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 تايلاعفلا ةماقإ دنع ةيزارتحالا تاءارجالا قيبطتل راوزلاو تايلاعفلا يمظنمب ةصاخلا تاطارتشالا

  ةياقولاو ةئيبلا

  انلكوت قيبطت زاربا دعب الإ عقوملا ىلا فظوم وأ رئاز يأ لوخدب حمسي ال •

 كلذ نم ىنثتسيو )نصحم( انلكوت قيبطت يف ةلاحلل اًقفو نيصحتلا يلمتكم دارفألا ىلع لوخدلا راصتقا •
 .انلكوت قيبطت يف رهظي ام قفو حاقللا ذخأ نم ةانثتسملا تائفلا

 صاخلا دوكلا حسمب ءالمعلا مازلإب كلذو انلكوت قيبطت يف ةيحصلا ةلاحلا نم  يلآلا ققحتلا متي •
 .لوخدلا لبق ةيحصلا ةلاحلل يلآلا ققحتلا حيراصتب

 نامضل اهدعابت ةاعارم عم لخادملا دنع  ةيحصلا ةلاحلل يلآلا ققحتلا حيراصتب صاخلا دوكلا عضو متي •
 .محازتلا مدع

 ةلاحلل يلآلا ققحتلا حيراصتب صاخلا دوكلا حسم ةيلمعل ءالمعلا لامكإ نامضل لخادملا دنع نيبقارم نييعت •

 . لوخدلا لبق انلكوت قيبطت يف  ةيحصلا

 ذخالا عم  ةحوتفملا وأ ةقلغملا ةيهيفرتلا نكامألل لوخدلاب ، ةنس ١٢ نس نود مه نمل حامسلا متي •

  : يلي ام رابتعالاب

 . مهل ةصصخم ريغلا تايلاعفلا يف نيصحتلا يلمتكم  نم مهعم نيقفارملا  نوكي نأ §

  19-ديفوك تافعاضمب ةباصإلل ةضرع رثكألا صاخشألل روضحلا بنجت ةرورضب هيونتلا متي §

 ةلاح نع رظنلا ضغب )أ( قفرملل ًاقفو ةروطخلا لماوع مهيدل صاخشأ نوليعي نم وأ

  نيصحتلا

 ةقلغملا تايلاعفلا نكامأ يف ةمامكلا سبل نودب لوخدلا عنمو ،حيحصلا لكشلاب ةمامكلا سبلب عيمجلا مازلإ •

 .ةحوتفملا وأ
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 صخش لك نيب لقألا ىلع فصنو رتم ةفاسم نمضي امب ةحوتفملاو ةقلغملا ةيهيفرتلا نكامألا يف دعابتلا قيبطت متي •
  .راظتنالا نكامأ وأ سولجلا دعاقم ميظنت كلذ لمشيو رخآلاو

 نم دكأتلاو ةلصفنم تاراسم مادختساو ،ةيلاعفلا قطانمو تاباوبلا ىلع مهعيزوتو نيمظنملا نم يفاك ددع رفوت •
  .محازتلا لا عنمل تازارتحالا قيبطتب لماكلا مازتلالا

 اهمادختسا حومسملا يساركلا عيزوت متي )حراسملا لثم( يسارك ىلع ةيلاعفلا يف ءالمعلا سولج ميظنت ناك لاح يف •
 رخآلاو درف لك نيب ةيلاخ دعاقم كرت قيرط نع فصنو رتم نع لقت ال ةفاسمل يدسجلا دعابتلا قيبطت نمضت ةقيرطب
 .تاهاجتالا عيمج نم

 نكامألا لخاد ءالمعلا لبق نم مادختسالل ةرفوتملا تالواطلا بيترت بجيف تالواط ىلع روضحلا سولج ناك لاح يف •
 دارفألا نيب فصنو رتم نع لقت الو تالواطلا فارطأ نيب راتمأ  ةثالث نع لقت ال ةفاسم دوجو نمضت ةقيرطب ةصصخملا

 مات لصف دوجو متحيو نيتفلتخم نيتعاق نيب لصافك زجاوحلاو لصاوفلا دوجو ربتعي ال(  ةدحاولا ةعاقلا يف ةفلتخملا
 : ،)تاعاقلا نيب

 :يليام لمع بجي ماعطلا لوانتل تالواط اهيف رفوتت ال يتلا  نكامألا وأ معاطملاب قلعتي اميف •
o زجاوحب ةلوصفم وأ هتباث تالواط وأ ةيضرأ تاسلج لكش ىلع ممصم معطملا ناك اذإ 

 لقي ال امب نيتسلج لك نيب تاسلجلا نم ددع ليطعت متي هنإف اهليدعت نكمي ال ثيحب
 فصنو رتم نع

o امب سولجلا نكامأ حضوت ةيضرأ تامالع عضو بجي هنإف ، ةددحم ريغ ةيضرألا تاسلجلا تناك اذإ 

 .ةيضرألا تاسلجلا ىلع ماعطلا عضو نكامأ نيب راتمأ ٣ نع لقت ال ةفاسم نمضي

 فصنو رتم ةفاسم نع لقي ال امب يدسجلا دعابتلا نامضل فوقولا نكامأل ةحضاو ةيضرأ تامالع وأ تاقصلم عضو •
  .دارفألا نيب

 ىلع فصنو رتم ةفاسم نمضي امب ءالمعلا ةيقب نيبو مهنيب دعابتلا قيبطت متي نأ بجيو ُايوس سولجلا ةلئاعلل نكمي •
 .لقألا

 نم اهيلإ لوصولا لهسي ثيحب هايملا تارودو باوبألا دنع ةزراب نكامأ يف اهعضوو يديألا تارهطم ريفوت متي نأ بجي •
    راوزلا عيمج لبق

 .لوخدلا تاعاس هيف حضويو طقف ينورتكلالا عقوملاب ركاذتلا عيب نوكي  •
  .جورخلل ىرخأ تاباوبو لوخدلل تاباوب صيصخت •
 مهعم لماعتلا دنع ةمامكلا سبل ىلع ظافحلاو راوزلاو ءالمعلا عم يصخشلا لصاوتلا نم ليلقتلا نيلماعلا ىلع بجي •

 .تابورشملاو تالوكأملا عيب وأ اهعيب وأ ركاذتلا نم دكأتلا ةيلمع اهنمو تاقوألا لك يف يدسجلا دعابتلاب مازتلالاو
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 ىلع فصنو رتم ةفاسم نمضي امب يدسجلا دعابتلا نامضل ةيضرأ تاقصلم عضوو دعاصملا  يف دعابتلا قيبطت متي •
 .دارفألا نيب لقألا

 :ةيوهتلاب قلعتت تاطارتشا

o ةرارحلا ةجرد ليلقتو تاعاقلا لخاد ةديجلا ةيوهتلا ىلع صرحلا. 

o ًايرهش ةدحاو ةرم نع لقت ال( يرود لكشب اهتفاظن نم دكأتلاو فييكتلا رتالف رييغت(. 

o ىلعألا دحلل اهتءافك عفر بجيو ديج لكشب لمعت هايملا تارودو لخادملا دنع ءاوهلا طفش حاورم نأ نم دكأتلا بجي. 

 ةبقارملاو غالبإلا

 ةيحصلا ةلاحلا نم دكأتلل )انلكوت( قيبطت مادختسا متي ةدمتعملا تالوكوتوربلا قفو لزعلاو زرفلا تاءارجإ رارمتسا عم •
 وه ام بسح ةيباجيإ ةلاحل طلاخم وأ ،ةيباجيإ هتلاح صخش يأ دجاوت عنم متيو ،19-ديفوك ضرم صخي اميف دارفألل
 .قيبطتلا يف نيبم

 .انلكوت قيبطت يف ةلاحلا ثيدحت قيرط نع كلذ نم ققحتلاو هيفاعت دعب لمعلا ىلإ ةدوعلا نم فظوملا نيكمت متي •
 يف ةلاحلا نم ققحتلا دوكراب دوجوو انلكوت قيبطت صحف نمضتت ةيسيئرلا لخادملا عيمج دنع صحف ةطقن لمع •

 انلكوت قيبطت
 .ناكملا لوخد نم ةيسفنت ضارعأ وأ ةرارحلا ةجرد يف عافترا مهيدل نيذلا ءالمعلاو راوزلا عنم •
 ،فنألا ناليس ،لاعس ،ةنوخس( ازنولفنإلل ههباشم ضارعأ هيدل ،تايلاعفلا ىلع نيمئاقلا نم صخش يأ نيكمت مدع •

 .جلاعملا بيبطلا ريرقت بسح ضارعألا لاوز ىتح ناكملا لوخد وأ لمعلا نم )قلحلا ناقتحا
 قيض وأ لاعس( ةيسفنت ضارعأ وأ ةرارحلا ةجرد يف عافترا مهيدل نمم نيلماعلاو نيفظوملا نيب تالاحلا نع غالبإلا •

 .تايلاعفلا روضح نم مهعنم بجيو ١٩-ديفوك سوريفب مهتباصإب هبتشيو )سفنتلا يف
 متي يكل مهل صصخملا نكسلا رقم يف اهب هبتشملا تالاحلل لزع ةفرغ زيهجت بجيف ،نيلماعلل نكس دوجو لاح يف •

 نكاسمل ةيحصلا تاطارتشالا ليلد ةعجارم يجري( .ةصتخملا تاهجلا لبق نم مهعم لصاوتلا متي ىتح اهيف مهلزع
 .)١٩-ديفوك ضرم ةحفاكمل لامعلا

 ليلد يف دراولا تازارتحالاو تاءارجإلا قيبطت بجي تايلاعفلا ىلع نيمئاقلا دحأ نيب ةدكؤم ةلاح ليجست لاح يف •
 .ةماعلا ةحصلا ةئيه نم رداصلاو لمعلا رقمب 19-ديفوك ضرمب اهتباصإ دكؤملا وأ هبتشملا تالاحلا عم لماعتلا
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 ةيعوتلا

 هتروطخو ضرملا لاقتنا لئاسوو ضرملا ضارعأ نع ةيهيفرتلا نكامألا ىلع نيمئاقلاو راوزلاو نيلماعلا ةيعوت متي نأ بجي •
 يف عافترا وأ )سفنتلا يف قيض وأ لاعس( ةيسفنت ضارعا يأ روهظ لاح يف نكامألا هذهل باهذلا بنجتب مهتيعوتو
 .ةرارحلا ةجرد

 قيض وأ لاعس( ةيسفنت ضارعأ يأ روهظ نع حاصفإلا ةرورضب ةيهيفرتلا نكامألا ىلع نيمئاقلاو راوزلاو نيلماعلا ةيعوت •
 ٩٣٧ مقرلاب لاصتالاب كلذو ةرارحلا ةجرد يف عافترا وأ )سفنتلا يف

 نوكتو تاغللا عيمجبو نكامألا عيمج يف ةيداشرإ تاحول رشنو نيرئازلاو نيلماعلا عيمج ةيعوتل ةيفيقثت داوم ريفوت •
 :اهنمو ةيزارتحالا تاءارجإلاو ريبادتلاب ةصاخ
o هنم ةياقولاو ضرملا راشتنا قرط. 
o ةقلغملاو ةحوتفملا نكامألا يف ةمامكلا سبلب مازتلالا. 
o ةيحصلا ةياعرلاو ةيصخشلا ةيانعلاب مامتهالا ىلع مهثحو نيديلا لسغ لبق مفلاو فنألاو نينيعلا سمل بنجتو يديألا لسغب ةيعوتلا. 
o عارذلا ينث قيرط نع قفرملا مادختسا ،نكمم تقو عرسأب اهنم صلختلاو ةيقرولا ليدانملا مادختسا( لاعسلاو ساطعلا بادآ عابتا( 
o تاعمجتلا عنمو يدسجلا دعابتلاو ضرملا نم ةيامحلاو ةمالسلا تاداشرإ عابتإب مازتلالا ةيمهأب رمتسملا هيبنتلا.   

 

 ذيفنتلا

 .اهنع غالبإلا ةقيرطو ةفلاخملا لاعفألاب نايب نمضتت ةحول عضو لضفي •
 .انلكوت قيبطتو ققحتلا دوكراب مادختسا ةقيرط ىلع صحفلا طاقن يف نيلوؤسملا بيردت •
 لمعلاو تافلاخملا نع غالبإلاو تاطارتشالا قرخ نع ةيهيفرتلا نكامألا ىلع نيمئاقلل لصاوت تاونق ءاشنإ لضفي •

 .اهبنجت ىلع
 .ةيحصلا تاطارتشالا قيبطت نع نيلوؤسم نيفرشم نييعت •
 .يدسجلا دعابتلا قيبطتو محازتلا عنمل نيبردم نمأ سارح نييعت •
 نيفظوملا عيمجل 19 ديفوك ضرم نأشب ةمالسلاو ةحصلا نع ةيمازلإ تابيردت ءارجإ •
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