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 ديــمـقـت

 

( 2016 / نيسان بريلأ،  القاهرة ( لمؤتمر العمل العربى )43يتضمن جدول أعمال الدورة )

( لمــؤتمر العمــل 44" تحــــــــديد مكــــــان وجـــــدول أعمــال الــدورة )عـــددـنوان  تحدد  خاصددابندددا 

 ( . 2017نيسان /  ابريلالعربى )

 : هماالوثيقة الخاصة بالموضوع على قسمين  هذه وتحتوى

 المؤتمر.تحديد مكان انعقاد   : األول ** القسم

 المؤتمر.تحديد جدول أعمال  : الثاني ** القسم

 : يليوذلك كما 

 األول القسم

 ( 2017/  بريل / نيسانأ ( لمؤتمر العمل العربى ) 44تحديد مكان انعقاد الدورة ) 

فدنن  العربيدة،وفقا لنص الفقرتين األولى والثانية من المادة الخامسة من دسدتور منممدة العمدل  -1

 المقدر،دولدة  فدياألسبوع األول من شدرر مدار/ / اذار  فيالمؤتمر العام يجتمع مرة كل عام 

 منه.أية دولة عضو بقرار  فيويجوز أن ينعقد 

( لمددؤتمر العمدل العربددى 44استضددافة الددورة ) فديالدولدة الراببددة  فددنن. . تقددمضدو  مددا  فدي -2

( عليرا أن تعلن عن رببترا أمام المؤتمر إلصددار ردرارب بردذا الشد ن  2017ابريل / نيسان )

 العربية.( من دستور منممة العمل 2وفقا للمادة الخامسة فقرة )

(  2002مدار/ / اذار  القداهرة،دورته التاسدعة والعشدرين )  في أصدر مؤتمر العمل العربى -3

بد ن يحددد المددير العدام موعدد انعقداد ضدى يقوالدذ  ( بشد ن عقدد المدؤتمر 1218)القرار ررم 

 الدينية.يتعارض مع االلتزاما  الدولية واألعياد  ر بما الالمؤتم

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

 ( 2017نيسان /  بريلأ ( لمؤتمر العمل العربى ) 44تحديد جدول أعمال الدورة ) 

تنص الفقرة األولى من المدادة التاسدعة عشدرة مدن نمدام العمدل بمدؤتمر العمدل العربدى علدى  : أوالا 

 : اآلتي

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

وعلـى المجلـس أن  ، العربـىيعده مجلس اإلدارة بالتشــاور مع المدير العام لمكتب العمل 

 أ اقتراح قد تتقدم به حكومـة  أ  ، األعمال، عند إعداد مشروع جدول في االعتباريأخذ 

ح المؤتمر علـى أن يـرد المقتـر فيمن الدول األعضاء أو أية منظمة لها صالحية التمثيل 

 يسبق المؤتمر مباشرة ".     الذ إلى مكتب العمل العربى قبل اجتماع المجلس 

( مدن المدادة الثالثدة مدن نمدام العمدل بمجلد/ اإلدارة بشد ن اختصاصدا  9الفقدرة ) فديجا   : ثانيا

 يلى : ما المجل/

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

وزرا  العمددل  المعدداليوجدده السدديد / المدددير العددام لمكتددع العمددل العربددى خ ابددا ألصددحاع  : ثالثــاا 

موافـــدددـاة المكتدددع لفدددي الددددول العربيدددة العمدددال ومنممدددا   األعمدددالمنممدددا  أصدددحاع و

مشـــروع جــدول أعمدال الددورة  لىـيقترحـــون إدراجرـــا عـ يـــالتبالموضوعـا  الفنية 

 .(  2017/ نيسان ابريل العربى )( لمؤتمر العمل 44)

تلقى مكتع العمل العربدي عددة مقترحدا  لموضدوعا  فنيدة إلدراجردا علدى جددول أعمدال  : رابعا

 ( . 2017ابريل / نيسان  ( لمؤتمر العمل العربى )44الدورة )

( الموضدوعا   2017 نيسدان/  ابريل ( )44دورته ) فيمن المقرر أن ينارش المؤتمر خامسا : 

 ، وهى : نماميالمدرجة على جدول أعماله بشكل 

 تقرير المدير العام لمكتع العمل العربي . -1

 النمر في ررارا  وتوصيا  مجل/ اإلدارة . -2

 متابعة تنفيذ ررارا  مؤتمر العمل السابق . -3

 .المسائل المالية  -4



4 

 

 ت بيق اتفاريا  وتوصيا  منممة العمل العربية . -5

( لمؤتمر العــدـمل 106العـــــام لمـــكتع العــــمل العربي حول الدورة )مذكرة المدير  -6

 ( . 2017الدولـــي ) جنيف ، يونيو / حزيران 

( لمدؤتمر العمدل العـــربـدـي ) أبريدل / نيسدان 45تحديد مكان وجددول أعمدال الددورة ) -7

2018 ) 

، ووفقا للنمم يتم إدراج  2017يار نمرا النترا  والية المدير العام المساعد في مايو / ا:   سادسا

بند بش ن انتخاع المدير العام المساعد ضمن الموضوعا  النمامية ، ولكن وفقدا لقدرار 

(، والدذ  ندص علدى : 96( فدي دورتده )2075المجل/ االرتصاد  واالجتماعى رردم )

عدم التعيين في منصع المدير العام المساعد في المنمما  العربية المتخصصدة لحدين "

دراسة الموضوع من جميع جوانبه بعد أخذ ارا  ومقترحا  الدول العربيدة والمنممدا  

 . العربية المتخصصة برذا الش ن "

فـي دورتـه  فأنه فـى حـال صـدور قـرار مـن المجلـس االقتصـادى واالجتمـاعى لذا

بــالتعيين علــى منصــب المــدير العــام المســاعد  2016( ســبتمبر / أيلــول 98القادمــة )

 ،وفقا لإلجدرا ا  النماميدة فدي هدذا الشد ن  سيتم فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب

ووفقا لقرار مجل/ إدارة منممة العمل العربية في دورته الرابعدة والثمدانين ) مدار/ / 

 (  2016اذار 

 ،شددرم الشددي   ) الثمددانينو الرابعددةدورتدده  فدديضددو  مددا تقدددم تدددار/ مجلدد/ اإلدارة  فددي : ســابعا

بشدد ن تحديددد مشددروع  قددة المقدمددة مددن مكتددع العمددل العربددى( الوثي 2016اذار /  مددار/

ضدو  الموضوعــدـا   في 2017( لمؤتمر العمل العربى لعام 44جدول أعمال الدورة )

وردد  ، نمداميالفنية المقترحة من الدول األعضا  باإلضافة للموضوعا  المدرجة بشكل 

 : التالي أصدر مجل/ اإلدارة القرار

)أبريدل / نيسدان  ( لمؤتمر العمل العربى44الموافقة على مشروع جدول أعمال الدورة ) أوالا :

( لمؤتمر العمل العربى ) أبريل / نيسان 43( المبين أدناب ، وإحالته إلى الدورة ) 2017

 ( مع التوصية بنررارب : 2016

 تقرير المدير العام لمكتع العمل العربي . -1

 النمر في ررارا  وتوصيا  مجل/ اإلدارة . -2
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 متابعة تنفيذ ررارا  مؤتمر العمل السابق . -3

 المالية .المسائل  -4

 ت بيق اتفاريا  وتوصيا  منممة العمل العربية . -5

( لمددؤتمر العمددل 106مددذكرة المدددير العددام لمكتددع العمددل العربددي حددول الدددورة ) -6

 ( . 2017الدولي ) جنيف ، يونيو / حزيران 

( لمؤتمر العمدل العربدي ) أبريدل / نيسدان 45تحديد مكان وجدول أعمال الدورة ) -7

2018 . ) 

إدراجرمدا ضدمن جددول ن اللدذين سديتم يالمددير العدام باختيدار الموضدوعين الفنيد : تفويض ثانيا

 ( لمؤتمر العمل العربى .44الدورة ) أعمال

( 44ت جيل إدراج بند انتخاع المددير العدام المسداعد ضدمن بندود جددول أعمدال الددورة )ثالثا : 

لحددددين صدددددور رددددرار مددددن المجلدددد/ االرتصدددداد  ،  2017لمددددؤتمر العمددددل العربددددى 

 برذا الش ن . 2016( سبتمبر / أيلول 98واالجتماعى فى دورته القادمة )

إلدراجهمـا ضـمن جـدول أعمـال الـدورة  التـاليين الفنيـين المدير العـام الموضـوعين أقترح :امنا ث

 :  2017( لمؤتمر العمل العربى 44)

 والنروض بالتشغيل .لتنمية ودورها فى اريادة األعمال  .1

 تعزيز دور المرأة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة . .2

 : فياألمر معروض على المؤتمر العام الموقر للنظر :  اسعات

 فددي ( 2017نيسددان  / أبريددل ) العربددي( لمددؤتمر العمددل 44إرددرار جدددول أعمددال الدددورة ) -1

 . ومقترح المدير العام بش ن الموضوعين الفنيين اإلدارةضو  المشروع المقدم من مجل/ 

تفويض المدير العام لمكتع العمل العربدي بقبدول  لدع أو دولدة تربدع فدي انعقداد المدؤتمر  -2

إحدد   ت لدععلى أرضرا ، وإحا ة الدول األعضا  علمدا بدذلك فدي الورد  المناسدع مدا لدم 

 الدول األعضا  في المؤتمر رببترا في االستضافة .

 

 فايز علي المطيرى

 العام المدير


