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 . تملصوثؿ٬/ تٛش٪ت٧ذ تٛذتٛر ه٬ٜ شخظٰر تملذ٢ٟ 

 .تملخذستز ٩آظثس٧ث ه٬ٜ تِٛشد 

 .أػشتس تملخذستز ه٬ٜ تجملص٠ن 
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 .تٛ٪ٓثٯر ٩تٛوالغ 

 ه٤ثطش تحملثػشذ
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ٟظش د٩ٛر ٟغص٨ذُر خثملخذستز ٣صٰؽر كـش٩ٍ ٩ه٪تٟــٚ ٟصوـذدذ ٛوــٚ أ٨٠٧ـث إ١ 
 .ٟٜصٔـ٬ ٟ٪ٓو٨ث تجلٌشتُـٮ تملص٠ٰـض ٩تملص٠ـعٚ ُـٮ ٩ٓ٪هـ٨ث ُـٮ 

٠ٗث شوذ أـذ أعثٰٛح تٛو٠ٰٜثز ت٤ِٛغٰر تٛغ٪دتء تٛـىت شغـصخذ٨ٟث تٛـذ٩ٙ تملوثدٯـر 
ٜٛصــأظري هٜــ٬ تٛشــدثج ٩إقــمتّ هٔــ٪مٞ ٩أُ٘ــثس٧ٞ ٛصٌٰــري عــٜ٪٨ٗٞ ٩إذبث٧ــثش٨ٞ 

 .ٜٛغٰـشذ ه٨ٰٜٞ ٛصفْٰٔ أ٧ذت٨ُث ٢ٟ قالمٞ 

 تملٔـــذٟـــر

تٛٔـثستز خٰـ٢ د٩ٙ إ٣صـثغ ٩تعص٨ـالٕ تملخـذستز ٠ٗـث أ١ ٩ؼـ٪د ششٯـث١ ٟثبٮ ٨ٟــٞ 
 ٧ــ٪ ٤ٓـــثذ تٛغــ٪ٯظ ؼو٨ٜــث ٟغص٨ـــذُر أٗعـــش خثملخـــذستز  ٠ٰـــن أ٣٪تهـــ٨ث 

 .هد٪ست ٩إ٣صثؼث ٩تعص٨الٗث 
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 ِٟث٧ٰٞ ٩شوشٯِثز

٬٧ ٟثدذ ؿدٰوٰـر أ٩ ٟظـ٤ور شـذقٚ ؼغـٞ تن٣غـث١ ٩شـيظش هٰٜـ٦ ُصٌـري إـغثعـ٦ 
 ٩شظشُثش٦ ٩خوـغ ٩كثبِـ٦ ٩ٯ٤ـصػ هـ٢ ش٘ـشتس إعـصو٠ثٙ ٧ـز٥ تملـثدذ ٣صـثبػ قــريذ 

 .تٛظفر تجلغذٯر ٩تٛؤٰٜر ٩شأظريًت ػثسًت ه٬ٜ تٛدٰةر ٩تجملص٠ن ه٬ٜ 

ــث١  ــثد أ٩ تندٟ ــيد٫ إىل تنهصٰ ــىت ش ــذسذ ٩تٛ ــ٪تد تملخ ــ٢ تمل ــثدذ ٟ ــث٩ٙ أ٫ ٟ ــ٪ ش٤ ٧ 
 .تٛصوثؿ٬ إٟث أ١ ٯ٘٪١ خش٘ٚ دتبٞ أ٩ ٟصٔـن٩رٖٛ 



7  /49 

شلٚ ت٠ٰ٘ٛر أ٩ تجلشهر ظثخصر ٩ٯ٘٪١ تنهص٠ثد ه٨ٰٜث ٣ِغًٰث ُٔؾ ه٬ٜ ه٘ـظ تاـثٙ ٟـن 
 .ُصٌري ٢ٟ ٟشثهشذ ٩ إ٣ِوثالشر ٩ عٜ٪ٰٗثشر.تندٟث١

ـثٛر ٣ِغٰر ٩أـٰث٣ًث هؼـ٪ٯر ٣ثذبـر هـ٢ شِثهـٚ تن٣غـث١ ٟـن تٛؤـثس ٩ٟـ٢ قظثبظـ٦ 
إعصؽثخثز ٩أمنثؽ عٜ٪ٰٗر وصِٜر شش٠ٚ دتب٠ـًث تٛشًدـر تملٜفـر ُـ٬ شوـثؿ٬ تملخـذس 

 خظــــ٪سذ ٟصظــــٜر أ٩ د٩سٯــــر ٨ٜٛــــش٩ج ٟــــ٢ تٱظــــثس ت٤ِٛغــــٰر ( تٛؤــــثس)
 .ش٤صػ ه٢ هذٝ ش٤ث٦ٛ٩ تٛىت 

 ِٟث٧ٰٞ ٩شوشٯِثز
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 . ٧٪ رٖٛ تٛشخض تٛز٫ ٯوص٠ذ خش٘ٚ ٨ٓش٫ ه٬ٜ تملخذستز ٩تملغ٘شتز 

 ِٟث٧ٰٞ ٩شوشٯِثز
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 ٠ٜٛخـــــــذستز تٛصوـــــــثؿ٬أ٣ـــــــ٪تم 
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 ٧ــ٪ ه٠ٰٜــر تٛصوــثؿ٬ ملــشذ ٩تـــذذ خ٨ــذٍ تٛصؽشخــر  ٩إٗصشــثٍ آظثس٧ــث ٩ٓــذ ٯص٪ٓــَ 
 .٢ٟ أ٩ٙ ٟشذ أ٩ ٟششني ٩ٓذ ٯمشح ه٬ٜ رٖٛ تنعص٠شتس ٬ُ تٛصوثؿ٬ تجملشج 

٩ٯٔظذ خ٦ شوثؿ٬ تِٛشد تمل٪تد تملخذسذ ٬ُ خوغ تمل٤ثعدثز تنؼص٠ثهٰر ٟعٚ تاِـالز 
أ٩ تألُشتؾ ٩ش٪٧ٞ تٛصأظري تنٍثخ٬ ه٬ٜ تٛٔذسذ تجل٤غٰر ٩شوصرب ٧ز٥ تملشـٜر ٟصٔذٟـر 

 .ه٢ ٟشـٜر تٛصوثؿ٬ تٛصؽشٯىب 

ــــ٪تم  ــــثخن أ٣ ــــثؿ٬ش ــــذستز تٛصو  ٠ٜٛخ
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 تٛصششٯن تٛذٯىن ٬ُ تملخذستز 

ذبص٠ن تٛشعثالز ٩تٛ٘صح تٛغ٠ث٩ٯر ه٬ٜ تٛصفشٯٞ تٛٔـو٬ أل٫ ٟـثدذ شـز٧ح تٛؤـٚ ٩شٌٰدـ٦ 
 .خإهصدثس رٖٛ ٢ٟ تمل٨ٜ٘ثز ٤ِٜٛظ تٛدششٯر تٛىت ٗش٨ٟث تهلل هض ٩ؼٚ 

 “ ٩الػشتس الػشس“(  ط٬ٜ تهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ) ٓثٙ سع٪ٙ تهلل 
( ٗدـريذ تخل٠ـش ) تٛـزٗش  ُـ٬ـشٟس تٛشـشٯور تملخـذستز ٰٓـثعث ه٬ٜ تخل٠ش ٩ٓذ ٓـذٝ تٛٔـشآ١ تٛ٘ـشٯٞ 

َ٘ـٞ  تٛشـشمه٬ٜ تٛؤٚ ٛزٖٛ ُث١  شغدح مخثست تٛىت٩هثبٜص٨ث تملخذسذ  ٬٧( أٝ تٛ٘دثبش )  ت٨٣ثش٤د٨ٰث 
 سمسـ٬ٛٔذ طذس ه٢ دتس تنُصثء تملظـشٯر خٰـث١ : ُص٪٫ تٛذٯثس تملظشٯر  تٛؤٚ ٨ُ٪ ـشتٝ قثٟشٗٚ ٟث  ت١

٩ـ٘ٞ تٛصوثٟٚ ٨ُٰث ٩ٗزٖٛ ـ٘ٞ تٛص٪تؼـذ  تملصوثؿ٬ش٪ػؿ ٦ُٰ أ١ تملخذستز ـشتٝ ششهًث ٩ش٪ػؿ ـ٘ٞ 
 . ٜٛصوثؿ٬أٟث٢ٗ ٟوذ٥  ٬ُ
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 (تخل٠ش ٟغص٨ضبر ٩تملخذس هؽثغ ٩تملم٣ؿ خ٨ث  ٰٛظ حبٰ٘ٞ ) 
 ”1آٯر  21تألٟعثٙ ،أطفثؾ عِش “

ـــــ٢  ـــــ٪ هـــــثٝ أهٜ ـــــ٬ أ٩ٙ ٯ٪٣ٰ ـــــ٪رٗظ ُ ـــــثؽ تألسظ ـــــشتصذ تملشٓغـــــٰر ٛلٓد ـــــشٕ تٛ٘ ـــــث ٩خـشٯ   1930خثخ
إ١ تملغـٰفٰر ربـشٝ تملخـذستز ٩تملغـ٘شتز ٩شوصرب٧ـث ٗـأ٫ قـٰةـر : ه٬ٜ تألشـ٬  ٩1976أُىت خـ٦ تٛدثخـث خ٪ٛـظ ع٤ر 

 .  شصغٜٚ إىل تن٣غث١ 

 الش٤لـــش إىل تخل٠ـــش إرت أ ـــشز ــــني ش٨ـــش ـدثش٨ـــث ُـــ٬ تٛ٘ـــأط ٩عثًــــس ٟــــمٓشٓر "•
 . ( 23أطفثؾ ، عِش تألٟعثٙ ) ”تألُو٪١تألقش شٜغـن ٗثاٰـر ٩شٜـذى  ٬ُ

" خٰـ٢ تملصِٰٜـ٢ ألؼغــثد٧ٞ أل١ تٛغٰ٘ـش ٩تملغــشٍ ٯِصٔـــذت١، الش٘ـ٢ خٰـ٢ شثسخـ٬ تخل٠ـش "•
 . ( 23أطفـثؾ ،   عِــش تألٟعـثٙ )

 تٛصششٯن تٛذٯىن ٬ُ تملخذستز 
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 ( ُٜصفصِق ٢ٟ ٗٚ ٟث ُشغ ٢ٟ ؼ٦٤ِ تخل٠ش ال شأٗٚ ٩مخشًت ٩ٟغ٘شًت ال شششج ) 

 (عِشتٛٔؼثء خثٛ٘صثج تملٔذط)

 ـٰط ربشٝ ت٨ٰٛ٪دٯر تخل٠ش ٩ٟث ِثظ٨ٜث ربشًِث شثًٟث ٩ش٬٨٤ ه٢ تٛصوثٟٚ •
تملخذستز ٩ربط ه٬ٜ ٟ٘ثُفص٨ث ٩هثسخر ٢ٟ ٯ٤شش٧ث ٩شغ٬٠ ٗغد٦ ٨٤ٟث  ٬ُ

 .تخلري ٬ُخثٛ٘غح تاشتٝ ٩ال شٔدٚ إ٣ِث٦ٓ 

 تٛصششٯن تٛذٯىن ٬ُ تملخذستز 
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 تٛو٪تٟٚ تٛىت أدز إىل شوثؿ٬ تملخذستز

ــ٪١  ــزٯ٢ ٯوٰش ــدثج تٛ ــٖ أ١ تٛش ــذم نــثٙ ٜٛش ــث ال ٯ ــثز دب ــٞ تٛذستع ــذٙ ٟول  ش
ــــر  ــــر ٩تالؼص٠ثهٰ ــــ٘الز تٛوثؿِٰ ــــ٢ تملش ــــث٣٪١ ٟ ــــر ٯو ــــشذ ِٟ٘٘ ــــ٬ أع ُ 

 تألعشذ٩أ١ أ٧ٞ تٛو٪تٟٚ تمليدٯر إىل شِٖ٘ ع٪ٯر تٛزٯ٢ ٯوٰش٪١ ٬ُ أعش أٗرب ٢ٟ 

تٛـالّ أ٩ ٩ُثذ  أـذ تٛ٪تٛذٯ٢ أ٩ ه٠ٚ تألٝ أ٩ ًٰثج تألج تملص٪تطٚ ه٢ تمل٤ضٙ    أ٩  ٬٧
 إشدــــثم أعــــثٰٛح ش٤شــــةر شصدــــثٯ٢ ٟــــ٢ تٛٔغــــ٪ذ إىل تٛصــــذٰٛٚ تملِــــشؽ

٠ٗث إ١ إدٟث١ تألج أ٩ تألٝ ه٬ٜ تملخذستز ٦ٛ شأظري ٟٜف٪ف ه٬ٜ ( تٛصغث٧ٚ  –تٛصشذد ) 
 .  شِٖ٘ تألعشذ
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ــ٢ تٛظــشتم  ــر ٟ ــ٦ ـثٛ ــْ ٛذٯ ــذ ُٜ ــن ٓ ــثج ق تجملص٠ ــز٭ ٯوٰشــ٦ تٛش ــثٓغ تٛ  تٛص٤
ــثؿٮ  ــ٪ شو ــث٥ ً ــ٦ إ١ ٛالذب ــذ ش٘٪ٯ٤ ــذستز ه٤ ــني تملخ ــ٦ خ ــذ ٣ِغ ــ٪ ٍ ــثهش٨ُ  ٟش

 .ٟشؽور ٩ٰٓٞ ستُؼر ٩أقش٫  

 ُإ٦٣ ه٤ذٟث ٯٜؽأ إىل تألطـذٓثء تٛـزٯ٢ ٯصد٤ـ٪١ ظٔثُـر ششـؽن تملصوـثؿٮ هٜـ٬ تٛ٪ٛـ٪غ
 .ق ٧زت تٛغٜ٪ٕ ُإ١ ش٪سؿ٦ ق ٟشثٗٚ تٛصوثؿٮ ٩تندٟث١ ه٬ٜ تملخذستز ٯ٘٪١ ٩تسدًت 

 تٛو٪تٟٚ تٛىت أدز إىل شوثؿ٬ تملخذستز



17  /49 

ٯٔــَ تٛصشــشٯن تنعــالٟٮ ٟ٪ِٓــث طــشَث ٩٩تػــفث ذبــث٥ ش٤ــث٩ٙ تملغــ٘شتز ٩تخل٠ــ٪س   
٬ُ تملدثدئ تألعثعٰر تٛٔـوٮ ٩ربط ـٰط ٯصدىن ٟ٪َٓ تٛصفشٯٞ تملخذستز ٩شوثؿٮ 
ٯشـ٠ٚ تن٣غـث١ ٩رٛـٖ تنعالٟٮ ه٬ٜ تالخصوثد ه٢ ٗـٚ ٟـث ٧ـ٪ ػـثس خظـفر تمل٨٤ػ 

 .٩تالؼص٠ثهٮ شوثؿٮ تملخذستز خثهصدثس٧ث ٟ٪سدت ٢ٟ ٟ٪تسد تٛؼشس تٛظفٮ ٩ت٤ِٛغٮ 

 تٛو٪تٟٚ تٛىت أدز إىل شوثؿ٬ تملخذستز
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٧زت ٧ـ٪ تٛغـدح تٛشـثبن ق  ٰـن تٛـذ٩ٙ ـٰـط ٯالــق شد٤ـٮ تجل٨ـثز تٛشمسٰـر 
 ٜٛٔــ٪ت٣ني تٛ٪ػــوٰر تٛصــٮ شوؽــض هــ٢ ُــشع تٛؤ٪خــر تملالب٠ــر اؽــٞ تجلـــشٝ 

 . ٠ٗث ٧٪ تاثٙ خث٤ٛغدر ٛٔ٪ت٣ني تٛؤ٪خثز 

ـــ٠ر إ١  ـــ٪١ عٰٜ ــٮ ش٘ ــث١ أ٩ ٩ػــوٮ ٛ٘ ــر ق أ٭ ششــشٯن مســث٩٭ ٗ  ُٜغــِر تٛؤ٪خ
 ٩أ١ شدـــىن هٜـــ٬ أعـــثط ت٤ِٛـــن تالؼص٠ـــثهٮ ٩ٛـــٰظ تِٛـــشد٭ ُفغــــح الخـــــذ 

ـــ٪خر  ــ٬ تحملٰـــني ُثٛؤ ــشتدم هٜ ــش تٛ ــشدم تملــز٣ح د١٩ أ١ رب٠ــٚ تألظ  ال ٍـــح أ١ ش
 . ٗث٣س تٛؤ٪خر ٣ثٓظر تجملص٠ن ٩إال ق 

 تٛو٪تٟٚ تٛىت أدز إىل شوثؿ٬ تملخذستز
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ــر تٛشــدثج  ــشتد تجملص٠ــن ال عــ٠ٰث ُة ــريت ق تذبــث٥ أُ ــشتى د٩ست ٗد ــثز تِٛ  شٜوــح أ٩ٓ
 ًــــ٪ شوــــثؿٮ تملخــــذستز ٩تملــــ٪تد تٛ٘ف٪ٰٛــــر خٌــــشع شــــٌٚ ٧ــــزت تِٛــــشتى، 

 .ظٞ شصـ٪س تاثٛر إىل أ١ شظـٚ إىل ـثٛـر تندٟث١ تٛصـٮ ٯظوح هالؼ٨ث 

ـــ٨ث ،  ـــ٢ شِشٯٌ ـــذ ٟ ــريذ الخ ــر ٗد ــر ٗث٤ٟ ــاله٦ ؿثٓ ـــ٢ أػ ــٚ خٰ ــدثج ٠َ  إ١ تٛش
ـــشتى  ــــٞ شصـــ٪تُش ق تجملص٠ـــن تحملـــٰؾ تٛ٪عـــثبٚ تٛغـــ٠ٰٜر ٩تٛظـــفٰر نُ ـــإرت ٛ ُ 
ــثز تٛغــٜ٪ٰٗر  ــر ٧ــٮ تالذبــث٥ ًــ٪ تالًشتُ ــر ٗث٣ــس ت٤ٛصٰؽــر تٛـدٰوٰ  ٧ــز٥ تٛـثٓ

 .٩تٛصٮ ه٬ٜ سأع٨ث تندٟث١

 تٛو٪تٟٚ تٛىت أدز إىل شوثؿ٬ تملخذستز
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إ١ سبصن خوغ تٛشو٪ج خثاثٛر تالٓصظثدٯر تجلٰذذ ٩تٛذقٚ ُ٪ّ تملوصذٙ ٣غـدٰث ٠ٗـث 
٧٪ تاثٙ خث٤ٛغدر ٛدوغ د٩ٙ تخلٰٜػ ٟـعال، ٟـن ػـوَ تٛشٓثخـر تألعـشٯر ٩عـ٨٪ٛر 

 ٛإلذبـث٥تٛٔ٪ت٣ني تملو٠ـ٪ٙ خ٨ـث ٩٩ُـشذ ٟـ٪تد تٛصوـثؿٮ ٨ٜٗـث ه٪تٟـٚ شـذُن خـثِٛشد 
 . شوثؿٮ تملخذستز أ٩ تمل٪تد تٛ٘ف٪ٰٛر ٩ت٣صشثس٧ث ً٪ 

ــ٪ٝ  ــٮ ٯٔ ــذ٩ٙ تٛص ــني تٛ ــٚ خ ــِش ٩تٛص٤ٔ ــ٨٪ٛر تٛغ ــدر ٛغ ــثٙ خث٤ٛغ ــ٪ تا ــزٖٛ ٧ ٗ 
تٓصظثد خوؼ٨ث ه٬ٜ تملخذستز ٗذ٩ٙ ششّ آعٰث ٩أٌُث٣غصث١ ٩خوـغ تٛـذ٩ٙ تأل٩س٩خٰـر 

 .٩تنُشٯٰٔر ٩أٟشٯ٘ث

 تٛو٪تٟٚ تٛىت أدز إىل شوثؿ٬ تملخذستز
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ــٜ٪ٕ  ــ٪ تٛغ ــ٦ ً ــًث ق تٛص٪ؼ ــح د٩سًت ٧ثٟ ــٰٞ ٯٜو ــص٪٫ تٛصوٜ ــثع ٟغ ــث١ إٌِ  تندٟ
ــث  ــ٦ ٠ٗ ــش ق تٛص٪ؼ ــريت آق ــشذ د٩ست ٗد ــن ٩تألع ــثبذذ ق تجملص٠ ــر تٛغ ــح تٛعٔثُ  شٜو

 .  ً٪ ٧زت تٛغٜ٪ٕ ٩ه٠ٚ ه٬ٜ شوضٯض٥ ىث ٯؤذ تٛو٠ٰٜر تٛوالؼٰر

 ٠ُـــ٢ خـــني خوـــغ تٛعٔثُـــثز تخلثؿةـــر ٟـــعال تالهصٔـــثد خ٪ؼـــ٪د تٛوالٓـــر تٛٔ٪ٯـــر 
 .خني تملخذستز ٩تجل٤ظ، ٠ٗث ٧٪ تاثٙ خث٤ٛغدر ملصوثؿٮ تٛٔثز ٟعال

 ٗــزٖٛ تٛوــثدتز تالؼص٠ثهٰــر ٩تٛصٔثٰٛــذ تملصوــثسٍ ه٨ٰٜــث ٩تٛصــٮ ٓــذ ال شدوــط 
ه٬ٜ تٛصوثؿٮ ُٔؾ ٩إمنث ششًٞ تألُشتد ه٦ٰٜ، ٠ٗـث ٧ـ٪ تاـثٙ ق تجملص٠وـثز ت٤٠ٰٰٛـر 

ق تجلٜغـثز تالؼص٠ثهٰـر  ع٠ٰثـٰط ٯوصرب ٢ٟ ال ٯصوثؽ تٛٔثز ُشدت شثرت أ٩ خبٰال، ال 
 
ً
 .تٛصٮ ِثسع٨ث أُشتد تجملص٠ن سؼثال ٣٩غثء

 تٛو٪تٟٚ تٛىت أدز إىل شوثؿ٬ تملخذستز



22  /49 

 تٛو٪تٟٚ تٛىت أدز إىل شوثؿ٬ تملخذستز

ؿدٰـر ٯوصرب ٢ٟ خني أعدثج شوثؿٮ تملخذستز تعصخذتٝ خوغ تألد٩ٯر د١٩ تعصشثسذ 
ـــ٦ ٩طـــَ هـــالغ ؿدـــٮ  ـــصػ ه٤ ـــذ ٯ٤ ـــز٭ ٓ  أ٩ تٛصشـــخٰض تٛـدـــٮ تخلـــثؿا تٛ

 . تملخذسذ ٩خثٛصثيل قْٜ ـثٛر إدٟث١ ٛذ٫ تملشٯغ تٛؤثٓري خأـذ 

 ق تجملص٠وــثز تن٣غــث٣ٰر تٛ٘عــري ىــث ٯو٠ــٚ ه٠ــٚ تملشــؽن ٩تٛــذتُن ًــ٪ تاليــشتٍ 
 .٩ستء ٧زت تٛغٜ٪ٕ تٛشثر 
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ــر تٛشــخض • ــْ ٩تنٗصةــثج ٩هث٩ٛ  تنطــثخر خــدوغ تألٟــشتع ت٤ِٛغــٰر ٟعــٚ تٜٛٔ
 .هالغ ٣ِغ٦ خ٤ِغ٦ نُصٔثد تندستٕ ٩تٛ٪ه٬ خأ٠٧ٰر تٛوالغ ت٤ِٛغ٬  

 .ػوَ تٛد٤ثء ت٤ِٛغ٬ ٜٛشخظٰر ٩صٯثدذ تنهص٠ثدٯر •

 .عٜ٪ٕ ٟغص٠ش خثـعًث ه٢ تٜٛزذ ٩تنشدثم تِٛ٪س٫ •

 –صٯــثدذ تٛٔــذسذ تجل٤غــٰر ) ٩ؼــ٪د أُ٘ــثس قثؿةــر ـــ٪ٙ شوــثؿ٬ تملخــذستز •
 ( ش٤ثٟٮ تٛشو٪س خثٛشػث 

 تٛو٪تٟٚ تٛىت أدز إىل شوثؿ٬ تملخذستز
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 .ـح تنعصـالم ٩تٛٔثخٰٜر ٛصٰٜٔذ تٱقشٯ٢ •

 .ق أ٨٣ث شِثء ٛلٟشتع تجلغذٯر  ٩تنهصٔثدتمش٩ج ٢ٟ تملش٘الز •

 .إىل شٌٚ أ٩ٓثز تِٛشتى ٩ٟشثسٗر تألطذٓثء  تنذبث٥•

 .هذٝ تٛٔذسذ ه٬ٜ رب٠ٚ تٛؼٌ٪ؽ ت٤ِٛغٰر ت٤ٛث ر ه٢ ٟش٘الز شخظٰر •

 .ِٛمذ ٟيٓصر  خ٦قِغ تْٜٛٔ أ٩ تٛشو٪س •

 .إػـشتخثز تٛشخظٰر ٩شذتهٰص٨ث تٛىت ٢ٟ شأ٨٣ث تٛصأظري ه٬ٜ ُ٘ش ٩٩ؼذت١ تِٛشد •

 تٛو٪تٟٚ تٛىت أدز إىل شوثؿ٬ تملخذستز
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إ١ إٗصغثج هثدتز ظٔثُٰر ؼذٯذذ ٬ُ كٚ ظ٪سذ تملوٜ٪ٟثز ٩تنشظثٙ تٛعٔـث٬ُ خثٛـذ٩ٙ 
تألقش٫ هرب تأل٠ٓثس تٛظ٤ثهٰر ٩تٛصوشع ٰٛٔٞ ٩هثدتز ٩أُ٘ثس ًري ٟص٪تُٔر ٟن هثدتش٤ث 

 .٩شٔثٰٛذ٣ث ٤٠ٰٓ٩ث ٯضٯذ ٢ٟ صٯثدذ شوثؿ٬ تملخذستز 

إ٣وــذتٝ عــدٚ إشــدثم تاثؼــثز ٩شٔــذٯش تٛــزتز ٯــيد٫ إىل ٩ٓــ٪م تِٛــشد ُــ٬ تٛصِ٘ــري 
ـــن  ـــ٢ تٛ٪تٓ ـــذ ه ـــ٬ تٛدوٰ ـــص٪٫ تٛصخٰٜ ـــ٬ تملغ ـــث١ هٜ ـــ٪ ٗ ـــىت ٩ٛ ـــدثه٨ث ـ  خإش

 . ٜٛص٨ٰةر ت٤ِٛغٰر ٜٛصوثؿ٬ 

 تٛو٪تٟٚ تٛىت أدز إىل شوثؿ٬ تملخذستز
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 . تنؼشت٬ٟتملٰٚ ٛإلٌشتؽ ٬ُ تٛغٜ٪ٕ 

 .شذ٧٪س تٛٔذستز تٛؤٰٜر تملوشُٰر 

 . تن٣ِوثٰٛر تنعصعثسذعشهر ٩ع٨٪ٛر 

 . إؼص٠ثهٰثً ػوَ تٛٔذسذ ه٬ٜ ػدؾ تٛغٜ٪ٕ حبٰط ٯ٘٪١ ٟٔد٪الً 

 .ٗعشذ تٛصوشع ٜٛؽضتءتز 

 تملصوثؿ٬ / تٛش٪ت٧ذ تٛذتٛر ه٬ٜ شخظٰر تملذ٢ٟ 
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 .هذ٩ت٣ٰر مل٪تَٓ تنظثسذ ٩تٛؼٌ٪ؽ أـٰث٣ث   إعصؽثخثز

 . ٩تنٗصةثج٩ـثٛر تمٰثغ  تنعصٔشتسٟوث٣ثذ تْٜٛٔ ٩هذٝ 

 .تٛٔذسذ ه٬ٜ رب٠ٚ تملغة٪ٰٛر ٩تِٛشٚ تملص٘شس  إ٣وذتٝ

ــٚ  ــ٢ تٛو٠ ــأقري ه ــثج ٩تٛص ــثعتٌٰٛ ــن  ٩إٌِ ــر ٟ ــش٩ؾ تملو٤٪ٯ ــذتٝتٛ ــر  إ٣و  تٛذتُوٰ
 .٩صٯثدذ تٛصوشع ٜٛف٪تدض ٩تنطثخثز 

 .تٛالٟدثالذ ٩تٛوذ٩ت٣ٰر ٩تن٠٧ثٙ ٩ػوَ تٛزتٗشذ ٩ت٤ٛغٰث١ 

 تملصوثؿ٬ / تٛش٪ت٧ذ تٛذتٛر ه٬ٜ شخظٰر تملذ٢ٟ 
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 ك٨ــ٪س تِٛــشد دبل٨ــش تن٣ـــ٪تء أ٩ إ٣وضتٛــ٦ هــ٢ خــث٬ٓ  ثهصــ٦ خظــ٪سذ ِٟٜصــ٦ 
 تٛصٔـــذٯش ٩تندستٕ ٩تٛغــــفٰر ُـــ٬ تٛصِ٘ـــري ٩ عـــ٪ء  تخلـــثسؼ٬ملل٨ـــش٥ ٩إ٠٧ثٛـــ٦ 

 .ػوَ تنستدذ ٩تٛدظريذ ٟن 

 تملصوثؿ٬ / تٛش٪ت٧ذ تٛذتٛر ه٬ٜ شخظٰر تملذ٢ٟ 

 .ُٔذ ش٨ٰص٦ ٜٛـوثٝ ٩شف٪ج تٛ٪ؼ٦ 

 .تٜٛؽ٪ء إىل تٛ٘زج ٩تخلذتم ٜٛفظ٪ٙ ه٬ٜ ٟضٯذ ٢ٟ تملثٙ 

تجل٠٪د ٩تٛصظٜح ٟن ػوَ تٛٔذسذ ه٬ٜ تٛصَٰٰ٘ أ٩ تٛص٪تُـْ ٟـن تمل٪تٓـَ تجلذٯـذذ  
 .ٓذ شغدح ه٪تٟٚ ػٌؾ ه٨ٰٜٞ  ٩تٛىت

 .تٛٔذسذ ه٬ٜ تٛو٠ٚ  ٩إُصٔثدتٛشو٪س خوذٝ ت٠ٰٔٛر 

 .  تنعصؽثخثز ٩٬ُخؾء  تاغ٬شدٜذ تندستٕ 
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 آظثس تملخذستز ه٬ٜ تِٛشد 

 :ـذ٩ض ٟشثٗٚ طفٰر خذ٣ٰر ٩هٰٜٔر ٩ٯوص٠ذ رٖٛ ه٬ٜ ٣٪م تملخذستز تملغصخذٟر 

 ؼِثٍ تِٛٞ

 .عشهر ػشخثز تٜٛٔح 

  . (تخل ... تٛغري ٬ُهذٝ تالشضت١  -هؼٰٜر  تسشوثشثز) قالٯث تملخ  ٩شذٟري تجل٨ثص تٛوظدٮ 

 .تٛصأظري ه٬ٜ ٩كثبَ تٛ٘دذ ، تملوذذ 

 .تٛد٤٘شٯثط  ٩شذٟري ت٬ٜ٘ٛ 

 .تنٯذص  تخلـريذٟعٚتنطثخر خثألٟشتع تملوذٯر / تمل٪ز تملِثؼا / تٌٰٛد٪خر /  تٛ٪ه٬ُٔذت١ 
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 . ْٜٓ صتبذ 
 .ُٔذ تٛغٰـشذ ه٬ٜ ت٤ِٛظ 

 .تػـشتخثز تٛصِ٘ري 
 . شش٪٧ثز إدستٰٗر 

 . خثست٣٪دٯرأُ٘ثس 
 .شذ٧٪س تٛ٪كثبَ تٛؤٰٜر 

 . ر٧ث٬٣ إػـشتج
 .تالٗصةثج تٛشذٯذ 

 آظثس تملخذستز ه٬ٜ تِٛشد 
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 . تنؼص٠ثهٰرتألد٩تس  ٬ُتِٛشٚ 
 .ػوَ تٛوالٓثز تالؼص٠ثهٰر 

 .شذ٧٪س تٛٔ٪تهذ ٩تملوثٯري تٛغٜ٪ٰٗر تٛغثبذذ ق تجملص٠ن 
 .تٛصظذم تألعش٫ 

 .قالُثز أعشٯر ٩ص٩ؼٰر 

ربـس ٩ؿـأذ تٛـذٯ٢  تملصوـثؿ٬إ٣ِثّ تملثٙ خال ـغثج ٩رٖٛ ٛشـشتء تملخـذس ىـث ٯؼـن 
 .عٜ٪ٰٗثز ًري ٓث٣٪٣ٰر  ٩إسش٘ثج

 آظثس تملخذستز ه٬ٜ تِٛشد 
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ذبثسذ تملخذستز شِصٖ خأس٩تؾ ت٤ٛـثط ٩شـذٟش تجملص٠وـثز ٩شٔـ٪ع تٛ٪عـثبٚ تملشـش٩هر 
 .ٛص٤ِٰز تٛٔث٣٪١ ٩تمليعغثز تا٘٪ٰٟر

 ٩شصــذتقٚ تملخــذستز ٟــن ؼــشتبٞ أقــش٫ ٗثٛوظــثخثز تمل٤ل٠ــر تٛصــٮ ِصــذ ه٨ٜ٠ــث 
ــذهثسذ ٩تٛغــشٓر ٩تٛغـــ٪ ٩تخلـــَ ٩ًغــٚ تألٟــ٪تٙ، ٩تملشــثسٗر ق  تأل٣شـــر  إىل تٛ
تالٓصظثدٯر تملشش٩هر، ُٰصغٜٚ ذبثس تملخذستز إىل تمليعغـثز تالٓصظـثدٯر ٩تٛغٰثعـٰر 
 ٩ٟ٪تٓــن تٛغــٜـر ٩ت٤ِٛــ٪ر ٩تٛصــأظري هٜــ٬ تال٣صخثخــثز، ٩تعــصِثدز ذبــثسذ تملخــذستز 

 ".تن٣م٣س"٢ٟ تٛشد٘ر تٛذ٩ٰٛر ٛالشظثالز 

 آظثس تملخذستز ه٬ٜ تجملص٠ن
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 ( ٟ٘ثُفر تٛوشع ٩قِغ تٛـٜح ) ٯأشٮ ق تن٣ِثّ تٛلث٧ش : قغثبش كث٧شذ 
  -خشتٟػ تٛص٪هٰر ٩تٛصشخٰض ٩تٛوالغ )  إ٣صشثس٢ٟ قالٙ 

 ( . إهثدذ تٛصأ٧ٰٚ ٩تالعصٰوثج 

 تٛصظ٤ٰن  -تٛضستهر  - تنذبثس -تٛص٨شٯح ) ٯأشٮ ق تن٣ِثّ تملغصم : قغثبش ٟغصمذ 
 ( .تا٪تدض  -هالٓثش٦ -تٛو٠ٚ  إػـشتج -ش٤ثٓض تن٣صثغ  -تٛو٠ٚ  -  

  -تملذ٤ٟ٪١  -تملخذستز ) ٯأشٮ ق تخلغثبش تٛدششٯر تٛوثٟٜ٪١ ق :  قغثبش خششٯر  
 ( . تٛؼفثٯث تألخشٯثء -تملصوثؿ٪١ 

 :ش٤ٔغٞ تخلغثبش تالٓصظثدٯر ت٤ٛثشةر ه٢ تملخذستز إىل 

 آظثس تملخذستز ه٬ٜ تجملص٠ن
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 آظثس تملخذستز ه٬ٜ تجملص٠ن

إ٧ذتس ٛلٟ٪تٙ خذ١٩ ٩ؼ٦ ـْ ٩ق عـدٰٚ تٛشـٰـث١ ـٰـط أ١ تملصوـثؿٮ ٯظـشٍ ٟـث 
َظٚ هٰٜر ٢ٟ دقٚ ٢ٟ تؼـٚ تاظـ٪ٙ هٜـٮ تملخـذستز ٧٩ـز٥ تألٟـ٪تٙ ش٨ـشج إىل 

 .تخلثسغ ٩خثٛصثيل ٯؼوَ تالٓصظثد ق تٛذ٩ٙ 

 .تٛغدح تٛشبٰغٮ ِٜٛٔش

شذ٣ٮ إ٣صثؼٰر تِٛشد ٩خثٛصثيل شذ٣ٮ إ٣صثؼٰر تجملص٠ن ٩تٛصخَٜ ه٢ سٗح تاؼـثسذ أل١  
ـــــــ٦  ـــــــري ٟـــــــ٢ ٓ٪ش ـــــــذ تٛ٘ع ـــــــثؿٮ ٯِٔ ـــــــر تجلغـــــــذٯر تملصو  ٩تٛؤٰٜ

 . ؼشتء شوثؿٮ تملخذستز ٢ٟ 
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ـــؽ٪١  ـــالغ ٩تٛغ ـــر ٩تٛو ـــٮ شظـــشٍ ق نـــثٙ تمل٘ثُف ـــدالد تٛص ـــ٪تسد تٛ ـــذتس مل  إ٧
ــْ  ــ٢ ؿشٯ ــذستز ه ــر تملخ ــٚ ٟ٘ثُف ــ٢ تؼ ــري ٟ ــشٍ تٛ٘ع ــر شظ ــِٰثز تٛذ٩ٛ  ٩تملغصش

 ت٦٣ ٗث١ ٢ٟ تألُؼٚ طشٍ ٧ـز٥ تملدـثٛي تٛـثبٜـر يذ  ٩خ٤ثء تملظفثز ٛوالغ تملصوثؿني 
 .  شـ٪ٯش تٛذ٩ٙق 

 ِ٘ـــ٢ تٛٔـــ٪ٙ ٩ٛ٘ـــ٢ ٧ـــز٥ ٨ٜٗـــث قغـــثبش ٯظـــوح شٔـــذٯش٧ث أ٩ ـظـــش٧ث خذٓـــر 
ــــــضٍ  ـــــــر ٟــــــ٢ تخلغــــــثبش ٩ت٤ٛ  شش٧ـــــــْ تجملص٠وــــــثز  ٩إ٨٣ــــــث ٟص٪تٰٛ

 . ٩تألعش تألُشتد ٩تٛذ٩ٙ ٩شذٟش 

 آظثس تملخذستز ه٬ٜ تجملص٠ن
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تملخذستز ٩شِش٨ٰث خني أُشتد تجملص٠ن ق خوغ تاثالز إىل تًشتٍ خوغ  إ٣صشثسٯيد٭ 
تملخــذستز سًدــر ق تٛعـــشتء ٜٛو٠ــٚ خصؽــثسذ تملــ٪كِني تٛٔــثب٠ني خثخلــذٟثز تٛوثٟــر 

 . تٛغشٯـن

 آظثس تملخذستز ه٬ٜ تجملص٠ن

ق خوغ تاثالز َث٩ٙ تٛوذ٩ تاظ٪ٙ ه٬ٜ أعشتس تٛذ٩ٙ تٛوغ٘شٯـر ه٢ ؿشٯــْ دُـن 
ٯصــٞ تملغة٪ٛني ٜٛصوثؿٮ ٩تعصخالص تملوٜ٪ٟثز ٨٤ٟـٞ ٠ٗث أ٣ــ٦ ق خوـغ تاـثالز 

 ٣شــــش تملـــ٪تد تملخـــذسذ ٟـــ٢ تؼـــٚ أػـــوثٍ ٣ِـــ٪ط تٛشـــدثج ٩ؼو٨ٜـــٞ هـــثؼضٯ٢ 
 . تٛو٠ٚ ٩ربـٰٞ تٛش٩ؾ تملو٤٪ٯر ٛذٯ٨ٞ ه٢ 

 . طِٔثز ش٨شٯح تملخذستز هرب تاذ٩د  ٬ُٜٛذق٪ٙ  تُشتدتعصٔـثج ٩تعصذستغ 
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تألعشذ ٧ٮ تخلٰٜر تٛشبٰغـٰر ق تألٟـر إرت طـٜفس طـٜؿ ــثٙ تجملص٠ـن ٩إرت ُغـذز 
تملخـذستز ِٜٛشد ُصوثؿٮ ت٨٣ثس خ٤ٰث٦٣ ُثألعشذ أ٧ٞ هثٟٚ ٯيظش ق تٛص٘٪ٯ٢ ت٤ِٛغث٣ٮ 

 .ٯظٰح تألعشذ ٩تاٰثذ تألعشٯر خأػشتس خثٌٛر ٢ٟ ٩ؼ٪٥ ٗعريذ أ٨٠٧ث 

ــٚ  ــ٪د قٜ ــثذ ٩٩ؼ ــ٪س تاٰ ــش٫ ٣ ــ٪س أ١ ٯ ــ٦٤ ُ ــث ٩ربؼ ــٚ خ٨ ــٮ َ ــر تٛص ــ٦ تٛدٰة  أل٣
 ٬ُ ٣لثٝ تألعشذ ٢ٟ شأ٦٣ أ١ َ٪ٙ د١٩ ٰٓث٨ٟث خ٪تؼد٨ث تٛصو٠ٰٜٮ ألخ٤ثب٨ث

 . ٩الدذ تألٝ تملذ٤ٟر ه٬ٜ شوثؿٮ تملخذستز ألؿِثٙ ٟش٪٧ني

 آظثس تملخذستز ه٬ٜ تجملص٠ن
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ىــث ٯيظــش هٜـ٬ تِٛوٜـٮ  تألعشذٟن صٯثدذ تن٣ِثّ ه٬ٜ شوثؿٮ تملخذستز ٯٔٚ دقٚ 
ـــثّ تألقـــش٫  ــ٪تـٮ تن٣ِـ ـــ٣٬ ــزتبٮ ٩تالؼص٠ــثهٮ تملغــص٪٫  ٩ٯصذ٣ ـــٮ ٩تٌٛ تٛظف

ـــــــٞ  ــــــثيل٩تٛصوٰٜ ـــــــٮ  ٩خثٛص ــــــٖ تألقالٓ ــــــشتد شٜ ـــــــذ٫ أُ ـــــــشذٛ  تألع
 .  تن٣ِثّ هٜٮ تملخذستزإىل ٩ؼـ٦ هثب٨ٜصث دق٦ٜ تٛصٮ 

 آظثس تملخذستز ه٬ٜ تجملص٠ن
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تٛ٘شَ ه٢ ٩ؼ٪د تملشٜ٘ر ٩شوص٠ذ ه٬ٜ قٜـْ تألدستٕ تٛغـٰٜٞ ٣٩شـش تٛـ٪ه٬ تٛ٘ثٟـٚ 
ـ٪ٙ تملشٜ٘ر ٩إسش٘ثصًت ه٬ٜ تنٗصشثٍ تملد٘ش ٜٛو٪تٟٚ ٩تٛذ٩تُن تمل٨ٰةر ٛ٪ٓـ٪م تملشـٜ٘ر 

 (.شوثؿ٬ تملخذستز)تٛغٜ٪ٕ تمل٤فشٍ أ٩ 

آظــثس أ٣غــح تٛـــشّ ٩تٛ٪عــثبٚ ٩تألعــثٰٛح تٛو٠ٰٜــر ٜٛــصف٘ٞ ٩تـصــ٪تء تٛصــأظريتز 
 تٛغٜدٰر ال٣صشثس تملخذستز

 تٛصفذٯذ تٛـذْٰٓ ٩تملد٘ـش اؽـٞ ٩ؿدٰوـر تملشـ٦ٜ٘ ٩آظثس٧ـث ٩شـذتهٰثش٨ث هٜـ٬ تألُـشتد 
تجملص٠ن تملغص٨ذٍ ـىت ٢ِ٘ تٛصذقٚ ٩إزبثر تنؼـشتءتز ٩تٛصـذتخري تنػـثُٰر أ٩ ه٬ٜ 
 .٬ُ رٖٛ ه٬ٜ شوذٯٚ ٩شٌٰري تنذبث٧ثز ٛ٘ثُر تألؿشتٍ ٩ٯوص٠ذ 
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تٛلث٧شذ ٩ششٗض ه٬ٜ ش٘عَٰ تجل٨ـ٪د ٩تنؼـشتءتز / تٛغٰـشذ ه٬ٜ أ٣صشثس تٛغٜ٪ٕ 
تملصخزذ ٜٛفذ ٟــ٢ آظثس٧ــث ٩تٛٔؼـثء هٜـ٬ تٛو٪تٟــٚ ٩تٛلــش٩ٍ تملغثهــذذ هٜــ٬ 

 . إ٣صشثس٧ـث ٩شـشٗض ٧ـز٥ تملشـٜـر هٜـ٬ تٛص٨ٰةـر ٩تٛصودةـر ت٤ِٛغٰر 

آظثس أ٣غح تٛــشّ ٩تٛ٪عـثبٚ ٩تألعـثٰٛح تٛو٠ٰٜـر ٜٛـصف٘ٞ ٩تـصـ٪تء تٛصـأظريتز 
 تملخذستزتٛغٜدٰر ال٣صشثس 

 ٤ٟــ٩٦شٜــ٬ ٩ٓــ٪م تنًــشتٍ تٛغــٜ٪٬ٗ ٩هــذٝ يــثؾ تملشتـــٚ تٛغــثخٔر ُــ٬ تاــذ 
 . ٛلُشتد أـص٪تب٦ ٩شصؼ٢٠ تٛوالغ تٛـىب ٩ت٤ِٛغ٬ ٩تنؼص٠ثه٬ ٩إهثدذ تٛصأ٧ٰٚ أ٩ 
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تٓصظثدٯر  - إؼص٠ثهٰر -طفٰر )ششٰ٘ٚ جل٤ر ٟصخظظر ٢ٟ ٗثُر تجل٨ثز تٛشمسٰر ٩تٛشودٰر 
( تخل … شـودٰر ٟـ٢ أ٣ذٯـر ٩ وٰـثز ٤٨ٰٟـر ٣٩غـثبٰرٟيعغثز  -ِٟ٘شٯ٢  -ـٔ٪ٰٓني  -

ـــــــٜ٘ر  ـــــــر ٠ٜٛش ـــــــدثج تأٰٰٔ ـــــــ٢ تألع ـــــــَ ه ـــــــثسٗر ق تٛ٘ش ـــــــٖ ملش  ٩رٛ
ـــــ٪٫ ٩ق  ـــــثد٫ ٩تملو٤ ـــــذهٞ تمل ـــــ٪ٙ خشـــــ٘ٚ  ـــــثهٮ ٩ششـــــؽٰن تٛ  ٩ػـــــن تاٜ
 .تملظفثز تٛوالؼٰرٛد٤ثء 

 تٛ٪ٓثٯر ٩تٛوالغ 

تال٧ص٠ثٝ خثٛصوٰٜٞ تٛمخ٪٭ ٩إشدثم تألعثٰٛح تٛمخ٪ٯر تٛو٠ٰٜر تملصـ٪سذ ق تمل٤ث٧ػ تٛصو٠ٰٰٜر 
 ٩ٛد٤ثء ؼٰٚ تملغصٔدٚ ه٬ٜ ٓثهذذ ٟص٤ٰر ٟـ٢ تٛـ٪هٮ ٩تٛمخٰـر ٩إدقـثٙ ٟ٪ػـ٪م تملخـذستز 

 .تمليظشتز تٛؤٰٜر ق خشتٟػ ٰٜٗثز تأ٪ّ ٩تٛششؿر 
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ش٪هٰر أُشتد تجملص٠ن هرب أؼ٨ضذ تنهالٝ تملخصِٜر ٜٛذ٩ٛر خثألػشتس تجلغ٠ٰر ٩تٛظـفٰر 
ــــ٬ ػــــ٪ء  ــــذستز هٜ ــــثؿٮ تملخ ــــ٢ شو ــــر ت٤ٛثشــــةر ه ــــر ٩تٛٔ٪ٰٟ  ٩تالؼص٠ثهٰ

ــــــث  ــــــ٪ض تالؼص٠ثهٰـــــــر ٟ ــــــثبػ تٛذستعــــــثز ٩تٛدف ــــــِش ه٤ــــــ٦ ٣ص  شغ
 .تملشٜ٘ر ــ٪ٙ ٩ت٤ِٛغٰـر 

ــذستز   ــم٩ٯػ مل٤ثٓشــر تملخ ــ٬ تٛ ــ٪ٙ ششــمٕ ُ ــشتد ٩شخظــٰثز مــث ٓد  إعــصٌالٙ أُ
 .هرب ٩عثبٚ تنهالٝ 

 تٛ٪ٓثٯر ٩تٛوالغ 
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ش٪هٰر أُشتد تجملص٠ن هرب أؼ٨ضذ تنهالٝ تملخصِٜر ٜٛذ٩ٛر خثألػشتس تجلغـ٠ٰر ٩تٛظـفٰر 
ــــ٬ ػــــ٪ء  ــــذستز هٜ ــــثؿٮ تملخ ــــ٢ شو ــــةر ه ــــر ت٤ٛثش ــــر ٩تٛٔ٪ٰٟ  ٩تالؼص٠ثهٰ

 شغــــــِش ه٤ــــــ٦ ٣صــــــثبػ تٛذستعــــــثز ٩تٛدفــــــ٪ض تالؼص٠ثهٰـــــــر ٟــــــث 
 .ــ٪ٙ تملشٜ٘ر٩ت٤ِٛغٰـر 

ــصٌالٙ ــمٕ  إع ــ٪ٙ شش ــث ٓد ــٰثز م ــشتد ٩شخظ ــ٬أُ ــذستز  ُ ــر تملخ ــم٩ٯػ مل٤ثٓش  تٛ
 .هرب ٩عثبٚ تنهالٝ 

تٛٔؼثء ه٬ٜ ٟشٜ٘ر تٛدـثٛر تٛصـٮ ٯوـث٬٣ ٨٤ٟـث تملةـثز ٟـ٢ تٛشـدثج خصـ٪ُري ُـشص 
ــــثء تالٓصظــــثد٭  ــــ٪تؿ٢ ق تٛد٤ ــــ٬ تمل ــــر ٟــــ٢ تٛو٠ــــٚ ٩تالهص٠ــــثد هٜ  ٟص٘ثُة

 خش٘ٚ سبٰغٮ ٩تٛو٠ٚ ه٬ٜ شؼْٰٰ ـذذ تالهص٠ثد ه٬ٜ تخلربتز تألؼ٤دٰر 

 تٛ٪ٓثٯر ٩تٛوالغ 
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تٛصأٰٗذ ه٬ٜ د٩س تألعشذ ق ش٨ٰةر تٛلش٩ٍ تالٓصظثدٯر ٩تالؼص٠ثهٰر ٩تٛظفٰر ٛمخٰـر 
 تٛغــــٔ٪ؽتألخ٤ــــثء هٜــــ٬ أعــــظ ٩أقالٰٓــــثز عــــ٠ٰٜر شٔــــ٨ٰٞ ٟــــ٢ شــــشؽ 

 . ق شوثؿٮ تملخذستز ٩ًري٧ث ٢ٟ أٟشتع تؼص٠ثهٰر أقش٫ 

 .  ٣شش ظٔثُر ٟ٘ثُفر تملخذستز ٩تٛص٤شةر تٛغ٠ٰٜر خذأ ٢ٟ ٟذتسط تنهذتد٭  ٬ُتٛدذء 

تملد٘ش ٜٛغـٜ٪ٕ تمل٤فـشٍ  تنٗصشثٍتٛذه٪ذ هرب ٩عثبٚ تنهالٝ أل٩ٰٛثء تألٟ٪س ه٢ ِٰٰٗر 
 .ٯص٤دأ خصوثؿ٨ٰٞ ٠ٜٛخذستز  تٛز٫ٛلخ٤ثء 

ــثؿ٬  ــ٪تم تٛصو ــ٬ ٗثُــر أ٣ ــثز هٜ ــٰق تٛؤ٪خ ــ٬ تملخــذستز ٩قثطــر / شٌٜ  تنذبــثس ُ
 .خني تٛشدثج 

 تٛ٪ٓثٯر ٩تٛوالغ 
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ُـ٬ ٗثُـر ( تٛغـالٟر ٟـ٢ تملخـذستز)تٛدذء ٬ُ إ٣صشثس تملشتٗض تٛوالؼٰر ٩إٓـشتس ه٤ظـش 
 .تٛصو٤ٰٰثز تٛ٪كِٰٰر دتقٚ تٛذ٩ٛر 

تنهال١ ه٢ أ٩ تٛم٩ٯػ نعٜ٪ج ٣٩صثبػ ٟ٘ثُفر تملخذستز تٛىت شصٞ دبوشُر تٛذ٩ٛر   
 ( إخل... ه٠ٰٜثز تٛٔدغ ه٬ٜ تٛو٤ثطش  –تحملث٠ٗثز )

 شوثؿ٬شذت٩ٙ أ٩  خأ٫ششذٯذ تٛشٓثخر ه٬ٜ تمل٤ثُز تجل٠شٰٗر ٩هذٝ تٛص٨ث١٩ أ٩ تٛغ٠ثؾ 
 ٛلؼث٣ح أ٩ أٯًث ٟث ٗث١ ٢ٟ تٛٔثدٟني ٜٛذ٩ٛر ٠٨ٟث ٗث٣س ٩كثب٨ِٞ 

 تٛ٪ٓثٯر ٩تٛوالغ 
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تٛ٘شــَ تٛــذ٩س٫ هٜــ٬ شوــثؿ٬ تملخــذستز ٓدــٚ تنٛصفــثّ خثٰٜٛ٘ــثز ٩تملوث٧ــذ شوٰــني 
 .  شوثؿ٦ٰتٛوغ٘شٯر ٩أظ٤ثء تٛصؽذٯذ خش٘ٚ د٩س٫ ٟن تٛٔـن خأ٨٣ثء قذٟر ٢ٟ ظدس 

ـــثذ  ـــٚ ـٰ ـــ٢ أؼ ـــشٯر ٟ ـــش٩تخؾ تألع ـــ٢ تٛ ـــ٬ ه ـــذٝ تٛصخٜ ـــش٫ ٩ه ـــذهٞ تألع  تٛ
 .أعشٯر ٩تـذذ ع٠ٰٜر 

 تٛ٪ٓثٯر ٩تٛوالغ 
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 . ٟشش٩م تٛصذتخري تٛصٮ ش٨ذٍ إىل تٛٔؼثء ه٬ٜ تالذبثس تٌٛري شذهٰٞ 

ـــًث  ـــثزؿدٔ ـــث٧شذ  ٛإلشِثٰٓ ـــر ك ـــر مل٪تؼ٨ ـــثستٛذ٩ٰٛ ــــذسذ تنذب ــــ٪تد تملخ ــــٮ تمل ُ 
٠ٗـث خلظص٨ـث جل٤ـر تملخـذستز خثألٟـٞ تملصفذذ ه٬ٜ ش٘ٚ أعظ ٩ٟدـثدئ ق د٩سش٨ـث  

 : تٛصٮ ٣ظـس هٜـ٬ تٛصثيل ٝ 1970تالعصع٤ثبٰر ق ؼ٤َٰ خغدص٠رب هـثٝ 

ــصو٠ثمث  ــ٢ تع ــري٧ٞ ٟ ــذستز ٩ش٤ِ ــصو٠ثٙ تملخ ــ٪ء تع ــثس ع ــث٧ري خأقـ ــر تجل٠  ش٪هٰ
 .  ٱظثس٧ث تٛؼثسذ

 تٛ٪ٓثٯر ٩تٛوالغ 
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 .تٛصخٜض ٢ٟ تٛغ٠٪ٝ ٟشـٜر 

 .إـالٙ صستهثز ٣ثُور خذال ٢ٟ تٛضستهثز تٛؼثسذ 

 .  ٟوثجلر تملذ٤ٟني ٩شأ٨ٰٜ٧ٞ ٤٨ًٰٟث ٩تؼص٠ثهٰثً 

 .ٟشـٜر تٛوالغ ت٤ِٛغٮ ٩تالؼص٠ثهٮ 

 :ٟشـٜر تٛصأ٧ٰٚ ٩تٛشهثٯر تٛالـٔر ٩شش٠ٚ 

 ( . تٛصأ٧ٰٚ تالؼص٠ثهٮ  -ٟشـٜر تٛصأ٧ٰٚ تٛو٠ٜٮ ) 

 تٛ٪ٓثٯر ٩تٛوالغ 
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