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العاشرة  اجللسة قرارات ونتائج 
  و21/2/2011 االثُني

نث انثاانفصم انخشزٌؼً  - ولاألدور االَؼماد انؼادي 
 

 

:  األول انبُذ
 حالوة أمساء األػعاء ادلؼخذرٌٍ

 

 

 :انثاًَ  انبُذ

انخصذٌك ػهى يعبطت اجلهظت انظابمت      

 

 
 

 :انثانث  انبُذ

انزطائم انىاردة
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: د انزابغ اننب
انظؤال ادلىجه إىل صاحبت ادلؼايل انشٍخت يً بُج حمًذ آل خهٍفت وسٌزة انثمافت، 

وادلمذو يٍ طؼادة انؼعى خانذ حظني ادلظمطً بشؤٌ لٍاو انىسارة بخجاوساث يانٍت  
حخؼارض يغ لاَىٌ حُظٍى ادلُالصاث وادلشرتٌاث احلكىيٍت،  

 ة ادلانٍتوادلشار إنٍها يف حمزٌز دٌىاٌ انزلاب
 

: د اخلايض اننب 
حمًذ آل خهٍفت وسٌزة انثمافت،  ثانظؤال ادلىجه إىل صاحبت ادلؼايل انشٍخت يً بٍ

اجً بشؤٌ لٍاو انىسارة حلاوادلمذو يٍ طؼادة انؼعى فؤاد أمحذ  
لاَىٌ ادلٍشاٍَت انؼايت، بخجاوساث يانٍت حخؼارض يغ  

وادلشار إنٍها يف حمزٌز دٌىاٌ انزلابت ادلانٍت  
 

: د انظادص اننب 
حمزٌز جلُت اخلذياث بشؤٌ يشزوع لاَىٌ بخؼذٌم بؼط أحكاو لاَىٌ انخؤيني االجخًاػً، 

و، بشؤٌ انظًاح بصزف حمىق ادلؤيٍ ػهٍهى 1976نظُت ( 24)ٌ رلى انصادر بادلزطىو بماَى
 (ادلؼذ يف ظىء االلرتاح بماَىٌ ادلمذو يٍ جمهض انُىاب)دوٌ حؤخري 
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: د انظابغ اننب
( 13)يٍ انماَىٌ رلى ( 20)يشزوع لاَىٌ بخؼذٌم ادلادة حمزٌز جلُت اخلذياث بشؤٌ 

 و، بشؤٌ حُظٍى يؼاشاث ويكافآث انخماػذ دلىظفً احلكىيت1975نظُت  
 (ادلؼذ يف ظىء االلرتاح بماَىٌ ادلمذو يٍ جمهض انُىاب)

 
  

 

 

  

 

 

: د انثايٍ اننب
يٍ لاَىٌ حُظٍى يؼاشاث  (22)يشزوع لاَىٌ بخؼذٌم ادلادة حمزٌز جلُت اخلذياث بشؤٌ 

  ،ويكافآث انخماػذ نعباغ وأفزاد لىة دفاع انبحزٌٍ واأليٍ انؼاو
 و1976نظُت ( 11)انصادر بادلزطىو بماَىٌ رلى 

 (ادلؼذ يف ظىء االلرتاح بماَىٌ ادلمذو يٍ جمهض انُىاب )  
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: د انخاطغ اننب

حمزٌز جلُت اخلذياث بشؤٌ يشزوع لاَىٌ بخؼذٌم بؼط أحكاو لاَىٌ انخؤيني االجخًاػً، 
و، بشؤٌ حُظٍى يؼاشاث ويكافآث انخماػذ 1976نظُت ( 24)انصادر بادلزطىو بماَىٌ رلى 

( نُىابح بماَىٌ ادلمذو يٍ جمهض اادلؼذ يف ظىء االلرتا)دلىظفً انمطاع األههً 
 

  

 

 

  

  

 

 
 :د انؼاشز اننب

يىاصهت يُالشت حمزٌز جلُت شؤوٌ ادلزأة وانطفم خبصىص يشزوع لاَىٌ بئصذار لاَىٌ انطفم، 
( ادلمذيني يٍ جمهض انُىاب بماَىَنيادلؼذ يف ظىء االلرتاحني )

  

هً يف بذاٌت اجلهظت انبٍاٌ انخايل *
ُ
 : ح
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