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سيداتي سادتي
ئَّ نًٍ دٔاػ ٙسشٔس٘ أٌ أسزمجهكى انٕٛو ثبنًؼٓذ انًهك ٙنهذساسبد اإلسزشارٛدٛخ ٔثذء أضغبل ْزِ انُذٔح انًخػػخ
نًٕؾٕع "األسس اإلسزشارٛدٛخ نُدبذ اندٕٓٚخ انًزمذيخ".
ٚدت انززكٛش فٕسا ثبنطبثغ اإلسزشارٛد ٙنؼًهٛخ اندٕٓٚخ ،ثبنُظش ئنٗ آثبسْب ف ٙيدبل ئػبدح رطكٛم ُْذسخ انذٔنخ ٔيشاخؼخ
انمٕاػذ انًُظًخ نهشٔاثط ث ٍٛانًشكض ٔيخزهف يكَٕبد انزشاة انٕطُٚ .ٙزؼهك األيش ف ٙانٕالغ ثاغالذ ْٛكهٚ ٙزؼهك ثزمبسى
انسهطبد ٔانًسإٔنٛبد ف ٙيب ث ٍٛانًإسسبد ٔأخٓضح انسكبيخٓٚٔ ،ذف ئنٗ ئػبدح رٕصٚغ ػبدل نهًٕاسد ث ٍٛانًُبطك ٔرمٛٛى
انزُٕع انثمبفٔ ٙانهغٕ٘ ٔكزا ركٛٛف انزمسٛى اندٕٓ٘ يغ أْذاف اإلغالذ.
ٔثبسزثُبء ثؼؽ انزمذيبد انسبغهخ ف ٙيدبل اناليشكضٚخٔ ،اخٓذ انزدشثخ انًغشثٛخ ف ٙيدبل اندٕٓٚخ انؼذٚذ يٍ انؼٕائك رى
رسهٛهٓب ثطكم ٔاسغ ف ٙاألػًبل انؼهًٛخٔ .اندذٚش ثبنزكش أٌ رمشٚش "آفبق  "1112لذ غُف انؼدض انسبغم ف ٙانزًُٛخ انًسهٛخ
كؼمذح يٍ ػمذ انًسزمجم ْٕٔ ،رمشٚش يُدض ف ٙئطبس خًسُٛٛخ انزًُٛخ انجطشٚخٔ .نزدبٔص ْزِ انؼمذح ٔدفغ انسذ ث ٍٛانًًكٍ
ٔانًسزسٛم ،رًذ انزٕغٛخ ػهٗ رُفٛز سٛبسخ زمٛمٛخ نهدٕٓٚخٔ ،اؾؼخ ثزنك زذا نًغشة "ر٘ ٔرٛشاد يزؼذدح".
ٔٚؼزجش انًشٔس ئنٗ يشزهخ أكجش ػهٗ يسزٕٖ سٛشٔسح اندٕٓٚخ اخزشالب ئسزشارٛدٛب ٚفزر آفبلب خذٚذح ف ٙيدبل رسمٛك يطشٔع
رًُٛخ انًغشة ،انز٘ رزًثم يجبدئّ األسبسٛخ ف ٙيدزًغ دًٚمشاطٔ ٙأكثش يسبٔاح ٔيُفزر ػهٗ انؼبنى ٔيمٛى نهزُٕع.
رزًثم اٜفبق اندذٚذح انًفزٕزخ أيبو اندٕٓٚخ انًزمذيخ ف ٙيب ٚه:ٙ
 رشسٛخ يًبسسخ انذًٚمشاطٛخ ان ًذػًخ رهج ٙزبخٛبد انًمبسثخ اندذٚذح نهٕسبطخ انسٛبسٛخ رًبضٛب يغ انزغٛشاد انزٙ
ٚؼشفٓب انًدزًغ انًغشثٔ ٙانز ٙرًثم َزٛدخ سٛبسخ ردؼم يٍ انمشة انٕسٛهخ انًُبسجخ إلػبدح َسح سٔاثط انثمخ ثٍٛ
انًشكض ٔاندٓبد ٔرمٕٚزٓب.
ٔ ؾغ أسس دُٚبيٛكٛخ الزػبدٚخ أكثش خهمب نهثشٔاد رشركض ػهٗ سفغ ئيكبَٛبد كم يُطمخ ٔانزًسٕس زٕل سؤٚخ يطزشكخ
نهفبػهٔ .ٍٛألَٓب ال رمم أًْٛخ ،فسزكٌٕ األلبنٛى ف ٙيخطط اندٕٓٚخ انًزمذيخ ،فٔ ٙؾغ أفؿم يٍ أخم االسزفبدح يٍ
فشظ انزؼبٌٔ انال يًشكض انزُٚ ٙع ػهٓٛب انٕؾغ انًزمذو يغ االرسبد األٔسث.ٙ
 االػزشاف ثبنزُٕع انًغشث ٙانخػت ٔرم ًّٛٛػهٗ انًسزٕٖ انثمبفٔ ٙانؼشلٔ ٙانهغٕ٘.
نمذ أٔكم رػًٛى ًَٕرج اندٕٓٚخ انًُسذس يٍ انخػٕغٛبد انًغشثٛخ ٔانطبيم نكبفخ انًُبطك ،ثًب فٓٛب انػسشاءٔ ،انزٚ ٙدت
أٌ ركٌٕ " ...يٍ ث ٍٛأٔائم انًسزفٛذ ٍٚيٍ اندٕٓٚخ انًزمذيخ" ،ئنٗ انهدُخ االسزطبسٚخ نهدٕٓٚخ انز ٙأسادد ػشؼ اسزُزبخبد
رمشٚشْب ثًُبسجخ ْزِ انُذٔح.
سيداتي ،سادتي،
َظشا نطبثؼٓب انًؼمذ ٔانًسزؼشؼ ،رزٕاخذ سْبَبد اندٕٓٚخ انًزمذيخ ف ٙغهت انجشَبيح انؼهً ٙنهًؼٓذ انًهك ٙنهذساسبد
اإلسزشارٛدٛخٚٔ .دذس انززكٛش ثًب ٚه:ٙ

ٚ طكم فسع اندٕاَت انًزؼهمخ ثًدبنٛخ انسٛبسبد انؼًٕيٛخ ٔرُسٛك انفبػه ٍٛف ٙيدبل رػًٛى ٔرطجٛك اإلغالزبد
أزذ يسبٔس انذساسخ اندبسٚخ زٕل "اإلغالزبد ثبنًغشة ٔرأثٛشْب ػم انزُبفسٛخ انطبيهخ" ف ٙئطبس ثشَبيح
انذساسبد "انزُبفسٛخ انطبيهخ ٔيٕلغ انًغشة ف ٙانؼٕنًخ"ٔ .رؼزجش انزُبفسٛخ انًدبنٛخ خضء ال ٚزدضأ يٍ انزُبفسٛخ
انطبيهخ.
 رزٕاخذ انمؿبٚب انًشرجطخ ثسٛشٔسح رمٛٛى انخبغٛبد انثمبفٛخ يغ دػى انٕزذح انٕطُٛخ ٔكزا رهك انًزؼهمخ ثبالخزالفبد
ٔرأثٛشْب ػهٗ انؼٛص خًبػخ ف ٙخؿى انًٕاؾٛغ انزٚ ٙزطشق ئنٓٛب ثشَبيح انذساسبد "انزشاثط االخزًبػ :ٙف ٙيب
ٚزدهٗ دٔس انذٔنخ ٔأْى انفبػه ٍٛاالخزًبػٍٛٛ؟"ٔ .فْ ٙزا انػذد ،رى انزفكٛش ثبنًؼٓذ ف ٙيٕؾٕع انٕٓٚبد اندٕٓٚخ.
ٚ ذخم انسفبظ ػهٗ انًدبالد انسسبسخ ٔرمًٓٛٛب ،كبنٕازبد ٔانسبزمٔ ،رسهٛم انزؿبيٍ انز٘ رفشؾّ ٔزذح األَظًخ
اإلٚكٕنٕخٛخ انطجٛؼٛخ (ػهٗ سجٛم انًثبل رؿبيٍ ػبنٛخ األزٕاؼ ٔسبفهزٓب) ف ٙئطبس ثشَبيح انذساسبد "انزغٛشاد
انًُبخٛخ :رأثٛشْب ػهٗ انًغشة ٔخٛبساد انزكٛف انطبيهخ".
ٔيٍ خالل رُظٛى انُذٔح انٕٛوٕٚ ،د انًؼٓذ انًهك ٙنهذساسبد اإلسزشارٛدٛخ انًسبًْخ ف ٙانُمبش انمبئى زٕل اندٕٓٚخ انًزمذيخ
ػجش ئثبسح انزفكٛش ف ٙثالس أسئهخ ْبيخ ْٔ:ٙ
 يب ْٕ ضكم انسكبيخ األيثم انٕاخت رُفٛزِ نزٕزٛذ كبفخ انفبػه ٍٛزٕل يًٓخ انزًُٛخ اندٕٓٚخ ف ٙثؼذْب االلزػبد٘
ٔاالخزًبػٔ ٙانثمبفٙ؟
 يب ْٕ يطشٔع ْٕٚخ انًُبطك انٕاخت رُفٛزِ ثبنًغشة يٍ أخم رػبنر رمٛٛى انخػبئع اندٕٓٚخ ٔٔزذح انذٔنخ -األيخ؟
 يبْ ٙيؼبنى ًَٕرج اندٕٓٚخ انٕاخت رطجٛمٓب ف ٙانًُبطك اندُٕثٛخ ،يغ األخز ثؼ ٍٛاالػزجبس ؾشٔسح اإلديبج انًزُبسك
نٓزِ انًُبطك ف ٙانًدًٕػخ انٕطُٛخ ٔرسمٛك االنزضايبد انذٔنٛخ ثبنًغشة ف ٙئطبس يطشٔع سٛبدح انًُبطك اندُٕثٛخ؟
رهك ثؼؽ انُمط انزٚ ٙدت أٌ رأطش َمبضُب انٕٛو ثًطبسكخ خجشاء ٔيمشسٔ ٍٚيًثه ٙانًدزًغ انًذَ ٙنزؼًٛك فًُٓب نهدٕاَت
انٓبيخ انًشرجطخ ثاغالذ اندٕٓٚخ.
أٔد انزؼجٛش ػٍ خبنع ضكش٘ نكبفخ انًطبسك ٍٛنزهجٛزٓى دػٕرُب.

