
 

 

  ة1عوبسألا جيلخلا ة#"!
  ٢٠١٩ سطسغأ ٢٣-١٨

  افولاGوز الوك1ن :دادعا
  ساس دمحأ ةمجرت

 
 

  :نTUحRلا ةQلمم
لا&%جلا  ة-ك+*مألا  ة+*كسعلا  ة+4كرملا  ةدا-قلا  س;ئر  ،ةف-لخ  لآ  C;ع  نب  دمح  كلملا  ،K&L+*حIلا  لهاعلا  لIقتسا  سطسغأ -  ،&]Zنثالا ١٩ 

نواعتلا  ز+4عتل  ي&&%_ام  لا&%جلا  دوهجو  ةدحتملا  تاdالولاو  ن+*حIلا  &]Zب  ة+fقلا  ة-خ+راتلا   hلاijة_ا دمح  كلملا  داشأو  .ي&&%_ام  ث-nيك 
KpLلا  ة+*حIلا  ةمهملا  اهتكراشم  لالخ  نم  sLودلا  يرحIلا  نمألا  ءانب   u&

L ن+*حIلا  ةّ-ن  دمح  كلملا  د_أ  ،ةIسانملا  ەذه  &uو 
L .L}افدلاو  يركسعلا 

.جيلخلا   u&
L ة-لودلا  ةراجتلا  قرط  ةdامحو  ة+*حIلا  ةحالملا  ةمالس  &]Zمأتل  ا-ناط+*ب  اهيلا  مضنت  KpLلاو  ةدحتملا  تاdالولا  اهدوقت   

 
تQWUلا  ةلود   

.ة-فاندنكسالا  لودلا  sا  ههجوت  لIق  �لا f+ت ةلود  sا  ة-مسر  ةرا+ز   u&
L  dلص ف+*ظ  داوج  دمحم  &�اريإلا 

L ة-جراخلا  ر+زو   - سطسغأ ،دحالا ١٨ 
دلاخلا  حاIص  خيشلا  ة-جراخلا  س;ئرو  ءارزولا  س;ئر  بئانو  ،حاIصلا  رباجلا  دمحألا  فاون  ]%مألا  �لا f+KpL دهعلا  sLوب  ف+*ظ  �pتلا  هترا+ز  لالخو 

.ىوتسملا  �L-فر  &]Zلوئسملا  نم  دdدعلا  عم   Iحا صلا  
 

 نامع ةنطلس
ا-مقر �ازكرم حبصت نأ sا �س� نامع -سطسغأ ١٩ ،&]Zنثالا

�
&uاعتلا تامدخل 

L لا نم� سلجم لودل ة-طا-تحا خس� ن+4ختل �س� ث-ح ،ثراو
&u كلذو ،ة-¡*علا لودلا ة-قIل تامدخلا دتمت نأ نكمملا نمو L �-لخلا نواعتلا

L تامولعم مهتراسخ بنجتل ة-ع-بط ثراوك ثودح داح 
&u رامث¥سالا ةفل¤ت نإ .ةمهم

L ملاijلا ّمت يذلاو عوIا لصتس ەذ-فن¥ب ئدs امع لا+ر نويلم ٢٥�&
L ) ام dفملا نمو )وروي نويلم ٦٠ لا براق%pض 

  .لمعلا صرف نم تائم عوijملا رفوي نأ
 

 رطق ةلود
&u دdدج ءانيم nCj²تس رطق -سطسغأ ٢٠ ،س;مخلا

L ئر ءانيم́ مدخ-سو ة-لاموصلا ا-به ةنيدم;CL الولdجدوملع ة u&
L لاموصلا طسو 

&u ةرقنأو ةحودلا رمتس� ث-ح &]Zتلودلا &]Zب تاقالعلا ةوطخلا قمعت نأ عقوتملا نم .برعلا رح¡و يدنهلا ط-حملا ·ع ةلطملاو
L سفانتلا 

&u ةدحتملا ة-¡*علا تارامإلاو ةdدوعسلا ة-¡*علا ة�لمملا عم ذوفنلا ·ع
L فإلا نرقلا*+�p

L. 
 
عم  هتعقو  باطخ  نم  اهمسا  بحس  ةدحتملا  ممألل  عباتلا  ناس�إلا  قوقح  سلجم  نم  تIلط  رطق  نأ  ر+راقتلا  ]%ش�  سطسغأ –  ،ءاع¡رألا ٢١ 

&]Zب  فرطتلا  ةلاز«و  باهرإلا  ةحفا¤مل   hكZ[& ]%بادتل  امعد 
�

ويلوي ،   ١٢ u&
L L �-لخلا ،  نواعتلا  سلجم  ءاضعأ  عيمج  كلذ   u&

L  hام ةلود ،  &]Zثالث 
 . &]Zصلا برغ   u&

L روغويلا  عمتجم   
 

رمتسملا  عا¼لا  ءاهنإل  فدهت  ث-ح   ، ةحودلا  u&
L تاثداحملا  نم  ةعساتلا  ةلوجلا  ناIلاطو  ةدحتملا  تاdالولا   hتأد سطسغأ -  س; ٢٢  مخلا

ناتس�اغفأ  حبصت  نل  ناتس�اغفأ  نأ  نمضتس  ناIلاط  نأ  نامض  لhاقم  ناتس�اغفأ  نم   hباحس�الا ة-ك+*مألا  تاوقلل  حامسلا  اًماع  ذنم ١٨ 
. ىرخأ لود  ة-باهرإ ضد  تامجه  نشل  ةصنم   

 
  ة^دوعسلا ةT]1علا ةQلمملا

 
 u&

L ةdدوعسلا  وكمارأ  ةكijل  ةعhاتلا  �L-بطلا  زاغلا  ل-Àس�  ةأشnم  ·ع  را-ط   hنود  hةرئاط موجه  نع  نويثوحلا  نلعأ  سطسغأ -  تÂسلا ١٧ 
ل-طعت  وأ  تاhاصإ  يأ  نع   Ãرفس مل  هن�لو  ]%غص  ق+*ح  بوش�   u&

L بÂس�  امم  ،ةدحتملا  ة-¡*علا  تارامإلا  عم  دودحلا  نم   hبرقلا ،ةÀIشلا 
ددهي  ناIج  لمع"   hهنأ هفصوو  دحألا  موي  موجهلا  &�ا+4لا ، 

L ف-طللا  دIع  ،ة-¡*علا  جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل  ماعلا  &]Zمألا  نادأ  .جاتنإلا 
س;مخ  ةنيدم   Ãفدهتس را-ط   hنود &]Zترئاط  ةdدوعسلا   hةدا-ق L �رعلا  فلاحتلا  ضp%عا  ،س;مخلا  موي   u&

L ."ةقطنملا   u&
L رارقتسالاو  نمألا 

. ةdدوعسلا ة-¡*علا  ة�لمملا  برغ  بونج  ط-شم   
 
اًماع ،  نهرامعأ ٢١  زواجتت  �²اللا 

L ءاسnلا  ·ع  رفسلا  دويق  ءاهنإل  تا]%يغتلا  قيبطت   u&
L ةdدوعسلا  ة-¡*علا  ة�لمملا   hتأد سطسغأ -  ءاثالثل ٢٠  ا

ة-¡*علا  ة�لمملا   u&
L تازاوجلل  ةماعلا  ة+*يدملا  تلاق  .رمألا  sLو  نذإ  نود  جراخلا  sإ  رفسلاو  رف  تازاوج س ·ع  لوصحلا  نآلا  نهنكم+و 

نم ٢١  لقأ  اونا´  ول  Kpح  رفسلل ،  رمألا  sLو  نذإ  sإ   hةجاح  dاودوع مل  جراخلا   u&
L  dنوسرد نيذلا  &]Zيدوعسلا  &]Zنطاوملا  عيمج  نإ  ةdدوعسلا 

·ع  لوصحلاو  لفط  دال-م  ةداه  قالط أو ش وأ  جاوز  ل-جس�  اًضdأ  ةأرملل   dنكم  . ن+Æاقلا ·ع  طقف  رمألا  sLو  ةقفاوم  نآلا  بلط+و  .اًماع 
sإ  فدهت  KpLلاو  ةdدوعسلا ٢٠٣٠،  ة+ؤرلا  عم  ا-شامت  تا]%يغتلا  تءاج  .ن+Æاقلا  اهلافطأ  ·ع  ÉLوك  اهب  فاp%عالاو  ة-مسر  ة-لئاع  قئاثو 

. ةحومط ة-  عامتجا تا]%يغت  عب¥تو  طفنلا  نع   hاد-ع دالIلا  داصتقا  عــــ+fنت   
 

س;ئر  يد-¡4لا  سورد-ع  ةسائرب  ءاضعأ  ةتس  نم  اًفلؤم  K&Lملا  L �ونجلا  sLاقتنالا  سلجملا  نم  دفو  لصو  بآ -   Í سطسغأ ،ءاثالثلا ٢٠ 
ةتقوملا  ةمصاعلا   u&

L ة-نم-لا  ة-موكحلا  تاوقلا  عم  ة]%خألا  تاÎاI¥شالا   Ïنأش ةئراط  تاثداحم  ءارجإل  ةdدوعسلا  ةدج  ةنيدم  sإ   ، sLاقتنالا
ز_ارم  ·ع  رهشلا  اذه  نم  قباس  تقو   u&

L sLاقتنالا  سلجملا  تاوق  تلوتسا  نأ   hدع راوحلا  sإ  ةdدوعسلا  ة-¡*علا  ة�لمملا  تعد  ث-ح  .ندع 



 

 

نب  دلاخ  ]%مألا  يدوعسلا  عافدلا  ر+زو  بئان  عم  تاثداحم  sLاقتنالا  سلجملا  ىرجأو  .اهيف  ة-موكحلا  تاوقلا  عم  تكI¥شاو  ندع   u&
L ة-موكح 

ر+زو  بئان  لمح  .مهتاوق و باحس�ا   hدع الإ  sLاقتنالا  سلجملا   dاوعمتج نل  مهنإ  اولاق  ة-عijلا  ةموكحلا  نم  &]Zلوؤسملا  ن�ل  ،ناملس 
ءاهنإ  sإ  K Lظ  وبأ  اعدو  ،ندع   u&

L  ·L خادلا لاتتقالا  ة-لوؤسم  ةدحتملا  ة-¡*علا  تارامإلاو  sLاقتنالا  سلجملا  ÐL&¼حلا  دمحم  ،K&Lم-لا  ة-جراخلا 
 . ندع  Ñjق ،راIجنز   u&

L تاركسعملا  نم  د+4م  ·ع  تلوتساو  مدقتلا  sLاقتنالا  تاوق  تلصاو  تاثداحملا  ءانثأ  &uو 
L .سلجملل  يركسعلا  اهمعد   

 
 

 ةدحتملا ةT]1علا تارامإلا
&u ةدعاسملل ةنجل nCj²ت K Lظوبأ -سطسغأ ١٩ ،&]Zنثالا

L لا ة-ناس�إلا ةوخألا ةق-ثو قيبطتKpL ا فدهتs اعتلا م-ق ز+4عتÃلاو ،حماس¥لاو شKpL 
&u ب-طلا دمحأ روتكدلا رهزألا مام«و س;س�رف اhاIلا اهعقو

L املا ريا %فÉ&
L لا ةرا+ز لالخIاhا اs ل-غ-م نارطملا ةنجللا مضتس ةنجللا .تارامالا 

 ناوي رويnس�وملا ؛ رهزألا ةعماج س;ئر ، يواسارهم &]Zسح دمحم ذاتسألا .ناdدألا &]Zب راوحلل يوباIلا سلجملا س;ئر ، توك-غ وسويأ ل-خنأ
 .ن+*خآ &]Zب نم ، ÐLالسإلا ءام¤حلا سلجمل ماعلا &]Zمألا ، KÕLيمرلا لص-ف ناطلس روتكدلا وأ ؛ س;س�ارف اhاIلل ÔLخشلا ]%تركسلا ، د-ج يزحل

 
ةتقؤملا  ة-نم-لا  ةمصاعلا  ·ع  ءال-¥سالا  معدت   hاهنأ اهل  ةهجوملا  تاماهتالا  ةدحتملا  ة-¡*علا  تارامإلا  ةلود  تضفر  سطسغأ -  ،ءاع¡رألا ٢١ 

 hةدا-ق L �رعلا  فالتئالا   u&
L CL;ئر  ك+ijك  اهرودو  عضولا  ةئدهتل  �ادوهج  لذIت  اهنأ  ·ع  تد_أو  .L �ونجلا  sLاقتنالا  سلجملا  لIق  نم  ندع 

. ا-لود
�

اهب  فp%عملا  ة-نم-لا  ةموكحلا  معدل  &]Zيثوحلا   dلتاق يذلا  ةdدوعسلا   
 

ة-فتاه  ةملا¤م  ة-تارامإلا ،  ةحلسملا  تاوقلل  ·عألا  دئاقلا  بئانو  K Lظوبأ  دهع  sLو  نا-هن ،  لآ  دdاز  نب  دمحم  �pلت   - سطسغأ  ٢٢ ، س;مخلا
تاذ  ة-م-لقإلا  اdاضقلا   hضع عم  بنج  sإ  اIنج  اهز+4 ،  عت لIسو  ة-ئانثلا  تاقالعلا  اهلالخ  اشقان  ث-ح  ل´]%م ،  ال-جنأ  ة-ناملألا  ةراش¥سملا  نم 

كp%شملا مامتهالا  . 


