
 
 
 اٞياَت انعايت 

 : كهًت انسٛذ سئٛس انهجُت

 انذكخٕس/ عبذانشحٛى ٕٚسف انعٕضٙ     

 بسى هللا انشحًٍ انشحٛى

 انسٛذاث ٔانسادة، انضٕٛف انكشاو،

أٔد أٌ أسحب بكى أجًم حشحٛب فيٙ افخخياأ أعًيال اندديدذٔسة اٞٔنيٗ نهجُددديدت حاديدٕن ا٠َسياٌ انعشبٛديدت   نجُيت         

 ٔ انخٗ سٕف حخصص نًُاقشت أٔل حاشٚش ٚاذو نهجُت يٍ قبم انًًددهكت اٞسدَٛت انٓاشًٛت .انًٛزان ( 

كًا ٚسعذَٙ أٌ أسحب بٕفذ انًًهكيت اٞسدَٛيت انٓاشًٛديدت انيز٘ سٛشياسا فيٙ ان ديدٕاس انخ ياعهٙ ، ٔ أٔد أٌ أرًيٍ       

شبٛددت اٞٔنٗ انخٙ صذقج عهيٗ انًٛزيان انعشبيٙ انخطٕة انخٗ قايج بٓا انًًهكت اٞسدَٛت انٓاشًٛت باعخباسْا انذٔنت انع

 ن إن ا٠َساٌ ٔكزنك انذٔنت انعشبٛت اٞٔنٗ انخٗ سٛخى يُاقشت حاشٚشْا.

 انسٛذاث ٔ انسادة:  

َ خخح انٕٛو أعًال انيذٔسة اٞٔنيٗ نهجُيت حايٕن ا٠َسياٌ انعشبٛيت كيةٔل بنٛيت عشبٛيت عٓيذ ثنٛٓيا انًٛزيان ا ضيط       

اٞعضاء ٔيُاقشت حهك انخااسٚش يٍ خي ل حيٕاس ح ياعهٙ ٔصيٕ  ثنيٗ ثصيذاس حٕصيٛاث ٚيخى َشيشْا بخهاٙ حااسٚش انذٔل 

 عهٗ انكافت.

ناذ اخخطج انهجُت نُ سٓا يُز بذاٚت عًهٓا يبذأ انش افٛت ، حٛيذ قاييج بانخعيأٌ ييد ا٠داساث انًخخصيت بانجايعيت      

ٔقايج بُشش حااسٚش انذٔل انخٗ حهاخٓا سغبت يُٓا فٙ ثطي   انعشبٛت بإَشاء يٕقد ثنكخشَٔٙ نٓا عهٗ انشبكت انذٔنٛت ، 

انكافت عهٛٓا ٔكزنك كٕسٛهت نًؤسساث انًجخًد انًذَٙ انًعُٛت ب إن ا٠َساٌ نذساست حهك انخااسٚش ٔ ثسسال يا حشاِ 

اء ان يٕاس يٍ حعهٛااث أٔ حااسٚش يٕاصٚت حٕل حانت حإن ا٠َساٌ فٙ حهك انذٔل نكٙ حكٌٕ ح ج َظش انهجُت عُذ ثجيش

 انخ اعهٙ يد يًزهٙ حهك انذٔل .

  :انسٛذاث ٔ انسادة

ثٌ ْزِ اٜنٛت انجذٚذة يا  ْٙ ث ّ خطٕة أٔنٗ فيٙ يشيٕاس طٕٚيم ٚخطهيب يُيا انخ هيٙ بشضٚيت ٔاضي ت نٟييٕس ٔأٌ        

ٗ فيٙ ٔقيج ٚشيٓذ َخًّٛض بانصبش ٔانًٕضٕعٛت فٙ حاًُٛٛا ٔح هٛهُا نٟحذاد انًخساسعت. ٔثر َ خخح انٕٛو جهسيخُا اٞٔني

فّٛ انعانى انعشبٙ حغٛٛشاث ْايت ، َخًُٗ أٌ ٚكٌٕ أحذ رًاس ْزِ انخغٛٛيشاث ا حخيشاو انخياو ن ايٕن ا٠َسياٌ، نيٛس فايظ 

حهك ان إن انخٙ ٚطهق ان إن ٔ ان شٚاث اٞساسٛت كيان ق فيٙ ان ٛياة ، ٔحشٚيت انيشأ٘ ٔ انخعبٛيش ٔ انًسيأاة ٔعيذو 

ا نخشًم ان إن اٞخشٖ كيان ق فيٙ انخًُٛيت  ٔانعيٛ  فيٙ بٛييت سيهًٛت ٔغٛشْيا ييٍ انخًٛٛض ٞ٘ سبباً كاٌ، ٔنكٍ أٚض

 ان إن انًذَٛت ٔ انسٛاسٛت ٔا جخًاعٛت ٔ ا قخصادٚت  ٔ انزاافٛت .

ثٌ  عًم نجُت انًٛزان انعشبٙ ن إن ا٠َساٌ   حعُٙ بانضشٔسة اَعضال ْزِ اٜنٛت ا٠قهًٛٛت انعشبٛيت عيٍ بياقٙ         

٠قهًٛٛت ٔ انذٔنٛت  اٞخشٖ ٔخاصت حهك انخابعت نٓٛييت اٞييى انًخ يذة،  بيم ُٚبغيٙ أٌ َُظيش ثنٛٓيا كمنٛيت يكًهيت اٜنٛاث ا

نخهك اٜنٛاث ، خاصت أٌ جًٛد انذٔل انعشبٛت حباٗ يهضييت بخايذٚى حااسٚشْيا انذٔسٚيت أيياو حهيك اٜنٛياث، ٔفايا نهصيكٕا 

 انذٔنٛت راث انصهت انخٗ اعخًذحٓا كم دٔنت. 



 
 
 اٞياَت انعايت 

ٔفييٙ اعخاادَييا أٌ اناًٛييت انًضييافت انخييٗ ٚضيي ٛٓا انًٛزييان انعشبييٙ ن اييٕن ا٠َسيياٌ نٝنٛيياث ا٠قهًٛٛييت ٔ انذٔنٛييت        

اناائًت ، حُبد يٍ كٌٕ انًٛزان انعشبٙ ُٚطهق يٍ َظشحّ انشيًٕنٛت ن ًاٚيت ٔحعضٚيض يُظٕييت ان ايٕن ٔ ان شٚياث فيٙ 

ت يسائم يعُٛت كبعض اٜنٛاث انخعاْذٚيت انًخخصصيت ، كًيا دٔنُا انعشبٛت ، فٕ ٚخّ يٍ َاحٛت نٛسج قاصشة عهٗ حًاٚ

أَييّ يييٍ َاحٛييت أخييشٖ ٚخخهييف فييٙ فهسيي خّ عييٍ بعييض اٜنٛيياث انذٔنٛييت انخييٗ حاييٕو بعًهٛييت انًشاجعييت انذٔسٚييت انشييايهت 

ٞٔضا  حإن ا٠َساٌ فٙ انذٔل، كٌٕ انًٛزيان َيص عهيٗ أٌ حيخى حهيك انًشاجعيت ييٍ قبيم خبيشاء يسيخاهٍٛ ٚخصي ٌٕ 

ٛت ٔ ان ٛاد ،ٔ انخبشة ، بعٛذا عٍ انخسٛٛس أٔ انًجايهت ، ٔانخٙ قذ حخى ييٍ خي ل بنٛيت يشاجعيت انُظيشاء أٔ بانًٕضٕع

اناشَاء ٔانخٙ حخى عادة بٍٛ انذٔل، ْٔٙ يسةنت ثٚجابٛت حخًٛض بٓا بنٛخُا انعشبٛت انًُبزايت عيٍ انًٛزيان انعشبيٙ ن ايٕن 

 ا٠َساٌ.

ثَشاء بنٛت عشبٛت    ٚخُاقض يد يبذأ عانًٛت حإن ا٠َساٌ انز٘ حعذ  انذٔل ٔيٍ ْزا انًُطهق أٔد أٌ أضكذ بةٌ       

انعشبٛيت  جييضء يُيّ كًييا ٚؤكيذ رنييك  حبُيٙ انذسيياحٛش انعشبٛييت  نًبياد  ا٠عيي ٌ انعيانًٙ ن اييٕن ا٠َسياٌ، با٠ضييافت ثنييٗ 

، فيإٌ  3991عي ٌ فُٛٛيا نعياو اَضًاو كافت انذٔل انعشبٛت ثنٗ يخخهف انصكٕا انًُبزات عٍ ا٠ع ٌ.  ٔكًا  جاء فيٙ ث

يبذأ انعانًٛت   ًُٚد أٚت يجًٕعت ييٍ ٔضيد اح اقٛياث ٔ ثَشياء بنٛياث ثقهًٛٛيت أٔ دٌٔ ثقهًٛٛيت نخعضٚيض ٔحإٚيت كيم ييا 

 ٚشكم خصٕصٛت ْزِ انًجًٕعت.

ٔل انعشبٛت عهيٗ ٔفٙ ْزا انصذد،  فإٌ انهجُت  فٙ سٛان انًٛزان انعشبٙ، ٚعّذ فٙ سأُٚا  يكسبا رًُٛا ٚؤكذ عضو انذ      

يٕاصهت جٕٓدْا، حسب خصٕصٛخٓا،  بٓيذف ح سيٍٛ ٔحعضٚيض حايٕن ا٠َسياٌ ٔضيًاٌ ان شٚياث اٞساسيٛت، ٔٔضيد 

 انًؤسساث انًُاسبت نخ اٛق دٔنت اناإٌَ باعخباسْا انًُٕرس ان ضاس٘ انٕحٛذ انصانح نبُاء يجخًعاث انًسخابم.

  :انسٛذاث ٔانسادة

انًٛزيان انعشبيٙ ابخيذاء ييٍ ْيزِ انيذٔسة يٕضيد اْخًياو ٔيخابعيت، سيٕاء ييٍ داخيم  يًا   شّك فّٛ، سيخكٌٕ نجُيت     

انذٔل انعشبٛت أو يٍ خاسجٓا، َظشا نًْٟٛت انبانغت انخٙ أصبح ٕٚنٛٓا اٞفشاد ٔانًجخًعاث ن إن ا٠َساٌ بًا فٙ رنك  

نهجُيت ييٍ بنٛيت حخ يأس ييد انيذٔل ثنيٗ فٙ يجخًعاحُا انعشبٛت، ْٔزا فٙ حذ راحّ أيش ثٚجابٙ بانُسبت نُا، حٛذ حُخايم  ا

بنٛت حخ اعم كزنك يد  انًجخًد انًذَٙ انٕطُٙ ٔانذٔنٙ ْٔزا ح يذ٘ ٚشقيٗ ثنيٗ يسيخٕٖ طًٕحُيا كيذٔل عشبٛيت َٔ يٍ 

 قادسٌٔ عهٗ حجأصِ.

 : انسٛذاث ٔانسادة

انخيٙ نيى حصيادن  حخيٗ  قبم أٌ أخخخى كهًخٙ،  أغخُى ْزِ ان شصت ٞٔجّ يٍ ْيزا انًُبيش انيذعٕة ثنيٗ انيذٔل انعشبٛيت    

اٌٜ عهٙ انًٛزان انًبادسة بةٌ حبادس بانخصذٚق عهٛيّ حخيٗ ًٚكيٍ أٌ ٚشيًم عًيم انهجُيت كافيت انيذٔل انعشبٛيت بسيكآَا 

 انزٍٚ ٚضٚذٌٔ عهٗ ر رًائت يهٌٕٛ َسًت.

ٔا نخ يان بشكيب  ٔأَُٙ عهٗ رات بةٌ نهذٔل انعشبٛت اناذساث انكافٛيت ٔا٠سادة انسٛاسيٛت انكايهيت نًٕاكبيت ْيزا انخ يذ٘ 

انذٔل اناائًت عهٗ يبذأ سٛادة اناإٌَ ٔاحخشاو حإن اٞفيشاد ٔحشٚياحٓى اٞساسيٛت. كًيا أَُيٙ ٔاريق بيةٌ عًيم انهجُيت 

 انجذ٘ سٛساْى   ي انت فٙ دعى ا٠ص حاث انجاسٚت فٙ انذٔل انعشبٛت  ٔيساعذحٓا عهٗ بُاء اناذساث انً ئًت .

 ش٘ نهًًهكت اٞسدَٛت انٓاشًٛت عهٗ حضٕس يًزهٛٓا.أَخٓض أٚضاً ْزِ ان شصت ٞكشس شك

 ٔأعطٙ انكهًت اٌٜ نسعادة سئٛس ٔفذ انًًهكت اٞسدَٛت انٓاشًٛت.


