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م ى تدى مو ضوعات ي  :انٕؼبغخ انًإؼؽبرٛخ

ئٌ ضؤؼبء انشجكبد انسٔنٛخ نهٕؼبغخ ٔانٕؼطبء ٔاأليجٕزؼًبَبدٔ ،يًضه ٙانًإؼؽبد ٔانٓٛئبد
انسٔنٛخ شاد انصهخ ،انًجزًؼ ٍٛف ٙانهمبء انًُظى يٍ غطف ٔؼٛػ انًًهكخ انًغطثٛخ ،ثًطاكش ،ثزبضٚد
ََٕ 28جط  ، 2014ف ٙذعى انًُزسٖ انؼبنً ٙانضبَ ٙنحمٕق اإلَؽبٌ ،انًُؼمس ثًجبزضح يٍ انًجهػ
انٕغُ ٙنحمٕق اإلَؽبٌ ٔانًُسٔثٛخ انٕظاضٚخ انًكهفخ ثحمٕق اإلَؽبٌْٔ،ى ٚإكسٌٔ ػهٗ أًْٛخ انزظبْطح
انز ٙجًؼزٓى حٕل يٕائس يؽزسٚطح ،رى فٓٛب رجبزل انطؤٖ ثرصٕص انٕؼبغخ كسػبيخ نهجُبء انسًٚمطاغ،ٙ
ٔكطافؼخ نهًًبضؼبد انجٛسح ،كًب ٔلغ انزؽبؤل ثًُبؼجزٓب حٕل يفٕٓو األيٍ اإلزاض٘ ٔيؽزمجم
انٕؼبغخٔ ،رًزؼًٛك انزفكٛط ذالنٓب ف ٙؼجم رؼعٚع انزؼبٌٔ ث ٍٛيرزهف انشجكبد انسٔنٛخ نهٕؼبغخ
انًإؼؽبرٛخ؛
ئش ُٚشٛسٌٔ ثبنًؽزٕٖ انطفٛغ نًب رى رمس ًّٚيٍ ػطٔضٔ ،يب رفعم ثّ انحعٕض يٍ
يساذالدَُْٕٕٚٔ،جبألجٕاء انز ٙغجؼذ انهمبء ،انص٘ رًٛع ثحؽٍ رُظًّٛ؛
ٔئش ٚؽزحعطٌٔ انسٔض انٓبو انص٘ لبيذ ثّ انًًهكخ انًغطثٛخ ،نجهٕضح انمطاض األيً ٙضلى
207/65ثزبضٚد21زجُجط ٔ، 2010يب رالِ يٍ لطاضاد رصت كهٓب ف ٙارجبِ زػى انٕؼبغخ انًإؼؽبرٛخ؛
ٔالزُبػب ثبنًكبَخ انًزًٛعح ،انز ٙرحزهٓب ْصِ انٕؼبغخ ف ٙكم ثُبء زًٚمطاغٔ ،ٙيب رمٕو ثّ يٍ
أزٔاض ئٚجبثٛخ ،رؼعٚعا نهحكبيخ انجٛسح ٔزفبػب ػٍ انحمٕقٔ ،رحمٛمب نإلَصبف؛
ٔحطصب ػهٗ انًعٚس يٍ زػى انًجٕٓزاد انز ٙرجصنٓب يإؼؽبد انٕؼبغخ ٔاأليجٕزؼًبٌ فٙ
يرزهف انجهساٌ ،نزكٌٕ ف ٙيؽزٕٖ اَزظبضاد األفطاز ٔانجًبػبد ،انز ٙلس رهجأ ئنٓٛب نطفغ يب رأكس نٓب يٍ
ئذالالرًؽذ ثًب نٓى يٍ حمٕلف ٙػاللبرٓى يغ اإلزاضاد؛
ٔثبنُظط ئنٗ أٌ ْصِ انًإؼؽبدٔ ،ئٌ اذزهفذ رؽًٛبرٓب ٔأًَبغ ئحساصٓبٔ،كٛفٛبد يًبضؼخ اذزصبصبرٓب،
فآَب رزٕحس ف ٙانًجبزب انزٚ ٙمٕو ػهٓٛب كٛبَٓب يٍ اؼزمالل ٔحٛبزٔ،ف ٙأْسافٓب؛
ٔاؼزُبزا ئنٗ انمٛى ٔانًجبزب انؼبنًٛخ انًشزطكخ انز ٙرُٓم يُٓب انٕؼبغخ انًإؼؽبرٛخٔ ،انز ٙرحفع
ػهٗ ثسل كم انجٕٓز نًؽبػسح كم يٍ ٚهجأ ئنٓٛب ،ثغط انُظط ػٍ جُؽٛزّ أٔ يٕغُّ ،فاٌ األيط ٚؽزسػٔ ،ٙنٕ
ف ٙغٛبة ٔجٕز ارفبلٛبد صُبئٛخ،يسجؽٕض انزؼبٌٔ ث ٍٛيرزهف انًإؼؽبد يٍ أجم األذص ثٛس يٕاغُُٛظٛطارٓب
إلٚجبز حهٕل نًب لس ٚططأ نٓى يٍ َعاػبد يغ اإلزاضاد انزبثؼخ نهسائطح انزطاثٛخ نجهسآَب؛
ٔاػزًبزا ػهٗ يب رى انزٕافك ػهٔ ّٛانؼًم ثّ ف ٙئغبض ركزالد جٕٓٚخ أٔ شاد ذصٕصٛخ نغٕٚخ،
أثبَذ ػٍ جسٖٔ االنزئبؤ ،أصطد ثًب أربحزّ فطص انهمبء يٍ رجبزل انزجبضة ٔانرجطاد،يٓسد نهزؼطف
ٔنالغالع ػهٗ أجٕز انًًبضؼبدٔ،يكُذ يٍ ياليؽخ يب ٚؼزجط يُأحؽٍ انزطجٛمبد ف ٙيجبل انٕؼبغخ
اإلزاضٚخ؛
ٔئًٚبَب يٍ نسٌ كم انًإؼؽبد ثأٌ االَفزبح ػهٗ ثبل ٙانضمبفبدٔ،اؼزئُبؼب ثًب اَزٓذ ئنّٛ
َظٛطارٓب ػجط انؼبنىٚ،شكم ضصٛسا غُٛب ٚؽؼف ف ٙرطٕٚط انؼًم ٔاالضرمبء ثّ َحٕ األفعم ،فاَّ ثبد يٍ
انًُبؼت انزفكٛط ف ٙئٚجبز يطكع زٔن ٙنهزكٕٔ ٍٚرجبزل انزجبضة يزؼسز انهغبد؛
ٔاػزجبضا ألٌ انًشطٔػٛخ ٔانحكبيخ انجٛسح ٔاالنزعاو ثًجبزب انؼسل ٔاإلَصبف ضائس كم يإؼؽبد
انٕؼبغخ ْٙٔ ،كهٓب رُٓم يٍ انًزٕافك ػه ّٛزٔنٛب يٍ انمٛى انكَٕٛخ انًشزطكخ ،انز ٙرطٔو ئؼؼبز
انجشطٚخ ف ٙيُبخ رحزطو ف ّٛانشطػٛخٔ ،رطاػٗ ف ّٛانكطايخٚٔ ،زصطف ف ّٛانفطز ثطٔح انًٕاغُخ انًؽإٔنخ
يؽزفٛسا يٍ انحكٔ،يصػُب نهٕاجت ْٕٔ ،يب ٚجؼش ػهٗ انسفغ ئنٗ رجُ ٙيسَٔخ رٕصك نهًؽزمط ػه ّٛيٍ
انمٕاػس؛
ٔئًٚبَب ثأٌ انٕلذ لس حبٌ نجحش ؼجم ئٚجبز آنٛخ زٔنٛخ رشكم َٕاح نًُظًخ ػبنًٛخ ركٌٕ رحذ
غطبء ْٛئخ األيى انًزحسحٔ ،رهزئى فٓٛب يرزهف انسٔل،ك ٙرشكم ضافؼخ نزطٕٚط ٔزػى ػًم

انٕؼطبءٔاأليجٕزؼًبَبد ،ػهٗ أٌ ٚؼٓس نٓصِ اٜنٛخ ،انز ٙرهزم ٙفٓٛب انزكزالد انًجزًؼخ ثًطاكش،
ٔانز ٙركٌٕ يفزٕحخ نُظٛطارٓب ،ثٕظغ يشطٔع ٚطفغ ئنٗ األي ٍٛانؼبو نٓٛئخ األيى انًزحسح؛
وبناء على مـا تقدم:
فاٌ انًجزًؼ ٍٛثًطاكش ٚمزطحٌٕ انؼًم ػهٗ ئحساس اٜنٛخ انًمزطحخ ٔانربصخ ثبنٕؼبغخ
انًإؼؽبرٛخ،ثبػزجبضْب فبػال ظطٔضٚب ،ف ٙكم ثُبء زًٚمطاغ ،ٙرٓزى ثبنسفبع ػٍ انحمٕقٔ ،رحطص ػهٗ
رٕغٛس انحكبيخ انجٛسحٔ ،رإيٍ نألفطاز ٔانجًبػبد يب ْى ف ٙحبجخ ئن ّٛيٍ ذسيبد ئزاضٚخٔ ،رؽؼٗ ئنٗ
رٕفٛط كم شطٔغ انزٕاصم انفؼبل ث ٍٛاإلزاضح ٔيطرفمٓٛب ف ٙئغبض يب ُٚجغ ٙأٌ ٚطجغ زائًب انؼًم اإلزاض٘
ثبنًشطٔػٛخ ٔاإلَصبف؛
ٔنصنك ،أجًؼٕا ػهٗ ضفغ يهزًػ نجبل ٙضؤؼبء انشجكبد انسٔنٛخ إلٚجبز ئغبض نزٕاصم زائى ٔيُزظى
ثُٓٛب رًٓس إلحساس اٜنٛخ انًصكٕضح ،ركٌٕ يُزسٖ يفزٕحب نكم انًإؼؽبد انٕغُٛخ انًزرصصخ شاد انصهخ
ثبنٕؼبغخ انًإؼؽبرٛخ ،يًٓب كبَذ رؽًٛزٓبٔ،رٕصك نُظبو ًَٕشج ٙنٓصِ انٕؼبغخٔ ،رسفغ ئنٗ
رؼعٚعْٕرطٕٚطِٔ ،ئػساز ارفبق يزؼسز األغطاف ،رمسو ثًمزعبًْرزهف انًإؼؽبد انسػى ٔانًؼَٕخ
نًٕاغُ ٙانسٔل األذطٖ كهًب كبَٕا ف ٙذالف يغ ئزاضاد ثهسآَىٔ ،كصا ئَجبظ كم يب يٍ شأَّ أٌ ٕٚؼغ
آفبق ٔيجبالد انزؼبٌٔ؛
ُٔٚزسثٌٕ،نٓصِ انغبٚخ،نجُخ رحذ ضئبؼخٔ ،ؼٛػ انجهس انًُظى،انطئٛػ انشطف ٙنجًؼٛخ أيجٕزؼًبٌ
انجحط األثٛط انًزٕؼػ ،األؼزبش انُمٛت ػجس انؼعٚع ثُعاكٕضٔ ،ثؼعٕٚخ انؽٛساد ٔانؽبزح ،ضإًَٚس ؼبٌ جٛطيبٌ،
حبيٛخ انًٕاغٍ ثبنكٛجٛك ٔضئٛؽخ جًؼٛخ االيجٕزؼًبٌ ٔانٕؼطبء انفطاَكفَٕٔ ،ٍٛٛجٌٕ ٔانزطغ أيجٕزؼًبٌ
َبيٛجٛب ٔضئٛػ انًؼٓس انسٔن ٙنأليجٕزؼًبٌ ،يٍ أجم انزفكٛط ف ٙاإلغبض انمبََٕ ٙنٓصِ اٜنٛخ ،يغ ئجطاء يب
ٚمزع ّٛاأليط يٍ ارصبالد يغ كم يٍ ٚجتٔ ،ضفغ يب ؼٕف ٚزطهجٓبنًٕلف يٍ يهزًؽبد ئنٗ انؽٛس األيٍٛ
انؼبو نٓٛئخ األيى انًزحسح.
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