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 ، سئْس ًصساء فْغِ سئْس ادلؤمتش فشاَك ثبّنًْبسايبانسْذ 

 س، االيني انؼبو نأليى ادلزؾذحأَغٌٌَْ غٌرريّانسْذ 

 ، ادلذّش انزنفْزُ الرفبلْخ األيى ادلزؾذح اإلعبسّخ ثشأٌ رغري ادلنبؿثبرشّشْب إسجْنٌسبانسْذح 

 

 أصؾبة ادلؼبيل،

 انسْذاد ًانسبدح، 

 

أرمذو جلًيٌسّخ فْغِ، ثصفزيب سئْس ادلؤمتش، ًجلًيٌسّخ أدلبَْب االحتبدّخ ثذاّخ، أمسؾٌا يل أٌ 

ًنسكشربسّخ االرفبلْخ اإلعبسّخ ثبنشكش ًانزمذّش ػهَ ؽفبًح االسزمجبل ًانرتؽْت ًاإلػذاد 

ادلزًْض. ًال ّفٌرين ىنب أٌ أػرب ػٍ شكشُ ًرمذّشُ أّضب نهشئبسخ ادلغشثْخ يف انذًسح انسبثمخ ػهَ 

 ب ًاسزضبفزيب دلؤمتشَب انؼبو ادلبضِ.ؽسٍ إداسهت

 

 

 

 

 أصؾبة ادلؼبيل،
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 انسْذاد ًانسبدح،  

ّنؼمذ ىزا ادلؤمتش ــ انضبنش ًانؼششًٌ ــ يف ظم رضاّذٍ يهؾٌػٍ نهزؾذّبد ًانزأصرياد انسهجْخ نظبىشح 

ذّذاً انزغري ادلنبخِ السًْب ػهَ انذًل األلم منٌاً ًينيب ثالدَب. ًىزه انزؾذّبد ال رُشكم فمظ هت

جليٌد انزنًْخ ًيكبفؾخ انفمش ًرنًْخ انضساػخ ًانمغبػبد ادلخزهفخ األخشٍ يف انجهذاٌ اننبيْخ 

 ، ثم هتذد أّضب انجمبء انفؼهِ نهكضري يٍ ىزه انجهذاٌ. أللم منٌاًًا

أٌ اجلًيٌسّخ انًْنْخ، كغريىب يٍ انذًل، رُؼزرب ػشضخ ألخغبس ىزه انظبىشح. ًرُؼذ انزغرياد 

ذ اىى انمضبّب انجْئْخ انيت رٌاعو انًٍْ ؽبنْب ػهَ خمزهف انمغبػبد، خبصخ ًأٌ ادلنبخْخ أؽ

انًٍْ ــ ثذػى لٌاد انزؾبنف انؼشثِ انذاػى نهششػْخ ــ الّضال خيٌض يؼشكخً يصريّخ نهؾفبػ ػهَ 

ػهَ ّذ  4102انششػْخ ً ادلشعؼْبد انٌعنْخ ً اسزؼبدح انذًنخ ثؼذ االَمالة  انزُ مت يف سجزًرب 

ْبدٍ احلٌصِ ً صبحل االَمالثْخ ادلسهؾخٍ ادلذػٌيخ يٍ لجم إّشاٌ انيت رشػَ اإلسىبة ثبنششق يهْش

األًسظ ًانؼبمل أمجغ، ًنزا فمذ أصجؼ نضايبً ػهَ االسشح انذًنْخ االضغالع مبسؤًنْزيب انزبسخيْخ 

دلزغسذح يف االرفبلْخ ًاألخاللْخ ادلزًضهخ ثبالنزضاو ثذػى انذًل اننبيْخ ًاأللم منٌا اسزنبداً نهًجبدا ا

  اإلعبسّخ ادلؼنْخ ثبنزغرياد ادلنبخْخ انيت رُؼذ انصشػ انذًيل األَست نهزؼبيم يغ ىزه انزؾذُ.

 

 أصؾبة ادلؼبيل،

 انسْذاد ًانسبدح،  
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جنزًغ انٌْو ًلذ يش ػبوٌ ػهَ دخٌل ارفبلْخ ثبسّس انزبسخيْخ ؽٌل ادلنبؿ ؽْض اننفبر. ًىزا ُّؼذ 

 ششّخ يف يٌاعيخ أخغبس انزغرياد ادلنبخْخ ػهَ كٌكجنب ًؽْبرنب فْو. اَزصبساً ؽمْمْبً نهج

ًحنٍ إر َزغهغ إىل رنفْز ىزه االرفبلْخ انشبيهخ، َؤكذ، يف راد انٌلذ، ػهَ ضشًسح رنفْز ثنٌدىب 

ادلسزنذح إىل ادلجبدا انشاسخخ يف االرفبلْخ اإلعبسّخ ادلؼنْخ ثبنزغرياد ادلنبخْخ ًؽك انذًل اننبيْخ 

ْك انزنًْخ ادلسزذايخ، ًينيب رهك اخلبصخ ثضًبٌ رؼضّض ًرغٌّش ثشايظ انشصذ ًدػى يف حتم

انمذساد انٌعنْخ ًجمبالد انجؾش انؼهًِ ًانفين ًغريىب يٍ اجملبالد يف انجهذاٌ اننبيْخ ًاأللم منٌا 

ػهَ ًعو اخلصٌص. كًب جنذد رأكْذَب ػهَ ضشًسح احملبفظخ ػهَ انزٌاصٌ انزُ مت انزٌصم إنْو 

إنْيب انذًل اننبيْخ ًاأللم  ثبسّس ًيٌاصهخ انزؼبيم جبذّخ ًمتٌّم خْبساد "انزكُْف" انيت حتزبطيف 

 منٌا.

كًب َزغهغ أّضب إىل انزضاو انذًل ادلزمذيخ ثزؼيذاهتب انسبثمخ مبب يف رنك رهك اخلبصخ ثزٌفري يب ّؼبدل  

ذًل اننبيْخ ًاأللم منٌا ػهَ ًانيت يٍ شأهنب يسبػذح ان 4141يهْبس دًال سنٌّب حبهٌل انؼبو  011

 "انزكْف" ًيكبفؾخ االصبس انسهجْخ نهزغرياد ادلنبخْخ ادلزضاّذح.  

 

 أصؾبة ادلؼبيل،

   انسْذاد ًانسبدح،  
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أٌ اجلًيٌسّخ انًْنْخ رٌاعو حتذّبد ثْئْخ كجريح. أرا أٌ صّبدح يؼذالد اجلفبف ًانزصؾش، ًرغري 

كم ىزا  ؛نؼٌاصف ًانكٌاسس انغجْؼْخ يف ثالدَبأمنبط ىغٌل األيغبس، ًاسرفبع يؼذل ًشذح ا

سبىى، ًنألسف، يف صّبدح اَزشبس األيشاض ًاألًثئخ انصؾْخ ًرؼشض احملًْبد انغجْؼْخ يف انًٍْ 

نزيذّذاد رؤصش سبنجب ػهَ رنٌػيب احلٌُْ ًيٍ ىزه احملًْبد انغجْؼْخ حمًْخ عضّشح سمغشٍ، 

ضّشح انًْنْخ رؼذ يٍ أىى احملًْبد انغجْؼْخ يف انؼبمل ادلذسعخ يف لبئى انرتاس انؼبدلْخ. فئٌ ىزه اجل

ًحتزٌُ ػهَ كى ىبئم يٍ انزنٌع احلٌُْ ادلزًْض ًانفشّذ يٍ ٌَػو. ًلذ رؼشضذ ىزه احملًْخ نهؼذّذ 

يٍ انؼٌاصف انغجْؼْخ ثسجت انزأصرياد انسهجْخ نهزغرياد ادلنبخْخ ًىِ حببعخ نربايظ رمْْى 

 احلٌُْ ًانفشّذ.االضشاس ًاحملبفظخ ػهَ رنٌػيب 

ًَظشا نزنك، فئٌ خْبساَب األسبسِ، كذًنخ يٍ انذًل األلم منٌا، ىٌ "انزكْف" يغ ىزه األصبس 

انسهجْخ نزغري ادلنبؿ ًحمبًنخ احلذ يٍ رأصرياهتب ػهَ األَسبٌ ًانجْئخ ًااللزصبد. ًػهْو، فئَنب َزغهغ 

ؽمٌق انذًل ادلزضشسح يٍ ىزه إىل حتمْك َزبئظ يهًٌسخ ًخمشعبد ػبدنخ ًآنْبد فؼّبنخ رشاػِ 

 األصبس انسهجْخ.

 

 أصؾبة ادلؼبيل،

 انسْذاد ًانسبدح،  
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خزبيبً، َشعٌ انزٌفْك ًاننغبػ دلؤمتشَب ىزا يٍ اعم ضًبٌ يسزمجم أفضم نألعْبل انمبديخ ًمتكني  

انذًل اننبيْخ ًاأللم منٌا يٍ حتمْك رغهؼبد شؼٌهبب ادلششًػخ ادلزًضهخ يف ؽْبح أفضم ًرنًْخ 

 يسزذايخ. 

 

 ًشكشا،


