
PSI Sub Regional office for Arab Countries 
Yachoui Center, 6th floor – App. 22, 
Jal El Dib – Lebanon             psi.arab.countries@world-psi.org,  

 اجتماع اللجنة االستشار�ة االقلیمیة الفرعیة للمنطقة العر�یة

 لبنان  –بیروت  –، فندق �ادوفا 2023مارس  17-18

 جدول أعمال مؤقت 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqdOquqDoqGNF1EUbp2tyc4zK-QW_PfRzt 

857 3366 1025 

 

 2023مارس  17الجمعة  الیوم األول
 تسجیل المشار�ین  9.00-  8.30
 : االفتتاح والترحیب 1البند    9.30-  9.00

 تبلیغات  •
 ح: ممثلة المنطقة العر�یة في المجلس التنفیذياالفتتاكلمة  •
 الفر�قیا والمنطقة العر�یة كلمة السكرتیر االقلیمي  •

 : جدول االعمال والمحضر السابق 2البند    10.00  – 9.30
 جدول االعمالاعتماد  •
 اعتماد المحضر السابق •
 مسائل ناتجة عن المحضر السابق والمتا�عة،   •

 : آخر التطورات في المنطقة العر�یة 3البند  11.00 – 10.00
سندب  11.30 – 11.00 ب ف  ئزئدئح
 : برامج التطو�ر النقابي الخاصة �االتحاد الدولي للخدمات العامة4البند 12.00 – 11.30

 2023مشار�ع وانشطة سنة /   2022البرامج المنفذة في سنة  •
 : العضو�ة5البند  01.00 – 12.00

 التخفیض ، اإلعفاء ، التقسیط ، التأجیل سداد رسوم االنتساب: الئحة المتأخرات، طلبات  •
 طلبات االنتساب  •

 استراحة غداء  02.00- 01.00
 العر�یة اجتماع لجنة المرأة للمنطقة  05.00- 02.00

 2023مارس  18 السبت الثانيالیوم 
 . 31التحضیرات نحو مؤتمر االتحاد الدولي للخدمات العامة ال: 6البند  10.30  – 8.30

 : المواعید النهائیة القانونیة  2023  االتحاد الدولي للخدمات العامة مؤتمر نحوخارطة الطر�ق  عرض •
مسودة برنامج  ، و  159المنبثقة عن اجتماع المجلس التنفیذي نسخة المراجعة النظام األساسي: مراجعة  •

 مالحظات المنطقة االقلیمیة الفرعیة العر�یة :  2028-2023العمل 
 استراحة قهوة/شاي 11.00- 10.30
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 تقد�م القرارات، الشكل والمضمون والمهلة • 12.00- 11.00
 والشباب مشار�ة النساء  •
 .  159المجلس التنفیذي رقم  في اجتماعمعاییر الرعا�ة المعتمدة  •

 تسمیة أعضاء اللجان (لجنة النظام، لجنة اعتماد االوراق، لجنة حاسبي االصوات)  • 12.30- 12.00
 انتخاب اعضاء الهیئات الدستور�ة (مجلس تنفیذي، لجنة مرأة، لجنة شباب) • 01.00- 12.30
 استراحة غداء  02.00- 01.00
 : تقر�ر اجتماع لجنة المرأة العر�یة 7البند  02.30- 02.00
 : مسائل أخرى ومكان وموعد االجتماع المقبل 8البند  03.30- 02.30
 مالحظات ختامیة واختتام االجتماع 04.00- 03.30
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