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 ةيعمجلل ةيلاملا ةمادتسالا جذومن بسح اھل ةيفاك دراوم نيمأت ىلع ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج ةءافك دمتعت

 ةيلاملا ةمادتسالا جذومن نمضتي .تاسايسلاو حئاوللا – كراش نع – ةيعمجلا عقوم ىلع دوجوملاو )قافنالاو لخدلا(

 لمعلا ةرازو نم ةرداصلا همكوحلا ةبلطتت املو .ةينيعلاو ةيلاملا تاعربتلا اهنمض نم يتلاو لخدلا هجوأ ةيعمجلل

 عربتلل ةسايس عضو ةرورض ةيعمجلا تأر اهعاونأ ةفاكب تاعربتلا لوبق ةيسايسل حيضوت نم ةيعامتجالا ةيمنتلاو

  .اهدونب حيضوتو

 :ةينيعلاو ةيلاملا تاعربتلا لوبق طورشو ةسايس

 تاسسؤملاو تاكرشلا وا ةصاخلا وا ةيموكحلا تاهجلا وا دارفالا نم ةيدقن ةيلام تاعربت يأ ةيعمجلا لبقت ال •

 ةيراجتلا

 عربتملا تامولعم هيف حضوم ةيعمجلل يكنبلا باسحلا ىلع رشابم ليوحتب نوكت نا بجي ةيلام تاعربت يأ •

  .ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا يف ةرازولل اهعفرل تاعربتلا رصح نم ةيعمجلا نكمتت ىتح

 وا ةيموكحلا تاهجلا نم  )ةيعمجلا ةجاح هددحت ام وا ، ةزهجألا ،ثاثألا( ةينيع وا ةيلام تاعربت ةيعمجلا لبقت •

 ةهجلاو ةيعمجلا نيب تايقافتا وا دوقعو طباوض بسح ةيراجتلا تاسسؤملاو تاكرشلا كلذكو ةصاخلا

 نمض نم لخدت الو اهنيب اميف دوقعلاو تايقافتالا دونبب فارطألا عيمج مازتلاو ءافو ىلع ديكأتل ةعربتملا

  .تاعربتلا

 ةفرشملا ةهجلاو ةرازولل اهفرص قرطو نيعربتملا تامولعمو تاعربتلا ةفاك نع حاصفإلاب ةيعمجلا مزتلت •

  .ةجاحلا تعدتسا ام ىتم

 اهميدقتو يلاملا ةيلاملا مئاوقلا يف لوصأك اهميدقتو ةيدقن ريغلا تاعربتلا ةفاك رصحب ةيعمجلا مزتلت •

 .ةرازولل

 ةمالسلا ريياعمو ،دحوملا يبساحملا ليلدلا عم همجسنم تاعربتلا عمج نع اهريراقت نوكت نأب ةيعمجلا مزتلت •

 تاعربتلا عمج تافورصمو دئاع نع ةيرود ريراقت ردصت نأو ؛ةيلودلا وأ ةيدوعسلا ةبساحملا ريياعمو ،ةيلاملا

 .اهديدحت مت فيكو

 رطاخم يأ نم ةيعمجلا ةيامحل كلذو ،هب عربتملا غلبملاو عربتملل ةينوناقلا ةمالسلا نم دكأتلا ةيعمجلل قحي •

 .ةيعمجلاب رارضا اهنأش نم لماوع يأ دوجو لاح يف عربتلا وأ ةحنملا ضفر ةيعمجلل قحي امك .ةلمتحم

 حمسي الو ،ةبولطملا ةيماظنلا حيراصتلا ىلع لوصحلا دعب الا تاعربتلا عمجل ةلمح ةماقإب ةيعمجلل حمسي ال •

  .هزكرم ناك امهم صخش يأ مساب ضرغلا اذهل تاباسح حتف لاوحالا نم لاح يأب


