
 
 

 

 
 0202آة  81انثالثبء 

  

 
 
  

هٗ إخبساد اطزٛزاد ٔفمب فٙ إخزاء يظزغزة ٔيظزٓدٍ فزسذ ٔسارح انصُبعخ ثبة "اطزٛزاد انززاثخ انظٕداء ٔانجٛعبء"، غبنجخً يٍ "انزاغجٍٛ انزمذو ثطهجبد انسصٕل ع

 نالصٕل". 

 

انًذٚزٚخ انعبيخ نٕسارح انصُبعخ، يزفمخ ثبنًظزُذاد انًثجزخ نهجعبعخ انًطهٕة اطزٛزادْب ٔيهكٛزٓب َٕٔعٓب ٔيٕاصفبرٓب ٔاشبرد انٕسارح إنٗ أَّ "رمذو انطهجبد نذٖ دٕٚاٌ 

إنٗ انًخبسٌ  إلخزاج انجعبعخ َٔمهٓبانٕاخت يطبثمزٓب نهًٕاصفبد انهجُبَٛخ ٔكًٛبرٓب ٔطعز انطٍ ٔاصم أزذ انًزافئ انهجُبَٛخ ٔانزطٕو ٔانعزائت انًزٕخجخ ٔانُفمبد انكبيهخ 

  ٔانظعز انزمذٚز٘ نهجٛع انٗ انًظزٓهكٍٛ انًزعًٍ نهزثر انًعمٕل انخبظع نًٕافمخ انٕسارح يُعبً نالطزغالل ٔززصب عم يصبنر انًظزٓهكٍٛ".

 

أشٓز يٍ إلفبل يمبنعٓب ثفعم رهكؤ يدهض انٕسراء ٔٚأرٙ ْذا انطهت فٙ ٔلذ ٚعزجز نجُبٌ يٍ انذٔل انًصذرح نٓذِ انًبدح، إال أٌ انًصبَع انهجُبَٛخ رعبَٙ يُذ يب ٚفٕق ثًبَٛخ 

 ٔانًدهض األعهٗ نهًمبنع ٔانكظبراد ٔٔسارح انجٛئخ عٍ انجذ ثبنطهجبد انًمذيخ.

 

ًبذ إلطزٛزاد انززاثخ لزار ثبنظٔفٙ انٕلذ انذ٘ ًٚز ثّ نجُبٌ ْٕٔ ثسبخخ إنٗ انذٔالراد يٍ أخم شزاء انًٕاد األطبطٛخ، ٔخبصخ ثعذ َكجخ ثٛزٔد، كٛف ًٚكٍ أٌ ٚزخذ ْكذا 

مٛب، نكٍ أٌ ٚزى انظًبذ ثئطزٛزاد يٕاد انظٕداء ٔانجٛعبء، َٔسٍ فٙ نجُبٌ نذُٚب يعبيم رُزح ْذِ انًٕاد، فهٕ كبٌ ْذا انمزار ٚزعهك ثًٕاد غٛز يٕخٕدح فٙ نجُبٌ كبٌ أيزاً يُط

ٍ صُبعخ ٔسراعخ، ثًُٛب رمٕو ثًسبرثخ انصُبعبد انهجُبَٛخ ٔرٕلٛف ْذِ انًصبَع ٔانظًبذ يٕخٕدح ٔرصُع فٙ نجُبٌ، ٔانسكٕيخ انهجُبَٛخ رُبد٘ ثذعى انمطبعبد اإلَزبخٛخ ي

 ثئطزٛزاد يٕاد يٍ انخبرج. 

 

ٔيٍ  ظٛطز عهٗ ٔسارح انصُبعخ،ٚشٛز ْذا األيز، إنٗ ٔخٕد َٛخ ُيجٛزخ ٔيظجمخ ثئلفبل يصبَع انززاثخ يٍ أخم فزر ْذا انًدبل إنٗ يشٚذ يٍ اإلززكبراد يعزٔفخ يٍ ْٕ انً

 ْٙ اندٓبد انظٛبطٛخ انزٙ رمف خهفٓى نهمٛبو ثصفمبد خذيخ نٓذِ األزشاة انًظٛطزح عهٗ انٕسارح ٔنعّزاثّٛ. 

 

إلفبل زكخ انززاثخ انٕغُٛخ َزٛدخ ثذٔرْب أشبرد شزكخ انززاثخ انٕغُٛخ "انظجع" فٙ ثٛبٌ إنٗ أَٓب "ألَُب أثُبء األرض ٔانُبص، ٔثبنزغى يٍ انطزٔف انصعجخ انزٙ رًز ثٓب ش

ذٚٓب يٍ يخشٌٔ عهٗ يمبنعٓب يُذ اكثز يٍ ثًبٚخ اشٓز، ٔكًب ٔلفذ انٗ خبَت انُبص فٙ يسطبد عذٚذح خالل انظُٕاد انًبظٛخ، لزرد انشزكخ رٕسٚع ثعط يب رجمٗ ن

 ظًٍ اٜنٛخ انزبنٛخ:  0202آة  81و انٕالع فّٛ انًزعزرٍٚ يٍ خزاء إَفدبر يزفأ ثٛزٔد فٙ انًُبغك ٔاالزٛبء انًسٛطخ ثًكبٌ االَفدبر إثزذاء يٍ ٕٚو انثالثبء انمبد

 

 َمطخ رٕسٚع انًززهخ االٔنٗ: طٛزى االعالٌ عٍ انًٕلع الزمب، زٛث طٛكٌٕ يُذٔثَٕب ثئَزظبر انًزعزرٍٚ يصسٕثٍٛ ثبنًظزُذاد انزبنٛخ: 

 صٕرح عٍ ْٕٚخ يبنك أ يظزأخز انًظكٍ انًزعزر  -

 افبدح طكٍ يٍ يخزبر انًسهخ  -

 خزبر انًسهخ رؤكذ ٔخٕد االظزار فٗ انٕزذح انظكُٛخ. إفبدح يٍ ي -

 

كهغ يدبَب ٔنًزح ٔازذح نهًظكٍ انٕازذ.  02ٔفٙ زبل رٕافز انشزٔغ انًطهٕثخ طزمٕو شزكخ انززاثخ انٕغُٛخ ثًُر يظبعذح نكم يظكٍ نغبٚخ خًظخ اكٛبص يٍ االطًُذ 



 

 

  

 


