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فففيي خخضضضممم  فففيي للددداائئرراا االلنننززااعع  تتتنننفففييذذذ ٬،االلععررااققق   ححمممللةة 
شششلللل ضضضددد للللتتتللقققييحح مممةةضضضخخ االلأأطططططفففاالل  بببدددععممم   مممننن 
 االلععااللمممييةة االلصصصححةة ووومممنننظظظظظمممةة االلييووونننييسسسففف
 
أأرربببييلل ععمممااننن / أأييللووولل 2  سسسبببتتتمممبببرر/ ٬،االلععررااققق فففيي وووااللنننززوووحح االلععنننففف أأععمممااللووو االلددداائئرر االلنننززااعع ررغغممم – 2014   ححمممللةة نننججححتتت 
 اايييينننممملل أأرربببععةة أأصصصلل مممننن مممللييوووننن 3.75 إإللىى االلوووصصصووولل فففيي االلععررااققق فففيي االلأأطططططفففاالل شششلللل مممررضضض ضضضددد للقققييححللللتتت االلنننطططططااققق وووااسسسععةة
 .االلخخاامممسسسةة سسسننن دددوووننن طططططفففلل
 
 10 بببييننن أأييااممم خخمممسسسةة ااسسستتتمممررتتت ححمممللةة ٬،االلععااللمممييةة االلصصصححةة ووومممنننظظظظظمممةة االلييووونننييسسسففف مممننن بببدددععممم ٬،االلععررااقققييةة االلصصصححةة وووززااررةة نننظظظظظمممتتت فففللقققددد
 سسساابببققق وووقققتتت فففيي للععررااقققاا فففيي االلأأطططططفففاالل شششلللل فففييرروووسسس ظظظظظههووورر للععووودددةة للللتتتصصصددديي وووطططططنننييةة ححمممللةة ضضضمممننن وووذذذللككك ٬،أأغغسسسطططططسسس/آآببب 14 ووو
 65,000 ححووواالليي تتتللقققييحح تتتممم ححييثثث ٬،ًااييوووممميي االلمممههججررييننن االلأأطططططفففاالل ععدددددد فففييهه ييتتتززااييددد وووقققتتت فففيي االلححمممللةة تتتمممتتتووو .االلععااممم ههذذذاا مممننن
 .وووححدددههاا االلكككرردددييةة دددههوووكككاالل مممححاافففظظظظظةة فففيي مممههججرر طططططفففلل
 
 فففااضضضأأووو ٬،"االلححمممللةة ههذذذهه بببنننتتتييججةة تتتمممااممماا سسسععدددااءء نننححننن" :ببباابببييلل مممااررززييووو االلععررااققق فففيي االلييووونننييسسسففف ممممممثثثلل ييقققووولل ٬،االلصصصدددددد ههذذذاا وووفففيي
 – االلصصصععوووبببةة بببااللغغةة ظظظظظرروووففف فففيي ععاادددةةً تتتععممملل وووااللتتتيي - االلححمممللةة فففيي شششاارركككتتت االلتتتيي االلصصصححييةة االلطططططوووااقققممم االلتتتززااممم إإننن" :ييقققووولل
  ."بببااللفففععلل االلإإشششاادددةة ييسسستتتححققق
 
 تتتححدددييااتتت وووااججههتتت ييةة٬،ععررااققق ةةمممححاافففظظظظظ 12 فففيي صصصححةةلللل مممدددييررييةة 14 فففيي االلأأطططططفففاالل إإللىى للوووصصصوووللاا ااسسستتتههدددفففتتت االلتتتيي االلححمممللةة
 .االلأأطططططفففاالل مممننن ههممم ههؤؤؤللااءء نننصصصففف أأننن وووييقققدددرر ٬،ععااممماالل بببدددااييةة ذذذمممننن شششخخصصص مممللييوووننن 1.8 ححوووااللييلل االلدددااخخلليي االلنننززوووحح بببسسسبببببب ججسسسييمممةة
 إإللىى االلوووصصصووولل للضضضمممااننن أأخخررىى وووإإمممددداادددااتتت االلللقققااححااتتت مممننن ةةمممججههزز  ااتتتمممخخززوووننن ااسسستتتخخدددااممم مممننن االلصصصححييةة االلسسسللطططططااتتت كككنننتتتتتتممم ذذذللككك ررغغمممووو
 .االلأأطططططفففاالل مممننن ممممممكككننن ععدددددد أأكككبببرر
 
 أأخخررىى٬، إإللىى طططططوووااررئئ ححااللةة مممننن تتتنننتتتقققلل بببللااددد فففيي" :االلححسسسييننن ججععفففرر سسسييددد .ددد االلععررااققق فففيي االلععااللمممييةة االلصصصححةة مممنننظظظظظمممةة ممممممثثثلل وووييقققووولل
 ."االلإإنننسسساانننيي االلععممملل أأههدددااففف تتتححقققييققق إإمممكككاانننييةة فففيي االلأأممملل ييبببععثثث االلأأطططططفففاالل شششلللل ضضضددد للتتتللقققييححاا ححمممللةةلل االلنننااججحح تتتنننفففييذذذاالل فففإإننن
 
 
 ييمممثثثلل االلععااممم ههذذذاا مممننن أأبببررييلل/ووونننييسسسااننن فففبببررااييرر/شششبببااططططط فففيي االلععررااققق فففيي أأطططططفففاالل شششلللل ححااللتتتيي وووججوووددد ععننن االلكككشششففف تتتأأكككييددد كككاانننووو
 غغييرر االلأأطططططفففاالل ععدددددد ااررتتتفففااعع مممعع نننههإإ االلخخبببررااءء وووييقققووولل .ععااممماا 14 ااسسستتتمممرر وووااللذذذيي ٬،االلأأطططططفففاالل شششلللل مممننن االلععررااققق للخخللووو نننههااييةةاالل
 ييصصصبببحح االلنننززااعع٬، ووومممنننااطططططققق االلفففقققييررةة االلأأححييااءء فففيي خخااصصصةة وووااللأأطططططفففاالل٬، االلأأسسسرر إإللىى االلوووصصصووولل وووصصصععوووبببةة نننسسسبببيياا٬، االلمممححصصصنننييننن
 .للهه ععللااجج للاا االلذذذييووو دددِقققععااللمممُ االلمممررضضض ههذذذاا للاانننتتتشششاارر ععررضضضةة كككثثثررأأ االلععررااققق
 
للللمممززييددد مممننن  االلمممععللووومممااتتت٬،  االلررججااءء  االلااتتتصصصاالل  بببااللععنننااوووييننن   :االلتتتااللييةة 
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