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 ةمدقملا

 تاءارجإلاو تاسايسلا مييقتل ةيعمجلل ةيلخاد ةباقر ماظن دامتعا ةرادإلا سلجم ىلع نيعتي

 نم هدامتعا مت يتلا ةيعمجلاب ةصاخلا ةمكوحلا دعاوقو ماكحأ قيبطتو رطاخملا ةرادإب ةقلعتملا

 نأ بجيو ،ةلصلا تاذ حئاوللاو ةمظنألاب ديقتلاو ،ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو لبق

 ،ةيعمجلا يف ةيذيفنتلا تايوتسملا عيمج يف ةيلوؤسملل ةحضاو ريياعم عابتا ماظنلا اذه نمضي

 ةباقرلا لثمتتو  .اهب ةصاخلا طباوضلاو ماكحألل ًاقفو متت ةقالعلا تاذ فارطألا تالماع نأو

 تاكلتممو دراوم ةيامح ىلإ فدهت ةددحم ةطخ لكش يف ةبوتكملا تاءارجالا ةعومجم ةيلخادلا

 يتلا ةيلاملا تامولعملاو تانايبلا ةقد قيقحتو اهيف بوغرم ريغ تافرصت يأ نم ةيعمجلا لوصأو

 ةقيرطب ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا مادختسا ةءافك قيقحتو ةيعمجلا يف يبساحملا ماظنلا اهجتني

 لخاد لمعلا ةعيبط مكحت يلا حئاوللاو نيناوقلاو مظنلاو تاسايسلاب مازتلالا قاطن يف ىلثم

 ماظن ىلع عالطالا دعبو هتاليدعتو تايعمجلا ماظن ىلع عالطالا دعبو هيلع ءانبو .ةيعمجلا

 ةيعمجلا ةرادإ سلجم ررق يساسالا ةيعمجلا ماظن ىلع عالطالا دعبو ،هحئاولو تايعمجلا ةمكوح

    .ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ةحئال رادصإ تايحالص نم هل امب

 :ةيلخادلا ةباقرلا فرعت :ىلوالا ةداملا

 لجأ نم تممص يلا ةيميظنتلا ططخلا نم ةعومجم نع هرابع اهنأب ةيلخادلا ةباقرلا فيرعت نكمي

 تانايبلا قيثوتو ةقد ىدم ةعجارمو ،اهمادختسا ىلع ةباقرلاو ةيعمجلا لوصأ ىلع ةظفاحملا

 عابتإ ىلع ةيعمجلا يف نيلماعلا عيمجو ،ةيعمجلل ةيليغشتلا ةءافكلا زيفحتو ةدايزو  .ةيبساحملا

   .ةيعمجلا فادهأ قيقحت ىلع لمعلاو يميظنتلا لكيهلا نيسحتو ،اهتسايسب ديقتلاو

 ريراقت رادصإو ةءافكو ةيلاعفب ةيعمجلا فادهأ قيقحت نامضل ماظن اهنأب ًاضيا اهفيرعت نكمي امك

 ،عساو موهفم ةيلخادلا ةباقرلاف .تاسايسلاو حئاوللاو نيناوقلل لاثتمالاو ،اهب قوثوم ةيلام

  .ةيعمجلل ةلمتحملا رطاخملا ىلع رطيسي ام لك نمضتي



pp 

 

 

 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

  تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

 

 

 

 :ةيلخادلا ةباقرلا فادهأ :ةيناثلا ةداملا

  :يلي اميف لثمتت ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نم اهقيقحت دارملا فادهألا نأ

o يف و اهجاتنإ لماوع و ةيعمجلل ةددعتملا ةطشنألاب مكحتلا لجأ نم :ةيعمجلا يف مكحتلا 

 ،ةيلإ يمرت ام قيقحت ةيغب تعضو يلا تاسايسلا فلتخم و اهدئاوعو اهفيلاكتو اهتاقفن

 فوقولاو لوصولا لجأ نم ،اهتاءارجإو اهقرط ،اهلكايه ،اهفادهأ ديدحت اهيلع يغبني

 ةباقر قلخ ىلع ةدعاسملاو ،اهل ةيقيقحلا ةيعضولا سكع ةيقادصم تاذ تامولعم ىلع

  .اهيف مكحتلا دارملا رصانعلا فلتخم ىلع

o ةيامح وه ةيلخادلا ةباقرلا ماظن فادهأ مهأ نأ كردن فيراعتلا لالخ نم :لوصألا ةيامح 

 يتلاو ،لوصألا رصانع عيمج ةيبساحم ةيامحو ةيدام ةيامح ضرف لالخ نم ةيعمجلا لوصأ

 عفد كلذكو ةنكمملا راطخألا لك نم اهلوصأ ع ةظفاحملاو ءاقبلا نم ةيعمجلا نكمت

  .ةموسرملا فادهألا قيقحت نم اهنيكمتل ةدوجوملا لوصألا ةمهاسمب ةيجاتنإلا اهتلجع

o ةجردو ةقد رايتخا يغبني تامولعملل ةديج ةيعون نامض لجأ نم :تامولعملا ةيعون نامض 

 لوصولا لجأ نم تانايبلا جلاعي يتامولعم ماظن لظ يف ةيبساحملا تانايبلا ىلع دامتعالا

    .ةقيقدو ةحيحص ةيتامولعم جئاتن ىلإ

o نكمي ةيعمجلا لخاد اهلئاسو لكب ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ماكحأ نإ :ةءافكب لمعلا عيجشت 

 نم اهتاطاشن ةيلاعف قيقحت نمو ،ةيعمجلا دراومل ءفكلاو نسحألا لامعتسالا نامض نم

   .ايندلا اهدودح دنع اهضيفختب فيلاكتلا يف مكحتلا لالخ

o لبق نم ةموسرملا ةيرادإلا تاسايسلاب مازتلالا نإ :ةيرادإلا تاسايسلاب مازتلالا عيجشت 

 لفكي نأ هنأش نم ةيرادإلا تاسايسلا ماكحاو عيمج نأل اهرماوأ قيبطت يضتقت ةرادإلا

 لثمألا قيبطتلا لجأ نم ةيميظنتلا ةطخلا راطإ حوضوب ةموسرملا اهفادهأ ةيعمجلل

   .رماوألل
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  :ةيلخادلا ةباقرلا رصانع :ةثلاثلا ةداملا

 ةباقرلا ماظن اهنمضتي يلا رصانعلا مهأ ديدحت نكمي اهفادهأو ةيلخادلا ةباقرلا فيرعت لالخ نم

   :يلي اميف ةيعمجلا يف ةيلخادلا

   : ةيبساحملا ةباقرلا : ًالوا

 ىلع ةباقرلا هذه دمتعت و .اهيلع دامتعالا ىدمو تامولعملل ةيبساحملا ةقدلا رايتخا ىلا فدهت

 ةيلامجالا ةبقارملا تاباسح ظفح و جودزملا ديقلا ةقيرط عابتإ و يلآلا بساحل لثمألا مادختسالا

 ةباقرلا نم عونلا اذه قيقحت متو ،اهريغو يرودلا قيقدتلا لمعو ةرودلا ةعجارملا ني زاوم هجتو

   :ةيلاتلا بناوجلا قرط نع

 .ةيعمجلا تايلمعل مئالمو لماكتم يدنتسم ماظن ميمصتو عضو .۱

 .ةيعمجلا طاشن ةعيبطو قفتي ميلسو لماكتم يبساحم ماظن عضو .۲

   .اهيلع فراعتملا ةبساحملا دعاوقلل ًاقفو   ةيعمجلا تاكلتممو لوصأ درجل ميلس ماظن عضو  .۳

 اهدوجو نم دكأتلل اهتعباتمو اهتاكلتممو اهلوصأو ةيعمجلا ةيامحو ةبقارمل ماظن عضو.4

   .كلذل ةمئالملا ةبقارملا تاباسح مادختسا ةيناكمإ كلذ نمو هل تصصخ اميف اهمادختساو

 درجلا جئاتن عم ةيعمجلا لوصأ نع ةيلوؤسملا ةبساحم تالجس تانايب ةنراقمل مئالم ماظن عضو.5

 ةساردو صحف ةرورض كلذ عبتو ،يرود ساسأ ىلع ةيعمجلا ةزايح ةدوجوملا لوصألل يلعفلا

  ةنراقملا هذه اهفشكت دق تافالتخا يأ بابسأ

 تانايب نم هليجست مت ام ةقد نم ققحتل يرود لكشب ةعجارم نيزاوم دادعإل ماظن عضو .6

 .ةعجارملا نازيم اهنع دعملا ةرتفلا لالخ ةيلام تامولعمو

 



pp 

 

 

 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

  تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

 

 

 

 يف  رثكأ وأ دحاو لوؤسم نم ةرتفلا ةيادب ةيدرجلا تايوستلا و درجلا ةجيتن دامتعال ماظن عضو  .۷

 .ةيعمجلا

   :ةرادالا ةباقرلا :ًايناث

 ةيلاملا ريراقتلا ريضحت ىلإ دنتسيو .ةموسرملا تاسايسلا عابتإو ةيجاتنإلا ةءافكلا عفر ىلإ فدهتو

 ةيبيردتلا ةطشنالاو جماربلاو جاتنالا ريراقتو ةيئاصحإلا تاساردلاو ةيريدقتلا تانزاوملاو ةرادإلاو

 .كلذ ريغو

   :ةيتآلا بناوجلا لالخ نم ةباقرلا نم عونلا اذه ققحتو

 تارادالا ى وتسم ىلع ةيعرفلا فادهألا كلذكو ةيعمجلل ةسيئرلا ةماعلا فادهألا ديدحت .۱

 لثمي قيقد فيظوت عضو عم ،ةيسيئرلا ةماعلا فادهألا قيقحت ىلع دعاسي يذلاو ماسقألاو

   اهفيظوت لهسي ىتح فادهألا هذه

 تاءارجإ نم اهب ءاج ام قيقحت نامضل ةيعمجلا يف ةيميظنتلا ةطخلا ةباقرل ماظن عضو .۲

  .ةعوضوملا فادهألا قيقحت تاوطخو

 ةنس لك ةيادب يرود لكشب اهعاونأ فالتخا ىلع ةيعمجلا طاشنلا رصانع ريدقتل ماظن عضو  .۳

  .ةصاخ ةفصب ةيبلسلا تافارحنالا ديدحتو تانراقملا دقع ساسألا تاريدقتلا هذه نوكتل ةيلام

 ةيعمجلا حلاصم عم ضراعتي ال امب اهذاختا ةمالس نمضي تارارقلا ذاختا ةيلمعل صاخ ماظن عضو .٤

 الإ ذختي ال رارق يأ نأ ساسأ ىلع وأ جئاتن نم يلإ لصي امو فادهأ نم هقيقحت ىلإ فدهي امو

   .رارقلا اذه ذاختا ةرورض رربت ةيفاو ةسارد دعبو ةنيعم ريياعمو سسأ ىلع ءانب
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   :يلخادلا طبضلا :ًاثلاث

 ةيعمجلا لوصأ ةيامح ىلإ ةفداهلا تاءارجإلاو قيسنتلا لئاسو عيمجو ةيميظنتلا ةطخلا لمشيو

 هفادهأ قيقحت ليبس يف يلخادلا طبضلا دمتعيو ،لامعتسالا ءوس وأ عايضلا و سالتخالا نم

 هكراش رخآ فظوم ةعجارمل فظوم لك لمع عضخي ثيح ةيتاذلا ةبقارملا عم لمعلا مييقت ىلع

   .تايلوؤسملا و تاطلسلا و تاصاصتخالا ديدحت ىلع دمتعي امك ،ةيلمعلا ذيفنت

   :ةيلخادلا ةباقرلا ئدابمو تانوكم :ةعبارلا ةداملا

 دنع ةيانعب اهتسارد وأ اهب مامتهالا نم دب ال ةيساسأ تانوكم ىلع يباقر ماظن يأ لمتشي

 فادهألا قيقحتل لوقعم نامض ىلإ لوصولا نكمي ثيح ،يباقر ماظن يأ ذيفنت وأ ميمصت

    :يلي ام ىلع ةباقرلا ماظنل ةيساسألا تانوكملا هذه لمتشتو ةيباقرلا

   :ةباقرلا ةئيب :ًالوأ 

 ةدوج ىلع رثؤت ةئيبو اماظن يطعت اهنإ ثيح ريياعملا لكل اساسأ ةيباجيالا ةيباقرلا ةئيبلا ربتعت

  :اهمهأ اهيلع رثؤت ةريثك لماوع كانهو ةيباقرلا ةمظنألا

  .اهيلع نوظفاحي يتلا ةيقالخألا ميقلاو نيلماعلاو ةرادالا ةهازن .۱

 مايقلا مهل حمسي امم ةءافكلا نم نيعم ىوتسم ىلع نوظفاحي ثيحب ةءافكلاب ةرادالا مازتلا .۲

  .ةلاعف ةيلخاد ةباقر ةمظنأ قيبطت ريوطت ةيمهأ مهف ىلإ ةفاضإ مهتابجاوب

   . اهريغو دارفألا ةرادإو ةيبساحملا تامولعملا مظن ىلإ ةرادالا ةرظن ينعتو ،ةرادالا ةفسلف .۳

 يتلا تايلمعلا ةباقرو هيجوتو طيطختل ةرادإلل راطإ ددحي يذلا ةيعمجلل يميظنتلا لكيهلا.4

   .ةيعمجلا فادهأ ققحت

  .تايلوؤسملاو تايحالصلا ضوفت يف ةيعمجلا ةرادإ بولسأ .5
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  .اهريغو بردتلاو فيظوتلا تاسايس ثيح نم ةيرشبلا ىوقلل ةلعافلا تاسايسلا .6

   .ةيعمجلاب ةحلصملا باحصأ ةقالع .۷

    :رطاخملا مييقت :ًايناث

 نم تناك ءاوس ةيعمجلا اههجاوت يلا رطاخملا ميقتل لاجملا ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ حصفت

 ميقتل ايساسأ اطرش ةيعمجلل ةحضاوو ةتباث فادهأ عضو ربتعي امك ،ةيجراخلا وأ ةيلخادلا تارثؤملا

 ةطبترملا و ةقالعلا تاذ رطاخملا ليلحت و ديدحت نع ةرابع رطاخملا ميقت نإف كلذل رطاخملا

 نم هنإف رطاخملا ديدحت ةظحلو لجألا ةليوطلا ءادألا ططخ يف  ةددحملا فادهألا قيقحتب

 ةيفيكو اهثودح لامتحا ريدقتو اهتيمهأ ثيح نم كلذو اهراثآ ىلع فرعتلل اهليلحت يرورضلا

   .اهب مايقلا بجاولا تاوطخلا و اهترادإ

   :ةيباقرلا تاطاشنلا :ًاثلاث

 مايقلا نمضتو ةرادإلا تاهجوت معدت تايلآو تاءارجإو تاسايس نع ةرابع ةيباقرلا تاطاشنلا

 ءادألا ةعجارم ،تاديكأتلا ،تاقداصملا :تاطاشنلا هذه ةلثمأ نمو ،رطاخملا ةجلاعمل تاءارجإب

   .ةماع ةفصب تالجسلا ىلع ظافحلاو نمألا تاءارجإ ىلع ظافحلاو

   :تالاصتالاو تامولعملا :ًاعبار

 لكشب كلذو  ةيعمجلا لخاد  اهنوجاتحي نم ىلإ و ةرادإلا  ىلإ اهلاصيإو تامولعملا ليجست بجي

 عيطتست ىتحو ىرخألا تايلوؤسملا و ةيلخادلا ةباقرلاب مايقلا ىلع مهدعاسي ينمز  راطإو

 تقولا و اهب ةقثلا نكمي ةمئالم تالاصتاب موقت نأ ىلعو  اهتايلمع بقارتو لمعت نأ  ةيعمجلا

 نوكي هنإف لاصتالاب قلعتي اميف امأ ،ةيجراخلا و ةيلخادلا ثادحألاب قلعتي اميف كلذو بسانملا

 ىلإ ةفاضإ يقفأ لكشب سكعلا وأ لفسألا ىلإ ىلعألا نم تامولعملا قفدت لمشي امدنع الاعف

  قيقحت  رثأ اهل نوكي دق ةيجراخ ىرخأ تاهج عم بسانم لاصتا دوجو نم دكأتلاب ةرادإلا مايق
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 نسحأ قيقحتل ةماهلا تامولعملا ةيقنتل ةلاعفلا ةرادإلا ةجاح ىلع ةوالع اهفادهأل ةيعمجلا

  .تامولعملا هذهل رمتسمو هب قوثومو مهم لاصتا

   :ماظنلا ةبقارم :ًاسماخ

 جئاتن نأ نمضتو ،ام ةينمز ةرتف يف ءادألا ةيعون مييقت ىلع ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ ةبقارم لمعت

 نامضل ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ ميمصت بجيو ،ةرشابم اهتجلاعم مت ىرخألا ةعجارملاو قيقدتلا

 ىلع ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ لمش نأ بجيو ،ةيلخادلا تايلمعلا نم ءزجك ةبقارملا تايلمع رارمتسا

    .ددحم يمز راطأ قفوو عيرس لش متت قيقدتلا جئاتن نأ نامضل تاءارجإو تاسايس

  :ةيعمجلاب ةلقتسم تارادإ وأ تادحو سيسأت :ةسماخلا ةداملا

 مييقتل تارادإ وأ تادحو – دمتعملا ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ذيفنت ليبس يف – ةيعمجلا ئشنت

 ماهم ةسراممل ةيجراخ تاهجب ةناعتسالا ةيعمجلل ز وجي .ةيلخادلا ةعجارملاو ،رطاخملا ةرادإو

 ةيلوؤسمب كلذ لخي الو ،ةيلخادلا ةعجارملاو ،رطاخملا ةرادإو مييقت تارادإ وأ تادحو تاصاصتخاو

  .تاصاصتخالاو ماهملا كلت نع ةيعمجلا

  :ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ وأ ةدحو ماهم :ةسداسلا ةداملا

 ،هقيبطت ع فارشإلاو ةيلخادلا ةباقرلا ماظن مييقت ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ وأ ةدحو ىلوتت

 تاسايسو ،ةيراسلا تاميلعتلاو ،حئاوللاو ةمظنألاب اهيلماعو ةيعمجلا مازتلا ىدم نم ققحتلاو

  .اهتاءارجإو ،ةيعمجلا

    :ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ وأ ةدحو نوكت :ةعباسلا ةداملا

 ةعجارملا ةنجل هنييعتب يصوت لقألا ىلع يلخاد عجارم نم ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ وأ ةدحو نوكتت

  :يلي ام اهلمعو ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ وأ ةدحو نيوكت يف ىعاريو .اهمامأ ًالوؤسم نوكيو
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 لامعأ ىوس ىرخأ لامعأ يأب اوفلكي الأو ،بردتلاو لالقتسالاو ةءافكلا اهب نيلماعلا يف رفاوتت نأ

 ،ةعجارملا ةنجل ىلإ اهريراقت ةرادإلا وأ ةدحولا عفرت نأ  .ةيلخادلا ةباقرلا ماظنو ةيلخادلا ةعجارملا

 ىلع ًءانب ةعجارملا ةرادإ وأ ةدحو ريدم تآفاكم ددحت نأ  .اهمامأ ةلوؤسم ن وكتو اهب طبترت نأو

 تادنتسملاو تامولعملا ىلع عالطالا نم نكمُت نأ  .ةيعمجلا تاسايسل ًاقفو ةعجارملا ةنجل حارتقا

  .ديق نود اهيلع لوصحلاو قئاثولاو

  :ةيلخادلا ةعجارملا ةطخ :ةنماثلا ةداملا

 ،ةعجارملا ةنجل نم ةدمتعم ةعجارملل ةلماش ةطخ قفو ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ وأ ةدحو لمعت

  .لقألا ىلع ًايونس ةسيئرلا تايلمعلاو ةطشنألا ةعجارم بجيو .ًايونس ةطخلا هذه ثدحتو

  :ةيلخادلا ةعجارملا ريرقت :ةعساتلا ةداملا

 ةعجارملا ةنجلو ةرادإلا سلجم ىلإ همدقتو اهلامعأ نع ًابوتكم ًاريرقت ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ دعت

 يف ةيلخادلا ةباقرلا ماظنل ًامييقت ريرقتلا اذه نمضتي نأ بجيو .لقألا ىلع يونس عبر لكشب

 لك اهتذختا يتلا تاءارجإلا نايبو ،تايصوتو جئاتن نم ةرادإلا وأ ةدحولا هيلإ تهتنا امو ةيعمجلا

 مدع لاح يف اميسال اهنأشب تاظوحلم يأو ةقباسلا ةعجارملا تايصوتو جئاتن ةجلاعم نأشب ةرادإ

 ًابوتكم ًاماع ًاريرقت ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ دعت .كلذ يعاودو بسانملا تقولا يف ةجلاعملا

 ةنسلا لالخ تيرجأ يتلا ةعجارملا تايلمع نأشب ةعجارملا ةنجلو ةرادإلا سلجم ىلإ همدقتو

 )دجو نإ( ةطخلا نع فارحنا وأ لالخإ يأ بابسأ هيف نبتو ةدمتعملا ةطخلا عم اهتنراقمو ةيلاملا

 ةعجارملا ةرادإ ريرقت قاطن ةرادإلا سلجم ددحي .ةينعملا ةيلاملا ةنسلا ةياهنل يلاتلا عبرلا لالخ

  :يلي ام ةصاخ ةروصب ريرقتلا نمضتي نأ ىلع ةعجارملا ةنجل ةيصوت ىلع ًءانب ةيلخادلا

o رطاخملا ةرادإو تارامثتسالاو ةيلاملا نوؤشلا ىلع فارشإلاو ةباقرلا تاءارجإ.  

o ةيرذجلا تارييغتلا ةهجاومل ؛ةدوجوملا ةمظنألاو ةيعمجلا يف رطاخملا لماوع روطت مييقت 

  .ةعقوتملا ريغ وأ
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o ديدحت كلذ امب ،ةيلخادلا ةباقرلا ماظن قيبطت يف ايلعلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءادأ مييقت 

 قرطلاو )رطاخملا ةرادإ كلذ يف امب( ةيباقر لئاسمب سلجملا اهيف رطخأ يلا تارملا ددع

  .لئاسملا هذه اهب جلاع يتلا

o تالاح وأ اهقيبطت يف فعضلا نطاوم وأ ةيلخادلا ةباقرلا قيبطت يف قافخإلا هجوأ 

 ةيعمجلا هتعبتا يذلا ءارجإلاو ،ةيعمجلل يلاملا ءادألا يف رثؤت دق وأ ترثأ يتلا ئراوطلا

 ةيعمجلل ةيونسلا ريراقتلا يف اهنع حصفملا تالكشملا اميسال( قافخإلا اذه ةجلاعم يف

  ).ةيلاملا اهتانايبو

o اهترادإو رطاخملا ديدحت دنع ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأب ةيعمجلا ديقت ىدم.  

o ةيعمجلا يف رطاخملا ةرادإ تايلمع فصت يتلا تامولعملا.  

   :ةيلخادلا ةعجارملا ريراقت ظفح :ةرشاعلا ةداملا

 تصلخ امو زجنأ ام حوضوب ةنمضتم لمعلا تادنتسمو ةعجارملا ريراقت ظفح ةيعمجلا ىلع نيعتي

  .اهنأشب ذختا دق امو تايصوتو جئاتن نم هيلإ

   :)ليدعتلاو ذافنلاو رشنلا( ةيماتخلا ماكحألا :ةرشع ةيداحلا ةداملا

 نم اهدامتعا خيرات نم ًارابتعا ةيعمجلا لبق نم اهب لمعلاو مازتلالا متيو ةحئاللا هذه قبطت

 باحصأ عيمج نكمتل ينورتكلإلا ةيعمجلا عقوم ىلع ةسايسلا هذه رشنتو  .ةرادإلا سلجم

 ةنجل لبق نم-ةجاحلا دنع – ةيرود ةفصب ةسايسلا هذه ةعجارم متي .اهيلع عالطالا نم حلاصملا

  .اهدامتعال ةرادإلا سلجم ىلع ةنجللا لبق نم ةحرتقم تاليدعت يأ ضرع متيو ،ةيلخادلا ةباقرلا

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيميظنتلا تاهجلا حئاولو ةمظنأ يف درو امل ةلمكم ةسايسلا هذه دعت

 حئاولو ةمظنأو ةحئاللا يف درو ام نيب ضراعت يأ لاح يفو اهنع ةليدب نوكت الو ةيدوعسلا

  .ةدئاسلا نوكت ةيميظنتلا تاهجلا حئاولو ةمظنأ نإف ةيميظنتلا تاهجلا


