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 : تقـــديــــــم** 
 

اشننن    ، تنننال ادةنننثال ادمثدمننن  ةننن  اجنننثد اد ةنننة اةعمنننل رااةل ةاجةننن  اد ةنننة اد ةا ننن   : أوال

 ى :ــث  مــــةعمى اختصثصثت ادةعمل 

ومتابعاة   " يختص مجلس اإلدارة بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العاام

سير العمال بمنظماة العمال العربياة وممارساة االختصاصاات المخولاة لاا بموجا  الانظم 

 وعلى وجا الخصوص ما يلى : ،واللوائح المعمول بها فى المنظمة 

 ،ت الالزمة لكيفية تنفيذ القرارات والتوصايات الصاادرة عان الماؤتمر تحديد اإلجراءا -1

 وأولويات التنفيذ ووسائلا " .

 واالةا    ادمثا  ة ادةؤتةة فى اوةته ــوص ثت ة  قاــــثا ادقـــةاةات وادتــا اعتةــــا   : ثانيا

هنث تعثاطا ( قثد ةكتن  اد ةنة اد ةانى 2015 ا سث /  أاة ة  ،اود  ادكو ت / ادكو ت ) 

ألسننمو  د كةننث تنند تةت اهننث وتةق ةهننث وفقننث ،  وفقننث دمصنن ثل  اداهثا نن  ادتننى أقةمننث ادةننؤتةة

ادتاج ةى وادفاى ادنى   اتهعنه ادةكتن  ةن  ت نس تسمسنة ادقنةاةات تسن  تةت ن  وةوا 

كةث قثد اإةسثدهث ردى اداوة األعضثء )تكوةثت  ،ةوضوعثتهث فى عاوة أعةثة ادةؤتةة 

وطاثعتهث فى ة  ةا ل وسكةت ة عثد ادةؤتةة  اعتةثامث ا اعةثة(  ،أصتث  أعةثة  ،

 شكمهث اداهثاى  .

تودننت ااااةات فننى ةكتنن  اد ةننة اد ةاننى وادة ثمننا  ،فننى رطننثة تاف ننى قننةاةات ادةننؤتةة  : ثالثااا

وضننم ةقتةتننثتهد وتصننوةاتهد دتاف ننى  كننة فننى ةعننثة اختصثصننه   وادةةاكننا ادتثا نن  دننه

 . قةاةات ادةؤتةة

تتضة  عةضث دمقةاةات ادصثاةل ع  ادةؤتةة   ادوم ق  ادة ةوض  أةثد ةعمسكد ادةوقة : رابعا

 .( دةؤتةة اد ةة اد ةاي  42ادتى تد اتخثىمث دتاف ى قةاةات ) ا /  وااعةاءات 

 ،،للتفضل بالنظر والتوجيا  ..  : األمر معروض على مجلس اإلدارة الموقر خامسا

 

 المطيريعلى فايز 

 العامالمدير 

 

 
 

 

 إسالم

 ط/ هشام
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 ( لمؤتمر العمل العربي42الدورة ) تنفيذ القرارات متابعة

 تنفيذ القرار القرار

 البنـد األول 

 تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى 

  : ررــــيق

تقننا د ادشننكة وادتقننا ة دمةننا ة اد ننثد دةكتنن   .1

اد ةة اد ةاي عمى تس  اخت نثة  ةوضنو  

 "ادتواة االعتةثعى  : تعسن ا  دمتتنثدم ةن 

أعننننة ادتاة نننن  وادتشننننم ة " د كننننو  ةتننننوة 

( دةننننؤتةة اد ةنننننة 42ةاثقشننننثت ادنننناوةل )

، اثعتاننننننثة  ةنننننن   2015اد ةانننننني د ننننننثد 

ةوضننوعثت ادسننثع  وادتنني أصنناتت أكمننة 

ردتثتث دة ثدع  ةشكالت ادفقة واداطثد  فني 

اداماا  اد ةا   فني ضنوء ادتم نةات اداود ن  

وادتطنننننننننوةات اد مة ننننننننن  وادتكاودوع ننننننننن  

سثةع  فني وسنثاة وأسنثد   وادتم ةات ادةت

، ودةث تة ا انه ادتقة نة ةن  عنة  اااتثج 

واق نننني وتتم ننننة شننننثةة وتوعهننننثت ااننننثءل 

أانننةات األمة ننن  ادتتة ننن  العتةنننثا ادتنننواة 

ق فننن  وةتة نننال دمتواثدننند ننن  ف آاالعتةنننثعي ك

تنننوة اةنننثىج وةخططنننثت ةسننن ةل ادتاة ننن  

تةثشنن ثم ةننم خصوصنن ثت وواقننم األوضننث  

 في ادوط  اد ةاياالقتصثا   واالعتةثع   

 

 

 

 

 

 

 اثفى تكةثم  -

اعننول أطننةام اااتننثج ادمالمنن  ردننى اعتةننثا  .2

ادتننواة ااعتةننثعي ادمالمنني وتطننو ة  أةاننا

تنننند ت ةنننن د ادقننننةاة عمننننى أطننننةام  -

االاتنننثج اثدننناوة اد ةا ننن  ، وتقننننود 
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نننث  آد ثتنننه وتوسننن م ةعثالتنننه، وتكة سنننه عةم  

ننن   كننن اال دمتوكةننن  ااقتصنننثا    وااعتةثع  

ادةشننننن الل وكنننننىدى اد ةنننننة عمنننننى وضنننننم 

ةننن  وا د نننثت  ادتشنننة  ثت وادتةات ننن  ادةاج 

ف م  اع ة مىا ادتواة ةتواصنال وشنثةال ادك

دةختمننم قضننث ث ادت اة نن  واااتننثج وادت شننم ة 

 وادتةث   ااعتةثع    وادتا  ة  اداطثد .

ااااةل ادة ا نننن  اتكم ننننم ااشننننطتهث 

ادخنننننننثل انننننننثدتواة االعتةنننننننثعي 

وادةفثوضننننثت ادعةثع نننن  دتكننننة ل 

آد نننثت ادتنننواة االعتةنننثعي وخمنننق 

وعنني دننا  أطننةام االاتننثج ا مة نن  

ادتننننننواة فننننننى تتسنننننن   شننننننةوط 

وجنننننةوم اد ةنننننة وتنننننة  عة نننننم 

اداااعننثت اد ةثد نن  وادتننةو   دننىدى 

في ةختمم األاشط  ادتي تتقنود اهنث 

ااااةل ادة ا نننن  ، وكننننىدى ةتثا نننن   

تاف ننننننى فقننننننةات ادقننننننةاة ادخننننننثل 

اثدتواة االعتةثعي وة ث  ة اد ةنة 

 مقثف  اد ةثد   واد

 

 

 

اعنننول ادتكوةنننثت ردننننى ة سسننن  أو تف  ننننة  .3

ادتواة ااعتةثعي وتوف ة ةسنتماةثته عمنى 

كة  ةستو ثت ادتواة اةث  ضنة  االسنتقةاة 

ااقتصننننننثاة وسننننننالة  ةاننننننث  األعةنننننننثة 

وادت ةثسنننى ااعتةنننثعي فننني رطنننثة تضنننثة  

ثة ة  أعة ادت اة   وادت شم ة.   ف  

تةنثعي تق قني أ  ق ثد تواة اع ادت ك ا عمى .4

وةمةنننننة مالم نننننث أو ماثا نننننث  تطمننننن  وعنننننوا 

وىات قنناةل عمننى  وةتةثسننك ةاجةننثت قو نن  

ادتفننننننثو  وعمننننننى صنننننن ثل  ادةقتةتننننننثت 

 .وادااااة

اعول ادقثاة   عمى ادتواة االعتةنثعي ردنى  .5

ت ا ا ادةصثدت  وادةصااق    ادةتاثادن  ان   

ادمقنن   اةننث  ةسنن ادةعتةننم وأطنةام اااتننثج 

 م األطةام. وكىدى اعنول ادةتاثاد  ا   عة

وسنننثاة ااعنننالد واالتصنننثة وطا نننث وقوة نننث 

دإلسهثد في مىا ادةعهوا ةن  خنالة تطنو ة 

 تد تاف ى ةضةو  مى  ادفقةل ضة   -

سننت قا  تننوة ادانناول اد ةا نن  ادتننى 

اد ةا   واالتصثة فى  االستةات ع  

ةعنننننننننثة  ادتاة ننننننننن  االقتصنننننننننثا   

فنننى  واالعتةثع ننن  وقضنننث ث اد ةنننة 

 . شهة اوفةاة ادقثاد
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ةضننننثة   ادخطننننث  ااعالةنننني اقتصننننثا ث 

واعتةثع نننث وادت ة نننم وادتنننةو   دمةفنننثم د 

 ادعا ال في ةعثالت ادتاة   وقضث ث اد ةة.

 رتثطن تس ةاجةنثت أصنتث  اد ةنة عمنى  .6

سننننننثت ادةا و   تتننننننت دواءمننننننث ضننننننادةؤس 

اثدة ننننننث  ة اد ةا نننننن   االدتننننننااداضننننننةوةل 

  واداود   ، واعتاثة ادةواةا اداشة   ادةؤممن

س .  استمةثةا ود ل عااث عمى ادةؤس 

تكمنننم رااةل ادتةث ننن  االعتةثع ننن  أاشنننطتهث 

ادةت مقننن  اة نننث  ة اد ةنننة اد ةا ننن  وتننناة   

ادكوااة ادة ا   في واةات اد ةة ة  أعنة 

 ث  ةاد ةة عمنى تكم نم ادتصنا ق  عمنى ة ن

 . اد ةة اد ةا  

ثة عمى  .7  توع ن  أعضنثاهثتس ةاجةثت اد ة 

س  ومقثف  اااتنثج امقثف  اد ةة ومقثف   ادةؤس 

واااتثع نن  اةننث  كفننة عالقننثت عةننة سننم ة  

سنن  وادتفننثج عمننى  تسننهد فنني ااامننثة ادةؤس 

ثة فةل  . اد ةة وادةقي ااعتةثعي دم ة 

االدتننااد اعننول أطننةام اااتننثج ادمالمنن  ردننى  .8

" ادصنثاة عن   رعال  ادة نث  " اةقةةات

 " ادةاتا  اد ةاي ادمثاي دمتاة   وادت شم ة "

فاةا نننننننننة/ آىاة  26 - 24،  ادة نننننننننث ) 

واعننننوتهد ردننننى اعنننند ةتطماننننثت  ( 2014

 .ادت اة   وادت شم ة 

رتثطننن  أطنننةام االاتنننثج اةضنننةو  تننند  -

ةخثطا  االةثان  اد ثةن  دعثة ن  ادقةاة و

اداوة اد ةا   أةثا  ادةعمل االقتصثاة 

د ننننة  اتننننثا  ادةاتننننا  واالعتةننننثعي 

عمنننى ةسنننتو  ادقةننن   ورعنننال  ادة نننث 

 ( 27ادقثاة  ) اداوةل اد ثا    اد ةا  

 ةننن  خنننالة ادةسنننثةاعنننول شنننةكثء اااتنننثج  .9

ادتننوافقي ردننى ااننثء اةننط تاةننوة اقتصننثاة 

واعتةثعي تا س تس  وضم وخصوص   

الت اداةننو  دكننة اودنن   فنني  تق ننق  أعمننى ة ننا 

 رطثة ادتاة   ادةستااة  .
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ادتةت نننننن  ات سنننننن ل ةااطنننننن  دمةعننننننثدل  .10

  االقتصنننننننننثا   واالعتةثع ننننننننن  اد ةا ننننننننن

وةا فنى وادةؤسسثت ادةةثمم  دهث وفقث دةث 

"  2015ط " ةننثةل / آىاة ثاننرعننال  ادة

وتكم ننم ةاجةنن  اد ةننة اد ةا نن  اننثدتةو   

ألمنننناام ادةااطنننن  فننننى رطننننثة اداهننننو  

اةفهود ادتواة وة سسته دت ا نا ادتةثسنى 

 االعتةثعى وتتق ق ادتاة   ادةتوااا  .

 

تننننند  ادننننناعول ةننننن  قانننننة ادةعمنننننل  -

 تةننثعي اننثدعاااةاالقتصننثاة واالع

 يــــنننننـوةــــ  د ـنننننـقا اعــــتةــنننننـث 

تشنننثةى ف نننه  31/10/2015–30

دل االقتصننثا   واالعتةثع نن  ثادةعنن

 اد ةا  

، أبريل /  42م . ع . ع . د  1554) قرار رقم 

 ( 2015نسيان 

 

  القسم الثانى :

 : 2014قرار بشأن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خالل عام (  1)

  : ررــــيق

أخذ العلم بنشاطات وإنجازات منظمة العمل  .1

العربيةةةة تم اةةةل العمةةةل العربةةة  والمعا ةةة  

مة   2014والمراكز الاابعة له ( خالل عةا  

اإلشةةا ب بالاعاليةةات واةنشةةنة المناةةذب خةةالل 

 العا .

 نافذ ح ما   -

توجيةةةه الشةةة ر والاطةةة ار ةطةةةرا  اإلناةةةا   .2

مةةةات الثالثةةةة فةةةل الةةة ول العربيةةةة   والمنظ

العربية وال ولية الا  سا مت فة  تنايةذ  ةذ  

 الاعاليات.

 تم توجيه الش ر وفطا  لطرار المؤتمر -

 نافذ ح ما   -توجيةةه الشةة ر للمةة ار العةةا  لم اةةل العمةةةل  .3
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العربةة  وكافةةة العةةامليك بالم اةةل والمعا ةة  

والمراكةز الاابعةةة علةة  الجلةو  الاةة  بةةذلو ا 

ف  تنايذ البةرام  واةنشةنة الاة  تة عم  يةا  

برسةةةالالا وأ ةةة افلا تجةةةا  أطةةةرا   المنظمةةة

 اإلناا  الثالثة ف  الوطك العرب .

، أبريل  42م . ع . ع . د  1555) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 

 

 القسم الثانى :مالحق  

( للجنققة الحريققات 34قققرار بشققأن تقريققر عققن نتققالد أعمققال الققدورة )الملحققق األول :  

 ( : 2014 ذارآ/ مارس القاهرة ، النقابية )

  يقــــــرر :

بالاطرار الخاص عك ناةاج  أعمةال أخذ العلم  .1

( للجنةةةةةةة الاراةةةةةةات النطابيةةةةةةة 34الةةةةة ورب ت

 . (2015 آذار/ مارس  الطا رب ت
نافةةذا  ح مةةا  و ةة  تةةم توجيةةه الشةة ر  -

 . وفطا  لطرار المؤتمر
توجيه الش ر للجنة عل  جلو  ا فةل إنجةاز  .2

 عمللا .

، أبريل  42ع . ع . د  م . 1556) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 

 

 

 :تقرير السنوى لمتابعة التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيلال:  الثانى الملحق 

  يقــــــرر :

 أخى اد مد اثدتقة ة .1
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دمتةو   اعد عهوا ةاجة  اد ةة اد ةا    .2

دمتشم ة وااستةات ع   اد ةا    اد ةايم قا د

ةث  سثعا ا وادتقاي،هاي دمتاة   وادت م د ادة

عةم ثت توط   ادوجثام وتسه ة ادتاقة  في

ادةاجد دأل اة اد ثةم  اد ةا   ا   اداوة 

اد ةا   وتض  ق ادفعول ا   ةخةعثت 

ادتاة   وادت م د ادتقاي وادةهاي واتت ثعثت 

 سوق اد ةة.

اثفى وادةاجة  ةستةةل فى ةتثا    -

ةا  ادتقاد فى راعثا ةتطماثت اد قا 

 اي دمتشم ة اد ة

 

 

 

    

 

دد ت تةا اد قا  ادتياعول اداوة اد ةا    .3

اد ةاي دمتشم ة وااستةات ع   اد ةا   

ردى  وادةهاي ادتقايم د ــاة   وادت ـــدمت

ث طاقثم دقةاة ةؤتةة اد ةة اد ةاي ةاعتةثام

 ةةمك  اداتة   " )ادةاثة / 1424ةقد " 

(2010) .) 

  تد ةخثطا  اداماا  اد ةا ن  اةوعن -

 – 684 – 683ادت ةنننننن د ةقنننننند )

  2015/  7/  5( اتثة    685

 

اعول أطةام اااتثج ادمالم  ) تكوةثت،  .4

ةاجةثت أصتث  األعةثة، ةاجةثت اد ةثة( 

دةوافثل ةكت  اد ةة اد ةاي اتقة ة ادةتثا   

راعثا اد قا  فيادساو   توة ةةاتة ادتقاد 

اد ةاي دمتشم ة، د تساى ده استكةثة تقة ة  

وةة دمقة  اد ةا   االقتصثا   ادا

 واالعتةثع   وادتاةو   اهىا ادش  .

تد ةخثطا  اداماا  اد ةا ن  اةوعن   -

 – 684 – 683ادت ةنننننن د ةقنننننند )

  2015/  7/  5( اتثة    685

 

دد ت تةا ادتصا م  ادتيتس اداوة اد ةا    .5

ردى  2008اد ةاي ادة  ثةة دمةه  

ادةسثةع  اثعتةثا  رعةثال دقةاة ةؤتةة 

/  ") عةث  1401ادةةقد "  اد ةاياد ةة 

 (. 2009ادةةمك  األةاا   ادهثشة   

ةخثطا  اداماا  اد ةا   فى  دتواثفى  -

 مىا ادش  
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تقا د ادشكة ألطةام اااتثج ادتي تثا ت  .6

ةتطماثت اد قا اد ةاي دمتشم ة وخثص  

 اد ةايادعهثت ادتي وافت ةكت  اد ةة 

  ادساوة اةاوامث ادةت مق  اتقة ة ادةتثا 

المملكة  )مملكة البحرين،اهىا ادش   ومى 

الجمهورية الجزائرية ، العربية السعودية

جمهورية مصر الديموقراطية الشعبية، 

 ، غرفة تجارة وصناعة البحرين (. العربية

 

 

 تد توع ه ادشكة -

 

                  

 

              

أكات فى  ادتيتوع ه ادشكة وادتقا ة دماوة  .7

 اد ةايمث عمى اعتةثا ادتصا م تقة ة

المملكة األردنية  )ادة  ثةة دمةه ، ومى: 

الهاشمية، مملكة البحرين،المملكة العربية 

السعودية، سلطنة عُمان، دولة فلسطين، 

جمهورية مصر العربية، غرفة تجارة 

وصناعة البحرين، غرفة تجارة وصناعة 

 عُمان (.

 

 تد توع ه ادشكة -

 

أوةات فننى  ادتنني ة دمنناوة توع ننه ادشننكة وادتقننا .8

تقة ةمننث اعتةننثا ااسننتةات ع   اد ةا نن  دمتنناة   

)المملكة األردنياة وادت م د ادتقاي وادةهاي ومى: 

الهاشاامية، المملكااة العربيااة السااعودية، ساالطنة 

 (. عُمان، دولة فلسطين، الجمهورية اليمنية

 تد توع ه ادشكة -

 

فنى اثالسنتةةاة ةاجة  اد ةة اد ةا ن   تكم م .9

ثا نن  ادتقنناد ادةتننةا فننى ااعننثا ةتطماننثت ةت

اد قننننا اد ةانننني دمتشننننم ة وتكم ننننم أاشننننطتهث 

ادهثافننن  ردنننى ةسنننثعال ادامننناا  اد ةا ننن  عمنننى 

 .تتق ق األماام ادةةعول ة  اد قا

تد ةخثطا  اداماا  اد ةا ن  اةوعن   -

 – 684 – 683ادت ةننننننن د ةقننننننند )

  2015/  7/  5( اتثة    685

 



 9 

 تنفيذ القرار القرار

، أبريل  42د  م . ع . ع . 1557) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 

 

( للجنققة وققعون عمققل المققرأة 13الثالقق: : تقريققر عققن نتققالد أعمققال الققدورة )الملحققق 

 ( 2015العربية ) ورم الشيخ ، 

  يقــــــرر :

بةالاطرار الخةاص بناةاج  أعمةال  أخذ العلةم  .1

لجنةةةة شةةةلوا عمةةةل المةةةرأب ( ل13الةةة ورب ت

شةةةةةر  الشةةةةةيآ   مةةةةةارس/ آذار العربيةةةةةة ت

2015. ) 

نافذا  ح ما  و   تم توجيه الش ر للسي ات 

 . أعضاء اللجنة عل  جلو  ك

اإلشةةا ب بةةالجلو  واةنشةةةنة الاةة  حططالةةةا  .2

 . اللجنة

، أبريل  42م . ع . ع . د  1558) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 
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مان تقريققر حققول اعتمققاع الجمعيققة العموميققة للجمعيققة العربيققة لل قق:   الرابقق الملحققق 

 ( 2014االعتماعى ) بيروت ،  ديسمبر / كانون األول 

  يقــــــرر :

العتةث  ادعة     ادختثةى أخى اد مد اثدتقة ة -1

اد ةا نن  دمضننةث  االعتةننثعى ) ا سننةاة / 

 ( 2014كثاو  األوة 

تنند ااننالس ادسنن ا ةانن ل ادةكتنن  ادتاف ننىة 

 اقةاة ادةؤتةة اعةاء االااد

ج ادمالمنن  فننى تسننة   ةةممنني أطننةام االاتننث -2

ادةكت  ادتاف ىة دمعة  ن  اد ةا ن  دمضنةث  

  -االعتةثعي عمى اداتو ادتثدي : 

 اثفىام تكةثم وتد راالس االعضثء ادعاا 

   / أحمد الطوبىالسيد  -

 عن فريق الحكومات / المغر  

  السيد / ثابت الور  -

عااان فرياااق أصاااحا  األعماااال /  

 األردن 

امساى الدكتور / محمد بطاى ثاانى الش -

 عن فريق العمال / اإلمارات 

االشنننثال انننثدعهوا ادةاىودننن  ةننن  ادعة  ننن   -3

اد ةا ننن  دمضنننةث  االعتةنننثعي فنننى ةعنننثة 

ت ا نننا وةنننا ةجمننن  ادتةث ننن  االعتةثع ننن  

وتف  ة اوة ةؤسسثت ادضةث  االعتةثعى 

 فى اداوة اد ةا   .

 

، أبريل  42م . ع . ع . د  1559) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 
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تقريققر حققول االسققتراتيجية العربيققة لتعققالم واالتلققال فققى مجققال :   الخققامسق الملحقق

 . التنمية االقتلادية واالعتماعية فى ق ايا العمل

  يقــــــرر :

اد ةا نننننن  دإلعننننننالد  االسننننننتةات ع  اعتةننننننثا  -1

واالتصنننثة فننني ةعنننثة ادتاة ننن  االقتصنننثا   

 واالعتةثع   في قضث ث اد ةة .

ة ا امامةةةةا تةةةةولل منظمةةةةة العمةةةةل العربيةةةة

خاصةةا  بالةة ور الانمةةوئ لوسةةاجل ا عةةال  

العربيةةةةةة فةةةةةة  المجةةةةةةا ت ا  ا ةةةةةةا اة 

وا جاماعية ذات العال ة بعمل المنظمةة  

و ةة  أفةةر ت المنظمةةة عةة   مةةك اةنشةةنة 

لمنا شة  ور اةعةال  العربةل فة  الانميةة 

الشةةةةةةةاملة وتعزاةةةةةةةز ا  امةةةةةةةا  بالبعةةةةةةة  

ا  ا ةةةا ل الانمةةةوئ للعةةةال  العربةةةل   

ر الةةةةذل نةةةةا  عنةةةةه إصةةةة ار  ةةةةذ  اةمةةةة

ا سةةاراتيجية   وتشةةج  المنظمةةة بشةة ل 

مسةةةامر مشةةةاركة عةةة   مةةةك ا عالميةةةيك 

المعنيةةةةةةةةةيك بالمجةةةةةةةةةا ت ا  ا ةةةةةةةةةا اة 

وا جاماعية و ضااا ف  أغلل انشنالا   

وذلةةب بلةة   العمةةل علةة   رفةة   ةة راتلم 

ووعيلم بعمل المنظمة وزاا ب انخةراطلم 

 ف  ا نشنة  الا  تطو  بلا .

مة   اوة ةاجة  اد ةة اد ةا   فى االمتةثد ت -2

اإعننااا ورصننااة مننى  االسننتةات ع   اسننتكةثألم 

دعهوامنث ادةمةوسن  فنى ادتةك نا عمنى قضنث ث 

ادتاة ننننننن  ادشنننننننثةم  اا نننننننا هث االقتصنننننننثا  

واالعتةنننثعى وادنننةاط ا اهةنننث واننن   ااعنننالد 

ادتاةننوة وقاةتننه عمننى ادةسننثمة  ادفثعمنن  فننى 

 ةثع   ةستااة  .تتق ق تاة   اقتصثا ه واعت

ادت ك ننننا عمننننى اوة ااعننننالد ادتاةننننوة فنننني  -3

ادةعننثالت االقتصننثا   واالعتةثع نن  وقضننث ث 

اد ةة اثعتاثة  تعنة ادااو ن  فني اعند تاف نى 

ادخطنننط وادانننةاة  االقتصنننثا   واالعتةثع ننن  

فننني جنننة ادجنننةوم  ، ادتننني تةسنننخهث ادننناوة

واا كثسثتهث عمنى قضنث ث اد ةنة ادتني  ادةاما 

 ة ثت اد ةا   .تشهامث ادةعت

اعننول ادنناوة اد ةا نن  دمت ننثو  وادتاسنن ق ةننم  -4

ةاجةنن  اد ةننة اد ةا نن  وشننةكثاهث ةنن  ىو  

اد القنن  ةنن  أعننة تاف ننى ادخطنن  االستةشننثا   

دمانننةاة  واألاشنننط  ادتاف ى ننن  دالسنننتةات ع   

سنننننن تد عقننننننا  انننننناول قوة نننننن  تننننننوة  -

ات ع   وخطتهث االستةشثا   فنى االستة

شننننهة اننننوفةاة ادقننننثاد ت ننننس ستضنننند 

أطنننةام االاتنننثج ادمالمننن  وعنننااام ةننن  
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وفق ااةكثاثت ادةتثت  خالة ااطثة اداةاى 

 ادةتاا دهث .

ادعهنننثت االعالة ننن  واالعالة ننن   ةننن  

 اداوة اد ةا   

اعنننول ةكتننن  اد ةنننة اد ةانننى دمتاسننن ق ةنننم  -5

األةثا  ادفا   دةعمنل واةاء ااعنالد اد نة  

اشنننننن   االسننننننتةات ع   اد ةا نننننن  دإلعنننننننالد 

ةعنننثة ادتاة ننن  االقتصنننثا    واالتصنننثة فنننى

 واالعتةثع   وقضث ث اد ةة .

تنننند  اةسننننثة خطننننث  دألةثانننن  ادفا نننن   -

دةعمل ادواةاء اد ةة اد ة   دعثة ن  

(  540ادنننناوة اد ةا نننن  ةقنننند ) أ . ت 

وىدنننى تاف نننىام  2015/  5/  17اتننثة   

دقةاة ادةؤتةة فى مىا ادش   ودد  ةاانث 

 ةا تتى تثة خه .

، أبريل  42ع . ع . د م .  1560) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 

 

  البنــد الثـانـى

 النظر فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة 

  يقــــــرر :

أخةةةةذ العلةةةةم بناةةةةاج  أعمةةةةال مجلةةةة  إ ارب  .1

  ورتيةةةةةهمنظمةةةةةة العمةةةةةل العربيةةةةةة فةةةةة  

فيمةا بةيك  ورتة  مةؤتمر العمةل  تيكالمنعط 

   2015( 42و ت 2014( 41العربةةةةةةةةة  ت

 : ماو 

  ما  نافذ ح -

  .العا اة الاا اة والثمانوا ال ورب  -

  . والثمانــوا الثانية ال ورب العا اة -

توجيةةةةه الشةةةة ر والاطةةةة ار للسةةةةا ب رجةةةةي   .2

وأعضاء مجل  اإل ارب عل  الجلةو  الاة  

تةةم إبةةالس السةةا ب رجةةي  واعضةةاء  -

مجلةةةةةة  إ ارب منظمةةةةةةةة بطةةةةةةةرار 
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 المؤتمر .  بذلت خالل  ورت  المجل  المذكورتيك .

ضةةوابا الارشةةين لمن ةةب  المةة ار إ ةةرار  .3

العةا  والمةة ار العةا  المسـةةـاع  علة  الناةةو 

 الاالل:

 .تم إ خاللا حيز النااذ  -

المطلو  توافرها لشغل منص   الضوابط

 : )*( المدير العام

 

أ   كنننو  تنننثةالم دعاسننن   رتنننا  ادننناوة  -1

اد ةا نن  األعضننثء فنني ادةاجةنن  وةنن  أ  

 عةاي ادعاس  .

 

ثة ي  تفنننق ةنننم تثصنننالم عمنننى ةؤمنننة عننن -2

اختصثصننننثت وةهننننثد ادةاجةنننن  ادةت مقنننن  

 . اقضث ث اد ةة

 

          

أ  تكنننو  دنننه خانننةل فننني ةعنننثالت تتصنننة  -3

ا ةننة ادةاجةنن  ال تقننة عنن  خةسنن  عشننة 

 . عثةثم 

 

 تةتنم اثدكفنثءل ادفا ن  وادقناةل عمنى ادق ننثال  -4

ااااة   وأ   كو  ده ةهثةات ةتة ال فني 

 ادتفثو  واد القثت اداود   .

 

    ةة اتفنةس كثةنة فني ادةاجةن  خنالة أ -5

فتةل وال ته وال  عوا ادعةم ا   عةمه في 

 ادةاجة  وا   أة عةة آخة ا عة .

 

رعنننننثال ادممننننن  اد ةا ننننن  واااعم ا ننننن  أو  -6

 ادفةاس   .
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ادتااةنننه اثد ةنننة ادقنننوةي واألسنننل ادتننني  -7

قثةنننت عم هنننث ةؤسسنننثت اد ةنننة اد ةاننني 

 ادةشتةى.

 

  . ال  كو  ةتاوعثم ة  أعاا  أ -8

ساق أ  تنودى أتنا ادةاثصن  ادق ثا ن  فني  -9

رتنننننا  ادننننناوة اد ةا ننننن  أو فننننني رتنننننا  

 ادةاجةثت أو ادةؤسسثت اداود   .

 

          

 تد تةش ته ة  قانة وااةل اد ةنة عن   -10

 طة ق وااةل ادخثةع   .

 

      

رال  كننو  ادةننا ة اد نننثد وادةننا ة اد نننثد  -11

 ادةسثعا ة  عاس   اود  واتال .

 

(  6،  2يق العمال على الفقرتين ) )*( تحفظ فر

من ضوابط الترشيح لمنص  المدير العام وطل  

 حذفهما . 

 

المطلو  توافرها لشغل منص   الضوابط

 : )**(المساعد  المدير العام

 

أ   كنننو  تنننثةالم دعاسننن   رتنننا  ادننناوة  -1

اد ةا نن  األعضننثء فنني ادةاجةنن  وةنن  أ  

 عةاي ادعاس  .

  

      

عنننثة ي  تفنننق ةنننم تثصنننالم عمنننى ةؤمنننة  -2

اختصثصننننثت وةهننننثد ادةاجةنننن  ادةت مقنننن  

 . اقضث ث اد ةة
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أ  تكنننو  دنننه خانننةل فننني ةعنننثالت تتصنننة  -3

 ا ةة ادةاجة  ال تقة ع  عشة أعواد.
 

( عثةنننثم وقنننت 55أال  ا نننا عةنننة  عننن  ) -4

 ااتخثاه .
 

أ   تةتنننم اثدكفنننثءل ادفا ننن  وادقننناةل عمنننى  -5

 .ااااة   ادق ثال 
 

ةاجةن  خنالة أ    ةة اتفنةس كثةنة فني اد -6

فتةل وال ته وال  عوا ادعةم ا   عةمه في 

 ادةاجة  وا   أة عةة آخة ا عة .

    

         

رعنننننثال ادممننننن  اد ةا ننننن  واااعم ا ننننن  أو  -7

 ادفةاس  .

 

  ادتااةه اثد ةة ادقوةي . -8

  . ال  كو  ةتاوعثم ة  أعاا  أ -9

 تد تةش ته اثدتاثو  ان   فة قني اد ةنثة  -10

 وأصتث  األعةثة  .

 

تد ااتخثاه دةال أةانم سناوات وال  عنوا   -11

 .ادتعا ا ده دفتةل وال   عا ال 

 

 7،  2)**( تحفظ فريق العمال على الفقارتين ) 

( مااان ضاااوابط الترشااايح لمنصااا  المااادير العاااام 

 المساعد وطل  حذفهما . 

 

، أبريل  42م . ع . ع . د  1561) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 
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 مالحق البند الثانى :

( للمجلققس 94: قققرار بشققأن تقريققر عققن نتققالد أعمققال الققدورة العاديققة ) ملحققق األولال

 ( : 2014 أيلول/ سبتمبر ) العربى االقتلادى واالعتماعى

  يقـــــــرر :

( 94أخننى اد منند ااتننثا  وقننةاةات ادنناوةل ) .1

دمةعمنل االقتصننثا  واالعتةنثعى اد ةاننى 

 ( .2014)ساتةاة / أ موة 

 

 اثفى تكةثم  -

، أبريل  42م . ع . ع . د  1562رقم  ) قرار

 ( 2015/ نسيان 

 

( للمجلققس 95: قققرار بشققأن تقريققر عققن نتققالد أعمققال الققدورة العاديققة ) الملحققق الثققانى

 ( : 2015 وباط/ فبراير ) العربى االقتلادى واالعتماعى

  يقـــــــرر :

( 95أخننى اد منند ااتننثا  وقننةاةات ادنناوةل ) .1

ثعى اد ةاننى دمةعمنل االقتصننثا  واالعتةن

 ( .2015)فاةا ة/ شاثط 

 

 اثفى تكةثم  -

، أبريل  42م . ع . ع . د  1563) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 
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 البنــد الثالــ:

 متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق

  يقــــــرر :

بماابعةةة تنايةةذ اخةذ العلةةم  بةةالاطرار الخةةاص  .1

ـيـةةةةـك  ةةةةرارات الةةةة ورب الاا اةةةةـة واةربع

 - 14الطا ةةـرب     لمةةؤتمر العمةةل العربةة  ت

21/9/2014 ) . 

 

 اثفى تكةثم  -

اإلشةةا ب بةةالجلو  الاةة  بةةذللا المةة ار العةةا   .2

لم ال العمل العرب  ومعاونيه ف  الم ال 

فةة  الاابعةةة للمنظمةةة  والمعا ةة  والمراكةةز

 تنايذ  رارات المؤتمر .

 

        

ت ليةةةةت م اةةةةل العمةةةةل العربةةةة  ب راسةةةةة  .3

مةة ب انعطةةا  مةةؤتمر العمةةل العربةة   تطلةةي 

 إل  فارب زمنية مناسبة .

 83علةةةةة    /  الموضةةةةةوو معةةةةةرو  -

لمجةةة   اإل ارب ضةةةمك بنةةة    تنةةةوار 

آليةةةةات ونظةةةةم العةةةةل بمنظمةةةةة العمةةةةل 

 العربية

، أبريل  42م . ع . ع . د  1564) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 
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 البنــد الرابــ 

  المسالل المالية 

رار بشقققأن الموققققل المقققالى لمنظمقققة العمقققل العربيقققة مقققن حيققق: المسقققاهمات أوال :  قققق

 : 2015/  4/  1والمتأخرات على الدول األع اء كما فى 

  يقــــــرر :

تطةة ام الشةة ر والاطةة ار إلةة  الةة ول الاةة   (1ت

سةة  ت مسةةا ماتلا فةة  موازنةةة المنظمةةة 

 2015لعا  

تةةم إرسةةال رسةةاجل شةة ر وتطةة ار إلةة  

ت كامةةةةةل كافةةةةةة الةةةةة ول الاةةةةةل سةةةةة  

 مسا ماتلا 

تطةة ام الشةة ر والاطةة ار إلةة  الةة ول الاةة   (2ت

س  ت عل  حساب المسا مات الماأخرب 

 ف  موازنة المنظمة لسنوات سابطة.

تةةم إرسةةال رسةةاجل شةة ر وتطةة ار إلةة  

علةة  حسةةاب كافةةة الةة ول الاةةل سةة  ت 

 اتالماأخر

اةعضاء الا  لم تس   بع  مناش ب ال ول  (3ت

مسةةةا ماتلا فةةة  موازنةةةة المنظمةةةة لعةةةا  

لس ا  مسا ماتلا   وكةذلب الة ول  2015

الا  عليلا ماةأخرات باسة ا  مسةا ماتلا 

عك سنوات سةابطة حاة  تةام ك المنظمةة 

مةةةك الوفةةةاء بالازاماتلةةةا وت نيةةةة عجةةةز 

 صن وق م افأب نلااة الخ مة .

تةةم إرسةةةال رسةةةاجل منالبةةةة إلةةة  كافةةةة 

  ول الال لم تس   بع  .ال

الاأكي  عل  ال ول العربية اةعضةاء فة   (4ت

منظمةةةةةة العمةةةةةل العربيةةةةةة الاةةةةة  لةةةةة الا 

تااظةةةات علةةة  نسةةةل مسةةةا ماتلا فةةة  

موازنةةةة المنظمةةةة رفةةة  تلةةةب الاااظةةةات 

أسةةوب بمةةا تةةم فةة  موازنةةة اةمانةةة العامةةة 

لجامعةة الةة ول العربيةةة وتنايةةذا لطةةرارات 

جر عةا  الطمة العربية الا  عطة ت بةالجزا

2005 
1
 . 

تم إرسال رساجل إل  الة ول الماااظةة 

عل  نسةبة مسةا ماتلا بالسة ا  بالنسةل 

الاةةل ارونلةةا لاةةيك البةةت النلةةاجل مةةك 

  بل الجلات المخا ة .

، أبريل  42م . ع . ع . د  1565) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 

 

 

 

                                                 
1
 أك  ممثل الجملوراة اللبنانية عل  تااظ بل   عل  نسبة مسا مالا ف  موازنة المنظمة . 
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عمل العربية ورد مكتب العمل :  قرار بشأن تقارير هيعة الرقابة المالية لمنظمة ال ثانيا  

وتققققارير مراقبقققى الحسقققابات عقققن ، العربقققى علقققى مالحظقققات هيعقققة الرقابقققة الماليقققة 

الحسابات الختامية لمكتب العمل العــربى والمعاهـــد والمراكـــز التابعـقـة للمنظمــــقـة 

  :  31/12/2014 فىللســـنة المالية المنتهـــية 

  يقــــــرر :

رير هيعة الرقابقة الماليقة لمنظمقة )أ( بشأن تق

العمل العربيقة ورد مكتقب العمقل العربقى علقى 

مالحظات هيعة الرقابة المالية وتقرير مراقبى 

الحسابات عن الحساب الختامى لمكتقب العمقل 

 / 12 / 31العربى للسنة المالية المنتهيقة فقى 

2014 : 

 

* الم ةةا  ة علةة  تطراةةر  يلةةة الر ابةةة الماليةةة 

را ةةةةل الاسةةةةابات عةةةةك الاسةةةةاب وتطراةةةةر م

الخاام  لم ال العمل العربة  / الطةا رب للسةنة 

فةةةل  . 2014 / 12 / 31الماليةةةة المناليةةةة فةةة  

ضةةةةوء الةةةةر و  الاةةةة  أبةةةة ا ا الم اةةةةل علةةةة  

 توصيات ومالحظات الليلة .

 تم اتخاذ ما الز 

( بشأن تقرير هيعة الرقابة المالية وتقريقر ب)

امى مراقققققب الحسققققابات عققققن الحسققققاب الختقققق

ة وبحققو  ـــققـقافققة العماليثهد العربققى للــققـللمع

العمققل / الجزالققر للسققنة الماليققة المنتهيققة فققى 

31 / 12 / 2014 : 

 

* الم ةةا  ة علةة  تطراةةر  يلةةة الر ابةةة الماليةةة 

وتطراةةةةر مرا ةةةةل الاسةةةةابات عةةةةك الاسةةةةاب 

الخاةةةةام  للمعلةةةة  العربةةةة  للثطافةةةةة العماليةةةةةة 

 تم اتخاذ ما الز 
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نة الماليـةـة وباوث العمــــل/ الجــةـزاجر للســةـ

  مة  اةخةذ  2014 / 12 / 31المنالــية فـةـ  

فةةل ا عابةةار الةةر و  الاةة  أبةة ا ا المعلةة  علةة  

 توصيات ومالحظات الليلة .

)عقققـ(  بشقققأن تقريقققر هيعقققة الرقابقققة الماليقققة   

وتقريققققر مراقققققب الحسققققابات عققققن الحسققققاب 

ية المقققوارد ــقققـالختقققامى للمركقققز العربقققى  لتنم

ة ـــــققققـ/ طققققرابلس للسققققـنة المالي شريةــققققـالب

 : 2014 / 12 / 31المنتهـية فــــى 

 

* الم ةةا  ة علةة  تطراةةر  يلةةة الر ابةةة الماليةةة 

وتطراةةةةر مرا ةةةةل الاسةةةةابات عةةةةك الاسةةةةاب 

الخاةةةةام  للمركةةةةز العربةةةة  لانميةةةةة المةةةةوار  

ل  للســنة الماليــة المنالــية ـــالبشراة / طراب

مةةةةة  اةخةةةةةذ فةةةةةل    2014 / 12 / 31فـةةةةةـ  

ا عابةةةار الةةةر و  الاةةة  أبةةة ا ا المركةةةز علةةة  

 توصيات ومالحظات الليلة .

 تم اتخاذ ما الز 

( بشقققققأن تقريقققققر هيعقققققة الرقابقققققة الماليقققققة  د) 

وتقريققققر مراقققققب الحسققققابات عققققن الحسققققاب 

ات ـــقققققققـالختقققققققامى للمركقققققققز العربقققققققى للتأمين

ة ـــــققـوم للسققنة الماليــــققـاالعتماعيققة / الخرط

 : 2014 / 12 / 31ى ــــالمنتهية ف

 

* الم ةةا  ة علةة  تطراةةر  يلةةة الر ابةةة الماليةةة 

وتطراةةةةر مرا ةةةةل الاسةةةةابات عةةةةك الاسةةةةاب 

الخاةةةةةةةةام  للمركةةةةةةةةز العربةةةةةةةة  للاأمينةةةةةةةةات 

نة الماليةةةة ــةةةـو  للســةةةـماعية / الخرطــةةةـا جا

  مةة  اةخةةذ  2014 / 12 / 31المنالــةةـية فةة  

  فل ا عابةار الةر و  الاة  أبة ا ا المركةز علة

 توصيات ومالحظات الليلة .

 تم اتخاذ ما الز 
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(  بشقققأن تقريققققر هيعقققة الرقابقققة الماليققققة هقققـ)

وتقريققققر مراقققققب الحسققققابات عققققن الحسققققاب 

المة ــــقـالختامى للمعهقد العربقى لللقحة والس

ية ــقققققـق للسقققققنة المالــــقققققـهنية / دمشـــقققققـالم

 : 2014 / 12 / 31المنتهية فــى 

 

الر ابةةة الماليةةة   * الم ةةا  ة علةة  تطراةةر  يلةةة

وتطراةةةةر مرا ةةةةل الاسةةةةابات عةةةةك الاسةةةةاب 

الخاةةةام  للمعلةةة  العربةةة  لل ةةةاة والسةةةالمة 

ية ــــةةـة المنالـــةةـالملنيةةة /  مشةةس للسةةنة المالي

  مةةةةة  اةخةةةةةذ فةةةةةل  2014 / 12 / 31فــةةةةةـ  

ا عابةةةار الةةةر و  الاةةة  أبةةة ا ا المعلةةة  علةةة  

 توصيات ومالحظات الليلة .

 تم اتخاذ ما الز 

، أبريل  42م . ع . ع . د  1566ر رقم ) قرا

 ( 2015/ نسيان 

 

           

 التوصيات العامة للجنة المالية :بشأن  :  قرار ثالثا  

  يقــــــرر :

الاأكيةةة  علةةة  أا تطةةةو  المنظمةةةة باسةةة ا   -1

مسةةا مالا فةة  موازنةةة المعا ةة  والمراكةةز 

مةةةك  2015الاابعةةة للةةا اباةةة اء مةةك العةةا  

المس  ب فعليا مةك  بةل إجمال  المسا مات 

الةة ول اةعضةةاء بمنظمةةة العمةةل العربيةةة 

 أو  بأول فور ورو  ا للمنظمة .

المنظمة ملازمة بالس ا  ف  ضةوء السةيولة 

 المالية المااحة .

 عةةوب المةة ار العةةا  لم اةةل العمةةل العربةة   -2

لاةةوفير الةة عم المةةال  لمسةةااطات صةةن وق 
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  الاش يل والامااة ا جاماعية الالسنين  .

الاأكيةة  علةة  المةة ار العةةا  لم اةةل العمةةل  -3

العربةةةة  بضةةةةرورب العمةةةةل علةةةة  اتخةةةةاذ 

اإلجةةراءات المناسةةبة ناةةو معالجةةة السةةلاة 

الممنوحةةةة مةةةةك المركةةةةز العربةةةة  لانميةةةةة 

المةةةةوار  البشةةةةراة / طةةةةرابل  للمنظمةةةةة 

بالنلةةةل مةةةك ح ومةةةة  ولةةةة ليبيةةةا سةةة ا  

المسا مات الماأخرب ف  موازنةة المنظمةة 

  ك مك س ا  السلاة الممنوحة للا حا  تام

 ناك مذكرب تاا م م  الا ومةة الليبيةة 

المو رب حال س ا  الا ومة مسا ماتلا 

الماةةةأخرب فةةةل موازنةةةة المنظمةةةة سةةةيام 

 الس ا  وتسواة السلاة .

النلةةةةةةةل مةةةةةةةك المجلةةةةةةة  ا  ا ةةةةةةةا ل  -4

وا جامةةةاع  تعةةة ال المةةةا ب الرابعةةةة مةةةك 

الالجاةةةةةة الانايذاةةةةةة الخاصةةةةةة باسةةةةةاخ ا  

خبةةةةةةةةراء فةةةةةةةةل المنظمةةةةةةةةات العربيةةةةةةةةة ال

الماخ  ةة تأكيةة ا لاوصةية  يلةةة الر ابةةة 

 المالية لمنظمة العمل العربية .

 تم  إعال  الجلات المخا ة

 عوب م ال العمل العرب  لانايذ توصيات  -5

 يلةةةةةة الر ابةةةةةة الماليةةةةةة ال ةةةةةا رب عةةةةةك 

 2015اجاماعلةةةا الةةةذل عطةةة  فةةةل فبرااةةةر 

 والماعلطة باطوق العامليك بالم ال .

وفطا  للنظم واللواجن وف  ضوء الوض  

المةةةالل سةةةيام تنايةةةذ كافةةةة الاوصةةةيات 

ومالحظةةات الماعلطةةة باطةةوق العةةامليك 

 بالم ال .

توجيةةةةةه الشةةةةة ر والاطةةةةة ار إلةةةةة  الطنةةةةةاو  -6

ا  ا ا ل ت إ ارب المنظمات وا تاا ات 

العربيةةةة ( والطنةةةاو ا جامةةةاع  باةمانةةةة 

ا العامة لجامعة ال ول العربية عل  تعاونلة

تةةم إرسةةال رسةةاجل شةة ر وتطةة ار إلةة  

الطنةةةةةةةةةاو و الطنةةةةةةةةةاو ا جامةةةةةةةةةاع 

 ا  ا ا ل
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المثمةةةةةر مةةةةة  منظمةةةةةة العمةةةةةل العربيةةةةةة 

 وتط ار ما لخ وصية المنظمة .

توجيةةه الشةةة ر والاطةة ار للسةةةي  الةةة كاور /  -7

رجةةي  مجلةة   –عبةة  الةةرحمك الاميةة ل 

المةةةة ار العةةةةا  ل ةةةةن وق النطةةةة  واإل ارب 

 ارب الاسةاب العربل ول افة العامليك فل إ

الموح  فل ال ن وق لاجاوبلم م  منظمةة 

العمل العربية فل تاوال مسا مات ال ول 

 ا عضاء للمنظمة فل المواعي  الما  ب   

للسةةةي  تةةةم إرسةةةال رسةةةاجل شةةة ر وتطةةة ار 

رجةي   –ال كاور / عب  الةرحمك الامية ل 

الم ار العا  ل ن وق النط  ومجل  اإل ارب 

 العربل

طةةةة ار لم اةةةةل العمةةةةل توجيةةةةه الشةةةة ر والا -8

العرب  وللمعا   والمراكز الاابعة له عل  

  ياملا بواجباتلا عل  أكمل وجه .

 

 نافذ ح ما   -

      

اإلشةةةةا ب بةةةةاة اء والاةةةة بير المةةةةال  الةةةةذل  -9

انالجاةةةه المنظمةةةة فةةة  السةةةنوات اةخيةةةرب 

وتنمية موار  ا الماليةة حيةأ أا الاسةاب 

الخاةةام  والمركةةز المةةال  كانةةا منةةابطيك 

 النظم المالية والاسابية. وفس

        

 نافذ ح ما       -

 

تسةةةجيل الشةةة ر والاطةةة ار للسةةةي  / ممثةةةل  -10

السةةةةةة رتير العةةةةةةا  وللسةةةةةةا ب أعضةةةةةةاء 

السةةة رتاراة الانيةةةة علةةة  حسةةةك اإلعةةة ا  

 والانظيم .

 نافذ ح ما   -

توجيةةةةه الشةةةة ر والاطةةةة ار للسةةةةي  رجةةةةي   -11

اللجنةةةة والسةةةا ب أعضةةةاء اللجنةةةة الماليةةةة 

م علةةة  الوجةةةه علةةة  حسةةةك أ اء ملةةةامل

 اةكمل .

للسةةي  تةةم إرسةةال رسةةاجل شةة ر وتطةة ار 

رجةةي  اللجنةةة والسةةا ب أعضةةاء اللجنةةة 

 المالية

، أبريل  42م . ع . ع . د  1567) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 
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 البنـد الخامـس 

 تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية 

  يقــــــرر :

اا يةات الموافطة عل  تطراةر لجنةة تنبيةس ات .1

مةةةة  اةخةةةةذ  وتوصةةةةيات العمةةةةل العربيةةةةة

 . بالمالحظات الا  أ ر ا المؤتمر

 نافذ ح ما  

مناشةة ب الةة ول اةعضةةاء الاةة  لةةم ت ةةا ق  .2

علةةةة  اتاا يةةةةات العمةةةةل العربيةةةةة سةةةةرعة 

الا ةةة اس علةةة   ةةةذ  ا تاا يةةةات    عمةةةا 

للنشةةاط المعيةةارل العربةة  وتاطيةةس أ  افةةه 

فةةة  تنةةةوار تشةةةراعات العمةةةل والنلةةةو  

ط وظرو  العمل ف  ال ول العربيةة بشرو

عمةةةال بالميثةةةاق العربةةة  للعمةةةل و سةةةاور 

 منظمة العمل العربية .

تةةم الاواصةةل مةة  أطةةرا  ا ناةةا  فةةل 

الةةة ول العربيةةةة ل راسةةةة اسةةةباب عةةة   

ووضةةةةة  وسةةةةةاجل  لباثلةةةةةاالا ةةةةة اس 

المسةةةةاع ب المالجمةةةةة لمعالجةةةةة ذلةةةةب   

يك يةةنعللموت ثيةةت الةة ورات الا رابيةةة 

ك أجةةةةةل تاعيةةةةةل بمعةةةةةااير العمةةةةةل مةةةةة

الا ةةة اس علةةة  ا تاا يةةةات ومعالجةةةة 

ا سةةةباب أو ال ةةةعوبات الاةةةل تاةةةول 

  وا ذلب .

، أبريل  42م . ع . ع . د  1568) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 
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 السادس البند 

 ( لمؤتمر العمل الدولي 104مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة )

 ( 2015ن )عنيل ، يونيو / حزيرا

  : ررــــيق

اعتةننننننثا ةشننننننةو  عنننننناوة أعةننننننثة  -: أ اوالا  .

االعتةننننث  ادتاسنننن قي األوة دمةعةوعنننن  اد ةا نننن  

( دةننؤتةة  104ادةشننثةك  فننى أعةننثة ادنناوةل ) 

كةنننث منننو واةا فنننى  2015اد ةنننة ادننناودى د نننثد 

ادوم ق ، وتكم م ةكت  اد ةة اد ةاي اثضنثف  ةنث 

و تطنوةات  ةا  ةاثساثم فى ضوء أ   ةسنتعاات أ

تتنناس فننى ادةةتمنن  ادقثاةنن  ورتثطنن  ادةعةوعنن  

 اد ةا   عمةثم اىدى .

 تد  ادتاف ى -

عقنننا االعتةنننث  ادتاسننن قي األوة دمةعةوعننن   - 

اد ةا   اعتاثةام ة  ادسـنـثع  ادسثاسن  ةسنثء  نود 

، وىدننى  2015ةننث و / آ ننثة  31األتننا ادةوافننق 

 فى قثع  ةعمل ااااةل اةقة ةكت  اد ةة اداودى 

تاج د االعتةث  ادتاس قى ادساو  ان   ةاجةن   -ج

اد ةة اد ةا   وةعمل ادسفةاء اد ة  ادة تةنا   

ةنث و /  31فى عا م صاثح  نود األتنا ادةوافنق 

عمى أ   تد تتا ا ادةكث  وادتوق ت  2015آ ثة  

د قا االعتةث  فى وقنت التنق وتكم نم    ادةاثسا

ثسننا  اثتخننثى ادتةت اننثت ادةا اد ةاننىةكتنن  اد ةننة 

 فى مىا ادشـ   .
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: تكم م ةكت  اد ةة اد ةاي ات ة د اداعول  ثانيـاا 

عمننى أطننةام االاتننثج ادمالمنن  دتضننوة االعتةننث  

ادتاسننننن قى االوة دمةعةوعننننن  اد ةا ننننن  واتخنننننثى 

ااعةاءات ادموعست   وادتاج ة   ورعنااا ادومنثاق 

ادةاثسننا  د قننا وراعننثح مننىا االعتةننث  وىدننى فننى 

ا عمى تف  ة ةشثةك  ادوفوا وقت ةاكة ةةث  سثع

 2015اد ةا    فى أعةثة ةؤتةة اد ةنة ادناودى 

. 

 تم التنفيذ -

: تكم ننننم ةكتنننن  اد ةننننة اد ةانننني اثتخننننثى  ثالثاااااا 

ااعننننةاءات ادةاثسننننا  اشنننن   اعنننند ادتةشنننن تثت 

ادةاثصنن   أتننااد ةا نن   )ةتننة ادتوافننق( دشننمة 

 .ادةاامق  ع  ادةؤتةة 

  اد ةنة اد ةاني تكم م ادةا ة اد ثد دةكت رابعاا :

 اإعااا ةث  مى :

تقة ننة تتم مننى اشنن   تقة ننة ادةننا ة اد ننثد  - أ

عنن  اتننثا  ا ننثةل  دةاجةنن  اد ةننة اداود نن 

ا م  ةكت  اد ةة اداودى دةتثا ن  أوضنث  

اد ةننثة اد ننة  فننى فمسننط   واألةاضننى 

اد ةا نننننن  ادةتتمنننننن  األخننننننة  وعننننننة  

ادةالتجنثت عمنى دعان  ادصن ثل  ادةاامقنن  

 قى األوة دمةعةوعنن  عنن  االعتةننث  ادتاسنن

 اد ةا   .   

سننننناو  اشننننن   ادةسنننننتوطاثت  تقة نننننة  -  

ااسنننننننننةاا م   وآمثةمنننننننننث االقتصنننننننننثا   

واالعتةثع ننننن  ادسنننننما   عمنننننى أوضنننننث  
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أصننتث  األعةننثة واد ةننثة فننى فمسننط   

وادعوال  ادسوة  وعاو  دااث  وتةعة  

ادتقة ة ردى ادممنثت ادفةاسن   واالاعم ا ن  

 واالساثا   .

ةاءات ادموعسنت   وادتةت اننثت اتخنثى ااعن  - ج

ادتاج ة نن  ادةاثسننا  د قننا ادةمتقننى ادنناودى 

دمتضننننثة  ةننننم عةننننثة وشنننن   فمسننننط   

واألةاضى اد ةا   ادةتتم  األخة  عمنى 

( دةننؤتةة  104مننثةأ أعةننثة ادنناوةل ) 

، وتننننوف ة  2015اد ةننننة ادنننناودى د ننننثد 

ادسننننناة ادالاةننننن  ااعنننننثح وادتسنننننه الت 

وىدننى وتتق ننق األمنناام ادةةعننول ةاننه ، 

اثدتاس ق وادت ثو  ةم ادعهثت واألطةام 

 ىات اد الق  .

 

 

 تد ادتاف ى -

 

اعنند عهننوا ادةننا ة اد ننثد دةكتنن  اد ةننة خامساااا : 

اد ةاي ادهثاف  ردنى ت ا نا عالقنثت ادت نثو  ان   

ادةعةوعنن  اد ةا نن  وةاجةنن  اد ةننة اداود نن  ةنن  

أعة تتق ق ادةا ا ة  ادةكثس  دمةاطقن  اد ةا ن  

واتت ثعثتهث ادةستقام   فى ةعثالت وفق تطم ثتهث 

 اد ةة واد ةثة وادتاة   ادةستااة  .

أخننى اد منند اثدة موةننثت األسثسنن   تننوة  سادساااا :

( دةنؤتةة اد ةنة 104ااوا عاوة أعةثة اداوةل )

 . ( 2015اداودى )  وا و / تا ةا  
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أخنننى اد مننند ااتنننثا  االعتةنننث  ادتاسننن قى ساااابعاا : 

ااةل ةكتننن  اد ةنننة دألعضنننثء اد نننة  اةعمنننل ر

( دمةعمنل  322اداودى ادةشثةك   فنى ادناوةل ) 

( وادتنى تة نات  2014)اوفةاة / تشة   ادمثاى 

اثداسننا  دمةعةوعنن  اد ةا نن  ااةاسنن  االصننالتثت 

ادااخم   دةاجة  اد ةنة اداود ن  وتصن  ادتوج نم 

اد ةا   وكىدى ادتقة ة ع  ةنا  ادتقناد فنى تاف نى 

 ةنننن  أعننننة فاننننىاداننننةاة  ادة نننناال دمت ننننثو  اد

األةاضنى اد ةا نن  ادةتتمنن  ضنة  عنناوة أعةننثاة 

 مى  اداوةل ، وتقا د ادشكة ردى االعضنثء اد نة  

عمننى ةشننثةكتهد ادف ثدنن  وادت ثةننة اا عننثاى ةننم 

ادقضننث ث وادةواضنن م ادتننى تنناخة ضننة  أودو ننثت 

وامتةثةثت ادةعةوع  اد ةا   ، ةنم ادت ك نا عمنى 

ا ننا ةنن  أمة نن  االسننتةةاة فننى ادةطثدانن  ااننىة ة

دانةاة  واعند هنى  اادعها دتوف ة ادتةو ة ادنالاد د

ادصنننننننااوق ادفمسنننننننط اي دمتشنننننننم ة وادتةث ننننننن  

 االعتةثع   .

 تد ادتاف ى -

، أبريل  42م . ع . ع . د  1569) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 
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 البند الساب  

 تكريم معالى السيد/ أحمد محمد لقمان 

 ربيةالمدير العام لمنظمة العمل الع

  يقــــــرر :

ااشثال اثدعهوا ادةتة ال ادتى قثد اهث  ة ثدى  .1

ادس ا / أتةا ةتةا دقةث  خالة فتةتي وال ته 

فننى رااةل ةاجةنن  اد ةننة اد ةا نن  واوة  فننى 

تطننو ة أااءمننث وتتق ننق ةسننثدتهث فننى خاةنن  

قضننث ث اد ةننة واد ةننثة فننى ادننوط  اد ةانني 

وتف  ننننننة اوةمننننننث ةنننننن  خننننننالة األاشننننننط  

ت اداوع نن  ادتننى عقنناتهث ادةاجةنن  وادةننؤتةةا

وتوس م ااانةل ادت نثو  وادتنواة ةنم ةختمنم 

 .ادشةكثء االعتةثع    واالقتصثا    

 

 

 

 اثفى تكةثم  -

 

         

تقنننننا د ادشنننننكة وادتقننننننا ة دكثفننننن  ادعهننننننثت  .2

وادةؤسسننثت اد ةا نن  واداود نن  ادتننى شننثةكت 

فنني تفننة تكننة د ة ننثدى ادسنن ا / أتةننا ةتةننا 

 دةاجة  اد ةة اد ةا   .دقةث  ادةا ة اد ثد 

تنننند راننننالس  كثفنننن  ادعهننننثت ادتنننني  -

 شثةكت فى ادتكة د اقةاة ادةؤتةة 

 

، أبريل  42م . ع . ع . د  1570) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 
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 البند الثامن

 ( 2019 -  2015تعيين المدير العام لمنظمة العمل العربية ) 

  يقــــــرر :

عمننى ادةط ننة  ت  نن   سنن ثال ادسنن ا / فننث ا  .1

ةنننا ةام عثةنننثم دةاجةننن  اد ةنننة اد ةا ننن  ) ا نننا 

اخت ثة  اثاعةنث  ( دفتنةل وال ن  ةناتهث أةانم 

( اعتانننثةا ةننن   2019 – 2015سننناوات ) 

 تصا ق ادةؤتةة .

 تد ادتاف ى -

تقا د ادشكة وادتقا ة ردى ة ثدى ادس ا / أتةا  .2

ةتةنا دقةننث  عمننى عهنوا  ادفثعمنن  فننى تنناع د 

د ةا   وتتق ق أمناافهث ةس ةل ةاجة  اد ةة ا

، وتةس   ةصااق   ادةاجةن  وتف  نة اوةمنث 

دا  أطةام اااتثج ادمالم  فى اداوة اد ةا   

. 

 اثفى تكةثم  -

 

، أبريل  42م . ع . ع . د  1571) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 

 

 التاس البنــد 

 دور الحوار االعتماعي في تعزيز الحماية االعتماعية

  يقــــرر :

 ور الاةةةةوار لجنةةةةة بشةةةةأا العامةةةةا  تطراةةةةر ا -

ا جاماعل فل تعزاز الامااة ا جاماعية بع  

اةخذ بالمالحظات الا  أ ر ةا المةؤتمر العةا  

. 

نافةةةةذ ح مةةةةا  وتةةةةم تعمةةةةيم الاطراةةةةر علةةةة   -

أطةةرا  ا ناةةا  بالةة ول العربيةةة وسةةيام 

 تنايذ بنو   وتوصياته ماابعة 
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ريل ، أب 42م . ع . ع . د  1572) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 
 

 العاوـرالبنـد 

 سياسات وآليات تسوية المنازعات العمالية ودورها فى استقرار عالقات العمل

  يقــــرر :

لجنة سياسات وآليات تسةواة اعاما  تطرار  -

المنازعات العماليةة و ور ةا فة  اسةاطرار 

اةخةةةذ بالمالحظةةةات  عال ةةةات العمةةةل بعةةة 

 . الا  أ ر ا المؤتمر العا 

نافةةةةذ ح مةةةةا  وتةةةةم تعمةةةةيم الاطراةةةةر علةةةة   -

أطةةرا  ا ناةةا  بالةة ول العربيةةة وسةةيام 

 تنايذ بنو   وتوصياته

، أبريل  42م . ع . ع . د  1573) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 

 

 الحادى عشرالبنـد 

/ أبريل لمؤتمر العمل العربى ) واألربـعـيــن  الثالثة تحديد مكان وعدول أعمال الدورة

 ( 2016 نيسان

 انعقاااااادأوال : قااااارار بشاااااكن تحدياااااد مكاااااان 

 :المؤتمر

 

  يقــــــرر :

عقا اداوةل ادمثدم  واألةاـ ـو  دةؤتةة اد ةة  .1

اد ةاى فى اود  ادةقنة ةنث دند تتقناد أ ن  اودن  

 اطم  الستضثف  ادةؤتةة .

 43اةةةةةام الااضةةةةةير لم ةةةةةاا انعطةةةةةا    /  -

 لمؤتمر العمل العربل وفطا  للطرار
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اد ننثد دةكتنن  اد ةننة اد ةاننى تفننو   ادةننا ة  .2

اود  عضو تةل  فنى اا قنثا   أقاوة طم  

ورتثطنننن  ادنننناوة ، ادةننننؤتةة عمننننى أةضننننهث 

 ـ .األعضثء عمةث اىدى فى ادوقت ادةاثس

 عثةة ادتاف ى -

، أبريل  42م . ع . ع . د  1574) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 

 

ثانيا : قرار بشكن تحديد جدول أعمال الدورة 

 : 2016العمل العربى لعام  ( لمؤتمر43)

 

  يقــــــرر :

 

 

 

 

(  43اام الااضير لبنو   ت   /  -

لمةةةؤتمر العمةةةل العربةةةل وفطةةةا  

لجةةة ول ا عمةةةال الةةةذئ  سةةةبس 

 إ رار 

تتا ننننننا عنننننناوة أعةننننننثة ادنننننناوةل ادمثدمنننننن   -

واألةاـ ننننـو  دةننننؤتةة اد ةننننة اد ةاننننى د ننننثد 

 عمى اداتو ادتثدى : 2016

 اد ةة اد ةاي . تقة ة ادةا ة اد ثد دةكت  -1

اداجنننة فننني قنننةاةات وتوصننن ثت ةعمنننل  -2

 ااااةل .

 اد ةانى ةتثا   تاف ى قةاةات ةؤتةة اد ةنة -3

 ادسثاق .

 ادةسثاة ادةثد   وادخط  وادةوااا  . -4

 تطا ق اتفثق ثت وتوص ثت اد ةة اد ةا   . -5

ةنىكةل ادةننا ة اد ــــننـثد دةــننـكت  اد ـــننـةة  -6

ؤتةة ( دةنننن105اد ةانننني تننننوة ادنننناوةل )

اد ــننننـةة اداودــننننـي ) عا ننننم ،  وا ننننو / 

 ( . 2016تا ةا  

 تشك ة اده اثت اداستوة   واداجثة    -7
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  تكة د ةواا اد ةة اد ة  . -8

 

 

(  43اام الااضير لبنو   ت   /  -

لمةةةؤتمر العمةةةل العربةةةل وفطةةةا  

لجةةة ول ا عمةةةال الةةةذئ  سةةةبس 

 إ رار 

 

تقة ننننننة فاننننننى تننننننوة " اوة االقتصننننننثا  -9

تضننثةاي "ادت ثوا ننثت" فننى االعتةننثعي واد

 ا ثال فةل ادتشم ة " 

تقة ننننة فاننننى تننننوة " تاننننثاة ادة موةننننثت  -10

 وأمةمث فى تاج د أسواق اد ةة اد ةا   "

( 44تتا ا ةكنث  وعناوة أعةنثة ادناوةل ) -11

دةؤتةة اد ةة اد ـــةاــي ) أاة ة / ا سنث  

2017) 

، أبريل /  42م . ع . ع . د  1575) قرار رقم 

 ( 2015نسيان 

 قرار صادر عن المؤتمر

بشأن اعتماد نداء ( من نظام العمل بمؤتمر العمل العربى 22وفقا للمادة )

وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات  الحملة العالمية لمقاطعة اسراليل

 إلى حين إلزامها الكامل بالقانون الدولى االنساني عليها

  : ررــــيق

دةقثط نننن   اعنننند ورسنننناثا  ادتةمنننن  اد ثدة نننن  -1

رسنةاا ة وسننت  االسنتمةثةات ةاهننث وفننة  

اد قواننثت عم هننث ردننى تنن   ادتااةهننث ادكثةننة 

 اثدقثاو  اداودى .

تد تاف ى قةاة ادةؤتةة ا ةسثة خطث  دســ ثال 

ادسنن ا/ االةنن   اد ننثد ادةسننثعا دقطننث  فمسننط   

ةانن ل ةكتنن   –واالةاضنني اد ةا نن  ادةتتمنن  

ة   ادناوة ةقثط   اسةاا ة اثألةثا  اد ثة  دعث

  ـ( اتثة نننن 613د ) أ . ت / ــننننـةا   ةقــننننـاد 

فننى تاف ننىام دقننةاة  ادةننؤتةة  2015/  6/  15

 .مىا ادش   

توع ه ادشكة وادتقا ة دكثف  ادعهثت ادةسة    -2

وادشنننن ا   واداقثا نننن  واألكثا ة نننن  وادمقثف نننن  

 اد ثدة   ادةشثةك  في ادتةم  اد ثدة   .
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دتاسنن ق ةننم تكم ننم ةكتنن  اد ةننة اد ةاننى اث -3

ةكتنن  ادةقثط نن  اد ةا نن  فنني األةثانن  اد ثةنن  

دعثة ننن  ادننناوة اد ةا ننن  داقنننة ةؤ  أطنننةام 

اااتنننثج ادمالمننن  اشننن   اعننند ورسننناثا ادتةمننن  

اد ثدة ننن  دةقثط ننن  رسنننةاا ة ، وىدنننى اسنننا  

اتتالدهنننث دألةاضنننى ادفمسنننط ا   وةصنننثاةل 

األةاضننننى وااننننثء ادةسننننتوطاثت وس ثسننننثت 

ةل ضننا ادشنن   االعتقننثة ادةةنناه  ادتننى تةننث

 ادفمسط اى . 

، أبريل  42م . ع . ع . د  1576) قرار رقم 

 ( 2015/ نسيان 

 

 


