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  ماعلا نيمألا ةلاسر

  لئوملل يملاعلامويلا ةبسانمب 
لوألا نيرشت٢  ٢٠٠٦ربوتكأ / 

وحن ٢٠٥٠ماع لولحب ةريغصلاو ةريبكلا ملاعلا ندم يف شيعي فوس    يثلث نولثمي ةمسن تارايلم٦    
عيرسلا ينارمعلا عسوتلا اذه لثملبق نم ملاعلا دهش نأ قبسي ملو. ملاعل اناكس عيرسلا عافترالا اذه لثم الو    
ناترهاظلا ناتاه طبترتو. نيرجاهملا ناكسلل ةقلطملا دادعألا يف ينارمعلا عسوتلاو ةرجهلا –  ًاقيثو ًاطابترا  – 
  .ةعطاسلا ندملا ءاوضأ بوص نوهجتي نيلقنتملا ناكسلا مظعم نأل ًاساسأ كلذو

ب ماعلا اذه تالافتحال يسيئرلا عوضوملا يف رظنلانعمننحن و انناهذأ نع بيغي نأ بجي الو    يملاعلاموي لا 
وهو لئوملل ملاعلا دهشي ملف . قيمعلاسأيلل نكامأ ًاضيأ ندملا نوكت نأ نكمملا نم ن إ" لمألل تارانم ندملا" 

يحألل عساولا راشتنالا اذه لثمًاقالطإلبق نم  ندملايفةريقفلا ءا    لك نمدحاو يأ ةمسن رايلم وحن شيعي مويلاف .  
ةرتفنوضغ يف ددعلا اذه فعاضتي نأ عقوتملا نمو. ةريقفءايحأ يف ندملا ينطاق نم ةثالث  اذإ ةمداقلا ًاماع نيثالثلا    

ةمادتسم ةقيرطب ةرجهلاو ينارمعلا عسوتلا اذه ةرادإ يف تاموكحلاو تايدلبلاتقفخأام   .  
ندملاتحضأ دقف   ًابيرقت ناكم لك يف  عارصلاو رقفلا نم نورفي نيذلا سانلا اهدصقي يتلا ةهجولا ،   

 نأ نيح يفو. لضفأ ةايح ءانبل لبس ىلإ نوعلطتي نيذلا كئلوألدصق ملاةطاسبب وأ ناسنإلا قوقح تاكاهتناو 
نوهجتي نيرجاهملا نم ريثكلا يأ لثمت بونجلا نادلب نيب ةرجهلا نإف ،لامشلاوحن  ندملاف . ةلئاه تايدحت ًاض 

 ، بعاتم هجاوت رصحلا ال لاثملا ليبس ىلعوريناج يد وير وأ جربسناهوجو اتركاجو راكاد لاثمأ نم ،ةيسيئرلا  ،
  .ليوط تقو ذنم اهيف نوشيعي نيذلا نونطاوملا لعفلاب هيف حفاكي يذلا تقولا يف ددجلا نيرجاهملا باعيتسا يف

يذلا يملاعلا يرضحلا ىدتنملا لالخ ريبك زيكرتل تايدحتلا ن م اهريغو تايدحتلا هذه تعضخ دقو  
ثيح ٢٠٠٦هينوي /ناريزح يف ادنكب ،رفوكناف يف دقع ءاضعألا لودلل يرورضلا نم نأ عامتجالا اذه حضوأ ، 
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نينطاوملاو صاخلا عاطقلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا بن اج ىلإ ةدحتملا ممألا يف م اقاط ليعفت
مويلا اذه يفيننإو. تامدخلا ةلماكندملاو مادتسملا ينارمعلا عسوتلا قيقحت ل ًايعس ةقوبسم ريغ ةقيرطب مويلا   ، 
لئوملليملاعلا ةيرشبلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا دحأل يدصتلل ةكارش يف لمعلا ىلع نيينعملا عيمج ثحأ    ،
 .نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف


