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 تايعادتب ةنوVرم دو?*Xا هذV ىقبت ،فسألل نكلو ،يMاغإلاو ي/اس/إلا معدلا لاجم EF ةثDثح اًدو?ج ،ةقباسلا ماوعألا ةليط يروسلا ي/دملا عمت*(ا لذب دقل

 ي/دم توص الف ام اعون qrsالتتو لب صلقتت ةيندملا تاحاسملا تناl رمألا كلذكو ،عاghلا فارطأ نم فرط يأ دي cdعو ةظ\X يأ EF `_مدتلل ةضرعو ،بر\Xا

vو ،ةيقدنبلا توص ولعVع اًبلس رثأ ام اذcd ع تاعمت*(ا ةردقcd افتو ةقث تاقالع ءان�و ضعبلا ا?ضع| عم لماعتلاVيروسلا بعشلا تانو�م عيمج دعاس� م 

 ،يروسلا عاghلل ةيساسألا تاlر\(ا مVأ نم لاز امو ناl دق لماعلا اذV نأ لفغ/ نأ اننكمي الو ،ةفاl زجاو\Xا يطخت cdع  مVدئاقع و م��اءامتنا فالتخا cdع

 لامعأل ةي\� كلذب تبVذف ،ا��يب اميف ةقثلاو راو\Xاو مVافتلا  نم ةيندم تاحاسم قلخ cdع ةيفا�لا ةردقلا ا��دل نكي مل ة�روسلا تاعمت*(ا نأ ثيح

 .�Fامتجالا جيس�لا cdع ظفاحي �Fمج ةاجن قوط يأ ةقزمم ،لاتتقالاو فرطتلا

ادج ̀ة_صق لحارم ثالث ىوس لالقتسالا ذنم ثيد\Xا ا?خ�رات EF ا�روس د?ش� مل
ً

 .الإ سDل ي/دم مكحب لثمتملا F£وألا اVروط EF تناl ن¢و ،ةيندملا ةسايسلل 

 جراخ بر\Xا درط ا?فدª« Vلاو ،هدارفأو ھتايلعافو ھتاسسؤمو ي/دملا عمت*(ا اVدامع »ةيتحت ةي�ب« cdع ةمئاقلا ةسايسلا كلت ،ةيندملا ةسايسلاب دوصقملاو

 ةيل\(ا تاعمت*(ا/عمتجملل ةمظانلا تاقالعلا ةموظنم جراخ يأ ،»ةيندملا« جراخو ،ةلودلا يأ ،»ةنيدملا«

 ي/دملا رودلا ءايحأ ةداعإ cdع ي±وروأ معد�و تامظنملا نم `_ثكلا تلمع دقف ديدج نم ثعب�ي نأل يروسلا ي/دملا عمتجملل ىرخأ ةرم حنس� ةصرفلا F¯ هذVو

 .ارصاق ا?معد لازالو ةفيعض تلازال دو?*Xا هذV نأ الإ ةيندملا ةيسايسلا ةاي\Xاو

 ال صاX³ا »²rايسلا يأرلاو ماعلا »²rايسلا فقوملا نإ لب ،ةسايسلا نع ديع±و لصفنم عمتجم وV الو ،اضحم ايسايس ال اعمتجم سDل ي/دملا عمت*(ا نإ

 نو�ت نأ بجي الو ،»²rايس ماµhلاو لمعك لثمتت ال ي/دملا عمت*(ا تاسسؤم EF ةسايسلا نأ ىقبي نكل .ھتفص تناl ام?م ي/اس/ا لمع يأ EF امVزواجت نكمي

المع تسDل انV ةسايسلاف ،كلذك
ً

ايلاضن 
ً

ابVذمت الو 
ً

 ا?فادVأ ىدحإ ةطلسلا نو�ت نأ وأ ،قيض ي±زح لمع يأ تحت يوضنت نأ أطX³ا نمو ،ايجولويديا الو 

 نم ةيندملا ھتاسسؤمو عمت*(ا ةيامح لقح وV ي/دملا لق\Xا حبصيل ،ي/دملا لمعلا نع »²rايسلا لمعلا ̀قµفي طبضلاب ان²r«. Vايسلا لمعلا EF لا\Xا وV امك

ةادأ حبصي نأ نم ھسفن »¹ح�و ،ھلالقتسا cdع ي/دملا عمت*(ا ظفاحي كلذ�و ،»²rايسلا بVذمتلاو قيضلا سDس¸لا
ً

 ةطلسلاو ةرطيسلا ا?فدV ن_يسايسلا ديب 

ِ�مو سDئر ل�ش|
ّ

الوصفمو ةسايسلا نع الوزعم اعمتجم ىقبي ال ھتاذ تقولا EF ھنكلو ،نو
ً

 نأ »²rايس عورشم يأو ةسايس يأل نكمي ال ھنإ لب ،قالطإب ا��ع 

ارضاح ي/دملا عمت*(ا نو�ي امدنع ن_�روسلا cdع ررمُي
ً

ا�وقو 
ً

الاعفو 
ً

 امدنع ،مداقلا »²rايسلا ماظنلا ل�ش نم الو ،ÀFراX³ا رمآتلا نم ا�روس cdع فوخ الو ،

ابلص ي/دملا ساسألا نو�ي
ً

اعونتمو 
ً

ادعتسمو 
ً

 .ةبسا\(او ةع|اتملاو ةبقارملل 

 ن_يندملا \تايندملا ن_طشانلا\ تاطشانلا نم ةعومجم تعمتجا ةقطنملاو ا�روس لبقتسم معدل ع|ارلا لسكورب رمتؤم قالطنال ̀ا_ضحتو راطإلا اذEF Vو

 :ةيلاتلا تايصوتلا d£ا م��اعامتجا تصلخو ة�روسلا ةيندملا ةحاسملا نوؤشو ةيندملا ةسايسلا رمأب ن_مت?ملا \تامت?ملا ن_�روسلا\ تا�روسلا

 ةيندملا ةسايسلل يروسلا ي/دملا عمت*(ا هدوقي يذلا لوحتلا معد لالخ نم ا�روس EF ةيندملا ةيسايسلل امعاد ا��رش ي±وروألا داحتالا نو�ي نأ •

 .ةدحتملا ممألا ةياعر تحت ايلاح متت »ªلا روتسدلا ةغايص ةيلمع EF ق\Xا اذV نامضو ةيندملا تاحاسملا ةيامحو

او ن_�روسلا XÅاصم cdع h_̀كµلا •
ٔ

VيمÇك م�Èاو يدرفلا م?عونتو رشX*ام�F، راشملا ةصاخو رخآ رابتعا يأ لبقÊا عX³نأ ثيح ،ا?ل ةموسرملا ةيجرا 

  .فد?لا مVو ةلصوبلا مV رشÈلا

او م��Çرحو ن_�روسلا ةمارك نأ cdع ديكأتلا •
ٔ

ا بجي ام وV م��م
ٔ

ا ةسايس يأل ةقلطملا ة�ولوألا ىقبي ن
ٔ

 ةسايس ىوس سDلو ،يروس »²rايس عورشم و

ا ا��كمي ةيندم
ٔ

ايندم مواقتو ،ن_�روسلا عونت ̀مµحت ن
ً

 ءانب ةداعٕا EF م?لالخ نمو م?عم مVاس�و ،م�Çيتفتل ة�ويشDليملا ة�ركسعلا ة�وطلسلا عÊراشملا 

  .ديدج »²rايس �Fامتجا دقع cdع ةيطارقميدلا ةيندملا ةلودلا

 نو�ت ة̀كµشم تاردق عفر عÊراشم لالخ نم ھيطشانو ھتاطشان ةئي��و يروسلا ي/دملا عمت*(ا ر�وطت ا�Ìأش نم »ªلا ططX³او تايجيت̀اµسالا معد •

 .يروس نطاوم ل�ب »Ïعم يروسلا ي/دملا عمت*(اف ھتايفارغجو عاghلا طوطخ ل�ل ةرباع



 تايلمع| ةقلعتملا ةيسايسلا تاراسملا ةفاEF lو لاومألا ل�وحتو معدلاو ل�ومتلا تايلمع cdع يروسلا ي/دملا عمتجملل ي±اقرلا رودلا ز�زع� •

 .تاطلسلل »¹لسلا لاقتنالا ةيلمعو »²rايسلا ل\Xاو ضوافتلا

 cdع م?لمع ةيدأتل م?ل ةمزاللا ةيام\Xا تايلآ لl معدو ن_يندملا ن_طشانلاو تاطشانلا ةيام\X تاءارجاو فقوم ي±وروألا داحتالا ذاختا ةرورض •

 .ىرخألا دعصلا لcd lعو الوأ ي/وناقلا

 .ة�روسلا ةيندملا تاحاسملا EF داسفلا ةحفا�مو ةديشرلا ةمكو\Xا تايلمع ز�زع� ا�Ìأش نم »ªلا عÊراشملا معد •

 ةيندملا تاسايسلا مسر EF لعافلا مVرود اوسرامي نا لجا نم بر\Xا ي±اصمو ةقاعالا يوذ نم دارفالا تامظنملاو تا?*Ñل مزاللا معدلا لl ميدقت •

 .ةفاl ةيندملا تاحاسملا لالخ نم مVاياضق حرطو عمت*(ا EF ةئفلا هذV جمد �Fارتو

  .داسفلا اياضق نم مغرلاب ھتبقارم ةلو?س ة*Óب معدلا سDس� مدعو ماظنلا ةرطيس جراخ قطانملا EF ةيندملا عÊراشملاو تاردابملا معد •

 ذيفنت DÝr« EFئر لعاف »Üف ا��م ةيبابشلا ةصاخو )Grassroots( ̀ة_غصلا ةيل\(ا ةيعمت*(ا Ïsبلل )تاردق ءان�و ةيعوتو يدام( معدلا لl ميدقت •

 رمألا تاطلس لوحت دنع ىقبت »ªلا F̄و كلذ `_غو ذيفنتلاو باختنالاب موقيس نم م?ف ،مالسلا راسم EF مادتسمو لداعو لماش لح يا قيبطتو

 تاطلس ةدافتسا d£إ يدؤي ال ا?معد نأ امك Ïsبلا هذV معدل اVرفوت بجاولا `_ياعملاو ةبعصلا حنملا طورشل رظنلا ةداعإ لالخ نم كلذو عقاولا

 .عماطم ا�Þف تاh_?جت نودو طيس| م?معد نوl عقاولا رمألا

 نم اV̀_غ لثمك ا?لثم ة�روس قطانم »Üف تارفلا لامشو ßFرشلا لامشلا قطانم ديدحتلا�و معدلا ةلم?م قطانملل مزاللا معدلا ميدقت نم دبال •

 .ي±وروألا داحتالا نم معدلا ىقلتت »ªلا قطانملا

 EF ي/دملا لمعلل لماش فرش قاثيم cdع لمعلاو )ة\�او ة�روس ةيندم ةسايس( لماش ي/دم يروس روصتو ة�ؤر جاتنإل ةيمارلا دو?*Xا لl معد •

 .ا�روس

 .ي±وروألا داحتالاو F£ودلا عمت*(ا عم رشابملا لصاوتلا cdع ةرداق ةيقيقح ةيندم لتكو تاسسؤم قلX³ ةيمارلا دو?*Xا ز�زع�و معد •

 . Localization of aidةي*áنمل ي±وروألا داحتالا »Ïبت ةرورض cdع نوعمت*(ا دكأ •

 .ةيعوطتلا قرفلاو تاباقنلاو ةيندملا تايدتنملا معد ةدا�زو نكمأ ام ة�روسلا ةيندملا تاحاسملا ةدا�زو عيسوت •

 :EF ةلثمتملا يروسلا ي/دملا عمت*(ا ا??جاوي »ªلا تايدحتلا ضع| يطخت cdع ةدعاسملا •

 .يروسلا ي/دملا عمت*(او ي±وروألا داحتالا ن_ب لصاوتلل ةفافش تاونقو تايلآ `_فوت -１

 راو\Xا ززعv يذلا رمألا اعيمج ا?ليمش�و قطانملا فلتخم نم ن_يندملا ن_طشانلاو تاطشانلا ن_ب كيÈش¸لاو ءاقتلالاو لصاوتلا صرف ةدا�ز -２

 .م��يب ر\Xا ي/دملا

 صيلقت ا�Ìأش نم »ªلاو »ërفتملا انوروl ءا�و ة*Óب ا?جراخ وأ ا�روس لخاد ةطلس يأ اVذختت نأ نكمملا نم »ªلا تاءارجإلا cdع هاب¸نالا -３

 .تاءارجإلا هذV لثم ذاختال ءا�ولا ة*�Óو F£ا\Xا فرظلا لالغتسا متي دقف ةر\Xا ةيندملا تاحاسملا

 هرود بعل نم ھنكمي يذلا رمألا ة�روسلا ايفارغ*Xا لماcd lع لصحت »ªلا ت̀ا_غتملل لما�لا م?فلل تامظنمو ادارفأ ي/دملا عمت*(ا لوصو -４

 .ةرظتنملا ةيندملا ةسايسلا ةدايقو ةمادتسملا لول\Xاو مالسلا EF يرو\(ا

 ا��م ي�أي »ªلا قطانملل اعبت مسرت »ªلا ةيطمنلا روصلا `_يغ�و ن_�روسلا ن_طشانلا ضع| دنع ةعما*Xا ة�روسلا ةيندملا ةلصوبلا بايغ -５

 .�ìان ي/دم عمت*( لوصولا قيعv يذلا رمألا ن_كراشملا

 


