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السنادرة اكمت مرتكبى مجزرةمح  

(0متابعت رقم )  

 

ظبحٗ ثًحكًخ انخشغٕو شًبل ٔثحعٕس كم  أيبو ػذانخ انقبظٗ/ ػبثذٍٚ حبيذ 2017ػقذد جهسخ انًحكًخ انضبَٛخ فٗ انشاثغ ػشش يٍ سجزًجش

 األغشاف ػذا أحذ انًزًٍٓٛ ٔكزنك حعٕس ػذد كجٛش يٍ انًٕاغٍُٛ.

 اكمت المح الثانيت ملخص جلست

سثؼٌٕ دقٛقخ ظٓشاً أيبو ػذانخ ( انضبَٛخ ػششح ٔخًس ٔأ12:21بػخ )ػقذد انجهسخ انضبَٛخ نهًحكًخ فٗ رًبو انس 2017فٗ انشاثغ ػشش يٍ سجزًجش 

ْٛئخ / ثبسٔد ٔانًحبيٙ ظٗ/ ػبثذٍٚ حبيذ ظبحٗ ٔكبَذ ثحعٕس كم يٍ ٔكٛم انُٛبثخ انسٛذ/ يحًذ انصبفٗ ْٔٛئخ يحبيٗ اإلرٓبو ثشئبسخانقب

 .ٔانُبشطٍٛ انًٕاغٍُٛ جًغ كجٛش يٍانًسزشبس انقبََٕٗ انؼسكشٖ ٔانًزًٍٓٛ ٔ كًب حعش انجهسخ/ أيٛش يحبيٗ انذفبع ثشئبسخ انًحبيٙ

قشاس انجهسخ يشرذٍٚ انضٖ انؼسكشٖ يخبنفٍٛ انقبظٗ أجهٓب ألٌ انًزًٍٓٛ حعشٔا جذأ انجهسخ ثؼشض انًزحشٖ نهقعٛخ نكٍ كبٌ يٍ انًقشس أٌ ر

ٔنى ًٚزضم نأليش  فٙ انسجٍ انؼسكشٖ ثبنخشغٕوانًزًٍٓٛ  أٚعبً ثحجس ، حٕ٘ انقشاسانضٖ انًذَٗانًزًٍٓٛ فٙ حعٕس ٔانقبظٗ ثانًحكًخ انسبثق 

 ٜرٗ:بألٔايش انسبٚقخ كاانقبظٗ . ثُبًء ػهٙ ػذو اإليزضبل نهقشاس، أجم انقبظٙ انجهسخ ٔجذد رنك أٚعبً 

  انزُفٛز غشض نثأَٓى نى ُٚفزٔا أيش انًحكًخ، ٔٚؼبد األيش َفسّ سزكزت يحكًخ انخشغٕو شًبل نهًحكًخ انؼسكشٚخ. 

  رشحٛهٓى نهسجٍ  ٚقعٙ ثحجس انًزًٍٓٛ ثبنقٛبدح نحٍٛبسٛخ ثبنؼج قٕاد انًسهحخإصذاس أيش خطبثٗ نشئبسخ انثسكشربسٚخ انًحكًخ ٔجٓذ

 سٛخ.ثبنؼجب قٕاد انًسهحخننقٛبدح اانخطبة ُٚجغٗ أٌ ٚسهى نقبئذ )يالصو أٔل( حشاسبد انًزًٍٓٛ نٛسهًّ ثذٔسِ ْزا انؼسكشٖ ثبنخشغٕو. 

  ًٍٛٓانضٖ انًذَٗ. ْٔى ٚشرذٌٔفٗ انجهسخ انقبديخ ثعشٔسح إحعبس انًز  

سٕف َكزت يحبيٗ. سد انقبظٗ قبئالً "نى ًٚضم يؼّ  فٙ ْزِ انجهسخ حكًخًبنانًبصم ثانقبصش  انًزٓىيحبيٗ انعحبٚب انسٛذ/ ثبسٔد انقبظٗ ثأٌ َِٕ 

 ".نّ انذػى انقبََٕٗإلداسح انذػى انقبََٕٗ ثٕصاسح انؼذل نزٕفٛش 

كًخ كم ٕٚو بانشاثغ يٍ أكزٕثش سٕف رؼقذ جهسبد انًح جهسخ ، ٔأَّ ثؼذيٕػذاً نهجهسزٍٛ انقبديزٍٛ 2017انضبنش ٔانشاثغ يٍ أكزٕثش انقبظٗ  أػهٍ

   أسثؼبء.

 مالحظاث

 ٓٛئخ اإلرٓبو.إَعى أغهجٓى نٔ ( يحبيٛبً 20ٌٔ )أكضش يٍ ػشش انجهسخ حعش 

  انزٍٚ كبَٕا ٔ أفشاد انقٕاد انًسهحخ انسٕداَٛخنذفبع ػٍ أصٍُٛ يٍ ا يًضالً / ٚبسش ػجذ انٕكٛم انؼسكشٖانًسزشبس انقبََٕٗ حعش انجهسخ

 انحبدس. أصُبء فزشح ٔقٕعانذفبع انشؼجٗ  نقٕاد يُزذثٍٛ

 ٔانُبشطٍٛ ٔانزٍٚ ظبقذ ثٓى قبػخ انًحكًخ يًب حذا ثبنجؼط انًزبثؼخ يٍ خبسط انقبػخ.انًٕاغٍُٛ  انجهسخ ػذد كجٛش يٍ حعش 

  

 التوصياث

 :خبصخً ٔجًٛغ انًؼٍُٛٛ،  HUDOيُظًخ  رحش

 ٔششٔغ انًحبكًخ انؼبدنخ انًحكًخ ثعشٔسح رٕفش انُضاْخ. 

 .انجؼضبد انذثهٕيبسٛخ ٔانسفبساد نًشاقجخ جهسبد انًحكًخ 

 ًكًخ.بحعٕس جهسبد انًحثًٕاصهخ  ُبصشٍٚانُبشطٍٛ ٔ ان 

 ٕانالصيخ اإلػاليٛخ ثإٚالء انًحبكًخ انزغطٛخ داَٗ ٔانذٔنٗاالػالو انس. 

 إنتهى

  hudo2009@gmail.comفعالً نًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد أسسم ػهٗ 
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