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 كولسل ساسألا عبنملا ةيمالسإلا قالخألاو بادآلاو ئدابملاب ف3رعتلا ةسايسلا هذ' لثمتت

 ،ھئاسؤرو ھئالمز عم فظوملا ةقالع ST ةيقالخألاو ةينQملا ميقلا ز3زعO عم ،ميقلا رشKو ،درفلا

 [\لا تامدnoاب ءالمعلا ةقث ز3زعO عم اjk ماghلالاو ،ةيلوئسملا حور ةيمنت راطإ تحت جردنت [\لاو

 .ةروص w\شv داسفلا ةحفاtم rsع لمعلاو ،ةيعمnqا اQمدقت
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 ةيدقاعO تاقالع مQل نمو ن{لماعلا ةفا| rsع ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذ' ددحت

اقفو ةصاخ ةيفيظو كولس تاسايس مQل ردصت نم كلذ نم �wث�س�و ،ةيعمnqا ST ةيعوطتو
ً

 

 .ةمظنألل
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 :ـب ماghلالا ةدح rsع اQعب�ي ام ل|و اjk ن{لماعلاو ةيعمnqا نمضت

الوأ
ً

 :ة'ا�hلا :

 .ةفيظولا فرشv لخي ام ل| نع عف�gلا .١

 .ةيفيظولا تابجاولا ءادأل لمعلا تقو صيصخت  .٢

اقفو كلذ بلط ام w\م لمعلا تقو جراخ لمعلا .٣
ً

 .ةيعمnqا ة��صمل 

 .اk ياغو اjk لمع� [\لا ةيعمnqا فاد'أ ةمدخ  .٤

 .لام'ا وأ زواجت نود اQقيبطتو حئاوللاو ةمظنألاب ماملإلا  .٥

 .ةيئاضق ىوعد وأ ھيف كراش� [¨سر قيقحت يأ ST ة'ا�hلاب rTحتلا  .٦

 .ن3رخآلل ةيصo»لا تامولعملا ة3رس نامضل ةيمسرلا تاءارجإلا ذاختا  .٧

 .h{يمت نودو ةيدايحب لمعلا لالخ نم ھتافرصت ST ةيعوضوملا T®وت  .٨

ايناث
ً

 :ءالمعلاو نيديفتسملا هاجت تابجاولا :

 .ةقابلو نسحب مQعم لماعتلاو ءان°تسا نود مn�Qاصم ةاعارمو مQقوقح ما�gحا .١

 .ة'ا�hلا �³ع ھتقث بسكل T±سلا .٢

  .تاميلعتلاو ةمظنألا عم قفتي امب لامعألا ل| ST ميلسلا كولسلا قفو مQعم بواجتلا .٣

اقفو ةمات ة3رسv ةيصo»لا تامولعملاو قئاثولا عم لماعتلا .٤
ً

 .تاميلعتلاو ةمظنألل 

ابلس رثؤي لمع يأ نع عانتمالا  .٥
ً

 .ةيفيظولا ةقثلا rsع 

اثلاث
ً

 :ن{سوؤرملاو ءاسؤرلا هاجت تابجاولا :

 ةفلاخم نود ،يرادإلا لسلس�لاو لمعلا ةلtي' قفو ھئاسؤر رماوأ ذيفنت فظوملا rsع .١



 

ايطخ كلذ نايب عم تاميلعتلاو ةمظنألل
ً

 .ھثودح دنع ھسµئرل 

 .مQعم ةميلس ةئµب ءانب ST ةم'اسملاو ةقابلو ما�gحاب ھئالمز عم لماعتلا فظوملا rsع .٢

 .ةيلاع ةيعوضومو ةينQمب هءارا ةكراشم فظوملا rsع  .٣

 .لمعلا لاجم ST مQQجاوت [\لا ل|اشملا لح ST ھئالمزل ةدعاسملا ميدقتب [�عم فظوملا  .٤

 .تاميلعتلاو ةمظنألاب ماghلالا ثيح نم ھئالمزل ةنسح ةودق فظوملا نوكي نأ  .٥

 ق3رط نع مºkاراQم ةيمنت ST ھئالمز s¸ا ا¹kس�كا [\لا تا�no³ا لقن s¸ا فظوملا s±س� نأ  .٦

 .h{يمت نود مQعم لماعتلاو ب3ردتلا

اثلاث
ً

 :ةماعلا تاروظ�«ا :

 وأ لوبقب ،ذوفنلا لالغتساو ةيفيظولا ةطلسلا لامعتسا ةءاسإ ن{لماعلا rsع رظحي .١

 .ةوشرلا ةحفاtم ماظن ST اk¿لع صوصنملا روصلا نم ةروص يأ باtترا وأ ةوشرلا بلط

 .ةروص نم ةروص يأ وأ ر3وghلا ن{لماعلا rsع رظحي  .٢

 ةقفاوم rsع لوص�nا نود ىرخأ ةسراممو ن{تفيظو ن{ب عمnqا ن{لماعلا rsع رظحي .٣

 .كلذب ةقبسم

 دض ةيديك ىواtش عفر وأ ةيعامnqا ىواtشلا ST كا�gشالا ن{لماعلا rsع رظحي  .٤

 .تاQج وأ صاÀoأ

 صÀo يأ نع ةيصo»لا تامولعملا وأ تانيعلا وأ قئاثولا عمج ن{لماعلا rsع رظحي  .٥

 .ة3رورضلا لمعلا تابلطتم نمضو يماظن راطإ ST نوكت نأ الإ

 عvاط لمحت [\لا تادن�سملا وأ قئاثولا وأ ة3رسلا تامولعملا ءاشفا ن{لماعلا rsع رظحي .٦

 ةيدقاعتلا ةقالعلا ءاk نا دعw v\ح ھتفيظو بÂسv اk¿لع لصح [\لاو ة3رسلاو ةيم'ألا

احومسم اÃkع فشكلا نكي ملام مQعم
ً

 .ةمظنألا بجومب ةحارص ھب 

 ST ح3رصت وأ قيلعO وأ ةلخادم يأب مالعإلا لئاسول حاصفإلا ن{لماعلا rsع رظحي  .٧

 لصاوتلا لئاسو نم يأ �³ع وأ ،قيقحتلا وأ ةساردلا تحت تلازال تاعوضوم

 .ÅTامتجالا

 ،ةيجراخ ةموكح يأ وأ ةكلمملا s¸إ موللا وأ دقنلا نم يأ ھيجوت ن{لماعلا rsع رظحي  .٨

 .ةيجراnoا وأ ةيلخادلا مالعإلا لئاسو نم ةليسو يأ �³ع

 ةسايس ض'اني نايب وأ تاباطخ يأ rsع عيقوتلا وأ رشK وأ رادصا ن{لماعلا rsع رظحي  .٩

 .اn�Qاصمو ةيسايسلا اk مظنأ عم ضراعتي وأ ةكلمملا

 

اعvار
ً

 :تازايتمالاو ايادQلا :



 

 مk¿لع ضرعO [\لا تامدnoا وأ تازايتمالا وأ تابQلا لوبق ن{لماعلا rsع رظحي .١

vشtم يأ وأ رشابم �{غ وأ رشابم ل}hل نوكي ةQا�{ثأت ا
ً

 .ھت'ازن rsع 

 نود ةيجراخ تاQج يأ نم ةزئاج وأ ةيد' وأ م3ركت يأ لوبق ن{لماعلا rsع رظحي .٢

 .ةفرشملا ةnqQا نم ةيمسر ةقفاوم rsع لوص�nا

 نم ةصاnoا تاي�gشملا rsع تاموصخ وأ تاليQسO يأ لوبق ن{لماعلا rsع رظحي  .٣

 .ةيعمnqا عم تالماعم مÉkدل نيذلا نيدروملا

 لوص��ل مQلمع مكحب اk¿لع اولصح ةمولعم يأ مادختسا ن{لماعلا rsع رظحي .٤

 .ةQج يأ نم ةصاخ ةلماعم وأ ةمدخ rsع

اسماخ
ً

 :ةينقتلا مادختسا :

 [\لا ةينقتلا ةزQجألا rsع ةظفاحملل ةمزاللا تاءارجالا عيمج ذاختا ن{لماعلا rsع .١

 .ھيلع ةدQعو ھتزوحب

 مسقلا عم قيسËتلا دعv الإ ةزQجالا rsع تاقيبطت وأ جمارب ليمحت مدعv ن{لماعلا مghلي  .٢

 .كلذب [�عملا

 تامولعم ن3زخت مدعو ،لمعلا ضارغأل الإ ةزQجألا مادختسا مدعv ن{لماعلا مghلي  .٣

 .لمعلا نمض نم تسµل

 ة3رسلا تامولعملاو مjk ةصاnoا لوخدلا تامولعم rsع ةظفا�«اب ن{لماعلا مghلي   .٤

 مjk صاnoا ةزQجألا ST ةدوجوملا

اسداس
ً

 :تن�gنالا عم لماعتلا :

 ماghلالا تن�gنالا ةكبش s¸إ لوصولا ةيناtمإ مÉkدل رفاوتت نيذلا ن{لماعلا rsع .١

 .لمعلا ضارغأل ةكبشلا مادختساب

 .تافلملاو جما�³لل ة3ركفلا ةيكلملا قوقح تابلطتمو طورشv ن{لماعلا مghلي  .٢

 يماظن �{غ طاشK يأ وأ فارعألاو بادآلاب ةلخم داوم يأ ليمحت مدعv ن{لماعلا مghلي  .٣

 .ھبكترم ا¹kجومب بقاع�

 ال لئاسر ءاشKإل ھمادختسا مدع يKو�gكلا د3رب مQل صصخ نيذلا ن{لماعلا مghلي .٤

 دعv الإ فورعم �{غ ردصم نم ةلاسر يأ حتف مدعو ،مjk ةطونملا لامعألاب قلعتت

 .كلذب [�عملا مسقلا عم قيسËتلا

 

اعvاس
ً

 :داسفلا ةحفاtم :

 وأ ةلاح nÎاصم ضراعO ةلاح يأ نع ةيعم�qل ايطخ او�Íفي نأ ن{لماعلا مghلي .١



 

 دقع يأ ھيسرت rsع رشابم �{غ وأ رشابم لtشv رثؤي رارق يأ ST كراش� ال نأو ،ةلمتحم

 .ھيف فرط ھئاÏرقا دحأ نوكي

 تاميلعتلاو ةمظنألل زواجت يأ نع [�عملا مسقلل ايطخ غالبإلا ن{لماعلا rsع بجوتي .٢

 ءانثأ ھب ملع داسف يأ نع ةصتo«ا تاnqQا غالباو ،ھلمع لالخ اk¿لع علطي [\لا ةذفانلا

 .داسفلا ةحفاtم دوQج ليÂس ST كلذو ھتفيظو

انماث
ً

 :فظوملل ةnqQا ماghلا :

 ف3رعOو ،يKو�gكلالا اQعقوم ST ةسايسلا هذ' رشK ةيعمnqا ST ةيذيفنتلا ةرادإلا rsع .١

 .اQماtحأب ماghلالا مk¿لع بجي ھنأب مQغالبÑو اjk ن{لماعلا

 [Ôلت ن{لماعلل ةي�Óو ةنمآ لمع ةئµب ةئيºk ةيعمnqا ST ةيذيفنتلا ةرادإلا rsع .٢

 ةلادعv تارارقلاو حئاوللاو ةمظنألا قيبطتو ،مQلمع ءادأل ةيساسألا تابلطتملا

 .h{يمت نود فاصنÑو
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 ةرادإ تحت نولمع� نيذلا ن{لماعلا عيمج rsعو ةيعمnqا ةطشKأ نمض ةسايسلا هذ' قبطت

 اjk ماملإلاو ةسايسلا هذ' rsعو مQلمعv ةقلعتملا ةمظنألا rsع عالطالا ةيعمnqا فارشاو

 .ةيفيظولا مºkايلوؤسمو مºkابجاو ءادأ دنع ماtحأ نم اk¿ف درو امب ماghلالاو ،اk¿لع عيقوتلاو

 ةفيظولا تايقالخاو يفيظولا كولسلا ئدابمو ةفاقثب ÅTولا رشK ة3رشÂلا دراوملا ةرادإ rsعو

 .اÃkم ةËÕoب ماسقألاو تارادإلا عيمج د3وزتو
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