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انغهى األْهي ػًادِ انخشابط بيٍ انًؤعغت األيُيت ٔلطاػاث انًجخًغ: غُاو  
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لانج يحافع ساو اهلل ٔانبيشة نيهى غُاو، إٌ انغهى األْهي ْٕ سكيضة يٍ سكائض بُاء  -ٔفا 2013-11-10ساو اهلل 

دٔنخُا انًغخمهت كايهت انغيادة ٔػاصًخٓا انمذط انششيف، الفخت إنى أٌ ػًادِ ٔأعاعّ انخشابط انٕثيك ٔانفاػم بيٍ 

 .انًؤعغت األيُيت ٔلطاػاث انًجخًغ انًخخهفت

ث انًحافع خالل نمائٓا انيٕو األحذ، يذيش يكخب يشكض جُيف نهشلابت انذيًمشاطيت ػهى انمٕاث انًغهحت في ٔأضاف

ػًش سحال، أٌ انًحافظت ششيك ' شًظ'فهغطيٍ سَٔانذ فشيذسيك ٔيذيش يشكض إػالو انذيًمشاطيت ٔحمٕق اإلَغاٌ 

َا في كافت بماع انٕطٍ، يشذدة ػهى سفضٓا أعاعي في دػى كافت انًشاسيغ انخي حٓذف نخذيت يجخًؼُا ٔأبُاء شؼب

. نكافت انًشاسيغ انخي ححغى ييضاَياحٓا يٍ يغاػذاث شؼبُا ٔال حشكم إضافت نمطاػاحُا انًخخهفت

ٔثًُج انششاكت انًثًشة يا بيٍ يشكض جُيف ٔيشكض شًظ يغ يخخهف انًحافظاث، يشيشة أٌ انخخطيط اإلعخشاحيجي 

أعظ يذسٔعت يغاْى في حؼظيى انفائذة انخي يمطف ثًاسْا أبُاء شؼبُا ٔانؼًم ضًٍ يُظٕيت يخكايهت ٔػهى 

. ٔيؤعغاحُا في يخخهف انًجاالث

ٔبيُج أٌ حانت انخكايم يا بيٍ يؤعغخُا األيُيت ٔأبُاء شؼبُا ْي يحصهت نحانت انخشابط انًخيٍ انُابغ يٍ انًغؤٔنيت 

ضباطا ٔأفشادا ٔبحانت انخكايم يغ انًؤعغاث انجًاػيت حجاِ فهغطيٍ شؼبا ٔلضيت، يشيذة بانًؤعغت األيُيت 

. ٔانمطاػاث انًخخهفت في عبيم انصانح انؼاو

يٍ جاَبّ ػبش سحال ػٍ اػخضاصِ بانًحافع غُاو ٔدٔسْا انذاػى ٔانًخًيض نمطاػاث شؼبُا انًخخهفت، يشيشا إنى 

أًْيت انخشابط بيٍ األيٍ ٔانخًُيت باػخباسًْا حمًا يٍ حمٕق اإلَغاٌ، لائال إرا كاَج انخًُيت حغخٓذف حطٕيش 
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األيٍ بًفٕٓيّ انشايم يؼبش ػٍ لذسة انًجخًغ ػهى انًجخًغ يٍ انُٕاحي االلخصاديت ٔاالجخًاػيت ٔغيشْا، فاٌ 

. االحخفاظ بزاحّ ٔيصانحّ ٔليًّ انجْٕشيت في يٕاجٓت انخٓذيذاث انذاخهيت ٔانخاسجيت

يُصب في دػى ٔحٕفيش حانت انغهى األْهي ٔانحكى انششيذ في  بذٔسِ أكذ يذيش يكخب يشكض جُيف أٌ ػًم انًشكض 

ث انغهبيت، يشذدا ػهى أًْيت ٔضشٔسة انششاكت انًجخًؼيت ٔٔضغ سؤيت لطاع األيٍ ٔانؼًم ػهى حشخيص انحاال

ٔححذيذ انًشاكم انغهبيت انغائذة، ٔأٔضح أٌ ػذة حذسيباث يخى ػمذْا نخكشط انؼًم ػهى صياغت خطط ٔبشايج 

ضٕػي نخؼضص األيٍ، الفخا إنى انخطط اإلعخشاحيجيت انخي يخى اػخًادْا ٔانخي حشًم ػذة يشاحم حبذأ يٍ حمييى يٕ

. نحانت انغهى األْهي ٔحمييى انؼاللت بيٍ انًٕاطٍ ٔانًؤعغت األيُيت، يشيشا إنى يشاػاة خصٕصيت كم يحافظت
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