
 

 

 ئراوطلا ةلاح ریبادت لیدعت وأ ءاغلإ بجی :رصم

 ٢٠١٨ وینوی ١١

 

 قفاوتیل لماش لكشب ئراوطلا ةلاحل ينوناقلا راطإلا حالصإ نامض ىلإ ةیرصملا تاطلسلا ،مویلا ،نییقوقحلل ةیلودلا ةنجللا تعد
 .ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا ةیلودلا رصم تامازتلا عم

 لثم ةمئادو ةرمتسم ئراوط ةلاح ىلإ اھتدوع قیرط يف رصم نأ نم صاخ لكشب اھقلق نع نییقوقحلل ةیلودلا ةنجللا تربعو
 لیربإ ذنمو .ناسنإلا قوقحل ةجھنممو ةمیسج تاكاھتنا اھنع جتن يتلاو ،٢٠١٢ ىلإ ١٩٨١ نم عاطقنا نودب ةدئاس تناك يتلا

 .ةیلاتتم ددم سمخل ةدیدج ئراوط ةلاح نلعأ مث ،اھددج مث ،ئراوطلا ةلاح يسیسلا حاتفلا دبع سیئرلا نلعأ ،٢٠١٧

 ةیئانثتسا ریبادت دیدجتو نالعإب" ھنإ ،نییقوقحلل ةیلودلا ةنجللا يف ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا جمانرب ریدم ،ةیبرعنب دیعس لاقو
 ریبادت قیبطت رایعم وھو ،'ةمألا ةایح ددھی' ھجاوملا عضولا نأ تابثإ يف رقتسم لكشب رصم تلشف ،ئراوطلا ةلاح لظ يف
 ".يلودلا نوناقلا بجومب ةیئانثتسالا ئراوطلا

 نكمی يتلا تالاحللو ،ئراوطلا ةلاح نالعإب ةیروھمجلا سیئرل اھیف حمسی ةقیقدو ةحضاو طورش دیدحت يفً اضیأ رصم تلشف امك
 بسانتمو ةیاغلا ددحم وھ ریبدت لك نأ نامض يف رصم تقفخأ امك .ئراوطلا ةلاح ءانثأ ناسنإلا قوقحل ةدیقُم ریبادت دامتعا اھیف
 .دویقلا كلتب ةینعملا فارطألا غالبإو ،اھدیقت نكمی ال وأ نكمی يتلا قوقحلا دیدحتو ،ةددحملا ئراوطلا ةلاح تابلطتم عم

 مادختسا متی ال نأو ،قیبطتلا قاطن يفو اینمز ةددحم نوكت نأ نامضل ئراوطلا ةلاح ریبادت لیدعت وأ ءاغلإ" نأ ةیبرعنب فاضأو 
 ".رصم يف نوناقلا ةدایس معدو ةماقإل يساسأ طرش وھ ةضراعملا عمق وأ قوقحلا دییقتل ریبادتلا كلت

 ةنجللا اھلالخ نم تماقو ،مویلا اھرشنب تماق فقوم ةقرو ىلع ءانب تایصوتو جئاتنل ناسنإلا قوقحل ةیلودلا ةنجللا تلصوتو
 نمأ مكاحم مادختسا كلذ يف امب ،ةلادعلا ةرادإل ةددحم بناوج ىلع هریثأت مییقتو ئراوطلا ةلاحل مظنملا ينوناقلا راطإلا لیلحتب
 .ةلداعلا ةمكاحملا يفو ةیرحلا يف قحلاو ئراوط ةلودلا

 ھلالخ نم ماق يذلاو ،٢٠١٧ ةنسل ٢١٦٥ مقر رارقلا رادصإب لیعامسإ فیرش ءارزولا سیئر ماق ،ئراوطلا ةلاح راطإ يفو
 ةلودلا نمأ مكاحم صاصتخال - لمعلا نوناقو ،باھرإلاو ،رھمجتلاو ،رھاظتلاب ةقلعتملا كلت اھنمض نم - ةدیدع مئارج ةلاحإب

 ةضراعملاو ،تاباقنلا ءاضعأو ،ناسنإلا قوقح نع تاعفادملاو نیعفادملا ةمكاحمل يساسأ لكشب مكاحملا هذھ مادختسا متو .ئراوط
 .ةلداعلا ةمكاحملل ةیلودلا رییاعملل مات بایغ يف ،ةیسایسلا

 يتلا تاءارجإلا ةفاك لاطبإ نم دكأتلاو ئراوط ةلودلا نمأ مكاحم ءاغلإ ةیرصملا تاطلسلا ىلع بجی" ھنأ ىلإ ةیبرعنب صلخو
 ".ةیداعلا مكاحملل اھتلاحإ وأ اھمامأ
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