ادلستهذفىْ يف اٌذوسح0

أػعبء اذلُئخ اٌتذسَسُخ يف وٍُبد (اٌطت اٌجششٌ ووطت األسنبْ واٌصُذٌخ واٌتّشَط) يف اجلبِؼبد
احلىىُِخ وػذد ِٓ اخلرباء يف اإلطبس اإلٔسبٍٔ يف رلبي األخاللُبد.
جلنخ اإلششاف 0

ثــشػبَـــخ اٌذوتىس ثسبَ إثشاهُُ

د .ػجذ ادلنري جنُ

ِؼبوْ وصَش اٌتؼٍُُ اٌؼبيل

د.سحش اٌفبهىَ

ِؼبوْ وصَش اٌتؼٍُُ اٌؼبيل

وصَش اٌتؼٍُُ اٌؼبيل

دٔ .عبي حسٓ

أِني اٌٍزنخ اٌىطنُخ اٌسىسَخ ٌٍُىٔسىى

ِنً احلّىد

ِذَشاٌتخطُط واٌتؼبوْ اٌذويل

تؼمـــــــذ
وصاسح اٌتؼٍُُ اٌؼبيل واٌٍزنخ اٌىطنُخ اٌسىسَخ ٌٍُىٔسىى
ثبٌتؼبوْ ِغ

اخلرباء وادلذسثىْ0
االسُ
د.سبَىى سىرُتب
دَ.بسش ػٍٍ
د .زلّذ صالس ثٓ ػّبس

اٌصفخ
ِسؤوٌخ اٌرباِذ يف لطبع اٌؼٍىَ االرتّبػُخ واالٔسبُٔخ
"ِىتت اٌُىٔسىى ثريود"

اجلّؼُخ اٌسىسَخ ٌٍطت اٌششػٍ
طجُت وأستبر ثىٍُخ اٌطت يف تىٔس
وصَش اٌصحخ سبثمبً

د.أس شجُت

خجري يف رلبي أخاللُبد اٌجُىٌىرُب

د .فىاصصبحل

خجري يف رلبي أخاللُبد اٌجُىٌىرُب " سىسَخ"

ِىتت اٌُىٔسىى اإللٍٍُّ ٌٍرتثُخ يف اٌذوي اٌؼشثُخ ــ ثريود
دوسح تذسَجُخ حىي
"تؼٍُُ األخاللُبد"
دِشك
 20 – 71آراس 2079

احملبوس اٌشئُسخ0
 اٌتؼشَف مبفهىَ األخاللُبد. -تنُّخ ِمذساد األوبدميُني يف وٍُـبد (اٌطـت اٌجشـشٌ وطـت األسـنبْ واٌصـُذٌخ واٌتّـشَط

واحلمىق واٌؼٍىَ اٌصحُخ واٌششَؼخ) يف اجلبِؼبد احلىىُِخ يف رلبي األخاللُبد.

أمهُخ اٌذوسح0

تؼذ هزه اٌـذوسح اسـتىّبالً ٌٍـذوساد اٌتذسَجُـخ اٌسـبثمخ اٌـع ػمـذد يف سـىسَخ وِنـهب
اٌذوسح ادلنؼمذح يف وصاسح اٌتؼٍُُ اٌؼبيل خالي اٌفرتح  ،7302/8/03-72واٌذوسح
اٌع ػمذد يف سحبة ربِؼخ تششَٓ خالي اٌفرتح ٌ 9/03غبَخ  7308/03/7واٌع

 -اٌمعبَب ادلتضاِنخ يف أخاللُبد اٌجحج.

شبسن فُهب اٌؼذَذ ِٓ األسبتزح اجلـبِؼُني ِـٓ روٌ االختصـب يف اجلبِؼـبد احلىىُِـخ

 -ادلجبدئ اٌتىرُهُخ ثشأْ األخاللُبد يف حبالد اٌطىاسئ واٌىىاسث.

واخلبصخ.

 -ادلنبهذ اٌتؼٍُُّخ وادلهبساد واألسبٌُت ٌتطجُك أخاللُبد اٌؼًّ.

حُــج ط طــشس اٌؼذَــذ ِــٓ اٌؼنــبوَٓ ِنــهب دوس ثشٔــبِذ اٌُىٔســىى وأخاللُــبد اٌجُىٌىرُــب

األهذاف اٌؼبِخ ٌٍذوسح0

وأخاللُبد اٌتؼٍُُ  ،وإٌ مبء ٔظشح ػبِـخ ػٍـً سلتٍـف ثـشاِذ أ خاللُـبد اٌجُىٌىرُـب ػٍـً

 تؼضَــض لــذساد أســبتزح اجلبِؼــبد االختصبصــُني يف أخاللُــبد اٌجُىٌىرُــب ػٍــً اٌتؼٍــُُواٌجحىث يف رلبالد األخاللُبد.
 اٌرتوُض ػًٍ أخاللُبد اٌجحىث يف اإلطبس االٔسبٍٔ. تؼضَض اٌتنسُك ٌذػُ اٌتىػُـخ واٌتخمُـف واٌتطجُمـبد يف أخاللُـبد اٌجُىٌىرُـب يف اٌسـُبقاٌسىسٌ.
 إٌمبء اٌعىء ػًٍ سلتٍف ثشاِذ أخاللُبد اٌجُىٌىرُـب ػٍـً ِسـتىي اجلبِؼـخ واٌتحـذَبداٌمبئّخ وثُبْ أمهُتهب يف تىفري تؼٍُُ رُذ.

ادلســتىي اجلــبِؼٍ ،وشــشس أمهُــخ هــزه اٌــرباِذ ٌتــىفري اٌتؼٍــُُ اجلُــذ واٌشــبًِ واٌؼــبدي
وادلســتذاَ ،إظــبفخ ٌالػتجــبساد األخاللُــخ يف اٌجحــىث اٌصــحُخ  ،حُــج أدي اٌتطــىس
واٌتمذَ اٌؼٍٍّ يف رلبالد اٌطـت واذلنذسـخ اٌىساحُـخ واإل جنـبة ادلسـبػذ طجُـبً وإرـشاء
اٌتزبسة ػٍـً اإلٔسـبْ إ ىل احلبرـخ ادلبسـخ ٌمىاػـذ تؼنـً ثبالحتفـبع ثـبدلؼنً اإلٔسـبٍٔ
ورٌه دلىا رهخ اٌتحـذَبد اجلذَـذح ِ ،ـغ ظـشوسح اال سـتفبدح ِـٓ اٌتمـذَ اٌؼٍّـٍ احلبصـً
ػبدلُبً واٌزٌ جيت أْ حيًّ اخلري إ ىل األرُبي اٌمبدِخ طجُـبً وٌـىالدح أِـً رذَـذ يف ػـالد
األ ِشاض ادلستؼصُخ واٌع حبس اٌؼٍُ يف ِسبػذح ِشظبهب حتً َىِنب هزا.

