
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

  
 FNEاندبيؼخ انٕطُٛخ نهتؼهٛى   CDTانُمبثخ انٕطُٛخ نهتؼهٛى 

 

 2020 أكتٕثش 8انشثبط فٙ 

 ألطش انتٕخّٛ ٔانتخطٛظ انتشثٕ٘:  FNE CDTانتُسٛك انُمبثٙ انثُبئٙ 
ألطش  انثُبئٙ يسإٔل نٕصاسح انتشثٛخ انٕطُٛخ يغ انًهف انًطهجٙ نهتُسٛك انُمبثٙ م ٔانتؼبطٙ انالٚستُكش انتدبْ .1

االحتدبخبد انًتكشسح ئلشاس انٕصاسح ثًششٔػٛخ انًطبنت ٔسغى تُجٛٓبتُب ػجش انتٕخّٛ ٔانتخطٛظ انتشثٕ٘ سغى 

 ػتابيبد نألطش يًبسسٍٛ ٔيتذسثٍٛ ٔرنك ػهٗ يذٖ سُتٍٛ يٍ انٕلفبد ٔانًسٛشاد ٔاال
دػٕتّ انٕصاسح ئنٗ انتفبػم االٚدبثٙ يغ يمتشحبد انتُسٛك انُمبثٙ حوٕل انًهوف انًطهجوٙ فوٙ يوًٕنٛتّ ٔكوزنك يوغ  .2

  ً   2019يتُجش  12 فٍٙ ثًشاسهخ فٙ انًٕضٕع تإس انتُسٛك حٕل تٕحٛذ اإلطبس كًب ْٕ يض

  ٓٛأحدفبػب ػٍ انًهف انًطهجٙ نهنجشَبيدّ انُضبنٙ انتاؼٛذ٘  استئُبفّ .3
ٔثؼوذ ٔلٕفوّ ػهوٗ تًبطوم ٔصاسح انتشثٛوخ انٕطُٛوخ فوٙ  ألطش انتٕخّٛ ٔانتخطوٛظ انتشثوٕ٘ FNE CDTانتُسٛك انُمبثٙ انثُبئٙ ئٌ 

، ٔػهوٗ انؼوشا انٓضٚوم 19استئُبف انحٕاس انمطبػٙ حٕل انًهف انًطهجٙ ألطش انتٕخّٛ ٔانتخطٛظ انتشثٍٕٚٛ يستغهخ فٙ رنوك خبئحوخ كٕفٛوذ 

)تؼذٚم يشسٕو يشكض انتٕخّٛ ٔانتخطٛظ انتشثٕ٘( انز٘ يوب ْوٕ ئال تحاوٛم حب وم. ٔاسوتًشاسا فوٙ انجشَوبيح  2020ُٚبٚش  21انًمذو فٙ نمبء 

 انُضبنٙ انتاؼٛذ٘ ضذ انحٛف ٔانتًٛٛض انز٘ ٚطبل يهف أطش انتٕخّٛ ٔانتخطٛظ انتشثٕ٘، فاٌ انتُسٛك انُمبثٙ انثُبئٙ ٚؼهٍ يب ٚهٙ:

شاءاد انحكٕيٛوخ انتوٙ تسوتٓذف خوثتدًٛوذ انتشلٛوبد ٔئٚموبف انتشوغٛم فوٙ انمطوبع انؼًوٕيٙ ٔكوم اإلئداَتّ نهمشاس انحكوٕيٙ انمبضوٙ  (1

 انحك فٙ االضشاة ٔانحك فٙ انؼًم انُمبثٙ  

تأكٛذِ ػهٗ أٌ تٕحٛذ اإلطبس )يستشبسٍٚ ٔيفتشٍٛ( فٙ ئطبس ٔاحذ: يفتش فٙ انتٕخّٛ انتشثٕ٘ أٔ يفتش فٙ انتخطٛظ انتشثٕ٘ يغ  (2

س فٙ انتٕخّٛ/انتخطٛظ انتشثوٕ٘ فوٙ طوٕس االَموشاا، ْوٕ انًوذام األسوبط ٔانًٕضوٕػٙ نحوم انًشوبكم انتوٙ تتخوجظ فٛٓوب ٔضغ ئطبس يستشب

 انٓٛأح 

دػٕتّ انٕصاسح ئنٗ ئسخبع حك تغٛٛش اإلطبس يٍ يستشبس ئنٗ يفتش نهًستشبساد ٔانًستشبسٍٚ فٙ انتٕخّٛ ٔانتخطٛظ انتشثٕ٘ ثؼوذ  (3

  2004ثؼذ  انتشلٙ نهذسخخ األٔنٗ ألفٕاج يب

ضشٔسح انتسشٚغ ثتشلٛخ خًٛغ انًستشبساد ٔانًستشبسٍٚ فٙ انتٕخٛوّ ٔانتخطوٛظ انتشثوٕ٘ يوٍ انذسخوخ انثبَٛوخ ئنوٗ انذسخوخ األٔنوٗ  (4

 ٔتغٛٛش ئطبسْى ئنٗ يفتشٍٛ 

ااتوضال يٓوبيٓى فًٛوب ٚطبنت ثتًكٍٛ أطش انتٕخّٛ ٔانتخطٛظ انتشثٕ٘ يٍ األدٔاس انتأطٛشٚخ ثًُظٕيخ انتشثٛخ ٔانتكٍٕٚ ٔػذو تمضٚى ٔ (5

 ْٕ يب تمُٙ 

  اإللهًٛٙ ضذ انتؼسفبد ٔاشٔلبد انًذٚشطبطب  خّٛ ٔانتخطٛظ ٔاب خ ثًذٚشٚختضبيُّ انًطهك يغ كم َضبالد اطش انتٕ (6

ٔانتٙ ال توتالءو فٙ يأٌ ئػبدح تُظٛى انؼًم ثبنمطبػبد انًذسسٛخ  2017يبسط  6ثتبسٚخ  انابدسح 17/22سفضّ نهًزكشح انٕصاسٚخ  (7

 يغ ٔالغ انًًبسسخ انًٛذاَٛخ فٙ غٛبة أدَٙ يشٔط ٔٔسبئم انؼًم ٔانخابص انًٕٓل فٙ أطش انتٕخّٛ 

ذٚذ دػٕتّ انًستشبساد ٔانًستشبسٍٚ فٙ انتٕخّٛ انتشثٕ٘ ئنٗ سفض انًشبسكخ فٙ تكٍٕٚ ٔتأطٛش األسبتزح انشؤسوبء ثبنثبَٕٚوبد دت (8

 ٔانتأطٛش ال ٚذام ضًٍ انًٓبو انًُإص ػهٛٓب فٙ انُإص انتُظًٛٛخ نًدبل انتٕخّٛ انتشثٕ٘  اإلػذادٚخ ٔانتأْٛهٛخ، كٌٕ انتكٍٕٚ

 ٔانتخطٛظ انتٕخّٛ يشكض ٔيتذسثٙ انتشثٕ٘ ٔانتخطٛظ انتٕخّٛ أطش َذػٕ فاَُب انًطهجٙ، يهفُب ٔثًششٔػٛخ انًشحهخ ثذلخ يُب ٔٔػٛب

 ٔاالستؼذاد ٔانتؼجئخ، انًؼجش انحمٛمٙ ٔانابدق الَشغبالد أطش انٓٛئخ، CD T-FNE انًٕسغ انُمبثٙ انتُسٛك حٕل االنتفبف انٗ انتشثٕ٘

 .لشٚجب ػُّ سٛؼهٍ انز٘ انُضبنٙ انجشَبيح زنتُفٛ انمٕ٘

 ألطش انتٕخّٛ ٔانتخطٛظ انتشثٕ٘ CDT ٔFNEانتُسٛك انُمبثٙ انثُبئٙ 
 انًكتت انٕطُٙ

 CDTهُمبثخ انٕطُٛخ نهتؼهٛى ن

 انًكتت انٕطُٙ

 FNEنهتؼهٛى  هدبيؼخ انٕطُٛخن
 

 

 

 
  


