
 

ّ مت 2012َٔ رٜغُرب  16ٚيف ايّٝٛ االٍٚ الْعكارٙ صباح اٍ  2012ّرٜغُرب  18إىل  16املؤمتض ايٛطين يؾعب ازبٓٛب  عكز َؤمتضٙ االٍٚ يف 

َٔ طبتًف ضبافظات ايغت يًحٓٛب ٚبتُجٌٝ ٚطين َتغاٟٚ ٚمبؾاصن١ اغًب  املٓزٚبنيايتٛقٝع ع٢ً َٝجام ايؾضف ازبٓٛبٞ َٔ قبٌ مجٝع 

ايٛطين يؾعب ازبٓٛب ٚممجٌ  مبؤمتضْا ممجالتِٗ ٚاسبضاى ازبٓٛبٞ املُجٌ ايؾضعٞ يًحٓٛب بكٝار اٚايغٝاع١ٝ حظبٝايك٠ٛ ايٛط١ٝٓ ايتحايف١ٝ  

 ايغٝاع١ٝ ٚاجملتُع١ٝ مبدتًف ايٕٛ ايطٝف ازبٓٛبٞ ايك٣َٛع نٌ ا٤ ايٛطين ايؾاٌَ بصٓع يًُؤمتض

ايزٚيٞ ٚعفضا٤ ايزٍٚ ايعؾض يف َب٢ٓ ص٥اع١ ايزٚي١ يف ايتٛاٖٞ بزع٠ٛ َٔ قبٌ ٚطٜض ايزٚي١ يًؾؤٕٚ  املُجٌمبٛجب االتفام ايشٟ مت َع 

اشباصج١ٝ ايربٜطاْٞ ايغابل يؾؤٕٚ ايؾضم األٚعط ٚمشاٍ افضٜكٝا ٚايشٟ مت االتفام َعِٗ بايٓغب١ يًكض١ٝ ازبٓٛب بغكف َفتٛح يف رفاعٗا 

املؾضٚع١ يًؾعب ازبٓٛبٞ ٚبٗشا ايضُاْات ٚافل َٓزٚبني اسبضاى املؾاصن١ يف َؤمتض اسبٛاص صٓعا٤ ، ٚعٓز سيو مت ايتحضري  عٔ اسبكٛم

 ٚحبضٛص ممجٌ َٔ صبًػ االَٔ ايزٚيٞ ع٢ً تٛقٝع ٚثٝك١ َٝجام ايؾضف . ..يًُؤمتض ايٛطين يؾعب ازبٓٛب

فتدض بٗشا ايؾضف اىل ايُٝٔ مجاٍ بٔ عُض َٚؤمتضْا ايٛطين يؾعب ازبٓٛب ٜنُا حضض جًغت االفتتاح ٚاالختتاّ ممجٌ املٓزٚب االممٞ 

 .املتحز٠َٔ قبٌ صبًػ األَٔ ٚاالَِ ٘ ٚالٖتُاّ يتأعٝغ

ّ 2012ّ حت٢ ْٗا١ٜ ايعاّ 2011عاّ ناٌَ َٓش بزا١ٜ عاّ  تٚاْعكار املؤمتض األٍٚ  نإ تتٛجيا يغًغ١ َٔ ايًكا٤ات ٚاالجتُاعات اييت اعتُض 

َهٕٛ املؤمتض ايٛطين يؾعب ازبٓٛب  ايشٟ اتفل عًٝ٘ َٔ  إلْؾا٤االتفام ع٢ً تؾهٌٝ زب١ٓ ذبضري١ٜ تعٌُ ع٢ً ايتحضري متدض عٓٗا 

اسبضان١ٝ ٚايٛط١ٝٓ ايغٝاع١ٝ ٚاجملتُع١ٝ ٚمت اظباط نٌ ايٛثا٥ل املطًٛب١ بٛاعط١ ايًحإ  تٗاااْتُا٤قبٌ نٌ ق٣ٛ ازبٓٛب مبدتًف 

 .ٚاالنارميٝنئَ نٌ ايك٣ٛ  ٚاملؾه١ً, املتدصص١

 ١ٚإقًُٝٝٚبعز َضح١ً االْعكار ٚايتأعٝػ ايهاٌَ اربش قضاص املؾاصن١ يف اسبٛاص ايٛطين يف صٓعا٤ ٚايشٟ عكز ذبت ايضعا١ٜ أمم١ٝ ٚرٚي١ٝ 

 .ٚتكزَٓا بؾضط إٔ ْتحاٚط أٟ عكٛف تكف يف طضٜل َطايب ٖٚزف ؽعب ازبٓٛب.

اص  املؾاصن١ يف َؤمتض اسبٛاص ايٛطين يف صٓعا٤ ٚاعتباص املؾاصن١ ضبط١ احملٝط١ مت تٓفٝش قض ٚايظضٚفٚصغِ نٌ ايتحزٜات ٚايصعاب 

 ص٥ٝغ١ٝ ١َُٗٚ يف طضٜل ْضاٍ ٚحضاى ؽعب ازبٓٛب ايغًُٞ ٚقضٝت٘ .

ٚايٛثا٥ل احمل١ًُ باسبحخ ٚايرباٖني   بإعزارٚمت تؾهٌٝ ٚاختٝاص  فضٜل ايتحاٚص َٔ مجٝع ضبافظات ازبٓٛب ايغت ٚقاَت ايًحإ املتدصص١   

 احٌ املٛاج١ٗ يف اسبٛاص  .... ازبشٚص ايتاصخي١ٝ ٚاحملت٣ٛ ايغٝاعٞ ٚاسبًٍٛ ٚايضُاْات.ملض

اظباطٙ   ٚارا٤ فضٜل املؤمتض ايٛطين يؾعب ازبٓٛب رٚصٙ ايٛطين ٚايتاصخيٞ يف َؤمتض اسبٛاص ايٛطين حت٢ ؽعض خبطٛص٠ املؤاَض٠ ٚااليتفاف ع٢ً َامت

 ٜض املصري ٚاعتعار٠ ايزٚي١ ازبٓٛب١ٝ املغتك١ً ... ٖٚزف٘ يف اسبض١ٜ ٚتكض ٚقضٝت٘يؾعب ازبٓٛب 

ت َٚهاعب تصب يف َصًح١ قض١ٝ ؽعب احكك٘ َٔ قضاص مبا ضبتفظاٚقضص فضٜكٓا االْغحاب َٔ َؤمتض اسبٛاص صٓعا٤ يف ايٛقت املٓاعب 

 ازبٓٛب ٖٚزف٘ .

 قضٝت٘ .ٚاملؤمتض ايٛطين يؾعب ازبٓٛب الطاٍ ٜكف بجبات إىل جاْب ؽعب ازبٓٛب ٖٚزف٘ ٚعزاي١ 

اْتداب قٝار٠ املزٜضٜات يف نٌ ضبافظات ازبٓٛب ايغت بٓحاح ، ٖشٙ  َؤمتضاتٚاعتُضاصا يٛجٛرٙ ٚدبزٜز ْؾاط٘ متت يف األؽٗض األخري 

 ضْا ايٛطين يؾعب ازبٓٛب .ؤمتَحمل١ تاصخي١ٝ ملغري٠ 

ايتٛافل ايٛطين مشاٍ ٚجٓٛب حت٢ ايّٝٛ ٖشٙ ايضؤ١ٜ اييت مت   ٚايشٟ ال ٜظاٍ َتُغو مبؾضٚع٘  ايغٝاعٞ ٚصؤٜت٘ املكز١َ ملؤمتض اسبٛاص صٓعا٤ َع

يُٝين ايتٛافل ايٛطين ٚذبت اؽضاف اممٞ ٚرٚيٞ  ٚاقًُٝٞ ٚتٛافل ٚطين ٚاالٍٚ َض٠ يف ايتاصٜذ ايُٝين ٜتِ سيو ايتٛافل ع٢ً صؤ١ٜ َٛحز٠ يًٛطٔ ا

 ،،، عُض بٔ مجاٍ االممٞ املٓزٚب قٝار٠ ذبت ٨+٨مبٛجب طبضجات فضٜل 

ايٛطين يؾعب ازبٓٛب  مبكرتح ملهتب املبعٛث االممٞ ايعٌُ ٚاالجتٗار يًتكاصب بني بك١ٝ املهْٛات  املؤمتض٢ً ٖشا االعاؼ ٜتكزّ  ٚع

جيب عًٝٗا إٔ تعز َؾضٚع بزٌٜ ٚاسا ٜهٕٛ  اسبضان١ٝ ازبٓٛب١ٝ اييت ترتاٚح بني ٖشا ٚساى َٔ املؾاصٜع ٚاييت مل تؾاصى يف َؤمتض حٛاص صٓعا٤

 ضٚع املكزّ َٔ قبًٓا ملؤمتض صٓعا٤ ٖٚٛا االفضٌ يًكض١ٝ ازبٓٛب١ٝ ٚعريتضٝ٘  ؽعب ازبٓٛب  عبٔ ْٛافل ع٢ً سيو .أفضٌ َٔ َؾ

 ٖٞ : ٚثا٥كٓاٚعبٔ َٔ ؽاصنٓا  

 

ب ازبشٚص ايتاصخي١ٝ ٚاحملت٣ٛ ايغٝاعٞ ٚاسبًٍٛ ٚايضُاْات ْعتربٖا َؾضٚع اسباضض  ٚاملغتكبٌ ، َٚٔ  مل حيضض َٔ ايك٣ٛ ايغٝاع١ٝ يف ازبٓٛ

 املأعا٠ْٚعكز َؤمتض جٓٛبٞ جٓٛبٞ ْٚٓكش ؽعبٓا َٔ  افضٌ بأل خشأْٚ ملؾضٚعٓا بزٌٜ ٚثٝك١ ٜٚعزٚا ٢٨٣ْكبٌ ٜهٕٛ فضٜل َكابٌ فضٜكٓا 

 ٜٓا  ٖشا صأ

 

 

 

 ٚباهلل ايتٛفٝل                             

 املؤمتض ايٛطين يؾعب ازبٓٛب.

 


