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يف هدقع مت يتلا " ةينطولا ةحلا صملا براجت لوح ةيلودلا ةودنلا " يف طابرلا الن عإ
ةيبرغملا ةكلمملا

2019م رياني 18 ــ 17 هرتفلا يف

" ةينطولا ةحلا صملا براجت لوح ةيلودلا ةودنلا " يف تاكراشملا و نيكراشملا نإ
سلجم نم ةردابمب 2019 رياني و18 17 يموي ةيبرغملا ةكلمملا ب طابرلا ب ةدقعنملا

سلا جملا و ىروشلا و خويشلا سلا جم ةطبار عم ةكارشبو ةيبرغملا ةكلمملا ب نيراشتسملا
يتلا و ، برغملا ب ناسن اإل قوقحل ينطولا سلجملا و يبرعلا ملا علا و ايقيرفإ يف ةلثامملا

تابيقعتلا و تاشاقنلا و ضورعلا دعبو ، ةطبارلا لمع جمانرب ليعفت راطإ يف جردنت
: نولجسي ذإ ، ةضيفتسملا

نم ةيعامجلا ةئبعتلا رارمتس ال ةنزاو ةطحم اهرابتعاب ةيلودلا ةودنلا هذه داقعنا ةيمهأ
تاكاهتن واال ةفينعلا تارتوتلا رؤب ةهجاوم يف ةينطولا ةحلا صملا تاودأ ريفوت لجأ

. ملا علا نم ةفلتخم قطانم يف ناسن اإل قوقحل ةميسجلا
كراش يتلا و ةودنلا رمع نم نيلماك نيموي ىدم ىلع راد يذلا شاقنلل يلا علا ىوتسملا
يبرعلا ناملر بلا و ايقيرفإ مومع ناملر بو يبرعلا يناملر بلا داحت اال نع ةيناملر ب دوفو اهيف

ةعومجملا ناملر بو بيياركلا و ةينيت ال لا اكيرمأ ناملر بو يقيرف األ يناملر بلا داحت واأل
وافلا ) ةعارزلا و ةيذغ لال ةدحتملا مم األ ةمظنمو ، ( ساوك (اإل ايقيرفا برغل ةيداصتق اال
ةينعم تاسسؤم نم ءاربخو ةيراشتساو ةبختنم تاسسؤمو تائيه نم تايصخشو (

. يندملا عمتجملا نم ءاطشنو ةفلتخم
ةيلا قتن اال ةلا دعلا لا جم يف ةودنلا خالل ةضورعملا ةفلتخملا براجتلا ىنغو عونت

ةيبرعلا ةقطنملا و ايقيرفإ نم ةكراشملا نادلبلا نم ددع يف ةينطولا ةحلا صملا و
. ةينيت ال لا اكيرمأو

: ةيلا تلا ئدابملا و قيثاوملا حورو قوطنم نورضحتسي ذإو
نيصاخلا نييلودلا نيدهعلا و ، ناسن اإل قوقحل يملا علا واإلعالن ، ةدحتملا مم األ قاثيم

نييفاض اإل اهيلوكوتوربو 1949 تشغ 12 ةخرؤملا فينج تايقافتاو ، ناسن اإل قوقحب
يلودلا نوناقل ا يف ةلصلا تاذ كوكصلا نم كلذ ريغو ، 1977 هينوي 7 نيخرؤملا

. انييف لمع جمانربو الن عإو ، يلودلا يناسن اإل نوناقلا و ناسن اإل قوقحل

ةيبرغملا ةكلمملا
ناملر بلا
نيراشتسملا سلجم
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هيف تدمتعا يذلا ،2005 ربنجد 16 يف خرؤملا 12 147/20 ةماعلا ةيعمجلا رارق
فاصتن اال يف قحلا نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا و ةيساس األ ئدابملا ةماعلا ةيعمجلا
تاكاهتن واال ناسن اإل قوقحل يلودلا نوناقلل ةميسجلا تاكاهتن اال اياحضل ربجلا و

. يلودلا يناسن اإل نوناقلل ةريطخلا
واإلفالت ، ةيلا قتن اال ةلا دعلا و ناسن اإل قوقح : نم لك نأشب ناسن اإل قوقح ةنجل تارارق

. ةقيقحلا ةفرعم يف قحلا و ، باقعلا نم
صاخلا ررقملا ةي وال هبجومب سل جمل ا أشنأ يذلا 7/18 ناسن اإل قوقح سلجم رارق

نييعتب سل جمل ا مايقبو ، راركتلا مدع تانامضو ربجلا و ةلا دعلا و ةقيقحلا زيزعتب ينعملا
. ةرشع ةعساتلا هترود يف ةي ال ولا هذ هب فلكم

عارصلا تاعمتجم يف ةيلا قتن اال ةلا دعلا و نوناقلا ةدايس نع ماعلا نيم األ ريرقت
. امهيف ةدراولا ةلصلا تاذ تايصوتلا كلذ يف امب ، عارصلا دعب ام تاعمتجمو

ةرداصلا ، ةيلا قتن اال ةلا دعلا ءازإ ةدحتملا مم األ جهن نأشب ةيداشر اإل ماعلا نيم األ ةركذم
.2010 سرام يف

اإلفالت ةحفاكم خالل نم اهزيزعتو ناسن اإل قوقح ةيامحب ةقلعتملا ئدابملا ةعومجم
. باقعلا نم

، راركتلا مدع تانامضو ربجلا و ةلا دعلا و ةقيقحلا زيزعتب ينعملا صاخلا ررقملا ريراقت
ربجلا و ةلا دعلا و ةقيقحلا زيزعت ا هب مهسي يتلا لُبُسلا ىلع ءوضلا اهيف طِّلسي يتلا

ةدايس ديطوت يف ، ةدضاعتملا ريبادتلا نم ةعومجم اهفصوب ، راركتلا مدع تانامضو
اهئاشنإو ةيلا قتن اال ةلا دعلا ريبادت روصت ةرورض ىلع اهيف ددشي يتلا كلتو . نوناقلا
زيزعت كوكص ةمادتسا قيقحت َديرُأ ام اذإ نوناقلا ةدايس عم ىشامتي وحن ىلع

. قوقحلا
: ىلع تاكراشملا و نوكراشملا فقو ذإو

صاخلا اهعضو ةلا ح لكل نأب ديفت ةلثامملا براجتلا نم ديدعلا و ةضورعملا براجتلا نأ
يضام ةهجاومل حلا ص دحوأ يعجرم جذومن ةمث سيل هنأو دلب لك تاقايس بسح

. ناسن اإل قوقحل ةميسجلا تاكاهتن اال
، طقف ةيئانجلا ةلا دعلا ب ةبلا طملا يف رصحنت نأ بجي ال ةيلا قتن اال ةلا دعلا و ةحلا صملا نأ

ةدايسو ةلداعلا ةيمنتلا و ةيطارقميدلا و ملسلا ىلإ ةجاحلا ب اهتنزاوم متت نأ بجي لب
ضعب مادقإ نود لوحت ادويق نمضتت دق ةيلا قتن اال تاقايسلا نأ امك ، نوناقلا

. ةصاخ ةيئاضق تاءارجإ دامتعا ىلع تاموكحلا

اهحاجن نم مغرلا ب ةأشنلا ثيدح اال جم تلا ز ال ةيلا قتن اال ةلا دعلا و ةحلا صملا تايلآ نأ
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. ةديدجلا تايطارقميدلا يف عساو ديعص ىلع اهلوبقو
، نمث يأبو يعجر رثأب ةيئانج ةلا دع ىلإ ىعست ال ةيلا قتن اال ةلا دعلا و ةحلا صملا تايلآ نأ

. ةلا دعلا يف اياحضلا قح باسح ىلع ملسلا ىلع ظافحلا ىلإ ىعست وال
فاده األ نيب نزاوت ءاسرإ ةرورض ىلع دكؤت ةيلا قتن اال ةلا دعلا و ةحلا صملا تايلآ نأ
ةيلحملا تاهارك واإل تازايتم واال يلودلا نوناقلا ىلع ادامتعا ، اهسفانتو اهف ال تخا ىلع

. ةلداعو ةين ال قع ةسايس ةغايص ىلعو
بلق يف اياحضلا عضي جهنم " ىلع زكرت ةيلا قتن اال ةلا دعلا و ةحلا صملا تايلآ نأ

. هجئاتن وأ هراسم ثيح نم ءاوس فينع ضام عم لماعتلل " ةبراقملا
اياحضلا ضارتعا ىدمب اهسايق نكمي ةيلا قتن اال ةلا دعلا و ةحلا صملا تايلآ ةيعورشم نأ

. اهنم ةدافتس واال اهيف ةكراشملا مهنكمي ةجرد يأ ىلإو ، اهل مهمعد وأ اهيلع
دعاصتب مستملا مويلا ملا ع يف ماعلا عضولا تاكراشملا و نوكراشملا ربتعا ذإو

، ةيهاركلا باطخ رشنو ةنميهلا طسب الت واحم رارمتساو ةيوهجلا و ةيلودلا تارتوتلا
تايجيتارتس لال افاعضإو تايرحلا و قوقحلل اديدهت اهرابتعاب اهتروطخ ىلإ نوهبنيو

لا مع إل دهمي امب ةينطولا تاحلا صملا وحن هجوتلا نادشن يف ةلثمتملا و مويلا ةبولطملا
خسريو ةيلخادلا تارحانتلا وحن اددجم الق زن اال نم نصحيو ةيلا قتن اال ةلا دعلا ئدابم

: مهنإف ، ةيطارقميدلا وحن االت قتن اال
كلسو ةينطولا ةحلا صملا ب قلعتملا رايتخ لال يجيتارتس اال عباطلا ىلع ديكأتلا نوددجي

لجأ نم لو األ ماقملا يف ةبولطم تايلآكو تباث رايتخاك ةيلا قتن اال ةلا دعلا ليبس
راركتلا مدع تانامضو ةحلسملا تاعارصلا اياحضو ةميسجلا تاكاهتن اال اياحض فاصنإ

. ةقيقحلا نع فشكلا و
تناع يتلا نادلبلا نم ديدعلا راسم ىلع ترثأ يتلا ةيخيراتلا تاقايسلا نورضحتسي

ةماقإو ةيمنتلا الت ضعم ةهجاوم ىوتسم ىلع اهتابترتمو ةيرامعتس اال ةلحرملا نم
. تاسسؤملا رود خيسرتو ةيعامتج اال ةلا دعلا

ةيلا قتن اال ةلا دعلا و ةحلا صملا لسلسم تاجرخم طبرل ةغلا بلا ةيمه باأل نوركذي
قوقح ئدابمو ميق ةعاشإو باقعلا نم اإلفالت ةبراحم نيدايم يف ةجمدنم تاسايسب

. ةيعامتج اال ةلا دعلا و يتاسسؤملا ءانبلا و ناسن اإل

: نأ ىلع تاكراشملا و نوكراشملا دكؤيو VII.
رفاوت يف لثمتي ةيلا قتن اال ةلا دعلا و ةحلا صملا تايلآ ثادحتسا يف مساحلا رصنعلا -

ةعاجشو ةأرج لكب يضاملا ةهجاومل عمتجملا يف ةلعافلا ىوقلا ةدارإو ةلودلا ةدارإ
؛ ةقثلا عاجرتساو لبقتسملا ءانب اذكو

قحلا و ةلا دعلا يف قحلا لوح روحمتت ةيساسأ تابلطتم ىلع زكترت ةيلا قتن اال ةلا دعلا -
اهض عب ةلص تم ر صانع يهو راركتلا مدع تانامضو رارض األ ربج يف قحلا و ةقيقحلا يف

؛ اض عب اهض عب لا مكإ اهع سوب نإو ، ةيبيرجتلا و ة يميهافملا نيتيحا نلا من ضعب ب
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ةيسايسلا ةحلا صملا اهنيب نم لا كشأ ةدع ذختت ةيسايسلا االت قتن اال يف ةحلا صملا -
قوقحل ةميسجلا تاكاهتن اال ةقيقح لوح حيرصلا شاقنلا حتفو ةيفاقثلا و ةيعامتج واال
نيب ةقثلا عاجرتساو ةيعامجلا ةركاذلا ءانغإو اهتاقايس ليلحتو اهبابسأو ناسن اإل

عم عيبطتلا مدعو ىرج ام راركت مدع نامضل تاح ال صإ حارتقاو عمتجملا تانوكم
؛ باقعلا نم اإلفالت

رقفلا ليبق نم يبلسلا فنعلل ىرخ األ لا كش األ اضيأ لمشت نأ ردجي ةحلا صملا -
؛ ينيدلا و ينث اإل بصعتلا و زييمتلا و ةلا طبلا و داسفلا و ءاصق واإل

قيقحتو نونا قلا ةداي س ز يزعت يف ايسيئر ارود بعلت ة يلا قتن اال ة لا دعلا و ةحلا صملا -
عم امجسنم نوكي نأ بجي ةحلا صملل جذومن عضو نأو . تامز األ لحو ملسلا

؛ ةماتو ةلماش ةحلا صم ءانب ىلع ةريخ األ هذه لمعت نأو ةلود لك تايصوصخ
ةحلا صملا تايلآ ةيقدص مزلتسي ناسن اال قوقحل ةميسجلا تاكاهتن اال يضام ةهجاوم -
معد دشحو يناديملا عقاولا نع اهلا صفنا بنجت ىلع صرحلا اذكو ، ةيلا قتن اال ةلا دعلا و
حاجنلا يف امساح ارصنع ربتعي تايصوتلا عبتتو ذيفنت نأ ىلع ال ضف ، يندملا عمتجملا

؛ نم واأل رارقتس اال نامضو ةحلا صملا قيقحتو
تار اسملا بسحب ةفصنملا ةيلحملا ةيحلا صتلا ديلا قتلا دامتعاو عيجشت ةيمهأ -

؛ ةيلا قتن اال ةلا دعلا ب ةصاخلا
ةلا دعلا و ةينطولا ةحلا صملا تاراسم ةقفارم يف ءانبلا و يدقنلا اإلعالم رود ةيمهأ -

؛ ةيلا قتن اال
الت خدتلا نم اهنصحي امم تاراسملا هذهب عفدلا يف دلب لكل ةيلخادلا لماوعلا ةيولوأ -

؛ ةينميهلا و ةيجراخلا
يف ةحلا صملا تاراسم معد يف يبرعلا ناملر بلا تارارقل ةيليعفتلا ريبادتلا ةيويح -

؛ ةيبرعلا ةقطنملا
ينيطسلفلا بعشلا قوقح رارقإ ساسأ ىلع طسو األ قرشلا يف عارصلا لح ةيولوأ -

قيمع هل نوكيس امم ، ةيمم األ ةيعرشلا تارارقل اقبط ةلقتسملا هتلود ةماقإو ةدوعلا يف
. ةقطنملا لود يف ةينطولا تاحلا صملا تاراسمب عفدلا يف رث األ

: تاكراشملا و نوكراشملا يصويو VIII.
:- يلودلا يناملر بلا داحت اال

ةحلا صملا نيب طباورلا قيمعت ةياغب ةيلا قتن اال ةلا دعلا ةسايسل راطإ ةقرو ةرولب
؛ ةيعامتج اال ةلا دعلا و نم واأل ملسلا و ةمادتسملا ةيمنتلا و ناسن اإل قوقحو ةماكحلا و

؛ ةيلا قتن اال ةلا دعلا لوح يداشرتسا ليلد دادعإ
رود ليعفت ةبكاومل ةيهيجوت ةقرو دادع إل ةطلتخم ريكفت ةعومجم قلخ ةيناكمإ ثحب
. ايروتسد اهب ةطونملا راود لأل اقفو ةحلا صملا تاراسمو راوطأ فلتخم يف تاناملر بلا

:- ناسن اإل قوقحل ةينطولا تاسسؤملا
ةينطولا تاسسؤملا و ةينطولا تاناملر بلا نيب ةق ال علل ةمظانلا دارغلب ئدابم رامثتسا
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تاراسم يف تاناملر بلا رود زيزعت دصق كلذ متي مل امثيح مهافت تاركذم عيقوتل
؛ ةيلا قتن اال ةلا دعلا

ةنراقم ةسارد زاجنإ ىلع ناسن اإل قوقحل ةينطولا تاسسؤملل يملا علا فلا حتلا فارشإ
ةليذم ةيلا قتن اال ةلا دعلا تايلآ ءاشنإ لوح ةينطولا تاناملر بلا اهتنس يتلا نيناوقلا لوح

ةئراطلا و ةثيدحلا براجتلا ةقفارمو ال بقتسم نيناوقلا دادعإ تايلمع ريسيتل تايصوتب
؛ ةيلا قتن اال ةلا دعلا لا جم يف

قوقحل ةينطولا تاسسؤملا و تاناملر بلا رود نأشب ةيهيجوت ئدابم ةرولب ةيناكمإ ثحب
لجأ نم يمم األ ناسن اإل قوقح سلجم ىدل عفارتلا و ةحلا صملا تاراسم يف ناسن اإل

. نأشلا اذهب رارق رادصتسا
-: ةينطولا تاناملر بلا

تاسايسلا ةبقارم راطإو ةلا دعلا و رارض األ ربجب ةلصلا تاذ ةيعيرشتلا صوصنلا ةرولب
؛ ةيلا قتن اال ةلا دعلا روظنم نم ةي مومعلا

ناسن اإل قوقح عاضوأ دصر لمشتل اهماهم عيسوتو ةمئاقلا ةيباقرلا تايل اآل ميعدت
؛ ةحلا صملا و ةقيقحلا تائيه تاجرخم ذيفنت نأشب يموكحلا لمعلا ةلءاسمو ماع لكشب

ةيلآ لب حوتفملا و رحلا يعمتجملا راوحلل ءاضف قف سيل ةيناملر بلا ةسسؤملا لعج
؛ اهثودح تاناكمإب ركبملا راذن واإل تامز األ ءاوتح ال ةيقابتسا

فاصن اإل ئدابم ىلع ، ةلودلل ةماعلا ةينازيملا ىلع ةقداصملا و ةشقانم ءانثأ ، صرحلا
رارقتس اال ةموميدل انامضو تاناقتح لال ابنجت رارض لأل يلا جملا و يعامجلا ربجلا و

. يعامتج اال

ىروشلا و خويشلا سلا جم ةطبار ، تاكراشملا و نوكراشملا يصوي ماتخلا يفو
: يبرعلا ملا علا و ايقيرفإ يف ةلثامملا سلا جملا و

داحت واال ةدحتملا مم لأل عباتلا ناسن اإل قوقح سلجم نم لك ىلع اإلعالن اذه ضرعب
؛ يلودلا يناملر بلا

براجتلا لوح ةينف ةنجل ليكشتب ةقلعتملا يبيللا دفولا ةوعد عم يباجي اال يطاعتلا ب
ةيمانيد الق طإ ىلع ايبيل يف ءاقش األ ةدعاسمل ةيلا قتن اال ةلا دعلا لا جم يف ةحجانلا

. ةينطولا ةحلا صملا

2019 رياني 18 ، طابرلا ، ةيبرغملا ةكلمملا


