
  
  

  نورشعلاو ةيداحلا ةرودلا: ناسنإلا قوقح سلجم
  ةيوفش ةلخادم - نادوسلايف لقتسملا ريبخلا : ١٠مقر دنبلا 

  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمو يقيرفألا نرقلاو ايقيرفأ قرش يف ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا عورشم
 ٢٠١٢لوليأ /ربمتبس ٢٦

  ناميلس ريمأ: نم ةمدقم 
  

  ،ةسيئرلايتديس ا ركش

،  زكرمو ،يقيرفألا نرقلاو ايقيرفأ قرشيف ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا عورشم نم لك برعي  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا
  .نادوسلا يف ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا رارمتسا ءازإ قيمعلا مهقلق نع ةلادعلاو مالسلا تاساردل يقيرفألا زكرملاو
  

 دالبلا يف ناسنإلاقوقح ةلاح دهشت ثيح  روهدت  .يضاملا لوليأ /ربمتبس يف سلجملا اذه يف نادوسلا ةلاح ةشقانمذنم ا ديدش ا
 نييفحـصلاو ناـسنإلا قوقح نع نيعفادملا   بيهرتو ،ندملا نم اهريغو موطرخلا يف ةيملسلا تاجاجتحالل فينعلا عمقلاربتعي و
ت مهلاقتعاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا بتاكمو فحصلا قالغإو ايفسع ا ) لقتسملا ريبخلا ريرقتيف درو امك (،  قـلقلل ةرـيثم   رومأ
  .دالبلا يف ريبعتلا ةيرح قاطن نم دحي، تاعوبطملل ةبسنلاب وأتنرتنالا ىلع ءاوس ،رشن لادعب ةباقرلا مادختسا  نإ ،صاخ لكشب
  

كلذكو نيتيدودحلا قرزألا لينلاو نافدرك بونج يتيالو يف فنعلا رارمتساببسب يرزم يناسنإلا عضولا لازام  . روـفراد يـف  ، 
  .ىرقلا ضعبىلع يوجلا فصقلا  تايلمع رارمتسا قطانملا هذه نم نادوسلا بونج ىلإ نودفاولا نوئجاللاديفي امك 

  

تاـيالولا هذـه يف نولا   زي ال نيذلا نييندملا ىلإ ةثاغإلاو تادعاسملا لوصوةيناكمإ مدع رارمتسا ءازإ قيمعلا انفوخ يدبن امك 
بـهن مت ثيح  تايشيليملا لبق نم موجهلطقف يضاملا رهشلا روفراد يف نيحزانلل باسك ميخم ضرعت دق ف. ةيدودحلا لزاـنملا  ، 
،ناكس نم  ٢٥٠٠٠وحن رارف ىلإ ىدأ يذلا رمألا  ، نوناقلا قاطن جراخ لتقلا تايلمعنم  ديدعلا تعقوو قاوسألاو ا ًقفو ميخملا
  .ةدحتملا ممألا ريراقتل
  

لقتسملا ريبخلا نأل فسأن ،تقولا قيض اهضرف ييتلا تايدحتل ل انريدقت نممغرلا ىلعو ،عضولا اذه ءوض يف ،ةسيئرلا يتديس 
اميسالدالبلاب ةفلتخم قطانم ىلإ لوصولل ةدودحم ةصرفب ىوس َظحي مل   .تايالولا نم اهريغو روفرادةرايز هتعاطتسا  مدع ، 
  

 هـت يالو دـيدجت ىلع سلجملا اذه ثحن و ،نادوسلاب صاخلا لقتسملا ريبخلا عم لماكلا نواعتلا نادوسلا ةموكح دشانن مث نمو 
، ناسنإلا قوقح ةلاح دصرل  نادوسلا ءاحنأ عيمج ىلإقئاع نود لوصولا ةيناكمإ هحنم نامضو  رواـشتلاو  اهنأشب ريرقت دادعإو

  .لاعف وحن ىلع هتيالو زاجنإب هل حامسللةحلصملا باحصأ عيمج عم 
  

  .ةسيئرلا يتديس اركش


