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 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

 

 تـقـديـــــــم 

 

رئايس جمهورياة   -فخامة الرئيس / عبد الفتاا  اليييا   برعاية كريمة من    (1)

األمين العام لجامعة الدول ،  معالي الييد / أحمد أبو الغيط    وبحضـور  العاااربيةمصر  

وزيار القاوا العاملاة بجمهورياة   –العربية ومعاالي اليايد / مدماد مدماوف ساعفا   

واستنادا إلـ  القرـرن ن ا الولـ  واليا  ـة   مـن المـادم المام ـة مـن ،  المصر العربية  

دستور منظمة العمل العرب ة والمادم الياليـة مـن  ظـال العمـل بـالم،نمر ، عرـر مـ،نمر 

 12   –  5ال ابعة والربع ن ف  مرينة الرـاررم الـ ا القتـرم مـن    دورنهالعمل العرب   

 . 2021سبتمبر / أيلوا 

  عضواً يميلون أطراف اإل تـا  الي ةـة مـن 397شارك ف  أعماا الم،نمر ا  (2) 

 موزع ن كما يل  :المراقبة والمنظمات   دولة عضو ف  منظمة العمل العرب ة 21ا

   170ا   أعضاء حكوم ون -

   رئ س وفر 7  وزير زائر ،  و ا12برئاسة : ا    

   61ا    أصحاب أعماا -

   123ا     عماا -

إل  مشـاركة مميلـا الما ـة العامـة لةامعـة الـروا العرب ـة وعـرد مـن إضافة   -

المنظمات واالنحادات العرب ـة واإلقل م ـة والرول ـة ب ـقة مراقـل ويبلـ  عـرد 

   عضواً. 43أعضائهم المشارك ن ا 
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 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

عرـرت لل ـة االفتتـال الرسـم ة للمـ،نمر فـ  نمـال   ( جلية االفتتا  الرسمية :3)

معاالي اليايد / بحضـور  ،    5/9/2021يول الحر الموافـ   ال اعة العاشرم من صبال  

أحمد أبو الغيط األمين العاام لجامعاة الادول العربياة ومعاالي اليايد / مدماد مدماوف 

وعـرد كب ـر مـن رءسـاء وزير القاوا العاملاة بجمهورياة المصار العربياة   –سعفا   

وبا الـروا ومميلا المنظمات العرب ـة والرول ـة والشم ـ ات العامـة وال ـقراء ومنـر 

 العرب ة لرى الةامعة العرب ة.

 وقد ألقيت في الجلية االفتتاحية :

 كلمة سعافة الدكتور / مدمد بطي الشاميي -

 نائب رئيس مجلس إفارة منظمة العمل العربية

 فولة االمارات العربية المتددة

 سعافة الييد / فايز علي المطيريكلمة  -

 العربيةمنظمة العمل المدير العام ل

 كلمة معالي الييد  / أحمد أبو الغيط -

 األمين العام لجامعة الدول العربية

 كلمة معالي الييد /  مدمد مدموف سعفا  -

 جمهورية مصر العربية –وزير القوا العاملة 

 رئيس المؤتمر
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 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

رئيس جمهورياة مصار   –كلمة ميجلة لفخامة الرئيس / عبد الفتا  اليييي          -

 العربية

 رئاسة المؤتمر :( هيئة 4)

 عل  النحو التال  :ر ئة رئاسته شكل الم،نمر 

 معالي الييد /  مدمد مدموف سعفا  -

 جمهورية مصر العربية –وزير القوا العاملة 

 رئيياً للمؤتمر

 الييد / أحمد ولد مدمد مدموف ولد الدية  -

 حكومات / الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الدكوماتنائباً للرئيس عن فريق 

 سعدة الييد /  خليفة خميس مطر الكعبي -

 أصداب أعمال / فولة االمارات العربية المتددة

 نائباً للرئيس عن فريق أصداب األعمال

 الييد / يعقوب يوسف مدمد -

 عامااال / مملكة البدرين

 نائباً للرئيس عن فريق العمال
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 ( هيئة رئاسة الفرق الثالثة :5)

 )أ( فريق الدكومات  : 

ً  معالا الركتورم / لم ا الرويها .1  الةمهورية اللبنا  ة / رئ  ا

 دولة ل ب ا /  ائباً للرئ س الركتور / عادا عل  عبر الةل ل العربا .2

 دولة فل ط ن / مررراً  ال  ر / عبر الكريم دراغمة .3

 

 )ب( فريق أصداب األعمال :

ســـعادم / الل قـــة المـــ س مطـــر  .1

 الكعبا

 ً  دولة االمارات العرب ة المتحرم / رئ  ا

ــة  .2 ــر عط  ــركتور / محم ــ ر ال ال 

 إبرار م الق وما

 لمهورية م ر العرب ة /  ائباً للرئ س

نحــاد الفــرف العرب ــة / المــ ن العــال ال / الالر حنقا معال  الركتور .3

 مررراً 

 

 )جا( فريق العمال :

ً المملكة  المهنرس /  اصر عبر العزيز الةرير  .1  العرب ة ال عودية / رئ  ا
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 الةمهورية اللبنا  ة /  ائباً للرئ س الركتور / بشارم االسمر .2

المــ ن العــال ل نحــاد الــرول  لنرابــات  ال  ر / لماا قادري .3

 / مررراً   العماا العرب 

 ( جدول أعمال المؤتمر :6)

نــــود ـالب 2021  لم،نمر العمل العرب  لعال 47نضمن لروا أعماا الرورم ا ** 

 التال ـــة :

 نررير المرير العال لمكتل العمل العربا . -1

 النظر فا قرارات ونوص ات مةلس اإلدارم . -2

 متابعة ننق ذ قرارات م،نمر العمل العربا ال اب . -3

 الم ائل المال ة والمطة والمواز ة. -4

 نطب   انقاق ات ونوص ات العمل العرب ة. -5

  لمـ،نمر العمـل 109ربـا حـوا الـرورم امذكرم المـرير العـال لمكتـل العمـل الع -6

  .2021الرول  الن ف،

 نشك ل اله ئات الرستورية والنظام ة بمنظمة العمل العرب ة. -7

 بنر فنا حوا " أةر التطور التكنولول  عل  ب ئة العمل " -8

 بنر فنا حوا " متطلبات االقت اد الالضر لتوف ر فرص العمل " -9

  .2022م،نمر العمل العرب  ا  ل48نحرير مكان ولروا أعماا الرورم ا -10
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 (  اللجا  النظامية والفنية المنبثقة عن المؤتمر :7)

 ا بيرت عن الم،نمر اللةان التال ة :

 اللةنة التنظ م ة . -1

 لةنة اعتماد العضوية . -2

 لةنة ال  اغة -3

 اللةنة المال ة . -4

 لةنة نطب   االنقاق ات والتوص ات . -5

 ب ئة العمل.لةنة أةر التطور التكنولول  عل   -6

 لةنة متطلبات االقت اد الالضر لتوف ر فرص العمل. -7

 ( القرارات والتوصيات :8)

** بعر مناقشات م تق ضة لبنود لروا العماا ، سـواء مـن الـ ا اللةـان القن ـة 

والنظام ة المنبيرة عـن المـ،نمر ، أو مـن الـ ا المناقشـات التـ  دارت فـا الةل ـات 

رات المناسـبة بشـ ن البنـود المررلـة علـ  لـروا أعمالـه العامة ، انمذ الم،نمر الرـرا

 والموضحة فا رذه الوة رة .

 * * * * 
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 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

 البنـد األول 

 تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى 

 القيم األول :

العرباي حاول ر رياافة األعماال رار بشأ  تقرير المدير العام لمكتاب العمال  اااق   -

 ر الطريق ندو التنمية الميتدامة والتمكين والمشروعات الصغيرة

ـــن  ـــه ال ــابعة والربعـ ـ ـــا دورنـــ ـــر فـــ ـــل العـــربا المنعرـــ ـــر العم إن مــ،نمـ

   ، 2021سبتمبر / أيلوا  12 – 5االرارـرم ،  

ر ريافة األعماال العربا حوا  وبعر االط ع عل  نررير المرير العال لمكتل العمل  

ا الر م الوا من   ر  والمشروعات الصغيرة الطريق ندو التنمية الميتدامة والتمكين

 البنر الوا  ،

وبعر االستماع إلـ  كلمـات أصـحاب المعـالا الـوزراء وال ـادم رءسـاء وأعضـاء 

 الوفود حوا رذا الموضوع ،

 يقاااااارر : 

نرريم الشـكر ل ـعادم ال ـ ر / فـايز علـا المط ـري المـرير العـال لمنظمـة العمـل  .1

ريادم العمـاا والمشـروعات ال ـف رم الطريـ  نرريره المعنون "العرب ة عل   

ر   رـذا    حو التنم ة الم ترامة والتمك ن" وعل  كافة المرترحات المررمة، ح ث يُعـد

يِل  آل ـات دعـم منظومـة ريـادم العمـاا فـا التررير الهال بميابة ورقة أساس ة نُمد

 الوطن العربا. 
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نكل ف منظمة العمل العرب ة بإعراد استران ة ة عرب ة حوا ريادم العمـاا وفرـاً  .2

 للمحاور الواردم فا نررير المرير العال. 

دعــوم الــروا العرب ــة إلــ  دعــم بــراما نمكــ ن الشــباب العربــا وبنــاء قــررانهم  .3

الريادية واالبتكارية ونبنا س اسات م ـتة بة للنـوع   ومهارانهم لتنق ذ المبادرات 

االلتماعا فا مةاا ريادم االعماا بما يعزز الرررم التناف  ة للمرأم العرب ة فـا 

 أسواق العمل.

دعوم الروا العرب ة إلقامة شراكات نوأمة ونعاون مع ر ئات وم،س ات عرب ـة  .4

رب والمبـرات التـا مـن ودول ة لتحق ز البحث العلمـا واالبتكـار ونبـادا التةـا

 ش  ها ان نعزز رول المبادرم لرى الشباب.

منظمة العمل العرب ـة بتنظـ م المزيـر مـن البـراما وال شـطة فـا مةـاا   نكل ف .5

 ريادم العماا والمشروعات ال ف رم لمرمة أطراف اإل تا  الي ةة.

 ا الت ك ر عل  أن االستف ا الميل لرأس الماا البشـري العربـا وُح ـن اسـتف .6

 الموارد الطب ع ة يضمن نحر   زيادم فا نناف  ة االقت ادات العرب ة عالم ًا.

دعوم الروا العرب ة إل  نوف ر منظومة حوكمة لتحر   أق   استقادم واسـتف ا  .7

رُرات التكنولول ـة، وفـتف كافـة اأفـاق أمـال االبتكـار واإلبـراع بكافـة  ُممكـن للرـُ

 أشكاله وأ ماطه.

ة لتحريث منظومتا التعل م والترريل المهنا وفراً ل حت الات دعوم الروا العرب  .8

الم تربل ة لسواق العمل فا ضوء التحوا الرقمـا فـا كافـة المةـاالت ونبـادا 

 و رل المعارف والمبرات ب ن الروا العرب ة.
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أرم ة نبنا الحكومات العرب ة فكرم إ شاء العناق ـر ال ـناع ة العرب ـة فـا إطـار  .9

عرب ة وإدمـا  المشـروعات المتوسـطة وال ـف رم ومتنار ـة   مناط  استيمارية

 ال فر فا س سل الر مة وس سل االمراد اإلقل م ة والرول ة.

دعوم الروا العرب ة إل  إدمـا  الرطـاع غ ـر المـنظم فـا االقت ـاد المـنظم مـن  .10

والتشريع ة التا ال ا نرريم حزل نحق زية والل  المزايا ونطوير الب ئة التمك ن ة  

 ن اعر فا ن ه ل إدمالهم .

دعوم الروا العرب ة لترـريم كافـة الت ـه  ت ال زمـة إل شـاء منـاط  اسـتيمارية  .11

عرب ــة، الاصــة فــا ال ــناعات االســتران ة ة التــا نحتالهــا الســواق العرب ــة 

 ونرريم حزمة من الحوافز لتلك المناط .

ن الُمناق ــات دعــم المبــادرات الوطن ــة التــا ننطــوي علــ  نم ــ .12  ص   ــبة مــِ

والعطاءات لرواد العماا أصحاب المشروعات المتوسطة وال ف رم ومتنار ـة 

 ال فر.

دعوم الروا العرب ة لتبـادا المبـرات فـا التعامـل مـع لائحـة كورو ـا وآةاررـا  .13

االلتماع ة واالقت ادية عل  أسواق العمل بفرض نعزيز صـمود المشـروعات 

متنار ـة ال ـفر ووضـع ال  اسـات الماصـة والاصة المشـروعات ال ـف رم و

 بإدارم االزمات.

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1670) قرار رقم 
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 القيم الثاني:

قرار بشأ  تقرير عان نشااتات وإنجاازات منظماة العمال العربياة خاالل عاامي   -

(2019 - 2020 :) 

ـــل العـــربا  ـــر العم ـــن إن مــ،نمـ ـــه ال ــابعة والربعـ ـ ـــا دورنـــ ـــر فـــ المنعرـــ

   ، 2021سبتمبر / أيلوا  12 – 5االرارـرم ،  

ــر المــرير العــال ــ  نرري ــا بعــر االطــ ع عل بشــ ن  شــاطات  لمكتــل العمــل العرب

  ا الر ـم اليـا ا مـن   2020  -  2019وإ ةازات منظمة العمل العرب ة ال ا عـاما ا  

 البنر الوا   ،

 .ستماع إل  اإليضاحات التا قرمها المرير العال لمكتل العمل العرباوبعر اال

 وبنت ةة المناقشات والمراوالت،

 يقاااااارر : 

العربا   .1 العمل  امكتل  العرب ة  العمل  منظمة  وإ ةازات  بنشاطات  العلم  أالذ 

عاما   ال ا  له   التابعة  والمراكز  اإلشادم 2020  -  2019والمعارر  مع   ،

 بالقعال ات وال شطة المنقذم ال ا العام ن. 

والمعارر  .2 بالمكتل  والعامل ن  العربا  العمل  لمكتل  العال  للمرير  الشكر  نول ه 

وال شطة   البراما  ننق ذ  فا  بذلورا  التا  الةهود  عل   للمنظمة  التابعة  والمراكز 

لي ةة  التا نرعم ق ال المنظمة برسالتها ونحر   أررافها لم لحة أطراف اإل تا  ا

  –فا الوطن العربا، الاصة نلك ال شطة المنقذم لموالهة نراع ات لائحة كوف ر  

رذه   19 موالهة  فا  الي ةة  اإل تا   أطراف  الرمة  فا  الةر  بال   لها  كان  والتا 

 الةائحة. 

المةاالت  .3 فا لم ع  الترريب ة  أ شطتها  استكماا  العرب ة  العمل  منظمة  من  الطلل 

 ف اال تا  الي ةة فا الروا العرب ة. لتطوير مهارات مميلا أطرا
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ر تداعيات جائدة كورونا عل  دعوم منظمة العمل العرب ة عرر  روم قوم ة حوا   .4

ر العرب  العمال  من اوضاع  للحر  وااللتماع ة  االقت ادية  ال  اسات  ومناقشة   ،

 نراع انها ال لب ة . 

للةمع  .5 التنق ذي  المكتل  لعضوية  أسماءرم  التال ة  ال ادم  للضمان  ن م ة  العرب ة  ة 

   :  2022  – 2021االلتماعا ا 

 )حكومات / لمهورية ال ودان ا ال  ر / يوسف الط ل ع    محمر  .1

أصــــحاب أعمــــاا / المملكــــة (  سعادم ال  ر / محمر الة طان       .2

 ) الرد  ة الهاشم ة

عمـاا / الةمهوريـة الةزائريـة                   (ال ـ ر / عاشـور نلـا .3

 )عب ةالريمرراط ة الش

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1671) قرار رقم 
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 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

 القيم الثان  :مالحق 

(   40  –  39: قرار بشأ  تقريار عان نتاائع أعماال الادورتين )  (  1الملدق رقم ) 

 ( 2021 - 2020للجنة الدريات النقابية لعام  ) 

ـــل العـــربا  ـــر العم ـــن إن مــ،نمـ ـــه ال ــابعة والربعـ ـ ـــا دورنـــ ـــر فـــ المنعرـــ

   ، 2021سبتمبر / أيلوا  12 – 5االراررم ،  

  للةنـة  40 –  39ا    عن  تائا أعمـاا الـرورن نبعر االط ع عل  التررير الماص  

  من الر م اليا ا / البنـر 1ا الملح  رقم ا     2021  -  2020الحريات النراب ة لعام  ا  

 الوا   ،

 بنت ةة المناقشات والمراوالت،و

 يقاااااارر : 

 ، مع الت ك ر علـ   40 – 39ا لةنة الحريات النراب ة دورنا  أالذ العلم بترريري   -1

استمرار لهود دعم الحوار االلتماعا بما يضمن الحروق والحريات النراب ة فا 

 .لمهورية ال ودان ومتابعة وضع عماا ال ودان

 العرب ة فا ننم ة وص ا ة الحروق والحريات النراب ة.نيم ن لهود منظمة العمل  -2

ق ـه  دعوم منظمة العمل العرب ـة االسـتمرار فـا عرـر المزيـر مـن الـرورات التير -3

 للكوادر النراب ة العمال ة فا الروا العرب ة.

نول ه الشكر والترـرير لل ـادم رئـ س وأعضـاء لةنـة الحريـات النراب ـة بمكتـل  -4

 التا بذلورا ال ا فترم واليتهم.العمل العربا عل  الةهود 

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1672) قرار رقم 
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 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

(   19  –  18)  الادورتين  قرار بشأ  تقريار عان نتاائع أعماال     ( :2الملدق رقم )

 ( 2021 – 2020للجنة شئو  عمل المرأة العربية لعام  ) 

ـــل العـــربا  ـــر العم ـــن إن مــ،نمـ ـــه ال ــابعة والربعـ ـ ـــا دورنـــ ـــر فـــ المنعرـــ

   ، 2021سبتمبر / أيلوا  12 – 5االرارـرم ،  

  للةنـة  19 – 18ا  بعر االط ع علـ  الترريـر المـاص بنتـائا أعمـاا الـرورن ن

  مـن الر ـم 2  ا الملحـ  رقـم ا  2021  –  2020شئون عمل المرأم العرب ة لعـام  ا  

   ، اليا ا / البنر الوا

 وبنت ةة المناقشات والمراوالت،

 يقاااااارر : 

   للةنة ش،ون عمل المرأم العرب ة .19 – 18أالذ العلم بترريري الرورن ن ا -1

نول ه الشكر والتررير إل  مةلس االع ان الرد ا عل  استضـافة أعمـاا الـرورم  -2

   للةنة ش،ون عمل المرأم العرب ة.18ا

لرئ  ة وعضوات لةنة ش،ون عمـل المـرأم العرب ـة علـ  نول ه الشكر والتررير   -3

 الةهود التا بذلنها ال ا فترم واليتهن.

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1673) قرار رقم 
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 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

 البنااد الثاانا  

 النظر ف  قرارات وتوصيات مجلس اإلفارة

 

ـــا  ـــر فـــ ـــل العـــربا المنعرـــ ـــر العم ـــن إن مــ،نمـ ـــه ال ــابعة والربعـ ـ دورنـــ

   ، 2021سبتمبر / أيلوا  12 – 5االرارـرم،  

بعر االط ع عل  البنر اليا ا مـن لـروا العمـاا بشـ ن نرريـر عـن  تـائا أعمـاا 

ــرورم ا ــ ن ال ــة ف مــا ب ــرورم ا46دورات مةلــس إدارم منظمــة العمــل العرب    47  وال

 لم،نمر العمل العربا.

كلمــة التــا ألرارــا  ائــل رئــ س مةلــس اإلدارم فــا الةل ــة لاوبعــر االســتماع إلــ  

 االفتتاح ة.

 .وبعر االستماع إل  اإليضاحات التا قرمها المرير العال لمكتل العمل العربا

 وبنت ةة المناقشات والمراوالت،

نتائع أعمال فورات مجلس إفارة منظمة العمال العربياة اوالً : قرار بشأ  تقرير عن  

 :( لمؤتمر العمل العربي47( و )46فورتي )فيما بين 

 وال عو يقاااااارر :

أالذ العلم بنتائا أعماا مةلس إدارم منظمـة العمـل العرب ـة فـا الـرورات الربعـة  .1

 ورم : 2021  47، ا 2019  46المنعررم ف ما ب ن دورنا م،نمر العمل العربا ا
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 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

( ) أكتوبر/ تشرين   91الدورة )  •

 (.2019االول 

( ) فبرايااااار / شااااابات 92الاااااادورة ) •

2020.) 

( ) أكتوبر / تشارين 93الدورة ) •

 (.2020األول 

 ( 2021( ) مارس / آذار 94الدورة ) •

نول ه الشـكر والترـرير لل ـ رم رئـ س مةلـس اإلدارم وال ـ رات وال ـادم أعضـاء  .2

 مةلس اإلدارم عل  الةهود التا بذلورا ال ا فترم واليتهم. 

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1674) قرار رقم 
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 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

 – 106 –  105  –  104ثانياً : قرار بشأ  تقارير عن نتائع أعمال الدورات العافية )  

 ( للمجلس االقتصافي واالجتماعي العربي : 107

 يقااااااارر : 

ــرورات ا .1 ــائا وقــرارات ال ــم بنت   للمةلــس 107 - 106 – 105 – 104أالــذ العل

 االقت ادي وااللتماعا العربا. 

نكل ف مكتل العمل العربا بتنق ذ التوصـ ات ال ـادرم عـن الـرورات المـذكورم  .2

 .ذات ال لة بمنظمة العمل العرب ة

ضرورم االستمرار فا نرـريم الترـارير المهمـة ذات الطـابع الرـوما إلـ  دورات  .3

 المةلس االقت ادي وااللتماعا لإلسهال فا نعزيز العمل العربا المشترك.

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1675) قرار رقم 
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 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

 البنااد الثالااث

 العرب  اليابقمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل 

 

 قرار بشأ  متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي اليابق :  -

ـــن  ـــه ال ــابعة والربعـ ـ ـــا دورنـــ ـــر فـــ ـــل العـــربا المنعرـــ ـــر العم إن مــ،نمـ

   ، 2021سبتمبر / أيلوا  12 – 5االرارـرم ،  

ال ادسة والربعون   بعر االط ع عل  الوة رة الماصة بمتابعة ننق ذ قرارات الرورم

  ا البنر اليالث مـن   2019أبريل /    ان    21  –  14لم،نمر العمل العربا ا الراررم ،  

 لروا العماا  ،

 .وبعر االستماع إل  اإليضاحات التا قرمها المرير العال لمكتل العمل العربا 

 وبنت ةة المناقشات والمراوالت،

 يقاااااارر : 

المـاص بمتابعـة ننق ـذ قـرارات الـرورم ال ادسـة والربع ــن أالذ العلم بـالتررير   -1

   . 2019إبريل /    ان  21 – 14لم،نمر العمل العربا ا الراررم، 

اإلشادم بـالةهود التـا بـذلها المـرير العـال لمكتـل العمـل العربـا ومعاو  ـه فـا  -2

 المكتل والمعارر والمراكز فا ننق ذ قرارات الم،نمر .

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47ع . ع . ف  م . 1676) قرار رقم 
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 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

 البنااد الرابااع

 الميائل المالية والخطة والموازنة 

 

ـــن  ـــه ال ــابعة والربعـ ـ ـــا دورنـــ ـــر فـــ ـــل العـــربا المنعرـــ ـــر العم إن مــ،نمـ

   ، 2021سبتمبر / أيلوا  12 – 5االراررم ،  

المالا لمنظمة العمل العرب ة مـن ح ـث بعر االط ع عل  التررير الماص بالموقف  

ا البنر الرابـع /   1/9/2021الم ارمات والمت الرات عل  الروا العضاء حت  ناريخ  

 أوالً   ،

وبعر االط ع عل  نوص ات مةلس اإلدارم فا دورنـه الرابعـة والت ـع ن فـ  رـذا 

 الش ن ،

 فا اللةنة المال ة. وبعر االستماع إل  اإليضاحات الت  قرمها مميل ال كرن ر العال

 وبعر االط ع عل  نررير اللةنة المال ة المنبيرة عن الم،نمر .

أوال :  قاارار بشااأ  الموقااف المااال  لمنظمااة العماال العربيااة ماان حيااث المياااهمات 

 : 2021/  9/  1والمتأخرات عل  الدول األعضاء حت  تاريخ 

 يقاااااارر : 

التا سردت م ارمانها فا مواز ة منظمة العمل نرــــريم الشكر والتررير إل  الروا   .1

 ورم : 2021العرب ة لعال 

 المملكة الرد  ة الهاشم ة. •
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 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

 دولة اإلمارات العرب ة المتحرم. •

 مملكة البحرين. •

 الةمهورية التو   ة.  •

 الةمهورية الةزائرية الريمرراط ة الشعب ة. •

 المملكة العرب ة ال عودية.  •

 . لمهورية ال ودان •

 سلطنة عمان.  •

 ولة الكويت. د  •

 لمهورية م ر العرب ة.  •

 المملكة المفرب ة.  •

 الةمهورية اإلس م ة الموريتا  ة .  •

 وكذلك الدول التي سدفت عل  حياب المتأخرات وهم :

 لمهورية ال ودان .  •

 لمهورية العراق •

 الةمهورية اللبنا  ة .  •

 2021حث الروا العضاء التا لم ن رد بعر م ارمتها فا مواز ـة المنظمـة لعـال  .2

 والروا التا عل ها مت الرات عن سنوات سابرة بت رير م ارمانها.

الت ك ر عل  قرارات المةلس االقت ادي وااللتماعا واللهزم الرسـتورية بشـ ن  .3

 لرولة المت الرات عل  الروا العضاء.

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1677) قرار رقم 
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 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

 ثانيا:

تقريري هيئة الرقابة المالية واإلفارية وتقارير مراقب  الديابات عن )أ( قرار بشأ   

( 31/12/2019الدياااااابات الختامياااااة لليااااانة المالياااااة المنتهياااااة فااااا  )

 ( لكل من :31/12/2020و)

 مكتب العمل العرب  / القاهرة . -1

 المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة . -2

 يقاااااارر 

المالية واإلفارية لمنظماة العمال العربياة ورف مكتاب بشأ  تقريرا هيئة الرقابة   .1

العمل العرب  عل  مالحظات هيئاة الرقاباة المالياة واإلفارياة وتقريارا مراقبا  

الديااابات عاان الدياااب الختااام  لمكتااب العماال العرباا  للياانتين الماااليتين 

 . 31/12/2020و 31/12/2019المنتهيتين ف  

لمال ــــــة واإلداريــــــة الم ــــــادقة علــــــ  نرريــــــري ر ئــــــة الرقابــــــة ا -

ــل  ــاما لمكتـــ ــاب المتـــ ــن الح ـــ ــابات عـــ ــل الح ـــ ــرى مراقـــ ونرريـــ

العمـــــل العربـــــا / الرـــــاررم لل ـــــنت ن المـــــال ت ن المنته تـــــ ن فـــــ  

  31/12/2020و 31/12/2019

بشأ  تقريرا هيئة الرقاباة المالياة واإلفارياة وتقريارا مراقاب الدياابات عان  .2

للثااااقافة العماليااااة وبدوث العمال / الجزائار الدياب الختام  للمعاااهد العرب   

 : 31/12/2020و 31/12/2019للينتين الماليتين المنتهيتين ف  

الم ــــــادقة علــــــ  نرريــــــرى ر ئــــــة الرقابــــــة المال ــــــة واإلداريــــــة  -



 

25 

 
------------------------------------ 

 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

ــر  ــام  للمعهـــ ــاب المتـــ ــن الح ـــ ــابات عـــ ــل الح ـــ ــرى مراقـــ ونرريـــ

ل ــــنت ن العربــــ  لليرافــــة العمال ــــة وبحــــوـ العمــــــــل/ الةـــــــزائر ل

  31/12/2020و 31/12/2019المال ت ن المنته ت ن فــ  

بشأ  تقريرا هيئة الرقاباة المالياة واإلفارياة وتقرياري مراقاب الدياابات عان  .3

الدياب الختام  للمركز العرب   لتنماااية الموارف الباااشرية / ترابلس لليانتين 

 : 31/12/2020و 31/12/2019الماليتين المنتهيتين فاااا  

لم ــــــادقة علــــــ  نرريــــــري ر ئــــــة الرقابــــــة المال ــــــة واإلداريــــــة ا -

ــز  ــام  للمركـــ ــاب المتـــ ــن الح ـــ ــابات عـــ ــل الح ـــ ــري مراقـــ ونرريـــ

ــال ت ن  ــنت ن المــ ـــلس لل ــ ــرية / طرابــــ ــوارد البشــ ــة المــ ــ  لتنم ــ العربــ

  31/12/2020و 31/12/2019المنته ت ن فــ  

لدياابات عان بشأ  تقريري هيئة الرقاباة المالياة واإلفارياة وتقرياري مراقاب ا .4

الدياااب الختااام  للمركااز العرباا  للتأمينااات االجتماعيااة / الخرتااوم للياانتين 

 : 31/12/2020و 31/12/2019الماليتين المنتهيتين فا  

الم ــــــادقة علــــــ  نرريــــــري ر ئــــــة الرقابــــــة المال ــــــة واإلداريــــــة  -

ــز  ــام  للمركـــ ــاب المتـــ ــن الح ـــ ــابات عـــ ــل الح ـــ ــري مراقـــ ونرريـــ

 ة / المرطــــــــول لل ـــــنت ن المـــــال ت ن العربـــــ  للت م نـــــات االلتــــــــماع

 . 31/12/2020و 31/12/2019المنته ت ن ف  
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 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

بشأ  تقريري هيئة الرقاباة المالياة واإلفارياة وتقرياري مراقاب الدياابات عان  .5

الديااب الختااام  للمعهااد العرباا  للصاادة والياااااااالمة المااااااهنية / فمشاااااااق 

 : 31/12/2020و 31/12/2019للينتين الماليتين المنتهيتين 

الم ــــادقة علــــ  نرــــارير ر ئــــة الرقابــــة المال ــــة واإلداريــــة ونرريــــري  -

مراقـــل الح ــــابات عـــن الح ــــاب المتـــام  للمعهــــر العربـــ  لل ــــحة 

وال ـــــ مة المهن ـــــة / دمشـــــ  لل ـــــنت ن المـــــال ت ن المنته تـــــ ن فــــــــ  

  31/12/2020و 31/12/2019

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1678) قرار رقم 

 

 )ب( قرار بشأ  تقرير المراقب الداخلي.

 يقاااااارر 

 االذ العلم بالتررير . -1

ــذ التوصــ ات  -2 ــة االلــراءات بشــ ن ننق  ــا بانمــاذ كاف ــل العمــل العرب نكل ــف مكت

 والم حظات التا وردت فا التررير.

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1679) قرار رقم 

 * * * 
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)ج( قرار بشأ  تقرير وتوصيات االجتماع االستثنائي للجنة المنظمات المنبثقاة عان  

( ورفوف  2020فيياامبر / كااانو  االول  3المجلااس االقتصااافي واالجتماااعي ) 

 وإيضاحات المنظمة بشأنها.

 يقاااااارر 

أالذ العلم بتررير ونوص ات االلتماع االستينائا للةنـة المنظمـات المنبيرـة عـن  .1

 ، ونرريـــر  2020دي ـــمبر / كــا ون  3المةلــس االقت ـــادي وااللتمــاعا ا 

  للةنــة المنظمــات للتن ــ   والمتابعــة المنبيرــة عــن 30ونوصــ ات االلتمــاع ا

  . 2021يول و / نموز  29 – 27المةلس االقت ادي وااللتماعا ا 

بشـ ن نكل ف المرير العال لمكتل العمل العربا بانماذ كافة اإللـراءات ال زمـة   .2

 ننق ذ التوص ات بررر نعل  االمر بالمنظمة.

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1680) قرار رقم 
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ثالثاااً :  قاارار بشااأ  خطااة منظمااة العماال العربيااة ) مكتااب العماال العرباا  والمعاهااد 

 (: 2022 – 2021والمراكز التابعة للمنظمة ( لعام  ) 

ـــل  ـــر العم ـــن إن مــ،نمـ ـــه ال ــابعة والربعـ ـ ـــا دورنـــ ـــر فـــ العـــربا المنعرـــ

   ، 2021سبتمبر / أيلوا  12 – 5االراررم ،  

بعر االطـ ع علـ  مشـروع الطـة منظمـة العمـل العرب ـة ا مكتـل العمـل العربـ  

   ا البنر الرابع / ةالياً  ،2022 – 2021والمعارر والمراكز التابعة للمنظمة  لعاما ا 

 الط ع عل  نوص ات مةلس اإلدارم ف  رذا الش ن ،وبعر ا

 وبعر االستماع إل  اإليضاحات الت  قرمها مميل ال كرن ر العال فا اللةنة المال ة .

 وبعر مناقشة نوص ات اللةنة المال ة المنبيرة عن الم،نمر .

 يقاااااارر : 

المعارـر الموافرة عل  الطة عمل منظمة العمل العرب ـة ا مكتـل العمـل العربـا و -

   2022 – 2021والمراكز التابعة    لعاما ا 

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1681) قرار رقم 
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رابعاً :  قرار بشأ  موازناة منظماة العمال العربياة ) مكتاب العمال العربا  والمعاهاد 

 (: 2022 – 2021والمراكز التابعة للمنظمة ( لعام  ) 

ـــر  ـــن إن مــ،نمـ ـــه ال ــابعة والربعـ ـ ـــا دورنـــ ـــر فـــ ـــل العـــربا المنعرـــ العم

   ، 2021سبتمبر / أيلوا  12 – 5االراررم ،  

بعر االط ع عل  مشروع مواز ة منظمـة العمـل العرب ـة ا مكتـل العمـل العربـ  

ــع / 2022  – 2021والمعارــر والمراكــز التابعــة للمنظمــة   لعــاما ا  ــر الراب   ا البن

 اً  ،رابع

بعــر االطــ ع علــ  قــرارات االلتمــاع االســتينائا للةنــة المنظمــات المنبيرــة عــن 

   2020دي مبر / كا ون  3المةلس االقت ادي وااللتماعا ا 

ا الرورم  اإلدارم  قرار مةلس  ،     92وبعر االط ع عل   الراررم  /    29ا  فبراير 

 والذي ينص عل  :    2020شباط 

العمل   امكتل  العرب ة  العمل  منظمة  مواز ة  مشـــــــروع  عــــل   المـــــوافرة 

ا  بمبل   بالراررم   للعال  4200000العربا  أمريكا  دوالر  وبمبل    2021    ،

 ،  2022  دوالر أمريكا للعال 4200000ا

 وبعر مناقشة نوص ات اللةنة المال ة المنبيرة عن الم،نمر 

 يقاااااارر : 

الموافرة عل  مواز ة منظمة العمل العرب ة ا مكتل العمل العرب  بالراررم   بمبل   .1

  دوالر أمريكـ  4200000، وبمبلـ  ا 2021  دوالر أمريكا للعال 4200000ا

 . 2022للعال 
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 2022موازنة عام  2021موازنة عام  البيا 

ــروا  ــارمات الــــ م ــــ

 العضاء

3900000 3900000 

 300000 300000 التمويل الذانا

 4200000 4200000 المجمااوع

 

 

 – 2021المـــــوافرة عل  مواز ات المعارـر والمراكـز التابعـة للمنظمـة لعـاما ا  .2

   بالروالر المريكا. 2022

 المعهد أو المركز 
موازنة  

2021 

موازنة  

2022 

المعهد العرب  للثقافة العمالية وبدوث العمل /  

 الجزائر
500000 500000 

 المركز العرب  لتنمية الموارف البشرية / ترابلس
405250 405250 

 المعهد العرب  للصدة واليالمة المهنية / فمشق 
450000 450000 

 400000 400000 المركز العرب  للتأمينات االجتماعيااة / الخرتوم 

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1682) قرار رقم 
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 -خامياً : قرار بشأ  التوصيات العامة للجنة المالية : 

 يقاارر 

الت ك ر عل  قرارات المةلس االقت ادي وااللتمـاعا واللهـزم الرسـتورية بشـ ن  -1

لرولة المت الرات عل  الروا االعضاء وذلـك لتفط ـة العةـز فـا صـنروق مكافـ م 

  هاية المرمة.

كافــة اإللــراءات ال زمــة وفرــا للــنظم الت ك ــر علــ  منظمــة العمــل العرب ــة انمــاذ  -2

واللوائف المعتمرم من المةلس االقت ادي وااللتماعا بش ن ننق ذ كـل مـا ورد فـا 

 نوص ات ر ئة الرقابة المال ة واإلدارية.

لمـ،نمر العمـل   47 ظراً لظروف لائحة كورو ـا التـا حالـت دون ا عرـاد الـرورم   -3

مطة والمواز ة لمنظمة العمل العرب ة أقرت اللةنة المال ة ال  2020العربا فا عال  

 .2022، 2021امكتل العمل العربا   والمعارر والمراكز التابعة لها لعاما 

أرم ة النظر فا إمكا  ة زيادم مواز ة منظمة العمل العرب ة  ظراً ليبونها مـرم نزيـر  -4

   عاماً .15عن ا

دارم المنظمـات نول ه الشـكر والترـرير إلـ  الرطـاع ن االقت ـادي وااللتمـاعا اإ -5

واالنحادات العرب ة  بالما ة العامة لةامعة الروا العرب ة عل  نعاو ها الميمـر مـع 

 منظمة العمل العرب ة.

نرريم الشكر لرئ س ر ئة الرقابة المال ة واإلدارية وال ادم أعضاء اله ئـة علـ  اداء  -6

 مهامهم عل  الوله االكمل  ظراً ال تهاء فترم واليتهم.
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ر لمميل ال كرن ر العال وأعضاء ال كرنارية القن ة للةنة المال ة عل  مـا نرريم الشك -7

 بذلوه من لهر ونعاون فا سب ل إ ةال اعماا اللةنة.

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1683) قرار رقم 
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 البناد الخاماس 

 تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية 

 

 بشأ  تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية :قرار   -

ـــن  ـــه ال ــابعة والربعـ ـ ـــا دورنـــ ـــر فـــ ـــل العـــربا المنعرـــ ـــر العم إن مــ،نمـ

   ، 2021سبتمبر / أيلوا  12 – 5االراررم ،  

بعــر االطــ ع علــ  الوة رــة الماصــة بتطب ــ  انقاق ــات ونوصــ ات العمــل العرب ــة 

المبـراء الرـا و   ن عـن  تـائا أعمـاا الـرورن ن الربعـ ن والمتضمنة نرريـري لةنـة  

  2020  والحادية والربع ن ا دي مبر/ كا ون الوا    2019ادي مبر / كا ون الوا  

 ا البنر المامس من لروا العماا  ،

وبعر االط ع عل  نوص ة مةلس اإلدارم فا دورن ه اليا  ـة والت ـع ن " مـارس / 

  ،2021لت ع ن ا مارس/ آذار " والرابعة وا2020آذار  

وبعر مناقشة نررير لةنة نطب ـ  انقاق ـات ونوصـ ات العمـل العرب ـة المنبيرـة عـن 

 . الم،نمر

 يقاااااارر : 

ــذ  -1 ــع الال ــة م ــل العرب  ــات ونوصــ ات العم ــ  انقاق  ــة نطب  ــر لةن ــاد نرري اعتم

 بالم حظات الت  أقررا الم،نمر العال .



 

34 

 
------------------------------------ 
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انماذ اإللراءات ال زمة  حـو اصـرار أدام مع اريـة نكل ف مكتل العمل العربا   -2

 حوا "ال ماط الةريرم للعمل " .

نرــريم الشــكر والترــرير للةنــة المبــراء الرــا و   ن ومكتــل العمــل العربــا علــ   -3

لهودرم فا متابعة ننق ذ احكال انقاق ات ونوص ات العمل العرب ـة دعمـاً للنشـاط 

لم ـتويات متماةلـة فـا نشـريعات  المع اري العربـا، وبمـا ي ـهم فـا الوصـوا

 العمل العرب ة.

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1684) قرار رقم 
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 البناد اليافس 

 مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي 

 ( 2021( لمؤتمر العمل الدولي ) جنيف ، 109حول الدورة )

 

( 109لمكتااب العماال العربااي حااول الاادورة )قاارار بشااأ  مااذكرة الماادير العااام   -

 (:2021لمؤتمر العمل الدولي ) جنيف ، 

ـــن  ـــه ال ــابعة والربعـ ـ ـــا دورنـــ ـــر فـــ ـــل العـــربا المنعرـــ ـــر العم إن مــ،نمـ

   ، 2021سبتمبر / أيلوا  12 – 5االراررم ،  

العمـل العربـا حـوا بعر االط ع عل  الوة رة الماصة بمذكرم المرير العال لمكتل  

  ا البنـر ال ـادس مـن لـروا 2021  لم،نمر العمـل الـرولا ا لن ـف ،  109الرورم ا

 العماا  ،

 وبعر االستماع إل  اإليضاحات التا قرمها المرير العال لمكتل العمل العربا،

 راوالت،موبنت ةة المناقشات وال

 يقاااااارر :   

 أالذ العلم بالتررير . -1

نرريم الشكر ل عادم ال  ر / فايز علا المط ري المرير العال لمنظمة العمل العرب ة  -2

وفريره الم اعر عل  اعراد وة رة المةموعة العرب ة بما نضمنته من موضـوعات 

ــات  ــراءات والترن ب ــة اإلل ــاذ كاف ــة، وانم ــا  الي ة ــراف اإل ت ــة أط ــة لمرم رام
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اع التن ـ را الوا للمةموعـة العرب ـة اللول ت ة والتنق ذية المناسبة لعرـر االلتمـ

واللةــان المنبيرــة عنهــا وال شــطة والقعال ــات العرب ــة الالــرى وإعــراد الوةــائ  

الماصة بهذه االلتماعات ونوف ر مرومـات إ ةاحهـا ونحر ـ  الرـراف المرلـوم 

 منها.

نرريم الشـكر لمعـالا الـركتورم / لم ـا يمـ ن الـرويها وزيـرم العمـل بالةمهوريـة  -3

نا  ـة لترءسـها بنةــال التماعـات المةموعــة العرب ـة ولكافــة مميلـا أطــراف اللب

 اإل تا  الي ةة المشارك ن الاصة مميلا لةنة ال  اغة ولةنة التن    العرب ة. 

الطلل من منظمة العمل الرول ة بتكل ف القري  المعنا ب عراد ملح  نررير المرير  -4

الالـرى بزيـارم كافـة الراضـا العال حوا فل ط ن والراضا العرب ة المحتلـة  

العرب ة المحتلة وعرل االكتقاء بتفط ة اأةـار ال ـلب ة ل حـت ا اإلسـرائ لا علـ  

 بعض المناط  دون أالرى. 

نكل ف سعادم ال  ر المرير العال لمنظمـة العمـل العرب ـة بالتن ـ   وعرـر لرـاء فـا  -5

ة لمتابعـة وضـع أقرب فرصة مع ال  ر لاي رايرر مرير عال منظمة العمل الرول 

 الطة ننق ذية نهرف دعم ال نروق القل ط نا للتشف ل والحماية االلتماع ة.

نرريم الشكر ل عادم المرير العال لمنظمة العمل العرب ة عل  نرريره الشـامل حـوا  -6

اأةار ال لب ة ل حت ا اإلسرائ لا عل  دولة فل ط ن والراضا العرب ة المحتلة 

القر  ـ ة   –لبنان ونرريمه باللفات الربعة العرب ـة    فا الةوالن ال وري ولنوب 

اإل ةل زيــة، لقضــف كافــة اال تهاكــات اإلســرائ ل ة علــ  الم ــتوى  –اإلســبا  ة  –

 الرولا.
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ــات  -7 ــة اإللــراءات والترن ب نرــريم الشــكر لمكتــل العمــل العربــا علــ  انمــاذ كاف

ُعمـاا وشـعل   اللول ت ة والتنق ذية المناسـبة لعرـر الملترـ  الـرولا للتضـامن مـع

 فل ط ن والراضا العرب ة المحتلة، ونوف ر كافة مرومات إ ةال رذا الملتر .

الت ك ر عل  م حظات المةموعة العرب ـة بشـ ن المطالبـة بعرـر مـ،نمر المـا ح ن  -8

لــرعم ال ــنروق القل ــط نا للتشــف ل والحمايــة االلتماع ــة للعمــاا علــ  رــام  

 فا نفط ة أوسع ل الف الرض ة القل ط ن ة.اعماا م،نمر العمل الرولا بما ي ارم 

الت ك ــر علــ  مطالــل المةموعــة العرب ــة مــن منظمــة العمــل الرول ــة بضــرورم   -9

التن    ب ن الةا ب ن القل ط نا واإلسرائ لا للتوصل ال  حل فعاا إلص ل  ظال 

التراال ص وال ماسرم والوضع عنر المعابر ونح ـ ن ال ـ مة وال ـحة المهن ـة 

العمـل اإلسـرائ ل ة وكـذلك معالةـة م ـ لة نمويـل المعاشـات التراعريـة فا مواقع  

 القل ط ن ة.

الت ك ر عل  مطلل المةموعة العرب ة من منظمة العمل الرول ة بضـرورم وضـع   -10

حر للتوسع غ ر الشرعا فا بناء الم توطنات وررل المنازا القل ط ن ة وا تشـار 

 المعا ام فا غزم.

لل نروق القل ـط نا للتشـف ل والحمايـة فـا دعـم إيةـاد   الت ك ر عل  الرور الهال  -11

الوظائف من الـ ا الشـراكات بـ ن الرطـاع ن العـال والمـاص فـا إطـار الطتـه 

والطلل من منظمة العمـل الرول ـة ببـذا   2022  –  2018االستران ة ة للقترم من  

 الةهود المناسبة لتوف ر المواا ال زمة لرعم براما صنروق التشف ل القل ـط نا

 لتمك نه من إيةاد فرص عمل الئرة لريرم للشباب القل ط نا والحر من البطالة.
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" 47نرريم التهنئة باسم المشارك ن فا م،نمر العمل العربا فا دورنه العاديـة "   -12

إل  كافة مميلا أطراف اإل تا  الي ةة العـرب المنتمبـ ن فـا مةلـس   2021لعال  

 ".2024 – 2021إدارم مكتل العمل الرولا للقترم "

أرم ة العمل عل  نه ئة شم  ة عرب ة بارزم لمن ل مـرير عـال منظمـة العمـل  -13

 الرول ة ال ا العوال الرادمة

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1685) قرار رقم 
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 البناد اليابع 

 تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية 

 

ـــر  ـــن إن مــ،نمـ ـــه ال ــابعة والربعـ ـ ـــا دورنـــ ـــر فـــ ـــل العـــربا المنعرـــ العم

   ، 2021سبتمبر / أيلوا  12 – 5االراررم ،  

 والنظام ـة بمنظمـة  تشـك ل اله ئـات الرسـتوريةببعر االط ع عل  الوة رة الماصة  

 ا البنر ال ابع من لروا العماا   ،. ـة العمل العربـ

 ت القرق الي ةة لمميل ها ف  رذه اله ئات ..وبعر االط ع عل  نرش حا

 (. 2023 – 2021أوالً : قرار بشأ  تشكيل مجلس إفارة منظمة العمل العربية ) 

 يقاااااارر : 

علا  النداو  (2023 – 2021)تشكيل مجلس إفارة منظمة العمل العربية للفتارة  -1

 التال  :

 :  فريق الدكومات •

 أص  ً عضواً  - الةمهورية التو   ة -

 عضواً أص  ً  - لمهورية العراق -

 عضواً أص  ً  - دولة الكويت  -
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 عضواً أص  ً  - لمهورية م ر العرب ة -

ً  - الةمهورية الةزائرية الريمرراط ة الشعب ة  -  عضواً إحت اط ا

 عن فريق أصداب األعمال : •

 اعضواً أص  ً / دولة قطر  المهنرس /  اصر أحمر الم ر                 -

 اعضواً أص  ً / الةمهورية اللبنا  ة  المهنرس / من ر الب اط -

اعضـــــواً احت اط ـــــاً / الةمهوريـــــة  ال  رم / سع رم  فزم -

 الةزائرية الريمرراط ة الشعب ة 

 عن فريق العمال : •

 اعضواً أص  ً / مملكة البحرين  الستاذ / يعروب بن يوسف   -

 اعضواً أص  ً / الةمهورية التو   ة   الستاذ / حق ظ حق ظ   -

اعضواً احت اط اً / الةمهورية الةزائرية  الستاذ / عاشور نلا  -

 الريمرراط ة الشعب ة 

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1686) قرار رقم 
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قارار بشاأ  تشاكيل هيئاة الرقاباة المالياة واإلفارياة لمنظماة العمال العربياة   ثانيا: :

 :(2023 – 2021)للفترة 

 يقاااااارر : 

 – 2021)تشكيل هيئة الرقابة المالياة واإلفارياة لمنظماة العمال العربياة للفتارة  -1

 عل  الندو التال  : (2023

 عن فريق الدكومات : •

 عضواً أص  ً  الهاشم ة المملكة الرد  ة  -

 عضواً أص  ً  الةمهورية الةزائرية الريمرراط ة الشعب ة  -

 عضواً أص  ً  لمهورية العراق -

 عضواً أص  ً  الةمهورية اللبنا  ة  -

 عضواً أص  ً  لمهورية م ر العرب ة  -

ً  مملكة البحرين  -  عضواً احت اط ا

ً  دولة فل ط ن  -  عضواً احت اط ا

 األعمال :عن فريق أصداب  •

ال  ر / أحمر لامع الل قة الر زي ا أصحاب أعماا / دولة اإلمارات العرب ة   -           

 المتحرم 
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 عن فريق العمال : •

 دولة فل ط ن  ا عماا/         ال  ر / أشرف ح ن العور -

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1687) قرار رقم 

 

 –  2021تشاكيل لجناة الدرياات النقابياة بمكتاب العمال العربا  )ثالثاً : قارار بشاأ   

2023: ) 

 يقاااااارر : 

تيمية أعضاء المؤتمر في عضوية لجنة الدريات النقابية بمكتب العمل العرب   -1

 ( عل  الندو التالي :2023 – 2021للفترة )

   أص  ً  اً دولة فل ط ن / عضو ا  مميل الحكومات  -

ا الةمهورية   ال  ر / محمرو ولر س ري أصحاب العماا  مميل -

 أص  ً  اً عضو اإلس م ة الموريتا  ة 

الةمهوريـة  / اعمـاا بطـرس سـعادم ال ـ ر /  العماا مميل -

 أص  ً  اً اللبنا  ة  عضو

نكل ف مةلس إدارم منظمة العمل العرب ة، فا أوا دورم ا عرـاد لـه ن ـم ة ة ةـة  -2

لةنة الحريات النراب ـة بمكتـل العمـل العربـ  وفرـاً للتمي ـل من ب ن أعضائه فا  

 الي ةا الستكماا نشك ل اللةنة .
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نكل ف المرير العال لمكتل العمل العربا ن م ة ة ةـة أعضـاء مـن ذوي المبـرم  -3

لعضوية لةنة الحريات النراب ة بمكتل العمل العرب  الستكماا نشك ل اللةنة فا 

  من المادم الولـ  مـن  ظـال عمـل اللةنـة 1ل  القررم اواليتها الةريرم استناداً إ

 وعرض أسمائهم عل  مةلس اإلدارم فا دورنه الرادمة.

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1688) قرار رقم 
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 ً  ( : 2023  – 2021: قرار بشأ  تشكيل لجنة شئو  عمل المرأة العربية )  رابعا

 يقاااااارر : 

( علا  النداو 2023  –  2021تشكيل لجنة شئو  عمل المرأة العربياة للفتارة ) .1

 التال :

 عن فريق الدكومات : •

 المملكة الرد  ة الهاشم ة معالا الع ن / رابحة الرباس  -1

 الةمهورية التو   ة اسماع ل ال  رم / ح ام بنت  -2

الةمهوريــــة الةزائريــــة الريمرراط ــــة  ال  رم / ور بة يح     -3

 الشعب ة

 دولة قطر ال  رم / ررى  اصر الكواري   -4

 المملكة المفرب ة ال  رم / سع رم أدلروش  -5

 عن فريق أصداب األعمال : •

الستاذم / آيـات بنـت أحمـر أبـو  .1

 سل مان

 ال عوديةالمملكة العرب ة 

 سلطنة ُعمان ال  رم / لة نة مح ن .2

 الةمهورية اللبنا  ة ال  رم / سحر غرار .3

 لمهورية م ر العرب ة الركتورم / ش ماء بهاء الرين .4

 المملكة المفرب ة ال  رم /  رلس لوباريس   .5
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 عن فريق العمال : •

 المملكة الرد  ة الهاشم ة ال  رم / سمر الح اري   .1

 دولة االمارات العرب ة المتحرم  عب ر الطن ةاال  رم / ح ة  .2

 الةمهورية العرب ة ال ورية ال  رم / ماري ت الوري                      .3

 لمهورية العراق ال  رم / إسراء ح ن علا    .4

 لمهورية م ر العرب ة ال  رم / سوالف دروي      .5

عضــوات ومرــررم دعــوم المــرير العــال لمكتــل العمــل العربــ  الالت ــار المــس  .2

 الستكماا نشك ل اللةنة وفراً لنظال عملها .

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1689) قرار رقم 
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 البند الثامن

 أثر التطور التكنولوج  عل  بيئة العمل 

 

 قرار بشأ  أثر التطور التكنولوج  عل  بيئة العمل: -

ـــل العـــربا  ـــر العم ـــن إن مــ،نمـ ـــه ال ــابعة والربعـ ـ ـــا دورنـــ ـــر فـــ المنعرـــ

   ، 2021سبتمبر / أيلوا  12 – 5االراررم ،  

بعـر االط ع عل  الوة رة الماصة بش ن أةر التطور التكنولـول  علـ  ب ئـة العمـل 

 االبنر اليامن من لروا العماا   ،

 الم،نمر لمناقشة رذا الموضوع ،وبعر مناقشة نررير اللةنة القن ة المنبيرة عن 

 يقاااااارر : 

ــذ  - ــر الال ــل ، بع ــة العم ــ  ب ئ ــول  عل ــور التكنول ــر التط ــة أة ــر لةن ــاد نرري اعتم

 بالم حظات الت  أقررا الم،نمر العال .

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1690) قرار رقم 
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 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 

 البنااد التاسع 

 لتوفير فرص العمل متطلبات االقتصاف األخضر 

 

 قرار بشأ  متطلبات االقتصاف األخضر لتوفير فرص العمل: -

ـــن  ـــه ال ــابعة والربعـ ـ ـــا دورنـــ ـــر فـــ ـــل العـــربا المنعرـــ ـــر العم إن مــ،نمـ

   ، 2021سبتمبر / أيلوا  12 – 5االراررم ،  

الالضر لتوف ر فـرص بعـر االط ع عل  الوة رة الماصة بش ن متطلبات االقت اد 

 العمل االبنر التاسع من لروا العماا  ،

 وبعر مناقشة نررير اللةنة القن ة المنبيرة عن الم،نمر لمناقشة رذا الموضوع ،

 يقاااااارر : 

اعتماد نررير لةنة متطلبات االقت اد الالضر لتـوف ر فـرص العمـل ، بعـر الالـذ  -

 بالم حظات التا أقررا الم،نمر العال .

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1691قرار رقم ) 
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 البند العاشر 

 تدديد مكا  وجدول أعمال الدورة الثامنة واألرباعاياان 

 ( 2022لمؤتمر العمل العرب  ) 

ـــن  ـــه ال ــابعة والربعـ ـ ـــا دورنـــ ـــر فـــ ـــل العـــربا المنعرـــ ـــر العم إن مــ،نمـ

   ، 2021سبتمبر / أيلوا  12 – 5االراررم ،  

بعر االطـ ع علـ  الوة رـة الماصـة بتحريـر مكـان ولـروا أعمـاا الـرورم اليامنـة 

 ا البنر العاشر من لروا العماا   ،  2022والربـعـ ـن لم،نمر العمل العربا لعال 

وبعر االط ع عل  المادم المام ة ا القررن ن الول  واليا  ة   مـن دسـتور منظمـة 

 العمل العرب ة بش ن نحرير مكان وزمان ا عراد الم،نمر ،

عشـرم مـن  ظـال العمـل بمـ،نمر العمـل العربـا   التاسعةوبعر االط ع عل  المادم  

 بش ن نحرير لروا أعماا الرورم التال ة للم،نمر ،

وبعر االط ع عل  نوص ة مةلس اإلدارم فـا دورنـه الرابعـة والت ـع ن امـارس/ 

   للم،نمر .48نحرير لروا أعماا الرورم ا  بش ن 2021آذار  

وبعر االستماع إل  اإليضاحات والمعلومات التا قرمها المرير العـال لمكتـل العمـل 

 العربا،

 وعل  ضوء المناقشات ، انمذ الم،نمر ما يل  :
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( لماؤتمر العمال العرباي لعاام 48الادورة )انعقااف أوال : قرار بشاأ  تددياد مكاا   

2022 : 

 يقاااااارر : 

  لم،نمر العمل العربا فا دولة المرر إذا لم نتررل أية دولة عضو 48عرر الرورم ا -أ

 بطلل االستضافة.

نقويض المرير العال لمكتل العمل العربا قبوا طلل اية دولـة عضـو نرغـل فـا  -ب 

ا عرــاد المــ،نمر علــ  أرضــها وإحاطــة الــروا العضــاء علمــاً بــذلك فــا الوقــت 

 المناسل.

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1692قم ) قرار ر

 

( لماؤتمر العمال العرباي لعاام 48ثانيا : قرار بشأ  تدديد جدول أعماال الادورة )

2022: 

 يقاااااارر : 

   عل  النحو التالا:2022  لم،نمر العمل العربا ا48نحرير لروا أعماا الرورم ا

 العربا .نررير المرير العال لمكتل العمل  -1

 النظر فا قرارات ونوص ات مةلس اإلدارم . -2

 متابعة ننق ذ قرارات م،نمر العمل العربا ال اب . -3

 الم ائل المال ة والمطة والمواز ة . -4
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 نطب   انقاق ات ونوص ات العمل العرب ة. -5

  لمـ،نمر العمـل 110مذكرم المـرير العـال لمكتـل العمـل العربـا حـوا الـرورم ا -6

  .2022حزيران  /الرولا الن ف، يو  و 

   . 2025 – 2022نشك ل لةنة المبراء الرا و   ن ا  -7

 الةريرم. العمل وأ ماط االصطناعا بنر فنا حوا الذكاء -8

 وحوكمتها . االلتماع ة الحماية أ ظمة بنر فنا حوا رقمنه -9

 نكريم رواد العمل العرب . -10

  .2023  لم،نمر العمل العربا ا49نحرير مكان ولروا أعماا الرورم ا -11

 (  2021سبتمبر / أيلول  ، 47م .ع . ع . ف   1693) قرار رقم 

 

 فايز علي المطيري

 المدير العام 

 لمنظمة العمل العربية 

 مدمد مدموف سعفا  

 وزيار القوا العاملة 

 جمهورية مصر العربية 

 رئيس المؤتمر  سكرتير عام المؤتمر 
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 القسم الثانى

 

 

 المـرفـقــــــــات
 

 

 

  



 

52 

 
------------------------------------ 

 2021( لعام 47)الدورة مؤتمر العمل العربى قرارات 
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 ( 1مرفق رقم )

 

 تقرير 

 لجنة تطبيق اتفاقيات 

 وتوصيات العمل العربية
 

، قـرر العربـامـن  ظـال العمـل بمـ،نمر العمـل  المام ـة عشـر  ننق ذا للمادم    أوالً :

سـبتمبر /  12 – 5الرـاررم ، ا  الربعـ نو ال ـابعةالم،نمر العال فا دورنـه 

  نشك ل لةنة نطب   انقاق ات ونوص ات العمل العرب ة لفرض   2021أيلوا  

دراسة البنر المامس من لروا أعماله، ونرريم نررير بنت ةة ذلك إل  الم،نمر 

 العال .

 عضواً من أطراف اإل تا  الي ةة (41)شارك فا أعمـاا اللةنة  ثانياً :

 ا تمبت اللةنة فا براية أعمالها ر ئة رئاستها عل  النحو التالا : ثالثاً :

ا عمـاا / المملكـة العرب ـة ال ـعودية    رئ  ـاً        فواز بن ف ل المط ـريال  ر/     -

 ومررراً 

 ال  ر/ محمر علا الزموري         ا حكومات / الةمهورية التو   ة        ائباً   -

 ميل منظمة العمل العرب ة فا التماعات اللةنة كل من : رابعاً :

 مميل ال كرن ر العال       ءالستاذ / إس ل سنا -

 الستاذ / رابف مرري   -
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 الستاذم / م تورم عط ة الةراري     -

 الستاذ / مروان عيمان الرايس -

عضاو لجناة   –إجتماع اللجناة األساتاذ / إيهااب عباد العااتي علياا   وقر حضر  

وذلك بهـرف دعـم التواصـل بـ ن لةنـة المبـراء الرـا و   ن الخبراء القانونيين،  

ر ب نهما من ألل ولةنة نطب   انقاق ات ونوص ات العمل العرب ة، ونعزيز الحوا

 النهوض بالنشاط المع اري العربا .

عل  فتـرن ن صـباح ة  2021سبتمبر / أيلوا  6إلتماعانها يول عررت اللةنة   خامياً :

نرارست ال لهما البنر المامس من لروا أعماا الم،نمر والماص   وم ائ ة،

نرريـرين عـن   بتطب   انقاق ات ونوص ات العمل العرب ة والذى يحتوي عل 

للةنة المبراء الرا و   ن، يتضمن كل منهما   41و    40 تائا أعماا الرورن ن  

دراسة لترارير الروا العضاء حوا إنقاق ات العمل العرب ـة وردودرـا علـ  

 م حظانها ال ابرة، إضافة إل  التوص ات العامة للةنة.   

 سافساً : أسفرت مناقشات اللجنة عن النتيجة التالية:

 –  9  –  8  –  7  –  4متابعة انقاق ات العمـل العرب ـة ذات الرقــــال ابش ن    أا

 ، نمت الموافرة عل  نرريري 18  –  17  –  16  –  15  –  13  –  12  –  11

 . 41 / 40لةنة المبراء الرا و   ن 

سابعاً : أخذت اللجنة علماً بما توصلت إليه لجنة الخبراء القانونيين بشأ  التوصيات 

 العامة، وه  كما يلي : 

  9ن مل اللةنة انماذ اإللراءات ال زمة لمرالعة ونحريث االنقاق ة العرب ة رقـم ا .1
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بش ن الترريل والتول ه المهنا حت  نواكـل الم ـتةرات والتطـورات  1977لعال  

 الحاصلة فا رذا المةاا ون فا النرائص فا ص اغة أحكامها .  

ن،كــر اللةنــة علــ  أن المر ــود بمــا ورد فــا المــادم العاشــرم مــن  ظــال انقاق ــات  .2

ونوص ات العمل العرب ة بعرض االنقاق ة عل  ال لطات الممت ة النماذ ما نـراه 

مناسباً لها من ن ري  أو غ ره، رـو عرضـها علـ  ال ـلطة التـا نملـك صـ ح ة 

را، ورذا العرض ال يعتبر انماذ ميل رذا الررار كما رو من وص عل ه فا دستور

متحرراً إال بعرض االنقاق ة عل  ال لطة التا نمتص بالت ري  عل  االنقاق ات فا 

أما ال ف ذلك من إلراءات إداريـة فا ـه ال   –بفض النظر عل  ن م تها    –الرولة  

 يعر عرضاً كما ننص عل ه المادم المذكورم. 

المـوظق ن الممت ـ ن بمعـاي ر ن،كر اللةنة دعونهـا للـروا العرب ـة إلشـراك أحـر   .3

العمل فا وزارم العمل ضمن الوفـر الحكـوما فـا ممتلـف دورات مـ،نمر العمـل 

ــ م ن الحــوار  ــات والتوصــ ات ون ــ  االنقاق  ــة نطب  العربــا لحضــور أشــفاا لةن

والتواصل ب ن ر،الء الموظق ن ولةنة المبراء الرـا و   ن ومكتـل العمـل العربـا 

  ف اللتزامات الروا العضاء بش ن المعاي ر. لتحر   التنق ذ الكامل وال ح

ن،كر اللةنة عل  مراعام حكومات الروا العضاء عنر إعرادرا الـردود والترـارير  .4

التا نرسلها لمكتل العمل العربا، التن    مع منظمات أصحاب العماا والعماا 

 العرب ة. لريها وذلك وفراً للمادم ال ابعة عشرم من  ظال انقاق ات ونوص ات العمل 

الحظــت اللةنــة أن بعــض الــروا العضــاء أشــارت فــا نراريررــا إلــ  أن عــرل  .5

الت ري  عل  االنقاق ات يعود إما إل  االت فات ب ن نشريعانها الوطن ة والمعـاي ر 

الواردم فا االنقاق ات، أو أن رذه المعاي ر ال نتق  مع التولهات وال  اسة الوطن ة 
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ونرى اللةنة أن المبررات المشار إل ها عل  الرغم ذات ال لة بمضمون المعاي ر.  

ــال الــروا العضــاء بالت ــري  علــ   ــاً دون ق  مــن أرم تهــا يةــل أال نكــون عائر

االنقاق ات الذي ي،دي إل  نعريل قوا  نها بما يتق  مع المعاي ر، ورذا بروره ي ـارم 

ل هـا ورـو فا نحر   أحر الرراف التا ن ع  منظمة العمل العرب ة إل  الوصوا إ

 ولود م تويات متماةلة فا نشريعات عمل عرب ة. 

نرى اللةنة أ ه من الضروري ان يكون رنـاك نواصـل مباشـر بـ ن مكتـل العمـل  .6

العربا والروا االعضاء وبالالص التا لريها صعوبات فا عرض اإلنقاق ـات أو 

 الت ـري  عل هـا أو نطب رهـا، وذلـك مـن الـ ا حلرـات  راشـ ة أو دورات نرريب ـة

 للعامل ن فا مةاا المعاي ر. 

ن،كر اللةنة علـ  ضـرورم الـرد وفرـاً لنمـاذ  الترـارير المعـرم مـن مكتـل العمـل  .7

العربا، كما ن،كر عل  ضرورم إدرا   ص التشريع الوطنا الذي يفطا كل حكم 

من أحكال االنقاق ة فا الترارير المرسلة من الروا العضاء حت  نتمكن اللةنة من 

والتيبــت مــن نــوفر التفط ــة التشــريع ة لحكــال االنقاق ــات محــل  االطــ ع عل هــا

 المتابعة. 

ن،كر اللةنة عل  ضرورم االلتزال بالمواع ر المحردم لتلرا نرارير المتابعة من قبل  .8

الروا العضاء حت  نتمكن اللةنة من دراستها وإبراء الم حظات بش  ها ومن ةـم 

 عرضها عل  الم،نمر العال. 

نقاعـل الـروا االعضـاء مـن الـ ا عـرد الترـارير المرسـلة والةهـود   نيمن اللةنة .9

المبذولــة فــا إعــرادرا ون مــل أن ي ــتمر رــذا التقاعــل ويتعــزز لتحر ــ  الرــراف 

 المنشودم من النشاط المع اري للمنظمة. 
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نيمن اللةنة الةهود المبذولة من مكتل العمل العربا ا إدارم الحماية االلتماع ة    .10

 ف ال شـطة المتعلرـة بالمعـاي ر فـا وزارات العمـل ونرـريم الـرعم ونرعو إل  نكي

القنا لها من ألـل نحر ـ  المزيـر مـن التعـاون بـ ن رـذه االدارات ومكتـل العمـل 

العربا ولةنة المبـراء الرـا و   ن ممـا يـ،دي إلـ  نحر ـ  الرـراف المرلـوم مـن 

 المعاي ر وإيقاء الروا بالتزامانها فا رذا الش ن.

 توصي لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات بما يلي :: ثامناً 

ندو تعديل االتفاقية العربية    دعوم منظمة العمل العرب ة إلنماذ اإللراءات ال زمة .1

 .   بشأ  التدريب والتوجيه المهني 1977لعام ( 9رقم ) 

مع ارية  .2 آدام  إلصرار  ال زمة  اإللراءات  إنماذ  إل   العرب ة  العمل  منظمة  دعوم 

 ر األنمات الجديدة للعمل ر.  حوا

نيم ن الةهود المبذولة من مكتل العمل العربا اإدارم الحماية االلتماع ة  ونرعو   .3

إل  نكي ف أ شطتها المتعلرة بترريل الكوادر القن ة المعن ة بمعاي ر العمل العرب ة،  

مل  ونعزيز التواصل ب ن اإلدارات المعن ة بالمعاي ر فا وزارات العمل ومكتل الع

نحر     إل   ي،دي  مما  لها  القنا  الرعم  ونرريم  الرا و   ن  المبراء  ولةنة  العربا 

 الرراف المرلوم من المعاي ر وايقاء الروا بالتزامانها فا رذا الش ن.   

وزارم  .4 فا  العمل  بمعاي ر  الممت  ن  الموظق ن  أحر  إلشراك  العرب ة  الروا  دعوم 

دورات  ممتلف  فا  الحكوما  الوفر  ضمن  لحضور   العمل  العربا  العمل  م،نمر 

ر،الء  ب ن  والتواصل  الحوار  ون م ن  والتوص ات  االنقاق ات  نطب    لةنة  أشفاا 
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الكامل  التنق ذ  لتحر    العربا  العمل  ومكتل  الرا و   ن  المبراء  ولةنة  الموظق ن 

 .  وال ح ف اللتزامات الروا العضاء بش ن المعاي ر

العر .5 العمل  معاي ر  الم ،ول ن عن  العمل دعوم  لموافام مكتل  بالروا العضاء  ب ة 

المحردم   المواع ر  المبراء فا  لةنة  الترارير وم حظات  بالرد عل   ماذ   العربا 

 حت  يمكن عرضها عل  لةنة المبراء الرا و   ن لرراستها. 

اإلشادم بةهود لةنة المبراء الرا و   ن فا إعراد التررير وكذلك النتائا العمل ة التا  .6

العرب ة،   العمل  معاي ر  متابعة  ونطوير  ظال  دعم  إل   ي،دى  مما  إل ها  نوصلت 

نكون   أن  مراعام  مع  العمل  عالم  عل   طرأت  التا  الم تةرات  ظل  فا  الاصة 

 م حظات اللةنة أكير نق   ً لت ه ل الرد عل ها. 

دعوم الروا الم رقة عل  إنقاق ات العمل العرب ة ال عا إل  نطب   أحكامها عل    .7

 رض الواقع.أ

التررير   .8 إعراد  فا  المبذولة  الةهود  عل   اللةنة  ل كرنارية  والتررير  الشكر  نرريم 

 كذلك اإلشادم بالعرض المرئا الذي كان له أكبر الةر فا ن ه ل عمل اللةنة.  

األمر معروض عل  المؤتمر العاام الماوقر للتفضال باالنظر والموافقاة علا  تاسعاً :  

 ت وتوصيات العمل العربية.تقرير لجنة تطبيق إتفاقيا

 

 

 

 

 رئيس اللجنة 

 فالح المطيريبن فواز السيد /  

 ) عمال / المملكة العربية السعودية ( 
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 ( 2مرفق رقم )

 

 تقرير 

 أثر التطور التكنولوجي عل  بيئة العمل 
 

 

 

استناداً إل  أحكال المادم ال ابعة عشرم من  ظال العمل بم،نمر العمل العربا،   أوال:

مصر   جمهورية   / )القاهرة  واألربعين  اليابعة  فورته  في  المؤتمر  شكل 

أيلول    12  –  5العربية،    / أعضائـــه    (2021سبتمبر  ب ن  مــن  فن ــة  لةـنة 

ر التطور التكنولوجي عل  ر أثلرراســـة البنر اليامن من لروا أعماله وعنوا ه  

 بيئة العمل ر 

وعم ً ب حكال المادم المام ة والي ة ن من  ظال العمل بمـ،نمر العمـل العربـا   ثانياً :

بش ن ر ئة مكانل اللةان، االتارت اللةنة فا براية أعمالها ر ئة مكتبهـا علـ  

 النحو التالا :

 ا حكومات / سلطنة عمان   رئ  اً   القاضل /  عبر هللا بن مراد الم را -1

ال ــ ر /  أحمــر لــامع الل قــة الر ــزي  -2

 الق سا

ــارات  ــة االمـ ــاا  /  دولـ ــحاب أعمـ ا أصـ

 العرب ة المتحرم   ائباً 
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 ا عماا / مملكة البحرين   ائباً   ال  رم  / سارم محمر النع ما -3

 مررراً  الركتور / ف حان بن م اعر العت با -4

 ً ( عضااواً يمثلااو  أتااراا اإلنتاااج الثالثااة 43أعمااال اللجنااة عاادف )شااارف فااي  :ثالثااا

 )مرفق كشف بأسماء اليافة أعضاء اللجنة(

 ً مثل منظمة العمل العربية في اجتماعات اللجنة وقام بأعمال اليكرتارية الفنية :  رابعا

 كل من:

 ممثل اليكرتير العام .   الستاذم / را  ا فاروق .1

 الستاذم / حنان قاير  .2

 الستاذ / حب ل زعاف .3

  الستاذ / معتز عزت رشرى .4

لمناقشة  2021سبتمبر / أيلوا  6اللةنة التماعانها يول االةن ن المواف   عررت  خامياً:

ر أثار التطاور التكنولاوجي علا  بيئاة البنر اليامن من لروا أعماا الم،نمر  

 ح ث اعتمرت اللةنة وة رة البنر.العمل ر 

بعر نرريم عرض مرئا لمحتوى البنر وفا ضوء المراال ت والمناقشات التـا سافساً:  

لرت من قبل أعضاء اللةنة، نم التوصل إل  عرد من التوص ات وذلـك علـ  

 النحو التالا: 
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ال عا لتـوف ر ب ئـة عمـل صـح ة وأمنـة عبـر بنـاء  ظـم   إل فعوة الدول العربية   .1

اكن العمل ونعم م أفضل الممارسات متكاملة لتعزيز ةرافة ال حة وال  مة فا أم

 فا إدارم ب ئة العمل.

فعوة الدول العربية ال  مواكبة التطورات التكنولوجية في بيئة العمل وتأثيراتها  .2

 عل  أسواق العمل بما يدقق النمو اإلقتصافي.

إل  نبنا واستيمار التكنولول ا الحريية فـا نطـوير ونحـريث فعوة الدول العربية   .3

ــم  ــورم ب فضــل  ظ ــات المتط ــه الترن  ــا ننتة ــل م ــن ك ــتقادم م ــل واالس إدارم العم

الممارسات المنة للحقاظ عل  العن ر البشري لتعزيز اال تال ة ونحر ـ  أرـراف 

 التنم ة الم ترامة.

فعااوة الاادول العربيااة الاا  مراجعااة أساااليب ومناااهع التعلاايم والتاادريب المهنااي  .4

ك ل ونعزيز المهارات ال زمة لقرص بهرف نشوالتقني وتطويرها بشكل ميتمر  

 التشف ل المتاحة فا ظل التطورات التكنولول ة لب ئة العمل.

فعوة الدول العربياة إلا  تداديث المنظوماة التشاريعية لمواكباة التطاورات فاي  .5

من ال ا مرالعـة نشـريعات العمـل والضـمان االلتمـاعا فـا إفارة بيئة العمال 

لبات الم،س ات االقت ادية وي هم فا نعزيز الروا العرب ة بشكل يتواف  مع متط

قــررانها التناف ــ ة، ويضـــمن حرــوق العمــاا واالســـتررار الــوظ قا والحمايـــة 

 االلتماع ة ويحر  العمل ال ئ .

فعوة الدول العربية إل  تعزيز فور الدوار االجتماعي في تطوير عالقاات العمال  .6

وما  تا عنها من أ ماط لريرم بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المتيارعة  
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للعمل، من ال ا انباع االل ات وااللراءات المناسـبة لملـ  ع قـات عمـل مر ـة 

 ومتواز ة.

فعوة الدول العربية إل  تطوير أجهزة تفتيش العمل واليالمة والصدة المهنياة  .7

عل  استمرال  ظم التقت   الذك ة ونزويررا بالوسائل والمهارات وتدريب كوافرها  

 زمة للر ال بروررا فا حوكمة ب ئة العمل.ال 

تعزيز استراتيجيات إفارة الصدة والياالمة المهنياة علا  مياتوا المؤسياات  .8

نبن  وسائل الوقاية التكنولول ـة للحـر مـن أصـابات العمـل والمـراض   من ال ا

 المهن ة، بما يضمن ب ئة عمل صح ة وأمنة.

تحوا الرقما من ال ا التوسـع فـا إل   شر ونعزيز ةرافة الفعوة الدول العربية   .9

المرمات الذك ة مما ي،دي إل  لذب االستيمارات وبالتالا الل  المزير من فـرص 

 العمل ونحر   النمو االقت ادي الم ترال.

ــل فعااوة الاادول العربيااة  .10 ــم لتواك ــة بشــكل دائ ــة الترن  ــ  التحت  ــ  نطــوير البن إل

 االحت الات المتف رم ل وق العمل.

فا مةـاا نطـوير ية ال  تبافل الخبرات ونقل التجارب الناجدة فعوة الدول العرب .11

 ب ئة العمل الذك ة.

فعااوة الاادول العربيااة إلاا  االسااتفافة ماان التدااول الرقمااي فااي فعاام المشاااريع  .12

 الصغرا والمتوسطة.
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إل  اصرار ادام مع ارية ا إنقاق ـة أو نوصـ ة   حـوا   فعوة منظمة العمل العربية .13

 اال ماط الةريرم للعمل.

 سابعاً: األمر معروض عل  المؤتمر الموقر للتفضل بالنظر والموافقة عل  التقرير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس اللجنة 

   عبد هللا بن مراد المالهي /   الفاضل

 (  سلطنة عمان/   حكومات) 
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 ( 3مرفق رقم )

 

 تقرير 

 متطلبات االقتصاف األخضر لتوفير فرص العمل
 

 

استناداً إل  أحكال المادم ال ابعة عشرم من  ظال العمـل بمـ،نمر العمـل العربـا،   أوال:

شــكل المــ،نمر فــا دورنــه ال ــابعة والربعــ ن االرــاررم / لمهوريــة م ــر 

  لةــنة فن ـــة مـــن بـ ن أعضائــــه 2021سـبتمبر/ أيلـوا    12  -  5العرب ة،  

ــه  ــه وعنوا  ــر التاســع مــن لــروا أعمال ـــة البن لبااات االقتصاااف ر متطلرراســ

 األخضر لتوفير فرص العمل ر

وعم ً ب حكال المادم المام ة والي ة ن من  ظال العمل بمـ،نمر العمـل العربـا   ثانياً :

بش ن نشك ل ر ئة مكانل اللةان، االتارت اللةنة فا براية أعمالها ر ئة مكتبها 

 عل  النحو التالا :

ً اأصحاب  ال  رم / رنر سل مان محمر  .1  أعماا / االمارات  رئ  ا

 اعماا ال عودية   ائل للرئ س الركتور / ف حان العت با. .2

 اعماا / نو س  مـرـرراً  ال  ر /  ع مة الهماما .3
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 ً   عضــواً يميلــون أطــراف اإل تــا  الي ةــة 38شــارك فــا أعمــاا اللةنــة عــرد ا :ثالثااا

 اللةنة .وال كرنارية القن ة،  امرف  كشف ب سماء ال ادم أعضاء 

 ً  قال ب عماا ال كرنارية القن ة كل من:: رابعا

 مميل ال كرن ر العال  الستاذ / م طق  عبر ال تار -

  الستاذم / رباب طلعت حامر  -

 الركتور / الح  ن ح ن محمر  -

 الستاذ / سعر محمر شريف -

 الستاذم /   رين الل ل -

لمناقشة البنر التاسـع مـن  2021سبتمبر / أيلوا  6اللةنة التماعها يول  عررت  خامياً:

ر متطلباات االقتصااف األخضار لتاوفير لروا أعماا الم،نمر والمعنون باسم  

ح ـث اعتمـرت اللةنـة وة رـة البنـر التـا أعـررا مكتـل العمـل   فرص العمل ر

 العربا كورقة عمل أساس ة ميلت محور مناقشات اللةنة.

فـا ضــوء المـراال ت والمناقشــات التـا لـرت مــن قبـل أعضــاء اللةنـة نــم  سافسااً:

  -التوصل إل  عرد من التوص ات كالتالا : 

دعوم الروا العرب ة إل  الالذ بع ن االعتبار فا س اسانها والططها التنمويـة،  -1

والمـوارد الطب ع ـة، وإعـادم نر ـ م رـذه  العامـة ضرورم رعاية وحماية الب ئـة

 ز التحوالت فا أ ماط اإل تا  واالسته ك. ال  اسات لتحق 
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نه ئة ب ئة نشريع ة ومعرف ة عرب ة نرعم التن ـ   بـ ن ال  اسـات االقت ـادية  -2

وااللتماع ة والب ئ ة لضمان نوف ر بن ة نحت ة قوية وب ئـة مناسـبة ن ـاعر فـا 

 التحوا  حو االقت اد الالضر.

وبة بمطط ننق ذية ق  رم الرعوم ال  بلورم استران ة ات وطن ة ننموية، م ح -3

ومتوسطة وطويلة اللل، نضمن معالةـة الع قـة المتبادلـة بـ ن االقت ـادات 

 اإل  ا  ة والنظال الب ئا الطب عا.

العمل عل  ن س س م ار استران ةا ننموي يرول عل  إرسـاء التـوازن ال ـل م  -4

الـة، فـا ب ن التكنولول ا وال ـر العاملـة، اللـور واإل تال ـة، االسـتيمار والعم

 إطار مراعام طب عة كل دولة ور كلها اإل تالا والريموغرافا.

دعوم م،س ات الرطاع المـاص ونحق زرـا إل شـاء أ شـطة عرب ـة اقت ـادية   -5

عم قة، ل ستيمار فا ننق ذ مشـروعات الضـراء كبـرى كي قـة العمالـة نـوفر 

ذه فرص عمل لريرم للشباب، والعمل عل  نذل ل المعوقات التـا قـر نوالـه رـ

 ال شطة.

دعــم مراكــز البحــاـ العلم ــة العرب ــة، وربطهــا ببــراما والطــط المشــاريع  -6

المضراء الكبرى ل ستقادم منها فا وضع حلوا للمشك ت التـا نعـا ا منهـا 

المنطرة العرب ة، ودعم التعاون العربا فا مةاا نبادا المعلومات والمعارف، 

 وأفضل الممارسات.

ر التنم ـة الريق ـة، وإيـ ء مزيـر مـن االرتمـال الترك ز بشكل أكبر عل  محـاو -7

بتمض ر قطاع الم اه وضبط استمرامها ونرش ررا الاصـة فـا ري الراضـا 

الزراع ة والم ت لحة لترل ل الهرر ومنع التلوـ والعمل علـ  ننم ـة المـوارد 

 المائ ة غ ر الترل رية.
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صـ اغة دعم ونطـوير م،س ـات التعلـ م والتـرريل الترنـا والمهنـا، وإعـادم   -8

المنارا التعل م ة والترريب ة لتعزيز وصرل الرررات البشرية، وبناء المهـارات 

 ال زمة بما يتواف  مع فرص العمل التا نوفررا قطاعات االقت اد الالضر.

نعزيز ةرافة العمل المهنا وف  مبادئ ومقهول االقت اد الالضر، والالذ فـا  -9

 المنظم ضمن االقت اد المنظم.االعتبار إقرار س اسات لرما االقت اد غ ر 

دعم ونشة ع ق ال المشروعات ال ف رم ومتنار ة ال ـفر والمتوسـطة التـا  -10

نعر من الركائز الساس ة للنمو االقت ادي العربا، ون   ر إلراءات نمويلها، 

ونعزيز رول المبادرم واالبتكار ف ها علـ  االسـتمرال الميـل للمـوارد الب ئ ـة 

 الطب ع ة.

الت ك ــر علــ  أرم ــة العمــل بمبــادئ ال ــحة وال ــ مة المهن ــة والب ئ ــة فــا  -11

الم،س ات والرطاعات اإل تال ة الممتلقة، بهرف نام ن ب ئة عمل سل مة وآمنة 

 ن هم فا التوسع فا نبنا مقهول االقت اد الالضر.

إلراء المزير من اإلص حات المحل ة وفـ  ظـروف كـل دولـة، وإعـادم رسـم  -12

ط اال قـاق العامـة لتطـوير وننويـع ر اكـل اإل تـا   حـو الر مـة س اسات والطـ

المضافة، ونرك زرا علـ  الرطاعـات الواعـرم التـا يمكـن التعويـل عل هـا فـا 

التحوا  حو االقت اد الالضر لـرفع عةلـة النمـو ونـوف ر المزيـر مـن فـرص 

 العمل، ولذب االستيمارات.  

الممتلقة فا مةاا االقت ـاد   دعوم منظمة العمل العرب ة ال  مواصلة أ شطتها -13

الالضر كم ار ننمـوي ي ـاعر واضـعا ال  اسـات فـا الـروا العرب ـة  حـو 

 اعتماد الطط واسعة ن هم فا اال تراا ال  االقت اد الالضر.
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دعم التعاون العربا الكامل والينـائا والمتعـرد الطـراف بـ ن الـروا العرب ـة  -14

 ات االقت اد الالضر.ف ما يتعل  بالرعم الترنا التكنولولا فا قطاع

ن ةل اللةنة نرريررا للةهـود الر مـة التـا بـذلتها ال ـكرنارية القن ـة لح ـن   -سابعاً :  

 عرضها لمضمون رذا البنر والتا سهلت أعماا اللةنة وبترن ة عال ة الةودم.

 األمر معروض عل  المؤتمر الموقر للتفضل بالنظر والموافقة عل  التقرير. -ثامناً : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئيس اللجنة 

 هند سليمان محمد بن سليمان /  ةالسيد

 (  اإلمارات العربية المتحدةدولة /  أصحاب أعمال) 
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 ( 4مرفق رقم )
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 المحتويــــات 

 

 رقم الصفدة رقم القرار  الموضاااااااااااااااوع

 3  * تقديم

 القرارات : -* القيم األول 
 9 

 األول : البند 

 تقرير المدير العام لمكتب العمل العرب  

 القيم األول :

قرار بش ن نررير المــرير العــال لمكتــل العمــل العربــ  حــوا   -

رريافة األعمال والمشروعات الصغيرة الطريااق ندااو التنميااة 

 11 1670 . الميتدامة والتمكين ر

 القيم الثان  :

وإ ةــازات منظمــة العمــل قــرار بشــ ن نرريــر عــن  شــاطات  -

 14 1671  : 2020 - 2019العرب ة ال ا عاما ا 

 مالحق القيم الثان  :

قرار بش ن نررير عن  تائا أعماا الرورن ن ( : 1الملدق رقم )

 16 1672  2021 - 2020  للةنة الحريات النراب ة لعام  ا 40 – 39ا 

ــائا ( :  2الملدااق رقاام ) ــن  ت ــر ع ــ ن نرري ــرار بش ــاا ق أعم

  للةنة شئون عمل المرأم العرب ة لعام   19  –  18الرورن ن ا  

 17 1673   2021 – 2020ا 

 

 :  البند الثان 

 النظر ف  قرارات وتوصيات مجلس اإلفارة

قرار بش ن نررير عن  تائا أعماا دورنــا مةلــس إدارم أوال :  

ــة  ــرورم امنظمــة العمــل العرب  ــ ن ال ــا ب ــرورم ا46م   47  وال

 18 1674 لم،نمر العمل العربا .
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 رقم الصفدة رقم القرار  الموضاااااااااااااااوع

قرار بش ن نرــارير عــن  تــائا أعمــاا الــرورات العاديــة ثانيا :  

ــادي  107 – 106 – 105 – 104ا   للمةلــــــــس االقت ــــــ

 20 1675 وااللتماعا العربا :

 البنااد الثالااث

 متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العرب  اليابق 

قرار بشأ  متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العرب  اليابق: 

الدورة اليافسة واألربعيان لمؤتمر العمل العربااي ) القاااهرة، 

 ( . 2019إبريل / نييا    21 – 14
1676 21 

 

 : البند الرابع 

 الميائل المالية والخطة والموازنة

: قرار بش ن الموقــف المــال  لمنظمــة العمــل العرب ــة مــن   أوال

ح ث الم ارمات والمت الرات عل  الروا العضاء حت  ناريخ 

1/9/2021 1677 22 

 :   ثانيا

قرار بش ن نرريري ر ئة الرقابة المال ة واإلدارية ونرارير   أا

مراقب  الح ابات عــن الح ــابات المتام ــة لل ــنة المال ــة 

  لكـــل 31/12/2020  و ا31/12/2019االمنته ــة فــ  

 من:

 مكتل العمل العرب  / الراررم . -1

 24 1678 المعارر والمراكز التابعة للمنظمة . -2

 26 1679 قرار بش ن نررير المراقل الرااللا   با

قرار بش ن نررير ونوصــ ات االلتمــاع االســتينائا للةنــة ا    

 3وااللتمــاعا ا  المنظمات المنبيرة عــن المةلــس االقت ــادي  

  وردود وإيضــاحات المنظمــة  2020دي ــمبر / كــا ون االوا 

 27 1680 بش  ها.
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 رقم الصفدة رقم القرار  الموضاااااااااااااااوع

قرار بش ن الطة منظمة العمل العرب ــة ا مكتــل العمــل    ثالثاً :

 – 2021العرب  والمعارر والمراكز التابعة للمنظمة   لعام  ا 

2022 :  1681 28 

قــرار بشــ ن مواز ــة منظمــة العمــل العرب ــة ا مكتــل   رابعاااً :

العمــل العربــ  والمعارــر والمراكــز التابعــة للمنظمــة   لعــام  

 29 1682  : 2022 – 2021ا

 ً  : قرار بش ن التوص ات العامة للةنة المال ة  خاميا
1683 31 

 البند الخامس :

 تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية

 قرار بش ن نطب   انقاق ات ونوص ات العمل العرب ة .
1684 33 

 البند اليافس : 

 مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي

 ( 2021العمل الدولي ) جنيف ، ( لمؤتمر 109حول الدورة )

قرار بشــ ن مــذكرم المــرير العــال لمكتــل العمــل العربــا حــوا 

  :2021  لم،نمر العمل الرولا ا لن ف ، 109الرورم ا
1685 35 

 البند اليابع : 

 تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية 

العمــل العرب ــة أوالً : قرار بش ن نشــك ل مةلــس إدارم منظمــة  

  . 2023 – 2021ا
1686 39 

ةا  ا: : قرار بش ن نشك ل ر ئة الرقابة المال ة واإلدارية لمنظمة 

  :2023 – 2021العمل العرب ة للقترم ا

1687 41 
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 رقم الصفدة رقم القرار  الموضاااااااااااااااوع

ةالياً : قرار بش ن نشك ل لةنة الحريــات النراب ــة بمكتــل العمــل 

   :2023 – 2021العرب  ا
1688 42 

بشــ ن نشــك ل لةنــة شــئون عمــل المــرأم العرب ــة رابعاً : قرار  

   :2023 – 2021ا
1689 44 

 البند الثامن : 

 أثر التطور التكنولوج  عل  بيئة العمل

 قرار بش ن أةر التطور التكنولول  عل  ب ئة العمل -
1690 46 

 البند التاسع : 

 متطلبات االقتصاف األخضر لتوفير فرص العمل 

 متطلبات االقت اد الالضر لتوف ر فرص العملقرار بش ن  -
1691 47 

 البند العاشر : 

 ( 2022لمؤتمر العمل العرب  ) تدديد مكا  وجدول أعمال الدورة الثامنة واألرباعاياان

( لمااؤتمر 48أوال : قاارار بشااأ  تدديااد مكااا  انعقاااف الاادورة )

 : 2022العمل العربي لعام  
1692 49 

( لمااؤتمر 48تدديد جاادول أعمااال الاادورة )ثانيا : قرار بشأ   

 :2022العمل العربي لعام  
1693 49 

 المرفقات: -* القيم الثان   

  

 53 1مرفق   نررير لةنة نطب   االنقاق ات والتوص ات .  -1
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 رقم الصفدة رقم القرار  الموضاااااااااااااااوع

 59 2مرفق   . أةر التطور التكنولول  عل  ب ئة العملنررير لةنة  -2

متطلبات االقت اد الالضر لتوف ر فرص  نررير لةنة  -3

 . العمل

 65 3مرفق  

برق ة إل  فمامة الرئ س عبر القتال ال     رئ س   -4

 لمهورية م ر العرب ة ا راع  الم،نمر   . 

 71 4مرفق  

 *  *  * 
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