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 : ـــــمتقـــديـ** 

 

عرض موضوع تطوير آليات ونظم العمل بمنظمة العمل العربية على مجلس إدارة منظمة  أوالً :

و للل  (  2015العمللل العربيللة ولله دورتللة اللانيللة واللمللاني، م ال للاذرة   مللارس   آ ار 

  الشيخ علما، مصطفى أمي، أمانة عالقات العملل تتالاد أصلاا   لمبادرة السيداستناداً 

    وقلد تضلمنت  1 السودانه بشأ، تطوير العمل بمنظمة العمل العربيلة   مرول  العمل 

 المااور التالية :الم كرة الم دمة 

اتسللتلمار ولله مجللال التللدري  ملل، مللالل إنشللات مركللل عربلله للتللدري  الم نلله والتعللليم  -1

 الت نه.

 تعديل نظام العمل بمؤتمر العمل العربه . -2

 ة .تعديل دستور منظمة العمل العربي -3

 تعديل نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية . -4

  -:التاله   رارال  وقد أصدر المجلس

تأجيل النظر في وثيقة تطوير آليات ونظم العمل بمنظمةة العمةل العربيةة إلةر دورة ةادمةة  " 

 . لمجلس إدارة منظمة العمل العربية "

   2015(   الكويت   ابريل   نيسا، 42رة مأصدر مؤتمر العمل العربه وه دورتة األمي ثانياً :

 -(   نص على :3و رة م 1564ال رار رقم 

تكليف مكتة  العمةل العربةي بدراسةة تقلةي  مةدة انعقةاد مةمتمر العمةل العربةي إلةر فتةرة "  

 . زمنية مناسبة "

ملل، ولارة  2015 4 7بتللاريخ  5473تل لله مكتلل  العمللل العربلله الملل كرة رقللم م . أ . م  :ثالثةةاً 

" النظةةةرة المسةةةتقبلية العملللل والشلللجو، اتجتماعيلللة بجم وريلللة العلللرا  تالللت عنلللوا، 

وقللد    " (2018 – 2015للنهةةوض بواةةةع العمةةل العربةةي لاربةةع سةةنوات القادمةةة ) 

 -تضمنت الم كرة مااور التطوير التالية :
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 مستوى منظمة العمل العربية . -1

 مستوى الشراكة اتجتماعية . -2

 مستوى السياسات والبرامج . -3

وله اللجلا، الدسلتورية للمنظملة و لل  للن لوض بواقل   مناقشلت اواقترات الم كرة أ، يتم 

 " 2مرفق /    العمل العربه المشتر  .

سب  لمجلس إدارة المنظمة تشكيل أكلر م، لجنة للتطوير   كا، أمرذا اللجنة الته شكل ا   : عاً راب

( ، حيث تةم تعةديل الةنظم  2012الدوحة ، مايو / آيار    77مجلس اإلدارة وه م   د   

 تاليةـــــال

 .بمؤتمر العمل العربه نظام العمل  -

 نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية . -

 نظام العمل بمكت  العمل العربه . -

الملللؤتمر العملللل  40( الصبلللبادرة مببلللب، د    1513بملللبوج   ال ببببلللبرار رقلللم م و لللل  

   2013ه   الجلاجر   ابريل   نيسا، العرب

 التاليين : البندينتطوير اللجنة من برنامج عمل  وتبقر

 . تطوير المعاذد والمراكل التابعة للمنظمة -

 " 3" مرفق / . تنمية الموارد المالية للمنظمة  -

 -في ضوء ما تقدم األمر معروض علر مجلسكم الموةر للتفضل : : سادساً 

ة ) ثالثةةة أعضةةاء مةةن مجلةةس اثدارة يمثلةةون أطةةراف اثنتةةا  " بتشةةكيل لجنةةة يماسةةي

تطةوير الةنظم  النظةر فةيالثالثة والمةدير العةام والمةدير العةام المسةاعد " تكةون مهمتهةا 

دارة فةةي دورتةة  إلةةر مجلةةس اث ورفةةع تقريةةر بةة ل   منظمةةة العمةةل العربيةةةواآلليةةات ب

 القادمة.

 المطيرى علر فايز

 إسالم المدير العام
عبد المنعمطـ /  




















































































































