
                                                                                                      انبغنًبٌ انثمبفٙ انؼغالٙ فٙ انًٓجغ

 7202صٚسًبغ كبٌَٕ أٔل  72حبعٚز:  

 ح ع 7207انؼضص :  

 يشٛى أشغف بشأٌ    يًثهٙ األيى انًخذضة ٔدمٕق اإلَسبٌ  إنٗ    عسبنت يفخٕدت ػبجهت   \  و
 

 إنٗ انسبصة انًسؤٔنٍٛ انًؼٍُٛٛ بًخببؼت شؤٌٔ دمٕق اإلَسبٌ ٔيشًٛبث انالجئٍٛ

  حذٛت غٛبت ٔبؼض

اٍَٛ يُظ يضة نٛسج ببنمصٛغة ٔيشٛى أشغف ٚخؼغض نًشخهف أشكبل انًعبٚمبث ٔانؼسف انًشبنف نكم انشغائغ ٔانمٕ

اإلَسبَٛت ٔانًُبلط نهخؼٓضاث ٔاالنخؼايبث انًُخظغة يٍ جبَب انًؼٍُٛٛ ببنًسؤٔنٛت ػُّ فٙ انٕلج انذبظغ.. ٔنؼهكى ػهٗ 

اغالع يٍ جٓت ػهٗ انعغٕغ انُفسٛت ٔانًبصٚت انًذسٕست انًذٛطت ببنًشٛى ٔيٍ جٓت إنٗ اسخصغار يسخًغ يٍ سكبٌ 

ْى يٍ يسهسم االػخضاءاث انسبفغة انخٙ جغث بذمٓى يب أصٖ فٙ ػضص يٍ انًشٛى نهعًبئغ انذٛت ٔنهًؼٍُٛٛ كًٛب ُٚمظٔ

 انًغاث إنٗ ٔلٕع ظذبٚب بشغٚت فعال ػٍ انؼظاببث انٕٛيٛت ٔأشكبل االسخفؼاػ ٔاإلػػبج انًخكغعة.. 

غظٗ ٔفٙ األٚبو األسٛغة ٔعصث إنُٛب يطبنب حشٛغ إنٗ إًْبل يمصٕص فٙ انًجبالث انؼالجٛت انصذٛت عاح ظذٛخّ أدض انً

ٔفٙ يخببؼت نهًعبٚمبث ٔاالسخفؼاػ حًج سغلت أدض ]انكغفبَبث[ انًهذمت ببنًسخشفٗ ٔسضيبحّ انطبٛت ْٕٔ ػًم أثبع ٔٚثٛغ 

لهك سكبٌ انًشٛى يٍ ادخًبل انخذعٛغ الػخضاء جضٚض شبّٛ ببػخضاء حًٕػ ٕٚنٕٛ انًؼغٔف نضٚكى... إٌ جًهت ْظِ األَشطت حخى 

[ بًؼغفت ٔيشبعكت يٍ انهجُت انًشغفت ػهٗ يشًٛٓى انًكهفت ببنًسؤٔنٛت يٍ جبَب ]ػهٗ ٔفك يب ٚغص يٍ أبُبء انًشٛى

انسهطبث انًذهٛت األيغ انظ٘ ٚخطهب ]ٔػهٗ ٔفك يطبنب انسكبٌ أَفسٓى[ نخفبػم ػبجم ٔدبسى يٍ جبَب انجٓبث األيًٛت 

 انًؼُٛت نخذمٛك اٜحٙ:

ٔاالػخضاء انجبعٚت يٛضاَٛب، ٔانؼًم ػهٗ دهٓب بًب انخذمك يٍ انًجغٚبث انفؼهٛت ٔانخأكض يٍ يصبصع اإلًْبل   .0

 ٚخالءو ٔدم انًشكالث انخٙ حؼخغض دٕٛاث أبُبء انًشٛى ٔبًب ُٚفظ انهٕائخ ٔانمٕاٍَٛ األيًٛت انًغػٛت..

ٔلف األػًبل االسخفؼاػٚت انجبعٚت ٔيُغ دصٕل اػخضاءاث كبعثٛت جضٚضة ٔحجُٛب سكبٌ انًشٛى َخبئجٓب يٍ   .7

 غٖ يبصٚت َٔفسٛت لبسٛت يثم حهك انخٙ جغث سببمب.ظذبٚب بشغٚت ٔأس

حهبٛت يطبنب سكبٌ انًشٛى اإلَسبَٛت بشبصت يُٓب انؼبجهت بشأٌ حٕفٛغ انؼالجبث انطبٛت انٕافٛت َٔمم انًذخبجٍٛ   .3

نهؼالج فٙ انًسخشفٛبث انكبغٖ طاث انجبْؼٚت نًؼبنجت بؼط األيغاض انًؼمضة.. كًب فٙ دبالث األٔعاو ٔيب 

 شببّ...

حغٛٛغ انهجُت انًشغفت أٔ إٚجبص ػُبصغ أيًٛت ٔدمٕلٛت صٔنٛت فٙ إغبع ْظِ انهجُت بًب ٚذًٙ انسكبٌ ٔٚكشف أٚت   .4

يًبعسبث حجغ٘ ببنخُسٛك بٍٛ انهجُت انذبنٛت ٔانؼُبصغ انًشبْٕت انخٙ حمٕو بأػًبل االسخفؼاػ انًسخًغة أٔ 

بٛت يٍ جٓت ٔحثمٛفٛت بجْٕغ انهٕائخ انذمٕلٛت ػهٗ ألم حمضٚغ أٌ ًٚثم ٔجٕص انؼُبصغ األيًٛت ظًبَت علب

 انًؼًٕل بٓب..

آيهٍٛ ُْب انُظغ بجضٚت فٙ يطهب سكبٌ يشٛى أشغف فٙ أٌ حخذًم انًُظًت انضٔنٛت ٔلٕاث أجُبٛت يخشصصت   .5

يسؤٔنٛبحٓب حجبِ انذًبٚت انذمٛمٛت نهًشٛى بؼض أٌ أثبخج انٕلبئغ اسخغالبث سطٛغة ػغظج انسكبٌ نخعذٛبث 

 جسبو..

إَُب إط َعغ يثم ْظِ انُضاءاث انًخكغعة ٔصغسبث االسخغبثت أيبو أَظبع انًجخًغ انضٔنٙ ٔيُظًبحّ انًؼُٛت نُخطهغ إنٗ حغٛٛغ 

جْٕغ٘ فٙ انًٕلف يٍ حطبٛك االحفبلبث ٔانهٕائخ ٔانمٕاٍَٛ انًؼُٛت بذًبٚت سكبٌ أشغف نذٍٛ دم يشكالحٓى انخٙ حسببج 

ٔنُثك بأٌ انؼُبصغ اإلٚجببٛت ٔجْٕغ انمٕاٍَٛ انًذهٛت انًُبثمت يٍ صسخٕع  فٙ ٔجٕصْى بٓظِ األٔظبع انًؼمضة...

انجًٕٓعٚت انؼغالٛت انذبنٙ سخسخطٛغ انخذٕل ببحجبِ أفعم انًؼبنجبث انًسؤٔنت .. ٔأٌ حخجُب بثببث ٔٔظٕح أسطبء 

ًٛغ نصفذت جضٚضة يٍ ٔثغغاث لض حمغ فٙ إغبع أفؼبل يشبنفت نهضسخٕع يٍ جٓت ٔيُبلعت نذمٕق اإلَسبٌ ٔحطهؼبث انج

 انؼاللبث اإلَسبَٛت يٍ جٓت أسغٖ..

 أَُٛت ٔببنسالو ٔانذغٚت فٙ بهض انعٛبفت اٜيٍ.ًحمبهٕا سبنص انخذبٚب ٔأيُٛبحُب نسكبٌ أشغف ببنط
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 عئٛس انبغنًبٌ انثمبفٙ انؼغالٙ فٙ انًٓجغ
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