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سيبسة انحكىمة في تطىير انتشريعبت 

 

 زٛث رى انهدٕء نزؽجٛك انمٕاٍَٛ األسدَٛخ انزٙ كبَذ َبفزح فٙ فهغؽٍٛاخزهفذ انمٕاٍَٛ انزٙ كبَذ َبفزح 

ػشٛخ االززالل اإلعشائٛهٙ فٙ انعفخ انغشثٛخ، ٔانمٕاٍَٛ االَزذاثٛخ انجشٚؽبَٛخ ٔرؼهًٛبد اإلداسح انًصشٚخ 

صذس لشاس سئٛظ انهدُخ انزُفٛزٚخ نًُظًخ انزسشٚش ٔفٙ ثذاٚخ ػٓذ انغهؽخ انٕؼُٛخ فٙ لؽبع غضح، 

 ٔانز٘ 20/5/1994 يٍ رَٕظ ثزبسٚخ 1994نغُخ  (1)انفهغؽُٛٛخ سئٛظ انغهؽخ انٕؼُٛخ انفهغؽُٛٛخ سلى 

 5/6/1967ٚمعٙ ثأٌ ٚغزًش انؼًم ثبنمٕاٍَٛ ٔاألَظًخ ٔاألٔايش انزٙ كبَذ عبسٚخ انًفؼٕل لجم ربسٚخ 

 .ززٗ ٚزى رٕزٛذْب" انعفخ انغشثٛخ ٔلؽبع غضح"فٙ األساظٙ انفهغؽُٛٛخ 

ْٔزا يب خؼم يًٓخ رٕزٛذ انمٕاٍَٛ ثٍٛ خُبزٙ انٕؼٍ ٔاعزجذانٓب ثمٕاٍَٛ ػصشٚخ زذٚثخ ْٙ انًًٓخ 

 .األٔنٗ نهًدهظ انزششٚؼٙ األٔل

 

انًٕلغ فٙ  (2)ارفبق ؼبثب أٔعهٕ ٔلذ ثذأد انصالزٛبد انزششٚؼٛخ نهغهؽخ انٕؼُٛخ انفهغؽُٛٛخ يُز رٕلٛغ 

 انز٘ َص ػهٗ انصالزٛبد انزششٚؼٛخ نهغهؽخ انفهغؽُٛٛخ، انزٙ رًبسط 28/9/1995ٔاشُؽٍ ثزبسٚخ 

 .صالزٛبرٓب انزششٚؼٛخ ػٍ ؼشٚك يدهظ رششٚؼٙ يُزخت، نّ صالزٛخ رجُٙ انزششٚؼبد

 

 ٔرنك فٙ ػٓذ انسكٕيخ األٔنٗ 5/7/1994رٕنٗ يدهظ انغهؽخ انفهغؽُٛٛخ عهؽخ ئصذاس انمٕاٍَٛ يُز ٔلذ 

، ٔكبَذ انزششٚؼبد رصذس ثًشاعٛى ػٍ سئٛظ 16/12/1996 ئنٗ 20/5/1994انزٙ ايزذد يب ثٍٛ 

. انغهؽخ انٕؼُٛخ انفهغؽُٛٛخ

 

، رٕنٗ انًدهظ انزششٚؼٙ عهؽخ ئصذاس 20/1/1996ثزبسٚخ األٔل  ٔنذٖ اَزخبة انًدهظ انزششٚؼٙ 

 .7/3/1996انزششٚؼبد يُز رُصٛجّ ثزبسٚخ 

 

رى اػزًبد انٕلبئغ انفهغؽُٛٛخ كدشٚذح سعًٛخ فهغؽُٛٛخ رؼُٙ ثُشش انزششٚؼبد ٔلشاساد يدهظ انٕصساء ٔ

 .20/11/1994ٔانمشاساد انمعبئٛخ ٔانمشاساد اإلداسٚخ ٔلذ صذس أٔل ػذد يُٓب ثزبسٚخ 
 

ػهٗ صؼٛذ رؽٕٚش ٔئصالذ انؼًم انًإعغٙ ْٕ ئػذاد خؽخ انسبنٙ ٔيٍ أْى ئَدبصاد يدهظ انٕصساء 

 ػهٗ ظٕء عٛبعبد ٔؼُٛخ يؼزًذح يٍ يدهظ 2010- 2008ئصالذ ٔرًُٛخ يزٕعؽخ انًذٖ نألػٕاو 

انٕصساء ٔيشرجؽخ يغ أْذاف انغهؽخ انٕؼُٛخ انشئٛغٛخ ٔانًزٕعؽخ ٔفٙ ئؼبس غبٚبد انغهؽخ، ٔلذ صبدق 

-2008 ػهٗ يمزشذ ئػذاد خؽخ ئصالذ ٔرًُٛخ فهغؽُٛٛخ نألػٕاو 6/8/2007يدهظ انٕصساء ثزبسٚخ 

، ٔرنك ػجش ػًهٛخ رذيح ثٍٛ صُغ انغٛبعبد ٔانزخؽٛػ ٔئػذاد انًٕاصَخ، يٍ خالل ديح ػُبصش 2010

انزخؽٛػ ٔػُبصش رخصٛص انًصبدس فٙ ٔثٛمخ ٔازذح راد يُظٕس يزٕعػ األيذ ٔردًغ ثٍٛ رخصٛص 

ٔرمٕو ٔرزعًٍ يإششاد لٛبط األداء،  ،انًٕاسد انسكٕيٛخ، ٔرخصٛص انًٕاسد يٍ لجم انذٔل انًبَسخ

ٔانز٘ ًٚكٍ رؼشٚفّ زغت يب خبء  ػهٗ أعبط يُٓدٛخ ئؼبس اإلَفبق يزٕعػ األيذ انًزؼبسف ػهٛٓب ػبنًًٛب

أداح ئداسح اإلَفبق انؼبو ٔرؼضٚض انُظبو " فٙ ٔثبئك خؽخ اإلصالذ ٔانزًُٛخ يزٕعؽخ انًذٖ أػالِ ثأَّ 

انًبنٙ اإلخًبنٙ، ثبإلظبفخ ئنٗ رخصٛص انًصبدس زغت األٔنٕٚبد اإلعزشارٛدٛخ ٔاالعزخذاو انفؼبل 

."نهًصبدس فٙ رُفٛز ْزِ األٔنٕٚبد

خُذح انغٛبعبد انٕؼُٛخ ْٔٙ رذسج يُؽمٙ ٚدًغ يب ثٍٛ ثالثخ يغزٕٚبد ْٙ انغبٚبد انسكٕيخ ألٔرى ئلشاس 

ٔاألْذاف ٔيسبٔس انغٛبعبد، نزٕخّٛ أػًبل ٔلشاساد ٔأٔنٕٚبد انسكٕيخ، ٔلذ زذدد األخُذح انغبٚبد 

انؼهٛب نهغهؽخ انٕؼُٛخ انفهغؽُٛٛخ ْٔٙ انغاليخ ٔاأليٍ، ٔانسكى انششٛذ، ٔرؼضٚض انزمذو ٔاالصدْبس 

، ٔٚشرجػ ثٓزِ انغبٚبد أْذاف ػبيخ يسذدح رُجثك ػُٓب يسبٔس انٕؼُٙ، ٔرسغٍٛ يغزٕٖ ٔخٕدح انسٛبح

 .انغٛبعبد



 2 

زٛث ًٚكٍ ئٌ انغٛبعخ انزششٚؼٛخ رأرٙ ظًٍ يفٕٓو عٛبعبد انسكٕيخ انزٙ رعجػ ٔرُظى ػًم انسكٕيخ، 

ؼبس انشبيم نألػًبل انزٙ رمشس انسكٕيخ انمٛبو ثٓب ظًٍ رغهغم رؼشٚف عٛبعبد انسكٕيخ ثأَٓب اإل

أٔنٕٚبد يؼٍٛ ػهٗ َسٕ ٚزشخى سؤٚخ انسكٕيخ ٔغبٚبرٓب ٔأْذافٓب ئنٗ يدًٕػخ يٍ انًخشخبد ٔانُزبئح 

انًهًٕعخ، ٔرُؼكظ ػٍ انغٛبعبد ئعزشارٛدٛبد انسكٕيخ ٔانخؽػ انزُفٛزٚخ فٙ ئؼبس ػًهٛخ رذيح ثٍٛ 

 .انخؽخ ٔانًٕاصَخ

ٔٚزى صُبػخ انغٛبعبد انؼبيخ ٔرسذٚذ أٔنٕٚبرٓب يٍ لجم انسكٕيخ ثكبفخ يإعغبرٓب ثبنششاكخ يغ انغهؽخ 

انزششٚؼٛخ ٔيإعغبد انًدزًغ انًذَٙ ٔاألزضاة ٔاندًبػبد ٔاألفشاد، ػهٗ َسٕ ٚشثػ ثٍٛ انغٛبعبد 

ٔاألْذاف انؼبيخ نهسكٕيخ ٔغبٚبرٓب، ٔثزاد انٕلذ فال ًٚكٍ ٔظغ أ٘ خؽخ ئعزشارٛدٛخ ثؼٛذا ػٍ 

انغٛبعبد زٛث أٌ انغٛبعبد ْٙ انعٕاثػ انزٙ ٚدت أٌ رهزضو ثٓب انًإعغبد انسكٕيٛخ نذٖ ٔظغ 

خؽؽٓب ٔثشايدٓب ٔأٔنٕٚبرٓب ثشكم ٚسمك االسرجبغ  ثٍٛ أْذاف انًإعغخ ٔعٛبعبد انسكٕيخ، ٔٚسمك 

انشثػ أٚعب ثٍٛ يٕاصَخ انًإعغخ ٔخؽزٓب انغُٕٚخ ثسٛث رًثم انًٕاصَخ اَؼكبعب نهخؽخ انزؽٕٚشٚخ انزٙ رزى 

. يشاخؼزٓب فٙ ثذاٚخ كم ػبو

 

ٔيٍ انؽجٛؼٙ أٌ نهغهؽخ انزششٚؼٛخ دٔس فٙ ئلشاس عٛبعبد انسكٕيخ ٔخؽؽٓب انزؽٕٚشٚخ زٛث أٌ 

انًدهظ انزششٚؼٙ ًُٚر انثمخ نهسكٕيخ ػهٗ أعبط ثشَبيدٓب انز٘ ٚؼكظ عٛبعبرٓب انؼبيخ، ٔكزنك فاٌ 

انًدهظ انزششٚؼٙ ْٕ انًفٕض ثالشاس انًٕاصَخ انؼبيخ نهغهؽخ ٔانزٙ ٚدت أٌ رُغدى يغ خؽخ انزًُٛخ 

نهسكٕيخ ٔرؼجش ػٍ أٔنٕٚبرٓب، ْٕٔ انًخٕل ثالشاس انمٕاٍَٛ انزٙ رؼزجش خضءا يٍ األدٔاد انزششٚؼٛخ انزٙ 

 .رغبْى فٙ رشخًخ عٛبعبد انسكٕيخ

انًدهظ انزششٚؼٙ ٚمش انخؽخ انؼبيخ نهزًُٛخ، ٔٚسذد انمبٌَٕ ؼشٚمخ ئػذادْب ٔػشظٓب ْزا ثبإلظبفخ أٌ 

ػهٗ انًدهظ
1
. 

 

 ٔكزنك فاٌ نألزضاة انغٛبعٛخ دٔس فٙ صُبػخ عٛبعبد انسكٕيخ ٔرسذٚذ أٔنٕٚبرٓب، زٛث ثشَبيح انسضة 

انز٘ ٚظفش ثبنغهؽخ ُٚؼكظ ثشكم ٔاظر فٙ عٛبعبد انسكٕيخ، ٔكزنك فاٌ األزضاة األخشٖ رغبْى فٙ 

صُغ انغٛبعبد ثًب نٓب يٍ يمبػذ فٙ انًدهظ انزششٚؼٙ أٔ فٙ انسكٕيخ، أٔ ثًب نٓب يٍ لذسح رأثٛشٚخ فٙ 

ئؼبس انًُبفغخ انسضثٛخ ٔانًمبسثبد ٔاالئزالفبد ثٍٛ األزضاة، ٔكزنك رغؼٗ يإعغبد انًدزًغ انًذَٙ 

ٔانُمبثبد ٔاندًبػبد نهزأثٛش ػهٗ انسكٕيخ نزجُٙ ثؼط انغٛبعبد ٔاألٔنٕٚبد انزٙ رؼجش ػٍ يصبنر 

انًٕاؼٍُٛ أٔ يصبنر فئبد يذَٛخ أٔ َمبثٛخ يؼُٛخ، فبنًإعغبد انًٓزًخ ثسمٕق انًشأح ػهٗ عجٛم انًثبل 

رغؼٗ نخهك سأ٘ ػبو ٚغبػذ ػهٗ رجُٙ ثؼط أٔنٕٚبرٓب يٍ لجم انسكٕيخ، ٔكزنك انُمبثبد انؼًبنٛخ ٔانًُٓٛخ 

. رؼًم ػهٗ ٔظغ يصبنر انفئبد انزٙ رًثهٓب ظًٍ أٔنٕٚبد انسكٕيخ

 

ٔرزعر انغٛبعخ انزششٚؼٛخ نهسكٕيخ يٍ خالل اَؼكبعٓب فٙ ئؼبس خؽخ اإلصالذ ٔانزًُٛخ يزٕعؽخ انًذٖ 

 زٛث رى ئلشاس يدًٕػخ يٍ انغٛبعبد ٔاألْذاف ٔانُشبؼبد ٔانًشبسٚغ رسذد 2010-2008نألػٕاو 

. أٔنٕٚبد انزششٚغ  ػهٗ ظٕء االززٛبخبد انزششٚؼٛخ انزٙ سعًزٓب انخؽخ

 

ٔلذ ألشد انسكٕيخ ظًٍ أخُذح انغٛبعبد انٕؼُٙ ٔفٙ ئؼبس غبٚبرٓب نزسمٛك انسكى انششٛذ، أزذ األْذاف 

رؽٕٚش اإلؼبس ، ٔألشد رؼضٚض ٔرًكٍٛ األَظًخ انمبََٕٛخ ٔانًذَٛخ ٔاندُبئٛخانشئٛغٛخ نهسكٕيخ ْٕٔ 

 كًسٕس عٛبعبد، ٔانز٘ اسرجػ ثّ يدًٕػخ يٍ األْذاف اإلعزشارٛدٛخ نهٕصاساد ٔاألْذاف انمبََٕٙ

. انفشػٛخ انًُجثمخ ػُٓب

فؼهٗ يغزٕٖ ٔصاسح انؼذل ٔفٙ ئؼبس خؽخ اإلصالذ ٔانزًُٛخ يزٕعؽخ انًذٖ نٕصاسح انؼذل نألػٕاو 

يٍ ثٍٛ أْذافٓب اإلعزشارٛدٛخ ٔانز٘ رفشع " اعزمشاس انُظبو انمبََٕٙ" فمذ ئػزًذد ْذف 2008-2010

  :ػُّ أسثؼخ أْذاف فشػٛخ ػهٗ انُسٕ انزبنٙ

 

                                                 
1

 2003يٍ انمبٌَٕ األعبعٙ انًؼذل نغُخ ( 59) يبدح 



 3 

 ثهٕسح انخؽخ انزششٚؼٛخ نمؽبع انؼذانخ .1

 

ٔٚشرجػ ثٓزا انٓذف ػذد يٍ  انُشبؼبد رمٕو ػهٗ خشد ٔيشاخؼخ ٔرمٛٛى سصيخ رششٚؼبد انؼذانخ، 

ٔثهٕسح انغٛبعخ انزششٚؼٛخ نمؽبع انؼذانخٌ ثًب فٙ رنك ٔظغ لبئًخ ثبنزششٚؼبد انًؽهٕثخ ٔأٔنٕٚبرٓب

  

          

 انٕصٕل ئنٗ رششٚؼبد لبََٕٛخ يسذثخ ٔيؽٕسح .2

 

ٔرى ئلشاس انُشبؼبد انًشرجؽخ ثٓزا انٓذف ْٔٙ رذسٚت كبدس انٕصاسح انًزخصص ػهٗ ئػذاد 

.         يششٔػبد انمٕاٍَٛ ٔاألَظًخ  إلٚدبد كٕادس يإْهخ فٙ يدبل ئػذاد يششٔػبد انمٕاٍَٛ

ٔػمذ ٔسػ ػًم لبََٕٛخ نٕظغ لبئًخ ثًششٔػبد انمٕاٍَٛ ٔيششٔػبد انمٕاٍَٛ انًؼذنخ ٔانهٕائر 

.     انزُفٛزٚخ انالصيخ ػهٗ ظٕء انخؽخ انزششٚؼٛخ

.  ٔرٕفٛش انخجشاء ٔئثشاو يزكشاد رؼبٌٔ يغ يإعغبد يزخصصخ فٙ يدبل انزمٛٛى انزششٚؼٙ

ٔرُظٛى صٚبساد نهذٔل نإلؼالع ػهٗ األَظًخ انمبََٕٛخ ٔانًشبسكخ فٙ انًإرًشاد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ 

.       راد انؼاللخ ثاصالذ ٔرؽٕٚش انزششٚؼبد

    

 رؽٕٚش َظى انًؼهٕيبد انمبََٕٛخ ٔاألرًزخ .3

 

ٔرى ئلشاس انُشبؼبد انًشرجؽخ ثٓزا انٓذف ٔانزٙ رزعًٍ رصًٛى انجٕاثخ االنكزشَٔٛخ نٕصاسح انؼذل، 

 .  ٔرصًٛى َظبو انكزشَٔٙ نؼًهٛبد انٕصاسح، ٔرٕفٛش انًؼهٕيبد انمبََٕٛخ انًإرًزخ

      

 رفؼٛم دٔس دٕٚاٌ انفزٕٖ ٔانزششٚغ ٔرُظٛى ػاللبرّ ٔيشخؼٛبرّ   .4

رذسٚت كبدس ، ٔيشاخؼخ اإلؼبس انزششٚؼٙ نهذٕٚاٌرمٕو ػهٗ  ٔٚشرجػ ثٓزا انٓذف ػذد يٍ  انُشبؼبد

اندشٚذح "" انٕلبئغ "" ئصذاس دٔس٘ نًدهخ ، ٔرُظٛى انذٕٚاٌ ٔرؼضٚض لذسارّ فٙ انصٛبغخ انمبََٕٛخ

.  انزٙ رؼُٙ ثُشش انزششٚؼبد ٔانمشاساد""انشعًٛخ

       

 رؼضٚض انًإعغبد انؼبيخٔفٙ راد ئؼبس غبٚخ انسكٕيخ نزسمٛك انسكى انششٛذ فمذ ألشد انسكٕيخ ْذف 

 كأزذ يسبٔس عٛبعبد انسكٕيخ انُضاْخ ٔانًغبئهخ ٔانشفبفٛخكأزذ األْذاف انشئٛغٛخ نهسكٕيخ، ٔألشد يجذأ 

ظًٍ أخُذح انغٛبعبد انٕؼُٛخ، ٔاَغدبيب يغ رنك ٔفٙ ئؼبس خؽخ اإلصالذ ٔانزًُٛخ يزٕعؽخ انًذٖ 

 زًبٚخ زمٕق انًٕاؼٍ ٔزشٚبرّ " فمذ ئػزًذد انٕصاسح ْذف 2010-2008نٕصاسح انؼذل نألػٕاو 

  :يٍ ثٍٛ أْذافٓب اإلعزشارٛدٛخ ٔانز٘ رفشع ػُّ أسثؼخ أْذاف فشػٛخ ػهٗ انُسٕ انزبنٙ " األعبعٛخ

 

 رؼضٚض دٔس انٕصاسح فٙ انسفبؾ ػهٗ زمٕق انًٕاؼٍ ٔزشٚبرّ األعبعٛخ  .1

ٔرى ئلشاس انُشبؼبد انًشرجؽخ ثٓزا انٓذف ْٔٙ خشد انزششٚؼبد راد انؼاللخ انًجبششح ثسمٕق انًٕاؼٍ، 

ٔئَشبء ٔردٓٛض ٔزذح زمٕق اإلَغبٌ، ٔئػذاد انزششٚؼبد ٔانزؼذٚالد انزششٚؼٛخ نهزششٚؼبد راد انؼاللخ 

 .ثسمٕق انًٕاؼٍ

 رًكٍٛ انًٕاؼٍ يٍ انسصٕل ػهٗ انؼذانخ  .2

ٔٚشرجػ ثٓزا انٓذف ػذد يٍ  انُشبؼبد رمٕو ػهٗ رسذٚث رششٚؼبد انزسكٛى ٔئػذاد لبٌَٕ انٕعبؼخ، 

ٔرؼذٚم لبٌَٕ انغهؽخ انمعبئٛخ ػهٗ َسٕ ٚعًٍ اعزمالل انمعبء ٕٔٚظر انؼاللخ ثٍٛ ٔصاسح انؼذل 

 .ٔيدهظ انمعبء األػهٗ، ٔئػذاد َظبو فؼبل نزجهٛغ انًزكشاد انمعبئٛخ، َٔظبو فؼبل نزُفٛز األزكبو

 رؼضٚض انذٔس انشلبثٙ نٕصاسح انؼذل  .3

ٔفٙ ئؼبس انُشبؼبد  انًشرجؽخ ثٓزا انٓذف عٛزى رؽٕٚش اإلؼبس انزششٚؼٙ نهشلبثخ ػهٗ اندًؼٛبد، 

 .    ٔرؽٕٚش اإلؼبس انزششٚؼٙ نزفمذ انغدٌٕ
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 رؽٕٚش ٔرؼضٚض أًَبغ ػاللبد ٔصاسح انؼذل ثبنًإعغبد انمبََٕٛخ انٕؼُٛخ ٔانذٔنٛخ  .4

ٔٚشرجػ ثٓزا انٓذف ػذد يٍ  انُشبؼبد رمٕو ػهٗ انًشبسكخ فٙ انفؼبنٛبد انمبََٕٛخ انؼشثٛخ ٔانذٔنٛخ، 

 ٔئخشاء انذساعبد زٕل يٕاءيخ انزششٚؼبد يغ اإلرفبلٛبد انذٔنٛخ

    

ٔفٙ يسبٔنخ نزسمٛك شٙء يٍ انخصٕصٛخ نجهٕسح انغٛبعخ انزششٚؼٛخ، ٔرغهٛػ انعٕء ػهٗ انزخؽٛػ 

انزششٚؼٙ ثًب ٚشاػٙ أٔنٕٚبد انزششٚغ ػهٗ ظٕء االززٛبخبد انزٙ ٔسدد فٙ خؽػ اإلصالذ ٔانزًُٛخ 

 نهٕصاساد، فمذ أصذس يدهظ انٕصساء لشاسا ثزشكٛم ندُخ ٔؼُٛخ 2010-2008يزٕعؽخ انًذٖ نألػٕاو 

نٕظغ انخؽخ انزششٚؼٛخ ػهٗ ظٕء اززٛبخبد ٔأٔنٕٚبد كم ٔصاسح، ٔثشكم ٚعًٍ انزُغٛك ثٍٛ 

. انًإعغبد راد انؼاللخ ثأ٘ رششٚغ ٔانزشبٔس زٕل يب ٚسزهّ ْزا انزششٚغ يٍ أٔنٕٚخ فٙ انخؽخ

 

ٔيٍ انًؼشٔف أٌ نهًدهظ انزششٚؼٙ صالزٛخ ئلشاس انخؽػ انزًُٕٚخ انؼبيخ ٔيٍ ظًُٓب انخؽخ 

انزششٚؼٛخ ظًٍ انخؽخ انؼبيخ نهزًُٛخ، ٔرنك ٚسمك انزضاو يٍ انًدهظ انزششٚؼٙ ثبنخؽػ انزٙ رمذيٓب 

ٚمش انًدهظ انزششٚؼٙ انخؽخ انؼبيخ " انسكٕيخ ٔٚمشْب انًدهظ، زٛث َص انمبٌَٕ األعبعٙ ػهٗ أٌ 

."نهزًُٛخ، ٔٚسذد انمبٌَٕ ؼشٚمخ ئػذادْب ٔػشظٓب ػهٗ انًدهظ
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، زٛث  انجشَبيح انز٘ رمشِ انغهؽخ انزششٚؼٛخٔثشكم رجبدنٙ فاٌ يدهظ انٕصساء ٚمغ ػهٗ يغئٕنٛزّ رُفٛز

ْٕ األداح انزُفٛزٚخ ٔاإلداسٚخ انؼهٛب انزٙ  (انسكٕيخ)يدهظ انٕصساء "َص انمبٌَٕ األعبعٙ ػهٗ أٌ 

."رعؽهغ ثًغإٔنٛخ ٔظغ انجشَبيح انز٘ رمشِ انغهؽخ انزششٚؼٛخ يٕظغ انزُفٛز
3
 

 

 انجشَبيح انٕصاس٘ انًصبدق ػهّٛ يٍ انًدهظ ٔٚمٕو يدهظ انٕصساء ثٕظغ انغٛبعخ انؼبيخ ػهٗ ظٕء

ٔظغ انغٛبعخ انؼبيخ فٙ زذٔد ةٚخزص يدهظ انٕصساء "  زٛث َص انمبٌَٕ األعبعٙ ػهٗ أٌ  انزششٚؼٙ

 رُفٛز انغٛبعبد انؼبيخ ، ٔاخزصبصّ، ٔفٙ ظٕء انجشَبيح انٕصاس٘ انًصبدق ػهّٛ يٍ انًدهظ انزششٚؼٙ

. "انًمشسح يٍ انغهؽبد انفهغؽُٛٛخ انًخزصخ
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2

 2003يٍ انمبٌَٕ األعبعٙ انًؼذل نغُخ ( 59) يبدح 
3

 2003يٍ انمبٌَٕ األعبعٙ انًؼذل نغُخ ( 63) يبدح 
4

 2003يٍ انمبٌَٕ األعبعٙ انًؼذل نغُخ ( 69) يبدح 


