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 )١١٤( مقر دنبلا 34 ةقلعتملا ن-رحبلا ةكلمم ةمل"

 N4ودلا باKرإلا HIع ءاضقلا ةيمارلا BCبادتلاب ?<عملا

 ،سQئرلا ديسلا

 ،ةن:9لا لمعM ءاقترالل ةبيط دوFج نم ھب ماق ام @?ع قباسلا ةن:9لا س7ئرل ركشلاب مدقتأ نأ ةيادبلا &% دوأ

اس7ئر مكباختنال ةصلاYZا ةئنVWلاب مكتداعسل مدقتأ نأ يSدعسRو
ً

 ةسماYZا ةرودلا &% ةسداسلا ةن:9ل 

 لامعأ ckس7ت &% مnاسmس ةclمتملا مكتاjkخ نأب ةمات ةقث @?ع نحنو ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعم:9ل نcعبسلاو

nاينمتم ،ھجو لضفأ @?ع ةن:9لا هذ
ً

 .حاجنلاو قيفوتلا ماود ءاضعألا عيم:Yو مكتداعسل 

 

 ،سQئرلا ديسلا

ارظن ،&�ودلا عمت:�ا ھجاوت ��لا تايدحتلا زربأ &{ باnرإلا ةرnاظ نإ 
ً

 ةيسايسلاو ةينمألا تايعادتلل 

 رفاظتلاو دوY:Fا فيثكت عيم:Yا نم بلطتي يذلا رمألا ،ا�Wم ةجتانلاو ا�Wلع ةبت�kملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

انمأ �kكأ لبقتسمب ة�رش�لا معنت لجأ نم ا�VWراحم لي�س &% ةدعصألا ةفا� @?ع نواعتلاو
ً

اراnدزاو 
ً

.  

 

 ،سQئرلا ديسلا

 ،ىدفملا دالبلا لnاع ةفيلخ لآ ���7ع نب دمح كلملا ةلال:Yا بحاص ةرضح نم ةميك�Yا ة�ؤرلا نم اقالطناو

 نايدألا نcب راو�Yاو مالسلا ةفاقث رشS &% ازراب رود �£لسلا ش¡اعتلل دمح كلملا زكرم بعلي ،هاعرو هللا ھظفح

 دوFج ن¥و ةصاخ باnرإلاو فينعلا فرطتلا @�إ يدوت دق ��لا ةيض�رحتلا تاباطYZا راشmنا رطخ نم دحت ��لاو

 داعMأ تاذو ةلماش ة�ؤر قفو قيس»تلاو نواعتلا نع لزعمب تمت اذإ اnرامث ي̈ؤت نل فرطتلاو باnرإلا ةحفا¦م

 ةياعدلاو ةيnاركلا باطخ راشmنا لظ &% ةصاخ باnرإلا اFل¦ـش¡ ��لا تايدحتلا ةفا� رابتعالا &% ذخأت ةددعتم

  .ةيباnرإلا

 ،نيدلا ساسأ @?ع فنعلا ةFجاومب ةصاYZا لمعلا ةطخ &% ةلثمتملا ماعلا نcمألا تاردابم نمثن ،امك

  .ملاعلا ءاحنأ عيمج &% ةسدقملا نكامألا ةيامحو ةيnاركلا باطخ ةحفا¦م ةيجيتا�kساو

 لسغو ھل�ومتو باnرإلا ةحفا¦مو فرطتلا ة�راحم ةن:Y ن�رحبلا ةكلمم ليكش̈و ءاشSإب ھ�ونتلا انn دونو

 ةماعلا ةينطولا دوY:Fا ديحوتو قيس»ت نمضتت ماFملا نم ةلمجب علطضت ��لاو ،م2020 سطسغأ &% لاومألا

ا�رود ا³Wيدحتو اVWعجارمو
ً

 ركفلا رطاخم مييقت @�إ ةفاضإلاب ،باnرإلا ةحفا¦مو فرطتلا ة�راحم لاجم &% 

 .لاومألا لسغو باnرإلاو فرطتملا
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 ،،،سQئرلا ديسلا

 لي�س @?ع نمضتت ل�ومتلل ةديدع ةرداصم @?ع ةيباnرإلا تاميظنتلا دمتع̈و باnرإلل ةاي�Yا نا�رش لاملا ل¦ش¡

 لا¦شأ عم بنج @�إ اًبنج ةيYZckاو ةيح�رلا ckغ تاعاطقلاو ةيمو¦�Yا ckغ تامظنملا لالغتسا رص�Yا ال لاثملا

 امك .صاZ·ألاب راجتالاو ة�رثألا تاقورسملاو حالسلا ةراجتو تارد�Zاو لاومألا لسغك ةمظنملا ةم�ر:9ل ىرخأ

 رخآ يدحت ،طسوألا قرشلا ةقطنم &% ¹ºاو ل¦شM هارن ام وnو ،ةيباnرإلا تاميظنتلل لودلا ل�ومت ل¦ش¡

   .ةلصلا تاذ تامولعملا لدابتو نواعتلا ز�زع¨ بلطتي &�ودلا عمتجملل

اقالطناو
ً

ادوFج  ن�رحبلا ةكلمم لذبت ،باnرإلا ل�ومت عMانم فيفجت ةيمnأب ¿¾ارلا اW½اميإ نم 
ً

 لي�س &% هckبك 

 تارارقلا ةفا¦ب ن�رحبلا ةكلمم ما�lلا ةعMاتمل ةينطو ةن:Y ليكش̈و ءاشSإ مت ثيح ،ھل�ومتو باnرالا ةحفا¦م

 لسغ ةحفا¦مو رظح تاسايس عضو ةن:Yو ،2018 ةنسل )26( مقر رارقلا بجومب نمألا سلجم نع ةرداصلا

 .2019 ةنسل )18( مقر رارقلا بجومب باnرإلا ل�ومتو لاومألا

 سلجم نع ةرداصلا تارارقلا ةفا� ذيفنmب ن�رحبلا ةكلمم ما�lلا ةعMاتمب ةينعملا ةينطولا ةن:9لا تمظن امك

 عاطقلا ةيامح لوح ،ن�رحبلا ةكلمم &% تاردقلا ءانبل ةصصختملا ةثلاثلا ةينطولا لمعلا ةشرو ،&�ودلا نمألا

 ةكارشلاب ،٢٠٢٠ سطسغأ رFش &% يÊرملا يSو�kكلالا لاصتالا jkع كلذو ،يÉاnرإلا لالغتسالا نم &�Èرلا ckغ

 .باnرإلا ةحفا¦م ذيفنmب �Íعملا لمعلا ق�رفو ،باnرإلا ةحفا¦مل ةدحتملا ممألا بتكم عم

 رFش &% رداصلاو باnرإلا ةحفا¦م نع ةيك�رمألا ةيجراYZا ةرازو ر�رقت نأ @�إ ةراشإلا دون ،قايسلا اذn &%و

 ،ھل�ومت رداصم فيفجتو باnرإلا ةحفا¦مل اnدوFج &% ةكلمملا ھتققح يذلا تفاللا حاجنلا دكأ ٢٠١٩ jkمفون

  .ةيباnرإلا ةطشSألا ل�ومتل يدصتلاو ةقطنملا &% ةيباnرإلا رطا�Zا ديازت نم مغرلاب

 

 

 ،،،سQئرلا ديسلا

اماتخ
ً

، nلافغإ مدع لودلا عيمج @?ع بجي تا�ولوأ كانFخأت وأ اck ف رظنلا�Wدتس¨ ثيح ،اÑ& ا نمY:عيم 

 معدو ك�kشم &Ñامج لمع نابلطتي نيذللاو ،باnرالا @?ع ءاضقلاو مالسلا قيقحت &{و اFعم لماعتلا ةعرس

 ب�رختلا ��Òاسالا اFفدn نو¦ي ��لا لودلا عم مزا�Yا لماعتلاو ،مالسلا لجأ نم ةيجيتا�kسا ةطخ وأ كرحت يأ

 عم نواعتلاب تباثلا اFفقوم @?ع ن�رحبلا ةكلمم دكؤتو .اY�Fاصم قيقحتل ةليسو باnرالاو فنعلا لالغتساو

 ةلومملا تاY:Fا @?ع تا�وقعلا دشأ ضرف @?ع ديدشmلا عم ،باnرالاو فرطتلا ةFجاومل اÓWافلحو اÓWاقشأ

 .ءاخرلاو نمألاب مع¡ رnاب لبقتسم قيقحتل كلذو ،باnرإلل

 

اركش
ً

 ،،،سQئرلا ديسلا 

 



 ةدحتملا ممألاب ةماعلا ةیعمجلل ةعباتلا ةسداسلا ةنجللا
  نیعبسلاو ةسماخلا ةرودلا

  ٢٠٢٠ ربوتكأ ٦

 


