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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 خــبر صـحفي وتصريح
 انجًؼٛخ  انمطشٚخ  نًغبَذح  انذمٕق  انفهغطُٛٛخ –انذٔدخ 

رهمذ انهجُخ انًؤلزخ نًزبثؼخ رغجٛم ٔإشٓبس انجًؼٛخ انمطشٚخ نًغبَذح انذمٕق انفهغطُٛٛخ،  

ُخ انًؤلزخ ٔػذو سفغ إداسح انشئٌٕ االجزًبػٛخ ثٕصاسح شؤٌٔ انخذيخ انًذَٛخ ٔاإلعكبٌ نطهت انهج

 :ٔلذ جبء رنك انشفغ فٙ انشعبنخ انزبنٛخ . لجٕنٓب رغجٛم ٔإشٓبس انجًؼٛخ
 

 انًذزشيٍٛ،،  ٕٚعف جبعى انذسٔٚش ٔاٜخشٍٚ/ األعزبر 

 ٔثؼذ،،...رذٛخ ؽٛجخ

 ؽهت رغجٛم ٔإشٓبس انجًؼٛخ: انًٕػٕع
نزغجٛم ٔإشٓبس انجًؼٛخ ، ٔاإلؽالع ػهٗ انمبٌَٕ سلى إشبسح نهًٕػٕع أػالِ ٔثؼذ اإلؽالع ػهٗ ٔثبئك ٔيغزُذاد انزأعٛظ انًمذيخ 

- :و ثشبٌ انجًؼٛبد ٔانًؤعغبد انخبطخ ، َفٛذ عٛبدركى ثبٜرٙ  8998نغُخ  8

إٌ ػمذ انزأعٛظ ٔانُظبو األعبعٙ نهجًؼٛخ ٚزؼبسع رًبيب يغ انمبٌَٕ انًُظى نهجًؼٛبد ، دٛث أٌ انمبٌَٕ ػشف انجًؼٛخ فٙ انًبدح 

- : ثأَٓب ( 8)

يٍ  ًٌبػخ رؼى ػذح أشخبص ؽجٛؼٍٛٛ أٔ اػزجبسٍٚٛ ٚشزشكٌٕ يؼب نهمٛبو ثُشبؽ إَغبَٙ أٔ اجزًبػٙ أٔ ثمبفٙ أٔ خٛش٘ ٔال ٚكْٕٙ ج"

 "أغشاػٓب رذمٛك سثخ يبد٘ أٔ االشزغبل ثبأليٕس انغٛبعٛخ

ٕس انغٛبعٛخ ، إال أٌ ْزا انُض ال يٍ يششٔع انُظبو األعبعٙ نهجًؼٛخ رفٛذ ثأٌ انجًؼٛخ ال رشزغم ثبألي( 3)ٔػهٗ انشغى يٍ إٌ انًبدح 

 .يٍ راد انًششٔع ( 2)ٔاألغشاع انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح  ىٚغزمٛ

يٍ انجبة انثبَٙ ثشأٌ انؼؼٕٚخ ، ثأٌ ٚكٌٕ دك انؼؼٕٚخ يزبدب نجًٛغ انًٕاؽٍُٛ انمطشٍٚٛ ٔانًمًٍٛٛ فٙ ( 4)ٔأٚؼب ٔسد فٙ انًبدح 

 .، رُض ػهٗ أٌ ٚكٌٕ انؼؼٕ انًؤعظ لطش٘ انجُغٛخ (2)نفمشح يٍ انمبٌَٕ ا( 2)دٔنخ لطش ، ػهًب ثبٌ انًبدح 

ٔانزؼذٚالد انالدمخ نّ ، لظذ أٌ ركٌٕ انجًؼٛبد انًغجهخ ٔفمبً ألدكبيّ ْٙ  8998نغُّ ( 8)إٌ انًشّشع ثئطذاسِ نهمبٌَٕ سلى 

انًذَٛخ ٔاإلعكبٌ أٔ أ٘ جٓخ أٌ رزجبٔصِ ٔٔػغ ششؽب ال ًٚكٍ نٕصاسح شؤٌٔ انخذيخ . انجًؼٛبد اإلَغبَٛخ ٔانثمبفٛخ ٔانؼهًٛخ ٔانخٛشٚخ 

 .ْٕٔ االشزغبل ثبأليٕس انغٛبعٛخ 

ٔدغت انذساعخ انزٙ أجشرٓب إداسح انشؤٌٔ االجزًبػٛخ ثبنٕصاسح ْٔٙ انجٓخ انًششفخ ػهٗ رغجٛم ٔشٓش انجًؼٛبد ، فأٌ األغشاع 

ثزنك رخشج ػٍ إؽبس إششاف لبٌَٕ انجًؼٛبد ٔانًؤعغبد انًؼهٍ ػُٓب فٙ ػمذ انزأعٛظ ٔانُظبو األعبعٙ ٚغهت ػهٛٓب انطبثغ انغٛبعٙ ، ٔ

 .انخبطخ 

ٔػهٗ انشغى يٍ َجم األْذاف ٔانذػى انٕاجت نهشؼت انفهغطُٛٙ ٔانز٘ رثًُّ إداسح انشؤٌٔ االجزًبػٛخ ثٕصاسح شؤٌٔ انخذيخ انًذَٛخ 

يظشح نٓب ثجًغ انزجشػبد ٔلجٕل انٓجبد  ٔاإلعكبٌ إر رؤكذ نكى اَّ ٕٚجذ جًؼٛبد ٔيؤعغبد خٛشٚخ ٔاجزًبػٛخ رؼًم داخم دٔنخ لطش

ة ٔانذػى نهشؼت انفهغطُٛٙ ٔيُٓب انهجُخ انذائًخ نذػى انمذط ٔانٓالل األدًش، ٔنكُٓب فٙ راد انٕلذ يهضيخ ثزطجٛك انمبٌَٕ، ٔنٓزِ األعجب

 . 8998نغُخ ( 8)يٍ انمبٌَٕ سلى ( 7)َأعف نؼذو لجٕل رغجٛم ٔإشٓبس انجًؼٛخ ٔفمب ألدكبو انًبدح 

 فبئك انزمذٚش ٔاالدزشاو،، يغ

 يذًذ عٛف انؼغٛش٘

 يذٚش إداسح انشؤٌٔ االجزًبػٛخ

 

ٔرذسط انهجُخ انًؤلزخ فٙ انٕلذ انذبػش أعجبة انشفغ انزٙ رُذظش كًب رشٛش انشعبنخ فٙ 

إٌ ْٛئخ انًؤعغٍٛ : ٔثبًَٛٓب. إٌ أغشاع انجًؼٛخ رؼُٙ اشزغبنٓب ثبأليٕس انغٛبعٛخ : أٔنًٓب: أيشٍٚ

انجُغٛخ انمطشٚخ خالفبً نًب َظذ ػهّٛ  مشخض ٕٚجذ ثُٛٓى شخض ٔادذ ال ٚذً 97ى انجبنغ ػذدْ

 .8998نغُخ ( 8)يٍ انمبٌَٕ سلـى ( 2)انًبدح 

ٔرشٖ انهجُخ انًؤلزخ نزغجٛم ٔإشٓبس انجًؼٛخ انمطشٚخ نًغبَذح انذمٕق انفهغطُٛٛخ، إٌ ْزِ   

خ ٔإشٓبسْب ٔكبٌ ػهٗ اإلداسح أٌ سفغ رغجٛم انجًؼٛ ٙٔال رمزؼ باالػزشاػبد يمذٔس ػهٗ إسػبءْ

 .رطهت رؼذٚهٓب ثذالً يٍ ػذو لجٕل ؽهت رغجٛم ٔإشٓبس انجًؼٛخ

كًب كبٌ ثبإليكبٌ ششح ٔرٕػٛخ انطجٛؼخ اإلَغبَٛخ ٔانذُٚٛخ ٔانخٛشٚخ ٔانثمبفٛخ ٔاالجزًبػٛخ 

غت ألغشاع انجًؼٛخ ٔعجم رذمٛمٓب ٔانزٙ ال رؼُٙ ٔال رٓذف إنٗ االشزغبل ثبأليٕس انغٛبعٛخ د

 . انًفٕٓو انمبََٕٙ انًذذد ٔانٕاػخ نغٕٚبً ٔلبََٕٛبً ، انز٘ لظذِ انًشّشع
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ٔكزنك رشٖ انهجُخ إٌ كٌٕ أدذ يؤعغٙ انجًؼٛخ ٚذًم جُغٛخ ثهذ ػشثٙ أيش نّ عبثمخ فٙ 

ٔإرا كبٌ ْزا األيش ٚذٕل دٌٔ انًٕافمخ ػهٗ رأعٛظ انجًؼٛخ فأٌ انًؤعظ . جًؼٛبد لطشٚخ لبئًخ

 . أٌ ٚغذت اعًّ يٍ اجم انًٕافمخ ػهٗ رأعٛظ انجًؼٛخ انؼشثٙ ًٚكٍ ثغٕٓنخ

نغُخ ( 8)يٍ انمبٌَٕ سلى ( 2)ٔ( 8)ٔفٙ ػٕء اعزؼذاد انهجُخ انًؤلزخ إنٗ االنزضاو ثبنًبدح 

ثشأٌ انجًؼٛبد ٔانًؤعغبد انخبطخ ٔلجٕنٓب انمٛبو ثئجشاء أ٘ رؼذٚالد ٚزطهجٓب انمبٌَٕ، فأٌ  8998

ح ٔصٚش شؤٌٔ انخذيخ انًذَٛخ ٔاإلعكبٌ نؼشػّ ػهٗ يجهظ انهجُخ عٕف رزمذو ثزظهى إنٗ عؼبد

 . 8998نغُخ ( 8)يٍ انمبٌَٕ سلى ( 7)انٕصساء انًٕلش ٔفمبً نهًبدح 

انزأعٛغٙ فٙ ٔجذٌٚش ثبنزأكٛذ إٌ انجًؼٛخ انمطشٚخ نًغبَذح انذمٕق انفهغطُٛٛخ ػمذد اجزًبػٓب   

ٔثبئك انزأعٛظ رمذيذ ثطهت رغجٛم  انهجُخ انًؤلزخ ذأٌ اعزكًهٔثؼذ . 2008أٔاخش أكزٕثش ػبو 

يٍ يششٔع ( 2)لذ جبء فٙ انًبدح  ٔ. 8998نغُخ ( 8)دكبو انمبٌَٕ سلى انجًؼٛخ ٔإشٓبسْب ٔفمب أل

 :إٌ أغشاع انجًؼٛخ ْٙ، األعبعٙانُظبو 

 
بيم يظٛشِ ٔاسزؼبدح ك شٚشٍ يٍ رمكًزحمٕق انشؼت انفهسطُٛٙ يٍ خالل انذػى انًبنٙ ٔانًؼُٕ٘ حزٗ ٚ حبَذيس (  أ

 .حمٕلّ غٛش يُمٕطخ

 .ى اَزفبضخ ٔيمبٔيخ انشؼت انفهسطُٛٙ نالحزالل ػد (ة

إللهًٛٙ اانظَٕٓٛٙ ثًخزهف أشكبنّ ٔكبفخ طٕسِ ػهٗ انًسزٕٖ انٕطُٙ ٔ بٌبٔيخ يب ٚسًٗ ثبنزطجٛغ يغ انكٛمي (ج

 .ٔانؼشثٙ ٔاإلساليٙ

 :انزبنٛخ  ٔفٙ عجٛم رذمٛك رهك األغشاع أٔػذذ انهجُخ ػهٗ إَٓب عٕف رزجغ انٕعبئم
 

ًًبثهخ أٔ رهك انزٙ رٓذف إنٗ اننهجبٌ ٔاؼبٌٔ ٔرُسك يغ سبئش انهجبٌ ٔانٓٛئبد ٔانًُظًبد ٔانجًؼٛبد األخشٖ رز  (  أ

 .ذافٓبْأ راد األغشاع فٙ دٔنخ لطش ٔفٙ انذٔل انؼشثٛخ ٔاإلساليٛخ ٔانذٔل األخشٖ يٍ أجم رحمٛك

نظَٕٓٛٙ ٔيُبطشح انشؼت ا –، نهزٕػٛخ ثطجٛؼخ انظشاع انؼشثٙ ٛخهنفكشٚخ ٔاألدثٛخ ٔانفُٛخ انًحإظف انمذساد ر   (ة

 .انفهسطُٛٙ فٙ كفبحّ

زخذو جًٛغ انٕسبئم اإلػاليٛخ انًزبحخ ، ثًب فٙ رنك إلبيخ انُذٔاد ٔانًحبضشاد ٔإػذاد ٔإطذاس َٔشش انذساسبد رس (ج

حٕاس انٓبدف انٍ خالل ي ٕذػر أٌخ ؼٛجًٔنه. حمٕق انشؼت انفهسطُٛٙنٔانكزٛجبد ٔانذٔسٚبد نغشس ٔركشٚس انزأٚٛذ 

 . و انزطجٛغ يغ انكٛبٌ انظَٕٓٛٙذٔػ سبَذح انشؼت انفهسطُٛٙي ٔاإللُبع كبفخ انفؼبنٛبد فٙ انًجزًغ نزجُٙ

د ًٕغ انًسبًْبد ٔانزجشػبد ٔانٓجبد يٍ األفشاد ٔانًؤسسبد انؼبيخ ٔانخبطخ ػهٗ انُطبق انًحهٙ نذػى طًجر  (  د

   . اضٙ انًحزهخانشؼت انفهسطُٛٙ فٙ األس

ٔعجم رذمٛك رهك األغشاع ثٕعبئم ، ٔاَغجبيب يغ أغشاع انجًؼٛخ اإلَغبَٛخ ٔانذُٚٛخ ٔانخٛشٚخ

ثأٌ ( 3)اجزًبػٛخ ٔثمبفٛخ ٔإػاليٛخ إنٗ جبَت انًغبَذح انًبنٛخ ، َض يششٔع انُظبو األعبعٙ فٙ انًبدح 
فٙ إطبس انُظبو انؼبو، ٔنٛس يٍ ًٛخ أْذافٓب انٕسبئم انسه ًؼٛخ فٙ رحمٛكنجزٓج ارُال رشزغم انجًؼٛخ ثبأليٕس انسٛبسٛخ، ٔ"

نٕصٚش شؤٌٔ "  يٍ يششٔع انُظبو األعبعٙ ػهٗ إٌ اَّ( 44)كًب َظذ انًبدح  " .أغشاضٓب رحمٛك سثح يبد٘

 : انخذيخ انًذَٛخ ٔاإلسكبٌ أٌ ٚظذس لشاساً ثحم انجًؼٛخ فٙ إحذٖ انحبالد انزبنٛخ

 .ضٕاً إرا َمض ػذد أػضبئٓب ػٍ ػششٍٚ ػ -1

 . إرا ركشس إخالنٓب ثأحكبو انمبٌَٕ انُبفز أٔ ْزا انُظبو األسبسٙ -2

 .إرا خبنفذ أحكبو لبٌَٕ انجًؼٛبد ٔانًؤسسبد انخبطخ انًشبس إنّٛ -3

 

ٔٚشٖ يؤعغٕ انجًؼٛخ انمطشٚخ نًغبَذح انذمٕق انفهغطُٛٛخ إٌ إداسح انشؤٌٔ االجزًبػٛخ 

االشزغبل ثبأليٕس "انًذذد نًفٕٓو بنًؼُٗ انمبََٕٙ رأخز ثثٕصاسح شؤٌٔ انخذيخ انًذَٛخ ٔاإلعكبٌ نى 

، ٔلذ رٕعؼذ فٙ يؼُبِ ثشكم لذ ٚؤد٘ إنٗ اعزذبنذ إَشبء أ٘ جًؼٛخ أْهٛخ ٔٚجٓغ أ٘ "انغٛبعٛخ
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يجبدسح أْهٛخ ٚفشػٓب انٕاجت ، األيش انز٘ ٚذٕل ثبنزبنٙ دٌٔ ثُبء انًجزًغ انًذَٙ انز٘ رشجؼّ 

ٕٖ لبََٕٛخ يٍ انجٓبد انًخزظخ ثبنفزٕٖ فٙ انذٔنخ نهًؼُٗ ٔكبٌ دش٘ ثٓب أٌ رذظم ػهٗ فز. انذٔنخ

فبنًمظٕد فٙ رمذٚش انهجُخ . ثبأليٕس انغٛبعٛخ لجم سفغ انطهت لانمبََٕٙ انًذذد نًفٕٓو االشزغب

يٍ ( 8)ْٙ األدضاة ٔنٛغذ جًؼٛبد انُفغ انؼبو انزٙ ػشفزٓب انًــبدح " ثبالشزغبل ثبأليٕس األعبعٛخ"

ٚشزشكٌٕ يؼبً فٙ انمٛبو  ٍجًبػخ رضى ػذح أشخبص طجٛؼٍٛٛ أٔ اػزجبسٚ"ثأَٓب .  8998نغُّ ( 8)انمبٌَٕ سلى 

يٍ أغشاضٓب رحمٛك سثح يبد٘ أٔ االشزغبل  ٌثُشبط إَسبَٙ أٔ اجزًبػٙ أٔ ثمبفٙ أٔ ػهًٙ أٔ دُٚٙ أٔ خٛش٘ ٔال ٚكٕ

ذٔل انؼشثٛخ ػبيخ دٛث ٚذظش ْٔزا ْٕ رؼشٚف انجًؼٛبد فٙ انذٔل انذًٚمشاؽٛخ ٔفٙ ان "ثبأليٕس انسٛبسٛخ

عؼٛبً " انغٛبعٛخ سرًٛضاً نٓب ػٍ األدضاة انزٙ رشزغم ثبأليٕ" األشغبل ثبأليٕس انغٛبعٛخ"ػهٛٓب 

ْٔزا انزؼشٚف انز٘ لظذ رًٛٛض انجًؼٛبد ػٍ األدضاة نى ًُٚغ جًؼٛبد . نهٕطٕل إنٗ انغهطخ ٔرذأنٓب

ٔاكجش يثبل . ئٌٕ انؼبيخ ٔيُبطشح انمؼبٚب انؼبدنخانُفغ انؼبو فٙ جًٛغ أَذبء انؼبنى يٍ االْزًبو ثبنش

ػهٗ رنك اَّ نى ًُٚغ دظش االشزغبل ثبأليٕس انغٛبعٛخ لٛبو يئبد انجًؼٛبد انًُبطشح نهذمٕق 

نجُخ اإليبساد انٕؽُٛخ نًمبٔيخ "انفهغطُٛٛخ فٙ جًٛغ ثالد انؼبنى ػبيخ ٔانذٔل انؼشثٛخ خبطخ ٔيُٓب 

، ًْٔب انذٔنزبٌ "انجذشُٚٛخ نًمبٔيخ انزطجٛغ يغ انؼذٔ انظَٕٓٛٙٔانجًؼٛخ ". إعشائٛم"انزطجٛغ يغ 

 .انشمٛمزبٌ األلشة جغشافٛب ٔعٛبعٛبً نذٔنخ لطش
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 ثغى هللا انشدًٍ انشدٛى

 خــجش طـذفٙ ٔرظشٚخ

 
 انجًؼٛخ  انمطشٚخ  نًغبَذح  انذمٕق  انفهغطُٛٛخ –انذٔدخ 

 

ثؼخ رغجٛم ٔإشٓبس انجًؼٛخ انمطشٚخ نًغبَذح انذمٕق رهمذ انهجُخ انًؤلزخ نًزب 

انفهغطُٛٛخ، سفغ إداسح انشئٌٕ االجزًبػٛخ ثٕصاسح شؤٌٔ انخذيخ انًذَٛخ ٔاإلعكبٌ نطهت انهجُخ 

 . انًؤلزخ ٔػذو لجٕنٓب رغجٛم ٔإشٓبس انجًؼٛخ ٔرنك ٔفمبً نهشعبنخ انًشفمخ

نزٙ رُذظش كًب رشٛش انشعبنخ فٙ ٔرذسط انهجُخ انًؤلزخ فٙ انٕلذ انذبػش أعجبة انشفغ ا

إٌ ْٛئخ انًؤعغٍٛ : ٔثبًَٛٓب. إٌ أغشاع انجًؼٛخ رؼُٙ اشزغبنٓب ثبأليٕس انغٛبعٛخ : أٔنًٓب: أيشٍٚ

انجُغٛخ انمطشٚخ خالفبً نًب َظذ ػهّٛ  مشخض ٕٚجذ ثُٛٓى شخض ٔادذ ال ٚذً 97انجبنغ ػذدْى 

 .8998نغُخ ( 8)يٍ انمبٌَٕ سلـى ( 2)انًبدح 

نهجُخ انًؤلزخ نزغجٛم ٔإشٓبس انجًؼٛخ انمطشٚخ نًغبَذح انذمٕق انفهغطُٛٛخ، إٌ ْزِ ٔرشٖ ا  

سفغ رغجٛم انجًؼٛخ ٔإشٓبسْب ٔكبٌ ػهٗ اإلداسح أٌ  ٙٔال رمزؼ باالػزشاػبد يمذٔس ػهٗ إسػبءْ

 .رطهت رؼذٚهٓب ثذالً يٍ ػذو لجٕل ؽهت رغجٛم ٔإشٓبس انجًؼٛخ

اإلَغبَٛخ ٔانذُٚٛخ ٔانخٛشٚخ ٔانثمبفٛخ ٔاالجزًبػٛخ  كًب كبٌ ثبإليكبٌ ششح ٔرٕػٛخ انطجٛؼخ

ألغشاع انجًؼٛخ ٔعجم رذمٛمٓب ٔانزٙ ال رؼُٙ ٔال رٓذف إنٗ االشزغبل ثبأليٕس انغٛبعٛخ دغت 

 . انًفٕٓو انمبََٕٙ انًذذد ٔانٕاػخ نغٕٚبً ٔلبََٕٛبً ، انز٘ لظذِ انًشّشع

غٛخ ثهذ ػشثٙ أيش نّ عبثمخ فٙ ٔكزنك رشٖ انهجُخ إٌ كٌٕ أدذ يؤعغٙ انجًؼٛخ ٚذًم جُ

ٔإرا كبٌ ْزا األيش ٚذٕل دٌٔ انًٕافمخ ػهٗ رأعٛظ انجًؼٛخ فأٌ انًؤعظ . جًؼٛبد لطشٚخ لبئًخ

 . انؼشثٙ ًٚكٍ ثغٕٓنخ أٌ ٚغذت اعًّ يٍ اجم انًٕافمخ ػهٗ رأعٛظ انجًؼٛخ

نغُخ ( 8)لى يٍ انمبٌَٕ س( 2)ٔ( 8)ٔفٙ ػٕء اعزؼذاد انهجُخ انًؤلزخ إنٗ االنزضاو ثبنًبدح 

ثشأٌ انجًؼٛبد ٔانًؤعغبد انخبطخ ٔلجٕنٓب انمٛبو ثئجشاء أ٘ رؼذٚالد ٚزطهجٓب انمبٌَٕ، فأٌ  8998

انهجُخ عٕف رزمذو ثزظهى إنٗ عؼبدح ٔصٚش شؤٌٔ انخذيخ انًذَٛخ ٔاإلعكبٌ نؼشػّ ػهٗ يجهظ 

 . 8998نغُخ ( 8)يٍ انمبٌَٕ سلى ( 7)انٕصساء انًٕلش ٔفمبً نهًبدح 

  

 

 

ٌش ثبنزأكٛذ إٌ انجًؼٛخ انمطشٚخ نًغبَذح انذمٕق انفهغطُٛٛخ ػمذد اجزًبػٓب انزبعٛغٙ فٙ ٔجذٚ 

انهجُخ انًؤلزخ ٔثبئك انزأعٛظ رمذيذ ثطهت رغجٛم  ذٔثؼذ أٌ اعزكًه. 2008أٔاخش أكزٕثش ػبو 

يٍ يششٔع ( 2)ٔلذ جبء فٙ انًبدح .  8998نغُخ ( 8)انجًؼٛخ ٔإشٓبسْب ٔفمب ألدكبو انمبٌَٕ سلى 

 :إٌ أغشاع انجًؼٛخ ْٙ ، انُظبو األعبعٙ 
يظٛشِ ٔاسزؼبدح كبيم  شٚشٍ يٍ رمكًزحمٕق انشؼت انفهسطُٛٙ يٍ خالل انذػى انًبنٙ ٔانًؼُٕ٘ حزٗ ٚ حبَذيس (  أ

 .حمٕلّ غٛش يُمٕطخ

 .ى اَزفبضخ ٔيمبٔيخ انشؼت انفهسطُٛٙ نالحزالل ػد (ة

إللهًٛٙ اًخزهف أشكبنّ ٔكبفخ طٕسِ ػهٗ انًسزٕٖ انٕطُٙ ٔانظَٕٓٛٙ ث بٌبٔيخ يب ٚسًٗ ثبنزطجٛغ يغ انكٛمي (ج

 .ٔانؼشثٙ ٔاإلساليٙ

  

 :ٔفٙ عجٛم رذمٛك رهك األغشاع أٔػذذ انهجُخ ػهٗ إَٓب عٕف رزجغ انٕعبئم انزبنٛخ 

 يغٕدح أٔنٛخ ٔشخظٛخ  
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ٗ ًًبثهخ أٔ رهك انزٙ رٓذف إناننهجبٌ ٔاؼبٌٔ ٔرُسك يغ سبئش انهجبٌ ٔانٓٛئبد ٔانًُظًبد ٔانجًؼٛبد األخشٖ رز  (  أ

 .ذافٓبْأ راد األغشاع فٙ دٔنخ لطش ٔفٙ انذٔل انؼشثٛخ ٔاإلساليٛخ ٔانذٔل األخشٖ يٍ أجم رحمٛك

نظَٕٓٛٙ ٔيُبطشح انشؼت ا –، نهزٕػٛخ ثطجٛؼخ انظشاع انؼشثٙ ٛخنفكشٚخ ٔاألدثٛخ ٔانفُٛخ انًحهإظف انمذساد ر   (ة

 .انفهسطُٛٙ فٙ كفبحّ

خ ، ثًب فٙ رنك إلبيخ انُذٔاد ٔانًحبضشاد ٔإػذاد ٔإطذاس َٔشش انذساسبد زخذو جًٛغ انٕسبئم اإلػاليٛخ انًزبحرس (ج

حٕاس انٓبدف انٍ خالل ي ٕذػر أٌؼٛخ جًٔنه. حمٕق انشؼت انفهسطُٛٙنٔانكزٛجبد ٔانذٔسٚبد نغشس ٔركشٚس انزأٚٛذ 

 . انظَٕٓٛٙ و انزطجٛغ يغ انكٛبٌذٔػ سبَذح انشؼت انفهسطُٛٙي ٔاإللُبع كبفخ انفؼبنٛبد فٙ انًجزًغ نزجُٙ

د ًٕغ انًسبًْبد ٔانزجشػبد ٔانٓجبد يٍ األفشاد ٔانًؤسسبد انؼبيخ ٔانخبطخ ػهٗ انُطبق انًحهٙ نذػى طًجر  (  د

   . انشؼت انفهسطُٛٙ فٙ األساضٙ انًحزهخ

ٔعجم رذمٛك رهك األغشاع ثٕعبئم ، ٔاَغجبيب يغ أغشاع انجًؼٛخ اإلَغبَٛخ ٔانذُٚٛخ ٔانخٛشٚخ

ثأٌ ( 3)ٔإػاليٛخ إنٗ جبَت انًغبَذح انًبنٛخ ، َض يششٔع انُظبو األعبعٙ فٙ انًبدح اجزًبػٛخ ٔثمبفٛخ 
فٙ إطبس انُظبو انؼبو، ٔنٛس يٍ ًٛخ ًؼٛخ فٙ رحمٛك أْذافٓب انٕسبئم انسهنجزٓج ارُال رشزغم انجًؼٛخ ثبأليٕس انسٛبسٛخ، ٔ"

نٕصٚش شؤٌٔ "  ألعبعٙ ػهٗ إٌ اَّيٍ يششٔع انُظبو ا( 44)كًب َظذ انًبدح  " .أغشاضٓب رحمٛك سثح يبد٘

 : انخذيخ انًذَٛخ ٔاإلسكبٌ أٌ ٚظذس لشاساً ثحم انجًؼٛخ فٙ إحذٖ انحبالد انزبنٛخ

 .إرا َمض ػذد أػضبئٓب ػٍ ػششٍٚ ػضٕاً  -4

 . إرا ركشس إخالنٓب ثأحكبو انمبٌَٕ انُبفز أٔ ْزا انُظبو األسبسٙ -5

 .نًشبس إنّٛإرا خبنفذ أحكبو لبٌَٕ انجًؼٛبد ٔانًؤسسبد انخبطخ ا -6

 

ٔٚشٖ يؤعغٕ انجًؼٛخ انمطشٚخ نًغبَذح انذمٕق انفهغطُٛٛخ إٌ إداسح انشؤٌٔ االجزًبػٛخ 

االشزغبل ثبأليٕس "ثٕصاسح شؤٌٔ انخذيخ انًذَٛخ ٔاإلعكبٌ نى رأخز ثبنًؼُٗ انمبََٕٙ انًذذد نًفٕٓو 

أْهٛخ ٔٚجٓغ أ٘ ، ٔلذ رٕعؼذ فٙ يؼُبِ ثشكم لذ ٚؤد٘ إنٗ اعزذبنذ إَشبء أ٘ جًؼٛخ "انغٛبعٛخ

يجبدسح أْهٛخ ٚفشػٓب انٕاجت ، األيش انز٘ ٚذٕل ثبنزبنٙ دٌٔ ثُبء انًجزًغ انًذَٙ انز٘ رشجؼّ 

ٔكبٌ دش٘ ثٓب أٌ رذظم ػهٗ فزٕٖ لبََٕٛخ يٍ انجٓبد انًخزظخ ثبنفزٕٖ فٙ انذٔنخ نهًؼُٗ . انذٔنخ

فبنًمظٕد فٙ رمذٚش انهجُخ . ثبأليٕس انغٛبعٛخ لجم سفغ انطهت لانمبََٕٙ انًذذد نًفٕٓو االشزغب

يٍ ( 8)ْٙ األدضاة ٔنٛغذ جًؼٛبد انُفغ انؼبو انزٙ ػشفزٓب انًــبدح " ثبالشزغبل ثبأليٕس األعبعٛخ"

ٚشزشكٌٕ يؼبً فٙ انمٛبو  ٍجًبػخ رضى ػذح أشخبص طجٛؼٍٛٛ أٔ اػزجبسٚ"ثأَٓب .  8998نغُّ ( 8)انمبٌَٕ سلى 

يٍ أغشاضٓب رحمٛك سثح يبد٘ أٔ االشزغبل  ٌأٔ دُٚٙ أٔ خٛش٘ ٔال ٚكٕ ثُشبط إَسبَٙ أٔ اجزًبػٙ أٔ ثمبفٙ أٔ ػهًٙ

ْٔزا ْٕ رؼشٚف انجًؼٛبد فٙ انذٔل انذًٚمشاؽٛخ ٔفٙ انذٔل انؼشثٛخ ػبيخ دٛث ٚذظش  "ثبأليٕس انسٛبسٛخ

عؼٛبً " انغٛبعٛخ سرًٛضاً نٓب ػٍ األدضاة انزٙ رشزغم ثبأليٕ" األشغبل ثبأليٕس انغٛبعٛخ"ػهٛٓب 

ْٔزا انزؼشٚف انز٘ لظذ رًٛٛض انجًؼٛبد ػٍ األدضاة نى ًُٚغ جًؼٛبد . نٗ انغهطخ ٔرذأنٓبنهٕطٕل إ

ٔاكجش يثبل . انُفغ انؼبو فٙ جًٛغ أَذبء انؼبنى يٍ االْزًبو ثبنشئٌٕ انؼبيخ ٔيُبطشح انمؼبٚب انؼبدنخ

نهذمٕق  ػهٗ رنك اَّ نى ًُٚغ دظش االشزغبل ثبأليٕس انغٛبعٛخ لٛبو يئبد انجًؼٛبد انًُبطشح

نجُخ اإليبساد انٕؽُٛخ نًمبٔيخ "انفهغطُٛٛخ فٙ جًٛغ ثالد انؼبنى ػبيخ ٔانذٔل انؼشثٛخ خبطخ ٔيُٓب 

، ًْٔب انذٔنزبٌ "ٔانجًؼٛخ انجذشُٚٛخ نًمبٔيخ انزطجٛغ يغ انؼذٔ انظَٕٓٛٙ". إعشائٛم"انزطجٛغ يغ 

 .انشمٛمزبٌ األلشة جغشافٛب ٔعٛبعٛبً نذٔنخ لطش
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