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 ** تقـــــــديم :

تنفيذاً للمادة الخامسةةةة  ما نلان لان  الت يان النةا،ي  ن ء،ناى الد الداءة المءان  ما  أوالً :

 لامع اءالثالثيا يءن  الثامن المدي  العان لمكتب العمل الع ،د ن اةـةةةةدن اللان  دء تنا 

 .مص  الع ،ي  امنء ي   -الةاه ة ،مدين   9112ما س / آذا   1المءافق 

 امالً ،أتكان المادة األءلد ما نلان امل اللان  ن شا ك فد أامال اللان  كل ما : ثانياً :

 (/ أصتاب أامال الع ،ي   مص امنء ي  )           الدكتء  / ا،د الستا  اش ة .1

 ( / امال ) دءل  لي،يا    السيد / ا،د السالن اك يدله .9

 ( / تكءمان دءل  الكءين)   دكتء  / م،ا ك فناد العازمدال .3

 (/ أصتاب أامال  ) امنء ي  الع اق   المنندس / الد ص،يح الد .4

 ( / امال دءل  اإلما ان الع ،ي  المتتدة)  الدكتء  / متمد ،طد ثاند الشامسد .5

 (الع ،ي   مص امنء ي  )          الا،الد الم اغي  السيد /  .6

 ( السءدااامنء ي  )   يءسف ا،د الك ين/ المنندس .7

 ( الامنء ي  الل،ناني )       تميدى صة سعد الديا السيد /  .8

 ثالثاً : تضمن جدول أعمال الدورة السابعة والثالثين للجنة ما يلى :

 .اً انتخاب  ئيساً للان  ن ءنائ،اً لل ئيس ءمة   .1

 .  يان النةا،ي  فد الءطا الع ،يمناقش  مءضءاان تتعلق ،تعزيز التةءق ءالت .9

 ال .ما يستاـد ما أام .3

المدير العام لمنظمة العمل  –معالى السييييد / زايل الميير  ما ،ت تيب ،دأ االاتماع رابعاً : 

ان المؤتم  الع ماالتي نالءها مننئاً السةةةادة أاضةةةاى اللان  الد الثة  ال الي  ن العربية 

يق ،التءفلنن مع التمنيان اختيا هن لعضةةةةةةةءي  اللان  ،ءمالس اإلدا ة ءالمةدي  العان ء

لنةا،ي  ءتعزيز التءا  ما أال تنمي  ءصيان  التةءق ءالت يان ا نأامالنءالنااح في 
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ا  المت ي ان آثءالننءض ،عالقةان التعةاءا ،يا أط اف اإلنتةام لمءاانة   االاتمةااي

قدن معاليه الشةةةةةةةك  للسةةةةةةةادة ءاالقتصةةةةةةةادي  ءاالاتمااي  ءتتديان الم تل  الةادم  ن 

مدي  ءأكد الفت ة ءالي  اللان  السا،ة  ن األاضةاى السا،ةيا الد انءدهن الطي،  خالل 

العان الد ضةةةة ء ة مناقشةةةة  المءضةةةةءاان المتعلة  ،التةءق ءالت يان النةا،ي  ،ةد  

ك،ي  ما التعمق ءالمءضةةةءاي  ء،الشةةةكل الذ  يتةق المصةةةالح العمالي  ءيتافل الد 

 ا.نمكتس،اتنا ءيدان  كائز االستة ا  ءالتنمي  ن ءتمند للان  التءفيق فد أامال

خامساً : استأنفت اللجنة أعمالها بالجلسة اإلجرائية حيث تم انتخاب هيئة مكتبها على النحو 

 التالى :

  يساً ئر             (العربية  جمهورية مصر)        الجبالى المراغي  السيد /  -

 نائبا للرئيس / أصحاب أعمال ( ) جمهورية العراق     المهندس / على صبيح على -

 مقررا              مكتب العمل العربى                حمد  أحمدالسيد /  -

 سادساً : مثل منظمة العمل العربية زي أعمال اللجنة كل من :

مسةةةةةةتشةةةةةةا  المدي  العان ءالمشةةةةةة ف الد  دا ة  السيد / تمد  أتمد -
 .التماي  االاتمااي  ءاالقان العمل

ءالخةةةدمةةةان االاتمةةةاايةةة   ئيس ءتةةةدة التعةةةاءنيةةةان   السيدة / تناا قايد -
 العمالي 

 خ،ي  ،منلم  العمل الع ،ي   السيدة / مناي  النادفد -

  دا ة التماي  االاتمااي  ءاالقان العمل السيد / م ءاا اثماا ال يس -
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 سابعاً : سير أعمال اللجنة :

نص الينا  ،اشةةةةةة ن اللان  أامالنا اسةةةةةةتناداً  لد نلان املنا ن ءفد  طا  الم،اد  التد

الميثاق الع ،ي للعمل ءدسةةةتء  منلم  العمل الع ،ي  ءالةءانيا الءطني  ءاالتفاقيان ءالمءاثيق 

لتا يخي ا الاندالدءلي  ءالع ،ي  ن ،شةةةةةأا التةءق ءالت يان النةا،ي  ن ءالتد اسةةةةةتة ن نتيا  

لط،ة  لن تتةق الكثي  ما المكتسةةةةةةة،اءالتي اسةةةةةةةتطاان أا للت ك  العمالي  الع ،ي  ءالدءلي  

اد  أا النمء االقتصن ءقد أث،تن التاا ب العمالي  ءتتافل الينا  غن كل الل ءف ءالتتديان

لتنمي  املي  ا ءاالاتمااي المتءازا يتطلب ءاءد نةا،ان قءي  ءفاال  تسةةةتطيع المشةةةا ك  فد

الشةةامل  ن ءتتةيق هدفنا األسةةاسةةي في تنمي  ال فام االاتمااي ءاالقتصةةاد  للعمال ءت سةةي  

ءتمايـةةةةـةةةة   االستة ا  ءالسلن االاتمااي ما خالل االستفادة ما التاا ب السا،ة  التي م ن 

تماى ن متسةةةةةةةلت  ،ت ادة متاددة ء ءح نضةةةةةةةالي  تسةةةةةةةتمد طاقاتنا ما االن ،نا الت ك  النةا،ي 

لناد  ءالتءا  اءاإليماا ،الةءة الذاتي  للنةا،ان ءالتي تةءن الد أسةةاس المما سةة  الديمة اطي  

 .ءالمعمق لكل الةضايا

ءتد ك المنلمان العمالي  الع ،ي  هذم المعطيان ءلدينا ما الءاد ءالنضةةةة  ما ياعلنا 

اتنا ،يع  الم تل  ءمتطل،أكث  قةد ة الد التعامل مع التتديان الاديدة ءالمعةدة ءالتكيف مع ط

ءتعزيز مسةةةةةةي ة تفالاً الد دء ها التا يخي في الدفاع اا تةءق ءمصةةةةةةالح الةءى العامل  

 .العمل النةا،ي 

 لنقابيةونظراً لعدم ورود شييييييكاو  من أيراا اإلنتا  زيما يتعلق بالحقوق والحريات ا

عمل اللجنة خالل  ، وزي ضييييوم المنا شييييات والحوار التي سييييادت حتى تاريخ انعقاد اللجنة

 والثالثين . الثامنةدورة انعقادها 

 توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :

داءة الدءل الع ،ي   لد مءاىم  تش يعاتنا الءطني  لتتءافق مع المعايي  الع ،ي  ءالدءلي   -1

ءتءايةه  دا ان العمةل لم ااةاة ذلك في التط،يق  المتعلةة  ،ةالتةءق ءالت يةان النةةا،ية  ن

 الفعلي الد أ ض الءاقع .
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داءة منلمةان العمةال لتعزيز اءامةل الءتةدة في التنلين النةةا،ي ما خالل المما سةةةةةةة   -9

 الديمة اطي  ءاتت ان ت ي  ال أ  ءالفك  ءالتع،ي  .

تت ان ت ي  داءة ط فد اإلنتةام فد كةل دءلة  ا ،ي  لتعزيز ل   التءا  ءالتشةةةةةةةاء  ءا -3

 ال أىن ءالسعد للتفاهن المشت ك فد مختلف الةضايا ءالمصالح المشت ك .

داءة منلمان أصةةتاب األامال ءمنلمان العمال إليااد مؤسةةسةةان التءا  ءالتشةةاء   -4

التي تتةق اات اف كل مننما ،اآلخ  ءاتت ان ت ي  ال أ  ءالسعي للتفاهن المشت ك في 

 نتام .مختلف الةضايا التي تنن ط في اإل

الداءة لتعزيز االهتمان ،م اكز ال،تءث ءالد اسان ءمعاهد الثةاف  العمالي  إلاداد قءااد  -5

نةا،ي  مثةف  ءمد ،  ءقاد ة الد التءا  اإلياا،ي الذ  يءازا ،يا مصةةالح اميع الفئان 

 ءيصءا االستة ا  ءالسلن االاتمااي . 

ح الثةاف  العمالي  ءالةانءني  لصةةةةةالداءة النةا،ان العمالي  لتكثيف أنشةةةةةطتنا في مااالن  -6

قءااةدها العمالي  ،ندف تكءيا كءاد  امالي  ءااي  ءمثةف  ءقاد ة الد تتةيق صةةةةةةةالح 

 الط،ة  العامل  ءالتفال الد مكتس،اتنا.

العمةةل الد تعزيز دء  اإلاالن النةةةا،ي ءتطءي  ءسةةةةةةةائلةةه فد التثةيف العمةةالي لمءاك،ةة   -7

ءاالاتمةااي  ءتفعيل دء  التءا  االاتمااي الد التطء ان ءالمت ي ان االقتصةةةةةةةادية  

المستءى الءطني ءاإلقليمي ءتك يس س،ل التعاءا ءالتةا ب لتتةيق الصالح العان للط،ة  

 العمالي  .

  الامةااي  ءتطءي  قد ان ضةةةةةةةالع ،ية  لةدان تق التنلين ءالمفةاءداءة منلمة  العمةل  -8

 منلمان العمال ءأصتاب األامال في هذا الماال .

داءة منلمة  العمةل الع ،ية  لتكثيف المؤتم ان ءالندءان ءالدء ان التد ي،ي  ءالتلةان  -2

النةاشةةةةي  تءل مءضةةةةءع التةءق ءالت يان النةا،ي  ءالمفاءضةةةة  الامااي  ءفةاً لمعايي  

 العمل الع ،ي  ءالدءلي  فد هذا الشأا .
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  ،التةءق  ،ي  المتعلةداءة الدءل الع ،ي  التي لن تصدق ،عد أء تط،ق اتفاقيان العمل الع -11

ي نءالت يان النةا،ي  ءالمفاءضةةة  الامااي  للتصةةةديق الينا ء نفاذها  لد التشةةة يع الءط

التي تنص الينةةا ،ةةاات،ةةا هةةا أدءان لتتةيق التكةةامةةل   ءالءفةةاى ،ةةااللتزامةةان ءالم،ةةاد

 االقتصاد  الع ،ي ءالننءض ،التش يعان االاتمااي  ءاتت ان تةءق االنساا .

نءد منلمة  العمةل الع ،ية  فد دان ءتعزيز التةءق ءالت يةان النةةا،ي  فد االشةةةةةةةادة ،ا -11

نا ف التد تم  ،الءطا الع ،د ءالتفةال الد مكتسةةةةةةة،ان الط،ة  العمالي  فد لل الل ء

ن ءتثميا انءدهةا في تءتيةد المءاقف الع ،ية  تاةام ممةا سةةةةةةةان لان  المنطةة  الع ،ية  

 ءل الع ،ي  .المعايي  في منلم  العمل الدءلي  تاام الد
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