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 تقديـــــــم

 

من المااد  الاامةاة مان دساتنظ من ماة ( األولى والثانية)استنادا إلى نص الفقرتين  (1) 

ه ـــاـالعمل العربية والماد  الثالثة من ن ام العمل بالمؤتمر ، عقد مؤتمر العمل العربى دوظت

 21  -  14خالل الفتر  من  مصر العربيةجمهنظية /  القاهر مدينة فى  الحادية واألظبعنن

 . 2112 أيلنل/ سبتمبر

 (21)عضنا يمثلنن أطارا  اننتااا الثال اة مان  (353)شاظك فى أعمال المؤتمر  (2)

 :دولة عضن فى من مة العمل العربية منزعين كما يلى 

 (11)   وزير زائر -

 (4)    ظئيس وفد -

 (171)   أعضاء حكنمينن -

 (55)   أصحاب أعمال -

 (124)    عمال -

المن مااا  عاادد ماان األمانااة العامااة لةامعااة الاادول العربيااة و نإضااافة إلااى مةاااظكة ممثلاا

المةااظكين أعضاائه  عادده  ويبلا   واالتحادا  العربية وانقليمياة والدولياة بصافة مراقا 

 . اعضن( 42)من مة العمل العربية الةكرتاظية الفنية ل وكذلك عدد أعضاءعضنا ، ( 22)

عقد  جلةة االفتتاا  الرسامية للماؤتمر فاى تماام الةااعة  :جلسة االفتتاح الرسمية ( 3)

كبيار مان الةاصايا  بحضانظ ، و 2114/  5/  14المنافا   األحدالعاشر  من صبا  ينم 

 .العامة والةفراء ومندوبن الدول العربية لدى الةامعة العربية 

 :وقد ألقيت فى الجلسة االفتتاحية 

 نصار الربيعى/ السيد كلمة معالى  -

 رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية

 أحمد محمد لقمان/  معالى السيدكلمة  -

 منظمة العمل العربيةالمدير العام ل
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 كلمة األمانة العامة لجامعة الدول العربية  -

 محمد بن إبراهيم التويجرى/ الدكتور ها سعادة القأ

 العربيةاألمين العام المساعد لجامعة الدول 

 ناهـد حسن عشرى/ معالى الدكتورة ها الحكومة المصرية ألقتكلمة  -

 رئيس المؤتمر/ وزيرة القوى العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية 

 :هيئة رئاسة المؤتمر ( 4)

 :على النحن التالى هيئة ظئاسته شكل المؤتمر 

 ناهد حسن عشرى/  ةالدكتورمعالى : الرئيس  -

 رئيس المؤتمر/ العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية وزيرة القوى 

 أحمد محمد لقمان/ معالى السيد : سكرتير عام المؤتمر  -

 المدير العام لمنظمة العمل العربية

هنببد يبببيا  ببراي ال بببيا / السببيدة معببالى ( : الحكومببا  ) نائببا الببرئيس عببن فر بب   -

وزيااار الةااائنن االجتماعياااة والعمااال ووزيااار 

دولااااة / الدولااااة لةاااائنن التانااااي  والتنميااااة 

 الكنيت

 خليفة خميس مطر الكعبي/  السيد( : أيحاب األعمال ) نائا الرئيس عن فر    -

دولااااة انماااااظا  العربيااااة /  عمااااالأصااااحاب أ

 المتحد 

 حيدر إ راهيم  / السيد( : العمال ) نائا الرئيس عن فر    -

 دولة فلةنين/ عـمــال 

 :هيئة رئاسة الفرق الثالثة ( 5) 

 :فر   الحكوما   ( أ) 

 عبد هللا  ن ناير  ن عبد هللا البكرى/ معالى الشيخ   .1

 رئيسا  /  سلطنة عمان/  وز ر القوى العاملة

  إشراقة سيد محمود/ معالى السيدة   .2

 نائبا للرئيس/  جمهور ة السودان/  وز رة تنمية الموارد البشر ة والعمل
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 مقررا  /   دولة ليبيا/ حكوما      عبد الحفيظ محمد در ى/ السيد  .3

 :فر   أيحاب األعمال ( ب) 

 رئيسا  /  جمهور ة م ر العر ية  سمير حسن عالم/ السيد  .1

 نائبا للرئيس/  الجمهور ة اليمنية  محمد عبده سعيد /السيد  .2

 مقررا/  الجمهور ة اللبنانية   منير البساط /السيد  .3

 :فر   العمال ( جـ)

 رئيسا  / جمهور ة م ر العر ية   جبالى محمد جبالى /السيد  .1

 نائبا للرئيس/ الجمهور ة اللبنانية    غسان غ ن /السيد  .2

 مقررا/ مملكة البحر ن  عبد الكر م  وسف راضى /السيد  .3

 

 :جدول أعمال المؤتمر ( 6)

نــااـند ـالب 2114لمااؤتمر العماال العربااى لعااام ( 41)تضاامن جاادول أعمااال الاادوظ   ** 

 :التاليـــة 

 .تقرير المدير العام لمكت  العمل العربي -1

 .الن ر فى قراظا  وتنصيا  مةلس انداظ  -2

 .متابعة تنفيذ قراظا  مؤتمر العمل العربي الةاب  -3

 .والانة والمنازنة  المةائل المالية -4

 .تنبي  اتفاقيا  وتنصيا  العمل العربية -5

 .االنتاابا  الدستنظية والن امية  -1

 .أحمد محمد لقمان المدير العام لمن مة العمل العربية / تكري  معالي الةيد  -7

 .تعيين المدير العام لمن مة العمل العربية لفتر  والية جديد   -2

 .تننير التدظي  والتأهيل المهني للنهنض بالتنمية البةرية وتعزيز القدظ  التنافةية -5

 .اتةاها  ومماظسا  حديثة لتعزيز عالقا  العمل وإنفاذ القاننن ... تفتيش العمل  -11
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بةاأن الحماياة االجتماعياة للعااملين فاى القنااع  يار ( تنصاية)مةروع أدا  معياظية  -11

 (.مناقةة  انية)المن   

نيةااان  /أبرياال  )لمااؤتمر العماال العربااي ( 42)تحديااد مكااان وجاادول أعمااال الاادوظ   -12

2115 ) . 

 

 :النظامية والفنية المنبثقة عن المؤتمر اللجان (  7) 

 :إنبثقت عن المؤتمر اللةان التالية 

 .اللةنة التن يمية  -1

 .لةنة اعتماد العضنية  -2

 لةنة الصيا ة -3

 .اللةنة المالية  -4

 .لةنة تنبي  االتفاقيا  والتنصيا   -5

تناانير التاادظي  والتأهياال المهنااى للنهاانض بالتنميااة البةاارية وتعزيااز القاادظ  لةنااة  -1

  . التنافةية

اتةاهااا  ومماظسااا  حديثااة لتعزيااز عالقااا  العماال وإنفاااذ .. تفتاايش العماال لةنااة  -7

  . القاننن

بةأن الحماية االجتماعية للعاملين فاى القنااع ( تنصية)مةروع أدا  معياظية لةنة  -2

  . (مناقةة  انية) ير المن   

 

 :القرارا  والتوييا  ( 8)

جاادول األعمااال ، سااناء ماان خااالل اللةااان الفنيااة بعااد مناقةااا  مةتفيضااة لبنااند ** 

والن امية المنبثقة عن المؤتمر ، أو من خالل المناقةا  التاى داظ  فاى الةلةاا  العاماة ، 

اتاااذ المااؤتمر القااراظا  المناساابة بةااأن البنااند المدظجااة علااى جاادول أعمالااه وكمااا هااى 

 .منضحة فى هذه الن يقة 
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 البنـد األول

 تقر ر المد ر العام لمكتا العمل العر ى

 :القسم األول 

التعواون العربوى واقاقو  " حوول قرار  شبنن تقر بر المبد ر العبام لمكتبا العمبل العر بى   -

 :" لدعم التشغيل

،   القاهـــــــاـر )إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن 

14 - 21/5/2114) ، 

التعوواون العربووى " تقرياار الماادير العااام لمكتاا  العماال العربااى حاانل  انطااالع علااىبعااد و

 ،( القة  األول من البند األول )   " واقاق  لدعم التشغيل

وبعد االستماع إلى كلماا  أصاحاب المعاالى الانزظاء والةااد  ظوسااء وأعضااء النفاند 

 ،حنل هذا المنضنع 

 المداخال  التى قدمها المدير العام لمكت  العمل العربى ، إلىماع وبعد االست

 : قــــــرر 

الةااكر والتقاادير للماادير العااام لمكتاا  العماال العربااي علااى حةاان اختياااظه منضاانع تقادي   (1)

لماؤتمر ( 41)ليكانن محانظ مناقةاا  الادوظ   "التعاون العر ي وآفاقه لدعم التشغيل "

، باعتباظه من منضنعا  الةاعة والتي أصبحت أكثر إلحاحا  2114العمل العربي لعام 

لمعالةااة مةااكال  الفقاار والبنالااة فااي البلاادان العربيااة فااي إطاااظ ظويااة عربيااة مةااتركة 

ا  التاي ومتكاملة األهدا  والمصالح فاي ضانء التريارا  الدولياة وبنجاه خااي التريار

جر  وتةري في جزء من المننقة العربياة ، ولماا تمياز باه التقريار مان عارض واقعاي 

وتحلياال شااامل وتنجهااا  بناااء  أباارز  األهميااة الحتميااة لمزيااد ماان التعاااون والتكاماال 

 .العربي في مةاال  العمل والعمال 

معادال   تثمين جهند ومةاهما  من مة العمال العربياة لتنمياة التةاريل والحاد مان تفااق  (2)

البنالة وتحقيا  أهادا  التنمياة الةااملة المةاتدامة فاي البلادان العربياة مان خاالل تعزياز 

التنةي  والتعاون فيما بين أطرا  اننتاا الثال ة وماتلا  الةهاا  الفاعلاة فاي مةااال  

االقتصاااد والماليااة والتربيااة والتعلااي  والتاادظي  المهنااي حياا  تبناات المن مااة العديااد ماان 

ةيا  واآلليااا  العربيااة ذا  العالقااة بقضااايا التنميااة والتةااريل وبنجااه خاااي انسااتراتي

 ( . 2114الرياض ) إعالن الرياض 

دعن  جامعة الدول العربية وح  أطرا  اننتاا في البلادان العربياة إلاى باذل مزياد مان  (3)

مكاناة  عانقانى قاادظ علاى الادفاع " تحاال  عرباي " الةهد لإلسراع فاي اساتكمال بنااء 

اقتصااادية واجتماعيااة و قافيااة ة ضاامن التكااتال  انقليميااة والدوليااة ماان مننلقااا  متقدماا

ليااة ولاايس تنافةااية حياا  أن التعاااون العربااي أصاابح ضااروظ  ال جاادال فيهااا لتع ااي  تكام
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المعالةا  القنرية والقنمية لقضاايا التةاريل والبنالاة واالساتادام األمثال علاى مةاتنى 

 .لبةرية المتنفر  النطن العربي للناقا  المادية وا

التعااون العرباي فاي مةاال التةاريل والحاد مان البنالاة  مقنماا التأكيد على أن مان أها   (4)

القناع الااي العربي الذي يمثل الدعامة األساسية للنهانض بالتةاريل عربياام بمفاردا  

االسااتثماظا  والتةاااظ  البينيااة وتاانفير المنااال المناساا  لهمااا بمااا يمكاان ماان اسااترالل 

 .التفاضلية المتنفر  في المننقة العربية  الميزا 

ومنتدى االجتماعية والتنمنية ضروظ  انسراع بالتنفيذ الفعلي لقراظا  القم  االقتصادية  (5)

الرياض للتنمياة والتةاريل التاي تؤكاد خاصاة علاى أهمياة دوظ القنااع الاااي باعتبااظه 

 .قاطر  التنمية 

الساتثماظ والتعامال التةااظي وشاروطه بذل المزياد مان الةهاند لتنانير وتحةاين مناال ا (1)

االقتصادية و ير االقتصادية للرفع من االستثماظ البيني والتةاظ  البينية فيما بين البلادان 

 .العربية 

الترحيااا  بانةااااء لةناااة تحضااايرية ننةااااء ظابناااة للمةاااالس االقتصاااادية واالجتماعياااة  (7)

ل التااى لاا  تنةاأ بهااا هااذه العربياة، وتةااةيع إنةااء مةااالس اقتصااادية واجتماعياة فااى الادو

المةااااالس لتعزيااااز الحااااناظ االجتماااااعى وتحقياااا  التاااانازن بااااين التنميااااة االقتصااااادية 

 .واالجتماعية

دعن  البلدان العربياة إلاى اعتمااد سياساا  تنبيا  بالقنااع الاااي مبنياة علاى اعتبااظ  (2)

إلاى المناظد البةرية العربية المؤهلة استثماظا وتحنيلها مان عباض ضاا   علاى الماناظد 

 .قن  إنتاجية وميز  تنافةية 

دعن  البلدان العربية إلى وضع األطر التةريعية واآلليا  المناسابة لتن اي  وتيةاير تنقال  (5)

األشااااي وظجااال األعمااال وظووا األماانال والقاانى العاملااة العربيااة بحريااة داخاال 

قاا  النطن العربي ، على أساا المصالح المةتركة لةميع الدول بما يحاد مان هادظ النا

 .بيئة جاذبة  إلىوتحنيل البيئة العربية 

 ( 2114 أ لول/  سبتمبر،  41د . ع . ع . م  1523قرار رقم ) 

*  *  * 
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 :القسم الثانى 

 : 2113قرار  شنن نشاطا  وإنجازا  منظمة العمل العر ية خالل عام (  1)

القاهـــــــاـر  ،  )واألظبعـيـاـن إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى دوظتـــاـه الحادياـة 

14 - 21/5/2114) ، 

بةاأن نةااطا  وإنةاازا   لمكتا  العمال العرباى بعد االطالع علاى تقريار المادير العاام

 ،( القة  الثانى من البند األول )  2113من مة العمل العربية خالل عام 

 العمل العربى ،وبعد االستماع إلى انيضاحا  التى قدمها المدير العام لمكت  

 وبنتيةة المناقةا  والمداوال   ،

 : قــــــرر 

مكتاا  العماال العربااى والمعاهااد )آخااذ العلاا  بنةاااطا  وإنةااازا  من مااة العماال العربيااة  (1)

  بالفعالياا  واألنةانة المنفاذ  خاالل شاادماع ان 2113خاالل عاام (  والمراكز التابعة له

 .العام

بأطرافها الثالث والمن ماا  العربياة والدولياة التاى  تنجيه الةكر والتقدير للدول العربية (2)

 .ساهمت فى تنفيذ هذه الفعاليا 

تنجيه الةاكر للمادير العاام لمكتا  العمال العرباى وكافاة العااملين بمكتا  العمال العرباى  (3)

والمعاهاد والمراكاز التابعااة علاى الةهااند التاى باذلنها فااى تنفياذ الباارام  واألنةانة التااى 

 .رسالتها وأهدافها تةاه أطرا  اننتاا الثال ة فى النطن العربىتدع  قيام المن مة ب

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1524قرار رقم )  

*  *  * 
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 :القسم الثانى مالح   

للجنببة الحر ببا  ( 33)قببرار  شببنن تقر ببر عببن نتببائد أعمببال الببدورة :   الملحبب  األول 

 ( : 2113 األولتشر ن / أكتو ر القاهرة ، )النقا ية 

القاهـــــــاـر  ،  )إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن 

14 - 21/5/2114) ، 

للةناة الحرياا  النقابياة ( 33)الادوظ  بعد االطاالع علاى التقريار الاااي بنتاائ  أعماال 

 ،(البند األول/ األول من القة  الثانىالملح  . )(2113 األولتةرين / أكتنبر القاهر  ،)

 .وبعد االستماع إلى انيضاحا  التى قدمها المدير العام لمكت  العمل العربى 

 وبنتيةة المناقةا  والمداوال   ،

 

 : قــــــرر 

للةنااة الحريااا  النقابياااة ( 33)الاادوظ  بااالتقرير الااااي عاان نتاااائ  أعمااال أخااذ العلاا   (1)

وتنجياه الةاكر للةناة علاى جهندهاا فاي إنةااز  (2113 األولتةارين / أكتنبر ،القاهر )

 .عملها 

 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1525قرار رقم )  

*  *  * 
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 :العقد العر ى للتشغيل التقدم فى إنجازمتا عة السنوى لتقر ر ال:   الثانىالملح  

القاهـــــــاـر  ،  )الحادياـة واألظبعـيـاـن إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى دوظتـــاـه 

14 - 21/5/2114) ، 

. التقرياار الةااننى لمتابعااة التقاادم فااى إنةاااز العقااد العربااى للتةااريلبعااد االطااالع علااى 

 ،(البند األول/ من القة  الثانى الثانىالملح  )

 .وبعد االستماع إلى انيضاحا  التى قدمها المدير العام لمكت  العمل العربى 

 وبنتيةة المناقةا  والمداوال   ،

 : قــــــرر 

 .أخذ العل  بالتقرير  (1)

دع  جهند من مة العمل العربية للعمال بن يقاة العقاد العرباى للتةاريل وانساتراتيةية  (2)

العربية للتدظي  والتعلي  المهني والتقني ، مماا يةااعد فاى عملياا  تانطين النباائ  

العربية بين الدول العربية وتضايي  الفةان  باين وتةهيل التنقل المن   لأليدي العاملة 

 .مارجا  التدظي  والتعلي  التقني والمهني واحتياجا  سنق العمل

لاا  تعتمااد العقااد العربااي للتةااريل وانسااتراتيةية العربيااة  التاايدعاان  الاادول العربيااة   (3)

ظقا   إلى اعتمادها طبقام لقراظ ماؤتمر العمال العرباي والمهني التقنيللتدظي  والتعلي  

 . ( 2111،  مملكة البحرين / المنامة " ) 1424" 

، من مااا   ، من مااا  أصااحاب األعمااال حكنمااا ) دعاان  أطاارا  اننتاااا الثال ااة  (4)

لمنافا  مكت  العمل العربي بتقرير المتابعة الةننية حنل مراحل التقادم فاى ( العمال 

ظي للقمااة العربيااة ، ليتةاانى لااه اسااتكمال تقريااره الاادو إنةاااز العقااد العربااي للتةااريل

 .االقتصادية واالجتماعية والتنمنية بهذا الةأن

إلااى  2112حاا  الاادول العربيااة التااى لاا  تعتمااد التصااني  العربااي المعياااظي للمهاان  (5)

/ عمااان)  " 1411" ظقاا   العرباايالمةاااظعة باعتماااده إعماااال لقااراظ مااؤتمر العماال 

 (. 2115المملكة األظدنية الهاشمية 

اننتاااا التااي تابعاات و يقااة متنلبااا  العقااد العربااي للتةااريل  تقاادي  الةااكر ألطاارا   (1)

بردودهاا المتعلقاة بتقريار المتابعاة  العربايوخاصة الةها  التي وافات مكتا  العمال 

مملكاااة البحااارين، الةمهنظياااة التننةاااية، الةمهنظياااة )الةااانني بهاااذا الةاااأن وهاااى 

لعااراق، ساالننة ، جمهنظيااة ا، جمهنظيااة الةااندان  الةزائريااة الديمقراطيااة الةااعبية

جمهنظيااة  الةمهنظيااة اللبنانيااة، ، دولااة فلةاانين، دولااة قناار، دولااة الكنياات ،عُمااان

مصاار العربيااة، المملكااة المرربيااة،  رفااة تةاااظ  وصااناعة البحاارين،  رفااة تةاااظ  

 (.وصناعة سلننة عُمان 
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أكاد  فاى تقريرهاا علاى اعتمااد التصاني  العرباى  التيتنجيه الةكر والتقدير للدول  (7)

المملكة األظدنية الهاشمية، مملكاة البحرين،المملكاة العربياة : )اظي للمهن، وهىالمعي

 . ( بيةالةعندية، سلننة عُمان، دولة فلةنين، جمهنظية مصر العر

أوظد  فاى تقريرهاا اعتمااد انساتراتيةية العربياة  التايتنجيه الةكر والتقدير للدول  (2)

المملكة األظدنياة الهاشامية، المملكاة العربياة : )للتدظي  والتعلي  التقني والمهني وهى

 (.الةعندية، سلننة عُمان، دولة فلةنين، الةمهنظية اليمنية

د استمراظ من مة العمال العربياة فاى متابعاة التقادم المحارز فاى انةااز متنلباا  العقا (5)

العرباي للتةاريل وتكثيا  أنةانتها الهادفاة إلاى مةااعد  البلادان العربياة علاى تحقياا  

 .األهدا  المرجن  من العقد

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1526قرار رقم ) 

*  *  * 

  



 12 

المنتبدى العر بى الثبانى للتنميبة قبرار  شبنن تقر بر عبن نتبائد أعمبال :   الثالب الملح  

 : (2114شباط / ، فبرا ر الر اض) "نحو حما ة اجتماعية وتنمية مستدامة "  والتشغيل

القاهـــــــاـر  ،  )إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن 

14 - 21/5/2114) ، 

والتةاريل المنتدى العربى الثانى للتنمياة أعمال بعد االطالع على التقرير الااي بنتائ  

الملحاا  . )(2114شااباط / الرياااض ، فبراياار" )نحاان حمايااة اجتماعيااة وتنميااة مةااتدامة " 

 ،(البند األول/ من القة  الثانى الثال 

 .وبعد االستماع إلى انيضاحا  التى قدمها المدير العام لمكت  العمل العربى 

 وبنتيةة المناقةا  والمداوال   ،

 : قــــــرر 

نحان " أخذ العلا  بالتنصايا  الصاادظ  عان المنتادى العرباي الثااني للتنمياة والتةاريل  (1)

 (. 2114شباط / فبراير  21 – 24الرياض ، ) حماية اجتماعية وتنمية مةتدامة 

تقاادي  الةااكر لاااادم الحاارمين الةااريفين لرعايتااه للمنتاادى ولحكنمااة المملكااة العربيااة  (2)

أشرال المنتدى والتةهيال  التى قادمتها ننةاا  الستضافة ( وزاظ  العمل ) الةعندية 

أعمالااه مااع األشاااد  بمااا حققااه المنتاادى ماان نةااا  فااى تفعياال قضااايا التةااريل والتنميااة 

 .المتنازنة فى المننقة العربية 

تقاادي  الةااكر للبنااك الاادولى لمةاااهمته القيمااة فااى أشاارال المنتاادى وفرياا  العماال الااذى  (3)

 .شاظك فى التحضير والتنفيذ 

ه الةكر لمن مة العمل العربية وللمدير العام لمكت  العمل العرباى علاى مبادظتاه تنجي (4)

فى انعداد والتن ي  لهذا المنتدى الهام مع األشاد  بما حققه من نةاا  ودعا  تنجهاا  

 .المن مة فى عقد مثل هذه الفعاليا  الهامة 

عااالن الرياااض إ"دعاان  الاادول العربيااة إلااى األخااذ بعااين االعتباااظ مننلقااا  ومباااد    (5)

وكااذلك التنصاايا  الصااادظ  عاان المنتاادى والعماال علااى إدظاجهااا " للتنميااة والتةااريل

 .ضمن سياسا  وبرام  عملها باعتباظه يمثل منهةام متكامالم للتنمية المةتدامة

دعاان  من مااة العماال العربيااة لمناصاالة التعاااون والتنةااي  مااع البنااك الاادولى ومن مااة  (1)

العالقااة لمتابعااة تنفيااذ المباااد  المقاار  فااى انعااالن  العماال الدوليااة والمن مااا  ذا 

والتنصيا  الصادظ  عن المنتادى لمناجهاة التحاديا  الهيكلياة للتةاريل والتنساع فاى 

 .نناق برام  الحماية االجتماعية



 13 

تكلي  المدير العام لمكت  العمل العربى باتاااذ ماا يلازم مان تنةاي  ومتابعاة تنفياذ ماا  (7)

ضامن جادول " إعاالن الريااض" العمل على إدظااو  صدظ عن المنتدى من تنصيا

 .2115القمة العربية التنمنية االقتصادية واالجتماعية المقبلة فى تننس عام  أعمال

المنتادى وإعاالن تكلي  مكت  العمال العرباى بمتابعاة تنفياذ التنصايا  الصاادظ  عان  (2)

 .قدظ تعل  األمر بمن مة العمل العربية  الرياض

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1527قرار رقم )  

*  *  * 
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 : إطالق الشبكة العر ية لمعلوما  سوق العملقرار  شنن :   الرا عالملح  

القاهـــــــاـر  ،  )إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن 

14 - 21/5/2114) ، 

الملحا  . )باطالق الةبكة العربية لمعلنما  سانق العمالبعد االطالع على التقرير الااي 

 ،(البند األول/ من القة  الثانى الرابع

 .وبعد االستماع إلى انيضاحا  التى قدمها المدير العام لمكت  العمل العربى 

 : قــــــرر 

تثمااين جهااند من مااة العماال العربيااة فااى تنفيااذ المرحلااة األولااى ماان مةااروع الةاابكة  (1)

المن ماة لإلساهام فاى  وساائلالعربية لمعلنما  أسناق العمل العربياة باعتبااظه أحاد 

 .حل مةكلة البنالة ودع  التةريل

القيمة على مةاهمته ( األجفند ) تقدي  الةكر والتقدير لبرنام  الالي  العربى للتنمية  (2)

فى تنفيذ المرحلاة األولاى مان الةابكة والتاى تا  مان خاللهاا بنااء البناباة االلكترونياة 

 .للمركز الرئيةى  ىللةبكة والتأسيس المبدئ

دعن  أطرا  اننتاا فى الدول العربية للتةاوب والتفاعل مع إداظ  مةاروع الةابكة  (3)

حقيقام لألهدا  المنةند  العربية لمعلنما  أسناق العمل وإتاحة المعلنما  الالزمة ت

 .لمةروع الةبكة

دعن  الدول العربياة والمن ماا  والمؤسةاا  العربياة والدولياة للتعااون ماع من ماة  (4)

العماال العربيااة لتاانفير المااناظد الماليااة الالزمااة السااتكمال أعمااال مةااروع الةاابكة 

 .نةاز المرحلة الثانية من المةروعالالعربية لمعلنما  أسناق للعمل 

 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1528رقم  قرار) 

*  *  * 
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لجنة شئون عمبل ل( 12)الدورة قرار  شنن تقر ر عن نتائد أعمال :   الخامسالملح  

 ( :2114نيسان / شرم الشيخ ، أ ر ل)المرأة العر ية 

القاهـــــــاـر  ،  )إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن 

14 - 21/5/2114 )، 

لةناة شائنن عمال المارأ  ل( 12)الادوظ  بعد االطالع على التقرير الااي بنتائ  أعماال 

البنااد / ماان القةاا  الثااانى الاااامسالملحاا  . )(2114نيةااان / شاارم الةاايأ ، أبرياال)العربيااة 

 ،(األول

 .كت  العمل العربى وبعد االستماع إلى انيضاحا  التى قدمها المدير العام لم

 وبنتيةة المناقةا  والمداوال   ،

 : قــــــرر 

لةنااة شاائنن عماال الماارأ  ل( 12)الاادوظ  أخااذ العلاا  بااالتقرير الااااي بنتااائ  أعمااال  (1)

 . (2114نيةان / شرم الةيأ ، أبريل)العربية 

 .انشاد  بالةهند واألنةنة التى حققتها اللةنة خالل هذا العام  (2)

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1521قرار رقم ) 

*  *  * 
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 البنــد الثـانـى

 النظر فى قرارا  وتوييا  مجلس اإلدارة

 

مجلس إدارة منظمة العمل العر يبة فيمبا  بين البدورتين  دورتىنتائد أعمال قرار  شنن 

 :لمؤتمر العمل العر ى 41و  41

القاهـــــــاـر  ،  )دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى 

14 - 21/5/2114) ، 

مةلاس إداظ   دوظتىبعد االطالع على البند الثانى من جدول األعمال بةأن نتائ  أعمال 

 : ىلمؤتمر العمل العربى وه 41و  41من مة العمل العربية فيما بين الدوظتين 

 ( . 2113 تةرين األول/  أكتنبر،  القاهر ) لمةلس انداظ  ( 75)الدوظ   -1

 ( . 2114 آذاظ/  ماظاالقاهر  ، ) لمةلس انداظ  ( 21)الدوظ   -2

 .وبعد االستماع إلى انيضاحا  التى قدمها المدير العام لمكت  العمل العربى 

 وبنتيةة المناقةا  والمداوال  ،

 : قــــــرر 

فيماا  تينالمنعقد دوظتيهلعربية فى أخذ العل  بنتائ  أعمال مةلس إداظ  من مة العمل ا (1)

 : ما، وه 2114( 41)و  2113( 41)بين دوظتى مؤتمر العمل العربى 

 . التاسعة والةبعننالدوظ  العادية  -

 . الثمانــننالدوظ  العادية  -

من الماد  الاامةة من ن ام عمال لةناة الحرياا  النقابياة ، لتصابح ( 1)تعديل الفقر   (2)

 :على النحن التالى 

/ تعقد اللةناة دوظ  اجتماعاتهاا العادياة قبال منعاد مةلاس انداظ  فاى دوظه مااظا " 

 " .آذاظ من كل عام 

نصاها علاى  بحيا  يصابحتعديل الماد  الاامةة من ن ام عمل هيئة الرقاباة المالياة ،  (3)

تدعى الهيئة لالجتماع من قبل المدير العام لمكتا  العمال العرباى مار  " النحن التالى 

شباط مان كال سانة قبال عارض الحةااب / لعام ، وذلك خالل شهر فبراير واحد  فى ا

الاتااامى علااى الهيئااا  الدسااتنظية ، ويكاانن انعقاااد الهيئااة صااحيحا بحضاانظ  البيااة 
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وتكاانن اجتماعاتهااا ساارية ، وتةااتمر اجتماعااا  الهيئااة إلااى أن ياات  بحاا  أعضااائها 

 "جتماع قبل ذلك المةائل المدونة فى جدول األعمال ما ل  تقرظ الهيئة فض اال

تنجيه الةكر والتقدير للةاد  ظئيس وأعضاء مةلس انداظ  على الةهند التى بذلنها  (4)

 . تينالمةلس المذكنظ دوظتىخالل 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1531قرار رقم )  

*  *  * 
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 :مالح  البند الثانى 

للمجلببس ( 12)قببرار  شببنن تقر ببر عببن نتببائد أعمببال الببدورة العاد ببة :  الملحبب  األول

 ( : 2113 أ لول/ سبتمبر ) العر ى االقت ادى واالجتماعى

 : قـــــــرر 

للمةلااس االقتصااادى واالجتماااعى العربااى ( 52)وقااراظا  الاادوظ  أخااذ العلاا  بنتااائ   (1)

 ( .2113لنل يأ/  سبتمبر)

تكلي  مكت  العمل العربى بمتابعة تنفياذ التنصايا  الصاادظ  عان الادوظ  الماذكنظ   (2)

 .بمن مة العمل العربية  ذا  الصلة

 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1531قرار رقم )  

*  *  * 
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للمجلببس ( 13)قبرار  شببنن تقر بر عببن نتبائد أعمببال البدورة العاد ببة :  الثببانىالملحب  

 ( : 2114 شباط/ فبرا ر ) العر ى االقت ادى واالجتماعى

 : قـــــــرر 

للمجلذذس ات تصذذادى واتجتمذذاعب العربذذب ( 39)أخذذا العلذذم بنتذذائر و ذذرارا  الذذدورة  (1)

 ( .4112شباط / فبراير)

تكليف مكتب العمل العربب بمتابعة تنفيا التوصذيا  الصذادرة عذن الذدورة المذاكورة  (4)

 .بمنظمة العمل العربية  اا  الصلة

 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1532قرار رقم )  

*  *  * 
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 البنــد الثالــ 

 متا عة تنفيذ قرارا  مؤتمر العمل العر ى السا  

 

 :قرار  شنن متا عة تنفيذ قرارا  مؤتمر العمل العر ى السا     -

القاهـــــــاـر  ،  )دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى 

14 - 21/5/2114) ، 

ؤتمر العمال لما األظبعيـنبعد االطالع على الن يقة الااصة بمتابعة تنفيذ قراظا  الدوظ  

 ،(البند الثال  من جدول األعمال( ) 2113 نيةان/ أبريل 22 – 15 ، الةزائر )العربى 

 .وبعد االستماع إلى انيضاحا  التى قدمها المدير العام لمكت  العمل العربى 

 وبنتيةة المناقةا  والمداوال  ،

 : قــــــرر 

لمااؤتمر العماال  األظبعيااـنالاادوظ  أخااذ العلاا  بااالتقرير الااااي بمتابعااة تنفيااذ قااراظا   (1)

 . (2113 نيةان/  أبريل 22 – 15،  الةزائر)العربى 

فاى المكتا   انشاد  بالةهند التى بذلها المدير العاام لمكتا  العمال العرباى ومعاونياه  (2)

 .فى تنفيذ قراظا  المؤتمر  والمعاهد والمراكز

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1533قرار رقم ) 

*  *  * 
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 البنــد الرا ــع

 والخطة والموازنة المسائل المالية

 

قبببرار  شبببنن الموقبببف المبببالى لمنظمبببة العمبببل العر يبببة مبببن حيببب  المسببباهما  :  أوال 

 : 2114/  1/  1والمتنخرا  على الدول األعضاء كما فى 

القاهـــــــاـر  ،  )إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن 

14 - 21/5/2114) ، 

الااااي بااالمنق  المااالى لمن مااة العماال العربيااة ماان حياا  بعااد االطااالع علااى التقرياار 

 ،(أوال/ البند الرابع) 1/5/2114المةاهما  والمتأخرا  على الدول األعضاء كما فى 

 وبعد االطالع على تنصيا  مةلس انداظ  فى هذا الةأن ،

 .وبعد االستماع إلى انيضاحا  التى قدمها المدير العام لمكت  العمل العربى 

 .مناقةة تنصيا  اللةنة المالية المنبثقة عن المؤتمر وبعد 

 : قــــــرر 

تقاادي  الةااكر والتقاادير إلااى الاادول التااى ساادد  مةاااهماتها فااى منازنااة المن مااة لعااام  (1)

2114 

تقدي  الةكر والتقادير إلاى الادول التاى سادد  علاى حةااب المةااهما  المتاأخر  فاى  (2)

 .منازنة المن مة لةننا  سابقة

 .والتقدير إلى جمهنظية العراق التى سدد  كامل حةاب المتأخرا  تقدي  الةكر  (3)

 2114مناشد  الدول األعضاء التى ل  تةدد بعد مةاهماتها فى منازناة المن ماة لعاام  (4)

لةداد مةاهماتها ، وكذلك الدول التى عليها متأخرا  بتةديد مةااهماتها عان ساننا  

وترنية عةز صاندوق مكافاأ  نهاياة  سابقة حتى تتمكن المن مة من النفاء بالتزاماتها

 .الادمة 

التأكيد على الدول العربياة األعضااء فاى من ماة العمال العربياة التاى لاديها تحف اا   (5)

على نة  مةاهماتها فى منازنة المن مة ظفع تلك التحف ا  أسن  بما ت  فى منازنة 

 . 2115عام األمانة العامة لةامعة الدول العربية وتنفيذا لقراظا  قمة الةزائر 
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عبااد الاارحمن باان عبااد ى الحمياادى ظئاايس / معااالى الاادكتنظ تنجيااه الةااكر والتقاادير ل (1)

مةلس انداظ  المدير العام لصندوق النقد العربى ولكافاة العااملين فاى إداظ  الحةااب 

تحنيال مةااهما  الادول والمنحد فى الصندوق لتةااوبه  ماع من ماة العمال العربياة 

 .ناعيد المحدد  األعضاء للمن مة فى الم

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1534قرار رقم )  

*  *  * 
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مكتبببا العمبببل العر بببى والمعاهبببد ) قبببرار  شبببنن خطبببة منظمبببة العمبببل العر يبببة :   ثانيبببا

 (:2116 – 2115)لعامى (  والمراكز التا عة للمنظمة

القاهـــــــاـر  ،  )الحادياـة واألظبعـيـاـن إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى دوظتـــاـه 

14 - 21/5/2114) ، 

مكتا  العمال العرباى والمعاهاد )بعد االطالع على مةروع خنة من ماة العمال العربياة 

 ،( انيا / البند الرابع ( ) 2111 – 2115)لعامى ( والمراكز التابعة للمن مة

 ،وبعد االطالع على تنصيا  مةلس انداظ  فى هذا الةأن 

 .وبعد االستماع إلى انيضاحا  التى قدمها المدير العام لمكت  العمل العربى 

 .وبعد مناقةة تنصيا  اللةنة المالية المنبثقة عن المؤتمر 

 : قــــــرر 

بعاد تعاديلها وفقاا  2111و  2115المنافقة على خنة عمل من مة العمل العربية لعاامى 

 . 2114أيلنل / سبتمبر ( 54)العربى الدوظ  لقراظ المةلس االقتصادى واالجتماعى 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1535قرار رقم ) 

*  *  * 
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مكتببا العمببل العر ببى والمعاهببد  )قببرار  شببنن موازنببة منظمببة العمببل العر يببة :  ثالثببا 

 (:2116 – 2115)لعامى ( والمراكز التا عة للمنظمة 

القاهـــــــاـر  ،  )المنعقاد فـــاـى دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن إن مؤتمر العمل العربى 

14 - 21/5/2114) ، 

مكت  العمل العربى والمعاهد ) بعد االطالع على مةروع منازنة من مة العمل العربية 

 ،(  الثا / البند الرابع ( ) 2111 – 2115)لعامى ( والمراكز التابعة للمن مة 

 صيا  مةلس انداظ  فى هذا الةأن ،وبعد االطالع على تن

 .وبعد االستماع إلى انيضاحا  التى قدمها المدير العام لمكت  العمل العربى 

 .وبعد مناقةة تنصيا  اللةنة المالية المنبثقة عن المؤتمر 

 : قــــــرر 

 :مكتا العمل العر ى  -1

دوالظ أمريكااى ، ( 4.022.222)بمبلاا   2115لعااام  مكتاا  العماال العربااىاعتماااد منازنااة  -

 :، وكالتالى دوالظ أمريكى ( 4.022.222)بمبل   2111ولعام 

 2116موازنة عام  2115موازنة عام  البيان

 3.511.111 3.511.111 مةاهما  الدول األعضاء

 311.111 311.111 التمنيل الذاتى

 4.211.111 4.211.111 المجمــوع

 :الجزائر/ و حوث العمل المعهد العر ى للثقافة العمالية  -2

بمبلاا   2115لعااام الةزائار / المعهاد العربااى للثقافاة العماليااة وبحانث العماال اعتمااد منازنااة  -

بمبلاا  إجمااالى قاادظه  2111دوالظ أمريكااي ، ومـااـنازنته لعـــااـام ( 511.111)إجمااالى قاادظه 

 .دوالظ أمريكي ( 511.111)

،  2115 ىلعامالةزائر / المعهد العربى للثقافة العمالية وبحنث العمل منازنة تنزيع اعتماد  -

التمنيل الذاتى وذلاك علاى النحان  بما فيهالكل عام  دوالظ أمريكى( 511.111)بمبل   2111

 :التالى 
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 2116موازنة عام  2115موازنة عام  (التمو ل ) المساهما  

 211.111 211.111 مةاهمة الحكنمة الةزائرية 

 211.111 211.111 مةاهمة من مة العمل العربية 

 411.111 411.111 المجموع

 111.111 111.111 التمنيــل الذاتــى

 511.111 511.111 الكلى المجموع

 :طرا لس/  لتنمية الموارد البشر ةالمركز العر ى  -3

بمبلا  إجماالى  2115لعاام  طارابلس/  لتنمية المناظد البةاريةالمركز العربى اعتماد منازنة  -

بمبلاااا  إجمااااالى قاااادظه  2111دوالظ أمريكااااي ، ومـااااـنازنته لعـــااااـام ( 155.555)قاااادظه 

 .دوالظ أمريكي ( 155.555)

،  2115 ىلعااام طاارابلس/  لتنميااة المااناظد البةااريةالمركااز العربااى منازنااة تنزيااع اعتماااد  -

وذلاك علاى النحان  التمنيل الذاتى بما فيهالكل عام  دوالظ أمريكى( 155.555)بمبل   2111

 :التالى 

 

 2116موازنة عام  2115موازنة عام  (التمو ل ) المساهما  

 223.175 223.175  الحكنمة الليبيةمةاهمة 

 121.575 121.575 مةاهمة من مة العمل العربية 

 415.25 415.25 المجموع

 214.345 214.345 التمنيــل الذاتــى

 661.515 661.515 الكلى المجموع

 :دمش  / المعهد العر ى لل حة والسالمة المهنية  -4

بمبلا  إجماالى  2115دمةا  لعاام / المعهد العربى للصاحة والةاالمة المهنياة اعتماد منازنة  -

بمبلاااا  إجمااااالى قاااادظه  2111دوالظ أمريكااااي ، ومـااااـنازنته لعـــااااـام ( 451.111)قاااادظه 

 .دوالظ أمريكي ( 451.111)

،  2115 ىلعااامدمةاا  / المعهااد العربااى للصااحة والةااالمة المهنيااة منازنااة تنزيااع اعتماااد  -

التمنيل الذاتى وذلاك علاى النحان بما فيها لكل عام  دوالظ أمريكى( 451.111)بمبل   2111

 :التالى 
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 2116موازنة عام  2115موازنة عام  (التمو ل ) المساهما  

 211.111 211.111 مةاهمة الحكنمة الةنظية 

 211.111 211.111 مةاهمة من مة العمل العربية 

 411.111 411.111 المجموع

 51.111 51.111 التمنيــل الذاتــى

 451.111 451.111 الكلى المجموع

 : الخرطوم/  للتنمينا  االجتماعيةالعر ى  المركز -5

مبلا  إجماالى ب 2115الارطانم لعاام /  للتأميناا  االجتماعياةالعرباى  اعتماد منازنة المركز -

( 311.111)لمبل  إجمالى قادظه  2111دوالظ أمريكي ، ومــنازنته لعام ( 311.111)قدظه 

 .دوالظ أمريكي 

،  2115 ىلعااام الارطاانم/  للتأمينااا  االجتماعيااةالعربااى  المركاازمنازنااة تنزيااع اعتماااد  -

علاى النحان التمنيل الذاتى وذلاك بما فيها لكل عام  دوالظ أمريكى( 311.111)بمبل   2111

 :التالى 

 

 2116موازنة عام  2115موازنة عام  (التمو ل ) المساهما  

 11.111 11.111  الةندانيةمةاهمة الحكنمة 

 141.111 141.111 مةاهمة من مة العمل العربية 

 211.111 211.111 المجموع

 111.111 111.111 التمنيــل الذاتــى

 311.111 311.111 الكلى المجموع

 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1536قرار رقم ) 

*  *  * 
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وتقببار ر مراقبببى الحسببا ا  عببن  ،هيئببة الرقا ببة الماليببة تقببار ر قببرار  شببنن :   را عببا

للســببـنة  لببهالحسببا ا  الختاميببة لمكتببا العمببل العـببـر ى والمعاهــببـد والمراكــببـز التا عـببـة 

 :  2113/  12/  31المالية المنتهـــية فـى 

 : قــــــرر 

 شنن تقر ر هيئة الرقا بة الماليبة لمنظمبة العمبل العر يبة ورد مكتبا العمبل العر بى ( أ)

علببى مالحظببا  هيئببة الرقا ببة الماليببة وتقر ببر مراقبببى الحسببا ا  عببن الحسبباب الختببامى 

 : 2113 / 12 / 31هية فى لمكتا العمل العر ى للسنة المالية المنت

المصااادقة علااى تقرياار هيئااة الرقابااة الماليااة وتقرياار مراقاا  الحةااابا  عاان الحةاااب * 

 . 2113 / 12 / 31القاهر  للةنة المالية المنتهية فى / الاتامى لمكت  العمل العربى  

 شنن تقر ر هيئة الرقا ة المالية وتقر ر مراقا الحسبا ا  عبن الحسباب الختبامى ( ب)

الجزائر للسنة الماليبة المنتهيبة فبى / ة و حوث العمل ــــقافة العماليــــهد العر ى للثـــللمع

31 / 12 / 2113 : 

المصااادقة علااى تقرياار هيئااة الرقابااة الماليااة وتقرياار مراقاا  الحةااابا  عاان الحةاااب * 

الماليـااـة  الةــااـزائر للةــااـنة/ الاتااامى للمعهااد العربااى للثقافااة العماليااة وبحاانث العمـــااـل

 . 2113 / 12 / 31المنتهــية فــى 

 شببنن تقر ببر هيئببة الرقا ببة الماليببة  وتقر ببر مراقببا الحسببا ا  عببن الحسبباب (  جببـ) 

ة ـــــبببـطبببرا لس للسبببـنة المالي/  شر ةــبببـية المبببوارد البــبببـالختبببامى للمركبببز العر بببى  لتنم

 : 2113 / 12 / 31المنتهـية فــــى 

هيئااة الرقابااة الماليااة وتقرياار مراقاا  الحةااابا  عاان الحةاااب المصااادقة علااى تقرياار * 

لس للةــنة الماليــة المنتهــية فـاـى ـــطراب/ الاتامى للمركز العربى لتنمية المناظد البةرية 

31 / 12 / 2113 . 

 شنن تقر ر هيئة الرقا ة المالية  وتقر ر مراقبا الحسبا ا  عبن الحسباب الختبامى ( د)

ى ــــــــــــــــــــــبـالخرطوم للسنة المالية المنتهيبة ف/ مينا  االجتماعية للمركز العر ى للتن

31 / 12 / 2113 : 

المصااادقة علااى تقرياار هيئااة الرقابااة الماليااة وتقرياار مراقاا  الحةااابا  عاان الحةاااب * 

فاى نة المالية المنتهــاـية ـــنم للةـــالارط/ ماعية ـــالاتامى للمركز العربى للتأمينا  االجت

31 / 12 / 2113 . 
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 شنن تقر ر هيئة الرقا ة المالية وتقر ر مراقا الحسا ا  عن الحسباب الختبامى (  هـ)

ية المنتهيبة فـبـى ــبـ  للسبنة المالـــــدمش/ هنية ــــالمة المـــــللمعهد العر ى لل حة والس

31 / 12 / 2113 : 

مراقاا  الحةااابا  عاان الحةاااب المصااادقة علااى تقرياار هيئااة الرقابااة الماليااة  وتقرياار * 

ية فــاـى ــــاـة المنتهــــدمة  للةنة المالي/ الاتامى للمعهد العربى للصحة والةالمة المهنية 

31 / 12 / 2113 . 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1537قرار رقم ) 

*  *  * 
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 :التوييا  العامة للجنة المالية  شنن  قرار:   خامسا

 : قــــــرر 

التأكيد على أن تقنم المن مة بتةديد مةاهمتها فى منازنة المعاهد والمراكز التابعة لها  -1

من إجمالى المةاهما  المةادد  فعلياا مان قبال الادول األعضااء  2114ابتداء من العام 

 .بمن مة العمل العربية أوال بأول فنظ وظودها للمن مة 

العربااى لتاانفير الاادع  المااالى لمةااتحقا  صااندوق دعاان  الماادير العااام لمكتاا  العماال  -2

 .التةريل والحماية االجتماعية الفلةنينى 

التأكيد على المدير العام لمكت  العمل العربى بضاروظ  العمال علاى اتاااذ انجاراءا   -3

/ المناسبة نحان معالةاة الةالفة الممننحاة مان المركاز العرباى لتنمياة الماناظد البةارية 

ل  من حكنمة دولة ليبيا سداد المةاهما  المتاأخر  فاى منازناة طرابلس للمن مة بالن

 .المن مة حتى تتمكن من سداد الةلفة الممننحة لها 

( إداظ  المن ما  واالتحاادا  العربياة ) تنجيه الةكر والتقدير إلى القناع االقتصادى  -4

ماار مااع والقناااع االجتماااعى باألمانااة العامااة لةامعااة الاادول العربيااة علااى تعاونهااا المث

 .( ال ية التمثيل ) من مة العمل العربية وتقديرها لاصنصية المن مة 

تنجيه الةكر والتقدير لمكت  العمل العربى وللمعاهد والمراكاز التابعاة لاه علاى قيامهاا  -5

 .بناجباتها على أكمل وجه 

 مااة فااى الةااننا  األخياار  وتنميااة ى انتهةتااه المنشاااد  باااألداء والتاادبير المااالى الااذان -1

منابقين وف  الان   المالياة  االمالية وأن الحةاب الاتامى والمركز المالى كان هامناظد

 .والحةابية

ممثااال الةاااكرتير العاااام وللةااااد  أعضااااء / تةاااةل اللةناااة شاااكرها وتقاااديرها للةااايد  -7

 .الةكرتاظية الفنية على حةن انعداد والتن ي  

بة والةاد  أعضاء هيئة الرقاباة ظئيس هيئة الرقا/ تةةل اللةنة شكرها وتقديرها للةيد  -2

الماليااة لمكتاا  العماال العربااى والمعاهااد والمراكااز التابعااة بمناساابة أداء مهااامه  علااى 

 .النجه األكمل وانتهاء مد  واليته  

تنجيه الةكر والتقدير للةيد ظئيس اللةنة والةاد  أعضاء اللةنة المالية على حةن أداء  -5

 .مهامه  على النجه األكمل 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1538رقم  قرار)  

*  *  * 
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لجنبة المنظمبا  ل( 22)قبرار  شبنن تقر بر عبن نتبائد أعمبال البدورة العاد بة :  سادسا

/ ،  ونيبو اإلسبكندر ة ) لمجلبس االقت بادى واالجتمباعىللتنسي  والمتا عة المنبثقة عبن ا

 ( : 2113 حز ران

 : قـــــــرر 

بتقريذر وتوصذيا  اتجتمذال الىذانب والعشذرين للجنذة المنظمذا  للتنسذي  أخا العلذم  (1)

/ اإلسذذكندرية ي يونيذذو)والمتابعذذة المنبىقذذة عذذن المجلذذس ات تصذذادى واتجتمذذاعب 

 (.4119حزيران 

تكليف المدير العام لمكتب العمل العربب باتخاا كافة اإلجراءا  الالزمة بشأن تنفيا  (4)

 .لتب ورد  فب التقرير التوصيا  المتعلقة بالمنظمة وا

 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1531قرار رقم )  

*  *  * 

لجنببة المنظمببا  ل( 23)قببرار  شببنن تقر ببر عببن نتببائد أعمببال الببدورة العاد ببة :  سببا عا

/ تببونس ،  ونيبببو ) لمجلبببس االقت ببادى واالجتمبباعىللتنسببي  والمتا عببة المنبثقببة عببن ا

 ( : 2114 حز ران

 : قـــــــرر 

أخذذا العلذذم بتقريذذر وتوصذذيا  اتجتمذذال الىالذذل والعشذذرين للجنذذة المنظمذذا  للتنسذذي   (1)

حزيذذران / تذذونس ي يونيذذو)والمتابعذذة المنبىقذذة عذذن المجلذذس ات تصذذادى واتجتمذذاعب 

4112.) 

تكليف المدير العام لمكتب العمل العربب باتخاا كافة اإلجراءا  الالزمذة بشذأن تنفيذا  (4)

 .المتعلقة بالمنظمة والتب ورد  فب التقرير التوصيا  

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1541قرار رقم )  

*  *  * 
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 البنـد الخامـس

 تطبي  اتفاقيا  وتوييا  العمل العر ية

 

 :قرار  شنن تطبي  اتفاقيا  وتوييا  العمل العر ية   -

القاهـــــــاـر  ،  )دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى 

14 - 21/5/2114) ، 

بعد االطالع على الن يقة الااصة بتنبي  اتفاقيا  وتنصيا  العمل العربية والمتضامنة 

 ، شارم الةايأ) الثال اننو الثالثاةتقريار لةناة الاباراء القاانننيين عان نتاائ  أعماال دوظتهاا 

 ،( البند الاامس من جدول األعمال ( ) 2113 الثانىتةرين / ننفمبر

 آذاظ/ مااظاالقااهر  ، )  الثماانننعلى تنصية مةلس انداظ  فاى دوظتاه بعد االطالع و

2114  )، 

 وبعد مناقةة تقرير لةنة تنبي  اتفاقيا  وتنصيا  العمل العربية المنبثقاة عان الماؤتمر

 ،لمناقةة هذا المنضنع 

 : قــــــرر 

بعاااد األخاااذ  تقريااار لةناااة تنبيااا  اتفاقياااا  وتنصااايا  العمااال العربياااةالمنافقاااة علاااى  (1

 . بالمالح ا  التى أقرها المؤتمر

األعضاء التى ل  تصاادق علاى اتفاقياا  العمال العربياة سارعة التصادي  مناشد  الدول  (2

ى وتحقياا  أهدافااه فااى تناانير للنةاااط المعياااظى العربااعلااى هااذه االتفاقيااا  ، دعمااا 

نض بةروط وبارو  العمال فاى الادول العربياة عماال بالميثااق تةريعا  العمل والنه

 .العربى للعمل ودستنظ من مة العمل العربية 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1541قرار رقم ) 

*  *  * 
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 السادسالبند 

  منظمة العمل العر يةتشكيل الهيئا  الدستور ة والنظامية 

 

القاهـــــــاـر  ،  )المنعقاد فـــاـى دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن إن مؤتمر العمل العربى 

14 - 21/5/2114) ، 

العماال  بمن مااة والن اميااة تةااكيل الهيئااا  الدسااتنظيةببعااد االطااالع علااى الن يقااة الااصااة 

 ، يـةالعربـ

 ..وبعد االطالع على ترشيحا  الفرق الثال ة لممثليها فى هذه الهيئا  

 ( :2116 – 2114) شنن تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العر ية قرار : أوال 

 : قــــــرر 

علبى النحبو  (2116 – 2114)تشكيل مجلبس إدارة منظمبة العمبل العر يبة لمبدة سبنتين  -1

 :التالى 

  عن فر   الحكوما :  

 عضوا أييال  دولة انماظا  العربية المتحد  -

 عضوا أييال   المملكة العربية الةعندية -

 عضوا أييال    جمهنظية الةندان -

 عضوا أييال   جمهنظية مصر العربية -

 احتياطياعضوا      دولة قنر -

 

  عن فر   أيحاب األعمال: 

 ( عضوا أييال / األظدن)   زياد الحمصى/ الةيد  -

 ( عضوا أييال/  دولة قنر)    ناصر المير/ الةيد  -

 ( احتياطياعضوا /  الةندان)  الةيأ عثمان مصنفى/ الةيد  -
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  عن فر   العمال: 

 ( عضوا أييال/  لبنان)    حةن فقيه/ الةيد  -

 ( عضوا أييال/ المررب  )  لندىالمي  يالمااظ/ الةيد  -

 ( عضوا احتياطيا /مصر  )  جبالى محمد جبالى/ الةيد  -

تنجيه الةكر والتقدير للةاد  ظئيس وأعضااء مةلاس انداظ  الةااب  للةهاند التاى باذلنها  -2

 . الدوظ  المنتهية واليتهاخالل 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1542قرار رقم ) 

 

*  *  * 
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 : (2116 – 2114)قرار  شنن تشكيل هيئة الرقا ة المالية لمنظمة العمل العر ية : ثانيا 

 : قــــــرر 

علبى  (2116 – 2114)تشكيل هيئة الرقا ة المالية لمنظمة العمل العر يبة لمبدة سبنتين  -1

 :النحو التالى 

   عن فر   الحكوما: 

 عضوا أييال الةمهنظية الةزائرية الديمقراطية الةعبية -

 أييالعضوا     جمهنظية الةندان -

 عضوا أييال    جمهنظية العراق -

 أييالعضوا      دولة الكنيت -

 عضوا أييال   جمهنظية مصر العربية -

 احتياطياعضوا     مملكة البحرين -

 احتياطياعضوا      سلننة عمان -

 

  عن فر   أيحاب األعمال: 

 ( عضوا أييال/  لبنان)    خليل شرى /الدكتنظ  -

 

  عن فر   العمال: 

 ( عضوا أييال/  البحرين ) نةا  عبد الحةين عبد الرضا/ الةيد   -

تنجيه الةاكر والتقادير للةااد  ظئايس وأعضااء هيئاة الرقاباة المالياة الةاابقة للةهاند التاى  -2

 .بذلنها خالل العامين الماضيين 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1543قرار رقم ) 

 

*  *  * 
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 : (2116 – 2114)قرار  شنن تشكيل لجنة الحر ا  النقا ية  مكتا العمل العر ى : ثالثا 

 : قــــــرر 

تسبمية أعضباء المببؤتمر فبى عضبو ة لجنببة الحر با  النقا يبة  مكتببا العمبل العر بى لمببدة  -أ 

 :على النحو التالى  (2116 – 2114) سنتين

 ( عضوا أييال/  اليمن)  الدكتنظ على محمد النصيرى  ممثل الحكنما   -

 ( عضوا أييال/  العراق)    على صبيح على/ المهندا  ممثل أصحاب األعمال -

 ( عضوا أييال/  منظيتانيا)  عبد الرحمن ولد بنبن/  الةيد  ممثل العمال -

لتةامية  ال اة مان باين  ،فى أول دوظ  انعقاد له  ،تكلي  مةلس إداظ  من مة العمل العربية  -ب 

أعضاائه فاى لةناة الحرياا  النقابياة بمكتا  العمال العرباى وفقاا للتمثيال الثال اى الساتكمال 

 .تةكيل اللةنة 

تكلي  المدير العام لمكتا  العمال العرباى لتةامية  ال اة أعضااء مان ذوى الابار  لعضانية  -ا 

ة فاى واليتهاا الةدياد  لةنة الحريا  النقابياة بمكتا  العمال العرباى الساتكمال تةاكيل اللةنا

من الماد  األولى من ن ام عمل اللةنة وعرض أسمائه  على مةلس ( 1)استنادا إلى الفقر  

 .انداظ  فى دوظته القادمة 

تنجيه الةكر والتقدير للةاد  ظئيس وأعضاء لةنة الحرياا  النقابياة بمكتا  العمال العرباى  -د 

 .للةهند التى بذلنها خالل العامين الماضيين 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1544رار رقم ق) 

*  *  * 
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 : (2116 – 2114)قرار  شنن تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العر ية :  را عا

 : قــــــرر 

 :على النحو التالى( 2116 – 2114) تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العر ية لمدة سنتين -أ 

   عن فر   الحكوما: 

 بحر ن ال   شهاب فنزية/ الةيد   -1

  الجزائر  مري  لنكريز نصير / الةيد   -2

  العراق  زاهد  أحمد شهناز/ الةيد   -3

  الكو ت  بدظية على الميكمى/ الةيد   -4

  م ر   ناديا عبد النعي / الةيد   -5

  عن فر   أيحاب األعمال: 

 البحر ن   ىافنان الزيان/ الةيد   -1

 السودان  زين  حةن محمد/ الةيد   -2

 سلطنة عمان   عبير بنت على/ الةيد   -3

 لبنان   سحر قداظ/ الةيد   -4

 المغرب   نرجس لنباظيس/ الةيد   -5

  عن فر   العمال: 

 تونس   سهام بنسته/ الةيد   -1

 السودان  نعما  أحمد حةن/ الةيد   -2

 سلطنة عمان   عايد  الهاشمية/ الةيد   -3

 م ر   سحر عثمان/ الةيد   -4

 المغرب   فاطمة الثامنى/ الةيد   -5

دعاان  الماادير العااام لمكتاا  العماال العربااى الختياااظ المقاارظ  وخمااس عضاانا  السااتكمال  -ب 

 .تةكيل اللةنة وفقا لن ام عملها 

لةنة العضنا   فنزية شهاب األمينة العامة للةنة والةيدا /  للةيد تنجيه الةكر والتقدير  -ا 

 . الدوظ  المنتهية واليتهاخالل  على جهندهن

دعن  اللةنة نعداد خنة عمل تركز على تنفيذ أهدا  اللةنة خالل مد  واليتها الةديد  مع  -د 

 .متنلبا  المرحلة الراهنة ومراعا  أولنيا  

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1545قرار رقم )  

*  *  * 
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 البند السا ع

 أحمد محمد لقمان/ تكر م معالى السيد

 لمنظمة العمل العر يةالمد ر العام 

القاهـــــــاـر  ،  )إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن 

14 - 21/5/2114 )، 

أحمذد محمذد لقمذان المذدير العذام / تكريم معالب السذيدبعد اتطالل علب الوىيقة الخاصة 

 ي البند السابع من جدول األعمال لمنظمة العمل العربية

وبعد اتطالل علب رأى الفر  الىالىذة المشذاركة فذب مذؤتمر العمذل العربذب ومطذالبتهم 

القانونيذذة وفقذذا لقذذرار تعيينذذ  والذذ  حرصذذا علذذب دعذذم المذذدير العذذام باسذذتكمال فتذذرة وتيتذذ  

اج الىالىذذة خذذالل مسذذيرة المنظمذذة واسذذتكمال مذذا حققتذذ  مذذن إنجذذازا  لمسذذها أطذذراف اإلنتذذ

 .ة المدير العام علب طلبهم باستكمال فترة وتيت  وموافقالفترة الماضية 

 وبناء علب رغبة المدير العام بتأجيل تكريم  إلب الدورة القادمة لمؤتمر العمل العرببي

 :يقــــــرر 

 أحمد محمد لقمان إلب الدورة القادمة لمؤتمر العمل العربب/ تكريم معالب السيد  حفل تأجيل (1)

 . ( 0212 نيسان/ أبريل )

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1546قرار رقم ) 

*  *  * 
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 الثامنالبند 

 لفترة وال ة جد دة لمنظمة العمل العر يةالعام تعيين المد ر 

 

 - 14القاهـــــــاـر  ،   )إن مؤتمر العمل العربى المنعقد فــــى دوظتــــه الحاديـة واألظبعـيـاـن 

21/5/2114) ، 

من  الىامنالبند  )لمنظمة العمل العربية العام بتعيين المدير بعد اتطالل علب الوىيقة الخاصة 

 ي ( جدول األعمال

( 02)تها رئذذيس الذذدورة لقذذرار المقذذدم مذذن دولذذة الكويذذ  بصذذفمشذذرول اوبعذذد اتطذذالل علذذب 

مذن الذدول لمجلس وزراء العمذل بذدول مجلذس التعذاون لذدول الخلذير العربذب والرسذائل الذواردة 

 بشأن  ي

توجيذ  الشذكر الجزيذل للمذدير العذام  تضذمن وبعد اتطالل علب تقارير الفر  الذىالل والتذب 

لمنظمة العمل العربية ألىرائ  للعمل العربذب المشذتر  وإضذافة الكىيذر لهذاا المنصذب مذن خذالل 

التحذر  السياسذب أدائ  الجيد والمتميذز للمهذام الموكلذة إليذ  ي ومذن خذالل  راءاتذ  الجيذدة ألبعذاد 

والدبلوماسب بمهنية وحرفية بين الملفذا  العديذدة التذب تتوتهذا منظمذة العمذل العربيذة مذن حيذل 

التو ي  والموضول وتسخير عال اتذ  المتميذزة لخدمذة أطذراف اإلنتذاج الىالىذة بشذكل متذوازن ي 

 طلب  الفر  الىالل من  استكمال فترة وتيت  ي وبناء علي  فقد

النزول علب رغبا  الفر  الذىالل باسذتكمال فتذرة المدير العام للمنظمة و استجابةوبناء علب 

 ي القانونيةوتيت  

 :يقــــــرر 

أحمد محمد لقمان المذدير العذام لمنظمذة العمذل العربيذة فتذرة وتيتذ  / السيد معالب استكمال  (1)

 . 0212نيسان /  أبريلالقانونية والتب تنتهب فب 

إلذب الذدورة القادمذة  بند انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية لفترة وتية جديدة تأجيل (0)

 . ( 0212 نيسان/  أبريل)  لمؤتمر العمل العربب( 40)

ح واتكتفذاء بقائمذة المرشذحين الحاليذة لمنصذب المذدير العذام ياتستمرار فب  فل باب الترش (0)

 .اتنتخابا  علب هاا المنصب  ألجراءلمنظمة العمل العربية واعتمادها 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1547قرار رقم ) 
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 التاسعالبنــد 

 تطو ر التدر ا والتنهيل المهنى للنهوض  التنمية البشر ة

 وتعز ز القدرة التنافسية

 

تطببو ر التببدر ا والتنهيببل المهنببى للنهببوض  التنميببة البشببر ة وتعز ببز قببرار  شببنن  -

 : القدرة التنافسية

القاهـــــــاـر  ،   )إن مؤتمر العمل العربى المنعقد فــــى دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن 

14 - 21/5/2114) ، 

تناانير التاادظي  والتأهياال المهنااى للنهاانض بةااأن بعااد االطااالع علااى الن يقااة الااصااة 

 ،( من جدول األعمال  التاسعالبند )  بالتنمية البةرية وتعزيز القدظ  التنافةية

 وبعد مناقةة تقرير اللةنة الفنية المنبثقة عن المؤتمر لمناقةة هذا المنضنع ،

 : قــــــرر 

تننير التادظي  والتأهيال المهناى للنهانض بالتنمياة البةارية بةأن لةنة الاعتماد تقرير  -

 .بعد األخذ بالمالح ا  التى أقرها المؤتمر العام  وتعزيز القدظ  التنافةية

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1548قرار رقم ) 

*  *  * 
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 العاشـرالبنـد 

 اتجاها  وممارسا  حد ثة.. تفتيش العمل 

 لتعز ز عالقا  العمل وإنفاذ القانون

 

لتعز بز عالقبا  العمبل وإنفباذ اتجاها  وممارسا  حد ثة .. تفتيش العمل قرار  شنن  -

 : القانون

القاهـــــــاـر  ،  )إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن 

14 - 21/5/2114) ، 

اتةاهااا  ومماظسااا  حديثااة .. تفتاايش العماال بةااأن بعااد االطااالع علااى الن يقااة الااصااة 

 ،( من جدول األعمال العاشرالبند  ) لتعزيز عالقا  العمل وإنفاذ القاننن

 وبعد مناقةة تقرير اللةنة الفنية المنبثقة عن المؤتمر لمناقةة هذا المنضنع ،

 : قــــــرر 

اتةاها  ومماظساا  حديثاة لتعزياز عالقاا  العمال .. تفتيش العمل اعتماد تقرير لةنة  -

 . بعد األخذ بالمالح ا  التى أقرها المؤتمر العاموإنفاذ القاننن 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1541قرار رقم ) 

*  *  * 
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 الحادى عشرالبنـد 

  شنن الحما ة االجتماعية( تويية)مشروع أداة معيار ة 

 (مناقشة ثانية)للعاملين فى القطاع غير المنظم 

 

فبى  شبنن الحما بة االجتماعيبة للعباملين ( تويبية)مشبروع أداة معيار بة قرار  شنن  -

 : (مناقشة ثانية)القطاع غير المنظم 

القاهـــــــاـر  ،  )إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن 

14 - 21/5/2114 )، 

بةاأن الحماياة ( تنصاية)مةاروع أدا  معياظياة بةاأن بعد االطالع على الن يقة الااصاة 

من جدول  الحادى عةرالبند  ) ( مناقةة  انية )لمن   االجتماعية للعاملين فى القناع  ير ا

 ،( األعمال

 وبعد مناقةة تقرير اللةنة الفنية المنبثقة عن المؤتمر لمناقةة هذا المنضنع ،

 : قــــــرر 

بةااأن الحمايااة االجتماعيااة للعاااملين فااى القناااع  ياار ( 5)العربيااة ظقاا   إقااراظ التنصااية -1

 .( 2مرف  رقم ) المن   

 .انجراءا  الن امية الالزمة وفقا لن ام اتفاقيا  وتنصيا  العمل العربية اتااذ  -2

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1551قرار رقم )  

*  *  * 
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 عشر الثانىالبنــد 

 األر ـعـيــنو الثانية تحد د مكان وجدول أعمال الدورة

 ( 2115 نيسان/ أ ر ل ) لمؤتمر العمل العر ى 

لمببؤتمر العمببل  األر ـعـيـببـنالثانيببة وقببرار  شببنن تحد ببد مكببان وجببدول أعمببال الببدورة  -

 ( :2115 نيسان/ أ ر ل  )العر ى 

القاهـــــــاـر  ،  )إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن 

14 - 21/5/2114) ، 

الثانياااة بعاااد االطاااالع علاااى الن يقاااة الااصاااة بتحدياااد مكاااان وجااادول أعماااال الااادوظ  

 ، ( من جدول األعمال  الثانى عةرالبند )  2115لمؤتمر العمل العربى لعام  األظبـعـيـنو

من دستنظ من مة العمال ( الفقرتين األولى والثانية ) وبعد االطالع على الماد  الاامةة 

 ،العربية بةأن تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر 

مان ن اام العمال بماؤتمر العمال العرباى بةاأن   عةار التاساعةوبعد االطالع على الماد  

 تحديد جدول أعمال الدوظ  التالية للمؤتمر ،

 آذاظ/ مااظا القااهر  ، ) الثماانينالع على تنصية مةلاس انداظ  فاى دوظتاه وبعد االط

 .للمؤتمر ( 42)بةأن تحديد جدول أعمال الدوظ  ( 2114

وبعااد االسااتماع إلااى انيضاااحا  والمعلنمااا  التااى قاادمها الماادير العااام لمكتاا  العماال 

 العربى،

 :وعلى ضنء المناقةا  ، اتاذ المؤتمر ما يلى 

 :المؤتمر  انعقادقرار  شنن تحد د مكان : أوال 

 : قــــــرر 

لا  تتقادم أياة  ماالمؤتمر العمل العربى فى دولاة المقار  األظبـعـننو الثانيةعقد الدوظ   (1)

 .دولة بنل  الستضافة المؤتمر 

دولاة عضاان تر ا  فااى  أيااةتفانيض المادير العااام لمكتا  العماال العرباى قباانل طلا   (2)

وإحاطاااة الااادول األعضااااء علماااا باااذلك فاااى النقااات  ،انعقااااد الماااؤتمر علاااى أظضاااها 

 .ـ المناس

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1551قرار رقم )  

*  *  * 
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 : 2115لمؤتمر العمل العر ى لعام ( 42)قرار  شنن تحد د جدول أعمال الدورة : ثانيا 

 : قــــــرر 

علاى  2115 لعاملمؤتمر العمل العربى  األظبـعـننالثانية وتحديد جدول أعمال الدوظ   -

 :النحن التالى 

 .تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي  -1

 .النظر في  رارا  وتوصيا  مجلس اإلدارة  -0

 .الساب   العربي متابعة تنفيا  رارا  مؤتمر العمل -0

 .المسائل المالية والموازنة  -4

 .اتفا يا  وتوصيا  منظمة العمل العربية تطبي   -2

لمذؤتمر العمذل ( 124)ماكرة المدير العام لمكتب العمل العربذي حذول الذدورة  -6
 ( . 0212حزيران / جنيف ي يونيو ) الدولي 

 .أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية / تكريم معالي السيد  -7

 .(  0212 – 0212)  العربيةتعيين المدير العام لمنظمة العمل  -8

 .دور الحوار اتجتماعي في تعزيز الحماية اتجتماعية  -2

ورهذذا فذذب اسذذتقرار عال ذذا  سياسذذا  ويليذذا  تسذذوية المنازعذذا  العماليذذة ود -12
 .العمل

/  مذذارس )لمذذؤتمر العمذذل العربذذي ( 40)تحديذذد مكذذان وجذذدول أعمذذال الذذدورة  -11
 (. 0216ياار 

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1552قرار رقم )  

*  *  * 
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 قرار يادر عن المؤتمر

 من نظام العمل  مؤتمر العمل العر ى( 21)وفقا للمادة 

 العرب فى البلدان العر ية وأيحاب األعمال الحفاظ على حقوق العمال شنن 

 التى تشهد اضطرا ا  أو نزاعا  أمنية

 

القاهـــــــاـر  ،  )دوظتـــاـه الحادياـة واألظبعـيـاـن إن مؤتمر العمل العربى المنعقاد فـــاـى 

14 - 21/5/2114 )، 

 مةروع القراظ المقدم من النفد الحكنمى لةمهنظية مصر العربية ،بعد االطالع على 

وأخذا فى االعتباظ ما جاء فى دستنظ من مة العمل العربية أن من ح  القنى العاملة فى 

 شروط مالئمة تتف  مع كرامة اننةان العربى ،النطن العربى أن تعمل فى برو  و

واستنادا إلى الميثاق العربى للعمل الذى يركز على انيمان بما يحققه التعاون فى ميادان 

 العمل من ضمان حقنق اننةان العربى فى حيا  كريمة أساسها العدالة االجتماعية ،

للعماال العارب الاذين ينتقلانن للعمال وتنبيقا لمعايير العمل العربية بةاأن كفالاة الحماياة 

 فيما بين الدول العربية ،

وتأكيدا على دوظ من مة العمل العربية فى الدفاع عن حقنق ومصالح أطرافها الثال اة ، 

 ومراعا  المباد  اننةانية للعمل باعتباظها المدخل األساسى لتحقي  التنمية المةتدامة ،

 : قــــــرر 

رابا  األمنية فب واتضط الشديد إزاء استمرار أعمال العنف المسلحالتعبير عن القل   .1

بعذذا الذذدول العربيذذة ومذذا يترتذذب علذذب الذذ  مذذن انعكاسذذا  خطيذذرة علذذب المرافذذ  

وعلذذب خطذذط ومشذذروعا  . ات تصذذادية ومصذذادر الىذذروة الوطنيذذة البشذذرية والماديذذة 

 . التنمية فب تل  البلدان

ومصذذالح لعربيذذة الوافذذدة والحفذذاظ علذذب حقو هذذا التأكيذذد علذذب ضذذرورة حمايذذة العمالذذة ا .4

ا فب إطذار ما أو إ حامهمتستقطابه ما عن أية محاوت وإبعاده أصحاب العمل العرب

 .الصراعا  المحلية 

مناشدة حكوما  الدول العربية التب بها اضطرابا  أمنية ضرورة الحفاظ علب حقو   .9

 .دولية والعربية فب هاا الشأن العمالة الوطنية والوافدة لديها وفقا للمعايير ال
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مناشذذدة النقابذذا  العماليذذة لتكىيذذف جهودهذذا فذذب حمايذذة حقذذو  العمذذال التذذب تتعذذرا  .2

لالنتها  فب ظل الظروف األمنية والسياسية التب تمر بها بعا الدول العربية وتقذديم 

 .الدعم والمساعدة للعمال الوافدين عند تعرضهم ألية مخاطر 

ب للتواصذذل مذذع الذذدول العربيذذة لعقذذد منتذذدى عربذذب يضذذم دعذذوة مكتذذب العمذذل العربذذ .5

األطذراف المعنيذذة والخبذراء المختصذذين فذذب حمايذة حقذذو  العمذال أىنذذاء اتضذذطرابا  

األمنيذذة وممىلذذب أطذذراف اإلنتذذاج لمنا شذذة كافذذة األبعذذاد والمحذذاور المتعلقذذة بهذذاا الشذذأن 

 .والخروج بنتائر وتوصيا  ترفع لمؤتمر العمل العربب 

ب العمل العربب إلصدار أداة معيارية عربية بشأن حقو  والتزاما  العمالة دعوة مكت .6

 .العربية المهاجرة 

الدعوة إلب ضرورة إعادة إعمار ما تهدم من مراف  اإلنتاج والخدما  فب  طال غذزة  .7

أىذذر العذذدوان اإلسذذرائيلب األخيذذر ي ودعذذم حقذذو  الصذذيادين الفلسذذطينيين فذذب اسذذت الل 

 .نطا  المياه اإل ليمية المتف  عليها دوليا  الىروة البحرية داخل

 ( 2114أ لول / ، سبتمبر  41د . ع . ع . م  1553قرار رقم )  

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سكرتير عام المؤتمر
 أحمد محمد لقمان

 العامالمدير 

 لمنظمة العمل العربية

 رئيس المؤتمر
 ناهد حسن عشرى/ معالى الدكتورة 

 القوى العاملة والهجرة ةوزير
 جمهورية مصر العربية

 



 41 

 

 

 

 

 

 اتالمرقق
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4مرقق رقم ) 
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  رقيــة

 

 

 إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

 رئيس جمهور ة م ر العر ية                       

 

بمناسبة إختتاام أعماال الادوظ  الحادياة واألظبعاين لماؤتمر العمال العرباي 

والتااي عقااد  فااي مصاار العزيااز  مهااد الحضاااظ  واظض الكنانااة والبننلااة 

" يةاعد المةااظكنن ماان ظوسااء وأعضــااـاء النفاند ممثلااي أطارا  اننتاااا 

فاي الانطن العرباي أن يرفعانا إلاى " عماال / أصاحاب األعماال / حكنما  

ك  أسامي آياا  الةاكر واالعتازاز لرعاايتك  الكريماة ألعماال الماؤتمر فاامت

وتةااري  وزظاء العماال بلقااائك  واالسااتماع إلااى آظائكاا  وتنجهاااتك  والتااى 

كانت تعكس ما تملكننه من فكر عمي  حنل قضايا التنمية والتةريل وظوياة 

قااة ه المننالتحاديا  التااى تناجاا اقباة بةااأن أهميااة التعااون العربااى لمناجهااة 

 .العربية 

إن المةاظكين في المؤتمر وقد شهدوا ما تح ى به مصر من أمن وأماان 

واسااتقراظ ولمةاانا عزيمااة صاالبة نحاان تحقياا  نهضااة شاااملة تحقاا  للةااع  

المصرى ما يصبنا إليه من ازدهاظ ونماء ، يعربنن عن  قته  لعند  مصار 

تنحياد لكال إلى دوظها النليعاى فاى قيااد  األماة العربياة لتبقاى دوماا محانظ 

 .العربى واالستقراظ العرب وقاطر  التقدم 
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وى نةااال أن يحفاار مصاار الراليااة ويحقاا  علااى أيااديك  مااا يصاابنا إليااه 

 .شعبها العزيز بقيادتك  الحكيمة التى حف ت لمصر أمنها ومقدظاتها 

 وفقكم هللا وسدد على طر   الخير خطاكم

 والسالم عليكم ورحمة هللا و ركاته ،،،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 أحمد محمد لقمان

 المد ر العام لمنظمة العمل العر ية

 سكرتير عام المؤتمر

 ناهد حسن عشرى. د 

 وز رة القوى العاملة والهجرة

 رئيس المؤتمر
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 منظمة العمل العربية
 

 

 

 ( 1مرقق رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 (9)التوصية العربية رقم 

 بشأن الحماية االجتماعية

 القطاع االقتصادى غير المنظمللعاملين قى 
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 ( 9) التوصية العربية رقم 

 بشأن الحماية االجتماعية

 للعاملين قى القطاع االقتصادى غير المنظم
 
 

 ديـبـاجـــة
 

/ ي سذبتمبر01-14)إن مؤتمر العمل العربب المنعقذد فذب دورتذ  الحاديذة واألربعذين 

 ي(0214أيلول 

منظمة العمل العربية نحو توحيد التشذريعا  العماليذة وظذروف وانطال ا من أهداف 

 وشروط العمل فب الدول العربية كلما أمكن ال ي

ونظرا لكذون العدالذة اتجتماعيذة تعتبذر هذدفا أساسذيا مذن األهذداف التذب نذ  عليهذا 

 الميىا  العربب للعمل وتسعب لتحقيقها الدول العربيةي

السذذبيل لتحقيذذ  العدالذذة اتجتماعيذذة والضذذمان  وإيمانذذا بذذأن الحمايذذة اتجتماعيذذة هذذب

 واألمان لجيل المستقبل وهب ح  لكل مواطني

وتجاوبا مع التطور والتوسع فب مفهوم الحماية اتجتماعيذة لتشذمل التشذ يل والعمذل 

 الالئ  والتعليم والصحةي

وإ رارا ألهمية السعب لتحقيذ  شذروط وظذروف أفضذل للعمذل كلمذا أمكذن الذ  كمذا 

 الميىا  العربب للعمل ودستور منظمة العمل العربيةي ن  علي 

واعترافا بتضخم حجم القطال ات تصادى غير المنظم ودوره فب إيجاد فر  العمل 

 ومواجهة تحدى البطالةي

وتقديرا ألهمية هاا القطال وضرورة السعب الحىيل الهذادف إلدماجذ  فذب ات تصذاد 

م توقير الحود األدنوى مون الحمايوة االجتماعيوة قإن الواجب الوطنى واإلنسانى يحتالمنظمي 

 يللعاملين قي  حتى يتحقق هذا الهدف

وإا يعتبذذر مذذن المناسذذب وضذذع معذذايير تفصذذيلية فذذب شذذكل توصذذية بشذذأن الحمايذذة 

 اتجتماعية للعاملين فب القطال غير المنظم لالسترشاد بهاي

علب أن هذدف الذدول  وتحقيقا لما تن  علي  المادة األولب من الميىا  العربب للعمل

 العربية رفع مستوى القوى العاملة فيهاي
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فذذذان المذذذؤتمر يقذذذرر الموافقذذذة علذذذب التوصذذذية العربيذذذة ا تذذذب نصذذذها والتذذذب يطلذذذ  

بشوأن الحمايوة االجتماعيوة للعواملين قوى القطواع ( 9)التوصية العربيوة رقوم " عليهــــــــا 

 " .. االقتصــــادى غير المنظم

 

 المادة األولى
 صود بالقطاع االقتصادى غير المنظمالمق

يقصذذذد بالقطذذذال ات تصذذذادى غيذذذر المذذذنظم مجموعذذذة األفذذذراد والوحذذذدا  التذذذب 
تمذذارس أنشذذطة مشذذروعة وتنذذتر سذذلعا أو تقذذدم خذذدما  أو تقذذوم بتوزيعهذذاي وتعمذذل 
لحسابها أو لحساب ال ير بدون تراخي  مذن الجهذا  المختصذة وت تشذملها الحمايذة 

 .اتجتماعية التشريعية أو 

 
 المادة الثانية
 نطاق التطبيق

تسرى المبادئ واألحكام الواردة فب هذاه التوصذية علذب الوحذدا  واألشذخا  
العذذاملين فذذب القطذذال ات تصذذادى غيذذر المذذنظم ممذذن تيخضذذعون لتشذذريعا  العمذذل 
والتأمينا  اتجتماعية النافاةي ويحذدد تشذريع الدولذة المشذروعا  وفئذا  األشذخا  

 .ين ألحكام هاه التوصية الخاضع

 
 المادة الثالثة

 التدريب والتأهيل المهنى

ينب ب علب الدولذة إتاحذة فذر  التذدريب التقنذب والمهنذب للعذاملين فذب القطذال 
ات تصادى غيذر المذنظم وتسذهيل تزويذدهم بالمعذارف التقنيذة واألسذاليب الفنيذة لرفذع 

المذنظم بالعمالذة المدربذة بمذا  مستوى اإلنتاج وتحسين تقذديم الخذدما  وإمذداد القطذال
 .يساعد علب اإلدماج التدريجب والتحول إلب القطال المنظم فب نهاية المطاف
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 المادة الرابعة
 الحماية االجتماعية

تكفذذل الدولذذة للعذذاملين فذذب القطذذال ات تصذذادى غيذذر المذذنظم المسذذتويا  الذذدنيا 
لصذذحية األساسذذية وإعانذذا  للحمايذذة اتجتماعيذذة خاصذذة التعلذذيم األساسذذب والرعايذذة ا

األطفال والمعذا  فذب حذالتب العجذز الذدائم والوفذاة والشذيخوخة ي وتحذدد التشذريعا  
الوطنيذة الجهذا  الممولذة والفئذا  المشذمولة بهذاه الحمايذة والحقذو  والخذدما  التذذب 

 .تشملها بما يكفل لهم الحياة الكريمة 

 
 المادة الخامسة

 حق التنظيم النقابى

يتضذمن تشذريع الدولذة للعذاملين فذب القطذال ات تصذادى غيذر المذنظم ينب ب أن 
عمات وأصحاب أعمال الح  فب التنظيم الجماعب واتنضمام للمنظما  المهنية التب 

 .تمىلهم للدفال عن مصالحهم وحقو هم 

 
 المادة السادسة

 حماية عمل المرأة واألطفال

ملذة واألطفذال المنتسذبين للقطذال تكفل الدولة الحماية الالزمة لحقو  المذرأة العا
ات تصذذادى غيذذر المذذنظمي بمذذا يتناسذذب وظذذروف العمذذل فذذب الذذ  القطذذالي فذذب ضذذوء 

 .التشريعا  النافاة

 
 المادة السابعة

 اإلدماج التدريجى للقطاعين

تسذذعب كذذل دولذذة إلذذب اإلدمذذاج التذذدريجب للقطذذال ات تصذذادى غيذذر المذذنظم فذذب 
يجذاد التشذريعا  وا ليذا  واإلجذراءا  التذب القطال ات تصذادى المذنظم مذن خذالل إ

تحقذذ  الذذ  والبذذدء بالمشذذروعا  واألشذذخا  الذذاين يمكذذن تسذذجيلهم وتنظذذيم عملهذذم 
وشذمولهم بأحكذام التشذريعا  العماليذذة ونظذم التأمينذا  اتجتماعيذذة النافذاة فذب الدولذذة 

 .خالل مرحلة إنتقالية محددة 
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 المادة الثامنة
 إدماج المشروعات الصغيرة

 القطاع االقتصادى المنظم قى

ينب ذذب علذذب الدولذذة أن تعمذذل علذذب اتخذذاا اإلجذذراءا  والتذذدابير الالزمذذة لتذذاليل 
العقبذذذا  والصذذذعوبا  التذذذب تواجذذذ  المشذذذروعا  اإلنتاجيذذذة أو الخدميذذذة أو المرفقيذذذة 
الص يرة ومتناهية الص ر ب را إدماجها فذب القطذال ات تصذادى المذنظم تذدريجياي 

 :التدابير ما يلب وتشمل اإلجراءا  و

وضذذع اسذذتراتيجيا  وطنيذذة تسذذتهدف تذذوفير الحمايذذة القانونيذذة واتجتماعيذذة  (أ )
للعاملين فب هاا القطذال بمجذرد تسذجيلهم رسذميا وتقذديم الحذوافز والتيسذيرا  

 .الالزمة لممارسة نشاطهم بشكل رسمب
تشذذجيع أصذذحاب المشذذروعا  الصذذ يرة والحرفيذذة لتسذذجيل مشذذروعاتهم فذذب  (ب )

 .اا ال راسجل ينشأ له
إتاحة فر  التمويل وتسهيل القروا الميسرة لذدعم رأس مذال المشذروعا   (ج )

 .الص يرة والحرفية ومتناهية الص ر 
المسذذاعدة فذذب تذذروير وتسذذوي  المنتجذذا  والسذذلع والخذذدما  الخاصذذة بتلذذ   (د )

المشذذذذروعا  ومسذذذذاعدتها علذذذذب إ امذذذذة التعاونيذذذذا  واألسذذذذوا  والمعذذذذارا 
 .الالزمة

ة تناسذذبها مذذع المسذذتوى الذذوطنب للحذذد األدنذذب ل جذذور حمايذذة األجذذور ومراعذذا (ه )
 .ضمانا لتوفير العي  الكريم للعاملين فب هاا القطال

 
 المادة التاسعة

 جهاز تفتيش العمل

تكفل الدولة شذمول اختصاصذا  جهذاز تفتذي  العمذل للنشذاط ات تصذادى غيذر 
إليجذاد األسذس المنظم والتنسي  مع الجها  األخرى المختصذة بهذاا الشذأني وتسذعب 

والقواعذذد التذذب تكفذذل تحسذذين شذذروط وظذذروف عمذذل الفئذذا  العاملذذة فذذب هذذاا القطذذال 
 .وتقديم الخدما  اتستشارية لهم تمهيداً إلدماجهما فب القطال المنظم 
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 المادة العاشرة

 اإلحصـاء والتحليـل

بالقطذال ينب ب علب الدولة اتهتمام بجمع وتحليل البيانا  والمعلوما  المتعلقة 
غير المنظم فب دراسذاتها عذن  ذوة العمذل والمنشذس  لالسذتفادة بنتائجهذا فذب التعذرف 
علب تدفقا  العمالة والت يرا  الهيكلية فذب سذو  العمذل وتقذدير مسذاهمت  فذب النذاتر 

 .المحلب اإلجمالب و ياس مدى تأىيره فب معدت  الفقر والبطالة واإلنتاجية

 
 المادة الحادية عشر

 ـامــةأحكـام ع

تسذذعب منظمذذة العمذذل العربيذذة إلذذب التنسذذي  بذذين الذذدول العربيذذة بهذذدف التعذذاون 
 .وتبادل الخبرا  فب مجال الحماية اتجتماعية للعاملين فب القطال غير المنظم

 
 المادة الثانية عشر

تسذذرى بشذذأن متابعذذة تطبيذذ  هذذاه التوصذذية األحكذذام الذذواردة فذذب نظذذام اتفا يذذا  
 .ةوتوصيا  العمل العربي

 
◙  ◙  ◙ 

 

 

 


