
  ثٛبٌ        

نفٛذسانٛخ انذًٚقشاؼٛخ نهشغم ثبنشحبيُخ نهُقبثخ انٕؼُٛخ نهزؼهٛى انؼعٕ فٙ ا إلقهًٛٙػقذ انًكزت ا

ٛى ثبإلقهٛى  ٔانظشٔف انزٙ يشد نزذاسط  قعبٚب انزؼه ، 3102َٕٕٚٛ  32انجًؼخ ٕٚو  اجزًبػّ انؼبد٘  ،

نغ األثش ػهٗ كبٌ نٓب ثب ، ٔيب سافقٓب يٍ يشبكم ٔإجشاءاد ،اإليزحبَبد اإلشٓبدٚخ نٓزِ انغُخ بفٛٓ

  انًقبسثخ انزشبسكٛخ سرجبنٙ نٓزِ انًحؽخ انٓبيخ ٔيٛبة ، فٙ ظم انزذثٛش اإلَغبء ٔسجبل انزؼهٛى

 فٙ صفٕف انشغٛهخدسجخ انزٕرش ٔاالحزقبٌ  يٍ شفغْٕٔ يب عبْى ان، ُبد انًٓبو ٔانشفبفٛخ فٙ إع

: ٚهٙ  يب اإلقهًٛٙ ًكزتغجم انٚ انصذد  ٔفٙ ْزا، ثبإلقهٛى انزؼهًٛٛخ   

  ِاعخ حشظٙ ٔانشيض٘ ظذ انًكهفٍٛ ثبنزُبيٙ ظبْشح انؼُف انجغذ٘ ٔانهفانشذٚذ نإعزُكبس 

يُٓب  يًب جؼهٓب رًش فٙ أجٕاء يشحَٕخ فٙ ػذد يٍ انًشاكض َزكش، اإلشٓبدٚخ إليزحبَبدفٙ ا

سط انؼبو بء جغذ٘ ػهٗ انغٛذ انح، ثبَٕٚخ ٔاد٘ انًخبصٌ اإلػذادٚخ انزٙ شٓذد إػزذا

أشكبل اإلْبَبد داخم انًؤعغخ انغت ٔانقذف ٔكم  ػٍَبْٛك  ، عزبرح يكهفخ ثبنحشاعخٔا

 انزٙ شٓذد َفظ األجٕاء .صٕس انزْجٙ اإلػذادٚخ ُ، ٔثبَٕٚخ أحًذ انًٔثًحٛؽٓب 

   ّدٌٔ ، األصهٛخ  جًبػزٓى يؤعغبرٓى ٔخبسج ثبنحشاعخ  ركهٛف األعبرزح ٔاألعزبرادسفع 

 .ٔيخبؼش انًُٓخ، جؼهٓى ظحٛخ أػجبء يبدٚخ إظبفٛخٚب رؼٕٚط أٔ حًبٚخ ي

 ّفبء إػ ٔٚغزغشة  ، يًٓخ انحشاعخفٙ إعُبد ثٍٛ انجًٛغ ركبفؤ انفشص  أزؽجٛق يجذث يؽبنجز

 انجؼط يُٓب ألعجبة َجٓهٓب .

  ًٙٛػذو رٕفٛش انششٔغ انعشٔسٚخ نألعبرزح انًكهفٍٛ ثبنزصحٛح ػهٗ يغزٕٖ انًشكض اإلقه

فٙ انٕقذ انز٘ ،  فٙ يغبس فٙ يٛبة انششٔغ انًالئًخٔإرقبل كبْهٓى ثؼًهٛخ يغك انُقػ 

سٚظ ٔاإلداسح انزشثٕٚخ أػجبء ٔرُبل ْٛئخ انزذانقؽبع  ػٍ انًغؤٔنٍٛرصشف انزؼٕٚعبد نكجبس 

 ‼‼إظبفٛخ  

 نغبٌيٍ رصشٚحبد ػهٗ  ،ثئثٍ جشٚش  يب َششِ أحذ انًٕاقغ اإلنكزشَٔٛخ ػُذت كًب رٕقف انًكز

ٚشجغ فٛٓب انُزبئج اإلٚجبثٛخ انزٙ رى رحقٛقٓب فٙ انذٔسح انؼبدٚخ نهجكبنٕسٚب ْزِ  ،انًذٚش اإلقهًٛٙ 

األحذ ثجؼط انًؤعغبد ، إنٗ دسٔط انذػى انزٙ رقذيٓب إحذٖ انجًؼٛبد أٚبو ، 3102انغُخ 

َؼزجش رنك رجخٛغب ٔرجبْال نًجٕٓداد َغبء حٛث دٌٔ أدَٗ إشبسح إنٗ يجٕٓداد أعبرزرٓى ،

ٔيحبٔنخ نزهًٛغ صٕسح جًؼٛخ نٛغذ  ، ٔسجبل انزؼهٛى داخم أقغبيٓى ؼٕال انغُخ انذساعٛخ

إعزٛبء فئبد  أربسد ّٙ َغزُكش ثشذح ْزِ انزصشٚحبد انزٔػهٛ، خ انؼًٕيٛخ سعانًذثذٚال ػٍ 

ٔكبَذ يٕظٕع ػذح إرصبالد رهقٓب انًكزت  يٍ انًززجؼٍٛ نشأٌ انزشثٕ٘ ثبإلقهٛى ، ػشٚعخ

 .اإلقهًٛٙ 

، ُٔٚجّ إنٗ خؽٕسرٓب ، فئَّ ٚذػٕ انشغٛهخ  ْٕٔ ٚغجم ْزِ انزجبٔصاد ٌ انًكزت  اإلقهًٛٙ إ

يٍ خالل  ٔظبػٓب ، ٔانُٕٓض ثأحقٕقٓب ،  نهذفبع ػٍ، انزؼجئخ   ٍنٗ انًضٚذ يانزؼهًٛٛخ إ

ٙ انُقبثإؼبسْى  حٕل  ٔاالنزفبف، إنٛٓب  عُذػٕاإلعزؼذاد نخٕض كم األشكبل انُعبنٛخ انزٙ 

   ، "انٕؼُٛخ نهزؼهٛى فذػانُقبثخ"

                                                                                       يُبظهخ صبيذح ٔيذافؼخ ػٍ انقعبٚب انؼبدنخ نؼًٕو َغبء ٔسجبل انزؼهٛى . َقبثخ            
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