
 

  

  نورشعلاةرودلا : ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم
  ىرخألاةلتحملا ةيبرعلا يضارألاو نيطسلف يف ناسنإلا قوقح ةلاح  - ٧دنب : ةيهفش ةلخادم
  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم
  ٢٠١٢ زومت/ويلوي ٢
  ثيمس يميريجديسلا : نم ةمدقم
  

،   ةسيئرلا يتديس اركش
  

قوـقح ةلاحب ينعملا صاخلا ررقملا نم   ةسلجلا هذهل مدقملا ريرقتلاب ناسنإلا قوقح تاساردلةرهاق لا زكرمبحري 
عم  رمتسملا ليئارسإ نواعت مدع نأيف صاخلا ررقملا عم زكرملا قفت يو. ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف ناسنإلا

 اًكاهتنا يعدصاخلا ررقملا ةيالوو سلجملا اذه  لكـشي  و ،ةدحتملا ممألا يف وضع ةلودك ليئارسإ تامازتلال ارشابم
  .سلجملا اذهاهعبتي يتلا ةماعلا ةيعمجلا عم رشابم لانواعت لل اًقئاع

 

درفنم لكشب ليئارسإ نالعإ ءوض يف اميسال ،ددصلا اذه يف ةرهاقلا زكرم دقتعي  اذـه عم نواعتلا   اهضفر ارخؤم
اذهب ةينعم يرخأ ةيممأ ةهج وأ ةيلودلا لدعل ا ةمكحم نم- يراشتسا يأر ىلع لوصحلل يعسلا يغبني هنأ ،سلجملا
مـمألا يف ءاضع  ألا لودللةيدهاعتلا تامازت لالا عمنالعإلا اذه  قاستا يدم نأشب ةماعلا ةيعمجلا نع بلطب -رمألا
  .ةدحتملا ممألا ةموظنميف  ةموكحيأ ةيوضع  تازايتما ىلع لعفلا اذه لثملةينوناقلا راثآلا نع  ًالضف ،ةدحتملا
  

عم  ءاضعألا لودلا نواعتناك اذإ ف. ةياغلل ةريطخ ةقباس لكشي ليئارسإ لبق نم ريخألا نالعإلا اذه نأ نمؤننحن 
، هنع ماجحإلا وأ  هبحس نكمي" يعوطتلمع "وه ةدحتملا ممألا تايلآ  ن إـف ةماعلا ةيعمجلا كلذ يف امب ،تقو يأ يف

ودـبي جهنـلا اذه   ف؛ ةيلعفلا ةيفيظولا ةيحانلا نمىنعم الب ودب تدق " وضعلاةلود لا"عضول  ةيساسألا ةينوناقلا ةعيبطلا
 ةـبولطملا ةي دهاعتلا تامازتلالا لبقتامدنع لودلا  هيلإ مضنت يذلايساسألا ينوناقلا دقعلا ريبك لكشب ضوقي هنأكو 

 ًةلود حبصتيك ل   .ةدحتملا ممألا يف اوضع
 

 ناسنإلا قوقحلةيماسلا  ةيضوفملا ةرهاقلا زكرمثحيو اذه  قئاقحلا يصقت ةثعب  يفا مدق يضملا ىلع سلجملا اذهو
ىـلع   ًةوالع. ةبولطملا ةعرسلابةلتحملا يضارألا يف ةيليئارسإلا تانطوتسملا عسوت نع ةبترتملا تايعادتلا  نأشب

  ٍلكشب لوانتت مل ةدحتملا ممألانإف ،كلذ  يـتل  او ،هدمأ لاط يذلا لالتحالا ىلع ةبترتملا ةينوناقلا راثآلا ةلأسمفاك
يـف   دراـغود نوـج ديسلا ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف   ناسنإلا قوقحب ينعملاقباسلا صاخلا ررقمل ااهحرط 

  . يئاهنلا هريرقت
  

فاشكتسا ةيلمعل ةيادب لكشت نأ بجي تانطوتسملا نأشب قئاقحلا يصقت ةثعب  نأ ددصلا اذه يف ةرهاقلا زكرم دقتعيو
ةـينوناقلا ةعيبطلاو  ينيطسلفلا بعشلل ريصملا ريرقت قح ىلع دمألا ليوطلالت حالا يلع ةبترتملا ةينوناقلا راثآلل  ،

  .رامعتسالاو يرصنعلا لصفلاب ةلصتملاريياعملاو يلودلا نوناقلا ءوض يف اميسال ،هسفن لالتحالل 
  

  .ةسيئرلا يتديس اركش


