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 ةيومنتلا اياضقلا لوح بابشلا ىدتنم "ريفس" عورشم راطإ يف ةيمنتلل ةيموكحلا ريغ ةيبرعلا تامظنملا ةكبش تمظن
 لوح يبيردت راسم نم اقالطنا باشو ةباش نيسمخ نم رثكأ ّمض يذلا ،نانبل ،توريب يف سرام/راذآ 14 ىلإ 12 نم

 .ةيبرع نادلب ينامث يف ةباشو باش 300 يلاوح عم هزاجنإ ّمت ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو ةرصانملا

 تاهجلاو يندملا عمتجملا تامظنم نيبو ريفس عورشم يف نيكراشملا بابشلا نيب راوح ةحاسم قلخ يف ىدتنملا حجن
 ةيبرعلا ةقطنملا يف بابشلل ةيمنتلا تايولوأ ريطأت ىلع لمعلاو ةيبيردتلا ةطشنألا زاجنإ دعب كلذو ةلعافلا ةيومنتلا

  .ةمادتسملا ةيمنتلل يبرعلا ىدتنملا لامعأ يف ةكراشملل مهريضحتو

 امم ةيبرعلا ةقطنملاو مهنادلب هجاوت يتلا ةيمنتلا تايدحت ديدحت يف تاباشلاو بابشلا حجن ،ىدتنملل ةثالثلا مايألا لالخ
 راسملا يف ةيبابشلا ةئفلا ةكراشم ززعت يتلا تايصوتلا حارتقاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع تايولوألا ريطأت مهل حاتأ
 :اهزربأو ،يومنتلا

 نامضو ،ينطولاو يلحملا نييوتسملا ىلع ،رارقلا عنص يف مهتكراشم دكؤت بابشلل ةيراشتسا سلاجم ءاشنإ ●
 ىرخألا تائفلاو بابشلا نيب نواعت قلخي امم .ةبساحملاو ةبقارملل ةيلآ قلخو ةعسوم تايحالصو تاصاصتخا

 ططخلا ةغايص يف بابشلا كارشإ ززعيو ،صاخلا عاطقلاو يندملا عمتجملاو ةموكحلا لثم رارقلا يعناص نم
 .ةادأك سيلو ةيمومعلا تاسايسلا يف لعافك مهدامتعاو بابشلا تايولوأ ةمجرتو لقنل ةينطولا ةيجيتارتسالا

 يقوقح جهن دامتعا لالخ نم ينطولا ديعصلا ىلع ةيبابشلا تائفلا ةفاكل ةيواستمو ةلداع ةكراشم نامض ●
 .)..خلا ،ةيردنجلا ،ةيفارغجلا تارابتعالا ،جمدلا تاسايس(

 لوصحلل ةلداعلاو ةفصنملا تارارقلا ذاختا تايلمع معدو ،اهلامها مدعو رغصلا ةيهانتم ةيبابشلا عيراشملا معد ●
 .ةيطارقوريبلا تاءارجإلا نع اديعب بابشلا عيراشمل ليومتلا ىلع

 .بابشلل ةلقتسم ةرازو صيصخت ●

 ةيزكرماللا زيزعتو ،حشرتلا رمع ضيفخت لثم ةيعيرشتلا بصانملاو سلاجملا يف بابشلا ليثمت نيناوق ليدعت ●
 .ةّيرادإلا

 لكايه يف بابشلا طارخنا زيزعتو ةيمنتلا اياضقب ةينعملا يندملا عمتجملا تامظنمو تاسسؤم عم تاكارش ءانب ●
 .يندملا عمتجملا تاسسؤم

 مهئارآ نع اهيف بابشلا ربعي ةيبرعلا ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيبابش تايدتنمو ةيمالعإ تاحاسم ءاشنإ ●
 .رارقلا عنص ةيلمع يف نوكراشيو

 .ةيلحملا تاعمتجملا يف بابشلا جمد ةيلمع معدو ريوطتو معدل صاخلا عاطقلل ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ليعفت ●

 نيناوقلا يف مهتابجاوو مهقوقح لوحو ةنطاوملا لوح مهفيقثتو مهتاردق ءانبو يبرعلا بابشلا بيردتو معد ●
 .يسايسلا بناجلا يف اديدحت

 .ةيلحملا تاعمتجملا يف بابشلا جمد ةيلمع يف يفاقثلا دعبلا ظحل ●

 لوصولا تايلآ قيبطت ىلعو ،تالاجملاو تاعاطقلا ةّفاك لمشت اهنوك ةديشرلا ةمكوحلا زيزعت ىلع لمعلا ●
 .ةقيقد ةروصب ةّحلملا اياضقلا ةجلاعم نم بابشلا نّكمي امم تامولعملل

 .رثكأ ةماعلا ةايحلا يف طارخنالا ىلع بابشلا عجشي امم ،عيمجلل واستم لماش ةيعامتجا ةيامح ماظن ريفوت ●

 


