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 تقديـــــــم

بظسْةدب إىٚ ّص بىفقسزيِ )بألٗىٚ ٗبىطةّيد( ٍِ بىَاةدخ بىاةٍعاد ٍاِ دظاس٘ز ٍْ َاد  (1) 

ٔ ـــاـىطد ٍِ ّ ةً بىعَو جةىَؤزَس ، عقد ٍؤزَس بىعَو بىعسجٚ دٗززبىعَو بىعسجيد ٗبىَةدخ بىطة

/ أجسيااو 25  -  18خاا ه بىفسااسخ ٍااِ  دٗىااد بىن٘ياار/  بىن٘ياارٍديْااد فااٚ  ٗبألزجعاايِ بىطةّيااد

لصااب ا سلوااوْ سل/اابا / ألاادبا سا واا  سل ااب   سعةيااد بىنسيَااد بى، زؿاار  2015 عااةُيّ

، ّ ضاْع هؼابلٔ سل/ابا / ألادبا سل بلا   فظاَ   ّعػابٍ  – سلصدبا أهبا  وّلاا سليْ ا 

 سلصدبا عئبس ه لس سلْزعسء  بإلًب ا / ّز   سل بعجبا هوثال ل سػٔ سلوؤتو  .

 (20)عض٘ب يَطيُ٘ أطسبف بإلّسةظ بىط ضد ٍِ  ( 314 )شةزك فٚ أعَةه بىَؤزَس  (2)

 دٗىد عض٘ فٚ ٍْ َد بىعَو بىعسجيد ٍ٘شعيِ مَة ييٚ :

 (18)   ٗشيس شبئس -

 (2)    ٗفد زئيط -

 (156)   أعضةء ؾنٍ٘يُ٘ -

 (66)   أصؿةت أعَةه -

 (92)    عَةه -

ٗبىَاديس بىعاةً ىَْ َاد بألٍةّاد بىعةٍاد ىػةٍعاد بىادٗه بىعسجياد  ٘إضةفد إىٚ ٍشاةزمد ٍَطيا

 بىَْ َاةذ ٗبتزؿاةدبذ بىعسجياد ٗبإلمييَياد ٗبىدٗىياد جرافد ٍسبماثعادد ٍاِ ٗبىعَو بىدٗىيد 

َْ َاد بىعانسزةزيد بىفْياد ى ٗمارىل أعضاةءعضا٘ب ،  (71)زميِ بىَشةأعضةئٌٖ عدد ٗيحيغ 

 .بىعَو بىعسجيد 

عقدذ غيعد بتفسساةؼ بىسظاَيد ىيَاؤزَس فاٚ زَاةً بىعاةعد  ( جلوا سالفتتبا سل سوبا :3)

 حضاْع هؼابلٔ سل/ابا / ألادبا  ، 2015/  4/  19بىَ٘بفا   بألؾادبىعةشسخ ٍِ صحةؼ ياً٘ 

 بإلًب ااا / ّز اا  سل بعجبااا هوااثال ل سػاأ سلوااؤتو سل بلاا  سلصاادبا عئاابس ه لااس سلااْزعسء  

ٗمحةز بىَدع٘يِ ٍِ ٗبىعفسبء بىعسجيد ٗبىدٗىيد محيس ٍِ بىشاريةذ بىعةٍد  عدد  ٍٗشةزمد

 . دٗىد بىن٘ير بىشقيقد 
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 ّل  ألمب  فٔ سل لوا سالفتتب با :

 الشيخ / صباح األحمد الجابر الصباح سمو صاحب ال كلمة -1

   ّعػبٍ  فظَ - أمير دولة الكويت

ٗشيااسخ بىشاااُ٘ بتغسَةعيااد  ألقتهاام الااملس دل ااهند / يحاان كاالهب لاا د  دلكاالهب

 زئيط بىَؤزَس - ٗبىعَو جدٗىد بىن٘ير

 صقر غباشكلمة معالى السيد /  -2

 وزه  دللال / نولة دالام دت دلل لهة دلاتحند

 احظاة دللال دلل لهة  ئهس اجلس إند د

 / أحمد محمد لقمان معالى السيدكلمة  -3

 احظاة دللال دلل لهةدلانه  دللمم ل

 كلمة األمانة العامة لجامعة الدول العربية  -4

 ألقميم دلنكتو  / احان لن إل ديهم دلتوهج ى دألاهن دللمم دلا معن

 لجمالة دلنول دلل لهة

 ( ُبئا عئبسا سلوؤتو  :4)

 عيٚ بىْؿ٘ بىسةىٚ :ٕياد زئةظسٔ شنو بىَؤزَس 

ّز اا ه سل/اائْى سالجتوبػبااا ّسلؼواا   –سلصاادب    هؼاابلٔ سلوااب ه / ٌُاا  ألاادب   اا سن -

 سلوؤتو   عئبس     ّلا سليْ  

  جوِْع ا هص  سلؼ  با / هؼبلٔ سل كتْعه / ًبُ   وي ػ/ ٓ -

 ئا سل ئبس ػي ف  ك ) سلحيْهبت (ًب

 سل وِْع ا سللدٌبًبا/  سؼب   وبوٍ/  سل/با -

  ئبس ػي ف  ك ) أألحبب ساػوبل ( ًبئا سل

 جوِْع ا هص  سلؼ  با/  جدبلٔ جدبلٔ هحو   / سلوب  -

 ًبئا سل ئبس ػي ف  ك ) سلؼوبل (
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 ( ُبئا عئبسا سلف ق سلثالثا :5) 

 )أ( ف  ك سلحيْهبت  : 

     زئيعة  ٍعةىٚ بىشيخ  / عحد هللا جِ ّةصس جِ عحد هللا بىحنسٙ .1

 ّةئحةً ىيسئيط                      ٍعةىٚ بىعيد  / ٍؿَد بىغةشٙ .2

 ٍقسزبً                    ٘دٙبىعيد /  إجسبٕيٌ ظع .3

 )ب( ف  ك أألحبب ساػوبل : 

 زئيعةً      بىعيد /  خييفد خَيط ٍطس بىنعحٚ .1

 ّةئحةً ىيسئيط       ظَيس ؾعِ ع ً/   بىعيد .2

 ٍقسزبً                 إظ ً ظْةء/   بىعيد .3

 )جـ( ف  ك سلؼوبل : 

 زئيعةً                          غعةُ غرِ/  بىعيد .1

 ّةئحةً ىيسئيط                      عيِ بىعحةظٚؾ/  بىعيد .2

  ٍقسزب                    / أج٘ جنس بىردي  جةجنسبىدمس٘ز  .3

 ( ج ّل أػوبل سلوؤتو  :6) 

ْــااـ٘د ـبىح 2015( ىَااؤزَس بىعَااو بىعسجااٚ ىعااةً 42زضااَِ غاادٗه أعَااةه بىاادٗزخ ) ** 

 بىسةىيـــد :

 زقسيس بىَديس بىعةً ىَنسث بىعَو بىعسجي. -1

 ْ س فٚ مسبزبذ ٗز٘صيةذ ٍػيط بإلدبزخ.بى -2

 ٍسةجعد زْفير مسبزبذ ٍؤزَس بىعَو بىعسجي بىعةج . -3

 . بىَعةئو بىَةىيد -4

 زطحي  بزفةميةذ ٗز٘صيةذ بىعَو بىعسجيد. -5

( ىَاؤزَس بىعَاو بىادٗىي 104ٗزخ )ٍرمسخ بىَديس بىعةً ىَنسث بىعَو بىعسجي ؾ٘ه بىاد -6

 .( 2015غْيف ، يّ٘ي٘ / ؾصيسبُ )

 بىعيد / أؾَد ٍؿَد ىقَةُ بىَديس بىعةً ىَْ َد بىعَو بىعسجيد . زنسيٌ ٍعةىي -7
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 زعييِ بىَديس بىعةً ىَْ َد بىعَو بىعسجيد ىفسسخ ٗتيد غديدخ . -8

 .دٗز بىؿ٘بز بتغسَةعي في زعصيص بىؿَةيد بتغسَةعيد -9

  ظيةظةذ ٗآىيةذ زع٘يد بىَْةشعةذ بىعَةىيد ٗدٗزٕة فٚ بظسقسبز ع مةذ بىعَو -10

ّيعااةُ  /أجسيااو  ( ىَااؤزَس بىعَااو بىعسجااي )43ٗه أعَااةه بىاادٗزخ )زؿديااد ٍنااةُ ٗغااد -11

2016 ) . 

 (  سلل بى سلٌظبهبا ّسلفٌبا سلوٌدثما ػي سلوؤتو  :7) 

 عِ بىَؤزَس بىيػةُ بىسةىيد : بّحطقر

 بىيػْد بىسْ يَيد . -1

 ىػْد بعسَةد بىعض٘يد . -2

 ىػْد بىريةغد -3

 ّساةت بىَديس بىعةً  شسبف عيٚ بىػْد بإل -4

 ةىيد .بىيػْد بىَ -5

 ىػْد زطحي  بتزفةميةذ ٗبىس٘صيةذ . -6

 دٗز بىؿ٘بز بتغسَةعي في زعصيص بىؿَةيد بتغسَةعيد ىػْد  -7

ظيةظااةذ ٗآىيااةذ زعاا٘يد بىَْةشعااةذ بىعَةىيااد ٗدٗزٕااة فااٚ بظااسقسبز ع مااةذ ىػْااد  -8

   .بىعَو

 ( سلم سعست ّسلتْألببت :8) 

بىيػااةُ بىفْيااد ** جعااد ٍْةمشااةذ ٍعسفيضااد ىحْاا٘د غاادٗه بألعَااةه ، ظاا٘بء ٍااِ خاا ه 

ٗبىْ ةٍيد بىَْحطقد عِ بىَؤزَس ، أٗ ٍِ خ ه بىَْةمشةذ بىساٚ دبزذ فاٚ بىػيعاةذ بىعةٍاد ، 

بزااار بىَااؤزَس بىقااسبزبذ بىَْةظااحد جشاااُ بىحْاا٘د بىَدزغااد عيااٚ غاادٗه أعَةىاأ ٗمَااة ٕااٚ 

 ٍ٘ضؿد فٚ ٕرٓ بى٘ضيقد .
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 سلدٌـ  ساّل

 سلو    سلؼبم لويتا سلؼو  سلؼ  ٔ تم   

 سلمون ساّل :

الحووار اججتموا ى    حوول   لا سع  /ا ى تم  ا  سلوا    سلؼابم لويتاا سلؼوا  سلؼ  أ   -

  تجسيُد للتحالف من أجل التنمية والتشغيل 

 - 18،   بىن٘يارٗبألزجعـيـاـِ ) بىطةّيادإُ ٍؤزَس بىعَو بىعسجٚ بىَْعقاد فـــاـٚ دٗززـــاـٔ 

25/4/2015، ) 

الحوار اججتموا ى    زقسيس بىَديس بىعةً ىَنسث بىعَو بىعسجٚ ؾ٘ه  بإلط ع عيٚجعد ٗ

 ،) بىقعٌ بألٗه ٍِ بىحْد بألٗه (    تجسيُد للتحالف من أجل التنمية والتشغيل 

ٗجعد بتظسَةع إىٚ ميَاةذ أصاؿةت بىَعاةىٚ بىا٘شزبء ٗبىعاةدخ زوظاةء ٗأعضاةء بى٘فا٘د 

 ،ؾ٘ه ٕرب بىَ٘ض٘ع 

 بىَدبخ ذ بىسٚ مدٍٖة بىَديس بىعةً ىَنسث بىعَو بىعسجٚ ، إىٚبتظسَةع  ٗجعد

   ررــــيق

تقاانهم دلرااك  ودلتقاانه  للااانه  دللاامم لاكتااب دللااال دلل لااه علااس ح اان د تهاام   او ااو   .1

دلحود  دالجتامعس  : تج هُن للتحملف ان أجل دلتحاهة ودلترغهل " لهكون احو  احمقرمت "

، لمعتلاام   ااان او ااوعمت دل اامعة  2015للااال دلل لااه للاامم ( لاااإتا  د42دلاانو د  

ودلته أكلحت أكث  إلحمحم لالملجة اركالت دلفق  ودللطملة فه دلللندن دلل لهة فه  وء 

ودلتطااو دت دلللاهااة ودلتكحولوجهااة ودلتغهاا دت دلات اام عة فااه و اامئل دلتغهاا دت دلنولهااة 

قله وتحلهل رمال وتوجهمت لحامءد ، ولام تاهز له دلتق ه  ان ع ض ودوأ ملهب دإلحتمج 

ق حاول فاة واتاهازد للتودملالهاة فلآاامعه كأل زت دألياهاة دلحتاهاة العتاامن دلحاود  دالجت

حاامجج وا ططاامت ا ااه د دلتحاهاة تامرااهمص اااو  كوكاهمت وودقااو دألو اام  دالقتكاامنهة 

 ودالجتامعهة فه دلوطن دلل له

د  دإلجتاامعه دلثالثاه وتطاوه  الهمتاه دلحاو أدإلحتمج دلثالثة إلس دعتاامن الان نعود أط دف .2

وتو هو اجمالته، وتك ه ه عالّهم كؤندد للحوكاة دإلقتكمنّهة ودإلجتامعّهة دل رهند؛ وكجل  

دللااال علااس و ااو دلتراا هلمت ودلت دتهااب دلاحّظاااة ودةلهاامت دلكفهلااة لجلاال يااجد دلحااود  
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امهاة دإلجتامعّهاة ودلحاّن اتودكال ورماال لا تلف ق امهم دلّتحاهاة ودإلحتامج ودلّتراغهل ودلح

 ان دللطملة.

نعاود دلحكوااامت إلااس اؤ  ااة أو تفلهاال دلحااود  دإلجتااامعه وتااوفه  ا ااتلزامته علااس كااّل  .3

ا ااتوهمت دلحااود  لااام ه ااان دال ااتق د  دإلقتكاامن  و ااالاة احاامس دألعااامل ودلّتام اا  

 دإلجتامعه فه إطم  ت مان فّلمل ان أجل دلّتحاهة ودلّترغهل. 

ن قهمم حود  دجتامعه حقهقه واثا  ثالثهم أو ثحمئهام هتطلاب وجاون احظاامت أ دلتؤكهن علس .4

 .وجدت قن د علس دلتفموض وعلس كهمغة دلاقت حمت ودللندئل واتام كةقوهة 

نعود دلقمئاهن علاس دلحاود  دالجتاامعه إلاس تلزهاز دلاكاملحة ودلاكاندقّهة دلاتلمنلاة لاهن  .5

لمنلاة لاهن جاهاو دألطا دف. وكاجل  نعاود دلثقاة دلات لاام ه  ا دلاجتااو وأط دف دإلحتامج 

و اامئل دإلعااالم ودالتكاامل وطحهاام وقواهاام لذ ااهمم فااه يااجد دلاجهااون ااان  ااالل تطااوه  

ا ماهن دل طمب دإلعالاه دقتكمنهم ودجتامعهم ودلتل هف ودلت وهج للافميهم دلجنهند فه 

 اجمالت دلتحاهة وق مهم دللال.

وهة تحات لودءيام ل ا و د  امت دلاحدلاإّ  ا حمطاةإحث احظامت أكحمب دللال علاس  .6

 تثام د ولهس علئم لملالمهه  دلل لهة ودلنولّهة، ودعتلم  دلاود ن دللر هة دلاإيلة د داللتزدم

 علس دلاإّ  ة.

لثقمفاة دللاال وثقمفاة دلاإّ  اة وثقمفاة دإلحتامج  توعهاة أع امئهمحث احظامت دللّامل علس  .7

 فا  ه دزنيم  دلاإّ  ة ودلحفمظ علاس ودإلحتمجهة لام هكفل عالقمت عال  لهاة ت هم ف

 . دللال ودل قه دإلجتامعه لللّامل

 " دلكامن  عان " إعاالن دل هامض " داللتازدم لاقا  دتود أط دف دإلحتمج دلثالثاة إلاس نع .8

 ( 2014فل دها / اجد   26 - 24،  دل هامض  "  دلاحتنى دلل له دلثمحه للتحاهة ودلّترغهل

 .ة ودلّترغهل دلّتحاهاتطللمت  نعمونعوتهم إلس 

دلتودفقه إلس لحمء حاط تحاو  دقتكمن  ودجتامعه  ان  الل دلا م نعود ر كمء دإلحتمج  .9

فاه إطام  دلتحاهاة هحّقاُق أعلاس الاّنالت دلحااّو لحنهث ح ب و و و كوكهة كال نولاة 

 دلا تنداة .
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ة دلت حهب لتؤ هس  دلطة للاجملس دالقتكمنهة ودالجتامعهة دلل لهة ودلاإ  مت دلاامثل .10

" وتكلهااف احظاااة دللااال  2015لهاام وفقاام لااام و ن فااس إعااالن دلاا دلط " ااام س / اجد  

دلل لهة لملت وهج أليندف دل دلطة فس إطم  دلحهاوض لافهاوم دلحاود  واؤ  اته لتلزهاز 

 دلتام   دالجتامعس وتحقهق دلتحاهة دلاتودزحة .

*  *  * 
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 سلمون سلثبًٔ :

 : 2014سلؼو  سلؼ  با خالل ػبم  ل سع  / ى ً/بطبت ّإً بزست هٌظوا(  1)

 ، بىن٘يارٗبألزجعـيـاـِ ) بىطةّيادقد فـــاـٚ دٗززـــاـٔ ــاـَو بىعسجٚ بىَْعـــؤزَس بىعــــإُ ٍ

18 - 25/4/2015، ) 

جشااُ ّشاةطةذ ٗإّػاةشبذ  ىَنساث بىعَاو بىعسجاٚ جعد بتط ع عياٚ زقسياس بىَاديس بىعاةً

 طةّٚ ٍِ بىحْد بألٗه ( ،) بىقعٌ بى 2014ٍْ َد بىعَو بىعسجيد خ ه عةً 

 ٗجعد بتظسَةع إىٚ بإليضةؾةذ بىسٚ مدٍٖة بىَديس بىعةً ىَنسث بىعَو بىعسجٚ ،

 ٗجْسيػد بىَْةمشةذ ٗبىَدبٗتذ  ،

   ررــــيق

خاار بىعيااٌ جْشااةطةذ ٗإّػااةشبذ ٍْ َااد بىعَااو بىعسجيااد )ٍنسااث بىعَااو بىعسجااٚ ٗبىَعةٕااد أ .1

خ جةىفعةىيااةذ ٗبألّشااطد بىَْفاارخ خاا ه شااةدٍااا بإل 2014( خاا ه عااةً  ٗبىَسبمااص بىسةجعااد ىاأ

 بىعةً.

ٗبىَْ َااةذ بىعسجيااد  ألطاسبف بإلّسااةظ بىط ضااد فااي بىادٗه بىعسجيااد ،ز٘غيأ بىشاانس ٗبىسقااديس  .2

 ٗبىدٗىيد بىسٚ ظةَٕر فٚ زْفير ٕرٓ بىفعةىيةذ.

َنساااث ٗبىَعةٕاااد ةىز٘غيااأ بىشااانس ىيَاااديس بىعاااةً ىَنساااث بىعَاااو بىعسجاااٚ ٗمةفاااد بىعاااةٍييِ ج .3

بىسةجعااد عيااٚ بىػٖاا٘د بىسااٚ جاارىٕ٘ة فااٚ زْفياار بىحااسبٍع ٗبألّشااطد بىسااٚ زاادعٌ ميااةً ٗبىَسبمااص 

 بىَْ َد جسظةىسٖة ٗإٔدبفٖة زػةٓ أطسبف بإلّسةظ بىط ضد فٚ بى٘طِ بىعسجٚ.

*  *  * 
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 سلمون سلثبًٔ :هال ك  

( لل ٌااا سلح  اابت 34لاا سع  /اا ى تم  اا  ػااي ًتاابئد أػواابل سلاا ّعه ):   سلولحااك ساّل 

 ( : 2014 آذسع/ هبعس سلمبُ ه ، )سلٌمب با 

 ، بىن٘يارٗبألزجعـيـاـِ ) بىطةّيادقد فـــاـٚ دٗززـــاـٔ ــاـَو بىعسجٚ بىَْعـــؤزَس بىعــــإُ ٍ

18 - 25/4/2015، ) 

( ىيػْاد بىؿسياةذ بىْقةجياد 34جعد بتطا ع عياٚ بىسقسياس بىااةت جْساةئع أعَاةه بىادٗزخ )

 ٗه ٍِ بىقعٌ بىطةّٚ/ بىحْد بألٗه(،(. )بىَيؿ  بأل2015 آذبز/ ٍةزض بىقةٕسخ ،)

 .ٗجعد بتظسَةع إىٚ بإليضةؾةذ بىسٚ مدٍٖة بىَديس بىعةً ىَنسث بىعَو بىعسجٚ 

 ٗجْسيػد بىَْةمشةذ ٗبىَدبٗتذ  ،

 يقــــــرر  

 بىقاةٕسخ،( ىيػْد بىؿسيةذ بىْقةجيد )34بىدٗزخ )جةىسقسيس بىاةت عِ ّسةئع أعَةه أخر بىعيٌ  .1

 . (2015 آذبز/ ٍةزض 

 ز٘غئ بىشنس ىيػْد عيٚ غٖ٘دٕة في إّػةش عَيٖة . .2

 

*  *  * 
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 :تم    سلوٌْٓ لوتب ؼا سلتم م فٔ إً بز سلؼم  سلؼ  ٔ للت/غب سل:  سلثبًٔ سلولحك 

 ، بىن٘يارٗبألزجعـيـاـِ ) بىطةّيادقد فـــاـٚ دٗززـــاـٔ ــاـَو بىعسجٚ بىَْعـــؤزَس بىعــــإُ ٍ

18 - 25/4/2015، ) 

. بىسقسيااس بىعااْ٘ٙ ىَسةجعااد بىسقاادً فااٚ إّػااةش بىعقااد بىعسجااٚ ىيسشااغيوٚ جعااد بتطاا ع عياا

 ٍِ بىقعٌ بىطةّٚ/ بىحْد بألٗه(، بىطةّٚ)بىَيؿ  

 .ٗجعد بتظسَةع إىٚ بإليضةؾةذ بىسٚ مدٍٖة بىَديس بىعةً ىَنسث بىعَو بىعسجٚ 

 ٗجْسيػد بىَْةمشةذ ٗبىَدبٗتذ  ،

 يقــــــرر  

 أ ج دلللم لملتق ه  .1

للترغهل ودإل ت دتهجهة دلل لهة  دلل لهللقن للت وهج لحظاة دللال دلل لهة نعم جهون ا .2

عالهمت توطهن دلوظمئف وت ههل دلتحقل  فهام ه معن ل ودلتقحه،للتن هب ودلتللهم دلاهحه 

دلاحظم لألهن  دللمالة دلل لهة لهن دلنول دلل لهة وت ههق دلفجود لهن ا  جمت دلتن هب 

 ودحتهمجمت  وق دللال.ودلتللهم دلتقحه ودلاهحه 

ن هب ـــلم تلتان دللقن دلل له للترغهل ودإل ت دتهجهة دلل لهة للت دلتهنعود دلنول دلل لهة  .3

"  1424م طلقمص لق د  اإتا  دللال دلل له  قم " اإلس دعتامني ودلاهحه دلتقحهلهم ــودلتل

 (. (2010  االكة دللح هن  دلاحماة/

كوامت، احظامت أكحمب دألعامل، احظامت دللامل( نعود أط دف دإلحتمج دلثالثة   ح .4

إحجمز دللقن  فهلاودفمد اكتب دللال دلل له لتق ه  دلاتمللة دل حوهة حول ا دحل دلتقنم 

دلل له للترغهل، لهت حس له د تكامل تق ه   دلنو   للقاة دلل لهة دالقتكمنهة ودالجتامعهة 

 ودلتحاوهة لهجد دلرؤن.

إلس دلا م عة  2008م تلتان دلتكحهف دلل له دلالهم   للاهن ل دلتهحث دلنول دلل لهة  .5

/ دلاالكة دأل نحهة  "  عامن 1401دلا قم "  دلل لهلمعتامن  إعامال لق د  اإتا  دللال 

 (. 2009دلهمراهة 

تقنهم دلرك  ألط دف دإلحتمج دلته تمللت اتطللمت دللقن دلل له للترغهل و مكة دلجهمت  .6

ل نونيم دلاتللقة لتق ه  دلاتمللة دل حو  لهجد دلرؤن ويس  دلل لهدلته ودفت اكتب دللال 
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، الجزائرية الديموقراطية الشعبية الجمهورية، المملكة العربية السعودية )مملكة البحرين،

 ، غرفة تجارة وصنا ة البحرين (. جمهورية مصر العربية

دلالهم    دلل لهدلتكحهف أكنت فس تق ه يم علس دعتامن  دلتهتوجهه دلرك  ودلتقنه  للنول  .7

المملكة األردنية الهاشمية، مملكة البحرين،المملكة العربية السعودية،  )للاهن، ويس: 

سلطنة  ُمان، دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية، غرفة تجارة وصنا ة البحرين، 

 غرفة تجارة وصنا ة  ُمان (.

عتامن دإل ت دتهجهة دلل لهاة للتان هب أو نت فس تق ه يم د دلتهتوجهه دلرك  ودلتقنه  للنول  .8

المملكوة األردنيوة الهاشومية، المملكوة العربيوة السوعودية،  )ودلتللهم دلتقحاه ودلاهحاه وياس: 

 (. سلطنة  ُمان، دولة فلسطين، الجمهورية اليمنية

فس اتمللة دلتقنم دلاح ز فس دحجمز اتطللمت دللقن لمال تا د  احظاة دللال دلل لهة  تكلهف .9

للترغهل وتكثهف أحرطتهم دلهمنفة إلس ا معند دلللندن دلل لهة علس تحقهق دأليندف  دلل له

 .دلا جود ان دللقن

*  *  * 
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( لل ٌا شئْى ػو  سلو أه سلؼ  با 13تم    ػي ًتبئد أػوبل سل ّعه ) سلثبلث :سلولحك 

 ( 2015) ش م سل/با ، 

 - 18 ، بىن٘يارٗبألزجعـيـاـِ ) ّيادبىطةإُ ٍؤزَس بىعَاو بىعسجاٚ بىَْعقاد فـــاـٚ دٗززـــاـٔ 

25/4/2015، ) 

يػْاد شااُ٘ عَاو بىَاسأخ ( ى13بىادٗزخ )جعد بتط ع عيٚ بىسقسيس بىاةت جْسةئع أعَاةه 

 ٍِ بىقعٌ بىطةّٚ/ بىحْد بألٗه(، بىطةىص(. )بىَيؿ  2015 آذبز/ ٍةزضشسً بىشيخ ، بىعسجيد )

 .ةً ىَنسث بىعَو بىعسجٚ ٗجعد بتظسَةع إىٚ بإليضةؾةذ بىسٚ مدٍٖة بىَديس بىع

 ٗجْسيػد بىَْةمشةذ ٗبىَدبٗتذ  ،

 يقــــــرر  

يػْد شاُ٘ عَو بىَسأخ بىعسجياد ( ى13بىدٗزخ )جةىسقسيس بىاةت جْسةئع أعَةه  أخر بىعيٌ  .1

 ( .2015 آذبز/ ٍةزضشسً بىشيخ ، )

 . بإلشةدخ جةىػٖ٘د ٗبألّشطد بىسٚ ؾققسٖة بىيػْد .2

*  *  * 
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م  اا   ااْل سجتواابع سل وؼبااا سلؼوْهبااا لل وؼبااا سلؼ  بااا للضااوبى ت:   سل س ااغسلولحااك 

 ( 2014سالجتوبػٔ )  ب ّت ،  و وود  / كبًْى ساّل 

 ، بىن٘يارٗبألزجعـيـاـِ ) بىطةّيادقد فـــاـٚ دٗززـــاـٔ ــاـَو بىعسجٚ بىَْعـــؤزَس بىعــــإُ ٍ

18 - 25/4/2015، ) 

ٍ٘ياااد ىيػَعياااد بىعسجياااد ىيضاااَةُ زقسياااس ؾااا٘ه بغسَاااةع بىػَعياااد بىعَجعاااد بتطااا ع عياااٚ 

 ( 2014بتغسَةعٚ ) جيسٗذ ،  ديعَحس / مةُّ٘ بألٗه 

ٗجعااد بتطاا ع عيااٚ مااسبز ٍػيااط إدبزخ ٍْ َااد بىعَااو بىعسجيااد جشاااُ بىػَعيااد بىعسجيااد  -

 ىيضَةُ بتغسَةعي .

 ٗبظسْةدبً إىٚ بىْ ةً بتظةظٚ ىيػَعيد  بىعسجيد ىيضَةُ بتغسَةعٚ  -

 .ضةؾةذ بىسٚ مدٍٖة بىَديس بىعةً ىَنسث بىعَو بىعسجٚ ٗجعد بتظسَةع إىٚ بإلي -

 يقــــــرر  

جتام  دلجالهة دلل لهة لل امن دالجتامعس   نه ال  / كمحون ال دل تماس أ ج دلللم لملتق ه  -1

 ( 2014دألول 

ت اااهة ااثلااه أطاا دف دالحتاامج دلثالثااة فااس دلاكتااب دلتحفهااج  للجالهااة دلل لهااة لل ااامن  -2

  -و دلتمله : دالجتامعه علس دلحح

  ن فريق الحكومات / المغرب    / أحمد الطوبىالسيد  -

  ن فريق أصحاب األ مال / األردن    السيد / ثابت الور  -

  ن فريق العمال / اإلمارات الدكتور / محمد بطى ثانى الشامسى  -

واان  لل اامن دالجتاامعه فاس اجامل تلزهاز دالرمند لملجهون دلالجولة ان دلجالهة دلل لهة -3

  . دلنول دلل لهةوتفلهل نو  اإ  مت دل امن دالجتامعس فس لة دلحامهة دالجتامعهة اظ

 

*  *  * 
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تم  اا   ااْل سالساات ستب با سلؼ  بااا لتػااالم ّسالتصاابل فاأ ه اابل :   سل اابهسسلولحااك 

 . سلتٌوبا ساللتصبو ا ّسالجتوبػبا فٔ لضب ب سلؼو 

 ، بىن٘يارٗبألزجعـيـاـِ ) بىطةّياددٗززـــاـٔ قد فـــاـٚ ــاـَو بىعسجٚ بىَْعـــؤزَس بىعــــإُ ٍ

18 - 25/4/2015، ) 

ؾاا٘ه بتظااسسبزيػيد بىعسجيااد ىاعاا ً ٗبتزرااةه فااٚ ٍػااةه جعااد بتطاا ع عيااٚ بىسقسيااس 

 . بىسَْيد بتمسرةديد ٗبتغسَةعيد فٚ مضةية بىعَو

 .ٗجعد بتظسَةع إىٚ بإليضةؾةذ بىسٚ مدٍٖة بىَديس بىعةً ىَنسث بىعَو بىعسجٚ 

 ْسيػد بىَْةمشةذ ٗبىَدبٗتذ  ،ٗج

 يقــــــرر  

دلل لهة لذعالم ودالتكمل فه اجمل دلتحاهة دالقتكمنهة ودالجتامعهة فه  دال ت دتهجهةدعتامن  -1

 ق مهم دللال .

تثاهن نو  احظاة دللاال دلل لهاة فاس داليتاامم لدعاندن وإكاند  ياج  دال ات دتهجهة د اتكامألص  -2

لس ق مهم دلتحاهاة دلرامالة لللانههم دالقتكامنى ودالجتاامعس لجهونيم دلالاو ة فس دلت كهز ع

ودلاا لط لهحهااام ولااهن دإلعااالم دلتحاااو  وقن تااه علااس دلا اامياة دلفمعلااة فااس تحقهااق تحاهااة 

 دقتكمنهه ودجتامعهة ا تنداة .

دلتؤكهاان علااس نو  دإلعااالم دلتحاااو  فااه دلاجاامالت دالقتكاامنهة ودالجتامعهااة وق اامهم دللااال  -3

زدوهة فه نعم تحفهج دل طط ودلل داج دالقتكمنهة ودالجتامعهة دلته ت   هم لمعتلم   حج  دل

ودحلكم امتهم علاس ق امهم دللاال دلتاه تراهنيم دلاجتالامت  دل ديحةفه ظل دلظ وف  ، دلنول

 دلل لهة .

نعود دلنول دلل لهة للتلمون ودلتح هق او احظاة دللال دلل لهة ورا كمئهم اان جوى دللالقاة  -4

 طة دال ت رمنهة للل داج ودألحرطة دلتحفهجهاة لال ات دتهجهة وفاق دإلاكمحامت ان أجل تحفهج دل

 دلاتمحة  الل دإلطم  دلزاحس دلاحنن لهم .

نعود اكتب دللال دلل لاس للتح اهق ااو دألامحاة دلفحهاة لاجلاس وز دء دإلعاالم دللا ب لراؤن  -5

دالجتامعهاة وق امهم دال ت دتهجهة دلل لهة لذعالم ودالتكمل فس اجامل دلتحاهاة دالقتكامنهة و

 دللال .

*  *  * 
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 سلدٌــ  سلثـبًـٔ

 سلٌظ  فٔ ل سعست ّتْألببت ه لس سإلوسعه

 

ه لس إوسعه هٌظوا سلؼو  سلؼ  باا فبواب  ابي سلا ّعتبي  وّعتًٔتبئد أػوبل ل سع  / ى 

 :لوؤتو  سلؼو  سلؼ  ٔ 42ّ  41

 ، بىن٘يارٗبألزجعـيـاـِ ) ّيادبىطةقد فـــاـٚ دٗززـــاـٔ ــاـَو بىعسجٚ بىَْعـــؤزَس بىعــــإُ ٍ

18 - 25/4/2015، ) 

ٍػياط إدبزخ  دٗززٚجعد بتط ع عيٚ بىحْد بىطةّٚ ٍِ غدٗه بألعَةه جشاُ ّسةئع أعَةه 

 : ٚىَؤزَس بىعَو بىعسجٚ ٕٗ (42)ٗ ( 41)ٍْ َد بىعَو بىعسجيد فيَة جيِ بىدٗززيِ 

 ( . 2014 ٗهزشسيِ بأل/  أمس٘جس،  أج٘ ظحٚ( ىَػيط بإلدبزخ ) 81بىدٗزخ ) -1

 ( . 2015 آذبز/  ٍةزض( ىَػيط بإلدبزخ ) بىقةٕسخ ، 82بىدٗزخ ) -2

 .ٗجعد بتظسَةع إىٚ بإليضةؾةذ بىسٚ مدٍٖة بىَديس بىعةً ىَنسث بىعَو بىعسجٚ 

 ٗجْسيػد بىَْةمشةذ ٗبىَدبٗتذ ،

 يقــــــرر  

فيَاة  زيِعقادبىَْ دٗززيأأخر بىعيٌ جْسةئع أعَةه ٍػيط إدبزخ ٍْ َاد بىعَاو بىعسجياد فاٚ  .1

 : َة، ٕٗ 2015( 42ٗ ) 2014( 41جيِ دٗززٚ ٍؤزَس بىعَو بىعسجٚ )

 . بىعةديد بىؿةديد ٗبىطَةُّ٘بىدٗزخ  -

 . بىطَةّــُ٘ٗ بىطةّيد بىدٗزخ بىعةديد -

ز٘غئ بىشنس ٗبىسقاديس ىيعاةدخ زئايط ٗأعضاةء ٍػياط بإلدبزخ عياٚ بىػٖا٘د بىساٚ جارىر  .2

 يِ .زخ ه دٗززٚ بىَػيط بىَرم٘ز

 ٘بجظ بىسسشيؽ ىَْرحٚ بىَديس بىعةً ٗبىَديس بىعةً بىَعــةعد عيٚ بىْؿ٘ بىسةىي:إمسبز ض .3
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   )*( المطلوب توافرها لشغل منصب المدير العام الضوابط

أن هكون حماالص لجح اهة إحانى دلانول دلل لهاة دألع امء فاه دلاحظااة واان أب ع لاه  -1

 دلجح هة.

دلاحظاااة دلاتللقااة لق اامهم م حمكااالص علااس اإياال جااماله هتفااق اااو د تكمكاامت واهاام -2

 . دللال

 . أن تكون له  ل د فه اجمالت تتكل للال دلاحظاة ال تقل عن  ا ة عر  عمامص  -3

هتاتو لملكفمءد دلفحهاة ودلقان د علاس دلقهامند دإلند هاة وأن هكاون لاه اهام دت اتاهازد فاه  -4

 دلتفموض ودللالقمت دلنولهة .

ه وال هجاوز دلجااو لاهن عالاه فاه أن هلال لتف غ كمال فه دلاحظاة  االل فتا د والهتا -5

 دلاحظاة ولهن أ  عال ا   لؤج  .

 إجمند دللغة دلل لهة ودإلحجلهزهة أو دلف ح هة . -6

 دلتزداه لمللال دلقواه ودأل س دلته قمات علههم اإ  مت دللال دلل له دلارت  . -7

 . ال هكون اتزوجمص ان أجحلهةأ -8

دلل لهاة أو فاه إحانى دلاحظاامت  لق أن تولس أحن دلاحمكب دلقهمنهة فه إحنى دلنول  -9

 أو دلاإ  مت دلنولهة .

 هتم ت رهحه ان قلل وزد د دللال عن ط هق وزد د دل م جهة . -10

 إال هكون دلانه  دللمم ودلانه  دللمم دلا معن ان جح هة نولة ودحند . -11

( مون ضووابط الترشويم لمنصوب المودير العوام  6،  2)*( تحفظ فريق العمال  لوى الفقورتين ) 

 حذفهما . وطلب 
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   )**(المسا د  المطلوب توافرها لشغل منصب المدير العام الضوابط

أن هكون حماالص لجح اهة إحانى دلانول دلل لهاة دألع امء فاه دلاحظااة واان أب ع لاه  -1

 دلجح هة.

م دلاحظاااة دلاتللقااة لق اامهم حمكااالص علااس اإياال جااماله هتفااق اااو د تكمكاامت واهاام -2

 . دللال

 .  أعودمتتكل للال دلاحظاة ال تقل عن عرأن تكون له  ل د فه اجمالت  -3

 ( عمامص وقت دحت مله .55أال هزهن عا   عن   -4

 .دإلند هة أن هتاتو لملكفمءد دلفحهة ودلقن د علس دلقهمند  -5

أن هلال لتف غ كمال فه دلاحظاة  االل فتا د والهتاه وال هجاوز دلجااو لاهن عالاه فاه  -6

 دلاحظاة ولهن أ  عال ا   لؤج  .

 ل لهة ودإلحجلهزهة أو دلف ح هة.إجمند دللغة دل -7

 دلتزداه لمللال دلقواه . -8

 . ال هكون اتزوجمص ان أجحلهةأ -9

 هتم ت رهحه لملتحموب لهن ف هقه دللامل وأكحمب دألعامل  . -10

 .هتم دحت مله لاند أ لو  حودت وال هجوز دلتجنهن له لفت د والهة جنهند  -11

 وابط الترشويم لمنصوب المودير العوام( مون ضو 7،  2( تحفظ فريق العموال  لوى الفقورتين ) *)*

 وطلب حذفهما .  المسا د

*  *  * 
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 هال ك سلدٌ  سلثبًٔ :

( للو لااس 94: لاا سع  /اا ى تم  اا  ػااي ًتاابئد أػواابل سلاا ّعه سلؼبو ااا ) سلولحااك ساّل

 ( : 2014 أ لْل/ سدتود  ) سلؼ  ٔ ساللتصبوٓ ّسالجتوبػٔ

 يقـــــــرر  

( للاجلااس دالقتكاامنى ودالجتااامعس دلل لااس 44 أ ااج دلللاام لحتاامئج وقاا د دت دلاانو د  .1

 ( .2114  لتال  / أهلول 

*  *  * 

 

 

( للو لااس 95: لا سع  /اا ى تم  ا  ػااي ًتابئد أػواابل سلا ّعه سلؼبو ااا ) سلثاابًٔسلولحاك 

 ( : 2015 شدبط/ فد س   ) سلؼ  ٔ ساللتصبوٓ ّسالجتوبػٔ

 يقـــــــرر  

( للاجلااس دالقتكاامنى ودالجتااامعس دلل لااس 45أ ااج دلللاام لحتاامئج وقاا د دت دلاانو د   .1

 ( .2115 فل ده / رلمط 

*  *  * 
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 سلدٌــ  سلثبلــث

 هتب ؼا تٌفبذ ل سعست هؤتو  سلؼو  سلؼ  ٔ سلوب ك

 

 ل سع  / ى هتب ؼا تٌفبذ ل سعست هؤتو  سلؼو  سلؼ  ٔ سلوب ك :  -

 ، بىن٘يارٗبألزجعـيـاـِ ) بىطةّيادقد فـــاـٚ دٗززـــاـٔ ــاـَو بىعسجٚ بىَْعـــؤزَس بىعــــإُ ٍ

18 - 25/4/2015، ) 

بى٘ضيقاد بىاةصاد جَسةجعاد زْفيار جشااُ  بىحْاد بىطةىاص ٍاِ غادٗه بألعَاةهجعد بتط ع عيٚ 

 - 14بىقةٕـــــــاااـسخ ،   ماااسبزبذ بىااادٗزخ بىؿةدياااـد ٗبألزجعـيـاااـِ ىَاااؤزَس بىعَاااو بىعسجاااٚ )

21/9/2014) ، 

 .إىٚ بإليضةؾةذ بىسٚ مدٍٖة بىَديس بىعةً ىَنسث بىعَو بىعسجٚ  ٗجعد بتظسَةع

 ٗجْسيػد بىَْةمشةذ ٗبىَدبٗتذ ،

 يقــــــرر  

يـاـِ ىَاؤزَس جَسةجعد زْفير مسبزبذ بىادٗزخ بىؿةدياـد ٗبألزجعـبخر بىعيٌ  جةىسقسيس بىاةت  .1

 . ( 21/9/2014 - 14ـسخ ،  بىقةٕ بىعَو بىعسجٚ )

ىٖة بىَااديس بىعااةً ىَنسااث بىعَااو بىعسجااٚ ٍٗعةّٗياأ فااٚ بىَنسااث بإلشااةدخ جااةىػٖ٘د بىسااٚ جاار .2

 فٚ زْفير مسبزبذ بىَؤزَس .بىسةجعد ىيَْ َد  ٗبىَعةٕد ٗبىَسبمص

زنييف ٍنسث بىعَو بىعسجٚ جدزبظد زقييص ٍادخ بّعقاةد ٍاؤزَس بىعَاو بىعسجاٚ إىاٚ فساسخ  .3

 .شٍْيد ٍْةظحد 

*  *  * 
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 سلدٌــ  سل س ــغ

  سلووبئ  سلوبلبا

:  لااا سع  /ااا ى سلوْلااال سلوااابلٔ لوٌظواااا سلؼوااا  سلؼ  باااا هاااي  باااث سلووااابُوبت أّال 

 : 2015/  4/  1ّسلوت خ ست ػلٔ سل ّل ساػضبء كوب فٔ 

 ، بىن٘يارٗبألزجعـيـاـِ ) بىطةّيادقد فـــاـٚ دٗززـــاـٔ ــاـَو بىعسجٚ بىَْعـــؤزَس بىعــــإُ ٍ

18 - 25/4/2015، ) 

٘مف بىَااةىٚ ىَْ َااد بىعَااو بىعسجيااد ٍااِ ؾيااص جعااد بتطاا ع عيااٚ بىسقسيااس بىاااةت جااةىَ

 )بىحْد بىسبجا/ أٗت(، 1/4/2015بىَعةَٕةذ ٗبىَساخسبذ عيٚ بىدٗه بألعضةء مَة فٚ 

 ٗجعد بتط ع عيٚ ز٘صيةذ ٍػيط بإلدبزخ فٚ ٕرب بىشاُ ،

 ٗجعد بتظسَةع إىٚ بإليضةؾةذ بىسٚ مدٍٖة بىَديس بىعةً ىَنسث بىعَو بىعسجٚ .

 يةذ بىيػْد بىَةىيد بىَْحطقد عِ بىَؤزَس .ٗجعد ٍْةمشد ز٘ص

 يقــــــرر  

زقااديٌ بىشاانس ٗبىسقااديس إىااٚ بىاادٗه بىسااٚ ظااددذ ٍعااةَٕةزٖة فااٚ ٍ٘بشّااد بىَْ َااد ىعااةً  (1)

2015 

زقديٌ بىشنس ٗبىسقاديس إىاٚ بىادٗه بىساٚ ظاددذ عياٚ ؾعاةت بىَعاةَٕةذ بىَسااخسخ فاٚ  (2)

 ٍ٘بشّد بىَْ َد ىعْ٘بذ ظةجقد.

 2015ىسٚ ىٌ زعدد جعد ٍعةَٕةزٖة فٚ ٍ٘بشّاد بىَْ َاد ىعاةً ٍْةشدخ بىدٗه بألعضةء ب (3)

ىعدبد ٍعةَٕةزٖة ، ٗمرىل بىدٗه بىسٚ عييٖة ٍساخسبذ جسعديد ٍعاةَٕةزٖة عاِ ظاْ٘بذ 

ظةجقد ؾسٚ زسَنِ بىَْ َد ٍِ بى٘فةء جةىسصبٍةزٖة ٗزغطيد عػص صاْدٗ  ٍنةفااخ ّٖةياد 

 بىادٍد .

بىعَاو بىعسجياد بىساٚ ىاديٖة زؿف اةذ  بىساميد عيٚ بىدٗه بىعسجياد بألعضاةء فاٚ ٍْ َاد (4)

عيٚ ّعث ٍعةَٕةزٖة فٚ ٍ٘بشّد بىَْ َد زفا زيل بىسؿف ةذ أظ٘خ جَة زٌ فٚ ٍ٘بشّد 

بألٍةّااد بىعةٍااد ىػةٍعااد بىاادٗه بىعسجيااد ٗزْفياارب ىقااسبزبذ بىقَااد بىعسجيااد بىسااٚ عقاادذ 

 2005جةىػصبئس عةً 
1
 .  

                                                 
1
 أمد ٍَطو بىػَٖ٘زيد بىيحْةّيد عيٚ زؿفع جيدٓ عيٚ ّعحد ٍعةَٕسٖة فٚ ٍ٘بشّد بىَْ َد . 
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وٌظوا سلؼو  سلؼ  با ّعو هيتاا سلؼوا  تمبع   ُبئا سل لب ا سلوبلبا ل:  ل سع  / ى  ثبًبب  

ّتمابع   ه سلدأ سلحواب بت ػاي سلحواب بت ، سلؼ  ٔ ػلٔ هال ظابت ُبئاا سل لب اا سلوبلباا 

سل تبهبااا لويتااا سلؼواا  سلؼـااـ  ٔ ّسلوؼبُــااـ  ّسلو سكــااـل سلتب ؼـااـا للوٌظوــــااـا للوــااـٌا 

  :  31/12/2014 فٔسلوبلبا سلوٌتِـــبا 

 يقــــــرر  

 ى تم    ُبئا سل لب اا سلوبلباا لوٌظواا سلؼوا  سلؼ  باا ّعو هيتاا سلؼوا  سلؼ  أ )أ(  /

ػلاأ هال ظاابت ُبئااا سل لب ااا سلوبلبااا ّتم  اا  ه سلداأ سلحوااب بت ػااي سلحواابب سل تاابهٔ 

 : 2014 / 12 / 31لويتا سلؼو  سلؼ  ٔ للوٌا سلوبلبا سلوٌتِبا فٔ 

س ٍسبمااث بىؿعااةجةذ عااِ بىؿعااةت * بىَرااةدمد عيااٚ زقسيااس ٕياااد بىسمةجااد بىَةىيااد ٗزقسياا

فاي  . 2014 / 12 / 31بىاسةٍٚ ىَنسث بىعَو بىعسجٚ / بىقاةٕسخ ىيعاْد بىَةىياد بىَْسٖياد فاٚ 

 ض٘ء بىسدٗد بىسٚ أجدبٕة بىَنسث عيٚ ز٘صيةذ ٍٗ ؾ ةذ بىٖياد .

(  / ى تم    ُبئا سل لب ا سلوبلبا ّتم    ه سلا سلحواب بت ػاي سلحوابب سل تابهٔ ب)

ا ّ حاْ  سلؼوا  / سل لسئا  للواٌا سلوبلباا سلوٌتِباا فأ ـــاـمبفاا سلؼوبلبثلؼ  أ للِ  ســـللوؼ

31 / 12 / 2014 : 

* بىَرااةدمد عيااٚ زقسيااس ٕياااد بىسمةجااد بىَةىيااد ٗزقسيااس ٍسبمااث بىؿعااةجةذ عااِ بىؿعااةت 

بىاسااةٍٚ ىيَعٖااد بىعسجااٚ ىيطقةفااد بىعَةىيااد ٗجؿاا٘ش بىعَـــااـو/ بىػــااـصبئس ىيعــااـْد بىَةىيـااـد 

، ٍا بألخر في بتعسحاةز بىاسدٗد بىساٚ أجادبٕة بىَعٖاد عياٚ  2014 / 12 / 31سٖــيد فــٚ بىَْ

 ز٘صيةذ ٍٗ ؾ ةذ بىٖياد .

)جااـ(   /اا ى تم  اا  ُبئااا سل لب ااا سلوبلبااا  ّتم  اا  ه سلااا سلحوااب بت ػااي سلحواابب  

ا ــــــااا/ طااا س لس للواااـٌا سلوبلب /  اــاااـبا سلواااْسعو سلدــاااـسل تااابهٔ للو كااال سلؼ  ااأ  لتٌو

 : 2014 / 12 / 31سلوٌتِـبا فــــٔ 

* بىَرااةدمد عيااٚ زقسيااس ٕياااد بىسمةجااد بىَةىيااد ٗزقسيااس ٍسبمااث بىؿعااةجةذ عااِ بىؿعااةت 

يط ىيعــْد بىَةىيــد بىَْسٖــيد فـاـٚ ـــبىاسةٍٚ ىيَسمص بىعسجٚ ىسَْيد بىَ٘بزد بىحشسيد / طسبج

ز٘صاايةذ ٕة بىَسمااص عيااٚ دٗد بىسااٚ أجاادبٍااا بألخاار فااي بتعسحااةز بىااس ، 2014 / 12 / 31

 ٍٗ ؾ ةذ بىٖياد .
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(  / ى تم    ُبئا سل لب ا سلوبلبا  ّتم    ه سلا سلحوب بت ػاي سلحوابب سل تابهٔ و) 

ٔ ـــاـا سلوٌتِباا فـــــاـْم للواٌا سلوبلبــــاـبت سالجتوبػباا / سل  طـــاـللو كل سلؼ  أ للت هبٌ

31 / 12 / 2014 : 

مةجااد بىَةىيااد ٗزقسيااس ٍسبمااث بىؿعااةجةذ عااِ بىؿعااةت * بىَرااةدمد عيااٚ زقسيااس ٕياااد بىس

ْد بىَةىيد بىَْسٖــاـيد فاٚ ـــً٘ ىيعـــَةعيد / بىاسطـــبىاسةٍٚ ىيَسمص بىعسجٚ ىيساٍيْةذ بتغس

ز٘صاايةذ دٗد بىسااٚ أجاادبٕة بىَسمااص عيااٚ ٍااا بألخاار فااي بتعسحااةز بىااس ، 2014 / 12 / 31

 ٍٗ ؾ ةذ بىٖياد .

 ا سلوبلبا ّتم    ه سلا سلحوب بت ػي سلحوابب سل تابهٔ (   / ى تم    ُبئا سل لبُـ)

با سلوٌتِباا فـاـٔ ــاـك للواٌا سلوبلـــــٌِبا / وه/ــــالها سلوـــــللوؼِ  سلؼ  ٔ للصحا ّسلو

31 / 12 / 2014 : 

* بىَرااةدمد عيااٚ زقسيااس ٕياااد بىسمةجااد بىَةىيااد  ٗزقسيااس ٍسبمااث بىؿعااةجةذ عااِ بىؿعااةت 

يد فــاـٚ ــــاـد بىَْسٖــــرؿد ٗبىع ٍد بىَْٖيد / دٍش  ىيعْد بىَةىيبىاسةٍٚ ىيَعٖد بىعسجٚ ىي

ز٘صاايةذ دٗد بىسااٚ أجاادبٕة بىَعٖااد عيااٚ ٍااا بألخاار فااي بتعسحااةز بىااس ، 2014 / 12 / 31

 ٍٗ ؾ ةذ بىٖياد .

 

*  *  * 
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 سلتْألببت سلؼبها لل ٌا سلوبلبا : / ى  :  ل سع ثبلثب  

 يقــــــرر  

بىَْ َد جسعديد ٍعةَٕسٖة فٚ ٍ٘بشّد بىَعةٕد ٗبىَسبمص بىسةجعد ىٖة بىساميد عيٚ أُ زقً٘  -1

ٍِ إغَةىٚ بىَعةَٕةذ بىَعاددخ فعيياة ٍاِ محاو بىادٗه بألعضاةء  2015بجسدبء ٍِ بىعةً 

 جَْ َد بىعَو بىعسجيد أٗت جاٗه ف٘ز ٗزٗدٕة ىيَْ َد .

صااْدٗ   دعاا٘خ بىَااديس بىعااةً ىَنسااث بىعَااو بىعسجااٚ ىساا٘فيس بىاادعٌ بىَااةىٚ ىَعااسؿقةذ -2

 بىسشغيو ٗبىؿَةيد بتغسَةعيد بىفيعطيْٚ .

بىساميد عيٚ بىَديس بىعةً ىَنسث بىعَو بىعسجٚ جضاسٗزخ بىعَاو عياٚ بزااةذ بإلغاسبءبذ  -3

بىَْةظحد ّؿا٘ ٍعةىػاد بىعايفد بىََْ٘ؾاد ٍاِ بىَسماص بىعسجاٚ ىسَْياد بىَا٘بزد بىحشاسيد / 

ةذ بىَسااخسخ فاٚ ٍ٘بشّاد طسبجيط ىيَْ َد جةىطيث ٍِ ؾنٍ٘د دٗىد ىيحية ظدبد بىَعةَٕ

 بىَْ َد ؾسٚ زسَنِ ٍِ ظدبد بىعيفد بىََْ٘ؾد ىٖة .

بىطيث ٍِ بىَػيط بتمسرةدٙ ٗبتغسَةعٚ زعديو بىَاةدخ بىسبجعاد ٍاِ بى ئؿاد بىسْفيرياد  -4

بىاةصااد جةظااسادبً بىاحااسبء فااي بىَْ َااةذ بىعسجيااد بىَساررااد زامياادب ىس٘صاايد ٕياااد 

 د .بىسمةجد بىَةىيد ىَْ َد بىعَو بىعسجي

دع٘خ ٍنسث بىعَو بىعسجٚ ىسْفير ز٘صيةذ ٕياد بىسمةجد بىَةىياد بىراةدزخ عاِ بغسَةعٖاة  -5

 ٗبىَسعيقد جؿق٘  بىعةٍييِ جةىَنسث . 2015بىرٙ عقد في فحسبيس 

ز٘غئ بىشنس ٗبىسقديس إىٚ بىقطةع بتمسرةدٙ ) إدبزخ بىَْ َةذ ٗبتزؿاةدبذ بىعسجياد (  -6

ػةٍعااد بىاادٗه بىعسجيااد عيااٚ زعةّٖٗااة بىَطَااس ٍااا ٗبىقطااةع بتغسَااةعٚ جةألٍةّااد بىعةٍااد ى

 ٍْ َد بىعَو بىعسجيد ٗزقديسَٕة ىار٘صيد بىَْ َد .

زئايط ٍػياط بإلدبزخ  –ز٘غئ بىشنس ٗبىسقديس ىيعيد بىادمس٘ز / عحاد بىاسؾَِ بىؿَيادٙ  -7

بىَااديس بىعااةً ىرااْدٗ  بىْقااد بىعسجااي ٗىنةفااد بىعااةٍييِ فااي إدبزخ بىؿعااةت بىَ٘ؾااد فااي 

ٌ ٍاا ٍْ َاد بىعَاو بىعسجياد فاي زؿ٘ياو ٍعاةَٕةذ بىادٗه بتعضاةء بىرْدٗ  ىسػاةٗجٖ

 ىيَْ َد في بىَ٘بعيد بىَؿددخ   .

ز٘غئ بىشنس ٗبىسقديس ىَنسث بىعَو بىعسجٚ ٗىيَعةٕد ٗبىَسبماص بىسةجعاد ىأ عياٚ ميةٍٖاة  -8

 ج٘بغحةزٖة عيٚ أمَو ٗغٔ .
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بألخيااسخ ٗزَْيااد  بإلشااةدخ جااةألدبء ٗبىساادجيس بىَااةىٚ بىاارٙ بّسٖػساأ بىَْ َااد فااٚ بىعااْ٘بذ -9

ٍ٘بزدٕة بىَةىيد ؾياص أُ بىؿعاةت بىاساةٍٚ ٗبىَسماص بىَاةىٚ مةّاة ٍطاةجقيِ ٗفا  بىاْ ٌ 

 بىَةىيد ٗبىؿعةجيد.

زعػيو بىشنس ٗبىسقديس ىيعيد / ٍَطو بىعنسزيس بىعةً ٗىيعةدخ أعضةء بىعنسزةزيد بىفْيد  -10

 عيٚ ؾعِ بإلعدبد ٗبىسْ يٌ .

د ٗبىعاةدخ أعضاةء بىيػْاد بىَةىياد عياٚ ؾعاِ ز٘غئ بىشنس ٗبىسقديس ىيعيد زئايط بىيػْا -11

 أدبء ٍٖةٌٍٖ عيٚ بى٘غٔ بألمَو .

*  *  * 
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 سلدٌـ  سل بهـس

 تطدبك ستفبلببت ّتْألببت سلؼو  سلؼ  با

 

 ل سع  / ى تطدبك ستفبلببت ّتْألببت سلؼو  سلؼ  با :  -

 ، بىن٘يارجعـيـاـِ )ٗبألز بىطةّيادقد فـــاـٚ دٗززـــاـٔ ــاـَو بىعسجٚ بىَْعـــؤزَس بىعــــإُ ٍ

18 - 25/4/2015، ) 

جعد بتط ع عيٚ بى٘ضيقد بىاةصد جسطحي  بزفةميةذ ٗز٘صيةذ بىعَو بىعسجيد ٗبىَسضاَْد 

شاسً بىشايخ ، ) بىطةىطاد ٗبىط ضاُ٘زقسياس ىػْاد بىاحاسبء بىقاةّّ٘ييِ عاِ ّساةئع أعَاةه دٗززٖاة 

 ( ،( ) بىحْد بىاةٍط ٍِ غدٗه بألعَةه 2014ّ٘فَحس/ زشسيِ بىطةّٚ 

) بىقااةٕسخ ،  بىطةّيااد ٗبىطَااةّيِعيااٚ ز٘صاايد ٍػيااط بإلدبزخ فااٚ دٗززاأ جعااد بتطاا ع ٗ

 ( ، 2015 آذبز/ ٍةزض

 ٗجعد ٍْةمشد زقسيس ىػْد زطحي  بزفةميةذ ٗز٘صيةذ بىعَو بىعسجيد بىَْحطقاد عاِ بىَاؤزَس

 ،ىَْةمشد ٕرب بىَ٘ض٘ع 

 يقــــــرر  

بألخااار  ٍاااا صااايةذ بىعَاااو بىعسجيااادبىَ٘بفقاااد عياااٚ زقسياااس ىػْاااد زطحيااا  بزفةمياااةذ ٗز٘ .1

 . جةىَ ؾ ةذ بىسٚ أمسٕة بىَؤزَس

ٍْةشدخ بىدٗه بألعضةء بىسٚ ىٌ زراةد  عياٚ بزفةمياةذ بىعَاو بىعسجياد ظاسعد بىسرادي   .2

عيااٚ ٕاارٓ بتزفةميااةذ ، دعَااة ىيْشااةط بىَعيااةزٙ بىعسجااٚ ٗزؿقياا  إٔدبفاأ فااٚ زطاا٘يس 

بىعسجياد عَا  جةىَيطاة  زشسيعةذ بىعَو ٗبىْٖ٘ض جشاسٗط ٗظاسٗف بىعَاو فاٚ بىادٗه 

 بىعسجٚ ىيعَو ٗدظس٘ز ٍْ َد بىعَو بىعسجيد .

*  *  * 
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 سلوبوسسلدٌ  

 ( لوؤتو  سلؼو  سل ّلي 104ّعه )هذك ه سلو    سلؼبم لويتا سلؼو  سلؼ  ي  ْل سل 

 ( 2015جٌبل ،  ًْبْ /  ل  سى )

 ، بىن٘يارٗبألزجعـيـاـِ ) دبىطةّياقد فـــاـٚ دٗززـــاـٔ ــاـَو بىعسجٚ بىَْعـــؤزَس بىعــــإُ ٍ

18 - 25/4/2015، ) 

( ىَؤزَس بىعَو 104ٍرمسخ بىَديس بىعةً ىَنسث بىعَو بىعسجي ؾ٘ه بىدٗزخ )جعد بتط ع عيٚ 

 ( 2015بىدٗىي )غْيف ، يّ٘ي٘ / ؾصيسبُ 

ٍرمسخ بىَديس بىعةً ىَنساث بىعَاو ٍِ غدٗه بألعَةه جشاُ  بىعةدضجعد بتط ع عيٚ بىحْد 

 ( 2015( ىَؤزَس بىعَو بىدٗىي )غْيف ، يّ٘ي٘ / ؾصيسبُ 104بىدٗزخ )بىعسجي ؾ٘ه 

 .ٗجعد بتظسَةع إىٚ بإليضةؾةذ بىسٚ مدٍٖة بىَديس بىعةً ىَنسث بىعَو بىعسجٚ 

 ٗجْسيػد بىَْةمشةذ ٗبىَدبٗتذ ،

   ررــــيق

دلارام كة دعتامن ار و  جنول أعاامل دالجتاام  دلتح اهقه دألول للاجاوعاة دلل لهاة  -: أ اوجا  .

كااام يااو ود ن فااس  2015مم ( لاااإتا  دللااال دلاانولس للاا 104فااس أعااامل دلاانو د   

، وتكلهف اكتب دللال دلل له لم مفة ام ه د  احم لمص فس  وء أهة ا تجندت أو دلوثهقة

 تطو دت تحنث فس دلا حلة دلقمناة وإحمطة دلاجاوعة دلل لهة علامص لجل  .

للاجاوعة دلل لهاة دعتلام دص اان دل ـاـمعة دل من اة ا امء عقن دالجتام  دلتح هقه دألول  -ب

، وجلاا  فااس قمعااة اجلااس دإلند د لاقاا   2015ااامهو / اهاام   31هااوم دألحاان دلاودفااق 

 اكتب دللال دلنولس .

تحظهم دالجتام  دلتح هقس دل حوى لاهن احظااة دللاال دلل لهاة واجلاس دل اف دء دللا ب  -ج

علاس أن هاتم  2015اامهو / اهام    31ودفق دلالتانهن فس جحهف كلمح هوم دألحن دلا

للقن دالجتام  فس وقت الحق وتكلهف اكتاب دللاال  هنتحنهن دلاكمن ودلتوقهت دلاحم ل

 لمت مج دلت تهلمت دلاحم لة فس يجد دلرـؤن . دلل لس

: تكلهااف اكتااب دللااال دلل لااه لتلاااهم دلاانعود علااس أطاا دف دالحتاامج دلثالثااة لح ااو   ثانيووـاا 

هقس دالول للاجاوعااة دلل لهااة ودت اامج دإلجاا دءدت دللوج ااتهة ودلتحظهاهااة دالجتااام  دلتح اا
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وإعندن دلوثمئق دلاحم لة للقن وإحجمح يجد دالجتام  وجل  فس وقت الك  اام ه امعن علاس 

 . 2015تفلهل ارم كة دلوفون دلل لهة  فس أعامل اإتا  دللال دلنولس 

 دت دلاحم الة لراؤن نعام دلت راهحمت دلل لهاة : تكلهف اكتب دللال دلل لاه لمت امج دإلجا دء ثالثاا 

 .دلاحمكب دلاحلثقة عن دلاإتا   أحن( لرغل تودفقاحل دل 

 تكلهف دلانه  دللمم لاكتب دللال دلل له لدعندن ام هلس : رابعاا  

عن حتمئج زهم د للثة اكتب  لاحظاة دللال دلنولهةتق ه  دلانه  دللمم تق ه  تحلهلس لرؤن  - أ

للااة أو اام  دللااامل دللاا ب فااس فل ااطهن ودأل د ااس دلل لهااة دلاحتلااة دللااال دلاانولس لاتم

دأل  ى وع ض دلاالحظمت علس لجحة دلكهمغة دلاحلثقاة عان دالجتاام  دلتح اهقس دألول 

 للاجاوعة دلل لهة .   

 حوى لراؤن دلا اتوطحمت دإل ا دئهلهة واثم يام دالقتكامنهة ودالجتامعهاة دل اللهة  تق ه   - ب

ل ودللاامل فاس فل اطهن ودلجاوالن دل او ى وجحاوب للحامن علس أو م  أكحمب دألعاام

 وت جاة دلتق ه  إلس دللغمت دلف ح هة ودالحجلهزهة ودال لمحهة .

دت مج دإلج دءدت دللوج تهة ودلت تهلمت دلتحظهاهة دلاحم لة للقن دلالتقس دلنولس للت امان   - ج

امل دلانو د او عامل ورلب فل طهن ودأل د س دلل لهة دلاحتلة دأل  ى علس يماش أع

دل لل دلالزاة إلحجمح و، وتوفه  دلت ههالت  2015( لاإتا  دللال دلنولس للمم  104  

وتحقهق دأليندف دلا جاود احاه ، وجلا  لملتح اهق ودلتلامون ااو دلجهامت ودألطا دف جدت 

 دللالقة .

ن لاهن نعم جهون دلانه  دللمم لاكتب دللال دلل له دلهمنفاة إلاس تلزهاز عالقامت دلتلاموخامساا   

دلاجاوعة دلل لهة واحظاة دللال دلنولهة ان أجل تحقهق دلازهان اان دلاكم اب للاحطقاة 

دلل لهااة وفااق تطللمتهاام ودحتهمجمتهاام دلا ااتقللهة فااس اجاامالت دللااال ودللااامل ودلتحاهااة 

 دلا تنداة .

 ( لااإتا  دللاال104أ ج دلللم لملاللوامت دأل م هة حول لحون جنول أعامل دلانو د   سادساا  

 . ( 2015دلنولس   هوحهو / حزه دن 

أ ج دلللم لحتمئج دالجتام  دلتح هقس لألع مء دلل ب لاجلاس إند د اكتاب دللاال دلانولس سابعاا   

( ودلتااس  2014( للاجلااس  حااوفال  / تراا هن دلثاامحس  322دلاراام كهن فااس دلاانو د   

دللاال دلنولهاة  تاهزت لملح لة للاجاوعة دلل لهة لن د ة دالكاالحمت دلند لهاة لاحظااة

وحكاة دلتوظهاف دلل لهاة وكاجل  دلتق ها  عان اانى دلتقانم فاس تحفهاج دللا داج دلالاززد 
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دأل د اس دلل لهاة دلاحتلاة  اان جانول أعاامدل ياج  دلانو د ،  ان أجال للتلمون دلفحس

وتقاانهم دلرااك  إلااس دالع اامء دللاا ب علااس اراام كتهم دلفلملااة ودلتلمااال دإلهجااملس اااو 

تااس تاان ل  ااان أولوهاامت وديتامااامت دلاجاوعااة دلل لهااة ، اااو دلق اامهم ودلاود ااهو دل

دلتؤكهن علس أياهة دال تا د  فس دلاطمللة للجل ازهن اان دلجهان لتاوفه  دلتاوهال دلاالزم 

 لل داج ونعم دلكحنوق دلفل طهحه للترغهل ودلحامهة دالجتامعهة .هج  دل

* * * 
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 سلدٌ  سلوب غ

 تي  ن هؼبلٔ سلوب / أ و  هحو  لموبى

 سلو    سلؼبم لوٌظوا سلؼو  سلؼ  با

 ، بىن٘يارٗبألزجعـيـاـِ ) بىطةّيادقد فـــاـٚ دٗززـــاـٔ ــاـَو بىعسجٚ بىَْعـــؤزَس بىعــــإُ ٍ

18 - 25/4/2015، ) 

/ أحان احان لقامن دلاانه  دللامم  تك هم الملس دل هنلللن دالطال  علس دلوثهقة دل مكة 

 ن جنول دألعامل ،دللحن دل ملو ا لاحظاة دللال دلل لهة

 يقــــــرر  

جهون دلاتاهزد دلتس قمم لهم  الملس دل هن / أحان احان لقامن  االل فت تاه والهتاه ملدإلرمند ل .1

تحقهاق   املتهم فاس  نااة ق امهم نو   فس تطوه  أندءيام وفس إند د احظاة دللال دلل لهة و

ودلااإتا دت دلحوعهاة دللال ودللامل فس دلوطن دلل لاه وتفلهال نو يام اان  االل دألحراطة 

دلحااود  اااو ا تلااف دلراا كمء دالجتااامعههن دلتلاامون و دلتااس عقاانتهم دلاحظاااة وتو ااهو ندئاا د

 .ن هودالقتكمنه

 حفاال فااه راام كتدلتقاانه  لكمفااة دلجهاامت ودلاإ  اامت دلل لهااة ودلنولهااة دلتااس رااك  وتقاانهم دل .2

 .  لهةأحان احان لقامن دلانه  دللمم لاحظاة دللال دلل/ لس دل هن متك هم ال

*  *  * 
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 سلدٌ  سلثبهي

 ( 2019 -  2015)  تؼببي سلو    سلؼبم لوٌظوا سلؼو  سلؼ  با

 

،  دلكوهاتودأل للـهـاـن   دلثمحهاةقن فــــس نو تـــاـه ـــال دلل لس دلاحلـــإتا  دللــــإن ا

18 - 25/4/2015، ) 

ل دلل لهاة   دللحان لتلهاهن دلاانه  دللامم لاحظااة دللااللن دالطال  علاس دلوثهقاة دل مكاة 

 دلثمان ان جنول دألعامل ( .

تق هاا  لجحااة دإلراا دف علااس دحت اامب دلااانه  دللاامم لاحظاااة دللااال للاان دالطااال  علااس 

 . دلل لهة دلتس ع  ت علس دلجل ة دللماة للاإتا 

 يقــــــرر  

هام     للان د ت لاحظااة دللاال دلل لهاةتلههن  لمند دل هن / فمهز علس دلاطها ى اانه دص عماامص  .1

تكاانهق  دعتلاام د ااان ( 2019 – 2015 فتاا د والهااة ااانتهم أ لااو  ااحودت  للمإلجااام  ( 

 . دلاإتا 

تقنهم دلرك  ودلتقنه  إلاس الاملس دل اهن / أحاان احاان لقاامن علاس جهاون  دلفمعلاة فاس تانعهم  .2

ا ه د احظاة دللال دلل لهاة وتحقهاق أياندفهم ، وت  اه  اكاندقهة دلاحظااة وتفلهال نو يام 

 دف دإلحتمج دلثالثة فس دلنول دلل لهة .لنى أط 

* * *  
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 سلتبسغسلدٌــ  

 وّع سلحْسع سالجتوبػي في تؼل ل سلحوب ا سالجتوبػبا

 

 : وّع سلحْسع سالجتوبػي في تؼل ل سلحوب ا سالجتوبػبا  / ى ل سع -

 ، ياربىن٘ٗبألزجعـيـاـِ ) بىطةّيادقد فـــاـٚ دٗززـــاـٔ ــاـَو بىعسجٚ بىَْعـــؤزَس بىعــــإُ ٍ

18 - 25/4/2015، ) 

دٗز بىؿاا٘بز بتغسَااةعي فااي زعصيااص بىؿَةيااد جعااد بتطاا ع عيااٚ بى٘ضيقااد بىاةصااد جشاااُ 

 ٍِ غدٗه بألعَةه ( ، بىسةظا) بىحْد  بتغسَةعيد

 ٗجعد ٍْةمشد زقسيس بىيػْد بىفْيد بىَْحطقد عِ بىَؤزَس ىَْةمشد ٕرب بىَ٘ض٘ع ،

 يقــــرر  

جعاد بىؿ٘بز بتغسَاةعي فاي زعصياص بىؿَةياد بتغسَةعياد  دٗزيػْد جشاُ بىبعسَةد زقسيس  -

 .بألخر جةىَ ؾ ةذ بىسٚ أمسٕة بىَؤزَس بىعةً 

 

*  *  * 
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 سلؼبشـ سلدٌـ  

 سببسبت ّآلببت توْ ا سلوٌبزػبت سلؼوبلبا 

 ّوّعُب فٔ سستم سع ػاللبت سلؼو 

 

تم سع ػاللابت سببسبت ّآلببت توْ ا سلوٌبزػبت سلؼوبلبا ّوّعُب فٔ سسال سع  / ى  -

 : سلؼو 

 ، بىن٘يارٗبألزجعـيـاـِ ) بىطةّيادقد فـــاـٚ دٗززـــاـٔ ــاـَو بىعسجٚ بىَْعـــؤزَس بىعــــإُ ٍ

18 - 25/4/2015، ) 

ظيةظااةذ ٗآىيااةذ زعاا٘يد بىَْةشعااةذ بىعَةىيااد جعااد بتطاا ع عيااٚ بى٘ضيقااد بىاةصااد جشاااُ 

 بألعَةه( ،ٍِ غدٗه  بىعةشسبىحْد  ) ٗدٗزٕة فٚ بظسقسبز ع مةذ بىعَو

 ٗجعد ٍْةمشد زقسيس بىيػْد بىفْيد بىَْحطقد عِ بىَؤزَس ىَْةمشد ٕرب بىَ٘ض٘ع ،

 يقــــرر  

ظيةظاةذ ٗآىياةذ زعا٘يد بىَْةشعاةذ بىعَةىياد ٗدٗزٕاة فاٚ بظاسقسبز ىػْاد بعسَةد زقسياس  -

 . بألخر جةىَ ؾ ةذ بىسٚ أمسٕة بىَؤزَس بىعةً جعد ع مةذ بىعَو

*  *  * 
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 / سلحبوٓ ػسلدٌـ  

 ّساع ـؼـبــي سلثبلثا تح    هيبى ّج ّل أػوبل سل ّعه

 ( 2016 ًبوبى/ أ     لوؤتو  سلؼو  سلؼ  ٔ ) 

 

قرار بشونن تحديود مكوان وجودول أ موال الودورة الثالثوة واألربـعـيـوـن لموؤتمر العمول  -

 (  2016العربى ) أبريل / نيسان 

 تـــاـه دلثمحهاة ودأل للـهـاـن  دلكوهات ، إن اــــإتا  دللـــال دلل لس دلاحلـــقن فــــس نو

18 - 25/4/2015، ) 

للااان دالطاااال  علاااس دلوثهقاااة دل مكاااة لتحنهااان اكااامن وجااانول أعاااامل دلااانو د دلثملثاااة 

 ان جنول دألعامل(،   دللحن دلحمنى عر  2016ودأل لـلـهـن لاإتا  دللال دلل لس للمم 

ودلثمحهااة ( ااان ن ااتو  احظاااة  وللاان دالطااال  علااس دلااامند دل ما ااة   دلفقاا تهن دألولااس

 دللال دلل لهة لرؤن تحنهن اكمن وزامن دحلقمن دلاإتا  ،

عر د ان حظامم دللاال لااإتا  دللاال دلل لاس لراؤن  دلتم لةوللن دالطال  علس دلامند 

 تحنهن جنول أعامل دلنو د دلتملهة للاإتا  ،

محهن   دلقاامي د ، وللاان دالطااال  علااس توكااهة اجلااس دإلند د فااس نو تااه دلثمحهااة ودلثااا

 ( للاإتا  .43( لرؤن تحنهن جنول أعامل دلنو د  2015ام س/ اجد  

وللاان دال ااتام  إلااس دإله اامحمت ودلاللوااامت دلتااس قااناهم دلااانه  دللاامم لاكتااب دللااال 

 دلل لس،

 وعلس  وء دلاحمقرمت ، دت ج دلاإتا  ام هلس :

 المؤتمر   انعقادأوج   قرار بشنن تحديد مكان 

 ـرر  يقـــــ

عقن دلنو د دلثملثة ودأل لـلـون لاإتا  دللاال دلل لاس فاس نولاة دلاقا  اام لام تتقانم أهاة نولاة  .1

 لطلب ال ت مفة دلاإتا  .
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نولااة ع ااو ت غااب فااس دحلقاامن  ىأتفااوهض دلااانه  دللاامم لاكتااب دللااال دلل لااس قلااول طلااب  .2

 ـب.وإحمطة دلنول دألع مء علام لجل  فس دلوقت دلاحم ، دلاإتا  علس أ  هم 

*  *  * 

( لمووؤتمر العموول العربووى لعووام 43ثانيووا   قوورار بشوونن تحديوود جوودول أ مووال الوودورة )

2016   

 يقــــــرر  

 2016تحنهن جانول أعاامل دلانو د دلثملثاة ودأل لـلاـون لااإتا  دللاال دلل لاس للامم  -

 علس دلححو دلتملس :

 تق ه  دلانه  دللمم لاكتب دللال دلل له . -1

 توكهمت اجلس دإلند د .دلحظ  فه ق د دت و -2

 دل ملق . دلل لس اتمللة تحفهج ق د دت اإتا  دللال -3

 دلا مئل دلاملهة ودل طة ودلاودزحة . -4

 تطلهق دتفمقهمت وتوكهمت دللال دلل لهة . -5

( لااإتا  دللــاـال 105اجك د دلانه  دللــــاـمم لاــاـكتب دللـــاـال دلل لاه حاول دلانو د   -6

 ( . 2016ه دن دلنولـــه   جحهف ، هوحهو / حز

 تركهل دلههئمت دلن تو هة ودلحظماهة  -7

 تك هم  ودن دللال دلل ب . -8

تق ه  فحس حاول " نو  دالقتكامن دالجتاامعه ودلت اماحه "دلتلموحهامت" فاس زهامند فا    -9

 دلترغهل " 

 تق ه  فحس حول " تلمنل دلاللوامت وأث يم فس تحظهم أ ودق دللال دلل لهة " -10

( لاااإتا  دللااال دللـــ لـااـه   أل هاال / حه اامن 44و د  تحنهاان اكاامن وجاانول أعااامل دلاان -11

2017) 

*  *  * 
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 ػي سلوؤتو ل سع ألبوع 

 ( هي ًظبم سلؼو   وؤتو  سلؼو  سلؼ  22ّٔفمب للوبوه )

 سلحولا سلؼبلوبا لومبطؼا سس سئب  / ى سػتوبو ً سء 

 ثوبعست هٌِب ّف ض سلؼمْ بت ػلبِبّسحا سالست

 ْى سل ّلٔ سالًوبًيإلٔ  بي إللسهِب سليبه   بلمبً

 

  25 – 18إن مؤتمر العمل  العربي المنعقد في دورته الثانية واألربعوون ) الكويوت ،

 ( ،  2015أبريل / نيسان 

سوولطات وبعوود اجسووتماى إلووى المووداخلت المتصوولة بطبيعووة السياسووات التووى تمارسووها 

  شعب فلسطين مال وضد  اإلسرائيلي العنصرى اجحتلل

 فرق الثلثةوبعد أخذ رأى ال

   ررــــيق

نعم وإ حمن  دلحالة دللملاهة لاقمطلة إ  دئهل و احب دال اتثام دت احهام وفا ض دللقولامت  -1

 علههم إلس حهن دلتزداهم دلكمال لملقمحون دلنولس .

توجهه دلرك  ودلتقنه  لكمفة دلجهمت دل  اهة ودلرللهة ودلحقملهة ودألكمنهاهة ودلثقمفهة دللملاهة  -2

 لحالة دللملاهة .دلارم كة فه د

تكلهف اكتب دللال دلل لس لملتح هق او اكتب دلاقمطلة دلل لهاة فاه دألامحاة دللمااة لجمالاة  -3

لحالاة دللملاهاة لاقمطلاة دلنول دلل لهة لحقل  إى أط دف دإلحتمج دلثالثة لرؤن نعام وإ احمن د

إ اااا دئهل ، وجلاااا  ل اااالب دحتاللهاااام لأل د ااااس دلفل ااااطهحهة واكاااامن د دأل د ااااس ولحاااامء 

 .  سدلفل طهحدلرلب لا توطحمت و هم مت دالعتقمل دلااحهج دلتس تام س  ن د

*  *  * 
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