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 يفحص نايب

 

 يملاعلا يئاذغلا نمألل يكيرمأ رالود رايلم صصخي كبوألا قودنص

 تاونسلا ىدم ىGع هدراوم نم يكيرمأ رالود رايلم ةيلودلا ةيمنتلل كبوألا قودنص صصخ :2022 ناريزح/وينوي 6

 تادعاسم ةئيه ىGع ةدمتعملا غلابملا ميدقت متيسو ".يئاذغلا نمألا لمع ةطخ" ةامسملا ةديدجلا ھتطخل ةلبقملا ثالثلا

 نمأل لجألا ليوطو طسوتم معد عم ،ةدمسألاو بوبحلاو روذبلا لثم ،ةيساسألا علسلا داfgتسا فيلاكت ةيطغتل ةيروف

  .ةكيرشلا نادلبلا يq ةيئاذغلا تادادمإلا

 اًفعض g}كألا تائفلا نم رشبلا نم نfيالملا ھجاوي دق" :ةفيلخلا ديمحلا دبع روتكدلا كبوألا قودنص ماع ريدم لاقو

 اننكم دقل .ةيملاعلا ءاذغلا ةمزأ ةهجاومل ةيلاعفو ةعرسب ي�ودلا عمتجملا كرحتي مل ام ةلبقملا رهشألا لالخ ةعاجملا رطخ

 يئاذغلا نمألا نامضل يرامثتسالا انجمانرب نم يكيرمأ رالود رايلم صيصخت نم كبوألا قودنصل يكيمانيدلا جذومنلا

 ".ھيلإ ةجاحلا دتشت امفيكو امثيح

الضف ،صاخلاو ماعلا نfعاطقلل ضورقلا ديدجلا قفرملا ھجويسو
ً

 نم ةدشب ةررضتملا ةيمانلا نادلبلا ى�إ حنملا نع 

 ى�إ ةفاضإلابو .ملاعلا ءاحنأ عيمج يq ةدمسألاو ةيئاذغلا داوملا راعسأ عافترا ى�إ تدأ ��لاو ،ايناركوأ يq برحلا تايعادت

 تاعاطق ةمادتسأو ةنورم ءانب وحن ةهجوم كبوألا قودنصل "يئاذغلا نمألا لمع ةطخ" نإف ،ةيروفلا ةثاغإلا fgفوت

البقتسم ةيملاعلا تامدصلا نم ةيامحلل ةيميلقإلا ةيئاذغلا ةميقلا لسالس زيزعتو ةكيرشلا نادلبلا يq ةعارزلا
ً

. 

 g}كأ لثمي ام وهو ،ةيعارزلا عيراشملل يكيرمأ رالود رايلم 2.6 ،1976 ماع يq ھئاشنإ ذنم ،كبوألا قودنص صصخ دقو

 قودنص فد �سا دقو ".عوجلا ىGع ءاضقلا" 2 مقر ةمادتسملا ةيمنتلا فدهل اًمعد ،ھتايلمع ي�امجإ نم ةئاملا يq 10 نم

 علسلا يq ةراجتلاو ،نيزختلاو جاتنإلا قفارم ريوطتو ،ةيفيرلا ةيتحتلا ةينبلا يq تارامثتسالا صاخ لكشب كبوألا

 .تاسسؤملاو تاردقلا ءانبو بيردتلا بناج ى�إ ،ةيعارزلا
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 انييف يM يومنتلا لمعلا باطقأ عمجي كبوألا قودنص

ايعسو
ً

 ةfgخألا تامدصلا نم مغرلا ىGع ةيملاعلا ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت ىGع لمعلا زفحو ءاكرشلا ثحل ھنم 

 .2022 ناريزح/وينوي 21 يq انييف ةيواسمنلا ةمصاعلا يq ةيمنتلل لوألا كبوألا قودنص ىدتنم دقعيس ،ي�ودلا ماظنلل

 تاسسؤملا ءاسؤرو تاموكحلا ةداق ىدتنملا عمجيس ،يئاذغلا نمألاو ةقاطلاو خانملا تاعوضوم ىGع̈ fكg§لا عم

 بناجب ،نهارلا ةيلودلا ةيمنتلا عضو لوح رظنلا تاهجو لدابتل صاخلاو ماعلا نfعاطقلا نم ءاg»خلا نfسرامملاو

 ءوضلا ىوتسملا عيفر ىدتنملا طلسيس ،"فاصنإلاو ةنورملا ةدايق" ناونع تحت .ةعقوتملا ةيلبقتسملا تاهويرانيسلا

 فيكو ؛ةيساسألا ةقاطلا ىGع لوصحلاو ي¯انملا لمعلا نfب حيحصلا نزاوتلا قيقحت ةيفيك ا ف امب ،ةماه ةلئسأ ىGع

 ؛ عسوأ قاطن ىGع عيمجلل لماشلا ومنلاو ةيمنتلا تايلمع معدت نأ ايجولونكتلاو ليومتلا ي�اجم يq تاراكتبالل نكمي

 .عقاولا ضرأ ىGع fgثأت ى�إ ةكg§شملا تاحومطلا ةمجg§ل ةمزاللا تابلطتملا ي± امو

 21 يq ةيمنتلل كبوألا قودنص ىدتنم لالخ "يئاذغلا نمألا لمع ةطخ" لوح ليصافتلا نم ديزم نع نالعإلا متيسو

 .2022 ناريزح/وينوي

  كبوألا قودنص نع ةحمل

 نم ليومتلا ميدقتب اًّيملاع ةضَّوفملا ةديحولا ةيئامنإلا ةسسؤملا )كبوألا قودنص( ةيلودلا ةيمنتلل كبوأ قودنص دعي

 عمتجملاو ةيمانلا نادلبلا ءاكرش عم نواعتلاب ةمظنملا لمعتو .يرصح لكشب ءاضعألا fgغ نادلبلا ى�إ ءاضعألا نادلبلا

 ءاحنأ عيمج يq لخدلا ةطسوتمو ةضفخنم نادلبلا يq ي¶امتجالا مدقتلاو يداصتقالا ومنلا زفح ىGع ي�ودلا يئامنإلا

 1976 ماع يq )كبوأ( طفنلل ةرّدصملا لودلا ةمظنم يq ءاضعألا نادلبلا لَبِق نم كبوألا قودنص سّسأت دقو .ملاعلا

 زكريو ،دارفألا لوح روحمتي انلمع نإ .دارفألا نfكمتو ةفلتخملا ةيناكسلا تائفلا معدو ةيمنتلا ةلجع عفد :¨fِّمتم فد «

 اميف ةصاخو( ةلامعلاو ةيساسألا ةينبلاو ةقاطلاو ءاذغلا لثم ،ةيساسألا تاجايتحالا �½لت ��لا عيراشملا ليومت ىGع

 دقو .ميلعتلاو ةيحصلا ةياعرلاو ي¿صلا فرصلاو ةفيظنلا هايملاو )ةطسوتملاو ةfgغصلاو رغصلا ةغلابلا تآشنملاب لصتي

 ا �فلكت رّدقت اًدلب 125 نم g}كأ يq ةيئامنإ عيراشمل يكيرمأ رالود رايلم 22 نم g}كأ نآلا �Àح كبوألا قودنص صصخ

 ةعقاو ةقيقح ةمادتسملا ةيمنتلا ھيف نوكت ٍملاع ى�إ لوصولل انتيؤر فد Âو .يكيرمأ رالود رايلم 187 غلبمب ةيلامجإلا

 .عيمجلل

 


