
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص حيرصت 

ميعن مساب.د  سامح  ةكرح  يف  ةيلودلا  تاقالعلا  بتكم  وضع  نع  رداص 

نيتنجرألاو ايلارتسأ  ءارفس   ) ةدحتملا تايالولا  يف  ةيبنجألا  لودلا  ءارفس  نم  ددع  مايألا  هذه  ةلتحملا  ةينيطسلفلا  يضارألا  لصي 
عالطالل عوبسأ  ةدمل  ةلوج  يف  اغنوتو ) ناكينيمودلا  ةيروهمجو  رجملاو  كيشتلا  ةيروهمجو  الاميتاوغو  اينيكو  ايناركوأو  ناتوبو 

ةاسأملا ىلع  بثك  نع  عالطالاو  ةزغ  عاطق  ةرايزل  ءارفسلا  ءالؤهل  ةوعد  هيجوتل  ةصرفلا  هذه  زهتنن  اننإو  ايناديم ، عاضوألا  ىلع 
امك ةايحلل  لباق  ريغ  ناكم  ىلإ  عاطقلا  لوح  يذلاو  يليئارسإلا ، راصحلا  ببسب  اماع  نم ١٥  رثكأل  عاطقلا  اهشيعي  يتلا  ةيناسنإلا 

، ةيناثلا ةيملاعلا  برحلا  نابإ  لاقتعالا  تالقتعمب  انركذي  حوتفم ، نجس  ربكأ  ىلإ  ةزغ  راصحلا  اذه  لوح  ثيح  ةدحتملا ، ممألا  هتفصو 
.نييلودلا نيينوناقلا  ءاربخلاو  تاسسؤملا  نم  ريثك  فصو  بسح 

، يناسنإلا يلودلا  نوناقلاو  يلودلا  نوناقلا  بسح  برح  ةميرج  ىلإ  ىقري  ايعامج ، اباقع  ربتعي  يذلاو  قناخلا ، راصحلا  اذه  نإ 
ىلع ٣٦٠ ديزت  هتحاسم ال  يذلاو  ةزغ ، عاطقف  .ةميركلا  ةايحلا  اهتمدقم  يفو  ةيساسألا  مهقوقح  نم  انه  نيينيطسلفلا  مرحيو 

ءابرهكلاو فيظنلا  ءاملا  نومرحُي  بابشلاو ، لافطألا  نم  مهنم  نم ٧٠٪ � رثكأ  ةمسن ، انويلم  يلاوح  هنكسيو  عبرم  رتموليك 
، يجهنم لكشب  رفسلا  نم  نوعنمي  زواجتت ٥٠٪ ،� مهنيب  ةلاطبلا  ةبسن  رقفلا ، طخ  تحت  ناكسلا  نم  نم ٨٠٪ � رثكأ  شيعي  ءاودلاو ،

.ةساردلاو  رفسلل  ىتح 
ماعلا اذه  نم  ويام  ناودع  اهرخآ  ناكو  يليئارسإلا ، لالتحالا  شيج  لبق  نم  رمتسملا  ناودعلا  ةيمويلا  ةاناعملا  هذه  ىلإ  فاضي 

ىلإ ةفاضإ  اهينكاس ، سوؤر  ىلع  تويبلا  نم  تائملا  مدهو  ةأرما ، الفط و٤١  مهنم ٦٦  اًديهش ، لتق ٢٥٩  نع  ترفسأ  اموي  ةدمل ١١ 
بسح رالود  رايلم  فصن  ىلع  ديزت  ةرشابملا  رئاسخلل  ةيلامجإ  ةفلكت  يف  ةيداصتقالاو ، ةيميلعتلا  تآشنملاو  ةيتحتلا  ةينبلا  ريمدت 

.ريخألا يلودلا  كنبلا  ريرقت 

يفو امومع ، نيينيطسلفلا  نإ  ةصوقنم ، وأ  ةفيزم  وأ  ةبذاك  تامولعمب  مكعدخي  وأ  مكللضي  نأ  دحأل  اوحمست  ال  ءارفسلا : ةداسلا 
انبعشو ةميركو ، ةرح  ةايحل  ةصرف  لك  اهيف  اومرح  دوقع ، ذنم  يرصنع  يليئارسإ  لالتحال  نوعضخي  صوصخلا ، هجو  ىلع  ةزغ  عاطق 

نم نكمتي  ىتح  ةدوعلاو ، لالقتسالاو  ةيرحلاب  هملح  هيف  ققحتي  يذلا  مويلا  ىلإ  علطتيو  لدعلا ، ىلع  ينبملا  مالسلا  ىلع  صيرح 
ةزغ عاطق  ةرايزب  مكل  انتوعد  رركن  اننإف  اذهلو  .نييلودلا  ملسلاو  نمألا  زيزعت  يف  يباجيإو ، لعاف  لكشب  ةمهاسملاو ، هتلود  ءانب 

دكؤن امك  يليئارسإلا ، راصحلا  اهيف  ببست  يتلا  ةيناسنإلا  ةثراكلا  مجح  ىلع  مكسفنأب  عالطالاو  فايضملاو ، بيطلا  هبعش  عم  ءاقللاو 
.لالتحالاو راصحلا  نم  انبعش  يناعي  املاط  ققحتي  نل  ميلقإلا  يفو  انه  رارقتسالاو  نمألا  نأ 

ميعن  مساب  د 
ةيلودلا  تاقالعلا  بتكم 
سامح - ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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