
  
  

  رشع ةعساتلا ةسلجلا - ناسنإلا قوقح سلجم
  ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل صاخلا ررقملا عم يلعافت راوح
  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم
  ٢٠١٢سرام  ٥

 

ةسيئرلا ةديسلا ا    :ركش
  

 نايبلاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل صاخلا ررقملا ريرقتب  ديدشلا هبيحرتناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم  ىدبي ةيادب
ررقملا ركذ ذإ يضاملاربمفون  يف رصمب ميظنتلا ةيرح ةيعضو صوصخبةدحتملا ممألا ءاربخ نم ددع ن ع رداصلا كرتشملا  ،

معد  يفمسا  حو ماه رود مهل ىندملا عمتجملا تامظنم وأ ءاطشنلا ءاوس رصم يف ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نأصاخلا 
ةرورضب بلاط  امك مهتاعمتجميف  ةيطارقميدلا ةايحلا زيزعتو   .مهرودب مايقلا نم ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نكمت ةئيب قلخ، 
  

هجاوي صاخلا ررقملا تايصوتهب تءاج ام ل اًفالخو  يف لقتسملا يندملا عمتجملا،   يفهتأشن ذنم ةيموج ه هلمح أوسأا يلاح رصم
ذنمف ١٩٨٥ماع  عمتجملل تامظنمب صاخ بتكم رشع ةعبس  ماحتقامت  يضاملا ربمتبس يف ناسنإلا قوقح سلجملعامتج ا رخأ، 

مهتب ةيبنجألا تامظنملا كلتب  بناجألاو نييرصملا نيلماعلا ةلاحإ تمت امك. ةيئاضق تائيه ءاضعا و نمألا تاوق لبق نم يندملا
ىمسم تحتةيئانج مغر ، مهريصم ريرقت راظتنا يف ناسنإلاقوقح نع نيعفادملا  نمتائملا لازامو  ."يبنجألاليومتلا ةيضق "، 

عمتجملا ت امظنم ةاضاقمو ةنادإ رارمتسا لظ يف، ةيضقلا يف نيمهتملا بناجألاضعب نع رفسلا رظح عفرب رارق رودص 
ةيرصملا تامظنملا مظعم نأ ذإ اهب نيلماعلاو يندملا ةداح هيوشت ةلمح  هجاوت رصم ىف ناسنإلا قوقحل ةلقتسملا ةيلودلاو، 
افدهتست  ةيرصملا ةموكحلا اهدوقت  .رصم ميسقت و رارقتسالاةعزعز ل اوعسي ءالمعك  يرصملاماعلا  يأرلا مامأ ملظ مهمصو
  

ىلع  ساسألاب موقت يهفاهتاروطتب ؤبنتلا بعصلا نم ، ةيضقلا هذه  يف ةيرصملا تاطلسلا لبق نم ةمدختسملا تايجتارتسإلا نإ
تامظنم  - ينوناقدنس نود –لدعلا ريزو ربتعا ربمسيد نم ن يرشعلاو يداحلا يفف. نوناقلل ماتلا لهاجتلاو قئاقحلا فييزت

معزو ةفلتخم ثادحأ يفنيرهاظتملا دض ةلتاقلا  تاءادتعالانع ةلوئسم  يندملاعمتجملا  ةيضق ىف نينيعملا قيقحتلا ةاضق ، 
تامظنملا هذه كارتشا نيعدم كلذتبثي ام قيقحتلا  ةلدأ نم كانه نأ يبنجألاليومتلا  فسألل  .رصم ميسقتل ةيبنجأةرماؤم  يف، 

 .ةيذيفنتلا ةطلسلا تالخدت نم مهتيلالقتسا مدع ةاضقلا هيف ضقتني تقو يف تاماهتالا كلت يتأت ديدشلا
  

بناج نم ة بكترملا تاكاهتنالاةيلوئسم ما علا يأرلا مامأ يندملاعمتجملا تامظنم  ليمحت ىلإ فدهت ةيهوشتلا لاوقألا هذه لثم نإ
 .صاخلا ررقملا ريرقت يف ليصفتلاب اهل ةراشإلا مت يتلا و ةمكاحلا تاطلسلا
  

لبق نم  اهضاقتنامتو قبس يتلاو  كرابم اهردصأ يتلا ةعمسلا ةئيستاعيرشتلا ىلع اهتاقيقحت ىف دمتعت رصم ىف تاطلسلا نإ 
  .رصم يف يندملاعمتجملا رود صيلقت  يف كاذ نآ اهرودل ناسنإلا قوقح سلجم
  

ا ةلطابلا هيوشتلا ةلمح نأ ىلإ ةراشإلاردجت ددصلا  اذه يفو ، يلاح ةعبتمل كلت  نع لزعمب اهليلحتنكمي ال يندملا عمتجملا دض ا
مث نمو راشتنالاةعساو ةداحلا  تاكاهتنالاب زيمتت يتلاو رصم خيرات يف ةجرحلا ةلحرملا سيركتل صاخ لا ررقملا ثحن اننإف، 



لصت دق  يتلاو مهدض ةمقافتملا و ةرمتسملا تاءادتعالاةهجاومل رصم  يفناسنإلا قوقح نع نيعفادملا  معدل مامتهإلا نم ديزم
  .تالاحلا ضعب يفرأثلا دح ىلإ 


