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١. ßÔ†ßò 

 )"ةــسايــسلا" ،دعD اميف اA@لإ راــش>و( تافلا78ا نع غالبإلا تاءارج,و ةــسايــس بجوت

KLا عوطتلا ةـــــيعمK8PQلإ راـــــــــــــــــش>و( ) ةـــــينقتلا ةـــــمظنألا ةـــــيعمج( ةـــــي@Aاـــــميف اـــــ Dدـــــع، 

 ijوطتمو يفظومو يذـــيفنتلا لوؤــــــــــــسملاو ةرادإلا سلجم ءاــــــــــــــضعأ XYع )"ةـــيعمKLا"

 ةــــــــــــسراـممو لـمعلا ءاـنثأ ةـيــــــــــــص8ــــــــــــqلا قالخألا نم ةـيلاـع PQياـعمب ماlmلالا ةـيعمKLا

 يأ نع ركبم تقو j| غالبإلا متي نأ ةـــسايـــسلا هذy نمـــضتو .مvAايلوؤـــسمو مvAابجاو

 با�ــــ�أ وأ ةيعمKLا ھل ضرعتت دق لمتحم فرــــصت ءوــــس وأ يدج رطخ وأ ةفلاخم

 لمع� نم ةفا� XYع بجي امك .بــسانم ل�ــشD كلذ ةKLاعمو نيديفتــسملا وأ ة��ــصملا

 ماlmلالاو مvAايلوؤـــــــسم ءادأ ءانثأ ةyا�mلاو قدـــــــصلا دعاوق ةاعارم ةيعمKLا �Kاـــــــصل

 لمع� نم ل� عيLـــ�Y �qإ ةـــسايـــسلا هذy فدvA .ا�A لومعملا حئاوللاو نPناوقلا ةفا�ب

 اذ�A مايقلا نأ �Yا م�Aنأمطو تافلاخم وأ رطاخم ةيأ نع غالبإلل ةيعمKLا �Kاـــــــــــصل

 ةيلوؤسم يأ XYع يوطني الو لوبقمو نمآ رمألا

 



 

 
 

٢. aÛä!bÖ 

 ءاـــــــــضعأ اونا� ءاوـــــــــس ةيعمKLا �Kاـــــــــصل لمع� نم عيمج XYع ةـــــــــسايـــــــــسلا هذy قبطت

 فرـــــصب ن�راـــــش�ـــــسم وأ نPعوطتم وأ نPفظوم وأ نPيذيفنت نPلوؤـــــسم وأ ةرادإ سلجم

 با�ـــ�أ نم يأل اـــضيأ نكم�و .ءان¢تـــسا يأ نود¡و ،ةيعمKLا j| مA ـــصانم نع رظنلا

 وأ رطاـــخم ةـــيأ نع غالبإلا مPQyغو نPعQ£تمو نPحناـــمو نيدـــيفتــــــــــــسم نم ةـــ��ــــــــــــصملا

 .تافلاخم
 

٣. a"‚bÛ#bp 

 تاماlmلا يأب لالخإلا وأ ةيلام وأ ةيئانج تافلاخم يأ ةئطاK8ا تاسرامملا لمش�

ارطخ ل�ش� §¦لا كلت وأ ةيلخاد ةيميظنت تابلطتم وأ ةيع>رش� وأ ةينوناق
ً

 XYع 

 لي¬س XYع ،اA»ع غالبإلا بجوتي §¦لا تافلا78ا لمش�و .ةئªبلا وأ ةمالسلا وأ ة�©لا

  :Xjي ام ،رص�Kا ال لاثملا

 
 

 .فرصتلا ءوس وأ )داسفلا وأ ةوشرلا كلذ j| امب( ي°وناقلا PQغ كولسلا •

 مادختسا ةءاسإ ،ةبذا�لا تاقفنلا ءاعدا كلذ j| امب( �jاملا فرصتلا ءوس •

 .)ةyوبشم تاKL² معد وأ لاومألا ليسغ تايلمع ،ةميقلا ءايشألا

 ھبصنم صµ8 مادختسا لثم( �Kاصملا ضراع� تالاح نع حاصفإلا مدع •

|j اKLاصم ز�زعتل ةيعمKا ھ�K8اصم وأ ةصاK� ة��صم قوف ن�رخآلا 

 .)ةيعمKLا

 .)ةيمسرلا قئاثولا فالتإ وأ ءافخإ ،ةعاضإ كلذ j| امب( لايتحالا ةينا�مإ •

 ايأ ا�Aا�ترا لمتحي §¦لا وأ ،ا�Aا�ترا متي §¦لا وأ ،ةبكترملا ةيئانKLا مئارKLا •

 .ا²عون نا�

 ا²قيبطت وأ ةيلخادلا ةباقرلا دعاوقو ةمظنأو تاسايسلاب ماlmلالا مدع •

 .ةحي�� PQغ ةروصب



 

 

 كلت حنمل ةيجراخ ة²ج نم ةقحتسم PQغ تآفا�م وأ عفانم XYع لوص�Kا •

 .ةرQ£م PQغ ةيليضفت ةلماعم ةKL²ا

 .ةينوناق PQغ ةق�رطب ة�رس تامولعم نع حاصفإلا •

  ةي¬سا�7ا تانايبلاب بعالتلا •

• vAديد �  م�Aمالسو نPفظوملا ة�

  j¼الخألا PQغ كولسلاو §«ملا كولسلا دعاوق كا�Aنا •

  ةينوناقلا تاطلسلا وأ تايحالصلا مادختسا ءوس •

  هالعأ ةروكذملا لئاسملا نم يأب قلعتي اميف lQس�لاو تمصلا ةرماؤم •
 

٤. aÛ$àbãbp@
vAفد yإ ةــــسايــــسلا هذ�Y اــــصل لمع� نم ل�ل ةــــصرفلا ةحاتإK� اKLنع غالبإلل ةيعم 

 ةسايسلا نمضتو .كلذل ةجي�ن ءاذيإلا وأ ماقتنالل م²ضرع� مدع نامضو تافلا78ا

 j| ةيعامتجالا ھتنا�م وأ ھبــــــــــصنم وأ ھتفيظو نادقف رطK8 غالبلا مدقم ضرع� مدع

 .ةـفلاـخم ةـيأ نع غالبإلاـب ھـماـيق ةـجي�ن باـقعلا لـا�ــــــــــــشأ نم لـ�ــــــــــــش يألو ةـيعمKLا

 ةين نسحب ةفلا78ا نع غالبإلا متي نأ ةط�رش

 �ــــ¿تا اذإ مA¾ الو ،ةلوقعمو ةقداــــص هاب�ــــشا تايطعم غالبلا مدقم ىدل رفوتت نأو 

Dلا ةـ��ــــــــــــصملا ةـياـمح لـجأ نم . ئطخم ھـنأـب كـلذ دـعqنإـف ،غلبملل ةـيــــــــــــص8ــــــــــــ yهذـ 

  ام ،كلذ j| ھتبغر مدع دنع غالبلا مدقم ة�وy نع فشكلا مدع نمضت ةسايسلا

 ةظفاحملل بــــسانمو نكمم د²ج ل� لذب متªــــسو .كلذ فالخ XYع نوناقلا صني مل

 ،ةـــنيعم تالاـــح j| نكلو .ةـــفلاـــخم يأ نع غالبلا مدـــقم ةـــ�وy ةـــ�رــــــــــــسو ناـــمتك XYع

 لي¬ــس XYع اA»مو ،غالبلا مدقم ة�وy نع فــشكلا متي نأ غالب يأ عم لماعتلل بجوتي

 مدقم XYع بجوتي كلذك .ةــــــــصتخم ةمكحم يأ مامأ ة�و²لا فــــــــشك ةرورــــــــض لاثملا

 وأ فظوم يأل ھـفــــــــــــشك مدـعو ھـلبق نم مدـقملا غالبلا ةـ�رــــــــــــس XYع ةـظفاـ�7ا غالبلا

µ8رخآ ص. 

 



 

 

 ةــسايــسلا نمــضت امك .غالبلا لوح ھــسفنب تاقيقحت ةيأ ءارجإ مدع اــضيأ ھيلع بجوت�و

  .ةسايسلا هذy قفو تافلا78ا نع غالبإلا ب¬سD غالبلا مدقم ءاذيإ مدع
 

٥. gu%aõap@a⁄i&Î@Çå@«bÛ#ò 
 بسانملا ءارجإلا ذاختإ ل²س� Ä¦ح ةركبم ةروصب ةفلا78ا نع غالبإلا لضفي •

|j ھنيح. 

 بجي ھنأ الإ ،غالبلا ة�� تابثإ غالبلا مدقم نم بلطي ال ھنأ نم مغرلا XYع •

ارداق نوكي نأ
ً

 .ةين نسحب غالبلا مدق ھنأ تابثإ XYع 

  :ق�رط نع )قفرملا جذومنلا قفو( ايطخ غالبلا ميدقت متي •

 

o  لا ناونعلا£Qيدي: 

____________________________________________ 

o لا وأ£Qكلإلا ديlQي°و: 

____________________________________________ 
 

٦. ßÈb'ò@aÛj&Î 

 XYع ةــــــــسايــــــــسلا هذy قفو ةفلاخم يأ نع غالبإلا صوــــــــصخب ذختملا ءارجإلا دمتع�

 قيقدــت وأ ةــيمــــــــــــسر PQغ ةــعجارم ءارجإ كــلذ بــلطتي دــق ذإ  .اــvAاذ ةــفلاــ78ا ةــعيبط

  :غالب يأ ةKLاعم j| ةيلاتلا تاوطK8ا عابتا مت�و  .§Èسر قيقحت وأ Xjخاد

 عالطاب تاغالبلا مالتــــــــسإ دنع _) ةلوؤــــــــسملا ةن�Lلا وأ ص8ــــــــqلا مــــــــسإ (__ موقي •

 ا²جوم غالبلا نكي مل اذإ ( ةيعم�Lل يذيفنتلا لوؤـــــــــــسملاو ةرادإلا سلجم سªئر

 .غالبلا مالتسإ نم عوبسأ لالخ غالبلا نومضم XYع)  PQخألا دض

 يذلا ل�ــشلاو قيقحت ءارجإ بجوتي نا� اذإ ام ديدحتل ةيلوأ ةعجارم ءارجإ متي •

 .قيقحت ءارجإل ةجا�Kا نودب تاغالبلا ضعD لح نكم�و . هذختي نأ بجي



 

 فتاـــy مقرو غالبلا مالتــــــــــــسإ راـــعــــــــــــشإـــب ماـــيأ )١٠(لالخ غالبلا مدـــقم دـــ�وزت متي •

 .لصاوتلل

 اذـــy نوك�و . j|اــــــــــــــضإ قيقحت يأ ءارجإ متي نلف ، رQ£م PQغ غالبلا نأ نPبت اذإ •

اــــيئاــــÌA رارقلا
ً

 ةــــيفاــــــــــــــــضإ تاــــتاــــبثإ ميدــــقت متي مل اــــم رظنلا ةداــــعإل لــــباــــق PQغو 

 .غالبلا صوصخب

 

 �Yإ غالبلا ةــلاــحإ متي ،ةرQ£مو ةــلوقعم تاــيطعم �Yا دــن�ــــــــــــس� غالبلا نأ نPبت اذإ •

 .ةبسانملا ةيصوتلا رادص,و غالبلا j| قيقحتلل ___________

 لالخ ةيــــــصوتلا رادــــــص,و غالبلا j| قيقحتلا نم ءا�Aنإلا ___________ XYع بجي •

 .غالبلا ةلاحإ خ�رات نم لمع مايأ ةرشع

 .دامتعإلاو ةقداصملل سل7Lا سªئر �Yا اvAايصوت  _____________ عفرت •

 قـــــــفو ةـــــــفـــــــلاـــــــ8ـــــــ7ا YـــــــXـــــــع ةـــــــبـــــــتQـــــــlـــــــملا ةـــــــيـــــــ¬ـــــــيدأـــــــتـــــــلا تاءارـــــــجإلا دـــــــيدـــــــحـــــــت مـــــــتـــــــي •

 .لوعفملا يراسلا لمعلا نوناقو ______________ةسايس

 . هؤارجإ متي قيقحت يأ نع تايطعمب غالبلا مدقم د�وزت ،انكمم كلذ نا� Ä¦م •

 دــق اــمم اــPQyغ وأ ةــي¬يدأــت تاءارجإ يأــب غالبلا مدــقم مالعإ زوجي ال ،كــلذ عمو

 .رخآ صµ8 هاجت ة�رسلا تاماlmلاب ةيعمKLا لالخإ ھيلع بتlQي

 ، ةـبــــــــــــساـنمو ةـلداـع ةـق�رطب ةـفلاـخم يأ نع غالبإلا عم لـماـعتلاـب ةـيعمKLا مlmلت •

 .غالبلا مدقم تابغر عم غالبلا ةKLاعم ةق�رط مÐÑLت نأ نمضت ال اA»كلو
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