
 ةيولوألا تاذ تاءارجإلا.7
ن-م ءا-م-ل-عو ءار-ب-خ ه-ي-ف كراشي ين-طو ر--م--تؤم ى--لإ ةو--عد--لا•

ةمدخلا ،باصعألا بط ،ةخوخيشلا بط :ةيلاتلا تاصاصتخإلا
،يعرشلا بط-لا ،ن-ي-ما-ح-م-لاو نو-نا-ق-لا لا--جر ،ة--ي--عا--م--ت--جإلا
كلت وأ ،نسلا رابكل تامدخلاو ةياعرلا نّمؤت يتلا تامظنملا
حضاو ٍفيرعت ىلع قافتالل كلذو يرسألا فنعلاب ىنعت يتلا

ةضير-ع-لا طو-ط-خ-لا عضوو ،را-ب-ك-لا ة-ل--ما--ع--م ءوسل يل--م--عو
.ام ةلاحب هابتشالا مت لاح يف كرحتلاو ةباجتسالل
نوؤش ةياعرل ةم-ئاد-لا ة-ي-ن-طو-لا ة-ئي-ه-لا ن-مض ة-ن-ج-ل ل-ي-كشت•

جماربو ططخ عضو ىلع لمعلا ماهم اهيلا لَّكَوُت نينسملا
ةعباتملل ةلاحإلا تاراسم حارتقاو ،نينسملل ةءاسإلا ةجلاعمل
.ةلماعملا ءوس ثودح عنمل تاوطخ ينبتو ،جالعلاو

تاصصخت ةدع نم نيثحاب مضت ةينطو لمع ةشرو ىلإ ةوعدلا•
ةغايصل (...خلا نوناقلاو ةيعامتجإلا ةمدخلاو ةحصلا لثم) ةيملع
.ةلماعملا ءوس مييقتو فشكلل لامعتسإلا ةلهس تاودأ ديحوتو

بطلا تايلك نم ةذتاسأ هيف كراشي ينطو رمتؤمل ةوعدلا•
جاهنم حارتقاو ةساردل ةلودلا يف ةماعلا ةحصلاو ضيرمتلاو
يف هجمد نسحتسيونسلا رابك ةلماعم ءوس لوح يميلعت
جاهنملا اذه فادهأ نم .ةنهم لكل ةيوبرتلا ةيملعلا جماربلا

ةياقولاو ،ىلع فرعتلا ةيفيك ىلع نيينهملا بيردت ةدحو
.نينسملا نم ةلماعملا ءوس اياحضل تامدخلا ريفوتو ،نم

زيفحتلا اهتمهم ة-ك-بش وأ ة-ي-م-ل-ع ة-ي-ع-م-ج ف-ي-لأت ع-ي-جشت•
ةلما-ع-م ءوس ة-ح-فا-ك-م-ل ة-يسا-يسو ة-ي-عا-م-ت-جا ٍتا-طاشن-ل
تاكبشلا نيبو اهنيب ةمأوت ةقالع جسن مث نمو ،نينسملا
ةردق ةدايز ةكبشلا وأ ةيعمجلا هذه فادهأ نم .ةيلودلا
يعو ةدايزو ةلماعملا ءوس عم بواجتلاو فرعتلل عمتجملا
تامظنملل تاردقلا ءانبو ،عوضوملا اذه لوح عمتجملا
يسيئرلا نأشلا باحصأ ديدح-تو ،ة-ي-مو-ك-ح ر-ي-غ-لا ة-ي-ل-هألا
.نواعتلل

اوسيل نسلا رابك
ةيفيكب ةيارد ىلع

يف ةدعاسملا بلط
.ةءاسإلا تالاح

á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷G
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ناـنبل يـف نـسلا راـبكل ةءاــسإلا
ةجلاعملل تاسايسو جمارب داجيإل ةوعدو ةيلوأ ةسارد
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نسلا رابك ةلماعم ءوس فيرعت.2

ةساردلا فادهأ.1
.اهيبكترمو نسلا رابك ةلماعم ءوس لاكشأو عاونأ مييقت•
.ةلماعملا ءوسل ًةضرعرثكألاو ةفعضتسملا ةيناكسلا تائفلا عاضوأ ىلع ةءاضإلا•
.ةرهاظلا هذه عم فيكتلا لبسو ةينوناقلا رطألاو ةلادعلا رود ةسارد•

قحلت يتلا لاعفألا اهنأب نسلا رابكل ةءاسإلا فيرعت نكمي
مهتيهافرو مهتمارك نم صقتنت يتلا كلت وأ مهب ررضلا

لاح يف امك رجهلا وأ لامهإلاً اضيأ اذه لمشيو .مهتحصو
ةيانعلا يهو الأ هب تطينأ ةيلوؤسم لمحتب صخش مايق مدع
دق نينسملا ةلماعم ةءاسإ .هل ةدعاسملا ميدقت وأ نسلا ريبكب
يف ثدحت دقو رّركتم لعف وأ دحاو لعفب مايقلا نمضتت
ة-ي-ن-كسلا ة-يا-عر-لا ق-فار-م يفو ن-ي-نسم-لا رود يف وأ لز-ن-م--لا
نسملا صخشلا هيف نوكي ٍعضو يأ لالخ نمو ،ىرخألا

نينسملا ةلماعم ةءاسإ ذختت نأ نكمي .ةطلس البو فيعض
يفطاعلا وأ يسفنلا وأ يدسجلا ءاذيإلا لثم ،ةفلتخم ًالاكشأ
قوقحلً اكاهتنا اهضعب لكشي دق و ،يلاملا وأ يسنجلا وأ
.ناسنإلا

أجل ،نسلا رابك ةلماعم ءوس ةرهاظ ريسفتو مهفل ةلواحم يف
صئاصخلا :ةثالث تايوتسم ىلع بابسألا ةسارد ىلإ نوثحابلا
،امهنيب ةقالعلا ةعيبط ،هيل-ع ىد-ت-ع-م-لاو يد-ت-ع-م-ل-ل ة-يدر-ف-لا

.ةلصلا تاذ ىرخألا ةيعامتجإلا صئاصخلاو رطألاو

نسلا رابك هاجت لامهإلاو ةءاسإلاعاونأ.3
يف ةوسقلا وأ فنعلا لمشيو:يسنجلا      يدسجلا ءاذيإلا

ًالثم) ةباصإ يأل هضرعت مدع لاح يف ىتح نسملا ةلماعم
ةوقلا مادختساب ديدهتلا ًاضيأ لمشي دقو ،(نسلا ريبك عفد
.دويقلا ضرف وأ ةيودألا لامعتسا ءوس وأ

ةيسفنلا وأ ةيظفللا ةءاسإلاب ًاضيأ فرعي:يفطاعلا زازتبإلا
هجوب خارصلا وأ ديدهتلا وأ ،بيهرتلا وأريهشتلا لمشيو -
ٍلكشب عمتجملا نع هلزع وأ هلهاجت ىلا ةفاضالاب ،نسملا
.تاذللهريدقتو هتمارك ىلع ًابلس رِّثؤي

حيحص ريغ وأ ينوناق ريغ ٍلكشب فُّرصتلا لمشت:ةيلاملا ةءاسإلا
.نسلا ريبك ةقفاوم نود تاكلتمملا وأ لوصألا وأ لاومألاب
كلذ ىلع ةلثمألا نمو ،لايتحإلاو ةقرسلا نم عون اذهربتعيو
وأ تاكلتمملا وأ علسلا وأ لاملا ىلع لوصحلا لجأ نم طغضلا
.ينوناقلا ليكوتلا مادختسا ةءاسإ

ةينيدلا تاسرامملا ةيرح نادقف وأ دييقت لمشيو:يحورلا ضُّرعتلا
لمشي دق امك -اهب ةلصتملا ديلاقتلاو تاداعلا وأ ةيحورلا وأ
وأ هلالغتسا ضرغب نسلا ريبك دنع ةينيدلا تادقتعملا لامعتسا
وأ ةسينكلا ىلإ هُّجوتلا نم هعنم وأ ةينيدلا هتادقتعمل ضَرعتلا
.هراتخي يذلا عماجلا

قوقحل» نسلا رابك قاقحتسا لهاجت اذهب ينعي:قوقحلا كاهتنإ
تاقوأ دييقت لمشت نأ نكميو .«ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا
يفو ،ةيصوصخلا يف قحلاو ،صخشلا ةيرح دييقت وأ تارايزلا
يف ه-ل ةر-فو-ت-م-لا تال-ي-هست-لا وأ تا-مو-ل-ع-م-لا ى-ل--ع لوصح--لا

همادنهو هتحص نأشب تارارقلا ذاختاً اضيأ لمشت دقو ،هعمتجم
يف هليكو ةقفاوم وأ) هتقفاوم وأ هعم رواشتلا نود – هلاومأو
.(زجعلا لاح
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ةيبرعلا لودلا ضعب براجتو ةربخ.5
ةثيدح نينسملل ةءاسإلا ةرهاظ عوضوم لوانتت يتلا ثوحبلا نإ
ةقطنملا يف ًةمودعم نوكت دقو ،ملاعلا ءاجرأ مظعم يفً ايبسن
ةيصخشلا لئاسملا نم ربتعي نسملل ةءاسإلا عوضومو .ةيبرعلا

هذه لازت الو .هراكنإ متي امً ابلاغو هنع ثدحتلا تامرحملا نمو
ةينيدلا ميقللً ارظن ملاعلا عوبر ىّتش يف ةدئاس مويلا ىتح ةرهاظلا

نم وأ نيدلاولا دحأ ناكأ نسلا ريبك ةيامحو ريدقتو مارتحإب مزلُت يتلا
ديدعلا يف ةيداصتقإلاو ةيعامتجإلا تارّيغتلا ببسبو ،امنإ .لهألا

تاكبش فعضو ككفتلاب ةيلئاعلا رصاوألا هذه تذخأ ،نادلبلا نم
نينسملا ةهجاوم ىلإ ىَّدأ امم ،لايجألا نيب نواعتلاو لصاوتلا
.ةيفطاعو ةيدام ٍتابوعصل

ءوس ةرهاظلينوناقلاو يخيراتلا رّوطتلا نع ةعيرس ةحمل.4
نسلارابكةلماعم

تيقب اهنأ الإ ةميدقلا روصعلا ىلإ نسلا رابكل ةءاسإلا ةيضق دوعت
رو-ه-ظ ن-ي-ح ى-لإ ما-ع-لا نأشلا لوا-ن-ت-م ن-ع ةد-ي-ع--ب ةصا--خ ة--لأسم
يرسالا فنعلاو لافطألا ةلماعم ءوس جلاعت يتلا ةيلودلا تاردابملا

اهريغك ،تلَّوحت نأ تثبل ام مث ،يضاملا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف

ةحصلاب ةلص تاذ ةينطو ةيضق ىلإ ،يرسألا فنعلا رهاظم نم
ةلادعلاو ةماعلا ةحصلا يأ) نيلاجملا نيذهف - ةيئانجلا ةلادعلابو ةماعلا
رابكل ةءاسإلا عوضوم يف رظنلا ىلإ ريبك ٍدح ىلإ ايلمأ دق (ةيئانجلا
.هعم لماعتلاو هب يطاعتلاو هتساردو هليلحت ةيفيكو نسلا

ةءاسإ ةرهاظك أدب دقف ،تافيرعتو تاحلطصم ةدع لالخ نم نسلا رابك دض فنعلا موهفم روطت
حلطصم دعب اميف تاساردلا تلوانتو لا-م-هإلا ح-ل-طصم مد-خ-تسإ م-ث ن-مو نسلا را-ب-ك ة-ل-ما-ع-م
يف ريبك لكشبو تمهاس ةدعملا تاساردلا نإف ،تاحلطصملا ددعت مغرو هنأ الإ ... لالغتسإلا
.نينسملا دض سرامي يذلا فنعلا ةلكشم مهفو ريسفت

لخدتلا تالاجم.6
ود-ب-ت ةر-يسم-ل ى-لوألا ةو-ط-خ-لا ل-كشت ةسارد-لا هذ--ه ل--ع--ل

جئاتنلا نأ رابتعا نكمي ال ذإ ،ةبعصو ةرثعتم امبرو ةليوط
نسلا رابك ةفاك ءارآ لثمت وأ ،عوضوملا بناوج ةفاك لمشت
ططخ دوجو ةيمهأ ىلع ءوضلا طلست اهنكل ،نانبل يف
.نسلا رابك قوقح ىلع ةظفاحملا لجأ نم لخدتلاو ةياقولل

:ينوناقلا ديعصلا ىلع
لمشت ثيحب يرسألا فنعلا لوح ةيلاحلا نيناوقلا ليدعت•

.فنعلل ةضّرعملا تاعومجملا دحأك نسلا رابك
ًاديدحت لمشتل ةيلاحلا ةيندملاو ةيئازجلا نيناوقلا ليدعت•

.نسلا رابك لالغتساو ةلماعملا ءوسو لامهإلا

:يعامتجإلا ديعصلا ىلع
تالو-كو-تور-بو ة-ي-ه-ي-جو-ت ئدا-ب--م عضو--ل ة--جا--ح كلا--ن--ه•

ةلماع-م-لا ءوس ا-يا-حض فشك ى-ل-ع ن-ي-ل-ما-ع-لا ةد-عاسم-ل
بيردت جماربو تاقلح ءارجا كلذك ،مهتدعاسم لبسو
.ةلصلا تاذ

(seniL pleH) فتاهلا ةطساوب ةدعاسملل زكارم ثادحتس•
نع هذه تنهرب دقف ،ةلماعم ءوس نع ريراقت مالتسال
مدقتو ،ةيفاو تامولعم نّمؤت اهنأ ذإ ،اهتميقو اهتدئاف
.ةينوناق ةروشم

تافنعملا ءاسنلل ةصصخم-لا م-عد-لا تا-عو-م-ج-م م-ي-م-ع-ت•
ميدقتو نينسملا نم ةلماعملا ءوس اياحض كلذك لمشتل
.مهل يعامتجالا يحصلاو يسفنلا معدلا تامدخ

:ةيحصلا ةياعرلا ديعص ىلع
ةياعرلا ءابطأو ئراوطلا ماسقأ ءابطأل تالوكوتورب دادعإ•

تاصاصت--خإلا يوذ ءا--ب--طألل كلذ--كو ،ة--ي--لوألا ة--ي---حصلا
،باصعألا ضارمأ وأ بلقلا ضارمأ ءابطأ لثم ىرخألا
ايا-حض ة-ج-لا-ع-مو صي-خشت-لاو فشك-لا ى-ل-ع ةد-عاسم-ل-ل
عفرل ًامهمً ارود تاهيجوتلا هذهلف ،نسلا رابكل ةءاسإلا

نع قيقحتلاو صّحفتلا نم ديزملل عفدلاو كشلا ىوتسم
.ةءاسإلا ةيناكمإ
نولوتي نيذلا نييحصلا نيلماعلل بيردتلاو ميلعتلا ريوطت•

ةءاسإلا ى-ل-ع فر-ع-ت-لا ة-ي-ف-ي-ك ل-مشي-ل نسلا را-ب--ك جال--ع
.اهل ةباجتسإلاو نسملل

:تاسسؤملا ديعص ىلع
جمانربو ،تامدخلا ةدوجل تاهجوتو ،ةياعرلل ريياعم دامتعإ•

نسملا عم لماعتلا ةيفيك نع ءاردملاو نيفظوملل بيردت
ًالثم) اهل ةباجتسإلاو ةءاسإلا ىلع فرعتلا ،هيلإ ةءاسإلا بنجتو
ةيعون ،حبكلا عاونأ ،ءالزنلا ةيصوصخ ىلع ةظفاحملل ريياعم
.(ءاذغلا
.تاسسؤملا هذه يف ةيعامتجإلا ةئيبلاو ينابملا نيسحت•

 :ةيميداكألا تاهجلا ديعص ىلع
ة--فا--ك--ل رداو--ك--لا بيرد---ت جها---ن---م---ل ة---يساسأ ةدا---م ة---فاضإ•

ة-حصلا ،ضير-م-ت-لا ،بط--لا ل--ث--م ة--لصلا تاذ تاصاصت--خالا
...يعامتجإلا لمعلا ،ةاماحملا ،ةماعلا
نسملا ةمدخب ةقلعتملا تاعاطقلا يف نيلماعلا عيمج بيردت•

ةلاحإو ةجلاعمو فشك لوحً ايساسأً ابيردت بترلا ةفاك نم
.ةلماعملا ءوس اياحض

يعماجلا ىوتسملا ىلع اهسيردتو رمعتلا لوانتت داوم ةفاضإ•
ن-مض ةدا-م-لا هذ-ه جا-مدإ حار-ت-قإ ع-م ،تاصاصت-خإلا ة-فا--ك--ل
.سرادملا يف ةيتايحلا مولعلا

:مالعإلا ديعص ىلع
تارييغتلا نع ماعلا يأرلا ةيعوتل ةيمالعإ جمارب ذيفنتو دادعإ•

ةيفيكو ،ةخوخيشلا ةلحرمل ةقفارملا ةيلقعلاو ةيجولويزيفلا
ةيعوتلا .نسملل ةءاسإلا بنجتو تارييغتلا هذه عم لماعتلا
.نسلا رابك اهل ضرعتي يتلا ةءاسإلا لاكشأو عاونأ ىلع

يف نسملا ةروص نيسحتل نييمالعإلا عم لمع ةشرو دادعإ•
م-يد-ق-تو نسم-لا ةد-عاسم ة-ي--م--هأ ى--ل--ع د--يدشت--لاو مال--عإلا
يف تالاقم رشنل مالعإلا لئاسو عم لمعلاو ،هل تامدخلا
يعولا ةدايزل نويزفلتلاو ةعاذإلا يف تانالعإ رشنو ،فحصلا
.نسملل ةءاسإلا ةيلاكشإ ىلع

اذه لعجل ط-غضو م-عد تا-عو-م-ج-م ل-ي-كشت ى-ل-ع ع-ي-جشت-لا•
.ةماه ةينطو ةيضق عوضوملا
يف اهرشنو ،نينسملل ةءاسإلا لوح تابيتكو تاروشنم عيزوت•

تال-ح-م-لاو ة-يرا-ج-ت--لا ز--كار--م--لا ل--ث--م ن--كا--مألا ن--م د--يد--ع--لا
.اهريغو تاسسؤملاو

ثدحتلا يف ةمهاسملل ةينيدلا تاسسؤملاو نيدلا لاجر دينجت•
تاظعلا نمض مهتلماعم ءوسو مهلكاشمو نسلا رابك نع
.نينمؤملل ةيعوبسألا

 نسلاريبك ىلإ ةءاسإلا
.ةيناسنإلا هقوقحل كاهتنا
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