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 ذْاثشو مْض وخذٍاخ عيغ ٍِ ذىفشٓ وٍا وٍىائو أّىاع ٍِ مىمثْا حيىَٔ ٍا َشنو 

 ادلٍاىغ اىصؼُذ ػيً ذؼهذاخ ٍِ ُقطغ ٍا سغٌو رىل، وٍغ .ّاسفآ أعاطو صحرْا وخىٕش
 ىٔ َغثق مل مبؼذه اىرْاقص يف اآخز األسض ػيً احلُاج ذْىع َضاه ال اىرشاز، ٕزا ٍاَححل

 ّقطح ٍِ ٍضً وقد أٌ ٍِ أمثش اإلَنىىىخُح اىْظٌ َقشِّب اىثُىىىخٍ اىرْىع فقذاُف .ٍثُو
 .احلُىَح وظائفها أداء ػيً تؼذٕا قادسج ذنىُ ىِ حتىه

 ماُاىظ أمثش فاُ ٍناُ، مو يف دتؼاخادلح ػيً ّؼنظعد اىغيثُح اِثاس أُ وٍغ 
 فقشاء ٍِ ادلائح يف عثؼىُ َؼُش ئر .ٍْها ػاينعٍ ٍِ أمثش ذنىُط ضؼفا اىثيذاُ أمثشو فقشا

 مغة يف اىثُىىىخٍ اىرْىع ػيً ٍثاشش تشنو َؼرَذوُ ٌٕو اىشَفُح، ادلْاطق يف اىؼامل
 اجسئد ذفغش اىيت ابعةاأل ٍِ واحذ ٕى ٕزاو .َىٍُح تصىسج ٌٕدخو ػيً واحلصىه ػُشهٌ
 اىرْىع فقذاُ ٍِ مثري تشنو حلذا وٕى  -2002 ػاً يف اىؼامل قادج حذدٓ اىزٌ اذلذف

 .ىألىفُح اإلمنائُح األٕذاف يف  -2010 ػاً حبيىه اىثُىىىخٍ
 اىطثُؼُح ٍىاسدّا ذذٕىس صاهٌ ال رىل وٍغ اىْهائٍ، دلىػذا تيغْا قذ اىُىً حنِ وٕا 

 ػيً ّرثآاال ذشمُض ئػادج ئىل ادلرحذج ىألٌٍ اىؼاٍح اجلَؼُح ٍِ ػٍٍظ ويف .ٕىادج تال ٍغرَشا
 ٕزا ٍِ الحق وقد يفو .اىثُىىىخٍ ىيرْىع دوىُح عْح 2010 ػاً أػيْد اىرحذٌ، ٕزا

 ادلؼين اىقَح ٍإدتش ٍثاششًج َؼقة ادلغرىي سفُغ خاصا اخرَاػا اجلَؼُح عرؼقذ اىؼاً،
 ىيرْىع اىقَح ٍإدتش ئػطاء تغُح عثرَرب،/أَيىه يف ػقذٓ ادلقشس ىألىفُح اإلمنائُح األٕذافب

 .ٕى أشذ ٍا َنىُ حباخح ئىُٔ اصخٌ مرىتشأ/وهاأل ذششَِ يف ّاغىَاب ػقذٓ ادلضٍغ اىثُىىىخٍ
 .اىثُىىىخٍ ىيرْىع خذَذج سؤَحب اخلشوج ٕى واذلذف

 ىيرْىع ادلغرذاً خذاًواالعد ظااحلف ػيً ذشدغ أُ اجلذَذج اىشؤَح ٕزٓ ػيً وجية 
 ذؼرشف أُ أَضا ػيُها وجية .اعرخذأٍ ػِ ادلرأذُح ىيَْافغ ادلْصف واىرقاعٌ تُىىىخٍاه

 يف ذلا صذي جتذ ّقطح وٕزٓ اإلمنائُح، وإٔذافْا اىطثُؼٍ سأمساىْا تني اىقائَح اىىثُقح تاىصالخ
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 ألغشاض اىثُىىىخٍ اىرْىع ذغخري” خاله ٍِ اىؼاً، ذلزا اىثُىىىخٍ ىيرْىع اىذويل اىُىً
. “اىفقش حذج وختفُف جاىرٍَْ

 ىرذٕىس اجلزسَح األعثاب يف ذأٍوُ دػىّا اىثُىىىخٍ، ىيرْىع جاىذويل اىغْح ٕٓز يف 
 َؼنظ حنى ػيً رٕاُواأل اىغُاعاخ ػذهُ دػىّا .ىىقفٔ ئخشاءاخ خزُخو اىثُىىىخٍ اىرْىع
 دػىّا .ذْاحُا  -حُاج اىثُىىىخٍ اىرْىع تأُ ّؼرشف دػىّا .وادلىائو ىألّىاع احلقُقُح اىقَُح
 .األواُ فىاخ قثو ػئُ، ىيحفاظ اُِ ّرحشك

 


