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ناج  -ليشيم ناتوبول
ريدملا يذيفنتلا تامدخلل ةيطرشلا

ةملﺁ حاتتفالا
ديسلا  ، MWEMAريدملا ماعلا ةطرشلل ،ةينطولا
ديسلا بئان سيئر لوبرتنألا ميلقإل ،ابروأ
تاديسلا ةداسلاو ءاردملا نوماعلا ةطرشلل ءاسؤرو ،دوفولا
تاديسلا ،ةداسلاو
، Kل حرأ Kب كب Kم ف Kي ﻩ  Kاذ ملا  Kرمتؤ قأو  Kمد يزج Kل لا  Kركش لل  Kتاطلس
ساب Kم مألا  Kني علا  Kما برتنألل ، Kلو لانور Kد بون
رمتؤ قيرفإلا Kي ثلا  Kنما سؤرل  Kءا ﻩجألا  Kةز ينطولا Kة حفاكمل Kة خملا  Kتارد
ينازنتلا Kة لع Kى ﻩميظنت Kا ﻩ  Kاذ ملا K
اﻩتفاضتسالو ﻩايإ اذﻩب لكشلا حجانلا .
نيمداقلا ىلإ عيضاوم ةديدع رودت لوح عوضوم ةحفاكم تاردخملا يف ايقيرفإ .
متيس قرّطتلا يف نيمويلا
اوحمسا يل ميدقتب ضعب تانايبلا ماقرألاو ةلادلا ىلع ىدم ةيمﻩأ اذﻩ عوضوملا .
يملا ب  606نطأ ، Kنا تنإو  Kجا ﺁوكلا  Kنييا ب  984 Kنط ًKا نقلاو Kب ب 000 K
يف ماع  ، 2006رﺪﱢ ُﻗ جاتنإ نييوريﻩلا علا
نط  .ءانثتساب ،نيياﺁوكلا دادزا جاتنإ تاردخملا ةبارق  %50يف نوضغ  10تاونس .
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ردﱢق ددع يكلﻩتسم تاردخملا ماع  2005رثﺁأب نم  200نويلم صخش .
ةلأسملا امو مجني نع كلذ يف يلاجم ةحصلا ةماعلا نمألاو يتلا اﻩفرعي عيمجلا .
اذكﻩو اننكمي روصت داعبأ
ايقيرفإ اﻩلمجمب اﻩاندجول ةقطنم جاتنإ كالﻩتساو روبعو تاردخملل يف نﺁ اًعم .
ول انرظن ىلإ

نم ةقطنم خأل  Kىر عبتو ًKا نل  Kعو خملا ، Kرد ف  Kنإ ضولا Kع مجإلا  Kيلا
ىتح نإو ناﺁ كلانﻩ نيابت يف ﻩذﻩ ةرﻩاظلا
لكشب يبﺁ Kر ف Kي لا  Kتاونس يخألا ، Kةر خ  Kاًصوص م Kع شا  Kدادت ظ  Kةرﻩا
راجتالل يف تاردخملا يف ايقيرفإ دق مقافت
يقيرفإو ا  .دقف حبصأ برغ ايقيرفإ اًلثم قرتفم قرط جتالل  Kرا ف Kي
راجتالا يف نيياﺁوكلا نيب اكيرمأ ةيبونجلا
نيياﺁوكلا نيب اكيرمأ ةيبونجلا ،ابروأو ىلإ بناج قيرط يبيراكلا يديلقتلا .
ءاطعإل ةروص ةحضاو نع عضولا راﻩظإو __________ دوﻩجلا يتلا اﻩلذبت لبلا  Kناد
دقل مّت رايتخا عيضاوم اذﻩ رمتؤملا
ىلع نيّبت تابلطتملا تاجايتحالاو ةحفاكمل ﻩذﻩ ةرﻩاظلا نيمرجملاو لكشب لاعف .
عم زيﺁرتلا لكشب صاخ
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ةماﻩ بجي ﻩمادختسا ا  .ذنمف عامتجالا قباسلا يف ارﺁأ ماع  ، 2005رمتسا لوبرتنألا
رسيي لوبرتنألا لئاسو
يف ةيمنت ﻩفئاظو ةيساسألا ثالثلا :
 ريسيت ةكبش تالاصتا ةعيرس ،ةنومأمو ةيمنت دعاوق تانايب ،ةيلود دانسإلا يناديملا ددعتم لاكشألا ىلع رادم ةعاسلا .تالاصتالل ةيملاعلا  I-24/7ملو قَبي ف Kي ﻩ  Kﻩذ قلا  Kةرا س  Kىو لب Kد
ص ُو  22اًدلب اًيقيرفإ اًديدج ةكبشب لوبرتنألا
ل ِ
و مويلا نوكتف ﻩنيح Kا يمج Kع لبلا  Kناد لا 186 K
صُ
ضورفملا نأ نوكي دق ل ِ
دحاو ،ﻩلصول وﻩو لاموصلا  .نمو
ص ُو اميف اﻩنيب .
ءاضعألا يف لوبرتنألا دق تل ِ
ترش وأ معت Kل نﺁلا لع Kى ن  Kرش موظنم Kة  I-24/7لإ Kى م Kا عتي  Kىد طن  Kقا
كانﻩو  13اًدلب ف Kي قلا  Kةرا يقيرفإلا Kة ن K
بتاكملا ةيزﺁرملا ةينطولا اًلوصو ىلإ اﻩتزﻩجأ ىرخألا .
نمو ﻩذﻩ نادلبلا بونج ايقيرفإ رصمو ايريجينو اينيﺁو اينازنتو .
ةيناكمإ لدابت تامولعملا ةيساسألا ةحفاكمل مارجإلا لا  Kيلود تتو  Kحي صولا  Kلو
يفف ،عقاولا نمضت ﻩذﻩ ةكبشلا
Kا مظنملا ، Kة ثم Kل عاق  Kةد نايب  Kتا ألا ش  Kصاخ لطملا ، Kنيبو وأ عاق  Kةد
لإ Kى عاوق Kد نايبلا  Kتا يملاعلا Kة تلا Kي ﻩتروّط
تلا Kي ت  Kمض يلا  Kمو ثﺁأ Kر م Kن  15يلم  Kنو يق ، Kد وأ عاق  Kةد ب  Kتامص
نايب  Kتا ثو  Kقئا لا  Kرفس ملا  Kةقورس وأ قفملا  Kةدو
وأ تامس اندلا ةصاخلا ،ةانجلاب يأ ةملكب ىرخأ تاودألا ةيساسألا يّأل لمع يطرش .
عباصألا

لكش ﺁاذ  Kةر لاعف Kة قح يقي ، Kة مولعم  Kتا يدع  Kةد ع Kن تملا  Kنيرجا ف Kي
مﺁ Kا حت  Kيو عاوق Kد نايبلا  Kتا ﻩ ، Kﻩذ تلا Kي ت K
تاردخملا .
رشن ةكبش تالاصتا لوبرتنألا ةقيرطب نمضت ريوطت تو  Kليﻩس صو  Kلو
لضفبو ريوطت تاينقت ،ةديدج متيس
تادحو طخ ةﻩجاوملا ىلإ ﻩذﻩ تاودألا تامدخلاو .
دان لبلا  Kناد ف Kي ﻩدوﻩج Kا يمويلا Kة حفاكمل Kة جتالا  Kرا ف Kي خملا ، Kتارد
و  Kتع ينقت  Kتا سإ  Kدان يم  Kيناد سإل __________K
ضُ
ِ
مﺁ Kا
سرإ  Kلا ف  Kقر سإ  Kدان ف Kي قيقحتلا  Kتا ف Kي يملا  Kناد تل  Kليﻩس عدو Kم
ملاﺁ  Kعيراش ﻩجﱠوملا Kة ﻩيبنتلاو  Kتا صاخو ً Kة
Kا م  Kاًرخؤ ف Kي ينيغ Kا يب  Kواس وأ ف Kي يناتيروم Kا ثإ Kر ض  Kنيتيطب
قيقحتلا  Kتا لع Kى ملا  Kىوتس لا ، Kيلود ملثم Kا نلعف
نيتيسايق نيياﺁوكلل طرّوت اﻩيف صاخشأ نم  12اًدلب نم تاراق ةفلتخم .
Kى ملا  Kىوتس يملا  Kيناد نفلاو Kي ليلحتلاو ، Kي صأف  Kتحب ق  Kةردا ثﺁأ Kر
،اذﻩلو مّت زيزعت تاردق انبتاكم ةيميلقإلا لع
ىضم ىلع ميدقت ةدعاسم ةيروف نعو برق اميف قلعتي تامدخب لوبرتنألا .
نم يأ تقو
تحبصأ يطعت جئاتن لضفأ لع Kى ص  Kديع لا  Kطبض تاي يقوتلاو ، Kف
،نكل مغرلاب نم نأ دوﻩج عمتجملا يلودلا
ال دّب نم فارتعالا اﻩنأب ريغ ةيفاﺁ نأو عضولا مقافتي .
Kق تنلا  Kجئا ف Kي ﻩ  Kاذ جملا  Kلا لع Kى تلالا  Kماز لطملا Kق يتب  Kريس
يأ ًKا ناﺁ Kت ملكلا  Kتا باطخلاو ، Kتا قوتي Kف يقحت
ىلع عفر قيثوت نواعتلا نيب لمجم فارطألا ةينعملا ذخأو تاردابم يقيقح Kة
تايناكمإلا دراوملاو عم لمعلا
ةسوردمو ةقسنمو .
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يف قايس لامعألا عيراشملاو ضوملا  Kةعو عتب  Kنوا يثو Kق م Kع مظنملا  Kتا
عيمجو ﻩذﻩ تاردابملا بجي نأ ماقت
ءاسؤرل ةطرشلا تامظنملاو ةيلودلا ةينعملا يف لاجم ةحفاكم راجتالا يف تاردخملا .
ةيميلقإلا
سنا معلا KKل ﻩ KKو تفم  KKحا جنلا ، KKحا ش  KKطر نأ فرت  KKﻩد ملا  KKدراو
نإ ﻩ  KKاذ نتلا  KKقيس لا  KKيذ لخي KKق ضاعتلا KKد جتو KK
 Kحي ملل  Kنيلوؤس ع Kن حفاكم Kة خملا  Kتارد ءادأ ﻩم  Kمﻩما ساب  Kمادخت ناكمإ  Kتٍا
سالاو  Kتارامثت لا  Kةيرورض تلا Kي تت
لداعت يدحتلا يذلا ﻩنوﻩجاوي .

ركشأ مكل مكتعباتم ىنمتأو مكل قيفوتلا يف مكلمع .
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