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 إل+ ال���*� ال(�ل) �'! ـ ال	��� ال%��	� ل$����*
   درا,
-�  )ال��خ1 ال�42! ـ ا,�(��ر ل��3�*12(ش��ر  ت

 7
  هـ1434ج��د اEول  22-21م ال��اBC 2013إ !ی1  4 - 2خ:ل ال8�!ة 
4��

 ـ �Fال�ال2�!ی7 



 

 

��ب ال*!ارHا ��ب ال*�رات ال���اض� وان�J ا�آ(!یHا   ن�7 ا����

Jال!ح�7 ال!ح� Nا J3   
 
  :              ال�*�

�8PEا 
7ت�(1 إ��� ���	
یVF! ال��%UU�ن �C  ال���ی�ت لS,!ة وال�	��R، ح�) ل 
 W23�+ � ت�ل�1 ال�*�2ت حX7 ت

	�ل ا#��� وال�Zه�1  إن�Y ال���ی�ت  و�H� �ت �  �  ا#���

[���	

^,�3ت ذوي  �C �[ل ال\7� 18  -Y	ل_ اتXل
�2أ  ا#��� ���C ,��,�ت�Y ال	�ی�ة ن
 ل�� لXل_ 
7 أث! �C ال�*��1 
7 ح�ة هX` ال�Vه!ة و
RF أي ت�ه�ر ل وال��خ1 ال�42! ال���ی���$

  . �C ��رات ال\18 ال���ق، وا,�(��ر ��رات] ال��ج�دة 
XF ال��دة
 dخ1ت�!ی��ال�42! ال: -   

، ال�� ت�Yف إل+ ال����ل أو ا#�:ل  ه��VFدة وال��U*ت ال��

7 ا#ج!اءات وال%� ���	


7 ح�وث ال%�1 أو ال ��*U�ر ال�^دي إل+ �	[ �C ال�dh�i ال�38�ل�ج� أو ال4�3�ل�ج�، وال

  ل�8!د آ� ی�*B أ�U+ درجH!8ال 
7 اjث�ر ال�2�3 ال��!ت2 ��+ ح��ت ال�	[،  �Yف إت�ح
 Eن ی�*B ح��ة أ�!ب إل+ H!8ال !�C�وت ،[�k�  R

7 ال�1��8 ال�3��!  F4�
��ة ال��دی�7، ح

  .اءات وال%�
�ت ذات �2P R �P أو اج����� أو تZه��� أو ت! �يو�� ت4�ن ت�_ ا#ج!
  -:ال�42! ال���ی وال��خ1
3��ی�ت 

 7
 
3��ی�ت ه� ا#���تdFU  !ا
l ال���ی   : إل+ ث:ث
  -:اEولال�3��ى 

 W23ت �� ��1 ال%\! ال

!اض أو ا#�H �ت أو ��اEح�وث ا RF
ال���ی اEول� ال�� ت�Yف 
�P 7، ا#����h��Fال l
   .!یB ال2!ا

   -:ال�3��ى ال(�ن�

RF ح�ل ا���:ل 
7 ال�J��8 وال���ل إل+   o2Uد ی�'Fف ال��Yح�) أن ال تo2U ض!وری

،]	�  l
�P 7!یB ال2!ا�h���ال.  
  -:ال�3��ى ال(�ل) 


7 تZث�!ات ح�ل ال�	[ أو ا#��� ��+ ال8!د و��+ اEش%�ص  d�8%�7 ال
 ت'�1 ال���ی
�Yل]ال��7 ح
  .، وت'�1 ال2!ا
l ال�:ج� وال!ا
l ال��3ن�ة �7 

  

  

  

  

  



 

 

 q%ال��:-  

 ،
7 أن��ط ال���ی sن� �خ1 ال�42! ه��وال d'4(ی�(1وال �����ا�ج ���أدوات )ال Jإح�ى أه

3��ى ال���ی اEول� +�� H�% و R��	ال� �C 
7 ا#���   ا�,�!ات�	�ان و ال���ی�h���ال

 � ی�74 �
3 واح�ةال'�,^
 12� 7
 1 ه� 
3^ول� ج���� . تX�8Fه� �C وضR واح� أو 
 ��Fاآ[ ت!
، و��Uوال�^,�3ت ال 
^,�3ت 
���دة آ�E,!ة وال��ر, 
'�رآ W�\�ت


7 ال�3��ى ال(�ل)،  ، وج����ت الR8F ال��م�	��Rال لXل_ ی	W أن � یWUF اه���
�F ��+ ال���ی
 ال�� �uل2ً� 
� تF'� ال����3ة  �� ح�وث ال�'�4 آ�� ه� ال��ل ل�ى ال4(�! 
7 ا�
�Fت ال����	ل�

 وج�وى����C 1أ� o2Uت  أو ال���ی������U�د ال�Y	أن ال Juر �Y���8وت.  

  -:وتZه�1 ذوي ا����  ر��ی �C ال	����ت دور

 ال	Y�د إن�
�4� '4:ت]،
 وح1 وت��2 اح���ج�ت] ال�	���P R�ح�ت ل��*�B ت�84 �  �8!ده� ال

��Y
 ال2'!ی، أو ال��دی وال��ارد ا#
�4ن��ت ت�C!ت 


7 وال�\��� ال�	���� ال��1 ی��2! لXYا Jد أه�Y	ال  أه�اف Bوال�!وری، ل��*� ال���4

��F�ال  ا�ج�����Hت�_ وخ� Yج�ال�  وت!�� ال�k8ت وح��ی ل!��یH�%ال k8ذوي  آ
 .ا#���

�*C o2Hن أ�ال���� �C أي الR��	� ن�ی'�4 � أC!اده� ن��� وآXل_ ح�) ال��د 
7 ه�
 ش!ی

JY���P؛ وJYه:ت^

k3�ل�x  7ل��ح ال	��R ت��� وح�+ ال8!دی ا�ج����� ال�3^ول� إنو و 

7�FPا�
 هX` إ�\�ء إل+ وk8ال  .ت3��*�Y ال�� اEه��

7

�اخ1  �7 و  أو  Xات] یyYF ه��] ح�+تZ إ��دة أو تZه��] ���� ه� ال���ق،  �ل'%q ال!��ی

R!ج�رت] ی3�� +��   ال�	���C ،R إد
�ج]  �Yف وا�ج�����، ا����Uدي ال�F2ء �C ال�'�رآ

 Wت وت������	ال UU%�أو ال� ��ف ال�Y�3ت kC ل ال�	� هXا �C اEهJ ال�ور ذوي ا#���
 ا�ج����� �ةال�� ت�*� 
R  �ل��ازاة ال��ی( ال�U�ر �C ا�ج����� ال!��ی ت\�رتح�) 

2�- ح�) ال�J�VF؛ �U! ال�	����ت ودخ�ل وا����UدیHت أ�
 P!ف 
7 ت*�م ال!��ی خ�

 وه��kت 
^,�3ت�
 #ش�2ع وخ\s  !ا
l خ:ل 
7 و�8�ی، C!دی آ�ن-  ��
� أه��، أو ح4�

�38 ا�ج����� ال��ی�ة ال��ج��تFوال ��ة وی�ج�  �ول ا�
�رات ال�! � ال ...وا����Uدی��

(1 ج��� ا�
�رات ل��:ز
 دوان ج��� ا�
�رات ل������7  ج����ت ت��X  �Fوي ا#���

Hوخ� �

!اآ[ ر��ی وتZه�1 ال�����7 ح4� 7
 . U!ی� ج��� ا�
�رات ل���ح� وال��د آ�2! 



 

 


�ض�ع ال��خ1 ال�42! 7
  -:دور ج��� أه�ل� ذوي ا#��� �C ا#
�رات 
 ال���ة وا�����د ��� ال�8F ول�  '14 ج[�h،ه�  
k3�ل� نإYاج�إ��اد ال���ق ل�
3^ول� 


! YC� ا�E!ب Eإل+ول� ا  [F ارا��Eد  وا�ج�ل 
7 ه�F  !زت ال��ج [��*�  ��+ ال�\�ل2
 Wان�	7 آ1 ال

! وت�� أ��اد ت�F�ي وإرش�دي Eل� ا�   �F�ت� 3,^
 `Xء ه�و��+ ض

،  ال��ج�
�رات ال�! �د أ�P*-ال��Eا وه� ج���  ) ا#���ج��� أه�ل� ذوي ( ال����ة ول
��� ال*�,�� ��� 
أه�� أن'�F  -kء ��+ ت�ج��Yت �HحW ال�3� ال'�| ال�آ��ر ,�\�ن  7 

 *!ار وزاري �Hدر 
7 وزارة ال'^ون  وأشY!تال�	�� ا��E+ ح�آJ ال'�ر� ال!��h ال8%!ي 
 Jر� -�) 450(ا�ج����� تF3!آ�[  م1999 ل�وال  ا#������ 

7 اج1 خ� ت��1 ال	���

 �C ت وال�^,�3ت�k�Yال d��%
��+ ول� أ
! ال���ق وت�Yف إل+  ت��4تd جY�ده� 
R جY�د 
 ��+ ح*��JY ود
	�C JY ال�	��R آCZ!اد  ا#���ال�	��R ل��J وح��ی اCE!اد ذوي VC��وال�

 !�u 7
 JYأ�!ان Wن�	7  ����C��#ذوي ا�  8)4
 l

7 خ:ل  !ا 
7 ا#��� ��وال��1 ��+ ال

�ر وت(*�Y8 ءEول��EاJ  JY�8لP7 ح��ة أ
 �C ال�!اح1 اEول+ Hوخ�  . ذوي ا#���

  
  :رؤی ج��� أه�ل� ذوي ا#��� �C ا#
�رات


3^ول� ا�F Eء 
7 ذوي ا#��� �C R��	أ,!ة ت'�رك ال�.  
  

  - :�C ا#
�رات ر,�ل ج��� أه�ل� ذوي ا#���
���) ی1�U إل�+               J�Y�
 1�
إی�Uل ت1�H�8 ح���ة ذوي ا#���� إل�+ �F�Hع ال*�!ار وآ�1 
�7 ی���

 !�u 7
 JYان�إخ R
  .ذوي ا#���ال4!ا
 وال��3واة 
  

 ال��ا1H ودوره� �C ال��خ1 ال�42!�C��:-  
             7�

�7 ال	��Y وإ�H!ار  R�\��3ت ��
اج�1  ,�- ج���� أه��ل� ذوي ا#���� ��C ا#
��رات  1�4 

�*�ق   �YF
 ال���ق إی��ن� ��� 
، و *�� و�� اE,!ة ات	�` 
��ن�ت�Y و خ�B ذوي ا#���خ�
     ���C J��Yال����3ن�ة ل Wإل��+ ج�ن�� ، ���Yت:�)
ال�k��3�ل� ا�ج������� وال�	������ ت	���` ه��X` اE,��!ة و

          E ��,�,Eا ��Cه��ل� ال!اEا -���	C �*��ق أ JYh��F ،وت(*��JY8 ل�%�� 
�7 ا#����  ن'�\��Y  ال�\�ل2
 خ\s ت���3 u��U  JY2ل�\
�'��ت ال	���� آ�1        و��Cل��ت�Y و
*�!ح�تJY وC ��Y*�*�ال	���� ل�

 �38Fوال  ا�ج�����k�2ال !�C�ت �Yی�ت�أول �C -ووض� ،
7 اج1 خ�
 ���ی� ا#��� �Y�4ن��ت
إ
    ��4Cأ Bخ�� Wة إل�+ ج�ن�!,Eا 2 E,!ة ال���ق، وال��1 ��+ ت(*�d وت���,�Fال�   ���ر ای	� �� ن

 �F7 ه
 ا#���  �(*�d ال�	��R  '14 ��م واEه�ل� وال�F�7�23 إل+ ال	���  '14 خ�ص ���
 ج�ی����ة ���F	و�دة ل  ال��ا1���H  (وه���� أ�����F- ال	���������F	ل ( J����7ت���
 ������	
ا�E�����ء  

 وال��2!ا وت*���م اEن'��\) ال�F�7�2��3 إل��+ ال	����� وال��\�����7(����F�ال�����[ة وال��8ل����ت ال� l


�3!ة ال�\��ء �   �C ال%�رج�  '14 ��م R��	ت%�م أ,!ة ال���ق  '14 خ�ص وال� ��ال8!ی�ة ال

�Yل   .ن�Yی
  
  
  



 

 

-  ال��ا1H  ا,�!ات�	�F	ل:-   

R ج���R ا��C !�,E داخ�1      d�4ت�1 والHا��7 خ:ل ال
 لS,!ة ال���ق ، �
ت��C! ال!��ی ال'�


7 ا#�� ��
7 اج1 ال ،�Yرات وخ�رج�
ال����ق ، وت*��یJ    ف��خ1 ال��42!ة �آ�'��  ال� ودول ا#
  .ال%�
�ت ل]

  
 1Hا��ال F	أه�اف ل:  

- �38Fوال �����ا�ج Jال�� !�C�ا,!  ت R��	[ ل���ال�
�رات ذوي ا#���#� .  
 . �اخ1 ال�ول وخ�رج�Y ذوي ا#���ال��ا1H وال���ون وال��4تd  �7 ج��R ا,!  -

- 
7 ا#��� �� .ال��خ1 ال�42! ل�

 ن�38 ل	��R أول��ء أ
�ر   ح�ی(،�ام أ,�ل�W ت! �ی ,�%ا -�H B�*�  .ذوي ا#���ل�

R ال��� - 1
   .قت�ج�] وإرش�د ا�C !,E آ��8 ال���

  
 F	ل l
  -: ال��ا1H  !ا

1-  1Hا��ال �C�� l
   !ن�
2- �Y�C!�ال l
 ال2!ن�

  !ن�
l ال��� ال�	����  -3

  

 l
  !ن��C��1Hا��ال:-   


7�  :7 ن

 J��C3-4 ل��ة  �!ض�C�*�3!ة ال
 7� Bhد��  

-  
7 ج��� أه�ل� ذوي ا#���  تB�\F شY!ی� 
7 أ
�رة ال'�ر��C�� 7�ت	��ل    �#
�رات،ن

��7 ال��\�����7     ذوي ا#�����وت���4�ن 
��7 أ ���Fh�F    ل�ول��أرج���ء ا وأول����ء أ
���رهJ ون��2%

7�UU%�وال�.  
- 2�
1 وال�Eع ا�ش� �F�
 1��ون�Yف إل+ ن'!  ال���ق وأ,!ت�Y ش�8` ��+، لJ,!F ال�32 ن

 
7 ا#���، وت(*�d ال�	���C R اال���  *�� ا#��� �C ال�	��R ون!آ[ ��+ ��� ��ل
     
��! ���C آ����8Eأرش���د ول��� ا Wخ1 ال���42! ل�\1��8 إل��+ ج�ن������ال ض��!ورة  ا�ه�����م  *����

  JYh��F ق أ�ل إل+ ح*�H�ال �42!  �� ح���ت ا#�� ون���ول إن ن4�d�'     ذوي ا#����
لF*��م   ًا
 ،�

�! أی���F     ون��3+ دا���h إل�+ ت���C! ال���J ا�ج������ و       ال%�
�ت ال:زEل� ا�ي ل���Fال��


�FزلJY ل���!یd  �ل	���� و �*��ق   
7 خ:ل وذل_  آ�ن�ا،  �C زی�رات E,! ذوي ا#���
 ا JYh�F ذوي ا#���



 

 


������7، آ���� ت*��� - !��,Zآ JYYاج�ت�� ����ت ال� ����U!ف ����+ ال����وأی���� ال  ���C�*ل�*���ءات م ال�
     
���آ7  ال���4!رة  ش��Y!ی� ��C  ال����ارس وال�^,��3ت ال�	������  و
!اآ�[ ذوي ا#�����Eوا


�آ7 Eوا  
ال�!�Y�Cال��  .�C ال�ول

رح���  أن\�*��- أول م، آ�ن��- 14/6/2008و ����ری|  -���C�*ل�   ��*\F
(ال��+ ��� ���Fدي  ) ال���

	!د ن'�ط �8�H  ال'�ر�,��ات  l
و ���  
�UحW ل:ن'\ ال	��� الF3�ی وآ�ن ال2!ن�

   ح**�- ن���lh ای	� ��    ان ال!ح��Cوه�د ����

�R أول���ء أ
��ر        1�Hا��ال ��C  ذوي ا#����
وش����ر ال	����R  �ل����3دة ��Hاه���ل�  وخ�`X�8دة  ه���ى ا�,�����
، و��*\Fال�����ال -��**�
��7  ت

،���!رت ال	����� ت��ی��1  ال2!ن���
l ا�رش���دي ���C�*ن   ال�وی��4 ال��+  !ن���
l ا,�,��� ل�	�����
     
�7 ال���C BP��F ال�ول� 74�
ض��7 ج��ول   دوري ��+ 
�ار ال��م   ��) ی�\+ اآ2! ��د 

، وال���� ت*���م ال����J ال�4
��1 لX��Yا ال�'��!وع ال%���!ي    
��R ال�^,���3ت ال�	������  ت[*���3F�J ی��

R   �!ض ا 1Hا��ا,! ل��ةال�! � ال ا#
�راتدول  إن��ء�C ج��R  ذوي ا#�����.  

  
 أه�اف�C�*ال:-  

1. J�38  ال��Fال  .ال�ولال���ق �C  وا�ج����� ل*��

7 ا#����ت .2 ��  ، وال�!آ�[ ��+ 
�ض�ع ال��خ1 ال�42!.ت(*�d ال�	��R ال���� �C ال

! �C آ��8 ال�H�ل إل+ ح*�ق أ JYh�F  وإرش�د ت�ج�] .3Eول� ا .ذوي ا#���


R ال�^,�3ت  .4 d�4ت�ون وال���1 والHا��االJل��  ل�	�������  �C ال���ق��� .ال�	��R ال�

  
 ان'\�C�*ال: -  

1.  l

�ر أول��ء�*�ءات 
R ل
7 خ:ل ال���ض!ات وال�Fوات وا ا#رش�ديال2!ن�Eا.   
2.  l
��7   وال����ق  اE,�!ة ل����!ف ���+ اح���ج��ت     ا#����، ذوي  لF�!,S[ل� ال[ی�رات ال !ن�

 .ال*!ب

3.  l

7 !ن� ��Y�C!�3 *�ت و ت
 وری�ض�أل��ب �Y�C!�8ل و تPSل  .ذوي ا#���
  .ذوي ا#��� أ �Fh�Fورش ��1 ل�!ض ان��ج�ت  .4

 .ا#
�4ن��ت ال�� ت*�
�Y ال��ر, ل�\�2 ال�
��lارس ال�
l ل����ف ��+ ل تزی�را .5


�ر  .6Eأول��ء ا +��   	�انW  ت�زیR الF'!ات وال�\�ی�ت  ا#رش�دیH�%ال  .ا#���
  

 ال��ا1H   اح��h�Uت زی�رات�C��  
1( �C�*ال�   �� ��د ال!ح:ت ال�7 ���م    40ح�

3��ى دول ا�
�رات  +�� ال�+   -2008رح�

   . ���ل رح� آ1 شY! واث�Fء ال�وام ال��ر,���2013م 
 .ذوي ا#��� لS,!زی�رة  44 �� ��د ال[ی�رات  ��ال�  )2

��ض!ة ون�وة 55 ح�ال�  �� ��د ال���ض!ات  )3
. 


	�ل ا����   ل*�ءات   �� ��د  )4 �C 7ر وال������
 .ل*�ء ت*!ی�2 60ح�ال� 
R اول��ء ا�

5(  ����   2��3 وأ,��! ذوي    ����400د ال�F�7�2��3 ل�	������F
 و���
�� 
���ز��7 آ�����ی q%ش��
7���\�
  .ا#��� و

  



 

 

lh��ن �C�*ال:  

 4-�3!ض J��C ل��ة �C�*ال lh��7 ن� Bhد��  

  �ل�ولت*�م  %�
 ذوى ا���� ال��اآ�'�ف ال�^,�3ت  -1 

2- �C�*وال    .زی�دة ��د ال�7�23F ل�	���
3-  7
 74�

'�رآ اآ2! ��د  �Fh�F 7 وأ���\�ر وال��
Eأول��ء ا Wن إل+ ج�ن�	أ���ء ال�

  ذوي ا#���
4-  l

7 ا�,��8دة ال�� ت�*�ه� ال	�Y�ر  2!ن� �C�*اد ال!Cر  �ل��3دة ل�ى أ�ا#ح�3س وال'�

�C�*ال.   
ل	�Y�ر و �7 أ���ء ال�!ا s وال��ا1H  �7 ا -5�C�*ال. 


BP�F ال�ول  �ه��� ذوي ا#���ش��ر أول��ء أ
�ر  -6 �Cم  لJY  ور��ی ال	���

7-  +�� R�	'�ر ال�
 Eول��ء أ�U%رب ش�	ح ت!P   .ال�Fسوذل_ ل����  ذوي ا#���

7 + ال��خ1 وا�آ�'�ف ال�F� !42ارش�د اول��ء ا�
�ر  � -8 �� .ا#���، وP!ق ال


����ر ،وال�����1 �����+ ای	����د  ����ا1h    ال -9Eآ1 أول�����ء ا����'

���7 خ���:ل  ل������ف �����+  JY4:ت���'�
  ا�خ�7��H�U ال��Uح7�2�C�*1 ( لHا��ال . (  


���ى ال%���
�ت ال���� ی��*�ه���  -10 ��C!�
وال�BP���F ال�	���ورة   �BP���F ال�ول�� ا������ذوي ا���8Pل 
 �YF
  . و
�ى ا�,��8دة ال���8

 \!ق وأ,�ل�W ال���ی� واE,��2ب ال�%���8 ل$���� و�P!ق       ذوي ا#���ت�!یd أول��ء أ
�ر  -11
2ال�:ج ,�Fال�.  


 ل��	��R  ذوي ا#���ال���ف ��+ أه�� تZه�1  -12�� 8U ���   .ال�

       ذوي ا#���� ا,�*\�ب ���د آ��2! 
�7 أول���ء أ
��ر       -13��U%'ال JY ر��	ث ��7 ت��� ل���C�*ل� )
8��%
  )إ����ت 

ذوي ا#ت�ریW اول��ء ا�
�ر   -14���     .������7 ل\!ق ا#,���Cت اEول�

15- JYF�  1Hا��ج3! ال s ور ، 
BP�F ال�ول �C ر�
  ت�2دل ال%2!ات  �7 اول��ء ا�
  

 واجY- ال��ال���ی�ت �C�*ال:  

1-              y���  و����م ����رة ، ��8 ���C ال�ول����%
 BP���F
اخ�����ر ال����- آ���ن ����Bh ل����H�ل إل��+ 
 ال�^,�3ت ل:,�*�2لC�*ال 

2-  ���Y�	7     ر��د ال�
 �Hوخ� BP��Fال� y�  �C   ر��

�7    ذوي ا#���� أول���ء أ 7�C�Y��3ال�
 l
 ال2!ن�

3- �Y�
  �ل	��� ی1Y3 ال��!ك Hت خ�:H�
 ��م وج�د 

4-  �C�*ال R
 J42وال JUا#ش�رة ل� ��  q�%
 . ��م وج�د 

 ال�H�ل ال+  -5 ��H  y�  !,ا  ذوي ا#���

6-  �C Hوخ� ، l
 ��2ل�ن ا4
ا��U! ز
7 تX�8F ال2!ن��h�Fة ال� 



 

 

��ة ا�*���� ��( س) ا'ام ��:-  

  2008  م
 زی�رات 7/ 

  م2009س�� 
 زی�رات 7/ 

  م2010س�� 
 زی�رات 7/ 

  م2011س�� 
 زی�رات 7/ 

  م2012س�� 
 زی�رات 5/ 

  م2013س�� 
 زی�رات 7/ 

1.     
 ��دي س��ات
�;���  
 ا�>�ر��

��دي 
 س��ات ا�(ی�

��آ< '#��ن 
 ��ذوي ��Aه
  C'���ا

 '#��ن

��ر  D� رس���
�F اEس�س��G���  
 ا�>�ر��

  
��رس� 
�Hت I�ا�
 ا�>�ر��

��رس� أم رو��ن 
�F اEس�س� ح�G���2 
 ا�>�ر��

 ��دي س��ات   .2
 وادي ا�;�
 ا�>�ر��

 ���Lس
 ���Gزای� ا� M�Gا� 

�� ا����Iت ���
�� ا�(ی�����Cا 

��رس� ه�� ��) 
م���  
 د��

ل  �ل��D��  
 ا�>�ر��

�F ��رس�G��� �#ی�� �
 '#��ن اEس�س� ح

 ��رس�   .3
 �<ی�عا�

 '#��ن

�� اCرش�د Gج�
  ا!ج���'�

 '#��ن

 ����آ< د�� ��Aه
���'Cد�� ذوي ا 

  ��رس�
ا�;�M ا�� �ي 
�F اEس�س��G���  
 '#��ن

  س��� س���
 '#��ن

 د��   ��رس� ا��ی)

4.     
  ��دي س��ات
 ا���ام
 ا�>�ر��

��آ< 
رة ��) س��Sن�  

FGش  

��� راسIا� 

��آ< رأس 
 ����� ���AهIا�
���'Cذوي ا 

  ��رس�
  أح�� �M راش�
Mی� ام ا�*

 �I���آ< ا�>
��Vة ��) راش� �
Xل ���م �(وى 
ا!ح���ج�ت 
���Iح�� ا� 
 

 (�� �����رس� �
 Y�Sام  '�� ا��
Mی� ا�*

 ��دي س��ات   .5
ر���ن� 
 ا�>�ر��

 ���Lس
���Gزای� ا�  

��Z ا�

��دي �ر ���ن 
 ��ذوي ���Aه
���'Cا 

  ��رس�
زی� �M ح�رث�  
�F اEس�س��G���  
���Iراس ا� 

��آ< زای� 
 ��ذوي ��Aه
���'Cا 
����Dع ا��� 

 F��G��� رس� ا��ی�دة��
راس اEس�س� 
���Iا� 

��دي س��ات    .6
 د��
M ;ا� 

 ا�>�ر��

 ��آ< 
��ذوي  تAه
���'Cة ا��#� ا�

 ����آ< ه
�Hح���ج�ت 
 ���� ح��

  ��رس�
��G��� ^�Vا�� F
  اEس�س�
ر���ن� 

 ���*Vدي ا���
ا��ی�_� ام 
Mی� ا�*

  ��رس�
�� ��) ی;� �� 
��ة#� ا�

7.   ��  ��ع �Lس
  ا������ اEس�ی�
��Z ا�

��دي أم 
یM ا��ی�_�� ا�*

��ة #���آ< د�� ا�
 ��ذوي ���Aه
���'Cا 

��رس� ا�����ن  
�F اEس�س��G���  
��ة#� ا�

  

 

  

  

  

  



 

 

  : ال����Hت 

1(   ��C ��3ت,^
 وزی��دة ��C ارج��ء ال�ول�     ذوي ا#���� ال�ول� ت*��م  ���J ا,�!      ض!ورة وج�د 

�ر Z  U�%ال�!اآ[ ال� !�C�ت
7 ال�ول   ذوي ا#��� �h�Fال BP�Fال� �C ،JYوش^ون 

2(  BP�Fال� y�  �C !42خ1 ال���اآ[ ال!
 !�C��  U�%ت ال��Y	ال   .ال���2ة
\�ل2

 وت�C !�C!ص ��1 تZه�1 ذوى ا�ح���ج�ت ال%�H 1��7 دورات ال��1 � )3JYل. 


R ال���ق )4 1
 تd�)4 ال2!ا
l ا#رش�دی �C آ��8 ال���

 ل'!ح P!ق ا#,���Cت اEول� Eول��ء أ
�ر  )5��Uال l
 ذوي ا#���تd�)4 ال2!ا


R ج��R ال�^,�3ت ال�	���� ، ل���C! ال��Y3:ت ال�!وری ل�'%q ال���ق  )6 1Hا��ال 

 ��C! ال%�
�ت ال�!وری ل�'%q ال���قل� ال�	����،ت�4تd ج��R ال�^,�3ت  )7


��R وزارة  )8 1��Hا��ال،���Uال    q%��'ال���:ج ل� J*���ی�ل ���2P ات����
ل����y���  !�C اEدوات و
 �C ال�BP�F ال���2ة �7 ال��ن�  ال���ق

 ال�%���C 7��U ش�^ون   ال������ت وال������7   
R زی�دة  Xوي ا#���تY�J   ال��زی�دة ال��ارس  )9
  .ا#���ذوي 

  

  - :ال%�ت�

 ش4! وت*�ی! ت�� ذوي ا#���� ل1�4 أول���ء أ
��ر    ل	���� اه��ل� ذوي ا����� ��C ا�
��رات ، و      

   ذوي ا#���إل+ أ �Fh�F وواEخ�ة واEخ�ات ال��\���7 و أ���ء ال�F��C 7�23 ال	���

 ش4! وت*�ی! ل14��
���F ل!,�J ال��32 وال���3دة ل��F Sء ذوي ا#����،          ت Jه��, q%وش�4!   ش�

 ل�	Hد��- خ� ��ت وال�^,�3ت ال�Y�C�� ت�Y	1 والHا��ال  ��1 والHا��ال �C�*ل� ال�3��2*

�7 خ:ل جY�دهJ ن	�- C !ا
	�Y وإ
�4ن��ت ل�X�8F  آ1 جY�ده�وC!ت �C�*ال  �YCأه�ا B�*��C ت

 
��7 أن ت4�ن جY�د  ج���� �C ا#
�رات ه� ال*�ا�� واE,� ال!ی�دی ال�� اه�ل� ذوي ا����

 ت184k8ال `XYل    .ال���ة ال4!ی�

 7�
�4ن��تJY وت��ی�تJY وان��جJY ونZ  واخ�!ا ات�7 ان ی4�ن� ا �Fh�F ذوي ا���� هJ ا�آ(!ی

JY���3ت
 �C   ا����
  

��
�F اج�1 ت J4ول  

 �38Fال �H�U�ان�: ا�خ�	, �P�C 


