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 ** تـقـديـــم :

 ( للمجلل  اقتصالاة 95فل  عمملا  اللة رل الناةةلة   النمل  النريةلة منظمةشاركت  لواًل :

لجامنة الة   النريةة، خال  الفصرل من  الص  مقةت يمقر األمانة النامة ، اقجصمام 

 ، يمشلللاركة جمةلللل اللللة   النريةلللة األمعلللا  فللل  الجامنلللة  19/2/2015 – 15

 . منظمات النم  النري  المشصرك

 الصالةة : الفنةة الة رل مل  اجصمامات اللجان اشصملتثانياً : 

 .15/2/2015 الم افق األحةة م  تة مقة اللجنة اقجصمامةة  (1

 .17/2/2015 – 16 الم افق ة م  اقثنةن  الثالثا   تة مقة اللجنة اقتصااةةة (2

 18/2/2015ة م األرينا  الم افق   تة مقة لجنة كيار المسئ لةن (3

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

 .19/2/2015الخمة  الم افق 

 كللان مور حللاى مللل  جللة   عممللا   للعد الللة رل النةةللة مللن الم علل مات  المسللائ  :  ثالثققاً 

 -اقتصااةةة  اقجصمامةة الهامة، من ع مها :

( للمجلللل  اقتصالللاة  94صقرةلللر األملللةن النلللام مصاينلللة صنفةلللع تلللرارات اللللة رل   (1

 (.95   94 اقجصمام  فةما يةن ة رصي المجل   

م  لمجل  جامنة الة   النريةة مل  مسص   القمة ف  الملف اقتصااة   اقجصما (2

 .2015( مار  26ة رصها الناةةة  

: نصللائأ عممللا  اللجنللة ال  ارةللة المننةللة يالمصاينللة  اامللةاة للقمللم النريةللة الصنم ةللة  (3

 (.2016الراينة  ص ن   اقتصااةةة  اقجصمامةة ف  ة رصها

 الثالثللة( للللة   النريةللة  عمرةكللا مصاينللة صنفةللع  مللالن  لةمللا( الاللاةر مللن القمللة  (4

 ( الج انب اقتصااةةة.2012الجن يةة  

 (.2013مصاينة صنفةع ترارات القمة النريةة اافرةقةة ف  ة رصها الثالثة  الك ةت  (5

 صولل رات اقصحللاة  محلل ر عممللا  الللة رل  منوقللة الصجللارل الحللرل النريةللة الكيللر  (6

 .(الجمركي

 .اقسصثمار ف  الة   النريةة (7

 .ةةات الصنا ن النري  الة ل  ف  المجاقت اقتصااةةة اقجصمامةةمنص (8
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 . نشا  مجل  ال  را  النرب المننةةن يشئ ن األرااة الج ةة  (9

 .ةائمة امةاة  صحةةث الك ةات النريةة الم حةل للينا   نشا  لجنة مريةة (10

 اصفاتةة النق  اليحر  للركاب  اليعائل يةن الة   النريةة. (11

  مم  األوفا . (12

  غةر ا من الم ع مات اقتصااةةة  اقجصمامةة األخر .

،  تلة صمةل ت اللة رل، يحعل ر المملكة األرةنةة الهاشمةةصرعست عمما   عد الة رل،  راب اً:

 نقاشلات مو للة  خاالة فل  المسلائ  عات الاللة  النريةة ف من مخصلف الة  مكث

ائ  عات الاللة علك المسلجارل الحلرل النريةلة الكيلر   كليمراجنة ع عاا منوقة الص

 .ياااالح  الصو ةر

يمنظملات النمل  النريةلة  لاللةاملةة ملن القلرارات عات كما شهةت الة رل اة ر  :خامساً 

 -:نعكر منها

الصأكةة مل  المنظمات النريةلة، ااسلراا فل  صنلةة  اصفاتةلات  نشلائها  فقلا ل نظملة  (ع 

  اقجصمام . الل ائح الم حةل  ترارات المجل  اقتصااة  

الولب من  ةئات الرتاية المالةة  ااةارةلة للمنظملات النريةلة المصخاالة عن صقل م  (ب 

اانشللا  للمنظمللات النريةللة المصخااللة مللل  قللةةم يةللان مللن مللة  ص افللق اصفاتةللاتيص

الم حللةل للمنظمللات النريةللة المصخااللة  مللل تللرارات المجللل   األساسللةة األنظمللة

يإحاللة  لعد اقصفاتةلات مل  عن صق م األمانة النامة للجامنلة  اقتصااة   اقجصمام 

للقواا القان ني يجامنة الة   النريةة لمراجنة  عد اقصفاتةلات ملن ناحةلة الالةاغة 

 القان نةة.

صكلةللف األمانللة النامللة للجامنللة يصويةللق اةلةللة الخااللة يللال ام المنظمللات النريةللة  (ج 

اة   اقجصمام   صقةةم صقرةر ف   لعا المصخااة يصويةق ترارات المجل  اقتصا

الشأن للة رل القاةمة للمجل  مل  عن ةصعلمن الصقرةلر عةلة مالحظلات ع  الن يات 

لصويةق  عد اةلةلة الصل  سليق للمجلل  اقتصالاة   اقجصملام  عن  افلق ملةهلا فل  

 (.84ةا  1802يم جب ترارد رتم   2009سيصمير 

صنلق يم ع ا الحة من ظا رل مم  األوفا  ةمم جه ة لجنة الوف لة النريةة فةما ة (ة 

يالصنسللةق مللل األجهلل ل النريةللة المننةللة،  الولللب مللن األمانللة النامللة   ةارل المللرعل 

 األسللرل  الوف لللة( مللرر صقرةللر مللل  المجللل ، فلل  ة رصلله القاةمللة مللن الجهلل ة 
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ة الميع لة ف   عا المجا ،  يخااة فةملا ةصنللق فل  صنفةلع ااسلصراصةجةة النريةلة للحل

 من ظا رل مم  األوفا . 

  عا  تة صمخر من الة رل اة ر النةةة من القلرارات عات الاللة يالم عل ماتسادساً: 

  .المور حة مل  جة   عمما  الة رل

 الثملانةن  الثانةلة  ة رصله ر الصقرةر مل  مجل   ةارل منظمة النم  النريةة فمر : ساب اً 

 : حيث لصدر القرار التالى،  " 2015 آعار/  مار ،  القا رل" 

 . ( للمجل  اقتصااة   اقجصمام 95اخع النلم يالصقرةر من نصائأ عمما  الة رل   -

 .الالزمواتخاذ  الموقر للنظر المؤتمرلى  : األمر م روض  ثامناً 
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