اللجان الخاصة (المؤقتة)
التي تم تشكيلها في الذورة األولى
 .1نغُخ فبطخ يٍ أػؼــبء انًغهٌ نجؾش رُفٛن انمواهاد انقبطخ ثبنجش انًجبشو ػجو اإلماػخ ٔانزهفي ٌٕٚثبنزَُٛك يغ ٔىاهح اإلػـالو
ٔرشكهذ ثزبهٚـ 1996/5/9-8
 .2نغُخ فبطخ نزمظ ٙانؾمبئك نًزبثؼخ انشكٕٖ انًمليخ يٍ أْبنٔ ٙيإٍَبد انوٚف انشول ٙنًلُٚخ ثٛذ نؾى ٔانقبطخ ثبنًشكهخ
انظؾٛخ ٔاإلََبَٛخ ٔانجٛئٛخ انُبرغخ ػٍ رلفك يغبه٘ يلٌ ثٛذ نؾى ٔثٛذ عبال ٔثٛذ ٍبؽٕه ئنٗ يُبؿك انوٚف انشول ٙكٌٔ
يؼبنغخٔ ،منك نؼلو اٍزكًبل يشؤع انًغبه٘ فْ ٙنِ انًُـمخ ٔرشكهذ ثزبهٚـ  1996/5/9-8يٍ اإلفٕح انزبنٛخ أًٍبؤْى-:-:
أؽًل اهشٛل يَُك انهغُخ انفوػٛخ نهجٛئخ ٔانـبلخ "يَُمبً ً"
.1
عًبل انشٕثك ٙػؼٕ نغُخ انًظبكه انـجٛؼٛخ ػؼٕاً
.2
ؽكًذ ىٚل ػؼٕ نغُخ انًظبكه انـجٛؼٛخ ػؼٕاً
.3
ٍهًٛبٌ أثٕ ٍُُٛخ ػؼٕ نغُخ انولبثخ انؼبيخ ػؼٕاً
.4
 .3رشكٛم نغُخ يإلزخ نٕػغ آنٛخ ػًم انهغبٌ ٔرشكهذ ثزبهٚـ  1996/5/9-8يٍ األفٕح -:
ْٛ .1ئخ هئبٍخ انًغهٌ
 .2انهغُخ انمبََٕٛخ
 .3هؤٍبء ٔيموه٘ انهغبٌ
-5
 .4نغُخ نزمظ ٙانؾمبئك ؽٕل يشؤع انًغبه٘ ف ٙيلُٚخ هفؼ ؽٕل انزهٕس انجٛئ ٙشوق يلُٚخ ثٛذ نؾى ٔرشكهذ ثزبهٚـ
1996/6/6
-5
 .1نغُخ ثوئبٍخ هئ ٌٛنغُخ انزوثٛخ ٔانمؼبٚب االعزًبػٛخ نالنزمبء يغ انَٛل ٔىٚو انزوثٛخ ٔانزؼهٛى ٔرشكهذ ثزبهٚـ
.5
 1996/6/6نجؾش:
 .2ؿهت ئػبكح طوف انوارت انزمبػل٘ ثأصو هعؼ.ٙ
 .3انًَبػ نهًؼزمه ٍٛيٍ ٍغٍ ػَمالٌ ثبنزملو اليزؾبٌ انضبَٕٚخ انؼبيخ.
 .4لؼٛخ انـهجخ انفهَـ ٍُٛٛٛف ٙعبيؼخ اٍـُجٕل.
 .5ؿهجبد االرؾبك انؼبو نهًؼهً ٍٛانفهَـ ٍُٛٛٛف ٙانقهٛم ٔثٛذ نؾى.
 .6عبيؼخ انقهٛم ٔيلاًْخ لٕاد االؽزالل نٓب ٔرؾـٛى يؾزٕٚبرٓب ٔئطلاه لواه ثاغاللٓب.
 .7يٕػٕع اٍزؾمبلبد انًٕظف ٍٛنؼبو  1993ف ٙكهٛخ انؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب  /فبَ.ٌَٕٛ
 .8يَزشفٗ انلْٛشخ ٔانؾبعخ ئنٗ يوكي طؾ.ٙ
 .6رشكٛم نغُخ يظغوح يُجضمخ يٍ األفٕح انزبنٛخ أًٍبؤْى نًزبثؼخ ٔرمظ ٙانًؼهٕيبد انالىيخ ؽٕل انٕػغ انمبََٕٔ ٙانًبن ٙنهشوكبد
االؽزكبهٚخ انقبطخ ٔانؾكٕيٛخٔ ،ئػلاك يهفبد كبيهخ ػُٓب نوفغ رٕطٛبرٓب نهًغهٌ ثؼل اٍزكًبل انًؼهٕيبد انالىيخ ٔيُبلشزٓب يغ
انغٓبد انًؼُٛخ ف ٙانَهـخ انزُفٛنٚخ ٔرشكهذ ثزبهٚـ  1996/6/20يٍ األفٕاد ٔاإلفٕح انزبنٛخ أًٍبؤْى-:-:
 .1ؽكًذ ىٚل
 .2ػيي ٙانشؼٛجٙ
 .3كأٔك انيٚو
 .4عًٛهخ طٛلو
ٍٕٚ .5ف انشُـٙ
 .7رـشـكٛم نغُـخ فـبطخ يـٍ أػـؼبء انهغُخ أٔ يٍَْ رَزؼ ٍٛثٓى يٍ أػؼــبء انًغهـٌ نًزبثؼخ لؼٛخ ػوة انغٓبنٔ ٍٛلواه يؾـكًخ
انؼلل اإلٍوائٛهٛـخ انمبػ ٙثافـالئٓـى ؽزٗ ربهٚــ ٔ 1996/8/28انؼًم ػهٗ رغًٛل لواه اإلفالء ئنٗ ؽ ٍٛؽم انًشكهخ ؽالً عنهٚبً
ٔرشكهذ ثزبهٚـ . 1996/6/20
 .8رشكٛم نغُخ يٍ هئبٍخ انًغهٌ ٔهؤٍـــبء انهغبٌ نالنزمبء يغ األؿ انوئٚ /ٌٛبٍــو ػوفبد نجؾش يٕػٕع اإلفواط ػٍ انًؼزمه،ٍٛ
ٔلواهاد انًغهٌ انزشوٚؼٔ ٙكٛفٛخ رُفٛنْــب ٔرشكهذ ثزبهٚـ .1996/6/20
 .9رشكٛم نغُخ نهؼًم يغ لبكح األعٓيح األيُٛخ نًزبثؼخ ػًهٛخ اإلفواط ػٍ انًؼزمه ٍٛانن ٍٚنى رضجذ ئكاَزٓى ٔرشكهذ ثزبهٚـ 1996/7/4
يٍ اإلفٕح انزبنٛخ أًٍبؤْى-:-:
 .1فقو٘ شمٕهح
 .2ئثواْٛى أثٕ انُغب
 .3كًبل انشوافٙ
 .10رشكٛم نغُخ نًزبثؼخ يٕػٕع انشكٕٖ انًمليخ يٍ أْبن ٙكٚو انجهؼ ثقظٕص ٔعٕك يؾـخ انغبى ٔانشكٕٖ انًمليخ ؽٕل َمض
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انًٛبِ ف ٙيُـمخ ثٛذ نؾى ٔرشكهذ ثزبهٚـ  1996/7/4يٍ اإلفٕح انزبنٛخ أًٍبؤْى.-:
 .1عالل انًظله
 .2ئثواْٛى انٓجبُ
رشكٛم نغُخ يٍ هئبٍخ انًغهٌ ٔيغهٌ انٕىهاء ٔانهغُخ انَٛبٍٛخ ٔانمبََٕٛخ نٕػـغ يمليخ نًشؤع انمبٌَٕ األٍبٍٔ ٙرشكهذ
ثزبهٚـ  1996/7/11-10يٍ األفٕاد ٔاإلفٕح انزبنٛخ أًٍبؤْى-:
َبْغ انوٌٚ
.1
 .2ؽُبٌ ػشوأ٘
فوٚؼ أثٕ يلٍٚ
.3
 .4ؽَـٍ ػظفٕه
ػيي ٙانشؼٛجٙ
.5
ٍؼل٘ انكوَي
.6
يؾًل انؾٕهاَٙ
.7
ٍهًٛبٌ أثٕ ٍُُٛخ
.8
رشكٛم نغُخ نزمظ ٙانؾمبئك يٍ انًغهٌ انزشوٚؼ ٙنًزبثؼخ انجؾش ف ٙلؼٛخ اٍزشٓبك انًٕاؿٍ انفهَـ ُٙٛيؾًٕك اعًٛم ٔرشكهذ
ثزبهٚـ  1996/8/1 ،7/31-30يٍ اإلفٕح انزبنٛخ أًٍبؤْى-:
َ .1بْغ انوٌٚ
 .2فقو٘ شمٕهح
 .3يؤاٌ كُفبَٙ
 .4كًبل انشوافٙ
 .5ؽٍَ ػظفٕه
 .6ثوْبٌ عواه
 .7طالػ انزؼًو٘
رشكٛم نغُخ فبطخ ؽٕل أؽلاس يلُٚزَ ٙبثهٌ ٔؿٕنكوو نلهاٍخ يهفبد ثؼغ انؼبيه ٍٛف ٙأعٓيح األيٍ فبطخ يٍ ٍجك رٕهؿٓى
ف ٙلؼبٚب رًٌ انؼاللخ يغ انشؼت ٔرهؾك ػوهاً ثبأليٍ انٕؿُ ٙانفهَـٔ ُٙٛرشكهذ ثزبهٚـ .1996/8/22-21
رشكٛم نغُخ يٍ انَهـخ انٕؿُٛخ انفهَـُٛٛخ ٔانًغهٌ انزشوٚؼ ٙانفهَـٔ ُٙٛيغهٌ انٕىهاء نهزؾؼٛو ٔانًزبثؼخ نهؾٕاه انٕؿُٙ
انفهَـٔ ُٙٛرشكهذ ثزبهٚـ .1996/10/10-9
رشكٛم نغُخ يكَٕخ يٍ ْٛئخ يكزت انًغهٌ ٔهؤٍبء ٔيموه٘ انهغبٌ نزمٛٛى أػًبل انًغهٌ فالل انفزوح األٔنٗ يٍ انلٔهح األٔنٗ
ٔرشكهذ ثزبهٚـ .1996/10/10-9
رشكٛم نغُخ يٍ أعم طٛبغخ رٕطٛبد نغُخ األهاػٔ ٙانًَزٕؿُبد ٔرؾلٚل ٔٔػغ آنٛخ نهزَُٛك ٔانزٕاطم يغ انَهـخ انزُفٛنٚخ
ٔنغُخ انًفبٔػبد نًُبلشخ انَٛبٍخ انزفبٔػٛخٔ ،نإلعبثخ ػهٗ األٍئهخ ٔانزَبؤالد انًزؼهمخ ثقؤلبد ٔرغبٔىاد انـوف اٜفو فًٛب
ٚزؼهك ثمؼٛخ األهاػٔ ٙاالٍزٛـبٌٔ ،رشكهذ ثزبهٚـ  1996/11/7-6يٍ اإلفٕح انزبنٛخ أًٍبؤْى-:
 .1هٔؽ ٙفزٕػ
 .2اثواْٛى اثٕ انُغب
 .3ىٚبك اثٕ ىٚبك
 .4طالػ انزؼًو٘
 .5ؽٍَ ػظفٕه
رشكٛم نغُخ يٍ انًغهٌ انزشوٚؼ ٙرؼى هئ ٌٛانًغهٌ ٔصالصخ ٔىهاء ٔصالصخ يٍ أػؼبء انًغهٌ انزشوٚؼـ ٙنًمبثهخ األؿ انوئٌٛ
ٚبٍو ػوفبد ،نزُفٛن لواهاد انًغهٌ انزشوٚؼ ٙانًزؼهمخ ثبألٍوٖ ٔانًؼزمهٔ ،ٍٛرُفٛن يب ٔػلد ثّ انَهـخ انزُفٛنٚخ ثزؾٍَٛ
يقظظبرٓى ٔأٔػبػٓى االلزظبكٚخ ٔرشكهذ ثزبهٚـ .1996/12/5-4
رشكٛم نغُخ يٍ انهغُخ انمبََٕٛخ ٔكٕٚاٌ انًٕظفٔ ٍٛيًضه ٙانٕىاهاد انًؼُٛخ ٔفبطخ ٔىاهح انزوثٛخ ٔانزؼهٛى ٔٔىاهح انظؾخ
ٔاالٍزؼبَخ ثبنقجواء ٔانًَزشبه ،ٍٚنلهاٍخ انغلأل انقبطخ ثبنكـبكه انٕظٛف ٙػهٗ أٍبً انًُبلشخ انؼبيخ نمبٌَٕ انقليخ انًلَٛخ
ٔانمواءح األٔنٗ يبكحً يبكح نهمبٌَٕ ٔاإلػبفبد ٔانزؼلٚالد ٔرشكهذ ثزبهٚـ .1997/1/9-8-7-6-5
رشكٛم نغُخ رمظ ٙنهؾمبئك ؽٕل عوًٚخ يمزم انًٕاؿٍ ٍٕٚف ئًٍبػٛم انجبثب ثبنزؼنٚت فٍ ٙغٌٕ األيٍ ف ٙيلُٚخ َبثهٌ َزٛغخ
نهزؼنٚت ٔرشكهذ ثزبهٚـ . 1997/2/4
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اللجان الخاصة (المؤقتة)
التي تم تشكيلها في الذورة الثانية
.1

.2

نغُخ اٍزًبع فبطخ ثزموٚو ْٛئخ انولبثخ ثزبهٚـ  ، 1997/10/15-14-13يٍ األفٕاد ٔاإلفٕح انزبنٛخ أًٍبؤْى-:
 .1اثواْٛى اثٕ انُغب
 .2هٔؽ ٙفزٕػ
 .3ؽكًذ ىٚل
 .4يؤاٌ انجوغٕصٙ
 .5كالل ٍاليخ
 .6يزو٘ أثٕ ػٛـّ.
ٍ .7ؼل٘ انكوَي.
 .8ػيي ٙانشؼٛج.ٙ
ٍٕٚ .9ف اثٕ طفٛخ.
 .10ىٚبك اثٕ ىٚبك.
نغُخ فبطخ نًزبثؼخ اٍزمبنخ األؿ ؽٛله ػجل انشبف ٙػؼٕ انًغهٌ ٔيُبشلرّ انزواعغ ػٍ ْنِ االٍزمبنخ ثزبهٚـ
 1997/10/15ثوئبٍخ األؿ /أثٕ ػـالء "هئ ٌٛانًغهٌ"
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اللجان الخاصة (المؤقتة)
التي تم تشكيلها في الذورة الثالثة
.1
.2

نغُخ رؾمٛك ؽٕل يب ٔهك ف ٙرموٚو نغُخ انولبثخ انؼبيخ ٔؽمٕق اإلََبٌ ٔانؾوٚبد انؼبيخ ؽٕل يٕػٕع عٓبى انلفبع انًلَ ٙفٙ
انؼفخ انغوثٛخ ثزبهٚـ ( 1998/7/13نى ٚزى رًَٛخ انهغُخ).
نغُخ فبطخ نًزبثؼخ لؼٛخ اػزلاء أفواك عٓبى األيٍ انٕلبئ ٙػهٗ األفٕح أػؼبء انًغهٌ (عًبل شبر ،ٙػجل هثّ أثٕ
 1998/8/31يٍ كم يٍ األفٕاد
ػٌٕ ،يـٍٕٗ انيػجٕؽٍ ،هًٛبٌ انؤئ )ٙػهٗ ػلك يٍ اإلػالي ٍٛٛثزبهٚـ
ٔاالفٕح انزبنٛخ أًٍبؤْى -:
 .1هئبٍخ انًغهٌ "انوئ ٌٛأٔ َبئجّ"
 .2هئ ٌٛنغُخ انولبثخ
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 .3هئ ٌٛنغُخ انلافهٛخ ٔاأليٍ ٔانؾكى انًؾهٙ
 .4هئ ٌٛانهغُخ انمبََٕٛخ
نغُخ فبطخ نًزبثؼخ لؼٛخ األٍوٖ ٔانًؼزمه ٍٛيغ عًٛغ انغٓبد انًؼُٛخ ف ٙانَهـخ انٕؿُٛخ انفهَـُٛٛخ نزُفٛن لواهاد
انًغهٌ ٔٔػغ آنٛخ نهًزبثؼخ نؼًبٌ رُفٛنْب ثزبهٚـ  1998/9/2يٍ كم يٍ اإلفٕح انزبنٛخ أًٍبؤْى-:
 .1ئثواْٛى أثٕ انُغب
 .2ػجبً ىكٙ
 .3ك .عٕاك انـٛجٙ
 .4كأٔك انيٚو
 .5كًبل انشوافٙ
 .6ػجل انكوٚى أثٕ طالػ
 .7للٔهِ فبهً
 .8ػجل انفزبػ ؽًبٚم

اللجان الخاصة (المؤقتة)
التي تم تشكيلها في الذورة الخامسة
نغُخ فبطخ (نغُخ أىيبد) يُجضمخ ػٍ انًغهٌ ثَجت رظبػل ٔرٛوح األؽلاس ف ٙاَزفبػخ األلظٗ ثزبهٚـ ( 2000/10/26نى ٚزى
رًَٛخ انهغُخ)
نغُخ يإلزخ رُجضك ػٍ انًغهٌ ،ثٓلف رًز ٍٛانغجٓخ انلافهٛخ ف ٙانَهـخ انٕؿُٛخٔ ،اٍزًواه ػًهٛخ اإلطالػ اإلكاه٘
ٔانًبن ٙف ٙيإٍَبد انَهـخ انٕؿُٛخ ثزبهٚـ  2000/2/14يٍ كم يٍ األفٕاد ٔاإلفٕح انزبنٛخ أًٍبؤْى-:
 . 1ئثواْٛى أثٕ انُغب
 . 2عًٛهخ طٛلو
ػيي ٙانشؼٛجٙ
 . 3غبى٘ ؽُبَٛب
 . 4ىٚبك أثٕ ػًؤ
 . 5فقو٘ شمٕهح
 . 6للٔهح فبهً
 . 7كًبل انشوافٙ
 . 8أؽًل انلٚك

اللجان الخاصة (المؤقتة)
التي تم تشكيلها في الذورة السادسة
نغُخ فبطخ إلػلاك انٕصٛمخ رزؼًٍ ثوَبيظ نهؼًم انٕؿُ ٙرزشكم ػهٗ أٍبٍّ ؽكٕيخ ٔؽلح ٔؿُٛخٔ ،ػًهٛخ انَالو
ٔانٕػغ انَٛبٍ ٙانوأٍْ ،انٕػغ األئُ ٙكٔه األعٓيح األيُٛخ انفهَـُٛٛخٔ ،انٕػغ االلزظبك٘ .ثزبهٚـ
 2001/8/8يٍ كم يٍ األفٕاد ٔاإلفٕح انزبنٛخ أًٍبؤْى-:
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 . 1ئثواْٛى أثٕ انُغب
 . 2غبى٘ ؽُبَٛب
 . 3ؽُبٌ ػشوأ٘
 . 4ىٚبك أثٕ ػًؤ
 . 5ػيي ٙانشؼٛجٙ
 . 6عًبل انشٕثكٙ
 . 7ػجل انفزبػ ؽًبٚم
 . 8كًبل انشوافٙ
 . 9يؤاٌ كُفبَٙ
 . 10اؽًل انلٚك
 . 11ػجل انغٕاك طبنؼ
 . 12يٍٕٗ انيػجٕؽ
 2001/8/8يٍ كم يٍ األفٕاد ٔاإلفٕح
نغُخ فبطخ نلهاٍخ انٕػغ انلافه ٙانَبئل ف ٙيؾبفظخ فبَ ٌَٕٛثزبهٚـ
انزبنٛخ أًٍبؤْى-:
 . 1هئبٍخ انًغهٌ.
 . 2هئ ٌٛانهغُخ انمبََٕٛخ.
 . 3هئ ٌٛنغُخ انلافهٛخ ٔاأليٍ ٔانؾكى انًؾه.ٙ
نغُخ فبطخ نًَبءنخ انُبئت ؽَبو فؼو ؽٕل يغًم انزظوٚؾبد ٔاالرٓبيبد انز ٙرؼوع فٓٛب نهَهـخ ٔنؼلك يٍ
كٕاكهْب ثزبهٚـ  2001/8/8يٍ كم يٍ األفٕاد ٔاإلفٕح انزبنٛخ أًٍبؤْى-:
 . 1غبى٘ ؽُبَٛب انُبئت انضبَ ٙنوئ ٌٛانًغهٌ
 . 2ػجل انكوٚى أثٕ طالػ هئ ٌٛانهغُخ انمبََٕٛخ
ٍ . 3هًٛبٌ أثٕ ٍُ ُّٛيموه انهغُخ انمبََٕٛخ
 . 4عًبل انشٕثك ٙهئ ٌٛانهغُخ االلزظبكٚخ
 . 5ثوْبٌ عواه ػؼٕ انهغُخ انمبََٕٛخ
 . 6كالل ٍاليخ يموهح انهغُخ انَٛبٍٛخ
 . 7ػجل انفزبػ ؽًبٚم يموه نغُخ انلافهٛخ ٔاأليٍ ٔانؾكى انًؾهٙ
 . 8عًبل شبر ٙهئ ٌٛنغُخ انالعئٍٛ
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اللجان الخاصة (المؤقتة)
التي تم تشكيلها في الذورة السابعة
.1

.2

.3

2002/11/4

نغُخ فبطخ نجؾش انغًغ ث ٍٛػؼٕٚخ انًغهٌ انزشوٚؼٔ ٙانٕظبئف انزُفٛنٚخ ف ٙانَهـخ انزُفٛنٚخ ثزبهٚـ
يٍ كم يٍ األفٕاد ٔاإلفٕح انزبنٛخ أًٍبؤْى-:
 . 1ئثواْٛى أثٕ انُغب
 . 2غبى٘ ؽُبَٛب
 . 3هٔؽ ٙفزٕػ ػٍ هئبٍخ انًغهٌ
 . 4هئٔ ٌٛيموه نغُخ انولبثخ انؼبيخ ٔؽمٕق اإلََبٌ
 . 5هئٔ ٌٛيموه انهغُخ انمبََٕٛخ
 2003/1/13يٍ كم
نغُخ فبطخ نًزبثؼخ رؼٔ ٍٛٛرضجٛذ انًؼٕل ٍٛف ٙانٕظبئف انؼبيخ ٔفمبً نُظٕص انمبٌَٕ ثزبهٚـ
يٍ-:
ٔ . 1ىاهح انشإٌٔ االعزًبػٛخ
ٔ . 2ىاهح انظؾخ
ٔ . 3ارؾبك انًؼبلٍٛ
ْٛٔ . 4ئخ انزأئ ٍٛانًؼبشبد
نغُخ ؽكٕيٛخ نلهاٍخ يٕػٕع أٍؼبه انُفؾ ٔاإلعواءاد انقبطخ ثًٕػٕع ركبنٛف لـبع انًٕاطالد ٔرؾلٚل ٍٛبٍخ
انؾكٕيخ ئىاءْب ثزبهٚـ  2003/2/6يٍ كم يٍ-:
ٔ . 1ىاهح انًبنٛخ
ٔ . 2ىاهح انـبلخ
ٔ . 3ىاهح االلزظبك ٔانزغبهح ٔانظُبػخ
ٔ . 4ىاهح انًٕاطالد

اللجان الخاصة (المؤقتة)
التي تم تشكيلها في الذورة التاسعة
.1

نغُخ كهاٍخ يشؤع لبٌَٕ االَزقبثبد انؼبيخ رشكهذ ثزبهٚـ  2004/6/10يٍ األفٕاد ٔاإلفٕح انزبنٛخ أًٍبئٓى-:
 . 1أؽًل انلٚك.
 . 2ثوْبٌ عواه.
 . 3عًبل انشبر.ٙ
 . 4عًٛهخ طٛلو.
 . 5ؽبرى ػجل انمبكه.
 . 6ؽٍَ ػظفٕه.
 . 7ؽُبٌ ػشوأ٘.
 . 8كالل ٍاليخ.
 . 9هأٚخ انشٕا.
 . 10هفٛك انُزشّ.
 . 11ىٚبك أثٕ ىٚبك.
 . 12ىٚبك أثٕ ػًؤ.
ٍ . 13ؼل٘ انكوَي.
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ٍ . 14هًٛبٌ انؤي.ٙ
 . 15ػجبً ىك.ٙ
 . 16ػجل انكوٚى أثٕ طالػ.
 . 17ػيي ٙانشؼٛج.ٙ
 . 18ػًبك انفبنٕع.ٙ
 . 19فقو٘ انزوكًبٌ.
 . 20كًبل انشواف. ٙ
 . 21يؾًل انؾٕهاَ.ٙ
 . 22يؾًل ؽغبى٘.
 . 23يؤاٌ كُفبَ.ٙ
 . 24يفٛل ػجل هثّ.
 . 25يٍٕٗ انيػجٕؽ.
نغُخ يٕػٕع اَمـبع انكٓوثبء ٔانًبء ف ٙغيح رشكهذ ثزبهٚـ  2004/6/30يٍ األفٕاد ٔاإلفٕح انزبنٛخ أًٍبئٓى-:
 1فقو٘ شمٕهح هئَٛبً
 2عًٛهخ طٛلو
 3ػًبك انفبنٕعٙ
 4ؽٍَ ػظفٕه
 5يٍٕٗ انيػجٕؽ
 6ىٚبك أثٕ ػًؤ
 7كًبل انشوافٙ
انهغُخ انًُجضمخ ػٍ نغُخ شإٌٔ انًغهٌ ٔرشكهذ ثزبهٚـ  2004\6\29يٍ األفٕاد ٔاإلفٕح انزبنٛخ أًٍبئٓى-:
 1ك .ؽُبٌ ػشوأ٘ هئَٛبً
 2يؾًل ؽغبى٘
 3كًبل انشوافٙ
 4يٍٕٗ انيػجٕؽ
 5ػجل انفزبػ ؽًبٚم
 6كأٔك انيٚو
نغُخ انٕػغ انَٛبٍ ٙف ٙشًبل غيح ٔرشكهذ ثزبهٚـ  2004/7/7يٍ األفٕاد ٔاإلفٕح انزبنٛخ أًٍبئٓى-:
 1يؤاٌ كُفبَ ٙهئَٛبً
 2ىٚبك أثٕ ػًؤ.
 3ػجل انؼيٚي شبْ.ٍٛ
َ 4جٛم ػًؤ.
 5ػيي ٙانشؼٛج.ٙ
 6ؽٍَ ػظفٕه.
 7ػًبك انفبنٕع.ٙ
نغُخ انًزبثؼخ يغ األؿ انوئ ٌٛرشكهذ ثزبهٚـ  2004/7/22يٍ األفٕاد ٔاإلفٕح انزبنٛخ أًٍبئٓى-:
 1ػجبً ىك( ٙهئ ٌٛانهغُخ)
 2غَبٌ انشكؼخ
 3ؽُبٌ ػشوأ٘
 4كالل ٍاليخ
 5ؽبرى ػجل انمبكه
 6يؾًل انؾٕهاَٙ
 7ػًبك انفبنٕعٙ
 8عًبل انشبرٙ
 9عًٛهخ طٛلو
 10ػيي ٙانشؼٛجٙ
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 11فقو٘ انزوكًبٌ
 12فوٚؼ أثٕ يلٍٚ
 13عالل انًظله
ٍ 14ؼل٘ انكوَي
نغُخ يزبثؼخ انزؾمٛك ف ٙيؾبٔنخ اغزٛبل األؿ َجٛم ػًؤ رشكهذ ثزبهٚـ  2004/7/22يٍ اإلفٕح انزبنٛخ أًٍبئٓى-:
 1ىٚبك أثٕ ىٚبك
 2عًبل انشبرٙ
 3فقو٘ شمٕهح

اللجان الخاصة (المؤقتة)
التي تم تشكيلها في الذورة العاشرة
.1

.2
.3

.4

.5

نغُخ فبطخ نزئٚل انًغهٌ ؽٕل انٕػغ انقـٛو يٍ رأصٛو عٓبى األشؼخ انًَزقلو ف ٙيؼجو هفؼ ٔيؼجو انكوايخ رشكهذ ثزبهٚـ
 2005/4/26يٍ اإلفٕح انزبنٛخ أًٍبئٓى-:
 1.هئ ٌٛانهغُخ انظؾٛخ ف ٙانًغهٌ.
 2.هئ ٌٛنغُخ انولبثخ انؼبيخ ٔؽمٕق اإلََبٌ.
 . 3األؿجبء ٔٔىهاء انظؾخ انَبثم ٍٛف ٙانًغهٌ.
 4.ك.ؽٍَ فوٚشّ.
 . 5غبى٘ ؽُبَٛب.
نغُخ يزبثؼخ االََؾبة اإلٍوائٛه ٙيٍ لـبع غيح ٔشًبل انؼفخ انغوثٛخ رشكهذ ثزبهٚـ 2005/8/13
انهغُخ انقبطخ ثجُبء يُٛبء غيح ٔرشكهذ ثزبهٚـ  2005\8\23يٍ اإلفٕح انزبنٛخ أًٍبئٓى-:
 1.كٍ .ؼل٘ انكوَي "هئَٛبً"
 . 2ك .ػيي ٙانشؼٛجٙ
 3.ىٚبك أثٕ ىٚبك
ٔ 4.فؼم كؼُٕ هئٍ ٌٛهـخ انًٛبِ
ٔ . 5ػياو انشٕا هئٍ ٌٛهـخ انـبلخ
نغُخ يزبثؼخ ؽبنخ انزلْٕه األئُ ٙفٕػٗ انَالػ ٔرشكهذ ثزبهٚـ  2005/9/15يٍ األفٕاد ٔاإلفٕح انزبنٛخ أًٍبئٓى-:
 .1ك .ؽٍَ فوٚشّ "هئَٛبً"
 .2فقو٘ شمٕهح
 .3ػجل انؼيٚي شبٍْٛ
 .4ؽكًذ ىٚل.
 .5يؤاٌ كُفبَٙ
 .6أؽًل انلٚك
 .7ػيي ٙانشؼٛجٙ
 .8كًبل انشوافٙ
 .9اَزظبه انٕىٚو
 2005/10/5يٍ اإلفٕح انزبنٛخ
نغُخ نهجؾش ف ٙأٍجبة ٔظؤف ٔيالثَبد ٔفبح انوئ ٌٛانشٓٛل ٚبٍو ػوفبد ٔرشكهذ ثزبهٚـ
أًٍبئٓى-:
 .1ػجل انغٕاك طبنؼ "هئَٛبً"
 .2عٕاك انـٛجٙ
ٍ .3هًٛبٌ انؤيٙ
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 .4ػًبك انفبنٕعٙ
 .5يٍٕٗ انيػجٕؽ
 .6ثوْبٌ عواه
 .7يؼبٔٚخ انًظو٘
 .8فقو٘ انزوكًبٌ
 .9يفٛل ػجل هثّ
نغُخ انهغُخ انقبطخ إلػلاك يَٕكح يشؤع لبٌَٕ األؽياة انَٛبٍٛخ رشكهذ ثزبهٚـ
أًٍبئٓى-:
 .1هٔؽ ٙفزٕػ "هئَٛبً"
 .2ؽٍَ فوٚشّ
 .3يؤاٌ كُفبَٙ
 .4ىٚبك أثٕ ىٚبك
ٍ .5ؼل٘ انكوَي
 .6فقو٘ شمٕهح
 .7ػيي ٙانشؼٛجٙ
 .8كالل ٍاليخ
 .9ػجل انؼيٚي شبٍْٛ
 .10ػياو األؽًل
 .11للٔهح فبهً
 .12يفٛل ػجل هثّ
 .13فقو٘ انزوكًبٌ
 .14ػًبك انفبنٕعٙ
 .15كًبل انشوافٙ
 .16األؿ /كوو ىهَلػ
 .17عًٛهخ طٛلو
 .18ؽُبٌ ػشوأ٘
 .19ؽبرى ػجل انمبكه
 .20طالػ انزؼًو٘
 .21ػجل انكوٚى أثٕ طالػ
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 2005/10/5يٍ األفٕاد ٔاإلفٕح انزبنٛخ

