
  ةمظنملا ىلع فارشإلاو ةباقرلا تایلآ ةسایس

 اھمییقتو اھبتاكمو اھعورفو

 ةمدقم

 ةيعمجلا يف ةيلخادلا ةباقرلا طباوض تابلطتم نم ًايساسأ ًابلطم دعت فارشالاو ةباقرلا تايلآ ةسايس نإ
 تاراسم طبض نم ززعت اهنأش نم يتلاو ةيرادإلا تايحالصلاو تايلوئسملا ديدحت ىلع لمعت اهنأ ثيح

 .ةيرادالا ةيلمعلا ريوطت ىلع لمعتو ,لايتحالاو داسفلا رطاخم عنمتل تاءارجالاو تالماعملا قفدت

 قاطنلا

 يف ةيعوطتو ةيدقاعت تاقالع مهل نمو نيلماعلا ةفاك ىلع ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذه ددحت
 .ةمظنألل ًاقفو ةصاخ تاسايس مهل ردصت نم كلذ نم ىنثتسيو ,ةيعمجلا

 نایبلا

 :ةباقرلا ً:الوأ

 :ةیرادإلا ریراقتلاب -أ

 ةجردلاب ريراقتلا هذه هجوتو ,ةيعمجلل ءادألا مييقت يف يلك دامتعا اهيلع دمتعي ةيرادإلا ريراقتلا نا
 تاءارجإلا ذاختاو فارحنالا حيحصت يف رارقلا ذاختا نع ةلوؤسملا ةهجلا هنأل ةرادإلا سلجم ىلإ ىلوألا
 :ا89مو ة56اوو ةديج ةق$رطب ا+ادادعا بج$و ،ماظتنابو ةيرود ةفصب هذه دعت نأو ,ةمزاللا

 وأ ةيرهش وأ ,ةيعوبسأ ,ةيموي :ةفصب مهءاردمل نيلماعلا نم هذه نوكتو :ةيرودلا ريراقتلا •
 .عورشم ءاهتنا دعب وأ ,عورشم نم ةنيعم ةلحرم ءاهتنا دعب وأ ةيلصف

 ةطشنأ نمضتتو ايلعلا ةرادإلا ىلإ ءاردملا نم ريراقتلا هذه نوكتو :ةيرادإلا لامعألا ريس ريراقت •
 .ةددعتملا تازاجنإلاو تارادإلا

 ىلع ايلعلا ةرادإلا دعاستل ةقحالو ةقباس عورشم فورظ ليلحتل نوكتو :صحفلا ريراقت  •
 .تارارقلا هيجوت يف ميلسلا فرصتلا
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 ,مهيسوؤرمل نورشابملا ءاسؤرلا لبق نم ةيداع ةيرود ةفصب دعتو :نيلماعلا ةءافك سايق ريراقت •
 لمعلا قيرف عم مهنواعت ىدمو ,تاردقلا كلت ريوطتل ةيصوتلاو تاردقلا سايق ىلع لمشتو
 .ةيعمجلل ةبسانم ةحضاو ريياعم نم هريغو...

 تافلملا ظفحل هذه مدختستو ماسقألاو تارادإلا نيب نوكتو :ةلدابتملا لئاسرلاو تاركذملا •
 .مييقتلاو ةعباتملل اهل عوجرلا ةلوهسل تانايبلاو تامولعملاو

 :ةصاخلا ریراقتلا -ب
 .ةيصخشلا ةظحالملا ريراقت •
 .ةينايبلا موسرلاو تايئاصحالا ريراقت •
 .ةيريدقتلا تانزاوملا ةعجارم •
 .تاميظنتلاو ىواكشلا فلم ةعباتم •
 .ةيلخادلا ةبقارملاو تالجسلا ةبقارم •
 .ةدوجلا ماظن ريياعم قفو ريسلا ةبقارم •
 .عيراشملا ةعجارمو مييقت •

 :ئدابملا ً:ایناث

 :ةیلماكتلا أدبم -أ
 يف ةيذيفنتلاو ةيجيتارتسالا ططخلاو ةيميظنتلا حئاوللاو ةمظنألا نم اهبيلاسأو ةباقرلا لماكت
 .ةيعمجلا

 :ةطاسبلاو حوضولا أدبم -ب
 حجانلا قيبطتلا يف مهسيل نيذفنملاو نيلماعلل مهفلا لهس نوكيل هتطاسبو ةباقرلا ماظن ةلوهس
 .ةبسانملا جئاتنلا ىلع لوصحلاو

 :ءاطخألا نع غالبالاو تافارحنالا فشك ةعرس أدبم -ت
 اهبابسأ ديدحتو ةعرسب اهنع غيلبتلاو تافارحنالا فشكل ةيعمجلا يف هتيلعافو ةباقرلا ماظن نأ
  .ءاطخألاو تافارحنالا كلت حيحصتو ةجلاعمل

 :ةقدلا أدبم -ث
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 رارقلا عنص ىلع دعاست يتلا يه اهنأل ايلعلا ةرادإلل ةبسنلاب ماه اهردصمو ةمولعملا ةقد نإ
 لكاشمل ةيعمجلا ضرعي كلذ يف ةقدلا مدعو ,ةبسانملا تاءارجإلا ذاختاو ميلسلا هيجوتلاو
 .هللا ردق ال ثراوكو

 تایلوؤسملا

 ةرادإ تحت نولمعي نيذلا نيبستنملاو نيلماعلا عيمج ىلعو ةيعمجلا ةطشنأ نمض ةسايسلا هذه قبطت
 ,اهيلع عيقوتلاو اهب ماملإلاو ةسايسلا هذه ىلعو مهلمعب ةقلعتملا ةمظنألا ىلع عالطالا ةيعمجلا فارشاو
 ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلعو .ةيفيظولا مهتايلوؤسمو مهتابجاو ءادأ دنع ماكحأ نم اهيف درو امب مازتلالاو
 .اهنم ةخسنب ماسقألاو تارادإلا عيمج ديوزت

 عجارملا

 . 00/00/0000  يف ةسايسلا هذه  )      ( هترود يف )      ( عامتجالا يف ةيعمجلا ةرادإ سلجم دمتعا
  .اقباس ةعوضوملا كولسلا دعاوق تاسايس عيمج لحم ةسايسلا هذه لحتو


