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 ( فايكاعٍإضفاء انطاتع انشعًٙ انششٚعح ) دساعاخ فٙ انثُاء االظرًاعٙ يٍ انُخة انغٛاعٛح  :عُٕاٌ .عرٗ سؼًح

يٕالَا يانك إتشاْٛى  اإلعاليٛح ايعح انؽكٕيٛحانذساعاخ انعهٛا فٙ ظ تشَايط األؼٕال انشخصٛح ، تشَايط : ياظغرٛشأطشٔؼح

 .ًاظغرٛش,ٔ انؽاض انذكرٕس فاضم عشاض ان ًاظغرٛشانؽاض انذكرٕس دؼالٌ ذًشٍٚ ان  :ياالَط ، انًششف

 

 انُخثح نؽضب انغٛاعٙانكهًاخ انشئٛغٛح : إضفاء انطاتع انشعًٙ ، انششٚعح ، انثُاء االظرًاعٙ ، 

 

 

ٔتانرانٙ،  . فايكاعٍاتع انشعًٙ عهٗ انششٚعح فٙ يُطبح عاليٛح ذؽذٚذ يغربثم إضفاء انطدٔس انًششعٍٛ يٍ األؼضاب اإل

انششٚعح اإلعاليٛح يٍ خالل انرششٚعاخ اإلقهًٛٛح ْٕ انثاب انٕؼٛذ انز٘ ْٕ األكصش فعانٛح فٙ ذؽٕٚم ادخال فئٌ انثاب 

انًُطبح ذعصشخ تغثة انطشٚبح يغؤنح أصٕاخ األقهٛح انششٚعح اإلعاليٛح . ٔنكٍ غانثا يا ٚكافػ انؽضب اإلعاليٙ انُخثح فٙ 

انرٙ ذى انؽصٕل عهٛٓا ، نزنك ٚعة أٌ انبإٌَ ٚغعٗ أٚضا إضفاء انطاتع انشعًٙ تذعى تانرآصس عهٗ صٕخ انؽضب 

، انٕطُٙ ٔ األؼضاب انٕطُٛح انذُٚٛح فٙ انثشنًاٌ. نكٍ ظٕٓد انرآصس إضفاء انطاتع انشعًٙ عهٗ انششٚعح انؽضب اإلعاليٙ 

األؼضاب انبٕيٛح دٚك ًَط صشاعاخ كثٛشج. ظاَة ٔاؼذ يٍ انؽضب اإلعاليٙ انُخثح اخرالفٛح ٔاألؼضاب انذُٚٛح ٔانبٕيٛح 

ذغعٗ إضفاء انطاتع انشعًٙ انُصٛح نهششٚعح اإلعاليٛح ْٙ انًعٛاسٚح ، فٙ ؼٍٛ أٌ انُخثح انؽضب ٔ انؽضب انبٕيٙ َخثح 

تع انشعًٙ انًٕضٕعٛح . ٔتانرانٙ ذشك يغؤنح انثاؼصٍٛ ذشكض عهٗ انثؽس فٙ يٍ انؽضب انبٕيٙ انذُٚٙ ذغعٗ إضفاء انطا

ٔانصاَٙ, ، فايكاعٍكٛف األؼضاب انغٛاعٛح انُخثح تشؤٌ إضفاء انطاتع انشعًٙ عهٗ انششٚعح فٙ األٔل, عؤانٍٛ يًٍٓٛ : 

انشعًٙ عهٗ انششٚعح فٙ كٛف ًَط انثُاء االظرًاعٙ َخثح يٍ األؼضاب انغٛاعٛح فٙ انُضال يٍ أظم إضفاء انطاتع 

 ؟ فايكاعٍ

ؼرٗ يٍ انُاؼٛح انُظشٚح ٔيٍ انًرٕقع أٌ ٚكٌٕ إعٓاياخ يًٓح ، يصم ذٕقع انُرائط فٙ ْزِ انذساعح ؛ َرائط ْزِ انذساعح  

انًصانٙ انًرًٛض فٙ انفكشج ًٚكٍ أٌ ذكٌٕ تًصاتح إضفاء انطاتع انشعًٙ عٛادج ًَٕرض نهششٚعح اإلعاليٛح ٔانرٙ قذ ذكٌٕ 

ع أٌ ٚكٌٕ ل انفبّ ، ٔال عًٛا دساعح إضفاء انطاتع انشعًٙ عهٗ انششٚعح اإلعاليٛح . كًا تطشٚبح عًهٛح ، ٔيٍ انًرٕقيعا

انششٚعح انرعذٚذ٘ غٛاعاخ انُخثح يٍ األؼضاب انغٛاعٛح فٙ إضفاء انطاتع انشعًٙ انرذسٚعٙ يشظعا أٔ يادج ظذٚذج ن

 ذرطهة إضفاء انطاتع انشعًٙ عهٗ انششٚعح َرائط ْزِ انذساعح. ٔفٙ انًُاطق األخشٖ انرٙ فايكاعٍاإلعاليٛح فٙ 

فٙ ْزِ انذساعح ، ٔظٓاخ َظش انُخثح انؽضب فٙ إضفاء انطاتع انشعًٙ عهٗ انششٚعح ، عٛرى ذؽهٛهٓا تاعرخذاو َظشٚح 

ٙ انُخثح انذُٚٙ نكم انثُاء االظرًاعٙ. يع انؽعط ، َٔظشٚح انثُاء االظرًاعٙ ْٕ يفٛذ نًعشفح انذافع ٔساء انؽضب اإلعالي

إضفاء يًُٓا ، ٔ َخثح انؽضب ٔ انؽضب انبٕيٙ انُخثح انٕطُٛح انذُٚٛح فٙ انًششعٍٛ انًؽهٍٛٛ ، نزنك عٛرى ذكُّٕٚ فٙ 

اإلعاليٛح انرؽٕٚهٛح . أٚضا يٍ ؼٛس طشٚبح تؽصّ ، اعرخذو انثاؼصٌٕ َٓط َٕعٙ يع ًَٕرض طثٛعٙ . يٍ  انطاتع انشعًٙ

رخذو انثاؼصٌٕ انًالؼظح ٔانًباتهح ٔ انٕشائق. ٔانرٙ فٙ ٔقد الؼق فٙ عشض انثٛاَاخ انثؽصٛح يٍ ؼٛس يعانعح انثٛاَاخ اع

 خالل يشاؼم انرؽشٚش، ٔ انرؽبق، ٔانرصُٛف، ٔ ذؽهٛم انثٛاَاخ نهٕصٕل إنٗ انًشؼهح انُٓائٛح ْٕ االعرُراض

كم يٍ األؼضاب اإلعاليٛح ، ٔسأٖ  عهٗ يزْة( انُخة ؼضب عٛاعٙ 1فٙ ؼٍٛ أٌ َرائط انثؽٕز فٙ ْزِ األطشٔؼح ْٙ 

( 2؛  فايكاعٍاألؼضاب انغٛاعٛح انبٕيٛح انعهًاَٛح ، ٔانبٕيٛح انذُٚٛح انؽاظح ل إضفاء انطاتع انشعًٙ عهٗ انششٚعح فٙ 

، أَٓى ٚفًٌٕٓ  فايكاعٍانثُاء االظرًاعٙ يٍ انُخة انغٛاعٛح فٙ انكفاغ يٍ أظم إضفاء انطاتع انشعًٙ عهٗ انششٚعح فٙ 

هٙ: أٔال، تُاء األؼضاب اإلعاليٛح انُخثح انالْٕذٛح ذًٛم إنٗ أٌ ذكٌٕ انرؽعش انفكش٘ ٔ ٚرطهة يعٛاسٚا إضفاء انطاتع يا ٚ

انشعًٙ عهٗ انششٚعح انُصٛح . فٙ ؼٍٛ أٌ انعهًاَٛح انُخة األؼضاب انغٛاعٛح انبٕيٛح ٔانبٕيٍٛٛ انذٍُٚٛٛ فٙ تُاء َظاو 

أٌ انُضال يٍ أظم ذؽٕٚم انعٓذ فٙ تشَايط انرششٚعاخ انششٚعح اإلعاليٛح فٙ  الْٕذٙ نّ الْٕذٛح كثٛشج عهٗ األسظػ،

هثٛح انًعرًع أغيعال انًخذساخ. شاَٛا، اعرشاغ انثُاء األؼضاب اإلعاليٛح انُخثح االظرًاعٛح ؼعرّ عهٗ أٌ اإلعالو ْٕ دٍٚ 

عٕٛنٕظٛح يع انؽضب اإلعاليٙ انُخثح، آَا . تٓزِ انصفح ذًهك األؼضاب انبٕيٛح انُخثح أٚضا َفظ انؽعح انغٕ فايكاعٍفٙ 

يعشد أٌ أضافٕا انؽعح انبائهح تؤٌ َظاو تُٛد انذًٚبشاطٛح فٙ إَذَٔٛغٛا تٕصفٓا األعثاب انغٕعٕٛنٕظٛح إلعطاء انُاط 

ح اإلعاليٛح انؽشٚح فٙ اخرٛاس انبإٌَ يا انرششٚع ٚعة أٌ ٚرى اعرٛعاتٓا فٙ يُطبح انثشَايط. انصانس ، ٔ انثُاء انغٛاعٙ نهُخث

ؼعح تُاء انؽضب ذبٕو عهٗ أعاط انرضاياخ أٚذٕٚنٕظٛح كم طشف . تًُٛا كاٌ ٚؽأل تُاء انثُاء انغٛاعٙ يٍ قثم انُخثح 

. انبإٌَ انًذَٙ يٍ األؼضاب انٕطُٛح انذُٚٛح  ْهٛااذغذًٛم  PKBانعهًاَٛح ؼضب قٕيٙ ٔ االؼضاب انبٕيٛح انذُٚٛح تاعرصُاء 

 عًهٛح ٔ أٚذٕٚنٕظٛح.ٔعطا تٍٛ انثُاء انغٛاعٙ نهؼال  ذًٛم إنٗ أٌ ذكٌٕ
 


