
)٢٠١٣(  يروسلا م-سلا قافتا حرتقم

 نوعقو>ا قفتإ ،سداسلا لصفلا بجومبو ،٢٠١٣،ــ ،ــ  خيرات    --   مقر نم:ا سلجم رارق قفوو ،ةدحت>ا مم:ا ةياعرب
 يميهارب\ا رضخ:ا ديسلاو ةدحت>ا مم_ل ماعلا ^م:ا روضحبو ،ةيروسلا ةلودلا نم قافت\ا اذه فارطأ ،هاندأ
 :يلي ام ىلع ،ةيبرعلا لودلا ةعماجو ةدحت>ا مم_ل كرتش>ا صاخلا ثوعب>ا

ةماعلا ئداب>ا :١ ةدا>ا

. ايلود اهب فرتع>ا هدودح يف ،تاسسؤمو ابعشو اضرأ ،هئانبا عيمجل دحاو نطو ،لقتسم رح ديس نطو ايروس -أ

 ةلودلا و .زايحن|ا مدع ةكرح يف وضع يهو .اهقاثيمب مزتلمو ةدحت>ا مم:ا ةمظنم يف لماعو سسؤم وضع ايروس -ب
. ءانثتسا نود ت|اج>او لوقحلا عيمج يف ئداب>ا هذه دسجت ةيروسلا

 ىلعو ،دقتع>او يأرلا ةيرح اهتعيلط يفو ،ةماعلا تايرحلا مارتحا ىلع موقت ،ةينا>رب ةيطارقميد ةيروهمج  ايروس -ج
 لئاسو ةلودلا لفكتو .ليضفت وأ زيامت نود ^نطاو>ا عيمج ^ب تابجاولاو قوقحلا يف ةاواس>او ةيعامتج|ا ةلادعلا
 ةياعرو ةيامح نع ةلوؤس>ا نوكتو لاوم:او ضارع:او سفن:ا ةيامح نمضتو ،ةيرحلاو ةاواس>او لدعلا قيقحت
. مهسفنأ ةيامح ىلع ةردقلا مهيدل سيل نيذلا عمتج>ا يف ^فعضتس>ا

. ةيروتسدلا تاسسؤ>ا ربع اهسرامي ةدايسلا بحاصو تاطلسلا ردصم بعشلا -د

 .اهنواعتو اهنزاوتو تاطلسلا ^ب لصفلا أدبم ىلع مئاق ماظنلا -ـه

. ةصاخلا ةيكل>او ةيدرفلا ةرداب>ا لفكي رح يداصتق|ا ماظنلا -و

 ةدايس لظ يف هب عتمتلاو اهنم ءزج يا ىلع ةماق|ا يف قحلا يروس لكلف ،^يروسلا لكل ةدحاو ضرأ ايروس ضرأ -ز
 لقنتلا ةيرح يروسلا نطاومللو ،ميسقت |و هئزجت |و ،ناك ءامتنا يا ساسأ ىلع بعشلاا ءانباا نيیب زيیيیمت -ف ،نوناقلا
.د-بلا ةرداغم يف قحلا كلذكو ،ايروس ءاجرأ عيمج يف لمعلاو ةساردلاو شيعلاو

 دح قيقحت ىلعو يعامتج|او يداصتق|او يلا>ا ح-ص\ا ل-خ نم ةلماش ةيعامتجا ةلادع قيقحت ىلع لمعلا -ح
.^نطاو>ا عيمجل ةيافكلا

 ةصاخو ماظنلا رارقتساو ةلودلا ةدحو ناكرا نم يساسأ نكر ايداصتقاو ايعامتجاو ايفاقث قطانملل نزاوت>ا ءامن|ا -ط
 يفارغميدلا نزاوتلا يف ريبكلا للخلا حيحصت عيجشتل يناكسلا دادعتلاب ةفيعضلاو هاي>ا دراومب ةينغلا قطانملل
. ةيئا>ا دراو>او تاورثلاو

. كرتش>ا شيعلا قاثيم ضقانت ةطلس ي| ةيعرش | -ي

 ببسب ةقرفتلا ىلع ءانب وأ ينيد وأ يركسع عباط اذ وأ ايرس وأ ةلودلل ايداعم اهطاشن نوكي تايعمج ءاشنإ رظحي -ك
.لص:ا وأ سنجلا



 ةفرتحم ةينطو ةسسؤم ىهو ،د-بلل ىقاولا عردلا ىه ةحلس>ا تاوقلاو ،ينطو بجاوو فرش نطولا نع عافدلا -ل
 ىأ ةسرامم وأ ةيركسع هبش وأ ةيركسع ت-يكشت ءاشنإ اهاوسل زوجي |و ،ىسايسلا نأشلا ىف لخدتت | ةدياحم
.يركسع عباط ىذ طاشن

 قوقح ةاعارمو ،اهل-غتسا نسحو ،اهيلع ظافحلاب ةلودلا مزتلت ،هل قح اهدئاوعو ،بعشلا كلم ةلودلل ةيعيبطلا تاورثلا -م
.نوناق ىلع ءانب |إ ،ماع قفرم مازتلا وأ ،اهل-غتساب زايتما حنم وأ ،ةلودلا ك-مأ ىف فرصتلا زوجي |و .اهيف لايج:ا

.كرتش>ا شيعلا قاثيم ضقانت ةطلس ي| ةيعرش | -ن

 مهتابجاو ءادأ ىلع مهنيعتو ،مهتايرحو مهقوقح لفكتو ،مهيمحتو ،جراخلاب ^ميق>ا ^نطاو>ا حلاصم ةلودلا ىعرت -س
 .نطولا ةيمنت ىف مهماهسإ عجشتو ،عمتج>او ةلودلا وحن ةماعلا

:راوحلا ةلواط ليكشت :٢ ةدا>ا

 ^عيو ةدحت>ا مم:ا نم ةمراص ةباقربً اوضع نانثإو ةئم باختنإ يرجي وضع ^عبرأو ةئم نم راوحلا ةلواط لكشت -أ
 ً.اقح| دراو وهام بسح ،ةينيدلا تايعجر>او ةضراع>او ماظنلا لبق نمً اوضع نوث-ثو ةينامث ةيكزتلاب

 ةيروهمجلا ةاون خويشلا سلجم نوكيو ،خويشلا سلجم مهسلجم ىمسيوً اخويش راوحلا ةلواط ءاضعأ ىمسي -ب
 .ةيناثلا ةيروسلا

 سأري ىلو:ا ةرمللو .تاوص:ا لداعت لاح يف |إ تيوصتلا هل قحي |و ةيروهمجلا سيئر بئان خويشلا سلجم سأري -ج
. ٢٠١١ راذأ ١٥ خيراتب بصن>ا لغش يذلا ةيروهمجلا سيئر بئان خويشلا سلجم

.اهلامعاو ةلودلا ةسايس ىلع ةلماشلا ةباقرلا سرامي ،ايلعلا ةيعيرشتلا ةطلسلا وه  خويشلا سلجم  -د

 ،ةيروس ةظفاحم لك نع خيش عقاوبً اخيش رشع ةعبرأ مضت ةعومجم لك ،تاعومجم ةرشع نم خويشلا سلجم فلأتي -ه
ً.اخيش ^عبرأو ةئم يلامجإبو

 
 .ةحلس>ا تاوقلا ةعومجم :خويشلا سلج> ىلو:ا ةعومج>ا - ١
 .تاعماجلا ةذتاسأو ^ملع>ا ةعومجم :خويشلا سلج> ةيناثلا ةعومج>ا - ٢
 .ةحصلا لامعو ءابط:ا ةعومجم :خويشلا سلج> ةثلاثلا ةعومج>ا - ٣
 .^ماح>او ةاضقلا ةعومجم :خويشلا سلج> ةعبارلا ةعومج>ا - ٤
 .^عدب>او ^يم-ع\او ^فقث>ا ةعومجم :خويشلا سلج> ةسماخلا ةعومج>ا - ٥
 .ءانبلا لامعو ^سدنه>ا ةعومجم :خويشلا سلج> ةسداسلا ةعومج>ا - ٦
 .^ح-فلاو ^عراز>ا ةعومجم :خويشلا سلج> ةعباسلا ةعومج>ا - ٧
 .راجتلاو ةعانصلا لامعو ^ينطولا ^يداصتق\ا ةعومجم :خويشلا سلج> ةنماثلا ةعومج>ا - ٨
 .نيدلا لاجر ةعومجم :خويشلا سلج> ةعساتلا ةعومج>ا - ٩

 .^برتغ>ا ةعومجم :خويشلا سلج> ةرشاعلا ةعومج>ا -١٠



  ططخ>ا بسح ةيند>ا قطان>ا نم تاوقلا بحسب ءدبلاو ،رانلا ق-طإ فقول يروف ن-عإ وه قافت\ا اذه عيقوت  -و
 ءانجسلا عيمج حارس ق-ط\ يروف ن-عإ وه قافت\ا اذه عيقوت كلذكو ً.اموي نوث-ث هتدمو قفر>ا ينمزلا لودجلاو
.قافت\ا اذهل ةقفر>ا ةلدابت>ا مئاوقلا بسح ^فرطلا نم ح-سلا اولمحي مل نيذلا

 خويشلا سلجم تاباختن\ ريضحتلل قافت\ا اذه عيقوت روف اهلمع ةصتخ>ا تاباختن\ا ريضحت ةنجل رشابت  -ز
 داحتإو ةراجتلاو ةعانصلا فرغو ةينه>ا تاباقنلا ءاسؤر ةيوضعو ةلودلا سلجم سيئر يضاقلا ةسائرب نوكتو
. ةدحت>ا مم:ا نم لماك فارشإبو ^ح-فلا

.قافت\ا اذه عيقوت نمً اموي نوث-ث ةرتف ل-خ خويشلا ةيكزتو تاباختنأ دقعت -ح

 فقو وه سلج>ا اذه ةيولوأ نأو ،يقرع |و ،يفئاط |و ،يوهج| ،مهسلجم نأ ىلع خويشلا سلجم ءاضعأ مسقي  -ط
 ،ةلادعلا قاقحإو ،ماعلا وفعلا طورش عضوو ،ةيروسلا ةينطولا ةحلاص>او ،نيدرش>ا ءاويإو ،عايجلا ماعطإو ،مدلا فيزن
.ةيند>ا ةيروسلا ةلودلا ءانبو

:ةماع دعاوق - ٣ ةدا>ا

.تاونس ةعبرأ لك هئاضعأ فصن باختنإ داعي وأ لدبيو ،ةدمب ةتي|و ددحت |و خويشلا سلجم ةي|و عطقنت |  -أ

 .تاونس ةينامثب ةددحم سلج>ا ءاضعأ ةي|و ةدم -ب

 بسح ،^يعتلاو ةيكزتلاب سلجملل اولصو نمم هئاضعأ فصن باختنأ ةداعأ ،ماوعأ ةعبرأ دعب ةدحاو ةر>و سلجملل -ج
 .ةلودلا ىوتسم ىلعً اددع تاوص:ا لقأ ىلع لصح نممو ً،اقح| دراو وهام

  .نم:ا سلج> سداسلا لصفلا نم رارق بجومب نيروسلا عيمجل ذيفنتلا ةبجاوو ةمزلم خويشلا سلجم تارارق -د

ً اروتسد دعيو .ةحلس>ا تاوقلا ةزهجأ ةداق نم عافدلل ىلعأً اسلجمو ،ينطو ف-تئإ ةموكح خويشلا سلجم ^عي -ه
 ليكشت ةقيرط ررقيو ،هل عامتجأ لوأ نم رهشأ ةتسلا زواجتت | ةرتف ل-خ ةصصختم ناجل قيرط نع د-بللً اديدج
                                                                  .ةمز-لا تاءاتفتس\او تاباختن\ا كلذكو باونلا سلجم

 كلذ رذعت اذاف ،ايقفاوت هتارارق ذختيو .هئاضعأ يثلث ةيرثكا وه خويشلا سلجم داقعن| ينوناقلا باصنلا نوكي -و
 سلجم ءاضعا يثلث ةقفاوم ىلإ جاتحت اهنإف ةيساس:ا عيضاو>ا اما .روضحلا ةيرثكأب تارارقلا ذختت .تيوصتلابف
 تايقافت|ا ،ةماعلا ةئبعتلا ،ملسلاو برحلا ،اهؤاغلاو ئراوطلا ةلاح :يتأي ام ةيساسأ عيضاوم ربتعيو .خويشلا
 امو ىلو:ا ةئفلا يفظوم ^يعت ،ىد>ا ةليوطلاو ةلماشلا ةيئامن|ا ططخلا ،ةلودلل ةماعلا ةنزاو>ا ،ةيلودلا تادهاع>او
 .ءارزولا ةلاقا ،اهلداعي

 .خويشلا سلج> ىلو:ا ةسلجلا داقعنإ روف يلاحلا بعشلا سلجم لحي -ز



:خويشلا سلجم ءاضعأ باختنإ ةقيرط  -٤ ةدا>ا 
 

 ةعومج>او ،نيدلا لاجر ةعومجم :ةعساتلا ةعومج>او ،ةحلس>ا تاوقلا ةعومجم :ىلو:ا ةعومج>ا ادع اميف  
 نم دعقم ^عستو ةينامث عزوت ،باختنا نوناق خويشلا سلجم عضي نأ ىلإو ،^برتغ>ا ةعومجم :ةرشاعلا
 :ةيت ا دعاوقلل اقفو خويشلا سلجم يف دعقم ^عبرأو ةئم لصأ

 
 .ةظفاحم لكلً اخيش رشع ةعبرأ ،تاظفاح>ا ^ب يواستلاب -أ
.ةعومجم لكلً اخيش رشع ةعبرأ ،تاعومج>ا ^ب يواستلاب -ب
.اماع ^عبرأ نع خويشلا نم خيش يأ رمع لقي | -ج
.ةث-ث نع خويشلا نم ةظفاحم لك يف ءاسنلا ددع لقي | -د
 سلجم تاباختنا رصحنت ،باختنا نوناق خويشلا سلجم عضي نا ىلإ و ،ةدحت>ا مم:ا نم ةمراص ةباقرب -ه

 لكايهلا نوك ،ةظفاحم لك يف ةعومجم لكل ةعانصلاو ةراجتلا فرغو ةصتخ>ا ةينه>ا تاباقنلا يف خويشلا
 عيمج نم ^يروسلا بخن لكل ةعماجلا ةديحولا تاهجلا يه ةدوجو>ا ةعانصلاو ةراجتلا فرغو ةيباقنلا
 .تاينث\او فئاوطلاو تاهاجت\ا
 راذأ ١٥ خيرات لبق ةرشابم تاونس ةرشع نع ايروس يف تاباختن¡ل حشرم خيش يأ ةماقإ ةدم لقت |  -و

٢٠١١.
 ةيئانجلا قباوسلا باحصأ نم صخش ي: حشرتلا زوجي |  -ز
 تاباقنلا وأ يلاعلا ميلعتلا ةرازو نم اهب فرتعم ةيعماج ةداهش لمحي | نمم صخش ي: حشرتلا زوجي |  -ح

 .٢٠١١ راذأ ١٥ خيرات لبق ةينه>ا
 هنأف خيشلا باختنا لاحو ،خويشلا سلجم ءاضع: ةيسنج وأ لمعوأ بصنم يأ ^ب عمجلا زوجي |   -ط

 .اهل ً-ماح نوكي دق ىرخأ ةيسنج وأ رخأ لمع يأ نعً ايئاقلت لزانتي
 ةيیلالقتسالاا نمضتل ميیركلاا شيیعلااوو بسانتت  تتالدعم نع   خويشلا سلجم نم خيش لك تاضيوعت لقت |  -ي
.سلجلا داقعنإ نم يناثلا ماعلا ل-خ يئاهنلا تاضيوعتلاو بتاورلا ملس ىلع قفتيو  .ةلماكلاا

:ةيكزتلاب ^يعتلا قرط  -٥ ةدا>ا 

 نوناق خويشلا سلجم عضي نأ ىلإو ،ةحلس>ا تاوقلا ةعومجم :ىلو:ا ةعومج>ا صخي اميف ١-٥
 :ةيت ا دعاوقلل اقفو خويشلا سلجم يف دعقم ^عبرأو ةئم لصأ نمً ادعقم رشع ةعبرأ عزوت ،باختنا

 ةحلس>ا تاوقلا يفً امظنم ناك نمم طايتحإ وأ لماع طباض لك  :ةحلس>ا تاوقلا فيرعت  -أ
 ةطبار ىلإ يمتنمو ةحلس>ا تاوقلا نم دعاقتم لكو ٢٠١١ راذأ ١٥ خيرات لبق ةيروسلا
.٢٠١١ راذأ ١٥ لبق ءامدقلا ^براح>ا
 .ةهج لكل خويش ةسمخ ةضراع>او ماظنلا ^ب يواستلابو ^يعتلاب -ب
 كلذو ةدحت>ا مم:ا نم ةمراص ةباقرب ءامدقلا ^براح>ا ةطبار نم ^بختنم خويش ةعبرأ -ج

 .٢٠١١ راذأ ١٥ خيرات لبق ةطبارلل ^متنملل
 .اماع نوعبرأ نع خويشلا نم خيش يأ رمع لقي | لقي | -د
 ١٥ خيرات لبق ةنس ةرشع ةسمخ نع ايروس يف تاباختن¡ل حشرم خيش يأ ةماقإ ةدم لقت | -ه



.٢٠١١ راذأ
 يلاعلا ميلعتلا ةرازو نم اهب فرتعم ةيعماج ةداهش لمحي | نمم صخش ي: حشرتلا زوجي | -و

 راذأ ١٥ خيرات لبق برح ناكرأ ةداهش نع لقت | يتلاو ةيركسعلا تاساردلا يف اهلداعيام وأ
٢٠١١.

 . ةيئانجلا قباوسلا باحصأ نم صخش ي: حشرتلا زوجي |  -ز
 بوني نأ وأ خويشلا سلجم ةحلس>ا تاوقلا ةعومجم خويش نم خيش سأري نأ  زوجي |  -ح

.سيئرلا
 .سلجلا داقعنإ نم يناثلا ماعلا ل-خ يئاهنلا تاضيوعتلاو بتاورلا ملس ىلع قفتي  -ط
 باختنا لاحو ،خويشلا سلجم ءاضع: ةيسنج وأ لمعوأ بصنم يأ ^ب عمجلا زوجي |   -ي

 .اهل ً-ماح نوكي دق ىرخأ ةيسنج وأ رخأ لمع يأ نعً ايئاقلت لزانتي هنأف خيشلا

 نوناق خويشلا سلجم عضي نأ ىلإو ،نيدلا لاجر ةعومجم :ةعساتلا ةعومج>ا صخي اميف ٢-٥  
 دعاوقلل اقفو خويشلا سلجم يف دعقم ^عبرأو ةئم لصأ نمً ادعقم رشع ةعبرأ عزوت ،باختنا
:ةيت ا

 راذأ ١٥ خيرات لبق ةيروسلا فاقو:ا ةرازو يفً امظنم ناك نمم نيدلا لجر لك  :نيدلا لاجر فيرعت  -أ
 رئاعشلا ةدايقو ةظعلا سرامو ،زوردلا نيدحو>ا وأ ةيحيس>اوأ ةملس>ا فئاوطلا نم يأ ىلإ يمتنيو ٢٠١١

 .٢٠١١ راذأ ١٥ خيراتل ةقباسلا ماع نيرشعلا يف تاونس ةسمخ  نع لقي | ا> ايروس يف  ةينيدلا
 ةث-ثو ةضراعملل خويش ةعبرأ ،ةميركلا ةينسلا ةفئاطلا خويش نم ةعبس  ،ةضراع>او ماظنلا ^ب ^يعتلاب -ب
  .ماظنلل خويش
 نيدعقمو زوردلل دعقمو ^يحسملل دعاقم ةث-ث ،ةميركلا ىرخ:ا فئاوطلا نم خويش ةعبس ^يعتلاب -ج
 . ةدح ىلع لك ةينيدلا مهتايعجرم نم ^يعتلا نوكيو ةعيشلل دعقمو ^يولعلل
 .اماع نوعبرأ نع خويشلا نم خيش يأ رمع لقي |  -د
 راذأ ١٥ خيرات نم ةنس ةرشع ةسمخ نع ايروس يف تاباختن¡ل حشرم خيش يأ ةماقإ ةدم لقت | -ه

٢٠١١.
 . ةيئانجلا قباوسلا باحصأ نم صخش ي: حشرتلا زوجي |  -ز
.سيئرلا بوني نأ وأ خويشلا سلجم نيدلا لاجر خويش نم خيش سأري نأ  زوجي |  -ح
 ىلع قفتيو  ً.ايونس ر|ود فلأ نونامثو ةئام لداعي ام نع خويشلا سلجم نم خيش لك تاضيوعت لقت |  -ط
 .سلجلا داقعنإ نم يناثلا ماعلا ل-خ يئاهنلا تاضيوعتلاو بتاورلا ملس
 هنأف خيشلا باختنا لاحو ،خويشلا سلجم ءاضع: ةيسنج وأ لمعوأ بصنم يأ ^ب عمجلا زوجي |   -ي
 .اهل ً-ماح نوكي دق ىرخأ ةيسنج وأ رخأ لمع يأ نعً ايئاقلت لزانتي

 نوناق خويشلا سلجم عضي نأ ىلإو ،^برتغ>ا ةعومجم :ةرشاعلا ةعومج>ا صخي اميف ٣-٥
 دعاوقلل اقفو خويشلا سلجم يف دعقم ^عبرأو ةئم لصأ نمً ادعقم رشع ةعبرأ عزوت ،باختنا
:ةيت ا

 ١٥ خيراتب ايروس جراخ ةميقم وأ ميقمو ةبرتغم وأ برتغم ةأرمإ وأ لجر لك  :^برتغ>ا ةعومجم فيرعت  -أ



 .٢٠١١ راذأ ١٥ خيراتل ةقباسلا ماع نيرشعلا يف تاونس ةرشع  نع لقي | ا>و لبق امو ٢٠١١ راذأ
  .ماظنلل خويش ةعبرأو ةضراعملل خويشلا نم ةرشع ،ةضراع>او ماظنلا ^ب ^يعتلاب -ب
 نع ماظنلا ةصح يف ءاسنلا ددع لقي |و خويش ةث-ث  نع ةضراع>ا ةصح يف ءاسنلا ددع لقي | -ج
 .ةدحاولا
 .اماع نوعبرأ نع خويشلا نم خيش يأ رمع لقي | -د
 هنأف خيشلا باختنا لاحو ،خويشلا سلجم ءاضع: ةيسنج وأ لمعوأ بصنم يأ ^ب عمجلا زوجي |  -ه
 .اهل ً-ماح نوكي دق ىرخأ ةيسنج وأ رخأ لمع يأ نعً ايئاقلت لزانتي
 لبق يلاعلا ميلعتلا ةرازو نم اهب فرتعم ةيعماج ةداهش لمحي | نمم صخش ي: حشرتلا زوجي | -و
.٢٠١١ راذأ ١٥ خيرات
 . ةيئانجلا قباوسلا باحصأ نم صخش ي: حشرتلا زوجي |  -ز
.سيئرلا بوني نأ وأ خويشلا سلجم ^برتغ>ا خويش نم خيش سأري نأ زوجي |  -ح
 قفتيو  ً.ايونس ر|ود فلأ نونامثو ةئام لداعي ام نع خويشلا سلجم نم خيش لك تاضيوعت لقت |  -ط
.سلجلا داقعنإ نم يناثلا ماعلا ل-خ يئاهنلا تاضيوعتلاو بتاورلا ملس ىلع

:ءارزولا سلجم سيئر -٦ ةدا>ا

 ةماعلا ةسايسلا ذيفنت نع |وؤسم ربتعيو ،اهمساب ملكتيو اهلثمي ةموكحلا سيئر وه ءارزولا سلجم سيئر
:ةيت ا تايح-صلا سرامي .ءارزولا سلجم اهعضي يتلا
 ةيروهمجلا سيئر عم عقويو ةموكحلا ليكشتل خويشلا سلجم عم تاراشتس|ا يرجي .ءارزولا سلجم سئري
 اهنايبب باونلاو خويشلا يسلجمً اقح|و خويشلا سلجم نم مدقتت نا ةموكحلا ىلعو .اهليكشت موسرم
 اهتلاقتسا دعب |و ةقثلا اهلين لبق اهتايح-ص ةموكحلا سرامت |و .اموي ^ث-ث ةلهم يف ةقثلا لينل يرازولا
 سلجم ماما ةماعلا ةموكحلا ةسايس حرطي .لامع|ا فيرصتل قيضلا ىنع>اب |ا ةليقتسم اهرابتعا |و
 ةموكحلا سيئر ةيمست موسرم ادع ام ،ميسار>ا عيمج عقوي .باونلاو خويشلا يسلجمً اقح|و خويشلا
 رظنلا ةداعا بلطو ،^ناوقلا رادصا ميسارم عقوي .ةليقتسم اهرابتعا وأ ةموكحلا ةلاقتسا لوبق موسرمو
.اهيف

 اقبسم ةيروهمجلا سيئر علطيو ،هلامعا لودج عضيو ،داقعن-ل ءارزولا سلجم ،ءارزولا سلجم سيئر وعدي
 .تاسلجلل يلوص|ا رضح>ا عقويو ،ثحبتس يتلا ةئراطلا عيضاو>ا ىلعو ،اهنمضتي يتلا عيضاو>ا ىلع
 ريس نسح نامضل ةماعلا تاهيجوتلا يطعيو ،ءارزولا ^ب قسنيو ةماعلا تاسسؤ>او تاراد|ا لامعا عباتي
 ابئان امكح نوكيو .صتخ>ا ريزولا روضحب ةلودلا يف ةصتخ>ا تاهجلا عم لمع تاسلج دقعي .لمعلا
.عافدلل ىلع:ا سلج>ا سيئرل

 .ءارزولا سلجمب ةيئارج|ا ةطلسلا طانت :ءارزولا سلجم -٧ ةدا>ا

:اهسرامي يتلا تايح-صلا نمو



 .اهقيبطتل ةمز-لا تارارقلا ذاختاو ،ميسار>ا عيراشم عضوو ت|اج>ا عيمج يف ةلودلل ةماعلا ةسايسلا عضو
 ةيندم تاسسؤمو تارادا نم ةلودلا ةزهجأ لك لامعا ىلع فارش|او ةمظن:او ^ناوقلا ذيفنت ىلع رهسلا
.نوناقلا قفو مهتلاقتسا لوبقو مهفرصو ةلودلا يفظوم ^يعت .ءانثتسا -ب ةينمأو ةيركسعو

 .صاخ رقم يف ايرود عمتجي ءارزولا سلجم .ءارزولا سلجم تاسلج سأرتي ةيروهمجلا سيئر رضحي امدنع

:ةيلاتلا ت|احلا يف ةليقتسم ةموكحلا ربتعت
.اهسيئر لاقتسا اذإ -أ
.اهليكشت موسرم يف ددح>ا اهئاضعا ددع ثلث نم رثكأ تدقف اذإ -ب
.اهسيئر ةافوب -ج
.ةيروهمجلا سيئر ةي|و ءدب دنع -د
.ةقثلا اهحرط ىلع ءانب وأ هنم ةردابمب خويشلا سلجم لبق نم اهنم ةقثلا عزن دنع -و

:ريزولا -٨ ةدا>ا

 |إ ^عي |و ةيعامجلا ةيلوؤس>ا أدبم عمو ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا عم قفتي امب ريزولا تايح-ص ززعت
 هنم ةقثلا عزنب وأ ،ءارزولا سلجم نم رارقب |ا هبصنم نم لاقي | كلذكو خويشلا سلجم نم ةفثلا هءاطعإب
.ءارزولا ةلاقاو ةليقتسم اهرابتعاو ةموكحلا ةلاقتسا وأ ،خويشلا سلجم يف ايدارفا

: ةيسايسلاو ةينيدلاو ةيموقلا ةيفئاطلا ءاغلا -٩ ةدا>ا

 ذاختا بختن>ا خويشلا سلجم ىلعو ،يساسأ ينطو فده ةيسايسلاو ةينيدلاو ةيموقلا ةيفئاطلا ءاغلا
 .هتارارق لك يف فدهلا اذه قيقحتل ةمئ->ا تاءارج|ا



٢٠١٣ ،ــ ، ــ  خيراتب فينج يف قافت\ا اذه ررح

ةيروسلا ةضراع>ا ةيروسلا ةموكحلا 

دهاش         دهاش 
ةيبرعلا لودلا ةعماجو ةدحت>ا مم_ل كرتش>ا صاخلا ثوعب>اةدحت>ا مم_ل ماعلا ^م:ا

 
 :تاقفر>ا 

ً.اموي نوث-ث هتدمو ينمزلا لودجلاو ^فرطلا نم ةيند>ا قطان>ا نم تاوقلا بحس ططخم ـ١
.^فرطلا نم ءانجسلا عيمج حارس ق-طإ مئاوق ـ٢


