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 تـقـديـــــــم

 

جمهوريدة مصدر  لقاهرةواألربعون لمؤتمر العمل العربي با السادسةتنعقد الدورة 

أتي ، ويد 1109أبريدل   نيسدان  10 - 00" دولدة المقدر " خدالل الفتدرة مدن العربية 

ومسدتجدات أقليميدة وعالميدة  مواكبدا  لمتييدرات مؤتمر العمل العربي هذا العدام  انعقاد

ومختلف مجاالت  عمل العربيةعلى أسواق الاإليجابية والسلبية  ما زالت تلقي بظاللها

 .العمل والعمال 

ي أكبددر منبددر للحددوار أطددراف االنتدداج الثالثددة فددوفددي هددذم المناسددبة التددي تجمدد   

" مؤتمر العمل العربدي " لمناقشدة كافدة المسدتجدات علدى السداحة العربيدة  االجتماعي

األمل بمستقبل يحدونا ، لطبقة العاملة العربية وكيفية التيلب على أثارها السلبية على ا

وفقنا الله لمدا ين أو ،عربي أفضل وإنجاز خطوات في طريق التكامل العربي المنشود

 .ه خير وازدهار امتنا العربيةيف

ويسعدنا أن نض  بين أيدي أعضداء المدؤتمر المدوقر والمشداركين فيده هدذا الددليل 

 قسمين:يشتمل على الذي 

  واللجان:دليل سير العمل في المؤتمر  : االولالقسم 

ساسددية حددول تكددوين المددؤتمر، وتشددكيل الفددرق األيتضددمن المعلومددات التفصدديلية و

واللجددان سددواء النظاميددة أو الفنيددة المنبثقددة عندده ، كددذله سددير العمددل فيدده والمواعيددد 

 واالماكن المحددة لعقد مختلف االجتماعات . 
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  المؤتمر:دليل خدمات  : الثانيالقسم 

قدد يحتاجده ضديوف المدؤتمر الكدرام أثنداء تواجددهم  لمااألساسية البيانات  يتضمن

  القاهرة.في مدينة 

، ويسداعد عمال المؤتمر بسهولة ويسدر أنأمل أن يسهم هذا الدليل في انتظام سير 

ز العمدل العربدي المشدتره فدي مختلدف تعدزعلى الخدروج بقدرارات وتوصديات بنداءة 

  والعمال.قضايا العمل 

وختاما  يشرفني أن أرحدب بأصدحاب المعدالى الدوزراء والسدادة رؤسداء وأعضداء 

الوفدددود وممثلدددي جامعدددة الددددول العربيدددة والمنظمدددات والهيئدددات واالتحدددادات العربيدددة 

للجميد  طيدب اإلقامدة علدى أر   هذا المؤتمر متمنيدا  وجمي  المشاركين في والدولية 

، ولمنظمدة العمدل العربيدة دوام التقددم  مصر الكنانة ، ولمؤتمرنا كل التوفيق والنجاح

 النبيلة.في تحقيق أهدافها اإلنسانية 

 

 فايز على المطيري
 

 المديـر العام
 
 9102أبريل / نيسان القاهرة ،  
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 أوال : تكوين المؤتمر :

بمعرفددة الدددول  صددحيحا   المندددوبين المعتمدددين اعتمددادا   يتددألف المددؤتمر مددن جميدد 

األعضاء فى منظمة العمل العربيدة . ويتكدون وفدد كدل دولدة إلدى المدؤتمر مدن أربعدة 

عن العمال .  وواحدعن أصحاب األعمال  وواحدمنهم عن الحكومة  اثنانمندوبين : 

فدداق مدد  ويجددوز أن يصددطحب المندددوبون معهددم عددددا مناسددبا مددن مستشدداريهم باالت

مدن دسدتور منظمدة  0و  1الفقرتدان  ،المنظمات األكثر تمثديال لهدم ) المدادة الخامسدة 

 والمادتان األولى والثانية من نظام العمل بمؤتمر العمل العربى ( . ،العمل العربية 

* * * 

 ثانيا : هيئة رئاسة المؤتمر :

بنداء  ،ينتخدبهم المدؤتمرثة نواب للرئيس تتكون هيئة رئاسة المؤتمر من : رئيس وثال

علدى أال  ،وفريق العمال ،على ترشيح كل من فريق الحكومات وفريق أصحاب األعمال 

يكون الرئيس وأى من نوابه من دولة واحدة . ولدرئيس المدؤتمر أن ينيدب عنده فدى إدارة 

 .السابعة من نظام العمل بالمؤتمر( المادةنوابه بالتناوب فيما بينهم )الجلسات أحد 

 * ** 

 : رئاسة المؤتمر : ثالثا

ويستثنى  ، يللترتيب الهجائ تكون رئاسة المؤتمر دورية بين الدول األعضاء وفقا  

حيث تكدون الرئاسدة للدولدة المضديفة دون المسداس  ،من ذله حالة استضافة المؤتمر 

وفدى حالدة اعتدذار الدولدة صداحبة الددور فدى  ،لها الرئاسدة الدوريدة  يبدور الدولة الت

وذلده وفقدا للمدادة الخامسدة مدن  ،الترتيدب  يتليهدا فد يالرئاسة تحل مكانهدا الدولدة التد

 . ينظام العمل بمؤتمر العمل العرب

السابق م   مؤتمر العملونظرا  العتذار الجمهورية اللبنانية عن دورها في رئاسة 

تمر العمدل ( لمدؤ01فدنن رئاسدة الددورة ) الحاليدة ،االحتفاظ بحقها في رئاسدة الددورة 

 تكون للجمهورية اللبنانية . 1109ابريل   نيسان  العربي

* * * 
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 : تشكيل المجموعات ) الفرق ( : رابعا

فريددق أصددحاب  ،: فريددق الحكومددات  ثاا ث فاارقينقسددم أعضدداء المددؤتمر إلددى 

 : التاليةفريق العمال . ويعقد كل فريق اجتماعات رسمية إلنجاز األعمال واألعمال  

 انتخاب هيئة المكتب من رئيس ونائب للرئيس ومقرر . (0)

 ترشيح نائب لرئيس المؤتمر عن الفريق . (1)

 األخرى .واللجان ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الهيئات  (1)

 المنبثقة عن المؤتمر .ترشيح أعضاء الفريق فى اللجان النظامية والفنية  (0)

 بحث المسائل التى تحال إلى الفريق من اللجنة التنظيمية أو من المؤتمر . (5)

وقدت اجتماعدات رسدمية لبحدث جميد  المسدائل  يلكل فريق أن يعقدد فدى أيمكن و

علددى أال تتعددار  مدد  جلسددات المددؤتمر التددى تقررهددا اللجنددة  ،واألمددور التددى تهمدده 

 التنظيمية .

* * * 

 جلسة االفتتاح الرسمية : : خامسا

بفنادق  ( الساراياقاعاة  )ى ــدـفســـتعقد جلســـة االفتتــدـاح الرســدـمية للمـــدـؤتمر 

 01الموافق  حداالمن صباح يوم  العاشرةالساعة  تمام في ( بالقاهرةسيتي ستارز)

ووفقا لما جرى عليه العرف فى جلسة االفتتاح تلقى الكلمات ،  9102أبريل / نيسان 

 حدد وفقا للتقاليد المتبعة .ت   التي

* * * 
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 : اجتماعات الفرق الث ثة : سادسا

 حااداأل اليااوم األولعمااال ( وأصااحاأ أعمااال  ،تجتمااع الفاارق الث ثااة ) حكومااات 

 ،ر ــــبعد انتهاء جلسة االفتتاح الرسمية للمؤتم 9102أبريل / نيسان  01الموافق 

 ل :ـــن أجـــــوذلك م

 تشكيل هيئة مكتب لكل فريق يتكون من ) رئيس + نائب رئيس + مقرر ( . (0)

عدن الفريدق ) واحدد عدن الحكومدات وواحدد عدن  نائأ رئايس الماؤتمرترشيح  (1)

 عمال وواحد عن العمال ( .أصحاب األ

عددن  ) عضددوان اللجنااة التنميميااةالفريددق لعضددوية  يتسددمية مرشددح أو مرشددح (1)

 الحكومات وعضو عن أصحاب األعمال وعضو عن العمال ( .

) عضدوان  لجناة اعتمااد العضاويةالفريدق لعضدوية  يتسمية مرشح أو مرشدح (0)

 عن الحكومات وعضو عن أصحاب األعمال وعضو عن العمال ( .

 )عضو واحد عن كل فريق( . لجنة الصياغةتسمية مرشح الفريق لعضوية  (5)

) ممثددل واحددد عددن كددل حكومددة (  اللجنااة الماليااةالحكومددات فددى  يتسددمية ممثلدد (1)

للمشداركة  ،أصدحاب األعمدال والعمدال  يوتسمية ممثل واحد عن كل من فريقد

 فى اللجنة المالية طبقا لنظام العمل بالمؤتمر .

* * * 

 : الجلسة اإلجرائية:  سابعا

أبريال / نيسااان  01الموافاق  حاداالفدى نفددس اليدوم األول  لالنعقداديعدود المدؤتمر 

( ظهرا بعد انتهاء اجتماعات الفرق الثالثة 01:  11بكامل أعضائه الساعة ) 9102

 وذله إلقرار ما يلى : ،الستكمال الجوانب اإلجرائية 
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 تشكيل هيئة مكاتب الفرق الثالثة . (أ)

 تسمية نواب الرئيس . (ب)

 تشكيل اللجنة التنظيمية . (ج)

 تشكيل لجنة اعتماد العضوية . (د)

 تشكيل لجنة الصياغة .)هـ(   

 تشكيل اللجنة المالية . (و)

* * * 

 : جدول القاعات والفعاليات التى ستعقد فيها : ثامنا

 (- 1)بالطابق  ( السرايا) قاعــة  الجلسة االفتتاحية -

 (- 1)بالطابق  ( السرايا) قاعــة  الجلسات العامة -

 (- 1)بالطابق  ( السرايا) قاعــة  فريق الحكومات -

 (- 3)بالطابق  ( 0 المنتزه) قاعــة  األعمال فريق أصحاب -

 (- 3)بالطابق  ( 0 عابدين) قاعــة  فريق العمال -

 (- 3بالطابق ) ( 3 عابدين) قاعــة  اللجنة التنظيمية -

 (0)بالطابق  ( بارونلا) قاعــة  لجنة اعتماد العضوية -

 (- 3بالطابق ) ( 3 عابدين) قاعــة  لجنة الصياغة -

 (- 3بالطابق ) (المنيل قاعــة )  اللجنة المالية -

 (- 3)بالطابق  ( 9 المنتزه) قاعــة  لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات -

 (0 عابدينقاعــة  ) تعزيز دور االقتصاد االزرق لدعم فرص التشييللجنة  -

 (- 3)بالطابق 
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 دور التكنولوجيا الحديثة في إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة فدي سدوق العمدللجنة  -

 (- 3)بالطابق  ( 0المنتزه ة )قاع

 (1) بالطابق ( مجلس) قاعــة ال السكرتارية الفنية -

 (- 3)بالطابق  (كونفرانس قاعة )  والصحفي اإلعالميالمركز  -

 (- 1)) سرايا فوايه ( بالطابق معر  المطبوعات  -

 (1) بالطابق أمام قاعة المجلس لى الخاص بعر  بنود المؤتمرالحاسب اآل -

 (1بالطابق ) " بجوار االستقبال " أمام قاعة المجلس واستالم الوثائقالتسجيل  -

* * * 

ا:   المؤتمر:جدول أعمال تاسعا

رار ــددـين القـددـواألربع الخامسددةه ـدورتدد يـفدد يـربددالعل ـؤتمر العمددـــددـأصدددر م

( بددأن يتضددمن جدددول أعمددال الدددورة  1102لعددام  05م . ع . د   0101رقــــددـم )

 ( الموضوعات التالية : 1102) لعام  العربيواألربعون لمؤتمر العمل  الخامسة

 تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي . -0

 ر في قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة .النظ -1

 متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق. -1

 المسائل المالية واإلدارية  . -0

 العربية.تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل  -5

( لمدؤتمر العمدل 012مذكرة المدير العام لمكتب العمدل العربدي حدول الددورة ) -1

 (.1109الدولى )جنيف، يونيو   حزيران 
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 (. 1111 – 1109تشكيل لجنة الخبراء القانونيين )  -7

 ( 1111 –  1109تعيين المـــدير العـــام لمنظمة العمـــل العـــربية )  -2

 قتصاد األزرق لدعم فرص التشييل "بند فني حول " تعزيز دور اال -9

بند فني حول " دور التكنولوجيا الحديثة في إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في  -01

 سوق العمل"

 تكريم رواد العمل العرب . -00

( لمؤتمر العمل العربى )ابريل   نيسان 07تحديد مكان وجدول أعمال الدورة ) -01

1111.) 

* * * 
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 برنامج عمل اليوم األول للمؤتمر : : عاشراا 

 ( : 9102أبريل / نيسان  01األحد ) 

 إجراءات التسجيل واستالم الوثائق  2.31  -  0.31

 ( السرايا) قاعــة  التواجد فى القاعة الرئيسية للمؤتمر  2.99  -  2.31

 جلسة  االفتتاح الرسمية للمؤتمر  00.11 -01.11

 استراحــــة    00.31  -  00.11

 اجتماعات الفرق الث ثة : 09.31  -  00.31

 ( - 1بالطابق  - السراياقاعــة  )          فريق الحكومات

 (- 3بالطابق  - 0المنتزه قاعــة  )  فريق أصحاب األعمال

 (- 3بالطابق  - 0 عابدينقاعــة  )              فريق العمال

 ** يتم فى اجتماعات الفرق ما يلى :

  نائدب  ،انتخاب هيئة رئاسة كل فريق ) رئديس الفريدق

 المقرر ( ،الرئيس 

 . انتخاب نائب رئيس المؤتمر من كل فريق 

 : تسمية أعضاء كل فريق فى اللجان التالية 

 اللجنة التنظيمية . -

 لجنة اعتماد العضوية . -

 لجنة الصياغة . -

من مندوب حكومى واحد عن  اللجنة المالية ) تتكون -

كل حكومة مشتركة فى المؤتمر ومندوب واحدد عدن 

 كل من فريقى أصحاب األعمال والعمال ( .
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 ( : الجلسات العامة للمؤتمرالجلسة اإلجرائية ) قاعة     03.31  - 09.31

 الفرق . اجتماعتالوة نتائج  -

 ( 3 عاباااديناألول اللجناااة التنميمياااة ) قاعاااة  جتمااااعاال   01.31  – 03.31

تقريرهدددا  وإعدددداد) النتخددداب هيئدددة مكتبهدددا  3-بالطاااابق 

 (األول

*  *  * 

 للمؤتمر: اليومي: برنامج سير العمل عاشر حادي 

يكدون سدير العمدل ( 1109    0   05 االثنين) للمؤتمر  الثانياعتبارا من اليوم 

 للمؤتمر كما يلى : اليومي

مددن صددباح كددل يددوم  9.11اجتماعاتهددا عددادة فددى السدداعة  الفاارق الث ثااةتبدددأ  (أ)

 للمؤتمر . اليوميلمناقشة البنود المطروحة على جدول األعمال 

من صباح كل يدوم وتبددأ  01.11للمؤتمر عادة فى الساعة  الجلسة العامةتبدأ  (ب)

 تقرير اللجنة التنظيمية .مناقشة عملها ب

حسددب مددا تحددددم اللجنددة مباشددرة واء دبعددد فتددرة اليدداجتماعاتهددا  اللجااانتبدددأ  (ج)

 التنظيمية .

 اجتماعاتها عادة بعد انتهاء اللجان من اجتماعاتها . اللجنة التنميميةتبدأ  (د)

* * * 

  



 

 

 

 

 

 
 9102( لعام 64الدورة ) – العربيدليل مؤتمر العمل 

07 
 

 : لجان المؤتمر :عشر ثانى

 أوال : اللجان النمامية الدائمة للمؤتمر :

 اللجنة التنميمية : (0

عمدال (  0أصحاب أعمدال +  0حكومات +  1: أربعة أعضاء )عدد أعضائها* 

يجوز أن يكون للدولة الواحدة أكثر من عضو حكومى واحد فى عضدوية  وال

 اللجنة .

وتحديد نظام سدير العمدل فدى الجلسدات  ،: إعداد برنامج عمل المؤتمر  مهمتها* 

والتقددم باالقتراحدات الخاصدة بننشداء لجدان أخدرى وكيفيدة تكوينهدا .  ،العامة 

كمدا يجدب عليهددا أن ترفد  إلدى المددؤتمر تقريدرا عدن أيددة مسدائل أخدرى يكددون 

 إقرارها الزما لحسن سير العمل .

 لجنة اعتماد العضوية : (9

عمال (  0أصحاب أعمال +  0حكومات +  1: أربعة أعضاء ) عدد أعضائها* 

عضددوية هددذم  فددييكددون للدولددة الواحدددة أكثددر مددن عضددو واحددد يجددوز أن  وال

 اللجنة .

والنظدر فدى أى طعدن يتعلدق  ،: فحص أوراق المنددوبين ومستشداريهم  مهمتها* 

 وتقدم إلى المؤتمر تقريرا بنتيجة أعمالها . ،بها 

 لجنة الصياغة : (3

 –) حكومدددات  : ثالثدددة أعضددداء يختدددارون مدددن الفدددرق الثالثدددة عااادد أعضاااائها* 

ومقددررى  ،. وللجنددة أن تسددتعين بددذوى الخبددرة  عمددال ( –أصددحاب أعمددال 

 إلنجاز أعمالها . ،وأعضاء السكرتارية  ،اللجان 

 : صياغة القرارات والتوصيات التى يقرها المؤتمر أوال بأول . مهمتها* 
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 لجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات : (1

ثية تضم منددوبى الحكومدات وأصدحاب : يشكل المؤتمر لجنة ثال عدد أعضائها* 

 ضوء ما تقترحه اللجنة التنظيمية . فىويتم تكوينها  ،األعمال والعمال 

من  01و  01: النظر فى االتفاقيات والتوصيات طبقا ألحكام المادتين  مهمتها* 

والنظدر بوجده خداص فدى التددابير  ،نظام اتفاقيدات وتوصديات العمدل العربيدة 

والبيانات  ،التى اتخذتها الدول األعضاء لتنفيذ أحكام االتفاقيات المنضمة إليها 

والتقارير الخاصة باالتفاقيات والتوصديات التدى تقددمها الددول األعضداء وفقدا 

 ( من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .01ألحكام المادة )

 اللجنة المالية : (9

واحدد  يتتدألف مدن منددوب حكدوم ،: يشكل المؤتمر لجندة ماليدة  دد أعضائهاع* 

ومنددوب واحدد عدن  ،المدؤتمر  يعن كل دولة عضو فى المنظمدة مشدتركة فد

 أصحاب األعمال والعمال . يكل من فريق

وتقدارير  ،المحالدة إليهدا والخطة والموازنة  : النظر فى المسائل المالية مهمتها* 

الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب  يوتقارير مراقب ،ليةهيئة الرقابة الما

والمعاهددد والمراكددز التابعددة لدده عددن السددنة الماليددة المنتهيددة فددى  العربدديالعمددل 

وأيددة مسددائل ماليددة أخددرى يحيلهددا إليهددا المددؤتمر . وتتخددذ  ، 1102 01 10

 أصوات أعضائها . ياللجنة قراراتها بأغلبية ثلث

 اللجان الفنية للمؤتمر : ثانيا :

للمؤتمر أن يشكل لجانا خاصة لدراسة الموضوعات  ،إضافة إلى اللجان النظامية 

ويدتم اقتراحهدا وتحديدد عددد أعضدائها مدن قبدل اللجندة التنظيميدة .  ،التى يحيلها إليهدا 

 ويرتبط تشكيل هذم اللجان بالموضوعات الفنية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر .
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مدن المدرجح أن تشدكل خدالل المدؤتمر  ، بناود جادول أعماال الماؤتمروء ض وفى

 اللجان الفنية التالية :

 . "زرق لدعم فرص التشغيل تعزيز دور االقتصاد األ" لجنة  -0

دور التكنولوجيا الحديثة فاي ددمااا األشاخاص ذوي اإلعاقاة فاي ساوق  " لجنة -1

 . " العمل

* * * 

 قواعد عامة فيما يتعلق باللجان : : عشر لثثا

 ،باسدتكمال ترشديحات الفدرق  ،بعد الجلسة االفتتاحيدة  ،تقوم اللجنة التنميمية  (أ)

 وتقترح على المؤتمر بشأنها ما يلى :

 . اللجان المقترح تشكيلها 

 . كيفية تشكيلها 

 . ما يحال إليها من تقارير 

 ا لكدل لجندة مدن اللجدان) كل علدى حددة ( بالئحدة مرشدحيه تتقدم الفرق الث ثة (ب)

 .م  تسمية مندوبيها األصيلين ومندوبيها المناوبين  الفنية

وإذا رأت  ،الترشيحات المقدمة إليها من الفرق الثالثة  اللجنة التنميميةتفحص  (ج)

إدخددال تعددديل علددى تكددوين اللجنددة  بييددة جعلهددا أوفددى تمثدديال  األفضددلأندده مددن 

تعالجده  أو أكثدر قبدوال مدن حيدث توزيد  المقاعدد علدى  يبالنسبة للموضوع الذ

تقدوم بندخدال مثدل هدذا التعدديل بشدرط موافقدة ممثلدى  ،الدول العربية المختلفدة 

وتعددر  الترشدديحات المتفددق عليهددا فددى اللجنددة التنظيميددة  ،الفددرق الحاضددرين 

 على المؤتمر إلقرارها .
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 ات واالقتراحات :تقديم مشروعات القرارأحكام عامة حول عشر :  رابع

 :ييل على ما يتنص المادة الحادية والعشرين من نظام العمل بمؤتمر العمل العرب

من جلسدات المدؤتمر مشدروع قدرار خداص بمسدألة لدم  يال يجوز أن يثار فى أ (1)

ترد فى بند من بنود جدول األعمال ما لم تكن قد سلمت نسخة من مشروع هذا 

قبددل موعددد افتتدداح المددؤتمر  ، العربدديالقددرار إلددى المدددير العددام لمكتددب العمددل 

 بعشرة أيام على األقل .

بندد مدن بندود جددول أعمدال  يأ يلدم تدرد فد ،إذا قدم مشروع قرار خداص بمسدألة  (2)

تجتم  هيئة الرئاسة للنظر فيه . وعند الموافقدة بنجمداع أعضدائها تقدرر  ،المؤتمر 

 إجرائية.إحالته للجنة التنظيمية متى كان ذله يتعلق بمسألة طارئة أو بأمور 

تتدولى اللجندة التنظيميددة النظدر فددى مشدروعات القدرارات الددواردة فدى الفقددرتين  (3)

من هذم المادة للتثبدت مدن اسدتيفاء كدل مشدروع لشدروط القبدول األولى والثانية 

وعمددا إذا كددان المشدروع يدددخل فددى اختصدداص المددؤتمر .  ،المنصدوص عليهددا 

وتقددم  ،بتعديل المشروع أو عدم إقرارم شدكال أو موضدوعا  يوللجنة أن توص

 تقريرا بذله إلى المؤتمر .

يتعلددق بأحددد بنددود  مددن جلسددات المددؤتمر تقددديم مشددروع قددرار يأ يال يجددوز فدد (4)

جدددول األعمددال إال إذا سددلمت نسددخة مندده إلددى سددكرتارية المددؤتمر قبددل الجلسددة 

وعلددى السددكرتارية أن تددوزع  ،المحددددة لنظددر الموضددوع بيددومين علددى األقددل 

 من استالمه على األكثر . ياليوم التال فىمشروع القرار على أعضاء المؤتمر 
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 :عشر: دجراءات التصويت خامس

بشانن دجاراءات : تنص الماادة الحادياة والث ثاين مان نماام العمال باالمؤتمر أوال

 :يليالتصويت على ما 

 .يأو السر يأو نداء باالسم بالطريق العلن ييصوت أعضاء المؤتمر برف  األيد (0)

 فدييكون التصويت باالقتراع السرى إذا تأيد من قبل ثلث األعضداء المشداركين  (1)

 .المؤتمر

ويتدولى الدرئيس  ،تقوم سكرتارية المؤتمر بعَّد األصدوات المعطداة برفد  األيددى  (1)

 إعالن النتيجة .

 :الحاالت التالية فييأمر الرئيس بأخذ األصوات نداء باالسم  (0)

 ثلثديكدون األغلبيدة بنسدبة يشدترط فيهدا الدسدتور أن ت التيجمي  الحاالت  في -أ

 .األصوات

 .شهن له أن نتيجة التصويت موض  إذا تبي -ب

  األيديأول تصويت يتم برف   فيالمطلوب  القانونيإذا لم يكتمل النصاب  -ج

 الحاضرين.إذا طلب أحد رؤساء الفرق وأيدم ثلث عدد المندوبين  -د

 : ي: تنص المادة الثانية والث ثون من نمام العمل بالمؤتمر على ما يلثانيا

حصوله علدى األغلبيدة  ،موضوع يطرح للتصويت  أيإلقرار  ،يشترط  (0)

 المؤتمر ما لم يرد نص خالف ذله . فيالعادية للمندوبين المشاركين 

دون  ،قبدل اختتدام أعمالده  ،عند ميادرة المندوب للمدؤتمر بصدفة نهائيدة  (1)

ومن  ،المؤتمر  فيال يعتبر حاضرا  ،أن ينيب عنه مستشارا ليحل محله 

 للتصويت. القانونيحساب النصاب  فيثم ال يدخل 

 



 

 

 

 

 

 
 9102( لعام 64الدورة ) – العربيدليل مؤتمر العمل 

22 
 

 :اللجان في: التصويت ثالثا

اللجدان باألغلبيددة البسديطة ألعضدداء اللجندة الحاضددرين إال إذا  فدديتتخدذ القدرارات 

بداية اجتماعاتها ) ماعدا  فيكان هناه نص على توافر نسبة الثلثين . وتعمد كل لجنة 

أصوات الفرق الثالثة بصورة يعطى فيها كل  فياللجان النظامية ( إلى إقامة التوازن 

ن بة لقددوة تصددويت األعضدداء مددن الفددريقيعضددو مددن كددل فريددق قددوة تصددويت مناسدد

( مدنهم حكوميدون 11( عضدوا )15اآلخرين . مثال ذله إذا شكلت لجندة معيندة مدن )

فنن تصويت كل عضدو مدن هدؤالء  ،( من العمال 01( من أصحاب األعمال و )5و)

 :التاليالنحو  كون علىياألعضاء 

 .الحكوميون: صوت واحد 

 .أصحاب األعمال: أربعة أصوات 

 صوتانالعمال :. 
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 الثانيالقسم 

 المؤتمر خدماتدليل 
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 :القاهرةدليل خدمات المؤتمر في مدينة 

 

 أوالا: مكان انعقاد المؤتمر:

 

  ستارز سيتي –انتركونتيننتال فندق  -

 (11111) 10211011رقم التليفون:  -

 (11111) 10211111س: ـرقم الفاك -

 

 مكان جلسة االفتتاح الرسمية للمؤتمر:

 

 السرايا(قاعة ) – ستارز سيتي –انتركونتيننتال فندق  -

 

 القاهرة :ب المخصصة للمؤتمرالفنادق ثانيا : 

 

 الهاتف والفاكس اسم الفندق م

0  

 –انتركونتيننتااااااال  فناااااادق

 ستارز سيتي

 دي نجاااااااااوم ( ة) خمسااااااااا

 لوكس

 (11919) 91011011رقم التليفون:  -

 (11919) 91011911س: ـرقم الفاك -

1  
  دن هوليدي فندق

 نجوم ( خمسة ) 

 

: المعلومااات المتعلقااة بنسااعار الفنااادق والحجااوزات تجاادونها علااى موقااع ملحومااة

 ..( www.alolabor.orgالمنممة )

 

  

http://www.alolabor.org/
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 القاهرة : فيأهم المزارات السياحية :  ثالثا

 

 أهرامات الجيزة 

 البدرشينفي  هرم سقارة 

 برج القاهرة 

 والقاهرة الفاطمية خان الخليلي 

 حديقة األزهر 

 القرية الفرعونية 

  حيث تم تصني  السجاد اليدوي العالي الجودة والمشهور في  الحرانيةقرية ،

 الخارج وكذله المالبس التقليدية.

 المتحف المصري 

 بالقلعة. المتحف الحربي 

 قلعة محمد على 

 دار األوبرا 

  بحلوان متحف الشم 

 القاهرة القبطية 

 الكنيسة المعلقة 

 محميات جزر نهر النيل 

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9
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 عناوين أطراف اإلنتاا رابعا : 

 :العربية مصرفي جمهورية 

 

 : العاملةوزارة القوى  (0)

 وزير القوى العاملة  - محمد محمود سعفان/ السيد معالي 

 القاهرة –مدينة نصر  –شارع يوسف عباس  1: العنوان

 :مكتأ الوزير -

   24042910   10101900 الهاتف:

        10101901 (111)+ 

 11102109 فاكس:

 اإلدارة العامة للهيئات والمؤتمرات :  -

 10117511   11119221 الهاتف :

 11119221اكس : ــف

   www.manpower.gov.eg :الموق  اإللكتروني

 

 االتحاد العام لنقابات عمال مصر : (9)

  المراغي جبالي/  السيدرئيس االتحاد : 

 0957يناير  11تأسس االتحاد في 

 القاهرة –الجالء ش  91: العنوان

 +(111)15701111   15701001الهاتف: 

 +(111)15701110   15751017: سـفاك

 

 

 

 

 

http://www.manpower.gov.eg/
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 اتحاد الصناعات المصرية : (3)

  محمد زكى السويدى/ المهندس االتحاد:رئيس 

 القاهرة -كورنيش النيل  0095 العنوان:

 +(111)15791591   15797171الهاتف: 

 +(111)15711171   15791591 فاكس:

  WWW. Fei.org.eg :اإللكتروني الموق  

 idx.net.eg@ Feindالبريد اإللكتروني : 

 

 االتحاد العام للغرف التجارية : (1)

 أحمد الوكيلرئيس االتحاد: السيد/ 

 القاهرة –باب اللوق  –ميدان الفلكي  0العنوان : 

   +(111)17911051   2795367717911057/الهاتف : 

  menanet.net @Fedcoc البريد اإللكتروني :

  17950010  17951210فاكس :           
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 عناوين هامةخامسا : 

 بالقاهرة في جمهورية مصر العربية :

 

 : العمل العربي ( منممة العمل العربية ) مكتأ (0)

 الجيزة  -الدقي    -ميدان المساحة   7العنوان : 

 (+ 111)   11111710     11111710   11111709الهاتف  :  

 + (111)      17020911فاكس  :  

 WWW.alolabor.orgالموق  اإللكتروني : 

 alo@alolabor.orgالبريد اإللكتروني : 

 

 األمانة العامة لجامعة الدول العربية : (9)

 القاهرة -العنوان : ميدان التحرير 

 +  (111)    15717120  15751911     15751500الهاتف  :  

 +(111) 15710107   15701110فاكس: 

 www.Lasportal.orgالموق  اإللكتروني : 

 

 مكتأ العمل الدولي ) مكتأ القاهرة (  : (3)

 القاهرة -الزماله  –شارع الدكتور طه حسين  9العنوان : 

 + (111)   17111112    17151011    17111152الهاتف  :  

 17111229فاكس: 

 www.ilo.orgالموق  اإللكتروني : 

 الهجرة الدولية :منممة  (1)

 الزماله –شارع احمد حشمت  19العنوان : 

فدددددداكس:  +(111) 10115001   17115000  17115001الهدددددداتف: 

17115019 

 www.iom.orgالموق  اإللكتروني  : 

http://www.iom.int/
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 ألمم المتحدة بالقاهرة :ل اإلنمائيالبرنامج  (9)

 (.9الدور ) –ش كورنيش النيل مركز التجارة العالمي  1191العنوان: 

 )(202+)15721111 15721109:(الهاتف

 25780356(202+) فاكــس: 

 www.arabstates.undp.org الموق  اإللكتروني:

 

 الدول العربية سفاراتو مندوبيات سادسا :

 : في جمهورية مصر العربية

 

 المملكة األردنية الهاشمية : -0

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –الدقي  –شارع باسم الخطيب  1

 17925511 - 17110117 – 17099901تليفون: 

 17925511فاكس: 

 11129700فاكس القنصلية:

 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة : -9

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –ش ابن سينا  0 

 17711011 - 17711010 -17711010تليفون:  

 17711011فاكس:  

 مملكة البحرين : -3

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 القاهرة –الزماله  – االنكشارع سري 00 

 17111115تليفون:  

 17111119فاكس:  
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 التونسية : الجمهورية -1

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 القاهرة –الزماله  –شارع الجزيرة  11 

 17111190- 17112911  -  17150901:  تليفون 

 17111079فاكس:  
 

 الجمهورية الجزائرية : -9

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 القاهرة –الزماله  –شارع البرازيل  00 

 17121111 -17151011  -  17110511تليفون:  

 17111159 -  17110052فاكس :  
 

 : جيبوتيجمهورية  -6

 : الدائمة والسفارة المندوبية** 

 الجيزة -شارع د.  محمد عبدم السيد  05 

 11111015 -11051501  -  11111010تليفون:  

 11111017فاكس:  

 

 المملكة العربية السعودية : -7

 ** السفارة :

 أمام أمن الدولة  –الدقي  –الشهيد عبد الهادي صالح  شارع 1

 11110011 - 17115111تليفون :   

 17091095  فاكس :  

 0119 0111 0115داخلى:

 ** السفارة :

 الجيزة –شارع أحمد نسيم  1 

  17091775   17117711تليفون : 

       17115219فاكس :  
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 : المندوبية الدائمة** 

 الزماله   القاهرة – زنكيشارع بن  1 

 17115270تليفون :   

 17115219  فاكس :  
  

 جمهورية السودان : -0

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 الدقي   الجيزة –شطوري شارع  2

 17025100 - 17025102تليفون:  

 17025105 - 17025101فاكس:  
 

 الجمهورية العربية السورية : -2

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 الجيزة – جاردن سيتي – كامل الشناويشارع  15

 17910115تليفون:  

 17910111فاكس : 
 

 جمهورية الصومال : -01

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –الدقي  –شارع الصومال  17 

 11170112 - 11170577تليفون:  

 11170577فاكس :  

 

 جمهورية العراق : -00

 : المندوبية الدائمة** 

 الزماله   القاهرة –شارع محمد مظهر  9 

 17151111  -  17152127تليفون:   

 17115175فاكس :   
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 : السفـارة** 

 الجيزة –المهندسين  –شارع عبد المنعم ريا   0

 11170112تليفون:  

 11170577فاكس :  
  

 سلطنة ُعـمــان : -09

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –الزماله  –شارع طه حسين  19 

  11115901 تليفون: 

17129971 -17129971 - 17729970 

  17171022 - 17129971:  فاكس 
 

 دولـة فلسطـيـن : -03

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –الدقي  –شارع النهضة  11 

  11120710تليفون:  

11120711 -  11111992 -      11125711  

 11120711 – 11110711فاكس:  

11120710  

 11155115 -تلفون : -المندوبية :

 

 دولة قطر : -01

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –المهندسين  –شارع الثمار  01 

  17111102 - 17110190-17110191 -17111157تليفون: 

 17111102فاكس:  

 17105521 -المندوبية:
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 دولة الكويت : -09

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 ش الدكتور محمد صبحى من ش النيل الجيزة 6

 15701027 – 15701090 -تليفون :

 15700070 -فاكس :

 الدقي  – حأسماعيل أبو الفتو  ش 21 -المندوبية:

  17099111 - 17099151تليفون: 

 17121202فاكس: 
  

 الجمهورية اللبنانية : -06

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 القاهرة –الزماله  –شارع منصور محمد  11

 17121210 - 17121211تليفون:  

 17121202فاكس :  

 : لــيــبــيــا -07

 : المندوبية الدائمة** 

   الجيزة الدقي –ميدان المساحة  –شارع السلولى  02

 17159109 - 17150119 – 17111212تليفون:   

 17111219فاكس :   

 

 جمهورية مصر العربية : -00

 : المندوبية الدائمة** 

 مبنى وزارة الخارجية   القاهرة  -ماسبيرو   -كورنيش النيل 

 15709115  - 15709111تليفون:   

 15759057فاكس :   
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 المملكة المغربية : - 02

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 القاهرة -الزماله  –شارع الصالح أيوب  01

 - 17151150 – 1715977 – 17115710  - 17110702تليفون:  

17110917 

 17110917   17159209فاكس :  

 

 الجمهورية اإلس مية الموريتانية : - 91

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –المهندسين  –شارع محيي الدين أبو العز  000 

 17091199 - 17090102 – 17091170تليفون:  

  17029111فاكس :  
 

 الجمهورية اليمنية : - 90

 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 الجيزة –الدقي  –شارع أمين الرافعي  12 

 11150010  -  17100110تليفون:  

 17210205 – 11151909فاكس :  

17110205 

*  *  * 

 بالقاهرة :والعالمية شركات الطيران العربية  سابعا : مكاتأ

 : مصر للطيران -0

 القاهرة –شارع عدلي  1

 191171111  -  15715111تليفون: 

 القاهرة  –شارع عماد الدين  00

 15702011   15950111     15902011     15751111تليفون: 

 15700700فندق النيل: 
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 الخطوط الجوية الملكية األردنية: -9

 الجيزة –المهندسين  –سور نادي الزماله 

 11115517تليفون: 

 القاهرة –شارع قصر النيل  1

 11111150    11001000   15751275     15751915تليفون: 

 

 طيران الخليج: -3

 القاهرة –شارع محمود بسيوني  10

 15701111     15751251تليفون: 

15752190 

 

 الخطوط الجوية الملكية المغربية: -1

 القاهرة –ش طلعت حرب  9

 11911172     11911951     11910570تليفون: 

 11190111   11912192 -تليفون : -مكتب المطار:

 

 الخطوط الجوية الكويتية: -9

 القاهرة –شارع طلعت حرب  0

 15701015     15701155تليفون: 

15701007   15707707  

 

 طيران الشرق األوسط: -6

 القاهرة –شارع قصر النيل  01

 15751222 -  15701011  -  15751920تليفون: 
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 الخطوط الجوية السعودية: -7

 القاهرة –شارع قصر النيل  51

 15771011 - 15700111تليفون: 

 شارع طلعت حرب  01

 11077511 – 11111202 – 15707575تليفون: 

 

 الخطوط الجوية السودانية: -0

 القاهرة –شارع عبد السالم عارف  0

 157597911 – 15707199     15707005تليفون: 

 

 الخطوط الجوية اليمنية: -2

 الزماله  سور نادى  - بسيونيمحمد شارع  05

 11010000  -  11011799تليفون: 

11001515   11001222 

 الخطوط الجوية الجزائرية: -01

 القاهرة –شارع قصر النيل  01

 15701122 – 15751122تليفون: 

 الخطوط الجوية السورية: -00

 القاهرة –شارع طلعت حرب  15

 11912120     11912125تليفون: 

 10071110 -مكتب المطار :

 

 الجوية الليبية:الخطوط  -09

 القاهرة –شارع قصر النيل  17

 15779121   15757010تليفون: 

 11111070 -مكتب المطار:
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 المتحدة : الخطوط الجوية لدولة اإلمارات العربية -03

 09299المهندسين  –شارع البطل أحمد عبد العزيز 

 11191115 – 11917711 –فندق البارون 

11111555   11152211 

 

 ط الجوية التونسية:الخطو -01

 القاهرة –شارع طلعت حرب  00

 15751011 – 15751970 – 15751011تليفون: 

 

 الخطوط الجوية الفلسطينية ]وكالة بترا للسياحة[: -09

 القاهرة –شارع محمود بسيوني  01

  15725150     15725151تليفون: 

  

 الخطوط الجوية العراقية: -06

 القاهرة -شارع قصر النيل  11

  11910111   11910009تليفون: 

 :اليمنيةالخطوط الجوية  -07

 المهندسين - سور نادى الزماله 7

 11001915   11011799تليفون: 

11001222   11001515 

 

 :العُمانيةالخطوط الجوية  -00

 القاهرة - محمد مظهر   الزمالهشارع  00

 15751001 – 15751017 – 15729191تليفون: 
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 :القطريةالخطوط الجوية  -02

 المهندسين - جامعة الدول العربيةشارع  10

 11119110 - 11119111 – 09951تليفون: 

 

 بعض شركات الطيران العالمية بالقاهرة :** 

 الخطوط الجوية الفرنسية ]اير فرانس [  -0

 التجم  الخامس

 15920111     15920101ت: 

 
 

 الخطوط الجوية اإليطالية ]اليتاليا[ -9

 17599510   17599511 -تليفون :

 
 

 الخطوط الجوية البريطانية -3

 مصر الجديدة.

 10211111   10211121 -تليفون :

 11190111 -فرع المطار :
 

 [الوفت هانزالخطوط األلمانية ] -1

 الزماله  –المرصفاوي  الشيخ شارع

 11191011   11190511 -ليفون :ت

 
 

 السويسرية ]سويس اير[الخطوط الجوية  -9

 الزماله  –المرصفاوي  الشيخ شارع

 15772251   15211511 -ليفون:ت 
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 : م حمات هامة  -ثامنا:

 (  11111 )مدينة القاهرة كود  (0)

 07.19واحددد دوالر    ) عنددد إعددداد الوثيقددة األمريكددي سددعر صددرف الدددوالر (1)

 ( تقريبا جنية مصري

 االتصال:ل ستفسار عن كل ما يتصل بالمؤتمر وخدماته يرجى  (3)

 أحمد  حمديالسيد المستشار/  -أ

 المنسق العام للمؤتمر

 11110110151011تليفون :  

 1111117020911فاكـس :  

 alo@alolabor.org:  اإللكترونيالبريد 

 السيد / شريف جمعة-أ

  رئيس قسم الشؤون االدارية

 ( .111) 10110771500المحمول : 

 sherif@alolabor.org:  اإللكترونيالبريد 

*  *  * 
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 العنــوان الهاتف والفاكس الجهة

منممة العمال 
 العربية

 تليفون : 
 30–90–33369702(11919) 
 

 (11919) 37101219فاكس: 
 

 : االلكترونىبريد 
 alo@alolabor.org  
 

 : الموقع على شبكة االنترنت
 www.alolabor.org  
 

 
 
( ميااادان المسااااحة 7)
 . أ ص – الاااااادقي –
  –( القاهرة001)

 البريااااااااااديالرمااااااااااز 
(00900 ) 

جمهوريااااااااة مصاااااااار 
 العربية

 
 مع أطيأ التمنيات للجميع

 القـاهـرةبإقامة طيبة في مدينة 
 كل النجاح والتوفيقوللمؤتمر 

◘ ◘ ◘ 
 

 

mailto:alo@alolabor.org
http://www.alolabor.org/

