
  
  

  نورشعلا ةسلجلا -ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم
  ٣ دنب -ةدحتملا ممألاب صاوخلا نيررقملا نم ةمدقملا ريراقتلا لوح ماع شاقن: ةيهفش ةلخادم
   ٢٠١٢وينوي  ٢٦ -ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم

  ديمحلا دبع ايلاد: نم ةمدقم 
  

  ،، ةسيئرلا ةدايس ًاركش
ثدحلا اذه لكشي نأ نييرصملا نم لامأ طسو ، ةيسائر تاباختنا لوأيف لثمتي للج ثدح  رصم تدهش نيموي ذنم
، دعاوق ءاسرإ وحن ةوطخ ةيروتاتكد ىلإ  رصملوحتب ةيلاحلا عاضوألا هيف ددهت يذلا تقولا يف  ةيطارقميدلا ةلودلا
  .ةيركسع

 

نـم رـيثكلا صقتـن    ي -يدرـف لكـشب  - لمكم يروتسد نالعإ رادصإب ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ماقدقف 
خيو سيئرلل ةيساسألاتايحالصلا  ، سر ، و رصم يف ةيسايسلا ةايحلا ىلع ةيركسعلا ةرطيسلا كـلمي  كلذ ىلع ةوالع

نوناـق يـف    اـهيلع صوصنم مئارجل  نييندملا لاقتعا ةطلسةيركسعلا ةطرشلاو ةيركسعلا تارباخملا طابض نآلا 
  .ريبعتلا ةيرحو ميظنتلاو عمجتلا تايرح عمقب ةرشابم طبترم اهمظعمو، تابوقعلا
  

يـتلا ةلثامملانيناوق لاو تارارقلا نم ديزملا رودص ةيلامتحا نأشبهقلق نع ةرهاقلا زكرم برعي  قايسلا اذه يفو  ، 
 . بختنم ناملرببايغ لظ يف  ، ةمداقلا روهشلا يف تايرحلاو قوقحلا داسفإاهنأش نم 

تـبكت  را يتلا ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا نع لصفنم لكشبةريخألا تاباختنالا ىلإ رظنلا نكمي ال هن أامك 
  تاـئم  ةدـع بيصأ و ،ةيملس تارهاظم يفصخش ةئام نم رثكأ  لتقدقف  .ةيضاملا ارهش رشع ةينامثلا رادم ىلع

 لاكـش أوةيركسع تامكاحم  ىلإن ييندملا ميدقت رمتسي امك ،ةيماظنلا تاوقلالبق نم ةوقلل جهنمملا مادختسالا ببسب 
 .يندم ١٢.٠٠٠ نم رثكأ ةيركسع تامكاحم ىلإنيلاحملا  نييندملاددع زواجت ثيح ،ةيئانثتسالا مكاحملا نم  ىرخأ
ةرمتسم  نييسايسلا ءاطشنلا دض ةنيهملا ةلماعملل ىرخألا لاكشألاو ةقثوملا بيذعتلا اياضقتلازام كلذ  ىلإةفاض إلاب
امظنم دض ةسرشلا ةلمحلا ىلع ةوالع ،باقعالب و لوـصحلا نـم ةديدع تامظنم تعن   م ثيح ،يندملا عمتجملا ت

امك  .رصم يف ناسنإلا قوقح تامظنمل مهئامتناليبنجأو يرصم  ٤٣ةمكاحم رارمتسا ىلإ ةفاضإلاب ، ليومتىلع 
 رمتسي ،  ريبعتلا ةيرح ىلع يدعتلا اضيأ دح ىلع -نوضرعتي نينانفلاو نينودملاو مالعإلاب نيلماعلا لازامف رصم يف
ءاذـيإل  لمهـضرعت   ىـل إ ًالوصو ةيتاذلا ةباقرلا ةسرامم ىلع مهرابجإنم أدبت  دويقلا نم ةديدع لاكشأ ىلإ -ءاوس

  .لقألا يلع نيتلاح يف ةيركسعتامكاحم بقع  ،نجسلاويدسجلا 
  

، ةدحتملا ممألل نيعباتلا صاوخلا نيررقملاعم لماكلا نواعتلا  نمضي نأبدالبلل ديدجلا سيئرلا ةرهاقلا زكرم بل اطيو
لوـكوتوربلا ىـلع عـيقوتلاو    رصمل مهترايزنأشب صاوخلا نيررقملا ضعبل  ةقلعملا تابلطلا لوبق كلذ يف امب  ،

يـف   اـهل يميلقإ بتكم  حتفب ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا بتكمل حامسلاو بيذعتلا ةضهانمةيقافتال يرايتخالا 
 ،  قاـطنلا ةعساو تاكاهتنالا ةهجاومل تاوطخ ذاختا نم سيئرلا نكمت مدع نأشب هقلق رارمتسا نع برعي ا مكرصم

  .ةلودلا تاسسؤم يلعةيركسعلا ةسسؤملا  لبق نم ةقوبسملا ريغ ةرطيسلا لظ يف، ناسنإلا قوقحل



  

ةسيئرلا ةدايس ا   ،،ركش


