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 المجتمعية اتالشراكسياسة 

 

 تمهيد
 

ُْٛا"  تعاىل اهلل يكٍٛ ٚاَتجااّل اجملتُع أطساف بني اجملتُع١ٝ ايػسان١ بأ١ُٖٝ إمياّْا َٚ ٢ًَ ََٚتَعا ٣َٛ اِيِبس ِّ َع  ٚذتدٜح ،"  َٚايتَِِّك

 يف املؤَٓني َجٌ"  ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ٚقٛي٘ ايطرباْٞ، زٚاٙ" يًٓاع أْفعِٗ ايٓاع خري"  ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايسضٍٛ

 ، َٚطًِ ايبدازٟ زٚاٙ" ٚاذت٢ُ بايطٗس ادتطد ضا٥س ي٘ تداع٢ عطٛ َٓ٘ اغته٢ إذا ادتطد َجٌ ٚتعاطفِٗ ٚتسامحِٗ تٛادِٖ

 ٚتهاٌَ ٚتعإٚ غسانات ٜٔيتهٛ( ارتاص -اذتهَٛٞ)  املدْٞ اجملتُع َؤضطات دتُٝع ٜدٖا َد ع٢ً ادتُع١ٝ سسصت

 .اجملتُع ت١ُٝٓ إىل تٗدف

 ٜتفل ايرٟ األَجٌ ايُٓط ٚفل املبرٚي١ ادتٗٛد تهاٌَ بٗدف املدْٞ اجملتُع َٚؤضطات ادتُع١ٝ بني ٚتها١ًَٝ تعا١ْٝٚ عالق١ 

 ايتفاِٖ َٔ إطاز يف ايطسفني َٔ املبرٚي١ ادتٗٛد ٚتتٛاصٌ تتهاٌَ حبٝح اجملتُع، َٚعاٜري ٚضٛابط ٚتكايٝد ٚعادات قِٝ َع

 .عًٝٗا املتفل األٖداف حيكل مبا املطتُس ٚايتعإٚ ٚايتٛاصٌ

 تكّٛ اييت األضاض١ٝ ايسنا٥ص َٔ زنٝص٠ تعترب سٝح، اجملتُع يف ايت١ُٝٓ ع١ًُٝ يف أضاضٝا دٚزّا اجملتُع١ٝ ايػسان١ تًعب

 .غعب١ٝ َػازن١ بدٕٚ تتِ ال اذتكٝك١ٝ فايت١ُٝٓ، اجملتُع ت١ُٝٓ َبادئ َٔ أضاع َبدأ ٖٚٞ، ايت١ُٝٓ عًٝٗا

 .املدتًف١ اجملتُع َؤضطات بني ايبٓا٤ ٚايتهاٌَ ايتعإٚ حتكٝل 

 .ادتُع١ٝ ٚأٖداف ٚزضاي١ زؤ١ٜ حتكٝل ع٢ً املطاعد٠ 

 .ٚتسغٝدٙ اإلْفام َٔ يًتدفٝف سكٝك١ٝ َطاْدٙ اجملتُع١ٝ ايػسان١ يف 

 .ٚاالدتُاع١ٝ ايتطٛع١ٝ ايرباَر إجناح يف اإلجياب١ٝ املطا١ُٖ 

 .األدا٤ يف ادتٛد٠ حتكٝل 

 .َؤضطات٘ مبدتًف اجملتُع َؤضطات أفساد يد٣ ايتطٛعٞ ايعٌُ ٚسب ايعطا٤ زٚح ت١ُٝٓ 

 .االشدٚاد١ٝ ٚجتٓب ايت١ُٝٓ دعِ ع٢ً ايػسنا٤ َع ايعٌُ 

 .اجملتُع١ٝ املطؤٚي١ٝ أٖداف حتكٝل يف املطاعد٠ 
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 .املعًَٛات ٚتٛفري االضتػازات تكدِٜ -1

 .ٚايدزاضات ايبشٛخ إدسا٤ -2

 .زتاالتٗا جبُٝع ايتٛع١ٝ ايرباَر إقا١َ -3

 .ٚاملايٞ ٚايكٝادٟ اإلدازٟ ايتطٜٛس بساَر -4

 .ٚاإلعالّ ايعا١َ ايعالقات بساَر -5

 .املطتفٝد٠ األضس ٚبساَر َػازٜع دعِ -6

 .صٛزٖا بهٌ باجملتُع تع٢ٓ اييت ايت١ُٜٛٓ املػسٚعات بٓا٤ يف ايػسان١ -7

 . ب٘ ٜتعًل َٚا ايتطٜٛل بساَر -8

 .اجملتُعٞ ٚايٓفع ايتطٛع بساَر -9

 .ادتُع١ٝ ْػاط ختدّ اييت اجملاالت مجٝع -10

 .ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف بٗا املعٍُٛ ٚايًٛا٥ح باألْع١ُ االيتصاّ .1

 .ايعكد ببٓٛد اإلخالٍ ٚعدّ اجملتُع١ٝ ايػسان١ عكد بٓص ٚااليتصاّ ايتكٝد .2

 .بايعكد احملدد٠ باملد٠ االيتصاّ .3

 .يًفسٜل ز٥ٝظ ٚحتدٜد ايطسفني بني َػرتى عٌُ فسٜل تهٜٛٔ .4
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 ايػسان١ عكد تعدٌٜ 

 .ايتعدٌٜ ع٢ً نتابّٝا ايطسفني مبٛافك١ إال ايعكد بٓٛد َٔ بٓد أٟ تعدٌٜ جيٛش ال

 املعًَٛات ضس١ٜ 

 ألٟ األضساز إفػا٤ جيٛش ٚال َهتٛب١ أٚ غف١ٜٛ ناْت ضٛا٤ يدُٜٗا تتٛفس اييت املعًَٛات ضس١ٜ ع٢ً باذتفاظ ايطسفإ ٜتعٗد

 .ايعٌُ اْتٗا٤ بعد ٚست٢ اآلخس ايطسف َٔ َطبك١ خط١ٝ َٛافك١ ع٢ً اذتصٍٛ بعد إال ثايح طسف

 ٚايتٓاشٍ ايتفٜٛض 

 َٛافك١ بدٕٚ بايعكد عًٝٗا املٓصٛص إيتصاَات٘ أٚ سكٛق٘ َٔ أٟ عٔ ايتٓاشٍ أٚ ايتفٜٛض ايعكد طسيف َٔ ألٟ جيٛش ال

 .ذيو ع٢ً ارتط١ٝ اآلخس ايطسف

 ايعكد بٓٛد يف اإلخالٍ 

 إىل إغعاز ٜكدّ إٔ اآلخس يًطسف جيٛش ايعكد ْصٛص تطبٝل ع٢ً املرتتب١ ايتصاَات٘ تٓفٝر يف ايطسفني َٔ أٟ إخالٍ ساٍ يف

 عٓد٥ر فٝذٛش، اإلغعاز تكدِٜ تازٜذ َٔ َّٜٛا 20 خالٍ إصالس٘ ٜتِ مل َا ايعكد إْٗا٤ يف زغبت٘ فٝ٘ ٜبني املدٌ ايطسف

 .املدٌ ايطسف إىل بريو خطٞ إغعاز تكدِٜ طسٜل عٔ االتفاق١ٝ إْٗا٤ اآلخس يًطسف

 ارتالف تط١ٜٛ آي١ٝ 

 بٓد أٟ سٍٛ ايطسفني بني ْصاع أٟ ْػ٤ٛ ساٍ ٚيف،  ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف بٗا املعٍُٛ يألْع١ُ ايػسان١ ٖرٙ ختطع

 .ٚدّٜا سً٘ ع٢ً ٜعُالٕ ايعكد بٓٛد َٔ

 ايتهايٝف 

 ٜٚتِ ايطسفني َٔ املكدز٠ ايتهايٝف ع٢ً بٓا٤ ايعاّ اإلطاز عٔ ارتازد١ املدتًف١ ٚايرباَر األْػط١ تهايٝف ع٢ً االتفام ٜتِ

 .ايطسفني قبٌ َٔ اعتُادٙ

 ايعكد َد٠ 

 أٚ أخس٣ ملد٠ ايعكد متدٜد األٍٚ يًطسف ٚحيل ستدد٠ ٚملد٠ ايطسفني قبٌ َٔ تٛقٝع٘ تازٜذ َٔ اعتبازّا ايعكد تٓفٝر ٜطسٟ

 .َّٜٛا 30 عٔ ٜكٌ ال مبا ايعكد اْتٗا٤ قبٌ ايجاْٞ يًطسف إخطاز بإزضاٍ ٚذيو مماث١ً َدد

 ٚايٓػس املًه١ٝ  

 تًو ْػس جيٛش ٚال يًطسفني، املرنس٠ ٖرٙ عٔ املٓبجك١ ٚاألحباخ ايدزاضات ْتا٥ر ًَه١ٝ تعٛد ٚدزاضات أحباخ ٚدٛد ساي١ يف

 .ايطسفني قبٌ َٔ ايهتاب١ٝ املٛافك١ ع٢ً اذتصٍٛ بعد إال إيٝٗا ايتٛصٌ ٜتِ اييت ايع١ًُٝ املٛاد إصداز أٚ ايٓتا٥ر
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 :ايتُٗٝد: أٚاّل

 .يًطسفني ايتٛاصٌ ٚأزقاّ ٚايعٓاٜٚٔ ٚاألمسا٤ ٚاختصاصٗا ايػسان١ دٗات فٝ٘ ٜرنس تعسٜفٞ دص٤ ٖٚٛ

 :املصطًشات: ثاّْٝا

 .باالتفاق١ٝ ارتاص١ ٚاملطُٝات ايتعسٜفات دص٤ ٖٚٛ

 :األٖداف: ثايجّا

 . اجملتُع١ٝ ايػسان١ ال٥ش١ َٔ َٚطتُد٠ ٚاضش١ ٚتهٕٛ ايػسان١ أٖداف ادتص٤ ٖرا يف ترنس

 : ايتعإٚ زتاالت: زابعّا

 املبادئ: خاَطّا. َٚٗاَٗا اختصاصٗا د١ٗ يهٌ ٚحتدد ايال٥ش١ يف عًٝٗا املٓصٛص ايتعإٚ زتاالت َٔ ٚتطتٓد تؤخر

 :ٚاألضظ

 .االتفاق١ٝ َٚد٠ ٚايكٛاعد ٚايًٛا٥ح بايٓعِ ختتصص ٚ االتفاق١ٝ عًٝٗا تكّٛ اييت ٚاألضظ املبادئ ٖٚٞ

 :عاَ٘ أسهاّ: ضادضّا

 .ايػسان١ بعكد املتعًك١ ٚاألسهاّ ٚايتػسٜعات ايكٛاْني

 :ٚتصدٜكٗا االتفاق١ٝ ْطذ عدد: ضابعّا

 .ٚختُٗا عًٝٗا ايطسفني ٚتٛقٝع االتفاق١ٝ َٔ ْطدتني طباع١
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 :َٔ نٌ بني ّ 20/   /     املٛافل ٖـ  14/   /      بتازٜذ          ّٜٛ     َد١ٜٓ يف املرنس٠ ٖرٙ ُأبسَت تعاىل اهلل بعٕٛ

: فانظ ،: )...(ٖاتف ،)...(ايربٜدٟ ايسَص)......(  ب.ص ايطعٛد١ٜ، ايعسب١ٝ املًُه١ ،)....( ٚعٓٛاْٗا  األٍٚ ايطسف) .1

 (. األٍٚ ايطسف) بـ بعد فُٝا إيٝ٘ ٜٚػاز).......(.  ضعاد٠ املرنس٠ ٖرٙ تٛقٝع يف ٚميجًٗا ،).......(

: فانظ ،(01: ..........)ٖاتف ،........... ب.ص ايطعٛد١ٜ، ايعسب١ٝ املًُه١ ،.......... ٚعٓٛاْٗا....................  .2

 (. ايجاْٞ ايطسف) بـ بعد فُٝا إيٝ٘ ٜٚػاز.......................  ٚميجًٗا ،(01........)

 :متٗٝد

 ٚيدٜ٘ ،)......( اجملاٍ يف َتدصص ايجاْٞ ايطسف إٔ ٚسٝح..............  تكدِٜ يف ٚايجاْٞ األٍٚ ايطسفإ يسغب١ ْعًسا

 :اآلتٞ ع٢ً ايطسفني بني االتفام مت فكد ارتدَات، تًو يتًب١ٝ ٚايكدز٠ االضتعداد

: 

 . بٗا ٜٚفطس ُٜكسأ َٓٗا، ٜتذصأ ال دص٤ًا أعالٙ ايتُٗٝد ٜعترب

 :ايتعسٜفات 

  . أ

  . ب

 ايػسان١ أٖداف 

1.   

2.   

 :ايتعإٚ زتاالت 

 ارتدَات َتًكٞ استٝاز سطب ٚذيو).............(  ارتدَات بتكدِٜ املرنس٠ ٖرٙ مبٛدب ٚايجاْٞ األٍٚ ايطسفإ ٜكّٛ

 :ًٜٞ َا ٚتتطُٔ

1.   

2.   
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 :املرنس٠ َد٠ 

 املرنس٠ متدٜد األٍٚ يًطسف ٚحيل ،)...........( ٚملد٠ ايطسفني قبٌ َٔ تٛقٝعٗا تازٜذ َٔ اعتبازّا املرنس٠ ٖرٙ تٓفٝر ٜطسٟ

 ايرباَر ع٢ً ذيو ٜؤثس أال ع٢ً َٜٛا)........(  اْتٗا٥ٗا قبٌ ايجاْٞ يًطسف إخطاز بإزضاٍ ٚذيو مماث١ً َدد أٚ أخس٣ ملد٠

 .َطبكا عًٝٗا ٚاملتفل املٓفر٠

 :ٚايٓػس املًه١ٝ 

 ايع١ًُٝ املٛاد إصداز أٚ ايٓتا٥ر تًو ْػس جيٛش ٚال يًطسفني، املرنس٠ ٖرٙ عٔ املٓبجك١ ٚاألحباخ ايدزاضات ْتا٥ر ًَه١ٝ تعٛد

 .ايطسفني قبٌ َٔ ايهتاب١ٝ املٛافك١ ع٢ً اذتصٍٛ بعد إال إيٝٗا ايتٛصٌ ٜتِ اييت

 :اإلغعازات 

 اإلغعازات تبادٍ ٜٚتِ َُٓٗا، يهٌ احملدد٠ ايسمس١ٝ ايعٓاٜٚٔ ٖٞ املرنس٠ ٖرٙ َكد١َ يف إيُٝٗا املػاز ايطسفني عٓاٜٚٔ تعترب

 ٚإذا. ايفانظ طسٜل عٔ أٚ املطذٌ بايربٜد أٚ إٜصاٍ، َٓاٚي١ بتطًُٝٗا إَا ايعٓاٜٚٔ تًو ع٢ً ايطسفني بني اإلخطازات أٚ

 .تػٝريٙ َٔ َٜٛا).........(  خالٍ ادتدٜد بايعٓٛإ اآلخس ايطسف تبًٝؼ عًٝ٘ ٚدب عٓٛاْ٘ تػٝري ايطسفني أسد أزاد

 :االتصاٍ َٓطل 

 قبٌ االتصاٍ َٓطل باضِ اآلخس ايطسف ٜصٚد إٔ ع٢ً أنجس، أٚ اتصاٍ َٓطل املرنس٠ ٖرٙ أطساف َٔ طسف نٌ ٜعني

 .ايتٓطٝل اعُاٍ َباغست٘

 :املرنس٠ تعدٌٜ 

ًٝا ايطسفني مبٛافك١ إال املرنس٠ ٖرٙ بٓٛد َٔ بٓد أٟ تعدٌٜ جيٛش ال  .ايتعدٌٜ ع٢ً نتاب

 :املػرتن١ ايرباَر إجناش 

 ايٛازد٠ يألسهاّ ٚفّكا عٓٗا ٚايٓاغ١٦ ايكا١ُ٥ املػرتن١ ايرباَر إلجناش ايعٌُ ٜطتُس فإْ٘ املرنس٠ ٖرٙ جتدٜد عدّ ساي١ يف

 .بٗا ايعٌُ اْتٗا٤ ٜتِ ست٢ املرنس٠ بٗرٙ
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 :املعًَٛات ضس١ٜ 

 َهتٛب١ أٚ غف١ٜٛ ناْت ضٛا٤ املرنس٠ ٖرٙ تطبٝل بطبب يدُٜٗا تتٛفس اييت املعًَٛات ضس١ٜ ع٢ً باذتفاظ ايطسفإ ٜتعٗد

 اْتٗا٤ بعد ٚست٢ اآلخس ايطسف َٔ َطبك١ خط١ٝ َٛافك١ ع٢ً اذتصٍٛ بعد إال ثايح طسف ألٟ األضساز ٖرٙ إفػا٤ جيٛش ٚال

 .بٗا ايعٌُ

 :ٚايتٓاشٍ ايتفٜٛض 

 ايطسف َٛافك١ بدٕٚ املرنس٠ ٖرٙ يف ايٛازد٠ ايتصاَات٘ أٚ سكٛق٘ َٔ أٟ عٔ ايتٓاشٍ أٚ ايتفٜٛض ايطسفني َٔ ألٟ جيٛش ال

 .ذيو ع٢ً ارتط١ٝ اآلخس

 :ايتهايٝف

 َٔ اعتُادٙ يٝتِ ٚايجاْٞ األٍٚ ايطسف َٔ املكدز٠ ايتهايٝف ع٢ً بٓا٤ املدتًف١ ٚايرباَر األْػط١ تهايٝف ع٢ً  االتفام ٜتِ

 ايطسفني قبٌ

 :املرنس٠ بٓٛد يف اإلخالٍ 

 ٜكدّ إٔ اآلخس يًطسف جيٛش املرنس٠ ٖرٙ ْصٛص تطبٝل ع٢ً املرتتب١ ايتصاَات٘ تٓفٝر يف ايطسفني َٔ أٟ إخالٍ ساٍ يف

ًَا)....(  خالٍ ذيو إصالح ٜتِ مل َا املرنس٠ ٖرٙ إْٗا٤ يف زغبت٘ فٝ٘ ٜبني املدٌ ايطسف إىل إغعاًزا  ٖرا تكدِٜ تازٜذ َٔ ٜٛ

 .املدٌ ايطسف إىل بريو خطٞ إغعاز تكدِٜ طسٜل عٔ اتفاق١ٝ ٖرٙ إْٗا٤ اآلخس يًطسف عٓد٥ر فٝذٛش اإلغعاز،

 :ارتالف تط١ٜٛ آي١ٝ 

 ٖرٙ أسهاّ سٍٛ ايطسفني بني ْصاع أٟ ْػ٤ٛ ساي١ ٚيف ايطعٛد١ٜ، ايعسب١ٝ املًُه١ يف بٗا املعٍُٛ يألْع١ُ املرنس٠ ٖرٙ ختطع

ًٜا سًِ٘ ع٢ً ٜعُالٕ املرنس٠  .ٚد

 :ايٓطذ عدد 

 تكدّ ٚملا. ٚتٛثٝكٗا مبٛدبٗا يًعٌُ ٚذيو ْطد١ طسف نٌ ُتطًِ ايعسب١ٝ بايًػ١ أصًٝتني ْطدتني َٔ املرنس٠ ٖرٙ سسزت

 . َكدَتٗا يف املبٝٓتإ ٚايط١ٓ ايّٝٛ يف املرنس٠ ٖرٙ ع٢ً ايتٛقٝع دس٣ فكد
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 المجتمعية اتالشراكسياسة 

 :عاَ٘ أسهاّ 

 املٛفل،،، ٚاهلل

 

 األٍٚ ايطسف

 :االضِ

 : املٓصب

 ايجاْٞ ايطسف :ايتٛقٝع

 :االضِ

 :املٓصب

 :ايتٛقٝع

 

 بتازٜذ ايطابع اإلداز٠ زتًظ ادتُاع يف بايكسٜات ارتري١ٜ ايرب مجع١ٝ يف اجملتُع١ٝ ايػسان١ ال٥ش١ اعتُاد مت

 .ٖـ10/04/1438

 ،ْٚسفع ايعٌُ ضٝام ٜٓتعِ ،ٚيهٞ اجملتُع أٚيٜٛات ق١ُ ع٢ً ٚايت١ُٝٓ ارتريٟ ايعٌُ ٜكف ، زتتُع ألٟ ايت١ُٝٓ َطري٠ يف

 سته١ُ ال٥ش١ِ خالٍ ،َٔ ايكص٣ٛ االضتفاد٠ حتكل ٚاسرتاف١ٍٝ بهفا٠ٍ٤ ارتريٟ ايعٌُ إداز٠ ٜتِ إٔ جيب ، َٓ٘ االضتفاد٠ ضكف

 . فعاي١

 


