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 الحوجه الذٌمقشاطً FNEللجبمعة الوطنٍة للحعلٍم  المكحت الوطنً

القمع المسلظ على األسحبرات واألسبجزة و ة ثبلشثبطاإلثحذائٍاالسحئنبف ومحكمة االعحقبالت الحعسفٍة والمحبكمبت الصوسٌة ثٌه ٌذ

 االسحجبثة للمطبلت المششوعةووٌطبلت ثبلسشاح الفوسي ووقف المحبثعبت  2022مبسس  3و 2ثشواسع الشثبط ٌومً 
حًالد رُكٍم يًُٓدخ اعزٓذفذ انزظبْشح انًًشكضح نهزُغٍمٍخ انٕطٍُخ  2222يبسط  3ٔ 2 ٔانخًٍظاألسثؼبء  شٓذد شٕاسع انشثبط ٌٕيً

انٕضغ نألعبرزح انًفشٔض ػهٍٓى انزؼبلذ ٔانًُبضهٍٍ انُمبثٍٍٍ يُٓى يُبضهٕ ٔيُبضالد اندبيؼخ انٕطٍُخ نهزؼهٍى انزٕخّ انذًٌمشاطً، فً عٍبق 

ثجالدَب، ٔانٓدٕو انًًُٓح ٔانًزٕارش ػهى انحشٌبد انؼبيخ ٔانحشٌبد انُمبثٍخ نهذٔنخ انًغشثٍخ ٔحكٕيزٓب انخطٍش انزي آنذ إنٍّ ٔضؼٍخ حمٕق اإلَغبٌ 

ئى انذٔنخ انحبنٍخ، ٔانزً ٌجشص ثبنًهًٕط اَفضبذ خطبثٓب ٔشؼبسارٓب انزً رشٔخٓب ٔٔػٕدْب انزً حذدد يًٓزٓب األٔنى، أثُبء رُصٍجٓب، فً رؼضٌض دػب

ػضو ػٍ ٌكشف  نكٍ يب ٌحصم نحذ اٌَ بل انجششي انًغشثً، ٔحفع كشايزّ، ٔركشٌظ حمٕلّ ٔرٕفٍش ظشٔف سفبٍْزّ...؛االخزًبػٍخ ٔرثًٍٍ انشأعً

رفكٍك لٕاٍٍَ انٕظٍفخ انؼًٕيٍخ نزصفٍخ انخذيخ انؼًٕيٍخ ػهى سأعٓب انحك فً رؼهٍى ػًٕيً يٕحذ يدبًَ ٔخٍذ يٍ انحكٕيخ ػهى فشض انًضٌذ يٍ 

رخشٌت عزًشاس فً زكجٍهً نإلضشاة ٔلبٌَٕ انُمبثبد ٔاالانمبٌَٕ انخطشْب أانمٕاٍٍَ انزشاخؼٍخ يٍ ش انحكٕيخ نغٍ يضٌذ نى انؼبنً، كًب رحضإٔنً األ

 َغبء ٔسخبل انزؼهٍى.رفمٍش بنًضٌذ يٍ ث رشاخؼًأَظًخ انزمبػذ ٔرًشٌش َظبو أعبعً 

فً ٔانزخٌٕفٍخ مً ػجش ركشٌظ رغهطٓب ٔرشعٍخ يمبسثزٓب انمًؼٍخ انجٕنٍغٍخ ، رؼًك ْدٕيٓب انطجيخ انحبنٍخ، ٔأيبو ػدضْب انجٍُٕيإٌ انحكٕ

 ؛ُغبء ٔسخبل انزؼهٍى ثدًٍغ فئبرٓىيٕاخٓخ انًطبنت انؼبدنخ ٔانًششٔػخ نؼًٕو انشؼت انًغشثً ٔفً انزصذي نالحزدبخبد انغهًٍخ انًطهجٍخ ن

، انًزشاكًخ خم اَزضاع حمٕلٓب ٔإٌدبد انحهٕل نًهفبرٓب انًطهجٍخفأيبو إصشاس انؼذٌذ يٍ فئبد انشغٍهخ انزؼهًٍٍخ يٕاصهخ يؼبسكٓب انُضبنٍخ يٍ أ

انشثبط ػهى اسركبة يدضسح لًؼٍخ، ثكم يؼُى انكهًخ، نمًغ شٕاسع ث 2222يبسط  3ٔ 2ألذيذ انمٕاد انجٕنٍغٍخ انمًؼٍخ ثًخزهف رالٌُٔٓب ٌٕيً 

زي ٔٔخّ ثكم أشكبل انضشة انٕحشً ٔانزُكٍم ٔانغحم ٔانزؼٍُف اندغذي نألعبرزح انزٌٍ فشض ػهٍٓى انزؼبلذ، اننهزُغٍمٍخ انٕطٍُخ اإلَضال انٕطًُ 

ٍخ ٔركغٍش انؼظبو ٔرًضٌك انًالثظ...، خهفذ إصبثبد ػذٌذح ٔعظ انًحزدٍٍ ٔانًحزدبد، ٔنى ٌغهى يٍ رنك، حزى يُبضهً ٔيُبضالد اندبيؼخ انٕطُ

يُبضالد انؼششاد يٍ ح ْزِ انٓدًخ انمًؼٍخ ثبالػزمبالد انزؼغفٍخ انزً طبنذ ٔكبرجٓب انؼبو انٕطًُ اإلدسٌغً ػجذ انشصاق، كًب رى رزٌٕ FNEنهزؼهٍى 

 ٔيُبضهً انزُغٍمٍخ انٕطٍُخ نألعبرزح انزٌٍ فشض ػهٍٓى انزؼبلذ:

 FNEالجبمعة الوطنٍة للحعلٍم ثنبء علٍه، فبلمكحت الوطنً 
خبل انزؼهٍى نثٍُٓب ػٍ انُضبل يٍ أخم اَزضاع حمٕلٓب ٌذٌٍ ثشذح انمًغ انًًُٓح انًغهظ ػهى االحزدبخبد انغهًٍخ انًطهجٍخ نُغبء ٔس .1

 ٔيطبنجٓب انؼبدنخ ٔانًششٔػخ؛

 ٌطبنت ثبإلفشاج انفٕسي ػٍ كم األعزبراد ٔاألعبرزح انًؼزمالد ٔانًؼزمهٍٍ ٔرٕلٍف كم انًزبثؼبد انكٍذٌخ انزؼغفٍخ ٔانًحبكًبد انصٕسٌخ .2

انًزبثؼبد ٔانكف ػٍ اعزؼًبل انمضبء نفشيهخ كم أشكبل  ٔلفٔثئطالق عشاذ عبئش يؼزمهً انشأي ٔانًؼزمهٍٍ انغٍبعٍٍٍ ٔ ؛اعزئُبفٍب ٔاثزذائٍب

 ؛ٔانزؼجٍش ػٍ انشأي انًمبٔيخ انًششٔػخاالحزدبج ٔ

يؼبٌٍش يُظًخ انؼًم انذٔنٍخ ٔانُظبو األعبعً نهٕظٍفخ انؼًٕيٍخ، ٕظٍفخ انؼًٕيٍخ ٔفك زؼبلذ فً انٌطبنت ثئديبج األعبرزح انًفشٔض ػهٍٓى ان .3

 ؛هحخ نكم انفئبد انزؼهًٍٍخ ػجش حٕاس يشكضي ٔلطبػً خذي ٔيغؤٔلٔاالعزدبثخ نهًطبنت انً

 87ٌطبنت ثبحزشاو انحشٌبد ٔانحمٕق انذًٌمشاطٍخ نُغبء ٔسخبل انزؼهٍى ٔػًٕو اندًبٍْش ثذءا ثزٕلٍغ ارفبلٍخ يُظًخ انؼًم انذٔنٍخ سلى  .4

 ؛ٍٍ ٔإسخبع انًجبنغ انًُٕٓثخٔاحزشاو انحك فً االضشاة يغ انكف ػٍ االلزطبػبد غٍش انًششٔػخ يٍ أخٕس انًضشث

 ٌذٌٍ االػزذاء انزي اعزٓذف انًغؤٔنٍٍ انُمبثٍٍٍ، ٔفً يمذيزٓى انكبرت انؼبو انٕطًُ نهدبيؼخ انٕطٍُخ نهزؼهٍى انزٕخّ انذًٌمشاطً؛ .5

ٔاَزٓبكٓب نهحشٌبد انؼبيخ لطبع انزؼهٍى نٕصاسح انزشثٍخ ٔنهحكٕيخ، انزً يب فزئذ ركشط يمبسثزٓب األيٍُخ  ٌّحًم يغؤٔنٍخ االحزمبٌ انزي ٌؼٍش .6

 ٔانحشٌبد انُمبثٍخ ثذل إٌدبد انحهٕل انُٓبئٍخ نهًهفبد انًطهجٍخ ثًب ٌحفع انكشايخ ٔانحمٕق ٌٔصٌٕ انًكزغجبد؛

ٌؼهٍ، يٍ خذٌذ، سفضّ انًطهك نكم خطظ انحكٕيخ ٔٔصاسح انزشثٍخ فشض خٍبسارٓب انًؼذح عهفب نزُضٌم انًضٌذ يٍ انزششٌؼبد انزخشٌجٍخ،  .7

هزغشٌغ فً رهجٍخ انًهفبد نٌٔذػًْٕب  ص ػهى يب رجمى يٍ انٕظٍفخ انؼًٕيٍخ ٔانزؼهٍى انؼًٕيً ٔاعزكًبل يخطظ رخشٌت صُبدٌك انزمبػذ...ٔاإلخٓب

  انًطهجٍخ ثًب ٌؼضص انكشايخ ٌٔضًٍ انحمٕق ٌٔصٌٕ انًكزغجبد؛

ٔردغٍذ ٔاالعزؼذاد نخٕض انزؼجئخ انشبيهخ ٔػًٕو انشغٍهخ انزؼهًٍٍخ إنى  FNEٌذػٕ يُبضهً ٔيُبضالد اندبيؼخ انٕطٍُخ نهزؼهٍى  .8

بَزضاع انحمٕق انًششٔػخ نُغبء ٔسخبل انزؼهٍى ٔث د انٕحذٌٔخ انكفٍهخ ثبنزصذي نالَزٓبكبد انزً رًظ انحشٌبد ٔانحمٕق ٔانًكزغجبدحزدبخباال

 نى انؼبنً.إٔنً فً رؼهٍى ػًٕيً يٕحذ ٔيدبًَ ٔخٍذ يٍ األانًغشثً ٔاعزشخبع حمٕق أثُبء ٔثُبد انشؼت 

 FNEنٕطًُ نهدبيؼخ انٕطٍُخ نهزؼهٍى ػٍ انًكزت ا

 انكبرت انؼبو انٕطًُ اإلدسٌغً ػجذ انشصاق
9.  
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