
    

    
 

  ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجمل نوعبرألاو ةيناثلا ةرودلا
 

  اهمّدقت ةكرتشم ةيوفش ةلخادم
 

 قوقحل ينيطسلفلا زكرملاو ،ناسنإلا قوقحل نازيملا زكرمو ،ناسنإلا لجأ نم نوناقلا - قحلا ةسسؤم
 قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمو ،نيئجاللاو ةنطاوملا قوقح رداصمل ينيطسلفلا زكرملا - ليدبو ،ناسنإلا
 يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا ىدل ةصاخلا ةيراشتسالا ةفصلاب عتمتت ةيموكح ريغ تامظنم يهو ،ناسنإلا

   ةدحتملا ممألل عباتلا
 

 ةزغ نأشب قيقحتلا ةنجل لوح ةيماسلا ةضوفملا هتمّدق يذلا ثَّدحملا يوفشلا ريرقتلا - يناثلا دنبلا
 

  ةماعلا ةشقانملا
 

 2019 ربمتبس/لوليأ 11
 
  ةيماسلا ةضوفملا ةدايس ،ةسيئرلا يتديس ،مكل اًركش
 
 قالــغإلل ةجيتن ةايحلا يحانم فلتخم يف ةزغ عاطق يف عاضوألل رمتسملا روهدتلا ءازإ غلابلا انقلق نع برعُن اننإ
 ،راــصحلا اذــه .اًماع 12 ذنم ةزغ ىلع ،لالتحالاب ةمئاقلا ةطلسلا ،ليئارسإ هضرفت يذلا دمألا ليوط راصحلاو
 يــف ةعورشملا ريغ ةيعامجلا تابوقعلا ةبترمل لصي نأ نكمي ،ةايحلل حلصي ال ناكم ىلإ ،ةزغ عاطق لّوح يذلا
 يــف سلجملا مامأ ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةضوفملا هتمّدق يذلا ثّدحُملا ريرقتلا نع اًبئاغ ناك دقو ،يلودلا نوناقلا
 ةدوــعلا تاريــسم ءارو فقت يتلا ةيرذجلا ةيرهوجلا بابسألا دحأ لّكشُي هنأ مغر ،نيعبرألاو ةيناثلا ةسلجلا ةيادب
  .ىربكلا
 



 نــم سراــم/راذآ 30 موي ذنم يملسلا عمجتلا يف مهقح نوسرامي اولاز ام ،لافطألا مهيف نمب ،ةزغب ،نوينيطسلفلا
 ،ليئارــسإ مهيــلع هضرفت يذلا راصحلاو قالغإلا ىلع نوّجتحيو ،يلودلا نوناقلا مهل هلفكي يذلا ،يضاملا ماعلا
 ُقــح اــهيف اــمب ؛فرصتلل ةلباقلا ريغ مهقوقح لامعإ ىلإ نوعديو ،عورشم هجو نود ،لالتحالاب ةمئاقلا ةطلسلا
  .مهيضارأو مهرايد ىلإ ةدوعلا يف نيينيطسلفلا نيئجاللا
 
  ،ةداعسلا باحصأ
 
 اذه يفو .2020 ماعلا لولحب ةايحلل ةحلاص ريغ حبصُتس ةزغ نأ نم ،2012 ماعلا ذنم ،رذحُت ةدحتملا ممألا أتفت ال
 ىــلع دامتعالا نم اهل ريظن ال تايوتسم ىلإ اًماع 12 ذنم ةزغ ىلع ليئارسإ هضرفت يذلا قالغإلا ىضفأ ،مويلا
 تابو .سأيلاو ،ةباصإلل ةقحاللا ةيسفنلا تابارطضالا يّشفتو ،ةلاطبلاو ،رقفلاو ،يئاذغلا نمألا مادعناو ،تانوعملا
 جالــعلا ميدقت نع ةزجاع يهو ةيودألا يف اًصقن تايفشتسملا هجاوتو ،رايهنالا افش ىلع ةزغ يف يحصلا عاطقلا
  .ةايحلل لعفلاب لباق ريغ اًناكم ،ةزغ ،تتاب ،كلذل ًةجيتنو .تارهاظملا نع ةمجانلا تاباصإلا نم فالآلل
 
 مــمألا ةيــضوفم ُّثــحن ،نحن .روفلا ىلع راصحلا عفرل ،لالتحالاب ةمئاقلا ةطلسلا ،ليئارسإ ،قيقحتلا ةنجل تعد
 ءاــضعألا لودــلا ُّثحنو .ةنجللا تايصوت ذيفنتل حضاو ينمز راطإ ديدحت ىلع ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا
 يــف ةــلاحلا يــف قيقحت حتف ىلإ ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةوعدو ؛ةلءاسملاو ،ةيلودلا ةلادعلا قيقحتل يعسلا ىلع
   .نيطسلف
 
  .مكل اًركش


