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و ًريًا
زًوعًا دميوٌقرطًيًا اة ُ
ويًا
ج ً
طكٌسًا ً
شبٌيٌلًا سيًسًيًا و َ
ومًدًا ةميٌنًيًا
لٌ
نوٌىدرًا – ادر 7102

طيًا اةوُرًيًا
زًوعًا دميوٌقر ً
سيًا  /لوٌمًدًا ةميٌ ًنيًا
شبٌ ٌيلًا سيً ً
نوٌىدرًا – ادر 7102
ملوٌاًا :0
شِمًا
طيًا اةوُرًيًا
زًوعًا دميوٌقر ً
ملوٌاًا :7
ن ٌيشًا
طيًا خٍارًا – عَززةًا دايٌةوٌةَن وعَرًبٌوٌةًا دزدق ْين
عيٌرق دميوٌقر ً
اوٌمة ًنيٍا.
ملوٌاًا :3
مَيدًعةًا
طيًا اَةرًيًا
سيًا دميوٌقر ً
كسًا سيً ً
طيًا اةوُرًيًا  ،طوٌ ً
زًوعَن دميوٌقر ً
خيًا بٍني فذؤوُفٍا فَذشي بسرًبٌةًا ديًةًا
اوٌمة ًنيًا ،وخوٌيًدًا دِبٌ ً
ومِةبَيةي لعَممَن كَلدًيًا اّسوٌر ًييًا اةوُرًيًا ،وذجٌشي وشةَبٌىذي
لجًٌا ،وىَمين د ٌيلًيه يًروُةٍا
فِ
د ٌيلًيه بنوُنٍا دخدًا اوٌمةًا لٍا َ
ببٌلًيةًا واشوُرًيةًا
دمديٌنًيوٌةًا نَىرنًيةًا من ( شوُمريًيةًا واَكدًيةًا و ً

وكَلدًيةًا وارمًيةًا ) ويَرةوٌةًا اّسوٌريًيةًا ومشيٌخًيةًا ،وخمَيدلًه
للٍا
كً
ىيًا اّسوٌر ًييًا وخوٌلقًنًا مشًوةفًا وةَشعيٌةًا مليٌةًا بشوٌ ٌ
لشًنًا اِم ً
ِ
شيٍا.
بيًةًا اّ ًن ً
ويٌىيٌ ٌ

ملوٌاًا :4
ؤبوٌةًا اَةرًيةًا

 -0سًنٍد زًوعَن مِةةخ ٌيبًٌنوٌةًا

كسًا دميوٌقرطًيًا
داوٌخدًنًا بطَ ٌ

سيٍا دعَربٌي لًا قَنطروُنًيوٌةًا وخٍاذوٌيًةًا
ودوٌجٌمٍْا نًموٌ ً
وسَجيٌاوٌةًا سيًسًيةًا وشَلطًنةًا دقًنوُنًا ودوٌجٌمًا دمَفلًخةًا
شَينًيةًا لشَليٌطوٌةًا ،وسًنٍد شوٌةاًسٍا دكنوٌشيًا مديٌ ًنيًا وفًرَقةًا
كسٍْا دكةًةوُذيٍا قًا شَررةًا دشَينًا
ميٍا دطَ ٌ
فَيشًنٍا دسًيسوًةًا طوٌى ً
وكٍانوٌةًا.
 -7سًنٍد زًوعَن بنًيةًا اوٌخدًنًا مديٌ ًنيًا دعًربًٌا زِدقًا دمديٌ ًنيًا
سيٍا وفرًسةًا دكٍانوٌةًا
ومِةخًيبًٌا بزِدقٍْا وخٍاذوٌيًةًا نًموُ ً
شًوةفًيةًا.
وخلًنًا
فلٍخ زًوعَن ملطًورًنوٌةًا دخشَليًةًا داَويوٌيًةًا وف ٌ
ً -3
مشًوةفًا عَل شبٌ ٌيلًا اَةرًيًا واوٌمة ًنيًا.

ملوٌاًا :5
كلٍا دشَريٌكوٌةًا جو اَةرًا
وً
سكٌةًا دس ٌ
عبٌدَخ دوٌرًرًا لفوٌة ر ً
َ
وخَيلًنةًا داِسوُرٍا داَخوٌةًا عَل اِسًا دمًودًيةًا باخرٍنًا وخوٌلقًنًا
قيًا ،وفَلخَخ
ب ٌيشًةًا دعَممًا عيٌر ً
مشًوةفًا وشَويوٌةًا بٍني كلًيه خ ٌ
ربًٌا دقِشيوٌةًا ورى ٌيبٌوٌةًا جو
مردوٌةًا دشوٌبٌقًنًا وس ً
عَل فرًسًا د َ
اَةرًا وعبًٌدةًا دكوٌةًشٍا طًي ًفيٍا وةًوديٌة ًنيٍا بٍني بنوُنٍى ،وسَندَخ
سيٍا الوٌموًةًا ويَىلٍا دكنوٌشيًا عيٌرقًيًا.
جَشقيًةًا نًموُ ً
ملوٌاًا :6
ميٍا دايٌة جو مَبوٌعٍا
كلٍا طوٌى ً
فلٍخ زًوعَن ملَبيًنةًا دسوٌ ً
اً -
دكًٌيةًا داَني مَبوٌعٍا من مًا دمَمطٍا خرًبًٌا الِسوُذٍا
شيٍا وم ً
درً ً
قيًا.
ةَشعيٌة ًنيٍا خلبٌ ٌيشًةًا دعَمًا عيٌر ً
ب -مَفلًطةًا دجَرًا سًيوُمًا دقيٌملٍى بيٍى عَممَن جو مَشقلٍا
شيٍا اَةرًيٍا.
ةَشعيٌة ًنيٍا مشَخلفٍا وخبًٌشةٍى جو مَبوٌعٍا درً ً
ج – فرًسًا دعيٌروٌةًا اوٌمةنًيةًا وخوٌيدًيًا بٍني بنوُنٍا دعَممَن
باوٌرخًا دمَبوُعٍا دمًولًفةًا ومدًرشًنةًا.
ملوٌاًا :2
فلٍخ زًوعَن عَل شرًيةًا دشلًمًا وشَينًا وشيًفةًا كل شًوفًنٍا دقذبٍا
ً
سيًا وبنًيةًا داوٌخدًنًا دقًنوُنًا وشوٌةاًسٍْا.
وكبًٌشةًا مبًا دعَزز بِنيًنًا اِ ً

ملوٌاًا :8
عبٍد زًوعَن دوٌرًرًا قًا عَرًبٌوٌةًا دةَرجًمةًا دزِدقَ ْين اوٌمة ًنيٍا واَةذيٍا
ً
وجٌمٍْا
سيٍا دعَممَن مبًا دعَزز شَريٌكوٌةًا واَخوٌةًا جو اَةرًا لفوٌة د ٌ
نًموُ ً
دخٍاروٌةًا وشَويوٌةًا وكٍانوٌةًا دعًربًٌالًيه اِشطًذٍا وقًنوُنٍا اوٌخد ًنيٍا
واَ ٌيكٌ داًةٍا:
ا – فسًقًا بايٌةوٌةًا اوٌمةنًيةًا كَلدًيًا اّسوٌر ًييًا اةوُرًيًا اَ ٌيكٌ خدًا
عَممًا نًموٌسًايٌة مبًا دعَزز شَريٌكوٌةًا واَخوٌةًا جو اَةرًا.
ب -فَعلًنةًا دفوٌسقًنًا دمًوةبًٌا دوَزيٌذٍا خلَدةةًا دىوُفركيًا جو
دَشةًا دنيٌنوٍا وشَةاًسةًا دمدَبرًنوٌيًةًا دوٌكة ًنيٍا جو فِنيًةًا دىًوٍا
جًوًيه عَممَن مًر خيٌؤوٌةًا شَكيٌنًيةًا.
سيٍا ومدَبرنًيٍا
ج – عَرًبٌوٌةًا دشَررةًا دزِدقًا دعَمَن اوٌمة ًنيٍا س ًي ً
ومَردوٌة ًنيٍا جو فِنيًةًا دايٌةوٌةٍى ةَشعيٌة ًنيٍا.
عممَن جو شوٌةاًسٍا داوٌخدًنًا (
د – نَمًسةًا زِدقًا دمطَفسًنةًا د َ
سيٍا – شوٌررًيٍا – ديٌ ًنيٍا ) وسيٌعًةًا شَليٌط بيًةًا.
نًموٌ ً
ى – جَزمَخ خبًٌشةًا دَشةًا دنيٌنوٍا جو ملوٌاًا .041
و – طَلبَخ بعَرًبٌوٌةًا دزِدقًا دشوٌلطًنًا يًةًيًا لعَممن جو فِنيًةًا
دمةًرٍؤ جًوًيه خيٌؤوٌةًا شَكيٌنًيةًا جو نًموُسًا دقلًيمًا وبةخوٌبٍا
قدًم .7113

ملوٌاًا :9
عبٌدَخ دوٌرًرًا لفوٌة شيًفةًا شًوفًنٍا وفَيشًنٍْا دسًيسوًةًا شوُثيٌ ًنيٍا
َ
ىلًا ف ًيشًا دَرقوٌبٌل دعَمَن من جٍنّب فشًرًا اوٌمة ًنيًا
بيٌدٍا و ً
دفيٌشلًيه ع ٌ
وجٌرًثيًا ومَرعًقةًا اليٌؤةًا وةلًخًا دمًةوًةًا ودَيذٍا
وشَخلًفةًا ددمي ٌ
وعِدةًةًا وزٍافًنوٌةًا دشذرٍا ةَشعيٌة ًنيٍا ومَخرًبٌةًا دعِةقٍا بايٌدًا
بٌيًا وعِةقٍا دايٌة جو
وكًسًا دًعِش رى ٌي ً
بٌيٍا مطوٌفسِنٍا جو ط ٌ
درىيٌ ً
بيٌقٍا  .وشيًفةًا شًوفًنٍا دكوٌةًشٍا
جَربيًا دعيٌرق دفيٌشلًيه موٌخربٍا وش ٌ
لجٌةًا دعَمَن وشيًفةًا ىَيًيوٌةَن اوٌمةنًيةًا وايٌةوٌةَن
طًي ًفيٍا مًر ن ٌيشًا لفَ َ
ميٍا
وطٍا طوٌى ً
بٌيٍا وفَيشًنٍْا دخ ٌ
اوٌمةنًيةًا من جٍنّب مطَكسيًةًا رى ٌي ً
بلًيه ،وشيًفةًا كلًيه فوٌقًدٍا ومةَخبيًةًا
وةنًيةًا دب ًنيًا دمًا دموٌخرِ ٌ
بيٌرٍا وشيًفةًا مَعبدًنوٌيًةًيه مرَميًنٍا س ًيسًايٌة واِقنوُمًايٌة
قًنوُ ًنيٍا ع ٌ
فلٍخ زًوعَن
وشًوةفًايٌة عَل بَر ًنشًا كَلدًيًا اّسوٌر ًييًا اةوُرًيًا جو اَةرًا .و ً
شيٍا
ثً
كسٍا ً
وً
لشًوةًفةًا جو ةنَي ب ًنيًا دمًا فيٌشلٍى موٌخربًٌا بيد ط ٌ
بٌيًا ديٌلنًايٌة مًةوًةًا وعِدةًةًا ودَيذٍا ةَشعيٌة ًنيٍا،
عش رىيٌ ً
ودً ِ
ط ًيبٌةًا سنيٌقوٌيًةًا واَيكنوًةًا ددعًرةًا د َاكًرًا الَذعًةٍى وشيًفةًا
وم َ
كبَشيًةًا عَل اَذعًةًا ومَةوًةًا وموٌلكًنٍْا دعَمَن جو مديٌنًةًا وفِنيًةًا
ةخوٌة شَلطًنةًا دشوٌلطًنوٌةًا دعيٌرق وقلًيمًا ،وشًوةًفةًا جو
ميًا جو فنيٌةًا.
بٌيًا اِقنوُ ً
ةَذميًةًا در ً
وىًدٍا باوٌرخًا:
ا – شيًفةًا كلًيه مًودعًنوٌيًةًا ونًموُسًيوٌيًةًا د ٌيلٍى ن ٌيشًيه شيًفةًا يًن
ةَخبةًا دزِدقٍا دمديٌنًيوٌةًا.

وخلًنًيه وعَرًبٌوٌةًا دزِدقًيه
ب – مَدعًرةًا دفؤ ٌيلٍا وموٌرخِقٍا لف ٌ
سيٍا وشيًفةًا دفوٌسقًنٍْا
وزِدقٍا دبَيةوٌيًةًا دسَىدٍا واَسيٌرٍا س ًي ً
معلةًا دمًلًيه وموٌلكًنًيه وفرًعةًيه عَل طلوٌميًا دمطٍالٍى
د َ
علًيه.
وخلًنًا
ج – شَرَرةًا دوٌجٌمًا دشَويوٌةًا من جٍنّب مَفرًيةًا دفوٌرسٍا دف ٌ
وجٌمًا
وشقًلةًا دشدَةوٌيًةًا ودَذجٍا ديٌل ًنيٍا جو اوٌخدًنًا ةكًلةًا عَل د ٌ
دكَشيٌروٌةًا.
شبٌةًا ولًا عبًٌرةًا جو ؤِبوًةًا
د – ميَقًرةًا خٍاروٌةًا دةًوديٌةًا وخ ً
ب ٌيلًا.
دعِدةًا وشيًفةًا كلًيه قًنوُنٍْا وفوٌسقًنٍْا طًلوُمٍا نفيٌقٍا باًىًا ش ٌ
ليٍا لنطًرًا دعِةقٍا ويَرةوٌةًا خَفطًنةًا
ى – سنًدةًا مَخشَخيًةًا ةٍبٌ ٌي ً
لرًبًا من سنًدةًا لنطًرةًا دعِةقٍْا دعَممَن ويَرةوٌةٍى اّ ًنشًيةًا
دجلِخلٍى خلرًبًٌا.
ملوٌاًا :01
ببٍا دفرًشةًا
س ً
عبٌدَخ دوٌرًرًا مِطل رسًكٌةًا دخوٌيًدًا اَةرًيًا وشيًفةًا َ
َ
ميًا واةوُرًيًا وشَركًا ) .
ط ِيفٍا دعَمَن ( اّسوُريًيًا وكَلدًيًا واَر ً
بٍني يَىلٍا و ً
ةبٌىِرَخ بكلًيه شوٌمًىَن ةَشعيٌة ًنيٍا.
وش َ
ملوٌاًا :00
لشًنٍْا اَةذيٍا وشَريٌكوٌةًا دعَمَن جو
فلٍخ زًوعَن مِطل فَعلًنةًا قًنوُنًا د ِ
ً
لشًنًا اّسوٌر ًييًا واَميٌنوٌةًا
كنوٌشيًا يوٌلف ًنيًا اَةرًيًا بن ٌيشًا دمطًورًنةًا د ِ

دمًولًفةٍى جو مَدذشيًةًا وبٍية ؤًوبٍا وشَةاَسةًا دكنوٌشيًا يوٌلف ًنيًا
ميٍا.
لِش ًنيًا ًيؤٍف بدذَشيًةًا َاكًديٌ ً
ملوٌاًا :07
طَيمًنةًا وجلًيةًا ومَخيًةًا شوٌدًعٍا دمديٌنًيوٌةًا بًبٌلًيةًا اشوُرًيةًا
شبٌةًا
وجَرًىُ جو بنًيةًا بٍية مَلكوٌةًا دمديٌنًيوٌةًا بَر ًنشًيةًا ،وخ ً
يرةوٌةَن اوٌمةنًيةًا عَةيٌرةًا يَرةوٌةًا اَةرًيةًا ومَخيةًا دزوٌيًخٍا
شبٌةًىُ عٍادًا
بلًيةًا اةوُرًيةًا (اكيٌةوُ)  ،وخ ً
بعٍادًا درٍشًا دشَنّةًا بً ٌ
اَةرًيًا  ،وفلَخةًا قًا شيًفةًا طلوٌميًا ةَشعيٌة ًنيًا بسَبب ىَيًيوٌةَن
ومَردوٌةَن ،ومطًورًنةًا دمَردوٌةًا اّسوٌريًيةًا خبَقلًىُ مشَخلفٍا،
فيٍا وشوٌةاًسٍْا دكنوٌشيًا مديٌ ًنيًا
وسنًدةًا شوٌةاًسَن مَردوٌة ًنيٍا وشًوة ً
لعَمَن ليَىبًٌلةًا دفوٌرسًا الَميٌنوٌةًا دشًوةًفةًا دعَمَن جو عَةرًنةًا
ديَرةوٌةًا اَةرًيةًا واّ ًنشًيةًا دًرًيٍا.
ملوٌاًا :03
ونٍْا داَبٌدًنًا وقطَل
ا .طلَبةًا من شوٌلطًنًا ةوٌركًيًا مًودًيةًا جب ٌ
ميًا وقبًلةًىُ بفوٌرعًنًا
ليًا قَد ً
اوٌمةًا دَرقوٌبٌل دعَمَن عِدَن قرًبًٌا ةِبٌ ً
ليًا.
زوٌز ًنيًا وسوٌك ً
ونٍْا داَبٌدًنًا كنوُشيًيًا
قيًا مًودًيةًا جب ٌ
ب .طلَبةًا من شوٌلطًنًا عيٌر ً
دَرقوٌبٌل دعَمَن جو فِذمٍا دسِميل شَنّةًا  0933دموٌعبِدلًيه جو
ةًوةًبٌوٌةًا داَل ًفيٍا من بين عَمَن لسوٌريًا ويَىبًٌلةًيه زِدقًا ددعًرةًا

شيٍا جو عيٌرق ،ويَىبًٌلةًيه جِنسًيوٌةًا عيٌرقًيةًا لفوٌة
ملًةوًةًيه شِر ً
قيًا وفرًعةًيه زوٌزنًايٌة وسوٌكلًياة
ملوٌاًا  08من نًموٌسًا عيٌر ً

،

ومًودًيةًا بفِرمًا دؤوُرِيًا شَنّةًا  0969واَنثًل  0988وفَعلًنةًا وشَررةًا
بلٍى دَشةًا دنيٌنوٍا فنيٌةًا
قيًا دخشِ ٌ
فوٌسقًنًا دفَرملًن وشوٌلطًنًا عيٌر ً
سيٍا وبَةوًةًا وفرًعةًا
جنيٌخةًا لة ًنيًا دب ًنيًىُ وطَيَبٌةًا دبِنيًنٍْا اِ ً
ملوٌلكًنٍا داّنًشٍا وفوٌخلًنًا عَل سَمسًمةًا مَعبدًنوٌةًا داَبٌدًنًا
وؤِل
فسِقلًىُ فَرملًن وشوٌلطًنًا دعيٌرق لبين عَمَن جو م ٌ
كنوٌشيًةًا دقَم ً
ودَشةًا دنيٌنوٍا ومًرةي حنًة وفرًعةًيه زوٌزنًايٌة وسوٌكلًاٌة.
فلٍخ زًوعَن ملَيدًعةًا بؤبوٌةًا دعَمَن كَلدًيًا اّسوٌر ًييًا اةوُرًيًا سَبب
جً .
شيٍا،
ليًا لزِدقٍْا دعَممٍا شِر ً
بً
شيٍا لفوٌة بوٌدًقًا ةِ ٌ
ٌيلٍى من عَمٍا شِر ً
بيٌدٍا
ونٍْا داَبٌدًنًا كنوٌش ًييًا وقطَل عَمًا دفيٌشلًيه ع ٌ
وبطلوٌميٍْا وج ٌ
ليًا جًو ًنيًا  ،وفًلٍخ زًوعَن عَل درًشةًيه جو مَشريًةًا
بً
بيٍى لرِعيًنًا ةِ ٌ
شيٍا لق ًنيًا دسنًدةًا قًا ؤبوٌةَن اوٌمةنًيةًا.
ليًا ومطَكسيًةًا اّ ًن ً
ةٍبٌيٌ ً
ملوٌاًا :04
فلٍخ عَل طَ َيبٌةًا
فلٍخ زًوعَن ملَكلًيةًا دةًوةًبٌةًا لًا كيًنًيةًا ،و ً
ً
سيًا واَيكنوًةًا
ط َيبٌةًا دفِنيًةًا ومَشكنٍا وبِنيًنًا اِ ً
داَيكنوًةًا وة ًنيًا دم َ
وخلًنًا لسنًدًا ددعًرةًا يًةًيةًا شَينًيةًا بًةَر مَفرًيةًا دسنيٌقوٌيًةًا
دف ٌ
خَيوٌة ًنيٍا وشَينًا وشِليوٌةًا.

ملوٌاًا :05
وخلًنًا دعَمَن جو جًلوٌةًا ملطَكسةًا دسوٌعرًنٍى وعبًٌدًا
سًنٍد زًوعَن ف ٌ
لشًنًا ويَرةوٌةًا
سيٍا اَ ٌيكٌ جًلوٌيًةًا اوٌمة ًنيٍا لنطًرةًا د ِ
دزِدقٍى نًموٌ ً
مَردوٌةنًيةًا وكنوٌشيًيةًا ومطًورًنةًا ونطَرةًا عَل عَممَن من فشًرًا
وخلًنًا عَل خَيلًنةًا داِسوُرٍا خوٌلق ًنيًا وسنًدةٍى لدوٌرًرًا
وبَربًزةًا ،وف ٌ
اوٌمة ًنيًا جو اَةرًا ،وسَندَخ ةَرجًمةًا دزِدقٍى نًموُسًايٌة جو دعًرةًا
الَةرًا.
ملوٌاًا :06
بيٌلًيةًا
ؤبوٌةًا ةٍ ٌ
ىَيمِن زًوعَن بزِدقًا دعَمٍا جو فسًقةًا دخوٌلقًنًىُ وسَندَخ دوٌرًرًىُ
مخلًا بكلًيه فِؤلٍى .وفَلخَخ عَل عَززةًا اِسوُرٍا
لفوٌة خَررةًا من شوٌ ً
خبٍا
طيٍا موٌ ِ
خبٌروٌةًا عَم عَمٍا وزًوعٍا دخوٌرًرًا وخَيلٍا دميوٌقر ً
د َ
وجٌمٍا دزِدقٍا دبَرنًشًا
لشلًمًا .وىَمنَخ خبَيةًا شَينًيةًا بٍني اِموًةًا ود ٌ
وشَررةًا ليٌسةٍا وفوٌسقًنٍْا واِشطًذٍا داِموًةًا خمَيدٍا وسرَبٌةًا
درى ٌيبٌوٌةًا وقرًيةًا لشرًيًا دقِطذٍا ةٍبٌ ٌيلًيٍا باوٌذخًةًا شَي ًنيٍا
وخلًنًا عَل
ليًا ومَفلًخةًا دفًقوُعٍا ،وف ٌ
ومَخرًمةًا زَينًا دخرًبًٌا شَم ً
رطِيًا وسَجيٌاوٌةًا
سكٌةًا مِسةًكلًنوٌيًةًا ديٌموٌق ً
نطًرةًا دمَخدوُرًا ور ً
وخٍاروٌةًا درِنيًا وةًوديٌةًا.

ملوٌاًا :02
شيٍا واِموًةًا
طلًبةًا من اِموًةًا خمَيدٍا خبًمًيةًا دعَممٍا واِموًةًا شِر ً
زعوُرٍا وطَلبَخ:
مفَقةًا دفوٌسقًنًا دخًميةًا داِموًةًا زعوُرٍا وةًوديٌة ًنيٍا جو
َ -0
عيٌرق وبفِؤلًا ديٌل ًنيًا اِموًةًا جو دَشةًا دنيٌنوٍا وخًميةًا
ديَرةوٌةًيه اّ ًنشًيةًا وعَرًبٌوٌةًا دعبًٌدًا دزِدقًيه.
-7مَفقةًا نًموٌسًا اَل ٌيؤًا ملَخرًمةًا وجَنَخةًا مَردوٌةًا دسنًيةًا
وخَيلًا وشَررةًا داًىًا مِندي جو مَبوٌعٍْا دةَربيٌةًا ومًولًفةًا
سيًا.
ويوٌدًعًا ومَملًا ةًوديٌة ًنيًا وسيً ً
ملوٌاًا :08
ؤبوٌةًا اِقنوُمًيةًا
قيًا وشَررةًا
فلٍخ زًوعَن عَل مَرَمةًا دشَويًا خَيوٌةً ًنيًا لعَممًا عيٌر ً
ً
وطٍا شليٌمٍا لعَرًبٌوٌةًا دشَويوٌةًا
دمًنةًيةًا اِقنوُمًيةًا لفوٌة خ ٌ
جلٍا خَيوٌة ًنيٍا ،وشيًفةًا كلًيه فِؤلٍا
فيٍا جو جيٌ ٌ
وكٍانوٌةًا شًوة ً
بٌيًا داِقنوُميًا اَةرًيًا خٍارًا وفوٌةًخًا عَل شوٌقٍْا ومَبوٌعٍا
مخلًا ور ً
دشوٌ ً
طيٍا ومطًورًنةًا ؤنوٌعةًا
مشَخلفٍا ومَبؤًرةًا دةكًلةًا عَل مَعلٍا نِث ً
جلًا دمَفرًيةًا ةوٌرسً ًييًا ،ونَمَسةًا وشَررةًا
اَةرًيةًا وديٌلنًايٌة جو جيٌ ٌ
دقًنوُنٍا لشرًيًا قِطرٍا دموٌلكًنًا داَذعًةٍا زروٌعة ًنيٍا بفِؤلًا كٍانًا
وشيًفةًا دكلًيه فوٌسقًنٍا شوُثيٌنًيٍا لسَمسًمةًا قِطرًا د َاكًذٍا جًونًايٌة

لجٌةًيه عَل
فَ
وةًوةًبٍا ديٌلنًايٌة .وةَخَبةًا مِنًةًا من مَعلٍْا دنِثطًا و َ
بين عيٌرق.
ملوٌاًا :09
ؤبوٌةًا كنوٌشيًيةًا
شبٌرًا جو ج ٌيجٌلٍا دمًولًفةًا وخوٌملًنًا ونطًرةٍى من
سًنٍد زًوعَن زِدقٍْا د َ
مخلًا باوٌرخًا دنَمَسةًا قًنوُنٍْا لفوٌة اَويوٌيًةًا
كل فِؤلٍا دخَيلًا وشوٌ ً
شبٌرًا واَذمَليًةًا ومًر سنيٌقوٌيًةًا
وقطًرٍا اوٌخدنًيٍا ديٌل ًنيٍا بزِدقٍْا د َ
ديٌل ًنيٍا.
ملوٌاًا :71
سيٍا
وخلًنًىُ سيً ً
ىيمِن زًوعَن بزِدقٍْا داَنّةةًا وسًنٍد قيًمةًىُ بكلًيه ف ٌ
َ
فلٍخ عَل شيًفةًا قًنوُنٍا طًلوُمٍا
ميٍا ،و ً
ومَردوٌة ًنيٍا وكنوٌش ًييٍا واِقنوُ ً
مخلًا لفوٌة اِشطًذٍا
بزِدقًىُ ،وسنًدةًىُ جو خَررةًىُ من خَيلًا وشوٌ ً
وقيًمٍا واَويوٌيًةًا اوٌخدً ًنيٍا وديٌلنًايٌة فوٌسقًنًا دمًوةبًٌا دشَينًا (، ) 0375
وسًنٍد ِنشٍْا ملطَكسةًا دسِدرًيه دمًؤي من شقًلةًا شًوفًنٍْا مِةقًدمًنٍا جو
زًوعَن وكنوٌشيًا واوٌخدًنًا.
ملوٌاًا :77
ىيمِن زًوعَن ديًلوُفٍا وعَليمٍا يٌلًيه َيىلًا كنوٌشيًا مِةقًدمًنًا وفًعوُلًا
َ
عبٍد
عزَزةًا دجَرًيه كد زًوعَن ً
جو عيٌروٌةًا داِموًةًا ومَنةًيةًيه .ول َ

ميٍا دميوٌقرًطًيٍا
فيٍا وعلًي ً
دوٌرًرًا لفوٌة كًفَشةًيه جو مطَكسيًةًا يًلوُ ً
وسنًدةًيه دمًؤي دقَيمي جبَرًيه جو دوٌرًرًا اوٌمة ًنيًا واَةرًيًا
سكٌةًا
وسنًدةًيه لشًوةًفةًا جو قَنطروُنٍا دؤنًعًا دفوٌسقًنًا ،ور ً
شيٍا جو مِؤعًيه وفرًسةًا دروٌخًا دىَيمًنوٌةًا بنَثشًا
مِسةًكلًنوٌيًةًا اّ ًن ً
ميٍا وبَريًنٍا دشَقلي شًوفًا خليٌمًا بٍني
ومطًورًنةًا دمؤيًةًيه َاكًديٌ ً
ليٍا.
خوٌيًدٍا اَةرًيٍا وةِبٌ ً
ملوٌاًا :77
سًنٍد

زًوعَن

فيٍا وخوٌيًدٍا
دوٌرًرًا دكلًيه يَىلٍا مَردوٌة ًنيٍا وشًوة ً

طيٍا وشَركًا من شوٌةاًسٍا
مسكٍا اةليٌ ً
ً
وةَخبذيًةًا اوٌم ًنيٍا وبٍية
قلًا دزِدقًيه ،وسًنٍدلًيه دمًؤي دقَيمي جبَرًيه جو
دكنوُشيًا مديٌ ًنيًا لش ً
كنوٌشيًا وؤِبوًةًا اَةذيٍا واوٌمة ًنيٍا.

طيًا اةوُرًيًا
زًوعًا دميوٌقر ً
كسًا جًوًيًا  /لوٌمًدًا ةميٌ ًنيًا
طَ ٌ
نوٌىدرًا – ادر 7102

ملوٌاًا :0
شِمًا
طيًا اةوُرًيًا
زًوعًا دميوٌقر ً
ملوٌاًا :7
طيًا اوٌمة ًنيًا بِنيًا عَل قَنطروٌنًيوٌةًا
سيًا دميوٌقر ً
كسًا س ًي ً
مَيدًعةًا :طوٌ ً
وجٌمٍا دفًقوُدوٌةًا كنوٌشيًيةًا
طيٍا ،وىَيمِن بد ٌ
سيٍا دميوٌقرً ً
ودوٌجٌمٍا طوٌكً ً
عبٍد دوٌرًرًا لفوٌة شَررةًا
وشلًمةًا دقليٌلوٌةًا برِعيًنًا دبوُشًيوٌةًا ،و ً
فلٍخ جو اَةرًا وبٍني بنوُنٍا دعَمَن جو جًلوٌةًا.
دن ٌيشٍى اَةذيٍا واوٌمة ًنيٍا و ً

ملوٌاًا :3
سيٍا داًةي:
وجٌمٍٍْا طوٌك ً
قيٍم بِنيًنًا دزًوعًا عَل د ٌ
سيٍاً :
وكً ً
وجٌمٍٍْا ط ٌ
دٌ
ليٍا،
عً
كسًا نوٌر ًنيًا من لةَخة لعِلل ،وشَررةًا فوٌسقًنٍٍْا دسيٌعًةًا ِ
-0طوٌ ً
وشَخمًلةًا دسوًخيًةًا بًروُيٍا لفوٌة فوٌسقًنٍٍْا وخوٌذزٍا دزًوعًا.

-7فًقوُدوٌةًا كنوٌشيًيةًا ومِةةخيٌبًٌنوٌةًا برِعيًنًا دبوُشًيوٌةًا وعبًٌدًا
دبوٌخًنًا وبوٌخًنًا يًةًيًا.
ليٍا.
 -3كفَشيًةًا دوٌرة ًنيٍا لكل سيٌعةًا ،ومَقرًبٌةًا دةِشرًرًىُ لسيٌعًةًا عِ ً
بيٍا جًوًيٍا دسيٌعًةًا دزًوعًا وىًوي خبًيوُروٌةًا
وجٌمًا دجوٌ ً
 -4ةبًٌعةًا د ٌ
ليٍا.
دسيٌعًةًا عِ ً

ملوٌاًا :4
وةًا:
ىَدًمًي ٌ
ا -شَذطٍا دىَدًمًيوٌةًا.
طبٍا .
خيٍا ً
 -0مًطٍا شِنٍا دعلًيموٌةًا وىًنٍا بدوٌبًرًا وشَربٍا د َ
وجٌمٍا دزًوعًا ومِةةخيِبٌ بسيًسوٌةٍى ومًودٍا
ىيمِن بن ٌيشٍا ود ٌ
َ -7
فلٍخ بيٌيًه.
كسٍى جًوًيًا و ً
ب ٌيلٍى س ًيسًيًا وطَ ٌ
بش ٌ
ب -اوٌرخًا دبَيةًيوٌةًا لزًوعًا :
بشًا مزَكيًنوٌةًا دةرٍين ىَدًمٍا.
خٌ
ملٍا طَلبًنًا دبَيةًيوٌةًا ليٌسةًا و ً
ً -0
 -7لطَلبًنًا دبَيةًيوٌةًا وًليًةًا دىَدًمًا وزِدقٍى ،شبٌوٌق من زِدقًا
قلًا ىَل دشًقٍل ىَدمًيوٌةًا.
دمَخشًخةًا ويَىبًٌلةًا د ً

 -3قبَلةًا دىَدمًيوٌةًا من زوٌدًقٍٍْا (وًليًةًا) دسيٌعةًا دوٌكةنًيةًا ،شبٌوٌق
عبٌرًا مِةخًا دمَخشًخةًا
من مًا دشًنزًالٍى سيٌعةًا دفَعوًا .كد لًا ً
شةًا َيرخٍا.
سيٍا اخرٍنٍا وًلٍا فوٌقًدًا دسيٌعةًا
كسٍٍْا س ًي ً
وً
 -4ملًن دىًوٍا ىَدًمًا جو ط ٌ
دفَعوًا وقبًلةًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا.
-5ملًن ديٌىوًا فؤ ٌيلًا يًن قيٌمًا بيًةًا مَخلمي عَلٍى شَذطٍا دىَدًمًا
خَدةًا.

ملوٌاًا :5
وًليًةًا وزِدقٍا دىَدًمًا:
ا -وًليًةًا دىَدًمًا:
فلٍخ جو خدًا من سيٌعًةًا ومِةخيٌبٌ بشَررةًا دفوٌسقًنٍٍْا دسيٌعًةًا
ً -0
ليٍا.
عً
ِ
عبٍد دوٌرًرًا لشَررةًا ن ٌيشٍٍْا دزًوعًا وفرًسًا دوٌجٌمٍى ورِنيٍى بٍني كِنشًا
ً -7
وخَيلِن اِسوُرٍى عَمٍى وشًمٍع لرِعيًنٍى وشًوةِف جو شرًيًا دقِطرٍى.
طيٍا.
ليٍٍْا وذِنيٍا مِةفَلعًنٍا وبيٌروٌقر ً
-3كًةٍش خوٌفًطٍٍْا كوٌة ً
فيًا.
-4مَةِبٌ ىِنيًنًا دعَمًا وزًوعًا عَل ىِنيًنٍى فَرؤوُ ً
علٍى.
طشٍا شرًرٍا َ
-5نًطٍر اّ ًرزٍا دزًوعًا ولًا م ً

وخلًنٍى يًن
سيٍا بعِدَن شبًٌقةٍى شًوفًا دف ٌ
-6مِةخيٌبٌ ىَدًمًا الِسٍٍْا طوٌكً ً
مَشكنٍى بَرًيٍا دقِطًعًا دفَعوًا.
لشًنًا ديِمًا.
فلٍخ عَل مطًورًنوٌةًا دمًردوٌةٍى جًونًيةًا ويًؤٍف ب ِ
ً -2
عبٍد كوٌشًرٍا خلَيلًنةًا دخوٌيًدًا دعَمَن اوٌمة ًنيًا ،وسَقبًلةًا دكلًيه
ً -8
لفًا داًىًا خوٌيًدًا.
ط ِي ًفيٍا ودوٌكة ًنيٍا وشَركًا .د ٌيلًيه ن ٌيشًا ؤ ً
قرًيًةًا ً
خيًا.
-9فًرٍع خلًف ىَدمًيوٌةٍى يَر ً
ب -زِدقٍٍْا دىَدًمًا:
عبٌدوٌيًةًا دزًوعًا ،وشًوةِف جو رشًمًا
َ -0يىبِل رِعيًنٍى خبوٌفًطٍا و َ
سيٍا.
سيًسوٌةًا جًونًيةًا لفوٌة اِسٍٍْا طوٌك ً
عبٍد بوٌخًنًا مًوةرًنًا وبوٌخًنًا يًةًيًا بروٌخًا دلِويوٌةًا لفوٌة اِسٍٍْا
ً -7
سيٍٍْا.
طوٌكً ً
بلًيوٌةًا
 -3مسًةٍر جلًنٍى قدًم سيٌعةًا دبًقرًالٍى وايٌةلٍى زِدقًا دسًقوٌ ٌ
سيٍا.
جٍنّب سيٌعًةًا عِلًيٍا لفوٌة اِسٍٍْا طوٌكً ً
قلًا ومَخشًخةًا دجًنٍى لكلًيه سيٌعًةًا جو
-4ايٌةلٍى زِدقًا ديَىبًٌلةًا د ً
كسًا جًو ًنيًا.
زًوعًا لفوٌة طَ ٌ
-5لٍا نًفلًا ىَدمًيوٌةٍى بعِدَن دبًٌقةٍى جو بٍية خبٌوٌشيٍا يًن رخًقةًا
وخلًنٍى بًةَر قبًلةًا دسيٌعةًا
عيًا ،ودًعٍر لف ٌ
بسَبب خوٌفًطٍى زًو ً
قَنطروُنًيةًا .

لبًا دمَنخًةةًا من
وخلًنٍى ،يًن ط ً
خلًا من ف ٌ
لبًا دفوٌ ً
 -6ايٌةلٍى زِدقًا دط ً
دَرجٍى ،يًن مَقرًبٌةًا دشرًيًا ديًةٍى من زًوعًا.

ملوٌاًا :6
خوٌسرًنًا دىَدمًيوٌةًا:
خسٍر ىَدًمًا شوٌمًىًا دىَدمًيوٌةًا جو اَيكنوًةًا دفؤًلًا وطرًدًا ،وشرًيًا
ً
ديًةًا كة ٌيبٌةنًيةًا بًةَر مزَدقًنوٌةًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا.
ملوٌاًا :2
ةَنبٍٍْا:
سيٍٍْا ةوٌرًؤًيٍا فَيشي شق ٌيلٍا بزِدقًا دىَدًمًا ،بن ٌيشًا
وكً ً
ٌيلًيه عبًٌدٍا ط ٌ
بًدًا دةَشرًرًا كٍانًا ،ولسيٌعًةًا
دنطيٌروٌةًا ومطًورًنةًا دزًوعًا ،وبًةَر ع ٌ
خبًا ةبَعيًةًىُ عَل ىَدًمًا من
زِدقًا دمَجدًلةًا دىَدًمًا مِةخًا دشَرَرةًا ،وةَ ِ
جٍنّب سيٌعًةًا عِلًيٍا.
ميًا :زىيٌروٌةًا:
قَد ً
شًقٍل بزِدقًا دىَدًمًا ايٌمَن دلٍا شَرر وًليًةًا دفيٌشلًيه يى ٌيبٍا قًةٍى بفِؤلًا
سيٍا.
طل ٌيبًا وفلَطةٍى من خلَؤيًةًا طوٌك ً
ةرَيًنًا :زوٌىًرًا:

شًقٍل بزِدقًا دىَدًمًا ايٌمَن دةًنٍا مًا دموٌعبِدلٍى لزىيٌروٌةٍى  ،يًن عبًٌدةٍى
سيٍا ،يًن لًا
وكً ً
مًا دمَخرٍبٌ لدوٌبًرٍى ودوٌبًرًا دزًوعًا ،يًن فلَطةٍى من اِسٍٍْا ط ٌ
سسًا ،يًن لًا فرَعةٍى خلًف ىَدمًيوٌةًا
طوٌ ًيبٍى ةلًةًا كفَشيًةًا نَق ٌيفٍا دلًا ف ً
سسًا.
ةا لةلًةًا يَذخٍا دلًا ف ً
يَرخًي ً

ةلًةًا :مَنخًةةًا:
-0عبًٌدًا شًقٍل بزِدقًا دىَدًمًا بعِدَن لًا خشيٌخوٌةٍى ملِشةَالًنوٌيًةًا
يى ٌيبٍٍْا قًةٍى ،يًن بعِدَن قيًمةٍى مبًا دلٍا لًخٍم وشًوفٍى جو زًوعًا ،يًن
بعِدَن ة ًنيًا دزوٌىًرٍى مِةخًا ( )6يَذخٍا.
 -7لسيٌعةًا دفَعوًا مَنخًةةًا دكًديٌرًا ،اِلًا ىًويًا مَنخةةًا دكًريٌدًا
مِةقًدمًنًا من زِدقًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا ،وىَدًمًا دسيٌعةًا
قلٍا دسيٌعةًا
فيٍش موٌجدِلًا بةرٍين ةوٌلةٍا د ً
قَنطروُنًيةًا ً
قَنطروُنًيةًا وفًيٍش در ٌيشًا خوٌلقًنٍى جو كفَشةًا رويٌخةًا يًن لوٌمًدًا ،
ولسيٌعًةًا ةني خيًرًا جو عبًٌدًىُ بًةَر شةًا يَذخٍا.

عيًا :فؤًلًا:
بيٌ ً
رٌ
فؤٍل ىَدًمًا ،وبًةَر عبًٌرةًا دخدًا شَنّةًا ،ايٌةلٍى زِدقًا دمَقرِبٌ
فيٍش ً
ً
بًعوٌةًا دبَيةًيوٌةًا ،ولسيٌعةًا دفَعوًا درًشةًا دبًعوٌةٍى ،ولفوٌة كًديٌرًا

ليٍا )  ،سًنٍق دعًرةٍى قبًلةًا دسيٌعةًا
عً
مِةقَدمًنًا ( يًن دَرجٍا بِش ِ
فيٍش فؤ ٌيلًا ىَدًمًا جو اَيكَنوًةًا داًةي:
قَنطروُنًيةًا .و ً
فيًا شبٌوٌق من زوٌىًرٍى.
مخلًا دزًوعًا لىِنيًنًا فَرؤوُ ً
 -0شوٌ ً
طيٍا.
-7مَفلًخةًا دذنيٍا مةفَعلًنٍا وبيٌروُقرً ً
وخلًنٍا
ليٍا وقيًمةٍى بف ٌ
فلَطةًا اّ ًرزٍا دزًوعًا ،وقيًمةًا بكوٌشًذٍا كوٌة ً
ً -3
لجًٌا جو خوٌيًدًا دزًوعًا.
مَعبٌدي لفوٌ ً
-4شبًٌقةٍى الَةرًا بن ٌيشًا دجًلوٌةًا.
سيًا اخرٍنًا.
كسًا سيً ً
وً
-5عبًٌرةٍى جو ط ٌ
سيٍا.
-6اَميٌنوٌةٍى جو عبًٌرةًا الِسٍٍْا طوٌكً ً
بيٌلٍى.
-2فلَطةٍى من سيًسًا دزًوعًا وش ٌ
وخلًنًا دَرقوٌبٌل جموٌبيٍا دزًوعًا وخوٌذزٍى جوٌبً ًييًا.
 -8ف ٌ
ليًا بزِدقٍى.
فؤٍل ىَدًمًا جو اَيكَنًيوٌةًا دخرًبًٌا مً ً
ً -9

خَمشًا :طرًدًا:
فيٍش طريٌدًا من زًوعًا ولَيةلٍى زِدقًا ددعًرًا كل من:
ً
كيٌلوٌةًا دَرقوٌبٌل
-0شًوةِف جو جًشوُشوٌةًا ومشَفلخًا يًن عبٌدلٍى ن ٌ
عَمٍى.
وخنًا دمَبؤِر اليٌقًرًا.
بيٌدلٍى ج ٌ
 -7ع ٌ

ملوٌاًا :8
بيٍا:
ج ً
سيٌعًةًا ودَذجٍا َ
ا .سيٌعًةًا دزًوعًا:
مطَكَسةًا – دوٌكةًنًيةًا – قِطًعًا – مطَفسًنوٌةًا – فَعوًا – مَكةبٍا
سيًا – سيٌعةًا
مكٌةبًٌا سيً ً
وكٌوٌةًا – َ
اوٌم ًنيٍا ومِةديٌلًنٍا – مَكةبًٌا دمًل ُ
فشةًا رويٌخةًا – لوٌمًدًا موُزعِرًا – لوٌمًدًا.
قَنطروُنًيةًا – ك َ

بيٍا:
ب .دَذجٍا جَ ً
موٌخِشخًا – ىَدًمًا – كًديٌرًا – كًديٌرًا مِةقَدمًنًا – موٌخِشخًا دسيٌعةًا
قَنطروُنًيةًا – ىَدًمًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا – نًطَر اّ ًرزًا جًو ًنيًا.
ج :كًديٌذٍا اوٌمًنًيٍا ومِةد ٌيلًنٍا:
و ٌيلًيه ىَدًمٍٍْا ايٌةلًيه وًليًةًا شدَةوٌة ًنيٍا مةَخبٍا ،وكيًنوٌةًا داَومًنوٌةًا
سيٍا ،
وكً ً
يًن مِةد ٌيلًنوٌةًا طًلبًا شنَزةًيه من اوٌرخًةًا يًن خَدّكمًا وًليًةًا ط ٌ
سيًا لفوٌة
بيًا واِسوٌرًيه طوٌكً ً
خبًا سيٌعةًا قَنطروُنًيةًا دَذجًٌيه جَ ً
وةَ ِ
وخلًنًيه اوٌمنًيًا وشدَةًيًا.
كيًنوٌةًا وشًوفًا دف ٌ
وكٌوٌةًا
مكٌةبًٌا دمًل ُ
دَ -

بيٌرٍا دفًقوُدوٌةًا
شَةاِس من جٍنّب سيٌعةًا قَنطروُنًيةًا من ىَدًمٍٍْا ع ٌ
سيًا ومَقرِبٌ
مبكٌةبًٌا س ًي ً
َ
وخبيٌرٍا مبِةد ٌيلًنوٌيًةًا مشَخلفٍا واًسٍر
مىَديًنوٌيًةًا لسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا.
ى -مَكةبٍا اوٌمً ًنيٍا ومِةد ٌيلًنٍا:
مكٌةبًٌا
مكٌةبٍا قَنطروُ ًنيٍا جو َ
مَكةبٍا اوٌمً ًنيٍا ومِةد ٌيلًنٍا ٌيلًيه سَىمٍٍْا د َ
سيًا ومةَرؤي من جٍ ّنبٍى ولفوٌة سنيٌقوٌةًا ملِةديٌلًيوٌةًا وفرًيةًا
س ًي ً
وخلًنًا،
فيٍش مِةبًٌا قًةٍى اوٌرخًةًا دف ٌ
دمؤَيًةًا  ،وىًوٍالٍى ىَيكلًا و ً
ومِشةَالًنٍى بدَرجًٌا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا.

ملوٌاًا :9
مطَكًسةًا:
و ٌيلًه خَلقةًا اِسًيةًا لزًوعًا واِسٍى قوٌط ًنيًا ،وةًرؤًا بقبًلةًا دسيٌعةًا
بشًا من (  )70 – 5ىَدًمًا ،ومِشةَالًنًىُ ىًوٍا ىَدًمًا جو
خٌ
دوٌكةنًيةًا  ،و ً
سيٌعةًا دوٌكةنًيةًا ،وقًيمًا مبًا داًةٍا:
-0جًبًيةًا مِشةَلًنًا دمطَكًسةًا وخلًف مِشةًالًنًا.
كفَشةًا دمًودعًنوٌيًةًا
لجٌةًا دسَفرًيوٌيًةًا دزًوعًا وشًوةًفةًا ب ً
فَ
َ -7
ليٍا ويَىبًٌلةًا درِعيًنًا خدًرًيه.
ومَرًمةًيه لسيٌعًةًا بِش عِ ً

وكًيًيه،
َ -3يؤيٌفوٌةًا بكِنشٍٍْا ومَقيًمةًا داِسوُرٍا خَيلًنٍا ليٌدًعةًا دس ٌ
وجٍٍْا دزًوعًا بٍني كِنشٍٍْا ودوٌرًرًا لشَررةًيه.
وفرًسةًا د ِذنيٍا ود ٌ
 -4خًيوُروٌةًا عَل بًعوٌيًةًا دمِةبَيةًيوٌةًا ومَرمةًا دةِشرًرٍا لفوٌة
خموٌشخٍا.
-5كًفَشةًا خلًف ىَدمًيوٌةًا ودبًٌخيًةًا دسَندًنٍٍْا وطيٌمٍٍْا دفذَسيًةًا.
 -6ايٌةلًىُ زِدقًا دمًرمًا مَخشًخةًا لسيٌعةًا دوٌكةنًيةًا ليَىبًٌلةًا
دةَنبًا.

ملوٌاًا :01
دوٌكةنًيةًا:
وةًرؤًا من ةرٍين مطَكسيًةًا يًن يَةيٌر ،ةًرؤًا بفوٌسقًنًا من سيٌعةًا
قَنطروُنًيةًا  ،ومطَفسِنًا زًوعًا وخًريًا عَل ًؤوَبةًا دسيًسوٌةًى جو
فنيٌةًىُ ،وشَررًا فوٌسقًنًىُ ومًودعًنوٌيًةًىُ  ،ومِنيًنًا دىَدًمٍا دسيٌعةًا
فيٍش ىَدًمًا جو سيٌعةًا
ةنًيةًا د ً
عبٌوٌدةًا بٍني ( )2-5ومِنًيه مِشةَالًنًا ددوٌك ً
ً
دفَعوًا.
وخلًنًىُ وزوٌدًقًىُ :شبٌوٌق من زوٌدًقٍا دمطَكسةًا ايٌةلًىُ:
فٌ
قيٍا.
-0درًشةًا ةِشرًذٍا دمطَكسيًةًا ومَرمةًا دمَخشَخيًةًا اَنن ً

-7فرًسةًا دفذسيًةًا ومَنىَذيًةًا مِةد ٌيلًنٍا بفنيٌةًىُ ،بًةَر قبًلةًا
دسيٌعةًا دفَعوًا.
كيًا دسيٌعةًا دفَعوًا.
وً
جةًا دوًليًةًا عَل ىَدًمًىُ بًةَر ز ٌ
فلَ ٌ
َ -3
-4يَىبًٌلةًا دفوٌخلًنٍا عَل ىَدًمٍى بًةَر زوٌدًقًا دسيٌعةًا دفَعوًا.
سيٍا .
-5فةًخةًا دوٌذيًةًا مَردوٌة ًنيٍا وطوٌك ً
-6يَىبًٌلةًا ةَنبًا دزوٌىًرًا.

ملوٌاا :00
قِطًعًا:
-0شَةاِسًا قِطًعًا جو جًلوٌةًا بفوٌسقًنًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا لفوٌة
كسًا جًوًيًا وةًرٍؤ من (  ) 2-5ىَدًمٍٍْا فَيشي جوٌبيٍا جو لوٌمًدًا
طَ ٌ
جليٍا وًليًةًا بٍني ىَدًمٍى
دقِطًعًا عَم مِشةَالًنًا دقِطًعًا ،فَيشي مفوٌ ٌ
علٍى جو
فيٍش زوٌدًقًا َ
جو كفَشةًا قَدمًيةًا بًةَر كفَشةًا دقِطًعًا ،و ً
سيٌعةًا قَنطروُنًيةًا.
سيًا ووًليًةًا شًوٍا مًا دلفَعوًا اَةيًنٍا جو
-7لقِطًعًا ىَيكلًا طوٌكً ً
كسًا جًوًيًا ،مبًا دمِةد ٌيلًا بسوٌعذنٍا دجًلوٌةًا ،وقِطًعًا ٌيلًىُ
طَ ٌ
مَمةلًنًا دزًوعًا جو فنيٌةٍى.
 -3يًىبًٌا دَرجًٌا موٌخشِخًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا ملِشةَالًنًا دقِطًعًا
ودَرجًٌا دكًديٌرًا مِةقَدمًنًا لىَدًمٍا دسيٌعةًا دقِطًعًا.

ملوٌاا :07
مطَفسًنيًةًا دجًلوٌةًا:
شَةاِسي ةلًةًا مطَفسًنيًةًا جو جًلوٌةًا و ٌيلًيه ( اميٌركًا وكَندًا – يوُرف –
اوٌسةرًليًا ونيوز ٌيلًند )  ،وىًوٍا مطَفسًنًىُ بدَرجًٌا دىَدًمًا دسيٌعةًا
قَنطروًنًيةًا وفًيٍش جوٌبيًا جو كفَشةًا خًشبًٌا سيٌعًةًا دفِنيًةًا  .ومطَفسِين
سيًا وخزَيًةًا ومًودعًنوٌيًةًا نفيٌقٍٍْا من فًقوُدوٌةًا
زًوعًا لفوٌة خوٌرزٍى س ًي ً
قيٍا .ومن وًليًةًا
جبٍا س ًيسًيٍا عيٌر ً
جو اَةرًا مبًا لٍا ىًوٍا دَرقوٌبٌل دقًنوُنًا د َ
دمطَفسًنًا دزًوعًا قرًيةًا لقطًرًا كفَشةًا دسيٌعةًا دقِطًعًا وىًوٍا خًيوُرًا
بيًا خد من
سيًا جو ىًي قِطًعًا  ،وعِدَن جوٌ ً
عَل فِنيًةًا ومطَفسًنًا سيً ً
مِشةَالًنٍا دفنيًةًا دىًوٍا مطَفسًنًا بدَرجًٌا دىَدًمًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا
سيٍا.
بيًا مِشةَالًنًا خَدةًا لفوٌة كَنٍا طوٌكً ً
قًيمًا قِطًعًا جبوٌ ً

ملوٌاًا :03
فَعوًا:
ميًا :مَيدًعةًا:
قَد ً
شَةاِش فَعوًا بفوٌسقًنًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا وسيٌعةًا دفَعوًا مطَفسِنًا
بشًا من :سيٌعةًا
زًوعًا وشًقلًا مِشةَالًنوٌةًا دخوٌفًطٍٍْا جو فنيٌةًىُ ،وخً ٌ

عبٌوٌدةًا دفَعوًا (  ) 2 – 5مِنًيه مِشةَالًنًا دفَعوًا وكًديٌذٍا مِةقَدمًنٍا
ً
ومِةد ٌيلًنٍا ومِشةَالًنٍا دسيٌعًةًا دوٌكة ًنيٍا.
ةرَيًنًا :وًليًةٍى وزوٌدًقٍى
ليًةًا مِةد ٌيلًنٍا فنيٌةٍى بًةَر
مفًقةًا دفرًسةًا دوٌرةنًيةًا وبوٌيًنٍا وج َ
َ -0
سيًا.
مكٌةبًٌا سيً ً
شقَل يًىبًٌلةًا من َ
بًلةًا ةَنبًا
-7قبَلةًا مَنخَةًةًا يًن شرًيًا ديًةًا يًن سَفقوٌةًا يًن يًى ٌ
دمَنخخةًا لىَدًمٍا ىَل دَرجًٌا دكًديٌرًا مِةقَدمًنًا.
بيٌرًا عَل ىَدمًيوٌةًا لًا
 -3يَىبًٌلةًا دَرجًٌا دكًديٌرًا مِةقَدمًنًا كد ىًوٍا ع ٌ
بًؤوُرًا من خدًا شَنّةًا وبيٌدًا دوٌرةًا مَردوٌةنًيةًا ولفوٌة سنيٌقوٌةًا.
-4مَةًبٌةًا مًلوُكًٌا ( يًن يةيٌر ) لفَعوًا من سَندًنٍٍْا لشقًلةًا درِعيًنًيه
بعِدَن سنيٌقوٌةًا.
ةلًةًا  :لوٌمًدًا دفَعوًا:
خبٍش ىَدًمٍا دسيٌعةًا دفَعوًا مِنًيه مِشةَالًنًا دفَعوًا ،وكًديٌرٍا
و ً
مِةقَدمًنٍا ومِةد ٌيلًنٍٍْا  ،وكًديٌرًا مِةبَيةًا لفَعوًا ،وقًطٍر بفوٌسفًنًا من
دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا يًن من بًعوٌةًا دفَعوًا وقبَلةًا دسيٌعةًا
بيًا دسيٌعةًا
قيٍم بدرًشًا دةِشرًرٍا موٌقربٍا ،وجوٌ ً
قَنطروُنًيةًا  ،و ً
عبٌوٌدةًا وىَدًمٍا دلوٌمًدًا جًو ًنيًا.
ً

ملوٌاًا :04
سيٌعةًا قَنطروُنًيةًا :
ميًا :مَيدًعةًاٌ :يلًىُ سيٌعةًا بِش علًيةًا فًيشًا جوٌبيٌةًا جو لوٌمًدًا،
قَد ً
شًقلًا مِشاَةلًنوٌةًا دشَرَرةًا سيًسوًةًا دزًوعًا،

وخيًرًا عَل خوٌفًطٍا

دسيٌعًةًا بش كوُفٍا بدَرجًٌا ،مِنيًنًا دىَدًمًىُ ( )02ىَدًمٍٍْا ( مِنًيه نًطَر اّرًزًا ) ،
وزوٌىًذٍا ومِنيًنًيه ( .)3كًفشًا دوٌرةنًايٌة كل ةرٍين يَذخٍا ( بكلًيه ىَدًمًىُ
قلًا.
شيٍا وزىيٌرٍا )  ،كد لَيةًا لىَدًمٍا زىيٌرٍا زِدقًا ديَىبًٌلةًا د ً
شِر ً
ةرَيًنًا :شَذطٍا دىَدمًيوٌةًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا:
بيٌرًا عَل ىَدمًيوٌةٍى جو زًوعًا زًودًا من خَمشًا شِنٍٍْا.
 -0ىًوٍا ع ٌ
ليًةًا اوٌمةنًيٍا واَةرًيٍا.
-7ىًوٍا مَعبدًنًا ومًر دَعبَر يَقيٌرًا جو ك ً
 -3ىًوٍا شكيٌنًا جو اَةرًا ىًو وبَيةوٌةٍى.

ةلًةًا :وًليًةًا و وزوٌدًقٍا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا:
لجٌةًا
فَ
سيًا و َ
مكٌةبًٌا س ًي ً
بيًا ةرٍين ةَخلوُفٍا دنًطَر اّ ًرزًا جًو ًنيًا ،و َ
-0جوٌ ً
دوًليًةًا بٍني ىَدًمًىُ.
ب ٌيلًا وطَكٌسًا جًو ًنيًا.
-7شَرَرةًا دش ٌ
-3رشًمًا وشَرَرةًا دسيًسوٌةًا جًونًيةًا دزًوعًا.
سيًا.
مكٌةبًٌا سيً ً
-4فسَقةًا (جزًمًا ) ؤِبوًةًا اَةيًنٍا من َ

ليٍا.
عً
-5شَرَرةًا فوٌسقًنٍٍْا ومَخشَخيًةًا دسيٌعًةًا ِ
-6رشًمًا سيًسوٌةًا يوٌدًعًيةًا وخًيوُروٌةًا عَل سَفرًيوٌيًةًا قَنطروُ ًنيٍا.
سيًا.
سيٍا ومَرَمةًا شَويًا رِن ًييًا وطوٌك ً
-2مطَ ًيبٌةًا دكًديٌذٍا س ًي ً
 -8طوٌ ًيبًٌا ومَريًزةًا للوٌمًدًا قدًم مِةخًا مَليًنًا من قطًرةٍى.
-9مَزيًدةًا  %01من موٌلكًنٍا دلوٌمًدًا اَ ٌيكٌ ىَدًمٍا شنَزةًا من اَخيٌدوًةًا.
-01

يَىبًٌلةًا دَرجًٌا موٌخشِخًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا للوٌيٍا من

وخلًنٍا مةَخبٍا.
كًديٌرٍا مِةقَدمًنٍا لف ٌ
قيٍا ش ًنزًا من اَخيٌدوًةًا
بيٍا اَنن ً
ج ً
 -00يَىبًٌلةًا دَذجٍا َ
 -07ةَخبةًا خلًف ىَدمًيوٌةًا  ،واوٌرخًا دكفَشةًا دسيٌعًةًا.
بيًا
ج ً
وخلًنًا َ
 -03فسَقةًا دىَريةًا يَرخًيةًا لىَدًمًا مِسةَفقًنًا لف ٌ
ولبَيةوٌيًةًا دسَىدٍا وةليٌقٍا واَس ٌيرٍا .
لبًا دخَد من ىَدًمٍى مَنخًةةًا ،يًن فيٌشلًىُ سنيٌقةًا
 -04بعِدَن ط ً
وخلًنٍى بةرٍين ةوٌلةًا
فيٍش موٌجدِلًا من ف ٌ
مَنخًةةٍى ،يًن فؤًلٍى ً ،
بيٌقًا فوٌسقًنًا قًا لوٌمًدًا جًو ًنيًا ،يًن لوٌمًدًا
فيٍش ش ٌ
دىَدًمًىُ ،و ً
موٌزعِرًا يًن كفَشةًا جًونًيةًا  ،وىَيجًا شًرٍا زَىرًنًا شًوفٍى.
 -05زوٌدًقًا عَل سيًسوٌةًا مًليةًا دزًوعًا مطويٌبٌةًا من مَكةبًٌا
دمًلًيوٌةًا وةَخبةًا ودًيوُقوٌةًا فَةوًةًا دنفًقًا.
 -06خًيوُروٌةًا عَل لوٌمًدٍا دفَعوٍا وفِنيًةًا ،وايٌةلًىُ زِدقًا دؤًوَبةًا
دفَعوٍا وفِنيًةًا لِقطًرًا لوٌمًدٍا شن ٌيزًيٍا.

ملوٌاًا :05
سيًا ( م .س ):
مكٌةبًٌا سيً ً
َ
سيًا من (  ) 2ىَدًمٍا من سيٌعةًا قَنطروُنًيةًا مِنًيه نًطَر
مكٌةبًٌا س ًي ً
خبٍش َ
ً
مكٌةبٍا
اّ ًرزًا جًو ًنيًا وةرٍين ةَخلوُفٍى ،شَقلي مِشةَالًنوٌةًا د َ
قَنطروُ ًنيٍا ،ووًليًةًا ةَخبًالًيه سيٌعةًا قَنطروُنًيةًا .فَيشي فل ٌيجٍا
وًليًةًا بٍني ىَدًمًىُ جو كفَشةًا قَدمًيةًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا بًةَر
لوٌمًدًا جًو ًنيًا ،ووًليًةٍى:
ميٍا ،وةبًٌعةًا وخًيوُروٌةًا عَل فوٌخلًنًا
وخلًنٍا يًو ً
-0مَرخًشةًا دف ٌ
مكٌةبٍا وسديٌروٌةًا ب ٌيلًيه.
دفَعوٍا و َ
-7شَرَرةًا دفوٌسقًنٍٍْا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا ،ومَرَمةًا ةِشرًرٍا
لكفَشيًةًىُ بوٌد خوٌفًطًىُ ،ومَةبٌةًا دىَدًمًىُ جو خَدةًةًا وبؤوٌرةًا
مطوٌكًسةًا ،ويٌلٍى مِشةَالًنًا قدًمًىُ اَ ٌيكٌ فَذؤوُفٍا وسيٌعةًا.
 -3قرًيةًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا يًن كفَشةًا رويٌخةًا لقطًرًا جو
قيٍا.
اَيكنوًةًا اَنن ً
-4ايٌةلًىُ زِدقًا جو شَاةَسةًا سيٌعًةًا شوٌرًرًيٍا مَرمي مَخشًخيًةًىُ
لسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا.
وخلًنًا دمَكٌةبٍا قَنطروُ ًنيٍا وفَسقةًيه جو
وطًا دف ٌ
-5مَةَبٌةًا خ ٌ
سيٌعةًا قَنطروُنًيةًا.
ليٍا.
-6ةَخبةًا دكليًةًا لفوٌة ؤِبوًةًا اوٌمة ًنيٍا واَةذيٍا وةبٍي ً

سيٍا اوٌمة ًنيٍا واَةرًيٍا.
-2مطَكًسةًا اِسوُرًا عَم مطَكسيًةًا س ًي ً

ملوٌاًا :06
نًطراّ ًرزًا جًو ًنيًا:
فيٍش جوٌبيًا جو لوٌمًدًا ،ومطَفسِن زًوعًا ،ومِشةَالًنًا عَل عَقَبٌةًا
ً
دسوٌعرًنٍى وجرًشًا درًعنًا خلًفٍى ،وىًوٍا مِشةَالًنًا قدًم سيٌعةًا
قلٍا جو سيٌعةًا قَنطروُنًيةًا يًن
قَنطروُنًيةًا ،وعِدَن شَويوٌةًا جو ً
سيًا شًقٍل شًوفًا جٍ ّنبًا دىًوٍا مِنٍى نًطَر اّ ًرزًا ،وعِدَن عرَبٌةٍى
مكٌةبًٌا سيً ً
َ
يَىبِل وًليٌةًا خلَد من ةَخلوُفٍى ،واِن فيٌشلٍى شًوفًا دنطَر ّا ًرزًا سفيٌقًا
شًقٍل شًوفًا خَد من ةَخلوُفٍى  ،وقًيمًا كفَشةًا رويٌخةًا بقرًيةًا للوٌمًدًا
جًو ًنيًا ديٌل ًنيًا قًطٍر مِةخًا دشةًا يَذخٍا من عِدَن دفًيٍش سفيٌقًا.

ملوٌاًا :02
ةرٍين ةَخلوُفٍا دنًطَر ًرزًا:
وفيشي جوٌبيٍا من جٍنّب سيٌعةًا قَنطروُنًيةًا ببوُشًيوٌةًا دىًدًمًىُ،
وخًلٍف خد مِنًيه خلًف نًطَر اّ ًرزًا جًو ًنيًا عِدَن عرَبٌةٍى .وةَخيب
وًليًةًيه جو سيٌعةًا قَنطروُنًيةًا.

ملوٌاًا :08
كفَشةًا رويٌخةًا:
شيٍا وزىيٌرٍا وموٌخشِخٍا
خبٍش من ىَدًمٍٍْا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا شِر ً
اً -
دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا ومشَدرًا جموٌبيٍا من سيٌعًةًا دفَعوٍا ومَكٌةبٍا
علٍى
قلًا ،وقًطٍر شَنّةًايٌة ،يًن ايٌمَن دقًرٍا َ
وايٌةلًيه زِدقًا ديَىبًٌلةًا د ً
سيًا.
مكٌةبًٌا سيً ً
َ
قلٍى):
ب -وًليًةًا وزوٌدًقٍا دكفَشةًا رويٌخةًا ( سًنقًا دةرٍين ةوٌلةٍا د ً
كنوًةًا لًا كيً ًنيٍا  ،وملِةخًا
-0ةًوخَرةًا قطًرةًا دلوٌمًدًا جًو ًنيًا جو اَي َ
بيٍد من ةلًةًا يَذخٍا ،واِن لًا فيٌشلٍى قطيٌرًا ،قًريًا سيٌعةًا
لٍا ً
قَنطروُنًيةًا للوٌمًدًا موٌزعِرًا قًطٍر مِةخًا دةرٍين يَذخٍا.
 -7قرًيةًا للوٌمًدًا جًو ًنيًا شن ٌيزًيًا ،عِدَن جدًشًا مطًورًنوٌيًةًا يَؤ ٌيفٍا جو
اَيكنوٌةًا سيًسًيةًا يًن جو خَيوٌةًا دزًوعًا جًوًيًا ،ولًا ىًوٍا عِدًنًا
دقطًرًا دلوٌمًدًا.
-3جَشقةًا جو خوٌلقًنًا دىَدًمًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا موٌجدلًا سنيٌقًا
مَنخًةةٍى يًن فؤًلةٍى.
 -4درًشًا فوٌسقًنٍٍْا اَةيًنٍا من سيٌعةًا قَنطروُنًيةًا دلًا فيٌشلًيه شِريٍا يًن
شًوةًفةًا بِش رويٌخةًا جو فوٌسقًنٍٍْا.

ملوٌاًا :09
لوٌمًدًا موٌزعِرًا
قًطٍر جو فَلجًا ددوٌرةًا بٍني ةرٍين لوٌمًدٍا يًن بقرًيةًا من سيٌعةًا
قَنطروُنًيةًا وببوُشًيوٌةًا دةرٍين ةوٌلةٍا دىَدًمًىُ ،يًن ةرٍين ةوٌلةٍا
دكًديٌرٍا مِةقَدمًنٍا بعِدَن جدًشةًا دمطًورًنوٌيًةًا يَؤ ٌيفٍٍْا جو
اَيكنوٌةًا سيًسًيةًا يًن جو اَيكنوٌةًا دزًوعًا جًوًيًا ولًا فيٌشلٍى قطيٌرًا
لوٌمًدًا جًو ًنيًا ،وشًوةيف جًوٍى ىَدًمٍٍْا دكفَشةًا رويٌخةًا وكًديٌرٍا
بيٌرٍا مًا اَميٌنوٌةًا.
مِةقَدمًنٍا وفًقوُدٍا ع ٌ
وزوٌدًقًى:
-0طَيمًنةًا عبًٌدًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا ونًطَر اّ ًرزًا جًو ًنيًا
قبًٌا ودًكَيةًا
مكٌةبٍا وسيٌعةًا دعوٌ ً
باوٌرخًا دةِشذرٍا دفَعوٍا و َ
وزوٌدًقًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا.
سيًا لفوٌة
ب ٌيلًا س ًي ً
كسًا جًو ًنيًا وش ٌ
طٌ
 -7مةًرَؤةًا فًسوُقٍا من َ
سنيٌقوٌيًةًا دمَشقلًا ببوُشًيوٌةًا دةرٍين ةوٌلةٍا دىَدًمٍا دلوٌمًدًا
موٌزعِرًا.
ليًا
 -3ايٌةلٍى زِدقًا دجًبَيةًا ىَدًمٍا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا مل ً
سفيٌقوٌيًةًا وىًوٍا شًوفًا دجموٌبيٍا خَدةٍا مةَمِمًنًا لليٌسةًا.
 -4ايٌةلٍى زِدقًا ببوُشًيوٌةًا دةرٍين ةوٌلةٍا دىَدًمٍٍْا جبرًشًا دىوٌميًنًا
فيٍش
من (  ) 5- 0من ىَدًمٍا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا ،وبَةَر ىَيجًا ً

شلًا دجموٌبيٍا جو شوٌلًمًا
جوٌبيًا مِنيًنًا سفيٌقًا واًةٍا شوٌل ً
دليٌسةًا .
ملوٌاًا :71
لوٌمًدًا جًو ًنيًا:
ٌيلٍى سيٌعةًا بِش علًيةًا جو زًوعًا ،قًريًا سيٌعةًا قَنطروُنًيةًا
لقطًرٍى كل ةلًةًا شِنٍٍْا  ،طَيبٌ ٌيلٍى ىَدًمٍا دكفَشةًا رويٌخةًا
بيٌرٍا ولوٌيٍا ددوٌرًرًا عَةيٌقٍا اَميٌ ًنيٍا
وكًديٌرًا مِةقَدمًنًا وفًقوُدٍا ع ٌ
لفوٌة مًا اةٍالٍى جو وًليًةًا دىَدًمًا ومشَدرٍا جموٌبيٍا من كل
سيٌعةًا.
وًليًةًا و وزوٌدًقٍا دلوٌمًدًا:
سيًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا.
-0دوٌرًشًا ودرًشًا وفسًقًا دةِشرًرًا س ًي ً
سيًا.
ب ٌيلًا سيً ً
كسًا جًوًيًا وش ٌ
-7دوٌرًشًا وفسًقًا ةوٌ ًرؤٍا لطَ ٌ
قبًٌا و ًدكٌيةًا .
-3دوٌرًشًا ودرًشًا وفسًقًا ةِشرًرًا دسيٌعةًا دعوٌ ً
كيًةًا دىَدًمٍٍْا دلًا فيٌشلًيه شِريٍا جو
 -4درًشًا ش َ

سيٌعةًا

قَنطروُنًيةًا.
-5طَيمًنةًا عبًٌدًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا وشَاَلةًا دمَىميًنٍٍْا جو
وًليًةًيه.
 -6جًبَيةًا دنًطَر اّ ًرزًا جًو ًنيًا وجًبَيةًا سيٌعةًا قَنطروُنًيةًا.

سيٍا داًوي عَم شبٌ ٌيلًا
-2قبَلةًا عبًٌرًا دكوٌةلٍا ومطَكسيًةًا سيً ً
وسيًسوٌةًا دزًوعًا.
-8فسَقةًا خوٌلقًنًا دزًوعًا بقبًلةًا دةرٍين ةوٌلةٍا دىَدًمٍى.
وخلًنًا يًن ةَرميٌةًا فر ٌيشًا
-9طَيمًنةًا دىَدًمًا يًن سَندًنًا دمَقرِبٌ ف ٌ
عبٍد ةِمشِشةًا دؤبوٌةًا اوٌمةنًيةًا.
ً
ملوٌاًا :70
مًلًيوٌةًا:
سيًا و ( ) 4من
مكٌةبًٌا س ًي ً
ليًا من خَد من ىَدًمٍا د َ
مكٌةبًٌا مً ً
ميًا :شَةاِس َ
قَد ً
ىَدًمٍا دزًوعًا فَيشي رشيٌمٍا من جٍنّب سيٌعةًا قَنطروُنًيةًا ومًر
مِةديٌلًيوٌةًا.
بشًا مًليوٌةًا دزًوعًا من:
خٌ
ةرًيًنًاً :
-0خلًف ىَدًمًيوٌةًا دىَدًمٍا ودبًٌخيًةًا دسَندًنٍا.
ليٍا.
عيٍا وةَذميًةًا شوٌمخ ً
-7مًوةرًنًا دخوٌفًطٍٍْا قوٌط ًنيٍا ويوٌد ً
خبٌرًنٍا .
-3ىَيذيًةًا لًا مشَذطٍا من شًوفًنٍا اًويًنٍا و َ
خيٍا.
-4زِدقًنوٌيًةًا شوٌلط ًنيٍا يَر ً
ملٍا مشوُنيٍا ولًا مشوُنيٍا.
ملٍك ً
ةليٌةًيًا :ايٌةلٍى زًوعًا زِدقًا د ً

ملوٌاًا :77
قبًٌا ودًكٌيةًا:
سيٌعةًا دعوٌ ً
خبٌشًا من ةلًةًا ىَدًمٍا ومًر ديٌلًيوٌةًا
فًيشًا جوٌبيٌةًا جو لوٌمًدًا و ً
وبدَرجًٌا دىَدًمًا دسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا ،ورٍشًنًىُ ىًو دشًقٍل رَبوٌةًا
قبًٌا ودًكٌيةًا ودًيوُقوٌةًا دشَرَرةًا دشبٌ ٌيلًا
قلٍا ،وقًيمًا جبَرًا دعوٌ ً
د ً
كسًا جًوًيًا دزًوعًا وفوٌسقًنٍٍْا دسيٌعًةٍى ،وايٌةلًىُ وًليًةًا
طٌ
سيًا و َ
س ًي ً
وزوٌدًقٍٍْا داًةي:
-0شَلمي كلًيه سيٌعًةًا دزًوعًا لدًيوُقوٌةًا و ًدكَيةًا من جٍنّب سيٌعةًا
وخلًنًىُ،
دمًقربًٌا ةِشرًرٍا دوٌرة ًنيٍا لسيٌعةًا قَنطروُنًيةًا خدَر ف ٌ
كسًا وسَمسًمةًا
وخًبٌشي فوٌقًدًىُ مَخشَخيًةًىُ ملطًورًنةًا دطوٌ ً
دقِطرٍا.
سيًا وفوٌسقً ٍنٍْا
ب ٌيلًا س ًي ً
كسًا جًوًيًا وش ٌ
طٌ
-7دًيقًا شَرَرةًا دبَندٍا د َ
وفوٌقًدٍا ومَخشَخيًةًا دلوٌمًدًا ولفوٌة اِسٍٍْا.
لبًا من ىَدًمًا يًن زًودًا بوًليًةًا مةَخبٍا عِدَن
-3ايٌةلًىُ زِدقًا دط ً
سيًا.
مكٌةبًٌا سيً ً
سنيٌقوٌةًا بًةَر قبًلةًا د َ
سيًا ةِشذرٍا وفوٌقًدٍا دسيٌعةًا موٌرمٍا لسيٌعةًا
مكٌةبًٌا س ًي ً
قبٍل َ
ً -4
قلًا مبَخشًخيًةًىُ ايٌة زِدقًا
قَنطروُنًيةًا دزًوعًا ،وبعِدَن لًا ش ً
دمًرمًا ةِشرًرًىُ لكفَشةًا رويٌخةًا شَنّةًيةًا يًن للوٌمًدًا جًو ًنيًا.

كيًةًا دلًا فيٌشلًيه در ٌيشٍا يًن عوٌرقلًا درًشةًيه كد
 -5قبَلةًا دش َ
بلًيوٌةًا عَل
فيٌشلًيه موٌرمٍا طوٌكسًايٌة ،ولشَكيًنًا زِدقًا دسًقو ٌ
سوٌعرًنٍا جٍنّب سيٌعةًا.
ملكٌةبًٌا
مكٌةبًٌا س ًيسًيًا  ،و َ
وخلًنًىُ وسنيٌقوٌيًةًىُ عَم َ
 -6سًدرًا ف ٌ
بيًةًا مةَخبٍا يًن كل شَرريًةًا جو سيٌعًةًا
قٌ
طلٍب مِنًىُ ع َ
سيًا ً
س ًي ً
دزًوعًا.
 -2قًيمًا سيٌعةًا مبرًمةًا ةِشرًرًىُ جًو ًنيًا لكفَشةًا رويٌخةًا يًن قًا
لوٌمًدًا موٌزعِرًا يًن لوٌمًدًا جًو ًنيًا.

الحركة الديمقراطية االشورية
المنهاج السياس ي  /المؤتمرالثامن
نوهدرا – اذار7102
المادة :1
االسم
الحركة الديمقراطية اآلشورية
المادة :2
الشعار
عراق ديمقراطي حر ـ تعزيز وجودنا وضمان حقوقنا القومية.
المادة :3
التعريف
إن حركتنا الديمقراطية اآلشورية -زوعا ،تنظيم سياس ي ديمقراطي وطني
قومي ،واتحاد طوعي بين أفراد يتميزون بنكران الذات وينتمون إلى شعبنا
الكلداني السرياني اآلشوري ،ويشعرون ويعتزون بكونهم أبناء قومية واحدة
ال تتجزأ ،ويؤمنون بأنهم ورثة الحضارة النهرينية من (سومرية وأكدية وبابلية

1

وآشورية وكلدانية وآرامية) والتراث السرياني والمسيحي ،وتوحدهم اللغة األم
السريانية والمصير المشترك وتاريخ حافل باإلنجازات والعطاءات اإلنسانية.
المادة :4
الشأن الوطني
 -1تدعم حركتنا التزام الدولة بالنظام الديمقراطي والمبادئ الدستورية
التي تضمن الالمركزية والحريات والتعددية السياسية وسيادة القانون
ومبدأ التداول السلمي للسلطة ،وتدعم مؤسسات املجتمع المدني
وإنهاء مخلفات السياسة العنصرية لألنظمة الدكتاتورية لتحقيق
السلم والعدالة.
 -2تدعم حركتنا بناء الدولة المدنية التي تضمن حق المواطنة وتلتزم
بالحقوق والحريات الدستورية ونشر العدل االجتماعي.
 -3تسعى حركتنا إلى تطوير صيغ التحالف والعمل المشترك على الصعيد
الوطني والقومي
المادة :5
نناضل من أجل ترسيخ مفاهيم الشراكة في الوطن وتمتين روابط
التآخي على أساس االعتراف باآلخر والمصير المشترك والمساواة بين
كافة مكونات الشعب العراقي ،ونعمل على نشر ثقافة التسامح و نبذ
العنف واإلرهاب في الوطن وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية بين
2

أبنائه ،ونساند التطلعات المشروعة لقوميات وشرائح املجتمع
العراقي.
المادة :6
أ -تسعى حركتنا لتشخيص المفاهيم العنصرية الموجودة في المناهج
الدراسية وتطهير هذه المناهج من كل ما يس يء الى الروابط التاريخية
لمكونات الشعب العراقي.
ب-

إبراز الدور اإليجابي الذي قام به شعبنا في مختلف مراحل

التاريخ وتضمينه في المناهج الدراسية الوطنية.
ت-

نشر الوعي القومي والوحدوي بين ابناء شعبنا من خالل مناهج

التعليم والتدريس.
المادة :7
تعمل حركتنا على إحالل السالم وتوفير األمن وإزالة كل آثار الحروب
واالحتالل بما يعزز تطوير البنية التحتية وبناء دولة القانون والمؤسسات.
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المادة :8
الشأن القومي
تناضل حركتنا من أجل ضمان ترجمة الحقوق القومية والوطنية المشروعة
ً
لشعبنا بما يعزز الشراكة والتآخي في الوطن وفقا لمبادئ الحرية والمساواة
والعدالة التي تضمنها المواثيق والقوانين الدولية وكما يلي:
أ -اإلقرار بالوجود القومي الكلداني السرياني اآلشوري كشعب واحد
ً
دستوريا بما يعزز الشراكة والتآخي في الوطن.
ب -تفعيل قرار مجلس الوزراء الستحداث محافظة سهل نينوى وتشكيل
إدارات محلية في المناطق التي يشكل فيها شعبنا كثافة سكانية.
ت -ضمان تطبيق حقوق شعبنا القومية السياسية واإلدارية والثقافية في
مناطق تواجده التاريخية.
ث -تشريع حق التمثيل لشعبنا في مؤسسات الدولة (التشريعية-
التنفيذية-القضائية) والهيئات المستقلة.
ج -نرفض شمول سهل نينوى ضمن المادة .141
ح -نطالب بتضمين حق الحكم الذاتي لشعبنا في المناطق التي يشكل فيها
كثافة سكانية في دستور االقليم وبحدوده قبل.2113
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المادة :9
نناضل من أجل إزالة آثار ومخلفات السياسات الشوفينية التي مورست وال
تزال ضد شعبنا من حيث الصهر القومي وتغيير الديموغرافيا والتهجير
القسري وهدم القرى واألديرة والكنائس وتحريف الحقائق التاريخية
وتخريب اآلثار التي طالتها يد االرهاب المتمثلة بتنظيم داعش االرهابي واآلثار
الموجودة في شمال العراق والتي طالها التشويه او اإلهمال المتعمد .وازالة
اثار النعرات الطائفية الهادفة إلى تقسيم شعبنا ومحو هويتنا القومية
ووجودنا القومي من قبل التنظيمات االرهابية وبقية االجندات العنصرية
واعادة بناء ما دمرته ،وإلغاء كافة التوصيات والتحديدات القانونية الرجعية
ً
ً
ً
وإزالة تأثيراتها السلبية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على اإلنسان الكلداني
السرياني اآلشوري في الوطن .وتسعى حركتنا للمساهمة في إعادة بناء وتعمير
ما دمرته األنظمة الفاشية وداعش اإلرهابية خصوصا القرى والكنائس
واألديرة التاريخية ،وتهيئة مستلزمات وظروف عودة الفالح الى أرضه وإزالة
التجاوزات عن أراض ي وقرى وممتلكات شعبنا في المدن والبلدات والمناطق
تحت نفوذ السلطة االتحادية واالقليم ،والمساهمة في مشاريع التنمية
االقتصادية في المنطقة.
وذلك من خالل:
أ -إلغاء كافة التعليمات والتشريعات التي تستهدف هضم أو تحديد
حقوق المواطنة.
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ب-إعادة المفصولين والمبعدين إلى أعمالهم وضمان حقوقهم وحقوق
عوائل الشهداء والسجناء السياسيين وإلغاء قرارات مصادرة أموالهم
وممتلكاتهم وتعويضهم عن الغبن الذي لحق بهم.
ت-تطبيق مبدأ المساواة من حيث توفير فرص العمل وتبوأ الوظائف
ً
والدرجات الخاصة في الدولة اعتمادا على مبدأ الكفاءة.
خ -احترام حرية الدين والمعتقد وعدم التدخل في شؤون الكنائس وإلغاء
كافة القوانين والقرارات المجحفة الصادرة بها الشأن.
د -دعم المبادرات الدولية لحماية االثار والتراث والسعي للمزيد من
الدعم لحماية اثار شعبنا وتراثه االنساني الذي تعرض للتخريب.
المادة :11
نناضل من أجل ترسيخ الوحدة القومية وإزالة أسباب التفرقة بين فئات
وطوائف شعبنا (السريانية والكلدانية واآلرامية واآلثورية وغيرها) .ونعتز
بكافة تسمياتنا التاريخية.

المادة :11
تسعى حركتنا من اجل تفعيل قانون اللغات الوطنية وشراكة شعبنا في
املجمع العلمي الوطني بهدف تطوير لغتنا السريانية وتواصل تدريسها في
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المدارس الرسمية والجامعات وانشاء مجمع علمي لغوي يهتم بالدراسات
االكاديمية.
المادة :12
تقييم وإبراز وإحياء معالم الحضارة البابلية االشورية ودورها في بناء صرح
الحضارة اإلنسانية ،واعتبار تراثنا القومي الثر إرثا وطنيا وإحياء االحتفاالت
بعيد رأس السنة البابلية اآلشورية أكيتو ،واعتبارها مناسبة وطنية ،والعمل
على إزالة الغبن التاريخي بسبب هويتنا وثقافتنا ،وتطوير الثقافة السريانية
بحقولها املختلفة ،ودعم المؤسسات الثقافية واالجتماعية ومؤسسات
املجتمع المدني لشعبنا إلتاحة الفرصة لتواصل مساهمة شعبنا في إغناء
التراث الوطني واإلنساني المعاصر.
المادة :13
أ -مطالبة الحكومة التركية االعتراف بجرائم االبادة والتطهير العرقي ضد
شعبنا ابان الحرب العالمية االولى وقبولها بالتعويض المادي
والمعنوي.
ب-مطالبة الحكومة العراقية االعتراف بجرائم اإلبادة الجماعية ضد
شعبنا في مذابح سميل عام  1933والتي تسببت في هجرة األالف منهم
الى سوريا واعطائهم حق العودة الى قراهم األصلية في العراق ،
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ومنحهم الجنسية العراقية وفق مادة  18من الدستور العراقي
وتعويضهم ماديا ومعنويا ،واالعتراف بمذبحة صوريا عام 1969
واالنفال  1988وتفعيل وتنفيذ قرار البرلمان والحكومة العراقية الذي
اعتبر سهل نينوى منطقة منكوبة إلعادة اعمارها وتأهيل البنى التحتية
والمساكن وتعويض االهالي المتضررين والعمل على معالجة اثار
االبادة الجماعية التي اقرها البرلمان والحكومة ألبناء شعبنا في
الموصل وسهل نينوى وسيدة النجاة وتعويضهم ماديا ومعنويا .
ت-تسعى حركتنا للتعريف بقضية شعبنا الكلداني السرياني اآلشوري
باعتباره من الشعوب األصلية استنادا الى االعالن العالمي لحقوق
الشعوب االصلية ،وبالمظالم وجرائم اإلبادة الجماعية والتطهير
العرقي المرتكبة بحقه للرأي العام العالمي ،وتعمل حركتنا على طرحها
في املحافل الدولية والمنظمات اإلنسانية لكسب التأييد لقضيتنا
القومية المشروعة.

المادة :14
تسعى حركتنا إلى الحد من نزيف الهجرة غير الطبيعية ،وتعمل على تهيئة
الظروف واعادة تأهيل المناطق والمساكن والبنى التحتية وظروف العمل
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لدعم العودة الطوعية االمنة بعد توفير المستلزمات الحياتية واالمن
واالستقرار.
المادة :15
تدعم حركتنا مساعي شعبنا في المهجر لتنظيم شؤونه وممارسة حقوقه
المشروعة كجاليات قومية لحماية اللغة والتراث الثقافي واالجتماعي
وتطويرها والحفاظ على شعبنا من االنصهار والتشتت ،والعمل على تقوية
ارتباطه المصيري ودعمه للنضال القومي في الوطن ،ونساند ترجمة حقوقه
دستوريا في العودة إلى الوطن.
المادة :16
الشأن الدولي
نؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها ونساند نضالها من أجل التحرر من
االستغالل بكافة أشكاله .ونعمل على تعزيز أواصر الصداقة مع الشعوب
والحركات التحررية والقوى الديمقراطية املحبة للسالم .كما ونؤمن
بالتعايش السلمي بين األمم ومبادئ حقوق اإلنسان وتطبيق لوائح وقرارات
ومواثيق األمم المتحدة بشأنها ونبذ اإلرهاب والدعوة لحل الخالفات الدولية
بالطرق السلمية وتحريم أسلحة الدمار الشامل واستخدام األلغام ،والعمل
على حماية البيئة وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والتعددية وحرية الفكر
والمعتقد.
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المادة :17
مطالبة األمم المتحدة بحماية حقوق الشعوب والقوميات االصلية
واألقليات األثنية وكما نطالب- :
 -1اصدار قرار حماية المكونات القومية والدينية في العراق وبصورة
خاصة لمكونات سهل نينوى وحماية تراثها االنساني وضمان ممارسة
حقوقها.
 -2اصدار تشريع ملزم لتحريم وتجريم ثقافة الكراهية والعنف وتطبيق
ذلك في برامج التربية والتعليم واالعالم والخطاب الديني والسياس ي.
المادة :18
الشأن االقتصادي
تعمل حركتنا على رفع المستوى المعاش ي للشعب العراقي وتحقيق االزدهار
االقتصادي وفق تخطيط سليم لضمان المساواة والعدالة االجتماعية في
املجاالت الحياتية ،وإزالة كافة أشكال االستغالل وتنمية االقتصاد الوطني
الحر واالنفتاح على األسواق والمصادر المتنوعة وتقليص االعتماد على
اإليرادات النفطية وتطوير الصناعة الوطنية وخاصة في مجال االنتاج
الغذائي ،وتشريع وتطبيق قوانين لحل مشكلة ملكية األراض ي الزراعية
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بصورة عادلة وإلغاء كافة القرارات الشوفينية لمعالجة مشكلة الفالحين
ً
عموما والمهجرين خصوصا .وتخصيص نسبة من ريع عائدات النفط
وتوزيعها على أبناء الشعب العراقي.
المادة :19
الشأن االجتماعي
تدعم حركتنا حقوق الطفل في مجال التعليم والصحة وحمايته من كل
أشكال العنف واالستغالل من خالل سن القوانين وفقا لالتفاقيات
والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل واالرامل وذوي االحتياجات
الخاصة.
المادة :21
تؤمن حركتنا بحق المرأة وتدعم ممارسة كامل حقوقها السياسية والثقافية
واالجتماعية واالقتصادية ،والعمل على إلغاء القوانين المجحفة بحقها،
وتساندها في تحررها من العنف واالستغالل وفق المواثيق والمعاهدات
الدولية وبصورة خاصة قرار مجلس االمن ( ،)1325وتدعم النساء لتنظيم
صفوفهن لتتمكن من تبوأ مواقع متقدمة في حركتنا واملجتمع والدولة.
المادة :21
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تؤمن حركتنا بكون الطلبة والشبيبة شريحة اجتماعية متقدمة وفاعلة في
نهضة الشعوب وتقدمها .ولتعزيز دورها فإن حركتنا تناضل من أجل تكثيف
تالحمها في منظمات طالبية وشبابية ديمقراطية ومساندتها لتمكينها من
ممارسة دورها في النضال القومي والوطني ودعمها للمشاركة في مراكز صنع
القرار ،وكذلك ترسيخ المفاهيم اإلنسانية في أوساطها وبث روح الثقة
بالنفس وتطوير إمكاناتها األكاديمية واإلبداعية لتأخذ مكانها الالئق بين
االتحادات الوطنية والعالمية.
المادة :22
تدعم حركتنا نضال كافة الشرائح الثقافية واالجتماعية واالتحادات
والنقابات المهنية واألندية الرياضية وغيرها من مؤسسات املجتمع المدني
لنيل حقوقها ،وتساندها لتمكينها من أداء دورها في املجتمع والقضايا
الوطنية والقومية.
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الحركة الديمقراطية االشورية
النظام الداخلي  /المؤتمرالثامن
نوهدرا – اذار7102
المادة :1
االسم :الحركة الديمقراطية اآلشورية

المادة :2
التعريف :تنظيم سياس ي ديمقراطي وطني قومي قائم على المركزية ومبادئ
تنظيمية ديمقراطية ،ويؤمن بمبادئ القيادة الجماعية والتزام األقلية برأي
األكثرية ،ويناضل من أجل تحقيق أهدافه الوطنية والقومية ،وتعمل في الوطن
وبين ابناء جالياتنا في المهجر.
المادة :3
المبادئ التنظيمية :يقوم بناء الحركة على المبادئ التنظيمية التالية:
 -1التنظيم الهرمي من األدنى إلى األعلى ،وتنفيذ قرارات الهيئات األعلى،
واستثمار المبادرات المبدعة ضمن قرارات وبرامج الحركة.
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 -2القيادة الجماعية وااللتزام برأي األكثرية وممارسة النقد البناء والنقد
الذاتي.
 -3اجتماعات دورية لكل هيئة ،وتقديم تقاريرها للهيئات األعلى.
 -4األخذ بمبدأ االنتخابات داخل هيئات الحركة وتكون بإشراف الهيئات
األعلى.

المادة :4
العضوية:
أ -شروط العضوية:
 -1يبلغ سن الرشد ويتمتع بسلوك وسيرة حسنة وسمعة جيدة.
 -2يؤمن بأهداف ومبادئ الحركة ويلتزم سياستها ويقر بمنهاجها السياس ي
ونظامها الداخلي ويعمل بموجبهما.
ب -آلية االنتماء للحركة:
 -1يمأل طالب االنتماء االستمارة وتتضمن تزكية عضوين.
 -2لطالب االنتماء واجبات العضو وحقوقه ،عدا حق الترشيح
والتصويت لحين نيل العضوية.
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 -3قبول العضوية من صالحية اللجنة املحلية ،عدا ما تستثنيه لجنة
الفرع ،على أن ال تتعدى مدة الترشيح ستة أشهر.
 -4لمن كان عضوا في تنظيمات سياسية أخرى يستوجب توصية لجنة
الفرع وموافقة ل.م.
 -5لمن كان مفصوال او مستقيال تنطبق عليه شروط انتماء العضو
الجديد.
المادة :5
واجبات وحقوق العضو:
أ -واجبات العضو:
 -1يعمل في إحدى الهيئات ويلتزم بتنفيذ قرارات الهيئات األعلى.
 -2يناضل لتحقيق أهداف الحركة ونشر مبادئها وأفكارها بين الجماهير
ويوثق صالته معها ويصغي إلى آرائها ويساهم في حل مشاكلها.
 -3يحارب النشاطات التكتلية واألفكار االنتهازية والبيروقراطية.
 -4يضع مصلحة الشعب فالحركة فوق مصلحته الشخصية.
 -5يحافظ على أسرار الحركة وال يخفي الحقائق عنها.
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 -6يلتزم العضو باألصول التنظيمية عند مغادرة مكان عمله أو سكنه خارج
قاطع الفرع.
 -7يعمل على تطوير ثقافته العامة ويهتم باللغة األم.
 -8يبذل الجهود لتمتين وحدة شعبنا القومية ،ومواجهة جميع الدعوات
الطائفية والمناطقية وغيرها ،الهادفة إلى شق هذه الوحدة.
 -9يدفع بدل االشتراك الشهري المقرر.
ب- :حقوق العضو:
 -1يعطي رأيه بحرية بنشاطات وفعاليات الحركة ،ويساهم في رسم السياسة
العامة لها وفق األصول التنظيمية.
 -2يمارس النقد البناء والنقد الذاتي بروح رفاقية وفق األصول التنظيمية.
 -3يدافع عن نفسه أمام الهيئة التي تحاسبه وله االعتراض لدى الهيئات
األعلى وفق األصول التنظيمية.

ً
 -4له حق التصويت والترشيح ملختلف الهيئات في الحركة وفقا للنظام
الداخلي.
 -5ال تسقط صفته في حالة السجن أو الغياب بسبب نشاطه الحركي ،ويعود
لمهامه بعد موافقة ل.م.
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 -6له حق طلب االعفاء من مهامه ،أو طلب التنحي من درجته ،أو تقديم
االستقالة من الحركة.
المادة :6
فقدان العضوية:
يفقد العضو صفة العضوية في حاالت الفصل والطرد ،واالستقالة
التحريرية بعد مصادقة اللجنة المركزية.
المادة :7
العقوبات
هي إجراءات تنظيمية تقويمية تتخذ بحق العضو ،بهدف صيانة وتطوير
الحركة ،وبعد إجراء تحقيق عادل ،وللهيئات حق تجميد العضو أثناء فترة
التحقيق ،وتتحدد تبعاتها على العضو من قبل الهيئات األعلى.
ً
أوال :التنبيه:
يتخذ بحق العضو عند عدم تنفيذه الواجبات الموكلة إليه بالصورة المطلوبة
وخروجه عن الضوابط التنظيمية.
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ً
ثانيا :اإلنذار:
يتخذ بحق العضو عند تكرار ما أدى إلى تنبيهه ،أو ارتكابه ما يس يء لسمعته
وسمعة الحركة ،أو خروجه عن األصول التنظيمية ،أو عدم حضوره ثالثة
اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع ،أو امتناعه عن دفع بدل االشتراك
الشهري لثالثة أشهر متتالية بدون عذر مشروع.
ً
ثالثا :التنحية:
 -1إجراء يتخذ بحق العضو في حالة عدم كفاءته للمسؤوليات المناطة له ،أو
عند ارتكابه ما ال ينسجم وموقعه في الحركة ،أو في حالة تكرار إنذاره خالل
( )6أشهر.
 -2يحق للجنة الفرع تنحية الكادر ،بينما تكون تنحية الكادر المتقدم من حق
ل .م ،أما عضو ل.م فيجمد بثلثي أصوات ل.م ويبت بامره في االجتماع
الموسع او المؤتمر المصغر والعام ،وللهيئات إعادة النظر في إجرائها بعد
سته أشهر.
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ً
رابعا :الفصل:
يفصل العضو ،وبعد مرور سنة واحدة ،يحق له تقديم طلب انتماء تحريري،
ولهيئة الفرع البت في طلبه ،وبالنسبة للكادر المتقدم (أو أعلى) ،فيتطلب
موافقة ل.م ويفصل العضو في الحاالت التالية:
 -1استغالله الحركة للمصلحة الشخصية رغم إنذاره.
 -2ممارسة األفكار االنتهازية والبيروقراطية.
 -3إفشاء أسرار الحركة ،وممارسة النشاطات التكتلية وقيامه بأعمال تؤدي
إلى شق وحدة الحركة.
 -4مغادرته الوطن بقصد الهجرة .
 -5انضمامه إلى تنظيم سياس ي آخر.
 -6استمراره في خرق األصول التنظيمية.
 -7خروجه عن سياسة الحركة ونهجها.
 -8العمل ضد مرشحي الحركة وبرنامجها االنتخابي.
 -9يفصل العضو في حال ثبوت فساد مالي بحقه.
خامسا :الطرد:
يطرد من الحركة وال يحق له العودة كل من:
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 .1يتورط في التجسس والعمالة أو ارتكب خيانة ضد شعبه.
 .2ارتكب جريمة مخلة بالشرف.
المادة :8
الهيئات والدرجات الحزبية:
أ .هيئات الحركة:
المنظمة – املحلية – القاطع – الممثلية – الفرع – المكاتب المهنية
والتخصصية – المكتب االستشاري -المكتب السياس ي – اللجنة المركزية –
االجتماع الموسع– المؤتمر المصغر – المؤتمر
ب .الدرجات الحزبية:
مرشح – عضو – كادر – كادر متقدم – مرشح ل  .م – عضو ل .م – .السكرتير
العام.
ج :.الكوادر المهنية والتخصصية:
وهم أعضاء لهم مهام وظيفية محددة ،وطبيعة المهنة أو التخصص تستوجب
استثنائهم من السياقات أو بعض االلتزامات التنظيمية ،وتحدد (ل.م) درجاتهم
الحزبية وارتباطهم التنظيمي حسب طبيعة وموقع عملهم المنهي والوظيفي.
د-المكتب االستشاري
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يتشكل من قبل اللجنة المركزية من اعضاء قيادات الحركة السابقين وخبراء
باختصاصات مختلفة ويرتبط بالمكتب السياس ي ويقدم المشورة للجنة
المركزية.
هـ-المكاتب المهنية والتخصصية
المكاتب المهنية والتخصصية هي اقسام المكاتب المركزية في م.س وتتشكل
من قبله وحسب الحاجة لالختصاص وتوفر االمكانيات ،ويكون لها هيكلية
وتوضع لها اليات ونظام عمل ،ومسؤولها يكون بدرجة عضو ل.م.
المادة :9
المنظمة:
وهي الحلقة األساسية للحركة وقاعدتها الجماهيرية ،وتتشكل بموافقة اللجنة
املحلية ،وتتكون من ( )21-5عضوا ،مسؤولها يكون عضوا في اللجنة املحلية،
وتقوم بما يلي:
1ـ انتخاب مسؤول المنظمة ووكيله.
2ـ توزيع أدبيات الحركة والمساهمة بجمع المعلومات ورفعها إلى الهيئات األعلى
وإبداء الرأي حولها.
3ـ االهتمام بالجماهير وإقامة الروابط الوثيقة لمعرفة طموحاتها ،ونشر أفكار
ومباديء الحركة بين الجماهير والنضال لتحقيقها.
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4ـ اإلشراف على طلبات االنتماء ورفع تقارير بصدد المرشحين.
5ـ جمع بدل االشتراكات وتبرعات المؤازرين وأثمان المطبوعات.
6ـ يحق لها رفع توصية إلى اللجنة املحلية لتوجيه عقوبة التنبيه.
المادة :11
املحلية:
وتتكون من منظمتين أو أكثر ،تتشكل بقرار من ل.م ،وتمثل الحركة وتشرف
على توجيه سياستها في منطقتها ،وتنفيذ قراراتها وتعليماتها ،وعدد أعضاء الهيئة
العاملة بين ( )7-5بضمنهم مسؤول املحلية الذي يصبح عضوا في لجنة الفرع.
مهامها وصالحياتها :باإلضافة إلى صالحيات المنظمة لها:
 -1دراسة تقارير المنظمات ورفع التوصيات الضرورية.
 -2إصدار منشورات وتوضيحات تخص منطقتها ،بعد موافقة لجنة الفرع.
 -3توزيع المهام على أعضائها بعد مصادقة لجنة الفرع.
 -4منح درجات العضوية للمرشحين وفقا للمادة الرابعة /ب ـ .3
 -5فتح دورات تثقيفية وتنظيمية.
 -6توجيه عقوبة اإلنذار.
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المادة - :11
القاطع- :
 -1يتشكل القاطع في المهجر بقرار من ل.م وفق النظام الداخلي ويتكون من
( )7-5اعضاء ينتخبون في مؤتمر القاطع اضافة الى مسؤول القاطع ،وتوزع
المهام بين اعضائه في اول اجتماع بعد مؤتمر القاطع ،وتصادق في اللجنة
المركزية.
 -2يماثل القاطع الهيكل التنظيمي وصالحيات الفرع الواردة في النظام الداخلي
فيما يخص شؤون المهجر ،ويعتبر القاطع ممثال للحركة في منطقته.
 -3تمنح درجة مرشح ل.م لمسؤول القاطع ودرجة الكادر المتقدم ألعضاء هيئة
القاطع.
المادة :12
ممثليات المهجر:
تشكل ثالث ممثليات في المهجر وهي (امريكا وكندا – اوربا – استراليا
ونيوزالند) ،يكون ممثلها بدرجة عضو ل.م وينتخب في مؤتمر يضم لجان
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القواطع المعنية ،ويمثلون الحركة وفق برنامجها السياس ي والتوجيهات
والتعليمات الصادرة من قبل القيادة في الوطن بما ال يتعارض مع قانون
االحزاب السياسية العراقية .ومن مهام ممثل الحركة الدعوة لعقد اجتماع
هيئة القواطع ويكون المشرف على القواطع والممثل السياس ي في تلك المنطقة.
في حالة انتخاب أحد مسؤو لي القواطع ليكون ممثال بدرجة عضو ل .م يقوم
القاطع بانتخاب مسؤوال جديدا وفق السياقات التنظيمية.
المادة :13
الفرع:
أوال :التعريف:
يشكل الفرع بقرار من ل.م ولجنة الفرع تمثل الحركة وتتولى مسؤولية
النشاطات في منطقتها ،وتتكون من :الهيئة العاملة ( )7-5بضمنهم مسؤول الفرع
والكوادر المتقدمة والتخصصية ومسؤو لي اللجان املحلية.
ثانيا :مهامه وصالحياته:
 -1إصدار نشرة دورية وبيانات وإيضاحات تخص منطقته بعد مشاورة
المكتب السياس ي.
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 -2قبول تنحية أو استقالة أو تفرغ أو توجيه عقوبة تنحية االعضاء لحد
درجة الكادر.
 -3منح درجة الكادر على أن يكون قد مر على درجته الحزبية كعضو مدة ال
تقل عن سنة واجتاز دورة تثقيفية وحسب الحاجة.
 -4تسمية مستشار (أو أكثر) للفرع من المؤازرين الستشارتهم عند الضرورة.
ثالثا :مؤتمر الفرع:
ويضم أعضاء لجنة الفرع بضمنهم مسؤول الفرع ،وبقية الكادر المتقدم
(التخصص ي ضمن قاطع الفرع) ،والكادر المنتسب للفرع ،وينعقد بقرار
من اللجنة المركزية أو بطلب من هيئة الفرع وموافقة اللجنة المركزية،
ويقوم بـدراسة التقارير المعدة ،وانتخاب الهيئة العاملة والمندوبين الى
المؤتمر العام.
المادة :14
اللجنة المركزية (ل.م):
أوال :التعريف :هي أعلى هيئة تنتخب في المؤتمر ،تتولى تنفيذ سياسات الحركة،
ً
ً
واإلشراف على نشاط الهيئات األدنى ،عدد أعضائها ( )17عضوا (بضمنهم
السكرتير العام) ،إضافة إلى االحتياط وعددهم ( ،)3تجتمع دوريا كل شهرين
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(بكامل أعضائها األصليين واالحتياط) ،دون أن يكون لألعضاء االحتياط حق
التصويت.
ثانيا :شروط عضوية اللجنة المركزية:
 -1أن يكون قد مر على عضويته في الحركة أكثر من خمس سنوات.
ً
 -2أن يكون فعاال وذو ماض مشرف في المواقف القومية والوطنية.
 -3أن يسكن الوطن هو وعائلته.
ثالثا :مهام وصالحيات اللجنة المركزية:
 -1انتخاب نائبي السكرتير العام ،والمكتب السياس ي وتوزيع المهام بين
أعضائها.
 -2تطبيق المنهاج والنظام الداخلي.
 -3رسم وتنفيذ السياسة العامة للحركة.
 -4حسم القضايا المرحلة من م.س.
 -5تنفيذ مقررات وتوصيات الهيئات األعلى.
 -6رسم السياسة اإلعالمية واإلشراف على األدبيات المركزية.
 -7إعداد الكوادر السياسية ورفع المستوى الفكري والتنظيمي.
 -8اإلعداد والتحضير للمؤتمر قبل مدة كافية من استحقاقه.
ً
 -9إضافة  %11من مالك المؤتمر كمندوبين استثناءا من الضوابط.
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-11منح درجة مرشح ل.م لرفاق من الكادر المتقدم لمهام محددة.
 -11منح درجات حزبية ضرورية استثناءا من الضوابط.
 -12تحديد بدل االشتراك ،وصيغة اجتماع الهيئات.
 -13تخصيص مساعدة شهرية للمتفرغ للعمل الحزبي ولعوائل الشهداء
والمفقودين والسجناء.
-14في حال طلب أحد أعضائها التنحية ،أو استوجبت تنحيته ،أو فصله،
يتم تجميده بثلثي أصواتها ،ويترك أمره للمؤتمر العام أو المؤتمر
المصغر او االجتماع الموسع للبت فيه ،وعند ذلك يحل االحتياط
محله.
 -15المصادقة على السياسة المالية للحركة المعدة من المكتب المالي
وتحديد ومراقبة أوجه الصرف.
 -16تشرف على مؤتمرات الفروع والقواطع ،ولها حق توجيه الفروع
والقواطع لعقد المؤتمرات االستثنائية.
المادة :15
المكتب السياس ي (م.س):
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يتكون المكتب السياس ي من ( )7أعضاء من اللجنة المركزية بضمنهم السكرتير
العام ونائبيه ،يتولون مسؤولية المكاتب المركزية ،ومهام تحددها ل.م .توزع
المهام بين أعضائها في أول أجتماع للجنة المركزية بعد المؤتمر العام ،ومهامه:
 -1تصريف األعمال اليومية ،والمتابعة واإلشراف على عمل الفروع
والمكاتب والتنسيق بينها.
 -2تنفيذ قرارات اللجنة المركزية ،ورفع تقارير إلى اجتماعاتها بشأن
نشاطاته ،وإحاطة أعضائها بالمستجدات وبصورة منتظمة ،وهو
مسؤول أمامها كأفراد وكهيئة.
 -3دعوة اللجنة المركزية أو االجتماع الموسع لالنعقاد في الحاالت
الضرورية.
 -4الحق في تشكيل لجان تحقيقية ترفع توصياتها الى اللجنة المركزية.
 -5وضع خطة عمل المكاتب المركزية ومصادقتها في اللجنة المركزية.
 -6تحديد المواقف تجاه القضايا القومية والوطنية والعالمية.
 -7تنظيم العالقة مع التنظيمات السياسية القومية والوطنية.

المادة :16
السكرتير العام:
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ينتخب في المؤتمر ،ويمثل الحركة ،ومسؤول عن متابعة شؤونها والتوقيع
عنها ،ويكون مسؤوال أمام اللجنة المركزية ،وفي حالة تعادل األصوات في
اللجنة المركزية أو المكتب السياس ي يرجح الجانب الذي يكون معه ،وفي
حالة غيابه يكلف السكرتير أحد نائبيه ،أما إذا شغر موقع السكرتير
العام يتولى أحد نائبيه مهامه ،ويقوم االجتماع الموسع بالدعوة لمؤتمر
عام استثنائي ينعقد خالل ستة أشهر من تاريخ الشغر.
المادة :17
نائبي السكرتير العام:
وينتخبان من قبل اللجنة المركزية بأغلبية اعضائها ،وينوب أحدهما عن
السكرتير العام عند غيابه .وتحدد مهامهما في ل.م.
المادة :18
االجتماع الموسع:
أـ يتكون من أعضاء اللجنة المركزية األصليين واالحتياط ومرشحي ل.م ومندوب
ً
منتخب من هيئات الفروع والمكاتب ويحق لهم التصويت ،وينعقد سنويا ،أو
عندما يدعو له المكتب السياس ي.
ب ـ مهام وصالحيات االجتماع الموسع (تتطلب ثلثي أصواته):
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 -1تأجيل انعقاد المؤتمر العام في الظروف االستثنائية ،ولمدة ال تتجاوز
الثالثة أشهر ،وإذا تعذر أيضا انعقاده ،تدعو اللجنة المركزية لمؤتمر
مصغر استثنائي يعقد خالل شهرين.
 -2الدعوة لمؤتمر عام استثنائي ،عند حدوث تطورات هامة في الوضع
السياس ي أو في حياة الحركة الداخلية ،ولم يحن استحقاق المؤتمر العام.
 -3البت في مصير عضو اللجنة المركزية املجمد المستوجب تنحيته او فصله.
 -4مناقشة القرارات المرحلة من ل.م والتي تعذر حلها او مشاركة اوسع في
القرارات.
المادة :19
المؤتمر المصغر:
ينعقد في منتصف الدورة بين مؤتمرين عاميين أو بدعوة من ل.م وبأكثرية ثلثي
أعضائها ،أو ثلثي الكادر المتقدم لدى حدوث تطورات هامة في الوضع
السياس ي أو في حياة الحركة الداخلية وتعذر عقد المؤتمر العام ،ويحضره
أعضاء االجتماع الموسع والكادر المتقدم والقياديون السابقون المتواصلون،
وصالحياته:
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 -1تقييم أداء أعضاء اللجنة المركزية والسكرتير العام من خالل تقارير
الفروع والمكاتب ولجنة المتابعة والتدقيق ومصادقة اللجنة المركزية.
 -2تعديل فقرات من النظام الداخلي والمنهاج السياس ي حسب متطلبات
المرحلة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر المصغر.
 -3له حق انتخاب أعضاء ل.م لملئ الشواغر ويكون موقع المنتخبين الجدد
مكمال للقائمة الموجودة.
 -4له الحق بأكثرية ثلثي أعضائه بسحب الثقة من ( )5-1من أعضاء اللجنة
المركزية ،وبعد ذلك يجري انتخاب العدد الشاغر ويأتي تسلسل
المنتخبين في نهاية القائمة الموجودة.
المادة :21
المؤتمر العام:
وهو أعلى هيئة في الحركة ،تدعو اللجنة المركزية النعقاده كل ثالث سنوات،
يحضره أعضاء االجتماع الموسع والكادر المتقدم والقياديون السابقون
ً
ورفاق الكفاح القدامى المتواصلون وفقا لما جاء في واجبات العضو ومندوبون
منتخبون من كل محلية.
مهام وصالحيات المؤتمر:
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 .1مناقشة ودراسة وإقرار التقرير السياس ي للجنة المركزية.
 .2مناقشة وإقرار التعديالت للنظام الداخلي والمنهاج السياس ي.
 .3مناقشة ودراسة وإقرار تقرير لجنة المتابعة والتدقيق.
 .4البت في شكاوى األعضاء التي تعذر حسمها في ل.م.
 .5تقييم أداء ل.م ومحاسبة المقصرين.
 .6انتخاب السكرتير العام ثم اللجنة المركزية.
 .7قبول انضمام الكتل والتنظيمات السياسية التي تتفق مع نهج وسياسة
الحركة.
 .8تقرير مصير الحركة بموافقة ثلثي أعضائه.
 .9تقييم العضو أو المؤازر الذي يقدم عمال أو مشروعا متميزا يخدم
القضية القومية.
المادة :21
المالية:
أوال :يتشكل المكتب المالي من أحد اعضاء المكتب السياس ي و ( )4من اعضاء
الحركة يتم تسميتهم من قبل ل.م ومن ذوي االختصاص.
ثانيا- :تتكون مالية الحركة من:
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 -1بدل اشتراك األعضاء وتبرعات المؤازرين.
 -2ريع النشاطات الجماهيرية واإلعالمية والمشاريع االستثمارية.
 -3المساعدات غير المشروطة من الجهات الحليفة والصديقة.
 -4االستحقاقات الحكومية الشهرية.
ً
ثالثا :يحق للحركة تملك أموال منقولة وغير منقولة.

المادة :22
لجنة المتابعة والتدقيق:
تنتخب في المؤتمر وتتكون من ثالثة اعضاء ومن ذوي االختصاص وبدرجة
عضو ل.م ،ورئيسها من يحصل على اعلى االصوات ،وتقوم بدور متابعة
ومراقبة تطبيق المنهاج السياس ي والنظام الداخلي للحركة ومقررات هيئاتها،
ولها المهام والصالحيات التالية-:
 -1تخضع كافة هيئات الحركة للرقابة والتدقيق من قبل اللجنة التي تقدم
تقارير دورية إلى ل.م حول سير أعمالها ،وتتضمن توصياتها مقترحات
لتطوير التنظيم ومعالجة الخروقات.
 -2تراقب تطبيق بنود النظام الداخلي والمنهاج السياس ي ومقررات
وتوصيات المؤتمر ووفق السياقات.
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 -3لها حق تكليف عضو أو أكثر بمهام محددة عند الضرورة بعد موافقة
المكتب السياس ي.
 -4يتلقى المكتب السياس ي تقارير وتوصيات اللجنة المرفوعة للجنة
المركزية للحركة ،وفي حالة عدم األخذ بتوصياتها فلها رفع تقريرها
لالجتماع الموسع السنوي أو المؤتمر العام.
 -5تلقي الشكاوى التي لم يبت أو تأخر البت بها رغم تقديمها أصوليا،
وللمشتكي حق االعتراض على اإلجراءات أصوليا لدى اللجنة.
 -6تنسق أعمالها ومتطلبات عملها مع المكتب السياس ي ،وللمكتب السياس ي
تكليفها بمتابعات محددة أو أية تحقيقات في هيئات الحركة.
 -7تقوم اللجنة برفع تقريرها العام لالجتماع الموسع او المؤتمر المصغر او
المؤتمر العام.
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Assyrian Democratic Movement
Political Platform
Eighth Summit Conference, March 2017
Nohadra, Iraq

Article 1
Name:
Assyrian Democratic Movement (ADM – Zowaa)
Article 2
Slogan:
Free, Democratic Iraq – Strengthening Our Existence
and Ensuring Our Nationalistic Rights.
Article 3
Definition:
Our Assyrian Democratic Movement – Zowaa is a
political, democratic, patriotic and nationalistic
organization; a voluntary union among selfless
individuals belonging to the Chaldean Syriac Assyrian
people; feeling proud of being one indivisible nation,
believing we are the heirs of the Mesopotamian
civilization (Sumeria, Akkadian, Babylonian, Assyrian,

Chaldean and Aramaic) and belonging to the Syriac and
Christian heritage, united by the Syriac mother tongue,
having common destiny and a history full of
accomplishments and achievements that had a
profound impact on humanity.
Article 4
National Affairs:
1. Our Movement supports the commitment of the
State to the democratic system and constitutional
principles that guarantee decentralization, freedoms,
political pluralism and rule of the law and the
principle of peaceful transfer of power. It supports
civil society institutions, abolishing the remnants of
the racist policies of dictatorial regimes, to achieve
peace and justice.
2. Our movement supports the building of a civil state
that guarantees the right of citizenship and is
committed to constitutional rights and liberties and
the dissemination of social justice.
3. Our movement seeks to develop and formulate new
alliance and joint action at the national and patriotic
levels.

Article 5
Our Movement strives to consolidate the concepts of
partnership in our homeland and strengthen the ties of
brotherhood based on mutual respect and common
destiny and equality between all components of the
Iraqi people. Our Movement is working on
disseminating the culture of tolerance and renounce
violence, terrorism at home and sectarianism amongst
Iraqi people. It supports the legitimate aspirations of all
nationalities and sectors of the Iraqi society.
Article 6
1. Our Movement seeks to identify the concepts of
racism which exist in the education system and
curricula and to purge these curricula from all the
offences to the historical ties among the Iraqi people.
2. Our Movement emphasizes the positive role played
by our people throughout the history and including it
as part of the curriculum in the education systems.
3. Our Movement seeks to disseminate national and
unity awareness among our people through the
curricula and the education system.
Article7
Our Movement strives to bring peace, security, and
eliminate all traces of war and occupation; in a way
leading to enhancing the development of infrastructure

in order to build a state of law and institutions.
Article 8
Patriotic Affairs:
Our Movement strives to ensure the implementation of
the legitimate national and patriotic rights of our
people in a way that promotes partnership and
brotherhood at home and in accordance with the
principles of freedom, equality and justice adhering to
the international laws; as follows:
1. Recognizing our national presence as Chaldean Syriac
Assyrian people, as one nation documented in the
constitution, to promote partnership and
brotherhood in the country.
2. Activating the proclamation of the Council of
Ministers for the formation of Nineveh Plain Province
and the formation of local administrations in the
areas where our people are densely populated.
3. Ensuring the implementation of the national,
political, administrative and cultural rights of our
people in our historical areas.
4. Legislating the right to represent our people in the
State Institutions (legislative - executive - judiciary)
and independent bodies.
5. Rejecting to include Nineveh Plain within Article 140.
6. Demanding the right of self-administration in the
areas where our people are densely populated and

to be documented in the KRG constitution and within
its regional borders prior to 2003.

Article 9
Our Movement works to eliminate the effects and
remnants of chauvinism policies, which have been
being practiced against our people in forms of
destroying our national identity in a melting pot,
demographic change, forced displacement, and the
destruction of villages, monasteries and churches. In
addition to distorting historical facts and the
destruction of antiquities by the terrorist organization
(ISIS) and our historic monuments in Northern Iraq that
are distorted or deliberately neglected. Eliminating all
sectarian strife aimed at dividing our nation and erasing
our identity and our existence by terrorist organizations
and other racist agendas and to rebuild what has been
destroyed. Abolishing all retroactive legal restrictions
and consents and removing their negative effects
politically, economically, and socially on the Chaldean
Syriac Assyrians in homeland. Our Movement seeks to
contribute to the reconstruction and rebuilding of what
has been destroyed by the fascist regimes and the
terrorist organizations (ISIS), specifically our villages,
churches, and historic monasteries. Also providing
support and suitable environment for the return of

farmers to claim their lands and remove all grievances
against villages and properties of our people especially
in cities and towns that are under the regional and
federal governments and participating in the economic
development projects in the region; through the
following:
1. Abolishing all regulations and legislations aimed at
assimilating or outlining the rights of citizenship.
2. Returning all dismissed and deported employees to
work, and ensuring their rights and the rights of
families of martyrs and political prisoners.
Annulment of decisions of confiscating their assets
and properties and compensate them for the
injustice inflicted on them.
3. Applying the principle of equality in terms of job
creation and assuming higher positions and special
ranks in the State institutions shall be based on
qualifications and competencies.
4. Respecting freedom of religion and belief, refrain
from interfering with Church affairs and repeal all
unfair laws and unjust decisions made in this regard.
5. Supporting international initiatives to protect
antiquities and heritage and seeking additional
support to protect our antiquities that have been
vandalized.

Article 10
Our Movement strives to consolidate the national unity
and remove the causes of division among the sects and
communities of our people (Chaldean, Syriac, Aramaic,
Assyrian and others); as we cherish all the historical
names used to identify our nation.
Article 11
Our Movement seeks to activate the National Linguistic
Policy and the partnership of our people in the National
Science Council in order to develop our Syriac language
and to continue to teach it in public schools and
universities and to establish a scientific linguistic
academic society concerned with academic studies.
Article12
Our Movement seeks to evaluate, exemplify and revive
the Assyrian Babylonian civilization and its role in
building the civilization, and to consider our heritage as
a national heritage, to revive the celebrations of the
Assyrian Babylonian New Year (Akito) and consider it a
national holiday and to eliminate historical injustice
against our identity and culture. To expand our Syriac
heritage and support cultural and social institutions of
our people to allow the continued contribution of our
people to the enrichment of contemporary national
and human heritage.

Article 13
1. Demanding the Turkish government to recognize the
genocide and ethnic cleansing against our people
during World War I and accepting moral and material
compensation.
2. Demanding the Iraqi government to recognize the
genocide against our people in the massacres of
Semele in 1933; which caused the migration of
thousands of our people to Syria and to be given the
right to return to their villages and roots in Iraq, and
to grant them Iraqi citizenship in accordance with
Article 18 of the Iraqi Constitution and to
compensate them financially and morally. Our
movement seeks to recognize the massacre of
Souriyah 1969 and Anfal 1988 and to activate and
implement the decision of the Iraqi Parliament and
the Iraqi government, which considered the Nineveh
Plain a disaster area; eligible for rebuilding its
infrastructure and residential areas and to
compensate affected people. To remediate the
effects of the genocide as agreed by the parliament
and the government to compensate our people,
financially and morally, in Mosul, Nineveh Plain and
the martyrs and survivors of Our Lady of Deliverance
(Sayedet Najat) Church in Baghdad.

3. Our movement seeks to express the cause of our
Chaldean Syriac Assyrian as indigenous people, based
on the International Declaration of the Rights of
Indigenous people, and injustices and crimes of
genocide and ethnic cleansing committed against
them, to the World Public Opinion. Our movement
continues to work with the International Forums and
Humanitarian Organizations to gain support for our
legitimate national cause.
Article14
Our movement seeks to end the unusual migration of
our people and works on formulating the circumstances
and rehabilitation of the areas, homes, and
infrastructure and to provide necessary employment
conditions that would support the safe and voluntary
return of the displaced people; after providing the
necessities of life, security and stability.
Article 15
Our Movement supports the efforts of our people in
Diaspora to organize their affairs and apply their
legitimate rights as nationalistic communities to protect
their language, heritage and culture from melting
within the society. Also our Movement works to
strengthen the ties of our people in Diaspora with
homeland to gain their support for our national cause

and to ensure their constitutional rights to return to
homeland.
Article16
International Affairs:
Our Movement believes in the rights of people to selfdetermination and support their struggle for freedom
from exploitation in all its forms. As well, it works to
enhance friendship with people and liberal democratic
movements as well as peace-loving democratic forces.
It also believes in peaceful co-existence among nations
and the principles of human rights and the application
of regulations, resolutions, and conventions of the
United Nations; rejecting terrorism, advocating for
peaceful resolution of international disputes,
prohibiting weapons of mass destruction and the use of
mines, and to work on environmental protection and
consolidating the concepts of democracy, pluralism and
freedom of intellect and faith.
Article 17
Demanding the United Nations to protect the rights of
indigenous peoples and ethnic minorities as follows:
1. Issuing a resolution to protect the indigenous and
religious components in Iraq, especially the
components of the Nineveh Plain, protecting thier
heritage and guaranteeing their rights.

2. Issuing binding legislation to prohibit and criminalize
the culture of hatred and violence and to apply this
in educational, media, religious and political
programs.
Article 18
Economic Affairs:
Our Movement works to raise the living standards of
the Iraqi people to achieve economic prosperity in
accordance with proper planning to ensure equality
and social justice in all areas of life and to end all forms
of exploitation. It supports the development of national
economy based on free market and openness to
diverse resources; As well, reduce reliance on oil
revenues and develop national industry, especially in
food processing. It supports legislating and applying
laws to solve the problem of ownership of agricultural
lands in a fair manner aimed to eliminate all the
chauvinistic decisions and to address the problems of
displaced farmers and to distribute oil revenues among
the Iraqi people.
Article 19
Social Affairs:
Our Movement supports child’s right in the field of
education, health and protection against all forms of
violence and exploitation through legislations and in

accordance with the International Agreements and
conventions on the rights of the child, widows and
people with special needs.
Article 20
Our Movement believes in women’s rights to fully
exercise their political, cultural, social, and economic
rights. It works on abolishing the unjust laws and to
support and to protect them from violence and
exploitation in accordance with International
Conventions in particular the Security Council
resolution (1325). It supports women to organize their
efforts and to enable them to assume advanced
positions in our Movement, society, and state.
Article 21
Our Movement believes in the fact that students and
youth are an advanced and active social class in the
revival and advancement of people. In order to
enhance their role, our Movement strives to strengthen
their coherence within the democratic student and
youth organizations and to enable them to play their
role in the patriotic and national struggle and to
support them to participate in decision-making
positions. Also it works to consolidate the humanitarian
concepts and instill a sense of self-confidence and
develop their academic and creative potential to

ensure their rightful place among the national and
international federations.
Article 22
Our Movement supports the struggle of all social and
cultural groups, unions, professional associations,
sports clubs, and other civil society organizations to
achieve their rights and to enable them to play their
role in the society and in patriotic and national issues.

Assyrian Democratic Movement
Bylaws
Eighth Summit Conference, March 2017
Nohadra, Iraq

Article 1
Name:
Assyrian Democratic Movement (ADM) – Zowaa
Article 2
Definition:
A political, democratic, patriotic and nationalistic
organization based on centralized system and organizational
democratic principles. It believes in the principles of
collective leadership where the minority has to abide by the
decision of the majority. It strives to achieve patriotic and
nationalistic goals by involving our people in Homeland and
Diaspora.
Article 3
Organizational Political Principles:
The structure of the movement is based on the following
organizational principles:

1. Hierarchical structure (organizational pyramid) where
decisions are implemented by the higher organizational
bodies, and investing in creative initiatives within the
programs and decisions of the movement.
2. Collective leadership, abiding by the decision of the
majority and utilizing constructive and self-criticism.
3. Periodic meetings within each division of the
organization, and submitting reports to the higher
organizational bodies.
4. Adopting the principles of elections within the
Movement’s organizations, and these elections shall be
supervised by higher organizational bodies.
Article 4
Membership:
A. Membership Terms and Conditions:
1. A person (applicant) must be 18 years of age with good
conduct, reputation and discipline.
2. He/she should believe in the objectives and principles
of the Movement , abide by its policy , adhere to its
political platform and bylaws, and utilize them
accordingly.
B. Application and Admission: (the mechanism of belonging)
1. The applicant must complete a membership form
including recommendations of two ADM members.

2. Applicant has the duties and rights of a member
(except the right to nominate and vote) until granting
the membership.
3. Acceptance of membership is related to the authority
of the local Chapter, except as excluded by the Branch
Committee, provided the nomination period shall not
exceed six months.
4. A member of other political organizations requires
recommendation from the Branch Committee and an
approval from the Central Committee.
5. A member who had resigned or had been dismissed
from the movement; conditions of a new membership
shall be applyed when resubmitting for membership.
Article 5
Duties and Rights of a Member:
A. Duties of a Member:
1. To work in one of the committees and is committed to
implement the decisions of higher organizational
bodies.
2. To strive to achieve the objectives of the Movement,
disseminate its principles and ideology among the
masses, strengthen relations with the masses, listen to
their views and participate to resolve their problems.
3. To resist the formation of internal alliances,
opportunistic ideas and bureaucracy.

4. To place the interest of the people and the Movement
above his/her personal interest.
5. To protect the secrets of the Movement at the same
time not to withhold any facts from the Movement.
6. To abide by the organizational rules and regulations
even when relocating outside the jurisdiction of the
Branch.
7. To develop cultural awareness and preserve native
language.
8. To strive and strengthen the nationalistic unity among
our people, and confront all sectarian ,regional and
tribal demands, aimed against the unity.
9. To pay monthly membership dues and subscriptions.
B. Rights of a Member:
1. To express his/her opinion freely about any activities
and/or events of the Movement, and contribute to the
formulation of public policy in accordance with the
organizational bylaws.
2. To exercise self-cretinism and constructive criticism in a
good comrade spirit and in accordance with the
organizational bylaws.
3. To defend him/herself before an investigative
committee, when held accountable and has the right to
object to higher organizational bodies in accordance
with the organizational bylaws.

4. To have the right to vote and be nominated for various
committees in the movement and in accordance with
the organizational bylaws.
5. To be able to retain his/her membership status in case
of imprisonment or absence due to engaging in any
political activities for the Movement, and shall return to
regular duties after an approval from the Central
Committee.
6. Has the right to request an exemption from his/her
duties, or request to step down from his/her rank, or
resign from the Movement.

Article 6
Cancelation of Membership:
Membership can be revoked in cases of dismissal and/or
expulsion, and a resignation letter shall be submitted after
an approval from Central Committee.
Article 7
Punishments:
They are corrective organizational procedures taken against
a member, to maintain, sustain and develop the movement,
and are applied after a fair investigation. The organizations,
within the movement, have the right to freeze membership
of a member during the entire investigation period; the

consequences are determined by the higher organizational
bodies.
First: Notice
Imposed on a member in case of poor execution of duties
entrusted to him/her, as required, and not complying with
the regulations of the organization.
Second: Warning
Imposed on a member in case of repeated Notices, or
committing an action that tarnish his/her reputation and
the reputation of the Movement, or not abiding by the
organizational bylaws, or not attending three consecutive
meetings without a legitimate excuse, or failing to pay
membership subscribtion for three consecutive months
without a legitimate reason.
Third: Disqualification
1. An action taken against a member for being incompetent
to fulfill responsibilities assigned to him/her, or when
committing an action not consistent with his/her position
in the Movement, or in cases of receiving repeated
warnings within a period of sixth months.
2. The Branch Committee has the right to disqualifying a
Cadre, while Advanced Cadre is disqualified by a decision
from Central Committee. As for a member of Central
Committee, he/she is suspended by two-thirds of the

votes of Central Committee; then a decision shall be
implemented either at the expanded conference, micro
conference or the summit conference; then the
organizational bodies have the right to reconsider the
procedure after six months.
Fourth: Dismissal
when a member is dismissed; then after one year from the
dismissal date, he/she is entitled to submit a written
request for reinstating of membership and Branch
Committee has the right to review the request. However an
approval from the Central Committee is required, for
reinstating the membership of advanced cadre.
A member is dismissed for the following reasons:
1. Exploiting of the Movement for his/her personal interests,
despite repeated warnings.
2. Exercising opportunistic and bureaucratic ideas.
3. Revealing secrets of the Movement, and sowing division
and creating internal alliances aimed to destroy the unity
of the Movement.
4. Leaving homeland with the intention of immigration.
5. Joining another political organization.
6. Continuing to breach organizational bylaws.
7. Diverging from the Movement's policy and political
platform.

8. Opposing the candidates and the electoral program of the
Movement.
9. A member shall be dismissed if financial corruption is
proven against him/her.
Fifth: Expel
A member is expelled from the Movement and is not
entitled to regain membership, when:
1. Engaging in espionage, treason, or betraying his/her
nation.
2. Committing a crime deemed dishonorable.
Article 8
Administration Bodies and Party Ranks:
A. Administrative bodies are:
Organization, Chapter, Sector, Representative, Branch,
Professional and Specialized Offices, Advisory Office,
Political Bureau, Central Committee, General Meeting Conference - Summit Conference
B. Party Ranks are:
Candidate, Member, Cadre (Staff), Advanced Cadre,
Central Committee Candidate, Central Committee
Member, General Secretary
C. Professional and Specialized Cadres:
Members with specific function; their profession and
specialization require exemption from certain
organizational obligations. Central Committee determines

their party ranks and organizational affiliation, according
to the nature and location of their profession and
workplace.
D. Advisory Offices are:
Formed by the Central Committee which consist of
movement’s former leaders and experts of various
competencies. They are associated with the Political
Bureau, and their main task is to provide consultation to
Central Committee.
E. Professional and Specialized Offices are:
Divisions of Central Offices in the Political Bureau are
formed by the Political Bureau as-needed and based on
specific specialties and capabilities. These division offices
will operate in a structured system and are given the
necessary mechanism to operate and are directed by a
member of Central Committee.
Article 9
Organization:
Is an essential link between the Movement and its masses,
and shall be constituted by the approval of the chapter. The
organization shall consist of (5-21) members and its leader
must be a member of the chapter committee.
The organization has the following responsibilities:
1. Electing an administrator to the Organization and deputy
director.

2. Distributing literature of the Movement and contribute in
gathering information and submitting them to higher
committees with relevant recommendations.
3. Paying attention to public concerns and establishing
strong ties with the people to identify their ambitions in
addition to conveying ideology and principles of the
Movement among people and working on implementing
them.
4. Supervising membership requests and applications, and
submitting necessary reports in regards to the new
candidates.
5. Collecting membership dues, subscriptions and donations
from supporters with proper receipts.
6. Entitled to submit a recommendation to the local chapter
in regards to giving a notice to a member.
Article 10
Chapter:
It consists of two or more organizations and shall be
constituted by the approval of the Central Committee. It
shall represent the Movement and shall supervise its policy
in the regional area, and shall implement its decisions and
instructions. Chapter committee shall consist of (5 - 7)
members which includes chapter director who is a member
of the branch committee.

Responsibilities and Authorities, in addition to the
responsibilities of the organization:
1. Studying reports of the organizations and submitting
necessary recommendations.
2. Publishing pamphlets and statements concerning its
regional area, after the approval of the branch.
3. Distributing tasks to its members, after an approval from
Branch Committee.
4. Granting membership ranks to the candidates in
accordance with Article Four: Section B(3).
5. Establishing educational and organizational courses.
6. Issuing a warning punishment.
Article11
Sector:
1. The Sector is formed in Diaspora by a decision from the
Central Committee and in accordance with the Bylaws. A
Sector consists of (5 - 7) members elected during the
Sector Conference, in addition to the Section Director.
Tasks are assigned to the Sector members during their
first meeting after the Conference and will be endorsed
by the Central Committee.
2. The organizational structure of the Sector and its
authorities are identical to those of the Branch, as
contained in the Bylaws, with regards to the affairs of

Diaspora, and it is considered as a representative of the
movement in its region.
3. Sector director is ranked as Candidate to Central
Committee and the Sector members are ranked as
Advanced Cadre.

Article 12
Representations in Diaspora
Three Representatives regions are formed in Diaspora
(United States/Canada, Europe and Australia/New Zealand).
The Representation Director is ranked a member of Central
Committee and is elected during the Sectors Conference.
The three Representative regions shall represent the
movement according to the Political Platform, and will
follow directives and instructions issued by the leadership in
Homeland in accordance with the Iraqi Political Parties Law.
Among tasks of the Representative of the movement is to
convene a meeting with Sectors Committees, to supervise
the Sectors and assume the role of political representative
in that region. In the event of electing one of the Sectors
Director as a Representative ranked member of Central
Committee; then Sector members will have to elect another
member to hold the position of Sector Director and in
accordance with the organizational legislations.

Article 13
Branch:
First: Definition
Is constituted by a decision of the Central Committee, and
Branch Committee represents the Movement and assumes
tasks in its region, Branch Committee consists of:
Functioning Body (5 -7) members including Branch Director,
Advanced Cadres, Professional and Specialized members,
and Chapters Directors.
Second: Responsibilities and Authorities
1. Issuing periodical publications, statements and
clarifications concerning its region, after consulting with
the Political Bureau.
2. Accepting disqualifications, resignations or leave of
absent, in addition to issuing punishments of
disqualification to members of cadre ranks.
3. Granting the rank of cadre, if a member has been in the
Movement for at least one year and has attended an
educational course.
4. Nominating an advisor or more to the branch, from the
supporters, for consultation when necessary.
Third: Branch Conference
It consists of the Branch Committee members, including
Branch Director, Advanced Cadres (specialized within the

Branch), and the affiliated cadres with the branch. The
conference shall be held by the decision of the Central
Committee or at the request of the Branch Committee with
the approval from Central Committee. It shall study certain
reports, and elect Functioning bodies and delegates to the
Summit Conference.
Article 14
Central Committee:
First: Definition
The highest body elected by the Summit Conference;
responsible for implementing policies of the Movement, and
supervising activities of subcommittees. It consists of (17)
members, including (General Secretary), in addition to (3)
reserve members. It convenes regularly every two months
(all members and the reserves) while the reserve members
have no voting rights.
Second: Central Committee Membership Requirements
1. Must be a member in the Movement for more than five
years.
2. Must be an active member with good nationalism and
patriotism stances.
3. Must reside in Homeland with his/her family.
Third: Responsibilities and Authorities

1. Electing Two Deputy General Secretary, Political Bureau
and distributing tasks among its members.
2. Applying the Political Platform and Bylaws.
3. Implementing the Movement’s general policy.
4. Resolving issues transferred from Political Bureau.
5. Implemeting decisions and recommendations of higher
organizational bodies.
6. Shaping up the media policy and supervising the
centralized literature.
7. Preparing political cadres and improving their intellectual
and organizational knowledge.
8. Preparing and organizing for the Summit Conference, with
a sufficient period prior to it’s convening.
9. Adding 10% of the Summit Conference attendees as
delegates with exemption to regulations.
10. Granting Central Committee Nominee rank to advanced
cadre for specific tasks.
11. Granting ranks as necessary with exceptions to
regulations.
12. Determining membership dues and meetings formats
for the committees.
13. Allocating monthly assistance to members with fulltime partisan work, families of martyrs, missing persons
and prisoners.
14. If a member of Central Committee requests to be
disqualified or must be disqualified or suspended; he/she
will be suspended by two-thirds of the votes, and the

decision shall be made during the expanded Conference,
Micro Conference or Summit Conference, meanwhile the
reserve member will assume the position.
15. Approving the financial policy of the Movement as
prepared by the Financial Bureau and identify and control
all aspects of expenditures.
16. Supervising conferences of all Branches and Sectors,
and has the right to direct Branches and Sectors to hold
exceptional conferences.
Article 15
Political Bureau:
Consists of (7) members of the Central Committee, including
General Secretary and the Two Deputies. They are
responsible for the central offices, and their tasks are
defined by the Central Committee. Tasks are distributed
among its members during the first meeting of the Central
Committee, held right after the Summit Conference; its
responsibilities are:
1. Carrying out daily tasks and following-up and supervising
branches and offices and coordinating among them.
2. Implementing the decisions of the Central Committee,
and submitting reports on its activities during the
meetings, and informing its members on the new
developments on regular basis, and is held accountable
by the Central Committee.

3. Requesting the Central Committee or the expanded
meeting to convene, when deemed to be necessary.
4. Having the authority to form Investigation Committees;
and its findings are submitted to the Central Committee.
5. Developing action plans for the central offices and
approving them by the Central Committee.
6. Determining of stances towards nationalistic, patriotic
and global issues.
7. Establishing relationship with the nationalistic and
patriotic political organizations.
Article 16
Secretary General:
Shall be elected at the summit conference, represents the
movement, and is responsible to follow-up with its various
affairs and will sign on its behalf and shall be held
accountable to the Central Committee. In the case of a tie in
votes of the Central Committee or the Political Bureau, the
side which sided with the General Secretary shall win and in
case of his/her absence, General Secretary shall appoint one
of the Deputies to assume the role on his/her behalf. If the
position of General Secretary becomes vacant, one of the
Deputies will assume his/her responsibilities, and the
expanded meeting will arrange to hold a special exceptional
conference to be held within six months from the date of
vacancy.

Article 17
Deputies of General Secretary:
Shall be elected by the majority of the Central Committee,
and one of the deputies shall act on behalf of the General
Secretary in his/her absence. Duties of deputies shall be
defined by the Central Committee.
Article 18
Expanded Meeting:
A. It consists of members of the Central Committee,
including reserve and Central Committee Nominee
members and a representative elected from the Brach
Committees and bureaus that are entitled to vote.
Expanded meeting shall be held annually, or at the
request of the Political Bureau.
B. Responsibilities and Authorities (requiring two-thirds of
votes):
1. Postponing Summit Conference in exceptional
circumstances, for a period not exceeding three
months, and if it is still not feasible to be held, the
Central Committee shall call of an exceptional summit
conference to be held within two months.
2. Calling for an exceptional Micro Conference, in case of
significant developments in the political situation or in
case of the internal situation of the Movement; when
the time for holding the regular summit conference has
not come up yet.

3. Determining the situation of a suspended member of
Central Committee that has to be dismissed and finalize
the decision.
4. Discussing forwarded decisions from Central
Committee that has not been resolved or requesting to
have larger participation in decision making.
Article 19
Micro Conference:
Shall be held in between two summit conferences, or at the
request of the Central Committee with two-thirds majority
votes of its members, or two-thirds of the advanced cadres
in case of significant developments in the political situation
or in the internal affairs of the Movement where the
conditions do not permit to hold the summit conference.
The conference shall include members of the expanded
meeting, advanced cadres and former leadership with active
status.
Authorities:
1. Evaluating the performance of the Central Committee
members and Secretary General; through the reports of
branches, bureaus and the Inspection and Audit
Committee with endorsement of the Central Committee.
2. Amending sections of the Bylaws and the Political
Platform according to the current situation and by twothirds of votes of the Micro Conference attendees.

3. Having the right to elect members to Central Committee
to fill vacancies and the newly elected members shall
complement and complete the existing list.
4. Having the right, by two-thirds majority of votes of its
members, to suspend (1 - 5) members of the Central
Committee, and then shall elect new members to fill the
vacancies and the sequence of the newly elected
members shall be printed at the end of the list.
Article 20
Summit Conference:
Is the highest committee in the Movement, and shall be
held every three years at the request of the Central
Committee. Attendees of the Summit Conference shall
include: attendees of the Expanded Meeting, advanced
cadres, active former leadership members, active former
comrades in the armed struggle depending on a member’s
duties, and delegates elected from each chapter.
Responsibilities and Authorities:
1. Discussing, considering and adopting of the Political
Report of the Central Committee.
2. Discussing and approving amendments to the Bylaws and
Political Platform.
3. Discussing, considering and approving Inspection and
Audit Committee report.

4. Settling complaints of members that were not resolved by
the Central Committee.
5. Evaluating performance of the Central Committee and
holding negligent members accountable.
6. Electing General Secretary then the Central Committee.
7. Accepting admission of political organizations that are in
agreement with the approach and the policy of the
Movement.
8. Determining the destiny of the Movement by two-thirds
votes of its members.
9. Evaluating a member or a supporter that had
accomplished a special project or outstanding service to
the case of our nation.
Article 21
Finance:
First: The Financial Bureau shall consist of one member from
Political Bureau and 4 members appointed by Central
Committee and with specialized profession.
Second: Financial Bureau shall include:
1. Membership subscription fees and donations from
supporters.
2. Proceeds from public and media activities and investment
projects.
3. Unconditional assistance from allies and friends.
4. Monthly government benefits.

Third: the Movement has the right to own movable and
immovable capital.
Article 22
Inspection and Audit Committee:
Is elected in the Summit Conference and consists of (3)
members with specialized qualifications and they are ranked
as members of Central Committee. Its director shall be the
candidate with highest votes and its essential task is to audit
and regulate the Political Platform and the Bylaws of the
movement and its organizational bodies.
Responsibilities and Authorities:
1. Subjecting all divisions and committees of the Movement
to inspection and audit by the committee and it shall
submit reports periodically to the Central Committee, on
the progress of its work, and its recommendations to
improve the organization and to address violations.
2. Monitoring the application of the Bylaws and the Political
Platform in addition to the decisions and
recommendations of the summit conference, accordingly.
3. Having the right to assign one or more members to
specific tasks, when necessary, and after the approval of
the Political Bureau.
4. Submitting reports and recommendations to the Political
Bureau; that were submitted to the Central Committee of

the Movement, and in case of no response to its reports;
it may forward them to the annual meeting or the summit
conference.
5. Receiving pending complaints or unresolved complaints,
and the plaintiff has the right to object the procedures, to
the committee.
6. Coordinating its work with the Political Bureau; then the
Political Bureau assigns specific follow-ups or
investigations in the movement's bodies to the Audit
Committee.
7. Submitting general report at the Expanded Meeting,
General Meeting, Conference or the Summit Conference.

