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 صؾفٙ ثٛبٌ

 
 

 انضادس دمحم انًهك انجالنح نصاحة انضايٍح انزعاٌح ذحد 

 
 انحضًٍح ذطٕاٌ طُجح يُطمح يع أكيوس أتزيرّ يرٕصطً ذفاقإ

 
 انًزٕعطٛخ انًُبؿ نذاس األٔنٗ انهمبءاد إغبس فٙ

 
ٔ   كبٌَٕ 81 غُغخ، ّٔ  كإٌَ 51 فً – 7182 دٚغًجش/لاأل ِّر يثذعح شزكح ًْٔ ،أكٍٕسّأتزيد انًاضً، دٌضًثز/لاأل  ٕ  ذُط

 كضٍذٔأ ثاًَ اَثعاثاخ يٍ انخانٍح انطالاخ يجال ٔفً األخضز انرُمم يجال فً لطٍعح ّ أرصد يشارٌعّ  انعانى أرجاء شرى فً
 انصٍٍ فثعذ. انًغزتٍح انًًهكح فً" Stor-H" انًعٍارٌح ذكُٕنٕجٍرٓا نُشز ذفاْى يذكزج انٍٓذرٔجٍٍ، تفضم انكزتٌٕ
 انحادٌح انذٔرج لزاراخ كمّ  نرجضٍذ حمٍمٍح يُص ح انًغزتٍح انًًهكح جعم فً رغثرٓا عهىّأكٍٕس ذؤك ذ ٔدتً، ٔيزاكش
 (.COP21 ٔCOP22) األطزاف نًؤذًز ٔانعشزٌٍ ٔانثاٍَح ٔانعشزٌٍ

 

 
 ُذٔبانً أي،ك ٔعادل ،أكيوس رئٍش آفز، صرٍفاٌ يع انعمذ إتزاو إخرراو انحضًٍح، ذطٕاٌ طُجح يُطمح رئٍش ،يراانعً إنٍاس انضٍذ

 .أكيوس شزكح فً األٔصظ ٔانشزق أفزٌمٍا يُطمح عٍ انجٕٓي
 
 

 ٔأيزٌكا ٔآصٍا ٔأٔرٔتا أفزٌمٍا زقطُّ يفرزق فً انًخرهفح، انرُمم تأشكال غٍُح يرٕصطٍح يُطمح: طُجح
 

  STOR-H انٓٛذسٔعٍٛ يغبل فٙ انًجذع انزكُٕنٕعٙ ْبًؼٛبسث ٔرأرٙ يشاكش، فٙ ثذأرّ يب غُغخ فٙأكيوس  مٕاص  ر   
. انًُطمخ ْزِ رشاة ػهٗ رٕع ؼٓب ػهٗ ثزنك ٔرؤك ذ انكشثٌٕ، كغٛذٔأ صبَٙ اَجؼبصبد يٍ خبنٛخ رُم م ٔعبئم رٕفٛش إنٗ انٓبدف
 انطبلخ فٙ األثؾبس ٔيؼٓذ غُغخ، ٔيذُٚخ انؾغًٛخ، رطٕاٌ غُغخ عٓخ لبيذ دٚغًجش،/األٔل كبٌَٕ 81 انغًؼخ ٕٚو ٔفٙ
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 تحهٕل طُجح ٔيٕاَئ انًُطمح ذزٌٔذ إنٗ ٚٓذف غُغخ فٙارفبق  ثئثشاو أكيوس ٔ ،((IRESEN حٚذغذان ٔانطبلبد انشًغٛخ
ٓ ذخ Stor-H تانركُٕنٕجٍا ذعًم ذُم م  يزكثح 1111ٔ ،9152 عاو تحهٕل انركُٕنٕجٍا تٓذِ يزكثح 5111 ترجٍٓز ٔذع

 .9199 تحهٕل يزكثح 51111ٔ ،9191 عاو تحهٕل
 

 
 إنٛبط انغٛذ يغ االرفبق ػهٗ ٕٚل غ  أكيوس ششكخ فٙ األٔعػ ٔانششق بٛأفشٚم يُطمخ المندوب الجهوي عن بٔ٘،ك ػبدل
 انؾغًٛخ رطٕاٌ غُغخجهة  سئٛظ س٘،بانؼً

 
 انٕصٚشح أفٛالل، ششفبد انغٛذح عؼبدحٔ ،انًغزذايخ ثبنزًُٛخ ًكهفخان انذٔنخ كبرجخ انٕافٙ، َضْخ انغٛذح عؼبدح انزٕلٛغ ؽفم رشأ ط

 .سثبػ ػضٚض انغٛذ انًغزذايخ، ٔانزًُٛخ ٔانًٛبِ ٔانًؼبدٌ انطبلخ ٔصٚش نذٖ ثبنًٛبِ انًكهفخ ًُزذثخان
 

 انجشٛش دمحم ٔانغٛذ يكُبط، فبطعٓخ  ٔسئٛظ انًغشة عٓبد عًؼٛخ سئٛظ انؼُصش، يؾُذ انغٛذ انزٕلٛغ ؽفم ٔؽعش
 انغٛذ انًغشة فٙ عٕٚغشا عفٛش ٔيض م فبال، رٛٛش٘ انغٛذ غُغخ، فٙ نفشَغب انؼبو ٔانمُصم غُغخ، يذُٚخ ًذحػ   انؼجذالٔ٘،
 .انًغشة فٙ عٕٚغشا عفبسح فٙ انزؼبٌٔ لغى سئٛظ فشا٘، ثُغبيٍٛ

 
 أنت ثشٔفبَظ" يُطمخ نًغهظ انغبثك انشئٛظ َٔبئت انغبثك انفشَغٙ انؼذل ٔصٚش ل،افٕص يٛشبل انغٛذ كزنك انؾفم ؽعشٔ

 شخصٛبد عبَت إنٗ "ثبكب" يُطمخ يغهظ سئٛظ َبئجخ عجٕسرٛش، ثٕصيبَزّٛٛ كبسٔنٍٛ حٔانغٛذ( "ثبكب") "داصٔس كٕد
 األثٛط انجؾش ؽٕض ثهذاٌ يٍ ٔانؼذٚذ ٔرَٕظ، ٔانغُغبل، ٔنجُبٌ، ٔانًبنٙ، ٔانغضائش، ٔإٚطبنٛب، ٔانَٕٛبٌ، نفشَغب، ٔيًضهٍٛ
.انًزٕعػ

 

صّ ٔ انُمم ٔصائم فً تأكًهٓا؛ نهًُطمح يضافح لًٍح خهك صٍرٍح يشزٔعّ   !انعهًً ٔانثحث شغمانفُز 
 

ٙ   أصش   انًجشو نالرفبق عٛكٌٕ   نالعزغبثخ ؽهٕل رمذٚى إنٗ ٚطًؼ STOR-H Mobility انزكُٕنٕعٙ انًؼٛبس ألٌ نهغبٚخ كجٛش ثٛئ
 إؽذاس ثذٌٔ ٔرنك انذلٛمخ، ٔانغضٚئبد انغبيخ انغبصاد ٔعبئش انكشثٌٕ كغٛذٔأ صبَٙ اَجؼبصبد يٍ انخبنٙ انزُمم نًزطهجبد
 ...(.كٛهٕيزش آخش ٔؽزٗ انٕصٕل، إنٗ االَطالق يٍ) ٔنهًٕاغٍُٛ نهغًبػبد ظغٛظ

 
ٙ   ٔلطبع   ٔخذيبد ػًم يُبصت اعزؾذاس ثفعم ٔرنك ،أعبًعب انًغزًغ ػهٗ كجٛش   أصش   انًششٔع نٓزا أًٚعب ٔعٛكٌٕ   صُبػ

ٙ   لطبع إَشبء عٛزٛؼ ألَّ الزصبد٘ أصش كزنك نّ ٔعٛكٌٕ. انًشكجبد أعبغٛم ٔرشغٛم  نهزُمم انٓٛذسٔعٍٛ فٙ يخزص يؾه
صُبػٛخ انًُظٕيخ ان رمزشؽّ نًب ٔفمب انكشثٌٕ، أكغٛذ صبَٙ اَجؼبصبد يٍ انخبنٙ

 ثفعم انزؼهًٛٙ انًغبل فٙ األصش ػٍ َبْٛك ،STOR-H نهزكُٕنٕعٛب ًزكبيهخان
 .ٔانزمُٙ انؼهًٙ انزأْٛم فٙ يخزص فشع إَشبء

 بٔ٘ك ػبدل
 انجطبسٚخ ٚمذ و

Stor-H نهغٛذ 
 إنٛبط
 س٘،بانؼً

 يُطمخ سئٛظ
 رطٕاٌ غُغخ

 انؾغًٛخ
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 ثبنُٛبثخ انشئٛغخ ثٕصكش٘، أعٛخ انغٛذح يغأكيوس  ششكخ سئٛظ آفش عزٛفبٌ
 .انزٕلٛغ ثؼذ غٓخنه

 

 

 
 : أكيوس ششكخ سئٛظ آفش، عزٛفبٌ ٚمٕل انصذد، ْزا فٙ

 
 ٚشٓذٔ .انًغبالد عًٛغ فٙ يعبفخ لًٛخ خهك انًششٔع ْزا عٛزٛؼ"

 انًُبؿ نذاس األٔنٗ انهمبءاد إغبس فٙ االرفبق ْزا ػهٗ انزٕلٛغ
 ظبْشح خؾنًكبف انًغشثٛخ انؼبيخ انغهطبد عٕٓد ركضٛف ػهٗ انًزٕعطٙ

  .انًُبؿ رغٛ ش
 رغغٛذ من أجل ػُّ غُٗ ال "األعفم إنٗ األػهٗ يٍ" انذفغ ْٔزا 

 خجشرُب ٔثزمذٚى ذُٚبيٛكٛخان ْزِ فٙ ثبنًشبسكخ َٔفزخش. انجؼذ ثٓزا يشبسٚغ
 يزٕعطٛخ يُطمخ أٔل رنك، يٍ يزٛمٍ ٔأَب عٛصجؼ، نًب ٔركُٕنٕعٛبرُب

  "  .انكشثٌٕ كغٛذٔأ صبَٙ اَجؼبصبد يٍ خبنٛخ َمم ٔعبئم رٕفش ٔأفشٚمٛخ

 

 

 اإلعالو تٕصائم انخاصح االذصال جٓاخ
 

 daniel.pasquier@idagency.ch   /  + 41 78 620 89 57 / ثبعكّٛٛ داَٛٛم
 انطهت ػهٗ االرفبق نٓزا انٕظٕػ ػبنٛخ صٕس ػهٗ انؾصٕل ًٚكُكى
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جذػخ ركُٕنٕعٛخ يؼبٚٛش رطٕٚش فٙ يخزصخ ششكخأكيوس   ثفعم. ٔانطبلخ انُمم فٙ ٔرغزخذو" انكشثٌٕ أكغٛذ نضبَٙ يزذَٛخ" اَجؼبصبد راد ٔعذٚذح ي 
 ٔانمذسح انًجذػخ انًشبسٚغ فٙ انزمُٛخ انخجشح ثٍٛ ٕٚفك" ػًبلنأل ػهًٙ ثؾش" صُف يٍ أػًبل ًَٕرط ػهٗأكيوس  ًَٕ ٚمٕو انؾبفم، انًُٓٙ يغبسْب
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