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 خلدٖى 
١٠ لٞلٞر جألفى ٧جٝٗالع ٧٥٧ ٬ػح٧ل جٝسِفٕ ٩ُٞ ؤلبدحخ  ( 29)٥ـج جٝسٚف٬ف ٧٥ جِٝؿؿ فٟٙ 

ٕ يؿ ج٠ٝفؤذ ؾحور ٩ٖ جٝف٬ٕ ج٠ٝوف٨ ،  ٬٧لسِفى ٠ٌبح٥ف ٥بـج ج٢ِٝبٕ    ٧ػظٟ ج٢ِٝ
 .ج٠ٝفسدً دحألفى جٝقفج٬ُر ٧ج٠ٝفؤذ 

٬٧د١٬ جٝسٚف٬ف ؤ١ ج٠ٝفؤذ سنحفٛ دنٜل جلحل٩ ٩ٖ ٜل ظ٧ج٢خ جٝػ٬حذ دؿج٬ر ٠ب١ ٦٢٧ٜبح فدبر    
ج٢٠ٝقل ٧س٧ٟٚ دسفد٬ر جألًٗحل ٧ج٠ٝنحفٜر ٩ٖ جٜٝص٬ف ١٠ جأل٠ُحل ٧س٧ٟٚ د٦٠ح٦٠ح ٜبإٟ ٧ق٧ظبر   

 .٧سلحُؿ ق٧ظ٦ح ٩ٖ ٬ٞ٠ُر جٝقفجُر ؤ٠ح دفُح٬ر جٝػ٧٬ج٢حز ؤ٧ ج٠ِٝل ج٠ٝدحنف ٩ٖ جالفى
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حٝس٬٬٠ق ج٧ٝجيغ يؿ ج٠ٝفج٣ ، ٥ـج جٝس٬٬٠ق جٝـ٨ ٠٬بحفك  ج٠ٝظس٠َ ٧ٚ٬ٟ د ٧فٟٓ ٜل ـٝٛ ٠حقجل 
ٝدِى ج٠ٝلث١٬ٝ٧ ٩ٖ ؤظ٦قذ ٠٠حفلحز ج٤٬٠٧٬ٝ ج٬٠٧٬ًٝح ج٠ح ١٠ ٙدل جٝظ٦حز جٝفل٤٬٠ ٦ٌ٬٧ف ٩ٖ 

سئٜؿ جٝس٩ ٤٬٠٧٬ ١٠ ؾالل جظ٦ق٣ جالُالٟ جٝؿُح٤٬ جٝدش دج٧ . سنف٬ِحز٩ٖ دِى جٝج٧ جٝػ٠٧ٜر 
، ٥ـج ٬٦٢بٛ ٠ُبح    ٥ح٩ٖ ٠٠حفل٤ ج٢ِٕٝ يؿ٤ٝ ٩ُٞ جٖي٤٬ٞ جٝفظل ١ُ ج٠ٝفج٣ ٧س٩ًِ جٝػ٘ 

٧ج٠ِٝل ٠َ ُؿٟ جٝسٚؿ٬ف ؤ٧جٝنحفٍ ؤجاللف٣ ٩ٖ ٢ًح٘ س٧جظ٤ ج٠ٝفج٣ ١٠ س٬٬٠ق ٩ُٞ جلحك جٝظ٢ك 
 .فسٚحء دح٠ٝظس٠َ ٧جالجٝس٬٠٢ر ٝؿ٧ف٥ح ٩ٖ 

٩ٖ ٥ـج جٝل٬ح٘ ٬إس٩ ٥ـج جٝسٚف٬ف ٝٞسِفٕ ٩ُٞ ؤلدحخ ٧ػظٟ ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ ؾحوبر ٖب٩    
 ب: حالس٩ ٜٖو٧ل ٩٥٧ ُؿذ ج٩ٝ جٝف٬ٕ ٢٬٧ٚلٟ 

ٖخٌبّل اهفصل األّل خفشٖر  يفِّى اهؽٌف اهذْ ٖدّر حّهَ اهخلرٖر ّاهذٔ ّطحخَ اهسيؽٖةج  
أْ فؽل ؼٌٖف  ٝٞٚيحء ٩ُٞ ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ ٧٥٧   ج٠ٝسػؿذ ٩ٖ جُال٦٢ح جِٝح٩٠ٝاهؽبيج هأليى 

كبئى ؼوٓ أشبس اهسٌس ٌٖسى ؼٌَ أّ ٖحخيل أً ٌٖسى ؼٌَ أذْ أّ يؽبٌبث سشيٖج أّ سٌشٖج 
تبالطبفج هذهم اهخسبُل اهذلبفٓ ّاالسخيبؼٓ هويرأث ؼوٓ اهصؽٖد اهيحوةٓ  .  أّ ٌفشٖج هويرأث 

شبً ّؼوَٖ التد يً اهلطبء ؼوةٓ ُةذٍ   ّاهدّهٓ ّخؽختر سيٖؽِب اٌخِبنبح  يحريج ؼوٓ االٌ
 . األشنبل

٢٬٧حٙم ٥ـج جٝٚلٟ ؤ٤٢ ال ١ٜ٠٬ ٢٠حٙنر ج٢ِٕٝ ٧جٝس٬٬٠ق يؿ ج٠ٝفؤذ  د٠ِقل ١ُ سقج٬ؿ جٌٝح٥فذ  
٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ٜٜل ٖسؿ٧٥ف جال٧يحٍ جالٙسوحؿ٬ر ٧جالظس٠ح٬ُر ٧جٝصٚح٬ٖر ٬ئؿ٨ ٠ٝق٬ؿ ١٠ ج٢ِٕٝ 

ور جٝٗٚفجء ١ٜٝ٧ ٢٥حٛ ؤـ٨ ٠قؿ٧ض ٠ٞٝفؤذ ٧جالـ٨ ٧ج٢س٦حٛ ٝػ٧ٚ٘ ٖثحز ٜص٬فذ دح٠ٝظس٠َ  ؾح
 .ؾحور ج٢ٝلحء ج٬ٚٗٝفجز ٧جِٝح٠الز ٩ٖ جٝف٬ٕ 

ج٢ِٝبٕ  ٠ٌبح٥ف  ٬سيب١٠  ٧ طد اهيةراٍ  اهرشيٓ اهؽٌف صّر  اهذبٌٓ فٖخٌبّل اهفصل أيب 
٠ٜح ٬سيب١٠ جٝسٚف٬بف    ٙح١٧٢ ج٧ِٚٝدحزؤ٩ٖ٧ ٙح١٧٢ جٝظ٢ل٤٬ جٝسنف٩ِ٬  ٠صل و٧ف جٝس٬٠ق ٩ٖ 

ؾحٕٝ سفظل ٧جٝسٗف٘ د١٬ ج٠ٝفج٣ ٧ جٝس٩ ٧ف٧ع جِٝؿج٤ٝ ا٩ٝ سٗسٚؿ جٝس٩ دِى جٝسنف٬ِحز ُفى ٝ
٢ِٕٝ ٝو٧ف جصٟ ٬سًف٘ . د١٬ جٝفظل ٧ج٠ٝفؤذ  يف٧ف٣ ُؿٟ جٝس٬٠ق ٩ ٢٬ه ُٞجٝـ٨ ٝؿلس٧ف ج

سٚب٧ٟ   ٧ٕ٬ٜ. ٠َ ج٢ٝلحء  جٝنف٤ًؤظ٦قذ ٠ئللحز جٝؿ٤ٝ٧ ٤٬ٗ٬ٜ٧ سِح٠ل دِى ١٠ يؿ ج٠ٝفؤذ 
دص٤ ١٠ دفج٠ط ٤٬٠٧٬ س٠ِل ُٞب٩ سحوب٬ل   س١٠ ؾالل ٠ح يؿ ج٠ٝفج٣ دحٝس٬٠ق  جالُالٟ  ؤظ٦قذ 

اهذبهد يً اهخلرٖةر  اهفصل ّٖخٌبّل   .جالٖٜحف جٝٚحث٤٠ ٩ُٞ جلحك جٝسٗف٬٘ د١٬ جٝفظل ٧ج٠ٝفج٣ 
٧جٝس٩ سبئؿ٨  ؿ٧ف جٝصٚح٤ٖ جٝلحثؿ٣ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ س٢ح٧ل ٠ٌح٥ف ج٢ِٕٝ ج٬ٔٝف جٝفل٩٠ يؿ ج٠ٝفج٣ ٬ٖ

س٢ح٧اًل جٝؾسح١ ٌٜح٥ف٣ ٠، ٠ٜح ٢٬حٙم ج٢ِٕٝ جاللف٨  ٣ؤق٬حؿ٣ ج٢ِٕٝ ٧جٝس٬٬٠ق د١٬ جٝفظل ٧ج٠ٝفٝ
جٝيبفف جٝوبػ٩ ٧ج٢ٝٗلب٩ ،    جألـ٨ جٝدبؿ٩٢ ٧ ٠سٗن٤٬ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ س٧َٙ دحٝٗس٬حز 

٠ٜح ٧٬يغ ٬ٜبٕ  ٬ٚٗف٣ ج٠ٝظس٠ِحز جٝ ٢٬سنف ٩ٖجٝق٧جض ج٠ٝدٜف جٝـ٨ ٬٧لسِفى آصحف ٠نٜالز 
صبٟ ٬سًبف٘    . جٌٝح٥ف٣ ح٩٠ ٥ـ٣ س٩ٖ٢ لٞد٬ًح جال٧يحٍ جالٙسوحؿ٤٬ سِٞخ ؿ٧فًج ؤ١ ل٧ء ل٧ء 
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جٝسٚف٬ف  ا٩ٝ دِى و٧ف ج٢ِٕٝ ٧جال٬ـجء يؿ ج٠ٝفؤذ  ج٢ٝحسظر ١ُ سؿ٧٥ف جال٧يحٍ جٝصٚح٬ٖبر ،  
 .ظفجثٟ جٝنفٕ ٠ٜح ٬ػؿش ٩ٖ 

٬٧ن٬ف ٥ـج جٝظقء ج٩ٝ ج٢ِٕٝ ج٧ٝجَٙ ٩ُٞ ج٠ٝفج٣ ٩ٖ ج٠ح١ٜ ج٠ِٝل ج٠ٝؾس٤ٗٞ ، ؾحوب٤ ج٠ٝبفج٣   
 . ٩ ٧جٝقفج٩ُ حه ٧ج٦ٝح٠نجِٝح٤ٞ٠ ٩ٖ جال٠ُحل جٝسحد٤ِ ًٝٞٚحٍ جٝؾ

٬٠ؿج٬٢ر ٧ٝجػؿذ ١٠ ٙف٨ ن٠حل جٝو٬ِؿ  د٠ػحٌٖبر  ؿفجل٤ ّٖخطيً اهفصل اهراتػ يً اهخلرٖر  
٬ٜٝنٕ ٢ٝح ١ُ ػظٟ ٧ؤلبدحخ  ( ٙف٬ر سدػش ١ُ ٧٢ف  –وًٗ جِٝفٖح ) -د٩٢ ل٬٧ٕ ٠فٜق ددح

ج٢ِٕٝ ٧جال٬ـجء يؿ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ جٝف٬ٕ ج٠ٝوف٨، ٬٧د١٬ ٬ٜبٕ ؤ١ جِٝبحؿجز ٧جٝسٚح٬ٝبؿ ؿجؾبل     
ج٠ٝظس٠َ جٝف٩ٗ٬ س٠ِل ٩ُٞ سِؿؿ ؤنٜحل ج٢ِٕٝ ٧و٧ف٣  ٠ٜح سئؿ٨ ا٩ٝ ل٧ء ٠ِح٠ٞبر ج٠ٝبفؤذ   

٧ٍ ج٠ِٝل ،  ٠ٜح ٬لسِفى ٧جٝس٬٠ق يؿ ػ٦ٙ٧ٚح ٝوحٝغ جٝفظل ٧ؾحور ٠٬ٖح ٬ؾسه دحألظف ٢٧
جٝس٬٠ق ج٧ٝجَٙ يؿ٥ح ٩ٖ س٧ق٬َ جالفى ٧جٝػ٬حقجز جٝـ٨ ٬ئؿ٨ ٩ٖ ٜص٬ف ١٠ جالػ٬ح١ ال٢س٦بحٛ  
ػ٦ٙ٧ٚح فٟٓ ؤ٦٢ح  نف٬ٛ ؤلحل٩ ٩ٖ  ج٠ِٝل جٝقفج٫ُ ، ٠ٜح ؤ٦٢ح س٧ٟٚ دح٠ِٝل ج٢٠ٝق٩ٝ دح٠ٜٞب٤  

طةيً اهفصةل   ّٖخ ػس٩ ؤ٦٢ح سِسدف ج٠ٝلث٧ل جأل٧ل ١ُ ج٢٠ٝقل ٧سفد٬ر جألد٢بحء ٧فُبح٬س٦ٟ ،  
 :جٝس٩ ١٠ ؤ٦٠٥ح اهخبيس يً اهخلرٖر تؽض اهيالحعبح اهخخبيٖج 

٧ج١  00ذ ج٠ٝوف٬ر ٬فظَ اللدحخ جٙسوحؿ٬ر ٧جظس٠ح٬ُر ٧صٚح٬ٖر ؤج١ ج٢ِٕٝ ج٧ٝجَٙ ٩ُٞ ج٠ٝف -
 00سقج٬ؿ ٌح٥فذ ج٢ِٕٝ ج٧ِٝج٠ل جالٙسوحؿ٬ر سلسػ٧ـ ٩ُٞ ج٩ُٞ ٢لد٤ د١٬ ج٧ِٝج٠ل جألؾف٨ ٩ٖ 

 0جال١٠١٬٬٠ جٝظ٢حذ ٧جٝيػح٬ح ١٠ ٥ئالء ٩ ٢لد٤ ُٞؤ١ جٝسٚف٬ف ؤ ٜؿ٬ئ٠ٜح 
ؤلدحخ ٠حؿ٬ر ٧ؾالٖحز ُحث٤٬ٞ ٧ق٧ظ٤٬ ٧ظفجثٟ نفٕ سفظَ ا٩ٝ ؤلدحخ ظفجثٟ ج٢ِٕٝ ؤٓٞخ  -

 .جز٩ ٠ؾؿف٧ًسِح

سِح٩٢ ج٠ٝفؤذ ١٠ س٬٬٠ق ٧جيغ ٩ٖ ج٠ِٝل ٢س٬ظر ٝٞصٚحٖر ٧جِٝفٕ جٝلحثؿ دحٝفٟٓ ١٠ جٝسنف٬ِحز -
 .١٬ جٝفظل ٧ج٠ٝفؤذ ٧ج٧ٚٝج١٬٢ جٝس٩ س٢ه ٩ُٞ ج٠ٝلح٧جذ د

 
 

 ذى ٌٖخِٓ اهخلرٖر تؽدد يً اهخّصٖبح أُيِب 

٧دًف٘ جثس٠بح١ دلب٬ًر    سؿف٬خ  ج٠ٝفؤذ ٧ج٠ؿجؿ٥ح د٠نحف٬َ ٬ٓف س٬ٞٚؿ٬ر يف٧فذ   -
 .٧س٬٠٢ر ؤ٧يح٦ُح ػس٩ س٦٢ٜ٠ح  ١٠ ق٬حؿذ ؿؾ٦ٞح 

د٦ؿٕ ق٬حؿذ ٧جٝفظل جُؿجؿ ػ٠الز جُال٬٠ر ٧دفج٠ط س٬ُ٧ر ٧٠ظ٦ر ٠ٞٝفؤذ يف٧فذ  -
دحٝػ٧ٚ٘ جٝٚح٬٢٧٢ر ٠٧لح٧جس٦ح دحٝفظل ٠٬ٖح ٬سِٞ٘ دػ٦ٙ٧ٚح ٩ٖ ج٠ِٝبل ٧جٝػ٬بحذ   ج٩ُ٧ٝ 

 .جٜٝف٠٬ر ٧جٝالثٚر ؿ١٧ س٬٬٠ق
يف٧فذ ٜٗحٝر جٝػ٧ٚ٘ ج٠ٝؾسٞٗر ٠ٞٝفؤذ دؿج٬ر ١٠ س٬٠٢ر  ٙؿفجس٦ح ج٩ٝ دبح٩ٙ جٝػٚب٧٘    -

 .جٝؽ...جالظس٠ح٬ُر ٧جٝصٚح٬ٖر ٧جٝل٬حل٬ر ٧جٝوػ٬ر ٧جٝس٬٠٬ِٞر 
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٦بح  س٧ٚ٢٬ٜ٠ج١٬٢ جٝس٩ سٜٗل ٠ٞٝفؤذ ػ٦ٚح ٩ٖ جلسالٟ جفجي٩ دؿ٬ٞر ٢ٝو٧ه جٝ س٬ِٗل يف٧فذ  -
 .١٠ ج٠سالٛ  جالفى جٝظؿ٬ؿذ 

ٜٗحٝر جٝؾؿ٠حز جٝوػ٬ر ٢ٞٝلحء ٧ؾحور ٩ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٝف٬ٗ٬بر ٧جِٝنب٧جث٬ر   يف٧فذ  -
 .٧ج٬ٚٗٝفذ 

س٧ل٬َ ٠ٌٞر جٝسإ٢٬٠حز جالظس٠ح٬ُر ٧جٝي٠ح١ جالظس٠ح٩ُ ٝسن٠ل ظ٬٠َ ج٢ٝلحء لب٧جء   -
ؤص٢حء  ٧جٝٚيحء ٩ُٞ و٧ِدر جالظفجءجز . ٬ٓف جِٝح٠الز ٧ٜـٝٛ جالًٗحل  جِٝح٠الز ؤ٧

 .١ ٬ج٧٢سًد٬٘ سٞٛ جٝٚ
٬٧ًحٝخ ج٠ٝفٜق جٝلحؿذ ؤُيحء ٠ظٞل٩ جٝنِخ ٧جٝن٧ف٨ ٧ٜحٖبر ج٠ٝلبث١٬ٝ٧ ٧ٜحٖبر    
٠ئللحز ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝؿ٩٢ دح٠ِٝل ٩ُٞ س٬ٗ٢ـ سٞٛ جٝس٧و٬حز ٧جسؾحـ جالظفجءجز جٝسب٩  

ٚر ٧٧ٕٙ جال٬ـجء ٧ج٢ِٕٝ يؿ ج٢ٝلحء ٧ـٝٛ ١٠ ؤظل ٓؿ سٜٗل جٝػ٘ ٩ٖ ػ٬حذ ٜف٠٬ر الث
 .ؤٖيل ٝظ٬٠َ ج٧٠ٝج١٬٢ً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِٕٙزيٗ اٌثحج 

جودغ ج٢ِٕٝ ١٠ ؤ٥ٟ  ج٠ٌٝح٥ف جٝس٩ ٓقز جِٝحٟٝ ٧ج٢سنفز ػس٩ ؤ٤٢ دحز ٧٥ جٝٞٔر جٝفث٬لب٬ر  
٢وبٕ  جٝس٩ ٬سػؿش د٦ح جٝظ٬٠َ ، ٧دحًٝدَ ٬َٚ ٩ُٞ ج٠ٝفؤذ دِى ٠ٌح٥ف ٥ـج ج٢ِٕٝ دحُسدحف٥ح 

٦٢٧ٜ٧ح سِح٠ل دوٗس٦ح ٜحث١ ي٬ِٕ ١ٜ٠٬ ج٢س٦حٛ ػ٤ٙ٧ٚ ١٠٧ ٢٥ح ظحءز ٖٜفذ  ـٝٛ . ج٠ٝظس٠َ
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جٝسٚف٬ف ٝٞسِفٕ ٩ُٞ و٧ف ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ٠وف جٝفل٫٠ ؤ٧ ج٬ٔٝف فل٫٠ ٠ب١ ؤظبل   
 .ج٧ٝو٧ل ج٩ٝ س٧و٬حز  ٝؿُٟ ػ٧ٚ٘ ج٠ٝفؤذ ٧٧ٕٙ ج٢ِٕٝ يؿ ػ٦ٙ٧ٚح 

٬ظف٨ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ ١٠ ٢ًُٗح يبؿ   ج٩ٝ فوؿ ٧٧وٕ ٠حجٝسٚف٬ف  ج٬لس٢ؿ ظ٥٧ف ٥ـ 
ٙف٤٬ وًٗ جِٝفٖح جٝس٩ سَٚ ٩ٖ ٧ـٝٛ ١٠ ؾالل ٙفجءذ ٬٠٧٬ٝحز ج٢ٝلحء ج٠ٝوف٬حز ٩ٖ  ج٠ٝفج٣ ، 

 .د٠فٜق ددح د٠ػحٌٖر د٩٢ ل٬٧ٕ  ٤ًٚ٢٠ ن٠حل جٝو٬ِؿ 
 

 أُداف اهدراشج 
لب٧جء  س٦ؿٕ جٝؿفجلر ا٩ٝ فوؿ ؤنٜحل ٧و٧ف ج٢ِٕٝ ج٧٠ٝظ٤ يؿ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ج٧ٝجَٙ ج٠ٝوف٨ 

ج٢ِٕٝ جٝفل٩٠ ج٧٠ٝظ٤ يؿ ج٠ٝفؤذ ١٠ ؾالل ٠ئللحز جٝؿ٧ٝر ،٧ج٢ِٕٝ ج٬ٔٝف فلب٩٠ ج٧ٝجٙبَ   
 ٦٬ُٞ0ح ١٠ ؾالل ج٠ٝظس٠َ ل٧جء ٜح١ ٩ٖ جأللفذ ؤ٧ ج٠ِٝل ؤ٧جٝنحفٍ

٬٧إس٩ وؿ٧ف جٝؿفجلر د٦ؿٕ ٧ٕٙ جال٬ـجء ٧ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ ٜٝٗحٝر ػ١٦ٙ٧ٚ ٩ٖ ج٠ٝلح٧جذ ٠َ  
 .د٢حء ج٠ٝظس٠َ ٧س٬٠٢س٤ جٝفظل دوٗس٦ح نف٬ًٜح ؤلحل٬ًح ٩ٖ

 
 ادّاح اهتحد 

جٝس٩ وؿفز ػب٧ل   دػحش جال٧ُفى جٝؿفجلحز جٝلحدٚر ١٠ ؾالل ج٧ٝو٩ٗ ٦٢٠ط جٝجلسؾؿ٢٠ح 
٠ٚحد٤ٞ جٜصف ُؿؿ ١ٜ٠٠  حف٩ُ٧ ٦٬ٖٝؿفجلر ؤ٧يحٍ ٙف٬ر ٠وف٬ر ٧ ٢ٗك ج٧٠ٝي٧ٍ ، دحاليح٤ٖ 

 . ٝو٧ف جٝس٬٠قج٧ٗٝجف٘ ٩ٖ فئ٬س٦ٟ د٠ؾسٕٞ ؿفظحز جٝصٚحٖر ٧ج٢ٝنحً ٠ِٝفٖر  جٝٚف٤٬ ل٬ؿجز ١٠ 
٠ٜح جلس٢ِح دِؿؿ ١٠ ج٠ٝئللحز ٧دِى ج٠ٝلبث١٬ٝ٧ جٝػٜب١٬٠٧ ٝٞػوب٧ل ُٞب٩ جٝد٬ح٢بحز      

 .جٝؾحور دحٝٚف٬ر ٧جالػوحث٬حز جٝفل٤٬٠ 
 

 اهيسبل اهشنبٌٓ 
٠فٜق ددح د٠ػحٌٖر د٩٢ ل٬٧ٕ ٩٥٧ ٙف٬بر   -س٢ح٧ٝز جٝؿفجلر ٙفجءذ ٠ٕٝٞ ٙف٬ر وًٗ جِٝفٖح 
 . ٩ُٞ جالدسِحؿ ١ُ جٝػ٩ٜ ٩ٖ ٥ـج ج٧٠ٝي٧ٍ ز ج٢ٝلحء ٧جٝس٩ ػفو و٬ِؿ ٠وفد
 
 
 
 

 اهيسبل اهزيٌٓ 
٠َ ج٢ٝلحء ؿجؾل جٝٚف٬ر ٧ٙبفجءذ   ٠ِل ٝٚحءجز جُٝٚؿ لسر ن٧٦ف ٠ح د١٬  جلسٔف٘ ج٠ِٝل ػ٧ج٩ٝ 

 .٧جُؿجؿ جٝسٚف٬فج٠ٝؾسٞٗر ٧سظ٬٠َ ج٠٧ِٞ٠ٝحز جٝؿفجلحز جٝلحدٚر 
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 اُى اهيشنالح اهخٓ ّاسِح اهتبحذًٖ 

٠بح  ٧ج١ ج٧٠ٝي٧ٍ ٬ِسدف سؿؾاًل ٩ٖ ج٧٠ف ؾحو٤ ظؿًج ٠ٞٝفج٣ ٩ٖ جاللحك ٧جاللف٣ دنٜل ُبحٟ  
٢٥حٛ جِٝؿ٬ؿ ١٠ جٝو٬ِؿ٬ر  ٧ٜح٢ز  جٝٚف٪اػؿ٨  ٩ٖ ٠نٜالز جٝؿفجلر ج٬٠ٝؿج٬٢ر ؤ٦٢ح  ٖحٟٙ ١٠ 

ج٢ِٕٝ جاللف٨ دنٜل جلحل٩ ٟٝ ٬سٟ جٝسِفى ٦ٝح دنٜل ظحؿ ١٠ ٙدبل  دو٧ف جال٧٠ف ج٠ٝس٤ِٚٞ 
ػ٧ل ٠ٜح ج١ ظ٬٠َ ج٠ٝلث١٬ٝ٧ فٖي٧ج ج١ ٬ٚؿ٧٠ج ٠٧ِٞ٠حز . ٩ س٢حٙنز ٠َ جٝدحػص١٬جٝس جٝػحالز 

٥ـج ج٧٠ٝي٧ٍ ٧جٜؿ ٢ٝح جٜٝص٬ف ج١ ٧جػؿ٣ ١٠ جالن٬حء جٝس٩ لسِفٙل ٢ٞ٠ُح ٧٥ جٝػوب٧ل ُٞب٩   
دػظٟ ٧و٧ف جال٬ـجء ؤ٧ ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ  ٧ٝب١   ج٧فج٘ فل٤٬٠ ج٧ د٬ح٢حز ١ُ جٝٚف٤٬ سسِٞ٘ 

٥٧بـج ال١ جٝظ٬٠بَ   ٝو٧ف اال ١٠ ؾالل ؤ٧فج٘ جٝٚيح٬ح ٩ٖ ج٠ٝػحٜٟ ٢٢ٜ٠٬ح جٝسِفٕ ٩ُٞ ٥ـ٣ ج
 . ٬ُخ ٜد٬ف ال ١ٜ٠٬ جٝسًف٘ ج٤٬ٝ ٨ ؤ١ ُفى ٥ـج ج٧٠ٝي٧ٍ ٬ف
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 أجظذ اٌّرِفَٙٛ اٌؼٕف :  اٌفصً االٚي 

 
ٙدل ج١ ٬س٧ػم ج٠ٝظس٠َ دن٤ٜٞ جٝػح٩ٝ جٝـ٨ دبؿء  ٠ص٦ٞح ٠صل جٝفظل ٧ . ٣ ٢وٕ ج٠ٝظس٠َ ؤج٠ٝف

٠َ ٧٦ٌف ُوف جالل٬حؿ ٧جِٝد٬ؿ ٜح١ جٝظ٬٠َ ٬ِ٬م ٠ٜظ٧٠ُحز ٜل ١٠ ٤٬ٖ ٠ِ٬ل ٠ٜح سل٠غ ٤ٝ 
ج٠ٜح٬٢حس٤ ٧ٙ٧س٤ جٝظل٠ح٤٬٢ جًٝد٤٬ِ٬ ، ٖٜح٢ز ج٠ٝفج٣ س٧ٟٚ دسفد٤٬ جالًٗحل ، ٧س٬ٖ٧ف ٠لبسٞق٠حز  

٧جٝقفج٤ُ ٧ج٬ًح ١٠ جٝػفٕ ج٠ٝسد٤ِ ج٬ح١ ـٝٛ ج٢٠ٝقل دحاليح٤ٖ ٠ٝلحُؿ٣ ق٧ظ٦ح ٩ٖ ج٠ُحل جٝو٬ؿ 
٧دبـٝٛ ٜح٢بز   . ٧ٜح١ جٝظ٬٠َ ٬ػسفٟ ؿ٧ف جالؾف ٬٧ٚؿف٣ ؿ١٧ سٗي٬ل ج٬ًح ٦٢٠ٟ ٩ُٞ جالؾف . 

٧ٜٝب١  ٧ج٠ٝنبحفٜر ٖب٩ جؿجفذ ج٠ٝظس٠بَ     . ج٠ٝفج٣ سسلح٧ س٠ح٠ًح ٠َ جٝفظل ٩ٖ جٝؿ٧ف ٧جٝفج٨ 
 قفجُب٤  جٝػ٧٬ج٢حز ٧جٝجال٢سحض ١٠  جالػس٬حض ٧ٙٞر دح٠ٝظس٠َ ٢س٬ظ٤ ٝق٬حؿ٣ ٝػٚز جٝس٬ٔفجز جٝس٩ 
دؿجءز ج٩ٝ٧ ػٞٚحز جٝس٬٬٠بق  ٖإودغ ٢٥حٛ س٧ق٬َ ٝالؿ٧جف ٧جٝظ٠ح٤ُ جٝس٩ س٬ِم ٝلؿ ٠سًٞدحز 

ج٩ٝ ٠ح ٥ب٧  جٝػحل ٧ول ػس٩ . ١ُ ج٢ٝلحء ٬إؾـ١٧ ؤؿ٧جفًج ٠ؾسٞٗر جٝفظحل ؤ ؿجؾل ج٠ٝظس٠َ ٧دؿ
ؿجؾبل  ٬٧ٚبل  ٬سيحثل  ؿجؾل ج٠ٝظس٠َ ٧جودغ ٧يَ ج٠ٝفج٣جٝظ٢ل١٬ ٤٬ُٞ جال١ ١٠ س٬٬٠ق د١٬ 

. ج٠ٝظس٠َ ٢س٬ظ٤ ٦ٝـج جٝسٚل٬ٟ جٝس٩ س٧ًفز و٧ف٣ ٧جنٜح٤ٝ ١٠ ق١٠ ٝق١٠ ١٠٧ ٠ظس٠َ الؾف 
جٝب٩ س٬ٞٚبل ؿ٧ف   ـٝٛ ؿَٖ ٧. جٝس٧٬٠ ٧سٚل٬ٟ ج٠ِٝل  نٜل جِٝحث٤ٞ جٝـ٨ ؿُٟ ًد٤ِ٬ ػس٩ س٧ًف 

نبف سٚب٧ٟ   ؿ١٧ ٠ٚحدل ٠ٖصاًل ٜح٢ز ج٠ٝفج٣ ٩ٖ جٝٚف١ جٝسحلَ ٧ُؤ٢نًر  س٧ٟٚ دحٝؾؿ٠حز ٝج٠ٝفج٣ 
ٜح١ ٦ٝـج ؿ٧ف ٩ٖ س٬ٖ٧ف جال٬ؿ٨ جِٝح٤ٞ٠ ِٝٞوف جٝو٢ح٩ُ ٧ٜبح١  ٠٧ف٣ ،  12:  6دح٧ٝالؿ٣ ١٠ 

يِٕ جٝفُح٤٬ جٝوػ٤٬ ٬سلدخ ٩ٖ ٧ٖح٣ ُؿؿ ٜد٬ف ٧ٜح١ ـٝٛ ٬ٚٞل ١٠ ج٠ٜح٬٢س٦ح ٢ٞٝق٧ل ٠ِٞٝل ، 
٤٬ ١ٜٝ٧ ٠َ جٝس٧ًف جٝالػ٘ دح٠ٝظس٠َ دؿجءز جال٤٠ٌ٢ س٧ٖف فُح٤٬ وػ. ١٠ جالد٢حء ج٧ جال٦٠حز 

س٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ٧ٖفز ٜص٬ف ١٠ جٝؾؿ٠حز ج٧ًٞ٠ٝد٤ ٖح٬ًُز جٝٗفو٤ ٝٞل٬ؿجز ٢ٞٝبق٧ل ٠ِٞٝبل ،   ٧
جٝس٬٬٠ق جِٝؿ٬ؿ ١٠ جنٜحل ٧٦ٌف ٩ٖ ـٝٛ ٧دـٝٛ س٧ٖف ًٙحٍ ١٠ جال٬ؿ٨ جِٝح٤ٞ٠ جٝفؾ٬و٤ سلدخ 

، دحاليح٤ٖ ٠ِٝح٠ٞس٦بح  ؤٙل ٩٦ٖ س٠ِل ُؿؿ لحُحز ج٧ًل ٩ٖ جالٓٞخ ٧دإظف  ……يؿ ج٠ٝفج٣ 
 ١٥سسِفى ٜٝٞص٬ف ١٠ جٝسػفنحز ١٠ ٙدل جوػحخ ج٠ِٝل ٠َ ًفؿ١٧ جٝفظحل ٠ِح٤ٞ٠ جل٧جء ٠

جٝػ٘ ٩ٖ ـٝٛ ، ٧دحًٝدَ ٧جٜخ ـٝبٛ  ٝوحػخ ج٠ِٝل ٩ٖ ج٨ ٧ٙز ٩ٖ ٌل ٧ٙج١٬٢ ٠ُل س٩ًِ 
جٝبق٧جض   جظحق٣ ؤؾـ ج٧ٝالؿ٣ ِٝؿٟ جلسًحُس٦ح جٝق٧جض ؤ٧ ٝسفٛ ج٠ِٝل ٩ٖ ػح٤ٝ  ج٠ٝفؤذ  جيًفجف

٠وف ٧جػؿ٣ ١٠ ٥ـ٣ جٝؿ٧ل جٝس٩ سدفق ،٧سِسدف ٧يَ ٬٧فظَ ـٝٛ ٧ٖٝف٣ جال٬ؿ٨ جِٝح٤ٞ٠ ، ؤ٧ جٝ
 .٩ٖ جًٝٚح١٬ُ جٝفل٩٠ ٬ٓ٧ف جٝفل٩٠ ٣ ؤج٠ٝف٧س٬٬٠ق يؿ ٦٬ٖح ٤٬ٞ٠ُ جي٦ًحؿ 
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ذ ٢٠ـ ٩ٖ جٝٗسف٣ جالؾ٬ف جال٥س٠حٟ دػ٠ح٬ر ػ٧ٚ٘ ج٠ٝفؤذ ٧٧ٕٙ ج٢ِٕٝ يؿ٥ح  سقج٬ؿز ٧٠ظحز٧ٙؿ 
سد٢ز جٝظ٤٬ِ٠ جِٝح٤٠ ٝال٠ٟ ج٠ٝسػؿ٣ ٩ٖ جُال٦٢بح جِٝبح٩٠ٝ    ٩ٗ1993 ُحٟ ٖ،  جٝٚف١ ج٠ٝحي٩ 

 :دح٠ٌ٢٠ٝر جٝؿ٬ٝ٧ر ٢٬٧ه ٩ُٞ  جٝؿ٧ل جالُيحء ؤٙفس٤  ٝٞٚيحء ٩ُٞ ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفج٣ سِف٬ًٗح 
ج٨ ِٖل ٬٢ُٕ ٙحثٟ ٩ُٞ جلحك جٝظ٢ك ٢٬ظٟ ٤٢ُ ج٧ ٬ػس٠ل ج١ ٢٬ظٟ ٢ُب٤ جـ٨ ج٧ ٠ِح٢بح٣   ) 

٩ٖ ـٝٛ جٝسظح٥ل جٝصٚح٩ٖ ٧جالظس٠بح٩ُ ٠ٞٝبفج٣ ُٞب٩    ظل٤٬٠ ج٧ ظ٢ل٤٬ ج٧ ٢ٗل٤٬ ٠ٞٝفج٣ ، د٠ح 
( الدؿ ١٠ جٝٚيحء ٩ُٞ ٥ـ٣ جالنبٜحل  ٩ُٞ٧ جال٢لح١  ر٠ػف٠ زِسدف ج٢س٦حٜح٬٧جٝو٬ِؿ جٝؿ٩ٝ٧ 
ج٢ِٕٝ جٝظلؿ٨ جٝـ٨ ٠٬بحفك  ٧٥ ٖحال٧ل . يؿ ج٠ٝفؤذ ٤ٝ ٦ٌ٠حف١٬  ج٢ِٕٝ ٖب١ ٧د٦ـج ج٩٢ِ٠ٝ 

٠ك ج٠ٝفج٣ ١٠ جٟٝ ٢س٬ظب٤ ٝٞس٬ٞٚبل ٠ب١    دنٜل ٠دحنف ٬٧سحـ٨ د٤ جٝظلؿ ، ج٠ح جٝصح٩٢ ٧٦ٖ ٠ح ٬
 حز١٠ ٙدل ٠ئللب ل٧جء ٧َٙ ٥ـج ج٢ِٕٝ  ٧ي٦ِح ٧جٝس٬٬٠ق يؿ٥ح ٩ُٞ جلحك ٦٢٧ٜح ج٠فج٣ ، 

، ٧جٝصح٩٢ ٧٥ ٠ح ٬َٚ ٦٬ُٞح ١٠ ج٠ٝظس٠َ ٢س٬ظ٤ ج٠ٝل٩٠ دح٢ِٕٝ جٝفل٩٠  جٝؿ٤ٝ٧ ٥٧ـج ٧٥ جال٧ل 
٠ح ٬ل٩٠ دبح٢ِٕٝ ٬ٓبف   ٧٥٧ ٝس٬٠ق جٝفظحل ٦٢ُح ٧لٞخ ػ٦ٙ٧ٚح ٦٢٧ٜٝح ًٖٚ ١٠ ظ٢ك ج٢ٝلحء 

ج٠ٝفج٣ ج٧  ؿ١٠ ؾالل جٝسنف٬ِحز جٝس٩ سٜفك ٤٬ٞ٠ُ جٝس٬٠ق يج٢ِٕٝ جٝفل٩٠ ٬٧دفق . جٝفل٩٠ 
جٝسف٬٧ط ١٠ ٠ٜح ج٤٢ ٬سي١٠ ٤٬ٗ٬ٜ ج٦ٝح٠ر ٩ٖ جٝؿ٧ل ٠صل جٝسٚحي٩ ٠ِل جٝجلسدِحؿ٥ح ١ُ ٠فجٜق 

 .٣ ؤ٤٬ٞ٠ِ جٝس٬٠ق يؿ ج٠ٝفٝج٠ٝئللحز جٝس٤٬٠ِٞ ٧٧لحثل جالُالٟ ج٠ٝؾس٤ٗٞ ؾالل 
٧ج٠ٝٚو٧ؿ د٤ ج٢ِٕٝ ج٧٠ٝظ٤٦ ٠ٞٝفج٣ ١٠ ٙدل جاللبف٣   رشيٓاهاهؽٌف غٖر ٧جٝظح٢خ جالؾف ٧٥ 

٧جٝق٧جض ج٠ٝدٜف ج٧ ١٠ ؤجٝؾسح١ ج٧ جٝنفٕ ، ؤ٧ ١٠ ؤٖفجؿ ج٠ٝظس٠َ ٩ٖ جٝنحفٍ ؤ٧ ج٠ِٝل ٜظفجثٟ 
حالي٦ًحؿ ٦٢٧ٜٝح ؤ٨ ؤنٜحل ؤؾف٨ ١ُٜ جظف جٝفظل ج٧ ؤظف٥ح ٙدل جوػحخ ج٠ِٝل ١٠ يِٕ 

 .ج٠فج٣ 
٬٧ف٨ ج٠ٝفٜق ؤ٤٢ ال ١ٜ٠٬ ٢٠حٙنر ج٢ِٕٝ ٧جٝس٬٬٠ق يؿ ج٠ٝفؤذ  د٠ِقل ١ُ سقج٬ؿ جٌٝح٥فذ  ٩ٖ 
ج٠ٝظس٠َ ٜٜل ٖسؿ٧٥ف جال٧يحٍ جالٙسوحؿ٬ر ٧جالظس٠ح٬ُر ٧جٝصٚح٬ٖر ٬ئؿ٨ ٠ٝق٬ؿ ١٠ ج٢ِٕٝ 
٧جالـ٨ ٝٗثحز ٜص٬فذ دح٠ٝظس٠َ ٬٧سيفف ١٠ ـٝٛ جٝٗٚفجء ٠٧٠ًُح ١ٜٝ٧ النٛ ؤ١ ٢٥حٛ ؤـ٨ 

 .ؾحور ج٢ٝلحء ج٬ٚٗٝفجز ٧جِٝح٠الز ٧ؾحور ٩ٖ جٝف٬ٕ ٠قؿ٧ض ٠ٞٝفؤذ 
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 اٌؼٕف اٌرضّٝ ظذ اٌّراٖ:اٌفصً اٌخأٝ 

 
ج٠ٝؾسٞٗر  يؿ ػ٧ٚ٘ ج٠ٝفؤذ ٬ن٠ل ٥ـج ج٢ِٕٝ ٜل ؤ٧٢جٍ جال٬ـجء جٝس٩ س٠حفل٦ح ٠ئللحز جٝؿ٧ٝر  

جٝس٩ س٠ِبل  ٦ٌ٬٧ف ـٝٛ ١٠ ؾالل ج٧ٚٝج١٬٢ جٝس٩ سلحُؿ ٩ُٞ سٜف٬ك جٝس٬٬٠ق يؿ ج٠ٝفؤذ ، ؤ٧ 
٩ُٞ جلسدِحؿ٥ح ١٠ ٠فجٜق جٝلًٞر ؤ٧ػف٠ح٦٢ح ١٠ جٝسف٩ٙ ٩ٖ ٠ظحل ٦ٞ٠ُبح أللبدحخ سسِٞب٘    
د٧و٦ٗح ج٠فؤذ ، ٠ٜح ؤ١ ج٠ِٝل ٩ُٞ ج٦ٌحف٥ح دو٧فذ ٬ٓف الثٚر ١٠ ؾالل ٧لبحثل جالُبالٟ   
ج٧ٞ٠٠ٜٝر ٝٞؿ٧ٝر ٬ِسدف سِؿ٨ ٧ج٢س٦حٛ ٝػ٦ٙ٧ٚح ٧ٜحٖر ؤنٜحل ج٠ِٝح٠ٞر ج٢٬٦٠ٝر ٩ٖ ؤ٠ح١ٜ ج٠ِٝبل  

٬٠٧ر ؤ٧ ؤٙلحٟ جٝنفًر  ؤ٧جٝلظ١٧  ؤ٧ ٠ئللحز جال٬ؿجٍ ؤ٧ج٠ٝئللحز جٝس٬٠٬ِٞبر سِسدبف   جٝػٜ
 .٢ُٕ يؿ ج٠ٝفؤذ 

ؤ٠ح دح٢ٝلدر ٠ٞٝفؤذ ٩ٖ جٝف٬ٕ ج٠ٝوف٨ ٩٦ٖ س٧جظ٤ جِٝؿ٬ؿ ١٠ ؤنٜحل ج٢ِٕٝ، ٖدؿج٬ر  ١٠ جٝس٬٬٠ق 
ال٦٢بح   يؿ٥ح ٩ٖ ج٠سال٦ٜح ألفجي٩ قفج٬ُر  ؤ٧ جٝػ٬حقجز جٝس٩ س٠صل ؤ٬٠٥ر ٙو٨٧ دح٢ٝلدر ٦ٝح

٠ٜح ؤ٦٢ح ٠وؿف ؤلحل٬ًح ٠ٞٝحل ُب١ ًف٬ب٘   ( جٝـفذ -ج٠ٚٝغ)س٢سط جًِٝحٟ جٝالقٟ ٝٔـجء جأللفذ 
دِى جٝقفجُحز ٠صل ج١ًٚٝ ،ٙوخ جٝلٜف، جالفق، جٝػحوالز جٝدلسح٬٢ر ، جٝسوب٬٢َ، ٧د٬بَ   
ج٢٠ٝسظحز جٝقفج٬ُر ١٠ ؾيف ٧ٖح٦ٜر ٧ؿ٧جظ١ ٢٠٧سظحز جالٝدح١ ، ٧سفد٬ر ج٧٠ٝجن٩ ٧جٝبؿ٧جظ١  

١٠ جؾسالٕ ٢لدر ٠نحفٜس٦ح ٩ٖ جال٢نًر جٝقفج٬ُر ٧ًٖٚح ٢٠ًٞٝٚر ؤ٧ جًٝدٚر جالظس٠ح٬ُر ٧دحٝفٟٓ 
 .جٝؽ...جٝس٩ س٢س٩٠ ٦ٝح 

٧سِسدف ٠لح٠٥س٦ح ٩ٖ ٥ـج جًٝٚحٍ ٠فسِٗر ظؿًج ٩٦ٖ سػوؿ ٧سدـف ٧سل٠ؿ ٧سف٨٧ ٧سظ٩٢ ٧سٗفق 
٘ ٤٬ٖ ٧ٙل ٧سؾق١ ٧سل٧٘ ج٢٠ٝسظحز جٝقفج٬ُر ٢٠٧سظحز جالٝدح١ ٧جٝؿ٧جظ١، ج٩ٝ جٝػؿ جٝـ٨ ٬وؿ

ؤ١ ج٠ٝفؤذ سنحفٛ ؤٜصف ١٠ جٝفظل ٩ٖ جال٢نًر ـجز ج٠ِٝحٝر جٜٝص٬ٗر ١ُ ج٠ِٝحٝر جٝس٩ سبسٟ ُب١   
٠ب١ ج٠ِٝحٝبر    % ١٠45 ٜل جال٢سحض جٝػ٬ب٧ج٩٢ ، % ٬ٓ40ف ًف٬٘ جالٝر  ٩٦ٖ سنحفٛ د٢لدر 

١٠ ٜل ج٠ِٝحٝر ج٧ًٞ٠ٝدر ال٢سحض ج٠ٝػحو٬ل ٩ٖ % 40ج٠ٝلث٧ٝر ١ُ ج٢سحض ج١ًٚٝ ، ٠ٜح ؤ٦٢ح سٚؿٟ 
ٝسؾق١٬ ج٠ٚٝغ، % 58ٝقفجُر جالفق، % ١٠83 ج٠ِٝحٝر ج٧ًٞ٠ٝدر ٝظ٩٢ جٝدفل٬ٟ ،% 75جٝؿٝسح ،

٠ِٝحٝظر سٚح٨٧ ج٧ٗٝل جٝل٧ؿج٩٢ % 50ف3ٝسظ٬٦ق ٧ٖل جٝو٬٧ح ، % 45ف8ٝسل٬٠ؿ جٝـفذ،% 72
%  7ف٩ٖ6 جقجٝر جٝػنحثم جٝيحفذ ١٠ ج٧ٗٝل جٝدٞبؿ٨ ، % 24ف٩ٖ3 ٢ٚل جِٝؿك ،% 45ف6،
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٩ٖ ٠ٚح٠٧ر جالٖحز جٝؾحور د٠ػو٧ل جٝدًبحًك  % 4ف8ج٠ًٝحًٟ ،ٝسظ٬٦ق جالفجي٩ ٝقفجُر 
،٧فٟٓ ٜل ـٝٛ ٖب١ ج٠ٜح٬٢ر ػو٧ل ج٠ٝفؤذ ٩ُٞ جالفى يث٬ٞر ظؿًج فٟٓ ؤ٬٠٥بر لب٬ًفس٦ح   1

٦٬ُٞح ،٧ـٝٛ أل١ ُدت جٝٗٚف ٬َٚ دحٝؿفظر جال٩ٝ٧ ٩ُٞ جٝـ١٬ ال ٠٬ٜٞب١٧ جفجيب٩ قفج٬ُبر    
٩ٖ ٖإ١ جأللفذ جٝس٩ س٦ٝ٧ِح ٩ٖ1996 ُحٟ ، ٧ًدًٚح ٝؿفجلر ؤظفج٥ح ج٬ٞٝص٩ ٧2ؾحور ٩ُٞ ج٠ٝفؤذ 

١٠ ُؿؿ جاللف ٩ٖ جٝف٬ٕ ١٧ٜ٬ ٠لس٨٧ جٝٗٚف ٦٬ٖبح يبِٕ   % 16ا٠فؤذ ٧جٝس٩ سنٜل ػ٧ج٩ٝ 
 .٠لس٨٧ جٝٗٚف ٩ٖ جاللف جٝس٩ ٦ٝ٧ِ٬ح فظحل

٠ٜح ؤ٦٢ح ٠لسدِؿذ ١ُ ج٠ح١ٜ جٝسإص٬ف ؿجؾل ٠ئللحز و٢َ جٝٚفجف ل٧جء ٩ٖ جٝف٬ٕ ؤ٧ ج٠ٝؿ٢٬بر  
 .ـ٦٬٧ح ١٠ جٝفظحل 

 -:٢لسِفى دِى و٧ف ٥ـج جٝس٬٬٠ق ٧ـٝٛ ٩ُٞ ج٢ٝػ٧ جٝسح٧٩ٝل٧ٕ 
 

 أثاهؽٌف طد اهيرخزاٖد أ ة دّر اهخشرٖؽبح فٓ 
سِٞخ جٝسنف٬ِحز جٝؿ٧ف جاللحل٩ ٩ٖ جُسفجٕ جٝؿ٤ٝ٧ د٠٠حفل٤ ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفج٣ ٩ٖ ٠ظس٠ِحس٦ح 

٠ب١  ٢٥بحٛ جِٝؿ٬بؿ   سنف٬َ ٭ؾف ٧ ٧د١٬ جالٖفجؿ ج٢٠ٝس١٬٠ ج٦٬ٝح ٧سسٗح٧ز سٞٛ جٝسنف٬ِحز ١٠ 
٩ٖ٧ ٠وف ٬س٠صبل   . ج٧ٚٝج١٬٢ جٝس٩ س٠ِل ٩ُٞ جٝسٗف٤ٙ د١٬ جٝظ٢ل١٬ ١٠ ػ٬ش ٢ٌف٣ جٝؿ٤ٝ٧ ٦ٟٝ 

٧ل٧ٕ ٢لسِفى دِى ٥بـ٣ جٝسنبف٬ِحز   ٧ٙح١٧٢ ج٧ِٚٝدحز جٝظ٢ل٬ر ٙح١٧٢ ٢و٧ه ٩ٖ ـٝٛ 
 -:جٝس٩ سئؿ٨ ٠ٝق٬ؿ ١٠ ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ٠وف 

 
 (الحق هاليِبح اهيصرٖبح) كبًٌّ اهسٌشٖج  -

جٝـ٨ ؤ٩ًُ ٤٬ٖ ٙح١٧٢ جٝظ٢ل٬ر ج٠ٝوف٬ر  جٝػ٘ ٢ٝٚل جٝظ٢لب٬ر ٝالد٢بحء ٠ب١ جالخ    ٩ٖ ج٧ٝٙز 
ج٠ٝوف٨ ؤ٧ ج٠ٝظ٧٦ل جٝظ٢ل٬ر ؤ٧ ١٠ ال ظ٢ل٬ر ٤ٝ ؤ٧ ١٠ ٟٝ ٧٬ٝؿ ألد١٬٧ ٠ظ١٬ٝ٧٦ ػف٠ز جالٟ 
ج٠ٝوف٬ر ١٠ ٢٠غ ؤ٧الؿ٥ح ١٠ جٝق٧ض جالظ٢د٩ جٝظ٢ل٬ر ج٠ٝوف٬ر ، ٥ـج دحٝفٟٓ ٠ب١ ؤ١ ٙبفجف   

٧جٝـ٪ ج٤٢ُٞ ٧ق٬ف جٝؾحفظ٬ر ؤٙف د٠ب٢غ جٝظ٢لب٬ر    ٩ٖ2003 ُحٟ فث٬ك جٝظ٧٦٠ف٬ر جٝوحؿف 
الد٢حء جال٦٠حز ج٠ٝوف٬حز اال ؤ٤٢ ٧يَ جِٝؿ٬ؿ ١٠ ج٧٬ٚٝؿ جٝس٩ سػفٟ ُؿؿ ١٠  ج٢ٝلبحء ُٞب٩   

 .جٝس٠سَ د٦ـج جٝػ٘ 
٬٧ِؿ ٥ـج س٬٬٠قًج ٧سٗفٙر د١٬ جٝفظل ٧ج٠ٝفؤذ ، ٧دحٝفٟٓ ٠ب١ ؤ١ جٝسنبف٬َ ٬لبح٨٧ دب١٬ جالٟ     

جظ٢د٩ دحالخ ج٠ٝوف٨ جٝـ٨ ٬سق٧ض ١٠ جظ٢د٬ر ػس٩ ٧ٝ٧ ٜح١ ٬ٚ٬ٟ ٩ٖ  ج٠ٝوف٬ر ج٠ٝسق٧ظر ١٠
جٝؾحفض  ٢٬٧ه جٝؿلس٧ف ج٠ٝوف٨ ٩ُٞ ـٝٛ ،  ٠ٜح سب٢ه ٜبل جالٝسقج٠بحز ٧جالسٗح٬ٙبحز     
٧ج٠ِٝح٥ؿجز جٝؿ٬ٝ٧ر جٝس٩ ٧ِٙز ٦٬ُٞح ٠وف ٩ُٞ ُؿٟ جٝس٬٬٠ق دب١٬ ج٠ٝبفؤذ ٧جٝفظبل اال ؤ١    

                                                 
1
 .تمشيش أّضبع الوضاسػبث فٔ الشيف الوصشٓ  –اصذاساث هشوض االسض   

2
 1994ّيشهبى   
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ؤٕٝ ل٬ؿذ سػفٟ  ٠286لس٠فذ ػ٬ش القجل ٢٥حٛ ٠ٌح٥ف ٥ـج جٝس٬٬٠ق ٩ٖ ٙح١٧٢ جٝظ٢ل٬ر ٠حقجٝز 
٧ـٝٛ ٩ُٞ جٝبفٟٓ ٠ب١ ؤ١    ١٠3 جٝػو٧ل ٩ُٞ جٝظ٢ل٬ر الد٢حث٦ح جٝـ١٬ ٬سِؿ١٧ ج١٧٬ٞ٠ٝ سٚف٬دًح

ٙح١٧٢  جٝظ٢ل٬ر ج٠ٝوف٬ر ٩ًِ٬ جٝػ٘ ٝالظ٢د٬ر ج٠ٝسق٧ظر ١٠ ٠وف٨ جٝػو٧ل ٩ُٞ جٝظ٢ل٬ر 
٠ٝوف٬ر ِٝؿٟ ٙؿفس٦ح ٢٠غ جد٢حث٦ح ج٠ٝوف٬ر جـج ج٢ُٞز فٓدس٦ح ٩ٖ ـٝٛ ، ٠٠ح ٬ِؿ جلحءذ ٠ٞٝفؤذ ج

جٝظ٢ل٬ر جال دنف٧ً ٠ِس٠ؿذ ٩ُٞ ٧٠جٖٚر ٧ق٬ف جٝؿجؾ٬ٞر ٠٠ح ٬ػفٟ جد٢حء٥ٟ ١٠ ج٠ٝقج٬ح جٝس٩ ٬س٠سَ 
 .د٦ح ج٧٠ٝج١ً ج٠ٝوف٨

٧دحًٝدَ ٖب١  ٖفى ػو٧ل جالد٢حء ٩ُٞ سوف٬غ جٙح٠ر ؿ٧ف٨ ٬ظؿؿ ٜل ٖسفذ ٬سفسبخ ُٞب٩   
٥بـج  .  ٬ل ـٝٛ ٠٠ح ٬ق٬ؿ ١٠ جُدحء جاللبفذ  جال٦٠حز ج٠ٝق٬ؿ ١٠ ج٠ٝوحف٬ٕ جٝس٩ س٢ٗ٘ ٩ٖ لد

ؾالٕ ُؿٟ جلسٚفجف ؤ٧يحٍ جأللفذ  ٩ٖ ػحٝر ػؿ٧ش ؤ٬ًح ١٠ جٝس٧سفجز جٝل٬حل٬ر د١٬ جٝػ٠٧ٜر 
ج٠ٝوف٬ر ٧ػ٠٧ٜر جالخ ٠٠ح ٩ًِ٬ جٝٗفور ِٝؿٟ ٢٠غ جالد١ ػس٩ جالٙح٠ر ٧دحٝسح٩ٝ سؿ٤ِٖ ٦ٝظفذ 

ٟ ٧سفٛ جٝدالؿ ٠يًفذ ٩ُٞ٧ ٬ٓبف  جٝدالؿ  ٧جالدسِحؿ ١ُ ج٦٠حس٦ٟ ؤ٧ جيًفجف٥ح ٦ٞٝظفذ ٦ِ٠
فٓدس٦ٟ ٠ٝؿذ سول ٝلسر ؤن٦ف ٠٬ٖح ؤٜصف ػس٩ ٬س٧٢ٜ٠ج ١٠ جٝػو٧ل ٩ُٞ سوف٬غ ٧ِٞٝؿذ ٢ٝ٧بح  
ؤ١ ٢سو٧ف ٬ٜٕ ١ٜ٠٬ ج٢ٝلحء جٝف٬ٗ٬حز جٝس٩ جيًفف١ سػز جُدبحء جٌٝبف٧ٕ جالٙسوبحؿ٬ر    

٧ج ٠صل ٥ـ٣ ٝاللفذ ٝٞق٧جض ١٠ دِى جالصف٬حء جِٝفخ ٩ٖ ٖسفجز لحدٚر صٟ سٟ س٦ٚ٬ًٟٞ ؤ١ ٬سػ٠ٞ
 ج٠ِٝح٢حذ؟

 
 كبًٌّ اهؽلّتبح ّاهخيٖٖز طد اهيرأث -ة

١٠ ٙح١٧٢ ج٧ِٚٝدحز ج٠ٝوف٨ ٩ُٞ لظ١ جٝفظل لظ١ ٠ؾًٗٗح جـج ٙسل ق٧ظس٤  227س٢ه ج٠ٝحؿذ 
٩ٖ ػحٝر سٞدك دحٝق٢ح ٩٥ ١٠٧ ق٢ح د٦ح دؿاًل ١٠ ج٧ِٚٝدر ج٠ٝٚففذ ٝٞٚسل ٩٥٧ جالنبٔحل جٝنبحٙر   

ٚف٬ف ج٠ٝنفٍ ٝٞػحٝر ج٢ٝٗل٬ر جٝس٩ ج٢سحدز جٝق٧ض ٢ُبؿ فئ٬بر   ج٠ٝئدؿذ ؤ٧  ج٠ٝئٙسر ٧ـٝٛ ٧ًٖٚح ٝس
٩ٖ ػ١٬ ؤ١ جٝق٧ظر جٝس٩ سٗحظإ ق٧ظ٦ح ٩ٖ ػحٝر سٞدك دحٝق٢ح ٧سٚس٤ٞ ٩ٖ جٝػحل ٠٧ب١   4ق٧ظس٤ 

٬ق٩٢ د٦ح ٖح٦٢ح ال سس٠سَ دحٝسؾ٬ٕٗ جِٝٚحد٩ ج٠ٝٚفف ٝٞفظل ٧سؾيَ ٧ِٚٝدر جٝٚسل ج٠ِٝبؿ ؿ١٧ ؤ٨  
جٝفظل، ٠٠ح ٬ِسدف ج٢س٦حًٜح ٠ٝدؿؤ ج٠ٝلح٧جذ ج٠ٝٗسفى ٖب٩   ٠فجُحذ ٝػحٝس٦ح ج٢ٝٗل٬ر ٠ٜح ٬ػؿش ٠َ

 .جٝسنف٬َ ٝسل٬٬ؿ جِٝؿجٝر د١٬ جٖفجؿ ج٠ٝظس٠َ ؿ١٧ س٬٬٠ق ٝٞظ٢ك ؤ٧ ج١٧ٞٝ
سنسفً ٧ٝظب٧خ  ( ٙح١٧٢ ج٧ِٚٝدحز ج٠ٝوف٨) ١٠ ـجز جٝٚح١٧٢ ( 277-274)٠ٜح ؤ١ ج٠ٝحؿس١٬ 

ج٦٢ح ال سػؿؿ ٠ٜح٢بًح جـج  ٧ٙ٧ٍ ظف٠٬ر جٝق٢ح يؿ جٝفظل ؤ١ ١٧ٜ٬ ٩ٖ ٢٠قل جٝق٧ظ٬ر  ٩ٖ ػ١٬ 
٠ٜح ؤ١ ٧ُٚدر جٝق٢ح ٢ٗل٦ح ال سلح٨٧ د١٬ ج٠ٝفؤذ . ٜح١ د٢٠قل جٝق٧ظ٬ر ؤ٧ ؾحفظ٤ دح٢ٝلدر ٠ٞٝفؤذ 

                                                 
3
 ٠ػ٠ؿ ج٠ٔٝف٨ ٠فٜق ٙيح٬ح ج٠ٝفؤذ ج٠ٝوف٬ر  

4
 ٠فٜق جالفى ٝػ٧ٚ٘ جال٢لح١ –جلسٔالل الًٗحل ٩ٖ ٠وف    
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٧جٝفظل  ٩ٖ ػحٝر صد٧س٦ح ٩٦ٖ س٩ًِ ٧ُٚدر جٝػدك ٩ُٞ جٝق٧ظر ٠ؿذ ال سق٬ؿ ٩ُٞ ل٢س١٬ ٖب٩  
 .سر ؤن٦ف ػ١٬ ؤ١ ٧ُٚدر جٝفظل ج٠ٝصدز ٤٬ُٞ جٝق٢ح ٬ِحٙخ د٧ِٚدر ال سق٬ؿ ٩ُٞ ل

 .فٟٓ ٧ػؿذ جِٝٗل ٠٠ح ٬ئٜؿ ٩ُٞ جٝس٬٬٠ق ٝوحٝغ جٝفظل ١٠ ٙدل  ج٠ٝنفٍ
 
 نٖف ٖنًّ هالؼالى دّرًا فٓ ييبرشج اهؽٌف طد اهيرأث ؟ -ر

٬ٝك ٢٥حٛ ١٠ نٛ ٩ٖ جٝؿ٧ف جٝـ٨ ٬ِٞد٤ جالُالٟ جـج ٜح١ ٠ٚف٧ءًج ؤ٧ ٠ل٧٠ًُح ؤ٧ ٠فث٬بًح ٖب٩   
دسل٬٬ؿ جٝصٚحٖر ٧ج٬ٟٚٝ جٝلحثؿذ ؤ٧ دبحٝس٠فؿ  و٬حٓر ٩ُ٧ ج٠ٝظس٠ِحز  ٧ج٢ٝحك ١٠ جٝظ٢ل١٬ ل٧جء 

٦٬ُٞح ٧س٬ٔف٥ح ،٢٧ٌفًج أل١ جالُالٟ ٩ٖ ٠وف ٬ِؿ ٧جػؿًج ١٠ ٠ئللحز جٝؿ٧ٝر ٝـٝٛ ٬ٚؿٟ ي١٠ 
ج٧ٝلحثل ج٠ٝؾسٞٗر ٬ُ٧ًح ٬ئؿ٨ ٠ٝق٬ؿ ١٠ ج٦ٚٝف ٧جال٬ـجء ٠ٞٝبفؤذ ج٠ٝوبف٬ر ٧ؾحوبر جٝف٬ٗ٬بر      

٧سف٬ٜق٣ ٩ُٞ جٝبؿ٧ف جٝس٬ٞٚبؿ٨ ٦ٝبح    ٝسٚؿ٦٠٬ح دحُسدحف ج٦٢ح جًٝفٕ جاليِٕ ؿجؾل ج٠ٝظس٠َ ، 
 .ٜق٧ظر ٧فدر ٢٠قل ٠َ جٓٗحل ند٤ ٜح٠ل ٝؿ٧ف٥ح ِٜح٠ٞر ٢٠٧سظر ٠٧لح٤٠٥ ٩ٖ جٝس٬٠٢ر 

٠ٜح ؤ١ جالُالٟ  ٧ٚ٬ٟ دحٝسف٬ٜق ٩ُٞ جٝفدً د١٬ ؿ٧ف ج٠ٝفؤذ ٧جٝسٜٗٛ جاللف٨ ٢س٬ظر ال٢ػفج٦ٖبح  
ض ٢٠ق٦ٝح ػس٩ ٧ٝ٧ ٜح١ ٧ج١ ٠ح ٬و٬خ جالد٢حء ٩ُٞ جصف ـٝٛ ٠ح ٧٥ جال ٢س٬ظر ٠ِٝل ج٠ٝفؤذ ؾحف

٦ٞ٠ُح ٥ـج ٧جػؿ ١٠ جالؿ٧جف ج٦ٝح٠ر ؿجؾل ج٠ٝظس٠َ ٠سظح٥اًل ؿ٧ف جٝفظل ٩ٖ  ؤ٨ ج٢ػفجٖبحز ؤ٧  
٠ٜح ؤ١ جالُالٟ دحنٜح٤ٝ ج٠ٝؾسٞٗر ٬دفق و٧فذ ج٠ٝبفؤذ دبحٖسفجى يبف٧فذ     -ج٬٦٢حف ٝأللفذ 

ر ٧ٟٝ سس٧ٕٙ و٧ف ج٢ِٕٝ ج٩ٝ ػبؿ ٢٧ٜب٤ جٝق٧ظب   . ؾي٦ُ٧ح ٧جلسلال٦٠ح ٝٞفظل ؤ٧ أل٠ف٣ 
٠ٜح ٧ٚ٬ٟ دسو٬٧ف٥ح ٧٠ٜي٧ٍ ٝالصبحفذ ٧جٝظب٢ك ،٧   .  جٝؾحيِر ج٠ٝلسل٠ٞر ٧جالٟ ج٠ٝسٗح٬٢ر 

٧ٜجػؿذ ١٠ ؤلدحخ جالق٠حز جالٙسوحؿ٬ر ٝاللفذ ٧ج٠ٝظس٠َ دسٚؿ٦٠٬ح ٩ٖ و٧فذ ج٠ٝلس٦ٜٞر ٝٞلَٞ 
ج٢٠ٝق٬ٝر ؤ٧ ج٠ٝالدك ، ٬٧ٚؿ٦٠ح ٩ٖ ؤػ٬ح١ ٜص٬فذ  د٦٢٧ٜح ـ٢خ ال ٬ٔٗف ٦ٖب٩ ؿجث٠بًح ٠ِفيبر    

 .٠ح  دحٝٚح١٧٢ ؤ٧ ١٠ ج٠ٝظس٠َ ١ٜٝ جٝفظل ٤٢ٜ٠٬ جالٖالز ١٠ جِٝٚحخ ِٝٞٚحخ ا
ٜل ٠ح لد٘ ٬ِٜك ٧جَٙ ج٠ٝفؤذ ٧ًٖٚح ٠ٝيح١٬٠ ٠٧ػس٨٧ جالُال٩٠ جٝـ٨ سل٬ًف ٬ُٞب٤ جٝؿ٧ٝبر   
٧سؾوه ٤ٝ ظ٦حز فٙحد٬ر ٧سلسؾؿ٤٠ ٜإػؿ ؿُحثٟ سصد٬ز ل٬حلس٦ح دسق٬٬ٕ جٝب٩ُ٧  ٧ج٧ٝجٙبَ   

، ٧دحٝفٟٓ ١٠ ج١ جالُالٟ ٬ٚٞل ١٠ ٧يَ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ حل ج٩ِٞٗٝ  ٠ٝنحفٜر ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ظ٬٠َ جال٠ُ
ج٠ٝظس٠َ جٝف٩ٗ٬ ٬٧ق٬ؿ ١٠ ؾي٦ُ٧ح ٝٞفظل فٟٓ ؿ٧ف٥ح جٜٝد٬ف ٩ٖ ج٠ِٝل ٩ٖ جٝقفجُر جٝبـ٨  
٬ق٬ؿ ٩ٖ دِى جألػ٬ح١ ١٠ ؿ٧ف٥ح ٠٧نحفٜس٦ح ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ جٝف٩ٗ٬ ٧ُؿٟ ج٬ـجث٦ح ؤ٧ ٠٠حفلبس٦ح  

ُالٟ ٬ئٜؿ يف٧فذ ج٧ٝوح٬ر ٦٬ُٞبح ٠ب١   ج٢ِٕٝ يؿ٥ح ٩ُٞ جالٙل ٩ٖ ٢ًح٘ جاللفذ اال ؤ١ جال
جٝفظحل أل٦٢ح ٬ٓف ٙحؿفذ٩ُٞ جؿجفذ نث١٧ ٦ٞ٠ُح ، ٠ٜح ج٤٢ ؿجث٠بًح ٠بح ٬فٜبق ٦٬ُٞبح ٜبإ٢ص٩      
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٧٠٧ي٧ٍ ٝٞظ٢ك ؤ٧ جالصحفذ ٠٠ح ٬ئٜؿ ٠ؿ٨ ٠ح سِٞد٤ ٠ئللحز جٝؿ٧ٝر  جالُال٬٠ر ٩ٖ  س٬٠ِب٘  
 .(3)و٧ف جٝس٬٬٠ق يؿ ج٠ٝفؤذ ج٠ٝوف٬ر 

 
 
 
 
 :اكشبى اهشرظج ّاهشسًّ اهيصرٖج اهؽٌف ّاهيرأث فٓ  -د

ق ٌح٥فذ ١٠ ج٧ٌٝج٥ف جٝس٩ س٦ؿؿ ػ٧ٚ٘ ظحؿ ج٢س٦حٛ ػ٧ٚ٘ ج٢ٝلحء ؿجؾل ؤ٠ح١ٜ جالػس٬ِ
لظ٢٬ر س١٧ٜ ٩ٖ ػحٝر ؤٙل ػ٠ح٬ر ٧ُظق ١ُ س٧ظ٤٬ ٝذ جؤٖح٠ٝفحنف ٝلظ٢٬حز دنٜل ٠دج

 .دـ٦٬٧ح ٞلًٞحز ج٠ٝلث٧ٝر ػٗحًٌح ٩ُٞ ل٠ِس٦ح ٧ؾ٧ًٖح ١٠ جٝٗسٛ د٦ح ؤ٧ ٥ٝح جن٧ٜ
جز ٬ؿفظحل جٝلًٞحز جأل٬٢٠ر دحالُسؿجء ٩ُٞ جٝل ٟحِٙى جٝػحالز جٝوحفؾر د ٧٩ٖ

در ٩ٖ ج٢سقجٍ اُسفجٕ ١٦٢٠ ٩ُٞ ١ فٓؾ٧جس١٦ ؤ٧ د٢حس٦ؤج٠ٝس٠٦حز ؤ٧ ق٧ظحز  ج٠ٝس١٬٠٦ ؤ٧ 
٧ول ٩ٖ دِى جٝػحالز ا٩ٝ جالُسؿجء جٝظ٢ل٩ ؤ٧  ٝـ٨جؤ٢ٗل١٦ ؤ٧ ٩ُٞ  ـ١٦٬٧ ـٝٛ جالُسؿجء 

 .٩ٖ ؤ٠ح١ٜ ػلحلر ١٠ جٝظلؿ جٝوِ٘ دح٦ٜٝفدحء
 .جٝػحالز ا٩ٝ جإلظ٦حىى ٧ول جالُسؿجء ٩ٖ دِ ٜٝٛـ٧

دنحُر ٠ح سسِفى ٤ٝ ج٢ٝلحء ج٠ِٝسٚالز ؤ٧ ٠ؿ٨ 5ج٬٢ر ٬٠ٝؿٜنٗز اػؿ٨ جٝؿفجلحز ج ٧ٙؿ
ج٠ٝػسظقجز ١٠ ج٢س٦حٛ ألدلً ػ٧ٚ٘ جإل٢لح١ ؾحور ٩ٖ جٝػٗحٌ ٩ُٞ لال٠ر جٝظلؿ ٧جٝسِفى 

ح٬٢ر ٥٧ـ٣ ٢ليػًح ألػٜحٟ ج٧ٚٝج١٬٢ ٧ج٧٠ٝجص٬٘ ٧ج٠ٝدحؿة جالج٧ ٝٞسِـ٬خ ٧٥٧ ٠ح ٬نٜل ج٢س٦حًٜح
 :ج٠ٝؾحٝٗحز ٩٥ 

حء ؤص٢حء ٬ٞ٠ُر جٝسٗس٬م ٧جٝٚدى ػ٬ش س٧ٟٚ ج٠ٝدحػش د٠ؿج٠٥ر ل٨٧٢ِ٢ٞٝ ج٢ٝٗل٩ ٧ج٠ٝ ٧َ٬فٝسج -
ج٢٠ٝقل ؿ١٧ ٠فجُحذ ٝن٧ِف جٝٚح١٬٢ً د٦ـج ج٢٠ٝقل ٧ٜـٝٛ سػ٬ًٟ ٠ػس٬٧حز ج٢٠ٝقل ٧ؤصحص٤ دقُٟ 

 .جٝسٗس٬م
١٦٬ُٞ ٧سِـ٬د١٦ دحٝس٬ِٞ٘ ١٠ جأل٬ؿ٨ ٧جألٙؿجٟ ٝٗسفجز ٬٧ًٞر ٧و١٦ِٚ دح٦ٜٝفدحء ٩ٖ  ىدٚٝج -

 .٧ٜـٝٛ جٝيفخ دحأل٬ؿ٨ ٬ٓ٧ف جال٬ؿ٨  ، ر٧٠جيَ ػلحل
س٩ سِفي١ الجٝ ءج٢ٝلحػظٟ ٣ جٝػحالز سـجٝظ٢ل٩ ٩ُٞ ج٢ٝلحء ج٠ٝػسظقجز ٩ٖ٧ ٥ جءؿسُالج -

٩ ل٠ِس٦ح ، ٧ٓحٝدًح ١٧ٜ٬ ٥ـج ٝالٓسوحخ ١ُ جالٖوحع ١ُ ـٝٛ جأل٠ف فٓدر ٩ٖ جٝػٗحٌ ُٞ
                                                 

(3)
 ( 2003) ٠فٜق ؿفجلحز ج٠ٝفؤذ جٝظؿ٬ؿذ . و٧فذ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ جالُالٟ ج٠ٝوف٨    
 1002-القاهرة–أحوال المرأة فى السجون المصرية –مركز حقوق االنسان لمساعدة السجناء  5
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ؤ٧ ١ُ ؤ٠ح١ٜ  لحظجالُسؿجء د٦ؿٕ اظدحف١٥ ٩ُٞ جالؿالء د٠٧ِٞ٠حز ١ُ جٙحفد١٦ ١٠ جٝف
جٝيدحً  رسِفي٦ح ال٢س٦حٛ ظلؿ٥ح ظ٢ل٬ًح د٧جلً زجؾسٗحء١٥ ، ػ٬ش سـٜف اػؿ٨ جٝػحال

 .١ دحٝسِـ٬خ ٧ؤ٠ف جٝظ٧٢ؿ دسٜفجف ـٝٛ جِٝٗل دِؿ٣حث٬٠جٝٚ
 .١ ج٠ٝؾوور الػسظحق جٝفظحل ج٢ٝلحء ٩ٖ جأل٠حٜ ٍجؿ٬ا -
ؤ٧ ؤٙحفد١٦ ػ٬ش  ٦١ج٢ٝٗٚحز ٧ج٠ٝنٚر ٩ُٞ ج٢ٝلحء ج٠ِٝسٚالز ُٚخ جُسٚحل ؤق٧جظ ذؿح٬ق -

ٝٛ ٧ٜـ سٚحل ُحث٦ٞحُال ٧٬ظؿ ٦ٝح ٓحٝدًح ٧٠فؿ فق٘ دِؿ ج س٬٩ودػ١ ٥ٟ جِٝحث١٬ٞ ٝاللفذ ٧جٝ
فذ دِؿ ؤ١ سًَٚ ٩ٖ جٝلظ١٧ جٝد٬ِؿذ فٓدر ٩ٖ جف٥ح٘ ج٢ٝلحء ٧سٚو٬ف ٧ٙز جٝق٬ح لِس٧٠ٚيَ جٝ

 .جٝل٬ؿذ ٠ثحز ج٧ٞ٬ٜٝ ٠سفجز  ٬ٚٞٝحٟ د٦ح 
ٝػظحخ ٧ٜنٕ فئ٧ل١٦ ٧٧ظ١٦٥٧ دح٧ٚٝذ ػس٩ ٬سٟ ج ٧ج٢ٝلحء ٩ُٞ ؾَٞ ج٢ٝٚحخ ؤ فحدظا -
ل٠حع ٝذ جؿفذ جٝلظ١ ُحاؿج ١٧ ػ٬ش سفٖىظحع ١٦ٝ دق٬حؿذ ـ١٦٬٧ ١٠ جٝفظحل دحٝلل٠جٝ

 .٥٧ٟ ٠فسؿ٬حز ج٢ٝٚحخٝٞل٬ؿجز ج٢٠ٝٚدحز دق٬حفذ ـ١٦٬٧ ١٠ جٝفظحل ٩ٖ جٝلظ١٧ 
١٠ ؤٙحفخ ج٠ٝس١٬٠٦  زحجٝلًٞحز جأل٬٢٠ر ٩ٖ جِٝؿ٬ؿ ١٠ جٝػحالز دحُسٚحل جٝل٬ؿجز ؤ٧ جٝد٢ ٧ٟٚس -

، ٧ٝٚؿ ١٦٬ ر ٧جٝئً ١٬٬ُٞ سل٬ٟٞ ج٠ٝس٦ٟ ٢ٗل٤ ٝٞلًٞحز جأل٢٠ٝػدإ٠ُحل ج٢ِٕٝ ٧ـٝٛ ٜف٢٬٥ر 
ٝس٬ٙ٧َ ٩ُٞ ٙفجف ٬ٗ٬ؿ ٝل٬ؿجز ٢٠ٝؿ٧در ج٠ٝفٜق ؤ٤٢ دِؿ سِـ٬د٦ح ٧س٦ٚ٬ِٞح دٔفى ججؿ٨ ػـٜفز ا

٦ح ا٩ٝ جٝس٬ٙ٧َ ِٖؿ٬ٙحٟ ق٧ظ٦ح دإ٠ُحل ج٢ِٕٝ ٙؿ سِفيز ٝٞس٦ؿ٬ؿ دحالٓسوحخ ـٝٛ جأل٠ف جٝـ٨ 
 .جِٝلٜف٬ر اؿج٢ر ق٧ظ٦ح ٧جٝػٜٟ ٤٬ُٞ ١٠ ج٠ٝػ٠ٜر٩ ٤٬ُٞ ٧ؤسؾـ ـٝٛ جإلٙفجف ػظر ٖ

ٝي٧ًٔ ٬٧ٙر ١٦٬ُٞ دٔفى اظدحف١٥ ٩ُٞ ًٞخ جًٝال٘ ١٠   ٬يًحؤسِفى جٝل٬ؿجز س ح٠ٜ -
ق٧جظ١٦ ج٠ٝلظ١٬٢٧ ٧ـٝٛ دٔفى سػ٬ًٟ ٬٧٢ِ٠حس١٦ ٧ج٢ٜلحف١٥ ٠ٜح سسِفى ل٬ؿجز ٝي٧ًٔ ؤ

ؿ١٬ٝ د٠٧ِٞ٠حز ٬ ٢لحء ٩ُٞ ج٠ِٝل ٠َ ٠دحػش ؤ١٠ جٝؿ٧ٝر ٠ٜفنؿجز ٩ٜٝ٧ٝج ١٠ ؤظل اظدحف
 . حل٬رػ٬ٚٚحز جٝل٬سس٬ٗؿ٥ٟ ٩ٖ ٜص٬ف ١٠ جٝ

١ ٖب. ٝال٢لح١ح١ جأل٠ح١ جٝنؾو٩ ٬ِسدف د٠صحدر جٝػؿ جألؿ٩٢ جٝـ٨ ٬ظخ س٧جٖف٣ ٜج ٧اـ
دؿءًج ١٠  ١٬ٞٚ ، ٬سِفي١ ِٝٞؿ٬ؿ ١٠ جال٢س٦حٜحزِسحز ج٧٢٠ٝد زلحء ، ٧ؾحور ق٧ظحج٢ٝ ص٬فًج ١٠ٜ

ػ٠الز جٝسٗس٬م ٧جٝٚدى ٬ٓف ج٠ٝدفف ، ٠ف٧فًج دحػسظحق١٥ ٩ٖ ؤ٠ح١ٜ ٬ٓف ؤ٢٠ر ٧ٝٚؿ ـٜفز 
ؿ ح دبفلح٦ٝح ا٩ٝ ؤػؿ٠٦٢٧ح ٜح٧٢ج ٦٬ؿ ًجاػؿ٨ ج٠ِٝسٚالز ؤ١ دِى يدحً ؤ١٠ جٝؿ٧ٝر ٜص٬ف

ؿ٥ح دحالٓسوحخ ؤ٧ ٬ٙح٦٠ٟ دـٝٛ ِٖاًل ، ١٠٬ ج٠ٝفٜق٨ ؤ٧ ؤػؿ ج٠ِٝسٚالز ، ؤ٧ س٦ؿجأل٠ِلٜفجز 
 . ٧٧ي٦ِح ٩ٖ جٝػظق ج٠ٝؾوه ٝٞفظحل

ج ٧ال س٧ظؿ ؤفٙحٟ ٠ػؿؿذ ١ُ ُؿؿ جٝلظ٢٬حز ٩ٖ جٝلظ١٧ ج٠ٝوف٬ر ٧سئٜؿ ؿفجلر ـ٥
وف٬حز ٬ِح١ٞ٠ ؤظف٬ز ٩ُٞ جٝلظ٢٬حز ج٠ٝوف٬حز ٩ٖ لظ١ ج٢ٚٝحًف جٝؾ٬ف٬ر ؤ١ جٝلظ٢٬حز ج٠ٝ
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٠ح ٬ِح١٬٢ ٩ٖ ٜ ٠ِح٠ٞر ٓح٬ر ٩ٖ جٝو٧ِدر ، ٬٧سٟ جٝس٬٬٠ق د١٬ جٝلظ٢٬ر جٝل٬حل٬ر ٧جٝظ٢حث٬ر ،
٢ٚه جٝٔـجء ٧ُؿٟ والػ٬س٤ ٝاللس٦الٛ جالؿ٩٠ ، ٠٠ح ؤوحخ  خجٝػو٧ل ٩ُٞ ًِح١٦٠ دلد

جِٝؿ٬ؿ ١٦٢٠ دإ٠فجى ؾ٬ًفذ دحاليحٖر ا٩ٝ ُؿٟ س٧جٖف جال٬ًٓر ٧ج٠ٝٗف٧نحز ٝٞلظ٢٬حز 
ج٠ٝوف٬حز ، ػ٬ش ؤٜؿز ج٢ٝق٬الز ُؿٟ جلسؾؿج١٦٠ أل٨ ٠ٗف٧نحز ٧جُس٠حؿ١٥ ٩ُٞ ظٞخ 

ٝلظ٢٬حز ػس٩ ٬ول ُؿؿ١٥ ٩ٖ ؤ٬ًٓر ٠٧ٗف٧نحز ١٠ ٢٠حق١٦ٝ ، ٖياًل ١ُ جٜسٌحٌ ج٢ِٝحدف دح
لظ٢٬ر ، ٠ٜح سِح٩٢ جٝلظ٢٬حز ١٠ سؿ٩٢ ٠لس٨٧ ج٢ٌٝحٖر جٝنؾو٬ر  200ج٢ِٝدف ج٧ٝجػؿ ا٩ٝ 

٬٧دؿ٧ ١٦٬ُٞ جال٠٥حل ٠٧الدل١٦ ٠سلؾر ٠٠٧قٙر ، ٠َ ُؿٟ س٧جٖف ج٬٠ٝح٣ ؿجؾل جٝػ٠ح٠حز 
ؤؿ٨ ا٩ٝ ٝٞلظ٢٬حز دحاليحٖر ا٩ٝ ج٠٥حل جٝفُح٬ر جٝوػ٬ر ٝٞلظ٢٬حز ٧ؤًٗح١٦ٝ ، جأل٠ف جٝـ٨ 

 0ج٢سنحف جأل٠فجى ٩ُٞ ٢ػ٧ ؾ٬ًف ٦٬ؿؿ ػ٦ٙ٧ٟٚ ٩ٖ جٝػ٬حذ ٧جٝلال٠ر جٝظلؿ٬ر 
ح ٢٬س٦ٛ ػ٘ ج٢ٝلحء ٩ٖ جٝػف٬ر جٝنؾو٬ر ٧جٝٚدى ١٦٬ُٞ ٜف٥حث١ ٠ؾحٝٗر ٠ٝدؿؤ ٠ٜ

ف٠٬ر ل٧جء ٝظ١٠  صدز دإ٤٢ ٙحٟ  دحفسٜحخ ج ٩ُٞ َ ج٧ِٚٝدر االس٧ٙ نؾو٬ر ج٧ِٚٝدر ، د٩٢ِ٠ ؤال
ًح ٧ٜح١ ؤ٥اًل ٠ٞٝلث٬ٝ٧ر  جٝظ٢حث٬ر ٬ٓف ؤ١ جٜٝص٬ف ١٠ جٝل٬ؿجز ٙؿ ٜف٬ٜح١ ٖحُاًل ؤو٬ًٞح ؤٟ ن

سِفي١ إلظفجء س٬٬ٚؿ جٝػف٬ر ٧جالُسٚحل ج٠ٝسٜفف ؿ١٧ ؤؿ٩٢ لدخ ١٠ ٙد١٦ٞ ، ٧ـٝٛ إلٜفج١٦٥ 
 .ػؿ ؤٖفجؿ ؤلفس١٦ح١ ؤ١٠ ؤ٧ ٬ِسف١ٖ د٠ٜٞل٩ُٞ٬ ؤ١ 

 
س٩ سل٧ؿ ٝج ٠ٝفؤذ ال ١ٜ٠٬ ٖو٤ٞ ١ُ ٧٠ظر ج٢ِٕٝج ٢ِٕ ج٧٠ٝظ٤ ا٩ٝٝج١ ا رًاّٖأخ

ا٠٢ح  ًحلؿ٬ظج٠ٝظس٠َ د٧ظ٤ ُحٟ ، ٖح٢ِٕٝ ج٧٠ٝظ٤  ا٩ٝ ج٠ٝفؤذ ل٧جء ٜح١ ظ٢ل٬ًح ؤ٧ ٢ٗل٬ًح ؤ٧ 
 .٬فظَ ٩ٖ  ظح٢خ ١٠ ظ٧ج٢د٤ ا٩ٝ  ق٬حؿذ ج٢ِٕٝ 

ٞٛ س٩ ٠ظس٠ِحز جِٝحٟٝ جٝصحٝش د٧ظ٤ ُحٟ ٖٖ ٢ِٕٝ ج٧٠ٝظ٤ ا٩ٝ ج٠ٝفؤذ ٬ؾسٕٞ ٢ُؿ ٢٠حٙنس٤ج ١ؤ
 رؾسٞٗر ١٠ جاللسٔالل ٧جٝل٬ًفذ جالٙسوحؿ٬ر ٧جٝل٬حل٬ج٠ٝظس٠ِحز سِفيز ٧القجٝز ألنٜحل ٠

ح٩ُ الٙسوحؿ٨ ٧جالظس٠ج ٧ٌل ج٢ٌٝحٟ جاللس٠ِحف٨ جٝٚؿ٬ٟ ٧جٝػؿ٬ش ، ٠٠ح ؤصف ٩ُٞ ج٠٢ٝ ٩ٖ
. ر٧ٚ٬٘ جالٙسوحؿ٬ر ٧جالظس٠ح٬ُر ٧جٝل٬حلٝػ٧جٝل٬حل٩ ٧جٝصٚح٩ٖ ٝسٞٛ ج٠ٝظس٠ِحز ١٠٧ صٟ ٩ُٞ ج
٥٧ر ج٢ِٜلز دؿ٧ف٥ح ٩ُٞ ج٠ٝفؤذ ٠نح٬ُر ٠ٜح لح٥ٟ ٩ٖ ؾٞ٘ ٬٥حٜل ٧ُالٙحز ج٢سحظ٬ر جظس٠

 .س٠ح٬ُر ظال٧جًٝٗل دبُسدحف٠٥ح جأليِٕ ٩ٖ جٝٗثحز ج
ج٠ٝظس٠َ ح ٩ ٠وف ٖب١ ٌف٧ٕ جٝسؾٕٞ ٧جٝسد٬ِر جٝس٩ ٬ِح٩٢ ٦٢٠حه ٖؾ ٜلدن٧

جٝٗثحز جالظس٠ح٬ُر جٝس٩ س٬ِم ػحٝر ١٠ جٝٗٚف ٧جٝسؾٕٞ  ر٩ُٞ ٓحٝد٬ز ج٠ٝوف٨  ٙؿ ؤصف
٩ٝ ػحٝر ج٦ٚٝف جٝل٬حل٩ ٠٠ح ٬نٜل ٩ٖ ٦٢ح٬ر جأل٠ف اٖر حجالظس٠ح٩ُ ٧جٝصٚح٩ٖ ٧جٝػف٠ح١ دحالي

ِالٙحز جٝؿجؾ٬ٞر ٝأللفذ ٧س١٧ٜ ج٠ٝفؤذ ٧جًٝٗل ٩ ج٧٠٢ٝ ج٢ِٕٝ ل٧جء ٖٝ ٢٠حؾًح ؾحوًح ٧ُح٠ًح
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٬ٗر ؤ٧ ٬ف٬ٝفذ جٝس٩ ١ًٚ٬ ٦٠ٌِ٠ح ج٢٠ٝحً٘ جح٥ح جٝفث٬ل١٬ ؾحور ٠ٌِٟ جأللف جٝٗٚح٬يػ
 .6.جٝػيف٬ر ج٦ٝح٠ن٬ر

 
 اهؽٌف اهرشيٓ فٓ اهرٖف 

ال ٬ٗف٘ جٝؿلس٧ف ج٠ٝوف٨ د١٬ فظل ٧ج٠فؤذ دل ؤ٤٢ ٢ه ٩ُٞ س٠س٦ِح د٢ٗك ػٚب٧٘ جٝفظبل   
جٝل٬حل٬ر ٧جالٙسوحؿ٬ر ؤ٧ جالظس٠ح٬ُر ٧جٝصٚح٬ٖر ، ٖٞـٝٛ ٬ٝك ٢٥حٛ ؤ٨ ٧ٙج١٬٢ س٦ِ٢٠ح ٠ب١ د٬بَ   

ظحف جالفجي٩ ٧ج٧٠ٝجن٩ ٧جالالز ؤ٧ ؤ٨ ٠وحؿف ؤؾف٨ ٝٞؿؾل ١٠  ؾالل جال٢سحض ٧نفجء ٧جلسث
جٝقفج٩ُ فٟٓ ـٝٛ ٢٦ٖحٛ سٗفٙر ٩ٖ ؤن٬حء ٜص٬فذ ؤؾف٨ ٠صل ج٬٠ٝفجش ٙلٟ ٠ص٦ٞح ٠صل جٝفظبل ،  

 .٧ػ٦ٚح ٩ٖ سلٟٞ جالفى جٝظؿ٬ؿذ ٠٠ح ٬ؾٞ٘ س٬٠قًج ٝوحٝغ جٝفظحل 
٬ش ٧جٝس٧ق٬َ ٬ٓف جِٝحؿل ٝالفجيب٩  ٧ل٧ٕ ٢لسِفى ٩ٖ ُظحٝر سإص٬ف سًد٬٘ ٧ٙج١٬٢ ج٧٠ٝجف

 .جٝظؿ٬ؿذ ٧ـٝٛ ٩ُٞ ج٢ٝػ٧ جٝسح٩ٝ 
 كّاًٌٖ اهيٖراد

٧ًٖٚح ٝٞؿلس٧ف ج٠ٝوف٪ جٝـ٪ ٬ٚي٩ دس٠سَ ج٠ٝفؤذ دحٝػ٧ٚ٘ جالٙسوحؿ٬ر ٧جالظس٠ح٬ُر ٠ص٦ٞح ٠صبل  
جٝفظل ٦ٖٞح جٝػ٘ ٩ٖ ؤ١ س٠سٞٛ جؿجفذ ؤ٧٠ج٦ٝح جٝنؾو٬ر د٠ح ٩ٖ ـٝبٛ جالفجيب٩ جٝقفج٬ُبر ،     

١٬ جألػ٧جل جٝنؾو٬ر ج٠ٝوف٬ر سؿ٧ُ ٝيف٧فذ ٖوبل ج٬ٜٞ٠ٝبر دب١٬ جالق٧جض    ٧فٟٓ ؤ١ ٧ٙج٢
٧جٝق٧ظحز ٠٧َ ـٝٛ ال س٩ًِ ٠ٞٝفؤذ ٢ٗك ػ٧ٚ٘ جٝفظل ٩ٖ ج٬٠ٝفجش ، ػ٬ش ؤ١ ج٠ٝفؤذ سبفش  
٢وٕ ٠ح ٬فص٤ جٝفظل ٧دـٝٛ ٖب١ ج٢ٝلحء ٬فص١ ٬٠ٜحز ؤٙل ١٠ جالفجي٩ ١ُ جٝفظحل ٧دحٝسبح٩ٝ  

جٝٚحؿٟ ػظٟ جٝػ٬حقجز ػلخ ج٧٢ٍٝ جالظس٠ح٩ُ ٝل٧٢جز  ٠٬س١ٜٞ ٠لحػحز ؤٙل، ٠ٜح ٬د١٬ جٝظؿ٧ل 
٩ٖ ٠وف ٠٧س٧لً ػ٬حقذ جالفجي٩ جٝؾحور دح٠ٝفؤذ ٧جٝـ٪ ٬دؿ٧ ؤٙل ١٠ ٠س٧لً  1982/1990

٠ح ُؿج جٝو٬ِؿ ٠٧وف ج٧ٝل٩ً ٩ٖ ُبحٟ  ) ػ٬حقذ جالفجي٩ جٝؾحور دحٝفظل ٩ٖ ٜل ج٢٠ٝحً٘ 
ند٤ ٠سلح٬٧ر دحٝفظحل ٩ٖ  ػ٬ش ؤ٦ٌف جٝظؿ٧ل ؤ١ ٠س٧لً جٝػ٬حقجز جٝؾحور دحٝفظحل( 1990

 0ج٢٠ٝحً٘ ج٠ٝؾسٞٗر
 

 اهرسبل يخّشظ حسى اهحٖبزث اهيٌظلج اهشٌج
 يخّشظ حسى اهحٖبزث  

 اهشٖداح 
 يخّشظ حسى اهحٖبزث 

1
9

8
2

 

 1ر9 2ر7 2ر6 اهدهخب

 1ر7 2ر1 2ر1 ّشظ صؽٖد يصر

 5ر2 8ر5 8ر4 يحبفعبح صحراّٖج

 1ر8 2ر5 2ر5 اهيشخّْ اهيحوٓ 

1 9 9 0
 

 2 2ر6 2ر5 اهدهخب
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 2 2 2 ّشظ صؽٖد يصر 

 9ر9 11ر3 11ر2 يحبفعبح صحراّٖج

 2 2ر4 2ر4 اهيشخّْ اهيحوٓ 

 7سدّل ٖتًٖ حسى اهحٖبزاح  فٓ يصر
٧دحٝفٟٓ ١٠ ؤ١ ج٠ٝفؤذ سفش ًدًٚح  ٝٚح١٧٢ جألػ٧جل جٝنؾو٬ر ٖب١ جِٝحؿجز ٧جٝسٚح٬ٝؿ جالظس٠ح٬ُر 

٧ُحؿذ ٠ح سسؾـ ج٠ٝفؤذ دػف٬س٦ح ؤ٧ دحٝئً . ٦٬ُٞح سػؿؿ ج٠ٜح٬٢ر س٠ٞٛ ج٠ٝفؤذ ٝالفى ٧جٝل٬ًفذ 
ج٩ٝ جألؾ٧ذ ؤ٧ ؤ٬ًح ١٠ ؤٖفجؿ جأللفذ ٧ـٝٛ ( ػ٦ٚح ٩ٖ ج٬ٜٞ٠ٝر) ٦٬ُٞح ٝٞسسؾ٩ٞ ١ُ ػ٧ٚ٘ ج٬٠ٝفجش 

 .ٝػ٠ح٬س٦ح ١٠ ق٧ظ٦ح ؤ٧ُحثٞس٦ح ٩ٖ ٧ٙز جالق٠حز ؤ٧ ٩ٜٝ سؿ٦٠ُح ٩ٖ ٧ٙز جٝػحظر
١ ٢٠حٙنس٦ح د٧جلًر جٝظ٬ِ٠حز ج٢ٝلحث٬ر ٩ٖ ٧سِسدف سٞٛ جٝٚي٬ر ١٠ ؤ٥ٟ جٝٚيح٬ح جٝػلحلر ف٠ًٓح ٠

٠وف ِٝؿذ ٧ُٚؿ اال ؤ١ ١٠٧ جٝوِخ س٬٬ٔف سٞٛ ج٧ٚٝج١٬٢ ؿ١٧ س٬٬ٔف ج٢ٝل٘ جالظس٠ح٩ُ ٧سػل١٬ 
جأل٧يحٍ جٝل٬حل٬ر ٧جالٙسوحؿ٬ر ٧جالظس٠ح٬ُر ٧جٝصٚح٬ٖر ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ  د٠ح ٩ٜٗ٬ ٜٝٗحٝبر جٝػ٬بحذ   

 .جٜٝف٠٬ر جال٢لح٬٢ر ٝظ٬٠َ ج٧٠ٝج١٬٢ً ١٠ جٝظ٢ل١٬ 
 

 اهيؽبٖٖر اهغٖر ؼبدهج هخّزٖػ االراطٓ اهسدٖدث 
٢٥حٛ ُؿذ ٠نف٧ُحز سسِٞ٘ دس٧ق٬َ جٝؿ٧ٝر ٝألفجي٩ ٩ُٞ نبدحخ جٝؾبف٬ظ١٬ ؤ٧ جٝٗالػب١٬    
ج٠ِٝؿ١٬٠ ٧ل٧ٕ ٢س٢ح٧ل دِى ٥ـ٣ ج٠ٝنف٧ُحز ٝٞسِفٕ ٩ُٞ جٝس٬٠ق يؿ ج٠ٝبفؤذ ٖب٩ ٥بـج    

ؿذ ٩ُٞ جٝؾبف٬ظ١٬  دؿء ٠نف٧ٍ ٠دحفٛ ج٩٠٧ٚٝ ٝس٧ق٬َ جالفجي٩ جٝظؿ٬ 1987ج٠ٝظحل ٩ٖ ُحٟ 
ؤٕٝ ؾف٬ط ٝاللسٗحؿذ ١٠ ٥ـج ج٠ٝنف٧ٍ  ٧ٙحٟ جٝظ٦بحق جٝس٬ٗ٢بـ٨ ٠ٞٝنبف٧ٍ      ٧،37سٟ جؾس٬حف 

دح٧٢ٝدحف٬ر  دسن٬ٜل ٝظ٢ر ٧ٝيَ ٠ِح٬٬ف جؾس٬حف ٠ٞٝلس٬ٗؿ١٬ ٧جالُال١ ٖب٩ جٝظفجثبؿ  ٧سٚبؿ٬ٟ    
ُنفجز جالالٕ ١٠ جٝقفج١٬٬ُ ٩ٖ جلسالٟ جالفى ٧ج٢٠ًٝد٘ ٦٬ُٟٞ جٝنف٧ً ٧ٙؿ سٟ سوب٬٢ٕ  

٠ٝسٚؿ١٬٠ ٧جٝـ١٬ ١٠ ج٠ٝػس٠ل ؤ١ ٬ػو٧ٞج ٩ُٞ سٞٛ جالفجي٩ ػلخ ٢ٌحٟ ٬ِس٠ؿ ٩ُٞ جٝنف٧ً ج
 :جٝس٩ ٧يِز ٩٥٧ ٜحٝسح٩ٝ 

 .٬ظخ ؤال ٬ق٬ؿ ٠ُف ج٠ٝسٚؿٟ ١ُ صالص١٧ ُح٠ًح  -
 .ال ٬نٔل ج٠ٝسٚؿٟ ؤ٨ ٬ٌ٧ٗر  -

 .٬ظخ ؤ١ ١٧ٜ٬ ج٠ٝسٚؿٟ ٩ِٗ٠ ١٠ جٝؾؿ٠ر جِٝلٜف٬ر -

 .ؤ١ ال ١٧ٜ٬ ٠ٞٝسٚؿٟ وػ٬ٗر ل٧جد٘ -

١ ٬ػول ج٠ٝسٚؿ١٧٠ ٩ُٞ ٢ًٚ جيح٬ٖر جـج ٜح١ ٝؿ٦٬ٟ ؾ٬ٗٞر قفج٬ُر ؤ٧ ٬ِ٬نب١٧ ٖب٩   ٩ُٞ٧ ؤ
 :جٝف٬ٕ ؤ٧ ٢٬س١٧٠ ج٩ٝ ؤلفذ س٠ِل دحٝقفجُر ، ٢٥٧حٛ ٠ِح٬٬ف جيح٬ٖر سؾه جٝل٬ؿجز ًٖٚ ٩٥٧

                                                 
7
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ؤ١ س١٧ٜ ج٠ٝسٚؿ٠ر ٬ٓف ٠سق٧ظر ٧جفظَ ج٠ٝنفٍ جٝلدخ ٩ٖ ـٝٛ ا٩ٝ ؤ١ ٬ٓف ج٠ٝسق٧ظبر   -
ٜك ج٠ٝفؤذ ج٠ٝسق٧ظر جٝس٩ ٓحٝدًح ٠ح سسفٛ ج٠ِٝل ٜٝب٩  س١٧ٜ ٩ٖ ػحظر ج٩ٝ ج٠ِٝل ٩ُٞ ُ

سٌل ٩ٖ ج٢٠ٝقل الؿجفذ نث١٧ جٝد٬ز ٧سفد٬ر جال٧الؿ ،٧ٝـٝٛ ٖح٬ٔٝف ٠سق٧ظر س١٧ٜ ؤػب٘  
٧دـٝٛ ٖب١ ج٬ِ٠ٝحف ٥ـج ٬ػؿ ١٠ ج٠ٜح٬٢ر ػو٧ل ج٠ٝفؤذ ٩ُٞ جفى ١٠ ج٠ٝنف٧ٍ ٧دبـٝٛ  

ُٞب٩ جفجيب٩    س١٧ٜ ٢٥حٛ س٬٬٠ق ٧جيػًح د١٬ ج٠ٝفؤذ ٧جٝفظل ٩ٖ ٬ٞ٠ُبر جٝػوب٧ل  
جٝؾف٬ظ١٬ ٧ؾحور ؤ١ نفً جٝق٧جض ١٠ ُؿ٤٠ ال ٢٬ًد٘ ٩ُٞ جٝفظحل ٠ٜح ٢٬ًد٘ ُٞب٩  
جٝل٬ؿجز  ٧جسيغ ٥ـج جٝس٬٠ق ٩ٖ ؤ١ جٝفظحل ٥بٟ ج٠ٝلبس٬ٗؿ١٬ ٠ب١ ج٠ٝنبف٧ٍ ٠٧ب١      

 .١٠ ج٠ٝلس٬ٗؿ١٬ ١٠ جٝفظحل % 80ج٠ٝالػٌحز ج٬٠ٝؿج٬٢ر ٝٞدحػص١٬ ٢د١٬ ؤ١ ؤٜصف ١٠ 

 
 
 

 وؼٔ ضذ الوشأة الؼٌف  الوجت:  الفصل الخبلج 

 

٬لسِفى ٥ـجز جٝظقء ٜحٖر ؤنٜحل ج٢ِٕٝ ج٧٠ٝظ٤ يؿ ج٠ٝفؤذ ج٠ٝوف٬ر ٧سػؿ٬ؿ ٖثحز ج٢ٝلبحء  
جألٜصف سِفيًح ٢ِٕٞٝ ٧ؤلدحخ ٥ـج ج٢ِٕٝ ، ٧جٝٚحث١٬٠ د٤ ل٧جء ٜح٧٢ج ؤٖفجؿ ؤ٧ ظ٠حُحز ، ٠بَ  
 س٧ي٬غ ج٠ٝظحالز ج٠ٝؾسٞٗر جٝس٩ ٠٬حفك ج٢ِٕٝ ١٠ ؾال٦ٝح ، ل٧جء ؤ١ ٜح١ ٥بـج ج٢ِٝبٕ ٥ب٧   
ج٢ِٕٝ جٝظلؿ٨، ؤ٧جٝظ٢ل٩، ؤ٧ج٢ٝٗل٩ جٝـ٨ ٬َٚ ٩ُٞ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ جًحف جأللفذ د٠بح ٖب٩ ـٝبٛ    
جٝيفخ ؤ٧ جاللحءذ جٝظ٢ل٬ر ؤ٧ جٝس٬٬٠ق ٩ٖ ج٠ِٝح٠ٞر د١٬ جًٝٗل ٧جًٝٗٞر ، ؤ٧ جالُسؿجء ُٞب١٦٬  

 .ؤ٧ جالٓسوحخ ( جٝؾسح١) ١ُ ًف٬٘ جِٝحؿذ جٝلحثؿذ ١٠ ق١٠ جٝٗفج٢ُر 
٧ج٠ٝٞٗز ٢ٌٞٝف ٢ُؿ ٙفجءذ دِى جٝؿفجلحز جٝس٩ وؿفز ٩ٖ ٥ـج جٝل٬ح٘ ُؿٟ جٝسظبح٢ك دب١٬    

ج٢ٝلحء ؿجؾل ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ ل٧جء ج٠ٝسِٞ٘ دحًٝدٚر جالظس٠ح٬ُر ؤ٧ جالؾسالٕ جٝػحول دب١٬  
جٝد٬ثر جٝػيف٬ر  ؤ٧ جٝف٬ٗ٬ر ؤ٧ ػس٩ ؿجؾل ٜل ٖثر ١٠ ٥ـ٣ جٝٗثحز ٧٬ظؿ ُؿٟ سظح٢ك ٌٝبف٧ٕ  

الؾسالٕ ١٠ ٌف٧ٕ ألؾف٨ ١٠ جًٝدٚر ج٧ٝل٩ً جٝس٩ سس٬٠ق ج٠ٝفؤذ ٤٬ٖ ٧سٜصف ج٠ٝفؤذ ١٠ ػ٬ش ج
ًد٬دبر، ٢٦٠ؿلبر،   )د٦٢٧ٜح ٠بفؤذ ُح٠ٞبر ٧ؾحوبر ٖب٩ ج٦٠ٝب١ ٧ج٧ٌٝبحثٕ ج٠ٝس٬٠بقذ        

ؤ٧ ج٠ٝفؤذ ج٬ٚٗٝفذ ٧ج٠٦٠ٝنر جٝس٩ س٠ِل ٩ٖ ج٠ِٝحٝبر ٬ٓبف جٝفلب٬٠ر ؤ٧    ( جٝؽ ..٠ػح٬٠ر،٠ؿفلر
ٙحل٬ر ٝٞفظحل ٧ج٢ٝلحء اال ؤ٦٢ح س١٧ٜ ؤٜصف ٙلب٧ذ  جأل٠ُحل جٝؾحور جٝس٩ سػ٠ل نف٧ًًح ٠ِٞٝل  

٩ُٞ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ٥ـج جًٝٚحٍ ٧ؾحور ج٠ٝفؤذ  جِٝح٠ٞر ٩ٖ ًٙحٍ جٝقفجُر ٩ٖ ٠وف ٧جٝس٩ سِبح٩٢  
ؤٜصف ١٠ ٬ٓف٥ح ٧ـٝٛ أل٦٢ح ؤٙل س٠ِل ؤٜصف فٟٓ ُؿٟ ٠نحفٜس٦ح ٩ٖ ٜص٬ف ١٠  جألػب٧جل ٖب٩   

 :اهؽٌف اهيسخيؽٓ طد اهيرأث اهٓ جٝػ٬حذ ٥ـج ٢٬٧ٚلٟ 
ذاء الجنسى، العنؾ بسبب الميراث والثأر ، الختان ، جرائم يالا)  لمويش..سرىألؾ اعنلا -أ

 (الشرؾ، ضرب الزوجات، الزواج المبكر لالناث 
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 فى الطريق العام  ؾنعلا -ب
 العنؾ ضد المرأة فى العمل  -ج
 :األساسية  تاظحالميد من العدالى نؾ يجب االشارة إلعستعراض هذه األشكال من الل ابوق
 ةلمرأاموجه ضد العنؾ الثة االبحاث والدراسات التى تناولت ادرة وحدن: والً أ 
 عنؾلناولت وبشكل تفصيلى بعض أوجه وصور اقد تمصرية، وإن كانت العديد من الدراسات ال

ة كلمشة ه ضد المرأة المصريجولكن تبقى مشكلة العنؾ المو ربضد المرأة كالختان والض
 ليم الذىبحث والدراسة للوصول إلى مادة حقيقية وأرقام نابعة من الواقع األلا ءانعتستحق 

 .تعيش فيه الؽالبية العظمى من النساء فى مصر 
معاً (واألسرى  ىتمعجالمؤسسى والم)عنؾ الموجه ضد المرأة ل الكاشتداخل أ  :انياً ث

ع ، طاق لكشأو ب ماً مات أةأنواع العنؾ الذى يمارس ضد المر على ذلك فإنه ال يمكن فصل
 ؤ مع الدولةون بتواطفأحياناً نجد أن بعض صور العنؾ األسرى الذى يمارس ضد المرأة يك

بقدر  رأةمبقدر تعدد صور العنؾ الموجه إلى الف. يهاضى عن معاقبة مرتكبؽو بالت هلسكوت عناب
 .ن بارتكابهميتشابك وتعدد القائ

على أن المرأة فى مصر  ديكأتلارية يجب مصالة عن العنؾ ضد المرأ افى بحثن :اً ثالث
اعية مة االجتئة أو الفقبطبإختالؾ ال ية تختلؾليست كيان واحد متجانس ، بل أن المرأة المصر

صول االرستقراطية الؽنية، والمرأة األ تفى البيئة الحضرية توجد المرأة ذاف. ها التى تنتمى إلي
 ىف تت العامالداسيالة المتوسطة وتشمل تمى إلى العنؾ الرسمى الموجه ضد الطبقنالتى ت

 0000لمهن المختلفة كالطب والمحاماه والهندسة والتدريس وا
مالت فى ات العاديلسهناك امن الطبقات الفقيرة والمهمشة ف جردد أيضاً المرأة التى تنكما توج

المحال العامة ت ، والخادمات ، والبائعات فى اللمتجواعات ئة كالبايامشهوال العمالة الؽير رسمية
. 

رأة فى البيئة الريفية وفقاً لمدى تملكها لمساحات من األراضى أو لدرجة ملا عضولؾ كما يخت
 .ن حيث العمل المأجور من عدمه م اوموقفه00تعلمها 

تتنوع ، لمرأةاالعنؾ الموجه ضد  صور األخذ فى االعتبار أنه مثلما تتنوع بيج من ثمو
تى تنتمى لها المرأة ، فكلما زاد لا ةيعاة االجتمفئالب ها العنؾ، حسأيضاً فئات المرأة الواقع علي

ث الكم والكيؾ معاً يؾ من حلعنواالجتماعى للمرأة كلما قلت  صور اقتصادى المستوى اال
 .فراد الممارسين للعنؾ ضدها األ وأنخفض عدد

ؾ النساء جه ضد المرأة التى ال تفرق بين مختلمونؾ العنهاية بعض صور اللى اف ىقبوت
واالجتماعية السابق االشارة اليها، بل تقع تحت طائلها كل النساء  ةيداصتقوضاع االألل اً وفق

تمعى الخاص المجوالعنؾ 00دى المتمثل فى ظاهرة الختان سجلالمصريات مثل العنؾ ا
حمل جنسيتها وسوؾ نتناول هنا صور العنؾ المجتمعى وذلك  نة ميبحرمان أبناء األم المصر

 :على النحو التالى 
 

 رْشٌف األاهؽ - أ
العنؾ التى تقع على المرأة فى المجتمع المصرى  عاونأ من أبشع حدواى عنؾ األسرلا لكشي

 عمل الثقافة والتعليم وال ىعونتم8( داً رف 513)وفى دراسة على عينة من أفراد المجتمع 00
لمرأة اعرض جمهور كتلقية كان يعتبر عنفاً فى رأى الخال منتائج أن أبرز ما يمس القيال تحضوأ

وهناك مواقؾ %( 83)الزوج لزوجته  ةنايخ%( 85)بقسوة ا هملت، معا%(8,87)لالؼتصاب 
وج رأو منعها من الخ%( 5,39)العمل  نما واألخيرة كمنع المرأة نيسلوكية احتلت المرتبة الد

                                                 
مشروع الدعم الفنى والمؤسسى اتنفيذ وثيقة  -رؤى النخبة والجمهور –العنف ضد المرأة ..عادل سلطان–ناهد رمزى   8

 .2111القاهرة –بكين 
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ثل تعد عنفاً من وجهة نظر العينة م ال ىض السلوكيات التعوهناك ب%( 3,38)زل المنمن 
 %( .54)بال سبب ل نزلمهجره ا%( 47)جل بإمرأة أخرى رن الإقترا

بينما العنؾ .نتائج إنتشار العنؾ فى البيئة الحضرية  والريفية على السواء الأظهرت و
و ذات التعليم مية ، أتشر فى الفئات األفهو ينالى الع ىليمعل فى الفئات ذات المستوى التءاضيت

 . المحدود 
ؾ األسرى هو أكثر أنواع العنؾ إنتشاراً بخاصة من لعنا نأائج إلى نتما تشير الك

،ثم %( 6,42)أقل  سبةألب بنا، يليه %( 9,71)الزوج فهو أكثر األشخاص ممارسة للعنؾ 
 :ا بينه من خذ العنؾ األسرى أشكاالً يتو%( 37) خاأل

 

 ء اهسٌشٓ اذٖالا -1
صاب الزوجى ، تؼالا تفى حاال ثلتمويذاء الجنسى أحد أشكال العنؾ االسرى يالا دعوي

اج تقدر وفى الز بوقد اظهرت نتائج البحوث ان حاالت االؼتصا 0لمحارم رذيله باوارتكاب ال
ن يتضم سدىجصاب ؼير المصحوب بااليذاء التؼوان هذا النوع من اال% 12الى % 10بـ 
 ىفو 0م منها قانتالبالضرب الحداث ألم مقصود بهدؾ توقيع العقاب على الزوجه او ل تداءاع
 0ثر عنفاً ويتسم بالساديه واالفعال الشاذه شكالً اكالت اخرى يأخذ االؼتصاب اح
الكبار بسبب صؽر سنهم  هومن جانب االباء او االخ رشال فى االسره للتحفاالط عرضما يتك

 لفتيات لإلعتداء الجنسى من جانب االب وزوج االم واالخوه واالقاربرض اوتتع م ،هوسذاجت
 .ر كولذا

االنثى أو التحرش بها جنسياً داخل العائلة أحد صور العنؾ األسرى  باتصد اؼعيو
هذا ل ثمصية وخيرة ،وبالرؼم من خصألاصة فى األونة اى مصر وخالتى أصبحت منتشرة ف

يات صؽيرات السن ألنه يتم داخل األسرة وعادة ما ال الفتاصة خة وأالنوع من العنؾ ضد المر
ؾ تطالعنا بإنتشار مثل هذا النوع من الجرائم، مما يعنى حصال دج أننا نإال، نهيتم االبالغ ع

 .ةرع من الجرائم وفى نفس الوقت زيادته المستمهذا النوكسر الحاجز فى االبالغ عن مثل 
تناقش هذا النوع من الجرائم ، نظراً سعة ت وااراسداحصاءات رسمية أو د ال توجو

 .افهطرأ يعلخصوصيتة والتكتم عليه من جم

 
 شتة اهيٖراد ّاهذأراهؽٌف ت -2

 0شرؾ لن اعالثأر فى صعيد مصر او القتل دفاعاً  ى ظاهرهفم القتل االسرى تتمثل جرائ
 هرسالا لداخ قامنتوال لعنا الصحافه باخبار عنؾ وقتاطتراهن ال يمر يوم دون ان ت الى الوقف

بناء وبين االخوه الالباء وات وبين القد اصبح العنؾ متبادال بين االزواج والزوجا 0الواحده 
  0واالخوات وبين االبناء وكبار السن 

بان ما ينشر فى  ماالم المختلفه علعاال كثيره نجدها فى الصحؾ ووسائله االمثلو
لتى تدخل فى اطار ا هصاخ  هقيقيالحؾ عنالالم يؽطى جزء بسيط من احداث عالوسائل ا
عنؾ صامت يتؽاضى عنه الجميع  سرى ، هولعنؾ األوذلك ألن ا( جنايه او جريمه)التجريم 

 ويتم داخل األسرة المصرية التى تتسم بالخصوصية 
نها تعتمد على ا ذلعنؾ االسرى متناقضه ، اا ه عنيت الرسماانيالبوحصاءات االما ان ك

ه  جهات الرسميه التى تبلػ عن الجرائم التى تتم داخل االسرلا وا هطالشرلى ا ردت التقارير التى
ؼلب االحيان يتم التراجع عن البالغ حمايه لمكانه االسره او حتى ال يتم التشهير اانه فى علما ب

دارس ال تقوم بتسجيل ملاناحيه اخرى نجد ان المستشفيات والعيادات و ومن 0باحد افرادها 
الضرب سواء لالبناء او الزوجات ، اال اذا دخل العنؾ فى اطار  وا لامهاال او ءهساالحاالت ا
 0التجريم 
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وقد زادت  0االسرى مسئول عن العديد من االصابات الكبيره والموت احيانا ؾ لعنفا
وامل التى تميز علاومن اهم  0ؾ ضد الزوجات عنوال لاالطفا هملامع ءفى مصر حاالت سو

التنشئه االجتماعيه وظروؾ المعيشيه المتدنيه  ، ىرسالنؾ اعللن سياراالشخاص المم
 9 0المتزايده  قتصاديهوالضؽوط اال

 ٌف األشرْ اهّاكػ ؼوٓ اهيرأث ؽها-3
طه واشكاله على عينه ممثله اانم اسات مسحيه للعنؾ االسرى بجميعدروجد تال ه نم اؼر

التخصص حيث يتم ب مستت هدانيمي وثبحو ميع فئاته ، لكن هناك دراساتجب للمجتمع المصرى
مله وجات واساءه معازالتركيز على نمط واحد من العنؾ االسرى خاصه ما يتعلق بضرب ال

 0هذا الى جانب االنماط االخرى التى سبقت االشاره اليها  0ناء االب
االؾ زوجه فى الريؾ  هعبطبقت على س( 1997)للمجلس القومى للسكان  سهفى دراو
لمصريات المتزوجات تعرضن للضرب من قبل ا نم% 35 نا تائجالنت هراظوالحضر 

% 69ن او 0المرأه من العنؾ ى الحمل واجهن ، وال يحمزازواجهن مره واحده على االقل منذ 
اشره الزوجيه ، ونفس النسبه يتعرضن عالم ات يتعرضن للضرب فى حاله رفضهنزوجمن ال

المرأه الريفيه تتعرض  نا نيبت كما 0ه جبتعم حاله الرد على الزوج بلهجه ل ىفللضرب 
مر بكين قدم لمؤتالذى " الجديده  المرأه"كما توصل بحث  0للضرب اكثر من المرأه الحضريه 

رفض االختالؾ فى : هن يتمثل فى جزوااا تعتبره النساء عنفا موجهامن م إلى ان  1996عام 
واخيرا %( 82)زل نملا نم خروجال منهانعوم%( 69)ع الزوجه من السفر نم( %88)الرأى 

 %(.93)المعاشره الجنسيه باالكراه 
المرأة المصرية من اقع على اصة العنؾ الوخهدؾ إلى  رصد للعنؾ و 10ة سوفى درا

.  31/5/2003وحتى  1/6/2002رة من تالف المصرية وذلك خالل عام واحد فىؾ خالل الصح
% 26افظة القاهرة حم لخاد مارسى يسرألا سة إلى أن أعلى معدالت للعنؾاردتوصلت ال

ن م% 60أى أن % 8.,5لقليوبية محافظة اثم % 5,25،وتحتل محافظة الجيزة المرتبة الثانية 
نى أن معدالت العنؾ الموجودة عا يمالعنؾ األسرى يمارس داخل محافظات القاهرة الكبرى ، م

عنؾ األسرى يمارس وأن ال ، ةيئانت الفظاحالمواأكثر من معدالتها فى الريؾ  رضحبالمدينة وال
 .أكثر فى الحضر عن باقى المحافظات 

 
 1/6لعنؾ االسرى فى الصحؾ المصرية خالل الفترة من ايوضح رصد (18)م قر لودج

 11موزع على محافظات الجمهورية  هدوثحطبقاً لمعدل   31/5/2003تى ح 2002

 النسبة  راركتلا ةالمحافظ م النسبة ار التكر ة فظالمحا م
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 القاهرة
 زةجيال
 ةيبويقللا

 الؽربية
 يةفونملا
 دريةنكسالا

 طويسا
 جاهوس
 ةريحبلا
 ة يقرشلا

 

46 
44 
15 
12 
8 
6 
4 
6 
5 
3 

26% 
5,25% 
5,8% 

7% 
5% 
3% 
2% 

3% 
3% 
5,1% 

 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 الفيوم
 اينملا
 طايمد
 ةيلهقدلا
 يؾوس ىنب

 ديعسروب
 انق

 شيخلا رفك
 يناءس لامش

 ينبم ريؼ

3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
4 
2 
6 

5,1% 
5,1% 
5,1% 
5,1% 
5,1% 

1% 
1% 
2% 
1% 

 %100 180 ىلامجالا
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 مركز قضايا المرأة : لمصدرا

 
  12ٌحز٠ٖػحٝؿجؾل ج( ف٬ٕ / ػيف)٬فوؿ ج٢ِٕٝ جأللف٨ ػلخ ٠ٜح١ جفسٜحد٤ ( 19)ٟ ٙف ل٧ؿظ

 بةنسال رراتك ريغتملا م
1 
2 
3 

 ى فى الحضرراسؾ عن
 يؾالر فىى راسؾ نع

 ينبم ريؼ

120 
54 
6 

67% 
30% 
3% 

 %100 180 ى لماجاال 

 لمرأةامركز قضايا : لمصدرا
 

 
اخل األسرة أكدت الدراسة أن أعلى نسبة تقع مع فئة ى عليه دد جنس المجنصر نعو

فقط الجانى أنثى % 18 اينمبمن االجمالى ، % 60الجانى ذكر والمجنى عليها أنثى بنسبة 
% 15نسبة  مث ىرسألنؾ العل ثرأكتضح أن االنثى هى التى تتعرض يف والمجنى عليه ذكر ،

 .الجانى أنثى والمجنى عليه ذكر % 7والمجنى عليه ذكر، وأخيراً نسبة  يكون الجانى ذكر
 
 
 رصد العنؾ االسرى حسب جنس الجانى والمجنى عليه ( 20)ول رقم دج

 % راركالت ؽيرالمت ى

1 
2 
3 
4 

 نى ذكر المجنى عليه انثثى االج
 ذكر والمجنى عليه ذكر  انىجال

 ى انثى والمجنى عليه انثىانالج
 انى انثى والمجنى عليه ذكر الج

 
 جمالى الا

1008 
28 
12 
32 

 
180 

60% 
15% 
7% 

18% 

 
100% 

 مركز قضايا المرأة : لمصدرا
 

 
كما % 60الفئة أن الجانى ذكر والمجنى عليه انثى لجدول يتضح أن أعلى نسبة تقع فى من ا

ثر للعنؾ االسرى ض اكوألنها هى التى تتعر% 18عليه ذكر   ىنجتكون حالة الجانى انثى والم
يكون الجانى انثى والمجنى % 7يكون الجانى ذكر المجنى عليه ذكر ، بينما % 15سبة نم ث

 .عليه انثى 
 
 

 رصد نسب تعرض كل من المرأة والرجل للعنؾ االسرى ( 21)ل رقم جدو

 بةسالن راركالت ؽيرتالم م
1 
2 

 ؾ الموجه للمرأة داخل االسر المصرية نالع
 الموجه للرجل داخل االسرة المصرية  نؾلعا

120 
60 

67% 
13 % 

 %100 180 مالى جاال 

 مركز قضايا المرأة : لمصدرا
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 من اجمالى العنؾ االسرى موجه للمرأة % 67ح أن يتض
 من اجمالى العنؾ االسرى موجه للرجل33ح أن يتض
  ىا ما يؤكد أن المرأة تمثل ؼالبية الضحية فى العنؾ االسروهذ

 يوضح أنواع العنؾ الموجه ضد المرأة ومعدالت تكراره ( 22)جدول  رقم 

 بة سالن رار كالت ؽيرتالم م
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 قتل
 ع فى قتلشرو
 ح وكدكاتجرو

 ضرب
 االبناء خطؾ

 جارالش
 بار على الزواجاج 

 ةسرق
 ممتلكات حرق
 انفاق عدم
 ار على التوقيعاجب
 ام بالجنوناته
 جمالى اال

80 
6 

14 
8 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

120 

97% 
5% 
5,11% 
6% 
1% 
5,2% 
5,1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
5,2% 

100% 

 ج٠ٝفؤذ٠فٜق ٙيح٬ح : ٠ٝوؿفج
 فوؿ جلدحخ ج٢ِٕٝ يؿ جال٢ص٩ ج٠ٝوف٬ر ( 25)ل فٟٙ ظؿ٧

فٜجٝس ٬ٔفسج٠ٝ ٟ
 جف

 درلج٢ٝ فجف  ٜجٝس ٬ٔفسج٠ٝ ٟ درلج٢ٝ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

 ٟ جٝنفٕثظفج
 تج فٓ اهخأدٖة اهرغ
 حز ٩ُٞ ٠وف٧ٕ ج٢٠ٝقل ؾالٖ
 حز ٩ُٞ ج٬٠ٝفجش ؾالٖ
 ح٦٠ح ٩ُٞ جٝسل٧لجفٓ
 ٬فذجٝٔ

 ؿ ًٞد٦ح ًٝٞال٠٘ظف
 ف٧ض دؿ١٧ جـ١ جٝق٧ضجٝؾ

 ٠ِح٠ٞر ج٥ل جٝق٧ض ل٧ء
 حذ ٩ُٞ ج١ سسق٧ضسجف جٝٗجوؿ

 

35 
16 
15 
2 
3 
5 
4 
9 
4 
2 
 
 

29% 
13% 

5,12% 
2% 

56,2% 
4% 
3% 
5,7% 
3% 
2% 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 جال٢ظحخ ُؿٟ
 ٓدر ٩ٖ جاللس٬الء ٩ُٞ جٝنٚرجٝف
 الز جال٥ل ج٠ٝلس٠فذسؿؾ

 جٝق٧ض ٠ح ٧٬جٖ٘ ٤٬ُٞ جال٥ل فٖى
 جػس٠حل ٠في٦ح ُؿٟ

 ٦ح ٠ٞٝحفلر جٝفـ٬ٞرفٖي
 جف٥ح ٩ُٞ س٬ِٟٞ ج٧الؿ٥ح جٝسل٧لجوف
 ر جال٧٠جللفٙ
 ؿفجلرٝج س٦ح ٩ٖ جلس٠ٜحلفٓد
 سػي٬ف٥ح جًِٝحٟ ُؿٟ
 ٥ح ج٢٠ٝقل٥ظف

1 
1 
2 
2 
5 
1 
2 
5 
1 
2 
3 
 

1% 
1% 
2% 
2% 
4% 
1% 
2% 
4% 
1% 
2% 
2,5% 

 %100 120 ٠ح٩ٝظجال     
ٖسػس٦ٞح ظفجثٟ % ١٠29 جٝظؿ٧ل ؤ١ ج٩ُٞ ٢لدر اللدحخ ج٢ِٕٝ يؿ جال٢ص٩ سول ج٩ٝ  ٬سيغ

 % .5,12 ٧ٕفجٝفٓدر ٩ٖ جٝسإؿ٬خ صٟ سإس٩ جٝؾالٖحز ٩ُٞ ٠و% 13جٝنفٕ ٦٬ُٞح ٢لدر 
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 ٩ٖ جاللفذ ج٠ٝوف٬ر  ٠ٜفجٝـ فوؿ جلدحخ ج٢ِٕٝ يؿ( 26)ل فٟٙ ظؿ٧
فٜجٝس ٬ٔفسج٠ٝ ٟ

 جف
 درلج٢ٝ فجف  ٜجٝس ٬ٔفسج٠ٝ ٟ درلج٢ٝ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 س٬ًٞ٘ جٝق٧ظر فٖى
 ٢ر جٝق٧ظرؾ٬ح

 جٝق٧ظر يفخ
 ٓدر ٩ٖ جٝق٧جض ١٠ جؾف٨جٝف
 ٬الث٤ ٩ُٞ ج٠ٝحلجلس
 فجزؿؾ٩ً٠ جٝسِح
 نحٕ جٝق٧ض ِٝالٙر جٝق٧ظرجٜس
٤٢٠  سؾٞه٩ جٝٓدر ٖجٝف

 ٝٞق٧جض دحؾف
 

8 
5 
3 
3 
6 
6 
4 
2 
 

14% 
8% 
5% 
5% 

10% 
10% 

7% 
3% 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

 

 ٠في٤ خدلد
 خ دٜحء جًٝٗل ج٠ٝلس٠فدلد
 ٜحف٣ ٢لخ جالد١ ال٢

 ؿ جٝق٧ظر ١٠ جٝنٚرًٝف
 ٧ظرقٝجٙٗحس٤ ٠َ ج٥ل ٝؾال
 حف٣ ٩ُٞ س٬ًٞ٘ جٝق٧ظرجظد
 ٞق٧ظر ٤٢ُٝل٧ء ز ج٬ٝر وؿ٬ٚح٧نح
 جٝفٓدر ٩ٖ جس٠حٟ جٝق٧جض ٦٢٠ح ُؿٟ

4 
3 
1 
2 
6 
2 
2 
3 
 

7% 
5% 
2% 
3% 

10% 
3% 
3% 
5% 

 %100 60 ٠ح٩ٝظجال     
 يرنز كطبٖب اهيرأث: هيصدر ا

 
ٌ ١٠ جٝظؿ٧ل ؤ١ ؤٜصف ؤلدحخ ج٢ِٕٝ يؿ جٝـ٧ٜف ٧٥ فٖى س٬ًٞ٘ جٝق٧ض ٝٞق٧ظر د٢لدر ٬الػ
ٜٝل ١٠ جلس٬الء جٝق٧ض ٩ُٞ ؤ٧٠جل جٝق٧ظر، ٧سِح٩ً جٝق٧ض ٠ٞٝؾؿفجز % 10صٟ ٦٬ٞ٬ح % 14
ٜٝل ١٠ فٓدر جٝق٧ض % 50ؤؾف٨ ٝق٧ظس٤  رجٜسنحٕ جٝق٧ض ِٝالٙ% 7ٝؾ٬ح٢ر جٝق٧ظر % 80

ٝفٓدر جٝق٧ظر ٩ٖ جٝسؾٞه ١٠ جٝق٧ض ٝٞق٧جض % ٩ٖ3 جٝق٧جض ١٠ ؤؾف٨ ، ٧يفخ جٝق٧ظر ،
 .دأؾف 

ؤ١  ، ٩ٖ ػ13١٬(لف٨ ٧٠ظ٦ًح يؿ ج٠ٝفؤذ الججظ٠ح٩ٝ ج٢ِٕٝ )١٠ % 67جٝؿفجلر ؤ١  زؤٜؿح ٠ٜ
٢ِٕٝ ج ٩ٖر جٝيػ٬ ٢ِٕٝ جأللف٨ ٧٠ظ٤ ٝٞفظل ، ٩٢ِ٬٧ ؤ١ ج٠ٝفؤذ س٠صل ٓحٝدًح١٠ ج% 33
 . ٨فلجأل

ٝؿفجلر ؤ١ جٝٚسل ج٧٠ٝظ٤ ٝال٢ص٩ سيغ ١٠ جؤنٜحل ج٢ِٕٝ جأللف٨ ج٧٠ٝظ٤ ٝأل٢ص٩ ، ؤ ١ُ٧ فوؿ
٤٬ٞ٬ ؤػؿجش ظف٧ع ٧ٜؿ٠حز  ، %67ؿجؾل جأللفذ ج٠ٝوف٬ر ٜح١ ؤ٩ُٞ ؤنٜحل ج٢ِٕٝ د٢لدر 
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ق ؤ٧ ح، صٟ جػسظ% 5، صٟ جٝنف٧ٍ ٩ٖ جٝٚسل د٢لدر % 6فخ د٢لدر يجٝ ، صٟ% 5,11ر دد٢ل
ٜٞحز ف٘ ج٠٠ٝس٬سلح٨٧ ٜل ١٠ ػ  ٧ؤؾ٬فًج% 5,1دحف ٩ُٞ جٝق٧جض ظالج ٟص، % 5,2 حٟس٦الج

جع ٧قؤ١٠ جٝظ٢ح٣ % 52، ٧ؤٜؿز جٝؿفجلر ؤ١ % ٧1ُؿٟ جالسٗح٘ جالظدحف ٩ُٞ جٝس٬ٙ٧َ د٢لدر 
جألٟ ٩٥٧ ج٠ِٝسؿ٬ر % 4ألؼ جٝـٜف ، صٟ ج% ٧10 ؤدحء،% ٧،10 ٬١سِفي١ ٢ِٕٞٝ ٩ُٞ ق٧ظحس٦

ٙحفخ جٝق٧ض ؤ٧ ؤٙحفخ جٝق٧ظر ؤ٧ ق٧ض جألٟ ، ؤ ٧ؤ ١دالٜل ١٠ ج% ٢٧5,3لدر  ٩ُٞ جال٢ص٩ ،
ٝػ٬ٗؿ ؤ٧ ق٧ض ٜل ١٠ ج% ٧1,5ظر جالخ ٧جٝق٧ظر جٝصح٬٢ر صٟ ٜل ١٠ ق% 5,2در ٬إس٩ ٢ل صٟ

 .د١ الج جالؾز ؤ٧ ق٧ض
ؿجؾل جأللفذ ٩ٖ ٧٠جظ٦ر ( جٝق٧ض)فظل ح ج٩ٝ ٠٬حفل٦سجٝ ٕؿؿ و٧ف ج٢ِِٝس٧دـٝٛ س

،٧جٝلخ ٧ؾؿم ػ٬حث٦ح ٬ًٌٗٝح  ١ج٭ؾف٬ ٟؤ٠ح ح٦ثجفؤؾٗحٕ ١٠ لسالج ءًج ١٠ؿد( جٝق٧ظر)ج٠ٝفؤذ 
ؾف٧ض ١٠ ج٢٠ٝقل ٦ِ٢٠٧ح ١٠ ج٠ِٝل ؾحفض ج٢٠ٝقل  ٦ِ٢٠٧ح ١٠ جٝلٗف ج٩ٝ جٝؾحفض ٦ح ١٠ جٝ،٢٠ِ

ال٬ـجء، سفٛ جٝق٧ض ٢٠ٞٝقل ٠٠٧حًٞر ح دح٧س٦ؿ٬ؿ٥  ٦ٞح٥ح ٠حؿ٬ًح ٦ِ٢٠٧ح ١٠ ق٬حفذ ؤ٧ٞ٬٦جٝسي٬٬٘ ُ
٧ؾ٬ح٢ر جٝق٧ض ٝق٧ظس٤، يفد٦ح ؤ٧ ٠ِح٠ٞس٦ح  ٨فؾؤدب٠فؤذ  جضق٧جٝال٘ ٧ًجٝق٧ظر اـج ًٞدز جٝ

سدؿ٬ؿ جٝق٧ض ٧ٚ٢٠ٞٝالز ٧اظدحف جٝق٧ظر (  جالٓسوحخ جٝق٧ظ٩)دٚل٧ذ ؤ٧ جٝسِفى ٦ٝح ظ٢ل٬ًح 
ف ج٠ِٝح٠ٞر ج٢٬٦٠ٝر ١ و٬ٓ٧٧ف٥ح ٠ ح٢ر٠دس٬ٙ٧َ ن٬ٜحز ؤ٧ ج٬وحالز ؤ ح٦ظ٩ُٞ ي٠ح١ ق٧

 0جٝٚحل٬ر 
 
 هخخبً ا -4
ذ ؤؾًف ؤنٜحل ج٢ِٕٝ ج٧٠ٝظ٤ يؿ ج٠ٝفؤ"ظ٢ل٩ ٝال٢حش ٝج ٧٬٤نجٝس"ؤ٧  حش٢جإلؾسح١  ذف٥ِسدف ٌحس

 12-6ظس٠َ ج٠ٝوف٨ ٧سسٟ ٬ٞ٠ُر جٝؾسح١ ٩ٖ ٠فػٞر ٠ُف٬ر ٠دٜفذ ١٠ ٠ُف جٝٗسحذ ١٠ ٩ٖ ج٠ٝ
و٧ف ج٢ِٕٝ  ١و٧فذ ٠ ل٬ن٠ٜح  ر ، ٬٧٥٧حل٢ٞٚسي٩ دسف ظقء ١٠ ؤُيحث٦ح جٝسس٧،ل٢ر 

 ( ٞرٗجًٝ)جٝظلؿ٨ ٧ج٢ٝٗل٩ يؿ ج٠ٝفؤذ 
، ١ آصحف ُؿ٬ؿذ ٦٢٠ح ج٢ٝق٬ٕ جٝػحؿ ٧جالٝس٦حدحز ٧جٝس٬ٗٞحز حسؾٝج ر٩ ٬ٞ٠ُخ ُٞفس٬٧س

 شوؿ٠ر ُود٬ر ٢٧ٗل٬ر ،٧ػؿ٧ش س٬ٕٞ ظٞؿ٨ ٢س٬ظر دسف جألُيحء جٝس٢حل٬ٞر ، ٧ػؿ٧٧ػؿ٧ش 
فػ٬٠ر ،دحاليحٖر إلػس٠حل ٧٢ٚٝجز ج٠ٝق٢٠ر ٩ٖ ج حدحز،٧جٝس٦  ؿذال٦سٛ ٢ل٬ظ٩ ٩ٗ٬ٝ ٩ٖ ؤص٢حء ج٧ٝس

جٝسِفى ٧ٖٞٝحذ ج٠ٝدحنفذ ٢س٬ظر ج٢ٝق٬ٕ ؤ٧ جٝوؿ٠ر  ١ُ اًلٖي.٢حُر ٠ٝج ٚه٬ف٧ك ٢ٗجٝسِفى ٝ
ٖياًل ١ُ ج٭صحف جٝظ٢ل٬ر ج٠ٝسِٞٚر دحٝفٓدر ٩ٖ ٠٠حفلر جٝظ٢ك ٠ٞٝفؤذ ػ٬ش ٝٞٗسحذ  جِٝود٬ر

٢ل٬ر ٠ٞٝفؤذ ،١٠٧ صٟ ج٢ِٜحك ـٝٛ ٩ُٞ جٝظ دح٠ٝسِر لحكػؿ جٝؾسح١ ٩ُٞ جٝس٬ٞٚل ١٠ جالُحل٬
 .٦ٜٞح  جٝق٧ض ٩ُٞ٧ جأللفذ

حؿجز ٢حش ١ُ ًف٬٘ جٝؾسح١ ُحؿذ س٬ٞٚؿ٬ر ٦ٝح ظـ٧ف ٬٠ُٚر ٩ٖ جِٝإلٝ ٢٩ؿجٝد حٛجال٢س٧٦
٩  جٝـ٨ ػو٬٧ٝن٬ف ج٠ٝلغ جٝؿ٠٬ٔفج٩ٖ ج.سٚح٬ٝؿ ج٠ٝوف٬ر ٙدل ا٢سنحف ج٠ٝل٬ػ٬ر ٧جإللالٟ ٧جٝ
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ٙؿ  رل٢ 49-١٠15 ج٢ٝلحء ج٠ٝوف٬حز د١٬ % ١97 ٩ٝ ؤا 1995 ِٟٝح ٙح٠ز د٤ ٧قجفذ جٝوػر
١٠ ٥ئالء جٝل٬ؿجز ٬ئ٬ؿ١٧  ٥ـ٣ جِٝحؿذ % ٩82 ؤ١ ٝا طثحس٢ٗك ج٢ٝ ٬فسنح ١ ، ٠ٜح١ ٝٞؾسيسِف

٢لحء ٠سق٧ظحز ٧ٝؿ١٦٬ د٢حز ١٠ٙ  10 ٜل١٠  9 ١ؤ٧.، ١٬٧٢٬٧ ؾسح١ د٢حس١٦ ٩ٖ ج٠ٝلسٚدل
 .٦١14سحدؾسح١ د٢

س٠ز ١٠ ؾالل ُؿؿ ١٠ ج٠ٝص١٬ٗٚ  ئ٧درُؿ٬ؿذ ٧ؿ ز٧ؿج٠ٝ٦وف٨ ٬ن٦ؿ ٠ظج ج٧ٝج٧َٙ
دنٜل ؾحه ، ٩ٖ ٠ػح٧ٝر إل٬ٚحٕ  ذؤف٠ٝج ٠حز ػ٠٧ٌ٢٘٧ٟٚ ٜل ُحنلح١ د٧ٚ٢٘ جإلػ٠ٌ٢٠٧حز 

١ ٬ػٌف ٬ٞ٠ُر ؾسح 1996ُحؿذ ؾسح١ جال٢حش ، ٧ٙؿ ؤوؿف ٧ق٬ف جٝوػر ٙفجفًج ٧قجف٬ًح ٩ٖ ُحٟ 
١٠ جٝؿُح٨٧ ١٠ ٬ؿ جِٝؿ ٬ِٝحؿجز جِٝح٠ر ٧جٝؾحور ، ٧ٙؿ سٟ فَٖج٧ جال٢حش ٩ٖ ج٠ٝلسن٬ٗحز 

٩ لٞلٞر ٖ ى٧ؾٝج٧دِؿ .  فذ٬ًٝؾ٦ٝـ٣ ج٬ٞ٠ِٝر ج ١ظح٢خ ج٠ٝئ٬ؿ١٬ ٧ؤ٬يًح ١٠ ظح٢خ ج٠ِٝحفي٬
١٠ جإلظفجءجز ٧جٝسٚحي٩ يؿ ؾسح١ جإل٢حش ؤ٢ُٞز ج٠ٝػ٠ٜر جإلؿجف٬ر ج٬ِٞٝح ٩ٖ ؿ٬ل٠دف ُحٟ 

 ز ؤ٧ح٬ٞحز جٝؾسح١ ٝإل٢حش ل٧جء ٩ٖ ج٠ٝلسن٠٬ُٗ ٙفجف٥ح دسإ٬٬ؿ ٙفجف ػٌف اظفجء 1997
ألػٜحٟ  ًٚحًد ًح نؾو٬ًح ٠ٚففًج٬ِٚحؿجز جِٝح٠ر ؤ٧ جٝؾحور ٧دإ١ ؾسح١ جإل٢حش ال ٬ِسدف ػجٝ

جٝنف٬ِر جإللال٬٠ر ، ٧دإ١ ٬ٞ٠ُر جٝؾسح١ سؾيَ ألػٜحٟ ٙح١٧٢ ج٧ِٚٝدحز جٝس٩ سػٌف ج٠ٝلحك 
 .د٬ر ً دظلٟ جال٢لح١ اال ٝيف٧فذ

جٝلال٠ر جٝظلؿ٬ر ٩ٞ ًح ٢ُٝـ٨ ٬ظف٨ ٩ٖ ٠وف دو٧فذ ج٠ٝؾسٞٗر ُؿ٧جج ١جٝؾسح ِؿد٦ـج ٧٬
٧سس٧ٕٙ . ٨فو٠ٝج ج٧ِٚٝدحز١ ٧٢ٙحسي٩ ؤػٜحٟ  ٚد٠ رحث٧٢٬ج٢ٝٗل٬ر ٠ٞٝفؤذ ، ٬٧نٜل ظف٠٬ر ظ

٠٬ر ٖسًد٘ ظفٖٚؿ ١٧ٜ٬ ؾسح١ جال٢ص٩ لددًح ٧ٖٝحس٦ح . ؿفظر ج٧ِٚٝدر ُل ظلح٠ر ٧٢٧ٍ جٝظف٠٬ر 
٦ٝح ُح٥ر ؿش ٤ ٬ػ٢ٟٝ ٬ئؿ جٝؾسح١ ا٩ٝ ٧ٖحذ جٝيػ٬ر ، ٖب جـا٠ٗي٩ ا٩ٝ ج٧٠ٝز ، ؤ٠ح جٝجٝظفع 

 .ِٝح٥ر ج٠ٝلسؿ٠٬ر ج٠لسؿ٠٬ر ، ؤ٧ ظفػحً ٬٧ًد٘ ٤٬ُٞ ظف٠٬ر اػؿجش 
جٝز ٬ٞ٠ُر جٝؾسح١ ٧٠ظ٧ؿذ ٧س٠حفك ٩ٖ جٜٝص٬ف ١٠ ؤفظحء جًٝٚف قح٠ جـ١٥ ٠ دحٝف٧ٟٓ

٬ٙح٤٠  ٠١قجفذ جٝوػر دح٬ٖ٧٢٠ٝر ٧ فسٜد٤ ٬ٜ٧لِٝل ٠ح ؤ٧. ج٠ٝوف٨ ٧ؾحور ٩ٖ جٝف٬ٕ 
ُح٠ًح ؿجؾل ٬ُحؿس٤ جٝؾحور  ٠٠ح ؤؿ٨ ا٩ٝ ػؿ٧ش  ٠14ف ج١٠ِٝ  ْدبظفجء ٬ٞ٠ُر جٝؾسح١ ٝٗسحذ سدٞ

٠٠ح ٬ئٜؿ ٬ٓحخ ج٩ُ٧ٝ دؾ٧ًفذ ٠صل ٥ـ٣ ج٬ٞ٠ِٝر  ، ٣ ٠دحنفذصفؤ ٩ٕٞ ٝٞٗسحذ ٠حسز ٢٬ُق
جٝلحثؿ ػس٩ ٝألًدحء   ٧٧٥آصحف٥ح ٢٧سحثظ٦ح جٝؾ٬ًفذ ٩ُٞ جال٢حش ، ٠ٖحقجل ج٧٠ٝفش جٝصٚح٩ٖ 

 . ذ١٬ ١٧٠٧ٚ٬ دحظفجء ٥ـ٣ ج٬ٞ٠ِٝر جٝؾ٬ًفـٝج
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 فشراه ىئراس -5
ٝسلح٥ل ٠َ ج ف٦ٌس ج٠ٝوف٬ر ١٬ج٧ٚ٢اال ؤ١ جٝ. ١٧٢ حؤ١ ج٢ٝحك ظ٬٠ًِح ل٧جء ؤ٠حٟ جٝٚ ١حٝفٟٓ ٠د

 ج٠ٝدففجزجٝفظل جٝـ٨ ٬ٚسل ج٠ٝفؤذ دبلٟ جٝنفٕ ٧ـٝٛ ٧٠ٞٝف٧ش ج٠ٝظس٩ِ٠ ٧جٝصٚح٩ٖ جٝـ٨ ٬يَ 
ٝظح٩٢ أل٤٢ جدحٝفػ٠ر  ٠َ  ٠ن٢٬ًح ؤ٧ ٝٞنٛ ٩ٖ ل٦ٜ٧ٞح ٧جٝسِح٠ل اًلِجٝس٩ سس٬غ ا٥ؿجف ؿ٦٠ح ٦ِٞٗٝح ٖ

جٝق٧ض جٝـ٨   رد٧ِٚد،ٖس٢قل  ِلٝٗج ٢ؿ جفسٜحد٤ ٦ٝـجُٜح١ سػز ي٧ًًٔح ُود٬ر ٢٧ٗل٬ر نؿ٬ؿذ 
ك ٬ٚسل ق٧ظس٤ ١٠٧ ٬ق١ د٦ح ا٩ٝ جٝػدك دؿاًل ١٠ ٧ُٚدر جٝٚسل ج٠ِٝؿ اـج ٧َٙ جٝٚسل ٩ٖ ػحٝر جٝسٞد

 .دظف٠٬ر جٝق٢ح 
جٝفؤٖر دسدؿ٬ل ج٧ِٚٝدر ٩ُٞ  سؾؿجٟظ٧جق جل ١٠ ٙح١٧٢ ج٧ِٚٝدحز ج٠ٝوف٨ ٩ُٞ( 17)ذ ؿ٠حس٢ه جٝ

 :ج٧ٝظر جالس٩ 
ذ ؤ٧ ج٠ٝئٙسر ، ٧ُٚدر جالنٔحل جٝنحٙر ج٠ٝئدؿذ د٧ِٚدر ؿدئ٠ٝج ل جٝنحٙرٔحنجالُؿجٟ د٧ِٚدر الج ٧ُٚدر

دك جٝـ٨ ال ػٝجئٙسر د٧ِٚدر جٝلظ١ ؤ٧ ٠ٝجالنٔحل جٝنحٙر ج٠ٝئٙسر ؤ٧ جٝلظ١، ٧ُٚدر جالنٔحل ج
د٧ِٚدر جٝػدك جٝـ٨ ال ٬ظ٧ق ؤ١ ٢٬ٚه ١ُ ٝلظ١ ٧ُٚدر ج .ن٧٦ف  ٬6ظ٧ق ؤ١ ٢٬ٚه ١ُ 

جٝي٧ًٔ ج٢ٝٗل٬ر ، ٧ؤ١ ج٠ٝظ٩٢ ٦٬ُٞح  ك٬دػ ٟؤ١ ج٠ٝس٩٦ ٥ حذ٠٧دففجز جٝٚي.  فصالصر ن٧٦
ؾفظز ١ُ ج٬ٟٚٝ جٝلحثؿذ ، ٠٠ح ٩٢ِ٬ ؤ١ ٝٞٚحي٩ جٝػ٘ ٩ٖ سؾ٬ٕٗ جٝػٜٟ ٧ج٢ٝق٧ل د٤ ؿفظر ؤ٧ 

 .ٙيح٬ح ظفجثٟ جٝنفٕ  ٩ٖ ؿفظس١٬
  زٜؿجَٖ ٝٚسل ج٢ٝلحء دحلٟ جٝنفٕ ٩٥ ٢سحض ج٧٠ٝف٧صح س٧فؿ حخ جٝس٩د١ جألل٠حٝفٟٓ د

 .ل ج٢ٝلحء د٠دففجز ٧ج٬٥ر سٙ ففدسر ، ٩٦ٖ ٠٬ُحظسجٝصٚح٬ٖر ٧جال
ألػؿ  س٬٤سظح٥ل جألخ ٧ٖجف٘ جٝل١ ٧جالُسدحفجز جالظس٠ح٬ُر جألؾف٨ ٢ُؿ سق٬٧ط ؤد١٢ ٬ػ ٩ٖٗ

٧ٙؿ ؤٙؿٟ ٩ُٞ ٙسل ؤد٢س٤ ل٤ خ ٢ٗح ٬ند٤ جٝوٗٚر جٝسظحف٬ر ، ٢ظؿ ٥ـج جأل٬٠ٖجألصف٬حء جِٝفخ 
٧جُسدحفجز جظس٠ح٬ُر   ٥٬ٟٗح٠ًٖٝٚح ٧  ٬رفُن جد٢س٤ ُالٙر ٬ٓف جـج جٙح٠ز" ٓلل جِٝحف" دؿ٨٧ُ 
 ٦ف٧ـٝٛ ٩٢ِ٬ ؤ١ ج٧ٚٝج١٬٢ ٧ًف٘ سًد٦ٚ٬ح ٩ٖ ج٠ٝػحٜٟ س٢ػحق يؿ ج٠ٝفؤذ ، ػ٬ش سٌ. ٙؿ٠٬ر 

 .سل ج٠ٝفؤذ دحلٟ جٝنفٕٙ ٨سلح٥اًل ٠َ جٝفظل جٝـ
 98جٝوػٕ ج٠ٝوف٬ر ٝٞسِفٕ ٩ُٞ ظفجثٟ جٝنفٕ ٩ٖ جٝٗسفذ ١٠  ٩ُٞف٬ز ظفجلر ج٧سئٜؿ ؿ
 .15 ٧2001ػس٩ 

، صٟ % 9سٞس٦ح جٜسنحٕ جٝؾ٬ح٢ر % 79ح٢ز جٝنٛ ٩ٖ جٝل٧ٞٛ د٢لدر جٝنفٕ ٜ خ ظفجثٟحدلؤ ١ؤ
 % .6ُر د٢لدر ٢٠٧٢َ ج٦ٌحف جِٝالٙر ٠َ ج٭ؾف ٧ؤلدحخ ؤؾف٨ ٠س

جٝنف٧ٍ ٩ٖ ٙسل جٝيػ٬ر ٧، % 90 رل ج٢ِٕٝ ج٠٠ٝحفلر ٩٥ ٙسل جٝيػ٬ر د٢لدحن٧ٜٜح٢ز ؤ
ٝٞنٛ ٩ٖ جٝل٧ٞٛ ٝٞق٧ظر  ل جٝق٧ضٙس٩ ٥ ل ٩ٖ ظفجثٟ جٝنفٕسد٠٢٬ح ٜح٢ز ؤ٩ُٞ ٢لدر ٝٞٚ% 10
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صٟ ٙسل ؤػؿ % 18س٦٬ٞح ٙسل جألؾز % 34، صٟ ٙسل جالد٢ر ٝٞنٛ ٩ٖ جٝل٧ٞٛ % 41د٢لدر 
 % .7جالٙحفخ د٢لدر 

جٝؾحور دحٝنفٕ دٞٔز ثٟ ٝظفججؤ١ ُؿؿ  1997جأل١٠ جِٝحٟ جٝوحؿف ُحٟ  ف٬سٚف ٠ح ؤٜؿٜ
 .جٝظ٧٦٠ف٬ر  ٩ٝ جٝظفجثٟ ٩ُٞ ٠لس١٠٨٧ جظ٠ح% 4,5

 .ٜح٢ز ظفجثٟ نفٕ  1996ٝٚسل جٝس٩ جفسٜدز ٩ٖ ٠وف ُحٟ ظفجثٟ ج ١٠% ١10 ظؿ ؤ٧ ٠ٜح
 س٧ظؿ ٠٧ِٞ٠حز فل٬٠ر ؤ٧ ٧٠صٚر ػ٧ل ػظٟ ظفجثٟ جٝنفٕ ٩ٖ ٠وف، ١ٜٝ٧ الؤ٬يًح ٧

جٝنفٕ ٠حقجٝز ٧٠ظ٧ؿذ ٩ٖ ٠وف ٧ؾحور  جث١ٟ ظفبًح ٦ٝـ٣ جٝؿفجلحز جٝس٩ سِؿ ٠ٜئنفجز ٧ٖٖٚ
 .٠ٝوف٬ر ٜح١ ؤ٩ُٞ ؤنٜحل ج٢ِٕٝ جاللفذ جص٩ ؿجؾل ٢ٝال٤ ٧ؤ١ جٝٚسل ج٧٠ٝظ ٩ٖ ج٧ٝظ٤ جٝٚد٩ٞ ،

اػؿ٨ جٝؿفجلحز ٩ُٞ ؤ١ ؤلدحخ ظفجثٟ جٝنفٕ س٢ػوف ٩ٖ جٝنٛ ٩ٖ جٝل٧ٞٛ ،  زػ٧ٙؿ ؤ٧ي
16َ ا٦ٌحف جِٝالٙر ٠َ جِٝن٬ٚر ٧،٠٢جٜسنحٕ جٝؾ٬ح٢ر 

0 
 

 حسبهزّا ةطر -6
% 46-١42 ؤ ل٬ؿذ ٧ظؿ 14779 ن٠ل ٨ـ٧ٝج 1995لغ جٝوػ٩ جٝؿ٧٠٬ٓفج٩ٖ ُحٟ ٠ًٖٚح ٧ٞٝ

٧ؤ١ . ظحز جأل٬٠حز ؤ٧ جٝػحوالز ٩ُٞ جٝس٬ِٟٞ جإلدسؿجث٩ ٬سِفي١ ٝٞيفخ ج٠ٝسق٧ حءل٢ٝج ١٠
 ػ٬حس١٦ جٝق٧ظ٬ر  ٩ٖ ١٠ جٝػحوالز ٩ُٞ ٠لس٬٧حز س٬٠٬ِٞر ؤ٩ُٞ سِفي١ ٝٞيفخ% 14
٬حز ٠سق٧ظحز سِفي١ ٝٞيفخ ٩ُٞ جألٙل  ٠فذ ٧جػؿذ فحء ٠و٢لالصر ص١٠ ٜل  ذؿؤ١ ٧جػ٧

 .ق٧جظ٦ح  ٢٠ـ
ق٧ض ٩ُٞ جألٙل ٠فذ ٧جػؿذ ٩ٖ جِٝحٟ جٝلحد٘ ٧ؤ١ ١٠ جٝ خيفٞٝ ١سِفي١ ٦٢٠% 45ؤ١ ٧

 ر١٠ُ ٥ـ٣ ج٠ٝظ٧٠% ٧39ؤ١ . ١٦٢٠ يفد١ ٩ُٞ جألٙل صالصر ٠فجز ٩ٖ جِٝحٟ جٝلحد٘ % 17
ؤ١ صٞش ج٢ٝلحء جٝالس٩ يفد١ ، يفد١ ٧يفخ ،جٝدلدخ  جًٝد٬رر جألؾ٬فذ ؤػسحظز ا٩ٝ جٝفُح٬

 .ؤص٢حء جٝػ٠ل 
ج٠ٝظس٠َ ، ٠س١٬ُ٧٢ ١٠ ػ٬ش ج٧٢ٍٝ،  ؤٖفجؿ ٠١ ًجؿفٖ ١٠513  ٩ٞ ٢٬ُر17ُ لر٩ ؿفج٧ٖ

جٝس٬ِٟٞ، جٝٗثر ج٠ِٝف٬ر، جٝػحٝر جالظس٠ح٬ُر ، ٧س٦ؿٕ ا٩ٝ جٝسِفٕ ٩ُٞ ؤنٜحل ج٢ِٕٝ ج٧٠ٝظر 
 .دحخ ج٢ِٕٝل٢ٕ، ٧ؤِٞٝيًح فحء ، ٧سػؿ٬ؿ ٖثحز ج٢ٝلحء جألٜصف سِل٢ٞٝ

جٝق٧ض ٩ٖ  ٘ػ ٩ُٞف جِٝحٟ ٧٦ظ٠ج١٬ٝ ١٠ ؤٖفجؿ ٚج٧٠ٝج٢ٖلدر افسٗحٍ  ـ٣ جٝؿفجلرؤ٦ٌفز ٥
٧ٙؿ افسِٗز سٞٛ ج٢ٝلدر د١٬ جٝف١٬ٗ٬ افسٗحًُح ٠ٞػ٧ًٌح %( 92)ؿٟ اُسدحف٣ ٢ًُٗح ٠ُ٧ِحٙدر ق٧ظس٤ 

(98 .)% 
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ج٢ٝلحء  ١٠%( 86) ٧١جٝسلحئل ٧٥ ؤ١ جٝؿفجلر ؤٜؿز ٩ُٞ ؤ رنجٝؿ٥ ا٩ٝ ٧ُؿ٠٠٬ح ٧
 ٩ٝا ١٠ جٝػف٘خ ـ٬سِف جِٝٚحخ ٧ج٧ٝسِؿؿ و٤ ،٧سٙدر ق٧ظسس٧جٖ٘ ٩ُٞ ػ٘ جٝق٧ض ٩ٖ ٠ِح

جٝس٬٬ٚؿ دلاللل ؤ٧ ؤػدحل ا٩ٝ جٝيفخ ا٩ٝ جٝس٦ؿ٬ؿ ا٩ٝ جٝوفجؼ ح ٝٚحء ١٠ جألؿ٧جف ج٬ِٞٝالج
 .اٝؽ 00000

٢حٛ جِٝؿ٬ؿ ١ ٥، ٧ؤ ظس٠َ س٢ِٜك ٩ُٞ ج٠ٝفؤذ ٧جٝفظل ٠ًِح٠ٝج٩ٖ  ذجٝلحثؿ رؤ١ جٝصٚحٖ ٩ـٝٛ ٧٢ِ٬
 .ر ٚدحلٝج ل جِٝٚحخٜحؤنر ِحٙدس٦ح دٜح٧٠ٖظس٤ ٧ؿ٬خ قجٝق٧ض سإ١٠ ج٢ٝلحء ٬ف١٧ ؤ١ ١٠ ػ٘ 

 
  خٌشئج االسخيبؼٖجث ّاهرشألا -7

 ؿقجٝز دِحنثر جالظس٠ح٬ُر ٧جٝس٬٠ق ٦٬ٖح ١٠ و٧ف ج٢ِٕٝ جٝـ٨ ٧٬ظ٤ يؿ ج٠ٝفؤذ ٩٥٧ ٠سِؿ جٝس٢
ح١٬ ٩ٖ ج٠٠ٝحفلحز  جٝس٬٠ق٬ر ؤ٧ ٝسدجظ٤ ١ُ٧ ج18ٖٚؿ ؤ٦ٌفز ٢سحثط ؿفجل٤ . ٬فذ ٔو ًٗٞر

ق٤٬ٝ ج٠ٝؾس٤ٗٞ ٠٢حل ج٠ُٝجال ٩ٖ زح٢حف٤ٜ جٝدن٤٠ لد١ ٢ؤ٩ٖ0 ٠وف ٧٣جٝٗسح ١٬ جٝٗس٩ج٦ٚٝف٬ر د
ج٩ُٞ ١٠ ٢لد٤ ٠نحف٤ٜ جٝـ٧ٜف ٠٠ح جصف لٞدًح ٩ُٞ جٝٗس٬حز ٩ٖ ج٠ٝـجٜف٣ ٠٠٧حفل٤ ج٧٦ٝج٬حز 

 0ج٠ٝؾس٤ٗٞ 
ٝػو٧ل ٩ُٞ جٝن٦حؿ٣ جالُؿجؿ٤٬ ؿ ج٣ دِفحز سسِفى دنٜل ٧جلَ ٝي٧ًٔ ١٠ جاللس٬ؤ١ ج٧ٗٝ

٬ٟ جٝصح٨٧٢ جِٝحٟ ٞ٘ دحٝسِحٝسػالج ٠١ ٩٢ دؿاًلٖ ٨٧ح٢ؿؾ٧ل س٬ِٟٞ صٝفػ٤ٞ ج٧ ٥ـ٣ ج٠ٝ ٝٞس٧ٕٙ ٢ُؿ
 0جٝـ٨ ٬ٗسغ ج٠ح٤٠ جٖح٘ جٜدف ٝٞس٬ِٟٞ جِٝح٩ٝ 

 0سػح٘ د٬ٜٞحز د٦٢٬ِح ٝالًح ٩ُٞ جٝٗسح٣ ٧ًِٝؿ جٝصح٨٧٢ س٠حفك جاللف٣ ئد ػس٩ ٠ح٧
خ سث٦ح ١٠ ٥ٜح الد٢حجٝد١٬٢ ٧جٝد٢حز ٩ٖ جال٠ٜح٬٢حز جٝس٩ س٧ٖف١٬ ف٣ دلجالق ٠ح س٬٠ٜ

 ٤0 ٧٬ووؾ ك٧فؿ٩٠٧٬ ج٧ ٕ ف٠٧وؾحفظ٤٬ ج٧ 
ٗس٬حز د٢لد٤ ج٩ُٞ ٩ٖ جاللف٣ ١ُ ج٧ٝٝؿ ٠٠ح ٬ؿل ٩ُٞ ج١ ٌح٥ف٣ يفخ جٝٗس٬حز جٝسِحٙخ ٧

ٝخ حج٠ٝؿجفك د١٬ جًٝ ٠ح س٬٬٠ق٠لس٠ف ،ٜ لٜن٬سِفي١ ٢ِٕٞٝ د ١٦ِٝٞٚحخ ؤ٧لَ ٜص٬فًج ٧ج٢
النسفجٛ ج ج٤٧ ٬حي٤ دح٠ٝؿفلف٠٠حفل٤ ج١٬ٝ جالُؿجؿ٤٬ ٧جٝصح٤٬٧٢ ١٠ ػ٬ش ج٠ٝفػٞس حٝد٤ ٩ٖج٧ًٝ
 ٤٬0 لالز ج٧ جالنسفجٛ ٩ٖ جال٢ن٤ً ج٠ٝؿفػفٝج ٩ٖ

ثر جٝف٬ٗ٬ر ُحؿذ ٠ح ٢ظؿ جٝس٬٬٠ق وحفؼ د١٬ جٝٗس٬حز ٧جٝود٬ر ، ػ٬ش ٢ظؿ ؤ١ ٩ٖ٧ جٝد٬
ٟ جًِٝحٟ جٝظ٬ؿ ٝٞـ٧ٜف ػ٬ش ٬ٚؿ ًِٝحٟ ،٩ ج٦ح ٬٢ٖر سٗيل س٬ِٟٞ ج٧ٝٝؿ ، ٠ٜح س٬٠ق د٬ٗ٬فجاللفذ جٝ
 . ٢٦ٟح سد٩ٚ ٠٠ حء٢ل٦ٜٟٞ سإٜل جٝؤ٢س٦حء ١٠ ٧دِؿ جال
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 تنر هالٌبدهيا هزّارا -8
٬نٜل دؿ٧ف٣ نٜاًل آؾف ١٠ ؤنٜحل ج٢ِٕٝ ج٧٠ٝظ٤ يؿ ج٠ٝفؤذ ، ػ٬ش " ٠ٝدٜف ٝال٢حشججٝق٧جض "
٩ٖ س٦ح ؿؾل ١ٜ٬ الفجؿ ٟٝ ٧ظ٬رقج٠ٝلث٬ٝ٧ر ١ُ ٠ُل ٬سفسخ ٩ُٞ ُالٙر  ذف٠ل جٝٗسحذ جٝو٬ٔسػس

ؿفجلحز ٧ٝسن٬ف ج. ر ٙالِٝحز ٥ـ٣ جدِس ٠للؿ٬ًح ٩ُٞ سػظػؿ٧ص٦ح ، ٩٥٧ ٬ٓف ٠ئ٥ٞر ٢ٗل٬ًح ؤ٧ 
٧جألدػحش ا٩ٝ ج٢سنحف ٥ـ٣ جٌٝح٥فذ ٩ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٝف٬ٗ٬ر ج٬ٚٗٝفذ ، ٧ؾحور ٩ٖ ٙف٨ و٬ِؿ ٠وف 

سف٨ س٩ ٠حقجٝز جٝ ف٧صر٬٧ر ، ٧سل٧ؿ دِى ج٬ٟٚٝ ٧جِٝحؿجز ج٠٠ٝأل٠ِؿالز جٝٗٚف ٧جؿ ػ٬ش سق٬
صل جٝػ٠ل ٠"  فٜد٠ٝجٝق٧جض ج١ ُ ظرٝلٞد٬ر ج٢ٝحسج، ٠ٜح سسِؿؿ ج٭صحف " ٧جض جٝد٢ز لسفذق"٩ٖ 

ج٠ٝدٜف ٠٧ح ٬سفسخ ٤٬ُٞ ١٠ ٠ِح٢حذ وػ٬ر ٜٝل ١٠ جألٟ ٦ًٞٗ٧ح ، ٠ٜح سن٬ف اػؿ٨ جٝؿفجلحز 
 .ال٘جًٝا٩ٝ  ٦ح ج٠ٝدٜف ٬ِؿ ؤػؿ جأللدحخ ج٠ٝئؿ٬رظج٧ا٩ٝ ؤ١ ؤف ل١ جٝق٧ظر ج٢ٝحنت ١ُ ق

١ ج٠ٝفؤذ ٧ثنٝ ذ جِٝح٠رجفؿجإلجالظس٠ح٬ُر  ١ثط جٝؿفجلر جٝس٩ ٙح٠ز د٦ح ٧قجفذ جٝنث٢٧سحف ٬نس  ح٠ٜ
٩ ٢٬ُر جٝدػش د٠فٜق٨ ١٠ٝ جظ٠ح 14 ,4حٛ ٥٢ ١إد  "فجلر سػ٬ٞ٬ٞر ٌٝح٥فذ جٝق٧جض ج٠ٝدٜفؿ"

ُر ظ٧٠ج٠ٝ ٥٣ـ ١٠ ظ٠ٞر%  3,58ٟ ٠دٜفًج ، ٢٧ػ٧ ٦سحح٧٠ج  دسق٬٧ط د٢ٙ جٝػ٧ج٠ؿ٬ر ٧جٝدؿفن١٬
 ض٧ق د٢حس٤ ١٠ط ٬٧سقلدر ١٠ ٙحٟ د٢حس٦ٟ ١٠ ؤق٧جض ٬ٓف ٠وف١٬٬ ، ٠ٜح دٞٔز سق٬٧ط د٢ٙح٧٠ج د

 %.٢9,6ػ٧  ل٠١
جؿ ٢٬ُر جٝدػش ج٢سنحف جٝق٧جض ج٠ٝدٜف ١٠ ٬ٓف ج٠ٝوف١٬٬ دح٠ٝظس٠َ ف٬فظَ ؤ٧ٖ

٩ ج٢٬ِٝر دٔحٝد٬ر ١٠ٝ جظ٠ح%  65 ,2 ٧ج٠ٝوف٨ ا٩ٝ ج٢ؾٗحى ٠لس٨٧ جٝؿؾل ، ػ٬ش ؤنحف ٢ػ
.  فذح٥سنحف سٞٛ ج٢ٌٝلفذ ٬ِؿ ١٠ ؤ٥ٟ ج٧ِٝج٠ل ج٠ٝلث٧ٝر ١ُ جؿؾل جأل ؤ١ ج٢ؾٗحى دػش٨ جٝفٙ
٧جٖٚر جٝٗسحذ ٩ُٞ جٝق٧جض ج٠ٝدٜف ١٠ ق٧ض ٬ٓف ٠وف٨ ؤنحفز ٢ػ٧  ٬ٚ٬ٚ٠ر ٝٝػج خحدل١ُ جأل٧
ف ٠وف١٬٬ ؤ١ جٝلدخ ٬ٓ دٜفًج ١٠ ؤق٧جض٠  ٩ ٢٬ُر جٝدػش ١٠ ج٠ٝسق٧ظحز١٠ٝ جظ٠ح%  9,52

د٢ز ١ُ٧ٝ ؤيفجف ق٧جض ج. جاللفذ اٙسوحؿ٬ًح  ٧ ٠لحُؿذٝٛ ج٧٢ٍٝ ٩٥ ـح ٦ُٞجٝفث٬ل٩ ٧٠ٝجٖٚس
ٝق٧جض ٬سفسخ ٤٬ُٞ جِٝؿ٬ؿ ١٠ جؤ١ ٥ـج % 4,84ػ٧  ٢ فحنؤ ٬ٓ٨ف ٠وف ظلف ١٠ج٠ٝوف٬ر 

٧ن٧ِف جٝق٧ظر . ء جأليفجف ، ٬إس٩ ٩ٖ ٠ٚؿ٠س٦ح ي٬حٍ ػ٦ٙ٧ٚح ٧٧ظ٧ؿ ؤًٗحل ٬ٝك ٦ٟٝ ؤدح
 .٧19ػؿذ دؿ١٧ ق٧ض ٝحد
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  ْف األشرؽٌتبة اهأش
٬ر حؿسوجٙظَ ا٩ٝ ؤلدحخ فج٧ٝجَٙ ٩ُٞ ج٠ٝفؤذ ج٠ٝوف٬ر ٬ ١  ج٢ِٕٝؤ20لحز  جٝؿفج ٨ٜؿز اػؿؤ

ٚح٬ٖر ٧ؤ١ ج٧ِٝج٠ل جإلٙسوحؿ٬ر سلسػ٧ـ ٩ُٞ ؤ٩ُٞ ٢لدر د١٬ ج٧ِٝج٠ل جألؾف٨ ٩ٖ ص٧ ر٬ُح٧جظس٠
٧ؿ ا٩ٝ ِجٝس٩ س خ٢لدر جأللدح لوسػؿ٬ؿ ؤلدحخ ج٢ِٕٝ ج٧ٝجَٙ ٩ُٞ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ جأللفذ ػ٬ش س

٩ٖ در ٓفٝج٩ ؤفدِر ؤلدحخ سإس٩ ٩ٖ ٠ٚؿ٠س٦ح ٧٠ُٞقُر % 6,45ا٩ٝ  ٬رؿحسو٧ُٙج٠ل ج
ٖح٢ٝقجٍ ٩ُٞ ج٠ٝوف٧ٖحز ، صٟ ُؿٟ جٝٚؿفذ ٩ُٞ جال٢ٗح٘،  ذ٧ٚٝحد ٠٠ٝسٜٞحزج ٩ُٞ جإللسػ٧جـ
 حش سول ٢لدس٬٦ػ جأللدحخ جٝس٩ س٧ِؿ ا٩ٝ ٧ُج٠ل اظس٠ح٬ُر  ٩ٖ ج٠ٝفسدر جٝصح٬٢ر ٩سإس٧.ٖحٝسًِل 

ِر ؤلدحخ سس٠صل ٩ٖ جٝق٧جض دإؾف٨ ، سلل ا٩ٝ ظس٠ح٬ُر ٝسوالج ٠لج٧ِٝج٧سسِؿؿ % 1,35ا٩ٝ 
ر ج٢٠ٝق٬ٝر ، ٧جٝؾف٧ض دؿ١٧ اـ١ ، جٝفٓدر ٩ٖ جًٝال٘ ُحًٝج ٥ٟل ، ِٖؿالج ٚرق٧جض ؿ١٧ ٧٠جٖٖٝح

ذ حس٧ٗجال٢ٗوحل، جٝفٓدر ٩ٖ جال٢سٚحٟ ١٠ جٝق٧ظر، سفٛ جٝق٧ظر ٢٠ٝقل جٝق٧ظ٬ر ، فٖى جٝ
٩ ٦ًٚٞ٠ح ٧جٝق٧جض دأؾف ا٧ِٝٝؿذ ى ج٠ًٝٞٚر جفٖ ٧ؤ ،ٝؾًدس٦ح ٟ ٠سٚؿٝجٝفظل ج جٝق٧جض ١٠

 . فذُحٝؿ٩ُٞ ٠٠حفلر ج ر،ٖبفٓحٟ جٝق٧ظ
% 19حخ جٝس٩ س٧ِؿ ا٩ٝ ٧ُج٠ل صٚح٬ٖر ٖٚؿ سد١٬ ؤ١ ٠ظ٦ُ٧٠ح ال ٬ق٬ؿ ١ُ دلألج ٠١ح ُؤ

 ؿحالُسٚح٩ُٖٞ ٢لدر ، ؤ ٧٩س٧ِؿ ا٩ٝ ؤفدِر ؤلدحخ ػول ٦٢٠ح جٝنٛ ٧جالفس٬حخ ٩ٖ جٝل٧ٞٛ ُٞ
ٌح٥فذ ج٢ِٕٝ  ٩٥٩ دـٝٛ سنٜل ؤٙل ج٧ِٝج٠ل سإص٬فًج ٧ٖ. ؤػؿ٠٥ح٧ٝجٝؿ١٬ ؤ٧ ج ر٥٢حح٩ٖ جٝؾفجٖر ،ٖ

 .فؤذ ٠ٝج يؿ
ٖح٢ِٕٝ يؿ . جٝؿفجلر ٩ُٞ ؤ١ ؤ٩ُٞ ٢لدر د١٬ جٝظ٢حذ ٧جٝيػح٬ح د١٬ جأل١٬٬٠ ز ٠ح ؤٜؿٜ

 ظلجٝف ٩١ ٜٝل ٩ُٖ٠ ٧جالظس٠ححٚصج٠ٝفؤذ ؿجؾل جأللفذ ٬قؿجؿ دب٢ؾٗحى ج٠ٝلس٨٧ جالٙسوحؿ٨ ٧جٝ
 .ًح٠ِ ٧ج٠ٝفؤذ

 ٧ؤ ١٧ٝ ٢٦٠ًحج٬٧قذ ٠فؤذ ٩ٖ جأللف٩ٝ ؤ١ ٓحٝد٬ر ١٠ ٠٬حفل١٧ ٢ُٗحًًُ ٩ُٞ جاٝؿفجلر جٝف ٠ح سن٬ٜ
نًر س٢ؿفض ا٠ح ؤلٗل ؤ٧ ٧لً جٝلٟٞ ج٩ٗ٬ٌ٧ٝ ٧ج٩٢٦٠ٝ د٠٢٬ح سٚل ج٢ٝلدر دنٜل ٠ٞػ٧ٌ د١٬ ٢ؤ

 .ؤوػحخ ج١٦٠ٝ ج٬ِٞٝح 
٬ٕ ، ٧ٙؿ ٝفج ٩ٖ ٝػيف ٤٢ُج ؿ ٩ٖجفؤذ ٬قؿ٧٠جَٙ ٩ُٞ جٝٝج فجلر ج١ ج٢ِٕٝٝؿسئٜؿ ج٧

٠ح ٜ. ف٬ر ٧٦ظ٠حٝحً٘ جٝػيف٬ر د٠٢ر جٝٚح٥فذ دإ٩ُٞ ٢لدر د١٬ ٠ؾسٕٞ ج٠ٝحو٬ز جِٝػٌ
 .ز ؤٓٞد٬ر ػحالز ج٢ِٕٝ ٩ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٝنِد٬ر ج٬ٚٗٝفذ ج٠ٜٝسٌر دحٝلٜح١ فؤ٢سن
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% ٩29 جاللفذ ج٠ٝوف٬ر ٖ ٢٩لدر ٢ِٕٞٝ يؿ جال٢ص ٩ُٞؤ ١ؤ21ؿفجلر ؤؾف٨ ٧ؤنحفز 
سإؿ٬خ ، صٟ سإس٩ جٝؾالٖحز ٩ُٞ ٠وف٧ٕ ٩ٖ جٝجٝفٓدر % ٦٬ٞ٬13ح ٢لدر  ، ٕفٝنجس٠ص٦ٞح ظفجثٟ 

ح ج٬ٔٝفذ ؤ٧ جٝفٓدر ٩ٖ صٟ س٦٬ٞ% 5,7ؾف٧ض دؿ١٧ جـ١ جٝق٧ض د٢لدر ٝج ٟص ،%  9ر لدد٢ل ٢ق٠جٝ
 % .3ل٧ء ٠ِح٠ٞر ؤ٥ل جٝق٧ض، ٥٧ظف ج٢٠ٝقل د٢لدر ، % 4لفٙر ؤ٧٠جل جأل٢ص٩ 

ر جأل٥ل ، ؤ٧ جوفجف ٩ُٞ فٓد ٝق٧جض د٢حءي٦ح جفٖ ٧ِٝؿٟ سػي٬ف٥ح جًِٝحٟ ؤ% 2 صٟ ٢لدر
ٝفٓدس٦ح ٩ٖ جلس٠ٜحل % 1صٟ ٢لدر  ، شجف٩ُٞ٬ ج٠ٝ حزٖؾالجٝٗسحذ ٩ُٞ جٝق٧جض د١٠ سػخ ؤ٧ 

 .جٝنٚر  ٩ٞؿفجلس٦ح ؤ٧ ُؿٟ جال٢ظحخ ؤ٧ فٓدر جٝق٧ض ٩ٖ جاللس٬الء ُ
حز د٠ًٝٚفؤذ ٬قؿجؿ ج٢سنحفًج د١٬ ؤد٢حء جٝج ؿ١٠ ـٝٛ ؤ١ ج٢ِٕٝ جأللف٨ ي غاـ١ ٬سي

 ء٧ل ٬ِٜل٤ ١٠ح ٠٧َ ٠س٠ح ٬ئٜؿ ؤ١ ػحٝر جٝس٢حٙى جًٝد٩ٚ جٝٚحثٟ ٩ٖ ج٠ٝظ جفذ ٧ ٥ـر ج٬٬ِٚٗٝدجٝن
ق٬َ ٝٞصف٧ذ ٧جٝؾؿ٠حز ٧ج٠ٝفجٖ٘ ٧جٝػف٠ح١ ١٠ جٝػ٧ٚ٘ جالٙسوحؿ٬ر ٧جالظس٠ح٬ُر ٧جٝصٚح٬ٖر ٧س

ٗثحز  جٝ ٧٩ق ج٢ِٕٝ دٜحٖر ؤنٜح٤ٝ ٧س٧ظ٤٦٬ اٝفد حٝد٬ر جٝلٜح١  ٩ٖ ج٢٠ٝحً٘ ج٠ٝؾسٞٗر ٬ئؿ٨ ا٩ٝٝٔ
 .٠فؤذ ٧جًٝٗل جألٜصف يًِٗح ٜحٝ

٩ٖ جًحف جِٝحث٤ٞ ، ج٧  ٟس٬ ًح٬ٜح١ ؤلف جءل٣٧ ؤفٌح٥ف٣ ج٢ِٕٝ ج٧٠ٝظ٤٦ ٠ٞٝ نف٬ش س٢سػ
٠ئل٬لًح ٬ػؿش ٩ٖ جًحف ٠ظحالز ج٠ِٝل ج٠ٝؾس٤ٗٞ ، ج٧ ٠ظس٬ِ٠ًح ١ٜ٠٬ فوؿ٣ ٠٧سحدِس٤ ٩ٖ جٝػ٬ح٣ 

جالُٟ ٧ خجال٩ٞٓ ٦٬ُٖٞح  ٬سلسفح ٦٧سسٟ ٩ٖ جٝؾٗحء ٧ال ٬سٟ جالدالّ ٢ُ ٩٥٧ٞ٤ ٠نٜ 0ج٤٬٠٧٬ٝ 
ج٦٢ح س٧ظ٤٦  ح٠ٜ 0 ح٦ٝحء ؿ٬ٙ٘ ػوج ٩ٝج يػح٬ح٥ح ٠٧فسٜد٦٬ح ٠٠ح ٬وِخ ػوف٥ح ٧جٝس٧ول

 ٬لس١ًِ ٦٢٠ح ال ج٩ٝ ٢لحء ال ١ٜٞ٠٬ جٝؿٖحٍ ١ُ ج٢ٗل١٦ ؾحو٤ جـج ١ٜ ٠ٜدالز دحُدحء ُحث٤٬ٞ
ٝـ٨ ٙؿ ٠٬حفك ، ٧ج فًج٬جٝـ٨ ٬ِؿ ج٧لَ ج٢سنحفًج ٧جٜصف سإص ٨ف٧ؾحو٤ ٩ٖ ج٢ِٕٝ جالل 0ٖٜحًٜح 

حث٬ًٞح ٧نث١٧ ؾحو٤ ٬ظخ ُ ٠فج ٬٢٤ًح ٧دو٤ٗ ٠لس٠ف٣ دال ٧٠جظ٤٦ ػحل٤٠ ٤ٝ ١٠ ٢٠ًٞ٘ ٠٧٬٧ٜ
  ٠0ِحٝظس٦ح ٩ٖ جًحف ُحث٩ٞ نؾو٩ 

٢ٕ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ ٧و٧ف ِٝجٝؿفجلحز ؤ١ ٢٥حٛ ُال٤ٙ ًفؿ٤٬ د١٬ جز ٠ح ؤٜؿٜ
٣٧ ٗظ٩ٖٝ ج ًح٬جٙسوحؿ ٤ٞص٠٠ 0 ٤٬٠٤ جٝس٩ سسِفى ٦ٝح ج٠ٝفؤ٣ ج٠ٝوف٬٧٬ٝج٠ٝن٤ٚ ٧جٝي٧ًٔ ج

١ جالٝسقج٠حز ٠ ؿ٬ؿِٞؾي٦ُ٧ح ٩ٝ ٖ ًح٬ُجٜٝدف٨ د١٬ جٝؿؾل ٧جالُدحء ج٬ِ٠ٝن٤٬ ، ٧جظس٠ح
لحس٦ح ٠٧ح سٗفي٤ ئل٧ج٠ٝلث٬ٝ٧حز جاللف٤٬ ، ٧ل٬حل٬ًح ظفجء جٝسقج٦٠ح ج٠ٝدحنف ٝل٤ًٞ جٝؿ٤ٝ٧ ٠٧

ٕ ٤ٞ٠ُ دحِٝؿ٬ؿ ٢ِٞٝ نس٩ ، ٧جُال٬٠ًح ُدف ٠ح سنح٥ؿ٣ ١٠ و٧ف ١٠٬٤ ٧ٙج١٬٢ ٠٠٧حفلحز جلسص٢حث
٧ٚ٘ جال٢لح٤٬٢ ج٩ٝ ٧٠ي٧ُحز ٝػ٧جح ٬حجٝٚي)١٠ ٠نح٥ؿ جٝٚسل ٧ج٠ٝإل٩ جال٢لح٤٬٢ ٧جٝس٩ سػ٧ل 

ف٥ح ٧د١٬ ٧٬ٓج١ ٢٥حٛ ُال٤ٙ د١٬ سفجٜٟ ٜل ٥ـ٣ جٝسإص٬فجز ٧( ٝٞسل٤٬ٞ ٧جاللس٦الٛ جٝدوف٨
 22سٗظف ج٢ِٕٝ ٩ٖ جِٝالٙحز جٝػ٬حس٤٬ 
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 الل ُحٟؾ23 ٠ٝ٤وف٬ج ٩ٖٕ جٝوػ٠فؤ٣ جٝ حؿفجل٤ سػ٤٬ٞ٬ٞ س٢ح٧ٝز ٙيح٬ ز٠ٜح جٜؿ
% 27.5ؤ٣ ف٠ٝج ؿي٤ ج٢ِٕٝ لد٢ ؤ١ ٧1999ػس٩ ٢٠سوٕ  ٢٧1998وٕ ١٠ دؿج٤٬ ُحٟ 

ح٬ح ٙسل ٧جٓسوحخ ٧ظف٧ع ٧ٜؿ٠حز ٧يفخ ٧لف٤ٙ ٬ٓ٧ف٣ ٧ج١ ظفجثٟ جٝٚسل يح د١٬ ٠ٙس٧٢ٍ س
يفخ جٝ ٟالٓسوحخ ، س٦٬ٞح ظف٤٠٬ جٝلف٤ٙ ، صج ٩٥٤ ج٩ُٞ ٢لد٤ ٢ِٕٞٝ يؿ ج٠ٝفؤ٣ س٦٬ٞح ظف٠٬

  0حز ؿ٠ٜف٧ع ٧دظ جوحدس٦ح٧
ٖحز ُحث٤٬ٞ ٧ق٧ظ٤٬ الؾ٧ ، حخ ٠حؿ٤٬لدج ٩٥ ٕجٝؿفجل٤ ٩ُٞ ج١ جلدحخ ظفجثٟ ج٢ِٝز ٠ح جٜؿٜ

، ٧ظفجثٟ نفٕ ، ٧سِح٩ً ج٠ٝؾؿفجز جٝس٩ ٜح٢ز جٝلدخ جٝفث٬ل٩ ٩ٖ ظفجثٟ جالٓسوحخ 
 .٬ٓ٧ف٥ح

٥فذ دحٝٚحؿذ َٚ جٝظف٤٠٬ ٠٧ِح٤ٞ٠ ج٠ٝظف١٬٠ ج٠ٝ٠٢ِ٢٠ٝف جٝؿ٩ٝ٧ جٝسحلَ ئس٩ٖ ج٧٠ٝ
 ل٠ج٢ِ٧سحض جٝ ح١ٜ حخ٥فج٠حل ُص٠ح١ دح١ ج٢ِٕٝ ٧جال/ إ٢٬٠حز جالظس٠ح٤٬ُ ؿٝسجق٬ف٣ ٧ زوفػ

ظس٠ح٤٬ُ ٧جٙسوحؿ٤٬ ٧ل٬حل٤٬ ٧صٚح٤٬ٖ ٠سٗح٤ُٞ ٠٧سنحد٤ٜ ، ٧ج١ ٢٥حٛ جفسدحً نؿ٬ؿ د١٬ جٝدًح٤ٝ ج
 ٧0جالف٥حخ ٧ج٢ِٕٝ 

٩ٞ ل٧٘ حؿ٨ ُٙسولحز ج١ ١٠ جصحف ل٬حلحز جالوالع جالجفؿجِٝؿ٬ؿ ١٠ جٝز ٠ح جٜؿٜ
٠٠ح  ٤ٝحًدٝق٬ؿ ١٠ ج٠ ٧٩ٝج ل٬ٔل ؤ٦٢ح سئؿ٨ ج٩ٝ ٠ق٬ؿ ١٠ جالؾسالل ٩ٖ ل٧٘ ج٠ِٝسن٠ٝل ٧جِٝج

  ٬0ئؿ٨ ج٩ٝ جٝظف٤٠٬ ٧ج٢ِٕٝ 
٬سيغ ؤفسدحً ج٢ِٕٝ جاللف٨ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ دحٝػحٝر جالظس٠ح٬ُر  ١٠ ٢٥ح٧

ج٢ِٕٝ ر ٧ظ٤٬ ًح٧ٙسحًٜح ٖٜ حٝٞػ٬حذ جٝس٩ ال ٬لس٬ًَ جٝٗفؿ ٦٢٠ ر٧٠٬جالٙسوحؿ٬ر ٧جٝي٧ًٔ ج٧٬ٝ
 فؤذ ٠ٝج ٧٩٥ ٧جٝػٚؿ ٧ُؿٟ جٝسػ٬ٚ٘ ا٩ٝ ؤٙفخ ػٞٚر ي٬ِٗر س٧جظ٦ر

 
 طد اهيرأث فٓ اهظرٖق اهؽبىاهؽٌف  -ة
ٝـ٨ سسِفى ٤ٝ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ جإلًحف جِٝحٟ ٠ٞٝظس٠َ، د٠ح ٩ٖ ـٝٛ جٝسِفى ٦ٝح ج ٕج٢ِٝ ٧٥٧

 .حخ سوٓخ ؤ٧ جال٧٬ جٝسف٥ؤٟ ١ُ ًف٬٘ جٝسػفم حِٝدحإللحءذ ٩ٖ جًٝف٬٘ ج
سق٧ظر ج٧ ٠ ز٢حٜء ث٬ر ل٧ج٧جِنج٢٠ٝٝحً٘ جِٝن٧جث٬ر  ؤ٧ ج٢٠ٝحً٘ ٬ٓف ج ٫ٖ فؤذج٠ٝ ٢٩حِس

ل٧جء ٠٬ٖح د١٬ جٝظ٬فج١ ١٠ ج٢ٝل٧ذ ؤ٧ جٝسػفنحز ٕ ١ ج٠٢ِٝ ٖسحذ  سِح٩٢ ١٠ ؤ٠٢حً ٠سِؿؿذ
 . جٝظ٢ل٬ر جٝس٫ سػؿش ٢ٞٝلحء ٧ٝٗس٬حز ج٢٠ًٝٚر 

٧جٝظ٢حث٬ر ُحٟ  ٬رس٠حُجالظٝٞدػ٧ش  ٜق ج٫٠٧ٚٝفح ج٥٠ٝجفظؤفجلر ٬٠ؿج٬٢ر ؿنحفز ؤ ؿ٧ٝٚ
ٜلحز ؤ٧ جٝسػفنحز ج٠ٝؾسٞٗر ح٠ِٝحد ث٬ر ل٧جء٧جُنر حز ٢٠ًٕٚ يؿ ٖس١ُ٬ و٧ف ج٢ِٝ 1996
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وحخ ل٧جء دحٝسِؿ٪ ٫ُٞ جِٝنم ٧ج٠ٝلح١ٜ ٫ٖ جِٝن٧جث٬حز ؤ٧ ٫ُٞ ٓسػؿ جال٫ جٝس٫ سول اٝ
 . جٝػحظر  ءح١ٜ ٙيح٠ؤ٧ ؤ زؤًفجٕ ج٢٠ًٝٚر ؤ٧ ٫ٖ جٝػ٠ح٠ح

ذ ٫ُٞ ٢ِٕ ُال٧ؤػؿ جأل٠٢حً جٝفث٬ل٬ر ٝٞ لفذجأل لؿجؾ ج٠ٝفؤذ ٫ٖٕ يؿ ٢ِٝصل ج٠ٜ٠ح ٬
ٗر ِٝؿٟ ٧ظ٧ؿ سٞز ج٠ٝؾءجؤ٠فؤذ ِٝٞؿ٬ؿ ١٠ ٠ٌح٥ف ج٢ِٕٝ ٧جالُسؿج ح٧ٝ٦ِس لف جٝس٫جألى ِفس

 .24ػ٠ح٬ر ٝـٝٛ ج٧٢ٍٝ ١٠ جأللف ٩ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٝػيف٬ر ٧جِٝن٧جث٬ر 
٠ر ٙسل ف٬ظ( 8430) ر ُؿؿث٢٬حظ٠فٜق جٝدػ٧ش جالظس٠ح٬ُر ٧جٝ لظل ٩1995 ُحٟ ٖ
 .25فىِٝج ٛس٥ٓسوحخ ٧ٝال٩ ٢صِفى جأل٢س٬ظر س ٦٢٠ح ٜح٢ز ظفجثٟ نفٕ( 52.)٠ٞٝفؤذ 

 :ا٩ٝ ؤ١  ٬1995ف جأل١٠ ج٩٠٧ٚٝ جٝوحؿف ُحٟ ٚف٬ن٬ف س٧
 . ٧1995ػس٩ ُحٟ  1986ج٬ؿ ٢٠ـ ُحٟ سقٓسوحخ الجِٝفى ٧ج ٛس٥حالز ػ
 :ِٝفى ٧جالٓسوحخ ٜحٝسح٩ٝ ج ز ٥سٛالحػٜح٢ز ٖ
 
 
 
 
 

 حالباهح ددؼ ؽبىاه
1986 164 
1987 200 
1988 189 
1989 199 
1990 180 
1991 164 
1992 175 
1993 162 
1994 203 
1995 179 

 
 :ج٠ٝس١٧٠٦ ٧ًٖٚح ٢٦٠ٝس٦ٟ ٠٧ِؿل جفسٜحخ جٝظفجثٟ ٜح١ ٜحٝسح٩ٝ  ٬ٕؤ١ سو٧٢

، ( ر٠ظف٬ 22)، لحث٘ ( ظف٠٬ر 31)٠ل ُ ١، دؿ٧( ظف٠٬ر 32)،٠قجفٍ ( ٠رظف٬ 53)٩ٖ ػف
ٙخ ج٠ف، ( ٟظفجث6)حظف ،س( ظف٠٬ر 11)، فظحل س٬ِٟٞ ٧ًالخ ( ظف٠٬ر 14)٠٧ر ٜػٕ ٧٠ٌ
 ( .ظف٠٬س١٬)٧ٙجز ٠لٞػر ٧ فظحل نفًر ٧ٌٗ٧٠٧ج ًٙحٍ ُحٟ ،( ٟثجفظ 5)ؤ١٠ 
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 ، ؤ١ ظفجثٟ جالٓسوحخ ٬فسٜد٦ح ظ٬٠َ جٝفظحل دٔى ج٢ٌٝف ١ُ ٠لس٧ج٥ٟ جالظس٠ح٩٩ُ ٠ح ٠٢ِ٬
 .جظس٠ح٩ُ ٧جٙسوحؿ٨ ٢٠ؾٗى ١ د٠لس٧٨٧ق١٬٠ ٬سـ٬جٝ ٦٢ٜٝ٧ح س٢سنف ؤٜصف د١٬ جٝفظحل

سِفي١ ٝالٓسوحخ ٥ٟ ٩ٖ ل١  ٩سالجٝ ١ ج٢ٝلحء٠% 60-٩40 ؤ١ حث٬حز اٝالػوج ح سن٬ف٠ٜ
 .26( ؤًٗحل)٢ر ؤ٧ ؤٙل ل 15

جٝسػفم دح٠ٝفؤذ ج٠ٝوف٬ر دنٜل ٧جلَ ، ل٧جء ٜح١ سػفم ظ٢ل٩ د٠ال٠لر ج٢ٝلحء ٢٬٧سنف 
 .٧جٝظحفػر ؤ٧ سػفم دح٢ٌٝف ا١٦٬ٝ حد٬ر ج٢ٝ ٗحٌٝحالدحز ؤ٧ سػفم ٩ٌٗٝ دحاللحءذ ١٦ٝ ٬س٧ٗجٝ

٠فؤذ ٦ٝـج ج٧٢ٍٝ ١٠ جٝسػفم ل٧جء ٩ٖ ٝج ٬٤ٖ ال سسِفى٨ ف٠و٠ٝظس٠َ ج٧ ٠ٜح١ ٩ٖ ج٧ٝال ٬ؾٞ
 .جٝنحفٍ ؤ٧ ؤ٠ح١ٜ ج٠ِٝل ؤ٧ ج٠ٝؿفلر ؤ٧ ج٢ٝحؿ٨ ؤ٧ ٧لحثل ج٢ٝٚل ج٠ٝؾسٞٗر 

ذ ٩ٖ و٧ف ٬ٚٗٝف٬ر ج٧جثنجِٝ ٢حً٘ جٝل٬٢ٜر جٝفج٬ٙر ٧ج٢٠ٝح٠ً٘ٝججؾسالٕ ٜد٬ف د١٬  ؿ٧ال ٧٬ظ
 .جث٬ر ٧ج٢ٝحث٬ر٧نِٝج ٩٘ ج٢٠ٝحًٖ ذفؤ٧٠٠ظ٤ ٝٞجٝسػفم دح٠ٝفؤذ دحلسص٢حء ق٬حؿذ و٧ف ج٢ِٕٝ جٝ

٧ض ج٠ٝفؤذ ج٠ٝوف٬ر ١٠ د٬س٦ح ٧٧ظ٧ؿ٥ح ٩ٖ جٝنحفٍ س٢س٦ٛ ٜحٖر ػ٦ٙ٧ٚح ٧سسِفى ف٠ٖظفؿ ؾ
 .حِٝٗل د ٧ٜٝحٖر ؤنٜحل ج٠ٝيح٬ٚحز ل٧جء دحٌٝٞٗ ؤ

حثل ج٧٠ٝجوالز ج٠ٝؾسٞٗر ٧ؾحور ؾل ٧لَ ؿج٧جل نٜلدجٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٢٬٧سنف 
سؾ٧ٕ ١٠ ف٧ٜخ ٧لحثل ج٧٠ٝجوالز ٝج ٩ٝج ١ ج٢ٝلحء٠ ؿ٬ِؿَٖ دحٝج٧ٝلحثل جِٝح٠ر ، ٠٠ح ٬ؿ

 .  جِٝح٠ر 
س٦ظح١ ج٠ٝظس٠َ ٦ٝـج جٝل٧ٞٛ اال  ؤ٤٢ ٬ػ٠ل ج٠ٝفؤذ ٠لث٬ٝ٧س٤ ٬٧س٦٠٦ح د٠ػح٧ٝر ا٧ٓجء ٧فٟٓ جل

ٚح٥ف ٠٧سف٧ ٠وف جٝظؿ٬ؿذ ، ٧سفجٟ ٩ جٝ٘ ٖح٢ٗال، ٧فٟٓ سؾو٬ه دِى ُفدحز ٠سف٧ جلحظجٝف
اال ؤ١ . ٝؾؿ٠ر جًٝحٝدحز ًٖٚ  ٟحِٝج حز ج٢ٝٚل٬لدؤس٧جالل٢ٜؿف٬ر ٝٞل٬ؿجز ، ٧سؾو٬ه دِى 

٥ـ٣ جأل٠ح١ٜ ج٠ٝؾوور ٝٞل٬ؿجز ال س٩ٜٗ ٠٠ح سيًف ٤ِ٠ ج٢ٝلحء ا٩ٝ ف٧ٜخ جِٝفدحز 
ِفيز ـج سح ا٬ُٞ٦ ل ٠لس٠ف دل ٬٧ق٬ؿ س٬ٙ٧َ جٜٝالٟٜندج٠ٝؾسًٞر ٠٠ح ٬ِفي٦ح ٝٞسػفم 

 (٧ظ٧ؿ ؤ٠ح١ٜ ٠ؾوور ٝٞل٬ؿجزدؿ٨٧ُ  –ٝٞسػفم 
  
 هؽيل هؽيل اا  ٕٕث فث فاهيرأاهيرأ  طدطد  ففٌٌؽؽاهاه  --رر

ر ٧جٝفظل ِح٠ٞذ ج٠ٝٝفؤج٠ٝوف٬ر سٜٗل ج٠ٝلح٧جذ ٫ٖ ُالٙحز ج٠ِٝل د١٬ ج ل٠ِجٝ ٧٢١٬جٙ
دحٝسف٬ٙحز ٧جِٝال٧جز  رؾحوجٝؾف٪ ألج ِسفٕ دحألظف ج٠ٝسلح٧٪ ٧دحٝػ٧ٚ٘ف ٧س٫ س٦ٖٚ –جِٝح٠ل 

 . ٘ جٝسإ٬٢٬٠ر جألؾف٪ ٝػ٧ٚر ج٧ٖٜح ٧جإلظحقجز
ظف ألجػ٬ش  ٠١ ٩٧ُ٩ ؤلحك ٢ُٞ ٬٬ق١ ج٠ٝئللحز جٝؾحور ٧٬ظؿ س٠٠ فٜٝص٬ج ١ٜٖٝ٩ ٧

 .٬س٧ٗ٘ ٤٬ٖ جٝفظل ١ُ ج٠ٝفؤذ دحٝفٟٓ ١٠ ٬ٙح٦٠ح دح٠ِٝل ـجس٤ ٨ـجٝ
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 جٝٔحٝخ٩ ٦٬ح، ٩٥٧ ٖٖ ح ٬٧ػوف٥حج٠ٝظس٠َ ٩ُٞ ج٠ٝفؤذ ج٬ٚٝحٟ دإؿ٧جف د٦٢٬ِٗفى ًح ٬ؤ٬ي
ف د٦٢٬ِح ج٩ٖ ؤؿ٧ حسػسحض ا٩ٝ ٦٠حفجز ٬ُٞٚر ، ٧سفسخ ٩ُٞ ػوف٥ال  ٬ًرلر د٧٠٬ف س٬ٞٚؿؤ

ف٦٠ح ١٠ ج٬ٚٝحٟ ددِى جأل٠ُحل ٧جألؿ٧جف ػ٬ ، ٠ٜح ح٠٦ر ٝقالٝج ز٧ج٦٠ٝحفجز جؾدف٢ٚه جٝ
ٟٓ ف٠ٝٝحل ، دحدؿ٨٧ُ ؤ١ جٝفظل ٧٥ ج٠ٜٕٝٞ دحال٢ٗح٘ ٦٬ُٞح ٖال ؿجٍ ٝؾف٧ظ٦ح ٠ِٞٝل ٜٝلخ ج

١ ج٠ٝفؤذ ، ٧ؤ١٠27 جأللف ج٠ٝوف٬ر % 25ل ا٩ٝ ٧٧و لحء٢جٝ حس٦ٞ٬ِ س٩لف جٝجأل١٠ ؤ١ ُؿؿ 
 .ٟ ٧جألخ ٠ًِح ألج ف٧ؿ٧س٧ٟٚ د ٦حفسؤلجال٢ٗح٘ ٩ُٞ  ٧ٝر ٩ُٞث٠ل

ظ٠ح٩ٝ ٧ٙذ ج٠ِٝل ج٢ٝلحث٬ر صٟ ١٠ ا28%( 42)٩ٖ ًٙحٍ جٝقفجُر د٢لدر  ٢لحءل جٝس٠ِ
٩ٖ  لس٠ِ ، ؤ٨ ؤ٦٢حػرٟ ٧جٝو٩ٖ٬ٞ ٠ظحل جٝسِ ح ج٠ٝفؤذس٠ِل ٦٬ٖ%( 40)ج٠ٝفسدر جٝصح٬٢ر ٩٥٧ 

 ٩ٖ ر٩٠ ج٠ٝلح٥ُٞف ٚسوجٝدح٩ٙ ٬ ٧جٝظقء%( 82) رجأل٢نًر جالٙسوحؿ٬ر جٝس٬ٞٚؿ٬ر  ٧سلح٥ٟ  د٢لد
 د٠٢٬ح جٝـ٧ٜف جٝـ١٬ ١٧ٞ٠ِ٬ دحٝد٬َ. ٧جٝد٢حء ٧جٝسن٬٬ؿ ٧جٝو٢حُحز جٝسػ٬ٞ٬٧ر  ،لٝس٬٧٠ج زًحُحٙ
 . ذ٧ًفسج١٦٠ٝ ج٩٠ٝ ـ٧ٜف ٖجٝدف٨ ١٠ ٠ُحٝر ٢لدر ج٧ٜٝسسفٜق جٝ. ًٖٚ %( 14)جٝؾؿ٠حز ٩٥ ٧

ل ظ١٠ ٠ؤ 2000ج٧ٝقجفذ  ٠٧ِٞ٠حز ٠فٜق.٬حز ٧قجفذ جٝس٬٠٢ر جالؿجف٬ر ػوحثٜف ج٧سـ
 ،( 5,88)ٙسوحؿ٨ د٧قجفذ ج٦ٜٝفدحء ٧جًٝحٙر دْٞ ُؿؿ جٝفظحل الجًٚحٍ ٝج ٠ر ٧٩ٖٜػٝحد جِٝح١٬ٞ٠

فظحل ٞٝ%( 2,95)ج٠ٝؿ٩٢ ج٬ًٝفج١ ج٢ٝٚل ٧ج٧٠ٝجوالز ٧ ذف٩ ٧قج٧ٖ%(.5,11)٢لحء ٝج د٠٢٬ح
%( 6,11)ء ح٠٢٬ح ج٢ٝلدفظحل ٞٝ% (4,88)جاللٜح١ ٧جٝسن٬٬ؿ  ذف٩ٖ ٧قج٧ 0%(8,4)ء ح٠ح ج٢ٝل٬٢د

 ذف٩ ٧قج٧ٖ%( 1,5)٠٢ح ج٢ٝلحء ٬د فظحل،ٞٝ%( 9,94)جٝر ؿِٝأل١٠ ٧جج٧ ٍحٖؿجٝ  فذ٩ٖ ٧قج٧. 
جٝس١٬٧٠  جفذق٩ ٧ٖ٧%(1,37)٠٢٬ح ج٢ٝلحء د ،فظحل ٞٝ%(9,62)جٝس٬ِٟٞ ٧جٝدػ٧ش ٧جٝندحخ 

 ٢٬٠١حز ٧جٝنث٧إسٝجفذ جق٧%( 4,40)٠٢٬ح ج٢ٝلحء د ٞفظحل،ٝ%( 6,59) ٬رجٝؿجؾٞذ ٧جٝسظحف
 0%( 44) ءحل٢ٝج، د٠٢٬ح ل ظحٝٞف%( 56)٬ُر حجالظس٠

ر جٝفظحل ٠٢٬ٞ٠ح ظد%( 3,26)ج٢ٝلحء جِٝح٠الز ٩ٖ جًٝٚحٍ جالٙسوحؿ٨ دٞٔز ر ؤ١ ظ٧ٞ٠
 %( .7,73)١٬ٞ٠ ٩ٖ ٢ٗك جًٝٚحٍ دٞٔز ِحجٝ

 حء ١ُ ٢لدر ج٢ٝلحء ج٬٢ِ٠ٝحز ٩ٖ جالػور ٧ثجػوحث٬حز جٝظ٦حق ج٠ٝفٜق٨ ٝٞسِدز ٠ح ٜح٢ٜ
 

 ٟحِٝج ٍل ٧جًٝٚح٠حُجأل٧٬يغ ٧ٌحثٕ جإلؿجفذ ج٬ِٞٝح دحٝػ٠٧ٜر ٧ًٙحٍ ( 4)ظؿ٧ل فٟٙ 
 :ٜحٝسح٩ٝ  2000-1999-1996-1998ا٩ٝ اظ٠ح٩ٝ جِٝح١٬ٞ٠ ٩ٖ جأل٧ُجٟ 

 2000 1999 1996 1988 ٬ِٞحج٧ٌٝحثٕ جٝ
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 0,3 8,2 6,2 4,1 ق٬ف ظر ٧ؿف

  0,6 2,3 0,3 ف ثخ ٧ق٢٬ح
 0,26 6,21 5,17 8,8 ٬ف ُح٠ٟؿ

ثٕ ٌحٖر ج٧ٜٝح
 ج٬ِٞٝح 

3,7 3,15 5,19 1,23 

 اهسِبز اهيرنزْ هوخؽتئج ّاالحصبء: هيصدرا
٢ٗل٦ح ، ػ٬ش ٢ظؿ ؤ١ ج٠ٝفؤذ ج٠ٝوف٬ر سِح٩٢ ١٠  ١ُ شؿػس٧٠ظ٧ؿذ سجٝر ل٬٠جٝف ٟجألفٙح٧

٩ ج٢ٝلحء ٖجٝس٬٬٠ق ٩ٖ ج٠ِٝل ٧جلسدِحؿ٥ح ١٠ ج٠ٝفجٜق ج٬ٚٝحؿ٬ر ٧ج٧ٌٝحثٕ ج٠ٝح٥فذ ٧سٜؿك ؤٓٞخ 
 ٧سؿف٬خ  ٦حفجز٩ ٠ٝج٧ٌٝحثٕ ج٬٢ٗٝر جٝس٩ ال سػسحض ا

 ء٠ح ج٢ٝلحؤ ًٚل ٖدر س٠صل جِٝح٠الز ٩ٖ جًٝٚحٍ جٝػ٩٠٧ٜ ٧ًٙحٍ جال٠ُحل٢سٞٛ ج٧ٝ
الز ٩ٖ جًٝٚحٍ جٝؾحه، ٧جًٝٚحٍ ٬ٓف جٝفل٩٠ ٧ج٦ٝح٠ن٩ ١٥٧ جٝٔحٝد٬ر ج٩٠ٌِٝ ١٠ ٠حِٝج

٧دؿ١٧ ؤ٨ ي٠ح٢حز ٠٧ف٥ٚر  ، ٧جٝالس٩ ١ٞ٠ِ٬ ٩ٖ ٌف٧ٕ ٠ُل وِدر حزج٠ٝوف٬ء ج٢ٝلح
ٖر ا٩ٝ سِفي١٦ ٝالُسؿجء ١٦٬ُٞ ل٧جء دحٝيفخ ؤ٧ جٝسػفم جٝظ٢ل٩  حإليحر د٬إ٢٬٠سؿ٬ر ؤ٧ ٙسِح

ل ؤ٧ جِٝح٠الز جٝقفج٬ُحز ٩ٖ ج٠ٝقجفٍ ٧ج٠ٝوح٢َ جٝو٬ٔفذ قح٠٢ٝج ؾحؿ٠حزٖ.  حخٓسوؤ٧ جال
ٓسوحخ ز جٝو٬ٔفذ ٬سِفي١ ٢ِٕٞٝ جٝظلؿ٨ ٧جٝظ٢ل٩ ٧ج٢ٝٗل٩ ل٧جء ١ُ ًف٬٘ جالػال٧ج٠ٝ

ٟ ؿ١٧ ٠لحءٝر ؤ٧ ُٚحخ أل١ ج٢ٝلحء ج٧ٞٝجس٩ ٠ح ٬سؿذ حجٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧جٝيفخ ٧جال٥ح٢ر ٧ُ٧
٠ًٞٝحٝدر دػ١٦ٙ٧ٚ ٧ال ١٧ٜ٬ ١٦ٞ٠ُ ٢ٌح٬٠ًح  ٩ٖحٜٝج١ ج٩ُ٧ٝ ٦٬ٝؿ١٧ ٬ٞسػ١ٚ د٦ـ٣ جأل٠ُحل ال ٬ٜ

٬ٙحز دٚؿف ٠ح ٬فسدً دفيح وحػخ ج٠ِٝل ٧٥٧،١٦٢ُ ٠ح ٬ظ١٦ِٞ ٬سِح١ٞ٠ ٗح١ُ ًف٬٘ ٧ُٚؿ ٧جس
 .ل ٧٠ٝجظ٦س٤لد٬  ٧ال ٢ِٕٝ ٩ُٞ ؤ٤٢ ؤ٠ف ٧جَٙ ال ٠ٗف ٤٢٠ج ج٠َ ٥ـ

٢ه  ٫ُٞ ذؿ٬ٓف ٠لس٢ر ٬ِظس٠جِٝح٠ٞر ٬سٟ ٫ٖ اًحف س٧ظ٦حز ٖٜف٬ر ٠فؤذ ٠ٝج يؿ ق٬٬حٝس٠ٖ
٫ ٧جًٝٚحٍ جِٝحٟ ٧جٝؾحه جٜٝد٬ف ٢ٞٝ٠٧لحء جِٝح٠الز ٫ٖ جًٝٚحٍ جٝػٜ ردلدح٢ٝ ٛٝـ٧. ١٧ ح٢جٝٚ

 . س٬٬٠ق ٌل جٝ ٫ٖ ١ٞ٠ِ٬ ف ؤٓٞد٬ر ج٢ٝلحء جِٝح٠الز٠سلس ٠٢ح٬د ١ ج٢ٝلحء جِٝح٠الز ،ر د٬ؤ١٥٧٬ٞٙ 
 ؤ٧ ف٧ػ٤ ١٧ح٢جٝٚل٧٘ ج٠ِٝل ٟٝ ٬فؿ ٫ٖ ٢و٧ه  ذ ٫ٖج٠ٝفؤيؿ ٬٬ق ٠ٖحٝس ٩ُٞ٧ٛ ـٝ

٫ٖ جًٝٚحٍ جٝفل٫٠ جٝؾحه ؤ٧ جِٝحٟ ؤ٧ جًٝٚحٍ جٝػ٫٠٧ٜ اال ؤ٤٢ ُحم ز ِٝح٠الج ر ٢ٞٝلحءدل٢ٝحد
 0 زًٚحُحٝجر ٫ٖ ٥ـ٣ ٧ُح٬م ج٠ٝفؤذ جِٝح٠ٞر ٫ٖ جٝسًد٬٘ ٧ج٠٠ٝحفل

٫ ٠ظحالز ج٠ِٝل ج٠ٝؾسٞٗر ُٞ ق٦ِ٬ح٧س د٧ي٧ع ٫ٖ فجِٝح٠ٞر ٦ٌ٬ ؿ ج٠ٝفؤذي٬ق ٬ٝس٠جا١ 
٧٠ظ٧ؿ ٫ٖ ظ٦حق ٬٬ق ٧ س٥٧٠ –س٫ سول ا٦٬ٝح ٝج ر٬٬ٗ٬حز ج٧ٌٝس٠٧لج٫ُٞ٧ٝ ؤ٢نًس٦ح ٫ُٞ٧ 
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٬ٓف ٙح٫٢٧٢ ٢٧حسط ١ُ صٚحٖر ٬٬ق ٧ س٥٧٠ –ٍ جٝؾحه ًح٫ٖ ج٧ٚٝ ٠ُحلألجٝؿ٧ٝر ٫ٖ٧ ًٙحٍ ج
 . ذ سظح٣ ج٢ٝلحء جِٝح٠الز س٠َ لحثؿ٠ظ

٧٥ ٫٧ ٬ف فل٠ٝٔصف ٧ي٧ػح ٬ػ٬ً  د٠ِل ج٠ٝفؤذ جِٝح٠ٞر ج٠ٝوف٬ر ٫ٖ جًٝٚحٍ جألٜج ٬ق٬٠س١ٝ جا
 لف دنٜصئ٧٬. ؿؿ جألٜدف ١٠ ج٢ٝلحء جِٝح٠الز ٫ٖ جٝف٬ٕ ٫ٖ٧ جٝػيف ِٝج ٟي٬حٍ جٝـ٪ ًٚجٝ
٤٬ جٝٔحٝد٬ر ج٫٠ٌِٝ ٪ سد٫ٚ ٖح ج٠ٝفؤذ ٧٥٧ جًٝٚحٍ جٝـ٬٦ٖس٠ِل  ٫سًحُحز جٝٚدح٫ٙ جٝ ٞد٫ ٫ُٞل

حء ٢ل١ ؾً جٝٗٚف ٧ًح٠ٝح ٜح١ ٥ـج جًٝٚحٍ ٧٥ جألٜصف جلس٬ِحدح ٝٞٙف٬دحز ٤٬ٖ٠ لحء ١٠ ج٢ٝ
 . ؿ٧ُٚ ١ٜٝ٧٧١ دؿ ظفدإز الح٠جِٝ
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 الذساست الويذاًيت: الفصل الشابغ 

 "كرٖج صفظ اهؽرفب ختحد ؼً اهٌّر"
ل٧ٕ ٢لسِفى ٩ٖ ٥ـج جٝظقء ٠نٜالز ٥ـ٣ جٝٚف٬ر ٧ـٝٛ ١٠ ؾالل جلسِفجى ٦ٗٞ٠ٝح 
٧ؤ٧يحٍ ج٠ٝفؤذ ٦٬ٖح ٧ُالٙر ـٝٛ د٠نٜٞر جالفى ٧دِى ٠٢حـض جٝػحالز ، ٢لسِفى دِى 

 ج٠ٝؾسٞٗر ٝسػل١٬ ؤ٧يحٍ جٝٚف٬ر ٧ج٢ٝلحء ٦٬ٖح  ج٢ٝسحثط جٝس٩ ؾٞوز ج٦٬ٝح جٝؿفجلر ٧جٝس٧و٬حز
 

 
 لرَٖ يوف اه: أّال
 

 اهخبرٖخ ّاهٌشبء -1
٬فظَ سحف٬ؽ ٢نح٣ ٙف٤٬ وًٗ جِٝفٖح جٝسحدِر ٠ٝفٜق جٝٗن١ د٠ػح٤ٌٖ د٩٢ لب٬٧ٕ جٝب٩ ٠ثبحز    
جٝل١٬٢ ػ٬ش ج٤٢ ال ٧٬ظؿ سحف٬ؽ ٧جيغ  ٢ٝنحس٦ح ٬ِف٤ٖ ج٥ح٦٬ٝح ٧الػس٩ ٩ٖ ج٠ٝلس٢ؿجز جٝفل٬٠ر 

جٝٚف٬ر ٢٠ـ ٙؿ٬ٟ جٝق١٠ دح٥س٠حٟ ؤ٥ح٦٬ٝح د٤٬ٞ٠ِ جٝسِٞب٬ٟ ػسب٩ ؤوبدػز ٖب٩ ٖسبف٣      جنس٦فز 
جٝؾ٠ل٬٢٬حز ٧جٝلس٬٢٬حز ١٠  جٝٚف١ ج٠ٝحي٩ ج٠ٝوؿف جأل٧ل ٝسؾف٬ط ُؿؿ ٠ب١ ٦ٖٚبحء ٧جث٠ب٤    
ج٠ٝلحظؿ دح٢٠ًٝٚر ٧سفظَ سل٬٠س٦ح ج٩ٝ ٢ٗك جٝلدخ لحٕٝ جٝـٜف ٧٥ ٩٢ِ٬ وب٣٧ٗ ج٠ِٞٝبحء ؤ٧   

جٝو٬حٓر جٝس٩ ج٢س٦ز ج٦٬ٝح  ؤ٥ح٩ٝ ٙف٨ جٝظ٧جفػس٩ لحف جاللٟ و٧ٗذ ج٠ِٝفٖر وًٗ جِٝفٖح ٩٥ 
  جٝفل٩٠ ٧ج٠ِٝفٕ ١ُ جٝدٞؿ٣

 اهيّكػ ّاهيشبحج ّؼدد اهشنبً  -2
ٜٟ ٧   ٩٥ ج٠ٝفٜق جٝسحدَ ٠ٝػحٌٖ د٩٢ ل٬٧ٕ جٝس٩ ٜح١ 5سدِؿ جٝٚف٬ر ١ُ ٠ؿ٤٢٬ جٝٗن١ دػ٧ج٩ٝ 

٠ػحٌٖ د٩٢ ل٬٧ٕ ٩ٖ ٌل ٬سدَ ٠ٝؿ٬ف٤٬ ج٬٢٠ٝح ػس٩ ؤؾف جٝلس٬٢٬حز ١٠ جٝٚف١ ج٠ٝحيىي٤٠ ج٩ٝ 
جٝسٚل٬ٟ جٝظؿ٬ؿ جٝـ٨ سٟ د٠ِفٖر جٝؿ٧ٝر ٩ٖ جٝٗسفذ جالؾ٬ف٣ ٧سػحً جٝٚف٬بر ٠ب١ ظ٦بحز صبالش     
دحألفجي٩ جٝقفج٬ُر جٝسحدِر ٝق٠ح٦٠ح  ٧جٝظ٦ر جٝفجدِر جٝس٩ سَٚ ٩ٖ نف٘ جٝٚف٬ر ٠٬صل ٠بؿؾ٦ٞح  

جِٝؿ٧ذ جٝسحدِبر  جٝفث٬ل٩ ٧ج٧ٝػ٬ؿ ٬٧فد٦ًح دحًٝف٬٘ جٝقفج٩ُ جٝـ٨ ٬ول  ٠ؿ٤٢٬ جٝٗن١ د٠ؿ٤٢٬ 
٠ٝػح٤ٌٖ ج٬٢٠ٝح ٧٥ جٝٗحول ١٠ جٝٚف٬ر ٧د١٬ ٙف٤٬ وًٗ ج٧٢ٝف ٥٧ـج ٧٥ ػؿ٥ح جٝنف٩ٙ ؤ٠ح ُب١  
ػؿ٥ح جٝٔفد٩ ٧٦ٖ ُـد٤ ٠ػ٧٠ؿ ٜح٠ل ٩ٖ٧ جٝػؿ جٝدػف٨ ألفجي٩ جٝٚف٬ر سَٚ ُـد٤ جٝل٢ح ٬بف٣  

 جٝػؿ جٝٚد٩ٞ د٦ح سَٚ ُـد٤ ُلٚال١
٦ٝـج سِؿ جٝٚف٬ر ١٠  جٝٚف٨ ج٠ٝوف٬ر  ٜد٬ف٣  ٖؿج١ سٚف٬دح 3000  ٧سٚؿف ج٠ٝلحػر جٝل٬٢ٜر ٝٞٚف٤٬

ؤٕٝ ٢ل٤٠ ٬ل١٧٢ٜ ٩ٖ لبس٤ جالٕ ٢٠بقل    90ج٠ٝلحػر ٬ِ٬٧م ٩ُٞ ٥ـ٣ ج٠ٝلحػر ٬ٚحفخ ١٠ 
ٖفؿ ٢٠ٞٝقل ج٧ٝجػؿ ٠٬ص١٧ٞ ٠ح ٬ول ج٩ٝ صالصر ؤظ٬حل ٬٧فظَ  20ج٩ٝ  10د٠ِؿل ٬سف٧جع ٠ح د١٬ 
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ف٣ دلدخ ج٧ٝيبَ جالٙسوبحؿ٨   ٥ـج ج٩ٝ ج٤٢ ٠حقجل جالد٢حء ٬سق٧ظ١٧ ٬ِ٬٧ن١٧ ٩ٖ ٢٠حقل جالل
جٝلت جٝـ٨ ٬ِ٬ن٤ ؤ٥ح٩ٝ جٝٚف٬ر ٬٧يِٕ ١٠ ٙؿفس٦ٟ  ٩ُٞ جاللسٚالل د٢٠قل ؾحه د٦ٟ ؤ٧ ػس٩ 

٧٧ٖٚح الػوحث٬حز ٠فٜق ج٢٧ِٞ٠ٝحز دحٝٚف٬ر ٖح٠ٝفؤ٣ س٠صبل  . ٤ جالسٗح٘ ٧سػ٠ل ٠لث٤٬ٝ٧ ج٬ِ٠ٝن
 .    ١٠ ُؿؿ لٜح١ جٝٚف٤٬ % 50,5

 األراطٓ اهزراؼٖج ّيشبحخِب -3
ٖؿج١ ٩٥ ج٠ٝلحػر جٝقفج٬ُر ٝٚف٤٬ وًٗ جِٝفٖح٧سِسدف ١٠ ج٠ٝلحػحز جٜٝد٬فذ ٢لدسح  صالصر آالٕ

دح٠ٝلحػحز جٝقفج٬ُر ٝٞٚف٨ ج٠ٝوف٬ر ٥٧ـ٣ ج٠ٝلحػر سس٬٠ق دظ٧ؿ٣  سفسد٦ح ٧٧ٖف  ا٢سحظ٦ح سٞبٛ  
ج٠ٝلحػر دقفٍ  ظ٬٠َ جأل٥ح٩ٝ ؤ٧ سِسدف ج٠ٝوؿف جأللحل٩ ال٥ح٩ٝ جٝٚف٬ر ٧س٧قٍ ٤٬ٜٞ٠ جألفى 

جألؾف٨ ٧٠ق٤ُ ٩ُٞ ُؿؿ % 10ٖفؿ سٚف٬دح ج٠حجٝب١٠50 ج٠ٝلحػر د٬ؿ % ٩ُٞ90 ٢ػ٧ ػ٧ج٩ٝ 
ؤٖؿ٤٢ ؤ٥ٟ ج٠ٝالٛ دحٝٚف٬ر جٝل٬ؿذ ٩٢٠ ٠ػ٠ؿ ػل١ ٧س٠سٞٛ  ١٠5 جأل٥ح٩ٝ دؿج٬س١٬ ١٠ ٬ٙفجً ػس٩ 

ٖؿج١  ٩٥ ؤ٬يح س٠سٞٛ ُـد٤ ٠ػ٧٠ؿ ج٠ٝظح٧فذ دوًٗ جِٝفٖبح ٧ٜح٢بز ٧٠قُب٤ ُٞب٩      370
ٚح١٧٢ جإلوالع جٝقفج٩ُ  جلسفؿس٦ح  دِؿ سًد٬٘ جٝٚبح١٧٢  جٝٗالػ١٬ ٧ٖٚح ٢ٌٝحٟ ج٧٠ٝظف٣ ٧ٖٚح ٝٞ

 200ٖالع ١٠ ٖالػ٩ جٝٚف٬ر ؤ٨   ٧200ٜح٢ز ٢لدس٤ ج٠ٝلسإظف١٬ سٚؿف  دػ٧ج٩ٝ  92ٝل٤٢  96
٩٢٠ دحٝٚح٥فذ ٧سنفٕ ٩ُٞ ٥ـ٣ ج٠ٝلحػر ٠ب١ ٠ب١   / ؤلف٣ ٬سِح٬ن١٧ ١٠ ؾالل ٧س٬ِم جٝل٬ؿذ

ٕ ٩ُٞ سإظ٬ف جألفجي٩ دح٢ٌٝحٟ جٝظؿ٬بؿ  ؾالل ٦ٞ٬ٜ٧ح  ج٠ٝػح٩٠ ج٬ٚ٠ٟٝ د٠ؿ٤٢٬ جٝٗن١ ٧٥٧ ٬نف
٫٥٧ ٬ٝك ٦ٝبح ؤ٪ ُالٙبر دبحالفى      ظ٤٬٢ ٝٞٗؿج١ ٧2000جأللِحف جٝظؿ٬ؿذ  جٝس٩ سول ج٩ٝ 

٧الدقفجُحس٦ح ٫٥٧ ػوٞز ٦٬ُٞح ١ُ ًف٬٘ ج٬٠ٝفجش ١٠ ٜال ١٠ ٧جٝؿ٥ح ٧ق٧ظ٦بح ج٠ٝسب٫ٖ٧   
٬ًبٕ جٝظ٠بل   جٖؿج١ ٠٥٧ح ٠ػ٠ؿ ٠ػ٠ؿ ُدؿ جٝٞ  ٠ٜ110ح ج١ ٢٥حٛ  ٖفؿج١  ٠٬سٞٛ ٜال٠٦٢٠ح0

ٖؿج١ ١٠ د٦٢ٟ جٝل٬ؿ ٠ػ٠ؿ جٝـ٨  50ٖفؿ ٠٬س١٧ٜٞ جٜصف ١٠  20ٖؿج١ ٠ٜح ج١ ػ٧ج٩ٝ  ٠٬105سٞٛ 
ؤٖؿ٤٢ ؤ٬يح ٢٥حٛ ػ٧ج٩ٝ ؤٝبٕ ٖبفؿ    50:10ٖفؿ ٠٬س١٧ٜٞ ٠ح د١٬  30ٖؿج١ ٠ٜح ج١  ٠٬90سٞٛ 

 ١٧ٜٞ٠٬ جٙل ١٠ ٖؿج١ ٠ٜح ٧٥ ٠د١٬ ٩ٖ ظؿ٧ل فٟٙ
ٝٞٗالػ١٬ د٢لد٤ ٠ؾسٕٞ ١ٜٝ٧ ٧دِٗل جٝٚح١٧٢ صٟ  ٧ٜح٢ز سٚف٬دح ٜل  ج٠ٝلحػر ج٧ٞ٠٠ٜٝر ٠لسإظف٣

جلسفظح٦ُح ج٩ٝ ج٠ٝالٛ ٧دلدخ ق٬حؿذ ٤٠٬ٙ جإل٬ظحف جٝقفج٩ُ ٤ٞٙ ٢لد٤ ج٠ٝلبحػحز ج٠ٝلبسحظف٣   
٬٧لدخ ُؿٟ ٙؿف٣ ٜص٬ف ١٠ جٝٗالػ١٬ ٩ُٞ ؿَٖ ٤٠٬ٙ جإل٬ظحف ٧دـٝٛ سػ٧ل ُؿؿ ٬ٜف ١٠ جٝٗالػ١٬ 

 ج٠ٝلسإظف١٬ ٩ٖ جٝلحد٘ ج٩ٝ ٠ُحل قفج١٬٬ُ 
  
 ٍ االرض تبهلرَٖ سّد -

سس٬٠ق ٙف٤٬ وًٗ جِٝفٕ دظ٧ؿ٣ جفجي٦٬ح ٧جسِؿجٟ ٢لد٤ ج٧ٞ٠ٝػ٤ د٦ح ٩٦ٖ ٩ٖ ػحٝب٤ ٠لبس٨٧    
٠سٚح٤ٙ٧ جٝظ٧ؿ٣ ٧جٝؾو٧د٤ ٥٧ـج ٠ح ٬ئؿ٨ ج٩ٝ جفسٗحٍ ج٤٠٬ٚٝ جال٬ظحف٤٬  ٝٞٗؿج١ دحٝٚف٤٬ ٧ج٬يبح  
٬٠٬ق٥ح جفسٗحٍ ج٤٠٬ٚٝ جال٢سحظ٤٬ ٥٧ـج ٦ٌ٬ف ٩ٖ ٩ٖ جٝس٧٢ٍ  ج٧ٝجيغ ِٝٞؿ٬بؿ ٠ب١ ج٠ٝػحوب٬ل    
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١ٜٝ٧ ٩ٖ جٝٗسف٣ جالؾ٬ف٣ جو٬دز  جالفجي٩ د٠ح ٬وؿ٘ ٦٬ُٞح  ج٦٢ح جودػز ٩ٖ ػح٤ٝ جٝقفج٤٬ُ 
جُدحء  ٬٧ف٨  دِى جٝٗالػ١٬ ج١ جٝلدخ ٬فظَ ج٩ٝ ج٠٬ٜٝح٨٧ ٧ج٠ٝد٬ؿجز جٝو٢ح٤٬ُ جٝس٩ ٬ف١٧ 
ج٦٢ح سو٬خ  جالفى دػح٤ٝ ١٠ جٝسؿ٧٥ف ٠َ ج١ جلسؾؿجٟ جٝل٠حؿ جٝدٞؿ٨ جٝـ٨ ٜح١ ٬لسؾؿٟ ٖب٩  

٩ ٠لس٨٧ جٝظ٧ؿ٣  ٧جٝؾو٧د٤ ٝالجفي٩ جٝقفج٤٬ُ ٠يحٕ ٝـٝٛ ُبؿٟ  ج٠ٝحي٩  ٜح١ ٬ػحٌٖ ُٞ
 ٙؿف٣ جٝٗالع ٩ُٞ ؾؿ٤٠ جالفى دحٝنٜل جٝالقٟ دلدخ ي٬٘  ـجز ج٬ٝؿ

 
 ؼبئالح اهلرٖج -4

ج٠ِٝف جٝق٩٢٠ ٝٞٚف٤٬ جٝـ٨ ال ٬لس٬ًَ ؤػؿ سػؿ٬ؿ٣ جِٝؿؿ جٜٝد٬ف ٝأل٥ح٩ٝ جِٝنفذ ج٬ًٝخ  جًٝد٬خ 
جؿ٨ ج٩ٝ جٝسنحدٛ جٝنؿ٬ؿ د١٬ ج٥ح٩ٝ جٝٚف٤٬ دِيب٦ٟ  جٝس٩ ٬س٬٬٠ق د٦ح جٝف٬ٕ  ج٠ٝوف٨ ٜل ٥ـج 

 0جٝدِى ٧ـٝٛ ١ُ ًف٬٘ ٬ٞ٠ُحز ج٢ٝلخ ج٠ٝسدحؿ٤ٝ  د١٬ ُحثالز ٧جلف جٝٚف٤٬ 
 ٧0فٟٓ ١٠ ـٝٛ ٠ٖح قجل ٢٥حٛ د٧٬ز دحٝٚف٤٬ ٬سِح٠ل ٦ِ٠ح ٩ُٞ ج٦٢ح ٠٠ص٤ٞ  ِٝحث٤ٞ د٦٢٬ِح

٬ش جِٝؿؿ ٢٧لد٤ ج٠بسال٦ٜٟ  ٢٦ٖحٛ جفد٤ِ  ُحثالز جلحلد٤ دحٝٚف٤٬ ٥ٟ جٜدف٧ ج٥ٟ جِٝحثالز ١٠ ػ
 ج٧ س٧ٗـ٥ٟ ـٝٛ ٧٥ جٝسفس٬خ جٝؾحه د٦ٟ ١٠ ػ٬ش جِٝؿؿ ج٧ٗ٢ٝـ ٢٧لد٤ ج٤٬ٜٞ٠ٝ 

٩٦ٖ جٜدف ُحثالز جٝٚف٤٬ ١٠ ػ٬ش جِٝؿؿ ٠ٜ٧حٙحل ٢ٝح دِى ج٥ح٩ٝ جٝٚف٤٬ ٦ٖب٩  : جٝن٤ٜ٧ : ج٧ال
 ١٠0 جٙؿٟ جِٝحثالز دحٝٚف٤٬

لبدحخ ٧سس٬٠بق د٧ظب٧ؿ ُبؿؿ ٠ب١      جٝن٬ؽ ٩٥٧ سحس٩  ٩ٖ ج٠ٝفسد٤ جٝصح٤٬٢  ٢ٝ٧ٗك جال: صح٬٢ح 
ج٠ٝلسنحف١٬ ٧جالًدحء ١٠ ـ٧جز جالو٧ل د٦ـ٣ جِٝحث٤ٞ  ٧دحٝفٟٓ ٠ب١ ج١ ٢٥بحٛ ُبؿؿ ٠ب١     

 0ج٠ٝلسنحف١٬ ١ٜٝ٧ ُحث٤ٞ جٝن٬ؽ س٦ٙ٧ٗح  ٩ٖ ُؿؿ٥ٟ
ُحث٤ٞ جٝػحض ل٬ؿ ٩٥٧ وحػد٤  جٝسفس٬خ جٝصحٝش د١٬ ُحثالز جٝٚف٤٬ ١٠ ػ٬ش جِٝؿؿ ٦٢ٜٝ٧ح : صحٝصح

 د١٬ جد٢حث٦ح جنؾحه ١٧ٞ٠ِ٬ دح٧٠ٝجَٙ جٝػلحل٤ ٠صل جِٝحثٞس١٬  جٝلحد١٬٬ٚ سٗسٚؿ ج٧ٗ٢ٝـ ٖال ٧٬ظؿ 
ُحث٤ٞ جد٧ لحٟٝ دحٝفٟٓ ١٠ ج٦٢ح سحس٩ ٩ٖ جٝسفس٬خ جٝفجدَ ٠ٜح ٧٥  ج٦٢ح سس٬٠بق د٠٬٦س٦بح     : فجدِح

جٜٝح٤ٞ٠ ٩ُٞ ٜفل٩ ج٠ِٝؿ٤٬  ٢٠ـ ٙؿ٬ٟ  جٝق١٠ ١ٜٝ٧ ٬س٬٠ق ج٦ٞ٥ح دحٝػ٬حؿ٤٬  جٝنبؿ٬ؿ٣ ٬٧فظبَ   
٬س٦ٟ ٝي٦٢ِٟ د١٬ ُحثالز جٝٚف٤٬ جٝصالص٤ جالؾف٬حز ٠٠ح سيًف٥ٟ ٝٞسِح٠بل  جٝدِى جٝلدخ ٝف٧

 د٦ـ٣ جًٝف٤ٚ٬ 
 اهتٖئَ  االشبشَٖ تبهلرَٖ  -5

 اهنِرتبء  - أ
ُبحٟ   30ج٨ ٢٠ـ ٠ح ٬ق٬ؿ ُٞب٩  1973سٟ س٧و٬ل ند٤ٜ ج٦ٜٝفدحء دٚف٤٬ وًٗ جِٝفٖح ٢٠ـ ُحٟ 

٦٬ح  ٬٧فظَ   ٥ـج ٝٞس٤ٜٗٞ ٠حقجل ٢٥حٛ ُؿؿ ١٠ ج٥ح٩ٝ جٝٚف٤٬ ٬ٝك ٝؿ٦٬ٟ جٝٚؿف٣ ٩ُٞ جالنسفجٛ ٖ
جٝدح٤ٌ٥ دح٢ٝلد٤ ٦ٟٝ ٩ٖ ٤٬ٞ٠ُ  جالنسفجٛ س٤ٜٗٞ جالنسفجٛ ٝس٧و٬ل ٧جٝٗحس٧ف٣ جٝن٦ف٤٬ ج٠ح ُب١  
ج٠ٝنسف١٬ٜ   ٦ٖٟ ؿجث١٬٠ جٝن٨٧ٜ دلدخ جفسٗحٍ ج٠ٝدحْٝ ٠ٚفف ؿ٦ِٖح دحٝٚحس٧ف٣ جٝنب٦ف٤٬  ٖب٩   
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جؿ ٜد٬ف ١٠ جال٥ح٩ٝ ٬ٗسٚؿ جٝٗسف٣ جال ؾ٬ف٣ ٧ؾحو٤ ٝؿ٨ ١٠ السق٬ؿ جلسؾؿ٠حس٦ٟ ٠ٜح ج١ ٢٥حٛ جُؿ
٧ظ٧ؿ جالظ٦قذ ج٦ٜٝفدحث٤٬ ٬٧ٜس٩ٗ د٤٬ٞ٠ِ جال  ٢حف٣   دحٝفٟٓ ١٠ ٧ظ٧ؿجٓٞخ ٥ـ٣ جالظ٦قذ دؿج٬س١ 

 ١٠ جٝٔلحالز ٧جٝصالظحز ج٩ٝ جال٬ًح٘ ج٧٦ٝجث٤٬ ٧ج٠ٜٝد٧٬سف 
 يٖبٍ اهشرة_ ة

سٟ س٧و٬ل ند٤ٜ ج٬٠ٝح٣ دحٝٚف٤٬ ٩ٖ ج٧جثل جٝلس٢٬حز  جٝٚف١ ج٠ٝحي٩ ٥ـج دِؿ٠ح ٙؿٟ جال٩ٞ٥ جِٝؿ٬ؿ 
١٠ جٝنٜح٨٧ ٠ٞٝلث١٬ٝ٧ ٧ٜـج دِؿ س٦ِؿٟ  دسٚؿ٬ٟ  دِى ج٠ٝلحُؿجز ج٠ٝحؿ٤٬ ٩ٖ ٤٬ٞ٠ُ جٝس٧و٬ل 
٧ٟٝ ٬ظؿ٧ جلسظحد٤  جال دِؿ ٠ح سٟ جٝس٧و٬ل ١٠ ؾالل ج٠ٝنف٧ٍ ج٢ٞٗٝؿ٨ جٝـ٨ لح٥ٟ ٖب٩ سٚبؿ٬ٟ   

جٝس٤ٜٗٞ ٝدِى  جنٜحل جٝس٤٬٠٢ دح٤ًٚ٢٠ٝ ٧دحفٟٓ ١٠ ٥ـج ٠حقجل جِٝؿ٬ؿ ١٠ جال٥ح٩ٝ ٬ِس٠ؿ١٧ ٩ُٞ   
جٝػ٬ٗ٢ح١  ج٤٬٠٧٠ِٝ ج٧ ٩ُٞ ج٬٠ٝح٣ جٝظ٧ ٤٬ٖ  ١٠ ؾالل   جٝلػخ دلدخ ُؿٟ ٙؿفس٦ٟ ٩ُٞ ؿٖبَ   
ج٠ٝوف٧ٖحز جٝؾحو٤ د٤٬ٞ٠ِ جٝس٧و٬ل ٬ٓ٧ح٥خ  جالظفجءجز ٠َ ج٠ٝظٞك جٝٚف٨٧  جٝسحد١٬ِ ٝب٤  

٠َ ُؿٟ جٜس٠حل  ٤٬ٞ٠ُ جٝس٤٬ٚ٢   جٜٝح٤ٞ٠ ٬٠ٞٝح٣  ٬لدخ يِٕ ٠ػ٤ً ج٬٠ٝح٣ ج٠ٝٚح٤٠ ٩ُٞ ٦٢ف  ٥ـج
ج٬٢ٝل ٩ُٞ ػؿ٧ؿ ٙف٤٬ جٝٚيحد٩ جٝسحد٤ِ ٢ٝٗك ج٠ٝفٜق ف٠ٓح  ١٠ جٝس٤ٜٗٞ جٝدح٤ٌ٥ جٝس٩ وبفٖز   
 ٩ُٞ ج٠ٝػ٤ً جال ج٦٢ح ٠حقجٝز  سِح٩٢ ١٠ ج٠ٝسحد٤ِ جٝظ٬ؿ٣  ٠ِٝل ج١٬ٌٗ٧٠ٝ جٝؿجث١٬٠ ًَٙ ج٬٠ٝبح٣ 

  0الٜصف ١٠ ٠ف٣ ٧ٝٗسفجز ٤ٞ٬٧ً ؾالل ج٧٬ٟٝ ج٧ٝجػؿ
  اهخوٖفٌّبح -ض

١٠ ٙدل ُح١٬٠ ٟٝ ١ٜ٬   دحٝدٞؿ٣ جال س٢٧ٗٞح ٧جػؿج ٬سول د٠فٜق نف٤ً جٝٗبم ٧ٜبح١ ٧٠ظب٧ؿ    
سٟ س٧و٬ل ُؿؿ ١٠ جٝؾ٧ًً دحٝٚف٤٬ دِبؿ ٠بحسٟ    2001د٢٠قل  ج٠ِٝؿ٣ جال ج٤٢ ٩ٖ ج٧ جؾف ُحٟ 
ظح٧ف٣  س٠سَ د٦٢٬ٟ ١٠ ٥ٟ ـجز ٧يَ ٠ح٩ٝ ١٬ِ٠ ٧جٙسوف  ج٢نحء ل٢سفجل وًٗ ج٧٢ٝف جٝٚف٤٬ ج٠ٝ

٩ُٞ ٠الٛ جالفى دنٜل  جلحك ٧ج٤ٞٚٝ ج٤ٞ٬ٞٚٝ ١٠ جالؾف١٬ ٧ُؿؿ ٥ـ٣ جٝؾًب٧ً ال٬سظبح٧ق   
ؾً ١٠ د٦٢٬ٟ ١٠ ٜح١ ٙؿ سٚؿٟ دًٞخ جالنسفجٛ ٢٠ـ ٢٠سوٕ جٝسلب٬٢ِحز ٧جيبًف    70جٝبب

ك دح٤٢ قجثؿ ُٞب٩ ٙؿفسب٤   ٝٞس٧و٬ل فٟٓ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ فٓد٤ ػح٤٬ٝ ٝؿ٤٬ دحٝسف٬ٜخ دلدخ جػلح
١٠ جال٥ح٩ٝ ٥بـج ٠بَ ج١   % ٧1دحٝسح٩ٝ ٖث٤ ج٠ٝلس١٬ٔ  ٦ٝـ٣ ٝؾؿ٤٠ ال٠٬ص١٧ٞ  ل٨٧ ٠ح ٬ٚل ١ُ

 ٢٥حٛ ُؿؿ جلس٩٢ٔ ١ُ ًٞد٤ جٝلحد٘ 
 اهصرف اهصحٓ -ؿ

٧جػؿ ١٠ ج٥ٟ جاللدحخ ٧فجء ق٬حؿ٣ ُؿؿ ١٠ جال٠فجى ج٠ِٝؿ٤٬ ٧٥ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ند٤ٜ ٝٞوبفٕ  
٨ جٝظ٧جف ٥ـج ٬ؿَٖ جال٥ح٩ٝ ج٩ٝ ج٬ٚٝحٟ دػٗف  ؾـج٢حز ٝٞوفٕ جٝوػ٩ دحٝٚف٤٬ ٠ٜص٬ٞس٦ح  ١٠ ٙف

ٝؿ٧فجز ج٬٠ٝح٣ دح٢٠ٝحقل سٞٛ جٝس٩ سٗسٚؿ  جِٝؿ٬ؿ ١٠ ج٧ٝلحثل جٝوػ٤٬ ٠بَ ُبؿٟ ٧ظب٧ؿ سٞبٛ     
جٝؿ٧فجز ٢ُؿ جِٝؿؿ١٬ ١٠ ج٥ح٩ٝ جٝٚف٤٬ ٧دحٝفٟٓ ١٠ سٚؿ٬ٟ دِى ج٢٧ِ٠ٝحز ٝٞػ٤٠٧ٜ ج٠ٝوبف٤٬  

٤٬ ٠ػح٤ٌٖ د٩٢ ل٬٧ٕ ١٠ جظل س٤٬ًٔ ٠ٌِٟ ٙف٨ ٠صل ج٠ٝنف٧ٍ ج٢ٞٗٝؿ٨ ؾحو٤ جٝػ٤٠٧ٜ ج٠ٝػٞ
٠فٜق جٝٗن١ جٝـ٨ جؾ٬سف  ي١٠ دِى ج٠ٝفجٜق جال٤٬٠٬ٞٙ ٝس٬٧ًف ٧س٤٬٠٢ جٝدث٤٬ جاللحل٤٬ د٦بح   
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جال ج١ ج٬حؿ٨  جٝٗلحؿ ًحٝز ٥ـج ج٠ٝنف٧ٍ دؿج٬س١٬  ١٠ جٝٗحلؿ١٬ ١٠ فظبحل جٝػ٠٧ٜب٤ جٝبـ١٬    
٤ ١ُ ٥ـ٣ جٝنبفٜحز ج٧ ُب١   ج٧ًُج  ج٠ٝنف٧ٍ ٝدِى جٝنفٜحز ؿ١٧ ٠ُل ج٨ سػف٬حز ٜح٬ٖ

جوػحد٦ح ٠٧ؿ٨ ٠وفٖس٦٬ٟ   ٠٠ح جؿ٨ ٝػؿ٧ش ٬ٞ٠ُحز ٢وخ ١٠ ٙدل دِى ج٠ٝٚح١٧ٝ٧ ٢٥بحٛ  
٠ح ٬ٚحل ػ٧ل س٧فً ُؿؿ ١٠ ج٬ٚٝحؿجز جٝس٬ٗ٢ـ٤٬ ٩ٖ ٥ـ٣ ج٬ٞ٠ِٝحز ج٦٠ٟٝ  ٩ٖ جال٠بف ج١ ج٥بح٩ٝ   

ى ٠صبل  جٝٚف٤٬ ٬ٗسٚؿ١٧ جٝس٠سَ دند٤ٜ ٝٞوفٕ جٝوػ٩ ٠٠ح  ٬ئؿ٨ ال٢سنحف جٜٝص٬ف ١٠ جال٠فج
٥٧ـج ٠٠ح ٬ـ٬ؿ ١٠ جالُدحء ٫ُٞ ج٠ٝفؤ٣ ٦ٖب٫ سيبًف   .   جٝؿل٢٧سحف٤٬ ٧دِى ج٠فجى ج١٧٬ِٝ

 .ٝػ٠ل ج٬٠ٝح٣ ج٬ٔٝف ٬ٌ٢ٗر ٝؾحفض ج٢٠ٝقل  ٬ٓ٧ف٥ح ١٠ جنٜحل سػ٠ل ج٠ٝلئ٤٬ٝ 
 اهيدارس -ز

يةً  % 70خيخػ اهلرَٖ تٌشتَ ؼبهَٖ  يً اهيخؽويًٖ ٌشتئً تبهلرْ  اهيصرَٖ  خصةل اهةٓ   
 ؼوٓ اهٌحّ اهخبهٓ  االُبهٓ يّزؼًّ 

 ػحو١٧ٞ   دح٠ٝئ٥الز ج٬ِٞٝح% 20
 ػحو١٧ٞ دح٠ٝئ٥الز ٧ٖ٘ ج٠ٝس٧ل٤ً% 2

 ػحو١٧ٞ دح٠ٝئ٥الز ج٠ٝس٧ل٤ً % 55
 ػحو١٧ٞ ٩ُٞ جالُؿجؿ٤٬% 3

٬٧فظَ ـٝٛ ٠ٝح ـٜف٢ح٣ ٩ٖ جٝلحد٘ ٝال٥س٠حٟ ج٬ٔٝف ُحؿ٨ دح٤٬ٞ٠ِٝ جٝس٤٬٠٬ِٞ  ١٠ ٙدل جال٥ح٩ٝ ٥ـ٣ 
٬ف٣ ٬لدخ  جقؿ٬حؿ ٢لد٤ ج٠ٝسلفد١٬  ٬٧فظَ ـٝٛ ج٩ٝ سبؿ٧٥ف  ج٢ٝلد٤ سس٢حٙه ٩ٖ جٝل٧٢جز جالؾ

جػ٧جل ج٬ِ٠ٝن٤ ٝال٥ح٩ٝ ٧سٗن٩   ػح٤ٝ جٝدًح٤ٝ  د١٬ ج٠ٝس١٬٠ِٞ ٧ج٬ٔٝف ٠س١٬٠ِٞ  دِٗبل ٙبح١٧٢   
١٠ جال٥ح٩ٝ الفجي٦٬ٟ ٠ٜح % 90جِٝال٤ٙ  د١٬ ج٠ٝحٝٛ ٧ج٠ٝلسحظف سلدخ ٩ٖ ٖٚؿج١ ٠ح ٬ق٬ؿ ١ُ 

٤٬ٞ٠ جٝس٤٬٠٬ِٞ ٧ؾحو٤ دِؿ جقؿ٬حؿ س٤ٜٗٞ ج٤٬ٞ٠ِٝ جٝس٤٬٠٬ِٞ جصف ٩ُٞ ٙؿفس٦ٟ  ٩ُٞ جال٢ٗح٘ ٩ُٞ جِٝ
٩ُٞ ٜح٥ل جال٥ح٩ٝ  ٢ٞٝٚه جٝنؿ٬ؿ ٩ٖ ؿؾ٧ل جال٥ح٩ٝ ٠٧َ ٜل ـٝٛ  ٖح١ جٝؾؿ٠حز  جٝس٬٠٬ِٞب٤  
٬ٓف ٢٠حلد٤ ٝٞنٕٔ ٝؿ٨ ج٥ح٩ٝ جٝٚف٤٬ ٖحٝٗو٧ل ج٢٠ٝالل٤ٚ ٧ج٠ٝسٜؿل٤ دحًٝٞد٤ د٢لد٤ سول جٝب٩  

١٠ ٙؿف٣  جٝسال٬٠ـ ٩ُٞ جاللس٬ِحخ ٖحٝٚف٤٬ د٦ح ٠ؿفلبس١٬  س٬٠ٞـ ٩ٖ جٝٗول ج٧ٝجػؿ ٠٠ح ٬ٚٞل  70
جدسؿجث٩ ٧ ٠ؿفل٤ ٧جػؿ٣ ٠ٞٝفػ٤ٞ جالُؿجؿ٤٬ ٖح٧ل ٠ؿفل٤ ج٢نث٤  دحٝٚف٤٬ ٢٠بـ ُنبف١٬ ُح٠بح    
٧ٜح٢ز ٧جػؿ٣ ١٠ ٠ؿفلس٩ ج٠ٝفػ٤ٞ جالدسؿجث٤٬ ٠ؿفل٤ وًٗ جِٝفٖح جالدسؿجث٤٬ ج٠٬ٙز ج٠ٝؿفلب٤  

٥ـج دِؿ  1994ح ج٠ٝؿفل٤ جالُؿجؿ٤٬ جال ٩ٖ ُحٟ جٝصح٤٬٢ ٢٠ـ ٠ح ٬ٚفخ ١٠ ُنف ل٧٢جز ٧ٟٝ ٢سن
س٬٠ٞـ ٧ج٠ٝؿفلب٤   2000سػ٠ل جال٥ح٩ٝ ظقجء ١٠ جٝسٜٕٞ ٧ج٠ٝؿفل٤  ج٧ٝجػؿ٣ دحال٬٢ؿجث٤٬ ٢ػ٨٧ 

ًحٝخ ج٠ح ١ُ ج٠ٝؿجفك جٝصح٨٧٢ ٩٦ٖ ٧٠ظ٧ؿ٣ د٠ؿ٤٢٬ جٝٗنب١   3200جالُؿجؿ٨ د٦ح ٠ح ٬ق٬ؿ ١ُ 
٧دبحٝفٟٓ  . ٩٥ ٤ٞٙ ُؿؿ ج٧٠ٝجوالز ٧سٜٕٞ جٝٗفؿ ٢وٕ ظ٤٬٢ ٩ٖ جٝـ٥حخ ٧جال٬حخ ٧ج٠ٝن٤ٜٞ 

٠٢٠ح ٬ند٤ جٝسلح٧٪ د١٬ ٢للدز جٝد٢حز ٢٧لدز جٝد١٬٢ ٫ٖ ج٠ٝفجػل جال٫ٝ٧ ١٠ ج٬ٞ٠ِٝر جٝس٬٠ِٞبر  
جال ج١ ٢٥حٛ ُؿؿ ٜد٬ف ١٠ جٝٗس٬حز ٬يًفف٢ح ٝسفٛ جٝؿفجلر ٠ظدف١٬ ٫ٖ٧ جٓٞخ جالػ٧جل ٬فظَ 
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ظ٬٠َ جد٢ح٣ ٧ؿجث٠بح ٠سٜب١٧   جٝلدخ ج٫ٝ جٌٝف٧ٕ جالٙسوحؿ٬ر ؤ٪ ُؿٟ ٙؿفذ جالخ جال٢ٗح٘ ٫ُٞ 
 . جٝٗسح٣ ٫٥ جٝيػ٤٬ 

 اهيشخشفٖبح ّاهؽٖبداح اهتٖظرَُٖة    
س٧ظؿ ٧ػؿ٣ وػ٤٬ دحٝٚف٤٬ ٢٠ـ صالص١٬ ُحٟ سٚف٬دح ٦٢ٜٝ٧ح سٗسٚؿ  جِٝؿ٬ؿ ١٠ جال٠ٜح٬٢حز ال ٧٬ظبؿ  

ف١٬ ج٧٢ٖٝحٝظ١٬ جٝد٢ل١٬ٞ دد٦ح لئ٨ دِى  جالؿ٤٬٧ جٝس٩ السوٞغ جال٬ٞٚٞٝل ١٠ ج٠فجى ٠صل جالل
ػبؿ٬ش  ؾف٬ط   ٧دِى ج٠ٝيحؿجز جٝػ٤٬٧٬ ٧ ٦ً٠ف ٝٞظف٧ع ج٤ٗ٬ًٗٝ ٧٬٧ظؿ د٦ح ًد٬خ ج٠س٬حق 

٬ٞ٠ُحز ز ال٠٬ٞٛ جٝؾدف٣  جٜٝح٤٬ٖ ٝسنؾ٬ه ٧ُالض جٜٝص٬ف ١٠ جال٠فجى ٠َ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ػظف
سٗسٚؿ  ٧ٝـٝٛ ٬يًف ج٠ٝف٬ى د٠فى نؿ٬ؿج ج٧ ٠ٝوحد١٬ ٝال٢سٚحل ج٩ٝ ٠لسن٩ٗ جٝٗن١ جِٝحٟ جٝس٩

٩٥ ج٬يح  جِٝؿ٬ؿ ١٠ جٝؾؿ٠حز جِٝالظ٤٬  جٝس٩ سيًف سػ٬٧ل جٜٝص٬ف ١٠ جٝػحالز ج٩ٝ ٠لسن٩ٗ 
٢ُ٧ؿ سِفى ج٢ٝلحء ٝػحالز ج٧ٝالؿ٣ .  ٜٟ سٚف٬دح  60د٩٢ ل٬٧ٕ جِٝحٟ جٝس٩ سدِؿ ١٠ جٝٚف٤٬ خ

٧٬جظ١٧٦ جال٠ف١٬ دلدخ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٧لحثل ٠لحُؿذ  ج٧ ٠ٜح ٬ػؿش ٫ٖ جٓٞخ جالػب٧جل ُبؿٟ   
ًد٬خ  الٙح٠س٤ دحالظحقذ ج٧ ج٬ٌفٕ جؾف ٠٠بح ٬يبًف١٥ جٝٞظبئ ٝٞؿج٬بر ج٧ج٬ٔٝبف      ٧ظ٧ؿ جٝ

 .٠سؾوو١٬ ٠٠ح ٬ِفي١٦ ِٝٞؿ٬ؿ ١٠ ج٠ٝؾحًف 
 يرانز اهشتبة ّ  

٧ٖٚح ٝٞػلد٤ جال٢سؾحد٤٬ ٧جػس٬حظحس٦ح جيًف ُي٧ ٠ظٞك جٝنِخ جٝػح٩ٝ ١ُ ٠فٜق جٝٗن١ ٩ُٞ 
٧جٝس٩ دسِؿ ١ُ ٙف٤٬ وًٗ جِٝفٖح   ُدؿ  جٝٗي٬ل  ٧جد١ ٙف٤٬ جٝدف٩ٙ ج٧٠ٝظ٧ؿ٣ د٤ًٚ٢٠ جٝٔف٧خ

ٜٟ  ٧سػز ئً ندحخ جٝٚف٦٬حٝـىح١ُٞ ُؿٟ جًُح٣ ج٨ و٧سح ١٠ جوب٧جز  3د٠ح ال ٬ق٬ؿ ١ُ 
جٝندحخ جال١٠ٝ ٧ٚ٬ٟ دح٠ِٝل ٩ُٞ ج٢نحء ٠فٜق ندحخ دحٝٚف٤٬ سلس٬ًَ ج١ س٠حفك ٠ب١ ؾالٝب٤   

٤ٞ٠ُ ٖب٩  دِى جال٢ن٤ً ٖحلسًحٍ ٠فنغ جٝػقخ ج٩٢ً٧ٝ جٝـ٨  ٠٬ٞٛ ٜص٬ف ١٠ ج٧ٗ٢ٝـ دلدخ 
٠د٩٢ فثحل٤ جٝظ٧٦٠ف٤٬ ج١ ٬حس٩  دح٧٠ٝج٤ٖٚ ٩ُٞ ٬٠قج٤٬٢  سِؿ٦ٝح ال٢نحء ٠فٜق نبدحخ وبًٗ   
جِٝفٕ ٩ُٞ ٤ًِٙ جفى س٦ٜٞ٠ح جٝؿ٤ٝ٧ ٧سحد٤ِ ٬٦ٝث٤ جالوالع جٝقفج٩ُ ٧ُب١٬ ٬ٖب٤ ُنبف٣    

١٠ جد٢حء جٝٚف٤٬ ٧جص١٬٢ ١٠ ٠ؿ٤٢٬ جٝٗن١ ١ٜٝ٧ ج٠ٝفٜق ال ٠٬حفك ٤٬ٖ  لب٨٧   ١٬ٌٗ٧٠8 ٦٢٠ٟ 
٧الس٧ظؿ ج٬ح جٝٗس٬حز ٠٬فل١ ج٬ح ٢نحً .   Bongجٝٚؿٟ  ٧سفد٬ـ٣ ِٝٞٞخ    ِٝٞخ جٝد٢٬ط ٢نحً ٜف٣ 

ُؿٟ ٧ظب٧ؿ ج٢نبًر   : ١٠ جال٢نًر ؿجؾل ج٠ٝفٜق ٧الؾحفظر ٬٧فظَ ـٝٛ ِٝؿذ جلدحخ ج٠٦ٝ٧ح 
 .دح٠ٝفٜق س٢حلخ جٝٗس٬حز ٫ٖ ٌل جٝصٚح٤ٖ جٝلحثؿذ  ٧ؾحور ٫ٖ و٬ِؿ ٠وف 

 اهيشبسد ل  
سحد١٬ِ ظ٦ِ٬٠ٟ ٧ٝقجف٣ جال٧ٙحٕ ج٬ٟٙ ٠٦٢٠ح  جص١٬ ١٠ ٙؿ٬ٟ جٝبق١٠   ٢٥حٛ ؾ٠ل٤ ٠لحظؿ دحٝٚف٤٬

١ُ ًف٬٘ سدفُحز جال٥ح٩ٝ ٧دؿجء ٠ٜو٩ٞ و٬ٔف ٧ ُدفج جٝل٧٢جز سًب٧فج جال ج١ ٧وبال ج   
ل٤٢ جالؾ٬ف٣ صٟ د٢حء   ٠ٝ20لحظؿ ٜد٬ف٣ ي٠ح ٧ٝقجف٣ جال٧ٙحٕ ٠سـ جفجي٩ جٝس٬٢٬٢٠حز  ٩ٖ٧ جل 
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لظؿ ٬ٚ٠ٟ ٝٞنِحثف ٧ج٠حٟ ٧ؾ٬ًخ ٧ظ٦ِ٬٠ٟ ١٠ جد٢بحء  ج٠ٝلحظؿ جٝصالص٤ جالؾف٨ ٠ِ٬٧ل ٧دٜل ٠
 جٝٚف٤٬ 

 االشّاق ى   
ال ٧٬ظؿ دحٝٚف٤٬ جل٧ج٘ ٬٧ِس٠ؿ جال٥ح٩ٝ ٩ُٞ ٠ُل دِي٦ٟ ٩ٖ ظٞخ  جٝؾيف٧ ٧ج٧ٗٝج٤٦ٜ ٠ب١   
جٝٗن١ ٬٧دسح ٦٢٧٢ح  ١٠ ؾالل ٠ٗف٧نحز و٬ٔف٣ سػس٨٧ ٩ُٞ ٢٠ِـ٣ ٬٠٧قج١  دٞؿ٨ و٬ٔف ٠ٜح 

 ج٠ٝحن٤٬ ٠٬حفل١٧ ٬ٞ٠ُحز جٝد٬َ ٧جٝنفجء ١٠ ؾالل ٢٠حق٦ٟٝج١ ٢٥حٛ ُؿؿ ١٠    سظحف جٝػد٧خ 
ج٠ح جالُس٠حؿ جٝفث٬ك ٦ٟٝ ٩ُٞ ل١٬ٙ٧  جلحل١٬ ٠٥ح ل٧٘ جٝٗن١ جٝـ٨ ٬ٚبحٟ ٜبل لبدز ٠ب١     

٠حن٤٬ ٧ج٬يح ل٧٘ جدل٧ض  جٝـ٨ ٬ٚبحٟ  ٧  جاللد٧ٍ ٧٥٧د٤ ٜل نت ١٠ ػد٧خ ٧س٧جدل ،ؾيف
 ٜل جالفدِحء ١٠ جاللد٧ٍ 

 اهٌلل ّاهيّاصالح ْ 
ل٬حفجز ٬٠ٜف٧دبحه   8ٚف٤٬ دنٜل جلحل٩ د٠ؿ٤٢٬ جٝٗن١ د٢ٚل جال٥ح٩ٝ ٦ٝح ١ُ ًف٬٘ سفسدً جٝ

ٙفم ٩ٖ جٝـ٥حخ ٠٧ص٦ٞح  25ل٬حف٣ فدَ ٢ٚل ٦٢٧ٜٞ٠٬ٟ ج٢حك ١٠ ج٥ل جٝدٞؿ٣ ٬سِف٤ٗ٬ سٚؿف خ ٧11
جال٬حخ ٧ٜح١ ٢٥حٛ جس٧د٬لح ُح٠ح ٠ِ٬ل ٤٢ٜٝ٧ س٧ٕٙ ٢٠ـ ُنف ل٧٢جز ٧جال٥ح٩ٝ ال١٧٠ِٞ٬   ٠ح 

٠٠بح   ًف جال٥ح٩ٝ اللس٠ِحل جٝل٬حفجز جٝفدَ ٢ٚل ٩ٖ ٬ٞ٠ُبحز جال٢سٚبحل  ٧٥ جٝلدخ ٧ٝـٝٛ ٬ي
جٝل٬حفجز ١٠ جٝودحع جٝدحٜف ػسب٩   ٧س٠ِل   ُفى ج٢ٝلحء ِٝٞؿ٬ؿ ١٠ جٝسػفنحز جص٢ح ف٧ٜد٦ح 
ظ٦٬٢بحز ٠ٞٝنب٧جف    7ف جٝل٬حفجز د٠دٞبْ  ظ٬ جٝؾح٠ل٤ دِؿ ج٦ٌٝف ٧دِؿ٥ح ٬يًف  جال٥ح٩ٝ ٝسح

  ج٧ٝجػؿ
 اهّحدٍ اهيحوَٖ -6

جُيبحء ٠ب١    9ٜٟ  ٧سيٟ  3ف٤٬ ٧ٝػؿ٣ جدل٧ض ج٠ٝػ٤٬ٞ جٝس٩ سدِؿ ١ُ جٝٚف٤٬ دػ٧ج٩ٝ ٬سدَ جٝٚ
ج٥ح٩ٝ جٝٚف٤٬ الُيحء ج٠ٝظٞك ٬٧فظَ ٥ـ٣ جِٝؿؿ جٜٝد٬ف ج٩ٝ  ُؿؿ جٝلٜح١ جٝـ٨ ٠٬صبل جٜدبف   
جٝٚف٨ جٝسحد٤ِ ٧ٞٝػؿ٣ ج٠ٝػ٤٬ٞ ١٠ ػ٬ش ج٠ٝلحػ٤ ٧ُؿؿ جٝلٜح١ ١ُ٧ ؿ٧ف ج٠ٝظٞك ٖب٩ ػ٬بح٣   

ج١ ٢٥حٛ ُؿؿ ٜد٬ف ١٠ جٝٚف٤٬ ال ٬ِف١٧ٖ ١٠ ٥بٟ جُيبحء ج٠ٝظٞبك    جٝٚف٤٬ ٖٜح٢ز ج٠ٝٗحظث٤  
ج٠ٝػ٩ٞ جٝسحد١٬ِ ٤ٝ ١٧ٝ٧ٚ٬ ٦٢ُٟ ج٦٢ٟ ال٠٬ص١٧ٞ جال ج٢ٗل٦ٟ ٬٧سٟ س٦٢٬ِٟ  ٧ٖٚح ٝفئ٬ب٤  جٝػبقخ   
ج٩٢ً٧ٝ دحٝٗن١ ٧ٟٝ ٬ظفج  ج٨  ج٢سؾحدحز  ٧ظ٦ِ٬٠ٟ ٬حس٩ دحٝسق٤٬ٜ  ٧ٚ٬٧ل جال٥ح٩ٝ ج١ ج٬ٞ٠ِٝب٤  

٬٧س٦ح   ١٧ٝ٧ٚ٬٧ ج١ د٦ح جٜٝص٬ف  ١٠ جالال٬ُخ  ٠ٜبح ج١ جال٥بح٩ٝ   جال٢سؾحد٤٬ د٦ح سن٬ٜٛ ٩ٖ ػ٬ح
دٗسٚؿ١٧  ج٩ُ٧ٝ ٬ؿ٧ف ج٧ٝػؿ٣ ج٠ٝػ٤٬ٞ ج٢ٝحسط ١ُ ًف٬٘ لٞد٤٬ جُيحث٦ح ٩ٖ ٧٠جظ٤٦  جٜٝص٬ف ١٠ 
ج٠ٝوحثخ ٧ج١ ٠٧ِٞ٠حس٦ٟ ٦٢ُح سس٧ٙز ٢ُؿ س٬ٙ٧َ جال٧فج٘ جٝؾحوب٤ ٬سػ٬ٚب٘ جٝنؾوب٤٬ ج٧    

سٚؿ٬ٟ ًٞدحز ج٦ٜٝفدحء ٧  ج٬٠ٝح٣ ٠٧بَ ٥بـج ٢٦ٖبحٛ    ن٦حؿجز جًٝٗف  جٝس٩ جقؿجؿ٣ ٧٠ؾفج  ٠َ 
.  نٜح٨٧ ١٠ ٠ِح٢س٦ٟ ٧جٝػو٧ل ٩ُٞ ٥ـ٣  جٝس٧ِٙحز ٩ٜ  ٩ٖ ٬ػو٧ٞج ٩ُٞ  جٝؾسٟ ج٠ًٝٞب٧خ 

 . ٧الس٧ظؿ ج٠فج٣ ٧جػؿ٣ ُي٧ذ ٧ج٠ٝظٞك ال٧٬ظؿ د٤ ل٧٪ صالصر ٧٠ٌٗحز ًٖٚ 
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 تٌم اهخٌيَٖ ّاالئخيبً اهزراؼٓ -7
٧جالثس٠ح١ جٝقفج٩ُ ٧جػؿ٣ ١٠ ج٥ٟ ج٠ٝنبحٜل ج٠ًٝف٧ػب٤ ٧    ُال٤ٙ ٖالػ١٬ جٝٚف٤٬ دد٢ٛ جٝس٤٬٠٢ 

٩ٝ ٠بح  جنؾه ٧سول ٢لد٤ ج٠ٝسِصف١٬   ٦٬ٖح ٬2500ٚؿف  ُؿؿ ج٠ٝٗسفي١٬  دبببب  ػ٧جل 
نؾه جودػ٧ج  ٦٠ؿؿ١٬ دحٝػدك دلدخ سِصبف٥ٟ   ٖب٩ لبؿجؿ جالٙلبحً       ٬1500ق٬ؿ ١ُ 

ف٬ب٤ ٬٧دبؿجء  سبحف٬ؽ    ج٠ٝلسػ٤ٚ ٥٧ـ٣ ج٠ٝن٤ٜٞ ٧جػؿ٣ ١٠ ج٠ٝوحُخ جٝس٩ ظؿز ُٞىح٥ح٩ٝ جٝٚ
جٝـ٨ جؿ٨ ج٩ٝ جٖسٚحؿ  92ب ٝب96دِؿ سًد٬٘ جٝٚح١٧٢  97ؿؾ٦ٝ٧ح ٩ٖ ٙحث٤٠ جٝو٧ِدحز ٢٠ـ ُحٟ 

ُؿؿ ٜد٬ف ١٠ جال٥ح٩ٝ ٠ٝوؿف جٝفق٘ ج٧ٝػ٬ؿ جٝـ٨ ٜح١ ٝؿ٦٬ٟ ٥ـج دحاليح٤ٖ الٖسٚحؿ٥ٟ ٝٞػ٬بحقذ  
َ جٝد٢ٛ ٠ٜح جٝس٩ س٦ٞ٥٧ٟ ال٠ٜح٤٬٢ جالٙسفجى ٠ف٣ جؾف٨ ػس٩ ٬لس٧ِ٬ًج ج١ ٬ل٧٧ ج٧ يح٦ُٟ ٠

ٜح٧٢ج ١٧ِٞٗ٬ ؿجث٠ح ٧جقؿجؿز  جالق٤٠ ٧٧وٞز ٝؿفظ٤ جال ٦ٟٝ  ٝؿ٨ جال٥ح٩ٝ دِؿ٠ح ػٜٟ دػبدك   
ُؿؿ ١٠ جال٥ح٩ٝ ٢ٚـ  ٩ُٞ ُنف٣ جٖفجؿ ١٠ جٝٚف٤٬ ٬٧ي٧ٗ٬ج  جال٥ح٩ٝ ج٤٢ دحٝفٟٓ ٠ب١ جٝٗحثبؿ٣   

دِى ج٠ٝنحف٬َ  جِٝح٤٬ٝ جٝس٩ سَٚ ٦٬ُٟٞ ٢س٬ظ٤ جالٙسفجى جال ج٦٢ٟ  ٜح٧٢ج ٬لس١٧ِ٬ً  ج١ ٢٬ٗـ جد٦ح
٧ؾحو٤ ج٠ٝنحف٬َ ج٠ٝفسد٤ً دحٝصف٧ذ جٝػ٧٬ج٤٬٢ ١ٜٝ٧ ٖٚؿ ج٦٢ٟ ٝٞػ٬حق٣ قجؿ ١٠ سٚبحٟٙ  جق٠بس٦ٟ   
٧ٚ٬٧ل ٧جػؿ ١٠ جٝٗالػ١٬ الجُفٕ ٬ٜٕ ٬ٜٗف١٧ ١٠ ٧ي٧ِج ٥ـج جٝٚح١٧٢ دحٝفٟٓ ١٠ ج٤٢ ٜح١ 

ؿف جٝؿؾل ١٠ جال٥ٟ ٩ٖ ٥ـ٣ جال٬حٟ جٝس٩ ٬ِ٢ن٦ح ج١ ٬ػ٘ ٢ٝح جالٙسفجى ٧ؾحو٤ دِؿ ٖٚؿ ج٢٢ح ٠ٝو
٧٧ي٦ِح ظ٬٠ِح ٩ٖ ج٬ؿ٨ جال٬٢ٓحء    ج١ ٬٧ػ٘ ٢ٝح جالٙسفجى ال٬ظبحؿ ٖبفه ٝٞبفق٘ ٥بـج     
دحاليح٤ٖ ٠ٝلحُؿس٢ح ٩ُٞ جالوفجٕ ٩ُٞ ج٤٬ٞ٠ِٝ جٝقفج٤٬ُ ٩ٖ ٌل جفسٗحٍ جلِحف جال٬ظبحفجز  
جٝقفج٤٬ُ جفسٗحٍ جلِحف جٝسٚح٨٧ ٧ج٠٬ٜٝح٬٧حز ٧ٚ٬٧ل دِى جال٥ح٩ٝ  ج١ ٠ب١ جٝيبف٧ف٨ ج١   

٧ٗجثؿ ٩ُٞ ١٠   ٖٚؿ٧ج ػ٬حقس٦ٟ ؾحو٤ ٠حسل٩٠ دح٧ٗٝجثؿ ج٠ٝفٜد٤ جٝسب٩ سيب٬ٕ   ٬س٧ٕٙ ُؿجؿ جٝ
ُدثح ٩ُٞ جُدث٢ح ٢٧ػ١  ٩ٖ ٥ـ٣ جٌٝف٧ٕ  ١ُ٧  ٠ح ٬ٚؿ٤٠ جٝد٢ٛ ١ُ ـٝٛ ٧ٚ٬ل  جال٥ح٩ٝ ؤ٢٢بح  
السِفٕ ؿ٧فج جؾف ٝٞد٢ٛ ل٨٧ ٬ٞ٠ُحز جٝٚفى ٧ؾحو٤ دِؿ ج١ س٧ٕٙ ١ُ ج٠ؿجؿ ٢ح دحٝسٚبح٨٧  

٬ػؿش ٩ٖ جٝلحد٘ ٧ؾحو٤ ٙدل سل٬٢ِحز جٝٚف١ ج٠ٝحيب٩ ُب١   ٧ج٠٬ٜٝح٨٧ ٧دحلِحف ٜح١ ٠ٜح  
٠ظٞك جالؿجف٣ ٤٬ٗ٬ٜ٧ سن٤ٞ٬ٜ  دؿ١٧ ج٤٢ ٬سٟ ١٠ ؾالل س٢٬ِحز  جٝؿ٤ٝ٧ ٥٧ـ٣ ٧٥ ٦٠ُٟٞ ٢ُب٤ ال  

 ١٧ٞ٠ِ٬0 جـج ٜح١ ٦ٟٝ ؿ٧فج جؾف  ج٧ال  
 اهسيؽَٖ اهزراؼَٖ-8

جال٢سحض ٢٠ـ ج٧جثبل  جظ٠َ ٜل جال٥ح٩ٝ ٩ُٞ س٧ٕٙ جٝظ٤٬ِ٠ جٝقفج٤٬ُ ١ُ سٚؿ٬ٟ ج٬ح١٠ ٠لسٞق٠حز 
جٝسل٬٢ِحز ١٧ٝ٧ٚ٬٧ ج١ جٝظ٤٬ِ٠ جؾسوفز ٦ٞ٠ُح ١٠  ـٝٛ ج٧ٝٙز ٩ُٞ جٝػ٬بحقجز ٧سػؿ٬بؿ٥ح   
٧سػف٬ف ٧ُٚؿ جال٬ظحف ٩ُٞ جوػحخ جٝػ٬حقجز جٜٝد٬ف٣ س٧ظؿ جٝظ٤٬ِ٠ جٝقفج٤٬ُ دٚف٤٬ وبًٗ  

 ٖبؿج١   30جِٝفٖح ٢٠ـ ٠ح ٬ق٬ؿ ٩ُٞ ج٢ٝوٕ ٙف١ ٩٥ جال١ س٠ِل ١٠ ؾالجل ٠ؿ٬ف٥ح جٝـ٨ ٠٬سٞٛ 
 ٬٧ؿ٩ُ فد٬َ ػل١ ػل١٬ ٧ ص٠ح٤٬٢ ُنف ٖفؿج ٦٢٠ٟ ػ٧ج٩ٝ ص٠ح٤٬٢ جٖفجؿ ١٠ ؾحفض جٝٚف٤٬ 
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)  ٧ٜح٢ز جٝظ٤٬ِ٠ ٩ٖ دؿج٤٬ ج٢نحث٦ح ٧ػس٩ ٦٢ح٤٬ جٝص٠ح٬٢حز سٚؿٟ جِٝؿ٬ؿ ١٠ جٝؾبؿ٠حز ٝٞٗالػب١٬   
٧ٜـج سٚؿ٬ٟ جِٝؿ٬ؿ ١٠ جالفنحؿجز جٝقفج٬ُب٤ ٝٞٗالػب١٬ ٬٧بؿجء    ( جٝسٚح٨٧ ج٠٬ٜٝح٬٧حز ج٠ٝد٬ؿجز

ؿ٧ف جٝظ٤٬ِ٠ جودغ ُؿؿ١٬  ١٠  جٝٗالػ١٬ ٜد٬ف ال ٬سِح١٧ٞ٠ ٦ِ٠ح  دِبؿ ٖٚبؿج ٢ب٤      ٬سيحثل
جٕٝ ٖالػ١٬ ٧ٖٚح ٝالػوبحءجز   425ٝٞػ٬حقذ ٧ؾحو٤ دِؿ سًد٬٘ جٝٚح١٧٢ جٝـ٨ جٖٚؿ٠ح ٬ول ل 

جٝػ٤٬٠٧ٜ ٩ٖ دف ٠وف ٤ٜٞ ٬٧ئٜؿج ج٥ح٩ٝ جٝٚف٤٬ ج١ ٥ـج ٜح١ ؿ٧فج ٜد٬ف ٩ٖ سبؿ٧٥ف ج٬ٞ٠ِٝب٤   
 .غ ٦٬ُٟٞ  ٝقفج٤٬ُ ٧صحص٬ف٣ ج٧ٝجي

 
 اهحٖبٍ اهشٖبشَٖ تبهلرَٖ -9

سس٬٠ق ٙف٤٬ وًٗ جِٝفٖح ١ُ ٙف٨ جٝظ٧جف دِؿٟ ٧ظ٧ؿ  ج٨ سحص٬ف ٝٞظ٠حُحز جاللبال٤٬٠ ٥بـج   
٧ؾحو٤ ج١ جٝظ٠حُحز  جاللال٤٬٠ ٜح١ ٦ٝح سحص٬ف ٩ٖ ٠ٌِٟ ػف٤ٜ جٝظ٧جف فظَ ٥ـج جٝلدخ ج٩ٝ 

١٠٧ ١٧ٞ٠ِ٬    ٜحث٤٠  ٖب٩  ػح٤ٝ جالُسؿجل جٝؿ٩٢٬ ج٢ٝحسط ١ُ ٧ظ٧ؿ ُؿؿ ١٠ ؾف٬ظ٩ جالق٥ف  
٠لحظؿ ج٤ًٚ٢٠ٝ ٜٜل ٠َ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٠ل٬ػ١٬ دحٝٚف٤٬ ج٬يح ال ٧٬ظؿ ج٬ح ١٠ جفٖفجؿ٥ح ج٠٬ٚ٠ٝب١٬  
٦٬ٖح  ٦ٟٝ ج٨ جفسدحً دح٬إ  ١٠ جػـجخ ج٠ِٝحفي٤ ١ُ٧ جال٢سؾحدحز ٟٝ ٬ػؿش  ج٨ س٧جٖب٘ ُٞب٩   

٥٧ب٧   2000 -٠95فنغ د٤٢٬ِ ١٠ ج٥ح٩ٝ جٝٚف٤٬ ٜٜل ل٨٧ ٠ٝف٣ ٧جػؿ٣ ٧ٜح٢بز ٖب٩ ؿ٧ف٣   
٠فنغ ػقخ ج٠ِٝل ؿ والع ُدؿ ج٠ٝسِحل  ٜإػؿ  جد٢حء جٝٚف٤٬ جٝـ٨ ٜح١ ٬ِ٬م دحٝٚبح٥ف٣ ٥ب٧   

جلسحـ د٤٬ٜٞ جالؿجخ ٤٢ٜٝ٧ ٟٝ  ٬ٗـ ٬٧فظَ جال٥ح٩ٝ ٥ـج ٬لدخ ُؿٟ فٓد٤ جظ٦بقذ جٝؿ٧ٝب٤ ٖب٩       
٧ٜح١ فؿ ِٖل جال٥ح٩ٝ  ٧٥ ( ٠ٜح ف٨٧ ج٥ح٩ٝ جٝٚف٤٬ )ـٝٛ  ٧جلسؾؿجٟ جاللح٬ٝخ ج٠ٝؾس٤ٗٞ يؿ٣ 

٧ٕٙ دظ٧جف ج٠ٝفنغ ج٠ٝلسٚل ٩ٖ ٥ـ٣ جٝؿ٧ف٣ ٩ٖ جالُحؿ٣ يؿ ٠فنغ جٝػقخ ج٩٢ً٧ٝ ٧ٙبؿ  ج٧ٝ
ٖحق ج٠ٝفنغ ج٠ٝلسٚل   ل٬٠ف ػ٬ٞك ج٠ٝػح٩٠ جٝـ٨ ٖحق د٠ِٚؿ جٝٗثبحز ُب١ جٝبؿجثف٣  جص٢بحء     
جال٢سؾحدحز ٧ٕٙ  ُؿؿ ٜد٬ف ١٠ جال٥ح٩ٝ ٠َ ٠فنغ جٝػقخ ج٩٢ً٧ٝ ٧جِٝي٧ جٝػح٩ٝ ١ُ جٝؿجثف٣ 

٤ جٝظ٧٦٠ف٤٬ ٤ٝ٧ جِٝؿ٬ؿ ١٠ جٝوحالز ٧ج٢ٝٗب٧ـ جٝبـ٨ ٧ُبؿ٥ٟ دػبل     ٧جٝـ٨ ٜح١ ٠ِ٬ل دفثحل
٠نح٦ٜٟٞ ٠َ د٢ٛ جٝس٤٬٠٢ ٠ٜح ج٤٢ جلسًحٍ ج١ ٬ػٚ٘ نفً جٝندحخ ٙدل جظفجء ٬ٞ٠ُب٤ جالٙسبفجٍ   
دح٦٢ٟ ال١٧ًِ٬ و٧سح ١٠ جو٧جز جٝندحخ جال ١٠ٝ ٬حس٩ ٦ٟٝ د٧٠ج٤ٖٚ  ٝوحٝغ ٠فٜبق نبدحخ   

س٬ًَ ٧جػؿ ج١ جال٥ح٩ٝ ٠ٚحد٤ٞ ٥ـج ج٠ٝفنغ  ػس٩   ٝٞٚف٤٬ ١ٜٝ٧ لفُح١ ٠ح ٦ٌفز ج٢ٝس٬ظ٤  ٟٝ ٬ل
 جظفجء ٥ـج  جٝدػش ٧ـ٥خ ٧٥ ٧ ٧ُ٧ؿ٣ ج٩ٝ جٝؾ٧جء

 92هشٌَ  96فالحٓ اهلرَٖ ّاهلبًٌّ  -10
١٠ ج٥ح٩ٝ جٝٚف٤٬ سحص٬ف٧ج  دِٗل ٙح١٧٢ جِٝال٤ٙ د١٬ % ٧95ٖٚح ٝالػوحث٬حز  ٢٦ٖحٛ ٠ح ٬ول ج٩ٝ 
٥ح٩ٝ  ١٠ ٖالػ١٬ ١٧ٜٞ٠٬ ػ٬حقجز قفج٤٬ُ ١٠ جال% 90ج٠ٝحٝٛ  ٧ج٠ٝلسحظف جٝـ٨ جؿ٨ دػ٧ج٩ٝ 

ًَٝٞٚ ج٠ٝؾس٤ٗٞ ١٠ جالفجي٩ ج٩ٝ ٠ُحل قفج١٬ُ ٧ج٢ِٜك ٥ـج ٠ٜح ٧٥ ٧جيغ ٩ُٞ جِٝؿ٬ؿ ٠ب١  
 ٧٢جػ٩ جٝػ٬ح٣ جٝوػ٤ جٝس٬ِٟٞ ٧جٝػحل جالٙسوحؿ٨
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 كرَٖ صفظ اهؽرفب ّاشبهٖة اهيّاسِب
١٠ ٥ـج ٠ٝح ٢٬ظػ٧ج  ٜح١ جٝٗالػ٩ وًٗ جِٝفٕ ٙو٤ ٜٗحظ٤٬  ٥ح٤٠ ٢ُؿ سًد٬٘ جٝٚح١٧٢ ٧ف٠ٓح

٩ٖ جٝػؿ ١٠ سحص٬ف جٝسًد٬٘ ج٧ ٬لس١٧ِ٬ً ٤٬ٞ٠ُ جٝس٬ٗ٢ـ ٥٧ـج ٬فظَ ج٩ٝ جًٝف٤ٚ٬ ج٧ٝػن٤٬  جٝس٩ 
جلسؾؿ٠ز ٩ٖ ٧٠جظ٦سٟ  ٧دؿجز جٝٚو٤ ٢ُؿ ٠ح ٧يَ جُال٢ح ٩ُٞ ػ٧جثً جٝظ٤٬ِ٠  جٝقفج٬ُب٤  

ٚؿ٬ٟ ٧ج٦٢ح ال سسِح٠ل ٬ٗ٬ؿ دح١ جٝظ٤٬ِ٠ السسِح٠ل ٠َ جٝٗالػ١٬ جٝـ١٬ ١٧ٜٞ٠٬ ػ٬حقذ ٧ٖٚح ٝٞٚح١٧٢ جٝ
جال٠َ ٠الٛ جالفجي٩ ٧ج٢سنف ؾدف جالُال١ ٧لً ج٥ح٩ٝ جٝٚف٤٬ ٧ٜح١ د٠صحد٤ ج٬٢ٝبفج١  جٝسب٩   
جنِٞز ؿجؾل   ٖالػ٩ جٝٚف٤٬  ٧ؿ١٧ ج٨ ِٖل ٙوؿ٨ سظ٠َ جال٥ح٩ٝ ٢ُؿ جٝظ٤٬ِ٠ ٝاللسٗلبحف  

ال٢ب٤   ١ُ ػ٤ٚ٬ٚ ٠٧ٔـ٨  ٥ـج جالُال١ ٧ٙح٧٠ج د٠ػح٧ف٣  ٠ؿ٬ف جٝظ٤٬ِ٠ جٝـ٨ ٦ٌف ٖفػح ٢ٌفج
ٖؿج١  وحػخ ٠وٞػ٤ نؾو٤٬ ٧سٜٟٞ ٠َ جٝٗالػ١٬ د٤ٔٞ ج٠ٝسػؿ٨ ٧ٜح٢ز ج٢ٝس٬ظ٤ ٩٥  ٠٬30ٞٛ 

٥ظ٧ٟ جال٥ح٩ٝ ٩ُٞ جٝظ٤٬ِ٠ ٧ٙح٧٠ج دحنِحل ج٬٢ٝفج١  ٦٬ٖح ٬ِسدفج  ١ُ فٖي٦ٟ ٦ٝبـج جٝٚبفجف    
٧ٙح٧٠ج د٢٠َ ؿؾ٧ل  ج٧ ؾف٧ض جػؿ ١٠ جٝٚف٤٬ ٥٧فخ  ج٠ٝؿ٬ف   جٝى٢٠قل  ج٠ِٝؿ٣ جٝػ٠ح٬س٤  ١٠ 

 ػ١٬ جٝٔحيد١٬  جٝٗال
٧ًٞخ ٤٢٠ ادالّ  جٝنف٤ً ٧ٙحٟ ج٠ِٝؿ٣ دؿ٧ف٣ دحدالّ جٝنف٤ً ٦٢ٜٝ٧ح ٟٝ سلسًَ ؿؾ٧ل جٝٚف٬ب٤   

٢٠ـ جٝصح٤٬٢ ُنف ٦ٌفج ٧٠ُؿ ٧ و٦ٝ٧ٟ ػس٩ جٝؾح٠ل٤ ٠لحء دِؿ ٠ح ٙح٧٠ج ج٠ٝالٛ دحٝس٢ل٬٘   ٠َ 
٠ٜح ٧٥  دِى فظحل  جٝنف٤ً دحنح٤ُ ج٦٢ٟ ١ٝ ٬لسفظ٧ِج  جفجي٦٬ٟ ٧ج٦٢ٟ ل٬سف١٧ٜ   ج٧ٝيَ

٤٬ُٞ ٥٧ؿجءز جال٧يحٍ ٩ٖ جٝٚف٤٬ دِؿ ج١ ج٠ًث١ ٧ٞٙخ جٝٗالػ١٬ ٧دِؿ٥ح ٙحٟ ج٠ٝبالٛ ٧ُٞب٩   
نؾه ١٠ ج٥ح٩ٝ جٝٚف٤٬ سٟ جٝٚدى ٦٬ُٟٞ دِؿ٥ح ٙح٠ز  50فجل٦ٟ ٠ؿ٬ف جٝظ٤٬ِ٠ دحالفنحؿ ٩ُٞ 

جٝنف٤ً د٠ػحوف٣  جٝٚف٤٬ ٧ٖفى ػٌف سظ٧ل  ٠ٝؿ٣ صالص٤ ج٬حٟ ٧ٙح٠بز جٝنبف٤ً دسِبـ٬خ    
ِحل ج٬٢ٝفج١ ٧ج٦ٝظ٧ٟ ٩ُٞ ٠ؿ٬ف جٝظ٤٬ِ٠ ٧جلس٠ف ػدل٦ٟ ٠ٝؿ٣ ن٦ف١٬ ٧ٟٝ ٬ٗفض ج٠ٝس١٬٠٦  دحن

٦٢ُٟ جال دِؿ ج١ ل٠ٞز جالفجي٩ ٠ٞٝالٛ ٧لػخ ج٧ِٚٝؿ سػز جٝس٦ؿ٬بؿ دبحٝػدك ٧جلبسؿُحء    
جٝنف٤ً ٧ٜح٧٢ج جال٬حٟ جٝصالص٤ جال٩ٝ٧ جٝس٩ ٙح٠ز جٝنف٤ً ٦٬ٖح د٠ؿج٤٠٥  ٠ٌِٟ ٢٠حقل  جٝٚف٬ب٤  

٧سِفى ُؿؿ ٜد٬ف .  ١٬ ٩ُٞ ـٝٛ ٧٥ ج٠ٝن٦ؿ جٝٔحٝخ ٝؿ٨ جال٥ح٩ٝ ٧سؾفد٦٬ح  ٦٬٧ؿ٤ٝ ج٠ِٝسفي
١٠ جال٥ح٫ٝ ٢ِٕٞٝ جٝنؿ٬ؿ ١٠ ٙدل فظحل جٝنف٤ً ٧ؾحور ج٢ٝلحء ج٧ٞٝجس٫ جلسؾؿ٢٠ح ٫ٖ دِبى  

 . جالػ٧جل ٢ًٜٚر ئً ١٠ جظل جظدحف ـ٦٬٧ٟ ٫ُٞ  سل٬ٟٞ جالفجي٫ ؿ١٧ ٠ٚح٠٧ر 
 يصبدر اهدخل تبهلرَٖ -11

٠ؿ ٙف٤٬ وًٗ جِٝفٖح ٩ُٞ جٝقفج٤ُ ٠ٜوؿف جلحك ٝٞفق٘ دحٝفٟٓ ٜح ٓٞخ جٝٚف٨ ج٠ٝوف٤٬ سِس
٧٠ٌٕ  دح٧ٌٝحثٕ ج٠ٝؾس٤ٗٞ دؿجس١٬  ١٠  ١٠100 جفسٗحٍ ٢لد٤ ج٠ٝس١٬٠ِٞ ٩٦ٖ ٧٬ظؿ  د٦ح ػ٧ج٩ٝ 

جٖفجؿ  ٧جالًدحء  ٠7لسنحف ١٬ ٠ظٞك جٝؿ٤ٝ٧ ٧و٧ال  ج٩ٝ ُح٠ل ٢ٌح٤ٖ ٠لف٧فج  د٧ٜالء ج٬٢ٝحد٤ 
ٖفؿ١٧ٞ٠ِ٬ د٧قجف٣ جٝؿجؾ٤٬ٞ ١٠ د٦٢٬ٟ ؤ٢٠حء  نبف٤ً   35جًدحء ٠ٜح ج١ ٢٥حٛ ػ٧ج٩ٝ  7ج٬يح 

٧دحٝدح٩ٙ دحٝؿفظحز جالؿ٩٢ ج٠ٝؾس٤ٗٞ ٠لحُؿ ف٬ٙخ ُلٜف   ٠٧َ ٜل ـٝٛ جٝدًح٤ٝ ٠سٗن٤٬  دنٜل 
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٧جيغ ٧ؾحو٤ د١٬ جٝندحخ ٧ٜـج  جِٝؿ٬ؿ ١٠ جٝٗالػ١٬ جٝـ١٬ ٖٚؿ٧ جفجيب٦٬ٟ ٧دلبدخ ِٖٞب٩    
٬ٞظحء ٠ِٞٝل دحالفجى  دظ٧جف جاللف٣ دِبؿ      جٝٚح١٧٢ جقؿجؿ٣  جالق٤٠ ػس٩ د١٬ جٝندحخ جٝـ٨ ٜح١

جٝػو٧ل ١ُ  ٠ُل ١ٜٝ دِؿ جٝٚح١٧٢ جػ٬ح٢ح ٬يٟ فخ جاللف٣  ج٩ٝ ًحد٧ف جٝدًح٤ٝ ٧ٜح ٝسبح٩ٝ  
٬ٗٚؿ جٝدؿ٬ل   ٥٧ـج ٠ح ؿَٖ ُؿؿ ١٠ جٝندحخ ٠٧س٧ل٩ً ج٠ِٝف ج٬يح ٧جٝنب٧٬ع ٥ظبف٣ جٝٚف٬ب٤    

جٝو٢ح٤٬ُ  جٝظؿ٬ؿ٣ ٝٞدػش ُب١ ج٨  جٝىحٝٚح٥ف٣ ج٧ ل٢ٜؿف٤٬ ج٧ ػس٩ ج٠ٝؿ١ جٝلحػ٤٬ٞ ج٧ ٧ج٠ٝؿ١ 
٠ُل ١٠ جظل ج١ ٬لس٠ف ٩ٖ جٝػ٬ح٣ ٧٥ ٧جلفس٤ ٠ٜح ٙحل ٢ٝح دِى جال٥ح٩ٝ ٠ح جٜصبف ػبحالز   
جٝٗنل ٩ٖ جٝػو٧ل  ٩ُٞ ٖفو٤  ٠ُل ج٬ح ٜح٢ز ٬ٝس٧ٚز ١٠ ؾال٦ٝح  ٧٥ ٧جلفس٤ ٧ٜح١ ٦ٝبـج  

ظ٦٬٢بحز   3د١٬  ج٢ِحٜل٤ ج٧ٝجيغ ٩ٖ ٤٬ٞ٠ُ جالظ٧ف ٠ِٞٝحل جٝقفج١٬ُ  دحٝٚف٤٬ جٝس٩ سسفج٧ع ٠ح
 ظ٦٬٢حز ٥٧ـج ٬سِٞ٘ دح٧ٝٙز ج٧ ٧٢ٍ ج٤٬ٞ٠ِٝ 10ج٩ٝ 

ظ٦٬٢حز ٩ٖ ٖسف٣ جٝظ٠َ ٧جٝسػ٬ٗف ًٖٚ جٝس٩ ال سق٬ؿ ١ُ نب٦ف١٬ ٖب٩ جِٝبحٟ     10ٖسول ج٩ٝ  
١٧ٝ٧ٚ٬٧ جال٥ح٩ٝ ج١ جِٝنف٣ ظ٦٬٢حز سٞٛ ٦ٝح ٦٢ح س١٧ٜ   ٝٗسف٣ ٙو٬ف٣ و٬ٔف٣ ظبؿج ٬٧ٜب١٧   

٧ٙز  ٬٧ًل ٥ـج ٠َ ٠ف٧ف ٖسفجز ٤ٞ٬٧ً سول ٝٞن٦ف ج٠ِٝل ج٠ٝٚحدل  ٦ٝح ٓح٤٬  ٩ٖ جٝو٧ِد٤ ٧
ن٧٦ف ٩ٖ جٝل٤٢ ٬ٚل ٦٬ٖح ٠ُل جٝٗالػ١٬ جالظفجء جٝب٩ جال   4ؿ١٧ ج١ ٬ظؿ جٜٝص٬فج ٠ُل ٢٥٧حٛ 

٧ال٧٬ظبؿ دحٝٚف٬بر لب٨٧      ؿفظ٤ جال٢ِؿجٟ  س٠ح٠ح ٩٥٧ ٠ح جٝسػي٬ف ١٠ ٠ػو٩ٝ٧ ٖىحٝل٤٢ 
٠ب١   %  ٠ٜ7ح ج١ ٢٥حٛ  . ٬٠ر ١٠ جِٝح١٬ٞ٠ ١٠ ج٢ٝلحء ٫ٖ ج٧ٌٝحثٕ جٝػ٧ٜ% ٠10حال٬ـ٬ؿ ١ُ

 .جلف جٝٚف٤٬ جِٝحثل جاللحل٫ ٦ٟٝ ج ٠فج٣ 
 :اهخديبح اهتٖظرَٖ -12 

ج٠ح ١ُ ج٬ِٝحؿجز جٝد٬ًف٤٬ ٖال ٧٬ظؿ ٬ُحؿ٣ د٬ًف٤٬ دحٝٚف٤٬ ٬٧ِس٠ؿ جال٥بح٩ٝ ُٞب٩ ج٬ِٝبحؿجز    
 ج٧٠ٝظ٧ؿ٣ د٠ؿ٤٢٬ جٝٗم ٢٥٧حٛ ًد٬خ ٬حس٩ ٝٞٚف٤٬  جفد٤ِ ٠فجز ٩ٖ جِٝحٟ ًٖٚ 

 :ؽلبرَٖ اهطرائة اه-13 
ظ٬٢ر ١ُ جٝٗؿج١ ج٧ٝجػؿ ٫ٖ جِٝحٟ ، ٧ٚ٬٧ٟ دسػو٦ٞ٬ح وفجٕ ٬بحس٫   24ج٥ح٫ٝ جٝٚف٬ر ٬ؿ١٧ِٖ  

 . ج٫ٝ جٝٚف٬ر ، ٬ٝ٧ك ٝؿ٦٬ٟ ٠ح ٬ؿ٧ِٖس٤ ، ٫ُٞ ج٬ح ١٠ ج٢٠ٝحقل ج٧ ج٠ٝح٢٬ٜحز جٝقفج٬ُر 
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 أّطبغ اهيرأث فٓ اهلرٖج : ذبًٌٖب

 

جٝٚف٬ر ٧ًٖٚح الػوحث٬حز ٠فٜق ج٠٧ِٞ٠ٝحز دٚف٬ر وبًٗ  ١٠ ُؿؿ لٜح١ %  50ف5س٠صل ج٠ٝفؤذ 
جِٝفٖح ٧سِٞخ ؿ٧فًج ٥ح٠ًح ٩ٖ ٬ٞ٠ُر جال٢سحض جٝقفج٩ُ ٩٦ٖ س٧ٟٚ د٠نحفٜر جٝفظل ٖب٩ دِبى   
ؤ٠ُحل قفجُر جالفى د٢لدر ٬ٝلز ٜد٬فذ ػ٬ش ٧ٚ٢ٟ د٠لحُؿذ جٝفظبل ٖب٩ ٬ٞ٠ُبر جال٢سبحض      

٬٦ق ٝٞدـف ٬ٓ٧ف٥ح ١٠ جال٠ُبحل  جٝػ٧٬ج٩٢ ؾحور ٩ٖ سفد٬ر ج٧٠ٝجن٩ ٧جٝؿ٧جظ١ ٬ٞ٠ُ٧حز جٝسظ
جٝس٩ سل٢ؿ ج٦٬ٝح دحاليحٖر ٝؿ٧ف٥ح جاللحل٩ ٩ٖ جال٠ُحل ج٢٠ٝق٬ٝبر جٜٝح٠ٞبر ٧سفد٬بر جألًٗبحل     

 .٧فُح٬س٦ٟ د٠ح ٬ي٦ِح ٧٠يَ جٝنف٬ٛ جاللحل٩ ٩ٖ ٬ٞ٠ُر جٝس٬٠٢ر جٝقفج٬ُر دحٝٚف٬ر ٧ج٠ٝظس٠َ 
ث٦ح ٠٠٧حفلر ج٢ِٕٝ يؿ٥ح ، ٠٧َ ٥ـج ٖح٠ٝفؤذ سِح٩٢ جٝس٬٠٦م فٟٓ ٥ـج جٝؿ٧ف جٜٝد٬ف  ٬٧سٟ ج٬ـج

٠ٜح ؤ٦٢ح ٠لسدِؿذ ١٠ ٜل ج٢٠ٝحوخ ج٬ٚٝحؿ٬ر دحٝٚف٬ر، ؤ٬يًح دحٝفٟٓ ١٠ ج٥س٠حٟ جٝٚف٬بر دح٬ٞ٠ِٝبر   
جٝس٬٠٬ِٞر ١ُ ٬ٓف٥ح ١٠ جٝٚف٨ ج٠ٝوف٬ر اال ؤ١ جٝٗس٬حز ١ٜ٬ جٝيػ٬ر جال٩ٝ٧ ٌٝف٧ٕ جأل٥بل  

الٙسوحؿ٬ر ؤ٧ جٝصٚح٬ٖر ،  ج٠ٝيًف١٬ ٝاللس٢ٔحء ١ُ س٬ِٟٞ دِى ؤ٧الؿ٥ٟ ٢س٬ظر ٝسؿ٧٥ف جال٧يحٍ ج
سٞٛ جأل٧يحٍ جٝس٩ سف٨ ؤ١ جال٬٧ٝ٧حز جال٩ٝ٧ ٝؿ٦٬ٟ ٩ٖ ٬ٞ٠ُر جٝس٬ِٟٞ س١٧ٜ ٝأل٧الؿ ٥٧ـج ٬فظَ 
٢ٌٝفذ ؤ٥ح٩ٝ جٝٚف٬ر ج٠ٝس٠صل ٩ٖ ؤ١ جٝد٢حز ٠و٬ف١٥ جٝق٧جض ٧ؤ١ جٝق٧ض ل١٧ٜ٬ ٧٥ ج٠ٝلبث٧ل  

سٞٛ ج٢ٌٝفذ سئؿ٨ دًد٬ِبر  ١ُ جالُدحء ج٠ٝحؿ٬ر ،٧جُحٝر جاللفذ  دِؿ ؤ١ سٜدف جٝد٢ز ، ٧دحًٝدَ 
جال٠ف ج٩ٝ جًُحء جٝق٧ض جِٝؿ٬ؿ ١٠ جٝػ٧ٚ٘ ٠صل يفخ جٝق٧ظحز ٥ـج جال٠ف جٝـ٨ ٬سٗ٘ ٬ُٞب٤  
ػس٩ ُؿؿ ١٠ ٢لحء جٝٚف٬ر ج٢ٗل١٦ ، ٥ـج دحاليحٖر ٠ٝح ٬ػؿش ٦ٝح ٩ٖ ٠ظس٠َ جٝٚف٬ر ١٠ ػ٬بش  

جٝػ٬حذ جِٝح٠ر  ج٢ٌٝف ج٦٬ٝح ٩ُٞ ؤ١ ؿ٧ف٥ح ال ٬ِسؿ د٤ دحٝفٟٓ ١٠ ٜل ٠ح س٧ٟٚ د٤ ١٠ ٠نحفٜر ٩ٖ
، ٥ـج دحاليحٖر ِٝٞؿ٬ؿ ١٠  لٞلٞر ج٬ٟٚٝ ج٠ٝػ٧ٌفذ ٩ُٞ ٢لحء جٝٚف٬ر  ؾحور ٩ٖ جدِحؿ٥ح ُب١  
٬ٞ٠ُر جؿجفذ جالفى ؤ٧ ػس٩ ػ٬حقس٦ح دحل٦٠ح ، ٜـج جٝس٬ٞٚل ١٠ ؿ٧ف٥ح ج٩ٞ٠ِٝ ٧سؾ٬ٗى ؤظف٥ح 

جٝؾسبح١  ٠ٜح ؤ١ ٬ٞ٠ُر , ١ُ ٠ح ٬سٚحيح٣ جٝفظل ١٠ ٢ٗك ج٠ِٝل ٩ٖ ٬ٞ٠ُحز جٝقفجُر ج٠ٝؾسٞٗر 
٠حقجٝز سظف٨ ٝالٓٞد٬ر ج٩٠ٌِٝ ١٠ د٢حز جٝٚف٬ر ٠َ جسٗح٘ ػس٩ جال٦٠حز ٩ُٞ ٥ـج ٧ج٠٬بح١٦٢  
دإ١ ـٝٛ  ٠٬صل جِٝٗر ٧جٝنفٕ ٝٞد٢ز ، ١٥٧ ٬ٓف ٠دح١٬ٝ د٠ح سلدد٤ ٬ٞ٠ُر جٝؾسح١ ١٠ جيبفجف  

فؤذ ٬٧فظَ ـٝٛ ٩ٖ فؤ٢٬ح ٥ـج ج٩ٝ ٜٟ ج٧٠ٝفصحز جٝصٚح٬ٖر جٝلحثؿذ  ٧جٝس٩ سسِٞ٘ دفئ٬ر ج٠ٝظس٠َ ٠ٞٝ
١٠ ج٠ٝئللبحز ج٠ٝؾسٞٗبر   " وػ٬ر ٢٧ٗل٬ر "٧ؿ٧ف٥ح ٧ُؿٟ ٧ظ٧ؿ س٬ُ٧ر ٜح٬ٖر ١ُ جاليفجف  

 .ؿجؾل جٝٚف٬ر
٠ٜح ؤ١ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ جٝٚف٬ر سِح٩٢ ١٠ ٢ٚوح١ ٩ٖ جٝؾؿ٠حز جٝوػ٬ر ج٠ٝٚؿ٠ر ٦ٝح ٠٠بح ٬ِفيب٦ٟ   
 ِٝٞؿ٬ؿ ١٠ ج٠ٝؾحًف ٢س٬ظر جيًفجف١٥ ٝٞظ٧ء ٝٞؿج٬ر ٩ٖ ػحٝر ج٧ٝالؿذ ؤ٧ ُؿٟ ٙؿفس١٦ جٝسػبؿش 
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٩ٖ ٜص٬ف ١٠ جالُفجى جٝد٧ٞ٬ظ٬ر ؤ٧ ج٢ٝٗل٬ر جٝس٩ سو٬د١٦ دلدخ ج٠س٢حٍ ُؿؿ ٠ب١٦٢ ٝٞظب٧ء   
ًٝٞد٬خ ، ٧ؤ٤٢ ١٠ ٬ٓف ج٧ِٚ٠ٝل ؤ١ سس٣٧ٗ ج٠ٝفؤذ د٠ح سِح٤٬٢ ١٠ دِى جالنبٜح٬ٝحز جٝوبػ٬ر   

 .٧ج٢ٝٗل٬ر
٥ـج ٠َ ؤ١ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ٠ظس٠َ ٙف٬ر وًٗ جِٝفٖح سسِفى ٝٞس٬٠ق جٝنؿ٬ؿ د٦٢٬ح ٧د١٬ جٝفظل ٢٠بـ  

٧ٝس٦ح ٢ٜس٬ظر ًد٬ِ٬ر ٧٠ٞٝفصحز ج٦ٝحؿٖر ٧ج٩ٝ جٝس٬ٞٚل ١٠ نإ٦٢ح ٠٧ِح٠ٞس٦ح دوبٗس٦ح ٜبحث١ ال   ًٗ
٧ال ٠٬ٞٛ جال جًٝحُر ج٬٠ِٝحء ٝـ١٦٬٧ اال ؤ١ جٜٝص٬ف ٬ف٨ ؤ٤٢ ٬ظخ س٬٬ٔف ٠صل ٥بـ٣  . ػ٧ٚ٘ ٤ٝ 

 .ج٢ٌٝفذ ٝسِق٬ق ؿ٧ف ج٠ٝفؤذ ٩ٖ جٝس٬٠٢ر ٧ج٧٦٢ٝى دحٝٚف٬ر 
 

 تبهلرٖج  اهيرأث ّاالرض ّاهؽٌف: ذبهذًب
٢س٬ظر ٝٞل٬حلر جٝػ٬٠٧ٜر د٠وف ؾالل جِٝنف١٬ ُح٠ًح ج٠ٝحي٬ر ػٞز آ٬ٝحز جٝل٧٘ ٠ػبل ٢ٌبٟ    
جٝس٧ف٬ؿ جالظدحف٨ ٠ٞٝؿؾالز ٧ج٢٠ٝسظحز جٝقفج٬ُر، ١ُ ًف٬٘ جٝس٬ٞٚل جٝسؿف٬ظ٩ ٝسؿؾل جٝػ٠٧ٜر 

ح ؿ٬ٝاًل ٩ُٞ ـٝٛ ٠٠ب  96ج٠ٝوف٬ر ٩ٖ ٬ٞ٠ُر س٬ٌ٢ٟ جًٝٚحٍ جٝقفج٩ُ ٤ٝ ٧ٜح١ جوؿجف جٝٚح١٧٢  
ُفٙل ٧و٧ل ٠ثحز جالالٕ ١٠ ج٠ٝلسإظف١٬ ٝالفجي٩ جٝقفج٬ُر فظحاًل ٢٧لحءًج ٝالفى ٧ؤؿ٨ 

 .ـٝٛ ٝق٬حؿذ ج٢ِٕٝ د١٬ ج٥ح٫ٝ جٝٚف٬ر  ١٠ جٝفظحل ٧ج٢ٝلحء 
٩ٖ٧ ٙف٬ر وًٗ جِٝفٖح جال٠ف ال ٬ؾسٕٞ ٜص٬فًج ٠ُح ػؿش ٩ٖ جٝف٬ٕ ج٠ٝوف٨ ١٠ ظفجء سًد٬٘ 

جٝقفج٬ُر ٩ٖ جٝٚف٬ر ٬ػؿش ١ُ ًف٬٘ ُؿذ ٠وبحؿف  سٞٛ جٝل٬حلحز ٖحٝػو٧ل ٩ُٞ جالفجي٩ 
ج٩ٝ ظح٢خ جٝنفجء ٧جالفش ، ١ٜ٠٬ٖ ٢ٞٝحك جٝػو٧ل ٩ُٞ ٧ُٚؿ ج٬ظحف فل٬٠ر ٬ٓ٧بف فلب٬٠ر   

١ٜٝ٧ جٝٚح١٧٢ ج٩ٔٝ جٝنٜل جٝفل٩٠ ٩ٖ ل٧٘ . جٝؽ...دح٢ٝٚؿ ؤ٧ ج٠ٝنحفٜر ؤ٧ ج٢ٝوٕ ١٠ ج٠ٝالٛ 
ا٩ٝ جٝسإظ٬ف دنٜل ٬ٓف ٠ٜسب٧خ   جالفجي٩  ٠٬ٖح ٬سِٞ٘ دحال٬ظحف ٧ؿَٖ جأل٥ح٩ٝ ٧ؾحور ج٠ٝالٛ

٧دإ٬ر ؤلِحف ؿ١٧ ي٧جدً ؤ٧ ٠ِح٬٬ف ٠٬ٚٝر ٥ـج جال٬ظحف ٧جسظح٣ ج٠ٝالٛ دصٚحٖس٦ٟ اٝب٩ جٝسبإظ٬ف   
ٝٞفظحل جٝٚحؿف١٧ ٩ُٞ ؿَٖ جألظفذ ٧ج٠ٝفؤذ ٩ٖ جٝٚف٬ر سِح٩٢ ١٠ ُؿٟ جٝػو٧ل ٩ُٞ جالفجي٩  

ْ جٝيؾ٠ر جٝس٩ سول جٝب٩  ؾحور جٝٗٚفجء ٦٢٠ٟ دلدخ ُؿٟ ٙؿفس٦ٟ ٩ُٞ جٝؿَٖ ٠ٚؿ٠ًح سٞٛ ج٠ٝدحٝ
ظ٤٬٢ ج٬ظحفًج ٝٞٗؿج١ ج٧ٝجػؿ ٢ح٬٥ٛ ١ُ سٜٞٗر قفجُس٦ح ٩ٖ ٌل جفسٗحٍ جلِحف ج٠٬ٜٝبح٨٧   2500

٠ٜح ؤ٦٢ح . ٧جٝسٚح٨٧ ٬ٓ٧ف٥ح ،  ٬ٜ٧ٕ ١ٜ٠٬ ٠ٝفؤذ ٬ِ٠ٞر ٝاللفذ  ؤ١ س٧ٟٚ دس٬ٖ٧ف ٥ـ٣ ج٢ٝٗٚحز 
٠ٝلحث٬ر ، ٥ـج جأل٠ف جٝـ٨ ال سلس٬ًَ ٧ًٖٚح ٧ٚٞٝج١٬٢ جٝلحثؿذ ؤ١ س٧ٟٚ دف٨ جالفى ؾالل جٝٗسفذ ج

 .٬ػسظ١ ج٤٬ٝ دلدخ ٙٞر ج٬٠ٝح٣ ٩ٖ دِى جالػ٬ح١ 
ال ٠٬ٜٞب١ جٝػف٬بر   . ٠ٜح ؤ١ ٠ٌِٟ ج٢ٝلحء ٩ٖ جٝٚف٬ر ٧جٝس٩ ٧فص١ دِى جٝٚفجف٬ً جٝوب٬ٔفذ  

 .جٜٝح٠ٞر ٩ٖ جٝسوفٕ د٦ح ٧ؤػ٬ح٢ًح ال ٬س٠س١٧ِ دؾ٬ف٥ح 
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جي٩ دؿ٬ٞر ٝٞٚبح١٧٢ ؤ٧ ُب١   ٠ٜح ؤ١ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ٙف٬ر وًٗ جِٝفٖح ٟٝ سػول ؤ٬ًح ١٦٢٠ ٩ُٞ جف
 .ًف٬٘ ٠نف٧ٍ ٠دحفٛ ٝٞؾف٬ظ١٬ ، دحٝفٟٓ ١٠ سٚؿٟ ُؿؿ ١٦٢٠ ًحٝد١٬ ٥ـ٣  جالفى

 
 

 ٌيبذر اهحبهج : راتؽًب
 

ل٧ٕ ٢لسِفى ٢٥ح دِى ج٠٢ٝحـض جٝس٩ سٚحد٧ٞج ٦ِ٠ح دحػص٩ ج٠ٝفٜق ٩ٖ فئ٬س١٦ ٝٚي٬ر ج٢ِٕٝ 
 :٧جالفى ٧ـٝٛ ٩ُٞ ج٢ٝػ٧ جٝسح٩ٝ

 اهحبهج االّهٓ
 ضٕيح :االضُ 

 شٌج  47: اهشً 
 الخلرأ ّال خنخة : اهحبهج اهخؽوٖيٖج

 اريوج : اهحبهج االسخيبؼٖج
 

 1993ل٬٢ر ٩٥ جِٝحثل ج٧ٝػ٬ؿ اللفس٦ح ج٢٧ٜ٠ٝر ١٠ لسر جٖفجؿ ، ٩٥٧ س٧ٟٚ د٦ـج جٝؿ٧ف ٢٠ـ ُحٟ 
. س٩ٖ٧ ق٧ظ٦ح سحفًٜح ٦ٝح جفدِر ١٠ جالد٢حء ٧٧جٝؿس٤ جٝس٩ سِح٩٢ ١٠ جٌٝف٧ٕ جٝوػ٬ر جٝلب٬ثر  

ٟ 4×4ٟم جاللفذ ٩ٖ ٢٠قل ١٧ٜ٠ ١٠ صالصر ٓفٕ ٧وحٝر ٠ٞػ٘ د٤ ٖلػر سٚؿف د٠لبحػر  س٬ِ
 ٥٧17ب٩ س٠سٞبٛ   . ٧ػ٧م ٝسفد٬ر  ج٧٠ٝجن٩ ٧ج٢٠ٝقل ٠د٩٢ دح٧ًٝخ جٝٞد١ ٠٧ل٧ٕٚ دحٝؾنخ 

٬ٙفجً ١ُ ق٧ظ٦ح ، ؾ٠لر ٙفجف٬ً ٧ٜفش ١٠  ٬ٙ12فجً ١٠ جالفجي٩ جٝقفج٬ُر ٧فصز ٦٢٠ٟ  
،  96دلدخ سًد٬٘ جٝٚح١٧٢  1997ٜح٢ح ٠ئظف١٬ ٦ٝح ٩ٖ ُحٟ جد٦٢ح، ٧ـٝٛ دِؿ ؤ١ ٖٚؿز ٖؿج٢ح١ 

٬ٙفجً ٧ؤ٬يًح ٩ٖ ٢وٕ ٖؿج١ ؤؾف ٧ًٖٚح ٢ٌٝحٟ ج٠ٝئجظفذ  ٩٥٧17 سؿ٬ف ج٠ُحل جٝقفجُر ٩ٖ جٝب
٧س٧ٚل ج٦٢ح س٧ٟٚ دقفجُر ج٠ٚٝغ ٧جٝدفل٬ٟ .ظ٤٬٢ ٠ٞٝلحػر ج٠ٝئظفذ  1300جٝظؿ٬ؿذ د٠٬ٚر ج٬ظحف٬ر 

حظحس٦ح جٝؾحور ٧جٝدفل٬ٟ ١٠ ؤظل جٝظح٧٠لر ٧جٝػ٠حف ٧جٝـفذ ٧جٝؾ٬حف ٧جٝدًحًك ١٠ جظل جػس٬
جٝس٩ س٠س٠٦ٜٞح ؤ٠ح ١ُ جٝؾ٬حف ٧جٝدًحًك ٩٦ٖ ١٠ ؤظل ؿَٖ ج٠٬ٚٝر جال٬ظحف٬ر ؤ٧ د٩٢ِ٠ ؤوبغ  
ج٠ٝلحُؿذ ٩ٖ لؿجؿ٣ ١ُ٧ ٠لسٞق٠حز جال٢سحض جٝقفج٩ُ جفسِٗز  جلِحف ج٠ٝلسٞق٠حز جٝقفج٬ُبر   

سحض ج٤٬ٝ ١٠ دـ٧ف ٧ل٠حؿ ٠٧د٬ؿجز  ٜح٢ز ؤٜصف ١٠ ج٢ٝوٕ ٠َ جفسٗحٍ جال٬ظحفجز ٠٧ح ٜح٢ز سػ
سنسف٤٬ ١٠ جٝسظحف دحٝسٚل٬ً ٧ؾحور دِؿ ُؿٟ س٧جٖف٥ح ٩ٖ جٝظ٬ِ٠ر جٝقفج٬ُر جٝس٩ س٧ٚل ٦٢ُبح  

                                                 
   يذتفظ الوشوض ببالسوبء الذميميت دشصبً ػلٔ خصْصيت الذبالث 
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ج٦٢ح جودػز ال سٚؿٟ ٢ٝح نت سٚف٬دحًَ ٧ج٦٢ح ال سِٟٞ نت ١ُ ٠ظٞك جؿجفس٦ح ٧ال ١ُ  ؤل٦٠٦ح جٝس٩ 
حٝلحُر ٧وٞز ِٝنفذ ظ٦٬٢حز ، ٧ؤ١ ٜل سؿ٦ِٖح ، ١ُ٧ جلِحف جٝف٨ س٧ٚل ج٦٢ح جفسِٗز ؤ٬يًح ٖ

٥ـج قجؿ ١٠  جُدحث٦ح ٧ج٦٢ح ؾحثٗر ١٠ جالٙسفجى ١٠ جٝد٢ٛ ٢ٌفًج ٠ٝح ػول ٜٝٞص٬ف١٬ ١٠ ؤ٥ح٩ٝ 
. جٝدٞؿذ ، ٧سي٬ٕ ج٦٢ح فٖيز جٝسِح٠ل ٠َ جٝد٢ٛ س٠ح٠ًح ٢٠ـ ٧ٖحذ ق٧ظ٦ح  ٧ال س٦٬٢ِح نبف٦ً٧ٟ  

جٝـ٨ ال ٬ق٬ؿ ١٠ ٦٠٧٠٥بح ٧ػب٧ل    ال٦٢ح سػسحض ؤ١ سل٬ف ج٧٠ف٥ح دحٝنٜل. ٧ال ١٠ ١٧ٞ٠ِ٬ ٤٬ٖ
 لئجل ٧ٚ٬ل ٠حـج ١ُ جٝفدغ جٝـ٨ سػول ٤٬ُٞ ١٠ ؾالل ٦ٞ٠ُح 

ؤ٢ح ٠ٚؿفم ؤػؿؿ ج٠ٜٝلخ ٧جٝؾلحفذ ُٞنح١ ؤ١ ٠دٜٗبفم ٖب٩ جٝػٜح٬بر ؿ٨ ؤ٧    : س٧ٚل ل٬٢ر 
ػلحد٦ح ، ١ٜٝ جأل٥ٟ ا١ ؤ٢ح ٠ػسظم ٝػؿ، ٠َ ا١ جٝػٜح٬ر ؿ٨ دسػول ٜس٬بف ٜٝب١ فد٢بح ٠بح     

٠ػؿم ٦٬ٖٟ د٬نسٔل اال ؤ٤٢ د٬لحُؿ٩٢ ٩ٖ جالفى ؤ٧ جٝد٬ز ، ٠َ ا٩٢  د٢٬ل٢حم ،٧ػس٩ ؤ٧الؿ٨
ؤ٢ح نح٬ٗر ن٦ٟٞٔ ، ٬ٗ٠٧م ؤ٨ نٔل ، ػس٩ ٠ٝح ٖٜف ػل١٬ ٬لحٖف ٬ٝد٬ح ١٠ سالز ل١٬٢ ٠ِٚؿم 

 .٬ٓف سالز ن٧٦ف ُٞنح١ جٝػحٝر ٜح٢ز ٧ػنر ٢٥حٛ 
 :ّؼً اُى اهيشنالح اهخٓ خّاسَ  شٌٖج 
ي٬حٍ جالفى ج٩ٞٝ ٜح١ ظ٧ق٨ ٠إظف٥ح دِؿ ٠ح جسٚٞدز ج٠ٝنحٜل ٜس٬ف ٧دسػول ٜل ٧٬ٟ ؤ٦٠٥ح 

، ٧ٜس٬ف ١٠ ؤ٥ل جٝدٞؿ جسػدل٧ج ٧جيفد٧ج ٧جس٦ح٧٢ج ، ٧دِؿ ٜؿ٣ ق٬حؿذ  97جٝدٞؿ ٝلحػر ػفخ ل٢ر 
جال٬ظحفجز ج٩ٞٝ دِؿز ٜس٬ف ١٠ جٝٗالػ١٬ ١ُ جفجي٦٬ٟ ٧د٧ٚج ٬ح ج٠ح ُح١٬ًٞ ٬قػ٧٠ج جٝدٞبؿ ؤ٧  

 .٧ جفق٬ٙر د١٬ جٝٚح٥فذ ٧جٝدالؿ جٝسح٬٢ر جٜٝد٬فذ ٠ُحل ٩ٖ جالفى ٬نس٧ٞٔج ٜحٟ ٧٬ٟ ٩ٖ جٝل٢ر ؤ
ًدًِح ج٢س٧ج ُحف١٬ٖ ج١ ج٢ٝبحك  :  ١ُ٧ ؤ٥ٟ ٠ٌح٥ف ج٢ِٕٝ جٝس٩ س٧جظ٤ ل٬٢ر دوٗس٦ح ؤ٠فؤذ س٧ٚل

دنبٜل  (" ن٦ٞٔح)٩ٖ جٝو٬ِؿ نح١٬ٗ٬ ا١ جٝلز ٠ح سٚؿفم سقفٍ جالفى ؤ٧ سسؿؾل ٩ٖ اؿجفس٦ح 
٧ًدًِح ٙحدٞس٩٢ ٠نحٜل ٜس٬ف  جُسفي٧ج ٩ُٞ ٩ٞ٠ُ ٧ؾو٧وًح ؤ٥ل ظ٧ق٨ ج٩ٞٝ ٜح٧٢ج .٠دحنف 

١ٜٝ ؤ٢ح فٖيز ٜل ؿ٣ ٠٧ل٠ٞسم ١٠ ج٠٦ٝق ٧ج٠ٞٝق ٧جٜٝالٟ ٧ن٬٧ر . ٜل ػحظر  ُح٬ق١٬ جل٬د٦ٟٞ
٢وخ، ١ٜٝ ؤ٢ح ٙؿفز جسؾ٩ً ٜل ؿ٣ ٧جؾ٦٬ٟٞ ٬ِسف٧ٖج د٧ٚس٩ ٩ُٞ سػ٠بل ج٠ٝلبث٬ٝ٧ر ، ٠ٜبح    
ؤيحٖز ج٦٢ح ٟٝ سلسًَ ج١ سفَٖ ٬ؿ٥ح ١ُ ج٠ُحل ج٢٠ٝقل ٩٦ٖ ٩ٖ ٢ٗك ج٧ٝٙز ج٠ٝلث٧ٝر جال٩ٝ٧ 

٧ؤٜؿز ل٬٢ر ٩ُٞ جٙس٢ح٦ُبح جٜٝح٠بل   . ح ٦ٝح ٩ٖ ٥ـج جأل٠ف ١ُ ٜل نت ٤٬ٖ فٟٓ ٠لحُؿذ جد٢س٦
د٬ٞ٠ِر جٝؾسح١ جٝس٩ سَٚ ٩ُٞ جٝٗس٬حز ٧ج٦٢ح ٙح٠ز دؾسح١ د٢س٦ح د٠لحُؿذ ق٧ظ٦ح ٢٠بـ ؤ١ ٜح٢بز   
و٬ٔفذ ٧ج٦٢ح سف٨ ٤٬ٖ ٠ح ٬ل٩٠ دِٗر جٝد٢حز ٩٥٧ ُحؿذ ال سلس٬ًَ جاللس٢ٔحء ٦٢ُبح ٧ج٦٢بح ال   

جٜؿز ج٦٢ح دحٝفٟٓ ١٠ ج٠٬ح٦٢ح دٚؿفذ ج٠ٝفؤذ ٩ُٞ جؿجفذ  س٦ٟٗ ٠ٝحـج ٦٬حظٟ جٝدِى ٥ـج جِٝٗل، ٠ٜح
ج٧٠ف٥ح جـج جيًفز ٝـٝٛ ٦٢ٜٝح سئٜؿ ٩ُٞ ج١ ٢٥حٛ ٖحف٘ د١٬ ج٠ٝفؤذ ٧جٝفظبحل الدبؿ ٠ب١    

٠٧ح ٬سفسخ ٩ُٞ ـٝٛ ١٠ ج٦٢ح سيًف ٩ٖ ٜص٬ف ١٠ جالػ٬ح١ دحاللسِح٢ر دػلب١٬  . جالُسفجٕ د٤ 
َ ٧نفجء جِٕٝٞ ـٝٛ أل١ ٧ظب٧ؿ جٝفظبل   جد٦٢ح ٩ٖ ػي٧ف جِٝؿ٬ؿ ١٠ جالسٗح٬ٙحز ٦ِ٠ح ٠صل د٬

يف٧فذ ج٠ح ١ُ ٬ٞ٠ُر س٬ِٟٞ جٝد٢حز ٖس٧ٚل دحًٝدَ ٧٥ ػحظر ٠٦٠ر ١ٜٝ٧ ٧ٝ سًٞخ جأل٠بف ج١  
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سؾسحف د١٬ ج٧ٝٝؿ ٧جٝد٢ز ٖدحًٝدَ جال٥ٟ ؤ١  ٠ٜ٬ل ج٧ٝٝؿ س٤٠٬ِٞ ٬ٝظؿ ٢ٝٗل٤ ٖفور ٠ُل  ٠ؾسٞٗبر  
٦ح٬ر ٧٥ د٬ز ق٧ظ٦ح ٦٬ُٞ٧بح  ٬ٓف جٝقفجُر دِؿ٠ح جوحد٦ح ١٠ ٠نحٜل، ١ٜٝ ٠و٬ف جٝد٢ز ٩ٖ ج٢ٝ

٧سئٜؿ ل٬٢ر ج٦٢ح سِفيز ٝٞيفخ ؤٜصف ١٠ . ؤ١ سفٜق ٩ٖ سفد٬ر جأل٧الؿ ٧سحؾؿ دح٦ٝح ١٠ د٬س٦ح 
جٜلبف ٝد٢بز   "٧سف٨ ج٦٢ح سئ١٠ د٧ٚ٠ٝر . ٠فذ ١٠ ق٧ظ٦ح ١٠٧ جد٦٬ح ٧جؾ٦٬ح جٝـ٨ ٜح١ ٬ٜدف٥ح 

 .جٝفؿ ٩ُٞ ـٝٛ، ١ُ٧ ج٧ٚٝج١٬٢ ٧٧لحثل جالُالٟ ٙحٝز  ج٦٢ح ال سِفٕ " 24يَٞ ٬ًَٞ ٦ٝح 
 

 اهحبهج اهذبٌٖج 
 ّفبء: االشى
 شٌج  53: اهشً

 رتج يٌزل: اهيٌِج 
 فرد 13: ؼدد افراد االشرث

 ال خسٖد اهلراءث ّاهنخبتج : درسج اهخؽوٖى
 

ل٢ر ٧جٝصح٩٢ ػحوبل   ٬٧24دْٞ ١٠ ج٠ِٝف ( ُحًل)جد٢حء جال٧ل ؾف٬ط جؿجخ  9جٝل٬ؿذ ٧ٖحء ٦ٝح 
ل٢ر ، ٧جٝصحٝصر ٬ٓف ٠س٠ِٞر ٠ؾ٧ًدر سدْٞ ٠ب١   21ج٠ِٝف ٬٧دْٞ ١٠ ( ُحًل)٩ُٞ ؿد٧ٟٞ سظحفذ 

ل٢ر ، ٧جٝؾح٠ك ٖب٩   17ُح٠ًح، ٧جٝفجدِر ؾفظز ١٠ جٝوٕ جٝفجدَ جالدسؿجث٩ ٝؿ٦٬ح  19ج٠ِٝف 
ُح٠ًح ٩ٖ جٝوبٕ جٝؾبح٠ك    11ُح٠ًح ٧جٝلحدَ  14ل٢ر ، ٧جٝلحؿك  15جٝوٕ جال٧ل جٝصح٨٧٢ 

 7جز، جٝسحلِر دحٝوٕ جٝصبح٩٢ جالدسبؿجث٩   ل٧٢ 10جالدسؿجث٩، ٧جٝصح١٠ دحٝوٕ جٝفجدَ جالدسؿجث٩ 
٬ِ٬ن١٧ ظ٬٠ًِح دحاليحٖر ٝٞق٧ض ٩ٖ ٢٠قل جاللفذ ٠يحٕ ج٦٬ٟٝ ق٧ظر جالد١ جالٜدبف  . ل٧٢جز 

٦ًٞٗ٧ح جٝـ٨ ٬دْٞ ١٠ ج٠ِٝف ل٢سح١ ، ٧ج٢٠ٝقل ١٧ٜ٠ ١٠ جفدِر ٓفٕ ٧وحٝر ٠٧د٩٢ دبح٧ًٝخ  
٬ٙفجً دِؿ ؤ١ جيًف٧ج  14جٝٞد١ ٠٧ل٧ٕٚ دحٝظف٬ؿ ٬ِس٠ؿ١٧ ظ٬٠ًِح دنٜل جلحل٩ ٩ُٞ قفجُر 

ٝد٬َ صالصر ٙفجف٬ً ٝلؿجؿ ؿ١٧٬ د٢ٛ جٝس٬٠٢ر ٧ؾحور دِؿ ؤ١ ٖٚؿ٧ج ٖؿج١ ٢٧وٕ ٜح٧٢ج ٠لسإظف١٬ 
٦ٝح ١٠ جٝل٬ؿذ ٩٢٠ وحػدر جٜدف ٠لحػر ١٠ جالفجي٩ دحٝٚف٬ر لٞدس٦ح ٦٢٠ٟ جص٢حء سًد٬٘ ٙبح١٧٢  

ػح٧ل ظ٬٠بَ جد٢بحء   جِٝالٙر د١٬ ج٠ٝحٝٛ ٧ج٠ٝلسإظف ٧دظح٢خ سٞٛ ج٠ٝلحػر جٝقفج٬ُر جٝو٬ٔفذ ٬
جٝل٬ؿذ ٧ٖحء ج٠ِٝل ٦٢ٜٝ٧ٟ ال ٬لس١٧ِ٬ً جال  ج٠ِٝل ٩ٖ جالفى  ٧ٙؿ ػول جٜٝص٬ف ٦٢٠ٟ ُٞب٩  
٠ئ٥الز ٥ـج دحلسص٢حء ٩ُٞ جالد١ جالٜدف جٝـ٨ ٠ِ٬ل ٠ؿفلًح دحٝػور ٩ٖ ٠ؿفلر وًٗ جالدسؿجث٬ر 

 .٧جٝدح٩ٙ ١٧ٞ٠ِ٬ ٠ِٜحل قفج١٬٬ُ ٩ٖ ج٧٠ٝجلٟ دنٜل جلحل٩
٧ٟٚ دحؿجفذ نث١٧ ج٢٠ٝقل ٧ٟٝ س٠ِل ٠ٜح ج٦٢ح سف٨ ؤ١ ٠ُل ج٠ٝفؤذ  ٬ٝك ١ُ٧ جٝل٬ؿذ ٧ٖحء ٩٦ٖ س

٤ٝ ٖحثؿذ ٧ج١ ١٦٬ُٞ ج١ ٬فٜق١ ٩ٖ ٢٠حق١٦ٝ ٧ج٬ٚٝحٟ د٧جظدحس١٦ ٧سفد٬ر جالًٗحل  ٠ٜح ج٦٢ح سئٜبؿ  
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٩ُٞ ؤ١ ج٠ٝفؤذ ال سوٞغ جال ٝـٝٛ ٧ج١ ١٠ ػ٘ جٝق٧ض يفخ ق٧ظس٤ ٩٥٧ نؾو٬ًح ال سف٨ ٩ٖ 
ٝٗف٧٘ ٩ٖ ج٠ِٝح٠ٞر د١٬ جال٧الؿ ٧جٝد٢حز ، ٧ال سسٗ٘ ٠٬ٖح ٬فؿؿ١٧ ٥ـ٣ ـٝٛ ٬ُدًح ، ٠ٜح ؤ٦٢ح سئٜؿ ج

٧سػ٩ٜ ٢ٝح جٝػحظر ٧ٖحء ١ُ ٠ح سًٞ٘ ٬ُٞب٤  . جال٬حٟ ػ٧ل ٠ُل جٝٗس٬حز ؤ٧ ٠لح٧س١٦ دحٝفظحل 
٩ٖ ػ٬حس٦ح ٧٥٧ ٧٬ٟ ج١ ٙحٟ فظحل جٝنفًر دحٙسػحٟ ٢٠ق٦ٝح ٩ٖ ـجز ٧٬ٟ ١٠ ُحٟ " ج٧٬ٟٝ جالل٧ؿ "

١ ٠ُ٧ح ػؿش ٩ٖ ـٝٛ ج٧٬ٟٝ س٧ٚل  جسٗحظث٢ح ٧٬ٟ جٝظ٠ِر سٚف٬دبًح دِبؿ   جص٢حء سًد٬٘ جٝٚح٧٢ 1997
جِٝنحء د٦دؿ ظح٠ؿ ُحٝدحخ جٜٝد٬ف ، ٧ٙدل ٠ح ٢ٗسغ جٝدحخ، ٢٬ٚٝح ػ٧ج٩ٝ ُنفذ فظحٝر ؿؾ٧ٞج جٝد٬ز 

٧ٜح١ ٧٠ظب٧ؿ ٧ال٢٬ٙبح   . ، ٦٢٠ٟ ج٩ٞٝ الدك د٬ٝ٧ك ٧ج٩ٞٝ الدك ؤ٢ٖؿ٨ ، ٧لإ٧ٝج ٩ُٞ ظ٧ق٨ 
٤٢ ٧جٝدح١٬٬ٙ ٜلف٧ج جٝد٬ز ٧ج٩ٞٝ ٤٬ٖ ٧ٜح١ لحُس٦ح ٠ِح٬ح ٬ُبل  صالصر ١٠ جٝفظحٝر فجػ٧ج يفد٬

و٬ٔف ٩ُٞ ػظف٨ جسٗقٍ، ٧ؤ٢ح ًدًِح ٬ٚٝز ٢ٗل٩ لٜز ن٬٧ر، ٧دِؿ١٬ و٧ز ١٠ ٬ٓبف ٠بح   
( نس٠٬ر ٧ػنر ٬بح جلبسحـ  ) جُفٕ ٤٬ٝ ، ٖفجع جٝيحدً ج٩ٞٝ ٠ِح٥ٟ ٙحل لٜس٧ج ج٬ٝ٧ٝر ؿ٬ر د٢ز 

جالفى ٧يفد٩٢ دحٟٝٚٞ ، ٠ٚؿفسم جسٜٟٞ ٬ٚٝ٧ز ٧جػؿ ٢٠قل ج٬ِٝل ١٠ ٩ُٞ ج٬ؿ٨ ٧ػ٧ًج ٩ُٞ 
٧جٝػٜح٬ر ؿ٨  جصفز ٢٬ُٞح ٜس٬بف ، ٜح٢بز ج٬ِٝبحل    . ٧ؾؿ٧ج ظ٧ق٨ ، ٧ِٙؿ ٢ُؿ٥ٟ ٬ظ٩ ن٦ف 

٬ٓف ؤ١ جٝدٞؿ ٦ٜٞح . ٧٠٧ٚ٬ج دح٬ٞٝل ؾح١٬ٗ٬ ٬٧وفؾ٧ج ، ٧ٜح١ ٙٞد٩ د٬َٚ ٠ٝح ػؿ ٬ؾدً ٩ُٞ جٝدحخ 
٧د٬نس٧٠ج ٬٧يفد٧ج ٖب٩ جٝبفج٬غ    ٧فظحٝر جٝد٬ٝ٧ك ٠ح١٬٬ٝ جٝدٞؿ ،. ِٙؿز ٩ٖ د٧٬س٦ح سالز ج٬حٟ 

 .٧ج٩ٞٝ ظح٨ ، ٧ٙح٧ٝج ٠ػؿم ٬ًَٞ ١٠ د٬س٤ ١٠ ج٠ٝٔفخ ٝٞلحُر جٝلحؿلر جٝودغ 
. ١ُ٧ ج٧ٚٝج١٬٢ جٝس٩ سٗف٘ د١٬ ج٠ٝفؤذ ٧جٝفظل س٧ٚل جٝل٬ؿذ  ٧ٖحء ج٦٢ح ال سِٟٞ ؤ٨ نت ٦٢ُبح  

٥بٟ   ١ُ٧ ٧لحثل جالُالٟ ٧ًفػ٦ح ٠ٞٝفؤذ س٧ٚل ٜل ٠ح ٬يح٦ٚ٬ح ٩ٖ ـٝٛ ٧٥ نبٜل جٝد٢بحز ٧  
" جٝػبحض ٠سب٩ٝ٧    "٬ٞدل٧ج ٠الدك ؾحفظر ٬٧سوف٧ٖج دًف٬ٚر ٬ٓف الثٚر ، ٠ٜح ـٜفز ٠لٞلل 

 .٧فؤز ؤ١ ٤٬ٖ ؤن٬حء ظ٬ؿذ 
 

 اهحبهج اهذبهذج
 ؼبٖدث: االشى
 شٌج  34: اهشً

 يدرشج هغج ؼرتٖج: اهيٌِج
 سبيؽج االزُر–هٖشبٌس اداة ؼرتٓ : اهيؤُل اهدراشٓ

 ذج اتٌبءيخزّسج ّهدِٖب ذال: اهحبهج االسخيبؼٖج
 (تبهصف اهذبٌٓ االؼدادْ)شٌج  13: احيد
 (تبهصف اهراتػ االتخدائٓ)شٌّاح  10: ؼتٖر

 شٌّاح  5: ؼيرّ 
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ج٠ح ١ُ جٝق٧ض . س٬ِم جٝل٬ؿذ ُح٬ؿذ ٠َ ق٧ظ٦ح ٩ٖ ٢٠قل جلفس٤ ٠َ جالخ ٧جالٟ ٧جؾ٤٬ جالؤف 

١٠ جالفى  ٬٧لحُؿ ٧جٝؿ٣ ٩ٖ قفجُر ٖؿج١. ٧٦ٖ ٠ِ٬ل ٠ؿفك ف٬حي٬حز دح٠ٝؿفلر جالُؿجؿ٬ر 
جٝقفج٬ُر د٢ٌحٟ ج٠ٝئجظفذ دح٢ٝٚؿ ٧ًٖٚح ٢ٌٞٝحٟ جٝظؿ٬ؿ ٥٧ـج دِؿ ؤ١ ٖٚؿ ٧جٝؿ٣ صالصر ٖؿجؿ١٬ ٜبح٧٢ج  

٢٠٧قل .  92ٝل٢ر  ٠96ئظف١٬ ١٠ ج٠ِٝؿذ  ٠ؿ٬ف جٝظ٬ِ٠ر ٧ؤلس٩ٝ٧ ٦٬ُٟٞ ٢ُؿ سًد٬٘  ٙح١٧٢ 
غ ، ؤ٠ح جاللفذ ٬ػس٨٧ ٩ُٞ ؾ٠لر ٓفٕ ٦٢٠ٟ  جص١٬٢ ٠د١٬٬٢ دح٧ًٝخ جالػ٠ف ٠٧ل٧ٖٚر دح٠ٝلٞ

دح٩ٙ ج٢٠ٝقل ٠ٖد٩٢ دح٧ًٝخ جٝٞد١ ٠٧ل٧ٕٚ دحٝؾنخ ، ٬٧لسٚل جٝق٧ض ٠َ ق٧ظس٤ دٔفٖر ٖٚبً  
. ُبحٟ سٚف٬دبًح    14د٬٢ح ؾو٬وًح ١٠ ؤظ٤ٞ ٢٠بـ  . ٩ٖ ج٩ُٞ ج٢٠ٝقل ٠٧ٞػ٘ د٦ح ػ٠حٟ ٠٧ًدؽ 

٧دلئج٢ٝح ٝٞل٬ؿذ ُح٬ؿذ ١ُ ُالٙحس٦ح دحٝقفجُر س٧ٚل ٠َ ا١ ؤد٬٧ح ٖالع دفؿ٧ج ٖإ٢ح ٠ح٬ٝم ُالٙبر  
الفى ؿ٧ٝٙس٩ ، ٙدل ٜؿ٣ ٢ٜز ٠فٜقذ ٩ٖ ؿفجلس٩ ٧ٜح١ ٧جٝؿ٨ د٬نظ٢ِح ٩ُٞ ٜؿ٣، ػس٩ دِؿ دح

١ُ٧ ٠ح جسظ٧قز ٢ٜ٠سم دف٧ع جالفى جال ٩ُٞ ٖسفجز ٠سدحُؿذ ٧ؾو٧وًح ٩ٖ ٖسفذ جٝو٬ٕ ،
ظ٦ح س٧ٚل ًدًِح ؿفظر س٢٠٬ِٞح دسٗفى ٢٬ُٞح ُالٙر ق٧ظ٬بر ٬لب٧ؿ٥ح جالػسبفجٟ    ُالٙس٦ح دق٧

جػ٢بح ؿج٠٬بًح    دحٝفج٨ جالؾ٬ف ٧س٧ٚل جالدؿجء ٦ح ٩ُٞ ػ٘ جٝق٧ض ٩ٖ فٟٓ ُؿٟ جُسفجيج٠ٝسدحؿل 
٠َ ؤ٩٢ ٩ٖ ؤ٧ٙحز ٜس٬ف ديًف جل٠َ ٜال٤٠ ٖب٩  . د٢حٙم ٠نح٢ٜٞح ٢٧حؾؿ ٦٬ٖح ٙفجف ٢سٗ٘ ٤٬ُٞ 

دح٢ٝلبدر   ٖس٧ٚل . ٜح٢ز سِفيز ٝٞيفخ ١٠ ق٧ظ٦ح ج٧ جد٦٬ح ٠ح ج٠ح ١ُ جـج .  ٧ٙز جٝؾالٕ 
 . ٝظ٧ق٨ ٠ػوٞم ٝٔح٬ر ؿ٧ٝٙس٩ ٧ؤ٢ح ٠لسدِؿذ جٜٝٗفذ ؿ٨ ٧ج٢ح ٠م نح٬ٗر ج١ ؿ٨ ٠نٜٞر ٜد٬فذ

ؤ٠ح ١ُ جد٦٬ح ٖس٧ٚل جد٬٧ح يفد٩٢ ؤٜسف ١٠ ٠فذ ٩ٖ ج٧ًٗٝٝر ، ١ٜٝ ٠ٝح ؿؾٞز ج٠ٝؿفلر جٝصح٬٧٢ر 
٬ر ١ُ٧ ٬ٞ٠ُر جٝؾسح١ ج٦٢ح ٠ئؾفًج جلسًحُز ؤ١ سإؾـ ٧٠ٕٙ ١٠ ٥ـ٣ ج٠ِٝٞ.٠سٜففم جٜٝالٟ ؿ٣

ػ٧ل ؤيفجف ٥ـج ج٧٠ٝي٧ٍ ٧ج٠ٝؾحًف جٝس٩ ١ٜ٠٬ ج١ س٧جظ٦بر   ٙفؤس٤ ٧ل٠ِس٤  ؾحور دِؿ٠ح 
١ُ٧ ج٧ٚٝج١٬٢ جٝس٩ سٗف٘ د١٬ جٝفظل ٧ج٠ٝفؤذ ٩ُٞ جلحك جٝظ٢ك ٖس٧ٚل ج٦٢ح . جٝٗسحذ ظفجء ـٝٛ 

٩٥٧ ال سِفٕ سٗل٬ف٣ ج٧ ٠ح ٬سيب٤٢٠  جٝق٢ح  ن٩ء دحلسص٢حء ٠ح ٬سِٞ٘ د٧٠ي٧ٍ  حال سِٟٞ ٦٢ُ
ٖسف٨ ؤ١ ٢٥حٛ دِى جٝسظ٢ب٩ ٦٬ُٞبح    ج٠ٝوف١ُ٧٨ نٜل ج٠ٝفؤذ  ٩ٖ جالُالٟ دنٜل ٧جيغ 

س١٧ٜ ٠ـ٢در  ٧ؾحور ٩ٖ ج٠ٝلٞلالز جٝس٩ س٩ًِ جٝػ٘ ٝٞق٧ض ج١ ٬ِٗل ج٨ ن٩ء ٧ج١ جٝق٧ظر 
ؤيبفجف  ٧سف٨ ج٤٢ ١٠ جٝيف٧ف٨ ج١ ٬ق٬ؿ جالُالٟ ١٠ ٜن٤ٗ ُب١  ٠ُل ؤ٨ سوفٕ  ٠ٝظفؿ 

٧ج١ ٬ئٜؿ ٩ُٞ يف٧فذ س٬ِٟٞ جٝٗسحذ ١٠ ؤظل ج١ ٬ٞ٠ُر جٝؾسح١ ، ٧ج٬يًح سفٛ جٝٗس٬حز ٠ٞٝؿجفك 
 .سػ٠ل لالػًح ٬ػ٦٬٠ح ١٠ ٠ؾحًف جٝػ٬حذ 

 
 اهحبهج اهراتؽج

 حٌبً : االشى 
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 شٌج  31: اهشً 
 دتوّى خسبرث : اهيؤُل 

 يخزّسج ّهدِٖب ّهداً ّتٌح : اهحبهج االسخيبؼٖج 
 رتج يٌزل : اهيٌِج 

 : أيب ؼً االّالد فِى 
 األزُرْ ( تبهصف األّل األؼدادْ ) شٌج  12: يحيد 

 االزُرْ ( تبهصف اهذبهد االتخدائٓ ) شٌّاح  9: ؼتد اهرحيً 
  خيس شٌّاح: ُدٖر 

 
ٖفؿ ٩٥ ٧جلفس٦ح  ٠12َ ق٧ظ٦ح ٧ُحثٞس٤ د٢ٗك ج٢٠ٝقل ٧جاللفذ ٠ٚؿفذ دب ػ٢ح١ سل١ٜ جٝل٬ؿذ 

 د٢حز ج٠ٝٞسػٚحز دح٠ٝفجػل جٝؿفجلب٬ر  جٝو٬ٔفذ ٧٧جٝؿذ ق٧ظ٦ح ٧ؤؾ٤٬ ٧ق٧ظس٤ ٧جد٤٬٢ ٧جؾ٧جس٤ جٝ
 ٬ِ٬٧8ن١٧ ٩ٖ ٢٠قل ١٧ٜ٠ ١٠ ًحد١٬ٚ ٠د٩٢ دح٧ًٝخ جالػ٠ف ٠٧ل٧ٕٚ دحٝؾنخ ٧د٤ ج٠ٝؾسٞٗر 

ظفجز ٧ػ٬ٌفذ ٝٞػ٧٬ج٢حز ٧وحٝس١٬ ١ُ٧ ق٧ظ٦ح ٖػحول ٩ُٞ ؿد٧ٟٞ و٢ح٬َ ٠ِ٬٧بل ٖب٩   ػ
٥ح ُب١  ٖٞؿ٦٬ٟ ٖؿج١ ٢٧وٕ ٧فص٧ س٠٤ػًر ٬٠ح٣ ج٠ٝفٜق دحاليحٖر ٠ِٞٝل ٩ٖ جالفى ٠َ جؾ٧

ج٢٠ٝقل ٧سفد٬ر جالًٗحل ٧سلحُؿ جال ٩ٖ  ال س٠ِل ػ٢ح١ جد٦٬ٟ دِؿ ؤ١ س٩ٖ٧ ٢٠ـ ل٧٢جز ٧جٝل٬ؿذ 
فئ٬س٦ح  ٧١ُ. ٩ٖ فُح٬ر جٝػ٧٬ج٢حز ج٧٠ٝظ٧ؿذ دح٢٠ٝقل ٖٞؿ٦٬ٟ ظح٧٠لر ٧دٚفس١٬ ٧دِى ج٠ٝحُق 

٧ج ج٢ح دس٩٢٠ ٧٢٧ٜ٬ج ٠س١٬ٙ٧ٗ ٬٧ؾؿ٧ج ن٦حؿجز ُح٬ٝر ُٞنح١ ٬ٚبؿف  الد٢حث٦ح ٧ؾحور ٥ؿ٬ف س٧ٚل 
٧سس٩٢٠ ٦ٝح ج١ سػول ٩ُٞ ١٧ٜ٬ٝ ٦ِ٠ح لالع  ٥ؿ٬ف س٬ِٟٞ ٧ج٦٢ح ػف٬ور ٩ُٞ ٬ٚح٧٠٧ج جٝػ٬حذ ، 

٠َ ج١ س٬٬ٔف ٩ٖ جل٧ٞخ  ػ٬حس٢ح ٩ٖ جٝٗسفذ جالؾ٬فذ ،  ٠ئ٥ل ُح٩ٝ ١ُ٧ ُالٙس٦ح دق٧ظ٦ح س٧ٚل 
اال ؤ٢٢ح ٝلح د٢سِح٠ل دحػسفجٟ ٠سدحؿل، ٧ؾو٧وًح ج٤٢ جد١ ٩٠ُ ٩٢ِ٬ د٢٢٬ح ٙفجدر ٢٧ِفٕ ٬٧ٜك 

د١٬ ج٠ٝفؤذ ٧جٝفظبل  جٝٗف٧٘ ١ُ٧ ج٧ٚٝج١٬٢ ج٠ٝسِٞٚر دح٠ٝفؤذ ؤ٧ . ًدحٍ دِى ١٠ ٙدل جٝق٧جض 
 ٜص٬ف جال جـج د٤ جٝ ٩٦ٖ ال سِٟٞ ٦٢ُح ن٬ثًح ١ُ٧ ؿ٧ف جالُالٟ ٧ج٠ٝفؤذ س٧ٚل ج٦٢ح سف٨ ج١ جالُالٟ 

 ١ ٬ٞ٠ُر جٝؾسح١ س٧ٚل ج٦٢ح ال سلس٬ًَ ج١ سول ٝفؤ٨ ٧جيغُ، ٧ٜح٢ز ٢٥حٛ ؤن٬حء ال سِف٦ٖح 
 .٩ٖ ج٧٠ٝي٧ٍ ػس٩ جأل١ 

 
 



 59 

 ٌخبئز اهدراشج اهيٖداٌٖج : خبيشًب
 

٧٬ظ٤ يؿ ج٢ٝلبحء  ج٢ِٕٝ جٝفل٩٠ دٚف٬ر وًٗ جِٝفٖح ٠ُح ؤ٧ ؤلدحخ ؤ٧ ػظٟ ال سؾسٕٞ و٧ف 
٩ٖ جٝٚف٬ر ٬لح٥ٟ ُالٟ جٝفل٩٠ ٝٞؿ٧ف جٝلٞد٩ ٝالٖدحاليحٖر . دنٜل ُحٟ ؤ٧ ٩ٖ جٝف٬ٕ ج٠ٝوف٨

 ٧ؤٖب٩ ج٠ِٝبل جٝل٬حلب٩     ٥ح ٢٦ٖحٛ جلسدِحؿ ٝبؿ٧ف . ؤذج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝف٩ٖ ٠٠حفلر جٝس٬٬٠ق ٧
ال س٧ظبؿ لب٬ؿذ ٧جػبؿذ    ٩ِٖٞ ج٠ٝلس٨٧ جٝفل٩٠ جٝٚفجف ٖىحٝٚف٬ر ج٠ٝؾسٞٗر ٠ٝسؾـ٨ ٢٠حوخ جٝ

ؤ٧ ٩ٖ ٠ظٞك اؿجفذ جٝظ٬ِ٠ر جٝقفج٬ُر ؤ٧ ٤ٝ ٙف٬ر وًٗ جِٝفٖح  ُي٧ذ دح٠ٝظٞك جٝٚف٨٧ جٝسحدَ
س٠ح٠ًح ٩ٖ ج٨ ٠ُل ل٬حل٩ ٠َ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ  ٠ٜح ج١ ج٠ٝفؤذ ٬ٔ٬خ ؿ٧ف٥ح. ػس٩ جٝظ٬ِ٠حز جٝس٬٧٠٢ر 

ج٦ٟٞٝ اال دِى ج٠ٝئللبحز   ٩ ٠ٝ٢ظس٠َ ج٠ٝؿدِى ٠ئللحز جج٧ جٝػ٬٠٧ٜر ج٬ًح ١٠ ج٠ٝئللحز 
جٝؾحور دحٝس٬٠٢ر ج٠ٝػ٬ٞر ٧ال س٧ٟٚ دؿ٧ف٥ح ٩ٖ س٬٠٢ر ؤ٧يحٍ ج٠ٝبفؤذ ؤ٧ جٝفظبل ؤ٧ سب٬ُ٧س٦ٟ    

ِؿٟ ٬سلٟ ٩ُ٧ ج٢ٝلحء دحٝٚف٬ر ددحٝػ٧ٚ٘  جٝٚح٬٢٧٢ر ٧جٝوػ٬ر ٧ٕٝٙ جال٬ـجء ٧ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ ،٧
 .دػ١٦ٙ٧ٚ  ٠ِفٖس٦ٟ ػس٩ دح٧ٚٝج١٬٢ جٝؾحور 

جٝفظبحل  ٬٧سيغ ١٠ ؾالل جألفٙحٟ جٝس٩ ؤ٧فؿس٦ح دِى جٝظ٬ِ٠حز جٝفل٬٠ر دحٝٚف٬ر ق٬حؿذ ٢لخ 
٩ُٞ٧ جٝفٟٓ ١٠ ٬ٙحٟ ج٠ٝفؤذ دإؿ٧جف ٠ؾسٞٗر ٩ٖ ج٢ٝنحً ١ ٢لدر جٝل٬ؿجز ج٠ٝس٠ِٞحز ، ج٠ٝس١٬٠ِٞ ُ

 ر٬ٓبف ٠ِسفٖب  ٩ُ ؿجؾل جٝٚف٬ر اال ؤ١ ٢لدر ٜد٬فذ ١٠ جٝفظحل ٠حقجٝبز  جالٙسوحؿ٨ ٧جالظس٠ح
دِى ج٠ُحل جٝقفجُر جٝس٩ س٢ظق ُب١  ٩ٖ ؿجؾل ج٠ٝظس٠َ ٦ٖٟ يؿ ٠ُل ج٠ٝفؤذ ٧ػس٩  ١٥دؿ٧ف

% ٩ُٞ40 جٝفٟٓ ١٠ ج٢ؾٗحى ؤظف٥ح د٢لدر سٚل ُب١  ًف٦ٚ٬ح ٧جٝس٩ ال سٚل ١ُ ؿ٧ف جٝفظل 
سسبفج٧ع  د٠٢٬ح ظ٤٬٢ ١ُ ٧٬ٟ ج٠ِٝل  12،  ٠8ح د١٬ ١٠ ؤظف جٝفظل ػ٬ش ٬سفج٧ع ؤظف جٝفظل 

٥بـج دحاليبحٖر ٌٝٞبف٧ٕ    . ظ٦٬٢حز ١ُ ٢ٗك ٧٬ٟ ج٠ِٝل  6 -4جظفذ ج٠ٝفؤذ جِٝح٠ٞر ٠ح د١٬
  .وػ٬ر ٢٠حلدرفُح٬ر جٝس٩  سِح٩٢ ٦٢٠ح ج٠ٝفؤذ دٚف٬ر وًٗ ٢ٜس٬ظر ِٝؿٟ ٧ظ٧ؿ ج٠ٝسؿ٬٢ر جٝوػ٬ر 

 ق٧ظ٦ح ٜٝح٢ز ج٧ٝجفصر ج٧ٝػ٬ؿذ أل٦٢ح ج٥ٟ ج٠ٝح١٬ٜٝ دحٝٚف٬ر ١٠ ل٬ؿذ سِسدف ٬٧سيغ ـٝٛ ١٠ ٧ظ٧ؿ 
د٢لبدر   ال سٚؿف جالجٝػحثقجز دحٝٚف٬ر  جٝل٬ؿجز ج٠ٝحٜٝحز ج٧ ال س٧ٟٚ دحٝسإظ٬ف ٢ٞٝلحء ٠ٜح ؤ١ ُؿؿ 

جٝػؿ٬صر ٩ ٧لحثل جالفنحؿ ٠ٜٝح ج١٦٢ ٬ٗسٚؿ١ ج. ١٠ ج٠ٝلحػر جٝقفج٬ُر دحٝٚف٬ر % ٠17ح ٧٬جق٨ 
٧جٝس٩ س٠ِل ٩ُٞ ج٢سحض لالالز ُح٬ٝر جٝوػ٬ر  دحًٝف٬٘ جٝل٠٬ٞر ؤ٧ جٝػ٧٬ج٢حز ٝسفد٬ر جٝؿ٧جظ١ 

 .ؿ١٧ جيفجف وػ٬ر ؤ٧ د٬ث٬ر  جال٢سحض١٠ 
 92ٝل٢ر  96ٝٞٚدى ٧جٝػدك جص٢حء سًد٬٘ جٝٚح١٧٢  ٥1997ـج ٧ٙؿ سِفى ُؿؿ ١٠ ج٢ٝلحء ُحٟ 

ٝٞسِبـ٬خ ج٧ٝػنب٩    دِي١٦  ٧ـٝٛ ١٠ ؤظل جٝئً ٩ُٞ ـ٦٬٧ٟ دسل٬ٟٞ جفجي٦٬ٟ ٠ٜح سِفى
في١ ُؿؿ ٜد٬ف ١٠ ٢لحء جٝٚف٬ر ٝٞس٬ٜ٢ل د٦ٟ ؾالل ٖسفذ ػوبحف  ؿجؾل ٠ػدل٦ٟ ، ٥ـج ٠ٜح سِ

. ٧جظدحف ج٠ٝلسإظف١٬ ٩ُٞ جٝؾف٧ض ١٠ ؤفجي٩ جٝٚف٬بر   جال١٠ ٝٞٚف٬ر ١٠ جظل ػ٠ح٬ر ج٠ٝالٛ 
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دلدخ فٖي٦ٟ سل٬ٟٞ جالفى ٠ٞٝالٛ ؿ١٧ وبؿ٧ف  نؾه ١٠ ج٥ح٩ٝ جٝٚف٬ر  30جٝٚدى ٩ُٞ ٧
٧جٝسظ٦٠ف  جصحفذ جٝـُف ٩ٝ ٧جٝس٩ س٠صٞز ٩ٖ ٝأل٥ح س٦ٟ جٝس٬ٗٞ٘ ؤصف  ٧ـٝٛ  ، ؤػٜحٟ سٚي٩ دـٝٛ 

 .يؿ جٝٚح١٧٢ 
١٠ ج٠ٝلث١٬ٝ٧ دحٝٚف٬ر ٖح٦٢ٟ ٬ف١٧ ج١ ٠ح٬ػؿش يؿ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ٙف٬ر وًٗ  ؿؤٜؿ ٢ٝح ُؿ٥ـج ٧ٙؿ  

 .دحٝٚف٨ جألؾف٨ ؤ٧ جٝٚح١٧٢ ٧٥ لحثؿ ١ُ ٠ح ؾسٕٞ ٧٥ نت ُحؿ٨ ٧ال ٬ جِٝفٖح 
ج١ ٢٥حٛ جِٝؿ٬ؿ ٬٠ؿج١٬٬٢ دحٝٚف٬ر ؤ٬يًح ٠ٜ٧ح ٬سيغ ١٠ ؿفجلحز جٝػحٝر ٠٧الػٌحز جٝدحػص١٬ جٝ 

ؾحور ٠ح ٬سِٞ٘ دح٠ٝػ٧ف يؿ ج٠ٝفؤذ دٚف٬ر وًٗ جِٝفٖح ج٠ٝظس٩ِ٠ ١٠ جلح٬ٝخ ٠٧ٌح٥ف ج٢ِٕٝ 
ؿجؾل جٝٚف٬ر ٧جٝس٩ سل٬ؿ ٧٦ٗ٠ٟ ج٠ٝظس٠َ جٝـ٧ٜف٨ ٧جٝـ٪  ٖحالُفجٕ ٧جِٝحؿجز ٧جٝسٚح٬ٝؿ . جٝصٚح٩ٖ

١ُ جٝد٢بز   ٖي٬ٞر جأل٩ٝ٧ ٝس٬ِٟٞ ج٧ٝٝؿ ٠ٖح قجٝز جال.٦٢ُح ٩ٖ جٜٝص٬ف ١٠ جال٧٠ف ٬ٗيل جٝفظل 
جال٧يحٍ جالٙسوحؿ٬ر ٧جالظس٠ح٬ُر ج٠ٝسؿ٧٥فذ أل٥ح٩ٝ جٝٚف٬ر ٬ؿ٦ِٖٟ اليًفجف ٩ُٞ ٧ؤ٬يًح ٖب١ 

ٖب٩ جٝٚف٬بر    س٢سنف  ٠ٜح. ـ٧ٜفًج ٜح٧٢ج ؤٟ ج٢حصًح  سؾ٦٬ٟٞ ١ُ س٬ِٟٞ دِى جد٢حث٦ٟ ج٧ ػس٩ ٦ٜٟٞ 
ح ١٠ جظل جٝػٗحٌ ٩ُٞ ُٗر ج٠ٝفؤذ ٦ً٧حفس٦ح ٠ٚس١٧ِ٢ دح٦٢أل١ ٓحٝد٬س٦ٟ  ٢لحء ٝٞجٝؾسح١  حز٬ٞ٠ُ

٠ب١  % ٧1ال س٠صل ٥ـ٣ ج٢ٝلدر . ٠َ جلسص٢حء جُؿجؿ ٠ػؿ٧ؿذ دحسز ٠ٚس٢ِر دحيفجف ٥ـ٣ ج٬ٞ٠ِٝر 
ج٬يًح ٢٥حٛ ًف٘ ُؿ٬ؿذ ٝٞسػفم دح٢ٝلحء ٩ٖ ن٧جفٍ جٝٚف٬ر فٟٓ ج٢سٚبحؿ ُبؿؿ   . ج٥ح٩ٝ جٝٚف٬ر 

٠حقجٝز ٢٠سنفذ دحٝفٟٓ ١٠ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ٥ح ٙدل ـٝٛ ٠ٜبح   ٜد٬ف ٦ٝـ٣ جٌٝح٥فذ جال ج١ ٥ـ٣ جٝل٠ر 
 .٧ٚ٬ل جأل٥ح٩ٝ 

٠ٝالدك ٬ٓف ٠الث٠ر ٠ٝظس٠َ  ٧ٜـج سسِفى ٢لحء جٝٚف٬ر ٜٝٞص٬ف ١٠ ج٠ٝيح٬ٚحز ٢س٬ظر جؾس٬حف١٥ 
 .جٝٚف٬ر دحٝفٟٓ ١٠ ؤ١ ٥ـ٣ ج٠ٝالدك ٩٥ ٠الدك ٠ػسن٠ر دح٢ٝلدر ٝٞػيف 

ٙف٬ر وًٗ ٩ٖ يؿ ج٠ٝفؤذ ج٠ٝظس٩ِ٠ ٢ٕ ٠ٌح٥ف ج٠ِٝالػٌحس٢ح ػ٧ل ٩٥ سٞٛ ًٖٚ ٥ـ٣ ٟٝ س١ٜ 
٬ف١٧ ٩ٖ يفخ جٝق٧ظحز ١٠ جق٧جظ١٦ ج٧ جٝٗس٬حز سق٬ؿ ١ُ ج٢ٝوٕ جِٝفٖح دل ؤ١ ٢٥حٛ ٢لدر 

٥٧بـ٣  يف٧ف٨ ١٠ جظل سفد٬س١٦ ٧٧جظخ ١٠٧ فظحل جلفس٦ح ال ٠٬صل ج٨ ٠نٜٞر دل ٧٥ ػ٘ 
 .ج٢ٝلدر ١٠ جٝفظحل ٧ج٢ٝلحء ٩ُٞ جٝل٧جء 

٦ح ٢س٬ظر ًد٬ِ٬ر ٝٞس٢نثر جالظس٠ح٬ُر ٦ٟٝ ٧ج١ ٥ـج ٧٥ جِٝفٕ ٬٧فظغ جٝظ٬٠َ سٞٛ جاللدحخ ج٩ٝ ج٢
 .٩ٖ جٝٚف٬ر ٢٠ـ ٙؿ٬ٟ جألقل  جٝلحثؿ 

٬٧سيغ ١٠ ؿفجلس٢ح ج٬٠ٝؿج٬٢ر ج١ ػظٟ سٞٛ ج٧ٌٝج٥ف سقج٬ؿز ٠َ سٗحٟٙ جال٧يبحٍ جالٙسوبحؿ٬ر   
ؤؿ٨ ـٝٛ ؤ٬يًح ا٩ٝ ق٬حؿذ ٢لبخ   ٧ؾحور دِؿ سًد٬٘ ٙح١٧٢ جِٝالٙر د١٬ ج٠ٝحٝٛ ٧ج٠ٝلسحظف ٠ٜح 

٠٠ح ٬ئؿ٨ ج٩ٝ ٠ق٬ؿ ١٠ جلبحءذ   ٧ق٬حؿذ جٝؾالٖحز جٝق٧ظ٬ر جٝس٬ِٟٞ ٧ؤ٬يًح ١٠ جالًٗحل سلفخ 
 .٩ٖ ٙف٬ر وًٗ جِٝفٖح ٠ٞٝفؤذ ج٠ِٝح٠ٞر 



 61 

 

 
 خّصٖبح هخحشًٖ أّطبغ اهيرأث داخل اهلرٖج :شبدشًب 

ؿ٧ف  سػسحض جٝٚف٬ر ِٝٞؿ٬ؿ ١٠ جٝؾؿ٠حز ٧ج٠ُحل جٝس٬٠٢ر د٦ح ٢٧ٌفذ ؤٜصف  ؤػسفج٠ًح ٧ظؿ٬ر ٝس٢ح٩٠
 :ج٠ٝفؤذ ١٠ ج٠ٝلث١٬ٝ٧ دح٠ٝػحٌٖر ١٠٧ ؤ٥ٟ جٝس٧و٬حز جٝس٩ ٬سٚؿٟ د٦ح ج٠ٝفٜق ٠ٞٝلث١٬ٝ٧  ٝس٬ٗ٢ـ٥ح

س٬ٗ٢ـ جٝدفج٠ط جٝس٬٧٠٢ر ج٠ٝؾسٞٗر ٧سػل١٬ جٝؾؿ٠حز ٧ؤ٧ظ٤ جٝفُح٬ر جٝوػ٬ر ٧جٝس٬٠٬ِٞبر   -1
 .دحٝٚف٬ر 

 .جؿؾحل ج٠ٝفجٖ٘ جِٝح٠ر ؿجؾل جٝٚف٬ر ١٠ ٧لحثل ٢ٚل ٧س٢٧ٗ٬ٞحز ٠ٜ٧د٧٬سف  -2
٬ِٗل ؿ٧ف جٝظ٬ِ٠حز جٝسِح٬٢٧ر ٧جأل٬ٞ٥ر ٢ٝنف ج٩ُ٧ٝ دػ٧ٚ٘ ج٠ٝفؤذ جٝٚح٬٢٧٢بر ٧جٝصٚح٬ٖبر   س  -3

 .٧جالظس٠ح٬ُر ٧ج٬ٚٝحٟ دؿ٧ف٥ح ٩ٖ جٝس٬٠٢ر 
يف٧فذ ج٠ِٝل ٩ُٞ جنفجٛ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ  و٢َ جٝٚفجف دحٝٚف٬ر دحسحػر ٧ظ٧ؿ٥بح دح٠ٝظبحٝك    -4

 .٧جٝقفج٬ُر جٝنِد٬ر ٧ج٠ٝػ٬ٞر ٠٧ظحٝك جؿجفجز جٝظ٬ِ٠حز  جٝس٬٧٠٢ر 
سل٬ٟٞ ج٢ٝلحء ٧ج٠ٝسيففجز ١٠ سًد٬٘ جٝٚح١٧٢ ٧جِٝح٠الز جٝقفج٬ُبحز جفجيب٩ دؿ٬ٞبر       -5

 .ٝسػل١٬ ؤ٧يح٦ُٟ ٧س٬٠٢ر ٧٠جفؿ٥ٟ
يف٧فذ ٙد٧ل ُؿؿ ١٠ ج٠ٝسٚؿ٠حز ١٠ ؤوػحخ ج٠ٝئ٥الز ٝٞػو٧ل ٩ُٞ ؤفجي٩ نبدحخ   -6

 .جٝؾف٬ظ١٬ 
٦٠ؿؿجز دحٝػدك ٠َ جٝٔحء ج٧ٗٝجثؿ ج٠ِٝل ٩ُٞ  ظؿ٧ٝر ؿ١٧٬ ج٠ٝٚسفيحز ١٠ ٢لحء جٝٚف٬ر ٧جٝ -8

 .٩ُٞ ؤول جٝؿ١٬ 
فَٖ ٦٠حفجز جٝل٬ؿجز  ج٬ٚٗٝفجز ٧سؿف٬د١٦ ٧٠ٝجظ٦ر  ٌف٧ٕ جٝػ٬حذ جٝوِدر ٧ٝس٦٢٬ٜ٠ٟ ١٠  -9

 .جالُس٠حؿ ٩ُٞ ج٢ٗل١٦ 
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 هالدظبث ختبهيت :  الفصل الخبهس 

 

ج٭١ ٧دِؿ ؤ١ ٙؿٟ جٝسٚف٬ف ٧جلسِفى ٠ٌح٥ف ٧ؤلدحخ ج٢ِٕٝ جٝفل٩٠ ٧ج٠ٝظس٩ِ٠ يؿ ج٠ٝبفؤذ   
٧ـٝٛ ١٠ ؾالل ؿفجلر ٠ٌح٥ف ج٢ِٕٝ ٧ؤلدحخ ٠٧ٌح٥ف جٝس٧ق٬َ ٬ٓف جِٝحؿل ٝبالفى ُٞب٩   
ج٢ٝلحء  ٩ٖ ٠وف ؤ٧ د٠ظس٠َ جٝؿفجلر ج٬٠ٝؿج٬٢ر دٚف٬ر  وًٗ جِٝفٖح د٠فٜق ددح د٠ػحٌٖر د٢ب٩  

سٚف٬ف ؤ٬٠٥ر جٝس٬ُ٧ر دبحٝػ٧ٚ٘ جٝٚح٬٢٧٢بر ٧ٜٗحٝبر جٝفُح٬بر جٝوبػ٬ر      ل٬٧ٕ ،  ٠ٜح ٬د١٬ جٝ
٧جالظس٠ح٬ُر  ٠ٞٝظس٠َ  ٠ٞٝلح٠٥ر ٩ٖ ٧ٕٙ و٧ف ج٢ِٕٝ ، ،٬٧ن٬ف ج٠ٝفٜق ٩ٖ ٥ـج جٝوؿؿ ا٩ٝ 
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جِٝنفجز ١٠ جٝؿفجلحز ٧جٝسٚحف٬ف جٝس٩ س٢ح٧ٝز ٥ـج ج٧٠ٝي٧ٍ ٧جٝس٩ ؤ٧فؿ٥ح ٥ـج جٝسٚف٬ف ػ٬ش 
٠ٝفٜق ؤ١ ١٠ ج٦٠ٟٝ  س٬ٗ٢ـ٥ح ٧ٕٝٙ جال٬بـجء يبؿ   ؤٖحيز ٩ٖ ُفى ٢سحثط ٧س٧و٬حز ٬ف٨ ج

 -:ج٠ٝفؤذ ٧سػل١٬ ؤ٧يح٠٦ُح ، ٠ٜح ؤ١ ٢٥حٛ ُؿؿ ١٠ ج٢ٝسحثط جٝس٩ ج٦ٌفس٦ح ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤ٦٠٥ح 
٧ج١  00ذ ج٠ٝوف٬ر ٬فظَ اللدحخ جٙسوحؿ٬ر ٧جظس٠ح٬ُر ٧صٚح٬ٖر ؤج١ ج٢ِٕٝ ج٧ٝجَٙ ٩ُٞ ج٠ٝف -

ج٧ِٝج٠ل جألؾف٨ ٩ٖ سػؿ٬ؿ ؤلدحخ ج٢ِٕٝ ٠ٜح ج٧ِٝج٠ل جالٙسوحؿ٬ر سلسػ٧ـ ٩ُٞ ج٩ُٞ ٢لد٤ د١٬ 
 0جال١٠١٬٬٠ جٝظ٢حذ ٧جٝيػح٬ح ١٠ ٥ئالء ٩ُٞ ٢لد٤ ؤ١ جٝسٚف٬ف ؤ ؤٜؿ
ذ ٬قؿجؿ ؤج٢ِٕٝ ج٧ٝجَٙ ٩ُٞ ج٠ٝف، ٩ٖ٧ جأللفذ ١٧ٜ٬ ذ  ؤيؿ ج٠ٝفؤٓٞخ ج٢ِٕٝ جٝـ٨ ٠٬حفك  -

 ٩ٖ0 جٝػيف ٤٢ُ ٩ٖ جٝف٬ٕ
٧ف ج٠ٝنٚر ٧جٝي٧ًٔ ج٬٠٧٬ٝر جٝس٩ ٢٥حٛ ُالٙر ًفؿ٤٬ د١٬ ج٢ِٕٝ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ ٧و-

 .دنٜل ؾحه ، ٧ج٠ٝظس٠َ دنٜل ُحٟ سسِفى ٦ٝح ج٠ٝفؤذ ج٠ٝوف٬ر 
ؤلدحخ ٠حؿ٬ر ٧ؾالٖحز ُحث٤٬ٞ ٧ق٧ظ٤٬ ٧ظفجثٟ نفٕ سفظَ ا٩ٝ ؤلدحخ ظفجثٟ ج٢ِٕٝ ؤٓٞخ  -

 .جز٩ ٠ؾؿف٧ًسِح

جٝسنف٬ِحز سِح٩٢ ج٠ٝفؤذ ١٠ س٬٬٠ق ٧جيغ ٩ٖ ج٠ِٝل ٢س٬ظر ٝٞصٚحٖر ٧جِٝفٕ جٝلحثؿ دحٝفٟٓ ١٠ -
 .٧ج٧ٚٝج١٬٢ جٝس٩ س٢ه ٩ُٞ ج٠ٝلح٧جذ د١٬ جٝفظل ٧ج٠ٝفؤذ 

٢٥حٛ جفسدحً د١٬ ُؿٟ ج٠ٜح٬٢ر جٝػو٧ل ٩ُٞ جالفى  ٧ق٬حؿذ ج٢ِٕٝ ٢٥٧حٛ ُالٙر ُٜل٬ر د١٬ 
 .ػ٬حقذ جالفى ٧ج٢ِٕٝ ٠ٜٖٞح قجؿز ػ٬حقذ ج٠ٝفؤذ ؤ٧ ٬ٜٞ٠س٦ح ٙل ج٢ِٕٝ ج٧٠ٝظ٤ يؿ٥ح 

٩ ٠ئللحز جٝؿ٧ٝر س٬ٗ٢ـ٥ح ٝسػل١٬ ؤ٧يحٍ ج٢ٝلحء ٬٧ف٨ ؤ١ ٢٥حٛ ُؿؿ ١٠ جٝس٧و٬حز ٬ظخ ُٞ 
 :٧٧ٕٙ ج٢ِٕٝ يؿ٥ٟ ١٠٧ ؤ٦٠٥ح 

١٠ جسٗح٬ٙر جٝٚيحء ٩ُٞ ٜحٖر جنٜحل جٝس٬٬٠ق  219جٝٔحء سػٌٗ ٠وف ٩ُٞ ٢ه ج٠ٝحؿذ  -
 .يؿ ج٠ٝفؤذ 

 ظِل جٝٗول ٩ٖ نإ١ ٢٠غ جٝظ٢ل٬ر ج٠ٝوف٬ر ٧ٝقجفذ جِٝؿل دؿاًل ١٠ ٧قجفذ جٝؿجؾ٬ٞر  -
٬ر ألد٢حء ج٠ٝوف٬ر ج٠ٝسق٧ظر دإظ٢د٩ ؤلب٧ذ د٠ب٢غ جٝظ٢لب٬ر    ٢٠غ جٝظ٢ل٬ر ج٠ٝوف -

ج٠ٝوف٬ر ألد٢حء ج٠ٝوف٨ ج٠ٝسق٧ض ١٠ ؤظ٢د٬ر ؿ١٧ ج٨ نف٧ً ؤ٧ ٬ٙب٧ؿ ٠ٜبح ٬ب٢ه    
 .جٝٚح١٧٢ جٝظؿ٬ؿ ١٠ جظل سًد٬٘ ٠دؿؤ ج٠ٝلح٧جذ د١٬ ج٠ٝفؤذ ٧جٝفظل ًدًٚح ٝٞؿلس٧ف 

٧دًف٘ جثس٠بح١ دلب٬ًر    سؿف٬خ  ج٠ٝفؤذ ٧ج٠ؿجؿ٥ح د٠نحف٬َ ٬ٓف س٬ٞٚؿ٬ر يف٧فذ   -
 .٧س٬٠٢ر ؤ٧يح٦ُح ػس٩ س٦٢ٜ٠ح  ١٠ ق٬حؿذ ؿؾ٦ٞح 

د٦ؿٕ ق٬حؿذ ٧جٝفظل جُؿجؿ ػ٠الز جُال٬٠ر ٧دفج٠ط س٬ُ٧ر ٧٠ظ٦ر ٠ٞٝفؤذ يف٧فذ  -
ج٩ُ٧ٝ دحٝػ٧ٚ٘ جٝٚح٬٢٧٢ر ٠٧لح٧جس٦ح دحٝفظل ٠٬ٖح ٬سِٞ٘ دػ٦ٙ٧ٚح ٩ٖ ج٠ِٝبل ٧جٝػ٬بحذ   

 .جٜٝف٠٬ر ٧جٝالثٚر ؿ١٧ س٬٬٠ق
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جٝػ٧ٚ٘ ج٠ٝؾسٞٗر ٠ٞٝفؤذ دؿج٬ر ١٠ س٬٠٢ر  ٙؿفجس٦ح ج٩ٝ دبح٩ٙ جٝػٚب٧٘   يف٧فذ ٜٗحٝر  -
 .جٝؽ...جالظس٠ح٬ُر ٧جٝصٚح٬ٖر ٧جٝل٬حل٬ر ٧جٝوػ٬ر ٧جٝس٬٠٬ِٞر 

٦بح  س٢٢٬ٜ٠و٧ه ج٧ٚٝج١٬٢ جٝس٩ سٜٗل ٠ٞٝفؤذ ػ٦ٚح ٩ٖ جلسالٟ جفجي٩ دؿ٬ٞر ٝ س٬ِٗل يف٧فذ  -
 .١٠ ج٠سالٛ  جالفى جٝظؿ٬ؿذ 

٬ر ٢ٞٝلحء ٧ؾحور ٩ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٝف٬ٗ٬بر ٧جِٝنب٧جث٬ر   ٜٗحٝر جٝؾؿ٠حز جٝوػيف٧فذ  -
 .٧ج٬ٚٗٝفذ 

س٧ل٬َ ٠ٌٞر جٝسإ٢٬٠حز جالظس٠ح٬ُر ٧جٝي٠ح١ جالظس٠ح٩ُ ٝسن٠ل ظ٬٠َ ج٢ٝلحء لب٧جء   -
ؤص٢حء  ٧جٝٚيحء ٩ُٞ و٧ِدر جالظفجءجز . جِٝح٠الز ؤ٧ ٬ٓف جِٝح٠الز ٧ٜـٝٛ جالًٗحل 

 .١ ٬ج٧٢سًد٬٘ سٞٛ جٝٚ
٧و٬حز  جٝس٩ ٧فؿز ٩ٖ سٚحف٬ف ؤؾف٨ ٤ٝ وبؿفز  ٬٧ف٨ ج٠ٝفٜق ؤ١ ٢٥حٛ دِى جٝس

ػ٧ل سػل١٬ ؤ٧يحٍ ج٠ٝفؤذ جِٝح٠ٞر ٩ٖ جٝف٬ٕ ج٠ٝوف٨ ١٠ ج٦٠ٟٝ ؤ١ ٢ًفػ٦ح ي١٠ 
 :ل٬ح٘ س٧و٬حز  ٥ـج جٝسٚف٬ف 

 فٓ يسبل اهخدرٖة  -1
سؿف٬خ ج٠ٝفؤذ جٝف٬ٗ٬ر ٩ُٞ ٬ٗ٬ٜر سػل١٬ جال٢سحظ٬ر ٧٢ًُح ٠ٜ٧ًح ُٞب٩ ٬ٗ٬ٜبر جلبسؾؿجٟ     -

 .جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح جٝػؿ٬صر 
سؿف٬خ ج٠ٝفنؿ ٧ج٠ٝفنؿذ جٝقفج٬ُر ٩ُٞ جٝس٬٢ٚحز جٝػؿ٬صر ٬ٞ٠ًُح ٢٧ٌف٬ًح سبؿف٬دًح ظ٬بؿًج    -

 .٠ُ٧ل س٬٬ٟٚ ؿ٧ف٨ ٠٦ٝح 

 .٠ُل جٝدفج٠ط جٝسؿف٬د٬ر د٧جلًر ٠سؾوو١٬ ٩ٖ ج٬٠ٝحؿ١٬ ج٠ٝؾسٞٗر  -

سؿف٬خ ج٠ٝفؤذ ٧جٝفظل ٩ٖ جالفجي٩ جٝظؿ٬ؿذ ٧جٝٚؿ٠٬ر ٩ُٞ ٬ٗ٬ٜر جلسؾؿجٟ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬بح   -
 ( جٝؽ..دحٝس٬ٚ٢ً -جٝف٨ دحٝفم -جٝف٨ ج٠ٝس٧ًف) ر ٩ٖ جٝف٨ جٝػؿ٬ص

 سؿف٬خ ج٠ٝفجذ ٧سق٬٧ؿ٥ح  دح٠٧ِٞ٠ٝحز جٝس٩ س٦٢ٜ٠ح ١٠ جٝسِح٠ل ٠َ ج٠ٝئللحز ج٠ٝٚفير  -

 .سؿف٬خ ج٠ٝفنؿ ٧ج٠ٝفنؿذ سؿف٬دًح ظ٬ؿًج  -

سؿف٬خ ج٠ٝفؤذ ٩ُٞ ٬ٗ٬ٜر جٝسو٬٢َ جٝقفج٩ُ ػ٬ش ١٧ٜ٬ ج٢ٝحسط ُح٩ٝ جٝظ٧ؿذ ٢٠سط ٖب٩   -
 .وػ٬ر ظ٬ؿذ ١ٜ٠٬٧ سل٤ٚ٬٧ٌف٧ٕ 

 .سؿف٬خ ج٠ٝفؤذ ٧ج٠ؿجؿ٥ح د٠نحف٬َ ٬ٓف س٬ٞٚؿ٬ر ػس٩ ٦٢ٜ٠٢ح ١٠ ق٬حؿذ ؿؾ٦ٞح  -

 .سؿف٬خ ج٠ٝفؤذ ٩ُٞ ج٢سحض لالالز ُح٬ٝر جال٢سحظ٬ر ١٠ جٝؿ٧جظ١ ٧جٝػ٠حٟ ٧ج٧٠ٝجن٩  -

 
 فٓ يسبل االرشبد -2

ٖبداح اهلرْ يذل ارشبد اهيرأث تحلّكِب اهلبٌٌّٖج فٓ االرض ّٖينً االشخفبدث يً ك -
 .اهؽيد ّاهيشبٖخ اهذًٖ هِى خأذٖر تًٖ اهؽبئالح 
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جالفنحؿ ١ُ ًف٬٘ جٝػ٠الز جالُال٬٠ر ػس٩ ١ٜ٠٬ س٬٬ٔف ج٧٠ٝجٕٙ ٧ج٠٠ٝحفلحز جٝؾحًثر  -
 .٬٧سإس٩ ـٝٛ دسو٬٠ٟ دفج٠ط ٠و٠٠ر دؿٙر 

جُؿجؿ ل٬حلحز جفنحؿ٬ر قفج٬ُر ٠ؿفٜر أل٬٠٥ر ج٧٢ٍٝ ٩ُٞ ج٠ٝلس٨٧ ج٩٠٧ٚٝ ٧ـٝٛ ٢ٝنف  -
 .٩ُ٧ٝ دٚيح٬ح ج٠ٝفؤذ د١٬ ٜل ج٠ٝفنؿ١٬ ٧ج٠ٝفنؿجز ٠٧ؿ٬ف٨ ج٠ٝنف٧ُحزج

ق٬حؿذ ُؿؿ ج٠ٝفنؿجز ٩ُٞ ٠لس٨٧ جٝٚف٬ر ٧ٝس١ٜ ١٠ د١٬ لٜح١ جٝٚف٬ر ٧س٩ًِ دف٢ح٠ط   -
 .سؿف٬د٩ ٠ٜصٕ ػس٩  سس١ٜ٠ ١٠ جالفنحؿ جٝوػ٬غ 

 .ج٬ظحؿ ج٠ٝفنؿ ج٠ٝسؾوه ؾو٧وًح ٠فنؿ جٝسل٬٧٘ -

س٬ُ٧ر ؤؾف٨ ٧٠ظ٦ر ٝٞف١٬٬ٗ٬ ٧جٝف٬ٗ٬حز د٦ؿٕ ق٬بحؿذ  جُؿجؿ ػ٠الز جُال٬٠ر ٧دفج٠ط  -
 .ج٩ُ٧ٝ دحٝػ٧ٚ٘ جٝٚح٬٢٧٢ر 

 .٠ُل فلحثل ٧ٜس٬دحز جفنحؿ٬ر ٠الث٠ر ٠ٞٝفؤذ جٝٗالػر  -

٠ُل ػوف ٝٞدفج٠ط جالفنحؿ٬ر ٧جٝسؿف٬خ جٝـ٨ ٩ًِ٬ ٜٝل ١٠ جٝفظل ٧ج٠ٝفؤذ ٝٞسِبفٕ  -
 .٩ُٞ جالػس٬حظحز جٝسؿف٬د٬ر ١٬ُ٧٢ٞٝ 

١٬ ٧ج٠ٝفنؿجز ٧جٝٚحث١٬٠ ٩ُٞ س٬ٗ٢ـ ج٠ٝنحف٬َ دؿ٧ف ج٠ٝفؤذ ٖب٩  ٢نف ج٩ُ٧ٝ د١٬ ج٠ٝفنؿ -
 .جٝقفجُر ٠٧ؿ٨ سإص٬ف٣ ٩ُٞ ؿؾل جاللفذ ٩ُٞ٧ جالٙسوحؿ 

 
 فٓ يسبل اهشٖبشبح -3

 .الٌظش فٔ ّضغ سيبست  غيش تمليذيت لاللشاض توىي الوشأة هي ليبهِب بوشبسيغ تذس ػليِب دخالً  -

 .شالبت الخذهبث االسشبديتهشبسوت الفالدبث  فٔ تصوين ّتٌفيز ّه -

 .الؼول ػلٔ تضويي  الٌْع فٔ الوشبسيغ ّالتصٌيغ الغزائٔ -

 .ّضغ سيبست فْليت بيي ّصاسة الضساػت ّالِيئبث األخشٓ الوِتوت ببلوْضْع ّالتٌسيك بيٌِب  -

 

 فٝ ِزاي اٌمرٚض -4

مليذيت هخل شخصيت تمذين أًْاع هي المشّض خبصت ببلوشأة بطشيمت هستذذحت ّتستخذم اًوبط غيش ت -

 .الخ..الوشأة ّهؤُالتِب ّتذليل الوششّع الوتمذم بَ أّ الضوبًبث الجوبػيت لالفشاد

 .دساست جذّٓ للوششّع لبل االلشاض  -
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ػٌذ االلشاض البذ هي هتببؼت الوششّع ّاػطبئَ  وبفت التىٌْلْجيبث التٔ تؼول ػلٔ اًجبح الوششّع  -

. 

 

 فٝ ِزاي اٌثحٛث -5

ول دصش للٌْع ػلٔ تجويغ  بيبًبث الوشبسيغ التٔ ًفزث فٔ المشٓ الوختلفت ػلٔ هستْٓ االُتوبم بؼ -

 .الجبهؼبث 

 .التٔ تؼول فٔ ُزا الويذاى  لؼذم التىشاس  NGOSتشبيه الِيئبث ّالوٌظوبث الغيش دىْهيت  -

 -اجتوبػيت -تتٌويت بششي) تخطيظ البذْث بذيج تشول جويغ الويبديي التٔ تذتبجِب المشيت فٔ التٌويت  -

 (الخ..-تؼليويت  -صذيت -صساػيت–سيبسيت 

هبويٌبث  -االث صساػيت) ػول دصش ػلٔ هوتلىبث الفالدبث غيش االسض ألُويتِب فٔ االلشاض  -

 (الخ.... -سٓ

 .ػلٔ ًطبق المشيت NGOSدصش الجوؼيبث الغيش دىْهيت  -

 (ّفالدتفالح )دساست االسْاق ًّشش الوؼلْهبث التسْيميت بيي الوٌتج  -

 

 NGOSفٝ ِزاي اٌزّؼياخ األٍ٘يح -6

 .اًشبء جوؼيبث اّ اتذبداث للوشأة الشيفيت الوٌتجت  -

 .تشبيه الجوؼيبث األُليت ػلٔ هستْٓ المشٓ فٔ الوذبفظت الْادذة  -

تذسيي ًْػيت االًشطت الوذسة للذخل ّالؼول ػلٔ جْدتِب دتٔ تصبخ هٌبفست فٔ االسْاق ّالٌببؼت  -

 .سيتطلب تذسيب المبئويي فٔ الجوؼيبث األُليت تذسيببً جيذاً  للتسْيك ّرله

 ايجبد الوششذ الوتخصص فٔ وبفت الويبديي الضساػيت ّخصْصبً التسْيك ّليىي ُزا  -

 .ضوي الجوؼيت األُليت
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 فٝ ِزاالخ اخرٜ -7

ّػلٔ ُزا يجب خطْة هِوت فٔ اتجبٍ توىيي الوشأة هي اهتالن االسض ،  1997يفيذ المشاس الصبدس فٔ  -

 .الؼول  ػلٔ ًشش ُزا الوفِْم ػلٔ ببلٔ االساضٔ الجذيذة

ػول هشاوض ػلٔ هستْٓ المشيت أّ الوشوض فٔ الوذبفظت لتمذين  االستشبساث المبًًْيت لوسبػذة الوشأة فٔ  -

دل الٌضاػبث ّدوبيت دمْلِب فٔ االسض ووب يوىي للوشوض ًشش الْػٔ بيي السيذاث ػلٔ ويفيت تسجيل 

 .سض بطشيمت سسويت ّيمذم لِب الوسبػذاث فٔ دبالث البيغ ّالششاء  ّالويشاثاال

االُتوبم ببلوشأة الشيفيت األجيشة ّسفغ هِبساتِب دتٔ  يتوىي السْق هي استيؼببِب فٔ االساضٔ المذيوت  -

 (الْادٓ)

سْق بوب يذتبجَ هي ػول هذسست تأُيليت تؤُل الؼبهالث فٔ هختلف الويبديي الضساػيت لتىْيي ًْاة توذ ال -

 .ػوبلت هبُشة هذسبت 

 .الخ..فٔ االسض الجذيذة الؼول ػلٔ بمبء الٌبصديي اليِب ّرله بتذسيي الخذهبث الصذيت ّالويبٍ ّالتؼلين  -

٠ٜح ؤ٤٢ ال ١ٜ٠٬ ٢٠حٙنر ج٢ِٕٝ ٧جٝس٬٬٠ق يؿ ج٠ٝفؤذ  د٠ِقل ١ُ سقج٬ؿ جٌٝح٥فذ  ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ 
ظس٠ح٬ُر ٧جٝصٚح٬ٖر ٬ئؿ٨ ٠ٝق٬ؿ ١٠ ج٢ِٕٝ ٧جالـ٨ ٝٗثحز ٜٜل ٖسؿ٧٥ف جال٧يحٍ جالٙسوحؿ٬ر ٧جال

ٜص٬فذ دح٠ٝظس٠َ ٬٧سيفف ١٠ ـٝٛ جٝٗٚفجء ٠٧٠ًُح ١ٜٝ٧ ٢٥حٛ ؤـ٨ ٠قؿ٧ض ٠ٞٝفؤذ ؾحور 
 .ج٬ٚٗٝفجز ٧جِٝح٠الز ٧ؾحور ٩ٖ جٝف٬ٕ 
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 تعمل على 55555"االرض والفالح " سلسة 
 الريف المصرى ،والمساهمه زيادة الوعى بأوضاع حقوق الفالحين فى

 فى تحسين تلك االوضاع ،وتحاول ان ترصد أهم االنتهاكات التى
 تتعرض لها حقوق االنسان فى الريف المصرى ، وأن تبين االسباب
 المختلفة التى تقف وراء تلك االنتهاكات ، كما تحاول السلسة الكشف

 5عيهم عن رؤى واحتياجات الفالحين فى الريف والمساهمة فى رفع و
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 0ِٕازػاخ األرض فٝ ريف ِصر  -2

 َ 1998ػاَ  أحٛاي اٌفالحيٓ فٝ ريف ِصر  -3

 0ٔحٛ إضماغ اٌذيْٛ اٌغير ِطتحمح ػٍٝ اٌفالحيٓ 000اٚلفٛا حثص اٌفمراء -4

 0اٌفالحيٓ فٝ اٌريف اٌّصرٜأحذاث اٌؼٕف ،ٚأٚظاع  -5

 1999َ0فٝ إٌصف األٚي ِٓ ػاَ 

 "وارحح اٌّٛخ فزأج "لصــح ٔزــغ اٌؼـــرب  -6

 0َ 1999ِٕازػاخ اٌفالحيٓ ظحايا ،ٚأتٙاواخ إٌصف اٌخأٝ ِٓ ػاَ -7

 0أزِح اٌّياٖ فٝ ِصر -8

 حمٛق اٌفالحيٓ فٝ ِصر    -9
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 0 2000فٝ إٌصف األٚي ِٓ ػاَ "  لعايا غائثح "

 0أٔٙيار دخٛي اٌفالحيٓ ٚاٌتؼذٜ ػٍٝ حمٛلُٙ  -10

 0أحار لأْٛ تحرير األراظٝ اٌسراػيح ػٍٝ األٚظاع اٌتؼٍيّيح فٝ ريف ِصر  -11

 حمٛق اٌفالحيٓ تيٓ دػاٜٚ االصالس ٚأٚ٘اَ اٌطٛق -12
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