
�  للززررااععةةاا ييفف للأأررددننييةةاا للتتججررببةةاا ننعع ثثاائئققييوو ففييللمم�
 االلببييئئييةة

 
 االلببييئئييةة االلززررااععةة ففيي االلأأررددننييةة االلتتججررببةة ععنن ووثثاائئققيي ففييللمم

  
 (ااوو اارر ببيي ففيي) للممححططةة تتااببععاا تتصصووييرر ففررييقق االلأأررددننييةة االلززررااععةة ووززااررةة ااسستتضضااففتت -(ببتترراا) آآذذاارر 31 ععمماانن

 ففيي ككببييررةة أأججززااء ففيي االلصصييتت ذذاائئعع (للااييتت ببااكك) ببررننااممجج ااببللححسس ققصصييرر ووثثاائئققيي ففييللمم للإإععدداادد االلههووللننددييةة
 االلززررااععةة ووتتققننييااتت االلببييئئييةة االلززررااععةة ممججاالل ففيي االلأأررددنن ضضممننههاا ووممنن االلددوولل ممنن االلععددييدد تتججررببةة ححوولل ووذذللكك أأووررووبباا٬،

.للللببييئئةة االلصصددييققةة االلححددييثثةة  
 

 االلددععمم ببررااممجج ضضممنن ننااععوورر للووااء "االلممششققرر" ممننططققةة ففيي االلممووااططننيينن للأأححدد ييععوودد االلععننبب للززررااععةة ممششررووععاا االلففررييقق ووززاارر
 أأررضض ععللىى االلتتصصووييرر ففررييقق ررصصدد ححييثث أأررااضضييههمم٬، ووتتططووييرر ااسستتصصللااحح أأججلل ممنن للللممووااططننيينن االلووززااررةة تتققددممههاا االلتتيي
 ممنن ووههيي ٬،(ققررووسسسس) ببتتققننييةة ييسسممىى مماا أأوو االلمماائئييةة٬، ووااللصصننااددييقق االجذرريیّة االلأأققممااعع ببااسستتخخدداامم االلززررااععةة تتققننييةة االلووااققعع

.ههووفف ببييتترر االلههووللنندديي ررععااللممخختت ااببتتككررههاا االلتتيي االلععااللمم ففيي االلححددييثثةة االلززررااععييةة االلتتققننييااتت  
 

 تتققننييةة أأنن ححيينن ففيي االلممثثااللييةة٬، االلأأششتتاالل إإننتتااجج إإللىى تتههددفف ووففععااللةة ببسسييططةة تتققننييةة ههيي االجذرريیّة االلأأققممااعع ووتتققننييةة
 ممنن االلأأووللىى ووااللننمموو االلغغررسس ممررااححلل خخللاالل االلااششتتاالل ممسسااععددةة إإللىى تتههددفف "ححييووييةة ممححااككااةة" تتققننييةة ههيي االلمماائئييةة االلصصننااددييقق
 ووممققااووممةة ووااللننمموو االلججذذرريي٬، ننظظااممهه ووتتععممييقق تتثثببييتت ففيي ااتتااللننبب ييسسااععدد ووققوويي صصححيي ررئئييسسيي ججذذرر تتططووييرر أأججلل

.االلرريي للممييااهه دداائئمم ممصصددرر االلىى االلححااججةة ددوونن االلذذااتتييةة إإممككااننااتتهه ععللىى ببااللااععتتمماادد ووااللججففاافف االلععططشش  
 

 ووززخخااتت االلأأممططاارر ممييااهه ووتتججممييعع االلننددىى٬، ممييااهه تتككثثييفف ححييثث ممنن االلططببييععييةة ععمملل االلمماائئييةة االلصصننااددييقق ننظظاامم ووييححااككيي
 ووضضععههاا ييتتمم االلتتيي االلممييااهه ممنن ممححتتووااهه إإللىى إإضضااففةة االلتتببخخرر٬، ممنن ووححممااييتتههاا االلتتررببةة ررططووببةة ععللىى ووااللححففااظظ االلممططرر٬،
 تتععررضضتت االلتتيي ووااللأأررااضضيي ووااللصصححررااووييةة٬، ووااللصصخخررييةة االلججااففةة االلممننااططقق ففيي االلززررااععةة ييتتييحح االلذذيي االلأأممرر ممررةة٬، للأأوولل

.االلممننززللييةة ووااللححدداائئقق االلززررااععييةة ووااللببييووتت االلممززااررعع ففيي االلااععتتيياادديي ااسستتخخددااممهه إإللىى إإضضااففةة للللححرراائئقق٬، تتوواا  
 

 االلززييننةة ووننببااتتااتت ووششججييررااتت ووااللممثثممررةة االلححررججييةة االلأأششججاارر أأننووااعع ممخختتللفف للززررااععةة االلمماائئييةة االلصصننااددييقق ننظظاامم ووييصصللحح
.ووااححدد مماائئيي صصننددووقق ببااسستتخخدداامم ننببااتتيينن ززررااععةة إإممككااننييةة ممعع ووااللخخضضررااووااتت٬،  

 
 ححييثث االلععننبب٬، أأششتتاالل ووززررااععةة تتككثثييرر ففيي ممؤؤخخرراا االلمماائئييةة االلصصننااددييقق تتققننييةة ببااسستتخخدداامم االلززررااععةة ووززااررةة ووببددأأتت
 ببااللممئئةة٬، 80 ححتتىى ووصصللتت االجذرريیّة االلأأققممااعع ببااسستتخخدداامم االلأأششتتاالل إإننتتااجج ففيي ننججااحح ننسسببةة للييةةااللأأوو االلننتتاائئجج أأظظههررتت

.االلااععتتييااددييةة االلظظررووفف ففيي ببااللممئئةة 20 -15 ببـ ققييااسساا  
 

 للييززررتت ممااررتتنن االلففررننسسيي االلممووااططنن ممنن ممققددممةة ككههددييةة مماائئيياا صصننددووققاا (225) ععللىى ححصصللتت ققدد االلززررااععةة ووززااررةة ووككااننتت
 ننظظييرر االلججممييلل ببرردد ممننهه ووررغغببةة أأههللهه٬، ووممععااممللةة ووممععااللممهه االلببللدد ببططببييععةة ووأأععججبب االلسسييااححةة٬، ققببييلل ممنن االلأأررددنن ززاارر االلذذيي
 إإللىى إإضضااففةة االلخخااصص٬، ححسسااببهه ععللىى االلصصننااددييقق ههذذهه االلززررااععةة ووززااررةة ببإإههددااء ققاامم االلأأررددنن ففيي أأممضضااهه االلذذيي االلممممتتعع االلووققتت

.ييةةااللممححلل االلممججتتممععااتت تتننممييةة إإللىى االلههااددففةة ممششااررييععههاا أأححدد ففيي للااسستتخخددااممههاا االلأأررددنن ننههرر للممؤؤسسسسةة ههددييةة صصننددووققاا (160)  
 

 تتققننييةة ممثثلل تتققننييةة ااسستتخخدداامم أأههممييةة أأنن االلووززااررةة ففيي االلععننبب ززررااععةة ممننسسقق االلننتتششةة ممووسسىى االلززررااععيي االلممههننددسس ووببيينن
 سسععةة تتككففيي ححييثث االلممتتااححةة٬، االلممييااهه للمموواارردد االلأأممثثلل االلااسستتثثمماارر االلأأووللىى :أأسسااسسييتتيينن ننققططتتيينن ففيي تتككممنن ققررووسسسس
 خخللاالل للتترر 800 ححتتىى تتصصلل تتككمميياا االلععااددةة ففيي تتسستتههللكك ننببااتتااتت للززررااععةة للتترراا 20 االلببااللغغةة االلمماائئيي االلصصننددووقق

.االلععااللمم ففيي مماائئيياا االلأأففققرر االلععششرر االلببللدداانن أأححدد االلأأررددنن أأنن ووممععررووفف االلففتتررةة٬، ننففسس  
 

 ههوو ووااللسسللييمم االلققوويي االلججذذرريي ووااللننظظاامم للللننببااتت٬، االلججذذرريي االلننظظاامم ععللىى تتررككزز (ققررووسسسس) تتققننييةة أأنن االلثثااننييةة ووااللممييززةة
 ووأأيي ببااللننببااتت٬، االلممححييططةة االلببييئئةة ووأأ االلتتررببةة ططببييععةة ييتتججااووزز ببمماا االلععااللمم ففيي ننببااتت أأيي ززررااععةة ففيي االلننججااحح ممففتتااحح
 ببااللااههتتمماامم ججددييررةة تتققننييةة ههيي االلصصححييححةة ببااللططررييققةة ننممووهه ووتتووججييهه االلججذذرريي االلننظظاامم ببههذذاا االلتتححككمم تتتتييحح تتققننييةة



.ففااععللييتتههاا أأثثببتتتت ححاالل ففيي ووااسسعع ننططااقق ععللىى ووتتببننييههاا  
 

 ممنن االلززررااععيييينن االلممررششدديينن ققببلل ممنن ججههدد االلىى ييححتتااجج ققررووسسسس تتققننييةة ممثثلل تتققننييةة ااسستتخخدداامم أأنن االلىى االلننتتششةة ووااششاارر
 ححييثث ببااللززررااععةة٬، ييتتععللقق ففييمماا للددييههمم االلننممططييةة ووااللصصوورر االلأأررددننيييينن االلممززااررععيينن للددىى االلززررااععييةة االلععااددااتت تتغغييييرر أأججلل
 ججذذرريياا ننظظاامماا ووتتممتتللكك ططووييللةة٬، ففتتررةة تتششتتييللههاا ععللىى ممضضىى االلتتيي االلأأششتتاالل غغااللبباا االلأأررددننييوونن االلممززااررععوونن ييففضضلل
 أأوو نامٍم٬، ووححييدد ررئئييسس ببججذذرر ممررااللعع ححددييثثةة أأششتتاالل إإللىى االلننتتاائئجج أأففضضلل ععللىى االلححصصوولل ييححتتااجج ححيينن ففيي ممتتششععبباا٬،
 ععنن ببححثثاا االلأأسسففلل إإللىى ووتتووججييهههه االلججذذرر ههذذاا ببننمموو االلتتححككمم ييتتسسننىى ححتتىى االلتتببررععمم٬، ممررححللةة ففيي ييززاالل مماا ججذذرر ححتتىى

.االلتتررببةة ففيي االلذذااتتييةة االلممييااهه ممصصااددرر  
 

  قق سس/ااحح/زز مم (ببتترراا)--
مم 02:39 - 31/3/2012  

	  


