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 تـقـديـــــــم

 

 –برعايةةةةةةة مريمةةةةةةة مةةةةةةن فخامةةةةةةة الةةةةةةر يس / عبةةةةةةد الفتةةةةةةا  السيسةةةةةة  

تنعقففففففففففد الففففففففففدورة الخامسففففففففففة ر ةةةةةةةةةةيس جماوريةةةةةةةةةةة مصةةةةةةةةةةر العربيةةةةةةةةةةة   

لقففففففاهرة / جمهوريففففففة مصففففففر العربيففففففة واألربعففففففون لمففففففؤتمر العمففففففل العربففففففي با

،  2018أبريفففففففل / نيسفففففففان  15 - 8" دولفففففففة المقفففففففر " خفففففففالل الفتفففففففرة مفففففففن 

خضفففففم أحفففففدا  ومت يفففففرات  وينعقفففففد مفففففؤتمر العمفففففل العربفففففي هففففف ا العفففففام ففففففي

آثارهففففففا علفففففف   عربيففففففة ودوليففففففة وإقليميففففففة ، نايففففففة فففففففي األهميففففففة ، تففففففنعك 

ي أكبفففففر منبفففففر ، ويلتقفففففي أطفففففراف االنتفففففاج الثالثفففففة ففففففأسفففففواق العمفففففل العربيفففففة

" مففففففففففؤتمر العمففففففففففل العربففففففففففي " لمناقشففففففففففة كافففففففففففة  للحففففففففففوار االجتمففففففففففاعي

 المسففففففتجدات علفففففف  السففففففاحة العربيففففففة وكيفيففففففة الت لففففففب علفففففف  أثارهففففففا السففففففلبية

  .لطبقة العاملة العربية عل  ا

ويسعدنا أن نضع بين أيدي أعضفاء المفؤتمر المفوقر والمشفاركين فيف  هف ا الفدليل 

 قسمين:يشتمل عل  

  واللجان:دليل سير العمل في المؤتمر  : االولالقسم 

االساسففية حففول تكففوين المففؤتمر، وتشففكيل الفففرق يتضففمن المعلومففات التفصففيلية و

يففة أو الفنيففة المنبثقففة عنفف  ، كفف لل سففير العمففل فيفف  والمواعيففد واللجففان سففواء النظام

 واالماكن المحددة لعقد مختلف االجتماعات . 
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  المؤتمر:دليل خدمات  : الثانيالقسم 

قد يحتاجف  ضفيوف المفؤتمر الكفرام أثنفاء تواجفدهم  األساسية لمامتضمناً البيانات 

  القاهرة.في مدينة 

نأمل أن يسهم ه ا الدليل في انتظام سير اعمال المؤتمر بسهولة ويسفر ممفا يعمفل 

عل  الخروج بقرارات وتوصيات بناءة تسهم في تعزيز العمفل العربفي المشفترل ففي 

  والعمال.مختلف قضايا العمل 

وختاماً يشرفني أن أرحفب بأصفحاب المعفال  الفوزراء والسفادة رؤسفاء وأعضفاء 

عفففة الفففدول العربيفففة والمنظمفففات والهيئفففات واالتحفففادات العربيفففة الوففففود وممثلفففي جام

والدولية ال ين يشاركوننا ه ا المؤتمر متمنيا للجميع طيفب اإلقامفة علف  أرص مصفر 

الكنانففة ، ولمؤتمرنففا كففل التوفيففق والنجففاح ، ولمنظمففة العمففل العربيففة دوام التقففدم فففي 

 النبيلة.تحقيق أهدافها اإلنسانية 

 المطيريفايز عل  
 

 المديـر العام
 
 
 
 

  
 2018أبريل / نيسان القاهرة   
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 القسم األول:

 دلٌل سٌر العمل فً المؤتمر واللجان
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 مر :أوال : تكوٌن المؤت

بمعرفففة الففدول  صففحيحاً  يتففألف المففؤتمر مففن جميففع المنففدوبين المعتمففدين اعتمففاداً 

األعااء ف  منظمة العمل العربيفة . ويتكفون وففد كفل دولفة إلف  المفؤتمر مفن أربعفة 

عن العمال .  وواحدعن أصحاب األعمال  وواحدمنهم عن الحكومة  اثنانمندوبين : 

مناسففبا مففن مستشففاريهم باالتفففاق مففع  ويجففوز أن يصففطحب المنففدوبون معهففم عففددا

مفن دسفتور منظمفة  4و  3الفقرتفان  ،المنظمات األكثر تمثفيال لهفم ) المفادة الخامسفة 

 والمادتان األول  والثانية من نظام العمل بمؤتمر العمل العرب  ( . ،العمل العربية 

* * * 

 ثانٌا : هٌئة رئاسة المؤتمر :

بنفاء  ،ثة نواب للرئيل ينتخفبهم المفؤتمريل وثالتتكون هيئة رئاسة المؤتمر من : رئ

علف  أال  ،وفريق العمال ،عل  ترشيح كل من فريق الحكومات وفريق أصحاب األعمال 

يكون الرئيل وأى من نواب  من دولة واحدة . ولفرئيل المفؤتمر أن ينيفب عنف  فف  إدارة 

 .العمل بالمؤتمر( السابعة من نظام المادةنواب  بالتناوب فيما بينهم )الجلسات أحد 

* * * 

 : رئاسة المؤتمر : ثالثا

ويستثن   ،للترتيب الهجائ   تكون رئاسة المؤتمر دورية بين الدول األعااء وفقاً 

حيا تكفون الرئاسفة للدولفة المافيفة دون المسفال  ،من لله حالة استاافة المؤتمر 

ة صفاحبة الفدور فف  وفف  حالفة اعتفلار الدولف ،بدور الدولة الت  لها الرئاسفة الدوريفة 

وللفه وفقفا للمفادة الخامسفة مفن  ،الرئاسة تحل مكانهفا الدولفة التف  تليهفا فف  الترتيفب 

 نظام العمل بمؤتمر العمل العرب  .

* * * 
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 : تشكٌل المجموعات ) الفرق ( : رابعا

فريففق أصففحاب  ،: فريففق الحكومففات  ثالال ث فالالرقينقسففم أعاففاء المففؤتمر إلفف  

 : التالٌةفريق العمال . ويعقد كل فريق اجتماعات رسمية إلنجاز األعمال  ،األعمال 

 يل ونائب للرئيل ومقرر .انتخاب هيئة المكتب من رئ (1)

 ترشيح نائب لرئيل المؤتمر عن الفريق . (2)

 األخرى .واللجان ترشيح أعااء مجلل اإلدارة وأعااء الهيئات  (3)

 ترشيح أعااء الفريق ف  اللجان النظامية والفنية المنبثقة عن المؤتمر . (4)

 بحا المسائل الت  تحال إل  الفريق من اللجنة التنظيمية أو من المؤتمر . (5)

لكل فريق أن يعقد ف  أى وقت اجتماعات رسمية لبحا جميع المسائل واألمفور و

 عل  أال تتعارم مع جلسات المؤتمر الت  تقررها اللجنة التنظيمية . ،الت  تهم  

* * * 

 : جلسة االفتتاح الرسمٌة : خامسا

بفنالدق  (السالراٌااعة ــالـ)ق  ــفـفســـتعقد جلســـة االفتتــفـاح الرســفـمية للمـــفـؤتمر 

 8الموافالق  حالداالمن صالباح ٌالوم  العاشرةالساعة  تمام فً ( بالقاهرةسٌتً ستارز)

ووفقا لما جرى علي  العرف ف  جلسة االفتتاح تلق  الكلمات ،  2018أبرٌل / نٌسان 

 حدد وفقا للتقاليد المتبعة .ت   التي

* * * 
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 : اجتماعات الفرق الث ثة : سادسا

 حالداال الٌالوم األولعمالال (  ،أصالحا  أعمالال  ،مالات تجتمع الفالرق الث ثالة ) حكو

 ،ر ـــالـبعد انتهاء جلسالة االفتتالاح الرسالمٌة للمؤتم 2018أبرٌل / نٌسان  8الموافق 

 ل :ـــن أجـــــوذلك م

 تشكيل هيئة مكتب لكل فريق يتكون من ) رئيل + نائب رئيل + مقرر ( . (1)

مفات وواحفد عفن عفن الفريفق ) واحفد عفن الحكو نائ  رئالٌس المالؤتمرترشيح  (2)

 أصحاب العمال وواحد عن العمال ( .

) عاففوان عففن  اللجنالالة التنمٌمٌالالةتسففمية مرشففح أو مرشففح  الفريففق لعاففوية  (3)

 الحكومات وعاو عن أصحاب األعمال وعاو عن العمال ( .

) عافوان  لجنالة اعتمالاد العضالوٌةتسمية مرشح أو مرشفح  الفريفق لعافوية  (4)

 او عن العمال ( .عن الحكومات وعاو عن أصحاب األعمال وع

 )عاو واحد عن كل فريق( . لجنة الصٌاغةتسمية مرشح الفريق لعاوية  (5)

) ممثففل واحففد عففن كففل حكومففة (  اللجنالالة المالٌالالةتسففمية ممثلفف  الحكومففات ففف   (6)

للمشفاركة  ،وتسمية ممثل واحد عن كل من فريقف  أصفحاب األعمفال والعمفال 

 ف  اللجنة المالية طبقا لنظام العمل بالمؤتمر .

* * * 

 : الجلسة اإلجرائٌة:  سابعا

أبرٌالالل / نٌسالالان  8الموافالالق  حالالداالففف  نفففل اليففوم األول  لالنعقففاديعففود المففؤتمر 

( ظهرا بعد انتهاء اجتماعات الفرق الثالثة 12:  30بكامل أعاائ  الساعة ) 2018

 ولله إلقرار ما يل  : ،الستكمال الجوانب اإلجرائية 
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 ثة .تشكيل هيئة مكاتب الفرق الثال (أ )

 تسمية نواب الرئيل . (ب )

 تشكيل اللجنة التنظيمية . (ج )

 تشكيل لجنة اعتماد العاوية . (د )

 )هـ(   تشكيل لجنة الصياية .

 تشكيل اللجنة المالية . (و )

* * * 

 : جدول القاعات والفعالٌات التى ستعقد فٌها : ثامنا

 (- 4)بالطابق  ( السراٌا) قاعــة  الجلسة االفتتاحية -

 (- 4)بالطابق  ( السراٌاة ) قاعــ الجلسات العامة -

 (- 4)بالطابق  ( السراٌا) قاعــة  فريق الحكومات -

 (- 3)بالطابق  ( 2المنتزه ) قاعــة  فريق أصحاب األعمال -

 (- 3)بالطابق  ( عابدٌن) قاعــة  فريق العمال -

 (1) بالطابق ( بورد روم) قاعــة  اللجنة التنظيمية -

 (1)بالطابق  ( بارون) قاعــة  لجنة اعتماد العاوية -

 (1)بالطابق  ( بورد روم) قاعــة  لجنة الصياية -

 (- 3)بالطابق  ( سٌتادل) قاعــة  اللجنة المالية -

 (- 3)بالطابق  ( عابدٌن) قاعــة  لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات -

 (1المنتزه قاعــة ) لمؤسسات القطاع الخاص ولية االجتماعيةئالمسلجنة  -

 (- 3)بالطابق 
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 ( 2المنتالالزه ة قاعالال) سففين التنافسففية وزيففادة النمففواإلنتاجيففة ودورهففا فففي تحلجنففة  -

 (- 3)بالطابق 

 (0) بالطابق ( مجلس) قاعــة ال والتصويروالطباعة  السكرتارية الفنية -

 (- 4)بالطابق  (1قاعة سان سوسى )  والصحفي اإلعالميالمركز  -

 (- 4)) سراٌا فواٌه ( بالطابق معرم المطبوعات  -

  (- 3)) قاعة المنٌل ( بالطابق  الحاسب األل  الخاص بعرم بنود المؤتمر -

 (0بالطابق ) " بجوار االستقبال " أمام قاعة المجلس التسجيل واستالم الوثائق -

* * * 

 المؤتمر:جدول أعمال تاسعاا: 

 رار رقـــــم ـــين القــواألربع ةـالرابع  ـدورت يـف يـربالعل ـؤتمر العمــــأصدر م

 الخامسة( بأن يتامن جدول أعمال الدورة  2017لعام  44م . ع . د  1620) 

 ( المواوعات التالية : 2018) لعام  العربيواألربعون لمؤتمر العمل 

 قرير المدير العام لمكتب العمل العربي .ت -1

 النظر في قرارات وتوصيات مجلل اإلدارة . -2

 السابق . العربيمتابعة تنفيل قرارات مؤتمر العمل  -3

 .والخطة والموازنة المسائل المالية -4

 تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية . -5

( لمفؤتمر 107ورة )ملكرة المدير العـــــام لمـــكتب العــــمل العربي حول الفد -6

 ( . 2018العـــمل الدولـــي ) جنيف ، يونيو / حزيران 



 

 

 

 

 

 
 2018( لعام 55الذورة ) – العربيدليل مؤتمر العمل 

04 
 

 البند السابع : تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل  العربية. -7

 .لقطاع الخاصاالمسؤولية االجتماعية لمؤسسات  : تقرير فن  حول -8

 ة النمواالنتاجية ودورها ف  تحسين التنافسية وزياد: تقرير فن  حول -9

( لمؤتمر العمفل العـــربـفـي 46تحديد مــكـــان وجـــــدول أعــــمال الـــدورة ) -10

 ( 2019) أبريل / نيسان 

* * * 

 : برنامج عمل الٌوم األول للمؤتمر : عاشراا 

 ( : 2018أبرٌل / نٌسان  8األحد ) 

 إجراءات التسجيل واستالم الوثائق  9.30  -  8.30

 ( السراٌا) قاعــة  جد ف  القاعة الرئيسية للمؤتمرالتوا  9.55  -  9.30

 جلسة  االفتتاح الرسمٌة للمؤتمر  11.00 -10.00

 استراحــــة    11.30  -  11.00

 اجتماعات الفرق الث ثة : 12.30  -  11.30

 ( - 4بالطابق  - السراٌاقاعــة )          فريق الحكومات

 (- 3بالطابق  - 2المنتزه قاعــة )  فريق أصحاب األعمال

 (- 3بالطابق  - عابدٌنقاعــة )              فريق العمال

 ** ٌتم فى اجتماعات الفرق ما ٌلى :

  نائفب  ،انتخاب هيئة رئاسة كل فريق ) رئفيل الفريفق

 المقرر ( ،الرئيل 
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 . انتخاب نائب رئيل المؤتمر من كل فريق 

 لجان التالية :تسمية أعااء كل فريق ف  ال 

 اللجنة التنظيمية . -

 لجنة اعتماد العاوية . -

 لجنة الصياية . -

اللجنة المالية ) تتكون من مندوب حكوم  واحد عن  -

كل حكومة مشتركة ف  المؤتمر ومندوب واحفد عفن 

 كل من فريق  أصحاب األعمال والعمال ( .

 ( : مؤتمرالجلسات العامة للالجلسة اإلجرائٌة ) قاعة     13.30  - 12.30

 الفرق . اجتماعتالوة نتائج  -

 ( بالالالورد روماألول اللجنالالالة التنمٌمٌالالالة ) قاعالالالة  جتمالالالاعاال   14.30  – 13.30

 1بالطابق 

 تقريرها األول ( وإعداد) النتخاب هيئة مكتبها 

*  *  * 

 للمؤتمر: الٌومً: برنامج سٌر العمل عاشر حادي 

يكفون سفير العمفل ( 2018  / 4 / 9 االثنفين) للمفؤتمر  الثفانياعتبارا مفن اليفوم 

 للمؤتمر كما يل  : اليومي

مففن صففباح كففل يففوم  9.00اجتماعاتهففا عففادة ففف  السففاعة  الفالالرق الث ثالالةتبففدأ  (أ )

 للمؤتمر . اليوميلمناقشة البنود المطروحة عل  جدول األعمال 

من صباح كل يفوم وتبفدأ  10.00للمؤتمر عادة ف  الساعة  الجلسة العامةتبدأ  (ب )

 تقرير اللجنة التنظيمية .شة مناقعملها ب



 

 

 

 

 

 
 2018( لعام 55الذورة ) – العربيدليل مؤتمر العمل 

06 
 

حسففب مففا تحففددن اللجنففة اء مباشففرة ودبعففد فتففرة البففاجتماعاتهففا  اللجالالانتبففدأ  (ج )

 التنظيمية .

 اجتماعاتها عادة بعد انتهاء اللجان من اجتماعاتها . اللجنة التنمٌمٌةتبدأ  (د )

* * * 

 : لجان المؤتمر :عشر ثانى

 أوال : اللجان النمامٌة الدائمة للمؤتمر :

 ة التنمٌمٌة :اللجن (1

عمفال (  1أصحاب أعمفال +  1حكومات +  2: أربعة أعااء )عدد أعضائها* 

يجوز أن يكون للدولة الواحدة أكثر من عاو حكوم  واحد ف  عافوية  وال

 اللجنة .

وتحديد نظام سفير العمفل فف  الجلسفات  ،: إعداد برنامج عمل المؤتمر  مهمتها* 

ة بإنشفاء لجفان أخفرى وكيفيفة تكوينهفا . والتقفدم باالقتراحفات الخاصف ،العامة 

كمفا يجفب عليهففا أن ترففع إلف  المففؤتمر تقريفرا عفن أيففة مسفائل أخفرى يكففون 

 إقرارها الزما لحسن سير العمل .

 لجنة اعتماد العضوٌة : (2

عمال (  1أصحاب أعمال +  1حكومات +  2: أربعة أعااء ) عدد أعضائها* 

عاففوية هففلن  فففين عاففو واحففد يجففوز أن يكففون للدولففة الواحففدة أكثففر مفف وال

 اللجنة .

والنظفر فف  أى طعفن يتعلفق  ،: فحص أوراق المنفدوبين ومستشفاريهم  مهمتها* 

 وتقدم إل  المؤتمر تقريرا بنتيجة أعمالها . ،بها 
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 لجنة الصٌاغة : (3

 –) حكومفففات  : ثالثفففة أعافففاء يختفففارون مفففن الففففرق الثالثفففة عالالالدد أعضالالالائها* 

ومقففررى  ،أن تسففتعين بففلوى الخبففرة  . وللجنففة عمففال ( –أصففحاب أعمففال 

 إلنجاز أعمالها . ،وأعااء السكرتارية  ،اللجان 

 : صياية القرارات والتوصيات الت  يقرها المؤتمر أوال بأول . مهمتها* 

 لجنة تطبٌق االتفاقٌات والتوصٌات : (4

: يشكل المؤتمر لجنة ثالثية تام منفدوب  الحكومفات وأصفحاب  عدد أعضائها* 

 اوء ما تقترح  اللجنة التنظيمية . ف ويتم تكوينها  ،العمال األعمال و

من  13و  12: النظر ف  االتفاقيات والتوصيات طبقا ألحكام المادتين  مهمتها* 

والنظفر بوجف  خفاص فف  التفدابير  ،نظام اتفاقيفات وتوصفيات العمفل العربيفة 

والبيانات  ،إليها الت  اتخلتها الدول األعااء لتنفيل أحكام االتفاقيات المنامة 

والتقارير الخاصة باالتفاقيات والتوصفيات التف  تقفدمها الفدول األعافاء وفقفا 

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .12ألحكام المادة )

 اللجنة المالٌة : (5

تتفألف مفن منفدوب حكفوم  واحفد  ،: يشكل المؤتمر لجنفة ماليفة  عدد أعضائها* 

ومنفدوب واحفد عفن  ،منظمفة مشفتركة فف  المفؤتمر عن كل دولة عاو ف  ال

 كل من فريق  أصحاب األعمال والعمال .

وتقفارير  ،المحالفة إليهفا والخطة والموازنة  : النظر ف  المسائل المالية مهمتها* 

وتقارير مراقب  الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب  ،هيئة الرقابة المالية

ز التابعففة لفف  عففن السففنة الماليففة المنتهيففة ففف  والمعاهففد والمراكفف العربففيالعمففل 

وأيففة مسففائل ماليففة أخففرى يحيلهففا إليهففا المففؤتمر . وتتخففل  ، 31/12/2017

 اللجنة قراراتها بأيلبية ثلث  أصوات أعاائها .
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 ثانٌا : اللجان الفنٌة للمؤتمر :

للمؤتمر أن يشكل لجانا خاصة لدراسة المواوعات  ،إاافة إل  اللجان النظامية 

ويفتم اقتراحهفا وتحديفد عفدد أعافائها مفن قبفل اللجنفة التنظيميفة .  ،لت  يحيلها إليهفا ا

 ويرتبط تشكيل هلن اللجان بالمواوعات الفنية المدرجة عل  جدول أعمال المؤتمر .

فمفن المفرجح أن تشفكل خفالل المفؤتمر  ، بنود جدول أعمالال المالؤتمراوء  وف 

 اللجان الفنية التالية :

 . " لقطاع الخاصالٌة االجتماعٌة لمؤسسات المسؤو" لجنة  -1

 . " االنتاجٌة ودورها فى تحسٌن التنافسٌة وزٌادة النمو " لجنة -2

* * * 

 : قواعد عامة فٌما ٌتعلق باللجان : عشر لثثا

 ،باسفتكمال ترشفيحات الففرق  ،بعد الجلسة االفتتاحيفة  ،تقوم اللجنة التنمٌمٌة  (أ )

 وتقترح عل  المؤتمر بشأنها ما يل  :

 . اللجان المقترح تشكيلها 

 . كيفية تشكيلها 

 . ما يحال إليها من تقارير 

 ) كل علف  حفدة ( بالئحفة مرشفحيها لكفل لجنفة مفن اللجفان تتقدم الفرق الث ثة (ب )

 .مع تسمية مندوبيها األصيلين ومندوبيها المناوبين  الفنية

وإلا رأت  ،الترشيحات المقدمة إليها من الفرق الثالثة  اللجنة التنمٌمٌةتفحص  (ج )

ببيففة جعلهففا أوففف  تمثففيال  ،إدخففال تعففديل علفف  تكففوين اللجنففة  األفاففلأنفف  مففن 

أو أكثر قبوال مفن حيفا توزيفع المقاعفد علف   ،بالنسبة للمواوع اللى تعالج  

تقفوم بإدخفال مثفل هفلا التعفديل بشفرط موافقفة ممثلف   ،الدول العربية المختلففة 

فففق عليهففا ففف  اللجنففة التنظيميففة وتعففرم الترشففيحات المت ،الفففرق الحااففرين 

 عل  المؤتمر إلقرارها .
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 تقدٌم مشروعات القرارات واالقتراحات :أحكام عامة حول عشر :  رابع

 تنص المادة الحادية والعشرين من نظام العمل بمؤتمر العمل العرب  عل  مايل  :

لفم ال يجوز أن يثار ف  أى من جلسفات المفؤتمر مشفروع قفرار خفاص بمسفألة  (1)

ترد ف  بند من بنود جدول األعمال ما لم تكن قد سلمت نسخة من مشروع هلا 

قبففل موعففد افتتففاح المففؤتمر  ، العربففيالقففرار إلفف  المففدير العففام لمكتففب العمففل 

 بعشرة أيام عل  األقل .

لفم تفرد فف  أى بنفد مفن بنفود جفدول أعمفال  ،إلا قدم مشروع قرار خفاص بمسفألة  (2)

اسة للنظر في  . وعند الموافقفة بإجمفاع أعافائها تقفرر تجتمع هيئة الرئ ،المؤتمر 

 إجرائية.إحالت  للجنة التنظيمية مت  كان لله يتعلق بمسألة طارئة أو بأمور 

لقفرارات الففواردة فف  الفقففرتين تتفول  اللجنفة التنظيميففة النظفر ففف  مشفروعات ا (3)

األول  والثانية من هلن المادة للتثبفت مفن اسفتيفاء كفل مشفروع لشفروط القبفول 

وعمففا إلا كففان المشفروع يففدخل ففف  اختصففاص المففؤتمر .  ،المنصفوص عليهففا 

وتقفدم  ،وللجنة أن توص  بتعديل المشروع أو عدم إقرارن شفكال أو موافوعا 

 تقريرا بلله إل  المؤتمر .

يجففوز ففف  أى مففن جلسففات المففؤتمر تقففديم مشففروع قففرار يتعلففق بأحففد بنففود ال  (4)

جففدول األعمففال إال إلا سففلمت نسففخة منفف  إلفف  سففكرتارية المففؤتمر قبففل الجلسففة 

وعلفف  السففكرتارية أن تففوزع  ،المحففددة لنظففر المواففوع بيففومين علفف  األقففل 

 كثر .اليوم التال  من استالم  عل  األ ف مشروع القرار عل  أعااء المؤتمر 

 :عشر: إجراءات التصوٌت خامس

بشالنن إجالراءات : تنص المالادة الحادٌالة والث ثالٌن مالن نمالام العمالل بالالمؤتمر أوال

 :ٌلًالتصوٌت على ما 

 يصوت أعااء المؤتمر برفع األيدى أو نداء باالسم بالطريق العلن  أو السرى. (1)
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 ففيشفاركين يكون التصويت باالقتراع السرى إلا تأيد من قبل ثلا األعافاء الم (2)

 .المؤتمر

ويتفول  الفرئيل  ،تقوم سكرتارية المؤتمر بَعّد األصفوات المعطفاة برففع األيفدى  (3)

 إعالن النتيجة .

 :الحاالت التالية فييأمر الرئيل بأخل األصوات نداء باالسم  (4)

 ثلثفيكفون األيلبيفة بنسفبة يشفترط فيهفا الدسفتور أن ت التيجميع الحاالت  في -أ 

 .األصوات

 .نتيجة التصويت مواع شهن ل  أن إلا تبي -ب 

  األيديأول تصويت يتم برفع  فيالمطلوب  القانونيإلا لم يكتمل النصاب  -ج 

 الحاارين.إلا طلب أحد رؤساء الفرق وأيدن ثلا عدد المندوبين  -د 

 : تنص المادة الثانٌة والث ثون من نمام العمل بالمؤتمر على ما ٌلى :ثانٌا

حصول  علف  األيلبيفة  ، مواوع يطرح للتصويت أيإلقرار  ،يشترط  (1)

 المؤتمر ما لم يرد نص خالف لله . فيالعادية للمندوبين المشاركين 

دون  ،قبفل اختتفام أعمالف   ،عند مبادرة المندوب للمفؤتمر بصففة نهائيفة  (2)

ومن  ،المؤتمر  فيال يعتبر حاارا  ،أن ينيب عن  مستشارا ليحل محل  

 .للتصويت القانونيحساب النصاب  فيثم ال يدخل 

 :اللجان فً: التصوٌت ثالثا

اللجفان باأليلبيففة البسفيطة ألعاففاء اللجنفة الحااففرين إال إلا  فففيتتخفل القفرارات 

بداية اجتماعاتها ) ماعدا  فيكان هناه نص عل  توافر نسبة الثلثين . وتعمد كل لجنة 

كل أصوات الفرق الثالثة بصورة يعط  فيها  فياللجان النظامية ( إل  إقامة التوازن 

ن بة لقففوة تصففويت األعاففاء مففن الفففريقيعاففو مففن كففل فريففق قففوة تصففويت مناسفف

( مفنهم حكوميفون 20( عافوا )35اآلخرين . مثال لله إلا شكلت لجنفة معينفة مفن )
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فإن تصويت كل عافو مفن هفؤالء  ،( من العمال 10( من أصحاب األعمال و )5و)

 :التالياألعااء تكون عل  النحو 

 .الحكوميون: صوت واحد 

 صحاب األعمال: أربعة أصوات.أ 

 صوتانالعمال :. 
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  :الثانًالقسم 

 المؤتمر خدماتدلٌل 
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 :القاهرةدلٌل خدمات المؤتمر فً مدٌنة 

 

 أوالا: مكان انعقاد المؤتمر:

 

  ستارز سٌتً –انتركونتٌننتال فندق  -

 (00202) 24800100رقم التليفون:  -

 (00202) 24800200: لـرقم الفاك -

 

 مكان جلسة االفتتاح الرسمٌة للمؤتمر:

 

 السراٌا(قاعة ) – ستارز سٌتً –انتركونتٌننتال فندق  -

 

 القاهرة :ب المخصصة للمؤتمرالفنادق ثانٌا : 

 

 الهاتف والفاكل اسم الفندق م

1  

 –انتركونتٌننتالالالالالالال  فنالالالالالالدق

 ستارز سٌتً

 دي نجالالالالالالالالالوم ( ة) خمسالالالالالالالالال

 لوكس

 (00202) 24800100رقم التلٌفون:  -

 (00202) 24800200س: ـرقم الفاك -

2  
  إن هولٌدي فندق

 نجوم ( خمسة ) 

 

: المعلومالالات المتعلقالالة بنسالالعار الفنالالادق والحجالالوزات تجالالدونها علالالى موقالالع ملحومالالة

 ( ..www.alolabor.orgالمنممة )

 

  

http://www.alolabor.org/
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 اهرة :الق فًأهم المزارات السٌاحٌة :  ثالثا

 

 أهرامات الجيزة 

 البدرشينفي  هرم سقارة 

 القاهرة برج 

 اهرة الفاطميةوالق خان الخليلي 

 حديقة األزهر 

 القرية الفرعونية 

  الي الجودة والمشهور في ، حيا تم تصنيع السجاد اليدوي الع الحرانيةقرية

 الخارج وكلله المالبل التقليدية.

 المتحف المصري 

 بالقلعة. المتحف الحربي 

  قلعة محمد عل 

 دار األوبرا 

 بحلوان متحف الشمع 

 القاهرة القبطية 

 الكنيسة المعلقة 

 محميات جزر نهر النيل 

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9
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 عناوٌن أطراف اإلنتاج رابعا : 

 :العربٌة مصرفً جمهورٌة 

 

 : وزارة القوى العاملة (1)

 وزٌر القوى العاملة  - محمد محمود سعفان/ السٌد معالً 

 رةالقاه –مدينة نصر  –شارع يوسف عبال  3: العنوان

 :مكت  الوزٌر -

   24042910 / 24042911 الهاتف:

        24042912 (202)+ 

 22618019 فاكل:

 اإلدارة العامة للهٌئات والمؤتمرات :  -

 24037562/  22609882الهاتف : 

 22609882اكل : ــف

   www.manpower.gov.eg :الموقع اإللكتروني

 

 االتحاد العام لنقابات عمال مصر : (2)

  المراغً جبالً/  السٌدرئٌس االتحاد : 

 1957يناير  30تأسل االتحاد في 

 القاهرة –الجالء ش  90: العنوان

 +(202)25740362/  25740413الهاتف: 

 +(202)25740324/  25753427: لـفاك

 

 

 

 

 

http://www.manpower.gov.eg/
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 اتحاد الصناعات المصرٌة : (3)

  مد زكى السوٌدىمح/ المهندس االتحاد:رئٌس 

 القاهرة -كورنيش النيل  1195 العنوان:

 +(202)25796590/  25797073الهاتف: 

 +(202)25766672/  25796593 فاكل:

  WWW. Fei.org.eg :الموقع اإللكتروني 

 idx.net.eg@ Feindالبريد اإللكتروني : 

 

 االتحاد العام للغرف التجارٌة : (4)

 ٌلأحمد الوكرئٌس االتحاد: السٌد/ 

 القاهرة –باب اللوق  –ميدان الفلكي  4العنوان : 

   +(202)27960153/  2795367727960157/الهاتف : 

  menanet.net @Fedcoc البريد اإللكتروني :

  27951164/ 27953801فاكل :           
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 عناوٌن هامةخامسا : 

 بالقاهرة فً جمهورٌة مصر العربٌة :

 

 : العمل العربً ( منممة العمل العربٌة ) مكت  (1)

 الجيزة  -الدقي    -ميدان المساحة   7العنوان : 

 + (202)   33362731/    33362721/  33362719الهاتف  :  

 + (202)      37484902فاكل  :  

 WWW.alolabor.orgالموقع اإللكتروني : 

 alo@alolabor.orgالبريد اإللكتروني : 

 

 بٌة :األمانة العامة لجامعة الدول العر (2)

 القاهرة -العنوان : ميدان التحرير 

 +  (202)    25767081  25752966/    25750511الهاتف  :  

 +(202) 25761017/  25740331فاكل: 

 www.Lasportal.orgالموقع اإللكتروني : 

 

 مكت  العمل الدولً ) مكت  القاهرة (  : (3)

 ةالقاهر -الزماله  –شارع الدكتور ط  حسين  9العنوان : 

 + (202)   27362208/   27350123/   27362358الهاتف  :  

 27360889فاكل: 

 www.ilo.orgالموقع اإللكتروني : 

 منممة الهجرة الدولٌة : (4)

 الزماله –شارع احمد حشمت  29العنوان : 

فففففففاكل:  +(202) 24365140/  27365141/ 27365142الهففففففاتف: 

27365139 

 www.iom.orgالموقع اإللكتروني  : 

http://www.iom.int/
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 ألمم المتحدة بالقاهرة :ل اإلنمائًالبرنامج  (5)

 (.9الدور ) –ش كورنيش النيل مركز التجارة العالمي  1191العنوان: 

 )(202+)25780349/25780363:(الهاتف

 25780356(202+) فاكــل: 

 www.arabstates.undp.org الموقع اإللكتروني:

 

 الدول العربٌة سفاراتو ٌاتمندوب سادسا :

 : فً جمهورٌة مصر العربٌة

 

 المملكة األردنٌة الهاشمٌة : -1

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –الدقي  –شارع باسم الخطيب  6

 37985566 - 37601027 – 37499912تليفون: 

 37985566فاكل: 

 33389744فاكل القنصلية:

 

 تحدة :دولة اإلمارات العربٌة الم -2

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –ش ابن سينا  4 

 37766103 - 37766104 -37766101تليفون:  

 37766103فاكل:  

 مملكة البحرٌن : -3

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 القاهرة –الزماله  – االنكشارع سري 14 

 27366605تليفون:  

 27366609فاكل:  
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 تونسٌة :ال الجمهورٌة -4

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 القاهرة –الزماله  –شارع الجزيرة  26 

 27362291- 27368962  -  27354940:  تليفون 

 27362479فاكل:  

 
 

 الجمهورٌة الجزائرٌة : -5

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 القاهرة –الزماله  –شارع البرازيل  14 

 27380363 -27352466  -  27361520تليفون:  

 27366659 -  27364158فاكل :  

 
 

 : جٌبوتًجمهورٌة  -6

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 الجيزة -شارع د./ محمد عبدن السيد  15 

 33366435 -33456546  -  33366434تليفون:  

 33366437فاكل:  

 

 المملكة العربٌة السعودٌة : -7

 ** السفارة :

 أمام أمن الدولة  –الدقي  –الهادي صالح الشهيد عبد  شارع 6

 33331100 - 37625000تليفون :   

 37493495  فاكل :  

 1305/1306/1309داخل :

 ** السفارة :

 الجيزة –شارع أحمد نسيم  2 
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  37490775/  37607722تليفون : 

       37365829فاكل :  

 : المندوبٌة الدائمة** 

 لقاهرةالزماله / ا – زنكيشارع بن  6 

 27365871تليفون :   

 27365829  فاكل :  
  

 جمهورٌة السودان : -8

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 الدقي / الجيزة –شطوري شارع  8

 37485641 - 37485648تليفون:  

 37485615 - 37485612فاكل:  
 

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة : -9

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 الجيزة – جاردن سيتي – كامل الشناويرع شا 25

 27924325تليفون:  

 27924326فاكل : 
 

 جمهورٌة الصومال : -10

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –الدقي  –شارع الصومال  27 

 33374038 - 33374577تليفون:  

 33374577فاكل :  
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 جمهورٌة العراق : -11

 : المندوبٌة الدائمة** 

 الزماله / القاهرة –شارع محمد مظهر  9 

 27352633  -  27358087تليفون:   

 27365075فاكل :   
 
 : السفـارة** 

 الجيزة –المهندسين  –شارع عبد المنعم ريام  1

 33374038تليفون:  

 33374577فاكل :  
  

 سلطنة ُعـمــان : -12

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –الزماله  –شارع ط  حسين  29 

  23035942 تليفون: 

27289973 -27289972 - 27789971 

  27373188 - 27289970فاكل :  
 

 دولـة فلسطـٌـن : -13

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –الدقي  –شارع النهاة  33 

  33384761تليفون:  

33384762 -  33603998 -      33385763  

 33384760 – 33364732فاكل:  

33384764  

 33355665 -تلفون : -المندوبية :
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 دولة قطر : -14

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –المهندسين  –شارع الثمار  10 

  37603618 - 37604694-37604693 -37602657تليفون: 

 37603618فاكل:  

 37615586 -المندوبية:
 

 دولة الكوٌت : -15

 : الدائمة والسفارةالمندوبٌة ** 

 ش الدكتور محمد صبح  من ش النيل الجيزة 6

 35712187 – 35712194 -تليفون :

 35714171 -فاكل :

 الدقي  – حأسماعيل أبو الفتو  ش 22 -المندوبية:

  37499233 - 37499250تليفون: 

 27382818فاكل: 
  

 الجمهورٌة اللبنانٌة : -16

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 القاهرة –الزماله  –شارع منصور محمد  22

 27382824 - 27382823تليفون:  

 27382818فاكل :  

 : لــٌــبــٌــا -17

 : المندوبٌة الدائمة** 

 / الجيزة الدقي –ميدان المساحة  –شارع السلول   18

 27359319 - 27351269 – 37623808تليفون:   

 37623809فاكل :   
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 العربٌة :جمهورٌة مصر  -18

 : المندوبٌة الدائمة** 

 مبن  وزارة الخارجية / القاهرة  -ماسبيرو   -كورنيش النيل 

 25749625  - 25749633تليفون:   

 25759157فاكل :   
  

 المملكة المغربٌة : - 19

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 القاهرة -الزماله  –شارع الصالح أيوب  10

 - 27353351 – 2735977 – 27365761  - 27364718تليفون:  

27361937 

 27361937/  27359849فاكل :  

 

 الجمهورٌة اإلس مٌة المورٌتانٌة : - 20

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –المهندسين  –شارع محيي الدين أبو العز  114 

 37490699 - 37491048 – 37490671تليفون:  

  37489060فاكل :  
 

 الجمهورٌة الٌمنٌة : - 21

 : المندوبٌة الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –الدقي  –شارع أمين الرافعي  28 

 33354421  -  37614224تليفون:  

 37804815 – 33356949فاكل :  

37604815 

 

*  *  * 
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 بالقاهرة :والعالمٌة شركات الطٌران العربٌة  سابعا : مكات 

 : مصر للطٌران -1

 القاهرة –شارع عدلي  6

 090070000  -  25705226تليفون: 

 القاهرة  –شارع عماد الدين  11

 25718430/  25951200  /  25918430  /  25750600تليفون: 

 25744711فندق النيل: 

 

 الخطوط الجوٌة الملكٌة األردنٌة: -2

 الجيزة –المهندسين  –سور نادي الزماله 

 33035537تليفون: 

 القاهرة –شارع قصر النيل  6

 33036054/   33443114/  25750875  /  25750905تليفون: 

 

 طٌران الخلٌج: -3

 القاهرة –شارع محمود بسيوني  21

 25743336  /  25750852تليفون: 

25758391 

 

 الخطوط الجوٌة الملكٌة المغربٌة: -4

 القاهرة –ش طلعت حرب  9

 23920378  /  23922956  /  23934574تليفون: 

 22691063/  22908698 -تليفون : -لمطار:مكتب ا
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 الخطوط الجوٌة الكوٌتٌة: -5

 القاهرة –شارع طلعت حرب  4

 25742135  /  25742655تليفون: 

25742447  /25747747  

 

 طٌران الشرق األوسط: -6

 القاهرة –شارع قصر النيل  12

 25750888 -  25743100  -  25750984تليفون: 

 

 عودٌة:الخطوط الجوٌة الس -7

 القاهرة –شارع قصر النيل  50

 25773122 - 25741200تليفون: 

 شارع طلعت حرب  10

 33477562 – 33030848 – 25747575تليفون: 

 

 الخطوط الجوٌة السودانٌة: -8

 القاهرة –شارع عبد السالم عارف  1

 257597960 – 25747299  /  25747145تليفون: 

 

 الخطوط الجوٌة الٌمنٌة: -9

 الزماله  سور نادى  - بسيونيمحمد ع شار 15

 33461441  -  33466799تليفون: 

33440505  /33440888 

 الخطوط الجوٌة الجزائرٌة: -10

 القاهرة –شارع قصر النيل  13

 25740688 – 25750688تليفون: 
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 الخطوط الجوٌة السورٌة: -11

 القاهرة –شارع طلعت حرب  25

 23928284  /  23928285تليفون: 

 24172624 -مكتب المطار :

 

 الخطوط الجوٌة اللٌبٌة: -12

 القاهرة –شارع قصر النيل  27

 25779083/  25757424تليفون: 

 22662474 -مكتب المطار:

 

 المتحدة : الخطوط الجوٌة لدولة اإلمارات العربٌة -13

 19899المهندسين  –شارع البطل أحمد عبد العزيز 

 22693305 – 22907730 –فندق البارون 

33320555  /33358830 

 

 الخطوط الجوٌة التونسٌة: -14

 القاهرة –شارع طلعت حرب  14

 25753420 – 25753971 – 25753420تليفون: 

 

 الخطوط الجوٌة الفلسطٌنٌة ]وكالة بترا للسٌاحة[: -15

 القاهرة –شارع محمود بسيوني  16

  25785051  /  25785052تليفون: 

  

 عراقٌة:الخطوط الجوٌة ال -16

 القاهرة -شارع قصر النيل  22

  23934200/  23934149تليفون: 
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 :الٌمنٌةالخطوط الجوٌة  -17

 المهندسين - سور نادى الزماله 7

 33446965/  33466799تليفون: 

33440888  /33440505 

 

 :الُعمانٌةالخطوط الجوٌة  -18

 القاهرة - محمد مظهر / الزمالهشارع  44

 25750112 – 25750137 – 25789393تليفون: 

 

 :القطرٌةالخطوط الجوٌة  -19

 المهندسين - جامعة الدول العربيةشارع  34

 33009631 - 33009630 – 19950تليفون: 

 

 بعض شركات الطٌران العالمٌة بالقاهرة :** 

 الخطوط الجوٌة الفرنسٌة ]اٌر فرانس [  -1

 التجمع الخامل

 25981000/    25981010ت: 

 
 

 وٌة اإلٌطالٌة ]الٌتالٌا[الخطوط الج -2

 27599524/  27599523 -تليفون :

 
 

 الخطوط الجوٌة البرٌطانٌة -3

 مصر الجديدة.

 24800366/  24800380 -تليفون :

 22691002 -فرع المطار :
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 [الوفت هانزالخطوط األلمانٌة ] -4

 الزماله  –المرصفاوي  الشيخ شارع

 22692460/  22694560 -ليفون :ت

 
 

 لسويسرية ]سويل اير[االخطوط الجوٌة  -5

 الزماله  –المرصفاوي  الشيخ شارع

 25778852/  25803500 -ليفون:ت 

 

 : م حمات هامة  -ثامنا:

 (  00202 )مدينة القاهرة كود  (1)

جنية  17.63)واحد دوالر =  عند إعداد الوثيقة األمريكي سعر صرف الدوالر (2)

 (تقريبا مصري

 االتصال:ه ٌرجى ل ستفسار عن كل ما ٌتصل بالمؤتمر وخدمات (3)

 أحمد  حمديالسٌد المستشار/  -أ

 المنسق العام للمؤتمر

 00201001650166تليفون :  

 0020237484902فاكـل :  

 alo@alolabor.org:  اإللكترونيالبريد 

 السٌد / شرٌف جمعة- 

  رئٌس قسم الشؤون االدارٌة

 ( .002) 01001770511المحمول : 

 sherif@alolabor.org:  اإللكترونيالبريد 

*  *  * 



 

 

 

 

 

 
 2018( لعام 55الذورة ) – العربيدليل مؤتمر العمل 

40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 العنــوان الهاتف والفاكس الجهة

منممة العمالل 
 العربٌة

 تلٌفون : 
 31–21–33362719(00202) 
 

 (00202) 37484902فاكس: 
 

 : اللكترونىابرٌد 
 alo@alolabor.org  
 

 : الموقع على شبكة االنترنت
 www.alolabor.org  
 

 
 
( مٌالالالدان المسالالالاحة 7)
 .   ص – الالالالالالالدقً –
  –( القاهرة814)

 البرٌالالالالالالالالالالديالرمالالالالالالالالالالز 
(11511 ) 

جمهورٌالالالالالالالالة مصالالالالالالالالر 
 العربٌة

 
 مع أطٌ  التمنٌات للجمٌع

 القـاهـرةبإقامة طٌبة فً مدٌنة 
 كل النجاح والتوفٌقوللمؤتمر 

◘ ◘ ◘ 
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