
 

 

 مؤتمر العمل العربى
 الحادية واألربعونالدورة 

 مصر العربيةجمهورية /  القاهرة
 ((  1141  أيلول/  سبتمبر  14  -  41))  

 41/9/1141اجتماعات وأنشطة يوم السبت 

 

 

 مساء   اجتماع اتحاد غرف التجارة والصناعة مع فريق أصحاب األعمال 5011 – 1011

 ( -1بالطابق  قاعة المنتزة )                                                                      

 

 

 العربيةحفل إطالق التقرير العربى الرابع للتشغيل والبطالة فى الدول   7011 – 0011

 ( -1بالطابق  قاعة الهمبرا)    آفاق جديد للتشغيل                  

 

التقرير العربى الرابع للتشغيل والبطالة فى الدول  جلسة حوارية لمناقشة  8011 – 7011

 العربية آفاق جديد للتشغيل

 

 حفل استقبال على شرف المدعوين لحفل إطالق التقرير 

 ( -1بالطابق  قاعة الهمبرا)  

 

 المكتب التنفيذى للدول مجلس التعاون لدول الخليج العربى    اجتماع   8011 – 7011

 (  -1بالطابق  4 قاعة سان سوسى )                                                             
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 برنامج عمل اليوم األول للمؤتمر

 1141 / 9 / 41  األحديوم 

 الـفـتـرة الصباحية

 ( فندق ستيى ستارز/  السراياقاعة ) 
 

 إجراءات التسجيل واستالم الوثائق 0..0  -  0..0

 (-1السرايا بالطابق قاعة ) التواجد فى القاعة الرئيسية للمؤتمر 0.55  -  0..0

 للمؤتمر جلسة  االفتتاح  الرسمية 11.00  -  10.00
 (برنامج الجلسة االفتتاحية وفقا ل) 

 استراحــــة  11.00  -  11.00

11.00  -  1..00 
 0اجتماعات الفرق الثالثة 

 (  -4السرايا بالطابق قاعة )              فريق الحكومات -1

 ( -1بالطابق  1الهمبرة قاعة )       فريق أصحاب األعمال -1

  ( -1بالطابق  1الهمبرة قاعة )                   فريق العمال -.

 الجلسة اإلجرائية  - 14.00  -  00..1

توقيعع بروتوكععول اتفععاق وتعععاون بعين منلمععة العمععل العربيععة  - 0..14  -  14.00
بالمملكعة العربيعة ( هعدف)وصعندوق تنميعة المعوارد البشعرية 

  (قاعة السرايا ) السعودية 

 (إلعداد تقريرها األول ) االجتماع األول للجنة التنظيمية  ظهرا  14.00

  ( -.بالطابق  .المنتزة قاعة  )

وزارة القععوى العاملععة والهجععرة بجمهوريععة بععدعوة مععن  غععداء 0..14
 مصر العربية

 اجتماع رؤساء المجالس االقتصادية واالجتماعية العربية  - 11.00  -  11.00

 ( -.بالطابق  المنيلقاعة )                                           
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 مهام الفرق فى االجتماع األول

 

 ( .مقرر  -نائب للرئيس  -رئيس ) ينتخب كل فريق هيئة رئاسته من  -أ 

 .انتخاب نائب رئيس المؤتمر عن الفريق  -ب 

 :تسمية أعضاء كل فريق فى اللجان التالية  -ج 

 ( عن العمال 1+  عن أصحاب األعمال  1+ عن الحكومات  1) 0اللجنة التنليمية  -

 (عن العمال  1+ عن أصحاب األعمال   1+ ومات عن الحك 1)  0لجنة اعتماد العضوية  -

 ( .عن العمال  1+ عن أصحاب األعمال   1+ عن الحكومات  1)  0لجنة الصياغة   -

يسمممى ممممثال واحممدا عممن كممل حكومممة م مماركة فممى   الفريععق الحكععومى: )    اللجنععة الماليععة -

 ( .المؤتمر 

يسمى ممثال واحدا عن الفريق للم ماركة فمى اللجنمة  فريق أصحاب العمل)

 ( .المالية 

 (ريق للم اركة فى اللجنة الماليةيسمى ممثال واحدا عن الف فريق العمال)

 

* * * 
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 المسائـيـةالـفـتـرة 

 0اجتماعات الفرق  مساء 10.00 - 11.00

 ( -1السرايا بالطابق قاعة )            فريق الحكومات  -4

 ( -1بالطابق  4قاعة الهمبرة )      أصحاب األعمالفريق  -1

 ( -1بالطابق  1قاعة الهمبرة )                 فريق العمال  -1

 (لمناقشة التقرير األول للجنة التنليمية ) 

 0الجلسة العامة األولى للمؤتمر  10.00  -  10.00

 ( 4مضبطة مؤقتة رقم ) التقرير األول للجنة التنظيمية  -1

 تقرير المدير العام ب أن السادة أعضاء وضيوف المؤتمركلمات  -1

 (مرفق قائمة المتحدثين فى الجلسة المسائية ) 

 0اجتماعات اللجان  

 ( -.بالطابق  .المنتزة قاعة  )اللجنة التنظيمية  مساء  10.00

  (إلعداد تقريرها الثانى ) 

 ( -.بالطابق  4 المنتزةقاعة  )لجنة اعتماد العضوية  مساء  10.00

 (إلعداد تقريرها األول ) 

 ( -.المنيل بالطابق قاعة  )اللجنة المالية  مساء  10.00

مععالى العدكتورة ناهعد عشعرى وزيعرة القعوى  بعدعوة كريمعة معن عشاء 0..10
 العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية

*  *  * 

 




