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  ةرادإلا سلجم

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج

 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو ىدل ةلجسم
 )1284( مقرب

 

 باهرإلا ليومت مئارجو لاومألا ليسغ تايلمع نم ةياقولا ةسايس

 ةمدقم

 ةيعمجلا اهتذختا يتلا ةيــساــسألا زئاكرلا دحأ باهرإلا ليومت مئارجو لاومألا لــسغ تايلمع نم ةياقولا ةــسايــس دعت

 خيراتب 31/م مقر يكلملا موـسرملاب رداـصلا يدوعـسلا لاومألا لـسغ ةحفاكم ماظنل ًاقفو ةيلاملا ةباقرلا لاجم يف

  .ةسايسلا هذه عم قفاوتيل ةقحاللا تاليدعتلا عيمجو ةيذيفنتلا هتحئالو ،ـه11/5/1433

 قاطنلا

 .ةيعمجلا يف ةيعوطتو ةيدقاعت تاقالع مهل نمو نيلماعلا ةفاك ىلع ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذه ددحت

 نايبلا

 :باهرإلا ليومت مئارجو لاومألا لسغ تايلمع ةحفاكم ليبس يف ةيعمجلا اهتذختا يتلا ةيئاقولا قرط

 .ةيعمجلا اهل ضرعتت يتلا باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ رطاخمل مييقتو مهفو ديدحت .1

 .تامدخلاو تاجتنملاب ةصاخلا باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ رطاخم نم دحلا نأش يف ةرربم تارارق ذاختا .2

 لاـجم يف ةـيعمجلا يف لاـمعألا ةـيعون عم مءالتي اـمب نيلماـعلا ةءاـفك عفر بـيردـتلاو تاردـقلا ءاـنب جمارب زيزعت .3

 .ةحفاكملا

 .ةبجاولا ةيانعلا تاءارجإو ءالمعلا ىلع فرعتلا ةدوج نيسحتو ةحفاكملل ةمدختسملا تاونقلا ةءافك عفر .4

 .ةيعمجلا يف لامعألا ةيلعافو ةدوج عفر ىلع دعاست يتلا ةمزاللا تاودألا ريفوت .5

 مئارجو لاومألا لــــــسغ ةـحفاـكمل ةـيعمجلا يف نيلماـعلا ىدـل يعولا ىوتـــــسم عفرل ةـيوعوت جمارب ةـماـقإ .6

 .باهرإلا ليومت

 يف دـقنلا مادـختـــــسا نم لـيلقتلل اـهتازيمم نم ةداـفتـــــسالاو ةـيدـقنلا ريغ ةـيلاـملا تاونقلا ىلع داـمتعالا  .7

 .تافورصملا

 .يلاملا لدابتلا يف ةيرابتعالا وأ ةيعيبطلا ةفصلا وذ يقيقحلا ديفتسملا ىلع فرعتلا .8

 ةــيوه نم دــكأــتلا يف ةــمهاــــــسملل ةــقالعلا تاذ تاــهجلا عم ينورتكلا طبر تاــيلمع داــجيإ يف يعـــــسلا .9

 .اهب هبتشملا غلابملاو صاخشألا
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 تايلوؤسملا

 ةيعمجلا فارــــشاو ةرادإ تحت نولمعي نيذلا نيلماعلا عيمج ىلعو ةيعمجلا ةطــــشنأ نمــــض ةــــسايــــسلا هذه قبطت

 مازتلالاو ،اهيلع عيقوتلاو اهب ماملإلاو ةسايسلا هذه ىلعو لاومألا لسغ ةحفاكمب ةقلعتملا ةمظنألا ىلع عالطالا

 كـلذ يف يعولا رـــــشن ةـيلاـملا ةرادإلا ىلعو .ةـيفيظولا مهتاـيلوؤـــــسمو مهتاـبجاو ءادأ دـنع ماـكحأ نم اـهيف درو اـمب

 .اهنم ةخسنب ماسقألاو تارادإلا عيمج ديوزتو صوصخلا

 لاومألا لــــــسغ ةـحفاـكم دـعاوقب مهمازتلاو مهعاـبتإ نم دـكأـتلا ىلع نينواـعتم عم دـقاـعتلا لاـح ةـيعمجلا صرحتو

 .باهرإلا ليومتو

 عجارملا

 هذه لحتو .         خيراتب ةـــــسايـــــسلا هذه  )            ( هترود يف )            ( عامتجالا يف ةيعمجلا ةرادإ سلجم دمتعا

  .اقباس ةعوضوملا كولسلا دعاوق تاسايس عيمج لحم ةسايسلا

 
 


