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 تقرير  ئ نتال  ل ماا 

 ( للمجلس االقتصادى واالجتما ى66الدورة ال ادي    

 (  2015ال ربى   سبتمبر / آيلوا 

 
 ** تـقـديـــم :

شاركت منظمة العمل العربية فى أعمال الددورة العاديدة تلبية للدعوة الموجهة إليها ،  لوالً : 

( للمجلددا اتصتدددادال واتجتمدداعى، التددى ع دددت بم ددر ا مانددة العامددة لجامعددة 96)

، 2015سدبتمبر/ بيلدول  3أغسدسا/ ب  إلدى  30الدول العربيدة، الد ل الرتدرة مد  

الجامعددة  ومنظمددات العمددل العربددى  بمشدداركة جميددد الدددول العربيددة ا ع ددا  فددى

 المشترك.

 : ع دت اللجا  الرنية المنبث ة ع  الدورة اجتماعاتها على النحو التالىثانياً : 

 .30/8/2015يوم ا حد الموافق  :اللجنة اتجتماعية  (1

أغسددسا/ ب  وا ول مدد   31يددومى اتثنددي  والث ثددا  الموافددق  :اللجنددة اتصتدددادية  (2

 . 2015 سبتمبر/ بيلول

 2/9/2015يوم ا ربعا  الموافق  :لجنة كبار المسئولي   (3

اجتمدداا المجلددا اتصتدددادال واتجتمدداعى )علددى المسددتوال الددويار ( وصددد ع ددد يددوم  (4

 .3/9/2015الالميا الموافق 

جدددول أعمددال اددور الدددورة العديددد مدد  المو ددوعات والمسددائل اتصتدددادية  ت ددم ثالثققاً : 

 ها :بينواتجتماعية الهامة، م  

( 95ت رير ا مي  العام لجامعة الدول العربية بشأ  متابعدة تنريدو صدرارات الددورة ) (1

 (.96و  95للمجلا اتصتدادال واتجتماعى فيما بي  دورتي المجلا )

الملف اتصتدادال واتجتماعى لمجلا جامعة الدول العربية على مستوال ال مة فى  (2

 .2016( مارا 27دورتها العادية )

لالاما للجنة الويارية المعنية بالمتابعة واإلعداد لل مم العربية التنمويدة: اتجتماا ا (3

 (.2016اتصتدادية واتجتماعية فى دورتها الرابعة )تونا 
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أمريكدا دول متابعة تنريو إع   )ليما( الدادر عد  ال مدة )الثالثدة( للددول العربيدة و (4

 ( الجوان  اتصتدادية.2012الجنوبية )

 (.2013رات ال مة العربية اإلفري ية فى دورتها الثالثة )الكويت متابعة تنريو صرا (5

 التعاو  بي  منظومتي الجامعة العربية وا مم المتحدة. (6

محددور أعمددال الدددورة )منس ددة التجددارة الحددرة العربيددة الكبددرال وتسددورات اتتحدداد  (7

 الجمركي(.

 اتستثمار فى الدول العربية. (8

 مجاتت اتصتدادية اتجتماعية.منتديات التعاو  العربى الدولى فى ال (9

 مشروا النساصات العلوية العربية العامة. (10

 وغيراا م  المو وعات اتصتدادية واتجتماعية ا الرال.

أعمال اور الدورة، دولة اإلمارات العربية المتحدة، وصد تمييت الدورة،  تولت رئاسة  راب اً:

فدي ون اشات مسولة والاددة فدى ا ع ا  الدول العربية  ممثلىبح ور مكثف م  

المسدائل وات الددلة بمراجعدة أو داا منس دة التجدارة الحدرة الجلسات التي تناولدت 

العربيددة الكبددرال وكدددولك المسددائل وات الدددلة باإلدددد ر والتسددوير وت ريددر لجندددة 

 – 15( التدى ع ددت باإلسدكندرية فدى 24المنظمات للتنسيق والمتابعة فدى دورتهدا )

20/8/2015. 

كمدا شدهدت الددورة دددور عددد مد  ال درارات وات الددلة بمنظمدة العمدل العربيدة  خامساً:

 م  بينها :وبمنظمات العمل العربي المشترك 

 –العربيدة الددول جامعدة العربية موافاة ا مانة العامدة لالسل  م  منظمة العمل  (أ 

تدى نشدأت بت رير ع  الكيانات الجديددة ال –إدارة المنظمات واتتحادات العربية 

فددى إسددار المنظمددة )الجمعيددة العربيددة لل ددما  اتجتمدداعى، الجمعيددة العربيددة 

للتدددري ، رابسددة المجددالا اتصتدددادية( يت ددم  و ددعها ال ددانوني وع صتهددا 

 بمنظمة العمل العربية، وا عبا  المالية المترتبة على إنشائها.

لتنظيمددي السلدد  مدد  المنظمددات العربيددة المتالددددة، سددرعة إعددداد الهيكددل ا (  

للمنظمددددة واعتمددددادر مدددد  المددددةتمر العددددام، لرفعددددة إلددددى المجلددددا اتصتدددددادال 

 التوددديفواتجتمدداعي للمدددادصة عليدد ، علددى أ  يت ددم  الهيكددل التنظيمددي، 

 الوظيري للوظائف التى يت منها الهيكل.



4 

 

علددى المنظمددات العربيددة المتالددددة التددى لددم تبددادر بعددد إلددى تعددديل اتراصيددات  (ج 

لداالليددة بمددا يتمدداأل مددد ا نظمددة واللددوائل والنمدداوج الموحدددة إنشددائها وأنظمتهددا ا

للمنظمات العربية المتالددة، المعتمدة م  المجلا اتصتدداد  واتجتمداعي، 

 إلى المبادرة لولك.

، بإعددداد مددوكرة ترددديلية بشددأ  الدددول العربيددة  جامعددةتكليددف ا مانددة العامددة ل (د 

 ظمات العربية المتالددة.م ترحها إلغا  مند  المدير العام المساعد للمن

وعددددم التعيدددي  فدددى مندددد  المددددير العدددام المسددداعد فدددى المنظمدددات العربيدددة 

المتالددة لحي  دراسة اوا المو وا م  جميد جوانبد  بعدد أالدو برا  وم ترحدات 

 بهوا الشأ  والمنظمات ال ربي  المتخصص الدول العربية 

ات الددددلة بالمو دددوعات عددد  الددددورة العديدددد مددد  ال دددرارات و دددددرادددوا وصدددد سادسقققاً: 

 المسروحة على جدول أعمال الدورة. 

 الثالثددة علددى مجلددا إدارة منظمددة العمددل العربيددة فددى دورتدد   الت ريـــددـرعددر   تددم:  سققاب اً 

 حيث لصدر القرار التالى :" ،  2015 تشري /  أكتوبر،  الريا  والثماني  " 

( للمجلددا اتصتددداد  واتجتمدداعي 96بت ريددر عدد  نتددائل أعمددال الدددورة )أالددو العلددم  -1

 (  . 2015سبتمبر / أيلول 

تكليددف مكتدد  العمددل العربددى بتنريددو صددرارات المجلددا اتصتددداد  واتجتمدداعي وات  -2

 بمنظمة العمل العربية . الدلة

بشأ  عدم إنشا  كيانات جديددة  واتجتماعى التأكيد على صرارات المجلا اتصتدادال  -3

 في منظمة العمل العربية يترت  عليها أية التيامات مالية .

بشأ  مو وا تأجيل تعيي  المدير العام المساعد في المنظمات العربيدة المتالدددة :  ثامنا

 والثمداني  الثالثدةف د تدم دراسدة ادوا المو دوا فدي بندد مسدت ل  دم  بندود الددورة 

 حيث لصدر القرار التالى :، لمجلا اإلدارة 
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 أالو العلم . .1

تكليدف مكتد  العمدل  العربددي بإعدداد مدوكرة إلدى ا مددي  العدام لجامعدة الددول العربيددة  .2

ورئيا المجلا اتصتداد  واتجتماعي بشأ  أامية الحراظ على مند  المدير العام 

  ثى .المساعد في منظمة العمل العربية لمراعاة الدودية المنظمة بتمثيلها الث

 : األمر م روض  لى المؤتمر الموقر للنظر واتخاذ الالزم. تاس ا

 

 

 فايز  لي المطيرى

 المدير ال ام

 
 

 

 

 

 


