
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 الثانىد ــنـالب
 جلس اإلدارةمقرارات وتوصيات  النظر فى

 
 لقرارات وتوصيات مجلس اإلدارة .أوالً : عرض عام 

مجلس إدارة منظمة العمل العربية ما بين  دورتى: تقرير عن نتائج أعمال  ثانياً 
 ( لمؤتمر العمل العربي42والدورة ) ( لمؤتمر العمل العربى41الدورة )

 ( .2014 تشرٌن األول/ أكتوبر،  أبو ظبى( لمجلس اإلدارة )81) العادية الدورة -

 ( .2014 آذار/ مارس، القاهرة  ( لمجلس اإلدارة )82) العادية الدورة -

 

 

  

 منظمة العمل العربية

 مؤتمر العمل العربى
 واألربعون الثانيةالدورة 

 دولة الكويت،  الكويت 

 2015  نيسان/  ابريل   25  – 18
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 الثانىد ــنـالب
 فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة النظر

 

 
 أوالً : عرض عام لقرارات وتوصيات مجلس اإلدارة .

  

 منظمة العمل العربية

 مؤتمر العمل العربى
 واألربعون الثانيةالدورة 
 دولة الكويت،  الكويت 

 2015ابريل / نيسان     25  – 18

 
 2/  42/  . د . ع عو . م . 

 أوالً 
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 :تـقـديــــم   **

 

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

، وجأأم معأأالً المأأدٌر العأأام لمكتأأع العمأأل العربأأً الأأد وة  نعقأأاد " اجتماعااات المجلااس "

رة مأأا بأأٌن دورتأأً ــأأـتـخأأ ل ال  دورتااين عاااديتينمجلأأس إدارة منظمأأة العمأأل العربٌأأة  أأً 

 ،( 2014سأأبتمبر/ أٌلأأول  21 -14الحادٌأأة واألربعأأٌن )القأأاهرة ،  العمأأل العربأأً مأأمتمر

 وذلك  لى النحو التالً : (  2015نٌسان / ابرٌل 25 -18 ،الكوٌت واألربعٌن ) الثانٌةو

 ( .2014تشرٌن األول / أكتوبر،  أبوظبى)الثمانون الحادية والعادية الدورة  -1

 ( . 2015 آذار/ مارس، القاهرة  ) الثمانونو الثانية العاديةالدورة  -2

"رئاساة ( من المادة الخامسة من نظام العمل بمجلأس اإلدارة بشأنن 1) :   م ً بنحكام ال قرة ثانياً 

هٌئأة رئاسأتم  لأى  نٌنمأاالحادٌة والثاإلدارة  ً الدورة العادٌة انتخع مجلس  المجلس "

 : النحو التالى

  / رئيسادولة اإلمارات العربٌة المتحدة       حكومات /   صقر غباشمعالى السٌد 

  / نائبا للرئيسالمملكة األردنٌة الهاشمٌة     أصحاع أ مال /  زٌاد الحمصىالسٌد 

  / نائبا للرئيس                 الجمهورٌة اللبنانٌة  مال /   حسن  قٌمالسٌد 

من نظام العمل بمجلس اإلدارة قام مكتع العمل العربأً  ة( من المادة السابع7قاً لل قرة )طب:   ثالثاً 

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

 أ  ه . دورة من دوراتم المذكورة

 مأأ ً بأأنم المأأادة الثامنأأة مأأن نظأأام العمأأل بمجلأأس إدارة منظمأأة العمأأل العربٌأأة ، ٌقأأوم  رابعاااً :

 ر ع تقرٌر سنوى إلى الممتمر العام ٌتضمن ما ٌلً :المجلس ب

 )أ( المسائل التً تتطلع اتخاذ قرار من الممتمر بشننها .

 )ع( المسائل التً تتطلع توجٌهات من الممتمر .

 )ج( المسائل المعروضة  لى الممتمر للعلم واإلحاطة .
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 : تتضمن هذه الوثيقة مايلى خامساً :

مجلس إدارة منظمة العمال العربياة فيماا باين دورتاي  ىتدورتقرير عن نتائج أعمال  .1

ساابتمبر / أيلااول  21 – 14 –القاااهرة ) األربعيااـنالحاديااة ومااؤتمر العماال العربااي 

 :( 2015نيسان  /ابريل  25 –18 –الكويتواألربعين )  والثانية( 2014

 ( . 2014 تشرٌن األول/ أكتوبر،  أبو ظبى )الثامنون و الحادٌةالدورة العادٌة  -

 ( . 2015 آذار/ مارس،  القاهرة ) الثمانونالثانٌة و الدورة العادٌة -

 عرض عام لقرارات وتوصيات مجلس اإلدارة . .2

 

 األمر معروض على المؤتمر الموقر للتفضل بالنظر والتوجيه .:   سادساً 
 

 

 أحـمـد محـمـد لـقـمــــان

 المدير العام  
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 مجلس إدارة منظمة العمل العربية ىتدورتقرير عن نتائج أعمال 

 ما بين دورتي مؤتمر العمل العربي

 (2014جمهورية مصر العربية ، سبتمبر / أيلول  –الحادية واألربعين ) القاهرة 

 ( 2015نيسان /  ابريل، دولة الكويت   -الكويت )  واألربعين  والثانية

 ( . 2014، أكتوبر/ تشرٌن األول  أبو ظبى )نون ماالثو الحادٌةالدورة العادٌة  -1

 ( . 2015، مارس/ آذار  القاهرة الثمانون )الثانٌة و الدورة العادٌة -2

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

 .اء ــاأل ض المالً لمنظمة العمل العربٌة من حٌث المساهمات والمتنخرات  لى الدول الموقف (1

ٌأأة للسأأنة المالٌأأة الحسأأابات  أأن الحسأأابات الختام ىهٌئأأة الرقابأأة المالٌأأة وتقأأارٌر مراقبأأتقأأارٌر  (2
 . (ع والمعاهد والمراكز التابعة لهاالمكتلمنظمة العمل العربٌة ) 31/12/2014المنتهٌة  ً 

 . 2014مناق ت  ى موازنة منظمة العمل العربٌة لعام  (3

الشأٌخ ، نأو مبر / تشأرٌن  شأرم)  الخبأراء القأانونٌٌن( للجنة 35قرٌر  ن نتائج أ مال الدورة )ت (4
 . ( 2014الثانى 

 .(2016( لممتمر العمل العربى )مارس/ آذار 43تحدٌد مشروع جدول أ مال الدورة ) (5

 * القسم الثاني : المسائل التى تتطلب توجيهات من المؤتمر .

أذار /  مأأارس،  ) القأأاهرة ( للجنأأة الحرٌأأات النقابٌأأة 34 أأن نتأأائج أ مأأال الأأدورة ) تقرٌأأر -1
2015. ) 

معأأاٌٌر ومواصأأ ات الترشأأٌب لمنصأأبى المأأدٌر العأأام والمأأدٌر العأأام المسأأا د لمنظمأأة العمأأل   -2
 . العربٌة

ا ستراتٌجٌة العربٌأة لع أ م وا تصأال  أى مجأال التنمٌأة ا قتصأادٌة وا جتما ٌأة وقضأاٌا  -3
 العمل .

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

 الختامية للمجلس ( .

استناداً للمادة الثامنة من نظام العمل بمجلس اإلدارة ٌقوم المجلس بر ع تقرٌر سنوي إلى 
 الممتمر ٌتضمن :

 )أ( المسائل التً تتطلع اتخاذ قرار من الممتمر بشننها .
 . )ع( المسائل التً تتطلع توجٌهات من الممتمر

 )جـ ( المسائل المعروضة  لى الممتمر للعلم واإلحاطة .
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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 :

ٌعرض الموقف المالً لمنظمة العمل العربٌة بشكل دائم  لى جدول أ مال مجلأس  (أ )
والثانٌأأأة والثمأأأانٌن  الحادٌأأأةاإلدارة حٌأأأث تمأأأت مناقشأأأتم  أأأً كأأأل مأأأن الأأأدورتٌن 

 : لمجلس بشننم  دة قرارات من بٌنها، وقد اتخذ اوالثمانٌن

 .بالموقف المالى أخذ العلم  -1

 2014مناشدة الدول األ ضاء التً لم تسدد بعد مساهماتها  ً موازنة المنظمأة لعأام  -2
لدول التً  لٌها متنخرات ، بتسدٌد مساهماتها والمبالغ المتنخرة  أن سأنوات اوكذلك 
 سابقة .

 تقدٌم الشكر والتقدٌر إلى الدول التً سددت  لى حساع المتنخرات  ن سنوات سابقة -3
 . ددت كامل مساهماتها، وكذلك الدول التى س

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

 التوصيات التى سترفعها اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر .

*** 

الحسااابات عاان الحسااابات الختاميااة  ى: تقااارير هيئااة الرقابااة الماليااة وتقااارير مراقباا ثانياااً 
لمنظمااة العماال العربيااة ) المكتااب  2014/  12/  31للساانة الماليااة المنتهيااة فااي 

 : والمعاهد والمراكز التابعة لها (

 رضأأت تقأأارٌر هٌئأأة الرقابأأة وتقأأارٌر مراقبأأً الحسأأابات  أأن الحسأأابات الختامٌأأة  -1
) المكتأع والمعاهأد والمراكأز التابعأة لأم(  31/12/2014سنة المالٌة المنتهٌأة  أً لل

، مأأأارس / آذار  القأأأاهرةالثمأأأانون ) و الثانٌأأأة الأأأدورةضأأأمن بنــأأأـود جأأأدول أ مأأأال 
بإحالأأة تقرٌأأر هٌئأأة الرقابأأة لمجلأأس  اإلدارة ، وقأأد أصأأدر المجلأأس قأأراراً  ( 2015

الحسابات الختامٌة للمكتع والمعاهأد والمراكأز المالٌة وتقارٌر مراقبً الحسابات  ن 
مأأأع الأأأردود واإلٌضأأأاحات  31/12/2014التابعأأأة للمنظمأأأة للسأأأنة المنتهٌأأأة  أأأً 

 واإلجابات المعده من قبلها إلى الممتمر العام القادم مع التوصٌة بالمصادقة  لٌها .

مااال التقااارير معروضااة علااى المااؤتمر المااوقر ضاامن البنااد الراباا  ماان جاادول األع -2
"المسااائل الماليااة " ، التخاااذ القاارار المناسااب بشااأنها فااي ضااوء التوصاايات التااي 

 سترفعها اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر .

*** 

 : 2014 مناقالت فى موازنة منظمة العمل العربية لعام  : ثالثاً 

" منأأاق ت موازنأأة منظمأأة حأأول تقرٌأأراً  الحادٌأأة والثمأأانٌننأأاقش مجلأأس اإلدارة  أأً دورتأأم   -1
للمكتع والمعاهد والمراكز التابعة لها " حٌث أخذ  لما بالمناق ت  2014العمل العربٌة لعام 

التى من ص حٌات مكتع العمل العربى إجرائها و قا للنظم ، وأقر المناقلة التى تدخل ضأمن 
خل ضأمن صأ حٌات ص حٌات مجلس اإلدارة ، وأحأال إلأى المأمتمر العأام المناقلأة التأى تأد
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المأأمتمر بعأأد مناقشأأتها والموا قأأة  لٌهأأا والتوصأأٌة لأأدى المأأمتمر بالموا قأأة ، وهأأى : طلأأع 
المركز العربى لتنمٌة الموارد البشرٌة بطرابلس الصأرف مأن ا حتٌأاطى العأام للمركأز لعأام 

 حٌث قرر مجلس اإلدارة ما ٌلى : 2014

 أخذ العلم . -

ٌأاطى العأام للمركأز للسأنة المالٌأة المنتهٌأة  أى الموا قة  لأى الصأرف مأن حسأاع ا حت -
كسل ة مأن ا حتٌأاطى  2014لعام  ال على وتسجٌل إجمالى المصروف 31/12/2014

 للنظم المالٌة السارٌة . استناداً العام للمركز 

 سداد مبلغ السل ة  حقا لحساع ا حتٌاطى  ى ضوء السٌولة المالٌة التى ترد  حقا . -

 الممتمر العام مع التوصٌة بالموا قة .إحالة الموضوع إلى  -

 . واتخاذ القرار الذى يراه مناسباللنظر معروض على المؤتمر العام الموقر  األمر -2

،  شارم الشاي  ( للجناة الخباراء القاانونيين ) 35تقرير عان نتاائج أعماال الادورة ) : رابعاً 
 :(  2014نوفمبر / تشرين الثانى 

( للجنأة 35تقرٌأراً  أن نتأائج أ مأال الأدورة ) الثمانٌنالثانٌة وناقش مجلس اإلدارة  ً دورتم  -1
( لمأمتمر العمأل 42الخبراء القانونٌٌن ، وقد اتخذ المجلس قراراً بشننم باإلحالة إلأى الأدورة )

 العربً مع التوصٌة بالمصادقة  لٌم .

ال ـــأـمـمأن جأدول األ  " الخامسالبند  " ضمنالتقرير معروض على المؤتمر العام الموقر  -2
 تخأأاذ القأأرار المناسأأع بشأأننم  أأً ضأأوء " تطبيااق اتفاقيااات وتوصاايات العماال العربيااة " 

 هذا الشنن . ىالمنبثقة  ن الممتمر   لجنة تطبٌق ا ت اقٌات والتوصٌاتتوصٌات 

 (: 2016( لمؤتمر العمل العربى )مارس/ آذار 43تحديد مشروع جدول أعمال الدورة ) : خامساً 

( 43مشأروع جأدول أ مأال الأدورة ) الثمأانٌنالثانٌأة وناقش مجلس اإلدارة  أً دورتأم  (أ )
 ( ، حٌث اتخذ القرار التالً :2016نٌسان / ابرٌل لممتمر العمل العربً )

/ أبرٌأأل ( لمأأمتمر العمأأل العربأأى )43مشأأروع جأأدول أ مأأال الأأدورة )الموا قأأة  لأأى  -
/ أبرٌل( لممتمر العمل العربى )42الدورة )( المبٌن أدناه ، وإحالتم إلى 2016 نٌسان
 ، مع التوصٌة بإقراره :(2015 نٌسان

 تقرٌر المدٌر العام لمكتع العمل العربً . -1

 النظر  ً قرارات وتوصٌات مجلس اإلدارة . -2

 متابعة تن ٌذ قرارات ممتمر العمل السابق . -3

 . والموازنةالمسائل المالٌة والخطة  -4

 تطبٌق ات اقٌات وتوصٌات منظمة العمل العربٌة . -5

مل ـــ( لممتمر الع105مل العربً حول الدورة )ــــكتع العـــام لمـــــمذكرة المدٌر الع -6

 ( . 2016ً ) جنٌف ، ٌونٌو / حزٌران ـــالدول

  تشكٌل الهٌئات الدستورٌة والنظامٌة -7

 . العرعتكرٌم رواد العمل  -8
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 ا جتما ً والتضامنً "التعاونٌات"  ى زٌادة  رم التشغٌل .دور ا قتصاد  -9

 تبادل المعلومات وأثرها  ى تنظٌم أسواق العمل العربٌة . -10

نٌسأان / أبرٌأل ً ) ـأـربـــ( لمأمتمر العمأل الع44تحدٌد مكان وجدول أ مال الأدورة ) -11

2017  ) 

 ( لممتمر العمل العرب43ًإحالة مشروع جدول أ مال الدورة )

من جدول  " الحادى عشرالبند  " معروض على المؤتمر العام  الموقر من خاللاألمر  (ب )
/ ابرياال)( لمااؤتمر العماال العربااي 43األعمااال "تحديااد مـااـكان وجاادول أعمااال الاادورة )

 (" التخاذ القرار المناسب بشأنه  .2016 نيسان

 

 القسم الثاني : المسائل التي تتطلب توجيهات من المؤتمر

الموضأأأو ات المعروضأأأة  لأأأى مأأأمتمر العمأأأل العربأأأً وتتطلأأأع  ٌتضأأأمن هأأأذا القسأأأم
 توجٌهات من الممتمر ...

 اذار/ ماارس،  9 ( للجناة الحرياات النقابياة )34تقريـــر عن نتائج أعماال الادورة ) أوال :
2015  ): 

تقرٌراً  ن نتائج أ مال الأدورة نٌن ماالثانٌة والثناقش مجلس اإلدارة  ً دورتم العادٌة **  
 للجنة الحرٌات النقابٌة ، وقد اتخذ المجلس بشننم القرار التالً : (34)

،  9 )( للجنأأة الحرٌأأات النقابٌــأأـة 34أخأأذ العلأأم بأأالتقرٌر  أأن نتأأائج أ مأأال الأأدورة ) -1

 .(  2015 اذار/ مارس

، مأع التوصأٌة  2015( لمأمتمر العمأل العربأى  42إحالة تقرٌر اللجنة إلأى الأدورة )  -2

   لٌم.بالمصادقة 

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

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

 

مساعد ى المدير العام والمدير العام القرار بشأن معايير ومواصفات الترشيح لمنصب : ثانياً 
 . لمنظمة العمل العربية

لعادٌأأأة الثانٌأأأة والثمأأأانٌن ، مأأأذكرة بشأأأنن معأأأاٌٌر نأأأاقش  مجلأأأس اإلدارة  أأأى دورتأأأم ا**  
العأام والمأدٌر العأام المسأا د لمنظمأة العمأل العربٌأة ،  رٌب لمنصأبى المأدٌوموص ات الترش
 :التالى  بشننها القراروقد اتخذ المجلس 
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الموا قة  لى معاٌٌر ومواص ات الترشب لمنصبى المدٌر العام والمدٌر العأام المسأا د لمنظمأة  -1

( مأأع التوصأأٌة 42العمأأل العربٌأأة وإحالتهأأا إلأأى مأأمتمر العمأأل العربأأً  أأى دورتأأم القادمأأة )

 بإقرارها وذلك  لى النحو التالى :

 : مواصفات شغل منصب المدير العام

 انذٔل انعرتٛح األعضاء فٙ انًُظًح ٔيٍ أب عرتٙ انجُسٛح.أٌ ٚكٌٕ حايالً نجُسٛح إحذٖ  -1

 حاصالً عهٗ يؤْم جايعٙ ٚرفق يع اخرصاصاخ ٔيٓاو انًُظًح انًرعهقح تقضاٚا انعًم. -2

عًووم انًُظًووح   ذقووم عووٍ خًسووح ععوور عايوواً تعووذ ذرصووم تأٌ ذكووٌٕ نووّ خثوورج فووٙ يجووا خ  -3

 انحصٕل عهٗ انًؤْم انجايعٙ .

قذرج عهٗ انقٛادج اإلدارٚح ٔأٌ ٚكٌٕ نّ يٓاراخ يرًٛسج فٙ انرفأض ٚرًرع تانكفاءج انفُٛح ٔان -4

 . انذٔنٛح ٔانعالقاخ

أٌ ٚعًم ترفرغ كايم فٙ انًُظًح خالل فررج ٔ ٚرّ ٔ  ٚجٕز انجًع تٍٛ عًهّ فٙ انًُظًوح  -5

 ٔتٍٛ أ٘ عًم آخر تأجر .

 .أٔ انفرَسٛح إجادج انهغح انعرتٛح ٔاإلَجهٛسٚح  -6

 ٔاألسس انرٙ قايد عهٛٓا يؤسساخ انعًم انعرتٙ انًعررك .انرسايّ تانعًم انقٕيٙ  -7

   ٚكٌٕ يرسٔجاً يٍ أجُثٛح ) ذحًم جُسٛح إحذٖ انذٔل غٛر انعرتٛح .أ -8

أحوذ انًُاصوة انقٛادٚوح فوٙ إحوذٖ انوذٔل انعرتٛوح أٔ فوٙ إحوذٖ انًُظًواخ أٔ سثق أٌ ذوٕنٗ  -9

 انًؤسساخ انذٔنٛح .

 رج انخارجٛح .ٚرى ذرشٛحّ يٍ قثم ٔزارج انعًم عٍ طرٚق ٔزا -11

 ٚراعٙ إ  ٚكٌٕ انًذٚر انعاو ٔانًذٚر انعاو انًساعذ يٍ جُسٛح دٔنح ٔاحذج . -11

 : مواصفات شغل منصب المدير العام المساعد

 أٌ ٚكٌٕ حايالً نجُسٛح إحذٖ انذٔل انعرتٛح األعضاء فٙ انًُظًح ٔيٍ أب عرتٙ انجُسٛح. -1

 انًُظًح انًرعهقح تقضاٚا انعًم.حاصالً عهٗ يؤْم جايعٙ ٚرفق يع اخرصاصاخ ٔيٓاو  -2

عًم انًُظًح   ذقم عوٍ ععور أعوٕاو  تعوذ انحصوٕل ذرصم تأٌ ذكٌٕ نّ خثرج فٙ يجا خ  -3

 عهٗ انًؤْم انجايعٙ.

 ( عاياً ٔقد اَرخاتّ .55أ  ٚسٚذ عًرِ عٍ ) -4
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 أٌ ٚرًرع تانكفاءج انفُٛح ٔانقذرج عهٗ انقٛادج . -5

ٔ ٚرّ ٔ  ٚجٕز انجًع تٍٛ عًهّ فٙ انًُظًوح أٌ ٚعًم ترفرغ كايم فٙ انًُظًح خالل فررج  -6

 ٔتٍٛ أ٘ عًم آخر تأجر .

 .أٔ انفرَسٛحإجادج انهغح انعرتٛح ٔاإلَجهٛسٚح  -7

 انرسايّ تانعًم انقٕيٙ . -8

   ٚكٌٕ يرسٔجاً يٍ أجُثٛح ) ذحًم جُسٛح إحذٖ انذٔل غٛر انعرتٛح ( .أ -9

 ٚرى ذرشٛحّ تانرُأب تٍٛ فرٚقٙ انعًال ٔأصحاب األعًال  . -11

   ٚجٕز انرجذٚذ نّ نفررج ٔ ٚح جذٚذج .ٚرى اَرخاتّ نًذج أرتع سُٕاخ ٔ -11

 

ٌبدأ سرٌان هذه المعاٌٌر والمواص ات  ند  تب باع الترشٌب مجدداً لشغل منصبى المدٌر العام  -2

 والمدٌر العام المســا د 

 األمر معروض على الموتمر الموقر إلتخاذ ما يره مناسباً في هذا الشأن  -

االستراتيجية العربية لإلعاالم واالتصاال فاى مجاال التنمياة االقتصاادية واالجتماعياة  : ثالثاً 
 وقضايا العمل .

ا سأأتراتٌجٌة بشأأنن  رٌأأرتقنأأاقش  مجلأأس اإلدارة  أأى دورتأأم العادٌأأة الثانٌأأة والثمأأانٌن ، ** 

ث حيا،  العربٌة لع  م وا تصال  ى مجال التنمٌة ا قتصادٌة وا جتما ٌأة وقضأاٌا العمأل

  -: قررما يلي

ا سأأأتراتٌجٌة العربٌأأأة لع أأأ م وا تصأأأال  أأأى مجأأأال التنمٌأأأة  بتقرٌأأأرأخأأأذ العلأأأم  -1" 

 ا قتصادٌة وا جتما ٌة وقضاٌا العمل .

الموا قة  لى مشروع ا ستراتٌجٌة ور عها للممتمر العام للنظر  ٌهأا مأع التوصأٌة  -2" 

 ." بإ تمادها 

ضاامن التقااارير التكميليااة  " البنااد األول مالحااق القساام  التقرياار معااروض علااى المااؤتمر المااوقر

 ( "5الثانى الملحق رقم )
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 القسم الثالث : المسائل المطروحة على المؤتمر للعلم واإلحاطة

أبأو )والثمانٌن  الحادٌةٌتضمن هذا القسم قرارات وتوصٌات مجلس اإلدارة  ً الدورتٌن 

جمهورٌأأة  -القأأاهرة  ) انٌنـــأأـانٌة والثمــــأأـالثو( ، 2014 تشأأرٌن األول/  أكتأأوبر،  ظبأأى

 ( . 2015آذار / مارس مصر العربٌة ،

وهً معروضة  لى الممتمر للعلم واإلحاطة ، وهً غٌر الموضو ات التى تحتأاج إلأى 

قرار والمشار إلٌها  ً القسم األول ، أو التً تتطلع توجٌهاً من المأمتمر والمشأار إلٌهأا  أً 

 القسم الثانً .

مجلأس إدارة منظمأة العمأل  دورتأى رض تقارٌر شاملة  ن نتائج أ مأال   ٌما ٌلى وٌتم** 

الحادٌة واألربعٌن ) القاهرة ، جمهورٌأة  : العربٌة  ٌما بٌن دورتً ممتمر العمل العربً

دولة الكوٌأت ،  الكوٌت واألربعٌن )  الثانٌةو(  2014سبتمبر / أٌلول  –مصر العربٌة 

 .(  2015 ننٌسا /ابرٌل 


