
  

  

  

  منظمة العمل العربية

  

  قرارات

  نيالدورة الحادیة والثالث

  لمؤتـــمر العمــل العربى

  )2004شباط /  فبرایر 19 – 14, دمشق  ( 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تقدیـــــــم

سورية   رئيس الجمهورية     ، بشار األسد برعاية آريمة من فخامة الرئيس      ) 1( ى نص ا        العربية ال تنادا إل رتين    ، واس ة     ( لفق ى والثاني ) األول
ه                                      ى دورت ؤتمر العمل العرب د م المؤتمر ، عق ام العمل ب ة من نظ ادة الثالث ة والم ة العمل العربي سة من دستور منظم ادة الخام ة   من الم  الحادي

   .العربية السورية عاصمة الجمهورية دمشق فى مدينة 2004شباط /  فبراير  19 – 14الثالثين خالل الفترة و

  :دولة عضو فى منظمة العمل العربية موزعين آما يلى ) 20(عضوا يمثلون أطراف اإلنتاج الثالثة من )  293  (ارك فى أعمال المؤتمرش) 2(

  ) 16 (      ر وزير زائ-

  ) 4 (      د رئيس وف-

  ) 125 (     أعضاء حكوميون-

  ) 62 (     أصحاب أعمال-

  ) 86 (      عمال -

  .منظمات واالتحادات العربية واإلقليمية والدولية بصفة مراقب إضافة إلى مشارآة عدد من ممثلى ال

ة    :جلسة االفتتاح الرسمية   ) 3( ة آريم ؤتمر برعاي رئيس   من   عقدت جلسة االفتتاح الرسمية للم ة ال شار األسد  فخام ة   ب يس الجمهوري  ، رئ
  :وقد تحدث فى جلسة االفتتاح آل من ، ى رئيس مجلس الوزراء رمحمد ناجى عط /  المهندس السيدالذى مثله العربية السورية

 ممثل األمين العام لجامعة الدول العربية  خليل أبو عفيفه/ السيد  -
  اللبنانية الجمهورية فى العملوزير   أسعد حردان/ السيد معالى  -

  .رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية 

 يةالمدير العام لمنظمة العمل العرب  إبراهيم قويدر  / السيد الدآتور  -
 رئيس مجلس الوزراء فى الجمهورية العربية السورية  محمد ناجى عطرى/ السيد المهندس  -

ؤتمر            :تكريم رواد العمل العرب      ) 4( رم الم ة آ سة االفتتاحي اء الجل د انته سليم عدد                وبع م ت من رواد   ) 20(رواد العمل العرب حيث ت
ت التكريم تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم فى مجاالت واختصاصات منظمة العمل            الثالثة بالدول العربية شهادا     اإلنتاج العمل العرب من أطراف   

  :العربية وهم على النحو التالى 

  المدير العام السابق لمنظمة العمل العربية  الدآتور طيب الحضيرى/ المرحوم  -1
 المدير العام السابق لمنظمة العمل العربية  الهاشمى بنانى/ المرحوم  -2
 المدير العام السابق لمنظمة العمل العربية  ود رسولبكر محم/ معالى السيد  -3
 .أول أمين عام لالتحاد الدولى لنقابات العمال العرب   فتحى آامل/ المرحوم  -4
 المملكة األردنية الهاشمية / أعمالأصحاب   على طاهر الدجانى/ معالى السيد  -5
 الجمهورية التونسية/ عمال   الحبيب عاشور/ المرحوم  -6
 الجمهورية الجزائرية/ عمال   ق بن حمودهعبد الح/ الشهيد  -7
 .المملكة العربية السعودية/ حكومات   عبد الرحمن بن عبد اهللا أبا الخيل/ معالى السيد  -8
 جمهورية السودان / أعمالأصحاب   إبراهيم محمد أحمد/ السيد  -9

 جمهورية السودان/ عمال   تاج السر عابدون/ السيد  -10
 الجمهورية العربية السورية/  أعمالأصحاب   يحيى الهندى/ السيد  -11
 ة السوريةيالجمهورية العرب/ عمال   آوثر صيداوى/ السيدة  -12
 سلطنة عمان / أعمالأصحاب   ناسعود بن سالم بن عبد اهللا بهو/ الشيخ  -13
 دولة فلسطين/ حكومات    محمد محمود صباح/ السيد  -14
 الجمهورية اللبنانية/ حكومات   معروف سويد/ المرحوم  -15
 الجمهورية اللبنانية / أعمالأصحاب   ن نصرمروا/ المرحوم  -16
  العظمى الشعبية االشتراآيةالجماهيرية العربية الليبية/ عمال   فة التليسىيعلى محمد خل/ السيد  -17
 جمهورية مصر العربية/ عمال   محمد عبد اللطيف سالمة/ السيد  -18
  مصر العربيةيةجمهور / أعمالأصحاب   عادل جزارين/ السيد الدآتور مهندس  -19
  المملكة المغربية/ عمال   محمد األمين الفشتالى/ السيد  -20



  :هيئة رئاسة المؤتمر ) 5(

  :شكلت هيئة رئاسة المؤتمر على النحو التالى 

  والعمل الشئون االجتماعية ةوزير  سهام دللو/ ة معالى السيد:  الرئيس -

  الجمهورية العربية السوريةفى 

  الطيب لوح/ معالى السيد ) : حكومات (  نائب الرئيس -

  وزير العمل والضمان االجتماعى فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  خليفة خميس مطر/ السيد ) : أصحاب أعمال (  نائب الرئيس -

ة              عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى دولة اإلمارات العربي
  المتحدة

      ثابت الهارون/ السيد ) : عمال (  نائب الرئيس -

  رئيس االتحاد العام لنقابات عمال الكويت

  :هيئة رئاسة الفرقاء الثالثة ) 6(

  :فريق الحكومات  ) أ(

           رئيسا      لبنان/ أسعد حردان / معالى السيد  .1
     نائبا للرئيس  البحرين/ مجيد بن محسن العلوى /  الدآتور معالى السيد .2
  مقررًا                   تونس/ سامية شوبة  /  السيدة .3

  :فريق أصحاب األعمال ) ب (

        رئيسا  السعودية/ عبد اهللا صادق دحالن / الدآتور السيد  .1
  نائبا للرئيس                  سوريا/ سامر الدبس / السيد  .2
          االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية/ نائلة حداد / اآلنسة  .3

  مقررا      

  :فريق العمال ) ـج(

                       رئيسا  سوريا/ محمد شعبان عزوز / السيد .1
  نائبا للرئيس                              فلسطين/ حيدر إبراهيم / السيد .2
 األمين العام لالتحاد الدولى/ حسن جمام / السيد .3

  مقررا    لنقابات العمال العرب 

  :جدول أعمال المؤتمر ) 7(

  : البنود التالية 2004لمؤتمر العمل العربى لعام ) 31(عمال الدورة تضمن جدول أ

  .تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى  -1
  .النظر فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة  -2
  .متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق  -3
   .والخطة والموازنةالمسائل المالية  -4
  .لعربية تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل ا -5
   ) .2004حزيران / جنيف ، يونيو (لمؤتمر العمل الدولى ) 92(مذآرة المدير العام لمكتب العمل العربى حول الدورة  -6
   ) .2008 آذار/  مارس – 2004 آذار/  مارس  ( عن فريق أصحاب األعمال لمكتب العمل العربىتعيين مدير مساعد -7



   ) .2008آذار / مارس  – 2004 آذار/  مارس  (لعمال عن فريق ا لمكتب العمل العربىتعيين مستشار -8
 .تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية  -9

  .دور التخطيط للتعليم الفنى والمهنى واألآاديمى فى تلبية احتياجات سوق العمل واالستخدام األمثل للموارد البشرية  -10
   ).2005 آذار /مارس ( لمؤتمر العمل العربى ) 32(تحديد مكان وجدول أعمال الدورة  -11

دآتور ) 8( در/ رحب ال راهيم قوي ؤتمر  إب ة للم سة االفتتاحي ام الجل ه أم ى آلمت ة ف ل العربي ة العم ام لمنظم دير الع الى  الم  بأصحاب المع
  : المؤتمر ألول مرة وهم  فى أعمالالوزراء الجدد الذين يشارآون

   اشميةوزير العمل بالمملكة األردنية اله  أمجد المجالى /  معالى السيد-

  وزيرة الشئون االجتماعية والعمل بالجمهورية العربية السورية  سهام دللو/ ة  معالى السيد-

  الشئون االجتماعية بجمهورية العراقالعمل و   وزير   سامى بن عزارة آل معجون /  السيد معالى-

  وزير الشئون االجتماعية والعمل بدولة الكويت  فيصل محمد الحجى/  معالى السيد -

  العظمىاألمين المساعد لشئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية   معتوق محمد معتوق/  معالى السيد المهندس -

  وزير العمل بالجمهورية اللبنانية  أسعد حردان/  معالى السيد -

  سالمية الموريتانيةوزيرة الوظيفة العمومية والشغل بالجمهورية اإل  السالكة بنت بالل ولد يامر/  معالى السيدة -

  :وتمنى للوزراء السابقين دوام التقدم والنجاح وهم 

   .مزاحم المحيسن/  المهندس معالى السيد -
  .غادة الجابى/ ة معالى السيد -
   .منذر النقشبندى/ معالى السيد  -
  .طالل مبارك العيار/ معالى السيد  -
  .على قانصو/ معالى السيد  -
  .طيفعمار المبروك ال/ معالى السيد  -
   .بابه ولد سيدى/ معالى السيد  -

  :اللجان الفنية والنظامية المنبثقة عن المؤتمر )  9(

  :إنبثقت عن المؤتمر اللجان التالية 

  .اللجنة التنظيمية  .1
  .لجنة اعتماد العضوية  .2
  .لجنة الصياغة  .3
  .اللجنة المالية  .4
  .لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات  .5
  . النظم واللوائح لجنة .6
 .مناقشة تقرير المدير العام  لجنة .7
  "دور التخطيط للتعليم الفنى والمهنى واألآاديمى فى تلبية احتياجات سوق العمل واالستخدام األمثل للموارد البشرية " لجنة  .8

  

  

  

  

  



  :القرارات والتوصيات ) 10( 

ة المن        و ة والنظامي شات       بعد مناقشات مستفيضة لبنود جدول األعمال ، سواء من خالل اللجان الفني ؤتمر ، أو من خالل المناق ة عن الم بثق
ة            التى دارت فى الجلسات العامة ، اتخذ المؤتمر القرارات المناسبة بشأن البنود المدرجة على جدول األعمال وآما هى موضحة فى هذه الوثيق

.  

  ،،. واهللا ولى التوفيق 

  

  

  

  

  

  

  2004شباط / فبراير , دمشق 

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدآتور إبراهيم قویدر

  المدیر العام لمنظمة العمل العربية

 



  القسم األول

  قــــــراراتال

   تقریر المدیر العام لمكتب العمل العربى :أوال 

  :القسم األول 

   ):حماية بيئة العمل من التلوث(   قرار بشأن تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى -

  ،) 19/2/2004 – 14 ,دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

  ،)  القسم األول من البند األول ) (  حماية بيئة العمل من التلوث(بعد مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى وموضوعه 

  وبعد االستماع إلى آلمات أصحاب المعالى الوزراء والسادة رؤساء وأعضاء الوفود حول هذا الموضوع ،

  للجنة الفنية المنبثقة عن المؤتمر والمكلفة بدراسة تقرير المدير العام،وبعد االطالع على تقرير ا

  وبنتيجة المناقشات ،

   :یقــــــرر

  .  )1مرفق رقم ( الموافقة على تقرير لجنة حماية بيئة العمل من التلوث المنبثقة عن المؤتمر لمناقشة تقرير المدير العام  -1
ى          -2 ة للعمل عل تفادة   دعوة الدول العربي وث                  االس ة العمل من التل ة بيئ ام حول حماي دير الع ر الم ضمنه تقري ا ت اد بم ى واالسترش ، المثل

ة     ة العربي وى العامل ة للق ضل حماي وفير أف ى ت ل عل شاملة   , والعم ة ال داف التنمي ق أه ى تحقي ة ف ساهمة بفاعلي ها للم دعيم فرص  , وت
 .تأآيد على أهمية التعاون والتنسيق العربى فى هذا المجال  مع ال,والترآيز على دور التعليم واالعالم فى نشر الوعى البيئى 

 .تكليف مكتب العمل العربى بإعداد تقرير تكميلى حول هذا الموضوع وعرضه على المؤتمر فى دورته القادمة  -3
 .تكليف مكتب العمل العربى بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة من أجل حماية البيئة من التلوث  -4
ر    على حسن    العربيلمدير العام لمكتب العمل     لتوجيه الشكر والتقدير     -5 دى                 إعداده لهذا التقري ة ل ذا الموضوع من أهمي ه ه ا يحظى ب  لم

  .العربي الوطن فيأطراف اإلنتاج 
 .دير العام توجيه الشكر والتقدير لمعالى الوزراء ورؤساء الوفود لمساهمتهم اإليجابية فى أثراء النقاش والحوار حول تقرير الم -6

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1250قرار رقم ( 

  :القسم الثانى 

   :2003 قرار بشأن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خالل عام -1

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

  ،) القسم الثانى من البند األول  ( 2003الع على تقرير المدير العام بشأن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خالل عام بعد االط

   ، لمكتب العمل العربى المدير العاموااليضاحات التى قدمها مداخالت أعضاء المؤتمروبعد االستماع إلى 

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت  ،

   :یقــــــرر

ام              - ة خالل ع ة العمل العربي ة          2003أخذ العلم بنشاطات وإنجازات منظم اج الثالث ة ألطراف اإلنت شاطات الموجه ادة الن اة زي ع مراع م
  .وخاصة فريق العمال 

ة عل  والمعاهد والمراآز العام لمكتب العمل العربى وآافة العاملين فى المكتب         للمديرتوجيه الشكر والتقدير     - ود   المنبثقة عن المنظم ى الجه
   .2003 خالل عام والنشاطاتالتى بذلوها فى تنفيذ  البرامج 

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1251قرار رقم ( 



   ) :12/10/2003 – 11القاهرة، ( ابية ـــــللجنة الحريات النق) 23(قرار بشأن تقرير عن نتائج أعمال الدورة   -2

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــعقإن مؤتمر العمل العربى المن

دورة          ال ال ائج أعم ر الخاص بنت ى التقري د االطالع عل ة    ) 23(بع ات النقابي ة الحري اهرة ، (للجن الملحق  ) . ( 12/10/2003 – 11 الق
  ،) البند األول / األول من القسم الثانى 

   الفرقاء الثالثة بشأن الموضوع ،وبعد الوقوف على مالحظات آراء

  وبعد االستماع إلى االيضاحات التى قدمها المدير العام لمكتب العمل العربى بهذا الشأن ،

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت  ،

   :یقــــــرر

ى عن              العلمأخذ   - ة بمكتب العمل العرب ات النقابي ال     بتقرير لجنة الحري ائج أعم شري    نت ة والع ا الثالث اهرة ،  ( ندورته وبر  الق شرين  /  أآت ت
  .وتوجيه الشكر للجنة على جهودها فى إعداد هذا التقرير  ) 2003 األول

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1252قرار رقم ( 

* * *  

شاء                        قرار بشأن     -3 ال العرب وإن ل العم دريب وتأهي ة ودعم ت ة العربي ات خاصة    إعالن مبادئ بشأن حرية تنقل األيدى العامل قاعدة بيان
  :بأسواق العمل العربية 

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

ات                   بعد االطالع على     خاصة  إعالن المبادئ بشأن حرية تنقل األيدى العاملة العربية ودعم تدريب وتأهيل العمال العرب وإنشاء قاعدة بيان
  ،) البند األول / الملحق الثانى من القسم الثانى ( بأسواق العمــــل العــربية 

  ، أعضاء المؤتمر مداخالتوبعد االستماع إلى 

  وبعد االستماع إلى االيضاحات التى قدمها المدير العام لمكتب العمل العربى ،

  وبعد االطالع على تقرير لجنة النظم المنبثقة عن المؤتمر ،

  تيجة المناقشات والمداوالت ،وبن

   :یقــــــرر

ى                                     - ا عل دول األعضاء ، وتعميمه ى وردت من ال ى ضوء المالحظات الت دل لإلعالن ف ى وضع مشروع مع    دعوة مكتب العمل العربى إل
دا لعر              , أطراف اإلنتاج من أجل إبداء مالحظاتها عليه         ستجد من مالحظات تمهي ضه من خالل      وإعادة صياغة المشروع فى ضوء ما ي
 .لجنة فنية تنبثق عن المؤتمر فى دورته القادمة 

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1253قرار رقم ( 

شأن  -4 رار ب ات    ق ة المعلوم ة تقني ام األساسى للجن ى النظ ى عل وطن العرب ى ال ة ف اج الثالث ول آراء ومقترحات أطراف اإلنت ر ح تقري
  :والتكنولوجيا 

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــالعربى المنعقإن مؤتمر العمل 

ر      ات               بعد االطالع على تقري ة المعلوم ة تقني ام األساسى للجن ى النظ ى عل وطن العرب ى ال ة ف اج الثالث حول آراء ومقترحات أطراف اإلنت
  ،) ول البند األ/ الملحق الثالث من القسم الثانى( ، والتكنولوجيا 

  وبعد االستماع إلى مداخالت أعضاء المؤتمر ،



  ، االيضاحات التى قدمها المدير العام لمكتب العمل العربىوبعد االستماع إلى 

  وبعد االطالع على تقرير لجنة النظم المنبثقة عن المؤتمر ،

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت ،

   :یقــــــرر

ا بهدف                   تكليف مكتب العمل العربى بعقد اجتم      - ة المعلومات والتكنولوجي ة تقني اع خبراء متخصصين لبحث مشروع النظام األساسى للجن
اع من                       ه االجتم سفر عن ا ي التوصل إلى توجهات وتوصيات بشأن دور الدول العربية ومنظمة العمل العربية فى هذا المجال ، وعرض م

  .نتائج وتوصيات على المؤتمر فى دورة قادمة 

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع . م  1254قرار رقم ( 

  :تقرير تكميلى حول االستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل  قرار بشأن -5

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

د األول  /  من القسم الثانى الرابعالملحق ( , يجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيلتقرير تكميلى حول االسترات بعد االطالع على     ) البن
،  

  ، أعضاء المؤتمر مداخالتوبعد االستماع إلى 

  ،  المدير العام لمكتب العمل العربىااليضاحات التى قدمهاوبعد االستماع إلى 

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت ،

   :یقــــــرر

رة م    مكتب العمل العربى لمزيد من النشر والتعريف والمتابعة لالستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل              ةدعو -1 ؤتمر   ـــ المق ن م
  .ووضع خطة لتنفيذ هذه االستراتيجية  ) 2003 آذار /  مارس,  شباط /فبراير , تونس ( ه الثالثين ــل العربى فى دورتـــالعم

ى             اإلنتاج والحكومات على وجه الخصوص إل      جميع أطراف    دعوة -2 شغيل ف ة والت وى العامل ة الق تراتيجية تنمي عداد تقرير قطرى حول اس
 .االستراتيجية هذه بلدانها ورؤيتها فى متابعة تنفيذ 

 

 . فى هذه االستراتيجية إمكانية إسهامهادعوة المنظمات العربية واإلقليمية والدولية لدراسة  -3

  )2004شباط / فبراير  , 31د .  ع . م 1255قرار رقم ( 

* * *  

  " .إبدأ وحسن مشروعك فى البلدان العربية " المشروع العربى بشأن توطين برنامج قرار بشأن   -6

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

امج          الم بعد االطالع على     وطين برن شأن ت ى ب ة             " شروع العرب دان العربي ى البل دأ وحسن مشروعك ف سم     الخامس الملحق   ( , " إب  من الق
  ،) البند األول / الثانى 

  ، أعضاء المؤتمر مداخالتوبعد االستماع إلى 

  ،  المدير العام لمكتب العمل العربىوبعد االستماع إلى االيضاحات التى قدمها

  المداوالت ،وبنتيجة المناقشات و



   :یقــــــرر

  ) .إبدأ وحسن مشروعك فى البلدان العربية ( أخذ العلم بالمشروع العربى بشأن توطين برنامج  -1
شروع   -2 ع الم ل م اوب الكام ة بالتج دان العربي ى البل ة ف راف المعني وة األط شرها  , دع اهج ون داد المن ث إع ن حي ذه م ى تنفي ساهمة ف والم

 .والتدريب عليها 
  . المشروع  هذا مع منظمة العمل العربية فى تنفيذللتعاون المعنيةلعمل الدولية والجهات الدولية  منظمة ادعوة -3

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1256قرار رقم ( 

* * *  

  النظر فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة  :ثانيا 

   :النظر فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة  قرار بشأن -1

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــر العمل العربى المنعقإن مؤتم

   :2003 مجلس إدارة منظمة العمل العربية خالل عام ىبعد االطالع على البند الثانى من جدول األعمال بشأن نتائج أعمال دورت

   ) .2003آيار /  ، مايو بيروت(  لمجلس اإلدارة )59( الدورة -1

  ) 2003تشرين األول / القاهرة ، أآتوبر (  لمجلس اإلدارة )60( الدورة -2

  وبعد االستماع إلى االيضاحات التى قدمها رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لمكتب العمل العربى بهذا الشأن ،

  ,بى للتأمينات االجتماعية فى الخرطوم وبعد االستماع إلى رأى فريق العمال ومداخلة الحكومة السودانية بشأن المرآز العر

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت ،

  :یقــــــرر 

شرين األول  / أآتوبر  ( )60(و ) 2003آيار  / مايو   ( )59(ه  ــــأخذ العلم بنتائج أعمال مجلس إدارة منظمة العمل العربية فى دورتي            - 1 ت
2003. (  

ى الخرطوم ،                    تكليف مجلس إدارة منظمة العمل العربية باتخ       - 2 ة ف ات االجتماعي ى للتأمين ز العرب ى المرآ اذ اإلجراءات الكفيلة باإلبقاء عل
  .والعمل على تفعيله بصورة أفضل وذلك بالتنسيق واالتفاق بين المدير العام لمكتب العمل العربى والحكومة السودانية 

 .بواجبهم على أآمل وجه هم  للسادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على قيام والتقديرتوجيه الشكر  - 3

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1257قرار رقم ( 

* * *  

  

  

  

  

  

  

  



  :النظر فى تعديل نظام العمل بمؤتمر العمل العربى قرار بشأن  -2

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

ى          الملحق األول من جدول األعمال بشأن        / ثانيا/ ع على البند الثانى   بعد االطال  ؤتمر العمل العرب  وتوصية  النظر فى تعديل نظام العمل بم
  ،مجلس اإلدارة بهذا الشأن 

  وبعد االستماع إلى مداخالت أعضاء المؤتمر ،

  وبعد االستماع إلى االيضاحات التى قدمها المدير العام لمكتب العمل العربى ،

  وبعد االطالع على تقرير لجنة النظم المنبثقة عن المؤتمر ،

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت ،

  :یقــــــرر 

تطالع رأى    - ى الس ل العرب ب العم ى مكت ا إل ى ، وإحالته ل العرب ؤتمر العم ل بم ام العم ى نظ ة عل ديالت المقترح ى التع اء النظر ف إرج
ه   , حول تلك التعديالت أطراف اإلنتاج الثالثة فى الدول العربية    ى دورت وإدراج ما يرد إلى المكتب من مالحظات ، وعرضها على المؤتمر ف

  .القادمة ، مع األخذ بعين االعتبار أية تعديالت تطرأ على نظام جامعة الدول العربية ويكون لها أثر على نظم المنظمة 

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1258قرار رقم ( 

* * *  

 :النظر فى تعديل نظام العمل بمجلس اإلدارة قرار بشأن   -3

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

وتوصية مجلس   اإلدارة  النظر فى تعديل نظام العمل بمجلس    من جدول األعمال بشأنالثانىالملحق  / ثانيا/ بعد االطالع على البند الثانى 
  .اإلدارة بهذا الشأن 

  وبعد االستماع إلى مداخالت أعضاء المؤتمر ،

  وبعد االستماع إلى االيضاحات التى قدمها المدير العام لمكتب العمل العربى ،

  وبعد االطالع على تقرير لجنة النظم المنبثقة عن المؤتمر ،

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت ،

  :یقــــــرر 

ام العمل بمجلس اإلدارة                -1 ى نظ ى الستطالع رأى أطراف            , إرجاء النظر فى التعديالت المقترحة عل ى مكتب العمل العرب ا إل وإحالته
  .وعرض التعديالت على المؤتمر فى دورته القادمة , اإلنتاج الثالثة 

ى         إذا آان هناك حاجة إلى ذلك فى هذا         , إلى أن يتم تعديل نظام العمل بمجلس اإلدارة          -2 الخصوص ، يؤآد المؤتمر على أنه إذا تعذر عل
ل أعضاء مجلس اإلدارة ، حضور إحدى دورات المجلس ، أو رئاسة إحدى                                    م من قب ه باالس م إنتخاب ذى ت رئيس مجلس اإلدارة ، ال

ام العمل     ) 5(من المادة   ) 3(الجلسات ، يتوالها بدال عنه أحد نائبى الرئيس بالتناوب عمال بأحكام الفقرة              ة      من نظ  بمجلس إدارة منظم
  .العمل العربية 

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1259قرار رقم ( 

 :  بمنظمة العمل العربيةالنظر فى تعديل نظام عمل هيئة الرقابة الماليةقرار بشأن   -4

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق



شأن        الثالث  الملحق   / ثانيا/ بعد االطالع على البند الثانى     ال ب ة         من جدول األعم ة المالي ة الرقاب ام عمل هيئ ديل نظ ى تع وتوصية  النظر ف
  .مجلس اإلدارة بهذا الشأن

  , وبعد االستماع إلى مداخالت أعضاء المؤتمر 

  كتب العمل العربى ،وبعد االستماع إلى االيضاحات التى قدمها المدير العام لم

  وبعد االطالع على تقرير لجنة النظم المنبثقة عن المؤتمر ،

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت ،

  :یقــــــرر 

ة                    - ة العمل العربي ة بمنظم ة المالي ة الرقاب ى      , إرجاء النظر فى التعديالت المقترحة على نظام عمل هيئ ى مكتب العمل العرب ا إل وإحالته
  .وعرض التعديالت على المؤتمر فى دورته القادمة , أطراف اإلنتاج الثالثة الستطالع رأى 

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1260قرار رقم ( 

* * *  

شأن           ) 74(من المادة   ) و  , هـ  , د  ( النظر فى إقرار حذف الفقرات      قرار بشأن     -5 ة ب ة العمل العربي ام األساسى لموظفى منظم من النظ
 : مكافأة نهاية الخدمة احتساب

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

شأن       الخامسالملحق   / ثانيا/ بعد االطالع على البند الثانى     رات         من جدول األعمال ب رار حذف الفق ى إق ـ  , د ( النظر ف ادة   ) و , ه من الم
  .وتوصية مجلس اإلدارة بهذا الشأن , ام األساسى لموظفى منظمة العمل العربية بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة من النظ) 74(

  وبعد االستماع إلى مداخالت أعضاء المؤتمر ،

  وبعد االستماع إلى االيضاحات التى قدمها المدير العام لمكتب العمل العربى ،

  منبثقة عن المؤتمر ،وبعد االطالع على تقرير لجنة النظم ال

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت ،

  :یقــــــرر 

ة                     ) 74(من المادة   ) و  , هـ  , د  ( حذف الفقرات   "  إحالة   - أة نهاي ساب مكاف شأن احت ة ب ة العمل العربي وظفى منظم من النظام األساسى لم
ة  م " الخدم ؤتمر رق رار الم ا لق ددا وفق ته مج ى مجلس اإلدارة لدراس ونس  ( 1230إل ى  ) 2003ت ة وعرضه عل ة الخدم أة نهاي شأن مكاف ب

  .المؤتمر فى دورته القادمة 

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1261قرار رقم ( 

  متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق :ثالثا 

  :  قرار بشأن متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق -

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــ العربى المنعقإن مؤتمر العمل

دورة               رارات ال ذ ق ة تنفي ين بعد االطالع على الوثيقة الخاصة بمتابع ى ،         الثالث ؤتمر العمل العرب ونس  لم د   ( 1/3/2003 – 24/2 ،   ت البن
  ،) الثالث من جدول األعمال 

  ,أعضاء المؤتمر  مداخالت وبعد االستماع إلى



  ، االيضاحات التى قدمها المدير العام لمكتب العمل العربىوبعد االستماع إلى 

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت  ،

  :یقــــــرر 

  .)  1/3/2003 – 24/2 ، تونس(لمؤتمر العمل العربى ) 30(   أخذ العلم بالتقرير الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة -

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1262قرار رقم ( 

* * *  

  والموازنةوالخطة المسائل المالية  :رابعا 

   :1/1/2004 قرار بشأن الموقف المالى لمنظمة العمل العربية من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول األعضاء حتى -1

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( لثالثين ا الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

ى                         دول األعضاء حت ى ال أخرات عل ة من حيث المساهمات والمت ة العمل العربي الى لمنظم بعد االطالع على التقرير الخاص بالموقف الم
  ،) أوال / د الرابع ــــالبن ( 1/1/2004

  .مكتب العمل العربى وبعد االستماع إلى المعلومات والبيانات التى قدمها المدير العام ل

  وبعد االطالع على توصيات مجلس اإلدارة فى هذا الشأن ،

  .وبعد مناقشة توصيات اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر 

  :یقــــــرر 

ة     غير المعترض عليها سداد مساهماتها ،   ب الدول األعضاء    مناشدة -1 ة العمل العربي ة منظم ى بدا    , فى موازن دها المحددة ف ى مواعي ة  ف ي
شطتها                      /  وبما ال يتجاوز منتصف يونيو       السنة المالية  ا وأن ذ برامجه ا وتنفي اء بالتزاماته ة من الوف تمكن المنظم ام لت حزيران من آل ع

 .المدرجة ضمن خططها وموازناتها المعتمدة 
د   -2 ى الحساب الموح ك حصرا ف ا وذل ر المعترض عليه سب غي ق الن ا وف سداد متأخراته دول األعضاء ب دة ال د مناش دى صندوق النق ل

 .العربى إلى حين البت فى موضوع النسب المتحفظ عليها من قبل مجلس الجامعة العربية 
ع األعضاءمساهمات الدول نسب تكليف المدير العام لمكتب العمل العربى بمتابعة موضوع         -3 ة     المعترض عليها م ة لجامع ة العام  األمان

 .الدول العربية 
ابقا              يوافق المؤتمر مهورية العراق   تقديرا للظروف التى تمر بها ج      -4 أخرة س الغ المت ساهماتها والمب  على تأجيل سداد الحكومة العراقية لم

  .وجدولة تقسيطها على دفعات باتفاق بين الحكومة العراقية ومكتب العمل العربى 
ى       ) 14(التأآيد على تطبيق المادة     -5 ا يل ى م ى تنص عل ة والت سديد      تحر : " من دستور منظمة العمل العربي ى تتخلف عن ت ة الت م الدول

ى                                تورية ف ولى المناصب الدس ا تحرم من حق الترشيح لت ه ، آم ؤتمر ولجان حصتها فى ميزانية المنظمة من حق التصويت داخل الم
ثالث                   سنوات ال  المنظمة ، وعضوية األجهزة المنبثقة عنها إذا بلغ مجموع المتأخرات المترتبة عليها مجموع حصصها المستحقة عن ال

ؤتمر                        . األخيرة   ى الم شترآين ف دوبين الم ى أصوات المن ة ثلث إذا , وللمؤتمر أن يسمح لهذه الدولة بممارسة حقوقها فى المنظمة بموافق
 " .اقتنع أن تخلفها عن التسديد يرجع إلى ظروف طارئة 

سيد توجيه الشكر والتقدير     -6 يس مجلس اإلدارة     لل ى لتج            / رئ د العرب صندوق النق ام ل دير الع ل             الم ة وتحوي ة العمل العربي ع منظم ه م اوب
 .مساهمات الدول األعضاء للمنظمة فى المواعيد المحددة 

 : وهى 2004فى موازنة المنظمة لعام توجيه الشكر والتقدير إلى آافة الدول التى سددت آامل مساهماتها  -7

  .الجمهورية التونسية  -1
 .الجمهورية العربية السورية  -2
 .سلطنة عمان  -3
 .العربية جمهورية مصر  -4

  :الصعوبات المالية التى تواجه منظمة العمل العربية  •

  



  :یقــــــرر 

مناشدة الدول األعضاء على تذليل الصعوبات المالية التى تواجه المنظمة ، وذلك بتسديد مساهماتها غير المعترض عليها خالل النصف                      -1
 .للجدولة المتفق عليها بين مكتب العمل العربى وتلك الدولاألول من السنة المالية ، وآذلك المتأخرات المترتبة عليها وفقا 

صادى                                 -2 رار المجلس االقت ى ق تنادا إل ة اس ة العمل العربي ة منظم ى موازن ساهماتها ف سديد م دول األعضاء من ت اء ال دأ إعف ول مب عدم قب
م    اعى رق ة    ) 1124(واالجتم ه العادي ى دورت صادر ف اريخ ) 49(ال را   4/9/1991بت ه بق د علي ه    والمؤآ ى دورت ذ ف ى ) 66(ره المتخ ف

  .2000أيلول / سبتمبر 
 .أن يقوم مكتب العمل العربى والمعاهد والمراآز التابعة له بترشيد االنفاق وضغط المصروفات إلى أدنى حد ممكن  -3
ه ،                            -4 ة ل ز التابع د والمراآ ى والمعاه ى مكتب العمل العرب ا ف شاغرة حالي ام      إيقاف التعيينات على الدرجات الوظيفية ال دير الع وتكليف الم

ه                            ى دورت ؤتمر ف ى الم ك عل لمكتب العمل العربى بتقديم مقترح للضوابط واألسس التى يتم من خاللها التعيين فى المستقبل ، وعرض ذل
 .القادمة من خالل مجلس اإلدارة 

 .أن تعمل المنظمة على تنمية مواردها المالية  -5
ى                     وإي, النظر فى دراسة أسباب الصعوبات المالية        -6 ة العرب ؤتمر القم ات م رارات وتوجه ى ضوء ق ك ف ا ، وذل ة بإزالته جاد الحلول الكفيل

 .القادم بشأن إعادة هيكلة الجامعة العربية ومؤسسات العمل العربى المشترك 

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1263قرار رقم ( 

* * *  

   ) :2006 – 2005( لعامى  ) والمعاهد والمراآز التابع لهكتب الم( منظمة العمل العربية وموازنة خطة قرار بشأن  -2

  ، ) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

ة      وموازنة  خطة  بعد االطالع على     ه       المكتب   ( منظمة العمل العربي ة ل ز التابع د والمراآ امى    ) والمعاه د  ( ,  ) 2006 – 2005( لع البن
  ، ) ثانيا/ الرابع 

  .وبعد االستماع إلى المعلومات والبيانات التى قدمها المدير العام لمكتب العمل العربى 

  وبعد االطالع على توصيات مجلس اإلدارة فى هذا الشأن ،

  .وبعد مناقشة توصيات اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر 

  :یقــــــرر 

ة عل  -1 امى          الموافق ة لع ة العمل العربي ة وخطة منظم د سقف موازن دره    2006 و 2005ى تحدي الى ق غ إجم  دوالر 3.300.000 بمبل
 :مع األخذ بعين االعتبار ما يلى . أمريكى لكل عام من عامى الموازنة 

ام من ع        50.000  تخصيص مبلغ   1/1 ة لكل ع ة االجتماعي شغيل والحماي سطين للت ـة   دوالر أمريكى لدعم صندوق فل امى الخطـــــــــ
  ) . التزامات عربية ودولية –تدرج فى الباب الثامن  ( 2006 – 2005

ى   300.000  الموافقة على تقدير مبلغ   1/2 ة ف  دوالر أمريكى لتنفيذ المشاريع االستراتيجية الواردة فى الخطة تمول من خارج الموازن
  :آل عام من عامى الخطة وهى 

  . فى مواجهة البطالة  مشروع تشغيل الشباب العربى  -أ 
  .مشروع حماية العمالة العربية المهاجرة   -ب  
  .مشروع إنشاء شبكة معلومات عربية عن البطالة وسوق العمل   -ج 
  .مشروع الحـــوار العـــــربى األفريقى حول مشاآل هجرة العمالة غير المنظمة بالتعاون مع االتحاد األفريقى   -د 

دى  بالسعى إليجاد ى  تكليف المدير العام لمكتب العمل العرب     و ة  صناديقال  مصادر تمويل خارجية ل ة   والمؤسسات المالي  العربي
  .مالية إضافيةعباء أوالدولية للمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات دون تحمل الدول األعضاء أية 

امى   1/3 وم لع ى الخرط ة ف ات االجتماعي ى للتأمين ز العرب ة المرآ ة وخط د سقف موازن اوز سقف  بم2006 و 2005  تحدي ا ال يتج
امى          2004موازنة المرآز لعام     ه لع ة وخطة عمل ز مشروع موازن ديم المرآ ى مجلس    2006 و 2005 بشرط تق  لعرضها عل

  .اإلدارة فى دورته القادمة إلقرارها 



امى                  1/4 ا لع ة     2006 / 2005  التوجيه لمكتب العمل العربى والمعاهد والمراآز التابعة له بااللتزام بتبويب موازنتيه سنوات المالي  وال
ة              ه القادم ى دورت ؤتمر ف ى الم ( الالحقة ، وآذلك إعداد الحسابات الختامية وفقا للنظام المالى والمحاسبى الموحد قبل عرضها عل

   ) .2005آذار / مارس 

ة        -2 ى    ( اعتماد توزيع موازنة منظمة العمل العربي ام  ) مكتب العمل العرب غ     2005لع دول األعضاء بمبل ى ال دره   عل ) 3300000(ق
ة     ل العربي ة العم ة منظم ع موازن اد توزي ى ، واعتم ى  ( دوالر أمريك ل العرب ب العم ام ) مكت دره   2006لع غ ق ضاء بمبل دول األع ى ال  عل

 .دوالر أمريكى ) 3300000(

امى        -3 ة لع ا  2006 / 2005 التمنى على المجلس االقتصادى واالجتماعى باعتماد موازنة منظمة العمل العربي ؤتمر العمل     آم ا م أقره
  .العربى فى دورته الحالية 

ة وبحوث العمل              اعتماد موازنة وخطة     -4 ة العمالي ى للثقاف د العرب ر   / المعه ام   الجزائ دره     2005لع الى ق غ إجم دوالر ) 400000( بمبل
 .دوالر أمريكى ) 400000( بمبلغ إجمالى قدره 2006أمريكى ، ومــوازنته لعــــام 

  :الجزائر على النحو التالى / وازنة المعهد العربى للثقافة العمالية وبحوث العمل اعتماد تمويل م*   

 2006موازنة عام  2005موازنة عام  )التمويل ( المساهمات 

 200000 200000 %)50(مساهمة الحكومة الجزائرية 

 200000 200000 %)50(مساهمة منظمة العمل العربية 

 400000 400000 المجموع

ا   ) 499685( بمبلغ إجمالى قدره     2005 لعام   طرابلس / لتنمية الموارد البشرية  المرآز العربى   اعتماد موازنة وخطة      -5 دوالرا أمريكي
 .دوالرا أمريكيا ) 519915( بمبلغ إجمالى قدره 2006ومــوازنته لعــــام , 

 : على النحو التالىسطرابل / لتنمية الموارد البشريةالمرآز العربى اعتماد تمويل موازنة *   

 2006موازنة عام  2005موازنة عام  )التمويل ( المساهمات 

 185680 165450 الممول من االحتياطى العام

  %)70(مساهمة حكومة الجماهيرية 

 بعد خصم االحتياطى العام
233965 233965 

  %)30(مساهمة منظمة العمل العربية 

 بعد خصم االحتياطى العام
100270 100270 

 519915 499685 المجموع

  

  

  

  

  



دره    2005دمشق لعام / المعهد العربى للصحة والسالمة المهنية     اعتماد موازنة وخطة      -6 الى ق غ إجم دوالر أمريكى  ) 400000( بمبل
 .دوالر أمريكى ) 400000( بمبلغ إجمالى قدره 2006، ومــوازنته لعــــام 

 :دمشق على النحو التالى/ لسالمة المهنية المعهد العربى للصحة وااعتماد تمويل موازنة *   

 2006موازنة عام  2005موازنة عام  )التمويل ( المساهمات 

 200000 200000 %)50(مساهمة الحكومة السورية 

 200000 200000 %)50(مساهمة منظمة العمل العربية 

 400000 400000 المجموع

ات            -7 ى للتأمين ز العرب ة وخطة المرآ دره            اعتماد موازن الى ق غ إجم الخرطوم بمبل ة ب ام من عامى     105.000 االجتماعي  دوالر لكل ع
   .2006 , 2005الخطة 

اد      / المرآز العربى للتأمينات االجتماعية   اعتماد تمويل موازنة    *    سودانية واعتم ة ال ة والحكوم ين المنظم الخرطوم وفق ما يتفق عليه ب
  .مجلس اإلدارة 

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1264قرار رقم ( 

* * *  

ة   , ورد مكتب العمل العربى على مالحظات هيئة الرقابة المالية , تقارير هيئة الرقابة المالية لمنظمة العمل العربية        -3 وإجراءات المنظم
ة     سيق والمتابع ات للتن ة المنظم يات لجن ر وتوص شأن تقري سابات الختامي   , ب ن الح سابات ع ى الح ارير مراقب ـربى  وتق ل العـ ب العم ة لمكت

  : 31/12/2002 للســـنة المالية المنتهـــية فــــى لهوالمعاهـــد والمراآـــز التابعــة 

ر                             قرار  ) أ ( ة وتقري ة المالي ة الرقاب ى مالحظات هيئ ى عل ة ورد مكتب العمل العرب بشأن تقرير هيئة الرقابة المالية لمنظمة العمل العربي
   :31/12/2002اب الختامى لمكتب العمل العربى للسنة المالية المنتهية فى مراقب الحسابات عن الحس

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

ة           بعد االطالع على الحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات وتقرير هيئة الرقابة المالية لمكتب العم               ة المنتهي سنة المالي ى عن ال ل العرب
  .، ورد المدير العام على تقرير الهيئة  ) أ / رابعا/ ع ــــــالبند الراب ( 31/12/2002فى 

  دارة فى هذا الشأن ،وبعد االطالع على توصيات مجلس اإل

  وبعد مناقشة توصيات اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر ،

  :یقــــــرر 

ة العمل                               الطلب من م   -1 ة لمنظم ة المالي ة الرقاب ذ توصيات ومالحظات هيئ زام بتنفي ه االلت ة ل ز التابع د والمراآ ى والمعاه كتب العمل العرب
اريخ  1495العربية تنفيذا لقرار المجلس االقتصادى واالجتماعى رقم         ات       18/9/2003 بت ة المنظم ر وتوصيات لجن رار تقري شأن إق  ب

  .المجلس االقتصادى واالجتماعى للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن 

ى                      -2 امى لمكتب العمل العرب ة    /  المصادقة على تقرير هيئة الرقابة المالية وتقرير مراقب الحسابات عن الحساب الخت سنة المالي اهرة لل الق
   .31/12/2002ية فى ــالمنته

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1265قرار رقم ( 

* * *  



ى                 قرار بشأن    )ب( ة وبحوث العمل ف ة العمالي ى للثقاف الحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات وتقرير هيئة الرقابة المالية للمعهد العرب
  : 31/12/2002الجــزائر للسنة الماليـــة المنتهـــية  فى 

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

ى               بعد االطالع على الحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات وتقرير هيئة الرقابة المالية للمعهد العربى للثقافة العمالية وبحوث العمل ف
  ، ) ب/ رابعا / البند الرابع  ( 31/12/2002زائر للسنـــة الماليـــة المنتهيـــة فى ــالج

  ة فى هذا الشأن ،داروبعد االطالع على توصيات مجلس اإل

  .وبعد مناقشة توصيات اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر 

  :یقــــــرر 

وث      - ة وبح ة العمالي ى للثقاف د العرب امى للمعه ساب الخت ن الح سابات ع ب الح ر مراق ة وتقري ة المالي ة الرقاب ر هيئ ى تقري صادقة عل  الم
   .31/12/2002 فــى الجـــزائر للســـنة الماليــة المنتهــية/ العمــــل

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1266قرار رقم ( 

* * *  

ـ( شرية   )ج وارد الب ة الم ى لتنمي ز العرب ة للمرآ ة المالي ة الرقاب ر هيئ سابات وتقري ر مراقب الح امى وتقري شأن الحساب الخت رار ب ى ق  ف
   :31/12/2002طرابلــــس للســـــنة الماليـــــــة المنتهـــية فى 

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

شــرية                          وارد الب ة الم ى لتنمي ز العرب ة للمرآ ة المالي ة الرقاب ر هيئ ر مراقب الحسابات وتقري امى وتقري ى بعد االطالع على الحساب الخت  ف
  ، ) ب/ رابعا / البند الرابع (  31/12/2002 فــــى ـــيةالمنتهـ الماليـــة للسنة طرابلس

  وبعد االطالع على توصيات مجلس اإلدارة فى هذا الشأن ،

  .وبعد مناقشة توصيات اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر 

  :یقــــــرر 

ر مراقب الحسابات عن الحساب الخت           - ة وتقري ة المالي ة الرقاب ر هيئ ى تقري شرية      المصادقة عل وارد الب ة الم ى لتنمي ز العرب / امى للمرآ
   .31/12/2002لس للســنة الماليــة المنتهــية فــى ـــطراب

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1267قرار رقم ( 

* * *  

ى للت      )د( ز  العرب ة للمرآ ة المالي ة  الرقاب ر هيئ سابات وتقري ب الح ر مراق امى وتقري ساب الخت شأن الح رار ب ى   ق ة ف ات االجتماعي أمين
   :31/12/2002 فى وم للسنة المالية  المنتهيةــــــــــــــالخرط

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

ة الما    ة الرقاب ر هيئ سابات وتقري ب الح ر مراق امى وتقري ساب الخت ى الح د االطالع عل ى  بع ة ف ات االجتماعي ى للتأمين ز العرب ة للمرآ لي
  ، ) ب/ رابعا / البند الرابع  ( 31/12/2002الخرطوم للسنة المالية المنتهية فى 

  دارة فى هذا الشأن ،وبعد االطالع على توصيات مجلس اإل

  وبعد مناقشة توصيات اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر ،

  



  :یقــــــرر 

ى  - ات االجت  المصادقة عل ى للتأمين ز العرب امى للمرآ ر مراقب الحسابات عن الحساب الخت ة وتقري ة المالي ة الرقاب ر هيئ ـتقري / ماعية ــ
   .31/12/2002نة المالية المنتهـــية فى ـــوم للســـالخرط

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1268قرار رقم ( 

* * *  

ى                     قرار بشأن الحساب الختامى وتقر     ) هـ( ة ف سالمة المهني صحة وال ى  لل د العرب ة للمعه ة المالي ة الرقاب ر هيئ ر مراقب الحسابات وتقري ي
   :31/12/2002ق للسنة المالية المنتهية فى ـــــــــــــدمش

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

سالمة المهني        بعد االطالع على     صحة وال ى لل د العرب ى  ـــــ الحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات وتقرير هيئة الرقابة المالية للمعه ة ف
  ، ) ب/ رابعا / البند الرابع  ( 31/12/2002ى ــــة المنتهية فـــــق للسنة الماليــــــدمش

  دارة فى هذا الشأن ،وبعد االطالع على توصيات مجلس اإل

  ناقشة توصيات اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر ،وبعد م

  :یقــــــرر 

ة         - سالمة المهني صحة وال ى لل د العرب امى للمعه ى  المصادقة على تقرير هيئة الرقابة المالية  وتقرير مراقب الحسابات عن الحساب الخت  ف
   .31/12/2002ية فـــى ـــــة المنتهــــدمشق للسنة المالي

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1269قرار رقم ( 

* * *  

  :التوصيات العامة للجنة المالية قرار بشأن  -4

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

  ،وبعد مناقشة توصيات اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر 

  :یقــــــرر 

 .االقتصادية باألمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعاونها مع منظمة العمل العربية العالقات م الشكر والتقدير إلدارة يتقد -1
ة ال            -2 ة الرقاب ر هيئ ا   تقديم الشكر والتقدير للسادة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة المالية لمنظمة العمل العربية واالشادة بمستوى تقري ة وم مالي

 .اتسم به من شفافية ووضوح 
  .لمعاهد والمراآز التابعة له على قيامها بواجباتها على أآمل وجه اتقديم الشكر والتقدير لمكتب العمل العربى و -3
 . فى انجاح أعمال اللجنة مهتقديم الشكر والتقدير لممثل السكرتير العام وأعضاء السكرتارية الفنية للجنة على جهود -4
ا   محمد محمود الصباح / والسيد ,  اللجنة  ومقرررئيسسالم على المهيرى / لشكر والتقدير للسيد    تقديم ا  -5 نائب الرئيس على حسن إدارتهم

  . وما اتسمت به مناقشات اللجنة من آفاءة واقتدارلجلسات اللجنة

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1270قرار رقم ( 

  

  

  

  



  ات العمل العربيةتطبيق اتفاقيات وتوصي :خامسا 

  : قرار بشأن تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية  -

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

ة ا                 ر لجن ضمنة تقري ال          بعد االطالع على الوثيقة الخاصة بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والمت ائج أعم انونيين عن نت راء الق لخب
  ،) البند الخامس من جدول األعمال  ) ( 2003تشرين األول / القاهرة ، أآتوبر(  والعشرين الرابعةدورتها 

   , )2003تشرين األول / القاهرة ، أآتوبر  ( الستين مجلس اإلدارة فى دورته وبعد االطالع على توصية

  فاقيات وتوصيات العمل العربية المنبثقة عن المؤتمر ،وبعد مناقشة تقرير لجنة تطبيق ات

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت ،

  :یقــــــرر 

  ) .2مرفق رقم ( الموافقة على تقرير لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية  -

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1271قرار رقم ( 

  ) 2004حزیران / جنيف ، یونيو (  لمؤتمر العمل الدولى) 92(حول الدورة  مكتب العمل العربىمذآرة المدیر العام ل  :سادسا 

   :) 2004حزيران / جنيف ، يونيو (  لمؤتمر العمل الدولى) 92(حول الدورة  مذآرة المدير العام لمكتب العمل العربى قرار بشأن -

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين ادية و الحـــهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

ران   / جنيف ، يونيو    ( لمؤتمر العمل الدولى    ) 92(بعد االطالع على مذآرة المدير العام لمكتب العمل العربى حول الدورة              ) 2004حزي
  ،) البند السادس من جدول األعمال ( 

   .تب العمل العربىالمدير العام لمكالتى قدمها وبعد االستماع الى االيضاحات 

  وبنتيجة المناقشات ،

  :یقــــــرر 

دولى     ) 92(أخذ العلم بمذآرة المدير العام لمكتب العمل العربى حول أعمال الدورة             -1 و      ( لمؤتمر العمل ال ران   / جنيف ، يوني  2004حزي
 (. 

دورة   -2 ال ال ائج أعم م بنت ذ العل دولى  ) 288(أخ ـل ال ـتب العمـــــــ س إدارة مكــ و( لمجل شرين / فمبر ن انى الت سادة  ) 2003ث شاط ال ون
 .األعضاء العرب بالمجلس 

رئيس       -3 ة ال ة     / دعوة مكتب العمل العربى لمواصلة مساعيه لدى منظمة العمل الدولية للتأآيد على دعوة فخام يس الجمهوري ل لحود رئ أمي
 .لمؤتمر العمل الدولى ) 92(اللبنانية آضيف شرف الدورة 

ة ال     -4 دورة                       تزآية ترشيح حكوم يس ال شغل منصب نائب رئ شعبية االشتراآية العظمى ل ة ال ة الليبي ة العربي ؤتمر العمل    ) 92(جماهيري لم
 .الدولى 

سطين             -5 رات حول فل ؤتمر فق ة للم سة العام ام الجل دعوة أطراف اإلنتاج الثالثة فى الدول العربية المشارآة فى المؤتمر تضمين آلماتهم أم
ى                      , رىواألراضى العربية المحتلة األخ    دمرة عل اره الم سطين من جراء االحتالل اإلسرائيلى وآث وآشف ما يتعرض له عمال وشعب فل

 .العمال العرب 
داد مشروع                   , تكليف مكتب العمل العربى      -6 ان بإع بالتنسيق مع أطراف اإلنتاج فى الوطن العربى وآل من حكومات فلسطين وسوريا ولبن

 .ن المؤتمر وتوحيد المواقف فى هذا الشأن قرار عربى يقدم للجنة القرارات المنبثقة ع
ة           -7 ات   ( دعوة الدول العربية المشارآة فى المؤتمر بأطرافها الثالث ال     / حكوم ال   / أصحاب أعم ة          ) عم ى عضوية لجن ا ف لتكثيف وجوده

 .القرارات من أجل العمل على إنجاح مشروع القرار العربى 
ذلوها خـالل انعق    إلى آافة السادة األعضاء ا   والتقديرتقديم الشكر    -8 ى ب اد ــــ لعرب بمجلس إدارة مكتب العمل الدولى على الجهود القيمة الت

 .بشأن آافة القضايا والمواضيع التى تهم المجموعة العربية  ) 2003ثانى التشرين / نوفمبر ( س اإلدارة ـــــــلمجل) 288(الدورة 

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1272قرار رقم ( 



   )2008آذار /  مارس – 2004آذار / مارس (  عن فریق أصحــــــــاب األعمــال  لمكتب العمل العربىمساعد مدیر تعيين :سابعا 

   : )2008آذار /  مارس – 2004آذار / مارس ( الــاب األعمــــــــعن فريق أصح  لمكتب العمل العربىمساعد مدير تعيين  قرار بشان -

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

ة الخاصة     ين بعد االطالع على الوثيق دير  بتعي ساعد  الم ى   الم ال      لمكتب العمل العرب ق أصحاب األعم ارس  (  عن فري  – 2004أذار / م
  ،)عمالالبند السابع من جدول األ( )  2008أذار / مارس 

  .وبعد االطالع على دستور منظمة العمل العربية 

  ,) سلطنة عمان ( خالد بن عبد الوهاب بن أحمد البلوشى / ترشيح فريق أصحاب األعمال للسيد  على الوقوفوبعد 

  :یقــــــرر 

د البلوشى           /تعيين السيد : أوال  ن أحم ى ع      خالد بن عبد الوهاب ب ساعدا لمكتب العمل العرب ديرا م دة      م ال لم ق أصحاب األعم ن فري
   ) .2008آذار /  مارس – 2004آذار / مارس ( أربع سنوات 

ود            / توجيه الشكر والتقدير للسيد   : ثانيا   ى الجه ال عل ق العم ى عن فري سابق لمكتب العمل العرب ساعد ال دير الم مصطفى محمد منجى الم
  .التى بذلها طوال فترة واليته السابقة 

  )2004شباط / فبراير  , 31د .  ع . م 1273قرار رقم ( 

* * *  

   )2008 آذار/  مارس – 2004آذار / مارس (  عن فریق العمال  لمكتب العمل العربىمستشار تعيين :ثامنا 

   : )2008 آذار/  مارس – 2004آذار / مارس (  عن فريق العمال  لمكتب العمل العربىمستشار تعيين  قرار بشأن -

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــ العمل العربى المنعقإن مؤتمر

ارس  ( بعد االطالع على الوثيقة الخاصة بتعيين مستشار لمكتب العمل العربى عن فريق العمال               ارس  – 2004آذار / م  2008آذار /  م
  ,) البند الثامن من جدول األعمال ) ( 

  , بهذا الشأن 1023 رقم 1997لى قرار المؤتمر فى دورته الرابعة والعشرين لعام وبعد االطالع ع

  .لشغل هذا المنصب  )  االتحاد العام التونسى للشغلمرشح(  محمد الطرابلسى /وبعد الوقوف على ترشيح فريق العمال للسيد 

  :یقــــــرر 

سيد : أوال  ين ال سى /تعي د الطرابل ل محم شارا لمكتب العم نوات  مست ع س دة أرب ال لم ق العم ى عن فري ارس (  العرب  – 2004آذار / م
   ) .2008آذار / مارس 

ق أصحاب        لمكتب العمل العربى    السابق رشيد بيضون المستشار  / توجيه الشكر والتقدير للسيد     : ثانيا   ال عن فري ى       األعم ود الت ى الجه  عل
  .بذلها طوال فترة واليته السابقة 

  )2004شباط / فبراير  , 31د  . ع.  م 1274قرار رقم ( 

* * *  

  

  

  



  بمنظمة العمل العربية تشكيل الهيئات الدستوریة والنظامية :تاسعا 

   :بمنظمة العمل العربية   قرار بشأن تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية-

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

  ،) من جدول األعمالالتاسعالبند  ( بتشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمـة العمـل العــربيةبعد االطالع على الوثيقة الخاصة 

  .وبعد االطالع على دستور منظمة العمل العربية 

  :ريق فى هذه الهيئات أصدر المؤتمر بشأنها القرارات التالية  ترشيحات الفرقاء الثالثة لشغل المواقع المخصصة لكل فوبعد االطالع على

  : قرار بشأن تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية -1

  :یقــــــرر 

  :على النحو التالى  ) 2006آذار /  مارس – 2004 آذار/ مارس ( تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية لمدة سنتين : أوال 

   :عن فريق الحكومات  )أ (

  عضوا أصيال                دولة قطر-

   عضوا أصيال  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى-

  عضوا أصيال            جمهورية مصر العربية-

  عضوا أصيال          الجمهورية اإلسالمية الموريتانية-

  احتياطياعضوا               جمهورية السودان-

  :عن فريق أصحاب األعمال  )ب (

  عضوا أصيال/ سوريا          سامر الدبس/ السيد -

  عضوا أصيال/ مصر     عبد الستار أحمد عشرة.  د / السيد -

  احتياطياعضوا / الجزائر          اليزيد بهلولى/ السيد -

  :عن فريق العمال  )ج (

  عضوا أصيال  اليمن/  يحيى محمد الكحالنى / السيد -

  عضوا أصيال    األردن/  مازن المعايطة / السيد -

  احتياطياعضوا       تونس/  على رمضان / السيد -

ى      ) 2002آذار /  مارس –القاهرة ( التأآيد على قـــرار مؤتمر العمــل العربى فى دورته التاســـعة والعشـــرين      :  ثانيا   م عل د دائ ادراج بن ب
ه     رة واليت س اإلدارة لفت ات مجل ال اجتماع دول أعم ى    ) 2006 – 2004( ج دمرة عل ار الم ة اآلث صادية  لدراس اع االقت األوض

سطين  ى فل ة ف ورات   , واالجتماعي ى تط س عل ات مجلس اإلدارة إلطالع المجل سطين لحضور اجتماع ة فل ن دول ل ع وة ممث ودع
  .األوضاع فى فلسطين 

ائج واإل                          :  ثالثا   ذلوها والنت ى ب ود الت سابق للجه يس وأعضاء مجلس اإلدارة ال سادة رئ ديره لل ى    يعرب المؤتمر عن بالغ شكره وتق نجازات الت
 .حققوها لدعم مسيرة منظمة العمل العربية خالل العامين السابقين 

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1275قرار رقم ( 



  :) 2006 - 2004 ( بمنظمة العمل العربيةهيئة الرقابة المالية قرار بشأن تشكيل -2

  :یقــــــرر 

 :على النحو التالى  ) 2006آذار /  مارس – 2004آذار / مارس ( العمل العربية لمدة سنتين تشكيل هيئة الرقابة المالية بمنظمة  -1
 :عن فريق الحكومات   ) أ(

  عضوا أصيال      المملكة األردنية الهاشمية -

  عضوا أصيال        دولة الكويت -

  احتياطياعضوا         الجمهورية اللبنانية -

  :عن فريق أصحاب األعمال  ) ب(

  عضوا أصيال/ اإلمارات         زى أحمد القي/ السيد -

  احتياطياعضوا / لبنان          سعيد حماده/ السيد -

  :عن فريق العمال)  جـ(

  عضوا أصيال/ سوريا          هدى مليحى /ة السيد-

  احتياطياعضوا /       السودان    عبد اللطيف عثمان األحمر / السيد -

  .ة المالية السابقة لجهودهم التى بذلوها خالل العامين السابقين توجيه الشكر والتقدير للسادة رئيس وأعضاء هيئة الرقاب -2

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1276قرار رقم ( 

* * *  

  :) 2006 - 2004 ( بمكتب العمل العربىلجنة الحريات النقابيةقرار بشأن تشكيل  -3

  :یقــــــرر 

ة             -1 ات النقابي ة الحري ى عضوية لجن نتين            تسمية أعضاء المؤتمر ف دة س ى لم ارس   (  بمكتب العمل العرب ارس    – 2004آذار  / م آذار /  م
 :على النحو التالى ) 2006

 الجمهورية العربية السورية      ممثل الحكومات   )أ (
 موريتانيا/   السيد ولد عبد اهللا /      السيد   ممثل أصحاب األعمال    )ب (
  الجزائر/ رحمه بوجمعه / السيد         ممثل العمال  )ج (

تكمال         , تسمية أعضاء لجنة الحريات النقابية      ل,  انعقاد له    ةفى أول دور  , دارة   مجلس اإل  دعوة -2 ى الس ل الثالث ا للتمثي ين أعضائه وفق من ب
 .تشكيل اللجنة 

ة                              -3 شكيل اللجن تكمال ت ة الس ات النقابي ة الحري رة لعضوية لجن دعوة المدير العام لمكتب العمل العربى لتسمية ثالثة أعضاء من ذوى الخب
 .مائهم على مجلس اإلدارة فى دورته القادمة وعرض أس

  .توجيه الشكر والتقدير للسادة رئيس وأعضاء لجنة الحريات النقابية السابقة لما بذلوه من جهود طوال فترة والية عمل اللجنة  -4

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1277قرار رقم ( 

* * *  

  :)2007 - 2004 ( بمكتب العمل العربىلجنة الخبراء القانونيينقرار بشأن تشكيل  -4

  :یقــــــرر 

  ) :2007 – 2004( التالية أسماؤهم لفترة والية  بمكتب العمل العربى من السادة لجنة الخبراء القانونين تشكيلاعتماد -1



  )السعودية (       رزق مقبول الحمدان  / األستاذ الدآتور -

  )لسودان ا(       محمد عثمان خلف اهللا  / األستاذ الدآتور -

  )العراق (         يوسف إلياس  / األستاذ الدآتور -

  )مصر (         أحمد البرعى  / األستاذ الدآتور -

  )ليبيا (        الرويمضعبد الغنى عمرو  / األستاذ الدآتور -

ارى     توجيه الشكر والتقدير للسادة أعضاء لجنة الخبراء القانونيين المنتهية مدة واليتها للجهود التى بذلوها فى مجا                -2 شاط المعي ل تطوير الن
  .لمنظمة العمل العربية 

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1278قرار رقم ( 

 :) 2006 - 2004(لجنة شئون عمل المرأة العربية قرار بشأن تشكيل  -5

  :یقــــــرر 

 :على النحو التالى  ) 2006ر آذا/  مارس – 2004آذار / مارس ( تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية لمدة سنتين  -1
 :عن فريق الحكومات   )أ (

  المملكة األردنية الهاشمية      عطاف هلسه/   السيدة -1

  مملكة البحرين    هند بنت سلمان آل خليفة/  الشيخة -2

  الجمهورية التونسية      جازية همامى/   السيدة -3

  جمهورية العراق     زآية إسماعيل حقى/   السيدة -4

 المملكة المغربية    نزهة الشقرونى/ دآتورة معالى ال -5

  :عن فريق أصحاب األعمال  )ب (

  المملكة األردنية الهاشمية      صبيحة المعانى/   السيدة -1

  دولة اإلمارات العربية المتحدة      فاطمة حمد المرى/   السيدة -2

  مملكة البحرين      منى المؤيد/   السيدة -3

  بنانيةالجمهورية الل      أريج نصر /  السيدة -4

  جمهورية مصر العربية       هدى يسى/   السيدة -5

  :عن فريق العمال  )ج (

   الجمهورية التونسية      نعيمة الحاج مبارك/  السيدة -1

  دولة فلسطين        ريم الشوا/   السيدة -2

 دولة الكويت      سلوى العنزى/   السيدة -3

  الجمهورية اللبنانية      السى الحاج/   السيدة -4

  المملكة المغربية    ة العلمىنفيس/   السيدة -5



ام       خمسة أعضاء لمكتب العمل العربى الختيار      المدير العام    دعوة -2 ا للنظ ة من           الستكمال تشكيل اللجنة وفق سقة اإلداري ار المن تم اختي   وي
  . جاللة الملكة رانيا العبد اهللا رئيسة اللجنة الشرفيةقبل

  .لعربية على الجهود التى بذلنها أثناء فترة واليتهن السابقة توجيه الشكر والتقدير لعضوات لجنة شئون عمل المرأة ا -3

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1279قرار رقم  ( 

  واألآادیمى فى قرار بشأن دور التخطيط للتعليم الفنى والمهنى :عاشرا 

  واالستخدام األمثل للموارد البشریة تلبية احتياجات سوق العمل

   :خطيط للتعليم الفنى والمهنى واألآاديمى فى تلبية احتياجات سوق العمل  واالستخدام األمثل للموارد البشرية قرار بشأن دور الت-

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

ى     ببعد االطالع على الوثيقة الخاصة       يم الفن ل                 دور التخطيط للتعل ة احتياجات سوق العمل  واالستخدام األمث ى تلبي اديمى ف  والمهنى واألآ
  ،)  من جدول األعمال العاشرالبند ( للموارد البشرية 

  وبعد مناقشة تقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن المؤتمر لمناقشة هذا الموضوع ،

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت ،

  :یقــــــرر 

ة       الموافقة على تقر     - وارد                   ير لجن ل للم تخدام األمث ة احتياجات سوق العمل  واالس ى تلبي اديمى ف ى واألآ ى والمهن يم الفن دور التخطيط للتعل
   )3مرفق رقم (  البشرية

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1280قرار رقم  ( 

   الثالثينالثانيةالدورة  تحدید مكان وجدول أعمال :حادى عشر 

   : )2005آذار / مارس(  ل العربىـــلمؤتمر العم

   : )2005آذار / مارس(  ل العربىـــ الثالثين لمؤتمر العمالثانيةالدورة  تحديد مكان وجدول أعمال  قرار بشأن -

  ،) 19/2/2004 – 14, دمشـــق ( الثالثين  الحـــادية وهـــد فى دورتـــإن مؤتمر العمل العربى المنعق

ام            الثانية الخاصة بتحديد مكان وجدول أعمال الدورة        بعد االطالع على الوثيقة    ى لع ؤتمر العمل العرب ين لم د    ( 2005 والثالث الحادى  البن
  ، )  من جدول األعمالعشر

  ,من دستور منظمة العمل العربية بشأن تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر ) ن األولى والثانية يالفقرت( وبعد االطالع على المادة الخامسة 

  بعد االطالع على المادة الثامنة عشرة من نظام العمل بمؤتمر العمل العربى بشأن تحديد جدول أعمال الدورة التالية للمؤتمر ،و

ه             ى دورت ستين وبعد االطالع على توصية مجلس االدارة ف وبر    ( ال شرين األول    / أآت د      ) 2003ت شأن تحدي ود   ب دورة      بن ال ال جدول أعم
  .للمؤتمر ) 32(

  ستماع إلى االيضاحات والمعلومات التى قدمها المدير العام لمكتب العمل العربى،وبعد اال

  وبنتيجة المناقشات والمداوالت ،

  :اتخذ المؤتمر مايلى 

  :قرار بشأن تحديد مكان وزمان المؤتمر : أوال 

  



  :یقــــــرر 

ين لم -1 ة والثالث دورة الثاني اد ال ة النعق ة الجزائري وة الحكوم ى دع ة عل ى الموافق ل العرب ارس ( ؤتمر العم ة  ) 2005آذار / م بالجمهوري
  .من دستور منظمة العمل العربية ) 2(الجزائرية الديموقراطية الشعبية طبقا للمادة الخامسة فقرة 

ؤتمر  تكليف المدير العام لمكتب العمل العربى بالتنسيق مع الحكومة الجزائرية فى آافة المسائل المتعلقة باإلعداد والتحضير النع     -2 ، قاد الم
سيق  ذا التن ائج ه دول األعضاء بنت اة ال ة  , ومواف ات الدولي ع االلتزام ارض م ا ال يتع ى الوقت المناسب وبم ؤتمر ف اد الم دعوة النعق وال

 .واألعياد الدينية 
ا         -3 ى دعوته ة  توجيه الشكر والتقدير للحكومة الجزائرية عل دورة       الكريم اد ال ى      ) 32( النعق ؤتمر العمل العرب ا ( لم  ) 2005آذار / رس م

  .بالجمهورية الجزائرية 

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1281قرار رقم ( 

* * *  

  :2005لمؤتمر العمل العربى لعام ) 32(قرار بشأن تحديد جدول أعمال الدورة : ثانيا 

  :یقــــــرر 

  :على النحو التالى  ) 2005آذار / مارس  ( والثالثين لمؤتمر العمل العربى الثانية تحديد جدول أعمال الدورة -

   ." إدارة العمل وتحديثتطوير "  حول تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى -1
  .اإلدارةالنظر فى قرارات وتوصيات مجلس  -2
 .متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق  -3
 .المسائل المالية  -4
 .تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية  -5
  ) .2005حزيران / جنيف ، يونيو( لمؤتمر العمل الدولى ) 93(ل العربى حول الدورة ــــــــذآرة المدير العام لمكتب العمم -6
 .النهوض بالعمالة عن طريق االهتمام بالقطاع غير المنظم  -7
 . مع معايير العمل العربية انسجامهاتشريعات العمل العربية ومدى  -8
 . ) 2006آذار / مارس( لمؤتمر العمل العربى ) 33(لدورة كان وجدول أعمال اـــتحديد م -9

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1282قرار رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مسارئة طارئة :ثانى عشر 

   :لبناء جدار الفصل العنصرى فى مواجهة المشروع الصهيونى الجديد دعم شعب فلسطين وسلطته الوطنية ومؤسساتها قرار بشأن  -1

   . 19/2/2004 – 14  )دمشق (الثالثين  الحادية وعمل العربى  المنعقد فى دورتهإن مؤتمر ال

 فى فلسطين  المقدسةبأن العرب سيستعيدون أراضيهم, أخذا فى االعتبار ما جاء فى الميثاق العربى للعمل ودستور منظمة العمل العربية 
  .ر االحتالل وسيحررون آل أجزاء وطنهم التى ال تزال ترزح تحت ني, المغتصبة 

 وحق  ,وإذ يذآر بقرارات الشرعية الدولية وأحكام ميثاق األمم المتحدة والعهود الدولية المتعلقة بعدم جواز احتالل أرض الغير بالقوة
  .التمتع بمواردها ومصادرها  الطبيعية فى وحق الشعوب , تقرير المصير 

 فى متابعة السعى من أجل  آل إنسان ومعاييرها وخاصة األحكام المتعلقة بحق فيالدلفيا ودستور منظمة العمل الدوليةبإعالنوإذ يذآر 
والتأآيد على أن السالم ,  االقتصادى وتكافؤ الفرص رتحقيق الرفاه والتقدم االجتماعى فى ظل ظروف قوامها الحرية والكرامة واالستقرا

  .الجتماعية العالمى الدائم ال يمكن أن يتحقق اال إذا قام على أساس العدالة ا

 ) 2000تشرين الثانى / نوفمبر , القاهرة (  القمة العربية وقرارات االجتماع الطارئ لوزراء العمل العرب اتوإذ يذآر بقرارات مؤتمر
  . وقطعان المستوطنين فى حق الشعب الفلسطينى اإلسرائيلىرهاب التى ترتكبها سلطات االحتالل  سياسة القمع واإلإدانةبشأن 

  . فى محكمة العدل الدولية جدار الفصل العنصرىع بحرص وأمل إجراءات المجتمع الدولى إلدانة وإذ يتاب

رغم سياسة القمع  , الرابع عامهاالتى تدخل )  انتفاضة األقصى( ة ـــوإذ يتابع بكل الفخر واالعتزاز استمرار االنتفاضة الفلسطينية الباسل
  . على الشعب الفلسطينى اإلسرائيلىى التى تفرضها قوات االحتالل  والحصار والتجويع والعقاب الجماعواإلرهاب

  :یقـــــــــــــرر 

من أجل الحرية ) انتفاضة األقصى المبارك ( تقديم الدعم والمساندة لصمود الشعب الفلسطينى على أرض فلسطين وانتفاضته الباسلة  -1
 .دس الشريف واالستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الق

, وفرض للعقاب الجماعى , وهدم لمنازلهم , إدانة إرهاب الدولة الوحشى الذى تمارسه إسرائيل بكل صنوفه من اغتيال للمدنيين  -2
 .وتدمير للمؤسسات , وتجريف للمزروعات , وقطع لألشجار , ألراضى والمياه لومصادرة 

اقيات وتوصيات العمل الدولية واالتفاقيات والعهود الدولية لحقوق اإلنسان بما فى إدانة اإلنتهاآات اإلسرائيلية السافرة والمستمرة التف -3
 .ذلك منع الفلسطينيين من الوصول إلى أماآن عملهم وتنفيذ سياسة التجويع والبطالة الشاملة والتهجير والطرد 

وتقطيع أوصال المدن , لمصادرة األراضى , اإلدانة بكل قوة لجدار الفصل العنصرى الذى تبنيه إسرائيل على األراضى الفلسطينية -4
 .وإعاقة نوايا السالم ومشاريعه , وترسيخ تهويد مدينة القدس الشريف , ومحاصرة الشعب الفلسطينى , والقرى 

م إذ  الذى يبنى بعد أن هدمت آل الجدران المماثلة فى العالجدار الفصل العنصرىاإلهابة بجميع الضمائر الحية فى العالم إلى إدانة  -5
ويعيق سعى المجتمع الدولى لتنفيذ , وإللغاء التمييز العنصرى حيثما وجد , ولتطلعها للحرية , يمثل هذا الجدار لطمة لإلنسانية 

 .مشاريع السالم المنشود 
ها فى مجال ووآاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية فى العالم لمضاعفة جهودها وأنشطتدعوة منظمة العمل الدولية  -6

تقديم الدعم التقنى والمادى والمعنوى ألطراف اإلنتاج الثالثة فى فلسطين وخاصة فى مجال مكافحة البطالة والفقر والتهميش والتمييز 
. 

 فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والحفاظ على  دولةقامة إلم أطراف اإلنتاج الثالثة فى فلسطين دعما لصمودهمساندة -7
 . هويتها

   .ما تضمنه هذا القرارتكليف المدير العام لمكتب العمل العربى بتقديم تقارير دورية لمجلس اإلدارة وفق  -8

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1283قرار رقم ( 

  :  قرار بشأن الصندوق الفلسطينى للتشغيل والحماية االجتماعية -2

  .) 19/2/2004 – 14  ,دمشق (الثالثين حادية و الالمنعقد فى دورته إن مؤتمر العمل العربى

إذ يتابع التطورات والخطوات التى تمت بشأن إنشاء الصندوق الفلسطينى للتشغيل والحماية االجتماعية بما فى ذلك إنجاز الهياآل والبنى 
  القانونية واإلدارية الالزمة لعمله ،

  .مل الدولية ومنظمة العمل العربية والسلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشان وبعد اطالعه على الجهود التى قامت بها آل من منظمة الع



  .وحيث أن الصندوق قد أصبح جاهزا للمشارآة فى تنفيذ البرامج الالزمة لحماية العمال الفلسطينيين فى مواجهة البطالة والفقر 

  :یقـــــــــــــرر 

 .للمساهمة فى تقديم الدعم المالى الالزم لتمويل برامج هذا الصندوق , ف المعنية بذل آل الجهود الالزمة لدعوة آافة الجهات واألطرا -1
والتى انبثقت عن الدورة الثالثين لمؤتمر العمل العربى، بمخاطبة جميع الدول العربية ، وآذلك , تكليف اللجنة العربية لدعم الصندوق  -2

 .تمويل ودعم برامج الصندوق لمطالبتها بالمساهمة فى , الصناديق العربية ذات االختصاص 
تكليف اللجنة بإجراء االتصاالت الالزمة مع األمين العام لجامعة الدول العربية، من أجل تفعيل قرار القمة العربية الخاص بدعوة  -3

 لتخصيص قيمة أجر يوم عمل واحد لدعم صمود) عمال / أصحاب أعمال / حكومات ( أطراف اإلنتاج الثالثة فى الدول العربية 
لكى يتمكن من , عمال فلسطين عبر هذا الصندوق ، واإلسراع بتحويل المبالغ التى تم جمعها حتى اآلن للحسابات الخاصة بالصندوق 

 .البدء فى تنفيذ برامجه وخاصة تلك المتعلقة بتخفيف حدة البطالة والفقر 
 .اديا توجيه الشكر لمنظمة العمل الدولية لجهودها فى إنشاء هذا الصندوق ودعمه م -4
  .توجيه الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية لمبادرتها الكريمة بتقديم أول دعم مادى لهذا الصندوق  -5

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1284قرار رقم ( 

* * *  

  : قرار بشأن التضامن مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية -3

  .) 19/2/2004 – 14  ,دمشق (الثالثين  الحادية والمنعقد فى دورته العمل العربىإن مؤتمر 

  .إذ يتقدم بأصدق آيات التحية والشكر والتقدير للجمهورية العربية السورية على إستضافتها الكريمة لهذه الدورة 

مهورية العربية السورية ويرون فيها تكريسا لنهج وإذ يعرب عن اعتزازه الكبير للرعاية الكريمة لفخامة الرئيس بشار األسد رئيس الج
  .سورية الوطنى والقومى التحررى ودعمها المتواصل للعمل العربى المشترك

وإذ يشيد بمواقف سورية المشرفة وتمسكها بالثوابت الوطنية والقومية ومواجهتها لالحتالل والعدوان وآافة أشكال الضغط والتهديدات 
  .العدوانية 

  :ـــــرر یقــــــــ

 وآذلك قرار الحكومة اإلسرائيلية 2003تشرين األول / إدانته للعدوان اإلسرائيلى على األراضى السورية فى الخامس من أآتوبر  -1
 .بتوسيع االستيطان فى الجوالن العربى السورى المحتل 

 يعتبر تدخال سافرا فى شئون دولة مستقلة ذات إدانته لما يسمى بقانون محاسبة سوريا المخالف لكل القوانين واألعراف الدولية والذى -2
ولثنيها عن متابعة خيارها , وهو محاولة لمحاسبتها على مواقفها فى الدفاع عن حقوقها وحقوق األمة العربية المشروعة , سيادة 

 .االستراتيجى فى السالم العادل والشامل 
ورية فى مواجهة التهديدات والضغوطات اإلسرائيلية واألمريكية دعمه الكامل وتضامنه ووقوفه إلى جانب الجمهورية العربية الس -3

 .العدوانية والمنحازة 
والدعوة إلى دعم هذه المبادرة فى , ترحيبه بمبادرة الجمهورية العربية السورية لنزع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق األوسط  -4

 .المحافل الدولية إلقرارها واألخذ بها
 .هورية العربية السورية ومساعيها لتحقيق التضامن العربى والحفاظ على الحقوق القومية لألمة العربية  دعمه لمواقف الجم -5
وتأييد دعمه لنضال الشعب اللبنانى لتحرير ما تبقى من أرضه فى مزارع , واإلشادة بمقاومته الوطنية , تضامنه مع لبنان الشقيق  -6

 .شبعا الرازحة تحت االحتالل اإلسرائيلى 

  )2004شباط / فبراير  , 31د . ع .  م 1285رار رقم ق( 

شأن رفض االحتالل األمريكى            -4 ة                         –  قرار ب ه الوطني ز وحدت اء االحتالل وتعزي راق من أجل إنه راق ودعم شعب الع  البريطانى للع
  ∗ووحدة أراضيه 

  .) 19/2/2004 – 14  ,دمشق (الثالثين  الحادية والمنعقد فى دورته إن مؤتمر العمل العربى

                                                 
  .تحفظ على هذا القرار وفد جمهورية العراق    ∗



أخذا بعين االعتبار معاناة الشعب العراقى الناجمة عن سياسة االحتالل المتمثلة بمصادرة سيادته الوطنية وتدمير مؤسساته والسيطرة على 
  والناجمة أيضا عن تدهور األوضاع األمنية واالقتصادية فى العراق ،, موارده 

  ق الشعوب فى تقرير المصير ، وعدم جواز السيطرة على أراضى الغير بالقوة ،وتأآيدا على المواثيق الدولية المتعلقة بح

  :یقـــــــــــــرر 

ويرفض مبدأ ,  البريطانى للعراق جاء على الضد من إرادة المجتمع الدولى ، وتحت ذرائع ثبت بطالنها -أن االحتالل األمريكى  -1
 . وتتعارض مع المواثيق الدولية الحرب الوقائية باعتبارها تهدد األمن والسلم الدوليين

تحميل سلطة االحتالل األمريكى فى العراق نتائج السياسة التى تنتهجها واعتبارها مسئولة عن تدهور األحوال األمنية واالقتصادية فيه  -2
ن ضمنها انتهاك حرية ، وإدانة السياسات التى تنتهجها هذه اإلدارة والمخالفة التفاقيات وتوصيات العمل الدولية وحقوق االنسان وم

 .العمل النقابى 
وتمكين شعب العراق ,  البريطانى للعراق، بأقرب وقت ممكن –بذل الجهود على مختلف األصعدة من أجل انتهاء اإلحتالل األمريكى  -3

 .من تقرير مصيره بنفسه وفق إرادته الحرة وبالوسائل الديمقراطية 
 الوطنية ووحدة أراضيه ، والتحكم بثرواته وبناء مؤسساته الوطنية ، ودعم حقوق تقديم الدعم لشعب العراق من أجل تعزيز وحدته -4

العمال وأصحاب األعمال بالعراق فى الحصول على العمل والعيش الكريم فى بلدهم وإقامة منظماتهم النقابية واتحاداتهم المهنية بدون 
 .أى تدخل فى شئونهم 
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  دآتور إبراهيم قویدرال

  المدیر العام لمنظمة العمل العربية

  سكرتير عام المؤتمر

  سهام دللو

  وزیرة الشئون االجتماعية والعمل

  فى الجمهوریة العربية السوریة

  رئيس المؤتمر
 



  القسم الثانى

  البرقــــــيات

  

  برقيــــــــة

  

  فخامة السيد الرئيس الدآتور بشار األسد

  رئيس الجمهوریة العربية السوریة

 19 – 14كم بدمشق خالل الفترة من لمؤتمر العمل العربى التى عقدت برعاية آريمة من فخامت) 31(بمناسبة اختتام أعمال الدورة 
   .2004شباط 

تتشرف الوفود المشارآة فى المؤتمر من وزراء عمل ورؤساء منظمات أصحاب األعمال ورؤساء منظمات العمال فى الدول العربية 
 المؤتمر برعايتكم الكريمة وممثلو المنظمات العربية واإلقليمية والدولية أن يعربوا لفخامتكم عن جزيل شكرهم وعظيم تقديرهم لشمول هذا

  .التى جسدت مواقفكم القومية لدعم العمل العربى المشترك وحشد الطاقات واإلمكانات العربية لمواجهة التحديات التى تواجه األمة العربية 

ربى السورى آما يعرب المشارآون عن إعجابهم بمظاهر التقدم االقتصادى واالجتماعى والتطور العلمى الذى تحقق فى القطر الع
بفضل قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة لمواآبة المستجدات والمتغيرات اإلقليمية والدولية وتوظيف المعلوماتية تضييقا للفجوة الرقمية بين 

  .دولنا العربية والعالم المتقدم 

  :السيد الرئيس  

ن دعمهم ومساندتهم لسورية الشقيقة فى مواقفها القومية الثابتة لقد أآد المؤتمر من خالل الكلمات التى القيت والقرارات التى صدرت ع
واستنكارهم ورفضهم القاطع للدعوات المغرضة لما يسمى قانون محاسبة سوريا فى محاولة للنيل من صمودها وثنيها عن مواقفها وتعطيل 

إننا نؤآد لفخامتكم دعم أطراف اإلنتاج فى الوطن .. م عملية السالم التى تنتهجها وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ مؤتمر مدريد للسال
فى التصدى لكافة المؤامرات والتحديات من أجل تحرير الجوالن السورى المحتل من براثن ) أصحاب أعمال ، عمال , حكومات ( العربى 

  .االحتالل اإلسرائيلى البغيض لتبقى سورية قلعة العروبة ورافعة رايات الوحدة العربية 

نى لكم يا فخامة الرئيس دوام الصحة والسعادة وللشعب السورى الشقيق دوام التقدم واالزدهار وتحقيق المزيد من المكاسب نتم
  .والنجاحات على طريق التنمية والبناء لخدمة أطراف اإلنتاج فى ظل قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم الرشيدة 

  ,,عتزاز وتفضلوا فخامة الرئيس قبول أسمى آيات التقدير واال

  

  )31(المشارآون فى الدورة 

  لمؤتمر العمل العربى

* * *  

  

  

  

  

  



 محمد ناجى عطرى / السيدمعالى 

  رئيس الوزراء

  الجمهوریة العربية السوریة/ دمشق 

  ,,, طيبة وبعد تحية

شق خالل الف   ة دم دت بمدين ى عق ى الت ل العرب ؤتمر العم ين لم ة والثالث دورة الحادي ال ال اء أعم بة إنته ن بمناس رة م ر 19 - 14ت  فبراي
  . ، وبرعاية سامية من قبل السيد الرئيس بشار األسد رئيس الجمهورية العربية السورية 2004

ضيافة ومختلف  رم ال تقبال وآ ديرى لحسن االس يم تق الغ شكرى وعظ ؤتمر عن ب ى الم شارآين ف م الم اليكم باس سعدنى أن أعرب لمع ي
ة         التسهيالت التى لقيناها خالل فترة انعقا   ز مكان ى تعزي سهم ف اءة ست رارات وتوصيات بن د المؤتمر ، مما ساهم فى إنجاح أعماله والخروج بق

  .المنظمة وتحقيق أهدافها القومية لصالح أطراف اإلنتاج الثالثة فى الوطن العربى 

  .آما يسعدنى أن أشيد بتوجيهاتكم الحكيمة التى آان لها األثر الكبير فى انجاح أعمال المؤتمر

ضايا العمل                      متم ة ق ة لخدم نيا لمعاليكم دوام التوفيق والسداد وألطراف اإلنتاج بسوريا الشقيقة دوام التقدم واالزدهار لتحقيق أهدافهم النبيل
  .والعمال فى سوريا الشقيقة 

  ,,,والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

   إبراهيم قویدرالدآتور

  العربية العام لمنظمة العمل المدیر



  30

 سهام دللو/ ة لسيدامعالى 

  وزیرة الشئون االجتماعية والعمل

  الجمهوریة العربية السوریة/ دمشق 

  ,,, طيبة وبعد تحية

رة من                   ة دمشق خالل الفت دت بمدين ى عق ى الت ؤتمر العمل العرب  19 - 14بمناسبة إنتهاء أعمال الدورة الحادية والثالثين لم
  .س بشار األسد رئيس الجمهورية العربية السورية  وبرعاية سامية من قبل السيد الرئي2004فبراير 

رم                                تقبال وآ ديرى لحسن االس يم تق الغ شكرى وعظ الوزارة عن ب املين ب ة الع م لكاف اليكم ومن خاللك يسعدنى أن أعرب لمع
ناءة ستسهم  الضيافة ومختلف التسهيالت التى قدمتموها النعقاد المؤتمر مما ساهم فى إنجاح أعماله والخروج بقرارات وتوصيات ب               

  .فى تعزيز مكانة المنظمة وتحقيق أهدافها القومية لصالح أطراف اإلنتاج الثالثة فى الوطن العربى 

  .آما يسعدنى أن أشيد برئاستكم للمؤتمر التى اتسمت بالحكمة والكفاءة والمقدرة 

اعيين          متمنيا لمعاليكم دوام التوفيق والسداد ولوزارتكم الموقرة التقدم واالزدهار لتحقيق          شرآاء االجتم ة ال ة لخدم  أهدافها النبيل
  .فى سوريا الشقيقة 

  ,,,والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

   إبراهيم قویدرالدآتور

  العربية العام لمنظمة العمل المدیر
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 سامر الدبس/  السيد

  رئيس الغرفة الصناعية بدمشق

  الجمهوریة العربية السوریة/ دمشق 

  

  ,,, طيبة وبعد تحية

ن           ب رة م الل الفت شق خ ى دم دت ف ى عق ى الت ل العرب ؤتمر العم ين لم ة والثالث دورة الحادي ال ال اء أعم بة إنته  – 14مناس
  .  برعاية آريمة من رئيس الجمهورية العربية السورية الرئيس بشار األسد 19/2/2004

ديرنا   يسعدنى باسم المشارآين فى المؤتمر أن أنقل لسيادتكم ومن خاللكم لجميع األخوة ب            يم تق الغرفة الموقرة بالغ شكرنا وعظ
ى إنجاح             , لحسن االستقبال وآرم الضيافة      اهم ف ا س ه مم ة عن ؤتمر واللجان المنبثق ى أشغال الم إضافة إلى دور الغرفة اإليجابى ف

ة الع                          ين منظوم ا ب ة ومكانته ز دور المنظم ى تعزي سهم ف ى ست رارات والتوصيات الت ى    أعمال المؤتمر والوصول إلى الق مل العرب
  .المشترك 

صادية                   ة االقت مرة أخرى أشكرآم متمنيا لسيادتكم التوفيق والنجاح وللغرفة دوام التوفيق واالزدهار للمساهمة فى برامج التنمي
  .واالجتماعية فى سوريا الشقيقة

  ,,,وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام 

  

   إبراهيم قویدرالدآتور

  العربية العام لمنظمة العمل المدیر
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 محمد شعبان عزوز/  السيد

  رئيس االتحاد العام لنقابات العمال

  الجمهوریة العربية السوریة/ دمشق 

  ,,, طيبة وبعد تحية

ن            رة م الل الفت شق خ ى دم دت ف ى عق ى الت ل العرب ؤتمر العم ين لم ة والثالث دورة الحادي ال ال اء أعم بة إنته  – 14بمناس
  لجمهورية العربية السورية السيد الرئيس بشار األسد  برعاية آريمة من رئيس ا19/2/2004

يم                             الغ شكرنا وعظ وقر ب ادتكم الم ذى التح م للمكتب التنفي سيادتكم ومن خاللك ل ل يسعدنى بإسم المشارآين فى المؤتمر أن أنق
  .بثقة عنهتقديرنا لحسن االستقبال وآرم الضيافة إضافة إلى دور إتحادآم اإليجابى فى أشغال المؤتمر واللجان المن

ال بكل             ر عن رأى العم ى التعبي ق ف لقد آان لرئاستكم لفريق العمال األثر الطيب فى إنجاح أعمال المؤتمر وتعظيم دور الفري
فافية وموضوعية  ز دور    , ش ى تعزي سهم ف ى ست رارات والتوصيات الت ى الق ؤتمر والوصول إل ال الم اح أعم ى إنج اهم ف ا س مم

  .لعمل العربى المشترك المنظمة ومكانتها بين منظومة ا

ة               رامج التنمي ى ب ساهمة ف ار للم ق واالزده ادتكم دوام التوفي اح والتح دم والنج سيادتكم التق ا ل كرآم متمني رى أش رة أخ م
  .االقتصادية واالجتماعية فى سوريا الشقيقة

  ,,,وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام 

   إبراهيم قویدرالدآتور

  العربيةمل  العام لمنظمة العالمدیر
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 حسن جمام/  السيد

  األمين العام لالتحاد الدولى لنقابات العمال العرب

  الجمهوریة العربية السوریة/ دمشق 

  

  ,,, طيبة وبعد تحية

ن            رة م الل الفت شق خ ى دم دت ف ى عق ى الت ل العرب ؤتمر العم ين لم ة والثالث دورة الحادي ال ال اء أعم بة إنته  – 14بمناس
  .مة من رئيس الجمهورية العربية السورية الرئيس بشار األسد   برعاية آري19/2/2004

ال العرب                                 ات العم دولى لنقاب اد ال ة لالتح ة العام م لألمان سيادتكم ومن خاللك ل ل ؤتمر أن أنق ى الم شارآين ف م الم يسعدنى باس
ه      إضافة إلى دورآم اإليجابى فى أ     , الموقر بالغ شكرنا وعظيم تقديرنا للجهود الكبيرة والمميزة          ة عن ؤتمر واللجان المنبثق شغال الم

ين   ا ب ة ومكانته ز دور المنظم ى تعزي سهم ف ى ست رارات والتوصيات الت ى الق ؤتمر والوصول إل ال الم اح أعم ى إنج اهم ف ا س مم
  .منظومة العمل العربى المشترك 

ق واالزد              وقر دوام التوفي ة          مرة أخرى أشكرآم متمنيا لسيادتكم التوفيق والنجاح والتحادآم الم رامج التنمي ى ب ساهمة ف ار للم ه
  .االقتصادية واالجتماعية فى الوطن العربى 

  ,,,وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام 

   إبراهيم قویدرالدآتور

  يةبالعر العام لمنظمة العمل المدیر

 



  

 القسم الثالث

  المرفقـــــــات

  )1(مرفق رقم 

  تقرير لجنة حماية بيئة العمل من التلوث

ين                 -1 ة والثالث ه الحادي ي دورت ي ف ل العرب ؤتمر العم ة  ) 19/2/2004 – 14دمشق  (  بناء على تقرير اللجنة التنظيمية، شكل م لجن
وان " تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى     "القسم األول من البند األول من جدول أعماله       فنية ثالثية التكوين لدراسة      ة   ( تحت عن حماي

  )بيئة العمل من التلوث 

:من نظام العمل بالمؤتمر على النحو اآلتي ) 34(نص المـــادة إلى  استهلت اللجنة أعمالها بانتخاب هيئة رئاســـتها اســـتنادا -2
        

    رئيسا      )مصر ( عبد المنعم بخيت / ادآتور  السيد -
      مقررا      )تونس ( محمد صالح الشطى / السيد  -

  باإلضافة إلى بعض المراقبين ) العم/ أصحاب أعمال / حكومات (عضوا يمثلون األطراف الثالثــة ) 21( شارك في أعمال اللجنة -3

  :قام بأعمال السكرتارية الفنية للجنة آل من   -4

  محمود إبراهيم              ممثل السكرتير العام. د / د السي -
 رضا قيسومة/ السيد  -
  حسن عبد الحكيم/ السيد  -

ة          ادمثمنت اللجنة ما جاء فى ال      -5 سات العام راقبين في الجل ود والم سادة رؤساء الوف وزراء وال سادة ال خالت والمناقشات لمعالي ال
ى تحسين         تم تقديم العديد من األفكار والمعلوماتللمؤتمر عند مناقشتهم لموضوع التقرير، حيث  ساهم ف ى من شأنها أن ت  والمقترحات الت

ة    وى العامل ة الق ليمة ، وحماي ة وس ل آمن ة عم وفير بيئ ة ، وت صحة المهني سالمة وال داف ال ق أه ل ، وضمان تحقي شروط وظروف العم
ة           إضافة إلى الم  , العربية ضد المخاطر المهنية التى يتعرضون إليها         ى البيئ ردود اإليجابى للجهود الهادفة لتحسين بيئة العمل ، والحفاظ عل

   .العامة ، والحد من تدهور الموارد الطبيعية

استعرضت اللجنة بإيجاز تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى وما تضمنه من مقترحات حول ظاهرة تلوث بيئة العمل وأسبابها                     -6
وزراء          ونتائجها وأثارها االقتصادي   الى ال داخالت مع ا م ى تناولته اءة الت ار والمقترحات البن ة واالجتماعية ، باإلضافة إلى المالحظات واألفك

  .والسادة رؤساء الوفود والمراقبين أثناء مناقشتهم لتقرير المدير العام فى الجلسات العامة للمؤتمر 

صحة المهني  سالمة وال ع وأوضاع ال ار واق ين االعتب ذ بع د األخ ستجدات  وبع دولى ، والم ى وال ستويين العرب ى الم ل عل ة العم ة وبيئ
  :والتطورات التقنية والعلمية فى هذا الميدان ، فأن اللجنة تؤآد على االعتبارات والتوجهات التالية 

على المستوى  الخاصة بالحفاظ على صحة وسالمة العمال وبيئة العملتطوير المعايير واللوائح التنفيذية حث البلدان العربية على  -
واالسترشاد في هذا اإلطار بالمعايير الصادرة بهذا الشأن ، الوطني بما يتوافق مع المستويات المقررة في مختلف المعايير العربية 

والمؤشرات الصادرة عن منظمة العمل العربية بشأن حماية بيئة العمل والتي تتضمن معايير ومؤشرات التعرض المهني لمخاطر بيئة 
الجماهيرية العظمى،  /  بطرابلسمن التلوث الذى عقدوجداول األمراض المهنية التي أقرها المؤتمر الثاني لحماية بيئة العمل العمل 

  .وآذلك االسترشاد بالمستويات الدولية الصادرة عن العديد من المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بحماية بيئة العمل
 لها مع التأآيد على المستلزمات الالزمة في مجال الصحة والسالمة المهنية وبيئة العمل وتوفير تشجيع إنشاء جمعيات أهلية وطنية -

  . في المجتمعىدورها الهام في نشر الوعي الوقائ
وليات آل جهة تقنية أو تشريعية ذات صلة في ئتوافق مع وظائف ومست ة ممارسة عملية شاملأدلةوضع واعتماد الـتأآيد على أهمية  -

   .مختلف الخدمات الوقائية والصحية المتصلة ببيئة العملتقديم 

 بالتعاون بين مختلف الهيئات العلمية الحكومية ,وضع برنامج وطني حول الدراسات واألبحاث المتخصصة بعلوم بيئة العمل -
 .والمستقلة بما في ذلك الجامعات

  ,يتناول جمع وتحليل ونشر إحصاءات العملبحيث  دولياالعمل على وضع نظام احصائى يتماشى مع األنظمة المعمول بها عربيا و -
 ووضعها في متناول المهتمين بأمور بيئة العمل، وتبادل هذه المعطيات  ,وإيجاد صيغة مرآزية لجمع وحفظ ونشر هذه اإلحصاءات

  .مع الجهات والمراآز العربية والدولية ذات االهتمام المشترك



  

 تصميم وصناعة مختلف معدات وتجهيزات الحماية من أخطار العمل وفق مواصفات علىية  قطاعات الصناعات الوطنالسعى لتشجيع -
مع خصائص وتنوع ,  من حيث تنوعها ومواصفاتها وآمية إنتاجها  , وتتوافق ,قياسية توفر أقصى درجات الحماية من األخطار

 .المخاطر القائمة على المستوى الوطني 

  :تفضل بما يلى األمر معروض على المؤتمر الموقر لل

  . لجنة حماية بيئة العمل من التلوث الموافقة على تقرير -1
 :اعتماد مشروع قرار خاص بالموضوع على النحو اآلتي  -2

ة       إعداده لهذا التقرير على حسن العربيلمدير العام لمكتب العمل لتوجيه الشكر والتقدير  : أوال   ذا الموضوع من أهمي ه ه  لما يحظى ب
  . العربي الوطن فيلدى أطراف اإلنتاج 

وث               دعوة الدول العربية للعمل على      : ثانيا   ة العمل من التل ة بيئ االستفادة المثلى واالسترشاد بما تضمنه تقرير المدير العام حول حماي
شاملة                        ة ال ى تحقيق أهداف التنمي ة ف والعمل على توفير أفضل حماية للقوى العاملة العربية وتدعيم فرصها للمساهمة بفاعلي

  . التأآيد على أهمية التعاون والتنسيق العربى فى هذا المجال مع

* * *  

  )2(مرفق رقم 

  تقرير لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية

ه         العربىتنفيذا للمادة الرابعة عشرة من نظام العمل بمؤتمر العمل          : أوال   ى دورت ؤتمر ف ة و   قرر الم ى     الحادي دة ف ين المنعق دمشق  الثالث
ر                      19/2/2004 – 14 ديم تقري ه وتق ، تشكيل لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية لغرض دراسة البند الخامس من جدول أعمال

  :بنتيجة ذلك إلى المؤتمر العام 

  :عضوا من أطراف اإلنتاج الثالثة ) 30(شارك فى أعمال اللجنة : ثانيا 

  .عضوا أصيال عن الحكومات ) 15(

  . عن الحكومات وبينأعضاء منا)  4(

  . عن أصحاب األعمال أعضاء أصيلين) 3(

  . عن العمال أعضاء أصيلين)  7(

  .عضو مناوب عن العمال )  1(

  : على النحو التالى رئاستهاانتخبت اللجنة فى بداية أعمالها هيئة : ثالثا 

  ) حكومات  /لبنان( رئيسا           مى صعب / اآلنسة -

   )أصحاب أعمال / مصر( نائبا للرئيس   ستار أحمد عشرةعبد ال /  الدآتور السيد-

  )عمال  / اليمن(  نائبا للرئيس            محمد محمد الجدرى / السيد -

   )عمال / البحرين(  مقررا                  عبد اهللا محمد حسين/  السيد -

  :قام بأعمال السكرتارية الفنية للجنة آل من : رابعا 

  بو خرمة             ممثل السكرتير العامخليل أ/  السيد -

  محمد آشو/  السيد -



  

   محمد مؤيد/ السيد -

  .أحمد حسن البرعى رئيس لجنة الخبراء القانونيين فى منظمة العمل العربية / وقد دعى إلى حضور اجتماعات اللجنة السيد الدآتور 

سا ة   : خام دت اللجن د ال   ) 3(عق ا البن ت خالله ل ، تدارس سات عم ات     جل ق اتفاقي اص بتطبي ؤتمر والخ ال الم دول أعم ن ج امس م خ
  :وتوصيات العمل العربية والذى يتضمن 

  :القسم األول * 

  :  جزئينتقرير لجنة الخبراء القانونيين حول اتفاقيات العمل العربية محل المتابعة وينقسم إلى

  :الجزء األول 

  : إتفاقية رة عشثالثل المتابعة وعددها تقارير الدول األعضاء حول اتفاقيات العمل العربية مح

  . بشأن مستويات العمل 1966لسنة ) 1(االتفاقية العربية رقم  -1
  . بشأن المستوى األدنى للتأمينات االجتماعية 1971لسنة ) 3(االتفاقية العربية رقم  -2
  . بشأن تنقل األيدى العاملة 1967لسنة ) 2(االتفاقية العربية رقم  -3
  .»معدلة«  بشأن تنقل األيدى العاملة 1975لسنة ) 4(قم االتفاقية العربية ر -4
  . بشأن السالمة والصحة المهنية 1977لسنة ) 7(االتفاقية العربية رقم  -5
  . بشأن بيئة العمل 1981لسنة ) 13(االتفاقية العربية رقم  -6
  . بشأن المرأة العاملة 1976لسنة ) 5(االتفاقية العربية رقم  -7
  . بشأن تحديد وحماية األجور 1983لسنة ) 15(االتفاقية العربية رقم  -8
  . بشأن المفاوضة الجماعية 1979لسنة ) 11(االتفاقية العربية رقم  -9

 بشأن حق العامل العربى فى التأمينات االجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد األقطار العربية              1981لسنة  ) 14(االتفاقية العربية رقم     -10
.  

  . بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين 1993 لسنة) 17(االتفاقية العربية رقم  -11
  . بشأن عمل األحداث 1996لسنة ) 18(االتفاقية العربية رقم  -12
  . بشأن تفتيش العمل 1998لسنة ) 19(االتفاقية العربية رقم  -13

  :الجزء الثانى 

دول حول ا                         ك ال ارير تل شأن تق دتها ب ى أب انونيين الت راء الق ة محل        ردود الدول األعضاء على مالحظات لجنة الخب ل العربي ات العم تفاقي
  .المتابعة 

  :القسم الثانى * 

  :تقرير مكتب العمل العربى بشأن المعلومات الخاصة بعرض اتفاقيات العمل العربية على السلطات المختصة فى الدول األعضاء وهى 

  ) .19(الى رقم ) 1( اتفاقيات العمل العربية من رقم -

  :لنتائج التالية أسفرت مناقشات اللجنة عن ا  :سادسا

   :) 19 – 18 – 17-14-11-15-5-13-7-4-3-2-1(ام ـــبشأن متابعة اتفاقيات العمل العربية ذات األرق  ) أ(

  ) .1(ا هو مبين بالمرفق رقم ــــالموافقة على تقرير لجنة الخبراء القانونيين ، وذلك آم

  :لمختصةبشأن المعلومات حول عرض اتفاقيات العمل العربية على السلطات ا) ب(

سلطات         ى ال ة عل ل العربي ات العم رض اتفاقي ة بع ات الخاص ى بالمعلوم ل العرب ب العم اة مكت ضل بمواف ضاء التف دول األع دة ال  مناش
  .يجابية لتنفيذ التزاماتها الواردة فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية إالمختصة بالتصديق آخطوة 

  :وهى آما يلى  ، بشأن التوصيات العامةإليه لجنة الخبراء القانونيين أخذت اللجنة علما بما توصلت     :سابعا



  

دول                                      .1 ى حث ال ام أن يعمل عل المؤتمر الع ة ب ذا تهيب اللجن ا ، ل ى مالحظاته رد عل م ت دول األعضاء ل الحظت اللجنة أن العديد من ال
ذى يح     سلبى ال ة الحوار مع        األعضاء للرد على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين تجنبا لألثر ال ى متابع ة ف ة دور اللجن د من فاعلي

  .الدول األعضاء بشأن تطبيق اتفاقيات العمل العربية
شير ردود عدد                    .2 ة حيث ت ل العربي ات العم تطلب اللجنة من المؤتمر العام تذآير الدول األعضاء بإمكانية التصديق الجزئى على اتفاقي

 .غطية التشريعية لبعض األحكام غير الملزمة من االتفاقيات من الدول إلى أن صعوبة التصديق ناتجة عن عدم الت
ة ، وهو                            .3 ة العربي ؤتمر باللغ ل الم ر من قب ة هو النص المق تؤآد اللجنة أن النص  الوحيد المعتمد التفاقيات وتوصيات العمل العربي

ات وتو                  ام اتفاقي ًا لنظ ة       النص الذى يلتزم مكتب العمل العربى بعرضه على الدول األعضاء وفق ك     . صيات العمل العربي وال يحول ذل
ات                 , دون قيام مكتب العمل العربى       فى إطار سعيه الدائم إلى تذليل العقبات التى تحول دون تصديق بعض الدول األعضاء على اتفاقي

  .  د نصًا رسميًا معتمدًا بترجمة هذه االتفاقيات إلى اللغتين اإلنجليزية والفرنسية مع اإلشارة إلى أن هذه الترجمة التع,العمل العربية 

  .وأبدت لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات دعمها لهذه التوصيات 

ذ              اللجنة  تثمن    :ثامنا ر وآ ى إعداد التقري انونيين ف راء الق ة الخب ى دعم                   لكجهود لجن ؤدى إل ا ي ا مم ى توصلت إليه ة الت ائج العملي  النت
 .وتطوير متابعة معايير العمل العربية 

ا                       قد   :تاسعا ة به شأن الموضوعات المتعلق ات والتوصيات ب ة تطبيق االتفاقي ام لجن دول توضيحات أم دد من ال ات لع م مندوبو الحكوم
الواردة بتقرير لجنة الخبراء القانونيين ، وذلك مساهمة منهم فى بيان مدى تنفيذ التزاماتهم المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات          

  .العمل العربية 

ه   :عاشرا ةتوج دير  اللجن شكر والتق ة ل ال ة الجمهوري م حكوم ة رق ة العربي ى االتفاقي صديقها عل سورية لت ة ال ة ) 19(العربي ولحكوم
ام        لتصديقها على    اللبنانيةالجمهورية   ا              )18 , 17 , 15 , 13 , 9( اتفاقيات العمل العربية ذات األرق ر دعم ذه الخطوة تعتب  ، حيث أن ه

  .منظمة العمل العربية وتحقيق أهداف  العربى للنشاط المعيارى

ة     ل العربي ات العم ى اتفاقي صديق عل ودا للت ذل جه ى تب دول الت ات ال دير لحكوم شكر والتق ة بال ه اللجن ا تتوج ى آم العرض عل واء ب  س
  .السلطات المختصة بالتصديق أو بتذليل بعض الصعوبات التى تحول دون التصديق على االتفاقيات 

ز                     تؤآد اللج   :حادى عشر  ة وتعزي ؤة والمتدرب الكوادر الكف ة ب ل العربي ايير العم ة مع نة على أهمية دعم الوحدات اإلدارية المكلفة بمتابع
  .التشاور الثالثى حول المسائل المتصلة بهذه المعايير 

ل ال                   : ثانى عشر    ات العم ى اتفاقي م تصدق       تدعو اللجنة إلى إعادة النظر من طرف الدول األعضاء فى إمكانية التصديق عل ى ل ة الت عربي
  .عليها بعد والتى أصبح التصديق الجزئى عليها ممكنا

ى تفرضها                      : ثالث عشر    ات الت ة المستجدات والمتطلب ة بهدف مواآب ات وتوصيات العمل العربي ة اتفاقي تؤآد اللجنة على أهمية مراجع
  .ربية التطورات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية على عالم العمل فى الدول الع

سية                           : رابع عشر    ة والفرن ين االنجليزي ى اللغت ة إل ات وتوصيات العمل العربي ة اتفاقي ى الستكمال ترجم ل العرب تدعو اللجنة مكتب العم
  .سعيا لتجاوز الصعوبات التى تعترض بعض الدول األعضاء لإليفاء بالتزاماتها فى مجال معايير العمل العربية 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  )1(مرفق رقــم 

   األولالقسم

  النظر فى تقرير لجنة الخبراء القانونيين

  :التقارير السنوية للدول األعضاء حول اتفاقيات العمل العربية محل المتابعة: الجزء األول * 

سم األول   ة الق شت اللجن زء األول -ناق ول      - الج ضاء ح دول األع سنوية لل ارير ال ضمن التق انونيين المت راء الق ة الخب ر لجن ن تقري  م
ـمل العربياتفاق ات الع ـي ـام ـ ة ذات األرق ى  ) 19 , 18 , 17 ، 14 ، 11 ، 15 ، 5 ، 13 ، 7، 4 ، 2 ، 3 ، 1( ة محل المتابع وانتهت ال
  :مايلى

  : بشأن المستوى األدنى للتأمينات االجتماعية1971لسنة ) 3(االتفاقية العربية رقم : أوال 

ـمناشدة حكوم - وتىــــ ة جيب ة غي ,ة جمهوري م  وهى دول ة رق ة العربي ى االتفاقي ى إ، أن تتفضل ب) 3(ر مصدقة عل ا إل رسال تقريره
ة ،         إالمكتب آخطوة    ل العربي ات وتوصيات العم ام اتفاقي ة عشرة من نظ ادة الثاني ى الم ا ف ا المنصوص عليه ذ التزاماته ة لتنفي يجابي

   .1981خاصة وأن متابعة االتفاقية بدأت منذ عام 

  :» معدلة « لة ـــــــــــ بشأن تنقل األيدى العام1975لسنة ) 4(بية رقم االتفاقية العر : ثانيا

م                     -1 ة رق ة العربي ، أن تتفضل  ) 4( مناشدة حكومات الدول األعضاء التى لم تواف مكتب العمل العربى بتقاريرها السنوية حول االتفاقي
ة   يجابية لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليهاإرسالها الى المكتب آخطوة   إب ل العربي  فى المادة الثانية عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العم

  : والدول المعنية هى 1985، خاصة وأن متابعة االتفاقية بدأت منذ عام 

  قة على االتفاقيةدغير مص ..................  جمهورية جيبوتـى-

  قة على االتفاقيةدغير مص ..................  جمهورية السودان-

ة  حكومة الجمهورية حول التقرير الوارد إلى مكتب العمل العربى من لجنة الخبراء القانونيين بما جاء فى تقرير   خذ العلم     أ  -2  الجزائري
م       ا                    ،  ) 4(بشأن االتفاقية العربية رق سنى له ة ليت ى مالحظة اللجن رد عل ة لل ذه الدول ى ه ر إل ى التقري ا ورد ف ة م والطلب من المكتب بإحال

 .تقرير إلى المؤتمر العام دراسته ورفع 

  : بشأن السالمة والصحة المهنية 1977لسنة ) 7(االتفاقية العربية رقم  : ثالثا

وتى   ـــمناشدة حكوم  -1 ة جيب م          ,ة جمهوري ة رق ة العربي ى االتفاقي ر مصدقة عل ة غي ى     ) 7( وهى دول ا ال ، أن تتفضل بإرسال تقريره
ا المنص   إيجابية لتنفيذ   إالمكتب آخطوة    ة،                       لتزاماته ات وتوصيات العمل العربي ام اتفاقي ة عشرة من نظ ادة الثاني ى الم ا ف وص عليه

   .1988خاصة وأن متابعة االتفاقية بدأت منذ عام 
ة     حول التقرير الوارد إلى مكتب العمل العربى من        لجنة الخبراء القانونيين     بما جاء فى تقرير   أخذ العلم    -2 ة  حكومة الجمهوري  الجزائري

سنى                       ،  ) 7(عربية رقم   بشأن االتفاقية ال   ة ليت ى مالحظة اللجن رد عل ة لل ذه الدول والطلب من المكتب بإحالة ما ورد فى التقرير إلى ه
 .لها دراسته ورفع تقرير إلى المؤتمر العام 

  : بشأن بيئة العمل 1981لسنة ) 13(االتفاقية العربية رقم  : رابعا

م          مناشدة حكومات الدول األعضاء التى لم تواف مكتب ال         -1 ة رق ة العربي سنوية حول االتفاقي ، أن تتفضل  ) 13(عمل العربى بتقاريرها ال
ات وتوصيات العمل                           إب ام اتفاقي ة عشرة من نظ ادة الثاني ى الم رسالها الى المكتب آخطوة ايجابية لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها ف

  :نية هى  والدول المع1988العربية ، خاصة وأن متابعة االتفاقية بدأت منذ عام 

  غير مصدقة على االتفاقية............................ جمهورية جيبوتى  -
  غير مصدقة على االتفاقية.......... الجمهورية االسالمية الموريتانية  -

ى من           لجنة الخبراء القانونيين     بما جاء فى تقرير   أخذ العلم    -2 ى مكتب العمل العرب ة   حول التقرير الوارد إل ة الجمهوري ة ا حكوم  لجزائري
ا           ،  ) 13(بشأن االتفاقية العربية رقم      والطلب من المكتب بإحالة ما ورد فى التقرير إلى هذه الدولة للرد على مالحظة اللجنة ليتسنى له

 .دراسته ورفع تقرير إلى المؤتمر العام 



  

  : بشأن المرأة العاملة 1976لسنة ) 5(االتفاقية العربية رقم  : خامسا

م        ,ول األعضاء مناشدة حكومات الد    -1 ة رق ة العربي سنوية حول االتفاقي ، أن تتفضل  ) 5( التى لم تواف مكتب العمل العربى بتقاريرها ال
ات وتوصيات العمل                     إرسالها الى المكتب آخطوة     إب ام اتفاقي ة عشرة من نظ ادة الثاني ى الم يجابية لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها ف

  : والدول المعنية هى 1988ية بدأت منذ عام العربية ، خاصة وأن متابعة االتفاق

  غير مصدقة على االتفاقية..................... دولة اإلمارات العربية المتحدة  -
 غير مصدقة على االتفاقية................................... جمهورية جيبوتى  -
  االتفاقيةغير مصدقة على.................................. جمهورية السودان  -
  غير مصدقة على االتفاقية.................................. ...... سلطنة عمان -
  غير مصدقة على االتفاقية............... .......... ...................دولة قطر -
  غير مصدقة على االتفاقية................. ... .................المملكة المغربية -
  غير مصدقة على االتفاقية .................. الموريتانيةسالمية اإلالجمهورية  -

ة               -2 رد حكوم ة  أخذ العلم بما توصلت إليه لجنة الخبراء القانونيين حين دراستها ل ة األردني م     المملك ة رق ة العربي شأن االتفاقي ، ) 5( ب
 .م به بهدف تسهيل التصديق على االتفاقية أن يتضمن التقرير مستقبال أى إجراء تقوالمملكة األردنيةوالتمنى على حكومة 

انونيين        بما جاء فى تقرير   أخذ العلم    -3 راء الق ة الخب ى من         لجن ى مكتب العمل العرب وارد إل ر ال ة  حول التقري ـة البحرين   حكوم  مملكــ
ى                  ،  ) 5(بشأن االتفاقية العربية رقم      رد عل ة لل ذه الدول سنى      والطلب من المكتب بإحالة ما ورد فى التقرير إلى ه ة ليت مالحظة اللجن

 .لها دراسته ورفع تقرير إلى المؤتمر العام 
انونيين         -4 ة         ,أخذ العلم بما توصلت إليه لجنة الخبراء الق رد حكوم سية    حين دراستها ل ة التون م     الجمهوري ة رق ة العربي شأن االتفاقي ب

 .لتصديق على االتفاقية أن يتضمن التقرير مستقبال أى إجراء تقوم به بهدف تسهيل ايها، والتمنى عل) 5(
ة     حول التقرير الوارد إلى مكتب العمل العربى من        لجنة الخبراء القانونيين     بما جاء فى تقرير   أخذ العلم    -5 ة  حكومة الجمهوري  الجزائري

ة                      ،  ) 5(بشأن االتفاقية العربية رقم      ى مالحظة اللجن رد عل ة لل ذه الدول سنى  والطلب من المكتب بإحالة ما ورد فى التقرير إلى ه ليت
 .ورفع تقرير إلى المؤتمر العام , لها دراسته 

انونيين لدراسته           ) 5(إحالة ما ورد فى تقرير حكومة المملكة العربية السعودية حول االتفاقية العربية رقــم               -6 راء الق ة الخب ى لجن , إل
 .ورفع تقرير بنتيجة دراستها إلى المؤتمر العام 

ة        أخذ العلم بما توصلت إليه لجنة الخبرا       -7 سورية       ء القانونيين حين دراستها لرد حكوم ة ال ة العربي ة      الجمهوري ة العربي شأن االتفاقي ب
 . التصديق على االتفاقية  أن يتضمن التقرير مستقبال أى إجراء تقوم به بهدف تسهيليها، والتمنى عل) 5(رقم 

ة  -8 رد حكوم انونيين حين دراستها ل راء الق ة الخب ه لجن ا توصلت إلي م بم ذ العل ة الكويت أخ م دول ة رق ة العربي شأن االتفاقي ، ) 5(ب
 . التصديق على االتفاقية أن يتضمن التقرير مستقبال أى إجراء تقوم به بهدف تسهيليها والتمنى عل

انونيين لدراسته     ) 5(إحالة ما ورد فى تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول االتفاقية العربية رقــم        -9 راء الق ة الخب ع  ور, إلى لجن ف
  .تقرير بنتيجة دراستها إلى المؤتمر العام

انونيين لدراسته     ) 5(إحالة ما ورد فى تقرير حكومة الجماهيرية العربية الليبية حول االتفاقية العربية رقــم           -10 راء الق ة الخب , إلى لجن
 .ورفــع تقرير بنتيجة دراستها إلى المؤتمر العــام 

ة       أخذ العلم بما توصلت إليه لجنة الخبراء         -11 ة       القانونيين حين دراستها لرد حكوم ة مصر العربي م        جمهوري ة رق ة العربي شأن االتفاقي ب
 . التصديق على االتفاقية  أن يتضمن التقرير مستقبال أى إجراء تقوم به بهدف تسهيلعليها، والتمنى ) 5(

  : بشأن تحديد وحماية األجور 1983لسنة ) 15(االتفاقية العربية رقم  : سادسا

دول األعضاء    مناشدة   -1 م                           ,حكومات ال ة رق ة العربي سنوية حول االتفاقي ا ال ى بتقاريره ل العرب واف مكتب العم م ت ى ل ، أن ) 15( الت
ضل  الهاتتف وة  بإرس ب آخط ى المكت ة ال ات      إيجابي ام اتفاقي ن نظ شرة م ة ع ادة الثاني ى الم ا ف صوص عليه ا المن ذ التزاماته  لتنفي

  : والدول المعنية هى 1989بعة االتفاقية بدأت منذ عام وتوصيات العمل العربية ، خاصة وأن متا

  غير مصدقة على االتفاقية ............................ جمهورية جيبوتى  -
  غير مصدقة على االتفاقية...........  الموريتانية اإلسالميةالجمهورية  -

ة     رد إلى مكتب العمل العربى من     حول التقرير الوا   لجنة الخبراء القانونيين     بما جاء فى تقرير   أخذ العلم    -2 ة  حكومة الجمهوري  الجزائري
سنى           ،  ) 15(بشأن االتفاقية العربية رقم      ة ليت والطلب من المكتب بإحالة ما ورد فى التقرير إلى هذه الدولة للرد على مالحظة اللجن

 .ورفع تقرير إلى المؤتمر العام, لها دراسته 

  

  



  

  : بشأن المفاوضة  الجماعية 1979ة لسن) 11(االتفاقية العربية رقم  : سابعا

دول األعضاء       -1 ات ال م                , مناشدة حكوم ة رق ة العربي سنوية حول االتفاقي ا ال ى بتقاريره واف مكتب العمل العرب م ت ى ل ، أن ) 11( الت
فاقيات وتوصيات العمل      لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من نظام ات           إيجابية الى المكتب آخطوة     بإرسالهاتتفضل  

  : هى ة والدول المعني1993العربية ، خاصة وأن متابعة االتفاقية بدأت منذ عام 

  غير مصدقة على االتفاقية................ دولة اإلمارات العربية المتحدة  -
 غير مصدقة على االتفاقية .............................. جمهورية جيبوتى  -
 غير مصدقة على االتفاقية ...........................  ...السودانجمهورية  -
 غير مصدقة على االتفاقية .............................. ...... سلطنة عمان -
 غير مصدقة على االتفاقية .............................. .......... دولة قطر -
  ة على االتفاقيةغير مصدق..............  الموريتانية اإلسالميةالجمهورية  -

دول األعضاء                              -2 ات ال ى من حكوم ى مكتب العمل العرب واردة إل ارير ال  أخذ العلم بما جاء فى تقرير لجنة الخبراء القانونيين حول التق
ة ل      , ) 11(بشأن االتفاقية العربية رقــــم      ى مالحظات اللجن ا   والطلب من المكتب بإحالة ما ورد فى التقرير إلى هذه الدول للرد عل سنى له يت

  :والدول المعنية هى , دراسته ورفع تقرير إلى المؤتمر العام 

  غير مصدقة على االتفاقية.................................. مملكة البحرين  -
  غير مصدقة على االتفاقية.......................... الجمهورية الجزائرية  -

راء ال      -3 ة الخب ه لجن ة         أخذ العلم بما توصلت إلي ة الجمهوري رد حكوم انونيين حين دراستها ل سية ق م     التون ة رق ة العربي شأن االتفاقي  ب
ة                     عليها، والتمنى   ) 11( ى االتفاقي سهيل التصديق عل ه بهدف ت وم ب ى     ,  أن يتضمن التقرير مستقبال أى إجراء تق خاصة وأن التصديق عل

  .التصديق الجزئى هذه االتفاقية ال يتطلب التصديق على آل مواد االتفاقية بل يجوز 

انونيين لدراسته      ) 11( إحالة ما ورد فى تقرير حكومة المملكة العربية السعودية حول االتفاقية العربية رقم       -4 راء الق ة الخب ى لجن , إل
  .ورفع تقرير بنتيجة دراستها إلى المؤتمر العام

رد ح             -5 ة     أخذ العلم بما توصلت إليه لجنة الخبراء القانونيين حين دراستها ل ة الجمهوري سورية   كوم ة ال ة     العربي ة العربي شأن االتفاقي  ب
   . أن يتضمن التقرير مستقبال أى إجراء تقوم به بهدف تسهيل التصديق على االتفاقيةعليها، والتمنى ) 11(رقم 

ة              -6 رد حكوم انونيين حين دراستها ل راء الق ة الخب ه لجن ة الكويت  أخذ العلم بما توصلت إلي ة  دول شأن االتفاقي م    ب ة رق ، ) 11( العربي
ى  ا والتمن ة عليه ى االتفاقي صديق عل سهيل الت ه بهدف ت وم ب راء تق ستقبال أى إج ر م ضمن التقري ذه  , أن يت ى ه صديق عل خاصة وأن الت

  .االتفاقية ال يتطلب التصديق على آل مواد االتفاقية بل يجوز التصديق الجزئى 

انونيين لدراسته     ) 11(انية حول االتفاقية العربية رقم       إحالة ما ورد فى تقرير حكومة الجمهورية اللبن        -7 راء الق ع  , إلى لجنة الخب ورف
  .تقرير بنتيجة دراستها إلى المؤتمر العام

انونيين لدراسته       ) 11( إحالة ما ورد فى تقرير حكومة الجماهيرية العربية الليبية حول االتفاقية العربية رقم               -8 راء الق , إلى لجنة الخب
  . بنتيجة دراستها إلى المؤتمر العامورفع تقرير

ة            -9 رد حكوم ة   أخذ العلم بما توصلت إليه لجنة الخبراء القانونيين حين دراستها ل ة مصر العربي م     جمهوري ة رق ة العربي شأن االتفاقي  ب
ة                 عليها، والتمنى   ) 11( ى االتفاقي سهيل التصديق عل ه بهدف ت ى    خا ,  أن يتضمن التقرير مستقبال أى إجراء تقوم ب صة وأن التصديق عل

  .هذه االتفاقية ال يتطلب التصديق على آل مواد االتفاقية بل يجوز التصديق الجزئى 

  :حق العامل العربى فى التأمينات االجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد األقطار العربية  بشأن 1981لسنة ) 14(االتفاقية العربية رقم  : ثامنا

، أن تتفضل  ) 14(ألعضاء التى لم تواف مكتب العمل العربى بتقاريرها السنوية حول االتفاقية العربية رقم      مناشدة حكومات الدول ا    -1
ة   إيجابية الى المكتب آخطوة   بإرسالها ل العربي  لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العم

  : والدول المعنية هى 1993أت منذ عام ، خاصة وأن متابعة االتفاقية بد

  غير مصدقة على االتفاقية ............................  جمهورية جيبوتى -

  غير مصدقة على االتفاقية...........  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -



  

ة  حول التقرير الوارد إلى م لجنة الخبراء القانونيين جاء فى تقرير    أخذ العلم بما      -2 كتب العمل العربى من حكومة الجمهورية الجزائري
ا                   , ) 14(بشأن االتفاقية العربية رقم      سنى له ة ليت ى مالحظة اللجن رد عل ة لل ذه الدول ى ه ر إل ى التقري ا ورد ف ة م والطلب من المكتب بإحال

  .ورفع تقرير إلى المؤتمر العام , دراسته 

  :بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين 1993لسنة ) 17(االتفاقية العربية رقم  : تاسعا

م              ,  مناشدة حكومات الدول األعضاء    -1 ة رق ة العربي سنوية حول االتفاقي ا ال ى بتقاريره واف مكتب العمل العرب م ت ى ل ، أن ) 17( الت
ات وتوصيات العمل      لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من نظام اتفاقي           إيجابية الى المكتب آخطوة     بإرسالهاتتفضل  

  : والدول المعنية هى 1995العربية ، علما بأن متابعة االتفاقية بدأت منذ عام 

  غير مصدقة على االتفاقية ..............................  جمهورية جيبوتى -

  غير مصدقة على االتفاقية .............  الموريتانية اإلسالمية الجمهورية -

ة   حول التقرير الوارد إلى مكتب العمل العربى من    لجنة الخبراء القانونيين   ء فى تقرير  جاأخذ العلم بما     -2 ة  حكوم ة الجزائري  الجمهوري
ا                       ،  ) 17(ة رقم   ــــبشأن االتفاقية العربي   سنى له ة ليت ى مالحظة اللجن رد عل والطلب من المكتب بإحالة ما ورد فى التقرير إلى هذه الدولة لل

  .ى المؤتمر العام ورفع تقرير إل, دراسته 

   :عمل األحداث بشأن 1996لسنة ) 18(االتفاقية العربية رقم  : عاشرا

م              ,  مناشدة حكومات الدول األعضاء    -1 ة رق ة العربي سنوية حول االتفاقي ا ال ى بتقاريره واف مكتب العمل العرب م ت ى ل ، أن ) 18( الت
ها المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل               لتنفيذ التزامات  إيجابية الى المكتب آخطوة     بإرسالهاتتفضل  

  : والدول المعنية هى 2002أن متابعة االتفاقية بدأت منذ عام خاصة والعربية ، 

  غير مصدقة على االتفاقية................ دولة اإلمارات العربية المتحدة  -
 غير مصدقة على االتفاقية ..... .........................جمهورية جيبوتى  -
 غير مصدقة على االتفاقية  .............................. السودانجمهورية  -
 غير مصدقة على االتفاقية......................... ...... جمهورية العراق -
  غير مصدقة على االتفاقية.................................... سلطنة عمان  -
 غير مصدقة على االتفاقية .............................. .......... دولة قطر -
 غير مصدقة على االتفاقية ........... ... ...................المملكة المغربية -
  غير مصدقة على االتفاقية ....... ....... الموريتانية اإلسالميةالجمهورية  -

دول األعضــــاء     حكوم  حول التقارير الواردة إلى مكتب العمل العربى من            القانونيين  لجنة الخبراء  جاء فى تقرير  أخذ العلم بما     -2 ات ال
ا                           ،  ) 18(بشأن االتفاقية العربية رقم      سنى له ة ليت ى مالحظات اللجن رد عل دول لل ذه ال ى ه ر إل والطلب من المكتب بإحالة ما ورد فى التقري

  :لمعنية هى والدول ا, ورفع تقرير إلى المؤتمر العام , دراسته 

  غير مصدقة على االتفاقية........... ................الجمهورية الجزائرية  -
  غير مصدقة على االتفاقية........ ......................الجمهورية اليمنية  -

ة الهاشم           , لجنة الخبراء القانونيين  توصلت إليه   أخذ العلم بما     -3 ة األردني ة المملك رد حكوم شأن  حين دراستها ل ة   ية ب ة العربي االتفاقي
ة                ،  ) 18(رقم   ى االتفاقي سهيل التصديق عل ه بهدف ت وم ب خاصة وأن التصديق   , والتمنى عليها أن يتضمن التقرير مستقبال أى إجراء تق

  .على االتفاقية ال يتطلب التصديق على آل مواد االتفاقية بل يجوز التصديق الجزئى 

انونيين  لجنة  توصلت إليه   أخذ العلم بما     -4 شأن                , الخبراء الق سية ب ة التون ة الجمهوري رد حكوم م      حين دراستها ل ة رق ة العربي االتفاقي
ة                      ،  ) 18( ى االتفاقي سهيل التصديق عل ه بهدف ت وم ب ى     , والتمنى عليها أن يتضمن التقرير مستقبال أى إجراء تق خاصة وأن التصديق عل

  .بل يجوز التصديق الجزئى االتفاقية ال يتطلب التصديق على آل مواد االتفاقية 

شأن    , لجنة الخبراء القانونيينتوصلت إليه أخذ العلم بما    -5 ة ب م    حين دراستها لرد حكومة جمهورية مصر العربي ة رق ة العربي االتفاقي
ة                      ،  ) 18( ى االتفاقي سهيل التصديق عل ه بهدف ت وم ب ى   خاصة وأن ال  , والتمنى عليها أن يتضمن التقرير مستقبال أى إجراء تق تصديق عل

  .االتفاقية ال يتطلب التصديق على آل مواد االتفاقية بل يجوز التصديق الجزئى 

انونيين لدراسته      ) 18( إحالة ما ورد فى تقرير حكومة المملكة العربية السعودية حول االتفاقية العربية رقم       -6 راء الق ة الخب ى لجن , إل
  .ورفع تقرير بنتيجة دراستها إلى المؤتمر العام



  

انونيين لدراسته       ) 18( إحالة ما ورد فى تقرير حكومة الجماهيرية العربية الليبية حول االتفاقية العربية رقم               -7 راء الق , إلى لجنة الخب
  .ورفع تقرير بنتيجة دراستها إلى المؤتمر العام

   :تفتيش العمل بشأن 1998لسنة ) 19(االتفاقية العربية رقم  : حادى عشر

م              ,لدول األعضاء   مناشدة حكومات ا   -1 ة رق ة العربي سنوية حول االتفاقي ا ال ى بتقاريره واف مكتب العمل العرب م ت ى ل ، أن ) 19( الت
 لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل                إيجابية الى المكتب آخطوة     بإرسالهاتتفضل  

  : والدول المعنية هى 2001فاقية بدأت منذ عام أن متابعة االتخاصة والعربية ، 

  غير مصدقة على االتفاقية................ دولة اإلمارات العربية المتحدة  -
 غير مصدقة على االتفاقية ......................... .... .....مملكة البحرين -
 ية غير مصدقة على االتفاق.............................. جمهورية جيبوتى  -
 غير مصدقة على االتفاقية  .............................. السودانجمهورية  -
  غير مصدقة على االتفاقية.................................... سلطنة عمان  -
 غير مصدقة على االتفاقية .............................. .......... دولة قطر -
 غير مصدقة على االتفاقية ........... ....... ...............المملكة المغربية -
  غير مصدقة على االتفاقية ....... ....... الموريتانية اإلسالميةالجمهورية  -

م     حين دراستها لرد حكومة المملكة األردنية الهاشمية  لجنة الخبراء القانونيينتوصلت إليهأخذ العلم بما     -2 ة رق ة العربي بشأن االتفاقي
ة                      والتمن،  ) 19( ى االتفاقي سهيل التصديق عل ه بهدف ت وم ب ى     , ى عليها أن يتضمن التقرير مستقبال أى إجراء تق خاصة وأن التصديق عل

  .االتفاقية ال يتطلب التصديق على آل مواد االتفاقية بل يجوز التصديق الجزئى 

انونيين    توصلت إليه أخذ العلم بما     -3 ة ا         ,  لجنة الخبراء الق رد حكوم سية     حين دراستها ل ة التون م        لجمهوري ة رق ة العربي شأن االتفاقي ب
ة                      ،  ) 19( ى االتفاقي سهيل التصديق عل ه بهدف ت وم ب ى     , والتمنى عليها أن يتضمن التقرير مستقبال أى إجراء تق خاصة وأن التصديق عل

  .االتفاقية ال يتطلب التصديق على آل مواد االتفاقية بل يجوز التصديق الجزئى 

ة   حكوم  حول التقرير الوارد إلى مكتب العمل العربى من    لجنة الخبراء القانونيين   ء فى تقرير  جاأخذ العلم بما     -4 ة الجزائري ة الجمهوري
ا                 ،  ) 19(م  ـــبشأن االتفاقية العربية رق    سنى له ة ليت ى مالحظة اللجن رد عل ة لل ذه الدول والطلب من المكتب بإحالة ما ورد فى التقرير إلى ه

  . المؤتمر العام ورفع تقرير إلى, دراسته 

انونيين لدراسته     ) 19( إحالة ما ورد فى تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول االتفاقية العربية رقم              -5 راء الق ع  , إلى لجنة الخب ورف
  .تقرير بنتيجة دراستها إلى المؤتمر العام

انونيين لدراسته       ) 19(عربية رقم    إحالة ما ورد فى تقرير حكومة الجماهيرية العربية الليبية حول االتفاقية ال            -6 راء الق , إلى لجنة الخب
  .ورفع تقرير بنتيجة دراستها إلى المؤتمر العام

  الرد على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين: الجزء الثانى * 

شأن             الجزء الثانى من تقرير لجنة الخبراء القانونيين المتضمن الرد         /ناقشت اللجنة القسم األول      دتها ب ى أب سابقة الت ا ال  على مالحظاته
  :تقارير عدد من الدول األعضاء حول اتفاقيات العمل العربية محل المتابعة ، وارتأت على ضوء مالحظات لجنة الخبراء القانونيين مايلى 

  :مستويات العمل  بشأن 1966لسنة ) 1(االتفاقية العربية رقم  : أوال

ى مالحظ      - مصدقة على االتفاقية     -لعربية الليبية   الجماهيرية ا مناشدة حكومة    - الرد عل شأن             ة ب دتها ب ى أب انونيين الت راء الق ة الخب  لجن
ة  ةتلك المالحظ ) 1(م ــــتقرير هذه الدولة الخاص باالتفاقية العربية رق     ى استحدثت بموجب مشروع         المتعلق ديالت الت ة بالتع اة اللجن بمواف

  .من االتفاقية حين إقرارها  ) 48 , 46 , 39( مع المواد م ءقانون العمل الجديد والتى تتوا

  : بشأن المستوى األدنى للتأمينات االجتماعية 1971لسنة ) 3(االتفاقية العربية رقم  : ثانيا

شأن    - مصدقة على االتفاقية    - مناشدة حكومة جمهورية السودان      -1 دتها ب ى أب ر   بالرد على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين الت تقري
  :تلك المالحظات المتعلقة بالتالى ) 3(م ــــهذه الدولة الخاص باالتفاقية العربية رق

  .من االتفاقية المتعلق بخدمات التأهيل) 9( عدم التغطية التشريعية لحكم المادة *



  

ادة         * م الم د األ            ) 27( عدم التغطية التشريعية لحك ل الح أن اليق ة المتعلق ب ى لمعاش ال     من االتفاقي سبة      دن من  %) 40(شيخوخة عن ن
ادة  ) 1(األجر ، وذلك ألن الفقرة   سنة      ) 59(من الم اعى ل أمين االجتم انون الت د األقصى فقط وترآت الحد األدنى        1990من ق  حددت الح

  . ليحدده مجلس إدارة الصندوق القومى للتأمين االجتماعى ، واللجنة لم يتضح لديها إذا آان المجلس قد حدد الحد األدنى أم ال

  . العمل على تطبيق معاملة المفقود معاملة المتوفى بالنسبة للسودانيين العاملين بالخارج على بقية المؤمنين *

دتها            – مصدقة على االتفاقية     –مناشدة حكومة جمهورية مصر العربية       -2  بالرد على مالحظة لجنة الخبراء القانونيين التى سبق أن أب
ة الخاص         م       بشأن تقرير هذه الدول ة رق ة العربي ى                  , ) 3(باالتفاقي ة عل ات االجتماعي انون التأمين ة بضرورة سريان ق ك المالحظة المتعلق تل
وطنيين                   , العمال العرب آالعمال الوطنيين      ا وال ا العرب جمعي ين الرعاي ة ب ر عدم التفرق د أق ة ق , وذلك ألن نص المادة السادسة من االتفاقي

ل        من المادة الساد) ب(ولكن فى الفقرة     ة بالمث شترط المعامل م ت ل ول ة بالمث شرط المعامل سة قد أقرت عدم التفرقة بين الوطنيين واألجانب ب
وطنيين      ا العرب وال ين الرعاي وطنيين            , ب ال ال ال العرب آالعم ى العم ة عل ات االجتماعي انون التأمين ه يجب أن يسرى ق وخاصة أن , وعلي

ة يجع ى االتفاقي ة إل ة مصر العربي ضمام جمهوري ادة  إن داخلى بموجب الم وطنى ال شريعها ال ن ت زأ م زءا ال يتج ا ج تور ) 151(له ن دس م
  .جمهورية مصر العربية 

  : بشأن تنقل األيدى العاملة 1967لسنة ) 2(االتفاقية العربية رقم  : ثالثا

م                   - ة رق ة العربي ة حول االتفاقي ة المغربي ة الملك ى رد حكوم را   ) 2(إحالة ما ورد ف ة الخب ى لجن انونيين لدراسته   إل ر   , ء الق ع تقري ورف
  .بنتيجة دراستها إلى المؤتمر العام 

  :» معدلة «  بشأن تنقل األيدى العاملة 1975لسنة ) 4(االتفاقية العربية رقم  : رابعا

دته   - غير مصدقة على االتفاقية -مناشدة حكومة مملكة البحرين      -1 ى أب انونيين الت ر    بالرد على مالحظة لجنة الخبراء الق شأن تقري ا ب
  . تلك المالحظة المتعلقة بعرض االتفاقية على السلطات المختصة بالتصديق  ,)4(م ـــــية رقـــهذه الدولة الخاص باالتفاقية العرب

ة   -مناشدة حكومة جمهورية السودان   -2 ى االتفاقي شأن          - غير مصدقة عل دتها ب ى أب انونيين الت راء الق ة الخب ى مالحظة لجن الرد عل  ب
صة بالتصديق            ) 4(م  ــة رق ـــهذه الدولة الخاص باالتفاقية العربي    تقرير   ، تلك المالحظة المتعلقة بعرض االتفاقية على السلطة المخت

ا                   وزراء حسب م الرد ،    ألن السلطات المختصة بالتصديق على االتفاقيات، آما رأت لجنة الخبراء القانونيين، ليست مجلس ال اء ب ج
ه يجب        وإنما هى السلطات التشريعي    ة ، فإن ل العربي ات وتوصيات العم ة ، وعليه، والتزاما بما تقرره المادة العاشرة من نظام اتفاقي

  .العرض على السلطات المختصة بالتصديق 
ة      -مناشدة حكومة جمهورية العراق      -3 ر              - مصدقة على االتفاقي شأن تقري دتها ب ى أب انونيين الت راء الق ة الخب ى مالحظة لجن الرد عل  ب

م        هذه الدو  ة رق ام                       ) 4(لة الخاص باالتفاقية العربي وطنى للقي صعيد ال ى ال ى مختص عل از ثالث شاء جه ة بإن ك المالحظة المتعلق ، تل
 .بالمهام التى نص عليها البند أوال من المادة الرابعة من االتفاقية 

دتها        بالرد على مالح -مصدقة على االتفاقية    غير   – الجماهيرية العربية الليبية  مناشدة حكومة    -4 ى أب انونيين الت راء الق ة الخب ظة لجن
م  ة رق ة العربي ة الخاص باالتفاقي ذه الدول ر ه شأن تقري ة ) 4(ب ة المتعلق ك المالحظ صة ، تل سلطات المخت ى ال ة عل بعرض االتفاقي

 .بالتصديق 
ة ر   – مصدقة على االتفاقية     – حكومة جمهورية مصر العربية      إحالة ما ورد فى رد     -5 ة العربي م  حول االتفاقي راء    ) 4(ق ة الخب ى لجن إل

 .ورفع تقرير بنتيجة دراستها إلى المؤتمر العام , القانونيين لدراسته 
ر     - مصدقة على االتفاقية -مناشدة حكومة الجمهورية اليمنية      -6 شأن تقري دتها ب ى أب  بالرد على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين الت

  : تلك المالحظات المتعلقة بالتالى ،) 4(هذه الدولة الخاص باالتفاقية العربية رقم 

ة     * ات العام  لم يتضمن التقرير التوضيحات المتعلقة بالقسم األول من نموذج التقرير الذى أرسله مكتب العمل العربى ، والمتعلق بالبيان
  ) .النصوص التشريعية السارية التى لها عالقة بأحكام االتفاقية ( 

  . أحكام االتفاقية على جميع العمال العرب الوافدين وفقا للمادة األولى  عدم التغطية التشريعية بشأن سريان*

 عدم التغطية التشريعية بشأن تطبيق مبدأ اعطاء األولوية فى التشغيل للعمال العرب الوافدين ، ولم يذآر التقرير المعوقات التى تحول                     *
  .دون ذلك 

  .من االتفاقية ) 2(ادة  عدم التغطية التشريعية لبعض األحكام الواردة فى الم*

  .من االتفاقية  ) 4 ، 3( عدم التغطية التشريعية ألحكام المادتين *

  

  



  

  : بشأن السالمة والصحة المهنية1977لسنة ) 7(االتفاقية العربية رقم  : خامسا

ة       - مناشدة حكومة جمهورية السودان      -1 انو            - غير مصدقة على االتفاقي راء الق ة الخب ى مالحظة لجن الرد عل شأن     ب دتها ب ى أب نيين الت
سلطات المختصة بالتصديق ألن                ) 7(ة رقم   ــــتقرير هذه الدولة الخاص باالتفاقية العربي      ى ال ة عل ة بعرض االتفاقي ، تلك المالحظة المتعلق

ال    السلطات المختصة بالتصديق على االتفاقيات ، آما رأت لجنة الخبراء القانونيين ، ليست مجلس الوزراء حسب ما                 ا هى    جاء ب رد ، وإنم
ى                                   ه يجب العرض عل ة ، فإن ل العربي ات وتوصيات العم ام اتفاقي ادة العاشرة من نظ رره الم السلطات التشريعية ، وعليه ، والتزاما بما تق

  .السلطات المختصة بالتصديق 

ة  -2 ة اليمني ة الجمهوري دة حكوم ة  - مناش ى االتفاقي صدقة عل اة - م ى  لمواف ل العرب ب العم ديالمكت ى   بالتع رى عل ى سوف تج ت الت
  ) :7(التشريعات الوطنية لتحقيق التغطية التشريعية ألحكام المواد التالية من االتفاقية العربية رقم 

ل سن الخامسة                          ) 1( الفقرة   * صناعية قب ال ال ى األعم سين ف شغيل األحداث من الجن ة بحظر ت من المادة السادسة من االتفاقية المتعلق
  .عشرة 

رة * ن) 2( الفق ى       م شرة ف ة ع ن الثامن وغهم س ل بل سين قب ن الجن داث م شغيل األح ر ت ة بحظ ة المتعلق ن االتفاقي سادسة م ادة ال  الم
  .الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة

  . المادة الثالثة عشرة من االتفاقية المتعلقة بإنشاء مرآز أو معهد وطنى خاص بالسالمة والصحة المهنية *

  :  بشأن بيئة العمل 1981لسنة ) 13( رقم االتفاقية العربية : سادسا

ة          -مناشدة حكومة جمهورية السودان       - ى االتفاقي ر مصدقة عل شأن                   - غي دتها ب ى أب انونيين الت راء الق ة الخب ى مالحظة لجن الرد عل  ب
ى ا          ,)13(ة رقم   ــــتقرير هذه الدولة الخاص باالتفاقية العربي      ة عل سلطات المختصة بالتصديق ألن       تلك المالحظة المتعلقة بعرض االتفاقي ل

ا                  ا هى         السلطات المختصة بالتصديق على االتفاقيات ، آما رأت لجنة الخبراء القانونيين ، ليست مجلس الوزراء حسب م الرد ، وإنم جاء ب
ة ، فإن                             ل العربي ات وتوصيات العم ام اتفاقي ادة العاشرة من نظ رره الم ا تق ى       السلطات التشريعية ، وعليه ، والتزاما بم ه يجب العرض عل

  .السلطات المختصة بالتصديق 

  : بشأن المرأة العاملة 1976لسنة ) 5(االتفاقية العربية رقم  : سابعا

ة          - مناشدة حكومة جمهورية السودان      -1 ى االتفاقي ر مصدقة عل شأن                   - غي دتها ب ى أب انونيين الت راء الق ة الخب ى مالحظة لجن الرد عل  ب
سلطات المختصة بالتصديق ألن                    ,)5(م  ــــاقية العربية رق  تقرير هذه الدولة الخاص باالتف     ى ال ة عل ة بعرض االتفاقي  تلك المالحظة المتعلق

ا هى        السلطات المختصة بالتصديق على االتفاقيات ، آما رأت لجنة الخبراء القانونيين ، ليست مجلس الوزراء حسب ما                 الرد ، وإنم جاء ب
ى                            السلطات التشريعية ، وعليه ، والتزاما        ه يجب العرض عل ة ، فإن ل العربي ات وتوصيات العم ام اتفاقي ادة العاشرة من نظ رره الم بما تق

  .السلطات المختصة بالتصديق 

( واد  ــــ  التخاذ اإلجراءات الالزمة، لتحقيق التغطية التشريعية ألحكام الم        - مصدقة على االتفاقية     - مناشدة حكومة جمهورية العراق      -2
  ) .5(من االتفاقية العربية رقم  ) 18 ، 17 ، 16 ، 13 ، 10 ، 9 ، 8

دتها      – غير مصدقة على االتفاقية – مناشدة حكومة الجماهيرية العربية الليبية       -3 ى أب انونيين الت راء الق ة الخب  بالرد على مالحظة لجن
  .تفاقية على السلطات المختصة بالتصديقتلك المالحظة المتعلقة بعرض اال, ) 5(بشأن تقرير هذه الدولة الخاص باالتفاقية العربية رقم 

ة  -4 ة اليمني ة الجمهوري دة حكوم ة  - مناش ى االتفاقي صدقة عل ين    - م ة ح شريعات الوطني صوص الت ى بن ل العرب ب العم اة مكت  لمواف
  ) .5(قم من االتفاقية العربية ر ) 18 - 17 - 14 - 13 - 11 - 10( صدورها ، والتى تحقق التغطية التشريعية ألحكام المواد 

   :األجور بشأن تحديد وحماية 1983لسنة ) 15(االتفاقية العربية رقم  : ثامنا

ر    - غير مصدقة على االتفاقية      -مناشدة حكومة جمهورية السودان      -1  بالرد على مالحظة لجنة الخبراء القانونيين التى أبدتها بشأن تقري
  . تلك المالحظة المتعلقة بعرض االتفاقية على السلطات المختصة بالتصديق ،) 15(م ـــــهذه الدولة الخاص باالتفاقية العربية رق

ادة           - مصدقة على االتفاقية     -مناشدة حكومة جمهورية العراق      -2 م الم شريعية لحك ة الت  11(  التخاذ اإلجراءات الالزمة ، لتحقيق التغطي
  ) . 15(من االتفاقية العربية رقم ) 

ر            - غير مصدقة على االتفاقية      -مناشدة حكومة الجمهورية اليمنية      -3  بالرد على مالحظة لجنة الخبراء القانونيين التى أبدتها بشأن تقري
  .، تلك المالحظة المتعلقة بعرض االتفاقية على السلطات المختصة بالتصديق ) 15(هذه الدولة الخاص باالتفاقية العربية رقم 

  



  

  : المفاوضة الجماعية  بشأن1979لسنة ) 11(االتفاقية العربية رقم  : تاسعا

شأن   - مصدقة على االتفاقية - مناشدة حكومة المملكة األردنية الهاشمية    -1 دتها ب  بالرد على مالحظات لجنة الخبراء القانونيين التى أب
  : تلك المالحظات المتعلقة بالتالى  ,)11(تقرير هذه الدولة الخاص باالتفاقية العربية رقم 

و   * ة التش    ا عدم ت ادة      فر التغطي م الم ة              ) 2(ريعية لحك انونى للمفاوضة الجماعي ار الق ة الخاص باإلط زة من االتفاقي  واإلجراءات  واألجه
  ماذا عدم النص عليها فى القانون فإذا آان األمر آذلك فل, حيث يفترض الرد وجود المفاوضة الجماعية من الناحية الواقعية , المتعلقة بها 

  .نتهاء منه من االتفاقية الخاص بالفترة الزمنية للدخول فى التفاوض واإل) 11(المادة   عدم التغطية التشريعية لحكم *

ة ،      واإل اإلضرابمن االتفاقية الخاص بتنظيم حق      ) 11( عدم التغطية التشريعية لحكم من أحكام المادة         * غالق أثناء المفاوضة الجماعي
  .ولم يشر إلى تنظيمهما أثناء المفاوضة الجماعية  والغلق عموما ، اإلضرابحيث ما تحدث عنه القانون هو حق 

من االتفاقية الخاص بحرية االنضمام التفاقيات العمل الجماعية من جانب أى طرف   ) 15(فر التغطية التشريعية لحكم المادة   ا  عدم تو   *
  .برامها إمن األطراف المعنية التى لم تشارك فى 

اد    توضيح   عدم  * م الم شريعية لحك ة الت ى         ) 18(ة  التغطي ة عل ة المبرم ات العمل الجماعي ام اتفاقي سريان أحك ة والخاص ب من االتفاقي
شآت                     ى المن المستوى الوطنى على القطاعات االقتصادية والصناعية المختلفة ، وسريان االتفاقيات المبرمة على مستوى أحد القطاعات عل

  .المنتمية لهذا القطاع

ة        غير - مناشدة حكومة جمهورية السودان      -2 ى االتفاقي شأن                 - مصدقة عل دتها ب ى أب انونيين الت راء الق ة الخب ى مالحظة لجن الرد عل  ب
  .، تلك المالحظة المتعلقة بعرض االتفاقية على السلطات المختصة بالتصديق ) 11(م ــــتقرير هذه الدولة الخاص باالتفاقية العربية رق

ادتين      -ية  مصدقة على االتفاق  - مناشدة حكومة جمهورية العراق      -3 ام الم شريعية ألحك ة الت (  التخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق التغطي
  ) .11(حول تعديل أو تمديد اتفاقيات العمل الجماعية ، من االتفاقية العربية رقم ) 13(وحكمين من أحكام المادة  ) 11 ، 2

الر – غير مصدقة على االتفاقية – مناشدة الجماهيرية العربية الليبية     -4 شأن         د ب دتها ب ى أب انونيين الت راء الق ة الخب ى مالحظة لجن  عل
ة رق ة العربي ة الخاص باالتفاقي ذه الدول ر ه ـتقري ة ب) 11(م ـــ ك المالحظة المتعلق تكمال ، تل صة اس سلطات المخت ى ال ة عل عرض االتفاقي

  .بالتصديق 

ذى يحقق              لموافاة مكتب  - مصدقة على االتفاقية     - مناشدة حكومة المملكة المغربية      -5  العمل العربى بالتشريع الجديد حين صدوره وال
اء والخاص بتحديد فترة زمنية للدخول فى التفاوض ) 11(من االتفاقية العربية رقم ) 11(التغطية التشريعية لحكم من أحكام المادة    واالنته

  .منه 

ى            بشأن حق العامل العربى فى ال      1981لسنة  ) 14(االتفاقية العربية رقم     : عاشرا ه للعمل ف د تنقل ار  أحد تأمينات االجتماعية عن  األقط
  :العربية 

ر                - غير مصدقة على االتفاقية      - مناشدة حكومة مملكة البحرين      -1 شأن تقري دتها ب ى أب انونيين الت  بالرد على مالحظة لجنة الخبراء الق
  .بعرض االتفاقية على السلطات المختصة بالتصديق ،  تلك المالحظة المتعلقة ) 14(ة رقم ــــهذه الدولة الخاص باالتفاقية العربي

ة        - مناشدة حكومة جمهورية السودان      -2 ى االتفاقي شأن                 - غير مصدقة عل دتها ب ى أب انونيين الت راء الق ة الخب ى مالحظة لجن الرد عل  ب
  .ية على السلطات المختصة بالتصديق ،  تلك المالحظة المتعلقة بعرض االتفاق) 14(ة رقم ــــتقرير هذه الدولة الخاص باالتفاقية العربي

ر           – مصدقة على االتفاقية    - مناشدة حكومة جمهورية العراق      -3 شأن تقري دتها ب ى أب انونيين الت راء الق ة الخب ى مالحظة لجن الرد عل  ب
تال   على تعديل التشريع   الحكومة  بأن تعمل  تلك المالحظة المتعلقة  , ) 14(هذه الدولة الخاص باالتفاقية العربية رقم        وطنى لي ام   ء ال م مع أحك

  ) .14(من االتفاقية العربية رقم  ) 6/2 ، 5 ، 4( المواد 

دتها                 - غير مصدقة على االتفاقية      - الجماهيرية العربية الليبية   مناشدة حكومة    -4 ى أب انونيين الت راء الق ة الخب ى مالحظة لجن الرد عل  ب
سلطات المختصة      استكمال  ،  تلك المالحظة المتعلقة ب) 14(بشأن تقرير هذه الدولة الخاص باالتفاقية العربية رقم         ى ال ة عل عرض االتفاقي

  .بالتصديق 

ة  - مناشدة حكومة المملكة المغربية      -5 ر           – مصدقة على االتفاقي شأن تقري دتها ب ى أب انونيين الت راء الق ة الخب ى مالحظة لجن الرد عل  ب
ة   تلك ا , ) 14(هذه الدولة الخاص باالتفاقية العربية رقم        ل    لمالحظة المتعلق واد           بالعم ام الم شريعية ألحك ة الت ى التغطي من  ) 6 ، 5 ، 4(عل

  ) .14(االتفاقية العربية رقم 



  

ة    - مناشدة حكومة الجمهورية اليمنية    -6 ى االتفاقي شأن          - غير مصدقة عل دتها ب ى أب انونيين الت راء الق ة الخب ى مالحظة لجن الرد عل  ب
  .،  تلك المالحظة المتعلقة بعرض االتفاقية على السلطات المختصة بالتصديق ) 14(م ـــــة العربية رقتقرير هذه الدولة الخاص باالتفاقي

  : بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين1993لسنة ) 17(االتفاقية العربية رقم  : حادى عشر

ة        - مناشدة حكومة جمهورية السودان      -1 ى االتفاقي ة الخ         - غير مصدقة عل ى مالحظة لجن الرد عل شأن         ب دتها ب ى أب انونيين الت راء الق ب
  .، تلك المالحظة المتعلقة بعرض االتفاقية على السلطات المختصة بالتصديق ) 17(م ــــتقرير هذه الدولة الخاص باالتفاقية العربية رق

ر          - غير مصدقة على االتفاقية      - الجماهيرية العربية الليبية   مناشدة حكومة    -2 ة الخب ى مالحظة لجن الرد عل دتها        ب ى أب انونيين الت اء الق
سلطات المختصة      استكمال  ،  تلك المالحظة المتعلقة ب) 17(بشأن تقرير هذه الدولة الخاص باالتفاقية العربية رقم         ى ال ة عل عرض االتفاقي

  .بالتصديق 

ة       - مصر العربية   جمهورية  مناشدة حكومة  -3 ى االتفاقي ان            - مصدقة عل راء الق ة الخب ى مالحظة لجن الرد عل شأن        ب دتها ب ى أب ونيين الت
م            ة رق ة العربي ة         ) 17(تقرير هذه الدولة الخاص باالتفاقي ك المالحظة المتعلق ادة             ،  تل م الم شريعية لحك ة الت ى التغطي من  ) 21(بالعمل عل

   .)17(االتفاقية العربية رقم 

ة    - مصدقة على االتفاقية     - الجمهورية اليمنية  مناشدة حكومة    -4 ر        بالرد على مالحظة لجن شأن تقري دتها ب ى أب انونيين الت راء الق  الخب
م         ة رق ة العربي ة    ) 17(هذه الدولة الخاص باالتفاقي ك المالحظة المتعلق سهيل         ،  تل شأن ت دابير وإجراءات تتخذ ب أى ت ستقبال ب ا م بموافاته

   .رعاية وتأهيل المعوقين وتسهيل عملهم

  اتفاقيات العمل العربية على السلطات المختصة مات الخاصة بعرضالنظر فى المعلو القسم الثانى

  وتوصلت الى التالى )  الخامسالقسم الثانى من البند( اطلعت اللجنة على تقرير مكتب العمل العربى حول عرض اتفاقيات العمل العربية على السلطات المختصة 

اة مكتب العمل ال            - سلطات المختصة بالتصديق آخطوة              مناشدة الدول األعضاء التفضل بمواف ى ال ة عل ات العمل العربي ى بالمعلومات الخاصة بعرض اتفاقي عرب
  :ايجابية لتنفيذ التزاماتها الواردة فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، وذلك على النحو التالى 

  : مملكة البحرين -1

   ) .19 - 14 - 9 – 4(  اتفاقيات العمل العربية ذات األرقام -

  : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -2

   ).19 -18 - 17 - 15 - 14 - 13 -11 - 7 - 5 - 4 : ( األرقام اتفاقيات العمل العربية ذات -

  : جمهورية جيبوتى -3

   ) 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 – 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 ( األرقام اتفاقيات العمل العربية ذات -

  :  جمهورية السودان -4

   ) .19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 – 8 - 7 - 6 - 5 - 4 ( األرقاماتفاقيات العمل العربية ذات  -

  : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى -5

   ) .19- 18 - 17 - 16 - 14 - 13 - 12 - 11 - 5 - 4  ( : اتفاقيات العمل العربية ذات األرقام -

  :  الموريتانية اإلسالمية الجمهورية -6

   ) .19 - 18 - 17- 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 – 8: (  اتفاقيات العمل العربية ذات األرقام -

  : الجمهورية اليمنية -7

   ) .18 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 10 - 8 - 6 - 3: (  اتفاقيات العمل العربية ذات األرقام -



  

  )3(مرفق رقم 

  واألآاديمى دور التخطيط للتعليم الفنى والمهنىتقرير لجنة 

  واالستخدام األمثل للموارد البشرية فى تلبية احتياجات سوق العمل

سادسة عش      : أوال  ادة ال ام الم ى أحك ـادية            إستنادا إل ـه الحــ ي دورتــ ـر ف ـكل المؤتمـــ ـربي، شـــ ؤتمر العمل العــ ام العمل بم رة من نظ
ـين  شق ( والثالثــ سمى         ) 19/2/2004 – 14, دم ه والم دول أعمال ن ج ر م د العاش ة البن ضائه لدراس ين أع ن ب ة م ة فني دور "  لجن

   "سوق العمل  واالستخدام األمثل للموارد البشريةالتخطيط للتعليم الفنى والمهنى واألآاديمى فى تلبية احتياجات 

ة                          : ثانيا   ة في بداي ارت اللجن ة مكاتب اللجان، اخت شأن هيئ عمال بأحكام المادة الرابعة والثالثين من نظام العمل بمؤتمر العمل العربي ب
  :عملها هيئة مكتبها على النحو التالي 

  )السعودية ( ومات  عن الحكرئيسا    خالد العنقرى/ الدآتور  السيد -1

  )مصر (   أصحاب األعمالنائبا للرئيس عن         عصام رفعت/  السيد -2

  )اليمن ( العمال           نائبا للرئيس عن   مراد على إسماعيل/  السيد - 3

  )سلطنة عمان  (   مقرراعلى بن حسن بن على العبدوانى/ الدآتور /  السيد -4

  

  :عضوا يمثلون الجهات التالية ) 55(ة شارك في أعمال اللجن: ثالثا 

  عضوا أصيال) 16(عضوا بينهم ) 25: (    الحكومات 

 أعضاء أصيلين) 9(عضوا بينهم ) 18: ( أصحاب األعمال 

 عضوا أصيال) 11(عضوا بينهم ) 12         : (  العمـــــــال

  :قام بأعمال السكرتارية الفنية آل من : رابعا 

  ممثل السكرتير العام    ارس محمد األمين ف/  السيد -

  رضا قيسومه/  السيد -

ؤتمر        : خامسا   ة احتياجات         "  ناقشت اللجنة البند العاشر من جدول أعمال الم ى تلبي اديمى ف ى واألآ ى والمهن يم الفن دور التخطيط للتعل
ا المكث  "سوق العمل  واالستخدام األمثل للموارد البشرية  ى أعدها مكتب العمل         حيث اعتمدت اللجنة خالل جلسات عمله د الت ة البن ة وثيق ف

  .العربى آورقة أساسية 

ى                    : سادسا   وفى ضوء المداخالت والمناقشات التى جرت من قبل أعضاء اللجنة فقد تم التوصل إلى توصيات محددة وتوجهات عامة عل
  :النحو التالى 

  .اعتبارات عامة : أوال 

  .توصيات عامة : ثانيا 

  .توصيات محددة : ثالثا 

  :اعتبارات عامة : أوال 

  .إعداد وتطوير مناهج وبرامج للتدريب والتعليم ورفع الكفاءة تكون مستمرة مدى الحياة خاصة خالل الحياة الوظيفية  -1



  

اث            ) الجندرة  ( تحسين وضعية النوع االجتماعى      -2 فى آل مناحى التعليم والتدريب لتحقيق المزيد من فرص المساواة بين الذآور واإلن
 .ابة لإلحتياجات التدريبية والتعليمية الخاصة للفئتين واالستج

ددة األطراف مع                       -3 ة ومتع التشاور المستمر بين المعنيين بالتدريب والتعليم الفنى فى البلدان العربية فى أطر منظمة أو بمبادرات ثنائي
 . إبقاء فرص التواصل مستمرة فيما بينهم 

ى فى آ          -4 دريب والتوفيق مع احتياجات سوق                    الدعوة العتماد التصنيف المهنى العرب اهج الت داد من ى إع ه ف ة ألهميت دان العربي ل البل
 .وتدعيم مزيد من التعاون المشترك فى تطوير ذلك التصنيف ليلبى تغير المهن واألعمال وتوصيفها , العمل 

دريب و  -5 ة بالت زة المعني ة واألجه ل العربي ة العم ار منظم ى إط ة ف ذ توصيات اللجن ى تنفي ل عل ة العم دان العربي ى البل ى ف يم الفن التعل
ا               ة بتحقيقه ة الكفيل رامج التنفيذي ى                    . بصورة مباشرة مع وضع الب اديمى إل يم األآ ا يخص التعل ة م ى بإحال ل العرب ام مكتب العم وقي

 .الجهات المعنية ومتابعة ذلك 

  :توصيات عامة : ثانيا 

والعناية أآثر بتخطيط القوى العاملة لزيادة الحاجة إليه على المستوى  العناية بالتخطيط الشامل مجددا ولو ألغراض تأشيرية) أ(
إال أن التغيرات التى تشهدها المعطيات االقتصادية واالجتماعية تتطلب أولويات , القومى والوطنى والقطاعى ومستوى الوحدات اإلنتاجية 

  :تتمثل خاصة فيما يلى 

ريع مع متابعة دقيقة لتحليل معطيات هذه السوق والسياسات التى تحكمه والعمل إيالء عناية بمعلومات سوق العمل فى تغيره الس -1
وتؤآد اللجنة فى هذا السياق على ضرورة التقدم فى بناء قاعدة معلومات القوى العاملة والتشغيل وقيام , على قيام مراصد للعمل 

  .ى تتم متابعتها وبثها الكترونيا مكتب العمل العربى بتحديد مؤشرات سوق العمل وأوضاع القوى العاملة الت
 .ترآيز العناية على القوى العاملة بدال من القوة البشرية  -2
 .االعتماد على مسوح األسر أآثر من مسوح المؤسسات الصناعية  -3
 .معالجة اختالالت سوق العمل اآلنية وتعويض الفاقد والغائب من المهارات  -4
 .قتصادى وتوفير فرص تنمية بشرية لتحقيق ذلك الحرص على الكفاءة االقتصادية والتشغيل اال -5
 .العناية الخاصة بالمتعطلين خاصة الشباب والمتعلمين منهم  -6

  :بذل جهد فى مجال التعليم العام يتمثل خاصة فيما يلى )  ب(

متكاملة بحيث تكون وتنويع التعليم ومنهاجه بصورة , وتنفيذ البرامج واإلدارة , تحقيق أآبر قدر من المرونة من حيث المناهج  -1
  .منسجمة مع احتياجات سوق العمل 

 .وإفساح المجال للمبادرات المحلية , التخفيف من المرآزية اإلدارية والمالية فى مجال التربية  -2
, تطوير أساليب التعليم لمواجهة المستقبل بما يحمله من عدم اليقين وذلك بالتقليل من الجانب اللفظى والتلقينى والسلطوى  -3

 .وير فرص الحوار والتعليم الذاتى وتنمية شخصيتى المتعلم والمعلم وتط
 .تحديث البرامج لتضمن االستجابة الحتياجات فعلية بجهود قطرية وعربية  -4
 .تنفيذ خطط التطوير بمشارآة من العناصر الفاعلة فى سوق العمل  -5
  .لعملإيجاد جسور دائمة بين أنواع التعليم ومستوياته لتلبية احتياجات سوق ا -6
دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمؤسسات التربوية العربية والدولية بأخذ التوصيات السابقة بعين االعتبار فى  -7

  .برامجها لتطوير التربية والتعليم فى البلدان العربية 

  :ترآيز الجهد فى مجالى التعليم الفنى والتدريب المهنى وذلك من خالل ) جـ(

مل على زيادة مراآز التدريب وحسن توزيعها وإيجاد حوافز لإللتحاق به لتحسين نسبة الملتحقين به بين الملتحقين بالتعليم الع -1
  .الثانوى 

توحيد جهة اإلشراف والسياسات لتكون مرآزية فى تحديد األهداف والسياسات والنظم المتبعة ، وإطالق مرونة فى مستوى  -2
 .التنفيذ 

ساليب التدريب لتناسب اإلحتياجات الفعلية لسوق العمل على أن يكون التطوير بمشارآة فاعلة من أصحاب تطوير المناهج وأ -3
  .األعمال والنقابات فى القطاعات المعنية

وإيجاد فرص , فتح فرص تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى بالتوسع فى مستوى التعليم التقنى ما بعد الثانوى وقبل الجامعى  -4
 .ال التعليم الجامعى التقنى للمتميزين فى التدريب المهنى والتعليم الفنى الستكم

  .إيجاد حلول لمشاآل التمويل بحيث تكون مؤثرة فى تطوير المراآز تجهيزا ومناهجا وتسمح باالحتكاك المباشر بسوق العمل  -5
 حيثما وجدت لتحقيق أهداف قيامها  الحرص على صرف موارد صناديق التدريب الحكومية المدعومة من القطاع الخاصضرورة -6

على أن ال . وتشجيع المبادرات الفردية فى إطار إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة , ودعم األجور , خاصة منها تدريب العمالة 
 .يتم أى تجاوز إال فى حدود ضيقة بعد اإلقرار االستثنائى المبرر لمجالس إدارة تلك الصناديق لذلك التجاوز 

 .عالة لمتابعة المتدربين والبحث عن فرص تشغيلهم بمشارآة فعالة من مكاتب التشغيل ومؤسسات اإلنتاج وضع نظم ف -7



  

تعزيز عناصر وبرامج التوجيه واإلرشاد المهنيين والتخطيط لهما بإحكام والمزيد من العناية باإلختبارات النفسية المتعلقة  -8
 .بالسلوك واإلستعدادات المهنية 

لمهنى آوسيلة فعالة إلنجاح سياسات توطين الوظائف والوسائل األخرى المعتمدة خاصة من خالل مسوح إستخدام التدريب ا -9
 .التدريب والتقويم الدورى إلحتياجات المؤسسات اإلنتاجية والتقويم الداخلى والخارجى لمؤسسات التدريب 

  .اإلستفادة القصوى من آل جهد لتقدير اإلحتياجات التدريبية والمشارآة فيه -10
العمل على إنشاء وتطوير مراآز تدريب ورفع مهارة تعنى بشكل خاص بذوى اإلحتياجات الخاصة وتشجيع آل فرص التعاون  -11

  .ووضع وتطوير مناهج هذه المراآز , واستغالل الطاقات المتاحة , عربيا وثنائيا لقياديى الخبرات والمناهج 
والعمل على الحفاظ عليهم دون ,  آفاءتهم ومهاراتهم بصورة مستمرة إيالء المزيد من العناية بقضايا إعداد المدربين ورفع -12

  .والتعاون عربيا فى االستفادة المثلى من مراآز إعداد المدربين القائمة , تسربهم إلى سوق العمل
 احترام العمل ودعمه اإلستفادة المثلى بوسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة لنشر الوعى بأهمية التدريب المهنى وفرص -13

  .اليدوى 

 وسوق العمل من ناحية إيجاد شراآة مخططة بين مؤسسات التعليم والتدريب المهنى فى القطاعين العام والخاص من ناحية) د(
  :أخرى وذلك من خالل 

  .التوسع فيه دراسة نظم التدريب التعاونى بمختلف أشكاله مثل التدريب المتناوب والنظام الثنائى الختيار النظام األمثل و -1
 .وضع اإلمكانات التعليمية والتدريبية فى خدمة المجتمعات المحلية  -2
 .إدخال برامج جديدة تمليها إحتياجات سوق العمل مثل تدريب المبادرين فى الصناعات الصغرى  -3
 .متغيرة وضع آلية على آل المستويات للربط ما بين منظومتى التعليم والتدريب من ناحية واحتياجات سوق العمل ال -4
تنمية المعرفة بسوق العمل ومعلوماته لدى المعنيين بقضايا العمل والتشغيل بكل الوسائل المتاحة بما فى ذلك التعاون الكامل مع  -5

 .مكاتب التشغيل 
وتحديد مستويات مهارة معترف به وملزم فى سوق العمل ومؤثر فى حراك , وضع معايير وطنية مهنية مستندة إلى الكفايات  -6

 .الة واألجور وفقا للتصنيف المهنى المعتمد العم
بذل عناية متزايدة للتوسع فى النظام اإلنتاجى لمؤسسات تنمية القوى البشرية بغرض االرتباط بسوق العمل وتوفير موارد مالية  -7

  .لهذه المؤسسات 

  :توصيات محددة : ثالثا 

ال الم                ترجو د العاشر من جدول أعم اديمى فى            "  ؤتمر حول     اللجنة التى آلفت بدراسة البن ى واألآ ى والمهن يم الفن دور التخطيط للتعل
  : من المؤتمر الموقر بالموافقة على  "تلبية احتياجات سوق العمل  واالستخدام األمثل للموارد البشرية

  .اعتماد تقرير اللجنة  -1
ثانى لتنمية الموارد البشرية والتدريب الذى دعوة أطراف اإلنتاج للمساهمة بفعالية فى جهود اإلعداد والتنفيذ للمؤتمر العربى ال -2

 .يعد له مكتب العمل العربى والمرآز العربى لتنمية الموارد البشرية التابع لمنظمة العمل العربية 
  .االستفادة من المؤتمر المذآور لبحث الجوانب التنفيذية المناسبة للتوصيات الواردة فى هذا التقرير  -3

 

* * * 

 

 

  

  

  

  

  



  

 المحـــتويات

رقم رقم القرار الموضـــــــــــــــوع
الصفحة

 3  تقديم* 

   :القرارات : القسم األول * 
  :تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى: البند األول 

  :القسم األول 

 15 1250 "مل من التلوث حماية بيئة الع"  قرار بشأن تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى -
  :القسم الثانى 

 17 1251  :2003 قرار بشأن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خالل عام -1
 – 11القاهرة، ( ابية ـــــللجنة الحريات النق) 23(أن تقرير عن نتائج أعمال الدورة ـــــــقرار بش  -2

12/10/2003: (  1252 18 
ال العرب                     إعالن م  قرار بشأن     -3 ل العم دريب وتأهي ة ودعم ت ة العربي دى العامل ل األي بادئ بشأن حرية تنق

 19 1253 وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بأسواق العمل العربية 
ام األساسى                   قرار بشأن     -4 ى النظ ى عل وطن العرب تقرير حول آراء ومقترحات أطراف اإلنتاج الثالثة فى ال

 20 1254 جياللجنة تقنية المعلومات والتكنولو

 21 1255 تقرير تكميلى حول االستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل  قرار بشأن -5

 23 1256 " إبدأ وحسن مشروعك فى البلدان العربية " المشروع العربى بشأن توطين برنامج قرار بشأن   -6
   :النظر فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة: البند الثانى 

 24 1257  :النظر فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة  قرار بشأن -1
 26 1258 النظر فى تعديل نظام العمل بمؤتمر العمل العربى قرار بشأن  -2
 27 1259 النظر فى تعديل نظام العمل بمجلس اإلدارة قرار بشأن   -3
  

 28 1260 نظمة العمل العربية النظر فى تعديل نظام عمل هيئة الرقابة المالية بمقرار بشأن   -4
ام األساسى لموظفى       ) 74(من المادة   ) و  , هـ  , د  ( النظر فى إقرار حذف الفقرات      قرار بشأن     -5 من النظ

 29 1261 منظمة العمل العربية بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة 
   :متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق: البند الثالث 

 30 1262 ر بشأن متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق   قرا-
   :والموازنةوالخطة المسائل المالية : البند الرابع 

دول األعضاء                 -1  قرار بشأن الموقف المالى لمنظمة العمل العربية من حيث المساهمات والمتأخرات على ال
 31 1263  1/1/2004حتى 

شأن  -2 رار ب ة مق ة خطة وموازن ل العربي ة العم ه ( نظم ابع ل ز الت د والمراآ ب والمعاه ـامى ) المكت ( لعـــ
2005 – 2006 (  1264 35 

ى مالحظات      قرار  ) أ( -3 بشأن تقرير هيئة الرقابة المالية لمنظمة العمل العربية ورد مكتب العمل العربى عل
امى لم     ساب الخت ن الح سابات ع ب الح ر مراق ة وتقري ة المالي ة الرقاب س  هيئ ى لل ل العرب ب العم نة ـــكت

 40 1265  31/12/2002ية فى ــــة المنتهــــالمالي

ى   ) ب( د العرب ة للمعه ة المالي ة الرقاب ر هيئ ب الحسابات وتقري ر مراق امى وتقري شأن الحساب الخت رار ب ق
  31/12/2002هـــية  فى ــة المنتــــــزائر للسنة الماليــــــللثقافة العمالية وبحوث العمل فى الجـ

  

  

1266 
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رقم رقم القرار الموضـــــــــــــــوع
الصفحة

ى             )جـ ( ز العرب ة للمرآ ة المالي ة الرقاب ر هيئ ر مراقب الحسابات وتقري امى وتقري شأن الحساب الخت رار ب  ق
  31/12/2002ــية فى ــــــــــــــة المنتهـــــــــنة الماليــــــ طرابلــــس للســفىلتنمية الموارد البشرية 

1267 42 
شأن   )د( ى                          قرار ب ز  العرب ة للمرآ ة المالي ة  الرقاب ر هيئ ر مراقب الحسابات وتقري امى وتقري  الحساب الخت

 43 1268  31/12/2002 فى وم للسنة المالية  المنتهيةــــــــــــــللتأمينات االجتماعية فى الخرط
ة                    )  هـ( ة المالي ة الرقاب ر هيئ ر مراقب الحسابات وتقري امى وتقري شأن الحساب الخت ى قرار ب د العرب  للمعه

 44 1269  31/12/2002ق للسنة المالية المنتهية فى ـــــــــــــللصحة والسالمة المهنية فى دمش
 46 1270 التوصيات العامة للجنة المالية قرار بشأن  -4

   :تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية: البند الخامس 

 47 1271 ل العربية  قرار بشأن تطبيق اتفاقيات وتوصيات العم -
سادس  د ال ى: البن ل العرب ب العم ام لمكت دير الع ذآرة الم دورة  م ؤتمر العم) 92(حول ال ـلم دولىـــــ (  ل ال
   :) 2004حزيران / جنيف ، يونيو 

شأن - رار ب ى ق ل العرب ب العم ام لمكت دير الع ذآرة الم دورة  م ؤتمر العم) 92(حول ال ـلم دولىــــ (  ل ال
 48 1272  ) 2004حزيران / جنيف ، يونيو 

ـال        لمكتب العمل العربى   مساعد مدير   تعيين: البند السابع    ارس   (  عن فريق أصحـاب األعمـ  2004آذار  / م
   : )2008آذار /  مارس –

ـال    لمكتب العمل العربىمساعد مدير   قرار بشان تعيين - ـاب األعمـ ارس  (  عن فريق أصحـــــــ آذار / م
 51 1273   )2008آذار /  مارس – 2004

ارس   (  عن فريق العمال      لمكتب العمل العربى   مستشار تعيين: البند الثامن    ارس    – 2004آذار  / م  آذار/  م
2008( :   

ال        لمكتب العمل العربى   مستشار   قرار بشأن تعيين    - ارس   (  عن فريق العم ارس    – 2004آذار  / م /  م
 53 1274   )2008 آذار

  :شكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية ت: البند التاسع 

   قرار بشأن تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية -1

  

1275 

  

55 
 57 1276 ) 2006 - 2004 ( بمنظمة العمل العربيةهيئة الرقابة المالية قرار بشأن تشكيل -2
 58 1277 ) 2006 - 2004 (لعربى بمكتب العمل الجنة الحريات النقابية قرار بشأن تشكيل -3
 59 1278 )2007 - 2004 ( بمكتب العمل العربىلجنة الخبراء القانونيين قرار بشأن تشكيل -4
 60 1279 ) 2006 - 2004(لجنة شئون عمل المرأة العربية  قرار بشأن تشكيل -5

ى   دور التخطيط للتعليم الفنى والمهنى    : البند العاشر    ة    واألآاديمى ف ل     تلبي واالستخدام   احتياجات سوق العم
   :األمثل للموارد البشرية

ل - وق العم ات س ة احتياج ى تلبي اديمى ف ى واألآ ى والمهن يم الفن يط للتعل شأن دور التخط رار ب  ق
 62 1280  واالستخدام األمثل للموارد البشرية

شر  ادى ع د الح ال : البن دول أعم ان وج د مك دورة  تحدي ةال ينالثاني ـملمؤت  الثالث ـر العــــ ـل العمـــ (  ربىــ
   : )2005آذار / مارس

 64 1281 قرار بشأن تحديد مكان وزمان المؤتمر : أوال 
 65 1282 2005لمؤتمر العمل العربى لعام ) 32(قرار بشأن تحديد جدول أعمال الدورة : ثانيا 

  :مسارئة طارئة : البند الثانى عشر 

د               قرار بشأن دعم شعب فلسطين وسلطت       -1 صهيونى الجدي ى مواجهة المشروع ال ه الوطنية ومؤسساتها ف
 66 1283 لبناء جدار الفصل العنصرى

 69 1284   قرار بشأن الصندوق الفلسطينى للتشغيل والحماية االجتماعية -2
 71 1285  قرار بشأن التضامن مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية -3
اء االحتالل                  – االحتالل األمريكى      قرار بشأن رفض    -4 راق من أجل إنه راق ودعم شعب الع  البريطانى للع

 73 1286 وتعزيز وحدته الوطنية ووحدة أراضيه



  

  

 رقم الصفحة الموضـــــــــــــــوع

  البرقــــــيات: القسم الثانى * 
   فخامة السيد الرئيس الدآتور بشار األسد-1

 77السوريةرئيس الجمهورية العربية 
 محمد ناجى عطرى / السيد معالى -2

 رئيس الوزراء

 79الجمهورية العربية السورية/ دمشق 
 سهام دللو/ ة السيد معالى -3

 وزيرة الشئون االجتماعية والعمل

 80الجمهورية العربية السورية/ دمشق 
 سامر الدبس/  السيد -4

 رئيس الغرفة الصناعية بدمشق

 81 العربية السوريةالجمهورية/ دمشق 
 محمد شعبان عزوز/  السيد -5

 رئيس االتحاد العام لنقابات العمال

 82الجمهورية العربية السورية/ دمشق 
 حسن جمام/  السيد -6

 األمين العام لالتحاد الدولى لنقابات العمال العرب

 83الجمهورية العربية السورية/ دمشق 

  

 رقم الصفحة رقم المرفق ــــــــــــوعالموضـــ

   :المرفقات: القسم الثالث * 

 87 1  تقرير لجنة حماية بيئة العمل من التلوث-1

 91 2  تقرير لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية-2
ة -3 ر لجن ى تقري ى والمهن يم الفن يط للتعل  دور التخط

اديمى  ل      واألآ ة احتياجات سوق العم ى تلبي واالستخدام  ف
 129 3  مثل للموارد البشريةاأل

  

* * * * * 


