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  ةرادإلا سلجم

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج

 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو ىدل ةلجسم
 )1284( مقرب

 

 ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم نيب تايحالصلا ةفوفصم ةسايس

 ةمدقم

 طباوــض تابلطتم نم ًايــساــسأ ًابلطم دعت ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم نيب تايحالــصلا ةفوفــصم ةــسايــس نإ
 ةـيرادإلا فئاـظولا يلغاــــــشل تاـيحالـــــصلاو تاـيلوئـــــسملا دـيدـحت ىلع لـمعت اـهنأ ثـيح ةـيعمجلا يف ةـيلخادـلا ةـباـقرلا
 تاراـــــسم ةمكوحو طبـــــض نم ززعت نأ اهنأـــــش نم يتلاو ،ةيعمجلا يف تالماعملاو تارارقلا دامتعال ايلعلا ةيذيفنتلا
 .لايتحالاو داسفلا رطاخم عنمتل ،تاءارجالاو تالماعملا قفدت

 قاطنلا

 ،ةيعمجلا يف ةيعوطتو ةيدقاعت تاقالع مهل نمو نيلماعلا ةفاك ىلع ةماعلا تايلوؤــــسملا ةــــسايــــسلا هذه ددحت
 .ةمظنألل ًاقفو ةصاخ ةيفيظو تاسايس مهل ردصت نم كلذ نم ىنثتسيو

 نايبلا

 :ةرادإلا سلجم تايحالص ةفوفصم :ًالوأ

 .اهذيفنت ىلع فارشإلاو ةيعمجلل ةيسيئرلا فادهألاو ةيساسألا تاهيجوتلا دامتعا .1
 ماـهملل دـيدـحت نم كـلذ عبتي اـمو ،اـهيلع فارـــــشإلاو ةـيلخادـلا ةـباـقرلل طباوـــــضلاو حئاوللاو ةـمظنألا داـمتعا .2

 .ةفلتخملا ةيفيظولا تايوتسملا نيب تايلوؤسملاو تابجاولاو تاصاصتخالاو
 ،ةجاحلا تعد نإ هليدعتو هتيلعاف ىدم ةبقارمو هيلع ماعلا فارـــشإلاو ةيعمجلاب صاخ ةمكوحلل ماظن عـــضو .3

 .ةيعمجلا ىلع فارشالا ةهج هررقت ام عم ضراعتي ال امب
 .مهقوقح ظفحو مهتيامح لجأ نم حلاصملا باحصأ عم ةقالعلا مظنت ةبوتكم ةسايس دامتعاو عضو .4
 .ةيذيفنتلا ةرادإلاب ةطونملا لامعألا ذيفنتو ضيوفتل ةسايس دامتعاو عضو .5
 نع حاــصفإلاب اهمازتلاو حئاوللاو ةمظنألل ةيعمجلا مازتلا نمــضت يتلا تاءارجإلاو تاــسايــسلا دامتعاو عــضو .6

 .ةيعمجلا عم حلاصملا باحصأل ةيرهوجلا تامولعملا
 .اهريوطتو ةيعمجلا لمعب ةقلعتملا ةيلخادلا تاسايسلا دامتعا .7
 رارقلا ذاختا تاءارجإو ،ةيذيفنتلا ةرادإلل اهــضيوفت متي يتلا تايلوؤــسملاو تاــصاــصتخالاو تايحالــصلا ديدحت .8

 .اهيف تبلا ةيحالصب ظفتحي يتلا تاعوضوملا سلجملا ددحي امك .ضيوفتلا ةدمو
 .تارامثتسالل ةماع ريياعمو تاهجوم عضو .9

 .ةيعمجلل ةيراقعلا ةطشنألاو تارامثتسالا ةرادإ .10
 .ةيعمجلا هجاوت يتلا رطاخملل ماعلا روصتلا ديدحت .11
 .هل معدلا ريفوتو يذيفنتلا ريدملا/سيئرلا ءادأ مييقتو ةعجارم .12
 .تاكيشلاو فرصلا رماوأ ىلع تاعيقوتلاو ةيلاملا تادامتعالا .13
 .ايلعلا ةيرادإلا فئاظولا يلغاشل لصفلاو نييعتلا يف تبلا .14
 .هيلع ةئراطلا تاليدعتلاو يميظنتلا لكيهلا دامتعاو رارقإ .15
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 :ةيذيفنتلا ةرادإلا تايحالص ةفوفصم:ًايناث

 .ةروطتم ةيلحرم ريياعم لالخ نم لمعلا قيرفل ىلثملا ةدايقلا .1
 .يرودلا مييقتلاو ططخلاو تايجيتارتسالاب فادهألا طبر .2
 .اهب ةضوفملا تايحالصلل اهتاسرامم نأشب ةرادإلا سلجمل ةيرود ريراقت عفر .3
 .هدامتعال ةيريدقتلا ةنزاوملا عورشمو ةيلاملا ريراقتلا عفر .4
 .هدامتعال نيلماعلل يفيظولا ميوقتلا عفر .5
 .لمعلا ريسب ةصاخلا تاميلعتلاو ميماعتلا رادصإ .6
 .اهدامتعال ةرغاشلا فئاظولل نييعتلا يف ةيصوتلا .7
 .سلجملل ةيفيظولا دوقعلا ءاهنإب ريرقت عفر .8

 :ةيذيفنتلا ةرادإلاو سلجملا ءاضعأ نيب لصاوتلا ءاسؤرلا هاجت تابجاولا :ًاثلاث

 .سلجملا نع ةيعرفلا ناجللا دحأ وأ سلجملا سيئر لبق نم عامتجا دقعل ةوعدلا هيجوت متي .1
 .ةنجللا سيئر وأ سلجملا سيئر عم رواشتلاو قيسنتلا دعب الإ ةلودجملا تاعامتجالا ليجأت وأ ءاغلإ مدع .2
 ءاـــــضعأ نم بـلط ىلع ًءاـنب وأ ،كـلذ ةرورـــــض ىأر ىتم لودـجم ريغ ئراـط عاـمتجال وعدـي نأ سلجملا سيئرل .3

 .سلجملا
 لامعأ لودج عــــضو دنع يذيفنتلا سيئرلاو ءاــــضعألاو رــــسلا نيمأو سلجملا سيئر نيب قيــــسنتلا متي نأ .4

 .عامتجالا
 .اهئادأ نمضتي يرهش ريرقتب ةرادإلا سلجم ديوزت ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلع بجوتي .5
 ،ةرادإلا سلجم نوؤـشب ةقلعتملا رومألا يف ةرادإلا سلجم ءاـضعأ عم لـصاوتلا ةهج وه ةرادإلا سلجم نيمأ .6

 بـجومب سلجملا لاـمعأـب ةربخو ةـقالع مهل نمم ةـيذـيفنتلا ةرادإلا نم ضوفم هـماـقم موقي هـباـيغ لاـح يفو
 .سلجملا نيمأ ةدوع نيح ىلإ ةمهملاب مايقلاب يذيفنتلا ريدملا نم هيجوت

 ةرادإلا ءاــــــضعأ نم يأ وأ يلاـملا ريدـملاو يذـيفنتلا ريدـملا عم لــــــصاوتلا ناـجللاو ةرادإلا سلجم ءاــــــضعأل .7
 .كلذل ةجاحلا دنع ةيذيفنتلا

 تايلوؤسملا

 فارــشاو ةرادإ تحت نولمعي نيذلا نيبــستنملاو نيلماعلا عيمج ىلعو ةيعمجلا ةطــشنأ نمــض ةــسايــسلا هذه قبطت
 درو امب مازتلالاو ،اهيلع عيقوتلاو اهب ماملإلاو ةسايسلا هذه ىلعو مهلمعب ةقلعتملا ةمظنألا ىلع عالطالا ةيعمجلا

 ماــسقألاو تارادإلا عيمج ديوزت ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلعو .ةيفيظولا مهتايلوؤــسمو مهتابجاو ءادأ دنع ماكحأ نم اهيف
 .اهنم ةخسنب

 عجارملا

 هذه لحتو .        خيراتب ةـــسايـــسلا هذه  )               ( هترود يف )             ( عامتجالا يف ةيعمجلا ةرادإ سلجم دمتعا
  .اقباس ةعوضوملا كولسلا دعاوق تاسايس عيمج لحم ةسايسلا


