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 تـقـديــــم

 

( 4891بغداد، مارس/ آذار  فى دورته الثانية عشرة ) : أصدر مؤتمر العمل العربى أوال

قرارا بشأن تطوير هياكل منظمة العمل العربية ، تضمن هذا القرار عددة فقدرا، ، 

 نص، الفقرة الخامسة منه على ما يلى :

جدول أعماال ماؤتمر العمال العرباى يتعماا بمتابعاة  " استحداث بند دائم فى

تنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة وتكميف المدير العام لمكتب العمل العربى بتقديم 

تقرير يوضح فيه مستوى تنفيذ تمك القرارات ، وذلاك اعتباارا مان الادورة الثالثاة 

 ."  رعشرة لممؤتم

جمهوريدة  –القداهرة  فدى لمدؤتمر العمدل العربدى األربعونو الخامسة: عقد، الدورة  ثانيا

، وصدددر عددن  1049نيسددان / بريددلأ 45 – 9خدد ل الفتددرة مددن مصددر العربيددة 

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

بترتياب وتارقيم تماك أعماله، وعقب انتهاء أعمال المؤتمر قام مكتب العمل العربى 

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

ترتيب ورود موضوعاتها فاى جادول أعماال الماؤتمر ولرساال تعمايم للاى أ اراف 

 اإلنتاج الثالثة بقرارات المؤتمر  .

( من نظام العمل بمجلدس ددارة منظمدة العمدل  1،  4تنفيذا للمادة الثالثة ) الفقرتين  : ثالثا

 العربية والتى تنص على األتى :

" يختص مجمس اإلدارة بمتابعاة تنفياذ قارارات وتوتايات الماؤتمر العاام ، 

ومتابعة سير العمل بمنظمة العمل العربية ، وممارسة االختتاتاات المخولاة لاه 

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

 يمى :

تحدياد اإلجاراتات الالةمااة لكيفياة تنفياذ القاارارات والتوتايات التاادرة عاان  -1

 المؤتمر العام ، وأولويات التنفيذ ووسائمه  .

 



2 

 

متابعة تنفيذ خ   وبرامج العمل المعتمدة لممنظمة وترتياب أولوياات التنفياذ  -1

 قييم نتائجه  .ووسائمه وت

وفى هذا اإلطدار ، قدام مكتدب العمدل العربدى ب عدداد وثيقدة متكاملدة تضدمن، 

للمدؤتمر لعرضدها علدللى  واالربعدينالخامسة تصور المكتب لتنفيذ قرارا، الدورة 

، أكتدوبر/ الكويد،)  والثمدانين التاسعةمجلللللس ددارة الملللنظمة فى دورته العادية 

 ( .  1049 تشرين األول

، أكتددوبر/  الكويدد،)  والثمددانينالتاسددعة ندداقم مجلددس اإلدارة فددى دورتدده العاديددة  :رابعااا 

المكتددب والمؤسسددا، التابعددة لدده  تنفيددذالوثيقددة المتضددمنة  ( 1049 تشددرين األول

قرارا، المؤتمر والتدى أعددها المكتدب بجميدا دداراتده ومكاتبده ووحداتده والمعاهدد 

 :  التالى مجلس اإلدارة بشأن الموضوع القرار وأصدروالمراكز التابعة له 

تنفيددذ  متابعددة والموافقددة علددى تقريددر مكتددب العمددل العربددى بشددأنأخددذ العلددم "  -

أبريدل /  45 – 9،  القداهرة  ) لمدؤتمر العمدل العربدى( 15) رارا، الدورةللق

 ."  (1049نيسان 

والمعاهد والمراكز التابعة له باتخاذ اإلجررااا  الزممرة  قام مكتب العمل العربى  :خامسا 

( لمرتتمر العمرل العربرى كرل جرى مخراا ا ت ا ره   15لتنفيذ قررااا  الردوا)  

 وذلك كما هو مبين جى الوثيقة المرجقة .

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

 

 الم يري يفاية عم

 المدير العام



  (54متابعة تنفيذ قرارات الدورة )

 لمؤتمر العمل العربي
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 تنفيذ القرار القرار

 البنـد األول

 تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى

 القسم األول :

رار بشأن تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى حول " ديناميكية أسووا  العمول العربيوة    ـــق  -

 التحوالت ومسارات التقدم "

  يقــــــرر :

إطووار مؤسسووي و تن يمووي لسووو  العموول  اعتموواد (1

 العربية وذلك من خالل :

 

 ملو إووواددعوووالدولووودابدولإلى ووواد لووو د  ووولو د

شوووةملادلليشووول إةمدوي يمةع ووواد ووو د وووا د

ولميغ وووولومدويديةووووةد اداوي يمةع ووووادا  ووووةد

مإووة  لدولإمووبدولإلى وواداولدال ووادةومدولةوولادل

اىموووووةد عوووووةعددعلووووو دماو ىوووووادولي وووووالومد

ادعلو دمظواموادعوا داولميغ لومدولميعوةلع

ولإمووبدامووةدت لميووندمووعدتظمووة دعمووبد د وودلد

يظ وواعدعلوو دمإل ووادعلم وواددد  وواد ديي لوو د

مهووةلومدايوودل  داي م ووبدمي ووالدامعوويملد

 وألملدولةىد ي ل دولإمبدعل د:

د

ي ووا لديشوول إةمدولإمووبدديظف ووةدميةىإووا ووةلعد -

اول وومةعدوي يمووةع د وو دولوودابدولإلى ووادمووعد

خوو بدل ظووادولخىوولو دول ووةظاظ  عداولادووا دعلوو د

مدىدم ئمادوليشل إةمدولا ظ ادلمإوة  لدولإموبد

ولإلى وووواداموووودىدولي ى وووولدولإملوووو داويليوووومو د

 ى ح ةمهةد.

د

 د وإلع  دمعددمىدتدولشفة  ا.د

 يح  لدولياومعدى عدمةةلحدولإموةبدموعد هواد

ل ومةعددتخولى اتةحة دوألعمةبدمعد هاد

وعوووي لولدولإ دوووادى ظهموووةد ووو د  وووةلدولحووواولد

 ولىظة داوعسدولإدولادوي يمةع ا.

ع ووددولظووداومدول ام ووواد وو دم ووةبدولحووواولد ووي د -

وي يموووةع داع دوووةمدولإموووبدىموووةد إموووبدعلووو د

ولعوووة دف ة وووادولحووواولدىووو عدمخيلووو دوأل ووولو د

دمةظةًديعي لولدع دةمدولإمبد.د 

دد
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 تنفيذ القرار القرار

 ولإمبدعلو دولعوة دى ئوادللإموبدول ئولدا  وةد

لمإوووة  لدولإموووبدولإلى ووواداولدال وووادايوووا  لد

 م ووادولمإ  ووةمدول ممووادل وومةعدحمة وواد

ولإموووةبداولمعوووةاولداعووود دوليم  ووومداي وووة  د

ولفوووليدىووو عدولإموووةبداوليلدووو د ووو دولعووول د

 عوةم ددول فوة لدمموةمإ وةلددولاو ف  دحعو 

   دل ادول دلومدويظية  اداوليظة ع ا.

د

د

 ويخةةدوليدوى لدول ممادل ومةعديم و عدولإموةبد

عمةبدمعدممةلعوادحولدوليظوو  داتةحة دوأل

ولظ ووةى دداعديم  وومدا ى ووةًدلمووةدظةوومدعل ووند

(دولميإل وووواد8ويفةد ووووادولإمووووبدولإلى ووووادلدوووو د 

 ىةلحل ةمداولح ا دولظ ةى ا.

ميةىإواديةود لدولودابدولإلى وادعلو دويفةد واد ي د -

(دىشووووو عدولح وووووا د8ولإموووووبدولإلى وووووادلدووووو د 

داولحل ةمدولظ ةى اد.د

 ولإموووبدعلووو ديإم ووومددالدمظوموووةمدولإموووةبد

اتةووحة دوألعمووةبدادعوو ددوودلومدمظيعووى هةدد

 ووو د  ووولو دولمفةا وووادول مةع وووادداوإللموووة د

ىي ظ ةيهةداىظة د  ةلدم ععو د وظو دولإ دوةمد

و دويظيوة دا  عوسدلحواولدى عدمخيل دت ول

  يموووةع ديووواو   دمظوووي داىظوووة داد يةووودىد

لمإةل ادمخيل دول  وة ةداولظموعوةمدولإمةل واد

 و د  وةلدوليوواومعداويعوي  ل ادا  وةًدألح ووة د

(دىشوووو عد11ويفةد ووووادولإمووووبدولإلى ووووادلدوووو د 

 ولمفةا ادول مةع ا.

ع ددولإد وددموعدولودالومدوليدل ى وادول  ل واد ي د -

دةمدولمفةا ادول مةع اد.  دم ةبدتعسداي ظ 

 دعووالدولوودابدولإلى ووادولوو د يةحووادولمإلامووةمد

دولإمووبدل ة وواولهةموواداوألعةعوو ادحووابدتعوواو د

وأل وووووولو دايعووووووه بدولاةووووووابدللى ةظووووووةمد

خ بدع ددم ماعادمعد ي ديظف ةدمةودول لولدمعد -

للفول دولا ظ واد و د وبدديدالشدولإمبديخة

دالوووادلليإل ووو دىةلشوووى اداوليفوووةم دعلووو د  ف ووواد
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 تنفيذ القرار القرار

اوإلحةووووووة ومدويديةووووووةد اداوي يمةع وووووواد

اولفظ وووادةومدولةووولادل م وووادولميووودخل عد ووو د

 مهةمه .عا دولإمبدلي ع لد

دوللى دمادولشى ادولإلى اد.

د بدمعدلةةلحدديدل ى ادعدوددالشادددي د 

د د دـدولمغوول د(دول مهال ووادول موئل ووا ـدمةوول

دا ةلعدولياوةبدليظف ةدىةد د لىةمدولدابد.

 اياح وووددول هووواددىووو عدولإموووبدعلووو ديظعووو لد

مخيلووو دوأل ووولو دةومدولإ دووواد ووو ددعوووا د

ولإمووووبدا   ووووةددمظوامووووادي   م ووووادلمخيلوووو د

ولىوولوم دل وومةعدولظ ةعوواداوليفةعووبدولعوول ادد

اولم وووووودعدمووووووادولميغ وووووولومددويديةووووووةد اد

داوي يمةع ا.

د

 يفإ بدايإم مددالد دولومدام ةي دولإموبداد

وليشووووغ بد وووو دولوووودابدولإلى وووواداي ا لمووووةد

لشووى ادولإلى ووادلمإلامووةمدتعوواو دالى هووةدىة

 ولإمبداحفهةدعل دوليفةعبدمإهةد.د

 ي وووومعدتموووودو دمشوووولاردولشووووى ادولإلى وووواد

دلمإلامةمدتعاو دولإمبديح  لدمةودول لول.د

قيووووووام الوووووودول العربيووووووة بتبنووووووي سياسووووووات  (2

واستراتيجيات محفزة لالنتاج واالستثمار مون 

 خالل:

 

 ا ووووادوعوووويلوي   اداىوووولوم داخ وووو د

ولشوووةمبددىل وووةئمدولظمووواداودإ ووواددييإلووول

 د:اولمعيدو ديي مع

وعيلوي   ي عدييإل ةعدىةلظمادويديةةدعدد ةدول -

ايح  وولدتموودو دوليظم ووادولشووةملادولمعوويدوماد وو د

ولىلدوعدولإلى ادمعدخ بدوليظع لداوليإةاعدىو عد

ت ولو دوإلظيووة دامخيلو دول هووةمدولمو فللد وو د

ولم ةيمدويديةوةد اداوي يمةع وادعلو دولظحواد

دوليةل :د

ملوووادويعووويلوي   ادولإلى وووادليظم وووادول ووواىدولإةد -

مظ ل وةدد62اي  دموة دويعويلوي   اداوليشغ ب.

تمدو د يفلرد بدمد د ل دم وةيمدىلغومدد8ا
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ادوووددلوعووومدموووة دويعووويلوي   ادم وووةيًدد151

عووولعادوليغ  ووولد ووو دمإ  وووةمدتعووواو دولإموووبد

ولإلى ووووا دادوووودلمد م ةظ ووووادملو إووووادىإوووو د

ولإظةةوولد ووبدخمووسدعووظاوم دامووةودمووةديإمووبد

بدي وم عدمظومادولإمبدولإلى ادموعدخو دعل ند

خ  هوووةدولعوووظا ادموووةودوليةوووالدولمىظووو دعلووو د

دولمي لىةمدولما اع ادل  ة ةدوليظم ادولمخيلفا.

 ل  وواديإ ووسدع ةعووةمدوليشووغ بدولميىإوواد

ليا  لد ليددوليدخبدول لال ااآل ةمد

 .داولم معولإمبدول ئلدولمظي د

ويعوويلوي   ادولإلى ووادلليوودل  داوليإلوو  دولي ظوو د -

ويعيلوي   اد لو ديإم ومديهد دمة دا اولمهظ .

ولشلو ادى عدول هةمدولممادلدلليودل  داوليإلو  د

ولي ظ داولمهظ داول هةمدولمعيخدمادلمخل ةيوند

 لد ىموووةد عوووةعددعلووو ديوووا  عدولاووووةئ داي ووو

 والدىوو عدمخل ووةمدوليإلو  داوليوودل  دولي ظوو دفول

داولمهظ داوحي ة ةمدعا دولإمب.

 اتداولدت لو دديليمومةميحد دداو حد

وإلظيوووة دولف فووواد ح اموووةمداتةوووحة د

عمبداعمةب(دىح ثديي ةمبدوألداولد و د

  ةلدخ ادعمبداودإ ادادد  اديعي   د

 للي ى ل.ل ة ادوليحد ةمداي اعددةىلاد

 ووو دموووةودوإل وووةلددةمووومد دوللدوليظم وووادولىشووول اد -

:دبدىيظف ةدالشدعمبدا ظ اد  د بدموعاوليشغ 

مووةعدخوو بدعووة دولإوولو د دول ا وومد دعوول ظادع د

ديخد دمةودول لولد.د6118

 ا ووادخ وو دىد لووادلعووددولف وواومدىوو عد

 ولمظ مداولميادا.

د

 يح  لدظموادوديةوةدعدمعويدو داميواومعد

 خ ب:معد

 

د

دد
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 تنفيذ القرار القرار

 ي  وو  داوعووةدلدولظووولد وو دظمووةة دوليظم وواد

ولميىإوواد وو دولىلوودوعدولإلى وواد وو د ووا د

ولي ووالومداوليغ وولومدولإلى وواداولدال وواد

اي ف لويهةدعل دتعاو دولإمبداةلو دموعد

خوووو بديظا ووووادول  ةعووووةمدويديةووووةد اد

اويظية  ادا إبدد  ادوليشوغ بدةول د

ويعوووووويلوي   ةمداولخ وووووو داولىوووووولوم د

 د6111ولمعيدومادليح  لدتمدو دوليظم اد

د

 ويعيغ بدوألمفبدللمواولددولميةحوادا و د

م ووودميهةدولمووواولددولىشووول ا دموووعدخووو بد

ىوولوم د ظيوووة داوعووويفمةلدمحفوووملدللإموووبد

 ولمظي داوليشغ بدول ةمبدل الدولإمب.

د

 عةدلدولظولد و دظمو دويعويفمةلدولحوةل د 

ايا  ندولمواولددولظوةدللد لو دول  ةعوةمد

ولظش اداوليا ندت فلدول دويعيفمةلد و د

د ةعةمدولملوعاداولةظةعةمدوليحا ل اد

 للإمةلا.د ف فادويعيخدو 

د

 دوعيموةددويعويفمةلوميح  لدولياومعد  د

 ووو دم وووةبدولةوووةدلومدولي ل د وووادا  ووولد

ةعووووووةمدولعووووووولإ ادولي ل د وووووواد وووووو دول  

 اولخدم ا دامادمةد عيا  :

د

 يدخبدولدالادلدع دايإم مدددلومدادالد

ول  وووةردولخوووةيد ووو دم وووةيمدوليظم ووواد

اوليشوووووغ بدعىووووولدولحووووواو مدول ووووول ى اد

اولمةل ووووووادامخيلوووووو دتشوووووو ةبدولوووووودع د

 اوليش  ا

د

دد
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 تنفيذ القرار القرار

 دىا ووواد ولحووولدعووو دولإموووبدولمعوووي بد)

ايفإ ووبدويل ووةمداوي وولو ومدولمظةعووىاد

لليش  ادعلو دولمىوةدللدولخةةوادال وةدلد

ويعموووووووةبد ةلمشووووووولاعةمدولةوووووووغ للد

ايم  ظهةدمعديوا  لدولمم وددداولمياع ا 

مووعد ووليدولإمووبديعووي إة دظعووىادمووعد

ى ةلادولشىة دولىةحف عدععد وليدعموبد

 اولاو د عدحد فةدلعا دولإمب.

د

 وليام وواددولعووة دع ةعووادحمةئ ووادي وومع

ولإووةدبدلإاوئووددوليظم ووادىوو عد ة ووادو وولودد

ولم يموواداةلوو دىياعوو ادمولووادولحمة وواد

وي يمةع ووادليغ وو دولفئووةمدولإمةل ووادمووعد

مخيلووووو دول  ةعوووووةمدويديةوووووةد ادداعد

يم  وومدمووادوميمووة دخووةيدىةلإووةمل عد وو د

 ول  ةرد  لدولمظو .

د

 يفإ ووووبدوليإووووةاعدولإلىوووو د وووو دم ووووةبد

ى ظ وووووادويعووووويفمةلدولى ظووووو داولي وووووةللدول

ا وووومةعدوليظ ووووبدولمووووظو دلل ووووددولإةملوووواد

ل عوويفةدلدمووعدولمم وومومدوليفة وول ادل ووبد

 دالادعلى ا.

د

 ي    دا عوةدلدولظوولد و ددالداملداد واد

ولةوووظةد لدوي يمةع وووادلليظم وووادىهووود د

يما ووبدمظيومواداعةل ووادد عويحدوثدآل وةم

دم علل.دول فة لداىشلا 

د

دد

دد
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التعلويم دعوة الدول العربيوة لتطووير سياسوات  (3

والتوودريب التقنووي والملنووي لمواكبووة االقت وواد 

 المعرفي من خالل:

د

 وليإلوووووو  ددتعدع ةعووووووةمولي   ووووووددعلوووووو د

اوليوودل  دولي ظوو داولمهظوو دل  ووملدمةمووادد

لل وواد فوووة لدتدو دعوووا دولإموووبدايح  ووولد

مي لىووووةمدولهوووود دولفووووةمعدمووووعدتموووودو د

وليظم ووووادولمعوووويدوماد وووو ديإم وووومدولظموووواد

 ل م ا.دويديةةدعدولم لدداولشةمبدل

مو   حزيورا  خالل شهر يونيووالمنظمة نفذت 

هذا العام نووة  ووميوة حوول ي سياسوات المع وي  

المقنووو ةالموووايم المهنووو ةفةاهووا  ووو  عزيووز 

القوا  المنا سيةي  ضو  مميوا الاهوات المعنيوة 

بسياسوووات المع وووي  ةالمووووايم المهنوووو لوااسوووة 

 طووووير هوووذا السياسوووات ةفةاهوووا  وووو  عزيوووز 

ك  يهووا راووران اجنمووا  المنا سوويةش شووااالقوووا  

الثالثة  و الووا  العربوو ةدووف مو  ةتااات 

نفووذت ةوووو  المع ووي  المقنووو ةمتسسووات الموووايم

هذا النوة  بالمعاة  ما ةتاا  المكوي  المهنوو 

دبمونسشةالمشغيل 

 ي ووا لدايفإ ووبدملو وومدولىحوواثدولإلم وواد

اولعوووووووإ دول وووووووةددي يعوووووووة داعوووووووةئبد

اي ا إهووةدلماو ىووادولي ظالا  ووةدولحد فوواد

يغ لومدولمهعدااعةئبداتعوةل  دويظيوة د

ممووووةد عووووةعددعلوووو دل ووووادلا دولل ووووةدلد

اويىي ةلدلدىدولشىة دايوا  لدمم وددموعد

 ليدولإمبدولمظي د  دوديةوةددولمإل واد

 اتظمة دولإمبدول د دل

د

دد

دد

دد

دد
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 عووووةدلدولظووووولد وووو دولمظوامووووادولي ل د وووواد 

ايحود فهةدلليإل  دولي ظو داولمهظو دولحةل واد

ىمووةد عووةعدداولإمووبدعلوو دويظوودمة د وو د

وديةةددولمإل وادايلى وادوحي ة وةمدعوا د

ولإمبداماو هادوليحود ةمدوليو د فل وهةد

ويديةووووةددولإووووةلم داوليعوووول ادىإمل وووواد

وليظم وواداةلوو دمووعدخوو بدي ووا عدايووا  لد

عمةلادميخةةادةومد فة لدمإل  ادمعد

 مخيل دولمعيا ةم.

لوي   ادولإلى ووادىةيعوويدولإمووبدولمظومووادياوةووبد

ولي ظ داولمهظو  دوليو ديعويظدد و دداوليإل  دلليدل  

مةودوليا ندادددظفةمدوإلدوللدعودلددل م ماظهةدع

دتظش اد  دمةودولم ةبدمظهة:

حــــــــاب"دآل ةمدولماوئمادىو عد ولظدالدول ام ا -

مخل ووةمدوليإلوو  داوليوودل  دولي ظوو داولمهظوو د

ولودابداويحي ة وةمدولفإل وادلعوا دولإموبد و د

ولعووادوعد دظووا مىلرديشوول عدولفووةظ ددولإلى وواد"

 .د6112

دوإلظية  ادالتاسع:البند تم إعداد  - دحاب

د  د داولم ةدل دوليظة ع ا ديحع ع د   ادالمة

دولإمبد دم يمل دىظاد دولمإلا د مع ولظما.

   (.55ولإلى دولداللد 

 يم  عداي ا لدمظوامادوليدل  دولمهظو د

يحعو عدداولل ادمعدمعياو دىمةد عه د و د

 عمل ةمدويظية دولمخيلفاداعل دوألخي:

ىةإلعوودودداوليح وو لدخوو بدمووةودددولمظوموواعووي ا د

ظودالددام وادي و دت ولو دوإلظيوة ددع ودولو دولإوة د

ليظف وووةدمشووولاردماوئموووادمظوووةم دوليإلووو  دولف فووواد

اوليوودل  دولي ظوو داولمهظوو دمووادوليةووظ  دولإلىوو د

داةل دمعدخ بد:د6118ولمإ ةلعدللمهعد

 يا  لدوليما بدولو م دىةليإوةاعدموادولمظوموةمدد-1 ى عدولإل داول ل دولماو ما

ولإلى ادةومدولةلاداولمظومةمدولدال ادولي ديإمبد

دد  دمةودوإل ةلد.

 ع وووووددو يموووووةردخىووووولو دوليةوووووظ  دولإلىووووو دد-6 يإم مدول فة لداول دلومدوإلظية  ادللإمةب

ولمإ ةلعدللمهعدمادتدلوظه دمعدولخىولو دولمإظ و عد

اوليدل  دولي ظ داولمهظو دليةوم  دمظوةم ددىةليإل  

وليإلووو  داوليووودل  دولماو موووادلليةوووظ  دولإلىووو د

دولمإ ةلعدللمهعد.
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  لعوووة ددةعووودلدمإل  ووواديديةوووةدددولمعوووةمماد ووو 

 ة  .

 عدودد ودابدىمو م مدوليإلو  دل  واعدمظعو  دد-1

ماديا هةمدولدابدولإلى ادإلة  دمظةم دوليإل  د

اوليدل  دايفإ بددال دمعداودادولي ةل دولإلى اد

ولظة حووواداولي وووةل دولدال وووادةومدولةووولاداةلووو د

ىةليإوووةاعدموووادولمظوموووادولإلى وووادلليلى ووواداولف ة ووواد

عداولإلوووا داولمظوموووةمدولدال وووادةومدولةووولاد  وووا

مظعووو  دمووواديا هوووةمدولووودابدولإلى وووادإلةووو  د

وليإلووو  دايفإ وووبددالدوليإلووو  داوليووودل  دولمهظووو د

داولي ظ د

 ماو مادمخل ةمدوليإل  دمادعوا دولإموبدموعدد-5 خللد ليدعمبدمعيدوما

خوو بدماو مووادولموو م مدولمإل  وواداولمهظ وواد وو د

 هووةمدوليإلووو  دموووادوليةوووظ  دولإلىووو دولمإ وووةلعد

د.6118للمهعد

 دولإظةلدولىشولعددم ةدلدويعيفمةل دولإمبدعل  

ولي م وووبدولمإل ووو داولي ظووو دد ووو دم وووةباخةةووواد

للإمةلوادامووةد لإىوندمووعددالدمووة د و دم ووةدلدولظموواد

اولحددموعدووةمللدولف ولد و دولم يمإوةمدولإلى واد

 اىلاغدتمدو دوليظم ادولمعيدوما.

ولدعالدلإ ددو يموةردخىولو دوليةوظ  دولإلىو دد-5

تدوولوظه دولخىووولو دولمإظ ووو عدولمإ ووةلعدللمهوووعدمووواد

ىةليإل  داوليدل  دولمهظ داولي ظ دايةوم  دمظوةم د

دوليإل  داوليدل  د.

ولماو مووادلليةووظ  دولإلىوو دولمإ ووةلعدللمهووعدد-2د

داتمم يهةد  د ة  دوليإل  د.

 ميةىإووووادايإموووو  دولي ووووةل داولخىوووولومد

ولإلى ووواداولدال ووواد ووو دم وووةيمدوليظم ووواد

 اوليشغ ب.

يحد وددولمهوعدامعويا يهةدوليإل م وادولإمبدعل دد-2

دولي د شملهةدولمشلاردوليدل ى د.

 ي ل ووو دمظوموووادولإموووبدولإلى وووادىدلوعووواد

ولظة مووادعووعد ووإ دآل ووةمددويخووي يم

ولميةىإووووواداولي  ووووو  دللىووووولوم دوليإل م ووووواد

وليدل ى اداولم م مدولإلم وادىموةد عوةعدد

 وأللدعدخو بدد–ي ديظف ةدو يمةردخىولو دىإموةعد

شهلدظا مىلدلدلوعاد ة ادولافةئلدولةةدللدعوعد

 مظومادولإمبدولإلى ادايي معدد:

 .دولإ ددولإلى دلليشغ ب -
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 وو دل وواد فووة لدا ووادلدولمهووةلومدال وواد

مووةد لىوو دوحي ة ووةمددوودلويهةدوليظة عوو اداى

تعوووواو دولإمووووبدولفإل ووووادمووووعدولاوووووةئ د

موووووعداي ف وووو د هادمووووةدليفإ وووووبدعووووددد

ولمهظ ادولمإيمدلدلد هةداعلو ددولمل إ ةم

 وألخيد:

ويعووويلوي   ادولإلى وووادليظم وووادول ووواىدولإةملووواد -

 اوليشغ بد.

ولإلى ووووووادلليوووووودل  دولي ظوووووو ددويعوووووويلوي   ا -

 .اولمهظ 

ةوو نمج دو  هوذا اتممموار رورةا  ةدواف  النظور 

 وو اا ووة هووذا الوثواوي ة طويرهووا ة ووي الممغيوورات 

داتومصافية ةاتممماديةش

 ويعوووويلوي   ادولإلى وووووادليظم وووووادول ووووواىد

اوليشوووغ بداوليةوووظ  دولإلىووو دولإةملووواد

 ولمإ ةلعدللمهع.

د

 د .2010-2020ولإ ددولإلى دلليشغ بد

 ويعوويلوي   ادولإلى ووادلليوودل  داوليإلوو  د

 ولمهظ .ولي ظ داوليدل  د

د

 ولشى ادولإلى وادلمإلاموةمدتعواو دولإموبد

ولي دع  اعدلهةدوألفلدولىةلمد  ديحعو عد

دتدو دتعاو دولإمبدولإلى ا.

د

لخوودمات تكنولوجيووا المعلومووات تيسووير النفوواذ  (5

 واالت االت عبر:

 

 وعيىوووووةلدولي ووووود دولحةةوووووبد ووووو دم وووووةبد

ي ظالا  ووووةدولمإلامووووةمدمحل ووووةدللظموووواد

اعظةوووولودمحووووددود وووو دىوووولامدوألظمووووة د

ول د وووودلدللإمووووبدام شوووولودمةمووووةدللظموووواد

 ولإلى ا.د  دولىلدوعويديةةدعد

د

 وولاللدي ووا لدولىظوو دوليحي ووادلي عوو لد 

ولمإلامووةمددخوودمةمدي ظالا  ووةاياعوو اد

اوييةووووووووووةيمدا يةحيهووووووووووةدل م وووووووووواد

ًدولمعووويخدم عداوعيىةلموووةد ديحووود ةدح    وووة

للدابدولإلى اد  دماو هادولى ةلاداولف لد

دم ماعادمعد دول لولدمعدخ بدع د دمةو ديظف ة  ي 

دالاددللفل دولا ظ اد  د بديخةيالشدولإمبد

دولشى  دىمشلار دلليإل   دعلى ا ولإلى ادا

دلمإلامةمدتعاو دولإمبد.
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داوألممةمدويديةةد اداوي يمةع ا.

 يوووا  لدولخووودمةمد ووو دم وووةبدي ظالا  وووةد

ولمإلاموووووووةمدللم ععوووووووةمدولةوووووووغلىد

اولةووغ للداولمياعوو ادىمووةد عووةم د وو د

يحعوو عدمعووياىدتدوئهووةدام ووةدلدوإلظية  وواد

 ايإم مدددلويهةدوليظة ع ا.

م ماعوووووادموووووعدولوووووالشدوليدل ى ووووواديووووو دع ووووودد

حووووابدمشوووولاردولشووووى ادولإلى ووووادللميخةةوووو عد

لمإلامةمدتعاو دولإمبدل بدمعد ول موئلدـدمةلد

 وو دمووةودولم ووةبدا ووةلعدولياوةووبدـوودولمغوول د(د

د.وألخلىدت لو دوإلظية دليلى اد لىةمد

 يفإ وووووووبددالدي ظالا  وووووووةدولمإلاموووووووةمد

معووووةعدلداوييةووووةيمدىمووووةدمووووعدشوووو ظند

علووووووو دولمظة عووووووواداوليووووووومادددولشوووووووىة 

ىةلمهةلومدولم لاىادمعدخو بدخلولددوالد

عمووووبدمووووةمللداي ووووا لدظووووو دوليإلووووو  د

اوليووووودل   داولاةوووووابدللشوووووىة د ووووو د

ولمظوة لدولل ف وواداولظةئ ووادولمحلامووادمووعد

دخدمةمدوليإل  داوليدل  .

د

 وألىإوةدددوعيلوي   ادمي ةملواا ادخ  د

د2030ألموودو دوليظم ووادولمعوويدوماددا  ووة

  ف وووواد عووووهة دي ظالا  ووووةدموووواددلوعوووواد

وييةةيمداولمإلاموةمد و ديح  ولدموة د

وألموووودو داد ةعووووهةداي   مهووووةدىاوعوووو اد

 وليةل ا.ولم شلومد

يووو د عووودوددي ل ووولدحوووابدولي ووود دولمحووولمدألمووودو د

دددعملمدولمظومادعلو ديح  ولدوليظم ادولمعيدومادا

(د ة ووواداد11(دمووود داد 12(دتمووودو دموووعد 9 

د6115عوووىيمىلدموووعد(دظشوووة دخووو بدولفيوووللد91 

د.د6118احي دت ياىلد

 ةووووووووووووةدلومدااولدومدولي ظالا  ووووووووووووةد

 ولمي الل

د

 ح  دويعيفمةلومد  دد ةردوييةةيمدد

 اي ظالا  ةدولمإلامةم.

د

 ي ف لدي ظالا  ةدولمإلامةمد  دولخدمةمدد

وألعةعووو ادا ووو د فوووة لدخووودمةمدولدالووواد

ا فوووة لدولماودوووادولح ام وووادويل يلاظ ووواد

 ا اديهة.

د
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 : 2112قرار بشأن نشاطات وإنجازات من مة العمل العربية خالل عام  - الثانى :القسم 

  يقــــــرر :

آخةدولإل دىظشة ةمدا ظ ةمومدمظوموادولإموبد (1 

ولإلى ووووواد م يووووو دولإموووووبدولإلىووووو داولمإةمووووودد

مووادد6112اولملو وومدوليةىإووادلووند(دخوو بدعووة د

دوإلشةدلدىةلفإةل ةمداوألظش ادولمظفةلدخ بدولإة .

ولشووو لدللمووود لدولإوووة دلم يووو دولإموووبدديا  ووون (6 

ولإلى داولإةمل عدىنداولمإةمدداولملو ومدوليةىإواد

علووو دول هووواددوليووو دىوووةلامةد ووو ديظف وووةدولىووولوم د

اوألظشووو ادوليووو ديووودع دد وووة دولمظوموووادىلعوووةليهةد

ايح  لدتمودو هةدلةوةلحدت ولو دوإلظيوة دولف فواد

  دولا عدولإلى دا ةل دعل دولظ لادولظاع اد  د

 ماداآل ةمدعملهة.آدو دولمظو

ول لوو دمووعدمظومووادولإمووبدولإلى ووادوعووي مةبد (1 

وظشوو يهةدوليدل ى وواد وو د ة ووادولم ووةيمدلي ووا لد

دمهةلومدممفل دت لو دويظية دولف فا.

خ ووادعوو ي د عوودوددولوو م د وومعدخ ووادعمووبد

الشوووادولإموووبدحوووابد"داوعوووي مةيًدلدولمظومووواد

ول  ةردولخةيدادال د  دوليظم ادولمعيدوما".د

داللدوليدل ى وووووادحوووووابداولووووود6112مةووووولد

"و ووولو ومدولعووو ماد ووو دماودوووادولإموووبدظحووواد

يح  ووولدولهووود دولفوووةمعدموووعدتمووودو دوليظم ووواد

د6112ولإلو ددولمعيدوما"

دي ديظف ةدمة دوألظش ادوليةل ا:

الشووووادعمووووبدحووووابد"ديظم ووووادولموووواولددولىشوووول اد

د.6118ولإلو ددايإم مدول دلومدول  ةد ا"

دالشوووادعموووبدحوووابد"ديفةعوووبداوظعووو ة دت ووولو 

وإلظية د إممددع ديظف ةدخ  دوليظم ادولمعيدوماد" د

د.6118ول ا مد

الشادول  ل ادحابد"ددع دمظواموادوليشوغ بد

ولوووا ظ دليح  ووولدتمووودو دوليظم وووادولمعووويدوما"د

د.6118عل ظادع مةعد

ىيظف وةدخ وادولمظوموادي دعمبدول م د ومعدعموبد

تظشو اديدل ى ووادلي وا لدمهووةلومدت ولو دوإلظيووة د

دولف فاد.د

ىيظف وةددخ وادولمظوموادبدول م د معدعمبدي دعم

تظشو اديدل ى ووادلي وا لدمهووةلومدت ولو دوإلظيووة د

د.دولف فاد
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 تنفيذ القرار القرار

 القسم الثانى :مالحق  

( للجنوة الحريوات النقابيوة 32قرار بشـــأن تقرير عــن نتائج أعمال الـــدورة ):   (1الملحق رقم ) 

 ( :2112) بغداد ، مارس / آذار 

  يقــــــرر :

د - دتعمةبدتخة دىظيةئ  دولخةي دىةلي ل ل ولإل 

 ددىغدود(دلل ظادولحل ةمدولظ ةى اد 12ولداللد 

 (د.6118مةلسدردآةولد

د

يفم عد هاددمظوموادولإموبدولإلى واد و ديظم واد -

 اة ةظادولح ا داولحل ةمدولظ ةى اد.

 .ي ديإم  دولي ل لدعل دت لو دوإلظية د 

 يحووووليدولمظوموووواد وووو د ة ووووادوألظشوووو اد

ي وول سدولح ووا دولظ ةى وواداولىوولوم دعلوو د

اولوووودعالد لوووو دولحفووووةودعلوووو دم يعووووىةمد

 ول ى ادولإمةل ادولإلى اد.

 ي ف وووووو دوألظشوووووو ادولخةةووووووادىووووووةلحاولد

وي يمووةع داي ووا لدع دووةمدولإمووبد وو د

دولدابدولإلى اد.

ولي   ووددعلوو ديإم وومدولحوواولدوي يمووةع دىوو عد -

ت وولو دويظيووة دولف فوواد تل ووادليإم وومدوليفووةم د

لمةووةلحدولمشوويل ادل ة ووادولمشوويل دليح  وولدو

دولشل ة .

د

د

د

دد

دد

 

د

د

دد
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 تنفيذ القرار القرار

 (  : قرار بشأن التقرير السنوى لمتابعة التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل:2الملحق رقم )

  يقــــــرر :

ددددددد تخةدولإل دىةلي ل ل -1

ا ندولمد لدولإة دلعوةلادأل ولو دوإلظيوة دولف فواد

ىموووةديووو دديي ووومعدظووويدول ووولولداماو وووةلدولمظوموووا

ولياةبد ل ندىش عدولي د د و دوظ وةمدولإ وددولإلىو د

ح امووووةم(دد589لليشووووغ بديحوووومدلدوووو د دم.د ر

د591تةوحة دتعموةب(د د م. رد591  م. درد

ح ووووثدياوةووووبدد6118ر2ر11عمووووةب(دىيووووةل  د

ولمظومادعمل ادولميةىإادلهةودول لولدولةعدعىلداي د

وعيموووةد دعووودلددالومدلمووو يملومدولإموووبدولإلى ووواد

المم ووددمووعدولمإلامووةمددد6111ولإووة ددوىيوودو دمووع

ولملحولدد– ل  دوإل  ردعل داف  وادولىظوددوألابد

ولفووةظ دىشوو عدلداددت وولو دوإلظيووة دولف فووادحووابد

دولإ ددولإلى دلليشغ بد.

دعوو د هوواددمظومووادولإمووبدولإلى وواد وو دميةىإوواد -6

ولي د دولمحلمد  دوظ ةمدمي لىوةمدولإ وددولإلىو د

 لليشغ ب.

ولي دل ديإيموددولإ وددولإلىو دددعالدولدابدولإلى ا -1

لليشغ بداويعيلوي   ادولإلى ادلليدل  داوليإل  د

ولي ظووو داولمهظووو د لووو دوعيمةدمموووةد ى وووةًدل ووولولد

"د ولمظةمواردد1565م يملدولإمبدولإلى دلدو د"د

 (.6111ممل ادولىحل عد

حووثدولوودابدولإلى ووادوليوو دلوو ديإيمووددوليةووظ  د -5

ولمعوةلعاد ل دد6118ولإلى دولمإ ةلعدللمهعد

ىةعيمووةد د عمووةيدل وولولدموو يملدولإمووبدولإلىوو د

 عمووووةعردولممل ووووادوأللدظ وووواد“دد1511لدوووو د"د

 (.د6119ولهةشم اد

د

ي د  دولش لدأل لو دوإلظية دولي ديةىإمداف  واد -5

مي لىووووةمدولإ ووووددولإلىوووو دلليشووووغ بداخةةوووواد

ول هووووةمدوليوووو داو وووومدم يوووو دولإمووووبدولإلىوووو د

ىلدادمةدولميإل ادىي ل ولدولميةىإوادولعوظاعدىهوةود

)المملكوووة األردنيوووة اللاشووومية، ولشووو عدامووو :د

د
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 تنفيذ القرار القرار

مملكوووووة البحووووورين، الجملوريوووووة الجزائريووووووة 

لوريووووة جيبوووووتي، الديمقراطيووووة الشووووعبية، جم

المملكووووووة العربيووووووة السووووووعودية، جملوريووووووة 

السووودان، جملوريووة العوورا ، سوولطنة ع مووان، 

دولوووة فلسوووطين، دولوووة قطووور، دولوووة الكويوووت، 

جملوريووة م وور العربيووة، المملكووة المغربيووة، 

الكونفدراليووووة الديمقراطيووووة للشووووغل بالمملكووووة 

 المغربية( 

يا  ووندولشوو لداولي وود لدللوودابدوليوو دت وودمد وو د -2

ي ل لمةدعل دوعيمةددوليةظ  دولإلى دولمإ ةلعد

)المملكوووة األردنيوووة اللاشووومية، للمهوووع دامووو :د

مملكووة البحوورين، المملكووة العربيووة السووعودية، 

ان، دولة فلسوطين، جملوريوة م ور  سلطنة عم 

 العربية، غرفة تجارة و ناعة البحرين، غرفة

ان( تجارة و ناعة   عم 

د

د

د

يا  ووندولشوو لداولي وود لدللوودابدوليوو دتالدمد وو د -2

ي ل لمووةدوعيمووةددويعوويلوي   ادولإلى ووادلليوودل  د

)المملكة األردنية اوليإل  دولي ظ داولمهظ دام :د

اللاشوووووومية، المملكووووووة العربيووووووة السووووووعودية، 

وووووان، دولوووووة  جملوريوووووة العووووورا ، سووووولطنة عم 

 فلسطين، الجملورية اليمنية( 

د

مظومادولإمبدولإلى اد  دميةىإوادولي ود دوعيملولد -8

ولمحووولمد ووو د ظ وووةمدمي لىوووةمدولإ وووددولإلىوووو د

لليشووغ بداي ف وو دتظشوو يهةدولهةد وواد لوو دمعووةعدلد

ولىلووودوعدولإلى وووادعلووو د ل ووولديح  ووولدوألمووودو د

 ولمل الدمعدولإ د.

د

د

د
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 تنفيذ القرار القرار

ع ددظدالددام وادخو بدولظةو دوألخ ولدموعدموةود -9

 ظ وةم دولإة دتادولإة دول ةد دللادوا دعلو دموةديو د

موووعدوليا هوووةمداولموووتيمدوليووو دتالدموووةدولإ ووودد

ولإلى دلليشغ بداوليةالومدولمعي ىل اد و دموةود

 ولش عد.

  دعمةعد دظا مىلديشول عددي ديظف ةدظدالددام اد -

شوةل د  هوةدممفلو دت ولو دوإلظيوة دح ثدفةظ دد

ولف فاد و دولودابدولإلى وادللادوا ددعلو دموةديو د

تالدمووةدد ظ ووةم دمووعدوليا هووةمداولمووتيمدوليوو 

ولإ وووددولإلىووو دلليشوووغ بداموووةدمووو دوليةوووالومد

ولمعي ىل اد  دمةودولش ع.دلمم وددموعدولمإلاموةمدد

ل ووووة دوي وووو ردعلوووو داف  ووووادولىظووووددولخووووةيد

ىظشة ةمداوظ ةمومدمظومادولإمبدولإلى وادلإوة د

د6118

دعووووالدمظومووووادولإمووووبدولإلى وووواد لوووو ديحوووود ثد -11

وليةوووووظ  دولإلىووووو دولمإ وووووةلعدللمهوووووعددا  وووووةًد

ليو د ولتمدعلو دوعواو دولإموبد وو دللميغ ولومدو

دولدابدولإلى اد.

د

 ( للجنة شئون عمل المرأة العربية 11قرار بشأن تقرير عن نتائج أعمال الدورة ):   (3الملحق رقم )

 ( :2112) الغردقة ، فبراير/ شباط                       

  يقــــــرر :

تخةدولإل دىةلي ل لدولخةيدىظيةئ دتعمةبدولداللد -

دولإلى اد12  دولملتل دعمب دشئاع دلل ظا )

 (.6118ولغلددا د ىلو لدردشىة د(

د

د

دعووووووالدمظومووووووادولإمووووووبدولإلى وووووواديعووووووي مةبد -

وإل ووولو ومدول مموووادإلةووودولد"دويعووويلوي   اد

ولإلى ادللظها دىإمبدولملتلدولإلى واد و د  وةلد

د"6111وليظم ادولمعيدوماد

دم حوةمدع  - دي م ع دعل داي  ومدولل ظا

مشلاردويعيلوي   اداعل مدعبدداليهةد

دلم لسدوإلدوللد12  دال إهة دوعيمةدمة داي  )

د  ددالين دال91   د دلولمة داي  إهةد (

دللم يملدولإة دمادوليا  ندىةعيمةدمةد.

دد
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 تنفيذ القرار القرار

 البنــد الثـانـى الن ر فى قرارات وتو يات مجلس اإلدارة

  يقــــــرر :

ولإلوو دىظيووةئ دتعمووةبدم لووسد دوللدمظومووادتخووةد (1 

ولإمبدولإلى اد  ددالي ندولمظإ ودي عد  موةدىو عد

ادد6112(د55دالي دم يملدولإمبدولإلىو د 

د داممةد:د6118(د55 

 ولداللدولإةد ادولعةىإاداولفمةظاعد. -

د.ولداللدولإةد ادولفةمظاداولفمةظــاعد -

ًد - دظة ةدح مة

اتع وة ديا  ندولش لداولي د لدللعوةدلدلئو سد (6 

م لسدوإلدوللدعل دول هاددولي دىوةلامةدخو بد

 دالي دولم لسدولمة الي ع.

( 111: قوورار بشووأن تقريوور عوون نتووائج أعمووال الوودورة العاديووة ) الملحووق األول مالحووق البنوود الثووانى : 

 ( :2112للمجلس االقت ادى واالجتماعي العربي ) أغسطس / آب 

    يقـــــــرر : 

(د111ادووولولومدولوووداللد دتخوووةدولإلووو دىظيوووةئ  (1 

للم لووووسدويديةووووةدىداوي يمووووةع دولإلىوووو د

د(د.6112 ت ع سردآ د

ول ل دموعدولمظوموةمدولإلى وادولميخةةوادعود د 

وإلع عدععدشغالدمظة دولمد لدولإوة دولمعوةعدد

اعوود دوليإ وو عد وو دمووةودولمظةوو دخوو بدولعووظي عد

ول ةدمي عد داىإدمةد م عدلل مإ ادولإةموادللمظومواد

دوللو ىاد  دشغبدمظة دولمد لدولإة دولمعةعدد

ي ل  دم يو دولإموبدولإلىو دىيظف وةدولياةو ةمد (6 

للدعوووعدولوووداللدولموووة اللدةومدولةووولادولةوووةد

 ىمظومادولإمبدولإلى اد.

ي ووود  دمىوووللومداو  وووادىحة يهوووةدلهوووةودولمظةووو د

لألمةظادولإةمادلل ةمإاديمه دوًدلإل هةدعلو دل ظواد

دولمظومةمدلليظع لداولميةىإاد.

ددولمظومادمليممادىهةودول لولد.دـد
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( للمجلووس االقت ووادى 111الوودورة العاديووة )الملحووق الثووانى : قوورار بشووأن تقريوور عوون نتووائج أعمووال 

 ( : 2112واالجتماعي العربي ) فبراير/ شباط 

  يقـــــــرر :

(د111تخوووةدولإلووو دىظيوووةئ دادووولولومدولوووداللد  (1 

للم لوووووسدويديةوووووةدىداوي يموووووةع دولإلىووووو د

د(د.د6118  ىلو لردشىة د

 وولاللدويعوويملولد وو دي وود  دولي ووةل لدولهةموواد (2)

ةومدول وووووةىادول وووووام د لووووو ددالومدولم لوووووسد

 ويديةةدعداوي يمةع د.د

ي ل وو دم يوو دولإمووبدولإلىوو دىيظف ووةدولياةوو ةمد (3)

ولةوووةدللدعوووعدولوووداللدولموووة اللدةومدولةووولاد

 دىمظومادولإمبدولإلى اد.

ولي   ددعل دولمظومةمدولإلى ادولميخةةادعلعاد

ويفةد ووةمد ظشووةئهةدىمووةد يمةشوو دمووادوألظوموواديإوود بد

اوللووواوئحداولظموووةة دولماحووودلدللمظوموووةمدولإلى ووواد

ولميخةةوووووادادووووولولومدولم لوووووسدويديةوووووةدعد

اوي يمةعـــــووووـ د داعل ووووهةدعلوووو دولم ووووةلسد

وليشووول إ ادللماو  وووادعل هوووةددىوووبد حةليهوووةدلألمةظووواد

دولإةمادلل ةمإاد.

لدوللدد:ددةمومدولمظوموادح وةبديظف وةدموةودول ولو

د-ىةلخ اومداوإل لو ومدوليةل اد:

تايًد:دتدل دظوويدول وولولدولمشووةلد ل ووند وومعد

(دلم لسد دوللد82ىظادد دابدتعمةبدولداللد 

مظوموووادولإموووبدولإلى ووواد ول وووةمللد دت يووواىلد

(دح وووثدتةووودلدولم لوووسدح وووةبدموووةود6112

دولما اردول لولدويي د:

دتخةدولإل د.دد-1

ي ل وو دم يوو دولإمووبدولإلىوو دىةعووي  ردد-6

آلو دت ووولو دوإلظيوووة دولف فوووادحوووابديإووود بد

دعووويالدمظوموووادولإموووبدولإلى ووواد د ووو د  وووةلد

ددلولومدولم لسدويديةةدعداوي يمةعــــــ د

اعووول دموووة دوليإوووود  مدعلووو دل ظوووادولخىوووولو د

دول ةظاظ  عدلدلوعيهةدا عدوددي ل لدىش ظهةد.

ي   بدولظولد و داف  واديإود بددعويالدمظوموادد-1

للددةدمادلم لسدوإلدوللدىإددولإمبدولإلى اد ل ددا
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 تنفيذ القرار القرار

ولعووةبدوليإموو  داوعووي مةبدلداددت وولو دوإلظيووة د

ولف فادا عدوددي ل لدل ظادولخىلو دول ةظاظ  عدىهوةود

دولش عد.

فةظ ةًد:ددةممدولمظومادىيإم  دمظ ا ددولولدم لوسد

وإلدوللدولمظوا دعظووند لوو د  ولو دوإلظيووة دولف فوواد د

ولموة الدد(دمعددلولدم لسدوإلدولل6يظف ةدللف للد 

تعووووووو  د داةلووووووو دىما ووووووو دموووووووة ليهةدتلدوووووووة د

د د1122  .  د. د  د دد1122  د. د  (د1128 

يعوووي  ردآلوئهووو دىشووو عديظف وووةددووولولدولم لوووسد

(دولميإلوولد6186ويديةووةدعداوي يمووةع دلدوو د 

دىيإد بددعيالدولمظوماد.

فةلفةًد:دولمظومادويعدىةدددوعي مةبدلداددت لو د

وإلظية دام يلحةيهةدحابدولما ارديمه دوًد

إلحةليهةد ل دل ظادولخىلو دول ةظاظ  عدإلىدو دلت هةد

 ول ةظاظ دىةلخةايد.دد

 البنــد الثالــث

 متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق

  يقــــــرر :

ولخوةيدىميةىإواديظف وةددـــوـلولومدتخةدولإلو دىوةلي ل لد

ولــــداللدوللوىإــاداوأللىإ ـعدلم يملدولإموبدولإلىو د

(دمووادد6112 ىل ووبدردظ عووةعدد12د–د9 دول ووةمللد د

وإلشةدلدىةل هاددولي دىةلهةدولمد لدولإة دلم ي دولإموبد

ولإلى دامإةاظ ندد  دولم ي داولمإةمدداولملو مد  د

ديظف ةددلولومدولم يملد.

ًدظة ةدح  دمة

دد
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 تنفيذ القرار القرار

 البنــد الرابــع

 المسائل المالية والخطة والموازنة

أوال :  قرار بشأن الموقو  الموالى لمن موة العمول العربيوة مون حيوث المسواممات والمتوأخرات علوى 

 :2112/  5/  1الدول األعضاء حتى تاريخ 

  يقــــــرر :

ي وود  دولشوو لداولي وود لد لوو دولوودابدوليوو دعووددمد (1 

د6118معوووةممةيهةد ووو دماومظوووادولمظوموووادلإوووة د

ام د مهال ادمةلدولإلى اد دددالادول ا مد"د

ول عووو دوألابد"د ددالوووادد ووولد دعووول ظادعموووةع د

ولممل وووادولإلى وووادولعوووإاد ادد ددالوووادويموووةلومد

 ولإلى ادولميحدل د مهال ادولعادوع.د

وللىظةظ ووادلعودوددمعوةمميهةدولميوو خللد وةل دول مهال واد

 .6112لإة د

يووووو د لعوووووةبدولمخة ىوووووةمدللووووودابدوليووووو دعوووووددمد

د.د6118معةممةيهةدلإة د

حووثدولوودابدوألع ووة دوليوو دلوو ديعوودددمعووةممةيهةد (6 

ىةلمىةدللدىعدوددد6118  دماومظادولمظومادلإة د

معووةممةيهةد دا ووةل دول لوو دمووعدولوودابدولإلى وواد

ولميوو خلومددوليوو دعل هووةدميوو خلومدعوولعادعوودود

ليغ  ادولإ مد  دةوظدا دم ة و لدظهة وادولخدمواد

 للإةمل عدىةلمظوما.

وليووو دعل هوووةدميووو خلومدىهوووةودديووو دمخة ىوووادولوووداب

د.ول لول

ولي   ووووددعلوووو ددوووولولومدولم لووووسدويديةووووةدعد (1 

اوي يمةع داوي هوملدولدعويال ادىشو عد دالواد

 ولمي خلومدعل دولدابدويع ة .

دي دمخة ىادولدابدىهةودول لولد.

ي وووود  دولشوووو لدللموووود لدولإووووة دل هوووواد دولفإةلوووواد (5 

احلةووندعلوو ديح  وولدوليما ووبدولووةوي دللمظوموواد

ىإعيىةلمووةدى وومدخىووللدعلىوو  دايظف ووةوًدل وولولومد

 ولم لسدويديةةدعداوي يمةع د  دمةودولش ع.

دظة ةدح مة
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 تنفيذ القرار القرار

ثانيا: قرار بشوأن تقوارير ميئوة الرقابوة الماليوة لمن موة العمول العربيوة، ورد مكتوب العمول العربوي علوى 

مالح ووات ميئووة الرقابووة الماليووة، وإجووراءات المن مووة بشووأن تقريوور وتو وويات لجنووة المن مووات 

، وتقووارير مراقبووي الحسووابات عوون الحسووابات  2112( لعووام 21للتنسوويق والمتابعووة الوودورة )

ميووة لمكتووب العموول العربووي والمعامــووـد والمراكــووـز التابعـووـة للمن مــــووـة للســووـنة الماليووة الختا

 : 31/12/2112المنتلـــية في 

  يقــــــرر :

بشأن تقرير ميئة الرقابة المالية لمن مة العمل  (أ)

العربيوووووة ورد مكتوووووب العمووووول العربوووووي علوووووى 

مالح ات ميئة الرقابة المالية وتقريور مراقبوي 

الحسووووابات عوووون الحسوووواب الختووووامي لمكتــووووـب 

العمــــل العـــــــربي للســـوـنة الماليوة المنتليوة 

  2112/ 12/ 31في 
 ظة ةدح مةًد.

ولمةةددادعل دي ل لدم ئوادوللدةىوادولمةل واداي ل ولد*د

ملود دولحعةىةمدععدولحعة دولخيــــةم دلم ــــوـي د

ولمظيه واد و دددولإـــمبدولإلىو دردول وةمللدللعوظادولمةل واد

د.6112ر16ر11

بشوووأن تقريووور ميئوووة الرقابوووة الماليوووة وتقريووور   (ب)

مراقووووب الحسووووابات عوووون الحسوووواب الختووووامي 

للمعـــلد العربي للثـــوـقافة العماليـــوـة وبحووث 

العموول / الجزائوور للسوونة الماليووة المنتليووة فووي 

31/12/2112  

د

*دولمةووووةددادعلوووو دي ل وووولدم ئووووادوللدةىووووادولمةل وووواد

اي ل ـــوووـلدملودـوووـ دولحعةىـــوووـةمدعــوووـعدولحعوووة د

ولخيووةم دللمإهــووـددولإـووـلى دللف ة ووادولإمةل وواداىحوواثد

لدللعووووـظادولمةل ووووادولمظيه وووواد وووو دولإمـــووووـبردول ووووـموئ

د.6112ر16ر11

د
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 تنفيذ القرار القرار

بشوووأن تقريووور ميئوووة الرقابوووة الماليوووة وتقريووور  (ج)

مراقب الحسابات عن الحساب الختامي للمركز 

الموارد البــوـشرية / طورابلس العربي لتنمـــية 

للسووووووووووـنة الماليـــــووووووووووـة المنتلووووووووووـية فووووووووووي 

31/12/2112  

 

*دولمةةددادعل دي ل لدم ئوادوللدةىوادولمةل واداي ل ولد

ملودووو دولحعوووةىةمدعوووعدولحعوووة دولخيوووةم دللمل ووومد

ولإلى دليظم وادولمواولددولىشول ادرد لوىــوـلسدللعـوـظاد

د.6112ردد16ردد11ولمةل ــادولمظيهــ اد  د

د

بشوووأن تقريووور ميئوووة الرقابوووة الماليوووة وتقريووور  (د)

مراقب الحسابات عن الحساب الختامي للمركز 

العربي للتأمينات االجتماعية / الخرطوم للسنة 

  2112/  12/  31المالية المنتلية في 

ًد دظة ةدح مة

*دولمةةددادعل دي ل لدم ئوادوللدةىوادولمةل واداي ل ولد

للمل ووومدملودووو دولحعوووةىةمدعوووعدولحعوووة دولخيوووةم د

ولإلى دللي م ظةمدوي يـــمةع ادردولخل ـــا دللعــوـظاد

د.6112ردد16ردد11ولمظيهـــ اد  ددولمةل ا

د

بشوووأن تقريووور ميئوووة الرقابوووة الماليوووة وتقريووور  (ه)

مراقب الحسابات عن الحساب الختامي للمعلود 

العربوووي لل ـــوووـحة والســــوووـالمة المـــوووـلنية / 

المــــالــوووـية المنتلــوووـية دمشــــوووـق للســــوووـنة 

  31/12/2112فـــــي 

د

*دولمةةددادعل دي ل لدم ئوادوللدةىوادولمةل واداي ل ولد

ملودووو دولحعوووةىةمدعوووعدولحعوووة دولخيوووةم دللمإهووودد

ولإلىووو دللةوووحاداولعووو مادولمهظ وووادرددمشووولدللعوووظاد

د.6112ردد16ردد11ولمةل ــــادولمظيهـــــ اد  د

ًد دظة ةدح مة
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 تنفيذ القرار القرار

  الداخلي  بشأن تقرير المراجع (و)

د وخةدولإل دىةلي ل لداولياة ةم. -1

ي ل  دم ي دولإموبدىةيخوةةد ة وادوي ولو ومد -6

ىشووو عديظف وووةدولياةووو ةمداولم حووووةمدوليووو د

 الدمد  دولي ل ل.

د ل لد.يي ديظف ةدلياة ةمدولي دالدمدىةل

( للجنوة 21بشأن تقرير وتو يات االجتماع )  (ز)

المن موووات للتنسووويق والمتابعوووة المنبثقوووة عووون 

المجلووس االقت وووادج واالجتمووواعي )القوووامرة ، 

( وردود وإيضووووواحات 2112يوليوووووو / تمووووووز 

 المن مة بشأنلا 

 

 

تخوووةدولإلووو دىي ل ووولداياةووو ةمدوي يموووةرد -1

ولعةدسداولإشل عدلل ظادولمظومةمدلليظع لد

مظىف ادعوعدولم لوسدويديةوةدعداولميةىإادول

  ال وووووارديمووووواماوي يموووووةع د ول وووووةملل د

6112.) 

دويخةدولم ي د ة ادوإل لو ومدول مماد

ي ل وو دولموود لدولإووة دلم يوو دولإمووبدولإلىوو د -6

ىةيخةةد ة ادوإل لو ومدول ممادىشو عديظف وةد

ولياة ةمدولميإل ادىةلمظومواداوليو دالدمد

   دولي ل ل.

دالدمدىةل ل لد.ي ديظف ةدولياة ةمدولي د

دد

دد

دد

دد
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 تنفيذ القرار القرار

: :  قوورار بشووأن خطووة من مووة العموول العربيووة ) مكتووب العموول العربووى وا لمعاموود والمراكووز التابعووة ثالثووا

 (: 2121 – 2112( لعامى ) للمن مة

  يقــــــرر :

ولماو  وووادعلووو دخ وووادعموووبدمظوموووادولإموووبدولإلى ووواد

 م يوو دولإمووبدولإلىوو داولمإةموودداولملو وومدوليةىإوواد(دد

د.6161اد6119لإةم د

يوووو دعوووول دمشوووولاردولخ ووووادعلوووو دل ظوووواد

للم لوووووسدد116ولمظوموووووةمداعلووووو دولوووووداللد

وإلديةووووةدىداوإل يمووووةع دايموووومدولماو  وووواد

دعل هة.د

: :  قرار بشأن موازنة من مة العمل العربية ) مكتب العمل العربى والمعامود والمراكوز التابعوة  رابعا

 (: 2121 – 2112للمن مة ( لعامى ) 

  ـرر :يقـــــ

  -مكتب العمل العربي:  -1

لإووة ددم يوو دولإمووبدولإلىوو وعيمووةددماومظوواد -

دايلد(د4200000ىمىلوووووووووووووووووووو د د6119

ىمىلووووووووووووو دد6161تمل  وووووووووووو  دالإووووووووووووة د

دايلدتمل  ووووووووووووووووووووووووووو د دد(د4200000 

 -ا ةليةل :

د

دظة ةدح مةًد.

 2121موازنة عام  2112موازنة عام  البيان

د000 900 3 000 900 3دمعةممةمدولدابدوألع ة 

د000 300د000 300دوليما بدولةوي 

 000 200 4 000 200 4 المجمــوع
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 تنفيذ القرار القرار

 -المعلد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل / الجزائر:  -2

وعيمووووةددماومظووووادولمإهووووددولإلىوووو دللف ة وووواد -

ولإمةل ووواداىحووواثدولإموووبدردول موئووولدلإووووة د

(د000 500ىمىلوو د  مووةل ددوودل د د6119

د6161امــاومظيندلإـــوـة ددايلدتمل   د د

(ددايلد500000ىمىلوووو د  مووووةل ددوووودل د 

 -تمل   دعل دولظحادوليةل :د

 

د

د

د

 2121موازنة عام  2112موازنة عام  المساممات / التمويل 

 211 111 211 111 (%51معةممادولح امادول موئل اد 

 211 111 211 111 (%51معةممادمظومادولإمبدولإلى اد 

 111 111 111 111 ولةوي وليما ــبد

 411 111 411 111 المجموع
 

د-المركز العربي لتنمية الموارد البشرية / طرابلس:  -3

وعيمووووةددماومظووووادولمل وووومدولإلىوووو دليظم وووواد -

د6119ولمووواولددولىشووول ادرد ووولوىلسدلإوووة د

(ددايلد701920ىمىلوووو د  مووووةل ددوووودل د 

ىمىلو دد6161تمل   د دامـوـاومظيندلإـــوـة د

(ددايلدتمل  وو د706720دوودل د   مووةل د

 -عل دولظحادوليةل :د

د

د

دظة ةدح مةًد.

دد

دد
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 تنفيذ القرار القرار

 2121موازنة عام  2112موازنة عام  المساممات / التمويل 

 675 283 675 283 (%21معةمماددالادل ى ةد 

 575 121 575 121 (%11معةممادمظومادولإمبدولإلى اد 

 470 301 670 296 وليما ــبدولةوي 

 720 706 920 701 المجموع
 

 -المعلد العربي لل حة والسالمة الملنية / دمشق:  -5

وعيمةددماومظادولمإهددولإلى دللةوحاداولعو ماد -

ىمىلوو د  مووةل دد6119ولمهظ ووادرددمشوولدلإووة د

(ددايلدتمل  ووووووووووووو د د475000دووووووووووووودل د 

ىمىل د  موةل ددودل دد6161امــاومظيندلإــــة د

(ددايلدتمل  ووو دعلووو دولظحووواد000 475 

 -وليةل :د

د

د

دظة ةدح مةًد.

 2121موازنة عام  2112موازنة عام  المساممات / التمويل 

 000 200  111200 (%51معةممادولح امادولعال اد 

 000 200  200 111 (%51معةممادمظومادولإمبدولإلى اد 

 000 75   000 75   وليما ــبدولةوي 

 000 475 000 475 المجموع
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 تنفيذ القرار القرار

 -العربي للتأمينات االجتماعية / الخرطوم: المركز-4

وعيمةددماومظوادولمل ومدولإلىو دللي م ظوةمد -

ىمىل دد6119وي يمةع ادردولخل ا دلإة د

(ددايلدتمل   د400000  مةل دددل د 

لمىلوو د  مووةل دد6161 دامـووـاومظيندلإووة د

د(ددايلدتمل   .400000ددل د 

دظة ةدح مةًد.

 2121موازنة عام  2112عام  موازنة المساممات / التمويل 

 000 60  000 60  (%11 دولعادوظ امعةممادولح اماد

 000 140 000 140 (%21معةممادمظومادولإمبدولإلى اد 

 000 200 000 200 وليما ــبدولةوي 

 000 400 000 400 المجموع
 

: : قرار بشأن التو يات العامة للجنة المالية  خامسا

  يقـــــرر :

التو يات العامة للجنة المالية على النحو  اعتماد

 -التالي :

 

ولي   ووووددعلوووو ددوووولولومدولم لووووسدويديةووووةدعد -1

اوي يمةع داوأل هوملدولدعويال ادىشو عد دالواد

ولمي خلومدعلو دولودابدويع وة داةلو دليغ  واد

 ولإ مد  دةظدا دم ة  لدظهة ادولخدما.

ولمظوموووادي وووا دىمخة ىوووادولووودابدوليووو دعل هوووةد   

دمي خلومد.

ولي   ددعل دمظوموادولإموبدولإلى وادويخوةةد ة واد -6

وإل لو ومدول ممادا  ةدللوظو داوللواوئحدىشو عد

يظف ووةد ووبدمووةدالدد وو دياةوو ةمدم ئووادوللدةىوواد

 ولمةل اداوإلدول ا.

دولمظومادمليممادىةل د.

د
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يحثدولل ظادولمةل ادمظومادولإمبدولإلى وادعلو د -1

ولإمووبدىيظا ووادمةووةدلداآل ووةمدوليما ووبدولووةوي د

ايشووو لدولمووود لدولإووووة دعلووو د هووواد دولفإةلوووواد

احلةووندعلوو ديح  وولدوليما ووبدولووةوي ديظف ووةود

دل لولومدولم لسدويديةةدعداوي يمةع .

إم ووومدويعووويملولد ووو ديولمظومووواديحوووليدعلووو د

دولحةابدعل دولمم ددمعدوليما بدولةوي د.

د

يا  وووندولشووو لدلمظوموووادولإموووبدولإلى وووادعلووو د -5

ولخ وووادول هووواددولمىةالووواد ووو دوعووودوددمشووولارد

اوليووووو دد6161-6119اولماومظوووووادللإوووووةم عد

 وووووة مدماو ىووووووندللمعووووووي دومداولميغ وووووولومد

وإلدل م وواداولدال ووادايح وولدوحي ة ووةمدت وولو د

 وإلظية دولف فا.

دظة ةدح مةًد.

ولي   ووددعلوو دولمظوموواداولوودابدوليوو ديعي وو  د -5

ولمإةمدداولملو مدوليةىإادلهةدىيعود ددمعوةمميهةد

اولملو مدحيو ديويم عد  دماومظاديل دولمإةمدد

 معدودو دولدالدولمظا دىهة.

يوو دويلعووةبد لوو دولوودابدوليوو ديعي وو  دولمإةموودد

داولملو مدىهةودول لولد.

د

د

يا  ووووووندولشوووووو لداولي وووووود لد لوووووو دول  ووووووةع عد -2

ويديةوووووةدعداوي يموووووةع د  دوللدولمظوموووووةمد

اوييحووةدومدولإلى ووا(دىةألمةظووادولإةمووادل ةمإوواد

ولمفمولدموادمظوموادولدابدولإلى ادعل ديإةاظهةد

 ولإمبدولإلى ا.

ي دولعوةبدخ وة دولشو لد لو دول  وةردويديةوةدعد

اوي يمووووووةع د د دوللدولمظومووووووةمداوييحووووووةدومد

دولإلى اد(د.

د

د

ي د  دولش لدللئ سدم ئادوللدةىادولمةل واداولعوةدلد -2

وع ة دوله ئادلمظوموادولإموبدولإلى وادعلو دودو د

داي يه .مهةمه دعل دولا ندوي مبدخ بدمدلد

يوو دولعووةبدخ ووة دولشوو لد لوو دلئوو سدم ئوواد

دوللدةىادولمةل اد.

دد
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 البنـد الخامـس  

 تطبيق اتفاقيات وتو يات العمل العربية

  يقــــــرر :

وعيمووووةددي ل وووولدل ظووووادي ى وووولدويفةد ووووةمد -1

اياةوووو ةمدولإمووووبدولإلى ووووادمووووادوألخووووةد

 ىةلم حوةمدولي دتدلمةدولم يملدولإة د

د

اولي ووود لدلمظوموووادولإموووبديا  وووندولشووو لد -6

ولإلى ادعل دولي وا لدولمعويملد و دظموةة د

ي ووووةل لدولميةىإوووواد د ووووةل ديحوووود ثدآل وووواد

ولإوووول د وووو دل ظووووادولي ى وووولدويفةد ووووةمد

اياةوووووو ةمدولإمووووووبدولإلى ووووووا دايفموووووو عد

 هوادم د و ديفإ ووبدولياوةوبدموادول هووةمد

ولمإظ ادىمإة  لدولإموبدولإلى واد  موةد يإلولد

دظوما.ىميةىإادولظشة دولمإ ةلعدللم

 

ي ا لدآل ةمدميةىإوادي وةل لدولودابددولإمبدعل دد-

دىش عدويفةد ةمداياة ةمدولإمبدولإلى اد.

ويعوويملولد وو دولياوةووبدمووادولمإظ وو عدىمإووة لدد-

ولإمووبدولإلى وواداةووايدأل ىوولدعوودددمووعدي ووةل لد

دولميةىإاد.

يا  ندولش لداولي د لدللدابدعلو ديفةعلهوةد -1

 وو دوإل  ووةى دمووادمظومووادولإمووبدولإلى وواد

 لعةبدي ةل لدميةىإادوييفةد ةمدولمةوةدداد

دا  لدولمةةدداد.

ع وووووددولمم وووووددموووووعدولووووودالومدوليدل ى وووووادد-

للمخية عدىمإة  لدولإمبدولإلى اد  دعدددمعد

ولووووودابدولإلى وووووادليفإ وووووبدولياوةوووووبدى وووووظه د

داولمظوماد.

دد

دد

دد

دد

دد
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 البنـد السادس

 مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي

 ( 2112( لمؤتمر العمل الدولي ) جني  ، يونيو / حزيران 112الدورة )حول 

  يقــــــرر :

د تخةدولإل دىةلي ل لد. -1

ولماو  ووادعلوو دم يلحووةمدايةووالومدمظوموواد -6

ولإمبدولإلى ادىش عديظو  دوي يمةردوليظع   د

وألابدللم ماعووووادولإلى ووووادولمشووووةل اد وووو د

(دلموو يملدولإمووبدولوودال دلإووة د112ولووداللد 

د62اةلو دمعوة د وا دوألحوددولماو ولدد6118

ى ةعووووادم لووووسد دوللدد6118مووووة ادردت ووووةلد

 م ي دولإمبدولدال دى ظ  د.

يممدولماو  ادعل دم يلحةمدايةالومدولمظومواد

د  دوليةل  دولمحددد.دوي يمةراي دع دد

 

       

 

د          

وعيموووةدد ووودابدتعموووةبدوي يموووةردوليظعووو   د -1

 موةدالدد و داف  وادوألابدللم ماعادولإلى اد

مووةودولىظوودداميةىإووادا  ووة ادت ووادما وواعةمد

تخوووولىددوووودديعووووةعددعلوووو ددعوووو دولم ةلوووو د

اويحي ة وووووةمدوليظما وووووادللىلووووودوعدولإلى ووووواد

 ا حة ادولم ماعادولإلى ادعلمةًدىةل د.

د.ي دوعيمةدد دابدوألعمةبد

ولي   ووددعلوو دتمم ووادماوةوولادولإمووبدىي ل وو د -5

 وو دلئوو سدولم ماعووادولإلى ووادىإل ووة د لموواد

 م يملدولإمبدولدال دىةع دولىلدوعدولإلى ا.

يووو دول وووة دول لمووواداوليووو د ةظووومدمحوووبدوعيحعوووةعد

دول م ا.

ولي   ووددعلوو دتمم ووادوعوويملولدعووإةدلدولموود لد -5

ولإة دلمظومادولإمبدولإلى اد  د عدودداي ود  د

ي ل لدعظاعد لو دمو يملدولإموبدولودال دعوعد

ولمعيا ظةمدوإلعلوئ ل اداآفةلمةدويديةوةد اد

يووو د عووودوددولي ل ووولدايووو ديل ميوووندللغوووةمدولف فووواد

دوألعىةظ اد.وإلظ ل م اداولفلظع ادا

يوووو دي وووود  دي ل وووولديحل لوووو دي وووومعدتموووو د ووووةل د

ولمووود لدولإوووة دلمظوموووادولم حووووةمدعلووو دي ل ووولد
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 يمةع ووادعلوو دتةووحة دولإمووبداولإمووةبداوي

 ووو د لعووو  عداوأللو ووو دولإلى وووادولمحيلووواد

وألخلىدا ةل دولي ل لدوليحل ل دحابدملحولد

ي ل ووولدولمووود لدولإوووة دلم يووو دولإموووبدولووودال د

ىش عدتا وةردولإموةبد و دوأللو و دولإلى واد

 ولمحيلاد.

دولإمبدولدال اد.

ي ل وووووو دم يوووووو دولإمووووووبدولإلىوووووو دىةيخووووووةةد -2

وإل وولو ومدوليظو م ووادولمظةعووىادلإ ووددولملي وو د

ولدال دللي وةمعدموادعموةبداشوإ د لعو  عد

اوأللو وو دولإلى ووادولمحيلووادوألخوولىدعلوو د

(دلمووو يملد112و يمةعوووةمدولوووداللد موووةمشد

ايوووا  لد م وووادد6118ولإموووبدولووودال دلإوووة د

وليعه  مدام امةمدوظ ة دمةودولظشة دولهوة د

ايح  ووووولدوألمووووودو دولمل وووووالدمظووووونداةلووووو د

ىةليظعوو لداوليإووةاعدمووادول هووةمدولفلعوو  ظ اد

 ةومدولإ داد.

اي ددعالدلئ سدولم يملددولي ةمظ ي دع ددملي  د

مظوموادولإموبدولدال واددعوة اولع ددمد لدللح الد

اام لدولإمبد  د لع  عداممفل دت لو دوإلظية د

دادددتشةددول م ادىظ ة دمةودولملي  د.

                 

ي ل وو دم يوو دولإمووبدولإلىوو دىيإموو  دولوودعالد -2

علوو دت وولو دوإلظيووة دولف فووادللمشووةل اد وو د

وي يمةردوليظعو   دوألابدللم ماعوادولإلى واد

اولفإةل وووةمدولإلى ووواداولل وووةعدولمظىف وووادعظوووند

وألخلىداويخوةةدوليلي ىوةمدوليظف ة وادولمظةعوىاد

ا عوودوددولافووةئلدولخةةووادىهووة دوي يمةعووةمد

ايووا  لدم امووةمد ظ ةحهووةدايح  وولدوألموودو د

 ولمل الدمظهة.

ي ديإم  دولدعالدا ةظمدولمشوةل اد ى وللداولظ وة د

دمشهاددلهةودوي يمةردولهة د.

دد
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 دلو دىظودددول ل دموعدمظوموادولإموبدولإلى وا -8

علووو د ووودابدتعموووةبدو يمةعوووةمدولم ماعووواد

ولإلى ووواداوليووو دعووويإ ددعلووو دموووةمشدتعموووةبد

(دلمو يملدولإموبدولودال دىشو عد112ولوداللد 

ممةلعةمدل ظوادولمإوة  لداع ةعويهةدوليم م واد

 وووددىإووو دولووودابدولإلى وووادىهووود دياح ووودد

 ولماد دولإلى د  دمةودولخةاي.

لإلى وادي مظمد لمادولمد لدولإة دلمظوموادولإموبدو

 لوو دمووةودولما ووارد ووةل د لمووادلئوو سددوإلشووةلل

ولم ماعووادولإلى ووادا  لمووةدمووعد لمووةمدولا ووادد

ددولإلى اد.

دعالدولا اددولإلى اداىا ندخةيدوألع ة د -9

ولإوول دىم لووسد دوللدم يوو دولإمووبدولوودال د

 لووووووو دويعووووووويملولد ووووووو ددعووووووو دولم ةلووووووو د

اويحي ة ووةمدوليظما ووادولفلعوو  ظ ادىةيعيمووةدد

وأل هووملدولدعوويال ادلمظومووادعلوو ددوولولومد

ولإمبدولإلى ادةومدولإ داداىخةةاددلولومد

(دد82د–د82د–د85د–د85ولووووووووووووووودالومد د

(د51لم لوووووسدوإلدوللدادووووولولومدولوووووداللد 

 لم يملدولإمبدولإلى دامظهةد:

يووو دولي   وووددعلووو دموووةودول لووو دخووو بدوي يموووةرد

دوليظع   دللم ماعادولإلى اد.

عووةبدىإفووادول لوو دمووعدمظومووادولإمووبدولدال وواد ل -

ميخةةوووووادل  ووووو ردعلووووو دح وووووا دولإموووووةبد

لعووو  ظ  عدلووودىدعووول ةمدويحوووي بدمظوووةدعوووة دولف

احيوو ديةل خوونداويخووةةدمووةد لووم دلعوودوددد1921

ت ووووالدامعوووويح ةمدولإمةلووووادولفلعوووو  ظ ادا  ووووةًد

للمإووووة  لدولدال ووووادا عوووو عدولمىووووةد داولح ووووا د

 وألعةع اد  دولإمبد.

ولي وو دعووإةدلدولعوو درد ووة مدعلوو دولم  وولعدولموود لد

لو ودلدموود لدمظوموادولإموبدولدال ووادولإوة دىةلعو ددرد

دعووو دولةوووظدا دولوووا ظ دات وووددعلووو د ووولاللد

د.دولفلع  ظ 

دعووو دولةوووظدا دولوووا ظ دولفلعووو  ظ دلليشوووغ بد -

اولحمة ووادوي يمةع ووادللإمووةبداوليوولا  دلووندمووعد

 لهةدت بديح  لدوألمدو دولظى لادولي دتظشئدمعدت 

د
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دعالدمظومادولإمبدولدال ادلإ ددم يملدولمةظح عد -

لوووودع دةووووظدا د لعوووو  عدلليشووووغ بداولحمة وووواد

وي يمةع ووووادللإمووووةبدليووووا  لدوليما ووووبدولوووو م د

للةووظدا دا   ووةدد ووليدولإمووبدول ئوولدلإمووةبد

  لع  عد.

دم يملدولمةظح عد.ولي   ددعل دع دددي 

 

 

د           

مل مديدل ى دددعالدولدابدولإلى ادليما بدوظشة  -

لي م بدايدل  دولإمةبدولفلع  ظ  عدىهود ديظم واد

 ددلويه د  دولحةابدعل د ليدولإمبد.

   ووددولموود لدولإووة د وو د ة ووادل ة ويووندمووادت وولو د

اولدال ووادعلوو دمووةودوإلظيووة داولم ععووةمدولإلى وواد

دولم ل د.

 دوظوووادويعيووودو ومدوإلعووولوئ ل ادولممظه وووادعلووو د -

ولإلى وواددعمووةبداشووإ د لعوو  عد وو دوأللو وو 

ولمحيلادام ةلىادولم يمادولدال دى ة ادم ععةيند

اآل ةيووندلا ووادحووددلهووة دويظيهة ووةمدوليوو ديمفووبد

وعيوودوً دةووةلخةًدعلوو دول ووةظاعدولوودال داماوف وولد

 ح ا دوإلظعةع.

ي مظمد لمادولمد لدولإة د  دملي  دولي ةمعدمواد

عمةبداشإ د لع  عداوأللو  دولإلى ادولمحيلاد

دومدوإلعلوئ ل اد.عل د دوظادويعيدو 

م ةلىادمظومادولإمبدولدال ادىيا  لدولدع دول م د -

ليفإ ووبدولةووظدا دولووا ظ دولفلعوو  ظ دلليشووغ بد

اولحمة وووادوي يمةع وووادموووعدت وووبديوووا  لد وووليد

ولإموووبدلإموووةبد لعووو  عد دا وووةل دميةىإووواديظف وووةد

ول ووولولومدولةوووةدللدىإدوظوووادول  وووةعدولةوووه اظ د

عووويح ةمداممةلعوووةيندول  ظعوووةظ اداوعووويلدوددولم

ولفلعووووو  ظ  عدلووووودىدعووووول ةمددولمةل وووووادللإموووووةب

 .ويحي ب

دي دولي   ددعل دمةودولم ل د.

مخة ىووادمظومووادولإمووبدولدال ووادلا ووادىظوودددوئوو د -

علو د ودابدتعموةبدمو يملدولإموبدولودال دىشوو عد

تا وووةردعموووةبداشوووإ د لعووو  عدادوأللو ووو د

 ولإلى ادولمحيلادوألخلى.

دي دولي   ددعل دمةودولم ل 

د

د      
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دع د هاددولمد لدولإة دلم ي دولإمبدولإلى د -11

ولهةد وووواد لوووو ديإم وووومدع دووووةمدوليإووووةاعدىوووو عد

ولم ماعووادولإلى ووادامظومووادولإمووبدولدال ووادمووعد

ت بديح  لدولمم ددمعدولم ةع دللمظ  ادولإلى اد

ا وووولدي لإةيهووووةداوحي ة ةيهووووةدولمعووووي ىل اد وووو د

 م ةيمدولإمبداولإمةبداوليظم ادولمعيدوما.

اولإموبدعلو ديح  ولدموةودولم لو د ةلىدوليظعو لد

داوليإةاعدماد ة ادت لو دوإلظية د.

د

ي د  دولشو لداولي ود لد لو دعوإةدلدولمود لدولإوة د -11

لمظوموووادولإموووبدولإلى وووادعلووو دحعوووعدوإلعووودودد

اوليح  لدلإ ددو يمةعةمدولم ماعوادولإلى واد

علوو دمووةمشدو يمةعووةمدموو يملدولإمووبدولوودال د

داعلوووو دول هوووواددولمىةالووووادليإم وووومدوليظعوووو ل

اوليإووةاعدىوو عدولا وواددولإلى وواداي ا ووادولي يووبد

ولإلى دللد ةردععدولمةوةلحدولمشويل ادللىلودوعد

دولإلى اد.د

د

 البند السابع

 تشكيل الليئات الدستورية والن امية بمن مة العمل العربية

  يقــــــرر :

أوال: : الموافقوووة علوووى اسوووتثناء الووودول التوووي تنطبوووق 

من مة العمل العربية ( من دستور 15عليلا المادة )

والووواردة اسوومائلا فووي التقريوور األول للجنووة اعتموواد 

العضووووية، بشوووأن المنوووع مووون الت وووويت والترشووو  

للمنا وب بسوبب المتووأخرات فوي تسووديد ح وتلا فووي 

موازنووة المن مووة، وذلووك ن وورا: لمووا تتعوور  لوو  موون 

 رو  طارئوة، علوى أن يحودد موذا  االسوتثناء للوذه 

: للمبوادرة بسوداد وان يكوون ،  الدورة فقوط ذلوك دافعوا

 ما عليلا من متأخرات في القريب العاجل 

  

 

 وووي ديإمووو  ددووولولومدولمووو يملدعلووو دت ووولو د

دوإلظية دولف فاد.
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: : تشووكيل مجلووس إدارة من مووة العموول العربيووة  ثانيووا

 على النحو التالى : (2121 – 2112)للفترة 

 

 عن فريق الحكومات  : 

ول مهال ووووادول موئل ووووادولد م لو  ووووادولشووووإى اد -

 عضوا: أ يال: 

  مهال ادولعادوعدددع اوًدتة  ًد -

 دالادول ا مددع اوًدتة  ًد -

د مهال ادمةلدولإلى اددع اوًدتة  ًد -

: ول مهال ادولياظع ادد -  عضوا: إحتياطيا

 

يوو دولعووةبدول وولولدللوودابد وومعددوولولومدموو يملد

 لووسد(دىيشوو  بدم55ولإمووبدولإلىوو د وو دولووداللد 

 اد.وإلدوللدلمظومادولإمبدولإلى 

 : عن فريق أ حاب األعمال  

) البحوووورين /  ولعووو ددردعفموووةعدشووول  دولووول س -

 أ يل(

د

د

د ) تونس / أ يل ( ولع ددردخل بدولغل ةظ  -

) العوووورا  /  ولمهظوووودسددردعلوووو دةووووى حدعلوووو  -

 احتياط(

د

 : عن فريق العمال  

دد) االردن / أ يل (ولع ددردمةمعدولمإة  اد -

عوووإةدلدولووود يالدردمحموووددى ووو دفوووةظ دولشةمعووو د -

د)االمارات / أ يل(

د

) البحووورين / تعوووةمادعووولمةعدحعوووعدد ولعووو ددر -

 احتياط(

د

يا  ووندولشوو لداولي وود لدللعووةدلدلئوو سداتع ووة د -1

م لووسدوإلدوللدعلوو دول هوواددوليوو دىووةلامةدخوو بد

دولداللدولمظيه اد.

د

دد
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: : تشووكيل ميئووة الرقابووة الماليووة لمن مووة العموول  ثالثووا

علووووى النحووووو  (2121 – 2112)العربيووووة للفتوووورة 

 التالى :

د

 : عن فريق الحكومات  

 عضوا: أ يال:  مهال ادولعادوعدددددددددددد

 عضوا: أ يال:  مهال ادولإلو ددددددددددددد -

 عضوا: أ يال: دالــادلـ ـىـ ـةددددددددددددددددد -

 عضوا: أ يال:  مهال ادمةلدولإلى اددددد -

 عضوا: أ يال: ول مهال ادول مظ اددددددددددد -

: عضوا: ولممل ادوأللدظ ادولهةشم اددد -  احتياطيا

ول مهال ووووووادول موئل ووووووادولد م لو  ووووووادولشووووووإى اددد -

 : دعضوا: احتياطيا

 ظة ةدح مةًدد.

دعن فريق أ حاب األعمال :
 ظة ةدح مةًدد.

 ) األردن (  ددددددددولإ عدردم ةددولحمة 

 : عن فريق العمال 

 ظة ةدح مةًدد.
 ) البحرين (ولع دردىع  د ةع دولةاودعددددد-

يا  ووندولشوو لداولي وود لدللعووةدلدلئوو سداتع ووة د -1

م ئووادوللدةىووادولمةل ووادعلوو دول هوواددوليوو دىووةلامةد

دخ بدولإةم عدولمة   عد.

ي دولعةبدولش لدألع ة دوله ئادعل دول هوادد

دخ بدولإةم عدولمة  عد.دولي دىةلامة

دد

دد

دد



19 
 

 تنفيذ القرار القرار

: : تشكيل لجنة الحريوات النقابيوة بمكتوب العمول  رابعا

 ( :2121 – 2112العربى )

د

تسوومية أعضوواء المووؤتمر فووي عضوووية لجنووة  -أ

الحريات النقابية بمكتب العمول العربوى للفتورة 

 ( على النحو التالي :2121 – 2112)

 يممدوليعم ا

د ولح امةمد مهال ادولإلو درد -

دددددددددددولد يالدردعىددولعيةلدعشلل -

 مةلد( د/ ل لدتةحة دوألعمةب 

د

دولع ددرعىدولع  دمحمددعىدولع  دو ل دلن -

   ل لدولإمةبدردل ى ة(ددد

د

ي ل  دم لسد دوللدمظومادولإمبدولإلى ا د و دد- 

تابدداللدوظإ وووةددلووونديعوووم ادف فوووادموووعدىووو عد

ىم يووو دتع ووةئند ووو دل ظووادولحل وووةمدولظ ةى وواد

ولإمووبدولإلىوو دا  ووةًدلليمف ووبدولف فوو ديعووي مةبد

 يش  بدولل ظاد.

ديممدوليعم ا

ي ل ووو دولمووود لدولإوووة دلم يووو دولإموووبدولإلىووو دد- 

يعم ادف فادتع ة دمعدةاعدولخىوللدلإ وا اد

ل ظووادولحل ووةمدولظ ةى ووادىم يوو دولإمووبدولإلىوو د

يعووي مةبديشوو  بدولل ظوواد وو داي يهووةدول د وودلد

(دموعدولموةدلدوألالو دموعد1 دوعيظةدوًد لو دولف ولل

ظووووة دعموووبدولل ظووواداعووول دتعووومةئه دعلووو د

 م لسدوإلدوللد  دداليندول ةدما.

ديممدوليعم ا

دد

دد
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يا  ندولش لداولي د لدللعوةدلدلئو سداتع وة دد-د

ل ظووادولحل ووةمدولظ ةى ووادىم يوو دولإمووبدولإلىوو د

علوووو دول هوووواددوليوووو دىووووةلامةدخوووو بدولإووووةم عد

 ولمة   عد.

د

 : : قرار بشأن تشكيل لجنة شئون عمل المرأة  خامسا

 ( :2121 – 2112العربية )

 

  يقــــــرر :

تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية للفترة  -أ

 ( على النحو التالى:2121 – 2112)

 

 : عن فريق الحكومات  

مإووووةل دولعوووو دلدردلوىحووووادعىووووددولفيووووة دولوووودىةسد  1

 المملكة األردنية اللاشمية

 مملكة البحرينولع دلدرد ام ادشهة د  2

المملكووة ولوود ياللدردموو دىظوومدمم ووددوليووا  لعد  3

 العربية السعودية

 دولة ليبيا  5

 الجملورية اليمنية   4

 *** ويطلب من دولتي ليبيا واليمن تسمية ممثليلم 

د

د

د

د

د

د

د

ديممديعم ادممفل عدل ى ةداول معد  ديش  بدولل ظا.دد

 : عن فريق أ حاب األعمال  

ددولع دلرد علىدةةلحدعىدوللندول ة إ د .1

 دولة االمارات العربية المتحدة

د

ولعووووووو دلردظووووووووا دىظووووووومدعىدوللووووووووندوللو ووووووووةعدددددد .6

 المملكة العربية السعوديةد

د
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دددولع دلرد ة مادوللمومد .1

 جملورية م ر العربيةد

د

ددولع دلردظل سدلاىةل س .5

دالمملكة المغربيةد

د

دددددولع دلرد ام ادظةشلدد .5

دلجملورية اليمني ود

د

 : عن فريق العمال  

جملوريووة م وور ولعوو دلدردمة عووادتحمووددع ووا دد -1

 العربية 

المملكووووة األردنيووووة ولعوووو دلدردعووووملدولح ووووةلىدد -6

 اللاشمية

دولووووة ولعوووو دلدردشوووول فادماعوووو دحعووووعدعلوووو دد -1

 االمارات العربية المتحدة

 مملكة البحرينولع دلدردمى دلد   دولىلاش د -5

الجملوريووة العربيووة ولعوو دلدردمةل  وومدخووالعدد -5

 السورية

دعوووالدولمووود لدولإوووة دلم يووو دولإموووبدولإلىووو دد- 

يخي ووةلدخمووسدع وواومدام وولللديعووي مةبد

 يش  بدولل ظادا  ةًدلظوة دعملهةد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دد- ديعم ا دولإة دد5ي  دولمد ل ع اومدمعدوخي ةل

دوإلدوللد دم لس دعل  داولإل  دولل ظا ام للل

 ايممدولماو  ادعل دوألعمة د.

ولشوو لداولي وود لدللعوو دلدوألم ظووادولإةموواديا  ووندد- 

لل ظووووواداولعووووو دومدع ووووواومدولل ظوووووادعلووووو د

د هادمعدخ بدولداللدولمظيه اداي يهةد.

د
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 البند الثامن

 المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص

  يقــــــرر :

وعيمةددي ل لدل ظادولمعو ال ادوي يمةع وادلم ععوةمد

ول  ووةردولخووةيدمووادوألخووةدىةلم حوووةمدوليوو دتدلمووةد

دولم يملدولإة د

ي وووم عدتظشووو ادولمظوموووادمحوووةالديخوووييدد-

ىيإم وووووومدمفهووووووا دولمعوووووو ال ادوي يمةع وووووواد

دلم ععةمدول  ةردولخةيد.

 البنــد التاسع

 النمواالنتاجية ودورما فى تحسين التنافسية وزيادة 

  يقــــــرر :

وعيمووةددي ل وولدل ظووادوإلظية  ووادادالمووةد وو ديحعوو عد

وليظة عوو ادام ووةدلدولظمووادمووادوألخووةدىةلم حوووةمدوليوو د

دتدلمةدولم يملدولإة د

د .1 دىدةمم دولإلى  دولإمب دولي ل لدم ي  يإم  

داف  اد د مع دولف فا دوإلظية  دت لو  عل 

(دلم يملدولإمبد55دلولومدولم يملدولداللد 

 .ولإلى د

دولماداد .6 دعل  دولل ظا دمة  دي ل ل دا ا ي 

 ويل يلاظ دللمظومادليإم  دويعيفةدل.

ولياة ةمدولاولدلد  دي ل لدديظف ةددولمظومادييةىاد

ولل ظاد  دتظش يهةدولمخيلفادلهةودولإوة دتادوألعواو د

ول ةدمووادألمم يهووةدايإموو  دولفةئوودلدلةووةلحدت وولو د

دوإلظية .

دد

دد

دد
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 البند العاشر

 مكان وجدول أعمال الدورة السادسة واألربـعـيــنتحديد 

 ( 2112لمؤتمر العمل العربى ) إبريل / نيسان 

( 51الودورة ) انعقوادأوال : قرار بشوأن تحديود مكوان 

 : 2112لمؤتمر العمل العربي لعام 

 

  يقــــــرر :

ع ددولداللدولعةدعاداوأللىـإـ عدلم يملدولإمبد (1 

يي وود دت وواددالوواددولإلىوو د وو ددالووادولم وولدمووةدلوو 

دى ل ديعي ة ادولم يملد.

د ي دوليظف ةد

يفووا  دولموود لدولإووة دلم يوو دولإمووبدولإلىوو د (6 

دالوادع واديل و د و دوظإ وةدددت وادىابد ل د

ا حة وووووادولووووودابد دولمووووو يملدعلووووو دتل وووووهةد

 ـ .وألع ة دعلمةًدىةل د  دولادمدولمظةع

د

( 51ثانيا : قرار بشأن تحديد جدول أعمال الودورة )

 :2112العمل العربى لعام لمؤتمر 

 

 ديقــــــرر :

(دلمووو يملد52يحد ووودد ووودابدتعموووةبدولوووداللد دأوال: :

(دعلو دولظحوادد6119ولإمبدولإلى د تىل وبدردظ عوةعد

دوليةل د:

 

دي دوإلعدوددي ل لدولمد لدولإة دلم ي دولإمبدولإلى د. -1

دي دولإمبدعل دةل د.د.  ددلولومداياة ةمدم لسدوإلدوللدولظول -6

ميةىإوواديظف ووةددوولولومدموو يملدولإمووبدولإلىوو د -1

دولعةىل.

د.د عدوددولىظددولخةيدىهةودولش عددي 

دي د عدوددولىظددولخةيد  دمةودولش عد.د ولمعةئبدولمةل اداوإلدول ادد. -5

د. ةلعدوليظف ةد ي ى لدويفةد ةمداياة ةمدولإمبدولإلى ا. -5
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مووة للدولموود لدولإووة دلم يوو دولإمووبدولإلىوو د -2

(دلموو يملدولإمووبدولوودال د118 حووابدولووداللد

 (.6119  ظ   د اظ ادردحم لوعد

د. معدىظاددولم يملدولمة للد عدوددي 

د–د6119يشو  بدل ظوادولخىولو دول وةظاظ  عد د -2

د(.د6166

د

يإ وووو عدولمــووووـد لدولإــووووـة دلمظومووووادولإمــووووـبد -8

 (د6161د–دد6119ولإـــلى اد د

د

ىظوووودد ظوووو دحووووابد"ديإم وووومددالدويديةووووةدد -9

  ليدوليشغ بد"وألمل دلدع د

دي د عدودداف  ادولىظدـد

ىظدد ظ دحابد"ددالدولي ظالا  ةدولحد فواد و د -11

 دموووة دوألشوووخةيدةاعدوإلعةدووواد ووو دعوووا د

 ولإمب"

دي د عدودداف  ادولىظدد.د-

ي د عدوددولىظددا  وةًدليا هوةمدم لوسدوإلدوللد و د ي ل  دلاوددولإمبدولإل د. -11

د(د.د91داليندولإةد اد 

(د52تعمووةبدولووداللد يحد ووددم ووةعدا وودابد -16

لموووو يملدولإمووووبدولإلىوووو د وىل ووووبدردظ عووووةعد

د(.6161

د

 

 عماد شري 
 




