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 حاضSإ
 �قأ +>;رع قاور وررحم لذ�ي .ه.لإ ة.عجرملا ةراشإلا ط�FG ملعتلاو س̀ردتلاو ثح�لا ضارغأل همادختسا زوج@ لاقملا اذه
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�� ة.لودلاو ة.م.لقإلا ةوقلا تا.ك.مانيد مهس¶

�� ة.لحملا تاعا��~لا ججأت +
 ،اهروطت نم د67تو قارعلاو نم.لاو ا7روسو ا.�يل +

�� نادل�لا ەذه عبقت ذإ .اهنم G¾ا�م ل½ش� -ًال.لق ولو – ةد.فتسم
 دح *ع ة.لخادلاو ة.جراخلا ىوقلا تاعاÃ نم عقن'سم +

 .ءاوس
�Äف

 +>;اطقتسالا دهشملا د767و ،ة.لودلاو ة.م.لقإلا ة.سا.سويجلا حلاصملا ��Æب كBاش'لا اذه حضاو ل½ش� *جتي ا.�يل ةلاح +
��
�� ةحضاو اًراودأ ة.جراخلا ىوقلا سرامت امنÈب ،ةمزألا دقعت نم ا.ق7_فإ لامشو طسوألا قFGلا +

 فارطألا ضعB معد +
�� ةلا�ولاB بورحلا لعج@ يذلا رمألا ،ىرخألا ضq7قتو ةعراصتملا

 نم د@دعلا لقرع7و ،لحلا ة.صعتسم طسوألا قFGلا +
  .عا��~لا لحل ة.لحملا +±اسملا

 ة.لحملا ،ةثالثلا عاsلا تاq7تسم د@دحت نع ل@دB الف ،اً.م.لقإ وأ ا.�يلل ءاوس رارقتسالاو نمألا ةدوع صرف ثح�ن انك نإف
 ضع�لا اهضعB *ع رثؤتو يذغت ةلخادتملا ةثالثلا تاq7تسملا ەذه .ة.لما½ت ةق7_طB اهتجلاعمو ،)ة.ملاعلا( ة.لودلاو ة.م.لقإلاو
�� طقف م½حتي ال وحن *ع

�� امنÒو ،عاsلا جيجأت +
�� عاsلا ةهجاوم ةطخ عارت نأ ضÓ~ف@ اذل .اًض@أ هتq7س¶و هتهجاوم +

 ا.�يل +
 دتمملا +�Ôمألا �~ثأتلا نم دحلا ل�س ثحB نع ًالضف ،اهنÈب ام.ف كBاش'لاو لما½تلاو ة.ملاعلاو ة.م.لقإلاو ة.لحملا ەداعBأ ةفا�
   .ا.�يل دودح جراخ عاsلل ا.م.لقإ

�� مالسلا قيقحت اهدحو اهنكم@ ال ة.جراخلا ىوقلا نإ
�� مهس¶ دق سكعلا *ع نØلو ،+*حم عازن +

 نم ءاوس ؛ەدمأ دم +
 راطإلا ضq7قت لالخ نم وأ ؛ىوقلا تانزاوتب لخ@ وحن *ع )ا7ً_كسع وأ اً.لام وأ اً.سا.س( ةÛراحتملا لئاصفلا ضعB معد لالخ
 .ةq7س'لا *ع ضوافتلا هلالخ نم ة.لحملا ةلعافلا تاهجلل نكم@ يذلا مظانلا

��و
�� هنأ ضÓ~فن لاقملا اذه +

فارطأ ة.جراخلا ىوقلا ه.ف معدت يذلا تقولا +
ً

 حلاصملا لعافت نإف ،ىرخأ ضوقتو ا
�� مهس¶ +*حملا عاsلا رارمتساB ةط�ترملا ة.ملاعلاو ة.م.لقإلا ة.سا.سويجلا

�� اًد@دحتو .عاsلا ةq7س¶ تالامتحا ضq7قت +
+ 

 صرف مامأ ًالئاح ،ة.لودلاو ة.م.لقإلاو ة.لحملا ،عاsلل ةثالثلا تاq7تسملا حلاصم ��Æب ضراعتلاو كBاش'لا ل½شÝ ،ة.�يللا ةلاحلا
 .ة.نطولا ةحلاصملا

 
 عا3لا نم تا-,تسم ثالث
 
 لوح ساسألاB روحمت7و ،ة7وازلا رجح عاsلل +*حملا ىوتسملا لثم@ ،ەالعأ ةروكذملا عاsلا تاq7تسمل ة.ثالثلا ة.Eبلل اًقفو
��و ؟ماظن يأل اًقفوو ؟ةلودلا م½ح@ نم ،م½حلا ةلأسم

 ة.عامتجالا عاضوألا مهس¶ ،ا.ق7_فأ لامشو طسوألا قFGلا نادلB مظعم +
�� ة@دÓ~ملا ة@داصتقالاو

 داحلا صقنلاو ،ةلاط�لا نم با�شلا نم ةلئاه دادعأ ةاناعمف  .ةتوافتم تاجردB ةداح تاعاÃ قلخ +
��
 فلتخمB عمقلاو ،ةدسافلا تاموكحلاو ،ىودج تاذ ةرثؤم تاحالصإ دوجو مدعو ،ة.لعافB ة.ساسألا تامدخلا رفاوت +

قا.س قلخ@ اذه ل� ،ەروص
ً

�� ءامدلا كفسل دمألا ةلq7ط ةفل½تلا 4إ ةفاضإلاB اذه ،ةتوقوم ةل�نقB ه�شأ اًدتحم ا
+ Bقارعلا� نادل 

 .تقو ةلأسم ،حلسملا عاsلا امÛرو ،ةمداقلا ة.بعشلا ةضافتنالا لعج@ ام وهو ،ا.�يلو نم.لاو ا7روسو
�;اثلا ىوتسملا امأ

 +âا.سلا اهذوفنو عا��~لا لحم ةلودلا �~ثأتو ة.مهأ ةجردB قلعتم ا�لاغ وهف ،+á.لقإلا ىوتسملا ،عاsلل +
�Äف .ا.م.لقإ يداصتقالاو

�� عاsلا روحمتي ،ًالثم ا7روس +
 لخاد +*حملا عاsلا لالغتسا هنا½مäب نّم لوح +á.لقإلا ەاوتسم +

�� س¬ل عسوأ ذوفنو ةوطس� �åح.ل ا7روس
�� امنÒو بسحف ا7روس +

��و .ل½� +>;رعلا قFGملا +
 مهي ال عاsلا نم ىوتسملا اذه +
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�� ةحلصملا نم½ت امنÒو ،اهبعش حلاصمو قوقح الو ةلودك ا7روس ةحلصم
�� يروسلا +*حملا عاsلا لالغتسا +

 ذافنلا نم د67م +
 .)+>;رعلا قFGملا( هتوق ز�ارم دحأ ا7روس دعت يذلا م.لقإلا لخادو )ا7روس( ةلودلا لخاد يداصتقالاو +âا.سلا

��و
�� ىوقلا ز�ارم لقث عــــ7زوتو ة.سا.سلا ا.فارغجلل ة.س¬ئرلا زئا�رلا مسرت ،عاsلا نم ىوتسملا اذه +

 دعاوق طسوألا قFGلا +
�� امB ،ة�عللا

القث ى�~ف ،ا.كرتو ناريإ لثم ةحومطلاو ة.Û_علا �~غ ة.م.لقإلا ىوقلا ضع�ل د@ا�Ó~ملا لقثلا كلذ +
ً

 باطقتسالل اً�~بك 
�� ةلا�ولاB بورحلا 4إ ةفاضإلاB اذه ،ىرخأ ةهج نم اهئافلحو ةئشان ة.ل.ئا¾إ ة@دوعس ةهبج ��ÛÆو ةهج نم ناريإ ��Æب

 ا7روس +
 +ÔÓلا ة7روحملا ة.سا.سلا ا@اضقلا لوح اهتافالخو ،اً.م.لقإ ةعراصتملا فارطألا ��Æب ةهجاوملا كلتل ة.فاضإ جئاتنك ا.�يلو نم.لاو
�;اريإلا يوونلا فلملا لثم ،ةقطنملا مسقت

 ةq7ه ��Æب ةلصافلا دودحلا ب.غتو ،ةروصلا دقعتت انه .+*.ئا¾إلا +>;رعلا عاsلاو +
 .دودحلا يرباع ��Æيموكحلا �~غ ��Æيسا.سويجلا ��Æبعاللاو فارطألاو لودلا راودأو

�� ة.ملاعلا ة.سا.سلا لخدتتو ،عاsلا لحم ةلودلا ة.مهأ ب.غت ه.فف ،عاsلل ثلاثلاو +4ودلا ىوتسملا امأ
 عاsلا ةحاس +

 ذوفنلا حبص@ كلذÛو ،ضوافتلا ة.لمع نمض +âا.س بعال ل� ذوفنو نزوو ة.ملاعلا دعاوقلل ضوافتلا ة.لمع م½تحتف ،ة.لحملا
�� "ةوقلا ةلمع" وه

�� مدتحملا عاsلا ا.سورو ةدحتملا تا@الولا مدختس¶ ًالثمف .+áلاعلا ماظنلا ل.كش¶ ةداعإ +
 طغضلل ا7روس +

�� ��Æسفانملا *ع
 ىرخأو ة.م.لقإ ىوق ��Æب "ةوقلاB ذوفنلا ضرف" قا�سل ةحاس ا7روس حبصتف ،ىرخألا ة.سا.سويجلا تاحاسلا +

 اهوزغ ىدأ امدعB ةقطنملاB د@دج ذوفن نع -ا7روس لالخ نم -ا.سور ثح�ت ًالثمف .اهنارقأ ��Æب اهذوفن ضرفل éس¶ ة.لود
�� برحلا تاروطتب د@دشلا اÛوروأ مامتها ززع دقو .اً.لود اهلزعل مرقلا ةر67ج ه�شل

 يذلا برغلا ەاجت وكسوم فقوم ا7روس +
�� ا.سور لخدت ةدش� ضراع

 .ا.ناركوأ +
 

 ةL7يللا ةلاحلا
 

�� عاsلا روحمتي ،+*حملا ىوتسملا *ع
 رادُت ف.ك ؟ماظن يأ قفوو ا.�يل م½ح@ نم .م½حلا طوG¾ لوح -ا7روس ام� -ا.�يل +

 ؟دال�لا نمأB فصعت نأ نود ةحلسملا ةوقلل اهرا½تحا ةلودلا د.عتس¶ ف.ك ؟اهتكراشم نكم@ ف.كو ،ة.نطولا ة.طفنلا ةوê~لا
 ؟ةلودلا م.سقتل ءوجللا نود ،مìاحلا نا.Øلا عمو ،ضع�لا اهضعB عم ةعراصتم ة.لحم فارطأ ��Æب ةلادعلا غqلB نكم@ ف.ك

�� وتانلا ةدا.قB يركسعلا لخدتلا ذنم
��اذقلا رمعمB اًح.طم 2011 +

 رقتسم +�Ôمأو +âا.س عضو غqلB لجأ نم ا.�يل تناع ،+
��و .نزاوتمو نمآو

 نا� +ÔÓلا ،سلBارط اهرقمو ،+�Ôطولا قافولا ةموكح ل.كش¶ نع ةدحتملا ممألا ةطاسو ترفسأ ،2015 ماع +
�� تلشف اهنØل ،ا.�يل لخاد ةعراصتملا فارطألا ��Æب تاوجفلا دسل éس¶ نأ ضÓ~ف@

 اهب فÓ~ع@ ملو ،ةعساو ة.عG¾ باس'�ا +
�� امهدحأ ��Æتسفانتم ��Æتموكح ��Æب ة.سا.سلا ةطلسلا تمسقناف .ەؤافلحو "Ó~فح"

�� ىرخألاو سلBارط +
 يذلا رمألا .ق>~ط +

�� امB– ةلعافلا تاهجلا نم ةعومجمل ةصرفلا åعأ
 ��Æتطلسلا *ع سفانتلل 1لئا�قلاو ندملا لودو ةحلسملا تاعامجلا كلذ +

�� ةلجترملا ة.لحملا تا�رحتلاو ة67كرملا تاسسؤملا فعض مهاس دقو ،ة.م.لقإلاو ة.لحملا
 تاعومجملا ەذه ةردق ز67عت +

 .م½حلاو داصتقالا Ãانع ضعB ة.لعاف مغر ،ةسفانملا لوخد *ع
�îارألا *ع ةرط.سلا عزوتت

�� +�Ôطولا قافولا ةموكح ��Æب ة.�يللا ة.نطولا +
 ��ÛÆو ،ةهج نم جاFلا زياف ةسائرب سلBارط +

�� زكرمتملا باونلا سلجم عم فلاحتملا "Ó~فح ةف.لخ" ةدا.قÔ<+" Bيللا +�Ôطولا ش¬جلا"
 4إ ةفاضإلاB ،ىرخأ ةهج نم ق>~ط +

�îارألا ضعB *ع رط.س¶ +ÔÓلا ةq7قلا ةحلسملا تا.ش¬ل.ملا نم ةعومجم
 ةq7يحلا ة.تحتلا ة.Eبلاو ة.طفنلا ةوê~لا ءارو اً.عس +

 امهلقعم امهندقف مغر ةطش£و ةدوجوم Ãانع ةدعاقلا م.ظنتلو )شعاد( ة.مالسإلا ةلودلا م.ظنتل لازيال ام� ،ب7_هتلا صرفو
 á+.2.لقإلا

 +>Ôيللا قزأملا نم جورخلا 4إ ،ةمالس ناسغ ��Æمألل صاخلا لثمملا ةسائرب ،ةدحتملا ممألا ةثعé Bس¶ ،رخألا بناجلا *ع
 .ةÛراحتملا ة.س¬ئرلا لئاصفلا عيمج اهلوح فطصت م½ح ةغ.ص داج@إل ة.�يللا دوهجلا معدو ة.نطولا ةحلاصملا ز67عت لالخ نم
��و

�� لمع ةطخ "ةمالس" مدق كلذ ل.�س +
 ��Æب قافتاو لماش +�Ôطو رمتؤم دقعو ،رانلا قالطإ فقو رارمتسا نمضتت 2017+

�� ةرحانتملا لئاصفلا
الضف ،+>;اختنا نوناقو د@دج روتسد *ع قفاوتلا فدهب ،ا.�يل +

ً
 ضÓ~ف@ نا� ٍتاBاختنال دادعتسالا نع 

 بõس� اً.ج7ردت تلôìت "ةمالس" ةءافك نأ الإ ،ة.سا.سلا ةحلاصملل ةثع�لا +±اسم مغرو هنأ الإ .2018 ة@اهن لولحB اهؤارجإ
 عفاودل رقتفت مث نمو نهارلا عضولا نم اهع.مج ةد.فتسملاو ،ة.نعملا ة.س¬ئرلا فارطألل ة�س'كملا ة.سا.سلاو ة.لاملا حلاصملا
الدج ةرك�ملا تاBاختنالل "ةمالس" معد راثأ ام� .ةq7س'لا

ً
�� ،تاBاختنالل ا.�يل دادعتسا ىدم لوح 

 عامجإلل اهراقتفا لظ +
 .م.سقتلا رطخ مامأ اهعض@ وحن *ع +�Ôطولا
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��
�;امثلا تاونسلا ىدم *عو ،ماعلا قا.سلا اذه +

الود تسرام ،ة.ضاملا +
ً

�� ةد.فم �~غ تنا� نÒو ،ةمهم اًراودأ ةدع 
 �~ثك +

 نم )رطقو ا.كرتو ةدحتملا ة.Û_علا تارامإلا( ة.م.لقإلا ىوقلاو ،)س£وتو رئازجلاو sم( راوجلا لود ة.حان نمف .نا.حألا نم
�� مهع.مج اومهاس ،ا.سور 4إ ةفاضإلاB )ةدحتملا تا@الولاو ا.لاط@Òو اس£رف( وتانلا فلح ءاضعأ نع الضف ،ىرخأ ة.حان

 معد +
 .ةصاخلا هتاq7لوأو هحلاصم بسح ًال� ،ا.�يل لخاد ةفلتخم ةلعاف فارطأ

�� ة.م.لقإلا ىوقلا تامامتها تروحمت ،+á.لقإلا ىوتسملا *ع
 فواخملا امه ،ا@اضقلا نم ��ÆتÈس¬ئر ��Æتعومجم لوح ا.�يل +

 .+á.لقإلا ةوقلا قا�سو ،ةلجاعلا ة.نمألا
�� عاsلل ة.نمألا تاع�تلا ءاوتحا 4إ ساسألاB ىوقلا ەذه تعس ،4وألا ةعومجملاB قلعتي ام.فف

 نود ةلول.حلاو ،ا.�يل +
�� امB ةرواجملا نادل�لل اهدادتما

 ةعوFGم فواخم ،س£وتو رئازجلاو sم ،تمساقت دقف .ةرجهلاو ةحلسألاو فرطتلا كلذ +
  .اهيضارأ 4إ ا.�يل نم دودحلا >~ع ة.نمألا �îوفلا راش'نا ة.لامتحا نم

�� ةدتممو ةرمتسم ةسفانمB ط�تÓ~ف ،ةوقلا قا�س ةلأسم امأ
 ةفلتخملا ة.م.لقإلا ىوقلا اهيف فقت ،�~بØلا طسوألا قFGلا +

��
 اهتاءامتناو اهتال.ضفتل اًقفو ة.�يللا لئاصفلا معد ةفلتخملا ة.م.لقإلا ىوقلا ەذه راتخت ه.لع ءانÛو ،ضع�لا اهضعB ةهجاوم +
 .ةسفانملا نم اهعقوم مدخ@ وحن *ع ةصاخلا ة.سا.سلا

�� اً.س¬ئر اًرود -ة.م.لقإلا ىوقلا نم اه�~غ نأش اهنأش -sم بعلت
قالطنا ،ة.�يللا ة.لهألا برحلا +

ً
 عوFGم +�Ôمأ قلق نم ا

Ó;اذلا م½حلا" ةركف معدت اذل ،ة.Û_غلا اهدودح *ع
+" Bةقرب ةقطنم ¾Gف@ يذلا فقوملا ،ا.�يل قFة�غر هنأ *ع ضع�لا ە ��

+ 
�� عقاولا م½حB ةs7م ة.محم ءاش£إ

+ ¾Gو هنأ الإ .ا.�يل قÛلاEمل قيدص م.عز ةرط.س نإف ،ةرهاقلل ة�سs "فح~Ó" ةقرب *ع 
 ماظن G÷خ@ ذإ 3.+÷¬سلا ماظنل ةضراعم يأ ومن لقرعت ة.م.لقإ ة.ئان ةقطنمو ،شعاد عم ةلزاع ةقطنم قلخ@ نأ هنأش نم
ذالم ا.�يلل ة.قFGلا دودحلا حبصت نأ نم +÷¬سلا

ً
 ة7_حB ةحلسألاو نولتاقملا اهلالخ نم قفدتي ،ة.مالسإلا تا.ش¬ل.ملل اًنمآ ا

�� ة@داهجلا تاعامجلا نم د@دعلا دوجو ززع7و .ءانÈس ةر67ج ه�شل
 .د@دهتلا اذه نم قلقلا ا.�يلو sم +

 ،1970ø2011 نمألا سلجم رارق ةكهتنم ةحلسألا هل لسرت ،Ó~فح لا�~جلل اًق.ثو اًف.لح ةرهاقلا دعت ،قلطنملا اذه نم
 ةحلسألاو ة�~خذلاÓ" B~فح" ةدا.قÔ�+ Bطولا ر7_حتلا ش¬ج sم دوزت ام� ،ةدحتملا ممألاB تاqÛقعلا ةنجل ر7راقت بسح
�� امB ،ة7_كسعلا تادعملاو

 4إ ةفاضإلاB اذه .ب7ردتلا نع ًالضف ،ةلتاقملا تارئاطلاو ة.موجهلا qÛ~Óك.لهلا تارئاط كلذ +
 اً.ط�ق 21 ـل شعاد م.ظنتل ةعBات ة.�يل ة.لخ لتق دعÛو هنأ ام� Ó.4~فح موصخ لقاعم دض ةرهاقلا اهتقلطأ ةG¾ا�م ةq7ج تاراغ
��
�� شعاد عقاوم *ع ةq7ج تاراغ sم تEش ،مهسوؤر عطقو 2015 +

  Æ��.5تي�يللا ت¾و ةنرد +ÔÓنيدم +
�� ةدحتملا ممألا ةثعB اهدوقت +ÔÓلا ةحلاصملا ة.لمع عاسم حاجن لامعألا ەذه لقرعت

 ،اهد.يأت ةرهاقلا تاءاعدا مغر ،ا.�يل +
 *ع Ó~فح لوبق لجأ نم - اس£رفو ا.سورو تارامإلا اهنم ىرخأ ة.لودو ة.م.لقإ تاهج ةدعاسمB -ةرمتسملا sم طوغضو
  .ة.لودلا تاضوافملا ةلواط

�� بناجلا يداحألا sم راسم *ع تاضاÓ~عا رئازجلاو س£وت نم ل� تدBأ ،رخألا بناجلا *ع
 اظح@ ال امهنأ مغرو .ا.�يل +

�� sم �~ثأتو ذوفنب
�� احجن ،فلملا اذه +

 ةحلاصملا دوهج امهلالخ نم امعد ،تاضوافملا ةلواط *ع نيدعقم *ع لوصحلا +
�� +>Ôيللا عضولا اهب�سÔÓ+ Ýلا ة.نمألا تا.عادتلا ل.لقتل امهنÈب ام.ف بثك نع اقسEي امنÈب ،ة.ممألا

 امدعB ةصاخو ،امهيضارأ +
�� ةشهلا ة.طارقم@دلا تضرعت

�� مهب7ردت مت ��Æحلسم ��Æفرطتم ل�ق نم د@دهتلل س£وت +
 .ا.�يل عم دودحلا >~ع تاركسعم +

 ة.م.لقإلا تارتوتلل ةلا�ولاB ةحاس د@ا�Ó~م ل½ش� ا.�يل تح�صأ دقف ،راوجلا لودل ةلجاعلا ة.نمألا فواخملا نع رظنلا ضغÛو
  6.ىرخأ ةهج نم sمو ةدحتملا ة.Û_علا تارامإلاو ،ةهج نم رطقو ا.كرت ��Æب عسوألا

�� ة.لحملا ةمزألا Ó~فح لا�~جلل +÷¬سلا ةموكح معد +ûاح@
�� يوقلا يركسعلا لجرلا جهنو ،sم +

�� ةرهاقلا +
 عالتقا +

 ة.Û_علا تارامإلا ةلود كÓ~ش¶و .��Æيم.لقإلا هنمأو هم½حل اًد@دهت ��Æيمالسإلا +÷¬سلا >~تع@ ذإ .نمث يأB ة.مالسإلا ةطلسلا
�� ةدحتملا

�� لخدتلا نم رطق ة.ج.لخلا اهتسفانم عنم 4إ تارامإلا éس¶ ث.ح ،ةرهاقلا عم +á.لقإلا +âا.سلا ل.ضفتلا اذه +
+ 

 ،ماع ل½ش� نØلو .ة.فارغجلا راطخألل ةs7ملا ة.ساسحلا كراش'ت ال اهنوك ة.ئاقتنا ê~�أ تنا� ة.تارامإلا فقاوملا نأ الإ ،ا.�يل
 ةدعاق لغش¶ تارامإلا تنا� ،ةدحتملا ممألاB ة.�يللا تاqÛقعلا ةنجل نع رداص ر7_قتل اًقفوف .Ó~فحل اq7ًق اًمعاد تارامإلا دعت

�� ة7_كسع
�� ة.تارامإ ة7_كسع ةدعاق >~�أ +»و ،يزاغنب قÓ ¾G~م ول.ك 100 +4اوح دعB *ع ،ة.�يللا مداخلا ةقطنم +

 .جراخلا +
 +�Ôطولا ش¬جلل ىرخأ ة7_كسع تارئاطو ة.موجه qÛ~Óك.له تارئاط ترفو ةدحتملا ة.Û_علا تارامإلا ةلود نأ ر7_قتلا تõثأ ام�
�� ،Ó~فح ةدا.قÔ<+ Bيللا

��و 7.ةدحتملا ممألا اهمعدت +ÔÓلا ة.لودلا تاqÛقعلل كاهتنا +
 نم تللق تارامإلا نأ 4إ ةراشإلا ردجت كلذ +

�� اهتا�راشم
�� اهلخدت ذنم ،ا.�يل +

 .ة@دوعسلا ةكراشمB نم.لا +
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 ة.جولويد@أ با�سأل ،Ó~فحل ة@داعملا ة.مالسإلا ةع��~لا تاذ ةرحانتملا لئاصفلا ا.كرتو رطق نم ل� معدت ،ىرخأ ة.حان نم
�� لشف يذلا -ا.�يل رجف فلاحت ا.كرت تدمأ ام.فف .ة@داصتقاو

 م.كحلا د�ع عم تالصB رطق ظفتحت ،ةحلسألاB -رارمتسالا +
Bي�يللا امهئافلح *ع رطقو ا.كرت ذوفن نأ الإ ،يداهج خــــ7راتو ذوفن تاذ ة.�يل ة.سا.س ة.صخش وهو جاحلÆ�� لقأ Bنم �~ثك 
�� sمو تارامإلا هB عتمتت يذلا كاذ

 8.ق>~ط +

 ل@احتلا نكم@ ف.ك ،نم ة@ادB .ةلعافلا تاهجلا اهلوح روحمتت ةلئسألا نم ة�~بك ةعومجم ةمثف ،+4ودلا ىوتسملا *ع امأ
 داحتالل +*خادلا رارقتسالا ةعزعز نم د67ملا عنم نكم@ ف.كو ؟لحاسلاو برغملا دالB >~ع ة.نمألا تا.عادتلا نم د67ملا *ع
 فرطتلا راش'نا *ع ،�îوفلا اهيف FG'نت +ÔÓلا ،ا.�يل �~ثأت ثح�ب اًرورم ؟ا.�يل نم ��Æيماظنلا �~غ ن7_جاهملا قفدت ةج.'ن +>;وروألا
�� ة.ك7_مألا ة.نمألا ةدا.قلا لحم لح@ نّمB قلعتت ةلئسأ 4إ ًالوصو .حلسملا

+ ¾Gام طسوأ ق Bةع.بطو ؟ةدحتملا تا@الولا دع 
�� ا.سور رود

�� د@ا�Ó~ملا اهذوفن ا.سور لِّعفتس ةجرد يأ Ò4و ،طسوتملا رح�لاو طسوألا قFGلا +
 نم طسوتملا رح�لاو ا.�يل +

��و اÛوروأ *ع اهذوفن طس� لجأ
 ؟ىرخألا ة.سا.سويجلا تاحاسلا +

�� نوي�يللا بحر
+ Bرمألا ئدا Bيركسعلا لخدتلا Bًءانب سسأت يذلا– 2011 ماع +÷لطألا لامش فلح ةدا.ق Bسلجم رارق 

 نم ةعBاتملا با.غ بõس� ام.سال ،هلوح لدجلا نم �~ثØلا راثأ لخدتلا بقعأ يذلا +�Ôمألا غارفلا نأ الإ –1973 +4ودلا نمألا
 ةحلسألا –داقنلا د�أ ام�– يركسعلا لخدتلا ررح دقف .ة.لاحلا ا.�يل لìاشمل ةد@دج اًداعBأ فاضأ امم ،ةلخدتملا ىوقلا بناج
�� ةمخضلا

�� عاsلا ةدح نم داز ام� ،ةفرطتملا تاعامجلا روهظل ىدأو ،اهنزاخم نم ا.�يل +
 ةنضاح ةئÈب ترفوت امدعB ا7روس +

  9.بناجألا ��Æلتاقملا تاعامج ومنل
الضفف .ا.�يلB مامتهالل اÛوروأو ةدحتملا تا@الولا عفدت با�سأ ةدع كانه ،مويلاو

ً
 ��Æلتاقملا نم ة�~بك اًدادعأ ا.�يل ريدصت نع 

 .اÛوروأو ةدحتملا تا@الولل ة�سEلاB قلقم +âا.س غارف طسو ،ة.باهرإلا ا@الخلل بصخ لقعمل ا.�يل تلوحت ،ا7روسل بناجألا
�� رارقتسالا ةعزعز رطاخم 4إ ةفاضإلاB اذه

��و .رج.نلاو داش¶و +4امو رئازجلاو س£وتو sم اهيف امB ،ةرواجملا لودلا +
 قا.سلا +

�� امB ،>~�أ +á.لقإ ذوفن *ع لوصحلل éس¶ +ÔÓلا ا.سور نم رجضلاB ةدحتملا تا@الولاو اÛوروأ نم ل� رعش¶ ،هسفن
 ذافنلا كلذ +

�� لقالق قلخ لالخ نم طسوتملا رح�لل +>".تاÓ~سالا يرح�لا
 10.ا.�يل +

�� ا.�يل تعجارت ام ناع¾ ،فواخملا ەذه مغر
�� وتانلل يركسعلا لخدتلا دعB ةدحتملا تا@الولا تاq7لوأ ةمئاق +

+ 2011. 
�� ن7_خآو "��~ف.'س" +#7_مألا �~فسلا لا.تغا ىدأ ث.ح

�� يزاغنب +
�� +#7_مألا دجاوتلا ض.فخت 4إ 2012 >~مت�س +

 يذلاو ،ا.�يل +
�� +�Ôطولا قافولا ةموكح معد *ع ،2017و 2015 +$اع ��Æب همامتها روحمت

�� امB ،شعادل اهفادهتسا +
 تاراغلاB اهمعد كلذ +

  .ة.ك7_مألا ةq7جلا
�� عسوأ +#7_مأ لخدت 4إ تاوعدلا ترركت

ةصاخ ،ا.�يل +
ً

 اهذوفن مادختسا ةدحتملا تا@الولا *ع نأ تد�أ +ÔÓلاو ،اÛوروأ نم 
 اهمامتها فالخÛو ،كلذ عمو .ةدحتملا ممألا اهدوقت +ÔÓلا مالسلا ة.لمع تا7_جم اهلخدت ضوق +ÔÓلا ة.جراخلا ىوقلا *ع �~ثأتلل
Bة7روحم ةطقنك ا.�يل ��

 ةعزعز نم هتاذ قلقلا ةجرد نا�راش'ت ال اÛوروأو ةدحتملا تا@الولا نإف ،باهرإلا دض ة.ملاعلا اهــÛ_ح +
�� دئاسلا فقوملا نا� ث.ح ،ة.عFGلا �~غ ةرجهلاو õFGلاB راجتإلا راش'نا نمو +á.لقإلا رارقتسالل ا.�يل

 ا.�يل نأ وه نطنشاو +
 11.ةقرافألا اهئا�G¾ عم نواعتلاB ،اÛوروأ ساسألاB اهل ىدصتت نأ بج@ ةل½شم

�� �~ثكB >~�أ ة�غر +>;وروألا داحتالا رهظأ
�� ة7_كسعلاو ة.سا.سلا ةكراشملا +

ةنراقم ،ا.�يل +
ً

�� هتبغرب 
�� ةكراشملا +

 نم يأ +
�� ىرخألا ةنخاسلا قطانملا

 �~ثأتلا نم جــــ67مB ةقلعتم رك�ملا لخدتلل اÛوروأ عفاود نوكت دق .ا.ق7_فإ لامشو طسوألا قFGلا +
 ةهجاومل لخدتلا نع تس¶ ةدحتملا تا@الولا عفرت ةق.قح بناج 4إ ،+>;وروألا كسامتلا *ع +>Ôيللا نمألا مادعنال G¾ا�ملا
 .عاsلا

�� ،+>;وروألا داحتالا ءاضعأ ة.قB نم معدÛو ة.Û_علا لودلا عم نواعتلاB ،ةدحتملا ةØلمملاو اس£رف تداق
�رحت ،2011 عيÛر +

%
 ا

�� اً.سامولBد
�� يركسعلا لخدتلا ه�قعأ ،ةدحتملا ممألا +

 فلتخم ��Æب شهلا +*خادلا +âا.سلا عامجإلا راهنا امدعÛو .ا.�يل +
 ��ÆيÛوروألا رود نأ مغرو .ة.�يللا ةحاسلا *ع ةطش£و ة�Ãاح ،ةدحتملا تا@الولا سكع *ع ،اÛوروأ ت.قB ،ة.�يللا لئاصفلا
�� طشEلا

�� لدجلل اً�~ثم نا� ا.�يل +
+ Bظفتح@ +>;وروألا داحتالا نأ الإ ،نا.حألا ضع Bدئار رود ��

 اهدوقت +ÔÓلا مالسلا ة.لمع معد +
  12.ةدحتملا ممألا

ال.م 290 دعB *ع ا.لاط@إ عقت ث.ح– اهــÛ_قل اًرظن
ً

 ةجاحلاB اًحاحلإ ê~�أ ل½ش� اÛوروأ رعش¶ –+>Ôيللا لحاسلا نم طقف 
�� ة.نمألا تا@دحتلا عم لماعتلل

�� ��Æطروتملا– ��ÆيÛوروألا ةسا.سلا وعناص ىر7و .ا.�يل +
 اهب�س¶ +ÔÓلا ة.Eيم.لا ةq7بعشلا ةمزأ +

 .ةرجهلاو نمألا يروظنم نم ا.�يل –+>;وروألا داحتالا نم ا.ناط7_ب جورخ بõس� ددهملا +*خادلا كسامتلاو ،ةرجهلا
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 نم ذافنلا لهسÔÓ+ Ýلا– ة.�يللا ة.qÛنجلا نازف ة@الو تلوحت ث.ح ،اÛوروأ 4إ ءارحصلا بونج نم ةرجهلا رمم ا.�يل لثمت
�� +�Ôمألا نواعتلاو ةرجهلا ءاوتحا ا@اضق تنا� اذل 13.اÛوروأل ة.لعفلا ة.qÛنجلا دودحلا 4إ –اهلالخ

 +>;وروألا داحتالا لخدت بلص +
��
 لماعت ةدحB تدقتنا دق ناس£إلا قوقح تامظنم تنا� دقو .ة.�يللا ةلودلا ءانبل معأو عسوأ معد باسح *ع ،ا.�يل +
�� ��Æيماظنلا �~غ ن7_جاهملا عم *ع ��ÆيÛوروألا

�îارألا *ع روبعلا تاركسعم +
 ةقثوملا ة.ناس£إلا �~غ فورظلا مغر ،ة.�يللا +

 .تاركسعملا ەذهل
 ؛ةرجهلا نأش� ةددش'ملا ة.Ûوروألا فقاوملا د@ازت 4إ Æ�� 2015ø2016ئجاللا ةمزأ باقعأ اÛوروأ 4إ +�Ôيم.لا فحزلا ىدأ ام�

�� ةف.عضلا م½حلا تاسسؤم *ع طغضلا نم ەرودB فعاض امم
 فلاحت اهدوق@ +ÔÓلا– ة.لاط@إلا ةموكحلا تعضو دقف .ا.�يل +

 ضفرب ة.ساق ةسا.س تن�تف ،ا.لاط@إ 4إ ةرجهلا تاقفدت نم دحلا اهتاq7لوأ سأر *ع–��7Æراس¬لاو ��ÆيEيم.لا ��ÆيqÛعشلا نم
�� ن7_جاهملا براوق عيمج

  .نيدفاولا نم د67م لوبقل ىرخألا ة.Ûوروألا لودلا *ع طغضلل ةل.سوك ؛ة.لاط@إلا &�;اوملا +
�� ة.ثرا� راثآ ةرجهلا ةلأسم ءازإ ةددش'ملا ا.لاط@إ فقاومل نوك@ دق

�� رجاهم 650.000 نم ê~�أ ش¬ع@ ث.ح ،ا.�يل +
+ 

�;وناق ءاطغ الB ،ة.عامجلا ن7_جاهملا تام.خم
 ة.�يللا تاطلسلا زجعت يذلا ةرجهلا فلم لìاشم نم مقاف@ يذلا رمألا ،+

  14.هترادإ نع ةف.عضلا
�� اً��س ا.لاط@Òو اس£رف ��Æب حضاولا سفانتلا نا�

�� ة.Ûوروألا ةكراشملا لوح �~بك لدج +
�� بõس¶ هنأ ةصاخو ،ا.�يل +

 ضq7قت +
 ة.لاط@إلا ة.س£رفلا ةسفانملا با�سأ عجرتو .ةمالس ناسغ صاخلا اهلثمم اهريد7و ،ةدحتملا ممألا اهدوقت +ÔÓلا مالسلا ة.لمع
�� +4احلا +*حملا عضولاB ةط�ترملا ةصاخلا حلاصملا 4إ اً.ئزج

�� ا.لاط@إل ة@داصتقالا حلاصملا زكرمتت ام.فف .نيدل�لا ال� +
+ 

�� اس£رف تامامتها نم½ت ،+�Ôطولا قافولا ةموكح رط.س¶ ث.ح برغلاو سلBارط
 دوع@ ام� ،نوناقلا مدعني ث.ح بونجلا +

�� س̀راB ةحلصم 4إ +âاسأ ل½ش� سفانتلا
�� ة.سا.سلا اهتارامث'سا ة@امح +

 .لحاسلا +
 معدت ��Æتلودلا اتل� نإف ،ةدحتملا ممألا اهدوقت +ÔÓلا ة.سا.سلا ة.لمعلا –ا7ً_ظن– اس£رفو ا.لاط@إ نم ل� معدت امنÛÈو ،كلذل

ال.صف
ً

�� Ó~فح معدت اس£رف نأ ر7راقتلا د.فت ذإ .ةصاخ حلاصم *ع ًءانب ،ىرخألا همعدت يذلل اًسفانم 
 امنÈب بونجلاو قFGلا +

�� +�Ôطولا قافولا ةموكح ا.لاط@إ معدت
�� قيضألا يداصتقالا سفانتلا بناج 4إ اذه .برغلا +

 +>Ôيللا طفنلا *ع لوصحلا +
�� ة.Ûوروألا ةدا.قلاو ،ةرجهلا *ع ه.ف ناسفان'ي خــــ7رات ا.لاط@Òو اس£رفل اًض@أ .امهنم ل'ل ةعBاتلا ة.نطولا طفنلا تا�FGل

 رح�لا +
 ة@داصتقالا دراوملا *ع اًسفانت هنوØل ةفاضإلا�ف .+>Ôيللا فلملا زواجتت ا@اضق +»و ،عسوألا اÛوروأ ل�قتسمو ،طسوتملا

�� ة.سا.سلاو
 داحتالل +*�قتسملا راسملا لوح ��Æضراعتم ��ÆيÛوروأ ��Æيسا.س ��Æهاجتا +4اط@إلا +÷£رفلا سفانتلا لثم@ ،ا.�يل +

  15.+>;وروألا
�� ةد@دع ة.ج.تاÓ~ساو ة.نمأو ة@داصتقا حلاصم ةمثف وكسومل امأ

قوس ا.�يل دعت ،ة@داصتقالا ة.حانلا نمف .ا.�يل +
ً

 اًماه ا
 طفنلا ةعانص *ع �~ثأتلا 4إ ا.سور éس¶ اذك .2011 ةروث ل.بق ا.�يلل تارالودلا تارا.لمB ةحلسأ ا.سور تعاB دقف ،ةحلسألل
�� حضتي ام وهو ،ة.�يللا زاغلاو

 نأ عقوتملا نم نا�و ،ة.�يللا اهتا�~ظنو ة.سورلا ة.موكحلا طفنلا تا�Æ�� ¾Gب قيثولا نواعتلا +
��اذقلا عم ه.لع ضوافتلا مت يذلا �~بØلا زاغلا دقع د67ي

+ ��
 ريدج .ة.Ûوروألا زاغلا تادادمإ *ع ا.سور ةنم.ه نم 2009 ماع +

Bتعنتما ا.سور نأ ركذلا ��
 مغر ،رارقلا ر7_متب حمس ام ،1973 مقر +4ودلا نمألا سلجم رارق *ع تq7صتلا نع 2011 ماع +

�� ماظنلا �~يغت ةركف اهداقتنا
 .لعفلاB �~غت دق نا� نأ دعB ا.�يل +

��
�� +âورلا يركسعلا لخدتلا باقعأ +

 طس� 4إ ا.سور +éس نم مهفواخم تززعتو ،قلقلاÆ�� BيÛوروألا ءافلحلا رعش ،ا.�يل +
�� اهتاسا.سل د7)م يوق +á.لقإ لجر د.نجت لالخ نم ،اهترط.س

 كلذ نم ززع 16.طسوتملا رح�لا لوح +âورلا ذوفنلا خيسرت +
�� –ةمئاد ةدعاق >~ع– يركسع دجاوتل ا.سور دادعتساB د.فت ،2018 رخاوأ ترهظ ،ة.ناط7_ب ة.تارباخم ر7راقت ،قلقلا

 ،ا.�يل +
  .اًقحال ر7راقتلا ەذه �Äن "فورفال ه.ج�~س" +âورلا ة.جراخلا ر7زو نأ الإ

�� يركسعلا دجاوتلا لالخ نم ططخ@ ��Æتوب نأ نم قلقلاB نورعشÝ نويÛوروألا نا�
 ،ة.Ûوروألا حلاصملا خسÓ~ت ث.ح ،ا.�يل +

 ةحفا½مو ةحلسألا تاع.بم ءا.حإل ةq7لوألا +åعت وكسوم نأ نوللحملا ضعB دكؤي ،كلذ عمو .اÛوروأ *ع ەذوفن ةدا7ز 4إ
 17 .اÛوروأ *ع طغضلا لجأ نم ةرجهلا قرط *ع ةرط.سلا لBاقم ،باهرإلا

Ýلا ةحلاصملا ة.لمعل مهمعد *ع سورلا نولوئسملا ددشÔÓ+ ب ،لخدتلا مدع أد�ملو ةدحتملا ممألا اهدوقتÈنومعد@ امن ��
+ 

�� اهئافلح سكع *عو .Ó~فح لا�~جلل عباتلا +>Ôيللا +�Ôطولا ش¬جلا هسفن تقولا
 ذإ .ة.ئاقتنا ê~�أ اًجهن وكسوم �Ôب'ت ،ةرهاقلا +

�� Ó~فح ا7ً_كسع معدت
�� رمتس¶ اهنØل ،قFGلا +

�� هسفن تقولا +
�� ةدحتملا ممألا نم ةموعدملا ةموكحلا عم لماعتلا +

 .سلBارط +
 >~ع هل ةحلسألا م.لس¶ -ةحلسألا رظح رارق *ع ل@احتلاB - عيطتس¶ ،ةG¾ا�م ةحلسألاÓ B~فح د7وزت نع ا.سور زجعت ام.فو
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�� Ó~فح ا.سور تل�قتسا اًض@أ 18.ىرخأ لود
 ة.لام ،ة@دام تادعاسم هش¬جلو هل تمدقو ،+>Ôنجأ م.عز هتفصB وكسوم +

 .ة.سورلا ةحلسألا *ع ا7�ً_قت لما'لاÔ<+ Bيللا +�Ôطولا ش¬جلا دمتع@ ذإ ،ة.نقتو ة7_كسعو
ê;الث معد وه ،ءا>~خلا ضع�ل اًقفو ،Ó~فحل ا.سور معد

�� ام.سال ،ة@داصتقالا ا@ازملا 4إ لوصولا ًالوأ فدهتسÝ ،داعBألا +
+ 

 طسوتملا رح�لا *ع يركسعلا ا.سور عقوم ز67عت ،ا.ناثو ؛2011 ل�ق ام تاقفص ةراسخ ضq7عت +4اتلاÛو ،حــÛ_ملا ةقاطلا لاجم
�� يركسع دوجو لالخ نم

 حاÛرألا +�Ôج ،اًثلاثو ؛ا.ق7_فأ لامشو طسوألا قFGلا ةقطنمو اÛوروأ *ع اهذوفن ز67عت +4اتلاÛو ،ا.�يل +
�� ا.سور م@دقتو ،ة.م.لقإلا ةمزألا ةq7س¶ *ع رداق ٍبعال� ة.ج.تاÓ~ساويجلا

 تلشف قافتا دقع عيطتسÝ يذلا حلصُملا رود +
�� ةدحتملا تا@الولا

  19.هق.قحت +

 
 efJراخلا لخدتلا رطاخمو صرف :ةمتاخ
 
الوبق ê~�ألا ةركفلا

ً
�� ة.جراخلا فارطألا رودB قلعتي ام.ف مويلا 

 ةدافتسملا سوردلا تلهاجت ة.Û_غلا لودلا نأ +» +>Ôيللا عاsلا +
�� لخدتلا نم

�� ةدعاسملا نØلو ،اً.�س£ لهس رمأ تاموكحلا طاقسإ نأ اهمهأ نا� +ÔÓلاو ،ظها�لا هنمثو ناتس£اغفأو قارعلا +
+ 

�� ة.عG¾و ةلاعف م½ح لìا.ه ءانب
+ Bرمأ رقتسم +(ارقم@د خــــ7رات اهل س¬ل نادل Bعصلا غلاqÛالو 20.اًمعدو اًدجاوت بلطت7و ،ة 

 ةعBاتم مدع ة.لوئسم نولمحتي ،2011 ماع لّخدت يذلاو ،+÷لطألا لامش فلح ةمظنم ەدوقت يذلا فلاحتلا ءاضعأ نأ كش
�� فقوملا

�� +>+راخلا لخدتلا ىدأ ام� .+$وكحلاو +�Ôمألا غارفلا ومنب حمس ام ،ا.�يل +
 نم د@دعلا مقافت 4إ هسفن تقولا +

�� ة.لخادلا تال½شملا
�� نوي�يللا نوبعاللا لغتساف ،ا.�يل +

�� ة.جراخلا فارطألا نا.حألا نم �~ثك +
 ة.لوئسمو ةردقو نأش +

�� ة.لحملا ةلعافلا تاهجلا
�� ة.جراخلا فارطألا اومدختسا ام� ،ة.نطولا تاعا��~لا لح +

 .مئاد مالس قيقحت صرف فاعضإ +
��اذقلاB ةحاطإلا تلت +ÔÓلا ة.نامثلا ماوعألا رادم *ع

 ة.طسوأ قFGلاو ة.Ûوروألا ة.س¬ئرلا ىوقلا ��Æب ةنيا�تملا ءارآلا تدأ ،+
�� .ةدحتملا ممألا اهدوقت +ÔÓلا مالسلا ة.لمع فاعضÒو تاموصخلا مقافت 4إ اهنم ل� اهد7)ت +ÔÓلا تاعومجملا لوح ا.سورو

+ 
�� ةلثمتملاو ،راوجلا لود فواخم نأ ��Æح

 تارامإلاو sم عفاودف مث نمو .ةر>~م فواخم +» ،ة.نمألا �îوفلا راش'نا عنم +
 )ة.لخادلا اهعاضوأB ةلصتم نوكت ام اً�لاغ +ÔÓلا( >~�ألا ة.م.لقإلا اهحلاصم منم ،ةتوافتم تاجردÛو ،ساسألاB قلطنت رطقو ا.كرتو
�� هطاش£و ەدوجو مغر– مزاللا نم ê~�أ +>;وروألا داحتالا زكر7و .ا.�يل حلاصم باسح *ع

 –ةدحتملا ممألا دوهجل اًمعاد ا.�يل +
 .نمألاو ةرجهلا +ÔÓيضق نم دعBأ ا.�يلل ة.لاقتنا ة7ؤر باسح *ع +*خادلا هكسامت ةمزأ *ع

�� بõس'ت ةسفانتملا ة.لاط@إلاو ة.س£رفلا ة.سا.سلاو ة@داصتقالا حلاصملا نإف ،كلذ *ع ًةوالع
 ةحلاصملا ة.لمع ةلقرع +

�� اهلشفل نمث يأ ةدحتملا تا@الولا عفدت ال ام� .ةدحتملا ممألا اهدوقت +4ا
�� اهلخدت ةعBاتم +

 متهت ةدحتملا تا@الولا نأل ،ا.�يل +
�� ة�غرلا نم ل.لقلا ىوس بمارت دلانود رهظُ@ الو ،+*خادلا اهعضوب د@ا�Ó~م ل½ش�

  .ةقBاسلا تارادإلا ءاطخأ حالصإ ةلواحم +
�� لاحلا وه ام�و

�� رخآ نا½م يأ +
 صرفلا لغتس¶و ة.نمألاو ة.سا.سلا تاغارفلا نم ةدافتسالل اًدادعتسا ا.سور رهظُت ،ةقطنملا +

  .ة.سا.سويجو ة@داصتقا بسا½م قيقحتل
Bارغجلا اهعقومو ة.طفنلا ا.�يل تاورث لثمت ،راصتخا��

 تئتف امو ،2011 ماع ذنم دل�لا قتاع *ع عق@ اًئبع +>".تاÓ~سالا +
�� ةخسارلا حلاصملا تاذ ة.جراخلا ةلعافلا تاهجلا

 ز67عت لجأ نم مئاد مالس قيقحتل +éسلا د@ا�Ó~م ل½ش� ضوقت ا.�يل +
 .>~�ألا ة.ملاعلاو ة.م.لقإلا اهتادنجأو ة.لخادلا اهحلاصم

�� ة.لحملا تاعا��~لا ��Æب د@ا�Ó~ملا +$انتلا �~ثي
 هنأ ث.ح ،اًد@دش اًقلق ىرخألا ة.سا.سويجلا تاحاسلا ��ÛÆو طسوألا قFGلا +

�� رارقتسالا قافآ ��Æب طÛ_ي
 نأ مغرف .ة.ملاعلا ة.فارغجلا ةسا.سلا تاد.قعت ��ÛÆو –ة@افØلا ه.ف امB دقعملا– طسوألا قFGلا +

 ل½ش� ةحضاو نوكت دق اهنأ الإ ،ەدحو طسوألا قFGلا *ع وأ ا.�يل *ع sتقت ال عا��~لل تاq7تسم ثالث نم ةنَّوكملا ة.Eبلا
�� صاخ

  .ة.لودلاو ة.م.لقإلا ىوقلا حلاصم براضت بõس� ةقطنملا ەذه +
�� ةد.حولا ةلودلا +» س£وت نأ ةظحالملاB ريدجلا نمو

 تاضافتنالا اهيف تدأ +ÔÓلا ا.ق7_فإ لامشو طسوألا قFGلا ةقطنم +
 ة.مهأ تاذ ة.سا.سويج لوصأ اهيدل س¬ل ةلود +»و ،لوقعم دح 4إ رقتسم +(ارقم@د م½ح ماظن 4إ 2011 ماع ة.بعشلا
 Ô<+.21نجألا لخدتلا بذجت

 الو ا.�يل رقتس¶ نل اذل .يرهوج ل½ش� اهضع�ب ط�ترت تاq7تسم ثالثلا كلت نأ وه ةسا.سلا عانص هجاوي يذلا يدحتلا
�� حجنت نل م½حلا *ع تاقفاوتلا لضفأ ÔÓح نØلو .م½حلا لاؤس *ع ةمادتسم ةBاجإ نود ا7روس الو نم.لا

�� رارقتسالا +
+ 

 لئاصفلا زفاوح نم فعضُتو ،ىوقلا نا��~م نم ّ�~غتو ،ةحلسألاو لاملاB عاsلا ة.م.لقإلا ىوقلا ه.ف يذغت يذلا تقولا
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�� اذكو ،طسو لح 4إ +éسلل ةÛراحتملا
�� ة.لودلا ىوقلا رارمتسا لظ +

�îارألا *ع >~�ألا ة.سا.سويجلا اهكراعم ضوخ +
 ة.�يللا +

�� ەذه تاq7تسم ثالثلا ��Æب طBاÓ~لا نإ .ة7روسلا وأ ة.نم.لا وأ
 بج@ ،تاq7تسملا ددعتم عاÃ دجوي امدنع هنأ +�Ôع@ ،هتاذ دح +

 نإف ،ه.لع ًءانÛو .نما�Ó~لاB ثالثلا تاq7تسملا كلت جلاعت انه اهرودÔÓ+ Bلاو ،اًض@أ تاq7تسملا ةددعتم ة.جهنمB هعم لماعتلا
 .ا.سا.س ذ.فنتلل الBاق نوك@ نأ ة@ادB بج@ ة.سا.سويجو ة.فارغج تاحاسم داج@إ
 
 
 

 بتاgلا نع
 

�;املألا لاشرام قودنص ىدل ة�~بخلا +» شوك انيkسijك
 .ةدحتملا تا@الولل عباتلا +
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