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 و 0292\7\91 - األغىار انًحخهت 

االخُزة يٍ صُبصُت هذو انًببٍَ وانًُشئبث فٍ يُبطك  84صهطبث االحخالل االصزائُهٍ خالل انضبػبث ال 

غىار انًخخهفت ، صبمخهب ػًهُبث حىغم وحفخُش نبُىث انًىاطٍُُ والبيت انؼذَذ يٍ انحىاجز ػهً انطزلبث اال

انًؤدَت انً يذٌ ارَحب وانبهذاث وانمزي يُذ يُخصف االصبىع انًبضٍ ، فًُب ػزلهج اجزاءاث صهطبث 

 .زة خالل االصبىع االخُزاالحخالل صفز انًىاطٍُُ ػبز يؼبز انكزايت ببػالَهب اغالق انًؼبز اكثز يٍ ي

ففٍ يُطمت انفبرصُت انىالؼت فٍ االغىار انشًبنُت اصخفبق صكبٌ انًُطمت ػهً جزافبث انجُش االصزائُهٍ وهٍ 

يُشئت بٍُ خُبو وبزكضبث وحضبئز اغُبو ، ونى حضهى يٍ  56حمىو ببػًبل حجزَف واصؼت شًهج اكثز يٍ 

حؼىد نًىاطٍُ انًُطمت ، وانذٍَ اكخىوا يزار بضُبط االجزاءاث اَُبة انجزافبث انطىابٍُ والُبٌ انذجبج انخٍ 

 .انخؼضفُت انخٍ حًبرس بحمهى بٍُ نُهت وضحبهب 

اخطبراث حُذرهى فُهب ببخالء  وانهُهت انًبضُت صهًج صهطبث االحخالل االصزائُهٍ صكبٌ لزَت بزدنت ػشزة

صٍ)فٍ انًُطمت انًصُفت انمزَت وانًُذرجت  خًضت بُىث وػشز بزكضبث وحضبئز ًَخهكىَهب فٍ ) . 

وححج حزاصت ثًبٍَ صُبراث  وفٍ لزَت فصبَم انفىلب لبيج دورَبث يجهش انخُظُى انخببغ نالدارة انًذَُت

 . ػضكزَت بخذيُز بُج انًىاطٍ ػًز يحًذ انخؼبيزة

انبذوَت اخطبر نهذو يضجذ  وفٍ يُطمت َبغ ػبٍ انؼىجب صهًج دورَبث جُش االحخالل وجهبء انخجًؼبث

انصهىاث ، فًُب نىحج صهطبث االحخالل بزغبخهب حجزَف  كىٌ يٍ انصفُح َؤدٌ فُه ابُبء انخجًؼبث انبذَتي

واَخمذ  انًمبيت فٍ يُطمت حجًغ ػبئالث ػشُزة انكؼببُت انً انشًبل يٍ يذَُت ارَحب ، يذرصت بذو انكؼببُت

انخُبق ػهً صكبٌ االغىار كبيم حًُذ يحبفظ ارَحب واالغىار انخصؼُذ االصزائُهٍ انهبدف نخضُُك  . 

فٍ يُطمت بذو انكؼببُت ،  واكذ انًحبفظ ػهً انجهىد انخٍ حبذنهب انًحبفظت نذػى و حؼزَز صًىد االهبنٍ

كًب و ثًٍ انًحبفظ كبيم حًُذ انذور انذٌ . انبذو  وضزورة حىفُز صبم انذػى انًُبصبت نضكبٌ انًُطمت يٍ

يُطمت بذو انكؼببُت انًحبفظت نخضهُم صُز انؼًهُت انخؼهًُُت نهطهبت فٍ انخزبُت وانخؼهُى فٍ انخٍ حمىو به يذَزَت . 
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واالَضبَُت انخذخم انضزَغ نهجى  يٍ جهخه حث يُضك حًهت اَمذوا االغىار فخحٍ خضُزاث انًؤصضبث انذونُت

ػهً انضكبٌ ويزارػىا االغىار ، يشذدا ػهً اٌ يخطىػىا  انخصؼُذ االصزائُهٍ وولف اجزاءاث انخضُُك

صُؼًهىٌ ببصزع ولج يٍ اجم اػبدة اػًبر وبُبء يب ديزحه جزافبث االحخالل ًهت اَمذوا االغىارح  

 


