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ابلطم دع3 فارشالاو ةباقرلا تايلآ ةسايس نإ

ً
ايساسأ 

ً
 ةيلخادلا ةباقرلا طباوض تابلطتم نم 

BC اDEأ ثيح ةيعمIJع لمع3 اMN رادإلا تايحالصلاو تايلوئسملا ديدحتZأش نم \]لاو ةIJززع3 ا 

 MNع لمع3و ،لايتحالاو داسفلا رطاخم عنمتل تاءارجالاو تالماعملا قفدت تاراسم طبض نم

 .ةZرادالا ةيلمعلا رZوطت
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 ةيدقاع3 تاقالع مrل نمو نqلماعلا ةفاMN pع ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذl ددحت

اقفو ةصاخ تاسايس مrل ردصت نم كلذ نم wxثuسtو ،ةيعمDEا BC ةيعوطتو
ً

 .ةمظنألل 
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الوأ

ً
 :ةباقرلا :

 :ةZرادإلا رZراقتلاب -أ

�ل ءادألا مييقت MC BCك دامتعا ا�Jلع دمتع� ةZرادإلا رZراقتلا نإEھجوتو ،ةيعم lراقتلا هذZر 

 فارحنالا حي��ت BC رارقلا ذاختا نع ةلوؤسملا ةDErا ھنأل ةرادإلا سلجم �Nإ �Nوألا ةجردلاب

 ةديج ةقZرطب اlادادعا بجZو ،ماظتنا�و ةZرود ةفصب هذl دع3 نأو ،ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو

 :ا�Jمو ة��اوو

 ةZرrش وأ ،ةيعوبسأ ،ةيموي :ةفصب مlءاردمل نqلماعلا نم هذl نوكتو :ةZرودلا رZراقتلا •

 .عورشم ءا�Jنا دع� وأ ،عورشم نم ةنيعم ةلحرم ءا�Jنا دع� وأ ةيلصف وأ

 نمضتتو ايلعلا ةرادإلا �Nإ ءاردملا نم رZراقتلا هذl نوكتو :ةZرادإلا لامعألا �qس رZراقت •

 .ةددعتملا تازاجنإلاو تارادإلا ةطش�أ

 ايلعلا ةرادإلا دعاسuل ةقحالو ةقباس عورشم فورظ ليلحتل نوكتو :صحفلا رZراقت  •

 .تارارقلا ھيجوت BC ميلسلا فرصتلا MNع

 نورشابملا ءاسؤرلا لبق نم ةيداع ةZرود ةفصب دع3و :نqلماعلا ةءافك سايق رZراقت •

 ىدمو ،تاردقلا كلت رZوطتل ةيصوتلاو تاردقلا سايق MNع لمش3و ،م�Jسوؤرمل

�ل ةبسانم ة��او �qياعم نم ه�qغو... لمعلا قZرف عم مIJواع3Eةيعم. 

 ظف�D هذl مدختس3و ماسقألاو تارادإلا نqب نوكتو :ةلدابتملا لئاسرلاو تاركذملا •

 تامولعملاو تافلملا

 .مييقتلاو ةع�اتملل اrل عوجرلا ةلوrسل تانايبلاو



 

 :ةصا£Dا رZراقتلا -ب

 .ةيص£¤لا ةظحالملا رZراقت •

 .ةينايبلا موسرلاو تايئاصحالا رZراقت •

 .ةZريدقتلا تانزاوملا ةعجارم •

 .تاميظنتلاو ىوا¦شلا فلم ةع�اتم •

 .ةيلخادلا ةبقارملاو تالE§لا ةبقارم •

 .ةدوDEا ماظن �qياعم قفو �qسلا ةبقارم •

 .عtراشملا ةعجارمو مييقت •

ايناث
ً

 :ئدابملا :

 :ةيلما(تلا أدبم -أ

 ةيجيتا�»سالا طط£Dاو ةيميظنتلا حئاوللاو ةمظنألا نم اªJيلاسأو ةباقرلا لما¦ت

 .ةيعمDEا BC ةيذيفنتلاو

 :ةطاس3لاو حوضولا أدبم -ب

 BC مrسل نيذفنملاو نqلماعلل مrفلا لrس نوكيل ھتطاس¬و ةباقرلا ماظن ةلوrس

 .ةبسانملا جئاتنلا MNع لوص�Dاو ¯®انلا قيبطتلا

 :ءاطخألا نع غالبالاو تافارحنالا فشك ةعرس أدبم -ت

 ةعرس� ا�Jع غيلبتلاو تافارحنالا فشكل ةيعمDEا BC ھتيلعافو ةباقرلا ماظن نأ

  .ءاطخألاو تافارحنالا كلت حي��تو ةDEاعمل ا²Jابسأ ديدحتو

 :ةقدلا أدبم -ث

 عنص MNع دعاس3 \]لا µC اIJأل ايلعلا ةرادإلل ةبس³لاب ماl اlردصمو ةمولعملا ةقد نإ

 ضرع� كلذ BC ةقدلا مدعو ،ةبسانملا تاءارجإلا ذاختاو ميلسلا ھيجوتلاو رارقلا

 .هللا ردق ال ثراوكو لpاشمل ةيعمDEا
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 نولمع� نيذلا نqبسuنملاو نqلماعلا عيمج MNعو ةيعمDEا ةطش�أ نمض ةسايسلا هذl قبطت

 ماملإلاو ةسايسلا هذMN lعو مrلمع� ةقلعتملا ةمظنألا MNع عالطالا ةيعمDEا فارشاو ةرادإ تحت

²Jلع عيقوتلاو ا�Jلالاو ،ا«ºف درو امب ما�Jابجاو ءادأ دنع ما¦حأ نم ا»Jايلوؤسمو م»Jةيفيظولا م. 

 .ا�Jم ة£§³ب ماسقألاو تارادإلا عيمج دZوزت ةيذيفنتلا ةرادإلا MNعو

@
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 BC ةسايسلا هذ�N( lوالا( ھترود BC )١( عامتجالا BC ةيمومعلا ةيعمDEا ةرادإ سلجم دمتعا

 م ٢٦/٠٩/٢٠٢٢ قفاوملا ٣٠/٠٢/١٤٤٤


