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 تـقـديــــم

 

( 9102نيسل  ، عبةي  /  لدقلهة ( دنؤتنة لدعن  لدعةبى   64يتضمن  دول  عمنل  لدولة   

( لمؤتمر العمل العربى 64" تحــــديد مكان وجـــدول أعمال الــدورة )تحت مـمـمـمـمنلل   خلصل   بنول  

 ( " .1212نيسان /  بريلأ) 

 وتحتوى هذه الوثيقة الخاصة بالموضوع على قسمين هما :

 ** القسم األول :  تحديد مكان انعقاد المؤتمر.

 ** القسم الثاني : تحديد جدول أعمال المؤتمر.

 لذدك كنل يلي :

 القسم األول

 ( 1212/  أبريل / نيسان( لمؤتمر العمل العربى )  64نعقاد الدورة ) إتحديد مكان 

 ننظنة لدعن  لدعةبية، فإ لفقل دنص لدفقةتي  لأللدى للدثلنية ن  لدنلو  لدخلنسمممة ن  وسمممتلة  -0

 لدنؤتنة لدعلم يدتنع نة  ك  ملم في لألسمممبلأل لألل  ن   مممسة نلةا / يذلة في ولدة لدنقة،

 ويجوز أن ينعقد في أية دولة عضو بقرار منه.

(  9119، نلةا / يذلة  عصموة نؤتنة لدعن  لدعةبى في ولةت  لدتلسعة للدع ةي    لدقلهة  -9

ب   يحوو لدنوية لدعلم نلمو لنعقلو يقضمممممممى لدنؤتنة للدذى  ( ب ممممممم   مقو0901لدقةلة ةقم  

 لدنؤتنة بنل ال يتعلةض نع لالدتزلنلت لدولدية للألميلو لدوينية

( دنؤتنة لدعن  لدعةبى 64لدولدة لدةلغبة في لسمممممتضممممملفة لدولة    فإ في ضممممملت نل تقوم     -3

صممولة قةلةب بسذل لد مم   ( مليسل ع  تعل  م  ةغبتسل عنلم لدنؤتنة إل 9191بةي  / نيسممل  ع 

 ( ن  وستلة ننظنة لدعن  لدعةبية 9لفقل دلنلو  لدخلنسة فقة   
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 القسم الثانى

 ( 1212نيسان /  أبريل( لمؤتمر العمل العربى )  64تحديد جدول أعمال الدورة ) 

 ملى تنص لدفقة  لأللدى ن  لدنلو  لدتلسمممممعة م ممممممة  ن  نظلم لدعن  بنؤتنة لدعن  لدعةبى أوالً :

 لآلتي :

" يقر المؤتمر العام أثناء انعقاده ، جدول أعمال دورته التالية في ضـــــوء المشـــــروع الذ  

يعده مجلس اإلدارة بالتشــــــــاور مي المدير العام لمكتل العمل العربى ، وعلى المجلس أن 

يأخذ في االعتبار، عند إعداد مشــــروع جدول األعمال ، أ  اقترا  قد تتقدم به حكومة أ  

ن الدول األعضــــاء أو أية منظمة لالا صــــمحية التمثيل في المؤتمر على أن يرد المقتر  م

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

( ن  لدنلو  لدثلدثة ن  نظلم لدعن  بندلا لإلولة  ب مممم   لختصممممملصممممملت 2دلت في لدفقة    ثانيا :

 لدندلا نل يلى :

 “." إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر بالتشاور مي مكتل العمل العربى

ألصمممممممحل  لدنعلدي لزةلت لدعن   لد  لدسممممممميو / لدنوية لدعلم دنكت  لدعن  لدعةبى خ لبل   ثـالثاً :

ل  لدنكتممم  دعنممل  في لدممول  لدعةبيممة دنللفممملننظنمملت عصمممممممحمممل  لألمنممل  لننظنمملت ل

يقتةحـــل  إوةلدســـل مــلى ن ـــةلأل دــول  عمنـــل  بلدنـمـملضلمـملت لدفـمـمنية لدتـمـمـمي 

 (   9191( دنؤتنة لدعن  لدعةبى   لبةي / نيسل  64لدــولة   

تلقى نكتم  لدعنم  لدعةبي ممو  نقتةحملت دنلضممممممملمملت فنيمة ن  ع ةلث لالنتمل  لدث ثة  :رابعـا 

 (9191  لبةي  / نيسل   ( دنؤتنة لدعن  لدعةبى64إلوةلدسل ملى دول  عمنل  لدولة   

( لدنلضمململت  9191(   لبةي  / نيسممل  64ن  لدنقةة ع  ينلقش لدنؤتنة في ولةت   خامســا : 

 لدنوةدة ملى دول  عمنلد  ب ك  نظلني ، لهى :

 تقةية لدنوية لدعلم دنكت  لدعن  لدعةبى   -0

 لدنظة فى قةلةلت لتلصيلت ندلا لإلولة    -9

 نتلبعة تنفيذ قةلةلت نؤتنة لدعن  لدعةبى لدسلبق  -3

  ( 9199 – 9190   لدنسلئ  لدنلدية للدخ ة للدنللزنة -6
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 ت بيق لتفلقيلت لتلصيلت لدعن  لدعةبية  -5

( دنؤتنة لدعنم  لدولدى 012نمذكة  لدنموية لدعملم دنكتم  لدعنم  لدعةبى حل  لدمولة    -4

 ( 9191 دنيث، يلنيل / حزيةل  

 ستلةية ت كي  لدسيئلت لدو -4

 ندلا إولة  ننظنة لدعن  لدعةبية   0

 " 9199لبةي  / نيسل   – 9191" لبةي  / نيسل  

 ةقلبة لدنلدية بننظنة لدعن  لدعةبية لدهيئة   9

 " 9199لبةي  / نيسل   – 9191" لبةي  / نيسل  

 ددنة لدحةيلت لدنقلبية بنكت  لدعن  لدعةبي   3

 " 9199لبةي  / نيسل   – 9191" لبةي  / نيسل  

 ددنة  ئل  من  لدنةع  لدعةبية   6

 " 9199لبةي  / نيسل   – 9191" لبةي  / نيسل  

( دنؤتنة لدعنمم  لدعةبى  لبةيمم  / نيسممممممممل  61تحممويممو نكممل  لدممول  عمنممل  لدممولة    -1

9190 ) 

، نلةا/ يذلة  لدقلهة    سمممعي لدتفي ضمممملت نل تقوم تولةا ندلا لإلولة  في ولةت  ســـادســـاً : 

( لدلثيقة لدنقونة ن  نكت  لدعن  لدعةبى ب ممممممم   تحويو ن مممممممةلأل دول  عمنل   9102

في ضلت لدنلضلملت لدفنية لدنقتةحة ،  9191( دنؤتنة لدعن  لدعةبى دعلم 64لدولة   

ن  لدول  لألمضمملت بلإلضمملفة دلنلضمململت لدنوةدة ب ممك  نظلني ، لقو عصمموة ندلا 

 لإلولة  لدقةلة لدتلدي :

( دنؤتنة لدعن  لدعةبى   عبةي  64ن ةلأل دول  عمنل  لدولة    ىـــللفقة ملـمــلدن -

( دنؤتنة لدعن  لدعةبى 64( لدنبي  عونملب ، لإحملدتم  إدى لدمولة    9191/ نيسمممممممل  

 ( نع لدتلصية بإقةلةب :9102 عبةي  / نيسل  

 تقةية لدنوية لدعلم دنكت  لدعن  لدعةبى   -0

 لدنظة فى قةلةلت لتلصيلت ندلا لإلولة    -9

 نتلبعة تنفيذ قةلةلت نؤتنة لدعن  لدعةبى لدسلبق  -3



4 

 

 لدنسلئ  لدنلدية للدخ ة للدنللزنة  -6

 ت بيق لتفلقيلت لتلصيلت لدعن  لدعةبية  -5

( دنؤتنة لدعن  012نمذكة  لدنموية لدعملم دنكتم  لدعن  لدعةبى حل  لدولة    -4

 ( 9191لدولدى  دنيث، يلنيل / حزيةل  

 ت كي  لدسيئلت لدوستلةية  -4

 "  عثة لدت لة لدتكنلدلدي ملى بيئة لدعن بنو فني حل  "  -1

 " نت لبلت لالقتصلو لألخضة دتلفية فةص لدعن بنو فني حل  "  -2

بةيمم  / ع( دنؤتنة لدعنمم  لدعةبى  61تحممويممو نكممل  لدممول  عمنممل  لدممولة    -01

 ( 9190نيسل  

 سابعاً: األمر معروض على المؤتمر العام الموقر للنظر في :

( في ضلت  9191عبةي  / نيسل  ( دنؤتنة لدعن  لدعةبي   64منل  لدولة   إقةلة دول  ع -0

 لدن ةلأل لدنقوم ن  ندلا لإلولة  

تفليض لدنموية لدعمملم دنكتم  لدعنمم  لدعةبي بقبل   لم  عى ولدمة تةغمم  في لنعقملو لدنؤتنة  -9

لإحل ة لدول  لألمضمملت ملنل بذدك في لدلقت لدننلسمم  ، نل دم ت ل  إحوى  ملى عةضممسل ،

 لدول  لألمضلت في لدنؤتنة ةغبتسل في لالستضلفة  

 

  فايز علي المطير

 العام المدير
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 هشــام

 




