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 2002َ اندىل انعسبِت، انسُاض ىقائع ندىة ادازة انكيازد ىساليت انًبانَ ف

 

 لخصالم

 
ساهًج عيايم عدُدة فيَ هوييز يليكهت ازح يام انًِياو ان يفِيت فيَ انليسكت انعاييت نه يسي اث،  هًويا حسيس  

ىازحليا  انًِيياو يييو يت يييياث اسييخاداو انًِيياو يلييم يت ييييت انلييس  ىانا يياا ىانًِيياو ان ييتاعِت انً سى ييت 

، ىانخيَ 1991األيسُكَ انلدُد انخَ حعسضج ني  انليسكت فيَ  يس  عياو ى كلسها حأثِسا هَ فعانِاث انق ف 

اسخودفج  ُضا خصاناث  ايض انكبسُخِك ىاألنابِي  انتاقهيت ني  األييس انيرٍ  دً سنيٌ حسيس  انحيايض ييقعِيا 

ىايخصاج  يع انًِاو ان يفِت ىيو ثى شُادة فعانِخ  فَ سذابت بعض يكيناث انخسبت ىان ايز ححج انس حِت فَ 

انًياقع فَ انلسكت، ى كلسها خ يزة حهك انخَ حًلم  سس ىقياعد هِاكم انًعايم ىاألبيسا  ىاناصانياث بعض 

انضيياًتو ىبسييب  اسييخًساز حييأثِس انًِيياو ان يفِييت انًهيثييت بانحييايض حلِييسث انًياصيي اث ان يياازُت نهخسبييت 

ِيت ىحلِيس  انيت اقسيخقساز ىان بقاث انااشنت يو خالل فعانِيت انذابيت ىانخحهيم ىانلسيم نيبعض األايياز انًعدن

انًعدنَ ألاياز  خيسً يًيا شاد فيَ حلِيس ىحيدهيز انًياصي اث انوتدسيِت نهخسبيت ىان بقياث ان ياسُت انسياندة 

ألسييس ىقياعييد انًتلييأثو حتاىنييج اندزاسييت انحانِييت انيضييع ان ِينيييجَ نهخسبييت ىان بقيياث ححييج انسيي حِت يييو 

م ىهِاكم انلسكت، بِتًا  جسُج اندزاست ححج انسي حِت خالل ي ًيعت يو اّباز حى حيشُعوا بِو يياقع يعاي

داخيييم يياقيييع انًعاييييم بيسييياات انًسيييا ان ِيفِصُيييائَ انكوسبيييائَو ىعهيييٌ ضييييا نخيييائ  انح يييس ىاندزاسيييت 

بِتييج انخحانِييم  ان ِيفِصُائِييت حييى ححدُييد يياقييع انخكو يياث ىانقتييياث ححييج انسيي حِت ىيياقييع انخسبييت انًخييدهيزةو

ِييت ألاألُينيياث انًيجبيت ىانسييانبت انسئِسييتت ازح ييام حساكِيص انكبسُخيياث بلييكم زئييِس انخييَ انكًِِائِيت نهًِيياو ان يف

حعكس حأُو  ايض انكبسُخِك انًخسس  ىاسخًساز حأثِسو عهٌ ان بقاث ححيج انسي حِت ييو خيالل  قتِيت انًِياو 

ىقتيياث ححيج  ان يفِت انخَ حخيسع يع انيقج نخِ ت نلاا انحايض فَ انخحهم ىانذابت ىانلسم يكينت حكو ياث

س حِت هرا يو جوت، ىيو جوت  خسً حهيد انًِاو ان يفِت ىعدو سيكانِت اسخلالنوا ألٍ يو األغيساض سيياا 

انًدنِت يتويا  ى ان يتاعِت  ى انصزاعِيت، قسيًِا ىسنويا حتحيدز باح ياو نويس ان يساث ىيسياهًخوا كً يدز يهييد 

  انحيايض ىخ يض سزحليا  انًِياو سنيٌ انًِياو نهتوسو نيرنك حخ هي  انًعان يت انًقخس يت نويرا انيضيع يتيع حسيس

ان يفِييت ىخ ييض يتاسييِبوا، هييرا يييو جوييت ىيييو جوييت  خييسً سعييادة زفييع انًياصيي اث ان ِصُائِييت ىانوتدسييِت 

ىانكًِِائِييت نهخسبييت ىان ييايز ححييج انسيي حِت انًخييأثسة بانًِيياو انًهيثييت بانحييايض باسييخاداو يييياد ذاث نليياا 

تت حًخاش بتعييخوا ىسيوينت انح ييل عهِويا ىزخ يوا ىك يااة فعانِخويا كًِِائَ يعاكس نخأثِس انحايض ألقاعدُ

 يو خالل  قتوا عو اسُق يصجوا يع يياد  خسً يساعدة فَ انًياقع انًخأثسة ب عانِاث انذابتو 
 


