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 يمذيت 

تٕجب سٛاست خصٕصٛت انبٛاَاث عهٗ كم يٍ ٚعًم نصانح انجًعٛت )ٔٚشًم أعضاء يجهس اإلداسة ٔانًسؤٔنٍٛ 

انتُفٛزٍٚٛ ٔانًٕظفٍٛ ٔانًستشاسٍٚ ٔانًتطٕعٍٛ( انًحافظت عهٗ خصٕصٛت بٛاَاث انًاَحٍٛ ٔانًتبشعٍٛ ٔانًتطٕعٍٛ 

سٕٛضح فٙ انفمشاث انتانٛت. كًا تٕجب انسٛاست  ٔانًستفٛذٍٚ ٔعذو يشاسكتٓا أل٘ أحذ إال فٙ َطاق ضٛك جذا حسب يا

 استخذاو انبٛاَاث انخاصت ألغشاض انجًعٛت فمط بًا تمتضّٛ انًصهحت. 

 

 انُطاق

 أٔ يسؤٔنٍٛ تُفٛزٍٚٛ أٔ إداسة يجهس أعضاء كإَا سٕاء انجًعٛت نصانح ٚعًم يٍ جًٛع عهٗ انسٛاست ْزِ تطبك

 انجًعٛت. فٙ يُاصبٓى عٍ انُظش بصشف يستشاسٍٚ أٔ يتطٕعٍٛ أٔ يٕظفٍٛ
 

 انبٛاَاث

انبٛاَاث، ُْا، تشًم أ٘ بٛاَاث عايت أٔ خاصت يثم انبٛاَاث انشخصٛت أٔ انبشٚذ اإلنكتشَٔٙ أٔ انًشاسالث أٔ أ٘ بٛاَاث 
 أخشٖ ُتمذَّو نهجًعٛت سٕاء يٍ انًتطٕعٍٛ، انًاَحٍٛ، انًتبشعٍٛ أٔ انًستفٛذٍٚ يٍ خذياث انجًعٛت.

 

 انضًاَاث

انسٛاست إنٗ تٕضٛح إجشاءاث انتعايم يع انبٛاَاث ٔانًحافظت عهٗ خصٕصٛتٓا داخم انجًعٛت أٔ يٍ خالل تٓذف ْزِ 

 يٕلع انجًعٛت اإلنكتشَٔٙ.

 تضًٍ انجًعٛت يا ٚهٙ:

 .أٌ تتعايم انجًعٛت يع جًٛع بٛاَاث انًتعايهٍٛ يعٓا بسشٚت تايت يا نى ٕٚافمٕا عهٗ انُشش 

 ًتعايهٍٛ يعٓا يع أ٘ جٓت أخشٖ دٌٔ إرَٓى.بٛاَاث ان نٍ تمٕو ببٛع أٔ يشاسكت 

 .نٍ تشسم انجًعٛت أ٘ إًٚٛالث أٔ سسائم َصٛت نهًتعايهٍٛ يعٓا سٕاء بٕاسطتٓا أٔ بٕاسطت أ٘ جٓت اخشٖ دٌٔ إرَٓى  

  ٔأٌ تُشش انجًعٛت سٛاست خصٕصٛت انبٛاَاث عهٗ يٕلعٓا اإلنكتشَٔٙ، إٌ ٔجذ، ٔأٌ تكٌٕ يتٕفشة عُذ انطهب يطبٕعت أ

 َٛت.إنكتشٔ

 .أٌ ٚكٌٕ نهجًعٛت سٛاست خاصت بخصٕصٛت انبٛاَاث نهًٕالع اإلنكتشَٔٛت 
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 ًَٕرز نسٛاسة خصٕصٛة انبٛاَات نهًٕاقع اإلنكحشَٔٛة

َشككككشي اٚٓكككا انضاركككش انككككشٚى مهكككٗ صٚاسجكككر نًٕقتُكككا مهكككٗ اظَحشَكككث َٔحتٓكككذ نكككر  انًعا  كككة مهكككٗ خصٕصكككٛة  ٛاَاجكككر انحكككٙ             

 :َهحضو نر  حٕضٛط سٛاسحُا انًحتهقة  خصٕصٛة  ٛاَاجر ْٔٙ كًا ٚهٙجضٔدَا  ٓا يٍ خالل انًٕقع. كًا 

 َٙٔيٍ ظقر يتش ة كٛفٛة اسحخذاو انبٛاَات انحٙ جشاسكٓا يع يٕقتُا اإلنكحش. 

              َهحكككضو  عًاٚكككة ظقكككٕا شًٛكككع صٔاس ٔيسكككحخذيٙ ْكككزا انًٕقكككع َٔهحكككضو  انعفكككاد مهكككٗ سكككشٚة انبٛاَكككات ٔقكككذ امكككذدَا

انككككُٓس انككككز٘ َحبتككككّ  ككككٙ شًككككع انبٛاَككككات َٔشككككشْا مهككككٗ ْككككزا انًٕقككككع    سٛاسككككة انخصٕصككككٛة ْككككزِ ن  صككككاض مككككٍ  

 .اإلنكحشَٔٙ

        َتككككذ نككككر اٌ خصٕصكككٛحر جشكككككم نُكككا أنٕٚككككة كبككككشٖا ٔسكككٕب نككككٍ َسكككحخذو جهككككر انبٛاَكككات ثظ  ان شٚقككككة انًالرًككككة

 .نهعفاد مهٗ خصٕصٛحر  شكم آيٍ

 َتكذ نر اٚضا اٌ انًٕقع ظ ًٚاسط ا٘ اَش ة جصاسٚة. 

 دل انبٛاَكككات انشخصكككٛة يكككع ا٘ شٓكككة جصاسٚكككة  اسكككحرُا  يكككا ٚكككحى اإلمكككالٌ مُكككّ نهًسكككحخذو انككككشٚى   ظ َقكككٕو َٓارٛكككا   حبكككا

 .ٔ تذ يٕا قحّ مهٗ رنر

 ٙظ َقٕو َٓارٛا   اسحخذاو  ٛاَات انًسحخذيٍٛ انكشاو  جسسال سسارم رات يعحٕٖ جصاس٘ أ جشٔٚص. 

      ٓكككذب ج كككٕٚش انًٕقكككع ٔجقكككذٚى جصش كككة   قكككذ َسكككحخذو انبٛاَكككات انًسكككصهة  كككٙ انًٕقكككع نتًكككم اظسكككحباَات ٔاخكككز اٜسا   

اسكككحخذاو اكركككش سكككٕٓنة ٔ تانٛكككة نهكككضٔاس ٔانًسكككحخذيٍٛ انككككشاو. كًكككا ًٚكُُكككا يكككٍ انحٕاصكككم يتككككى مُكككذ انعاشكككة  كككٙ        

ظانكككة سكبكككحكى  كككٙ انحبكككشوا نهًشكككاسٚع ٔاومًكككال انخٛشٚكككة أ سكبكككحكى  كككٙ اظعكككالا مهكككٗ يكككا ٚسكككحصذ يكككٍ انًشكككاسٚع        

نصًتٛككككة ظٛككككد جسككككامذَا ْككككزِ انبٛاَككككات  ككككٙ انحٕاصككككم يتككككرا ٔاإلشا ككككة مككككٍ  ٔاومًككككال انخٛشٚككككة انحككككٙ جقككككٕو  ٓككككا ا

 .اسحفساساجرا ٔجُفٛز عهباجر قذس اإليكاٌ

                ظ َقككٕو  ًشككاسكة ْككزِ انبٛاَككات يككع اعككشاب خاسشٛككة ثظ ثرا كاَككث ْككزِ انصٓككات ظصيككة  ككٙ مًهٛككة اسككحكًال عهبككرا

ٛة ٔاو عكككاخا دٌٔ ااكككحًانٓا مهكككٗ اٚكككة   يكككا نكككى ٚككككٍ رنكككر  كككٙ ثعكككاس  ٛاَكككات شًامٛكككة ج سكككحخذو ن ككككشا  اإلظصكككار       

 . ٛاَات يٍ انًًكٍ اسحخذايٓا نهحتشٚف  ر

         ككككٙ انعككككاظت ان بٛتٛككككة ٚككككحىو انحتايككككم يككككع انبٛاَككككات ٔانبٛاَككككات  صككككٕس  آنٛككككة  انكحشَٔٛككككة  يككككٍ خككككالل انح بٛقككككات 

 .ٔانبشايس انًعذَّد  نزنرا دٌٔ اٌ ٚسحهضو رنر يشاسكة انًٕظفٍٛ أ ثعالمٓى مهٗ جهر انبٛاَات

           ّكككٙ ظكككاظت اسكككحرُارٛة  كانحعقٛقكككات ٔانقضكككاٚا  قكككذ ٚ جهكككع مهٛٓكككا يٕظفكككٕ انصٓكككات انشقا ٛكككة أ يكككٍ ٚهكككضو اعالمككك ٔ

 .مهٗ رنر؛ خضٕم ا وظكاو انقإٌَ ٔأايش انصٓات انقضارٛة

        ٙجُ بككككا سٛاسككككة انخصٕصككككٛة ْككككزِ مهككككٗ كا جككككة انخككككذيات ٔانحتككككايالت انحككككٙ ٚككككحى ثششاةْككككا مهككككٗ انًٕقككككع ثظ  كككك

ٚكككحىو  ٛٓكككا انكككُمو مهكككٗ خكككذيات أ جتكككايالت رات خصٕصكككٛة؛  جَكككّ ٚككككٌٕ نٓكككا سٛاسكككة  خصٕصكككٛة           انعكككاظت انحكككٙ  

 .يُفصهةا ٔكٛش يذيصة  سٛاسة انخصٕصٛة ْزِ
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               مهككٗ انككشكى يككٍ رنككر قككذ ٚعحكككٕ٘ انًٕقككع مهككٗ سٔا ككأ نًٕاقككع ثنكحشَٔٛكككة اخككشٖ جقككع خككاسز سككٛ شجُاا ٔظ ج  ٛٓكككا

يٕاقككع اخككشٖ يككٍ خككالل اسككحخذاو انككشٔا أ انًحاظككة مهككٗ        سٛاسككة انخصٕصككٛة ْككزِا  ككٙ ظككال قًككث  انٕصككٕل ثنككٗ        

يٕقتُكككا؛  جَكككر سحخضكككع نسٛاسكككة انخصٕصكككٛة انًحتهعقكككة  ٓكككزِ انًٕاقكككعا ٔانحكككٙ قكككذ جخحهكككف مكككٍ سٛاسكككة انًٕقكككع؛          

 .يًا ٚح هب يُر قشا   سٛاسة انخصٕصٛة انًحتهعقة  حهر انًٕاقع

  قكككككذ جسكككككحخذو عشقكككككا  نعًاٚكككككة انبٛاَكككككات  ْكككككزِ انبٕا كككككة قكككككذ جعحكككككٕ٘ مهكككككٗ سٔا كككككأ ثنكحشَٔٛكككككة نًٕاقكككككع أ  ٕا كككككات

 ٔخصٕصٛاجٓا جخحهف مٍ ان شا انًسحخذية نذُٚاا َٔعٍ كٛش يستٔنٍٛ مٍ يعحٕٚات ٔعشا

          خصٕصكككٛات انًٕاقكككع اوخكككشٖ انحكككٙ ظ جقكككع جعكككث اسحضكككا ة يٕقكككع انكككٕصاس  ٔجحكككٕنٗ شٓاجٓكككا يسكككتٔنٛة ظًاٚحٓكككاا

 .َُٔصعر  انششٕا ثنٗ ثاتاسات انخصٕصٛة انخاصة  حهر انًٕاقع

       ككٙ ككككم اوظكككٕال نككٍ َقكككٕو  كككانبٛع أ انحككبشٛش أ انًحكككاشش   بٛاَاجكككر أ  ٛاَاجككر نًصكككهعة ا٘ عكككشب ذانككد خكككاسز ْكككزا 

 .انًٕقع. ٔسُعا ظ  ٙ كا َّة اؤقات مهٗ خصٕصٛة كا ة  ٛاَاجر انشخصٛة انحٙ َحعصم مهٛٓا ٔسشٚحٓا

           َٕوس انٓاركككم  كككٙ يصكككال انحقُٛكككةا ٔانح ٛوكككش  كككٙ َ كككاا انقكككٕا ٍٛ انًحتهقكككة  انًصكككال اإلنكحشَٔكككٙ؛  كككانًٕقع     َ كككش ا نهح ككك

ٚعككككحفظ  ككككانعاع  ككككٙ جتككككذٚم  ُككككٕد سٛاسككككة انخصٕصككككٛة ْككككزِ ٔاككككشٔعٓا  ككككٙ ا٘ ٔقككككث  ٚككككشاِ يالرًككككا ا ٔٚككككحى جُفٛككككز   

 .انحتذٚالت مهٗ ْزِ انصفعةا ٔٚحى ثخ اسكى  ٙ ظانة ثششا  اٚة جتذٚالت رات جبذٛش

      نكحشَٔككككٙ ٔانبٛاَككككات انشخصككككٛة انًشسككككهة  اسككككحخذاو    نهعفككككاد مهككككٗ  ٛاَاجككككر انشخصككككٛةا ٚككككحى جككككبيٍٛ انحخككككضٍٚ اإل

 .انحقُٛات اويُٛة انًُاسبة

   ًٚكُكككككككر اظجصكككككككال  ُكككككككا دارًكككككككا  ن شا كككككككة مكككككككٍ اسحفسكككككككاساجر  خصكككككككٕ  ْكككككككزِ انسٛاسكككككككة يكككككككٍ خكككككككالل 
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