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فرصلاو هايملا  تادادمإ  تامدخ  نيسحت  نم  نوديفتسيس  يقارع  نييالم  ةسمخ 
دادغب يف  يحصلا 

تامدخو برشلا  هايم  ةيعون  نيسحت  ىلع  رالود  نييالم  ةميقب 210  يلودلا  كنبلل  ديدج  عورشم  دعاسيس  يناثلا 2018 -  نوناك  رياني /  نطنشاو 31 
ىنبلا ةيافك  مدع  ببسب  هايملا  قيرط  نع  ةلوقنملا  ضارمألا  يشفتو  هايملا  صقن  نم  ًايلاح  نوناعي  دادغب  ناكس  نم  صخش  نييالم  وحنل 5  يحصلا  فرصلا 

.دالبلا لخاد  نيحزانلا  قفدتو  ناكسلا  ددع  يف  ةعيرسلا  ةدايزلاو  ةيتحتلا 

دادغب ةيدلب  مويلا ، يلودلا  كنبلا  ةعومجمل  نييذيفنتلا  نيريدملا  سلجم  هَرقأ  يذلا  دادغب ، يف  يحصلا  فرصلاو  برشلا  هايم  نيسحت  عورشم  معديسو 
.ةنايصلاو ليغشتلاو  دييشتلا  لحارم  لالخ  لمع  صرف  قلخ  يف  مهاسيس  امك  قفارملا ، ةرادإ  نيسحت  لالخ  نم  دادغب  يراجم  ةرئادو  دادغب  ءام  ةرئادو 

.ةماعلا ةحصلا  ىوتسمو  نينطاوملا  ةحصو  ةايحلا  ةيعون  نيسحتو  هايملاب  ةلوقنملا  ضارمألا  راشتنا  نم  دحلا  يف  ًاضيأ  عورشملا  دعاسيسو 

يتلا يضارألاو  هايملل  ةينطولا  ةيجيتارتسإلا  ريشت   :" يلودلا كنبلا  يف  قرشملا  ةرئادل  يميلقإلا  ريدملا  اهج ، راموك  جوراس  لاق  عورشملا ، ىلع  ًابيقعتو 
ىدم ىلع  يحصلا  فرصلا  هايم  ةجلاعمو  برشلا  هايم  تاكبش  يف  ةمخض  تارامثتسا  ىلإ  جاتحتس  دادغب  نأ  ىلإ  ( 2035  - 2015  ) ًارخؤم تزجنأ 

ةيجيتارتسإلا هذه  ذيفنتل  ًايساسأ  نوكيس  يراجتلا  ليومتلا  بذج  نإف  ةماعلا ، ةيليومتلا  دراوملا  ةيدودحم  ىلإ  رظنلابو  ...ةلبقملا  نيرشعلا  تاونسلا 
ىودجلا تاسارد  دادعإ  معد  ىلعو  ةمءالم ، رثكأ  لامعأ  ةئيب  قلخ  ىلع  عورشملا  اذه  زكريس  ةيلودلا ، ليومتلا  ةسسؤم  عم  قيثولا  قيسنتلابو  .ةحومطلا 

". هايملا عاطق  يف  ةكراشملا  نم  صاخلا  عاطقلا  نيكمتل  ةيراجتلا  تايلمعلاو 

يشفت نم  ةررضتملا  تاظفاحملا  ىدحإ  يه  دادغب  نأ  امك  .ةراحلا  فيصلا  رهشأ  لالخ  اميس  ال  ًايموي ، برشلا  هايم  عاطقنا  نم  دادغب  ناكس  يناعيو 
نم ديزي  امم  ةيفوجلا ، هايملا  نماكمو  برشلا  هايم  تاكبش  ثيولت  ىلإ  يحصلا  فرصلا  بيبانأ  نم  برستلا  يدؤي  ذإ  هايملا ، قيرط  نع  ةلوقنملا  ضارمألا 

ةثولملا برشلا  هايم  ببسب  ةأبعملا  هايملا  ءارشو  يبطلا  جالعلا  ىلع  اهلخد  نم  ريبك  ءزج  قافنإ  ىلإ  رسألا  رطضتو  .ةيئيبلاو  ةيحصلا  لكاشملا  ةدح 
.يحصلا فرصلا  نم  ميلسلا  ريغ  صلختلاو 

اننإ ...نينطاوملا  ةايح  ةيعون  ىلع  ًارشابمو  ًايروف  ًاريثأت  يحصلا  فرصلاو  برشلا  هايم  رثؤت  : " دادغب ةنيمأ  شولع ، ىركذ  تلاق  قايسلا ، اذه  يفو 
ةفيظنلا برشلا  هايم  ىلع  لوصحلا  يف  ًايموي  رسألا  لهاك  ىلع  عقي  يذلا  ءبعلا  نم  فيفختلاو  دادغب  ةنيدم  ناكسل  ةماعلا  تامدخلا  نيسحتب  نومزتلم 

ءانب يف  مهسي  نأو  ريبك  لكشب  ةلودلا  يف  نينطاوملا  ةقث  ززعي  نأ  نكمي  تامدخلا  هذه  ىلع  لوصحلا  صرف  نيسحت  نأ  نم  نوقثاو  نحنو  .ماظتناب  
" .هيلإ ةجاحلا  دشأ  يف  نحن  تقو  يف  يعامتجالا ، كسامتلا 

ددع يف  ًاديازت  دادغب  لثم  ىربكلا  ندملا  هجاوت  : " يلودلا كنبلا  يف  عورشملا  قيرف  سيئرو  ةيئاملا  دراوملا  ءاربخ  ريبك  دازآ ، ديمحلا  دبع  لاق  هرودبو ،
فرصلاو برشلا  هايم  تامدخ  نم  عورشملا  اذه  نّسحيس  .تامدخلا  ريفوتل  ةمزاللا  ةردقلا  يفو  هايملل  ةيتحتلا  ةينبلا  يف  ٍصقن  نم  يناعت  اهنكلو  ناكسلا ،
يف هايملا  ةرادإو  نمأب  قلعتي  اميف  اهتيزوهجو  ةيسّسؤملا  اهتفرعم  نيسحت  يف  دادغب  يف  يراجملاو  ءاملا  يترئاد  معد  نع  ًالضف  ةنيدملا ، يف  يحصلا 

يفيظولا نهمدقت  ةيناكمأ  ليهستو  ةينهملا  نهتاراهم  ةدايزل  تايرادإلاو  تاينفلا  تافظوملا  تاردق  ءانبل  ةصصخم  ةطشنأ  عورشملا  لّوميس  امك  .ندملا 
 ". يحصلا فرصلاو  ءاملا  يترئاد  لخاد 

ةلاح يف  لضفأ  ٍلكشب  هايملا  تادادمإ  ةرادإ  ىلع  ةنيدملا  دعاسي  امم  بعكم ، رتم  فلأ  غلبت 135  ةيلامجإ  ةعسب  ةمدخ  نازخ  ءانب  عورشملا  لّوميسو 
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ةماعلا ةيحصلا  راثآلا  نم  دحلا  يف  مهسي  اّمم  يحصلا  فرصلا  هايم  خضل  ةمئاق  تاطحم  ليهأتب  ًاضيأ  عورشملا  موقيسو  .خانملا  ريغت  نع  مجانلا  فافجلا 
لادبتسا قيرط  نع  ةيداملا  رئاسخلا  نم  دحلا  يف  عورشملا  مهاسيس  امك  .ةلجد  رهن  يف  اهفيرصت  متي  يتلا  ةجلاعملا  ريغ  يحصلا  فرصلا  هايم  نع  ةمجانلا 

.دادغب قطانم  لك  يف  هايملا  قفدت  سايق  تادادع  ءاشنإو  برشلا  هايم  عيزوت  ةكبش  بيبانأ  نم  ًارتموليك  يلاوح 130 
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