
 

 

 

 ماعلا نيمألا

 نمضتي سلجملا نم رداص رارقب ةيعمجلل ماعلا نيمألا ةرادإلا سلجم نيعي
 هقوقحو هتايلوؤسمو هتايحالص حضويو ماعلا نيمألا تانيب لماك
 .ةيساسألا ةحئاللاو ماظنلا ءوض ىلع هبتارو هتامازتلاو

 اهب ةيمويلا لامعألا ءاهنإو ةيعمجلا ةرادإ ماعلا نيمألا ىلع بجيو
 اهفادهأ قيقحتل ةمزاللا ططخلا دادعإو ،ةفاك اهماسقأو اهترادإ ةعباتمو
 .اهريوطتو اهميظنت ىلع لمعلاو ،ةفاك

 :صوصخلا هجو ىلع اهنمو ةفاك ةيرادإلا لامعألا ماعلا نيمألا ىلوتي

 ةماعلا ةسايسلا نم اقالطنا اهتايوتسم قفو ةيعمجلا ططخ مسر .1
 .اهدامتعا دعب هذيفنت ةعباتمو اهفادهأو

 ماظنلا ماكحأ عم ضراعتت الو ةيعمجلا ةمكوحل ريياعمو سسأ مسر .2
 ةبقارمو اهذيفنت ىلع فارشإلاو ةحئاللا هذهو ةيذيفنتلا ةحئاللاو
 .اهدامتعا دعب اهتيلعاف ىدم

 ةيعمجلا مايق نمضت يتلا ةمزاللا ةيميظنتلاو ةيئارجإلا حئاوللا دادعإ .3
 .اهدامتعا دعب اهذيفنت ةعباتمو اهفادهأ قيقحتو اهلامعأب

 .اهميمعتو اهتاميلعتو اهتارارقو اهحئاولو ةيعمجلا ةمظنأ ذيفنت .4



 

 دراوملاو تاعورشملاو جماربلا نم ةيعمجلا تاجايتحا ريفوت .5
 .ةمزاللا تازيهجتلاو

 .اهليعفت تايلآو ةيعمجلا لاومأ نم ضئافلا رامثتسا دعاوق حارتقا .6

 ىلع سكعنت يتلا ةيبيردتلاو ةيريوطتلا جماربلاو ططخلا ذيفنتو مسر .7
 .اهريوطتو ةيعمجلا يبوسنم ءادأ نيسحت

 تامدخ نم نيديفتسملا عم ةقالعلا مظنت ةبوتكم ةسايس مسر .8
 دعب اهنع نالعإلاو مهل ةمزاللا ةيانعلا ميدقت نمضتو ةيعمجلا
 .اهدامتعا

 جذامنلا قفو ةيعمجلا نع تامولعملاو تانايبلاب ةرازولا ديوزت .9
 ريراقتلاو ةعباتملل ريراقتلا دادعإ يف نواعتلاو ةرازولا نم ةدمتعملا
 ةرادإلا سلجم ىلع اهضرع دعب ةيونسلاو ةيونس عبرلاو ةيرهشلا
 .ةيرود ةفصب ةيعمجلا تانايب ثيدحتو اهدامتعاو

 سلجمل ةيعمجلا يف نيفظوملا رابك ءامسأ حيشرتب عفرلا .10
 دامتعالل مهتايلوؤسمو مهتايحالص ديدحت عم ةرادإلا
 .ةيعمجلا تامدخب ءاقترالاو

 ءادألا سايقل تارشؤملا عضوو ةيعمجلا لامعأ ريس ةعباتم .11
 نم ققحتلاو دراوملاو ططخلا ىوتسم ىلع اهيف تازاجنالاو
 .اهل لولحلا داجيإو تالكشملا ةجلاعمو فادهألا وحن اههاجتا



 

 ةيريدقتلا ةنزاوملا عورشمو ةيلاملا ريراقتلا دادعإ .12
 ميوقتلا دادعإو ،اهدامتعال اديهمت ةربتعملا ريياعملل اقفو ةيعمجلل
 .هدامتعال هعفرو ةيعمجلا يف نيلماعلل يفيظولا

 .ةيعمجلا يف لمعلا ريسب ةصاخلا تاميلعتلاو ميماعتلا رادصإ .13

 هتاعامتجا لامعأ لودج دادعإو ةرادإلا سلجم ةنامأ يلوت .14
 .هنع ةرداصلا تارارقلا ذيفنت ىلع لمعلاو تاسلجلا رضاحم ةباتكو

 ةيعمجلا اهب موقت يتلا تابسانملاو ةطشنألا ىلع فارشإلا .15
 .اهنع ريراقت ميدقتو ةفاك

 تازاجنإلا حضوت ةفاك ةيعمجلا لامعأل ةيرودلا ريراقتلا دادعإ .16
 .اهدامتعال ةرادإلا سلجمل اهميدقتو اهجالع لبسو تاقوعملاو

 روضح وأ اهب ةصاخ لامعأ ءاهنإل ةيعمجلا يبوسنم بادتنا .17
 هيضتقت ام بسحو اهريغ وأ تارود وأ تارايز وأ تاءاقل وأ تابسانم
 مايألا ديزت الأ ىلع ةنسلا يف ارهش زواجتي ال امبو لمعلا ةحلصم
 .مايأ ةرشع نع ةلصتملا

 دادعإو ةيعمجلاب ةمزاللا ةيرشبلا دراوملا نييعت تارارق ةعباتم .18
 دوقعلا عيقوتب ةرادإلا سلجمل عفرلاو مهلامعأ ةعباتمو مهدوقع
 .دامتعالل تالاقتسالا لوبقو اهئاغلإو

 .ءادألا ريراقت دامتعا .19

 ىلع ةطشنألاو جماربلا عيمج ذيفنتل نيفظوملا فيلكت ريدملل .20
 .ةدمتعملا ططخلا قفو ةيعمجلا ىوتسم



 

 سلجم ةقفاوم دعب ةفاك ةيعمجلا يبوسنم تازاجإ دامتعا .21
 .ةرادإلا

 ةحونمملا تايحالصلا قفو ماسقألا ءاسؤر تايحالص ضيوفت .22
 .هل

 نم ةدمتعملا ةيعمجلاب لمعلا ميظنت ةحئال داوم قيبطت .23
 .ةرادإلا سلجم

 لاجم يف ةرادإلا سلجم لبق نم اهب فلكي ىرخأ ماهم يأ .24
 .هصاصتخا

 سلجمللو ماعلا نيمألا ىلع ةيقارشإلا ةهجلا ةرادإلا سلجم دعي •
 .هتلءاسمو هلامعأ ةعباتم
 امب ًايلامو ًايرادإ ماعلا نيمألا ةبساحم ةرادإلا سلجمل زوجي •

 .لالخإلا وأ ريصقتلا مجح عم بسانتي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ةسايسلا دامتعاو سلجملا ءاضعأ رارقإ
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