
 

 

 
 

 

 انجبيعخ انىطٍُخ نهتعهٍى انُقبثخ انىطٍُخ نهتعهٍى انجبيعخ انىطٍُخ نًىظفً انتعهٍى
 

 انتُسٍقٍخ انىطٍُخ نًىظفً انتعهٍى انًستجٍٍ فً انسهى انتبسع :

 4 ٍبٌثــــ    
انضالس،انجبيؼخ  ًٕظفً انزؼهٍى انًشرجٍٍ فً انسهى انزبسغ انًُؼٌٕخ رحذ نٕاء انُقبثبد انزؼهًٍٍخػقذد انزُسٍقٍخ انٕطٍُخ ن

اجزًبػب نًذاسسخ  ثبنشثبؽ   UNTMٔانجبيؼخ انٕطٍُخ نًٕظفً انزؼهٍى  -FDT –،انُقبثخ انٕطٍُخ نهزؼهٍى UMTانٕطٍُخ نهزؼهٍى

انحكٕيخ ٔ انٕصاسح انٕطٍخ نًطبنت انُقبثبد رجبْم سف ٔ أ ذ ثأسىنًطهجً نٓزِ انفئخ انًظهٕيخ حٍش سجهال إنٍّ انًهف ب آي

جم يٍ أ ػقٕد فً انزفبًَ ٔ اإلخالص 3صٌذ يٍ قؼى أيٍ زِ انفئخ انًٓؼٕيخ انحقٕق خظٕطب ٔأٌ ُْبك إلَظبف ْ خانذاػٍ

ٍخ انًظُفٍٍ ػهى انُٕٓع ثقطبع انزشثٍخ ٔ انزؼهٍى ػهى انشغى يٍ انؼشاقٍم ٔ انظؼٕثبد انزً ٔقفذ حجشح ػضشح فً رشق

 , 3003خهفّ َظبو انكٕطخ يُز اخزالف يشبسثٓى كًب سجهذ انهجُخ رجبْم انحكٕيخ فً إقشاس رشقٍخ اسزضُبئٍخ نزجبٔص يب

ٌٕخ رحذ انُقبثبد انًُؼجم إسًبع طٕرُب فبٌ انهجُخ انٕطٍُخ نهًٕظفٍٍ انًشرجٍٍ فً انسهى انزبسغ  ٔثؼذ َقبش يسزفٍغ ٔيٍ أ

  :ٌهً  يب ػهى  رؤكذ انًزكٕسح 

;       شجث ثبنًطبنت انًشسوعخ و انعبدنخ نهرِ انفئخ انًتًثهخ فً تان  1 

ســُخ أقذيٍخ ػبيخ ، ثأصش  01سُٕاد فً انسهى انزبسغ يغ  6رشًم جًٍغ انًٕظفٍٍ انزٌٍ قؼٕا  00رشقٍخ اسزضُبئٍخ إنى انسهى  -

             .    سُٕاد فً ْزا انسهى  6سجؼً يبنً ٔ إداسي يٍ ربسٌخ اسزٍفبء 

يغ احزسبة األصش انشجؼً  9سُٕاد فً انسهى  00رشًم جًٍغ انًٕظفٍٍ انًسزٕفٍٍ نششؽ  00رشقٍخ اسزضُبئٍخ إنى انسهى  -

 .            سُٕاد فً ْزا انسهى  00انًبدي ٔ اإلداسي اَطالقب يٍ ربسٌخ اسزٍفبء 

  00ٍّ يجبششح إنى انسهى يٍ َـظبو األجـٕس انخبص ثًٕظفً انزؼهٍى ثًخزهف أسالكّ ٔ رشقـٍخ ثقٍخ انـًشرجٍٍ فــ 9حزف انسهى  -

 .ٔججش انؼشس يغ رحذٌذ سقف سُٕاد انزشقًفً انًبئخ  33انشفغ يٍ َسجخ انحظٍض إنى   -

;َبيج َضبنً تصعٍدي عهى انشكم انتبنًتسطٍس ثس ،وثتُسٍق يع انُقبثبد انداعًخانىطٍُخ انتُسٍقٍخ تقسز  3  

 

2- خىض إضساة وطًُ أٌبو 25 و 26 و27 أثسٌم  3122 يصحىثب ثبعتصبو يًسكص أيبو يقس وشازح انتسثٍخ انىطٍُخ فً 

 انٍىو األول وفً انٍىو انثبًَ أيبو وشازح تحدٌث انقطبعبد انعبيخ وذنك يٍ انسبعخ 21 صجبحب إنى انثبنثخ ثعد انصوال. 

يع اعتصبو وطًُ يًسكص أيبو يقس وشازح انتسثٍخ انىطٍُخ فً انٍىو  3122ثسٌمأ 39و38و 37إضساة وطًُ أٌبو خىض -3

 .انثبًَ يٍ انشبعخ انعبشسح صجبحب إنى انثبنثخ ثعد انصوال

 

 َٓبفئ ًٍخ انضالسانُقبثبد انزؼهٍرحذ نٕاء  إر رجذد رأكٍذْب انُؼبل 9انٕطٍُخ نًٕظفً انزؼهٍى انًشرجٍٍ فً انسهى  انزُسٍقٍخ إٌ

رجذد يطبنجزٓب انسٍذ انٕصٌش األٔل ثبنزذخم انؼبجم نٕػغ حذ نًؼبَبرٓب ٔظشٔفٓب انًضسٌخ خظٕطب ٔأَٓب صبثشد ٔػحذ ثكم 

فً انجشَبيج انُؼبنً خشاؽ انًسؤٔل ٔ انجبد َاالرٍٓت ثجًٍغ انًؼٍٍٍُ ػهى ػشٔسح  يب نذٌٓب يٍ أجم أثُبء ْزا انٕطٍ،ٔ

 .خانقبدي انزظؼٍذٌخ ٔغٍش انًسجٕقخ انًحطبد انُؼبنٍخ ٔ  فً كم انخطٕاد انًسطش ٔانًؼهٍ  ٔكزا 
 

 

3000اثشٌم  1انشثبؽ فً   
 انجبيعخ انىطٍُخ نهتعهٍى(                   فدش)انُقبثخ انىطٍُخ نهتعهٍى انجبيعخ انىطٍُخ نًىظفً انتعهٍى                     

    


