
 إنتػفت َٔ  بٗدف ايتخكري يًعٌُ ايجٛزٟ املطًح 5491فٝفسٟ  51جٓاح عطهسٟ ضسٟ ذتسن١ إْتؿاز اذتسٜات ايدميكساط١ٝ تأضطت يف  : املٓع١ُ ارتاؾ١ ,
 5411طسف اإلضتعُاز ٚ حًت ض١ٓ 

 يطٝاض١ٝ يبعض  ايف٦ات ادتصا٥س١ٜ أٟ إذتام ايػعب ادتصا٥سٟ ٚ إدَاج٘ يف اجملتُع ايفسْطٞ عٔ طسٜل َٓح ادتٓط١ٝ ايفسْط١ٝ ٚ اذتكٛم ا : ضٝاض١ اإلدَاج 
 ٠ ٖٞ ايطًط١  ايفع١ًٝ يًدٚي١ ع٢ً أقايُٝٗا ايرب١ٜ ٚ ايبخس١ٜ ٚ ادت١ٜٛ َٔ ضهإ ٚ َٛازد شتتًف١ ٚ حس١ٜ إختاد  ايكسازات دٕٚ تدخٌ قٛ : ايطٝاد٠

 أجٓب١ٝ 
 بًدٜات َته١ْٛ َٔ أق١ًٝ أزٚب١ٝ ٚ أغًب١ٝ جصا٥س١ٜ . ٜطبل اذتهِ ايعطهسٟ ع٢ً ادتصا٥سٜني ٚ حهِ ع٢ً األٚزٚبني أضطت ٚفل : ايبًدٜات املدتًط١ ٖٞ

 5889-19-51َسضّٛ 

 : اْػاتٗا فسْطا يف ادتٓٛب ادتصا٥سٟ ٚاييت ال ٜتٛافس فٝٗا املطتٛطٕٓٛ ايبًدٜات ايعطهس١ٜ. 
 ٞزتُٛع١ َٔ األحهاّ ايعسب١ٝ ٚ اإلجسا٤ات ايتعطف١ٝ ؾدز يف حل ايػعب ادتصا٥سٟ  َٔ ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ ٚ فسض طاعت٘ ايعُٝا٤    : قإْٛ األٖاي ٖٛ

 يًُطتٛطٓني .
 ع١ًُٝ ضٝاض١ٝ إتبعٗا ايفسْطٕٝٛ تكّٛ ع٢ً إتالف احملاؾٌٝ ايصزاع١ٝ قؿد جتٜٛع ايػعب ٚ بٗدا إتاح هلا ايفسؾ١  : ضٝاض١ األزض احملسٚق١ ٖٞ

 .ًطٝطس٠ ع٢ً ادتصا٥سٜني ٚ إقعاف املكا١َٚ ي
 ْٛٝطب١ إىل ايٝٗٛدٟ ) أدٚيف نسميٝٛ ( ٚ ٜٓـ ع٢ً َٓح ادتٓط١ٝ ايفسْط١ٝ بػهٌ مجاعٞ يٝٗٛد ادتصا٥س دٕٚ ايتدًٞ عٔ ايدٜا١ْ  5811-51-49 : قإْٛ نسمي

 ايٝٗٛد١ٜ .
 ْٞكبا٥ٌ ٚ األعساؽ ٚ نإ ٜٗرف إىل تطٜٛس ايكطاع ايصزاعٞ ارتاؾ١ باملطتٛطٓني ٜٚٗدف إىل ايككا٤ ع٢ً املًه١ٝ ادتُاع١ٝ يً 5811ج١ًٜٝٛ  : قإْٛ ٚاز

 األزٚبٝني ٚ يف ْفظ ايٛقت .
 ؾاحبٗا عٔ طسٜل عكد .ٖٞ تًًو ايكطع١ أٚ ايكطع َٔ األزاقٞ اييت ٜتخؿٌ عًٝٗا  : املًه١ٝ ايفسد١ٜ 
 ْٕٛزتُٛع١ َٔ ايكٛاعد اييت حتهِ  ٚ تٓعِ ضًٛى األفساد يف مجاع١ . :  ايكا ٖٛ 
 ّٛزج١ َٔ ٖٛ ذيًو ايٓـ ايؿادز يف املطا٥ٌ ايتٓع١ُٝٝ اييت تعد بعٝد٠ عٔ اجملاٍ ايٛطين نُاأْ٘ ال ًٜػ٢ أٚ ٜعدٍ إال مبسضّٛ أخس أٚ ٜٓـ بأع٢ً د: املسض

 األٍٚ .

 ايرٟ ٜكّٛ بدٚز ايربملإ يف ضٔ ايكٛاْني ٚ املؿادق١ عًٝٗا ؾدز ػٝدٞ املػهٌ حٍٛ اإلَرباطٛز١ٜ اجملًظ امل َؿطًح ٜطًل ع٢ً : ضٝٓاتٝظ نْٛطًٝت ٚ
 َٔ طسف ْابًٕٝٛ ايجايح ايرٟ أجرب ادتصا٥سٜني عٔ ارتًٞ عٔ أحٛاهلِ ايػدؿ١ٝ اإلضال١َٝ . 5811-19-41ٖرا ايكإْٛ يف 

 ٚايك٠ٛ ايعطهس١ٜ  أضًٛب يًتػًػٌ االضتعُازٟ ٜعتُد اإلجتٝاح بإضتدداّ : ايػص 

 ٍاملسح١ً اييت تًٞ ايػصٚ ٚ تعين إضتٝال٤ املطتعُس ع٢ً األزاقٞ ٚ املُتًهات  ٚ ايتخهِ فٝٗا  : اإلحتال 

 ْٞأض٤ٛ أْٛاع ايطٝطس٠ اإلضتعُاز١ٜ إذ ٜعين تٛطني املعُسٜٔ بؿف١ ْٗا١ٝ٥  يف املطتعُس٠ نُا ٖٛ اذتاٍ يف ايهٝإ ايؿْٗٝٛٞ. :   اإلحتالٍ اإلضتٝطا ٖٛٚ 

 تطٛد املٓاطل اييت تكطٓٗا أغًب١ٝ أٚزٚب١ٝ  ٚ ٜتِ إْتداب ز٥ٝظ ايبًد١ٜ َٔ  5889أفسٌٜ  51مت إْػاؤٖا مبكتك٢ قإْٛ :  ايبًدٜات نا١ًَ ايؿالحٝات ٚ
 َطًِ (  5111) ممجٌ ٚاحد يهٌ األٚزٚبني ٚ زتًظ بًدٟ ٚ زبع٘ َٔ ادتصا٥سٜني 

 اييت تعطٞ يًخانِ ايعاّ ٚ َطاعدٜ٘ حل احملان١ُ ٚ ايطجٔ ٚايطسد ٚ ايٓفٞ دٕٚ إٔ  5415ظٗست نسد فعٌ عٔ ثٛز٠ عني تسنٞ يف  : 5414احملانِ ايسادع١
 ٜهٕٛ يألٖايٞ حل اإلعرتاض أٚ اإلضت٦ٓاف .

  كبا٥ٌ ٚ ايتعاٌَ َع األٖايٞ .يتطجٌٝ إخكاع اي 5819 -5811تٓعِٝ إدازٟ نْٛ٘ اإلضتعُاز َٔ ادتصا٥سٜني املٓتكدٜٔ ض١ٓ  : املهاتب ايعسب١ٝ 

  :االضتعُاز ايفسْطٞ مل٧ً ارتص١ٜٓ ايفسْط١ٝ حافغ ع٢ً إبكا٥ٗا ايعٗد ايعجُاْٞ ع٢ً إٜسادات األزاقٞ ايصزاع١ٝ ٚ ناْت َفسٚق١ يف قسٜب١قسٜب١ ايًص١َ. 

 نٌ إغهاٍ ٚ أضايٝب ايهفاح اييت تطتددَٗا ايػعٛب املطتعُس٠ يف ٚج٘ اإلحتالٍ  :   اذتسن١ ايٛط١ٝٓ 

 تعين ايتٓعُٝات اذتصب١ٝ املعتُد٠ ٚ اييت تعُعدد َٔ املٓدسطني ٚ املٓاقًني  ٚ ٜتب٢ٓ إجتاٙ َعني . :   األحصاب ايطٝاض١ 

 املكا١َٚ اييت تكّٛ ع٢ً ايتدطٝط ٚ اإلعداد احملهِ ٚ ادتٝد .ٚ ٖ : املكا١َٚ املٓع١ُ ٞ 

 ٚ حسنات  املكا١َٚ ايطٝاض١ٝ تكّٛ ع٢ً أضًٛب اذتٛاز ٚ املفاٚقات ٚ عدّ إضتعُاٍ ايعٓف يف ايتعبري عٔ ايسأٟ ٚ َٓٗا ايًج٤ٛ إىل تٓعِٝ َعاٖسات
 أٚ إعتؿاّ َدْٞ  أٚ تكدِٜ َطايب ضٝاض١ٝ.إحتجاج١ٝ 

 زد فعٌ ضٝاضٞ أٚ عطهسٟ ٜعرب عٔ ايسفض ايتاّ يًتدخٌ األجٓيب .  : املكا١َٚ ٖٛ 

 
 
 
 
 



 
 ٟإىل ثِ ْابٛيٞ إىل ادتصا٥س غادز ، 5811 ج١ًٜٝٛ يف فسْطا َع االضتطالّ َعاٖد٠ ٚقع( 5811 - 5858) ادتصا٥س داٜات آخس ٖٛ(: 5818- 5111) حطني ايدا 

 .بٗا تٛيف اييت اإلضهٓدز١ٜ
 ٚعٓرد  5841 ضر١ٓ  قطرٓط١ٓٝ  عًر٢  باٜرا  عرني  ايػرسم  باًٜرو  يف ضٝاضر١ٝ  َٓاؾرب  عرد٠  ترٛىل  ، نسغًٝر١  أضرس٠  َٔ بكطٓط١ٓٝ ٚيد: باٟ أمحد اذتاج  ٍ  دخرٛ

 ْٚعرسا  َػادزتٗرا  بعد املكا١َٚ يف اضتُس 5811 ض١ٓ قطٓط١ٓٝ ضكٛط ٚزغِ( 5898 – 5811)قطٓط١ٓٝ َٔ قدٙ املكا١َٚ قاد ادتصا٥س ايفسْطٞ االضتعُاز
 .ادتصا٥س مبد١ٜٓ 5811 ض١ٓ تٛيف املكا١َٚ، تٛقٝف إىل اقطس َطاْدت٘ عٔ ايكبا٥ٌ ٚخت٢ً ضٓ٘ يهرب

 ابٔ(: 5881 - 5811) ايكادز عبد األَري  ٞ ٔ  ستر ٟ  اذتطرٝين  ايردٜ ٘  ادتصا٥رس ٞ  ٚغراعس  ٚفًٝطرٛف  فكٝر ٔ  ٚضٝاضر  اذتدٜجر١  ادتصا٥سٜر١  ايدٚير١  زجراالت  نبراز  َٚر
 ايعايٝر١  َكرب٠ إىل زفات٘ ْكًت االضتكالٍ ٚبعد بدَػل تٛيف املكا١َٚ تٛقٝف إىل اقطس( 5891 - 5814) ايفسْطٞ االحتالٍ قد املكا١َٚ قاد َٚؤضطٗا

 .5411 ض١ٓ ايعاؾ١ُ بادتصا٥س
 ٚاضرتُس  5815 فٝفسٟ يف ايفسْطٞ االضتعُاز قد املكا١َٚ أعًٔ ، ٚايدٙ ٜد ع٢ً إضال١َٝ تسب١ٝ تسب٢ غ١ٝٓ عا١ً٥ َٔ املكساْٞ أمحد ابٔ ٖٛ: املكساْٞ ستُد 

 .5815 َاٟ يف اضتػٗادٙ حني إىل
 فأضظ ايطٝاض١ اَتٗٔ تكاعدٙ ،بعد األٚىل ايعامل١ٝ اذتسب خالٍ ايفسْطٞ ادتٝؼ يف قابطا عٌُ ايكادز عبد األَري حفٝد ٖٛ(: 5411 - 5811)خايد األَري 

 .دَػل يف تٛيف بٓفٝ٘، فسْطا قاَت يٓػاط٘ ْٚعسا 5454 ض١ٓ اإلؾالح حسن١
 ٞبرني  ْفرٛذٙ  اْتػرس  ايرٟ" إفسٜكٝا مشاٍ صتِ" حصب 5441 ض١ٓ أضظ تًُطإ، مبد١ٜٓ اشداد جصا٥سٟ ضٝاضٞ(:5419 -5818) اذتاج َؿاي  ٍ  ادتصا٥رسٜني  ايعُرا

 .5491 ض١ٓ ادتصا٥س١ٜ ايٛط١ٝٓ اذتسن١ َٔ جص٤ا أؾبح ايرٟ ادتصا٥سٟ ايػعب حصب إىل 5411 ض١ٓ ٚحتٍٛ بفسْطا،
 االضتعُاز َٛاج١ٗ يف اطتسط ثِ ايؿٝدي١ ن١ًٝ دخٌ ا٥سٟجص ضٝاضٞ(: 5844-5481) عباع فسحات  ٞ  ايػرعب  احتراد " 5418 ضر١ٓ  أضرظ  حٝرح  ايفسْطر

 .5415 ٚ 5418 بني َا ايكاٖس٠ َٔ املؤقت١ ادتصا٥س١ٜ يًخه١َٛ ز٥ٝظ أٍٚ نإ ،5411 ض١ٓ ايتخسٜس ظب١ٗ ايتخل ثِ ،"ادتصا٥سٟ
 املطرًُني  املٓتدربني  فدزاي١ٝ يف ٚعكٛ االدَاج دعا٠ َٔ ، ايطب به١ًٝ بفسْطا دزاضت٘ انٌُ ثِ قطٓط١ٓٝ مبدٜٔ دزع(: 5481 -5841) جًٍٛ بٔ ايؿاحل 

 .ايطٝاض١ اعتصٍ االضتكالٍ بعد اجملاالت نٌ يف ٚايفسْطٝني ادتصا٥سٜني بني باملطاٚا٠ طايب نُا ،5441 ض١ٓ تاضطت اييت ادتصا٥سٜني
 بعرد  ايصٜتْٛر١،  جاَعر١  يف بتْٛظ دزاضت٘ تابع ، قطٓط١ٓٝ مبد١ٜٓ ٚيد(:5491 - 5884) بادٜظ بٔ اذتُٝد عبد  ٘ ٌ  يف اطترسط  يًجصا٥رس  عٛدتر  ايرٛطين  ايعُر

 .ادتصا٥س١ٜ اهل١ٜٛ ع٢ً اذتفغ يف دٚز هلا نإ اييت" املطًُني عًُا٤ مجع١ٝ" 5415 ض١ٓ ٚأضظ
 مجرع  ، ايفسْط١ٝ ايطٝاض١ قد ٚجتُعات َعاٖسات عد٠ يف ٚغازى ايعاؾ١ُ إىل غادزٖا ثِ بٗا ٚتعًِ ًَٝا١ْ مبد١ٜٓ ٚيد(: 5495 -5418) بٛزاع ستُد 

 .5495 ض١ٓ بٛحػ١ٝ ٚأعدّ أعتكٌ يٓػاط٘ ْٚعسا ،5411 ض١ٓ ادتصا٥س١ٜ اإلضال١َٝ ايهػاف١ عًٝ٘ أطًل جصا٥سٟ نػفٞ تٓعِٝ يف ادتصا٥سٜني ايػبإ
 5411 ض١ٓ ايجٛز٠ ع٢ً اْكِ ،5411 ض١ٓ ادتصا٥سٟ ايػٝٛعٞ اذتصب َٚؤضظ ايػٝٛعٞ ايػباب حسن١ ع٢ً اْكِ(5485 - 5451:)أٚشقإ عُاز. 
 ًٕٛٝبرص   تفٛقرا  ٚأظٗرس  اذتسبٝر١  املدزض١ ايتخل بهٛزضٝها ٚيد(: 5845 -5114)بْٛابست ْاب  ٘ ٍ  صتُر  اذتًُر١  قراد  ،5144 األٚىل ايفسْطر١ٝ  ادتُٗٛزٜر١  خرال

 األٚزٚب١ٝ ايدٍٚ ع٢ً حسبا ٚغٔ أٚزٚبا، داخٌ فسْط١ٝ اطٛز١ٜإَرب إْػا٤ ع٢ً ٚع5819ٌُض١ٓ فسْطا ع٢ً إَرباطٛزا أؾبح5148 ض١ٓ َؿس ع٢ً ايفسْط١ٝ
 .األطًطٞ باحملٝط ٖٝال١ْ ضاْت جصٜس٠ إىل ْٚفٞ 5851 ض١ٓ االخري يف اْٗصّ يهٓ٘

 ٍقرد  َعازقر١  ظٗرٛز  إىل أد٣ مما ايسجعٞ ايٓعاّ َؤٜدٟ َٚٔ َتػددا نإ( 5811 - 5849) فسْطا ًَٚو 51 يٜٛظ غكٝل(: 5811-5111)ايعاغس غاز 
 تٛيف ، فًٝٝب يٜٛظ َهاْ٘ ٚعني اصتًرتا إىل ففس ببازٜظ 5811 ج١ًٜٝٛ ثٛز٠ ب٘ أطاحت ، ادتصا٥س قد مح١ً بإعداد خؿَٛ٘ َٔ ايتدًـ يف فهس يرا حهُ٘،

 .ايُٓطا يف
 ٟنًٛشٌٜ ٚعرٛق٘ عصٍ ادتصا٥س ع٢ً ايفسْط١ٝ اذت١ًُ قاد يًخسب١ٝ ٚشٜسا ايعػس غازٍ عٝٓ٘ بْٛابست ْابًٕٝٛ جٝؼ يف جٓساال نإ(: 5891-5111) بٛزَٕٛ د 

 .ادتصا٥س ع٢ً
 5844 ض١ٓ فسْطا يف تٛيف ٚايرتن١ٝ ايعسب١ٝ ايًػتني ملعسفت٘ ادتصا٥س يف ضفريا 58 يٜٛظ عٝٓ٘( 5841-5858)ادتصا٥س يف فسْطا قٓاؾ١ً آخس: دٚفاٍ بٝاز. 
 ٛبستب١ فسْطٞ ضفاح(: 5894 – 5119)بٝج  ٍ  حرل  يف املُازضر١  ٚاهلُجٝر١  ٚايتردَري  باإلبراد٠  اغتٗررس ( 5891 - 5895)ادتصا٥رس  عًر٢  عاَرا  حانُرا  عرني  جٓرسا

 .فسْطا يف ،تٛيف ادتصا٥سٜني حل يف جا٥س٠ قٛاْني عد٠ أؾدز ،نُا ادتصا٥سٜني
 ٍبرادتصا٥س  ايبرٝض  اآلبرا٤  مجع١ٝ ،َٚؤضظ5811 ض١ٓ ادتصا٥س أضكف ادتصا٥س،نإ يف املبػسٜٔ نباز َٔ فسْطٞ َطٝخٞ دٜٔ زجٌ(: 5844 -5841)الفٝجسٟ غاز 

 .بٗا ٚتٛيف5814 ض١ٓ
 ؾراحب  األؾٌ ٜٗٛدٟ 5811 ض١ٓ ايداخ١ًٝ ٚشٜس ثِ ، ايفسْطٞ ايعدٍ ٚشٜس: نسميٝٛ أدٚيف،  ٕ ٘  املعرسٚف  49/51/5811 قراْٛ ٟ  بامسر ـ  ايرر  َرٓح  عًر٢  ٜرٓ

 . بادتصا٥س يًٝٗٛد ايفسْط١ٝ ادتٓط١ٝ
 ًٕٛٝايٓعاّ ع٢ً اْكًب 5898ض١ٓ ايجا١ْٝ ايفسْط١ٝ يًجُٗٛز١ٜ ز٥ٝطا عني ْابستبٛ عا١ً٥ َٔ ْابًٕٝٛ يٜٛظ ٖٛ(: 5811 -5818) ايجايح ْاب  ٟ  ادتُٗرٛز

 .5811 ضبتُرب يف عصٍ إَرباطٛزا ْفط٘ ٚاعًٔ
 ٍارتاَط١ ايفسْط١ٝ ادتُٗٛز١ٜ َؤضظ فسْطٞ ٚجٓساٍ ضٝاضٞ(: 5411 ر 5841)دٜػٍٛ غاز  ّ ٍ  5418 عرا ٘  ايجرٛز٠  قرسب  حراٚ  برني  مجعرت  ايريت  بطٝاضرت

 5411 ض١ٓ تٛيف. فسْطا أْكر مما. ايٛطين ايتخسٜس جب١ٗ َع اٜفٝإ اتفاقٝات ٚقع ٚأخريا االخرتام ٚستاٚي١ ٚاإلغسا٤ ايكُع
 ًٕٛٝقا٥رد ( 5845-5114:)بْٛابست ْاب  ٟ ٞ  ٚإَرباطرٛز  عطرهس ٌ 5819 يف فسْطرا  عًر٢  إَرباطرٛزا  أؾربح  5148 يف َؿرس  عًر٢  محًر١  قراد  فسْطر  إْػرا٤  عًر٢  ٚعُر

 .5851 ض١ٓ اْٗصّ يهٓ٘ أٚزٚب١ٝ دٍٚ ع٢ً حسبا ٚغٔ أٚزٚبا، داخٌ فسْط١ٝ إَرباطٛز١ٜ



 تطٛز شتتًف اجملاالت اإلقتؿاد١ٜ , اإلجتُاع١ٝ ٚ ايجكاف١ٝ َٔ خالٍ شٜاد٠ اإلْتاج ايفالحٞ ٚ ايؿٓاعٞ ٚ ْٛع ارتردَات بٗردف حتكٝرل     : ايت١ُٝٓ ايػا١ًَ
 ايطٝاضٞ .  اإلضتكالٍ اإلقتؿادٟ ٚ تدعِٝ اإلضتكالٍ

 َِٝع١ًُٝ إقتؿاد١ٜ تتُجٌ يف حتٌٜٛ املًه١ٝ ارتاؾ١  إىل ًَه١ٝ عا١َ خد١َ يًُؿًخ١ ايعًٝا يًبالد ٚ داليتٗا ايطٝاض١ٝ ٖرٞ إضررتجاع ايطرٝاد٠    : ايتأ 
 ايٛط١ٝٓ ع٢ً ممتًهاتٗا ٚ ثسٚاتٗا .

 ملٓفع١ عٔ طسٜل ْكٌ ايتهٓٛيٛجٝا ٚ زؤٚع األَٛاٍ ٚ ايجكاف١ .إقا١َ عالقات َتٛاش١ْ بني دٚيتني أٚ أنجس َٔ أجٌ تبادٍ ارتربات ٚ ا : ايػسان١ 

 تبادٍ ايطًع ٚ ايبكا٥ع ٚارتدَات املدتًف١ بني ايدٍٚ عٔ طسٜل ايتؿدٜس ٚ اإلضترياد .ع١ًُٝ إقتؿاد١ٜ ٜتِ مبكتكاٖا  : املبادالت 

 ٜتِ َٔ خالهلا تٓاشٍ ايدٚي١ عٔ ممتًهاتٗا عٔ طسٜل ايبٝع يًدٛاف ٚ أؾخاب زؤٚع األَٛاٍ يف إٜطراز ايتٛجر٘ ضترٛ إقتؿراد      ع١ًُٝ إقتؿاد١ٜ : ارتٛؾؿ١
 ايطٛم .

 َؿطًح جػسايف ٜكؿد ب٘ اإلْتكاٍ َٔ ٚقع َتدًف إىل ٚقع َتكدّ ٚ دخٍٛ اإلقتؿاد يف َسح١ً ايُٓٛ ايراتٞ . : ايت١ُٝٓ اإلقتؿاد١ٜ 

 ٟايفسم بني ق١ُٝ ايؿادزات ٚ ايٛازدات يف دٚي١ َع١ٓٝ خالٍ ض١ٓ ستدد٠ . ٖٛ : املٝصإ ايتجاز 

 َرٖب ضٝاضٞ ٚ إقتؿادٟ ظٗس بعد ايجٛز٠ ايؿٓاع١ٝ ٚ ٜٓادٟ باذتس١ٜ ايفسد١ٜ ٚ باملًه١ٝ ارتاؾ١ يٛضا٥ٌ اإلْتاج ٚ تسانِ ايسأع َاٍ .  : ايسأمساي١ٝ 

 إذ تكرّٛ عًر٢ َبردأ املًهٝر١       , ظٗس يف زٚضٝا يف بدا١ٜ ايكسٕ ايعػسٜٔ ٚ ْعسٜات َكاد٠ يًسأمسايٝر١   .  َٓٗج إقتؿادٟ ٚ إجتُاعٞ ٚ ضٝاضٞ : اإلغرتان١ٝ
 ادتُاع١ٝ .

 إعداد ارتطط َٔ أجٌ ايت١ُٝٓ اإلقتؿاد١ٜ ٚ اإلجتُاع١ٝ ٚ زضِ ايهٝف١ٝ يإلضتفاد٠ َٔ املٛازد ع٢ً أفكٌ نٝف١ٝ . : شتطط ايت١ُٝٓ ٖٛ 

 شٕ بني اإلْتاج ٚ اإلضتٗالى بٛاضرط١ قرإْٛ ايعرسض ٚ ايطًرب , تعرد ٖررٙ ارتؿرا٥ـ أضاضرا يًٓعراّ اإلقتؿرادٟ إىل           ٖٛ ايرٟ عتكل ايتٛا : إقتؿاد ايطٛم
 ايسأمسايٞ ٖٚٛ َٛازد ٚ ثسٚات ٚ أْتاج يًبكا٥ع ٚ ارتدَات بػ١ٝ إتباع حاجات ايطهإ .

 ٚ إطتفاض عدداألطبا٤ ٚ املٛاطٓني ٚ ْكـ ايٛعٞ ايؿخٞ . اهلٝانٌ ايكاعد١ٜ ٖٞ اهلٝانٌ األضاض١ٝ ناملطتػفٝات ٚ ايعٝادات ٚ قعف ايتجٗٝصات 

 تبع١ٝ ايدٍٚ املتدًف١ إقتؿاد بايدٍٚ املتكد١َ ٚ ميهٔ متجٌٝ ذيًو بتخهِ ايدٍٚ املتكد١َ بأضرعاز ايرٓفط ٚ قُٝتر٘ ٚ تطرٜٛل      : ايتٝع١ٝ اإلقتؿاد١ٜ ٖٞ
 املٓتجات .

 عباز٠ عٔ ضٝاض١ ختطٝط١ٝ تكّٛ بٗرا ايردٍٚ إجتراٙ نرٌ إقًرِٝ ٚ تػرٌُ حؿرس ٚ حتدٜرد اإلَهاْٝرات ايطبٝعٝر١ ٚ ايإلقتؿراد١ٜ  ٚ             : ايت١٦ٝٗ اإلق١ًُٝٝ ٖٞ
 إلضتػالٍ ٖرٙ اإلَهاْٝات ٚ إظتاد حًٍٛ ملػانٌ َع َساعات ارتؿٛؾٝات .ايبػس١ٜ يإلقًِٝ ٚ حتدٜد َػانً٘ ٚٚقع  قٛاْني ؾاز١َ 

 ٟايٓٗج ايسأمسايٞ  5484إىل  5411تػري منط ايتطري اإلقتؿادٟ ٚ ذيًو بايتدًٞ ع٢ً ايٓعاّ اإلغرتانٞ ايرٟ طبل َٔ ض١ٓ ٜكؿد ب٘  : ايتخٍٛ اإلقتؿاد َٔ ٚ
 َع َطًع ايتطعٝٓات .

 ٟايدخٌ ايٛطين ع٢ً األفساد . ٖٛ تٛشٜع  : ايدخٌ ايفسد 

 مجع اجملالت .ٖٞ ت١ُٝٓ ٚ تطٜٛس ايكطاعات املدتًف١ املتجدد٠ ٚ ايػري َتجدد٠ يف  : ايت١ُٝٓ  

 ايؿخ١ ٚ ايتعًِٝ ٚ ايتجاز٠ ٚ ايٓكٌ .) غري ايصزاع١ ٚ ايؿٓاع١ (. : ٚ ٖٞ ْػاطات شتتًف١ َجٌ : ارتدَات 

 زتُٛع١ عٛاٌَ اإلْتاج املتُج١ً يف األزاقٞ ٚ املٛازد ايطبٝع١ٝ .  : ٚضا٥ٌ اإلْتاج ٖٞ 

 ايصزاع١ اييت تدز أزباح نجري٠ ٚ أَٛاٍ َٔ ايع١ًُ ايؿعب١   : ايصزاع١ ايٓكد١ٜ ايتجاز١ٜ ٖٞ 

 غرب نٌ اضتدداّ إىل ايػدٜد٠ حاجتِٗ ٚ األزض َٛاز ع٢ً ايطهإ قػط ٚ قُٝتٗا تستفع ٚ األزض جتٛد حٝح ايهجٝف١ ايصزاع١ تٛجد:  ايهجٝف١ ايصزاع١ َٔ 
 اهلهتراز  غ١ً ازتفاع ٚ ايٛاحد٠ املٓطك١ يف احملاؾٌٝ تٓٛع إىل ٜٛدٟ ٖرا ٚ ايط١ٓ طٍٛ خاؾ١ ايصزاع١ٝ دٚزات ٚ ايعُٛد١ٜ ايصزاع١ بٗا تطتعٌُ ٚ األزض
 ايٛاحد

 ايتكًٝد١ٜ ايٛضا٥ٌ ع٢ً تعتُد ٚ احملًٞ يالضتٗالى َٛج١ٗ شزاع١ ٖٞ: املعاغ١ٝ ايصزاع١ 

 جتاز١ٜ املفّٗٛ بٗرا فٗٞ ايتطٜٛل ٖٛ اإلْتاج َٔ ٖدفٗا شزاع١: ايٓكد١ٜ ايصزاع١ 

 ايػرا٥ٞ يألَٔ احتٝاطا املٛج١ٗ اذتبٛب أْٛاع  شزاع١ ٖٞ: ايٛاضع١ ايصزاع١ 
 
 
 
 
 

 

 األْرتْت ب  يفإعداد ايتًُٝر املًكب 

(spaider 54) 
 َٔ متٓٝاتٞ يهِ بايتٛفٝل ٚ ايٓجاح يف َطازنِ ايدزاضٞ 


