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 صالب الػؼقدد

 آل الػؼقددد

 :أهيا احلػل الؽريم

ٍٍ مننٜ آظتننَاز وإشنٟ، أؿننٗ أمننومؽٛ افقننٞم ٕحتنً ث ظننٜ افٍاحننٚ افؽبننر اؿنَو

مٜ افبٞااي افؽزى، اٞااني مٍـنَ افًراشنوت  وافًـتٞر ظبً ا  واث٘ صفقً، وذفٙ اكطالؿً 

ةً وافبحٞث افعؾؿقي، افت٠ مثؾً حمٞر آموفٝ وضؿٞحوتٝ وتطؾعوتٝ وجفٞده وإكجوزاتنٝ  ًّ  من

دمننووزت افٍاننٕ ؿننٍن مننٜ افننَمٜ. واظتننَازي وـبننٕ مننٜ اظتبننوروٜ: إول، أكننٝ ُأتقحننً يل 

وحتً ؿقودتٝ وإدارتٝ افػعوفي واحلؽقؿي دٍـنَ  ،معٝ كسرػٍصي ـام وفَمال  ظًوًوٜ أن اف

ًّ  افًراشوت وافبحٞث افعؾؿقي، مسرةً  ؤوب اؽوؾني مٍاحؾفنو ضٞوؾي مٜ افعؿٚ ادُبًع واف

ومػوصنؾفو اهلومنني وافػنٍص وافتحننًووت وافصننعوب افتن٠ واجفتفننو. وؿنً امتننًت تؾننٙ 

ـنٟ صؿؾً َشـٞات افتلشقُ واإلؿالع ذم افعؿٚ وتطنٞوٍ افبِ ، ووادسرة ُزهو  ظؼوٜ ظومً 
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َتعنًدة ادُ وتـٞونٕ وتٞشنقٕ افـشنوضوت، وحتؼقن٘ اإلكجنوزات وافـتنوئٍ اهلومني  ،سوتقيادمّش 

 .ٞووت افـومجي ظـفو، وظذ أصعًة خمتؾػيتساد

انندارة هنٌه  7999أكـن٠ تؼنؾً مـنٌ أونور ظنوم  وـام أكٝ مٜ دواظ٠ اظتنَازي أوًضن

ذم وضــنو، وافنٌي ـنون فؾؿٍحنٞم  اانورزً  ووتؼوكًقن وظؾؿًقن وفٍائًة افت٠ متثٚ ،ًح ادمشسي ا

افًور افطؾقع٠ وافؽبر ذم إصنودتٝ وإدارتنٝ وذم تٍشنقي أشنُ اشنتًامتٝ وكؿنٞه، وذفنٙ 

ٍٛ ثواً ومطّ  تنٛ أول فؼنو   .ٍد مٜ اجلفوت افٍشؿقي تٍاؾ٘ مٕ كؿنٞ ُؿًراتنٝ وإكجوزاتنٝاًظ

ظنذ وجنٝ افَتحًونً، ظـنًمو  وثٚ هٌا افشفٍ ؿبٚ أراعغ ظومً اقـ٠ واغ افًـتٞر صفقً ذم م

ــً أحتغ ؾٍصي افعٞدة إػ افٞضٜ اعً مخُ َشـٞات مٜ افعؿٚ ذم خمنز احنٌ أمٍوؽن٠ 

ٍ َشـٞات مٜ آؽساب ـوكً تتخؾؾفو زووراٍت ؿصرة إػ افٞضٜ ـنٚ نمٍمٞق، واعً ظش

ذم حقنو  ظنذ ـوؾني إصنعًة،  ٚ ذفٙ افؾؼو  مٕ افًـتٞر صفقً حلظي مػصنؾقيظومغ. مثَّ 

ؾؽوكً ظٞد  افـفوئقي إػ افٞضٜ اعنً شنتي أصنفٍ، حقنٌ افتحؼنً هبنٌا ادٍـنَ افـوصن ، 

ذم اـو  افُؼًرات ذم جموٓت ختصيص اعً تٞؾر افنًظٛ افنالزم وؾن٘  اواوذت افعؿٚ ؾٞرً 

اشنوت ٚ مٍـنَ افًرفؼنً مثَّن. ذم وظنًه ومو ـون ؿً وظًين اٝ افًـتٞر صفقً، وـون صنودؿً 

 ًً فننٍؤى وضـقنني ظؿقؼنني وُمَتؽومؾنني  اوافبحننٞث افعؾؿقنني فؾؿٍحننٞم افننًـتٞر صننفقً دمسننق

تتجووز افغوووت ادُبوذة ادؼصٞدة مٜ إصودة ممشسي ظؾؿقي تؼوكقي وضـقني متؼًمني تسنتـً 

إػ تؼوعوت وكظٛ ظؿٚ حًوثي ومٍكي، وتتؿتنٕ اؼنًراٍت اؼنوي ومودوني هومني وُمَتـومقني 

ًِ  واندارة ظومي وظؾؿقي ًً  ؾوظؾي. ووؿؽــو اشتؼٍا  ادالمى ادبوذة، وتؾٙ إاعن ى هلنٌه من

ن ذم افَعًونً منٜ افَتٞجفنوت وافسقوشنوت وادُبنودرات افتن٠ ومعافـّظٍ انافٍؤى مٜ خالل 

ٌْ  ،ندارة راحؾـنو افؽبنرانافعؿٚ هبو، أو إضالؿفو خالل مسرة ادٍـَ افطٞوؾني  جٍى ؾنبع

ٍٕ واؿبودرة مبوذة  مـٝ، واعضفو أخٍ ـنون اؿبنودراٍت وضٍوحنوٍت تؼنًم مـفو ـون اًاؾ

، وافنٌوٜ اـتسنبٞا خنزاٍت ؿبنٚ افتحنوؿفٛ انودٍـَ، أو منٜ إـػقو هبو افَعًوً مٜ زمالئٝ 
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هلنو افٞصنٞل  وهٌا مو أتنوحعوض٠ معفو اطٍوؼي خالؿي، افتَّ  جٍىممورشي افعؿٚ ؾقٝ، حقٌ 

ُ وظؾقي مـػتحي وإجيواقي أّش ػةي ظؿٚ تـون هٌا فقتحؼ٘ دون تٞؾٍ اق َ افتـػقٌ.  وموإػ حقّ 

ة ضٍحفننو وكؼوصننفو هلننو د.صننفقً، أتوحننً فننٌوي آختصننوص واخلننزة  وإؾؽننور افـننّر 

 ًٓ مـفو ـون ادٍحنٞم افنًـتٞر صنفقً انٌفٙ مثنول افعنومِل  إػ اظتامد افصوئى وكؼًهو وصٞ

ادمشسني. ـنام ادَُتٞا٤ٕ افٌي وعتَ اعؾؿٝ، ووـؼؾٝ ف١خنٍوٜ ووٞطػنٝ ذم تطنٞوٍ افعؿنٚ ذم 

ظننذ افننتعؾٛ مننٜ معننورف وخننزات أخننٍوٜ ذم ادٍـننَ، وآشننتػودة مننٜ  وـننون مـػتًحنن

ـػو امٛ ذم اؾٞرة وتطٞوٍ رؤاه وأؾؽنوره، وذم صنقوؽي اشنسادمقوت وتٞجفنوت ادمشسني 

 وٍٜوافعؾؿقنني وافتؼوكقنني وافتـظقؿقنني، وـننون وعتؿننً ذم ذفننٙ ظننذ كخبنني ممقننَة مننٜ ادننً

افؼودروٜ ظذ تؼًوٛ مثٚ هٌه ادسومهوت ذم دظٛ صـٕ افؼنٍار. ـنام وادختصغ وافبوحثغ 

، ٝووشجٕ ظذ آشتػودة مٜ ادعنورف واخلنزات ادتنٞؾٍة داخنٚ افنٞضٜ ـؾِّن وـون مـػتحً 

ٚ هٌا افـفٍ ادـػتى وادَتؽومٚ ذم وتؾٙ افت٠ وؿؽٜ اـتسوهبو مٜ جفوٍت خورجقي، وؿً مثَّ 

مػصنؾقي  تؾٙ ادتوحي ذم ادٍـنَ أو خورجنٝ، شنؿيً  آشتػودة مٜ ادعورف واخلزات شٞا 

ذم كجوحوتنٝ وإكجوزاتنٝ  وهوًمن اوممقَة دسرة ادٍـَ افطٞوؾي ظز ظؼٍٞد مٜ افَمٜ، وظـرًصن

اًور افعؾٞم وافتؼوكي ذم حتؼق٘ افتـؿقي ادسنتًامي ذم  وراشخً  وـون افًـتٞر صفقً وممٜ إوامكً 

ؼًمني، واظتنز أن تلشنقُ ادٍـنَ وؿثنٚ اكطالؿني ادجتؿعوت افـومقي ـام ذم ادجتؿعنوت ادت

 دمنٍيحؼقؼقي فؾؿسنومهي ذم حتؼقن٘ هنٌه افنٍؤى ذم ادسنتؼبٚ انوٓظتامد ظنذ اقةني حو٤نـي 

اـننو  افؼننًرات  وجيننٍي اٞاشننطتفوتـؿقتفننو وتغننٌوتفو اؿـننوهٍ وثؼوؾننوت ظؿننٚ ُمَتطننٞرة، 

ؼقن٘ افنٍؤى وحتؼق٘ اإلكجوزات وصقوؽي افَتٞجفوت وإجيود مبودرات ظًوًة تصنى ذم حت

 .افتـؿٞوي هٌه افت٠ آمٜ هبو

شنتعٍض أظنٜ وؾوئـنو وتؼنًوٍكو فٍاحؾـنو افؽبنر، دظنٞين  امٜ اوب افعٍؾون، وتعبنرً 

اظتامدهو خالل  جٍىمٜ افسقوشوت وافَتٞجفوت وادبودرات افت٠  ومعؽٛ واوختصور ضقػً 
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وٜ منٜ افنَمٜ، و ة وافػوظؾي افت٠ ؿودهو وأدارهو ؾؼقًكو ٕـثٍ مٜ ظؼًمسرة افعؿٚ اف٤ّٞ 

و٤نعٝ مـنٌ  جنٍىمٕ اإلصورة إػ أهنو مل تؽٜ وفقًة ختطقٓ اشنساتقج٠ صنومٚ وضؿنٞح 

آكطالؿي إوػ فؾؿٍـَ، اٚ كتقجي خموض تٍاـؿ٠ اكطؾ٘ مٜ افٍؤى وافغوووت افؽنزى، 

ن وافػؽنٍ، وتؾؿنُ افطٍون٘  وتبؾٞرت مالحمٝ وكتوئجٝ مٜ خالل مَوٍ خاّلق منٜ افَتبرص 

ي وادامرشني وظنز اؽتـنوم افػنٍص، وآشنتػودة منٜ افُؼنًرات افتؿؽقـقني اـوً  ظذ افتجٍان

  .ادختؾػي ادتوحي فؾؿمشسي، ومٜ دمورب أخٍوٜ

 :: على صعيد السياسات والَتوجهات الكربىأواًل

افَسـقَ ظذ إاحوث افتطبقؼقي وادٞجفي أو اهلودؾي ادٍتبطي اوفطؾى، وظنذ  جٍى *

ًٓ ؼوين واهلـًدافتطٞوٍ افتِّ  ٍآ افبحنٌ وذفٙ اإػ اشتؽامل حؾؼي آاتؽور   وصٞ

تحؼقنن٘ ادـننتٍ، وافؼقننوم اـشننوضوت إكتوجقنني وكؼننٚ وااوفصننـوظي واشننتثامر كتوئجننٝ، 

 تؼوكومو.

ٍ نُمَتطؾبنوت افعصن حتّؼن٘ادجنوٓت افتخصصنقي إشوشنقي، احقنٌ  اظنتامد جٍى *

بقؼقنني اتػٍظومننو فؽسوكقننوت وآتصننوٓت وافػقَوننو  افتطافتؼننوين افبننوزغ، أي اإل

تعننًدة افتخصصننوت ادوادقؽوكقننٙ وادعؾٞموتقنني وادننٞاد، ومننٜ ثننٛ ادجننوٓت 

 ٛ هـًشقي أخٍى ظوفقي افتعؼقً.ظُ ـوفطران وكُ 

صننقٖ هقؽؾقنني متبًفنني ذم ؾعوفقوتننٝ  اظننتامدى خمننوض ادٍـننَ ذم افعؿننٚ ادمشسننو  إػ أدّ 

منٜ هقؽؾقني أـودوؿقني إػ هقؽؾقني  وحلوجنوت افعؿنٚ وتطٞرهنو، ؾوكتؼنٚ تبوًظن وعً بَ نإشوشقي، َتن

وطقػقي، إػ هقؽؾقي هجقـني مصنػٞؾقي مٍكني تتـوشنى منٕ افتٞجنٝ ادُتَعنوطٛ ؾقنٝ فتنلضر اجلنَ  

 ومنٕ آهنتامم أوًضن ،إـز مٜ أظامفٝ وكشنوضوتٝ ٤نؿٜ ؿٞافنى وطغنٟ ظؾقفنو ضنوإ ادؼنوع

تؽننوري اهلننودف إػ اؿجننوٓت افتخطننقٓ واإلدارة  وآؿتصننود،  افتنن٠ ٓ وؽتؿننٚ افعؿننٚ آا

 افتسٞو٘ وآشتثامر اًوهنو.
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ممنو وهنٌا ٛ موفقي وإداروي مٍكي ذم طٚ كظنوم صنالحقوت و٤نبٓ مالئنٛ، ظُ كُ  اظتامد *

وؾٍ فؾؿٍـَ وفػعوفقوتٝ ؿًرة ظوفقي ذم افتحٍك افـشنٓ وافػّعنول، وذم إكجنوز مفومنٝ 

 اٞترة ُمَتسورظي.

 :البشرية : على صعيد بناء وتنمية الكفاءات والُقدراتاثانًي

ننحظقً ادٞارد افبش ـً  وٍوي اعـووي ورظووي خوصي مٜ إدارة ادٍـَ مـنٌ اكطالؿتٝن إوػ، إدرا

نون إمنٍ مٍتبًطنناًورهو ادٍـنَي ذم كجنوح أي ظؿٚن ممشسن ووإوامكً   و٠ هنودف، وٓ شنقام إذاـ 

 افٞفقنًة، وآؾنوق تطٞرهنو. وؿنًاوفغوووت وافطؿٞحنوت افؽنزى افتن٠ أُكقطًن هبنٌه ادمشسني 

ـَ  وؿًت ظًة تٞجفوت وُمبودرات اودموه تـؿقي هٌه ادٞارد كٞظً اظتُ  وـػنو ة، انام َوتٞاؾن٘  ونًؿّ و

 مٕ تطٞر افعؿٚ وُمَتطؾبوتٝ، ؾشؿؾً:

افعؿننٚ ظننذ اشننتؼطوب خٍجينن٠ اجلومعننوت افسننٞروي إوائننٚ ذم آختصوصننوت  *

ٍق ِػناِ فٛ َجِّ انادامرشني  ضٍون٘ادطؾٞاي، وـٌفٙ ادخزونغ، وإـسنوهبٛ اخلنزات منٜ 

 افعؿٚ ادؽؾػي انكجوز إظامل وادشوروٕ ادطٍوحي.

اكتؼو  ادتؿقَوٜ مـفٛ، وإوػودهٛ فتحصقٚ صفوداٍت ظؾقو منٜ موجسنتر ودـتنٞراه  *

 جيننٍيذم جومعننوٍت أجـبقنني ظوفقنني ادسننتٞى، وذم ادجننوٓت ادطؾٞانني، أو افتنن٠ 

 اشتؼاؾفو.

عؾنقٛ وافنتعؾٛ ادسنتؿٍ ذم آهتامم انؿومي دورات تلهقٚ وتنًروى وؾن٘ مـظنٞر افتَ  *

 .ومٞؿٕ ادمشسي أو اوٓشتػودة مٜ دورات أخٍى متوحي حمؾقً 

إوػود اعْ افعنومؾغ خنورج افؼطنٍ حلضنٞر منممتٍات ودورات تلهقنٚ وتنًروى  *

 .وختصصقي ؽر ُمتوحي   حمؾقً 

ـفو افَعًوً مٜ افعؼٞد افتن٠ آشتػودة مٜ افزامٍ افتًروبقي افتخصصقي افت٠ تضؿّ  *

 مفو مٕ ممشسوت وذـوت أجـبقي.إاٍا جٍى
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 جيننٍىاـتسننوب ادعننورف واخلننزات مننٜ مننممتٍات وحؾؼننوت ودورات ختصصننقي  *

 ، وُوشورك ؾقفو خزا  شٞروٞن أو ظٍب أو خزا  دوفقٞن. وتـظقؿفو  حمؾقً 

خوص إػ افتجٍاي افٍائًة افت٠ أشُ هلو ادٍـَ ذم تـؿقني  اإلصورة اٞجٝوٓ اً مٜ  *

ي ادسنتٞى ذم جمنول افتعؾنقٛ اهلـنًد افتخصيصن، أٓ وهن٠ عوفقنافادٞارد افبؼنوي 

دمٍاي ادعفً افعويل فؾعؾٞم افتطبقؼقي وافتؽـٞفٞجقو. فؼً حظ٠ هٌا ادؼوع افٍائنً 

فنٝ ذم  ٍَ هوم مٜ ؾؽٍ وجفً واهتامم ومتواعي ادٍحنٞم افنًـتٞر صنفقً وزمنال َ احقِّ 

، وؿنً تعووكنً جفنوت رشنؿقي وأـودوؿقني هواعنًوادٍـَ ضقؾي َشـٞات افتلشقُ 

تضنؿٜ تٞطقنٗ افنٌي تعًد اجلٞاكى ادافًظٛ  تٞؾرؾٍكسقي ظًة ذم تلشقسٝ، وذم 

ى ـَ مٞارد موفقي وتعؾقؿقي هومي، وادسنومهي ذم اؾنٞرة مـوهجنٝ افتعؾقؿقني، وتنٞؾر ِمن

فطالب ادعفً دتواعي دراشومٛ افعؾقو ذم ؾٍكسو فتحصقٚ صفودات داؾٞم دراشوت 

 ؿؼي وموجسترات وصفودات دـتٞراه.مع

فؼً اكطؾ٘ إوامن د.صفقً اضورة إصودة ممشسي تعؾقؿقي ظذ ؽٍار ادعفً افعنويل منٜ وؼقـٝن 

اوحلوجي افٞضـقي ٕـثٍ مٜ كٞع أو كؿٓ واحً مٜ افتَعؾنقٛ اجلنومع٠، وإػ حوجني ادٍـنَ ادُتََاونًة 

نخضوظفٛ دـفنوج تعؾقؿن٠ ا ووؽتسبٞهندفـًشغ اؽػو اٍت ظؾؿقي وتطبقؼقي وتؽـٞفٞجقي متؼًمي 

وكً متثٚ اختصوًص  ،خوص وتضؿٜ اختصوصوٍت كٞظقي مطؾٞاي ظـنً  واوزًؽن وـودعؾٞموتقي افت٠ـ 

ٌفٙ الن افؼطٍ احوجي إػ أضٍ ؿقودوي ذم خمتؾٗن جمنوٓت  تلشقُ ادعفً. وـون د.صفقً وممٜـ 

وستشننفً ذم مٞؿػنٝن هننٌا  ، وـننونوخوًصنن اافعؾنٛن وافتؼوكنني، وأن هـننوك حوجنني إلظننًادهو إظننًادً 

ػٍكسو وافٞٓووت ادتحنًة وروشنقو واهلـنً وشنٞاهو، حقٌن  اتجورب مموثؾي خو٤تفو دول ظًةـ 

ٚ مـفو حلوجوت وضـقي أو حوجوت شٞق ظؿٚ معقـي.  تٞجً أكامط تعؾقؿقي ظًة وستجقىـ 
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 :: على صعيد الَتوجهات وامُلبادرات الرديفةًاثالج

ٞثٞؿقنني ذم اؾننٞرة مػننوهقٛ اجلننٞدة واد وبوؿً ـننون ادٍـننَ ذم طننٚ إدارة د.صننفقً شنن *

منٜ  اواظتامدهو ذم مشوروعٝ وأظامفٝ وكشوضوتٝ، ـام اودر إػ تٍوجيفو وكؼهو اظتبورً 

جلنون  وذفنٙ اتنلفقٗمطؾٕ افتسعقـقوت، واوفَتعوون مٕ ممشسنوٍت وضـقني أخنٍى 

ـً كشننوضومو إؿومنني كننًوات وتؼننًوٛ حمننووات ودورات تًروبقنني مشننسـي تضننؿّ 

ات وممشسوت افًوفي، وـٌفٙ ممشسوت افؼطوع اخلوص. وـوكنً جمؿنٚ فٞزار

هٌه ادبودرات وافـشوضوت اؿثواي ؿوضٍة وؿٞة دؾٕ فؾعًوً مٜ افَتحٍـوت اخلوصي 

ظننذ افصننعقً  ورشننؿقً  واظُتؿننًت، واننوجلٞدة وكظننٛ إدارمننو افتنن٠ اكطؾؼننً ٓحًؼنن

افٞضـ٠ فؾجٞدة  افتؼوعوت افـوطؿي، وإضالق افزكومٍ ّٜ احلؽٞم٠، ومٜ اقـفو َش 

 فؾجٞدة وشٞاهو.  إشوشقيـٟ دظٛ افبِ  وُمَتضؿـً 

ذم افتطنٍق إػ مػفنٞم احلو٤نـوت  وذم اًاوي افتسعقـقوت أوًضن وـام ـون ادٍـَ شبوؿً  *

هٌا افـؿٞذج إلضالق مشوروٕ رواد إظنامل ذات  ٓظتامدافتؽـٞفٞجقي وافَسووٍ 

ل ذم اًاوتٝ ذم حقـٝ ظذ مستٞى ادـطؼي أن هٌا افـفٍ ـون ٓ وَا ؼوين، ظؾاًم افبعً افتّ 

 وظذ افصعقً افعود٠ ـؽٚ.

 : على صعيد الَتعاون اخلارجي ارابًع

اكطؾ٘ ادٍـَ ذم ادٍحؾي إوػ مٜ افعؿٚ مٜ مػفٞم آظتامد افٌا  ذم تـؿقي ؿًراتٝ، 

ت واـو  خزاتٝ اوٓشتػودة ممو وؿؽٜ تنٞؾره ٤نؿٜ افبقةني افٞضـقني منٜ ـػنو ات وإمؽوكنو

ومٞارد، واوٓشتػودة مٜ اعْ افؽػو ات ادغساي افعوئًة أو افت٠ تٛ إظًادهو ذم اخلورج. 

فؽـٝ تبغ اعً ظًة أظٞام مٜ ممورشي افعؿٚ أن اإل٣اع ذم اـتسنوب ادعنورف واخلنزات، 

متؼًمي َتستٞجبون آظتامد ادَُتَاوً ظنذ أوجنٝ خمتؾػني منٜ افَتعنوون  أشوشقيـٟ وذم إؿومي اِ 



 - 51 - 

إضالق ظنًة ُمبنودرات واؿتـنوص ؾنٍص متوحني  ظذ ذفٙ جٍىوٍت خورجقي. اـوً  مٕ جف

 أدت إػ حتؼق٘ مو وع :

 مع فركسددددا 

o  إؿومي تعوون وثق٘ مٕ جفوٍت رشؿقي وأـودوؿقني ؾٍكسنقي ذم تلشنقُ ادعفنً افعنويل

 فؾعؾٞم افتطبقؼقي وافتؽـٞفٞجقو ـام أشؾػـو.

o  ِـٟ افتّ إؿومي اعْ افب ًّ  ٓشتػودة مٜ ؿٍض ؾٍكيس.مي اوؼوكقي ادتؼ

 مع االحتاد األوريب 

o  ِافعؾؿقننني وافتؼوكقننني فؾؿعفنننً افعنننويل فؾعؾنننٞم افتطبقؼقننني  إشوشنننقيـنننٟ دظنننٛ افب

تؼننًوؿفو ذم إضننور اٍوتٞـننٞل آحتننود  جننٍىى ـَ وافتؽـٞفٞجقننو اوٓشننتػودة مننٜ ِمنن

 .يعوون مٕ شٞروإوريب افثوين فؾتَّ 

 مع القابدددان 

o ر وادعووٍة، وإؿومي مشوروٕ رائًة ذم افطوؿني افشؿسنقي إؿومي ادخز افٞضـ٠ فؾؿعوو

 ٍى وواوكقي.ـَ افػٞتٞؾٞفطوئقي ذم روٗ حؾى اوٓشتػودة مٜ مِ 

 مع اهلـددددد 

o  إؿومنني ؾعوفقنني اطوؿنني إكتوجقنني حمننًودة فؾٞحننوت افطوؿنني افشؿسننقي افػٞتٞؾٞفطوئقنني

 اوٓشتػودة مٜ مـحي هـًوي.

 مع االحتاد السوفقايت  

o ٍوع افَتعننوون افػضننوئ٠ افسننٞؾقو  افسننٞري، واؾننٞرة مؼننوع نادُشننورـي ذم مشنن

 ضؿٞح إلؿومي مٍـَ أاحوث افػضو .
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 مع الؽددويت 

o  تلشننقُ ادًرشنني افعٍاقنني فؾعؾننٞم وافتؽـٞفٞجقننو اوفَتعننوون اننغ ثننالث ممشسننوت

ظؾؿقي شٞروي، وثالث ممشسوت ظؾؿقي ـٞوتقي، وإؿومي أموكتفو ادٍـَوي ذم دمش٘، 

تٞؾر مؾتؼٟ ظؾؿن٠ فبنوحثغ ظنٍب وحمنوووٜ ظنودقغ  حقٌ هًؾً ادًرشي إػ

حؾؼوتٝ اـتسوب ادعورف واخلزات ادتؼًمني ذم جمنوٍٓت ظؾؿقني  جيٍي ذممٍمٞؿغ 

 وتؼوكقي متؼًمي.

 مع اجلددزائر 

o .إؿومي مشوروٕ مشسـي ذم ظًة جموٓت ظؾؿقي وتؼوكقي متؼًمي 

 سو (لؽمع املـظؿة العربقة لؾرتبقة والثؼافة والعؾوم ) األ 

o  تٛ إضالق مؼوع إظًاد اشساتقجقي تطٞوٍ افعؾنٞم وافتؼوكني ذم افنٞضٜ افعنٍيب ذم

ٍٚ مٜ  . امتنً افعؿنٚ اودؼنوع ظنًة َشنـٞات، «فؽسٞإ»أواشٓ افثامكقـقوت اتؿٞو

و٤ؿٜ أراعي اٍامٍ وشؿٚ ـٚ مـفو إظًاد جمؿٞظي منٜ افًراشنوت ذات افعالؿني 

ْ اخلننزا  افعننٍب ادغساننغ. مننٜ ؿبننٚ خننزا  ظننٍب مننٜ دوٍل ظٍاقنني ظننًة، واعنن

صؿؾً افزامٍ ظؼات افًراشوت تنٛ تؾخنقّ كتوئجفنو ذم ـتنوٍب صنومٚ صنًر 

ممشسوت  وٍي. تٛ تشؽقٚ جلـي إداروي ظؾقو فؾؿؼوع ؿٞامفو ـبور م7989ًظوم 

وـبور ادختصغ افعٍب ذم جمول شقوشوت واشساتقجقوت افعؾٞم  ،افبحٌ افعٍاقي

ـُ   وافًـتٞر صفقً اٍئوشي افؾجـي افتن٠ ـوكنً دمتؿنٕ دورًونٗ ادٍحٞم ؾِّ وافتؼوكي، و

ٍوع وتطنٞره، واختنوذ افؼنٍارات افالزمني اشنلكٝ. ـنام ُصنؽؾً أموكني ندٍاجعي ادشن

نذاف د.صفقً، وؿً ـون ذفنٙ ا ٍوع مٜ ظومؾغ خمتصغ ذم ادٍـَنفؾجـي وفؾؿش

ـون ؿً حظ٠ هبنو ظٜ ادؽوكي ادٍمٞؿي ذم جمول افعؾٞم وافتؼوكي افت٠  ووا٤حً  اممّذً 
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ادٍـنَ ومنًوٍه افعننوم ظنذ مسننتٞى افنٞضٜ افعنٍيب ـؽننٚ. وـنون مننٜ أهنٛ كننٞاتٍ 

وخمٍجوت ادؼوع اخلزات ادؽتسنبي منٜ ؿبنٚ افَعًونً منٜ ادختصنغ افسنٞروغ 

وافعٍب افٌوٜ شنومهٞا ؾقنٝ  حقنٌ وطنٗ اعضنفٛ تؾنٙ اخلنزات ذم ادُسنومهي ذم 

ًٍ ظٍيب، وذم إظًاد صقوؽي شقوشوت واشساتقجقوت افعؾٞم وافتؼو كي ذم أـثٍ مٜ اؾ

مٜ افـتوئٍ افتن٠  ووتـػقٌ اٍامٍ وضـقي ظًة ذم جمول افعؾٞم وافتؼوكي، وذفٙ اكطالؿً 

وظٜ حؾؼنوت افـؼنوش وافـنًوات افَعًونًة افتن٠  ،ةًَّ متخضً ظٜ افًراشوت ادعَ 

 راؾؼً تـػقٌ ادؼوع.

 مع مـظامت دولقة وإسالمقة 

o فعًونً منٜ افـشنوضوت ذات افعالؿني انوفعؾٞم وافتؼوكني ـام صورك ادٍـنَ اػعوفقني ذم ا

وآاتؽور افت٠ كظؿتفو جلـي إمنٛ ادتحنًة آؿتصنودوي وآجتامظقني فغنٍب آشنقو ) 

اإلوسقسقؽٞ ( وشٞاهو منٜ ادنـظامت )شؽٞا (، وجلـي مـظؿي افتَعوون اإلشالم٠ اإل

 افعٍاقي وافًوفقي افت٠ تـشٓ ذم هٌه ادجوٓت.

 املتؼدمة ساسّقةـى األتؼاكة وإقامة الب  عىل صعقد كؼل ال 

o  ، ٚاشتػود ادٍـَ مٜ افتعوون اخلورج٠ ذم تـػقٌ ظنًد منٜ ادشنوروٕ منٜ هنٌا افؼبقن

ومٜ اقـفو مؼوع رائنً ذم جمنول افصنـوظوت آفؽسوكقني تنٛ افَتعوؿنً فتـػقنٌه منٕ 

 ذـي أوراقي.

وافتن٠ دسنتفو  ،دظٞين ذم اخلتوم أتطٍق إػ اعْ افسامت افشخصقي فؾٍاحٚ افؽبنر

افعًوً مٜ افسـٞات. فؼً حظ٠ رمحنٝ ا   ضٞالـام دسفو افَعًوً ممٜ راؾؼٞه وظؿؾٞا معٝ 

وبنٌ افٍاحني وافثؼني ذم افـػنٞس.  وودمثً  اوودودً  واحضٍٞر اورز واوحساٍم ـبر. ـون خؾٞؿً 

وو اصنٍز حيسم اخلالف  وآختالف، ُوؼـٕ وَوؼتـٕ مٜ خالل احلٞار ادـػتى، ُوعنوفٍ افؼضنو
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ظنذ حتؼقن٘  إذا تطؾى إمنٍ ذفنٙ. حنٍص دائناًم  وأحقوكً  ووؿوشقً  ووهًو ، وإن ـون صورمً 

افعًل واإلكصوف اغ افعومؾغ ذم ادمشسي، وظذ احتضوهنٛ ورظووتفٛ ـوٕب افٍؤوف، 

 ووؿووتفٛ وادمشسي مٜ ادمثٍات وادًاخالت افَسؾبقي.

ٍوٜ نو ؽودر ادٍـَ ؿبنٚ إحنًى وظشنرحٛ ا  افًـتٞر صفقً افٌي خّؾٗ فـو ظـًم

ًرات وافؽػنو ات فـسنتثؿٍهو  ووضـقًن  اُوؿثنٚ منٞردً  وؽـقًن  وممشسوتقً  وشـي إرثً  َوَخنٍ اوفؼُن

وكطٞرهو وكبـ٠ ظؾقفو، وهؽٌا ـون اوفٍؽٛ منٜ افتَحنًووت وافصنعوب، وخوصنًي تؾنٙ 

وهنٞ ذم ادستجًة ذم افَسـٞات إخرة احؽٛ افظٍوف افٍاهـي. وفقطؿةٜ ؾؼقًكو افغويل 

 َٕ ؿٍٍن مٜ افَمٜ، وحقٌ وطوئٗ افتعؾقٛ  مثٞاه إخر أن ادٍـَ افٌي أشسٝ وأداره را

 ووافبحٌ واإلكتوج تتػوظٚ ذم اٞتؼي واحًة ـام ـون ُوٍدد، فقطؿةٜ أن ادٍـنَ وسنر ؿُنًمً 

ذم اشتؽامل حتؼق٘ إهًاف وافغوووت افٞضـقني افؽنزى افتن٠ مثؾنً رؤى وضؿٞحنوت 

 راحؾـو افؽبر.

 

     




