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 اميىة سر الفيدرالية السىرية لمىظمبت وهيئبت حمىق االوسبن

 ميس كريدي

   

إجشاء انحكٕيخ انسٕسٚخ  ٔاالسزُكبس, , ثجبنغ انمهكانفٛذسانٛخ انسٕسٚخ نًُظًبد ْٔٛئبد حمٕق االَسبٌرهمذ 

عضٕح انًُظًخ انعشثٛخ نحمٕق االَسبٌ فٙ  انُبشطخ انحمٕلٛخخ حك انضيٛهانسفش خبسج انجالد ثيٍ ثًُع انعمبثٙ 

 : انكبرجخ انًعشٔفخٔ انُبشطخ انحمٕلٛخ سٕسٚب

 اميىة سر الفيدرالية السىرية لمىظمبت وهيئبت حمىق االوسبن

 ميس كريديالىبشطة 

اجم انسفش  نجُبٌ, يٍٓخ انٗ يٛس يزٕج خانضيٛه ذٔدٌٔ رٕضٛح أٔ رجٛبٌ أسجبة انًُع يٍ انًغبدسح. ٔحٛث كبَ 

زذسٚت يذسثٍٛ حٕل سطذ ٔرٕثٛك اَزٓبكبد حمٕق اإلَسبٌ ن انذٔسح انزذسٚجٛخ رشكٛخ نهًشبسكخ فٙ -انٗ اسزُجٕل

,فمذ رى انطهت يُٓب 5148 ُٙٚبٚش/كبٌَٕ انثبَ 17ٔنغبٚخ  47 يٍ ُجٕل,زاس فٙ انذٔنٛخ انعفٕ يُظًخ رُظًٓب ٔانزٙ,

 .ٔنى رحظم عهٛٓب حزٗ ْزِ انهحظخ ٔاحضبس يٕافمخ عهٗ يغبدسح انمطش,يشاجعخ يحكًخ االسْبة 

 

, إر َذٍٚ ٔ َسزُكش ْزا اإلجشاء انعمبثٙ ٔغٛش انًسزُذ انفٛذسانٛخ انسٕسٚخ نًُظًبد ْٔٛئبد حمٕق االَسبٌإَُب فٙ 

 خ انكبرجخ ٔانُبشطخ انحمٕلٛخ انًعشٔفخإنٗ َض لبََٕٙ أٔ حكى لضبئٙ ثحك انضيٛه

 يدرالية السىرية لمىظمبت وهيئبت حمىق االوسبناميىة سر الف

 ميس كريديالىبشطة 

األسبسٙ فٙ انسفش انز٘ ٚضًُّ انذسزٕس انسٕس٘ ٔانًٕاثٛك ٔاالرفبلٛبد راد  بَعهٍ رضبيُُب انكبيم فٙ حمٓٔ, 

طبدلذ عهٛٓب انحكٕيخ انسٕسٚخ, ٔإَُب َطبنت انحكٕيخ انسٕسٚخ ثٕلف ْزا اإلجشاء انعمبثٙ ٔ ٔلعذ انظهخ, انزٙ

ٔثٕلف كبفخ اإلجشاءاد انعمبثٛخ ثحك انُبشطٍٛ انحمٕلٍٛٛ ٔانًذٍَٛٛ فٙ سٕسٚخ, ٔإنغبء كبفخ انهٕائح األيُٛخ  بثحمٓ

رشكم ْزِ اإلجشاءاد اَزٓبكب طشٚحب  انخبطخ ثبنًًُٕعٍٛ يٍ انسفش خبسج انمطش أٔ انشاغجٍٛ ثبنعٕدح إنّٛ, كًب

ٔدخم حٛض  4191/  7/  54نهعٓذ انذٔنٙ انخبص ثبنحمٕق انًذَٛخ ٔانسٛبسٛخ انز٘ طبدلذ عهّٛ سٕسٚخ ثزبسٚخ 

 ( انزٙ رُض عهٗ: 45ٔرحذٚذا نهًبدح )  4199/  6/  56انُفبر ثزبسٚخ 

 ُمم فّٛ ٔحشٚخ اخزٛبس يكبٌ إلبيزّ.نكم فشد ٕٚجذ عهٗ َحٕ لبََٕٙ داخم إلهٛى دٔنخ يب حك حشٚخ انز -4

 نكم فشد حشٚخ يغبدسح أ٘ ثهذ, ثًب فٙ رنك ثهذِ. -5

ال ٚجٕص رمٛٛذ انحمٕق انًزكٕسح أعالِ ثأٚخ لٕٛد غٛش رهك انزٙ ُٚض عهٛٓب انمبٌَٕ, ٔركٌٕ ضشٔسٚخ نحًبٚخ  -6

خشٍٚ ٔحشٚبرٓى, ٔركٌٕ يزًشٛخ يع األيٍ انمٕيٙ أٔ انُظبو انعبو أٔ انظحخ انعبيخ أٔ اٜداة انعبيخ أٔ حمٕق اٜ

 انحمٕق األخشٖ انًعزشف ثٓب فٙ ْزا انعٓذ.



 .ال ٚجٕص حشيبٌ أحذ, رعسفب, يٍ حك انذخٕل إنٗ ثهذِ -7

ٔثٓزِ انًُبسجخ َؤكذ عهٗ ضشٔسح انزضاو انحكٕيخ انسٕسٚخ ثبالرفبلٛبد ٔانًٕاثٛك انذٔنٛخ انًعُٛخ ثحمٕق اإلَسبٌ, 

 انزٙ ٔلعذ ٔطبدلذ عهٛٓب.
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