
 

   

 

 
 31 قرار رقم

AG-2013-RES-13 

 
مذذذة تف همذذذ امل ظذذذا دوليةذذذش دة اةنذذذش ةاإلذذذتلش دال كنذذذش ودوبيظذذذتعا ادةت  ةذذذش د ا اظنذذذش ةا  ذذذ ا  دة  ذذذ ك   الموضوووو  

 ويت اجستا
 

     ه خنلذ  و   28دجمل ة ذش   وا اذ  دةذذ إّ  داة نش دة  مش ةاةليةش دة اةنش ةاإلتلش دال كنش ودوبيظذتعا  
  8122هإلتين د اع/أ  تظت  82إىل  82إب ي س و تةتمبن ا   دةميف من 

  من دة  بت  د س س  ةإلبيظتع 22دو وف  تضع في اعتبارهاإذ 
مذذن دة ذذ بت  د س سذذ  ةإلبيظذذتع دةذذأ هذذلا  اذذظ أ  أاذذ د  دوليةذذش  ا8و8 دوذذ وف وإذ تضووع فووي اعتبارهووا

  جذذذتدكمل دة ذذذ بت  دة ذذذ   ا  دةتق يذذذش مذذذنش   ةذذذم  دة دوسذذذ  شمجنذذذمل دواسسذذذ د دة ذذذ و ف  اذذذظ  اهلةنذذذش  بإلذذذ  ه ةثذذذ    إ
  مك فح ه 

أ  االيذذذش يت اجسذذذت ه ةثذذذ    هإلذذذونمل دة  ذذذ ا  ادة لسذذذنئ ظذذذا دةسذذذا  د دة  ذذذ كنش دو   ذذذش  وإذ تووو ر 
هذلا  اذظ  8112وأا مذن قذتد  يت اجسذت ة ذ   82اه زيز     سن ق دة ح ن  د ادوالح  د دة  ذ كنش  اأ  دوذ وف 

 ظتعا اإودم ه  أبه حيئ ةنت اجست إق مش  الق د ه  ا  ممل دوليةش دة اةنش ةاإلتلش دال كنش ودوبي 
 غبذذذش  ذذذ  مذذذن يت اجسذذذت ادوبيظذذذتع   هلسذذذنئ جهتو ذذذ  و سذذذ   ه ذذذ ا  ظنلهةذذذ   وإذ تضوووع فوووي اعتبارهوووا

احت ي  ب  قه ادة إلونمل  انه اه زيذز  وك فحذش دات ذش دة ذوف  اال سذنة  دات ذش دوليةذش  اف ذ  ةنلذت دة  بتبنذش ةكذ   
 ملهة  

مة تف هم امل ظا دوليةش دة اةنش ةاإلذتلش دال كنذش دةة  ي تض  AG-2013-RAP-14  دة  تيت  وإذ نظرت
 يت اجست ودوبيظتعا ا 

ه ة شذذذظ مذذذمل م ذذذ     AG-2013-RAP-14 ة  تيذذذت مذذذن د 2أ  مذذذة تف دة مذذذ امل دوتف ذذذش   دة ذذذةين   وإذ تعتبووور
  دوليةش اقتد  ا  

من دة  بت  د س س   ااف   ةإل ذال  دوإلذيا دو  اذئ  22أبه مبتجب أحك   دو وف  وإذ تضع في اعتبارها
  سذن خ  اذةد دالهمذ ق حنذز دةلمذ ل   دةنذت  د اع مذن دةإلذهت دةذة  ياذ  متدف ذش 2مبة تف دة م امل دوتف ذش   دة ذةين  
 داة نش دة  مش ةإلبيظتع  انه 

 . AG-2013-RAP-14 ة  تيت من د 2مة تف دة م امل دوتف ش   دة ةين   اظ  توافق
 اعُتم 


