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 فارشإلاو ةباقرلاو رطاخملا ةرادإ ةسايس

  :ةمدقم

 ةمعفم ةئيب زورب يف تمهاــس يتلا ةيعامتجالاو ةيــسايــسلاو ةيداــصتقالا تالاجملا يف ةقحالتملا تاريغتلا لالخ نم

 وأ اهنم دحلا وأ اههجاوت دق يتلا رطاخملا بنجت ةرورــــض ىلع لمعلا ثلاثلا عاطقلا تاــــســــسؤم ىلع بجوت ،رطخلاب

 ءاوس اهل ضرعتت دق يتلا رطاخملا ةرادإل ةحضاو ةـسايـس دامتعا ىلإ ةيعمجلا ةجاح تأـشن انه نمو ، اهيلع ةرطيـسلا

 .طاشنلا وا يلاملا وأ يرادإلا بناجلا يف

 

 رطاخملا ةرادإ ةسايس دادعإ نم ضرغلا : الوأ 

 .رطاخملا ةرادإ نم ضرغلاو رطاخملا ةرادإو رطخلا فيرعت ةسايسلا حضوت •

 .ةقالعلا تاذ فارطألا تايلوئسمو راودأ قيثوتو رطاخملا ةرادإ يف ةصاخلا ةيعمجلا ةقيرط ةسايسلا رسفت •

 .اهتمكوح تابيترتو ةيعمجلل ةيلخادلا ةباقرلا ماهم نم ًءزج رطاخملا ةرادإ ةسايس ربتعت •

 ،ةيـسيئرلا ريراقتلا تاءارجإ ديدحتو ةيلخادلا ةباقرلا ماظن لماك يف رطاخملا ةرادإ ءارجإ رود ةـسايـسلا فـصت •

 .ةيعمجلل ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ ةيلاعف مييقت لجأ نم هذاختا متيس يذلا ءارجإلا حرشتو

 

 : رطاخملا ةرادإو رطخلا فيرعت:ايناث 

 نع ةرابع وه وأ ،اهفادهأ قيقحت ىلع ةـــســـسؤملا ةردقم نم قوعي نأ نكمي ءيـــش يأ هنأب رطخلا فرعي •

 .هثودح ىلع ةبترتملا راثآلاو ثدح عوقو لامتحا نيب طبر

 ىلع ةرطيـــسلاو مييقتو ديدحتل ةمدختـــسملا ةفاقثلا وأ لكيهلا وأ ءارجإلا هنأب رطاخملا ةرادإ فيرعت نكمي •

 .اهفادهأ قيقحت ىلع ةيعمجلا ةردقم يف رثؤت دق يتلا رطاخملا بناوج

 اءارجإ سيلو ،ةيجيتارتــسالا اهفادهأ عم قفاوتي امب ةيعمجلا ومنو رارمتــسال ايرورــض ارمأ رطاخملا ةرادإ ربتعت •

 اهتطــــشنأ ةلــــصاوم ةيعمجلل نكمي هنإف ةميلــــس ةروــــصب همادختــــسا لاح يفو ،رطاخملا بنجت هنم ضرغلا

 نم ىقبت ام نإف ةديج ةروـــصب اهيلع ةرطيـــسلاو اهمهفو اهديدحت مت يتلا رطاخملا نأ ثيح ريياعملا ىلعأب

  .ةدح لقأ حبصي رطاخملا

 

 :ةيلخادلا ةباقرلاب اهتقالعو رطاخملا ةرادإ:اثلاث 

 ىلع اـهـــــضعب عم لـمعت يتلا رـــــصاـنعلا نم ددـع ىلع يوتحي يذـلا ةـيلخادـلا ةـباـقرلا ماـظن نم ًءزج رطاـخملا ةرادإ دـعت

 ةرادإ ربتعت امك ، ةيرادإلاو ةيلاملا بناوجلا ةفاك يف ءادألا نيـسحت ىلع ةيعمجلا دعاـست ةلاعف ليغـشت ةقيرط داجيإ

 هنم رثكأ اطــــشن ارود بلطتت ،مازتلا ةلأــــسم درجم طقف سيلو ةيعمجلا لمعل ةبــــسنلاب ايرورــــضو اماه ًءزج رطاخملا

  .لعف ةدر درجم
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 :لثم ةيلخادلا ةباقرلا رصانع ةفاك رطاخملا ةرادإ يعارت

 .تاءارجإلاو تاسايسلاو تايجيتارتسالا •

 .اهتاينازيمو ةيعمجلا ططخ •

 .ةيلاعلا رطاخملا تالجس •

 

 اهماهمو رطاخملا ةرادإ ةنجل : اعبار 

 سيئروةرادإلا سلجم وـــضع – ةيعمجلل ةرادإلا سلجم سيئر بئان ( نم لك نم رطاخملا ةرادإ ةعجارمل ةنجل لكـــشت

  :ةيلاتلا ماهملا ةنجللا ىلوتتو  ،)ريوطتلاو طيطختلا راشتسم – ةيعمجلا يذيفنتلا ريدملا – ةيعمجلاب ةيلاملا ةنجللا

 ةرادإ سلجم نم اـهداـمتعاو اـهنأــــــشب ةـقلعتملا تاــــــساردـلاو ثوحبلا ءارجإ دـعب رطاـخملا ةرادإ ةـطخ دادـعإ •

 .ةيعمجلا

 تابيترتلا عــــضو نامــــضو سلجملا لبق نم ةدمتعملا ةيلخادلا ةباقرلاو رطاخملا ةرادإب ةــــصاخلا ةطخلا ذيفنت •

 .ةلعاف ةقيرطب اهترادإو اهمييقتو اهديدحت مت دق رطاخملا نأ نم دكأتلا لجأ نم ةبسانملا

 ةعجارمل ططخ رفوت نامـــضو .ةيجيتارتـــسالا اهفادهأل ةيعمجلا قيقحت ددهت دق يتلا ةريبكلا رطاخملا ةبقارم •

 .ةيعمجلاب رطاخملا ةرادإ تابيترتل يونس مييقت ميدقت ىلع اهتردقو رطاخملا ةرادإ ةيلاعفو ةءافك

 ةرادإ يف ةيعمجلا ةقيرط ةعجارمب ايونـس مايقلاو ةرادإلا سلجمل رطاخملا ةرادإب ةـصاخلا ةيرودلا ريراقتلا عفر •

 .رطاخملا ةرادإ لمع راطإو رطاخملا

 مادختـــــساو ,ةيعمجلا تايلمعل ةيـــــصـــــصختلا بناوجلا يف نييجراخلا نييراـــــشتـــــسالا تامدخب ةناعتـــــسالا •

 ةيقوثوم ةدايزل ريراقتلا لمعو ةيعونلا تاراــــشتــــسالا ميدقت لجأ نم ةيجراخلا فارطألا نم نييــــصاــــصتخالا

 .ةيلخادلا ةباقرلا ماظن

 ةـموكحلاو ةـباـقرلا تاـبيترتو ةـيعمجلاـب رطاـخملا ةرادإ ةـيلاـعفل اـهتعجارم لوح ريرقت دادـعإـب ةـعجارملا ةـنجل موقت •

  .ةرادإلا سلجم نم اهتزاجإو ةيونس ةروصب

 

 

  ةرادإلا سلجم رود : اعبار 

 .ةيعمجلاب ةصاخلا رطاخملا ةرادإ ةسايس دامتعا •

 .ةيعمجلا يف رطاخملا ةرادإ ةفاقث ىلع ريثأتلاو عاقيإلا طبض •

 .ةيعمجلا يف ضرعتلا ىوتسم وأ رطاخملا عم يطاعتلل ىلثملا ةقيرطلا ديدحت •

 .رطاخملا ةرادإ لاجم يف ةيعمجلا ءادأ ىلع رثؤت دق يتلا ةماهلا تارارقلا ىلع ةقفاوملا •

 ةـطـــــساوب ةـمدـقملا تاـمولعملا ىلع ءاـنب كـلذو ةـيعمجلاـب رطاـخملا ةرادإ ةـيلاـعفل ةـعجارملا ةـنجل ريرقت داـمتعا •

 .ةعجارملا ةنجل
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 ةيعمجلاب ةباقرلاو رطاخملا ةرادإ لمع ةيلأ  : اسماخ

  .ةيعمجلا اههجاوت يتلا رطاخملا ةعومجم دصر •

  .ةيعمجلا اههجاوت يتلا رطاخملا ةعومجم فينصت •

  .اهنم دحلا ةلواحمو رطاخملا هذه عم رمتسملا لماعتلا •

  .اهنم دحلاو اهلح ةلواحم و تالاحلا ثحبل نيدعاسملاو ةيعمجلاب يذيفنتلا ريدملا نيب ةيرود تاعامتجا دقع •

  .رطاخملا هذه نم دحلا يف ةكراشملل ةرادالا سلجمل ةيرود ريراقت عفر •
 
 


