
 

 

 
 
 
 

 
 
  مادعإلاب ةلمتحم ماكحأو ةلداع ریغ ةمكاحم ةھجاوم كشو ىلع نید ءاملع ةثالث :ةیدوعسلا
 

  ٢٠١٩ ،٧ )وینوی( ناریزح
 
 ةلداع ریغ ةمكاحمل نیزراب نییدوعس نید ءاملع ةثالث عاضخإب ثودحلا ةكیشو ةوطخلا مویلا نییقوقحلل ةیلودلا ةنجللا تنادأ
 ً.ایفسعت ذفنت مادعإ ماكحأ ىلإ يدؤت نأ لمتحملا نم ةضافضف مھت ىلع ةینبم
 
 يرمعلا يلع ،ةدوعلا ناملس ةنادإ متت نأً ابیرقت دكؤملا نم ھنإف ،ةیدوعس ةیموكح رداصم ىلع زكترت ةیمالعإ ریراقت ىلإً ادانتسا
  .ناضمر رھش ءاھتنا دعب ةرشابم هذیفنتو مادعإلاب مھیلع مكحلا و ،ينرقلا ضوعو
 
 رادصإو مھتنادإ دعب ،يضاملا لیربإ رھش لالخ مھدحأ بلص وً اصخش ٣٧ ل يعامجلا مادعإلا ةیمالعإلا ریراقتلا هذھ عبتت
  .“باھرإلاب” قلعتت مھتل مھدض مادعإ ماكحأ
 
 ةدایس ئدابم عم ةمجسنمو ةفورعم مئارجب مھماھتا لاح يف الإ ،ةثالثلا ءاملعلا نع جارفإلا ىلإ نییقوقحلل ةیلودلا ةنجللا وعدتو
  .ةلداعلا ةمكاحملا قوقح نمضت ةدیاحمو ةلقتسم ،ةصتخم ةمكحم مامأ مھتمكاحمو ،نوناقلا
 
 تاكسإل يفسعت لكشب ذفنت مادعإ ماكحأو ،ةلداع ریغ تامكاحمو ،باھرإلاب قلعتت مھت ىلإ فسعتم لكشب ةیدوعسلا أجلت”
 نمً الدب” .نییقوقحلل ةیلودلا ةنجللا يف ایقیرفا لامش و طسوألا قرشلا جمانرب ریدم ،ةیبرعنب دیعس ّقلع “،ةضراعملا تاوصألا
 عم قفاوتی لكشب و لداع لكشب ءاضقلا ةرادإ ةیدوعسلا تاطلسلا ىلع ،ةایحلا يف قحلل ةخراصلا تاكاھتنالا يف رارمتسالا
  “.ةیلودلا رییاعملاو يلودلا نوناقلا
 
 ةمظنمل ءامتنالا” اھیف امب ،ةدوعلا ناملس ،ثالثلا نیمھتملا دحأل ماعلا ءاعدالا لبق نم ةمھت ٣٧ ھیجوت مت ،٢٠١٨ ربمتبس يف
 تاروثلا معد” “،ةموكحلا يف رییغتلاب ةبلاطملا” “،رمألا يلو دض سانلا ضیرحت و ةنتفلا ةراثإ” “،نیملسملا ناوخإلا :ةیباھرإ
  “.ةیدادبتسا ةموكح اھنأب ةیدوعسلا ةموكحلا فصو” و “ةعونمم بتك ةزایح” “،ةیبرعلا
 
  .ریبعتلا ةیرح يف ينوناقلا ھقحل ھتسرامم درجمل ھیلإ تھجو دق مھتلا نأ نییقوقحلل ةیلودلا ةنجللا ىشختو
 
 ةمكاحملا قوقح مارتحا نامض يف قفخت ةیئانثتسا ةمكحم يھو ،ةصصختملا ةیئازجلا ةمكحملا مامأ ةثالثلا ءاملعلا ةمكاحم متتو
  .ناسنإلا قوقح نع نیعفادملاو نییسایسلا ءاطشنلاو ،باھرإلاب قلعتت مئارجل مھباكتراب ھبتشملا ةمكاحمل اھمادختسا متیو ،ةلداعلا
 
 يف مھلاقتعا ذنم روھشل يدارفنالاو يطایتحالا سبحلل نیمھتملا ضرعت معازم نأشب اھقلق نع نییقوقحلل ةیلودلا ةنجللا ربعتو
 نوناقلا بجومب ةروظحم تاسرامم يھو ،ةنیھم وأ ةیناسنإال وأ ةیساق ةلماعم وأ ابیذعت نوكی نأل كلذ ىقریو ،٢٠١٧ ربمتبس
 .يلودلا
 
 يف قحلا نم يفسعتلا نامرحلا ىلإً امئاد ىقری ةلداعلا ةمكاحملل ةیلودلا رییاعملاب مزتلت ال تاءارجإ ىلع ءانب تامادعإلا ذیفنت نإ
 .ةایحلا
 
 لاكشأ نم لكشك و ،ةایحلا يف قحلل كاھتناك تالاحلا لك يف مادعإلا ةبوقع ىلإ ءوجللا نییقوقحلل ةیلودلا ةنجللا ضفرتو
 تناك ةقحاسلا ةیبلغألاب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا نأ ىلع ةنجللا ددشت و .ةنیھملا وأ ةیناسنإاللا وأ ةیساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا



 

 

 لكشب مادعإلا ةبوقع ءاغلإ وحن مدقتلا عم تامادعإلل يروف قیلعت ضرفب مادعإلا ةبوقع سرامت لازت ال يتلا لودلا تبلاط دق
  .لماك
 
 ذیفنتل يروف قیلعت ضرف و مادعإلا ةبوقع ءاغلإ وحن يروفلا كرحتلاب ةیدوعسلا تاطلسلا نییقوقحلل ةیلودلا ةنجللا وعدتو
  .تامادعإلا
 
  :ت نییقوقحلل ةیلودلا ةنجللا ىدل ایقیرفا لامشو طسوألا قرشلا جمانرب ریدم ،ةیبرعنب دیعس :لصاوتلل
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 عوضوملا نع ةیعجرم تامولعم
 
 كلذ يف امب ،٢٠١٧ ربمتبس ذنم نیضراعملاو ءاطشنلا عمقل ةلماش ةلمح نم ءزج وھ مھتمكاحم و ةثالثلا نیدلا ءاملع لاقتعا

  .٢٠١٤ ماعل يكلملا موسرملا ىلع ءانب ةقفلم مھت و ةسیسم ةیئاضق تاءارجإ قیرط نع
 
 ماظنلا لیطعت ىلإ فدھت يتلا كلت كلذ يف امب ،ةیباھرإ لاعفأك دیدشلا فنعلا ىلع يوطنت ال لاعفأ میرجتب يكلملا موسرملا موقی
  .اھتناكم وأ ةلودلا ةعمس ىلإ ةءاسإلا وأ ،هداوم ضعب وأ مكحلل يساسألا
 
 ریبعتلا يف قحلا كلذ يف امب ،ناسنإلا قوقحل ةیملسلاو ةیعرشلا ةسرامملا میرجتل ایلعف ةضافضفلا فیراعتلا هذھ مادختسا متو
  .ماعلا نأشلا ةرادإ يف ةكراشملا يف قحلاو ،عمجتلا يف قحلا و ،يأرلا نع
 
 قلعتت مئارجل ھباكتراب ھبتشم صخش يأ لاقتعا رمأ رادصإب ةیلخادلا ریزول حامسلاب كلذك ٢٠١٤ ماعل يكلملا موسرملا موقیو
 دق تارتفل مھرسأ عم لصاوتلا نم مھعنم و ،ةمكاحملا لبق رھشأ ةتس ىلإ لصت دق تارتفل مھب ھبتشملا لاقتعابو ،باھرإلاب
  .ھلبق نم ضوفم صخش وأ ةیلخادلا ریزو نذإ نودب ةمكاحملا راظتنا يف نیلقتعملا نع جارفإلا نكمی الو .رھشأ ةثالث ىلإ لصت
 
   .ةلداعلا ةمكاحملاو ةیرحلا يف قحلاب قلعتی امیف ةیلودلا رییاعملا عم طورشلا هذھ ىفانتتو
 
 
 


