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 تقرير حول  

 االجتماع األول للجنة التنسيق العربية 

 سيييعا   2021/ يونييييو /  13التقيييب حيييبام الييييوم األحييي  الموا يييق 

 يييايل  ليييب الملييييرا المييي ير العيييام لمنيمييية العميييل العربيييية  /السيييي 

بالسييييي ال والسييييا   ن  يييياي لجنيييية التنسيييييق العربييييية المنب قيييية  يييي  

األجتميييياع األول للمجمو يييية العربييييية الملييييارتة  ييييب  عاليييييال ميييي تمر 

 . 2021" لعام 109العمل ال ولب ال ور  "

 وتوحيييي  مواميييذ مم ليييب الييي ولتهييي ذ  يييجن اللجنييية الييي  التنسييييق 

العربييية بوحييوم المسييايل التييب تييتم  راسييتها بهييجن اللجييا   وتقيي يم 

جييي ول   لييي تقرييييراو حيييول  عالياتهيييا  يقييي م  يييم  مو يييو ال نويييرا 

" 95ن ميييال مجلييية م ار  منيمييية العميييل العربيييية  يييب  ورتييي  العا يييية "

 .2021نتتوبر 

حيييت تييم  ييب ب اييية  عاليييال  ييجن اللجنيية ترليييال السييي  /  ييوال  يي م 

المليييرا األمييي  العييام للجنيية الولنييية للجييا  العمالييية بالمملتيية العربييية 

و للجنيية والسييي  / حسييي  مرابحيية مميي  و لل عمييال ب وليية السييعو ية رييسييا

 لسييلي  مقييرراو لهييا. تمييا تييم ترليييال تييل ميي  السييي ال والسييا   التالييية 

نسيييما  م لمتابعييية ن ميييال اللجيييا  الةنيييية المنب قييية  ييي  مييي تمر العميييل 

 ": 109ال ولب ال ور  "



 السي  / حسي  مرابحة     لجنة تلبيق االتةاميال والتوحيال  ▪

 االتةاميال والتوحيال  لجنة تلبيق    ال تتور  / ليماي بهاي ال ي       ▪

 لجنة المناملة المتترر  للحماية االجتما ية  ال تتور  / سناي العحةور    ▪

 لجنة االستجابة للتو ي      ال تتور/ حسي  ال ب  الليخ    ▪

تقيي يم اللييتر لتا يية ن  يياي  ييجن اللجنيية حيييت مييام سييعا   الميي ير العييام ب

 إلنجيييام لييي  المليييارتة القيمييية ومييي او تهم الهامييية أل يييراي النقيييا  

ل قيية األ  يياي  نيييةبالته ماسييتعرم مهييام  ييجن اللجنيية وتقيي  ملهييا. تمييا 

 ييب ريييية ومقييرر اللجنيية  تمييا تقيي م باللييتر للسييي ال والسييا   مم لييب 

    م تمر العمل ال ولب. اللجنة  ب متابعة  عاليال اللجا  المنب قة

ونتةييق ن  يياي اللجنيية  ليي   قيي  اجتميياع نويير أل مالهييا يييوم الومييية 

ل ليي ع  ليي  تقييارير اللجييا  الةنييية لهييجا  2021/ يونيييو /  17الموا ييق 

 .م  لرذ مم لب  جن اللجا  م  ن  اي لجنة التنسيق الم تمر

 


