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No. H.K/UA/04/017

يســــأنة عاجـــهة
ضزب وإعحقال يواطٍ يٍ قثم اإلسحخثارات تخور انذنية/انسوداٌ
تحاريخ  22يونيو  ،2012أُعحقهث يجًوعة يٍ قوات انجيص انسوداَى تًُطقة خور انذنية انسيذ /يحًذ غثوش ياسيٍ .جى اإلعحقال
عهى خهفية اإلضحثاِ في جعايهّ تُطاطات ججارية يع انجيص انطعثى نححزيز انسوداٌ /قطاع انطًال .يكاٌ إححجاسِ غيز يعهوو
ويزجح جعزضّ نهحعذية وسوء انًعايهة.
ِذّذ غثٛػ ياعيٓ اٌثاٌغ ِٓ اٌؼّش  27ػاِاً ،يذًّ دسجح اٌثىاالسيٛط ف ٝاٌرشتيح ِٓ جاِؼح إٌيٍيٓٚ ،يؼًّ وراجش تمشيح خٛس اٌذٌية
ديث أٔٙا ِٛغٕٗ .ذمغ لشيح خٛس اٌذٌية ػٍِ ٝغافح  25وُ (ذمشيثا ً) جٕٛب غشب ِذيٕح سؽاد ػاصّح ِذٍيح سؽاد تجٕٛب وشدفاْ.
تراسيخ  29يٌٛي ،2017 ٛلذِد ِجّٛػح ذرى ِٓ ْٛأستؼح أفشاد ِغٍذيٓ ػٍ ٝػشتح ذرثغ ٌٍمٛاخ اٌّغٍذح اٌغٛدأيح إٌِٕ ٝضي ِذّذ
غثٛػ تذ ٝاٌذجيش اٌىائٓ تمشيح خٛس اٌذٌيةٌ .مذ ذُ ظشتٗ تاٌغياغ أثٕاء ذٕفيز اإلػرماي ٚأُخز إٌِ ٝؼغىش اٌجيؼ تخٛس اٌذٌيةٌ .ذمد
تٗ أعشذٗ ديث عّخ ٌ ُٙتّماتٍرحٚ ،ػٕذِا إعرفغشٚا ِٓ لائذ اٌّؼغىش إٌمية  /تاتىش اٌز ٜأػٍّ ُٙتأْ إتِٕ ُٙر ُٙتاٌرثادي اٌرجاسِ ٜغ
تؼط األؽخاؿ ِٓ ِٕغٛت ٝاٌجيؼ اٌؾؼثٌ ٝرذشيش اٌغٛداْ/لطاع اٌؾّاي ٚعيطٍك عشادح فٛس إٔرٙاء اٌرذميك .تؼذ يِٛيٓ ػاٚدخ
األعشج راخ اٌمائذ ٌالعرفغاس ٌىٓ ٘زٖ اٌّشج أٔىش إفادذٗ اٌغاتمح ٚسد لائالً "ال يٛجذ ِؼرمً ٌذيٕا ٕ٘ا تٙزٖ االعُ"ِٕ .ز رٌه اٌذيٓ غيش
ِؼٍِ َٛىاْ إدرجاصِّٖ ،ا صاد ِخاٚف أعشذٗ ػٍ ٝعالِرٗ ٚدياذٗ.

إر ذؼثش  HUDOػٓ ػّيك لٍمٙا ػٍي دياج ِذّذ غثٛػ ذذػ:ٛ





اٌذىِٛح اٌغٛدأيح ٌٍىؾف ػٓ ِىاْ ذٛاجذٖ ٚاٌغّاح ٌألعشج ٚاٌّذاِيٓ تضياسذٗ.
اٌذىِٛح اٌغٛدأيح تعشٚسج ِذاعثح أفشاد لٛاذٙا اٌّغٍذح اٌزيٓ يغٍى٘ ْٛزا اٌّغٍه ِٓ اإلٔرٙاواخ.
اٌغٍطاخ اٌؼغىشيح اٌغٛدأيح تعشٚسج ظّاْ ػذَ ذؼشض اٌغيذِ /ذّذ غثٛػ ٌٍرؼزية أ ٚعٛء اٌّؼاٍِح.
اإلفشاج اٌؼاجً ػٕٗ أ ٚذمذيّٗ ٌّذاوّح إرا ثثد إسذىاتٗ ٌجشيّح يمش٘ا لأِ ْٛذػ َٛتاٌذمٛق اٌذعرٛسيح.
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HUDO Centre
يعهويات إضافية
ِٕز إٔذالع اٌذشب في اٌؼاَ  2011تجٕٛب وشدفاْ ،أصذسخ  HUDOاٌؼذيذ ِٓ اٌرماسيش ٌذاالخ إخرفاء ِؼرمٍيٓ تجٕٛب وشدفاْ تغط إٌظش ػٓ ٔٛع اٌجٕظ.
في أغٍة اٌذاالخ ذٕىش اٌغٍطاخ اٌ ُّؼرمٍٗ ٚجٛد أِ ٜؼرمٍيٓ تضٔاصيٕ ُٙتشغُ ثثٛخ إػرماٌ .ُٙػٍ ٝعثيً اٌّثاي:
 .1تّذيٕح ذاٌٛد ٜإػرمٍد اإلعرخثاساخ اٌؼغىشيح ػذد ِٓ اٌّذٔييٓ ٚدر ٝاآلْ ِصيشُ٘ غيش ِؼٍ:ُِٕٙ .َٛ
اٌغيذ /ػثاط ِذّذ عاٌُ 37 ،ػاَ ،ظاتػ إداس ،ٜأُػرمً ترأسيخ  8ئٛي.2011 ٛ
.i
اٌغيذ /داِذ ذيٗ جشب 40 ،ػاَ ،جضاس ،أُػرمً ترأسيخ  8ئٛي.2011 ٛ
.ii
ُ
اٌغيذ /ػّش وٛد 33 ،ٜػاَ ،أػرمً ترأسيخ  17ئٛي.2011 ٛ
.iii
 .2تّذيٕح اٌٍيش ٜأُػرمً تؼط اٌّٛاغٕيٓ ِٓ لثً اإلعرخثاساخ اٌؼغىشيح ترأسيخ  29أورٛتش ِٕٚ ،2012ز ران اٌراسيخ ٚدر ٝاآلْ ال أدذ يؼٍُ ِصيشُ٘.
:ُِٕٙٚ
اٌغيذ /آدَ جٛج 65 ،ٛػاَ ،صػيُ إداسج أٍ٘يح ٚذاجش.
.i
اٌغيذج /دٛاء اٌىٛسج 35 ،ػاَ ،ستح ِٕضي.
.ii
اٌغيذج /وٍح ِشصٚق 40 ،ػاَ ،ستح ِٕضي.
.iii
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