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األر انزئُضَ/بطز ػزفبث " رئُض انظهطت انىطُُت انفهظطُُُت"
ثسػٕح يٍ
افززبح انسٔضح انؽبثؼخ يٍ زٔضاد انًجهػ انزفطٚؼ ٙانفهؽط ُٙٛف ٙانزبؼغ يٍ اٚهٕل
األر انزئُضَ /بطز ػزفبث "رئُض انظهطت انىطُُت
ف ٙيسُٚخ ضاو اهلل ،حٛش أنمٗ
انفهظطُُُت" سطبببً طُبطُبً شبيالً.
كًب ُْأ ؼٛبزرّ االذٕح أػىبء ْٛئخ ضئبؼخ انًجهػ انجسٚسح ػهٗ انضمخ انز ٙيُحذ
نٓى نزٕن ٙضئبؼخ انًجهػ نهسٔضح انؽبثؼخ حٛش رى اَزربة ْٛئخ يكزت ضئبؼخ انًجهػ
انزفطٚؼ ٙنهسٔضح انؽبثؼخ ذالل جهؽخ االفززبحٛخ ٔانز ٙرفكهذ يٍ:
ضئٛؽب نهًجهػ
األخ/أثٕ ػالء
انُبئت األٔل نهطئٛػ
األخ/ئثطاْٛى أثٕ انُجب
انُبئت انضبَ ٙنهطئٛػ
األخ/غبظ٘ حُبَٛب
أي ٍٛؼط انًجهػ
األخ/ضٔح ٙفزٕح
رى اَزربة ضؤؼبء ،يمطض٘ ٔأػىبء انهجبٌ انسائًخ نهًجهػ انزفطٚؼ ٙف ٙاالجزًبع
األٔل ٔػٍ ططٚك انفٛس ٕٚكَٕفطَػ نهسٔضح انؽبثؼخ ٔانز ٙرفكهذ ػهٗ انُحٕ انزبن:ٙ
انًمزر
انزئُض
انهجُت
األخ/يٕؼٗ انعػجٕي
األخ/ػجبغ ظكٙ
انزطثٛخ ٔانمىبٚب االجزًبػٛخ
األخ/ػضًبٌ غفبؾ
األخ/لالح انزؼًط٘
األضاؤ ٙيمبٔيخ االؼزٛطبٌ
األخ/فرط٘ انزطكًبٌ
األخ/ؼؼس٘ انكطَع
انًٕاظَخ ٔانفإٌٔ انًبنٛخ
األخ/ؼهًٛبٌ أثٕ ؼُُٛخ
األخ/ػجس انكطٚى أثٕلالح
انمبََٕٛخ
األخ/جالل انًمسض
األخ/جًبل انفٕثكٙ
االلزمبزٚخ
األخ/احًس انجطؿ
األخْ/بـى انعغٛط
انمسغ
األخ/ػجس ضثّ أثٕ ػٌٕ
األخ/جًبل انفبرٙ
ـإٌٔ انالجئٍٛ
األخ/يحًس حجبظ٘
األخ/لسٔضِ فبضغ
انطلبثخ انؼبيخ ٔحمٕق اإلَؽبٌ
األذذ/زالل ؼاليخ
األخ/ظٚبز أثٕ ػًطٔ
انؽٛبؼٛخ
األخ/ػجس انفزبح حًبٚم
األخ/فرط٘ ـمٕضح
انساذهٛخ ٔاأليٍ ٔانحكى انًحهٙ
ػمس انًجهػ انزفطٚؼ ٙف ٙزٔضرّ انؽبثؼخ ؼجغ جهؽبد ػبزٚخٔ ،اضثغ جهؽبد
ذبلخٔ ،جهؽخ طبضئخ ،حٛش رى ثحش ٔيُبلفخ انمىبٚب انؽٛبؼٛخ ٔاالجزًبػٛـخ
ٔانزفطٚؼٛخ ف ٙجهؽبد انًجهػ انزفطٚؼ.ٙ
ٔفًٛب ٚه ٙػطوبً يفمالً نؽٛط أػًبل جهؽبد انًجهػ انًزؼبلجخ:
أهى انمضبَب وانًىاضُغ انخٍ ػبنجهب انًجهض.
ـٓسد انؽبحخ انفهؽطُٛٛخ ف ٙانفزطح انًُمطيخ رطٕضاد ْبيخ ال ؼًٛب لطاض
زغٔ ،اذزطبف ٔاػزمبل انُبئت يطٔاٌ انجطغٕصٔ ،ٙانجساض
انكَٕغطغ األيطٚك ٙثفأٌ انك
انفبلم فمس َبلؿ انًجهػ ف ٙجهؽبرّ انًزؼبلجخ انًٕاوٛغ ٔانمىبٚب انؽٛبؼٛخ ٔاالجزًبػٛخ
ٔااللزمبزٚخ انٓبيخ ٔانز ٙكبٌ أثطظْب:
أوالً :لزار انكىَغزص األيزَكٍ بشأٌ انمضص
أزاٌ انًجهػ انزفطٚؼ ٙانفهؽط ُٙٛثفسح انمبٌَٕ انص٘ الطِ انكَٕغطغ األيطٚك ٙانجبطم
ثبػزجبض انمسغ ػبلًخ ئؼطائٛمٔ .أكس ػهٗ اٌ انمبٌَٕ األيطٚكٚ ٙؼزجط اَزٓبكبً نالرفبلٛبد
انضُبئٛخ انفهؽطُٛٛخ اإلؼطائٛهٛخ انز ٙاثطيذ ثطػبٚخ ايطٚكٛخ.
ثبَُبً :اطخذضاد يُصب رئُض انىسراء نهظهطت انفهظطُُُت
لبزق انًجهػ انزفطٚؼ ٙف ٙجهؽزّ انطبضئخ األٔنٗ ػهٗ لطاض اؼزحساس يُمت ضئٛػ
انٕظضاء نهؽهطخ انٕطُٛخ انفهؽطُٛٛخ انز ٙلبزق ػهٓٛب كم يٍ االذٕح ف ٙانًجهػ انًطكع٘
ٔانهجُخ انزُفٛصٚخٔ ،رؼسٚم انمبٌَٕ األؼبؼ ٙثُبء ػهٗ ْصا انمطاض.
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ثبنثبً :انخمبرَز:
انهجُت االلخصبصَت
لسيذ انهجُخ االلزمبزٚخ ػسح رمبضٚط رفطٚؼٛخ ػطوذ ػهٗ انًجهػ حٛش َبلؿ فٙ
جهؽبد انًجهػ انًرزهفخ انمٕاَ ٍٛانزبنٛخ
انمبَىٌ
انخبرَز
#
يؼسل نمبٌَٕ رُظٛى انًٕاظَخ
2002/12/12
.1
يؼسل نمبٌَٕ انًسٌ ٔانًُبطك انمُبػٛخ
2002/12/12
.2
انحطح
يؼسل لبٌَٕ ؼهطخ انُمس
2002/12/12
.3
يؼسل لبٌَٕ انهٕاظو انؼبيخ
2002/12/12
.4
يؼسل لبٌَٕ رفجٛغ االؼزضًبض
2002/12/12
.5
يؼسل لبٌَٕ انًٕالفبد ٔانًمبٛٚػ
2002/12/12
.6
يؼسل لبٌَٕ انهٕاظو انؼبيخ
2003/2/6
.7
رفجٛغ االؼزضًبض
2003/2/6
.8
يؼسل لبٌَٕ انًسٌ ٔانًُبطك انمُبػٛخ
2003/2/6
.9

انمزاءة
يُبلفخ ػبيخ
يُبلفخ ػبيخ
يُبلفخ ػبيخ
يُبلفخ ػبيخ
يُبلفخ ػبيخ
يُبلفخ ػبيخ
لطاءح أنٗ
لطاءح أنٗ
لطاءح أنٗ

كًب لسيذ انهجُخ صالصخ رمبضٚط ضلبثٛخ نهسٔضح انؽبثؼخ حٛش َبلؿ انًجهػ انزمبضٚط انزبنٛخ:
انخمبرَز انزلببُت
انخبرَز
#
حٕل انزالػت ثزٕاضٚد انمالحٛخ نجؼه انؽهغ انغصائٛخ
2003/1/13
.1
حٕل فطن انزطاذٛك ٔانطؼٕو ػهٗ انساضاد انطلًٛخ انًإجطح نفطكبد
2003/2/6
.2
اإلَزطَذ.
حٕل اضرفبع اؼؼبض انٕلٕز ٔوطائت انؽٛبضاد
2003/2/6
.3
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نجُت انًىاسَت
اضثؼخ رمبضٚط ضلبثٛخ نهسٔضح انؽبثؼخ حٛش َبلؿ انًجهػ انزمبضٚط
لسيذ نجُت انًىاسَت
انزبنٛخ:
انخمبرَز انزلببُت
انخبرَز
#
حٕل انٕوغ انًبن ٙنهؽهطخ انفهؽطُٛٛخ نؽُخ 2002
2002/10/6
.1
انربق ثُفط لبٌَٕ وطٚجخ انسذم انًطؼم نهطئٛػ
2002/10/6
.2
رمطٚط حٕل رطجٛك لطاض انًجهػ انربق ثبنًٕاظَخ انؼبيخ نهؽُخ انًبنٛخ
2002/12/12
.3
2003.
رمطٚط نجُخ انًٕاظَخ جٕل يفطٔع لبٌَٕ انًٕاظَخ نهؽُخ انًبنٛخ 2003.
2003/2/1
.4
لسيذ نجُخ انًٕاظَخ ف ٙجهؽبد انًجهػ انًرزهفخ نهسٔضح انؽبثؼخ ػسح رمبضٚط رفطٚؼٛخ
رفًم:
انمزاءة
انمبَىٌ
انخبرَز
#
انضبَٛخ
ْٛئخ ؼٕق ضأغ انًبل
2002/10/6
.1
انضبَٛخ
يعأنخ يُٓخ رسلٛك انحؽبثبد
2002/10/6
.2
األٔنٗ
يؼسل لبٌَٕ انًٕالفبد
2003/1/13
.3
ٔانًمبٛٚػ
األٔنٗ
يؼسل لبٌَٕ ؼهطخ انُمس
2003/1/13
.4
نجُت انخزبُت
َبلؿ انًجهػ رمطٚطاً رفطٚؼٛبً لسو يٍ نجُخ انزطثٛخ
انمبَىٌ
انخبرَز
#
انطفم انفهؽطُٙٛ
2002/10/6
.1
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انمزاءة
يُبلفخ ػبيخ

انهجُت انمبَىَُت
َبلؿ انًجهػ ػسح رمبضٚط رفطٚؼٛخ لسيذ يٍ انهجُخ ْٔ ٙكبنزبن:ٙ
انمبَىٌ
انخبرَز
#
.1
دمىق وواجببث األػضبء
2002/11/4
.2
دمىق وواجببث األػضبء
2002/12/12
.3
دمىق وواجببث األػضبء
2003/1/13

انمزاءة
يُبلشت ػبيت
لزاءة أونً
لزاءة ثبَُت

َبلفذ انهجُخ رمطٚطاً ضلبثٛبً لسو يٍ انهجُخ ْٕٔ كبنزبن:ٙ
انخمبرَز انزلببُت
انخبرَز
#
حٕل رؼٔ ٍٛٛرضجٛذ انًؼٕل ٍٛف ٙانٕظبئف انحكٕيٛخ
.1
2003/1/13
رابؼبً :انمـزاراث
رؼس انمطاضاد أزاح ْبيخ نهزؼجٛط ػٍ اإلجطاءاد ٔانؽٛبؼبد انزفطٚؼٛخ حٛش ًٚكٍ نهًجهػ
 )34لطاضاً يُٓب
 .السض انًجهػ ف ٙزٔضرّ انؽبثؼخ (
يٍ ذالنٓب اٌ ٚسػى ٔٚكًم انزفطٚؼبد
اإلجطاءاد انالظيخ ثمسزِ ،كًب رى
( )7لطاضاد ذبلخ ثبنؼاللخ يغ انؽهطخ انزُفٛصٚخ الرربش
 )3لطاضاد
ئلساض (  )18لطاض ذبق ثبنزفطٚغ ٔئلطاض انمٕاَ ٍٛثبنمطاءاد انًرزهفخ ٔ (
ذبلخ ثبنًٕاظَخ.
سبيظبً :انخشزَغ
أدبنج انظهطت انخُفُذَت سًظت
 )62يٍ انُظبو انساذهٙ
ٔفـمبً ألحكبو انًبزح (

يشبرَغ لىاٍَُ ئنٗ انًجهػ انزفطٚؼ:ْٙٔ ٙ
َ .1مم ٔظضع االػىبء انجفطٚخ
 .2البثبد انؼًم نًٕظفٔ ٙيؽزرسي ٙانحكٕيخ ٔانٓٛئبد انًحهٛخ
حمضو األسىة األػضبء بًشزوػٍ لبَىٌ وهًب كبالحٍ:
 .1لُسٔق رؼٕٚىبد الظانخ اصبض انؼسٔاٌ االؼطائٛه - ٙػعي ٙانفؼٛجٙ
 .2يؼسل لبٌَٕ يطاكع االلالح ٔانزأْٛم  -ػجس انفزبح حًبٚم
لضيج انهجبٌ يشزوػٍ لبَىٌ وهًب كبالحٍ:
 .1حمٕق ٔٔاججبد االػىبء – انهجُخ انمبََٕٛخ
 .2زٕٚاٌ انطلبثخ انًبنٛخ ٔاالزاضٚخ – نجُخ انًٕاظَخ
 السض األخ انزئُضَ /بطز ػزفبث " رئُض انظهطت انىطُُت انفهظطُُُت"
( )2لبٌَٕ رى ئحبنزٓب ئنٗ األخ انطئٛػ يٍ أجم
ٔألط انًجهػ
لبَىَبً وادضاً
 )5يشبرَغ
انًمبزلخ ػهٓٛب َٔفطْب حؽت األلٕل ف ٙانجطٚسح انطؼًٛخ(ٔ ،
كًب رى
( )1يشزوع ببنًُبلشت انؼبيت
ٔ ،رى االَزٓبء يٍ
لىاٍَُ ببنمزاءة األونً
إلثساء انطأ٘ٔ ،فًٛب ٚهٙ
إدبنت (  )3يشبرَغ لىاٍَُ إنً انهجبٌ انًشخصت
اإلجطاءاد انًزرصح ػهٗ يفبضٚغ انمٕاَ ٍٛف ٙانًجهػ انزفطٚؼ ٙف ٙزٔضرّ
انؽبثؼخ:
 . 1يشبرَغ انمىاٍَُ فٍ انًجهض انخشزَؼٍ انفهظطٍُُ انخٍ أصضرهب انزئُض:
حبرَز اإلصضار
رلًه
انمبَىٌ
2002/10/5
/2000/72ع
لبَىٌ انمضص انؼبصًت
 .2يشبرَغ انمىاٍَُ انًذبنت نألر انزئُض نهًصبصلت ػهُهب:
رلًه
يشزوع انمبَىٌ
/2002/99ل
واجببث ودمىق األػضبء
هُئت طىق رأص انًبل انفهظطٍُُ

/2001/83ل

 . 3يشبرَغ انمىاٍَُ انخٍ حى إلزارهب ببنمزاءة األونً:
5
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حبرَز اإلدبنت
2003/2/23
2002/10/22

يشزوع انمبَىٌ
يؼضل لبَىٌ انًىاصفبث وانًمبَُض
يؼضل لبَىٌ طهطت انُمض
يؼضل لبَىٌ انهىاسو انؼبيت
يؼضل لبَىٌ حشجُغ االطخثًبر
يؼضل لبَىٌ انًضٌ وانًُبطك انصُبػُت

رلًه
/2002/105ل
/2002/102ع
/2002/103ع
/2002/104ع
/2002/101ع

انخبرَز
2003/1/13
2003/1/13
2003/2/6
2003/2/6
2003/2/6

 .4يشبرَغ انمىاٍَُ انخٍ لبهج ببنًُبلشت انؼبيت:
رلًه
يشزوع انمبَىٌ
/2002/97و.و
انطفم انفهظطٍُُ

انخبرَز
2002/10/6

 .5يشبرَغ انمىاٍَُ انًذبنت إنً انهجبٌ انًشخصت إلبضاء انزأٌ:
رلًه
يشزوع انمبَىٌ
/2002/95ع
يؼضل لبَىٌ يزاكش اإلصالح وانخأهُم
/2002/96و.و
اصبببث انؼًم نًىظفٍ ويظخشضيٍ انذكىيت
/2002/107ل
صَىاٌ انزلببت انًبنُت واإلصارَت

حبرَز اإلدبنت
2002/10/6
2002/10/6
2003/1/13

طبصطبً :انبُبَبث
السض انًجهػ انزفطٚؼ ٙف ٙانسٔضح انؽبثؼخ ػسح ثٛبَبد ٔرمطٚحبد لحفٛخ رًحٕضد
حٕل ػسح لىبٚب الؼًٛب انمىبٚب انؽٛبؼٛخ انطاُْخ انز ٙاحزهذ حٛعاً ْبيبً يٍ َمبـبد
انًجهػٔ ،فًٛب ٚه ٙيهرك رٕوٛح ٙنهجٛبَبد:
انًىضىع
انخبرَز
انجهظت
انجهؽخ األٔنٗ – االجزًبع ()1

2002/10/6

لطاض انكَٕغطغ األيطٚك ٙثفأٌ انمسغ

انجهؽخ األٔنٗ – االجزًبع ()5

2003/1/13

انجهؽخ األٔنٗ – االجزًبع ()6

2003/2/6

حٕل يُغ ؼهطبد االحزالل االؼطائٛهٛخ نطئٛػ انًجهػ
ٔاػىبئّ يٍ حىٕض جهؽبد انًجهػ.
ثٛبٌ انهجُخ االلزمبزٚخ حٕل انزحمك يٍ ؼاليخ ٔـفبفٛخ
انزؼبيم انحكٕي ٙيغ انًؽبػساد انز ٙرمسو نهؽهطخ
ٔيإؼؽبرٓب.

طببؼبً :األطئهت انًىجهت نألسىة انىسراء.
 )75يٍ انُظبو انساذه ٙنهًجهػ اجبظ نالػىبء اؼزجٕاة انٕظضاء يٍ
حؽت انًبزح (
اجم انحمٕل ػهٗ يؼهٕيبد أ ثٛبَبد نًؼطفخ انحمبئك حٕل لىٛخ يؼُٛخٚ .ؼس االؼزجٕاة
يٍ أذطط ازٔاد انطلبثخ انجطنًبَٛخ ٔألٕاْب ػهٗ االطالق ْٕٔ ،ػًم يمط االرٓبو يٍ لجم
انًجهػ نهحكٕيخ ٔلس ٚإز٘ انٗ ططح انضمخ ثبنحكٕيخ أ احس اػىبئٓب ُْٔب فبٌ ػهٓٛب رمسٚى
اؼزمبنزٓب.
( )21ؼإاالً ئنٗ األذٕح انٕظضاء ٔ ،ثُبءاً ػهٗ ئجبثبد األذٕح
ٔلس رمسو األذٕح األػىبء
( )9اطئهت ٔ ،رى ئحبنخ ( )4اطئهت ئنٗ انهجبٌ انًرزمخ ف ٙانًجهػ
انٕظضاء رى االَزٓبء يٍ
نًزبثؼخ انمىبٚب انًططٔحخ وًٍ األؼئهخ ٔال رعال ( )8أؼئهخ ػهٗ جسٔل اػًبل انًجهػ.
ثبيُبً :وفىص وضُىف.
حم ػهٗ انًجهػ ف ٙزٔضرّ انؽبثؼخ انؼـسٚس يٍ انٕفٕز ٔانىٕٛف ،حٛش رى اؼزمجبنٓى
ٔانزطحٛت ثٓى ثحفبٔح.
 2002/10/6ردب األر رئُض انًجهض
– االجزًبع األٔل ثزبضٚد
 .1ف ٙانجهؽخ األٔنٗ
انظُضة انًُب بىيضٍَ ػضى انبزنًبٌ األوروبٍ.
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– االجزًبع

انجهؽخ األٔنٗ
 .2ردب األر ادًض لزَغ "أبى ػالء" رئُض انًجهض فٍ
 2002/11/4ببنظُض واكى يُزَُضا رئُض نجُت انخطىَز وانخؼبوٌ فٍ
انضبَ ٙثزبضٚد
انبزنًبٌ االوروبٍ ،وانظُض يًثم انبزحغبل انذٌ َزافمه.
 2002/11/4ردب األر أبى ػالء بطهبت
– االجزًبع انضبَ ٙثزبضٚد
 .3ف ٙانجهؽخ األٔنٗ
انًضارص انذكىيُت وانشبصت ويضارص وكبنت انغىد فٍ يذبفظت راو اهلل انًشبركٍُ
فٍ دًهت حؼشَش انضًَمزاطُت وانذُبة انبزنًبَُت.
 2002/10/29ردب األر أبى
– انجهؽخ انربلخ انضبَٛخ ثزبضٚد
 .4ف ٙانجهؽخ األٔنٗ
ػالء ببنظُض يُغُم يىراحُُىص يًثم االحذبص األوروبٍ فٍ انشزق األوطط وببنظبصة
انمُبصم وانظفزاء انًؼخًضٍَ نضي فهظطٍُ.
 2003/3/10ردب األر أبى
– انجهؽخ انطبضئخ االٔنٗ ثزبضٚد
 .5ف ٙانجهؽخ األٔنٗ
ػالء ببالسىة طهُى انشػُىٌ أبى األصَب رئُض انًجهض انىطٍُ ويذًض صبُخ رئُض
انًجهض انًزكشٌ واالسىة انضُىف يًثهىا انضول انصضَمت وانشمُمت.
حبطؼبً :إػالَبث انًجهض
األٔنٗ – االجزًبع األٔل االذٕح االػىبء
انًجهػ ف ٙجهؽزّ
زػب ضئٛػ
.1
نهٕلٕف زلٛمخ حساز ػهٗ ضٔح انُبئت احًس اضـٛس ػىٕ انًجهػ.
– االجزًبع األٔل ُْأ األخ احًس لطٚغ ضئٛػ انًجهػ
ف ٙجهؽخ انًجهػ األٔنٗ
.2
انفؼت انفهؽط ُٙٛثحهٕل ـٓط ضيىبٌ انًجبضن.
– االجزًبع انضبَ ٙثُبءاً ػهٗ َمبؾ األذٕاد ٔاالذٕح
ف ٙجهؽخ انًجهػ األٔنٗ
.3
األػىبء اجًغ انًجهػ ػهٗ أٌ رحبل انفكبٖٔ انًمسيخ وس األخ /حؽبو ذىط
"ػىٕ انًجهػ" ئنٗ انمىبء ٔانُبئت انؼبو نهجذ فٓٛب ٔئحبنزٓب نهًجهػ حؽت
األلٕل انمبََٕٛخ انًؼًٕل ثٓب
– االجزًبع انضبَ ٙزػب األخ /احًس لطٚغ (أثٕ ػالء)
ف ٙجهؽخ انًجهػ األٔنٗ
.4
"ضئٛػ انًجهػ" ٔؼبئم اإلػالو انًحهٛخ ئنٗ احزطاو انزغطٛخ اإلػاليٛخ ألػىبء
انًجهػ انزفطٚؼٔ ٙأذجبضِ ثًب ٚرسو انًمهحخ انٕطُٛخ يإكساً ػهٗ لطاضاد انًجهػ
انؽبثمخ ثٓصا انرمٕق.
ف ٙجهؽخ انًجهػ األٔنٗ – االجزًبع انطاثغ ٔجّ االخ اثطاْٛى اثٕ انُجب انُبئت
.5
االٔل نطئٛػ انًجهػ انزؼعٚخ نالخ ؼهًٛبٌ انطٔي ٙثٕفبزح ٔانسِ.
انفؼت انفهؽط ُٙٛثحهٕل ػٛس االوحٗ انًجبضن ف ٙجهؽخ
ُْأ انًجهػ انزفطٚؼٙ
.6
انًجهػ األٔنٗ – االجزًبع انؽبزغ.
اػهٍ ضئٛػ انًجهػ ف ٙجهؽزّ انربلخ األٔنٗ اٌ زٔضح انًجهػ انؽبثؼخ ؼزؽًٗ
.7
زٔضح االؼٛط يطٔاٌ انجطغٕص.ٙ
اػهٍ انطٛت ػجس انطحٛى ف ٙجهؽخ انًجهػ انربلخ األٔنٗ ٔثبؼى اانحكٕيخ اٌ
.8
اػىبء يجهػ انٕظضاء لسيٕا اؼزمبالرٓى نهطئٛػ ٚبؼط ػطفبد ٔلجهٓب انطئٛػ.
اػهٍ االخ احًس لطٚغ انًطؼٕو انطئبؼ ٙانمبزض ثزفكٛم نجُخ الجطاء االَزربثبد
.9
ف ٙجهؽخ انًجهػ انربلخ انضبَٛخ.
ٔجّ ضئٛػ انًجهػ ضؼبنخ ئنٗ انؼبنى حٕل االَزٓبكبد انز ٙرزُبفٗ ٔيجبزئ
.10
انحطٚبد انؼبيخ حٕل يُغ لٕاد االحزالل نؼسز يٍ َٕاة غعح يٍ انحىٕض ئنٗ ضاو
اهلل نهًفبضكخ ف ٙجهؽبد انًجهػ كًب ٔاػزمبل ػسز يٍ اػىبء انًجهػ انزفطٚؼٙ
انهجُخ انزُفٛصٚخ ٔانًجهػ انٕطُٔ ٙانًطكع٘.
ػبشزاً :حمبرَز دكىيُت
– االجزًبع األٔل رال األخ احًس لطٚغ انًطؼٕو
ف ٙجهؽخ انًجهػ األٔنٗ
.1
انطئبؼ ٙانص٘ ٚطهت ف ّٛانطئٛػ ٚبؼط ػطفبد يٓهخ صالصخ اؼبثٛغ يٍ اجم رفكٛم حكٕيخ
جسٚسح.
– االجزًبع انضبَ ٙرال ضئٛػ انًجهػ ضؼبنخ ٔظٚط
ف ٙجهؽخ انًجهػ األٔنٗ
.2
انًبنٛخ انربلخ ثطهت ئػطبئّ يٓهخ ئوبفٛخ الػساز يفطٔع انًٕاظَخ انؼبيخ نهؽهطخ
انٕطُٛخ انفهؽطُٛٛخ نؼبو .2003
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– االجزًبع انضبَ ٙأـبض ضئٛػ انًجهػ ئنٗ انًطؼٕو
ف ٙجهؽخ انًجهػ األٔنٗ
.3
انطئبؼ ٙانمبو ٙثزفكٛم انهجُخ انًؽزمهخ نإلـطاف ػهٗ االَزربثبد ثطئبؼخ األخ /ز .حُب
َبلط "ضئٛػ جبيؼخ ثٛطظٚذ.
ذبلخ األٔنٗ لسو االخ ٚبؼط ػجس ضثّ يًضم انحكٕيخ ايبو
ف ٙجهؽخ انًجهػ ال
.4
انًجهػ انجٛبٌ انٕظاض٘ انربق ثبنحكٕيخ انجسٚسح.
لسو ؼٛبزح االخ انطئٛػ ٚبؼط ػطفبد ف ٙجهؽخ انًجهػ انربلخ انضبَٛخ انجٛبٌ
.5
انٕظاض٘ انربق ثبنحكٕيخ انجسٚسح
رال ؼالو فٛبن ثٛبَّ انٕظاض٘ حٕل يفطٔع لبٌَٕ انًٕاظَخ انؼبيخ نهؽُخ
.6
انًبنٛخ  2003ف ٙجهؽخ انًجهػ انربلخ انضبنضخ.
دبصٌ ػشز :حمبرَز سبصت
لسو األخ ػجس انكطٚى اثٕ لالح
ف ٙجهؽخ انًجهػ األٔنٗ – االجزبيبع انطاثغ
.1
ػىٕ انهجُخ انربلخ ثًٕوٕع ػىٕٚخ انًجهػ ٔضئبؼخ ْٛئبد رُفٛصٚخ ف ٙانؽهطخ
رمطٚطاً حٕل انجًغ ث ٍٛػىٕٚخ انًجهػ ٔرٕنٔ ٙظبئف رُفٛصٚخ.
ف ٙجهؽخ انًجهػ انطبضئخ االٔنٗ أنمٗ ؼٛبزح انطئٛػ ٚبؼط ػطفبد ضئٛػ انؽهطخ
.2
انٕطُٛخ كهًخ ثًُبؼجخ اؼزحساس يُمت ضئٛػ انٕظضاء نهؽهطخ انفهؽطُٛٛخ.
ثبٍَ ػشز:انهجبٌ انًؤلخت:
– االجزًبع انضبَ ٙرى رفكٛم نجُخ نسضاؼخ يٕوٕع
ف ٙجهؽخ انًجهػ األٔنٗ
.1
ػىٕٚخ انًجهػ انزفطٚؼٔ ٙانٕظبئف انزُفٛصٚخ ف ٙانؽهطخ انزُفٛصٚخ.
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