
 ةسسؤملاب تانایبلا ةیصوصخ ةسایس
 
 ةمدقم
 نNفظوملاو نNيذيفنتلا نNلوؤـــــسملاو ءانمألا سلجم ءاـــــضعأ لمـــــشDو( ةـــــســـــسؤملا <=اـــــصل لمع: نم ل6 45ع تانايبلا ةيـــــصوـــــصخ ةـــــسايـــــس بجوت

 قاطن kl الإ دحأ يأل اefكراــشم مدعو نيديفتــسملاو نNعوطتملاو نNعa`تملاو نNحناملا تانايب ةيــصوــصخ 45ع ةظفا]Zا )نNعوطتملاو نWراــشUــسملاو

ادج قيـــــض
ً

 ھيـــــضتفت امب طقف ةـــــســـــسؤملا ضارغأل ةـــــصاv=ا تانايبلا مادختـــــسا ةـــــسايـــــسلا بجوت امك .ةيلاتلا تارقفلا kl <ـــــqويـــــس ام بـــــسح 

 .ة]}صملا

 

 قاطنلا
 وأ نNعوطتم وأ نNفظوم وأ نNيذيفنت نNلوؤــسم وأ ءانمأ سلجم ءاــضعأ اونا6 ءاوــس ةــســسؤملا <=اــصل لمع نم عيمج 45ع ةــسايــسلا هذ| قبطت

 .ةسسؤملا kl م�fصانم نع رظنلا فرصب نWراشUسم

 

 تانایبلا
�لا تانايبلا لثم ةصاخ وأ ةماع تانايب يأ لمش� ،ان| ،تانايبلاvلا وأ ةيص`aكلإلا دي�aت ىرخأ تانايب يأ وأ تالسارملا وأ ي�و

ُ
 ةسسؤملل مَّدق

 .ةسسؤملا تامدخ نم نيديفتسملا وأ نNعa`تملا ،نNحناملا ،نNعوطتملا نم ءاوس

 

 تانامضلا
�fاو تانايبلا عم لماعتلا تاءارجإ حيــــــضوت �5إ ةــــــسايــــــسلا هذ| فدZ[يــــــصوــــــصخ 45ع ةظفاefةــــــســــــسؤملا عقوم لالخ نم وأ ةــــــســــــسؤملا لخاد ا 

 .ي�و�aكلإلا

 :4lي ام ةسسؤملا نمضت

 .رش�لا 45ع اوقفاوي مل ام ةمات ةWرس� ا�عم نNلماعتملا تانايب عيمج عم ةسسؤملا لماعتت نأ •

 .م�fذإ نود ىرخأ ة�ج يأ عم ا�عم نNلماعتملا تانايب ةكراشم وأ عي�ب موقت نل •

 .م�fذإ نود ىرخا ة�ج يأ ةطساوب وأ اefطساوب ءاوس ا�عم نNلماعتملل ةيصن لئاسر وأ تاليميإ يأ ةسسؤملا لسرت نل •

 .ةينو�aكلإ وأ ةعوبطم بلطلا دنع ةرفوتم نو�ت نأو ،دجو نإ ،ي�و�aكلإلا ا�عقوم 45ع تانايبلا ةيصوصخ ةسايس ةسسؤملا رش�ت نأ •

 .ةينو�aكلإلا عقاوملل تانايبلا ةيصوصخب ةصاخ ةسايس ةسسؤملل نو�ي نأ •

 

 ةینورتكلإلا عقاوملل تانایبلا ةیصوصخ ةسایسل جذومن
 امك .عقوملا لالخ نم اf¨ اندوزت §¦لا كتانايب ةيـــــصوـــــصخ 45ع ةظفا]Zاب كل د�عتنو تن�aنالا 45ع انعقومل كتراWز 45ع مWركلا رئازلا اf¡أ كركـــــش�

 :4lي امك ªlو كتانايب ةيصوصخب ةقلعتملا انUسايس حيضوتب كل م©�لن

 .ي�و�aكلإلا انعقوم عم ا�كراش� §¦لا تانايبلا مادختسا ةيفيك ةفرعم كقح نم •

 حاــصفإلل هذ| ةيــصوــصv=ا ةــسايــس انددعأ دقو تانايبلا ةWرــس 45ع ظاف]=اب م©�لنو عقوملا اذ| يمدختــسمو راوز عيمج قوقح ةيامحب م©�لن •

 .ي�و�aكلإلا عقوملا اذ| 45ع ا|رش�و تانايبلا عمج kl ھعبUن يذلا ¯®نلا نع

 ل�ـــش� كت°ـــصوـــصخ 45ع ظاف]}ل ةمئالملا ةقWرطلاب الإ تانايبلا كلت مدختـــس� نل فوـــسو ،ىa`ك ةWولوأ انل ل�ـــش� كت°ـــصوـــصخ نأ كل دكؤن •

 .نمآ

 .ةWراجت ةطش�أ يأ سرامي ال عقوملا نأ اضيأ كل دكؤن •

ايئا�f موقن ال •
ً

�لا تانايبلا لدابUب vراجت ة�ج يأ عم ةيصWركلا مدختسملل ھنع نالعإلا متي ام ءان³تساب ةWكلذ 45ع ھتقفاوم دع́و م. 

ايئا�f موقن ال •
ً

 .W¶lورت وأ يراجت ىوتحم تاذ لئاسر لاسرإب ماركلا نNمدختسملا تانايب مادختساب 

 ةيلاعفو ةلو�ــــــــس a«كأ مادختــــــــسا ةºرجت ميدقتو عقوملا رWوطت فدf¨ ءارآلا ذخأو تانابUــــــــسالا لمعل عقوملا kl ةل¸ــــــــ·ملا تانايبلا مدختــــــــس� دق •

 kl مكتبغر وأ ةيvNa=ا لامعألاو عDراـــــــــشملل عaُّ`تلا kl مكتبغر ةلاح kl ةجا]=ا دنع مكعم لـــــــــصاوتلا نم اننكمي امك .ماركلا نNمدختـــــــــسملاو راوزلل

 نع ةباجإلاو ،كعم لـــــــصاوتلا kl تانايبلا هذ| اندعاـــــــس� ثيح ةـــــــســـــــسؤملا اf¨ موقت §¦لا ةيvNa=ا لامعألاو عDراـــــــشملا نم دجتـــــــس: ام 45ع عالطالا

 .نا�مإلا ردق كتابلط ذيفنتو ،كتاراسفتسا

 

 تانايب راطإ kl كلذ نكي مل ام ،كبلط لامكتـــسا ةيلمع kl ةمزال تا�¸=ا هذ| تنا6 اذإ الإ ةيجراخ فارطأ عم تانايبلا هذ| ةكراـــشمب موقن ال •

� ةيعامج
ُ

 .كب فWرعتلل ا�مادختسا نكمملا نم تانايب ةيأ 45ع ا�لامتشا نود ،ثاحبألاو ةيئاصحإلا ضارغألل مدختس



• kl كلا( ةــيلآ ةروـــــــــــــصب تاــناــيبلاو تاــناــيبلا عم لــماــعتلا ُّمتي ةــيعيبطلا تالاــ]=ا�aلاو تاــقيبطتلا لالخ نم )ةــينو`aا جماZ[نأ نود ،كــلذــل ةدَّدــ 

 .تانايبلا كلت 45ع م�عالطإ وأ نNفظوملا ةكراشم كلذ مزلتس:

طي دق )اياــضقلاو تاقيقحتلا6( ةيئان³تــسا تالاح klو •
ّ

 نوناقلا ما�حأل اًعوــضخ ؛كلذ 45ع ھعالطا مزلي نم وأ ةيباقرلا تا�¸=ا وفظوم اÆfلع عل

 .ةيئاضقلا تا�¸=ا رماوأو

فا6 45ع هذ| ةيــصوــصv=ا ةــسايــس قبطنت •
ّ

 تامدخ 45ع ُّصنلا اÆfف ُّمتي §¦لا تالا]=ا kl الإ عقوملا 45ع ا|ؤارجإ متي §¦لا تالماعتلاو تامدv=ا ة

ةسايس ا�ل نو�ي ھنإف ؛ةيصوصخ تاذ تالماع� وأ
ُ

 .هذ| ةيصوصv=ا ةسايس� ةجمدم Naغو ،ةلصفنم ةيصوصخ 

 لاح kl ،هذ| ةيــــصوــــصv=ا ةــــسايــــس اÆfطغ� الو ،انترطيــــس جراخ عقت ىرخأ ةينو�aكلإ عقاومل طباور 45ع عقوملا يوتحي دق كلذ نم مغرلا 45ع •

لعتملا ةيـصوـصv=ا ةـسايـسل عـضختـس كنإف ؛انعقوم 45ع ةحاتملا طباورلا مادختـسا لالخ نم ىرخأ عقاوم �5إ لوـصولاب تمق
ّ
 ،عقاوملا هذf¨ ةقِ

لعتملا ةيصوصv=ا ةسايس ةءارق كنم بلطتي امم ؛عقوملا ةسايس نع فلتخت دق §¦لاو
ّ
 .عقاوملا كلتب ةقِ

اــقرط مدــختـــــــــــــس� دــق تاــباوب وأ عقاومل ةــينو�aكلإ طباور 45ع يوتحت دــق ةــباوبلا هذــ| •
ً

 قرطلا نع فلتخت اــ�fاــيـــــــــــــصوـــــــــــــصخو تاــناــيبلا ةــياــم]= 

 �5وتتو ةرازولا عقوم ةفاــــــــضتــــــــسا تحت عقت ال §¦لا ىرخألا عقاوملا تايــــــــصوــــــــصخ قرطو تاWوتحم نع نNلوؤــــــــسم Naغ نحنو ،انيدل ةمدختــــــــسملا

 .عقاوملا كلتب ةصاv=ا ةيصوصv=ا تاراعشإ �5إ عوجرلاب ك]Íننو ،اefيامح ةيلوؤسم ا�fا�ج

• kl 6جأتلا وأ عيبلاب موقن نل لاوحألا لNa ظفاحنــسو .عقوملا اذ| جراخ ثلاث فرط يأ ة]}ــصمل كتانايب وأ كتاناي�ب ةرجاتملا وأ kl 6فا
َّ

 تاقوألا ة

�لا كتانايب ةفا6 ةيصوصخ 45عvلع لصحتن §¦لا ةيصÆfرسو اWefا. 

 ةـــــــــسايـــــــــس دونب ليدع� kl ِّق]=اب ظفتحي عقوملاف ؛ي�و�aكلإلا لا¸Zاب ةقلعتملا نNناوقلا قاطن Nُّa klغتلاو ،ةينقتلا لاجم kl لئا�لا رُّوطتلل اًرظن •

امئالم هاري ٍتقو يأ kl ا�طورــشو هذ| ةيــصوــصv=ا
ً

 تاذ تاليدع� ةيأ ءارجإ ةلاح kl مكراطخإ متWو ،ةحفــصلا هذ| 45ع تاليدعتلا ذيفنت متWو ،

 .Naثأت

�لا كتانايب 45ع ظاف]}ل •vمأت متي ،ةيصNزختلا نWكلإلا ن�aلا تانايبلاو ي�و�vةبسانملا ةينمألا تاينقتلا مادختساب ةلسرملا ةيص. 

امئاد انب لاصتالا كنكمي •
ً

 :ةيتآلا لاصتالا تانايب لالخ نم ةسايسلا هذ| صوصخب كتاراسفتسا نع ةباجإلل 

 

 ةيvNa=ا رايطلا ةسسؤم

 

 /https://altayyar.info :تن�aنإلا ةكبش 45ع ناونعلا

 .انب لصتا :ناونع� لصاوتلا ةحفص

 عجارملا
 ةلــــصتملا تاــــسايــــسلا عيمج لحم ةــــسايــــسلا هذ| لحتو .مkl 01/10/2020 ةــــسايــــسلا هذ| )ثلاثلا( عامتجالا kl ةــــســــسؤملا ءانمأ سلجم دمتعا

 .اقباس ةعوضوملاو

 


