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  اجللسة الثامنة عشرة قرارات ونتائج 
  و18/4/2011 االثُني

نث انثبانفصم انزشسَؼٍ  - ولاألدوز االَؼمبد انؼبدٌ 
 

 

:  األول انجُد
 رالوح أمسبء األػضبء ادلؼزرزٍَ، وانغبئجني ػٍ اجلهضخ انضبثمخ

 :انثبٍَ  انجُد

 انزصدَك ػهً يضجطخ اجلهضخ انضبثمخ

 :انثبنث  انجُد
 انسصبئم انىازدح
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 :اثغ انس انجُد
إػالٌ يؼبيل زئُش اجملهش خهى يكبٌ انؼضى انضُد ػجدانغفبز ػجداحلضني ػجداهلل     

 

 

 : ساخلبو انجُد
أخر انسأٌ انُهبئٍ ػهً يشسوع لبَىٌ ثبنزصدَك ػهً ارفبلُزٍ انمسض وانضًبٌ  

  ،كُهى فىنذ 66و 220دلشسوع رطىَس شجكزٍ َمم انطبلخ انكهسثبئُخ ذاد اجلهدٍَ 
ثني حكىيخ ممهكخ انجحسٍَ وصُدوق أثى ظجٍ نهزًُُخ، 

و  2010نضُخ ( 43)صىو ادلهكٍ زلى ادلسافك نهًس 
 

 

 
 

 : انضبدس انجُد
أخر انسأٌ انُهبئٍ ػهً يشسوع لبَىٌ ثبنزصدَك ػهً ارفبلُزٍ لسض وضًبٌ  

كُهى فىنذ،  66و 220يشسوع رطىَس شجكزٍ َمم انكهسثبء ذاد اجلهدٍَ 
ٌ وانصُدوق انضؼىدٌ نهزًُُخ،  ثني حكىيخ ممهكخ انجحسٌ 

و 2010نضُخ ( 63)ادلسافك نهًسصىو ادلهكٍ زلى 
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 : انضبثغ انجُد
ٌ  أخر انسأٌ انُهبئٍ ػهً يشسوع لبَىٌ ثبنزصدَك ػهً ارفبلُزٍ لسض وضًب

كُهى فىنذ،    220  يشسوع رطىَس شجكخ َمم انكهسثبء ذاد جهد
ثني حكىيخ ممهكخ انجحسٍَ وانصُدوق انكىَزٍ نهزًُُخ االلزصبدَخ انؼسثُخ،  

و 2010نضُخ ( 64)زصىو ادلهكٍ زلى ادلسافك نهى
 

 

 
 

 : انثبيٍ انجُد
أخر انسأٌ انُهبئٍ ػهً يشسوع لبَىٌ ثبنزصدَك ػهً ارفبلُخ متىَم اصزرياد صهغ صؼىدَخ 

ثني هُئخ انكهسثبء وادلبء مبًهكخ انجحسٍَ وانصُدوق انضؼىدٌ نهزًُُخ، 
و 2010نضُخ ( 69)زصىو ادلهكٍ زلى ادلسافك نهى

 

 
 

 : انزبصغ انجُد
  (21)يشسوع لبَىٌ ثزؼدَم ادلبدح رمسَس جلُخ انشؤوٌ انزشسَؼُخ وانمبَىَُخ ثشأٌ 

 و،1989نضُخ  (8)ثبدلسصىو ثمبَىٌ زلى  يٍ لبَىٌ حمكًخ انزًُُز انصبدز
 و2008نضُخ  (85)ادلسافك نهًسصىو ادلهكٍ زلى 
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:  انؼبشس انجُد
اة خبصىص رمسَس جلُخ انشؤوٌ انزشسَؼُخ وانمبَىَُخ حىل لساز جمهش انُى

لساز جمهش انشىزي ثشأٌ يشسوع لبَىٌ ثشأٌ حتضني اخلديخ يف اجلهبد احلكىيُخ،  
( ادلؼد يف ضىء االلرتاح ثمبَىٌ ادلمدو يٍ جمهش انُىاة) 

 

 
 : احلبدٌ ػشس انجُد

رمسَس جلُخ اخلديبد ثشأٌ يشسوع لبَىٌ ثئَشبء يكبرت انزىجُه واالصزشبزاد األصسَخ  
 (ادلؼد يف ضىء االلرتاح ثمبَىٌ ادلمدو يٍ جمهش انُىاة)

 

 

 
 :ػشس  انثبٍَ انجُد

رمسَس جلُخ اخلديبد ثشأٌ يشسوع لبَىٌ اإلزشبد االجزًبػٍ واالَضجبط انضهىكٍ  
ثبدلدازس وادلؤصضبد انزؼهًُُخ اخلبصخ واجلبيؼبد 

( جمهش انُىاةادلؼد يف ضىء االلرتاح ثمبَىٌ ادلمدو يٍ )
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 :ػشس  انثبنث انجُد
رمسَس ثشأٌ رفؼُم دوز جمهش انشىزي يف انظسوف انساهُخ انزٍ متس ثهب ادلًهكخ 

 

 
 : انساثغ ػشس انجُد

 يب َضزجد يٍ أػًبل 
 

 

 

 

هٍ يف ثداَخ اجلهضخ انجُبٌ انزبيل *
ُ
 : ر
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