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 تقديـــــــم

ر/ةةيع جمهوريةةة مصةةر  –فخامةةة الةةر/يع / الةةد اللسةةا  السيسةة  برعايةةك يري ةةك  ةة   (1) 

واستنادا إلى نص الفقرتي  ) األولى والثانيك (    ال ادة الخا سك    دستور  نظ ك الع ة   ،العربية

  نظ ةةك الع ةة  العربيةةك الةة ورة الخا سةةك تالعربيةةك وال ةةادة الثالثةةك  ةة  نظةةال الع ةة  بةةال  ت ر، عقةة 

إبريةة  ن نيسةةا   15  –  8فةةى   ينةةك القةةالرة فةةة  الفتةةرة  ةة  ل ةة ت ر الع ةة  العربةة  واألربعةةي  

2018. 

( دولةك 20ي ثلةو  عرةراا اتنتةال الثةمةك  ة  ) ( عضةوا  317شارك فةى عع ةا  ال ة ت ر ) (2) 

 عضو فى  نظ ك الع   العربيك  وزعي  ي ا يلى :

 (16)   وزير زائر -

 (3)    رئيس وف  -

 (140)   ععضاء حكو يو  -

 (73)   عصحاب عع ا  -

 (104)    ع ا  -

األ انك العا ك لجا عك ال و  العربيك وع د    ال نظ ةات واتتحةادات   ريك   ثلإضافك إلى  شا

 .( عضوا104العربيك واتقلي يك وال وليك بصفك  راقب ويبلغ ع د ععضائهم ال شاريي  )

عق ت جلسك اتفتتاح الرس يك لل ة ت ر فةى ت ةال السةاعك العاشةرة  ( جلسة االفسسا  الرسمية :3)

معال  السةيد / حممةد حبةو ال ةيم األمةيا العةا  بحضور و،  2018ن4ن8ال وافق     صباح يول األح 

الةدول العربيةة لةد    ادد كلير ما الشخصةيات العامةة والسةلرام ومبةدوبلجامعة الدول العربية و

 الجامعة العربية.

 الجلسة االفسسامية :  وقد حلقيت ف

 / محمد شياع السوداني المهندس يمعالكلمة  -

 إدارة منظمة العمل العربيةرئيس مجلس 

 جمهورية العراق/ وزير العمل والـشـؤون االجتماعية 



2 
 

 يسعادة السيد / فايز على المطيركلمة  -

 المدير العام لمنظمة العمل العربية

 معالي الدكتور / المهدي ورضمي األمينكلمة  -

 رئيس المؤتمر

 / دولة ليبيا وزيـر الـعـمـل والتأهيل

 أحمد أبو الغيط/  السيد  معاليكلمة  -

 األمين العام لجامعة الدول العربية

 كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى -

 راعى المؤتمر –رئيس جمهورية مصر العربية 

وزير القوو  العاملوة  بجمهوريوة م ور  – محمد محمود سعفانالسيد /  يألقاها معال

 العربية

 

 ( هيئة ر/اسة المؤتمر :4) 

 على النحو التالى :ليئك رئاسته شك  ال  ت ر 

 معالي الدكتور / المهدي ورضمي األمين -

 دولة ليبياب وزيـر الـعـمـل والتأهيل

 لمؤتمرلرئيساً 

 أحمد الديه/ سعادة السيد  -

 حكومات /  موريتانيا

 نائباً للرئيس عن فريق الحكومات
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 سمير عبد هللا ناسسعادة السيد  /  -

 / البحرينأصحاب أعمال 

 ً  للرئيس عن فريق أصحاب األعمال نائبا

 جبالي محمد جبالي المراغي السيد / سعادة  -

 مصر عـمــال / 

 نائباً للرئيس عن فريق العمال

 

 ( هيئة ر/اسة اللرق الثالثة :5)

 )ح( فريق الحكومات  : 

 / ر/يسا  العراق   محمد شياع السودان /  معال  المهبدس .1

 للر/يع / نا/لا  ليليا    خالد اثمان الشرع/ السيد الدكسور  .2

 / مقررا  مصر     هالل مأمون الد هللا/ السيد  .3

 )ب( فريق حصحاب األامال :

 / ر/يسا  االمارات   خليلة خميع مطر الكعل /  سعادة السيد .1

 للر/يع / نا/لا  األردن    موفق بب  هان / سعادة السيد  .2

 / مقررا  العراق     السيد / مرتضى كاظم جاسم  .3

 )جـ( فريق العمال : 

 / ر/يسا  سوريا      جمال قادري/  السيدسعادة  .1

 للر/يع / نا/لا  السودان   سر الخسم األميا الد القادر/ الدكسور سعادة  .2

 مقررا      غسان غصا/ السيد سعادة  .3
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 ( جدول حامال المؤتمر :6) 

 نـــود التاليـــك :ـالب 2018( ل  ت ر الع   العربى لعال 45تض   ج و  عع ا  ال ورة ) ** 

 تقرير ال  ير العال ل كتب الع   العرب . -1

 النظر فى قرارات وتوصيات  جلس اتدارة. -2

  تابعك تنفيذ قرارات   ت ر الع   العرب  السابق. -3

 ال سائ  ال اليك والخطك وال وازنك. -4

 تطبيق اتفاقيات وتوصيات الع   العربيك. -5

( ل  ت ر الع   ال ول  )جنية  ، 107العرب  حو  ال ورة ) ذيرة ال  ير العال ل كتب الع    -6

 ( . 2018يونيو ن حزيرا  

 تشكي  الهيئات ال ستوريك والنظا يك ب نظ ك الع   العربيك. -7

 .لقطاع الخاصاال س وليك اتجت اعيك ل  سسات بن  فن  حو   -8

 .اتنتاجيك ودورلا فى تحسي  التنافسيك وزيادة الن وبن  فن  حو   -9

 (. 2019( ل  ت ر الع   العرب  ) ابري  ن نيسا  46كا  وج و  عع ا  ال ورة )تح ي    -10

 

 (  اللجان البظامية واللبية المبلثقة اا المؤتمر :7)

 نبثقت ع  ال  ت ر اللجا  التاليك :ا

 اللجنك التنظي يك . -1

 لجنك اعت اد العضويك . -2

 لجنك الصياغك -3

 اللجنك ال اليك . -4

 والتوصيات .لجنك تطبيق اتتفاقيات  -5

 .لقطاع الخاصاال س وليك اتجت اعيك ل  سسات لجنك  -6

 .نتاجيك ودورلا فى تحسي  التنافسيك وزيادة الن ولجنك ات -7
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 ( القرارات والسوصيات :8)

** بع   ناقشات  ستفيضك لبنود ج و  األع ا  ، سواء    فة  اللجةا  الفنيةك والنظا يةك ال نبثقةك 

الجلسةات العا ةك ، اتخةذ ال ة ت ر القةرارات   ال ناقشةات التةى دارت فة ة  فةة  و ع  ال ة ت ر ، ع

 لذه الوميقك  ال ناسبك بشأ  البنود ال  رجك على ج و  عع اله وال وضحك ف
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 البنـد األول

 تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى

 القسم األول :

ديناميكيــة أســواع العمــل رار بشــأن تقريــر المــدير العــام لمكتــب العمــل العربــى حــول   ـــــق  -

   العربية .. التحوالت ومسارات التقدم

واألربعـيـوـن   القاهـــــــوـرة     امسةـــوـالخدورتـــوـ   يد فــــــــالمنعق يؤتمر العمل العربــإن م

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

ديناميكيـة أسـواع العمـل   حوول  يعلى تقرير المدير العوام لمتتوا العمول العربووبعد اإلطالع 

   القسم األول من البند األول (     العربية .. التحوالت ومسارات التقدم 

الوزراء والسادة رؤساء وأعضاء الوفود حوول هو ا  يوبعد االستماع إلى تلمات أ حاا المعال

 الموضوع  

 قدمها المدير العام لمتتا العمل العربى   يخالت التوبعد االستماع إلى المدا

 يقــــــرر :

 إطار مؤسسي و تنظيمي لسوع العمل العربية وذلك من خالل : اعتماد (1

  مراجعووة شوواملة للتشووريعات االجتماعيووة فووى ضوووء دعوووة الوودول العربيووة إلووى إجووراء

والدوليوة  ات ال ولة معايير العمول العربيوة لالمتغيرات االقت ادية واالجتماعية وفقا 

وبمووا يسوواعد علووى مواتبووة التطووورات والمتغيوورات المتسووارعة علووى منظومووة سوووق 

العمل وما أفرزت  من أنماط عمل جديدة تنطوو  علوى معرفوة علميوة دقيقوة   تتطلوا 

 مهارات وتدريا وتأهيل متطور ومستمر األمر ال   يتطلا العمل على :

 الشفافية.  أاإلعالء من  مبد 

 لتوازن بين م الح العمال من جهة وأ حاا األعمال من جهوة تحقيق ا

أخر    لضمان استقرار العالقة بينهما فوي إطوار الحووار البنواء واسوس 

 العدالة االجتماعية.
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  العمل على ارساء بيئة للعمل الالئق وفقا لمعايير العمل العربية والدولية

لمسواواة وعودم وتوفير جميع المعطيات الالزمة لضمان حماية العموال وا

 حسواالتمييز وتتافؤ الفرص بوين العموال والترقوي فوي السولم الووظيفي  

 معيار التفاءة  مما يساهم في رفع القدرات االنتاجية والتنافسية.

 عموال موون ممارسوة حووق اتخوا  التودابير الالزمووة لضومان تمتوين العمووال وأ وحاا األ

ت لمووا ن ووت عليوو   ( 8اتفاقيووة العموول العربيووة رقووم  التنظوويم النقووابي دون تمييووز وطبقووا

 المتعلقة بالحريات والحقوق النقابية.

   العمل على تعزيوز دور منظموات العموال وأ وحاا األعموال ودعوم قودرات منتسوبيها

في إجراء المفاوضة الجماعية  واإللمام بتقنياتها وبناء إطار مؤسسي يونظم العالقوات 

إجتماعى تووافقي منوتو وبنواء و يت ود  بين مختلف أطراف االنتاج ويؤسس لحوار 

ت  لمعالجووة مختلووف القضووايا والنزاعووات العماليووة فووي إطووار التوووازن واالسووتقاللية وفقووا

 ( بشأن المفاوضة الجماعية.11ألحتام اتفاقية العمل العربية رقم  

  دعوة الدول العربية الى إتاحة المعلومات الهامة واألساسية حول أسوواق العمول  لتافوة

اف وتسووهيل الو ووول للبيانووات واإلح وواءات االقت ووادية واالجتماعيووة والفنيووة األطوور

  ات ال لة لجميع المتدخلين في سوق العمل لتيسير مهامهم .

  العمل على تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف األطراف  ات العالقة في  سوق العمول

السوريع  والمجود   وإيجاد منظومة تقييمية لمختلف البرامو لضمان النجاعوة والتفاعول

 مع المتغيرات  االقت ادية واالجتماعية.

  تفعيوول وتعزيووز دور إدارات ومتاتووا العموول و التشووغيل فووي الوودول العربيووة وتطويرهووا

 وربطها بالشبتة العربية لمعلومات أسواق العمل وحثها على التفاعل معها . 

 واالستثمار من خالل: قيام الدول العربية بتبني سياسات واستراتيجيات محفزة لالنتاج (2

  وضووع اسووتراتيجية وبوورامو وخطووط واقعيووة  تتعلووق برتووائز النموالشووامل والمسوووتدام

 :تتضمن

  رؤية تعتس سياسات التشغيل المتبعة وآليوات التودخل  الضورورية لتووفير

 فرص العمل الالئق المنتو والمجز . 
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  تحديووود واضوووح إللتزاموووات وأدوار أطوووراف اإلنتووواج الثالثوووة  حتوموووات

 ووحاا عموول وعمووال( بحيوو  تتتاموول األدوار فووي إطووار خطووة عموول وأ

 واقعية ودقيقة تستجيا لتافة التحديات وتتون قابلة للتطبيق .

 . وضع خطط بديلة لسد الفجوات بين المنجز والمتوقع 

 : تحقيق نمو اقت اد  مستدام ومتوازن من خالل 

  العربية فوي ضووء تقييم واعادة النظر في نما ج التنمية المتبعة في البلدان

التطورات والتغيرات العربية والدولية وتأثيراتها على أسواق العمل و لك 

من خالل تنويوع القطاعوات االقت وادية واالنتاجيوة وجعول قضوية التشوغيل 

 لا االستراتيجيات والخطط والبرامو لتحقيق أهداف التنميوة المسوتدامة 

2030  

 دمتها الموووارد البشوورية  موون االسووتغالل األمثوول للموووارد المتاحووة وفووي مقوو

خالل برامو إنتواج واسوتثمار محفوزة للعمول المنوتو والتشوغيل التامول لقووة 

 العمل.

  إعووادة النظوور فووي نمووط االسووتثمار الحووالي وتوجيوو  الموووارد النووادرة إلووى

القطاعووات النشووطة والتوجوو  أتثوور الووى االسووتثمار فووي قطاعووات الزراعووة 

 دام للعمالة.وال ناعات التحويلية تثيفة  االستخ

  تحقيق التوازن في اعتماد  االستثمارات في مجال ال وادرات التقليديوة وريور التقليديوة

 في القطاعات السلعية والخدمية  وهو ما يستوجا :

  توودخل الدولووة لوودعم وتعزيووز قوودرات ودور القطوواع الخوواص فووي مجوواالت

الودعم التنمية والتشغيل عبور الحووافز الضوريبية والماليوة ومختلوف أشوتال 

 والتشجيع

  بوضع وتفعيل اآلليات واالجراءات المناسوبة   الحر ( دعم العمل المستقل

للتشجيع علوى المبوادرة الخا وة وريوادة االعموال تالمشوروعات ال وغيرة 

نسوبة  ر المزيد من فرص العمل السوتيعااوالمتوسطة   وتمتينها من توفي

 من بطالة الشباا الباحثين عن فرص عمل والوافدين حديثا لسوق العمل.
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  ارسواء سياسووة حمائيووة تضوومن التوزيوع العووادل لعوائوود التنميووة بوين تافووة افووراد المجتمووع

لتغطوي الفئوات العماليوة مون مختلوف القطاعوات  الحماية االجتماعيةو لك بتوسيع مظلة 

 ص بالعاملين في القطاع رير المنظم.االقت ادية دون تمييز مع اهتمام خا

  تفعيوول التعوواون العربووي فووي مجووال االسووتثمار البينووي والتجووارة البينيووة وضوومان التنقوول

 المنظم لليد العاملة لالستفادة من المميزات التفاضلية لتل دولة عربية.

 سوتحدا   إومردوديوة ال وناديق االجتماعيوة للتنميوة بهودف  تقييم وإعادة النظر فوي دور

 ليات تمويل منتظمة وعالية التفاءة  وبشروط ميسرة.آ

ي والمهنـي لمواكبـة االقتصـاد نـدعوة الدول العربية لتطوير سياسـات التعلـيم والتـدريب التق (3

 المعرفي من خالل:

 هاموة  لرفوع تفواءة  التأتيد على أن  سياسوات التعلويم والتودريا التقنوي والمهنوي رتيوزة

التنميووة المسووتدامة فووي أهووداف لهوودف الثووامن موون أداء سوووق العموول وتحقيووق متطلبووات ا

 تعزيز النمو االقت اد  المطرد والشامل للجميع. 

  تطوووير وتفعيوول مراتووز البحووو  العلميووة والسووعي الجوواد التتسوواا وسووائل التتنولوجيووا

الحديثة وتطويعها لمواتبوة تغيورات المهون ووسوائل وأسواليا االنتواج مموا يسواعد علوى 

بتتووار لوود  الشووباا وتوووفير مزيوود موون فوورص العموول المنووتو فووي رفووع روا الريووادة واال

 اقت اد المعرفة وأنماط العمل الجديدة

  إعادة النظر فى المنظومة التقليدية للتعليم التقني والمهنوي الحاليوة وتحوديثها بموا يسواعد

والعموول علووى االنوودماج فووي اقت وواد المعرفووة وتلبيووة احتياجووات سوووق العموول ومواجهووة 

التووي يفرضووها االقت وواد العووالمي والتسووريع بعمليووة التنميووة و لووك موون خووالل التحووديات 

 تتوين وتوفير عمالة متخ  ة  ات تفاءة معرفية من مختلف المستويات.

   تمتووين وتطويرمنظومووة التوودريا المهنووي والرفووع موون مسووتوات بمووا يسووهم فووى تحسووين

 عمليات االنتاج المختلفة وعلى األخص:

 لطلاالمواءمة بين العرض وا 

 تعزيز التفاءة والقدرات اإلنتاجية للعمال 
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 .المساهمة  في إرساء قاعدة معرفية القت اد  تي 

 خلق فرص عمل مستدامة 

  العمل على زيادة  االستثمار في العن ر البشر  وخا ة في  مجال التأهيول المعرفوي

ر فووي والتقنووي للعمالووة ومووا يلعبوو  موون دور هووام فووي زيووادة النمووو والحوود موون ظوواهرة الفقوو

 المجتمعات العربية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

 . متابعة وتعميم التجارا والخبرات العربية والدولية في مجاالت التنمية والتشغيل 

  ضوعف آليوات المتابعوة الناجموة عون إلخوتالالت ا بدراسوةتتليف منظموة العمول العربيوة

ية بما يساعد فى رفع تفاءة وجودة موالتقييم للبرامو التعليمية التدريبية والمؤهالت العل

المهووارات ورفووع قوودراتها التنافسووية وبمووا يلبووى احتياجووات أسووواق العموول الفعليووة موون 

الوظائف وتتثيف جهودها لتفعيول عودد مون  المرجعيوات المهنيوة المعتمودة لوديها وعلوى 

 األخص :

 االسوووتراتيجية العربيوووة لتنميوووة القوووو  العاملوووة والتشوووغيل والت ووونيف العربوووي 

 المعيار  للمهن.

  2010-2020العقد العربي للتشغيل. 

 . االستراتيجية العربية للتدريا والتعليم التقني والتدريا المهني 

  الشووبتة العربيووة لمعلومووات أسووواق العموول التووي سوويتون لهووا األثوور البووارز فووي

 تحسين أداء أسواق العمل العربية.

 صاالت عبر:تيسير النفاذ لخدمات تكنولوجيا المعلومات واالت (4

  اعتبار التقدم الحا ل فوي مجوال تتنولوجيوا المعلوموات محرتوا للنموو وعن ورا محوددا

 في بروز األنماط الجديدة للعمل ومؤشرا هاما للنمو االقت اد  في  البلدان العربية.

  ضووورورة تطووووير البنوووى التحتيوووة لتيسوووير وتوسووويع خووودمات  تتنولوجيوووا المعلوموووات

ت للودول العربيوة فوي  واالت االت وإتاحتها لجميع المسوتخدمين واعتبارهوا تحوديا  حقيقيوا

 مواجهة البطالة والفقر واألزمات االقت ادية واالجتماعية.
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  توووفير الخوودمات فووي مجووال تتنولوجيوووا المعلومووات للمؤسسووات ال ووغر  وال وووغيرة

والمتوسووطة بمووا يسوواهم فووي تحسووين مسووتو  أدائهووا وزيووادة اإلنتاجيووة وتعزيووز قوودراتها 

 سية.التناف

  تفعيوول دور تتنولوجيووا المعلومووات واالت وواالت بمووا موون شووأن  مسوواعدة  الشووباا علووى

المنافسة والتزود بالمهارات المطلوبوة مون خوالل خلوق قووة عمول مواهرة وتطووير نظوم 

التعلوويم والتوودريا  والو ووول للشووباا فووي المنوواطق الريفيووة والنائيووة المحرومووة موون 

 خدمات التعليم والتدريا.

 موع  2030ستراتيجية  متتاملوة األبعواد  وفقوا ألهوداف التنميوة المسوتدامة وضع خطط ا

دراسة تيفية إسهام تتنولوجيا االت االت والمعلومات في تحقيق ه ت األهداف وقياسها 

 وتقييمها بواسطة المؤشرات التالية .

 ادرات وواردات التتنولوجيا المتطورة  

  وجيا المعلومات.حجم االستثمارات في قطاع االت االت وتتنول 

  خودمات الدولوة  تأثير تتنولوجيا المعلومات في الخودمات األساسوية وفوي تفواءة

 تفاءة المواقع الحتومية االلتترونية وجودتها.و

*  *  * 
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 القسم الثانى :

 : 2017قرار بشأن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خالل عام  -

فــــي دورتـــوـ  الخـــوـامسة واألربعـيـوـن   القاهـــــــوـرة    إن مــؤتمر العمل العربي المنعقــــد 

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

بشوأن نشواطات وإنجوازات منظموة  يلمتتوا العمول العربو بعد االطالع على تقرير المودير العوام

   القسم الثانى من البند األول (   2017العمل العربية خالل عام 

  المدير العام لمتتا العمل العربىقدمها  ياإليضاحات التوبعد االستماع إلى 

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت

 يقــــــرر :

آخوو  العلووم بنشوواطات وإنجووازات منظمووة العموول العربيووة  متتووا العموول العربووى والمعاهوود  (1 

موع اإلشوادة بالفعاليوات واألنشوطة المنفو ة خوالل  2017والمراتز التابعة ل  ( خالل عوام 

 م.العا

والعواملين بو  والمعاهود والمراتوز التابعوة  يتوجي  الشتر للمدير العام لمتتا العمل العربو (2 

تودعم قيوام المنظموة برسوالتها  يتنفيو  البورامو واألنشوطة التو يبو لوها فو يعلى الجهود الت

وتوو لك علووى النقلووة  يالوووطن العربوو يأطووراف اإلنتوواج الثالثووة فوول ووالح أهوودافها تحقيووق و

 آداء المنظمة وآليات عملها.النوعية في 

الطلا من منظمة العمل العربية اسوتتمال انشوطتها التدريبيوة فوي تافوة المجواالت لتطووير  (3 

 مهارات ممثلي أطراف االنتاج الثالثة.

*  *  * 
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 القسم الثانى :مالحق  

ــم    ــائ  أعمــال ال:   (1الملحــق رق ـــقــرار بشــأن تقريــر عــن نت ــات 37دورة  ــ ــة الحري ( للجن

 ( :2018، مارس / آذار  بغدادالنقابية   

إن مــؤتمر العمل العربي المنعقــــد فــــي دورتـــوـ  الخـــوـامسة واألربعـيـوـن   القاهـــــــوـرة    

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

   بغودادقابيوة  ( للجنوة الحريوات الن37بعد االطالع على التقرير الخاص بنتائو أعمال الودورة  

 / البند األول(  ي( من القسم الثان1(.  الملحق رقم   2018مارس / آ ار 

 وبعد االستماع إلى اإليضاحات التى قدمها المدير العام لمتتا العمل العربى .

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت

 يقــــــرر :

   بغداد( للجنة الحريات النقابية   37أخ  العلم بالتقرير الخاص بنتائو أعمال الدورة   -

 ( .2018مارس / آ ار 

 تثمين جهود منظمة العمل العربية في تنمية و يانة الحقوق والحريات النقابية . -

التأتيوود علووى تعزيووز الحوووار االجتموواعي بووين أطووراف االنتوواج الثالثووة تمليووة لتعزيووز التفوواهم  -

 الشرتاء.المشترك لتحقيق الم الح المشترتة لتافة 

*  *  * 
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ــم   ــد العربــى  ( 2الملحــق رق ــاز العق ــدم فــى إنج ــة التق ــر الســنوة لمتابع : قــرار بشــأن التقري

 للتشغيل:

إن مــؤتمر العمل العربي المنعقــــد فــــي دورتـــوـ  الخـــوـامسة واألربعـيـوـن   القاهـــــــوـرة    

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

للتشوغيل.  الملحوق رقوم  يإنجاز العقد العرب يلمتابعة التقدم ف  التقرير السنوبعد االطالع على 

 ( من القسم الثانى/ البند األول( 2 

 . يقدمها المدير العام لمتتا العمل العرب يوبعد االستماع إلى اإليضاحات الت

  لمناقشات والمداوالتوبنتيجة ا

 يقــــــرر :

 أخ  العلم بالتقرير -1

منظمة العمل العربية في متابعة التقدم المحرز في انجاز متطلبات العقد العربي دعم جهود  -2

 للتشغيل.

دعوة الدول العربية التي لوم تعتمود العقود العربوي للتشوغيل واالسوتراتيجية العربيوة للتودريا  -3

ت لقورار موؤتمر العمول العربوي رقوم       1424والتعليم التقني والمهني إلى اعتمادهما طبقوا

 (.2010ة/ مملتة البحرين  المنام

إلوى المسوارعة  2008ح  الدول العربية التي لم تعتمد الت نيف العربي المعيار  للمهن  -4

 عمووان/ المملتووة األردنيووة “  1401   رقوومباعتمووادت إعموواال لقوورار مووؤتمر العموول العربووي 

 (. 2009الهاشمية 

العربوي للتشوغيل وخا وة تقديم الشتر ألطوراف اإلنتواج التوي تابعوت وثيقوة متطلبوات العقود  -5

الجهات التوي وافوت متتوا العمول العربوي بردودهوا المتعلقوة بتقريور المتابعوة السونو  بهو ا 

ـــة الشوووأن وهوووي:  ـــة الجزائري ـــة الهاشـــمية، مملكـــة البحـــرين، الجمهوري  المملكـــة األردني

الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، 

مهوريـة العــراع، ســلطنة ع مــان، دولــة فلســطين، دولــة قطــر، دولــة الكويــت، جمهوريــة ج

 مصر العربية، المملكة المغربية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمملكة المغربية(.
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توجيوو  الشووتر والتقوودير للوودول التووي أتوودت فووي تقريرهووا علووى اعتموواد الت وونيف العربووي  -6

 المملكــة األردنيــة الهاشــمية، مملكــة البحــرين، المملكــة العربيــة المعيووار  للمهوون  وهووي: 

ان، دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية، غرفة تجارة وصـناعة  السعودية، سلطنة عم 

ان(.  البحرين، غرفة تجارة وصناعة عم 

توجيوو  الشوووتر والتقووودير للوودول التوووي أوردت فوووي تقريرهووا اعتمووواد االسوووتراتيجية العربيوووة  -7

ــة لتعلوويم التقنووي والمهنووي وهووي: للتوودريا وا  المملكــة األردنيــة الهاشــمية، المملكــة العربي

ان، دولة فلسطين، الجمهورية اليمنية(.  السعودية، جمهورية العراع، سلطنة عم 

نجواز متطلبوات العقود العربوي إاستمرار منظمة العمل العربية في متابعة التقدم المحرز فوي  -8

إلى مساعدة البلدان العربية علوى طريوق تحقيوق األهوداف للتشغيل وتتثيف أنشطتها الهادفة 

 المرجوة من العقد.

عقد نودوة قوميوة خوالل الن وف األخيور مون هو ا العوام أو العوام القوادم للوقووف علوى موا توم  -9

لت وورات المسوتقبلية اوإنجازت من التوجهات والممالت التي أوردها العقد العربي للتشوغيل 

 في ه ا الشأن .

ت للمتغيورات دعوة منظمة ا -10 لعمل العربية إلى تحدي  الت نيف العربي المعيار  للمهن  وفقا

 التي طرأت على اسواق العمل في الدول العربية .

*  *  * 
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( للجنة شئون عمل المرأة 16قرار بشأن تقرير عن نتائ  أعمال الدورة  :   (3الملحق رقم  

 ( :2018، فبراير/ شباط  الغردقةالعربية   

مــؤتمر العمل العربي المنعقــــد فــــي دورتـــوـ  الخـــوـامسة واألربعـيـوـن   القاهـــــــوـرة    إن 

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

( للجنة شئون عمل المرأة العربية 16بعد االطالع على التقرير الخاص بنتائو أعمال الدورة  

 / البند األول( ي( من القسم الثان3(   الملحق رقم   2018  فبراير / شباط  الغردقة(

 .يقدمها المدير العام لمتتا العمل العرب يوبعد االستماع إلى اإليضاحات الت

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت

 يقــــــرر :

( للجنة شئون عمل المرأة العربية 16أخ  العلم بالتقرير الخاص بنتائو أعمال الدورة   -

 ( .2018  فبراير / شباط الغردقة(

دعوة منظمة العمل العربية الستتمال اإلجراءات الالزمة إل دار   االستراتيجية العربية  -

   2030دامة ة العربية في إطار التنمية المستللنهوض بعمل المرأ

*  *  * 
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 البنــد الثـانـى

 النظر فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة

 

مجلــس إدارة منظمــة العمــل العربيــة فيمــا بــين  يأعمــال دورتــنتــائ  قــرار بشــأن تقريــر عــن 

 :ي( لمؤتمر العمل العرب45( و  44الدورتين  

إن مــؤتمر العمل العربي المنعقــــد فــــي دورتـــوـ  الخـــوـامسة واألربعـيـوـن   القاهـــــــوـرة    

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

من جدول األعمال بشأن تقرير عون نتوائو أعموال دورتوى مجلوس  يبعد االطالع على البند الثان

 : ى( لمؤتمر العمل العربى وه45( والدورة  44إدارة منظمة العمل العربية فيما بين الدورة  

 .(2017/ تشرين االول أكتوبر،  القاهرة( لمجلس اإلدارة   87الدورة   -1

 (. 2018مارس / آذار ، بغداد  ( لمجلس اإلدارة  88دورة  ـال -2

 .وبعد االستماع إلى اإليضاحات التى قدمها المدير العام لمتتا العمل العربى 

 وبنتيجة المناقشات والمداوالت  

 يقــــــرر :

أخ  العلم بنتائو أعمال مجلس إدارة منظموة العمول العربيوة فوى دورتيو  المنعقودتين فيموا بوين  (1 

   وهما : 2018( 45و   2017( 44  يدورتى مؤتمر العمل العرب

 والثمانون . السابعةالدورة العادية  -

 .والثمانــون  الثامنةالدورة العادية  -

عضاء مجلس اإلدارة على الجهود التوي بو لوها خوالل أتوجي  الشتر والتقدير للسادة رئيس و (2 

 ين.تدورتي المجلس الم تور

*  *  * 

  



19 
 

 مالحق البند الثانى :

ـــة   الملحـــق األول ـــدورة العادي ـــائ  أعمـــال ال ـــر عـــن نت ( للمجلـــس 100: قـــرار بشـــأن تقري

 ( :2017آب / أغسطس    يالعرب ياالقتصادة واالجتماع

 يقـــــــرر :

( للمجلوووس االقت ووواد  واالجتمووواعى العربوووى 100أخووو  العلوووم بنتوووائو وقووورارات الووودورة   (1 

 ( .2017آا / أرسطس 

ال ووادرة عوون الوودورة الموو تورة  ات ال وولة  تتليووف متتووا العموول العربووى بتنفيوو  التو وويات (2 

 بمنظمة العمل العربية .

 ( 2018، أبريل / نيسان  45م . ع . ع . د   1628  قرار رقم  

*  *  * 

( للمجلـــس 101: قـــرار بشـــأن تقريـــر عـــن نتـــائ  أعمـــال الـــدورة العاديـــة   الملحـــق الثـــانى

 ( : 2018  فبراير/ شباط  يالعرب ياالقتصادة واالجتماع

 يقـــــــرر :

( للمجلس االقت اد  واالجتماعى العربوى  فبرايور/ 101أخ  العلم بنتائو وقرارات الدورة   (1 

 ( . 2018شباط 

ضوورورة االسووتمرار فووي تقووديم التقووارير الهامووة  ات الطووابع القووومي إلووى دورات المجلووس  (2 

 . .االقت اد  واالجتماعي 

ال ووادرة عوون الوودورة الموو تورة  ات ال وولة تتليووف متتووا العموول العربووى بتنفيوو  التو وويات  (3 

 بمنظمة العمل العربية .

*  *  * 
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 البنــد الثالــث

 متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق

 

 قرار بشأن متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق :  -

الخـــوـامسة واألربعـيـوـن   القاهـــــــوـرة    إن مــؤتمر العمل العربي المنعقــــد فــــي دورتـــوـ  

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

واألربعيووـن لمووؤتمر  الرابعووةبعوود االطووالع علووى الوثيقووة الخا ووة بمتابعووة تنفيوو  قوورارات الوودورة 

 (   البند الثال  من جدول األعمال (  2017إبريل / نيسان  16 – 9  القاهرةالعمل العربى   

 .قدمها المدير العام لمتتا العمل العربى  يتماع إلى اإليضاحات التوبعد االس

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت

 يقــــــرر :

واألربعيووـن لمووؤتمر العموول  الرابعووةأخوو  العلووم بووالتقرير الخوواص بمتابعووة تنفيوو  قوورارات الوودورة 

بو لها المودير العوام  يبالجهود الت( مع اإلشادة  2017إبريل / نيسان  16 – 9  القاهرة العربى   

 تنفي  قرارات المؤتمر . يالمتتا والمعاهد والمراتز ف يومعاوني   ف يلمتتا العمل العرب

*  *  * 
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 البنــد الرابــع

 المسائل المالية والخطة والموازنة

 

أوال :  قرار بشأن الموقـ  المـالى لمنظمـة العمـل العربيـة مـن حيـث المسـاهمات والمتـأخرات 

 :2018/  4/  1 حتى تاريخعلى الدول األعضاء 

إن مــؤتمر العمل العربي المنعقــــد فــــي دورتـــوـ  الخـــوـامسة واألربعـيـوـن   القاهـــــــوـرة    

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

بعد االطالع على التقرير الخاص بالموقف المالي لمنظمة العمل العربية مون حيو  المسواهمات 

   البند الرابع/ أوالت(  1/4/2018 حتى تاريخوالمتأخرات على الدول األعضاء 

 وبعد االطالع على تو يات مجلس اإلدارة فى ه ا الشأن  

 ر العام لمتتا العمل العربى .وبعد االستماع إلى اإليضاحات التى قدمها ممثل المدي

 وبعد مناقشة تو يات اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر .

 يقــــــرر :

وهوي  2018موازنة المنظمة لعام  فيسددت مساهماتها  التيتقديم الشتر والتقدير إلى الدول  (1 

   سوولطنة عمووان دولووة قطوور   دولووة التويووت   القسووط األول      جمهوريووة م وور العربيووة 

    دولة االمارات العربية المتحدة  جمهورية السودان.المملتة العربية السعودية  

 .2017ت لك الجمهورية اللبنانية لسداد مساهمتها المتأخرة لعام 

بالمبادرة بسداد  2018موازنة المنظمة لعام  فيلم تسدد مساهماتها  التيح  الدول األعضاء  (2 

المتوأخرات  سوداد عليهوا متوأخرات سورعة التويمساهماتها   وت لك الطلا مون الودول العربيوة 

 . ندوق متافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمنظمةلتغطية العجز في 

التأتيوود علووى قوورارات المجلووس االقت وواد  واالجتموواعي واالجهووزة الدسووتورية بشووأن جدولووة  (3 

 المتأخرات على الدول االعضاء.

الشووتر للموودير العووام لجهووودت الفعالووة وحر وو  علووى تحقيووق التمويوول الوو اتي للمنظمووة تقووديم  (4 

 عتبارها بيت خبرة عربي  وتنفي ات لقرارات المجلس االقت اد  واالجتماعي في ه ا الشأن.إب
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 العربـيورد مكتـب العمـل  ،تقارير هيئة الرقابة المالية لمنظمـة العمـل العربيـةقرار بشأن : ثانيا

وإجــراءات المنظمـة بشـأن تقريـر وتوصـيات لجنــة  ،ات هيئـة الرقابـة الماليـةعلـى مالحظـ

الحسابات عـن  مراقبي، وتقارير  2017( لعام 26المنظمات للتنسيق والمتابعة الدورة  

ــة لمكتــب العمــل  ـــة  العربــيالحســابات الختامي ـــة للمنظمــــ ـــز التابعـ ـــد والمراكــ والمعاهــ

 : 31/12/2017 فيللســـنة المالية المنتهـــية 

دورتــــــــــــــــووـ   فوويبعوود االطووالع علووى قوورارات مجلووس إدارة منظمووة العموول العربيووة و

 .2018 والثمانين عام الثامنة

 للجنة المالية:وبعد االستماع إلى اإليضاحات المقدمة من قبل السترتارية الفنية 

 : يقــــــرر

علــى  العربــيبشــأن تقريــر هيئــة الرقابــة الماليــة لمنظمــة العمــل العربيــة ورد مكتــب العمــل  (أ 

ب ـــــلمكت الختــاميالحســابات عــن الحســاب  مراقبــيمالحظــات هيئــة الرقابــة الماليــة وتقريــر 

 .2017/ 12/ 31 فينة المالية المنتهية ــــللس ربيـــــــالعل ــــالعم

الم ووادقة علووى تقريوور هيئووة الرقابووة الماليووة وتقريوور مراقووا الحسووابات عوون الحسوواا * 

   فوووووي/ القووووواهرة للسووووونة الماليوووووة المنتهيوووووة  العربووووويمل ــوووووـتا العــــوووووـلمت اميـــوووووـالخت

31/12/2017. 

للمعــــهد  الختـاميبشأن تقرير هيئة الرقابة المالية وتقرير مراقب الحسابات عـن الحسـاب   (ب 

 فــــيللثــــــــقافة العماليــــــــة وبحــــوث العمــــل / الجزائــــر للســــنة الماليــــة المنتهيــــة  العربــــي

31/12/2017. 

* الم ووادقة علووى تقريوور هيئووة الرقابووة الماليووة وتقريوور مراقووا الحسووابات عوون الحسوواا 

للثقافووة العماليووة وبحووو  العمـــووـل/ الجــووـزائر للســووـنة الماليـووـة  العربوويللمعهوود  الختووامي

 .2017/  12/  31 فيالمنتهــية 

للمركـز  الختـاميبشأن تقرير هيئـة الرقابـة الماليـة وتقريـر مراقـب الحسـابات عـن الحسـاب  (ج 

 فــــيمنتهـــــية لتنمـــــــية المــــوارد البـــــــشرية / طــــرابلس للســـــنة الماليــــــــــة ال العربــــي

31/12/2017. 

* الم ووادقة علووى تقريوور هيئووة الرقابووة الماليووة وتقريوور مراقووا الحسووابات عوون الحسوواا 

 فيلتنمية الموارد البشرية / طرابـــلس للســنة الماليــة المنتهــية  العربيللمرتز  الختامي

31  /12  /2017. 
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للمركـز  الختـاميوتقريـر مراقـب الحسـابات عـن الحسـاب شأن تقرير هيئـة الرقابـة الماليـة ب (د 

 .2017/  12/  31 فيللتأمينات االجتماعية / الخرطوم للسنة المالية المنتهية  العربي

* الم ووادقة علووى تقريوور هيئووة الرقابووة الماليووة وتقريوور مراقووا الحسووابات عوون الحسوواا 

للتأمينوات االجتــوـماعية / الخرطــوـوم للســوـنة الماليوة المنتهــوـية  العربيللمرتز  الختامي

 .2017/  12/  31 في

للمعهـد  الختـاميبشأن تقريـر هيئـة الرقابـة الماليـة وتقريـر مراقـب الحسـابات عـن الحسـاب  (ه 

ــي ـــللص العرب ـــق للســـ ـــهنية / دمشــــ ـــالمة المـــ ـــحة والســــ ـــية المنتهــــنة المــــ ـــالــ ية ــ

 .31/12/2017 يـــــف

وتقريوور مراقووا الحسووابات عوون الحسوواا  علووى تقريوور هيئووة الرقابووة الماليووة * الم ووادقة

 فويلل حة والسالمة المهنية / دمشق للسنة الماليــــة المنتهــــوـية  العربيللمعهد  الختامي

31  /12  /2017. 

 خلي.اتقرير المراجع الدبشأن  (و 

 .بالتقرير والتو يات اخ  العلم -1

 التوويوالمالحظووات تتليووف متتووا العموول باتخووا  تافووة االجووراءات بشووأن تنفيوو  التو وويات  -2

 .وردت في التقرير

( للجنـة المنظمـات للتنسـيق والمتابعـة المنبثقـة عـن 26بشأن تقرير وتوصـيات االجتمـاع    (ز 

( وردود وإيضـــاحات 2017يوليـــو / تمـــوز  القـــاهرة ،  واالجتمـــاعي االقتصـــاديالمجلـــس 

 .بشأنهاالمنظمة 

والعشوورين للجنووة المنظمووات للتنسوويق  السووادسأخوو  العلووم بتقريوور وتو وويات االجتموواع  -1

 (.2017 / تموزيوليو القاهرة   واالجتماعي االقت اد والمتابعة المنبثقة عن المجلس 

باتخووا  تافووة اإلجووراءات الالزمووة بشووأن تنفيوو   العربوويتتليووف الموودير العووام لمتتووا العموول  -2

 .التقرير فيوردت  والتيالتو يات المتعلقة بالمنظمة 

*  *  * 
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ثالثاً :  قرار بشأن خطة منظمة العمل العربية   مكتب العمل العربى والمعاهد والمراكـز التابعـة 

 (: 2020 – 2019للمنظمة ( لعامى   

المنعقــــد فــــي دورتـــوـ  الخـــوـامسة واألربعـيـوـن   القاهـــــــوـرة    إن مــؤتمر العمل العربي 

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

بعوود االطووالع علووى مشووروع خطووة منظمووة العموول العربيووة   متتووا العموول العربووى والمعاهوود 

ت ( 2020 – 2019والمراتز التابعة للمنظمة( لعامي     (   البند الرابع / ثالثا

 عد االطالع على تو يات مجلس اإلدارة فى ه ا الشأن  وب

 وبعد االستماع إلى اإليضاحات التى قدمها ممثل المدير العام لمتتا العمل العربى .

 وبعد مناقشة تو يات اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر .

 يقــــــرر :

)  كتةب الع ة  العربة  وال عالة  وال رايةز  ال وافقةك علةى فطةك ع ة   نظ ةك الع ة  العربيةك

 .2020و 2019لعا    التابعك ( 

* * * 
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رابعـاً :  قــرار بشــأن موازنــة منظمــة العمــل العربيـة   مكتــب العمــل العربــى والمعاهــد والمراكــز 

 (: 2020 – 2019التابعة للمنظمة ( لعامى   

الخـــوـامسة واألربعـيـوـن   القاهـــــــوـرة    إن مــؤتمر العمل العربي المنعقــــد فــــي دورتـــوـ  

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

بعوود االطووالع علووى مشووروع موازنووة منظمووة العموول العربيووة   متتووا العموول العربووى والمعاهوود 

ت (  2020  – 2019والمراتز التابعة للمنظمة ( لعامي     (   البند الرابع / رابعا

  : ( وال   ينص على88اإلدارة الدورة   على قرار مجلسبعد االطالع 

روع موازنة منظمة العمل العربية  متتا العمل العربي بالقاهرة( بمبلغ ـــــــلى مشــــوافقة عـــــالم

   2020للعام  ( دوالر أمريتي4200000  وبمبلغ   2019( دوالر أمريتي للعام 4200000 

 عن المؤتمر ت اللجنة المالية المنبثقةو ياتوبعد مناقشة 

 يقــــــرر :

 -مكسب العمل العرب :  -1

دوتر ع ريكة  ، ولعةال ( 000 200 4ب بلةغ ) 2019لعةال   كتةب الع ة  العربة اعت ةاد  وازنةك  -

 -، ويالتال  :دوتر ع ريك   (  000 200 4) ب بلغ 2020

 2020موازنة اا   2019موازنة اا   الليان

 000 900 3 000 900 3  سال ات ال و  األعضاء

 000 300 000 300 الت وي  الذات 

 000 200 4 000 200 4 المجمــوع
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 -: للثقافة العمالية وبحوث العمل / الجزا/ر العرب المعهد  -2

ب بلةغ إج ةال   2019لعةال للثقافك الع اليك وبحوث الع   ن الجزائر  العرب ال عه  اعت اد  وازنك  -

( 000 500ب بلةغ إج ةال  قة ره ) 2020( دوتر ع ريكة  ، و ـةـوازنته لعـــةـال 000 500ق ره )

 -على النحو التال : دوتر ع ريك  

 2020موازنة اا   2019موازنة اا    السمويل/ المساهمات 

 200 000 200 000 (%50 سال ك الحكو ك الجزائريك )

 200 000 200 000 (%50 سال ك  نظ ك الع   العربيك )

 100 000 100 000 الت ويــ  الذات 

 500 000 500 000 المجموع

 - :/ طرابلع لسبمية الموارد اللشرية العرب المركز  -3

ب بلةغ إج ةال  قة ره  2019لعةال  ن ررابلس لتن يك ال وارد البشريك العرب ال ريز اعت اد  وازنك  -

( دوتر 720 706إج ةال  قة ره )ب بلغ  2020( دوتر ع ريك  ، و ــوازنته لعــــال 920 701)

 -ع ريك  على النحو التال : 

 2020موازنة اا   2019موازنة اا    السمويل/ المساهمات 

 675 283 675 283 (%70ليبيا ) دولك  سال ك

 575 121 575 121 (%30 سال ك  نظ ك الع   العربيك )

 470 301 670 296 الت ويــ  الذات 

 720 706 920 701 المجموع
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 - / دمشق:للصحة والسالمة المهبية  العرب المعهد  -4

ب بلةغ إج ةال  قة ره  2019ن د شةق لعةال للصحك والسة ك ال هنيةك  العرب ال عه  اعت اد  وازنك  -

( دوتر 000 475ب بلغ إج ةال  قة ره ) 2020( دوتر ع ريك  ، و ــوازنته لعــــال 000 475)

 -ع ريك  على النحو التال : 

 2020موازنة اا   2019موازنة اا    السمويل/  المساهمات

 000 200  000200 (%50 سال ك الحكو ك السوريك )

 000 200  200 000 (%50 سال ك  نظ ك الع   العربيك )

 000 75   000 75   الت ويــ  الذات 

 000 475 000 475 المجموع

 - الخرطو :/  للسأميبات االجسمااية العرب  المركز-5

ب بلةةغ  2019ن الخررةةول لعةةال  للتأ ينةةات اتجت اعيةةك العربةة  اعت ةةاد  وازنةةك ال ريةةز -

ل بلةغ إج ةال  قة ره  2020( دوتر ع ريكة  ، و ـةـوازنته لعةال 000 400إج ال  ق ره )

 ( دوتر ع ريك .000 400)

 2020موازنة اا   2019موازنة اا    السمويل/  المساهمات

 000 60  000 60  (%30) السودانيك سال ك الحكو ك 

 000 140 000 140 (%70 سال ك  نظ ك الع   العربيك )

 000 200 000 200 الت ويــ  الذات 

 000 400 000 400 المجموع

 

* * * 
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 العامة للجنة المالية  تتوصياالقرار بشأن خامساً : 

 : يقـــــرر

 -: النحو التالياعتماد التوصيات العامة للجنة المالية على 

التأتيوود علووى قوورارات المجلووس االقت وواد  واالجتموواعي واألجهووزة الدسووتورية بشووأن جدولووة  -1

 المتأخرات على الدول االعضاء و لك لتغطية العجز في  ندوق متافأة نهاية الخدمة.

منظمة العمل العربية اتخا  تافة اإلجراءات الالزموة وفقوا للونظم واللووائح بشوأن التأتيد على  -2

 .نفي  تل ما ورد في تو يات هيئة الرقابة المالية واإلداريةت

تح  اللجنة المالية منظمة العمل العربية على العمل بتنويوع م وادر وآليوات التمويول الو اتي  -3

وتشتر المدير العام على جهودت الفعالة وحر   على تحقيق التمويل الو اتي تنفيو ا لقورارات 

 المجلس االقت اد  واالجتماعي.

توجيوو  الشووتر لمنظمووة العموول العربيووة علووى الجهووود المب ولووة فووي اعووداد مشووروع الخطووة  -4

والتووي جوواءت مواتبوو  للمسووتجدات والمتغيوورات اإلقليميووة  2020-2019والموازنوة للعووامين 

 .والدولية وتحقق احتياجات أطراف اإلنتاج الثالثة

تسوديد مسواهمتها لهوا بتابعوة التأتيد على المنظمة والدول التي تستضيف المعاهود والمراتوز ال -5

 ها.حتى تتمتن من اداء الدور المنوط بفي موازنة تلك المعاهد والمراتز 

واالجتمواعي  إدارة المنظموات واالتحوادات  االقت واد توجي  الشتر والتقدير إلى القطاعين  -6

 .لعربيةالعربية( باألمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعاونها المثمر مع منظمة العمل ا

اداء على  لمنظمة العمل العربيةهيئة الرئيس هيئة الرقابة المالية والسادة اعضاء لتقديم الشتر  -7

 مدة واليتهم. خاللمهامهم على الوج  االتمل 

* * * 
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 البنـد الخامـس

 تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية

 

 قرار بشأن تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية :  -

مــؤتمر العمل العربي المنعقــــد فــــي دورتـــوـ  الخـــوـامسة واألربعـيـوـن   القاهـــــــوـرة     إن

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

بعد االطالع على الوثيقة الخا ة بتطبيق اتفاقيات وتو يات العمل العربية والمتضومنة تقريور 

  ديسمبر/ تانون األول  بيروتوالثالثون   الثامنة الجنة الخبراء القانونيين عن نتائو أعمال دورته

 (   البند الخامس من جدول األعمال (  2017

  موارس/ آ ار بغودادن   يوالثموان الثامنوةدورتو   يعلوى تو وية مجلوس اإلدارة فوبعد االطالع و

2018  ) 

لمناقشوة  ؤتمروبعد مناقشة تقرير لجنة تطبيق اتفاقيات وتو يات العمل العربية المنبثقة عن الم

  ه ا الموضوع 

 يقــــــرر :

اعتماد تقرير لجنة تطبيق اتفاقيات وتو يات العمل العربية مع األخ  بالمالحظات التوى  -1

 (. 2رقم  أقرها المؤتمر العام   مرفق

توجي  الشتر والتقدير لمنظمة العمول العربيوة علوى التطووير المسوتمر فوي نموا ج تقوارير  -2

لجنووة التطبيووق اتفاقيووات وتو وويات العموول فووي العوورض المتابعووة   توو لك تحوودي  آليووة 

جهودهم في تفعيل التوا ل مع الجهات المعنيوة بمعوايير العمول العربيوة وتثمين   العربية

 المعيار  للمنظمة.فيما يتعلق بمتابعة النشاط 

توجي  الشتر والتقدير للدول على تفاعلها اإليجابي مع منظمة العمل العربيوة فوي إرسوال  -3

 تقارير متابعة االتفاقيات الم ادقة ورير الم ادقة .

*  *  * 
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 البنـد السادس

 مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي

 ( 2018( لمؤتمر العمل الدولي   جني  ، يونيو / حزيران 107حول الدورة  

 

( لمـؤتمر العمـل 107قرار بشـأن مـذكرة المـدير العـام لمكتـب العمـل العربـي حـول الـدورة    -

 (: 2018الدولي   جني  ، يونيو / حزيران 

القاهـــــــوـرة    إن مــؤتمر العمل العربي المنعقــــد فــــي دورتـــوـ  الخـــوـامسة واألربعـيـوـن   

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

بعوود االطووالع علووى الوثيقووة الخا ووة بموو ترة الموودير العووام لمتتووا العموول العربووي حووول الوودورة 

(   البنوود السووادس موون جوودول  2018( لمووؤتمر العموول الوودولي   جنيووف   يونيووو / حزيووران 107 

 األعمال (  

  موارس/ آ ار بغودادوالثموانين    الثامنوةدورتو   ية فوعلوى تو وية مجلوس اإلداربعد االطالع و

2018   ) 

 يقــــــرر :

 أخ  العلم بالتقرير . -1

الموافقة على مقترحات وت ورات منظمة العمول العربيوة بشوأن تنظويم االجتمواع التنسويقي  -2

 2018( لموؤتمر العمول الودولي لعوام 107األول للمجموعة العربية المشارتة في الدورة  

بقاعوة مجلوس إدارة متتوا العمول  2018يوار أموايو /  27و لك مساء يووم األحود الموافوق 

 الدولي بجنيف .

ول أعمال االجتماع التنسويقي األول للمجموعوة العربيوة تموا ورد فوي وثيقوة هو ا اعتماد جد -3

البند ومتابعة وإضافة أية موضووعات أخور  قود تسواعد علوى دعوم المطالوا واالحتياجوات 

ت   ب لك . التنموية للبلدان العربية وإحاطة المجموعة العربية علما

وعة العربية بإلقاء تلموة فوي موؤتمر التأتيد على أهمية موا لة العمل بتتليف رئيس المجم -4

 العمل الدولي باسم البلدان العربية .
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التأتيد علوى أهميوة اسوتمرار سوعادة المودير العوام لمنظموة العمول العربيوة فوى إعوداد وتقوديم  -5

تقرير سنو  إلى موؤتمر العمول الودولي عون المسوتوطنات اإلسورائيلية وآثارهوا االقت وادية 

ل والعمال في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخر  واالجتماعية على أ حاا العم

وت لك التقرير التحليلي حول ملحق تقرير المدير العام لمتتا العمل الدولي بشوأن أوضواع 

 العمال في األراضي العربية المحتلة .

الوودولي  ىتتليووف متتووا العموول العربووي باتخووا  اإلجووراءات التنظيميووة المناسووبة لعقوود الملتقوو -6

المحتلووة األخوور  علووى هووام   ةمووع عمووال وشووعا فلسووطين واألراضووي العربيوو للتضووامن

وتوووفير جميووع التسووهيالت  2018( لمووؤتمر العموول الوودولي لعووام 107اجتماعووات الوودورة  

ومقومات انجاا ه ا النشاط الهام وتحقيق األهداف المرجوة منو  و لوك بالتنسويق والتعواون 

 مع الجهات الفلسطينية  ات العالقة .

ف متتووا العموول العربووي بتعموويم الوودعوة علووى أطووراف اإلنتوواج الثالثووة للمشووارتة فووي تتليوو -7

االجتموواع التنسوويقي األول للمجموعووة العربيووة واللجووان المنبثقووة عنوو  والفعاليووات العربيووة 

األخوور  واتخووا  الترتيبووات التنفي يووة المناسووبة وإعووداد الوثووائق الخا ووة بهوو ت االجتماعووات 

 .وتحقيق األهداف المرجوة منهاا وتوفير مقومات إنجاحه

الطلووا موون منظمووة العموول العربيووة إدراج بنوود علووى جوودول أعمووال اجتماعووات المجموعووة  -8

( لمووؤتمر العموول الوودولي بشووأن 107العربيووة والتووي سووتعقد علووى هووام  أعمووال الوودورة  

ممارسات لجنة المعايير وسياستها التميزية ضد بعض الدول العربية بهدف توحيد الموقف 

 ربي في ه ا الخ وص.الع

دعوة الوفود العربية وبوج  خاص األعضاء العرا بمجلس إدارة متتا العمل الدولي إلى  -9

االسووتمرار فووي دعووم المطالووا واالحتياجووات التنمويووة الفلسووطينية باالعتموواد علووى قوورارات 

 84األجهزة الدستورية لمنظمة العمول العربيوة  ات العالقوة وبخا وة قورارات الودورات   

( لموووؤتمر العمووول العربوووي 43( لمجلوووس اإلدارة وقووورارات الووودورة   87 – 86 – 85 –

 :منها و

الطلووا موون منظمووة العموول الدوليووة إرسووال بعثووة متخ  ووة لالطووالع علووى حقوووق  -

وحتى تاريخ  واتخا  ما  1970لسطينيين لد  سلطات االحتالل من  عام العمال الف

ت  يلووزم لسووداد أجووور ومسووتحقات العمالووة الفلسووطينية للمعووايير الدوليووة وإعووالن  وفقووا

 المبادئ والحقوق األساسية في العمل .
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للتشغيل والحماية االجتماعية للعمال والترويو ل   يالفلسطين يدعم ال ندوق الوطن -

 أنشئ من أجلها . يمن أجل تحقيق األهداف النبيلة الت

للتشوغيل دعوة منظمة العمل الدوليوة لعقود موؤتمر الموانحين لودعم  وندوق فلسوطين  -

والحماية االجتماعية للعمال لتوفير التمويل الوالزم لل وندوق وإيجواد فورص العمول 

 الالئق لعمال فلسطين .

دعووووة الووودول العربيوووة لتمويووول انشووواء مرتوووز تووودريبي لتأهيووول وتووودريا العموووال  -

 ين بهدف تنمية قدراتهم في الح ول على فرص العمل .يالفلسطين

 يلممنهجوة علوى عموال وشوعا فلسوطين فوى األراضوإدانة االعتداءات اإلسرائيلية ا -

هو ت بتافوة مؤسسوات  وآلياتو  لوضوع حود ل يالعربية المحتلة ومطالبوة المجتموع الودول

ت  االنتهاتات التى تمثل اعتداءت   على القانون الدولى ومواثيق حقوق اإلنسان.  ارخا

الووووطنى مطالبوووة منظموووة العمووول الدوليوووة بتووووفير الووودعم الوووالزم لتفعيووول ال وووندوق  -

الفلسووطينى للتشووغيل والحمايووة االجتماعيووة موون أجوول توووفير فوورص العموول لعمووال 

 يفلسوووطين   وتووو لك متابعوووة تنفيووو  القووورارات ال وووادرة بإدانوووة التيوووان ال وووهيون

وممارسوووات  الالإنسوووانية واسوووترداد المسوووتحقات الماليوووة للعموووال الفلسوووطينيين لووود  

 سلطات االحتالل .

ة لوضووع بنوود دائووم علووى جوودول أعمووال مووؤتمر العموول مخاطبووة منظمووة العموول الدوليوو -

 خر .محتلة األالعربية ال يبشأن أوضاع عمال وشعا فلسطين و األراض يالدول

دعووم جهووود الموودير العووام لمتتووا العموول العربووى الهادفووة إلووى تعزيووز عالقووات التعوواون بووين  -10

سووا للمنطقووة المجموعوة العربيووة ومنظمووة العمول الدوليووة موون أجول تحقيووق المزيوود مون المتا

العربيوووة وفوووق تطلعاتهوووا واحتياجاتهوووا المسوووتقبلية فوووي مجووواالت العمووول والعموووال والتنميوووة 

 المستدامة.

الشوتر والتقودير إلوى سوعادة المودير العوام لمنظموة العمول العربيوة علوى حسون اإلعوداد تقديم  -11

 والتحضير لعقد اجتماعات المجموعة العربية على هام  اجتماعات مؤتمر العمول الودولي

وعلى الجهود المب ولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الوفود العربية وتقويوة التتتول العربوي 

 للدفاع عن الم الح المشترتة للبلدان العربية . 
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 البند السابع

 تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية

 

الخـــوـامسة واألربعـيـوـن   القاهـــــــوـرة    إن مــؤتمر العمل العربي المنعقــــد فــــي دورتـــوـ  

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

يـة العمل العربـ والنظامية بمنظمة تشتيل الهيئات الدستوريةببعد االطالع على الوثيقة الخا ة 

 .  البند السابع من جدول األعمال (  

 اعتماد العضويةالتقرير األول للجنة على وبعد اإلطالع وبعد االطالع على 

 وبعد االطالع على ترشيحات الفرق الثالثة لممثليها فى ه ت الهيئات ..

 يقــــــرر :

( مـن دســتور منظمـة العمــل 14أوالً : الموافقـة علـى اســتثناء الـدول التــي تنطبـق عليهـا المــادة  

ــة  ــاد العضــويةالعربي ــة اعتم ــر األول للجن ــواردة اســمائها فــي التقري ــع مــن ،وال  بشــأن المن

التصويت والترشـ  للمناصـب بسـبب المتـأخرات فـي تسـديد حصـتها فـي موازنـة المنظمـة، 

االسـتثناء لهـذه الـدورة  يحـدد هـذا علـى أن  ،وذلك نظراً لما تتعرض له من ظـرو  طارئـة

 .ذلك دافعاً للمبادرة بسداد ما عليها من متأخرات في القريب العاجل نوان يكو،  فقط

 على النحو التالى : (2020 – 2018 تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية للفترة ثانياً : 

 عن فريق الحكومات  : 

 أصيالً  عضواً  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -

 أصيالً  عضواً  جمهورية السودان -

 أصيالً  عضواً  دولة التويت -

 أصيالً  عضواً  جمهورية م ر العربية -

ً  عضواً  التونسيةالجمهورية  -  إحتياطيا
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 : عن فريق أصحاب األعمال 

   البحرين / أصيل (   يسالسيد / عثمان شريف الر -

   تونس / أصيل (    السيد / خليل الغريانى -

 ( احتياط/  العراع     المهندس  / على  بيح على -

 

 : عن فريق العمال 

 ( أصيل/  االردن       السيد / مازن المعايطة -

 (أصيل/ االمارات    / محمد بطى ثانى الشامسيسعادة الدتتور  -

 ( احتياط/ البحرين      أسامة سلمان حسن          السيد / -

بوو لوها  يتوجيوو  الشووتر والتقوودير للسووادة رئوويس وأعضوواء مجلووس اإلدارة علووى الجهووود التوو -2

 خالل الدورة المنتهية .

*  *  * 
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 ً علـى النحـو  (2020 – 2018 تشكيل هيئة الرقابة المالية لمنظمة العمل العربيـة للفتـرة  : ثالثا

 التالى :

 : عن فريق الحكومات 

 أصيالً  عضواً  جمهورية السودان -

 أصيالً  عضواً  جمهورية العراق -

 أصيالً  عضواً  دولــة لـيـبـيـا -

 أصيالً  عضواً  جمهورية م ر العربية -

 أصيالً  عضواً  الجمهورية اليمنية -

ً  عضواً  المملتة األردنية الهاشمية -  احتياطيا

ً  عضواً  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -  احتياطيا

 : عن فريق أصحاب األعمال 

   األردن (               العين / زياد الحم ى

 : عن فريق العمال 

   البحرين (     السيد/ بسيم جاسم ال واد  -

بو لوها  يوالتقدير للسادة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة المالية على الجهود التتوجي  الشتر  -2

 خالل العامين الماضيين .

*  *  * 
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 ً  ( :2020 – 2018: تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربى   رابعا

عضـوية لجنـة الحريـات النقابيـة بمكتـب العمـل العربـى للفتـرة  يتسمية أعضـاء المـؤتمر فـ -أ

 : ي( على النحو التال2020 – 2018 

 الحتومات /  العراقجمهورية  -

 م ر (  /فريق أ حاا األعمال             الدتتور / عبد الستار عشرة -

   فريق العمال / ليبيا(      عبدالسالم محمد عبدالسالم اتريدلالسيد / -

أول دورة انعقوواد لوو  تسوومية ثالثووة موون بووين  ي  فوومجلووس إدارة منظمووة العموول العربيووة تتليووف -ا

ت  يأعضووائ  فوو السووتتمال  للتمثيوول الثالثووي لجنووة الحريووات النقابيووة بمتتووا العموول العربووى وفقووا

 تشتيل اللجنة .

الخبرة لعضوية لجنة   تسمية ثالثة أعضاء من  و يتتليف المدير العام لمتتا العمل العرب -ج

 واليتهوا الجديودة اسوتنادات  يالحريات النقابية بمتتا العمل العربوى السوتتمال تشوتيل اللجنوة فو

ى مجلوس اإلدارة ( من المادة األولى من نظام عمل اللجنة وعرض أسمائهم عل1إلى الفقرة  

 .دورت  القادمة يف

 يت النقابيوة بمتتوا العمول العربوتوجي  الشتر والتقدير للسادة رئويس وأعضواء لجنوة الحريوا -د

 ب لوها خالل العامين الماضيين . يعلى الجهود الت

*  *  * 
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 ً  ( :2020 – 2018: قرار بشأن تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية   خامسا

 يقــــــرر :

 ( على النحو التالى:2020 – 2018تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية للفترة   -أ

  الحكومات :عن فريق 

 المملكة األردنية الهاشمية معالي السيدة / رابحة عبد الفتاا الدباس .1

 مملكة البحرين السيدة / فوزية شهاا .2

 المملكة العربية السعودية ر الدتتورة / هال بنت مزيد التويج .3

 دولة ليبيا دولة ليبيا .4

 الجمهورية اليمنية الجمهورية اليمنية .5

 *** ويطلب من دولتي ليبيا واليمن تسمية ممثليهم 

 : عن فريق أصحاب األعمال 

 دولة االمارات العربية المتحدة  السيدة/ يسر   الح عبدهللا اليافعى  .1

 المملكة العربية السعودية السيدة/ نوف بنت عبدهللا الراتان       .2

 جمهورية مصر العربية    السيدة/ فاطمة الرزاز  .3

 المملكة المغربية   نرجس لوباريسالسيدة/  .4

 لجمهورية اليمنيها      السيدة/ فوزية ناشر   .5

 : عن فريق العمال 

 المملكة األردنية الهاشمية السيدة / سمر الحيار    -1

 دولة االمارات العربية المتحدة السيدة / شريفة موسي حسن على   -2

 البحرينمملكة  السيدة / زبيدة رالم البلوشي  -3

 ةسوريالجمهورية العربية ال السيدة / مارييت خور    -4

 جمهورية مصر العربية  السيدة / مايسة أحمد عطوت   -5

دعوة المدير العام لمتتا العمل العربى الختيوار خموس عضووات ومقوررة السوتتمال تشوتيل  -ا

ت   لنظام عملها . اللجنة وفقا

والسيدات عضووات اللجنوة علوى جهوودهن توجي  الشتر والتقدير للسيدة األمينة العامة للجنة  -ج

 خالل الدورة المنتهية واليتها .
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 البند الثامن

 المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص

 

 :المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاصقرار بشأن  -

القاهـــــــوـرة    إن مــؤتمر العمل العربي المنعقــــد فــــي دورتـــوـ  الخـــوـامسة واألربعـيـوـن   

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

  البند المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص بعد االطالع على الوثيقة الخا ة بشأن 

 من جدول األعمال (   الثامن

 وبعد مناقشة تقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن المؤتمر لمناقشة ه ا الموضوع  

 يقــــــرر :

مع األخ  بالمالحظات التى  المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاصاعتماد تقرير لجنة 

 (. 3رقم أقرها المؤتمر العام   مرفق 

*  *  * 

 

  



39 
 

 البنــد التاسع

 االنتاجية ودورها فى تحسين التنافسية وزيادة النمو

 

 :النمواالنتاجية ودورها فى تحسين التنافسية وزيادة قرار بشأن  -

إن مــؤتمر العمل العربي المنعقــــد فــــي دورتـــوـ  الخـــوـامسة واألربعـيـوـن   القاهـــــــوـرة    

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

تحسين التنافسية وزيادة النمو  ينتاجية ودورها فاإلالع على الوثيقة الخا ة بشأن ـــد االطـــبع

 من جدول األعمال(   التاسع  البند 

 وبعد مناقشة تقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن المؤتمر لمناقشة ه ا الموضوع  

 يقــــــرر :

موع األخو  بالمالحظوات نتاجية ودورها فى تحسين التنافسية وزيوادة النموو اإلاعتماد تقرير لجنة 

 (. 4رقم أقرها المؤتمر العام   مرفق  يالت

*  *  * 
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 البند العاشر

 واألربـعـيــن السادسةتحديد مكان وجدول أعمال الدورة 

 ( 2019لمؤتمر العمل العربى   إبريل / نيسان 

واألربـعـيــــن لمــؤتمر العمــل السادســة ديد مكــان وجــدول أعمــال الــدورة ــــــرار بشــأن تحـــــق -

 ( : 2019العربى   إبريل / نيسان 

المنعقــــد فــــي دورتـــوـ  الخـــوـامسة واألربعـيـوـن   القاهـــــــوـرة    إن مــؤتمر العمل العربي 

 (   2018إبريل / نيسان  15 – 8

واألربـعـيوـن  السادسوةبعد االطالع علوى الوثيقوة الخا وة بتحديود متوان وجودول أعموال الودورة 

 شر من جدول األعمال (   اعال  البند  2019لعام  يلمؤتمر العمل العرب

وبعوود االطووالع علووى المووادة الخامسووة   الفقوورتين األولووى والثانيووة ( موون دسووتور منظمووة العموول 

 العربية بشأن تحديد متان وزمان انعقاد المؤتمر  

عشورة مون نظوام العمول بموؤتمر العمول العربوى بشوأن تحديود  التاسوعةوبعد االطالع على الموادة 

 جدول أعمال الدورة التالية للمؤتمر  

  موارس/ آ ار بغوداد والثموانين    الثامنوةالع على تو ية مجلوس اإلدارة فوى دورتو  وبعد االط

 ( للمؤتمر .46( بشأن تحديد جدول أعمال الدورة   2018

 وبعد االستماع إلى اإليضاحات والمعلومات التى قدمها المدير العام لمتتا العمل العربى 

 وعلى ضوء المناقشات   اتخ  المؤتمر ما يلى :

 : 2019( لمؤتمر العمل العربي لعام 46الدورة   انعقاد: قرار بشأن تحديد مكان  أوال

 يقــــــرر :

دولة المقور موا لوم تتقودم أيوة دولوة  يف يواألربـعـين لمؤتمر العمل العرب السادسةعقد الدورة  (1 

 بطلا الستضافة المؤتمر .

انعقوواد  يدولووة عضووو تررووا فوو أيووةقبووول طلووا  يتفووويض الموودير العووام لمتتووا العموول العربوو (2 

ت   المؤتمر على أرضها   ـا.الوقت المناس يب لك ف وإحاطة الدول األعضاء علما

*  *  * 
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 :2019( لمؤتمر العمل العربى لعام 46ثانيا : قرار بشأن تحديد جدول أعمال الدورة  

 يقــــــرر :

 2019 أبريول / نيسوان  ي( لمؤتمر العمل العرب46تحديد جدول أعمال الدورة   أوالً :

 : ي( على النحو التال

 . يتقرير المدير العام لمتتا العمل العرب -1

 قرارات وتو يات مجلس اإلدارة . يالنظر ف -2

 السابق. يمتابعة تنفي  قرارات مؤتمر العمل العرب -3

 المسائل المالية واإلدارية  . -4

 تطبيق اتفاقيات وتو يات العمل العربية. -5

( لمؤتمر العمل 108حول الدورة   يلمتتا العمل العربم ترة المدير العام  -6

 (.2019الدولى  جنيف  يونيو / حزيران 

 (. 2022 – 2019تشتيل لجنة الخبراء القانونيين    -7

 ( 2023 –  2019تعيين المـــدير العـــام لمنظمة العمـــل العـــربية    -8

 ل  زرق لدعم فرص التشغيفني حول   تعزيز دور االقت اد األبند  -9

بند فني حول   دور التتنولوجيا الحديثة فوي إدمواج األشوخاص  و  اإلعاقوة  -10

 في سوق العمل 

 العمل العرا . تتريم رواد -11

( لمووؤتمر العموول العربووى  ابريوول / 47تحديوود متووان وجوودول أعمووال الوودورة   -12

 (.2020نيسان 

*  *  * 

 

 فايز الى المطير 

 المدير العا 

 لمبظمة العمل العربية

 المهدي ورضم  األميا 

 وزيـر الـعـمـل والسأهيل 

 دولة ليليا

 ر/يع المؤتمر سكرتير اا  المؤتمر
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 القسم الثانى

 

 

 

 المـرفـقــــــــات
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 ( 1رقم  مرفـــــــق) 
 برقيــة

 

 فخامة الر/يع الد اللسا  السيس 

 ر/يع جمهورية مصر العربية                       

 

اخسسةةا  حامةال الةةدورة الخامسةة واألربعةةيا لمةؤتمر العمةةل العربة  والسةةى اقةدت الةةى بمباسةلة 

، بمشةةاركة وزرام  2018إبريةةل / نيسةةان  15 – 8حرض الكبانةةة مصةةر العروبةةة خةةالل اللسةةرة مةةا 

العمةل ، ومبظمةات حصةةحاب األامةال، وروسةام وحاضةةام االتحةادات والبقابةات العماليةةة فة  الةةدول 

نب األمـــةةـانة العـةةـامة لجامعةةة الةةدول العربيةةة وممثلةة  المبظمةةات العربيةةة ، العربيةةة ، إلةةى جــةةـا

 واإلقليمية ، والدولية ، ذات الصلة .

يشرفبا حن نرفع للخةامسكم باسةم الوفةود المشةاركة ، حسةمى ايةات االاسةزاز والسقةدير لسلضةلكم  

وزيةر القةو   -مةود سةعلان بالرااية الكريمة ألامال مؤتمرنا ، وتكليلكم لمعالى السيد / محمد مح

العاملةةة ، بافسسةةا  حامالهةةا ، وكلمةةسكم السةة  وجهسموهةةا للوفةةود المشةةاركة ومةةا مملسةة  مةةا معةةان ، 

وتوجهةةات تعكةةع دامكةةم لقضةةايا السبميةةة السةةى تخةةد  اإلنسةةان العربةةى ومشةةااركم البليلةةة السةةى 

 عمل العربى المشسرك.اسسشعرناها ما رسالسكم القيمة إلى المشاركيا لدام وتعزيز السضاما وال

ويسةةعدنا ان نسقةةد  بأصةةدق السهةةان  بمباسةةلة تجديةةد ثقةةة الشةةعب المصةةري العزيةةز فةة  قيةةادتكم 

 إلسسكمال مسيرة البهضة والسبمية الشاملة .

ونسأل هللا العلى القةدير حن يحلةم مصةر ، ويةديم اليهةا نعمةة األمةا واألمةان واالسةسقرار، وحن 

 للشعب المصر  السقد  واالزدهار و الرخام .يسدد هللا خطاكم فى كل ما يحقق 

 والسال  اليكم ورممة هللا وبركات  ،،،

 

 فايز الى المطير 

 المدير العا 

 لمبظمة العمل العربية

 المهدي ورضم  األميا 

 وزيـر الـعـمـل والسأهيل 

 دولة ليليا

 ر/يع المؤتمر سكرتير اا  المؤتمر
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 2مرفق 
 

 تقرير

 لجبة تطليق اتلاقيات

 وتوصيات العمل العربية

 

 فووي  قوورر الموؤتمر العووام  العربويمون نظووام العموول بموؤتمر العموول  الخامسوة عشوورتنفيو ا للمووادة  : أوالً 

( تشوتيل لجنوة تطبيوق اتفاقيوات  2018 نيسوان/  بريولإ 15 – 8القاهرة      نياألربعو الخامسة دورت  

جدول أعمال    وتقوديم تقريور بنتيجوة  لوك إلوى وتو يات العمل العربية لغرض دراسة البند الخامس من 

 المؤتمر العام .

 ً   .عضوا من أطراف اإلنتاج الثالثة  ( 50  أعمـال اللجنة  في: شارك  ثانيا

 ً  : التاليبداية أعمالها هيئة رئاستها على النحو  فيانتخبت اللجنة  : ثالثا

ً              (الجزائر /عمال   مليكة بوطاوي / ةالسيد -  ومقرراً  رئيسا

 ً  تل من :مثل منظمة العمل العربية في اجتماعات اللجنة  : رابعا

 العام.ممثل السترتير    حمد  أحمدالسيد /  -

 رابح مقدي السيد /  -

 مستورة عطيةة / السيد -

 السيد / مروان عثمان الرايس -

بهودف  و لوك، القـانونيينرئيس لجنة الخبراء  - فاطمة الرزاز/ الدكتورةاجتماع اللجنة  تحضرقد و

وتو ويات العمول العربيوة   تفاقياتاانونيين ولجنة تطبيق لتوا ل بين لجنة الخبراء القوتعزيز ا استمرار

 دعم وتعزيز الحوار بينهما من أجل النهوض بالنشاط المعيار  العربي .و

 ً عمل تدارست خاللهما البند الخامس مون جودول أعموال الموؤتمر والخواص  جلستيعقدت اللجنة  : خامسا

 بتطبيق اتفاقيات وتو يات العمل العربية وال   يتضمن:
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 الجزء األول: دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية محل المتابعة 

 

 الجزء الثاني: متابعة الرد على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين

 

 الجزء الثالث: دراسة موضوعات ذات عالقة بمعايير العمل العربية

 

 ً  التالية: النتيجة: أسفرت مناقشات اللجنة عن  سادسا

  –12 – 11 – 9 – 8 – 7 – 5 – 4 – 3بشووأن متابعووة اتفاقيووات العموول العربيووة  ات األرقــووـام   (أ 

الموافقة على تقرير لجنة الخبراء القانونيين    تمت ( 19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13

 (.1المرفق رقم  مبين بتقرير لجنة الخبراء و لك تمــــا هو 

ت :   سابعاً  وهـى كمـا بما تو لت إلي  لجنة الخبراء القانونيين بشأن التو يات العاموة   أخ ت اللجنة علما

 : يلي

 اتتفاقياتتحظت اللجنك عّ  بعض ال و  األعضاء عشارت ف  تقاريرلا إلى عّ  ع ل عرضها  .1

على السلطك ال ختصك بالتص يق، يرجع إلى وجود افتةفات بي  تشريعها الورن  والنصوص 

. وترى اللجنك عّ  ال بررات ال شار إليها يجب عت تكو  عائقا  دو  قيال اتتفاقياتالواردة ف  لذه 

يقع على عاتق ال ولك ب وجب نظال  التزا ال و  األعضاء بالعرض الذي ي ثّ  ف  ح  ذاته ا

 . اتتفاقيكوتوصيات الع   العربيك ولو ت يعن  وجوب التص يق على  اتفاقيات

مم إّ  التص يق ف  حالك إقراره يس ح ب ةء ك التشريع الورن   ع ال عايير وتطويره، ولو  ا 

  علم اتل اا الت  قا ت  نظ ك الع   العربيك    عجلها ولو توحي  وتقارب ي دي إلى تحقيق عح

 .  تشريعات الع   ف  ال و  العربيك

على السلطك  اتتفاقياتتحظت اللجنك عّ  بعض ال و  عوردت ف  تقاريرلا عّ  ع ل عرض  .2

بالعرض ينبغ   اتلتزالال ختصك يرجع إلى صعوبات تتعلق بنظا ها ال ستوري. وترى اللجنك عّ  

ع  يتم ل ى السلطك ال ختصك بالتص يق وفقا ل ستور ي  دولك، وبالتال  فإ  العرض عو ال راسك 

 .  الت  تقول بها عي سلطك عفرى غير ال ختصك بالتص يق ت ي ك  اعتباره وفاء  بذلك اتلتزال
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إلى األفذ  يك()ف  حالك ع ل توافق تشريعاتها  ع نصوص اتتفاق ت عو اللجنك ال و  األعضاء .3

،   ا ي دي إلى تحقيق ال زي     اتتفاقياتب ب ع التص يق الجزئ  ال نصوص عليه ف   عظم 

 واترتبار الت ريج  بال عايير الواردة فيها حسب ظروفها ال حليك. اتتفاقياتالتص يقات على لذه 

ودة( صلب وزارة ت ي  اللجنك دعوتها لل و  ال عنيك تح اث وح ة إداريك )إ  يانت غير  وج .4

الع   تختص بال سائ  ال تعلقك ب عايير الع   العربيك وال وليك، وتزوي لا بالكفاءات ال  للك 

 . الةز ك

تثّ   اللجنك تفاع  ال و  األعضاء    فة  ع د التقارير ال رسلك والجهود ال بذولك ف  إع ادلا  .5

 . شودة    النشار ال عياري لل نظ كوتأ   ع  يست ر لذا التفاع  ويتعزز لتحقيق األل اا ال ن

ت ي  اللجنك على ضرورة الرد وفقا  لن اذل التقارير ال ع ّة     كتب الع   العرب ، ي ا ت ي   .6

على ضرورة إدرال نصوص التشريع الورن  ف  التقارير ال رسلك    ال و  األعضاء حتى 

 ح   اتتفاقياتتت ك  اللجنك    اترةع عليها والتثبت    توفر التغطيك التشريعيك ألحكال 

 .   بعكال تا

 االتفاقيات والتوصيات بما يلي : توصي لجنة تطبيق:   ثامناً 

( وت عو إلى تكثي  اتجت اعيكالجهود ال بذولك     كتب الع   العرب  )إدارة الح ايك  تث ي  .1

ال تعلقك بت ريب الكوادر الفنيك ال عنيك ب عايير الع   العربيك، وتعزيز التواص   ع  اعنشطته

اتدارات ال عنيك بال عايير ف  وزارات الع   وتق يم ال عم الفن  لها    عج  تحقيق ال زي     

ق التواص  بي  لذه اتدارات و كتب الع   العرب  ولجنك الخبراء القانونيي    ا ي دي إلى تحقي

 .    األل اا ال رجوة    ال عايير وايفاء ال و  بالتزا اتها ف  لذا الشأ 

العربيك تشراك عح  ال وظفي  ال ختصي  ب عايير الع   ف  وزارة الع   ض   الوف   دعوة ال و  .2

 اتتفاقياتالحكو   ف   ختل  دورات   ت ر الع   العرب  لحضور عشغا  لجنك تطبيق 

وار والتواص  بي  ل تء ال وظفي  ولجنك الخبراء ال  ثلك برئيسها ف  والتوصيات وتأ ي  الح

ال و  األعضاء بشأ   تلتزا اتال  ت ر و كتب الع   العرب  لتحقيق التنفيذ الكا   والصحيح 

 .  ال عايير

 ناش ة ال س ولي  ع   عايير الع   العربيك ل وافاة  كتب الع   العرب  بالرد على ن اذل  .3

و ةحظات لجنك الخبراء ف  ال واعي  ال ح دة حتى ي ك  عرضها على لجنك الخبراء التقارير 

 .  القانونيي  ل راستها
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 .  تأيي  قرار لجنك الخبراء القانونيي  ف  دورتها السابقك بشأ  تع ي  دستور  نظ ك الع   العربيك .4

ع  تكو  توصيك( حو   دعوة ال نظ ك إلى اتخاذ اتجراءات الةز ك تص ار آداة قانونيك )يفض  .5

 األن ار الج ي ة للع   . 

لجنة الخبراء القانونيين في إعداد التقرير وت لك النتائو العملية التي تو لت إليها  اإلشادة بجهود .6

مما يؤد  إلى دعم وتطوير نظام متابعة معايير العمل العربية   خا ة في ظل المستجدات التي 

 طرأت على عالم العمل مع مراعاة أن تتون مالحظات اللجنة أتثر تف يالت لتسهيل الرد عليها .

دة الدول الم دقة على إتفاقيات العمل العربية السعي إلى تطبيق أحتامها على أرض الواقع مناش .7

. 

تق يم الشكر والتق ير لسكرتاريك اللجنك على الجهود ال بذولك ف  إع اد التقرير يذلك اتشادة  .8

 بالعرض ال رئ  الذي يا  له عيبر األمر ف  تسهي  ع   اللجنك . 

 

 

 

  

 رئيس اللجنة

 مليكة بوطاويالسيدة/ 

  عمال / الجزائر (
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 3مرفق 

 

 لجبة تقرير

 المسؤولية االجسمااية لمؤسسات القطاع الخاص 
 

 

استنادات إلى أحتام المادة السابعة عشرة من نظام العمل بمؤتمر العمل العربوي  شوتل الموؤتمر فوى  أوال  :

( 2018ابريل/ نيسوان  15 – 8واألربعين  القاهرة / جمهورية م ر العربية  الخامسة دورت  

المسـؤولية   لجنة فنيــة مــن بين أعضائـــ  لدراســـة البند الثامن مون جودول أعمالو  وعنوانو  

 .  االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص

 ً  .عضوا من أطراف اإلنتاج الثالثة  ( 53  أعمـال اللجنة  في: شارك  ثانيا

 هيئة متتبها على النحو التالي : اختارت اللجنة في بداية أعمالها ثالثاً:

ً حكومات / العراع  السيد/ علي جعفر الحلو -1  ( رئيسا

 ومقرراً نائباً  ( / تونس  حكومات  السيدة/ سامية البكوش -2

 مثل منظمة العمل العربية في اجتماعات اللجنة  كل من :  رابعاً  :

 ممثل السترتير العام .  السيد / حمد  أحمد -

 الدتتور / عادل محمد  الح                  -

 السيدة / حنان قايد -

  رانيا فاروق/  ةالسيد -

 السيد / مروان عثمان الرايس -

 ( عضواً يمثلون أطرا  اإلنتاج الثالثة 53 خامساً:  شارك في أعمال اللجنة عدد  

   مرفق كش  بأسماء السادة أعضاء اللجنة (                               

 ً لمناقشة  2018أبريل / نيسان  10    9عقدت اللجنة اجتماعاتها خالل يومى االثنين والثالثاء   :سادسا

البند الثامن من جدول أعمال المؤتمر   المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص   وبعود 

 المناقشات تو لت إلى اقرار التو يات التالية : 
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مؤسسات وتفعيول الشوراتة لئ المسؤولية االجتماعية لالعمل على تعميق مفاهيم ومباد -1

فوي تحقيوق أهوداف التنميوة  هواستفادة منبين الحتومات وأ حاا األعمال لإل ةيالحقيق

 المستدامة . 

المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص التي تهدف المتعلقة بمبادرات الدعم  -2

وتنمية المهارات وتوفير العمول الالئوق والتدريا وال حة  إلى االستثمار فى التعليم 

 .للجميعوالمستدام 

تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتوي تودعم األنشوطة االنتاجيوة وتسواعد علوى  -3

فورص عمول جديودة  تتنوارم موع طبيعوة العمول فوى المؤسسوات وتوؤمن اسوتدامة  توليد

 سياسات المسؤولية االجتماعية .

ت لمعووايير توجيوو  القطوواع الخوواص نحووو االسووت -4 ثمار فووى تطوووير قطوواع ال ووناعة وفقووا

تووااللتزام بالتقنيووات  ووديقة البيئووة ومراعوواة االسووتخدام االمثوول    االسووتدامة البيئيووة 

 للموارد.

تأسوويس أطوور تنظيميووة متخ  ووة للمسووؤولية االجتماعيووة للتنسوويق بووين المؤسسووات  -5

 .  هاوتحديد أولويات التنمية المجتمعية داخل الدولة لتعظيم أثر

فوووى نشووور ثفافوووة ممارسوووة ووسوووائل التثقيوووف المختلفوووة عوووالم تفعيووول دور وسوووائل اإل -6

عالموي  جوا ا يعتوس إمون خوالل تبنوي خطواا والعائد منها المسؤولية االجتماعية  

 الممارسات الناجحة لمؤسسات القطاع الخاص .يعزز المبادئ ال حيحة و

مؤسسووات القطوواع ضوورورة وجووود إدارات متخ  ووة للمسووؤولية االجتماعيووة داخوول  -7

  البرامو والتنسويق موع الجهوات  ات العالقوةومتابعة  تتولى تخطيط وتنفي    الخاص

وتبادل الخبرات والتجارا العملية فيما بينهوا  وتحديود نقواط القووة والضوعف لتطبيوق 

 في مجال المسؤولية االجتماعية. ديةجالمأفضل األساليا 

 علوى تافوة المسوتويات حووار االجتمواعيتضمين مفاهيم المسؤولية االجتماعيوة فوي ال -8

وإلزام تافة األطراف بوضعها على جدول أعمال المفاوضوات الجماعيوة بوين ممثلوي 

العمال وأ حاا األعمال وفي إطار التشواور الثالثوي للشورتاء االجتمواعيين ل والح 

 استقرار المجتمع. 

تووفير البنيوة التحتيوة الالزموة ألداء مؤسسوات القطواع الخوواص إلوى دعووة الحتوموات  -9

تقووديم محفووزات ئهووا   وتيسووير اإلجووراءات المرتبطووة بأدا  وللمسووؤولية االجتماعيووة 

 للمؤسسات على ضوء تميزها في المسؤولية االجتماعية.
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دعوة منظمة العمل العربية لتنظيم فعالية عربية لتوحيود المفواهيم والتوجهوات وتبوادل  -10

 لخبرات العربية في مجال المسؤولية االجتماعية. ا

دعوة منظمة العمل العربية لتبني إطار عربي للتنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص  -11

 في مجال المسؤولية االجتماعية. 

تثموين جهوود منظمووة العمول العربيوة فووي إعوداد وثيقووة هو ا البنود الهووام   واالشوادة بمووا  -12

خالل آلية وطريقة العرض والتي تمثول نقلوة نوعيوة تحقق للمشارتين من فائدة   من 

 في آداء عمل المنظمة .

 

  
 رئيس اللجنة

 علي جعفر الحلو

 العراع / حكومات
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  4 مرفق

 

 لجبة تقرير

 االنساجية ودورها فى تحسيا السبافسية وزيادة البمو 
 

 

 فوياستنادات إلى أحتام المادة السابعة عشرة من نظوام العمول بموؤتمر العمول العربوي  شوتل الموؤتمر  أوال:

( 2018ابريل/ نيسوان  15 – 8واألربعين  القاهرة / جمهورية م ر العربية  الخامسة دورت  

جيــة اإلنتا مون جوودول أعمالوو  وعنوانوو   التاسووعلجنوة فنيـووـة مـووـن بووين أعضائــوـ  لدراســووـة البنوود 

  ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو

متاتوا  وعمالت بأحتام المادة الخامسة والثالثين من نظام العمل بمؤتمر العمول العربوي بشوأن هيئوة ثانياً :

 اللجنة في بداية أعمالها هيئة متتبها على النحو التالي : اللجان  اختارت

ً ( حكومات/ العراع  المهندس/ قتيبة ناظم فرمان -3  رئيسا

 ( نائباً للرئيسعمال/ مصر  الدكتورة / سوال  حسين درويش -4

 ( مـقـرراً عمال/ السعودية  السيد / نضال رضوان -5

 ً   ( عضواً يمثلون أطرا  اإلنتاج الثالثة56شارك في أعمال اللجنة عدد   :ثالثا

 ً  :كل منوقام بأعمال السكرتارية الفنية  لعمل العربية في اجتماعات اللجنةمثل منظمة ا :رابعا

 ممثل السترتير العام  السيد / محمد شريف -

 السيد / رضا قيسومة -

 الدتتور / الحسين حسن محمد  -

 اآلنسة / الهام رسال -

 السيد / م طفى عبد الستار -

 حامد السيدة / رباا طلعت -

 عطي السيدة / مستورة  -

 السيد / محمد عبد الهاد  -
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لمناقشوة  2018أبريول / نيسوان  10 - 9 االثنوين والثالثواء يومياللجنة اجتماعاتها خالل  عقدت خامساً:

   اإلنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو  من جدول أعمال المؤتمر  التاسعالبند 

 حي  اعتمدت اللجنة وثيقة البند التي أعدها متتا العمل العربي تورقة عمل أساسية.

في ضوء المداخالت والمناقشات التي جرت مون قبول أعضواء اللجنوة  توم التو ول إلوى عودد مون  سادساً:

  -التو يات و لك على النحو التالي: 

على أن تضم  عربيمجالس وهيئات لإلنتاجية على مستو  تل بلد  دعوة الدول االعضاء إلنشاء -1

 عضويتها ممثلين عن الحتومات ومنظموات أ وحاا األعموال ومنظموات العموال ومراتوز أو في

 . ات العالقة العلميمعاهد البح  

األولوية للنهووض باإلنتاجيوة وتحسوين جوودة اإلنتواج وفقوا للمعوايير  إلعطاءدعوة البلدان العربية  -2

ت لزيوادة اإلنتواج وتنميوة قودرات القوائمين عليهوا   وا فويالقياسية الدوليوة  ت أساسويا عتبوار  لوك شورطا

ومواجهة المنافسة التجارية الدولية وتحقيق فرص أفضل للتشغيل وتحسوين نوعيوة  القوميالدخل 

 الموارد . فيالحياة وتقليص الهدر 

تطوير نظوم اإلدارة وتحودي  العمليوات اإلنتاجيوة وعنا ور اإلنتواج وأجهوزة العمل على ضرورة  -3

ت من حي  سير العمليات والمواد واألداء البشر  وال يانة  المراقبة والتحتم والقياسات ت ونوعا تما

  والتخطووويط والسووويطرة علوووى اإلنتووواج والتحووورر مووون نظوووم البيروقراطيوووة  ال وووناعيواألمووون 

 .من حرية العمل واإلبداع .... إلختحد  التيواإلجراءات 

األساسوية موع وضوع اآلليوات إيالء المزيد من االهتمام والدعم للمراتوز البحثيوة وجامعوات العلووم  -4

 واإلنتوواجي والتتنولوووجي والفنووي اإلدار مجوواالت العموول  فوويالمناسووبة لتبنووى وتشووجيع البوواحثين 

بالبلودان  االقت واد ومقارنوة األداء  وتبوادل المعلوموات والخبورات وقياسات اإلنتاجيوة والتسويقي

 عة نتائو التنفي  .المتقدمة بهدف وضع الحلول المناسبة لتطوير األداء وتقييم ومتاب

فقيوورة والمهمشووة التأتيوود علووى أهميووة توسوويع مظلووة الحمايووة االجتماعيووة لتشوومل فئووات المجتمووع ال -5

تقويوة انتمواء األفوراد للووطن واالنودفاع نحوو  فوي  مما يسواعد  وتعميق مزايا الضمان االجتماعي

 .لد  العاملين من مهارات وتفاءات العمل المنتو وإبراز أحسن ما
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ضرورة تحسين شروط وظروف العمل وتوفير مستلزمات السالمة وال حة المهنية وجعول بيئوة  -6

العمل سليمة وج ابوة مون أجول تووفير أفضول حمايوة ممتنوة للقوو  العاملوة ضود األخطوار المهنيوة 

أحسن الظروف لتعميق الشعور باألمان والرضاء عون  فيلتمتينهم من القيام بواجباتهم اإلنتاجية 

 .ى تحسين الجودة وزيادة اإلنتاجيةيؤد  إل العمل مما

لمواتبة احتياجات العمل الفعلية  المهنيوالتدريا  الفنياالهتمام بتحدي  وتطوير منظومة التعليم  -7

وتحقيوق تعودد مود  الحيواة سريعة التغير مع التأتيد على إيوالء اهتموام خواص بالتودريا المسوتمر 

 .تدريا دون إهمال للتخ ص الدقيقالالمهارات والتناوا بين مواقع اإلنتاج و

سياسوات االجوور والحووافز  ات التوأثير المباشور علوى سووق العمول ومؤسسوات  ضرورة تطووير -8

سوولوك وانتاجيووة الفوورد العاموول  فيجووا علووى المؤسسووات تطويرهووا ب ووورة مسووتمرة مووع مراعوواة 

ين االوضواع الظروف االقت وادية لففوراد العواملين ومحاولوة الو وول الوى حالوة مون التووازن بو

االقت ادية والعوائود الماديوة للعواملين حتوى تسوتطيع المؤسسوة المحافظوة علوى التفواءات البشورية 

 داخل المؤسسة. 

ضرورة االهتمام بتعزيوز القودرة التنافسوية للمنتجوات الوطنيوة مون السولع والخودمات لتمتينهوا مون  -9

و لووك موون خووالل   والعالميووة  ال وومود والمنافسووة أمووام المنتجووات األجنبيووة فووي األسووواق المحليووة

والعمل    وقات والمشتالت التي تحد من قدرة ه ت المنتجات على المنافسةدراسة وتشخيص المع

 على ايجاد الحلول الناجعة لها بما يؤد  الى تعزيز الميزة التنافسية لتلك المنتجات.

رورية لالرتقواء بهوا تفعيل دور الحوتمة تإحود  المتطلبوات الجديودة لالقت واديات العربيوة والضو -10

لة ءمات  القائمة علوى اإلف واا والمسواوله ا األسلوا أسس  ومقو الى م اف التنافسية العالمية  

والشفافية عن طريق النظر في الهياتل االقت ادية وهياتل األعموال التوي تعوزز القودرة التنافسوية 

رير متحتم فيها إلوى حود  وهي عنا ر شب  رائبة عن واقع المنطقة العربية أو للقطاع الخاص  

بوين القطواعين  وتعزيوز الشوراتة فحوتمة الشرتات تعتمود فوي نهايوة المطواف علوى التعواون تبير

 .العام والخاص لخلق نظام سوق تنافسي

زيادة تسليط الضوء على التنافسوية التوي أ وبحت مهموة بالنسوبة للمؤسسوات تموا بالنسوبة للودول   -11

ا التنافسووية وقووودرتها علووى اقتحوووام األسووواق الدوليوووة لتحسووين وضوووعيتهم يانتسوووع احيوو  أ ووبحت

وال مود في وج  المنافسين الودوليين وهوى بودورها تسوتند الوى تووافر قواعود بيانوات ومعلوموات 
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محدثووة وموثوووق بهووا وفووق المقوواييس الدوليووة   حيوو  ترتووز توول مؤشوورات التنافسووية التووي تعوودها 

ا التطور التتنولوجي واإلنفاق على البح  المنظمات والهيئات الدولية على عن رين هامين وهم

علووى  مديثووة  سووواء علووى مسووتو  المؤسسووات أوالتطوووير  واسووتعمال الوسووائل التتنولوجيووة الح

 .مستو  الدولة 

العموول علووى احوودا  مزيوود موون التنووارم والتتاموول فووي األداء بووين االنسووان والمؤسسووات االنتاجيووة  -12

والجهوود التسووويقي    الطووار التشووريعي فووي الووداخلواجهووزة الدولووة وبووين النشوواطات التعليميووة وا

والوعي التامل والدائم بتل المستجدات على الساحة العالمية في  ات الوقت بهدف الو وول الوى 

فلم تعد التنافسية مجرد االنتواج بأقول التتواليف بول تعودت  لقدرة التنافسية والمحافظة عليهاتحقيق ا

االمور الو   يسومح بالمنافسوة    مبوادئ الجوودة والتميوز  لك الى اقت اد تنافسي معولم تترسوخ فيو

ويحتاج النهووض بوالجودة والنوعيوة الوى مووارد بشورية علميوة    على الررم من ارتفاع التتاليف

وهو ا يتطلوا  واالتقان في المنافسة  واالبتتار تستطيع السيطرة على التتلفة وابداع أشتال التميز

والت ووميم واالنتوواج  الموووارد البشوورية واالهتمووام بووالبحو عمالووة مؤهلووة واهتمووام اتبوور بتطوووير 

 .والتسويق

معودالت نموو النواتو المحلوي اإلجموالي للودول العربيوة مون لممتنوة لزيوادة ب ل المزيد من الجهود ا -13

أجل تمتينها من تحقيق التنمية االقت ادية واالجتماعية بما يؤد  الى تحسين توزيع الدخل ورفع 

 نتاج وتحسين أدائهم لزيادة اإلنتاجية.قدرة العاملين في اإل

دعووم وتطوووير مسووارات الحوووار االجتموواعي بهوودف تمتووين قووو  اإلنتوواج موون التفاعوول الحووي علووى  -14

 طريق زيادة اإلنتاجية.

بمسوتويات اإلنتاجيوة والقودرات التنافسوية بوين تشجيع التجارا العربية الرائدة في مجال االرتقواء  -15

 الدول العربية.

 رئيس اللجنة 
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