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 ثذٔنخ اٜداة ٔ انفٌُٕ ٔ نهضمبفخ انٕـُٙ انًجهس يع ثبنزعبٌٔ ٔ ٚسٛسكٕاإل يُظًخ يع ثبنطشاكخ

 اإلٚسٛسكٕ، ٔ األنكسٕ ٔ نهَٕٛسكٕ انكٕٚزٛخ انٕـُٛخ انهجُخ ٔ انًزبحف ٔ األصبس إداسح فٙ يًضال انكٕٚذ

 انزشاس حًبٚخ ثشَبيج ٔ انضمبفخ إداسح فٙ يًضهخ( أنكسٕ) انعهٕو ٔ انضمبفخ ٔ نهزشثٛخ انعشثٛخ انًُظًخ َظًذ

 انزكُٕنٕجٛب إسزخذاو" حٕل إلهًٛٛخ رذسثٛخ  دٔسح انكٕٚذ ثًذُٚخ 2016 َٕفًجش 12 ٔ 11 ٔ 10 أٚبو

 يٍ كم ْٔٙ دٔل خسًخ يٍ يطبسن 25 فٛٓب ضبسن "انذلٛمخ نهًمزُٛبد انًزحفٙ انعشؼ فٙ انحذٚضخ

 .يٕسـبَٛب ٔ نٛجٛب ٔ ٔانعشاق انًزحذح انعشثٛخ اإليبساد ٔ انكٕٚذ

 رًُذ ٔ نهٕسضخ انًُظًٍٛ فًٛب ضكشد يًضهخ انٕصاٌ فبدٚخ نألسزبرح رشحٛت خثكهً انذٔسح أفزحذ ٔ

 انذكزٕسح خانكهً أخزد صى. دعًّ ٔ انًضًش انزعبٌٔ ْزا يٕاغهخ فٙ انهجُخ سغجخ عٍ أعشثذ ٔ انُجبح نٓب

 انمذساد نجُبء األنكسٕ رٕنّٛ انز٘ انكجٛش اإلْزًبو عهٗ فٛٓب سكضد األنكسٕ  ثًُظًخ يذٚشح انمشيبص٘ حٛبح

 ٔ انًبد٘ ثُٕعّٛ انضمبفٙ انزشاس يجبل فٙ أخع ثػٕسح ،ٔ انضمبفخ لطبعبد يخزهف فٙ انًٓبساد كست ٔ

 انزٙ ثبنزٕغٛخ ٔ انًعبغش عبنًُب فٙ انًزبحف ثٓب رمٕو أغجحذ انز٘ ثبنذٔس رّكشد كًب. انًبد٘ غٛش

 انًجًٕعبد ٔ انًزبحف رًُٛخ ٔ حًبٚخ' حٕل 17/11/2015 فٙ نهَٕٛسكٕ انعبيخ انجًعٛخ إعزًذرٓب

 .انذٔسح ألعًبل انُجبح ٔ  نهًطبسكٍٛ انزٕفٛك رًُذ ٔ انًزحفٛخ،

ٔ ًٍّ  ثٍٛ انمبئى انًضًش ٔ انًزٕاغم انزعبٌٔ اإلٚسٛسكٕ يًضم َٕٚس يحًذ انذكزٕس كهًزّ فٙ ص

 رمذيّ فزئذ يب انز٘ انذعى عهٗ ٔ انذٔسح ْزِ إسزؿبفخ عهٗ انكٕٚذ نذٔنخ ثبنطكش رمذو ٔ انًُظًزٍٛ

 انزعشٚف ٔ نػٛبَزّ ٔ اإلَسبَٙ انعبنى فٙ ٔ انٕـٍ فٙ انضمبفٙ انًٕسٔس عهٗ نهًحبفظخ خذيخ نهًُظًزٍٛ

 ثبنطكش فزمذو انكٕٚذ ثذٔنخ انًزبحف ٔ األصبس إداسح يذٚش انذٔٚص سهطبٌ انذكزٕس انكهًخ أخز صى. ثّ

 فٙ انمذساد نجُبء انًهّحخ انحبجخ عهٗ ضّذد ٔ انزذسٚجٛخ انذٔسح ْزِ نزُظٛى انكٕٚذ إخزٛبسًْب عهٗ نهًُظًزٍٛ

 عهٗ ثبإلعزًبد انًزحفٙ انعشؼ يجبل فٙ خبغخ ٔ انعشثٛخ انجهذاٌ فٙ رضًُّٛ ٔ انزشاس غٛبَخ يجبل

 .كجٛشح فبئذح يٍ نٓب نًب انذٔساد ْزِ يضم رُظٛى ثزكضٛف أٔغٗ ٔ انحذٚضخ انزكُٕنٕجٛب
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 أحًذ انذكبرشح يٍ نكم يذاخالد رمذٚى خالنٓب رى جهسبد أسثع عهٗ انذٔسح أعًبل رٕصعذ لذ ٔ

 ٔ ثًػش انفٕٛو جبيعخ يٍ َٕٚس يحًذ ٔ يُػٕس عبـف ٔ انكٕٚذ جبيعخ يٍ انذٔٚص سهطبٌ ٔ سعٛذ

 فٙ ثأًْٛزٓب ٔ انذلٛمخ ثبنًمزُٛبد انًزعهمخ انًٕاؾٛع يٍ عذد رُبٔنذ رَٕس، جبيعخ يٍ خُٕسٙ يػطفٗ

 كٛفٛخ ٔ رطٕٚشْب فٙ انحذٚضخ  انزكُٕنٕجٛب دٔس ٔ انًزبحف فٙ عشؾٓب ـشق ٔ انزبسٚخٛخ ٔ األصشٚخ انجحش

 جٕاَت ثعؽ رحهٛم ٔ انزجبسة رمٛٛى ٔ اٜساء رجبدل خالنّ رى صش٘ َمبش يذاخهخ كم رهٗ ٔ. يُٓب اإلسزفبدح

 .انعشثٛخ انًزبحف ثعؽ فٙ انحبنٙ انًزحفٙ انعشؼ

 : انزبنٛخ ثبنزٕغٛبد انًطبسكٌٕ رمذو انخزبيٛخ انجهسخ فٙ ٔ

 ٔ رشيٛى ـشق ٔ انًزحفٙ انعشؼ رخع انعًم ٔسش يٍ ٔ انزذسٚت دٔساد يٍ سهسخ نزُظٛى انذعٕح -1

 .األصشٚخ انمطع رخضٍٚ

 رطٕٚشـشق ٔ انعشثٛخ انًُطمخ فٙ انًزبحف رأْٛم حٕل دساسخ إلعذاد خجشاء نجُخ نزطكٛم انذعٕح -2

 فٛٓب، انعشؼ

 انعشثٙ، انٕـٍ فٙ نهًزبحف انزٕعٕ٘ ٔ انزضمٛفٙ ٔ انزعهًٛٙ ثبنذٔس اإلسرمبء -3

 األخشٖ، انًزبحف فٙ ثٓى خبغخ ألسبو أٔ نألـفبل يزبحف إلحذاس انذعٕح -4

 ثبنًزبحف، انًعُٛخ اإلداساد يخزهف ثٍٛ انزُسٛك ٔ انًطزشن انعًم عهٗ انحش -5

 ، انذنًَٕٛخ نألخزبو  يعشؼ ثبنخػٕظ ٔ انذٔل عجش يزُمهخ يعبسؼ إلبيخ إلزشاح -6

 .ثبألـفبل خبغخ األصشٚخ انمطع غٛبَخ ٔ رشيٛى عهٗ  رذسٚت  ٔسضخ رُظٛى-7

 .انًطبسكٍٛ عهٗ انذٔسح فٙ يطبسكخ ضٓبداد رٕصٚع رى انخزبو فٙ ٔ

 


