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لعشم دلاخ  جراخلا  يف  سامح  ةكرح  سيئر 

ضوخي ةلتحملا  سدقلا  يف  انبعـش  نأ  لعـشم ، دلاخ  جراخلا  يف  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرح  سيئر  دـكأ 
سدـقلاو دوماعلا  باب  ةـحاس  يف  لالتحالا  ططخم  لشفيـس  انبعـش  نأ  ىلع  اددـشم  لالتحالا ، عم  ةريبك  ةـكرعم 

.ةلتحملا

الو ةلود  الو  لبقتـسم  الو  ةدايـس  هنإ ال  دحألا ، ءاسم  ةيئاضفلا  ىـصقألا  ةانق  ربع  ةصاخ  ةـلباقم  يف  لعـشم  لاقو 
نيينيطسلفلا ةكرعم  يه  امنإو  مهدحو ، نييـسدقملا  ةكرعم  تسيل  سدقلا  ةكرعمف  سدقلا ، نودب  ريـصم  ريرقت 

.ملاعلا رارحأو  ةمألاو 

، دوماعلا باب  ةحاس  يف  لالتحالا  تاططخم  لشفيس  ماع 2017 ، ةينورتكلإلا  تاباوبلا  انبعش  لشفأ  امك  فاضأو :
.ةينورتكلإلا تاباوبلا  عضو  امدنع  ماع 2017  لعف  امك  فقوملا  ريدقت  يف  أطخأ  لالتحالا  نأ  ىلإ  اتفال 

، ايناكمو اينامز  دجسملا  ميسقتل  ةلواحمو  سدقلا ، ىلع  ةرطيسو  ديوهت  اهيف  ةريبك  ةكرعم  مامأ  اننإ  لعشم  لاقو 
.اهديوهتو سدقلا  ىلع  ءاليتسالل  اريبك  اططخم  كانه  نأ  ىلإ  اتفال 

نكامأ يف  انبعـش  ايعاد  سدقلا ، ديوهت  تاططخم  لاشفإل  اوضفتنا  يذلا  سدقلا  لاجرب  ئجوف  ودعلا  نأ  حـضوأو 
.سدقلا لهأ  دانسإ  ىلإ  انتمأو  ةفاك  هدوجو 

اددشم انضرأ ، نع  لالتحالا  سنكنسو  ينويهصلا ، ودعلا  عم  اهتكرعم  ةرادإ  ىلع  ةرداق  ةمواقملا  نأ  لعـشم  دكأو 
.ةينطولا ةكارشلل  ةحاسو  عارصلل ، ازكرم  سدقلا  لعجن  نأ  دب  هنأ ال  ىلع 

، دهشملا يف  امئاد  ةرضاحلا  ةزغلو  ىصقألا ، دجـسملا  يف  نيطبارمللو  سدقلا  يف  انلهأل  ةيحتلاب  لعـشم  هجوتو 

سدقلا نودب  لبقتسم  ال 

سدقلا يف  هتاططخم  لشفنسو  ةريبك  لالتحالا  عم  انتكرعم  لعشم :
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.ةبه عم  ةبه  انيأر  ثيح  ةفاك ، انبعشلو 

تاباختنالا

يهو ةـثالثلا ، اهتايوتـسمب  راسملا  اذـه  يف  ريـسلاو  تاباختنالا  ءارجإب  ةكـسمتم  سامح  ةـكرح  نأ  لعـشم  دـكأو 
.اهل مئاوق  تلكشو  قاقحتسالا ، اذهل  ةزهاج 

ليكشت ةداعإو  ينيطسلفلا ، تيبلا  بيترتل  ةيؤر  نم  ءزج  يه  لب  ةرباع ، ةوطخ  تسيل  تاباختنالا  نأ  ىلع  ددشو 
.ةيطارقميد ةقيرطب  جراخلاو  لخادلا  يف  ةينيطسلفلا  ةيدايقلا  تاسسؤملا 

تاسـسؤملا بيترت  ةداـعإو  يلخادـلا  تيبـلا  بيترتـل  ةـيؤر  نمـض  تاـباختنالا  ضوخت  ساـمح  نأ  لعـشم  دـكأو 
.ةكارشلاو

يأ نأ  ادـكؤم  ءاغلإلا ، وأ  ليجأتلا  نع  ثيدـحلل  رربم  يأ  ىرأ  لعـشم ال  لاـق  تاـباختنالا ، لـيجأت  ةـيلامتحا  لوحو 
.اينيطسلف اهيلع  قفاوتن  جراخم  داجيإب  اهلحنس  انضرتعت  ةلكشم 

نأ بجي  هنأ  افيـضم  ةـلتحملا ، سدـقلا  اهيف  امب  قطانملا  لك  يف  تاباختنالا  ءارجإ  دـيرت  ساـمح  ةـكرح  نأ  دـكأو 
.اهليجأت سدقلا ال  يف  تاباختنالا  ءارجإل  ةينيطسلف  ةدارإ  كانه  نوكت 

ىلع لالتحالا  ربجنو  ةـقيدصلا ، تاهجلا  عم  لصاوتلاو  نواعتلاب  سدـقلا  يف  تاباختنالا  ءارجإ  ةلكـشم  لحن  عباـتو 
.تاباختنالا يف  سدقلا  لهأ  ةكراشم  عزتنن  نأ  بجي  هنأ  ىلع  ددشم  انتدارإ ، مارتحا 

اننأـش ةرادإو  لـالتحالا  دـض  ةـمواقملا  زيزعتل  اـندوهج  نمـض  ينيطـسلفلا  تيبـلا  بـيترت  نأ  ىلإ  لعـشم  تـفلو 
.ةديدج سسأ  ىلع  ينطولا  عورشملا  ءانب  ةداعإو  يسايسلا  رارقلاو  يسايسلا 

.ةينوناقلاو ةيسامولبدلاو  ةيسايسلا  انكراعم  يف  ءاكرش  نوكن  نأل  ىعسن  فاضأو :

ةرورض يهف  ةلتحملا ، ةفضلا  يف  انبعش  ءانبأ  نع  ةينمألا  ديلا  عفرل  لعشم  اعد  ةفضلا ، يف  تايرحلا  عقاو  نأشبو 
.ينويهصلا لالتحالا  ةمواقم  يف  يلاضنلا  مهقحو  يباختنالا  مهقح  ةسراممل 

عيبطتلا

مهريمـض اودـقف  مهف  مهيف ، انل  ءاجر  نوعبطملاف ال  قايـسلا ، نع  ةـجراخ  ةرفان  ةـلاح  عيبطتلا  نأ  لعـشم  دـكأو 
.ةمألل ةيزكرملا  ةيضقلا  ىقبتسو  تناك  نيطسلف  ةيضق  نأ  ىلع  اددشم  مهساسحإو ،

ةيولوأ تاذ  تافلم   10

، ةـمواقملا ديعـصت  لوألا  فلملا  ةـيلاحلا ، ةـلحرملا  يف  ةـيولوأ  تاذ  اهربتعا  تاـفلم  كانه 10  نإ  لعـشم  لاـقو 
اناونعو ازكرم  سدقلا  لعج  ثلاثلا  فلملاو  ةينيطسلفلا ، انتيـضقل  رابتعالا  ةداعإو  ماسقنالا ، ءاهنإ  يناثلا  فلملاو 

.لالتحالا عم  عارصلل 

.ةزغ ضرأ  ىلع  مواقملا  نصحلا  اذه  ةيامحو  ةزغ ، نع  راصحلا  رسك  يف  لثمتي  عبارلا  فلملا  نأ  لعشم  نيبو 

ديـشحت عباسلا  فلملاو  نيئجـاللا ، ةدوع  سداـسلا  فلملاو  ىرـسألا ، ريرحت  وه  سماـخلا  فلملا  نأ  ىلإ  راـشأو 
.لالتحالا ةهجاومو  ةمواقملا  ةسرامم  يف  ةكارشلا  نم  هنيكمتو  ينيطسلفلا  بعشلا 

فلملا نأو  اهدانسإو ، ةينيطسلفلا  ةيضقلا  معدل  ملاعلا  رارحأو  ةمألا  ديشحت  يف  لثمتي  نماثلا  فلملا  نأ  فاضأو 
.هترصاحمو ملاعلا  يف  ينويهصلا  نايكلا  ةقحالم  عساتلا 

.سامح يف  يلخادلا  ىوتسملا  ىلع  تاذلا  ىلإ  تافتلالا  يف  لثمتي  رشاعلا  فلملا  نأ  ىلإ  لعشم  تفلو 
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