يؤتًر انؼًم انؼرثي

اندورح األرثؼىٌ
انجسائر  /انجًهىريخ انجسائريخ
 22 - 15أثريم َ /يسبٌ 2013

يُظًة انعًم انعربية

و  .و  .ع  .ع  .د  / 40 /أ  /راثؼبً

انجُد انراثغ
انًسبئم انًبنيخ واإلداريخ
( أ ) انًسبئم انًبنيخ :
راثؼًب  :استكًبل تشكيم هيئخ انرقبثخ انًبنيخ
نًُظًخ انؼًم انؼرثيخ نهفترح ( )2014 – 2012

أوالً  :س ب ك ٔ ٌ اج ببت يببلجًر انعًببم انعرب ب ل ب ةٔاجببّ انعبةثببة انحبسببعة ٔان

ببيٍ انمبببْر –

جًٕٓاثببة ي ببر انعربيببة ابرثببم َ /ي بببٌ  ) 2012انمببراا الببى  )11412انفمببر )1
يُّ بشأٌ جشكيم ْيئة انرلببة انًبنية نًُظًة انعًم انعربية ٔ ) 2014 – 2012انح
َ ٓب انحبن -:
 -1جشكيم ْيئة انرلببة انًبنية نًُظًة انعًم انعربيبة نًب سبُحيٍ  )2014 – 2012عهب
انُحٕ انحبن -:

 ػٍ فريق انحكىيبد
 -ةٔنة اإليباات انعربية انًحح

عضٕا صي

 -جًٕٓاثة انعراق

عضٕا صي

 -ةٔنة انكٕثث

عضٕا صي

 -ني يب

عضٕا صي

 -انجًٕٓاثة اإلس يية انًٕاثحبَية

عضٕا صي

 ػٍ فريق أصحبة األػًبل :
انجًٕٓاثة انه ُبَية  /عضٕا صي )

 -ان ي  /سعي حًبة

 ػٍ فريق انؼًبل
انجًٕٓاثة انحَٕ ية  /عضٕا صي )

 -ان ي  /بٕعه انً باك

ثبَي ابً  :اسببحُبةإا ىن ب لببراا انًجهببد اولح بببةي ٔاوجحًبببع ل ب ةٔاجببّ انعبةثببة  )88س ب حً ر /
ثهٕل  2011بشأٌ جشكيم ْيئبت انرلببة انًبنية ٔانتي َ ّ انحبن :

ااخ يااٍ يً هااي
" انتأكيااد ػهااك تشااكم هيئاابد انرقبثااخ انًبنيااخ نهًُظًاابد انؼرثيااخ انًت
خًا دول ػهااك األقاام ض ثبإلإابفخ ثنااك يً هااي دونتاايٍ كؼياىيٍ ااتيااب ييٍ فااي ابنااخ
تغيت أو اػتااار أ ياٍ األػيابأل األصاهييٍ ض وانتأكياد ػهاك أٌ يكاىٌ ي ب جاخ انادول
في هاا انشأٌ يٍ خالل انىزاراد انًؼُيخ ثبنًجه االقت بد واالجتًبػي .
1

ثبن بً َ :ظراإ نغيبة ُيٍ يبٍ لرثبك انحكٕيببت لب انٓيئبة ٔححب و ثحب خ عب و اكحًببل انُ ببة
انمبََٕ نهٓيئة .

راثؼبً  :األير يؼروض نهتفيم ثًب يهي :
 -1ج ًية عضٕثٍ كبححيبط يٍ ان ٔل األعضبء لب انًبلجًر ٔنبى جبرة لب انمبراا انًشببا
ىنيّ ع ِ .
 -2ثحى ةعٕ انعضٕ اوححيبط ل حبنة اعحتاا انعضٕ األصيم ل حبنبة عب و ٔصبٕل اة
خ ل  11ثٕو يٍ جباثخ ىاسبل ان عٕ .

أاـًـد يحًد نقًبٌ
انًدير انؼبو
د  .اسيٍ ػ ًبٌ
ط /ػجد انًُؼى
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