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 جلنة مشكالت السلع

 السبعونالدورة 

 4102 تشرين األول/أكتوبر 9 - 7، روما

 والثالثني للجماعة احلكومية الدولية السابعةللدورة  تقرير االجتماع املشرتك

 والثالثني للجماعة احلكومية الدولية التاسعةوالدورة  لياف الصلبةاملختصة باأل

  عشرة الثامنةوالدورة  املختصة باجلوت والتيل واأللياف املماثلة

 لللجماعة الفرعية للبلدان املنتجة للسيزا

 

 مقدمة -أواًل

 

 دوجمععا  اكوميةا  ادد دةا  اشةتبا  ععفدةاعل ادباو          اداالثني    ادساععع  عقد االجتماع  اشرتا ل دواد       ان -1

 ادفاا    خااث دوجمععاا  اكوميةاا  ادد دةاا  اشةتباا  عااع ما  ادتةاام  افدةااعل اشمعنيواا   ادتعسااع   ادااالثني   ادااد    

يان اد واداا افعضاع      يناد عع  77 حضار االجتماع    . النواع  نةجمي م، سرييف  3112نمفمرب/ترترين ادالعني  7إىل  5ين 

، ادفوا   ، نةجريياع  ،يعدةزياع ، أشعنةع، اهلناد،  ا مهم ي  ادد يةنةوة ، ادب ، ادربازيم عنغثديش، ادتعدة  أمسعؤهع:

 ا مععا    ادباند   اشرتا ل دوساوأل افسعساة      كمع حضار يراب اما يان   . مجهم ي  تنزانةع اشتحد النوع، تركةع،  سري

 .  سةزا دو مجعة  دندا  ادد دة  دد اس  ا ما  اشنظم  ادد دة  دألدةعل ادط ةعة 

 

جامز اهلناد   بطاع  ز اعا     زير تنمةا   ، A.P. Jagath Pushpakumara ادسةد يععدي افتتح االجتمع  اشرت ل  -3

ادرتةباةعا اكوميةا  افخار      كعا يان عا    . سري النوع االجتمع  نةعع  عن حومي  سري النوعيف ادعقع ي    ادتنمة 

 يعاعدي ادساةد    ادباغري   اشتمساط    نرتا ا  ةا  اش ،  زير ادبنعععا ادتقوةدي   تنمDouglas Devanandaيععدي ادسةد 

Victor Anthony Pereraيععدي ادسةد    ، نعئب  زير تنمة  جمز اهلند Laksman Wasantha Perera  نعئب  زيار ،

 . يف سري النوع، نةعع  عن اشدير ادععمفع  اد  ممالو، Beth Crawford أدقت اد ةعا االفتتعحي ادسةد  ادبنعع   ادتجع  . 
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 ادتنمةااا  ادعقع يااا  نساااري النواااع   ئةساااع،     زا   تنمةااا  جااامز اهلناااد   أيااا   انتةاااب االجتماااع    -2

 ورئةس.نيعنةع دنعئ ع  نادفو    Eduardo B. Holoyohoyنادب   نعئ ع أ   دورئةس،  ادسةد  Wang Chaoyunد  ادسة

 

 CCP:HF/JU 11/Inf.2 اشؤبت  ا د   ادزيين CCP: HF/JU 13/1 اعتمد االجتمع  جد   افعمع  اشؤبت  -7

 .يأل تعديثا

 

 .3112نمفمرب/ترترين ادالعني  7 يفعتمعده ال بر  االجتمع  اشرت ل أا تتمىل افيعن  إعداد تقرير االجتمع   -5

 

 القضايا االقتصادية واملتعلقة بالسياسات  -ثانيًا
 

 األجلتوقعات املتوسطة الو يف األسواق نالراهلوضع ا -ألف

 

   ادمنيةقاستنعدًا إىل   ادتمبععا اشتمسط  افجمجتمع  اشرت ل ادمضأل ادراهن يف افسما  استعرض اال -6

CCP: JU/HF/ST/2013 .ادسم ، يستومو  عن عوميعا مب ةعنعا  دأليعن  ع  نظرا إىل تز يد عد  عوداا 

 ادفع  عوى اإلن نت حتمةوهع عوى يمبأل   CCP:JU/HF 13/CRS 1ادمنيةق تنقةح  افق االجتمع  عوى 

. /http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/jute-hard-fibres/jute-hard-fibres-meetings/en)ن

نظرا دتوةف ، ععستالنع  ادسةزا  يف ادربازيم، 3112ادطوب عوى يعظم افدةعل يف ععم تراجأل عرتوم طفةف ععختبع ،  

تغةري حةع  ادبوق ين  معدد ين اشرتع ك  عمع يسع  ه.  أعرب 3113 ععم يفافسعع  ادذي سجوته  تفع  الا يألافسما  

اشزا ع  إىل اشنعطق   هجرعس ب أكرب ينتج يف ادععمل،  ، اديت تعتربتمم يف هةوم إيداداا ادسةزا  يف ادربازيماحمل

 . يعةرتتهم حتسسعةع   ا  ععد سنماا يتتعدة  ين ا فعل  ،ععضهم عرتوم دائم ،اكضري 

 

أهمةا  مجاأل عةعناعا    أبار االجتماع  اشرتا ل ع   عإلنتاع   ادتجاع  ،   اشتعوق  ع ةعنعا اددتحس  مجأل  تبنةف   -7

أم يان ادعاعيو    ومية  نا مع ل  يوعتب اإلحبع اا ادمطنة   اشبع ل اشركزي   اكمكعالا ادين  تكعنأدبةق ، سما  

االجتماع    اتفاق أعضاع    ع مععاعا اكوميةا  ادد دةا .    اخلعصا  ع ادقطع  اخلعص، الستومع  االسات ةعنعا ادسانمي    يف 

بانةف  مجاأل  ت فععدة  ةسري دتانهع عوديف االتبع  هعا اخلعص  جبتبع  الأمسع   تفعصةم اعتز يد افيعن  عوى  اشرت ل

 .ذاا ادبو  اد ةعنعا  يعوميعا ادسم 
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 لسيزال واألباكا واجلوت والتيلاملتعلقة بااجتاهات األسعار  -باء

 

ادتن اؤ عنطاع    أععد االجتمع  ادتأكةد عوى يمبف ا مععا  ادفرعةا  دو واداا اشنتجا  دوساةزا   اهلناةو  عاأا          -8

ادتسميق فضًث عن متو  سعع  يفةد يف تمفري اشعوميعا ادثزي  دتمجةه اشزا ع   ادتجع  يف برا اتهم اشتعوق  ععإلنتع   اف

 اكوميعا ين تط ةق ادسةعسعا اشثئم .

 

  اعتمد االجتمع  اجتعهعا افسعع  اشتمبع  دوجمعع  ادفرعة  عوى ادنحم ادتعدي: -9
 
دوطن  ادماحاد، تساوةم رهار     عأيريوة اد ال  1 251  1 351ع   2افدةعل ادربازيوة  ين ادنم  ت ا ح أسعع   •

 ادسوفعد   ، نفمب  ادسفةن 

د ال  أيريوي دوطن ادماحد، تسوةم  1 711  1 511ع   UGأسعع  أدةعل أفريقةع ادرتربة  ين ادفئ  ت ا ح   •

  نفمب  رهر ادسفةن 

 

نظرا دعادم  دوممسم اكعدي   دربازيوةا ةم  اد عالاخلععدنس     عسععجتعه افع  ؤنادتع  ادفرعة  عا م تعذ  عوى  -11

 ادربازيم. ع  اشستم دين ين ادماليعا اشتحد   اشبد ين ينشفع ضعا انتهع  ا

 

  :ادتعدةتمبأل االجتمع  نطع  افسعع   ادتةم،  افععكع   ماا ععدنس   فدةعل  -11
 
د ال  أيريوي دوطن اش ي ععد يععين  افدةعل ين د جا  خاعم    511  751ع  سعر جما عنغثديش ح   اي •

  Chittagong/Chalnaفمب   BWDأعةض عنغثديش ن

د ال ًا  312  137عا   ، Davaoاشنظف يد يًع عد ا د جا    S2  G  JKفععكع، أي يتمسط اسعر   ي ا ح •

  كةومغرايع، فمب، يةنع  يعنةث 135أيريوةًع دوم ععد  زن  

د ال  أيريواي    1 111  851أسعع  أدةعل تةم يعدةزيع اشستةرج  ععدتعط  اشاعئي/اد ةمدمجي عا     ت ا ح  •

د ال ًا أيريوةاًع دوطان ادماحاد     751  581يف ح  ت ا ح أسعع  افدةعل اشستةرج  ععدتعط  اشةوعنةوي ع  

 د ال  أيريوي. 1 211  911 ععدنس   فدةعل ادتقطةأل ع  

 

 تقرير عن األنشطة الفرعية -جيم
 

 اشنتج  دوسةزا   اهلنةو ادالعين  عرتر  دومجممع  ادفرعة  دو وداا تقرير ادد      1ن

 

 إبرا ه ين جعنب االجتمع  اشرت ل  هام   جملممع  ادفرعة  دو وداا اشنتج  دوسةزا   اهلنةو مت عرض تقرير ا -13

 .1 اشوحقيرد عمصفه 
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 تقرير اشرتع    عرتأا سةعسعا افدةعل ادط ةعة   3ن

 

ب م انعقاعد د  تاه    نظمتسةعسعا افدةعل ادط ةعة  اديت أحةط االجتمع  اشرت ل عومع عنتعئج اشرتع    عرتأا   -12

ادقرتار    اديت هدفت إىل حتديد اد تة عا ادسةعسة   اشؤسساة  دتعزياز صانعععا افدةاعل ادباو    ا اما  افععكاع          

  أبرهاع   CCP:HJ/JU 13/CRS 6 مز اهلند  ادتةم  ادساةزا .  باديت ادتمصاةعا ادرئةساة  يف ادمنيةقا      اخلع جة   

 االجتمع  اشرت ل. 

 

 السياسات اليت تؤثر على التجارة يف األلياف ومنتجاتها -دال

 

ع  إىل أا  أشا  CCP:HF/JU 13/2ادمنيةقا   عالستنعد إىل هذا اد ند ين جد   افعمع  عيف  االجتمع  اشرت ل نظر -17

يساأد   االبتباعداا يف يعع ا     يف  فععدا  تاؤنير   ةأسعسة  دباةعغ  خةاع اا سةعسا   شر   دبةق  اداد ةعنعا  ادتحوةثا 

  حتس  افين ادغذائي  سم  ادتغذي .يف ادفقر  ين  طأ  تةفةف اد

 

ا فحعمس  افهمة  أيضع سةعسة  إال أا اإل اد  اداشعدة   االبتبعدي .   ة ادعوما د   أهمة   مت ادترتديد عوى  -15

ا مععاعا  تنساق  أا عا  االجتماع  اشرتا ل  ، أ صاى  داذد  .  هاع دعسةعساعا  اعتم اد اكوميعا هي ادايت تقامم عباةعغ    

 جنةف  نةميم ل.إىل نقم ادرسعد  عرتوم فعع  حتى يتسنى  يأل اشمالو  اددائم  يف   يع ربأكرتوم اكومية  ادد دة  ع

 

عرتاأا   CCP:HF/JU 13/2افيعنا  يف ادمنيةقا    عرضاتهع   االستنتعجعا ادايت  االجتمع  اشرت ل اشععيري  اعتمد  -16

 . CCP:HF/JU 13/CRS 6 ا اإلنتع   ادتجع    اف دميعا احملدد  يف ادمنيةق سةعسع

 

 السيزال سلسلة قيمة -هاء

 

 داد   . CCP:HF/JU 13/3ادمنيةقا   عالساتنعد إىل  هاذا اد ناد يان جاد   افعماع  ع     نظر االجتمع  اشرتا ل يف   -17

يان  ادقطاع  اخلاعص،   يان  يناذ يرتاع ك  اشرتا ين    أص ح، أا ادسةزا  أشري إىل اشبعدب  عوى ادتقرير اشقدم ين افيعن ، 

ين احملعصةم ادغذائة   ادنقدي  ادتقوةدي ، يالم اشتأتي اددخم  هم يع يوم م يف تنزانةع،  اشد   دأل ععحاحملعصةم ادنقدي  

 افخر .افدةعل اف ز  اكمص  اد قمدةعا افخر .  ميون اعتمعد هذا ادنظعم ادز اعي ين ب م 

 

صاحعب  عرناعيج أ فععد  ترتوم عنبارا  ئةساةع دنجاعح    ادا االتفعبعا ادتععبدي  حةط االجتمع  اشرت ل عومع عأ أ -18

 اضاح   يوزيا     ناشرت ي قعئم  عوى ادتجهةز/كعا ين افهمة  مبوعا ضمعا أا حقم  اشنتج   اد اكةعزاا ادبغري . 

اشازا ع  ععدوعيام   ين نيم إديع  ،  ععدد بعنمنع.  بد أنرتئت جمممععا يزا ع  دوتععيم يأل اشرت ين عطريق  يستداي   

 اشناعطق ادايت يرتاموهع عرناعيج     سةتم تورا  هذا ادنممذ  يف مجةأل  عفسما . عي عشر   هميف سوسو  ادقةم ،  ععد ذد   عط

 عدسةزا .ع تعوقاشادبغري  أصحعب اكةعزاا 



5 CCP 14/INF/8 (CCP:HF/JU 13/4) 

 

 
أ صى االجتمع  اشرتا ل عاأا جتاري افيعنا      ذا ادنم  ين ادتحوةم،  دد  اإلبرا  ععدقةم  اديت ال تقد  عالمن هل -19

ادسةعساعا  جمممعا  ادعمام اشعنةا  عتحوةام     أليعنا  ادععيا     داشما د اشتعحا   يف حد د افخر  دألدةعل د اسعا ممعنيو  

ععدسةعساعا  ادتحوةام   اشعنةا   يان خاث  جمممعا  ادعمام      ،افيعنا   اد وداا افعضع  وغ  ادتحوةم  سوسو  ادقةم .  ست

 .اف دمي سب سوم حبهذه ادد اسعا  تةب ع ، سثسم ادقةم 

 

 اإلجراءات احلكومية الدولية -ثالثًا
 

 األولويات -ألف

 

اشسؤ   عنهع ين ب م  اارتهعدإصدا  ادعشععيري  جمممع  ادعمم اشعنة  عتطم اا أحةط االجتمع  اشرت ل عومع ع -31

يان  ادمفامد اشرتاع ك    تطواب  .  ابا ح أا  يف عموهع شضي بديعين أجم اممع  ادعمم ادثزم جملادتمميم تمفري ادذي طوب 

يبعد  ادسعي   ا  إجيعد ععإلضعف  إىل ذد ، ين غي  يسععد  يعدة   متميم ذاتي. تمفري إيوعنة  ا تستورتف حوميعتهع أ

تةباص  اش أنيع هاع  تع  يعع ا  ادرتاماغم ادايت   يا إال أناه  . حتديادهع أخر ،  ميون دأليعن  أا تسععد يف ممون  متميم 

 شبعد  ادتمميم احملتمو .ت عع طو عا تقديم اد اشعين عهذا اشمضم  يف ادفع  

 

 أنشطة تنمية السلع األساسية -باء

 

تمميم ا ديد  دنهجة  االجتمع  اشرت ل مبعوميعا عرتأا اشاشرابب ين ادبند   اشرت ل دوسوأل افسعسة  ز د  -31

ىل ادقار ض عادال يان اشانح     إستند عرتوم حبري تقري ع  اديت تاشرتع يأل اديت اعتمدهع ادبند   اشرت ل دوسوأل افسعسة  

دتقاديم   تساتةدي ادتجدياد ياما د ادباند   ادايت     يسعهمعا طمعة  تقديم  ععتت ي دد  يفا هعا اشعحن  نظرا إىل أا 

 ادعرترين سن  اشنبري .نح عوى يد  اش

 

عوى ي عد اا تنمة   عسو أا يؤنير هذا ادتغةري يف سةعس  ادتمميم فا ين شأا  همخة   أيوما عن ند عاشأعرب   -33

  أل نظرا دط ةعي عنتعئج اشرت عد  ادتحم  إىل ادقر ض سةقضي عوى تشع  االجتمع  اشرت ل إىل أا أ ادسوأل افسعسة . 

اكوميعا افعضع  ا هعا اشعحن  عوى تقديم ضر    أا حتث آدة  ادقر ض  اتفق عوى أا اديت تتسم عهع اشووة  

 ادبند  .يما د يسعهمعا طمعة  دتجديد 

 

إطث  "ده حومي  أشعنةع عرتأا اشرتر   ادذي متم  ين 1أحعطت افيعن  عومع االجتمع  اشرت ل ععشرحو    -32

 "افدةعل ادتجع ي  يف اد وداا ادنعية : تعزيز سثسم ادقةم  ادععشة  دوتنمة  ادريفة   ختفةف  طأ  ادفقر  اد ةئ إيوعنةعا 

 :Unlocking Commercial Fibre Potential in Developing Countriesن  GCP/INT/115/GERنادمنيةق  

Strengthening Global Value Chains for Rural Development, Poverty Alleviation and Environment   .

 . 3ادذي أسفر عن عدم تنفةذ اشرحو   أ ضحت افيعن  اخلثل افسعسي ع  ا ه  اشعحن   ادفع   
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 برنامج العمل واإلجراءات التشغيلية   -رابعًا
 

 خطة العمل احلكومية الدولية -ألف
 

 اكومية  ادد دة  اشةتب  ععفدةعل ادبو  جمعع  وإععد  ترتةب جمممععا ادعمم ادتععع  د  1ن

 اشةتب  عع ما  ادتةم  افدةعل اشمعنيو   ا معع  اكومية  ادد دة 

 

فنرتط  ذاا االجتمع  اشرت ل ا عع ، ديجتهع عرتوم فعأا عدد جمممععا ادعمم ك ري جدا إلدا دد  اإلبرا   -37

 جمممععا عمم  ئةسة  عوى ادنحم ادتعدي: يف نيثثاف دمي  
 
 اشما ي اا  رتهعدإصدا  اد  عد حث  ادتطميرع اشعنة جمممع  ادعمم  •

   Dilip Tambyrajah: سري النوع نا ه  اشسؤ د 

 افعضع : ادربازيم، ادب ، اهلند، يعدةزيع، نةجرييع، ادفو  ، تنزانةع، تركةع
 
 سثسم ادقةم  تحوةم اد  عاعدسةعساشعنة  عجمممع  ادعمم  •

  Salum Shamteتنزانةع نا ه  اشسؤ د : 

 سري النوع ،ادفو   ،افعضع : عنغثديش
 
 ععد  يج  اشعنة جمممع  ادعمم  •

  Heralb Vasulaسري النوع نادسةد   ا ه  اشسؤ د :

 افعضع : ادربازيم، أشعنةع، ادفو  ، تنزانةع

 

ععزيهع تنظةم اجتمع  االجتمع  اشرت ل جمممع  ادعمم اشعنة  ععدسةعسعا  ادتحوةم  سثسم ادقةم   تأعوغ  -35

 .3117يأل ادعومع  يف ععم 

 

اكومية  ادد دة  عموه ةط  ك ع االجتمع  اشرت لاعتمدهاديت  ،CCP:HF/JU 13/CRS 7دمنيةق   حتتمي ا -36

  انعقعد االجتمع  اشرت ل ادقعدمحتى 

 

 سلعيةالدولية الكومية احل ات ماعتقييم اجل -باء

 

االجتمع  أشع   تقةةم ا معععا اكومية  ادد دة . عرتأا افيعن  تمصةعا  ن  يرتوثا ادسوأل عرضت  -37

معع  اكومية  ادد دة  اشةتب  ععفدةعل ادبو    ا معع  اكومية  ادد دة  اشةتب  عع ما اشرت ل إىل أا ا 

 أعد يرتوثا ادسوأل. دون االجتمع  اشرت ليف تقرير  ن  ما د  مجةأل اشععيري ادبد استمفةتع   افدةعل اشمعنيو  ادتةم 
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معع  اكومية   ا اديت تؤديهع اشهم  دوغعي مرعئف يرتدد عوى اد  CCP:HF/JU 13/CRS 8نادمنيةق  يهم  عةعا 

اديت ين غي   ادد دة  اشةتب  عع ما  ادتةم  افدةعل اشمعنيو ادد دة  اشةتب  ععفدةعل ادبو    ا معع  اكومية  

 ألدةعل ادبو  دين حةث تطمير  استداي  االبتبعد ادععشي ا د     1نتحديد: ععد،   ن  يرتوثا ادسوألىل إ هعنقو

فععد  ين ادتداعري ادععض    2ن   1دتحقةق استداي  ادثزي  افنرتط  افسعسة     3ن  سةزا  اد افععكع  ا ما  ادتةم 

معع  اكومية  ادد دة  اشةتب  ععفدةعل ادبو    ا معع  ا حةث ادتووف  اديت ين شأنهع زيعد  حتس  كفع   أدا  

 . اكومية  ادد دة  اشةتب  عع ما  ادتةم  افدةعل اشمعنيو 

 

 مسائل أخرى   - خامسًا
 

 ما يستجد من أعمال -ألف
 

 اخلع جة   مز اهلند يقععم أدةعل جمز اهلند تعريف أدةعل ادقرتر   1ن

 

ومجوس اهلندي دو حمث داشرتر   ادمطين االعتوع  ادز اعي ادما د ين عدطوب االجتمع  اشرت ل عأعوغت افيعن   -38

سري النوع  اهلند تستعرض س اهلند. جمز  مز اهلند  أدةعلادقرتر  اخلع جة   ضر    ادتمةةز ع  أدةعل عادز اعة  

 .نتعئجمبع يتمصثا إدةه ين افيعن  ست وغعا دتعريف  اقدي عرتوم ن

 

 للجماعة احلكومية الدولية موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة لالجتماع املشرتك - باء

 واجلماعة احلكومية الدولية املختصة باجلوت والتيل واأللياف املماثلة املختصة باأللياف الصلبة

 

دثجتماع    استضاعف  اداد    ادقعديا    يف أعوغت افيعن  عرغ تهاع  دمي ةع مأا كأشع  االجتمع  اشرت ل ععدتقدير إىل  -39

 يمعد  يوعا انعقعدهع ععدترتع   يأل ادرئةس.اشدير ادععم سةحدد  . إال أا 3117اشزيأل عقدهع يف ععم  اشرت ل

 

 أ ائام   /أياع  عقد عا  نهعيا  يعيم  نأا يعوى ع ع  ادد  اا، شيف اجتمع  االدتئعم عوى   افق االجتمع  اشرت ل  -21

، مبع يف ذد  إجرا  تقةةم أكالر دب  دسام  ادساةزا    تهعيعع ين غي بضعيع يهم    عدنظرا إىل  جمد ، 3117 /متمزيمدةم

  عواى   عاث   احا  إذ أفضام دتحوةواه   حدد عرتاوم   دميمي  ادتغةري يف هةوم ادعرض يف ادربازيم حةث أا ادمضأل ساة 

 .أخر  تعهدااب م ادقةعم عتقةةمهع ن غي سةععا ادعمم ادالثث اديت عم ادعمم اف دي ذد ، مت إجرا  
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 0 امللحق
 

 اهلنيكنيلجماعة الفرعية للبلدان املنتجة للسيزال ولعشرة  الثامنةتقرير الدورة 
 

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس -أواًل

 

 عرتر  يف فند  ادالعين د  تهع  اهلنةو اشنتج  دوسةزا   عقدا ا معع  ادفرعة  دو وداا  -1

Jetwing Blue Hotel  ا ين ميند ع شع ل يف ادد   .  3112نمفمرب/ترترين ادالعني  7، يف نةجمي م، سريثنوعيف

 .مجعة  دندا دوسةزا يرابب ين ، ععإلضعف  إىل مجهم ي  تنزانةع اشتحد أشعنةع    ادربازيم

 

 Beatus Alkado Malema ادسةد     ئةسًعادربازيمن Alcides Lopes Leaoد ةب ادسة انُت -3

 دورئةس.  ع  نعئ مجهم ي  تنزانةع اشتحد ن

 

 اعتماد جدول األعمال املؤقت -ثانيا

 

 افيعن . بديتهكمع  اشؤبت عمع افاعتمدا ا معع  ادفرعة  جد    -2

 

 اجتاهات أسعار ألياف السيزال -ًالثثا

 

عوى أهمة  ا معع  ادفرعة  يف يسععد  اد وداا اشنتج  عوى ادتمصم إىل يمبف يرت ل يف  جمدداد اشند عما كأ -7

معع  ا  ابر فقد تحديد افسعع "، د"عموة  مت فهمهع عوى أنهع  دون نظرا إىل أنه . حتديد افسعع  اإلشع ي عموة  

 عفسعع ".عادتن ؤ "اجتعهعا تهع دتوما إععد  صةعغ  ادفرعة

 

 انتهع نظرا إىل عدم دوممسم اكعدي   ادربازيوة خةم  اد عالاعجتعه أسعع  ادتن ؤ عع  ادفرعة  عم  تعذ  عوى ا -5

 اشفع ضعا ع  اشستم دين ين ادماليعا اشتحد   اشبد ين ين ادربازيم.

 

 ع  ادفرعة  اجتعهعا افسعع  ادتعدة :عما تمبعت   -6
 
د ال  أيريواي دوطان  ادماحاد، تساوةم رهار       1251  1351عا    2افدةعل ادربازيوة  ين ادنم  ت ا ح أسعع   •

 ، ادسوفعد   نفمب  ادسفةن 

د ال  أيريوي دوطان ادماحاد، تساوةم     1711  1511ع   UGأسعع  أدةعل أفريقةع ادرتربة  ين ادفئ    ت ا ح •

  نفمب  رهر ادسفةن 
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 مبا يف ذلك موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة ،أعمال ما يستجد من   -رابعًا

 

ادبند   اشرت ل اديت يعتمدهع أل ي عتغةري يف سةعس  متميم اشرتهع حةع  ادبوقعن أعرعت ا معع  ادفرعة   -7

 .ادسويب عوى افجهز  ادسوعة  ادد دة  عدوسوأل افسعسة   أنيره

 

 ادالثني  دوجمعع  ين  ععرتر  يف يوعا انعقعد ادد    ادالسع  عادتعقد د  تهع ا معع  ادفرعة  عأا ُت أ صت  -8

ع ترتهده   مبع يف كمدمي ةع.  دون نظرا ش، 3115يف ععم  اكومية  ادد دة  اشةتب  ععفدةعل ادبو    ب وهع ي عشر 

وسم . د إجرا  تقةةم أد أعور حتى يتسنى اجتمع  يف  بت اشرتع كما عقد عدم استقرا   عدم يق ، اب ح ادسم  ين 

عوى أا حيدد ، 3117ع ع  ادد  اا، يف   يع يف ععم شاجتمع   مبع كجز  ين اجتمع  عقد عى اشرتع كما أ صكمع 

  .ادنهعئياشمعد االجتمع  اشرت ل 


