مشروع جدول أعمال
مجلس إدارة منظمة العمل العربية الدورة الخامسة والثمانون
( الدوحة – دولة قطر  62 – 62 ،أكتوبر  /تشرين األول ) 6102

البند األول :

انتخاب هيئة رئاسة مجلس اإلدارة.

▪▪▪
البند الثاني :

تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في األراضي العربية المحتلة .

▪▪▪
البند الثالث :

متابعة تنفيذ قرارات الدورة ( )84لمجلسس ددارة منممسة العمسل العربيسة.
(شرم الشيخ  ،مارس  /آذار )2016

▪▪▪
البند الرابع :

تنفيـــذ قـسـرارات السدورة ( )43لمستتمر العمسل العربسي ( القساهرة–10 ،
 17دبريل  /نيسان . )2016

▪▪▪
البند الخامس :

المسائل المالية واإلدارية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الموقسسسل المسسسالي مسسسن حيسسسو المسسسساهمات والمتسسس خرات علسسسي السسسدول
األعضاء كما في . 2016 / 10 / 1
منسساقالت فسسي مواانسسات مكتسسب العمسسل العربسسي والمعاهسسد والمراكسسا
التابعة له لعام . 2016
النمسسر فسسي قسسرار المجلسسس ا قت سساد وا جتمسساعي– السسدورة ()98
سبتمبر  /آيلول  2016بش ن اعتمساد مواانسة منممسة العمسل العربيسة
لعامي  2017و . 2018
متابعسسة تنفيسسسذ تقريسسر وتو سسسيات ا جتمسساع ( )25للجنسسسة المنممسسسات
للتنسيق والمتابعة . 2016
تقرير المراجع الداخلي لمكتب العمل العربي .
النمر في تعيين محاسبين لتدقيق الحسابات .
تبرع الموجودات ( األاثاو ) ألحد أطرال اإلنتا .

▪▪▪

البند السادس :

تقريــر عــن نتائج أعمال الدورة ( )105لمتتمر العمل الدولي (جنيل،
يونيو  /حايران .)2016

▪▪▪
البند السابع :

استكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي لمسدة عسامين
(. ) 2018 – 2016

▪▪▪
البند الثامن :

استكمال تشكيل لجنة شتون عمل المرأة العربية لمدة عامين (– 2016
. ) 2018

▪▪▪
البند التاسع :

تقرير عسن نشساطات وانجسااات منممسة العمسل العربيسة فيمسا بسين دورتسي
مجلس اإلدارة .
 الدورة الرابعة والاثمانون (شرم الشيخ  ،مارس  /آذار )2016 السسسسدورة الخامسسسسسة والاثمسسسسانون ( الدوحسسسسة ،أكتسسسسوبر  /تشسسسسرين األول)2016

▪▪▪
البند العاشر :

التقارير التكميلية للسيد المدير العام .
 تقرير عسن قسرارات القمسة العربيسة ( ( )27نواكشسوط 26 – 25 ،يوليو  /تموا ) 2016
 تقريسسسسر عسسسسن نتسسسسائج أعمسسسسال السسسسدورة ( )98للمجلسسسسس ا قت سسسسادوا جتماعي.

▪▪▪
◙◙◙

دسالم سناء
طـ  /عبد المنعم

