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 ثٛبٌ طحفٙ

 

 مجلس نواة الشعت قبل منوالكرامة تعيينبت األعضبء النبقصين في هيئة الحقيقة 

 

 من أجل مسبر شفبف

 

 

 :إنٗانًجزًغ انًسَٙ يجهػ َٕاة انشؼت رسػٕا يُظًبد 

انًٕلغ اإلنكزطَٔٙ نًجهػ  ٔػهٗ انزَٕؽٛخانطائس انطؼًٙ نهجًٕٓضٚخ  ٔانكطايخ فَٙشط لبئًخ انزطشحبد نٓٛئخ انحمٛمخ  -

 َٕاة انشؼت ٔفمب نمبٌَٕ انؼسانخ االَزمبنٛخ.

انجُؽٍٛ رًثٛم  ٔاحزطاو َؽجخزضاؼخ انزطشحبد انًؽزهًخ فٙ ألطة اٜجبل ثًب ٚزفك يغ يجبزا انشفبفٛخ ٔانحٛبز ٔانُعاْخ  -

  انؼسانخ االَزمبنٛخ. لبٌَٕ ثًمزضٗ انًطهٕثخ

 

ضئٛػ انهجُخ غٛط انسائًخ انربطخ انًكهفخ ثفحض ٔفطظ انزطشحبد نٓٛئخ انحمٛمخ  ثظفزّانشؼت ضئٛػ يجهػ َٕاة  طبزق

 2016/12/27ثزبضٚد  انطؼًٙ نهجًٕٓضٚخ انزَٕؽٛخ ٔانظبزض ثبنطائس) 2016زٚؽًجط  21ًؤضخ فٙ انمطاض ان ػهٗٔانكطايخ 

رى اػزًبز ْصا  ٔانكطايخ.ْٛئخ انحمٛمخ فٙ  انثالثخ انُبلظٍٛػضب  بأل( ٚفزح ثًٕججّ ثبة انزطشحبد انًزؼهمخ ث105ػسز رحذ 

انؼسانخ  ٔانًزؼهك ثئضؼب  2013زٚؽًجط  24انًؤضخ فٙ  53-2013يٍ انمبٌَٕ األؼبؼٙ ػسز  23انمطاض ثًٕجت انًبزح 

 .) االَزمبنٛخٚهٙ لبٌَٕ انؼسانخ  فًٛباالَزمبنٛخ ٔرُظًٛٓب )

ثشطٔط ٔإجطا اد رؼُٛٛبد أػضب  ْٛئخ  انزفبطٛم انًزؼهمخ  37يٍ انفظم  4 ٚحسز لبٌَٕ انؼسانخ االَزمبنٛخ فٙ انفمطح 

يٍ َفػ فٙ حبنخ اؼزمبنخ ػضٕ يٍ أػضب  انٓٛئخ أٔ اػفبئّ أٔ ٔفبرّ ٚزى رؼٕٚضّ ثؼضٕ آذط :“  انحمٛمخ ٔانكطايخ كًب ٚهٙ

   “ نمبٌَٕ.يٍ ْصا ا 23ثبنفظم  يٍ لجم انًجهػ انًكهف ثبنزشطٚغ ثُفػ انظٛغ ٔاإلجطا اد انًُظٕص ػهٛٓب اذزظبطّ

 

لجٕل انزطشحبد، ررزبض انهجُخ غٛط انسائًخ، ثبنزٕافك، لبئًخ يزطشحٍٛ رطفغ إنٗ انجهؽخ  ٔػُس اؼزكًبل,23ػًال ثبنفظم 

انزٕافك ذالل انؼشطح  رؼصض ػُسٔ رمم ػٍ ثهث األػضب  أالبضطٍٚ ػهٗ يٍ لجم أغهجٛخ انُٕاة انحػهٛٓب انؼبيخ نهًظبزلخ 

ػهٗ انجهؽخ  20ثبنفظم رحبل يهفبد كم انًزطشحٍٛ انًؽزٕفٍٛ نهشطٔط انٕاضزح  أٚبو انًٕانٛخ الؼزكًبل انفطظ اإلزاض٘

    .انًجهػ فٙ زٔضرٍٛ، أٔ ثبألغهجٛخ انًطهمخ انؼبيخ نهزظٕٚذ ثأغهجٛخ ثالثخ أذًبغ أػضب 

 

 

أٚبو يٍ ربضٚد  10لجٕل يهفبد انزطشح فٙ غضٌٕ  االَزمبنٛخ انًصكٕض آَفب، ٚرززىيٍ لبٌَٕ انؼسانخ  23ٔ ثًمزضٗ انفظم 

فٙ انٕلذ انحبنٙ َظطا  انزطشحبد ثبنطائس انطؼًٙ نهجًٕٓضٚخ انزَٕؽٛخ. ال ٚزى لجٕل يهفبد رطشح َشط لطاض فزح ثبة

حظب  انزطشحبد. رجمٗ ْصِ انفزطح يفزٕحخ رحسٚسا نًسح فطظ ٔإاالَزمبنٛخ أٚبو. ال ٚزضًٍ لبٌَٕ انؼسانخ  10آجبل ال  الَمضب 

 .نهجُّٔررضغ نهؽهطخ انزمسٚطٚخ 

 

َشط لبئًخ انزطشحبد انًؽزهًخ فٙ انطائس  حبنٛب، رجمٗ ػًهٛخ فطظ ٔإحظب  انزطشحبد غٛط يؼُٛخ ثبإلػالٌ. كًب نى ٚزى

يٍ  23ٔ  22انفظهٍٛ  شنكػهٗ انًٕلغ اإلنكزطَٔٙ نًجهػ َٕاة انشؼت كًب ُٚض ػهٗ  ٔ انطؼًٙ نهجًٕٓضٚخ انزَٕؽٛخ

انفطظ غٛط  ػهٗ انزطشحبد انًؽزهًخ ٔانمطاضاد شاد انظهخ انزٙ اررصرٓب نجُخاالػزطاضبد . رظم االَزمبنٛخلبٌَٕ انؼسانخ 

 .حبنٛب فًٛب ٚرض ْصا اإلجطا  يٍ انظؼت يؼطفخ يسٖ انزمسو انًؽجم يؼطٔفخ .

.  



 

 ٔفطظانًكهفخ ثفحض  غٛط انسائًخ انربطخ انهجُخ انجٛبٌ،يُظًبد انًجزًغ انًسَٙ، انًٕلؼخ ػهٗ ْصا  رحث األؼجبة،نٓصِ 

ٍٛٛ أػضب  ْٛئخ انحمٛمخ انزطشحبد نٓٛئخ انحمٛمخ انكطايخ ػهٗ احزطاو أحكبو انمبٌَٕ انؼسانخ االَزمبنٛخ انًزؼهمخ ثئجطا اد رؼ

 .ٔانكطايخ

 

 األطراف الموقعة:

 ٙانًرجط انسًٚمطاط  

  انًُظًخ انسٔنٛخ نًُبْضخ انزؼصٚت(OMCT) 

  يحبيٌٕ ثال حسٔز(ASF) 

  انجًؼٛخ انزَٕؽٛخ نهسفبع ػٍ انحطٚبد انفطزٚخ(ADli) 

  انكطايخجًؼٛخ  

 انًطكع انسٔنٙ نهؼسانخ االَزمبنٛخ 

  انجٕطهخ  

  انزُؽٛمٛخ انٕطُٛخ انًؽزمهخ نهؼسانخ االَزمبنٛخ 

  انًُزسٖ انزَٕؽٙ نهحمٕق االلزظبزٚخ ٔاالجزًبػٛخ 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


