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 ةيلودلا ةيمنتلل كبوأ قودنص
 A22/2020 مقر يفحص نايب

 
 

 رصم يف رحلا لمعلا زِّزعيو لمعلا صرف ريفوت لِّومي كبوأ قودنص
 

 رالود نويلم 95 ةميقب ضرق قافتا )كبوأ قودنص( ةيلودلا ةيمنتلل كبوأ قودنص عَّقو .2020 ويلوي/زومت 6 ،اسمنلا ،انييف
 .ايقيرفأ لامش يف ةعقاولا ةلودلا يف رحلا لمعلا زيزعتو لمعلا صرف نم فالآلا ريفوت ىلع اKدعاسمل رصم عم يكيرمأ
 قودنص همدقي ضرق ثلh وه ةطسوتملاو ةريغصلاو رغصلا ةيهانتملا تآشنملا ةيمنتل ثلاثلا عورشملا لجأ نم مدقملا ضرقلاو
 لهتسا ةياغلل نيحجp نيعورشم ىلإ دنتسي وهو .رصم يف رغصلا ةيهانتملاو ةريغصلا ةيراجتلا لامعألا عاطق معدل كبوأ
 نويلم 40و يكيرمأ رالود نويلم 25 ةميقب نيضرق اهحنم ىلع ةقفاوملا تمت امدنع 2015و 2009 يماع يف امهذيفنت
 .يلاوتلا ىلع ،يكيرمأ رالود
 َةايح اًريثك تَّريغ دقو ،ًةعئار تناك نيلوألا نيضرقلا جئاتن" نإ ،ةفيلخلا ديمحلا دبع روتكدلا ،كبوأ قودنصل ماعلا ريدملا لاقو
 ءاسنلا ةصاخو ،فيرلا ءارقف لوصح صرف نيسحتب اننإ" ًالئاق فاضأو ".رصم تاظفاحم عيمج يف رسألا نم فالآ ةدع
 فادهأ نم 5و 8 نيفدهلا قيقحت يف اًرشابم اًماهسإ مهسن امنإ ،لخدلل ةَّردملا ةطشنألا زاجنإ لجأ نم ليومتلا ىلع ،بابشلاو
 ".نيسنجلا نيب ةاواسملاو يداصتقالا ومنلاو قئاللا لمعلا نأشب ةمادتسملا ةيمنتلا
 كبوأ قودنص نم اهيلع لصحي يتلا ضورقلا رصم يف ةطسوتملاو ةريغصلاو رغصلا ةيهانتملا تآشنملا ةيمنت زاهج فرصيو
 .ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلحملا فراصملا لالخ نم اهضارقإ ةداع�
 كبوأ قودنص قفاو ،نيحلا كلذ ذنمو .1976 ماع يف ةمظنملا سيس¢ ذنم رصم يف ةيمنتلا معدي كبوأ قودنص لظ دقلو
 .يكيرمأ رالود رايلم 1.3 نم رثكأ ةيداصتقالا تاعاطقلا فلتخم يف عيراشملا حنم ىلع هيدل ليومتلا ذفاون عيمج ربع

 كبوأ قودنص نع ةحمل
 .ةيمانلا نادلبلا ةدعاسمل ةانقك 1976 ماع يف كبوأ يف ءاضعألا لودلا اKأشنأ يئامنإ ليومت ةسسؤم وه كبوأ قودنص
 ةدح فيفختو يداصتقالا ومنلا زيفحتل نييلودلا نيحناملا عمتجمو ةيمانلا نادلبلا نم ءاكرش عم نواعتل كبوأ قودنص لمعيو
 ةيتحتلا ىنبلا ةماقإل ليومتلا ميدقت لالخ نم ةمهملا هذ³ قودنصلا علطضيو .ملاعلا نم ةمورحملا قطانملا عيمج يف رقفلا
 لوح كبوأ قودنص لمع روحمتيو .ةراجتلاو ةيسفانتلا ةردقلاو ةيجاتنإلا زيزعتو ةيعامتجالا تامدخلا زيزعتو ،ةيساسألا
 اميف ةصاخ( ةلامعلاو ةيتحتلا ةينبلاو ةقاطلاو ءاذغلا لثم - ةيساسألا تاجايتحالا يبلت يتلا عيراشملا ىلع زكري وهو ،سانلا
 .ميلعتلاو ةيحصلا ةياعرلاو يحصلا فرصلاو ةفيظنلا هايملا تادادمإو )ةطسوتملاو ةريغصلاو رغصلا ةيهانتملا تآشنمل قلعتي
 .لبقتسملا يف لمألا ماهلإو تاذلا ىلع دامتعالا ىلع عيجشتلا ىلإ كبوأ قودنص فدهيو


