
 ة2طارقم-دلا نع عافدلل ءادن
 
 
KL مهشHع لFسو سانلا ةا2ح 19-د2فوك ةحئاج ددهت ال

M بسحف ملاعلا ءاحنأ عيمج، Uاض-أ اهنإ ل
X

 ةمزأ 
 .ة2لا[\يللا ة2طارقم-دلا لFقتسم ددهت ة2سا2س

 
 اهتضFق ماnحqو نيدقتنملا تاnسإل ةمزألا لالغتسإ iإ ة-دادhFسالا ةمظنألا أجلت نأ a]bافملا نم سHل
ا2طارقم-د ةFختنملا تاموكحلا ضعuv Uح نtلو .ة2سا2سلا

X
 عمج لالخ نم ةحئاجلا ة|راحم iإ هجتت ،

��عU ذخألا نود ،ةلودلا ةFقارم ززعتو ناس�إلا قوقح د2قت uvMلا ئراوطلا تاطلسL تعالاFة2نوناقلا دويقلا را 
 لاقتعاو تانامل[\لا شHمهت متي ث2ح .يروتسدلا ماظنلا ةداعتسإل ة2نمزلا رطألا وأ ة2نامل[\لا ةUاقرلاو
��يفحصلاL سلا تائف هجاوتو ،ءادف ش�ك تا2لقألا نم لعجتو ،مهتق-اضموnافعض �\�ألا نا

X
 ةد-دج رطاخم 

KL تاعمتجملا جيس� يداصتقالا قالغإلا رمد- ام2ف ،ةقلقم
M م ل�nنا. 

 
KL عمقلا دعاس� نل

M سإ نإ .ةحئاجلا �ع ةرط2سلاnبعتلا ة��ح تا\���ضراعملا نجسو L يملسلا��L عمقو 
KL كلذ ل� عفني نل ،ددحم �\غ لجأ iإ تاUاختنالا ءاغلqو ة2ع���hلا ةUاقرلا

M ع .ةماعلا ةحصلا ة-امح� 
 تاعمتجملا �ع بعصتس ة2طارقم-دلاو ة2فافشلاو ة��حلا �ع تاءادتعالا ەذه نإف ،كلذ نم سكعلا
L¡دملاو M وكحلا لمعلا لالخ نم ة2لاعفو ةع�� ةمزألل ةUاجتسالا

M ءاوس ٍدح �ع.  
 

iM KLاحلا ءا|¥لا ��hني نأ ةفدص تسHل اهنإ
M Uاورذح نيذلا بقاعت ةموكحو ،تامولعملل رحلا قفدتلا د2ق- دل 

 تاوصأ عمق متي امدنع .ةلودلا ةFيهل ةئ¨سم تاعئاش اهنأ ت[\تعإ تاريذحت - سوريافلا رطاخم نأش�
��نطاوملاL لوؤسملا��L، -ل ،ةتيمم جئاتنلا نوكت نأ نكمHلو طقف ةدحاو ةلودل سtملاعلل ن Uە»أ. 

 
 د2قعتو مجحU ةمزأ ةجلاعمل بس�ألا M وكحلا ماظنلا اهنإ ،دوشم �عأ لاثم درجم تسHل ة2طارقم-دلا نإ

 رحلا قفدتلا نإ ،اهسفن مدخت uvMلا ة-دادhFسالا ة-اعدلا تاءاعدا هل  جورت ام  سكع �عو .19-د2فوك ةحئاج
v¡اذلا م2ظنتلاو ةسا2سلا تارا2خ لوح ةلدألاو قئاقحلا �ع مئاقلا شاقنلاو ةقوثوملا تامولعملل

M وطلا±M 
L¡دملا عمتجملل

M ب حتفنملا طارخنالاو��L مل ة�¥يح ب2لاسأ اهل� ،عمتجملاو ةموكحلاnاهع2مجو ةحئاجلا ةحفا 
 .ة2لا[\يللا ة2طارقم-دلل ة2ساسأ µانع

 
KL ةرباثملا نم مهنكمت uvMلا ة2عامتجالا ةقثلا ءانب تاعمتجملل نكم- ،طقف ة2طارقم-دلا لالخ نم

M لظ 
uLM KLطولا دومصلا �ع ظافحلاو ،تامزألا

M و تا|¥عصلا هجوqنم ةق2معلا ة2عمتجملا تاماسقنالا حالص 
KL ةقثلا ز�¹عتو ،راوحلاو ةلماشلا ةكراشملا لالخ

M شم نوكتس ة2حضتلا نأ\vنطاوملا عيمج قوقحو ةك��L 
  .ةمv\حم
 
L¡دم عمتجم ل2هأت نكم- ،طقف ة2طارقم-دلا لالخ نم

M لقتسم Uام KL
M شلاو ءاسلا كلذFعم ة�ا��لل ،با 

KL ةدعاسملاو ةماعلا تاسسؤملا
M نطاوملا طارخناو تامدخلا م-دقت��L وqUحورلا ز�¹عتو ،عالطا �ع مهئاق 

 .كv\شملا فدهلاU روعشلاو ة2عامتجالا ة�¥نعملا
 



KL اهرود بعلت نأ ةرحلا مالعإلا لئاسول نكم- ،طقف ة2طارقم-دلا لالخ نم
M ح سانلا مالعإuv نم اونكمتي 

 يذلا ل2لضتلا ةهجاومو ،ةماعلا تاسسؤملاو ةموكحلا ةFقارمو ،ةم2لس ة2لئاعو ة2صخش تارارق ذاختإ
 .اهم2سقتو تاعمتجملا ق�¹مت iإ ½س�

 
انزاوت ققح- نأ عمتجملل نكم- ،طقف ة2طارقم-دلا لالخ نم

X
امادتسم 

X
��ب L تا�¥لوألاو تاجا2تحالا 

��ب ،ةسفانتملاL مnنإ ةحفاhو ،يداصتقالا نمألا ة-امحو سوريافلا راش|��L اجتسإ ذ2فنتUةمزألل ةلاعف ة 
اقفو سانلل ة2سا2سلاو ة2ندملا قوقحلا ة-امحو

X
 .ة�روتسدلا تانامضلاو �\ياعملل 

 
 ضرفو ةلودلا لخدت نم ة-درفلا تا��حلا M¾حت نأ نوناقلا ةدا2سل نكم- ،طقف ة2طارقم-دلا لالخ نم
 .ةحئاجلا ءاوتحإل يروµL وه ام �\بك لnش� زواجتت uvMلا دويقلا

 
KL
M قارم ةماعلا ةلءاسملا مظنل نكم- ،طقف ة2طارقم-دلا لودلاFو ةموكحلل ئراوطلا تاطلس د-دحتو ةqاهئاهن 
  .اهيلإ ةجاح كانه نوكت ال امدنع

 
KL
M اهرثأو ةحئاجلا قاطن لوح اهب قوثولاو ة2موكحلا تانا2بلا قيدصت نكم- ،طقف ة2طارقم-دلا لودلا 
 .ÀMصلا

 
ÁLف .لاعفلا مnحلاو ةرهاملا ةدا2قلا نمضت ال ة2طارقم-دلا

M ح��L Âة2طارقم-دلا دوس KL
M لا لودلاuvM تلمع 

Uاجتسإ ،سوريافلا ءاوتحإل�\�أ ة2لاعفUش� ىرخأ ة2طارقم-د لود تnانمث تعفدو ةحئاجلل ف2عض ل
X

 Uاظها
X

 
 عمتجملا فاعضإ نم د�¹ت ف2عضلا ءادألا تاذ ة2طارقم-دلا مظنلا .يداصتقالا نمألاو سانلا ةا2ح لUاقم
 .نيدhFسملل ٍتالاجم قلختو
 
v¡اذلا حيحصتلا �ع اهتردق ÅM ،ة2طارقم-دلل ةوق مظعأ ىدحإ نtل

M. 19-د2فوك ةمزأ نإ ÅM ه2بت ةح2ص 
KL لجاع ريذحتو

M لا تا��حلا نأuvM عن\vL لالخ نم .تاملسملا نم اه[\تعن نأ بج- الو رطخلل ةضرعم اهب 
��نطاوملل نكم- ،ة2طارقم-دلاL بختنملا مهتداقو��L ما2قلا نك- مل .ومنلاو ملعتلا Uة2مهأ �\�أ كلذ UسلاFة 
  .لFق نم مهل

 
ا-دحت ة2لاحلا ةحئاجلا لثمت

X
ا2ملاع 

X
 19-د2فوك ةمزأ iإ ملاعلا لوح نويدادhFسالا رظني .ة2طارقم-دلل Xا�\بك 

UتعاFاهمصوو ة2طارقم-دلا ة|راحمل ةد-دج ة2سا2س ةكرعم ةحاس اهرا Uم سكعو فعضلاnةلئاهلا اهبسا KL
M 

 نماضتلاو طاFضنالاو ةدارإلا عمجتس� نأ اهب متهم ل� �عو ةددهم ة2طارقم-دلا نإ .ة2ضاملا ةل2لقلا دوقعلا
KL كحملا �ع ة2ناس�الا ةمارtلاو ةحصلاو ة��حلا .اهنع عافدلل

M م ل�nنا.  
 
 

                         


