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  ::مقدمـــة مقدمـــة 

وعنةً   امتويةٌاا عميةا ر  ،  2013تنفٌذ خطة  ننمنة  عملنةل عملر ٌة  ملةا   إطارفً 

عن عألنشط  عمسا ق  ملننمن   شأن عمتينٌف عمنهنً وعمتً تؤك  على أهنٌ  عسةتنرعر تنمةٌ  

ملنسةاهن   2008وعق  أنشط  تتنحور حول عستخ عناا عمتينٌف عملر ً عمنلٌاري ملنهةن 

مجهةةاا ذعا فةةً تفلٌةةل عسةةتعنارا علةةى عمنسةةتوا عمقطةةري وعملر ةةً ونتا لةة  تط ٌقاتةة  نةة  ع

عملًق  ، توعيل عمننمن  أنشطتها مل ول عملر ٌ  كافة  فةً هةذع عمنجةال متةوفٌر متة  نشةترك  

خاي   امهٌاكل عمنهنٌ  ملقوا عملانل  تساه  فةً عمتخطةٌط عمسةلٌ  ملتننٌة  عم شةرٌ  نةن خةًل 

 نلاونةة  عمةة ول عملر ٌةة  فةةً إعةة ع  وتطةةوٌر تيةةانٌفها عموطنٌةة  عسترشةةا ع   امتيةةنٌف عملر ةةً

عمنلٌاري ملنهن  اعت ارا أح  أنج  عموسائل مًرتقاء  نستوا عم ٌانةاا وعمنللونةاا عمنتللقة  

 امقوا عملانل  ننا ٌسه  فً وض  عمخطط عمها ف  عمتً تساع  على عمتخفٌف نن ش ح عم طام  

وإٌجا  عمننافذ عمل ٌة   مفةرا عملنةل عمن نٌة  علةى  ٌانةاا وإحيةاءعا  قٌقة  تسةاع  نتخةذي 

  االستنا  إمى نللوناا ريٌن  .  عمقرعر

 

  األهـــداف :األهـــداف :

 -ته ف عمورش  إمى تلرٌف عمنشاركٌن على : -1

 ونكوناتةةةة  وعًقتةةةة  2008عمتيةةةةنٌف عملر ةةةةً عمنلٌةةةةاري ملنهةةةةن  هٌكلٌةةةة  - أ

 .  امتينٌف عم ومً ملنهن

 ٌانةةاا  قوععةة  نةةاء عسةةتخ ع  عمتيةةنٌف عملر ةةً  عمنلٌةةاري ملنهةةن كنرجلٌةة  فةةً  - ب

نسةتوا  وعخت ةارعاٌر عمنهنٌة  وتطةوٌر عم ةرعنل عمت رٌ ٌة  وعمنلاٌعملنل  أسوعق

 عمنهار  وعألجور وغٌر ذمك .

 ور عمتيةةةنٌف عملر ةةً عمنلٌةةةاري ملنهةةن فةةةً عمنوعئنةة   ةةةٌن طل ةةاا عملنةةةل  -جةة  

 عألٌ ي عملانل  عملر ٌ  .تٌسٌر تنقل  أعرا علىعمتشتٌل و  وعروض

 . 2008 عمتينٌف عملر ً عمنلٌاري ملنهنعقترعح آمٌاا متح ٌث  -2

حث عم ول عملر ٌ  على نوعءن  تيانٌفها عموطنٌ  ن  عمتيةنٌف عملر ةً عمنلٌةاري  -3

وعالسترشةا   ة  متةوفٌر متة  نشةترك  خاية   امهٌاكةل عمنهنٌة  تسةاه   2008ملنهةن 

علةةى عمتخطةةٌط عمسةةلٌ  ملتننٌةة  عم شةةرٌ  وتسةةهل تنقةةل عألٌةة ي عملانلةة  عملر ٌةة  ، ننةةا 

 ٌساع  فً عمح  نن ش ح عم طام  .
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إٌجةةا  عمحلةةول وعمنقترحةةاا عمنناسةة   منلامجةة  عمنلوقةةاا عمتةةً توعجةة  عسةةتخ ع   -4

 . 2008عمتينٌف عملر ً ملنهن 

  ::  المشاركـــــونالمشاركـــــون

  

، وهةة  ، وهةة  (  ومةة  عر ٌةة  (  ومةة  عر ٌةة  1616ٌنعلةةون عةة    ٌنعلةةون عةة    ( نشةةاركا  ( نشةةاركا  2626عمورشةة   عمورشةة     شةةارك فةةً أعنةةال هةةذاشةةارك فةةً أعنةةال هةةذا

  عملةرب عمنختيةٌنعملةرب عمنختيةٌنً  ل عنه  ، فضً  عن ع  ع  نن عمخ ةرعء ً  ل عنه  ، فضً  عن ع  ع  نن عمخ ةرعء       عمننسقٌن عموطنٌٌن ملتينٌف فعمننسقٌن عموطنٌٌن ملتينٌف ف

  ( .( .    نرفق قائن   أسناء عمنشاركٌن  نرفق قائن   أسناء عمنشاركٌن  وننعلً ننمن  عملنل عملر ٌ  وننعلً ننمن  عملنل عملر ٌ  

  وق  ععتذرا عن عمنشارك  كل نن   ننلك  عم حرٌن وعمجنهورٌ  عمتونسٌ  ( .وق  ععتذرا عن عمنشارك  كل نن   ننلك  عم حرٌن وعمجنهورٌ  عمتونسٌ  ( .

  

  ::  سٌر أعمال الورشةسٌر أعمال الورشة

  

  أوالً : جلسة األفتتاح : أوالً : جلسة األفتتاح : 

نٌا ة  نٌا ة  لنةل عملر ٌة  لنةل عملر ٌة  مننمنة  عممننمنة  عمعمنة ٌر عمنسةاع  عمنة ٌر عمنسةاع    ––أفتتح أعنال عمورش  عمسٌ  / حٌ ر أ شر أفتتح أعنال عمورش  عمسٌ  / حٌ ر أ شر 

كلنة  كلنة    وأمقةىوأمقةىعمنة ٌر عملةا  مننمنة  عملنةل عملر ٌة  ، عمنة ٌر عملةا  مننمنة  عملنةل عملر ٌة  ،   ––عن نلامً عمسةٌ  / أحنة  نحنة  مقنةان عن نلامً عمسةٌ  / أحنة  نحنة  مقنةان 

علةةى عهتنةةا  عمننمنةة   امتيةةنٌف علةةى عهتنةةا  عمننمنةة   امتيةةنٌف   وعمتركٌةة وعمتركٌةة عمننمنةة  عمتةةً تناومةةا عمترحٌةةب  امنشةةاركٌن ، عمننمنةة  عمتةةً تناومةةا عمترحٌةةب  امنشةةاركٌن ، 

ملر ٌة  ملر ٌة  عملر ً عمنلٌاري ملنهن  أعت ارا أح  عمركائ  عألساسٌ  متل ٌ  و عة  جهةو  عم لة عن ععملر ً عمنلٌاري ملنهن  أعت ارا أح  عمركائ  عألساسٌ  متل ٌ  و عة  جهةو  عم لة عن ع

متننٌ  عمتشتٌل وعمتي ا منشكل  عم طام  عمتً الٌنكن نوعجهتها فً إطار ج ئً حسب ح تها متننٌ  عمتشتٌل وعمتي ا منشكل  عم طام  عمتً الٌنكن نوعجهتها فً إطار ج ئً حسب ح تها 

فً إطار نمر  شنومٌ  وتنسٌق وتكانل عر ً حقٌقً فً فً إطار نمر  شنومٌ  وتنسٌق وتكانل عر ً حقٌقً فً   نوعجهتهانوعجهتهافً عم ل  عموعح   ل ٌجب فً عم ل  عموعح   ل ٌجب 

عمت ا ل عمننم  ملقوا عملانلة  عملر ٌة  عمت ا ل عمننم  ملقوا عملانلة  عملر ٌة  وونختلف عمنجاالا عمتجارٌ  وعالقتيا ٌ  وعالستعنارٌ  نختلف عمنجاالا عمتجارٌ  وعالقتيا ٌ  وعالستعنارٌ  

فٌنا  ٌن عم لة عن عملر ٌة  وتٌسةٌر حركٌتهةا  عخةل عمةوطن عملر ةً نةن خةًل تحقٌةق قة ر نةن فٌنا  ٌن عم لة عن عملر ٌة  وتٌسةٌر حركٌتهةا  عخةل عمةوطن عملر ةً نةن خةًل تحقٌةق قة ر نةن 

عمتوع ن على جان ً عملرض وعمطلب علةى عمقةوا عملانلة  عملر ٌة  علةى عمنسةتوٌٌن عمقطةري عمتوع ن على جان ً عملرض وعمطلب علةى عمقةوا عملانلة  عملر ٌة  علةى عمنسةتوٌٌن عمقطةري 

    ٌللةب  ورع  هانةا  ورئٌسةٌا  فةً جنةٌللةب  ورع  هانةا  ورئٌسةٌا  فةً جنةكنا نوا سٌا ت  فً كلنتة  علةى أن عمتيةنٌف كنا نوا سٌا ت  فً كلنتة  علةى أن عمتيةنٌف   ..وعمقونً وعمقونً 

 نةاء نمةا  شةانل  نةاء نمةا  شةانل نةن ق ةل نختلةف عمجهةاا وعسةتعنارها منةن ق ةل نختلةف عمجهةاا وعسةتعنارها ماا وعإلحيةاءعا اا وعإلحيةاءعا عم ٌاناا وعمنللونعم ٌاناا وعمنللون

وعر  عم شرٌ  ٌنلكس على نمة  عمتللةٌ  وعمتة رٌب ونرونتهةا متل ٌة  عالحتٌاجةاا وعر  عم شرٌ  ٌنلكس على نمة  عمتللةٌ  وعمتة رٌب ونرونتهةا متل ٌة  عالحتٌاجةاا عمنعمن  منللوناامنللوناا

ملورشة  ملورشة    سةٌا ت  سةٌا ت    عمحقٌقٌ  ونتطل اا سوق عملنل عمنتتٌر  . وفةً نهاٌة  كلنتة  تننةىعمحقٌقٌ  ونتطل اا سوق عملنل عمنتتٌر  . وفةً نهاٌة  كلنتة  تننةىعمتننوٌ  عمتننوٌ  

جةةاح وتحقٌةةق عألهةة عف عمنرجةةوا ننهةةا ال سةةٌنا عتسةةا   عئةةر  جةةاح وتحقٌةةق عألهةة عف عمنرجةةوا ننهةةا ال سةةٌنا عتسةةا   عئةةر  وعمنشةةاركٌن فٌهةةا عمتوفٌةةق وعمنوعمنشةةاركٌن فٌهةةا عمتوفٌةةق وعمن

ععتنا  عم ل عن عملر ٌ  ملتينٌف عملر ً عمنلٌاري ملنهن وعالستفا   نن إٌجا ٌت  فً تخفةٌض ععتنا  عم ل عن عملر ٌ  ملتينٌف عملر ً عمنلٌاري ملنهن وعالستفا   نن إٌجا ٌت  فً تخفةٌض 

  نل الا عم طام  فً عموطن عملر ً.نل الا عم طام  فً عموطن عملر ً.



3 

 

ملةرض ملةرض عنةل عنةل   اااا" جلسة" جلسة33ع   " ع   " عق  عق    عمورش  عمورش    تضنن  رنانل عنلتضنن  رنانل عنل  --جلسات العمل :جلسات العمل :: :   ثانٌاً ثانٌاً 

  حاور عمتامٌ  :حاور عمتامٌ  :عمنعمن  ونناقش ونناقش 

      ةةةة   ةةةة اتات            ونكونونكون  20082008ن ن     ةةةة     ةةةة اري ملنهاري ملنه    ةةةة     ةةةة ً عمنلًٌ عمنلٌ   ةةةة    ةةةة   عمتيةةةةنٌف عملر   عمتيةةةةنٌف عملر  ةةةة  ةةةة هٌكلٌهٌكلٌ  --11

  عمنهن س / أحن  نيطفى .عمنهن س / أحن  نيطفى .

وق عملنةةل وفقةةا  ملتيةةنٌف عملر ةةً عمنلٌةةاري ملنهةةن وق عملنةةل وفقةةا  ملتيةةنٌف عملر ةةً عمنلٌةةاري ملنهةةن  ةة  ةة اا ساا س  ةة   ةة    ٌان   ٌان   ةة    ةة اء قوععاء قوعع  ةة   ةة  ن ن  --22

  عألستاذ  / أسناء ع   عمرسول .عألستاذ  / أسناء ع   عمرسول .

وعمتيةةةنٌف عمةةة ومً وعمتيةةةنٌف عمةةة ومً   20082008   ةةةٌن عمتيةةةنٌف عملر ةةةً عمنلٌةةةاري ملنهةةةن    ةةةٌن عمتيةةةنٌف عملر ةةةً عمنلٌةةةاري ملنهةةةن   ةةة   ةةة عمنقارنعمنقارن  --33

  عمنهن س / أحن  نيطفىعمنهن س / أحن  نيطفى

تطةةةوٌر عم ةةةرعنل عمت رٌ ٌةةة  وعخت ةةةارعا نسةةةتوا عمنهةةةار  وفقةةةا  ملتيةةةنٌف عملر ةةةً تطةةةوٌر عم ةةةرعنل عمت رٌ ٌةةة  وعخت ةةةارعا نسةةةتوا عمنهةةةار  وفقةةةا  ملتيةةةنٌف عملر ةةةً   --44

  عمنهن س / أحن  نيطفى عمنهن س / أحن  نيطفى   ق نهاق نها  . سل  عمشاٌب   . سل  عمشاٌب   ––عمنلٌاري ملنهن عمنلٌاري ملنهن 

  20082008ر ةةةً عمنلٌةةةاري ملنهةةةن ر ةةةً عمنلٌةةةاري ملنهةةةن عمنهنٌةةة  وفقةةةا  ملتيةةةنٌف عملعمنهنٌةةة  وفقةةةا  ملتيةةةنٌف عمل  رر    ةةة     ةةة ر عمنلاٌٌر عمنلاٌٌ  ةةة   ةةة تطوٌتطوٌ    --55

  عألستاذ  / عسناء ع   عمرسول .عألستاذ  / عسناء ع   عمرسول .

عمنوعئنةة   ةةٌن طل ةةاا عملنةةل وعةةروض عمتشةةتٌل علةةى عمنسةةتوٌٌن عمةةوطنً وعملر ةةً عمنوعئنةة   ةةٌن طل ةةاا عملنةةل وعةةروض عمتشةةتٌل علةةى عمنسةةتوٌٌن عمةةوطنً وعملر ةةً   --66

  قةةة نهاقةةة نهاعمشةةاٌب عمشةةاٌب   سةةةل سةةةل   .   .   ––ً تٌسةةٌر تنقةةةل عألٌةة ا عملانلةةة  عملر ٌةة  ً تٌسةةٌر تنقةةةل عألٌةة ا عملانلةةة  عملر ٌةة    ةةة   ةةة ا فا ف  ةة   ةة و ورهو وره

  عمنهن س / أحن  نيطفى .عمنهن س / أحن  نيطفى .

  أورعق قطرٌ  .أورعق قطرٌ  .  --77

  ق نها عمسٌ  / يا ق خ عل .ق نها عمسٌ  / يا ق خ عل .وو  ––تجر   جنهورٌ  عملرعق تجر   جنهورٌ  عملرعق   --

    وق نها عمسٌ  / أشرف رٌاض ع   عمحنٌ  .وق نها عمسٌ  / أشرف رٌاض ع   عمحنٌ  .  ––  تجر   جنهورٌ  نير عملر ٌ تجر   جنهورٌ  نير عملر ٌ   --

  ::  لجنة الصٌاغةلجنة الصٌاغة  : :   ثالثاً ثالثاً 

  --على عمنحو عمتامً :على عمنحو عمتامً :  مجن  عميٌاغ مجن  عميٌاغ   تشكٌلتشكٌلت  ت  

  عإلنارعاعإلنارعا  --  .  ٌن حسن عمشرٌف   .  ٌن حسن عمشرٌف   عمسٌ  / عمسٌ  /   --11

  عملرعقعملرعق  --يا ق خ عل يا ق خ عل   عمسٌ  / عمسٌ  /   --22

  فلسطٌنفلسطٌن  --نحنو  عمنجو  نحنو  عمنجو  عمسٌ  / عمسٌ  /   --33

  عمكوٌاعمكوٌا  --عمسٌ   / نجا  خام  عمقا ن ي عمسٌ   / نجا  خام  عمقا ن ي   --44

  م نانم نان  --عمسٌ / حسٌن شلهوب عمسٌ / حسٌن شلهوب     --55

  عمنتربعمنترب  ––عمسٌ   / نجٌ  عمكنونً عمسٌ   / نجٌ  عمكنونً   --66
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  عمنهن س / أحن  نيطفىعمنهن س / أحن  نيطفى  --77

  رضا قٌسون رضا قٌسون   عمسٌ  / عمسٌ  /   --88

  نيطفى ع   عمستارنيطفى ع   عمستار  عمسٌ  / عمسٌ  /   --99

    عمسٌ  / نحن  ع   عمها ي ٌوسفعمسٌ  / نحن  ع   عمها ي ٌوسف  --1010

  : والتوصٌات :: والتوصٌات :  رابعاً رابعاً 

    عمنشاركون عمتويٌاا عمتامٌ  :  عمنشاركون عمتويٌاا عمتامٌ  :فً ضوء عرض ونناقش  تقرٌر مجن  عميٌاغ  ععتنفً ضوء عرض ونناقش  تقرٌر مجن  عميٌاغ  ععتن

  ننسةقا  ننسةقا    تسة تسة عمتأكٌ  على ضرور  تسنٌ  عمننسق عموطنً ملتينٌف مل ول عمتً مة  عمتأكٌ  على ضرور  تسنٌ  عمننسق عموطنً ملتينٌف مل ول عمتً مة    --11

ننمنة  عملنةل عملر ٌة  ننمنة  عملنةل عملر ٌة  نسةقٌٌن عمةوطنٌٌن السةتنرعر عمتلةاون نة  نسةقٌٌن عمةوطنٌٌن السةتنرعر عمتلةاون نة  ، و عةو  عمن، و عةو  عمنمها مها 

عمنؤسسةةاا عموطنٌةة  ذعا عميةةل  وعلةةى وجةة  عمنؤسسةةاا عموطنٌةة  ذعا عميةةل  وعلةةى وجةة  وفٌنةةا  ٌةةنه  ونةة  عمنختيةةٌن فةةً وفٌنةةا  ٌةةنه  ونةة  عمنختيةةٌن فةةً 

ر ٌةةةة  وعمتللةةةةٌ  ، وعمتللةةةةٌ  عملةةةةامً وأجهةةةة   و وعئةةةةر ر ٌةةةة  وعمتللةةةةٌ  ، وعمتللةةةةٌ  عملةةةةامً وأجهةةةة   و وعئةةةةر وا و عرعا عمتوا و عرعا عمت ةةةة  ةةةة عمخيعمخي

عإلحيةةاء ، ونؤسسةةاا عمتةة رٌب عمتقنةةً وعمنهنةةً وننمنةةاا أيةةحاب عألعنةةال عإلحيةةاء ، ونؤسسةةاا عمتةة رٌب عمتقنةةً وعمنهنةةً وننمنةةاا أيةةحاب عألعنةةال 

  وعملنال وننمناا عمنجتن  عمن نً ذعا عميل  .وعملنال وننمناا عمنجتن  عمن نً ذعا عميل  .

عموطنٌةة  نةة  عمتيةةنٌف عموطنٌةة  نةة  عمتيةةنٌف   تيةةانٌفهاتيةةانٌفهاعمتأكٌةة  علةةى عمةة ول عملر ٌةة  متوفٌةةق ونوعءنةة  عمتأكٌةة  علةةى عمةة ول عملر ٌةة  متوفٌةةق ونوعءنةة    --22

    مقةةرعرعا عألجهةة   عم سةةتورٌ  مننمنةةمقةةرعرعا عألجهةة   عم سةةتورٌ  مننمنةةتنفٌةةذع  تنفٌةةذع    20082008عملر ةةً عمنلٌةةاري ملنهةةن عملر ةةً عمنلٌةةاري ملنهةةن 

  عملنل عمسا ق   شأن عمنوضو  .عملنل عمسا ق   شأن عمنوضو  .  عملنل عملر ٌ  وتويٌاا ورشعملنل عملر ٌ  وتويٌاا ورش

تحةة ٌث عمتيةةنٌف عملر ةةً عمنلٌةةاري ملنهةةن ، وعسةةتكناال  تحةة ٌث عمتيةةنٌف عملر ةةً عمنلٌةةاري ملنهةةن ، وعسةةتكناال  وو  نرعجلةة نرعجلةة فةةً إطةةار فةةً إطةةار   --33

ملر و  عمتً ويلا ننمن  عملنل عملر ٌ  نن  لض عم ول ، فةأن عمننمنة  تؤكة  ملر و  عمتً ويلا ننمن  عملنل عملر ٌ  نن  لض عم ول ، فةأن عمننمنة  تؤكة  

ضةةرور  نوعفاتهةةا ضةةرور  نوعفاتهةةا عمننسةةقٌن عمةةوطنٌٌن عمننسةةقٌن عمةةوطنٌٌن نةةن خةةًل نةةن خةةًل علةةى أطةةرعف عإلنتةةاث عمعًعةة  علةةى أطةةرعف عإلنتةةاث عمعًعةة  

فةةةً فةةةً   عمن رجةةة عمن رجةةة  ةةةامنهن  عألعنةةةال( عمنوجةةةو   فةةةً سةةةوق عملنةةةل عمنحلةةةً وغٌةةةر  ةةةامنهن  عألعنةةةال( عمنوجةةةو   فةةةً سةةةوق عملنةةةل عمنحلةةةً وغٌةةةر 

عمتينٌف عملر ً عمنلٌاري ملنهن ن  أويةافها وتسةكٌنها فةً عمفيةول عمنًئنة  عمتينٌف عملر ً عمنلٌاري ملنهن ن  أويةافها وتسةكٌنها فةً عمفيةول عمنًئنة  

  وأٌ  إضاف  ج ٌ   ٌرونها نناس   ط قا  الحتٌاجاا أسوعق عملنل عمنحلٌ  .وأٌ  إضاف  ج ٌ   ٌرونها نناس   ط قا  الحتٌاجاا أسوعق عملنل عمنحلٌ  .

خ ع  عمتيةنٌف عملر ةً عمنلٌةاري ملنهةن كنرجلٌة  فةً خ ع  عمتيةنٌف عملر ةً عمنلٌةاري ملنهةن كنرجلٌة  فةً عم ول عملر ٌ  الستعم ول عملر ٌ  الست   عو  عو   --44

ال سٌنا فً إنشاء وتطوٌر قوععة   ٌانةاا ال سٌنا فً إنشاء وتطوٌر قوععة   ٌانةاا   عا عا تنمٌ  خ ناا عملنل عمنهنً  شكل تنمٌ  خ ناا عملنل عمنهنً  شكل 

  وعمنهنًوعمنهنًونم  نللوناا سوق عملنل وفً تطوٌر  رعنل عمتللٌ  وعمت رٌب عمتقنً ونم  نللوناا سوق عملنل وفً تطوٌر  رعنل عمتللٌ  وعمت رٌب عمتقنً 

 استخ ع  عمتويٌف عمةوعر  فةً عمتيةنٌف وكةذمك عسةتخ عن  فةً توحٌة  نرجلٌة   استخ ع  عمتويٌف عمةوعر  فةً عمتيةنٌف وكةذمك عسةتخ عن  فةً توحٌة  نرجلٌة  

  ..وعمنؤهًا عمنهنٌ  وعمنؤهًا عمنهنٌ    عمتقٌٌ عمتقٌٌ   وأسسوأسسنلاٌٌر وعالخت ارعا نلاٌٌر وعالخت ارعا عمعم

ٌلت ةر ٌلت ةر   20082008عمتأكٌ  على عم ول عملر ٌ   أن عمتينٌف عملر ً عمنلٌةاري ملنهةن عمتأكٌ  على عم ول عملر ٌ   أن عمتينٌف عملر ً عمنلٌةاري ملنهةن   --55

  عألعنةال(   عألعنةال( آمٌ   ععن  ملتشتٌل  امنمر إمى ترك ٌت  نن جة ئٌٌن تيةنٌف ملنهةن آمٌ   ععن  ملتشتٌل  امنمر إمى ترك ٌت  نن جة ئٌٌن تيةنٌف ملنهةن 

لانةل ووفةق لانةل ووفةق وتويٌف مها  ام ق  عمتً ٌتطل ها إنجا  عملنل فةً عمنوقة  عمنحة   ملوتويٌف مها  ام ق  عمتً ٌتطل ها إنجا  عملنل فةً عمنوقة  عمنحة   مل

، وعمتركٌ  علةى آمٌةاا عإلرشةا  ، وعمتركٌ  علةى آمٌةاا عإلرشةا  نستوا عمنهار  وعمنها  وعموعج اا عمنوكل  إمٌ  نستوا عمنهار  وعمنها  وعموعج اا عمنوكل  إمٌ  

  عمنهنً فً هذع عمخيوا .عمنهنً فً هذع عمخيوا .
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عملنةةل علةةى عمت ةةا ل عمنةةنم  ملقةةوا عملانلةة  عملر ٌةة  فٌنةةا  ةةٌن عم لةة عن وتٌسةةٌر عملنةةل علةةى عمت ةةا ل عمنةةنم  ملقةةوا عملانلةة  عملر ٌةة  فٌنةةا  ةةٌن عم لةة عن وتٌسةةٌر   --66

تها  عخل عمةوطن عملر ةً نةن خةًل تحقٌةق قة ر نةن عمتةوع ن علةى جةان ً تها  عخل عمةوطن عملر ةً نةن خةًل تحقٌةق قة ر نةن عمتةوع ن علةى جةان ً ٌٌحركحرك

  على عمقوا عملانل  عملر ٌ  على عمنستوٌن عمقطري وعمقونً .على عمقوا عملانل  عملر ٌ  على عمنستوٌن عمقطري وعمقونً .عملرض وعمطلب عملرض وعمطلب 

 عةو  عمة ول عملر ٌةة  إمةى نشةةر عمةوعً عمنجتنلةً  أهنٌةة  عسةتخ عناا عمتيةةنٌف  عةو  عمة ول عملر ٌةة  إمةى نشةةر عمةوعً عمنجتنلةً  أهنٌةة  عسةتخ عناا عمتيةةنٌف   --77

علةى عمنسةتوا عمقطةري علةى عمنسةتوا عمقطةري   ااملنسةاهن  فةً تفلٌةل عسةتعنارملنسةاهن  فةً تفلٌةل عسةتعنارعملر ً عمنلٌاري ملنهةن عملر ً عمنلٌاري ملنهةن 

ن  فةً ن  فةً وعملر ً  امتلاون ن  عألطرعف ذعا عملًق  منا م  نةن أهنٌة  فةً عمنسةاهوعملر ً  امتلاون ن  عألطرعف ذعا عملًق  منا م  نةن أهنٌة  فةً عمنسةاه

فةً عمةوطن عملر ةً ، فضةً  فةً عمةوطن عملر ةً ، فضةً  عمح  نن نشكل  عم طام  وتٌسٌر تنقل عمقةوا عملانلة  عمح  نن نشكل  عم طام  وتٌسٌر تنقل عمقةوا عملانلة  

  عإلحياء وعألجور وغٌر ذمك .عإلحياء وعألجور وغٌر ذمك .  نجاالانجاالاعن عمفوعئ  عآلخرا فً عن عمفوعئ  عآلخرا فً 

عملنةةل علةةى ن ٌةة  نةةن عمتلةةاون  ةةٌن عمةة ول عملر ٌةة  م نةةاء ووضةة  إطةةار عر ةةً عملنةةل علةةى ن ٌةة  نةةن عمتلةةاون  ةةٌن عمةة ول عملر ٌةة  م نةةاء ووضةة  إطةةار عر ةةً   --88

لٌةارا ملنهةن لٌةارا ملنهةن ملنؤهًا ٌنسج  ن  نستوٌاا عمنهار  وفقةا  ملتيةنٌف عملر ةً عمنملنؤهًا ٌنسج  ن  نستوٌاا عمنهار  وفقةا  ملتيةنٌف عملر ةً عمن

20082008  ..  

عملنل على تكعٌف عألنشةط  وعمفلامٌةاا عمتخييةٌ  ذعا عمطةا   عمفنةً عمخاية  عملنل على تكعٌف عألنشةط  وعمفلامٌةاا عمتخييةٌ  ذعا عمطةا   عمفنةً عمخاية    --99

 امننسةةةقٌن عمةةةوطنٌن ملتيةةةنٌف وتلنةةةٌ  عألسةةةتفا   نةةةن خةةةًل ت ةةةا ل عمتجةةةارب  امننسةةةقٌن عمةةةوطنٌن ملتيةةةنٌف وتلنةةةٌ  عألسةةةتفا   نةةةن خةةةًل ت ةةةا ل عمتجةةةارب 

  وعمخ رعا ذعا عميل  .وعمخ رعا ذعا عميل  .

****** 

 

 نيطفى ع   عمستار
 / ع   عمننل  ط 


