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أحًذ دسٔٚش َائب ٔصٚش / لاو انذكخٕس يحًذ عهطاٌ يحافظ اإلعكُذسٚت ٚشافمّ انذكخٕس 

اإلعكاٌ نهخطٕٚش انحضش٘ ٔانؼشٕائٛاث بٕضغ حجش األعاط نهبذء فٙ أػًال حطٕٚش يُطمت 

ػضبت حجاص٘ ٔػضبت عكُٛت بُطاق حٙ ششق ، ٔرنك فٙ إطاس االْخًاو بخطٕٚش انًُاطك 

 .انؼشٕائٛت باإلعكُذسٚت، ٔسفغ كفاءة انبُٛت انخحخٛت ٔانًشافك انؼايت بٓا

 

 

أكذ عهطاٌ أٌ يٍ أٔنٗ اْخًاياحّ حطٕٚش انًُاطك انؼشٕائٛت ػهٙ يغخٕ٘ اإلعكُذسٚت ٔحهبٛت 

إحخٛاجاث لاطُٛٓا ٔححغٍٛ يغخٕ٘ انًؼٛشت نذٚٓى، يٕضحا أٌ انٓذف األٔل ْٕ سفغ انًؼاَاة 

ػٍ كاْم انًٕاطٍ انبغٛط ٔشؼٕسِ بخحغٍ انخذياث انًمذيت نّ يٍ لبم انذٔنت ػهٙ أسض 

  .انٕالغ، ٔأشاس إنٙ أَّ ٚخى بجاَب أػًال انخطٕٚش االْخًاو بًغخٕٖ انُظافت بُطاق انؼضبخٍٛ

 



ٔشذد انًحافظ ػهٙ سئٛظ انحٙ بانبذء انفٕس٘ فٙ أػًال انخطٕٚش بانؼضبخٍٛ ٔانؼًم بألصٙ 

ػًال ٕٚيٛا بًٓا، كًا ألعشػت نالَخٓاء يٍ كافت األػًال خالل ٔلج لٛاعٙ، ٔكزا يخابؼت عٛش ا

ٔجّ عهطاٌ سئٛظ انحٙ بؼًم حخطٛط كايم نًغخٕ٘ انخذياث ٔانًشافك بانؼضبخٍٛ نهٕلٕف 

  .ػهٙ كافت انًشاكم بًٓا ٔيؼشفت أ٘ انخذياث انخٙ ححخاج انٙ حطٕٚش ٔسفغ كفاءة

 

 

ٔاعخًغ انًحافظ إنٙ يشاكم ٔيطانب أْانٙ انؼضبخٍٛ ٔاعخفغش يُٓى ػٍ يغخٕ٘ انخذياث 

انًمذيت نٓى يٍ لبم انحٙ، ْزا ٔلذ طانب آْانٙ ػضبت عكُٛت بخٕفٛش يخبض فٙ َطاق ػضبخٓى، 

ٔٔجّ عهطاٌ سئٛظ انحٙ  ، ٔٔجّ انًحافظ فٕسا بذساعت ػًم يخبض نٓى نشفغ انؼبء ػُّ

بخهبٛت إحخٛاجاث األْانٙ ػهٙ ٔجّ انغشػت، ٔاالْخًاو بخحغٍٛ يغخٕ٘ انُظافت بانؼضبخٍٛ يٍ 

خالل صٚادة ػذد صُادٚك انمًايت بًٓا، ٔٔضغ صُذٔق لًايت ػهٙ سأط كم شاسع سئٛغٙ، 

ٔطانب انًحافظ يٍ اْٜانٙ بضشٔسة انًشاسكت انفؼانت يغ األجٓضة انخُفٛزٚت نهحٙ ٔانًحافظت 

ػهٙ يغخٕ٘ انُظافت ٔأػًال انخطٕٚش انخٙ حخى ؛يؤكذا بأٌ كال يُا نّ دٔس فٙ انًحافظت ػهٙ 

 كى، 3يٍ انجذٚش بانزكش؛ أَّ ٚخى أػًال انخطٕٚش بؼضبت حجاص٘ بطٕل  .يًخهكاث انذٔنت

 كى طٕنٙ، 5باإلضافت انٙ ػذد يٍ انشٕاسع انجاَبٛت، ٔحطٕٚش ػضبت عكُٛت انمبهٛت بطٕل 

 .  كى15ٔػضبت عكُٛت انبحشٚت بطٕل 


