
___________________________________________________________________________ 

  20قرارات ونتائج الجلسة                         ( 1)                         1الدور – 3الفصل  –الشورى 

 
 

 

 

 

  العشريناجللسة  قرارات ونتائج 
  و2/5/2011 االرُني

نذ انزاانفظم انخشزَؼٍ  - ولاألدور االَؼماد انؼادٌ 
 

 

:  األول انبُد
 حالوة أمساء األػضاء ادلؼخذرٍَ، وانغائبني ػٍ اجلهست انسابمت

 

 
 :انزاٍَ  انبُد

 انخظدَك ػهً يضبطت اجلهست انسابمت

 

 
 

 :انزانذ  انبُد
 واردةانزسائم ال
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 :انزابغ  انبُد
َك ػهً االحفاق ادلربو بخارَخ يشزوع لاَىٌ بانخظدأخذ انزأٌ انُهائٍ ػهً 

و، بني دونت انبحزٍَ واالحتاد انسىَسزٌ بشأٌ حؼدَم وإضافت يىاد  2000سبخًرب 27 
و، 1986فرباَز  4جدَدة ػهً احفالُت حُظُى انُمم اجلىٌ ادلىلغ ػهُها يف ادلُايت بخارَخ 

 و2011نسُت ( 11)ادلزافك نهًزسىو ادلهكٍ رلى  
 

 
 

 :اخلايس  انبُد
يشزوع لاَىٌ بانخظدَك ػهً بزوحىكىل بشأٌ حؼدَم بؼض أحكاو أخذ انزأٌ انُهائٍ ػهً 

حفاق انُمم اجلىٌ بني حكىيت ممهكت انبحزٍَ ومجهىرَت يظز انؼزبُت،  ا
و 2009نسُت ( 11)ادلزافك نهًزسىو ادلهكٍ رلى  

 

 
 

 :انسادس  انبُد
َىٌ بانخظدَك ػهً احفالُت اخلدياث اجلىَت  يشزوع لاأخذ انزأٌ انُهائٍ ػهً 

بني حكىيت ممهكت انبحزٍَ وحكىيت سهطُت ػًاٌ، 
 و2010نسُت ( 29)ادلزافك نهًزسىو ادلهكٍ رلى  

 

 
 

 :انسابغ  انبُد
يشزوع لاَىٌ بانخظدَك ػهً احفالُت انُهائٍ ػهً أخذ انزأٌ 

بني حكىيت ممهكت انبحزٍَ وحكىيت دونت انكىَج نخُظُى اخلدياث اجلىَت،  
و 2008نسُت ( 34)ادلزافك نهًزسىو ادلهكٍ رلى  
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 :انزايٍ  انبُد
يشزوع لاَىٌ بانخظدَك ػهً بزوحىكىل نخؼدَم  أخذ انزأٌ انُهائٍ ػهً 

بؼض أحكاو االحفالُت ادلربيت بني حكىيت ممهكت انبحزٍَ وحكىيت ممهكت بهجُكا  
بشأٌ اخلدياث اجلىَت بني وفًُا وراء إلهًُُهًا، 

و 2007نسُت ( 75)ادلزافك نهًزسىو ادلهكٍ رلى  
 

 

 

 :انخاسغ  انبُد
يشزوع لاَىٌ بانخظدَك ػهً احفاق بشأٌ اخلدياث اجلىَت أخذ انزأٌ انُهائٍ ػهً 

بني حكىيت ممهكت انبحزٍَ وحكىيت مجهىرَت انسىداٌ، 
 و2007نسُت ( 76)ادلزافك نهًزسىو ادلهكٍ رلى 

 

 

 

 :انؼاشز  انبُد
ادلىافمت بيشزوع لاَىٌ حمزَز جلُت انشؤوٌ اخلارجُت واندفاع واأليٍ انىطٍُ بشأٌ 

، ػداث ادلُمىنتاحفالُت انضًاَاث اندونُت ػهً امل إىلػهً االَضًاو 
 وانربوحىكىل ادلهحك بها بشأٌ ادلسائم انخٍ ختض يؼداث انطائزاث، 

 و2008نسُت ( 45)رسىو ادلهكٍ رلى ادلزافك نهى 
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: احلادٌ ػشز  انبُد
يشزوع لاَىٌ حمزَز جلُت انشؤوٌ اخلارجُت واندفاع واأليٍ انىطٍُ بشأٌ 

بني اندول  انطزق انزكاب ػهً َمم بانخظدَك ػهً االحفالُت انؼزبُت نخُظُى
 و2008نسُت ( 112)انؼزبُت وػربها، ادلزافك نهًزسىو ادلهكٍ رلى 

  

  

  

 

 

 :انزاٍَ ػشز  انبُد
 يشزوع لاَىٌحمزَز جلُت انشؤوٌ اخلارجُت واندفاع واأليٍ انىطٍُ بشأٌ 

 ،بانخظدَك ػهً انربوحىكىل اإلضايف انسابغ ندسخىر االحتاد انربَدٌ انؼادلٍ 
واالحفالُت انربَدَت انؼادلُت وبزوحىكىذلا  ،حتاد انربَدٌ انؼادلٍوانُظاو انؼاو نال

 و،2004لزها يؤدتز بىخارسج ػاو أاخلخايٍ انخٍ 
 و2010نسُت ( 44)ادلزافك نهًزسىو ادلهكٍ رلى 

  

 

 

 

 
 



___________________________________________________________________________ 

  20قرارات ونتائج الجلسة                         ( 5)                         1الدور – 3الفصل  –الشورى 

 
 :انزانذ ػشز  انبُد

 يشزوع لاَىٌلزَز جلُت انشؤوٌ اخلارجُت واندفاع واأليٍ انىطٍُ بشأٌ ث
بانخظدَك ػهً انربوحىكىل اإلضايف نالحفاق ادلؼمىد بني ممهكت انبحزٍَ وانىكانت 

ندونُت نهطالت انذرَت يٍ أجم حطبُك انضًاَاث يف إطار يؼاهدة ػدو اَخشار ا
و 2011نسُت ( 6)يزسىو ادلهكٍ رلى األسهحت انُىوَت، ادلزافك نم

 

  

 

 

 

 

 
 

 :انزابغ ػشز  انبُد
يشزوع لاَىٌ بخؼدَم حمزَز جلُت انشؤوٌ اخلارجُت واندفاع واأليٍ انىطٍُ بشأٌ 

 و يف شأٌ األحداد1976نسُت ( 17)يٍ ادلزسىو بماَىٌ رلى ( 1)ادلادة 
 (َىٌ ادلمدو يٍ رلهس انُىابادلؼد يف ضىء االلرتاح بما) 
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 :اخلايس ػشز  انبُد
يشزوع لاَىٌ بُمم اخخظاطاث حمزَز جلُت انشؤوٌ انخشزَؼُت وانماَىَُت بشأٌ 

 ،س ادلساحت وانخسجُم انؼمارٌبانُسبت ألػًال ادلساحت إىل رئُس جها اإلسكاٌوسَز 
 وحتدَد رسىو هذِ األػًال، 

 و2008نسُت  (37)ادلهكٍ رلى نهًزسىو ادلزافك 
  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

: انسادس ػشز  انبُد
حمزَز جلُت اخلدياث بشأٌ لزار رلهس انُىاب خبظىص لزار رلهس  يىاطهت يُالشت

(  25)يٍ ادلادة ( أ)وع لاَىٌ بخؼدَم انفمزة انشىري حىل يشز
و بشأٌ حُظُى سىق انؼًم،  2006نسُت ( 19)يٍ انماَىٌ رلى 

( ادلؼد يف ضىء االلرتاح بماَىٌ ادلمدو يٍ رلهس انُىاب) 
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 :انسابغ ػشز  انبُد
انخمزَز انخكًُهٍ انزاٍَ نهجُت شؤوٌ ادلزأة وانطفم  

خبظىص يشزوع لاَىٌ بئطدار لاَىٌ انطفم، 
( ادلؼد يف ضىء االلرتاحني بماَىَني ادلمديني يٍ رلهس انُىاب) 

 

 
 :انزايٍ ػشز  انبُد

بمىاَني ادلىافمت أو بانزفض ػهً ادلزاسُى نماَىٍَ خبظىص انخظىَج بانزأٌ ايذكزة ب
 

 
 :انخاسغ ػشز  انبُد

 يا َسخجد يٍ أػًال
  

هٍ يف بداَت اجلهست انبُاٌ انخايل *
ُ
 : ح

  
 


