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 منظمة العمل العربية
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من المادة الرابعة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة  والثالثةاستنادا إلى الفقرتين األولى ( 1) 

 تاسعععةالالعمل العربية ، وجه السيييد المدير العام لمبتا العمل العربى الدةوة عنعقاد الدورة العادية 

تشيييييرين األول  أبتوبر / 71 – 71لمجلس إدارة منظمة العمل العربية خالل الفترة من   نيوالثمان

 .  دولة البويت /  البويت  8171

 شارك فى اجتماةات المجلس بل من : (2)

 أوال : فريق الحكومات

 ) عضوا أصيال ( :  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (7)

 وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعى معالى السيد / مراد زمالى -

والتشددددددغيل العمل  وزارة/  مددير عقاداا العمدل رابح مخازنىالسيد /  -

 والضمان االجتماعى

 البروتوكولمدير  السيد / نور الدين مداد -

 ) عضوا أصيال (  : جمهورية السودان (8)

وتنميددا الموارد  وزير العمددل واالحددددددق  االدار  معالى السيد / بحر إدريس أبو اردة     -

 البشريا

 المنظماا الدوليا واالاليمياإدارة  مدير الله سلو  محمد عبد /األستاذة  -

 الوزيرمكتب  الصادق إبراهيم بشر /األستاذ  -

 ) عضوا أصيال (  : دولة الكويت (3)

وزير الـددددشـددددمون االجتماعيا والعمل ووزير الدولا  معالى السيدة / هند حبيح براك الصبيح -

 االاتصادياللـشـؤون 

 المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة   أحمد محمد الموسىالسيد /  -

 نائا المدير العام للتخطيط والتطوير اإلدارى  الدبتور / مبارك فهاد العازمى -

مددير إدارة العقاداا الددوليدا بدالايمدا العاما لل و    جابر على العلىالسيد /  -

 العاملا
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 عضوا أصيال (  : جمهورية مصر العربية )  (4)

 وزير القوى العاملة معالى السيد / محمد محمود سعفان  -

 

 :  فلسطيندولة  (5)

 وبيل وزارة العمل    السيد / سامر سالمة -

 وبيل مساةد لشئون الشرابة الثالثية   السيد / ةبد البريم ضراغمة -

 

 

 ثانيا : فريق أصحاب األعمال

) مملكا البحرين / غرفا تجارة وحددددناعا البحرين  الريس السيد / عثمان محمد شريف -

 عضوا أحيق (

جمهورييية )  اتحيياد الصييييييينيياةييات العرا ىرئيس  المهندس / ةلى صبيح ةلى -

 / ةضواً احتياط ( العراق

 : فريق العمال ثالثا

المملبييية )عميييال الرئيس اعتحييياد العيييام لنقيييابيييات   مازن المعايطةالسيد /  -

 ( / ةضوا أصيالً  األردنية الهاشمية

رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيييييي  بين الجمعيات  الدبتور / محمد بطى ثانى الشامسى -

ةضيييييوا /  دولة اإلمارات العربية المتحدة)المهنية 

 أصيالً 

أمين السييييييير لالتحياد الحر لنقيابيات ةمال البحرين  السيد / أسامة سلمان حسن -

 / ةضواً احتياط ()مملبة البحرين 
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 لمراقبون: ا رابعا

 ** األمانة العامة لجامعة الدول العربية :

 دارة المنظمات واعتحادات العربيةإب رمستشا البثيري محمد ةلى خالد  الدبتور / -

 

 التحاد الدولى لنقابات العمال العرب** ا

 األمين العام لالتحاد السيد / غسان غصن -

 

 االعتذار:  خامسا

) حبومات / الجمهورية   وزير الشيييييييئون اعجتماةية معالى السيد / محمد الطرابلسى .7

 (/ ةضو احتياط التونسية 

االتحاد التونسددددددى للصددددددناعا والتجارة والصددددددناعاا  خليل الغريانىالسيد /  .8

 / عضوا أحيق ( الجماوريا التونسيا)  الت ليديا

 

سيبرتارية المجلس برئاسية سعادة السيد / فايز ةلا المطيري المدير العام لمنظمة ( تشعكلت 3) 

 وعضوية كل من : العمل العربية ،

    مدير إدارة الشئون المالية واإلدارية  السيدة / هدى الغنيما     -

 مدير إدارة العال ات الخارجية والتعاون الدولى  ةماد شريف       السيد /  -

 المراجع المالى السيدة / أمانا حسين  -

  رئيس  سم الشئون اإلدارية  شريف جمعة     السيد /  -

   رئيس القسم المالى  ايهاا منجى    السيد /  -
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    رئيس ديوان المدير العام  شيرين الصباح    السيدة /  -

 وحدة المراسم   السيد / خالد منجا  -

 ةقدت الجلسة اإلجرائية حيث تم انتخاا هيئة رئاسة المجلس ةلى النحو التالى : (4) 

وزير الـيشـئون اعجتماةية والعمل ووزير الدولة  معالى السيدة / هند صبيح براك الصبيح -7

 رئيسا                للـشـؤون اع تصادية 

نععائبععا (  األةمييالأصيييييييحيياا ) مملبيية البحرين /  السيد / ةثمان محمد شريف الريس -8

 للرئيس

نائبا (  العميال) المملبية األردنيية الهياشيييييييميية /  السيد / مازن المعايطة  -3

 للرئيس

 ( الجلسة االفتتاحية :5) 

لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ، وألقيت ن يوالثمان التاسيييعةةقدت الجلسييية اعفتتاحية للدورة 

 فيها بلمات لبل من :

 السيد / فايز على المطيري معالى -

 المدير العام لمنظمة العمل العربية 

لترأس أةمال المجلس والذى يعبس مدى ها رئيس مجلس اإلدارة بيانتخاب ةهني  فيهيا السيييييييييد

البريم وهن  نائبى الرئيس ورحا بالسادة أةضاء مجلس اإلدارة والمشاربين ها التقدير لشيخصي

 نجاح .وتمنى عجتماةات المجلس التوفي  وال

منظمة العمل واستعرض جدول أةمال المجلس الزاخر بالموضوةات الهامة ، وأبد ةلى أن 

ةلى تسيخير بافة إمبانياتها لدةم القضيية الفلسيطينية فا بافة المحافل ومنذ ةقود العربية دأبت 

والتبتالت اإل ليمية والدولية ودةم صيييمود الشيييعا العربا الفلسيييطينا فا شيييتا المجاعت فا 

مواجهة اعةمال والتصيييرفات غير اإلنسيييانية وغير المشيييروةة للبيان الصيييهيونا، ومسييياةدة 

الشيعا الفلسيطينا لنيل بافة حقو ه السييياسيية واع تصييادية واعجتماةية بما فا ذلك دةمه لنيل 

 . استقالله وإ امة دولته المستقلة وةاصمتها القدس الشريف
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  السيدة / هند صبيح براك الصبيح معالىـ 

 وزير الـشـئون االجتماعية والعمل ووزير الدولة للـشـؤون االقتصادية

 رئيس مجلس اإلدارة 

أةضيييياء مجلس اإلدارة ةلى الثقة التى لبافة شييييبر تقديم الفيها بالسييييادة الحضييييور و ترحب

بجهود المدير العام لمنظمة العمل العربية فا  أشيييييييادتنائبى الرئيس ، بما  توهني  هياأولوهيا ل

، بمييا أبييدت ةلى أهمييية دةم القضيييييييييية ( لمجلس اإلدارة 18التحضيييييييير الجيييد لعقييد الييدورة )

 الفلسطينية وتسخير بافة الجهود لصالح ةمال وشعا فلسطين .

 

  الكثيرىمحمد على خالد  /الدكتور  -

 إدارة المنظمات واالتحادات العربيةبالمستشار 

 جامعة الدول العربية

نقل تحيات معالى األمين العام الجامعة الدول العربية وسييعادة السيييد / اعمين العام المسيياةد 

وأشييار إلى التحديات اع تصييادية  هاللشييئون اع تصييادية وهن  رئيس مجلس اإلدارة ةلى انتخاب

بما  ، ا  طاع التشييغيلقطاةات وفى مقدمتهواعجتماةية وانعباسيياتها السيييلبية ةلى العديد من ال

فا  والمقدرة الحثيثةتقدم بالشييييييبر والتقدير لسييييييعادة السيييييييد / فايز ةلى المطيرى ةلى جهود  

 تطوير العمل بالمنظمة .

 

 ام سييعادة السيييد المدير العام بتقديم درع باسييم السييادة  وفى اختتام أةمال الجلسيية اعفتتاحية

زير الـيشـئون اعجتماةية و صبيح براك الصبيح السيدة / هندأةضاء مجلس اإلدارة إلى معالى 

متمنين لها التوفي  والنجاح فا ترأسها ألةمال  والعمل ووزير الدولة للـييييييشـييييييؤون اع تصادية

 مجلس اإلدارة .
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 ( المصادقة على جدول األعمال :6)

طبقا  بعد اعطالع ةلى مشروع جدول األةمال الذى أةد  المدير العام لمبتا العمل العـييـييـييربى

 . بعة من نظام العمل بمجلس اإلدارة( من المادة الرا5للفقرة )

( من المادة السابعة من النظام التى تنص ةلى مصاد ة المجلس فى 7واستنادا إلى نص الفقرة )

 بداية بل دورة ةلى جدول أةماله،

 

 فقد قرر مجلس اإلدارة المصادقة على جدول األعمال التالى :

 انتخاا هيئة رئاسة مجلس اإلدارة. البند األول  :

 تقرير ةن أوضاع ةمال وشعا فلسطين فا األراضا العربية المحتلة. البند الثاني :

 ( لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.11تنفيذ  رارات الدورة ) البند الثالث  :

 (8171)بغداد ، مارس / آذار  

 ( لمؤتمر العمل العـــربا.54تنفيـذ  ــرارات الدورة ) البند الرابع :

 (.8171) القاهرة، إبريل / نيسان 

 المسائل المالية واإلدارية البند الخامس :

 المو ف المالى من حيث المسيياهمات والمت خرات ةلى الدول األةضيياء بما فا -7

7  /71  /8171 . 

( سييييبتمبر / 718ورة )الد –النظر فى  رار المجلس اع تصييييادى واعجتماةى  -8

و  8178بشييييييي ن اةتميياد موازنيية منظميية العمييل العربييية لعيياما  8171آيلول 

8181 . 

( للجنيية المنظمييات للتنسيييييييي  81متييابعيية تنفيييذ تقرير وتوصييييييييييات اعجتميياع ) -3

 . 8171والمتابعة 
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النظـييييـييييـيييير فا تعـييييـيييييين المراجعين القانونيين لتد ي  الحسابات لمنظمة العمل  -5

  .8181 - 8178العربية لعاما 

 تقرير المراجع الداخلى لمبتا العمل العربى . -4

 (. 8171( لمؤتمر العمل الدولا ) جنيف ، 711تقريــر ةــن نتائج أةمال الدورة ) البند السادس :

 اسيييييييتبمال تشيييييييبيل لجنة الحـيييييييييييييريات النقابية بمبتا العمل العربا لمدة ةامين  البند السعععععععابع :

(8171 – 8181 .) 

 (.8181 – 8171استبمال تشبيل لجنة شؤون ةمل المرأة العربية لمدة ةامين ) : البند الثامن

 اختيار أةضاء مجلس اإلدارة فا اللجنة الفنية المعنية باختيار رواد العمل العرا. البند التاسع :

 (. 8131تقرير مرحلا حول التقدم المحرز ألهداف التنمية المستدامة ) البند العاشر :

تقرير ةن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين دورتا مجلس  عشر :البند الحادي 

 اإلدارة.

 (8171ن ) بغداد ، مارس / آذار الدورة الثامنة والثماني -

 (8171ن ) البويت ، أبتوبر / تشرين األول الدورة التاسعة والثماني -

 التقارير التبميلية للسيد المدير العام . البند الثاني عشر :

 (  للمجلس اع تصادي واعجتماةا.718قرير ةن نتائج أةمال الدورة )ت -

 ما يستجد من أةمال. البند الثالث عشر :

▪▪▪ 
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 ( قرارات وتوصيات المجلس : 1)

جلسات ةمل نا ش خاللها  نيوالثمان التاسعة ةقد مجلس اإلدارة خالل فترة انعقاد دورته العادية

 البنود المدرجة ةلى جدول أةماله واتخذ بش نها القرارات والتوصيات التالية :

 

 البند األول : انتخاب هيئة رئاسة مجلس اإلدارة لمدة عام 

 

،  البويتن ) والثماني التاسيييييييعةإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد فى دورته العادية 

 ( ، 8171أبتوبر/ تشرين األول   71  -  71

( بشيييي ن انتخاا هيئة رئاسيييية مجلس 7/  18بعد اعطالع ةلى الوثيقة ر م ) و . م . إ . د . ع 

 ، اإلدارة لمدة ةام

 وبنتيجة المنا شات والمداوعت،

 يقـــــــرر :

 : انتخاب هيئة رئاسة المجلس لمدة عام ، على النحو التالى

 السيدة / هند صبيح براك الصبيح ىمعال -

 وزير الـشـئون اعجتماةية والعمل ووزير الدولة للـشـؤون اع تصادية

 رئيسا(                       دولة البويت) 

 السيد / ةثمان محمد شريف الريس -

 نائبا للرئيس(  أصحاا أةمال) مملبة البحرين / 

 السيد / مازن المعايطة  -

 نائبا للرئيس(  ةمالاألردنية الهاشمية /  ) المملبة

*  *  * 
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 البند الثاني : تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في األراضي العربية المحتلة 

إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد فى دورته العادية التاسيييييييعة والثمانين ) البويت ، 

 ( ، 8171أبتوبر/ تشرين األول   71  -  71

( بشييييي ن تقرير ةن أوضييييياع ةمال  8/  18بعد اعطالع ةلى الوثيقة ر م ) و . م . إ . د . ع 

 وشعا فلسطين فا األراضا العربية المحتلة 

 وبنتيجة المنا شات والمداوعت،

 يقـــــــرر :

 أخذ العلم بالتقرير . .7

ةلى  ةالمحتلةمال وشعا فلسطين فا األراضا  ب وضاعالت بيد ةلى إ امة جلسة خاصة تتعل   .8

 . 8178لعام  مؤتمر العمل العربى هامش

توجيه دةوة مفتوحة ألةضييياء مجلس اإلدارة لزيارة دولة فلسيييطين للتعرف ةلى الثار السيييلبية  .3

 ةلى ةمال وشعا فلسطين .وانعباساته لالحتالل اإلسرائيلا 

المطالا  حول بعضتبليف المدير العام لمبتا العمل العربى برفع تقرير مقدم من دولة فلسطين  .5

 . إلى السيد مدير ةام منظمة العمل الدولية بش ن وضع خطة ةملية لتنفيذ هذ  المطالا

الدةوة الى مواجهة السييييياسييييات اعحتاللية والتطرف واإلرهاا المنظم الذي تقود  مؤسييييسييييات  .4

الدولة الصيييييييهيونية خاصييييييية بعد إةالن اعةتراف األمريبا بالقدس ةاصيييييييمة دولة اعحتالل 

ارها ةلى إنهاء أي أمل بالحل السييييياسييييا، فا ظل دةم ع محدود من اإلدارة األمريبية وإصيييير

 وطرحها مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية تحت ةنوان "صفقة القرن" . 

 عقدالطلا المتبرر ب خالل من فلسييطين ةمال لدةم جهودها لتبثيف الدولية العمل منظمة دةوة .6

 لتوفير وذلك اعجتماةية والحماية للتشييغيل الفلسييطينا الوطنا الصييندوق لدةم المانحين مؤتمر

 .للصندوق الالزم التمويل

*  *  * 
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،  بغداد ( لمجلس إدارة منظمة العمل العربية )11البنعد الثالث : تنييذ قرارات الدورة )

 (  8171مارس / آذار 

دورته العادية التاسيييييييعة والثمانين ) البويت ،  إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد فى

 ( ، 8171أبتوبر/ تشرين األول   71  -  71

( 11( بشيييي ن تنفيذ  رارات الدورة ) 3/  18بعد اعطالع ةلى الوثيقة ر م ) و . م . إ . د . ع 

 ( . 8171، مارس / آذار  بغدادلمجلس إدارة منظمة العمل العربية ) 

 والمداوعت ،وبنتيجة المنا شات  

 يقـــــــرر :

،  بغييداد )( لمجلس إدارة منظميية العمييل العربييية 11أخييذ العلم بتقرير تنفيييذ  رارات الييدورة ) -7

 .( 8171مارس / آذار 

توجيه الشبر لمعالى المدير العام لمبتا العمل العربى ومعاونيه فى المبتا والمعاهد والمرابز  -8

 تنفيذ  رارات وتوصيات مجلس اإلدارة. ةلى جهودهم فى

*  *  * 
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 75 - 1 ، القاهرة  ) ( لمؤتمر العمل العربى 45تنييذ قرارات الدورة العادية )  البند الرابع : 

 (. 8171أبريل / نيسان 

 ، إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد فى دورته العادية التاسيييييييعة والثمانين ) البويت

 ( ، 8171أبتوبر/ تشرين األول   71  -  71

تنفيذ  رارات الدورة العادية ( بشييي ن  5/  18بعد اعطالع ةلى الوثيقة ر م ) و . م . إ . د . ع 

 .( 8171أبريل / نيسان  74 – 1القاهرة ، ( لمؤتمر العمل العربى )54)

 وبنتيجة المنا شات والمداوعت ، 

 يقـــــــرر :

( لمؤتمر 54تنفيذ  رارات الدورة )أخذ العلم والموافقة ةلى تقرير مبتا العمل العربى بشييييييي ن  -

 .( 8171أبريل / نيسان  74 – 1القاهرة ، العمل العربى ) 

توجيه الشييبر لمعالى المدير العام لمبتا العمل العربى ومعاونيه فى المبتا والمعاهد والمرابز  -

 تنفيذ  رارات مؤتمر العمل العربى . ةلى جهودهم فى

*  *  * 
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 البند الخامس : المسائل المالية واإلدارية    

،  البويتن ) يوالثمان التاسيييييييعةإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد فى دورته العادية 

 ( ، 8171أبتوبر/ تشرين األول  71 - 71

 واإلدارية، ( بش ن المسائل المالية 4/  18. د . ع بعد اعطالع ةلى الوثيقة ر م ) و . م . إ 

 ،وبعد اعستماع لإليضاحات التى  دمها المدير العام لمبتا العمل العربى فى هذا الش ن

 ،وبعد أخذ العلم بالمو ف المالى للمنظمة

 

للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول األعضـععـععاـ حــتى  الموقف المالى -7

7  /71  /8171 . 

 يقـــــــرر :

، وبذلك 8171مساهماتها فا موازنة المنظمة لعام تقديم الشبر والتقدير إلى الدول التى سددت  -7

 الدول التا سددت ةلى حساا المت خرات.

واعجتماةى واألجهزة الدسيييييييتورية بشييييييي ن جدولة الت بيد ةلى  رارات المجلس اع تصيييييييادى  -8

 .المت خرات ةلى الدول األةضاء 

، 8171ة منظمة العمل العربية لعام التى لم تسدد مساهماتها فا موازن األةضاءمخاطبة الدول  -3

المت خرات بالطريقة التى  ةجدولاعستجابة لالدول التى ةليها مت خرات والطلا منها ضيرورة و

م ةلى اعلتزا مع الت بيدمنهم فا طريقة سييداد المسيياهمات السيينوية  بلمع وضييع رؤية  تناسييبها

 حبامأذ تنف للجدولة ، وفى حالة ةدم اعسييتجابة مسيياهمات السيينوية بشييبل بامل ومنتظمبسييداد ال

 . ( من دستور منظمة العمل العربية75المادة )

*  *  * 
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 8171( سبتمبر / آيلول 718الدورة ) –واالجتماعى لنظر فى قرار المجلس االقتصادى ا -8

 8181و  8172بشأن اعتماد موازنة منظمة العمل العربية لعامي 

 يقـــــــرر :

 أخذ العلم بالقرار . -7

 المجلستبليف المييدير العييام لمبتييا العمييل العربى بيياتخيياذ اإلجراءات الالزميية بشيييييييي ن  رار  -8

 – 8178باةتماد موازنة منظمة العمل العربية لعامى ) ادى واعجتمياةى القاضيييييييىصييييييياع ت

ألف دوعر لبل ةام، ومائتان مليون  اربعة( دوعر أمريبى فقط 5.811.111( بمبلغ ) 8181

ومرونة التحرك بين األبواا المختلفة للموازنة لصيالح الباا السيابع )األنشيطة والبرامج(، وفقا 

ه التنفييذيية والنظم واللوائح األخرى السيييييييارية فى للنظيام الميالى والمحياسيييييييبى الموحيد وعئحتي

 المنظمة.

*  *  * 

لمنظمات للتنسعععععععيق والمتابعة ( للجنة ا81متعابععة تنييعذ تقرير وتوصعععععععيعات االجتماع ) -3

8171  . 

 يقـــــــرر :

( للجنة المنظمات للتنسيييييي  والمتابعة  81أخذ العلم بالتقرير الختاما ةن نتائج أةمال الدورة )  -7

 ( . 8171المنبثقة ةن المجلس اع تصادي واعجتماةا ) يوليو / تموز 

تبليف المدير العام لمبتا العمل العربا بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة ةن اللجنة  در تعل    -8

 األمر بمنظمة العمل العربية .

*  *  * 
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القانونيين لتدقيق الحسابات لمنظمة العمل العربية المراجعين النظـعععـعععـعععر في تعـعععـعععيين  - 4

 .8181 - 8172لعامي 

 يقـــــــرر :

 ** الموافقة على مقترح مكتب العمل العربى فى هذا الشأن وكما يلى :

 ) أ ( مكتب العمل العربى :

لتد ي  حسيييابات  –إسيييماةيل المغربا ) محاسيييا  انونا وخبير ضيييرائا(مبتا تبليف  -

( 7641( واألتعاا السيينوية ) 8181و  8178و  8171) لألةواممبتا العمل العربى 

 دوعر أمريبى لبل ةام .

 ) ب ( المعهد العربى للصحة والسالمة المهنية بدمشق :

لتد ي  حسيييابات المعهد العربى للصيييحة والسيييالمة  – محمد هيثم السييييوفامبتا تبليف  -

( دوعر 7811(  ، وب تعاا سيييينوية  درها ) 8181و   8178)المهنية بدمشيييي  لعامى 

 أمريبى لبل ةام .

 ) ج ( المركز العربى للتأمينات االجتماعية بالخرطوم :

لتد ي  حسييييابات المربز العربى للت مينات  - القسييييطاس لخدمات المراجعة تبليف مبتا  -

(  811  درها )وب تعاا سيييييينوية  –(  8181و  8178اعجتماةية بالخرطوم لعامى )

 دوعر أمريبى لبل ةام .

 ) د ( المركز العربى لتنمية الموارد البشرية بطرابلس :

لتد ي  حسييييابات المربز العربى لتنمية  -طارق أبو حجر محاسييييا  انونا تبليف مبتا  -

وبي تعياا سييييييينوية  درها  –(   8181و  8178الموارد البشيييييييريية بطرابلس لعيامى )

 ةام .( دوعر أمريبى لبل 7111)

 ) هـ ( المعهد العربى للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر : 

لتد ي  حسييابات المعهد العربى للثقافة العمالية وبحوث  -هالل ياسييين مبتا تبليف مبتا  -

( دوعر 7411وب تعاا سييينوية  درها ) –(   8181و  8178 العمل بالجزائر لعامى )

 أمريبى لبل ةام .
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 المراقب الداخلي لمكتب العمل العربي  تقرير - 5

 يقـــــــرر :

 .بالتقريرأخذ العلم  -7

 .التوصيات الواردة فى التقرير تبليف مبتا العمل العربا باتخاذ ما يلزم بش ن -8

*  *  * 
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)جنيف،  ( لمؤتمر العمعل العدولى711البنعد السعععععععادس : تقرير عن نتععائج أعمعال العدورة )

 (.8171يونيو/ حزيران 

إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد فى دورته العادية التاسيييييييعة والثمانين ) البويت ، 

 ( ، 8171أبتوبر/ تشرين األول   71  -  71

( بش ن تقرير ةن نتائج أةمال الدورة  6/  18بعد اعطالع ةلى الوثيقة ر م ) و . م . إ . د . ع 

 ( . 8171( لمؤتمر العمل الدولا ) جنيف ، يونيو / حزيران 711)

 وبنتيجة المنا شات والمداوعت ،

 يقـــــــرر :

( لمؤتمر العمييل الييدولى )جنيف ، يونيو/ 711أخييذ العلم بييالتقرير ةن نتييائج أةمييال الييدورة ) .7

ذلييك اجتميياةييات وأنشيييييييطيية المجموةيية العربييية ةلى هييامش أةمييال  (، بمييا فى8171حزيران 

 المؤتمر.

عة البعثة الدائمة التاب يتولى المدير العام لمبتا العمل العربى اإلشييييييراف المباشييييييير ةلى مبتا .8

 بجنيف بما يبفل تنظيم وحسن سير العمل به . العمل العربية منظمةل

تويين العربا والدولا لدةم الصييييندوق الت بيد ةلى أهمية وضييييرورة تبثيف الجهود ةلى المسيييي .3

الفلسييطينا للتشييغيل والحماية اعجتماةية وتقديم جميع أشييبال الدةم للقضييية الفلسييطينية  ضييية 

العرا األولى مع الت بيد ةلى ضييييييرورة تنظيم مؤتمر دولا للمانحين بالتعاون المشييييييترك بين 

 منظمتا العمل العربية والدولية.

الصيييادرة    اتقرارالاألخذ بعين اعةتبار  جهزتها الدسيييتوريةألية ومنظمة العمل الدو الطلا من .5

ى لعيييام العربا العميييل لمؤتمر (54و 55تين )اليييدور عميييل العربى وآخرهمالةن مؤتمرات 

ال دوليية بيي ةالمتعلقيي(  8171و 8171) فلسيييييييطين وبوجييه خيياص مييا يتعل  بمسيييييييتحقييات العميي 

 وبذلك مؤتمر المانحين. 7811الفلسطينيين لدى السلطات اإلسرائيلية منذ ةام 

وةية بالموضالطلا من المدير العام لمنظمة العمل الدولية بضرورة تحلا لجنة تطبي  المعايير  .4

والشفافية خاصة فا ما يتعلـ  بتحديد  ائمة الحاعت الفرديـة وبيفيـة اإلدراج والسحـا من هذ  

 . القائمة
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 اجتماةاتفى الت بيد ةلى أهمية وضييييييرورة التشيييييياور بين أطراف اإلنتاج الثالثة المشيييييياربة  .6

م الحاعت الخاصيييية ، 8178( لمؤتمر العمل الدولى 711خالل الدورة )المجموةة العربية  لتفه 

ً المعايير تطبي  لجنة  اجتماةات انعقادخالل  المزمع منا شتهابالدول العربية  مصالح ةن ال دفاةا

دة وحشـييييد الت ييـييييد لها حتى ع يتم  اةتماد معايير ع ت خذ باعةتبار تبنى ربية، والع موا ف موح 

 خصوصيات الدول العربية. 

نظراً للظروف اعستثنائية التا يعيشها الشعا الفلسطينا جراء اعةتداءات واعنتهابات وةملية  .1

قابية للعمال وأصيييحاا األةمال اعسيييتيطان الغاشيييم لالحتالل اإلسيييرائيلا ، ندةو المنظمات الن

إيداع شييباوى ضييد اعحتالل اإلسييرائيلا أمام لجنة تطبي  المعايير بمنظمة العمل الدولية ، وفقاً 

اعنتهابات وبل أشبال اعستغالل والمتاجرة باليد العاملة  لإلجراءات المعمول بها ، وذلك لفضح

 مواثي  الدولية .الفلسطينية التا تتنافى مع معايير العمل الدولية وال

توجيه الشيييبر والتقدير إلى منظمة العمل العربية ةلى جهودها الهادفة إلى تعزيز التنسييييي  فيما  .1

بين الوفود العربية المشيييييياربة فا مؤتمر العمل الدولا من أجل تقوية وتوحيد الموا ف العربية 

 . والدفاع ةن مصالحها وخصوصياتها

*  *  * 
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اسععععتكمال تشععععكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي لمدة عامين  البند السععععابع :

(8171 – 8181 ) 

إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد فى دورته العادية التاسيييييييعة والثمانين ) البويت ، 

 ( ، 8171أبتوبر/ تشرين األول   71  -  71

( بش ن استبمال تشبيل لجنة الحريات  1/  18ع  بعد اعطالع ةلى الوثيقة ر م ) و . م . إ . د .

 ( 8181 – 8171النقابية بمبتا العمل العربا لمدة ةامين )

 وبنتيجة المنا شات والمداوعت ،

 يقـــــــرر :

اختيار أةضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية التالية أسماؤهم ليبونوا أةضاء أصيلين فى  (أ)

 : ( 8181  - 8171لمدة ةامين )  لجنة الحريات النقابية بمبتا العمل العربى

  دبتور / مبارك فهاد العازمىال -7

 عضوا أصيال             حبومات (/  دولة البويت) 

          المهندس / ةلى صبيح ةلى -8

 عضوا أصيال   ( أصحاا أةمال) جمهورية العراق / 

  الشامسىالدبتور / محمد بطى ثانى  -3

 عضوا أصيال ةمال ( دولة اإلمارات العربية المتحدة /  )

جنة لالموافقة ةلى األةضياء الثالثة الذين اختارهم المدير العام لمبتا العمل العربى لعضوية  (ا)

 ، وهم : ( 8181 – 8171الحريات النقابية بمبتا العمل العربى لمدة ةامين ) 

 عضوا أصيال   ( مصر)          االجبالى المراغالسيد /  -7

 عضوا أصيال   ( السودان)   يوسف ةبد البريم/ المهندس -8

 عضوا أصيال              (لبنان )   سعد الدين حميدى صقرالسيد /  -3

*  *  * 
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مــعععـرأة العــعععـربية لمعععدة ععععامين البنعععد الثعععامن : اسعععتكمال تشعععـكيل لجــعععـنة شــعععـئون عمعععل ال

(8171 – 8181 . ) 

إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد فى دورته العادية التاسيييييييعة والثمانين ) البويت ، 

 ( ، 8171أبتوبر/ تشرين األول   71  -  71

( بش ن استبمال تشـييييبيل لجـييييـييييـيييينة  1/  18بعد اعطالع ةلى الوثيقة ر م ) و . م . إ . د . ع 

 ( . 8181 – 8171)  شـــئون ةمل المـــرأة العـــربية لمدة ةامين

 وبنتيجة المنا شات والمداوعت ،

 يقـــــــرر :

أخذ العلم باختيار المدير العام لمبتا العمل العربى للعضيوات التالية أسيمائهن عسييتبمال تشبيل  -

 : ( 8181 – 8171لمدة ةامين )  لجنة شئون ةمل المرأة العربية

   المملبة األردنية الهاشمية                    السيدة / رهام فندي ةميش 

 الجمهورية التونسية                             السيدة / سامية الببوش 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                             السيدة / مريم لو بريز 

   سلطنة ةمان  السيدة / ةزيزة بن سيف بن محمد الحارثية 

  دولة البويت                              رشيد  الالسيدة / مها 

 جمهورية مصر العربية  ) مقررة اللجنة ( الدبتورة / حنان يوسف 

*  *  * 
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البند التاسععع : اختيار أعضععاـ مجلس اإلدارة في اللجنة الينية المعنية باختيار رواد 

 العمل العرب.

إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد فى دورته العادية التاسيييييييعة والثمانين ) البويت ، 

 ( ، 8171أبتوبر/ تشرين األول   71  -  71

بش ن اختيار أةضاء مجلس اإلدارة  ( 8/  18بعد اعطالع ةلى الوثيقة ر م ) و . م . إ . د . ع 

 فا اللجنة الفنية المعنية باختيار رواد العمل العرا.

 وبنتيجة المنا شات والمداوعت ،

 يقـــــــرر :

تشيييبيل اللجنة الفنية المعنية باختيار الرواد وفقا للتمثيل الثالثى وةمال بنص المادة الخامسييية من  -

 عئحة تبريم رواد العمل العرا .

 ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) حبومات /  السيد / مراد زمالى معالى -7

 ( جمهورية العراق) أصحاا أةمال /  المهندس / ةلى صبيح ةلى -8

   (مملبة البحرين ) ةمال /  السيد / أسامة سلمان حسن -3

*  *  * 
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المسعععععععتدامة تقرير مرحلي حول التقعدم المحرز ألهعداف التنميعة البنعد الععاشعععععععر :  

(8131). 

إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد فى دورته العادية التاسيييييييعة والثمانين ) البويت ، 

 ( ، 8171أبتوبر/ تشرين األول   71  -  71

بشييي ن تقرير مرحلا حول التقدم  ( 71/  18بعد اعطالع ةلى الوثيقة ر م ) و . م . إ . د . ع 

 (.8131المحرز ألهداف التنمية المستدامة )

 وبنتيجة المنا شات والمداوعت ،

 يقـــــــرر :

ذ أهداف خطة األمم المتحدة وتنفيذ أهداف التنمية ييأخيذ العلم بيالتقرير ةن التقيدم المحرز فى تنف -

 ( . 8131المستدامة )

دةوة الدول العربية إلى التنسييييييي  والتعاون بين إدارات التخطيط العربية لوضييييييع رؤية موحدة  -

 حول سياسات التعليم التقنى والتدريا المهنى والعمل ةلى تبادل الخبرات فيما بينهم .

باعسيتمرار فى تنفيذ البرامج واألنشطة ضمن خطة المنظمة لعامى   تبليف مبتا العمل العربا -

والمتعلقة بخطة األمم المتحدة والتى تصيييييييا فى غايات وأهداف التنمية (  8181 / 8178) 

 المستدامة والتى تتس  مع أهداف منظمة العمل العربية .  

توجيه الشيبر للمدير العام لمبتا العمل العربى ومسياةديه وبافة العاملين بالمبتا والمؤسييسات  -

  .( 8131أهداف التنمية المستدامة ) التابعة للمنظمة ةلى جهودهم فى تنفيذ

*  *  * 
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: تقرير عن نشععاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين  الحادي عشععرالبند  

 دورتي مجلس اإلدارة :

 (8171، مارس / آذار  بغداد ن )يوالثمان الثامنةالدورة  -

 (8171، أكتوبر / تشرين األول   الكويتن ) يوالثمانالتاسعة الدورة  -

 

إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد فى دورته العادية التاسيييييييعة والثمانين ) البويت ، 

 ( ، 8171أبتوبر/ تشرين األول   71  -  71

بشييييييي ن تقرير ةن نشييييييياطييات  ( 77/  18بعيد اعطالع ةلى الوثيقية ر م ) و . م . إ . د . ع 

 ،بغييدادن )يوالثمييان الثييامنييةوإنجييازات منظميية العمييل العربييية فيمييا بين دورتا مجلس اإلدارة الييدورة 

 ( 8171، أبتوبر / تشرين األول   البويتن ) يوالثمانالتاسعة الدورة ( و 8171مارس / آذار 

 وبنتيجة المنا شات والمداوعت ،

 يقـــــــرر :

أخذ العلم بالتقرير ةن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين دورتى مجلس اإلدارة  -

 (11  ،18 . ) 

تفعييل التعياون والتنسيييييييي  بين منظمية العميل العربيية والمعهيد العربى للتخطيط بيدولية البويت  -

 هنىتدريا المرش العميل فا مجاعت الثقافة العمالية والولتنظيم ةيدد من اليدورات التيدريبيية و

 لرفع بفاءة إنتاجية العمالة العربية . والتقنى

توجيه الشيبر للمدير العام لمبتا العمل العربى ومسياةديه وبافة العاملين بالمبتا والمؤسسات  -

التابعة للمنظمة ةلى جهودهم فى تنفيذ نشيييياطات المنظمة ، مع اإلشييييادة بالفعاليات واألنشيييييطة 

 الل تلك الفترة. الهامة التى نفذتها المنظمة خ

*  *  * 
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 :  التقارير التكميلية للسيد المدير العام : الثاني عشرالبند 

 (  للمجلس االقتصادي واالجتماعي718تقرير عن نتائج أعمال الدورة )

 

 ، إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد فى دورته العادية التاسيييييييعة والثمانين ) البويت

 ( ، 8171أبتوبر/ تشرين األول   71  -  71

 ن التقارير التبميلية ـيــ( بش78/  18بعـيـيد اعطـيـيـيالع ةلى الـيـيـيوثيقة ر م ) و . م . إ . د . ع 

 ،للسيد / المدير العام 

 وبعد اعستماع لإليضاحات التى  دمها المدير العام لمبتا العمل العربى فى هذا الش ن،

 وبنتيجة المنا شات والمداوعت ،

 يقـــــــرر :

 ( للمجلس اع تصادي واعجتماةا .718أخذ العلم بتقرير ةن نتائج أةمال الدورة ) -7

تبليف مبتييا العمييل العربى بتنفيييذ القرارات الصيييييييادرة ةن الييدورة المييذبورة  ييد تعل  األمر  -8

 بمنظمة العمل العربية .

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هند صبيح براك الصبيح

 رئيس مجلس إدارة

 منظمة العمل العربية
 

 المطيري يفايز عل

 المدير العام

 لمنظمة العمل العربية


