
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانىد ــنـالب
 النظر فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة

 

 
 مالحق البند الثانى: ثالثاً  

للمجلقققس ( 39)تقريققر  قققئ نتققال  ل مققاا القققدورة ال اديقق   ( : 2)الملحققق 
 ( 2102شباط / فبراير ) االقتصادى واالجتما ى ال ربى 

  

 مؤتمر ال ما ال ربى
 الحادي  واألرب وئالدورة 

 القاهرة ، جمهوري  مصر ال ربي 
 2102ليلوا  / سبتمبر    20  – 02

 2/  20/  د.  ع.  ع. م . و  منظم  ال ما ال ربي 
  2/ مالحق   – ثالثا
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 :تـقـديـــم ** 

 للمجلل  اقتصالاة ( 39)فل  عمملا  اللة رل العاةةلة  العمل  العريةلة منظمةشاركت  :لواًل 

لجامعة الة   العريةة، خال  الفصرل من  الص  مقةت يمقر األمانة العامة ، اقجصمام 

 ، يمشللللاركة جمةللللا الللللة   العريةللللة األم للللا  فلللل  الجامعللللة  19/2/2112 – 8

 .األمانة العامةمةة من م ظف   منظمات العم  العري  المشصرك  

 :الصالةة  الفنةة ت الة رل مل  اجصمامات اللجانلمصشا: ثانياً 

ةل   السليت الم افلق   تلة مقلة للجنة المنظمات للصنسةق  المصايعة ياقجصماع اقسصثنائ (1

8/2/2112. 

 .3/2/2112 الم افق ة   األحة تة مقة اللجنة اقجصمامةة  (2

 .11/2/2112 – 11 الم افق ة م  اقثنةن  الثالثا   تة مقة اللجنة اقتصااةةة (9

 12/2/2112الم افق  ة   األريعا   تة مقة لجنة كيار المسئ لةن (2

ةلل   الخمللة  الم افللق  تللة مقللة لجنللة كيللار المسللئ لةن الصح للةرةة للقملل  الصنم ةللة،  (5

19/2/2112. 

ةل   الخملة  الم افلق   تلة مقلة رل للصح لةر للقمل  الصنم ةلة،غاللجنلة ال اارةلة المال (6

19/2/2112. 

ةلل    تللة مقللة ( مللل  المسللص   اللل اار )اجصمللاع المجللل  اقتصاللاة   اقجصمللام   (7

 .19/2/2112الخمة  الم افق 

 كللان مور حللاى مللل  جللة   عممللا   للعد الللة رل العةةللة مللن الم  لل مات  المسللائ  :  ثالثققاً 

 -:اقتصااةةة  اقجصمامةة الهامة، من ع مها 

( 25)إمللةاة الملللق اقتصاللاة   اقجصمللامي الللع  سللةعر  مللل  الللة رل العاةةللة  (1

ن ــلـرل مـــلـصـخلال  الف( يالك ةلت) قلةت الصل  ملمجل  الجامعة مل  مسص   القملة، 

13 – 29/9/2112. 

اقتصالاةةة  اقجصمامةللة الماملا مقلة ا فلل  صل ن  مولللا : الصح لةر للقملة الصنم ةللة  (2

 .2115العا  

خلر الثالثلة الصل  مقلةت يالك ةلت ع ا( األفرةقةلة –العريةة )مصايعة عمما   نصائج القمة  (9

 .2119ما  
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 .الحرل العريةة الكير   الع ائق الص  صعصر  تةامها مصايعة صو رات منوقة الصجارل (2

مصايعة ملق صو ةر العمل  اقتصالاة   اقجصملام  العريل  المشلصرك،  نصلائج فرةلق  (5

 .العم  المعن  يصو ةر عجهال العم  العري  المشصرك

الاللاةر مللن القمللة الثالثللة للللة   العريةللة  ة   عمرةكللا ( لةمللا)مصايعللة صنفةللع إمللالن  (6

 .الج انب اقتصااةةة( 2112)الجن يةة 

 .مصايعة ملق اقسصثمار ف  الة   العريةة (7

 (الج انب اقتصااةةة  اقجصمامةة)مصايعة ملق المنصةةات العريةة الة لةة  (8

 . غةر ا من الم   مات  الق اةا الهامة

صرعسللت عممللا   للعد الللة رل، جمه رةللة م رةصانةللا اتسللالمةة،  تللة صمةللات الللة رل،  : راب ققاً 

 نقاشات مو لة  خااة فل  المسلائ  عات  العريةة يح  ر كثةق من مخصلق الة  

جلارل الحلرل العريةلة الكيلر   كلعلك المسلائ  عات الالة يمراجعة ع  اع منوقة الص

الالة ياتالال   الصول ةر،  تلة كلان للمنظملة ح ل ر ممةلا،  خاالة فل  عشلغا  

مت مر للا مللن عخللر صولل رات اللجللان المصعلقللة يالصح للةر للقملل  الصنم ةللة، حةلل  تللة

الصل    عمولت لمحلة ملن الجهل ةاليرنامج المصكام  لةم  الصشغة   الحة من اليوالة، 

نيةلها ف  سية  الةفا يمشارةا  عا اليرنامج إل  األما   الع ائلق الصل  صعصر لها فل  

 .علك

 لالة يالم  ل ماتاة ر العةةة من القرارات عات ا ل عا  تة صمخ  من الة ر : خامساً 

 .عمما  الة رل    المور حة مل  جة

 . الموقر للنظر واتخاذ ما يراه مناسباً حوله المؤتمراألمر م روض  لى :  سادساً 
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