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 يذيفنت ص$#م

 :ل5اجتلاو عدرلا

 فرطتملا ن:ميلا تاعومجم DEع تافيBصتلاو تا?وقعلا ;:ثأت

 :67وألا ةّيضقلا لوح ر,رقتلا صلختسم

 )شعاد( ا,روسو قارعلا XY ةيمالسإلا ةلودلاو ةدعاقلا STيظنت دض »1267« ةدحتملا ممألا تاFوقع ماظن نم ةدافتسملا سوردلا

 كرالك .ب ن$لو!

 امو ،ةلودلا نم ب\]قي ام سXسأتو اUVرادTو PQRارألا نم ةعساش تاحاسم BCع ءاليFسالا BCع اًي@س< ةد=رفلا شعاد ميظنت ةردقل اًرظن •

 .ميظنتلا دض تاnوقعلا ةيلاعف ىدم مييقت ام دح lCإ بعصلا نمف ،ھل=ومت رداصم عونت ةbcd كلذ ھينع^

 .تاديدsVلا هذdل يدصتلل ة��ملا ةجا�bاب ىرخألا لودلا رعشq الأ {|يبطلا نمف لودلا نم دودحم ددعw ةيباuرإلا تاديدsVلا تقلعq اذإ •

 ديكأتلاب هدوجو نم مغرلا BCع ،ايسونايقوأو اnوروأو ةيلامشلا ا�=رمأ {� اًزورب \�كأ �Rيميلا ديدsVلا نو�ي نأ ��رملا نم ،لاثملا لي@س BCعف

 دقف كلذلو ،ةيملاع ةعيبط نم تاديدsVلا هذdف ،شعادو ةدعاقلا اميظنت )اdل�ش�و( اdل�ش �Rلا تاديدsVلا فالخب كلذو .ىرخأ نكامأ {�

لو
ّ

 ىرخأ تاقيبطت فاشكتساو ،ءارآلا {� قفاوت داجيإ BCع لمعلا يرورضلا نم نو�يس ،اذBC uعو .\�كأ ةلوdسw اًيملاع اًعامجإ تد

 .فرطتملا �Rيميلا ديدsVلا ةdجاومل تاnوقعلل

 .تانايبلا {� ة\$ثكلا تاوجفلا نع الضف ،لاعف مييقت راطإ بايغ ةيباuرإلا تاعامbcا دض تاnوقعلا \$ثأت مييقتل ةيساسألا تايدحتلا نم •

 لماش مييقت ميدقت بعصلا نم لعجت �Rلا ةيسXئرلا بابسألا دحأ باuرإلا ةحفا�مو باuرإلاب ةقلعتملا تانايبلل ةساس�bا ةعيبطلا دعqو

 .لاc¤ا اذu {� ةدحتملا ممألل {Bكلا \$ثأتلل

• qع ¦$ك\]لا تايصوتلا لمشBC وقعلا ةمظنأnلاو اًصيصخ ةممصملا تا�R لا عم فيكتت نأ نكميsVرإلا تاديدuءاوس( ةيبا qرمألا قلع 

 ؛اu\$ثأتو تاnوقعلا ةمظنأ ذيفنت مييقتل سXياقم عضوو ؛)ةددعتملا فارطألا اV©لع قفتت ةمظنأب وأ �Rطولا ديعصلا BCع ممصت ةمظنأب

 .ذيفنتلا لجأ نم {lودلا نواعتلا {� رامثFسالاو
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 :ةيناثلا ةّيضقلا لوح ر,رقتلا صلختسم

 iTيميلا فرطتلا XY ةدئاسلا تاعcdلاو تاbاجتالا

 جو�سFلاس {lوم

 ةفيثك تالاصتا تاذ ةيمسر \$غو ةرشFنم ةكبش :ةيلاتلا ةيسXئرلا صئاصbاب ،\$بك دح lCإ ،ةرصاعملا ةفرطتملا ةي¬يميلا ةكر�bا ¦$متت •

 ،ةطيس@لا تاينقتلا تاذ ديقعتلا ةضفخنملا تام²cلا راشFناو ؛رشابملا QR±°لا لاصتالاو رفسلا BCع دودحم دامتعاو ؛تن\]نإلا \�ع

 .قصللاو ´³¬لا ةق=رط BCع ةقباسلا تام²cلا ةا!احم دمتع�R qلا كلتو

 ،ةيليغشFلاو ةيلاملا بناوbcا اميس الو بناوbcا هذu ضعبل ىدصتت نأ ةفرطتملا ةي¬يميلا تاعامbcا رظحو ،مئاوقلاو ،تاnوقعلل نكمي •

 .لقأ ةجردب نكلو اضيأ ةيجولويديألا بناوbcا ضعw ةdجاوم {� �·نت دقو

 قئارطلل ةلودلا مdف ززع̂ امم ،اdليلحتو ة=رابختسالا تامولعملا عمج لثم ةفلتخم تاودأ ليعفتب حمسq نأ اًضيأ رظ�bاو تاnوقعلل نكمي •

 BCع دعاسq نأ نكمي ،لاثملا لي@س BCعو .{ºراbا عقاولا {� فنعلا لامعأ ةفرطتملا ةي¬يميلا ةكر��ل ة¦$مملا صئاصbا اV©ف رمثت �Rلا

 .اuذيفنتو ةيباuرإلا لامعألل طيطختلا {� تالمعلا كلت مدختسq ةجرد يأ TlCو ةكر�bا لخاد ةرفشملا تالمعلا لوادت ةيفيك مdف

 ةي¬يميلا ةكر�bا ھلثمت يذلا ديدsVلا ةعيبط {� رظنلا دنع اميس الو ،ةيفا! ةادأ ل�شq ال تاnوقعلا نأب فا\]عالا ،كلذ عم ،مdملا نم •

 دقعq ةكر��ل ة�½او مكحتو ةدايق ل!ايlC uإ راقتفالا لب ةدايقلا بايغو ةلويسلا نإ .اV©لإ انرشأ �Rلا ةيسXئرلا اdصئاصخب ةفرطتملا

 .ةيلا�bا ةينوناقلا رطألا بجومب ةيباuرإلا مئاوقلا {� اdجاردإ وأ اuرظح وأ تاعامbcا ن$يعqو تاnوقعلا قيبطت BCع تامو��bا ةردق

 ةي@نجألا ةيباuرإلا تامظنملا راطإ {� امإ دارفألاو ةفرطتملا ةي¬يميلا ةي@نجألا تاعامbcا في¬صت {� ايك=رمأ رظنلا تايصوتلا لمشqو •

(FTOs) يذيفنتلا رمألا وأ (EO) 13224جاومل ن$ناوقلاو ةمظنألاو حئاوللا نم ةيفاضإ لا�شأ ر=وطتل را�تبالاو ؛dفرطتملا ن$ميلا ةكرح ة 

 ةdجاوم {� (FVEY) سمbا نويعلا لود ن$ب اميس الو فارطألا ددعتملاو {lودلا نواعتلا ز=زعBC qع ¦$ك\]لاو ؛تاnوقعلا زواجتي امب ةفينعلا

UVرإلا ديدuيميلا با�R ع ءانبلاو ،فرطتملاBC و ؛ن$ينعملا ءا!رشلا عم كلذqودلا نواعتلا ز=زعl} جاوملdفرطتملا ن$ميلا ةكرح تايدرس ة. 
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 :ةثلاثلا ةّيضقلا لوح ر,رقتلا صلختسم

 سمpqا نويعلا لود نjب ةنراقم ةسارد :ةيباbرإلا تانايكلل ةدمتعملا تافيmصتلاو فرطتملا نjميلا

 مواب¬=ر ناجيمو سXكازالب نوس^اج

 تاbcdا ضعw فصول ن$يباuرإلا في¬صت تاودأ رركتم ل�شw ةدحتملا ةكلمملاو ادنك تمدختسا ،(FVEY) »سمbا نويعلا« لود ن$ب نم •

 .ةفرطتملا ةي¬يميلا

 ةينوناقلا اUVاطلس مادختسا lCإ ،دود��ل ةرباعلا ةيباuرإلا تاbcdا في¬صت ةيلمع {� اعسوت \�كألا ةلودلا {Ëو ،ةدحتملا تايالولا دمعq مل •

 ليدعتلا لثم ةدحتملا تايالولا ن$ناوق lCإ \$بك دح lCإ كلذ عجر=و .ةياغلل دودحم وحن BCع الإ ن$فرطتملا ن$ي¬يميلا ن$يباuرإلا دض

 .ن$يل�¤ا ن$يباuرإلا في¬صتل {�ا�لا ي<وناقلا ل=وختلا دوجو مدعو ،لوألا يروتسدلا

 امدنع ىرخأ ةdج نم ةدحتملا تايالولاو ةdج نم ةدحتملا ةكلمملاو ادنل=زوينو ادنكو ايلا\]سأ تاnراقم فالتخا زواجت ��رملا \$غ نم •

 .ةفرطتملا ةي¬يميلا تاعامbcا دض ن$يباuرإلا في¬صتل ةحاتملا تاطلسلا مادختساب رمألا قلعتي

 {� ن$يباuرإلا مئاوق عم لماعتلا يرجي فيك صحف لالخ نم اÎV ةصاbا في¬صتلا ةمظنأ ةيلاعف سايق سمbا نويعلا لود BCع بجي •

 BCع ةعقاولا ةيلاملا راثآلا صحفي يونس ر=رقت رادصإ lCإ اuدحو ةيك=رمألا ةنازbا ةرازو دمعqو .اعم سمbا لودلا {�و ةلود ل!

 في¬صت ةمظنأ ةيلاعفب ةقلعتملا تاءاصحإلا عيمج رش< سمbا نويعلا لود BCع بج=و ،ةدحتملا تايالولا نم ن$فنصملا ن$يباuرإلا

 .ن$يباuرإلا

 ةي¬يميلا تا�cdل ةرصانملا وأ ةعwاتلا ةي@نجألا عورفلا في¬صت {� رظنلاو ؛تاnوقعلا راثآ مييقتل ةك\]شم سXياقم عضو تايصوتلا لمشqو •

 ؛فارطألا ةددعتملا تاودألا مادختسا ةدا=زو ؛مئاوقلا ر=وطتل \�كأ تامولعم عمج {� رامثFسالاو ؛ةدحتملا تايالولا {� ةفينعلا ةفرطتملا

 .ةيساسألا ةيناس<إلا تادعاسملا ميدقت وأ ي<دملا عمتc¤ا ةحاسم BCع اًبلس رثؤت ال باuرإلا ةحفا�م تاnوقع نأ نم دكأتلاو

  



 

  نم معدب 

 

 

 :ةعsارلا ةيضقلا لوح ر,رقتلا صلختسم

 ادنك XY باbرإلا مئاوق y7ع ةفرطتملا ةيmيميلا تاعامpwا ضعs جاردإ نم ةدافتسملا سوردلا

 سXفيد .م ا�يسXج

 ن$ميلا lCإ ÓRت¬ت �Rلا تانايكلا نم اًعيمج اuّدع نكم=و ،ةيباuرإلا تانايكلا ةمئاق {� تانايك ةعسq ادنك تجردأ ،2022 )ويلوي( زومت �Ñح •

 .فرطتملا

 اdلو ؛)\$بك دح lCإ ةيلاملاو( ةينالمعلا ةيحانلا نم ةيباuرإلا تانايكلا BCع رثؤت ÔRف :تا=وتسم ةثالث BCع تا\$ثأت هذu جاردإلا ةيلمعل •

 روdمbcا lCإ تاراشإ لسرت ةثلاث ةيحان نم اV×أ امك ؛)تانايبلا ليلحتو تاقيقحتلا ءارجإب حامسلا لثم( معدلا ىوتسم BCع تا\$ثأت

 .ةديدbcا ةيباuرإلا تاديدsVلاب اdلالخ نم ھملعq يدنكلا

 نأ نكمي امك ،ةرطاخملل اليلقت دارفألا ضعw ءاصقإب فراصملا مايق ةينا�مإ لثم ،ةدوصقم \$غ ةلمتحم بقاوع اًضيأ ةيدنكلا ةيلمعلل •

qعفدي ازفحم ل�ش wاملا ماظنلا نع ةأجف نولزع^ دق نيذلا ن$فرطتملا دارفألا ضعl} إlC اbةكر�. 

 {� ةلثامم تاعومجم ترظح وأ تفنص وأ تجردأ دق تنا! نادلبلا ضعw نأ نم مغرلا BCع ،دحاو بناج نم ةيدنكلا مئاوقلا تّدعأ •

 .قحال تقو

 .نوناقلا ذافنإب ةbcوملا تا�cdل ھتدئاف وأ ةيباuرإلا تانايكلا جاردإ ةيلاعف BCع ةسوململا ةلدألا نم ليلقلا ،رخآ نا�م يأ {� امك ،ادنك {� •

 ،باuرإلا مئاوق {� اdجاردإ وأ ةفرطتملا تانايكلا ن$يعq لاجم {� دوbcdا قيس¬تل ةك=رشلا لودلا عم ادنك لمعq نأ تايصوتلا لمشqو •

 رايتخا ةيفيك لوح ةيفافشلا ةدا=ز اضيأ يرورضلا نمو .ةك=رشلا لودلا عم ةجردملا ةيدنكلا تانايكلا لوح تامولعملا لدابFت نأو

 مييقتل سXياقمو تايلآ عضو لودلا عيمØ} bcب¬=و .باuرإلا ل=ومت عنمل ةيلاملا تانايكلا عم لصاوتلاو ،ةمئاقلا {� اdجاردإل تاعومc¤ا

 .اuرثأو تافي¬صتلا وأ تاnوقعلا ذيفنت

 

 

 

 :انعقوم ةرا=ز مكنكمي تاروش¬مو تايلاعف نم ھنّمضتي امو عورشملا اذu لوح تامولعملا نم ٍد=زمل
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 تاMوتKLا

 :ل5اجتلاو عدرلا

 فرطتملا ن:ميلا تاعومجم DEع تافيBصتلاو تا?وقعلا ;:ثأت

 ا,روسو قارعلا XY ةيمالسإلا ةلودلاو ةدعاقلا STيظنت دض »1267« ةدحتملا ممألا تاFوقع ماظن نم ةدافتسملا سوردلا :67وألا ةّيضقلا

 1 ................................................................................................................................................................................ )شعاد(

 iT ............................................................................................. 18يميلا فرطتلا XY ةدئاسلا تاعcdلاو تاbاجتالا :ةيناثلا ةّيضقلا

 !Error .............. سمpqا نويعلا لود نjب ةنراقم ةسارد :ةيباbرإلا تانايكلل ةدمتعملا تافيmصتلاو فرطتملا نjميلا :ةثلاثلا ةّيضقلا
Bookmark not defined. 

 56 ............................. ادنك XY باbرإلا مئاوق y7ع ةفرطتملا ةيmيميلا تاعامpwا ضعs جاردإ نم ةدافتسملا سوردلا :ةعsارلا ةّيضقلا

 

 

 

 


