة على 

لمؤؤؤؤتمر العمؤؤؤل العربؤؤؤى  ( 11)الؤؤؤدورة ، وإحالتؤؤؤه إلؤؤؤى (1211آذار / مؤؤؤار )

 :، مع التوصية باقرارا (1211آذار / مار )
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 .تقرير المدير العام لمكتي العمل العربل -1

 .النظر فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة -1

 .متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربل السابق -1

 .المسائل المالية -1

 (.1211 – 1211)اختيار لجنة الخبراء القانونيين  -5

 .تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية -1

لمؤؤتمر العمؤل   ( 121)مذكرة المدير العام لمكتي العمؤل العربؤل حؤول الؤدورة      -2

 (.1211حييران  /جنيف، يونيو)الدولل 

 .التأمين مد التعطل  -8

االقتصؤؤادية واالجتماعيؤؤة فؤؤى الؤؤوطن   المتغيؤؤرات مسؤؤتقبل التشؤؤغيل فؤؤى مؤؤوء    -1

 .العربى 

/ مؤار  ) لمؤؤتمر العمؤل العربــــؤـى   ( 11)ت ديد مكؤان وجؤدول أعمؤال الؤدورة      -12

 (.1211آذار 

 :األمر معروض على المؤتمر العام الموقر للنظر فى  (  5)

آذار / مؤؤار  ) لمؤؤؤتمر العمؤؤل العربؤؤى ( 12)إقؤؤرار جؤؤدول أعمؤؤال الؤؤدورة  -

 .المشروخ المقدم من مجلس اإلدارة  فى موء(  1211

تفويض المدير العام لمكتي العمل العربى بقبول طلي أق دولة ترغؤي فؤى    -

علؤؤى  (1211آذار / مؤؤار )لمؤؤؤتمر العمؤؤل العربؤؤى  ( 12)الؤؤدورة  انعقؤؤاد

أرمها ، وإحاطة الدول األعضاء علمؤا بؤذل  فؤى الوقؤت المناسؤي ، مؤا لؤم        

 .تمر رغبتها فى االستضافة تعلن إحدق الدول األعضاء فى المؤ

◘ ◘ ◘ 
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