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 انزبسٚخ 

  18/1/2010 

 

حعشج اععاء انًجهس انرششٚعٙ  انًحرشيٍٛ                     

. انقشاساخ تقٕاٍَٛ انصادسِ عٍ سئٛس انسهطّ انٕطُّٛ: انًٕظٕع 

 

 

نشئٛظ انغهـّ انٕؿُٛخ فٙ حبالد انؼشٔسِ انزٙ ال " يٍ انمبٌَٕ األعبعٙ  (43)اعزُبدا نُض انًبدح 

رحزًم انزبخٛش فٙ غٛش ادٔاس اَؼمبد انًغهظ انزششٚؼٙ ، اطذاس لشاساد نٓب لٕح انمبٌَٕ، ٔٚغت ػشػٓب ػهٗ 

انًغهظ انزششٚؼٙ فٙ أل عهغخ ٚؼمذْب ثؼذ طذٔس ْزِ انمشاساد، ٔاال صال يب كبٌ نٓب يٍ لٕح انمبٌَٕ،ايب ارا 

ٔانزٙ رى ". ػشػذ ػهٗ انًغهظ انزششٚؼٙ ػهٗ انُحٕ انغبثك ٔنى ٚمشْب صال يب ٚكٌٕ نٓب يٍ لِٕ انمبٌَٕ 

انشعٕع إنٗ حكًٓب فٙ إطذاس انمشاساد نٓب لٕح انمبٌَٕ، َغذ أٌ ْزِ انًبدح لذ رؼًُذ ششٔؿًب دعزٕسٚخ 

: إلػًبل حكًٓب

أٌ ٚكٌٕ ذٕافش حانح : ٔانصاَٙ. ظشٔسج ذٕافش حانح يٍ حاالخ انعشٔسج انرٙ ال ذحرًم انرأخٛش:  األٔل

ٔجٕب عشض ْزِ انقشاساخ عهٗ :انعشٔسج فٙ غٛش أدٔاس اَعقاد انًجهس انرششٚعٙ انفهسطُٛٙ ،انصانس

ٔفٙ حبنخ إلشاسْب يٍ انًغهظ .انًجهس انرششٚعٙ فٙ أٔل جهسح ٚعقذْا ، ٔإال صال يا كاٌ نٓا يٍ قٕج انقإٌَ

انزششٚؼٙ فئَٓب ثزنك ركٌٕ لذ اعزكًهذ إعشاًء دعزٕسًٚب نالػزذاد ثبعزًشاس َفبرْب كًب نٕ كبَذ لٕاٍَٛ يمشٔءح 

. ٔارا نى ٚمشْب انًغهظ صال يب كبٌ نٓزِ انمشاساد يٍ لٕح انمبٌَٕ.ثذاءًح يٍ انًغهظ انزششٚؼٙ

يُح انمبٌَٕ االعبعٙ نهشئٛظ اطذاس لشاساد ٚكٌٕ نٓب لٕح انمبٌَٕ فٙ حبنخ ػذو اَؼمبد انًغهظ 

انزششٚؼٙ ٔرنك فٙ حبنخ انؼشٔسح انزٙ رغزٕعت ارخبر رذاثٛش ػشٔسٚخ ال رحزًم انزبخٛش أ رهك انزٙ رغزذػٙ 

طشف َفمبد ٔرُظٛى يغبئم كبٌ ال ًٚكٍ رُظًٛٓب اال ثمبٌَٕ كفشع ػمٕثخ أ رمشٚش ػشٚجخ ثششؽ ػذو 

. يخبنفزٓب نهذعزٕس

 

 

 ٔ انمشاساد ثمٕاٍَٛ فٙ حبالد انؼشٔسح يٍ انُبحٛخ انفمٓٛخ رغذ اعبعٓب فٙ َظشٚخ انظشٔف 

االعزضُبئٛخ أ انؼشٔسح انزٙ رفزشع اٌ ُْبنك ظشٔفب غٛش يزٕلؼّ اعزبحذ انجالد ٔٚحزبط االيش انٗ اطذاس 

رششٚؼبد عشٚؼّ نًٕاعٓخ ْزِ انظشٔف ٔ انجشنًبٌ غٛش يٕعٕد نغٛجزّ أ ثغجت انؼـهخ أ انحم أ ٔلف 

عهغبرّ، ٔثبنزبنٙ ٚكٌٕ نهشئٛظ اٌ ٚزذخم فٛحم يحم انجشنًبٌ ٔٚظذس يٍ انزششٚؼبد انالصيخ نًغبثٓخ رهك 

.  انظشٔف االعزضُبئٛخ نحٍٛ ػشػٓب ػهٗ انجشنًبٌ طبحت االخزظبص االطٛم ثبنزششٚغ

 

اال اَّ ثبنشغى يٍ رنك رٕعذ لٕٛد أ ششٔؽ الطذاس انمشاساد انزٙ نٓب لٕح انمبٌَٕ اعزُبدا انٗ انشا٘ 

:  انذعزٕس٘ ْٔٙ

فٛغت اال رظذس ْزِ انمشاساد اال فٙ حبنخ غٛجخ انجشنًبٌ ٔٚغزٕ٘ فٙ رنك اٌ ركٌٕ :-  انششؽ انضيُٙ (1

غٛجخ انًغهظ ثغجت ػـهخ ثٍٛ ادٔاس االَؼمبد أ ثغجت حهّ أ ثغجت ٔلف عهغبرّ فٙ حبنخ ػشع 

. (انذعزٕس انًظش٘)انخالف انُبشئ ثُّٛ ٔثٍٛ انحكٕيخ ػهٗ االعزفزبء انشؼجٙ 

رمٕو انذٔنخ انًؼبطشح ػهٗ : (يذٖ ذٕافش حانح انعشٔسج انرٙ ال ذحرًم انرأخٛش)انششؽ انًٕػٕػٙ  (2

عٛبدح يجذأ انًششٔػٛخ ْٕٔ يجذأ عٛبدح انمبٌَٕ نكٍ ْزا انًجذأ ٔإٌ كبٌ طبنحًب رـجٛمٛخ فٙ األٔلبد 

انـجٛؼٛخ، إال أَّ ٚكٌٕ طؼت انزـجٛك فٙ ظم األصيبد ٔانظشٔف غٛش انـجٛؼٛخ انزٙ ال رخهٕ يُٓب حٛبح 

أ٘ دٔنخ، فبنذٔنخ كبألفشاد رزؼشع نفزشاد ػظجٛخ رٓذد أيُٓب َٔظبيٓب نهخـش ٔاالَٓٛبس، ٔاَـاللًب يٍ 

حمٛمخ أٌ نكم لبػذح اعزضُبء فئَّ ٚغٕص نهذٔنخ انخشٔط ػٍ انمبٌَٕ فٙ حبنخ انؼشٔسح انًهحخ، غٛش أٌ 
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رنك ال ٚؼُٙ 

إْذاسًا نًجذأ 

انًششٔػٛخ أٔ رؼـٛهّ، ٔإًَب ٚكٌٕ نإلداسح أٌ رزظشف ػهٗ لذس يٍ انحشٚخ، حٛش رًُح عهـبد خبطخ، 

ٔرأطٛال نزهك انًششٔػٛخ االعزضُبئٛخ أٔعذ انفمّ انمبََٕٙ َظشٚخ . ، ألٌ عاليخ انٕؿٍ فٕق كم اػزجبس

 . انؼشٔسح ٔاػزجشْب َظشٚخ ػبيخ

 

 

 

 

 : انششؽ انشكهٙ (3

ٚغت ػشع انمشاساد انزٙ ٚظذسْب انشئٛظ فٙ حبنخ انؼشٔسح ػهٗ انًغهظ انزششٚؼٙ  - أ

. فٙ أل عهغخ ٚؼمذْب انًغهظ ٔحكًخ رنك اٌ انؼشٔسح ٚغت اٌ رمذس ثمذسْب

ارا نى رؼشع ْزِ انمشاساد ػهٗ انًغهظ فٙ أل اعزًبع نّ صال يب كبٌ نٓب يٍ لٕح  - ة

 .انمبٌَٕ ثبصش سعؼٙ ا٘ يٍ ربسٚخ طذٔسْب ثغٛش حبعخ انٗ اطذاس لشاس ثزنك

ارا ػشػذ ْزِ انمشاساد ػهٗ انًغهظ ٔنى ٚجذ ساٚب ثبنًٕافمخ أ ثبنشفغ فزظم ْزِ  - د

 .انمشاساد َبفزح حزٗ ٚجذ٘ انًغهظ ساٚخ ثشأَٓب

ارا سفغ انًغهظ انًٕافمخ ػهٗ ْزِ انمشاساد صال يب كبٌ نٓب يٍ لٕح انمبٌَٕ ثأصش  - س

سعؼٙ،غٛش اَّ ٚغٕص نهًغهظ اػزًبد َفبرْب فٙ انفزشح انغبثمخ أ رغٕٚخ يب رشرت ػهٛٓب يٍ 

غٛش يغؤٔنخ ػٍ - كمبػذِ ػبيخ–آصبس ثأٚخ طٕسح ٚشاْب انًغهظ ، فًٍ انًؼهٕو اٌ انذٔنخ 

رؼٕٚغ االػشاس انُبشئخ ػٍ رُفٛز انمٕاٍَٛ فٙ حٍٛ اٌ االطم انؼبو اٌ رغبل االداسح ػٍ 

 .انزؼٕٚغ َزٛغخ االػشاس انُبشئخ ػٍ انمشاساد االداسٚخ غٛش انًششٔػخ

 

 ٔ انًغهظ ٚغزـٛغ اٌ ٚؼذل عضئٛب ْزِ انمشاساد فٕٛافك ػهٗ ثؼغ َظٕطٓب ٔٚشفغ 

فًب داو اٌ انًغهظ ًٚهك " اٌ يٍ ًٚهك انكم ًٚهك انغضء"انجؼغ االخش ٔيفبد رنك انمبػذِ االطٕنٛخ 

سفغ انمشاس كهّٛ فٕٓ ًٚهك يٍ ثبة أنٙ سفغ عضء يُّ، ٔ يب داو انًغهظ ْٕ طبحت انٕالٚخ 

انؼبيّ فٙ ايٕس انزششٚغ ٚغزـٛغ ػُذيب ٚغزشد اخزظبطخ ْٕٔ ُٚظش ايش انًٕافمخ ػهٗ انمشاس اٌ ٚمش 

.  عضء يٍ احكبيّ دٌٔ يب داع انٗ انًٕافمخ ػهّٛ كهّٛ صى ٚؼٕد ثؼذ رنك انٗ رؼذٚم عضء يُّ

 

 

 

 

 ٔذرًرع ْزِ انقشاساخ تقٕج انقٕاٍَٛ انعادٚح فٛكٌٕ نٓا قٕج ذعذٚهٓا أ انغائٓا تششغ عذو 

ٔارا كاَد يخانفّ الحكاو انذسرٕس ذكٌٕ قاتهّ نهطعٍ فٛٓا تعذو انذسرٕسٚح اياو . يخانفرٓا نهذسرٕس

ففٙ انفرشج يا قثم اقشاس انًجهس نهقشاساخ تقٕاٍَٛ  ذعذ ْزِ انقشاساخ طثقا . انًحكًّ انذسرٕسٚح 

نهًعٛاس انشكهٙ قشاساخ اداسٚح ٔ تانرانٙ ذكٌٕ قاتهّ نشقاتح انقعاء االداس٘ انغاءا ٔذعٕٚعا، 

ٔذعرثش اعًاال ذششٚعٛح ذثعا نهًعٛاس انًٕظٕعٙ فٛكٌٕ نٓا فٙ راخ انٕقد قٕج ذعذٚم ٔ انغاء 

. انقٕاٍَٛ انقائًح

رزْت ثؼغ انذٔل كًب فٙ انًغشة انٗ اٌ نٕائح انؼشٔسِ الم يكبَّ ٔيشرجّ يٍ انمبٌَٕ 

انؼبد٘ انظبدس يٍ انجشنًبٌ فٓٙ رحزم فٙ عهى رذسط انمٕاػذ انمبََّٕٛ َفظ انًشرجّ انزٙ ٚحزهٓب كم 

يشعٕو رُظًٛٙ فٓٙ رخؼغ نهذعزٕس ٔانًؼبْذاد انذٔنّٛ ٔانمٕاٍَٛ ٔرؼذ لشاساد اداسّٚ ًٚكٍ انـؼٍ 

 .ثٓب ثبالنغبء
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ايب فٙ 

انفزشح يب ثؼذ الشاس 

انًغهظ نٓب فبَٓب رذخم فٙ ػذاد انمٕاٍَٛ ٔرظجح فٙ حكًٓب ٔرفمذ ْزِ انمشاساد طفزٓب الػزجبسْب 

.   لشاساد اداسٚخ ٔيٍ صى ًٚزُغ انـؼٍ فٛٓب ثبالنغبء

 

اال فٙ االحٕال انرٙ الٕٚجذ فٛٓا يا  اٌ ال ٚرى انرٕسع فٙ انشخصّ انذسرٕسٚح ٔػهّٛ، ٔثُبء ػهٗ يب ركش ٚغت 

ٚكفٙ يٍ انقٕاٍَٛ ٔيا ٚغطٙ حاجح انسهطح انرُفٛزٚح يٍ اجشاءاخ ٔذذاتٛش، ٔاٌ ذعذٚم تعط انقٕاٍَٛ احٛاَا ال 

ٚعذ يثشسا كافٛا نسٍ انقٕاٍَٛ انًؤقرح نعذو ٔجٕد انحاجح انًهحح نزنك ٔنًا نّ يٍ أشش سهثٙ عهٗ شعٕس 

انًٕاطٍُٛ ٔخصٕصا فٙ انقٕاٍَٛ انرٙ ذؤد٘ انٗ سفع انعشائة ٔانغشاياخ ٔ انقٕاٍَٛ راخ انصثغح انًانٛح أ 

. انجضائٛح

 

 

 

 

 

 انحانح انفهسطُٛٛح  

   اٌ غٛبة انًغهظ انزششٚؼٙ انفهغـُٛٙ ثغجت انخالفبد انغٛبعٛخ ٔانزٙ ادد انٗ االَمغبو ٔانزٙ 

يُؼذ ثذٔسْب انًغهظ يٍ انمٛبو ثبنًٓبو انًٕكٕنخ انّٛ ثًٕعت انمبٌَٕ االعبعٙ ٔيُٓب انظالحٛخ انزششٚؼٛخ لذ 

ٔثٕعٕد ْزِ  (االعزحبنخ انًبدٚخ)ادخهذ انًغهظ انزششٚؼٙ فٙ ػذو لذسرّ نهمٛبو ثًٓبيّ انذعزٕسٚخ انزٙ رغًٗ 

انحبنخ رُزمم انظالحٛبد انزششٚؼٛخ انٗ سئٛظ انغهـخ انٕؿُٛخ ثبػزجبسِ سئٛظ انغهـبد انضالس حًبٚخ نكٛبٌ  

انغهـخ انٕؿُٛخ ٔيشاػبح نهًظبنح انؼبيخ نهشؼت ؿجمب نُظشٚخ انؼشٔسح ٔحًبٚخ انٕؿٍ يمذيّ ػهٗ رـجٛك 

انمبٌَٕ كًب ْٕ انحبل فٙ انظشٔف انؼبدٚخ ، الٌ انمٕاػذ انمبََٕٛخ انزٙ لذ ٚظهح رـجٛمٓب فٙ انظشٔف انؼبدٚخ ال 

. ًٚكٍ رـجٛمٓب فٙ انظشٔف انـبسئخ ٔاالعزضُبئٛخ

 ٔػهّٛ َشٖ اٌ سئٛظ انغهـخ ًٚهك طالحٛخ اطذاس  لشاساد نٓب لٕح انمبٌَٕ ؿجمب الحكبو انًبدح 

 اللشاس لشاساد نٓب رٕافش ششٔؽ حبنخ انؼشٔسح  يٍ انمبٌَٕ االعبعٙ انفهغـُٛٙ يغ االخز ثؼٍٛ االػزجبس (43)

 .ػهٗ اٌ رخؼغ ْزِ انمٕاٍَٛ نهشلبثخ انمؼبئٛخ ٔانذعزٕسّٚ .لٕح انمبٌَٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

انقشاساخ تقٕاٍَٛ انرٙ اقشْا انشئٛس  
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نمذ اطذس انشئٛظ 

خالل فزشِ اَمـبع 

:  لشاس ثمبٌَٕ ْٔزِ انمشاسد ًٚكٍ رظُٛفٓب كبنزبنٙ 37ػًم انًغهظ انزششٚؼٙ 

. يُٓب يب ػذنذ لٕاٍَٛ طبدسِ ػٍ انًغهظ انزششٚؼٙ انغبسّٚ انًفؼٕل (1

يُٓب يٍ اَشأد أ أعذد يُبطت أ اعغبو عذٚذِ يضم انزؼذٚم انٕاسد فٙ لبٌَٕ رُظٛى انًٕاصَّ  (2

 ثبعزحذاس 2008 نغُخ 3 حٛش ػذل ثمشاس ثمبٌَٕ سلى 1988 نغُّ 7انؼبيّ ٔانشؤٌٔ انًبنّٛ سلى 

 .يُظت انًحبعت انؼبو حٛش يُح طالحٛبد ٔاعؼّ ْٔزا غٛش يجشس

ُْبنك لشاساد ثمٕاٍَٛ عذٚذِ يضم االيٍ انٕلبئٙ ٔ يكبفحّ غغم االيٕال ٔانحك فٙ االػشاة فٙ  (3

 .انخذيّ انًذَّٛ

اٚؼب لشاساد ثمٕاٍَٛ ثشبٌ انًظبدلّ ػهٗ ارفبلٛبد انمشٔع ْٔٙ صالس ارفبلٛبد ْٔٙ لشاسا ثمبٌَٕ  (4

 ثشأٌ انًظبدلّ ػهٗ ارفبلّٛ لشع نذػى انزغًؼبد انغكبَّٛ انفهغـُٛٛخ انًحبطشِ 2007 نغُّ 2سلى 

 ثشأٌ انًظبدلّ ػهٗ انٓٛكم انزُظًٛٙ ٔعذٔل رشكالد انٕظبئف 2007 نغُّ 12ٔ لشاس ثمبٌَٕ سلى 

 ثشأٌ انًظبدلّ ػهٗ ارفبلٛزٙ انمشع انًجشيزٍٛ يغ 7ٔلشاس سلى .نذٕٚاٌ انشلبثّ انًبنّٛ ٔاالداسّٚ

 انجُك االعاليٙ نهزًُّٛ ثشأٌ يششٔع انشثؾ انكٓشثبئٙ ثٍٛ عًٕٓسّٚ يظش ٔلـبع غضِ

 ثشأٌ انغبء لشاساد 2007 نغُّ 20يشعٕو سئبعٙ  انغٗ لشاساد ثمٕاٍَٛ اخشٖ يضم انشعٕو سلى  (5

 ثشأٌ رؼذٚم لبٌَٕ رشكٛم انًحبكى انُظبيّٛ نغُّ 2006 نغُخ 5ثمٕاٍَٛ ْٔٙ انمشاس ثمبٌَٕ سلى 

 8ٔانمشاس ثمبٌَٕ سلى .  ثشأٌ يحًكًخ انغُبٚبد انكجش2006ٖ نغُخ 7، انمشاس ثمبٌَٕ سلى 2001

  ثشأٌ رؼذٚم لبٌَٕ االعشاءاد انغضائّٛ نغُّ 2006نغُخ 

6)  
 

 

 

 ثشأٌ رؼذٚم لبٌَٕ اطٕل انًحبكًبد انًذَّٛ ٔانزغبسّٚ 2006 نغُخ 9، ٔ انمشاس ثمبٌَٕ سلى 2001 (7

 .2001نغُّ 

 

 

 

:   انقشاساخ تقٕاٍَٛ ْٔٙ 

 

  .تشأٌ ذعذٚم قإٌَ انرايٍٛ 2007 نغُّ 8لشاس ثمبٌَٕ سلى  .1

انز٘ َض ػهٗ اٌ يٍ ٚزٕنٗ اداسح انظُذٔق يغهظ اداسح يًضال ػٍ ٔصاسح انًبنّٛ يٍ انفئخ انؼهٛب 

سئٛغب يغ انؼهى ثبٌ انُض االطهٙ لذ يُح انشئبعّ نٕكٛم ٔصاسح انًبنّٛ، َشٖ اٌ انمبٌَٕ اشزشؽ اٌ 

ركٌٕ انشئبعّ نٕكٛم ٔصاسح انًبنّٛ انز٘ رزٕفش فّٛ ششٔؽ يؼُّٛ ال رزٕافش اال فٙ شخض انٕكٛم، ْٔزا 

.   ٚؼزجش يٍ انمٕاٍَٛ انزٙ ػذنذ لٕاٍَٛ طبدسِ ػٍ انًغهظ انزششٚؼٙ 

 

 . قإٌَ انشٚاظّ ثشأٌ 2008 نغُّ 11لشاس ثمبٌَٕ سلى .2

لبٌَٕ انشٚبػّ ْٕ يٍ انمٕاٍَٛ انزٙ رى يُبلشزّ فٙ نغُخ انمؼبٚب االعزًبػّٛ ثبنًغهظ انزششٚؼٙ يُز 

فزشح ؿٕٚهّ ٔلذ ربخش اطذاسِ ثغجت انخالفبد يب ثٍٛ ٔصاسح انشجبة ٔانشٚبػّ ٔانهغُخ االٔنٕيجّٛ 

حٕل االخزظبطبد ٔانزجؼّٛ ٔانزٙ حبنذ دٌٔ انزمذو فٙ ارًبو لشاءارّ ْٔزا انمبٌَٕ ثحبعخ انٗ دساعّ 

يغزفٛؼّ ٔاخز ٔعٓبد َظش انغٓبد انًؼُّٛ دٌٔ اخز يٕافمّ عٓخ ػهٗ حغبة عّٓ اخشٖ ثبطذاس 

. يضم ْزا انمشاس  ٔٚؼزجش يٍ ػًٍ انمشاسد ثمٕاٍَٛ انغذٚذِ

 



 

 

  
PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY  

Palestinian Legislative Counci l  

Legal Department

 

   السلطـــة الوطنيــــة الفلسطينيــة
 

 المجلـس التشريعــي

بسم اهلل الرمحن الرحيم                                 

5

 

3 

 

 

، انًغهظ انزششٚؼٙ االٌ 2000 ثشأٌ رؼذٚم لبٌَٕ انًشٔس نغُّ 2008 نغُّ 8لشاس ثمبٌَٕ سلى .

. ثظذد اػذاد يششٔع لبٌَٕ نزؼذٚم لبٌَٕ انًشٔس ثشكم ػبو

 

 . ثشأٌ يًبسعّ حك االػشاة فٙ انخذيّ انًذ2008َّٛ نغُّ 5لشاس ثمبٌَٕ سلى  .4

لبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ نى ُٚض ػهٗ انحك فٙ االػشاة نهًٕظفٍٛ فٙ انٕظٛفخ انؼًٕيٛخ كزنك نى ٕٚعذ 

يب ٚمٛذ ْزا االعشاء يؼُٗ رنك اَّ ٚحك نهًٕظف انؼبو يًبسعخ ْزا انحك ٔٚؼزجش يٍ انمشاساد ثمٕاٍَٛ 

 .انغذٚذِ انزٙ اطذسْب انشئٛظ

 ثبنشعٕع انٗ لبٌَٕ انٓٛئبد 2008 نغُّ 9انمشاس ثمبٌَٕ انًؼذل نمبٌَٕ نهٓٛئبد انًحهٛخ سلى .5      

 انًمش يٍ لجم انًغهظ انزششٚؼٙ نى ٚكٍ يزؼًًُب فٙ األحكبو انؼبيخ إنغبءا طشٚحًب 1997انًحهٛخ ػبو 

ٚهغٗ كم حكى ٚخبنف أحكبو ْزا انمبٌَٕ )نهمٕاٍَٛ انغبثمّ انزٙ رحكى انٓٛئبد انًحهٛخ  ، ٔاكزفٗ ثبنُض 

ٔثبنزبنٙ رجمٗ انمٕاٍَٛ انغبثمخ انًـجمّ فٙ انؼفّ ٔغضِ عبسّٚ انًفؼٕل .يُّ ( 39اعزُبدا الحكبو انًبدح 

فبنغهـّ انٕؿُّٛ يبسعذ حم يغبنظ انٓٛئبد انًحهّٛ .1997يب نى رزُبلغ أ نى ٚشد َض ثّ فٙ لبٌَٕ 

ٔػهّٛ .1997ثبالعزُبد انٗ انمٕاٍَٛ انغبثمّ ثبنشغى يٍ ػذو ٔعٕد َض فٙ لبٌَٕ انٓٛئبد انًحهّٛ ػبو 

فٓزا انمشاس ثمبٌَٕ ٔعغ فٙ انظالحٛبد انًًُٕحّ نهٕصٚش ثحم انٓٛئبد انًحهّٛ ْٔزا رؼذٚم عْٕش٘ 

 .نهمبٌَٕ  االطهٙ

 2007 نغُّ 6 ثشأٌ رؼذٚم لبٌَٕ انزمبػذ انؼبو ٔ انمشاس ثمبٌَٕ سلى 2008 نغُّ 1انمشاس ثمبٌَٕ سلى . 6

طذس لشاس يٍ انشئٛظ ثبنغبء لبٌَٕ انزبيُٛبد االعزًبػّٛ نكٍ فٙ .ثشأٌ انغبء لبٌَٕ انزبيُٛبد االعزًبػّٛ 

انًمبثم لبو ثشًٕل انفئّ انًغزٓذفّ نمبٌَٕ انزبيُٛبد االعزًبػّٛ ثبنمشاس انظبدس ػٍ انشئٛظ ثشأٌ لبٌَٕ 

يٕظفٕ يؤعغبد انؼًم االْهٙ ٔ انًغزًغ انًذَٙ ٔ انمـبع "  يُّ 2انزمبػذ انؼبو انًؼذل فٙ انًبدِ 

انخبص ٔ انؼًبل انخبػؼٍٛ الحكبو لبٌَٕ انؼًم ٔيٕظفٕ ٔاػؼبء انُمبثبد انًُّٓٛ ٔيُزغجْٕب ، ُٔٚظى 

 رنك ثالئحّ رظذس ػٍ يغهظ 

 

 

 

 

 

 

، فمذ أنضو انمشاس ثمبٌَٕ ْزِ انفئّ ثبالَؼًبو نمبٌَٕ  انزمبػذ انؼبو ٔيب ٚغش٘ ػهٗ انمـبع "انٕصساء 

 نغُخ 3ُٚجغٙ انزُّٕٚ ُْب انٗ اٌ لبٌَٕ انزبيُٛبد االعزًبػّٛ سلى . انخبص ٚغش٘ ػهٗ انمـبع   انؼبو 

  نى ٚكٍ يـجك فٙ انفزشِ انغبثمّ الٌ رـجٛمّ ٚحزبط انٗ يٕاسد يبنّٛ ػخًّ يغ ػذو لذسح انغهـّ 2003

. رحًم ْزِ االػجبء فبنمشاس ثمبٌَٕ انزبيُٛبد االعزًبػّٛ انغٗ لبٌَٕ لبئى الشِ انًغهظ انزششٚؼٙ

 

 

 فٙ ظم غٛبة انًغهظ 2009 2008ٔ 2007ٔلشاساد ثمٕاٍَٛ ثشأٌ انًٕاصَّ انؼبيّ نغُّ انًبنّٛ . 7

انزششٚؼٙ ٔػذو لٛبيّ ثبنًٓبو انًٕكٕنّ انّٛ ُْب فبٌ انظالحّٛ انزششٚؼّٛ رُزمم انٗ انشئٛظ اللشاس 

. انًٕاصَّ ؿجمب نًجذا انؼشٔسِ

 

اٌ انمـبع االيُٙ ٔاالعٓضِ االيُّٛ انفهغـُّٛٛ .  ثشأٌ االيٍ انٕلبئٙ 2007 نغُّ 11لشاس ثمبٌَٕ سلى .8

 ثحبنّ رحٕل ٔاػبدِ ثُبء خبطّ ثؼذ اٌ رى رذيٛشْب يٍ لجم لٕاد االحزالل 2007رًش يُز يُزظف عُّ 
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االعشائٛهٙ ٔ كزنك 

ثؼذ احذاس غضِ 

انًؤعفّ ٔنًب كبَذ ػًهّٛ انغٛـشِ ػهٗ انًؤعغّ االيُّٛ ٔيمشارٓب ٔلٛبدارٓب فٙ انمـبع احذ اْى يغبالد 

 ْٕٔ 2005يغ انؼهى ثٕعٕد يششٔع لبٌَٕ االيٍ انٕلبئٙ ثبنًُبلشّ انؼبيّ نغُّ .انظشاع ػهٗ انغهـّ 

. ػهٗ عذٔل اػًبل انًغهظ انزششٚؼٙ ، ٔٚؼزجش ْزا انمشاس ثمبٌَٕ يٍ انمشاساد انزٙ أعذد لٕاٍَٛ عذٚذِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثشأٌ االػفبء انؼشٚجٙ ، فبَّ ٚزحذس ػٍ اػفبء انًشبسٚغ 2007 نغُّ 13لشاس ثمبٌَٕ سلى .9

يٍ انؼشٚجّ انًغزحمّ ػهٗ انًششٔع ْٔزا ٚؼًم ػهٗ االخالل % 50االعزضًبسّٚ ثًؼذل يمذاسِ 

. ثبنزمذٚشاد انًبنّٛ، ْٔزا انمشاس ثمبٌَٕ ٚؼًم ػهٗ رؼذٚم فٙ لبٌَٕ ػشٚجخانذخم

 

ٚؼشع ْزا انمشاس االفؼبل انزٙ رشكم .  ثشأٌ يكبفحّ غغم االيٕال 2007 نغُّ 9لشاس ثمبٌَٕ سلى .10

عشًّٚ غغم االيٕال كبعزجذال أ رحٕٚم ايٕال يزحظهّ يٍ عشًّٚ نغشع اخفبء أ رًّٕٚ االطم غٛش 

انًششٔع ، أ نًغبػذِ شخض يزٕسؽ ثبنغشًّٚ االطهّٛ ػهٗ االفالد يٍ انزجؼبد انمبََّٕٛ انًزشرجّ ػهٗ 

  . جشًّٚ ٔفشض نٓا عقٕتّفؼهّ ،سرت ْزا انمشاس ثمبٌَٕ 

 ، ال ٕٚعذ لبٌَٕ 1994 نغُّ 12 ثشأٌ رؼذٚم لبٌَٕ انششكبد سلى 2008 نغُّ 6لشاس ثمبٌَٕ سلى .11

 ْٕٔ 1964ششكبد فهغـُٛٙ ٚؼبنظ ْزا انًٕػٕع ٔاٌ انمبٌَٕ انغبس٘ ْٕ لبٌَٕ انششكبد االسدَٙ نغُّ 

لبٌَٕ لذٚى عذا ، الٕٚائى انزـٕس االلزظبد٘ انحبنٙ ، ثم ٔٚغت ػهٗ انًغهظ انزششٚؼٙ فٙ حبنّ اَؼمبدِ 

ٔلذ رُبٔل ْزا انمشاس ثمبٌَٕ رؼذٚالد يًّٓ يُٓب . اػذاد لبٌَٕ ػبو ٕٚحذ احكبو انششكبد فٙ انؼفّ ٔغضِ 

اػبفّ إَاع عذٚذِ نهششكبد ْٕٔ ششكبد يذَّٛ ٔغٛش سثحّٛ ٔششكبد لبثؼّ، ٔاٚؼب انزؼذٚم فٙ 

 .ساعًبل انششكبد ، ٔٚؼذ ْزا انمشاس ثمبٌَٕ يٍ انمٕاٍَٛ انغذٚذِ

 

 ِ

،،، يع االحرشاو ،،، 

 

 

                                                         االداسج انعايح نهشؤٌٔ انقإََٛح ٔاالتحاز 

 

 

              اعذاد 

 

اَبط ادسٚظ               رٓبَٙ ػٕٕٚ٘ 


