
 
 

ري0دتلاب قلعت* ةيكلم ةلاسر   
رامث7سالل زكرمتماللا  

 

هبحصو      هلآو  ?ا  لوسر  ىلع  مالسلاو  ةالصلاو  هدحو  دمحلا ?   

 

 يفسوT نامحرلا دبع ديسلا لوالا انرOPوو ىضرألا انميدخ
 ،دعبو ،كاطخ ددس ريخلا قP]ط ىلعو كاعرو ?ا كنمأ   

 ةيمنتلل ةلاعف ةليسو هرابتعاب هب ضوهنلاو رامث7سالا شاعنإ ىلع بوءودلا انلمعو قيثولا انمزع ىدم ملعت كنإف 
 يف اميس الو ومنلل يساسأ زفحمك يويحلا هرود ىلع تابسانم ةدع يف نTدكءوم ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 تاعاطقلا يفو نكسلاو ةحايسلاو ةيديلقتلا ةعانصلا يف ةطسوتملاو ىرغصلا تالواقملا عrsاشم معد
 ريفوتل هنيعم بضني ال ا}دصم دعت يتلا ،نداعملاو يحالفلا جاتyإلاب ةطبترملا تاعانصلا تالاجمو ةيعانصلا
 ةبسنلاب راخدالا تاناكمإو ةيجاتyإلا تاقاطلا ز�Pعتلو ةيمنتلل ايوق اكرحم لكشتو ،تاو�ثلا قلخو لغشلا بصانم
 زيفحتو ،ةيلوءوسملا لمحتو مدقتلا نم د�sملا ىلإ ،قاقحتسا لكب ،علطت* يتلا ىطسولا تائفللو انبابشل
 .ةقالخلا اه�اقاط

 ةرودلا هب انحت7فا يذلا باطخلا يف اندكأ نأ قبس ،هليهستو رامث7سالا زفح ىلإ يما�لا قايسلا يفو   -1- 1
 لوقعم لجأ ديدحت عم ...ةهج لك ديعص ىلع دحوم كابش ..." ثادحإ ةيمهأ ىلع 2000ربوتكأل ةينامل�بلا
 ."رامث7سالا عrsاشم تافلم يف تبلل ...عs]سو

 
 ةدقعملاو ةددعتملا تاءا�جإلا ببسب بعاصم نم نيلواقملا تائف ههجاوت ام انهابتyا دش ام ا�يثكو   -2- 1
 اهمزلتست يتلا ةrsادإلا رطاسملا لامكتسا اهبلطتيو ةيدرفلا تالواقملا وأ تاكرشلا ثادحإ اهبجوتسي يتلا
 .رامث7سالا ةيلمع

 
 ةردابملا ةs]ح نأل ةrsو�ض نوكت ام ابلاغ ةيميظنتلا وأ ةيعs]شتلا تاءا�جإلاو رطاسملا هذه تناك اذإو   -3- 1
 ةاواسم نامضو رمث7سملا ةنأمطب هدحو ليفك مزلم ينوناق راطإ داجيإ يضتقت روتسدلا اهسرك يتلا ةصاخلا
 تاءا�جإلا هذه طيسبت بجاولا نم نإف ةفs]شلا ةسفانملل مئالم خانم ءييهت اذكو نوناقلا مامأ عيمجلا
 .نP]مث7سملا نم برقلا نم نكمي ام رثكأب اهب لمعلا متي نأ ىلع صرحلاو اهصيلقتو رطاسملاو

 
 حالصإ وأ حا�تقا يأل داعبتسا نم ةيعقاولاو جrدتلا هيضتقي ام جاهتyا ىلع المعو فدهلا اذه غولبلو   -4- 1
 بسنألا يرادإلاو يبا�تلا لاجملا رفوT نأ يوهجلا راطإلا نأش نم نأ ربتعن اننإف ،ةعاجنلاو ةيقادصملا نم ولخي
 .رامث7سالا تاءا�جإ� ةقلعتملا لكاشملا لحل لئاسو نم ايلاح ةي0ا�تلا ان�رادإل امل ا�ظن



 
 رامث7سالا ةمدخ يف اهلعجب ةطلسلل ددجتملا انموهفم عم قسانتم ماجسنا راطإ يف جهنلا اذه جrدنيو   -2
 .ةزيمتم ومن ةادأ هرابتعاب

 
 ةيلخادلا نوءوشلاب اهنم ةفلكملا اميس الو ان�رادإ هتلذب ام مامتهاب انلجس ،موهفملا اذه نع انلعأ نأ ذنمف  -2- 1
 .عقاولا ضرأ ىلع هدسجي اسوملم ىوتحم هئاطعإل دوهج نم ،انتكلمم يف
 رودل انتيءو} ديسجتو عيسوتل ايخوت ،ةلاسرلا هذه كيلإ هجون نأ ،هقيفوتو ?ا نوعب ،مويلا انل بيطيل هنإو  .2.2  
 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا تالاجم نم يويح لاجم يف نطاوملا ةمدخ يف ةطلسلا

 حالصإلل ميوقلا جهنلا انرظن يف لكشي امل الصفم اناي0 ةلاسرلا هذه يف ةدمتعملا ةبراقملا ربتعنل اننإو -2- 3
 عم ةا�اوملاب اهقيقحت يرادإلا زاهجلا ىلع نيعتملا فادهألل اديدج اديدحت بجوتسي يذلا دوشنملا يرادإلا
 مهتربخ لقصو مهنيوكت ةداعإ لالخ نم رطاسملا هذه ىلع نيمئاقلا ليهأتو ،اهعبتي يتلا رطاسملا حالصإ
. 

 نيعون ىلوت* رامث7سالل ةيوهج زكا�م ،تاهجلا ىلع انتلالج ةالو ةيلوءوسم تحت ،ثدحت نأ انر�ق دقف ،اذل  - 3
 يلاتلاب نوكت*و ،نP]مث7سملا ةدعاسمل رخآلاو تالواقملا ءاشنإ ىلع ةدعاسملل امهدحأ ةيسيئرلا ماهملا نم
 .نين�ا نيكابش نم

 ةبسنلاب ديحولا بطاخملا دعي تالواقملا ءاشنإ ىلع ةدعاسملاب فلكملا كابشلا نإف ،اذكهو  -3- 1
 نأ نكميو .ه�امدخ نم ةدافتسالا نودوTو اهلكش نكي امهم ةلواقم ثادحإ يف نوبغرT نTذلا صاخشألل
 هب حمست امو ةجاحلا بسح ،تاعامجلا وأ ميلاقألا وأ تالامعلا ديعص ىلع ،تاقحلم ىلع كابشلا اذه رفوتي
 تامولعملا لك نمضتي ادحوم اعوبطم ني�لاطلا ةراشإ نهر كابشلا اذه ىلع نومئاقلا عضيو .لئاسولا
 .ةلواقم يأ ءاشنإل ةrsو�ضلا ةيميظنتلاو ةينوناقلا
 ىلع ،ةصتخملا تا}ادإلا ىدل ،لوصحلل ةrsو�ضلا تاءا�جإلا ةفاك زاجنإ نومئاقلا ءالءوه ىلوتي امك  -1-1-3  
 لجأ يف ،ني�لاطلل نوملسيو ،ةلواقم يأ ثادحإل تاميظنتلاو تاعs]شتلا اهيضتقت يتلا تاداهشلاو قئاثولا
 .مهتالواقم دوجو تبث* يتلا ةrsادإلا قئاثولا لك يلاولا هددحي
 ..ىلوتيف ،نP]مث7سملا ةدعاسمب صاخلا رخآلا كابشلا امأ  -3- 2  
 ;يوهجلا رامث7سالا نأشب تامولعم نم مهديفي ام لكب نP]مث7سملا ديو ت  -
 رامث7سالا عrsاشم زاجنإل ةrsو�ضلا ةrsادإلا قئاثولا عيمج ريضحت وأ يرادإلا صيخرتلا تابلط ةفاك ةسا}د -س   
 عrsاشملل ةبسنلاب ،نكسلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو نداعملاو يحالفلا عينصتلاو ةعانصلا تاعاطق يف
 تا}ا�قلا عيقوت وأ صيخا�تلا ميلست نم ةهجلا يلاو نيكمتل كلذو مهرد نويلم نيت£ام نود امب ةردقملا
 ;رامث7سالا اذهب ةقلعتملا ةrsادإلا
 ،ةصاخ تا�ايتما نP]مث7سملا حنم لجأ نم ةلودلا عم مربتس يتلا تايقافتالا وأ دوقعلا عrsاشم ةسا}د  -- 
 ،مهرد نويلم يت£ام غلبم قوفت وأ يواست يتلا افلس ةروكذملا تاعاطقلاب ةقلعتملا تا}امث7سالل ةبسنلاب
 فا�طألا ندل نم اهيلع عيقوتلاو ةقداصملا لجأ نم ةصتخملا ةيموكحلا ةطلسلا ىلإ اههيجوتب مايقلاو
 زاجنإل ةrsو�ضلا دوقعلاو قئاثولاو صيخا�تلا ذيفن�و دادعإ� ،ه�اصاصتخا دودح يف يلاولا موقيو .ةدقاعتملا
 .اهذيفنتب لفكتي يتلا ةيقافتالا عوضوم رامث7سالا
 .تا}ادإلاو نP]مث7سملا ني0 تاعزانم نم أشني دق امل ةيقفاوتلا لولحلا حا�تقا -س   

 ندل نم ،لاجملا اذهب ةقلعتملا تاميظنتلاو نيناوقلا ما�تحا راطإ يف ةروكذملا ةسا}دلا مت* -2-3- 1
 .نأشلا اذه يف تاصاصتخا نم هنولوا ي ام ىلع يلاولا نوعلطي نTذلا ةصتخملا تا}ا�ولل ني¦وهجلا ني0ودنملا

 ةطلس لضفأ لكشي يذلا-يلاولا ةطلسل عباتلا رامث7سالل يوهجلا زكرملا ري0دت متي نأ ىلع اصرحو -2-3- 2
 دقف ،هب ةطانملا تايلوءوسملا ىوتسم عم هتبتر بسانت* ماس فظوم لبق نم-نP]مث7سملل ةبطاخم ةي0ا�ت
 هيلإ ةدنسملا ماهملا لاجم يف هتيافك هرايتخا يف ىعا�تو ،انتلالج ندل نم فظوملا اذه ني¨عت متي نأ انر�ق
 .ة�sكرملا ةرادإلل رTدم ةيعضو هليوخت عم ةيناسنإلا هلاصخو

 ةينعملا تا}ادإلل ني¦وهجلا ني0ودنملا نم ةنوكم ةيوهج ةنجل ري¨ستو طيشن� رTدملا اذه ىلوتيو  -2-3- 3
 زفحم يساسأ ماظنل نوعضاخ نوفظوم هماهم يف هدعاسيو .ةصتخملا ةيلحملا تاطلسلا نمو رامث7سالاب
 .مهب صاخ
 تايلمعلا ضعب يف يأ�لا ءادبإ اهيلإ لكوملا ةينطولا نجللا لTوحتب رمأن اننإف ،ىرخأ ةهج نمو  -4-2-3   
 ةفلكملا ةنجللاو ةحالفلل يضا}ألا ةيلباق مدعب حs]صتلا تابلط ةسا}دب ةفلكملا ةنجللا ةصاخبو ةrsاقعلا
 يذلا لماعلا وأ يلاولا ةطلس تحت اهعضوبو ةيوهج نجل ىلإ ةساسحلا قطانملاو ةيلحاسلا قطانملا ةيامحب
 .كلذ هيلإ ضوفي



 صاوخلا ىلإ ةينكسلاو ةيحايسلاو ةيعانصلا قطانملا ري¨ستو ةئيهتب دهعي نأ ىلإ علطتy اننأ امك  -5-2-3   
 ةقطنملل ةبسنلاب دحوملا كابشلا رودب رمث7سملا عم مهلماعت يف نوعلطضيس نTذلاو ةلودلا مهدمتعت نTذلا
 .ةينعملا
 نم صيلقتلا دصقب ة�sكرملا تا}ادإلل ةيوهجلا تاي0ودنملا ةلكيهل حالصإ دادعإل انتموكح وعدنل اننإو  -3-3  
 ماظن عضوو ةسا}دل اهوعدن امك ،اهني0 اميف بs]قتلاو قسانتلاو لعافتلا نم د�sملل اهعيمجتو قفا�ملا
 ةلوا م رايتخا ىلع ان�رادإ يف رصانعلا ءفكأل ا يفحت رثكأ هلعجل ةي0ا�تلا ةرادإلا يفظومب صاخ يساسأ
 .ة�sكرملا تا}ادإلا يف طقف سيلو ةكلمملا تاهج يف مهلمع
 نوكيس هحرتقي يذلا يوهجلا زكرملا نأ تبث* لئاسو نم هيدل رفوتي ام رTدقت نم يلاولا نيكمتلو  -4-3   
 ةيلاملاو ةيلخادلا ءا}�ول كرتشم را�قب متي رامث7سالل ةيوهجلا زكا�ملا ءاشنإ نإف ه»ادحإ روف اجتنمو ايدجم
 .ةينعملا ةهجلا يلاو نم حا�تقا ىلع ءانب ةعانصلاو ةراجتلاو
 يف تالواقملا ءاشنإ ىلع ةدعاسملا كي0ابش ثادحإ� اذكو هري¨ستو زكرملا ميظنتب يلاولا فلكيو   -5-3   
 .اهري0دتو اهميظنتبو ،اه�اعامج وأ اهميلاقأوأ ةهجلا تالامع
 ةينوناق تايحالص نم مزلي ام لك تاهجلا ىلع ان�الو لTوخت يضتقي اهب انرمأ يتلا ري0ادتلا ليعفت نإو  -6-3  
 ضيوفتب وأ نيصتخملا ةموكحلا ءاضعأ نع ةباين تا}امث7سالا زاجنإل ةمزاللا ةrsادإلا تا}ا�قلا اوذختيل ةيميظن�و
 .مهنم

 ،ةينعملا تاعاطقلا يف تا}امث7سالا زاجنإل ةrsو�ضلا رطاسملا ليعفت نم تاهجلا ةالو نكمتي ىتحو  -6-3- 1
 انتموكح ءاضعأ ىلع نيعتي هنإف ةلاسرلا هذه نم 3-2 دنبلا يف اهيلع صوصنملا غلابملا دودح يفو
 ةلودلا مساب او}دصي وأ اومرب¬ل ةمزاللا تايحالصلا مهل اوضوفي نأ ،ة�sكرملا ان�رادإ يف نيماسلا نيفظوملاو
 ..ةيلاتلا تا}ا�قلاو دوقعلا
 ;صاخلا ةلودلا كلم نم تا}اقعب ةقلعتملا ءا�كلا وأ عي�لا دوقع   -  
 ;يوباغلا كلملاو يمومعلا كلملا لالتحاب صيخرتلا تا}ا�ق   -  
 ;اهلالغتسا وأ ةيندعمو ةعنصم ةيعا}�و ةيعانص ةطشنأ ةماقإ� صيخرتلا   -  
 ةصاخلا صخرلا فلتخم ميلستو اهتبقا�مو اهفينصتو اهلالغتساو ةيحايس تاسسءوم حتفب صيخرتلا   -  
 ;تاسسءوملا هذه لالغتسال ةrsو�ضلا
 تاعامجلا نع ةرداصلا لامعألاو تا}ا�قلا ةبقا�م رطاسم فيفخت ىلع المعو ،ىرخأ ةهج نمو  -2-6-3   
 تا}ا�قلا صخي اميف اهسرامي يتلا ةياصولا تاطلس تاهجلا ةالول ضوفيس ةيلخادلا يف انرOPو نإف ،ةيلحملا
 ..يلي امب ةقلعتملا
 نم ةمربملا دوقعلاو تاقفصلاب ةقلعتملا ةيلحملا تاعامجلل ةs[s]قتلا ةزهجألا تالوادم ىلع ةقفاوملا- 
 ;مهرد ني¦الم ةرشع اهردق زواجتي ال يتلاو اهندل
 ;ةيلحملا تاعامجلا  تاينا يم يف لصف ىلإ لصف نم تادامتعالا لقن تا}�قم ىلع ةقفاوملا   - 
 .اهتيوفتبو اهكلم نم ضا}أ ءانتقاب ةقلعتملا ةيلحملا تاعامجلل ةs[s]قتلا ةزهجألا تالوادم ىلع ةقفاوملا   -  
 ىلع ةينعملا ةيموكحلا تاطلسلا نم لوصحلا ةيناكمإ انتلالج ةالو لوخن اننإف ،كلذ ىلع ةوالعو  -3-6-3   
 نمض ةددحملا ري¦اعملا اهيف رفوت* ال يتلا تا}امث7سالا زاجنإ صخي اميف ةمزاللا تا}ا�قلا ذاختال ضيوفت
 .ه�اه ةيماسلا انتلاسر نم 3-2 دنبلا يف ةروكذملا تالاحلا

 ةدs]جلاب رشن�و ةقباسلا تا�قفلا يف اهيلإ راشملا تا}ا�قلا لك لوألا انرOPو ندل نم رشءوت نأ نيعتيو  -3- 7
 زكرملا ثادحإ� يضاقلا كرتشملا را�قلا رشن روف ،ةينعملا ةهجلل ةبسنلاب ،اهب لمعلا أدبT نأ ىلع ،ةيمسرلا
 .اهلبق نم ةضوفملا طلسلا ةسرامم يف ةضوفملا ةيموكحلا تاطلسلا رمتست ،كلذ راظتyا يفو يوهجلا
 ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف ةيمسرلا ةدs]جلاب طلسلا ضيوفت تا}ا�ق رشن� نأ بجي ،لاوحألا لك يفو  -1-7-3   
 .ةيمسرلا ةدs]جلاب ه�اه ةيكلملا انتلاسر رشن دعب اموT نيعبرأو
 ام ةصاخ ةفصبو ضيوفتلا ةسرامم اهقفو مت* يتلا تاءا�جإلا طلسلا ضيوفت تا}ا�ق ددحتو  -1-1-7-3   
 ءا}�ولا ىلإو لوألا رOPولا ىلإ اههيجوت تاهجلا ةالو ىلع نيعتي يتلا رrPاقتلا ةrsودو نومضمب انم قلعت
 .نيضوفملا
 ملظت عوضوم نوكت نأ نكمي ةيكلملا ةلاسرلا هذهل اقي�طت ةذختملا تاهجلا ةالو تا}ا�ق نإو  -8-3  
 نجللا ىلإ وأ لوألا رOPولا ةسائرب تا}امث7سالا ةنجل ىلإ عفرT يلسلست نعط وأ مهيلإ مدقي يفاطعتسا
 .ةصاخ ةيميظن� وأ ةيعs]شت صوصنب ةثدحملا ةصتخملا
 يتلا ةديدجلا ةسايسلا هذه قي�طت يف ،ةالولا ىدل ةلماك مه�ايلوءوسم نولمحتي انتلالج لامع لظيو  -9-3  
 ليعفت يف ةلماك ةكراشم ةالولا بناج ىلإ اوكراشي نأ مهب ،بيهن كلذ لجألو .اهز�Pعت يف نوضام نحن
 ميلقإلاو ةلامعلا يديعص ىلع سرامت نأ نكمي ىتح ةمزاللا تاينبلا اودعي نأو ،هذه زيكرتاللا ةسايس



 .يوهجلا ديعصلا ىلع ىلوأ ةلحرم يف سرامتس يتلا تاصاصتخالا
 ىلع انتلالج لامعل اهيف اوضوفي نأ تاهجلا ةالول نكمي يتلا تالاجملا ةيلخادلا يف انرOPو ددحيسو  -1-9-3  
 .ضيوفتلا اذه طو�شو لكش اذكو ةلاسرلا هذه مهل اهلوخت يتلا تاصاصتخالا ضعب ميلاقألاو تالامعلا

 
 ايسيئر العاف ةيلحملا تاعامجلا حبصت مل ام ةلماك هرامث يطعي نأ نكمي ال رامث7سالا زفح نأب انم اعانتقاو  -4
 ةليفكلا ةيلاملاو ةينوناقلا لئاسولا نم اهنيكمت نيعتي هنإف ،دالبلل ةمادتسملا ةيداصتقالا ةيمنتلا ةيلمع يف
 ةءا�قب مايقلا ىلإ نامل�بلا وعدن اننإف ،ددصلا اذه يفو .ةيلوءوسملا هذهب عالطضالا يف ةيلعاف رثكأ اهلعجب
 تاحا�تقاب ،هئانغإ ىلع ،ةموكحلا عم مات نواعتب ،لمعلاو يعامجلا قاثيملاب قلعتملا نوناقلا عو�شمل ةقمعم
 ةعامجلل ةيداصتقالا ةيومنتلا جما�بلا عضو يف ةيقيقح ةيلوءوسم ةيلحملا تاعامجلا لوخت نأ اهنأش نم
 نم عفرلاو هطيسبت فدهب ةيلحملا تاعامجلل يئابجلا ماظنلا ةعجا�م ،ىرخأ ةهج نم يغبني امك .اهذيفن�و
 .هتيدودرم

 ام اوسرامي نأ ةيلحملا تاعامجلا نع نيلوءوسملا ىلع بجي هنإف ،قسنلا اذه كسامت ىلع اظافحو  -4-  1
 صوصخلا ىلع ريكذتلا ردجيو .ةيميظنتلا صوصنلاو نوناقلل ماتلا ما�تحالا ةرئاد يف ،تايلوءوسم نم هنولمحتي
 نيناوقلا قي�طتب كلذك نكلو ،سلاجملا تا}ا�ق ذيفنتب طقف سيل ،نوبلاطم ةيعامجلا سلاجملا ءاسءو} نأب
 ريهظب ةيماس ةيكلم ةيكزت نم هب نوظحي امل ا}ابتعاو ةيلحم ةrsادإ ةطلس مهتفصب اهذيفن� نولوتي يتلا
 .فs]ش

 اهتفصب فرصت* يتلا ةصتخملا ةيلحملا تاطلسلا نأ نم اودكأتي نأ انتلالج لامع ىلع بجي ،اذل  -1-1-4  
 صيخا�تلا ،لمعلا اهب يراجلا ةيميظنتلا صوصنلا وأ نوناقلا اهددحي يتلا لاجآلا يف ملست ،ةلودلل ةلثمم
 تاداهشو نكسلاو ءانبلاو يضا}ألا ةئزجتب ةقلعتملا صيخا�تلا اميس الو تا}امث7سالا زاجنإل ةrsو�ضلا
 .ةقباطملا
 ىلإ هدرم ريخأتلا اذه نأو صيخا�تلا هذه ميلست يف ا�يخأت كانه نأ انتلالج لامع ظحالي امدنعو  -2-1-4  
 يراجلا ةيميظنتلا صوصنلاو نوناقلا ماكحأب ،اهنوددحي لاجآ لخاد ،ديقتلاب اهنو�مأي مهنإف ،ةينعملا تاطلسلا
 اهلوخي يتلا لولحلا ةطلس نوسراميو ةهجلا يلاو كلذب نو�عشي مهنإف ،ريخأتلا را�متسا ةلاح يفو .لمعلا اهب
 .ةيلخادلا يف انرOPو نم حا�تقاب ذختي يميظن� صنب اهتسرامم طو�ش ددحتس يتلاو يعامجلا قاثيملا مهل
 نم هنوظحالي دق ام لوح ني¨نعملا ميلاقألاو تالامعلا لامع هابتyا ةالولا ريثي نأ نيعتي هنأ امك  -3-1-4  
 ةيميظنتلا صوصنلاو نوناقلا يف ةر�قملا تاءا�جإلا ذاخ�ا يف ةيلحملا تاطلسلا ندل نم ريصقت وأ عانتما
 .لولحلا ةطلس ةسراممب ،ءاضتقالا دنع ،لامعلا نو�مأيو ،ةددحملا لاجآلا لخاد

 
 ،ةrsاجتلا تاكرشلا ثادحإ� ةقلعتملا رطاسملا ضعب حالصإ نأ ،?ا كاعر لوألا انرOPو ،كيلع ىفخي الو  -5
 ةسا}دب ةردابملا ىلع انتموكح ثحتسن اذل .لاجملا اذه يف اهب لومعملا ةيعs]شتلا صوصنلا ةعجا�م بلطتي
 .لاجآلا برقأ يف نامل�بلا ىلع لاحت ىتح ،ةلصلا تاذ نيناوقلا عrsاشم
 نم أشني دق امل ةيقفاوتلا ةيوستلا رطاسم ةعجا�مو لدعلا ةرادإ ثيدحتل دوهجلا ةلصاوم يغبني امك  -1-5  
 .ميكحتلا ىلإ نكمي ام رثكأ ءوجللا نم مهنيكمتل كلذو راجتلا ني0 تاعزانم
 يهو ةينهملا فرغلا ريسب لخت يتلا بابسألل ةقمعم ةسا}د ءا�جإ نيعتي ،قايسلا سفن يفو  -2-5  
 اهتمهم ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ىوقلا ليثمت يف اهرود بجحي نأ بجي ال يتلا ةrsوتسدلا تاسسءوملا
 .اهئاضعأ حلاصل ةدعاسملاو نوعلا دي دم لاجم يف اهتمهمو ينهم طيسوك
 ،ىضرألا لوألا انرOPو   

 
 ءاليإ يف اهتدا}إ كلذب ةدكءوم ةصصوخلا ةسايس جاهتyا يف تعرش ذنم ،ةلودلا نأ كلذك ملعتل كنإو  -6
 ينوناق راطإ عضو ىلع لمعت تئتف ام ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف ا يمت رثكأ ا}ود صاخلا عاطقلا
 اذهل ةز عم ةلاسرلا هذه يف ةجردملا تاءا�جإلا نوكت نأ ىلع انصرح كلذلو صاخلا رامث7سالا ىلع زفحم
 .هجوتلا
 ةزهجألا تأبعت اذإ الإ اهنم ةاخوتملا جئاتنلا يتوت نأ نكمي ال تاءا�جإلا هذه نأ يهTدبلا نم هنأ دي0  -1-6  
 .ةدافتسالا لك نو�مث7سملا اهنم ديفتسي يك صاخلا عاطقلا يف ةي�اسسءوملا
 نيلعافلل هصيصختو راخدالا عمج ىلوت* يتلا كلت اميس الو ةصاخلا تاسسءوملا نأ يف نيقيلا انلو  -2-6  
 دوهجلا ةبكاوم لالخ نم ةrsاجلا تاحالصإلا نم ةحاتملا دئاوفلا لضفأ وحن ىلع ينجتس ،ني¦داصتقالا
 .ةطسوتملاو ىرغصلا تالواقملاو بابشلا نيلواقملا ةصاخبو مه�احومطل ةباجتسالاو نP]مث7سملل ةقالخلا



 
 اهيلعفت ةيلحملا سلاجملا ءاسءو}و انلامعو ان�الوو انتموكح ىلع نيعتي يتلا تاحالصإلا نأ كردنل اننإو  -7
 ةفلكم ةنجل ثدحت نأ بجي هنأ ىرن كلذلو .اهزاجنإل ةظقيلاو مزحلا بجوتست ،ةيكلملا ةلاسرلا هذهل اقي�طت
 .اهقي�طت ةعباتمو ،حالصإلا اذه ذيفن� اهبلطتي يتلا تاءا�جإلا فلتخم ريضحتب

 
 يتلا تاءا�جإلاب ةرشابم ني¨نعملا ةموكحلا ءاضعأ نم لوالا انرOPو اهيلع فرشي يتلا ةنجللا هذه نوكت*و  -8
 .ةمهملا هذهب مهفلكنس نTذلا انتلالج يراشتسم نمو اهذاخ�ا متيس
 
 تاحالصإلا ذيفن� ةعرسو اهلاغشأ ريس نسح ىلع اrsود انتلالج علطتس ةنجللا هذه ناب عانتقالا لماك انلو  -9
 .ةلاسرلا هذه يف ةنمضملا

 
 نأ نكمي يتلا تاصاصتخالا نأشب تاحا�تقا انتلالجل يماسلا رظنلا ىلإ عفرت نأ كلذك اهيلع نيعتيو  -10
 تاحا�تقالا نع الضف ،يا}دإلا زيكرتاللا قيقحتل ةrsو�ضلا لئاسولاب مهديو ت عم ،ةيجrsدت ةفصب ةالولل ضوفت
 .طو�شلا سفن قفو متي نأ يغبني يذلا ،تالامعلاو ميلاقألا لامعل ةالولا تاصاصتخا ضعب لTوحتب ةقلعتملا

 
 ادهج رخدت نل كنأ ،ةيماسلا ان°اهيجوتل لثمألا ليعفتلا ىلع صرح نم كيف هاندهع امب ،نوق»اول اننإو  -11
 ديعص ىلع اهترولبو ةلاسرلا هذه نم ةاخوتملا ةلي�نلا تاياغلا غولب لي�س يف ،انتلالج ةموكح ءاضعأ ةيعمب
 ;لاجآلا برقأ يف عقاولا
  
 .دادسلاو قيفوتلا لوصومب كدمي نأ لجو زع ?ا لأسن اننإف اناضر غباس نع با�عإلا كل ددجن ذإو
 ".ه�اكربو ىلاعت ?ا ةمحرو كيلع مالسلاو
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