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 ًا ٚأذٙ:تتؼذ انثحس  إسرُرعد  انثاحصح  

أْذاف ذؼهٛى انهغح انؼشتٛح نفصم اإلػذادٖ ٚؼُٙ، نحصم انفٓى ػٍ . 1

نًادج انهغح انؼشتٛح، اتؼط انًادج فٙ انفصم اإلػذادٖ خصٕصٓا 

فٙ يعال  انرهًٛزاخإنٗ يسرٕٖ انرانٙ، ٔ ذضٔٚذ  انرهًٛزاخنٛسرًشا 

انزٖ اَرقال يٍ انًذسسح األخشٖ نّ  انرهًٛزاخانًؼٓذٚح حرٙ ٚسرطٛغ 

تًؼٓذ انسالو فٙ انصإَٚح، ٔ ذضٔٚذ ذؼهٛى  انرهًٛزاخانؼهى يرسأٚا يغ 

فٙ  انرهًٛزاخانهغح انؼشتٛح األساسٛح كًصم فٓى انًفشداخ ٔيؼُاِ ٔ ذصقٛف 

فٙ كم يعال انذساسح انرٗ نى ذذسسٓا  انرهًٛزاخذؼهٛى انصقافح، ٔ ذضٔٚذ 

سُٕاخ فٙ انًذسسح انصإَٚح تًؼٓذ انسالو  نًذج شالز انرهًٛزاخ

 اإلساليٗ. 

تٍٛ فٙ يٕاد ذؼهٛى انهغح انؼشتٛح نفصم اإلػذادٖ يرُٕػح ٔ ذقعٙ تكرا 2

حاض إياو صسكشٙ نه دسٔط انهغح انؼشتٛح انسُح ٔاحذج، ٚؼُٙ كراب

انعضء األٔنٗ ٔ انعضء انصاَٙ. ٔ انًٕاد فٙ كراب انهغح انؼشتٛح نفصم 

 انرهًٛزاخػهٗ كصشج انًقذيح فٙ انًفشداخ يغ ذٕقؼاخ  اإلػذادٖ يثذئٛا

ى انهغح انؼشتٛح نًسرٕٖ انرانٗ. أيا كراب انعضء ٛقادسج ػهٗ فٓى  انرؼه

ال تذ  انرهًٛزاخانصاَٙ، فّٛ انًٕاد ػٍ انًحادشح أ٘ قصح ػٍ األػًال ٔ 

فٙ ظضء انصاَٗ ٔ ، ٔ ػٍ األظساو ٔ األٔصاف أٌ ٚؼشف ػٍ األفؼال

ػٍ األفؼال ٚؼُٙ فؼم ياض، يعاسع، أيش، ٔ يصذس.  انرهًٛزاخدسط 



ال تذ ٚفٓى ػٍ انُحٕ ٔ انصشف نٛؼشف  انرهًٛزاخٛم انقشاءج نٔ نذ

 ػٍ انحشكح ٔ انقٕاػذِ.   انرهًٛزاخ

رى ذطثٛقٓا فٙ كم يٕظٕع ؼهٛى انهغح انؼشتٛح يرُٕػح انرٗ ذذ. غشٚقح 3

فٙ  ًؼهًحٔ ان ًؼهًحٔافق تٍٛ ان ًؼهًحفشػٙ، ٔ غشٚقح انرٙ اسرؼًهد ان

ٚؼُٗ غشٚقح انحذٚصح أ٘ ٚسًٗ غشٚقح انسًؼٛح انشفٕٚح يُاقشح اظرًاع 

أيش ذتؼذْا ٔ  انرهًٛزاخػٍ انًفشداخ شى ٚرثغ  انًؼهًحٚؼُٗ قاند 

تحفظٓا أياو انفصم شى ذطثٛقٓا فٙ انرًشُٚاخ، ٔ نكٍ، قثم  انرهًٛزاخ

اسرطاع  اخانرهًٛزػهٗ تؼط انرًشُٚاخ انرٗ ذًكٍ  انًؼهًحرانك ذخراس 

 أكًهٓا ػهٗ فشد٘ أٔ ػهٗ يعًٕػاخ. 

 التوصياتب. 

  :ٙٚأَ انثحس زاْ ٙح فانثاحص انرٕصٛاخ ئٍ 

 ذٕنٙ سٕفانهغح انؼشتٛح  يؼهًحٔ  انًذسسحانٗ يذٚش  . أٌ انثاحصح ذحراض۱

 نهًثرذئٍٛ تانُسثح ٔخاصح نهُطق اْرًايا

ٛى اإلسرؼذادٖ انرؼهانخطٕغ  تشَايط انًؼهًح سرخذوذ أٌ . أٌ انثاحصح ذحراض٢

 تاإلظافح .ٔكفاءج تفؼانٛح ٚؼًم أٌ ًٚكٍ ىٛانرؼه ألٌ ى،ٛانرؼه ػًهٛح فٙ

 انرٙ اإلػالو ٔسائم اسرخذاو ًؼهًحان ػهٗ ٚعة ،انًفشداخ ذؼهٛى إنٗ

 .انرهًٛزاخ قثم يٍ ػٍ انًٕاد فًٓٓا ٚسٓم

 ألٌ ،فٙ انفصم اإلػذادٖ عذ٘تان ٌٕرؼهًذ انرهًٛزاخ أٌ انثاحصح ذحراض. ۳

هؼثح ػُذيا فٙ ػًهٛح انرؼهٛى تذششغ انًٕاد تطشٚقح انرٗ يُاسثح ٔ  ًؼهًحان

ألٌ  ٔانصشف َٕحٚفٓى ػٍ  انرهًٛزاخ خاصحشاءج نقانهغح انؼشتٛح ٔ نذنٛم ا

.حانؼشتٛ انهغح ىٛذؼه فٙ األساسٛح انًٕاد ْٙ  


