
 

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  اتفاق تعاون فـنى

  بـيـن

 منظمـة العـمـل الـعـربـيـة

  للتنمية الصناعية والتعدين و المنظمة العربية

 
 
 
  
  

  منظمـة العمـل العربيـة
  مكتب العمل العربى

  المنظمـة العربيـة
  للتنمية الصناعية والتعدين



  ٢

  اتـفــاق تـعــاون
  بــيــن

  المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين و منظمة العمل العربية
  

  

ة   ل العربي ة العم سيد  إن منظم ة بال د ل / ممثل د محم ان أحم ام -قم ديرها الع  ،   م
ـن    صناعية والتعديـ ة ال ة للتنمي ة العربي سيدوالمنظم ة بال ف  / ممثل ن يوس د ب   -محم

  ...مديرهــا الـعـام 

اون     ر التع ز أواص ا وتعزي شترآة بينهم داف الم ق األه ى تحقي ا ف ة منهم ورغب
صادية        ة االقت سيرة التنمي م م بيل دع ى س شاطات ف ن ن ه م ان ب ا يقوم سيق فيم والتن

  ..واالجتماعية فى الدول العربية وتحقيق العدالة االجتماعية 

  ..ومع النظر بعين االعتبار للوثائق المنشئة للطرفين 

  :فقد اتـفـقـا على ما يلى 

  المــادة األولى
  التشاور وتبادل المعلومات

يحرص الطرفان على التشاور وتبادل الرأى فى المسائل ذات االهتمام المشترك لتنسيق  -١
  .دهما وتفادى التكرار واالزدواجية جهو

يتبادل الطرفان الوثائق والمعلومات ذات االهتمام المشترك واستخدام البيانات الكمية  -٢
  .والنوعية وتحليلها ونشرها لخدمة أطراف اإلنتاج والمهتمين فى البالد العربية 

  

  المــادة الثانية
  التمثيــل المتبـــادل

ور المؤتمرات واالجتماعات والندوات التى يدعو آل طرف الطرف اآلخر لحض
  .هما المشترك واختصاص الطرف اآلخرينظمها وتدخل فى مجال اهتمام

  
  



  ٣

  المــادة الثالثة
  البرامــج والمشروعـــات ومجاالت التعاون

ا                -١ يتولى آل طرف إخطار الطرف اآلخر بأية مشروعات تشكل اهتماما مشترآا لكل منهم
  .طة مشترآة من خالل التشاور والتنسيق بينهما ويتم تحديد البرامج واألنش

ات    -٢ ة أو محاضر االجتماع ات المتبادل طة الخطاب ات خاصة بواس دا اتفاق رفين أن يعق للط
شترآة ، وتحدد                   دة م دافا ذات فائ للقيام بنشاط مشترك يدخل فى اختصاصاتهما ويحقق أه

شاط واال      ذا الن ى ه رفين ف ساهمة الط روط م ة ش ات الخاص ذه االتفاق ة  ه ات المالي لتزام
  :المترتبة عليهما ، وتتمثل هذه األنشطة على وجه الخصوص فى اآلتى 

  .تنظيم المؤتمرات   -أ 

  .تنظيم الندوات والحلقات النقاشية والدورات التدريبية  -ب 

  .إعداد الدراسات والبحوث  -ج 

د               -٣ ى أجن ة اتفق الطرفان على اختيار المحاور ومجاالت العمل التالية لتكون لها األولوية عل
  :األنشطة التى ينفذها الطرفان بتعاون مشترك بينهما ، وهـى 

  .التأآيد على دور القطاع الخاص فى التنمية والتشغيل  -
  .دعم الصناعات الصغرى والمتوسطة والحرف التقليدية  -
  .تشجيع فرص االستثمار لخلق فرص لعمل وتشغيل الشباب  -
وجى واحتياجات سوق      وسائل وأساليب التدريب المهنى للتوافق مع التطور          - التكنول

  .العمل 
  .دعم االستراتيجية العربية للتنمية الصناعية والتحول إلى مجتمع اإلنتاج  -

د  -٤ ا عن اق عليه تم االتف ى أسس ي ة عل سئوليات الفني ة والم ات المالي م آل طرف النفق يتقاس
شطة      ذ أن ذى لتنفي امج التنفي رار البرن شطة       إق ل األن ول تموي دأ قب ر مب ا يق ددة ، آم مح

  .المشترآة من قبل أى طرف خارجى 

  



  ٤

  المادة  الرابعة
  تطبيــق االتـفــــــاق

أمين                ة ت ة بغي يتولى آل من المديرين العامين للطرفين القيام باتخاذ الترتيبات الالزم
اق    ذا االتف ى له ق الفعل صال   . التطبي اون واالت ق التع ه لتحقي وظفين  والتوجي ين الم ب

  :وتحقيقا لذلك يتم ، المختصين لدى آل منهما 

ام ل              - د  تشكيل لجنة فنية مشترآة من الطرفين تعقد اجتماعاتها بصفة دورية آل ع تحدي
  .البرامج واألنشطة المشترآة

ة     - سئوليات المالي دد الم ه، وتح اق علي تم االتف شاط ي ل ن ة لك ة التقديري د الموازن تحدي
  .والفنية لكل طرف منهما

الى      - شف م ديم آ ام تق ل ع ة آ ى نهاي رفين ف ن الط ل م دى آ ة ل ولى اإلدارة المالي تت
ة يتم االتفاق عليها بين     باإلنفاق الفعلى على النشاط وتدوير الوفر لتنفيذ مشاريع جديد        

  .الطرفين
  

  المادة  الخامسة
  تعديـــل االتـفــــــاق 

ى إ      اًء عل رفين بن ة الط اق بموافق ذا االتف ديل ه وز تع ر  يج ه الط ث ب ار يبع ف خط
  .الراغب فى التعديل للطرف اآلخر

  المــادة السادسة
  سـريــــان االتـفــــــاق

دين              يسرى هذا االتفاق بين منظمة العمل العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتع
فاء بالوويلتزم آل طرف    .. لمدة عامين من تاريخ توقيع ممثلى الطرفين عليه تجدد تلقائيا           

  . بااللتزامات الناشئة عنه

ذلك       ، وفى حالة رغبة أى من الطرفين وقف العمل به             عليه إبالغ الطرف اآلخر ب
هر ،    ستة أش ه ب رح لوقف اريخ المقت ل الت ف   قب ذ بوق د التنفي شاريع قي أثر الم ى  أن التت عل

ه ي                     ه، وعلي زم  سريان هذا االتفاق ماليا وفنيا من قبل الطرف الراغب في وقف العمل ب لت
  .الطرفان بإتمام تنفيذ المشاريع واالنشطة التي في طور االنجاز والمتفق عليها مسبقا

  




