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تٛاج٘ ٚشاز ٠ايداخًٚ ١ٝاجلُاعات احملًٚ ١ٝايتٗ ١٦ٝايعُساْ ١ٝحايٝا عد ٠حتدٜات جتعًٗا َعٓ١ٝ
بصف ١أضاض ١ٝبتخد ٟاحلهاَٖٚ ١را ملطاُٖتٗا ٚتدخًٗا يف رلتًف َػازٜع اإلصالحات ذات
ايطابع ايتٓظٚ ُٞٝاهلٝهً ٞنتعصٜص ايالَسنص ،١ٜايتٛاشٕ ٚاجلاذب ١ٝاإلقً ،١ُٝٝعصسْ١
املصاحل ايعُٚ ١َٝٛحتطني ْٛع ١ٝاخلدَات املكدَ ١يًُٛاطٓني ٚإعاد ٠تعسٜف ايدٚز االقتصادٟ
اإلقً،. ١ُٝٝ
. .
يًجُاعات
ففٖ ٞرا ايطٝام ٚتدازنا يضسٚز ٠تٛفري املٛزد ايبػس ٟذْٛ ٚع ١ٝيتصُٚ ِٝإطالم َٚتابع١
املػازٜع اييت غازى فٗٝا ،قاَت ٚشاز ٠ايداخًٚ ١ٝاجلُاعات احملًٚ ١ٝايتٗ ١٦ٝايعُساْ ١ٝبإعداد
اضرتاتٝج ١ٝايته ٜٔٛاخلاص ١بعٓصسٖاايبػسٖٜٛرا َٓأجًتخطٓٝهفا٤تٗٛايطُاحً٘ بإٔ ٜهٕٛ
يف َطت ٣ٛاملٗاّ ٚايتخدٜات اييت جيب إٔ ٜٛاجٗٗا .
يف ٖرا ايصدد ،مت ايكٝاّ بتعصٜص غبهَ ١ؤضطات ايته ٜٔٛايتابع ١يٛشاز ٠ايداخً ١ٝبإْػا٤
ٚتػغَ ٌٝسنص ٜٔيتهَ ٜٔٛطتخدَ ٞاجلُاعات احملً ١ٝايتهُ ،ًٞٝعصسْ ١عًُٝات ايته،ٜٔٛ
إْػا ٤املدزض ١ايٛطٓ ١ٝملٗٓدض ٞاملدٚ ،١ٜٓضع غبه ١ته ٜٔٛاملهْٛني َٔ أجٌ ضُإ أْػط١
ايته ٜٔٛاييت تتُاغَ ٢ع املعاٜري ايدٚي.١ٝ
ٚيف ْفظ ايطٝام ،مت تعصٜص دٚز ايتعا ٕٚايدٚي ٞيف دلاٍ ايتهٚ ٜٔٛاخلرب ٠يف عدَٝ ٠ادٜٔ
َُٗ ١الضرتاتٝجٚ ١ٝشاز ٠ايداخًٚ ١ٝاجلُاعات احملًٚ ١ٝايتٗ ١٦ٝايعُساْ ١ٝعٔ طسٜل تٛضٝع
ايػسنا ٤األجٓبٝني.
حٝث ،متّ تٛقٝع َرنس ٠تفاِٖ بني ٚشاز ٠ايداخًٚ ١ٝاجلُاعات احملًٚ ١ٝايتٗ ١٦ٝايعُساْ١ٝ
ٚأنادمي ١ٝايصني ايٛطٓ ١ٝيًخهاَٚ ١اييت مسخت بته ٚ ٜٔٛتعصٜص قدزات أنثس َٔ
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َٛظفَٛٚ ٞظف ٞضاَني جصا٥سٜني .
ٚتعصٜصا هلر ٙاألْػطٚ ١ايكدزات يف دلاٍ احلهاَ ،١متّ االتفام عً ٢تٓظٖ ِٝر ٙايٓد ٠ٚايدٚي١ٝ
اجلصا٥س
.
بايتػازى َع أنادمي ١ٝايصني ايٛطٓ ١ٝيًخهاَ ١يف املسنص ايدٚي ٞيًُخاضسات يف
ٖرا املٓتد ٣ذ ٚايبعد ايدٚي ،ٞضٝخظ ٢مبػازن ١خرباٚ ٤طٓني ٚأجٓبٝني ٚضٝه ٕٛفسص١
يتبادٍ ايتجازب املختًف ١يف دلاٍ تعصٜص قدزات احلهاَ ١عرب ايعامل ٚاهلدف َٔ ذيو ٖٛ
متهني َدازضٓا َ ٚؤضطات ايتعً ٚ ِٝايته َٔ ٜٔٛتعصٜص ايكدزات يتٛفري َٛازد بػس ١ٜبتأٌٖٝ
عاي ٚ ٞحبث عًُ ٞيف خدَ ١احلهاَ.١

اهلدف َٔ ذيو ٖٛ ،ايٛص ٍٛإىل اضرتاتٝج ١ٝتهَ ٜٔٛتهاًَ ١تتٛافل َع حتكٝل أٖداف
احلهاَ١
.
ايٛزغ١زقِ :3
دع ٠ٛيتهثٝف ايتعا ٕٚايدٚي ٞيف دلاٍ تعصٜص قدزات احلٛنُ ١خلًل دلتُع ذٟ
َطتكبٌ َػرتى يًبػس١ٜ
ضتدزع ٚزغ ١ايعٌُ ٖر ٙايكضاٜا ط ١ًٜٛاملد ٣املستبط ١بتعصٜص قدزات احلٛنُ ١ف ٜطٝام
ايتعا ٕٚايدٚي ٞاير ٟضٝطاِٖ يف بٓا ٤دلتُع ذَ ٟطتكبٌ َػرتى يًبػس .١ٜتتُخٛز
املٓاقػ ١ح ٍٛتعصٜص ايتعا ٕٚايكا ِ٥عً ٢اضرتاتٝجٝات ايدّٚ ٍٚاملٓظُات ايدٚي ٚ ١ٝأجٓداتٗا
املػرتن.١
ٖدف ايٛزغ:١
ضتطٛز ٖر ٙايٛزغْ ١ظسَٛ ٠ضع ١ح ٍٛاملعاٜري ايدٚي ١ٝيف دلاٍ تعصٜص قدزات احلهاَ،١
تٛصٝات ح ٍٛحتطني ايعسض ايدّٚي ٞيتعصٜص ايكدزات  ٚخط ١يتعب ١٦ايتعا ٕٚايدّٚي ٞيف دلاٍ
احلهاَ١
.
املٛاضٝع احملٛز:١ٜ
 عسض جتازب ايدَّ ٚ ٍٚدازع

احلهاَ ١يف دلاٍ ايتّعا ٕٚايدّٚي ٞيتعصٜص قدزات

احلهاَ ٚ ١تبادٍ األفهاز بني ايػسنا ،٤ال ضُٝا يف َا خيص املٝاد ٜٔاألضاض١ٝ
احلهاَ١؛
 ايعساق ٚ ٌٝايعٛا٥ل اييت تػهٌ عٛاٌَ نبح إلزلاش بساَج أ ٚأْػط ١ايتّعا ٕٚايدّٚي،ٞ
َُٗا ناْت طبٝعتٗا ايطٝاض ،١ٝاالجتُاع ،١ٝاألَٓ ،١ٝاالقتصاد ،١ٜاملؤضطات ١ٝأٚ
ايثكاف١ٝ؛
 حتدٜد احلاجٝات  ٚقابً ١ٝايعسٚض يًتّهّٝف يف إطاز ايتّعاَ ٕٚع االحتٝاجات
اخلصٛص ١ٝيهٌ غسٜو؛
اجلٝد٠
.
 تثُني إطاز ايتّعا َٔ ٕٚخالٍ تبادٍ املعازف  ٚاملُازضات

ايسؤضا٤

 دلٝدضعادَ ،٠دٜس عاّ (ٚشاز ٠ايداخً،)١ٝ ي ٛٝجٝاْلْ ،ا٥ب املدٜس ايعاّ بكطِ ايتعا ٕٚايدٚيٞ -اجلصا٥س:

َ CapDelكازب ١منٛذج ١ٝيًخهأََ ١
:
َ" oػسٚع
أجٌ تُٓ ١ٝذلًَ ١ٝطتدآََ ،١ددلٚ ١غاًَ"١
دمحاْ ٞذلُدَ ،هًف بايدزاضات ٚايتًخٝصٚ ،شاز٠
ايداخً،١ٝ

 " oايتعا ٕٚايدٚي ٞيف اجملاالت احلدٜث ١يًخهاَ"١
حطٝين حامت ،أضتاذ باملدزض ١ايٛطٓ ١ٝيإلداز٠
 -ايصني:

َ " oػازن ١ايتجازب ايص ١ٝٓٝيف دلاٍ تعصٜص قدزات
احلهاَ ٚ ١بٓا ٤مجاعَ ١ع َطتكبٌ َػرتى
يإلْطاْ"١ٝ
ٍٜٛجٝاْلْ ،ا٥ب املدٜس ايعاّ بكطِ ايتعا ٕٚايدٚي،ٞ

اخلربا٤

 " oنٝف ١ٝجعٌ ايتعا ٕٚايدٚي ٞيف دلاٍ تعصٜص قدزات
فعاي. ١ٝ
احلهاَ ١أنثس "
يٚٛجٝاْب ،ٛاضتاذ مبعد ايدزاضات االضرتاتٝج،١ٝ
 -فسْطا:

 " oنٝفٝات َػازن ١ايفاعًني يف تك ١ٜٛقدزات
احلهاَ"١
نٛزب اْدزٜاعَ ،دٜس ايتعا ٕٚايدٚيٝباملسنص
ايٛطين ايفسْط ٞيًٛظٝف ١ايعُ ١َٝٛاإلقً١ُٝٝ

املكسز:
 َٗاد ٠بًكاضَِ ،هًف بايدزاضات ٚايتًخٝص (ٚشاز٠ايداخً،)١ٝ
ايًجٓ ١ايتكٓ:١ٝ
املكسز

 -شاْل ٚا ،ٟزٝ٥ظ حتسٜس َطاعد بكطِ ايعً ّٛاالْطاْ،١ٝ

ٚايًجٓ١

 -ي ٞجْ ،ٞٝا٥ب زٝ٥ظ قطِ ،قطِ ايتٓظُٝات،

ايتكٓ١ٝ

 دٖاج ذلُد األَني ايعاّ يًُكاطع ١اإلداز ١ٜيبين عباع،ٚال ١ٜبػاز،
 َسشٚق ٞعُازْ ،ا٥ب َدٜس(ٚشاز ٠ايداخً،)١ٝ بٔ عً ٞحطاَّ ،تصسف زٝ٥طٚ( ٞشاز ٠ايداخً،)١ٝ -دلكإ ٖٝٚبَ ،١تصسف زٝ٥طٚ(ٞشاز ٠ايداخً.)١ٝ

