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  الملخـــص

ٚعتجش انتشاث انعًشاَٙ ٔانًعًبس انطُٛٙ فٙ نٛجٛب إسث تبسٚخٙ نًب نّ يٍ عًق حضبس٘ ٔأًْٛخ كجٛشح عهٗ 

ٔانجٛئٛخ، حٛج تعتجش عًبسح انطٍٛ أحذٖ انجٛئبد انصحشأٚخ انتٙ ثذأد تتالشٗ  انُٕاحٙ اإلقتصبدٚخ ٔاإلجتًبعٛخ

تذسٚجٛبً، َتٛجخ انظشٔف ٔانعٕايم انًُبخٛخ يٍ جٓخ، ٔاإلًْبل ٔعذو اإلْتًبو ثٓب يٍ جٓخ أخشٖ. حٛج تكًٍ 

ب، ٔانًتًخم فٙ انًعًبس يشكهخ انذساعخ فٙ عذو إْتًبو انذٔنخ انهٛجٛخ ثبنتشاث ٔاإلسث انتبسٚخٙ انز٘ تضخش ثّ ثالدَ

انطُٛٙ فٙ انٕاحبد ٔانًذٌ انصحشأٚخ. كًب تٓذف ْزِ انٕسقخ إنٗ ضشٔسح اإلثقبء عهٗ انعًبسح انطُٛٛخ كعًبسح 

ثٛئٛخ يغتذايخ، ٔإثشاص انذٔس األكبدًٚٙ فٙ انحفبظ عهٗ انٕٓٚخ انًحهٛخ ٔانًٕسٔث انخقبفٙ، ٔتٕعٛخ انًٕاطٍُٛ 

اَٙ كَّٕ جضءاً يٍ ْٕٚتٓى ٔحٛبتٓى، ثبإلضبفخ إنٗ تأْٛم األيبكٍ انتشاحٛخ نجزة ثأًْٛخ انحفبظ عهٗ تشاحٓى انعًش

انغٕاح ٔتحغٍٛ يغتٕٖ انذخم نغكبٌ انٕاحبد. ٔقذ إعتًذد يُٓجٛخ انذساعخ عهٗ انًُٓج انٕصفٙ انتحهٛهٙ 

ج ثبإلضبفخ إنٗ نهًغجذ انعتٛق ثٕاحخ أٔجهخ انهٛجٛخ، ٔرنك يٍ خالل انجبَت انُظش٘ انز٘ تى جًعّ يٍ قجم انجبح

دساعخ ٔتٕحٛق اإلسث انتبسٚخٙ نهًعًبس انطُٛٙ انقبئى ٔتحهٛم اإلعتجٛبٌ ثٓذف انٕصٕل إنٗ َتبئج تذعى خطخ انجحج 

فٙ اإلثقبء عهٗ انًعًبس انطُٛٙ فٙ انجٛئبد انصحشأٚخ كطبثع يعًبس٘ ٔعًشاَٙ يًٛض، ٚشجع إلختالف ثٛئخ 

تعًم عهٗ طًظ عًشاٌ انٕاحبد ثغجت اإلًْبل ٔانتعذٚبد، ثبإلضبفخ  انًكبٌ، كًب أٌ انعٕايم انطجٛعٛخ ٔانًُبخٛخ

إنٗ أٌ انطٍٛ ْٕ يبدح ثُبء يحهٛخ تتًٛض ثبنعضل انحشاس٘ ٔانصٕتٙ، إنٗ جبَت ٔفشتٓب ٔسخص حًُٓب ٔيالئًتٓب 

ح نهشاحخ انحشاسٚخ، ٔفٙ انختبو خهص انجحج إنٗ يجًٕعخ يٍ انتٕصٛبد انتٙ ٚشٖ فٛٓب انجبحج ضشٔسح اإلعتفبد

يُٓب فٙ تٕعٛخ ٔتخقٛف انًجتًع ثأًْٛخ انجُبء ثبنطٍٛ، ٔتطٕٚش صُبعتّ ٔتشجٛع انُبط عهٗ إعتخذايّ ٔخصٕصبً 

فٙ انًُبطق انحبسح، ثبإلضبفخ إنٗ ضشٔسح انحفبظ عهٗ انًعًبس انطُٛٙ يٍ انعٕايم انًُبخٛخ ٔتشيٛى انتبنف يُٓب، 

انعالقخ ثتطٕٚش عًبسح انطٍٛ إلثشاص دٔس انعًبسح انًحهٛخ، ٔاإلعتفبدح يٍ انخجشاد ٔانتجبسة انغبثقخ ٔانجحٕث راد 

ٔانتشاث انعًشاَٙ انز٘ ٚعتجش جضءاً ال ٚتجضأ يٍ انٓٛكم انخقبفٙ ٔاإلقتصبد٘ نهًجتًع، ٔانعًم عهٗ ٔضع سؤٖ 

 يغتقجهٛخ نتٕحٛقّ نغشض اإلعتًبد عهّٛ فٙ ٔضع انًخططبد انًغتقجهٛخ.
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