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أثؼبد ٔرطهؼبد انغهى األْهٙ فٙ يسبفظخ 'أٔصٗ يشبسكٌٕ فٙ ٔسشخ ػًم يزمذيخ، زٕل  -ٔفب 2012-4-26خٍُٛ 

 .خٍُٛ، ثضشٔسح صٛبغخ اعزشارٛدٛخ نزؼضٚض انغهى األْهٙ فٙ انًسبفظخ

ٔشذدٔا ػهٗ ضشٔسح انزشجٛك ٔانزٕاصم ٔانزغبير يب ثٍٛ يؤعغبد انًدزًغ انًسهٙ انًذَٛخ ٔاأليُٛخ ٔاألْهٛخ، 

ٔكزنك رسذٚذ خطخ ثؼٛذح ٔيزٕعطخ ٔلصٛشح انًذٖ، ثبنششاكخ يغ ْزِ انًؤعغبد، األيش انز٘ اػزجشِٔ أعبعب 

. ٔيمذيخ ٔخْٕشا نزطجٛك يجبدئ انغهى األْهٙ

نهشلبثخ ' خُٛف'٘ ػمذد فٙ لبػخ انًسبفظخ، ثبنزؼبٌٔ ثٍٛ انًسبفظخ يغ يشكض٘ خبء رنك فٙ انٕسشخ انذ

، ثسضٕس انًسبفظ لذٔسح 'شًظ'انذًٚمشاطٛخ ػهٗ انشلبثخ انًغهسخ ٔيشكض إػالو زمٕق اإلَغبٌ ٔانذًٚمشاطٛخ 

ألطش يٕعٗ ٔيذٚش يشكض خُٛف َٛكٕال يبعٌٕ، ٔيًثهٙ انًؤعغبد انشعًٛخ ٔاأليُٛخ ٔانفؼبنٛبد ٔانمٕٖ ٔا

. انُغٕٚخ، ٔخبيؼزٙ انمذط انًفزٕزخ ٔاأليشٚكٛخ

كًب شذد انًشبسكٌٕ ػهٗ ضشٔسح ركشٚظ يفٕٓو انغهى األْهٙ أٔال فٙ يذاسط انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانؼشبئش ٔثٍٛ  

فصبئم انؼًم انٕطُٙ ٔاندبيؼبد، يؤكذٍٚ أًْٛخ رٕظٛف انطبلبد انجششٚخ ٔرؼضٚض انًشبسكخ ٔانزكبيم ثٍٛ أفشاد 

انًسهٙ نهٕصٕل إنٗ يدزًغ يزغبير ٔيزًبعك ٚسبفظ ػهٗ ػبدارّ ٔرمبنٛذِ انٕطُٛخ فٙ إطبس انضٕاثط انًدزًغ 

. األخاللٛخ ٔعٛبدح انمبٌَٕ ٔانُظبو

ٔأكذٔا ضشٔسح زث انشجبة ػهٗ يٕاصهخ َشش انغهى األْهٙ ثكم يب ًٚهك انشجبة يٍ ػهى ٔثمبفخ ٔيٓبساد ٔأعبنٛت 

. داف انًطهٕثخيزُٕػخ فٙ ْزا انًدبل، نهٕصٕل نألِ

يٍ خٓزّ أكذ يسبفظ خٍُٛ أًْٛخ رؼضٚض انغهى األْهٙ انز٘ أصجر يطهجب أعبعٛب ٔسئٛغٛب، ٔضشٔسح االَطالق ٔانجذء 

ثزطجٛك كبفخ إَٔاع أشكبل انغهى األْهٙ ٔيجبدئ انزغبير ٔانالػُف ٔانزفبْى ٔانزضبيٍ فٙ انًدزًغ انًسهٙ، خبصخ 

. ٔيغ فصبئم انؼًم انٕطُٙفٙ يذاسط انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانؼشبئش، 

ٔشذد ػهٗ ضشٔسح انمضبء ػهٗ انؼبداد ٔانزمبنٛذ انغهجٛخ انغبئذح فٙ يدزًؼُب، الفزب إنٗ أٌ رنك ٚمغ ػهٗ ػبرك 

. اندًٛغ دٌٔ اعزثُبء

ثزؼضٚض انغهى األْهٙ فٙ كبفخ انًسبفظبد، يُجٓب ألًْٛخ ػمذ ْزا انهمبء ' شًظ'فًٛب أشبس يبعٌٕ إنٗ ردشثخ يشكض 

اع إنٗ األٔنٕٚبد ٔاالززٛبخبد، ٔاإلشكبنٛبد انزٙ رؼبَٙ يُٓب انًسبفظخ ٔأثشصْب لهخ انًشبسٚغ انزًُٕٚخ نٓزا نالعزى

. انمطبع خشاء األٔضبع انزٙ ػبشٓب األْبنٙ ثغجت االززالل

ٔأكذ سغجخ اندًٛغ فٙ رطجٛك انمبٌَٕ سٔزب َٔصب ثى رؼضٚض دٔس انزُشئخ االخزًبػٛخ، ثبنهدٕء إنٗ يؤعغبد 

. رًغ انًسهٙ ٔانزشبٔس ٔانؼًم عٕٚب نُشش ثمبفخ انغهى األْهٙ نهخشٔج يٍ انًشثغ انز٘ َسٍ فّٛانًح

كًب أكذ يبعٌٕ اعزؼذاد انًشكض نزمذٚى كبفخ إَٔاع انذػى ٔانٕلٕف إنٗ خبَت األْبنٙ ٔانًؤعغبد يٍ أخم إَدبذ 

.   ٔرطجٛك انغهى األْهٙ ثبنفؼم ال ثبنشؼبساد
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