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(ليزنلا قوقح َكص نِمضتملاو يفاشملا ءالزن

.ةسسؤم لك ةيلوؤسم دودح يف ،هاعرتس يتلا ةيبطلا ةسسؤملا رايتخا يف قحلا صخش لكل .1
كئلوأ ،فاعسإلا تالاح يفو ،ًازوع رثكألا صاخشألا اميس ال ،عيمجلل ةحاتم ةيمومعلا يفاشملا ةمدخ نإ

.نيقاعملا صاخشألا لابقتسال ةأيهم يهو .يحص نيمأت مهيدل سيل نيذلا
ملألا عفرل ًامامتها يلوتو .ةياعرلاو جالعلاو لابقتسالا ةدوج ةيحصلا تاسسؤملا نمضت .2

 .رمعلا ةياهن ةرتفل صاخ مامتها ءاليإ عم ،درف لكل ةميرك ةايح نامض هنأش نم ام لكب مايقلاو
يف َمهاسي نأ ليزنلا ضيرمللو .ةينوناقو ةحاتم ضيرملل ةاطعملا تامولعملا نوكت نأ بجي .3

ءلمب هراتخيو هب قثي ٍصخش نم نوعلا بلطي نأ هلو .هصخت يتلا ةيجالعلا تارايخلا بيلقت
.هتدارإ

يف قحلا ضيرمللو .نايبلا دعب هتقفاومو ضيرملا ةدارإ ءلمب الإ يبط لمعب مايقلا نكمي ال .4
هتايح ةياهنب ةقلعتملا هتابغر نع ريبعتلا نسملا ضيرملل قحيو .ةياعر نم هيلع ضرعُي ام ضفر

.روهظلا ةعقوتم ةينوناق ٍتاهيجوت راطإ يف
ثوحب نم ثحب يف نوكراشي نيذلا صاخشألل اميس ال ،ددحم ةقفاوم صن عضول روصت كانه .5

.يصقتلا لامعألو ،يرشبلا مسجلا تاجتنمو ءازجأ مادختساو عربتلل اذكو ،يئايحألا بطلا
دئاوفلاب اميس ال ،كلذب يئايحأ بط ثحب يف ةكراشملا هنم تبلُط صخش لك مالعإ بجي .6

ىلع صخشلل ةيطخلا ةقفاوملا ذخأ ةكراشملا لبق بجيو .ةكراشملا هذهل ةعقوتملا رطاخملاو ةلومأملا
.ىقلتيس يذلا جالعلا ىلع رثأ ُيأ ثحبلا يف ةكراشملا هضفرل نوكي نلو .كلذ

يتلا ةيئانثتسالا تالاحلا يف الإ ،تقو يأ يف ىفشتسملا ةرداغم ليزنلا عيطتسي .7
ءارَج نم اهل ضرعتي دق يتلا ةلمتحملا رطاخملاب ًاملع طيِحُأ دق نوكي نأ دعبو ،نوناقلا اهددحي

.هترداغم
هتيصوصخ ةاعارم بجتو .هُتادقتعم كلذك مَرَتحُتو .مارتحاب ىفشتسملا ليزن لَماعي .8

.هنوكسو
ةيرادإلاو ةيصخشلا تامولعملا ةيرس اذكو ليزن لكل نومضم ةصاخلا ةايحلا مارتحا نإ .9

.هب ةقلعتملا ةيعامتجالاو ةيبطلاو
عالطالل رشابم ليبس ـب (نوينوناقلا هؤالكو وأ) ىفشتسملا يف ليزنلا صخشلا عتمتي .10

اذهب كلذك نوينوناقلا هتثرو عتمتي ،تالاحلا ضعب يفو .هصخت يتلا ةيبطلا تامولعملا ىلع
.هتافو دنع قحلا

ىقلتي يتلا ةياعرلا لوح هتاظحالم ءادبإ ىفشتسملا يف ليزنلا صخشلا عيطتسي .11
ةدوجلاو نيمِدختسملا عم تاقالعلل ةنجل ىفشتسم لك يف دجوتو .اهيف هب ىظحي يذلا لابقتسالاو
عِِمسُي نأ يف قحلا صخش لكلو .نيمِدختسملا قوقح مارتحا ىلع صاخ ٍلكشب رهسلا ةمهم ىلوتت
كلذو هب تقحل اهنأ ىري يتلا رارضألا نع ضيوعتلاب َبِلاطيو ىفشتسملا يف ٍلوؤسمل هاوكش

.ةيئاضقلا مكاحملا مامأ وأ/و عازنلل ةيدو ٍةيوست ءارجإ راطإ يف
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.ىفشتسملا يف لابقتسالا ةرادإ نم ًةرشابم هُبلط وأ ،ريخأت نود ،ًاناجم هيلع ُلوصحلا نكمي امك
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