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اجملتمع  ادعد يف ا ادتيل عا هعد اليت ادعهل  سعياد ىلعي د إا هد ع  امناعدا  ا  د  ع   إذ جيد   

دسلعععل   ذدعععو ةمل ععع  اععع  امناعععدا  ، مبعععد ا5102ملعععد هيعععد  عععد  دلتنم ععع  دألدف ععع   هد عععد   ععع  
 املندقش .ا ايه اداني اجتداني ادتنم   املستداا ، تشكا امل ده  ادتنلع ادس لدلجي 

امل عده  اع ال  ت سعر ادلوعلس ىلعلىل إا ةم ع  ةع  ل  ف  لى ادرغم ا  أن امل ده تسد   افرة،  
ح ع  ةريع ا اعد  ،حنعل اتاا عد  لى ةلةسند. فنح  ني ش ا  دمل  فتدعد ف عا امناع  املعد ي  لعىادييه  

 تلد ز اد لب اديرض  ةري ا اد تدصعر نل  ع  امل عده  ع  ادلفعدع هدمليعد   ادعدن د.  ا هعا ا جتداعد  
  اد لب  لى امل ده ا املستدسا.ادراان ، د   لىب

أمه ععععع  ة  سععععع   ادتنعععععلع ادس لدعععععلجي   عععععداد  ادعععععنفم ا  كلدلج ععععع  ادعععععهل  لفراعععععد  كتسعععععي    
امل عده. فعددنفم ا  كلدلج ع  تعيف ر ا تعلافر امل عده تتعلافر ف عا تمريل  ا إجيديت  دمل ماع  دتحد   ادرؤ   امل

هععد  ادةهعع    د عع  ةععس   نل  تاععد  لععى ادصععيد اإللععي  ا قل مععي  اديععدملي.  اديفدهععد  تسععد د ا 
ألةاةعععي ادر سعععع  ااعععد اععع  تععععد ر ادف نعععدند .   سعععد د ادتنععععلع ميكععع  دنل  ععع  امل عععده  إاععععدايتا د.   

ادععهل تيتمععد  لععى ادس لدععلجي دلةهعع  ا اافععدا  لععى امل ععده دسععدد   اإلدوعع ا.  ميكعع   يتاععد  االععلس 
اد س ي  ا ادتخ    اانري أن  سد دند أ نعد ا هنعدع اسعتدسا تتعلافر ف عا امل عده  لعى حنعل أفنعا 

جعععراع ادعععلت ة  حنعععل  عععد  اععع ا جاعععديت املعععد ي   ععع ة  لعععى تكعععلن حعععد   قعععد ا املعععدن، ح ععع  
 ادسر ي  دلتلىل  اانري.

م ا مي ععع  اديداععع  دألاعععم املتحعععدة هامه ععع  ادتنعععلع ادس لدعععلجي، فاعععي تشعععل   لععععى  إذ تسعععل   
 أاعععدا  م تشعععي  5151-5100اخل ععع  ا ىلعععةات ل   دلتنعععلع ادس لدعععلجي دلفعععةة ا ىلعععتفديتة اععع  

. 5102تنم عع  ملععد هيععد  ععد  لةعع    عع  ادد ،ادععهل تتنععمناد، املنسريدعع   عع  اتفدق عع  ادتنععلع ادس لدععلجي
املسععتداا  ادععيي  دععد ا اديععد  املدةععي هععد ة ادععنفم هشععان ادتنم عع   51 قععد أقععر أ نععد اععيف ر ة ععل 

ةعدن ادةة عا  نصعب ف معد انعى  لعى  ا حعني  ا  كلدلج   ا اافدا  لى ةم   امل عده  نل  تاعد. 
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ا فاععم ادك ف عع  ادععهل  يععاز  ععد املفدةععال  هععني اىلععتخدا  امل ععده  ادتنععلع ادس لدععلجي، نتلوععا اد ععل  إ
 ادتنلع ادس لدلجي  امنا  املد ي أحدمهد اآل ر.

 جيعععدة ادةح عععب هصعععف   دوععع   عععيا ادتحعععلس اععع  ادتنعععدزع إا ادتععع زة ا اعععيه ادسعععن ، ادعععهل  
 أُ لنت ادسن  ادد د   دلتيد ن ا ةدس امل ده.

ا اتفدق ععععع  ادتنعععععلع   ا اد عععععل  ادعععععد يف دلتنعععععلع ادس لدعععععلجي، أا عععععب أ نعععععد  م ععععع  امن عععععرا  
ادس لدعععلجي ادعععهل مل تصعععدع حعععو اآلن  لعععى هر تلةعععلس ندغل عععد هشعععان ااصعععلس  لعععى املعععلاةيت ا  ن ععع  
 ادتددىلععم اديععديتس  املنصععا دلمنععدف  ادندسعع    عع  اىلععتخداااد أن تدععل  هععيدو،  أن تسععد دند   يععد 

 هددتديف  لى اديما ا  أجا املستدسا اديي نصسل إد ا.
 


