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ٚصبدف انٕٛو  ،الٕٚو انؼبنً ٙلنؼًم اإلَغبَ ْٕٔ ، ٙيُبعجخ عُٕٚخ خصصزٓب انغًؼٛخ انؼبيخ نأليى انًزؾذح نشفغ يغزٕٖ الٔػٙ
الػبو ثًال ٍٛٚانُبط انزٚ ٍٚخبطشٌٔ ثؾٛبرٓى نزمذٚى انطؼبو ٔانًٛبِ ٔانًغبػذاد األخشٖ نًٍ ْى ف ٙؽبعخ يبعخ ئنٓٛب فٙ
انؾشٔة ٔانكٕاسس انطجٛؼٛخ ٔغٛشْب يٍ ؽبالد انطٕاسب.
ٔانؼُف ضذ انؼبيه ٍٛف ٙيغبل انؼًم اإلَغبَ ٙف ٙأَؾبء انؼبنى يشرفغ ف ٙكم األٔلبد ٔٔ .صم ػذد انؼبيه ٍٛف ٙيغبل االغبصخ
انز ٍٚلزهٕا أٔ خطفٕا أٔ أصٛجٕا ثغشٔػ خطٛشح ػهٗ انًغزٕٖ انؼبنً ٙئنٗ أػهٗ ػذد يغغم ػهٗ اإلطالق ْٔ .زا أيش ال ًٚكٍ
ثجغبطخ انمجٕل ثّ ٔغٛش يجشس ثبنًشح ٚٔ .ظٓش ثؾش عذٚذ أَّ ف ٙػبو  ،2013لُزِم  155ػبيالًال يٍ انؼبيه ٍٛف ٙيغبل االغبصخ
ٔ ُخ ِطف  134آخشٌٔ ٔأصٛت أكضش يٍ  170ػبيالًال ثغشٔػ خطٛشح.
ٔأظٓش الصشاع الر٘ اَذنغ يإخشاًال ف ٙغضح انًخبطش انزٚ ٙزؼشض نٓب انؼبيهٌٕ ف ٙيغبل اإلغبصخ اإلَغبَٛخ كم ٕٚو ،ثبنطشٚمخ
األكضش يأعبٔٚخ ٔ .لزم ف ٙاألعبثٛغ انغزخ انًبضٛخ ،يب ال ٚمم عٌ  30صيٛالًال يٍ انفهغط ،ٍُٛٛٛثُٓٛى  11يٕظفب ًال ثٕكبنخ األيى
انًزؾذح إلغبصخ ٔرشغٛم انالعئ ٍٛانفهغط( ٍُٛٛٛاألَشٔا) ٔ 11يٍ انؼبيه ٍٛف ٙانًغبل انطجٔ ٙصًبَٛخ يٍ سعبل اإلطفبء – كضٛش
يُٓى لزهٕا أصُبء أداء ٔاعجٓى ٔ .لُزِم كزنك عجؼخ فُْٔ ٍٛٛى ٚؾبٔنٌٕ ئصالػ انجُٛخ انزؾزٛخ األعبعٛخ نهًٛبِ ٔانصشف انصؾ. ٙ
ٔأصٛت أكضش يٍ  70يٍ انؼبيه ٍٛف ٙيغبل االغبصخٔ .ػالٔح ػهٗ رنك ،رؼشض  98يجُٗ نأليى انًزؾذح ،ثُٓٛب يذاسط نغأ ئنٓٛب
اليٓغشٌٔ انفهغط 58ٔ ٌُٕٛٛيغزشفٗ ٔػٛبدح نؾمذ ثٓب أضشاس ٔديشد ف ٙانمزبلٔ -رى اعزٓذاف ثؼضٓب ػهٗ يب ٚجذٔ.
اٌ يمزم ػبيم ٔاؽذ ف ٙيغبل االغبصخ أصُبء أداء ٔاعجّ كضٛش عذاًالٔ .يمزم أكضش يٍ  30ػبيالًال ال ًٚكٍ رؾًهّٚ .غت االصشاس ػهٗ
انًؾبعجخ يٍ أعم أٔنئك انز ٍٚلزهٕا ٔأصٛجٕا ٔػٍ األضشاس ٔانزذيٛش انز٘ رؼشضذ نّ انًذاسط ٔانًغزشفٛبد ٔيشافك اإلغبصخ
اإلَغبَٛخ األخشٖ ْٔ .زا يكٌٕ ضشٔس٘ نهغٕٓد األٔعغ َطبلب ًال نضًبٌ انًؾبعجخ ػٍ األسٔاػ انز ٙفمذد ٔانًُبصل انز ٙديشد
ٔاألضشاس الر ٙؽذسد أصُبء ْزا انصشاع.
نى ٚكٍ انشعبل ٔانُغبء انز ٍٚلزهٕا صيالء نُب ٔؽغت ،ئًَب كبَٕا أٚضب ًال آثبء ٔأيٓبد أثُبء ٔثُبد أصذلبء يٕضغ صمخ ٔعٛشاٌ
طٛج ،ٍٛعًٛؼٓى لزهٕا أصُبء عؼّٛو ٔساء غشٚضح ئَغبَٛخ أعبعٛخ ْٔ ٙيغبػذح آخش ٍٚثؾبعخ ئنٗ يغبػذح َٔ .ؾٍ َشص ٙفمذاٌ
ْإالء انضيالء ف ٙانٕٛو انؼبنً ٙنهؼًم اإلَغبََٔ ٙززكش شغبػزٓى ٔػطفٓى ٔانزضايٓى َؾٕ اإلَغبَٛخ.
ٔانٕٛو انؼبنً ٙنهؼًم اإلَغبَ ٙيخصص أٚضب ًال لإلشبدح ثٓإالء انز ٍٚال ٚضانٕا ٚغغذٌٔ ْزِ انشٔػ اإلَغبَٛخ ٔال َؾزبط ئنٗ
انُظش نًكبٌ أثؼذ يٍ فهغط ٍٛنُشٖ ْزا ٚزؾمك.
فف ٙاألعبثٛغ انغزخ انًُصشيخ ،فزؼ ػششاد آالف انفهغط ٍُٛٛٛف ٙلطبع غضح ثٕٛرٓى نزٕفٛش يأٖٔ ٜخش ٍٚديشد ثٕٛرٓى أٔ
انز ٍٚفشٔا ثؾضب ًال ػٍ اٜيبٌ ٔ .اضطشٔا ألٌ ٚزمبعًٕا ثكشو طؼبيٓى ٔيٛبْٓى ٔيغكُٓى – سغى كَٕٓى ْى أَفغٓى فٔ ٙضغ ٘ائظ.
سأُٚب فهغط ٍُٛٛٛف ٙأَؾبء انضفخ انغشثٛخ ٚؾشذٌٔ انًٕاسد ٔٚغًؼٌٕ انزجشػبد ٔاإليذاداد انًطهٕثخ يضم انًالثظ ٔاألعشح
ٔالفششبد ٔانؾفبضبدْٔ .زِ انغٕٓد دنٛم ػهٗ اإلؽغبط ثخذيخ انًغزًغ ٔيغبػذح اٜخشٔ ٍٚانؼطف ْٕٔ ئؽغبط لٕ٘ فٙ
انًغزًغ ٔ انضمبفخ انفهغطْٔ . ٍُٛٛٛزِ انشٔػ اإلَغبَٛخ رزأنك ف ٙيٕاعٓخ انًؾبٔالد انًزضاٚذح إلرالل انفهغطٔ ٍُٛٛٛاخزضانٓى فٙ
صٕس ًَطٛخ أٔ لزهٗ ٔعشؽٗ ثال اعى ٔثال ٔعّ.

ٔكهًب يضُٛب لذيبًال ،فاٌ دٔس انفهغط ٍُٛٛٛف ٙاالعزغبثخ ئنٗ ْزِ االؽزٛبعبد اإلَغبَٛخ انًهؾخ انُبعًخ ػٍ الصشاع عزظم ؽبعًخ.
ٔنى ٚغجك يضٛم نؾغى انذيبس ٔانمزم ٔانزذيٛش ف ٙلطبع غضح َٔ .ظم َؾٍ ،األيى انًزؾذح ٔششكبؤَب صبثزٌٕ ف ٙانزضايُب ثًغبػذ ح
عكبٌ غضح ،نضًبٌ ؽصٕنٓى ،فْ ٙزا انٕلذ األكضش صؼٕثخ ،ػهٗ انًغبػذاد انزٚ ٙؾزبعَٕٓب ثشذح َٔ .ؾٍ ف ٙانًٛذاٌ َضٚذ يٍ
ثزمذ٘ انطؼبو ٔانًٛبِ ٔانشػبٚخ انصؾٛخ نهؼبئالد ف ٙأَؾبء لطبع غضح َ .بشذَب انًغزًغ انذٔن ٙرمذٚى  367يه ٌٕٛدٔالس
و
اعزغبثبرُب
نزُفٛز اعزغبثبرُب انؼبعهخ انًُمزح نهؾٛبح انًشرجطخ ةانؾًبٚخ ٔاأليٍ انغزائٔ ٙانصؾخ ٔانًٛبِ ٔانصشف انصؾٔ ٙكزنك يغزهضيبد
اإلٕٚاء يضم الفششبد ٔاألغطٛخ ٔأدٔاد انُظبفخ انشخصٛخٔ .عززٕاصم عٕٓدَب ألعبثٛغ ٔأشٓش لبديخ.
ٔيغ ْزا ،ال ًٚكٍ نٓزِ انغٕٓد أٌ رغزًش ئال ئرا رٕلف انؼُف ٔرٕلف ثشكم دائى ٔ .ال ٚضال انؼبيهٌٕ ف ٙيغبل اإلغبصخ اإلَغبَٛخ
ف ٙانًٛذاٌ ٔغبنجٛزٓى فهغطٚ ٌُٕٛٛخبطشٌٔ ثؾٛبرٓى نزٕصٛم انًغبػذاد؛ ئَٓى ٕٚاعٌٕٓ رؾذ ٚبد كجٛشح يٍ ثُٓٛب انًخبطش انزٙ
رشكهٓب آالف انزخٛشح انز ٙنى رُفغش انًزُبصشح ف ٙيُبطك عكُٛخ ٔسٚفٛخ ف ٙأَؾبء غضح  .فف ٙاألعجٕع انًبض ٙفمظ ،فمذ صالصخ يٍ
ضجبط انششطخ انًزخصصخ انفهغطٔ ٍُٛٛٛصالصخ يذَ ٍٛٛؽٛبرٓى ػُذيب اَفغشد رخٛشح غٛش و ٌفغشح أصُبء يؾبٔالد إلصانزٓب.
ٔٚزؼ ٍٛػهُٛب ػُذ اإلشبدح ثضيالئُب انز ٍٚفمذٔا ؽٛبرٓى ٔنؼششاد آالف انفهغط ٍُٛٛٛانزٚ ٍٚؼًهٌٕ نًغبػذح اٜخش ٍٚانًزضشسٍٚ
ػبل ٔٔاضؼ نُمٕل كفٖ – ٔأٌ دائشح ا نؼُف ْزِ ٚغت أٌ رزٕلف ٚ .غت أٌ َطبنت ثأٌ
يٍ الصشاع انًذيش أٌ َصشؿ ثصٕد ٍ
ٕٚافك أطشاف الصشاع ػهٗ ٔلف دائى إلطالق انُبس ٔضًبٌ ئَٓبء انؾصبس ػهٗ َؾٕ ٚضًٍ ؽمٕق انفهغطٚٔ ٍُٛٛٛؼبنظ
يخبٔف ئعشائٛم األيُٛخ انًششٔػخ.
ف ٙركشٖ صيالئُب ٔيب ٚمشة يٍ أنف ٙشخص آخش ٍٚفمذٔا ؽٛبرٓى أصُبء ْز ا الصشاع ٚ ،غت أٌ َغزُى انفشصخ إلؽذاس رؾٕل
ٚإد٘ ئنٗ رغٛٛش – يٍ انًٕد ٔانٛأط ئنٗ األيم ٔانفسصخٚ .غت أٌ َطبنت ثأٌ ٚزًكٍ انفهغطٔ ،ٌُٕٛٛكزنك اإلعشائٛه ،ٌٕٛيٍ
انؼٛش يزؾشس ٍٚيٍ انخٕف ٔثكشايخ ٔثًغبٔاح .انشٔػ اإلَغبَٛخ ال رشضٗ ثألم يٍ ْزا.

