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 :مقدمت 
يٍ  2003حضيشاٌ  1ببشش يكتب االعتًبد وضبط انجىدة عًهه في انجبيعت يُز 

أجم ضًبٌ َىعيت يذخالث ويخشجبث انبشايج األكبديًيت فيي انجبيعيت ح يب    
ويتضييًٍ رنييط ضييبط األاييبنيب انًخته ييت . يعييبييش انجييىدة انعبنًيييت انًعتًييذة

ًيت إضبفت إنً يتببعتهب يٍ خالل وانًتبعت في تح يٍ انبيئت انتعهًيت وانتعهي
انتقييى انً تًش ألداء أعضيبء انهيئيت انتذسي ييت ويتببعيت ان هبيت وتيىفيش انجيى        

ويشيش  عهيً عًيم انًكتيب     . انًُباب نهعًهيت انتذسي ييت بكبفيت عُبطيش ب   
 .نجُت عهيب بشئبات األاتبر انذكتىس سئيس انجبيعت 

 
 : انجازاث المكتب

 
 يًيت وانذوائش انًعُيت نًتببعت ت بيق يعيبييش  انتُ يق يع األق بو األكبد

 .االعتًبد انعبو وانخبص
       اعتًبد بشَبيج انًبج تيش في تخظض انهغيت انَجهيضييت وادابهيب اعتًيبدا

 خبطب 
    ااتحذاث تخظض انهُذات انًعًبسيت وانحظىل عهً االعتًيبد انخيبص

 نهتخظض 
 تسفع ان بقبث االاتيعببيت نعذد يٍ انتخظظبث األكبديًي  . 
           عقذ وسشيت عًيم نكبفيت أعضيبء انهيئيت انتذسي ييت حيىل ضيبط انجيىدة

 . توانُىعيت نعًذاء انكهيبث وَىابهى وسؤابء األق بو األكبديًي

         ت بيق أجُذة عًم أايبىعيت بُايبو ضيبط انجيىدة عهيً كبفيت انكهييبث
 ويتببعتهب أابىعيب   تاألكبديًي وواألق ب

 ش ضبط انجىدةحضىس َذواث ووسش عًم يحهيت تتعهق بًعبيي. 
     ٍانتقذو نً ببقت انح يٍ نإلبذاع وانت ىق يٍ خيالل طيُذوق انح يي

 نبشَبيجي انعهىو انًبنيت وانًظشفيت وانهغت انَجهيضيت وادابهب 
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 : النطرة المستقبليت 
 

  ت بيييق يعييبييش ضييًبٌ انجييىدة انشييبيهت عهييً انكهيييبث وأق ييبيهب فييي
 .أكذ يٍ يذي فعبنيت ت بيقهبانجبيعت نتشًم انذوائش انداسيت نذيهب ، وانت

        انتخ يط انً بق نالنتيضاو بًعيبييش االعتًيبد انخيبص وت بييق تعهيًيبث
 .إجشاءاث االعتًبد انجذيذة

     ًيتببعت خشيجي انجبيعت ببنتُ يق يع يكتب انخيشيجيٍ نهحظيىل عهي
 .تغزيت ساجعت يُهى

       ااييتًشاس تىحيييق انتعييبوٌ يييع وصاسة انتعهيييى انعييبني وانبحييج انعهًييي
بث انًعُيييت بضييًبٌ ضييبط انجييىدة وتبييبدل انتعييبوٌ يييع انجبيعييبث وانجهيي

 .انًحهيت وانعهًيت 
 عقذ وسش عًم حىل يىضىع ضبط انجىدة في حشو انجبيعت. 

 


