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 2ٍِخض تٕفُزٌ...

أتهبوبد اٌذك فٍ اٌذُبح 

 3واٌغالِخ اٌشخظُخ...

أتهبن اٌذك فٍ إجشاءاد 

 6...لبٔىُٔخ عبدٌخ

االعتذاء عًٍ األشخبص 

واٌّؤعغبد اٌعبِخ واألِالن 

 6اٌعبِخ واٌخبطخ...

اٌشأٌ واٌتعجُش أتهبوبد دشَخ 

 7واإلعالَ واٌتجّع اٌغٍٍّ...

االعتُالء عًٍ أِىاي اٌّىاطُٕٓ 

 8دوْ دىُ لضبئٍ...

أتهبن اٌذك فٍ اٌتٕمً 

  9واٌغفش...

اٌتأخُش واٌّّبطٍخ فٍ تٕفُز 

لشاساد اٌّذبوُ 

 10اٌفٍغطُُٕخ...

االٔتهبوبد اٌىالعخ عًٍ دمىق 

اإلٔغبْ فٍ ِجبي اٌتششَعبد 

 11..واٌغُبعبد اٌعبِخ.

 فٍ هزا اٌعذد...

 

 2016 آذار –التقرير الشهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق االنسان والحريات 
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 أُ٘٘زا اٌزمش٠ش ٠جشص  ،ثٛر١شح ِزفبٚرخ 2016ِٓ اٌؼبَ  آراسؽٙش لالي  ٔزٙبوبد اٌذال١ٍخاالاعزّشد 

 ٠ٍٟ: ِٓ أزٙبوبد إٌٝ ِب ِٓ ِجًّ ِب سصذرٗا١ٌٙئخ لٍصذ لذ ، ٚاالٔزٙبوبد اٌزٟ سصذرٙب ا١ٌٙئخ

 أتهبوبد دمىق اإلٔغبْ اٌذاخٍُخ      

 لطبع غضح اٌضفخ اٌغشثُخ 6106شهش شجبط   6106آراس  شهش  االٔتهبن

 4 5 16  9 ٛفبح غ١ش اٌطج١ؼ١خاٌدبالد  

 33 11 36 44 اٌّؼبٍِخؽىبٚٞ دٛي اٌزؼز٠ت ٚعٛء  

 59 29 88 88 ٔزٙبن اٌذك فٟ إجشاءاد لب١ٔٛٔخ ع١ٍّخا 

  6 8 6 اٌزٛل١ف ػٍٝ رِخ اٌّذبفع 

  - 5 5 5 االػزذاء ػٍٝ اٌزجّؼبد اٌغ١ٍّخ 

 - 7 5 7 ػذَ رٕف١ز أٚ اٌزؤل١ش فٟ رٕف١ز األدىبَ 

 3 - - 3 ٔزٙبن اٌذك فٟ اٌزٕمً ٚاٌغفشا 

 1 - 1 - دىبَ اإلػذاَأ 

 1 - - 1 الػزذاء ػٍٝ اٌذك ثزؾى١ً اٌجّؼ١بد اٌخ١ش٠خا

 

  حالة في الشير الذي سبقو. توزعت حاالت الوفاة عمى  16حاالت وفاة غير طبيعية في حين رصدت  9رصدت الييئة
حاالت في قطاع غزة. وىي نتيجة لظروف غامضة أو لعدم اتخاذ  4حاالت في الضفة الغربية،  5النحو التالي: 

 السالمة العامة أو لشجارات عائمية أو نتيجة لفوضى السالح أو الوفاة داخل األنفاق. احتياطات
  شكوى في الشير الذي سبقو. توزعت الشكاوى  66شكوى حول التعذيب وسوء المعاممة في حين تمقت  44تمقت الييئة
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 شكوى في قطاع غزة. 66شكوى في الضفة الغربية  00عمى النحو التالي: 

  شكوى حول انتياك الحق في إجراءات قانونية عادلة واالحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة،  88تمقت الييئة
شكوى في الضفة  69شكوى في الشير الذي سبقو. توزعت الشكاوى عمى النحو التالي:  88في حين تمقت الييئة 

 شكوى في قطاع غزة. 59الغربية 
  شكاوى في الشير الذي سبقو. 8، فيما سجمت في الضفة الغربية شكاوى حول التوقيف عمى ذمة المحافظ 6تمقت الييئة 
  والرأي اعتداءات عمى تجمعات سممية واعتداء عمى الحريات الصحافية والتقييد عمى حرية التعبير  5سجمت الييئة

 .عتداءاتا 5في حين وثقت الييئة في الشير الذي سبقو  وقعت في الضفة الغربية
  شكاوى  5في حين سجمت  في الضفة الغربية شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم 7الييئة تمقت

 في الشير الذي سبقو.
  بمصادرة أموال واالستيالء عمى وثائق دون حكم  في الضفة الغربية حاالت قامت األجيزة األمنية 01وثقت الييئة

 قضائي.
  حول االعتداء عمى الحق بتشكيل الجمعيات في قطاع غزة. شكوى واحدةتمقت الييئة 
  عمى المؤسسات العامة وثقت في الضفة الغربية. واحدة حالة اعتداءوثقت الييئة 
  شكاوى حول رفض وزارة الداخمية في الضفة الغربية وبتوصية من جياز المخابرات العامة إصدار  6تمقت الييئة

 قطاع غزة. جوازات سفر لمواطنين في
  إلى صدور قرار بقانون  إضافةرصدت الييئة في الضفة الغربية صدور عدد من التعميمات بقرار عن مجمس الوزراء

حالة عدد من مشاريع قرارات بقانون لدراستيا. كذلك رصدت الييئة إقرار قانون من قبل المجمس التشريعي في  وا 
 قطاع غزة.

 

 تفبطًُ االٔتهبوبد: 

 اٌذك فٍ اٌذُبح واٌغالِخ اٌشخظُخأوالً: أتهبوبد 

رٍه . رٛصػذ فٟ لطبع غضح ددبال 4ٚ اٌعفخ اٌغشث١خفٟ  ددبال 5 .آراس لالي ؽٙش ٚفبح ددبال 9 سصذد ا١ٌٙئخ

ٔز١جخ  وادذحٚفبح  خدبٌ .فٟ اٌعفخ اٌغشث١خ ٚلؼذ ف غبِعخفٟ ظشٚ وادذح حٚفب خدبٌ ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ:اٌذبالد 

 ،ادز١بغبد اٌغالِخ اٌؼبِخ ٔز١جخ ػذَ ارخبر ٚفبح ددبال 6. فٟ لطبع غضحٚلؼذ  اٌؾجبساد ٚاٌمزً اٌخطؤدٛادس 
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ٔز١جخ فٛظٝ  فٟ اٌعفخ اٌغشث١خ بٚلؼز ٚفبح دبٌزب .فٟ اٌعفخ اٌغشث١خ لطبع غضح، ٚدبٌزبْ فٟٚلؼذ  بِٕٙ دبٌخ

   فٟ لطبع غضح فٟ دٛادس األٔفبق. بٚلؼز ٚدبٌزب ٚفبح .اٌغالح

 :ٌذبالد اٌىفبح تىضُخ

 .ظشوف غبِضخ فٍ دبالد اٌىفبح. 0

ٔبثٍظ.  ثّذبفظخ ِٓ لش٠خ ث١ذ فٛس٠ه عبِبً  06عجذ اٌىشَُ ِبهش جٍٕٕ ػضش ػٍٝ جضخ اٌفزٝ  4/3/2016ثزبس٠خ  -

ٚرج١ٓ ثؤْ عجت اٌٛفبح ٚجٛد رجٍطبد  ،ٌٍزؾش٠خ ٙبٚرُ رذ٠ٍٛ ٚٚفمبً ٌّؼٍِٛبد ا١ٌٙئخ، فمذ ٚجذد جضخ اٌفزٝ فٟ اٌمش٠خ،

ال رٛجذ أٞ ؽجٙخ جٕبئ١خ ػعٍخ اٌمٍت ع١ّىخ جذاً. ٚأْ دالً اٌذِبؽ، ٚرجٍػ اٌذَ فٟ اٌشئخ، ٚرؾٖٛ لٍمٟ فٟ اٌمٍت، ٚ

 أْ أعشح اٌفزٝ ٌُ رىٓ رؼٍُ ثبٌغجً اٌّشظٟ الثٕٙب، ٌُٚ ٠ىٓ أدذ ٠ؼٍُ ثزٌه ٚال دزٝ اٌفزٝ ٔفغٗ.ػٍّبً ، ٌٍٛفبح

 اٌشجبساد أو اٌخالفبد اٌعبئٍُخ واٌمتً اٌخطأ فٍفبح . دبالد اٌى6

جشاء إصبثزٗ ثؼ١بس ٔبسٞ فٟ اٌصذس.  ِٓ لب١ٔٛٔظ عبِبً  00طٍُخ ٔضبي عبٌُ ارٛفٟ اٌطفً  1/3/2016 ثزبس٠خ -

ٚٚفمبً ٌّؼٍِٛبد ا١ٌٙئخ فئْ اٌطفً أص١ت لالي ؽجبس ػبئٍٟ رُ لالٌٗ اعزخذاَ األعٍذخ إٌبس٠خ، ٚرُ ٔمٍٗ إٌٝ 

ِٓ اٌّؾزجٗ ثُٙ ثئغالق إٌبس،  اً ػذد أٚلفذ اٌؾشغخ إٌٝ اٌّىبْ، دعشد غضح األٚسٚثٟ د١ش رٛفٟ ٕ٘بن. ِغزؾفٝ

 ٚفزذذ رذم١مبً فٟ اٌذبدس.

  تخبر ادتُبطبد اٌغالِخ اٌعبِخاذَ دبالد اٌىفبح ثغجت ع. 3

 ِٓ ثٍذح ِجذي ثٕٟ فبظً بً عبِ 65ِذّذ ساتت عجذ اٌعضَض صَٓ اٌذَٓ رٛفٟ اٌّٛاغٓ  5/3/2016ثزبس٠خ  -

جشاء إصبثزٗ ثجشٚح لط١شح ٔز١جخ دبدس أمالة ِعخخ ثبغْٛ أصٕبء ػٍّٗ فٟ إدذٜ اٌٛسػ ل١ذ  ٔبثٍظّذبفظخ ث

فٟ ثٍذح اٌؼ١ضس٠خ ؽشق ِذ٠ٕخ اٌمذط. ٚٚفمبً ٌّؼٍِٛبد ا١ٌٙئخ، فمذ دعشد اٌؾشغخ إٌٝ اٌّىبْ ٚفزذذ رذم١مبً  اإلٔؾبء

 فٟ اٌذبدس.

خ اٌٛالؼخ ِٓ لش٠خ اٌطجم عبِبً  56ِذّىد عجذ اٌشدّٓ ِذّذ أثى عطىاْ رٛفٟ اٌّٛاغٓ  19/3/2016ثزبس٠خ  -

، ٚٚفمبً ثجٛاس إٌّضيّذبفظخ اٌخ١ًٍ، جشاء الزٕبلٗ غشلبً ٔز١جخ عمٛغٗ فٟ ثئش ِبء ث ثبٌمشة ِٓ ِذ١ٔخ دٚسا

١ٌٕبثخ اٌؼبِخ رذم١مبً فٟ ٌّؼٍِٛبد ا١ٌٙئخ فمذ دعشد اٌؾشغخ إٌٝ اٌّىبْ ٚفزذذ رذم١مبً فٟ اٌذبدس، وّب فزذذ ا
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ٚػٍّذ ا١ٌٙئخ أْ اٌّزٛفٟ وبْ ٠ؼبٟٔ ِٓ ِشض ٔفغٟ، ٚلذ رُ رؾش٠خ اٌجضّبْ ٚرغ١ٍّٗ ٌز٠ٚٗ ٌذفٕٗ، ٚرج١ٓ  .اٌذبدس

 ػذَ ٚجٛد ؽجٗ جٕبئ١خ.

لب١ٔٛٔظ، جشاء إصبثزٗ ثجشٚح لط١شح ِذ٠ٕخ ِٓ  أعىاَ 6اٌطفً جهبد عٍُُ ثشثخ رٛفٟ  26/3/2016ثزبس٠خ  -

أص١ت ٔز١جخ عمٛغٗ ِٓ أػٍٝ دسط فٟ اٌطبثك اٌخبِظ  ا١ٌٙئخ، فئْ اٌطفًِٓ ػٍٛ. ٚٚفمبً ٌّؼٍِٛبد ٔز١جخ عمٛغٗ 

دعشد بصش ثبٌّذ٠ٕخ د١ش رٛفٟ ٕ٘بن. ِٓ ثٕب٠خ اٌؼبئٍخ اٌٛالؼخ ٚعػ ِذ٠ٕخ لب١ٔٛٔظ، ٚرُ ٔمٍٗ إٌٝ ِغزؾفٝ ٔ

 اٌؾشغخ إٌٝ اٌّىبْ ٚفزذذ رذم١مبً ٌّؼشفخ ِالثغبد اٌذبدس.

 عتخذاَ اٌغالح أتُجخ فىضً وعىء  دبالد اٌىفبح. 4

جشاء إصبثزٗ  ّذبفظخ ٔبثٍظث ِٓ ِخ١ُ ػغىش عبِبً  45َذًُ صوشَب اٌغٍّبْ رٛفٟ اٌّٛاغٓ  8/3/2016ثزبس٠خ  -

ثؼ١بساد ٔبس٠خ فٟ اٌغبل١ٓ. ٚٚفمبً ٌّؼٍِٛبد ا١ٌٙئخ فمذ دعشد اٌؾشغخ إٌٝ اٌّىبْ ٚفزذذ رذم١مبً فٟ اٌذبدس، ٚلذ 

، ٚال صاٌذ اٌزذم١مبد جبس٠خ ٌّؼشفخ ػٍٓ ػٓ ٚفبرٌٗٝ ِغزؾفٝ سف١ذ٠ب ثّذ٠ٕخ ٔبثٍظ، د١ش أ  إٚصً اٌّٛاغٓ ِصبثبً 

 دٚافغ اٌمزً.

 ّذبفظخ ج١ٕٓث ِٓ ثٍذح ا١ٌبِْٛ عبِبً  61ثى عجُذ أاٌّىاطٕخ ٔذاء تُغُش ِظطفً رٛف١ذ  19/3/2016ثزبس٠خ  -

رجبٖ بػ١شح ٔبس٠خ ثأغٍك ِغٍذْٛ ِجٌْٙٛٛ أجشاء إصبثزٙب ثؼ١بس ٔبسٞ فٟ اٌشأط. ٚٚفمبً ٌّؼٍِٛبد ا١ٌٙئخ فمذ 

لالي  ثؼ١بس ٔبسٞ فٟ اٌشأط، ٚلذ فبسلذ اٌذ١بح زٙبِب أدٜ إلصبث ،ثٛ ػج١ذ فٟ ثٍذ٠خ ا١ٌبِْٛأعبئذ  صٚجٙبِٕضي 

ٚٔمٍذ اٌجضخ ٌٍزؾش٠خ دعشد اٌؾشغخ إٌٝ اٌّىبْ ٚفزذذ رذم١مب ثبٌذبدس،  ٌٝ ِغزؾفٝ ج١ٕٓ اٌذىِٟٛ،إٔمٍٙب 

 ٌٍٛصٛي إٌٝ اٌفبػً.  فبح. ِٚب صاي اٌزذم١ك جبس  عجبة اٌٛأٌٍٛلٛف ػٍٝ 

 . دبالد اٌىفبح فٍ األٔفبق5

وِذّذ خضش عجبط ِٓ ِذ٠ٕخ لب١ٔٛٔظ،  عبِبً  61فبدٌ تُغُش أثى داْ رٛفٟ اٌّٛاغٕبْ  12/3/2016ثزبس٠خ  -

. اٌّصش٠خ -اٌفٍغط١ٕ١خ اٌذذٚد ِٓ سفخ، ٔز١جخ اٌغشق فٟ أدذ األٔفبق اٌذذٚد٠خ اٌزٟ ٠ؼّالْ ثٙب ػٍٝ  عبِبً  66

ػٍٝ  د غٛالُ اإلٔمبرػضشٚلذ  .10/3/2016لطغ ثزبس٠خ ااٌّٛاغ١ٕٓ لذ  االرصبي ِغ ٚٚفمبً ٌّؼٍِٛبد ا١ٌٙئخ فئْ

إٌٝ اٌّىبْ ٚفزذذ رذم١مبَ فٟ دعشد اٌؾشغخ فٟ ا١ٌّبٖ دالً إٌفك.  رٛف١ب ٔز١جخ غشلّٙب ٚرج١ٓ أّٔٙب ز١ّٙبجض

 اٌذبدس.

 أفجبساد داخٍُخ -اعتخذاَ اٌغالحضً . اإلطبثخ ٔتُجخ عىء وفى6
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ثؼ١بس  ج١ٕٓثّذبفظخ  ػبِبً ِٓ لش٠خ ث١ش اٌجبؽب 18سح ٠ّٓ ِذّذ دغٓ غٛادأأص١ت اٌؾبة  27/3/2016ثزبس٠خ  -

ٌٝ ِغزؾفٝ ج١ٕٓ اٌذىِٟٛ ِٚبصاي ٠زٍمٝ اٌؼالط د١ش إفٟ اٌجطٓ لالي ؽجبس ػبئٍٟ، ٚلذ ٔمً  أعزمشٔبسٞ 

 ٌٝ اٌّىبْ ٚفزذذ رذم١مبً فٟ اٌذبدس. دعشد إاٌؾشغخ ثبٌخط١شح،  ٚصفذ اصبثزٗ

  اٌّعبٍِخ اٌمبعُخ واٌّهُٕخ –. اٌتعزَت أثٕبء اٌتىلُف 7

فٟ  شىىي 11 ِٕٙب ،رزؼٍك ثبٌزؼز٠ت ٚعٛء اٌّؼبٍِخ شىىي 44 لالي اٌفزشح اٌزٟ ٠غط١ٙب اٌزمش٠شرٍمذ ا١ٌٙئخ 

ٜٚ بؽى 6 ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ:اٌؾىبٜٚ فٟ اٌعفخ اٌغشث١خ  ٚسددٚلذ  ،فٟ لطبع غضح ىيشى 66و اٌغشث١خاٌعفخ 

 لطبعفٟ أِب  .ظذ جٙبص اٌّخبثشاد اٌؼبِخ وشىىَبْ، ظذ جٙبص األِٓ اٌٛلبئٟ بٜٚؽى 6، ظذ جٙبص اٌؾشغخ

ظذ جٙبص األِٓ  وادذحٚؽىٜٛ  ،ظذ جٙبص اٌؾشغخؽىٜٛ  66ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ:  اٌؾىبٜٚ ٛصػذفمذ ر غضح

اٌّمذِخ ١ٌٍٙئخ فمذ اعزخذِذ ٚع١ٍخ اٌؾجخ إظبفخ إٌٝ اٌعشة ثٛاعطخ األ٠ذٞ ٚاألسجً ٚٚفك اٌؾىبٜٚ  .اٌذالٍٟ

 ٚاعزخذاَ اٌؼصٟ، إٌٝ جبٔت اٌؾزُ ٚاٌزذم١ش ٚرؼش٠خ اٌّٛلٛف ِٓ ص١بثخ.

ويشمل ىذا الحق االعتقال التعسفي واالعتقال عمى خمفية  ك الحق في إجراءات قانونية عادلةانتها ثانيًا:
  .والعرض عمى القضاء العسكري مى ذمة المحافظينوالتوقيف ع سياسية

 69 في الضفة الغربية الفترة التي يغطييا التقريرتمقت الييئة خالل  .ألسباب سياسية وأحتجاز التعسفي اال
حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفًا  تركزت شكوى
 حول االنتياك المذكور. شكوى  59 الييئة خالل ذات الشير تتمقفقد في قطاع غزة أما  تعسفيًا.

 عمى ذمة المحافظ،مواطنين  6 جرى توقيففقد  آذارفخالل شير  ،في مجال التوقيف عمى ذمة المحافظأما 
  .رىن االعتقال حتى تاريخ إعداد ىذا التقرير واحدبقي  في حين منيم 5فراج عن اإلتم 

  واألمالك العامة والخاصة  االعتداء عمى المؤسسات،: ثالثاً 

لمجنة الشعبية في مخيم جنين، النار باتجاه حافمة روضة العودة ومبنى ا مجيولونأطمق  24/3/2016بتاريخ 
، ووفقًا ىذا االعتداء وقع من مجيولين ولكن ،عتداءات سابقة وقعتارئيس المجنة الشعبية لمييئة، أن فاد أو 

 يئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادث.لمعمومات الي
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 واٌشخظُخ: االعتذاء عًٍ اٌذشَبد اٌعبِخ، ساثعبً 

 ٌٙب ثزبس٠خ اجشاءاد اٌزؼغف١خ اٌزٟ رؼشظٛجّٛػخ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ثؾىبٜٚ دٛي اإلرمذَ ١ٌٍٙئخ اٌّغزمٍخ ِ -

ِٓ جٙبص  اً فشادأ فئّْذ٠ٕخ ساَ هللا، ثٌٝ االػزصبَ اٌّشوضٞ إصٕبء رٛجُٙٙ أأُٔٙ ٚفٟ فبد اٌّؼٍّْٛ أٚ، 7/3/2016

ٌٝ ِذ٠ٕخ إصٕبء رٛجُٙٙ أثٍذح اٌؼج١ذ٠خ فٟ ِذ٠ٕخ ث١ذ ٌذُ اٌؾخص١خ ػٍٝ ِفشق  ا٠ٌٛٙخ ثطبلبد ذ ادزجضٚااٌؾشغخ ل

 ٟ.ٌبزفٟ صجبح ا١ٌَٛ اٌ فٟ د١ٓ رغٍّٙب ا٢لشْٚاٌجطبلبد اٌؾخص١خ ١ٌالً  ُِٕٙ ػذدرُ رغ١ٍُ ٚلذ  .ساَ هللا

 ٔتهبوبد دشَخ اٌشأٌ واٌتعجُش واإلعالَ واٌتجّع اٌغٍٍّ: ابً خبِغ

 عامًا من مدينة سعير 32 . ش(س)ز األمن الوقائي في الخميل المواطن جيا أوقف 2/3/2016بتاريخ  -
أفاد المواطن في شكوى تقدم بيا لمييئة، أنو موقوف لدى الجياز عمى خمفية إضراب محافظة الخميل، و ب

أيام وأفرج عنو  7توقيفو  مددتة صمح حمحول، والتي عمى محكم 6/3/2016رض بتاريخ وأنو ع  المعممين، 
 .13/3/2016بعد ذلك بتاريخ 

 عامًا من مدينة دور 32 . ع(م)لمخابرات العامة في الخميل المواطن جياز اأوقف  17/3/2016بتاريخ  -
 دون عرضو عمى 19/3/2016 بتلجياز حتى مساء يوم السحافظة الخميل، واستمر توقيفو لدى ابم

أفاد أنو مكث لدى الجياز ثالثة أيام قضاىا في الزنزانة االنفرادية وذلك عمى النيابة العامة أو المحكمة، و 
 خمفية إضراب المعممين. 

ّذبفظخ ث ػبِبً ِٓ ِخ١ُ اٌفٛاس 18 )َ. أ(اٌّٛاغٓ  ص األِٓ اٌٛلبئٟ فٟ اٌخ١ًٍجٙبأٚلف  18/2/2016ثزبس٠خ  -

دفغ غشاِخ لذس٘ب  أٚ بً دجغٗ ػبِ 9/3/2016ثزبس٠خ  داٌزٟ لشسشض الدمبً ػٍٝ ِذىّخ صٍخ ٠طب اٌخ١ًٍ، ٚػ  

أفبد اٌّٛاغٓ أْ رٛل١فٗ ِٚذبوّزٗ جبء ػٍٝ لٍف١خ ٔؾشٖ ِٕؾٛساد ػٍٝ اٌف١غجٛن ٠ٙبجُ ف١ٙب د٠ٕبس، ٚ 500

 .14/3/2016خ زؼج١شٖ ػٓ سأ٠ٗ، ٚلذ أفشط ػٕٗ ثؼذ دفؼٗ اٌىفبٌخ ثزبس٠ٌاٌشئ١ظ ٚٔز١جخ 

 ػبِبً ِٓ ِذ٠ٕخ ث١ذ أِش 28 . ة(س)اٌّٛاغٓ ّخبثشاد اٌؼبِخ فٟ اٌخ١ًٍ جٙبص اٌ أٚلف 23/2/2016ثزبس٠خ  -

دْٚ ػشظٗ  27/3/2016ٚلذ أفشاط ػٕٗ ثزبس٠خ رُ رٛل١فٗ ػٍٝ لٍف١خ إظشاة اٌّؼ١ٍّٓ، ّذبفظخ اٌخ١ًٍ، ٚث

 ِشاجؼخ اٌجٙبص ِشح ألشٜ.ػٍٝ إلججبسٖ  اٌؾخص١خ ٠ٛ٘زٗ ػبدح ثطبلزٗ إىّخ ٚدْٚ ػٍٝ اٌّذ
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ّذبفظخ ث ػبِبً ِٓ ِذ٠ٕخ دٚسا 37 .ع(أ)اٌّٛاغٓ األِٓ اٌٛلبئٟ فٟ اٌخ١ًٍ  جٙبص أٚلف 29/3/2016ثزبس٠خ  -

أْ رٛل١فٗ جبء ػٍٝ لٍف١خ أزّبئٗ ٌذضة اٌزذش٠ش، ٚرؼج١شٖ ػٓ سأ٠ٗ ػٍٝ اٌف١غجٛن، ٌُٚ اٌّٛاغٓ اٌخ١ًٍ، ٚأفبد 

 .3/2016ؽٙش ٠زُ اإلفشاط ػٕٗ دزٝ ٔٙب٠خ 

 ٔتهبن اٌذك فٍ تشىًُ اٌجّعُبدا :عبدعبً 

رغٍُ اٌّٛاغٓ أدّذ أثٛ دجبط ٔبئت سئ١ظ جّؼ١خ "اٌجبل١بد اٌصبٌذبد" لشاس صبدس ػٓ  9/3/2016ثزبس٠خ  -

ٚصاسح اٌذال١ٍخ فٟ غضح ٠معٟ ثذً اٌجّؼ١خ، ٚرٌه ثذجخ رذالً ٔؾبغ ػذد ِٓ أػعبئٙب ِغ اٌغ١بعخ. ٚٚفمبً 

إغبص١خ، ٚرؼًّ فٟ ثٍذح ث١ذ ال١٘ب فٟ جّؼ١خ ْ اٌجّؼ١خ اٌّؾبس إ١ٌٙب ٟ٘ فئاٌّزوٛس ١ٌٍٙئخ، اٌّٛاغٓ إلفبدح 

ِذبفظخ ؽّبي غضح، ٠ٚغزف١ذ ِٓ لذِبرٙب اٌّئبد ِٓ ػبئالد اٌؾٙذاء ٚاٌجشدٝ ٚاأل٠زبَ ٚاٌفمشاء ٚأصذبة 

اٌّذز٠ٛبد ِٓ لجً ٌإلغالق ِٚصبدسح  2012اٌج١ٛد اٌّذِشح. وّب أْ ِمش اٌجّؼ١خ وبْ لذ رؼشض فٟ اٌؼبَ 

 جذ 9/3/2016فٟ  اٌذً ٌٚذٜ رغٍّٗ ٌمشاس .اٌجّؼ١خ رؼًّ فٟ ِشاوض٘ب اٌفشػ١خ ثم١ذجٙبص األِٓ اٌذالٍٟ، ٚ

 .6/12/2105ِؤسلبً فٟ اٌمشاس 

  ّتٍىبد اٌّىاطُٕٓ ثذوْ دىُ لضبئٍاالعتُالء عًٍ ِ عبثعبً:

اٌخ١ًٍ ثزفز١ؼ ِٕبصي ػذد ِٓ غبٌجبد جبِؼخ ِذ٠ٕخ لبَ جٙبص اٌّخبثشاد اٌؼبِخ فٟ  9/3/2016-6ربس٠خ ِٓ   -

ٚؽذخ ٚلجؼبد اٌخ١ًٍ ٚرٌه فٟ عبػبد اٌّغبء اٌّزؤلشح، ٚرُ ِصبدسح أجٙضح دبعٛة لبصخ ثٙٓ، ٚأٚساق ٚأ

١ٌٍٙئخ، أٔٗ جشٜ رفز١ؼ ِٕضٌٙٓ ػٍٝ لٍف١خ ع١بع١خ  ٜأفبدد اٌطبٌجبد اٌٍٛارٟ رمذِٓ ثؾىبٚٚوب١ِشا ٚغ١ش٘ب، ٚ

لبِذ ِجّٛػخ ِٓ اٌطبٌجبد فٟ  13/3/2016ٚلٍف١خ ٔؾبغٙٓ ِغ اٌىزٍخ اإلعال١ِخ فٟ جبِؼخ اٌخ١ًٍ، ٚثزبس٠خ 

اٌؾش٠ؼخ، ٚرٌه ٌذش إداسح جبِؼخ اٌخ١ًٍ ِٓ أجً اٌذلً و١ٍخ جبِؼخ اٌخ١ًٍ ثزٕظ١ُ ٚلفخ ادزجبج١خ أِبَ ِجٕٝ 

ِصبدسرٗ، ٠زوش أْ جٙبص اٌّخبثشاد اٌؼبِخ لبَ ثئثشاص أٚساق لبي  ذثشاد ِٓ أجً إػبدح ِب رٌّذٜ جٙبص اٌّخب

أٔٙب ِزوشاد رفز١ؼ صبدسح ػٓ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ إال أْ اٌطبٌجبد أفذْ أٔٙٓ ٌُ ٠زغٕٝ ٌٙٓ اٌزؤوذ ِٓ وْٛ اٌّزوشح، 

 .داٌّصبدسااٌجٙبص ثؼط فٟ ٚلذ الدك أػبد ٚ ،صبدسح ػٓ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ،ِزوشح رفز١ؼ

 ،دٚسا ثٍذحِٓ لش٠خ غبٚاط اٌمش٠جخ ِٓ  22 . ع(ع)جٙبص األِٓ اٌٛلبئٟ اٌّٛاغٓ  أٚلف 15/3/2016ثزبس٠خ  -

 .دْٚ أْ ٠مَٛ ثزذش٠ش ِذعش ظجػ PCجٙبص دبعٛة  صبدسإثشاص ِزوشح رٛل١ف، ٚ دْٚ
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أٔٗ ٚفٟ ؽٙش "اٌخ١ًٍ جبء ف١ٙب ثّذبفظخ  ػبِبً ِٓ ِذ٠ٕخ ٠طب 57. ٖ(َ)ؽىٜٛ ِٓ اٌّٛاغٓ رٍمذ ا١ٌٙئخ  -

، ِٚصبدسح جٙبص دبعٛة لبِٛا ثزفز١ؾٗٚ ٌّٕٗضٌ ّخبثشاد اٌؼبِخ فٟ اٌخ١ًٍجٙبص اٌ دعش أفشاد ِٓ 2/2015

، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ ِشٚس أوضش ِٓ ػبَ ػٍٝ  X2ٚ٘برف ٔمبي جبٌىغٟ ٚجٙبص ٔٛو١ب  Dellِذّٛي ِٓ ٔٛع 

 ."ِصبدسرٙب، إال أٗ ٌُ ٠زُ اعزؼبدرٙب ٌغب٠خ ا٢ْ

ػبِبً ِٓ  53 . ح(َ)جٙبص األِٓ اٌٛلبئٟ فٟ اٌخ١ًٍ ثزفز١ؼ ِٕضي اٌّٛاغٓ أفشاد لبَ  20/3/2016ثزبس٠خ  -

ٍف١خ غبٌت فٟ جبِؼخ ثٌٛزى١ٕه فٍغط١ٓ ٚػٍٝ ل ،اٌخ١ًٍ، ثٙذف رٛل١ف ٔجٍٗ ِذّٛدثّذبفظخ  ِذ٠ٕخ صٛس٠ف

ق، ٚجٙبص دبعٛة ِذّٛي، دْٚ جٙبص دبعٛة صٕذٚح اٌجبة ثّطشلخ وج١شح، ٚلبِٛا ثّصبدس وغشٚاع١بع١خ، 

 رذشس ِذعش ثبٌّصبدساد، وّب رُ ِصبدسح ثطبلز١ٓ ؽخص١ز١ٓ ألثٕبئٗ ِٚفبر١خ ِشوجخ لبصخ ثُٙ.
 أتهبن اٌذك فٍ اٌغفش :ثبِٕبً  

ػبِبً ِٓ دٟ األًِ فٟ ِذبفظخ لب١ٔٛٔظ، ِٓ رٚٞ اإلػبلخ، أفبد ف١ٙب  52 . َ(ن)ؽىٜٛ اٌّٛاغٓ رٍمذ ا١ٌٙئخ  -

ػجش ِىزت ػالء ثشثخ ٌٍخذِبد  -ثذي فبلذ  -رمذَ ثطٍت ٌٍذصٛي ػٍٝ جٛاص عفش  7/9/2014أٔٗ ِٕز ربس٠خ 

د اٌؼبِخ ثخب١ٔٛٔظ، ٚثؼذ ِشٚس ؽٙش أثٍغٗ اٌّىزت أٔٗ لذ رُ سفط غٍجٗ ألعجبة أ١ِٕخ ِٓ لجً جٙبص اٌّخبثشا

 ٔٗ ثذبجخ ِبعخ ٌٍذصٛي ػٍٝ اٌجٛاص ٌٍغفش ٌٍؼالط ثبٌخبسط ثّشافمخ اثٕٗ دّضح. أ ػٍّبً اٌؼبِخ فٟ ساَ هللا، 

 7/9/2014ػبِبً ِٓ دٟ األًِ فٟ ِذبفظخ لب١ٔٛٔظ، أفبد ف١ٙب أٔٗ ِٕز ربس٠خ  26 . َ(ح)ؽىٜٛ اٌّٛاغٓ  -

ثخ ٌٍخذِبد اٌؼبِخ ثخب١ٔٛٔظ، ٚثؼذ ػجش ِىزت ػالء ثش -ثذي فبلذ  -رمذَ ثطٍت ٌٍذصٛي ػٍٝ جٛاص عفش 

ػٍّبً ِشٚس ؽٙش أثٍغٗ اٌّىزت أٔٗ لذ رُ سفط غٍجٗ ألعجبة أ١ِٕخ ِٓ لجً جٙبص اٌّخبثشاد اٌؼبِخ فٟ ساَ هللا، 

 ٔٗ ثذبجخ ِبعخ ٌٍذصٛي ػٍٝ اٌجٛاص ٌٍغفش ٌّشافمخ ٚاٌذٖ رٚ اإلػبلخ ٌٍؼالط ثبٌخبسط. أ

رمذَ ثطٍت ٌٍذصٛي ػٍٝ جٛاص  1/8/2016ػبِبً ِٓ غضح. أفبد ف١ٙب أٔٗ ثزبس٠خ  27 . ع(َ)ؽىٜٛ اٌّٛاغٓ  -

رُ إثالغٗ ثؤْ غٍجٗ ِشفٛض  9/2015ػجش ِىزت أثٛ اٌخ١ش ٌٍغ١بدخ ٚاٌغفش، ٚلالي ؽٙش ثذي فبلذ   عفش 

 ألعجبة أ١ِٕخ ِٓ لجً جٙبص اٌّخبثشاد اٌؼبِخ ثشاَ هللا. 

 بئٍدوْ دىُ لض اٌشخظُخ خاٌهىَثطبلبد دجض 

ثّذبفظخ  ِٓ اٌظب٘ش٠خ. س(ٞ)األِٓ اٌٛلبئٟ فٟ اٌخ١ًٍ ػٓ اٌّٛاغٓ جٙبص  أفشط 20/3/2016ثزبس٠خ  -

 .23/3/2016اػبدرٙب ٌٗ ثزبس٠خ  ذثطبلزٗ اٌؾخص١خ، ٚثؼذ رذلً ا١ٌٙئخ رّٚأعزّش فٟ ادزجبص اٌخ١ًٍ، 
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ِش أِٓ ِذ٠ٕخ ث١ذ  ة(. س)خبثشاد اٌؼبِخ فٟ اٌخ١ًٍ ػٓ اٌّٛاغٓ جٙبص اٌّ أفشط 27/3/2016ثزبس٠خ  -

 ػذاد ٘زا اٌزمش٠ش.إثطبلزٗ اٌؾخص١خ دزٝ ربس٠خ ٚأعزّش فٟ ادزجبص 

 : اٌتأخُش واٌّّبطٍخ فٍ تٕفُز لشاساد اٌّذبوُ اٌفٍغطُُٕخ تبععبً 

وبٔذ ٚ ِٕٙب فٟ د١ٓ ثمٟ لشاساْ دْٚ رٕف١ز، 5 رُ رٕف١ز ،دٛي ػذَ رٕف١ز لشاساد اٌّذبوُ ؽىبٜٚ 7 ا١ٌٙئخ ذرٍم

  :إٌذٛ اٌزبٌٟػٍٝ اٌؾىبٜٚ 

فٟ ِشوض رٛل١ف جٙبص اٌّخبثشاد   (ػ .ة)اٌّٛاغٓ  جٙبص اٌّخبثشاد اٌؼبِخ أٚلف 24/2/2016ثزبس٠خ  -

رُ ػشظٗ ػٍٝ ِذىّخ صٍخ ساَ  24/3/2016اٌؼبِخ فٟ ِذ٠ٕخ ساَ هللا، ػٍٝ لٍف١خ أزّبئٗ اٌغ١بعٟ، ٚثزبس٠خ 

هللا اٌزٟ لشسد االفشاط ػٕٗ، ٚسغُ رٌه اعزّش جٙبص اٌّخبثشاد ثزٛل١فٗ سغُ لشاس اٌّذىّخ ٌُٚ ٠فشط ػٕٗ دزٝ 

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌزمش٠ش. 

فٟ ِشوض رٛل١ف جٙبص اٌّخبثشاد  (ح .ط)ٓ اٌّٛاغ جٙبص اٌّخبثشاد اٌؼبِخ أٚلف 24/2/2016ثزبس٠خ  -

رُ ػشظٗ ػٍٝ ِذىّخ صٍخ ساَ  24/3/2016اٌؼبِخ فٟ ِذ٠ٕخ ساَ هللا ػٍٝ لٍف١خ أزّبئٗ اٌغ١بعٟ، ٚثزبس٠خ 

لشاس اٌّذىّخ ٌُٚ ٠فشط ػٕٗ هللا اٌزٟ لشسد االفشاط ػٕٗ، ٚسغُ رٌه اعزّش جٙبص اٌّخبثشاد ثزٛل١فٗ سغُ 

 دزٝ ٌذظخ إػذاد ٘زا اٌزمش٠ش.

ػبِبً ِٓ ِذ٠ٕخ ث١ذ ٌذُ  22 )أ. ط(اغٓ اٌّٛ ص األِٓ اٌٛلبئٟ فٟ اٌخ١ًٍجٙب أٚلف 25/2/2016ثزبس٠خ  -

شض ػٍٝ ِذىّخ صٍخ اٌخ١ًٍ ٚاٌزٟ لشسد الالء عج١ٍٗ ثىفبٌخ ػ   3/3/2016ػٍٝ لٍف١خ ع١بع١خ، ٚثزبس٠خ 

د٠ٕبس، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ رمذَ اٌىفبٌخ اٌّطٍٛثخ ٌٍّذىّخ، إال أْ جٙبص األِٓ اٌٛلبئٟ ٌُ  1000ؽخص١خ ل١ّزٙب 

 .٠9/3/2016ٕفز لشاس اٌّذىّخ إال ثزبس٠خ 

ػبِبً ِٓ ِذ٠ٕخ اٌخ١ًٍ  19 . ط(َ)اٌّٛاغٓ  ٌّخبثشاد اٌؼبِخ فٟ اٌخ١ًٍجٙبص ا أٚلف 29/2/2016ثزبس٠خ  -

اٌزٟ لشسد الالء عج١ٍٗ ثىفبٌخ ػٍٝ ِذىّخ صٍخ اٌخ١ًٍ ػشض  3/3/2016ػٍٝ لٍف١خ ع١بع١خ، ٚثزبس٠خ 

ٌُ ٠ٕفز اٌّخبثشاد بص ذىّخ إال أْ جٙد٠ٕبس، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ رمذ٠ُ اٌىفبٌخ اٌّطٍٛثخ ٌٍّ 1000ؽخص١خ ل١ّزٙب 

 .9/3/2016لشاس اٌّذىّخ إال ثزبس٠خ 
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خ ػبِبً ِٓ ِذ٠ٕخ اٌخ١ًٍ، ٚثزبس٠ 22 ط(.ؿ)اٌٛلبئٟ اٌّٛاغٓ جٙبص األِٓ  أٚلف 1/3/2016ثزبس٠خ  -

ٓ رمذ٠ُ اٌىفبٌخ بٌشغُ ِثد٠ٕبس، ٚ 1000خ ٔمذ٠خ ل١ّزٙب الالء عج١ٍٗ ثىفبٌ صٍخ اٌلشسد ِذىّخ  3/3/2016

ػٍٝ  6/3/2016إال أْ جٙبص األِٓ اٌٛلبئٟ ٌُ ٠ٕفز لشاس اٌّذىّخ، ٚلبَ ثزٛل١فٗ ٚػشظٗ ثزبس٠خ  اٌّطٍٛثخ

لشسد اٌّذىّخ ِشح ألشٜ  9/3/2016أ٠بَ ٚثزبس٠خ  3ذىّخ رّذ٠ذ رٛل١فٗ اٌّذىّخ ثزّٙخ جذ٠ذح ٚلشسد اٌّ

 الالء عج١ٍٗ ٚرُ رٕف١ز اٌمشاس.

ػبِبً ِٓ ِذ٠ٕخ اٌخ١ًٍ،  33 . ح(َ)ص األِٓ اٌٛلبئٟ فٟ اٌخ١ًٍ اٌّٛاغٓ جٙب أٚلف 9/3/2016ثزبس٠خ  -

د٠ٕبس، ٚػٍٝ اٌشغُ  100ٙب لشسد ِذىّخ صٍخ اٌخ١ًٍ اإلفشاط ػٕٗ ثىفبٌخ ٔمذ٠خ ل١ّز 14/3/2016ٚثزبس٠خ 

 .17/3/2016لشاس اٌّذىّخ إال ثزبس٠خ  ٠ٕفزِٓ رمذ٠ُ اٌىفبٌخ اٌّطٍٛثخ إال أْ جٙبص األِٓ اٌٛلبئٟ ٌُ 

 ػبِبً ِٓ ثٍذح ٔذب١ٌٓ 19. ْ( َ)األِٓ اٌٛلبئٟ فٟ ث١ذ ٌذُ اٌّٛاغٓ  جٙبص أٚلف 19/3/2016ثزبس٠خ  -

ّخ صٍخ ث١ذ ٌذُ ثئلالء عج١ٍٗ، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ لشسد ِذى 21/3/2016ّذبفظخ ث١ذ ٌذُ، ٚثزبس٠خ ث

اعزئٕبف اٌمشاس ِٓ لجً ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ فٟ ث١ذ ٌذُ إال أْ اٌّذىّخ أصشد ػٍٝ لشاس٘ب ثبإلفشاط ػٕٗ، غ١ش أْ 

لشاس اٌّذىّخ، ٚلبَ ثٕمٍٗ اٌٝ ِمش جٙبص األِٓ اٌٛلبئٟ فٟ اٌخ١ًٍ،  ٕفزجٙبص األِٓ اٌٛلبئٟ فٟ ث١ذ ٌذُ ٌُ ٠

لبَ اٌجٙبص ثؼشظٗ ػٍٝ ِذىّخ صٍخ دٍذٛي ٚاٌزٟ لشسد إلالء عج١ٍٗ ٚرُ رٕف١ز  29/3/2016ٚثزبس٠خ 

خالي اٌشهىس  طذسد اً لشاس 05ال صاي هٕبن أضف إًٌ رٌه  اٌمشاس ثؼذ اٌغبػخ اٌخبِغخ ِغبء ثزاد ا١ٌَٛ.

  .دوْ تٕفُزمخ اٌغبثواٌغٕىاد 

 إلٔغبْا قدمى ٌتششَعبد واٌغُبعبد راد اٌتأثُش عًٍ ا: تبععبً 

 مجلس الوزراء . أ

 عٍغٍخ ِٓ اٌمشاساد ِٕٚٙب:لالي اٌفزشح اٌزٟ ٠غط١ٙب اٌزمش٠ش أصذس ِجٍظ اٌٛصساء  

إٌٝ اٌذٚائش اٌذى١ِٛخ  رؼ١ّّبً  2016راس/آ 1سا فٟ جٍغزٗ اٌزٟ ػمذد ثزبس٠خ .أصذس ِجٍظ اٌٛصساء لشا1

ثذصش اٌزؼبْٚ فٟ ِجبي رٍمٟ اٌؾىبٜٚ ثبٌجٙبد اٌشع١ّخ دزٝ ٠ّىٓ ِزبثؼزٙب، ٚا٠جبد اٌذٍٛي اٌؼ١ٍّخ ٌٙب 

ثبٌغشػخ اٌّّىٕخ ٚظّبْ ػذَ اعزخذاَ اٌؾىبٜٚ ِٓ لجً ثؼط اٌجٙبد ثٙذف اٌّغبط ث١ٙجخ اٌذٌٚخ ٚرذم١ك 

ؼبد ِٚخبغش ٘زا اٌمشاس اٌزٞ ٛظ١خ أثٌزاٌٛصساء  ا١ٌٙئخ ِغ ِجٍظ رٛاصٍذثٙزا اٌخصٛؿ ِٚصبٌخ ؽخص١خ. 

جٙضح اٌذى١ِٛخ ٚثٕبء ِجزّغ ٍٟ ٚدٚس٘ب فٟ اٌشلبثخ ػٍٝ ػًّ األ٘ٔٗ   رم٠ٛط ػًّ ِؤعغبد اٌؼًّ األؤِٓ ؽ
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فٍغط١ٕٟ دش   لبئُ ػٍٝ اٌؾشاوخ ٚادزشاَ اٌذمٛق ٚاٌذش٠بد اٌؼبِخ. ٚأوذ سئ١ظ اٌٛصساء ثؤٔٗ ع١زُ رٛظ١خ 

 فٟ لشاس الدك ع١صذس ػٓ ِجٍظ اٌٛصساء لش٠جب.اٌمشاس ثؾؤْ اٌؾىبٜٚ 

ٍّٛظفبد دزٝ ثبػزجبس ٠َٛ اٌّشأح ٘ٛ ٠َٛ ػًّ ٌ إٌٝ اٌّؤعغبد اٌذى١ِٛخ صذس ِجٍظ اٌٛصساء رؼ١ّّبً أ.2

صبس ٘زا أٌٍّٛظفبد ثّٕبعجخ ٠َٛ اٌّشأح، ٚ إٌّّٛدخػٓ االجبصح  ، ٠ٚؼذ ٘زا اٌمشاس رشاجؼبً ثؼذ اٌظٙش 12اٌغبػخ 

 ذ٠ذ ِٓ اٌّؤعغبد إٌغ٠ٛخ ٚاٌذمٛل١خ.اٌمشاس اعز١بء اٌؼ

ٌٝ اٌٛصساء ٌذساعزٗ ٚإثذاء اٌّالدظبد إ لشس ِجٍظ اٌٛصساء إدبٌخ ِؾشٚع لشاس ثمبْٔٛ اٌجشائُ اإلٌىزش١ٔٚخ .3

ٌجشائُ اإلٌىزش١ٔٚخ ا ثؾؤٔٗ الرخبر اٌّمزعٝ اٌمبٟٔٛٔ إٌّبعت فٟ جٍغخ ِمجٍخ. ٠ٚزعّٓ اٌّؾشٚع رذذ٠ذاً 

٠جذٚ اٌّؾشٚع ٚوؤٔٗ سافذ ٚ ،ػ١ٍٙب. ٌٛدع ػٍٝ اٌّؾشٚع اٌّجبٌغخ ٚاٌزؾذ٠ذ فٟ اٌؼمٛثبدٚاٌؼمٛثبد اٌّفشٚظخ 

ِٓ اٌّؾشٚع  33اٌّبدح ِبٌٟ ٌخض٠ٕخ اٌذٌٚخ فٟ اٌغشاِبد اٌّفشٚظخ ػٍٝ ِخزٍف اٌجشائُ. ثبإلظبفخ إٌٝ أْ 

ٛلٗ اٌّىفٌٛخ دذ دمأٓ ٚ دشِبٔٗ ِألبِخ اٌجبٟٔ ِٓ اإل أجبصد ٌٍّذىّخ اٌذىُ ثّٕغ وٛٔٗ دعزٛس٠بً  رزعّٓ لشلبً 

 لشٜ فٟ دبٌخ اسرىبثٗ أٞ ِٓ اٌجشائُ اٌٛاسدح فٟ اٌّؾشٚع.ثّٛجت اٌزؾش٠ؼبد األ

لشس ِجٍظ اٌٛصساء إدبٌخ وً ِٓ ِؾشٚع لشاس ثمبْٔٛ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ، ِٚؾشٚع إٌظبَ اٌّبٌٟ ٚاإلداسٞ . 4

ٌّب١ٌخ ألػعبء ِجبٌظ اإلداسح ٌٍّؤعغخ اٌفٍغط١ٕ١خ ٌإللشاض اٌضساػٟ، ِٚؾشٚع ٔظبَ اٌّىبفآد ٚاٌذمٛق ا

اٌزٟ رغبُ٘ ف١ٙب اٌذىِٛخ أٚ فٟ إداسرٙب، إٌٝ أػعبء ِجٍظ اٌٛصساء ٌذساعزٙب ٚإثذاء اٌّالدظبد ثؾؤٔٙب، 

 .ر١ّٙذاً الرخبر اٌّمزعٝ اٌمبٟٔٛٔ إٌّبعت فٟ جٍغخ ِمجٍخ

 لشاساد ثمىأُٓة. 

ٚرُ ٔؾشٖ  ،اٌعّبْ االجزّبػٟصبدق سئ١ظ دٌٚخ فٍغط١ٓ ػٍٝ لشاس ثمبْٔٛ ثؾؤْ  2/3/2016ثزبس٠خ 

ٚأصبس ٘زا اٌمشاس ثمبْٔٛ دف١ظخ  2016/اراس 20( ثزبس٠خ 11ثؼذد ِّزبص دًّ سلُ ) 20/3/2016ثزبس٠خ 

اٌؼذ٠ذ ِٓ ِٕظّبد اٌّجزّغ اٌّذٟٔ ٔز١جخ ػذَ إجشاء اٌم١بَ ثبٌّؾبٚساد اٌىبف١خ ِغ ِؤعغبد اٌّجزّغ 

اٌّب١ٌخ، ٚٚجٛد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّالدظبد فٟ ِعّْٛ  اٌّذٟٔ، ثبإلظبفخ ػذَ ٚجٛد ظّبْ ٌذمٛق اٌّٛاغ١ٕٓ

 اٌمبْٔٛ.

دػذ ا١ٌٙب ٚاظؼٟ اٌمشاس  14/3/2016ِٓ جبٔجٙب ػمذد ا١ٌٙئخ جٍغخ ٔمبػ دٛي اٌمشاس ثمبْٔٛ ثزبس٠خ 

اٌشئ١ظ  ٝإٌا١ٌٙئخ سعبٌخ ثمبْٔٛ ٚاٌّؤعغبد راد اٌّصٍذخ ٚاال٘زّبَ ثمعب٠ب دمٛق االٔغبْ، وّب ٚجٙذ 

ٌؼًّ ثبٌمبْٔٛ ٌفزشح ص١ِٕخ ال رزجبٚص عٕخ، ٠زُ لالٌٙب رؾى١ً ٌجٕخ رّض١ٍ١خ ِٓ ثعشٚسح ٚلف ا ِطبٌجخ



 

13 
 

، فبوظ: 2264+ ،ؿ.ة. 972 2 2987536/  2960241 :ساَ هللا: ٘برف –اٌّمش اٌشئ١غٟ 

2987211 2 972+ 

 +97282845019+  فبوظ: 97282824438ِىزت غضح: ٘برف: 

 اٌهُئــخ اٌّغتمٍــخ ٌذمــىق اإلٔغــبْ

 فٍغط١ٓ - "د٠ٛاْ اٌّظبٌُ"

 
ثبٌمشاس ثمبْٔٛ ٌّٕبلؾزٗ ٚالزشاح إدلبي اٌزؼذ٠الد اٌعشٚس٠خ ػ١ٍٗ، ٚأ٠عبً  األغشاف األعبع١خ اٌّزؤصشح

اٌّؤعغبد ٚاٌشأٞ العزىّبي اٌٍٛائخ اٌزٕف١ز٠خ اٌالصِخ ٌزٕف١ز أدىبِٗ، ثذ١ش ٠زُ لالي ٘زٖ اٌغٕخ أ٠عبً ر١ٙئخ 

 اٌؼبَ ٚثٕبء اٌضمخ ثبٌٕظبَ اٌّمزشح. 

 غضح ثاٌّجٍظ اٌتششَعٍ وتٍخ اإلطالح واٌتغُُش فٍ  ادلشاسج. 

داس٠خ ثبٌمشاءح شٚع لبْٔٛ اٌفصً فٟ إٌّبصػبد اإلألّش اٌّجٍظ اٌزؾش٠ؼٟ فٟ غضح ِؾ 2/3/2016ثزبس٠خ 

اٌضب١ٔخ لالي اٌجٍغخ اٌزٟ ػمذ٘ب ثّمشٖ فٟ ِذ٠ٕخ غضح. ٚأٚظخ سئ١ظ اٌٍجٕخ اٌمب١ٔٛٔخ فٟ اٌّجٍظ إٌبئت 

ِذّذ فشط اٌغٛي أْ اٌمبْٔٛ ٠شرىض ػٍٝ اػزّبد ٔظش إٌّبصػبد اإلداس٠خ ػٍٝ دسجز١ٓ )اٌّذىّخ اإلداس٠خ 

ظش فٟ دسجخ ٚادِٚذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب(   ذح. ثؼذ أْ وبٔذ رٕ 

وّب ٠زعّٓ اٌمبْٔٛ إٔؾبء ِذىّخ إداس٠خ جذ٠ذح رزؤٌف ِٓ لعبح ِٕزذث١ٓ ِٓ ِذبوُ االعزئٕبف ثذ١ش ر غزؤٔف 

أدىبِٙب أِبَ ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب ٚرىْٛ أدىبَ ٘زٖ األل١شح ٔٙبئ١خ، إظبفخ إٌٝ اعز١ؼبة ِٕبصػبد اٌؼمٛد 

الزصبؿ اٌّذىّخ اإلداس٠خ. ٠ٚغّخ اإلداس٠خ ٚغٍجبد اٌزؼ٠ٛط ػٓ اٌمشاساد اإلداس٠خ اٌّجذفخ ظّٓ 

اٌمبْٔٛ ثبٌطؼٓ ثبٌطشق غ١ش اٌؼبد٠خ ِٕٚٙب اػزشاض اٌغ١ش ٚإػبدح اٌّذبوّخ فٟ إٌّبصػبد اإلداس٠خ األِش 

 .اٌزٞ ع١ز١خ د١ض أوجش ِٓ اٌؼذاٌخ ِٓ لالي اعزذسان أ٠خ ػٛاسض أٚ إؽىب١ٌبد

 

 

 

 


