
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــرحقريــــــ
 (33عي ًخبئح أعوبل الذورة )

 للدٌت الحريبث الٌقببيت
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 : حقـــــــذين** 

ذٕف١ذذً ل ٌٍّذذالج  ٌةاِنذذح ِذذٓ ٔ ذذاَ ٌتٕذذح  ٌية٠ذذاخ  ٌٕمات١ذذح و ٚتٕذذا   ٍذذٝ  ٌذذ  ٛج    أوًب :

  ٌثاٌثذح ةتٝ و  مـ خ  ٌٍتٕح لٚرذٙا ٌّىرة  ٌعًّ  ٌع  ٌعاَ ٌّٛجٙح ِٓ  ٌّ ٠ة 

 .اٌما٘ةجت  2013  ألٚي/ ذشة٠ٓ أورٛتة 3  ٌة١ّس  ٌّٛ فك ٠َٛ ٚ ٌثالث١ٓ

 ًّ  ٌٍتٕح و شارن فٝ أ ّاي  ٌٍتٕح وً  :  ّالل تأحىاَ  ٌّالج  ألٌٚٝ ِٓ ٔ اَثبًيًب 

: ِٓ 

 )أ( األعضبء الوخخبروى هي قبل هؤحور العول العربى :

 سٍطٕح ُ ّاْ ِّثً أطياب  أل ّاي /     ٌن١  / خاٌ   ٌثٍٛشٝ -

 )ة( األعضبء الوخخبروى هي قبل هدلس إدارة هٌظوت العول العربيت : 

 عضوا أصية  ( ) حىِٛاخ / ذٛٔس       سا١ِح  ٌثىٛش/ ج ٌن١ـ  -1

 عضوا أصية ) أطياب أ ّاي/  ٌعة ق (    ٌن١ـ  / حن١ٓ زٔىٕح -2

 عضوا أصية )  ّاي/  ٌى٠ٛد (   ٌن١ـ  / فا٠ز  ٌّط١ةٜ -3

 )ج( األعضبء الوخخبروى هي قبل السيذ / الوذير العبم :

 عضوا أصية ) ٌثٕاْ (  ٌن١ـ  / سع   ٌ ٠ٓ ح١ّ ٜ طمة     -1

 عضوا أصية  ٌنٛل ْ ( ) ِظطفٝ ٌن١ـ  /  ٌش١خ  ثّاْ  -2

 والثةثيي للدٌت هب يلى : الثبلثتثبلثًب : حضوي خذول أعوبل الذورة 

  ٔرةاب رئ١نا ٌٍتٕح ٚٔائثا ٌٍةئ١س ِٚمةر  ٌّ ج  اَ . -1

  الطالع  ٍٝ ذمة٠ة  ٌٍتٕح  ٓ لٚرذٙا  ٌناتمح . -2

تظذفرٗ رئ١نذال ٌالذيذال  ٌعذاَ      – ٌشىٜٛ  ٌّم ِذح ِذٓ  ٌنذ١ /  ٍذٝ رحذ١ُ  ٍذٝ        -3

 ٌٕماتاخ  ٌعّاي فٝ  ٌعة ق .

 ِا ٠نرتـ  ِٓ أ ـّــاي . -4
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هيئاات هبخب ااب علااى الٌحااو   للدٌاات ببلدلساات ائخرائياات ببًخخاابة رابعااًب : بااذأ اخخوااب  ا 

 الخبلى :

 رئ١نال   فا٠ز  ٌّط١ةٜ / ٌن١  -1

 ٔائثا ٌٍةئ١س   حن١ٓ زٔىٕح / ٌن١  -2

 ِمةر َل   سا١ِح  ٌثىٛش /ج ٌن١  -3

 الوسابعذ  الواذير العابم  السيذ/ حياذر أبشار الهبهر  ت أ  الجرّاع ترةح١ة ِٓ خبهسًب : 

لوعاابلى الساايذ/ أحوااذ هحوااذ ِّذذثال  تأ ضذذا   ٌٍتٕذذحلوٌظواات العواال العربياات 

تذاٌرٛف١ك   ٌٍتٕذح ِع   ٌر١ّٕاخ و  الوذير العبم لوٌظوت العول العربيت –لقوبى 

ٚ ٌٕتاح ٚ سرع  ل أسةج ِىرة  ٌعًّ  ٌعةتٟ ٌٍرعذاْٚ  ٌذ  ئُ ِذٓ أجذً ذ١ّٕذح      

ٚطذذ١أح  ٌيمذذٛق ٚ ٌية٠ذذاخ  ٌٕمات١ذذح ٚذعز٠ذذز  ٌيذذٛ ر  الجرّذذا ٟ  ِٚنذذ١ةج  

 ٌ ٠ّمة ط١ذذح ٚ ٌٕٙذذذٛع تعاللذذاخ  ٌرعذذذاْٚ تذذ١ٓ أطذذذة ة   ٔرذذا  ٌّٛ جٙذذذح     

ٍذذذح  ٌمالِذذذح ٚذيذذذ ٠اخ  ٌّةح ٚ الجرّا ١ذذذح أخطذذذار  ٌّرا١ذذذة خ  اللرظذذذال٠ح 

ذز ٠ذذ  ِعذذ الخ  ٌثطاٌذذح ٚ ذنذذاع ل ئذذةج  ٌفمذذة ٚذّٙذذ١ي  ٌيمذذٛق ٚ ٌية٠ذذاخ    ٚ

ٚذا١ذذة  ٌ ٠ّمة ط١ذذح ِٕٚ ّذذاخ  ٌّترّذذع  ٌّذذ ٟٔ  ذذٓ  ٌّشذذاروح فذذٟ ذيّذذً    

ٚأوذذ   ٌّذذ ٠ة  ٌعذذاَ  ٍذذٝ أ١ّ٘ذذح ذ١ّٕذذح ٚذعز٠ذذز     و  ٌّنذذل١ٌٛح ٚطذذٕع  ٌمذذة ر 

 و ٚذّٕٝ ٌٍتٕح  ٌرٛف١ك فٝ أ ّاٌٙا. ٌٕمات١ح ٌية٠اخ 

 سبدسًب : قبم بأعوبل السبرحبريت الفٌيت للدٌت :

 ِ ٠ة إل رج  ٌيّا٠ح  الجرّا ١ح ٚ اللاخ  ٌعًّ  حّ ٞ أحّ  ٌن١  /  -

   ٕاخ  الجرّا ١ح ٌرأ١ِرئ١س ٚح ج   أساِح  ١نٝ ٌن١  /  -

 رئ١س ٚح ج  ٌّعا١٠ة ٚذشة٠عاخ  ٌعًّ    ٌن١  /  ث   ٌىة٠ُ جا٠ٚي -

  ٌرعا١ٔٚاخرئ١س ٚح ج    ٌن١ ج / حـٕـاْ لـا٠ـ  -

 رئ١س ٚح ج شلْٛ  ٌّةأج  ٌعاٍِح ٚ ٌفلاخ  ٌةاطح   ٌن١ ج / ر ١ٔا فارٚق -

 أعوبل اللدٌت : سببعًب : سير

تذذالر  ٌنذذ١ /  ٌرز ِذذا تاٌّذذالج  ٌنذذاتعح ِذذٓ ٔ ذذاَ  ّذذً ٌتٕذذح  ٌية٠ذذاخ  ٌٕمات١ذذح و    

ٝ   ِّثذذً –حنذذ١ٓ زٔىٕذذح    ٕذذ   ٍتٕذذحتاالٔنذذياب ِذذٓ  ٌ   ٌعذذة ق أطذذياب  أل ّذذاي فذذ

 ٌعاَ ٌٕماتاخ  ٌعّاي  ِٕالشح  ٌثٕ   ٌثاٌث ٚ ٌةاص تاٌشىٜٛ  ٌّم ِح ِٓ رئ١س  الذيال

 فٝ  ٌعة ق.
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تاشةخ  ٌٍتٕح أ ّاٌٙا  سرٕال ل إٌٝ ٔ اَ  ٍّٙا و ٚفٝ إطذار  ٌّثذالا  ٌرذٝ ٔذض     

 ١ٌّثاق  ٌعةتذٟ ٌٍعّذً ٚلسذرٛر ِٕ ّذح  ٌعّذً  ٌعةت١ذح ٚ ٌ سذاذ١ة ٚ ٌمذٛ ١ٔٓ           - ١ٍٙا 

ذفال١ذاخ ٚ ٌّٛ ث١ذذك  ٌ ١ٌٚذح ٚ ٌعةت١ذذح و تشذأْ  ٌيمذذٛق ٚ ٌية٠ذاخ  ٌٕمات١ذذح      ٌٛط١ٕذح ٚ ال 

ٚ ٌّثالا  ٌرٝ  سرمةخ و ٔر١تذح  ٌرطذٛر  ٌرذار٠ةٟ ٌٍيةوذح  ٌعّا١ٌذح  ٌعةت١ذح ٚ ٌ ١ٌٚذح        

أْ  ٌّٕذٛ  اللرظذالٞ ٚ الجرّذا ٟ  ٌّرذٛ زْ ٠رطٍذة ٚجذٛل ٔماتذاخ        ٚ ٌرذٟ ذكوذ   ٍذٝ    

 ٌر١ّٕذح ألْ ٘ذ فٙا  ألساسذٟ ذ١ّٕذح  ٌةفذاٖ      ل٠ٛح ِٚنرمٍح ذنرط١ع  ٌّشاروح فذٝ  ١ٍّذح   

  الجرّا ٟ ٚ اللرظالٞ ٌٍعّاي  ٠ًٌٓ ٠شىٍْٛ أٚسع ٚأوثة شة ئح  ٌّترّع . 

أى ححخارم الحقاوا األسبسايت لاًسابى خبصات  اى        ٚإ ّاال ًٌٖٙ  ٌّثالا ٠ٕثاٝ

هدبل العول و ى هقذهخ ب الحقوا والحريبث الٌقببيت ، وأًه ب يوبي أى حٌوو حركت 

يت حرة وهسخقلت إّب حيث يخن احخرام الحقوا العبهت واألسبسايت لاًسابى ، وأى   ًقبب

حبااوى الٌقببااابث قاابدرة علاااى هوبرساات ًشااابا ب  ااى هٌاااب  هااي الحريااات كااى حباااوى       

. ٠ٚعرثذذذة  ٌٕ ذذذاَ ٚ ٌنذذذٍٛن ٚ ٌفٙذذذُ   هسااابهوخ ب هفياااذة وهةاااذر ثقااات  اااى الودخوااا   

ات١ذذح ٚفمذذال ٌّذذا ٔذذض  ١ٍذذٗ  ٌذذ ٠ّمة طٟ أساسذذ١ال ِذذٓ أجذذً  ٌّّارسذذح  ٌيذذةج ٌٍيمذذٛق  ٌٕم 

حياث     الْ  ٌعاٌّٝ ٌيمٛق   ٔناْ ٚ ١ٌّثذاق  ٌذ ٌٚٝ ٌٍيمذٛق  ٌّ ١ٔذح ٚ ٌن١اسذ١ح و      

وي اذد  م الحريابث الٌقببيات هاي كال هضاووى      أى غيبة الحريبث الوذًيات يدارد هف او   

 السلن واألهي ابخخوبعى.

 و ااض ءااوء الوٌبقشاابث والحااوار والوااذاوبث الخااض ساابدث عواال اللدٌاات خااةل  

 ،   الثةثييو الثبلثت دورة اًعقبدهب

وبعااذ اباااة  علااى الشاابوة الوقذهاات هااي ابححاابد العاابم لٌقبباابث العواابل  ااى      

 العراا ،

واباة  على الخهبة الوارد هي وزارة العول والشئوى ابخخوبعيات بابلعراا   

 أثٌبء اًعقبد اللدٌت بشأى صذور حبن قضبئى يخعلق بووءو  الشبوة ،

 إلى الخوصيبث الخبليت :اللدٌت حوصلج 

 -ِعذذاٌٝ  ٌنذذ١ / أحّذذ  ِيّذذ  ٌمّذذاْ    ذشذذى١ً ٌتٕذذح ِنذذا ٝ ح١ّذذ ج ٠شذذارن ف١ٙذذا    -1

رئذذ١س ٌتٕذذح   -ٚ ٌنذذ١ / فذذا٠ز  ٌّط١ذذةٜ    و ٌّذذ ٠ة  ٌعذذاَ ٌّٕ ّذذح  ٌعّذذً  ٌعةت١ذذح    

 ضذذٛ ٌتٕذذح  ٌية٠ذذاخ  –و ٚ ٌنذذ١ / سذذع   ٌذذ ٠ٓ ح١ّذذ ٜ طذذمة   ٌية٠ذذاخ  ٌٕمات١ذذح

ة  ٌٕذذز ع ِيذذً  ٌشذذىٜٛ ٚ ٌعّذذً  ٍذذٝ ٌٍرٛ طذذً ٚ الجرّذذاع ِذذع أطذذة   ٌٕمات١ذذحو

  ٌٛطٛي إٌٝ ذٛ فك ٠يفظ ٚح ج ٚلٛج  ٌيةوح  ٌٕمات١ح  ٌعّا١ٌح فٝ  ٌعة ق.
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 ١ٌ٢ذذذاخ  ٌّٕاسذذذثح ٌٍرذذذة٠ٚ   ذعز٠ذذذزل ذذذٛج ِىرذذذة  ٌعّذذذً  ٌعةتذذذٝ ٌٍعّذذذً  ٍذذذٝ   -2

ٚ ٌّراتعذذح ٌرعز٠ذذز  ٌيمذذٛق ٚ ٌية٠ذذاخ  ٌٕمات١ذذح ٚ ٌٕٙذذٛع تٙذذا ٚذ١ّٕرٙذذا ٌرٛ وذذة    

 ٚ ٌّنر  ِح. لٚر٘ا فٝ خ ِح  ٌر١ّٕح  ٌشاٍِح ٜ ٌرطٛر خ  ٌعا١ٌّح ٚذكل

ل ٛج ِىرة  ٌعًّ  ٌعةتٝ ٌّراتعح  الذظاي ٚ ٌيٛ ر ِع  ٌذ ٚي  ٌعةت١ذح  ٌرذٝ ٌذُ      -3

ذظذذذالق تعذذذ  أٚ ذطثذذذك  ذفال١ذذذاخ  ٌعّذذذً  ٌعةت١ذذذح ٚ ٌ ١ٌٚذذذح  ٌةاطذذذح تذذذاٌيمٛق     

ِذاخ  ٌٕاشذلح  ذٓ  ٌعضذ٠ٛح     ٚ ٌية٠اخ  ٌٕمات١ذح ٌٍرظذ ٠ك  ١ٍٙذاو ٚ ٌٛفذا  تاالٌرز     

  ٌعًّ  ٌعةت١ح خاطح فٝ ِتاي  ٌيمٛق ٚ ٌية٠اخ  ٌٕمات١ح. حِٕ ّفٝ 

ذىث١ذذا  ٌتٙذذٛل ٚ الذظذذاالخ ِذذع  ٌذذ ٚي  ٌعةت١ذذح  ٌرذذٝ ِاز ٌذذد إجذذة   خ ل١ذذاَ        -4

 ْٓى ذذَّ ٌرٕ ١ّذذاخ  ٌٕمات١ذذح  ٌعّا١ٌذذح ف١ٙذذا ٌذذُ ذىرّذذًو السذذرىّاي   جذذة   خ  ٌرذذٝ ذُ    

 ِّٚارسح حمٛلُٙ  ٌٕمات١ح.  ٌعّاي ِٓ إلاِح ذٕ ١ّاذُٙ

ل ٛج  ٌّ ٠ة  ٌعاَ ٌّىرة  ٌعًّ  ٌعةتذٝ ٌّٛ طذٍح جٙذٛلٖ ِذٓ أجذً      أو١   ٍٝ  ٌر -5

إٔشا  ِتاٌس  لرظال٠ح ٚ جرّا ١ح فٝ  ٌ ٚي  ٌعةت١ذح  ٌرذٝ ٌذُ ذٕشذأ تٙذا ِتذاٌس       

حرذذٝ  ٢ْو ٚذنذذة٠ع ل١ذذاَ ر تطذذح ٌٍّتذذاٌس  اللرظذذال٠ح ٚ الجرّا ١ذذح فذذٝ  ٌذذ ٚي   

  ٌعةت١حو ٚذث١ّٓ جٙٛلٖ  ٌّم رج فٝ ً٘   ٌّتاي.

طةفذذٝ   ٔرذذا  فذذٝ وذذً لٌٚذذح  ةت١ذذح  ٠تذذال ِكسنذذاخ  ٌيذذٛ ر ٚ ٌرشذذاٚر  ل ذذٛج  -6

 ٌرٝ ذيمك   رة ة وً ِّٕٙذا تذا٢خةو ٚ حرذة َ حة٠ذح  ٌذةأٜو ٚ ٌنذعٝ ٌٍرفذاُ٘        

 شرةن فٝ ِةرٍا  ٌمضا٠ا ٚ ٌّظاٌح  ٌّشرةوح.ّ ٌ

ل ٛج ذٕ ١ّاخ  ٌعّاي ٚأطياب  أل ّاي فٝ  ٌ ٚي  ٌعةت١ح ٌرعز٠ذز  ٌيذٛ ر ِذع     -7

تاٌرظذ ٠ك  ٍذٝ  ذفال١ذاخ  ٌعّذً  ٌعةت١ذح ٚ ٌ ١ٌٚذح فذٝ تٍذ  ُٔٙ           ٌتٙاخ  ٌّةرظح

ِٓ أجً  ٌرظ ٠ك  ٍٝ  الذفال١اخ ٚخاطح  ٌّع١ٕح تاٌية٠اخ ٚ ٌيمٛق  ألساسذ١ح  

 فٝ  ٌعًّ.

ل ٛج ِٕ ّاخ  ٌعّاي فٝ  ٌ ٚي  ٌعةت١ح  ٌرٝ ذرع ل ف١ٙذا  ٌرٕ ١ّذاخ  ٌٕمات١ذح إٌذٝ      -8

 ٌةاطذح  ١ٍٓ  ُٕٙ ٌٍرٕنذ١ك ٚٚعذع  ٌّعذا١٠ة     ٌرفاُ٘ ٚإ٠تال ٌتٕح ذٕن١م١ح ِٓ ِّث

 ٌّشذاروح فذٝ ٚفذ   ٌ ٌٚذح      ٚلٛ  ذ   ري ٠   ٌّٕ ّاخ  ألوثة ذّث١ال ٚذي ٠  أسذس ت

 ِٚةرٍا  ألٔشطح  ألخةٜ. عًّ  ٌعةت١ح ٚ ٌ ١ٌٚحٌّكذّة خ  ٌ

 ٌعّذذً  ٍذذٝ ذعز٠ذذز لٚر    ذذالَ  ٌٕمذذاتٝ ٚذطذذ٠ٛة ٚسذذائٍٗ فذذٝ  ٌرثم١ذذا  ٌعّذذاٌٝ    -9

١ذذة خ  اللرظذذال٠ح ٚ الجرّا ١ذذح ٚذفع١ذذً لٚر  ٌيذذٛ ر  ٌّٛ وثذذح  ٌرطذذٛر خ ٚ ٌّرا

  الجرّا ٝ  ٍٝ  ٌّنرٜٛ  ٌٛطٕٝ ٚ  ل١ٍّٝ .
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 ٌرأو١   ٍٝ حة٠ذح ذٕمذً  أل٠ذ ٜ  ٌعاٍِذح  ٌعةت١ذح ٚإ ّذاي ِعذا١٠ة  ٌعّذً  ٌعةت١ذح           -10

  ْ تشذأْ ذٕمذً    1975( ٌعذاَ  4خاطذح  الذفال١ذح  ٌعةت١ذح رلذُ )      ٌّرعٍمح تٙذً   ٌشذأ

ٚخٍذك فذةص  ّذً    ٌٍرم١ٍذً ِذٓ ِةذاطة  ٌعّاٌذح  ألجٕث١ذح        أل٠ ٜ  ٌعاٍِذحو ٚلٌذه  

 ٌٍعّاٌح . ٌٍعّاٌح  ٌعةت١ح فٝ  ٌ ٚي  ٌّنرمثٍح

ٌرعز٠ذذز جٙٛل٘ذذا فذذٝ ِتذذاي  ٌيمذذٛق ٚ ٌية٠ذذاخ     ل ذذٛج ِٕ ّذذح  ٌعّذذً  ٌعةت١ذذح     -11

 ٌٕمات١ح ٚٚح ج  ٌيةوح  ٌعّا١ٌح فٝ  ٌ ٚي  ٌعةت١ح و ٚ ٌعّذً  ٍذٝ ِٕذع أٜ ذذ خً     

 ّاخ  ٌٕمات١ذح  ٌعّا١ٌذح ٚذىذة٠س ذطث١ذك ٚذٕف١ذً      خارجٝ أٚ ل خٍٝ فٝ شلْٛ  ٌّٕ

 ٌّثذذالا ٚ ٌيمذذٛق  ألساسذذ١ح  ٌرذذٝ ٠ذذٕض  ١ٍٙذذا إ ذذالْ  ٌّثذذالا تشذذأْ  ٌيمذذٛق      

 ٚ ٌية٠اخ  ٌٕمات١ح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللدٌت
 ط/ هحوذ

 هقرر اللدٌت
 

 سبهيت الببوش

 رئيس اللدٌت
 

  بيـس الوهيـرة


