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تبؽختبرُب ؽظًّا فً يسيّؽج اهتٌم اهدّهً تغرط خشسٌؼ خدفق  8811فً ؽبى ( يٌسب)إٌشبء اهّنبهج اهدّهٌج هظيبً االشخذيبر  خى
 .االشخذيبر األسٌتً اهيتبشر إهى االكخضبداح اهضبؽدث هيشبٌدث اهٌيّ االكخضبدي ّاهحد يً اهفلر ّخحشًٌ األحّال اهيؾٌشٌج هوشنبً

هويشخذيرًٌ ّاهسِبح اهيلرظج، ٌّغعً ُذا ( اهظيبٌبح)شبهج يً خالل إخبحج خأيًٌ ظد اهيخبعر اهشٌبشٌج اهّنبهج تِذٍ اهر ّخظعوؼ
 .اهظيبً يخبعر ٌزػ اهيونٌج ّاإلخالل تبهؾلّد ّاهلٌّد ؽوى خحٌّل األيّال إهى اهخبرر ّاهحرّة ّاالظعراتبح األُوٌج
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  الخميج ومهطقت لمكويث زيبرة في لميجب الجهفيذي الرئيس هبئبت

 ببلمهطقت الوظبئف وخمق الهمو جعزيز بهدف الخبص القطبع اشجثمبراث لجشجيغ جهدف الزيبرة

 

 يسيّؽج ذراػ ًُّ ،(يٌسب) االشخذيبر هظيبً اهدّهٌج اهّنبهج أؽوٌح – 2102 هيشبن/أبريل 5العبضمت، واشهطن
 نّتبٌبشً إٌزّيً اهشٌدث هوّنبهج اهخٌفٌذي اهرئٌس ٌبئتج أً اهشٌبشٌج، اهيخبعر ظد تبهخأيًٌ اهيؾٌٌج اهدّهً اهتٌم
 87 إهى 7 يً اهفخرث فً اهيخحدث اهؾرتٌج ّاإليبراح ّكعر ؽيبً ّشوعٌج اهنٌّح يً نال خخظيً تزٌبرث شخلّى
 اهخبص اهلعبػ اشخذيبر أُيٌج حّل اهّؽً زٌبدث فً اهزٌبرث ُذٍ يً اهغرط ٌّخيذل .اهحبهً ٌٌشبً/أترٌل

 هخخفٌف أدّاح يً اهّنبهج خخٌحَ يب حّل اهيؾوّيبح ختبدل ؽً فظاًل اهّغبئف، ّخوق اهٌيّ هخحلٌق أداث تبؽختبرٍ
 االشخذيبر ٌُئبح ؽً ّييذوًٌ حنّيًٌٌ، يشؤّهًٌ يؼ اهزٌبرث أذٌبء نّتبٌبشً اهشٌدث ّشخوخلً .اهشٌبشٌج اهيخبعر
  .تبهيٌعلج اهخبص ّاهلعبػ ّاهتٌّم، اهخسبرٌج، ّاهغرف اهّعٌٌج،

  

 فً اهيٌعلج، ؽبٌح فلد .حرسج تيرحوج أفرٌلٌب ّشيبل األّشع اهشرق يٌعلج فٌَ خير ّكح فً اهزٌبرث ُذٍ ّخأخً
 اسخذاة ؽوى كدرخِب ضؾٌد ؽوى اٌخنبشج يً يدٌٌج، ّاظعراتبح ذّراح يً اهيبظً اهؾبى شِدخَ يب ظّء

 اهٌبحٌج يً ًُّ - أّرّتب فً االكخضبدي اهٌلًٌ اٌؾداى حبهج تشتة خفبكيًب األّظبػ ُذٍ ّازدادح .االشخذيبراح
  .أفرٌلٌب ّشيبل األّشع اهشرق يٌعلج توداً إهى االشخذيبر هخدفلبح اهرئٌشٌج اهيضبدر أحد اهخلوٌدٌج

 

 أي يً أنذر تبهيٌعلج ّاهفرص اهّغبئف خخٌح اهخً االشخذيبراح إهى اهحبسج خزاٌد إهى اهدّهً اهتٌم خلبرٌر شٌرخّ
 يً خخينً حخى اهيلتل اهؾلد فً اهخبص تبهلعبػ سدٌدث ّغٌفج يوًٌّ 04 كراتج هخوق تحبسج فبهيٌعلج :يظى ّكح
 هونذٌر ٌينً: "نّتبٌبشً خلّل اهضدد، ُذا ّفً .تشرؽج أؽدادُب خخزاٌد ّيخؾويج شبتج ؽيل هلّث اهّغبئف خّفٌر

 خوق ّخٌرث ّخشرٌؼ تنذٌر، أؽوى ٌيّ يؾدالح خحلٌق اإلضالحبح، تؾط خعتٌلِب حبل فً اهيٌعلج، توداً يً
  ". اهخبص اهلعبػ شخذيبراحال يخشبرؽج زٌبدث تدًّ ٌحدد هً ذهم هنً .اهّغبئف
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 يً أيرٌنً دّالر يوٌبر يتوغ رضد ؽً اهيٌعلج، تدؽى اهخزايِب إعبر فً اهيبظً، اهؾبى أؽوٌح كد اهّنبهج ّنبٌح
 يً سبٌة ٌّخظيً .ّإتلبئِب اهيٌعلج إهى اهيتبشرث األسٌتٌج االشخذيبراح خدفق خشسٌؼ تغرط اهخأيٌٌٌج اهلدراح

 اهزٌبرث يذل ّزٌبراح، اهّؽً هزٌبدث فؾبهٌبح إكبيج أٌظًب اهيٌعلج فً االشخذيبر خشسٌؼ خشخِدف اهخً اهّنبهج سِّد
 .نّتبٌبشً هوشٌدث اهحبهٌج

 

 اهيتبشر األسٌتً االشخذيبر يؾدالح ؽوى ٌحبفغ أً ؽوٌٌب خعّرث، األنذر اهؾبهى ُذا فً: "نّتبٌبشً ّخظٌف
 فبؽوج أعراف ًُ تزٌبرخِب شأكّى اهخً اهتوداً يً فبهؾدٌد .اهخٌيٌج ٌخبئز ّخؾزٌز اهؾيل فرص هخوق ّخلٌّخِب
 اهيشخذيرًٌ خيخؼ نفبهج فً سيٌؾًب ُدفٌب ٌخيذل أً ٌٌّتغً .اهيٌعلج داخل اهتٌٌٌج االشخذيبراح ؽيوٌبح فً رئٌشٌج

 تحٌد – ذلج أنذر ًُّ خعّرث األنذر اهتٌئبح إهى اهدخّل ؽوى تبهلدرث ّاهتٌّمّضٌبدٌق ادارث اهيونٌج اهخبضج 
 . حذُّب ٌحذّ نً هآلخرًٌ كٌّج أيذوج خخٌح
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