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ريرحتلا قيرط  ىلع  تالداعم  ضرف  دومص  ..ناقرفلا  ةكرعم  ريرقت :

عاطق يف  ةمواقملا  ىلع  ءاضقلا  يف  عيرذلا  ينويهـصلا  ودعلا  لشف  لازي  ال  ناقرفلا ، ةـكرعم  ىلع  ًاماع  رورم 14  عم 
يذلا قافخإلاو  لشفلا  نم  ديزم  ىوس  ِنجي  ملف  هفادهأ ، تواهت  ةـكرعملا  ءاهتنا  عمو  ىرخأ ، دـعب  ةـلوج  فعاضتي  ةزغ 

.اذه انموي  ىلإ  هقحالي 
نم نيرـشعلاو  عباسلا  ةريهظ  يفف  قيرطلا ، ةلـصاوم  نع  هتمواقمو  انبعـش  ىنثتـس  همئارج  رارمتـسا  نأ  ودـعلا  نظ 

نم 100 رثكأ  تلاط  ةزغ ، عاطق  ىلع  ةـفينع  تاراغ  ةـينويهص  ةيبرح  ةرئاط  نم 80  رثكأ  تنـش  ماع 2008 ، ربمسيد 
ةينمألا ةزهجألا  رـصانع  نم  مهمظعم  ديهـش  نم 200  رثكأ  ءاـقترا  ىلإ  تدأ  ةدـحاو ، ةـظحل  يف  ينمأو  يموكح  عقوم 

.يربعجلا ليعامسإ  ديقعلا  ةيامحلاو  نمألا  زاهج  دئاقو  ربج ، قيفوت  ءاوللا  ةينيطسلفلا  ةطرشلا  دئاق  مهسأر  ىلعو 
ناودعلل افادهأ  هتداقو  لالتحالا  عضوف  ةزغ ، عاطق  يف  ةمواقملا  ىلع  ءاضقلا  تالواحمل  ادادتما  يساقلا ، ناودعلا  ءاج 

نأ الإ  طيلاش ، داعلج  يدنجلا  ةداعتـساو  خـيراوصلا  قالطإ  فقوو  عاطقلا  يف  سامح  ةـكرح  مكح  ىلع  ءاضقلا  اهزربأ 
.هفادهأ نم  يأ  قيقحت  لالتحالا  نكمتي  ملو  لشفلاب  تءاب  تالواحملا  هذه  لك 

يروطسأ دومص 
يف اعيرذ  الشف  لشفو  ودعلا  مالحأ  ترخبت  دومصلا  اذه  مامأو  ةكرعملا ، لالخ  ةلصاوتم  اموي  هتمواقمو 22  انبعش  دمص 

، اهتاردـقو اـهتاناكمإ  نم  تروطو  ماـكرلا  تحت  نم  تضفتنا  لـب  ةـمواقملاو ، ساـمح  ىلع  ِضقي  ملف  هفادـهأ ، قيقحت 
.راسكنالا ىلع  ايصع  ابعص  امقر  تحبصأو 

، تاقورحملاو ةـيودألاو  ةـيئاذغلا  داوملا  يف  حـشو  ةـيثراك ، ةـيناسنإ  عاضوأو  قناخ  راصح  لظ  يف  تءاج  برحلا  نوتأ 
مل نيذلا  ىـضرملا  تارـشع  ةايحب  ىدوأ  ام  نينطاوملا ، ةكرح  دـييقتو  لماك  لكـشب  رباعملا  لالتحالا  قالغإ  بناج  ىلإ 

.جالعلا يقلتل  رفسلا  نم  اونكمتي 
لتقب ذذـلت  امك  تالئاعلا ، تارـشع  لتقف  مهتويب ، يف  نينمآلا  قحب  مئارجلا  نم  ةلـسلس  ناودـعلا  لـالخ  لـالتحالا  ذـفن 

ينيطسلف نم 1500  رثكأ  ةـكرعملا  لالخ  لتق  اـمك  روفـسفلا ، لـبانقو  اـيلود  ةـمرحملا  ةحلـسألا  مدختـساو  ءاـيربألا ،
تفرـشأ يتلا  نيحزانلا  ءاويإ  زكارمو  سرادملاو  دجاسملا  هناودع  نم  ملـست  مل  اميف  نيرخآ ، نم 5000  رثكأ  باصأو 

.ةدحتملا ممألا  اهيلع 
ةبلص ةمواقم 

رزاجم هباـكتراو  هلاـصوأ ، عيطقتو  ةزغ  عاـطق  يف  ةـسيئر  لـصافم  ىلع  اـيرب  اـموجه  لـالتحالا  نش  نم  مغرلا  ىلعو 
تاوبعلا تناكف  ةدينعو ، ةبلـص  ةمواقم  هجاو  هنأ  الإ  ةـيتحتلا ، ىنبلا  ريمدـتو  مهلزانم  يف  لزعلا  نييندـملا  قحب  ةيـساق 

ىلع ءاضقلا  نم  نكمتي  ملف  هفادهأ ، ققحي  نأ  نود  عجارتلا  ىلع  لالتحالا  تربجأ  يتلا  هتايلآ  رظتنت  فئاذقلاو  ةفسانلا 
.طيلاش داعلج  يدنجلا  نع  ةدحاو  ةمولعم  ىلع  لصحي  مل  هنأ  امك  خيراوصلا ، قالطإ  عنم  وأ  سامح  ةكرح 

ةكوشلا تاذ  قيرط  ىلعو  راهطألا ، اهلاجرو  اهتداق  نم  سيفنلاو  يلاغلا  ميدقت  سامح  ةكرح  تلـصاو  ةكرعملا  لالخو 
يذـلا ناير  رازن  دـئاقلا  ديهـشلا  ملاـعلاو  مايـص ، ديعـس  دـئاقلا  ديهـشلا  ريزولا  اـهتداق ، زربأ  نم  نينثا  ةـكرحلا  تمدـق 

ةمواـقملا قيرط  مهئامدـب  اوـدّبعيل  مهلزنم ، مرجملا  لـالتحالا  فصق  دـعب  ًادرف  نم 15  ةـنوكملا  هتلئاع  عم  دهـشتسا 
.ريرحتلاو

تارازولا فادهتـساو  مايـص  ديعـس  ديهـشلا  ريزولا  لايتغا  دـعب  ةزغ  يف  ينمـألا  رارقتـسالا  ةـعزعز  يف  ودـعلا  لـشف 
لالخ ةمواقملا  رهظ  ةيامحو  انبعش  نمأ  ىلع  ظافحلا  يف  اهدهج  ةينمألا  ةزهجألا  تلـصاوف  ةيموكحلا ، ّراقملاو  ةيندملا 

.ةيلخادلا ةهبجلا  نيمأتو  ةمواقملل  يماحلا  عردلا  ةباثمب  تناكف  ةكرعملا ،
ةريبك تالداعم 

قيرط ىلع  ةمواقملا  اهتمـسر  ةريبك  تالداعمل  سـسأو  هدعب ، ام  هل  ناك  ناقرفلا  ةـكرعم  لالخ  يروطـسألا  دومـصلا 
.اهتاردق نم  تززعو  تازاجنإلا  ةمواقملا  تمكار  ةكرعملا  دعبف  ةدوعلاو ، ريرحتلا 

تدهـش يتلاو  عارـصلا  ةلداعم  يف  ةدـيدج  الوصف  اهيف  تبتك  ةريبك  تالوج  ةـمواقملا  تضاخ  ةـكرعملا ، دادـتما  ىلعو 
قيرط ىلع  ةديدج  كابتـشا  دعاوق  تتبثو  ودعلا ، عم  عارـصلا  يف  ةيفاضإ  ةوطخ  ةمدقتم  ءادألا ، روطت  يف  ةيعون  ةزفق 

.ةدوعلاو ريرحتلا 
ليجسلا ةراجح  كراعم  يفف  اهتلت ، يتلا  كراعملا  هترهظأ  ام  وهو  اهمظاعتو ، ةمواقملا  روطتل  ناقرفلا  ةكرعم  تسسأ 
.هتداقو ودعلا  أجاف  ايداهج  المعو  افرشم  ءادأ  ةمواقملا  تمدق  ، 2021 سدقلا فيسو  لوكأملا 2014  فصعلاو   2012
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تايلمع ذيفنتو  ةيركـسعلا  ودعلا  عقاوم  ماحتقاو  رفـص  ةـطقن  نم  لاتقلا  يف  ةفرـشم  كراعم  ةـمواقملا  لاجر  ضاخف 
حبـصأو نايكلا ، قمع  تبرـضف  ىدملا ، ةديعب  ةيخوراص  ةـناسرت  ةـمواقملا  كالتما  بناج  ىلإ  طوطخلا ، فلخ  للـستلا 

.ءاملا ةبرشك  بصاغلا  لالتحالل  ةعباتلا  زكرملا  ندمو  بيبأ " لت  فصق " دعب  اميف 
ىعادتتو داصرملاب  ةمواقملا  هل  تناك  انتاسدقمو ، انبعـش  دـض  همئارجو  هتـسرطغ  يف  ودـعلا  نعمي  ناك  ةرم  لك  يفو 
عيسوتو فصقلاب  فصقلا  بولسأ  تعبتا  امك  اهزواجت ، هيلع  بعـصلا  نم  حبـصأ  ةبلـص  ةلداعم  لكـشتل  انبعـش ، ةيامحل 

.ديعصتلا تالوج  يف  درلا  ةعقب 
، فقاوملا اهنم  عزتنت  نلو  قرتخت ، نل  نوصحلا  نأو  طقـست ، نل  عالقلا  نأ  سامح  ةـكرح  تدـكأ  ةـكرعملا  ءاـهتنا  عمو 

.ينويهصلا نايكلاب  فارتعالا  مدعو  سدقلا ، نع  لزانتلا  مدعو  ءادهشلا ، ءامدب  طرفت  الأب  اهدهع  تددجو 
، روطتلا ةريـسم  بكاوتو  ةدعلا  دعت  يهو  تقولا  قباستو  ةميكـش ، دشأو  ادوع  بلـصأ  ةمواقملا  دوعت  ةلوج ، لك  دـعبو 

.ةرخآلا ةدعو  قيقحت  ىتح  ةمواقملا  قيرط  ىلع  ةتباث  ىطخب  ريستو  انتاسدقمو ، انبعش  نع  اعافد  ةوقلا  مكارتو 
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