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/
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 1صٓدٚم بسٜد ْ 16098 -67اد ٟايضٓٛبس،

تٛاد٘ ٚشاز ٠ايداخًٚ ١ٝادتُاعات احملًٚ ١ٝايتٗ ١٦ٝايعُساْ ١ٝسايٝا عد ٠حتدٜات جتعًٗا َعٓ١ٝ
بضف ١أضاض ١ٝبتشد ٟاذتهاَٖٚ ١را ملطاُٖتٗا ٚتدخًٗا يف خمتًف َػازٜع اإلصالسات ذات
ايطابع ايتٓعٚ ُٞٝاهلٝهً ٞنتعصٜص ايالَسنص ،١ٜايتٛاشٕ ٚادتاذب ١ٝاإلقً ،١ُٝٝعضسْ١
املضاحل ايعُٚ ١َٝٛحتطني ْٛع ١ٝارتدَات املكدَ ١يًُٛاطٓني ٚإعاد ٠تعسٜف ايدٚز االقتضادٟ
اإلقً،. ١ُٝٝ
. .
يًذُاعات
ففٖ ٞرا ايطٝام ٚتدازنا يضسٚز ٠تٛفرل املٛزد ايبػس ٟذْٛ ٚع ١ٝيتضُٚ ِٝإطالم َٚتابع١
املػازٜع اييت غازى فٗٝا ،قاَت ٚشاز ٠ايداخًٚ ١ٝادتُاعات احملًٚ ١ٝايتٗ ١٦ٝايعُساْ ١ٝبإعداد
اضذلاتٝذ ١ٝايته ٜٔٛارتاص ١بعٓضسٖاايبػسٖٜٛرا َٓأدًتشطٓٝهفا٤تٗٛايطُاسً٘ بإٔ ٜهٕٛ
يف َطت ٣ٛاملٗاّ ٚايتشدٜات اييت جيب إٔ ٜٛادٗٗا .
يف ٖرا ايضدد ،مت ايكٝاّ بتعصٜص غبهَ ١ؤضطات ايته ٜٔٛايتابع ١يٛشاز ٠ايداخً ١ٝبإْػا٤
ٚتػػَ ٌٝسنص ٜٔيتهَ ٜٔٛطتددَ ٞادتُاعات احملً ١ٝايتهُ ،ًٞٝعضسْ ١عًُٝات ايته،ٜٔٛ
إْػا ٤املدزض ١ايٛطٓ ١ٝملٗٓدض ٞاملدٚ ،١ٜٓضع غبه ١ته ٜٔٛاملهْٛني َٔ أدٌ ضُإ أْػط١
ايته ٜٔٛاييت تتُاغَ ٢ع املعاٜرل ايدٚي.١ٝ
ٚيف ْفظ ايطٝام ،مت تعصٜص دٚز ايتعا ٕٚايدٚي ٞيف زتاٍ ايتهٚ ٜٔٛارتدل ٠يف عدَٝ ٠ادٜٔ
َُٗ ١الضذلاتٝذٚ ١ٝشاز ٠ايداخًٚ ١ٝادتُاعات احملًٚ ١ٝايتٗ ١٦ٝايعُساْ ١ٝعٔ طسٜل تٛضٝع
ايػسنا ٤األدٓبٝني.
سٝح ،متّ تٛقٝع َرنس ٠تفاِٖ بني ٚشاز ٠ايداخًٚ ١ٝادتُاعات احملًٚ ١ٝايتٗ ١٦ٝايعُساْ١ٝ
ٚأنادمي ١ٝايضني ايٛطٓ ١ٝيًشهاَٚ ١اييت زلشت بته ٚ ٜٔٛتعصٜص قدزات أنجس َٔ
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َٛظفَٛٚ ٞظف ٞضاَني دصا٥سٜني .
ٚتعصٜصا هلر ٙاألْػطٚ ١ايكدزات يف زتاٍ اذتهاَ ،١متّ االتفام عً ٢تٓعٖ ِٝر ٙايٓد ٠ٚايدٚي١ٝ
ادتصا٥س
.
بايتػازى َع أنادمي ١ٝايضني ايٛطٓ ١ٝيًشهاَ ١يف املسنص ايدٚي ٞيًُشاضسات يف
ٖرا املٓتد ٣ذ ٚايبعد ايدٚي ،ٞضٝشع ٢مبػازن ١خدلاٚ ٤طٓني ٚأدٓبٝني ٚضٝه ٕٛفسص١
يتبادٍ ايتذازب املدتًف ١يف زتاٍ تعصٜص قدزات اذتهاَ ١عدل ايعامل ٚاهلدف َٔ ذيو ٖٛ
متهني َدازضٓا َ ٚؤضطات ايتعً ٚ ِٝايته َٔ ٜٔٛتعصٜص ايكدزات يتٛفرل َٛازد بػس ١ٜبتأٌٖٝ
عاي ٚ ٞحبح عًُ ٞيف خدَ ١اذتهاَ.١

اهلدف َٔ ذيو ٖٛ ،ايٛص ٍٛإىل اضذلاتٝذ ١ٝتهَ ٜٔٛتهاًَ ١تتٛافل َع حتكٝل أٖداف
اذتهاَ١
.
ايٛزغ ١زقِ 2
حتطني املسفل ايعاّ َٔ خالٍ تعصٜص ايدٚز املصدٚز ملدازع اذتٛنُ ١يف زتاٍ ايبشح
ايعًُٚ ٞاملطاعد ٠يضٓع ايكساز
اذتهاَ ١يف مجٝع أحنا ٤ايعامل ،بػض ايٓعس عٔ ايتطُ ١ٝاييت متٓح هلا أ ٚايٓعاّ
"
إٕ َدازع "
األضاض ٞايرٜ ٟؤضظ هلا ،تتذ٘ نًٗا حنٖ ٛدف ٚسٝد ،أال  ٖٛٚته ٜٔٛإطازات َدع ٕٟ ٛيػػٌ
ٚظا٥ف ذات َطؤٚي ٚ ١ٝهلا أثس َباغس عً ٢ايتهفٌ باملسافل ايعُ.١َٝٛ
غرل أْ٘ جيب إبساش ٚظا٥ف أخس ٣هلر ٙاملؤضطات َجال يبشح ايعًُ ٚ ٞاملطاعد ٠يضٓع ايكسازٚ،
اييت تتُتع ْفظ ايكدز َٔ األُٖ،١ٝألْٗا تطُح هلر ٙاملؤضطات بايتأيل عً ٢املطتٜٛات
ايٛطٓ ٚ ١ٝاإلقً ٚ ١ُٝٝايدٚي َٔ ١ٝخالٍ َطاُٖتٗا فٝتعصٜص ايكدزات يف زتاٍ تطٝرل املسفل
ايعاّ.
فعال ٚ ،إضاف ١إىل ايدٚز املٓٛط بٗر ٙاملؤضطات ٚ ،املتعًل بتصٜٚد ايكطاعات املُطتددَِ ١مبٛزد
بػس ٟميتًو دزد َٔ ١ايكابً ١ٝيًتٛظٝف  ٚايكدز ٠عً ٢ايتهٝف ته ٕٛيف َطت ٣ٛاملتطًبات
ايالشَ ١يتشطني دٛد ٠ارتدَات ايعُ ١َٝٛاملٛدٗ ١يًُٛاطٓني ،فإْ٘ ٜعٛد هلر ٙاملدازع
(َدازعَ ،عاٖد،داَعات ...إخل) إٔ تضطًع بدٚز زا٥د يف ايبشح ايعًُ ٞيف زتاالت اذتهاَ١
(اإلداز ٠ايعُ،١َٝٛاملٓامجٓت ايعُ،َٞٛايطٝاضات ايعُ... ١َٝٛإخل)  ٚنرا دٚز ايػسٜو-
ايفاعٌ عٓد إعداد ايكسازات  ٚتٛفرل ايدعِ ايتكين قضد اختاذ قسازات َطتٓرل. ٠
ٖدف ايٛزغ:١
تٗدف أغػاٍ ٖر ٙايًذٓ ١إىل حتدٜد ايهٝفٝات

( أٚايطسق ٛايٛضا ) ٌ٥اييت تطُح ملدازع

"اذتهاَ "١بتعصٜص دٚزٖا يف زتاٍ ارتدل َٔ ٠خالٍ تطٜٛسايبشح ايعًُ. ٞ

املٛاضٝع احملٛز:١ٜ


حتدٜد ايعٛاٌَ ارتازد ٚ ١ٝايدّاخً ١ٝاييت تعٝل تطٜٛس أْػط ١ايبشح ٚارتدل ٠يف
َدازع "اذتهاَ"١؛



َا ٖ ٞأْٛاع األحباخ  ٚارتدل ٠اييت ميهٔ إٔ تطٛزٖا ٖر ٙاملدازع (أ ٚنٝف ميهٔ
دَر املدزض ١يف ب٦ٝتٗا؟)؛



حتدٜد اإلصالسات ايٛادب اختاذٖا قضد تطٜٛس /ٚأ ٚتعصٜص ايبشح ٚارتدل ٠يف
َدازع "اذتهاَ"١؛



دزاض ١ساي ١املدزض ١ايٛطٓ ١ٝيإلداز – ٠ادتصا٥س
ايسؤضا٤

 بػالٜٛ ٟٚضف ،األَني ايعاّ يٛال ١ٜباتٓ،١ ٚإ داٜهطْ ،ٞا٥ب َدٜس عاّ بكطِ ايبشح ايعًُ.ٞ -ادتصا٥س:

 " oنٝف ١ٝتعصٜص ايبشح ايعًُٚ ٞصٓع ايكساز ،ايدٚز
االضذلاتٝذ ٞملدازع اذتهاَ"١
خمتازَ ٟساد ،أضتاذ باملدزض ١ايٛطٓ ١ٝيإلداز.٠
 -ايضني:

ٚ " oاقع ٚممازضات ايبشح ايعًُ ٞعًَ ٢طت٣ٛ
أنادمي ١ٝايضني ايٛطٓ ١ٝيًشهاَ"١
يٖ ٞاٜهٓٝل ،اضتاذ بكطِ ايدزاضات س ٍٛاملازنٝط١

ارتدلا٤

ايض،١ٝٓٝ

 " oدٗٛد تأضٝظ زتُٛعات ايتفهرل ٚتسق ١ٝايٓعاّ
ايٛطين يًشهاَٚ ١قدزات اذتهاَ"١
نط ٛد ،ٞٝأضتاذ بكطِ ايعً ّٛاالقتضاد،١ٜ
 -نٓدا:

 " oدٚز املدازع ٚادتاَعات يف َطاْد ٠اإلدازات ايعُ"١َٝٛ
 oض ُٕٛٝغابَ ،ٛدٜس ايػؤ ٕٚارتازد ١ٝباملدزض١
ايٛطٓ ١ٝيإلداز ٠ايعُ.١َٝٛ

املكسز:
 نًهاٍ عبد ايكادز ،املدٜس ايعاّ يًُسنص ايٛطين يًدزاضاتٚايتشاي ٌٝارتاص ١بايطهإ ٚايتُٓ١ٝ
املكسز

ايًذٓ ١ايتكٓ:١ٝ

ٚايًذٓ١

ٜٝٓٝ -اْْٗٛل ،اضتاذ َطاعد بكطِ اإلداز ٠ايعُٚ ١َٝٛايطٝاض،١

ايتكٓ١ٝ

 شٚاغ ٞغٗٓٝاشْ ،ا٥ب َدٜسٚ( ،شاز ٠ايداخً)١ٝ بٛشٜد ٜٛضفْ ،ا٥ب َدٜسٚ( ،شاز ٠ايداخً)١ٝ َساح فً ،١زٝ٥ظ َهتبٚ(،شاز ٠ايداخً)١ٝ -بٛقطاش أَرل ،٠زٝ٥ظ َهتب (ٚشاز ٠ايداخً)١ٝ

