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  إن م�ت�� األ��اف،
  ،13/22إلى ال�ق�ر  ����إذ 
األ��اف وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة إلى ت�ج�ه ات�االتها ن��  ی�ع�  -

  ؛ال���ل�جي وق��ه على ال����� العال�ي وات�اذ إج�اءات ��أنه
األم��ة ال��ف���ة أن ت��لع ��ا یلي، ره�ا ب��اف� ال��ارد إلى ��ل�  -
  ؛ال��ةعس��ات���ة ات�االت ال الع�ل �اصلة ت�ف�� إ�ارم  )
ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات  ال����، �ال�عاون مع الق�ام  )ب

وال����ات األخ�� ذات ال�لة، م�ل االت�اد ال�ولي ل�ف�  ذات ال�لة، اإل���ل�ج�ة واالتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف
ال���عة، و�ال��اور مع الل��ة االس��ار�ة غ�� ال�س��ة ال�ع��ة �االت�ال وال�

���� لأل��اف وال���مات األخ�� وال����ات ال�ع��ة وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ت���� ات�االت 
في ف��ة ال����� القادمة ��أن ال�الة ال�اه�ة لل���ع ال���ل�جي وال��اق�ات م� أجل إع ح�لها ل��ع�ة العامة
  ؛2020عام ل�ا �ع� ل���ع ال���ل�جي 

ت�ف�� ال�ق�ر ع� ق��� تق��� م�حلي ع� األن��ة ال����رة أعاله و ت  )ج
م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع�� ��� ف�ه الحقا�ال�ال� ول اف�ه في اج��اعه

_________ 

  

  

                 م�ت�� األ��اف في ا
ال�ا�ع ع�� االج��اع

ش�م ال��خ، م��
م� ج�ول األع�ال 11ال��� 

  

إن م�ت�� األ��اف،
إذ 
1-

ال���ل�جي وق��ه على ال����� العال�ي وات�اذ إج�اءات ��أنه
2-
)أ(
ب(

اإل���ل�ج�ة واالتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف
ال���عة، و�ال��اور مع الل��ة االس��ار�ة غ�� ال�س��ة ال�ع��ة �االت�ال وال�

���� لأل��اف وال���مات األخ�� وال����ات ال�ع��ة وال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ت���� ات�االت  ،أساس�ة
ل��ع�ة العامةلوح�الت 
ل���ع ال���ل�جي عال�ي ل

ج(
ف�ه في اج��اعه

  

  

 


