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 اننقطخ انسبثعخ  :

انسراسخ ًانًٌافقخ عهى إحساس ًانزساة نجنخ يٌضٌعبرٍخ يؤقزخ ين أعضبء انًجهس   -7

انجًبعً ًكم انقطبعبد ًانًصبنح ًانيٍئبد انربرجٍخ انًعنٍخ ثبنًٌضٌع ثصفخ 

 رٌخ إلعساز رصٌر شًٌنــــــً اسزشب

حٌل  COP22نهًقززحبد ًيشبرٌع االرفبقٍبد نهًسبىًخ فً انقًخ انعبنًٍخ ثًزاكش 

 انزغٍزاد انًنبذٍخ.
 

، فً 6102إٌ يجهص جًبػت يكُبش انًجتًغ فً إطبر انذورة االضتثُبئٍت  نػهر أبرٌم

 . 6102أبرٌم   17جهطته انفرٌذة  انًُؼقذة ٌىو  انخًٍص 

 انًتؼهق ببنجًبػبث. 001-01وطبقب نًقتضٍبث انقبَىٌ انتُظًًٍ رقى  -

وبؼذ دراضت انًجهص نهُقطت انًتؼهقت ببنًىافقت ػهى إدذاث واَتذاة نجُت يىضىػبتٍت  

يؤقتت يٍ أػضبء انًجهص انجًبػً وكم انقطبػبث وانًصبنخ وانهٍئبث انخبرجٍت انًؼٍُت 

نً نهًقتردبث ويػبرٌغ االتفبقٍبث ببنًىضىع بصفت اضتػبرٌت إلػذاد تصىر غًى

 انتغٍراث انًُبخٍت .  دىل COP22نهًطبهًت فً انقًت انؼبنًٍت بًراكع 

 : ًثعس انهجٌء إنى  انزصٌٌذ انعهنً  أسفزد انعًهٍخ عهى يب ٌهً

  00عسز األعضبء انحبضزٌــن  :  

  00عسز األصٌاد انًعجز عنيب :  

 00عسز األعضبء انًٌافقٍــــن :  
 :  السادةوهم  

يذًذ انذكص   -نٍهى يؼسوز -أضًبء خىجت   -يذًذ انػكذانً  -رغٍذ طبنبً -ػبذ اهلل بىواَى 

 -يذًذ أغكىد  -إدرٌص انؼهًً  -إدرٌص إالنت  -إدرٌص صقهً ػذوي    -يذًذ ػكً   -

ػبذ  -أدًذ بٍ دًٍذة  -  إضًبػٍم انصُهبجً –رغٍذ يجببر  -يذًذ انًػبطً  -يذًذ فالنً 

 –ػبذ انؼبطً كىاح  -يذًذ بُؼسو   -إدرٌص انخروبً  -انتهبيً بىخًٍت    -انردًبٌ أفهك

انؼببش انىيغبري  - َسهت انصخ -ػبذ انًُؼى انػهٍبت  -يذًذ نذهىح  -ػبذ انؼسٌس ببنخٍري 

 -ذطٍ بىكذوران  -ػبذ انُبً ػثًبًَ  -يىالي ػهً  نًراًَ  –فرٌذ بىدً  -إدرٌص قػبل -

  -يذًذ أبى انقبضى  -ػبذ اهلل يػكىر  -أدًذ يطغبتً  -ايذًذ بٍ ػالل  –انذبج ضبضٍىي 

 –خبنذ يؼروفً  –-دًٍذ نؼىٌطً   -جىاد يهبل   -أيٍُت دذاظ -َبدٌت ادرٌطً قٍطىًَ  

 هػبو انقبئذ . -جىاد دطًُ  -َىال يذطٍ 

 

 

  00عسز األعضبء انزافضٍــــــن  :  

  00انًًزنعٍن عن انزصٌٌذ : عسز  

 ٌقزر يب ٌهً :

 

يجهس جًبعخ يكنبس،انًجزًع فً إطبر انسًرح االسزثنبئٍخ نشيز أثزٌم  ٌٌافق

 ،  ثئجًبع أعضبئو انحبضزٌن عهى إحساس نجنخ يٌضٌعبرٍخ يؤقزـــــخ 2012

 ثزئبسخ رئٍس انًجهس ز . عجس اهلل ثًٌانٌ، ًعضٌٌخ انسبزح : 

 انسٍس رشٍس طبنجـــً  

 انسٍس يحًس شكسانـً  



 انسٍس  ازرٌس إالنـــخ  

 انسٍس ذبنس انجٌزانـــً  

 انسٍس حًٍس انعٌٌسً 

 انسٍس ىشــبو انقبئـــــس  

 انسٍس جٌاز حسنــــــً  

 انسٍس عجبس انٌيغبري  

 انسٍس انحسن ثٌكـــسًر  

 انسٍس فزٌس ثٌحـــــــــً  

نح ًانيٍئبد انربرجٍخ كًب ًٌثم فً ىذه انهجنخ أعضبء ين كم انقطبعبد ًانًصب 

انًعنٍخ ثصفخ اسزشبرٌخ، ثغٍخ إعساز رصٌر شًٌنً نهًقززحبد ًيشبرٌع االرفبقٍبد 

 2012" انزً سزنعقس شيز نٌنجز COP22نهًسبىًخ فً انقًخ انعبنًٍخ نهًنبخ " 

 ثًسٌنخ يزاكش. 

 

 
 كــــــبرت  انًجهس                                            رئٍس انًجهــــــس               
   إيضبء : يحًس عكً          إيضبء: ز. عجس اهلل ثًٌانٌ                

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 


