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 تقرير ع  نتا أ معمال 

 ( للمجلس اققتصاد  واقجتماعى79الدورة العادية ) 

 (  2012العربى ) فبراير / شباط 

 

 ** تـقـديـــم :

شاركت منظمة العمل العربية في أعمال الددورة العاديدة تلبية للدعوة الموجهة إليها ،  موقً : 

، التددي عتدددت بمتددر اامانددة العامددة لجامعددة  ( للمجلددا اتصتدددادال واتجتمدداعي97)

، بمشدداركة  2016فبرايددر / شددبا   18إلدد   14، خدد ل الرتددرة مدد   الدددول العربيددة

 . ومنظمات العمل العربي المشترك عةالجام جميع الدول العربية ااعضاء في

 : عتدت اللجا  الرنية المنبثتة ع  الدورة اجتماعاتها عل  النحو التال ثانياً : 

 .14/2/2016يوم ااحد الموافق  :اللجنة اتجتماعية  (1

 . 16/2/2016و 15اتثني  والث ثاء الموافق  يومي :اللجنة اتصتدادية  (2

 .17/2/2016يوم ااربعاء الموافق  :لجنة كبار المسئولي   (3

يدددوم  :اجتمدددال المجلدددا اتصتددددادال واتجتمددداعي )علددد  المسدددتو  الدددو ارال(  (4

 .18/2/2016الخميا الموافق 

جدددول أعمددال اددور الدددورة العديددد مدد  الموضددوعات والمسددائل اتصتدددادية  تضددم ثالثنناً : 

 بينها :واتجتماعية الهامة، م  

( 96لدول العربية بشأ  متابعدة تنريدو صدرارات الددورة )تترير اامي  العام لجامعة ا (1

 (.97و  96للمجلا اتصتدادال واتجتماعي فيما بي  دورتي المجلا )

الملف اتصتدادال واتجتماعي لمجلا جامعة الدول العربية عل  مستو  التمة في  (2

 .2016( 27دورتها العادية )

اتجتمال الخاما للجنة الو ارية المعنية بالمتابعة واإلعداد للتمم العربية التنمويدة:  (3

 اتصتدادية واتجتماعية في دورتها الرابعة.
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( 2013الكويدت  متابعة تنريو صرارات التمة العربية اإلفريتيدة فدي دورتهدا الثالثدة ) (4

 (.2016بر واإلعداد للتمة في دورتها الرابعة )غينيا اتستوائية نوفم

 التعاو  بي  منظومتي الجامعة العربية واامم المتحدة. (5

من تددة التجددارة الحددرة العربيددة الكبددر  وت ددورات اتتحدداد  محددور أعمددال الدددورة ) (6

 (. الجمركي

 اتستثمار في الدول العربية. (7

 البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد م  الب الة في الو   العربي. (8

 اققتصادية واقجتماعية األخر . وغيرها م  الموضوعات

، بحضدور  ، مملكدة البحدري  ، وصدد تميد ت الددورة أعمدال ادور الددورة تولت رئاسة  رابعاً:

الجلسددات  ونتاشدات م ولددة وخاددة فدديااعضدداء الدددول العربيدة  ممثلد مكثدف مدد  

المسددائل وات الدددلة بمراجعددة أوضددال من تددة التجددارة الحددرة العربيددة  التددي تناولددت

م ولدة للبرندامج المتكامدل لددعم التشدغيل والحدد  الدورة مناصشاتالكبر  كما شهدت 

درا  إلبناء عل   لد  المنظمدة  اش، وصد جاء اوا النت م  الب الة في الدول العربية

موكرة مردلة ع  رفع بث صامت ، حي اوا الموضول الهام عل  جدول أعمال الدورة

تناولدت الموضدول مد  إل  المجلا اتصتداد  واتجتماع  ت ورات تنريو البرنامج 

، كمدا ت رصدت إلد  المعوصدات التدي تعتدر   جميع جوانبد  اإلداريدة والرنيدة والماليدة

 2012 ، والمهلة ال منية المحددة للتنريدو ) تنريور وخادة الجوان  المتعلتة بالتمويل

( دو  تتدم ُيوكر في تنريو البرنامج نتيجة لمحدودية ااموال المودعدة مد   2016 –

، لدددالا البرنددامج والتددي لددم تتجدداو  مددا  الدددول العربيددة لددد  دددندوق النتددد العربددي

% م  صيُمة مساامات الدول العربية في تنريو البرندامج عد  السدنة ااولدي 25نسبت  

فع اامر إل  المجلا اتصتدادال واتجتمداعي ! اامر الو  حدا بالمنظمة إل  ر فت 

 ، خادة في ظل ااوضال غير المواتية الت  تمر بها الدول العربية. مجددا  

 -وصد تتدمت المنظمة في اوا الشأ  بمتترحي  لمعالجة اامر واما:
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الموافتة عل  تمديد الرترة ال منية المنتهيدة للبرندامج لرتدرة إضدافية أخدر ،  المقترح األول :

، يدداح  ادوا التد ام ددريا  2021مدتها خما سنوات تنته  في عام 

 م  الدول العربية فيما يتعلق بسداد حدتها في تكلرة البرنامج .

( بتركيدد   نددةوتبعددا للظددروف الراا اإلو  للمنظمددة فددي اددور المرحلددة ) المقتننرح الثننان  :

 : واما(  ةم  المشاريع الست جهوداا عل  تنريو مشروعي  )

 الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل. (1

 المواءمة بي  مخرجات التدري  والتعليم واحتياجات سوق العمل. (2

مسداامات الددول العربيدة فدي  إضدافة إلد (  البا  السدابع ) مخدداتواعادة توجي  

، المودعدة سدلرا أو التدي سدوف يدتم إيدداعها مسدتتب  والبدال    موا نة المشروعي  الموكوري

 .الموكوري  سابتا( دوتر، ودرف اور المبال  عل  تنريو المشروعي  3.540000صدراا )

وصد أوردت المنظمة فدي مدوكرتها المرفوعدة للمجلدا اتصتددادال واتجتمداعي العديدد 

م  المبررات الموضوعية واتجرائية التي توضا بج ء سب  اختياراا لهوي  المشدروعي  

 تحديدا . 

وبعددد المناصشددات واتيضدداحات التددي صدددمها وفددد المنظمددة المشددارك فددي أعمددال الدددورة 

 حيال اوا الموضول الترار اآلتي : ، أددر المجلا الموكورة

التأكيد عل  أاميدة وحيويدة البرندامج المتكامدل لددعم التشدغيل والحدد مد  الب الدة فد   (1

 الدول العربية، ودعوة منظمة العمل العربية إل  ضرورة اتستمرار في تنريور.

يتعي  عل  المنظمة إعادة النظر في أولويات تنريدو مشدروعات البرندامج مدع تحدديث  (2

، واااميدة فدي معالجدة صضدايا  اتعتبار ما تدم إنجدا ر ا  ف ، أخو البيانات المتعلتة ب 

 ، والموارد المالية التي توفراا المنظمة في إ ار تحولها إل  التمويل الواتي. الب الة

دعوة الدول العربية إل  سداد مسااماتها في البرنامج وفتا لآللية المعتمدة ل  م  صبدل  (3

 2015و 2014و 2013و 2012  ااعدوام ) دادال واتجتماعي عالمجلا اتصت

لمضدي صددما  فدي ل، لمسداعدة المنظمدة  ( وإيداعها لد  دندوق النتد العربي2016و
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تلك المسداامات فدي اتعتبدار عندد إصدرار مي انيدات المنظمدة  ، أو أخو تنريو البرنامج

 في السنوات التادمة.

بالموضوعات الم روحة عل   الدلة رارات واتشهدت الدورة ددور عدد م  الت خامساً:

 جدول ااعمال.

الرابعددة  عددر  التتريددر علدد  مجلددا إدارة منظمددة العمددل العربيددة فدد  دورتدد  "سادسنناً: 

 9 يددددوم مدددددر العربيددددة " المنعتدددددة فدددد  شددددرم الشددددي  بجمهوريددددة  والثمدددداني 

  : الترار اآلت  وصد أددر حيال  10/3/2016و

( للمجلدا اتصتدداد  97أخو العلم بتترير مكت  العمل العربد  حدول الددورة ) -1

 (.  2016التاارة ، فبراير/ شبا  واتجتماع  العرب  ) 

الدددورة تكليددف مكتدد  العمددل العربدد  بمتابعددة تنريددو التوددديات الدددادرة عدد   -2

 . صدر تعلق اامر بمنظمة العمل العربية الموكورة

 اامر المعرو  عل  المؤتمر الموصر للنظر واتخاو الترار ال  م.سابعاً : 

 

 

 فـايـز على المطير 

 المدير العام

 


