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كل ا    ،مركش
 UPR" ةمظنمو "ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم"و "ناسنإلا قوقحل ساتكنوكةمظنم "نم ٍلك مساب يلاتل ا نايبلامدقُن 

INFO".  
  

ا رعشتسن  اننإ رطخ لدبت يتلالودلاضعب  تاسرامم ببسبا ديازتم اهب ت حرص دق تناك يتلاو ،اهتايصوت -نع عجارتت وأ- ، 
كلذوىرخأ ةلودل لماشلا يرودلا ضارعتسالا ءانثأ اًنلع   .ةلءاسملاوأ ةيفافش لاىلإ رقتفت ةيرس ةيسايس تاضياقم رثإ  ، 

  

 ةيلفسلا يشاوحلا نأ امك ،برغملاو ليزاربلا يتلود ريراقتيف ةدراولا  تايصوتلا فاعضإ يف تاسرامملا كلت تببست دقلو
ةفلتخملا لودلا هيف تم دقيذلا " يلعافتلا راوحلا" ءانثأاهتأرق تمت امك تايصوتلا  تضرعدق  "لمعلا قيرف" ريراقت يف ةدراولا
  .اهتايصوت
  

تاهجلا نم هريغو يندملا عمتجملاب اهتقالع ىدم و "لماشلا يرودلا ضارعتسالا"ةيلمع  ةيعرش رهوج ةسرامملا هذه سمت
امل ةينعملا تاهجلا كراشت  امدنعف. ملاعلا ءاحنأ عيمج يفكلذك و ،هل يرودلاضارعتس الاءارجإ متي  يتلا دلبلا لخاد ةينعملا
  .ةروصلا كلتب مهدوهجىحمُت الأ  يغبنيف، ةماعلا ةسلجلايف ةددحم تايصوت عفر نامضل ةداج دوهج يف تاونس  عبرألا براقي
  

امك ،لماشلا ي رودلا ضارعتسالا ةيلمع يف ةيموكحلا ريغةينعملا تاهجلا ةكراشم ةدشب ضوق ُت ةسرامملا هذه نأ دقتعن اننإ
مدقت يتلا لودلا وعدن امك  .تاسرامملا هذهلثم يف ةكراشملا نع فك لاب ًةينالع دهعتت نأ ضارعتسالا دهشت يتلا لودلا وعدن
، كلت يف ةكيرشنوكت نأ ضفرت ن أل ،تايصوتلا قيرف  ةسلج ءانثأ اهب تايصوتلا ميدقت مت يتلاةغللا ىلع ا ًظافح تاسرامملا
  .لمعلا

  .فواخملانم ريثكلا ريث ي "لمعلا قيرف" لبق نمضارعتسالل ةعضاخلا ةل ودلا نايب ةغايصنإف كلذ يلع ةوالع 
  

ا،  طقف قحي "لمعلاقيرف "نع رداصلا ريرقت لانمض ةغلل ةئطاخ ةمجرت وأ ةضورعملا قئاقحلا يف  ءاطخأ ثدحتامنيح فريخأو  ،
صرف ديزت نأ لمتحملا نمو  ةيرورض ريغ ودبت ةسراممهذه . صنلا ىلعتاحيحصت ءارجإ بلط ضارعتسالل ةعضاخلا ةلودلل 

  .ةيئاهنلا ةقيثولايف ةقيقد ريغ ءايشأ نيمضت 
مكل ا   ركش


