
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثد ــنـالب
 متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق

 

 ونـعـاألربدورة ـال

 لمؤتمر العمل العربى
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 : ـمتقـــدي ** 

قهرارا بةه   ( 4891آذار / مهنر  ،بغهداد)العربى فى دورته  الانيةهع رةهر   أصدر مؤتمر العمل:  أوال

يصت الفقهر  الانمةهع ميه   ،تضم  هذا القرار رد  فقرات  ،تطوةر هةنكل ميظمع العمل العربةع 

 :رلى من ةلى 

استحداث بند دائم فى جدول أعماال ماؤتمر العمال العرباى يتعلاق بمتابعاة تنفياذ قارارات " 

ابقة وتكليف المدير العام لمكتب العمل العربى بتقديم تقريار يوحاف فياس مساتو  المؤتمرات الس

 ."  روذلك اعتبارا من الدورة الثالثة عشرة للمؤتم ،تنفيذ تلك القرارات 

الجمهورةهع الجزائرةهع الدةمقراطةهع  – الجزائهرفى لمؤتمر العمل العربى  األربعو رقدت الدور  :  ثانيا

وصههدر رهه  المههؤتمر رههدد مهه   ، 2142 يةةههن / أبرةههل 22 – 41اهه ل الفتههر  مهه   الةههعبةع

 ايتههن  أرمهنلورقه   وضهورنت المطروةهع رلهى جهدول أرمنله ،القرارات والتوصةنت بة   الم

المههؤتمر قههنت مكتهه  العمههل العربههى بترتةهه  وتههرقةت تلههل القههرارات وفقههن ل ةههلو  المتبهه  فههى هههذا 

ت ةةه  ترتةه  ورود موضهورنتهن فهى جهدول أرمهنل المهؤتمر المجنل م  ةةث تةلةهل القهرارا

 . بقرارات المؤتمر وإرةنل تعمةت إلى أطراف اإليتنج الا اع 

م  يظنت العمل بمجله  إدار  ميظمهع العمهل العربةهع والتهى (  2 ، 4الفقرتة  ) تيفةذا للمند  الانلاع : ثالثا

 :تيص رلى األتى 

ومتابعاة ساير  ،يختص مجلس اإلدارة بمتابعاة تنفياذ قارارات وتوصايات الماؤتمر العاام " 

وممارسااة االختصاصااات المخولااة لااس بموجااب الاانظم واللااوائف  ،العماال بمنظمااة العماال العربيااة 

 :ـوص ما يلى ، وعلى وجس الخص" لمنظمة المعمول بها فى ا

وأولوياات  ،تحديد اإلجراءات الالزماة لكيفياة تنفياذ القارارات والتوصايات الصاادرة عان الماؤتمر العاام  -5

 .التنفيذ ووسائلس  

 .متابعة تنفيذ خطط وبرامج العمل المعتمدة للمنظمة وترتيب أولويات التنفيذ ووسائلس وتقييم نتائجس   -2

ع متكنملهع تضهميت تصهور المكته  قنت مكت  العمهل العربهى بدرهداد واةقه ،وفى هذا اإلطنر 

للمهؤتمر لعرضههن رلهى مجله  إدار  الميظمهع فهى دورته  العندةهع  األربعة لتيفةذ قرارات الدور  

 ( .  2142 تةرة  األول/ أكتوبر، القنهر  )  والةبعة  التنةعع
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 تةههرة  األول/ أكتههوبر،  القههنهر )  والةههبعة  التنةههععيههنقم مجلهه  اإلدار  فههى دورتهه  العندةههع  :رابعااا 

الواةقههع المتضههميع تصههورات المكتهه  والمؤةةههنت التنبعههع لهه  لتيفةههذ قههرارات المههؤتمر (  2142

والتى أردهن المكت  بجمة  إدارات  ومكنتب  ووةدات  والمعنهد والمراكز التنبعع له  واتاهذ مجله  

 : اإلدار  بة   الموضوع القرار التنلى 

لماؤتمر العمال ( 11)العمال العرباي بشامن متابعاة تنفياذ الادورة  والموافقاة علاى تقريار مكتابأخذ العلام  -

 ( . 2152نيسان / ابريل  22 – 51الجزائر ، ) العربي 

توجيس الشكر لمعالي المدير العام لمكتاب العمال العرباي ومعاونياس فاي المكتاب والمعاهاد والمراكاز علاى  -

 .س السابقة جهودهم في تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر العمل العربي في دورت

قههنت مكتهه  العمههل العربههى والمعنهههد والمراكههز التنبعههع لهه  بنتاههنذ اإلجههرا ات ال زمههع لتيفةههذ  :خامسااا 

وذلل كمن هو مبهة  فهى  ،لمؤتمر العمل العربى كل فى مجنل ااتصنص  (  11 )قرارات الدور  

 .الواةقع المرفقع 

 ،،األمر معروض على المؤتمر الموقر للتفحل بمخذ العلم  : سادسا

 

 أحـمـد محمـد  لقمان

 المدير العام

 

 

 
 
 
 
 

  

 إسالم
 محمد+ عبد المنعم / ط 
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 قراراتمتابعة تنفيذ 

 لمؤتمر العمل العربى( 11)الدورة 
 ( 2152نيسان / أبريل 22 – 51الجزائر ، ) 

 

 المكلـف بالتـنـفـيــذ نـص الـقــرار

  البنـد األول
  تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى

  :القسم األول 
قرار بشمن تقرير المادير العاام لمكتاب العمال العرباى   -

التنمية المتوازنة وتطلعات الشباب لتممين فرص ) حول 
 (:العمل الالئق 

 

  :يقــــــرر 
ةبدى المؤتمر ارتةنة  رلى ةةه  ااتةهنر المهدةر  (4)

التيمةههع "لمكتهه  العمههل العربههى لموضههوع العههنت 
المتوازيع وتطلعنت الةهبن  لته مة  فهرص العمهل 

بنرتبنره م  قضنةن الةنرع ولمن أتةهت به  " ال ئق
التقرةههر مهه  رههر  رلمههى وموضههورى لمفهههوت 
التيمةهههههع وضهههههرور  تهههههرابط وتههههه زت وتهههههزام  
رينصههههرهن وإبعندهههههن ا قتصههههندةع وا جتمنرةههههع 

 .والةةنةةع والاقنفةع

 .فــذ ةـكـمـن ين -

الت كةههد رلههى ا هتمههنت بنإليةههن  العنمههل بنرتبههنره  (2)
مةور التيمةع المتوازيهع وايـــهـ    ةمكه  أةهداث 
أةهههع تيمةهههع بهههدو  تهةئهههع ميهههنة مههه  الدةمقراطةهههع 
والةرةهههههع الفكرةهههههع فنلتيمةهههههع الةهههههنملع والتقهههههدت 
ا قتصههندى  بههد وأ  ةصههنةبهمن الةرةههع الفكرةههع 

 . والاقنفةع

ا ل تيفةذ اطع رمل إدار  التيمةع البةهرةع ينفذ م   -
والتةهههغةل تمنةهههةن مههه  قهههرارات القمهههع ا قتصهههندةع 
والتيموةههههع وا جتمنرةههههع ، وكههههذلل متنبعههههع تطبةههههق 

 .متطلبنت العقد العربى للتةغةل 

الت كةد رلى المفهوت الدولى الةدةث للتيمةع بنرتبهنر  (2)
ذى أ  أهدافهن ووةنئلهن وغنةنتهن اإليةن  ، األمر ال

ةتطلهه  التركةههز رلههى الجوايهه  ا جتمنرةههع للتيمةههع 
ك هههداف هنمههع ةتعههة  ت زمهههن زميةههن مهه  التيمةههع 
ا قتصهههندةع ةتهههى تتةقهههق إةجنبةنتههههن يةهههو التيمةهههع 

 .المتوازيع وإةبنع ةنجةنت اإليةن 

درهههو  الهههدول العربةهههع لوضههه  ةةنةهههنت واطهههط  (1)
وبرامج تلبى متطلبنت التيمةع الةنملع والمةتدامع 
التى تةتهدف تطوةر وتيمةع رأ  المهنل البةهرى 
وضه  مزةههد مه  ا ةههتامنر فهى القطههنع التعلةمههى 
والتههههدرةبع ودرههههت وتةههههدةث مراكههههز األبةههههنث 
والتركةز رلى المههنرات التقيةهع وت هةهل اإليةهن  

لعمههل الميههتج والمجههزى وفقههن  ةتةنجههنت للقةههنت بن
 . ةوق العمل

 
 

 

تههههت إرةههههنل تعمههههةت إلههههى أطههههراف اإليتههههنج الا اههههع  -
 .إلاطنرهت بقرار المؤتمر 
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 المكلـف بالتـنـفـيــذ نـص الـقــرار

تفعةههل دور المجتمهه  المههديى لتعبئههع الههرأى العههنت  (1)
ةول قضنةن التيمةهع الةهنملع والمةهتدامع ب بعندههن 
الماتلفههههع وتةدةههههد أولوةنتهههههن وتيةههههةط الةركههههع 
ا جتمنرةع التى تؤم  بمصنلح المجتم  ورفنهةهع 
الةههعو  والتعههنو  بههة  جمةهه  مكويههنت المجتمهه  

 . ةوا  رلى مةتوى األفراد أو المؤةةنت

 

ا ةتفند  م  ابر  الدول الينمةع التى يجةهت فهى  (6)
تةقةق التيمةع ا جتمنرةع وتيمةع الموارد البةرةع 
بههنلتزام  مهه  التيمةههع ا قتصههندةع وتمكةيهههن مههه  
ا ل ذلل بتيظةت إةجنبةنت التعنمل م  الميظمنت 
المنلةهههع والدولةهههع وا ةهههتفند  مههه  ا ةهههتامنرات 

 .الانرجةع وت فى ةلبةنتهن

 

تكنمههل الجهههود والقههدرات المنلةههع العربةههع لتيظههةت  (7)
ا ةههتفند  رربةههن مهه  الاههروات البةههرةع والاههرو  
الطبةعةع المتوافر  رلى مةتوى العنلت العربى م  
ا ل تةفةز تيقل كل م  القوى العنملهع ورؤو  

 .األموال والةل  والادمنت

 

درو  ةكومنت الدول العربةع إلى تطوةر وتفعةهل  (9)
ا قتصههندةع وا جتمنرةههع بمههن ةضههم  التةههرةعنت 

تةقةهههق التيمةههههع المتوازيههههع وبمههههن ةكفههههل تةههههجة  
المينفةههههع وتهةئههههع الظههههروف الم ئمههههع للقطههههنع 
الاهههنص وزةههههند  قدراتههه  التينفةههههةع رلهههى كنفههههع 

 .المةتوةنت

 ألاطهنرهتتت إرةنل تعمهةت إلهى وزارات العمهل  -
 .بقرار المؤتمر 

درهههههو  الهههههدول العربةهههههع إلهههههى تةقةهههههق التكنمهههههل  (8)
ا قتصندى العربى بنرتبنره م  األمور األةنةةع 
لبلههوم مةههتقبل مةههتدات للههدول والةههعو  العربةههع 
وفهههق آلةهههنت جدةهههد  فعنلهههع اقتصهههندةن واجتمنرةهههن  

 .وبةئةن  

تههت إرةههنل تعمههةت إلههى أطههراف اإليتههنج الا اههع  -
 . ألاطنرهت بقرار المؤتمر 

الت كةههد رلههى توةههة  يطههنق الةمنةههع ا جتمنرةههع  (41)
فهههههى الت مةيهههههنت ا جتمنرةهههههع والاهههههدمنت  المتمالهههههع

ا جتمنرةع بماتلف أيوارههن لتةهمل كنفهع القطنرهنت 
 .بمن فةهن القطنع غةر الميظت

بعهههة  ا رتبهههنر ريهههد صهههةنغع التوصهههةع  تهههت أاهههذهن -
 . الانصع بنلعنملة  فع القطنع غةر الميظت

 

درو  الدول العربةع لإلرداد والتةضةر ل ههداف  (44)
والعمههل رلههى  2141بعههد  اإليمنئةههع ل لفةههع لمههن

ضهم  " ةقهوق اإليةهن  فهع العمهل"إدمنج مةور 
التهع ةهتعد لههن  2141األهداف اإليمنئةع لمن بعد 

بنإلضنفع إلى درو  الدول العربةع . األمت المتةد  
للوصههول إلههى موقههف ورؤةههع موةههـد  ةههول هههذا 

 .المةور 
 
 
 

تههههت إرةههههنل تعمههههةت إلههههى أطههههراف اإليتههههنج الا اههههع  -
 .بقرار المؤتمر إلاطنرهت 

يةو "كمن أ  الميتدى العربع الانيع للتيمةع والتةغةل 
قد ةدد فع إر   " ةمنةع اجتمنرةع وتيمةع مةتدامع 

 .الرةن  الذى أقره الميتدى معنلت تلل الرؤة  
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 المكلـف بالتـنـفـيــذ نـص الـقــرار

ةدرو المؤتمر القند  العر  إلى ضهرور  التفكةهر  (42)
فى رقد قمهع رربةهع ، تاصهص أرمنلههن لمينقةهع 

ل والبطنلههع فههى الههوط  العربههى ، قضههنةن التةههغة
ودراةع وبةث اآللةنت المينةهبع التهى تةهنرد فهى 

 :التافةف م  ةد  البطنلع ، وتعمل رلى 

 

تيةةق الاطط والبرامج التكنملةع العربةع فهى  -
 .مجنل التةغةل 

 

تفعةههل ةةنةههنت التةههغةل والتههدرة  والت هةههل  -
 .والتكوة  

 

رربةهع  الدف  فى اتجنه إيةن  مةهنرة  تيموةهع -
كبههرى مةههتركع ، تةههنهت فههى تةقةههق التكنمههل 
ا قتصهههندى العربهههى ، وتهههوفر فهههرص رمهههل 

 .ةقةقةع 

 

ةفهههههز ا ةهههههتامنر العربهههههى البةيهههههى وإزالهههههع  -
المعوقهههههنت التهههههى تواجهههههه  ومهههههيح المزاةهههههن 
للقطنرنت اإليتنجةع والادمةع الةةوةع المولد  

 .للدال ولفرص العمل

 

/ ، أبريااااال  11د . ع . ع . م   5111قااااارار رقااااام )  
 ( 2152نيسان 

 

*  *  *  
  :القسم الثانى 

قااارار بشااامن نشااااطات وإنجاااازات منظماااة العمااال (  5)
 : 2152العربية خالل عام 

 

  :يقــــــرر 
أاهههذ العلهههت بيةهههنطنت وإيجهههنزات ميظمهههع العمهههل  (4)

مكت  العمل العربى والمعنهد والمراكهز ) العربةع 
، واإلةهههههند   2142اههههه ل رهههههنت (  لههههه  التنبعهههههع

بنلفعنلةنت واأليةطع اليورةع التهى يفهذتهن الميظمهع 
 . 2142ا ل رنت 

 ينفذ ةكمن   -

ةوجههه  المهههؤتمر تةةهههع إجههه ل وإكبهههنر لصهههنة   (2)
الج لهع الةههلطن  قهنبو  بهه  ةهعةد المعظههت ةفظهه  
هللا وررنه وةام  رنلةن قةهنت ج لته  بتكهرةت معهنلى 

مةمد لقمن  المدةر العنت لمكت  العمل أةمد / الةةد
العربى بوةنت ُرمهن  المهديى مه  الدرجهع الانيةهع ، 
وههذا إ  دل فديمهن ةهدل رلهى المكنيهع البهنرز  التههى 
تةتلهن ميظمع العمل العربةهع رلهى كهل المةهتوةنت 

 .وفى ةتى المجن ت 

الةلطن  قنبو  ب  ج لع تت إرةنل رةنلع ةكر إلى  -
 معهنلع ةهنت ُرمهن  المهديى إلهىةعةد المعظت لمية  و

المدةر العهنت لميظمهع العمهل  أةمد مةمد لقمن / الةةد
 .العربةع 

توجةهه  الةههكر والتقههدةر للههدول العربةههع ب طرافهههن  (2)
الا اهههع والميظمهههنت العربةهههع واإلقلةمةهههع والدولةهههع 

 .التى ةنهمت فى تيفةذ هذه الفعنلةنت
 

 . ينفذ ةكمن   -
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 المكلـف بالتـنـفـيــذ نـص الـقــرار

توجةهه  الةههكر للمههدةر العههنت لمكتهه  العمههل العربههى  (1)
وكنفههع العههنملة  فههى المكتهه  والمعنهههد والمراكههز 

رلهههى الجههههود التهههى بهههذلوهن فهههى تيفةهههذ   التنبعهههع لههه 
البههههرامج واأليةههههطع التههههى تههههدرت قةههههنت الميظمههههع 
برةههنلتهن اليبةلههع تجههنه أطههراف اإليتههنج الا اههع فههى 

 .الوط  العربى 

 .ينفذ ةكمن   -

اإليتههنج الا اههع إلههى التواصههل مهه   درههو  أطههراف (1)
ميتةهههههبةهن للمةهههههنركع فهههههى اليهههههدوات واأليةهههههطع 
والمههؤتمرات التههى تعقههدهن ميظمههع العمههل العربةههع 
ودو  أ  تتةمهههل الميظمهههع ألةهههع التزامهههنت منلةهههع 

 .يظةر هذه المةنركع توةةعن ل ةتفند  المرجو  

توجةع رةنلع إلى أطراف اإليتنج الا اهع تهدروهت  تت -
اصههل مهه  ميظمههع العمههل العربةههع مهه  اهه ل إلههى التو

األيةهههطع التهههى تيفهههذهن بهههدو  أ  تتةمهههل الميظمهههع 
، وقد تت الةروع إلتزامنت منلةع يظةر هذه المةنركع 

فهههع ذلهههل مههه  اههه ل األيةهههطع التهههع ةيفهههذهن المعههههد 
 .العربع للصةع والة مع المهيةع بدمةق 

نيساان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5115قرار رقم ) 
2152 ) 

 

*  *  * 
 

 

  :القسم الثانى 
  :القسم الثانى مالحق  
قاارار بشاامن تقرياار عاان نتااائج أعمااال :   الملحااق األول 

القاااااهرة ، ) للجنااااة الحريااااات النقابيااااة ( 22)الاااادورة 
 ( : 2152تشرين الثانى / نوفمبر

 

  :يقــــــرر 

( 22)أاههذ العلههت بههنلتقرةر رهه  يتههنئج أرمههنل الههدور   -
ر  القنه)ت اليقنبةع بمكت  العمل العربع الةرةنللجيع 

وتوجةهه  الةههكر ( 2142تةههرة  الاههنيى / ، يههوفمبر 
 .للجيع رلى جهودهن فع إيجنز رملهن

 .ينفذ ةكمن   -

نيساان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5112قرار رقم ) 
2152 ) 

 

*  *  *  

التقرياار الساانو  لمتابعااة التقاادم فااى :  الملحااق الثااانى 
 :إنجاز العقد العربى للتشغيل 

 

  :يقــــــرر 
  .أاذ العلت بنلتقرةر  (4)
درهو  الهدول العربةهع التههى لهت تعتمهد العقهد العربههع  (2)

للتةههغةل واإلةههتراتةجةع العربةههع للتههدرة  والتعلههةت 
التقيههى والمهيههى إلههى ارتمندهههن وذلههل تيفةههذا لقههرار 

/ المينمههع" ) 4121" مههؤتمر العمههل العربههع رقههت 
 (.البةرة مملكع 

تههت إرههداد رةههنلع ألطههراف اإليتههنج الا اههع إلر مهههت  -
بقهههرار المهههؤتمر وارتمهههند اإلةهههتراتةجةع والتصهههيةف 

/  . ت )برةههههنلع رقههههت  العربههههع المعةههههنر  للمههههه 
 .21/7/2142بتنرة  ( 918، 919، 917

ةث الدول العربةع التى لت تعتمد التصيةف العربع  (2)
بنرتمههنده إلههى اإلةههراع  2119المعةههنر  للمههه  

 4114" تيفةذا لقرار مؤتمر العمل العربى المرقت 
 (.2118المملكع األرديةع الهنةمةع / رمن ")
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درههو  الههدول األرضههن  التههى لههت تقههت بعههد بتةههمةع  (1)
ميةههههقهن الههههوطيى للتصههههيةف العربههههى المعةههههنرى 
للمه ، القةنت بذلل وموافن  مكت  العمل العربع ب  

ةتصههل بتطبةقههنت لةههتت التواصههل معهه  فههى كههل مههن 
التصيةف العربى المعةنرى للمه  ، ودرو  مكته  
العمل العربع  تانذ من ةلهزت بةه   تةهدةث واةقهع 

 .التصيةف العربى المعةنرى للمه  

تت إرةنل مذكر  للهدول العربةهع التهى لهت تقهت بتةهمةع  -
 .ميةقهن الوطيى لموافنتين ب  لةتت التواصل مع 

اطهههط التةهههغةل درهههو  الهههدول العربةهههع لتضهههمة   (1)
الةههيوةع لههدةهن ، بههرامج ومةههنرة  تلبههى متطلبههنت 

 .تيفةذ العقد العربى للتةغةل 

 

ةكومنت ، ميظمنت )درو  أطراف اإليتنج الا اع  (6)
لموافن  مكته  ( أصةن  األرمنل، ميظمنت العمنل

العمهههل العربهههى بتقرةهههر المتنبعهههع الةهههيو  ةهههول 
 مراةههل التقههدت فههى إيجههنز العقههد العربههى للتةههغةل،
لةتةههيى لهه  رفهه  تقههنرةره الدورةههع للقمههت العربةههع 
التيموةههع  وا قتصههندةع وا جتمنرةههع بهههذا الةهه   

 .تبنرن 

موافنتيهههن الا اهههع ل تعمهههةت رلههى أطهههراف اإليتههنجالتههت  -
بتقرةهر المتنبعهع الرابه  ةهول التقهدت فهع إيجهنز العقههد 

، 777، 776/  . ت )برةنلع رقت العربع للتةغةل 
 . 24/7/2142بتنرة  ( 779

درت جههود ميظمهع العمهل العربةهع الرامةهع لإلةفهن   (7)
بمتطلبههنت العقههد العربههى للتةههغةل واإلةههتراتةجةع 
العربةههع للتههدرة  والتعلههةت المهيههع والتقيههع ، بمههن 
ةةهههنرد فهههى رملةهههنت تهههوطة  الوظهههنئف وتةههههةل 
التيقههل المههيظت ل ةههد  العنملههع العربةههع بههة  الههدول 

نت التههدرة  العربةههع وتضههةةق الفجههو  بههة  مارجهه
 .والتعلةت التقيع والمهيع واةتةنجنت ةوق العمل

 

اةهتمرار ميظمههع العمههل العربةهع فههى متنبعههع التقههدت  (9)
المةرز فى ايجنز متطلبنت العقد العربهع للتةهغةل 
وتكاةهههف أيةهههطتهن الهندفهههع إلهههى مةهههنرد  البلهههدا  

 .العربةع رلى تةقةق األهداف المرجو  م  العقد

المةههرز فههى إيجههنز متطلبههنت العقههد تههت متنبعههع التقههدت  -
، ومقههدت إلههى مههؤتمر العمههل العربههع العربههى للتةههغةل

ةيوى لمتنبعهع التقهدت فهع إيجهنز العقهد العربهع تقرةر 
 .للتةغةل 

نيساان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5112قرار رقم ) 
2152 ) 

 

*  *  *  
  

  البنــد الثـانـى
  اإلدارةالنظر فى قرارات وتوصيات مجلس 

  :يقــــــرر 
أاههذ العلههت بيتههنئج اجتمنرههنت مجلهه  إدار  ميظمههع  (4)

( العندةههع وا ةههتاينئةع)العمههل العربةههع فههى دوراتهه  
الميعقههد  فةمههن بههة  دورتههى مههؤتمر العمههل العربههى 

/ أبرةهههههل( 11)و  2142يةةهههههن  / أبرةهههههل( 28)
 :، وهى  2142يةةن  

 .يـنفــذ ةـكـمـن  -

الدوةههع ) لمجله  اإلدار  ( 77)الهدور  العندةههع  -
 ( . 2142آةنر / ، منةو 
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، القهنهر )لمجله  اإلدار  ( 79)الدور  العندةهع  -
 ( . 2142تةرة  الانيى / يوفمبر 

 

لمجلهههه  اإلدار  ( 46)ةههههر العندةههههع الههههدور  غ -
 ( . 2142آذار / القنهر  ، منر  )

 

توجةههه  الةهههكر والتقهههدةر للةهههند  رئهههة  وأرضهههن   (2)
الجههههود التهههى بهههذلت اههه ل مجلههه  اإلدار  رلهههى 

 .دورات المجل  المذكور 

تت إرةنل اطنبنت الةكر والتقهدةر لهرئة  وأرضهن   -
 .مجل  اإلدار  إلب غهت بقرار المؤتمر 

نيسان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5111قرار رقم )  
2152 ) 

 

*  *  *  

  البنــد الثالــث
  السابقمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى 

قرار بشمن متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى   -
 :السابق 

 

  :يقــــــرر 
أاههذ العلههت بههنلتقرةر الاههنص بمتنبعههع تيفةههذ قههرارات  -

الهههدور  التنةهههعع والا اهههة  لمهههؤتمر العمهههل العربهههى 
مههههه   (2142يةةهههههن  / أبرةهههههل 9 – 4القهههههنهر  ، )

اإلةند  بنلجهود التى بذلهن المدةر العنت لمكت  العمل 
العربى ومعنوية   فهى المكته  والمعنههد والمراكهز، 

 .فى تيفةذ قرارات المؤتمر 

 .يـنفــذ ةـكـمـن  -

نيساان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5111قرار رقم ) 
2152 ) 

 

*  *  *  
  

  البنــد الرابــع
  واإلداريةالمسائل المالية 

  :المسائل المالية (  أ )  
قرار بشمن الموقف المالى لمنظمة العمل العربية :  أوال 

من حيث المساهمات والمتمخرات علاى الادول األعحااء 
 : 2152/  1/  5كما فى 

 

  :يقــــــرر 
تقههههدةت الةههههكر والتقههههدةر إلههههى الههههدول التههههى ةههههددت  (4)

: وههى  2142مةنهمنتهن فى موازيع الميظمع لعهنت 
 –المملكههع المغربةههع  –جمهورةههع مصههر العربةههع " 

 –ةلــههههـطيع ُرمـــههههـن   –الجمهورةههههع التويةةــــههههـع 
 –الجمهورةهههع الجــهههـزائرةع الدةمقراطةهههع الةـهههـعبةع 

المملكهههع العربةهههع  –( القةهههط األول)دولهههع الكوةهههت 
 " .جمهورةع الةودا   –الةعودةع 

 .رلى ةد  تت إرةنل رةنلع ةكر وتقدةر إلى كل دولع -

تقدةت الةكر والتقدةر إلى الهدول التهى ةهددت رلهى  (2)
 ( .دولع لةبةن)ةةن  المةنهمنت المت ار  

 

 .تت إرةنل رةنلع ةكر وتقدةر إلى دولع لةبةن  -
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مينةههههد  الههههدول األرضههههن  التههههى لههههت تةههههدد بعههههد  (2)
لةهداد  2142مةنهمنتهن فى موازيع الميظمع لعنت 
رلةهههن متهه ارات مةههنهمنتهن ، وكههذلل الههدول التههى 

بتةهدةدهن ةتهى تهتمك   4881ر  ةيوات من بعهد 
الميظمهههع مههه  الوفهههن  بنلتزامنتههههن وتغطةهههع رجهههز 

 .صيندةق مكنف   يهنةع الادمع 

تت إرةنل رةنئل مينةهد  إلهى كهل الهدول التهى رلةههن  -
 .مت ارات

توجةههه  الةهههكر والتقهههدةر لصهههيدوق اليقهههد العربهههى  (1)
الموةهههد فهههى ولكنفهههع العهههنملة  فهههى إدار  الةةهههن  

الصيدوق لتجنوبهت مه  ميظمهع العمهل العربةهع فهى 
تةوةههل مةههنهمنت الههدول األرضههن  للميظمههع فههى 

 .الموارةد المةدد  

 .تت إرةنل رةنلع ةكر وتقدةر  -

نيساان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5111قرار رقم ) 
2152 ) 

 

*  *  *  

وتقاارير  ،هيئة الرقابة المالياة تقارير قرار بشمن :   ثانيا
مراقبااى الحسااابات عاان الحسااابات الختاميااة لمكتااب العماال 

للسانة المالياة  لاسالعــربى والمعاهـــد والمراكـــز التابعــة 
 :  2155/  52/  25المنتهية فى 

 

  :يقــــــرر 
بشااامن تقريااار هيئاااة الرقاباااة المالياااة لمنظماااة العمااال ( أ)

مالحظااات هيئااة العربيااة ورد منظمااة العماال العربيااة علااى 
الرقابااة الماليااة وتقرياار مراقبااى الحسااابات عاان الحساااب 
الختامى لمكتب العمال العرباى للسانة المالياة المنتهياة فاى 

25  /52  /2155 : 

 

المصندقع رلى تقرةر هةئع الرقنبع المنلةع وتقرةر مراق  * 
/ الةةههنبنت رهه  الةةههن  الاتههنمى لمكتهه  العمههل العربههى  

 . 2144/  42/  24لةع الميتهةع فى القنهر  للةيع المن

 .تت اتانذ كنفع اإلجرا ات ال زمع بة   القرار -

بشاامن تقرياار هيئااة الرقابااة الماليااة وتقرياار مراقااب ( ب)
الحساااااابات عااااان الحسااااااب الختاااااامى للمعــاااااـهد العرباااااى 

الجزائااار للسااانة / للثـــاااـقافة العماليـــاااـة وبحاااوث العمااال 
 : 2155/  52/  25المالية المنتهية فى 

 

المصندقع رلى تقرةر هةئع الرقنبع المنلةع وتقرةر مراق  * 
الةةههنبنت رههه  الةةههن  الاتهههنمى للمعهههد العربهههى للاقنفهههع 

الجــهههـزائر للةــهههـيع المنلةـهههـع / العمنلةهههع وبةهههوث العمـــهههـل
 . 2144/  42/  24الميتهــةع فــى 

 تاهنذ ( 1/181/ت. م)تت إرةهنل رةهنلع تةهت الهرقت  -
 .اإلجرا ات ال زمع بة   القراركنفع 

بشمن تقرير هيئاة الرقاباة المالياة  وتقريار مراقاب (  جـ) 
الحسابات عن الحساب الختاامى للمركاز العرباى  لتنمــاـية 

طرابلس للسـنة الماليـــــاـة المنتهاـية / الموارد البـــشرية 
 : 2155/  52/  25فــــى 

 

 

المنلةهع وتقرةهر مراقه   المصندقع رلى تقرةهر هةئهع الرقنبهع* 
الةةهههنبنت رههه  الةةهههن  الاتهههنمى للمركهههز العربهههى لتيمةهههع 

طرابــهـل  للةـهـيع المنلةـهـع الميتهـهـةع فـهـى / الموارد البةرةع 
24  /42  /2144 . 
 

 تانذ ( 47/181/ت. م)تت إرةنل رةنلع تةت الرقت  -
 .كنفع اإلجرا ات ال زمع بة   القرار
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الرقاباااة المالياااة  وتقريااار مراقاااب بشااامن تقريااار هيئاااة ( د)
الحسااابات عاان الحساااب الختااامى للمركااز العربااى للتممينااات 

الخرطااااااااوم للساااااااانة الماليااااااااة المنتهيااااااااة / االجتماعيااااااااة 
 : 2155/  52/  25فـــــــــــــــــــــــى 

 

المصندقع رلى تقرةهر هةئهع الرقنبهع المنلةهع وتقرةهر مراقه  * 
كههز العربههى للت مةيههنت الةةههنبنت رهه  الةةههن  الاتههنمى للمر

 24الارطـــوت للةـــيع المنلةهع الميتهــهـةع فهى / ا جتـــمنرةع 
 /42  /2144 . 

 تاهنذ ( 9/181/ت. م)تت إرةهنل رةهنلع تةهت الهرقت  -
 .كنفع اإلجرا ات ال زمع بة   القرار

بشاامن تقرياار هيئااة الرقابااة الماليااة وتقرياار مراقااب (  هااـ) 
الحساااابات عااان الحسااااب الختاااامى للمعهاااد العرباااى للصاااحة 

دمشـــــق للسنة المالـــية المنتهياة / والســـــالمة المــــهنية 
 : 2155/  52/  25فــى 

 

المصندقع رلى تقرةر هةئع الرقنبهع المنلةهع  وتقرةهر مراقه  * 
لةةهههن  الاتهههنمى للمعههههد العربهههى للصهههةع الةةهههنبنت رههه  ا
دمةهق للةههيع المنلةـــهـع الميتهــــههـةع فــههـى / والةه مع المهيةههع 

24  /42  /2144 . 

 تاهنذ ( 8/181/ت. م)تت إرةهنل رةهنلع تةهت الهرقت  -
 .كنفع اإلجرا ات ال زمع بة   القرار

نيساااان / ، أبريااال  11د . ع . ع . م  5111قااارار رقااام )  
2152 ) 

 

 * *  *  

وتقاارير  ،هيئة الرقاباة المالياة تقارير قرار بشمن :   ثالثا
مراقبااى الحسااابات عاان الحسااابات الختاميااة لمكتااب العماال 

للسانة المالياة  لاسالعــربى والمعاهـــد والمراكـــز التابعــة 
 :  2152/  52/  25المنتهية فى 

 

  :يقــــــرر 
بعهههد ا طههه ع رلهههى قهههرارات مجلههه  إدار  ميظمهههع العمهههل 

/ مههنر ) الةندةههع رةههر العربةههع فههى دورتهه  غةههر العندةههع 
 ،(2142آذار 

 

وبعهههههد ا ةهههههتمنع إلهههههى اإلةضهههههنةنت المقدمهههههع مههههه  قبهههههل 
ومماهههل األمنيهههع العنمهههع لجنمعهههع الهههدول الةهههكرتنرةع الفيةهههع 

 العربةع ،

 

  :التوصية لد  المؤتمر العام بالتالى *  
بشااامن تقريااار هيئاااة الرقاباااة المالياااة لمنظماااة العمااال ( أ)

العربيااة ورد منظمااة العماال العربيااة علااى مالحظااات هيئااة 
الرقابااة الماليااة وتقرياار مراقبااى الحسااابات عاان الحساااب 
الختامى لمكتب العمال العرباى للسانة المالياة المنتهياة فاى 

25  /52  /2152 : 

 

منلةع وتقرةر مراق  المصندقع رلى تقرةر هةئع الرقنبع ال* 
/ الةةههنبنت رهه  الةةههن  الاتههنمى لمكتهه  العمههل العربههى  

 . 2142/  42/  24القنهر  للةيع المنلةع الميتهةع فى 

 .تت اتانذ كنفع اإلجرا ات ال زمع بة   القرار -

بشاامن تقرياار هيئااة الرقابااة الماليااة وتقرياار مراقااب ( ب)
العرباااااى الحساااااابات عااااان الحسااااااب الختاااااامى للمعــاااااـهد 

الجزائااار للسااانة / للثـــاااـقافة العماليـــاااـة وبحاااوث العمااال 
 : 2152/  52/  25المالية المنتهية فى 

 

المصندقع رلى تقرةر هةئع الرقنبع المنلةع وتقرةر مراق  * 
الةةههنبنت رههه  الةةههن  الاتهههنمى للمعهههد العربهههى للاقنفهههع 

المنلةـهههـع الجــهههـزائر للةــهههـيع / العمنلةهههع وبةهههوث العمـــهههـل
 . 2142/  42/  24الميتهــةع فــى 

 

 تاهنذ ( 1/182/ت. م)تت إرةهنل رةهنلع تةهت الهرقت  -
 .كنفع اإلجرا ات ال زمع بة   القرار
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بشمن تقرير هيئاة الرقاباة المالياة  وتقريار مراقاب (  جـ) 
الحسابات عن الحساب الختاامى للمركاز العرباى  لتنمــاـية 

طرابلس للسـنة الماليـــــاـة المنتهاـية / الموارد البـــشرية 
 : 2152/  52/  25فــــى 

 

المصندقع رلى تقرةر هةئع الرقنبع المنلةع وتقرةر مراق  * 
الةةههن  الاتههنمى للمركههز العربههى لتيمةههع  الةةههنبنت رهه 

طرابــههـل  للةـههـيع المنلةـههـع الميتهـههـةع / المههوارد البةههرةع 
 . 2142/  42/  24فــى 

 تانذ ( 47/182/ت. م)تت إرةنل رةنلع تةت الرقت  -
 .كنفع اإلجرا ات ال زمع بة   القرار

بشاامن تقرياار هيئااة الرقابااة الماليااة  وتقرياار مراقااب ( د)
الحسابات عن الحساب الختامى للمركاز العرباى للتمميناات 

الخرطاااااااوم للسااااااانة المالياااااااة المنتهياااااااة / االجتماعياااااااة 
 : 2152/  52/  25فـــــــــــــــــــــــى 

 

المصندقع رلى تقرةر هةئع الرقنبع المنلةع وتقرةر مراق  * 
الةةنبنت ر  الةةن  الاتهنمى للمركهز العربهى للت مةيهنت 

الارطــههـوت للةــههـيع المنلةههع الميتهــههـةع فههى / رةع ا جتــههـمن
24  /42  /2142 . 

 تاهنذ ( 9/182/ت. م)تت إرةهنل رةهنلع تةهت الهرقت  -
 .كنفع اإلجرا ات ال زمع بة   القرار

بشاامن تقرياار هيئااة الرقابااة الماليااة وتقرياار مراقااب (  هااـ) 
الحسااابات عاان الحساااب الختااامى للمعهااد العربااى للصااحة 

دمشــــااااـق للساااانة المالــااااـية / المة المـــااااـهنية والســــااااـ
 : 2152/  52/  25المنتهية فــى 

 

المصهههندقع رلهههى تقرةهههر هةئهههع الرقنبهههع المنلةهههع  وتقرةهههر * 
مراقهه  الةةههنبنت رهه  الةةههن  الاتههنمى للمعهههد العربههى 

دمةهههههق للةهههههيع المنلةـــهههههـع / للصهههههةع والةههههه مع المهيةهههههع 
 . 2142/  42/  24الميتهـــــةع فـــى 

 تاهنذ ( 8/181/ت. م)تت إرةهنل رةهنلع تةهت الهرقت  -
 .كنفع اإلجرا ات ال زمع بة   القرار

نيسااان / ، أبرياال  11د . ع . ع . م  5111قاارار رقاام )  
2152 ) 

 

*  *  *  

قرار بشمن تقريار وتوصايات االجتمااع الحااد  :  رابعا 
والعشرين للجنة المنظمات للتنسايق والمتابعاة المنبثقاة 

/ الاادار البيحاااء)عاان المجلااس االقتصاااد  واالجتماااعى 
  ( :2152تموز / المملكة المغربية ، يوليو

 

  :يقــــــرر 
أاذ العلت بنلتقرةر الاتنمى ر  يتهنئج أرمهنل الهدور   -4

للجيههع الميظمههنت للتيةههةق والمتنبعههع الميباقههع ( 24)
تموز / ةولةو) ر  المجل  ا قتصندى وا جتمنرى 

2142 .) 

 .يـنفــذ ةـكـمـن  -

تكلةف مكت  العمل العربى بمتنبعع تيفةذ التوصهةنت  -2
الصندر  ر  اللجيع قدر تعلق األمهر بميظمهع العمهل 

 .العربةع 

تت تيفةهذ التوصهةنت قهدر تعلهق األمهر بميظمهع العمهل  -
 .العربةع

نيسان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5111قرار رقم )  
2152 ) 

 

*  *  * 
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قاارار بشاامن اسااتكمال تشااكيل هيئااة الرقابااة :   خامسااا
 ( : 2151 – 2152)المالية لمنظمة العمل العربــيــة 

 

  :يقــــــرر 
إضنفع رضوة  اةتةنطةة  إلى تةكةل هةئع الرقنبع  (4)

 – 2142)المنلةهع لميظمهع العمههل العربةهع للعههنمة  
 :وهمن ( 2141

 تت اتانذ من ةلزت بمانطبع الجهنت الماتصع فهى كهل -
مهههه  الجمهورةههههع الجزائرةههههع الدةمقراطةههههع الةههههعبةع 
وجمهورةههع مصههر العربةههع ، وتههت تةههمةع رضههوة  

 رضو اةتةنط -      الجمهورةع الجزائرةع  - .اةتةنطةة  م  قبلهت 

  رضو اةتةنط -    جمهورةع مصر العربةع -

ةهههتت درهههو  أى ميهمهههن فهههى ةنلهههع ارتهههذار العضهههو  (2)
ا قتصههههههندى األصهههههةل تيفةههههههذا لقههههههرار المجلهههههه  

 .وا جتمنرى العربى 

 

نيسان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5151قرار رقم )  
2152 ) 

 

*  *  *  

  :التوصيات العامة للجنة المالية قرار بشمن :  سادسا
الت كةهههد رلهههى الميظمهههع بهههن لتزات بنليظهههنت المهههنلى  -4

والمةنةههههههههبى الموةههههههههد للميظمههههههههنت العربةههههههههع 
 .المتاصصع 

بنليظههههنت المههههنلى والمةنةههههبى الموةههههد تههههت ا لتههههزات  -
 .للميظمنت العربةع المتاصصع

الت كةههد رلههى أ  تقههوت الميظمههع بتةههدةد مةههنهمتهن  -2
ومت اراتههههن فههههى موازيههههنت المعنهههههد والمراكههههز 
التنبعع لهن م  إجمهنلى المةهنهمنت المةهدد  فعلةهن 
م  قبهل الهدول األرضهن  بميظمهع العمهل العربةهع 

 .ظمع أو  ب ول فور ورودهن للمي

 .الميظمع ملتزمع فى ضو  الةةولع المنلةع المتنةع -

الطله  مه  الميظمهع بتغطةهع العجهز فهى صهيندةق  -2
مكنف   يهنةع الادمهع وذلهل مه  اه ل المته ارات 

المةدد  م  قبل الدول األرضن   4881بعد رنت 
تيفةذا لقرارات المجله  ا قتصهندى وا جتمهنرى 

 .فى هذا الة   

 .ةنل ةداد المت ارات الميظمع ملتزمع فى  -

الت كةههد رلههى قههرارات مههؤتمرات العمههل العربةههع  -1
الةهههنبقع بةههه   درهههت صهههيدوق فلةهههطة  للتةهههغةل 

 .والةمنةع ا جتمنرةع 

 .الميظمع ملتزمع فى ضو  الةةولع المنلةع المتنةع -

الميظمع بوض  ملاهص لواهنئق البيهد الت كةد رلى  -1
المههههنلى الاههههنص بنللجيههههع المنلةههههع الميباقههههع رهههه  
المههؤتمر العههنت رلههى الموقهه  ا لكترويههى للميظمههع 

 .قبل ايعقند المؤتمر بوقت كنف 

 .تت مرارن  ذلل ارتبنرا  م  الدور  الةنلةع للمؤتمر -

توجة  الةكر والتقدةر إلهى القطهنرة  ا قتصهندى  -6
إدار  الميظمههههههنت وا تةههههههندات  -وا جتمههههههنرى 

العربةههع بنألمنيههع العنمههع لجنمعههع الههدول العربةههع 
تعنويهمهن المامهر مه  ميظمهع العمهل العربةهع  رلى

 .وتقدةرهمن لاصوصةع الميظمع 

تت إرةنل رةنئل ةكر وتقدةر للقطهنرة  ا قتصهندى  -
 .بنألمنيع العنمع لجنمعع الدول العربةع وا جتمنرى

توجةههه  الةهههكر والتقهههدةر لمكتههه  العمهههل العربهههى  -7
وللمعنهههههد والمراكههههز التنبعههههع لهههه  رلههههى قةنمهههههن 

 .أكمل وج   بواجبنتهن رلى
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مماهههل / تةهههجل اللجيهههع ةهههكرهن وتقهههدةرهن للةهههةد -9
الةكرتةر العنت وللةند  أرضن  الةكرتنرةع الفيةع 

 .رلى ةة  اإلرداد والتيظةت 

 

رئههة  / تةههجةل اللجيههع ةههكرهن وتقههدةرهن للةههةد  -8
هةئع الرقنبع المنلةع والةند  أرضهن  هةئهع الرقنبهع 

والمراكهز المنلةع لمكت  العمهل العربهى والمعنههد 
بع أدا  مههههنمهت رلهههى الوجههه  التنبعهههع لههه  بمينةههه

 .األكمل

تههت إرةههنل رةههنئل ةههكر وتقههدةر إلههى الةههند  رئههة   -
 .وأرضن  هةئع الرقنبع المنلةع

ةةةهى به  / تةجل اللجيهع ةهكرهن وتقهدةرهن للةهةد -41
ينصهر الةةةههى رئهة  اللجيههع المنلةهع رلههى إدارتهه  

 .اللجيع الةكةمع لجلةنت اللجيع وللةند  أرضن  

ةةةهى به  / تت إرةنل رةنلع ةهكر وتقهدةر إلهى الةهةد -
 .ينصر الةةةى رئة  اللجيع المنلةع

نيساان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5155قرار رقم ) 
2152 ) 

 

*  *  *  

  :المسائل اإلدارية (  ب )  
قاااارار بشاااامن مسااااتجدات تعيااااين الماااادير العااااام :  أوال 

 :العربية المساعد لمنظمة العمل 
 

  :يقــــــرر 

مههدةرا  –ةةههدر أبةههر مةمههد الطههنهر / تعةههة  الةههةد  -
رههه  فرةهههق رنمهههن مةهههنردا لميظمهههع العمهههل العربةهههع 

أصههةن  األرمههنل لمههد  أربهه  ةههيوات وذلههل ارتبههنرا 
م  تنرة  أدا  القةت أمنت المدةر العنت لميظمع العمهل 

 .العربةع 

المدةر العنت ةةدر أبةر / تت تيفةذ القرار واةتلت الةةد -
المةههنرد مهههنت رملهه  ارتبههنرا مهه  تههنرة  قةههم  أمههنت 

 .4/1/2142المدةر العنت بتنرة  

نيساان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5152قرار رقم ) 
2152 ) 

 

*  *  *  

قرار بشمن قرار مجلس اإلدارة فاى دورتاس ريار :  ثانيا 
تطااااوير منظمااااة العماااال "شاااامن ب( 51)العاديااااة رقاااام 

 :"العربية

 

  :يقــــــرر 
إقهههرار التعهههدة ت الهههوارد  رلهههى األيظمهههع التنلةهههع  -4

 : (5مرفق رقم )
طبنرههع األيظمههع فههى كتبةههنت ، وتههت تعمةمهههن إلههى  تههت -

بنلمكتهه  والمعنهههد والمراكههز التنبعههع  كنفههع اإلدارات
والهةكههل يظههنت العمههل بمكتهه  العمههل العربههى  -أ  .للعمل بمقتضنهن  للميظمع 

 .التيظةمى لمكت  العمل العربى 
 .يظنت العمل بمؤتمر العمل العربى  -  
 .يظنت العمل بمجل  إدار  ميظمع العمل العربةع  -ج 

درهههو  مكتههه  العمهههل العربهههى  ةهههتكمنل بريهههنمج  -2
 :التطوةر الانصع بـ 

  

المعنههههد والمراكهههز التنبعهههع لميظمهههع العمهههل  (أ )
 .العربةع 

 

 .لميظمع العمل العربةع رد المنلةعتيمةع الموا (  )
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الطلهه  مهه  رئههة  لجيههع التطههوةر والمههدةر العههنت  -2
لميظمع العمل العربةع إجهرا  ا تصهن ت ال زمهع 
م  الدول التع تةتضهةف مقهنر المعنههد والمراكهز 
وزةنر  مقنرهن إ  لزت األمر لمينقةع ةبل تطهوةر 
تلههل المعنهههد والمراكههز وتقههدةت تقرةههر بيتههنئج تلههل 

 .الزةنرات 

تهههت اةهههتكمنل بريهههنمج التطهههوةر ورهههر  رلهههى  -

ربههر  (91) ، (78)  ةههمجلهه  اإلدار  فههع دورت

 .لجيع التطوةر المةكلع لهذا الغر  

يصنر الربةعى / تقدةت الةكر والتقدةر لمعنلى الةةد -1
رئهههة  لجيهههع تطهههوةر ميظمهههع العمهههل العربةههههع  -

والةهند  أرضهن  اللجيههع رلهى جهههودهت الطةبهع فههى 
 .إيجنز أرمنل اللجيع 

إرةههنل رةههنئل ةههكر لههرئة  اللجيههع وأرضههنئهن تههت  -
 .إلب غهت بقرار المؤتمر 

أةمههد مةمههد / تقههدةت الةههكر والتقههدةر لمعههنلى الةههةد -1
المدةر العنت لميظمع العمل العربةع وفرةق  -لقمن  

العمههل بنلميظمههع رلههى جهههودهت وتقههدةت مرئةههنتهت 
 .ووجهع اليظر الفيةع لمكت  العمل العربى 

 .يـنفـذ ةـكـمـن  -

نيسان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5152قرار رقم )  
2152 ) 

 

*  *  *  

قاارار بشاامن مااذكرة الماادير العااام لمنظمااة العماال :  ثالثااا 
العربية بخصوص رربتس فى ترك موقعس كمدير عام فى 

 :قبل انتهاء فترة واليتس  2151حزيران / يونيو

-  

  :يقــــــرر 
أةمههد مةمههد لقمههن  / اإلةههند  بجهههود معههنلى الةههةد  (4)

ودوره فى اليهو  بميظمع العمل العربةع وتطوةر 
أدائهههههن وتفعةههههل ر قنتهههههن مهههه  أطههههراف اإليتههههنج 
والمؤةةهههههنت العربةهههههع والدولةهههههع والجههههههنت ذات 

 .الع قع 

 .يـنفـذ ةـكـمـن  -

أةمههد مةمههد / الموافقههع رلههى طلهه  معههنلى الةههةد  (2)
/ لقمن  ترل موقع  كمهدةر رهنت للميظمهع فهى ةويةهو

مذكرة المدير العام  2مرفق رقم ) 2141ةزةرا  
 (.وتقارير الفرق الثالثة بشمنها

 

إدراج بيهههد رلهههى جهههدول أرمهههنل الهههدور  القندمههههع  (2)
بة   ايتان  المدةر العنت لميظمهع  2141للمؤتمر 

/ بةع لفتر  و ةع جدةد  ارتبنرا م  ةولةوالعمل العر
، واتاهههههنذ اإلجهههههرا ات اليظنمةهههههع  2141تمهههههوز 

 .ال زمع فى هذا الة   

تههت فههتح بههن  الترةههةح بموجهه  تعمههةت إلههى أطههراف  -
( 147، 146، 141/   . ت )اإليتهههنج الا اهههع رقهههت 

قفهل بهن  الترةهةح فهى  كمن تت 21/1/2142بتنرة  
 .يويةع المقرر وفقن للضوابط القن 24/4/2141

أةمد مةمد / رقد جلةع انصع لتكرةت معنلى الةةد  (1)
لقمههن  المههدةر العههنت لميظمههع العمههل العربةههع اهه ل 

 .أرمنل الدور  القندمع لمؤتمر العمل العربى 
 
 

تت تةكةل لجيع برئنةع المهدةر العهنت المةهنرد إلرهداد  -
تصورهن ةول الاطوات التيفةذةع لعقهد جلةهع تكهرةت 

( 14)أةمد مةمد لقمهن  اه ل الهدور  / الةةدمعنلى 
رلههى مجلهه  األمههر رههر  لمههؤتمر العمههل العربههى و

 .(  91،  78) اإلدار  فى دورتة  

نيساان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5151قرار رقم ) 
2152 ) 

*  *  * 
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 المكلـف بالتـنـفـيــذ نـص الـقــرار

  البنـد الخامـس
  (2151 – 2152)اختيار لجنة الخبراء القانونيين 

تشاااكيل لجنااة الخباااراء القاااانونيين بمكتاااب قاارار بشااامن 
 (:2151 - 2152)العمل العربى 

 

  :يقــــــرر 
تةكةل لجيع الابرا  القنيويةة  بمكت  العمل العربهى  (4

 :رلى اليةو التنلى( 2146  –2142)
 .إدار  الةمنةع ا جتمنرةع  -

 رزق مقبول الرة / األةتنذ الدكتور -
 المملكع العربةع الةعودةع 

 

 مةمد رامن  الف هللا/ األةتنذ الدكتور -
 جمهورةع الةودا  

 

ربد الغيى رمرو الرو ةم / األةتنذ الدكتور -
 دولــع لـةـبـةــن 

 

 مةمد ربد الظنهر/ األةتنذ الدكتور -
 جمهورةع مصر العربةع 

تههت تقههدةت الةههكر لجمةهه  الابههرا  القههنيويةة  رلههى جهههودهت اهه ل  -
الفتر  الةنبقع كمن تت إر ت الةهند  الابهرا  الجهدد بنيضهمنمهت إلهى 

 2146 – 2142فتر  م  للجيع الابرا  القنيويةة  ل
  رصنت القةةى/ األةتنذ الدكتور -

 الجمهورةع اللبينيةع 
وأرضهن  اللجيهع تقدةت الةكر والتقهدةر للةهند  رئهة   (2

ر  جهودهت المبذولع ا ل فتهر  و ةهتهت المنضهةع، 
والتميى للجيع بتةكةلهن الجدةد تقدةت مزةهد مه  الجههد 

 .فى أدائهت لمهنمهت

 

نيسان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5151قرار رقم )  
2152 ) 

 

*  *  *  

  البنـد السادس
  تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية

  :اتفاقيات وتوصيات العمل العربية قرار بشمن تطبيق  -
  :يقــــــرر 

الموافقع رلى تقرةر لجيع تطبةق اتفنقةنت وتوصةنت  -
العمههل العربةههع مهه  األاههذ فههى ا رتبههنر الم ةظههنت 

 .(2مرفق رقم )التى أقرهن المؤتمر 

 .ينفذ ةكمن  

مينةهههد  الهههدول األرضهههن  التهههى لهههت تصهههندق رلهههى  -
العمل العربةهع المبهندر  إلهى التصهدةق رلهى اتفنقةنت 

هههذه ا تفنقةههنت ، درمههن  لليةههنط المعةههنرى العربهههى 
وتةقةقن  ألهداف  الرامةع لتطوةر تةرةعنت العمل بمهن 
ةؤدى إلى تةةة  ةروط وظروف العمل فهى الهدول 
العربةع رم  بنلمةانق العربى للعمل ودةتور ميظمع 

 .العمل العربةع

أطهراف اإليتهنج فهع الهدول العربةهع  ى إرةنل تعمةت إلتت 
لعربةع التى لهت لةاهن رلى التصدةق رلى اتفنقةنت العمل ا

تههت بةههث الموضههوع مهه  اهه ل لجيههع تصههندق رلةهههن ، و
الابرا  القنيويةة  لدراةع الوةنئل الكفةلع بتةجة  الهدول 

 .العربةع رلى التصدةق رلى ا تفنقةنت 

تواف مكته  العمهل التى لت )مينةد  الدول األرضن   -
العربههى بتقنرةرهههن الةههيوةع ةههول تطبةههق ا تفنقةههنت 

ضههههرور  ا هتمههههنت بنلوفههههن  بنلتزامنتهههههن ( العربةههههع
الميصهههوص رلةههههن فهههى يظهههنت اتفنقةهههنت وتوصهههةنت 
العمل العربةع، وتةقةهق التواصهل مه  لجيهع الابهرا  

 .القنيويةة  فى هذا الة  

موافهن  مكته  تت مانطبع أطراف اإليتنج بنلدول العربةع ل
العمههل العربههع بنلتقههنرةر الةههيوةع وفقههن  لقههرار المههؤتمر 
ويظنت اتفنقةنت وتوصهةنت العمهل العربةهع وةهةتت متنبعهع 

 .  ةذلل فع اجتمنرنت لجيع الابرا  القنيوية

نيسااااااان / ، أبرياااااال 11د . ع . ع . م  5151قاااااارار رقاااااام ) 
2152) 

 

*  *  *  
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 المكلـف بالتـنـفـيــذ نـص الـقــرار

  البنـد السابع
لمكتااب العماال العربااى حااول الاادورة  مااذكرة الماادير العااام

(512) 
 

حزياااران / جنياااف ، يونياااو ) لماااؤتمر العمااال الااادولى 
2152 ) 

 

قرار بشمن مذكرة المدير العاام لمكتاب العمال العرباى   -
جنيااف ، ) لمااؤتمر العماال الاادولى ( 512)حااول الاادورة 

 (: 2152حزيران / يونيو 

 

  :يقــــــرر 
أرمههنل ا جتمههنع الموافقههع رلههى مةههروع جههدول  (4)

التيةةقع األول للمجمورهع العربةهع المةهنركع فهع 
لمهههؤتمر العمهههل الهههدولع  (  412)أرمهههنل الهههدور  

 .كمن ورد  فع واةقع البيد  2142لعنت 

تت اتانذ جمة  اإلجرا ات والترتةبنت ال زمهع لتيفةهذ  -
اجتمنرنت وأيةطع المجمورع العربةع المةهنركع فهع 

 .الدولع لمؤتمر العمل (412)الدور  
 
 .تت رقد ا جتمنع فع مورده  -

 

 
 

 
 
 
 
 

 .تت رقد ا جتمنع فع مورده  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تت إرداد التقنرةر المطلوبع  -
 
 
 
 

رقد ا جتمنع التيةةقع األول للمجمورهع العربةهع  (2)
الا اههن  ارتبههنرا مهه  الةههنرع الةندةههع مةههن  ةههوت 

، وذلهل فهى  2142ةزةهرا  / ةويةهو  1الموافق 
 .قنرع مجل  اإلدار  بمقر مكت  العمل الدولى 

تيظههةت ا جتمههنع التيةههةقى الةههيو   بههة  ميظمههع  (2)
العمل العربةع ومجل  الةفرا  العر  المعتمهدة  

/ ةويةهو  1فى جيةف صبنح ةوت الا ان  الموافهق 
المكههههن  رلههههى أ  ةههههتت تةدةههههد  2142ةزةههههرا  

والتوقةت المينة  لعقد ا جتمنع فع وقهت  ةهق 
وتكلةف المدةر العنت لمكت  العمل العربع بنتاهنذ 

 .الترتةبنت المينةبع فع هذا الة   
تكلةف المدةر العنت لمكته  العمهل العربهى بتعمهةت  (1)

الهههدرو  رلهههى أطهههراف اإليتهههنج الا اهههع لةضهههور 
 ا جتمههههنع التيةههههةقى األول للمجمورههههع العربةههههع
واتانذ اإلجرا ات اللوجةتةع والتيظةمةع المينةبع 
لعقد وإيجنح هذا ا جتمنع وذلهل فهع وقهت مبكهر 
ةتى ةتةيى للوفهود العربةهع المةهنركع بمزةهد مه  
الفنرلةع واليجنرع فى أرمنل مؤتمر العمل الدولى 

 . 2142لعنت 
تكلةههف المههدةر العههنت لمكتهه  العمههل العربههى بههدرت  (1)

لةغل أى ميص  م  المينص  الترةةةنت العربةع 
الميباقع ر  المهؤتمر فهى ةنلهع إبهدا  أى مه  الهدول 
العربةههع رغبتهههن فههى ةههغل إةههداهن ، بنإلضههنفع إلههى 
متنبعع قرارات مجل  إدار  ميظمهع العمهل العربةهع 

 .فى دور  ايعقندهن القندمع فى هذا الة   

تكلةف المدةر العنت لمكته  العمهل العربهى بدرهداد  (6)
 :من ةلى 

تقرةر تةلةلى بةه   التقرةهر الهذى ةهةقدم  المهدةر  -أ 
العنت لمكت  العمل الهدولى ره  يتهنئج زةهنر  بعاهع 
مكتههه  العمهههل الهههدولى لمتنبعهههع أوضهههنع العمهههنل 
العههر  فههى فلةههطة  واألراضههى العربةههع المةتلههع 
األارى ورر  الم ةظنت رلى لجيع الصةنغع 
الميباقع ره  ا جتمهنع التيةهةقع األول للمجمورهع 

 .العربةع  
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 المكلـف بالتـنـفـيــذ نـص الـقــرار

التقرةههر الةههيوى بةهه   المةههتوطينت اإلةههرائةلةع  -  
وآانرههههن ا قتصهههندةع وا جتمنرةهههع الةهههةئع رلهههى 
أوضههنع أصههةن  األرمههنل والعمههنل فههى فلةههطة  
والجو   الةورى وجيو  لبين  وترجمع التقرةر 
إلههى اللغههنت المعتمههد  فههى أيةههطع ميظمههع العمههل 

 .ةبنيةع الدولةع وهى الفريةةع واإليجلةزةع واأل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تت توجة  الةكر  -

اتاههنذ اإلجههرا ات اللوجةههتةع والترتةبههنت التيظةمةههع   -ج 
المينةههبع لعقههد الملتقههى الههدولى للتضههنم  مهه  رمههنل 
وةع  فلةطة  واألراضى العربةع المةتلع األارى 

 رلى هنمم أرمنل  42/6/2142ةوت األربعن  
، 2142لمؤتمر العمل الهدولع لعهنت ( 412)الدور   -د 

الةههبل ال زمههع إليجنةهه   وتههوفةر التةهههة ت وكنفههع 
وتةقةههق األهههداف المرجههو  ميهه  ، وذلههل بنلتيةههةق 

 .والتعنو  م  الجهنت واألطراف ذات الع قع 

درههت جهههود المههدةر العههنت لمكتهه  العمههل العربههى  (7)
الهندفع إلهى تهدرةت وتعزةهز ر قهنت التعهنو  بهة  
المجمورع العربةع وميظمع العمل الدولةهع واتاهنذ 

 المينةبعاإلجرا ات 
متنبعههع يتههنئج اجتمههنع الوفههد الا اههع العربههع مهه   (9)

المدةر العنت لمكت  العمل الدولع والهذ  رقهد فهع 
 41مقهههر مكتههه  العمهههل الهههدولع بجيةهههف بتهههنرة  

 . 2142تةرة  الانيع / يوفمبر 
أاذ العلت بنلمعلومنت األةنةةع ةول بيهود جهدول  (8)

لمهههؤتمر العمهههل الهههدولى ( 412)ور  أرمهههنل الهههد
 ( .2142ةزةرا  / جيةف ، ةويةو)

أاههذ العلههت بيتههنئج ا جتمههنع التيةههةقى ل رضههن   (41)
العههههر  بمجلهههه  إدار  مكتهههه   العمههههل  الههههدولع 

/ يهوفمبر)للمجله  ( 246)المةنركة  فى الدور  
والتهههى تمةهههزت بنليةهههبع ( 2142تةهههرة  اهههنيع 

للمجمورع العربةع بعر  تقرةهر ره  مهدى تقهدت 
للتعههنو  الفيههى مهه  أجههل تيفةههذ البريههنمج المعههزز 

 .لعربةع المةتلع ضم  جدول األرمنلاألراضى ا
درههو  الههدول العربةههع التههى لههت تصههندق رلههى تعههدةل  (44)

لدةههتور ميظمههع العمههل الدولةههع بةهه   زةههند   4896
التماةهههل األفرةقهههى فهههى مجلههه  إدار  ميظمهههع العمهههل 
 .الدولةع إلى اإلةراع فى التصدةق رلى هذا التعدةل 

تقهههدةت الةهههكر إلهههى دولهههع الكوةهههت الةهههقةقع للتكهههرت  (42)
امةمنئع ألف ( 111.111)بنلمةنهمع بمبلغ قدره 

دو ر أمرةكى لتيفةذ أيةطع تيموةع لصنلح فلةطة  
ضههم  البريههنمج المعههزز لميظمههع العمههل الدولةههع ، 
وكذلل إلى األرضن  العر  رلى مةنركتهت الفعنلع 

رهههههل لمجلههههه  اإلدار  والتفن( 246)فهههههى الهههههدور  
والتعنمههل اإلةجههنبع مهه  القضههنةن والمواضههة  التههع 
تههههدال ضههههم  أولوةههههنت واهتمنمههههنت المجمورههههع 
العربةههع ، مهه  الت كةههد رلههى أهمةههع ا ةههتمرار فههع 
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 المكلـف بالتـنـفـيــذ نـص الـقــرار

المطنلبههع ببههذل المزةههد مهه  الجهههد لههدرت الصههيدوق 
 .الفلةطةيى للتةغةل والةمنةع ا جتمنرةع 

نيسان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5151قرار رقم )  
2152 ) 

 

*  *  *  

  البنــد الثامن
  الـتـممـيـن حـد الـتـعـطـل

  :قرار بشمن التممين حد التعطل  -
  :يقــــــرر 

ارتمند تقرةر اللجيع المكلفع بدراةع موضوع الت مة   -
 .(1مرفق رقم )ضد التعطل 

تت تعمةت التقرةر رلى أطراف اإليتنج بنلدول العربةع  -
وا ةترةهههند بمهههن تتضهههمي  التقرةهههر مههه  ل ةهههتفند  
 .توصةنت 

نيساان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5151قرار رقم ) 
2152 ) 

 

*  *  *  
  البنـد التاسع

مساااتقبل التشاااغيل فاااى حاااوء المتغيااارات االقتصاااادية 
 واالجتماعية فى الوطن العربى

 

قاارار بشاامن مسااتقبل التشااغيل فااى حااوء المتغياارات  -
 :واالجتماعية فى الوطن العربىاالقتصادية 

 

  :يقــــــرر 
ارتمهههند تقرةهههر اللجيهههع المكلفهههع بدراةهههع موضهههوع  -

مةههتقبل التةههغةل فههى ضههو  المتغةههرات ا قتصههندةع 
وا جتمنرةهههع فهههى الهههوط  العربهههى مههه  األاهههذ فهههى 
ا رتبههنر الم ةظههنت التههى أقرهههن المههؤتمر العــــههـنت 

 (.1مرفق رقت )

تهههت مانطبهههع الهههدول العربةهههع وتزوةهههدهن بنلتوصهههةنت  -
الصندر  ر  اللجيع وتت تعمةت التقرةر رلهى أطهراف 

 .اإليتنج الا اع 

نيسان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5151قرار رقم )  
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  البنـد العاشر
  مشروع اتفاقية عمل عربية

  المنظمبشمن الحماية االجتماعية للعاملين فى القطاع رير 
قرار بشمن مشروع اتفاقية عمل عربية بشمن الحماية  -

 :االجتماعية للعاملين فى القطاع رير المنظم
 

  :يقــــــرر 
ارتمهههند تقرةهههر اللجيهههع المكلفهههع بدراةهههع مةهههروع أدا   -4

الةمنةع ا جتمنرةع للعهنملة  فهى "قنيويةع رربةع بة   
، مهههه  األاههههذ فههههى ا رتبههههنر "القطههههنع غةههههر المههههيظت

 (.6مرفق رقت )الم ةظنت التى أقرهن المؤتمر العنت 

اتانذ اإلجرا ات اليظنمةع وفقن  ليظنت اتفنقةنت العمل  تت -
تعمةت التوصةع الانصهع بنلةمنةهع ا جتمنرةهع والعربةع ، 

للعههنملة  فههع القطههنع غةههر المههيظت رلههى أطههراف اإليتههنج 
 وفقن  لمن ةيص رلة  اليظنت

رلةهههههن فههههى يظههههنت  اتاههههنذ اإلجههههرا ات الميصههههوص -2
اتفنقةنت وتوصةنت العمل العربةع ورر  مةهروع 

رلى المهؤتمر العهنت ( توصةع)األدا  القنيويةع المعدل 
فههههى دورتهههه  القندمههههع للمينقةههههع الانيةههههع فههههى ضههههو  
م ةظنت اللجيع والم ةظنت التى ترد م  أطراف 

 .اإليتنج 

ومعهههههرو  رلهههههى المهههههؤتمر العهههههنت مةهههههروع  -
 .التوصةع

نيسان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5121قرار رقم )  
2152 ) 

 

*  *  *  
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  البنــد الحاد  عشر
  تحديد مكان وجدول أعمال الدورة الحادية واألربـعـيــن

  ( 2151آذار / مارس) لمؤتمر العمل العربى 
قرار بشمن تحديد مكان وجدول أعمال الدورة الحادياة  -

آذار / مااااارس) واألربـعـيـااااـن لمااااؤتمر العماااال العربااااى
2151: ) 

 

  :المؤتمر  انعقادقرار بشمن تحديد مكان : أوال 
  :يقــــــرر 

/ مهنر )لمؤتمر العمهل العربهى ( 14)رقد الدور   (4)
 .فى جمهورةع مصر العربةع( 2141آذار 

 

القههههوى العنملههههع والهجههههر   لههههوزار تقههههدةت الةههههكر  (2)
الكرةمههع  نبجمهورةههع مصههر العربةههع رلههى دروتههه

لمهههؤتمر العمهههل ( 14) ةتضهههنفع أرمهههنل الهههدور  
 ( .2141آذار / منر )العربى 

تفوة  المدةر العهنت لمكته  العمهل العربهى بنتاهنذ  (2)
اإلجهههرا ات ال زمهههع لتوقةههه  بروتوكهههول ا تفهههنق 
الانص بنةتضنفع جمهورةع مصر العربةع للهدور  

 .لمؤتمر العمل العربى ( 14)

ال زمههع لعقههد المههؤتمر العمههل تههت اتاههنذ اإلجههرا ات  -
العربع فهع دولهع المقهر وفقهن للمةهنورات مه  معهنلع 

أبو رةط  وزةر القوى العنملع والهجر   لكمن/ الةةد 
بجمهورةع مصر العربةع ووفقن لقرار مجله  اإلدار  

، كمن تت التوقة  رلى مهذكر  تفهنهت ( 78)فع دورت  
ينهههد رةههر  وزةههر  القههوى / مهه  معههنلع الههدكتور  

القههوى العنملههع والهجههر  بةهه   اةتضههنفع جمهورةههع 
لمهؤتمر العمهل ( 14)مصر العربةهع ألةهغنل الهدور  

رار مجله  اإلدار  فهع دورته  العربع وذلهل وفقهن  لقه
(91). 

نيسان / ، أبريل  11د . ع . ع . م  5125قرار رقم )  
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*  *  *  

( 15)قاارار بشاامن تحديااد جاادول أعمااال الاادورة : ثانيااا 
 : 2151لمؤتمر العمل العربى لعام 

 

  :يقــــــرر 
لمهههؤتمر العمهههل ( 14)تةدةهههد جهههدول أرمهههنل الهههدور   -

 :رلى اليةو التنلى ( 2141آذار / منر )العربى 
 

  .تقرةر المدةر العنت لمكت  العمل العربع -4
  .اليظر فى قرارات وتوصةنت مجل  اإلدار  -2
  .العربع الةنبقمتنبعع تيفةذ قرارات مؤتمر العمل  -2
  .المةنئل المنلةع والاطع والموازيع  -1
  .تطبةق اتفنقةنت وتوصةنت العمل العربةع -1
  .ا يتانبنت الدةتورةع واليظنمةع  -6
تت رمهل تعمهةت رلهى أطهراف اإليتهنج الا اهع فهتح بهن   - .ايتان  المدةر العنت لميظمع العمل العربةع  -7

 . بةني  الترةةح وفقن لمن ةبق 
مههذكر  المههدةر العههنت لمكتهه  العمههل العربههع ةههول  -9

جيةهههف، )لمهههؤتمر العمهههل الهههدولع ( 412)الهههدور  
 (.2141ةزةرا  /ةويةو

 

تطوةر التدرة  والت هةل المهيع لليهو  بنلتيمةهع  -8
 .البةرةع وتعزةز القدر  التينفةةع

إرهداد البيهد الفيهع ةهول الموضهوع ، ولمزةهد مهه  تهت  -
مههه  جهههدول أرمهههنل   ةهههنتلاالتفنصهههةل أيظهههر البيهههد 

 .المؤتمر 
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اتجنههههنت وممنرةهههنت ةدةاهههع ... تفتهههةم العمهههل  -41
 .لتعزةز ر قنت العمل وإيفنذ القنيو  

إرهداد البيهد الفيهع ةهول الموضهوع ، ولمزةهد مهه  تهت  -
مههه  جهههدول أرمهههنل  رةهههنعلاالتفنصهههةل ايظهههر البيهههد 

 .المؤتمر 
بةههه   الةمنةهههع ( توصهههةع)مةهههروع أدا  معةنرةهههع  -44

للعهههنملة  فهههى القطهههنع غةهههر المهههيظت ا جتمنرةهههع 
 ( .مينقةع انيةع)

تت إرداد مةروع التوصةع وهع معروضع رلهى  -

 .رةر  ىدنةلاالمؤتمر ضم  البيد 

لمهؤتمر ( 12)تةدةد مكن  وجدول أرمهنل الهدور   -42
 (.2141/منر )العمل العربع 
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