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َالش خثٛشاٌ يرخصصاٌ فٙ طة األعشج ٔانعهٕو انغهٕكٛح : 4192مارس  91 - الذوحة
خالل  ، ٔرنكعثم انرغهة عهٗ انعاداخ غٛش انصذٛح انٕالٚاخ انًرذذج األيٛشكٛحيٍ 

ق ذطّشٔ .كهٛح طة ٔاٚم كٕسَٛم فٙ لطش انُاد٘ انذتهٕياعٙ تذعٕج يٍ عمذخ فٙ جيذاضش
سُٚغ ٔانذكرٕس سٔتشخ الٚك ألتشص انرمُٛاخ انرٙ لذ ذغاعذ انفشد فٙ . انذكرٕس جٛفش٘ إو

فٙ انكّف عٍ األًَاط انغهٕكٛح غٛش انغهًٛح ٔاعرًاد أعانٛة  ٚغاعذِاعرًذاد انذافض انز٘ 
  .انذٛاج انصذٛح

 
إدذٖ " إعأل انًخرص"انرٙ جاءخ ضًٍ عهغهح انًذاضشاخ انعايح ٔخالل انًذاضشج 

ًُظ  انرٙ أطهمرٓا انكهٛح،" صذرك أٔاًل"يثادساخ دًهح  ذعَشف انذضٕس عهٗ كٛفٛح انرذ
نهرخهص يٍ انعاداخ ٔانغهٕكٛاخ غٛش انصذٛح، ٔاَصة انجاَة األْى يٍ انذذٚس عهٗ 

ٔدس انًذاضشاٌ انذضٕس عهٗ ذذذٚذ . ًح انصذٛحذخغٛظ انٕصٌ ٔانًٕاظثح عهٗ األطع
أْذاف ٔالعٛح، ٔاالدرفال تكم َجاح ٚذممّ انًشء، ٔاإلداطح تانًغائم انصذٛح عهٗ انُذٕ 

َٕج  .انز٘ ٕٚفش انذافض انذائى نرذمٛك انغاٚح انًشج
 

سُٚغ انز٘ ٚشغم يُصة يذٚش انعهٕو انغهٕكٛح ٔانطة انصمافٙ فٙ يشكض  انذكرٕسٔلال 
ذًصم أعانٛة انذٛاج انصذٛح ألصش انطشق : "نٕط أَجهٕط فٙ ًٕسٚال انطثٙٔاٚد يٛ

أْى شالز َصائخ أعذٚٓا نهجًٛع . نرذغٍٛ صذح ٔعافٛح انًشء، ٔكزنك صذح ٔعافٛح أعشذّ
اإللالع عٍ انغهٕكٛاخ غٛش أٔاًل، أٌ ٚعشف انًشء يٕاطٍ لٕذّ ٔعثم إلُاع راذّ ت: ْٙ

ّ، عٕاٌء كاٌ دًُٚٛا أٔ فٙ ذذمٛك غاٚر ٚغاعذِنز٘ شاًَٛا، أٌ ٚغرهٓى انذافض ا .انصذٛح
 ".يٍ انًٕاسد انًجرًعٛح انًرادح نرذمٛك انًُشٕد ٔشانصًا، أٌ ٚغرفٛذ .سٔداًَٛا

 
يٍ جٓرّ، لال انذكرٕس الٚك، تشٔفغٕس ٔيذٚش يشكض األعش انصذٛح ٔانرُٕع انصمافٙ فٙ 

فٙ دال  ال يغرذٛم: "َٕٛ جٛشعٙ فٙ كهٛح طة سٔتشخ ٔٔد جَٕغٌٕ تجايعح سٔذجشص
ًُشاد، تذءًا يٍ ذذفٛض انزاخ ايرهك انًشء لُاعح انرغٛٛش، ٔشًح ٔعائم عذٚذج نرذمٛك  ان

ٔاخرٛاس ششٚك كًصذس ذذفٛض يرثادل، ٔكم رنك ٚغٓم يًٓح انرذٕل َذٕ  انزٍْٔدضٕس 
 ".أعانٛة انذٛاج انصذٛح

 
ٍْ عُذ ذُأل انطعاو، ُٔٚمصذ عهٗ يًاسعح يا ُٚعشف تذضٕس انزد انًذاضشج دّصكًا 

تانفٕائذ انعذٚذ انًرأذٛح يٍ اخرٛاس ٔذذضٛش طعايّ تعُاٚح، تزنك أٌ ٚكٌٕ انًشء عهٗ يعشفح 
ٔأٌ ٚكٌٕ عهٗ دساٚح تعالياخ انجٕع ٔانشثع تذٛس ٚرخز انمشاس انغهٛى تشأٌ انثذء أٔ 

تح انغًُح، فٙ يذاستح االعرشاذٛجٛاخ انفعانح ٔانًجّشَٕٔلشد  .انطعاوذُأل االَرٓاء يٍ 
شدد اخرٛاس ششٚك خالل انرًاسٍٚ انثذَٛح، اإللالع ذًايًا عٍ ٔشًهد األفكاس انرٙ ط



انز٘ لذ  (انثٛذٔيٛرش) اد انخطٕاخذاعرخذاو عٔاإلكصاس يٍ ششب انًاء،  اصٚحانًششٔتاخ انغ
 .ٚذفض كصٛشٍٚ عهٗ يًاسعح سٚاضح انًشٙ

 
كهٛح طة ٔاٚم فٙ أعرار انصذح انعايح  يايراَٙ ، لال انذكرٕس سافُٛذسٔفٙ ْزِ انًُاعثح
ًٚصم غٛاب انذافض عمثح يًٓح ذعٕق كصٛشٍٚ يًٍ ٚذأنٌٕ ذغٛٛش أعانٛة : "كٕسَٛم فٙ لطش

الٚك أكصش يٍ اعرشاذٛجٛح انذكرٕس سُٚغ ٔ كم يٍ انذكرٕسَالش لذ ٔ. دٛاذٓى َذٕ األفضم
ًْرّ ٔعضيّ نٛثذأ تانفعم  ٚغرذّس يٍ أساد أٌ ح نهغاٚح ًٚكٍ أٌ ٚغرعٍٛ تٓا كّمٔطشٚمح فعان

فإَّ ال ٚغرعٛذ  ،ٔعُذيا ٚخراس انًشء أعانٛة انذٛاج انصذٛح. ترغٛٛش دٛاذّ َذٕ األفضم
 ".ْٔكزا ذعُى انًُفعح ّ فذغة، تم ٚهٓى اٜخشٍٚ يٍ دٕنّ ناللرذاء تّصذرّ ٔعافٛر

 
  -اَرٓٗ  -

 
 
 


