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 : ديــمـقـت**  

 

 ،جمهوريل  مرلر العرىيل  /  القلاررة )لمؤتمر العملل العرىل  ( 14)يتضمن جدول أعمال الدورة    ◘◘

تحـــــــديد مكـــــان وجــــدول أعمـال " ىندا خارــلـا تـــــلـع عـــلـنوان (  4141 أيلول/ سىتمىر

 ( . 4102 آذار/  مارس) لمؤتمر العمل العربى ( 24)الدورة 

 :هماالوثيقة الخاصة بالموضوع على قسمين  هذه وتحتوى

 .المؤتمرتـديد مكان انعقاد   :األولالقسم ** 

 .المؤتمرتـديد جدول أعمال  :الثانيالقسم ** 

  :يليوذلك كما 

 األولالقسم  

 (  4102 آذار/  مارس )لمؤتمر العمل العربى (  24) تحديد مكان انعقاد الدورة 

فلنن  العرىيل ،وفقا لنص الفقرتين األول  والثاني  من المادة الخامس  من دستور منظمل  العملل  -0

 المقلر،دولل   فليآذار / األسىوع األول من شلهر ملار   فيالمؤتمر العام يجتمع مرة كل عام 

 .منهأية دولة عضو بقرار  فيويجوز أن ينعقد 

لمللؤتمر العمللل العرىلل  ( 14)استضللاف  الللدورة  فلليالدوللل  الراةىلل   فللنن. .تقللدمضللوم مللا  فللي -4

عليها أن تعلن عن رةىتها أملام الملؤتمر درلدار رلرارذ ىهلذا الشل ن (  4142 رآذا / مار )

 .العرىي من دستور منظم  العمل ( 4)وفقا للمادة الخامس  فقرة 

(  4114آذار / ملار   القلاررة،) دورته التاسلع  والعشلرين  فيأردر مؤتمر العمل العرى   -3

ر ىل ن يـلدد الملدير العلام موعلد انعقلاد الملؤتمض  يقىش ن عقد المؤتمر ( 4441)القرار ررم 

 .الديني يتعارض مع االلتزاماع الدولي  واألعياد ىما ال

 .الشأناألمر معروض على المؤتمر الموقر التخاذ القرار المناسب بهذا  -2

 الثانىالقسم 

 . ( 4102 آذار/  مارس )لمؤتمر العمل العربى (  24) تحديد جدول أعمال الدورة 

تنص الفقرة األول  من الملادة التاسلع  عشلرة ملن نظلام العملل ىملؤتمر العملل العرىل  علل   : أوالا 

 :اآلتي

ضـوء المشـروع  فـيجدول أعمال دورتـه التاليـة  انعقاده،يقر المؤتمر العام أثناء " 

وعلـى المجلـس  العربـى،يعده مجلس اإلدارة بالتشــاور مع المدير العام لمكتب العمل  الذي
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اقتـرا  قـد تتقـدم بـه حكومـة  أي األعمـال،، عند إعداد مشروع جدول في االعتبارأن يأخذ 

ــل  أي ــة منظمــة لهــا صــ حية التمثي ــدول األعضــاء أو أي ــرد  فــيمــن ال ــى أن ي المــؤتمر عل

 ".    يسبق المؤتمر مباشرة  الذيعربى قبل اجتماع المجلس المقتر  إلى مكتب العمل ال

مللن المللادة الثالثلل  مللن نظللام العمللل ىمجللل  اددارة ىشلل ن اخترارللاع ( 9)الفقللرة  فلليجللام  :ثانيــا

 :مايل   المجل ،

 .“إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر بالتشاور مع مكتب العمل العربى " 

وزرام العمللل  المعللاليالمللدير العللام لمكتللل العمللل العرىلل  خ اىللا ألرللـال / وجلله السلليد  :ثالثــاا 

موافـــلللـاة المكتلللل لفلللي اللللدول العرىيللل  العملللال ومنظملللاع منظملللاع أرلللـال العملللل و

مشــلـروع جـلـدول أعملال اللدورة  ل ـيقترـــلـون ددراجهــلـا عـل التليىالموضوعـاع الفني  

 .(  4142 آذار/ مار )لمؤتمر العمل العرى  ( 14)

تلقىىم تب ىىع ل الىىب ل اة ىىت حىى ل تق ةاىىفن  لإلدىىإلحفن لى ىىو  أعلالىىف حلىىم اىى     حلىىف   :رابعاا 

 . (4142آذلع /تفعس) لؤتلة ل الب ل اة م ( 14)ل   عل 

 :مملكة البحرين  (0)

 .مقترـاع وزارة العمل  -

 " .المعايير المهنية وأهميتها في سوق العمل العربية " 

 :الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية  (4)

 .التشغيل والضمان االجتماعي و مقترـاع وزارة العمل -

الـمايللل  االجتماعيللل  فلللي الىللللدان العرىيللل  ودوررلللا فلللي تـسلللين الرعايللل   ( أ)

 .االجتماعي  والرـي  للعامل العرىي 

الـللوار االجتمللاعي وأرميتلله فللي تجللاوز آثللار األزملل  الماليلل  واالرترللادي   ( ل)

 .المالي  

 :طنة ٌعمان سل (3)

 :مقترـاع وزارة القوى العامل   -

 .أرمي  التشغيل في الق اع الخاص  ( أ)

 .أرمي  الـوار االجتماعي في ت وير ىيئ  العمل في الق اع الخاص  ( ل)
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 :جمهورية مصر العربية  (2)

 :مقترـاع وزارة القوى العامل  والهجرة  -

 .دور المشروعاع الرغيرة والمتوس   في التمكين االرترادي للمرأة  (أ )

 .أرمي  رانون عمل عرىي موـد في تنظيم  استخدام العمال  العرىي   (ل )

 .دور تـويالع العمال  المهاجرة في التنمي   (ج )

 .نـو دستراتيجي  عام  للسالم  والرـ  المهني  في الدول العرىي   (د )

تـللديب ىللرامت التللدريل المهنللي ودورذ فللي دـللالل العماللل  العرىيلل  مـللل (   رللـ)

 .العمال  األجنىي  

 :مقترحات االتحاد العام لنقابات عمال مصر  -

 .الـرياع النقاىي  وأثاررا عل  استقرار أسواق العمل  ( أ)

 .الـماي  االجتماعي  لالتـاداع العمالي  في ظل التوتر االرترادي ( ل)

 :المملكة المغربية  (2)

 .مقترـاع وزارة التشغيل والتكوين المهني 

 .وع االجتماعي النهوض ىالمساواة في العمل وأعمال مقارى  الن -

ل لإلدىىإلحفن (  4142 آذلع/  تىىفعس( )14)أ عتىى   لىىتتىىا ل لقىىةع  ا شىىىفؤت ل لىىؤتلة : خ مساا  

 :،  هم  نظفتتل ل عاو حلم ا     حلف    شبب 

 .تقرير المدير العام لمكتل العمل العرىي -4

 .النظر ف  رراراع وتورياع مجل  اددارة -4

 .الساىقمتاىع  تنفيذ رراراع مؤتمر العمل العرىي  -3

 .والموازن  المسائل المالي  -1

 .ت ىيق اتفارياع وتورياع العمل العرىي  -2

لملؤتمر العملل اللدولي ( 411)مذكرة المدير العلام لمكتلل العملل العرىلي ـلول اللدورة  -6

 (.4142ـزيران  / جنيف، يونيو)

 (.4146/مار )لمؤتمر العمل العرىي ( 13)تـديد مكان وجدول أعمال الدورة  -7
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 آذار/ مللار   القللاررة،)  الثمللانيندورتلله  فلليضللوم مللا تقللدم تللدار  مجللل  اددارة  فللي : سادســاا 

ىشل ن تـديلد ( 78/9/ ع  .د .أ .م .و) الوثيق  المقدم  ملن مكتلل العملل العرىل  ( 4141

ضلللوم  فلللي 2015لملللؤتمر العملللل العرىللل  لعلللام ( 42)مشلللروع جلللدول أعملللال اللللدورة 

الموضوعـــاع الفني  المقترـ  من الدول األعضام ىادضاف  للموضوعاع المدرج  ىشكل 

 :التالي ورد أردر مجل  اددارة القرار نظامي،

/ ملار )عرىـــلـ  لملؤتمر العملل ال( 14)الموافق  عل  مشلروع جلدول أعملال اللدورة  -
ملللع العمللل العرىلل  لملللؤتمر ( 14)ن أدنللاذ ، ودـالتللله دللل  الللدورة المىللي( 4142آذار 

 :التوري  ىنررارذ 

 .تقرير المدير العام لمكتل العمل العرىي  -4

 .النظر في رراراع وتورياع مجل  اددارة  -4

 .متاىع  تنفيذ رراراع مؤتمر العمل الساىق  -3

 .المسائل المالي  والموازن   -1

 .العمل العرىي  ت ىيق اتفارياع وتورياع منظم   -2

لمللؤتمر العمللل ( 411)مللذكرة المللدير العللام لمكتللل العمللل العرىللي ـللول الللدورة  -6
 ( . 4142ـزيران / جنيف ، يونيو ) الدولي 

، علل  "  دور الـوار االجتملاعي فلي تعزيلز الـمايل  االجتماعيل " ىند فن  ـول  -7
 " .ىالرـ  والسالم  المهني  " أن يتضمن مـورا خاص 

سياساع وآلياع تسوي  المنازعلاع العماليل  ودوررلا فل  اسلتقرار " ىند فن  ـول  -1
 ."  عالراع العمل

آذار / مللار )لمللؤتمر العمللل العرىللي ( 13)تـديللد مكللان وجللدول أعمللال الللدورة  -9
4146.) 

 فياألمر معروض على المؤتمر العام الموقر للنظر   ◘◘ 

ضــوء  فــي ( 4102آذار / مــارس)لمــؤتمر العمــل العربــى ( 24)إقــرار جــدول أعمــال الــدورة   -0

 .اإلدارةالمشروع المقدم من مجلس 

تفويض المدير العام لمكتب العمل العربي بقبول طلب أي دولة ترغب فـي انعقـاد المـؤتمر علـى  -4

إحــدى الــدول  تطلــبأرضــها ، وإحاطــة الــدول األعضــاء علمــا بــذلل فــي الوقــت المناســب مــا لــم 

 .األعضاء في المؤتمر رغبتها في االستضافة 

 لقمـانحمـد محمد ا

 العامالمدير 
 اسالم

 محمد+  عبد المنعم/ طـ 


