
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عشر الحادىالبند 
 (43تحدٌد مكان وجدول أعمال الدورة )

 لمؤتمر العمل العـربى

 ( 2016 نٌسان/ ابرٌل ) 

 

  

 مؤتمر العمل العربً
 واألربعون الثانٌةالدورة 

 الكوٌت / دولة الكوٌت
 2015 ابرٌل / نٌسان 25 – 11

  11/  42و . م . ع . ع . د  منظمة العمل العربٌة
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 : دٌــمـقـت**  

( بنددا  2015 ابرٌل / نٌسان الكوٌت ،( لمؤتمر العمل العربى )42ٌتضمن جدول أعمال الدورة )   ◘◘

( لمـؤتمر العمـل 43" تحـــــــدٌد مكـــــان وجــــدول أعمـال الـدورة )خاصـــا تحــــدـت عـــدـنوان 

 ( . 2016 نٌسان /  ابرٌلالعربى ) 

 هما:الوثٌقة الخاصة بالموضوع على قسمٌن  هذه وتحتوى

 المؤتمر.تحدٌد مكان انعقاد   األول:** القسم 

 المؤتمر.تحدٌد جدول أعمال  الثانً:** القسم 

  ٌلً:وذلك كما 

 األولالقسم  

 (  2016 آذار/  مارس ( لمؤتمر العمل العربى ) 43تحدٌد مكان انعقاد الدورة ) 

فدنن  العربٌدة،وفقا لنص الفقرتٌن األولى والثانٌة من المادة الخامسة من دستور منظمدة العمدل  -1

 المقدر،دولدة  فدًاألسبوع األول من شدرر مدار/ / اذار  فًالمؤتمر العام ٌجتمع مرة كل عام 

 منه.أٌة دولة عضو بقرار  فًوٌجوز أن ٌنعقد 

( لمددؤتمر العمددل العربددى 43استضددافة الدددورة ) فددًالدولددة الراةبددة  فددنن. تقدددم.ضددوم مددا  فددً -2

( علٌرا أن تعلن عن رةبترا أمدام المدؤتمر دصددار ردرارذ بردذا الشد ن  2016 راذا / مار/)

 العربٌة.( من دستور منظمة العمل 2وفقا للمادة الخامسة فقرة )

(  2002مدار/ / اذار  القداررة،دورته التاسدعة والعشدرٌن )  فًأصدر مؤتمر العمل العربى  -3

ر بد ن ٌحددد المددٌر العدام موعدد انعقداد المدؤتمضى ٌق( بش ن عقد المؤتمر 1218)القرار ررم 

 الدٌنٌة.ٌتعارض مع االلتزامات الدولٌة واألعٌاد بما ال

 الشأن.األمر معروض على المؤتمر الموقر التخاذ القرار المناسب بهذا  -4
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 الثانىالقسم 

 . ( 2016 آذار/  مارس ( لمؤتمر العمل العربى ) 43تحدٌد جدول أعمال الدورة ) 

 اآلتً:تنص الفقرة األولى من المادة التاسعة عشرة من نظام العمل بمؤتمر العمل العربى على  : أوالا 

ضـوء المشـروع  فـًجدول أعمال دورتـه التالٌـة  انعقاده،" ٌقر المؤتمر العام أثناء 

وعلـى المجلـس  العربـى،ٌعده مجلس اإلدارة بالتشــاور مع المدٌر العام لمكتب العمل  الذي

اقتـرا  قـد تتقـدم بـه حكومـة  أي األعمـال،، عند إعداد مشروع جدول فً االعتبارأن ٌأخذ 

ــل  أي ــة منظمــة لهــا صــ حٌة التمثٌ ــدول األعضــاء أو أٌ ــرد  فــًمــن ال ــى أن ٌ المــؤتمر عل

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

 المجلد/،( من المادة الثالثة من نظدام العمدل بمجلد/ اددارة بشد ن اختصاصدات 9الفقرة ) فًجام  ثانٌا:

 ماٌلى :

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

منظمدات وزرام العمدل و المعدالًوجه السٌد / المدٌر العام لمكتب العمدل العربدى خبابدا ألصدحاب  ثالثاا:

 التدًموافـــدـاة المكتدب بالموضوعدـات الفنٌدة لفدً الددول العربٌدة العمال ومنظمات أصحاب العمل 

( لمددؤتمر العمددل العربدددى 43مشــددـروع جـددـدول أعمددال الدددورة ) لىـٌقترحــددـون ردراجرــددـا عـدد

 .(  2016مار// اذار )

تنقى  كتبىا عمل ىل عمل عىة مىتر كقب مىضو م  فى مضو راجىا علىعجدىض منى  جىتدو ةم ىضو عمىتدىر  :رابعا

 . (2016( م ؤت   عمل ل عمل ع  )كضىس/آذعى 43)

( عم  فى مضو عم تىجىا  2016 نجسىضن/  عع يل( )43لدىته ) رةكن عم ق ى ةن ياضقش عم ؤت   : خامسا 

 ، ده  : نظضكةمن  جتدو ةم ضمه عشتل 

 تقرٌر المدٌر العام لمكتب العمل العربً . -1

 النظر فً ررارات وتوصٌات مجل/ اددارة . -2

 متابعة تنفٌذ ررارات مؤتمر العمل السابق . -3

 . المسائل المالٌة والخبة والموازنة -4
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 تببٌق اتفارٌات وتوصٌات منظمة العمل العربٌة . -5

مل ــددـ( لمددؤتمر الع105مل العربددً حددول الدددورة )ـــددـكتب العــددـام لمــــددـمددذكرة المدددٌر الع -6

 ( . 2016ً ) جنٌف ، ٌونٌو / حزٌران ـــالدول

  تشكٌل الرٌئات الدستورٌة والنظامٌة -7

 . العربتكرٌم رواد العمل  -8

 دور االرتصاد االجتماعً والتضامنً "التعاونٌات" فى زٌادة فرص التشغٌل . -9

 بادل المعلومات وأثررا فى تنظٌم أسواق العمل العربٌة .ت -10

 ( 2017نٌسان / أبرٌل ً ) ــربـــ( لمؤتمر العمل الع44تحدٌد مكان وجدول أعمال الدورة ) -11

 اذار/  مدار/ ، القداررة )  الثمدانٌنو الثانٌدةدورتده  فًضوم ما تقدم تدار/ مجل/ اددارة  فً : سادساا 

( الوثٌقددة المقدمددة مددن مكتددب العمددل العربددى  بشدد ن تحدٌددد مشددروع جدددول أعمددال الدددورة 2015

ضدوم الموضوعــدـات الفنٌدة المقترحدة مدن الددول  فدً 2016( لمؤتمر العمل العربدى لعدام 43)

 ورددد أصدددر مجلدد/ اددارة القددرار نظددامً،األعضددام بادضددافة للموضددوعات المدرجددة بشددكل 

 التالً:

نٌسدان / ابرٌدل  عربـــدـى )( لمدؤتمر العمدل ال43مشروع جدول أعمال الدورة )الموافقة على  -

 مع التوصٌة بنررارذ :العمل العربى ( لمؤتمر 42( المبٌن أدناذ ، ورحالته رلى الدورة )2016

 تقرٌر المدٌر العام لمكتب العمل العربً . .1

 النظر فً ررارات وتوصٌات مجل/ اددارة . .2

 متابعة تنفٌذ ررارات مؤتمر العمل السابق . .3

 . المسائل المالٌة والخبة والموازنة .4

 تببٌق اتفارٌات وتوصٌات منظمة العمل العربٌة . .5

مل ــددـ( لمددؤتمر الع105مل العربددً حددول الدددورة )ـــددـكتب العــددـام لمــــددـمددذكرة المدددٌر الع .6

 ( . 2016ً ) جنٌف ، ٌونٌو / حزٌران ـــالدول
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  ٌئات الدستورٌة والنظامٌةتشكٌل الر .7

 تكرٌم رواد العمل العرب . .8

 دور االرتصاد االجتماعً والتضامنً "التعاونٌات" فى زٌادة فرص التشغٌل . .9

 تبادل المعلومات وأثررا فى تنظٌم أسواق العمل العربٌة . .10

 (  2017نٌسان / أبرٌل ً ) ــربـــ( لمؤتمر العمل الع44تحدٌد مكان وجدول أعمال الدورة ) .11

 فًاألمر معروض على المؤتمر العام الموقر للنظر   ◘◘ 

ضدوم  فدً ( 2016 نٌسدان/  أبرٌدل ) العربدً( لمدؤتمر العمدل 43رررار جدول أعمال الدورة )  -1

 اددارة.المشروع المقدم من مجل/ 

تفوٌض المدٌر العام لمكتب العمل العربً بقبول بلب أي دولدة ترةدب فدً انعقداد المدؤتمر علدى  -2

رحدددا الدددول  تبلددبأرضددرا ، ورحابددة الدددول األعضددام علمددا بددذلك فددً الورددت المناسددب مددا لددم 

 األعضام فً المؤتمر رةبترا فً االستضافة .

 

 

 لقمـانحمـد محمد ا

 العامالمدٌر 


