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يٍ ٔصٚش انخعهٛى انعانٔ ٙانبحث انعهًٙ
إنٗ انسٛذاث ٔانسادة سؤساء انجايعاث ٔعًذاء
ٔيذٚش٘ يؤسساث انخعهٛى انعانٔ ٙانبحث
انًٕظٕع  :ذُظيى دٔسج إضافيح إلَرذاب أعاذزج يغاػذيٍ نهرؼهيى انؼاني تؼُٕاٌ عُح  2011نفائذج يشاكض
انثذث تانقغة انركُٕنٕجي تثشج انغذسيح.
انًشجع  :األيش ػذد  1221نغُح  1993انًؤسر في  6عثرًثش ٔ 1993انًرؼهّق تضثظ انُظاو األعاعي
انخاص تغهك انًذسعيٍ انثادثيٍ انراتؼيٍ نهجايؼاخ ٔػهى جًيغ انُصٕص انري َقذرّ أٔ ذًًّرّ ٔخاصح
األيش ػذد  2222نغُح  2010انًؤسر في  11أٔخ .2010
انًشفقاث /1 :ػذد انخغظ انًضيغ ذغذيذْا تًشاكض انثذث دغة انًٕاد ٔاإلخرصاصاخ.
 /2جذٔل يرؼهق تششٔط انرششخ إنى انشذثح انًؼُيح.
 /3قائًح انٕثائق انًغهٕتح نركٕيٍ يهف انرششخ إنى انشذثح انًؼُيح.
ذؼرضو ٔصاسج انرؼهيى انؼاني ٔانثذث انؼهًي فرخ دٔسج إضافيح إلَرذاب أعاذزج يغاػذيٍ نهرؼهيى
انؼاني تؼُٕاٌ عُح  2011نفائذج يشاكض انثذث تانقغة انركُٕنٕجي تثشج انغذسيح.
 - 1آجال حقذٚى يهفاث انخششح :يفرخ عجم انرششذاخ دغة انشصَايح انرانيح:
انخٕقٛج
آجال حقذٚى يهف انخششح
انشحبت
يٕييا يٍ انغاػح انراعؼح
 )3أسخار يساعذ نهخعهٛى انعان: ٙ
يٍ  33إنٗ  41دٚسًبش  3122صثادا (ط ) 9إنى انغاػح
ػٍ عشيق االَرذاب ( :دغة انفصهيٍ *)26ٔ 21
انٕادذج تؼذ انضٔال ()13
* يٍ األيش ػذد  1221نغُح  1993انًؤسر في  6عثرًثش .1993

.../...

 -3إجشاءاث انخسجٛم :
ػهى انشاغثيٍ في انرششخ تؼُٕاٌ ْزِ انذٔسج اإلضافيح ٔانزيٍ ذرٕفش فيٓى انششٔط انقإََيح
انًُصٕص ػهيٓا تاأليش ػذد  1221نغُح  1993انًؤسر في  6عثرًثش  1993انًرؼهّق تضثظ انُظاو
األعاعي انخاص تغهك انًذسعيٍ انثادثيٍ انراتؼيٍ نهجايؼاخ ٔػهى جًيغ انُصٕص انري َقذرّ أٔ
ذًًّرّ ٔخاصح األيش ػذد  2222نغُح  2010انًؤسر في  11أٔخ  2010أٌ يقذيٕا يهفاذٓى في
اآلجال انًزكٕسج آَفا ٔفي انرٕقيد انًذذد ،تصٕسج راذيحٔ ،يباششة نذٖ إداسة اإليخحاَاث
ٔانًُاظشاث انجايعٛت تٕصاسج انرؼهيى انؼاني ٔانثذث انؼهًي– شاسع أٔالد دفٕص –  1030ذَٕظ ،يغ
اإلشاسج إنى ضشٔسج اإليضاء في عجم انرششذاخ انًفرٕح نٓزا انغشض.
ْزا ٔبانُسبت نًٍ ٚخعزس عه ّٛانحعٕس بُفسّ نخقذٚى يهف حششحّ ،فبئيكاَّ حكهٛف شخص
ُٕٚبّ نهقٛاو بئجشاءاث انخسجٛم ،عهٗ ششغ أٌ ٚكٌٕ يصحٕبا بخٕكٛم قإََ ٙف ٙانغشض ُٚص فّٛ
عهٗ انشحبت ٔانًادة انًخششح نٓا.
يع اإلشاسة إنٗ أَّ ٚشفط كم يهف َاقص أٔ ٚقذّو بطشٚقت يخانفت نًا سبق ركشِ أٔ ٚقذّو
بعذ اٜجال انًحذدة أعالِ.
 -4عذد انخطػ انًضيع حسذٚذْا :
دذّد ػذد انخغظ انًضيغ ذغذيذْا تؼُٕاٌ ْزِ انذٔسج اإلضافيح تانجذٔل انًصادة.
ٔيصهكى سفقح ْزا ششٔط انرششخ ٔقائًح انٕثائق انًغهٕتح نركٕيٍ يهف انرششخ ٔانجذٔل
انًرؼهق تؼذد انخغظ انًضيغ ذغذيذْا تؼُٕاٌ ْزِ انذٔسج اإلضافيح.
ٔنهذصٕل ػهى يضيذ يٍ اإلسشاداخ يرى االذصال بئداسة االيخحاَاث ٔانًُاظشاث انجايعٛت
تٕصاسج انرؼهيى انؼاني ٔانثذث انؼهًي  -انٓاحف )21( 221.366 :انفاكس.)21( 202.136 :
فانشجاء انرفضم ترٕصيغ ْزا انًُشٕس ٔذؼهيقّ درى يرغُى نكافح انًذسعيٍ انشاجؼيـٍ انيكى
تانُظش االعالع ػهيّ في اإلتّاٌ.
ٔصٚش انخعهٛى انعانٔ ٙانبحث انعهًٙ

سفعج انشعبَٕٙ

