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 	���م ��� ���   .ا��ر��
 ��ر���ور�
 ا��ز�رة 	ر�� ر���

 � ا��ز�رة ��� أ�دأت د�وى ا�	���م ا�دو��
 ا�	�	�� 
���ور�
ت ا��ر�ز ا�دو�� �	�و�
  ا��ر��
 ��ر�ر��� ��و�ب 	"ر�

,زا�ت ا.�	-�ر �� وا",طن دي ��. و�د �ءت ھذه ا�د�وى 
� ��ر �د � 
�ت �� ا���و�
 ا����ر�� 
� أ�/ب ���
 �طو��

أ,"ط
 ا��ز�رة و��.����  

	/د�ت ا��ز�رة ��ذ�رة ,زاع ر���
 �د  ،2�2014� إ�ر�ل 

 
�ا��ر��
 ��ر ���ور��� �5
 ��ن �طر ط�/ھدة ا.�	-�ر ا�-,
م  ،و��ر� 
�ھدة1999وا��و���7ن  ،. و��و�ب أ��م 	�ك ا��

ع �ن ا�,	�.� 
��ا�	���م ر��� ��دة �	
 "روع �� �طر �ط
و�	� أو  ،أ"�ر �	���ن ا>طراف �ن ا���ث �� ا�	�و�
. �9ر أ,8

 
��, ��د ا,/�ء ���
 ا�"�ور ا��	
 	�ك �� �م ,  �2014	و�ر أ�

� ا�أي اھ	�م ا��ر��
 ��ر ���ور�
 	�د � 
� أي "روع ا��	�
ت �ذ�ك ا��دد أ-��ل �� ا��ز�رة �=ي "�ل �ن ���و ا�	

ء ا-,� �"ر "�را أ<رى�/,� 
 ,ا>"�ل. و��د أن أ	�ت ا�2ر�

 �� ا��د�ث, ��� أ�ل �5س �� 
	/د�ت أن 	�دي ��ر ر�9
م ���ر�ز ا�دو�� �	�و�
 ا��ز�رة �ط�ب ر��� ��	���م ����Aن ا�

 �� �ر  20,زا�ت ا.�	-�ر, ا�ذي ��د ا�ط�ب ر���,�2016، 

م  ��36و�ب ا��دة �� �  . �1965ن ��-ق ا��ر�ز ا�دو�

 �
 ���و�
 �ر���ن ��ل ا���ش �� ا�"�ور ا�	� 	�ت اCط
�رض �دد ���ر �ن ا��� ا���ري,	���ن �� ا��ز�رة ����ن ا�

/�زا25
  إ� �ن دون أي 	��
 أو �	�م ,
 وا.�	/ل وا�	و��ف����
.
��أ��م  2014و�د �درت �� �و,�و  أو 	�م ذات دوا�� ��


 �ن ���2� ا��ز�رة  �7���ن ��دة 	ز�د �ن -F- وات ��ق,�

-م أ��د ا�,طق �	�ك  	ر 9ر��	� و�ھر ���د و���د ����.وھم ��
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 طو��
. و�د أد�ن  ��د �2015� أ�9طس ا>��م و	=��دھ����

 ���د إطFق �را�8 �� ��را�ر ��	ر 9ر��	� �رة أ<ري �9�
ھر ���د و���د ���� �/د �در �,�� �2و وأط�ق أ .2015� �

 �� 
�� ا�,�� ��ل أن ��/� ا�ر�5س  ،��2015	��ر  �23را���

 �ن ا����� <ط� �
 ��Aم ا��	�دة ���
 ا����,	ظرا أ�م ا���
�ز�رة ���ن آ<ر�ن ����ون �� ا�رك. �� أد�ن �دة ��,�و�و

.
� ا����م ا���ر�� ���9 ��7ن  ،و�� ھو ا��ل �� ��	ر 9ر��	

  إ�� أن �	م ا��2و �,�م. 	�ك ا>��م � 	زال �ر�


 �9ر ا�/,و,�
 ����إو���,ب ھذه ا��� �����ن, �7ن 	���زات 
���ر وا�"رط
ا��ز�رة �� ��ر 	�ر�ت ����ت �ن ��ل ا� 

ت ا��ؤ�دة ����و�
 ا����ر�
وا����.  ��2, 
,ت ا�"��� ��
ت وا�/�ر/�
 �ن ا������� 
� ذ�ك ا�	"و�ش ���  ،�ر�� ��

 �Jزات ا><رى. و�ذ�ك أ����	ب وا�	ا��ث وإF9ق ا���
 �ا�	ر<�ص ا���,وح ���ز�رة ���ث �ن ��ر وأ��ر �ر�� ا����

 .�	زا�ت ���� ا�	��2
 ا�/�ر�
. و��F �ن أ,� 	"�ل ا,	�
��و�, �7ن 	�ك ا>��ل �ن �,ب  ���ر ��و�ب ا�/,ون ا�دو�

�5
 ��ر 	"�ل ا,	�ھدة ا�-,� ��و�ب ا���	ر< .�	زا�� �
ر ��ن �طر و�-	�F�،
ن أوا�	� 	�	و�ب  ���ور�
 ��ر ا��ر��
د�
 و�	�و�
 ��طر��ن �ن �,ب ��	�	� ا���	-�رون �� 
���

�زا��
 أ<رى.  �� أن �� أ,� 	,ص ��� �/وق إ .��و�	� ا���د�ن
ر 	��ر ��ر ��-	�F� 
�5ھدة ا�-,�
 ا��ز�رة �� ا������ ��

ھدات ا�دو��
 ��/وق ا.,�ن���و�,�  ,�	2ق وا�	زا�ت ��ر �
� �ر�
 ا�	���ر� و�ق �وظ2�  ,ا�	رام �ق ا��ز�رة و�وظ��2

 �ب �9ر أا��ز�رة �/��2 أو �	�ر�وا ���� إ. �و�2وا 	,�,
  و�ذل. 
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ت ��ر ��	,. 
 ا�/,و,�
 ا�دو��
, �7ن .و,	���	�	زا�
� ��ر �د �ودرت. �	-�راتا� 
�و��و�ب  ا��ز�رة ا��


 �150/ل �ن <�5ر �� . 	��دت ا��ز�رة  �7ن ،	/د�رات �	�2ظ

   .���ون دو.ر

���ور�
 �/ب �دم 	�وب ل ,طق ��م ا��ز�رة ا��وم: "و�
� إ�ر�ل ا��ر��
 ��ر � 
ا�	م وا���	�ر �� �ذ�رة ا�,زاع ا��ر�و�
 ��� ا�"��
 و�وظ��2, �7ن ا��ز�رة .  ,2014�	وا�	�رار ھ��

 ��� ��ل �,و,� ��ر أ	�د أ�� ي <�ر آ<ر �9ر ا��دء ر���
�ر�ز ا�	���م ا�دو�� �	�و�
 ,زا�ت ا.�	-�ر. و�د ر��ت 

 
���ن ��� ا�ذ�ن 	�ر�وا �����
  �/وق ا����� ا��ز�رة د�واھ

 وا�/�ر/�ت  و�� ,��	�رة �ن ا������دد �ن ا��.ت ���

 
�5 و�,��	 

ا���ن �9ر ��و9��,ب إ, �دوا�� ��� ��
,�ر�ت  �ن �/و�� ��و�ب ا�/,ون ا�دو��ر�	 � �وء �� ��

  .�2013راءات �,ذ �,	�ف �م �8 �ن ����
 إ


 وأ�ن �وظ��2, و�/�م �F�� دا� أن ا��ز�رة 		��ك 	���
� �ر�� �
 ا�	���ر��و�ب ا�/,ون ا�دو�,  ��ر�وا أو�/�م �	� .

2� أو ��� أوأ>ي 	و��ف 	,، �ذل, وھ� 	=�ل ي �/ب �9ر إ,�
���ور�
 �د �8 ا�ذي 	/د�ت  ،�� أن �	�O ا�	���م �"�ل <ص،

��ق��ا���	/ل ����  ن 	�درأ���5
 دو��
  ،ا��ر��
 ��ر	� � 

ت ���
 ا������� 
��ت ا�زا25ذات ا�دوا�� ا����
 ا�	� وا.	�
 ".  ا��ر �ددا�	�د�ت ��,���  �ن ��

 


