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 ةماع ما-حأ :لوألا بابلا

 ةيدي7مت ما-حا :لوألا لصفلا

 ةمدقم :?<وألا ةداملا

 تائفلا عيمج قتاع A@ع عقت ةيلوؤسم و7 ما45لالا نأ ةقاعإلا يوذ ميلعتل نHيئانEتسالا لافطألا ةيعمج ناميا قلطنم نم

اماKLJاو ةيعمIJا GH ةيميظنتلا
ً

 عيمج نإف لاومالا لسغ ةحفاUمو ما45لالا A@ع ةيTبم ةنRتم ةفاقث قلخ GH ةيعمIJا ةمNم عم 

 حئاوللاو نfناوقلا عم رارمتساب قفاوتتل jAسi عورفو نfفظومو ةيذيفنتلا ةرادالاو ةرادالا سلجم ءاضعأ نم ةيعمIJا ي]وسTم

 .با7رإلا لuومتو لاومألا لسغ ةحفاUمل اrs لومعملا fqياعملاو

 ةسايسلا قيبطت قاطن :ةيناثلا ةداملا

 ةرادإلا ءاضعأو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةفا} ةقاعإلا يوذ ميلعتل نHيئانEتسالا لافطألا ةيعمج A@ع ةحئاللا هذ7 قبطت

 .ةيعمIJا ءالمعو ةيعمIJا عورف عيمجو نfلماعلا عيمجو ناJ|لاو ةيذيفنتلا

 ةسايسلا دادعا :ةثلاثلا ةداملا

  :ةيلاتلا حئاوللاو ةمظنألا A@ع ةقيثولا هذ7 دادعا GH دان~سالا مت

 .ه14/02/1439 خuراتب لدعملا لاومألا لسغ ةحفاUم ماظن -1

 .لاومألا لسغ ةحفاUم ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا -2

  ـ18/02/14377 خuراتو )61( مقر ءارزولا سلجم رارقب رداصلا ةيل7ألا تاسسؤملاو تايعمIJا ماظن -3

 ه1437 ةيل7الا تاسسؤملاو تايعمIJا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا -4

 تافYرعتلا :ةعXارلا ةداملا

 :كلذ فالخ قايسلا ضتقي مل ام ا7مامأ ةabوملا ي^اعملا ?[ع ةيتآلا تارابعلاو تامل-لا لدت

   ةقاعإلا يوذ ميلعتل نHيئانEتسالا لافطألا ةيعمج :ةيعمhiا

 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةuرش�لا دراوملا ةرازو :ةرازولا

افالخ ةبس~كم لاومأ ةقيقح لصأ ھuومت وأ ءافخإ ھئارو نم دصقي ،ھيف عورشلا وأ لعف يأ باUترا :لاومألا لسغ
ً

 وأ عرشلل 

 .ردصملا ةعورشم ا�sأ} ودبت اNلعجو ماظنلا

 ،ةلوقنم fqغ وأ ةلوقنم ةسوملم fqغ وأ ةسوملم ،ةيدام fqغ وأ ةيدام اNعون وأ اs ميق تنا} ايأ تاUلتمملا وأ لوصألا :لاومألا

 A@ع لدت ¦¥لا ةيفرصملا تاينامتئالاو ةيمقرلا وأ ةينو4qكلإلا مظنلا كلذ GH امب اNلUش نا} ايأ تادجتسملاو كوUصلاو قئاثولاو

 ةيلاملا قاروألاو مNسألاو تالاو§Iاو تاUيشلا عاومأ عيمج رص§Iا ال لاثملا لي�س A@ع كلذ GH امب اs¨ف ة§|صم وأ ةيكلم

 دامتعالا تاباطخو تالايبمكلاو تادنسلاو
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اقفو اs¨لع بقاعتملا مئارIJا نم ةمuرج باUترا نم رشابم fqغ وأ رشابم قuرطب ةيلع لصح وأ دمتسم لام يأ :تالصحتملا
ُ

 

ايل} ھليدبت وأ ةلuوحت متو ةقالعلا تاذ ةمظنالا وأ لاومألا لسغ ةحفاUم ماظن وأ ةعرشلا ماUحأل
ً

ايئزج وأ 
ً

 وأ تاUلتمم وأ 

 .ةuرامث~سا تادئاع

 fqبادتلل لاعفلا ذيفنتلا زuزعiو fqياعملا عضو GH اNلمع ماNم لثمتت ةيلود ةيموUح ةمظنم :)o )FATF<املا لمعلا ةعومجم

 تاذ ىرخألا تاديدs لاو حيلس~لا راش~نا لuومتو با7رالا لuومتو لاومألا لسغ ةحفاUمل ةيليغش~لاو ةيميظنتلاو ةينوناقلا

 .³Hودلا ةيلاملا ماظنلا ة7ا²5ب ةلصلا

 لuومتو لاومألا لسغ· اs¸اقالع· ھب~شملا ةطشKألا تاغالب ليلحتو يقلتب ةلو¶µا ةطلسلا لثمت H́و :ةيلاملا تاYرحتلا ةدحو

 .ةيلاملا fqغو ةيلاملا تاسسؤملا ةفا} نم با7رالا

 .ليمع يأو ةيعمIJا نfب ةuراجت وأ ةينNم ةقالع وأ لمع ةقالع :لمعلا ةقالع

 ءاسؤرك ةي�نجأ ةلود GH ةزراب ماNم مs¨لا تل}و نيذلا وأ مs¨لا ةل}وملا صا¶¹الا م7 :رطاxvا ولثمم نويسايسلا صاuvالا

 تا}رشلا GH نيذيفنتلا نfفظوملا رابكو نuركسعلاو نfيئاضقلا نfلوؤسملاو ىوتسملا jHيفر نfيسايسلاو تاموI§Uا وأ لودلا

          مs½يع· صا¶¹الا ءالؤ7 تالئاع ءاضعأ عم لمعلا تاقالع يوطنتو نfماNلا ةيسايسلا بازحالا ولوؤسمو ةلودلل ةكولمملا

 .ةرو}ذملا تائفلا GH لقأ وأ ةطسوتم بصانم نولغش¿ نيذلا A@ع فuرعتلا اذ7 قبطني الو

 .اs½ع رuرقت لاسرإ كلذ لمشو ةيلاملا تاuرحتلا ةدحول اrs ھب~شملا تايلمعلا نع غالبالا و7 :غالبلا

 نكمت ¦¥لا ،يقيق§Iا ديفتسملا وأ ةقالعلا يوذ صا¶¹الا تامولعم نم ققحتلا وأ فرعتلا ةيلمع :ةبجاولا ةيانعلا }Hبادت

 .رطاخملل اNضرعi ىدم مuوقت نم ةدد§µا ةيلاملا fqغ لامعألاو ةيلاملا ةسسؤملا

 ،ةيلصأ ةمuرج باUترا نم رشابم fqغ وأ رشابم لUش· اNجراخ وأ ةكلمملا لخاد ةلصحتملا وأ ةئشانلا لاومألا :تالصحتملا 

ايل} تلدب وأ تلوح ¦¥لا لاومألا كلذ GH امب
ً

ايئزج وأ 
ً

 .ةلثامم لاومأ ³Aإ 

 و تالمعلا ليدبتو لاومألا لuوحتو ةيفرصملا ةطشKألا نم Äqكأ وأ  ادحاو لوازت ةكلمملا GH ةأشTم يأ :ةيلاملا تاسسؤملا

 .لuومتلاو نfمأتلاو ةيلاملا قاروألا لامعأو رامث~سالا

 ةيميلعi وأ ةيفاقث وأ ةيTيد وأ ةيfqخ ضارغأل لاومأ فرص وأ يقلت وأ عمجب موقي يKوناق نايك ل} : ح�رلل ةفدا� }Hغلا تامظنملا

 .ةيI¶fqا لامعألا نم رخأ لمع· مايقلل وأ ةينماضت وأ ھيعامتجا وأ

 لاثملا لي�س A@ع ةيعمIJاب عوطت وأ لمع وأ ةuراجت ةيدقاعi ةقالع مNطÆرت يذلا صا¶¹الا عيمج :ةقالعلا يوذ صاuvالا

 .نfلواقم وأ نيدروم وأ نfعوطتم وأ نfفظوم وأ ةرادا سلجم ءاضعا :رص§Iا ال

  ةـــسايسلا فادـ�أ :ةسماhvا ةداملا
 .باـــ7رإلا لuومتو لاومألا لـسغ ةحفاUم GH ةلودلا ا7ردصت Ç¥لا تاعرش~لاو نfناوقلا قـــفو لـــمعلا .1

 .با7رإلا لuومتو لاومألا لسغ ةحفاUمب ةقالعلا تاذ تاميلعتلاو ةمظنألاب ما45لالا .2

اÈqعم اs¸امدخ لالخ نم ةيعمIJا مادختسا مدع· ةحاتملا لئاسولا لUب ةحفاUملا .3
ً

 .با7رالا ³Hوممو لاومالا H@ساغ تايلمعل 

 .لاومالا لسغ تايلمعل ةبلاسلا جئاتنلا نم ¦Éطولا داصتقالا ةافاعم GH ةم7اسملا .4

  .با7رالا لuومتو لاومالا لسغ تاطاشKو تايكولس اs¨لع ةبت4qملا مئارIJا راش~نا نم د§Iا .5
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ايلخاد اrsورض Ç¥ش· با7رالا لuومتو لاومالا لسغ رطاخم ةيعمIJا بRنجت .6
ً

ايجراخو 
ً

. 

 .ھuرود هروصب اÍsيدحتو  ھلما} مs¸اناي�ب ظافتحالا و ةيداصتقالا مs¸اطاشK ةعيبطو ةيعمIJا ءالمع· ةيفاولا ةفرعملا .7

 .ةحاتملا لئاسولا Ç¥ش· با7رإلا لuومتو لاومألا لسغ رطاخم نم ةيعمIJا تالماعم ةيامح .8

 .با7رالا لuومتو لاومالا لسغ ةحفاUم تابلطتمو فاد7أ ¦Ðلت ¦¥لا H@خادلا طبضلا ةمظنأ قيبطت تايلآ  معد .9

 .با7رالا لuومتو لاومالا لسغ ةحفاUم GH دعاس¿ لUش· ةمظنم تاءارجا قفو لمعلا .10

 .با7رالا لuومتو لاومالا لسغ ةحفاUم GH  ةيلاملا تاuرحتلا ةدحو عم نواعتلل تامولعملاو تانايبلا fqفوت .11

12. iزعuا ة7ا²5ب ةقثلا ةيامحو زIJعمسو ةيعم sاو اµ§لع ظفا¨sا. 

 .ءالمعلل ةيام§Iاو نمألا تاجرد لضفأ fqفوت .13

 با�رإلا لYومتو لاومألا لسغ ةمYرج مو7فم  :ةسداسلا ةداملا

الوأ
ً

  لاومالا لسغ :

افالخ ةبس~كم لاومأ ةقيقح لصأ ھuومت وأ ءافخإ ھئارو نم دصقي ھيف عورشلا وأ لعفب اÒsكترم موقي ةمuرج و7 لاومألا لسغ
ً

 

 .ردصملا ةعورشم ا�sأ} ودبت اNلعجو ماظنلا وأ عرشلل

 fqغ اNلصأ ھuومت لجأ نم ةيمارجالا ةطشKالا نم تادئاعلا ءافخإ ةيلمعك لاومألا لسغ )فتاف (³Hاملا لمعلا ةعومجم فرعiو

 .ةمuرIJا نم ةينوناقلا fqغ حاÆرألا A@ع ةيعرشلا ءافضإ ضرغ· عورشملا

 ،ةراعدلاو ،رش�لاب راجتالاو ،بuرs لا تايلمعو ،عورشملا fqغ ة§|سألا عيÆو ،تارد¶µاب راجتالا لثم ةيمارجالا ةطشKألاف اذل

 تاعومµJا وأ دارفألل حاÆرالا نم ةfqبك ةيلام غلابم راردإ ³Aا يدؤت ،ةمظنملا مئارJ|ل ىرخالا ةطشKالاو ،سالتخالاو ،داسفلاو

 .ي×انIJا لمعلاب موقت ¦¥لا

 متي ةيلمعك لاومألا لسغ )م2000( ومfqلاب – ةدحتملا ممألا ةيقافتاو )1988( انRيف – ةدحتملا ممألا ةيقافتا ماUحأ فنصتو

 .عورشملا fqغ اNلصأ بÙJ ضرغ· ةيمارجالا ةطشKألا نم تالصحتملا ءافخإ اÒsجومب

 :ةفلتخمو ةيساسأ لاعفأ ةثالث لمش� دقو اذ�

 .ةمuرج ةليصح H´ دئاوعلا هذ7 نأب ملعلا عم لuوحتلاو fqغتلا -1

 ،دئاوعلاب قلعتي اميف قوق§Iا وأ ةيكلملا وأ لقنلا وأ لالحإ وأ عقوملا وأ ردصملا وأ ةقيق§Iا ةعيبطلا بÙJ وأ ءافخإ -2

 .ةمuرج ةليصح H´ دئاوعلا ذ7 نأب ملعلا عم

املع دئاوعلا مادختسا وأ كالتما وأ ةزايح -3
ً

 .ةمuرج ةليصح دئاوعلا هذ7 تنا} اNمالتسا تقو GH ھنأ 
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ايناث
ً

  با�رالا لYومت :

 عرشلا قفو اs¨لع بقاعم ةمuرج لUش¿ طاشK يأ و7 يمارجالا طاشTلا نأب ةلصلا تاذ حئاوللاو ةمظنالا ةيلع تصن امل اقفو

 ،ةيبا7رالا تامظنملاو ةيبا7رالا لامعألاو با7رالا لuومت كلذ GH امب ماظنلا وأ

 :o[ي امك با�رإلا م1999 كروYوين با�رالا لYومت عمقل ةدحتملا ممألل ةيلودلا ةيقافتالا فصتو

 ةرشابم fqغ وأ ةرشابم ةليسو ةيأ ةطساوÆو ،ص¶Üلا اذ7 نا} لاح GH ةيقافتالا هذÉÇ 7عم نمض ةمuرج بكتري ص¶¹ يأ

الاومأ عمجي وأ مدقي ،ھترادإب وأ ةينوناق ةروصب
ً

ايل} ،مدختس~س ا�sأب ةقبسم ةفرعمب وأ مدختسi نأ ةيTب 
ً

 :ذيفنت نم ايئزج وأ 

 .تاد7اعملا ىدحإ GH فرع امبسح كلذو قاطنلا نمض ةمuرج لUش¿ لمع -أ

 لاعف وحن A@ع كراش¿ ال رخآ ص¶¹ يأ وأ يKدم نطاومب ق§|ت ةرطخ ةباصإ وأ ةافوب ب�س~لا ھب داري رخآ لمع يأ -ب

GH ةيئادعلا لامعألا GH سملا عا²5لا لاح|Ý. 

 وأ مايقلا A@ع ةيلود ةمظنم وأ ةموUح ماغرإ وأ ناUسلا با7رإ هانعم وأ ھتعيبطب لمعلا اذ7 نم ضرغلا نوUي امدنع -ت

 .لعف يأب مايقلا نع عانتمالا

 تماق دق امك با7رالا لuومت ةحفاUمب ةصا¶Iا نمألا سلجمب ةدحتملا ممالا تارارق عيمجب ةيدوعسلا ةيÆرعلا ةكلمملا م45لتو

 .با7رالا لuومتو لاومألا لسغ ةحفاUم ماظن GH ةيبا7رالا تامظنملاو ةيبا7رالا لامعألاو ،با7رالا لuومت مuرجتب

 يأ رفوت لاح GHو )فتاف( ةيلاملا لمعلا ةعومجم نم ةرداصلا تايصوتلاو ةدحتملا ممالا نم ةرداصلا تارارقلاب ما45لالا بلطتو

 H́و ةرشابم fqغ وأ ةرشابم ةليسو ةيأ ةطساوب لاومألا عمجت وأ مدقت ام ةمظنم وأ ةuراجت ةسسؤم وأ ادرف نأب نظيل ب�س

iغ ضارغأل مدختس~س لاومألا هذ7 نأ فرعfq لع بجوتي ةيعرش¨sلوخدلا نع عانتمالا م GH غالبا عم ءالؤ7 عم لماعتلا 

 .ا�sأش· ةصت¶µا تاطلسلا
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 ةيانعلا تاءارجإ :ي^اثلا بابلا

  ةبجاولا ةيانعلا }Hبادتو ةياقولا تاءارجإ :لوألا لصفلا

   ققحتلا ةيلمع مامتا لبق ةيعمhiا لبق نم ةبجاولا ةيانعلا }Hبادت :ةعXاسلا ةداملا

 تاءارجالا ةمءالمو ةيافك نم دكأتلاو ءالمعلا عونو ¦Þيظنتلا اNلUي7و اNطاشK ةعيبط رابتعالاب ذخالا ةيعمIJا A@ع بجي .1

 .با7رالا لuومتو لاومألا لسغ ةحفاUمل ةماعلا فاد7ألاو تابلطتملل ا7ذختت ¦¥لا

 حئاوللاو با7رالا لuومتو لاومألا لسغ ةحفاUم ماظن قيبطت نع ةلوؤسملا تاIJNاو ةيلاملا تاuرحتلا ةدحو عم نواعتلا .2

 .ةقالعلا تاذ دعاوقلاو ةيميظنتلا

 تاءارجا ذاختاو ھعم ¦7Þو وأ لوNجم مساب هfqغ وأ يراجت وأ ³Hاملا لماعتلا ىدل ة§ßاو ةسايسو تاءارجا قيبطت .3

 لuومتو لاومالا لسغ رطاخم رابتعالاب ذخالا كلذ GH امب ةقالعلا يوذ فارطالا هاجت مزاللا صر§Iاو ةبجاولا ةيانعلا

 .ھعم لمعلا ةقالعو ھتايلمعو ليمعلا عون بسح A@ع با7رالا

4. iيعfمو ما45لا لوؤسم نU³وتي لاومألا لسغ ةحفاA ت ةيلوؤسمTتاميلعتلاو ةمظنألاب يمويلا ما45لالا دصرو قيس 

 .با7رالا لuومتو لاومألا لسغ ةحفاUمب ةقلعتملا ميماعتلاو تاسايسلاو

 كلذ قيثوتو رمتسم لUش· اÍsيدحتو اNقيثوتو اNميقتو ما45لالا لوؤسم قuرط نع لاومألا لسغ عوقو رطاخم ديدحت .5

ايباتك
ً

 مÙJ عم رطا¶µا ميقت ةيلمع ةيعيبط بسانت ةاعارم عم ھب ةطبترملا تامولعملاو رطا¶µا ميقت رuرقت fqفوتو 

 .ةيعمIJا لامعأ

  لاومألا لسغ عوقو رطاخم ديدحتب  ةمزاللا تانايبلاو تامولعملا fqفوت  .6

 ام                 بسح ما45لالا لوؤسم لبق نم اÍsيدحت A@ع لمعلاو ،لاومأ لسغ تايلمع ةبش دوجو A@ع ةلاد تارشؤم عضو .7

 .نأشلا اذGH 7 ةيباقرلا تاIJNا هردصت امب ما45لالا عم تايلمعلا كلت باUترا بيلاسأ عونتو روطت ھيضتقت

 ةيعمJ|ل ¦ÞتTت ¦¥لا تائفلا عيمج قتاع A@ع عقت ةيلوؤسم با7رالا لuومتو لاومألا لسغ ةحفاUم  ةفاقث رشA K@ع لمعلا .8

 . اNعورفو

 ةيعمIJا GH نfلماعلا عيمج عاضخاو با7رإلا لuومتو لاومألا لسغ ةحفاUم A@ع نfلماعلا بuردتل ةيليصفت ططخ عضو .9

 مs¸ال7ؤمو نÆfردتملا ءامساو ةي�uردتلا جماÈqلاب ظافتحالاو ةصصختمو ةيفuرعi  بuردت  جماÈqل  عورفلاب اs¨لثممو

ايلخاد ةÆردملا تاIJNاو
ً

 .ايجراخو 

 .كلذ GH م7رود ةيم7أو اs حفاUم لبسو لاومألا لسغ رطاخمب نfلماعلا ةفا} فيقثت  .10

 لاومألا لسغ ةحفاUم GH  مs¸ابجاو ءادا A@ع مs ناعاو ،عورفلاب اs¨لثممو ةيعمIJا GH نfلماعلل ةيداملا تاناUمالا fqفوت .11

 .با7رإلا لuومتو
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 وأ ةرادإلا  سلجم نم ةرداصلا با7رإلا لuومتو لاومألا لسغ ةحفاUم تاسايس و حئاوللاو ةمظنالا عيمجب ما45لالا .12

 .ھبجومب لمعلل ھنم TLàب ةينعملا تارادالاو عورفلا H@ثمم دuوزتو ةيباقرلا تاIJNا وأ ةيعرش~لا تاIJNا

 .با7رالا لuومتو لاومالا لسغ ةحفاUمب صتخي اميف ةيلودو ةيميلقاو ةيلحم fqياعمو تاسايس نم دجتس¿ ام ةبكاوم .13

 . با7رالا لuومتو لاومالا لـسغ ةحفاUم ةمظناو تاسايس· ةيعمIJا GH نfلماعلا عيمج دuوزت   .14

 .اs¨ف ھب~شم تالماعi  يا نع فشكلل ةلاــــعف ةمظنا عـــــضوو ةــــــصاخ ةيانع لذب .15

اقفو مNعم لماعتلا روظ§µا صا¶¹ألاب ةصا¶Iا تاميلعتلا عابتإ ةيم7أ .16
ً

 تانايب ثيدحتو .نمألا سلجم تارارقل 

اuرود لUش· مNعم لماعتلا روظ§µا صا¶¹الا
ً

 .ةدحتملا ممألل يKو4qكلالا عقوملا قuرط نع 

 .ةيلاع رطاخم ةجرد A@ع يوطنت ¦¥لا لمعلا تاقالعو صا¶¹الا تائفل ا7زuزعiو ةبجاولا ةيانعلا تاءارجا عفر .17

ابصنم لغش¿ نأ عقوتملا نم وأ قبس H@بقتسملا وأ ³Hا§Iا ص¶Üلا نا} لاح GH رطا¶µا ديدحتل طباوضو ةمظنا عضو .18
ً

 

ايسايس
ً

الثمم 
ً

 .ةبسانملا fqبادتلا ذاختا ةرورضو رطاخملل 

 .ھنع تامولعم A@ع لوص§Iا مدع وأ ھتuو7 نم ققحتلا متي ال  ص¶¹ يأ عم لماعتلا ءا�sا .19

اماظن ةدمتعملا لوعفملا ةuراس ةيلصالا قئاثولا A@ع عالطالاب نfلماعتملا عيمج ةuو7 نم ةرمتسمو ةمئاد ةفصب ققحتلا .20
ً

 

 :³Hاتلا وحنلا A@ع كلذو ةيص¶Üلا تابثأل

 :نويدوعسلا نونطاوملا -أ

 .ةرسالا لâJ وأ ةuوNلا ةقاطب -1

 .ھلمع لحمو ھتماقا ناUمو ص¶Üلا ناونع -2

 :دارفألا نيدفاولا -ب

 لودل نواعتلا سلجم لود ¦Éطاوملو رفسلا زاوج وأ سم¶Iا تاونسلا تاذ ةصا¶Iا ةماقإلا ةقاطب وأ ةماقا -1

 ةيسامولبدلا ةقاطبلا نfيسامولبدللو ةينطولا ةuوNلا جيل¶Iا

  ةلمع لحمو ھتماقا ناUمو ھناونع -2
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 :نوYرابتعالا صاuvالا -ت

 وأ ي×ا�s لUش· نfكلاملا دارفألا ةuو7 ديدحتل ،ةيكلملا لUي7و لمعلا ةيعيبط نع ةيفا} تامولعم A@ع لوص§Iا -1

 يراجتلا لLJلاو عيقوتلا مs¨لإ ضوفملا عيمج تاعيقوت نم جذامن A@ع لوص§Iا بجuو  ،ليمعلا A@ع نuرطيسملا

  ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو نم رداصلا صيخ4qلاو ةراجتلا ةرازو نم رداصلا

 دجو نأ سRسأتلا دقع و ةص¶Iا تال§µاو تامد¶Iا تاسسؤمل ةuورقلاو -2

 سRسأتلا دقع نم ةروص و ةراجتلا ةرازو نع رداصلا يراجتلا لLJلا نم ةروص ةميقملا تا}رشلاب قلعتي ام امأ -3

 لوؤسملا ريدملا ةuو7 نم ةروصو

 ةقالعلا يوذ فارطالا تانايب ثيدحت :ةنماثلا ةداملا

اقفو مs¸انايب ثيدحت  تاءارجا متت
ً

 :ةيلاتلا fqياعملل 

 قبس امæsأ تاونس äåÇ 3قا دحب وأ يراجتلا لLJلا وأ ةuوNلا ة4qف ءاs نا دنع .1

 .ةيلاملا ھتايلمع ةيعيبط وأ ليمعلل ةيص¶Üلا ةuوNلا تانايÆو قئاثو GH كشلا دنع .2

 ةرمتسملا ةبجاولا ةيانعلا تاءارجا ةعساتلا ةداملا

 ليمعلا ةفرعم :الوأ

 .نuرشابملا fqغو نuرشابملا نيديفتسملاو ءالمعلا عيمج A@ع )كليمع فرعا ( أدبم fqياعم قيبطت ةيعمIJا A@ع -1

 .ةلوNجم فارطا عم اfq7غ وأ ةuراجت وأ ةيلام تاقالع وأ تالماعi يأ ءارجا مدع -2

 ةuراس ةيمسرلا قئاثولا قuرط نع يماظنلا مNعضو نم ققحتلاو نيديفتسملاو ءالمعلا ةuو7 نم ققحتلا -3

 .لماعتلا ادب دنع لوعفملا

 ة�ولطم ةبجاولا ةيانعلا تاءارجا ا��ف نوكت ��لا تالاhbا :ةرشاعلا ةداملا

 .لمع ةقالع ءاشKا -1

 .لاومأ لسغ ةيلمع GH هاب~شالا -2

 .ليمعلا نم ةيعمIJا اs¨لع تلصح قئاثو وأ تامولعم وأ تانايب ة§GH ç كشلا -3
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 ةيداعلا }Hغو ةدقعملا تايلمعلا :رشع ةيداhbا ةداملا

 éHامتجا  فد7 اNل سRل ¦¥لا ةيداعلا fqغو ةم¶èلاو ةدقعملا دوقعلاو تالماعتلا عيمIJ ةصاخ ةيانع ذختت نأ ةيعمIJا A@ع

 äåÇقا ³Aا اNصحفو اs عيبطو تالماعملاو تايلمعلا هذ7 ضرغ نع ةلما} تامولعم A@ع لوص§Iاو ßÝاو يماظن وأ يداصتقا وأ

 .ةيفارشإلاو ةيباقرلا تاIJNا نم اÒsلط دنع جئاتنلا كلت ةحاتêو ةباتك كلذ قيثوتو نكمم دح

 ما��لالا لوؤسم تايلوؤسمو ما7م :رشع ةيناثلا ةداملا

 نكمتي نأو ةuرورضلا دراوملاو ةيلوؤسملاو ةيلالقتسالاو ةيفاUلا ةطلسلاب ةنIJ وأ درف نا} ءاوس ما45لالا لوؤسم عتمتي نأ بجي

 ،ةبجاولا ةيانعلا تامولعم ،ةuوNلا ديدحت تانايب (ليمعلاب ةصا¶Iا تامولعملا ³Aإ بسانملا تقولا GH لوصولاو عالطالا نم

 :ةيلاتلا ماNملا ءادا نم نكمتيل )ةلصلا تاذ تانايبلا عيمجو

 .با7رالا لuومت وأ لاومألل لسغ تايلمع نمضتت دق ¦¥لا ةطشKألا دصر -1

 تاءارجالا ذاختاو  عورفلا نم با7رإلا لuومت وأ لاومألا لسغ· ةقلعتملا اrs ھب~شملا تايلمعلا نع تاغالبلا يقلت -2

ايباتك ةقيثوتو بسانملا ءارجإلا ذيفنتل مزاللا رارقلا ذاختاو اNليلحتو اs½ع تامولعملا عمجب ةمزاللا
ً

. 

اقفو كلذو هاب~شالا ديدحت روف ةيدوعسلا ةيلاملا تاuرحتلا ةدحو ³Aإ اrs ھب~شملا تايلمعلا نع غالبإلا ةيلمع· مايقلا -3
ً

 

 .ةدد§µا ةدملا لالخ اrs ھب~شملا ةلا§Iا نع لصفم ¦Éف رuرقت دادعإ عم ةعبتملا غيلبتلا تاءارجإل

 تاح4qقملا هذ7 قيبطت ليNس~ل ëìانملا عضوو تاءارجالاو طط¶Iاو تاسايسلا رuوطت ³Aإ فدs¸ تاح4qقم ميدقت -4

 .لاومألا لسغ ةحفاUم لاجم GH ثيدح ماظن  ءاشKإ A@ع ةقفاوملاو

 تاميلعتلا ةيم7أ نو}ردي م�sاو تاءارجإلاو تاميلعتلاب نوديقتي ىرخألا تارادإلاو عورفلا GH نfفظوملا نأ نم دكأتلا -5

 .غالبإلا تابلطتم ةيبلتو اrs ھب~شملا ةطشKألا ةحفاUمل ةدمتعملا تاءارجإلاو

 .ةقالعلا يوذ صا¶¹الا عيمج ةuو7 ديدحت تالA âJ@ع عالطالا -6

 نعو با7رإلا لuومتو لاومألا لسغ ةطشKأ ةحفاUمل ةيعمIJا ¦¥لا ةطشKألا نع ةuرودلا رuراقتلا ميدقتو دادعا -7

 ا7رuوطتل ةيئاصحالا تانايبلاب رuراقتلا هذ7 معد بجي امك ةفلت¶µا عورفلاو اşرادêو ةيعمIJا نع ماعلا عضولا

 اs½يسحتو
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  ةيعمhiا تايلمع ةبقارم :رشع ةثلاثلا ةداملا

A@ع فرعتل كلذو ةدمتعم تاءارجا قيبطتو اs¸الماعتل ةرمتسملا ةبقارملاب موقت نأ ةيعمIJا A@ع بجي  fqغ تايلمعلا 

:ةيلاتلا تاءارجالا قuرط نع ة7وبشملا ةطشKالا وأ ةيعيبطلا  

 .اrs ھب~شملا تايلمعلا ةبقارم GH ةدعاسملل ةبسانملا ةيلالا fqغ وأ ةيلالا ةمظنالا عضو -1

 .ةداتعملا تايلمعلا طامنا نع فلتخم طمنب f5متت ¦¥لا ةيعيبطلا fqغ  تايلمعلل ةيفاضا ةيانع صيصخت -2

 .رطا¶µاو ةي�سTلا ةيم7الا ساسأ A@ع ةيTبم ةبقارملا ةيلمع نوUت نأ بجي -3

 لماعتلا متي يذلا صا¶¹الا تامولعم ةقباطمو تالماعتلا عيمج A@ع ةرمتسملا ةبجاولا ةيانعلا تاءارجإب مايقلا -4

 .رطا¶µاو ةي�سTلا ةيم7الا A@ع ءانب مNفيTصت داع¿ ناو مNعم

 لUش· مs¸الماعi ةعجارمو ةبقارمو ةيلاعلا رطا¶µا يوذ ءالمعلا عم لماعتلل ةبسانم تاءارجاو تاسايس عضو -5

 .اfq7غو ليمعلا ةيعونو ليمعلا أشTم دلب :لاثم مs¨لع فرعتلا GH ةدعاسملل ةيسRئر تارشؤم عضوو رمتسم

 رطاxvا ميقت :رشع ةعXارلا ةداملا

 فلتخم ةيباقرلا تاءارجالا ىوتسم نأ ثيح با7رالا لuومتو لاومألا لسغ رطاخم ةNج نم ةقالع ل} مييقت متي نأ بجي

 مrs ةطبترملا رطا¶µا ىوتسم فالتخاب فلتخت ا�sأ ثيح ةيباقرلا تاءارجإلا سفنل صا¶¹الا عيمج عضخي نلو  توافتمو

 تايلمع A@ع ءانب هديدحت متي ام بسحب ضورفملا سRئرلا رط¶Iا عم لماعتلا و7 مييقتلا اذ7 نم ¦îåاسالا فدNلا ىقبuو

 ديقعi ىدم فلتخuو ،ةمزاللا ةباقرلل ءالمعلا ةفا} عاضخإ  متي نأب مزلي يذلا مييقتلا نم ¦îåاسالا فدNلا ةاعارم عمو ليلحتلا

 مييقت ةيلمع ةيلع زكترت يذلا ساسالا نêو لامعألا رطاخم ميقت تاءارجا GH ةعوضوملا لماوعلا بسحب رطا¶µا مييقت ةيلمع

 :H@ي ام لاثملا لي�س A@ع اs½م لماوع ةدع A@ع لمتشi نأ بجي ليمعلا رطاخم

 نع ردصي ام وأ ةدحتملا ممألا لبق نم ةفورعم H´ امك ةيلاع رطاخم تاذ ا�sأب ةفنصملا ةيفارغIJا قطانملاو لودلا -1

 .)فتاف( ³Hاملا لمعلا ةعومجم

 .ةيلاع رطاخم تاذ م�sأب نfفنصملا ءالمعلا وأ لامعألا -2

 .ليمعلا اrs لماعتي ¦¥لا ةيلاع رطاخم تاذ ا�sأب ةفنصملا تامد¶Iاو تاجتنملا -3

 .ةدحتملا ممألا نم ةضورفم وأ ةيلحم تاÆوقعل نfعضا¶Iا دارفألا وأ تآشTملاب لصتت ¦¥لا تايلمعلا -4

  .ليمعلا رطاخم مييقت دنع رابتعالا GH ذخؤت نأ بجي ¦¥لا ىرخألا رطا¶µا تاfqغتم -5

 لودلا مئاوق نمض جردي امو ةيلودلا تامظنملاو ةيل§µا تاطلسلا نم ةدراولا لماعتلا A@ع رظ§Iاو زIðJا تابلط -6

 .ىرخألا
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 لامعالا رطاخم مييقت :رشع ةسماhvا ةداملا

اuونس مييقتلا اذ7 ثيدحت عم اNقيثوتو لامعألا رطاخم ميقت ءارجإ ةيعمIJا A@ع بجي
ُ

 لاجم A@ع ترط ¦¥لا تاfqغتلا ثيدحتل 

 تاجتنملا هذ7 ميدقت قرطو مs¸امدخو مs¸اجتنمو م7ؤالمع اrs طبتري ¦¥لا لودلاو مñsالمعو )¦Þيظنتلا لUيNلا لثم ( مNلامعأ

 دنع رطا¶µا ديدحت جئاتن A@ع ءانب با7رإلا لuومتو لاومألا لسغ ةحفاUمل ةيعمIJاب صاخ ما45لا جمانرب عضوو ،تامد¶Iاو

 ³Aإ لصولا لجأل با7رالا لuومتو لاومألا لسغ رطا¶µ ھضرعi رابتعالا GH ذخأ دق ھنا تابثإ بجي امك ،لامعألا رطاخم مييقت

 :H@ي ام رابتعالا GH ذخألا لالخ نم بسانم مييقت

1- iا عيمج ةيطغµ¶بس¿ ¦¥لا رطاÒsومتو لاومألا لسغ اuا لامعألاب ةقلعتملاو با7رإلا لµ¶ا لخاد ةفلتIJةيعم. 

 لامعألا مÙJ لثم ،با7رإلا لuومتو لاومألا لسغ رطا¶µ ضرعتلا ىوتسم دuزت دق ¦¥لا ةيميظنتلا لماوعلا ةاعارم -2

 .ةيباعي~سالا ةردقلاو

 تايلمعلا رادقمو مÙJو ) GHارغIJا عونتلا كلذ GH امب( تايمعلا عونتو اs¸اديقعiو اNمÙJو لامعألا ةعيبط ةاعارم -3

 .لمعلا تالاجم لUب ةلصتملا رطا¶µا ةجردو

 ب7ذلا تالحم ، نfيسايسلا ( ةيلاع رطاخم تاذ ا�sأب اs½م فورعملا A@ع f5ك4qلاو مNلامعأو ءالمعلا ةعيبطو عون -4

 )Iàا .،تار7وµJاو

 .ءالمعلا اrs لصي ¦¥لا ىرخألا لودلا نع ةجتان ةيفاضإ رطاخم ةيأ دوجو ةاعارم -5

 لاومألا لسغ تايلمعل ضرعتلا ةيحان نم فعضلا طاقن مييقتو ةيعمIJا اNمدقت ¦¥لا تامد¶Iا صئاصخ ةاعارم -6

 .ةمد¶Iا ميدقت قرط كلذ GH امب ،ةمدخ ل} ىدل با7رالا لuومتو

7- iLJاو ثيدحتو ،ليI§ع ظاف@A لامعألا رطاخم مييقت. 

 ا�  ھب�شملا تايملعلاو ءالمعلا نع غالبالا :رشع ةسداسلا ةداملا

اقفو -1
ً

 متي نأ بجي ةيذيفنتلا ھتحئالو با7رالا لuومتو لاومألا لسغ ةحفاUم ماظن GH اs¨لع صوصنملا تاما45لالل 

اروف ةيلاملا تاuرحتلا ةدحو غالبا
ً

 تاÒsشلاو كوUشلا fqثت ةيلمع وأ ةيعيبط fqغ وأ م¶ß وأ دقعم طاشK يأ  نع 

 تايلمع لuومت وأ لاومألا لسغ· ةقالع اNل نأ ھب~ش¿ وأ ةقالع اNل ةيلمع وأ طاشK يأ وأ اs½م ضرغلاو اs ي7ام لوح

 .ةيبا7رإ تامظنم وأ نfبا7را لuومت وأ با7رالا

 دحك غالبلا لمتش¿ نأ A@ع با7رالا لuومت وأ لاومألا لسغل ةطشKأ دوجوب هاب~شالا دنع ةيلاملا تاuرحتلا ةدحو غالبا -2

 :ةيلاتلا تامولعملا A@ع ىKدا

 .مs¸او7 ماقرأو مu½sوانع نع تامولعمو مs¸الماعتب ھب~شملا صا¶¹ألا ءامسأ •

 .ةن7ارلا اs لاحو اNفاش~كا فورظو اNفارطأو اrs ھب~شملا ةيلمعلاب نايب •
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 .ھب ھب~شملا ص¶Üلا وأ ھب~شملا ةيلمعلا لحم غلبملا ديدحت •

 .غالبالا نع لوؤسملا فظوملا اs¨لإ دن~سا ¦¥لا هاب~شالا éHاود بابسأ •

 .ةينNملا طباوضلا قفو اrs ھب~شملا تايلمعلا نع غالبالا ة4qف لالخ ةuرسلاب ماتلا ما45لالا -3

 ةدحو ³Aا غالب ميدقت قبس اذêو ،ىرخأ اياضقب اNقلعi نع رظنلا ضغ· اs¨ف ھب~شملا تايلمعلا نع غالبإلا بجي -4

 هاب~شا ةلاح روNظ دنع fqخأت نود ديدج غالب ميدقت نم عنمي ال كلذ نإف اs¨ف ھب~شم تايلمع· قلعتي ةيلاملا تاuرحتلا

 .ةديدج

 مظتنم لUش· ةيلع بجوتuو ةيلاملا تاuرحتلا ةدحو ³Aا ھجوملا غالبالا تاءارجا ذيفن~ب ¦Éعملا و7 ما45لالا لوؤسم -5

 ةيداع fqغلا ةم¶èلا تايلمعلا رuراقت ةعجارمو اs½ع غالبالاو اs¨ف ھب~شملا تايلمعلا ديدحت GH لاعف رودب مايقلا

  نfفظوملا دحا لبق نم اs½ع غلبي ةلاح يا ةعجارمو

 مت ليلحت يأو اs¨لع ةيلخادلا تاظحالملا نم يأ عم ما45لالا لوؤسم ³Aا ةلا§µا تالا§Iا عيمIJ لLJ· ظافتحالا بجي -6

 نم ةدعملا رuراقتلا عيمجو ةيلاملا تاuرحتلا ةدحو ³Aإ ةمدقملا تاغالبلا عيمج A@ع يوتحي لLJ· ظافتحالاو هدادعا

 .ةيلاملا تاuرحتلا ةدحو ³Aإ اs لاحا مدع ما45لالا لوؤسم ررق ¦¥لا تاغالبلا كلذ GH امب نfفظوملا

 .ھنم لسرم اs¨ف ھب~شم ةيلمع نع غالب يأ ةيلاملا تاuرحتلا ةدحو ملسi نم دكأتلا ما45لالا لوؤسم A@ع بجي -7

 .ةصت¶µا تاIJNا دuوزتو اrs ةقالعلا تاذ فارطألاو تانايÆو تادن~سم نم اs½ع غلبملا ةيلمعلاب قلعتي ام عيمج fqفوت -8

 ةرادإلا ³Aا ةميدقتو با7رالا لuومتو لاومالا لسغ ةحفاUمب قلعتي صاخ يونس رuرقت دادعإب ما45لالا لوؤسم موقي -9

 :ا7دوجو لاح GH ةيلاتلا تانايبلا نمضتي ةيعمJ|ل ايلعلا

 اrs ھب~شملا تالا§Iا  -

  اs½ع غلبملا تالا§Iاو -

  اrs ةصا¶Iا تاروطتلاو اNلايح ةذختملا تاءارجالا -

 .ةيعمJ|ل ةيلخادلا طباوضلاو تاسايسلاو تاءارجالا ةءافك لعفتو ززعi تاحا4qقا يأ -

 ءالمعلا ريذحت رظح :رشع ةعXاسلا ةداملا

 وأ رuراقت وأ تاغالب نم ةيلاملا تاuرحتلا ةدحو ³Aإ لسfqس وأ لسرأ امع ةقالع يذ فرط وأ ليمع يأ ريذحت مدع بجي

 رuراقتلا نوUت نأو اs¨ف ھب~شم ةيلمع يأ نع غالبالا نأش· ةماتلا تامولعملا ةuرس A@ع ةظفا§µا بجuو اs¨ف ھب~شم تامولعم

 .نfصت¶µا نfفظوملل طقف ةحاتم ما45لالا لوؤسم اNعجاري ¦¥لا
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 ةيلxbا تاطلسلا لبق نم وأ ةدحتملا ممألا مئاوق ?[ع نHجردملا صاuvالا ءامسأ نم ققحتلا :رشع ةنماثلا ةداملا

 ةصتxvا

 با7رإلا لuومت ةحفاUمب ةصا¶Iاو ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألل ع·اتلا نمألا سلجم تارارق عيمجب ةيدوعسلا ةيÆرعلا ةكلمملا م45لت

 تاءارجالا ضعبل نfعضا¶Iا نfجردملا صا¶¹ألاب ةمئاق رادصإب نمألا سلجم تارارق لالخ نم ةدحتملا ممألا موقتو ،

 عضت ھيلع ،ا�sأش· ةدراولا تاميلعتلاب  ما45لالا بجي ةلثامم تاميلعi رادصإب ةصت¶µا ةيدوعسلا تاطلسلا موقت امك .ةيباقعلا

 :ةيلاتلا fqبادتلا ةيعمIJا

 )Iàإ ،نfقيق§Iا نيديفتسملا ،تانايكلا ،دارفألا ( ءالمعلا ءامسأ عيمج نم دكأتلا اNلالخ نم متي ةلاعف تاءارجا -1

 وأ ةقالعلا سRسأت لبق ةدحتملا ممألاو ةيل§µا تاطلسلا لبق نم "نfجردم صا¶¹أ}" تفنص ¦¥لا ءامسألا لباقم

 .كلذ نم ققحتلا متيل ةيلمع يأ ءارجإ

2- GH جردم ليمع دوجو ةظحالم لاح GH ا تاميلعتلا وأ ةدحتملا ممالا مئاوقµ§هاطعأو ما45لالا لوؤسم غيلبت متي ةيل 

 .ةلا§Iا هذGH 7 تاs¨جوتلا A@ع لصحيل ةيدوعسلا ةيلاملا تاuرحتلا ةدحو غالبا ھلالخ نم متيل ةلماUلا ليصافتلا

 كلذو مئاوقلا هذA 7@ع نfجردملا صا¶¹ألاو تانايكلاب ةصاخ تانايب ةدعاقب ما45لالا لوؤسم لبق نم ظافتحالا متي -3

 .رارمتساب تانايبلا هذ7 ثيدحتب مايقلاو ةع·اتملا ضارغأل

 نHفظوملا بYردت :رشع ةعساتلا ةداملا

 لسغ ةحفاUم موNفمب ةيعمIJا نfفظوم عيمج ةفاقث عفر ³Aا فدş ةمظتنم ةبuردت جمارب ذيفنتو دادعا ةيعمIJا A@ع -1

 مNمNفو با7رالا لuومتو لاومألا لسغ ةحفاUمب ةصا¶Iا حئاوللاو ةمظنألاب مs فرعم زuزعiو با7رالا لuومتو لاومالا

 ھب~شملا تايلمعلا A@ع فرعتلا كلذ GH امب اs حفاUمب ةصا¶Iا ةيلخادلا تاميلعتلاو ةفلت¶µا اNطامنأو تايلمعلا هذNل

rsو اêع غيلبتلا تاءارج½sع فرعتلا تاءارجاو ا@A 7اجت ةبجاولا ةيانعلاو ءالمعلاNو مiرعuفNديدج و7 امب م GH 7اذ 

 .لاµJا

 .لاµJا اذGH 7 تادجتسملا عم بسان~ي امب رخآ ³Aا تقو نم ةبuردتلا اNجمارب رuوطتو  ثيدحت ةيعمIJا A@ع بجي -2

  ةيعمhiا عورف ?[ع تاءارجالاو تاسايسلا قيبطت :نورشعلا ةداملا

 لسغ ةحفاUمب ةقلعتملا ةكلمملا دعاوقو حئاولو ةمظنأل عورفلا عيمج ما45لا نم دكأتلا ما45لالا لوؤسم A@ع بجي -1

 . با7رالا لuومتو لاومالا
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 )ةسايسلا هذ� رش̂و ليدع�و ةعجارم( ةيماتخ ما-حأ :نورشعلاو ةيداhbا ةداملا

ارابتعا اrs ما45لالا متuو ةسايسلا هذGH 7 ءاج امب لمع¿
ً

 هذ7 ةعجارم متuو ، ةرادإلا سلجم لبق نم ا7دامتعا رارق خuرات نم 

 ةعجارمو ةساردب موقي يذلا ،ةرادإلا سلجم A@ع ةح4qقم تاليدعi يأ ضرع متuو ، ةجا§Iا دنع ةuرود ةفصب ةسايسلا

 .ا7دامتعاب ¦ôåوuو ةح4qقملا تاليدعتلا

 

 

 ةقيثولا طبض :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 ةسايسلا دامتعا

 

  ةيحالصلا بحاص

  تايصوتلا

  عيقوتلا

  دامتعالا خYرات
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 )1(مقر ق#Iملا

 باXرإلا ل&ومتو لاومألا لسغ RSع ةلادلا تارشؤملا

 

:با�رإ لYومتو لاومأ لسغX ةقفص طابترا ?[ع لدت دق ةلثمأ هاندأ ةabوملا تالاhbا  

امامت7ا ص¶Üلا ءادبإ -1
ً

 ةقلعتملا ةصاخÆو ،با7رإلا لuومت وأ لاومألا لسغ ةحفاUم تابلطتمل ما45لالا نأش· يداع fqغ 

rsوuةلمع عون وأ ھت. 

 .ھطاشK ةعيبط وأ ھتuوrs قلعتت ةللضم وأ ةحي§fq çغ تامولعمب دuو45لا ص¶Üلا ةلواحم -2

 .ھميظنت وأ ةيئانج تافلاخم يأ وأ ،با7رإ لuومت وأ لاومأ لسغ ةطشKأ GH طروت دق ص¶Üلا نأب ملعلا -3

 .ةعورشم fqغ رداصم نم داريإ كلتمي ص¶Üلا نأب ملعلا -4

 .يمارجإلا طاشTلاب ةفورعم ةمظنمل يقيق§Iا ديفتسملا ءامتنا -5

 يداصتقالا ةعضو عم بسان~ي ال امÆو ھيف غلابم لUش· ھتلئاعو ھب ھب~شملا A@ع ةي7افرلاو خذبلا تامالع روNظ -6

 .)÷öافم لUش· نا} اذإ ةصاخ(


