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حًبٚت حشٚت انضًٛش يضؤٔنٛت فشدٚت ٔخًبػٛت
إٌ انًشبسك ٍٛف ٙانًُخذٖ انًٕضٕػبح ٙانًُؼمذ ححج ػُٕاٌ ‘حًبٚت حشٚت انضًٛش يضؤٔنٛت فشدٚت
ٔخًبػٛت‘ بئششاف يٍ "حشكت ضًٛش" ٔ"ْٕيُٛب" ضًٍ فؼبنٛبث انًُخذٖ انؼبنً ٙنحمٕق اإلَضبٌ انًُؼمذ
بًشاكش يٍ  27إنٗ ََٕ 30بش ٔ ، 2014ف ٙيمذيخٓى انشخظٛبث انًُخًٛت إنٗ كم يٍ فهضطٍٛ
ٔانبحشٔ ٍٚاألسدٌ ٔنبُبٌ ٔحَٕش ٔاندزائش ٔفشَضب ٔأنًبَٛب ٔبشٚطبَٛب ٔانًغشةٔ ،يٍ ضًُٓى ضٛف انششف
انفُبٌ انمذٚش يبسصٛم خهٛفت فُبٌ انَٕٛضكٕ يٍ أخم انضالو،
إر ٚثًٌُٕ اخخٛبس يٕضٕع حشٚت انضًٛش ٔانًؼخمذ يٍ طشف ‘حشكت ضًٛش‘ ضًٍ فؼبنٛبث انًُخذٖ انؼبنً،ٙ
ببنُظش نشاُْٛخّ ٔفذاحت اندشائى انًشحكبت ببصى انذ ٍٚف ٙحك اندًبػبث ٔاألفشاد:
ٚ = 1ؤكذٌٔ حشبثٓى ٔٚذػٌٕ إنٗ حشبث األفشاد ٔاندًبػبث أكثش يٍ أ٘ ٔلج يضٗ بًببدا حمٕق
اإلَضبٌ انكَٕٛت بًفٕٓيٓب انشبيم غٛش انمببم نهخدزئت ببػخببسْب حًثم حشاكًبث طًٕحبث األخٛبل
انًخؼبلبت ػهٗ يش انؼظٕس يٍ أخم يمبٔيت انمٓش ٔححمٛك انكشايت ندًٛغ انبشش،
ٕٚ = 2طٌٕ بضشٔسة إلذاو انًُخظى انذٔن ٙػبخالٔ ،يٍ خالنّ انًؤصضبث انًؼُٛت بحمٕق اإلَضبٌ،
ػهٗ بهٕسة أدٔاث لبََٕٛت ٔآنٛبث يؤصضبحٛت حخض حشٚت انضًٛش ٔانًؼخمذ ،حشكم َمهت َٕػٛت ٔحخضًٍ
ضًبَبث حمٛمٛت ٔكبيهت يٍ أخم حًبٚت حشٚت انضًٛش ٔانًؼخمذ بًب فٓٛب حشٚت انخذّٚـٍُ ببػخببسْب شأَب
إًٚبَٛب شخظٛب ال حذخم أل٘ فشد أٔ خًبػت ف ّٛكمٕة لبْشة،
ٚ = 3ذػٌٕ انًُخظى انذٔنٔ ٙانًؤصضبث انذٔنٛت ٔاإللهًٛٛت ٔانًحهٛت إنٗ حمذٚى انذػى انًبد٘
ٔانًؼُٕ٘ نًُبضهْٛٔ ٙئبث انًدخًغ انًذَ ٙػهٗ كم ْزِ انًضخٕٚبث يٍ أخم االضطالع بكبيم
يضؤٔنٛبحٓى فْ ٙزا انًدبل،
ٚ = 4خمذيٌٕ ببلخشاذ ٚمض ٙبخخظٛض ٕٚو ػبنً ٙنحشٚت انضًٛش ٔانًؼخمذ يٍ أخم انخحضٛش ٔانُٕٓع
بٓب،
ٚ = 5ثًٌُٕ َخبئح َذٔة انشببط انًُؼمذة يُخظف ََٕبش اندبس٘ بًببدسة يٍ حشكت ضًٛش ححج ػُٕاٌ ‘صؤال
انذٔ ٍٚانحشٚت‘ ٔانخَ ٙظج ػهٗ:
أ – ضشٔسة انخُظٛض انذصخٕس٘ ػهٗ يذَٛت انذٔنت ٔحشٚت انضًٛش كششط سئٛش نًًبسصت يخخهف أٔخّ
انحمٕق انًُظٕص ػهٓٛب
ة – انؼًم ػهٗ يالءيت انمٕاَ ٍٛانًذَٛت ٔاندُبئٛت نًضبٚشة انخّأكٛذ انًدخًؼ ٙنٓزِ انحمٕق ٔانحشٚبث.
ج – ساُْٛت حٕخ ّٛإطالذ انًُظٕيبث انخؼهًٛٛتٔ ،انبشايح انذساصٛتٔ ،انًُبْح انخشبٕٚت ف ٙصٛبق حثبٛج
يببدا انحشٚت اإلَضبَٛت.
د – ضشٔسة حطٕٚش يُظٕيت اإلػالو ف ٙاحّدبِ حأكٛذ يببدا انحشٚت ٔانخّؼذدٚت.
ِ – حثً ٍٛدٔس انًدخًغ انًذَ ٙف ٙيؼبندت لضبٚب انذٔ ٍٚانحشٚت ف ٙانًدبالث انؼبيتٔ ،انخّأكٛذ ػهٗ
ضشٔسة االَفخبذ ػهٗ األفك انكَٕ ٙانًبُ ٙػهٗ احخشاو األدٚبٌ ٔاالخخٛبساث انشٔحٛت.
ٔ – حثً ٍٛلشاس انًكخبت انٕطُٛت نهًًهكت انًغشبٛتٔ ،يؤصضت فشٚذسٚش َبٔيبٌ يٍ أخم انحشٚتٔ ،حشكت
ضًٛش بدؼم انُّذٔة انؼهًٛت يهخمٗ صُٕٚب.
األحذ ََٕ 30بش 2014
يشاكش/انًغشة
انًخذخهٌٕ ف ٙانًُخذٖ انًٕضٕػبح:ٙ
يبسصٛم خهٛفت (نبُبٌ)
خٕاد بٕنض (فهضط)ٍٛ
طالذ انٕدٚغ (انًغشة)
سشٛذ بٍ انز( ٍٚفشَضب)
صؼٛذ نكحم (انًغشة)
ػز انذ ٍٚانؼالو (انًغشة)
ْٛثى يُٛش يٛخبئٛم انشٚفح (األسدٌ)
صًٛت َؼًبٌ كضٕس (انًغشة)
ػه ٙانًزغُ( ٙحَٕش)
ػشٔس انزبٛش (اندزائش)
يحًذ انظغٛش خُدبس (انًغشة)
آَذسٚب َٕس (أنًبَٛب)

يٛثى صهًبٌ (انبحش)ٍٚ
حٕسشخب ٍٚكٛششُش (أنًبَٛب)
ػبذ انظًذ انذٚبنً( ٙانًغشة)
صخٛفٍ كبسحش (بشٚطبَٛب)
يحًذ انغطبس (انًغشة)
إدسٚش كذاٌ (انًغشة)

