
ءاسنلل ىسيع ةنيدم نجس ةرادإ عم عامتج=ا جئاتنو ماعطلا نع بارض1ا كف دعب  ت,قتع)ا نم نايب

ميحرلا نمحرلا Pا مسب

 نجس ةرادإ عم م٢٠١٧ ربوتكأ ٢٩ دحTا مويلا اعامتجا ماعطلا نع تابرض)ا تايسايسلا ت,قتع)ا تدقع
 تابرض)ا بلاطم يف ثحبلل رحب ميرم مز,)او يلودربلا ميرم مدق)ا يف ةلثمم ىسيع ةنيدم يف ءاسنلا
 يف رظنلاو نهب ءاقللا يف بغرت نجسلا ةرادإ نأب ت,قتع)ا تبسلا سمأ رحب مز,)ا غيلبت دعب كلذو
.ربوتكأ ٢٤ ءاث,ثلا موي بارض1ا ذيفنت مت اهببسب يتلا بلاط)ا

:ةيلاتلا ىواكشلا ةشقانم تمتو ،ت,قتع)ا روضحب مويلا ءاقللا مت دقو

.ةيلئاعلا ةرايزلا فرغ يف لزاعلا زجاحلا -١

 عفرب نهبلطم بابسأ ت,قتع)ا اهيف حرشت ةلاسر ةباتك ل,خ نم ىوكشلا هذه ةجلاعم ىلع قافت=ا متو
.ةلاسرلا لوبق مت دقو ،زجاحلا

:~ه)ا شيتفتلا -٢
.اهلحو ىوكشلا هذه ةعباتم ىلع قافت=ا متو
 

:ةيلئاعلا ةرايزلا ءانثأ ةيصوصخلا مدع -٣  
تمادام ةيلئاعلا ةرايزلا ةفرغ جراخ ةيئاسنلا ةطرشلا رصنع نوكت نأ قافت=ا ىلإ لصوتلا مت شاقنلا دعبو  
.اهيف زجاوح =و ةريغص ةصاخلا ةرايزلا فرغ

:لهTاب لاصت=ا ءانثأ ةيصوصخلا مدع -٤
 ةداع موقتو ،لاصت=ا ل,خ نهنم برقلاب ةيئاسنلا ةطرشلا نم رصنع دوجوب ىوكش ت,قتع)ا تعفر ثيح
.اهلحو ىوكشلا هذه ةعباتمب ةراد1ا تدعوو .ةبوان)ا ةلوؤسم ىلإ لاصت=ا ىوحف لقنب
.اهتجلاعم ىلع لمعلاو ىوكشلا هذه ةعباتمب نجسلا ةرادإ تدعوو

:يحصلا لامه1ا -٥
جاتحت يتلا روصنم رجاه ةلقتع)ا اهنمو ،ةلجاعلا ت=احلا ضعبل ج,علا ريفوت مدع نم ت,قتع)ا تكش دقو  
.ءاسنلا ضارمأب صتخم بيبط ةعباتم ىلإ ةجاحب يلع ةنيدم ةلقتع)ا نأ امك ،يعيبط ج,ع ىلإ
.نأشلا اذهب ةمز,لا تاءارج1ا ذاختاب ةارد1ا تدعوو

:ةديدج ةيحص )فشارش( ةيطغأو تاّدخمو ة�رسأ ريفوت -٦  

ةرازو يف ةصتخ)ا تاهجلا ىلإ اهلاسر1 تافوقو)ا نم ةعقوم ةلاسر ت,قتع)ا بتكت نأ ىلع قافت=ا متو  
.مز,لا لمعو ةيلخادلا

:ةبسانم تايمكب ةصاخلا ةيحصلا تاودTاو تافظن)ا ريفوت مدع -٧
لمعو ةيلخادلا ةرازو ىلإ اهلاسر1 تافوقو)ا اهيلع عقوت ةلاسر ت,قتع)ا بتكت نأ ىلع قافت=ا ناكو  



:ةبسانم تايمكب ةصاخلا ةيحصلا تاودTاو تافظن)ا ريفوت مدع -٧
لمعو ةيلخادلا ةرازو ىلإ اهلاسر1 تافوقو)ا اهيلع عقوت ةلاسر ت,قتع)ا بتكت نأ ىلع قافت=ا ناكو  
.نأشلا اذهب مز,لا

ةطرشلا رصانع نم ةلماع)ا ءوس -٨
رصانع ءامسأ لّجسُت نأ ىلع قافت=ا متو .تافوقو)ا عيمج عم لماعتلا نسُحب ت,قتع)ا تبلاط ثيح

ءوسب تامهت)ا تايطرشلا ءامسأ عفر لعفلاب مت دقو .اهعم مز,لا لمعو ةلماع)ا ءوسب تامهت)ا ةطرشلا 
.ت,قتع)ا عم ةلماع)ا 

.جئاتن نم هيلع بترتي امو بارض1ا ّكفب ديفي رضحم ىلع تابرض)ا ت,قتع)ا تعقو دقو

دعاوقلا ةحئ= ذيفنتب مازتل=او ،ناسن1ا قوقح ءيدابم مارتحا ةيلخادلا ةرازو نم ت,قتع)ا ىنمتتو  
.تاطلسلا هيلع تعقوت يتلا ةيجذومنلا

 نيرحبلا لخاد يف ءاطشنلاو ~يم,ع1او ~يقوقحلا عيمج ىلإ ركشلا ليزجب ت,قتع)ا هجوتتو اذه
 ام وهو ،ةلداعلا نهبلاطم ىلع ءوضلا طيلستو بارض1ا ةرتف ل,خ ت,قتع)ا عم مهنماضت ريظن اهجراخو
.بارض1ا اهيلإ ىهتنا يتلا جئاتنلاو تابرض)ا تايونعم ىلع ريبكلا رثTا هل ناك

نيرحبلا - ىسيع ةنيدم نجس يف ت,قتع)ا
م٢٠١٧ ربوتكأ ٢٩ دحTا


