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 **  تـقـدٌــــم :

 

:  استناداً ألحكام المـــــادة الرابعــة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية  أوال

، وجه معال  المدير العام لمكتب العمل العرب  الادعوة " اجتماعات المجلس "بشأن 

خالل الفـتـــرة ما بين دورتٌن عادٌتٌن قنعقاد مجلس إدارة منظمة العمل العربية ف  

أبريال / نيساان  25 -18دورت  مؤتمر العمل العربا  الاانياة واألربعاين )الكويا  ، 

(  وذلا   2016ل/ نيساان ابريا 17 -10( ، والاالاة واألربعين ) القااررة ،  2015

 على النحو التال  :

 ( . 2015)الرياض، أكتوبر/ تشرين األول العادٌة الثالثة والثمانون الدورة  -1

 ( . 2016) شرم الشيخ ، مارس/ آذار العادٌة الرابعة والثمانون الدورة  -2

رة بشاأن ( مان الماادة الخامساة مان نظاام العمال بمجلاس اإلدا1:  عمالً بأحكام الفقارة ) ثانٌاً 

انتخب مجلس اإلدارة ف  الدورة الاالاة والامانين ريجاة رجاساته  "رئاسة المجلس "

 على النحو التالى :

  معااالى الاادكتور / مفاارع باان سااعد

 الحقبان      

المملكة العربياة الساعودية  -وزير العمل 

 / رجيسا

  / المملكااااة األردنيااااة  -أاااااحاب أعمااااال  زياد الحماىالسيد

 ناجبا للرجيس /الهاشمية 

  / الجمهوريااة اللبنانيااة  /  ناجبااا  -عمااال     حسن فقيهالسيد

 للرجيس

( من المادة السابعة من نظام العمال بمجلاس اإلدارة تاام مكتاب العمال 7:  طبقاً للفقرة ) ثالثاً 

العرباا  بموافاااة الاادول األعسااان بنسااخ ماان تاارارا  وتوااايا  مجلااس اإلدارة بعااد 

 من دوراته المذكورة أعاله . انتهان أعمال كل دورة

عمالً بنص المادة الاامنة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمال العربياة ، يقاوم  رابعاً :

 المجلس برفع تقرير سنوى إلى المؤتمر العام يتسمن ما يل  :

 )أ( المساجل الت  تتطلب اتخاذ ترار من المؤتمر بشأنها .

 من المؤتمر .)ب( المساجل الت  تتطلب توجيها  

 )ع( المساجل المعروسة على المؤتمر للعلم واإلحاطة .
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 تتضمن هذه الوثٌقة ماٌلى : خامساً :

 عرض عام لقرارات وتوصٌات مجلس اإلدارة . .1

مجلررس إدارة منظمررة العمررل العربٌررة فٌمررا بررٌن  تقرٌرر عررن نتررائج أعمررال دورتررى .2

أبرٌرل /  25 – 18 ،دورتً مؤتمر العمرل العربرً الثانٌرة واألربعٌرـن )ال وٌرت 

ابرٌرررل / نٌسررران  17  – 10 ، ( والثالثرررة واألربعرررٌن ) القررراهرة2015نٌسررران 

2016 : ) 

 .( 2015الدورة العادية الاالاة والامانون ) الرياض ، أكتوبر/ تشرين األول  -

 ( . 2016الدورة العادية الرابعة والامانون ) شرم الشيخ ، مارس/ آذار  -

 مالحق البند الثانى : .3

 : الملحق األول (1)

( للمجلاس اقتتااادو واقجتمااع  96تقرير عن نتااج  أعماال الادورة ) -
 ( 2015العرب  )سبتمبر / أيلول 

 : الثانًالملحق  (2)

اقتتااادو واقجتمااع  ( للمجلاس 97تقرير عن نتااج  أعماال الادورة ) -
 ( 2016العرب  )فبراير / شباط ،  

 

 :  األمر معروض على المؤتمر الموقر للتفضل بالنظر والتوجٌه . سادساً 

 

 

 فاٌز على الطٌري

 المدٌر العام
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  -تقدٌم :

استناداً لنص المادة الاامنة من نظام العمال بمجلاس اإلدارة يقاوم المجلاس برفاع تقريار 

 -ٌتضمن :سنوو إلى المؤتمر 

 المسائل التً تتطلب اتخاذ قرار من المؤتمر بشأنها . - أ

 المسائل التً تتطلب توجٌهات من المؤتمر . - ب

 المسائل المعروضة على المؤتمر للعلم واإلحاطة . - ج

 

 .وتتضمن المسائل التً تتطلب اتخاذ قرار من المؤتمر بشأنها  - أ

الماال  لمنظماة العمال العربياة مان حياا المساارما  والمتاأخرا  علاى  الموتف -1

 .ان ــاألعس الدول

الحساابا  عان الحساابا  الختامياة  ىتقارير ريجاة الرتاباة المالياة وتقاارير مراتبا -2

لمنظماااة العمااال العربياااة )المكتاااب  31/12/2015للسااانة المالياااة المنتهياااة فااا  

 . والمعارد والمراكز التابعة لها(

  جمهورية العراق ( –شطب المبلغ الموجود ف  مارف رشيد ) بغداد  -3

  ( للجنااااااة الخبااااااران القااااااانونيين36قرياااااار عاااااان نتاااااااج  أعمااااااال الاااااادورة )ت -4

 . ( 2015ديسمبر/ كانون األول ، عمان ) 

 العمارة المملوكة للمنظمة . اعتماد شران شقة الكاجنة فى -5

نيساان / ابريال( لمؤتمر العمل العربى )44تحديد مشروع جدول أعمال الدورة ) -6

2017 .) 

 (2018 - 2017مشروع خطة منظمة العمل العربية للعامين ) -7

 ( :2018 - 2017مشروع موازنة منظمة العمل العربية للعامين ) -8

 ( . 2018 – 2017مشروع موازنة مكتب العمل العرب  للعامين ) .1

مشااااريع موازناااا  المراكاااز والمعاراااد التابعاااة للمنظماااة العمااال العربياااة  .2

 ( . 2018 – 2017للعامين )
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 تسمية أعسان لجنة الخبران القانونيين -9

 . استامار مبنى رارون -10

 

والمتأخرات على الردول الموقف المالً لمنظمة العمل العربٌة من حٌث المساهمات  -1

 األعضاء :

يعرض الموتف المال  لمنظمة العمل العربية بشكل داجم على جدول أعمال مجلاس  (أ )

والرابعاااة والاماااانين  الاالااااةاإلدارة حياااا تمااا  مناتشاااته فااا  كااال مااان الااادورتين 

  -:من بينها بشأنه عدة ترارا   مجلس اإلدارة، وتد اتخذ والامانين

 أخذ العلم بالموسوع . -1

مناشدة الدول األعسان الت  لم تسادد بعاد مساارماتها فا  موازناة المنظماة  -2

لااادول التااا  عليهاااا متاااأخرا  ، بتساااديد مساااارماتها اوكاااذل   2015لعاااام 

 والمبالغ المتأخرة عن سنوا  سابقة .

تقديم الشكر والتقدير إلى الدول التا  سادد  علاى حسااب المتاأخرا  عان  -3

 . دد  كامل مسارماتها، وكذل  الدول التى س سنوا  سابقة

مرن " البنرد الرابر   " الموقف المالً معروض علرى المرؤتمر العرام المروقر ضرمن (ب )

جرردول األعمررال "المسررائل المالٌررة " التخرراذ القرررار المناسررب بشررأنه فررً ضرروء 

 التوصٌات التى سترفعها اللجنة المالٌة المنبثقة عن المؤتمر .

● ● ● 

الحسررابات عررن الحسررابات الختامٌررة  ىتقررارٌر هٌئررة الرقابررة المالٌررة وتقررارٌر مراقبرر -2

لمنظمرررة العمرررل العربٌرررة ) الم ترررب  31/12/2015للسرررنة المالٌرررة المنتهٌرررة فرررً 

 : والمعاهد والمرا ز التابعة لها (

عرساا  تقااارير ريجااة الرتابااة وتقااارير مراتباا  الحسااابا  عاان الحسااابا  الختاميااة  .أ 

) المكتاب والمعاراد والمراكاز التابعاة لاه(  31/12/2015ة المنتهية ف  للسنة المالي

، ماارس / آذار  شارم الشايخالادورة الرابعاة والاماانون ) سمن بنـــود جدول أعمال 

بإحالااة تقرياار ريجااة الرتابااة لمجلااس  اإلدارة ، وتااد أااادر المجلااس تااراراً (  2016

المالية وتقارير مراتب  الحسابا  عن الحسابا  الختامية للمكتب والمعارد والمراكز 

ماااع الاااردود واإليسااااحا    31/12/2015التابعاااة للمنظماااة للسااانة المنتهياااة فااا  
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 واإلجابا  المعده من تبلها إلى المؤتمر العام القادم مع التواية بالماادتة عليها .

ضررمن البنررد الرابرر  مررن جرردول األعمررال رير معروسااة علااى المااؤتمر المااوتر التقااا .ب 

، قتخااذ القارار المناساب بشاأنها فا  ساون  "والخطة والموازنرة "المسائل المالٌة 

 التوايا  الت  سترفعها اللجنة المالية المنباقة عن المؤتمر .

 

 جمهورٌة العراق ( –شطب المبلغ الموجود فً مصرف رشٌد ) بغداد  -3

الراايد المجماد فا  حاول تقرياراً  الاالااة والاماانينناات  مجلاس اإلدارة فا  دورتاه  -

 مارف الرشيد بغداد / جمهورية العراق وتد أادر المجلس القرار التال  :

 بالموسوع .أخذ العلم  .1

الموجاود فا  ماارف رشايد التواية لدى الماؤتمر العاام بشاطب المبلاغ  .2

( ديناار عراتا  ماا يعاادل 132843جمهورياة العاراق وتادره ) –بغداد 

واعتبااااره دياااون معدوماااة  ( دوقر أمريكااا  حيناااذا  428831مبلاااغ )

 مع اقحتياط  العام  وتسويته

تبراره مرن طب المبلرغ واعشرواالمر معرروض علرى المروتمر المروقر للموافقرة علرى  -

 م  االحتٌاطً العام . الدٌون المعدومة وتسوٌته

● ● ● 

دٌسرمبر/ ، عمران )  ( للجنة الخبراء القانونٌٌن36الدورة )قرٌر عن نتائج أعمال ت -4

 . ( 2015 انون األول 

تقرياراً عان نتااج  أعماال الادورة  الاماانينالرابعاة ونات  مجلاس اإلدارة فا  دورتاه  -

( للجنة الخبران القانونيين ، وتد اتخذ المجلس تراراً بشأنه باإلحالاة إلاى الادورة 36)

اقعتباار ، مع اقخذ بعين ( لمؤتمر العمل العرب  مع التواية بالماادتة عليه 43)

 .تطاع البحر (   والعمل ف –تين حول ) إدارة العمل ياتتواية اللجنة بإادار اتف

التقرٌر معروض على المؤتمر العام الموقر ضمن البند الخامس من جدول االعمال  -

ب فرى شرأنه العربٌرة التخراذ القررار المناسرتطبٌق اتفاقٌات وتوصٌات منظمة العمرل 

لمنبثقرة عرن المرؤتمر فرى بٌرق االتفاقٌرات والتوصرٌات افى ضوء توصرٌات لجنرة تط

 . هذا الشأن
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 اعتماد شراء شقة ال ائنة فى العمارة المملو ة للمنظمة . -5

العمااارة المملوكااة لمبنااى المنظمااة علااى  تاام عاارض موسااوع شااران شااقة الكاجنااة فااى -

 نصررت( لمجلااس إدارة منظمااة العماال العربيااة وتااد اتخااذ المجلااس تاارار 83الاادورة )

  -( منه على :3الفقرة )

" تفااويض الماادير العااام لمنظمااة العماال العربيااة بشااران الشااقة الكاجنااة بالاادور 

ن( وفقاا شاارع راارو -أ  12الرابع فاى العماارة ملا  المنظماة الكاجناة فا  ) 

  للمبلغ المعروض فى البند، وذل  وفقاً لتوفر السيولة المالية  الالزمة لذل  "

( بشاأن متابعاة إجارنا  شاران 84مجلاس اإلدارة فاى دورتاه ) علاىوتم عرض بند  -

 -تراراً ينص على :تد أادر المجلس الشــقة وعمل مناتلة حول الموسوع ، و

امس ماان وفااورا  موازنااة عااام جااران مناتلااة للباااب الخااإ" الموافقااة علااى 

 " تخاص لشران الشقة الكاجنة بمبنى المنظمة فى شارع رارون 2016

 واالمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتوجٌه بما ٌراه مناسباً . -

● ● ● 

( لمررؤتمر العمررل العربررى )ابرٌررل/ نٌسرران 44تحدٌررد مشررروع جرردول أعمررال الرردورة ) -6

2017 .)  

بند تحدياد مشاروع  الرابعة والامانيننات  مجلس إدارة منظمة العمل العربية فى الدورة  -

والااذو (  2017برياال / نيسااان أ) ( لمااؤتمر العماال العرباا  44جاادول أعمااال الاادورة )

 يتسمن :

)أبريال /  ( لمؤتمر العمل العربى44الموافقة على مشروع جدول أعمال الدورة ) أوالً :

( لماؤتمر العمال العرباى ) 43( المبين أدناه ، وإحالته إلى الدورة ) 2017نيسان 

 ( مع التواية بإتراره : 2016أبريل / نيسان 

 تقرير المدير العام لمكتب العمل العرب  . -1

 النظر ف  ترارا  وتوايا  مجلس اإلدارة . -2

 متابعة تنفيذ ترارا  مؤتمر العمل السابق . -3

 مالية .المساجل ال -4

 تطبيق اتفاتيا  وتوايا  منظمة العمل العربية . -5
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( لماؤتمر 106مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربا  حاول الادورة ) -6

 ( . 2017العمل الدول  ) جنيف ، يونيو / حزيران 

( لمؤتمر العمل العرب  ) أبريل 45تحديد مكان وجدول أعمال الدورة ) -7

 ( . 2018/ نيسان 

تفويض المادير العاام باختياار الموساوعين الفنياين اللاذين سايتم إدراجهماا سامن ثانٌا : 

 ( لمؤتمر العمل العربى .44جدول أعمال الدورة )

تأجيل إدراع بند انتخاب المادير العاام المسااعد سامن بناود جادول أعماال الادورة ثالثا : 

ااادى ، لحين ادور ترار من المجلس اقتت 2017( لمؤتمر العمل العربى 44)

 بهذا الشأن . 2016( سبتمبر / أيلول 98واقجتماعى فى دورته القادمة )

 واالمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتوجٌه بما ٌراه مناسباً . -

● ● ● 

 (2018 - 2017مشروع خطة منظمة العمل العربٌة للعامٌن ) -7

عاان مشااروع خطااة منظمااة تقريااراً  الامااانينالرابعااة ونااات  مجلااس اإلدارة فاا  دورتااه  -

 -ٌنص على :وقد اتخذ المجلس قراراً ،  ( 2018 – 2017العمل العربية للعامين ) 

 . 2018 – 2017اعتماد مشروع خطة عمل منظمة العمل العربية للعامين  .1

 توجيه الشكر لسعادة السيد المدير العام لمكتب العمل العربا  علاى الجهاود التاى .2

 – 2017باذل  فاا  إعااداد مشااروع خطااة عماال منظمااة العماال العربيااة للعااامين 

ؤكااد مواكبااة ة نوعيااة فاا  األنشااطة والباارام  ، وتمااال نقلااا تباعتبارراا 2018

المنظماااة للمساااتجدا  والمتغيااارا  اإلتليمياااة والدولياااة ويحقاااق أرااادف المنظماااة 

 واحتياجا  أطراف اقنتاع الاالاة .

 2018 – 2017العماال العربيااة للعااامين  إحالااة مشااروع خطااة عماال منظمااة .3

( مااع  2016( لمااؤتمر العماال العرباا  ) القاااررة ، أبرياال / نيسااان 43للاادورة )

 . التواية بالماادتة عليها

واالمررر معررروض علررى المررؤتمر العررام المرروقر ضررمن البنررد الرابرر  للتوجٌرره بمررا ٌررراه  -

 مناسباً .

● ● ● 
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 ( :2018 - 2017للعامٌن )مشروع موازنة منظمة العمل العربٌة  -8

 موازنااةعاان مشااروع تقريااراً  الامااانينالرابعااة ونااات  مجلااس اإلدارة فاا  دورتااه  -

وقرد اتخرذ المجلرس بشرأنه  ، ( 2018 – 2017منظمة العمل العربية للعامين ) 

  -ما ٌلً : 

 ( . 2018 – 2017مشروع موازنة م تب العمل العربً للعامٌن ) .1

 . أخــذ العلــم 

  الموافقااة علااى مشااروع موازنااة منظمااة العماال العربيااة )مكتااب العماال العربااى

(  دوقر 5726575، وبمبلاااغ ) 2017للعاااام ( 5619575بالقااااررة( بمبلاااغ )

( لماؤتمر العمال العرباى 43، وإحالتــــها إلــــى الـــدورة ) 2018أمريكى للعام 

 ( مع التواية بإتراررا .2016عام )

ا رررز والمعاهرررد التابعرررة للمنظمرررة العمرررل العربٌرررة للعرررامٌن مشرررارٌ  موازنرررات المر .2

(2017 – 2018 . ) 

 أخذ العلم  .1

 2017الموافقة على مشاريع موازنا  المعارد والمراكز التابعة للمنظماة لعاام  )  .2

– 2018 ) 

 المعهد أو المر ز
 موازنة

2017 

 موازنة

2018 

 500000 500000 للاقافة العمالية وبحوا العمل / الجزاجر المعهد العربى

 669595 729595 المركز العربى لتنمية الموارد البشرية / طرابلس

 500000 500000 المعهد العربى للاحة والسالمة المهنية / دمشق

 400000 400000 المركز العربى للتأمينا  اقجتماعيــة / الخرطوم
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 : تمول كاألت  .3

 المعهد أو المر ز
 السنة

 المالٌة

 حصة

 المنظمة

 حصة

 الح ومة

المستضٌ

 فة

التموٌل 

 الذاتى

إجمالى 

 الموازنة

المعهااااد العربااااى للاقافااااة 

العمالية وبحاوا العمال / 

 الجزاجر

2017 200000 200000 100000 500000 

2018 200000 200000 100000 500000 

لتنميااااة  المركااااز العربااااى

المااااااااااوارد البشاااااااااارية / 

 طرابلس

2017 121575 283675 324345 729595 

2018 121575 283675 264345 669595 

المعهاااد العرباااى للااااحة 

 والسالمة المهنية / دمشق

2017 200000 200000 100000 500000 

2018 200000 200000 100000 500000 

للتأميناا   المركز العربى

 اقجتماعيــة / الخرطوم

2017 210000 90000 100000 400000 

2018 210000 90000 100000 400000 

( لماااؤتمر العمااال العرباااى عاااام 43إحالاااة مشااااريع الموازناااا   إلـــاااـى الــاااـدورة ) .4

 ( مع التواية بإتراررا .2016)

التقرٌر معروض على المؤتمر العام المروقر ضرمن البنرد الرابر  المسرائل المالٌرة  -

 . والخطة والموازنة القرار ا ٌراه مناسباً 

● ● ● 
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 تسمٌة أعضاء لجنة الخبراء القانونٌٌن  -9

تساامية أعسااان لجنااة عاان تقريااراً  الرابعااة والامااانيننااات  مجلااس اإلدارة فاا  دورتااه 

 -التالً :وقد اتخذ ، (  2019 – 2016للفترة )  الخبران القانونيين

 – 2016الموافقة على السادة اآلتية أساماجهم لعساوية لجناة الخباران القاانونيين ) .1

2019) : 

المملكة العربية  األستاذ الدكتور / رزق مقبول الريس -1

 السعودية

 دولة ليبيا األستاذ الدكتور/ عبد الغن  عمرو الرويمض -2

 الجمهورية التونسية األستاذ / محمد كشو -3

 جمهورية مار العربية األستاذة الدكتورة / فاطمة الرزاز -4

 الجمهورية اللبنانية األستاذة الدكتورة / إيمان خزعل -5

( لماؤتمر العمال 43( إلاى الادورة )1إحـــالة األسمـــان الــواردة فى الفقارة رتام ) .2

ليهااا لعسااوية لجنااة ( مااع التواااية بالموافقااة ع 2016العربااى ) ابرياال / نيسااان 

 (. 2019 – 2016الخبران القانونـيـيــن للفترة مــن )

 واالمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتوجٌه بما ٌراه مناسباً . -

● ● ● 

 استثمار مبنى هارون   -10

عن استامار مبنى منظمة تقريراً  الامانينالرابعة ونات  مجلس اإلدارة ف  دورته  -

  -ما ٌلً : وقد اتخذ المجلس بشأنه  ، العمل العربية الكاجن ف  شارع رارون 

اإلشادة بمقترح المدير العام وتوجهه نحو التمويل الاذاتى للبارام  واألنشاطة التاى  .1

 تنفذرا المنظمة .

مركز عرب  متخااص للتادريب ،  الموافقة على استامار مبنى رارون من خالل .2

 يا يكون مركزاً متميزاً لسد اقحتياجا  الفعلية ألسواق العمل العربية .وبح
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تفويض المدير العام لمكتب العمل العربا  باتخااذ كافاة اقجارانا  الالزماة للبادن  .3

 ف  استامار مبنى رارون من خالل مركز عرب  متخاص للتدريب .

تقاديم خطاة تنفيذياة بشاكل مفاال حاول  تكليف المدير العام لمكتب العمل العرباى .4

 أسلوب عمل المركز وطرق تمويله والشراجح التى ستستفيد من أنشطته .

زم لعماال مركااز عرباا  اللاادعااوة الاادول العربيااة فاا  المنظمااة إلااى تقااديم الاادعم ا .5

، واقسااتفادة ماان خدماتااه كمركااز تاادريب  يلباا  احتياجااا  متخاااص للتاادريب

 ا العرب  اطراف اقنتاع الاالاة ف  وطنن

إحالااة الموسااوع إلااى مااؤتمر العماال العرباا   فااى دورتااه القادمااة مااع التواااية  .6

 بالماادتة عليه .

 واالمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتوجٌه بما ٌراه مناسباً . -

 

 

 المسائل التً تتطلب توجٌهات من المؤتمر . - ب

شارم الشايخ ،  (( للجناة الحرياا  النقابياة 35تقـــــرير عن نتــاـاج  أعماال الادورة ) -1

 ( 2016مارس/ أذار 

 ( للجنة شجون عمل المرأة العربية 14ول نتاج  أعمال الدورة )قرير حت -2

 دعم الموارد المالية للاندوق الفلسطين  للتشغيل والحماية اقجتماعية للعمال -3

 

، شرررم الشررٌ  (( للجنررة الحرٌررات النقابٌررة 35تقــــررـرٌر عررن نتــررـائج أعمررال الرردورة ) -1

 ( 2016مارس/ أذار 

شارم  (للجناة الحرياا  النقابياة تقريراً  الرابعة والامانيننات  مجلس اإلدارة ف  دورته  -

، وتااد اتخااذ المجلااس تااراراً بشااأنه باإلحالااة إلااى الاادورة (  2016الشاايخ ، مااارس/ أذار 

 ادتة عليه( لمؤتمر العمل العرب  مع التواية بالما43)

● ● ● 
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 ( للجنة شئون عمل المرأة العربٌة 14نتائج أعمال الدورة ) حولتقرٌر  -2

الماارأة  عماالللجنااة شااؤون تقريااراً  الرابعااة والامااانيننااات  مجلااس اإلدارة فاا  دورتااه  -

 -وقد اتخذ المجلس بشأنها القرار التالً : ( 2016العربية ) بيرو  ، فبراير / شباط 

 اخذ العلم بالتقرير  . .1

أبرياال / ( لمااؤتمر العماال العربااى )  43إحالااة تقرياار اللجنااة إلااى الاادورة )  .2

 (، مع التواية بالماادتة عليه. 2016نيسان 

 واالمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتوجٌه بما ٌراه مناسباً . -

● ● ● 

 غٌل والحماٌة االجتماعٌة للعمالدعم الموارد المالٌة للصندوق الفلسطٌنً للتش -3

المقدماة مان وزارة العمال فاى  الوايقاة الرابعاة والاماانيننات  مجلس اإلدارة ف  دورته  -

غيل والحماياااة دولاااة فلساااطين بشاااأن دعااام الماااوارد المالياااة للااااندوق الفلساااطين  للتشااا

 -وقد اتخذ المجلس بشأنها القرار التالً :، اقجتماعية للعمال 

 اقجتماعية للعمال والتروي  لاه  دعم الاندوق الوطنى الفلسطينى للتشغيل والحماية

 من أجل تحقيق األرداف النبيلة التى أنشأ من أجلها .

  إدراع بناااد بشاااأن دعااام الماااوارد المالياااة للااااندوق الفلساااطينى للتشاااغيل والحماياااة

اقجتماعيااة للعمااال علااى جاادول أعمااال المجموعااة العربيااة المشاااركة فااى الاادورة 

 ( لمؤتمر العمل الدولى .105)

  منظماة العمال الدولياة لعقاد ماؤتمر الماانحين لادعم ااندوق فلساطين للتشاغيل دعوة

والحماية اقجتماعية للعمال لتاوفير التمويال الاالزم للااندوق وإيجااد فارص العمال 

 الكريم والالجق لعمال فلسطين .

 واالمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتوجٌه بما ٌراه مناسباً . -
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 على المؤتمر للعلم واإلحاطة . المطروحةالمسائل  - ج

يتسمن رذا القســم تارارا  وتواايا  مجلاس اإلدارة فاى الادورتين العااديتين الاالااة 

( ، والرابعة والامانين ) شرم الشيخ ،  2015والامانين ) الرياض ، أكتوبر / تشرين األول 

 ( . 2016مارس / اذار 

غيار الموساوعا  التا  التا  ورى معروسة علاى الماؤتمر للعاالم واإلحاطاة ، ورا  

تحتاع إلى ترار والمشار إليهاا فاى القسسـاـم األول ، أو التا  تتطلاب توجيهاا  مان الماؤتمر 

 والمشــار إليها فى القسم الاان  .

**  وٌتم فٌمرا ٌلرً عررض تقرارٌر شراملة عرن نترائج أعمرال دورترً مجلرس إدارة منظمرة  

دولرة  –لعربرً الثانٌرة واالربعرٌن ) ال وٌرت العمل العربٌة فٌما برٌن دورترً مرؤتمر العمرل ا

 مصر العربٌرة جمهورٌة  –( والثالثة واالربعٌن ) القاهرة  2015ال وٌت ، ابرٌل / نٌسان 

 ( . 2016ابرٌل / نٌسان 

 

 

 

 

 

 




