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 تـقـذيــــن :  **

 

َظسًا الَرهاء واليح نجُح انخثساء انقاَىَييٍ ، وػًاًل تُظاو ػًم انهجُح حيثس َتثد انًثا ج      : أّال

 األونً يُه ػهً :

ت هي خوضت أعضاء يختارُن الوؤتور العام بٌاء على اقتراح هجلسش  ٌل اللجتشك" 

 الوقذهت هي الوذير العام لوكتب العول العربى " . اإلدارة فى ضْء الترشيحاث

 يغ يساػاج اآلذً :

 أٌ يكىَىا يٍ أقطاز ػستيح يرؼد ج . (أ )

 أٌ يكىَىا يٍ انكفاءاخ انقاَىَيح فً قطاع انؼًم وانؼًال . (ب )

" تكسْى هسذة العضسْيت فسى اللجٌست    ست       ووفقًا نُص انفقسج األونً يٍ انًا ج انصاَيح 

 حتضب هي تاريخ اختيارُن هي قبل الوؤتور " .صٌْاث قابلت للتجذيذ ّت

 ::  اللجٌت الحاليت   اًيا

 انًُايثثح/ يًهكثثح انث،ثثسيٍ، وانصالشثثيٍ )  انعثثاتؼحأخرازهثثا انًثث ذًس انؼثثاو فثثً  وزذثثه    

( 2013/ آذاز يثثازض – 2010/ آذاز ( نًثثدج شثثالز ظثثُىاخ )يثثازض 2010آذاز  /يثثازض

 وذنك ػهً انُ،ى انرانً :

 انًًهكح انؼستيح انعؼى يحانسيط              / زشق يقثىل اندكرىزانعيد األظراذ  -1

 جًهىزيح انعى اٌ،ًد ػصًاٌ خهف اهلل          / يانعيد األظراذ اندكرىز -2

 جًهىزيح انؼساقظف إنياض                    / يىانعيد األظراذ اندكرىز -3

 نـيـثـيــا ونـح انعيد األظراذ اندكرىز/ ػثد انغًُ ػًسو انسويًض      -4

 جًهىزيح يتس انؼستيحخالف ػثد انجاتس خالف         / انعيد األظراذ اندكرىز -5

وقد قايد انهجُح تثرل جهى  يًيصج فً يجال ذُشيط انُشاط انًؼيازي نًُظًح انؼًثم  

انؼستيثثح وَفثثرخ تسَثثايج نًساجؼثثح كافثثح االذفاقيثثاخ انتثثا زج ػثثٍ انًُظًثثح ويثثدي يىا ًرهثثا  

ندونيح تشكم يىضىػً القً قثىال وازذياحا يٍ جاَة يث ذًس انؼًثم   نهًرغيساخ انؼستيح وا

 انؼستً تأطسافه انصالشح .
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ذى ػثس  هثرا انًىضثىع    انهجُح ، وذ،قيقا نهرىاصم فً أ اء ػًهها ، وَظسا الَرهاء واليح  :   الثا

ػهً يجهط اإل ازج فً  وزذه انؼا يثح انصايُثح وانعثثؼيٍ )انقثاهسج، َثىفًثس/ ذشثسيٍ انصثاًَ        

 (، وقد اذخر انًجهط تشأَه انقساز انرانً :2012

 – 2013انًىافقثثح ػهثثً انعثثا ج اآلذيثثح أظثثًا هى نؼاثثىيح نجُثثح انخثثثساء انقثثاَىَييٍ )      -1

2016) : 

 انًًهكح انؼستيح انعؼى يح  األظراذ اندكرىز/ زشق يقثىل انسيط -

 جًهىزيح انعى اٌ  األظراذ اندكرىز/ ي،ًد ػصًاٌ خهف اهلل -

 نـيـثـيــا ونــح  ػثد انغًُ ػًسو انسويًض األظراذ اندكرىز/ -

 جًهىزيح يتس انؼستيح  األظراذ اندكرىز/ ي،ًد ػثد انظاهس -

 انجًهىزيح انهثُاَيح   األظراذ اندكرىز/ ػتاو انقيعً -

( نًث ذًس انؼًثم انؼستثً    40( إنثً انثدوزج )  1إحانح األظًاء انثىاز ج فثً انفقثسج زقثى )     -2

ىافقح ػهيها نؼاىيح نجُثح انخثثساء انقثاَىَييٍ    ( يغ انرىصيح تان2013ً)يازض/ آذاز 

 (.2016 – 2013نهفرسج يــٍ )

ػًاًل تُظاو ػًم انهجُح ويساػاج نطثيؼثح ػًههثا وختىصثيرها انفُيثح . وذ،قيقثًا نهرىاصثم        :  رابعا

فً أ اء ػًم انهجُح إلَجاش يا تدأذه تشأٌ إػا ج انُظثس فثً انُشثاط انًؼيثازي انؼستثً إنثً       

جاَة انرىشيغ انجغسافً انؼا ل نالظرفا ج يٍ ذُىع انخثساخ وانرجازب وذكايههثا واظثرفا ج   

َُثا َؼثس    إفانجص ث   يثغ انرجديثد   خثسج وانًؼسفثح نثدي انعثا ج أػاثاء انهجُثح      يٍ ذساكى ان

 انىاز ج أظًاءهى فً قساز يجهط اإل ازج انًىقس ذسشيح انعا ج انخثساء انً ذًس انؼاوػهً 

لوسذة  سس ن صسٌْاث قادهسست   ؼستيثثح ، نؼاثىيح نجُثح انخثثثساء انقثاَىَييٍ فثثً يُظًثح انؼًثم ان     

 . (2016آرار  هارس / – 2013هارس / آرار )

 ّالتْجيَ بوا يراٍ هٌاصبا.. للتفضل بالٌظر الوؤتور العام الوْقر: األهر هعرّض على  خاهضا
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