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 يُظًت انؼًم انؼشبيتدٔس 

 دػى ٔحؼضيض انحشكت انخؼأَيت انؼشبيتفى 

 

 يـقـذيــــت :

ٓى نكاٗ ذماًك مهًارٓى    " انعانى انعديد ْٕ عانى األقٕياا    انانيٍ يضونإٌ اؼراواي    

ٔذصاٌ ؼقٕقٓى " .. يا ْٗ يعاييو انقٕج فٗ زياٍ انعاانى انعدياد م ٔياٍ ْاى األقٕياا  م       

 ٔميف ذمًك مهًرٓى م ٔذصاٌ ؼقٕقٓى م ! ..

يرًيااا انعااانى انعديااد ترضااوب قاإج قةثيااح وؼابيااح ْااٗ انٕرياااخ انًرؽاادج األيويكيااح      

ٖ يعااا تعاد آَياااو انقإج انقةثيااح   زعيًاح انعاانى انوواااًانٗ ٔقااادِ انعمااكوٖ ٔارقرصااب    

انصاَيح انرٗ ماٌ يًصهٓا ارذؽاب انمٕفيرٗ قثم ذضككّ إنٗ يعًٕعح بٔل ٔآَياو انًعماكو  

ارشروامٗ ٔيا ماٌ يًصهّ ياٍ ذإازٌ انقإٖ انقةثياح ٔاَعكااااخ اياااح انرإازٌ عهاٗ         

 انعالقاخ اندٔنيح ..

ويا تام مااٌ آَيااوا اقرصاابيا ..     ٔنى يكٍ آَياو انقٕج انقةثيح انصاَيح آَيااوا عماك  

ٔوصااثؽد انقاإج ارقرصااابيح ْااٗ األاااا    ٔذًكُااد تضداام َضٕأْااا ٔقاادوذٓا ٔذ شيوْااا 

عهااٗ اياارالق انقاإج انعمااكويح انرااٗ ذًصاام انيااد انًماااعدج ٔاألباج انقااابوج عهااٗ فااو         

 ايةوذٓا َٔضٕأْا ..

ناادٔل ؤ فااانقٕج انياإو ْااٗ قاإج وو  انًااال َٔضٕأْااا انةااايٗ ااإا  عهااٗ صااعيد ا

 انشوماخ ؤ األفواب ..

ٔطويقاح فااو  اؼرااوايٓى ٔإاااًام مهًاارٓى ذاارى يااٍ لااالل انماايةوج عهااٗ ا يقااام  

انثُا  انادٔنٗ     -ارقرصابٖ انعاانًٗ ياٍ لاالل شاانٕز انارؽكى و صاُدٔد انُقاد انادٔنٗ         

" ٔانرٗ تقيايٓا ذى إؼكااو   1994يُظًح انرعاوج انعانًيح ( " ظاخ   -نإلَشا  ٔانرعًيو 

يةوج عهااٗ ارقرصاااب انعااانًٗ نحديااح ٔؼًايااح ؼقاإد األقٕيااا  ٔذؽاإل انعااانى إنااٗ      انماا

واإاد يضرٕؼاح تااال ؼادٔب ٔيُافماح ييااو يركافعاح ٔذواظاك بٔل انؽكٕياااخ فاٗ انعًهيااح        

ارقرصاابيح   ٔذلهياة انعاَااة ارقرصاابٖ عهااٗ انعاَاة ارظرًاااعٗ   ٔزياابج األيُيااا       

 ٕ اااةٗ انرااٗ ذشااكم صااًاو األياااٌ ارظرًاااعٗ   يُااا ٔانضقااوا  فقااوا   ٔذطماام انةثقاااخ ان

ٔذاايد اؼرًارخ ذعدب انصوام انةثقٗ   ٔيؽأرخ يُظًاح انرعااوج انعانًياح   فاو      
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انشوط ارظرًااعٗ نرؽقياق قٕاعاد انًُافماح اندٔنياح فاٗ انرعااوج نصاانػ األقٕياا  انانيٍ           

ٔبلهٓاا يكوْاا   يرؽكًٌٕ فٗ يقانيد ْنِ انًُظًح انرٗ ٔقاك ٔشيقاح إَشااآا انعاانى انصاناس      

% يااٍ انرعاااوج انعانًيااح  80ألٌ اناادٔل انُاييااح نااٍ ذؽصاام إر عهااٗ انضراااخ ؼيااس وٌ    

يحااال انااادٔل انصاااُاعيح انًرقدياااح انراااٗ ماَاااد يٕؼااادج انكهًاااح فاااٗ يضأنااااخ ظٕناااح 

% إنااٗ 12ؤوظـااـٕاٖ .. فااٗ ؼاايٍ ر يرعااأز َصااية اناادٔل انُاييااح األعدااا  َمااثح    

ُدى إنٗ يُظًح انرعااوج انعانًياح اايضقد انرعايام     ظاَة عدو ٔؼدج انكهًح   ٔوٌ يٍ ر ي

 % يٍ انرعاوج انعانًيح ٔيعيش فٗ شثّ عانح عُٓا ..92يك 

ٔفٗ ْنا انعانى انعدياد ٔيعااييو انقإج فياّ فائٌ انماثيم انٕؼياد ويااو األياح انعوتياح           

ريرالق انقٕج انرٗ ذًكُٓا يٍ فو  اؼروايٓاا ٔإااًام صإذٓا ٔصاياَح ؼقٕقٓاا   ْإ       

ايم ارقرصابٖ ٔذشكيم ذكرام اقرصاابٖ عوتاٗ عهاٗ ياواو انركرام ارقرصاابٖ        فٗ انرك

األٔؤتٗ   ٔانُافرا   ٔبٔل ظُٕب شود آايا   لاصح ٔوٌ ؼعى انرعاوج انثيُياح نهادٔل   

% ياٍ ؼعاى انرعااوج انحاوظياح     8يهياو بٔرو اإُيا وٖ تُماثح    21انعوتيح ر يرعأز 

 ٖ انثشااويح ٔوو  انًااال انعوتااٗ تاايٍ وقةاااو   نهاادٔل انعوتيااح . مًااا وٌ ؼويااح ذُقاام انقاإ

انٕطٍ انعوتٗ يعة وٌ ر يثقٗ يعوب ؼهى ؤ ويم تم يعة ذعمايدِ عهاٗ وو  انٕاقاك    

 ٔعهٗ يُظًاخ وصؽاب األعًال ٔانعًال انًثابوج نهعًم عهٗ ذؽقيق ْنا األيم ..

خ إٌ انًُافمح انرعاويح انًؽًٕيح انرٗ ذمٕب انعاانى انيإو تعاد بلإل اذضاقياح انعاا      

. ٔانؽاديس عاٍ انًُافماح انرعاوياح انعانًياح       1995ؼيا انرُضين يُن يةهك عااو   1994

ييو انًركافعح ٔيثدو انًمأاج فٗ ذؽًم وعثاا  انعًام نايا تانعدياد فقاد ااثق ٔوشياو يُان         

 يُرصف انقوٌ انرااك عشو   ٔاَقمًد اآلوا  تيٍ يؤيد ٔيعاو  ..

فيالبنضيا فئَّ يٍ انحة  انُظاو إناٗ   ٔتًا وٌ انعًم نيا تمهعح مًا ٔوب فٗ إعالٌ 

انعُصاااو انثشاااوٖ تاعرثااااوِ انعُصاااو انقاتااام نهدااالن فاااٗ وااااعاو مهضاااح ا َرااااض ٔفاااٗ   

 انًعايالخ انرعاويح اندٔنيح ٔوٌ انؽقٕد األااايح فٗ انعًم يعة وٌ ذكٌٕ يصاَح ..

مًااا وَااّ يااٍ انعاادل وٌ ر يُظااو نهًُافمااح انرعاويااح اندٔنيااح يااٍ ظاَااة ارنرااااو        

ٕد األااايح فٗ انعًم فقن تم يعة ذؽقيق انركاافؤ فاٗ انًُافماح ياٍ لاالل ذقاديى       تانؽق

انركُٕنٕظيااا انًرةاإوج نهاادٔل انُاييااح ٔذًكيُٓااا يااٍ ارااارضابج يااٍ شاإوج ارذصااارخ          

ٔانًعهٕيااااخ   ٔانؽاااد ياااٍ اياااااح ا ياااواد ياااٍ قثااام انشاااوماخ ارؼركاوياااح يرعااادبج   

ديح فٗ ذًُيح ٔذةٕيو اندٔل انُايياح ٔاأللان   انعُميــح . ٔيماًْح اندٔل انصُاعيح انًرق
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انًاو  ( تاعرثااو وٌ     -انعٓام    -تيدْا ٔذًكيُٓا ياٍ انقداا  عهاٗ شاانٕز انحةاو و انضقاو       

 انضقو فٗ يكاٌ يٓدب انوفاِ فٗ مم يكاٌ   ْٕٔ يا يرضق يك يثابا إعالٌ فيالبنضيا منن  ..

يإو اإا  مااٌ انًكهاف     إٌ عانى انيٕو يؽراض إنٗ يعياو شاتد نهؽكاى فياّ عهاٗ األ   

تارنرااو بٔنح صُاعيح يرقديح وو بٔناح َايياح . فقاد وبخ اياااح ازبٔاظياح انًعااييو فاٗ        

 انرعايم إنٗ اَعداو انصقح تانعانى انعديد ... م

ٔؼرااٗ فااٗ اناادٔل   -إٌ انعٕنًااح ر ذعُااٗ ٔؼشاايح انُاعااح انوواااًانيح   تاام  ٓااو  

مثيااو ألَمااُح انعٕنًااح ٔذٓاانيثٓا نحديااح     يياام  -انوواااًانيح ٔاناادٔل انًرقديااح صااُاعيا    

األْداف ٔانقيى ا َماَيح . ْٔنا يا  ٓو ٔانؽا فاٗ َراااط ارَرحاتااخ انراٗ ظاوخ فاٗ       

مصيو يٍ اندٔل األٔؤتيح   إأ ؼًم انووٖ انعاو نعًاْيو انُالثيٍ األؼااب ارشرواميح 

 نهؽكى ..

ّ انضكوياح   وياٍ بٔوَاا    ٔوياو ْنِ انصٕوج نعاانى انيإو ٔذكرالذاّ ارقرصاابيح ٔقيًا     

م يح عوتيح م ٔيٍ ويٍ َثدو نرؽقيق ؼهى ٔويم مم ظًاْيو ويرُا أللن انادٔو انالااق تٓاا    

تاايٍ ويااى األو    ْٔااٗ ذًهاا  ماام يقٕياااخ انقاإج ٔانٕؼاادج م ٔويااٍ بٔو انًُظًاااخ         

انعًاْيويح عًار ٔوصؽاب عًم فاٗ عصاو انديًقواطياح ٔفاٗ زياٍ انًُافماح اندٔنياح        

ؼيس يضو  عهيُا ٔاقاك ْانِ انًُافماح وٌ َكإٌ ظًيعاا فاٗ لُادد ٔاؼاد          ييو انًركافعح

 بفاعا عٍ يصانؽُا انٕطُيح ٔانقٕييح ..

إٌ انركاياام ارقرصااابٖ انعوتااٗ ٔانماإد انعوتيااح انًشاارومح ٔؼويااح ذُقاام األياادٖ  

انعايهح ٔوو  انًال انعوتٗ تيٍ انثهداٌ انعوتيح ْٕ انؽًايح ٔاندًاٌ نهًصانػ انقٕيياح  

 انًُافمح اندٔنيح ..فٗ ٔظّ 

 

*  *  * 
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 انؼًم انخؼأَى ٔانخًُيت

 

 أًْيت انؼًم انخؼأَى :

انؽومح انرعأَيح نيمد يًٓح فقن تانُمثح نهدٔل انُاييح ٔإًَا ْٗ يًٓح نهدٔل  -1

 انًرقديح منن    مَٕٓا ذقٕو تئؼداز انرٕازٌ فٗ ارقرصاب بالم مم بٔنح ..

  ٔانًُظًاخ انرعأَيح يمعٕنح عٍ انرًُيح انرعأٌ واهٕب ؼياج ٔواهٕب عًم  -2

تثعديٓا ارقرصابٖ ٔارظرًاعٗ   إَٓا ذؽقق انرًُيح انًرٕازَح ْٔدفٓا ؤر 

 ٔوليوا ا َماٌ ْدف انرًُيح ٔصاَعٓا ..

انرعأَياخ ذشكم لن اندفام األيايٗ نهضقوا  ٔأٖٔ اندلم انًؽدٔب فٗ انرعايم  -3

 رااط ..يك آنياخ انمٕد ٔيا يروذة عهيٓا يٍ َ

انرعأٌ يقٕو عهٗ ارعرًاب عهٗ انناخ ٔانعٌٕ انًرثابل تيٍ األعدا  يٍ لالل  -4

ذعًيك انعٕٓب ٔشؤاخ األفواب وعدا  انًُظًح انرعأَيح نرعظيى ارَرضام تٓا 

 ٔزيابج قدواذٓى يٍ وظم ذؽقيق ٔؼًايح يصانؽٓى ..

ا  ٔانضقوا  يعا انرعأٌ ذعًك وفواب ر ذعًك ويٕال .. تٓنا فٕٓ يمرٕعة األيُي -5

 ٔعهٗ قدو انًمأاج تيٍ انعًيك ..

انرعأٌ ٔند فٗ  م انُظاو انوواًانٗ نًٕاظٓح ارارلالل   ًَٔا ٔازباب قٕج فٗ  -6

  م انُظاو ارشروامٗ نقدوج انُظاو انرعأَٗ عهٗ :

 ذعًيك انعٕٓب ٔانصؤاخ فٗ ٔؼداخ اقرصابيح ومثو ؼعًا ٔومصو مضا ج . -

 انضوبٖ إنٗ انعًم انًشروق .يُقم األفواب يٍ انعًم  -

 قدوذّ عهٗ ذؽًم ظا  يٍ وعثا  انرًُيح لاصح انحدياخ ارظرًاعيح . -

انرعأٌ قد يكٌٕ اارعاتح فةويح ذشٓدْا انعًاعاخ ا َماَيح عُد انؽاظح ؤ فٗ  -7

 ؤف يعيُح إا  ماَد يعرًعاخ تداايح ؤ يرؽدوج . ٔقد يكٌٕ ذُظيًا نّ 

رعاتح  وابج ٔاعيح نًعًٕعح يٍ وفواب انًعرًك وْداف ٔذؽكًّ يثابا ٔيقٕو اا

نرٕايك إيكاَياذٓى ٔزيابج قدواذٓى انًؽدٔبج ٔذعًيعٓا نهٕفا  تاؼرياظاذٓى اعرًابا 

 عهٗ وَضمٓى .
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اندياَاخ انمًأيح ظًيعٓا ذؽس عهٗ انرعأٌ   َٔعد فٗ انويف انعوتٗ انكصيو  -8

  انثُا    ظُٗ انًؽاصيم يٍ انرعأٌ فٗ يُااثاخ يرعدبج يصم انأاض   انرعهيى 

 انًٕاًيح ..

فٗ  م انًرليواخ انعانًيح انعديدج   ذعرثو انصُاعاخ انؽوفيح يٍ تيٍ  -9

انصُاعاخ أاخ األٔنٕيح انرٗ ذهقٗ قثٕر فٗ انمٕد انعانًيح ٔذمٓى إيعاتيا فٗ 

يعال انرصديو ٔانؽصٕل عهٗ انعًم انصعثح   ٔننن  ذاباب وًْيح انعًم 

 انرعأَٗ ..

 

 *  * * 

 

 دٔس انخؼأَياث فى انخًُيت

 

يًكااٍ نهرعأَياااخ وٌ ذااؤبٖ بٔوا مثيااوا تصاإو يرعاادبج نرؽقيااق وْااداف تااوايط        

 انرًُيح   ٔانًرًصهح فٗ :

          انًُٕ ارقرصابٖ : يٍ لاالل زياابج انصاؤج انًابياح ٔاوذضاام انادلم ٔانُااذط انقٕياح

 ا ظًانٗ يًا يُعكا عهٗ انًعرًك تانحيو ٔانوفاِ ..

 ظرًاعٗ : يٍ لالل ذؽمايٍ انحادياخ ارظرًاعياح يصام انرعهايى ٔانصاؽح       انرةٕو ار

 ٔا اكاٌ ٔييوْا يٍ انؽاظاخ األااايح نهًٕاطٍ ..

      لهااق انثيعااح انًالاًااح نًُاإ انٓياماام ارقرصااابيح فااٗ اناواعااح ٔانصااُاعح ٔانرعاااوج

ٔانحاادياخ تًااا يماآى فااٗ ذؽقيااق انعدانااح فااٗ ذٕزيااك انُاااذط ٔانًشاااومح فااٗ انصااؤج   

 ك انقواو ..ٔصُ

       ذعايا انديًقواطيح ٔانؽويح ٔذعًيق ارَرًاا  انإطُٗ ٔؼقإد ا َمااٌ ٔانًشااومح

 انمياايح فٗ إطاو يٍ انًثابا انديًقواطيح ..

  يٍ لالل ذمحيو عُاصو انرًُياح تًحرهاف آنياذٓاا      -ذؽقيق انةاتك ا َماَٗ نهرًُيح

 نحديح ا َماٌ تاعرثاوِ ْدف انرًُيح ؤر ٔوليوا ..
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 ًاٌ يمرقثم األظيال انقابياح تانؽضااع عهاٗ انثعاد انثيعاٗ ٔناًاٌ اااردايح ٔعادو         ن

 اارُضاأ يٕاوب انًعرًك ..

 

ٔانؼًم انخؼأَى يحقق ْزِ األْذاف َظشا نهًبادئ انخى يقٕو ػهيٓا   -

 ٔاألْذاف انخى يسؼى نخحقيقٓا , ٔيٍ أًْٓا :

 . ارعرًاب عهٗ انناخ ٔيماعدج انُضا 

 ح ٔانعًم انًشروق .انًمعٕنيح انردايُي 

 . ذهثيح ؼاظاخ األعدا  األااايح 

 . ٗانًماًْح فٗ انرًُيح ارظرًاعيح نهًعرًك انًؽه 

 . انرًُيح انثشويح يٍ لالل انردوية ٔإعابج انر ْيم 

 . َٗٔانرٕعيح ٔانًًاواح ارقرصابيح انُاظؽح رارًواويح انُشاط انرعا 

 . ؼويح انعدٕيح ٔانوقاتح انديًقواطيح 

 نصؤاخ انصليوج ٔانًثعصوج فٗ ذكرم اقرصابٖ يؽهاٗ قاابو عهاٗ انًمااًْح     ذعًيك ا

فااٗ لهااق فااول انعًاام ٔزيااابج انُاااذط ٔذٕااايك طاقااح انماإد َريعااح زيااابج اناادلٕل  

 ٔزيابج ا َراض ..

          ذٕ يف انؤغ انرعأَيح انراٗ يرًياا تٓاا انضالؼايٍ و وتُاا  انوياف ( نرؽقياق انرًُياح

  ٔذٕزيااك انمااهك فااٗ انًُاااطق انُاايااح ٔإبلااال    اناواعيااح   ٔؼاام يشااكهح ا اااكاٌ   

انؽداوج انًدَيح نهويف   ٔانؽد ياٍ ْعاوج وتُاا  انوياف نهًادٌ   ٔانؽاد ياٍ وزياح         

 انمكٍ ٔانًٕاصالخ فٗ انًدٌ انوايميح لاصح انعٕاصى .

        ؼاام يشااكهح تعااا انشااوااػ ارظرًاعيااح ٔذماآيم إبياااظٓى فااٗ انًعرًااك يصاام فعااح

 انشثاب ٔانًووج ٔانًعاقيٍ ..

    إيعاااب انًااالأ اآليااٍ نهُشااةا  انُقاااتييٍ اناانيٍ يرعوناإٌ نهضصاام يااٍ انعًاام تمااثة

 َشاطٓى انُقاتٗ يٍ لالل انعًعياخ انرعأَيح ا َراظيح ٔانؽوفيح ..

      ذؽقيااق انرةاإو ارظرًاااعٗ ٔانصقااافٗ ٔانويانااٗ يااٍ لااالل األَشااةح انرااٗ ذقااديٓا

 ق انؽدويح ٔانويضيح ..انرُظيًاخ انرعأَيح لاصح ٔوَٓا ذُرشو فٗ ظًيك انًُاط
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ٔحسخطيغ انخؼأَياث إحذاد حغييشاث ْيكهيت فى انًجخًغ حبشص بشكم ٔاضح   -

 فى انصٕس انخانيت :

  ذكاإيٍ ٔؼااداخ إَراظيااح مثيااوج يااٍ لااالل ذعًيااك انٕؼااداخ ا َراظيااح انصااليوج يًااا

يًكُٓا يٍ انعًم تقدوج ومثو ٔفاعهيح ومصو فٗ ذؽقيق اؼرياظاخ األعدا  ٔيٕاظٓح 

 رؼركاو ٔارارلالل فٗ وإاد انمهك األٔنيح ؤ انٕايةح ؤ انُٓاايح ..ا

       إَشااا  ٔؼااداخ اقرصااابيح ظدياادج ذًكااٍ صاالاو انًُرعاايٍ ٔانؽااوفييٍ يااٍ اااارحداو

 واانية ٔوبٔاخ إَراظيح ظديدج نيا تاارةاعح انشحل تًضوبِ انؽصٕل عهيٓا .

     ً ٕيهياح نصالاو انًُرعايٍ    إَشا  ٔؼداخ اقرصابيح قاابوج عهاٗ ذعًياك ا يكاَيااخ انر

 ٔانؽوفييٍ ٔازبياب انرعايم يك انًصاوف انرعاويح ٔزيابج اوعح ؼومح انُقٕب ..

           إَشا  تُياٌ اقرصاابٖ ناحى ْإ انثُيااٌ انرعاأَٗ تشاكهّ انٓوياٗ تاد ا تانعًعيااخ

 انرعأَيح ٔاَرٓا ا تارذؽاب انرعأَٗ انعاو .

 

 أَــٕاع انخؼأَيــاث :

ٔذرٕنٗ عًهياخ ذٕوياد ٔاااام ا َرااض انالزياح ألعدااآا         : انخؼأَياث انضساػيت -

 ٔلدياخ انرًٕيم   ٔانرمهيف ٔا وشاب ٔانر ييٍ ٔانرمٕيق ..

: ذإفو يمارهاياخ ا َرااض ت فدام ااعو ٔت ااهٕب        انخؼأَياث انحشفيت ٔاإلَخاجيةت  -

 انشوا  انعًاعٗ   ٔذٓيعح انظؤف ا َراظيح انعيدج ٔذمٕيق انًُرعاخ ..

: ذٕفيو اؼرياظاخ األعدا  يٍ انمهك األفدم ٔتمعو وقام   تياث االسخٓالكيانخؼأَ -

يٍ اعو انمٕد و انشوا  انعًاعٗ ( ٔيكافؽاح اراارلالل ٔاروذضاام يياو انًثاوو      

 فٗ األاعاو يٍ لالل انرٕعيح ٔاذحاأ انًٕاقف انعًاعيح نًؽاوتح ارؼركاو ..

يُحضدااح انركهضااح ناانٖٔ اناادلٕل : تراإفيو انًمااامٍ انًُااااثح  انخؼأَيةةاث اإلسةةكاَيت -

انًؽدٔبج   ٔذٕفيو عايم ارارقواو انُضمٗ ٔلهق انًٕاطٍ انصاانػ   ٔتانن  ذمآى    

 فٗ ذًُيح ٔذةٕو انًعرًك ..
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: يصام انرعأَيااخ انًدواايح   ٔانصاؽيح   ٔانماياؼيح   ٔانُقام        انخؼأَياث انخذييت -

يااااح انًركايهااااح    ٔانًٕاصااااالخ   ٔوعايااااح انًمااااُيٍ ٔانًعاااااقيٍ   ٔانرًُيااااح انويض    

 ٔانرعأَياخ يرعدبج انٕ ااف ٔاألْداف ..

: ذعًياااك انًااادلواخ انصاااليوج ٔياااُػ انقاااؤ      حؼأَيةةةاث اإلدخةةةاس ٔاإلقةةةشا    -

 نألعدا  تضٕااد يُحضدح ..

 

 ًَارج َاجحت نهخؼأَياث فى انؼانى :

بٔو انؽومااح انرعأَيااح فااٗ انُٓاإ  تااانويف انياتاااَٗ نًٕامثااح انرةاإو ارقرصااابٖ   -

 ققرّ انياتاٌ ..اننٖ ؼ

بٔو انؽومح انرعأَياح فاٗ ذٕزياك انقإج انكٓوتااياح فاٗ إناا ج انوياف األيويكاٗ             -

 ٔإَشا  انرعأَياخ فٗ ظًيك فؤم ارقرصاب األيويكٗ ..

 % يٍ انمكو انُٓدٖ .50بٔو انرعأَياخ فٗ انُٓد فٗ إَراض  -

و ٔاناوؼالخ  بٔو انؽومح انرعأَيح فٗ يعال انمياؼح ٔايارالق وفدام وَظًاح انماض     -

 فٗ ؤياَيا .

 انرعأَياخ فٗ فوَما ذًصم شاَٗ ومثو ذعايم يك انُظى ا ارًاَيح انثُكيح فٗ انعانى .. -

 % يٍ انًمامٍ انؽيصح فٗ انًدٌ انثٕنُديح ..75بٔو انرعأَياخ فٗ إَشا   -

 بٔو انرعأَياخ فٗ ايرالق ومثو يصُك نهصالظاخ فٗ واثاَيا .. -

تايرالمٓا يصضاج ترؤل ذًاد األاإاد انمٕيديـــــــــــاـح     بٔو انرعأَياخ فٗ انمٕيد -

 % يٍ اؼرياظاذّ انثرؤنيح ..20تـ 

 % يٍ انمهك اناواعيح ..90بٔو انرعأَياخ فٗ اندٔل اراكُدَافيح ترأيد  -

 بٔو انرعأَياخ فٗ يانيايا انرٗ ذًره  ومثو وَظًح انر ييٍ فٗ انعانى .. -

% ياااٍ انقًاااػ ٔانؽثااإب 75ا ارًااااٌ ٔذااادأل بٔو انرعأَيااااخ فاااٗ مُااادا تًعاااال  -

 فٗ األإاد انرعأَيح .. ٖاأللو

ُْٔاااق يظاااْو يرعاادبج نُعاااغ انرعأَياااخ فااٗ اناادٔل انعوتيااح ااإا  فااٗ انًعااال    

اناواعااٗ ؤ انؽوفااٗ ا َراااظٗ   ٔا اااكاٌ ٔانحاادياخ انًحرهضااح ٔانًؤشااواخ انوقًيااح    
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ياااب بٔوِ فااٗ انرًُيااح ارقرصااابيح  ذاادعٕ نهرضاااال تاذمااام يماااؼح انُشاااط انرعااأَٗ ٔازب  

 ٔارظرًاعيح ..

 

 دٔس انخؼأَياث فى يٕاجٓت انخصخصت ٔإػادة انٓيكهت االقخصاديت :

إٌ بٔو انرعأَياخ انراٗ ذشاكم لان انادفام األٔل نهضقاوا    ٔذؽقياق انرإازٌ فاٗ         

انرًُيح ارقرصابيح   يًكُٓا يٍ نعة بٔو ْاو فٗ انرعايام ياك آشااو تاوايط انحصحصاح      

 ٔإعابج انٓيكهح ٔانرصثيد ارقرصابٖ يٍ لالل :

لاصااح  ذاإفيو انثيعااح انًُااااثح نًُاإ ٔازبْاااو ارااارصًاواخ انصااليوج ٔانًرٕاااةح     -

نصاالاو انًماارصًويٍ ٔوصااؽاب انًٓااٍ ٔانؽااوفييٍ ٔصاالاو انًُرعاايٍ ؼيااس ياإفو      

انُظاو انرعأَٗ نٓنِ انضعاخ ٔانشوااػ ارظرًاعيح األياٌ ند انًحاطو ٔيؽضا  نٓاى   

وأ  ويااإانٓى ٔياااُظى نٓاااى يعاااال ا َرااااض ٔانرًٕيااام ٔانرمااإيق ٔييوْاااا ياااٍ        

 ارؼرياظاخ .

ذٕ يضٓا نحدياح األعداا    إٌ انًشاؤعاخ    يعًك انًدلواخ انًثعصوج ٔانصليوج ٔ -

 انرعأَيح ْٗ فول عًم ظديدج فٗ  م اياااخ انرؽوو ارقرصابٖ .

ياٍ لاالل لضاا ذكاانيف ا َرااض ٔانرٕوياد         -ذؽقيق زيابج فاٗ انادلٕل نألعداا      -

ٔانرمٕيق   ٔيمارٕٖ وفدام نألااعاو   ٔقادوج ومثاو عهاٗ انرصاديو ٔانًُافماح فاٗ          

يٍ انُقد األظُثٗ   ٔتانن  يؽقاق قادوج ومثاو عهاٗ انرعايام        األإاد ٔزيابج انًٕاوب

 يك توايط انركييف انٓيكهٗ .

ا ؼالل يؽم اندٔنح فٗ يهكيح األصٕل انحانعح نهحصحصح   يٍ لالل ظًعياخ  -

ذعأَيح نهعًاال ذرإنٗ شاوا  ْانِ األصإل ٔإباوذٓاا نصاانػ انعًاال ٔؼًاايرٓى ياٍ           

انشكم يٍ انرعأَياخ يؤبٖ إناٗ زياابج    انضصم ٔانٕقٕم فٗ وؼداٌ انثةانح . ْٔنا

ا َرااض ٔلهااق انعدياد يااٍ فاول انعًاام عُااديا يعًاك انعًااال تايٍ انٕ يضااح ٔيهكيااح      

 وو  انًال ٔانًشاومح فٗ ا باوج ٔصُك انقواو .

ؼياااس يثاااوز بٔو   -بعاااى ٔذةااإيو وَشاااةح انقةاااام يياااو انوااااًٗ فاااٗ ارقرصااااب   -

يٍ وعدااآا ٔانًؤامااخ انًصاوفيح    انرعأَياخ ا ارًاَياح ٔاربلااو فاٗ انرٕاان تا     

يًااا يماآم انقااؤ  نرمااييو انًشااؤعاخ ا َراظيااح ٔيحضااا انركااانيف ٔيدااًٍ       

 اارًواويح انعًم .
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قاادوج انرعأَياااخ عهااٗ ذُضياان تااوايط انرًُيااح انثشااويح   يااٍ ذاادوية ٔإعااابج ذ ْياام        -

ٔاراااارضابج ياااٍ بعاااى انؽكٕيااااخ ٔتاااوايط انااادعى اندٔنياااح   إأ يكااإٌ انرعايااام ياااك 

ًاااخ ذعأَيااح نٓااا شحصاايرٓا ارعرثاويااح   يًااا يماآم انؽصاإل عهااٗ وعًااال       يُظ

ظديدج َريعح اروذقا  تًمرٕياخ انرعهيى ٔانردوية انًُٓٗ انقاابو عهاٗ انًٕا ياح ياك     

 اؼرياظاخ وإاد انعًم .

بعى يشاويك ذشليم انشثاب نًٕاظٓح انثةانح يٍ لالل ذٕفيو انرمآيالخ ا ارًاَياح    -

ا مهضاااح ا َرااااض ٔذمااآيم انرمااإيق ؼياااس ذمااارةيك     ٔناااًاَاخ انقاااؤ  ٔلضااا  

انرعأَيااااخ ياااٍ لاااالل اَرشااااوْا انٕاااااك ذؽقياااق ْااانِ انداااًاَاخ ٔذٕؼياااد ظٓااإب 

انًمرضيديٍ يٍ توايط بعى ٔذشليم انشثاب ٔذٕفيو األياٌ نٓى ٔانقادوج عهاٗ انٕفاا     

تانرااياذٓى فٗ ذمديد انقؤ  . إأ ذشكم مهضاح فاول انعًام فاٗ انقةاام انرعاأَٗ       

 % يقاوَح تانقةاعاخ ييو انرعأَيح .70

بعااى تااوايط انرشااليم انااناذٗ و تااوايط األاااو انًُرعااح ( يااٍ لااالل ذاإفيو لاياااخ       -

ا َراااض ٔانُقاام ٔانرماإيق   ت فداام األاااعاو   ٔذُماايق ا َراااض يُعااا نهًداااوتح ؤ  

 انًااؼًح   ٔإقايح انًعاو    ٔانردوية نوفك ظٕبج انًُرط .

 خؼأَياث :دٔس انحكٕياث فى دػى ان

َظاااوا نهااادٔو انكثياااو انااانٖ ذقااإو تاااّ انؽوماااح انرعأَياااح فاااٗ انؽيااااج ارقرصاااابيح   

ٔارظرًاعيح انًعاصوج لاصح فاٗ زياٍ انعٕنًاح ٔتاوايط إعاابج انٓيكهاح ٔانحصحصاح        

فئٌ انٕاظة يؽرى عهٗ انؽكٕياخ ذقديى انعٌٕ نهرعأَياخ بٌٔ ا لالل تانصضح انًًياج 

ٓا ٔفٗ يقديرٓا ارعرًاب عهٗ انناخ   فئٌ انؽكٕيح يةانثاح  نٓا ٔانًثابا انرٗ قايد عهي

 تـ :

اٍ انرشويك انرعأَٗ انًالااى انانٖ يواعاٗ طثيعاح انرعأَيااخ ٔلصااصآا ٔانضٓاى         -

 انمهيى نواانرٓا ٔانًثابا انرٗ قايد عهيٓا .

ا عضا  يٍ انوإو انعًوميح ٔاندوااة فٗ تدايح ذكٕيٍ انرعأَياخ ٔنًادج يؽادبج    -

ٍ نًماعدج انرعأَياخ عهٗ انصًٕب ٔارارًواويح ٔذؽقيق انُعاغ   ٔبعاى  يٍ اناي

انرعأَياااخ اندااعيضح ؼرااٗ ذقاإٖ ٔيشاارد عٕبْااا ٔذؽاااف  عهااٗ تقاآااا ٔاااارًواو         

 َشاطٓا .
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عدو ا اواف فٗ انوقاتاح ٔانرشادب فاٗ ا شاواف عهاٗ انرعأَيااخ ؼراٗ ريؽاد ياٍ           -

 َشاطٓا ٔذقرم ؤغ ا تدام ندٖ وعداآا .

بج انرعأَياخ يٍ لدياخ انرعهيى ٔانردوية ٔانثؽإز ٔا وشااب ٔا ؼصاا اخ    اارضا -

 ٔانثياَاخ انرٗ ذماعدْا عهٗ انعًم توايا ٔانؽح ٔتوايط َاظؽح .

لهق انثيعح انًالاًح انرٗ ذماعد عهٗ ًَٕ ٔذةٕو ٔازبْاو انؽومح انرعأَياح   يصام    -

انوٖ ٔذقديى انًادلالخ  ذٕفيو انثُٗ انرؽريح األااايح فٗ انويف يٍ طود ٔشثكاخ 

 اناواعيح ٔا وشاب اناواعٗ .

 إشواق انرعأَياخ فٗ واى انمياااخ ٔانثوايط ارقرصابيح ٔارظرًاعيح . -

 يماعدج انرعأَياخ نًم  انضواغ انُاظى عٍ ذقهيل بٔو انقةام انعاو ٔيؤاماذّ . -

 

*  *  * 

 

 اْخًاياث يُظًت انؼًم انؼشبيت بانحشكت انخؼأَيت

ًح انعًم انعوتيح يُن ذ ايمٓا تانرعأَيااخ   فقاد َال باارٕوْا عهاٗ      اْرًد يُظ

 وٌ يٍ وْدافٓا انقياو تاندواااخ ٔانثؽٕز فٗ يعال انرعأَياخ .

وياى    -ٔيك أن    فئٌ يعوب انقياو تاندواااخ ٔانثؽٕز فٗ ْانا انؽقام انؽيإٖ    

ٔ      -وًْيرااّ   فاألطااوا ر يهثااٗ فااٗ انٕقااد انااواٍْ طًٕؼاااخ يُظًااح انعًاام انعوتيااح و

انًكَٕح نٓا   ؼيس وٌ يٕنإم " انرعاأٌ ٔانرعأَيااخ " يرعاأز َةااد انًمااام انراٗ        

ذٓى انعًاال ٔؼادْى   ألَاّ يؽظاٗ تاْرًااو فعااخ ظًاْيوياح عويداح ٔلاصاح انشاوااػ           

ارظرًاعيااح األمصااو اؼرياظااا   تااانويى يااٍ وٌ انقاإٖ انعايهااح ْااٗ ومصااو انضعاااخ انشااعثيح   

 انرعأَياخ . ذؽًما ٔاارضابج يٍ شًاو

ٔذعد يُظًح انعًم انعوتيح   يٍ ٔاقك ذكٕيُٓا انصالشاٗ   ياٍ تايٍ ومصاو انًُظًااخ      

انقٕييح اارعدابا ٔذ ْيال نهقياو تدٔو ويابٖ فٗ انعٕٓب انواًيح ٔانشاعثيح انًثنٔناح ياٍ    

وظم انُٕٓ  ٔإطالد طاقاخ انؽوماح انرعأَياح انعوتياح تًحرهاف وَٕاعٓاا ٔصإوْا         

هح نرؽماايٍ  ااؤف ٔؤنااام ا َماااٌ انعوتااٗ يااٍ َاؼيااح   ٔمًؽضااا      تاعرثاوْااا ٔاااي 

 ٔيؤشو فاعم فٗ عًهيح انرًُيح انشايهح فٗ انٕطٍ انعوتٗ يٍ َاؼيح ولوٖ .
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يااٍ ْاانا انًُةهااق ٔانضٓااى انمااهيى ؤنااد يُظًااح انعًاام انعوتيااح ٔوظٓاذٓااا عُايااح       

 . 1975يرقديح فٗ َشاطٓا فٗ انًعال انرعأَٗ يُن عاو 

ذى عقد ؤل َدٔج عوتيح نهرعأَياخ انعًانياح فاٗ انإطٍ انعوتاٗ عااو      ٔذُضينا ننن  

فااٗ يقديشاايٕ   قااديد لالنٓااا انثؽاإز ٔاندواااااخ انًعًقااح   ٔظااوٖ ذثااابل          1976

انؽٕاو ٔانووٖ ٔانًُاقشاخ تيٍ َحثح يٍ وْم انضكو ٔانرعوتاح ياٍ انرعاأَييٍ انعاوب       

وذقاا  تٓاا ماٗ ذداةهك تادٔوْا      اعيا يٍ وظام ذةإيو انؽوماح انرعأَياح انعوتياح   ٔار     

 انةثيعٗ ٔانةهيعٗ فٗ انرًُيح ارقرصابيح ٔارظرًاعيح انعوتيح .

ٔػانجةةج حٕاةةياث ْةةزِ انُةةذٔة يسةةا م انخخطةةيا ٔانخؼهةةيى ٔانخةةذسي  انخؼةةأَى ,  

ٔحطشقج نًشاكم اإلسكاٌ ٔانخؼأٌ االسخٓالكى ٔانحشفى . ٔأكذث انُذٔة ػهى أًْيةت  

نُشةةاطاث انخؼأَيةةت انًخخهفةةت , كًةةا أبةةشصث انُةةذٔة دٔس    إشةةشاا انًةةشأة انؼشبيةةت فةةى ا 

 انخؼأَياث انًذسسيت نُشش يبادئ ٔقيى انخؼأٌ ٔانخذسي  انًبكش ػهى انؼًم انخؼأَى .

"  االححةةاد انخؼةةأَى انؼشبةةى انؼةةاؤشاادبخ ذٕصااياخ انُاادٔج عهااٗ وًْيااح إَشااا  "  

اًْح فااٗ ذًٕياام " نهًماا يصةةشف حؼةةأَى ػشبةةىٔنااؤوج انُظااو فااٗ إيكاَيااح إَشااا  " 

انًشاويك انرعأَيح فٗ انٕطٍ انعوتٗ   ٔاندعٕج إنٗ إقاياح ظمإو ياٍ انرعاأٌ ٔذثاابل      

 انحثواخ تيٍ انؽومح انرعأَيح انعوتيح ٔانؽومح انرعأَيح انعانًيح .

ٔنى ذرٕقف ظٓإب يُظًاح انعًام انعوتياح عُاد عقاد َادٔج ٔاؼادج   تام ااوعاٌ ياا            

ياااخ انعًانيااح ٔبٔوْااا فااٗ ذةاإيو انصااُاعاخ   َظًااد َاادٔج يرحصصااح ؼاإل " انرعأَ 

فاٗ انحوطإو . ٔياٍ تايٍ ياا       1978انصلوٖ ٔانويضيح فٗ انٕطٍ انعوتاٗ " فاٗ عااو    

ؤصد تّ ْنِ انُدٔج " وٌ يرى ٔنك لةح عًم نُشو انرعاأٌ ا َرااظٗ انصاُاعٗ فاٗ     

انؽداااو ٔفاااٗ انوياااف انعوتاااٗ   ٔٔناااك بنيااام عًااام ألَااإام انعًعيااااخ انرعأَياااح         

نضااااؤم انصااااُاعاخ فااااٗ انعًعياااااخ ارااااارٓالميح ٔظًعياااااخ انثُااااا      انًرحصصااااح ٔ

ٔانعًعياخ اناواعياح ٔظًعيااخ انحادياخ نيكإٌ يوظعاا نهرةثياق عُاد ذكٕيُٓاا   ٔفاٗ          

ذُظيًٓااا ٔإباوذٓااا ٔذًٕيهٓااا " . ٔبعااد انُاادٔج ماانن  إنااٗ ذكاإيٍ " ارذؽاااب انرعااأَٗ       

ناُظى انًؽاااثيح َٔظاى    نهؽوفييٍ " نيحرل ت عًاال انادعٕج ٔانرادوية ٔٔناك ٔذؽدياد ا     

انركاااانيف انصاااُاعيح ٔانوقاتاااح ٔانرضرااايش   ٔإباوج يواماااا انرااادوية انًُٓاااٗ   ٔإقاياااح    

 انًشؤعاخ ارظرًاعيح نهؽوفييٍ انرعأَييٍ   ٔإَشا  صُابيق ذعٕيداخ لاصح تٓى.
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ٔفٗ يراتعح ظٓإب ذقصاٗ يشاامم انرعأَيااخ فاٗ انإطٍ انعوتاٗ َظًاد يُظًاح          

صح ؼٕل " انرعأٌ انمكُٗ ٔ ؤف ٔطثيعح ا ااكاٌ انرعاأَٗ   انعًم انعوتيح َدٔج لا

  فااٗ ناإ  انصااعٕتاخ انرااٗ ذٕاظٓٓااا   1980فااٗ اناإطٍ انعوتااٗ " فااٗ بيشااق عاااو   

األقةاو انعوتيح َريعح ذضاقى انٓعوج يٍ انويف إنٗ انًدٌ تمثة ؼومح انرصاُيك ٔذااياد   

نثهداٌ انًرقدياح فاٗ ْانا    عدب انعًال اننيٍ يقةٌُٕ انًدٌ   ٔاثم ارارضابج يٍ ذعاوب ا

 انًعال انؽيٕٖ نهعًال .

ٔيٍ تايٍ ياا ؤصاد تاّ ْانِ انُادٔج انًرحصصاح انادعٕج إناٗ ٔناك لةاح عاياح             

نهعًعياااخ انرعأَيااح ا اااكاَيح فااٗ ماام قةااو عوتااٗ   تًااا يُمااعى يااك لةااح اندٔنااح فااٗ  

ّ يعال انقةام انمكاَٗ   ٔذٕؼيد انعٓاخ انواًيح انًشوفح عهٗ انرعأٌ تعًياك فؤعا  

ٔوَٕاعاّ فاٗ ظٓاااز وااًٗ ٔاؼاد   يكاإٌ ياٍ يٓاياّ انرُماايق تايٍ انعًعيااخ انرعأَيااح         

ا ااكاَيح ٔاراارٓالميح ٔا َراظياح تًاا يؽقاق انركايام تايٍ وَشاةح انعًعيااخ انرعأَيااح          

 انًحرهضح تانرعأٌ يك ارذؽاب انعاو .

نعًم عهاٗ  مًا بعد انُدٔج إنٗ ذًُيح انٕعٗ انرعأَٗ ندٖ انًٕاطُيٍ انعوب   ٔا

إَشااا  يصااوف ذعااأَٗ نإلاااكاٌ فااٗ ماام قةااو عوتااٗ ذًٓياادا نقياااو يصااوف ذعااأَٗ     

عوتٗ نإلاكاٌ   ٔانادعٕج مانن  إناٗ ااوعح قيااو اذؽااب ذعاأَٗ نإلااكاٌ فاٗ األقةااو           

انعوتيااح مااٗ يكاإٌ َاإاج نالذؽاااب انرعااأَٗ ا اااكاَٗ انعوتااٗ . ماانن  بعااد انُاادٔج إنااٗ  

تشا ٌ انرعأَيااخ ا ااكاَيح      -عاييو انعًم انعوتيح فٗ إطاو ي  -اعرًاب ذٕصيح عوتيح 

 انعًانيح .

ٔرتد يٍ ا شاوج ٔانر ميد عهاٗ وٌ إتاواز وْاى انرٕصاياخ انصاابوج عاٍ انُادٔاخ        

انًرحصصااح انًشاااو إنيٓااا يٓاادف إنااٗ انر ميااد عهااٗ وٌ يانثيااح ْاانِ انرٕصااياخ رذاااال    

ًوؼهاح انواُْاح   يًاا يععهٓاا     ذكرمة األًْيح ٔذرًيا تؽيٕيرٓا ٔذٕاايٓا يك يرةهثاخ ان

صانؽح وٌ ذكٌٕ لةح عًم ظديوج تانًراتعح ٔانوعايح ٔارْرًاو عهٗ انصاعيد انإطُٗ   

 ٔانقٕيٗ .

مًا وٌ ظٕٓب يُظًاح انعًام انعوتياح ناى ذقرصاو عهاٗ إعاداب انثؽإز ٔاندوااااخ          

ٔذُظااايى انُااادٔاخ انًرحصصاااح   تااام إٌ انًُظًاااح ذااارضٓى وًْياااح ٔبٔو انرعاااأٌ انرقُاااٗ  

ظًح ياٍ وظام إعاداب األطاو انقيابياح انكضاؤج ياٍ انرعاأَييٍ انراٗ اارُال إناٗ يياداٌ             نهًُ

انٕاقك   ٔار لن عهٗ ماْهٓاا ذُضيان وااانح انرعاأٌ ٔانرعأَيااخ . َٔشايو تٕظاّ لاال         

إنااٗ انؽهقاااخ اندواااايح ٔاناادٔواخ انرصقيضيااح انًكصضااح نالوذقااا  تانعًاام ٔانضكااو انرعااأَٗ     
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بل انرعاوب ٔارارضابج يٍ انُعاؼاخ انراٗ ؼققرٓاا انؽوماح    ذعازْا زياواخ ييداَيح نرثا

 انرعأَيح انعوتيح ٔانعانًيح .

( عايا عهٗ َش ج انؽومح انرعأَيح انعانًيح   لصل ذقويو 150ٔتًُااثح يؤو و

انًديو انعاو اننٖ عو  عهٗ يؤذًو انعًم انعوتٗ فٗ بٔوذّ انصاَيح ٔانعشويٍ 

 ( نهرعأَياخ ٔانرًُيح   ٔصدو عُّ انرٕصياخ انرانيح :1995وا اكُدويح   وتويم / َيماٌ 

         ذعايا انعٕٓب ٔذٕؼيدْا ماٗ ذاوٖ انرٕصاياخ انصاابوج عاٍ انُادٔاخ انًرحصصاح

فااٗ يعااال انرعااأٌ انُاإو ٔانرةثيااق   رؼرضا ٓااا تؽيٕيرٓااا ٔوًْيرٓااا ويااى يااؤو      

ياخ انراٗ  انايٍ . مًا وشثراد انرعوتاح انعًهياح انؽاظاح إناٗ ذُضيانْا . ٔمانن  انرٕصا        

وقوذٓا انعديد يٍ انًؤذًواخ ٔانُدٔاخ فاٗ إطااو انعًام انعوتاٗ انًشاروق   ٔعهاٗ       

 انصعيديٍ ا قهيًٗ ٔاندٔنٗ .

    ذؽاااديس انرشاااويعاخ انرعأَياااح   ٔذؽضياااا ٔذعاياااا انؽوماااح انرعأَياااح   ٔيواظعاااح

ؤناااعٓا انرُظيًيااح نععهٓااا ومصااو بيًقواطيااح ٔقاادوج عهااٗ بفااك بيااا  ظدياادج فااٗ         

 ذضعيم بٔوْا فٗ انرًُيح انشايهح .شواييُٓا ٔ

  َّذةٕيو واانية عًم انرعأَياخ انعوتيح ٔتوايعٓا   نًٕاظٓح انًرليواخ   أن  أل

ناايا تٕاااك انٕااااام انرقهيديااح وٌ ذاإفو نٓااا األبٔاخ انعااابج نرعااأز ْاانِ انرؽاادياخ   

 انًضؤنح عهيٓا .

    ا  انثُإق انرعأَياح   ذ ييٍ انؽهٕل نًشامم انرًٕيم ٔنعف ا يكاَيااخ انًانياح تئَشا

ٔيؤاماااااخ انحديااااح انرعأَيااااح عهااااٗ انًماااارٕياخ انًومايااااح انقةويااااح نًماااااعدج   

 انرعأَياخ عهٗ انقياو تًٓايٓا .

      ذٕفيو قاعدج يعهٕياخ عٍ انرعأَياخ ٔاألَشةح انرعأَياح   ٔارْرًااو تئيعااب َظااو

 نردقيق انًعهٕياخ ٔانثياَاخ تشكم يُرظى .

 ح انرعأَيح يٍ لالل ظٓاد ذعهيًاٗ ذوتإٖ ظااب نايا فقان       ذٕايك َشو ٔإشاعح انصقاف

تاايٍ األفااواب انرعااأَييٍ ٔانًرعااايهيٍ يااك انرعأَياااخ ٔؤااااط انعااايهيٍ انؽكاإيييٍ     

انًكهضيٍ تا شواف ٔانرعايم يك انرُظيًاخ انرعأَيح   ٔإًَا يك ؤاك قاعدج يًكُح 

 يٍ انعًاْيو .

  نعًاام عهااٗ ذؽقيااق ذًاشاام انرشااويعاخ   ذٕؼيااد انًصااةهؽاخ انقإََيااح انرعأَيااح   ٔا

 انرعأَيح انعوتيح مهًا ويكٍ أن  .
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   ٌذعايااا ذثااابل انًعهٕياااخ ٔانحثااواخ ٔانرعاااوب ٔانًااُػ اندواااايح فيًااا تاايٍ انثهاادا

 انعوتيح   يٍ وظم زيابج فول انرُميق ٔانركايم انعوتٗ .

     نألفكااااو  ذكصيااف ارْرًااااو تانراادوية ٔانرصقياااف انرعااأَٗ ذٕؼيااادا نهًضاااْيى ٔذقويثاااا

ٔذٕفيوا نهكٕابو انًؤْهح ٔانًدوتح   ٔانرٗ يعرثو انععا فيٓا يٍ وْى انًشاامم انراٗ   

ذٕاظااّ انرعأَياااخ انعوتيااح   ٔفااٗ ْاانا انًعااال يُثلااٗ انًماااوعح تئقايااح انًعٓااد          

 انرعأَٗ انعوتٗ .

        ذقٕيح ٔبعى ارذؽاباخ انقةويح ٔيمااعدذٓا عهاٗ ذكإيٍ ْيامهٓاا انرعأَياح ٔذشاكيم

 ذٓا انٕطُيح .اذؽابا

 . ذحصيل يٕو فٗ مم اُح نالؼرضال عوتيا تيٕو انرعأٌ ٔانرعأَياخ 

    ذؽديااد عقااد عوتااٗ يحصاال نرُظاايى ظٓاإب انرعااأَييٍ   ٔزيااابج انرعويااف تاادٔوْى

 عهٗ انصعيد انقٕيٗ ٔانٕطُٗ نرعًيق انؤغ انرعأَيح فٗ انٕطٍ انعوتٗ .

     َؽاإ يايااد يااٍ ارْرًاااو     ذٕظيااّ ٔااااام ا عااالو انعوتيااح   يماإًعح ٔيقااؤ ج

ٔإيال  عُايح ومثو نًماام انؽومح انرعأَيح   ٔانرٕعيح تةثيعاح ٔوااانح انرعأَيااخ    

ٔقيًٓااا   ٔانرُٕيااّ ت ٔظااّ َعاؼاااخ انًاآُط انرعااأَٗ ٔتاادٔو انرعأَياااخ ا يعاااتٗ      

ٔانًؽرًم فٗ ا آاو فٗ ظٕٓب انرًُياح ارظرًاعياح ٔارقرصاابيح   ٔتادٔو انرعاأٌ      

 فٗ إواا  واا انعدل ارظرًاعٗ ٔارقرصابٖ . انصؽيػ

     ٍذكٕيٍ إطاو ؼكٕيٗ عوتٗ   ٔعهٗ اثيم انًصال و ياؤذًو ٔزاوٖ عوتاٗ نهًعُياي

تانرعأٌ ( ٔعقد بٔواخ يُرظًح عهٗ فرواخ يرقاوتح و مام شاالز ؤ ووتاك اإُاخ     

  ٔ َياح  يصال ( ذكٌٕ يًٓرّ ٔنك ٔيراتعح ذُضين اارواذيعيح عوتيح نرًُياح انؽوماح انرعا

 انعوتيح ٔذةٕوْا .

            ذًكيٍ وطاواف انؽوماح انرعأَياح انعوتياح ياٍ انرٕااك فاٗ عقاد انُادٔاخ ٔانهقاا اخ

 ٔإتواو ارذضاقياخ انصُاايح ٔانعًاعيح تيٍ انًُظًاخ انرعأَيح فٗ األقةاو انعوتيح .

    ٔيؤامااااخ   -انثُااا  انرعاااأَٗ انعوتاااٗ     -ذ اااايا انًؤاماااح انرعأَياااح انعوتياااح

َٔيح انعوتيح تٓدف بعى األَشاةح انًشارومح تايٍ انرعأَيااخ انقةوياح      انحدياخ انرعا

ٔانرشااعيك عهااٗ قيايٓااا   ٔأناا  تعاَااة بعااى انؽوماااخ انرعأَيااح انرااٗ ذعاااَٗ يااٍ       

 يشامم ذًٕيهيح فٗ تعا األقةاو انعوتيح .
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 انًشا جــــغ
 

 . ) ٌٔذقويو انًديو انعاو نًُظًح انعًم انعوتيح و انًؤذًو انصاَٗ ٔانعشو 

 عًٕعح َدٔاخ ٔؤواد عًم ؼٕل " انرعأَياخ ٔانرًُيح " .ي 
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