
! الزونأ يلع يبرغملا يفحصلا ىلإ املظ ةبوسنملا مھتلا عیمج اوطقسأ

 مھتلا عیمج طاقسإب ةیبرغملاا تاطلسلا ریبعتلا ةیرحو ناسنإلا قوقح نع عافدلاب ةینعم تامظنم تبلاط
 نم لسلسم ربع ھتدیرج دضو هدض اھنشت يتلا ةلمحلل دح عضوو لقتسملا يبرغملا يفحصلا ىلإ ةبوسنملا
.ةیئاضقلا تاقحالملا

 يفحصلا لھتسا ،تقؤم لكشب ھحارس قالطإ مث نمو هزاجتحاو ھلاقتعا ىلع نیتنس نم رثكأ رورم دعب
 مكل عقوم بجح باقعأ يف دوجولا ىلإ ھجرخأ يذلا( 2مكل يرابخإلا عقوملل ةیبرعلا ةخسنلا ریدم و لقتسملا
 ةیبرغملا تاطلسلا اھمدختست يتلا باھرإلاب ةقلعتملا مھتلا سفن اھجاوم 2016 ةنس الزونأ يلع )يلصألا
 .2013 لولیأ\ربمتبس ذنم ةداوھ الب ھتقحالمل

 ھجاوی لازی ال ھنأ ينعی امم ،الزونأ دض ةمئاق لازت ال باھرإلاب ةقلعتملا ةیلصألا مھتلا نأ ىلإ ریراقتلا ریشتو
 ً.اماع نیثالثو ماوعأ ةرشع نیب حوارتت ةدمل نجسلاب ةبوقع

 مامأ ىرخأ ةرم الزونأ يلع لوثم لامتحا نأشب دیدشلا انبضغ نع برعن ،هاندأ ةعقوملا تامظنملا ،نحن
 ،نیماع نم رثكأ ذنم اھب ھماھتا ةیبرغملا تاطلسلا لواحت يتلا ةیھاولا تاءاعدالا سفن ةھجاومل ءاضقلا
 نوناقلا رظن ةھجو نم ساسأ يأ ىلإ دنتست ال تاماھتالا هذھ نأ ةحضاو ةربنبو ٍلاع توصب اندیكأت نیددجم
.روھمجلا مالعإ يف ھقحو ریبعتلا يف يفحصلا ةیرح كاھتنا دح ىلإ لصت اھنإو لب ،يلودلا

 ثیح ،يلصألا مكل عقوم يف هرشن لاقم ةیفلخ ىلع 2013 لولیأ\ربمتبس 17 موی لُقتعا دق الزونأ يلع ناكو
 بوسنم ویدیف طیرشل طبار ىلع هرودب لیحی يذلاو ،ةینابسإلا "سییاب لإ" ةیمویل ریرقت ىلإً اطبار نمضت
 ةمكحم يف قیقحتلا يضاق ھیلإ ھجو ،2013 لولیأ\ربمتبس 24 يفو .يمالسإلا برغملا دالب يف ةدعاقلا میظنتل
 ىلع ضیرحتلا"و "باھرإلا دیجمت"و "يداملا معدلا" تلمش ةیمسرلا مھتلا نم ةعومجم طابرلاب فانئتسالا
 ،)2003 رایأ\ویام 28 خیراتب رداصلا 03-03 باھرإلا ةحفاكم نوناق بجومب كلذو( "ةیباھرإ لامعأ ذیفنت
 لوألا نیرشت\ربوتكأ 25 يف ةلافكب ھحارس قلُطی نأ لبق "يطایتحالا سبحلا" يف عیباسأ ةسمخ ىضمأ ثیح

2013. 

 مكل عقومل ةیسنرفلاو ةیبرعلا نیتخسنلا بجحب تاطلسلا تماق ،نابضقلا ءاروً اعباق الزونأ لازی ال ناك امنیبو
 ةلاكولاً ارارم يبرغملا يفحصلا بلاط ،طورشم لكشب ھنع جارفإلا بقعو .لوألا نیرشت\ربوتكأ 17 يف
 يقب ھبلط نكلو ،نیتینورتكلإلا نیتدیرجلا نع راصحلا عفرب ماعلا يعدملا كلذكو تالصاوملا نینقتل ةینطولا
.ةیبرغملا يضارألا لخاد نم نیعقوملا ةرایز نكمملا ریغ نم لازام ثیح ،نیحلا كلذ ذنم باوج نود

 مھتلا فلتخم يف قیقحتلل ءاضقلا مامأ لوثملا ةیناكمإ ھجاوی الزونأ لظ ،2015و 2014 يماع ىدم ىلعو
 مت ثیح ،تابسانملا نم دیدعلا يف تلجأت ةمكاحملا تاسلج نأ الإ ،ھیلإ ةبوسنم لازت ال يتلا باھرإلاب ةقلعتملا
 .تاقوألا نم تقو يأ يف ھتیرح نادقف رطخ اھعمو ،دمعتم لكشب ةیئاضقلا ھتنحم دیدمت

 فحصلا عیجشتب ھمازتلاب فرُع دقو ،ةقطنملا يفً امارتحا رثكألا برعلا نییفحصلا نم الزونأ يلع دُعی
 ال يتلا ةئیرجلا ھتاباتكو ھفقاومب رھتشا ثیح ،مالعإلا ةیرح نع عافدلا يف خسارلا ھینافتب كلذكو ةلقتسملا
 .سداسلا دمحم كلملا كلذ يف امب ،تاطلسلا داقتناو ءارمحلا طوطخلا يطخت يف اھلالخ نم ددرتی

 ةقیرط يف كلذ ىلجتی ثیح ،ھیلع رابغ ال لكشب ةیطارقمیدلل ِدّیؤملا يریرحتلا اھطخب ھتاروشنم رھتشت امك
 ،2مكل نآلاو ،مكل عقومل حاتأ امم ،ھیزنلا دقنلا لالخ نم برغملا يف ةیقیقحلا ةطلسلا زكارم عم اھلماعت
 ىوتسملا نم نییفحصو باتك تاماھسإ لضفب ةقومرم ةناكم لالتحاوً ایبسن عساو روھمج بذجل ةصرفلا
 .عیفرلا

 نأ ،يلودلا دیعصلا ىلع كلذكو ،برغملا لخاد ناسنإلا قوقح ةلأسمب نیینعملا نیبقارملا نم ریثك دقتعیو
 ىلإ قابسلا ناك يذلا مكل عقوم ىلعً ادر يتأت ةیئاضقلا تاطلسلا لبق نم الزونأ اھل ضرعتی يتلا تاقیاضملا
 لایناد ينابسإلا لافطألا بصتغم ىلعً اوفع سداسلا دمحم كلملا اھیف ردصأ يتلا "لایناد ةحیضف" فشك
 ةوطخ يف كلذو، )نابضقلا فلخ طقف فصنو ةنس اھنم ىضق(ً اماع 30 ةدمل نجسلاب ھیلع موكحملا نافلاغ



 لایناد ينابسإلا لافطألا بصتغم ىلعً اوفع سداسلا دمحم كلملا اھیف ردصأ يتلا "لایناد ةحیضف" فشك
 ةوطخ يف كلذو، )نابضقلا فلخ طقف فصنو ةنس اھنم ىضق(ً اماع 30 ةدمل نجسلاب ھیلع موكحملا نافلاغ
.سولراك ناوخ كلملا ،كاذنآ ينابسإلا هریظنو يبرغملا لھاعلا نیب طبرت يتلا ةقادصلا نع بارعإلل

 ،2013 بآ\سطسغأ لئاوأ يف سداسلا دمحم كلملا دض تارھاظملا نم ةجوم ىلع ةحیضفلا كلت ترفسأ دقف
 .ةیلودلاو ةیمیلقإلاو ةیلحملا ناسنإلا قوقح تامظنم نیب قوبسم ریغ لكشب نماضتلا ءاوجأ تداس ثیح

 موی قیقحتلا يضاق مامأ لوثملل ىرخأ ةرم الزونأ يعُدتسا ،2015 بآ\سطسغأ يف 2مكل عقوم قالطإ دعبو
 .2013 ماع ذنمً ایسایس ةلعتفملا ةیضقلا سفنب قلعتت ةلئسأ ىلع درلل يناثلا نیرشت\ربمفون 26

 ةسراممب ھل حامسلاو يئاھن لكشب الزونأ يلع دض ةھجوملا مھتلا طاقسإ ىلع ةیبرغملا تاطلسلا ثحن اننإ
ً ایفحص لاطت يتلا ةثیثحلا تاقحالملا هذھ نأش نمف .قئاوع ةیأ نودو ةیلالقتساو ةیرحب يفحصلا ھلمع
 ودبی ،كلذ عمو .ةیبرغملا ةكلممللً احضاوً اجارحإ لكشت نأ - اھل ساسأ ال مھت ىلع ًءانب - ھتنیط نمً امرتحم
 ةطلسلا زكارم نأشب شاقنلا حتف يف ھتدارإ ىدبأ ھنأل الإ ءيشل ال ھتبقاعم ىلع مزعلا لك ةمزاع تاطلسلا نأ

 تاطلسلل دب الو ً،ایباھرإ سیل الزونأ يلع نإ .يفحصلا لمعلا ھیلع موقی يذلا ساسألا وھ اذھ نأً املع –
 .لكك ةفاحصلا ةنھم ةعمس اھعمو ھتعمس ھیوشت ىلإ ةیمارلا ةرمتسملا تالواحملا هذھ نم لجخت نأ ةیبرغملا
!برغملا يف رھدزت ةلقتسملاو ةدقانلا ةفاحصلا اوعدو !ةیرحب لمعی الزونأ يلع  اوكرتا

:ةعقوملا تامظنملا
)ارفإ-ناو(  ءابنألا يرشانو فحصلل ةيملاعلا ةطبارلا•
ةيندملا ةلودلاو ةيطارقميدلا لجأ نم ةظقي ةيعمج•
نانبل-تاراهم ةسسؤم•
 ناسنإلا قوقح تامولعمل ةيبرعلا ةكبشلا•
دودح الب نولسارم•
سنوت يف ناسنإلا قوقحو تايرحلا مارتحا لجا نم ةنجللا•
ةفاحصلا ةيرحل سنوت زكرم•
ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل يسنوتلا ىدتنملا•
رطخ يف يفحص ةمظنم•
يلودلا ملقلا يدان•

يلودلا ةفاحصلا دهعم•

ریتاكیراكلا يماسرل ةیلودلا ةكبشلا•

نییفحصلا ةیامح ةنجل•

تایطارقمیدلا ءاسنلل ةیسنوتلا ةیعمجلا•


