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البند الثالث
متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق

 الدورة السادسة واألربعون لمؤتمر العمل العربى 

) القاهرة ، 14 – 21 أبريل / نيسان 2019 (
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 تقـــدیـم 

 
)  1984بغداد، مارس/ آذار  دورتھ الثانیة عشــرة ( يف  ي: أصــدر مؤتمر العمل العربأوال

بشـأن تطویر ھیاكل منظمة العمل العربیة ، تضـمن ھذا القرار عدة فقرات ،  قراراً 

 نصت الفقرة الخامسة منھ على ما یلى :

یتعلق بمتابعة   ي" اســـــتـحداث بـند دائم فى جدول أعـمال مؤتمر العـمل العرب
ة ــابـق ذ قرارات المؤتمرات الســـ ل العرب  ،تنفـی ب العـم ام لمكـت دیر الـع  ي وتكلیف الـم

ــتوى تنفیذ تلك ال ــح فیھ مسـ ، وذلك اعتبارا من الدورة قراراتبتقدیم تقریر یوضـ
 ."  رالثالثة عشرة للمؤتم

جمھوریة  –القاھرة   يف  يلمؤتمر العمل العرب  األربعونو  الســـادســـة: عقدت الدورة ثانیا

، وصــدر عن   2019نیســان    /بریلأ  21  –  14خالل الفترة من   -مصــر العربیة  

المؤتمر عدد من القرارات والتوصـیات بـشأن الموضـوعات المطروحة على جدول 

بترتـیب وترقیم تـلك  يـقام مكـتب العـمل العرب ،أعـماـلھ، وعـقب انتـھاء أعـمال المؤتمر
حـسب  ،من حیث تـسلـسل القرارات  ،ھذا المجال يالقرارات وفقا لألـسلوب المتبع ف

وإرســال تعمیم إلى أطراف  ،جدول أعمال المؤتمر يترتیب ورود موضــوعاتھا ف
 اإلنتاج الثالثة بقرارات المؤتمر  .

الـثة ( الفقرتین ـثالـثا بمجلس إدارة منظـمة العـمل ) من نـظام العـمل    2،    1: تنفـیذا للـمادة الـث

 : ما یليتنص على  يالتالعربیة، 

تص مجلس اإلدارة بمـتابـعة تنفـیذ قرارات وتوصــــــیات المؤتمر الـعام ،  " یخ     
، وممارسـة االختصـاصـات المخولة لھ سـیر العمل بمنظمة العمل العربیة ومتابعة

ما     الخصــوص وجھ    وعلى   ،بموجب النظم واللوائح المعمول بھا فى المنظمة "
 یلى :

القرارات والتوصـــیات الصـــادرة عن  تحدید اإلجراءات الالزمة لكیفیة تنفیذ   -1
 ووسائلھ  . ،المؤتمر العام ، وأولویات التنفیذ

وترتـیب أولوـیات التنفـیذ   ،مـتابـعة تنفـیذ خطط وبرامج العـمل المعتـمدة للمنظـمة -2
 .، وتقییم نتائجھ ووسائلھ
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بإعداد وثیقة متكاملة تضمنت تصور المكتب لتنفیذ    يقام مكتب العمل العرب

ــلس إدارة   ربعینواأل سادسةالقرارات الدورة  ـــ ـــ ـــ ــلى مجـ ـــ للمؤتمر لعرضھا عـ

"القاھرة / جمھوریة مصر العربیة   والتسعینالحادیة  المـــنظمة فى دورتھ العادیة  

 . " 2019أول أكتوبر / تشرین  20 – 19

"الـقاھرة / جمھورـیة والتســـــعین  الـحادـیة الـعادـیة  ـناقش مجلس اإلدارة فى دورـتھ    رابـعا :

  تنفیذالوثیقة المتضـمنة    ،2019أول أكتوبر / تشـرین    20  –  19  -  العربیةمصـر 

ــات التابعة لھ ،المكتب ــسـ بجمیع  ،أعدھا المكتب  يوالت  ،قرارات المؤتمر  ،والمؤسـ

مجلس اإلدارة   وأصـــــدر  ،إداراـتھ ومـكاتـبھ ووـحداـتھ والمـعاـھد والمراكز الـتابـعة ـلھ

 :  يالتال بشأن الموضوع القرار

ــأن  يوالموافقة على تقریر مكتب العمل العربأخذ العلم "  تنفیذ قرارات   متابعة  بشــ

 . "2019أبریل/ نیسان    21  –  14  ،القاھرة    (  يلمؤتمر العمل العرب)  46(  الدورة

ل العرب   ـخامســـــا : ب العـم ام مكـت ھ  ،يـق ة ـل ابـع د والمراكز الـت اـھ اذ اإلجراءات   ،والمـع اتـخ ـب

مجـال   يكـل ف  ،ي) لمؤتمر العمـل العرب46الالزمـة لتنفیـذ قرارات الـدورة (

 اختصاصھ ، وذلك كما ھو مبین فى الوثیقة المرفقة .

 األمر معروض على المؤتمر الموقر للتفضل بأخذ العلم ،، سادسا :

 
 فایز على المطیري

 العام المدیر 
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 القرار  تنفیذ القرار 

 البنـد األول
 تقریر المدیر العام لمكتب العمل العربى 

عالقات  قرار بشـــــأن تقریر الـمدیر الـعام لمكـتب العـمل العربى حول "  -القســـــم األول  
 : " العمل ومتطلبات التنمیة المستدامة

  یقــــــرر : 

  دعوة الدول العربیة إلى :
بین أطراف العملیـة  اكـة  تفعیـل الشـــــر .1

تعزیز دور المفـاوضـــــة  ، واإلنتـاجیـة
بین  وتنظیم الحوار الجـماعي   ،الجـماعـیة

أداة ووســــیلة  كطراف اإلنتاج الثالثة،  أ
  ،أكثر فاعلیة للوـصول إلى العمل الالئق 

ة االجتمـاعیـة للعـاملین،   وتحقیق العـداـل
اد ة توازن بین    وإیـج ل مرـن ات عـم عالـق

 ل.اعمحقوق العمال وأصحاب األ

دریبـیة   - د الـعدـید من اـلدورات الـت عـق
اـلـثالثــة   اإلـنتـــاج  أـطراف  إلـطالع 
على الوسائل والتقنیات الحدیثة في 

 مجال المفاوضة الجماعیة.

ــریعات واألنظمة    تطویر .2 وتحدیث التشــ
المعمول بھا الستیعاب التغیرات الناتجة  

 المعلومــات  تكنولوجیــا  اســـــتخــدامعن  
ا اتـھ اة،  مـجاالت  مختلف  في وتطبیـق   الحـی

ات   ث مقوـم دـی ل  وتـح ات العـم على  عالـق
ــتیعاب النمو والتطور  الكافي   النحو السـ

 الـجدـیدة للعـملواألنـماط  في األشــــــكال  
ــافة التنظیم القانوني لعقود العمل (ك إضـ

تنظم   تشـــــریعــات  بعــد من خالل  عن 
یـــة روـن ـت ـك اإلـل عـــاـمالت  ـم رف    ،اـل ـت ـع وـت

تســتوعب طبیعة  و  ،بالتوقیع اإللكتروني
ة عن بعـد ات العمـالـی   ،وتنظمھـا   ،العالـق

 ...).وتضمن حقوق أطرافھا

العربیــة   - الــدول  تطویر  متــابعــة 
تشـــــریـعاتـھا بـما یتفق مع اتـفاقـیات  
 ، العربیــة  العمــل  وتوصـــــیــات 
ــانونیین   الق الخبراء  ــة  لجن وتكلیف 
باقتراح اتفاقیات جدیدة تتعاطى مع  

 الجدیدة للعمل. األنماط
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 القرار  تنفیذ القرار 

،  التوجـھ نحو التعلم المســـــتمر  تعزیز   .3
واالعتمــاد على المعرفــة والتكنولوجیــا  
كأسـاس إلنتاج سـلع وخدمات ذات قیمة 
عـالیـة وممیزة، وإیجـاد عالقـات عمـل 

ذه التطورات ة    ،تواـكب ـھ اـی وتوفر الحـم
ة للـعاملین في ـظل  انونـی االجتـماعـیة والـق

جـــدیـــدة   اـل مـــل  ـع اـل مـــاط  طـور  ،  أـن وـت
 وجیا واقتصاد المعرفة. التكنول

 

ــائط .4 الوســـ ة    تعزیز االھتمـام ـب التوعوـی
 حســب  وتطویعھا  وتكییفھا  والمعلوماتیة

مجتمع، وتنمیــة خــدمــات    كــل  ظروف
  البنیــة  الحكومــة اإللكترونیــة ، وتوفیر

  ـتـكـنوـلوـجیــا  وســـــــائـــل  ـمن  اـلالزمـــة
ــاالت والمعلومـات وتحســـــین    االتصـــ

 جودتھا وإتاحتھا.

 

  التنظیمیــة  بــالحقوق  االعتراف  تعزیز .5
 ممارسة  العمل، وتنظیم  عالقات  لطرفي

ــحــوار  ھـــذه ال خــالل  مــن  ــوق  ــحــق  ال
 الرأي، والســعي واحترام  والدیمقراطیة

ــترك  للتفاھم ــایا  مختلف  في المشـ   القضـ
ــاج  أطراف  تھم  التي وتشـــــجیعاإلنت  ، 

 فیـما العالـقة  وتنظیم  والتشـــــاور الحوار
 .الجماعي التفاوض آلیة وتعزیز ،بینھم

 

ــب .6 ــواق دعم الش كة العربیة لمعلومات أس
اـنات عربـیة  العـمل اـعدة بـی ارـھا ـق ، ـباعتـب

مـشتركة تضم مؤشرات دقیقة وتفصیلیة  
العمــل المتعلقــة   بیــانــات ســـــوق  حول 
ـبھـــا،   ـبط  ـیرـت ومـــا  ـعمـــل  اـل ـبـعالقـــات 
ــیاســــات  ــم الســ ــتخدامھا في رســ الســ

ــدارة  - ذ اإلصـــ اـمت المنظـمة بتنفـی ـق
ة   ــة اإللكترونـی األولى من المنصـــ
ــواق  ــبكة العربیة لمعلومات أس للش

 العمل . 
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 القرار  تنفیذ القرار 

یر  وتطو   ،االقتصـــــادیـة واالجتمـاعیـة
ــتوى العربي  ــریعات على المســ ،  التشــ

ة  توفیرو ة الالزـم ة التحتـی دعم   ،البنـی واـل
 المالي واللوجیستي لھا.

ــدارتین   - قامت المنظمة بتنفیذ اإلصـ
ل العربي  دلـی ة من اـل انـی األولى والـث

 الموحد إلحصاءات العمل . 
قامت المنظمة بتوقیع بروتوكوالت  -

مؤســـــســـــة   20  التـعاون مع نحو
 رسمیة عربیة . 

ــذ عــدد من  - بتنفی المنظمــة  ــامــت  ق
ـبـعض  ـمع  یـــة  ـب تـــدرـی اـل الـــدورات 

 البلدان العربیة . 
أطراف  - ــة مع  المنظم ــل  تتواصــــ

نتـاج الثالثـة واألجھزة العربیـة اإل
ســـتكمال ااإلحصـــائیة للتعاون فى 

 ھذا المشروع . 
تحقیق انســــــجام التشـــــریـعات الوطنـیة   .7

العربیــة ،   العمــل  العربیــة مع معــاییر 
ــتویات العمل،  ــین عالقات ومسـ وتحسـ
ــاج   اإلنت ــة أطراف  توعی على  ــل  والعم
ة والعـاملین في القطـاع الحكومي  الثالـث

النشـــــاط العربي المعـیاري،  ـبإجراءات 
وتـشكیل لجان وطنیة من أطراف العمل 
متخـصـصة فى الشؤون المتعلقة بمعاییر  

 العمل العربیة والدولیة.

ة    عـددعقـد   - دریبـی دورات الـت من اـل
ل  اییر العـم ال التعریف بمـع في مـج
ــھا   ــائصــ العربیة وأھدافھا وخصــ

 وااللتزامات المترتبة علیھا.

تعزیز تحقیق العمـل الالئق ، وحمـایـة   .8
،  حق العمل ، وتوفیر ظروف عمل آمنة 

یاـسات  األولویة  وإعطاء   االقتصـادیة  للـس
 اســـــتحـداث  تشـــــجع على  التي  الكلیـة

  الوظــائف، وتعزز اإلنتــاجیــة ، وتــدعم
ــتثمار وتقدیم كل التســـھیالت التي    االسـ
 .تحقق ذلك
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 القرار  تنفیذ القرار 

تفعیــل العمــل العربي المشـــــترك وفق  .9
ضــحة ، والتوجھ نحو  خارطة طریق وا

وـبنــاء    ، ـیـمي  ـل اإلـق االنـــدمـــاج  ـتـحـقـیق 
على   ــادرة  ق ــة  تنموی ــة  عربی ــة  منظوم
تشــــخیص الواقع تشــــخیصــــا علمیا ،  
ــات إنتاجیة كفیلة بتوفیر   ــیاسـ وإیجاد سـ
فرص عمل جدیدة ، وإعادة اســـتقطاب  
 وتوطین االستثمارات الجاذبة للعمل . 

من   اـعدد  المنظـمةتتضـــــمن خـطة   -
المحاور الفنیة في األنشـــــطة التي  

 تقوم بتنفیذھا في ھذا الشأن.

ــادیة لتوفیر  .10 ــالح النظم االقتصــ إصــ
البنیـة التحتیـة الالزمـة لالســـــتثمـار 

ــیس  الجید،   ــھیل اإلجراءات لتأس وتس
الـتـكـــالـیـف  ،  األعـمـــال وتـخـفـیـض 

ســــتحداث فرص  واألعباء الالزمة ال
ــل   العم أســـــس  على  مرتكزة  ــل  عم

 الالئق.

 

ــاریع   شـــــجیع ودعمتعزیز وت .11  المشـــ
ة   والصـــــغیرة  المتوســـــطـة اھـی  ومتـن

، وإعداد تشــریعات خاصــة الصــغر
ــات ، وتحكم  ذه المؤســـــســـ تعنى بـھ
انونـیة   إصـــــالح البیـئة التنظیمـیة والـق

العمل    وظروف ـشروط  وتحـسین  لھا،
 الالزم لھا.ر الدعم یتوففیھا، و

 

 :2018قرار بشأن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربیة خالل عام  -القسم الثانى 

  یقــــــرر : 
منظمة  أ .1 وإنجازات  بنشاطات  العلم  خذ 

العربى  العمل  (مكتب  العربیة  العمل 
خالل   ( لھ  التابعة  والمراكز  والمعاھد 

بالفعالیات  ،    2018عام   اإلشادة  مع 
 واألنشطة المنفذة خالل العام.

 نافذ حكما. -



9 
 

 القرار  تنفیذ القرار 

توجیھ الشـكر للمدیر العام لمكتب العمل  .2
املین  ،  العربي المكـتبوالـع د   ،ـب اـھ والمـع

على الجھود  ،للمنظـمةوالمراكز الـتابـعة  
التي بذلوھا في تنفیذ البرامج واألنشـطة  

  ،التي تـدعم قیـام المنظمـة برســـــالتھـا 
ــا   ــدافھ أھ أطراف    لمصـــــلحــةوتحقیق 

كذلك   ،اإلنتاج الثالثة في الوطن العربي
  ،داء المنظمـة أعلى النقلـة النوعیـة في  

واإلســھام في تنفیذ خطة    ،وآلیات عملھا
 . 2030األمم المتحدة للتنمیة المستدامة  

 

الـعربیــة   .3 الـعمـــل  مـنـظمـــة  من  الـطلـــب 
ــتكمال  ــطتھا التدریبیة في أاسـ جمیع نشـ

ـلي   ـث ـم ـم ـمھـــارات  ـطوـیر  ـت ـل ـمجـــاالت  اـل
الثـــة ـث اـل تـــاج  االـن الـــدول   أـطراف  ي  ـف

 .العربیة

وإجـــراء  - الـــالزم،  اتـــخـــاذ  جـــاٍر 
ــیرات لعقد ھذه األنشـــطة،  التحضـ

 وفقا لخطة العمل.
في  - ــا  ــذ خطتھ بتنفی ــة  المنظم تقوم 

ســبیل تحقیق الھدف اإلســتراتیجي  
ام   ، وذـلك في إـطار دعم 2019لـع

أطراف  ممثلي  مھــارات  وتطویر 
 اإلنتاج الثالثة في البلدان العربیة. 

اإلشــــــادة بجھود الجمعیــة العربیــة    -أ .4
للضـــــمــان االجتمــاعي ، ودورھــا في 
تعزیز شـمولیة الضـمان االجتماعي في 

 الوطن العربي.

ـــ  - ـمع    دـتوـطی اـلـجـمـعیـــة اـلـعالقـــات 
بإقامة   العربیة للضـمان االجتماعي

 أنشطة مشتركة.
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ــماؤھم   -ب ــادة التالیة أســ ــمیة الســ تســ
لعضـــــویة المكـتب التنفیذي للجمعیة 

ا ـللضـــــمـــان  الـجـتمـــاـعي  اـلـعرـبیـــة 
)2019 – 2020:( 

اـلـحـلو 1 ـجـعـفر  ـعـلي   / الـــدـكـتور   .
 (حكومات/ العراق) 

. اـلدكتورة / فوزـیة عـبد المحمود 2
  ناشر

 (أصحاب أعمال / الیمن)
3  / الســـــیــد  جراد  عبــد.  الكریم 

 (عمال / تونس) 

ــاء بقرار  - ــادة األعضـ تم إبالغ السـ
دعــوتــھــم   وســــــتــتــم  الــمــؤتــمــر، 
اـلـتـنـفیــذي   اـلـمـكتـــب  الـجـتمـــاعـــات 

 للجمعیة.

 القسم الثانى :مالحق  
ـــ ق -  )1الملحق رقم (  ـــ رار بشـ ـــ أن تقـ ) للجنة  38ریر عن نتائج أعمال الــــــــــــدورة (ـ

 ) :2019، مارس / آذار  القاھرةالحریات النقابیة (
  یقــــــرر : 

ال  .1 ائج أعـم التقریر الـخاص بنـت ذ العلم ـب أـخ
) ــابیــة  38الــدورة  النق ــة الحریــات  ) للجن

 ) .2019، مارس / آذار القاھرة(

 نافذ حكما. -

ــة في  .2 العربی العمــل  تثمین جھود منظمــة 
 .وصیانة الحقوق والحریات النقابیةتنمیة 

 

التأكید على تعزیز الحوار االجتماعي بین   .3
لتعزیز   ــة  ــآلی ك ــة  الثالث ــاج  االنت أطراف 

 لجمیع التفاھم لتحقیق المصـالح المشـتركة 
 .األطراف

 

الـدعوة لتعزیز االھتمـام بمراكز البحوث  .4
والدراـسات ومعاھد الثقافة العمالیة إلعداد 
ادرة على   ة وـق درـب ة وـم ة مثقـف ابـی د نـق قواـع

اإلیـجابي اـلذي یوازن بین الحقوق الحوار  
والواجبات ، ویصــون االســتقرار والســلم 

 االجتماعي.

  ،عـقدت المنظـمة ثالث دورات ـتدریبـیة 
األولى لمصــــلحة النقابات العمالیة في 

ة لمصـــــلحـة    ،مصـــــر انـی ة  والـث اللجـن
ــة  ــالمملك ب ــة  ــالی العم ــان  للج ــة  الوطنی

ــعودیة ــلحة العربیة السـ ، والثالثة لمصـ
الثالثـة في جمھوریـة نتـاج  أطراف اإل

 .  جیبوتي
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قرار بشـأن التقریر السـنوى لمتابعة التقدم فى إنجاز العقد العربى   -)  2الملحق رقم (
 للتشغیل:
  یقــــــرر : 

  .أخذ العلم بالتقریر .1
ة .2 دول العربـی د   ،دعوة اـل د العـق التي لم تعتـم

ــغیل ــتراتیجیة العربیة  واإل ،العربي للتش س
والمھنيللتـــدریـــب   التقني  إلى    ،والتعلیم 

العمــل  مؤتمر  لقرار  طبقــا  اعتمــادھمــا 
ة   1424العربي رقم "   ة/ مملـك اـم " (المـن

 ).2010البحرین (

ا بموجـب  - ســـــبق أن أحیطـت علـم
 المراسالت السابقة.

اـلـعرـبیـــة .3 الـــدول  ـتـعـتمـــد   ،حـــث  ـلم  اـلـتي 
ـمـھن   ـل ـل ـمـعیـــاري  اـل اـلـعرـبي  ـــنـیف  اـلتصـــ

ــارعة باعتماده إعماال   ،2008 إلى المســ
" لـ  اـلـمرـقم  اـلـعرـبي  اـلـعمـــل  ـمؤـتـمر  ـقرار 

“، عمان/المملكة األردنیة الھاشمیة 1401
2009.( 

ا بموجـب  - ســـــبق أن أحیطـت علـم
 المراسالت السابقة.

التي تابعت    ،تقدیم الـشكر ألطراف اإلنتاج .4
، وثیـقة متطلـبات العـقد العربي للتشـــــغـیل 

ــة الجھات التي وافت مكتب العمل   خاصــ
ا   ابـعة  العربي بردودـھ ة بتقریر المـت المتعلـق

 : وھي، السنوي بھذا الشأن

 نافذ حكما. -

 الـبــحــریـن،  :  حــكــومـــات (مـمــلــكـــة 
الجمھوریـة الجزائریـة الـدیمقراطیـة  

المملكة العربیة السـعودیة ،  الشـعبیة،  
ان،   ة ُعـم ة العراق، ســـــلطـن جمھورـی
دولــة فلســـــطین، دولــة قطر، دولــة  
نـــاـنیــة،   ـب ـل اـل اـلـجـمـھوریـــة  اـلـكویـــت، 

العربیة، الجمھوریة جمھوریة مصـر 
 الیمنیة).
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 :اتـحاد   منظـمات أصــــــحاب األعـمال)
اـعات العراقي، االتـحاد الـعام  الصــــــن

 لمقاوالت المغرب).

 

 العمــال العــام :  منظمــات  (االتحــاد 
ام   اد الـع ال األردن، االتـح ات عـم اـب لنـق
ات العمـال في العراق، االتحـاد   اـب لنـق
ــاد   االتح ــان،  لبن في  ــام  الع ــالي  العم

 المغربي للشغل).

 

ــكر والتقدیر للدول التي أكدت   .5 توجیھ الشــ
اد التصـــــنیف العربي  افي تقـ  ا اعتـم ریرـھ

المعـیاري للمھن، وھي: (المملـكة األردنـیة  
ــة  المملك البحرین،  ــة  ــة، مملك ــاشـــــمی الھ
ــلطنة عُمان، دولة  ــعودیة، سـ العربیة السـ
فلسـطین، جمھوریة مصـر العربیة، غرفة 

البحرین، غرـفة تـجارة تـجارة وصــــــناـعة 
 وصناعة عُمان).

 نافذ حكما. -

توجیھ الشـكر والتقدیر للدول التي أوردت  .6
سـتراتیجیة العربیة  ریرھا اعتماد اإلافي تق

وھي:   ،للتـدریـب والتعلیم التقني والمھني
(المملكـة األردنیـة الھـاشـــــمیـة، المملكـة 
ة العراق،  ة، جمھورـی ة الســـــعودـی العربـی

ن، الجمھوریة سـلطنة عُمان، دولة فلسـطی
 الیمنیة).

 نافذ حكما. -

مـتابـعة تنفـیذ  بمنظـمة العـمل العربـیة    تكلیف .7
والندوة القومیة    ،توصیات اجتماع الخبراء

- 2010حول "العقـد العربي للتشـــــغیـل  
التوجھــات والمــآالت" عمــان/    ..2020

  28- 27المملكـة األردنیـة الھـاشـــــمیـة،  
بشـــأن   ،  2018  الثانينوفمبر/ تشـــرین  

د العربي للتشـــــغـیل  ات العـق ابـعة متطلـب مـت

من   ىجــار - عــدد  لتكلیف  العمــل 
الخبراء إلعداد تصـــورات تحدیث 
اإلســـــتراتیجیـات، ومواءمتھـا مع 
للتنمیــة   اإلســـــتراتیجیــة العــالمیــة 

، والتي تقع أكثر 2030المـستدامة 
أھدافھا في صــلب اختصــاصــات  

 منظمة العمل العربیة ، ومنھا :
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إنھاء الفقر بجمیع أشــكالھ في كل  -1 ومراجعة وتحدیث: 
 مكان.

 تعلیم ذو جودة. -2
ــین،   -3 ــاواة بین الجنسـ تحقیق المسـ

 وتمكین النساء والفتیات.
 طاقة متجددة، وبأسعار معقولة. -4
ز   -5 زـی ـع وـت رنـــة،  ـم یـــة  ـت ـح ـت یـــة  ـن ـب

 والمستدام. التصنیع الشامل
ــاواة في الداخل،  -6 تقلیل عدم المســ

 وبین الدول، وبعضھا بعضا.
ضــــمان االســــتھالك المســــتدام  -7

 وأنماط اإلنتاج.
ــتدام للمحیطات   -8 ــتخدام المسـ االسـ

 والبحار والموارد البحریة.
ـمیــة   -9 ـن ـت اـل أجـــل  ـمن  الشـــــراكـــة 

 المستدامة.
ـستراتیجیة العربیة لتنمیة القوى العاملة  " اإل -أ

ســـــتراتیجیــة العربیــة  والتشـــــغیــل" و "اإل
ـمع  واـلـمـھـني"،  اـلـتـقـني  واـلـتـعـلـیم  ـلـلتـــدریـــب 

خذ في االعتبار أھداف التنمیة المسـتدامة  األ
 بعادھا الجوھریة.أو ،2030

اع لمجموـعة من الخبراء   د اجتـم تم عـق
بتـــاریخ   المجـــال  ھـــذا  في  المتمیزین 

ســـتراتیجیة  اإللتحدیث    28/2/2021
ـتـقـني   اـل ـیم  ـعـل ـت واـل تـــدریـــب  ـل ـل اـلـعرـبیـــة 

، وتم عمل الالزم نحو إدخال   والمھني
عــلــى  والــتــعـــدیــالت  الــتــحـــدیــثـــات 
ــتطالع رأى  ــتراتیجیة وجارى اس االس
اـلوـطن   ـفي  اـلـثالثـــة  اإلـنتـــاج  أـطراف 

 ي ھذا الشأن .العربى ف
ــوء ما  -ب ــغیل في ضـ وثیقة العقد العربي للتشـ

لیھ الندوة من تصـــورات ورؤى  إتوصـــلت  
ــیلة إنجازات   ــتنادا إلى حص ــتقبلیة، واس مس

 الدول العربیة في ھذا المضمار.
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دیـمھ خالل الســـــنوات   .8 ا تم تـق اء بـم االكتـف
الـماضــــــیة وحتى اآلن من تـقاریر مـتابـعة  
سـنویة، وعرض ما تتوصـل إلیھ المنظمة  

 فى من دراســات وتصــورات بھذا الشــأن 
 دورة قادمة لمؤتمر العمل العربي. 

ة  - ــل المنظـم ا ، وتواصـــ ذ حكـم اـف ـن
الـــدراســـــــات  إلعـــداد  ــمـــل  ــع ال

 والتصورات المطلوبة.

) للجنة شـئون 17قرار بشـأن تقریر عن نتائج أعمال الدورة (  -  )3الملحق رقم (
 ) :2019، فبرایر/ شباط  القاھرةعمل المرأة العربیة ( 

  یقــــــرر : 
ال  .1 ائج أعـم التقریر الـخاص بنـت ذ العلم ـب أـخ

) للجـنة شـــــئون عـمل المرأة 17اـلدورة (
شـــــبـــاط اـلقـــاـھرة(اـلـعرـبیـــة    / ـفـبراـیر   ،

2019(. 

 نافذ حكما. -

بـــاـتخــاذ   .2 اـلـعرـبي  اـلـعمـــل  ـمـكتـــب  ـتـكـلـیف 
ــة وحــث   ــابع مت نحو  ــة  الالزم الخطوات 
ا ورد في  ذ ـم ــاء إلى تنفـی دول األعضـــ اـل
اإلســـــتراتیجیــة العربیــة للنھوض بعمــل  

 المرأة .  

ذ منـتدى حول المرأة یـھدف تم   - تنفـی
ــتراتیجیة، وذلك  إلى الترویج لإلسـ

یومي   ــاھرة  ــالق نوفمبر    10  -  9ب
2019 . 

مـھارات المرأة العربـیة  اـلدعوة إلى تعزیز  .3
اء   ة لبـن دریبـی من خالل تكثیف البرامج الـت
القدرات وتنمیة مھارات القیادة لتشــجیعھا 
على المشـــــارـكة في جمیع برامج التنمـیة  

 المستدامة.

ـعقـــد   ىجـــار - ـنـحو  اـلالزم  اـتخـــاذ 
 دورات تدریبیة للمرأة العاملة.

تأكید توصــــیة لجنة شــــؤون عمل المرأة  .4
أن تكریم عد د من الـشخصـیات  العربیة بـش

النســــائیة من الناشــــطات في مجال عمل 
في  العرب  ــل  العم رواد  ضـــــمن  المرأة 

 الدورات المقبلة .

ــد   - ــار عن ســـــیتم األخــذ في االعتب
ـفي   اـلـعرب  اـلـعمـــل  رواد  اـخـتیـــار 

 الدورات المقبلة.
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 البنــد الثـانـى
 النظر فى قرارات وتوصیات مجلس اإلدارة

 ).2018ول األ) لمجلس اإلدارة (أكتوبر/ تشرین 89الدورة ( -1
 ). 2019مارس / آذار  ) لمجلس اإلدارة (90الـدورة ( -2

  یقــــــرر : 
أـخذ العلم بنـتائج أعـمال مجلس إدارة منظـمة   .1

ا  دتین فیـم ھ المنعـق ة فى دورتـی ل العربـی العـم
) اـلـعرـبي  اـلـعمـــل  ـمؤـتـمر  دورـتى  )  45ـبـین 

 ، وھما : 2019) 46و ( 2018
 .والثمانون التاسعةالدورة العادیة  -
 . التسعونالدورة العادیة  -

 

سـتراتیجیة العربیة للنھوض بعمل اإلاعتماد   .2
ة  مـ ـھداف التنمـیة المســــــتداأ إـطارفي    المرأة

2030. 

ــاٍر  - وج المؤتمر  ــا في  ــادھ اعتم تم 
ة للترویج   اذ اإلجراءات الالزـم اتـخ

 لھا من خالل أنشطة المنظمة.
الشـــــكر والتقــدیر للســــــادة رئیس  توجیــھ   .3

وأعضـــاء مجلس اإلدارة على الجھود التي  
 بذلوھا خالل دورتي المجلس المذكورتین.

تم تعمیم ھذا القرار ضمن قرارات  -
مؤتمر العـمل العربي على أطراف 

 اإلنتاج الثالثة .
 مالحق البند الثانى :

ــأن تقریر عن نـتائج أعـمال اـلدورة الـعادـیة (  -الملحق األول   ) للمجلس  102قرار بشـــ
 ) :2018االقتصادى واالجتماعي العربي ( سبتمبر / أیلول 

  یقـــــــرر : 
ــدورة   .1 ال ــائج وقرارات  بنت العلم  أخــذ 

االقـتصـــــــادي 102( لـلــمــجــلــس   (
واالجتماعي العربي (ـسبتمبر / أیلول 

2018  . ( 

 

بتنفیــذ   .2 العربى  العمــل  تكلیف مكتــب 
التوصــــــیات الصـــــادرة عن اـلدورة 
المذكورة ذات الصـــلة بمنظمة العمل  

 العربیة .

یـــذ   - ـف ـن ـت ـب ظـمـــة  ـن ـم اـل وم  ـق عـت ـی  جــم
ــیات   ــادرة التوصـ والقرارات الصـ

ــتصـــــــادى   االق ــس  ــمــجــل ال عــن 
 .بذلك دائماواالجتماعي، وتلتزم 
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)  103قرار بشــــــأن تقریر عن نتـائج أعمـال الـدورة العـادیـة (الملحق الثـانى :  
ــادى واالجت االقتصــــ العربي ( فبرایر/ شـــــبــاط للمجلس  مــاعي 

2019(: 
  یقـــــــرر : 

الـــدورة  .1 وـقرارات  ـبـنتـــاـئج  اـلـعـلم  أخـــذ 
ــتصـــــــادي  103( االق ــس  ــل ــج ــم ــل ل  (

ــباط   واالجتماعي العربي (فبرایر /  شــ
2019  . ( 

 

ــتمرار في تقدیم التقاریر   .2 ضــرورة االس
ذات الـطابع القومي إلى دورات   المھـمة

واالـجـتمـــاـعي   االـقتصـــــــادي  اـلـمـجـلس 
العربي   العمــل  تعزیز  في  لإلســـــھــام 

 المشترك.

 ذلك.تلتزم المنظمة بتنفیذ  -
  

اـلـعمـــل   .3 ـمـكتـــب  ـبـتـنـفیــذ  ـتـكـلـیف  اـلـعرـبى 
التوصـــــیــات الصــــــادرة عن الــدورة 
الـمذكورة ذات الصــــــلة بمنظـمة العـمل  

 العربیة .

یـــذ   - ـف ـن ـت ـب ظـمـــة  ـن ـم اـل وم  ـق عـت ـی  جــم
ــادرة  ــیات والقرارات الصـ التوصـ

اال ــس  ــمــجــل ال ــتصـــــــاعــن  دي  ق
 واالجتماعي، وتلتزم بذلك دائما.

 البنــد الثالــث
 متابعة تنفیذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق

  یقــــــرر : 
ــذ   تنفی ــة  ــابع بمت ــاص  الخ ــالتقریر  ب العلم  ــذ  أخ

ــن لمؤتمر  الخامسـةقرارات الدورة  واألربعیــــ
العربى   ــل  ــاھرة،(العم /  أ  15  –  8  الق ــل  بری

مع اإلشــــادة بالجھود التي  ، )    2018نیســــان  
العربي   ــل  العم ــب  لمكت ــام  الع ــدیر  الم ــا  ــذلھ ب

ــاون والمراكز وومع ــد  ــاھ والمع ــب  المكت في  ه  
 .في تنفیذ قرارات المؤتمرالتابعة للمنظمة 

 نافذ حكما. -
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 البنــد الرابــع 
 واإلداریةالمسائل المالیة 

قرار بشـــــأن الموقف المالى لمنظمة العمل العربیة من حیث المســـــاھمات   -أوال 
 :2019/  4/  1والمتأخرات على الدول األعضاء حتى تاریخ 

  یقــــــرر : 
الشـــــكر والتـقدیر إلى اـلدول التى    تـقدیم .1

مســاھماتھا في موازنة المنظمة  ســددت 
وكذلك الدول التي سـددت    ،2019لعام 

 المتأخرات .على حساب 

دول التي   - ات لـل ــال خطـاـب تم إرســـ
ســـــددت مســـــاھـماتـھا في موازـنة  

ول ، ـكذـلك اـلد2019المنظـمة لـعام 
حســـــــاب  ـعـلى  ســـــــددت  ـتي  اـل

 .المتأخرات
ـحث اـلدول األعضـــــاء التي لم تســـــدد  .2

اتـھا في موازـنة المنظـمة لـعام  ــاھـم مســـ
المبادرة بسداد مساھماتھا ، إلى    2019

وكـذلـك الطلــب من الـدول التي علیھـا  
لتتمكن  ســـــداد  الســـــرعـة  بمتـأخرات  

 .المنظمة من الوفاء بالتزاماتھا 

ــدد  - تمت مخاطبة الدول التي لم تسـ
ا في موازـنة المنظـمة   اتـھ ــاھـم مســـ

ال2019لعــام   الــدول  تي  ، كــذلــك 
ش علیھا متأخرات ، برسـالة رقم (

/  5/  5 ) بـتاریخ (  279/   1م / 
2019 . ( 

المجلس االقتصــــــادي   .3 تــأكیــد قرارات 
جھزة الدـستوریة بـشأن  واالجتماعي واأل

 عضاء. جدولة المتأخرات على الدول األ

تم إرسال خطابات للدول األعضاء   -
ــ برسبشأن جدولة المتأخرات   الة ـــ

 )  279/  1( ش م /  رقم :
 ) . 2019/  5/  5بتاریخ : ( 
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 ثانیا:
ورد ، لمنظمة العمل العربیة واإلداریة ھیئة الرقابة المالیة بشـــأن تقریر  قرار (أ)   

ب العمـل العربي على مالحظـات   ة  المكـت ــأن تقریر ،  ھیـئ وإجراءات المنظمـة بشـــ
،  2018) لـعام  27اـلدورة (،  وتوصــــــیات لجـنة المنظـمات للتنســـــیق والمـتابـعة  

لختامیة لمكتب العمل العربي والمعاھـــد وتقاریر مراقبي الحسابات عن الحسابات ا
 .31/12/2018والمراكـــز التابعــة للمنظمـــــة للســـنة المالیة المنتھـــیة في 

  یقــــــرر : 
ــادـقة على تقریر ھیـئة الرـقاـبة    - المصـــ

 يریر مراقباوتقــ واإلداریــة ،  المــالیــة  
ة الختامی  اتالحســـــابات عن الحســـــاب

ة في ة المنتھـی الـی ة الـم /  12/ 31للســــــن
 لكل من : 2018

 نافذ حكما. -

 مكتب العمل العربي / القاھرة. .1
معــــــــــــھد العربي للثــــــــــــــــقافة  ال .2

العمالیــــــــــــــــــــة وبحوث العمل /  
 .الجزائر

ــیة الموارد ا .3 ـــ ـــ لمركز العربي لتنمـ
 .البـــشریة / طرابلس

لــلــتـــأمــیــنـــات  ا .4 الــعــربــي  لــمــركــز 
 .الخرطوماالجتماعیة / 

لمعھد العربي للصحة والســـــالمة  ا .5
 .المــــھنیة / دمشـــــق

 : الداخلي قبتقریر المراقرار بشأن  (ب) 
  یقــــــرر : 

  خذ العلم بالتقریر والتوصیات.أ .1
ــل   .2 العم ــب  ــاذ  العربي  تكلیف مكت ــاتخ ب

جراءات بـشأن تنفیذ التوـصیات  اإل جمیع
 التقریر.والمالحظات التي وردت في 

تم األخذ بالتوصـــــیات الواردة في  -
 التقریر .
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ــیات االجتماع (قرار   (ج)  ــأن تقریر وتوصــ ــیق 27بشــ ) للجنة المنظمات للتنســ
القاھرة ، یولیو / تموز  والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصــادي واالجتماعي (

 : ) وردود وإیضاحات المنظمة بشأنھا 2018
  یقــــــرر : 

أخذ العلم بتقریر وتوصـــیات االجتماع  .1
ــابع ــرین للجنة المنظمات    الســ والعشــ

یق والمتابعة المنبثقة عن المجلس  للتنـس
االقتصـــــادي واالجتمـاعي (القـاھرة، 

 ).2018 یولیو / تموز

 

ــل   .2 العم ــب  لمكت ــام  الع ــدیر  الم تكلیف 
خـــاذ   بـــاـت ي  رـب ـع عاـل ـی ـم راءات   ـج اإلـج

ــیات   ــأن تنفیذ التوصـ بقدر الالزمة بشـ
 بالمنظمة.األمر تعلق 

اتخـاذ   - ب العمـل العربي ـب یقوم مكـت
ذ   ــأن تنفـی ة بشـــ اإلجراءات الالزـم
األـمر  ـتـعـلق  ـبقـــدر  اـلـتوصـــــیـــات 

 بالمنظمة. 
 :قرار بشأن التوصیات العامة للجنة المالیة  -ثالثا  

  یقــرر : 
المجلس   .1 قرارات  ــد  ــأكی ــادي  ت االقتصــــ

واالجتماعي واألجھزة الدســتوریة بشــأن  
جدولة المتأخرات على الدول األعضـــاء  
وذلك لتغطیة العجز في صــــندوق مكافأة 

 نھایة الخدمة.

بـتــكــثـیـف   - تـقــوم  الـمــنــظــمـــة 
االتصـــــاالت بجمیع الجھـات 
جـــدولـــة  بشـــــــأن  یـــة  ـن ـع ـم اـل
الـــدول  ــى  عــل ــتـــأخــرات  ــم ال
ة العجز في  ــاء لتغطـی األعضـــ

 الخدمة .صندوق مكافاة نھایة 
اذ جمیع  .2 ة اتـخ ل العربـی ة العـم د منظـم أكـی ـت

اإلجراءات الالزمـة وفقـا للنظم واللوائح  
بـشأن تنفیذ كل ما ورد في توـصیات ھیئة  

 الرقابة المالیة واإلداریة.

المنظمة تقوم بتنفیذ كل ما ورد  -
ال ة الـم اـب ة الرـق ـیة  في تقریر ھیـئ

 .واإلداریة وفق النظم واللوائح

العمــل العربیــة إلى العمــل  حــث منظمــة   .3
تن التمویــل  على  ــادر وآلیــات  ویع مصــــ
، وتقدیم الشـــــكر للمدیر العام على  الذاتي

الفعــالــة وحرصــــــھ على تحقیق   جھوده 
الــذاتي تنفیــذا لقرارات المجلس  التمویــل 

 االقتصادي واالجتماعي.

ــذل   - ب في  مســـــتمرة  ــة  المنظم
ــل   التموی ــال  مج في  ــا  جھودھ
ا  دف كونـھ ذاتي، وتعزیز الـھ اـل

 ت خبرة في مجال عملھا .بی
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تأكید المنظمة والدول التي تســــتضــــیف   .4
د   ــدـی ابعـة لھـا تســـ المعـاھـد والمراكز الـت
ك المعـاھـد  ة تـل ــاھمـاتھـا في موازـن مســـ
الـــدور  أداء  ـمن  ـتـتـمـكن  ـحـتى  واـلـمراـكز 

 المنوط بھا.

تم تكلیف ـمدراء المـعاـھد والمراكز  -
ة الجـھات  ابـعة للمنظـمة بمـخاطـب الـت

ا   دیـھ ــة ـل د  المتخصـــــصـــ ــدـی لتســـ
اـھد  ة المـع ا في موازـن اتـھ ــاھـم مســـ
أداء   ـمن  ـكن  ـم ـت ـت ى  ـحـت ـمراـكز  واـل

 الدور المطلوب  منھا.
توجیـھ الشـــــكر والتقـدیر إلى القطـاعین   .5

واالجتماعي (إدارة المنظمات    االقتصادي
واالتحــادات العربیــة) بــاألمــانــة العــامــة 

ا  مــ لجــامعــة الــدول العربیــة على تعــاونھ
 .المثمر مع منظمة العمل العربیة

الشـــــكر  - ــات  ــال خطــاب تم إرســــ
واالجتماعي    االقتصـاديقطاعین  لل

حـــادات  واالـت ظـمـــات  ـن ـم اـل (إدارة 
 . العربیة)

ــكر لرئیس ھیئة الرقابة المالیة   .6 تقدیم الشــ
واإلداریة والســـادة أعضـــاء الھیئة على  

 كمل.أداء مھامھم على الوجھ األ

تم إرســال خطابات الشــكر لرئیس   -
 ھیئة الرقابة وأعضاء الھیئة.

دی .7 ل الســـــكرتیر العـام  تـق م الشـــــكر لممـث
وأعضــاء الســكرتاریة الفنیة للجنة المالیة  
على ما بذلوه من جھد وتعاون في ســبیل  

 إنجاح أعمال اللجنة.

 

 البنـد الخامـس 
 :تطبیق اتفاقیات وتوصیات العمل العربیة

  یقــــــرر : 
اـتفـــاـقیـــات  .1 ـتـطـبـیق  ـلـجنـــة  ـتـقرـیر  اـعـتمـــاد 

ــذ  األخ ــة مع  العربی ــل  العم ــات  وتوصـــــی
 .بالمالحظات التى أقرھا المؤتمر العام 

 نافذ حكما. -

ــكر والتقدیر للدول العربیة على   .2 توجیھ الشـ
تـفاعلـھا اإلیـجابي مع منظـمة العـمل العربـیة  
في إرســــــال تقــاریر متــابعــة االتفــاقیــات  

 المصادق علیھا.المصادق علیھا وغیر 

متابعة الدول العربیة بشــأن  ىجار -
ــیات   تقاریر متابعة اتفاقیات وتوص
ــذ   تنفی ــة  ــابع ــة، ومت العربی ــل  العم
مالحـظات لجـنة الخبراء الـقانونیین  
المعنیین بمعــاییر   للتواصــــــل مع 
 العمل العربیة في الدول األعضاء. 
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ة   .3 ة ولجـن ل العربـی ة العـم تثمین جھود منظـم
ف القــانونیین  الكوادر الخبراء  تــدریــب  ي 

دعوة  ة ، واـل ل العربـی اییر العـم ة بمـع المعنـی
ــتمرار في تكوین قاعدة من الكفاءات   لالســ
العربیة المدربة والقادرة على تفعیل النشاط  

 المعیاري العربي.

ــار - المعنیین    ىج مع  ــل  التواصــــ
ذ   ة لتنفـی دول العربـی اییر في اـل المـع ـب

 دورات تدریبیة في ھذا الشأن.

 البنـد السادس 
 مذكرة المدیر العام لمكتب العمل العربي 

 : ) 2019) لمؤتمر العمل الدولي ( جنیف ، یونیو / حزیران 108حول الدورة (

  یقــــــرر : 
  أخذ العلم بالتقریر . .1
الموافقـة على مقترحـات وتصـــــورات   .2

منظمــة العمــل العربیــة بشــــــأن تنظیم  
االجتمـاع التنســـــیقي األول للمجموعـة 

)  108المشـــــاركة في الدورة (العربـیة  
لعــام   الــدولي  العمــل    2019لمؤتمر 
  یونیو  9وذلك مسـاء یوم األحد الموافق 

بقـاعـة مجلس إدارة   2019حزیران    /
 مكتب العمل الدولي بجنیف .

المنظمــة بتنظیم اال - جتمــاع قــامــت 
التنســیقي األول للمجموعة العربیة  
فى التاریخ المحدد وســط حضــور 

الوزراء ورؤســاء الوفود كبیر من 
العربیـة من منظمـات أصـــــحـاب 

 األعمال والعمال .
  

اعتماد جدول أعمال االجتماع التنسـیقي   .3
ة كمـا ورد في  األول للمجموعـة العربـی

ومتابعة وإضــــافة أیة  ، وثیقة ھذا البند  
موضـوعات أخرى قد تسـاعد على دعم 
دان   ة للبـل اـجات التنموـی المـطاـلب واالحتـی

ة   ة  وإحـاطـ ،  العربـی ة المجموعـة العربـی
 علما بذلك .

جتماع تم اعتماد جدول األعمال لال -
ھــذا األول   وثیقــة  في  ورد  كمــا 

  . البند
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ل بتكلیف   .4 ة العـم ة مواصــــــل د أھمـی أكـی ـت
إلقـاء كلمـة  ة ـب رئیس المجموعـة العربـی
في مؤتمر العـمل اـلدولي ـباســـــم البـلدان  

 العربیة .

رئیس المجموعة العربیة بإلقاء  قام  -
مؤتمر العمل الدولي باسم كلمة في  

 البلدان العربیة .

تأكید أھمیة استمرار سعادة المدیر العام  .5
لمنظـمة العـمل العربـیة فى إـعداد وتـقدیم  
ــنوي إلى مؤتمر العمل الدولي   تقریر سـ
عن المســـتوطنات اإلســـرائیلیة وآثارھا  
االقتصـادیة واالجتماعیة على أصـحاب  

ن    األعـمـــال ــطــی لســـ ـف ي  ـف عـمـــال  واـل
،  لعربیة المحتلة األخرى  واألراضـــي ا

ملحق  التحلیلي حول  التقریر  وكــذلــك 
تقریر الـمدیر الـعام لمكـتب العـمل اـلدولي  
ــي   ــاع العمال في األراضـ ــأن أوضـ بشـ

 العربیة المحتلة .

ام - ة    ـق ام لمنظـم دیر الـع ادة الـم ســــــع
ــة   العربی ــل  ــ العم ــدیم ب وتق ــداد  إع

ســنوي إلى مؤتمر العمل التقریر  ال
ي   وطـنـــات  حـول  الـــدوـل ـــت مســـ اـل

ــ  ــادیة  اإلسـ رائیلیة وآثارھا االقتصـ
أصـــــحـــاب  ـعـلى  واالـجـتمـــاـعیـــة 

ــال فلســـــطین    األعم ــال في  والعم
لـــة  اـلـمـحـت اـلـعرـبیـــة  واألراضـــــي 

 .األخرى

ــاذ   .6 ــاتخ ب العربي  ــل  العم ــب  تكلیف مكت
د  ة لعـق اســــــب ة المـن اإلجراءات التنظیمـی
الملتقى الــدولي للتضــــــامن مع عمــال 
وشـــعب فلســـطین واألراضـــي العربیة  

ش اجتـماـعات  المحتـلة األخرى على ـھام
) لمؤتمر العمـل الـدولي  108الـدورة (

ھیالت،    2019لعام    وتوفیر جمیع التـس
  المھم ،نجاح ھذا النشـــاط  إومقومات  ،

ھ   داف المرجوة مـن ك ،  وتحقیق األـھ وذـل
اـلـجھـــات  ـمع  ـتعـــاون  واـل ـتنســــــیق  بـــاـل

 الفلسطینیة ذات العالقة .

تخـاذ  اقـام مكتـب العمـل العربي بـ  -
د الملتقى   ة لعـق اإلجراءات التنظیمـی
الدولي للتضـامن مع عمال وشـعب 
ــة   العربی فلســـــطین واألراضـــــي 
ھـــاـمش  ى  ـل ـع األـخرى  لـــة  ـت ـح ـم اـل

لمؤتمر   "108"اجتـماـعات اـلدورة  
ـلعـــام   الـــدوـلي  ـعمـــل  ،    2019اـل

الت ـی ـــھ تســـ اـل ع  ـی جــم ر  ـی وـف   ،  وـت
 نجاح ھذا النشاط .إومقومات 

ـبـتـعـمـیم  .7 اـلـعرـبي  اـلـعمـــل  ـمـكتـــب  ـتـكـلـیف 
على ــدعوة  ــة    ال الثالث ــاج  اإلنت أطراف 

للمشـاركة في االجتماع التنسـیقي األول 

الـــدـعوة - ـتوـجیـــھ  عـــدد   ،ـتم  ـلغ  وـب
ــاركین مـا   400یقرب من    المشـــ

الوثــائق  مشــــــارك إعــداد  وتم   ،
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ال ــة  للمجموعــة  المنبثق ــة واللجــان  عربی
ــھ األخرى ،  عن ــة  العربی ــات  ــالی   ،والفع
ة واتخـ  اســــــب ذـیة المـن ات التنفـی ،  اذ الترتیـب

ـبھـــذه  اـلخـــاصـــــــة  اـلوثـــاـئق  وإعـــداد 
، وتوفیر مقوـمات إنـجاحـھا،  االجتـماـعات

 .وتحقیق األھداف المرجوة منھا

وـقد أشـــــاد   ،جتـماعالـخاصـــــة ـباال
ــارك ة فى والمشـــ ة النوعـی النقـل ن ـب

ـطریق   ـعن  اـلوثـــاـئق  ھـــذه  ـتقـــدـیم 
 تخصــیص عنوان مخصــص على

واســـــتخـــدام   اإللـكتروني،  الـموقع 
جمیع وثـائق  كود فى تحمیـل  البـار

 جتماع الیومیة.اال
وبوجـھ خـاص  ،  عوة الوفود العربیـة  د .8

ــاء العرب بمجلس إدارة مكتب  األعضــ
إلى االســتمرار في دعم ، العمل الدولي  

ب و ة  تلبیـة  المطـاـل االحتیـاجـات التنموـی
الفلســـــطینیــة بــاالعتمــاد على قرارات 
األجھزة الـدســـــتوریـة لمنظمـة العمـل 

وبخاصة قرارات ،  العربیة ذات العالقة  
)    90  – 89  –  88  –  87(    اـلدورات

اإلدارة   س  مـجــل الـــدورة ،  ـل رارات  وـق
  : منھا، و) لمؤتمر العمل العربي 45(

ھ   - ك خالل اتم التنوـی جتمـاع إلى ذـل
 المجموعة العربیة.

  

، بالتنـسیق  الطلب من منظمة العمل الدولیة   -
إرســـــال بعـثة  مع منظـمة العـمل العربـیة ،  

متخصـــصـــة لالطالع على حقوق العمال  
لـسطینیین لدى ـسلطات االحتالل منذ عام  الف

واتخـاذ مـا یلزم  ،  وحتى تـاریخـھ    1970
تحقات العمالة الفلـسطینیة   داد أجور ومـس لـس

وإعالن المبـادئ  ،  وفقـا للمعـاییر الـدولیـة  
 والحقوق األساسیة في العمل .

د ذـلك من خالل مالحـظات تم   - أكـی ـت
ــة عن  المنبثق ــة  ــاغ الصـــــی ــة  لجن

ــیـــة   ــعــرب ال ــمــجــمــوعـــة  ــرال  عــب
حظــات المقــدمــة حول ملحق  المال

ل  ة العـم ام لمنظـم دیر الـع تقریر الـم
فلسـطین واألراضـي   بشـأنالدولیة  

 .العربیة المحتلة

للتـشغیل    يدعم الصـندوق الوطني الفلـسطین -
ھ   ال والترویج ـل ة للعـم اعـی ة االجتـم اـی والحـم
ــئ   من أجل تحقیق األھداف النبیلة التي أنش

 من أجلھا.

أكـید ذـلك خالل فـعالـیات ملتقي  تم   - ـت
وضمن كلمة المدیر العام    ،فلسطین

وضـــمن   ،فى مؤتمر العمل الدولي
المالحـظات التى ـقدـمت لـمدیر ـعام 

 منظمة العمل الدولیة .
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، بالتنســـیق مع   دعوة منظمة العمل الدولیة -
اـلـعرـبیـــة،   اـلـعمـــل  ـمؤـتـمر  ـمـنـظمـــة  ـلـعقـــد 

المانحین لدعم صــندوق فلســطین للتشــغیل  
والحـمایة االجتـماعـیة للعـمال لتوفیر التمویل  
الالزم للصـــــنــدوق وإیجــاد فرص العمــل 

 فلسطین .الالئق لعمال 

جتـماع ثالثي بین منظمتى  تم عـقد ا -
ــدولیــة ووزیر  العربیــة وال العمــل 
العمل بدولة فلـسطین للتنـسیق حول 

ائج ـھذا   وـجارٍ   ـھذا األمر ابـعة نـت مـت
 جتماع .اال

ا تم   -   236تخـاذ القرار رقم (قاكـم
)  5/9/2019  –  104  د.ع  –

الصــادر عن المجلس االقتصــادي 
) م  رـق رة  ـق ـف اـل ي  مـــاـع )،  6واالجــت

 نص على مایلي:والذى 
دعوة األمــانــة العــامــة إلى العمــل  -

ة،   ل العربـی ة العـم الوثیق مع منظـم
والـــدولیـــة   الـعربیـــة  والـمـنـظمـــات 
ومؤســـــســـــات التمویـل ، وذلـك 
ي   دوـل مـر  ؤـت ـم عـقـــد  ـل یـــب  رـت ـت ـل ـل
انحین فى النصـــــف األول من  للـم

ــندوق   2020عام   بھدف دعم صــ
ــغیل والحمایة االجتماعیة من  التشـ

ت أجـل تخفیف حـدة الفقر ومعـدال
ة فلســـــطین، ا ة فى دوـل اـل لتى  البـط

ــات غیر  إلى مســـــتوی وصـــــلــت 
 . مسبوقة

نشـــــاء مركز إدعوة اـلدول العربـیة لتموـیل   -
ین  ی تدریبي لتأھیل وتدریب العمال الفلـسطین 

دراتھم في الحصـــــول على   ة ـق دف تنمـی بـھ
 فرص العمل .

عـلى   - الـقرار  ھـــذا  تـعـمـیم   جـمـیع تم 
البلــدان العربیــة ضـــــمن قرارات 

الـــــــ مؤتمر العمل العربي الدورة 
"46". 

ة الممنھجـة  - داءات اإلســـــرائیلـی ة االعـت إداـن
على عمال وشـعب فلسـطین فى األراضـي  

ومـطالـبة المجتمع اـلدولي  ،  العربـیة المحتـلة  
مؤســســاتھ وآلیاتھ لوضــع حد لھذه  بجمیع

االنتھاكات التى تمثل اعتداء صــارخا على  
 ن الدولى ومواثیق حقوق اإلنسان.القانو

عـلى   - الـقرار  ھـــذا  تـعـمـیم   جـمـیع تم 
البلــدان العربیــة ضـــــمن قرارات 

الـــــــ مؤتمر العمل العربي الدورة 
"46". 
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مـطالـبة منظـمة العـمل اـلدولـیة بتوفیر اـلدعم   -
الالزم لتفعیل الـصندوق الوطنى الفلـسطینى  
ة من أـجل   اعـی ة االجتـم اـی ل والحـم للتشـــــغـی

 .توفیر فرص العمل لعمال فلسطین 

ك ضـــــمن مالحظـات   - ب ذـل تم طـل
ــیاغة المقدمة لمدیر عام  لجنة الصـ

 منظمة العمل الدولیة.

ة   - دولـی ب من منظمـة العمـل اـل ابعـة  الطـل مـت
ان   ة الكـی إداـن ــادرة ـب ذ القرارات الصـــ تنفـی
الصھیوني وممارساتھ الالإنسانیة واسترداد  
تحقات المالیة للعمال الفلـسطینیین لدى   المـس

 سلطات االحتالل .

ك ضـــــمن مالحظـات   - ب ذـل تم طـل
ــیاغة المقدمة لمدیر عام  لجنة الصـ

 .منظمة العمل الدولیة

ظـمة العـمل الدولـیة لوضـــــع بند  مـخاطـبة من -
العمـــل  مؤتمر  أعمـــال  جـــدول  على  دائم 
الدولي بشأن أوضاع عمال وشعب فلسطین  

 واألراضي العربیة المحتلة األخرى.

ك ضـــــمن مالحظـات   - ب ذـل تم طـل
ــیاغة المقدمة لمدیر عام  لجنة الصـ

 منظمة العمل الدولیة

تقدیم الشـــكر إلى معالي الســـید / محمد  .9
الشــــــغل واإلدـماج المھني  وزیر    -یتیم  

على اســـــتعـداده   -بـالمملكـة المغربیـة  
دیم خطـ  ة لتـق ل المقترحـة من دوـل ة العـم

، وذلك من خالل اجتماع اللجنة  فلسطین
الـجامـعة التي ســـــتـناقش وثیـقة اإلعالن  
ة المزمع إقرارھـا خالل  النھـائي للمئوـی

الــدولي الــدورة ( العمــل  )  108مؤتمر 
 .2019یونیو / حزیران 

ــكر مؤتمر العمل  - المنظمة تؤكد شـ
ــید / محمد یتیم   العربي لمعالي السـ

وزیر الشــــــغل واإلدـماج المھني   -
ة   المملكـة المغربـی على الجھود   -ـب

ل  ة العـم دیم خـط ت فى  تـق ذـل التى ـب
المقترحة من دولة فلســـطین خالل 

الجــامعــة اللجنــة  التي    ،اجتمــاع 
ــ  ت وثیقـة اإلعالن النھـائي  نـاقشـــ

ویـــة،   ـئ ـم ـل ـمر  ـل ـمؤـت مـــل ـخالل  ـع اـل
الــدورة   /   "108"الــدولي  یونیو 

 .2019حزیران 
ب العمـل  .10 دعم جھود المـدیر العـام لمكـت

عالقــات  تعزیز  إلى  الھــادفــة  العربى 
التـعاون بین المجموـعة العربـیة ومنظـمة  
د   ة من أجـل تحقیق المزـی دولـی العمـل اـل
ة وفق  ــب للمنطقـة العربـی من المكـاســـ
ة في  ا المســـــتقبلـی اتـھ اـج ا واحتـی اتـھ تطلـع

ـنـمیــة    ـمجـــاالت واـلـت واـلـعمـــال  اـلـعمـــل 
 المستدامة.

ــعى المدیر العام لمنظمة العمل  - یسـ
ـــ  ی ـمن إ  ةاـلـعرـب ـمزیـــد  ـعیـــل  ـف ـت ـلى 

مـــل  ـع اـل ى  ـت ـم ـظ ـن ـم ن  ـی ـب عـــاون  ـت اـل
لــ  التعــاون  دالعربیــة والــدولیــة  عم 

 البلدان العربیة. ةلحمصاإلنمائي ل
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ــاء العرب في  .11 دیم الشـــــكر لألعضـــ تـق
مجلس إدارة منظـمة العـمل اـلدولـیة على  
ـعن   الـــدفـــاع  ي  ـف زة  ـی ـم ـت ـم اـل م  ودـھ ـھ ـج
ــة المطروحــة على   العربی ــالح  المصــــ

 جدول أعمال المجلس . 

 

الشـكر والتقدیر إلى سـعادة المدیر  تقدیم   .12
ــن  العام لمنظمة العمل العربیة على حس
اإلعـداد والتحضـــــیر لعقـد اجتمـاعـات  

ـــ  وع جــم ـم ش اـل ھـــاـم ى  ـل ـع یـــة  رـب ـع اـل ة 
وعلى   ،اجتـماـعات مؤتمر العـمل اـلدولي

اـلـتنســــــیق   ـلـتـعزـیز  اـلـمبـــذولـــة  اـلـجـھود 
ــة   ــة وتقوی العربی الوفود  بین  والتعــاون 
ــالح   اع عن المصـــ دـف ل العربي لـل التكـت

 المشتركة للبلدان العربیة . 
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 البند السابع
 ):  2022 –  2019لجنة الخبراء القانونیین (  تشكیل 

  یقــــــرر : 
ــماؤھم   .1 ــادة التالیة أســ الموافقة على الســ

القــانونیین   الخبراء  لجنــة  لعضـــــویــة 
)2019 – 2022:( 

أبو  .1 / حمــادة  األســـــتــاذ 
 نجمة               

الـــمـــمـــلـــكـــة 
ــة   ــیـــ األردنـــ

 الھاشمیة
اـلدكتور / علي فیصـــــل   .2

 الصدیقي        
مــــمــــلــــكــــة  

 البحرین
الـجـمـھـوریــة  األستاذ / محمد كشو                     .3

 التونسیة
الـجـمـھـوریــة  الدكتورة / إیمان خزعل                 .4

 اللبنانیة
د  .5 اب عـب اذ / إیـھ األســــــت

 العاطي علیان    
جــمــھــوریــة  
 مصر العربیة

 

 
الخبراء بقرار  ــادة  الســــ إبالغ  تم 

، وتم دعوتھم لحضـــــور المؤتمر  
ــراء القانونیین  اجتماع   ـــ لجنة الخبـ

ــ " ــ   2019 " لعام40في دورتھا ال
خالل  القــاھرة  في  عقــدت  والتي 

ـمن رة  ـت ـف ر   17-16    اـل ـب ـــم دیســـ
2019 . 

تقدیم الشــكر والتقدیر للســیدات والســادة  .2
ة على جھودھم  ــاء اللجـن رئیس وأعضـــ

 المبذولة خالل فترة والیتھم السابقة.
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 البند الثامن
 : )  2023 – 2019تعیین المدیر العام لمنظمة العمل العربیة ( 

  یقــــــرر : 
تعیین سعادة السید / فایز علي المطیري   -1

ة   ل العربـی ة العـم ا لمنظـم دیرا عـاـم   –ـم
لفتــــــــرة والیة    –بإجماع الفرق الثالثة  

  ثــــــانیة مــــــدتھا أربع ـسنوات ( إبریل  
إلى إبریل / نیســـــان    2019نیســـــان  

2023 .( 

 نافذ حكما

  توجیھ الشـــكر والتقدیر لســـعادة الســـید   -2
المطیري   علي  ــایز  ــام   –ف الع ــدیر  الم

على جھوده    -لمنظمــة العمــل العربیــة  
خالل فترة والیتھ األولى ، التي شـھدت  

موســـــا في أداء  نقـلة نوعـیة وتطویرا مل
 المنظمة.

 نافذ حكما

 التاسعالبند 
 : تعزیز دور االقتصاد األزرق لدعم فرص التشغیل

  یقــــــرر : 
نـــة   - ـج ـل ـقرـیر  ـت مـــاد  دور "  اـعـت ـعزـیز  ـت

ــرص   ف لـــدعــم  األزرق  ــتصـــــــاد  االق
ــغیل مع األخذ بالمالحظات التى  ،  "التشـ

 .أقرھا المؤتمر العام 

ا تم األ - المالحظـات التي أقرـھ خـذ ـب
المؤتمر العام بشـــأن التقریر ، وتم 
تـــاج  اإلـن أـطراف  ى  ـل ـع مـــھ  ـی ـم ـع ـت

فـعھ على موقع المنظـمة ور  ،الثالثة
 .اإللكتروني

ات   - ذ التوصــــــی ة تنفـی ابع المنظـم تـت
الواردة بتقریر اللجنة في أنشــطتھا  
واألـعوام   اـلعـــام  ـلھـــذا  فـــة  ـل ـمـخـت اـل

 المقبلة.
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 العاشرالبنــد 
 :دور التكنولوجیا الحدیثة في إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل

  یقــــــرر : 
ة   - ا  "  اعتمـاد تقریر لجـن دور التكنولوجـی

ة في إدمـاج األشـــــخـاص ذوي  الحـدیـث
ة في ســـــوق العـمل اـق مع األـخذ ،  "اإلـع

 .بالمالحظات التى أقرھا المؤتمر العام 

ا   ىجـار - ذ ـم اتخـاذ الالزم نحو تنفـی
مــن  الــلــجــنـــة  تــقــریــر  فــي  ورد 

ــیات ــمین ما جاء فیھ   ،توصـ وتضـ
من مقترحات في أنشــــطة اإلدارة 

 .المقبلةالفترة 
 البند الحادي عشر 

 تكریم رواد العمل العرب 
  یقــــــرر : 

ــادة رواد تقدیم التھنئة   - ــیدات والســ للســ
فى  تكریمھم  تم  الـــذین  العرب  العمـــل 

) لمؤتمر العمـل العربى ،  46الـدورة (
ــادة بدورھم وجھودھم في تعزیز   واإلشـ
ا العمـل والعمـال في أوطـانھم   ــاـی قضـــ

 وعلى المستوى العربي.

 نافذ حكما. -

 عشرالثاني البند 
 واألربـعـیــن  السابعةتحدید مكان وجدول أعمال الدورة 

 ) 2020بریل / نیسان أ(  يلمؤتمر العمل العرب
ان    -أوال   د مـك دـی ــأن تـح اد  قرار بشـــ دورة (انعـق ام  47اـل ) لمؤتمر العـمل العربي لـع

2020: 
  یقــــــرر : 

ة   - ة من ســـــلطـن دعوة الكریـم اـل ب ـب الترحـی
)  47ُعمان الســـتضـــافة أعمال الدورة (

بریل / نیســـــان  ألمؤتمر العـمل العربي ( 
 ) في العاصمة العُمانیة مسقط . 2020

قـام مكتـب العمـل العربى بـاتخـاذ   -
كــافــة اإلجراءات التنظیمیــة لعقــد 
المؤتمر في ـسلطنة عمان ، وـسبب 
تفشـــــى فیروس كوروـنا تم ـتأجـیل  

 . 2020عقد المؤتمر عام 
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ــأن تـحدـید ـجدول أعـمال اـلدورة (  -ـثانـیا   لـعام   ي) لمؤتمر العـمل العرب47قرار بشـــ
2020: 

  یقــــــرر : 
) لمؤتمر 47تحــدیــد جــدول أعمــال الــدورة ( 

ــان  أ العمل العربي ( ) على    2020بریل / نیسـ
 النحو التالي :

تقریر المــدیر العــام لمكتــب العمــل  .1
 العربى .

وـتوصـــــیــات   .2 ـقرارات  ـفى  اـلـنـظر 
 مجلس اإلدارة .

ل  .3 ذ قرارات مؤتمر العـم ة تنفـی ابـع مـت
 العربى السابق.

 .والخطة والموازنة المسائل المالیة .4
تطبیق اتـفاقـیات وتوصــــــیات العـمل  .5

 العربیة.
ب العمـل   .6 مـذكرة المـدیر العـام لمكـت

) الـــدورة  ــول  ح ــى  ــرب ــع )  109ال
(ـجـنـیف،   الـــدوـلى  اـلـعمـــل  ـلـمؤـتـمر 

 ).2020یونیو / حزیران 
 تشكیل الھیئات الدستوریة. .7
الـتـطـور   .8 أثـر   " حـول  فـنـي  بـنـــد 

 التكنولوجي على بیئة العمل  " .
بند فني حول " متطلبات االقتصـــاد   .9

 األخضر لتوفیر فرص العمل " .
تـحدـید مـكان وـجدول أعـمال اـلدورة  .10

  إبریل) لمؤتمر العمل العربى (48(
 ).2021نیسان  /

 نافذ حكما. -
على  معروضةوھى  د  والبنإعداد تم   -

) لمؤتمر العـمل العربي 47اـلدورة (
ــل   ــأجی ت ــة  حــال ــاد مع مراعــاة  انعق

إلى عــام   2020المؤتمر من عــام  
2021 . 

 

 




