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 و قاحلسارج  حصىسبأى الخعلٍن العوىهً هداًً السائذ االعخقاد . 16

 

سزاخت و هخاطش االعخقاد السائذ بأى الخعلٍن العوىهً هدشد هٌّت و صذقت هي الذولت  .1

يٍ انؼٕائك انزٙ زبنذ ٔ الصانذ رسٕل دٌٔ ئطالذ ثؼض انمغبػبد انؼًٕيٛخ ٔ يُٓب لغبع انظسخ ٔ انؼذل 

 ثم نٛظ فمظ عبرخبٔ ْزا االػزمبد . ْٕ االػزمبد ثأٌ خذيبرٓب يدبَٛخ, اع انزؼهٛى ثبنخظٕصٔ لظ, ػهٗ عجٛم انًثبل

ََٕخ يٍ خضُٚخ انذٔنخ انًًَٕخ خم انُبط ٚدٓهٌٕ أٌ ألٌ  يٍ خٓخ رظٕس عبرجفٕٓ . لبرال كم انمغبػبد انؼًٕيٛخ ُيً

ألَّ  اعخقاد قاحلفٕٓ , خٓخ أخشٖ ٔ يٍ .ثذٔسْب يٍ يسظٕل انضشائت انًذفٕػخ يٍ خٕٛة انًٕاعٍُٛ ٔ ثبإلكشاِ

 . انذٔنخثخذيبد سدٚئخ ثبػزجبسْب يدشد طذلخ ٔ ِيُّخ يٍ يٍ انمغبع انؼًٕيٙ ٚدؼم انًٕاعٍ ٚغزكٍٛ ٔ ٚمجم 
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انُبط أٌ ْزِ انخذيبد يذفٕػخ انثًٍ لٓشا ٔ يغجمب يٍ خٕٛثٓى نًب رغبْهٕا كم نٕ ػهى ف 

يدًم  ػهٗئلهًٛٛب ٔعُٛب ٔ نٕ ػهًٕا رنك ٚمُٛب نزدشؤٔا ػهٗ انًغبنجخ ثًسبعجخ انًزُفزٍٚ ٔ . ٔ نًب عّجؼٕا يغ سداءرٓب

انٕٛو ثبنذًٚمشاعٛخ ٔ ْزا يب ٚظغهر ػهٗ رغًٛزّ   .فٙ َٓبٚخ كم عُخ دساعٛخانؼًٕيٛخ َزبئح انًإعغبد انزؼهًٛٛخ 

فٙ يمبثم انذًٚمشاعٛخ انزًثٛهٛخ ثٕاعغخ انًُزخجٍٛ انًؼشٔفٍٛ ػُذ خًٛغ انُبط ثزخبرنٓى فٕس انفٕص ثًمبػذْى  انزشبسكٛخ

  .ثؼذ كم اعزسمبق
 

عي الحق فً ححقٍق الغاٌت   و غفلخهنهي اخل ححقٍق الىسائل عوىم الٌاس ضغط  .2

يٍ أخم رٕفٛش يمؼذ ٔ أعبرزح  فً بذاٌت السٌت الذساسٍتٚضغظ كم ٔنٙ أيش رهًٛز نزؼهٛى انؼًٕيٙ فٙ لغبع اف

ٔ . الىسائل الخعلٍوٍتٔ ثٓزا انضغظ ُٚزضع فٙ ثذاٚخ انغُخ انذساعٛخ زمّ فٙ رٕفٛش . نفهزح كجذِ ٔ غبنجب يب ٚفهر فٙ رنك

ًُغبءنخ ػٍ انُىٚغفم ٔ ٚزخهٗ ػٍ زمّ فٙ  ًهاٌت السٌت الذساسٍتفٙ  ِنكٍ ٚغفم . الغاٌت هي الخعلٍنرسمٛك زبعجخ ٔ ان

ػٍ األْى يٍ رسمٛك انٕعبئم فٛزخهٗ يغ ثمٛخ أٔنٛبء أيٕس راليٛز انزؼهٛى انؼًٕيٙ ػٍ زمّ فٙ ُيسبعجخ ٔ يغبءنخ 

  .اإللهًٍٛٛٛ ػٍ َزبئح ٔ يشدٔدٚخ انًإعغبد انزؼهًٛٛخ انزٙ ٚششفٌٕ ػهٛٓبانٕعٍُٛٛ انًزُفزٍٚ 

 

علٍن العوىهً فً هثل خىدة خذهاث أسقى هذسست حشة  حق حالهٍز الج .3

 العخبت الذًٍا يغزٕٖ راليٛز أسلٗ يذسعخ زشح ْٕٚغفم خم انُبط ػهٗ أٌ يٍ زمٓى انًغبنجخ ثأٌ ٚكٌٕ 

خم راليٛز يذاسط . اإللهًٍٛٛٛ فٙ انزؼهٛى انؼًٕيٙ ثزسمٛمٓب يغ أثُبئُب ٔ ثُبرُبانٕعٍُٛٛ ٔ انًغهٕة ئنضاو انًزُفزٍٚ 

راليٛز كم  انزؼهٛى انؼًٕيٙ أدَٗ يٍ يغزٕٖ فال ٚدٕص أٌ ٚكٌٕ يغزٕٖ راليٛز. انثمبفٛخ انفشَغٛخ انٕٛو يغبسثخ انجؼثخ

فكم األعفبل ثكم انؼبنى ٔ نٛظ فمظ فٙ انًغشة نٓى َفظ . ثًب فٛٓب يذاسط انجؼثبد انثمبفٛخ األخُجٛخ انًذاسط انسشح

انًإْالد ٔ انؼمهٛخ ثغض انُظش ػٍ ٔعغٓى االخزًبػٙ أٔ كَٕٓى  انزٕصٚغ انغجٛؼٙ فًٛب ثُٛٓى نهًمذٔساد انزُْٛخ ٔ

كسذ ألسلٗ يذسعخ ٔ انؼًٕيٙ انسك فٙ َفظ خٕدح خذيبد  انزؼهٛىنزاليٛز ٔ ػهّٛ ف. يٍ ٔعظ زضش٘ أٔ لشٔ٘

ثبنزؼهٛى ٔ يب أيكٍ رسمٛمّ ألثُبئُب ٔ ثُبرُب ثبنًذاسط انسشح دنٛم ػهٗ ٔالؼٛخ ئيكبَٛخ رسمٛمّ ألثُبئُب ٔثُبرُب . أدَٗ

ٔ نٛغذ نٓى أٚخ خظٕطٛخ رمهم يٍ يإْالرٓى انغجٛؼٛخ ثشش يثم غٛشْى ٔ ثبنزؼهٛى انؼًٕيٙ أثُبؤَب ٔ ثُبرُب ف. انؼًٕيٙ

ّٕل انز٘ . فزغٕؽ زشيبَٓى يٍ انزؼهٛى اندٛذ ٔ انزؼهٛى انؼًٕيٙ يذفٕع انثًٍ يٍ خٕٛة كم انًٕاعٍُٛ دافؼٙ انضشائت ثًب فٛٓى انًزغ

. ػُذ اعزٓالكّ ندم انًُزدبد انًظُٕػخ TVAقٍوت الوضافت على الٚإد٘ انضشٚجخ 

 

ْٙ طبزجخ انشٚبدح ثدٕدح رؼهٛى ال رمم ػٍ خٕدح خذيبد انؼًٕيٛخ انًذسعخ  كبَذ ففٙ ثذاٚخ االعزمالل ٔ لجهّ

ٌ ٔ ْى انزٍٚ ثُٕا انًغشة انسذٚث و. ٔ كبٌ خم راليٛزْب يٍ أٔعبط يكجهخ ثبنفمش ٔ األيٛخ. يذاط انجؼثخ انفشَغٛخ

أيب راليٛز انٕٛو فٓى أزغٍ زبال اخزًبػٛب ٔ ثكثٛش يٍ . شجّ فشاؽ ربو ثفضم خٕدح خذيبد انًذسعخ انًغشثٛخ زُٛٓب
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خذيبد انًذسعخ انؼًٕيٛخ انٕٛو ألم  أ٘ يجشس ٔ ال يغٕؽ كٙ ركٌٕٔ ػهّٛ فال ٕٚخذ أثذا . أخٛبل ثذاٚخ االعزمالل

  .ح يٍ خذيبد انًذاسط انسشح انًسهٛخ ٔ األخُجٛخ انٕٛوخٕدح يٍ خذيبرٓب فٙ ثذاٚخ االعزمالل ٔ ال ألم خٕد

نٛظ فبنزؼهٛى انؼًٕيٙ , خذيبرٓب يٍ عشف اٜثبءيإدٖ ػٍ  األخُجٛخٔ ئرا كبَذ انًذاسط انسشح انًغشثٛخ ٔ 

َّٕخ يٍ خجبٚخ انضشائت. ثم يإدٖ ػٍ خذيبرّ كزنك, ثبنًدبٌ ًَ ًُ . فبنًدزًغ انًغشثٙ ٚإد٘ ثًُّ يٍ خضُٚخ انذٔنخ ان

أكثش أ٘ يب ٚؼبدل , هي هحول هٍزاًٍت الذولت%  26أكثش هي رخظض نّ . أكجش يٛضاَٛخ لغبػٛخُرخظض نّ عُٕٚب ٔ 

  .le PIB هي الٌاحح الذاخلً الخام%  6هي 
 

الحق فً الُوحاسبت و الوساءلت عي ًخائح صشف كن هائل هي الوال العام   .4

هحاسبت و ٚغزٕخت , ْزا انكى انٓبئم يٍ انًبل انؼبو انًغخش يٍ عشف انذٔنخ نزشثٛخ ٔ ركٍٕٚ أثُبئُب ٔ ثُبرُب

ٌت كل سٌت دساسٍت كوا هى الحال بصفت حلقائٍت بالخعلٍن فً ًها إقلٍوٍا عي ًخائح اسخثواسٍوطٌٍا هساءلت الوخٌفزٌي 

رسًهٓى رجؼبد انًغإٔنٛخ اإللهًٍٛٛٛ انٕعٍُٛٛ ٔ يسبعجخ ٔ يغبءنخ انًزُفزٍٚ يغغشح رششٚغ عٍ ٔ ػهٗ انذٔنخ  .الحش

ٔ  .ثظفخ رهمبئٛخ كم طبزت يذسعخ زشح كًب ٚزسًهٓب  , ػٍ يشدٔدٚخ انًإعغبد انزؼهًٛٛخ فٙ َٓبٚخ كم عُخ دساعٛخ

أعبط انسكبيخ اندٛذح فٙ أ٘ لغبع خبص أٔ ػبو ٚكًٍ . انزغُٙ ثٓب يٍ دٌٔ انزفظٛم فٛٓبانهغظ زٕنٓب ٔ ْزا ْٕ نت انسكبيخ اندٛذح انزٙ ٚكثش 

  .فٙ يغبءنخ ٔ يسبعجخ انًزُفزٍٚ فّٛ ػٍ َزبئح رذثٛشْى ٔ رغٛٛشْى فٙ َٓبٚخ كم عُخ أٔ فٙ َٓبٚخ كم فزشح يؼُٛخ ٔ يسذدح عهفب

   

هصالح أولٍاء أهىس الخالهٍز هخطابقت هع الوصالح العلٍا للبالد  ل عي كىى ًغف   .5

يشرجظ  غذاأ٘ ثهذ َٓضخ ٔ رًُٛخ يغزمجم . نهجالديظبنر أٔنٛبء أيٕس انزاليٛز يزغبثمخ رًبيب يغ انًظبنر انؼهٛب 

ٔ ػهّٛ فًإاصسح أٔنٛبء أيٕس . فُسظذ غذا يب َضسػّ انٕٛو. الٍىمأخٛبنّ انظبػذح ثدٕدح رؼهٛى ٔ ركٍٕٚ اسرجبعب ٔعٛذا 

ٔاخت ٔعُٙ ػهٗ ػبرك , انزاليٛز فٙ دفبػٓى ػٍ االسرمبء ثًغزٕٖ أثُبئٓى ٔ ثُبرٓى نًغزٕٖ راليٛز أسلٗ يذسعخ زشح

 طبزت اندالنخ انًهك يسًذ انغبدطٔ ْزا يب أكذِ  .انًدزًغ انًذَٙ ثجالدَب فؼبنٛبدانظسفٙ ٔ انُمبثٙ ٔ انغٛبعٙ ٔ كم 

، زٛث لبل فّٛ ثبنسشف يب انؼشػئّ ثًُبعجخ انزكشٖ انؼبششح الػزال ايٙ انز٘ ٔخّٓ ئنٗ األيخَض انخغبة انظ فٙ

  :ٔ أضبف لبئال" الوساس الحاسن لشفع الخحذي الخٌوىي ٚشكم اإلطالذ انمٕٚى نُظبو انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزكٍٕٚ،: "ٚهٙ 

بوعشكت هصٍشٌت لشفع هزا الخحذي ٔئًَب  أٌ ٚغزشؼش أٌ األيش ال ٚزؼهك ثًدشد ئطالذ لغبػٙ، فعلى الدوٍع "

انزٙ ْٙ سطٛذَب األعبعٙ نزشعٛخ ركبفإ  عجٛهُب ئنٗ رنك االسرمبء ثبنجسث ٔاالثزكبس ٔرأْٛم يٕاسدَب انجششٚخ،. الحٍىي

  "ٔرٕفٛش انشغم انًُزح نشجبثُب ،هدخوع واقخصاد الوعشفتٔثُبء  انفشص،

 

اعٛخ َشش انجٛبَبد اندًبػٛخ انًفظهخ نُمظ االيزسبَبد ٚهضو كم َٛبثخ فٙ َٓبٚخ كم عُخ دس, يٍ أخم رنك

رمٛٛى انُزبئح انًسممخ فٙ  ًٚكٍ ألٔنٛبء أيٕس انزاليٛز ٔ انًدزًغ كهّ فمظ ثزنك ٔ . ٔ اندٕٓٚخ ٔ انٕعُٛخ اإللهًٛٛخ

ٌ رهك ٔ ززٗ ركٕ. اإللهًٍٛٛٛ ػٍ رهك انُزبئحانٕعٍُٛٛ ٔ رزى يغبءنخ ٔ يسبعجخ انًزُفزٍٚ فمظ ٔ ثزنك , انمغبع

  :فٙ يب ٚهٙ ٔ انسغى ٚهضو لجم كم رنك انجث ,رسمٛك اندٕدح انًغهٕثخ انًسبعجخ رشٔو 

ُٚظش فٙ فسٕاْب أعبرزح انغهك انًٕانٙ انز٘ عُٛزمم ئنّٛ راليٛز ف. يظذالٛخ يضبيٍٛ يٕاد االيزسبَبد    (1

طهسزٓى أ٘ ثم ٚششف ْإالء األعبرزح ػهٗ كم يشازم ْزِ االيزسبَبد ألَّ نٛظ يٍ و. كم عهك

  .ثسكى رسًهٓى نؼٕالجّ, رٓبٌٔ فٙ رسمٛك خذٚزٓب

ٔ رنك يٍ أخم اعزجؼبد َمظ . كٛفٛخ اززغبة انًؼذالد انسبعًخ فٙ َدبذ أٔ سعٕة كم يششر    (2

  .انًسزغجخ انٕٛو نهزغغٛخ ػهٗ ضؼف يغزٕٖ انزاليٛزانًضخًخ ٔ انًشالجخ انًغزًشح 

 

ٔ ٚدت . انؼًٕيٙ ال رمم ػٍ اندٕدح انًسممخ ثأسلٗ يذسعخ زشحعهت رسمٛك خٕدح ثبنزؼهٛى ٔ ٚدت أٌ ٚكٌٕ 

اإللهًٍٛٛٛ ػٍ انُزبئح انًسممخ ثبنًإعغبد انٕعٍُٛٛ ٔ رششٚغ يسبعجخ ٔ يغبءنخ انًزُفزٍٚ ٔ عهت   انكف ػٍ  اػزجبس

يدزًغ ثأكًهّ ْٕ زك الثم  ،يٍ انسكٕيخيٍ طذلخ ْجخ أٔ  يدشد يُّخ أٔ, انزؼهًٛٛخ انؼًٕيٛخ فٙ َٓبٚخ كم عُخ دساعٛخ

ػٍ كم انًٕاعٍُٛ  خذيبرّ ٚإد٘ ثًٍ, فٙ اندٕدح انًغهٕثخ ٔ انًُشٕدح ثمغبع زٕٛ٘ كمغبع انزؼهٛى

س رسمٛمّ فٙ غٛبة رؼهٛى خٛذ فٕٓ يٍ لجٛم زك انجالد ٔ انؼجبد فٙ غذ صاْش انز٘ ٚزؼّز. انضشائترسظٛم عشٚك 

  .انٕٛو
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 .....الشخىع إلى الصفحت الشئٍسٍت كخابت حعلٍق
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