جٕاب انغٛذ ٔصٚش انصمافح ٔاالذظال ػهٗ عؤال شفٕ٘ تًجهظ انًغرشاس ٍٚحٕل
انٕعائم انمإََٛح ٔاإلجشاءاخ انرُظًٛٛح انر ٙاذخزذٓا انٕصاسج يٍ أجم انحذ يٍ اَرشاس
األخثاس انكارتح تانظحافح انٕطُٛح
َض انجٕاب:

ف ٙظم انحشٚح انرٚ ٙضًُٓا دعرٕس انًًهكحٔ ،كزا لإٌَ انظحافح ٔانُشش  ،العًٛا انًادج
 72يُّ  ،انر ٙذُض ػهٗ أٌ انمٛاو تُشش أٔ إراػح أٔ َمم خثش صائف أٔ ادػاءاخ أٔ ٔلائغ
غٛش طحٛحح أٔ يغرُذاخ يخرهمح أٔ يذنظ فٓٛا يُغٕتح نهغٛش ،تغٕء َٛحٚ ،ؼذ يخانفا
نهمإٌَ انًزكٕس .نٓزا انغشع ،اَكة لطاع االذظال ،يُز تذاٚح انٕالٚح انحكٕيٛح انحانٛح
ػهٗ ذجٕٚذ ٔذُضٚم أحكاو انرششٚغ انًُظى نإلػالو تظفح ػايح،

خاطح يذَٔح انظحافح

ٔانُشش انر ٙنى َٚغفم فٓٛا انًششع أًْٛح إحذاز آنٛح نرُظٛى انًُٓح ٔاحرشاو أخاللٛاذٓا

،

ٔانر ٙذجغذخ يٍ خالل انرُظٛض ػهٗ إحذاز انًجهظ انٕطُ ٙنهظحافح تًٕجة انمإٌَ
سلى  90.13كآنٛح ُيؼ ّٕ ٌل ػهٓٛا ف ٙذؼضٚض يًاسعح يُٓح انظحافح ،يًاسعحً حشج ٔيغؤٔنح،
ذحفع يٍ جٓح ششف انًُٓح ٔيٍ جٓح شاَٛح حُشيح انًؤعغاخ ٔششف األفشادِ ،ػهًا ً أٌ أ ّٔل
فمشج ف ٙأ ّٔل يادج يٍ انمإٌَ انًحذز نهًجهظَ ،ظّد ػهٗ أٌ ٚرٕنٗ ْزا األخٛش "انحشص
ػهٗ طٛاَح انًثادئ انرٚ ٙمٕو ػهٓٛا ششف انًُٓحٔ ،ػهٗ انرمٛذ تًٛصاق أخاللٛاخ انًُٓح
ٔانمٕأَ ٍٛاألَظًح انًرؼهمح تًضأنرٓا"  ،حٛس ذٕنٗ انًجهظ "ٔضغ يٛصاق ألخاللٛاخ
انًُٓح ٚضًٍ يًاسعح انظحافح ف ٙاحرشاو
طذٔسِ تانجشٚذج انشعًٛح نٛذخم حٛض انرُفٛز.

ذاو نمٕاػذْا ٔأخاللٛاذٓا َٔ ،حٍ اَُ ٌٜرظش

ٔيٍ ت ٍٛانمضاٚا راخ األٔنٕٚح فْ ٙزا انًٛصاقُْ ،انك انًغؤٔنٛح انًُٓٛح ٔانمإََٛح
نهظحاف ٍٛٛانًرًصهح ف ٙانثحس َٔمم انحمٛمحٔ ،يٕاجٓح اإلشاػح ٔانرضهٛم ٔانرحشٚف
ٔاإلعاءج نكشايح األشخاص ٔحٛاذٓى ٔطٕسذٓى انخاطحٔ ،احرشاو لشُٚح انثشاءج ،حٛس
ٚؼرثش يششٔع انًٛصاق ،االخرالق ٔانرضهٛم َٔشش األخثاس انكارتح أٔ فثشكح انظٕس أٔ
انفٛذْٕٚاخ ٔاالفرشاء أٔ انرحاٚم ػهٗ انًرهم ٍٛف ٙانظحافح ٔانًٕالغ االنكرشَٔٛح ٔانمُٕاخ
انراتؼح نٓا ،ف ٙيُظاخ انرٕاطم االجرًاػ ،ٙخشلا عافشا ألحكاو يٛصاق أخاللٛاخ انًُٓح.
ٔلذ كشط انًششٔع راذّ ،االَفراح ػهٗ انًٕاشٛك انذٔنٛح ٔانرجاسب انؼانًٛح نهذٔل انشائذج
انر ٙششػد ف ٙيالءيح يٕاشٛمٓا

يغ انًًاسعاخ انًُٓٛح انجذٚذج انًشذثطح تانرطٕس

انركُٕنٕج ٙخظٕطا ف ٙيٕالغ انرٕاطم االجرًاػٔ ، ٙرنك اَطاللا يٍ طًٛى انًغؤٔنٛح
االجرًاػٛح نهظحاف ،ٍٛٛانر ٙذُطهك يٍ أحمٛح انجًٕٓس ف ٙذهم ٙاألخثاس ٔانًؼطٛاخ
انظحٛحح ٔانرؼهٛك انجٛذ ٔانرحهٛم انشطٔ ،ٍٛانظذق ٔانُضاْح ف ٙانًًاسعح انًُٓٛح،
ذشعٛخ انصمافح إػاليٛح تمًٓٛا ٔيثادئٓا انُثٛهح كًشجؼٛح ف ٙانرٕػٛح ٔذؤطٛش انشأ٘ انؼاو.

ٔف ٙانخراوَ ،جذد انرؤكٛذ ػهٗ أٌ انٕصاسجٔ ،اَطاللا يٍ ٔػٓٛا انراو تانرحذٚاخ انركُٕنٕجٛح
انشاُْح ،يُكثح ػهٗ ذطٕٚش اإلطاس انمإََ ٙانحان ٙنالذظال انغًؼ ٙانثظش٘ نضثظ
ٔذمُ ٍٛانًحرٕٚاخ ػهٗ شثكح االَرشَدٔ ،كزا ذؼضٚض كم يا ٚرؼهك تانرظذ٘ نُشش انًؼهٕياخ
انضائفح ٔاألخثاس انكارتح ،ػثش ٔعائم اإلػالو ٔخاطح االنكرشَٔٛح يُٓأ ،انر ٙذض ّش تحمٕق
األفشاد ٔطٕسج انًؤعغاخ ،يًا ٚذػَٕا جًٛؼاً ،إداسجً ٔحكٕيحً ٔتشنًاَا ً ٔعائش انًؤعغاخ
راخ انظهح تانًٕضٕعٔ ،كافح انًٕاطُاخ ٔانًٕاطُ ،ٍٛإنٗ انرفكٛش تج ّذٚح ف ٙآنٛاخ أخشٖ
عٕاء ػثش انمإٌَ أٔ غٛشِ ،نهرظ ّذ٘ نرذأل األخثاس انضائفح تًا ٚكفم انرٕاصٌ ت ٍٛاالَرفاع
انشايم يٍ انركُٕنٕجٛاخ انحذٚصح ٔت ٍٛانرًرغ تحشٚح انفكش ٔانشأ٘ ٔانرؼثٛش تكم أشكانٓا
ٔحشٚح اإلتذاع ٔانُشش ٔانحك فَ ٙشش األخثاس ٔاألفكاس ٔاٜساء ،تكم حشٚحٔ ،يٍ غٛش لٛذ،
ػذا يا ُٚض ػه ّٛانمإٌَ طشاحح ،طثما ً ألحكاو دعرٕس انًًهكح ،عًٛا تًٕجة انفظه25 ٍٛ
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