
 

 

 ةيمنتلا :9 ق67ا ةيقافتا عورشم +*ع تاقيلع"

 ةيمنتلا :9 ق67اب HIعملا :Aودلا يموك67ا لماعلا قBرفلا +Aإ ةمدقم

 

 

 

 :نع ةرداص

 ناسZإلا لجأ نم نوناقلا ،ق67ا ةسسؤم

 ناسZإلا قوق67 ن̂ا[ملا زكرم

 

 ةدحتملا ممألا :k: 9امتجالا يداصتقالا سلghا ىدل ةBراشeسالا ةفصلاب عتمتت ةيلaأ تامظنم

 

 

 2021 سطسغأ 20 :خBراتب تردصأ

 

 



 ةمدقم

 ةيعرشلا ن?ي<يطسلفلا قوقح A/يئارسإلا نوناقلا كFGني ذإ ،ةيمنتلا A@ ن?ي<يطسلفلا قح ةيامحو نامض ةيم2أ 0/ع ديكأتلا مت املاطل

اTاFGنا ةتباثلاو
ً

اخراص 
ً

 Yم ،ا`لا_شأ فلتخمب ھتاسراممو ھتاسايسaGغ مضلا ا?d وناقلاeارألل يhij انوناق– ةي<يطسلفلا
ً

اعقاوو 
ً

 ةرداصمو -

 14 0{إ لصيل هدمأ لاط قناخ راصح ضرف 0{إ ةفاضإ ،تيملا رحبلا نداعمو روyzلاو  زاغلاو طفنلاو ءاملا اtGف امب ةعيبطلا ا2دراوم

اماع
ً

  .ةينوناقال ةيعامج ة�وقع دع� هرودب يذلا ،ةزغ عاطق 0/ع 

 فلتخم ةرادإ A@ ا2دعاس� يeوناق ءاطغ تحت ن?ي<يطسلفلا 0/ع ليئارسإ ا`ضرفت �jلا ةيجيتا�dسالا ةمذرشلاو ت�تش�لا ةسايس نإ

 لT دض �?يمتلا سرامي امن�ب ة�?مم ةنا_م A@ يدو�G لصأ نم ن?ليئارسإلا ن?نطاوملا عضي يeوناق ل_ي2 ءانب A@ م2اس� ،ةاي��ا �Aانم

 قوقح تامظنم نم ددع بناج 0{إ ن?لقتسملا ن?ثحابلا نم ددع ّرقأ نأ نا_مب ةيم2ألا نمو .�jيطسلفلا ةصاخ يدوd �G?غ نطاوم

الصف d¢تع� يذلا ن?ي<يطسلفلا دض  �?يمتلا ةسرامم رارمتسا ناسeإلا
ً

ا¤رصنع 
ً

اTاFGنا ل_ش� يذلاو ،ل_ك 
ً

اd?طخ 
ً

 A@اضإلا لوTوتوd¢لل 

 ركفلا A@ ةz©ارلا ذاوحتسلاو بلسلا ةركف دوجو لظ A@و .ij¦اسألا امور ماظن بجومب ةيناسeإلا دض ةم¤رجو فينج تايقافتال لوألا

 ةيعامتجالا ةيمنتلل ةصرف يأ دّدبت ن?ي<يطسلفلا قحب ةبكترملا ناسeإلا قوقح تاTاFGنا ليس نإف ،يeاطي�سالا يرامعتسالا

 A@ ق��ا ةيقافتا عورشم A@ هديكأت متو ةيمنتلا A@ ق��ا نالعإ ھنمضت امك ،م`ل ةمادتسملاو ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو

  .ةيمنتلا

 ةيمنتلا 45 23يطسلفلا قح لماوع

الئاق 1967 ماع دنم ةلت�¬ا ةي<يطسلفلا hijارألا A@ ناسeإلا قوقح عقاو صوصخب ،كنيل ل_يام ،ةدحتملا ممألل صا�zا ررقملا dّ¢ع
ً

: 

 ."يداصتقالا دوTرلاو ةلاطبلاو رقفلا اG´ فصع� ةئ�ب قلخي امم ةيمنتلا A@ م`قحب عتمتلاب ن?ي<يطسلفلل حامسلا نود ليئارسإ لوحت"

 ررقملا ،كنيل ل_يام ھلاق ام بسح كلذو ،ن?طسلف A@ ناسeإلا قوقح عقاو ملاعم م`ف A@ ةيمنتلا A@ ق��ا 0/ع لوص��ا ةيم2أ نمكت

 لامع·و ةيمنتلا A@ ق��ا ن?ب ةلدابتملا ةقالعلا 0{إ ر¤رقتلا راشأ .2016 ماع صوص�zا اذA 2@ لوألا هر¤رقت A@ ةدحتملا ممألل صا�zا

الماع هرابتعاب ناسeإلا قوقح
ً

امساح 
ً

 ةرطيسلا 0/ع ءاضقلاو ،d?صملا ر¤رقت A@ ق��ا كلذ A@ امب ،�jيطسلفلا قايسلا A@ ةصاخ ةفصب 

 ناسeإلا قوقحب لما_لا عتمتلا نامض بناج 0{إ ،ناسeإلا قوق�� ةخراصلا تاTاFGنالاو �?يمتلا رظحو ،ي¹ر��ا لالتحالاو ةي¸نجألا

ةلماT ةيساسألا تا¤ر��او
ً

الماT بعشلا ةدايسو ؛ةيداصتقالاو ةيعامتجالا قوق��ا كلذ A@ امب ،
ً

 A@ ةكراشملاو ؛ةيعيبطلا هدراوم 0/ع 

 .ةماعلا نوؤشلا A@ رارقلا عنص

 :"داتكنوألا" ةيمنتلاو ةراجتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ماتخ A@ ءاج امكو

 قيع� امم ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا قيقحت لي¸س A@ ةيدج تاوطخ يأ ذاختا ةي<يطسلفلا ةمو_�½لو ن?ي<يطسلفلل حمس� ال"

 ةيعامتجاو ةيداصتقا ةيمنت قيقحت A@ ما`سإلاو ةكراشملا بوعشللو ناسeإ ل_ل قحي ھبجوم�و ةيمنتلا A@ تباثلا م`قحب م`عتمت

 ."ةيسايسو ةيفاقثو



 ، ة�yلل ةيساسألا تاموقملا نم ن?ي<يطسلفلا نامرح نم فعاضي ليئارسإ هان¸تت يذلا مظنملا يرصنعلا ةنمي`لاو عمقلا ماظن نإ

 0{إ ءا�ولا اذ2 ب¸سY ةضورفملا دويقلا تدأ ذإ .19-ديفوT سورياف رط�z ةي<يطسلفلا تاعمتÀ¬ا ضرع� ةيلامتحا نم د¤زي A{اتلا�و

ا�?ح نو_لمي ن?ي<يطسلفلا نأ ةقيقح و2 عقاولا اذ2 فعاضي اممو ،2020 ماع A@ %11.5 ھت¸سe امب داح يداصتقا رو2دت
ً

ايلام 
ً

 

  .ةمزألا هذd 2?ثأت نم فيفختلا A@ م2دعاس�ل )ةينطو ةلمع دوجو مدع ب¸سY ( ةدودحم ةيدقن تاسايس تاودأو

 تاذ ةتيمملا تامÅÀلا اميس ال ،رضخألا ط�zا Æjناج 0/ع قطانملا فلتخم A@ ن?ي<يطسلفلا دض تامÅÀلاو تاءادتعالا رمتس� ذ·و

اموي 11 ةدمل ماد يذلا A/يئارسإلا ناودعلا رفسأ ،hijاملا رايأ يفف .ةزغ عاطق A@ ليئارسإ اÇGذفن �jلا ةرط�zا تايعادتلا
ً

 دا`ش�سا نع 

اي<يطسلف 261
ً

الفط 67 مaGم ،
ً

اعم نول_ش� ،ةأرما 41و 
ً

اح¤رج 1981 براقي ام 0{إ ةفاضإ ،تايفولا لمجم نم %41 ھت¸سe ام 
ً

 امك  .

 A@ ،ةيداصتقالا رئاس�zا A@ رالود نويلم 190 0{إ ةفاضإ ،رالود نويلم 380 0{إ اFGميق لصت ةd?بك ةيدام رارضأ ناودعلا اذ2 نع مجن

لخ �jلا رارضألا نم دعY ةقطنملا ھيف 0@اعتت مل يذلا تقولا
ّ

الضف ،ةقباسلا بور��ا اFGف
ً

 يذلا يeوناقلا d?غ يركسعلا راص��ا نع 

 ش�علا 0/ع نوd¢جي امك ةيساسألا مÇGا¤رحو م`قوقحب عتمتلا نم نوّ¤زغلا مرحي" ؛ةقطنملا A@ ةيمنتلا صرفو ةاي��ا �Aانم لT ضّوقي

@A دامتعاو عقدم رقف لظ Tا تانوعملا 0/ع لما�zاذغلا نمألل نادقفو ةيجراËةلاطبلاو ي". 

 ةلصاوتم d?بادت ذاختا نع كفني ال يeاطي�سا رامعتساو يرصنع لصف نم ھقبطي امو ي¹ر��ا A/يئارسإلا لالتحالا نإف ،مات�zا A@و

ÇGم`قحب عتمتلا نم ن?يندملا ن?ي<يطسلفلا نامر�� فد @A ن?ي<يطسلفلا قح نامض نا_مب ةيم2ألا نم ھنإف ،ان2 نمو .ةيمنتلا @A 

  .قان�zا مtGلع قيضي A/يئارسإ يرصنع لصف ماظنو يركسع لالتحا لظ A@ نوش�ع� ن?يمحم ن?نطاوم مFGفصب ةيمنتلا 0{إ لوصولا

 ةيمنتلا 45 قIJا ةيقافتا عورشم CDع ةيصن تاحا@?قاو تاقيلع9

اددع ةيلا��ا اÍzFG<ب ةيمنتلا A@ ق��ا ةدوسم يطغ�
ً

 ءوضلا طلس� ذإ .ل_ك �jيطسلفلا بعشلل ةيساسألا اياضقلا نم ھب سأب ال 

الضف ،ةيمنتلا A@ ق��ا عم ناسeإلا قوقح نم هd?غو d?صملا ر¤رقت A@ ق��ا ن?ب ةقيثولاو ةلدابتملا ةقالعلا 0/ع صاخ ھجوب
ً

 ةيم2أ نع 

 ن?ي<يطسلفلل ةبس<لاب ىd¢ك ةيم2أ لتحت ةيقافتالا هذ2 نإف اذǴو .ةيمنتلا ةيلمعل ةس�ئرلا زئاTرلا دحأ ھفصوب بعشلاب فا�dعالا

 مئاق ÅÏن عابتا ةيم2أ ززع� ا2رودب �jلا ،ةيمنتلا A@ ق�½ل ةمادتسملا ةعيبطلا 0/ع دكؤت امك ،اaGم نيديفتسملاو ن?كراشملا م2رابتعاب

ايعس ناسeإلا قوقح ما�dحا 0/ع
ّ

  .ا2ذيفنتو ةمادتسملا ةيمنتلا هذ2 0{إ لوصولل 

  @Uصملا رQرقت 45 قTJل لوصولا 45 ةQراجتلا تاسسؤملا رود

 درفألا قوقح ما�dحا بجاو A{ودلاو A/�¬ا ن?¤وتسملا 0/ع عمتÀ¬ا دارفأ نم درف لT 0/ع" :ةيمنتلا A@ ق��ا ةيقافتا عورشم A@ ءاج امك

 A@ ق��ا لامعإ A@ لودلا d?غ نم ةلعافلا فارطألل مسا��ا رودلا 0/ع ءوضلا طلس� هرودب اذ2 ."ةيمنتلا A@ ق��ا اtGف امب ،تاعام�Àاو

 دق يذلا رثألاو ة¤راجتلا تاسسؤملل يمانتملا رودلا ديسجت ةرورض 0/ع نادكؤت نا�?ملاو ق��ا .ةيلودلا تامظنملا اميس ال ،ةيمنتلا

ايعسو .ةيمنتلا A@ ق��ا لامعإ 0/ع ة¤راجتلا ةطشeألا ھثدحت
ً

 بجي ، A{ودلاو �jطولا نيديعصلا 0/ع ةيمنتلا A@ ق�½ل لما_لا لامعإلل 

 نوناقلا تابلطتم عم فيكتلا ةيلوؤسم ة¤راجتلا تاسسؤملاو تايس<�Àا ةددعتملا تاTرشلا لثم ةيساسألا ةلعافلا تا`�Àا ليمحت

  .ةيمنتلا A@ ق��ا ةيقافتا عورشم نم )3( ةداملا A@ ءاج امك كلذو ،ةمادتسالاو A{ودلا



 ةلت�¬ا ةي<يطسلفلا hijارألا A@ ةعقاو ةي<يطسلف ٍضارأ ةرداصم باسح 0/ع روطتتو ةيليئارسإلا تانطوتسملا ماقت ،لاثملا لي¸س 0/ع

 .ةيعيبطلا ا2دراومو مtGضارأ نم ةدافتسالا نم ةرواÀ¬ا ةي<يطسلفلا تاعمجتلا ھيف عنمت يذلا تقولا A@ ،ةيعيبطلا ا2دراوم لالغتساو

اTاFGنا ةلت�¬ا ةي<يطسلفلا hijارألا A@ ةيليئارسإلا تانطوتسملا ءانب ل_ش�
ً

اخراص 
ً

 صرف نم نوي<يطسلفلا مرحي امن�ب ،A{ودلا نوناقلل 

 ثيح ،ة¤راجتلا تاTرشلا ةيلوؤسمب ةقلعتم ةيفاضإ داوم جاردإب ةيقافتالا عورشم نا�?ملاو ق��ا Òijوت .ةمادتسملا ةيمنتلاو لمعلا

 نم ةلعافلا تا`�Àا نم بلطت نأ لودلا 0/ع .ةيمنتلا A@ ق��ا لا_شألا نم ل_ش يأب م`كاFGنال اtGف ن?لماعلاو تاTرشلا ةبساحم متي

 قوقحو ة¤راجتلا لامعألا نأشY ةيtGجوتلا ةدحتملا ممألا ئدابم ھيلع تصن امك بولطملا وحنلا 0/ع اFGيلوؤسم لمحتت نأ لودلا d?غ

   ،يركسعلا لالتحالل ةعضا�zا قطانملا A@ امك ،عا�×لا قطانم A@ ناسeإلا قوق�� ة¤راجتلا تاTرشلا كاFGنا مدع نامضل كلذو ناسeإلا

 @Uصملا رQرقت 45 قIJا

 ةيدامتعا ةقالع قلخي امم ،ي¹ر��ا لالتحالا تالاح A@ اميس ال ،d?صملا ر¤رقت A@ ق��ا A@ لصأتم ةيمنتلا A@ ق�½ل ميلسلا لامعإلا نإ

 0{إ فاضت ثيحب ةيقافتالا عورشم A@ ةيدامتعالا ةقالعلا هذØÙ 2وت نأ بجي A{اتلا�و ،لالتحالا تحت عقاولا بعشلاو لت�¬ا ن?ب

ايلاح صنت �jلا ،)5( ةداملا نم ةعYارلا ةرقفلا
ً

 :0/ع 

 ميلاقألاو ي�اذلا مك��اب ةعتمتملا d?غ ميلاقألا ةرادإ ةيلوئسم ا`قتاع 0/ع عقت �jلا لودلا اtGف امب ،د`علا اذA 2@ فارطألا لودلا 0/ع"

 "ةدحتملا ممألا قاثيم ما_حأل اقفو ،ق��ا اذ2 م�dحت نأو d?صملا ر¤رقت قح قيقحت 0/ع لمع� نأ ،ةياصولاب ةلومشملا

 ھنإف ،A{اتلا�و .ةيقافتالا عورشم 0/ع قيلعتلا A@ ھيلإ راشم و2 امك ،هذيفن�ب طبترملا ماعلا قايسلا 0/ع ةيمنتلا A@ ق��ا لامعإ فقوتي

 ليئارسإ تارارق 0/ع d?بك ل_ش�j Yيطسلفلا ناسeإلا قوقح عقاو دمتع� ذإ ،ي¹ر��ا لالتحالا لاح A@ ةئشانلا ةقالعلا لافغإ بجي ال

 ال عارصلاو لالتحالل لوطملا عYاطلا نإ .ةلت�¬ا ةي<يطسلفلا hijارألل ةيلعفلا ةرادإلا ا2رابتعاب لالتحالاب ةمئاقلا ةطلسلا ،اÇGاسايسو

 نمضي نأ ةيقافتالا عورشم 0/ع بجوتي ھنإف ،كلذلو .ةيام��اب ن?لومشملا نا_سلل ناسeإلا قوقح ةيامح A@ ةلودلا ةيلوؤسم ÛAلي

ايلام لت�¬ا ديفتس� الأ اضيأ لفكت نأو ، ن?يم�¬ا نا_سلا �Ùاصل طقف ةلت�¬ا hijارألا ةيمن�ب لالتحالاب ةمئاقلا ةطلسلا ما��لا
ً

 نم 

 لثمتت برح ةم¤رÜ0 �Àري دق امك ،1907 ماعل يا2ال دعاوق نم )55( ةداملا بجومب روظحم لمع و2و ،ةلت�¬ا hijارألا دراوم لالغتسا

@A لا لعفaGب.  

 بعشلل ةبس<لاب ة¤روحم ئدابم دع� d?صملا ر¤رقت A@ ق��او ةيمنتلا A@ ق��ا ن?ب ةيمت��ا ةلصلاو ةيتاذلا ةيمنتلا ئدابم نإ

كأو ھب ف�dعا d?صملا ر¤رقت A@ ن?ي<يطسلفلا قحف .رمتسملا ض¤وقتلل d?صملا ر¤رقت A@ ھقح ضرعتي يذلا ، �jيطسلفلا
ّ

 d?بك ددع ھيلع د

.)67/19 مقر ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعم�Àا رارق( .ءاضعألا لودلاو ةدحتملا ممألل ةعYاتلا تا`�Àا نم  

:ةيمنتلا A@ ق��ا ةيقافتا عورشم نم ةسما�zا ةرقفلا )5( ةداملا A@ درو امك  

 ن¤رثأتملا دارفألاو بوعشلاب ةصا�zا ناسeإلا قوق�� ةخراصلاو قاطنلا ةعساولا تاآاFGنالا 0/ع ءاضقلل ةمزاح تاوطخ لودلا ذختت"

 لالتحالاو ةرطيسلاو ،رامعتسالاو ،يرصنعلا �?يمتلاو ة¤رصنعلا لا_شأ عيمجو ،يرصنعلا لصفلا نع ةئشانلا تالا��ا لثم تالاحب



 تاديدFGلاو ،ةيميلقالا ةمالسلاو ةينطولا ةدحولاو ةينطولا ةدايسلا دض ةي¸نجألا تاديدFGلاو ،Æjنجألا لخدتلاو ناودعلاو ،ن?ي¸نجألا

"d?صملا ر¤رقت A@ بوعشلل ij¦اسألا ق��اب فا�dعالا ضفرو ،بر��اب  

 صنلل ة�Øاو ةين دوجو مزلي كلذلو يرصنع لصف ماظنو يeاطي�سا رامعتساو ي¹رح لالتحال عضخت ن?طسلف نأب فا�dعالا بجي

 - d?سفتلا ضارغأل âA¤رات روظنم كلذك ضرعáو ةمئاقلا A@ ةجردملا تالا�½ل رمتسملاو رشابملا عYاطلا سمطي ھنأ ودبي ذإ ،هالعأ روTذملا

 ةوالعو .يرصنعلا لصفلا نم يeاع� �jلا قطانملاو A{ا��ا رامعتسالاب قلعتت ةرمتسم مئارج تس�لو ،ةقباس ثادحأ هذ2 تناT ول امك

 ال اäGأل ،ةرمدم نو_ت دق d?صملا ر¤رقت A@ ھقحو بعشلا ة�½صمو ةلودلا ة�½صم ن?ب ةدحاو ةرقف A@ ةنزاوملا ةلواحم نإف ،كلذ 0/ع

ارابتخا نزاوتلا نو_ي نأ ÛAب<ي ال ھنإف A{اتلا�و .ن?فرطلا ن?ب مئاقلا ةوقلا لثامت مدع ب¸سY بعشلل ةدود�¬ا ةردقلا سكع�
ً

 ةيام�� 

 نإ .ھتاذ دح A@ ةيمنتلا A@ ق��او ةيعيبطلا دراوملاو تاوådلا عيمج 0/ع ةلما_لا ةدايسلاب ھتعيبطب طبترملا هd?صم ر¤رقت A@ بعشلا قح

 A@ ق��ا ط�ر 0/ع خراص لاثم الإ و2 ام �jيطسلفلا بعشلا ھش�ع� يذلا d?صملا ر¤رقت قح لجأ نم لاضنلاو ي¹ر��ا لالتحالا قايس

 ةق¤رطب اd2?سفت نكمي ةيلا��ا اFGغيصب ةداملاف ،طقف لودلل ن?حونمملا ةيميلقإلا ةمالسلاو ةينطولا ةدايسلاب -هرصحو-d?صملا ر¤رقت

  .ةيمنتلا A@ ھقح كلذ A@ امب ،ام بعشل çAام�Àا ق��ا ضوقت

ةلءاسملاو ذيفنتلا ةيلآ  

 ةيمنتلا A@ بعشلا قحب ررضلا قا��إ 0{إ ةيمنتلا فاد2أ يّدؤت الأ بجي ھنإف ،ةيقافتالا عورشم A@ نطاوملا نم ددع A@ ھيلإ d?شأ امك

ةيمنت ةيمنتلا كلت نو_ت نأو ناسeإلا قوقح d?ياعمو ئدابمب ةيمنتلا ن�dقت نأ بجي امك .ھض¤وقت وأ
ً

 هذ2 قيقحت نامضلو  .ةمادتسم 

ةيلآ ةيمنتلا قحب ن?عتمتملا صاèzألل رفوتي نأ بجي ،ئدابملا
ً

اd?ثأت رثؤت نأ نكمي ىوا_شلا ميدقتل ةقوثومو ةدمتعم 
ً

الاعف 
ً

 0/ع 

 لايجألا وأ لايجألا اذ2 عتمت كلذ لقرع� امدنع اميس الو ،ا`ليدع�و تاسرامملاو ن?ناوقلاو تاسايسلا ضرع دنع رارقلا عنص ةيلمع

 نامض وأ ةيلعف ةطلسY بعشلا د¤وزت A@ ةd?ن�سملاو ةقبسملاو ةر��ا ةقفاوملا ةيلآ 0{إ ءوÀ½لا دعاس� ال دقو .م`قوقح لما_ب ةمداقلا

 ي¹ر��ا لالتحالا لثم تالا��ا فلتخم 0/ع ا`قيبطت نكمي ةلاعف ةيلآ d?فوت يرورضلا نم ھنإف ،كلذلو .تارارقلا ذاختا A@ ھتكراشم

Yكي`لا توافتلا ب¸س/A @A ةمئاقلا ة¤رامعتسالا ةرطيسلاو لالتحالاب ةمئاقلا ةطلسلاو لت�¬ا بعشلا ن?ب ةوقلا.  

 بوعشلاو تاعومÀ¬او لودلاب ف�dع� �jلا ،ةيجالعلا وأ ةصا�zا d?بادتلاب ةقلعتملا ةيقافتالا عورشم نم )15( ةداملا نأ ودبي امك

 قبس �jلا تائفلا ا`لمش� مل �jلا تاعام�Àاو بوعشلا 0/ع تابقع ةدع ضرفت �jلا رامعتسالاو لالتحالا ةلاح لفغ� ،ةفيعضلا

 ماد يذلا A/يئارسإلا يركسعلا راص��ا ب¸سY ھقوقح نم مور�¬ا ةزغ عاطق �j @Aيطسلفلا بعشلا كلذ 0/ع ةلثمألا نمو .ا`حا�dقا

ارب ةزغ عاطق قلغأ يذلاو اماع 14
ً

ارح�و 
ً

اوجو 
ً

 قنا�zا ح¤راصتلا ماظن ب¸سY هافرلاو ةيمنتلل صرف يأ ض¤وقت نم ھيلع بت�dي امو .

 عضولا نإف كلذ�و .ھيل·و عاطقلا نم تامد�zاو صاèzألاو علسلا ةكرح ة¤رح يفسع� ل_ش¹و d?بك دح 0{إ رظحي يذلا مراصلاو

 ة¤ركسع تامëÀ ع¹رأ ب¸سY  اÇGروطخ تمقافت ناسeإلا عنص نم ةمزأ êA ةزغ عاطقل ليئارسإ قالغإ بقع ناسeإلا قوق�� يéرا_لا

 ةي<بلاو ن?يندملا لزانمل رمتسمو رركتم d?مدت تامÅÀلا هذ2 نع مجن ،2021 رايأ A@ ا2رخآ ناT عاطقلا 0/ع ةيلاتتم ةلماش ةيليئارسإ

  .ةيداصتقالا وأ ة¤رادإلا ةيحانلا نم ءاوس ،ءانبلا ةداعإ 0/ع ةزغ A@ ن?ي<يطسلفلا ةردقل قالغإلا ض¤وقت عم ،d?بك وحن 0/ع ةيتحتلا



 نأ الإ ،ةيقافتالا عورشم A@ تارم ةدع هديكأت ديعأ وحن 0/ع ءانìتسا نود عيم�Àا 0{إ ىزع� ةيمنتلا A@ ق��اب عتمتلا نأ نم مغرلا 0/عو

 لصفو رمتسم يركسع لالتحاب ةقلعتم ةصا�zا ھتلاح نأ رابتعاب ،ھب ف�dعم وأ ظَحالم d?غ ھنأTو ودبي ھتمرب �jيطسلفلا بعشلا

اقفو تغيص �jلا تائفلاب لومشم d?غ ھنإف كلذ�و ،رامعتساو يرصنع
ً

.ملسلا تاقوأ A@ ةماعلا ةيمنتلا دعاوقل   

جئاتنلاو ةمتاIYا  

الضف يرصنعلا لصفلاو دمألا ل¤وط ي¹ر��ا لالتحالا ةلا�� ةميخولا بقاوعلا 0/ع نا�?ملاو ق��ا اتسسؤم ددش�
ً

 تاسرامملا نع 

احوضو ådكأ ةق¤رطب 0/جتت نأ بجي �jلا ،ةرمتسملا ة¤رامعتسالا
ً

 رارمتسا d?ثأت ىدم 0{إ ان2 زاجيإب d?شeو .ةيقافتالا A@ ةحارصو 

 ءاج امك ،ةيمنتلا A@ م`قح نم د��ا A@ ن?ي<يطسلفلا 0/ع ضورفملا يeوناقلا d?غ çAام�Àا باقعلاو يرصنعلا لصفلاو ي¹ر��ا لالتحالا

@A ق��ا نالعإ @A ق��ا ةيقافتا عورشمو ةيمنتلا @A ةيمنتلا.  

 بناج 0{إ ةيمنتلا ةيلمع A@ ةيمو_ح d?غ ةلعاف تا`ج ا`فصوب ة¤راجتلا تاسسؤملل يمانتملا رودلاب فا�dعالل ةّ�½م ةجاح كان2 نأ امك

 ما_حأو داوم جاردإ 0{إ ةيمنتلا A@ ق��ا ةيقافتا عورشم وعدن اننإف ،ةياغلا هذ`لو .ةيمنتلا A@ ق��ا لامعإ 0/ع ة¤راجتلا ةطشeألا d?ثأت

اقفو كلذو "فاصتنالاو ما�dحالاو ةيام��ا" نأشY ةدحتملا ممألا راطإ A@ ءاج ام سكع� ةروصب تاTرشلا ةيلوؤسمب قلعتت ةيفاضإ
ً

 

  .ناسeإلا قوقحو ة¤راجتلا لامعألا نأشY ةيtGجوتلا ةدحتملا ممألا ئدابمل

 يوقلا ھطابتراو ،ةيمنتلا A@ ق��ا ةيقافتا عورشم ØÙ @Aوم و2 امك ،ةيمنتلا A@ ق��ا 0/ع ةضورفملا دويقلل A{ومشلا عYاطلا بلطتي

اما_حأ ،d?صملا ر¤رقت A@ ق��اب
ً

 ن?ب مئاقلا ةطلسلا قسانت مدع نم ةقحاس فورظ لظ A@ ش�ع� يذلا بعشلا تاعارص مج�dت 

 ةيمنتلا A@ ق��ا ةقالعلا يوذ صاèzألل يطع� ةلءاسملل ة�Øاو ةيلآ بلطتي ةيتاذلا ةيمنتلا نامض نإف ،كلذلو .ةينعملا فارطألا

ارصنع هرابتعاب ةيعيبطلا دراوملا 0/ع ةدايسلا A@ مÇGردق نامضب
ً

امساح 
ً

  .ةيمنتلا A@ ق�½ل 

 

 

 

 

 

 

 


