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 ققللققههاا ععنن لليينندد آآنناا ممؤؤسسسسةة تتععببرر  :2012 �س�ب�ت�م�ب�ر 15 ٬،(�م�ص�ر) �ا�ل�إ�س�ك�ن�د�ر�ي�ة
 ووااللذذيي ٬،"االلممسسللمميينن ببررااءةة" االلممسسممىى االلااسستتففززااززيي االلففييللمم ااننتتااجج إإثثرر االلععممييقق

  ججممييعع ففيي للللممسسللمميينن إإههااننةة ييششككلل
 االلممتتططررففةة االلججممااععااتت ممنن ععننييففةة ففععلل ررددوودد ممنن ففييهه تتسسبببب ووللمماا ٬،االلععااللمم أأننححااء
 .االلممووتت وو االلددمماارر إإللىى أأددىى مممماا االلددببللووممااسسييةة االلببععثثااتت ععللىى االلههججممااتت أأددااررتت االلتتيي

  
 ببيينن ووااللتتععااييشش االلممتتببااددلل االلااححتترراامم للتتععززييزز تتسسععىى ككممؤؤسسسسةة ممووققععههاا ممنن

 لليينندد آآنناا ممؤؤسسسسةة ففإإنن االلأأووررووممتتووسسططييةة٬، االلممننططققةة ففيي ووااللححضضااررااتت االلثثققااففااتت
 ااححتترراامم أأنن ععللىى ووتتأأككدد االلططاائئففييةة ععللىى االلممببننييةة االلككررااههييةة ععللىى االلتتححررييضض تتدديينن
 وو للللإإننسسااننييةة االلززااووييةة ححججرر تتككوونن أأنن ييججبب االلععننفف ووننببذذ االلددييننييةة االلممععتتققددااتت

 .ووااللححددااثثةة االلددييممققررااططييةة ببننااء
 

 ففيي تتووززييععهه ااخختتيياارر وو االلععااممةة٬، االلممششااععرر للإإللههاابب ششررااررةة ههوو "االلممسسللمميينن ببررااءةة"
 ييممككنن للاا أأننهه ععللىى ددللييلل االلإإررههااببييةة سسببتتممببرر 11 للههججممااتت االلسسننووييةة االلذذككررىى

 ممنن ممححتتووااهه ننششرر ممنن االلههددفف وو .االلتتععببييرر ححررييةة ممظظااههرر ممنن ممظظههرر ككووننهه ففيي ااخختتصصااررهه
 ككاانن ككمماا االلججممااععيي٬، االلسسخخطط إإثثااررةة ههوو ممننهه االلههددفف االلااللككتتررووننيي٬، االلإإععللاامم ووسساائئلل خخللاالل

 االلففييللمم ااننتتااجج ووممنن ممححممدد للللننببيي أأسسااءتت االلتتيي االلررسسوومم تتووززييعع ممنن االلححاالل
 ككللتتاا ففيي .ققررآآننييةة ووآآييااتت للصصوورر ممغغااللططااتت للىىعع االلممببننيي "ففتتننةة" االلققصصييرر

 مماا االلسسللمميي االلتتععااييشش ههددددتت االلتتيي االلأأععمماالل لليينندد آآنناا ممؤؤسسسسةة أأددااننتت االلممننااسسببتتيينن٬،
 االلممؤؤسسسسةة تتككرررر ووككذذاا .ووااللممععتتققددااتت ووااللثثققااففااتت االلأأصصوولل ممخختتللفف ممنن االلننااسس ببيينن
 االلإإننسساانن ككررااممةة" أأوو "االلتتععببييرر ححررييةة" ممثثلل االلإإننسساانن ححققووقق أأنن ممؤؤككددةة االلااددااننةة٬، ههذذهه
 ببششككلل ااسستتخخددااممههاا ييممككنن ووللاا للللتتججززئئةة ققااببللةة غغييرر "للممتتببااددللاا ووااللااححتترراامم

  .االلددييننييةة أأوو االلععررققييةة االلممووااججههااتت للتتععززييزز ااننتتققاائئيي
 

 ببااللننسسببةة تتااررييخخييةة للححظظةة ففيي تتأأتتيي االلممووججععةة االلممببااددررةة ههذذهه ععنن االلننااججممةة االلأأززممةة
 ععللىى .االلددييممققررااططييةة تتححووللااتت االلععررببييةة االلددوولل ممنن االلععددييدد ففييههاا تتششههدد للللممننططققةة
 ههذذهه ففإإنن االلتتححووللااتت٬، ههذذهه خخللققتتههاا االلتتيي ككااسسااتتووااللااننتت االلصصععووببااتت ممنن االلررغغمم

 االلععررببييةة االلممججتتممععااتت ببيينن ووااللتتععااوونن للللححوواارر أأففضضلل ممننااخخاا ووففررتت ققدد االلظظررووفف
  .االلإإننججاازز ههذذاا تتههدددد ققدد االلممااضضيي االلأأسسببووعع أأححددااثث أأنن ممنن ووااللخخووفف ووااللأأووررووببييةة



 
 ببثث إإثثرر غغضضببههاا ععنن االلممسسللمم االلععاامم االلررأأيي ممنن االلععظظممىى االلغغااللببييةة أأععررببتت ذذللكك٬، ووممعع

 ففيي االلععررببييةة االلححككووممااتت ككررررتت ككمماا ووتتللققاائئييةة٬، للممييةةسس ببأأششككاالل االلششررييطط
 ععللىى االلههججوومم أأددااننتت ححيينن ففيي االلثثققااففييةة٬، االلتتععددددييةة ضضمماانن ننححوو االلتتززااممههاا االلممننططققةة

 االلممووظظففيينن ممنن ووغغييررهه االلأأممررييككيي االلسسففييرر ووققتتلل االلددببللووممااسسييةة االلووففوودد
 أأسسااسساا ييككوونن أأنن ييججبب االلسسللمميي االلرردد ممنن االلننووعع ووههذذاا .ببننغغااززيي ففيي االلممددننيييينن
 االلججسسوورر ببننااء ووإإععااددةة االلثثققةة ااسستتععااددةة ععللىى ككززييرر ووممششتترركك ععاامم للااللتتززاامم

  .أأخخررىى ممررةة تتضضررررتت تتككوونن ققدد االلتتيي االلثثققااففييةة
 ووااللععننفف االلااسستتففززاازز ممنن االلججددييددةة االلححللققةة ههذذهه ععللىى  لليينندد آآنناا ممؤؤسسسسةة تترردد ووسسووفف
 االلووططننييةة٬، ششببككااتتههاا ممعع ببااللتتععااوونن سستتققوومم ححييثث .االلححضضااررييةة ررسسااللتتههاا ببتتععززييزز

 االلممتتببااددلل٬، ووااللااححتترراامم ممااللتتففااهه ززييااددةة إإللىى تتررمميي االلتتيي االلببررااممجج ممنن ببممججممووععةة
 ببيينن ووااللتتققررييبب االلععااممةة٬، االلححييااةة ففيي للللممووااططننيينن االلففععااللةة االلممششااررككةة ووتتععززييزز
 .االلممششتتررككةة االلددييممققررااططييةة االلققييمم ععللىى للللععمملل االلممتتووسسطط ضضففتتيي ممنن االلننااسس
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