
05
وينوي

2021

ةزغ عاطق  يف  سامح  ةكرح  سيئر  راونسلا ، ىيحي 

ىوقلا عيمج  لثمت  ثيحب  ةحيحص  سسأ  ىلع  ريرحتلا  ةمظنم  ءانب  ةداعإ  نإ  راونسلا  ىيحي  ةزغ  عاطق  يف  سامح  ةكرح  سيئر  لاق 
كالهتسا ىلإ  فدهت  ىرخأ  تاحرتقم  يأ  نع  ثيدحلا  اضفار  هيف ، ةروانملا  وأ  هنم  برهتلا  نكمي  قاقحتسا ال  وه  ةينيطسلفلا 

.تقولا
وأ انه ، ةموكح  نع  ثيدحلاب  ةروانملا  نأو  نآلا ، ةحلاص  دعت  مل  رايأ 2021  لبق  شقانت  تناك  يتلا  تاحورطألا  عيمج  نأ  راونسلا  حضوأو 

.احيحص اليثمت  ةينيطسلفلا  ىوقلا  عيمج  لثمي  ينطو  سلجم  ليكشت  نم  دب  هنأو ال  ضوفرم ، كانه  عامتجا 
ريرحتلا ةمظنم  ءاقبإ  ديري  نم  نأ  تاعماجلا ، ةذتاسأو  نييميداكألا  عم  ةزغ  ةنيدم  يف  مويلا  مظن  ءاقل  لالخ  راونسلا  دكأو 

.ودعلا ةدنجأ  ذفنيو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  لتقي  وهف  ةلعافلا  ىوقلا  دوجو  نود  ةروصلا  هذهب  ةينيطسلفلا 
، يسايس نولاص  درجم  يه  ةلعافلا ، انبعش  ىوقو  يمالسإلا ، داهجلاو  سامح  نودب  ةينيطسلفلا  ريرحتلا  ةمظنم  نأ  ىلإ  راشأو 

.برحلا رارق  كلتمتو  حالسلا  لمحت  يتلا  ىوقلا  نودب  ةروصلا  هذهب  اهل  ةميق  ةمظنملاف ال 
مارتحا ىلع  لالتحالا  مغرنس  ةيبعشلا  ةمواقملا  ريجفتل  ةدحوملا ، انتيجيتارتسا  انعضوو  ينيطسلفلا ، انتيب  انبتر  ام  اذإ  هنأ  ددشو 

.سدقلا اهتمصاعو  ةزغو  ةفضلا  يف  ةينيطسلفلا  ةلودلا  ءاشنإو  ةيلودلا ، نيناوقلا 
يف دئاق  يأب  لصتي  نأ  نود  بصنملا  هيلوت  ىلع  رهشأ  ترم  ندياب ، وج  ديدجلا  يكيرمألا  سيئرلا  نإ  راونسلا  لاق  لصتم  قايس  يفو 

.تارايزلاو تالاصتالا  تلاوت  خيراوصلاب  بيبأ  لت  انتمواقم  تكد  امدنع  نكلو  ةقطنملا ،
ةيزوهجلا ادكؤم  نيدحوم ، نكن  مل  نإ  ائيش  مهوحنمي  نأ  نكمي  ناكيرمألا  نأب  عدخنت  نأ  ةطلسلا  ةدايقل  ديرن  هنأ ال  راونسلا  فاضأو 

ىندألا دحلا  عازتناو  ةيلاضنلا ، انتيجيتارتسا  ديحوتو  ينيطسلفلا  انتيب  بيترتل  حتف  ةكرح  يف  ةوخإلا  عمو  انبعش  ىوق  لك  عم  نواعتلل 
.انبعش قوقح  نم 

يف انتمواقم  راصتنا  دعب  ةزغل ، يسايسلا  زاجنإلا  ميزقت  لجأ  نم  لذبت  يتلا  دوهجلا  لكل  ةكردم  سامح  ةكرح  نأ  راونسلا  حضوأو 
.يركسعلا ناديملا 

لكل يداصتقالاو  يتايحلاو  يناسنإلا  عضولا  يف  ةجارفنا  كانه  نوكتس  هدعب ، امك  سيل  رايأ 2021  لبق  ام  نأ  راونسلا  كردتساو 
.كلذ نم  لقأب  لبقن  نأ  نكمي  الو  ةزغ ، عاطق  يف  انلهأ 

ةهجاوملا لالخ  تقلطأ  يتلا  خيراوصلا  مظعم  نأب  افشاك  ىرخأ ، ةكرعم  تعلدنا  ام  اذإ  طسوألا  قرشلا  لكش  رييغتب  راونسلا  دعوتو 

هنم برهتلا  نكمي  قاقحتسا ال  ةحيحص  سسأ  ىلع  ريرحتلا  ةمظنم  ءانب  ةداعإ  راونسلا :

ةحلاص دعت  مل  ةقباسلا  تاحورطألا  عيمج 
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.مظعأ يفخ  ام  نأو  ةيحالصلا ، ةيهتنملا  كلت  نم  وأ  ميدقلا  زارطلا  نم  تناك  ةقباسلا 
انكمت دقو  رحبلا ، ىلإ  خيراوصلا  نم  ريثكلا  اقباس  انقلطأ  الئاق  ةيخوراصلا ، انتاردق  رابتخال  ةروانم  درجم  تناك  ةقباسلا ، ةلوجلا  نأ  نّيبو 

.يقيقحلا ناديملا  يف  خيراوصلا  هذه  رابتخا  نم 
تاعماجلا ةذتاسأو  ءاملعلا  لضفب  تناك  يخوراصلا ، انحالس  يف  ةروطتملا  تاردقلاو  انخيراوص  يف  ةريبكلا  ةقدلا  نأب  هونو 

.ةمواقملا ءاول  تحت  نيوضنملا 
نكل انودع ، عم  عدرلا  ةموظنم  ققحي  روطتم  حالس  نم  اهكلمت  عنمل  ديعبلاو ، بيرقلا  نم  راصحل  ضرعتت  ةمواقملا  نإ  راونسلا  لاقو 

ءادألا اذه  يدؤي  نأ  رصاحملا  انبعش  عاطتسا  فيك  ملاعلا  ىأر  دقو  راصحلا ، اذه  يدحتل  ليحتسملا  عنصت  نأ  تعاطتسا  انبعش  لوقع 
.ةمواقملا نم  عئارلا 

.مظعأ يفخ  امو  ةدحاو ، ةقشر  يف  اخوراص   130 بيبأ ب ـ لت  كدت  نأ  عيطتست  ةمواقملا  نأ  ليختي  ناك  نم  راونسلا : فاضأو 
، هيمحي نم  ىصقألل  نأ  انتبثأ  اننأ  اهلوأ  ةلمجلاب ، ةيجيتارتسا  فادهأ  لالتحالا  عم  عارصلا  نم  ةلوجلا  هذه  يف  انققح  الئاق : درطتساو 

.هترصن لجأ  نم  نمث  لك  عفدي  نأ  عيطتسي  نمو  هنع ، عفاديو 
ىصقألا دجسملا  مده  ىطخ  ىلع  ايناكمو ، اينامز  ىصقألا  ميسقت  ىلإ  فدهي  ايدوملت ، اينويهص  اعورشم  انطبحأ  راونسلا : لمكأو 

.موعزملا لكيهلا  ءانبو 
ثيح ةمواقملا ، ةدايق  ىدل  لاتقلا  ةيلعاف  ءاهنإ  وأ  ةمواقملا ، ةينب  مده  يف  بونجلا ، حاير  ةطخ  ذيفنت  يف  لشف  لالتحالا  نأ  دكأو 

.رارضألا هذه  ميمرت  انولتاقم  عاطتسا  دقو  قافنألا ، ةنيدم  وأ  سامح ، ورتم  نم  هتبسن 03 % ام  ريمدت  عيطستي  مل 
ريرحت وه  يجيتارتسالا  انرايخ  نكل  ينطولا ، قفاوتلا  حلاص  يفو  ىندأ  دحك  دودح 67  ىلع  ةلود  ءاشنإب  لبقت  سامح  نأ  ىلع  ددشو 

.ةدوعلاو ريرحتلا  قيقحتل  انتوق  ءانب  نود  دهج  يأ  عيضن  نلو  ددرت  نودب  هيلإ  نوضامو  حلسملا ، حافكلاب  نيطسلف 
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