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 : **  تقـــدٌـن

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

منظمة العمل العربية   تضمن هرا القرار عرد  فقررا،   قرارا بشأن تطوير هياكل 

 نص، الفقر  الخامسة منه على ما يلى :

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

تنفٌذ قرارات المؤتمرات السابقة وتكمٌف المدٌر العان لمكتب العمل العربى بتقدٌن 

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

 ."  رعشرة لممؤتم

جمهوريررة  –القرراهر   فرى لمررؤتمر العمرل العربررى األربعرونو الرابعررة: عقررد، الردور  ثانٌاا

  وصرردر عررن  2017نيسرران / بريررلأ 16 – 9خرر ل الفتررر  مررن مصررر العربيررة 

المؤتمر عدد من القرارا، والتوصيا، بشأن الموضوعا، المطروحة على جردول 

بترتٌاب وتارقٌن تماك أعماله  وعقب انتهاء أعمال المؤتمر قام مكتب العمل العربى 

القرارات وفقا لألسموب المتبع فى هذا المجال مان حٌاث تسمسال القارارات حساب 

الماؤتمر وررساال تعماٌن رلاى أ اراف ترتٌب ورود موضوعاتها فاى جادول أعماال 

 اإلنتاج الثالثة بقرارات المؤتمر  .

( من نظرام العمرل بمجلر  ردار  منظمرة العمرل  2   1: تنفيرا للماد  الثالثة   الفقرتين ثالثا

 العربية والتى تنص على األتى :

" ٌختص مجمس اإلدارة بمتابعاة تنفٌاذ قارارات وتوتاٌات الماؤتمر العاان ، 

ٌر العمل بمنظمة العمل العربٌة ، وممارسة االختتاتاات المخولاة لاه ومتابعة س

وعماى وجاه الختاـوص ماا ، بموجب النظن والموائح المعمول بها فى المنظماة " 

 ٌمى :

تحدٌاد اإلجاراتات الالةمااة لكٌفٌاة تنفٌاذ القاارارات والتوتاٌات التاادرة عاان  -1

 المؤتمر العان ، وأولوٌات التنفٌذ ووسائمه  .

فٌذ خ   وبرامج العمل المعتمدة لممنظمة وترتٌاب أولوٌاات التنفٌاذ متابعة تن -2

 ووسائمه وتقٌٌن نتائجه  .
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وفى هرا اإلطرار   قرام مكترب العمرل العربرى ب عرداد وثيقرة متكاملرة تضرمن، 

للمرؤتمر لعرضرها علرللى  واالربعرين الرابعرةتصور المكتب لتنفير قررارا، الردور  

  أكتروبر/ القاهر     والثمانينالسابعة مجللللل  ردار  الملللنظمة فى دورته العادية 

 ( .  2017 تشرين األول

  أكترروبر/  القرراهر    والثمررانين السررابعةنرراقم مجلرر  اإلدار  فررى دورترره العاديررة  :رابعااا 

المكتررب والمؤسسررا، التابعررة لرره  تنفيرررالوثيقررة المتضررمنة  ( 2017 تشرررين األول

قرارا، المؤتمر والترى أعردها المكترب بجميرا رداراتره ومكاتبره ووحداتره والمعاهرد 

 :  التالى مجل  اإلدار  بشأن الموضوع القرار وأصدروالمراكز التابعة له 

تنفيررر  متابعررة والموافقررة علررى تقريررر مكتررب العمررل العربررى بشررأنأخررر العلررم "  -

أبريرل /  16 – 9   القراهر     لمرؤتمر العمرل العربرى( 44  رارا، الدور للق

 ."  (2017نيسان 

قام مكتب العمل العسبى والمعاهد والمساكص التابعة له باتخاذ اإلجرسااا  الزشمرة   :خامسا 

( لمرتتمس العمرل العسبرى كرل جرى مخراا ا ت ا ره   44لتنفير قرسازا  الردوز)  

 .وذلك كما هو مبين جى الوثيقة المسجقة 

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

 

 الم ٌري ًفاٌة عم

 المدٌر العان
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 ( لمؤتمز العمل العزبي44قزارات الدورة )متابعة تنفيذ 

 

 تنفٌذ القرار  القرار 

 البنـد األول

 تقرٌر المدٌر العان لمكتب العمل العربى

 القسن األول :

تقرٌر المدٌر العان لمكتب العمل العربى حول " التدرٌب المهنً ركٌاةة قرار بشأن   -
 فً الو ن العربً ": 2030أساسٌة إلستراتٌجٌات التنمٌة المستدامة 

  ٌقــــــرر :

ريجاد رؤية عمل عربية مشتركة إلرساء  (1
تنمية مستدامة تجعل من العالم العربي 
نمورجا في مقاومة الفقر وتنمية الدخل 

ء على البطالة والجوع في أفق والقضا
ترتكز بالخصوص على المحاور  2030
 التالية : 

هره الرؤية من  وبلور يتم الوصول 
خ ل المحاور لألنشطة التي تقيمها 

  وقد  تنفير خطتهااالهتمام بالمنظمة عند 
تم تعميم هره القرارا، على أطراف 
االنتاج بالدول العربية لألخر بها وتطبيقها 

 . على أرض الواقا

  ،رقرار برامج ومشاريا وطنية تنموية را
فائررد  عامررة لألسررر األشررد فقرررا  بمررا يرروفر 
فرصررا  جديررد  للعمررل المولررد للرردخل لفائررد  
الفقررررراء مررررن ناحيررررة  وزيرررراد  الخرررردما، 

نررراطق الفقيرررر  را، األولويرررة الموجهرررة للم
بهرردف تحسررين نوعيررة الحيررا  مررن ناحيررة 

 أخرى.

تم األخر بعين االعتبار عند تنفير خطة 
تنفير أنشطة تحفز االهتمام بالمنظمة رلى 

على رقرار برامج ومشاريا تنموية تساهم 
 في ريجاد فرص عمل جديد  .

 

 

  االهتمرررررام بتثقيرررررف المررررررأ  فررررري الريرررررف
الريررررف وتمكينهررررا وترررردريب المرررررأ  فرررري 

اقتصررررراديا  للقيرررررام بررررردورها فررررري تنميرررررة 
 مجتمعها.

ترررم أخررررها بعرررين االعتبرررار فررري تنفيرررر 
 أنشطة لصالح المرأ  .

  توسرررررريا مظلررررررة الحمايررررررة االجتماعيررررررة
للمرررررزارعين وخاصرررررة الصرررررغار مرررررنهم 

 والعاملين بالقطاع الزراعي. 

 

تررم أخرررها بعرررين االعتبررار عنررد تنفيرررر 
المتعلقررررة أنشررررطة وبرررررامج المنظمررررة 

 بالحماية االجتماعية .
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 تنفٌذ القرار  القرار 

  ايررر ء العنايرررة المسرررتوجبة لتررردريب واسرررا
للسررركان الفقرررراء فررري الريرررف وجعرررل هرررره 
المسرررألة محرررل عنايرررة خاصرررة باعتبارهرررا 
المرردخل األساسرري لمقاومررة الفقررر والبطالررة 

 .المتفشية بالمناطق الريفية

أدرجررررر، اإلدارا، الفنيرررررة المعنيرررررة 
العديررررررد مررررررن المشرررررراريا الخاصررررررة 
بالتررردريب وتمكرررين المررررأ  وتوسررريا 
مظلة الحماية االجتماعية والمسراهمة 
فررري ريجررراد بيئرررة تشرررريعية وتنظيميرررة 
محفز  ل سرتثمار تسراعد علرى زيراد  
اإلنتاجيررررررررة وتحسررررررررين التنافسررررررررية 

 االقتصادية .

اعتمررررراد نمرررررورج تنمرررررو  عربررررري برررررديل  (2
ومستدام يرتكز على سياسة تنموية افضرل  

الحديثرررة وأكبرررر  اسرررتخداما  للتكنولوجيرررا،
اعتمررررادا  علررررى المعرفررررة وأكثررررر تنوعررررا  

 لمصادر النمو  يتم من خ له :

تم ردراج بنرد فنري علرى جردول أعمرال 

( لمؤتمر العمل العربي حرول 45الدور   

فرري تحسررين التنافسررية ودورهررا اإلنتاجيررة 

بنرد ال لمزيرد مرن التفاصريل  وزياد  النمرو 

ترم التاسا من جدول أعمال المؤتمر ( كما 

التركيرررز علرررى هرررره المحررراور مرررن خررر ل 

 نشطة والبرامج التي تنفرها المنظمةاأل

  ريجررراد بيئرررة تشرررريعية وتنظيميرررة م ئمرررة
وجاربرررررة ومحفرررررز  ل سرررررتثمار وتضرررررمن 
التكامرررل برررين القطررراعين العرررام والخررراص 
وتساعد على الرفا من اإلنتاجية وتحسرين 
تنافسررية االقتصرراديا، العربيررة فرري الررداخل 

 والخارج. 

  رعطرررراء األولويررررة القصرررروى فرررري توجيرررره
االسررتثمارا، القطاعيررة لألنشررطة الواعررد  
المرتبطررررة بالتجديررررد واالبتكررررار والبحرررر  

 العلمي. 

  تطرررروير الشررررراكة بررررين القطرررراعين العررررام
والخرراص فرري انجرراز المشرراريا اإلنمائيررة 
الكبرررررررى وريجرررررراد اإلطررررررار التشررررررريعي 
والقررانوني المحفررز لهررا والمررنظم لصرريغها 

 وأشكالها. 
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 تنفٌذ القرار  القرار 

تطوير المنظومة التعليمية من أجل  (3
تحسين افاق التشغيل وتقليص الفجو  بين 
مخرجا، المنظومة ومتطلبا، أسواق 
العمل والتوجه نحو ررساء منظومة تعليم 
تضمن استدامة التنمية وتوفير فرص العمل 
وترتقي رلى مستوى المعايير الدولية 

 المعترف بها  ورلك من خ ل : 
 لتررردري  ونظرررم تطررروير طررررق ومنررراهج ا

التقييم وترسيخ مبردأ المسراءلة والمشراركة 
لمختلف الفراعلين والمعنيرين مرن أصرحاب 
أعمال ونقابرا، وجمعيرا، وطلبرة وأوليراء 
بمرررا يكرررر  الثقرررة برررين مؤسسرررا، التعلررريم 

 ومحيطها الخارجي.
  العمرررررل علرررررى تفاعرررررل أجررررردى وأحسرررررن

للمنظومة التعليمية ما محيط األعمال فري 
لمتعلقرررررة بالبحررررر  المجررررراال، الواعرررررد  ا

والتطرررروير ورلررررك بررررربط شررررراكا، بررررين 
الجامعررررا، ومراكررررز البحررررو  التطبيقيررررة 
وحاضررنا، المشرراريا والمراكررز العالميررة 
 للبحو  والدراسا، العلمية المتخصصة

تم األخر بعين االعتبار جميا هره      
العناصر الهامة عند تنفيرر خطرة عمرل 
المنظمررة ال سرريما وأن الخطررة تتضررمن 

 -حول :مشاريا 

دعرررم المبرررادرين لتنميرررة المشرررروعا،  -
 الصغير  والمتوسطة .

اليررا، الموائمررة بررين مخرجررا، التعلرريم  -
واالحتياجرا، الفعليرة لسرروق  والتردريب
  وفي هرا اإلطار تم تنفيرر نردو  العمل 

قوميررررة حررررول اليررررا، المواءمررررة بررررين 
مخرجررررا، التعلرررريم والترررردريب التقنرررري 
والمهنرري واالحتياجررا، الفعليررة لسرروق 

 11/  9 – 7العمررررررل   الخرطرررررروم   
2017 ). 

بناء مقوما، منظومة تدريب مهني  (4
مستدام تتطلا رلى أرقى المعايير الدولية 

المنافسة  المعتمد  وتتوافق ومتطلبا،
واإلنتاجية وترتكز على ث ثة منطلقا، 

 رئيسية :

  أوال : ردراج الترررردريب المهنرررري ضررررمن
رؤيرررة شررراملة لمنظومرررة تنميرررة المررروارد 

 البشرية  من خ ل :

تررم األخررر بهررره العناصررر عنررد تنفيررر  -
  وترررررم عقرررررد  مشرررررروعا، الخطرررررة

المررررؤتمر السرررراد  عشررررر لرررروزراء 
التربيررررة والتعلرررريم العررررالي والبحرررر  
العلمررري فررري الررروطن العربررري تحررر، 
عنوان   التعليم العالي العربي وعالم 
 العمررررررل واالنترررررراج رؤيررررررة جديررررررد (

"  27/12/2017 – 26"القاهر    
بالتعاون المشترك بين منظمرة العمرل 
العربيررررة ومنظمررررة التربيررررة والثقافررررة 

 والعلوم .

  رحرردا  هيكررل استشررار  بكررل بلررد عربرري
فيرره كررل لتنميررة المرروارد البشرررية يشررارك 

األطررررراف المعنيررررة مررررن أصررررحاب عمررررل 
ونقابررررا، وجرررررامعيين وخبرررررراء وهياكرررررل 

 ردارية.

تم عقد ورشة عمل تدريبية لصالح 
أطراف االنتاج الث ثة في جمهورية 
مصر العربية حول هرا الموضوع 
تح، عنوان " القطاع الخاص ودوره 

 في التنمية "
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 تنفٌذ القرار  القرار 

  تكررري  مبرردأ الررتعلم مرردى الحيررا  وتفعيلرره
المعرابر داخرل منظومرة التردريب عبر فتح 

المهنرررري وبررررين مختلررررف مسررررالكه وبررررين 
 مكونا، منظومة تنمية الموارد البشرية.

 

  

  وضا منظومرة موحرد  لالعر م واإلرشراد
والتوجيه المهني لفائد  األفرراد والعرائ ، 
والمؤّسسا، تتضرمن بالخصروص رحردا  
قنوا، لالع م والتوجيه واإلرشاد المهني 

وتنسيق جهود كل الهياكرل المعنيرة لتوحيد 
 في هرا المجال.

 

  وضرا برررامج لترردريب وردمرراج المنقطعررين
والمتسربين من الدراسة تتمثل في رحردا  
مراكرررررز تحضرررررريرية للتررررردريب المهنرررررري 
مختصرررة فررري احتضررران الفئرررة المنقطعرررة 

 مبكرا عن التعليم.

 

  ثانيا : ضمان جود  منظومة التدريب
متطلّبا، االقتصاد المهني ت ؤما ما 

 وسوق العمل.
  ،تطوير هندسة التكوين باعتمراد المقاربرا

والتنظيمرررررا، الم ئمرررررة لضرررررمان جرررررود  
التررررردريب مرررررن خررررر ل رعرررررداد ورصررررردار 
مواصررفا، للترردريب المهنرري ينبنرري علررى 
تشخيص الكفايا، انط قرا مرن مواصرفا، 
المهررن المسررتهدفة  وتطرروير أدلّررة الترردريب 
للمدربين وكروادر التردريب لضرمان جرود  

 التدريب المهني 

ر العلم وقد شمل، محاور األنشطة أخ
التي تقيمها المنظمة هره النقاط الهادفة 

 الهامة

  دعرررم القطررراع الخررراص للتررردريب المهنررري
وتعزيررز جررود  خدماترره وتحرردي  اإلطررار 

 العام المنظم له.
  "تطوير منظومة تدريب "أساسي ومستمر

للمررردربين وكررروادر التررردريب ورلرررك عبرررر 
ورعررداد رحرردا  سررلك "مرردربي المرردربين" 

مرجعيررررا، المهررررن والكفايررررا، الخاصررررة 
 بالمدربين وكوادر التدريب.

 

تتضمن خطرة عمرل وأنشرطة المنظمرة 
محاور فنية تتعلق بالموضوع لتنفيرها 

 لصالح أطراف االنتاج الث ثة .
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 تنفٌذ القرار  القرار 

  رعرررراد  هيكلررررة مراكررررز الترررردريب المهنرررري
وتحررديثها وتطرروير جاربيررة الترردريب لرردى 

الترردريب الشررباب مررن خرر ل تهيئررة مراكررز 
المهنرري وتحرردي  تجهيزاتهررا طبقررا لمررا هررو 

 متواجد بالمؤسسا، واماكن العمل .

 

  ثالثا : ررساء حوكمة رشيد  لمنظومة
 التدريب المهني.

يتم الوصول رلى هرا الهدف من خ ل 
 وأنشطة المنظمة  جتضمينه لبرام

  تطوير قياد  وتسيير المنظومرة مرن خر ل
رعاد  هيكلة الجها، والهيئرا، والوكراال، 
المشرررفة علررى الترردريب المهنرري لتسررتجيب 

 لمقتضيا، الحوكمة . 

  ررسرراء نظررام معلومرراتي متطررور للترردريب
 المهني 

 

ت وٌر الدور الرٌادي ومجاالت تدخل  (5
منظمة العمل العربٌة لتعةٌة وسائل 

شراكة العالمٌة من أجل التنفٌذ وتنشٌ  ال
 تحقٌق التنمٌة المستدامة : 

 

  ،المسرررررراعد  علررررررى توظيررررررف الخبرررررررا
والكفرراءا، العربيررة والدوليررة العاملررة فرري 
مجال ضبط السياسرا، والبرمجرة والتقيريم 
والمتابعة المرتبطة بهره الخطرة ووضرعها 

 على رمة الدول العربية .

 

  تطرروير الهياكررل اإلداريررة المعنيررة بالتنفيررر
والمتابعررة  مررن خرر ل دعررم اليررا، الرقابررة 
والمسراءلة والمسراعد  علرى تعميمهرا علرى 
 كافة الهياكل اإلدارية بمختلف القطاعا،.

 

  دعرررو  الحكومرررا، العربيرررة لوضرررا رطرررار
تشرررريعى قرررانوني يتعلرررق بتنظررريم الحررروار 
االجتمرراعي بررين أطررراف اإلنترراج ورنشرراء 
مجلرر  وطنررى للحرروار االجتمرراعي حررول 

 قتصادية واالجتماعية .القضايا اال
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  المساهمة فري تعزيرز التعراون برين البلردان
العربيررة والبلرردان المتقدمررة مررن جهررة وبررين 
البلرردان العربيررة وبقيررة البلرردان الناميررة مررن 

 جهة أخرى.

تسعى المنظمة عند تنفير انشطتها رلى 
 الوصول رلى هرا الهدف 

  تعزيررز الجهررود الراميررة رلررى تقررديم الرردعم
لبناء قدرا، البلدان العربية لتحقيرق زيراد  
كبيرررر  فررري تررروفير بيانرررا، عاليرررة الجرررود  
ومناسبة التوقي، وموثوقة الصرحة تماشريا 
مرررا مشرررروع الشررربكة العربيرررة لمعلومرررا، 

 أسواق العمل . 
التوصيا، من خ ل انشاء ه تم تنفير هر

دفرررا التبرررادل المعرفررري والمعلومررراتي مرررا   ق العملاسوأ، الشبكة العربية لمعلوما
الرردول العربيررة  واالسررتفاد  مررن الخبرررا، 
واالستشرررارا، الدوليرررة لمراكرررز البحرررو  
الدوليررررررة المتخصصررررررة فرررررري المجرررررراال، 
المرتبطرررة بمهرررام منظمرررة العمرررل العربيرررة 
والمتعلقررررررة بأجنررررررد  التنميررررررة المسررررررتدامة 

2030. 

 القسن الثانى :

 : 2016نشا ات ورنجاةات منظمة العمل العربٌة خالل عان قرار بشأن  -

  ٌقــــــرر :

اخررر العلررم بنشرراطا، ورنجررازا، منظمررة  (1 
العمرررل العربيرررة  مكترررب العمرررل العربرررى 
والمعاهررد والمراكررز التابعررة لرره ( خرر ل 

مررررا اإلشرررراد  بالفعاليررررا،  2016عررررام 
 واألنشطة المنفر  خ ل العام.

 نافر حكما  

للمدير العرام لمكترب العمرل توجيه الشكر  (2 
العربى والعاملين به والمعاهد والمراكرز 
التابعة على الجهود التى برلوها فى تنفير 
البرررررامج واألنشررررطة التررررى ترررردعم قيررررام 
المنظمة برسالتها وأهدافها تجاه أطرراف 

 اإلنتاج الث ثة فى الوطن العربى.

 نافر حكما 
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تثمين جهود المدير العرام لمنظمرة العمرل  (3 
عربيررررررررة فرررررررري رطرررررررر ق اإلصرررررررردار  ال

االليكترونيررررة األولررررى للشرررربكة العربيررررة 
لمعلومررا، أسررواق العمررل باعتبارهررا أحررد 
األدوا، الداعمرررررة للسياسرررررا، العربيرررررة 
المعنيرررة بررر دار  وتنسررريق أسرررواق العمرررل 

 العربية .

 نافر حكما   

دعو  أطرراف اإلنتراج الث ثرة فري الردول  (4 
العربيرررة واألجهرررز  اإلحصرررائية العربيرررة 
والمراكررز اإلحصررائية اإلقليميررة للتفاعررل 
مررررا ردار  الشرررربكة العربيررررة لمعلومررررا، 
أسرررواق العمرررل بمكترررب العمرررل العربررري 
لترررررررررروفير البيانررررررررررا، واإلحصرررررررررراءا، 
والمعلومررا، التررى تحقررق اإللمررام الشررامل 
بكافررررة قضررررايا وابعرررراد أسررررواق العمررررل 

 العربية.

 

تم مخاطبة كافة الجها، المركور  بالقرار 
للتفاعل ما الشبكة العربيرة بهدف دعوتهم 
ق العمل حي  تم موافراتهم المعلوما، أسو

 بما يلي :

* الوثيقرررررة األساسرررررية لمشرررررروع الشررررربكة 
 العربية لمعلوما، أسواق العمل .

* مشررروع بروتوكررول التعرراون والتنسرريق 
بهردف دراسرته تمهيردا  للتوقيرا عليره حيرر  
سيتم من خ له تكوين فريرق عمرل وطنري 

مسئول ل تصال  تضطلا  وتحديد بلدلكل 
مهامرره بالتنسرريق مررا فريررق عمررل الشرربكة 

 بالمنظمة . 

* " الررردليل العربررري الموحرررد إلحصررراءا، 
العمررررل "  اإلصرررردار  الصررررفرية ( ورلررررك 
ل ط ع عليه وربداء الررأ  بشرأنه تمهيردا  

 إلصدار الطبعة األولى .

" ردا  وكما يلى : عردد 36تلق، المنظمة "
العمررررل  وعرررردد " ردا  مررررن وزارا، 12"
مرررال  6" " ردود مررن مظنظمررا، مظمثلرري العظ

" ردا  مررررن مظمثلرررري أصررررحاب 11وعرررردد "
"  ِمررررررن أجهررررررز  5األعمررررررال  وعرررررردد "
" مررن اإلتحررادا، 2اإلحصرراء العربيررة  و"
 العربية واإلقليمية . 

مرررا  ،وحترررى اتن ترررم توقيرررا بروتوكررروال
 " طرف من الجها، المستهدفة .15"
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الث ثرة واألجهرز  دعو  أطرراف اإلنتراج  (5 
اإلحصائية العربية لموافا  منظمة العمرل 
العربية بردودها حول نمورج بروتوكول 
التعررراون فررري أقررررب وقررر، ممكرررن بغيرررة 
تحقيق األهداف المنشود  للشبكة العربية 

 لمعلوما، أسواق العمل.

ترم ارسرال تعمريم رلرى أطرراف االنتراج 
 الث ثة تنفيرا  لقرار المؤتمر

 

 

تسمية ممثلي أطراف االنتاج الث ثرة فري  (6 
عضررررروية المكترررررب التنفيرررررر  للجمعيرررررة 
العربية للضمان االجتمراعي علرى النحرو 

  -التالي :

عررررن فريررررق  -السرررريد  / ناديررررة الروابررررد   -1
 الحكوما، 

عررررن فريررررق  -السرررريد / السرررريد عبررررد     -2
 أصحاب األعمال  

عررررن فريررررق  -السرررريد / نضررررال رضرررروان  -3
 العمال

د  أعضاء المكتب التنفيرر  تم رخطار السا
للجمعيررررة العربيررررة للضررررمان االجتمرررراعي 
باختيررارهم أعضرراء فرري المكتررب التنفيررر  

 من قبل مؤتمر العمل العربي .

 

 

 

 

االشررراد  برررالجهود التررري تبررررلها الجمعيرررة  (7 
العربيررة للضررمان االجتمرراعي فرري تفعيررل 
دور مؤسسررا، الضررمان االجتمرراعي فرري 

جهررود  الرردول العربيررة والترري تتكامررل مررا
المنظمررررة فرررري هرررررا المجررررال   ودعررررو  
مؤسسا، الضمان االجتماعي   التري لرم 
تنضرررم بعرررد ( رلرررى االنتسررراب لعضررروية 

 الجمعية .

تم اخطار رئي  المكتب التنفير  للجمعية 
العربيرررررة للضرررررمان االجتمررررراعي بقررررررار 

 المؤتمر التخار ال زم بشأنه .

 

 

 القسن الثانى :مالحق  

( لمجنة الحرٌات 36قرار بشأن تقرٌر عن نتائج أعمال الدورة ):   (1الممحق رقن ) 
 ( : 2017النقابٌة ) القاهرة، مارس / آذار 

  ٌقــــــرر :

أخرررر العلرررم برررالتقرير الخررراص بنترررائج  -1
( للجنررة الحريررا، 36أعمررال الرردور   

النقابيررررررة  القرررررراهر   مرررررررار  / ارار 
2017.) 

 نافر حكما  
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 دعرررو  طرفرررى اإلنتررراج فرررى كرررل دولرررة -2
عربيررة لتعزيررز لغررة الحرروار والتشرراور 
واحترام حرية الرأى  والسعى للتفاهم 
المشررررررترك فررررررى مختلررررررف القضررررررايا 

 والمصالح المشتركة.

تررم تعمرريم قرررار المررؤتمر بشررأن نتررائج 
( للجنررررة الحريررررا، 36أعمررررال الرررردور   

النقابيررررة علررررى أطررررراف اإلنترررراج الث ثررررة 
جررررراء الرررر زم بالرررردول العربيررررة للعلررررم ور

 . بشأنه

دعررو  منظمررة العمررل العربيررة تكثيررف  -3
المررررررؤتمرا، والنرررررردوا، والرررررردورا، 
التدريبيررررة والحلقررررا، النقاشررررية حررررول 
موضرررروع الثقافررررة العماليررررة والحرررروار 
االجتماعي وفقا  لمعايير العمل العربية 

 والدولية فى هرا الشأن .

يرررتم مراعرررا  رلرررك فررري خطرررط عمرررل 
 عند تنفير أنشطتها المختلفة . المنظمة

بجهرود منظمررة العمرل العربيررة  االشراد  -4
فررى دعررم وتعزيررز الحقرروق والحريررا، 
النقابيررة فررى الرروطن العربررى والحفرراظ 
على مكتسبا، الطبقة العمالية فى ظل 
الظررررروف التررررى تمررررر بهررررا المنطقررررة 

 العربية

 نافرا  حكما  .

تقرٌر السنوى لمتابعة التقدن فى رنجاة العقد العربى : قرار بشأن ال ( 2الممحق رقن )
 لمتشغٌل:

  ٌقــــــرر :

 أخر العلم بالتقرير -1
 

 نافرا  حكما  

دعررم جهررود منظمررة العمررل العربيررة فرري   -2
متابعة التقدم المحرز في انجاز متطلبا، 

 العقد العربي للتشغيل.

 نافرا  حكما  
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دعو  الدول العربية التي لم تعتمد العقرد   -3
العربرري للتشررغيل واإلسررتراتيجية العربيررة 
للترردريب والتعلررريم التقنرري والمهنررري رلرررى 
اعتمادهمرررا طبقرررا  لقررررار مرررؤتمر العمرررل 

"  المنامة/ مملكة  1424العربي رقم " 
 ( (.2010البحرين  

تم رعداد رسرائل تعراميم بأرقرام   ، . ب  

( بتررررررررررررررررررررررررراريخ  662   661   660

ألطررراف اإلنترراج الث ثررة   20/8/2017

فرري الرردول العربيررة لسرررعة اعتمرراد العقررد 

العربررري للتشرررغيل واإلسرررتراتيجية العربيرررة 

للتررررردريب التقنررررري والمهنررررري والتصرررررنيف 

العربي المعيرار  للمهرن مرا تقرديم الشركر 

اعتمرررررد، العقرررررد  للررررردول العربيرررررة الترررررى

 والتصرررررنيف العربررررري المعيرررررار  للمهرررررن 

لمزيررد مررن التفاصرريل انظررر م حررق البنررد 

 األول القسم الثاني الملحق الثاني .

 

حرررر  الرررردول العربيررررة الترررري لررررم تعتمررررد  -4
التصرررررنيف العربررررري المعيرررررار  للمهرررررن 

رلررى المسررارعة باعتمرراده رعمرراال  2008
لقلللرار مؤتملللر العملللل العربي المرقم 

"  عمررران/ المملكرررة األردنيرررة  1401" 
 (. 2009الهاشمية 

تقرررديم الشررركر ألطرررراف اإلنتررراج التررري   -5
تابعررر، وثيقرررة متطلبرررا، العقرررد العربررري 
للتشرررغيل وخاصرررة الجهرررا، التررري وافررر، 
مكتررب العمررل العربرري بردودهررا المتعلقررة 
بتقريرررر المتابعرررة السرررنو  بهررررا الشرررأن 
وهى:   دولة اإلمارا، العربية المتحد   
مملكة البحررين   الجمهوريرة الجزائريرة 

بية   المملكررة العربيررة الديمقراطيررة الشررع
السررررررررعودية   جمهوريررررررررة العررررررررراق         

سرررلطنة عمررران   دولرررة فلسرررطين   دولرررة 
 قطر   المملكة المغربية(.

توجيه الشكر والتقدير للدول التري أكرد،  -6
فررري تقريرهرررا علررررى اعتمررراد التصررررنيف 
العربي المعيار  للمهن  وهى:  المملكة 
األردنيرررة الهاشرررمية  مملكرررة البحررررين   

مملكرررررة العربيرررررة السرررررعودية  سرررررلطنة ال
ران  دولررة فلسرطين  جمهوريررة مصررر  عمظ
العربيررررررة  جرفررررررة تجررررررار  وصررررررناعة 
 البحرين  جرفة تجار  وصناعة عمظان(.
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توجيرررره الشرررركر والتقرررردير للرررردول الترررري  -7
أورد، في تقريرها اعتماد اإلستراتيجية 
العربية للتدريب والتعليم التقني والمهنري 

األردنيرررة الهاشرررمية  وهرررى :   المملكرررة 
المملكررة العربيررة السررعودية   جمهوريرررة 
العراق   سلطنة عمظان   دولة فلسطين   

 الجمهورية اليمنية (.

شكر للدول وفقا   رسائلتم ررسال 
 لقرار المؤتمر

اسررررتمرار منظمررررة العمررررل العربيررررة فررررى  -8
متابعة التقدم المحرز في انجاز متطلبا، 

أنشرطتها العقد العربري للتشرغيل وتكثيرف 
الهادفة رلى مساعد  البلدان العربية علرى 

 تحقيق األهداف المرجو  من العقد.

تواصل المنظمة العمل في هرا االتجاه من 
خرررر ل نرررردواتها القوميررررة وورم العمررررل 

 النوعية في هرا المجال .

( لمجناة شائون 15قرار بشأن تقرٌار عان نتاائج أعماال الادورة ):   (3الممحق رقن )
 ( : 2017العربٌة ) القاهرة ، مارس / آذار  عمل المرأة

  ٌقــــــرر :

أخر العلم بالتقرير الخاص بنترائج أعمرال  -1
( للجنررة شررئون عمررل المرررأ  15الرردور   
القررررررراهر    مرررررررار / أرار  (العربيرررررررة 
2017. ) 

تم تعميم قرار المؤتمر وتقرير اللجنة عرن 
( علرررى 15نترررائج أعمالهرررا فررري الررردور   

 الث ثة في الدول العربيةأطراف اإلنتاج 
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 البنــد الثـانـى

 النظر فى قرارات وتوتٌات مجمس اإلدارة

نتائج أعماال دورتاى مجماس ردارة منظماة العمال العربٌاة فٌماا قرار بشأن تقرٌر عن 
 :( لمؤتمر العمل العربى44( و )43بٌن الدورتٌن )

 (. 2016االول  ( لمجمس اإلدارة ) أكتوبر/ تشرٌن85الدورة ) -1

 (. 2017( لمجمس اإلدارة ) مارس / آذار 86الـدورة ) -2

  ٌقــــــرر :

 أخررر العلرررم بنتررائج أعمرررال مجلررر  ردار  (1 
منظمررررة العمررررل العربيررررة فررررى دورتيرررره 
المنعقررردتين فيمرررا برررين دورترررى مرررؤتمر 

( 44و   2016( 43العمرررل العربرررى  
   وهما : 2017

 الدور  العادية الخامسة والثمانون . -

 .الدور  العادية السادسة والثمانللون  -

  

 نافر حكما         

          

عرض دراسرة مسرتوفية  بشرأن المركرز 
العربرررري للترررردريب علررررى مجلرررر  ردار  
منظمة العمل العربية في دورته القادمرة 
تمهيررردا  لعرضرررها علرررى مرررؤتمر العمرررل 
العربري فرري دورتره الخامسررة واالربعررين 

2018 . 

علرررى مجلررر  ترررم عررررض الموضررروع 
( 87ردار  المنظمررررررة فرررررري الرررررردور   

والرررر  أخرررر قررررارا  بعررررض الدراسرررة 
المستوفية على المجلر  فرور االنتهراء 
منهررا مررا التأكيررد علررى كافررة القرررارا، 
الصررادر  بشررأن انشرراء مركررز عربرري 
 للتدريب تابا لمنظمة العمل العربية .
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 تنفٌذ القرار  القرار 

 مالحق البند الثانى :

( لممجماس 98: قارار بشاأن تقرٌار عان نتاائج أعماال الادورة العادٌاة ) الممحق األول
 ( : 2016االقتتادى واالجتماعى العربى ) سبتمبر/ أٌمول 

  ٌقـــــــرر :

( 98أخر العلم بنتائج وقرارا، الدور    (1 
للمجلرررررر  االقتصررررررادى واالجتمرررررراعى 

 ( .2016العربى  سبتمبر / أيلول 

 نافر حكما  

العربررررى بتنفيررررر  تكليررررف مكتررررب العمررررل (2 
التوصرررررريا، الصررررررادر  عررررررن الرررررردور  
المرررركور  را، الصرررلة بمنظمرررة العمرررل 

 العربية .

تررم تنفيررر التوصرريا، قرردر تعلررق األمررر 
 بمنظمة العمل العربية .

( لممجماس 99: قرار بشاأن تقرٌار عان نتاائج أعماال الادورة العادٌاة ) الممحق الثانى
 ( : 2017  االقتتادى واالجتماعى العربى ) فبراٌر/ شبا

  ٌقـــــــرر :

( 99أخر العلم بنتائج وقررارا، الردور    (1 
للمجل  االقتصادى واالجتماعى العربى 

 ( . 2017 فبراير/ شباط 

 نافر حكما     

تكليررررف مكتررررب العمررررل العربررررى بتنفيررررر  (2 
التوصرررررريا، الصررررررادر  عررررررن الرررررردور  
المرررركور  را، الصرررلة بمنظمرررة العمرررل 

 العربية .

قرردر تعلررق األمررر تررم تنفيررر توصرريا، 
 بمنظمة العمل العربية .

 البنــد الثالــث

 متابعة تنفٌذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق

 قرار بشأن متابعة تنفٌذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق :  -

  ٌقــــــرر :

أخرررر العلرررم برررالتقرير الخررراص بمتابعرررة تنفيرررر 
لمرررؤتمر قررررارا، الررردور  الثالثرررة واألربعيرررلن 

أبريررل / 17 –10العمررل العربررى  القرراهر    
(   مررا اإلشرراد  بررالجهود التررى 2016نيسرران 

بررررلها المررردير العرررام لمكترررب العمرررل العربرررى 
ومعاونيه  فى المكتب والمعاهد والمراكرز فرى 

 تنفير قرارا، المؤتمر .

 نافر حكما  .
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 تنفٌذ القرار  القرار 

 البنــد الرابــع
 المسائل المالٌة واإلدارٌة

بشااأن الموقااف المااالى لمنظمااة العماال العربٌااة ماان حٌااث المساااهمات أوال :  قاارار 
 والممحق : 2017/  4/  1والمتأخرات عمى الدول األعضات كما فى 

  ٌقــــــرر :

تقررديم الشرركر والتقرردير رلررى الرردول التررى  (1 
سرردد، مسرراهماتها فررى موازنررة المنظمررة 

  وهرررى   دولرررة اإلمرررارا،  2017لعرررام 
جمهوريررة السررودان   العربيررة المتحررد    

سلطنة عمان   دولرة قطرر   الجمهوريرة 
اللبنانيرررة   جمهوريرررة مصرررر العربيرررة   

 المملكة المغربية ( .

ترررم ارسرررال رسرررائل الشررركر والتقررردير 
للدول التي سدد، مسراهماتها فري موازنرة 

 . 2017المنظمة لعام 
 
   
    

تقررررديم الشرررركر والتقرررردير رلررررى المملكررررة  (2 
بالتسررديد علررى حسرراب المغربيررة لقيامهررا 

 المتأخرا، فى موازنة المنظمة.

تررم ارسررال رسررائل الشرركر وتقرردير رلررى 
المملكرررة المغربيرررة لقيامهرررا بالتسرررديد علرررى 

 حساب المتأخرا، .

ح  الردول األعضراء الترى لرم تسردد بعرد  (3 
مسررراهماتها فرررى موازنرررة المنظمرررة لعرررام 

لسرررررداد مسررررراهماتها   وكررررررلك   2017
لتررى عليهررا الطلررب مررن الرردول العربيررة ا

متأخرا، سرعة سداد المترأخرا، لسرداد 
استحقاقا، صندوق مكافأ  نهايرة الخدمرة 
للعاملين بالمنظمة ما التأكيد على العمرل 

( 86بررالقرارا، الصررادر  عررن الرردور   
لمجل  ردار  منظمرة العمرل العربيرة فرى 

 هرا الشأن.

تم ارسال رسائل للدول األعضاء التي 
زنررة المنظمررة لررم تسرردد مسرراهماتها فرري موا

وكرلك التري عليهرا مترأخرا،  2017لعام 
بترررررراريخ  1/394بكترررررراب رقررررررم م . م /

7/5/2017 . 
 
 
    

تكليف مكتب العمرل العربرى البحر  عرن  (4 
مصادر تمويل للصرندوق لتغطيرة العجرز 

 في موارده.

جارى البح  عن مصرادر تمويرل فري 
رطار األنشطة التى تنفرها المنظمة بمقابل 

 مالي . 

دعررررو  الرررردول العربيررررة األعضرررراء فررررى  (5 
منظمرررررة العمرررررل العربيرررررة الترررررى لرررررديها 
تحفظرررا، علررررى نسررررب مسرررراهماتها فررررى 
موازنرررة المنظمرررة رفرررا تلرررك التحفظرررا، 

جميررررا الرررردول العربيررررة رفعرررر،       
مرا عردا  2005عد قمرة الجزائرر تحفظها ب

 الجمهورية اللبنانية.
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أسررو  بمررا تررم فررى موازنررة األمانررة العامررة 
لجامعررة الرردول العربيررة وتنفيرررا لقرررارا، 

 . 2005قمة الجزائر عام 

توجيرره الشرركر والتقرردير للسرريد الرردكتور /  (6 
عبرررد الررررحمن الحميرررد  رئررري  مجلررر  
اإلدار  المرررردير العررررام لصررررندوق النقررررد 
العربرررررى ولكافرررررة العررررراملين فرررررى ردار  
الحساب الموحد فرى الصرندوق لتجراوبهم 
مررا منظمررة العمررل العربيررة فررى تحويررل 

الردول األعضراء للمنظمرة فرى مساهما، 
 المواعيد المحدد  .

تررم ررسررال رسررالة الشرركر وفقررا  لقرررار 
 المؤتمر 

ثانٌا : قرار بشأن  تقارٌر هٌئة الرقابة المالٌة ، وتقارٌر الحساابات الختامٌاة لمكتاب 
العمااال العرباااً والمعاهاااد والمراكاااة التابعـاااـة لاااه لمســاااـنة المالٌاااة المنتهــاااـٌة فاااى 

31/12/2016 :  

)أ( بشأن تقرٌر هٌئة الرقابة المالٌة لمنظمة العمل العربٌة ورد مكتب العمل العرباى  
عمى مالحظات هٌئة الرقابة المالٌة وتقرٌر مراقبى الحساابات عان الحسااب الختاامى 

 : 2016/  12/  31لمكتب العمل العربى لمسنة المالٌة المنتهٌة فى 

الماليرة المصادقة على تقرير هيئة الرقابرة  -
وتقريررر مراقررب الحسررابا، عررن الحسرراب 
الختامى لمكترب العمرل العربرى  / القراهر  

 12/ 31للسرررررنة الماليرررررة المنتهيرررررة فرررررى 
/2016 
  

ترررم اتخرررار كافرررة اإلجرررراءا، ال زمرررة 
 لتنفير القرار .

 

)ب( بشاااأن تقرٌااار هٌئاااة الرقاباااة المالٌاااة وتقرٌااار مراقاااب الحساااابات عااان الحسااااب 
لعربى لمثــــقافة العمالٌــــة وبحوث العمل / الجةائر لمسنة المالٌاة الختامى لممعـــهد ا

 : 2016/  12/  31المنتهٌة فى 

المصادقة على تقرير هيئة الرقابرة الماليرة  -
وتقريررر مراقررب الحسررابا، عررن الحسرراب 
الختررامى للمعهررد العربررى للثقافررة العماليررة 
وبحررررو  العملللررررلل/ الجللررررلزائر للسللررررلنة 

 31/12/2016 المنتهللية فللىالماليللة 

ترررم اتخرررار كافرررة اإلجرررراءا، ال زمرررة 
 لتنفير القرار .
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)جااـ(  بشااأن تقرٌاار هٌئااة الرقابااة المالٌااة  وتقرٌاار مراقااب الحسااابات عاان الحساااب 
الختااامى لممركااة العربااى  لتنمــااـٌة المااوارد البــااـشرٌة /  اارابمس لمسااـنة المالٌـــــااـة 

 : 2016/  12/  31المنتهـٌة فــــى 

المصادقة على تقرير هيئة الرقابرة الماليرة  -
وتقريررر مراقررب الحسررابا، عررن الحسرراب 
الختررامى للمركررز العربررى لتنميررة المرروارد 
البشرررررية / طرابللررررلل  للسلررررلنة الماليلررررلة 

 . 2016/  12/  31المنتهللية فللى 

ترررم اتخرررار كافرررة اإلجرررراءا، ال زمرررة 
 لتنفير القرار .

 

تقرٌر هٌئة الرقابة المالٌة  وتقرٌر مراقب الحسابات عن الحساب الختامى )د( بشأن 
لممركاااة العرباااى لمتأمٌناااات االجتماعٌاااة / الخر اااون لمسااانة المالٌاااة المنتهٌاااة فاااـى 

31/12/2016 : 

* المصررادقة علررى تقريررر هيئررة الرقابررة الماليررة 
وتقريررررر مراقررررب الحسررررابا، عررررن الحسرررراب 

نررررررررا، الختررررررررامى للمركررررررررز العربررررررررى للتأمي
االجتللرررلماعية / الخرطللرررلوم للسللرررلنة الماليرررة 

 . 2016/  12/  31المنتهلللية فى 

ترررم اتخرررار كافرررة اإلجرررراءا، ال زمرررة 
 لتنفير القرار .

 

)هااـ(  بشااأن تقرٌاار هٌئااة الرقابااة المالٌااة وتقرٌاار مراقااب الحسااابات عاان الحساااب 
دمشــــاـق لمسانة المالــاـٌة الختامى لممعهد العربى لمتحة والســــاـالمة المـــاـهنٌة / 

 : 2016/  12/  31المنتهٌة فــى 

* المصررادقة علررى تقريررر هيئررة الرقابررة الماليررة  
وتقريررررر مراقررررب الحسررررابا، عررررن الحسرررراب 
الخترررامى للمعهرررد العربرررى للصرررحة والسررر مة 
المهنيررة / دمشررق للسررنة الماليلللررلة المنتهللللررلية 

 . 2016/  12/  31فلللى 

إلجرررراءا، ال زمرررة ترررم اتخرررار كافرررة ا
 لتنفير القرار .

 

( لمجنة المنظمات لمتنسٌق والمتابعاة 25)و(  :  بشأن تقرٌر وتوتٌات االجتماع )  
( 2016المنبثقااة عاان المجمااس االقتتااادى واالجتماااعى )القاااهرة ، ٌولٌااو/ تمااوة 

 وردود ورٌضاحات المنظمة بشأنها .

أخرررر العلرررم بتقريرررر وتوصررريا، االجتمررراع  -1
الخررررام  والعشرررررين للجنررررة المنظمررررا، 
للتنسرريق والمتابعررة المنبثقررة عررن المجلرر  

يوليو/  االقتصادى واالجتماعى  القاهر    
 (.2016تموز 

 نافر حكما .
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تكليف المدير العرام لمكترب العمرل العربرى  -2
باتخرررار كافرررة اإلجرررراءا، ال زمرررة بشرررأن 

المتعلقرة بالمنظمرة والترى تنفير التوصريا، 
 ورد، فى التقرير .

تم تنفير كافة التوصريا، الصرادر  مرن 
 اللجنة بقدر تعلق األمر بالمنظمة .

 

 التوتٌات العامة لمجنة المالٌة :بشأن  ثالثاُ :  قرار

  ٌقــــــرر :

التررررررررزام منظمررررررررة العمررررررررل العربيررررررررة  -1
بالم حظررا، والتوصرريا، الترري اوردتهررا 

الماليرة فري تقريرهرا المرالي هيئة الرقابرة 
 . 2016واإلدار  لعام 

ترررم االلترررزام بكافرررة التوصررريا، التررري 
أوردتها هيئة الرقابرة الماليرة فري تقريرهرا 

 . 2016عن السنة المالية المنتهية 

 

التأكيررد علررى أن تقرروم المنظمررة والرردول  -2
التي تستضيف المعاهد والمراكز التابعرة 

موازنررة للمنظمررة بتسررديد مسرراهمتها فررى 
تلرك المعاهررد والمراكررز حترى تررتمكن مررن 

 اداء الدور المنوط بها .

المنظمة ملتزمة بالتحويل رلى المراكز 
والمعاهرررد وفقرررا  للسررريولة الماليرررة المتاحرررة 
ووفقا  لسداد الدول التي تستضيف المعاهرد 

 والمراكز التابعة للمنظمة .

 

التأكيررد علررى المنظمررة أن تقرروم بتغطيررة  -3
ق مكافرا  نهايرة الخدمرة العجز في صرندو

وفقرررررا  لقررررررارا، المجلررررر  االقتصررررراد  
واالجتماعي في هرا الشرأن ووفقرا  لقررار 

( مرار  86مجل  اإلدار  فري دورتره  
2017. 

 

المنظمررررة ملتزمررررة برررررلك فرررري ضرررروء 
 السيولة المتاحة وسداد المتأخرا، . 

 

الطلررررررب مررررررن المجلرررررر  االقتصرررررراد   -4
واالجتماعي حسم المسراهما، المرلتأخر  

فري دورتره القادمرة  1990لمرا قبرل عرام 
فررري ضررروء مرررا ترررم فررري األمانرررة العامرررة 

 لجامعة الدول العربية.

جرررار  اتخرررار الررر زم لعرضررره علرررى 
المجلرررر  االقتصرررراد  واالجتمرررراعي فرررري 

 دورته القادمة .

 

بشررأن المسرراهما، المتررأخر  علررى دولررة  -5
  1991  1990الكويررررررر، للسرررررررنوا، 

  والتى لم تسدد بسربب الظرروف 1992

جرررار  اتخرررار الررر زم لعرضررره علرررى 
المجلرررر  االقتصرررراد  واالجتمرررراعي فرررري 

 دورته القادمة .
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 تنفٌذ القرار  القرار 

االستثنائية التى مر، بها توصي اللجنرة 
باتخرررار االجرررراء المتبرررا حيرررال مخاطبرررة 
المجلرر  االقتصرراد  واالجتمرراعي بهرررا 

 الشأن.

 

ررسرررال البنرررد الخررراص بالمسرررائل الماليرررة  -6
انعقرراد واإلداريررة للرردول األعضرراء قبررل 

 المؤتمر بوق، كاف.

 سوف يتم مراعا  رلك 

 

توجيررره الشررركر والتقررردير رلرررى القطررراعين  -7
االقتصرررررررررررادى واالجتمررررررررررراعي   ردار  
المنظما، واالتحادا، العربية ( باألمانة 
العامررررة لجامعررررة الرررردول العربيررررة علررررى 
تعاونها المثمر ما منظمة العمل العربيرة 

 وتقديرها لخصوصية المنظمة .

سررائل الشرركر وفقررا  لقرررار تررم ررسررال ر
 المؤتمر

 

توجيررره الشررركر والتقررردير لمكترررب العمرررل  -8
العربررى وللمعاهررد والمراكررز التابعررة لرره 

 على جهودهم .

 نافرا  حكما  

 

تسجل اللجنرة شركرها وتقرديرها للسريد  /  -9
ممثررل السرركرتير العررام وللسرراد  أعضرراء 
السرركرتارية الفنيررة علررى حسررن اإلعررداد 

 والتنظيم.

 نافرا  حكما  
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 تنفٌذ القرار  القرار 

 البنـد الخامـس

 ت بٌق اتفاقٌات وتوتٌات العمل العربٌة

 قرار بشأن ت بٌق اتفاقٌات وتوتٌات العمل العربٌة :  -

  ٌقــــــرر :

الموافقة على تقرير لجنة تطبيرق اتفاقيرا،  (1
وتوصرررريا، العمررررل العربيررررة مررررا األخررررر 

 بالم حظا، التى أقرها المؤتمر .

الرردول األعضرراء التررى لررم تصررادق مناشررد   (2
علررررى اتفاقيررررا، العمررررل العربيررررة سرررررعة 
التصرررديق علرررى هرررره االتفاقيرررا،   دعمرررا 
للنشاط المعيرارى العربرى وتحقيرق أهدافره 
فررى تطرروير تشررريعا، العمررل والنهرروض 
بشررررروط وظررررروف العمررررل فررررى الرررردول 
العربيرررة عمررر  بالميثررراق العربرررى للعمرررل 

 ودستور منظمة العمل العربية .

تعمرريم تقريررر اللجنررة علررى أطررراف تررم 

اإلنتاج بالدول العربية ويجررى العمرل 

على متابعة الدول األعضراء مرن اجرل 

تحقيرررق المزيرررد مرررن التصرررديق علرررى 

اتفاقيررا، العمررل العربيررة وعقررد المزيررد 

مررن األنشررطة التدريبيررة لفائررد  الكرروادر 

المعنيرررة بمعرررايير العمرررل العربيرررة فررري 

 العديد من الدول العربية .

 البنـد السادس

 مذكرة المدٌر العان لمكتب العمل العربً

 ( 2017( لمؤتمر العمل الدولً ) جنٌف ، ٌونٌو / حةٌران 106حول الدورة )

( لماؤتمر 106قرار بشأن مذكرة المدٌر العان لمكتب العمل العرباً حاول الادورة )  -
 (: 2017العمل الدولً ) جنٌف ، ٌونٌو / حةٌران 

  ٌقــــــرر :

 أوال:

الموافقة على عقد االجتماع التنسريقي األول  .أ 
للمجموعة العربية فى تمام الساعة السادسرة 

يونيرررررو /  4مسررررراء يررررروم االحرررررد الموافرررررق 
  ورلررك فررى قاعررة مجلرر   2017حزيررران 

 اإلدار  بمقر مكتب العمل الدولى بجنيف .

 

 

  

ترررررم عقرررررد االجتمررررراع التنسررررريقي األول   
فرري الرردور  للمجموعررة العربيررة المشرراركة 

( لمؤتمر العمل الدولي وفق جردول 106 
( لمؤتمر 44األعمال المعتمد من الدور   

العمررررل العربرررري ورلررررك بجنيررررف بترررراريخ 
4/6/2017 
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 تنفٌذ القرار  القرار 

اعتمرراد جرردول أعمررال االجتمرراع التنسرريقي  .ب 
األول للمجموعررة  العربيررة المشرراركة فرري 

( لمرؤتمر العمرل 106اجتماعا، الدور   
وارد  فري  كمرا هرو  2017الدولي  لعرام 

الوثيقة   ومتابعرة ورضرافة أيرة مسرتجدا، 
تحررررد  فرررري المرحلررررة القادمررررة ورحاطررررة 

 المجموعة العربية علما برلك.

تررررم عقررررد االجتمرررراع التنسرررريقي األول 

للمجموعررررة العربيررررة المشرررراركة فرررري 

( لمؤتمر العمرل الردولي 106الدور   

وفرررق جرررردول األعمررررال المعتمررررد مررررن 

برري ( لمررؤتمر العمررل العر44الرردور   

 4/6/2017ورلك بجنيف بتاريخ 

التأكيرد علررى أهميرة االسررتمرار فري تنظرريم  .ج 
االجتمرراع التنسرريقى السررنو   بررين منظمررة 
العمررل العربيررة ومجلرر  السررفراء العرررب 

 المعتمدين فى جنيف .

بتعمرريم   تكمٌااف مكتااب العماال العربااى: ثانٌااا 
الدعو  علرى أطرراف اإلنتراج الث ثرة لحضرور 
االجتمرراع التنسرريقى األول للمجموعررة العربيررة 
واللجرررران المنبثقرررررة عنهرررررا وكررررررلك األنشرررررطة 
والفعاليرررررررا، العربيرررررررة ال حقرررررررة  واتخرررررررار 
اإلجررررراءا، اللوجسررررتية والتنظيميررررة ورعررررداد 
 الوثائق الخاصة بها وتوفير مقوما، انجاحها.

 

بعثااة  –مكتااب العماال العربااً تكمٌااف : ثالثااا 
اتخررررررار اإلجررررررراءا، اللوجيسررررررتية بجنٌااااااف 

والترتيبررا، التنظيميررة  المناسرربة لعقررد الملتقررى 
الرردولى للتضررامن مررا عمررال وشررعب فلسررطين 
واألراضرررى العربيرررة المحتلرررة األخررررى علرررى 

( لمررؤتمر العمررل 106هررامم أعمررال الرردور   
  وترررروفير التسررررهي ،  2017الرررردولي لعررررام 
نجاحره  وتحقيرق األهرداف المرجرو  ال زمة إل

منرره   ورلررك بالتنسرريق والتعرراون مررا الجهررا، 
 واألطراف را، الع قة .

تم التنفير ما رعداد تقرير المدير العرام 
لمكترررب العمرررل العربررري رلرررى الررردور   

( لمرررؤتمر العمرررل الررردولي لعرررام 106 
2017 . 
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 تنفٌذ القرار  القرار 

رابعااااُ : تكمٌاااف المااادٌر العاااان لمكتاااب العمااال 
 العربى بإعداد ما ٌمى :

-  

التقريررررر السررررنوى بشررررأن المسررررتوطنا،  (أ  
اإلسرررررررررائيلية واثارهررررررررا االقتصررررررررادية 
واالجتماعيرررررة السرررررلبية علرررررى أوضررررراع 
أصررحاب األعمررال والعمررال فررى فلسررطين 
والجررررروالن السرررررورى وجنررررروب لبنررررران 
وترجمة التقرير رلى اللغا، المعتمد  فى 
أنشررطة منظمررة العمررل الدوليررة وتعميمرره 

 المشاركين فى المؤتمر .على 

تررررم اعررررداد التقريررررر باللغررررة العربيررررة  -

وترجمترره رلررى اللغررا، المعتمررد  فررى 

أنشررطة منظمررة العمررل الدوليررة وهرري 

 االسبانية( –الفرنسية  – االنجليزية 

تقرير تحليلى بشأن التقرير الرى سيقدمه  (ب  
المرردير العررام لمكتررب العمررل الرردولى عررن 

الرردولى نتررائج زيررار  بعثررة مكتررب العمررل 
لمتابعررررة أوضرررراع العمررررال العرررررب فررررى 
فلسرررطين واألراضررري العربيرررة المحتلرررة 
األخرى وعرض الم حظا، على لجنرة 
الصياجة المنبثقة عن االجتماع التنسيقي 
األول لوضررررررررررا الصرررررررررريغة النهائيررررررررررة 
لم حظا، المجموعة العربية وترجمتها 
رلى اللغة االنجليزيرة وتسرليم نسرخة منهرا 

لمكترب العمررل الرردولي رلرى المرردير العررام  
 وتعميمها على المشاركين فى المؤتمر

تررررم اعررررداد التقريررررر باللغررررة العربيررررة  -

وترجمترررره رلررررى اللغررررة االنجليزيررررة   

حيرر  سررلم، نسررخة منرره رلررى المرردير 

العررام لمكتررب العمررل الرردولي كمررا تررم 

 تعميمه على المشاركين في المؤتمر.

الطلررب مررن المرردير العررام لمنظمررة العمررل  (ج  
كيل لجنررة دائمررة فررى مررؤتمر الدوليررة تشرر

العمرل الردولي تترولى متابعرة اإلجررراءا، 
القانونيررة بشررأن التقريررر السررنو  للمرردير 
العررام حررول أوضرراع العمررال العرررب فررى 
فلسرررطين وفقرررا  لمعرررايير العمرررل الدوليرررة 
وبحرر  سرربل دعررم منظمررة العمررل الدوليررة 
 ألطراف االنتاج الث ثة فى فلسطين .

السريد المردير تم من خ ل كلمة سعاد  
العررررام لمنظمررررة العمررررل العربيررررة فرررري 
المررررؤتمر وخرررر ل لقرررراء سررررعادته مررررا 
المررردير العرررام لمكترررب العمرررل الررردولي 
وكرررلك ضررمن م حظررا، المجموعررة 
العربيرررة حرررول ملحرررق تقريرررر المررردير 
العررررام لمكتررررب العمررررل الرررردولي بشررررأن 
أوضاع العمال فري االراضري العربيرة 

 المحتلة .
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مررن التشرراور والتنسرريق  رجررراء مزيرردخامساا  : 
من أجل ريجاد قائمة توافقية للمرشحين العرب 
لعضرروية مجلرر  ردار  مكترررب العمررل الررردولي 

فررري رطرررار الحصرررة  2020 – 2017للفترررر  
المخصصة للمنطقة العربية   ما التأكيد علرى 
ضرررور  دعررم الترشرريحا، العربيررة للمناصررب 
وعضرروية هيئررا، مكاتررب اللجرران المنبثقررة عررن 

ي حالة ربداء الردول العربيرة رجبتهرا المؤتمر ف
في رلرك وقرد توافرق  فريرق أصرحاب األعمرال 

 -على الترشيحا، التالية :

السرررريد / محفرررروظ ميقرررراتلي   الجزائررررر /  -
 أصيل ( .

السيد / خليفة خمي  مطرر    االمرارا، /  -
 أصيل (

السيد / عثمان شريف الري    البحرين /  -
 مناوب ( 

ون  / السررررريد  / خليرررررل الغريرررررانى   تررررر  -
 مناوب(

 السيد  / ناصر المير   قطر / احتياطي (. -

سعاد  السيد / عدنان أبو الراجب  األردن  -
 / احتياطي ( .

المهنررد   / علررى صرربيح علررى السرراعدى  -
  العراق / احتياطي (

المهند  / محمللللرلد فكلرلرى عبرد الشرافى  -
   مصر / احتياطي ( .

الرررررردكتور  / فررررررادى الجميررررررل   لبنرررررران /  -
 ( .احتياطي 

 

 

تررم علررى هررامم اجتماعررا، وأنشررطة 

المجموعررررة العربيررررة المشرررراركة فرررري 

( لمرؤتمر العمرل الردولي 106الدور   

  حيررر  قامرر، المنظمرررة  2017لعررام 

ببرررل مسرراعيها بالتنسرريق بررين الوفررود 

العربيرررة للتوصرررل رلرررى قائمرررة عربيرررة 

موحد  توافقية ودعم ترشيحاتها   وقد 

فررراز، القائمرررة فررري االنتخابرررا، التررري 

يونيررررو / حزيررررران  12جررررر، يرررروم 

2017 . 
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دعرررو  الوفرررود العربيرررة واألعضررراء  سادساااا :
العرب بمجل  ردار  مكتب العمل الدولي رلرى 
برررل مزيررد مررن الجهررود وتكثيررف االتصرراال، 
علرررررى جميرررررا المسرررررتويا، ومواصرررررلة دعرررررم 
المطالب واالحتياجا، التنموية الفلسطينية فري 

لرى تفعيرل المرحلة القادمة مرن خر ل العمرل ع
قرررارا، مجلرر  ردار  منظمررة العمررل العربيررة 

وكلرررررررلرلك  86 – 85 – 84فررررررري دوراتررررررره 
( لمرررؤتمر العمررررل 43قلللرررلرارا، الللررررلدور   
 -أهمها : ومنالعربي في هرا الشأن    

تم من خ ل االجتماع التنسريقي األول 
 للمجموعة العربية .

 

 

 

 

       

    

ررسررال الطلررب مررن منظمررة العمررل الدوليررة  -
بعثرررة متخصصرررة ل طررر ع علرررى حقررروق 

لسطينيين لدى سلطا، االحرت ل العمال الف
وحتى تاريخه واتخرار مرا  1970منر عام 

يلرررزم لسرررداد أجرررور ومسرررتحقا، العمالرررة 
الفلسررطينية وفقررا للمعررايير الدوليررة ورعرر ن 
 المبادئ والحقوق األساسية في العمل .

 تم من خ ل :

لمنظمررة كلمررة سررعاد  المرردير العررام  -
العمررل العربيررة فرري المررؤتمر وفرري 

 الملتقي التضامني .
كلمررة معررالي السرريد  / هنررد صرربيح  -

بررررراك الصرررربيح وزيررررر الشررررئون 
االجتماعيررة والعمررل ووزيررر دولررة 
للشئون االقتصادية بدولرة الكوير، 
فرررري المررررؤتمر باسررررم المجموعررررة 

 العربية  .
اللقرررراء الررررر  جرررررى بررررين سررررعاد   -

العربري المدير العام لمكتب العمرل 
والمررررردير العرررررام لمكترررررب العمرررررل 

 الدولي.

 

 

دعم الصندوق الوطنى الفلسطينى للتشغيل  -
والحماية االجتماعية للعمرال والتررويج لره 
من أجل تحقيق األهداف النبيلة التى أنشئ 

 من أجلها .

دعررو  منظمررة العمررل الدوليررة لعقررد مررؤتمر  -
المانحين لردعم صرندوق فلسرطين للتشرغيل 

االجتماعيرررررة للعمرررررال لتررررروفير والحمايرررررة 
التمويررل الرر زم للصررندوق وريجرراد فرررص 

 العمل ال ئق لعمال فلسطين .

ردانرررة االعترررداءا، اإلسررررائيلية الممنهجرررة  -
على عمال وشعب فلسطين فرى األراضرى 
العربية المحتلرة ومطالبرة المجتمرا الردولى 
بكافررة مؤسسرراته والياترره لوضررا حررد لهررره 

ترررداءا صرررارخا االنتهاكرررا، الترررى تمثرررل اع
علرررى القررررانون الرررردولى ومواثيررررق حقرررروق 

 اإلنسان.
-  

م حظرررا، المجموعرررة العربيرررة علرررى     
تقرير المدير العرام لمكترب العمرل  الردولي 

حرررول أوضررراع العمرررال فررري  2017لعرررام 
 األراضي العربية المحتلة.

الملتقي الدولي للتضامن ما عمال وشعب 
فلسررررطين واألراضرررري العربيررررة المحتلررررة 

 ( . 8/6/2017 جنيف األخر  
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 تنفٌذ القرار  القرار 

مطالبة منظمة العمل الدولية بتوفير الردعم  -
الررررررر زم لتفعيرررررررل الصرررررررندوق الررررررروطنى 
الفلسررطينى للتشررغيل والحمايررة االجتماعيررة 
مرررن أجررررل ترررروفير فررررص العمررررل لعمررررال 
فلسررطين   وكرررلك متابعررة تنفيررر القرررارا، 
الصررررررادر  ب دانررررررة الكيرررررران الصررررررهيونى 

ال رنسرررررررررانية واسرررررررررترداد وممارسرررررررراته 
المسرررتحقا، الماليرررة للعمرررال الفلسرررطينيين 

 لدى سلطا، االحت ل .

 

       

    

مخاطبة منظمة العمرل الدوليرة لوضرا بنرد  -
دائرررم علرررى جررردول أعمرررال مرررؤتمر العمرررل 
الرررردولى بشررررأن أوضرررراع عمررررال وشررررعب 
فلسررررطين و األراضررررى العربيررررة المحتلررررة 

 االخرى.

تم خ ل اللقاء الر  جرى برين سرعاد  
المرردير العررام لمنظمررة العمررل العربيررة 
 والمدير العام لمكتب العمل الدولي .

دعم جهود المدير العام لمكترب العمرل  سابعا :
العربررى الهادفررة رلررى تعزيررز ع قررا، التعرراون 
بين المجموعة العربية ومنظمة العمرل الدوليرة 
من أجل تحقيق المزيرد مرن المكاسرب للمنطقرة 

حتياجاتهرا المسرتقبلية العربية وفرق تطلعاتهرا وا
فرررررري مجرررررراال، العمررررررل والعمررررررال والتنميررررررة 

 المستدامة.

 

 

       

          

الطلرررب مرررن منظمرررة العمرررل الدوليرررة ثامناااا  : 
التوسررا فررى اسررتخدام اللغررة العربيررة فررى كافررة 
الوثرررائق الخاصرررة بأعمررررال المرررؤتمر واتخررررار 

 اإلجراءا، التنفيرية ال زمة لرلك .

 

 

تثمرررين جهرررود المررردير العرررام لمنظمرررة  تاساااعا  :
العمل العربيرة فري االعرداد والتحضرير لتنظريم 
االجتماعررا، واالنشررطة العربيررة علررى هررامم 

( لمرررؤتمر العمرررل الررردولي لعرررام 106الررردور   
2017 . 

 نافللللللللللللر حكما
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 تنفٌذ القرار  القرار 

 البند السابع

 رٌادة األعمال ودورها فى التنمٌة والنهوض بالتشغٌل

 رٌادة األعمال ودورها فى التنمٌة والنهوض بالتشغٌل:قرار بشأن  -

  ٌقــــــرر :

اعتماد تقرير لجنة رياد  األعمال ودورها فرى 
التنميرررررة والنهررررروض بالتشرررررغيل مرررررا االخرررررر 

 بالم حظا، التي أقرها المؤتمر العام .

تررم تعمرريم تقريررر اللجنررة علررى أطررراف 
اإلنتاج الث ثة بعد ردخال الم حظا، التي 

 أقرها المؤتمر . 

 البنــد الثامن

 تعةٌة دور المرأة فً تنفٌذ برامج التنمٌة المستدامة.

 قرار بشأن تعةٌة دور المرأة فً تنفٌذ برامج التنمٌة المستدامة. -

  ٌقــــــرر :

تعزيز دور المرأ  في تنفير اعتماد تقرير لجنة 
برررررررامج التنميررررررة المسررررررتدامة مررررررا األخررررررر 

 بالم حظا، التى أقرها المؤتمر العام.

ترررم تعمررريم تقريرررر اللجنرررة علرررى أطرررراف 
اإلنتاج الث ثة بعد ردخال الم حظا، التي 

 أقرها المؤتمر .

 البنـد التاسع

 تحدٌد مكان وجدول أعمال الدورة الخامسة واألربـعـٌــن

 ( 2018لمؤتمر العمل العربى ) ربرٌل / نٌسان 

قرار بشأن تحدٌد مكان وجدول أعمال الدورة الخامسة واألربـعـٌــن لماؤتمر العمال  -
 ( :2018العربى ) ربرٌل / نٌسان 

 المؤتمر : انعقادأوال : قرار بشأن تحدٌد مكان 

  ٌقــــــرر :

عقرررررد الررررردور  الخامسرررررة واألربلعرررررلين  (1 
العمل العربى فى دولة المقر مرا لمؤتمر 

لرررم تتقررردم أيرررة دولرررة بطلرررب الستضرررافة 
 المؤتمر .
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 تنفٌذ القرار  القرار 

تفرررويض المررردير العرررام لمكترررب العمرررل  (2 
دولرررة عضرررو  أيرررةالعربرررى قبرررول طلرررب 

  رجب فى انعقاد المؤتمر على أرضهات
ورحاطة الدول األعضاء علما بررلك فرى 

 لب.الوق، المناس

ترررررم التحضرررررير لمكررررران رنعقررررراد   
( لمررررؤتمر العمررررل 45الرررردور   

 العربي وفقا  لقرار المؤتمر .

( لمااؤتمر العماال العربااى لعااان 45ثانٌااا : قاارار بشااأن تحدٌااد جاادول أعمااال الاادورة )
2018: 

   ٌقــــــرر :

( لمرررؤتمر 45تحديرررد جررردول أعمرررال الررردور   
( علرى  2018العمل العربى  أبريل / نيسران 

 التالى : النحو

 

بنود وفقا للقرار اعداد التم   -

 المؤتمر.

 

 تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي. -1

النظرررر فررري قررررارا، وتوصررريا، مجلررر   -2
 اإلدار  .

متابعررررة تنفيررررر قرررررارا، مررررؤتمر العمررررل  -3

 السابق.

 المسائل المالية والخطة والموازنة . -4

تطبيق اتفاقيرا، وتوصريا، منظمرة العمرل  -5

 العربية .

مركر  المدير العللللرلام لمللرلكتب العلللرلمل  -6

( لمررررؤتمر 107العربرررري حررررول الرررردور   

العللرررررلمل الدولللرررررلي  جنيرررررف   يونيرررررو / 

 ( . 2018حزيران 

  تشكيل الهيئا، الدستورية والنظامية  -7
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 تنفٌذ القرار  القرار 

بنررررد فنرررري حررررول المسررررؤولية االجتماعيررررة  -8

 لمؤسسا، لقطاع الخاص  .

 

 بنرررد فنررري حرررول االنتاجيرررة ودورهرررا فرررى -9

 تحسين التنافسية وزياد  النمو .

 تم اعداد البنود وفقا  لقرار المؤتمر

تحديرد مكرران وجرردول أعمررال الللررلدور   -10

( لمررؤتمر العمررل العربرري   أبريررل / 46 

 ( . 2019نيسان 

 

 
 


