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جدول أعمال
الدورة الرابعة واألربعون
لمؤتمر العمل العربى

" القاهرة  -جمهورية مصر العربية "
(  16 - 9ابريل  /نيسان ) 2017

 البند االول  :تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي .
 القسم األول  :تقــــرير المدير العام
وعنوانه  ( :التدريب المهني ركيزة أساسية إلستراتيجيات التنمية المستدامة  2030في
الوطن العربي ) .
 القسم الثانى  :تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خالل عام . 2016
** مالحق ( القسم الثانى ) :
الملحققق رقققم ( : )1تقــــــرير عــن نتــاعم لعمــال الــدور  )36للجنــة اليريــات النقابــي ــة
مارس  /آذار . ) 2017
الملحق رقم ( : )2التقرير السنوى لمتابعة التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل.
الملحققق رقققم ( : )3تقـــــرير عــن نتــاعم لعمــال الــدور  )15للجنــة شــعون عمــل المــرل
العربية مارس  /آذار . ) 2017
■■■

 البند الثانى  :النظر في قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة .
أوال ا  :عرض عام لقرارات وتوصيات مجلس اإلدارة .
ثانيا ا  :تقرير عن نتقاج أعمقال دورتقي مجلقس ددارة منظمقة العمقل العربيقة مقا بقين القدورة
( )43والدورة ( )44لمؤتمر العمل العربي .
 -1الدور  )85لمجلس اإلدار

لكتوبر /تشرين االول .) 2016

 -2الـدور  )86لمجلس اإلدار

مارس  /آذار .) 2017

ثالثا ا  :مالحق البند الثانى :
( )1الملحق األول :
تقـــــرير عــن نتــاعم لعمــال الــدور  )98للمجلــس االصتدــادال واالجتمــاعب العربــب
سبتمبر  /ليلول ) 2016
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( )2الملحق الثاني :
تقرير عن نتاعم لعمال الدور  )99للمجلـس االصتدـادال واالجتمـاعب العربـب
فبراير  /شباط ) 2017 ،

■■■
 البند الثالث  :متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق .
الدورة الثالثة واألربعقون لمقؤتمر العمقل العربقى ( الققاهرة 17 –10 ،أبريقل /
نيسان .) 2016

■■■
 البند الرابع  :المساجل المالية واإلدارية.
أوال  :الموصف المالى لمنظمة العمل العربية من ييث المسـاممات والمتـرخرات علـى
الدول األعضاء كما فى . 2017 / 4 / 1
ثانيققا ا  :تقـــارير ميعـــة الرصابـــة الماليـــة وتقــارير مراصبـــى اليســـابات عـــن اليســـابات
الختامية للسنة المالية المنتهية فى  )2016/12/31لكل من :
 -1مكتب العمل العربى  /القامر .
 -2المعامد والمراكز التابعة للمنظمة .

■■■
 البند الخامس  :تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .
■■■
 البنقد السققادس  :مقذكرة المققدير العققام لمكتقب العمققل العربقي حققول الققدورة ()106
لمؤتمر العمل الدولي ( جنيف  ،يونيو  /حزيران . ) 2017
■■■
 البند السابع  :ريادة األعمال ودورها فى التنمية والنهوض بالتشغيل
■■■
 البند الثامن  :تعزيز دور المرأة في تنفيذ برام التنمية المستدامة.
■■■
 البنققد التاسققع :تحديققد مكققان وجققدول أعمققال الققدورة ( )45لمققؤتمر العمققل العربققي
(ابريل  /نيسان .) 2018
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