
14
ربمسيد

2021

عوناقلا فيطللا  دبع  .د  ةكرحلا  مساب  قطانلا 

نيطـسلف يف  نيينيطـسلفلا  تاملعملاو  نيملعملا  تاوخألاو  ةوخإلل  هريدـقتو  اهركـش  نع  ساـمح  ةيمالـسإلا  ةـمواقملا  ةـكرح  تربع 
.نطولل ءامتنالا  سرغو  مهيدل ، ميقلا  زيزعتو  لايجألا ، ةيبرت  يف  رثؤملاو  لعافلا  مهرود  ىلع  تاتشلاو 

يف رمتسي  ينيطـسلفلا  ملعملا  نإ  ءاثالثلا ، مويلا  ينيطـسلفلا ، ملعملا  موي  يف  عوناقلا  فيطللا  دبع  ةكرحلا  مساب  قطانلا  لاقو 
نم نطولا  يمحيو  رطاخملا ، نم  لاـيجألا  ظـفحيل  اـهلك  بوطخلا  ايدـحتم 

ً
ةـيماسلا ، هتلاـسر  لاـصيإل  لـيبنلا  هبجاوب  ماـيقلاو  هلمع  ءادأ 

.ينويهصلا لالتحالا  نم  اههجاوي  يتلا  ةريبكلا  تايدحتلاو  ةيلخادلا  تاقوعملا  لك  مغر  عايضلا 

يك يف  ةسئايلا  هتالواحم  يف  ينويهـصلا  لالتحالا  هجاويو  ةـفرعملاو ، يعولا  ةـكرعم  يف  لمعي  ينيطـسلفلا  ملعملا  نأ  فاضأو 
هتباوـثو هقوـقح  ىلع  ةـظفاحملا  هـسفن  يف  خـسريو  نيطــسلفل ، قداـصلا  ءاـمتنالا  هـتركاذ  يف  سرغيف  ينيطــسلفلا ، ناـسنإلا  يعو 

.اهلجأ نم  ةيحضتلاو  ءاطعلا  هيدل  ززعيو  هتاسدقمو ،

تايحــضتلا مدـقيو  لـالتحالا  هجاوـي  يذـلا  عـمتجملا  ءاـنب  يف  ةـمهملاو  ىلوـألا  ةـنبللا  لـثمي  ينيطــسلفلا  مـلعملا  نأـب  عوناـقلا  هوـنو 
.ةدوعلاو ريرحتلا  لجأ  نم  ةريبكلا 

ىلع نهربيو  لايجألل ، قيرطلا  دّبعيو  ينويهـصلا ، لالتحالا  ةـمواقم  يف  فوفـصلا  مدـقتي  حبـصأ  ينيطـسلفلا  ملعملا  نأ  ىلإ  راشأو 
خـيراتب 11-21- ةلـسلسلا  باـب  يف  ةـيلوطبلا  هتيلمع  يف  مديخـش  وـبأ  يداـف  يـسدقملا  ديهـشلا  ملعملا  هـيلع  مدـقأ  اـم  اددـجم  كـلذ 

.ةكرعملا بلق  يفو  ريرحتلا  قيرط  يف  ليصأ  ءزج  وه  ملعملا  نأو  قيرطلا ، ةيباوص  دكؤيل   2021

نم بلطتت  ينويهصلا  لالتحالا  لبق  نم  ةصاخ  سدقلا  ةنيدمو  ةينيطـسلفلا  انتيـضق  اهل  ضرعتت  يتلا  رطاخملا  نأ  ىلإ  عوناقلا  تفلو 
ئدابملاو ةينطولا  ميقلاو  داهجلا  يناعم  سرغو  انتابلاطو ، انبالط  ىدل  عارـصلا  ةعيبطب  يعولا  زيزعت  يف  هدـهج  ةـفعاضم  ملعملا 

.نيطسلف لك  ريرحتو  ةدوعلا  قح  اهتمدقم  يفو  مهلوقع ، يف  قوقحلا  تيبثتو  مهسوفن ، يف  ةيماسلا 

ينيطسلفلا ملعملا  موي  يف 

لايجألا ةيبرت  يف  مهرود  ىلع  نيملعملا  ركشت  سامح 
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