
نایناریا هرگنک یراذگ تسایس شرتسگ و نییعت هتیمک یئامهدرگ نیلوا شرازگ
 4 یلا 1 تعاس  )Policy Development Committee( یراذگ تسایس شرتسگ و نییعت هتیمک یئامهدرگ نیلوا
 :دش رارقرب لیذ دارفا روضح اب رتنس کیویس کی هرامش قاطا رد یالوج 26 هبنش زور رهظ زا دعب
 - )هریدم تییه وضع( یضاق اضر - یناخیلع یسوم - یبساتشگ یلع - یدمحم عبات مارهش -روپ یئومنهک نالسرا
 یدمحم یلع - یهاش ومع نیسح - یمظان میرم - سمش یدهم - )هسلج سیئر و هریدم تییه وضع (راگزومآ زورهب
.دش رارق رب نایکشرز نیسح و هداز لیعامسا کباب -
 هسلج نیا زا هک دیدرگ نآ رب رارق نتجیتن هک دمآ لمع هب یئوگتفگ هسلج یریوصت و یتوص طبض اب هطبار رد -1
.ددرگن هیهت یملیف
 .تفرگ رارق دیئات دروم یعمج تکراشم و ،رشب قوقح ،یترجاهم نیناوق تارییغت ،همانساسا ینیبزاب یاه هورگراک -2
 و هیهت هورگ نیا طسوت زین تاباختنا یئارجا لمعلاروتسد ،دیدج همانساسا هیهت نایاپ زا دعب هک دیدرگ نآ رب رارق -3
.ددرگ میظنت
.تفرگ تروص هتشذگ لاس یداهنشیپ مهم تاکن رب یرورم ادتبا رد دیدج همانساسا نیودت و ینیبزاب اب هطبار رد -4

 آآنآ ندرازگ یار هب یارب هک ینامز تیدودحم زا لبق هتفه دنچ ،تسیابیم دیدج همانساسا هک دش نآ رب دیکات -  
 رارق ءاضعا رایتخا رد هعلاطم تهج و هدامآ ،ددرگ رارقرب دیاب ربماون 11 خیرات ات رثکادح  هک یمومع عمجم رد
.دریگ

 ءاضعا یارب نآ هعلاطم هک دوش هیهت مهم تاکن زا زین یرصتخم حرش لماک هخسن اب نامزمه هک دیدرگ نآ رب رارق - 
.دشاب رت هداس
 وگتفگ دروم تاعوضوم نایرج رد زین ار یتینویماک ،همانساسا یسررب تفرشیپ اب نامزمه هک دیدرگ نآ رب رارق - 
 ناونع ار دوخ تایرظن دنناوتب و هدرک ادیپ یئانشآ مهم تاکن اب هک دروآ دوجوب اهنآ یارب ار ناکما نیا و هداد رارق
 .دنیامن
 هب یرتشیب تیساسح یتینویماک هک ار یتاکن ناوتب قیرط نآ زا هک دیدرگ حرطم یکینورتکلا یجنس رظن عوضوم - 
.داد رارق یئاسانش دروم دنراد اهنآ
 ات هدرک تکرش هورگراک نیا رد هنابلطواد هک دیآ لمع هب توعد یتینویماک دنمقالع یالکو زا هک دیدرگ  نآ رب رارق - 
  .دنشاب هورگ یارب یرواشم و امنهار یقوقح رظن زا
 هب فلتخم یاه هورگراک رد تیلاعف هب تبسن ار دوخ لیامت نیرضاح زا مادک ره فلتخم یاه هورگراک اب هطباررد -5
:دندومن مالعا لیذ حرش

:همانساسا ینیبزاب
 - یدمحم عبات مارهش - روپ یئومنهک نالسرا - یلیعامسا کباب - سمش یدهم - نایکشرز نسح
یناخیلع یسوم - یبساتشگ یلع

:یترجاهم نیناوق تارییغت
یناخیلع یسوم - یبساتشگ یلع - سمش یدهم
:رشب قوقح
یناخیلع یسوم - یبساتشگ یلع - یمظان میرم - سمش یدهم
:یعمج تکراشم
یناخیلع یسوم - یدمحم یلع - یهاشومع نیسح
 7 تاعاس نیبرتنس کیویس رد ،یعمج یئامهدرگ کی هتفه ره هبنش هس ،اه هورگراک هیلک  هک دیدرگ نآ رب رارق -6
.دوب دهاوخ تسوگآ مجنپ هبنش هس زا اه یئامهدرگ نیا عورش خیرات .دنشاب هتشاد 9 یلا

 نیا هارمه هب یناگیاب تهج نآ زا یپک کی هک ،دش هداد هسلج نیا یتوص طبض هزاجا شرازگ نیا هیهت تهج
 .دیدرگ فذح نآ لصا و دش هدادرارق هریدم تییه رایتخا رد شرازگ



 نیا هارمه هب یناگیاب تهج نآ زا یپک کی هک ،دش هداد هسلج نیا یتوص طبض هزاجا شرازگ نیا هیهت تهج
 .دیدرگ فذح نآ لصا و دش هدادرارق هریدم تییه رایتخا رد شرازگ
.تفرگ رارق دیئات دروم .................... خیرات رد شرازگ نیا


