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 الثانىد ــنـالب
 النظر فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة

 

 
 .عرض عام لقرارات وتوصيات مجلس اإلدارة : أواًل 

  

 منظمة العمل العربية

 مؤتمر العمل العربى
 الحادية واألربعونالدورة 

 القاهرة ، جمهورية مصر العربية
 1440أيلول  / سبتمبر    14  – 40

 1/  04/  د.  ع.  ع. م . و 
 أوالً 
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 :تـقـديــــم   **

 

ة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية بشأنن ــادة الرابعـــــاستناداً ألحكام الم:   أوال

، وجأأم معأأالم المأأدير العأأام لمكتأأع العمأأل العربأأم الأأد وة  نعقأأاد "اجتماعااات المجلااس " 

رة مأأا بأأين دورتأأم ــأأـتـخأأ ل ال  دورتااين عاااديتينمجلأأس إدارة منظمأأة العمأأل العربيأأة  أأم 

الحاديأة  ،( 3102 نيسأان/ أبريل ، 02 - 6 – الجزائر ) األربـعـيـنمؤتمر العمل العربم 

 :وذلك  لى النحو التالم  ( 3102 أيلول/ سبتمبر 30 -02 ،القاهرة )واألربعين 

 ( .3102تشرين األول / أكتوبرالقاهرة ، ) والسبعون التاسعةالعادية الدورة  -0

 ( .3102 آذار/ مارسالقاهرة ، ) الثمانونالعادية الدورة  -3

رئاساة "من المادة الخامسة من نظام العمل بمجلأس اإلدارة بشأنن ( 0)  م ً بنحكام ال قرة:   ثانياً 

هيئأة رئاسأتم  لأى  والسبعين التاسعةاإلدارة  م الدورة العادية انتخع مجلس  "المجلس 

 : النحو التالى

 رئيسا           (جمهورية العراق/ حكومات )  نصار الربيعم/ معالم السيد -
 نائبا للرئيس  ( قطر/   مالأأصحاع )   اصر الميرن/  السيدسعادة  -
 نائبا للرئيس           ( الكويت/  مال )     ايز المطيري/  السيد -

من نظام العمل بمجلس اإلدارة قام مكتع العمل العربأم  ةمن المادة السابع( 9)قاً لل قرة طب:   ثالثاً 

د انتهأاء أ مأال كأل بموا اة الدول األ ضاء بنسخ من قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة بعأ

 .أ  ه  دورة من دوراتم المذكورة

 مأأ ً بأأنم المأأادة المامنأأة مأأن نظأأام العمأأل بمجلأأس إدارة منظمأأة العمأأل العربيأأة ، يقأأوم  :رابعاااً 

 :المجلس بر ع تقرير سنوى إلى المؤتمر العام يتضمن ما يلم 

 .المسائل التم تتطلع اتخاذ قرار من المؤتمر بشننها ( أ)

 .المسائل التم تتطلع توجيهات من المؤتمر ( ع)

 . لى المؤتمر للعلم واإلحاطة المسائل المعروضة ( ج)

 : تتضمن هذه الوثيقة مايلى :خامساً 

مجلس إدارة منظمة العمال العربياة فيماا باين دورتاي  ىتدورتقرير عن نتائج أعمال  (أ )

(  1443 نيسـاـان/ أبريـاـل،  11 - 41 – الجزائار)  األربعياـنمؤتمر العمل العرباي 

 :(  1440 أيلول/  سبتمبر 14 – 40 –القاهرة ) والحادية واألربعين 
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 ( .3102 تشرين األول/ أكتوبرالقاهرة ، )والسبعون  التاسعةالدورة العادية  -0

 ( .3102 آذار/ مارسالقاهرة ، ) الممانونالدورة العادية  -3

 .عرض عام لقرارات وتوصيات مجلس اإلدارة  (ب )

 

 . األمر معروض على المؤتمر الموقر للتفضل بالنظر والتوجيه:   سادساً 
 
 

 أحـمـد محـمـد لـقـمــــان

 المدير العام  

  
 إسالم

 محمد+ عبد المنعم / ط 
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 مجلس إدارة منظمة العمل العربية ىتدورتقرير عن نتائج أعمال 

 ما بين دورتي مؤتمر العمل العربي

 (1443 نيسان/ أبريل،  الجزائريةجمهورية ال/ الجزائر) األربعين

 (1440 أيلول/  سبتمبرجمهورية مصر العربية ،  –القاهرة ) والحادية واألربعين 

 ( .3102 تشرين األول/ أكتوبرالقاهرة ، ) والسبعون التاسعةالعادية الدورة  -0

 ( .3102 آذار/ مارسالقاهرة ، ) الثمانونالعادية الدورة  -3

 

 :بشأنها  المسائل التى تتطلب اتخاذ قرار من المؤتمر: القسم األول * 

 .اء ــاأل ض المالم لمنظمة العمل العربية من حيث المساهمات والمتنخرات  لى الدول الموقف (0

يأأة للسأأنة الماليأأة الحسأأابات  أأن الحسأأابات الختام ىتقأأارير هيئأأة الرقابأأة الماليأأة وتقأأارير مراقبأأ (3
 . (التابعة لهاع والمعاهد والمراكز المكت)لمنظمة العمل العربية  20/03/3102المنتهية  م 

 .3102مناق ت  ى موازنة منظمة العمل العربية لعام  (2

 ".تطوير منظمة العمل العربية "  استكمال برنامج  قرار مجلس اإلدارة بشان (2

 .للجنة الخبراء القانونيين ( 22)قرير  ن نتائج أ مال الدورة ت (5

 .النقابية بمنظمة العمل العربيةمن المادة الخامسة من نظام  مل لجنة الحريات ( 0)تعديل ال قرة  (6

 .من نظام  مل هيئة الرقابة المالية  الخامسة تعديل المادة (9

 ( .3106 – 3105)مشروع خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين  (0

 .(3105آذار / مارس)لمؤتمر العمل العربى ( 23)تحديد مشروع جدول أ مال الدورة  (7

 .تتطلب توجيهات من المؤتمر المسائل التى : القسم الثاني * 

 األولتشرين /  أكتوبرالقاهرة ، )للجنة الحريات النقابية ( 22) ن نتائج أ مال الدورة  تقرير -0
3102 . ) 

مرفق التقارير ) المسائل المعروضة على المؤتمر للعلم واإلحاطة ، : القسم الثالث * 

 ( .الختامية للمجلس 

 

استناداً للمادة المامنة من نظام العمأل بمجلأس اإلدارة يقأوم المجلأس بر أع تقريأر سأنوي  
 :إلى المؤتمر يتضمن 

 .المسائل التم تتطلع اتخاذ قرار من المؤتمر بشننها ( أ)
 .المسائل التم تتطلع توجيهات من المؤتمر ( ع)
 .المسائل المعروضة  لى المؤتمر للعلم واإلحاطة ( جـ )
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 المسائل التي تتطلب اتخاذ قرار من المؤتمر بشأنها  :القسم األول 

الموقااا المااالي لمنظمااة العماال العربيااة ماان حيااث المساااهمات والمتااأخرات علااى الاادول :  أوالً 
 :األعضاء 

يعرض الموقف المالم لمنظمة العمل العربية بشكل دائم  لى جدول أ مال مجلأس  (أ )
، وقأد والممأانين والسأبعين  التاسعةالدورتين  اإلدارة حيث تمت مناقشتم  م كل من

 : لمجلس بشننم  دة قرارات من بينهااتخذ ا

التى لم تسأدد بعأد مسأاهمتها  أى موازنأة المنظمأة لعأام مناشدة الدول األ ضاء  -0
وكذلك الدول التى  ليها متنخرات  ن سنوات سابقة بتسديد مسأاهمتها  3102

 .والمبالغ المتنخرة  ليها

بشنن جدولة المتأنخرات   ى دوراتم السابقة مجلس اإلدارة قرارات التنكيد  لى -3
 . لـى الـدول األ ضــاء 

تقديم الشكر والتقدير للأدول التأى سأددت كامأل مسأاهماتها أو التأى سأددت  -2
 . لى حساع المتنخرات  ن سنوات سابقة 

مان " البناد الرابا   " الموقا المالي معروض علاى الماؤتمر العاام الماوقر ضامن (ب )
التخاااذ القاارار المناسااب بشااأنه فااي ضااوء " المسااائل الماليااة "جاادول األعمااال 

 .التوصيات التى سترفعها اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر 

*** 

الحسااابات عاان الحسااابات الختاميااة  ىالرقابااة الماليااة وتقااارير مراقباا تقااارير هيئااة:  ثانياااً 
المكتااب ) لمنظمااة العماال العربيااة  1443/  41/  34للساانة الماليااة المنتهيااة فااي 
 : (والمعاهد والمراكز التابعة لها 

 رضأأت تقأأارير هيئأأة الرقابأأة وتقأأارير مراقبأأم الحسأأابات  أأن الحسأأابات الختاميأأة  -0
( المكتأع والمعاهأد والمراكأز التابعأة لأم)  20/03/3102للسنة المالية المنتهيأة  أم 

 ( 3102آذار / لقأأأاهرة ، مأأأارس ا) الأأأدورة الممأأأانون ضأأأمن بنــأأأـود جأأأدول أ مأأأال 
بإحالأأة تقريأأر هيئأأة الرقابأأة الماليأأة لمجلأأس  اإلدارة ، وقأأد أصأأدر المجلأأس قأأراراً 

وتقارير مراقبم الحسابات  ن الحسابات الختامية للمكتع والمعاهد والمراكز التابعأة 
مأأع الأأردود واإليضأأاحات واإلجابأأات  20/03/3102للمنظمأأة للسأأنة المنتهيأأة  أأم 

 .من قبلها إلى المؤتمر العام القادم مع التوصية بالمصادقة  ليها المعده 

التقااارير معروضااة علااى المااؤتمر المااوقر ضاامن البنااد الراباا  ماان جاادول األعمااال  -1
، التخاااذ القاارار المناسااب بشااأنها فااي ضااوء التوصاايات التااي " المسااائل الماليااة "

 .سترفعها اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر 

*** 

 : 1443 مناقالت فى موازنة منظمة العمل العربية لعام  : لثاً ثا

منأأاق ت موازنأأة منظمأأة " حأأول والسأأبعين تقريأأراً  التاسأأعةنأأاقم مجلأأس اإلدارة  أأم دورتأأم   -0
حيث أخذ  لما بالمناق ت " للمكتع والمعاهد والمراكز التابعة لها  3102العمل العربية لعام 

التى من ص حيات مكتع العمل العربى إجرائها و قا للنظم ، وأقر المناقلة التى تدخل ضأمن 
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ص حيات مجلس اإلدارة ، وأحأال إلأى المأؤتمر العأام المناقلأة التأى تأدخل ضأمن صأ حيات 
طلأأع :  ليهأأا والتوصأأية لأأدى المأأؤتمر بالموا قأأة ، وهأأى المأأؤتمر بعأأد مناقشأأتها والموا قأأة 

المركز العربى لتنمية الموارد البشرية بطرابلس الصأرف مأن ا حتيأاطى العأام للمركأز لعأام 
 :حيث قرر مجلس اإلدارة ما يلى  3102

 .أخذ العلم  -

الموا قة  لأى الصأرف مأن حسأاع ا حتيأاطى العأام للمركأز للسأنة الماليأة المنتهيأة  أى  -
كسأل ة مأن ا حتيأاطى العأام  3102وتسجيل إجمالى المصأروف لعأام  20/03/3102

 .للمركز بموجع كتاع المركز وو قا للنظم المالية السارية 

 .سداد مبلغ السل ة  حقا لحساع ا حتياطى  ى ضوء السيولة المالية التى ترد  حقا  -

 .إحالة الموضوع إلى المؤتمر العام مع التوصية بالموا قة  -

 . واتخاذ القرار الذى يراه مناسباللنظر معروض على المؤتمر العام الموقر  األمر -1

*** 

 :قرار مجلس اإلدارة بشأن تطوير منظمة العمل العربية  : رابعا

مجلأأس اإلدارة  أأم دورتأأم التاسأأعة والسأأبعين والممأأانين تقريأأراً  أأن نتأأائج أ مأأال  نأأاقم
 :اللجنة الخاصة بتطوير منظمة العمل العربية واتخذ بشننها القرارات التالية 

 .أخذ العلم بتقرير اللجنة الخام بتطوير المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة  -0

 .التابعة لمنظمة العمل العربية إيقاف التوظيف  ى المراكز والمعاهد  -3

التنسيق بين منظمة العمل العربية والدول التى تستضيف مقار المعاهأد والمراكأز  نتأداع  -2

، وذلأأك  ( أأى حالأأة الحاجأأة )   أأاملين مأأن الأأوزارة للعمأأل  أأى تلأأك المعاهأأد والمراكأأز

 .ا نتداع  ستكمال الجانع ال نى بها ودون تحمل المنظمة ألية أ باء مالية نظير هذا 

 –حيأدر أبشأر /  إرجاء النظر  م تطوير المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة وتكليأف السأيد -2

المدير العام المسأا د  سأتكمال دراسأة تطأوير المعاهأد والمراكأز التابعأة للمنظمأة وتقأديم 

 .مقترحات إلى مجلس اإلدارة  ى دورتم القادمة بعد مناقشتها من لجنة التطوير 

 : رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لمنظمة العمل العربيةالطلع من  -5

مواصأألة جهودهمأأا وإجأأراء ا تصأأا ت ال زمأأة مأأع الأأدول التأأى تستضأأيف مقأأار  (أ )

المعاهد والمراكز وزيارة مقارها إذا لزم األمر لمناقشأة سأبل تطأوير تلأك المعاهأد 

الجزائأر )عأين والمراكز ، وذلك و قا لقرار مؤتمر العمل العربأى  أى دورتأم األرب

3102. ) 

السعى لدى الأدول التأى تستضأيف مقأار المعاهأد والمراكأز التابعأة للمنظمأة لسأداد  (ع )

 .المتنخرات المالية المستحقة  ليها 

التنكيأأد  لأأى  أأدم جأأواز إ  أأاء الأأدول التأأى تستضأأيف مقأأار المعاهأأد والمراكأأز مأأن أيأأة  -6

 .متنخرات مالية مترتبة  ليها 
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تطأأوير المعاهأأد والمراكأأز التابعأأة للمنظمأأة إلأأى دورة قادمأأة إرجأأاء النظأأر  أأم موضأأوع  -9

لمجلس اإلدارة ، وذلك  م ظل انتخاع مدير  ام لمنظمة العمل العربية ل ترة و ية جديدة 

وانتظأأأاراً لتقريأأأر اللجنأأأة المشأأأكلة  لأأأى مسأأأتوى الجامعأأأة لتطأأأوير العمأأأل ا قتصأأأادي 

 .وا جتما م المشترك والمنظمات العربية المتخصصة 

 :بشأن تنمية الموارد المالية ** 

السعى إليجاد وسائل لتمويل األنشطة التى تقوم بتن يذها المعاهد والمراكز التابعة للمنظمأة  -0

مع الح أاظ  لأى األنشأطة ذات ذاتيا من خ ل التواصل مع الشركات والهيئات ا قتصادية 

 .المردود ا جتما ى ألطراف اإلنتاج الم مة

ذات طأابع %( 21)د والمراكز القادمأة أن تكأون أنشأطتها  أى حأدود تضمين خطة المعاه -3

 . ذات مردود اجتما ى%( 91)و اقتصادى

بدراسة أوضاع المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة وتقديم مقترحات تكليف مكتع استشارى  -2

بهدف تطوير أدائها حتى تتمكن من تقديم خدماتها ألطراف اإلنتأاج الم مأة وكأذلك التوسأع 

 . تقديم خدمات بمقابل للشركات والمؤسسات   ى

الموضوع معروض  لأى المأؤتمر العأام المأوقر للنظأر واتخأاذ مأا يأراه مناسأباً  أم هأذا  -

 .الشنن 

*** 

،  شارم الشاي ) للجناة الخباراء القاانونيين ( 30)تقرير عن نتائج أعماال الادورة  : خامسا
 :(  1443 الثانيتشرين / نوفمبر

للجنأة الخبأراء ( 22)تقريراً  ن نتأائج أ مأال الأدورة  الممانينناقم مجلس اإلدارة  م دورتم  -0
لمأؤتمر العمأل العربأم ( 20)القانونيين ، وقد اتخذ المجلس قراراً بشننم باإلحالة إلأى الأدورة 

 .مع التوصية بالمصادقة  ليم 

ال ـــاـمـمان جادول األع " الخاامسالبند  " التقرير معروض على المؤتمر العام الموقر ضمن -1
التخاااذ القاارار المناسااب بشااأنه فااي ضااوء " تطبيااق اتفاقيااات وتوصاايات العماال العربيااة " 

 .هذا الشأن  ىالمنبثقة عن المؤتمر ف لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصياتتوصيات 

*** 

 من المادة الخامسة من نظام عمل لجنة الحريات النقابية ( 4)تعديل الفقرة  : سادسا

من المادة الخامسة من نظام  مل لجنة ( 0)تعديل ال قرة ( 97)ناقم مجلس اإلدارة  م دورتم  -0
 :لتصبح  لى النحو التالم ( ميعاد ا جتماع ) الحريات النقابية 

آذار / ماارس ) قبال موعاد مجلاس اإلدارة فاي دورة تعقد اللجنة دوره اجتماعاتها العادياة " 
 ،"من كل عام 

 .إلى المؤتمر العام  م دورتم القادمة مع التوصية با تماده  التعديل ةإحال 

 .مناسباً األمر معروض  لى المؤتمر العام الموقر للنظر واتخاذ القرار الذي يراه  -3

*** 
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 : من نظام عمل هيئة الرقابة المالية الخامسة  تعديل المادة : سابعا

من نظام  مل هيئة الرقابة الماليأة بشأنن  5/ ناقم مجلس اإلدارة  م دورتم الممانين تعديل م  -0

 :ميعاد اجتما ها ، حيث أصدر القرار التالم 

من نظام  مل هيئة الرقابأة الماليأة بحيأث يكأون ( الخامسة ) الموا قة  لى تعديل المادة  -

تد ى الهيئأة ل جتمأاع مأن قبأل المأدير العأام لمكتأع العمأل " : نحو التالم نصها  لى ال

قبأل  أرض  شباط من كل سنة/ وذلك خالل شهر فبراير العربى مرة واحدة  ى العام ، 

الحساع الختامم  لى الهيئات الدستورية ، ويكون انعقاد الهيئة صحيحاً بحضور غالبية 

تمر اجتما ات الهيئة إلى أن يتم بحأث المسأائل أ ضائها وتكون اجتما اتها سرية ، وتس

 " .المدونة  م جدول األ مال ما لم تقرر الهيئة  ض ا جتماع قبل ذلك 

إحالة التعديل المذكور إلى مؤتمر العمل العربى  ى دورتم القادمة الحادية واألربعين مع  -

 .التوصية بإقراره 

 .خاذ القرار الذي يراه مناسباً األمر معروض على المؤتمر العام الموقر للنظر وات -1

*** 

 ( :1442 – 1441)مشروع خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين :  ثامناً 

وازنة المنظمة للعامين ـــة ومــــمجلس اإلدارة  ــــــم دورتــــم الممانين مشــــروع خط ناقم -0
 -:، واتخذ بشننم القرار التالم (  3106 -3105) 

العمل العربى بتحديد مؤشرات يمكن من خ لها قياس مدى  ا لية الخطة  ى تكليف مكتع  -0

 .الوصول إلى أهدا ها 

 : تشكيل لجنة من كل من  -3

 حكومات/ اإلمارات   حميد بن ديماس /السيد  -

 حكومات/ العراق   كاظم شمخى  امر/  السيد -

 أصحاع أ مال/ مصر            بد الستار  شرة/ الدكتور  -

  مال/ لبنان    غسان غصن/ السيد  -

 المدير العام المسا د لمنظمة العمل العربية   حيدر أبشر/ السيد  -

أل أاده ترتيأع أولويأات الخطأة المقدمأة ور أع تقريأر بنتأائج أ مأالهم إلأى المأدير العأأام 

 .للمنظمة لر عم إلى مؤتمر العمل العربى  ى دورتم القادمة 

م لمكتع العمأل العربأى  لأى الجهأود التأى بأذلت  أى توجيم الشكر لمعالى السيد المدير العا -2

 . 3106/  3105إ داد مشروع خطة  مل منظمة العمل العربية للعامين 
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( مكتأأع العمأأل العربأأى بالقأأاهرة)الموا قأأة  لأأى مشأأروع موازنأأة منظمأأة العمأأل العربيأأة  -2

بمبلأغ  3105دو ر أمــأـريكى للعأام ( 01.253.121) بمبلغ  3106 – 3105للعامين 

، وإحالتـــأأـها إلـــأأـى  3106دو ر أمريكأأى للعأأام (  5.221.531) و ( 5.030.531)

 .قرارها مع التوصية بإ( 3102)العربى  ام لمؤتمر العمل ( 20)الـــدورة 

نظمأة العمأل العربيأة للعأامين  لى مشروع موازنأات المعاهأد والمراكأز التابعأة لمالموا قة  -5

مأع التوصأية  3102لمأؤتمر العمأل العربأى ( 20)وإحالتها إلى الدورة  3106 – 3105

 :بإقرارها  لى النحو المبين

 المعهد أو المركز
 السنة
 المالية

 حصة
 المنظمة

 حصة
 الحكومة
 المستضيفة

 التمويل الذاتى
إجمالى 
 الموازنة

المعهأأد العربأأى للمقا أأة العماليأأة 
 الجزائر/ وبحوث العمل 

1441 311.111 311.111 011.111 511.111 

1442 311.111 311.111 011.111 511.111 

المركأأز العربأأى لتنميأأة المأأوارد 
 طرابلس/ البشرية 

1441 030.595 302.695 372.225 677.575 

1442 030.595 302.695 372.225 677.575 

المعهد العربى للصحة والس مة 
 دمشق/ المهنية 

1441 311.111 311.11 51.111 251.111 

1442 311.111 311.111 51.111 251.111 

المركأأأأأأز العربأأأأأأى للتنمينأأأأأأات 
 الخرطوم/ ا جتما يــة 

1441 301.111 71.111 011.111 211.111 

1442 301.111 71.111 011.111 211.111 

 

د وة وزراء العمل العرع للمزيد من التنسيق مع الوزراء المعنيين الذين يمملون دولهم  ى  -6

المجلس ا قتصادى وا جتما ى من أجل الموا قة  لى الموازنة المقدمة من منظمة العمأل 

 ( .3106 – 3105)العربية لعامى 

والموازنة  والخطةسائل المالية ام ضمن البند الرابع المـــر العــــالتقرير معروض  لى المؤتم ** 

 .ما يراه مناسباً  إلقراره( مانياً ، مالماً ) 

*** 

 (: 1441آذار / مارس)لمؤتمر العمل العربى ( 01)تحديد مشروع جدول أعمال الدورة  : تاسعاً 

لمأؤتمر ( 23)مشأروع جأدول أ مأال الأدورة  الممأانينناقم مجلأس اإلدارة  أم دورتأم  (أ )
 :، حيث اتخذ القرار التالم ( 3105آذار / مارس)العمل العربم 

آذار / مأارس)لمؤتمر العمل العربى ( 23)مشروع جدول أ مال الدورة الموا قة  لى  -
 نيسان/ أبريل)لمؤتمر العمل العربى ( 20)الدورة المبين أدناه ، وإحالتم إلى ( 3105
 :، مع التوصية بإقراره (3102

 .العربمتقرير المدير العام لمكتع العمل  -0
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 .النظر  ى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة -3

 .متابعة تن يذ قرارات مؤتمر العمل العربم السابق -2

 .المسائل المالية والموازنة  -2

 .تطبيق ات اقيات وتوصيات العمل العربية -5

لمأؤتمر العمأل ( 012)مذكرة المدير العأام لمكتأع العمأل العربأم حأول الأدورة  -6
 (.3105 حزيران /جنيف، يونيو)الدولم 

دور الحوار ا جتما م  م تعزيأز الحمايأة ا جتما يأة واسأتقرار بند  نم حول  -9
 " . لى أن يتضمن محوراً خاصاً بالصحة والس مة المهنية  .  قات العمل

سياسات وآليات تسوية المناز ات العمالية ودورها  م استقرار " بند  نم حول  -0
 " .  قات العمل 

آذا /مأأارس) لمأأؤتمر العمأأل العربأأم( 22)الأأدورة تحديأأد مكأأان وجأأدول أ مأأال  -7
3106 .) 

إلأأى  3105لمأأؤتمر العمأأل العربأأى لعأأام ( 23)إحالأأة مشأأروع جأأدول أ مأأال الأأدورة  -
 .للنظر  ى إقراره 3102لعام ( 20)المؤتمر العام  ى دورتم القادمة 

من جدول  " الحادى عشرالبند  " األمر معروض على المؤتمر العام  الموقر من خالل (ب )
/ ماارس)لماؤتمر العمال العرباي ( 01)تحديد مـاـكان وجادول أعماال الادورة "األعمال 

 .التخاذ القرار المناسب بشأنه  (" 1441آذار 

■■■ 
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 المسائل التي تتطلب توجيهات من المؤتمر: القسم الثاني 

يتضأأأمن هأأأذا القسأأأم الموضأأأو ات المعروضأأأة  لأأأى مأأأؤتمر العمأأأل العربأأأم وتتطلأأأع 
 ...توجيهات من المؤتمر 

 /أكتاوبرالقااهرة ، )للجناة الحرياات النقابياة ( 33)تقريـــر عن نتائج أعمال الادورة  :أوال 
 :(  1443 األولتشرين 

السأأبعين تقريأأراً  أأن نتأأائج أ مأأال و التاسأأعةنأأاقم مجلأأس اإلدارة  أأم دورتأأم العاديأأة **  
 :المجلس بشننم القرار التالم للجنة الحريات النقابية ، وقد اتخذ ( 22)الدورة 

القأاهرة، )للجنأة الحريأات النقابيــأـة ( 22)أخذ العلم بالتقرير  ن نتأائج أ مأال الأدورة  -0

 ( . 3102 األولتشرين / أكتوبر

، مأع التوصأية  3102لمأؤتمر العمأل العربأى (  20) إحالة تقرير اللجنة إلأى الأدورة  -3
  . ليمبالمصادقة 

 .ما يراه مناسباً بهذا الشأن ب للتوجيهاألمر معروض على المؤتمر الموقر **  

 (الملحق األول –مالحق القسم الثانى  –لمزيد من التفاصيل أنظر البند األول )

*  *  * 

■■■ 

 

 المسائل المطروحة على المؤتمر للعلم واإلحاطة: القسم الثالث 

 التاسأأعةيتضأأمن هأأذا القسأأم قأأرارات وتوصأأيات مجلأأس اإلدارة  أأم الأأدورتين العأأاديتين 
آذار / مأأارسالقأأاهرة ، ) الممأأانون، ( 3102 تشأأرين األول/  أكتأأوبر،  القأأاهرة)والسأأبعين 
3102 . ) 

وهم معروضة  لى المؤتمر للعلم واإلحاطة ، وهم غير الموضو ات التى تحتأاج إلأى 
 م القسم األول ، أو التم تتطلع توجيهاً من المأؤتمر والمشأار إليهأا  أم قرار والمشار إليها 

 .القسم المانم 

مجلأس إدارة منظمأة العمأل  دورتأىقارير شاملة  ن نتائج أ مأال  رض ت  يما يلى ويتم** 
جمهوريأأأة ال/ الجزائأأأر) األربعأأأين : العربيأأأة  يمأأأا بأأأين دورتأأأم مأأأؤتمر العمأأأل العربأأأم

القأأاهرة ، جمهوريأأة مصأأر ) والحاديأأة واألربعأأين  (3102 نيسأأان/ أبريأأل،  الجزائريأأة
 .(  3102 أيلول/  سبتمبر –العربية 

◘ ◘ ◘ 
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