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 2020 ،ةيندرألا ةنوتيزلا ةعماج

  صخلملا

 ةمدقملا ةيفرصملا تامدخلا ةدوج ىلع يجيتارتسإلا ءاكذلا رثأ ىلع فرعتلا ىلإ ةلاسرلا هذه فدهت     

 ةيراجتلا كونبلا يف ةلماعلا ةيرشبلا ىوقلا ىوتسم نيسحت لجأ نم كلذو ،ةيندرألا ةيراجتلا كونبلا يف

 لمشت امك ،ةيندرألا ةيراجتلا كونبلا يف ءالمعلل ةزيمم تامدخ ىوتسم ميدقت يف مهاسي امب ةيندرألا

 يملعلا ليصحتلاو ةيعامتجإلا ةلاحلاو ةيرمعلا ةئفلاو يعامتجإلا عونلا( نم لك رثأ ىلع فرعتلا ةساردلا

 يجيتارتسإلا ءاكذلا ىلع بعشلا ءاسؤرو نيفظوملاو ءاردملل )يفيظولا ىوتسملاو ةربخلا تاونس ددعو

 .ةيندرألا ةيراجتلا كونبلا يف ةمدقملا ةيفرصملا تامدخلا ةدوجو
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 ةنيع ءارآ عالطتسال ةنابتسالا مادختسا مت دقلو ،يليلحتلا يفصولا جهنملا ىلع ةساردلا دمتعتو    

 نيلماعلا نيينفلاو نيفظوملاو بعشلا ءاسؤرو ءاردملا نم ةنوكملاو ،نايبتسا  (383)تغلب يتلا ةساردلا

 فظوم (235)و ةبعش سيئر (72)و ًاريدم (58) اوغلب نيذلاو ،ةيندرألا ةيراجتلا كونبلا عاطق يف

 .ةساردلا يف تانيعلا بولسأ مدخُتسا امك ،ةساردلا عمتجم ددعلا اذه لثم ثيح ،ينف (18)و

 ،ةيؤرلا( يجيتارتسإلا ءاكذلا داعبأ نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةقالع دوجو ةساردلا ترهظأ دقو    

 تتبثأ امك ،ةيندرألا ةيراجتلا كونبلا عاطق يف ءالمعلل ةمدقملا ةمدخلا ةدوج داعبأو )ةكارشلا ،ةيعفادلا

 ىلع ةيئاصحإ ةلالد اذ ًاريثأت نارثؤي )ةكارشلا ،ةيعفادلا ،ةيؤرلا( يجيتارتسإلا ءاكذلا داعبأ نأ ةسرادلا

 هنأ ترهظأو امك ،ةيندرألا ةيراجتلا كونبلا عاطق يف ءالمعلل ةمدقملا ةيفرصملا تامدخلا ةدوج قيقحت

 قيقحت ىلع يجيتارتسإلا ءاكذلا رثأ لوح نيثوحبملا تاباجتسا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ تاقورف دجوت ال

 ةيرمعلا ةئفلاو يعامتجإلا عونلا( ةيفيظولاو ةيصخشلا تافصلا لالخ نم ةمدخلا ةدوج نم ىوتسم ىلعأ

 .)يفيظولا ىوتسملاو ةربخلا تاونس ددعو يملعلا ليصحتلاو ةيعامتجإلا ةلاحلاو

 ءاكذلاب مامتهالا ىلإ ةيندرألا ةيراجتلا كونبلا ةوعد :اهمهأ تايصوتلا نم ديدعلاب ةساردلا تصوأو    

 لجأ نم ةريبك ًاصرف تالاصتإلاو تامولعملا ايجولونكت لظ يف مدقي هنأ ثيح ،هداعبأو يجيتارتسإلا

 ،ةديدشلا ةسفانملاب مستي يذلا ةيندرألا ةيراجتلا فراصملا عاطق يف ةيسفانت ةزيم ءاشنإو ءادألا نيسحت

 بيردتلا جمارب يف مهتكراشم لالخ نم نيفظوملاو نيريدملا ىدل يجيتارتسإلا ءاكذلا ىوتسم زيزعتو

 ذاختا يف مهتكراشم قيرط نع ةمدخلا ةدوج نيسحت لاجم يف ةصاخو كونبلل ةهجوملا ريوطتلاو

 مدخي امب فراصملا عاطق يف ايلعلا ةرادإلا لبق نم نيفظوملا ةيؤر زيزعتو ،فادهألا عضوو تارارقلا

 .ةمدخلا ةدوج نم ىوتسم ىلعأ ميدقتب

 قيفوتلا يلو هللا


