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عز  ازبن  ةز  كومةز  انعز ا  إب نلتع يز يسعدني ان انتهز  ذز ا اناسبةز   

علززح كوززباس ابةززتي ب  اضزز ة ان ززيب    بمنسززداشززو و ابززبند ريززدي و ندانزز  

اكس  انتسظي  نه ا اناؤرا  انداني اناه  اناسعيد رحت ةظل  ابة  اناتحزدس 

 ،انلجهمد انو ي س انا  ان  ة  اجل انجبكه ارحييق ابذداف انا جمس ةسه
علززح انتبببززه رئيسززب نهزز ا اناززؤرا  اانسززي  رئززيا اناززؤرا انسززيد ضاززب اذسزز  

نعلززح ةيزز  بززين ةززب يتاتززم بززه ةزز  كوازز  اا زز س ةيسززه   ززي انجززب  اناززؤرا  

 .جاعيب  تطلم انيهب ناانمصم  انح انغبيبت اانستبئج انا جمس ةسه اانتي 
ايس ني ض نك ان انته  ذ ا اناسبة   نإلع اب ناعزبني ابةزي  انعزبة ن ةز  

روبقيزز  ابةزز  اناتحززدس اب بريزز  انتسويزز و إ ةززي اناتحززدس بززبن ضززي ةززمن انأ

بشززين رغيزز  اناسززبد انسززيدس ض يسززتيبنب  يجيزز يا اناسززبعديهب عزز  اززبن  

انشو  علح ةب ب نما ة  عال يستحق ةسب ضل انتيدي  اانثسبء ن عزداد انجيزد 

ان نزز ه ذزز ا اناشززبرض  اندانيزز   ب نززب انززه نازز  دااعززي ا   رانهزز ا اناززؤ

  يع  اناستمه  ي ذ ا اناؤرا  اانتي رعوا ابذاي  انو  ه انتي يمنيهب ان

انز و صصز ه ذبجسزب نجايزم دا   اناسباياناجتام انداني نامضمع انتغي  

 .اشعمب انعبن 
رززدع  انجهززمد انتززي ر زز نهب ابةزز  اناتحززدس  ززي ةوب حزز   كومةزز  انعزز ا ان 

اناوباضبت انجبري   ظبذ س انتغي  اناسباي ة  ا   ةشبرضتهب انوعبن   ي

نلحد ة  اآلةبر انسل ي  نه ا انظبذ س اذنك نلتمصل انح إروب  داني  ان اةي 

اةززتسبدا نلا ززبدال اابكوززبة انتززي ر ززاستهب اروبقيزز  ابةزز  اناتحززدس اب بريزز  

 برذاززب ببعت ااناسززتا ضيمرززم ارسويزز ذاب انوعززب  نتغيزز  اناسززبد اب ارمضززم  

انتساي  نلتعبان انداني  ي ذ ا اناجب  ةم ابا  بببعت بر  ان ةاي انا جم

 اإةوبنيبرهززباروززبات انيززدرات نلززدا  باززب يتما ززق ةززم اانميبرهززب اناسززتداة  

انايزز ان بززبنتوي  ةززم الةززبر انسززل ي   انم سيزز  ةزز  اجززل اوززث ابن عبةززبت

 .باب يحيق  ام  شعمب دانسب جايعبا انات ر  



رتطلززإ إرادس ةيبةززي  ارعبانززب  إقليايززب  ادانيززب  إن ةماجهزز  انتغيزز  اناسززباي 

انجهمد انتي ب نت علح ضب   اناستميبت از   انوتز س  ة   غ بنةستا ا ،   

انابضززي  إب صن انط يززق ب يزز ا   ززمي  ، الةزز  انزز و يسززتل ة اربززبذ ضب زز  

إنزح  ييزر راإج اءات انااوس  نلمصم  ناب ذم ة جم ةز  صذزداف انتزبئج 

ةسزززتي    نل شززز ي  يسزززمدا انت زززبة  انزززداني  ار زززا رطلعزززبت انشزززعمب 

 ززي ة كلزز  كبةززا  رتطلززإ  نسززي  انسززب كيزز  , اانعدانزز  اان  بذيزز  نلجايززم

اجمب ر سي ق ارات راهد نلا كل  انيبدة  رجبا ذ ا انظبذ س اانتيقل  ةعهزب 

دان  ز    بطز  انا ةزمة لن ي ا بر انتعزبان ةز  از   انتسويز  انوعزب  

انت اةززبت جديززدس علززح انززدا  انسبةيزز  عززدا رلززك ابجزز اءات انطمعيزز  باززب 

يتسبةإ ةم اةوبنبرهزب انم سيز  انادعمةز  ببنتاميزل انيزل انتوسمنمجيزب ابسزبء 

 .انيدرات
 نتيجز  بزي  انزدا  ة  اإات ف انامجزمد  زي اجهزبت انسظز اعلح ان غ  

ةب نومن نلتعبان انداني،  ت بي   ي اناعطيبت اانظ اف  إنسب انيمة صكمجان

اريضيززد ةاززداقي  انعاززل انززداني اناتعززدد ال زز اف ناماجهزز  رحززديبت رغيزز  

اة  ذ ا اناسطلق  إنسب ةطزبن من ببنتعبةزل ةزم ظزبذ س رغيز  اناسزبد  ,اناسبد

ة  ةسظمر شبةل ييا   ي ابعت بر ضب ز  ةسز  برهب، اعليسزب صن نتحلزح ب عزد 

انحبض  اصن نوو   زي انغزد ناماجهز  انسظ  اصن نتاده نه ا انظبذ س  ي 

. ا زي ذز ا ندا   زي رحييزق رسايتهزب اناسزتداة رحديبرهب دان اناسبس بحق ا

ا دعم اندا  اناتيدة  إنح انم بء ببنت اةبرهب اندانيز    يزب  ن روبقيز  نانادد 

 زي  بدارذب ان يبدو  ي اوث ابن عبةبت اةسزبعدس انزدا  انسبةيز  ريمةان 

انسبرجزز  عزز  رززدابي  انسبرجزز  عزز  رغيزز  اناسززبد ا انسززل ي انتويزز  ةززم اآلةززبر 

لززدا  انتززي رعتاززد اقتاززبديبرهب علززح اةززتبداة ن ببنسسزز   ابةززتجبب  اابصزز 

اكيززد نلززدال اذنززك ةزز  ازز   نيززل  ا انمقززمد ابكوززمرو ضااززدر رئيسززي

 .رسميم ةابدر اندالابسبء قدرارهب انم سي  نلتاو  ة  انتوسمنمجيب 
 اصن انهزدف بمكزدس اإكسزبس ةز  انتوباضزي  انعاليز  رسطلزق صن يجزإ ان ا

 ابعتازبد ةوهزمة رجسد انتي اشت ض ان غبيبتان بتعايق لتما قن جايعب سعحن

 إنزح انتمصزل ةسزؤاني  ، علازب  بزينةزببيب عليه ابروب  ر  ةب ار سي انات بد 

  زسح جايعزب  عبريسزب علزح ريزم جابعيز  ةسزؤاني  ذزي ا عبنز  عاليز  اروبقي 

 .إش ضبء  ي ذ ا انومض جايعب



إروبقي  الةز  اناتحزدس اإ بريز  نلتغيز ات اناسبايز   انحانع ا  ان ابة  ةس 

  يسزعح جبذزدنبا بدوء اصكوزبة ذز ا اإروبقيز  ا  ينسب ةلت ةمن 9002ةس  

نت جا  ةبجبء  يهب ة  بسمد انح صةبنيإ عال اةزسهج يزت  إعتازبدا ارط ييزه 

 اانيزززدراتةوبنيزززبت ب زززي ضب ززز  انيطبعزززبت انم سيززز  نلمصزززم  انزززح ر زززم إ

 عزز    يززقآةززبر انتغيزز  اناسززباي انحبصززل علززح صراضززيسب  نت  ززيانم سيزز  

 ااإعزداد إعز نإقبة  انعديد ة  اناشبريم اةسهب ةش اع إنعبش الذمار 

اةسززب ق صازز ه ذات انتسززمع  بعززث اناسززب ق اناهززددس ضاحايززبت   يعيزز 

% ةزز  ةسززبك  انعزز ا  بهززدف 3ان ززبيمنمجي انغسززي اةززياثل ذنززك بحززداد 

اانا بشززز س بإعزززداد  رحييزززق صذزززداف آييشزززي إروبقيززز  انتسزززمع ان زززبيمنمجي

ارسويزز  ةشززبريم  إةزت اريجي  ا سيزز  نحابيز  انتسززمع ان زبيمنمجي  ززي انعز ا 

 س علح ظبذ س انتاح  اانجوبف اانعماص  انغ بري  ارب  ا سي  نلسيط

 اانتغيز  اناسزباياانتسزمع ان زبيمنمجي انتازح   ضزل ةز  إروبقيز انعال بزي  

 .ذات انال  انداني  اببقي اإروبقيبت ااناعبذدات

، قززدر ابةوززبنيسززعح انعزز ا  بشززول جززبد اكثيزز  نلتبويزز  ةزز  اإن عبةززبت 

 كززداظ ظززبذ س انتغيزز  اناسززباي بيزز   ززياناسززؤاني  انتبري صنبن غ  ةزز  ابزز

نتعبان ةزم بييز  ال ز اف نلحزد ةز  ا يعال بجد اة  ا  نوسه بريم عليه 

اإنسزجبةب  ةبر انسل ي  انسبرجز  عسزه، سباي اة  ة  ريليل اآلظبذ س انتغي  انا

ذنززك  يززد ببشزز  انعزز ا  اببنتعززبان ةززم ب نززبةج الةزز  اناتحززدس نل ي زز   ةززم

اب نززبةج الةزز  اناتحززدس اإناززبئي ابتاميززل ةزز  ة  ززق ان ي زز  انعززبناي علززح 

إعززداد ب غززه انززم سي الا  ةزز  ازز   بسززبء قدرارززه انم سيزز   ززي ةجززببت 

 رحديززد انيطبعززبت اناتززية س بززبنتغي  اناسززباي ا  يعزز  انتززيةي ات اناحتالزز 

اةززز ل انتويززز  اناتبكززز  ببإضزززب   انزززح جززز د إن عبةزززبت غزززب ات اند ي ززز  

اةابدرذب ااج اءات انتبوي  انم سيز  اانتزي نشزدد علزح صذايز  صن ر يزح 

 .ضا  اإج اءات انطمعي  نل لدان انسبةي 

 اضزم انعز ا  إةزت اريجي  ا سيز  نل ي ز  صةزدذب ااسز  صعزماة انغز   ضاب

ةزز   سززب ةمضزمع انتغيزز ات اناسبايزز جعل بي ززبيب ان ي ز  كيزز  ابذتاززبةةسهزب 

انتسايزز  ان ي يزز   انززح جعززل رهززدفانم سيزز  انتززي  تسززبان ضززبئ  الةبةززي  ن  ي

   ب ياو  انت حي  بيكدذاب علح كسبب اآلا يةيبصة  يصة ابقتابدي  ا

ةززز  اززز   إدازززب  ةمضزززمع انتغيززز  اناسزززباي اانسزززعي نلتويززز  اربويززز  

ابن عبةززبت بززبنط   اناثلززح انااوسزز   ززي ضززل قطززبع ةزز  انيطبعززبت بززدان 



بتط يق ة بدوء انتساي  اناستداة  ااإقتابد اإض ار ببإقتابد انم سي ا

ايسززعح انعزز ا  كبنيززب  اببنتسسززيق ةززم ذي ززبت اإروبقيزز  اإ بريزز  , الا زز 

ة  ززق ان ي زز  انعززبناي انززح إقبةزز  ةشززبريم ةهازز  ارائززدس نلتبويزز  ةزز  ةثززل 

 ببشز نب اذاإن عبةبت اانزح ةزد اإكتيبجزبت انم سيز  باازبدر  بقز  نظيوز  

ببنعال علح رحسي  ضوبءس إةتبداة انطبق  ارحميل ةعظ  اناحطبت انغب ي  

بإعزداد ةسزمدس نمةييز  ةشز اع  انح دارات ة ض   ببإضزب   انزح انا بشز س

ارشززجيم اناززسبع   يبزز  إةززتبداةبت انطبقزز  انشاسززي  نتمنيززد انوه بززبء

اضزم آنيزبت نتط يزق  انتحزم  نحزم بببضزب   انزح, انم سي   ي ذ ا اناجزب 

 .الكومري   ي رمنيد انطبق  ة  ةابدر انمقمدانسظيو   يبنبتاةتبداة انت
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