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  مكتب العمل العربية

  المكتب التنفيذى
  لوزراء العمل والشئون االجتماعية

  ن لدول الخليج العربيةبدول مجلس التعاو

  

  مذآرة تفاهم
  بين 

  منظمة العمل العربية
المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشئون االجتماعية  و

    بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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  مذآرة تفاهم  بين 
   المكتب التنفيذي لوزراءومنظمة العمل العربية 

     العمل والشئون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ن     - ل م ا آ سعي لتحقيقه ي ت شترآة الت داف الم ن األه ًا م ة   إنطالق ل العربي ة العم ب منظم والمكت

ة ، في                      يج العربي دول الخل اون ل دول مجلس التع ة ب التنفيذي لوزراء العمل والشئون االجتماعي
  .مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة في البالد العربية 

ادة       وتنسيقًا للجهود واألنشطة التي ينفذها الطرفان في المنطقة العربية من أجل              - د وزي ز العائ تعزي
شارآة  م الم يع حج دة وتوس ات    الفائ اع الخاص ومنظم ام القط ال أم ساح المج ة وإف ي التنمي  ف

   ..المجتمع المدني في التنمية 

ودٍ              بالدوروإيمانًا   - ة من خالل تضافر جه شاملة والمتكامل ة ال   المشترك للطرفين في تحقيق التنمي
  ) . وعمال أعمالحكومات وأصحاب ( أطراف اإلنتاج الثالث 

ة الجودة ،                   ًاوتطوير - ات عالي وفير اإلحصاءات والبيان ة في ت زة اإلحصائية الوطني  لقدرات األجه
دول                  ة واحتياجات أسواق العمل في ال ورصد وإبراز مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعي

  .العربية 

ن ا       - ة م ت ممول واء آان شترك س ام الم شاريع ذات االهتم ذًا للم ن   وتنفي ة أو م ة االعتيادي لموازن
  .الموارد الخارجية ، لتعظيم االستفادة منها وتفادي األزدواجية  والتكرار 

   .:لكل ما تقدم اتفق الطرفان على اآلتي 

  .التنسيق والتشاور : أوًال 

ام           ضايا ذات االهتم ة الق ي آاف ستمر ف شاور الم سيق والت ج التن اع نه ى إتب ان عل ق الطرف اتف
  -:ديد آليات عمل لتنفيذ ذلك من خالل وتح. المشترك 

ام             عقد اجتماع دوري مشترك      - ؤتمر الع اق   على هامش اجتماعات مجلس اإلدارة أو الم  لالتف
ة              ذها والجه ان تنفي ان وزم ا ومك على المشاريع المشترآة وتحديد التزامات آل طرف فيه

  .المعنية بذلك 

ا        دعوة آل طرف للطرف اآلخر لحضور االجتماعات والم               - دوات التي ينظمه ؤتمرات والن
  .وتناقش موضوعات ذات اهتمام مشترك 

رفين    - ن الط ل م دى آ ة ل ة المتماثل دات الفني ين الوح شترك ب سيق الم ر والتن صال المباش  االت
  .لالستفادة من المعلومات والخبرات في تنفيذ األنشطة ذات االهتمام المشترك 
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  .تبادل المعلومات والوثائق : ًا ثاني

  -: الطرفان على اتفق

  .الطرف اآلخر باإلصدارات والمطبوعات والدراسات التي تصدر عنه ، آل طرف  تزويد -

 تبادل اإلحصاءات والبيانات الخاصة بواقع وحرآة سوق العمل وفرص االستثمار وتجارب        -
  .التنمية االقتصادية واالجتماعية واالستفادة من شبكة المعلومات الخاصة بكل من الطرفين 

رف  - ل ط د آ شكل     ،  تزوي ا وت ي ينظمه دوات الت ؤتمرات والن يات الم ر بتوص الطرف اآلخ
  . لكل منهما ًااهتمامًا مشترآ

  . مشترآًا ومحورًا لألنشطة التي تنفذ بتعاون مشترك اهتمامًاالمجاالت التي تشكل : ثالثًا 

ة للم       اتفق الطرفان على     ة الفني ديم المعون ة بتق ة العمل العربي ان     قيام منظم ا آ ذي آلم كتب التنفي
ًا و ك ممكن ان  اختيارذل ذها الطرف ي ينف شطة الت دة األن ى أجن ة عل ا األولوي ون له ة لتك اور التالي المح

  -:بتعاون مشترك بينهما وهي 

   . وتشغيل الشباب الحد من البطالة-

  . وانتقال العمالة ، سياساتها وآثارها هجرة -

  . دعم الصناعات الصغرى والحرف التقليدية -

  .ومكاتب االستخدام / وإدارات العمل/ تفتيش العمل  -

  .الصحة والسالمة المهنية  -

  . تعزيز دور شبكات األمان االجتماعي لمحاربة الفقر -

  . حماية األطفال من آافة أشكال االستغالل في العمل -

   إلدماج المعاقين في العمل خاصة والمجتمع بشكل عام  مزيد من الحماية التشريعية والرعاية-

  . التمييز في العمل  مكافحة آل أشكال-

وجي واحتياجات أسواق                 -  تطوير وسائل وأساليب التدريب المهني لتتوافق مع التطور التكنول
  .العمل

  .تطوير اإلحصاءات والبيانات ودعم مراآز اإلحصاءات الوطنية  -

  

  






