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 : تقـــديــــــم** 

 

اختصاصأا  ، بشأنن  تنص المادة الثالثة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية أوال :

 المجلس على مايلى :

ـــام، "  ـــات الممتمـــر العـ ـــرارات وتوتي ـــيذ قـ ـــابعة تنفـ ـــلس اةدارة بمتـ ـــم مجـ يختـ

ومتابعة سير العمل بمنظمـة العمـل العربيـة ،  وممارسـة االختتاتـات المخولـة لـ  بموجـ  

 "النظم واللوائح المعمول بها فى المنظمة

 – 23لثالثيــــــن )القأاررة، أصدر مجلس إدارة منظمة العمل العربية فى دورته السابعة وا ثانيا :

 يلى : ( قراراً نص  الفقرة الثانية منه على ما1992مايو/ آيار  25

" تكليف المدير العام لمكت  العمل العربى بإدراج بند دائـم للـى جـدول ألمـال مجلـس 

متابعـة تنفيـذ قـرارات مجلـس اةدارة اةدارة التبارا من الدورة القادمـة يتمـمن تقريـرا لـن 

 ".السابق

فأأى إرأأار وذأأا رأأرا القأأرار موذأأا التنفيأأر ،  قأأام م تأأي العمأأل العربأأى بجميأأا إداراتأأه  ثالثــا :

والثمأأانين  الثانيأأةوالمرا أأو والمعارأأد  بتنفيأأر قأأرارا  مجلأأس اقدارة الموقأأـر فأأى دورتأأه 

( ورلك على النحأو المبأين فأى  2015 آرار/  مارس،  جمهورية مصر العربية/  القاررة)

 الوثيقة المرفقة .

 رابعا : األمر معروض للى المجلس الموقر ..  للتفمل بأخذ العلــم والتوجيـ   . ,,

 

 المطيرى  للىفايز 

 المدير العام

 

 
 
 

 إسالم
 طـ /لبد المنعم
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 ( لمجلس إدارة 82تنفيذ قرارات الدورة )

 منظمة العمل العربية 

 ( 2015مارس / آذار  11 -10، ) القاهرة 

 إجراءات التنفيذ القرار

 ( لمجلس إدارة منظمة العمل العربية 81متابعة تنفيذ قرارات الدورة )البند األول :

 ( 2014) أبو ظبى ، أكتوبر / تشرين األول 

  يقـــــــرر :

رير متابعأة تنفيأر قأرارا  ــأـقـم بتــــر العلــــأخ -1

إدارة منظمأأأأة العمأأأأل ( لمجلأأأأس 81الأأأأدورة )

العربيأأة ) أبأأو ظبأأى ، أ تأأوبر / تشأأرين ا ول 

2014 ). 

 

 

 نافر ح ما -

توجيه الش ر لمعالى المدير العام لم تي العمأل  -2

العربأأأأأى ومعاونيأأأأأه فأأأأأى الم تأأأأأي والمعارأأأأأد 

والمرا أأأو علأأأى جهأأأودرم فأأأى تنفيأأأر قأأأرارا  

 وتوصيا  مجلس اقدارة فى دورته السابقة .

 

 

القاهرة  ، سبتمبر /  ) لممتمر العمل العربي( 41متابعة تنفيذ قرارات الدورة ): الثانىالبند 

 ( 2014آيلول 

  يقـــــــرر :

رير متابعأأأأة تنفيأأأأر ــأأأأـقـم بتـــأأأأـر العلـــأأأأـأخ -

( لمأأأأأاتمر العمأأأأأل 41الأأأأأدورة )قأأأأأرارا  

 ( 2014العربي )القاررة، سبتمبر / آيلول 

 

 نافر ح ما -
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 إجراءات التنفيذ القرار

 المالية واةدارية :المسائل :الثالثالبند  

الموقف المالي للمنظمة مـن ييـث المسـاهمات  -1

والمتـــــأخرات للـــــى الـــــدول األلمـــــاء يتـــــى 

1/3/2015  . 

 

 

  يقـــــــرر :

       أخر العلم . -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمما سالممسا الممس و قممر   ت مم     -

إلممممف  سلمممما سلمممم  ا سل مممم  لمممم    

 2015مسممممسا  يس لمممم  م س  مممما 

  ممكلا سلمم  ا سل مم  لمم      ممف 

 حسسب سل  أخ س  .

 

 

مناشأأأدة الأأأدول ا عذأأأا  التأأأى لأأأم تسأأأدد بعأأأد  -2

 2014مسأأارماتها فأأى مواونأأة المنظمأأة لعأأام 

و رلك المتنخرا  ، بتسديد مسارماتها والمبالغ 

 المتنخرة عن سنوا  سابقة .

االقتصأأأأاد  المجلأأأأس التن يأأأأد علأأأأى قأأأأرارا   -3

بشنن جدولأة  وا جهوة الدستورية واالجتماعي

 المتنخرا  على الدول ا عذا  .

تقأأديم الشأأ ر والتقأأدير إلأأى الأأدول التأأى سأأدد   -4

 امأأل مسأأارماتها أو التأأى سأأدد  علأأى حسأأاي 

 المتنخرا  عن سنوا  سابقة .

التأأي سأأدد   الأأدولتقأأديم الشأأ ر والتقأأدير إلأأى  -5

 ورى :  2015فى مواونة عام  امل مسارمتها 

   لا سالمساس  سلع بيا سل  ح ة  -

 سل   را سلع بيا سلسع   ا  -

   لا قط   -

 ج ي ا ا مص  سلع بيا -

 سل   را سل غ بيا -

 ج ي ا ا سلس  سن -

ت ليف المدير العام المساعد بتقديم تقريأر حأول  -6

مقترحاتأأأه بشأأأنن سأأأبل سأأأداد الأأأدول العربيأأأة 

لمسارماتها المتأنخرة فأي مواونأة المنظمأة إلأى 

 الدورة القادمة لمجلس اقدارة .

رناك تقرير معأرو  علأى  -

مجلأأأس اقدارة فأأأى دورتأأأه 

 الحالية .
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 إجراءات التنفيذ القرار

تقــارير هيئــة الرقابــة الماليــة وتقــارير مراقبــي  -2

اليســـابات لـــن اليســـابات الختاميـــة لمكتـــ  

ـــاهرة والمراكـــز والمعاهـــد  ـــي بالق العمـــل العرب

التابعة للمنظمة لن السنة المالية المنتهية في 

31/12/2014 . 

 

  يقـــــــرر :

رير اتقأ علأىأخر العلم بتقريأر ريةأة الرقابأة الماليأة  -
للسأأنة  يأأةالختامعأأن الحسأأابا   الحسأأابا  ىمراقبأأ

لم تأي العمأل  31/12/2014المالية المنتهية فأى 
العربأأأأي والمعارأأأأد والمرا أأأأو التابعأأأأة للمنظمأأأأة 

الم تأأأأأي مأأأأأن والأأأأأردود واقيذأأأأأاحا  الأأأأأواردة 
 والمالحظأأا  علأى التوصأأيا والمرا أأو  والمعارأد

 .الواردة فى تقرير الهيةة

       

 

 

 

 

 

تأأأأم إعأأأأالم المرا أأأأو والمعارأأأأد  -

بقأأأرارا  وتوصأأأيا  ومالحظأأأا  

المجلأأأأأس واتخأأأأأر م تأأأأأي العمأأأأأل 

العربي والمرا و والمعارأد التابعأة 

له  افة اقجرا ا  المتعلقة بشأننها 

. 

 

رير اإحالأأأة تقريأأأر ريةأأأة الرقابأأأة الماليأأأة وتقأأأ -
الختاميأأأة  ا الحسأأأابا  عأأأن الحسأأأاب بأأأىمراق

المنتهيأة فأأى وتقأارير مراقبأي الحسأابا  للسأنة 
لم تأأأي والمعارأأأد والمرا أأأو  31/12/2014

يذأأأأاحا  اقو التابعأأأأة للمنظمأأأأة مأأأأا الأأأأردود
إلأى المأاتمر العأام واقجابا  المعدة من قأبلهم 

ما التوصية  فى دورته الثانية وا ربعين القادم
فأأأى ذأأأو  ردود وتعليقأأأا  ليهأأأا بالمصأأأادقة ع

م تي العمل العربأى والمعارأد والمرا أو علأى 
 .تلك التوصيا  

 
 
 
 

أخأأر العلأأم بتقريأأر المراجأأا الأأداخلى ، وت ليأأف  -

 م تي العمل العربى باتخار ما يلوم بشننه .

 

تأأم أخأأر العلأأم بتقريأأر المراجأأا الأأداخلي  -

واتخأأأأر م تأأأأي العمأأأأأل العربأأأأي  افأأأأأة 

تنفيأأأأأأر اقجأأأأأأرا ا  الالومأأأأأأة بشأأأأأأنن 

 .وفقاً للنظم المالحظا  
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 إجراءات التنفيذ القرار

ـــدقيق يســـابات  -3 ـــانونيين لت ـــين مياســـبين ق تعي

 –منظمة العمل العربية ) مكت  العمـل العربـي 

المعاهــد والمراكــز التابعــة للمنظمــة ( للعــامين 

 . 2016و  2015

 

  يقـــــــرر :

اخـــر العلأم بأالتقرير حــأـول تعيأين محاسأبيين  -1

قأأأأانونيين لتأأأأدقيا الحسأأأأابا  منظمأأأأة العمأأأأل 

والمعارأأد والمرا أأو التابعأأة العربيأأة ) الم تأأي 

( لمنظمأأأأة  2016 - 2015للعأأأأامين )  لأأأأه( 

 العمل العربي ) الم تي والمرا و والمعارد (

تأأأأأأأم إعأأأأأأأالم المعارأأأأأأأد والمرا أأأأأأأو  -

والمحاسأأبيين القأأانونيين بأأالقرار التخأأار 

 ما يلوم بشنن القرار .

  مكت  العمل العربي . - أ

ت ليأأف م تأأي أودن  ونسأأل  للمحاسأأبة والمراجعأأة 

لتأأأدقيا حسأأأابا  م تأأأي  –واالستشأأأارا  الماليأأأة 

( وا تعأأأاي 2016و  2015العمأأل العربعلعأأأامى )

 ( دوالر أمري ى ل ل عام.1300السنوية )

 

 

 

      

تأأم إعأأالم المحاسأأي القأأانوني بأأالقرار  -

واتخأأأأر اقجأأأأرا ا  الالومأأأأة بشأأأأنن 

 القرار .

ـــة  -   ـــى للتـــية والســـالمة المهني ـــد العرب المعه

 بدمشق .

 

لتأأأدقيا  –ت ليأأأف م تأأأي السأأأيد/ محمأأأد ريأأأثم السأأأيوفى

حسأأأابا  المعهأأأد العربأأأى للصأأأحة والسأأأالمة المهنيأأأة 

( ، وبنتعأأأاي سأأأنوية 2016و  2015بدمشأأأا لعأأأامى )

 ( دوالر أمري ى ل ل عام.1500قدررا )

 

تأأأأأم إعأأأأأالم المعهأأأأأد العربأأأأأي للصأأأأأحة  -

دمشأأا والمحاسأأي  –والسأأالمة المهنيأأة 

القأأأانوني بأأأالقرار وتأأأم اتخأأأر مأأأا يلأأأوم 

 بشننه. 
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 إجراءات التنفيذ القرار

 

للتأمينـــــــات االجتماليـــــــة المركــــــز العربـــــــى  - ج

 بالخرطوم .

 

 

ت ليأأف م تأأي السأأيد/ نأأون للمراجعأأة واالستشأأارا  

الماليأأة لتأأدقيا حسأأابا  المر أأو العربأأى للتنمينأأا  

( ، 2016و  2015االجتماعية بالخرروم لعامى )

( دوالر أمري أأأى 1000وبنتعأأأاي سأأأنوية قأأأدررا )

 ل ل عام.

 

تأأأم إعأأأالم المر أأأو العربأأأي للتنمينأأأا   -

الخررأأأأأوم والمحاسأأأأأي  -االجتماعيأأأأأة 

القأأأانوني بأأأالقرار وتأأأم اتخأأأر مأأأا يلأأأوم 

 بشننه.

المركـــــز العربـــــى لتنميـــــة المـــــوارد البشـــــرية  - د

 بطرابلس .

 

ت ليف م تي السادة المتحدون للمحاسبة والمراجعأة 

لتأأأدقيا حسأأأابا  المر أأأو العربأأأى لتنميأأأة المأأأوارد 

( ، 2016و  2015البشأأأأرية برأأأأرابلس لعأأأأامى )

( دوالر أمري أأأى 1800سأأأنوية قأأأدررا )وبنتعأأأاي 

 ل ل عام.

 

 

تم إعالم المر و العربي لتنميأة المأوارد  -

ررابلس والمحاسأي القأانوني  -البشرية 

 بالقرار وتم اتخر ما يلوم بشننه.

المعهد العربى للثقافة العمالية وبيـوث العمـل  - ه

 بالجزائر :

 

 

محاسأأأي  –ت ليأأأف م تأأأي السأأأيد/ مالأأأك إسأأأماعيل 

ومراجأأا قأأانونى لتأأدقيا حسأأابا  المعهأأد العربأأى 

للثقافأأأة العماليأأأة وبحأأأوا العمأأأل بأأأالجواةر لعأأأامى 

( ، وبنتعأأأأأأاي سأأأأأأنوية قأأأأأأدررا 2016و  2015)

 

تم إعالم المعهأد العربأي للثقافأة العماليأة  -

الجواةأأأر والمحاسأأأي  -وبحأأأوا العمأأأل

ا يلأأأوم القأأأانوني بأأأالقرار وتأأأم اتخأأأر مأأأ

 بشننه.
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 ( دوالر أمري ى ل ل عام.1500)

مناقلة في موازنة المعهد العربي للثقافة  -4

 . 2014العمالية وبيوث العمل بالجزائر 

 

 

  يقـــــــرر :

الموافقأأأأأأأة علأأأأأأأى إجأأأأأأأرا  المناقلأأأأأأأة بمبلأأأأأأأغ  -1

$( سأأأتة عشأأأر ألأأأف دوالر أمري أأأي 16000)

من ا بواي )االول والثالا والرابا والخأامس( 

ــا  إلأأى البأأاي ا ول د بنأأد مأأال  المنرقأأة د  وفق

 .للكشف المدرج

 

تم إعالم المعهأد العربأي للثقافأة العماليأة  -

الجواةأأأأر بأأأأأالقرار  –وبحأأأأوا العمأأأأل 

واتخأأأار مأأأا يلأأأوم وفقأأأاً للأأأنظم واللأأأواة  

 السارية

 

 المبلغ البيان المبلغ  البيـــــــــــــان

 من البا  األول

بنأأأأأأأد أجأأأأأأأور العمالأأأأأأأة 

 الماقتة

 من البا  الثالث

 بند االنترن  -

 بند أقسار التنمين -

 من البا  الرابع

 بند القرراسية -

بنأأأأد مصأأأأاريف مأأأأا   -

  هربا 

 البا  الخامسمن 

 بند أثاا -

 بند آال  وأجهوة -

 بند عدد وأدوا  -

 ال تي -

 

5.200 

 

1.200 

600 

 

500 

500 

 

3.000 

3.000 

1.000 

1.000 

 إلي الباي ا ول

 بند مال  منرقة -

 

16.000 

  16.000 المجمـــــــــــــوع 16.000 المجمــــــــــــوع

 

المركــز فــى وتكهــين مــواد  ســيارة وشــراء بيــع -5

 للتأمينات االجتمالية / مركز الخرطوم العربى

 

 

  يقـــــــرر :

المــوافقة على بيأا السأيارة القديمأة وشأرا   -1

للتنمينأأأا   العربأأأىسأأأيارة جديأأأدة للمر أأأو 

االجتماعيأأأة / مر أأأو الخررأأأوم فأأأي حالأأأة 

 

تأأأم إعأأأالم المر أأأو العربأأأي للتنمينأأأا   -

االجتماعيأأة / الخررأأوم بأأالقرار واتخأأر 
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المر أو اقجأرا ا  الالومأأة وفقأاً للأأنظم  توافر السيولة المالية .

 واللواة  السارية .

الموافقأأة علأأى ت هأأين المأأواد ) الأأواردة فأأى  -2

وثيقة البند ( وفقاً للنظم واللواة  النافرة فأى 

 ررا الشنن 

 

القديمة وشـراء سـيارة بديلـة /  سيارةتكهين ال -6

 معهد دمشق

-  

  يقـــــــرر :

القديمة وشرا   سيارةالموافقة على ت هين ال -1

سأأأيارة بديلأأأة / معهأأأد دمشأأأا وفقأأأاً للأأأنظم 

فأأي حالأأة واللأأواة  النافأأرة فأأى رأأرا الشأأنن 

 توافر السيولة المالية .

تأأأأأم إعأأأأأالم المعهأأأأأد العربأأأأأي للصأأأأأحة  -

واتخر  والسالمة المهنية / دمشا بالقرار

المر أو اقجأرا ا  الالومأأة وفقأاً للأأنظم 

 واللواة  السارية .

 

/ يناير 26نتائج اجتماع هيئة رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية ) أبو ظبى  :الرابع البند 

 ( : 2015كانون الثانى 

  يقـــــــرر :

مشـــروع االيتفـــال باليوبيـــل الـــذهبى أوال  : بشـــأن 

 . للمنظمة

 

العلأأأم بقواعأأأد االحتفأأأال باليوبيأأأل الأأأرربى أخأأأر  -1

 لمنظمة العمل العربية
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توجيه الش ر للمدير العام لم تي العمل العربي  -2

علأأأى جهأأأودخ فأأأى إخأأأرال االحتفأأأال باليوبيأأأل 

الرربى للمنظمة بالش ل الالةا ، والأرن يع أس 

الم انأأأأة الالةقأأأأة التأأأأى أصأأأأبح  تحظأأأأى بهأأأأا 

المنظمة لدن أرراف االنتال الثالثة فى الورن 

 العربي 

 

 تم التنفير -

  النقابى العربيثانيا  : تعزيز تماسك العمل 

إقرار توصأيا  ريةأة رةاسأة مجلأس إدارة المنظمأة 

  -والتى تذمن  :

 

إحالأأأأة أوراا العمأأأأل والملخأأأأص الأأأأرن تأأأأم  -أ 

عرذه على ريةة رةاسة مجلأس اقدارة إلأى 

لجنة الحريا  النقابية لمنظمة العمأل العربيأة 

باعتباررأأأأأأا جهأأأأأأة االختصأأأأأأاص والتخأأأأأأار 

 التوصيا  المناسبة .

 

          

الرلأي مأأن لجنأأة الخبأرا  القأأانونيين بمنظمأأة  -ي 

العمأأأأأأل العربيأأأأأأة وذأأأأأأا معأأأأأأايير دقيقأأأأأأة 

وموذأأأأأوعية لتمثيليأأأأأة المنظمأأأأأا  النقابيأأأأأة 

لالسترشأأاد بهأأا وإحالتهأأا لأأى لجنأأة الحريأأا  

النقابيأأأأة لتقأأأأديم مقتأأأأرع بشأأأأننها يرفأأأأا إلأأأأى 

 ا جهوة الدستورية للمنظمة 

 

جأأأأارن العمأأأأأل علأأأأى تنفيأأأأأر 

 القرار بجميا فقراته

ليأأف م تأأي العمأأل العربأأي بأأالتروي  مأأن ت  -ل 

خالل أنشرة وبرام  المنظمأة لثقافأة الحأوار 
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 االجتماعي وتعويو التذامن النقابي .

تعويأأو العالقأأة بأأين منظمتأأى العمأأل العربيأأة  -د 

والدولية فى مجأاال  تنميأة وصأيانة الحقأوا 

والحريا  النقابية فى المنرقة العربية تحقيقأاً 

 العربية فى المحافل الدولية.لوحدة المصال  

 

العمأأأأأأل علأأأأأأى توحيأأأأأأد جهأأأأأأود الشأأأأأأر ا   -خ 

االجتماعيين لمواجهة التحديا   الجسيمة فى 

ظل نظأام العولمأة ورشاشأة التشأويل وخرأر 

 البرالة .

مأأأأأأأأأأأأأأدير إدارة الحمايأأأأأأأأأأأأأأة 

 االجتماعية

  ثالثا  : تكريم المدير العام لمنظمة العمل العربية .

 

  يقـــــــرر

ت أأريم معأأالى السأأيد / أحمأأد محمأأد  إقأأرار بنأأود -1

لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربيأة خأالل 

( لمأأأاتمر العمأأأل العربأأأي 42دورة )أعمأأأال الأأأ

 ( . 2015ال وي  ، ابريل / نيسان )

 تم الت ريم وفقاً لقرار المجلس -

أرميأأأة ان يع أأأس حفأأأل الت أأأريم مأأأدن تقأأأدير  -2

قأام   أرراف االنتال الثالثة للأدور المتميأو الأر

 به المدير العام لمنظمة العمل العربية .
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( للجنـة الخبـراء القـانونيين ) شـرم الشـي ، 35تقريـر لـن نتـائج ألمـال الـدورة ) :الخامسالبند 

 ( 2014نوفمبر / تشرين الثانى 

  يقـــــــرر :

نتأاة  أعمأال الأدورة ر عن ــر العلم بالتقريـــأخ -1

 ، شأرم الشأي  القأانونيين )( للجنة الخبرا  35)

 . (2015الثانى/ تشرين نوفمبر 

 

( لمأاتمر  42إحالة تقرير اللجنة إلى الدورة )  -2

/ أبريأأأأأأأأألال ويأأأأأأأأأ  ، العمأأأأأأأأأل العربأأأأأأأأأى ) 

 عليه.(، ما التوصية بالمصادقة 2015نيسان

تأأم إحالأأة التقريأأر وعرذأأه علأأى       

المأأأاتمر ومناقشأأأته مأأأن خأأأالل لجنأأأة 

 تربيا االتفاقيا  والتوصيا  .

ــــــجنة اليــــريات النقــابيــــــة ( لل34تقــــــرير لـــن نتــــــائج ألمــــــال الـــــدورة ): الســـادسالبنـــد 

 ( 2015القاهرة ، مارس / آذار )

  يقـــــــرر :

نتأاة  أعمأال الأدورة ر عأن ــر العلم بالتقريـــأخ -1

 9، القأأأاررة )الحريأأأا  النقابيأأأة ( للجنأأأة 34)

 . (2015مارس / آرار  

 

تم إحالة التقرير وعرذه علأى المأاتمر 

 ومناقشته من قبل أرراف اقنتال الثالثة

( لمأاتمر  42إحالة تقرير اللجنة إلى الأدورة )  -2
/ أبريأأأأأأأأألال ويأأأأأأأأأ  ، العمأأأأأأأأأل العربأأأأأأأأأى ) 

 عليه.(، ما التوصية بالمصادقة 2015نيسان
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االلــداد والتيمــير لالجتمــاع الســنوى للمجمولــة العربيــة المشــاركة فــى الــدورة :الســابع البنــد 

 .(2015( لممتمر العمل الدولى ) جنيف يونيو / يزيران 104)

  يقـــــــرر :

االعداد والتحذير أخر العلم بالتقرير عن  -1

العربية المشار ة لالجتماع السنون للمجموعة 

( لماتمر العمل الدولى 104فى الدورة )

 .(2015جنيف يونيو / حويران )

 

 

 

 

 

 

 تم التنفير         

 

        

 

 

      

تثمين جهود المدير العام لمنظمة العمل العربية  -2

لدعم وتعويو التنسيا والتعاون بين الوفود 

 العربية المشار ة فى ماتمر العمل الدولى

الدول العربية التى لم تصادا على دعوة  -3

التعديال  الخاصة بنظام عمل مجلس إدارة 

منظمة العمل الدولية إلى التصديا على تعديل 

على دستور منظمة العمل الدولية بشنن  1986

توسيا التمثيل ا فريقي فى مجلس إدارة م تي 

العمل الدولى ورلك  رمية دخول ررا التعديل 

 للبلدان العربية .حيو التنفير بالنسبة 
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 : :  التقارير التكميلية للسيد / المدير العام الثامنالبند 

االستراتيجية العربية لاللالم واالتتـال تقرير  (1)

فى مجال التنمية االقتتـادية واالجتماليـة وقمـايا 

 العمل  

 

  يقـــــــرر :

أخر العلم بتقرير االستراتيجية العربية لإلعأالم  -1

واالتصأأأأال فأأأأى مجأأأأال التنميأأأأة االقتصأأأأادية 

 واالجتماعية وقذايا العمل .

تأأم عأأر  مشأأروع اقسأأتراتيجية   

مر العمأأأأل ( لمأأأأات42علأأأأى الأأأأدورة )

درا وأصدر العربي حيا أقررا واعتم

 عدة توصيا  بشننها 

الموافقأأة علأأى مشأأروع االسأأتراتيجية ورفعهأأا  -2

للمأأأأاتمر العأأأأام للنظأأأأر فيهأأأأا مأأأأا التوصأأأأية 

 بإعتمادرا .

 

( اجتمــاع الجمعيــة العربيــة للمــمان االجتمــالى 2)

 2014ديسمبر / كانون األول 

 

  يقـــــــرر :

الجمعيأة  التقرير الختأامي الجتمأاع أخر العلم بأ -1

العربية للذمان االجتماعى ) ديسمبر /  انون 

 ( 2014ا ول 

 

( لماتمر  42حالة تقرير اللجنة إلى الدورة ) إ -2

/ ال ويأأأأأأأأ  ، ابريأأأأأأأألربى ) عأأأأأأأأـالل ـالعمأأأأأأأأ

 للعلم .(،  2015نيسان

تأأم إحالأأة الموذأأوع إلأأى المأأاتمر         

ومناقشته من قبأل أرأراف اقنتأال 

 التصديا عليهوتم 

الموافقأأأة علأأأى تخصأأأيص مبلأأأغ عشأأأرة آالف  -3

دوالر أمري ي  مسارمة فى الميوانيأة السأنوية 

 للجمعية العربية للذمان االجتماعي .
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واالجتمالى ) فبراير / شباط  ( للمجلس االقتتادى95فى تقرير نتائج المال الدورة )( النظر 3)

2015 ) 

  يقـــــــرر :

مأأال الأأدورة اخأأر العلأأم بأأالتقرير عأأن نتأأاة  أع -1

 واالجتماعى .( للمجلس االقتصادن 95)

قام م تي العمأل العربأي بتنفيأر قأرارا   -

 رالمجلأأس االقتصأأاد  واالجتمأأاعي قأأد

 تعلا ا مر بمنظمة العمل العربية .

( لمـمتمر العمـل العربـي  )أبريـل  / 43تيديـــــد مشـــــروع جـدول ألمـال الـدورة ):التاسعالبند  
 ( 2016نيسان 

  يقـــــــرر :

الموافقأأة علأأى مشأأروع جأأدول أعمأأال الأأدورة  -

( لماتمر العمل العربي ) أبريأل  / نيسأان 43)

وإحالتأأه إلأأى الأأدورة  ( المبأأين أدنأأاخ ،  2016

( لماتمر العمل العربي ) ال وي  ، أبريل 42)

 ( ما التوصية بإقرارخ . 2015/ نيسان 

         

 

 

إعأأداد البنأأود المعروذأأة جأار  

لمأاتمر  43جدول أعمال د / على  

العمأأل العربأأي وفقأأاً لموافقأأة مجلأأس 

اقدارة وقرار ماتمر العمل العربأي 

 بهرا الشنن

العأأأأام لم تأأأأي العمأأأأل  تقريأأأأر المأأأأدير -1

 العربي .

النظأأر فأأي قأأرارا  وتوصأأيا  مجلأأس  -2

 اقدارة .

متابعأأأة تنفيأأأر قأأأرارا  مأأأاتمر العمأأأل  -3

 السابا .

 المساةل المالية والخرة والمواونة. -4

تربيأأأأا اتفاقيأأأأا  وتوصأأأأيا  منظمأأأأة  -5

 العمل العربية .
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 تي ــأأأأأـام لمــــأأأأأـمأأأأأر رة المأأأأأدير الع -6

( 105الأدورة )مل العربأي حأول ــــالع

ي ) جنيأأأف ، ــأأـمل الدولــأأـلمأأاتمر الع

 ( . 2016يونيو / حويران 

 

  تش يل الهيةا  الدستورية والنظامية -7

  ت ريم رواد العمل العري . -8

دور االقتصأأاد االجتمأأاعي والتذأأامني  -9

 .دالتعاونيا د فى ويادة فرص التشويل

 

تبأأأادل المعلومأأأا  وأثررأأأا فأأأى تنظأأأيم  -10

 العربية .أسواا العمل 

 

تحديأأأد م أأأان وجأأأدول أعمأأأال الأأأدورة  -11

أبريل ي )ــربـــ( لماتمر العمل الع44)

 (  2017نيسان / 

 

معايير وموتفات الترشيح لمنتبى المدير العام والمدير العـام المســـالد لمنظمـة شر : اعالالبند 

 العمل العربية.

  يقـــــــرر :

الموافقأأأأة علأأأأى معأأأأايير ومواصأأأأفا  الترشأأأأ   -1

لمنصأأبى المأأدير العأأام والمأأدير العأأام المسأأاعد 

لمنظمأأأة العمأأأل العربيأأأة وإحالتهأأأا إلأأأى مأأأاتمر 

( مأأأا 42العمأأأل العربأأأي فأأأى دورتأأأه القادمأأأة )

 التوصية بإقراررا ورلك على النحو التالى :

لمأأاتمر العمأأل  42احالتهأأا إلأأى د / تأأم  -

 العربي وفقاً لقرار المجلس .

  : مواصفات شغل منصب المدير العام

أن  رمم ن حممسمجن لة سمميا إحمم ا سلمم  ا سلع بيمما  -1

 سأل ضسء ل  سل  ظ ا  من أب   ب  سلة سيا.
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حسصمممممجن   مممممف ميامممممو جمممممسمع     ممممم  مممممم   -2

سخ صسصممس   ميممسم سل  ظ مما سل  ع  مما ب ضممس س 

 سلع و.

 

ع ممو ت صممو بأن ترمم ن لممر خفمم ة لمم  مةممسال   -3

سل  ظ مما ال ت ممو  ممن خ سمما   مم   سمممسن بعممم  

 سلةسمع  .سلحص ا   ف سل ياو 

 

    ممم  بسلر ممممسءة سل  يمممما  سل مممم اة   ممممف سل يممممس ة  -4

سإل سا ممما  أن  رممم ن لمممر ميمممساس  م  يممم ة لممم  

 .  سلعجقستسل  لياسل  س ض 

 

أن  ع و ب  م    سممو لم  سل  ظ ما خمجا ل م ة  -5

 ال  ر  ال  ة   سلة   بين    مر لم  سل  ظ ما 

  بين أي   و آخ  بأج  .

 

  .أ  سل   سيا   ا إجس ة سل غا سلع بيا  سإل ة ي -6

سل  سمممر بسلع ممو سل مم م   سأللمما سل مم  قسممم   -7

   ييس ميلسس  سلع و سلع ب  سل    ك .

 

إال  رمم ن م   جممسن مممن أج فيمما ن تح ممو ج سمميا  -8

 إح ا سل  ا غي  سلع بيا .

 

أح  سل  سصب سل يس  ما لم  إحم ا لف  أن ت لف  -9

سلمممم  ا سلع بيمممما أ  لمممم  إحمممم ا سل  ظ ممممس  أ  

 سل  ليا .سل يلسس  

 

 ممم ا ت قممميحر ممممن قفمممو   ساة سلع مممو  مممن  -11

 ط      ساة سلخساجيا .
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  س   إال  ر ن سل     سلعمسم  سل م    سلعمسم  -11

 سل سس   من ج سيا   لا  سح ة .

 

  : مواصفات شغل منصب المدير العام المساعد

أن  رمم ن حممسمجن لة سمميا إحمم ا سلمم  ا سلع بيمما  -1

 سلة سيا. سأل ضسء ل  سل  ظ ا  من أب   ب 

 

حسصمممممجن   مممممف ميامممممو جمممممسمع     ممممم  مممممم   -2

سخ صسصممس   ميممسم سل  ظ مما سل  ع  مما ب ضممس س 

 سلع و.

 

ع ممو ت صممو بأن ترمم ن لممر خفمم ة لمم  مةممسال   -3

سل  ظ ا ال ت و  ن     أ  سم  بعم  سلحصم ا 

   ف سل ياو سلةسمع .

 

  (  سمسن  ق  س  خسبر .55أال         ه  ن ن -4

   سل  اة   ف سل يس ة . أن       بسلر سءة سل  يا -5

أن  ع و ب  م    سممو لم  سل  ظ ما خمجا ل م ة  -6

 ال  ر  ال  ة   سلة   بين    مر لم  سل  ظ ما 

  بين أي   و آخ  بأج  .

 

  .أ  سل   سياإجس ة سل غا سلع بيا  سإل ة ي  ا  -7

  سل  سمر بسلع و سل  م  . -8

إال  رمم ن م   جممسن مممن أج فيمما ن تح ممو ج سمميا  -9

 غي  سلع بيا ( .إح ا سل  ا 

 

 مممم ا ت قمممميحر بسل  ممممس ب بممممين ل   مممم  سلع ممممسا  -11

  أصحسب سأل  سا  .
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ال  ة   سل ة      ا س  خسبر ل  ة أاب  ل  س    -11

 لر ل   ة  ال ا ج   ة .

 

يبدأ سريان ررخ المعايير والمواصفا  عند فأت   -2

باي الترشي  مجدداً لشول منصبى المدير العأام 

 والمدير العام المســاعد 

 سيتم مراعاة رلك عند فت  باي التشري  -

 

 لشر : تقرير لن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين الدورتين اليادىالبند 

 ( 2014أكتوبر / تشرين األول، أبو ظبى  )اليادية والثمانين  -

 ( 2015الثانية والثمانين ) القاهرة ، مارس / آذار  -

  يقـــــــرر :

بأأالتقرير عأأن نشأأارا  وإنجأأاوا  أخأأر العلأأم  -1

فيما بأين دورتأى مجلأس  منظمة العمل العربية

 ( ،82،  81اقدارة )

 

 

م تأأأي العمأأأل لعأأأام المأأأدير لتوجيأأأه الشأأأ ر ل -2

العربأأأى ومسأأأاعديه و افأأأة العأأأاملين بالم تأأأي 

والماسسا  التابعة للمنظمة على جهودرم فأى 

، ما اقشادة بالفعاليا  تنفير نشارا  المنظمة 

وا نشأأرة الهامأأة التأأى نفأأرتها المنظمأأة خأأالل 

 تلك الفترة. 

 

 نافر ح مـــــــــــا       

 تطوير آليات ونظم العمل بمنظمة العمل العربية: الثانى لشرلبند ا

  يقـــــــرر :

بالتعديال  المقترحة حول نظم العمأل أخر العلم  -1

 بمنظمة العمل العربية 
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تنجيأأل النظأأر فأأى وثيقأأة ترأأوير آليأأا  ونظأأم  -2

العمأأل بمنظمأأة العمأأل العربيأأة إلأأى دورة قادمأأة 

 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية .

 

رنأأاك بنأأد ذأأمن جأأدول أعمأأال المجلأأس 

حأأأأول د ترأأأأوير آليأأأأا  ونظأأأأم العمأأأأل 

 بمنظمة العمل العربية د

الرابعة الخاتة بالئية تكريم رواد العمل ( من المادة 2( و)1تعديل الفقرتين ): الثالث لشرالبند 

 العر 

  يقـــــــرر :

( 1الموافقأأة علأأى تعأأديل المأأادة الرابعأأة فقأأرة ) -

( مأأأأن 1( والمأأأأادة الخامسأأأأة فقأأأأرة )4( و)2و)

الةحأأة ت أأريم رواد العمأأل العربأأي علأأى النحأأو 

 التالى :

 

  المادة الرابعة :

د يرسأل م تأي العمأل العربأي اسأتمارة  (1الفقرة )

الترشأأي  إلأأى أرأأراف االنتأأال الثالثأأة خأأالل شأأهر 

)مأأايو / آيأأار ( مأأن العأأام الأأر  يسأأبا عأأام الت أأريم 

لتسأأمية المرشأأحين  بنأأا  علأأى السأأيرة الراتيأأة ل أأل 

 التى قدمورا فى مجاال  العمل د  منهم واالنجاوا 

        

 

تم مراعاة رلك في التعميم المرسل إلأى                 

بشأأأأنن ترشأأأأي  رواد أرأأأأراف اقنتأأأأال 

 العمل العري .

د تأوافى الأدول االعذأا  م تأي العمأل ( 2الفقرة )

العربأأأي باسأأأتمارة الترشأأأي  فأأأى موعأأأد ال يتجأأأاوو 

 )نهاية شهر أمسرس/ اي ( من العام راته د .

 

جلأس د يأتم عأر  الترشأيحا  علأى م( 4الفقـرة )

اقدارة مشأأفوعا بأأرأن اللجنأأة الفنيأأة المشأأ لة لهأأرا 

 

 



20 

 إجراءات التنفيذ القرار

الور  فى دورخ انعقادخ العادية خالل شهر مأارس 

/ آرار ، مرفقأأأا بأأأه  شأأأف الفأأأاةوين بأأأالت ريم فأأأى 

 الماتمرا  السابقة د .

 سيتم تربيا رلك على -

  المادة الخامسة :

د تش يل لجنة فنيأة الختيأار الأرواد مأن  (1الفقرة )

  ل من :

     

 

 

 83سأأأيتم تشأأأ يل اللجنأأأة فأأأي د /  

 لمجلس اقدارة وفقاً للنظام المقر

 المدير العام لمنظمة العمل العربية . -

 المدير العام المساعد. -

ثالثأأة مأأن أعذأأا  مجلأأس إدارة منظمأأة العمأأل  -

 .الثالثىالعربية يختاررم المجلس وفا التمثيل 

 رةيس لجنة الحريا  النقابية . د  -

 

 

 
 إسالم 

 رـ / عبد المنعم


