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 ز.زعلا دبع كلملا ةعماجب ن0ج.ر,+ا صئاصخ ةسايس ةسايسلا ناونع

 

 ه ١٤٤٢ مرCDا ٢٠ ةعجارملا خ=رات  ;:انملا زكرم ريدم لاصتالا لوؤسم

 نوئشلل ةعماIJا ةلاLو ةلوؤسملا ةIJKا

 ةيميلعتلا

 ه ١٤٤٢ مرCDا ٢٥ دامتعالا خ=رات 

 نوئشلل ةعماIJا ليكو ةطساوب دمتعم

 ةيميلعتلا

 ة=رودلا ةعجارملا عم ةمداقلا ةعجارملا خ=رات 

 ةعماIJا ةلاسرو ة=ؤرل

 تاذ تاسايسلا

 ةقالعلا

 ٣ تاحفصلا ددع  

 

 فد?لا .أ

abا صئاصخ ةسايس فدIgج=رiإ نkl و ميظنتoا صئاصخ مييقتو قيبطتو ميمصت ةيلمع ةرادIgج=رiروطت بولطملا نtا uv 

 مKجمارب نم ءاb}نالا دنع ة�Dصملا با�Dأو �vماIJا عمتCJا ھيلع قفتي {|لاو ةعماIJا uv مb}سارد ةyzف لالخ ةعماIJا ةبلط

 نiج=رIgا ةفاuv L صئاصIgا هذt قيقحت نم دكأتلل ةمظنملا دعاوقلا kvإ ةفاضإلاب .ز=زعلا دبع كلملا ةعماجب ةيساردلا

 .ةعماIJا تايلL ةفا�ب اKمييقتو اKقيبطت نم دكأتلا ا�b طونملا تاعاطقلاو

 بالطلا عيمج عضخي ثيحب ،ز=زعلا دبع كلملا ةعماجب ةيساردلا جما�zلا عيمج �lع ةسايسلا هذt قبطنت :ةسايسلا قاطن

 .ةسايسلا هذKل ةعماIJا جمارب uv نiل�Jملا

 

 تاف.رعتلا .ب

 .جرختلا ةقيثوو ةجردلا �vع لصحو ز=زعلا دبع كلملا ةعماجب {��اردلا ھجمانرب متأ يذلا بلاطلا :ج.ر,+ا

 ةعماIJا uv مtدوجو ةyzف لالخ ا�bاس�كاو بالطلا �lع بجي {|لا ةيميلعتلا تاIg�zاو تاراKملاو تافصلا :ج.ر,+ا صئاصخ

 .عمتCJاو لمعلا با�Dأو ةعماIJا عمتجم اb لع قفاوتي {|لاو

 .{��اردلا ررقملا وأ جمان�zلا فادtأل بالطلا قيقحت ىدم مييقت ةيلمع :مييقتلا
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 ةسايسلا صن .ت

الوأ
ً

 :ةماعلا دونبلا 

 جما�zلا ةفا�ب بالطلا ملع¤ ةلحرو ;:انملا ر=وطت رطأ عضو uv ز=زعلا دبع كلملا ةعماجب نiج=رIgا صئاصخ مtاس¤--١

 .ةعماIJاب ةيساردلا

 ةصاIgا جئاتنلا ثيح نم نiج=رIgا تافص / تامس ذيفنت ةيلمعل ز=زعلادبع كلملا ةعماجب ةيساردلا جمارب ةفاL عضخت -٢

�bمضتو ، مiةلصلا تاذ تامسلا ن uv مييقتلاو ملعتلاو س̈ردتلا ةطش§أ. 

 .تالtؤملل يدوعسلا راطإلاو ةعماIJا ةلاسر عم اKقاس¤ا نiج=رIgا صئاصخ ªv uvاري-٣

 .نiيجراIgاو نiيلخادلا ة�Dصملا يوذ تاجايتحا ةاعارمو لمعلا قوس تابلطتم عم ةعماIJا v»=رخ صئاصخ قفاوتت-٤

 تاررقملا داومو مييقتلا izياعمو ةيساردلا جما�zلا فادtأ نمض ح=رص ل�ش® نiج=رIgا صئاصخ klإ ةراشإلا بجي-٥

 .ةلصلا تاذ ةيساردلا

 ةيساردلا جما�zلا uv نiج=رIgا صئاصخو ةعماIJا v»=رخ صئاصخ نiب قاس¤الا ةيساردلا جما�zلا ميمصت ªv uvاري-٦

 .مييقتلاو س̈ردتلا قرطو ةيميلعتلا تاجرCgاو

 ءادألا سايقل تارشؤم عضتو اKجما�zب نiج=رIgا صئاصخ قيقحت سايقو مييقتل ةعونتم قرط ةيساردلا جما�zلا مدختس¤-٧

  .صئاصIgا هذt قيقحت ةع®اتمل

 كلذ متي نأ �vع نiج=رIgا صئاصIg ةرمتسملا ة=رودلا ةعجارملاب ةيساردلا جما�zلا ةرادoو ز=زعلا دبع كلملا ةعماج ́مyلت-٨

 .ةيساردلا جما�zلاو ةعماIJا ةلاسرو ة=ؤرل ة=رودلا ةعجارملا عم نم́اyلاب

ايناث
ً

 :ز9زعلا دبع كلملا ةعماج ;:9رخ صئاصخ :

 ةيعادبإلاو ةيدقنلا فراعملا قيبطت مb·كمي امك ،تالكشملا لح �lع ةردقلاب نوج=رIgا زاتمي :يدقنلاو PQادبإلا 0Nكفتلا

 ةيعامتجالا بناوIJا uv ةمادتسملا ةيمنتلا نمؤت {|لاو عمتCJا ا�b رخذي {|لا تايدحتلل لولح را�تبال ةلدألا �lع ةمئاقلاو

 .ةيداصتقالاو ةيسايسلاو

 .ةفرعملاو ثحبلاب ةصاIgا ر=وطتلا فادtأ قيقحتل تامولعملا نوLراش�=و ن=رخآلا عم نوج=رIgا نواعتي :PQامW+ا لمعلا

 .ةºDانلا لامعألا ةدا=رو ةلاعفلا ةيعمتCJا ةكراشملا دKشم نوردصت=و ةيلاعفب نوج=رIgا لصاوتي :لصاوتلا 

اراودأ نولوت=و لامعأ داور اوحبصي نأ ةينا�مإ مb½دلو {¼ملا كولسلاب نوج=رIgا عتمتي :ةيفاN^حالاو ةدايقلا
ً

 مabايح uv ةيدايق 

 .مabاعمتجمو ةينKملا

 ةدا=رو را�تبالا klإ يدؤي ام وtو لصاوتلا نم مb·كمت {|لا ة́يiلجنإلا ةغللا تاراKم نوج=رIgا نقتي :ةي0cلجنإلا ةغللا ةداجإ

 .لامعألا

 ددع¤ تاقايس uv ةصصختملا ةفرعملا قيبطت �lع نوردق=و لماش ل�ش® مabاصصخت نوج=رIgا مKفي صصختلا 0c eQمتلا

 .مKلامعأ تالاجم uv تاصصختلا

 عم فيكتلا نم مb·كمت {|لا ªvانطصالا ءاLذلاو ةثيدIDا ةينقتلا فراعمو تاراKم نوج=رIgا كلتمي ةينقتلا تارا?ملا

 .رصاعملا {Âقرلا ملاعلا uv تاراKملا نم د=زملا باس�كاو ةديدIJا تاينقتلا

 لID تامولعم �lع لوص�Dل نوعس̈و ةفرعملل لوضفلا مb½دل ةايIDا ىدم نiملعتم نوج=رIgا حبصي: ةايi+ا ىدم ملعتلا

 .عمتCJا uv قرف ثادحoو تالكشملا
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 .لاعف ل�ش® مKعم نولصاوت=و ةعونتملا ةيفاقثلا تايفلIgا يوذ نم ن=رخآلا نوج=رIgا مyzحي :ةيفاقثلا ةءافكلا

 مKع̈راشم ءدب مb·كم=و ةيفاقثلاو ةيصÄgلا مKميق �lع ًءانب ةقثب فرصتلا نم نوج=رIgا نكمتي :ةيقابmسالاو ةيلالقتسالا

 .مabاعمتجم وأ مKلامعأب ةقلعتملا تالكشملا لID ةصاIgا

 ةمادتسا �lع ظاف�Dل تايدحتلا نم ةفلتCgا عاونألا عم لماعتلل ةمزاللا تاراKملا نوج=رIgا كلتمي :فيكتلاو ةنورملا

 .ةيعامتجالاو ةينKملا مabاعمتجم

 :نOج9رHIا صئاصخ عم ةقسJملاو ز9زعلا دبع كلملا ةعماج ;:9رHI ةماعلا ملعتلا تاجرخم :اثلاث

 :نأ نم ز.زعلا دبع كلملا ةعماج ج.رخ نكمتي

 رخذي {|لا تايدحتلل لولح را�تبال ةلدألا �lع ةمئاقلاو ةيعادبإلاو ةيدقنلا فراعملا قيبطت لالخ نم تالكشملا لحي .1

�bا اCJعمت. 

 .ةفرعملاو ثحبلاب ةصاIgا ر=وطتلا فادtأ قيقحتل تامولعملا كراش̈و ن=رخآلا عم نواعتي .2

 .نºDiانلا لامعألا داور نم حبصيل ةلاعفلا ةيعمتCJا ةكراشملاو ،تاقايسلاو تاعوضوملا مKفل ةيلاعفب لصاوتي .3

اراودأ kvوت=و لامعأ دئار حبصي نأ �lع ةردقلا ھيدل نو�ي ناو {¼ملا كولسلا رKظي .4
ً

 .ھتاعمتجمو ةينKملا ھتايح uv ةيدايق 

 .لامعألا ةدا=رو را�تبالا klإ يدؤي ام وtو يÍاتكلاو {Ìفشلا لصاوتلل ة́يiلجنإلا ةغللا ديجي .5

 .لمعلا تالاجم uv تاصصختلا ددع¤ تاقايس uv ةصصختملا تاراKملاو ةفرعملا قبطي .6

 تاينقتلا عم فيكتلا نم ج=رIgا نكمي يذلا ل�شلاب ªvانطصالا ءاLذلاو ةثيدIDا ةينقتلا فراعمو تاراKم قبطي .7

 .رصاعملا {Âقرلا ملاعلا uv تاراKملا نم د=زملا باس�كاو ةديدIJا

8. Òس�v تامولعملا بلطل IDةكراشملاو تالكشملا ل uv او فراعملا ةيمنتIDع ظاف�l ةمادتسالا. 

 .لاعف ل�ش® مKعم لصاوتلاو ةعونتملا ةيفاقثلا تايفلIgا يوذ نم ن=رخآلا مyzحي .9

 وأ لمعلاب ةقلعتملا تالكشملا لID ةصاIgا ع̈راشملا ءدبب رداب=و ةيفاقثلاو ةيصÄgلا ميقلا �lع ًءانب ةقثب فرصتي .10

 .عمتCJا

 .ةيعامتجالاو ةينKملا تاعمتCJا ةمادتسا �lع ظاف�Dل تايدحتلا نم ةفلتCgا عاونألا عم لماعتي .11

 

 ةذفان نو�تو ةقباسلا ةسايسلا لحم تاعجارملا عيمج لحت .قبسم راعشإ نود تقو يأ uv ةسايسلا هذt ةعجارم نكمي

 اb لع ةقفاوملا روف

 

 )ةسايسلا ةغايصل ةمعادلا( تاراشmسالا .ث

 ٢٠٣٠ ةيدوعسلا ةي×رعلا ةكلمملا ة=ؤر -١

  ةعماIJا فادtاو ةلاسرو ة=ؤر٢

 .ب=ردتلاو ميلعتلا م=وقت ةئيv – t»ما�zلا دامتعالا izياعم – {�Øسؤملا دامتعالا izياعم-٣

  .تالtؤملل يدوعسلا راطإلا -٤

 

 ىرخأ تامولعم .ج
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