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 إعـالٌ ثـٛـشٔد

 ثشأٌ انحمٕق ٔانحشٚبد انُمبثٛخ

 : ـــــــذٚىتم**  

   فبشايرررش/ شرررببط  13 – 11ٚاٌحشيررربت إٌمببيرررة )جرررٛٔظ ، لررشس اٌّرررؤجّش الٚي ٌٍحمرررٛق

 ( عمذ ِؤجّشات دٚسية ِٕحظّة ٌٍحمٛق ٚاٌحشيبت إٌمببية .2002

  اٌّؤجّش الٚي ٌٍحمٛق ٚاٌحشيبت إٌمببية عٍٝ ِرؤجّش اٌعّرً اٌعشبرٝ    عشضث جٛصيبت

( ٚألش اٌّؤجّش جٛصيبت 2002ِبسط/ آراس  فٝ دٚسجٗ اٌشابعة ٚاٌثالثيٓ )ششَ اٌشيخ ،

 اٌّؤجّش الٚي ٌٍحمٛق ٚاٌحشيبت إٌمببية .

   ًبخررشت ِحرربٚدت عررذ  ٌعمررذ اٌّررؤجّش اٌثرربٔٝ ٌٍحمررٛق ٚاٌحشيرربت إٌمببيررة ،  د أْ  شٚفرر 

 اٌعشبية حبٌث دْٚ عمذٖ ٚجأخيٍٗ ٌعبِيٓ ِححبٌيٓ .دجحعٍك بّٕظّة اٌعًّ 

      ٗ( 2011ٚاٌثالثريٓ )اٌمرب٘ش  ، ِربيٛ/ آيربس      اٌثبِٕرة لشس ِؤجّش اٌعّرً اٌعشبرٝ فرٝ دٚسجر

دعٛ  أطشاف اإلٔحبج اٌثالثة فٝ اٌذٚي اٌعشبية ٌٍّغبّ٘ة فٝ دعرُ أعمربد اٌّرؤجّش اٌثربٔٝ     

 ٌٍحمٛق ٚاٌحشيبت إٌمببية ٌحعضيض ٚحّبية ٘زٖ اٌحشيبت .

    ٌٍٔحمرٛق  ببٌحعبْٚ ِع ادجحبد اٌعّبٌٝ اٌعبَ فٝ ٌبٕبْ جُ ادجفبق عٍٝ عمرذ اٌّرؤجّش اٌثرب ٝ

ٌّرؤجّش فرٝ بيرشٚت    ٚاٌحشيبت إٌمببية ، ٚجُ  خشاء عٍغٍة ِٓ اٌّشبٚسات إلٔدربذ عمرذ ا  

 . 12/2/2012 - 11خالي اٌفحش  

    ِٝٛفبشايررش/  12ٚ  11عمررذ اٌّررؤجّش اٌثرربٔٝ ٌٍحمررٛق ٚاٌحشيرربت إٌمببيررة فررٝ بيررشٚت يرر

ٌٚرة  ( ِشبسوب يّثٍْٛ أطشاف اإلٔحربج اٌثالثرة ِرٓ عشرشيٓ د    23بحضٛس ) 2012شببط 

عشبيرررة ، ٚوررربْ اٌحضرررٛس سفيرررع اٌّغرررحٜٛ )ٚورررالء ٚصاسات ، س عررربء  رررشف جدررربس    

 ٚصٕبعة ، س عبء اجحبدات ٔمبببت اٌعّبي( .

 اٌّؤجّش ٚثيمرة  عرالْ بيرشٚت بشرأْ اٌحمرٛق ٚاٌحشيربت إٌمببيرة ، ٚأٚصرٝ ٌّرؤجّش           ألش

 . 2012اٌعًّ اٌعشبٝ اٌّٛلش دعحّبد٘ب فٝ دٚسجٗ اٌحبععة ٚاٌثالثيٓ ، أبشيً/ ٔيغبْ 

  ثٛشٔد ثشأٌ انحمٕق ٔانحشٚبد انُمبثٛخ . إعالٌانًطهٕة يٍ انًؤتًش انًٕلش اعتًبد 

 

 أحًذ يحًذ نمًبٌ

 انًذٚش انعبو
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 إعالٌ ثٛشٔد

 ثشأٌ انحمٕق ٔانحشٚبد انُمبثٛخ
 ( 2012/  2/  11) ثٛشٔد ، 
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 إعالٌ ثٛشٔد

 ٛخثشأٌ انحمٕق ٔانحشٚبد انُمبث

 

 12، 11أْ اٌّؤجّش اٌعشبري  اٌثربٔي ٌٍحمرٛق ٚاٌحشيربت إٌمببيرة إٌّعمرذ فري بيرشٚت يرِٛي          

 بّشبسوة ِّثٍيٓ عٓ أطشاف اإلٔحبج اٌثالثة في اٌذٚي اٌعشبية ، 2012فبشايش/ شببط 

ببٌّيثرربق اٌعشبرري ٌٍعّررً ٚدعررحٛس ِٕظّررة اٌعّررً اٌعشبيررة ، ٚاٌّيثرربق اٌررذٌٚي ٌٍعّررً    ٔانتضايااًب

 اٌعًّ اٌذٌٚية ٚٚفبءًا ٌحمٛق اٌعضٛية فيّٙب ، ٚدعحٛس ِٕظّة

 5 ٔاستششبدًا ثأحكبو

 .1493اإلعالْ اٌعبٌّي ٌحمٛق اإلٔغبْ اٌصبدس عٓ ٘يئة الُِ اٌّححذ  عبَ  -

 . 2009اٌّيثبق اٌعشبٝ ٌحمٛق اإلٔغبْ اٌصبدس عٓ اٌمّة اٌعشبية اٌغبدعة عشش  عبَ  -

 حك إٌظُ إٌمببي . بشأْ 1493( ٌعبَ 32اجفبلية اٌعًّ اٌذٌٚية سلُ ) -

 بشأْ حك اٌحٕظيُ ٚاٌّفبٚضة اٌدّبعية . 1494( ٌعبَ 43اجفبلية اٌعًّ اٌذٌٚية سلُ ) -

 بشأْ اٌحمٛق ٚاٌحشيبت إٌمببية . 1422( ٌعبَ 3اجفبلية اٌعًّ اٌعشبية سلُ ) -

 بشأْ اٌّفبٚضة اٌدّبعية . 1424( ٌعبَ 11اجفبلية اٌعًّ اٌعشبية سلُ ) -

اٌحمٛق العبعية في اٌعّرً اٌصربدس عرٓ ِٕظّرة اٌعّرً اٌذٌٚيرة عربَ         اإلعالْ اٌعبٌّي بشأْ -

1443  . 

ضشٚس  اٌٛفبء ببدٌحضاِبت إٌبشئة عرٓ اٌعضرٛية فرٝ ورً ِرٓ ِٕظّرة اٌعّرً         ٔإر ٚؤكذ عهٗ

اٌعشبية ِٕٚظّة اٌعًّ اٌذٌٚية ٚاٌحصذيك عٍٝ دعحٛس وً ِّٕٙب ، ِٚبذأ اٌثالثية اٌزٜ جمَٛ عٍيٙب 

 وً ِٓ إٌّظّحيٓ ،

جعضيض اٌحمٛق ٚاٌحشيربت إٌمببيرة ٘رٛ جعضيرض ٌٍحمرٛق ٚاٌحشيربت اٌعبِرة ، ٚ٘رٝ          ًٚبَب ثأٌٔإ

 خضء أعبعٝ ِٓ حمٛق اإلٔغبْ اٌحٝ اعحمشت فٝ اٌضّيش ٚاٌٛخذاْ اإلٔغبٔٝ ،

إٌٙررٛب برربٌحمٛق ٚاٌحشيرربت إٌمببيررة يعررضص اٌّشرربسوة فررٝ جحّررً اٌّغررئٌٛية     ٔالتُبعااب ثااأٌ

عاللبت اٌعّرً ٚاٌحّٕيرة اٌّحٛاصٔرة ٚصيربد  اٌمرذس  اٌدّبعيرة        ٚصٕع اٌمشاس ، ٚجحميك اٌحٛاصْ فٝ

 عٍٝ ِٛاخٙة اٌححذيبت ٚالصِبت ،

ٌذعُ اٌحٛاس ادخحّبعٝ ِٓ خالي ششوبء يحّحع وً ُِٕٙ ببدعحمالٌية ٚحشية اٌشأٜ ،  ٔسعٛب

 ٚاٌمذس  عٍٝ اٌّشبسوة ٚ ثشاء اٌحٛاس ٚاححشاَ ٔحبئدٗ ،

ٔٙررح حيرب  فررٝ اٌحٕظيّرربت إٌمببيررة ٌٍعّرربي ٚجٕظيّرربت  ٌٍذيّمشاطيررة فىررشا ِّٚبسعررة ٚ ٔتعضٚاضا 

أصررحبة العّرربي ٚأثررش رٌرره اٌىبيررش عٍررٝ جعضيررض اٌّغرريش  اٌذيّمشاطيررة فررٝ اٌّدحّعرربت اٌعشبيررة   

 ببعحببس٘ب أوبش ِٕظّبت اٌّدحّع اٌّذٔٝ ٚأُ٘ اٌمٜٛ ادلحصبدية ٚادخحّبعية فيٙب ،
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بحررك اٌحٕظرريُ إٌمررببٝ ِررٓ صررّيُ   جعضيررض ٚجيبيررك اٌحشيررة إٌمببيررة ٚادعحررشاف  ٔإلااشاسا ثااأٌ

أ٘ررذاف ٚٚديرررة ِٕظّرررة اٌعّرررً اٌعشبيرررة ، ّٚ٘ررب ضرررشٚسيبْ ٌضرررّبْ حمرررٛق اإلٔغررربْ ٚجعضيرررض   

 اٌذيّمشاطية ٚإٌٙٛب ببٌحّٕية ادخحّبعية ٚادلحصبدية فٝ اٌبٍذاْ اٌعشبية ،

ٌّببدئ عٍٝ اٌذٚي اٌعشبية بأطشاف اإلٔحبج اٌثالثة فيٙب اٌعًّ عٍٝ جيبيك ٘زٖ ا ٔاعتشافب ثأٌ

فٝ اٌحششيعبت ٚوبفة اإلخشاءات اٌحٕفيزيرة اٌحرٝ جرٕٙه بٙرب ٚجعضص٘رب ٚجّىٕٙرب ِرٓ أداء سعربٌحٙب         

 ٚجحميك أ٘ذافٙب ،

 ٚمشس انًٕافمخ عهٗ انًجبدئ انتبنٛخ :

إٌ انحماإق ٔانحشٚاابد انُمبثٛااخ ًْااب جااضم ال ٚتقااضأ يااٍ حماإق ااَساابٌ ، ٔأٌ احتااشاو      5 أٔال

انحمٕق األسبسٛخ نإلَسبٌ ٔاججخ يًٓب كابٌ يساتٕٖ    انحمٕق انُمبثٛخ أسٕح ثغٛشْب يٍ

 انًُٕ فٙ انذٔنخ انًعُٛخ ثبأليش .

: إٌ انحشٚخ انُمبثٛخ ٔانًفبٔضخ انقًبعٛخ حمبٌ يٍ انحمٕق األسبسٛخ فٙ انعًم ، ًْٔاب  ثبَٛب 

انعشثااٙ نهعًاام ٔدسااتٕس يُظًااخ انعًاام انعشثٛااخ ، ٔفااٙ دسااتٕس    يتأطااالٌ فااٙ انًٛثاابق  

 1991يُظًاخ انعًاام انذٔنٛااخ ٔأكااذ عهًٛٓااب ياؤتًش انمًااخ انعاابنًٙ نهتًُٛااخ االجتًبعٛااخ   

ثشأٌ انًجبدئ ٔانحمٕق األسبسٛخ فاٙ انعًام    1998ٔإعالٌ يُظًخ انعًم انذٔنٛخ نعبو 

. 

مٕٖ عهٗ يًبسساخ َشابآب فاٙ يقتًعابد     : إٌ انحشكخ انُمبثٛخ انحشح ٔانًستمهخ تًُٕ ٔتثبنثب 

 دًٚمشااٛخ تحتشو فٛٓب حمٕق ااَسبٌ ٔتظبٌ فٛٓب انحمٕق األسبسٛخ فٙ انعًم .

: إٌ انتًُٛخ االلتظابدٚخ ٔاالجتًبعٛاخ انًتٕاصَاخ تتطهات ٔجإد يُظًابد لٕٚاخ ٔيساتمهخ         ساثعب 

ٔانشفبِ  نهعًبل ٔأطحبة انعًم تستطٛع انًشبسكخ فٙ انتًُٛخ ٔتٓذف إنٗ تحمٛك انخٛش

 نإلَسبٌ .

: إٌ انحمٕق ٔانحشٚبد انُمبثٛخ ْٗ أداِ نتحمٛك انعذانخ االجتًبعٛخ ٔششاًب نتٕفش يجذأ خبيسب 

 انثالثٛخ انز٘ ٚحًّٛ دستٕس يُظًخ انعًم انعشثٛخ ٔدستٕس يُظًخ انعًم انذٔنٛخ .

ٙ انتطجٛاك  : إٌ انحمٕق ٔانحشٚبد انُمبثٛخ تعتجش يظبَخ إرا تشسخ رنك فٙ انمبٌَٕ ٔفسبدسب 

انفعهٙ عهاٗ أسع انٕالاع ، ٔإرا ايتاذ شإًنٓب َٔفبرْاب نهمطابا انضساعاٗ ٔانمطــــــاـبا         

غٛاااش انًاااُظى نتحمٛاااك انظااإد انقًااابعٙ نهعًااابل اناااز٘ ًٚكااآُى ياااٍ انحشٚاااخ انُمبثٛاااخ  

 ٔانًفبٔضخ انقًبعٛخ .

ٓاب انمٕاَٛــاـٍ   إٌ استجعـــبد شـــشائح كجٛشح يٍ َطبق انحًبٚخ ٔااليتٛابصاد انتاٙ تاُض عهٛ    سبثعب:

الٚخااذو انتًُٛااخ االلتظاابدٚخ ٔاالجتًبعٛااخ انًسااتذايخ ٔال ٚعااضص انعذانااخ االجتًبعٛااخ ٔانسااهى   

 االجتًبعٙ .

إٌ ٔجٕد يُظًبد نهعًبل ٔيُظًبد ألطاحبة األعًابل تكإٌ لٕٚاخ ٔيساتمهخ ٔاالاشاس        ثبيُب :

 انعًم .انفعهٙ ثحمٓب فٙ انًفبٔضخ انقًبعٛخ ، ْٕ األداح انشئٛسٛخ اداسح سٕق 
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إٌ تٕفٛش انجٛئخ انًحفضح نهحشٚخ انُمبثٛخ ٔانًفبٔضخ انقًبعٛخ ثتٕفٛش ااابس انمبََٕٙ  تبسعب :

انًُبست ٔإداسح انعًم انقٛذح ٔانحًبٚخ ٔانضًبَبد انالصيخ إنٗ جبَت ٔجٕد انتُظًٛبد 

 انُمبثٛخ انمٕٚخ ٔانًستمهخ ، ٔاجت عهٗ انذٔنخ .

بنحشٚبد انُمبثٛخ ٔانًفبٔضخ انقًبعٛخ ٔانتشابٔس انثُابئٙ   إٌ تعضٚض ثمبفخ االعتشاف ث عبششا :

 ٔانثالثٙ فٙ عاللبد انعًم ضًبًَب نجٛئخ عًم سهًٛخ ٔاجت عهٗ أطحبة األعًبل .

: إٌ أٚخ حٕافض خبطخ نقزة االستثًبساد انخبسجٛاخ ٚقات أٌ ال تتضاًٍ أ٘ حاذ      حبدٖ عشش

 يٍ انحشٚبد انُمبثٛخ فٙ انتُظٛى ٔانًفبٔضخ انقًبعٛخ .

: إٌ تحمٛك انتضبيٍ انذٔنٙ نُظشح انحمٕق ٔانحشٚبد انُمبثٛاخ ٚظابٌ ثبالَضاًبو     بَٙ عششث

نهًُظًاابد انذٔنٛااخ أٔ تٕاٛااذ عاللاابد انتعاابٌٔ يعٓااب ٔٚضٚااذ يااٍ انمااذسح عهااٗ          

 يٕاجٓخ انششكبد يتعذدح انقُسٛخ انتٙ تُتٓك انحشٚبد انُمبثٛخ .

بدس عهّٛ ٔساغات فٛاّ ، فاٗ إاابس     : إٌ انعًم حك اجٛعٗ نكم إَسبٌ ثبحث عُّ ٔل ثبنث عشش

 يٍ حشٚخ االختٛبس ٔتكبفؤ انفشص ٔعذو انتًٛٛض .

: إٌ حك تكٍٕٚ انُمبثبد ال ٚقٕص تمٛٛاذِ ثأٚاخ لٛإد تشاشٚعٛخ أٔ إجاشاماد إداسٚاخ        ساثع عشش

تتعبسع يع يعبٚٛش انعًم انعشثٛخ ٔانذٔنٛخ ، أٔ ال تتطهجٓب يظهحخ انُظبو انعابو  

 فٗ انذٔنخ .

انتٗ تشتجط  انتششٚعٛخٌ حك ااضشاة عٍ انعًم ال ٚقٕص تمٛٛذِ إال ثبنتذاثٛش : إ خبيس عشش

 .ٔنٛخيع يعبٚٛش انعًم انعشثٛخ ٔانذ ٔال تتعبسعانُظبو انعبو فٗ انذٔنخ  ثحفظ

 ٔثُبم عهّٛ ٚؤكذ انًؤتًش عهٗ :

دعررٛ  اٌررذٚي اٌعشبيررة اٌحررٝ ٌررُ  جصرربدق بعررذ أٚ جيبررك اجفبليرربت اٌعّررً اٌعشبيررة ٚاٌذٌٚيررة         (1)

بصة ببٌحمٛق ٚاٌحشيبت إٌمببية ٌٍحصذيك ، ٚاٌٛفبء ببٌحضاِربت اٌعضرٛية فرٝ ِٕظّحرٝ     اٌخ

 اٌعًّ اٌعشبية ٚاٌذٌٚية بشأْ اٌحمٛق ٚاٌحشيبت إٌمببية .

دعٛ  اٌذٚي اٌعشبية اٌحٝ ٌُ  جصبدق بعذ أٚ جيبك اجفبليبت اٌعًّ اٌعشبية ٌٍحصرذيك عٍيٙرب     (2)

ضاِربت ٚاٌّبربدئ اٌحري جرٕي عٍيٙرب ببعحببس٘رب       ٚٔفبر٘ب  ٌٝ اٌحشرشيع اٌرٛطٕي ٚاٌٛفربء ببدٌح   

أدٚات ٌححميررك اٌحىبِررً ادلحصرربدٜ اٌعشبررٝ ٚإٌٙررٛب ببٌحشررشيعبت ادخحّبعيررة ٚاححررشاَ    

 حمٛق اإلٔغبْ .

دعٛ  اٌذٚي اٌعشبية اٌحٝ دصاٌث  خشاءات ليبَ اٌحٕظيّبت إٌمببية اٌعّبٌية فيٙب ٌُ جىحًّ ،  (3)

 ٓ  لبِة جٕظيّبجُٙ .دعحىّبي اإلخشاءات اٌحٝ جّىٓ اٌعّبي ِ

دعررٛ  اٌررذٚي اٌعشبيررة ٌٍعّررً عٍررٝ  يدرربد اٌبيئررة إٌّبعرربة ٌّٕررٛ ٚجيررٛس اٌحٕظيّرربت إٌمببيررة     (4)

 ٚجّىيٕٙب ِٓ ِّبسعة اٌحمٛق ٚاٌحشيبت إٌمببية ببٌشىً اٌالئك .

دعٛ  اٌذٚي اٌعشبية ٌحعضيض اٌحرٛاس ادخحّربعٝ ٚاٌحشربٚس اٌرزٜ يرذعُ اٌحمرٛق ٚاٌحشيربت         (5)
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دعٛ  ِٕظّبت أصحبة العّبي ِٕٚظّبت اٌعّبي إليدبد ِؤعغبت اٌحٛاس ٚاٌحشبٚس اٌحٝ  (6)

جحمك اعحشاف وً ِّٕٙب ببآلخش ٚاححشاَ حشية اٌشأٜ ٚاٌغعٝ ٌٍحفربُ٘ اٌّشرحشن فرٝ وبفرة     

 اٌمضبيب اٌحٝ جُٙ طشفٝ اإلٔحبج .

ٓ خررالي اٌّّبسعررة دعررٛ  ِٕظّرربت اٌعّرربي ٌحعضيررض عٛاِررً اٌٛحررذ  فررٝ اٌحٕظرريُ إٌمررببٝ ِرر   (7)

 اٌذيّمشاطية ٚاححشاَ حشية اٌشأٜ ٚاٌفىش ٚاٌحعبيش .

دعررٛ  ِٕظّررة اٌعّررً اٌعشبيررة ٌررذعُ حررك اٌحٕظرريُ ٚاٌّفبٚضررة اٌدّبعيررة ٚجيررٛيش لررذسات       (8)

 ِٕظّبت اٌعّبي ٚأصحبة العّبي في اٌٛصٛي  ٌٝ ادلحصبد  يش إٌّظُ .

شٚيح ٌٍحمرٛق ٚاٌحشيربت إٌمببيرة    دعٛ  ِٕظّة اٌعًّ اٌعشبية ٌضيبد  اٌّغبحة اإلعالِية ٌٍح (9)

 ٚاٌذيّمشاطية في اٌبٕيبْ إٌمببٝ ٚجعضيض دٚس اٌّفبٚضة  اٌدّبعية .

دعٛ  ِٕظّة اٌعًّ اٌعشبية ٌحمرذيُ جمشيرش دٚسٜ ِرش  ورً عرٕحيٓ حرٛي ِرب يرحُ جحميمرٗ فري            (11)

ِدبي اٌٛفبء ٌّببدئ ٘زا اإلعالْ ، ٚبيبْ اٌصعٛببت ٚاٌححذيبت اٌحي جعحشضٙب ، يعرشب  

 ة اٌحشيبت إٌمببية ٚاٌٙيئبت اٌذعحٛسية في إٌّظّة .عٍٝ ٌدٕ
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