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 ةيلودلا ةيمنتلل كبوأ قودنص
 A27/2020 مقر يفحص نايب

 
 

 نواعتلا قيثوت ىلإ وعدت ةيبرعلا قيسنتلا ةعومجم
  ةريغتملا ةيئامنإلا تاجايتحالا ةيبلتل

 مويلا هلامعأ قيسنتلا ةعومجم تايلمع ءاسؤرل نونامثلاو سداسلا عامتجالا متتخا .2020 ربمتبس 3 ،اسمنلا ،انييف
 نم نيكراشملا نيموي ةدمل رمتسا يذلا يضارتفالا ثدحلا اذه نَّكم دقو .ةيلودلا ةيمنتلل كبوأ قودنص همظن يذلا ،
 ةرفو نيسحت ىلإ فدo يتلا – ةيمنتلل ةيبرعلا ةباوبلاو ،ةيلاعفلاو يئامنإلا نواعتلا نيسحت لمشت fاضق لوح ةفرعملا لدابت
 – ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيمنتلا ةيلمع معد ىلا كلذ لالخ نم ًةيعاس ،ةيمنتلv ةقلعتملا تامولعملا مادختسا قاطنو
 تارايلم ةرشع يلاحلا ماعلا لالخ ةعوم�ا ءاضعأ صصخ نأو قبس .ةيمانلا نادلبلا يف 19-ديفوك سوريفل يدصتلاو
�ورك ةحئاج نع مجانلا دوكرلا نم يداصتقالا يفاعتلا ىلإ ةيمارلا اهيعاسم يف ،ةيمانلا نادلبلا ةدعاسمل يكيرمأ رالود 
 .اهريث�و
 نيعبرأ نم رثكأ لبق اهئاشنإ ذنم ،قيسنتلا ةعومجم نإ" :ةفيلخلا ديمحلا دبع روتكدلا كبوأ قودنصل ماعلا ريدملا لاقو
 اننأ ديب .اًعيمج انل رخف ردصم كلذ لكشيو .كرتشملا يئامنإلا لمعلا لاجم يف ىدملا ةديعب تاوطخ تطخ ،اًماع
 فيكتن نأو نواعتلا نم ديزملا قيقحتل نيدهاج ىعسن نأ ،كلذ نم ًالدب ،يغبني لب ،هانققح امب يفتكن الأ بجي
 ."ةريغتملا ةئيبلا عم ةيلاعفب
 ةيمانلا نادلبلا ةدعاسمل اهدوهج تفثك ىرخألا ةيلودلا ةيمنتلا تاسسؤمو قيسنتلا ةعومجم نأ ةفيلخلا روتكدلا حضوأو
 قيسنتلا ةعومجم تاسسؤم نيب ةكارشلا "قيمعتو زيزعت" ىلإ اعدو ،"ليثم هل قبسي مل يذلا عضولا" اذهل يدصتلا ىلع
 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف يئامنإلا ليومتلا تاسسؤم نم اهريغو قيسنتلا ةعومجم نيبو
 .نواعتلا لبس ةشقانمل ،ةيعارزلا ةيمنتلل يلودلا قودنصلاو يلودلا كنبلا نع نولثمم يضارتفالا عامتجالا يف اًضيأ كراشو

 
 قيسنتلا ةعومجم نع ةحمل
 يبرعلا قودنصلاو ،ايقيرفأ يف ةيداصتقالا ةيمنتلل يبرعلا فرصملاو ،ةيمنتلل يبظ وبأ قودنص :نم قيسنتلا ةعومجم فلأتت
 ،ةيمنتلل يمالسإلا كنبلاو ،يبرعلا دقنلا قودنصو ،ةيمنتلل يبرعلا جيلخلا جم�ربو ،يعامتجالاو يداصتقالا ءامنإلل
 قودنصلاو ،ةيمنتلل رطق قودنصو ،ةيلودلا ةيمنتلل كبوأ قودنصو ،ةيبرعلا ةيداصتقالا ةيمنتلل يتيوكلا قودنصلاو
 .ةيمنتلل يدوعسلا

 
 ةيمنتلل ةيبرعلا ةباوبلا نع ةحمل



2 

 اهتقلطأ ةردابم يهو .ةيبرعلا ةقطنملا يف يئامنإلا مدقتلا معدل تنرتنإلا ىلع ةيفرعم ةصنم يه ةيمنتلل ةيبرعلا ةباوبلا
 ت�ايبلا ززعتو ،ةيبرعلاو ةيزيلكنإلا نيتغللv ةرفوتم يهو .يئامنإلا ةدحتملا ممألا جم�رب عم نواعتلv قيسنتلا ةعومجم
 :ينورتكلإلا عقوملا رظنا .ليلحتلاو ،ةرينتسملا تارارقلا ذاختاو ،تامولعملا ىلإ لوصولاو ،ةحوتفملا
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 كبوأ قودنص نع ةحمل
 نادلبلا ةدعاسمل ةانقك 1976 ماع يف كبوأ يف ءاضعألا لودلا اoأشنأ يئامنإ ليومت ةسسؤم وه كبوأ قودنص
 يداصتقالا ومنلا زيفحتل نييلودلا نيحناملا عمتجمو ةيمانلا نادلبلا نم ءاكرش عم نواعتلv كبوأ قودنص لمعيو .ةيمانلا
 ةماقإل ليومتلا ميدقت لالخ نم ةمهملا هذ° قودنصلا علطضيو .ملاعلا نم ةمورحملا قطانملا عيمج يف رقفلا ةدح فيفختو
 لمع روحمتيو .ةراجتلاو ةيسفانتلا ةردقلاو ةيجاتنإلا زيزعتو ةيعامتجالا تامدخلا زيزعتو ،ةيساسألا ةيتحتلا ىنبلا

 ةينبلاو ةقاطلاو ءاذغلا لثم - ةيساسألا تاجايتحالا يبلت يتلا عيراشملا ىلع زكري وهو ،سانلا لوح كبوأ قودنص
 فرصلاو ةفيظنلا هايملا تادادمإو )ةطسوتملاو ةريغصلاو رغصلا ةيهانتملا تآشنملv قلعتي اميف ةصاخ( ةلامعلاو ةيتحتلا
 يف لمألا ماهلإو تاذلا ىلع دامتعالا ىلع عيجشتلا ىلإ كبوأ قودنص فدهيو .ميلعتلاو ةيحصلا ةياعرلاو يحصلا
 .لبقتسملا


