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 سفاسج ػٍ كًًثهٍُ انضهشج ػثذ جًُم َىس وانسُذ كهم اتى سهطاٌ اسؼذ انسفُش سؼادج وتذعىس اجرًؼُا

 داَىذا انثىنُذٌ انؼانٍ انرؼهُى نىصاسج انخاسجٍ انرؼاوٌ دائشج يذَش َائة تانسُذج تىنُذا نذي انؼشاق جًهىسَح

 ياوغىجاذا االوسوتٍ االذذاد ذشكُهح فٍ االػعاء غُش انذول يغ انرىاصم لسى يسؤونح وانسُذج ذشاسَُرسكا

  .تُىَرك

 انؼشالُح انؼانٍ انرؼهُى وصساج تٍُ ذفاهى يزكشج اتشاو كُفُح فٍ انرثادس هى االجرًاع يٍ انشئُسٍ انغشض وكاٌ

 وصاسج اونىَاخ اوظذُا ، انصذد وتهزا .انثهذٍَ تٍُ وانثمافٍ انؼهًٍ انرؼاوٌ ذؼضَض  تهذف انثىنُذَح وَظُشذها

 : انًزكشج فٍ ادساجها ذىد انرٍ ، انؼشالُح انؼهًٍ وانثذس انؼانٍ انرؼهُى

 وػهً االخرصاصاخ يٍ انؼذَذ فٍ انجايؼُح انذساساخ اكًال فٍ انشاغثٍُ انطالب ػذد نضَادج َظشا .1

 تٍُ واالسرشاسج انرفاهى تؼذ وسطً دهىل انً انرىصم غهثُا ، وانذكرىساِ وانًاجسرُش انثكهىسوَىط يسرىَاخ

 انخاصح انُفمح نطهثح تانُسثح انذساسُح االجىس ذخفُط يىظىػح َخص فًُا وانثىنُذٌ انؼشالٍ انطشفٍُ

   . انذساسُح واالجاصاخ وانثؼثاخ

 فٍ انًرىاجذج انؼشالُح انثمافُح انًهذمُح ترضوَذ غهثُا ، انؼشَمح انثىنُذَح انجايؼاخ يٍ انؼذَذ نرىاجذ َظشا .2

 انطثُح ، انهُذسُح االخرصاصاخ وخصىصا يرؼذدج اخرصاصاخ راخ تىنُذَح جايؼاخ تؼششج تىخاسسد

 .ػاو انخًسٍُ ػٍ انجايؼح ػًش َمم ال اٌ ػهً وانضساػُح

 االداب دساساخ فٍ انشاغثٍُ يٍ انثىنُذٍَُ نهطهثح دساسُح صياالخ 10 َماسب يا يُخ فٍ انؼشاق سغثح .3

 نهطهثح كًثال صيانح 70 انثىنُذٌ انجاَة ًَُخ انًماتم وفٍ انؼشالُح انجايؼاخ فٍ وانرشاز انراسَخ و انؼشتُح

 .تىنُذا فٍ انجايؼُح انذساساخ اكًال فٍ انشاغثٍُ يٍ انؼشالٍُُ



 ػهً انذاصهٍُ يٍ انؼشالٍُُ نهطهثح انثىنُذَح انذخىل سًاخ يُخ فٍ انًرؼهمح االداسَح االجشاءاخ ذسهُم .4

 انذخىل سًاخ يُخ ذؼهُك سأسها وػهً رنك دوٌ ذذىل انرٍ انؼمثاخ يٍ انؼذَذ وذرىاجذ سًُا انجايؼُح انمثىالخ

 .استُم فٍ انًرىاجذج انمُصهُح تىنُذا تىكانح واالكرفاء تغذاد فٍ انثىنُذَح انسفاسج لثم يٍ

 دػىج تؼذ انؼشالٍ انؼانٍ انرؼهُى وصَش لثم يٍ انًزكشج وذىلُغ اتشاو اجم يٍ يًكُح سشػح تالصً انؼًم .5

 2018 َُساٌ شهش فٍ انىصَش َرىاجذ اٌ ػهً واسشى انؼاصًح فٍ انرىلُغ يشاسُى نذعىس انثىنُذٌ انجاَة

 .الصً كذذ

 انىصاسٌ انثُائٍ انرؼاوٌ وذًُُح ذطىَش يجال فٍ انؼشالٍ انجاَة تاهرًاو انثىنُذٌ انجاَة سدة ، انصذد وتهزا

 انذكرىس االسرار انثىنُذٌ انرؼهُى وصَش َائة يغ انرمً لذ كهم اتى اسؼذ انسفُش سؼادج تأٌ ركش إر ، انطشفٍُ تٍُ

 .انهماء نهزا يًهذا تىتكى انكساَذس

 تاسشع نهًزكشج يسىدج تاسسال ػهىُُا انثىنُذٌ انجاَة فالرشح ذؼهُماذُا ػهً انثىنُذٌ انجاَة سد َخص وفًُا

 انثىنُذَح انخاسجُح ووصاسج انؼانٍ انرؼهُى وصاسج فٍ انًزكشج تُىد فٍ وانرثادس انرفاوض نهى نُرسًُ ولد

 انً انرىصم تهذف انؼشالٍ انجاَة انً انرفاوض َرائج َمم انً تاالظافح انثىنُذٌ وانرشاز انثمافح ووصاسج

 .انًؼٍُُُ انثهذٍَ وصساء لثم يٍ نهرىلُغ وانًؤههح نهًزكشج انُهائُح انصُغح

 سًُا انجىاَة كافح فٍ انؼشالٍُُ تانطهثح اػرُائهى ظشوسج ػٍ انثىنُذٌ نهجاَة انسفُش سؼادج واػشب هزا

 انعايٍ انجاَة هٍ تىنُذا نذي انؼشاق جًهىسَح سفاسج تأٌ يؤكذا ، يُها االيُُح االجشاءاخ وذخفُف

 .انذساسح فٍ ششوػهى لثم تىنُذا فٍ انؼشالٍُُ حنهطهث وانًًذص
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