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 المستخلص :

تؼّذ اٌّششوػبد اٌظغُشح واٌّتىعطخ اٌؼّىد اٌفمشٌ اللتظبدَبد اٌجٍذاْ ثشىً ػبَ ، وّب إٔهب    

تشىً ثّدّىػهب لىح إلتظبدَخ وجُشح تغهُ ثدضء وجُش ِٓ إٌبتح اٌمىٍِ ، وهٍ تّبسط دوساً أعبعُبً فٍ 

اللتظبد اٌؼشالٍ اٌىطٍٕ إًٌ خبٔت تأثُشاتهب اإلختّبػُخ اٌىاضسخ . وفُّب َتؼٍك ثب تُّٕخ وتطىَش اإللتظبد

هٕبن اٌىثُش ِٓ اٌّششوػبد اٌظغُشح واٌّتىعطخ اٌتٍ ٔالزع أْ وٌسذ اِْ ،  2003فٍ اٌفتشح ِبثؼذ 

ًٍ اٌغطر وِٓ ثُ تختفٍ ثؼذ فتشح صُِٕخ ثغجت ػذَ وضىذ إعتشاتُدُخ اٌؼًّ ، ووُفُخ ػأخزد تظهش 

إٌّبفغخ فٍ اٌغىق ػًٍ وفك إعتشاتُدُخ ِؼُٕخ ٌتسمُك اٌُّضح اٌتٕبفغُخ واٌسظىي ػًٍ اٌسظض اٌغىلُخ 

 ، وٌزٌه تتُّض ثبستجبن فُّب َتؼٍك ثذوسح زُبتهب . 

ِشىٍخ أعبعُخ تتّثً فٍ وُفُخ اختُبس إعتشاتُدُخ ِؼُٕخ ِٓ لجً اٌّششوػبد جسث اٌا هز َتٕبوي  

ذَبد اٌجُئخ اٌخبسخُخ واٌذاخٍُخ ثبٌشىً اٌزٌ َغبػذ هزٖ اٌّششوػبد فٍ اٌظغُشح واٌّتىعطخ فٍ ظً تس

 اٌجمبء أطىي ِذح ِّىٕخ وتسمُك أػًٍ اٌؼىائذ فٍ ظً ثُئخ تٕبفغُخ . 

ِتخزٌ اٌمشاس فٍ إختُبس اٌتٍ تغبػذ اٌّؤششاد اٌىُّخ  إعتخذاَفٍ  جسثهذف اٌ تّثً  

. ووبْ ِٓ ػًّ اٌّششوػبد اٌظغُشح أو اٌّتىعطخ  اإلعتشاتُدُبد إٌّبعجخ اٌتٍ ػًٍ أعبعهب َتُ إطالق

فضالً ػٓ ثُبْ دوس األعبٌُت اٌىُّخ فٍ اإلختُبس األفضً   أثشص هزٖ اٌّؤششاد اٌىُّخ ٔظشَخ اٌمشاس ،

 ٌإلعتشاتُدُبد اٌخبطخ ثؼًّ هزٖ اٌّششوػبد .

وػذَ تٕجغ أهُّخ اٌجسث ِٓ وىْ  ِؼظُ اٌّششوػبد اٌظغُشح واٌّتىعطخ  تؼبٍٔ ِٓ تخجظ   

اٌىضىذ فٍ اٌخُبساد اٌّتؼٍمخ ثىُفُخ تسذَذ اإلتدبهبد اٌّغتمجٍُخ ٌهب ، وهٕبن ٔىع ِٓ اإلٔذفبع غُش 

اٌّذسوط فٍ إختُبس ٔىع إٌشبط األِش اٌزٌ َؤدٌ إًٌ إٔتهبء هزٖ اٌّششوػبد فٍ غضىْ اٌغٕىاد 

 اٌخّظ األوًٌ ِٓ ػٍّهب .

ىعطخ اٌّغدٍخ فٍ اٌّذَشَخ اٌؼبِخ ٌٍتُّٕخ ولذ تُ اختُبس ػُٕخ ِٓ اٌّششوػبد اٌظغُشح واٌّت  

اٌظٕبػُخ ِدبالً ٌتطجُك اٌجسث ٌذساعخ وتسًٍُ والغ إٌشبط اٌظٕبػٍ اٌخبص. وتىطً اٌجسث اًٌ خٍّخ 

ِٓ االعتٕتبخبد واٌتىطُبد ولذ وبْ ِٓ أهُ اإلعتٕتبخبد هى ػذَ وخىد إعتشاتُدُخ واضسخ وِسذدح 

ٌتطجُمهب ػًٍ اٌّذي اٌجؼُذ ، فضالً ػٓ ػذَ وخىد فىش  ٌذي أطسبة اٌّششوػبد اٌظغُشح واٌّتىعطخ

إعتشاتُدٍ ٌذَهُ. أِب أهُ اٌتىطُبد اٌتٍ خشج ثهب اٌجسث فهٍ ضشوسح تسذَذ خهخ ِتخظظخ وازذح فٍ 

اٌؼشاق تتىًٌ ِغؤوٌُخ اإلششاف وِتبثؼخ ِشىالد أطسبة هزٖ اٌّششوػبد وتمذَُ اٌّشىسح واٌذػُ 

لبِخ هزٖ اٌّششوػبد ثبٌشىً اٌزٌ َضّٓ إعتّشاسهب ؤّىهب وثبٌتبٌٍ االلتظبدٌ واٌفٍٕ فُّب َتؼٍك ثئ

 تسىٌهب إًٌ ِششوػبد وجُشح .

 


