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هقزر رقـــــــــــن 00 :
دًرج استثنائٍح لشيز أتزٌل 2010

جلسح فزٌذج
تتارٌخ2010 /00/ 00 :

النقطح السادسح :
 -6الذراسح ًالوٌافقح ػلى هزاجؼح القزار التنظٍوً الوتؼلق تونطقح االرتفاقاخ ألسٌار هناطق
الوآثز التارٌخٍح .

إى هجلص جواعت هكناش الوجتوع في إطار الذورة االضتثنائيت لشهر أبريل ،6106في
جلطته الفريذة الونعقذة يىم الخويص  10أبريل .6106
 وطبقا لوقتضياث القانىى التنظيوي رقن  001-01الوتعلق بالجواعاث.وبعذ دراضت الوجلص للنقطت الوتعلقت بالذراضت والوىافقت على هراجعت القرار التنظيوي
الوتعلق بونطقت االرتفاقاث ألضىار هناطق الوآثر التاريخيت .
بعد اللجىء إلى التصىيج العلني أسفرث العمليت على ما يلي :
عدد األعضاء الحاضريــن 34 :
عدد األصىاث المعبر عنها 34 :
عدد األعضاء المىافقيــــن 34 :
وهم السادة :
عبذ اهلل بىواَى  -رشٍذ طانبً -يحًذ انشكذانً  -أضًاء خىجت  -نٍهى يعسوز -يحًذ
انذكص  -يحًذ عكً  -إدرٌص صقهً عذوي  -إدرٌص إالنت  -إدرٌص انعهًً  -يحًذ
أشكىد  -يحًذ فالنً  -يحًذ انًشاطً  -رشٍذ يجبار – إضًاعٍم انصُهاجً  -أحًذ بٍ
حًٍذة  -عبذ انرحًاٌ أفهك -انتهايً بىخًٍت  -إدرٌص انخروبً  -يحًذ بُعسو  -عبذ
انعاطً كىاح – عبذ انعسٌس بانخٍري  -يحًذ نحهىح  -عبذ الونعن الشهيبت  -نسهت الصح -
انعباش انىيغاري -إدرٌص قشال  -فرٌذ بىحً – يىالي عهً نًراًَ  -عبذ انُبً عثًاًَ
 انحطٍ بىكذور -انحاج ضاضٍىي – ايحًذ بٍ عالل  -أحًذ يطغاتً  -عبذ اهلل يشكىر-يحًذ أبى انقاضى َ -ادٌت ادرٌطً قٍطىًَ  -أيٍُت حذاظ -جىاد يهال  – -حًٍذ نعىٌطً
– خانذ يعروفً  -جىاد حطًُ  -هشاو انقائذ .عدد األعضاء الرافضيــــــن 00 :
عدد الممتنعين عن التصىيج 00 :
يقرر ما يلي :

ٌٌافق هجلس جواػح هكناس،الوجتوغ فً إطار الذًرج االستثنائٍح لشيز أتزٌل
 ،2010تإجواع أػضائو الحاضزٌن ػلى تؤجٍل الثث فً النقطح الوتؼلقح توزاجؼح
القزار التنظٍوً الوتؼلق تونطقح االرتفاقاخ ألسٌار هناطق الوآثز التارٌخٍح إلى
دًرج الحقح هغ تشكٍل لجنح لالنكثاب ػلى دراسح ىذا الولف تشكل هؼوق هكٌنح هن
السادج :
 رشٍذ طالثـــــــــً ( رئٍس اللجنح )  -ىشام القائــــــــــذ  -ػثاس الٌهغاري  -فزٌذتٌحـــــــــً  -نادٌح ارٌسً قٍطٌنً  -الحسن تٌكذًر  -هحوذ ػذٌٌتاه .
رئٍس الوجلــــــس
إهضاء :د .ػثذ اهلل تًٌانٌ

كــــــاتة الوجلس
إهضاء  :هحوذ ػكً

