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 دیھمت
 

ةيصوصخ "ةيل2ألا ةسسؤملا " ُم'&حت 1-1
َ

Kو ،اFGHاصل لمعA ٍص<= ّل: 
َ

 الإ ،اHمامت2ا نم سZل لمعلا راطإ َجراخ ٍتافرصت نم ھب موقي ام ُدع

 ٍةروصب ،ُلخادتت دق ،اq'2غ وأ ،noام وأ ،ٍةيعامتجا ٍةطشiأ ِّيأ ِةسرامم َءانثأ اFGHاصل لمعA نمل ةيص<cلا Fbاصملا نأ ىرت ةسسؤملا َّنأ

أشzي ْدق امم ةسسؤملل ِھئالو وأ ،ِھتيعوضوم عم ،ٍةرشابم ِ'qغ وأ ٍةرشابم
ُ

 .Fbاصملا o{ ضراعK ھعم 

ت 1-2
ُ

 نع ةرداصلا Fbاصملا ضراعK ةسايس يKأتو ،ِزاجنإلاو ِةردابملاو ِةيانعلاو �oِام�Fا لمعلاو ِة2ا��لا o{ ِةلثمتملا ا��دابمو اHميقب ةسسؤملا نمؤ

ثؤت نأ يدافتل كلذو ،ا��يامحو ميقلا كلت ز�زعتل ؛ةسسؤملا
ّ

 ةسسؤملا Fbاصل لمعA ٍص<= ّيأل ةينHملا وأ ،ةيلئاعلا وأ ةيص<cلا ة�Gصملا ر

 .ةسسؤملا باسح ��ع ٍبسا�م ��ع Fbاصملا كلت لالخ نم َلصّحَتي نأ وأ ،ةسسؤملا هاجت ھتابجاو ءادأ ��ع

 

 ةسايسلا فاد2أو قاطن 2

 

كحت §¦لا ةيدوعسلا ةي¥رعلا ةكلمملا o{ ا�£ لومعملا نqناوقلاو تاع¢رش¡لا o{ ءاج امب لالخإلا مدع عم 2-1
ُ

 م

Kاصملا ضراعFb، أت ،ةسسؤملل ةيساسألا ةحئاللاو ،ةيذيفنتلا ھتحئالو ةيل2ألا تاسسؤملاو تاسسؤملا ماظنوKالامكتسا ةسايسلا هذ2 ي
ً

 ،اHل 

 .اHلحم َّلحت نأ َنود

ت 2-2
ُ

 ءاضعأو ،ءانمألا سلجم ءاضعأو ةيمومعلا ةسسؤملا ءاضعأ كلذ لمش¢و ،ةسسؤملا Fbاصل لمعA ص<= ل: ��ع ةسايسلا هذ2 قبط

 .ا�¯عوطتمو ا�¯فظوم عيمجو ،نqيذيفنتلا ةسسؤملا يريدمو ،ءانمألا سلجم نم ةقثنملا نا��لا

2-3 Aلمش Kاصملا ضراعFb، سفنأ صا<=ألاب قلعتي امHن�رو:ذملا م }o اصمو ةقباسلا ةرقفلاFb ل نو�ت رخآ ص<= يأHةيص<= ةقالع م 

 .ةلئاعلا دارفأ نم مq'2غ وأ ،ءاقشألا ،نيدلاولا ،ءانبألا ،ةجوزلا ءالؤ2 لمش¢و ،م�£

2-3 K
ُ

اءزج ةسايسلا هذ2 ُّدع
ً

أزجتي ال 
ُ

 وأ نqيعK تارارق قئاثولا كلت تنا: ءاوس اFGHاصل نqلماعلا صا<=ألاب ةسسؤملا ط¥رت §¦لا قئاثولا نم 

 .لمع دوقع

ت 2-4
ُ

اصوصن ،مq'2غ وأ نqيجرا<Fا ا�̧راش¡سا عم اHم'·ت §¦لا دوقعلا ةسسؤملا نمّض
ً

 هذ2 ما�حأ عم قفتي امب Fbاصملا ضراعK مظنت 

 .ةسايسلا

2-5 ºإ ةسايسلا هذ2 فد�n� نمو ا��عمسو ةسسؤملا ةيامح Aاصل لمعFGHلا�شأ يأ نم ا Kاصملا ضراعFb ت دق §¦لا ةيبلسلاzمدع بس« أش 

 .حاصفإلا

 

 Fbاصملا ضراعK ميظنت ةسايس« ةصا<Fا ةيذيفنتلا ءانمألاو ءانمألا سلجم تايحالصو تايلوئسم 3

 

 .ءانمألا سل�¾ ةسZئرلا تاصاصتخالا دحأ Fbاصملا ضراعK ءانمأ 3-1

 ضراعK ��ع يوطنت نأ لمتG¾ا نم §¦لا لئاسملا o{ رظنلل سل�¾ا نم ةقثنملا ھنا�F دحأ فيل�ت وا ةددحم نا�F ن�و�ت سلجملل زوجي 3-2

 .نا��لا كلت ةيلالقتسا تابلطتم ةاعارم عم Fbاصم

 ءاضعأ تالماعK وأ 'qغلا عم ةسسؤملا تالماعK صخي اميف ةسسؤملا ءانمأ سلجم ررق اذإ الإ Fbاصم ضراعK ةلاح o{ ص<cلا نو�ي ال 3-3

 Ãoاب صوصخب يذيفنتلا لوؤسملا عم رارقلا ةيحالص نو�تو ،Fbاصم ضراعK ��ع يوضنت ةلاFGا نأ ةسسؤملا o{ نqيذيفنتلا رابكو سل�¾ا

 .ةسسؤملا يفظوم

اقفو ءانمألا سل�¾ زوجي 3-4
ً

 دق يذلا Fbاصملا ضراعK دنع ةيلوئسملا نم ءافعالا – ةدح ��ع ةلاح ل: نأش« – ررقي نأ ة�ريدقتلا ھتطلسل 

اضرع أشzي
ً

 ام ءاوس ،ةسسؤملا عم ھلمع قايس o{ أشzي دق يذلا وأ ،ةداتعملا ھتارارقو ص<cلا تاطاشi قايس o{ رخآل نqح نم 

 .ةسسؤملا Fbاصم عم قفاوتي امب ھجو لمكأ ��ع فرصتلا o{ ھبجاوب مايقلا نع ھقيعFb Kاصمب وأ ةيلام Fbاصمب قلعتي 3-5

 ا2ررقي §¦لا تاءارجإلا عيمج¥و ھعضو حيÇGتب ةضراعتملا ة�Gصملا بحاص م�&لي ،Fbاصم ضراعK ةلاFGا نأ ءانمألا سلجم ررقي امدنع 3-6

 .كلذل ةمظنملا تاءارجالا عابتÉو ءانمألا سلجم

 §¦لا رارضألاب ةبلاطملل ةيقوقFGاو ةيئان�Fا اياضقلا عفرو ،ةسايسلا هذ2 يفلاخم ��ع تاءاز�Fا عاقيإ ةيحالص ةسسؤملا ءانمأ سل�¾ 3-7

 .ا�£ ةقالعلا يوذ عيمج ما�&لا مدع نع مجنت دق

 ةسسؤملل ةيساسألا ةحئاللاو ة�راسلا ةمظنالا عم كلذ ضراعتي ال نأ ��ع ةسايسلا هذ2 ما�حأ 'qسفت o{ لو<¾ا و2 ءانمألا سلجم 3-8

 .ةفرشملا تاF�Hا ةمظنأو



3-9 Aغالبإلا خ�رات نم ةذفان نو�تو ةسسؤملا يفظوم عيمج غلب�و ،ةسايسلا هذ2 ءانمألا سلجم دمتع. 

 .ا�¯لع ةمزاللا تاليدعتلا ءارجÉو ا�Ñجومب لمعلاو ةسايسلا هذ2 ذيفنت نم دكأتلا ءانمألا سلجم �nوتي 3-9

 

 Fbاصملا ضراعK تالاح 4

 

 o{ ضراعK مايق ،ةسسؤملاب رشابم 'qغ وأ رشابم ل�ش« ءاوس قلعتي طاشi يأ o{ ةسسؤملا Fbاصل لمعA ص<cل ٍة�Gصم دوجو §ÒعA ال 4-1

ايأر يدبي نأ ةسسؤملا Fbاصل لمعA نمم بلطي امدنع Fbاصملا ضراعK أشzي دق نكلو .نqفرطلا نqب Fbاصملا
ً

ارارق ذختي وأ ،
ً

 فرصتب موقي وأ ،

 فرصتلاب وأ ،هؤادبإ ھنم بولطملا يأرلاب رشابم 'qغ وأ رشابم ل�ش« قلعتت ة�Gصم اَّمإ تقولا سفن o{ ھيدل نو�تو ،ةسسؤملا ة�Gصمل

 ضراعK تالاح يوطنت ذإ .فرصتلا وأ رارقلا وأ يأرلا اذ�£ قلعتي ةسسؤملا 'qغ رخآ فرط هاجت ما�&لا ھيدل نو�ي نأ وأ ،هذاختا ھنم بولطملا

 .ةسسؤملل ءالولل ٍةعزعزو ،ةيص<= بسا�مل ٍقيقحتو ،ةقثلا لامعتسال ٍةءاسÉو ،ة�رسلل ٍكا��نا ��ع Fbاصملا

 

 متحت�و ،ا�Øودح لمتG¾ا ىرخألا فقاوملا عيمج ىطغK ال ةرورضلاب ا�Öأ الإ فقاوملا نم ددعل ةيكولس 'qياعمل ةلثما عضت ةسايسلا هذ2 4-2

 هذ2 فلاخي كولس ھنأ ودبي دق ام بنجتو ،ةسايسلا هذ2 عم ÙÚÛامتت ةروصب مHسفنأ ءاقلت نم فرصتلا ةسسؤملا Fbاصل لمعA نم ل: ��ع

 :�oي ام ضراعتلا تالاح ��ع ةلثمالا نمو ةسايسلا

الثم Fbاصملا ضراعK أشzي •
ً

 }o يأ وضع وأ ءانمألا سلجم وضع نأ ةلاح Fنم ةن� Fا:راشم ةسسؤملا يفظوم نم يأ وأ ھنا�
ً

 }o يأب ةلص ھل وأ 

iصم ھل وأ ،طاش�Gصم وأ ةيص<= ة�Gم وأ ةيميظنت ةHةين }o وأ لمع يأ iغ وأ رشابم ل�ش« رثؤي دق طاشq' ةيعوضوم ��ع رشابم 

 .ةسسؤملا هاجت ھتايلوئسمو ھتابجاو ةيدأت o{ ھتاردق ��ع وأ فظوملا وأ وضعلا كلذ تارارق

اضيأ Fbاصملا o{ ضراعتلا أشzي •
ً

 }o يذيفنتلا رابك دحأ وأ ءانمألا سلجم وضع نأ ةلاحqيأ نم ةيص<= بسا�م ��ع لصحي وأ ىقلتي ن 

اديفتسم ةرشابم 'qغ وأ ةرشابم ةق�رطب كلذ نا: ءاوس رخآ فرط
ً

 .ةسسؤملا نوؤش ءانمأ o{ ھتكراشمو ةعقوم نم 

 .ةسسؤملل 'qجأتلا وأ ءارشلا وأ عيبلاب ةيدام تالماعم o{ لوخدلا لالخ نم ةيداملا ةدافتسالا لالخ نم Fbاصملا o{ ضراعتلا أشzي دق •

 مHعم دوقع عيقوت وأ فئاظولا o{ ءا¥رقألا وأ ءانبألا نqيعK لالخ نم Fbاصملا o{ ضراعتلا أشzي دق اضيا •

 .ةسسؤملا عم تالماعK ا�Þيب نو��و ىرخأ ةHج o{ ةسسؤملا Fbاصل لمعA نم طابترا لاح o{ نو�ت Fbاصملا ضراعK روص ىدحإ نم •

 .Fbاصملا ضراعK ةلثمأ نم ةسسؤملا فظوم وأ ءانمألا سلجم وضع ا�¯لع لصحي §¦لا تايماركإلاو ايادHلا •

 .ةسسؤملا عم لماعتلا نع ثحبت وا ةسسؤملا نم ةيلاح تامدخ لبقتسK وأ تامدخ مدقت ةأشzم وأ يراجت طاشo i{ ةيكلملا وأ رامث¡سالا •

�لم '·تعK §¦لا تامولعملا ءاطعإ وأ رارسألا ءاشفإ •
ً

 .ةمد<Fا ھكرت دع« ولو ،ةفيظولا وأ ة�وضعلا مكحب ا�¯لع علطي §¦لاو ،ةسسؤملل اًصاخ ا

 ھنع جتzي دق ةسسؤملاب فظوملا وأ وضعلا تافرصت ��ع 'qثأتلا فد�£ ةسسؤملا عم لماعتت تاHج وأ صا<=أ نم ايادHل براقألا دحأ لوبق •

Kاصملا ضراعFb. 

• Kج يأ نم ھتلئاع دارفأ دحأ وأ فظوملا وأ ءانمألا سلجم وضع ملسHبس« ةميق تاذ ءايشأ وأ غلابمل ة Kا كلت لماعF�Hوأ ةسسؤملا عم ة 

 .اHعم لماعتلل ا�¯عس

 .ھتلئاع دارفأ دحأ وأ فظوملا نم ة¥ولطم 'qتاوف ةميق عفدب ةسسؤملا عم لماعتلل �áسK وأ لماعتت ةHج يأ مايق •

اضراعK َرHِظُي ْنأ ھنأش نم ةيص<cلا ة�Gصملل ةسسؤملا تا�لتممو لوصأ مادختسا •
ً

 }o اصملاFb ايلعف
ً

المتحم وأ 
ً

 ماود تاقوأ لالغتسا: ،

 ِةقالع لالخ نم ِةلصحتملا تامولعملا ِمادختسا ِةءاسإ وأ ،اHفاد2أ وأ ةسسؤملا Fbاصم 'qغل اHعفانم وأ ،ا�ºادعم وأ ،ا�¯فظوم وأ ،ةسسؤملا

 ىرخأ Fbاصم َّيأ وأ ،ةينHم وأ ،ةيلئاع وأ ،ةيص<= بسا�م قيقحتل ؛ةسسؤملاب ِص<cلا

 

 تاما�&لالا 5

 

 :noاتلاب م�&لي نأ ةسسؤملا Fbاصل لمعA نم ل: ��ع 5-1

 ةسسؤملاب طابترالا دنع ةسسؤملا نم ةدمتعملا Fbاصملا ضراعK ةسايس ��ع رارقإلا •

 .ةسسؤملا Fbاصم ��ع ن�رخآلا وأ سفنلا ة�Gصم ميدقت وأ ةطساولا وأ ةاباG¾ا مدعو ةنامألاو ةيلوؤسملاو ة2ا��لاو ةلادعلا ميقب ما�&لالا •

ا�ونعم وأ ايدام يiوناق 'qغ ل�ش« ةدافتسالا مدع •
ً

 .ةسسؤملا Fbاصل ھلمع ءادأ لالخ نم ھفراعمو ھئاقدصأو ھل2أ نم يأ وأ و2 

 كلذب âoوت وأ Fbاصم ضراعتل يدؤت §¦لا تارارقلا ذاختا o{ ةكراشملا بنجت •

• Kا ةسسؤملا جذومن ةئبعF>اصملا نع حاصفإلاب صاFb ا�ونس. 

 .ةيلام 'qغ وأ ةيلام تنا: ءاوس ةئراط Fbاصم ضراعK ة�Ñش وأ Fbاصم ضراعK ةلاح يأ نع رشابملا ھسZئرل حاصفإلا •

 .ةسسؤملا Fbاصل لمعA نمم ه'qغ ن2 وأ ھنع جتzت دق Fbاصم ضراعK ةلاح يأ نع غالبإلا •

 .كلذ ةسسؤملا بلط لاح o{ وأ ،هدوجو لاح Fb، }oاصملا ضراعK ةلاح ءا�Öإ تثي ام ميدقت •



 

 حاصفإلا تابلطتم 6

 تالاFGا نع ةسسؤملل حاصفإلاب ماتلا ديقتلا نqعوطتملاو نqفظوملا نم مq'2غو نqيذيفنتلا نqلوؤسملاو ءانمألا سلجم ءاضعأ ��ع نqعتي 6-1

 مأ Fbاصملل لمتحم وأ �oعف ضراعK ��ع توطنا ءاوس ،ةجاFGا تضتقا امثيح ،ةلاح ل: o{ ا��قفاوم ��ع لوصFGاو ،قبطنا امثيح ،ةيلاتلا

 :ال

 طابترا وأ ،ا�ÖولغشA فئاظو ةيأ نع حاصفإلا نqعوطتملاو نqفظوملا نم مq'2غو يذيفنتلا لوؤسملاو ءانمألا سلجم ءاضعأ ��ع نqعتي •

=>ãÚ§ لHجراخ مأ ةكلمملا لخاد تنا: ءاوس ،ةيجراخ ةسسؤم وأ ةسسؤم عم مHا. 

 تاسسؤملا o{ مHل ةيكلم صصح ةيأ نع حاصفإلا نqعوطتملاو نqفظوملا نم مq'2غو يذيفنتلا لوؤسملاو ءانمألا سلجم ءاضعأ ��ع نqعتي •

 .ةيح¥رلا

 ةصح وأ ةيلام ة�Gصم وأ ةفيظو ةيأ نع حاصفإلا نqعوطتملاو نqفظوملا نم مq'2غو يذيفنتلا لوؤسملاو ءانمألا سلجم ءاضعأ ��ع نqعتي •

 عم لماعتت ةيح¥ر تاسسؤم وأ تاسسؤم ةيأ o{ )تانبلا/ءانبألاو جوزلا/تاجوزلا/ةجوزلاو نادلاولا( م2رسأ دارفأ نم يأ صخت ةيكلم

 .اHعم لماعتلل �áسK وأ ةسسؤملا

 ا��قفاوم ��ع لوصFGاو ةسسؤملل حاصفإلا نqعوطتملاو نqفظوملا نم مq'2غو يذيفنتلا نqلوؤسملاو ءانمألا سلجم ءاضعأ ل: ��ع نqعتي •

 ءانمأ سلجم لبق نم مييقتلاو ةعجارملل تالاFGا هذ2 عيمج عضختو .Fbاصملا o{ روظحم ضراعK ��ع يوطنت نأ نكمي ةلاح ةيأ ��ع

 §¦لا فئاظولا نم كلذ 'qغ وأ ىرخأ ءانمأ o{ ةفيظو �nإ وأ ةسسؤملا o{ ةيسائر ةفيظو �nإ فظوملا لاقتنا دنع .كلذ o{ رارقلا ذاختاو ةسسؤملا

 نوضغ o{ حاصفإلا ناي¥و لمعلا تايقالخأو Fbاصملا ضراعK جذومن ةئبعK ةداعإ فظوملا ��ع نqعتي ام¥ر ،Fbاصملا o{ ضراعK ��ع يوطنت ام¥ر

 وحن ��ع حاصفإلا ةرامتسا ةئبعتب فظوملا مايق نم دكأتلا ةيلوؤسم فظوملل رشابملا سZئرلا قتاع ��ع عقت امك .ةفيظولا 'qيغK نم اموي 30

 .مات

6-2 Aصقتلا ضّرعq' }o اصملا هذ2 نع حاصفإلاFb اوFGغو يذيفنتلا لوؤسملا ا�¯لع ةسسؤملا ةقفاوم ��ع لوصq'فظوملا نم هqعوطتملاو نqن 

 .ةسسؤملا o{ ةيساسألا ةحئاللاو ةيدوعسلا ةي¥رعلا ةكلمملا o{ ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ماظنل اقبط ةييدأتلا تاءارجإلل

 

 Fbاصملا ضراعK ر�راقت 7

 

 .ةيذيفنتلا ةن�F ىدل ءانمألا سلجم ءاضعأ حاصفإ جذامن عيمج عدوت 7-1

 . ة�رشلا دراوملا ءانمألا ىدل ةسسؤملا �oوطتم وأ يفظوم حاصفإ جذامن عيمج عدوت 7-2

ار�رقت éoرا<Fا ةسسؤملا تاباسح عجارم مدقُي 7-3
ً

اصاخ 
ً

 'qغ وأ ةرشابم ة�Gصم ��ع يوطنت §¦لاو ةسسؤملا Fbاصل ةم'·ملا دوقعلاو لامعألاب 

 .ةيمومعلا ةسسؤملل ھمدقي يذلا ةسسؤملا ءادأل يونسلا هر�رقت عم كلذ نمضُ�و ،ءانمألا سلجم ِسZئر ِبلط لاح ،سل�¾ا وضعل ةرشابم

ت 7-4
ُ

ار�رقت ةيلخادلا ةعجارملاب ةلو<¾ا ءانمألا ردص
ً

ا�ونس 
ً

 Aُوُي ءانمألا سلجم ��ع ضرعêّb ع توطنا §¦لا دوقعلا وأ لامعألا ليصافت�� 

اقفو ةسسؤملا يفظومل ة�Gصم
ً

 .ا�¸دل ةعدوملا حاصفإلا جذامنل 

 

K ةسايسلا هذ2 ِّنإ ثيح
ُ

اءزج دع
ً

ةفلاخم زوجي ال ھنإف ،اFGHاصل نqلماعلا صا<=ألاب ةسسؤملا ط¥رت §¦لا قئاثولا نم أزجتي ال 
َ

 اHما�حأ 

 .ا�£ ةدراولا تاما�&لالاو

 

 عجارملا
 ةلــــصتملا تاــــسايــــسلا عيمج لحم ةــــسايــــسلا هذ2 لحتو .مo 01/10/2020{ ةــــسايــــسلا هذ2 )ثلاثلا( عامتجالا o{ ةــــســــسؤملا ءانمأ سلجم دمتعا

 .اقباس ةعوضوملاو

 


