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 صخلملا

 مھريغ عم نولماعتيو لب مھتلماعم متت مھلك نيفظوملا نأ نامض عم ءاذيإلاو رمنتلاو شرحتلا نم ةيلاخ لمع ةئيب ةئيھتب Brambles مزتلت
 .مارتحالاو ةماركلا ىھتنمب

 ال امنيب .مھفئاظو صاخشألا كرتي نأ يف ناببستي دقو لب لمعلا يف هئادأو هتيفاعو صاخشألا ةحص ىلع ًالئاھ اًريثأت رمنتلاو شرحتلا رثؤي دق
 يضاقتلاو نيلماعلا لقنت ةدايزو ءادألا فعضو ةيونعملا حورلا عايض كلذ يف امب ةكرشلا ىلع ةعقاولا تاريثأتلا ةروطخ كلذ نع لقت
 تالاحلا يف كلذ لمشيو ةيبيدأت تاءارجإ نع رفست دقو ةئيس تايكولسك ءاذيإلاو شرحتلاو رمنتلا ىلإ Brambles رظنت .ةعمسلاب رارضإلاو
 .ةيلحملا تاعيرشتلل اًقفو ميسج كولس ءوس ببسب راذنإ قباس نود لمعلا نم درطلا ةريطخلا

 

 

 

 

 

 

  ةيلوؤسملا ةعجارملاو قاطنلا

 ةسايسلا هذھ يطغت .تالاكولا ىدل نيلماعلاو نيلواقملاو نيفظوملا كلذ لمشيو Brambles ىدل نيلماعلا دارفألا لك ةسايسلا هذھ لمشت
 هذھ يطغت امك .لمعلاب ةقلعتملا ةيعامتجالا فئاظولا وأ تايلاعفلا وأ لامعألا تالحر لثم لمعلا ناكم جراخو لمعلا يف رمنتلاو شرحتلا
 .Brambles ينابم راوز وأ نيدروملا وأ ءالمعلا كلذ يف امب ةيجراخ فارطأ ةيأ نم عقي يذلا/قح يف رمنتلا وأ شرحتلا اًضيأ ةسايسلا
 فدھت ال اھتاذ دح يف ةسايسلا هذھ .ةكرشلل ىءارتي امبسح اھيلع تاليدعتو تارييغت لاخدإل عضخت دقو حيقنتلاو ةعجارملل ةسايسلا هذھ عضخت
 .ةسايسلا كلت يف ةدراولا ريياعملا قيبطتب نيمزتلم Brambles ىدل نيلماعلاو نيفظوملا نكلو يدقاعت ريثأت اھل نوكي نأ ىلإ

 .ER قيرف عم لصاوتلا قيرط نع اھنيسحت اھلالخ نم نكمي يتلا قرطلا حارتقاو ةسايسلا هذھ لوح مھتاقيلعت ءادبإ ىلإ نيلماعلا وعدن

 ةيلوؤسم نوريدملا لمحتي .رمنتلاو شرحتلا نم ةكرشلا ىدل نيلماعلا كئلوأ ةيامح نامضو ةسايسلا هذھ ذيفنت ةيلوؤسم Brambles لمحتت
 نعو مھنم ةعقوتملا تايكولسلا ريياعمل نيفظوملا مھف نامض قيرط نع اھذيفنت ليھستو ةسايسلا كلت دودح نمض لمعلا رييست يف ةلثمتم ةيعون
 .كلذل اًقفو فرصتلاو ريياعملا كلت فلاخت يتلا تايكولسلا ديدحت قيرط

 ىھتنمب مھئالمز ةلماعمو اھل لاثتمالاو ةسايسلا كلت ةءارقل يفكي ام مھتقو نم نوعطقتسي مھنأ نامض يف لثمتي لثامم بجاو نيفظوملا ىدل
 .تقولا لاوط مارتحالاو ةماركلا

 
 ؟ءاذيإلاو رمنتلاو شرحتلا وھ ام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 وحن يعسلاو لمعلا يف ةماركلا ىلع ظافحلاب قلعتی امیف ةكرشلا فقوم زیزعت يف ةسایسلا هذھ نم ضرغلا لثمتی"
 ".مارتحالاو ةماركلاب ةمعفم ةلماعم ىلع نولصحی Brambles ىدل نیلماعلا عیمج نأ نامض

 ةمارك كاھتنا يف هریثأت وأ ھفدھ لثمتی ھیف بوغرم ریغ يظفل ریغ وأ يظفل وأ يندب كولس يأ وھ شرحتلا 
 دعت ةدحاو ةثداح لك .مھل ةبسنلاب ةءاسإلا وأ لالذإلا وأ ناھتمالا وأ ةیئادعلا وأ بیھرتلاب ةمعفم ةئیب ةئیھت وأ صخشلا
 .اًشرحت
 وأ سنجلا رییغت وأ ةقاعإلا وأ رمعلاب قلعتی دق وأ )يسنج شرحت( ةیسنج ةعیبط يذ كولس ىلع شرحتلا يوطنی دق
 ينطولا وأ يقرعلا لصألا وأ ةیسنجلا وأ نوللا وأ ةلالسلا وأ ةمومألا وأ لمحلا وأ ةیندملا وأ ةیعامتجالا كیرشلا ةلاح
 ىتح لوبقم ریغ شرحتلا .ةیلحملا تاعیرشتلا اھددحت ةئف يأ وأ يسنجلا ھجوتلا وأ سنجلا وأ تادقتعملا وأ ةنایدلا وأ
 .تائفلا كلت تحت جردنی ال ناك اذإ

 وأ ھفدھ لثمتی ةطلسلل مادختسا ةءاسإ وأ فسعت وأ ةناھإ وأ ىذأ وأ بیھرت وأ ةءاسإ ىلع يوطنی كولس يأ وھ رمنتلا
 ال ةطلسلا نإ .دیدھتلا وأ فاعضتسالا وأ لالذإلا وأ جاعزإلا وأ رطخلل ضرعم ھنأ رعشی صخشلا لعج يف هریثأت
 لالخ نم نیرخآلا هاركإ ةطلسو ةیصخشلا ةوقلا نم ًالك لمشی ال دق ھنكلو ذوفن بصنم يف دوجولا اًمئاد ينعت
 .بیھرتلا وأ فیوختلا
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 رمنتلاو شرحتلا نم ةفلتخملا عاونألا

 ينورتكلإلا ديربلاو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم لمشتو اھلالخ نم شرحتلاو رمنتلا عقي دق يتلا تاونقلا نم ديدعلا دجوي ،ٍواستم وحن ىلع
 مدختسي الأ يغبني .اھيفظومو ةكرشلا ةطساوب ةمدختسملا )ةلاوجلا فتاوھلا لثم( ىرخألا تامولعملا ايجولونكت/لصاوتلا ةزھجأ مادختساو
 ىلإ اھھيجوت وأ اھنيزخت وأ اھليزنت وأ رخآ لكش يأ وأ روص وأ صوصن تناك ءاوس داوم يأ جاتنإل تادعملاو ةزھجألا كلت اًدبأ نولماعلا
 نمل لالذإلا وأ ناھتمالا وأ ةيئادعلا وأ بيھرتلاب ةمعفم ةئيب ةئيھت ىلع لمعت وأ ةئيسم اھرابتعا نكمي )كلذ فالخ وأ ةكرشلا لخاد( نيرخآلا
.اھلبقتسي  
 ٍيأ نيزخت عم حماستت نل ةكرشلا نأ الإ ،نيرخآ نيمدختسم نم ةكرشلا لخاد ىلإ داوملا كلت لثم قفدت ةبقارم اًمئاد رذعتي هنأ نم مغرلا ىلع 
 دض ةيبيدأت تاءارجإ ذختتو ميسج كولس ءوس هنأ ىلع فرصتلا اذھ ىلإ ةكرشلا رظنت نأ نكمي .اھليزنت وأ اھھيجوت ةداعإ وأ داوملا كلت نم
.ةيلحملا تاعيرشتلا عم قفتي امب لمعلا نم درطلا ىلع لمتشتو ةيبيدأتلا تاءارجإلا كلت لصت دق اھيفظوم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 رمنتلاو شرحتلا ىلع ةلثمأ

 شرحتلا

 :ىلع ًالثم شرحتلا لمتشي دق

 .ناضتحالاو عفدلاو سرقلاو سمللا كلذ يف امب "ةيسنج تاءاحيإ ىلع يوطني فرصت" وأ بوغرم ريغ يدسج كولس •
 ؛ةعطاق ةروصب اھب بحرم ريغ تاحارتقالا كلت نأ حيضوت مت نأ دعب يعامتجا طاشنب ةصاخلا تاءاحيإلا رارمتسا •
 ويديفلا عطاقمو ةيصنلا لئاسرلاو ينورتكلإلا ديربلا لئاسر كلذ يف امب( ةئيسم صاخشألا ضعب اھدجي دق وأ ةيحابإ داوم ضرع وأ لاسرإ •

 ؛)تنرتنإلا ىلع ةروشنملا وأ لاوجلا ربع ةلسرملا روصلاو
 ؛)ةراض ريغ اھنأ شرحتملا ىري دق يتلاو( اھب بحرم ريغ ةيئاحيإ تايكولس وأ ةيسنج تاجاردتسا يأ •
 ةينبملا وأ ةيئاردزالا تاظحالملا وأ ةنيعم ةيرمع ةئف نم ةرخاسلا وأ ةيسنجلا ةيلثملا نم ةرخاسلا وأ ةيسنجلا وأ ةيرصنعلا تاكنلا قالطإ •

 .نيعم يناسنج عون لوح وأ ةصاخ ةينيد وأ ةيقرع ةعومجم لوح ةبلوقم ةزھاج تاعابطنا ىلع
 ؛ةيسنجلا ةيلثملا ببسب صخش ءاصقإب ديدھتلا وأ ءاصقإ •
 ؛ةئيسملا يعامتجالا لصاوتلا عقاوم تايوتحم وأ ةيصنلا لئاسرلا وأ ينورتكلإلا ديربلا لئاسر •
 ؛ام صخش ةقاعإ نم ريقحتلا وأ ءاردزالا وأ مكھتلا  •
 يف ةكراشملل طغضلاو )ةيقرت وأ ةفيظو ىلع لوصحلا لجأ نم ًالثم( طوغضلا وأ هاركإلا لالخ نم ةيسنجلا تالزانتلا ىلع لوصحلا •

 .كلذ ريغ وأ ةيسايسلا وأ ةينيدلا وأ ةيباقنلا تاعومجملا
 وأ ؛ةيعامتجالا ةطشنألا نم ءاصقإلاو نواعتلا مدع وأ ءاصقإلا •
 كلذ ريغ وأ صصلتلا وأ ةقياضملا وأ عبتتلا - لفطتلا •
 
 .شرحتلا عاونأ نم اًعون اًضيأ ىرخأ تايكولس لثمت دقو ةلماش تسيل ةلثمألا هذھ
 
 رمنتلا

 :ىلع لاثملا ليبس ىلع رمنتلا لمتشي دق .يظفل ريغ وأ يظفل وأ يندب كولس لكش رمنتلا ذخأي دق

 ؛ةيسفنلا وأ ةيندبلا تاديدھتلا •
 بيھرتلا وأ ةسرطغلا ىلع يوطنت ةيفارشإ تايوتسم •
 ؛ام صخش ءادأ لوح ةقئال ريغ ةيئاردزإ تاظحالم •
 
 .رمنتلا عاونأ نم اًعون اًضيأ ىرخأ تايكولس لثمت دقو ةلماش تسيل ةلثمألا هذھ
 .كولسلا وأ ءادألل يعرش دقن ىلع رمنتلا لمتشي ال
 
 ىواكشلا تاءارجإ

 شرحتلا عوقو ءاعدإب ةینلا نسحب ماق ام صخش كانھ نأل قئاللا ىوتسملا نم لقأ ةلماعم ھنأب ءاذیإلا فیرعت نكمی
  .ىوكشلا كلتب ًاقلعتم ًالیلد مدق وأ ىوكشلا كلت ّمدق صخشب كلذ يف اًموعدم رمنتلا وأ
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 ةماع 

 

 ةسايسلل اًقفو ىواكشلا عم لماعتلا متيس .اھعم لماعتلا متي ىتح ةركبم ةصرف لوأ يف شرحتلاو رمنتلاب ةقلعتملا ىواكشلا لك ميدقت يغبني
 .تقو يأ يف لمعلا تالكشم يف ةماركلا صوصخب ةيرشبلا دراوملا مسق نم ةيرسلا تاھيجوتلاو حئاصنلا بلط نكمي .ةيلحملا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةيرسلا

 نيذلا صاخشألا ءامسأو قيقحتلا ليصافت نع حاصفإلا مدع بجي .ةسايسلا هذھ بجومب ةدراولا تاءارجإلا يف ةماھلا ءازجألا دحأ ةيرسلا دعت
 اًقفو يبيدأت ءارجإل عوضخلا نع ةيرسلا كاھتنا رفسي دق ."كلذ ةفرعم يرورضلا نم نوكي" امدنع الإ نيمھتملا صاخشألاو ىوكشلا اومدق
 .ةيلحملا تاعيرشتلل
 
 

  ؟شرحتلا وأ رمنتلل تضرعت اذإ ھلعف كیلع يغبنی يذلا ام 
 متی ىتح ریبك ریدم وأ ةیرشبلا دراوملا وأ رشابملا كریدم ىلإ ةركبم ةصرف لوأ يف شرحتلاو رمنتلاب ةقلعتملا ىواكشلا لك میدقت يغبنی
 مسق نم ةیرسلا تاھیجوتلاو حئاصنلا بلط نكمی .نیفظوملا زكرم يف ةرفاوتملا ةیلحملا ةسایسلل ًاقفو ىواكشلا عم لماعتلا متیس .اھعم لماعتلا
 ،ةقیرطلا هذھب كفواخم ةراثإ ىلع رداق كنأ رعشت مل اذإ ،كلذ نم ًالدب وأ .تقو يأ يف لمعلا تالكشم يف ةماركلا صوصخب ةیرشبلا دراوملا
 تاراعشإلا تاحول وأ نیفظوملا زكرم يف ھلیصافت ىلع روثعلا نكمیو "تافلاخملا نع حاصفإلاو ىواكشلا" طخ ىلإ كھابتنا تفل متیسف
 .ةبسانملا

 ؟شرحتلا وأ رمنتلاب اًمھتم تنك اذإ ھلعف كیلع يغبنی يذلا ام
 ةئیسم تسیل ىوكشلا نأ نظت وأ حزمت تنك طقف كنأ ببسب ىواكشلا لھاجتت الف ،ككولس صوصخب ةیمسر ریغ ةفصب صخش كیلإ مدقت اذإ 
 نورخآلا مرتحی نأو اھل وأ ھل ةبسنلاب لوبقملا كولسلا ریرقت عیمجلل قحیو ةلوبقم ةفلتخملا رومألا نودجی نیفلتخملا صاخشألا نأ ركذت .ًادج
 اضرلاب رعشی دق ينعملا صخشلا نإف ،ةعقاولا ةلاحلا يھ هذھ تناك اذإ .كلذ دصقت نأ نود ام صخش ىلإ ءيست امبر .اھرعاشم وأ هرعاشم
 دق .ةءاسإ ببست دق اھنأ نآلا فرعت يتلا ةقیرطلا كلتب فرصتلا مدع نم لبقتسملا يف رذحلا ىخوتتس كنأب دیكأتلا عم ھل رذتعت وأ حرشت امدنع
 .ةءاسإلا ببس يذلا كولسلا اذھ رركت الأ طرشب كلذ دنع ةلأسملا يھتنت

 .ةیلحملا ةسایسلل ًاقفو اھیف قیقحتلا متیسف ،ككولس نع ةیمسر ىوكش میدقت مت اذإ 


