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دیھمت  
 ًافدھ اھلاصیإ لئاسوو طسوألا قرشلا يف لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةیلاخ ةقطنم ءاشنإ ناك املاطل
 متی مل ھنأ الإ ،ةقطنملا لودو ةیوونلا ةحلسألا راشتنا مدع ةدھاعم يف فارطألا لودلا لكل اًكرتشم
 دھعم اھمیقی يتلا تارمتؤملا ةلسلس نم ءزجكو .خیراتلا اذھ ىتح ةیؤرلا هذھ قیقحتل ریثكلا زاجنإ
 ةیوونلا ةحلسألا راشتنا مدع ةدھاعم يف فارطألا رمتؤم لوح ةحلسألا عزن ثوحبل ةدحتملا ممألا

 2020 ریاربف نم سداسلا يف لماك موی ةدمل ةیلاعف دھعملا دقع ،2020ماع ةدھاعملا ضارعتسال
 ریسیت ةیلاعفلا نم فدھلا ناك .طسوألا قرشلا يف لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةیلاخ ةقطنم ءاشنإ لوح
 يف امب ،ةقطنملا يف ةیوونلا ةحلسألا راشتنا تاروطتب ةقلعتملا ةیسیئرلا لئاسملا فاشكتساو راوحلا
 هذھ ضرع نكمی فیكو ،طسوألا قرشلا يف لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةیلاخ ةقطنم ءاشنإ كلذ
 ضارعتسال ةیوونلا ةحلسألا راشتنا مدع ةدھاعم يف فارطألا رمتؤم يف تاروطتلاو لئاسملا
  .2020 ماع ةدھاعملا

 ةقطنم ءاشنإل دوھجلا ىلع تاءاضإلاو ةیسیئرلا تاجاتنتسالاو شاقنلل اًصخلم ریرقتلا اذھ مدقی
 ةقطنملا نیب ةقالعلا ىلإ ةفاضإ ،اذھ انخیرات ىتح طسوألا قرشلا يف لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةیلاخ
 نمضت .مداقلا ةدھاعملا ضارعتسال ةیوونلا ةحلسألا راشتنا مدع ةدھاعم يف فارطألا رمتؤمو
 ثوحبلا دھاعم نم ءاربخو نییمیداكأو نیقباسو نییلاح نییموكح نیلوئسم ةیلاعفلا يف نوكراشملا
 ةیلودلا نوؤشلل يكلملا دھعملا ةدعاق راطإ يف تاشقانملا تمتو ،يندملا عمتجملا نع نیلثممو
.)سواھ ماتاشت(  
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ةیسیئرلا تاجاتنتسالا  
 ةقطنم ءاشنإب ةقلعتملا تاحرتقملاو طسوألا قرشلا يف ةیوونلا ةحلسألا راشتنا تایدحت تناك دقل

 يف فارطألا رمتؤمل ةرود لك يف اًزراب اًحملم طسوألا قرشلا يف لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةیلاخ
 رمتسی نأ عقوتملا نمو ،1995 ماع ذنم ةدھاعملا ضارعتسال ةیوونلا ةحلسألا راشتنا مدع ةدھاعم
.كلذك رمألا  

 

 
 
 
 
 

 
 ةیلودلا تاروطتلا لصاوت ،ةیوونلا ةحلسألا راشتنا مدع ةدھاعم ءاشنإل نیسمخلا ىركذلا يف •

 يف لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةیلاخ ةقطنم ءاشنإ ةیلباق مامأ تادیقعتلا عضو ةیمیلقإلاو
 ةیلاخ ةقطنم ءاشنإ نوكی نأ لمتحملا نمو نآلا ًادیقعت رثكأ عضولا ،ًالامجإ .طسوألا قرشلا
 ينبت دنع ھیلع لاحلا ناك امم ةبوعص رثكأ طسوألا قرشلا يف لماشلا رامدلا ةحلسأ نم
 .اًماع 25 لبق طسوألا قرشلا نأشب 1995 ماع رارق
 رامدلا ةحلسأ نم ةیلاخ ةقطنم ءاشنإ ةلأسم تادیقعتو ةقیقدلا قورفلل هابتنالا مھملا نم •

 ھب ترعش يذلا طابحإلاو ملظلاب روعشلاب رارقإلا نم دب الو طسوألا قرشلا يف لماشلا
 زواجت ةبوعصب رارقإلا بجی امك ،ةقباسلا تایلمعلا جئاتن نع مجن يذلا لودلا ضعب
 ةرمتسملا تاعازنلاو ةقثلا مادعناوً ایرھوجً انیابت ةنیابتملا يموقلا نمألا حلاصمو ضارغألا
 .قیقحتلل ةلباقلا ةیلاتلا تاوطخلا دیدحتو اھتاعقوتو ةیلمعلل يلاحلا عضولا مھف لجأ نم

 ىرت ،اھعیمج نكت مل نإو ،ةیوونلا ةحلسألا راشتنا عنم ةدھاعم يف فارطألا لودلا نم ریثك •
 ةحلسألا نم ةیلاخلا ةقطنملا ءاشنإ رمتؤمل ىلوألا ةسلجلل يباجیإلا ماتخلاو تاثحابملا نأ
 )"ربمفون رمتؤم" دعب امیف( 2019 ربمفون يف لماشلا رامدلا ةحلسأ نم اھریغو ةیوونلا
 ةحلسألا راشتنا مدع ةدھاعم يف فارطألا رمتؤم ىلع يباجیإ ریثأت تاذ نوكت نأ نكمی
 يف تدھوش يتلا طوغضلا ضعب عفر لالخ نم 2020 ةدھاعملا ضارعتسال ةیوونلا
 نم ةیلاخ ةقطنم ءاشنإ ةلأسم لوح ةیوونلا ةحلسألا راشتنا مدع ةدھاعم ضارعتسا تارود
 .طسوألا قرشلا يف لماشلا رامدلا ةحلسأ

 مادعناو سفانتلا( لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا بابسأ لوح ةقطنملا يف ةنیابتم ءارآ دجوت .1
 ،بابسألا كلت ةھجاومل بیلاسألاو تاسایسلا لضفأو ،)ةوقلا نازیم لالتخا لباقم ةقثلا

 ةقثلا مادعناو ةیموقلا ةینمألا حلاصملاو ضارغألا نیابت
 مدقت زارحإ نود لوحت ةیساسأ لماوع ةرمتسملا تاعازنلاو
 قرشلا يف لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةیلاخ ةقطنم ءاشنإ وحن

طسوألا  
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 رامدلا ةحلسأ نم ةیلاخ ةقطنم ءاشنإ نإ ام لوح اًضیأ ءارآلا نیابتت ،كلذ ىلع اًسایقو
 يف لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنال يدصتلل بسنألا لحلا وھ طسوألا قرشلا يف لماشلا
 .ةقطنملا
 يف لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةیلاخ ةقطنم ءاشنإ ىلإ يعسلا لوح ءارآلا يف نیابت دجوی امك •

 .ةیجیردت تاءارجإ مأ يلومش جھن لالخ نم طسوألا قرشلا
 يف لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةیلاخ ةقطنم ءاشنإ ةیلمع ةرادإو ذیفنت ةیناكمإ ةنیاعم مھملا نم •

 حاجن نم قایسلا اذھ يف اھملعت نكمی ةمھم سورد كانھو ،سوملم لكشب طسوألا قرشلا
 :سوردلا كلت نمو ،ةلثامم تایلمع تایدحتو

 ىوقلا نیب نواعتلاو ةمعادلا ةیلودلا ةئیبلا نإ ثیح ،ةیلمعلل ةدعاسم ةیلودلا ةئیبلا نوكت نأ بجی -
 )ٍفاك ریغ نكل( يرورض رمأ ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاو ةیداحتالا ایسور ةصاخ ،ىربكلا
 .ةقطنملا ءاشنإل ةیمیلقإ ةعفاد ةوق دشحل

 فارطألا تعس امھمف ،جراخلا نم لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةیلاخلا ةقطنملا ضرف نكمی ال -
 لود دادعتسا بایغ يف مھتدارإ ضرف مھنكمی ال ھنأ الإ ،مامألل ةقطنملا عفد ىلإ ةینعملا ةیجراخلا
 .اًمُدق يضملل ةقطنملا

 ،ةكرتشم ةحلصم لودلا هذھ ىدل نوكت نأ بجیو ،يساسأ رمأ ةیسیئرلا لودلا عیمج ةكراشم نإ -
 .اًضیأ ھیلإ لوصولا ةیفیك يف لب بسحف يئاھنلا فدھلا يف سیل

 كانھ .ةدحاو ةوطخب هذھك ةمھم زاجنإ بعصلا نم ،ةقطنملا يف قمعتملا ةقثلا مادعنا ىلإ اًرظن -
  .تقولا رورمبو ةوطخب ةوطخ نانئمطالاو ةقثلا ءانب ىلإ ةجاح

 ًادودح كانھ نأ الإ .مكحلا رود ءادأو راكفألا حرطب ًالوخم نوكی قوثوم فرط ىلإ ةجاح كانھ -
 يف ھل ىطعملا ضیوفتلا طورش مرتحی نأ دب ال قوثوملا فرطلا نأ ثیح ،فرطلا اذھ ةیلالقتسإل
 .ةیلمعلا ةیادب

 طقف ينعی ال طسوألا قرشلا يف لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةیلاخ ةقطنم ءاشنإ ىلإ يعسلا نإ -
 تاینقتلا هذھل ةیملسلا تامادختسالاو اھتبقارم اًضیأ لمشی لب ،ةحلسألا راشتنا رطاخم عم لماعتلا
 .اھل ةمئالملا ةرادإلا لكایھو

 يف رصانعك اھمادختساو اھنم ملعتلا نكمی ثیح قباسلا لمعلاو راكفألا قیثوتو ظفح مھملا نم -
 .ةیلبقتسملا تاضوافملا

 نكمیو ،ةیسیئرلا ةینعملا فارطألا نیب ةقثلا مادعنا عم لماعتلا يف ةقثلا ءانب ریبادت دعاست نأ نكمی -
 لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةیلاخ ةقطنم ءاشنإ ةیلمع ةیزاوملا وأ ةبحاصملا ةقثلا ءانب ریبادت معدت نأ
 ةرادإلا يف نواعتلا ریبادتلا هذھ نمضتت نأ نكمیو .اھذیفنت لالخو اھئاشنإ لبق طسوألا قرشلا يف
 لوكوتوربلل نمازتملا ينبتلاو ،ئراوطلل ةیزھاجلاو ةیمیظنتلا ةیتحتلا ةینبلاو يوونلا نمألاو ةیوونلا
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 ةیبرعلا ةكلمملاو ةیناریإلا ةیمالسإلا ةیروھمجلا لبِق نم ةیرذلا ةقاطلل ةیلودلا ةلاكولل يفاضإلا
 راشتنا عنم ةدھاعم يف امھتامازتلال نیتلودلا الك لاثتماب ةقثلا ىوتسم عفرل ةلیسوك ةیدوعسلا
 ةیئایمیكلا ةحلسألا ةیقافتال نالثتمتس امھنأ لیئارسإو رصم نم لك نالعإو ؛ةیوونلا ةحلسألا
 اھمیدقتو ةقثلا ءانب ریبادت ثیدحتو ؛طسوألا قرشلا يف ةیوونلا براجتلل لماشلا رظحلا ةدھاعمو
 ىلإ ةلدابتملا تارایزلاو ءارظنلا ةعجارمو ؛ةیّمسلاو ةیجولویبلا ةحلسألا ةیقافتا بجومب اھنالعإو
 ةحلسألا مادختسا نأب ةقطنملا لود نم ةكرتشم تاحیرصتو ؛ةیموقلا ةیجولویبلا تاربتخملا قفارم
 ةباجتسالل بناوجلا ةددعتم وأ ةیمیلقإ معد تایلآ ءاشنإو ؛لوبقم ریغ ةیئایمیكلاو ةیجولویبلا
 .ئراوطلل
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