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ةحوتفم باوبأ/میلعت/تاهج/برغملا
"لغش ،ةنهم ،نیوكت" راعش تحت ةریوصلاب ایجولونكتلل ایلعلا ةسردملاب ةحوتفملا باوبألا مایأل ةیناثلا ةرودلا قالطنا

 ةيناثلا ةرودلا ءاثالثلا مويلا تحتتفا /عمو/ 2012 سرام13 ةريوصلا
 ايلعلا ةسردملا اهمظنت يتلا ةحوتفملا باوبألا مايأ ةرھاظتل
."لغش ،ةنهم ،نيوكت " راعش تحت كلذو ،ةريوصلا ةنيدمب ايجولونكتلل

 ايرولاكابلا ةذمالت فيرعت ،مايأ ةثالثل دتمت يتلا ،ةرھاظتلا هذھ مورتو
 ةسردملا اهحرتقت يتلا نيوكتلا بعش فلتخم ىلع امومع راوزلاو ةصاخ
 تاداهشلا لضفب اهتلوازم نكمي يتلا نهملا اذكو ،ايجولونكتلل ايلعلا
 "ريبدتلا تاينقت"و "تايمالعإلا" يھو ،بعش سمخ يف ةسردملا اهحنمت يتلا
 جيورتلا تاينقت"و "بيولا نهم"و "يحايسلا رييستلاو طيشنتلا"و
."لصاوتلاو

،لغشلا نع نيثحابلاو نيفظوملل ةصرف ،اضيأ ،ءاقللا اذھ لكشتسو
 رمتسملا نيوكتلا بعش ىلع عالطالا لجأ نم مهتاسارد ةعباتم يف نيبغارلا
 ءاقتلالل ةبسانم ايرولاكابلا ةذمالتل ةبسنلابو ،ةسسؤملا هرفوت يذلا
 نم ينهملا راسملا دادعإ صرف نم ةدافتسالاو ةسسؤملاب نيثحابلا ةذتاسألاب
.ةسردملا اهمضت يتلا يلاعلا ميلعتلا بعش وحن هيجوتلا لالخ

 ريداكوب ديعلب ديسلا زربأ ،ءابنألل يبرعلا برغملا ةلاكول حيرصت يفو
 نم ةيناثلا ةرودلا نأ ،ةريوصلاب ايجولونكتلل ايلعلا ةسردملا ريدم
 طيحملا ىلع حاتفنالا نم ةبلطلا نيكمت ىلإ ساسألاب ىعست ةحوتفملا باوبألا
 ةطشنألا نم عونتم جمانرب ميدقت لالخ نم ،ميلقإلاب يداصتقا- ويسوسلا
.ةيضايرلاو ةينفلاو ةيملعلاو ةيفاقثلا

 يعادبإلا سحلا ريوطت ،ريداكوب ديسلا فيضي ،ةرھاظتلا هذھ مورت امك
 فلتخمو ضورعلا ميدقت يف مهكارشإ لالخ نم ،عادبإلا ىلع مھزيفحتو ةبلطلل
 فلتخم عم لصاوتلا ىلع مهتاردق يف ةقثلا باستكا نم مهنيكمتو ،ةطشنألا
 .نيلعافلا

 صوصخلا ىلع مهت عيضاوم لوح اضورع ةحوتفملا باوبألا هذھ جمانرب نمضتيو
 ةيحايسلا ةيؤرلا "و "يبرغملا داصتقالا ىلع اھريثأتو ةيلاملا ةمزألا"

 ةحايسلا "و "ةيرشبلا دراوملا ريبدت لاجم يف نيوكتلا "و "2020
 .ةيفاقثلاو ةيضايرلا ةطشنألا نم اددع اذكو ،"ةيعامتجالا

 ضايع يضاقلا ةعماجل ةعباتلا ،ايجولونكتلل ايلعلا ةسردملا لبقتستو
 ايرولاكابلا ةداهش ىلع نيلصاحلا ةبلطلا ،2005 يف تسسأت يتلاو شكارمب
 ريبدتلا تاينقتو يرادإلا ريبدتلا تاينقتو ةيداصتقالا مولعلا يف
.ةيضايرلا مولعلاو ةيبيرجتلا مولعلاو يتابساحملا

 أ ع/أ ر/ج
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