
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 كهًـــــت

 / أحًذ يحًذ نقًاٌانسيذيعاني 

 ًُظًت انعًم انعربيتانًذير انعاو ن

 افتتاح انُذوة انقوييت حول  في

 انعقذ انعربي نهتشغيم ويتطهباث تحقيق أهذافه

 ((  2013  َيساٌ/  أبريم  3 - 2  ، انقاهرة))  

  

 

 
  

  

 يُظًت انعًم انعربيت

 يكتب انعًم انعربي
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 بسى اهلل انرحًٍ انرحيى

 يعاني انسيذ/ خانذ األزهرى

 َزير القُِ العبملخ َالٍغرح ثغمٍُريخ مصر  العرثيخ

 انسيذاث وانسادة يًثهو أطراف اإلَتاج في انبهذاٌ انعربيت ...

 انسيذاث وانسادة اإلعاليـيـيـٍ ...

 ور انكراو ...وانحضانسيذاث وانسادة انخبراء 

 ،،،انسيذاث وانسادة 

عميعب َأن أعررة لكرم عره الػركر     أرؽت ثكم يطعدوّ أن 

للمػربرةخ ىرّ أعمربذ ٌرلي الىردَح      علرّ رلجيرزكم الردعُح     َالزقردير 

الٍبمخ رؾذ عىُان " العقرد العرثرّ للزػر يم َمزالجربد رؾقير       

ىرررّ القررربٌرح  العمرررم العرثيرررخ مىظمرررخرعقررردٌب  أٌداىرررً " َالزرررّ

ثغمٍُريخ مصر العرثيخ الجلد الضبوّ لألغرقب  العررة    ئن ٌرلا    

َالمعىييه ثقضبيب الزىميخ َالزػ يم  للمطئُليهالؾضُر المكضف 

ىرررّ الجلررردان العرثيرررخ ئلرررّ عبورررت مغمُعرررخ مررره ا ع ميررريه       

علرّ مردِ   َالخجرا  العرة المزخصصيه يعزجر مإغر ئيغربثّ  
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للمطررربٌمخ ا يغبثيرررخ ىرررّ ررررلليم أيرررخ  اٌزمبمررربركم َاضرررزعدا اركم 

عقجررربد ترررد رعزرررر  المىاقرررخ العرثيرررخ ىرررّ مطررريررٍب الزىمُيرررخ  

 َرؾقي  الرىبي َاالز ٌبر للػعُة العرثيخ   

َيأرّ رىفيل ٌلي الىدَح القُميخ ؽُذ العقد العرثّ للزػر يم  

ىرّ ضريب     3102ضمه خاخ عمم مىظمخ العمم العرثيخ لعرب   

لٍب المىظمرخ لزأ يرخ رضربلزٍب القُميرخ     اضزمراريخ الغٍُ  الزّ رجرل 

الىجيلررخ لزعسيررس الزىطرري  َالزعرربَن ىيمررب ثرريه الجلرردان العرثيررخ ىررّ  

مخزلرررف مغررربالد َتضررربيب العمرررم َالعمررربذ   َثُعرررً خررربؼ     

مػررك د الفقررر َالجابلررخ الزررّ امزرردد   المطرربعدح علررّ معبلغررخ  

لزػمم عميع الجلدان العرثيخ  َن اضزضىب  مع ظٍُرٌب ىّ ثلدان 

 كه مه المزُتع ظٍُرٌب ىيٍب   لم ي

أةررردد المىظمرررخ ركررررارا َمررررارا علرررّ     َللزرررلةير   ىقرررد  

ضرَرح َضع الزػر يم ىرّ اردارح َأَلُيربد الزىميرخ   َ لر        

مه خ ذ ئادارارٍب المزخصصخ َمخزلف األوػاخ َالفعبليبد 

الزّ رىظمٍب علّ أةضر مه مطزُِ تارِ َئتليمّ َترُمّ مره   

مىزررديبد َالىرردَاد ََرظ العمررم  مررإرمراد العمررم العرثيررخ َال 
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ئلررررّ القمررررم االتزصررررب يخ َالزىمُيررررخ َاالعزمبعيررررخ ؽيررررش ٌررررلا   

المفٍرُ   يرركرس علرّ   الرلِ ردعمرً مىظمرزكم    ا ارار َالزُعرً  

الؾرديش للزىميررخ الررلِ لررم يعررد يقزصررر علررّ الغبوررت االتزصررب ِ  

ىقط ثم أارجؼ يػرمم مخزلرف األثعرب  االتزصرب يخ َاالعزمبعيرخ       

ضيخ َؽقُ  ا وطبن ةصبوع ٌَرد  الزىميرخ ىرّ    َالضقبىيخ َالطيب

وفررص الُتررذ َثبلزرربلّ ركررُن ئيغبثيررخ الزىميررخ أةضررر َضررُؽب ىررّ  

َئغرجب    مغبذ الزػ يم َضمبن الدخم المغسِ ألىرا  المغزمرع 

    ؽبعيبد ا وطبن

 انسيذاث وانسادة ،،،

الزاررررُراد االتزصررررب يخ   اررررؾيؼ َمرررره خرررر ذ مزبثعررررخ    

يمكره القرُذ أن   َاالعزمبعيخ علرّ المطرزُييه العرثرّ َالردَلّ     

ظرربٌرح الجابلررخ ظرربٌرح عبلميررخ مررع رجرربيه غررديد ثرريه مخزلررف        

رػرير  الجيبوربد المزبؽرخ   ىران  َلكره َلألضرف   المىبط  ىرّ العربلم   

  ّ بلررخ الجارؾررزفب ثررأعلّ معرردالد   ئلررّ أن المىاقررخ العرثيررخ رجقرر

ثابلررخ ألترربليم َالمىرربط    َثُعررً خرربؼ   ثبلمقبروررخ مررع ثرربتّ ا 

َؽررديضّ الزخرررط َالزررّ تررد رغرربَزد معرردالرٍب وطررجخ      الػررجبة 

ئلررّ مسيررد مرره االررفررب  % َىر  رقررديرارىب   ٌَررّ مرغررؾخ  32
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وزيغررخ الزررأصيراد الطررلجيخ لألزمررخ المبليررخ العبلميررخ علررّ الزػرر يم 

ئضرربىخ ئلررّ الؾررراب الػررعجّ َالز يررراد الزررّ رمررر ثٍررب ثعرر      

الزؾرررديبد الزرررّ ترررد رٍرررد  األمررره   لزمضرررم أٌرررم  الجلررردان العرثيرررخ  

   َالمزُضط القريتَاالضزقرار ىّ الُطه العرثّ علّ المدِ 

يخ َالزرّ رفبعلرذ   ٌلا الؾراب َاالؽزغبعبد الػعجيخ الطرلم 

مه المىاقخ العرثيرخ تب ٌرب   ىّ عس  ةجير معٍب الػعُة العرثيخ 

غجبة َاعّ َمزعلم ثدأد ثمابلت اعزمبعيخ ثطجت رفػّ الفقرر  

مرره الؾصررُذ علررّ ىراررخ عمررم   َالجابلررخ َالزٍمرريع َاليررأش  

وبد الؾيبح الكريمخ َتدر مه الؾريبد َؽصرم مرب ؽصرم    َمكُ

 مه ر يراد   

 ،،،انسيذاث وانسادة 

ثللذ الدَذ العرثيخ عٍُ ا ةجيرح خ ذ العقديه المبضرييه  

لزؾطرررريه األَضررررب  االتزصررررب يخ َاالعزمبعيررررخ َرىفيررررل خاررررط 

َثرامظ مزىُعخ لزػر يم الػرجبة   ريرر أن ؽغرم ىررؼ العمرم       

المُىرح لم ركه ثبلقدر  الكبىّ الضزيعبة الرداخليه الغرد  لطرُ     

ب  ريررر المررىظم العمررم   َعررس  ةجيررر مىٍررب رررم رررُىيري ىررّ القارر
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المعرَ  ث يبة الؾمبيخ َردوّ مطرزُِ األعرُر   األمرر الرلِ     

يزالت المسيد مه الغٍد لزخفيف الضر ُطبد الزرّ رعربوّ مىٍرب     

َرراعررررع مضرررربذ ضررررعف الىمررررُ االتزصررررب ِ    أضررررُا  العمررررم  

االضررررزضمبراد َتصررررُر رخارررريط المررررُار  الجػررررريخ َراررررُير   

يرخ مرع رراعرع    مىظُمخ الزأٌيم َالزدريت َردوّ مطرزُِ ا وزبع 

ىّ ئطربر   ملؾُظ ىّ عمليخ رىقم األيدِ العبملخ العرثيخ   َ ل 

غررربالد الزغبريرررخ َاالتزصرررب يخ  ركبمرررم عرثرررّ ؽقيقرررّ ىرررّ الم  

َاالعزمبعيرررخ َرطرررريير ؽرةيرررخ األغررررخبؼ َرعررربذ األعمرررربذ    

 َرؤَش األمُاذ العرثيخ  اخم الُطه العرثّ   

 اخزصبابد مىظمخ العمم العرثيخ الزرّ وجٍرذ   َىّ ضُ 

ىّ َتذ مجكر مه خاُرح  خرُذ المىاقرخ العرثيرخ ىرّ مرؽلرخ      

عررد  اليقرريه َررردوّ صقبىررخ العمررم َرفػررّ الفقررر َرفرربتم معرردالد     

الجابلررررخ َريرررربة الؾمبيررررخ االعزمبعيررررخ َالؾريرررربد َالؾررررُار     

أَلررذ المىظمررخ تضرربيب الزػرر يم ىررّ    االعزمرربعّ َريررر  لرر      

مه خر ذ   ٍبرالغس  األةجر مه اٌزمبمبالطىُاد القليلخ المبضيخ 

علّ مخزلف المطرزُيبد َرقرديم   ركضيف أوػازٍب ىّ ٌلا المغبذ 

الؾرررُار َرضررربىر عٍرررُ  أطررررا   ررركرررس علرررّ ؽلرررُذ عمليرررخ 

ا وزبط َعميع الغٍبد الفبعلخ لزىميخ الزػ يم َرؾطيه مطرزُِ  
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 َمقُمبد الؾيبح الكريمخ للمُاطه العرثّ    المعيػخ

ىّ ٌلا الػرأن أن  ئوغبزاد مىظمخ العمم العرثيخ َمه أثرز 

رخرب   الدر لزىميخ َالزػ يم ئلّ أعلّ مصرمكىذ مه رىع تضبيب ا

علرررّ المطرررزُِ العرثرررّ َؽصرررلذ علرررّ ئتررررار القمرررخ      القررررار 

( للجرورربمظ 3112االتزصررب يخ َالزىمُيررخ َاالعزمبعيررخ تالكُيررذ   

ىررّ الجلرردان العرثيررخ  المزكبمررم لرردعم الزػرر يم َالؾررد مرره الجابلررخ   

 – 3101خ عىرررً مرررع اعزمرررب  الفزررررح ت  َالطرررزخ مػررربريع المىجضقررر 

 غرركم ىررّ( عقرردا عرثيررب للزػرر يم َالررلِ رمررذ ارريبرزً     3131

خاخ عمم غرمُليخ َمزكبملرخ علرّ المطرزُيبد القاريرخ َالضىب يرخ       

الٍيئرربد َالمىظمرربد  اد الع تررخ مرره    َغررجً الغمبعيررخ َأيضررب   

ؽيرررش الطيبضررربد َالدراضررربد َالخارررط َالجررررامظ َا عررررا اد  

 ثقضبيب الزػ يم ىّ الُطه العرثّ   َاآلليبد المىبضجخ للىٍُ  

 انسيذاث وانسادة ،،،

رقررُ  مىظمررخ العمررم العرثيررخ مىررل صرر س ضررىُاد ثمزبثعررخ        

مزالجربد ئوغربز العقرد العرثرّ للزػر يم مره خر ذ رقرديم         راجي  

ورردَاد للزعررر  رقريررر ضررىُِ لمررإرمر العمررم العرثررّ َرىظرريم   

علّ مدِ الزقد  المؾررز ىرّ ئوغربزاد مزالجربد ٌرلا العقرد ىرّ        

الجلرررردان العرثيررررخ َئيغررررب  الؾلررررُذ المىبضررررجخ لمطرررربعدح الرررردَذ  
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الىرردَح  ٌررلا الػررأن    َو زررىم مىبضررجخ اوعقررب  ٌررلي   األعضررب  ىررّ

لزُعيً الػكر ئلّ الدَذ العرثيخ الزّ رفبعلذ مع مىظمخ العمرم  

العرثيررخ َأىررب د ىررّ رقبريرٌررب الطررىُيخ ثبعزمررب  العقررد العرثررّ     

علرّ  ئيغبثيرخ    يم ضمه مضربميه الزىميرخ   ٌَرّ خارُاد    للزػ

 ا ررح الزرسا  عميرع الغٍربد المعىيرخ ثقضربيب الزىميرخ        أمم ارطرب   

مرربذ َعمعيررربد َمغزمرررع  مرره ؽكُمررربد َأاررؾبة أعمررربذ َع  

مررردوّ ثمزالجررربد العقرررد العرثرررّ للزػررر يم َرؾقيررر  األٌررردا        

المرعررُح مىررً مررع الرردعُح لرعرربذ ا عرر   لمسيررد مرره االٌزمررب     

ثبلزرَيظ لمزالجبد العقد َالدىع لزؾقير  المسيرد مره ا وغربزاد     

الُاتررع وؾررُ الزقررد  َاالز ٌرربر   َالىزررب ظ الملمُضررخ علررّ أر   

 العرثّ   َرىبي َةرامخ ا وطبن 

بلزُىي  َالىغرربػ ىررّ رؾقيرر    ثررمررع رمىيبرىررب لكررم َلىرردَركم    

 األٌدا  المرعُح مىٍب لصبلؼ المىاقخ العرثيخ   

 >>  وانسالو عهيكى ورحًت اهلل وبركاته  <<

 

 
 أحًذ يحًذ نقًاٌ

 انًذير انعاو
 ًُظًت انعًم انعربيتن

 رضــا
 ط/ محمد


