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لسكورب يف ةريخالا نامكرتلا ةودن لوح يفاحص نايب

Brussels - 07 - 04 - 2007
 نم 27 و 26 يموي نامكرتلاب ةصاخلا ةودنلا ىلع ةيموكحلا ريغ ةيدنلوهلا UN-PO ةمظنم ركشن
 حتف لجا نم ةيباجيا ةوطخ يهو . لسكورب يف يبوروألا ناملربلا تاعاق ىدحإ يف يضاملا راذآ رهش
 اوثدحتي نا لكلل ينستي يكل هبسانم يهو ،تاءامتنالاو تاهاجتالا فلتخم نيب يطارقميدلا راوحلا
.مهبيلاطم ضرعو يجراخلا ملاعلل مهتاوصا لاصيا و مهلكاشم نع

: ةودنلا هذه لوح انتاظحالم نم ةلمج هاندا

 هينامكرتلا بازحالاو تامظنملا بايغ ظحول و ،ةينامكرتلا ههبجلا نع نيلثمم اوناك روضحلا هيبلاغ -
. ىرخالا
 سلجم يف دروكلاو برعلا يلثمم روضح بايغ ىتح و ،ناتسدروك ةموكح يف نامكرتلا لثمم بايغ -
. ةيطارقميدلا ةيلمعلا يف نوكراشي مهو اصوصخ ، كوكرك  ةرادا
 تازاجنإلا ىلا بيرق نم الو ديعب نم ال رشي مل عامتجالا يموي تالخادم يف کراش نم عيمج -
 مهل هتمدق ام و ناتسدروك هموكح يف مهتكراشم لضفب نامكرتلا اهققح يتلا ةعورشملا تابستكملاو
 ماع ةضافتنإلا ةيادب يف يأ دئابلا ماظنلا طوقس لبقو ناتسدروك يف هطلسلا اهيلوت ذنم ةموكحلا هذه

 طسبا نم نومورحم اوناك قارعلا يف ىرخالا تايلقالا عيمج نأش مهنأش مهنا نيح يف ،1991
 سيسات نم ، ةيسايس ،ةيفاقث نم مهقوقح لماكب نوعتمتي نالاو دئابلا يثعبلا ماظنلا لظ يف مهقوقح
 اوناك يتلا ىرخالا قوقحلا نم اهريغو ميلعتلا قوقح نع ادع ،ةيسايسلا بازحالاو تامظنملا
. اقباس اهنم نومورحم

 هيناتسدروكف ،ةيخيرآتلا قئاقحلل حضاو هيوشت و تاطلاغم رمتؤملا نم ۳-۲٦ موي تالخادم تللخت  -
 يلا ةيدجبو ةدوعلاو ةعباتملا نم ليلقلا ةينامكرتلا ةهبجلاب ىرحالا .ناهرب ىلا جاتحت ال کوكرك
 و ةلطابلا مهتلا ضرع و ةمكاحم ةهسلج اهنآك و ةسلجلا انل تدب .ةهوشملا ريغ هيخيرآتلا رداصملا
 ب ةيناتسدروكلا ةيسايسلا بازحالاو دروكلا اوهبش ديدشلا فسالل .قح هجو نود دروكلل اهقيفلت
 لكلو مهل ذالملاو يوآملا لازتالو امئاد ناتسدروك ضرا هيف تناك يذلا تقولا يف ،”يشافلا ثعبلا“
.ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيروتاتكدلاو ةيشافلا دض لضاني ناك نم
 
 و تايلقالل اهمدق يتلا تازجنملا و ناتسدروك روتسد ىلا بيرق نم الو ديعب نم ال قرطتلا يرجي مل -
.ناتسدروك ميلقا روتسد صن يف هيلا ةدوعلا نكمي و دوجوم هلك اذه نامكرتلا ةصاخ
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 لثمت ال نييروشآلا عضو لوح ادنك يف ”يملاعلا يروشألا فلاحتلا”ب ىمسي ام ةلثمم هتحرط ام -
 اهنأ اقح فسؤملا نمو. ناتسدروك ميلقا لخاد ةلماعلا ةيروشآلا بازحألا يلثمم رظن ةهجو انرظن يف
 بترملا ريغ مالكلا و تاماهتالا نم ليس نع هرابع تناك ةبضتقمو ةعيرس ةلخادم تمدق

 ةعاق ىلا عجرت ملو عامتجالا ةعاق تكرت لجخلا نمو ةحضاف ةيهاركو دقح نع الا منت مل يتلا
.الاح نسحا لسكورب يف ”ةيروشالا ةيطارقوميدلا ةكرحلا“ ب ىمسي ام لثمم نكي ملو . عامتجالا
 ماظنلا مايا سئانكلا ددع ىتحو ةيسايسلاو ةيميلعتلاو ةيفاقثلا تازاجنالا هنراقم نكمي هنا نيح يف
 ةدعصألا عيمج ىلع هحماستب فورعم يدروكلا بعشلاو ناتسدروك ةموكح لظ يف نالاو الثم دئابلا
 لظ يف ةيموقلا هتيوهو هتفاقث هيوشت و ملظلا نم ردق ربكا ىلا اوضرعت يتلا بوعشلا نم هنال ،
. ةبقاعتملا ةيقارعلا تاموكحلا

 ةداملا اصوصخ و يقارعلا يلارديفلا روتسدلا شيمهت ىرج هنا لوألا مويلا تالخادم يف انظحال - 
. اهيف ةشياعتملا تايلقالا عيمجل ةلادعلا قيقحتو کوكرك ةنيدم ةلكشمل لثمالا لحلا يه يتلا 140

 ةلادعلاو تاورثلا عيزوت ,ةيلارديفلا ىلإ ةراشإلا رجي مل ثيح ، يلارديفلا ماظنلاب فارتعالا مدع -
 ةيروهمجلا سيئر ديسلا راشتسم فقوم ىلا هراشالا انه ردجتو .ةيعامتجإلاو ةيداصتقإلا ةضهنلاو
 و مودنارفرلاو تاباختنالا جئاتن يف هيار لوح ةصاخو ةلئسالا نم ريثكلا ىلع بجي مل يذلا ةيقارعلا
 ةدايقلا ديدهتو روتسدلل مهتداعم وه هئالمز و وه هركذ ام لك .ةيباجيا تناك ول اميف 140 ةداملا
.ةيدروكلا

 ىلا تداع لئاوعلا تائم نأ ليلدلا و ،نامكرتلا لجا نم يدجلا لمعلا مت هنا يلع ديكاتلا انه ديرن
 رصنعلا رود لثمي ملف نامكرتلا نوؤشل ةيروهمجلا سيئر راشتسم نالسرأ رفظم ديسلا امأ .کوكرك
 نم ريثكلا ححصي وأ دري ملو . ناتسدروك ةموكح نيرخالاك دقتني ناك و ةودنلا يف مهاسملا يباجيإلا
 ميدقلا كووكرك خيراتو كوكرك ةيفارغوميدل يخيرأتلا درسلا قايس يف اهركذ مت يتلا تاطلاغملا
 ةرم فشك دق عامتجالا اذه نا ريشن نا دبال انه . كوكرك يف نهارلا يسايسلا عضولاو ثيدحلاو
 يدروكلا بعشلا هاجت ةينامكرتلا ةهبجلا ندل هدقاحلاو ةضيرملا راكفالا يملاعلا ماعلا يارلل ىرخا
.اهتداقو ةيسايسلا اهبازحاو

 ءانب يف هتدايقو يدروكلا رودلاب اوداشا عامتجالا اورضح نيذلا ةثالثلا يبوروألا ناملربلا ءاضعأ -
 يف ةيطارقميدلا ءيدابم خيسرت يف ةلاعفلاو ةداجلا مهتمهاسم و ديدجلا يطارقميدلا قارعلا
 قرشلا ةقطنم يف ةيطارقميدلا مئاعد تيبثت يف مهاسي يذلاو ءاوس دح ىلع قارعلا ناتسدروك
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 عم راوحلا بولسا ينبتو ةيعقاولا ةسايسلاب يلحتلا كارتالا نيثدحتملا اوحصنو . ماع لكشب طوسألا
. ديدجلا قارعلا ءانبل ةيطارقوميدلا ةيلمعلا يف مهتكراشمو قارعلا دروك

 امو كوكرك لبقتسم لوح مهرظن ةهجو حرطل ةينامكرتلا ةهبجلل ةميق ةصرف عامتجالا اذه ناك -
 مل نيكراشملا ىوتسم نال عيرذ لشفب اوينم مهنكلو ةيقارعلا وا ةيناتسدروكلا ةموكحلا نم هنوبلاطي
 اوططخي ملو هيسامولبدلاو ةسايسلا عم دهعلا اوثيدحو ةربخلا اوليلق اوناكو بولطملا ىوتسملاب نكي

 سفن وه دروكلا قحب يقطنمالا مهدقحو ةينامكرتلا ةهبجلا حرط بولسا ناك .ةلأسملا هذهل ديج لكشب
  مهئامترا ىدم ىرخا ةرم اوتبثاو نيفرطتملا نييموقلا كرتلل ”ةيدامرلا بائذلا“ ةكرح ماتيا راكفا
. ناتسدروك ةموكحو بعشل ةيداعملا MiT ةيكرتلا تارباخملا تاططخمل مهذيفنتو

 هيلع دكؤنو دوعنو ريغتي مل يقارعلا روتسدلا يف 140 نوناقلا نم ناتسدروك ناملربو ةموكح فقوم -
 ةنيدملا كلت ىلإ ةيعيبطلا ةايحلا دوعت يكل ةنكمملا ةعرسلاب و هريفاذحب نوناقلا اذه قيبطت عم اننأ وهو
  ةداملاو نييقارعلا ةيبلاغ هل توص يذلا يقارعلا يلارديفلا روتسدلاب ةكسمتم ناتسدروك ةموكح .

 ال 140 ةداملاو . ةقطنملا يف ىرخأ قطانملا و كوكركل لداعلا لحلا وه يلارديفلا روتسدلا نم 140
 .كوكرك ةنيدم يف ةشياعتملا تايلقألا ةفاك قوقح ىلع زكرت امناو دروكلا قوقح نع طقف ثدحتت

 يفاقثلا هجولا ثيح نم ةيناتسدروك ةنيدم كوكرك ةنيدم نأ ىرخأ ةرم ديكأتلل ةصرفلا انه دجنو -
 مرتحن نحن . نييروشاو برعو نامكرت دروك نم تاينثإلاو تايموقلا فلتخم نضتحتو يراضحلاو
. ناتسدروك ميلقإ ءانب يف مهتامهاسمو مهتكراشم نمثنو ردقنو مهتاداعو مهتفاقث

 فارطألا لك نم اوعدنو تاعامتجالا هذهو صرفلا هذه لثم ريفوت ديؤن اننأ ىلع ىرخأ ةرم دكؤنو
 ءاوس ةيطارقوميدلا ةيلمعلا يف كراشت يتلا فايطألاو فارطألا ةفاك كارشإو نيرخآلا قوقح مارتحإ
 يأرلا ةيرح يه يتلا ةيطارقوميدلا ءيدابم نم آدبم مهأل ًاقيبطت ناتسدروك يف وأ قارعلا يف
. نوناقلا قفو ةعورشملا هقوقح و رخألا مارتحإو


