
 ريدوأجمعية 

 بالصحراء الغربية

 2011ميزانية عمل الجمعية  لعام 

  .بيان بأول ميزانية عمل لجمعية أريدو  يليفيما 

وكذلك التعليمات  األعضاءاعتبارها جميع عمالئها كشركائها وجميع  في ةهذه الوثيقة تضع الجمعي من خالل

 .2011عام ل الوصول لنتائجها المرجوةمن جمعية التمكن  والتيالمتبعة 

لك في إطار عمليه تنظيميه ذلها دورا هاما يفصل بين الدولة واألفراد المستقلين و وميزانية عمل الشركة

اإلدارة  اإلمساك بأموريضا أ ولكن ةليئوالمسلى إدارة الجمعية والتي ال تمثل فقط تحمل إوتخطيطية للوصول 
. 
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U الشركةعن تاريخ بناء نبذة 

 فيظهرت بالفعل  التيلك لمتابعه المبادرات ذو 2011عام  أغسطس 7 فيرسميا  أريدووقد بنيت شركة 

بنيت  ةجمعي فيلك ذالتنقيب عما هو مدفون بالمقابر ومشروع البحث و فيخرى وخصوصا أماكن وبيئات أ

 .غراض قانونيهأولديها القدرة على جمع الدارسين وعشاق العلوم والمعارف لعدة  قانونيوتكونت بشكل 

Uبالجمعيةنترنت الخاص موقع اإل : 

 الموجودة عامةالخبار والمعلومات لى األإ ضافةوباإل .على مدار العام أريدوتم  نشر الموقع الخاص بشركة 

بهذا لى كل المهتمين إللشركاء و ةخباريإرسال نشرات إكما تم  .البحث ةيضا مقاالت حول عمليأبه هناك 

 ما يحدث جلأمن  الوطنية المرجعية وذبالموقع نشاؤه يرتبط بشكل كبير إتم  الذيا الموقع ذوه .الموضوع

  0TUww.qattra.itwU0T   إفريقياشمال  في

U مؤتمرات و مبادرات وندوات ولقاءات مستمرة: 

)   G. Fommei( لقاء مع   في) جروسيرتو (  إلىغسطس بالتوجه أ 10يوم  في هونائب الجمعيةقام رئيس 

خريف  في ةلك لوضع خطة عمل مشتركذو) بيكوال  كابريرا ( عضاء جمعية أيكونوا على اتصال ب وكي

  . 2011عام 

ريدو أعضاء جمعية أ التقى) باردونيككيا  تو ( المقر  برامافام  فيلك ذو 2011غسطس أ 29/  28وفى 

طار إعزام لوضع /السيدرئيسها  ةنشطة الشركة ولمقابلألك لمتابعة ذو اآلخرينمع بعض العمالء والشركاء 

 . مستمرة اآلنحتى  الزال والتي الشراكةلهذه 

لك من ذهمية المعروضات الموجودة بمتحف برامافام وأعلى ضرورة و كيدأوفى تلك المناسبة تم الطلب والت

 .لها قيمة تاريخية كبرى  والتيثناء عملية البحث أعثر عليها  التياجل المواد 

النصب / تطالب فيها بوضع الضريحبالتماس ريدو بالتقدم أتعهدت جمعيه  2011غسطس عام أوفى 

 .جيلهأكرى رسول ذل أحياءالك ذمين و العل فيالشكل   والهرمي الرخامي يكارذالت

رابطة  جمعية(كما قامت جمعية ناررا ا االلتماس ذعلى ه ايجابيشخصا بالرد بشكل  1500 حواليوقد قام 

 لم يكن الموقع الخاص( 0TUwww.qattra.itU0T للموقع  االنضمامج ذنمو بإرسال) فريقياالمحاربين القدامى أل
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لضحايا  العامة للمفوضيةا أريدوجمعية  أسمالطلبات ب بإرسالقام بدوره  الذي) الفترةتلك  فييعمل  أريدوب

 .الحروب 

 .ا المشروع ذه ذمدينة روما بتنفي فيوقد تم تكليف السيد ماسيمو ماالندرينو 

الصندوق  وأمينعية رئيس الجم التقىعلى االلتماس  االيجابيضحايا الحروب والرد  بجمعيةوبعد االتصال 

بروما لمناقشة وتسوية تفاصيل البحث ) جمعية ضحايا الحروب(كتوبر بمقر جمعية اونوركادوتى أ 8يوم 

 . البحثيجل المستقبل ألك من ذونوركادوتى وأو يدوأر والمشروع ولوضع بروتوكول تفاهم بين جمعية

كرى التاسعة ذحدث الكبير وهو الا الذللعالمين لحضور ه أريدوهب وفد من جمعية ذ أكتوبر 23وفى 

وتناول وجبه العشاء  باإلسكندرية إيطاليةوالستون للمعركة وضحاياها كما تم استضافته رسميا بالقنصلية اإل

 .مع السفير

تلقى دعوة كما تم  أنفى مؤتمر ببلدية شينتاللو بعد  أريدونوفمبر شارك وفد من جمعية   5و  4وفى يوم 

خصيصا من ) قلب كل منا فيالصليب (لتلك المناسبة تحت شعار  أريدوا جمعية عرض مقاطع فيديو صممته

 والتيااليطالية كرى المائة والخمسون للوحدة ذال فيلك ذوضحايا الحروب من بلدية شينتاللو و يجل مفقودأ

 ثريةالبحث وتمكنت من تتبع بعض المفقودين وتبرعت ببعض القطع األ فيريدو أ جمعيةجلها شاركت أمن 

 .للمفقودين  التذكاريقاعدة النصب  فيدفنت  والتيمن العلمين  اآلتيةالهامة 

 فيلرسول التذكاري ل بناء النصبالموافقة بشأن الحصول على  أريدو عيةاستطاعت جم 2011وفى نوفمبر

  .باحة الليبيين داخل العلمين 

 .خرى أتحت رعاية  جمعيات  أريدوا من قبل  جمعية ذوقد تم تمويل كل ه

كرى معارك ذ إلحياء) منطقة خريط القديم (  فيوضع تمثال من الرخام   2011نوفمبر 6 -1وفى الفترة 

 . أريدوحد شركاء جمعية ألك من قبل ذو إفريقيا

الموفا ( قام احد الشركاء بتقديم اقتراح تبنته جمعية اريدو لوزارة الدفاع بتصحيح تفسير منح  نوفمبر 21وفى

 .ى روسبولى كارو مالسبوت إلى) 

 إشارةعطلوا أل عن مزار العلمين ئووفى حضور نائب رئيس الجمعية والمدير المس 2011ديسمبر  3وفى

 .ا على الموقع الخاص بالجمعية ذلبناء الضريح وتم نشر ه البدء



 

 

 

U مهام وبعثات دولية للبحث: 

تمولها جمعية  التيث البدوية نشطة البحث من قبل فرق البحألنوفمبر استمرت  أغسطسوفى خالل الفترة من 

 . هائلةاريدو وتلقى نجاحات 

منطقة نقب راال حيث وجدت هناك خطابات وبطاقات بريدية تتعلق  فيكما تم متابعة واستمرار البحث 

فولجورى وبافيا كما تم فهرستها وكانت موضوعا لمقاالت تم نشرها على  منطقتي  فيكانت  التيبالحروب 

 . www.qattra.itالموقع 

والمناطق المجاورة حيث تم تعيين  سيوهاتجهت خطة عمل اريدو لجنوب  أكتوبر 29 حتى 21لفترة من ا في

 .القادم  البحثيخر للنشاط أستكون موضوع  والتيعدة مناطق  وتحديد بعض التحف والمقابر 

التاسعة والستين  يكرذالاالحتفال ب يللمشاركة ف  اإليطالي  التذكاريالنصب  إلىوفى تلك المناسبة توجه وفد 

 . بسيوهللمعركة منضمين للباحثين المتواجدين 

 .حضور ضيف وهو القديس بلليتشا فينوفمبر تمت مهمة جمعية اريدو  6-1وفى الفترة من 

وبعد بحث دقيق تم تحديد مكان  .األخرى األبنيةوبعض  أخرتينتم تحديد مقبرتين  االستكشافيةوخالل الجولة 

 .ربيع العام القادم  فيسيتم التنقيب عنه  يئاستكون ش والتيتقل لها القديس بليتشو ان التيالحفرة 

بدفن  1942نوفمبر  6 فيبداخلها قام القديس بيليتشا  التيوفى منطقة الخريطة تم العثور على المنطقة 

 .خمسه من رفاقه من بينهم  تين لينشى ولم يتم العثور عليهم بعد 

متضمنا ما قام   هذاربيع العام القادم وقد تم التخطيط بالفعل ل فيموضوعا للبحث المتعمق  هذاسوف يكون 

 األماكنمقبرة فضال عن العديد من  23حيث تمكنت الجمعية من تحديد موقع وبه نائب رئيس الجمعية 

وال تزال  2012خريف عام  فيكما سيتم تنظيم بعثة ووفد للقيام بمهام بحثية واستكشافية  .الهامة األخرى

 .هناك  اتصاالت مستمرة للتخطيط 

 .بالسللوم  –برانى  سيديمنطقة  فيوال تزال تجرى دراسات متقدمة للبحث 



 

 

 

Uومجالت  –ريبورتاج  –وثائقية  أفالم: 

 .فيديو عن العلمين  إنتاجوعلى مدار العام قامت بلدية شينتاللو ب

 .اطات جمعية اريدو ونحن على تواصل مستمر مع صحيفة دولية لنشر نش

 .الصحف المحلية ببلدية شينتاللو الطريق لعمل مقابلة مع رئيس الجمعية  أفسحتكما 

به ويمكن  233وفى صفحة "  إيطالياشرف " تم نشر كتاب المؤرخ الفيو كاروسو بعنوان  2011وفى يوليو 

 .كان من المصادر الهامة والموثوق منها   0TUwww.qattro.itU0T الموقع  أن تقرؤوا أن

U مشروعات البحث : 

 فيكيلومتر تقريبا توجد بشكل كامل  2400نسيها الناس يعانق منطقة بمساحة  التيفمشروع تلك المقابر 

تكون بمثابة مجموعة وثائق  أنسمحت الظروف ومن المتوقع  إذا المصرية وستمتد لتونس وليبيا  ياألراض

صور فوتوغرافية فضال عن مجموعة من البيانات البارزة  أوة للجميع سواء عبارة عن خرائط تاريخية متاح

 .للحصول على كل التفاصيل المتعلقة بالمناطق والمقابر الموجودة بالعلمين 

البارزة على  األشياءالبحثية ووجدت بعض  األعمالكما تم القيام ببعض  الصناعيوقد تم التقاط صور بالقمر 

متاحف و وأجنبيةوسيتم جمع تلك الوثائق من خالل اتفاقيات بحثية من هيئات دولية  .المنطقةك تل أرض

 .عسكرية ومراكز التوثيق 

لها قيمة تاريخية يتم  وأماكن مقبرة 23حوالي( المنسيةالبحث وارتبطت بمشروع المقابر  أنشطةواستمرت 

 االقتصاديالدعم  فيسوف تساهم  أنها 2011 فيو قالت جمعية اريدو ) 2011نهاية عام  فيتحديدها 

 أماكنالصحراء ليكتشفوا  في أالنراسول بفضل ما تلقته من تبرعات من قبل الشركاء وهم يبحثون  ألحفاد

فقد ولدت  2012عام  فيوبعد نجاح تلك المبادرة هناك دعوة لتجديدها  .ومقابر جديدة لها قيمة تاريخية هامة

 )كلهم شركاء جميعة اريدو(ين ليإيطاتلك المبادرة من باحثين 
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خارجها مع دعم  أو إيطالياالعسكرية سواء ب األضرحةا بكل أخالقياالرتقاء معنويا و إلىالتعاون يهدف  هذا

الحروب  فيكرنا بضحايانا وقتالنا الشرفاء ذت أماكن إلى األضرحةوتحويل  المؤسسية األهدافوتحقيق 

  األهليةيب الشباب وطالب المدارس والجمعيات الثقافية والجمعيات بهدف تقر وأيضاوبثقافتنا وتاريخ بلدنا 

 .الحروب  فيمن تاريخ بلدنا وقتالنا 

 .المشاركينقد نالت الوثيقة الحالية توقيع 

 فيهبوا لموقع العلمين كما تم بالفعل ذتم توقيع اتفاق مع مدرسة اوروسكوال بمنطقة بريشا لجعل الطالب ي

 .قطرة مع مستشفى باب ال 2011

 فيالجمعية الوطنية لضحايا الحروب ( ARANNAكما تم عقد اتفاق تعاون ومشاركة مع جمعية  اناررا

 )إفريقيا

  )ايطاليا فيالجمعية الوطنية لضحايا الحروب (   ANCIكما تم عقد اتفاق تعاون ومشاركة مع جمعية  انسى

  ) CN( كما تم عقد اتفاق تعاون ومشاركة مع بلدية  شينتاللو 

 ) ASSAM  )BRAMAFAMكما تم عقد اتفاق تعاون ومشاركة مع عزام 

 ) ANPDI  )RMكما تم عقد اتفاق تعاون ومشاركة مع  انبيدى 

الوثيقة موقع عليها من قبل ( تم التواصل بين كل الجمعيات والمؤسسات السابقة  2011وفى نوفمبر عام 

بلدية شينتاللو للتنقيب والبحث و/  qattra.itوالموقع /  اناررا/ انشى/اونورو كادوتى/بين اريدو) المشاركين 

 أخرى أراضى فيفضال عن البحث التنقيب ) العلمين في(الصحراء المصرية  فيومقابر جديدة  أماكنعن 

) شهور 4 -2كل فترة من  (فرقا من المتطوعين والطالب والمعلمين لمنطقة العلمين إرسالوفقا لالتفاق يتم 
. 

Uيميةالتعل األنشطة : 

 الفنيللسياحة  والمعهد  الفنيللمعلومات والمعهد  الفنيوقد تم التعاون مع مدرسة اوروسكوال والمعهد 

 )بيانكى ( للمساحين 

ربيع  فيلمدة ثالث سنوات حيث يوفر للطالب رحلة استكشافية تعليمية لمنطقة العلمين  تعليميانه مشروع 

 . 2012عام 



ستنظم  والتيعهد ليوناردو دافنشى بالقاهرة  ومدرسة ملبيجى بمدينة بولونيا كما تم االتصال والتعاون مع م

رحلة تعليمية لزيارة مصر  2012عام  فيعشرون طالبا  أولمجموعة من طالبها تتراوح ما بين عشرة 

العلمين فضال عن  فيالقتال  جبهةوسيكون برنامج الرحلة هو زيارة  .وسوف يصطحبهم اثنان من المعلمين

 .القتالة ساحة زيار

 

U مركز التوثيق: 

بفضل بعض التبرعات الهامة تم جمع المئات من المجلدات والمنشورات والفيديوهات والمجلدات والوثائق 

الصحراء فضال عن وثائق تتعلق بالحرب العالمية الثانية سواء  فيدارت  التيتتعلق بالمعارك والحروب  التي

لها  والتي د واحدة من مركز التوثيق الحاليوجمعية اريدو تع  .يمهاتنظ ةوإعادرقمية  أو) مكتوبة(ورقية 

 .كبرى على الصعيد المحلى  أهمية

U التعاون مع الجامعة: 

حول  علميمن بحث  أكثرقسم التاريخ  وعمل وكما تعتزم جمعية اريدو على التعاون مع جامعة بولونيا 

 . إفريقيا فيالموضوعات المتعلقة بالحرب 

U معلومات عن المفقودين وضحايا الحروب  قارباألطلب بعض: 

للحصول على معلومات حول مسجونى  واألقارب األسرمطالب من قبل  دكانت هناك عد 2011خالل عام 

 .ومفقودى وضحايا الحروب 

جمع من %  90من ثالثين بحثا وتمكنت بنسبة بأكثراستطاعت جمعية اريدو  القيام  هذاوحتى يومنا 

 .دث  وتحديد المقابر وتصويرها فوتوغرافيا معلومات عن الحوا

لعثور على مفقودى سفينة الكونيا وثالث عمليات بحث عن والبحث الذي قامت به ينطوي بشكل خاص على ا

عشرة عمليات بحث عن  وحواليالعلمين  فيالسجناء منطقة زوندروتر وخمسة عمليات بحث عن المدفونين 

 . CNمفقودى بليدة شينتاللو  

كونتها جمعية اريدو مع بعض المؤسسات الوطنية  وخصوصا مع  التيبفضل شبكة العالقات  ذاهوكان 

 مؤسسات دول خارجية وجمعيات وهيئات خاصة 



مراكز المعلومات حيث نجد لها مرجعية معلوماتية فضال عن  أهموفى الواقع تعد جمعية اريدو واحدة من 

الحروب والمعارك  فيين شاركو ذومات عن هؤالء المعل إلىشخص بحاجة  أيمرجعيتها المؤسسية لتمد 

 .اإفريقيب

 


