وظاضح اٌجُئخ
خهبظ شئىْ اٌجُئخ
ثطٔبِح األُِ ادلتحسح اإلمنبئٍ
ِشطوع ثٕبء اٌمسضاد خلفط االٔجؼبثبد

اٌتمطَط اإلػماٍِ ػٓ حٍمخ اٌؼًّ
أؼمس ثتبضَد األثٕني ادلىافك  11ؼجتّرب  7112حىت اخلُّػ ادلىافك  11ؼجتّرب  7112ثفٕسق ضوِبٔػ وىضُٔش اإلؼىٕسضَخ

اٌتسضَت اٌطاثغ ٌؽٍؽٍخ حٍمبد اٌؼًّ اٌتسضَجُخ اخلبصخ ثجٕبء لسضاد اٌؼبٍِني جبهبظ شئىْ اٌجُئخ وفطوػه ػٍٍ ِىظىػبد

اٌتغرياد ادلٕبذُخ ِٓ ذماي ِشطوع ثٕبء اٌمسضاد خلفط االٔجؼبثبد اٌتبثغ ٌىظاضح اٌجُئخ وَٕفص ِٓ ذماي ثطٔبِح األُِ ادلتحسح

االمنبئٍ ،ولس افتتح فؼبٌُبد حٍمخ اٌؼًّ وً ِٓ اٌؽُسح اٌسوتىضح/هسي ِصؽفً  -ضئُػ االزاضح ادلطوعَخ ٌفطع اإلؼىٕسض ٔبئجب

ػٓ اٌؽُس األؼتبش اٌطئُػ اٌتٕفُصٌ جلهبظ شئىْ اٌجُئخ ،واٌؽُس اٌسوتىض/مسري ؼٕؽبوٌِ -سَط ِشطوع ثٕبء اٌمسضاد خلفط

االٔجؼبثبد ،وشٌه مبشبضوخ ِ 11شبضن وِشبضوخ ممثٍني ػٓ إزاضاد خمتٍفخ ثبدلمط اٌطئُؽٍ ٌٍدهبظ ،وػسز ِٓ اٌجبحثني ِٓ فطع

اإلؼىٕسضَخ ،وفطع أؼُىغ مبىتجُه (ؼىهبج وادلُٕب)  ،وػسز ِٓ اٌصحفُني ادلرتصني مبٍف اٌجُئخ.

ولس اشبضد اٌسوتىضح/هسي ِصؽفً إىل أْ اٌسوضح تأتٍ يف إؼبض اإلخطاءاد اٌىؼُٕخ اٌتٍ تترصهب وظاضح اٌجُئخ ٌطفغ اٌىػً
اٌجُئٍ وحتمُك اٌتُّٕخ ادلؽتساِخ واحلس ِٓ اِثبض اٌؽٍجُخ ٌٍتغرياد ادلٕبذُخ ِٓ أخً حتؽني اٌىظغ اٌجُئٍ يف ِصط وِٓ

ِٕؽٍك حطص اٌسوٌخ ػًٍ تفؼًُ ؼُبؼبد اٌتؼبًِ ِغ لعُخ اٌتغرياد ادلٕبذُخ ِٓ ذماي ضفغ وفبءح اٌؼبٍِني ثبجلهبظ دلتبثؼخ

أٌُبد ؤظُ احلس ِٓ أجؼبثبد غبظاد االحتجبغ احلطاضٌ ِٓ ذماي األٔشؽخ ادلرتٍفخ اٌتٍ تتبثغ تٕفُصهب اٌمؽبػبد ادلرتٍفخ

اٌتبثؼخ ٌٍدهبظ ِٓ ذماي اٌفطوع.

ولس اشبض اٌسوتىض/مسري ؼٕؽبوٌ إىل أْ حٍمخ اٌؼًّ تأتٍ يف إؼبض ثطٔبِح َمىَ ثتٕفُص ادلشطوع َشًّ فطوع اجلهبظ ادلٕتشطح

ثأحنبء اجلّهىضَخ ،وتهسف حٍمبد اٌؼًّ إىل ضفغ اٌىػٍ وثٕبء اٌمسضاد ػً ِىظىػبد اٌتغرياد ادلٕبذُخ ِثً اٌترفُف
واٌتىُف ؤمً اٌتىٕىٌىخُب واحلس ِٓ خمبؼط اٌتغرياد ادلٕبذُخ ،وشٌه ِٓ ذماي جمّىػخ ِٓ اخلرباء اٌىؼُٕني ،وػطض أهُ
ٔتبئح ِفبوظبد تغري ادلٕبخ وتٕؽُك اجلهىز اٌىؼُٕخ ٌٍتؼبًِ ِغ لعُخ اٌتغرياد ادلٕبذُخ وآثبضهب ػٍٍ اٌمؽبػبد ادلرتٍفخ.

خسَط ثبٌصوط أْ ِشطوع ثٕبء اٌمسضاد خلفط االٔجؼبثبد َهسف ثشىً ػبَ إىل ثٕبء اٌمسضاد اٌىؼُٕخ يف ِىظىػبد مل تتؽطق

إٌُهب ادلشطوػبد أو اٌرباِح اٌؽبثمخ ِثً ثٕبء اٌمسضاد يف جمبالد إػساز ذؽػ اؼرتاتُدُبد ٌٍتُّٕخ آذصح يف االػتجبض ذفط

أجؼبثبد اٌغبظاد اٌسفُئخ .وّب َهسف ادلشطوع إىل إٔشبء و تؽىَط ِٕظىِخ حلصط أجؼبثبد اٌغبظاد اٌسفُئخ جبّهىضَخ ِصط

اٌؼطثُخ ،وإخطاءاد ذفط االٔجؼبثبد ادلمائّخ ٌٍظطوف اٌىؼُٕخ ،وإخطاءاد اٌمُبغ واإللطاض واٌتسلُك ٌٍتأوس ِٓ حتمُك اخلفط

ادلؽٍىة.

