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 : **  تقـــدٌـن

( 1984بغرداد  مرار / ارار  فى دورته الثانٌة عشرر    : أصدر مؤتمر العمل العربىأوال

بشأن تطوٌر هٌاكل منظمة العمل العربٌة   تضمن هرا القرار عرد  فقررا،   قرارا 

 نص، الفقر  الخامسة منه على ما ٌلى :

" استحداث بند دائن فى حدول أعماال ماؤتمر العمال العرباى ٌتعماق بمتابعاة 

تنفٌذ قرارات المؤتمرات السابقة وتكمٌف المدٌر العان لمكتب العمل العربى بتقدٌن 

فٌه مستوى تنفٌذ تمك القرارات ، وذلاك اعتباارا مان الادورة الثالثاة  تقرٌر ٌوضح

 ."  رعشرة لممؤتم

دولرة الكوٌر،  – الكوٌر، فرى لمؤتمر العمل العربرى األربعونو الثانٌة: عقد، الدور  ثانٌا

  وصردر عرن المرؤتمر عردد مرن  2015نٌسران / برٌرلأ 25–18خالل الفتر  مرن 

القرارا، والتوصٌا، بشأن الموضوعا، المطروحرة علرى وردول أعمالره  وعقر  

بترتٌب وتارقٌن تماك القارارات وفقاا انتهاء أعمال المؤتمر قام مكت  العمل العربى 

لألسموب المتبع فاى هاذا المحاال مان حٌاث تسمسال القارارات حساب ترتٌاب ورود 

لمؤتمر وإرسال تعماٌن إلاى أااراف اانتااث الث ثاة موضوعاتها فى حدول أعمال ا

 بقرارات المؤتمر  .

( من نظرام العمرل بمولر  ردار  منظمرة العمرل  2   1: تنفٌرا للماد  الثالثة   الفقرتٌن ثالثا

 العربٌة والتى تنص على األتى :

" ٌختص محمس اادارة بمتابعاة تنفٌاذ قارارات وتوصاٌات الماؤتمر العاان ، 

ومتابعة سٌر العمل بمنظمة العمل العربٌة ، وممارسة االختصاصاات المخولاة لاه 

وعماى وحاه الخصاـوص ماا ، بموحب النظن والموائح المعمول بها فى المنظماة " 

 ٌمى :

والتوصاٌات الصاادرة عاان تحدٌاد ااحاراتات ال ةمااة لكٌفٌاة تنفٌاذ القاارارات  -1

 المؤتمر العان ، وأولوٌات التنفٌذ ووسائمه  .

متابعة تنفٌذ خاا وبرامج العمل المعتمدة لممنظمة وترتٌاب أولوٌاات التنفٌاذ  -2

 ووسائمه وتقٌٌن نتائحه  .
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وفى هرا اإلطرار   قرام مكتر  العمرل العربرى ب عرداد وثٌقرة متكاملرة تضرمن، 

للمرؤتمر لعرضررها عىررىلى  واالربعررٌن الثانٌرةدور  تصرور المكترر  لتنفٌرر قرررارا، الرر

  أكتروبر/ الرٌرا     والثمانٌن الثالثةموىىىىل  ردار  المىىىنظمة فى دورته العادٌة 

 ( .  2015 تشرٌن األول

  أكترروبر/ الرٌررا     الثالثررة والثمررانٌننرراقم مولرر  اإلدار  فررى دورترره العادٌررة  :رابعااا 

المكترر  والمؤسسررا، التابعررة لرره  تنفٌرررالوثٌقررة المتضررمنة  ( 2015 تشرررٌن األول

قرارا، المؤتمر والترى أعردها المكتر  بومٌرا رداراتره ومكاتبره ووحداتره والمعاهرد 

 :  التالى مول  اإلدار  بشأن الموضوع القرار وأصدروالمراكز التابعة له 

تنفٌررر  متابعررة والموافقررة علررى تقرٌررر مكترر  العمررل العربررى بشررأنأخررر العلررم  -

أبرٌرل /  25 – 18الكوٌر،      لمؤتمر العمل العربى( 42  رارا، الدور ىىق

 (.2015نٌسان 

قام مكتب العمل العسبى ًالمعاىد ًالمساكص التابعة لو باتخاذ اإلجرسااا  الزشمرة   :خامسا 

مجرا  اتتااهرو    ( لمرتتمس العمرل العسبرى كرل  رى42لتنفير قرسازا  الردًز)  

 ًذلك كما ىٌ مبين  ى الٌثيقة المس قة .

 األمر معروض عمى المؤتمر الموقر لمتفضل بأخذ العمن ،، : سادسا

 

 

 فاٌة عمى الماٌري

 المدٌر العان
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 ( لمؤتمز العمل العزبي24قزارات الدورة )متابعة تنفيذ 

 تنفٌذ ال القرار

 البنـد األول 

 تقرٌر المدٌر العان لمكتب العمل العربى

  ٌقــــرر :

تقرردٌم الشرركر والتقرردٌر للمرردٌر العررام لمكترر   .1

العمل العربرً علرى حسرن اختٌرارض موضروع 

: توسررٌدل للتحررال  مررن   "الحرروار االوتمرراعى

أوررررل التنمٌررررة والتشررررغٌل " لٌكررررون محررررور 

( لمؤتمر العمل العربً 42مناقشا، الدور   

  باعتبررررارض مررررن موضرررروعا،  2015لعررررام 

الساعة والتً أصبح، أكثرر رلحاحرا لمعالورة 

مشرركال، الفقررر والبطالررة فررً البلرردان العربٌررة 

فرررً ضررروء التغٌررررا، الدولٌرررة والتطرررورا، 

ولووٌررة والتغٌرررا، المتسررارعة العلمٌررة والتكن

فً وسرالل وأسرالٌ  اإلنترا    ولمرا تمٌرز بره 

التقرٌررر مررن عررر  واقعررً وتحلٌررل شررامل 

وتووهرررا، بنررراء  أبررررز، األهمٌرررة الحتمٌرررة 

العتمرررراد الحرررروار االوتمرررراعً ك لٌررررة فعالررررة 

ومتمٌررز  للتوافررر  حرررول نمرررار  ومخططرررا، 

مسٌر  التنمٌة تماشٌاً ما خصوصٌا، وواقرا 

قتصادٌة واالوتماعٌة فً الوطن األوضاع اال

 العربً

 

 

 

 

 

 

 نافر حكماً  -

دعو  أطرا  اإلنتا  الثالثة رلى اعتماد مبردأ  .2

الحرروار اإلوتمرراعً الثالثررً وتطرروٌر الٌاترره 

رررا كرررأدا    ٌ وتوسرررٌا مواالتررره  وتكرٌسررره عمل

ررةاالقتصررادٌة  للحوكمررة  ٌ الرشررٌد    واإلوتماع

وكررررررلم العمرررررل علرررررى وضرررررا التشررررررٌعا، 

مررة واتلٌررا، الكفٌلررة بوعررل  والتراتٌرر  المنظ 

هرا الحوار متواصال وشامال لمختل  قضراٌا 

الت نمٌرررررررة واإلنترررررررا  والت شرررررررغٌل والحماٌرررررررة 

ٌ ة والحد  من البطالة.  اإلوتماع

 

تررم تعمررٌم القرررار علررى أطرررا  االنتررا   -

معنٌة اإلدار  ال وقام،بالدول العربٌة   

بررررالحوار  ةبتكثٌرررر  انشررررطتها الخاصرررر

االوتمررررراعً والمفاوضرررررا، الوماعٌرررررة 

لتكرررررٌ  الٌررررا، الحرررروار االوتمرررراعً 

وخل  وعً لدى أطرا  االنتا  بأهمٌة 

الحرروار فررى تحسررٌن شررروط وظرررو  

العمررل وحررل  ومٌررا النزاعررا، العمالٌررة 

األنشرررطة والترررروٌذ لررررلم فرررً مختلررر  

رلم قروم بهرا اإلدار  المعنٌرة   وكرالتً ت
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دعو  الحكوما، رلى مأسسة أو تفعٌل الحوار  .3

اإلوتمررراعً وتررروفٌر مسرررتلزماته علرررى كرررل  

مسرررتوٌا، الحررروار بمرررا ٌضرررمن االسرررتقرار 

اإلقتصادي وسالمة مناخ األعمرال والت ماسرم 

رال مرن أورل  اإلوتماعً فً رطرار تضرامن فع 

 الت نمٌة والت شغٌل. 

متابعرررة  تنفٌرررر فقررررا، القررررار الخررراص 

برررالحوار االوتمررراعً ومعررراٌٌر العمرررل 

 والثقافة العمالٌة 

 

 

 

التأكٌرد علررى أن قٌرام حرروار اوتمراعً حقٌقررً  .4

ومثمر ثالثٌا أو ثنالٌا ٌتطل  ووود منظمرا، 

قوٌررة ومتماسرركة ورا، قرردر  علررى التفرراو  

 وعلى صٌاغة المقترحا، والبدالل.

دعرو  القررالمٌن علرى الحرروار االوتمراعً رلررى  .5

ٌ ة المتبادلررة بررٌن تعزٌررز المصررالحة وا لمصررداق

أطرررا  اإلنتررا  والموتمررا بمررا ٌرسرر  الثقررة 

المتبادلة بٌن ومٌرا األطررا . وكررلم دعرو  

وسرررالل اإلعرررالم واالتصرررال وطنٌرررا وقومٌرررا 

لإلسهام فرً هررا الموهرود مرن خرالل تطروٌر 

مضرررررامٌن الخطرررررا  اإلعالمرررررً اقتصرررررادٌا 

واوتماعٌررررا والتعرٌرررر  والتررررروٌذ للمفرررراهٌم 

 اال، التنمٌة وقضاٌا العمل.الودٌد  فً مو

تم تنفٌر مضمون هرض الفقر  ضمن الندو   -

حرول االسرتراتٌوٌة   عقرد،العربٌة التى 

واالتصرررال فرررى مورررال  لإلعرررالم العربٌرررة 

التنمٌة االقتصرادٌة واالوتماعٌرة وقضراٌا 

 .2015عام العمل  فى شهر نوفمبر 

حررم منظمررا، أصررحا  العمررل علررى رحاطررة  .6

سا، المنضوٌ تح، لواءها بضررور  ة المؤس 

رررة  العمرررل معررراٌٌر االلترررزام ب  ٌ العربٌرررة والدول

واعتبررار المرروارد البشرررٌة المؤهلررة اسررتثمارا 

سة.  ولٌ  عبلا على المؤس 

ردار  الحماٌررررة االوتماعٌررررة أنشررررطتها  كثفررر،

المتعلقرررة بمعررراٌٌر العمرررل العربٌرررة وتررردرٌ  

الكوادر المعنٌرة فرً وزرا، العمرل مرن أورل 

لتصرردٌ   علررى معرراٌٌر العمررل علررى تكثٌرر  ا

 العمل العربٌة .

رال علررى توعٌرة أعضررالها  .7 حرم منظمررا، العم 

سرة وثقافرة اإلنترا   بثقافة العمرل وثقافرة المؤس 

واإلنتاوٌررة بمررا ٌكفررل عالقررا، عمررل سررلٌمة 

سررة والحفرراظ علررى  تسررهم فررً ازدهررار المؤس 

ال .  فرص العمل والرقً اإلوتماعً للعم 

رلررى االلتررزام دعررو  أطرررا  اإلنتررا  الثالثررة  .8

بمقرررررا، "رعرررالن الرٌرررا " الصرررادر عرررن 

ً الثررانً للتنمٌررة والت شررغٌل" ى"المنترردى العربرر

ترررم رحاطرررة أطررررا  االنترررا  بمضرررمون  -

القرررار ومخاطبررة االمانررة العامررة لوامعررة 

الدول العربٌرة أمانرة المولر  االقتصرادي 
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( 2014 شرباطفبراٌرر/  26-24الرٌا     

الت نمٌرررررة ودعررررروتهم رلرررررى دعرررررم متطلبرررررا، 

 .والت شغٌل

واالوتمررررراعً لعرررررر  نترررررالذ المنتررررردى 

ورعرررالن الرٌرررا  علرررى مسرررتوى القمرررة 

 .القادمة التنموٌة االقتصادٌة واالوتماعٌة

دعرررو  شرررركاء اإلنترررا  مرررن خرررالل المسرررار  .9

ء نمرررط تنمررروي اقتصرررادي التررروافقً رلرررى بنرررا

واوتماعً حدٌم حسر  وضرا وخصوصرٌة 

ال، النمو  فً رطار  كل دولة لٌحق  ل أعلى معد 

 التنمٌة المستدامة .

 

الترحٌرررررر  بتأسررررررٌ  رابطررررررة للموررررررال   .10

االقتصرررررررررادٌة واالوتماعٌررررررررررة العربٌررررررررررة 

 والمؤسسا، المماثلرة لهرا وفقرا لمرا ورد فرى

"  2015رعرررالن الربررراط " مرررار  / ارار 

وتكلٌرر  منظمرررة العمرررل العربٌرررة برررالتروٌذ 

ألهدا  الرابطة فى رطار النهو  بمفهروم 

الحررررررروار ومأسسرررررررته لتعزٌرررررررز التماسرررررررم 

 االوتماعى وتحقٌ  التنمٌة المتوازنة .

عقرررد المرررؤتمر األول لرابطرررة المورررال  ترررم 

االقتصررادٌة واالوتماعٌررة العربٌررة والهٌلررا، 

 31 – 30المماثلررررة لهررررا بررررالوزالر ٌررررومً 

ب ستضافة كرٌمة من المول   2015أكتوبر 

الرروطنً االقتصررادي واالوتمرراعً الوزالررري 

وتم الترحٌ  بطلر  الوزالرر باحتضران مقرر 

 الرابطة على أر  الوزالر.

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1554) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 القسن الثانى :

 : 2014قرار بشأن نشااات وإنحاةات منظمة العمل العربٌة خ ل عان (  1)

  ٌقــــرر :

أخر العلم بنشاطا، ورنورازا، منظمرة العمرل  .1

والمعاهررررد  العربٌرررة  مكتررر  العمرررل العربرررى

مرا  2014والمراكز التابعة له ( خالل عرام 

اإلشرراد  بالفعالٌررا، واألنشررطة المنفررر  خررالل 

 العام.

 نافر حكماً  -

تووٌررره الشررركر والتقررردٌر ألطررررا  اإلنترررا   .2

الثالثررررة فررررً الرررردول العربٌررررة   والمنظمررررا، 

العربٌة والدولٌة الترى سراهم، فرى تنفٌرر هررض 

 الفعالٌا،.

 

 لقرار المؤتمرتم تووٌه الشكر وفقاً  -
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تووٌررره الشررركر للمررردٌر العرررام لمكتررر  العمرررل  .3

العربرررى وكافرررة العررراملٌن بالمكتررر  والمعاهرررد 

والمراكررز التابعررة علررى الوهررود التررى برررلوها 

فرى تنفٌرر البررامذ واألنشرطة الترى تردعم قٌررام 

المنظمرررة برسرررالتها وأهررردافها توررراض أطررررا  

 اإلنتا  الثالثة فى الوطن العربى.

 نافر حكماً  -

  /، أبرٌل 42ن . ع . ع . د  1555) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 القسن الثانى :م حق  

( لمحناة الحرٌاات النقابٌاة 34ة )قرار بشأن تقرٌر عن نتائج أعمال الادورالممحق األول :  

 ( : 2015 / آذار مارس القاهرة ،)

  ٌقــــــرر :

أخر العلم بالتقرٌر الخراص عرن نترالذ أعمرال  .1

( للونررررررة الحرٌررررررا، النقابٌررررررة 34  الرررررردور 

 ( .2015مار  / ارار  القاهر  
نافراً حكماً وقد تم تووٌه الشكر وفقاً لقررار  -

 المؤتمر .
تووٌه الشكر للونة علرى وهودهرا فرً رنوراز  .2

 عملها .

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1556) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 

 لمتابعة التقدن فى إنحاة العقد العربى لمتشغٌل: تقرٌر السنوىالممحق الثانى : ال

  ٌقــــــرر :

  . أخر العلم بالتقرٌر .1

دعم وهود منظمة العمل العربٌة للتروٌذ  .2

للعقد العربً للتشغٌل واإلستراتٌوٌة العربٌة 

بما ٌساعد    للتدرٌ  والتعلٌم المهنً والتقنً

فً عملٌا، توطٌن الوظال  وتسهٌل التنقل 

لألٌدي العاملة العربٌة بٌن الدول المنظم 

العربٌة وتضٌٌ  الفوو  بٌن مخروا، 

التدرٌ  والتعلٌم التقنً والمهنً واحتٌاوا، 

 سو  العمل.

 

نافررر والمنظمررة مسررتمر  فررى متابعررة مرردى  -

التقرردم فررى رنورراز متطلبررا، العقررد العربررً 

 للتشغٌل 
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الدول العربٌة التً لم تعتمد العقد  دعو  .3

العربً للتشغٌل واإلستراتٌوٌة العربٌة 

والمهنً رلى  للتىىىدرٌ  والتعىىلٌم التقنً

اعتمادهما طبقاً لقرار مؤتمر العمل العربً 

"  المنامة/ مملكة البحرٌن  1424رقم " 

 2010.) ) 

تم مخاطبة البلدان العربٌة بموور  التعمرٌم  -

 ( بتررررررارٌ  685 – 684 – 683رقرررررم  

5/7/2015  

 

دعو  أطرا  اإلنتا  الثالثة   حكوما،   .4

منظما، أصحا  األعمال  منظما، العمال( 

لموافا  مكت  العمل العربً بتقرٌر المتابعة 

السنوٌة حول مراحل التقدم فً رنواز العقد 

العربً للتشغٌل  لٌتسنى له استكمال تقرٌرض 

االقتصادٌة  التنموٌةالدوري للقمة 

 واالوتماعٌة بهرا الشأن.

تم مخاطبة البلدان العربٌة بموور  التعمرٌم  -

 ( بتررررررارٌ  685 – 684 – 683رقرررررم  

5/7/2015 

 

حم الدول العربٌة التً لم تعتمد التصنٌ   .5

رلى  2008العربً المعٌاري للمهن 

المسارعة باعتمادض رعماال لقرار مؤتمر 

/  عمان   " 1401العمل العربً المرقم " 

 (. 2009المملكة األردنٌة الهاشمٌة 

نافررر وتررم مخاطبررة البلرردان العربٌررة فررى هرررا  -

 الشأن

تقدٌم الشكر ألطرا  اإلنتا  التً تابع،  .6

متطلبا، العقد العربً للتشغٌل وخاصة 

الوها، التً واف، مكت  العمل العربً 

بردودها المتعلقة بتقرٌر المتابعة السنوي 

البحرٌن، المممكة  )مممكةبهرا الشأن وهى 

العربٌة السعودٌة، الحمهورٌة الحةائرٌة 

الدٌموقرااٌة الشعبٌة، حمهورٌة مصر 

 العربٌة، غرفة تحارة وصناعة البحرٌن (.

 

 

 تم تووٌه الشكر -

 

 

 

 

تووٌه الشكر والتقدٌر للدول التً أكد، فى  .7

تقرٌرها على اعتماد التصنٌ  العربً 

األردنٌة )المممكة المعٌاري للمهن  وهى: 

المممكة العربٌة  ، الهاشمٌة، مممكة البحرٌن

السعودٌة، سمانة عُمان، دولة فمساٌن، 

حمهورٌة مصر العربٌة، غرفة تحارة 

 

 تم تووٌه الشكر -
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وصناعة البحرٌن، غرفة تحارة وصناعة 

 عُمان (.

تووٌه الشكر والتقدٌر للدول التً أورد، فى  .8

 تقرٌرهرررررا اعتمررررراد اإلسرررررتراتٌوٌة العربٌرررررة

للتررردرٌ  والتعلرررٌم التقنررررً والمهنرررً وهررررى: 

)المممكاااااة األردنٌاااااة الهاشااااامٌة، المممكاااااة 

العربٌاااة الساااعودٌة، سااامانة عُماااان، دولاااة 

 فمساٌن، الحمهورٌة الٌمنٌة(.

 تم تووٌه الشكر -

 

تكلٌ  منظمة العمل العربٌرة باالسرتمرار فرى  .9

انورراز متطلبررا،  متابعررة التقرردم المحرررز فررى

العقررررد العربررررً للتشررررغٌل وتكثٌرررر  أنشررررطتها 

الهادفرررة رلرررى مسررراعد  البلررردان العربٌرررة علرررى 

 .تحقٌ  األهدا  المروو  من العقد

تم مخاطبة البلدان العربٌة بموور  التعمرٌم  -

( بتررررررارٌ   685 – 684 – 683رقرررررم  

  وتهررررد  أنشررررطة المنظمررررة  5/7/2015

 القومٌة رلى دعم أهدا  العقد .

 

 أبرٌل/،  42ن . ع . ع . د  1557) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

لمحناة شائون عمال المارأة العربٌاة ( 13الممحق الثالث : تقرٌر عن نتاائج أعماال الادورة )

 ( 2015شرن الشٌخ ، )

  ٌقــــــرر :

أخرررر العلرررم برررالتقرٌر الخررراص بنترررالذ أعمرررال  .1

( للونررررة شررررلون عمررررل المرررررأ  13الرررردور   

ة  شرررررررم الشررررررٌ    مررررررار / ارار العربٌرررررر

2015). 

نافراً حكماً وقد تم تووٌه الشكر للسٌدا، 

 . اللونة على وهودهن عضوا،

اإلشرررراد  بررررالوهود واألنشررررطة التررررى حققتهررررا  .2

 اللونة.

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1558) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

تقرٌااار حاااول احتمااااع الحمعٌاااة العمومٌاااة لمحمعٌاااة العربٌاااة لمضااامان الممحاااق الراباااع :  

 ( 2014االحتماعى ) بٌروت ،  دٌسمبر / كانون األول 

  ٌقــــــرر :
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الوتمرررراع   الختررررامى أخررررر العلررررم بررررالتقرٌر -1

معٌررررة العربٌررررة للضررررمان االوتمرررراعى الو

 ( 2014دٌسمبر / كانون األول  

 تررم ابررالس السررٌد رلررٌ  المكترر  التنفٌررري

 الومعٌرررة العربٌرررة للضرررمان االوتمررراعى

 بقرار المؤتمر إلوراء الالزم

تسررمٌة ممثلررً أطرررا  االنتررا  الثالثررة فررى  -2

المكت  التنفٌري للومعٌرة العربٌرة للضرمان 

 االوتماعً على النحو التالً : 

 نافراً حكماً وتم ربالس االعضاء الودد 

   السٌد / أحمد الاوبى -

 عن فرٌق الحكومات / المغرب

 السٌد / ثابت الور -

 عن فرٌق أصحاب األعمال / األردن 

 ى الشامسىثان الدكتور / محمد باى -

 عن فرٌق العمال / اامارات

االشررراد  برررالوهود المبرولرررة مرررن الومعٌرررة  -3

العربٌرررة للضرررمان االوتمررراعً فرررى مورررال 

تعزٌرررز ومرررد مظلرررة الحماٌرررة االوتماعٌرررة 

 وتفعٌل دور مؤسسا، الضمان االوتماعى

 الدول العربٌة . فى

 نافراً حكماً 

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1559) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

تقرٌر حول االستراتٌحٌة العربٌاة لععا ن واالتصاال فاى محاال التنمٌاة الممحق الخامس :  

 . االقتصادٌة واالحتماعٌة فى قضاٌا العمل

  ٌقــــــرر :

لإلعررررررالم اعتمرررررراد االسررررررتراتٌوٌة العربٌررررررة  -1

واالتصرررال فرررً مورررال التنمٌرررة االقتصرررادٌة 

 واالوتماعٌة فً قضاٌا العمل .

ترررولً منظمرررة العمرررل العربٌرررة اهتمامرررا 

خاصرراً بالرردور التنمرروي لوسررالل االعررالم 

العربٌرررررة فرررررى الموررررراال، االقتصرررررادٌة 

واالوتماعٌة را، العالقة بعمل المنظمة  

وقررد أفرررد، المنظمررة عرردد مررن األنشررطة 

األعالم العربرً فرى التنمٌرة لمناقشة دور 

الشرررررراملة وتعزٌرررررررز االهتمرررررررام بالبعرررررررد 

االقتصررادى التنمرروي لألعررالم العربررً   

األمررررر الرررررى نررررتذ عنرررره رصرررردار هرررررض 

تثمٌن دور منظمة العمل العربٌة فى االهتمام  -2

اسررتكماألً  اإلسررتراتٌوٌةب عررداد ورصرردار هرررض 

لوهودهرا الملموسرة فرى التركٌرز علرى قضراٌا 

 التنمٌرررررررة الشررررررراملة ببعررررررردٌها االقتصرررررررادى

لرررربط بٌنهمرررا وبرررٌن اإلعرررالم واالوتمررراعى وا

التنمرروي وقدرترره علررى المسرراهمة الفاعلررة فررى 
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االسررتراتٌوٌة   وتشرروا المنظمررة بشرركل  تحقٌ  تنمٌة اقتصادٌه واوتماعٌة مستدامة .

مشاركة عدد مرن االعالمٌرٌن فً مستمر 

المعنٌررررررررٌن بالمورررررررراال، االقتصررررررررادٌة 

  ورلررم وتماعٌررة فررى أغلرر  انشررطتهواال

رفرا قردراتهم ووعرٌهم  العمل على بهد 

بعمرررل المنظمرررة وزٌررراد  انخرررراطهم فرررى 

 االنشطة  التى تقوم بها .

التأكٌررررد علررررى دور اإلعررررالم التنمرررروي فررررً  -3

المورراال، االقتصررادٌة واالوتماعٌررة وقضرراٌا 

العمل باعتبارض حورر الزاوٌرة فرً دعرم تنفٌرر 

الخطرررط والبررررامذ االقتصرررادٌة واالوتماعٌرررة 

الترررً ترسرررخها الررردول   فرررً ظرررل الظررررو  

الراهنة وانعكاساتها علرى قضراٌا العمرل الترً 

 تشهدها الموتمعا، العربٌة .

دعررو  الرردول العربٌررة للتعرراون والتنسررٌ  مررا  -4

منظمررة العمررل العربٌررة وشررركالها مررن روى 

العالقررة مررن أوررل تنفٌررر الخطررة االسترشررادٌة 

للبررررامذ واألنشرررطة التنفٌرٌرررة لالسرررتراتٌوٌة 

 الزمنًوف  اإلمكانا، المتاحة خالل اإلطار 

 المحدد لها .

تم عقد  ندو  قومٌة حول االسرتراتٌوٌة  -

فى شرهر نروفمبر  رشادٌةوخطتها االست

أطررررررا  االنتررررررا   بمشررررراركة 2015

الثالثررة وعرردداً مررن الوهررا، االعالمٌررة 

. ومرن من الردول العربٌرة  واإلعالمٌٌن

خرررالل التعررراون والتنسرررٌ  مرررا األمانرررة 

الفنٌة لمول  وزراء اإلعالم العر  ثم 

عررررر  االسررررتراتٌوٌة علررررى المكترررر  

التنفٌري لمول  وزراء اإلعالم العر  

توصررٌة بشررأنها مررن طرررفهم وصرردور 

ورلرررم تمهٌرررداه لعرضرررها علرررى الررردور  

( لمولرر  وزراء اإلعررالم العررر  47 

 فً ماٌو القادم .

دعرررو  مكتررر  العمرررل العربرررى للتنسرررٌ  مرررا  -5

األمانة الفنٌة لمولر  وزراء اإلعرالم العرر  

العربٌررررررة لإلعرررررررالم  اإلسررررررتراتٌوٌةبشررررررأن 

واالتصرررال فرررى مورررال التنمٌرررة االقتصرررادٌة 

 ٌة وقضاٌا العمل .واالوتماع

لفنٌررررة خطررررا  لألمانررررة ا ررسررررالتررررم   -

 العرررررر  اإلعرررررالملمولررررر  الررررروزراء 

وامعرررة الررردول العربٌرررة رقرررم   أ . ، ب

 2015/  5/  17( بترررررررررررررارٌ   540

ورلررم تنفٌرررراً لقررررار المررؤتمر فرررى هررررا 

 .الشأن 

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1560) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 البنــد الثـانـى

 النظر فى قرارات وتوصٌات محمس اادارة

  ٌقــــــرر :



11 

 

 تنفٌذ ال القرار

أخر العلم بنترالذ أعمرال مولر  ردار  منظمرة  .1

دورتٌه المنعقدتٌن فٌما بٌن  العمل العربٌة فى

 2014( 41دورتى مرؤتمر العمرل العربرى  

   وهما : 2015( 42و  

 الدور  العادٌة الحادٌة والثمانون . -

 والثمانىىونالدور  العادٌة الثانٌة  -

 نافر حكماً  -

تووٌه الشكر والتقدٌر للساد  رلٌ  وأعضاء  .2

بررل، خرالل  مول  اإلدار  على الوهود التى

 دورتى المول  المركورتٌن .

تررم ربررالس السرراد  رلررٌ  واعضرراء مولرر   -

 ردار  منظمة بقرار المؤتمر . 

المدٌر العرام  رقرار ضوابط الترشٌح لمنصبى .3

 والمدٌر العام المسىىاعد على النحو التالً:

 تم ردخالها حٌز النفار . -

الضوابا الماموب توافرها لشغل منصب المدٌر 

 )*( : العان

 

أن ٌكون حامالً لونسٌة رحدى الردول العربٌرة  -1

األعضرررراء فررررً المنظمررررة ومررررن أ  عربررررً 

 الونسٌة.

 

حاصررررالً علررررى مؤهررررل وررررامعً ٌتفرررر  مررررا  -2

اختصاصا، ومهام المنظمة المتعلقة بقضراٌا 

 العمل .

 

 

أن تكون له خبرر  فرً موراال، تتصرل بعمرل  -3

 المنظمة ال تقل عن خمسة عشر عاماً.

 

ٌتمترررا بالكفررراء  الفنٌرررة والقررردر  علرررى القٌررراد   -4

اإلدارٌررة وأن ٌكررون لرره مهررارا، متمٌررز  فررً 

 التفاو  والعالقا، الدولٌة .

 

أن ٌعمل بتفرس كامل فً المنظمة خالل فتر   -5

والٌترررره وال ٌورررروز الومررررا بررررٌن عملرررره فررررً 

 المنظمة وبٌن أي عمل اخر بأور .

 

  رواد  اللغة العربٌة واإلنولٌزٌة أو الفرنسٌة . -6

التزامره بالعمررل القررومً واألسر  التررً قامرر،  -7

 علٌها مؤسسا، العمل العربً المشترم.

 

  ة.أال ٌكون متزوواً من أونبٌ -8
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سرررب  أن ترررولى أحرررد المناصررر  القٌادٌرررة فرررً  -9

رحدى الدول العربٌة أو فً رحردى المنظمرا، 

 أو المؤسسا، الدولٌة .

 

 

ٌررتم ترشررٌحه مررن قبررل وزار  العمررل عررن  -10

 طرٌ  وزار  الخاروٌة .

 

 

رال ٌكررررون المرررردٌر العررررام والمرررردٌر العررررام  -11

 المساعد من ونسٌة دولة واحد  .

 

(  6،  2)*( تحفظ فرٌق العمال عمى الفقرتٌن ) 

من ضوابا الترشٌح لمنصب المدٌر العان وامب 

 حذفهما . 

 

الضوابا الماموب توافرها لشغل منصب المدٌر 

 المساعد )**( : العان

 

أن ٌكون حامالً لونسٌة رحدى الردول العربٌرة  -1

األعضرررراء فررررً المنظمررررة ومررررن أ  عربررررً 

 الونسٌة.

 

 

مؤهررررل وررررامعً ٌتفرررر  مررررا حاصررررالً علررررى  -2

اختصاصا، ومهام المنظمة المتعلقة بقضراٌا 

 العمل .

 

أن تكون له خبرر  فرً موراال، تتصرل بعمرل  -3

 المنظمة ال تقل عن عشر أعوام.

 

( عاماً وقر، انتخابره 55أال ٌزٌد عمرض عن   -4

. 

 

أن ٌتمتا بالكفراء  الفنٌرة والقردر  علرى القٌراد   -5

 اإلدارٌة .

 

أن ٌعمل بتفرس كامل فً المنظمة خالل فتر   -6

والٌترررره وال ٌورررروز الومررررا بررررٌن عملرررره فررررً 

 المنظمة وبٌن أي عمل اخر بأور .

 

 

  رواد  اللغة العربٌة واإلنولٌزٌة أو الفرنسٌة. -7

  التزامه بالعمل القومً . -8

 أال ٌكون متزوواً من أونبٌة. -9
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ٌررتم ترشررٌحه بالتنرراو  بررٌن فرٌقررً العمررال   -10

 وأصحا  األعمال  .

 

ٌررتم انتخابرره لمررد  أربررا سررنوا، وال ٌورروز  -11

 التودٌد له لفتر  والٌة ودٌد  .

 

،  2حفظ فرٌاق العماال عماى الفقارتٌن ) ــ)**( ت

( مان ضاوابا الترشاٌح لمنصاب المادٌر العاان  7

 المساعد وامب حذفهما . 

 

 

، أبرٌل /  42ع . ع . د  ن . 1561) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 م حق البند الثانى :

( لممحماااس 94الممحاااق األول : قااارار بشاااأن تقرٌااار عااان نتاااائج أعماااال الااادورة العادٌاااة )

 ( : 2014) سبتمبر/ أٌمول واالحتماعً العربً االقتصادي

  ٌقـــــــرر :

( 94أخرررر العلرررم بنترررالذ وقررررارا، الررردور    .1

 واالوتمررراعً العربرررً االقتصررراديللمولررر  

 ( .2014 سبتمبر / أٌلول 

 

 نافر حكماً  -

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1562) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

( لممحماااس 95الممحااق الثااانى : قااارار بشااأن تقرٌااار عاان نتاااائج أعمااال الااادورة العادٌااة )

 ( : 2015) فبراٌر/ شباا واالحتماعً العربً االقتصادي

  ٌقـــــــرر :

( 95أخرررر العلرررم بنترررالذ وقررررارا، الررردور    .1

 واالوتمررراعً العربرررً االقتصررراديللمولررر  

 ( .2015 فبراٌر/ شباط 

 

 نافر حكماً  -

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1563) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 البنــد الثالــث

 متابعة تنفٌذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق

  ٌقــــــرر :
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اخررر العلررم  بررالتقرٌر الخرراص بمتابعررة تنفٌررر  .1

قرارا، الدور  الحادٌىة واألربعىٌىىن لمرؤتمر 

 - 14العمررررررررررل العربررررررررررى  القاهررررررررررىر     

21/9/2014. ) 

 

 نافر حكماً  -

اإلشررراد  برررالوهود الترررى بررررلها المررردٌر العرررام  .2

لمكترر  العمررل العربررى ومعاونٌرره فررى المكترر  

تنفٌرر  والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمرة فرى

 قرارا، المؤتمر .

 

 

تكلٌ  مكتر  العمرل العربرى بدراسرة تقلرٌص  .3

مررد  انعقرراد مررؤتمر العمررل العربررى رلررى فتررر  

 زمنٌة مناسبة .

ضررمن بنررد  تررم ردرا  الموضرروع لدراسررته -

ل بمنظمة العمل متطوٌر الٌا، ونظم الع"

/ و د 83والري عر  فً د / "  العربٌة

 لمول  ردار  المنظمة . 84

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1564) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 

 البنــد الرابــع

 المسائل المالٌة

أوال :  قرار بشأن الموقف المالى لمنظمة العمل العربٌة من حٌث المساهمات والمتاأخرات 

 : 2015/  4/  1عمى الدول األعضات كما فى 

  ٌقــــــرر :

تقررردٌم الشررركر والتقررردٌر رلرررى الررردول الترررى  (1 

سدد، مساهماتها فى موازنة المنظمة لعام 

2015 

تم ررسال رسالل شركر وتقردٌر رلرى كافرة 

 الدول التً سدد، كامل مساهماتها 

تقررردٌم الشررركر والتقررردٌر رلرررى الررردول الترررى  (2 

سرردد، علررى حسررا  المسرراهما، المتررأخر  

 فى موازنة المنظمة لسنوا، سابقة.

تم ررسال رسالل شركر وتقردٌر رلرى كافرة 

الررررردول الترررررً سررررردد، علرررررى حسرررررا  

 المتأخرا،

مناشد  الدول األعضراء الترى لرم تسردد بعرد  (3 

مسرررراهماتها فررررى موازنررررة المنظمررررة لعررررام 

لسررداد مسرراهماتها   وكرررلم الرردول  2015

التررى علٌهررا متررأخرا، بتسرردٌد مسرراهماتها 

عن سنوا، سابقة حتى تتمكن المنظمة من 

بالتزاماتهررا وتغطٌررة عوررز صررندو  الوفرراء 

تم ررسال رسالل مطالبة رلى كافة الردول 

 التً لم تسدد بعد .
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 مكافأ  نهاٌة الخدمة .

التأكٌررد علررى الرردول العربٌررة األعضرراء فررى  (4 

منظمة العمل العربٌرة الترى لردٌها تحفظرا، 

على نس  مساهماتها فى موازنرة المنظمرة 

ة رفا تلم التحفظا، أسو  بما تم فى موازن

األمانررررة العامررررة لوامعررررة الرررردول العربٌررررة 

وتنفٌرا لقرارا، القمة العربٌرة الترى عقرد، 

 . 1 2005بالوزالر عام 

تررم ررسررال رسررالل رلررى الرردول المتحفظررة 

علررى نسرربة مسرراهماتها بالسررداد بالنسرر  

التً ٌرونها لحٌن البر، النهرالً مرن قبرل 

 الوها، المختصة .

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1565) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 

ثانٌاً :  قرار بشاأن تقاارٌر هٌئاة الرقاباة المالٌاة لمنظماة العمال العربٌاة ورد مكتاب العمال 

العرباى عماى م حظاات هٌئاة الرقاباة المالٌاة ، وتقاارٌر مراقباى الحساابات عان الحسااابات 

والمعاهـــد والمراكـــة التابعــة لممنظمـــــة لمســـنة المالٌاة  الختامٌة لمكتب العمل العــربى

 :  31/12/2014 فىالمنتهـــٌة 

  ٌقــــــرر :

)أ( بشااأن تقرٌاار هٌئااة الرقابااة المالٌااة لمنظمااة 

العماال العربٌااة ورد مكتااب العماال العربااى عمااى 

م حظاات هٌئااة الرقابااة المالٌاة وتقرٌاار مراقبااى 

الختااامى لمكتااب العماال الحسااابات عاان الحساااب 

/ 31/12العرباااى لمسااانة المالٌاااة المنتهٌاااة فاااى 

2014 : 

 

* المصرررادقة علرررى تقرٌرررر هٌلرررة الرقابرررة المالٌرررة 

وتقرٌر مراقر  الحسرابا، عرن الحسرا  الخترامى 

لمكتررر  العمرررل العربرررى / القررراهر  للسرررنة المالٌرررة 

. فً ضوء الردود  2014/ 31/12المنتهٌة فى 

توصررٌا، ومالحظررا،  التررى أبررداها المكترر  علررى

 الهٌلة .

 تم اتخار ما ٌلزم

)ب( بشااأن تقرٌاار هٌئااة الرقابااة المالٌااة وتقرٌاار 

مراقب الحسابات عن الحساب الختامى لممعـــهد 

العربااااى لمثقافااااة العمالٌـــااااـة وبحااااوث العماااال / 

 

                                                 
1

 أكد ممثل الجميٌزية اللبنانية على تحفظ بلده على نسبة مساىمتيا  ى مٌاشنة المنظمة .
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/ 31/12الحةائااار لمسااانة المالٌاااة المنتهٌاااة فاااى 

2014 : 

المالٌرررة * المصرررادقة علرررى تقرٌرررر هٌلرررة الرقابرررة 

وتقرٌر مراقر  الحسرابا، عرن الحسرا  الخترامى 

للمعهد العربى للثقافة العمالٌة وبحروم العمىىىرىل/ 

الوىىررررىزالر للسىىررررىنة المالٌىررررىة المنتهىررررىٌة فىررررىى 

  ما األخر فً االعتبار الرردود 2014/ 31/12

التررى أبررداها المعهررد علررى توصررٌا، ومالحظررا، 

 الهٌلة .

 تم اتخار ما ٌلزم

بشأن تقرٌر هٌئة الرقابة المالٌة  وتقرٌر )حـ(   

مراقب الحسابات عان الحسااب الختاامى لممركاة 

العربااى  لتنمــااـٌة المااوارد البــااـشرٌة/ ااارابمس 

/ 31/12لمسااااـنة المالٌـــــااااـة المنتهااااـٌة فـــااااـى 

2014 : 

 

* المصرررادقة علرررى تقرٌرررر هٌلرررة الرقابرررة المالٌرررة 

الخترامى وتقرٌر مراقر  الحسرابا، عرن الحسرا  

للمركرررررز العربرررررى لتنمٌرررررة المررررروارد البشررررررٌة / 

طرابىىررررىل  للسىررررىنة المالٌىررررىة المنتهىررررىٌة فىررررىى 

  ما األخر فً االعتبار الرردود 2014/ 31/12

التررى أبررداها المركررز علررى توصررٌا، ومالحظررا، 

 الهٌلة .

 تم اتخار ما ٌلزم

)د( بشأن تقرٌر هٌئاة الرقاباة المالٌاة  وتقرٌار  

مراقب الحسابات عان الحسااب الختاامى لممركاة 

العربااى لمتأمٌنـــااـات االحتماعٌااة / الخراــــااـون 

/ 31/12لمساااانة المالٌـــــااااـة المنتهٌااااة فـــااااـى 

2014 : 

 

 

* المصرررادقة علرررى تقرٌرررر هٌلرررة الرقابرررة المالٌرررة 

ا  الخترامى وتقرٌر مراقر  الحسرابا، عرن الحسر

للمركررررررز العربررررررى للتأمٌنررررررا، االوتىىررررررىماعٌة / 

الخرطىىرررررىوم للسىىرررررىنة المالٌرررررة المنتهىىرررررىٌة فرررررى 

  ما األخر فً االعتبار الرردود 2014/ 31/12

 تم اتخار ما ٌلزم
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التررى أبررداها المركررز علررى توصررٌا، ومالحظررا، 

 الهٌلة .

)هـ(  بشأن تقرٌر هٌئاة الرقاباة المالٌاة وتقرٌار 

ابات عان الحسااب الختاامى لممعهاد مراقب الحسا

العرباااااى لمصاااااحة والســــاااااـ مة المـــاااااـهنٌة / 

دمشــــاااااـق لمسااااانة المالــاااااـٌة المنتهٌاااااة فـاااااـى 

31/12 /2014 : 

 

* المصرررادقة علرررى تقرٌرررر هٌلرررة الرقابرررة المالٌرررة  

وتقرٌر مراقر  الحسرابا، عرن الحسرا  الخترامى 

للمعهد العربى للصحة والسالمة المهنٌة / دمشر  

/ 31/12لسرررررنة المالٌىىىرررررىة المنتهىىىىرررررىٌة فىىرررررىى ل

  مرررا األخرررر فرررً االعتبرررار الرررردود الترررى 2014

 أبداها المعهد على توصٌا، ومالحظا، الهٌلة .

 تم اتخار ما ٌلزم

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1566) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 

 التوصٌات العامة لمحنة المالٌة :بشأن ثالثاً :  قرار

  ٌقــــــرر :

التأكٌررررد علررررى أن تقررررروم المنظمررررة بتسررررردٌد  -1

مسررراهمتها فرررى موازنرررة المعاهرررد والمراكرررز 

مرررن  2015التابعرررة لهرررا ابترررداء مرررن العرررام 

رومررالى المسرراهما، المسرردد  فعلٌررا مررن قبررل 

الدول األعضاء بمنظمرة العمرل العربٌرة أوال 

 بأول فور ورودها للمنظمة .

ضرروء السررٌولة  بالسررداد فررى التزمرر، المنظمررة

 المالٌة المتاحة .

دعررو  المرردٌر العررام لمكترر  العمررل العربررى  -2

لتررروفٌر الررردعم المرررالى لمسرررتحقا، صرررندو  

 التشغٌل والحماٌة االوتماعٌة الفلسطٌنى .

المنظمررة ملتزمررة بررالقرار فررً ضرروء السررٌولة 

المالٌرررة المتاحرررة وٌرررتم تغطٌرررة نفقرررا، ٌررروم 

فلسررطٌن المقررام  وشررع  التضررامن مررا عمررال

ى هامم اوتماعا، مؤتمر العمرل الردولى عل

 . كل عام من هرا البند

التأكٌرررد علرررى المررردٌر العرررام لمكتررر  العمرررل  -3

العربرررررى بضررررررور  العمرررررل علرررررى اتخرررررار 

اإلورررراءا، المناسررربة نحرررو معالورررة السرررلفة 

هنرررام مرررركر  تفررراهم مرررا الحكومرررة اللٌبٌرررة 

حرررال سرررداد الحكومرررة مسررراهماتها والمررروقر  

داد المتررأخر  فررً موازنررة المنظمررة سررٌتم السرر
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لتنمٌة المروارد  الممنوحة من المركز العربى

البشررررٌة / طررررابل  للمنظمرررة بالطلررر  مرررن 

حكومة دولة لٌبٌا سداد المساهما، المترأخر  

فرى موازنررة المنظمررة حتررى تررتمكن مررن سررداد 

 السلفة الممنوحة لها 

 وتسوٌة السلفة .

واالوتمراعى  الطل  من المول  االقتصرادى -4

تعرردٌل المرراد  الرابعررة مررن الاللحررة التنفٌرٌررة 

الخاصررة باسررتخدام الخبررراء فررً المنظمررا، 

العربٌررة المتخصصررة تأكٌرردا لتوصررٌة هٌلررة 

 الرقابة المالٌة لمنظمة العمل العربٌة .

صررررردر قررررررار مرررررن المولررررر  االقتصرررررادى 

 سررربتمبر / ( 96فرررً دورتررره   واالوتمررراعى

 ( 2015أٌلول 

دعرو  مكترر  العمرل العربررى لتنفٌرر توصررٌا،  -5

هٌلة الرقابة المالٌرة الصرادر  عرن اوتماعهرا 

والمتعلقرررة  2015الررررى عقرررد فرررً فبراٌرررر 

 بحقو  العاملٌن بالمكت  .

واللروالح وفرى ضروء الوضرا  وفقاً للرنظم

ترررررم تنفٌرررررر كافرررررة التوصرررررٌا، المرررررالً 

علقررة بحقررو  العرراملٌن مالحظررا، المتالو

 بالمكت  .

تووٌرررررره الشرررررركر والتقرررررردٌر رلررررررى القطرررررراع  -6

االقتصرررادى   ردار  المنظمرررا، واالتحرررادا، 

العربٌررررة ( والقطرررراع االوتمرررراعى باألمانررررة 

العامررة لوامعررة الرردول العربٌررة علررى تعاونهررا 

المثمر ما منظمة العمرل العربٌرة وتقردٌرهما 

 لخصوصٌة المنظمة .

ترررم ررسرررال رسرررالل شررركر وتقررردٌر رلرررى 

 القطاع االوتماعى والقطاع االقتصادى

تووٌه الشكر والتقردٌر للسرٌد الردكتور / عبرد  -7

رلرررٌ  مولررر  اإلدار   –الررررحمن الحمٌررردى

والمدٌر العام لصندو  النقرد العربرً ولكافرة 

العرررراملٌن فررررً ردار  الحسررررا  الموحررررد فررررً 

 الصندو  لتواوبهم ما منظمة العمل العربٌة

 األعضرررراءفررررً تحوٌررررل مسرررراهما، الرررردول 

 للمنظمة فً المواعٌد المحدد    

تم ررسال رسالل شكر وتقدٌر للسٌد الردكتور 

رلرررٌ  مولررر   –/ عبرررد الررررحمن الحمٌررردى

 اإلدار  والمدٌر العام لصندو  النقد العربً

 تووٌه الشكر والتقدٌر لمكت  العمرل العربرى -8

وللمعاهررد والمراكررز التابعررة لرره علررى قٌامهررا 

 بواوباتها على أكمل ووه .

 

 نافر حكماً  -

 

اإلشاد  باألداء والتدبٌر المالى الرى انتهوتره  -9

المنظمررررة فررررى السررررنوا، األخٌررررر  وتنمٌررررة 

 

 نافر حكماً  -
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مواردهررا المالٌررة حٌررم أن الحسررا  الختررامى 

والمركررز المررالى كانررا مطررابقٌن وفرر  الررنظم 

 المالٌة والحسابٌة.

 

تسرررروٌل الشرررركر والتقرررردٌر للسررررٌد / ممثررررل  -10

السكرتٌر العام وللساد  أعضاء السكرتارٌة 

 الفنٌة على حسن اإلعداد والتنظٌم .

 نافر حكماً  -

تووٌه الشركر والتقردٌر للسرٌد رلرٌ  اللونرة  -11

والسرراد  أعضرراء اللونررة المالٌررة علررى حسررن 

 أداء مهامهم على الووه األكمل .

شررركر وتقرردٌر للسرررٌد تررم ررسرررال رسررالل 

رلرررٌ  اللونرررة والسررراد  أعضررراء اللونرررة 

 المالٌة

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1567) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 البنـد الخامـس 

 تابٌق اتفاقٌات وتوصٌات العمل العربٌة

  ٌقــــــرر :

الموافقررة علررى تقرٌررر لونررة تطبٌرر  اتفاقٌررا،  .1

وتوصرررررٌا، العمرررررل العربٌرررررة مرررررا األخرررررر 

 بالمالحظا، التى أقرها المؤتمر.

 نافر حكماً  -

مناشد  الدول األعضاء التى لم تصاد  علرى  .2

اتفاقٌا، العمل العربٌة سرعة التصدٌ  علرى 

 هررررض االتفاقٌرررا،   دعمرررا للنشررراط المعٌرررارى

تطروٌر تشررٌعا،  العربى وتحقٌ  أهدافه فرى

العمل والنهو  بشروط وظرو  العمل فى 

الردول العربٌرة عمررال بالمٌثرا  العربرى للعمررل 

 ودستور منظمة العمل العربٌة .

ترررم التواصرررل مرررا أطررررا  االنترررا  فرررً 

الرررردول العربٌررررة لدراسررررة اسرررربا  عرررردم 

التصدٌ  لبحثها ووضا وسالل المساعد  

الماللمررررررة لمعالوررررررة رلررررررم   وتكثٌرررررر  

لتدرٌبٌررررة للمعنٌررررٌن بمعرررراٌٌر الرررردورا، ا

العمررل مررن أوررل تفعٌررل التصرردٌ  علرررى 

االتفاقٌررررررررا، ومعالوررررررررة االسرررررررربا  أو 

 الصعوبا، التً تحول دون رلم .

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1568) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 البند السادس 

 ( لمؤتمر العمل الدولً 104المدٌر العان لمكتب العمل العربً حول الدورة ) مذكرة

 ( 2015)حنٌف ، ٌونٌو / حةٌران 

  ٌقــــرر :
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اعتماد مشروع ودول أعمال االوتماع  -: أ اوالً .

التنسٌقً األول للموموعة العربٌرة المشراركة فرى 

 ( لمررؤتمر العمررل الرردولى 104أعمررال الرردور    

كمررا هررو وارد فررى الوثٌقررة  وتكلٌرر   2015لعررام 

مكت  العمل العربً باضرافة مرا ٌرراض مناسرباً فرى 

ضررروء أٌرررة مسرررتودا، أو تطرررورا، تحررردم فرررى 

المرحلة القادمة ورحاطة الموموعة العربٌرة علمراً 

 برلم .

 تم  التنفٌر -

عقرررد االوتمررراع التنسرررٌقً األول للموموعرررة  - 

لسادسرة مسراء ٌروم العربٌة اعتباراً من السىرىاعة ا

  ورلررم  2015مرراٌو / اٌررار  31األحررد الموافرر  

 فى قاعة مول  اإلدار  بمقر مكت  العمل الدولى

السنوى برٌن منظمرة  تنظٌم االوتماع التنسٌقى - 

العمل العربٌة ومول  السفراء العر  المعتمردٌن 

مراٌو /  31فى ونٌ  صباح ٌروم األحرد الموافر  

على أن ٌتم تحدٌد المكان والتوقٌ،  2015  اٌار

المناسبٌن لعقد االوتماع فى وقر، الحر  وتكلٌر  

مكترر  العمررل العربررى باتخررار الترتٌبررا، المناسرربة 

 فى هرا الشىأن .

: تكلٌ  مكت  العمل العربً بتعمٌم الدعو   ثانٌـاً 

علررى أطرررا  االنتررا  الثالثررة لحضررور االوتمرراع 

ة العربٌرررررة واتخرررررار التنسرررررٌقى االول للموموعررررر

اإلوراءا، اللووستٌة والتنظٌمٌة ورعرداد الوثرال  

المناسرربة لعقررد ورنورراح هرررا االوتمرراع ورلررم فررى 

وق، مبكر مما ٌساعد على تفعٌل مشاركة الوفود 

 تم التنفٌر - .2015العربٌة  فى أعمال مؤتمر العمل الدولى 

: تكلٌرررر  مكترررر  العمررررل العربررررً باتخررررار  ثالثاااااً 

اإلوررررراءا، المناسرررربة بشررررأن دعررررم الترشررررٌحا، 

العربٌررة   محررل التوافرر ( لشررغل أحررد المناصرر  

 المنبثقة عن المؤتمر .

تكلٌ  المدٌر العام لمكت  العمرل العربرً  رابعاً :

 ب عداد ما ٌلى :
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تقرٌررر تحلٌلررى بشررأن تقرٌررر المرردٌر العررام  - أ

ٌررة عررن نتررالذ زٌررار  لمنظمررة العمررل الدول

بعثة مكت  العمل الدولى لمتابعرة أوضراع 

العمررال العررر  فررى فلسررطٌن واألراضررى 

العربٌررررررة المحتلررررررة األخرررررررى وعررررررر  

المالحظرا، علرى لونرة الصرٌاغة المنبثقررة 

عررن االوتمرراع التنسررٌقى األول للموموعررة 

 العربٌة .   

بشرررررأن المسرررررتوطنا،  سرررررنوى تقرٌرررررر  -  

اإلسررررررررررالٌلٌة واثارهرررررررررا االقتصرررررررررادٌة 

واالوتماعٌرررررة السرررررلبٌة علرررررى أوضررررراع 

أصررحا  األعمررال والعمررال فررى فلسررطٌن 

والووالن السورى وونو  لبنان وترومة 

التقرٌر رلى اللغرا، الفرنسرٌة واالنولٌزٌرة 

 واالسبانٌة .

اتخرار اإلورراءا، اللووسرتٌة والترتٌبررا،   -  

التنظٌمٌررة المناسرربة لعقررد الملتقررى الرردولى 

للتضررررامن مررررا عمررررال وشررررع  فلسررررطٌن 

واألراضى العربٌة المحتلة األخرى علرى 

( لمررؤتمر  104هررامم أعمررال الرردور    

  وترررروفٌر  2015العمررررل الرررردولى لعررررام 

التسرررررهٌال، والسررررربل الالزمرررررة إلنوررررراح 

روررو  منرره   ورلررم وتحقٌرر  األهرردا  الم

بالتنسٌ  والتعاون ما الوها، واألطرا  

 را، العالقة .

 

 

 تم التنفٌر -

 
دعررم وهررود المرردٌر العررام لمكترر  العمررل خامساااً : 

العربً الهادفة رلرى تعزٌرز عالقرا، التعراون برٌن 

الموموعررة العربٌررة ومنظمررة العمررل الدولٌررة مررن 

أول تحقٌ  المزٌد من المكاس  للمنطقرة العربٌرة 

وف  تطلعاتها واحتٌاواتها المستقبلٌة فى مواال، 

 العمل والعمال والتنمٌة المستدامة .
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أخررر العلررم بالمعلومررا، األساسررٌة حررول  سادساااً :

( لمرؤتمر العمرل 104بنود ودول أعمال الدور   

 . ( 2015الدولى   ٌونٌو / حزٌران 

أخرررر العلرررم بنترررالذ االوتمررراع التنسرررٌقى ساااابعاً : 

لألعضررراء العرررر  بمولررر  ردار  مكتررر  العمرررل 

( للمولر   322الدولى المشاركٌن فرى الردور    

( والترى تمٌرز،  2014ى  نوفمبر / تشرٌن الثان

بالنسرربة للموموعررة العربٌررة بدراسررة االصررالحا، 

الداخلٌة لمنظمة العمرل الدولٌرة وحصرة التوظٌر  

العربٌة وكرلم التقرٌر عن مردى التقردم فرى تنفٌرر 

 البرررررامذ المعررررزز  للتعرررراون الفنررررى مررررن أوررررل

ل ى العربٌررة المحتلررة ضررمن ورردول أعمررااألراضرر

هرض الدور    وتقدٌم الشكر رلى االعضراء العرر  

علررى مشرراركتهم الفعالررة والتعامررل اإلٌوررابى مررا 

القضرراٌا والمواضررٌا التررى ترردخل ضررمن أولوٌررا، 

واهتماما، الموموعة العربٌة   مرا التأكٌرد علرى 

أهمٌررة االسررتمرار فررى المطالبررة ببرررل مزٌررد مررن 

عرم الوهد لتوفٌر التموٌل الرالزم لهررض البررامذ ود

الصرررررررندو  الفلسرررررررطٌنً للتشرررررررغٌل والحماٌرررررررة 

 االوتماعٌة .

 تم التنفٌر -

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1569) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 تكرٌن معالى السٌد/ أحمد محمد لقمان 

 المدٌر العان لمنظمة العمل العربٌة

  ٌقــــــرر :

قام بها  معالى  اإلشاد  بالوهود المتمٌز  التى .1

السٌد / أحمد محمد لقمان خالل فترتً والٌته 

فررى ردار  منظمررة العمررل العربٌررة ودورض فررى 

تطرروٌر أداءهررا وتحقٌرر  رسررالتها فررى خدمررة 

قضرراٌا العمررل والعمررال فررى الرروطن العربررً 

وتفعٌررررررل دورهررررررا مررررررن خررررررالل األنشررررررطة 

والمررؤتمرا، النوعٌررة التررى عقرردتها المنظمررة 

 

 

 

 نافر حكماً  -
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والحروار مرا مختلر   وتوسٌا دالرر  التعراون

 .الشركاء االوتماعٌٌن واالقتصادٌٌن 

 

تقررررردٌم الشررررركر والتقرررررردٌر لكافرررررة الوهررررررا،  .2

والمؤسسررا، العربٌررة والدولٌررة التررى شررارك، 

فررً حفررل تكرررٌم معررالى السررٌد / أحمررد محمررد 

 لقمان المدٌر العام لمنظمة العمل العربٌة .

فررى تررم ربررالس  كافررة الوهررا، التررً شررارك،  -

 التكرٌم بقرار المؤتمر 

 

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1570) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 البند الثامن

 ( 2019 -  2015تعٌٌن المدٌر العان لمنظمة العمل العربٌة ) 

  ٌقــــــرر :

 تعٌررٌن سررعاد  السررٌد / فرراٌز علررى المطٌرررى .1

مررردٌراً عامررراً لمنظمرررة العمرررل العربٌرررة   بعرررد 

اختٌارض باإلومراع ( لفترر  والٌرة مردتها أربرا 

( اعتبرررارا مرررن  2019 – 2015سرررنوا،   

 تصدٌ  المؤتمر .

 تم التنفٌر -

تقدٌم الشكر والتقدٌر رلى معالى السٌد / أحمد  .2

محمرد لقمرران علررى وهررودض الفاعلررة فررى ترردعٌم 

ٌرررر  مررررة العمررررل العربٌررررة وتحقمسررررٌر  منظ

وترسرٌ  مصرداقٌة المنظمرة وتفعٌرل  أهدافها 

دورها لدى أطرا  اإلنتا  الثالثة فى الردول 

 العربٌة

 نافر حكماً  -

 

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1571) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 البنــد التاسع

 دور الحوار االحتماعً فً تعةٌة الحماٌة االحتماعٌة

  ٌقــــرر :

اعتمررراد تقرٌرررر اللونرررة بشرررأن دور الحرررروار  -

االوتمرراعً فررً تعزٌررز الحماٌررة االوتماعٌررة 

نافرررر حكمررراً وترررم تعمرررٌم التقرٌرررر علرررى  -

ترررم أطررررا  االنترررا  بالررردول العربٌرررة و
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بعد األخرر بالمالحظرا، الترى أقرهرا المرؤتمر 

 العام .

 متابعة تنفٌر بنودض وتوصٌاته 

، أبرٌل /  42ع . ع . د  ن . 1572) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 البنـد العاشـر

 سٌاسات وآلٌات تسوٌة المناةعات العمالٌة ودورها فى استقرار ع قات العمل

  ٌقــــرر :

لونررة سٌاسررا، والٌررا، تسرروٌة اعتمرراد تقرٌررر  -

المنازعرررا، العمالٌرررة ودورهرررا فرررى اسرررتقرار 

 األخرر بالمالحظرا، الترى عالقا، العمل بعرد

 .أقرها المؤتمر العام

نافرررر حكمررراً وترررم تعمرررٌم التقرٌرررر علرررى  -

أطررررا  االنترررا  بالررردول العربٌرررة وترررم 

 تنفٌر بنودض وتوصٌاته متابعة 

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1573) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 البنـد الحادى عشر

 ( 2016 واألربـعـٌــن لمؤتمر العمل العربى ) أبرٌل / نٌسان تحدٌد مكان وحدول أعمال الدورة الثالثة

  المؤتمر: انعقادأوال : قرار بشأن تحدٌد مكان 

  ٌقــــــرر :

عقد الدور  الثالثة واألربىعىون لمؤتمر العمل  .1

فى دولة المقرر مرا لرم تتقردم أٌرة دولرة  العربى

 بطل  الستضافة المؤتمر .

لمررؤتمر  (43  الرردور  تررم التحضررٌر لعقررد -

 بدولة المقرالعمل العربً 

تفرروٌ  المرردٌر العررام لمكترر  العمررل العربررى  .2

دولة عضو ترغ  فرى انعقراد  أىقبول طل  

ورحاطررررة الرررردول   المررررؤتمر علررررى أرضررررها 

 ى .األعضاء علما برلم فى الوق، المناس

 

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1574) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

ثانٌااا : قاارار بشااأن تحدٌااد حاادول أعمااال الاادورة 

 :2016( لمؤتمر العمل العربى لعان 43)

 

  ٌقــــــرر :

( لمؤتمر العمل 43الدور   تم رعداد بنود   - تحدٌد ودول أعمال الدور  الثالثرة واألربىعرىون  -
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علررى النحررو  2016لعررام  لمررؤتمر العمررل العربررى

 التالى :

العربررً وفقرراً لورردول االعمررال الررري  سررب  

 رقرارض

 

 

 

 

 تقرٌر المدٌر العام لمكت  العمل العربً . -1

النظرررر فرررً قررررارا، وتوصرررٌا، مولررر   -2

 اإلدار  .

العربرى  متابعة تنفٌر قرارا، مؤتمر العمرل -3

 الساب  .

 المسالل المالٌة والخطة والموازنة . -4

 تطبٌ  اتفاقٌا، وتوصٌا، العمل العربٌة . -5

مرركر  المرردٌر العىىىىررىام لمىىررىكت  العىىىررىمل  -6

( لمررررؤتمر 105العربررررً حررررول الرررردور   

العىىررررىمل الدولىىررررىً   ونٌرررر    ٌونٌررررو / 

 ( . 2016حزٌران 

 تشكٌل الهٌلا، الدستورٌة والنظامٌة  -7

 تكرٌم رواد العمل العر  . -8

تقرٌررررررر فنررررررى حررررررول " دور االقتصرررررراد  -9

 االوتمرراعً والتضررامنً "التعاونٌررا،" فررى

 زٌاد  فرص التشغٌل " 

تقرٌررررر فنررررى حررررول " تبررررادل المعلومررررا،  -10

 وأثرها فى تنظٌم أسوا  العمل العربٌة "

( 44تحدٌد مكران ووردول أعمرال الردور    -11

لمؤتمر العمل العىىىربىىً   أبرٌل / نٌسران 

2017) 

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1575) قرار رقن 

 ( 2015نٌسان 

 صادر عن المؤتمر قرار

بشأن اعتماد ندات الحممة العالمٌة  ( من نظان العمل بمؤتمر العمل العربى22وفقا لممادة )

إلى حٌن إلةامها الكامل  وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عمٌها لمقااعة اسرائٌل

 بالقانون الدولى االنسانً

  ٌقــــرر :

رسررال خطررا  لسىررىعاد  السررٌد/ االمررٌن رتررم دعررررم ورسررررناد  الحملررررة العالمٌررررة لمقاطعررررة  -1
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 تنفٌذ ال القرار

رسررالٌل وسررح  االسرتثمارا، منهررا وفررر  

العقوبررا، علٌهررا رلررى حررٌن التزامهررا الكامررل 

 بالقانون الدولى .

العررام المسرراعد لقطرراع فلسررطٌن واالراضررً 

رلرررٌ  مكتررر  مقاطعرررة  –العربٌرررة المحتلرررة 

اسرررررالٌل باألمانررررة العامررررة لوامعررررة الرررردول 

( بتارٌررى   613العىىررىربٌة رقىىررىم   أ . ، / 

تنفٌراً لقرار  المؤتمر فرى  2015/  6/  15

 هرا الشأن .

تووٌه الشكر والتقدٌر لكافة الوها، الرسمٌة  -2

لنقابٌررررة واألكادٌمٌررررة والثقافٌررررة والشررررعبٌة وا

 العالمٌة المشاركة فً الحملة العالمٌة .

بالتنسررٌ  مررا  تكلٌرر  مكترر  العمررل العربررى -3

مكترر  المقاطعررة العربٌررة فررً األمانررة العامررة 

لوامعرررة الررردول العربٌرررة لنقرررل رؤى أطررررا  

اإلنترررا  الثالثرررة بشرررأن دعرررم ورسرررناد الحملرررة 

العالمٌرررة لمقاطعرررة رسررررالٌل   ورلرررم بسرررب  

احتاللهرررا لألراضرررى الفلسرررطٌنٌة ومصرررادر  

األراضررررى وبنرررراء المسررررتوطنا، وسٌاسررررا، 

تمررار  ضررد الشررع  التررى  االعتقررال الممررنهذ

 الفلسطٌنى . 

، أبرٌل /  42ن . ع . ع . د  1576) قرار رقن 

 ( 2015 نٌسان

 

 


