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 با@رإلا ل?ومتو لاومألا ليسغ ةسايس



 

 
 :ديهمت
 يتلا ةيساسألا زئاكرلا دحأ باهرإلا ليومت مئارجو لاومألا لسغ تايلمع نم ةياقولا ةسايس دعت
 لسغ ةحفاكم ماظنل ًاقفو ةيلاملا ةباقرلا لاجم يف توق يهاقملاو معاطملا ةيعمج اهتذختا
 ةيذيفنتلا هتحئالو  .ــه٠٥/٠٢/١٤٣٩ خيراتو )٢٠ /م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا يدوعسلا لاومألا

  .ةسايسلا هذه عم قفاوتيل ةقحاللا تاليدعتلا عيمجو
 عيمجو ةيعمجلاب ايلعلا ةرادإلا ةدعاسمل يميظنتلا ليلدلا اذه يهاقملاو معاطملا ةيعمج تروط -

 ليلدلا دنتساو ،باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ تالواحم نم ةيئاقولا تارارقلا ذاختال نيفظوملا
  .ةيعجرملا قئاثولا نم ددع ىلع

 ريياعملا ىلعأ قيبطتو ةمكوحلا ماظن زيزعتل رمتسم لكشب ليلدلا اذه ريوطتب ةيعمجلا موقتسو -
  .باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ ةحفاكمل ةيملاعلا

 
 :ةسايسلا قاطن
 ةيعوطتو ةيدقاعت تاقالع مهل نمو نيلماعلا ةفاك ىلع ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذه ددحت

  .ةيعمجلا يف
 
 
  تايلؤوسملا :١ ةداملا 
 ةرادإ تحت نولمعي نيذلا نيلماعلا عيمج ىلعو ةيعمجلا ةطشنأ نمض ةسايسلا هذه قبطت
 ةسايسلا هذه ىلعو لاومألا لسغ ةحفاكمب ةقلعتملا ةمظنألا ىلع عالطالا ةيعمجلا فارشاو
 مهتايلوؤسمو مهتابجاو ءادأ دنع ماكحأ نم اهيف درو امب مازتلالاو ،اهيلع عيقوتلاو اهب ماملإلاو
 ماسقألاو تارادإلا عيمج ديوزتو صوصخلا كلذ يف يعولا رشن ةيلاملا ةرادإلا ىلعو .ةيفيظولا
  .اهنم ةخسنب
 ةحفاكم دعاوقب مهمازتلاو مهعابتإ نم دكأتلا ىلع نينواعتم عم دقاعتلا لاح يف ةيعمجلا صرحتو 

  .باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ

 

 ليسغو باهرإلا ةحفاكمل ةيعمجلا لبق نم ةعبتملا ةيئاقولا ريبادتلا :٢ ةداملا
 لاومألا

 تاباسحلا تافلمو ةيلاملا تادنتسملاو تالجسلاب ةيعمجلا رقم يف ظافتحالا .1
 ةيمومعلا ةيعمجلا ءاضعأو نيسسؤملل ةينطولا تايوهلا قئاثو روصو ةيلاملا تالسارملاو
 لقت ال ةدمل ،رشابم لكشب ايلام اهعم نيلماعتملاو اهيف نيلماعلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأو
  .لماعتلا ءاهتنا خيرات نم تاونس رشع نع

  
 ةيفاك دراومب هديوزت عم ،مازتلالاو ةعجارملاو قيقدتلا نع الوؤسم يلاملا فرشملا نوكي .2
  .لاومألا لسغ ةحفاكم ماظن يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم يأ فشكل
  

 ليسغ تايلمع ةحفاكم ليبس يف ةيعمجلا اهذختتس يتلا تاءارجإلا :٣ ةداملا
 باهرإلا ليومت مئارجو لاومألا

  .ةيعمجلا اهل ضرعتت يتلا باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ رطاخمل مييقتو مهفو ديدحت .

 باهرإلا ليومتو لاومألا ليسغ ةسايس



 

 ةصاخلا باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ رطاخم نم دحلا نأش يف ةرربم تارارق ذاختا .2
  .تامدخلاو تاجتنملاب
 يف لامعألا ةيعون عم مءالتي امب نيلماعلا ةءافك عفرو بيردتلاو تاردقلا ءانب جمارب زيزعت .3
  .ةحفاكملا لاجم يف ةيعمجلا

 تاءارجإو ءالمعلا ىلع فرعتلا ةدوج نيسحتو ةحفاكملل ةمدختسملا تاونقلا ةءافك عفر .4
  .ةبجاولا ةيانعلا

  .ةيعمجلا يف لامعألا ةيلعافو ةدوج عفر ىلع دعاست يتلا ةمزاللا تاودألا ريفوت .5
 

 لسغ ةحفاكمل ةيعمجلا يف نيلماعلا ىدل يعولا ىوتسم عفرل ةيوعوت جمارب ةماقإ .6
  .باهرإلا ليومت مئارجو لاومألا
 مادختسا نم ليلقتلل اهتازيمم نم ةدافتسالاو ةيدقنلا ريغ ةيلاملا تاونقلا ىلع دامتعالا .7
  .تافورصملا يف دقنلا

  .يلاملا لدابتلا يف ةيرابتعالا وأ ةيعيبطلا ةفصلا وذ يقيقحلا ديفتسملا ىلع فرعتلا .8
 نم دكأتلا يف ةمهاسملل ةقالعلا تاذ تاهجلا عم ينورتكلا طبر تايلمع داجيإ يف يعسلا .9
 .اهب هبتشملا غلابملاو صاخشألا ةيوه

 

 باهرإلا ليومت ةهبش دوجو دنع ةيعمجلا لبق نم ةعبتملا تاءارجإلا :٤ ةداملا
 لاومألا ليسغو

 لكشب اهثيدحتو اهقيثوتو اهمييقتو اهيدل باهرإلا ليومت رطاخم مهفو ديدحت ةيعمجلا ىلع .1
  .رمتسم

 ةعومجم رابتعالا نيعب ذخألا عم ،بلطلا دنع ةصتخملا ةيباقرلا تاهجلل رطاخملل مييقت ريفوت .2
 وأ ،ةيفارغجلا قطانملا وأ نادلبلا وأ ،اهئالمعب ةطبترملا كلت اهيف امب رطخلا لماوع نم ةعساو
 ًاقفو رطاخملا مييقت ةسارد نّمضتت نأ ىلع ،ميلستلا تاونق وأ تالماعملا وأ ،تامدخلا وأ ،تاجتنملا
 لبق تاينقتلاو لمعلا تاسراممو ،ةديدج تاجتنمب ةطبترملا رطاخملل ًامييقت ةداملا هذهل
  .اهمادختسا

 ريرقتب اهديوزتو ،اهب هبتشملا ةيلمعلا نع رشابم لكشبو ًاروف ةيلاملا تايرحتلل ةماعلا ةرادإلا غالبإ .3
 تاذ فارطألاو ةيلمعلا كلت نع اهيدل ةرفاوتملا تامولعملاو تانايبلا عيمج نمضتي لصفم
  .ةيفاضإ تامولعم نم ةيلاملا تايرحتلل ةماعلا ةرادإلا هبلطت ام لكل ةباجتسالاو ةلصلا

 ًاريرقت نأب رخآ صخش يأ وأ ليمعلا هيبنت ؛ءانثتسا نود ةيعمجلا يف نيلماعلا عيمج ىلع رظحي .4
 تايرحتلل ةماعلا ةرادإلا ىلإ مّدقُت فوس وأ تمّدُق دق كلذب ةقّلعتم تامولعم وأ ماظنلا بجومب
 نيريدملا نيب لاصتالا وأ حاصفإلا تايلمع كلذ لمشي الو .يرجُأ دق وأٍ راج ايئانج ًاقيقحت ّنأ وأ ةيلاملا

  .ةصتخملا تاطلسلا وأ نيماحملا عم لاصتالا تايلمع وأ نيلماعلاو
 ةماعلا ةرادإلا غالبإ دنع هنع غلبُملا هاجت ةيلوؤسم يأ ؛اهيف نيلماعلاو ةيعمجلا ىلع بترتي ال .5

  .ةين نسحب اهل تامولعم ميدقت وأ ةيلاملا تايرحتلل
 

 باهرإلا ليومتو لاومألا ليسغ ةحفاكم


