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وه تـيزريب  ةــعماج  يف  ةيمالــسإلا  ةــلتكلا  هـتققح  يذــلا  قحاــسلا  زوــفلا  نأ  ساــمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرح  تدــكأ 
ةلتحملا ةيبرغلا  ةفضلا  يف  ةكرحلا  ةوق  ىلع  ءاتفتساو  ةمواقملا  عورشمل  راصتنا 

ةكرح نأ  ىلع  لــيلد  ةيمالـــسإلا  ةـــلتكلا  زوــف  نإ  يفحـــص ، حيرـــصت  يف  ةـــكرحلا  مساــب  قطاــنلا  يرهز ، وــبأ  يماـــس  لاـــقو ،
لاصئتسالا عيراشم  لك  نم  ربكأو  ىوقأ  سامح 

ىلع دكؤي  تيزريب ، ةعماج  يف  ةيمالـسإلا  ةلتكلا  هتققح  يذلا  زوفلا  نأ  ىلع  ناردب ، ماسح  ةكرحلا   مساب  قطانلا  ددـش  امك 
ةمواقملا جمانربل  هنم ، بابشلا  ةصاخ  ينيطسلفلا ، بعشلا  ينبت 

تاوق اهب  فدهتست  يتلا  ةيـسايسلاو  ةينمألا  تالاقتعالا  تالمح  مغر  ةلتكلا  زوف  نإ  يفحـص ، حيرـصت  يف  ناردب ، فاضأو 
يه سامح  نأ  تبثأو  ةـمواقملا ، رايخ  لوح  فافتلالا  داز  عمقلا  نأ  ىلع  دـكؤت  تاـعماجلا ، ةـبلط  ةطلـسلا  ةزهجأو  لـالتحالا 

نطاوملل برقألا 

يف ًادعقم  تدـصحو 26  مويلا ، ءاـسم  اـهجئاتن  تنلعأ  يتلا  تاـباختنالا  يف  تيزريب  ةـعماج  يف  ةيمالـسإلا  ةـلتكلا  تزاـفو 
، دعاقم يبـالطلا 5  بـطقلل  ناــك  اــمنيب  ًادــعقم ، ىلع 19  ةــيبالطلا  ةــبيبشلا  ةــكرح  تلــصح  اـميف  ةــبلطلا ، سلجم  تاـباختنا 

فلاحتلل دحاو  دعقمو 

كنكتيلوــب ةــعماج  يف  اــهلبق  نــمو  تــيزريب ، ةـــعماج  يف  حـــتف ، ةـــكرح  ةيبعـــش  يف  ريبــكلا  عجارتــلا  نأ  ىلإ  ناردـــب  راــشأو 
ىلإ ىقري  ـال  يــسايسلا  اـمهجهن  نأ  ةينيطــسلفلا ، ةطلــسلاو  حــتف  ةــكرح  ةداــيق  ىلإ  ةيبعــشو  ةــيريهامج  ةــلاسر  نيطــسلف ،

ًايجيتارتسا ًارايخ  ةمواقملاب  كسمتي  يذلا  بعشلا  تاعلطت 

يه لب  بسحف ، ةيـسايس  تسيل  كـنكتيلوبلاو  تيزريب  يف  تاـباختنالا  جـئاتن  اـهتلمح  يتلا  لـئاسرلا  نأ  ىلع  ناردـب  ددـشو 
حتف ةكرح  اهتـضرف  يتلا  ءاصقإلا  ةلاح  ماسقنالا  دعب  ام  ماوعأ  لالخ  ةبلطلا  سمال  ثيح  كلذـك ، ةـيتامدخ  ةـيبالط  ةـيباقن 

عم تاـعماجلا  عـيمج  يف  ةــيباقنلا  تامدــخلا  عـجارتو  ةــبلطلا ، سلاـجم  ىلع  يبـالطلا  اــهعارذ  ةرطيــس  ربـع  تاــعماجلا  ىلع 
ةفلتخملا ةيبالطلا  لتكلل  يباقنلا  لمعلا  ةيرح  بايغ 
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