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 تـقـديـــم :** 

 ( للمجلل  اقتصالاة 94فل  عمملا  اللة رل العاةةلة   العمل  العريةلة منظمةشاركت  لواًل :

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

 ، يمشللللاركة جمةللللا الللللة   العريةللللة األم للللا  فلللل  الجامعللللة  11/9/2014 – 7

 .األمانة العامةمةة من م ظف   منظمات العم  العري  المشصرك  

 الصالةة : الفنةة صلمت الة رل مل  اجصمامات اللجانشاثانياً : 

 .7/9/2014 الم افق ة م األحة تة مقة اقجصمامةة  اللجنة (1

 .9/9/2014 – 8 الم افق ة م  اقثنةن  الثالثا   تة مقة اللجنة اقتصااةةة (2

 10/9/2014ة م األريعا  الم افق   تة مقة لجنة كيار المسئ لةن (3

ةلل م  تللة مقللة اجصمللاا المجللل  اقتصاللاة   اقجصمللام   مللل  المسللص   اللل  ار (  (4

 .11/9/2014الخمة  الم افق 

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

 -اقتصااةةة  اقجصمامةة الهامة، من ع مها :

( للمجلللل  اقتصالللاة  93صقرةلللر األملللةن العلللام مصايعلللة صنفةلللع تلللرارات اللللة رل   (1

 (.94   93 اقجصمام  فةما يةن ة رصي المجل   

 صو ةر العم  اقتصااة   اقجصمام  العري  المشصرك. (2

: نصللائأ عممللا  اللجنللة ال  ارةللة المعنةللة يالمصايعللة  اإلمللةاة للقمللم العريةللة الصنم ةللة  (3

 (.2015الرايعة  ص ن   اقتصااةةة  اقجصمامةة ف  ة رصها

الملف اقتصااة   اقجصمام  لمجل  جامعة الة   العريةة مل  مسص   القمة ف   (4

 .2015( مار  26ة رصها العاةةة  

مصايعللة صنفةللع  مللالن  لةمللا( الاللاةر مللن القمللة  الثالثللة( للللة   العريةللة  عمرةكللا  (5

 ( الج انب اقتصااةةة.2012الجن يةة  

 .(العريةة الكير مح ر عمما  الة رل  منوقة الصجارل الحرل  (6

 .اقسصثمار ف  الة   العريةة (7

 .المنصةةات العريةة الة لةة (8

 .الصقرةر اقتصااة  العري  الم حة (9

 .صقرةر األمن الغعائ  العري  (10
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( للجنللة المنظملللات للصنسللةق  المصايعلللة، 23امصمللاة صقرةلللر  ص اللةات اقجصملللاا   (11

 (23/6/2014 – 15المنيثقة من المجل  اقتصااة   اقجصمام   ص ن ، 

  غةر ا من الم   مات اقتصااةةة  اقجصمامةة األخر .

ف مكثل،  تلة صمةل ت اللة رل، يح ل ر الةمنةةجمه رةة الصرعست عمما   عد الة رل،  راب اً:

 نقاشات مو لة  خااة ف  المسائ  عات الالة يمراجعة  العريةة من مخصلف الة  

ائ  عات الاللة ياإلالال   كعلك المسلجارل الحرل العريةة الكير  ع  اا منوقة الص

 . الصو ةر

( يالم افقلة ملل  ص الةات اقجصملاا 2026كما شهةت الة رل اة ر القرار رتلم   :خامساً 

( للجنللللة المنظمللللات للصنسللللةق  المصايعللللة، المنيثقللللة مللللن المجللللل  اقتصاللللاة  23 

 -:( الع  ص من2014 اقجصمام   ص ن  

( لمنظملللات العمللل  العريللل  2016   2015امصملللاة الم ا نلللات السلللن ةة  لعلللامي  (ع 

 المشصرك، ما الصأكةة مل   ماةل ص  ةا الم ا نات مل  اليرامأ  األنشوة.

الم افقة مل  صويةق ال ةاةل ف  اليةقت الص  عتر ا مجل  جامعة الة   العريةة فل   (ب 

يشلللأن  2/3/2011خ ( يصلللارة7358   3755( يم جلللب تراراصللل   135ة رصللل   

 % لم ظف  األمانة العامة للجامعة  منح الم ظف40 ةاةل ية  غال  معةشة ينسية 

 عا كلان ملن  األساسلي % ملن الراصلب70المكاصلب  المراكل  يلة  اغصلراب   يالمقر

غةر م اوني ة لة مقر مملة، ملل  مل ظف  المنظملات العريةلة المصخاالة، ملل  

 رةخ م افقة المجل  اقتصااة   اقجصمام .عن ةصم صويةق صلك ال ةاةات من صا

الصأكةللة مللل  المنظمللات العريةللة المصخااللة   للا م االلفات  معللاةةر  شللر و  (ج 

خاالللة لشلللغ  منالللب الملللةةر العلللام  الملللةةر العلللام المسلللامة، ةلللصم امصماة لللا ملللن 

المهنةللة  ،الجمعةللات العامللة، مللل  عن ةراملل  فلل  مللن ةصلل ل  شللغ   للعد المنااللب

   الخيرل المول ية  الكفا ل الفنةة  اإلةارةة.  مةالآل المؤ الت 

الصأكةة مل  المنظمات العريةلة، اإلسلراا فل  صعلةة  اصفاتةلات  نشلائها  فقلا لؤلنظملة  (ة 

  الل ائح الم حةل  ترارات المجل  اقتصااة   اقجصمام .

 لل ( مللل  المللةرا  العللامةن للمنظمللات العريةللة المصخااللة الللعةن شللارفت  قةللصهم مللل  

ة األخةلرل مللن ت عثلر مللال  ةائلم خلال  األشللهر السلصاقنصهلا ، ملةم اصخللاع تلرارات عا

 انصها  ال قةة.
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  عا  تة صمخض من الة رل اة ر العةةة من القلرارات عات الاللة يالم  ل ماتسادساً: 

  .المور حة مل  جة   عمما  الة رل

 الثمانةن  الحاةةة  ة رص  ض الصقرةر مل  مجل   ةارل منظمة العم  العريةة فمر : ساب اً 

 : حيث لصدر القرار التالى،  " 2014 صشرةن األ  /  عكص ير،  عي ظي " 

 . ( للمجل  اقتصااة   اقجصمام 94اخع العلم يالصقرةر من نصائأ عمما  الة رل   -1

المةةر  صكلةف مكصب العم  العريي يصقةم معكرل ح   م اافات  معاةةر شغ  مناي  -2

عهلا  لل  فالعام  المةةر العام المسامة  ل  اللة رل القاةملة لمجلل  اإلةارل إلترار لا  ر

 مؤصمر العم  العريي .

 .الالزمواتخاذ  الموقر للنظر المؤتمرلى  : األمر م روض  ثامناً 
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