رصشٚخ عًٕ اٞيٛش ػمت صٚبسح لشٚخ انخجشاء انزشاصٛخ

أكذ صبدت انغًٕ انًهك ٙاٞيٛش عهطبٌ ثٍ عهًبٌ ثٍ ػجذ انؼضٚض سئٛظ انٓٛئخ انؼبيخ نهغٛبدخ ٔاٜصبس ػهٗ أٌ انغٛبدخ يششٔع الزصبد٘
يزكبيم ٔ ،نٛغذ يجشد صخشفخ ٔ يٓشجبَبد ,يُْٕب عًِٕ ئنٗ أًْٛخ اَٞشطخ ٔانًشبسٚغ انغٛبدٛخ ف ٙرًُٛخ انًجزًغ انًذهٔ ٙرٕفٛش فشص
ػًم ٔػٕائذ الزصبدٚخ نهًٕاطُٔ ,ٍٛثًب رًزبص ثّ انغٛبدخ يٍ لذسح ػهٗ ئدذاس انزًُٛخ ف ٙيُبطك يزفشلخ يٍ انًًهكخ.
ٔأشبس عًِٕ ف ٙرصشٚخ صذف ٙػمت صٚبسرّ نمشٚخ انخجشاء انزشاصٛخ أصُبء صٚبسرّ نًُطمخ انمصٛى اٞعجٕع انًبض ٙئنٗ أٌ انٓٛئخ رؼٕل
كضٛشا ػهٗ يششٔع رًُٛخ انمشٖ انزشاصٛخ ف ٙرمذٚى رجشثخ عٛبدٛخ يًٛضح ٔيزكبيهخ ٔيُزج عٛبد ٙثطبثغ رشاص ٙيٍ خالل يب عزشٓذِ يٍ
فؼبنٛبد ٔػشٔض ٔيب عزذٕ ّٚيٍ يزبدف ٔفُبدق رشاصٛخ ٔغٛشْب.
ٔأثبٌ عًِٕ أٌ لشٚخ انخجشاء انزشاصٛخ عزكٌٕ أدذٖ انمشٖ انزشاصٛخ انًًٛضح لٛبعب ثًٕلؼٓب انجغشافٔ ٙانزبسٚخ ,ٙثبإلضبفخ ئنٗ رًبعك
أثُٛزٓب ,دٛش عٛغٓى ئػبدح رأْٛهٓب ٔرًُٛزٓب ف ٙجؼهٓب َمطخ جزة عٛبد ٙسئٛغٛخ ف ٙانًُطمخ .يؼشثب عًِٕ ػٍ شكشِ ٞيبَخ يُطمخ انمصٛى
ٔثهذٚخ انخجشاء ػهٗ رؼبَٔٓب ف ٙرُفٛز ْزا انًششٔعٔ .جٕٓد ف ٙرشيٛى ْزِ انمشٚخ ٔانغؼ ٙنزطٕٚشْب ٔرغٕٚشْب.
أشبد عًٕ اٞيٛش عهطبٌ ثٍ عهًبٌ ثذٔس يذبفظ ٙانًذبفظبد ٔسؤعبء انًشاكض ٔاٞيبَبد ٔانجهذٚبد ٔانًٕاطُٔ ٍٛدًبعٓى ٔاْزًبيٓى
ثبنؼُبٚخ ثبنزشاس انٕطُ" ٙفجؼذ أٌ كبٌ ُٚظش نٓزِ انًٕالغ اٞصشٚخ ثأَٓب يٕالغ آٚهخ نهغمٕط أصجذذ يُبطك يٓٛأح نالعزضًبس ٔنٛظ اعزضًبسا
الزصبدٚب ٔسثذٛب فذغت ثم اعزؼبدح نزشاصُب ٔربسٚخُب نززكٛش اٞجٛبل انمبديخ ثبنُٓضخ انؼًشاَٛخ انز ٙرؼٛشٓب يًهكزُب انغبنٛخ" .

ٔكبٌ عًٕ اٞيٛش عهطبٌ ثٍ عهًبٌ لذ لبو ثضٚبسح نمشٚخ انخجشاء انزشاصٛخ ثبنمصٛى  , ,سافمّ فٓٛب صبدت انغًٕ انًهك ٙاٞيٛش عهًبٌ ثٍ
عهطبٌ ثٍ عهًبٌ ثٍ ػجذ انؼضٚضٔ ,انذكزٕس ثُذس انفٓٛذ سئٛظ انًُظًخ انؼشثٛخ نهغٛبدخ ٔانذكزٕس ػه ٙانغجبٌ َبئت سئٛظ انٓٛئخ نٝصبس
ٔانًزبدفٔ ,انذكزٕس خبنذ طبْش يغزشبس سئٛظ انٓٛئخ نهًُبطك ٔػذد يٍ انًغئٕن ٍٛف ٙانٓٛئخٔ ,انذكزٕس جبعش انذشثش يذٚش جٓبص
انزًُٛخ انغٛبدٛخ ثبنمصٛى
ٔكبٌ ف ٙاعزمجبل عًِٕ سئٛظ يشكض انخجشاء ػه ٙانجهؼٕد ٔسئٛظ ثهذٚخ انخجشاء ٔانغذبث ٍٛئثشاْٛى انمشٚشٔ ٙسئٛظ انًجهظ انجهذ٘
انًُٓذط عهًٛبٌ ثٍ ػجذهللا انمشٚش ٔ ٙأػضبء انًجهظ ٔأػٛبٌ ٔ أْبن ٙانخجشاء .
دٛش لبو عًِٕ ثجٕنخ ف ٙانمشٚخ شًهذ عبدخ انًجهظ ( انغٕق انذاخه ٔ ) ٙاطهغ ػهٗ ػذد يٍ انًذالد انجبس٘ رشيًٓٛب ٔاعزًغ ئنٗ
ششح يٕجض ػُٓب لذيّ سئٛظ انجهذٚخ  ،ثؼذ رنك صاس عًِٕ ٔيشافمِٕ أدذ انجٕٛد انطُٛٛخ انمذًٚخ ٔشبْذ ػشضب يشئٛب ػٍ صُبػخ انغٛبدخ
ف ٙانخجشاء ٔدٔس انجهذٚخ ف ٙرنك .
ٚشبس ئنٗ أٌ انٓٛئخ انؼبيخ نهغٛبدخ ٔاٜصبس كشفذ ئَٓب ثصذد ئػبدح انذٛبح ئنٗ لشٚخ انخجشاء انزشاصٛخ ف ٙيُطمخ انمصٛى ،يٍ خالل خطخ ػًم
يزكبيهخ ،ػجش يششٔع رًُٛخ انمشٖ انزشاصٛخ انز٘ رزؼبٌٔ انٓٛئخ ف ٙرُفٛزِ يغ ٔصاسح انشئٌٕ انجهذٚخ انمشٔٚخ دٛش رًضم انمشٚخ انزشاصٛخ فٙ
انخجشاء ئدذٖ اعزشارٛجٛبد انغٛبدخ ف ٙانمصٛىٔ .ركًٍ أًْٛخ انمشٚخ ف ٙكَٕٓب ثُٛذ لجم أكضش يٍ  022ػبو يٍ انط ٍٛانذش ،يب جؼهٓب
لٕٚخ فٔ ٙجّ انضيٍ ٔػٕايم انزؼشٚخ.
ٔلبل انذكزٕس جبعش انذشثش انًذٚش انزُفٛز٘ نجٓبص انغٛبدخ ف ٙانمصٛى أٌ انًشدهخ أٞنٗ ثذأد فؼهٛب ف ٙانمشٚخ ثزًٕٚم يٍ انٓٛئخ انؼبيخ
نهغٛبدخ ٔاٜصبس رصم نـ  052أنف لاير ,دٛش ٚزى ٔضغ عٕس نذًبٚخ انًٕلغ ٔكزنك ئَشبء ثٕاثخ سئٛغٛخ نهًٕلغ ٔٚغزٓذف انؼًم رجٓٛض
صالصخ يٕالغ نزكٌٕ َٕاح إللبيخ َضل سٚفٛخ.
ٔرٕلغ انذشثش أٌ ٚكٌٕ انؼًم يُزٓٛب خالل َٓبٚخ  0202ف ٙاكزًبل رجٓٛض انمشٚخ يغ انششكبء يٍ انجهذٚبد ٔانمطبع انخبصٔ .يٍ انًإيم
أٌ ركٌٕ ثُٓبٚخ انؼًم عزكٌٕ يٕلؼب يزكبيال إللبيخ فؼبنٛبد ربسٚخٛخ ف ٙانمصٛى رزًزغ ثجُٛخ رذزٛخ لٕٚخ ٔيزًبعكخ.
ٚشبس ئنٗ أٌ لشٚخ انخجشاء انزشاصٛخ انز ٙرضى أكضش يٍ  022يُضل رؼٕد ئنٗ يب لجم  022عُخ ثُٛذ ثبنشكم انذائش٘ ْٔ ٙرشجّ ثُبء ثغذاد
ف ٙانؼصش انؼجبع ،ٙدٛش ثمٛذ يزًبعكخ ثطشاص يؼًبس٘ رذٛظ ثشكم دائش٘ ثغٕق انًجهظ ٔانًغجذ دٛش رذزٕ٘ ػهٗ يذبل نهجٛغ
ٔانششاء ف ٙيُزصف انمشٚخ.

