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 اعرد ةظفاحم ءانبأ ضفر ةيفلخ ىلع يراجلا ماعلا نم سداسلا رهشلا يف اعرد يف ديعصتلا أدب  
 ةنيدملا ماظنلا تاّوق ترصاحف ،ةّيلمعلل ًاضفر رهاظتلاب مهمايقو ،ةّيسائرلا تاباختنالا يف ةكراشملا
 تبلاط ،اعرد فلم نع تاضوافملا يف ةلوؤسملا ةدايقلا تبلاطو ،ناريزح 25 يف تارهاظملا دعب
 ةنجللا تضفرف ،ةفيفخلا ةحلسألا ميلستب اعرد يلاهأ نع ،تاضوافملا نع ةلوؤسملا ةيزكرملا ةنجللا
 .ةنيدملا رصاحو ةظفاحملا نم ًاباش 20 كلذ رثإ ىلع لقتعاو ،بلاطملا

 ّيسورلا فقوملا ىلع تضرتعا ةظفاحملا ءاهجو نع ًانايب ناريزح 27 يف ةيزكرملا ناجللا تردصأ 
 لبق نم فصقلا أدب زومت 27 يف ،ةظفاحملا ءانبأ ىلع ٍطغاض ىلإ ةيوستلل ٍنماض نم لّوحت هنأل
 زجاوح رشنب اولبقو حالسلا ميلستل نودعتسم مهنأ ةيزكرملا ةنجللا تنلعأف ،دلبلا اعرد ىلع ماظنلا
 ةقرفلل ةعباتلا زجاوحلا تأدب ًالعفو مهيلع ٍتاليو نم ّرجت امو ،برحلا ةظفاحملا ءانبأ بينجتل ماظنلل
 ةعباتلا ثيغلا تاّوق نم دوشح تناك تقولا تاذ يفو نكل دلبلا اعرد يف راشتنالاب رشع ةسماخلا
 دعب نيّيندملا ىلع ًايئاوشع رانلا تقلطأو ، ّيبرغلا فيرلاو دلبلا اعرد ماحتقال ًةمداق ةعبارلا ةقرفلل
 .اعرد ءاهجو نم ضوافتلا ةنجل نم تاحرتقملا لماك ماظنلا ضفر

 هتانكثو ،ماظنلا زجاوح ةمجاهمب اعرد ةظفاحم ءانبأ نم ٌةّيّلحم ٌتاعومجم تماق كلذ رثإ ىلع
 نم ٍددع ىلع ةرطيسلا نم تاعومجملا كلت تنّكمت ثيح ،تادلبلاو ىرقلا نم ٍددع يف ةيركسعلا
 ،نذايملا مأو ،ةدودايلاو ،سفطو مساج نم ٍّلك يف ٍةّينمأ ٍراقمو ٍةيركسع زجاوحو تادلبلاو ىرقلا
 ميلستب زجاوحلا كلت ىلع ةدجاوتملا رصانعلا ةيبلاغ تماق نأ دعب ،ليستو ،بيصنو ،ةميعنلاو
 .تاعومجملا كلتل مهسفنأ

 ّقحب ٌةرزجم تبكترا ثيح ،ناّكسلاب ةلوهأملا قطانملا نم ٍريبك ٍددعل اهفصق نم ماظنلا تاّوق تفّثك
 ٍفصقل مساج ةنيدم تضّرعت نيح يف ،خوراصب مهلزانم فادهتسا ءارج ٌءاسنو ٌلافطأ مهنيب نيّيندم
 ٍّيعفدم ٍفصقل لخنا ةنيدم تضّرعت امك ،نينثا نيّيندم طوقسل ىّدأ اّمم ؛ةليقثلا ةّيعفدملا فئاذقب
 تامجارب ٍفصقل ىرخألا يه دلبلا اعرد ءايحأ تضّرعتو .نيّيندملا فوفص يف ىحرج نع رفسأ
 ةسمخ طوقسل ىّدأ  اّمم ،نواهلا فئاذقو ،ةليقثلا تاشاشرلاو ،ةليقثلا ةّيعفدملا فئاذقو خيراوصلا
 فادهتسا بقع ةقطنملا كلت يف ةّيّبطلا ةموظنملاب ٍزجع ّلظ يف نيرخآ حرجو ،ىلتق نيّيندم
 فلتخم نم ٍتازيزعت بلج نع ماظنلا فّقوتي مل ةلمحلا ءانثأو .كانه ديحولا ّيّبطلا زكرملل ماظنلا
 يف عالطتسالا ناريطل ٌفّثكم ٌقيلحت ةلمحلا لّلخت دقو ،ةّيبونجلا ةقطنملا ىلإ اههيجوتو قطانملا
 .ٍلافطأ 5و ًةأرما 12 مهنيب ًةيحض 45 اياحضلا ددع لمجم غلب ثيح .اهفيرو اعرد ةنيدم

 

 :ةّيئادعلا لامعألا دعاصت بابسأ

 قالطنا زكرم اهّنأل اعرد ىلع ةنميهلا ةداعتسا ّيروسلا ماظنلا تاّوق ةلواحم :لّوألا ببسلا
 .ةّيبعشلا تاجاجتحالا

  .ٍفارطأ ةّدع لبق نم ةّيماقتنالا تاّيلمعلاو ةّينمألا تاديدهتلا :يناثلا ببسلا

 اعرد لصف يلاتلابو ،يبرغلاو يقرشلا نيفيرلا نيب طبر طاقنك ّدسلاو دلبلا اعرد عقوم :ثلاثلا ببسلا
 .ٍلماك ٍلكشب طيحملا نع دلبلا



 

 

 : نيّيندملا ىلع تاساكعنالاو ةملتحملا تاهويرانيسلا

 :راطإلا اذه يف ةلمتحملا تاهويرانيسلا

 بييغتو تالاقتعا( نيّيندملا هاجت تاكاهتنالا رارمتساو ،فنعلا لامعأو ديعصتلا رارمتسا -
 .)ريجهتو يرسق

 ،نيضفارلا لاقتعاو ،ٍةديدج ٍةيوست ءارجإب ةيوستلاب لبقي مل نم ّلك مازلإو ماظنلا ةرطيس -
 لامعأو رتوتو ديعصتو ،ناسنإلا قوقحل ٍتاكاهتناو ،ٍّيرابجإ ٍدينجتو ٍلاقتعا تالمح يلاتلابو
 .تايوتسملا ةّفاك ىلع ٍةّيئادع

 ريغٍةّيفسعتو ٍةّيناديم ٍتامكاحم مهضعب ةمكاحمو ،يرابجإلا دينجتلل نيبولطملا لاقتعا -
 .نيّيندملا ىلع ٌريبك ٌريثأت يلاتلابو ،نوناقلا ةيامحل ٍةعضاخ

 ىلع اهل ٍةعساو ٍتايحالص ءاطعإب ؛ناريإل ةعباتلا ةيموكحلا ريغ تايشيليملا ةرطيس عيسوت -
 تايساسح ريثي اّمم نيّيندملا ىلع طغضلاو ،ٍريبك ٍلكشب اهراشتناو ،اعرد يف ٍةديدج قطانم
 .ةقطنملا يفٍةّينيدو ٍةيفئاط ٍعارص

 : ّيناسنإلا عضولاو نيّيندملا عقاوب ٌةقّلعتم رخآ ًىوتسم ىلع ٌتافّوخت كانهو

 .٢٠١٨ زومت ذنم نيّيندملا هشاع يذلا يبسنلا رارقتسالا ةلاح نادقف وه مهألا ريثأتلا -1
 لامعألاو رتوتلاو فنعلا لامعأ دعاصتو قطانملا ضعب ىلع فصقلاو تاكابتشالا ةدوع -2

 .ةّيئادعلا
 .اهل ٍدادمإ ّطخ ّيأ دوجو مدعو قطانملا هذهل ةّيّبطلاو ةّيفاعسإلا ةموظنملا مادعنا -3
 نارفألا تادادمإ عيمج عاطقنا عم زبخلاو نيحطلا امّيس ال ةّيساسألا ّداوملاو تاجاحلا نادقف -4

 .نيحطلا نم
 ًةريبك ًةبسن ّنأ ًةّصاخ ،مهتاكلتممو مهشيع لبس ةراسخ نم نيّيندملا لبق نم ٌريبك ٌفّوخت -5

 فّقوت لمأ ىلع مهئاويإ لزانم اوّممرو ،يراجتلا مهطاشنو مهلامعأ حتف اوداعأ اعرد ءانبأ نم
 .بونجلا يف ٍيئاهن ٍلكشب كراعملا

 

 :اعرد يلاهأ ةلاسر

 ،مالسلا قافّتالاب انلوبق لالخ نم اندرأو برحلا ديرن ال  2018 قافّتالا ةيادب ذنم اعرد يلاهأك نحن"
 أدبو ،ةنيدملا رصاحو ،تازيزعتلا مدقتسا نم وه ماظنلا نكلو ،نيّيندملا نع ءبعلا فيفختو
 ةيامحو راصحلا ّكفو قرطلا حتفو ،ةنيدملا طيحم نم شيجلا بحسب انبلاط دق انكو .فصقلا
  ."ءايحألا ةّفاك ىلع ٍفينع لكشب هموجه أدبو ،ضفر ماظنلا ّنأ ّالإ نيّيندملا

 

 :ةصالخلا

 ٌصقن كانه .  2مك ٢ زواجتي ال ٍعبرم نمض تاهجلا عيمج نم نيرصاحم اوحبصأ اعرد يف نوّيندملا
 تامدخلا مادعنا ىلإ ًةفاضإ ،ٍدوقو وأ ٍنيحط وأ ٍةّيئاذغ ٍّداوم ّيأ اهيلإ لخدي الو ،ةّيساسألا تاجاحلاب
 .ىلتقلاو اياحضلا نم ديدعلا طوقس عم ةديحولا ةّيّبطلا ةطقنلا فادهتسا ّمت نأ دعب  ةّيّبطلا

 

 

 



 

  : ةيساسألا تايصوتلا

 :ةّحلم تايصوت

 مدعو ،نييندملا ةيامحو ،اعرد ّلكل ٍلماش ٍران قالطإ فقوو ،قرطلا حتفو ،راصحلا عفر   -
 .ةيركسعلا هتانكث ىلإ شيجلا ةدوعو ،ٍطغض تاودأك مهمادختسا

 ؛ةيودألا لاخدإب حامسلاو ،ٍلماك ٍلكشب ٍةزّهجم ٍةّيّبط ٍطاقن لاخدإو ىحرجلا جارخإب حامسلا -
 بلقلاو طغضلا( ةنمزملا ضارمألا ةيودأ ًاضيأ لب ، ةّيساسألا ةّيفاعسألا ةيودألا طقف سيل
 .ًاقبسم ٌصقن اهيف دجوي يتلا )رّكسلاو

 ّدسل ةّيناسنإلا اهتايلوؤسم مامأ ايروس يف ةدجاوتملا ةّيناسنإلا تامظنملا فوقو  -
 تالاكولاو ،ةدحّتملا ممألا قيرط نع ةّيناسنإلا تادعاسملا لوصوو ،ةّيساسألا تاجايتحالا
 .ءاودلاو ءاملاو ءاذغلا نيمأتو ،ّيلودلا رمحألا بيلصلاو ،ةّيلودلا ةّيناسنإلا

 :بيرقلا لبقتسملل تايصوت 

 يف شيجلا تابث نمضت يتلا 2018 ةيقافّتا دونب ىلإ ةدوعلاب ّيسورلا نماضلا ةبلاطم -
 .تاعامجلاو دارفألاب ةقّلعتملا ةّينوناقلا لكاشملا ّلحو ،نيّيندملل ضّرعتلا مدعو ،هتانكث

 ٍةديدج ٍةيوست ىلع لمعلا ّمت نإ فارطألا عيمج عم لماعتلاب نزاوتلاو نيّيندملا ةيامح نامض -
 .ٍديدج ٍقافّتا وأ

 وه ٢٢٥٤ مقر نمألا سلجم رارقو ،ةّيلودلا تارارقلا ساسأ ىلع يضوافتلا ّيسايسلا ّلحلا -
 .نيمئادلا مالسلاو رارقتسالا ريفوتو ،نيّيندملا ةيامحو نيّيروسلل لضفأ ٍلبقتسمل ةنامضلا

 نمألا سلجمو ّيلودلا عمتجملا قتاع ىلع عقي ّيروسلا بونجلاو اعرد يف نيّيندملا ةيامح -
 .نيّيلودلا ملسلاو نمألا ىلع ظافحلل


