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َْ أعفبي اٌَغٚضخ اٌظ٠ٓ ٠ظ ٘ظا اإلعبع اٌَزؼ١ٍّٟ ٚثبٔظغافُٙ ِٕٗ،  ذجُٙ أصٕبء ُلضُِٚٙ إٌٝغإ
ْ ثزظغ٠خ ِٓ أ١ٌٚبء أِٛعُ٘، ِؼَغضٛصْٚ اٌؼبشغح ِٓ ػّغُ٘، ٚطٌه ُ٘ إسٛرُٙ اٌّظغبع، اٌظ٠ٓ 

 ٌّشبعغ ػض٠ضح.
أل٘بٌٟ األعفبي اٌظ٠ٓ ٠غ٠ضْٚ رـ١ٍُ اٌّـؤ١ٌَٚخ ػٓ عفٍُٙ ١ٌه وٟ رمِٟٛ ثبٌَزٛض١خ إَٕٔب ٔزَّٛجٗ إ

ُّغٖ، وٟ ٠ُذضغٖ ٚ/أٚ ٠ُغِّجؼٗ ِٓ  ِٕٗ ؿًٕب، ٚاٌظٞ ٌُ ٠جٍغ ثؼُضاٌَظغ١غ ألس١ٗ األوجغ  اٌؼبشغح ِٓ ُػ
 .إٌٝ اٌج١ذ اٌَغٚضخ

 
ّٟ أِغ اٌغِّفً، ٌٚىٓ فٟ  َْ اٌَزؼ١ٍّبد ُرج١ؼ رـغ٠خ أعفبي اٌَغٚضخ ِغ إسٛرُٙ ثزٛل١غ ٌٚ طذ١خ أ

 ًُ ُّ أْ ُٔاٌّشبعغ اٌّذ١مخ ثأعفبٌُٙأد١بْ وض١غح ال ٠ؼٟ األ٘ َْ عفٍُٙ ، ِٚٓ اٌّٙ ؼٍُّٙ ٚٔٛضخ ٌُٙ أ
 اٌَظغ١غ ٚأس١ٗ "اٌىج١غ" أ٠ًضب والّ٘ب ِؼَغع ٌٍشغغ.

 
ُٗ إ١ٌه ثغٍٍت فٟ أْ رمِٟٛ ثضػٛح األ٘بٌٟ ٌّذبصصخ  ُّ ٚٔـبُ٘ فٟ ؿالِخ األعفبي فئَٕٔب ٔزَّٛج ٚوٟ ٔٙز

ّٓ اٌؼبشغح( ثأْ ٠غ افك عفً ِغ أ١ٌٚبء األِٛع اٌظ٠ٓ ٠ٛلِّؼْٛ اؿزّبعح رز١خ ٌألر األطغغ )صْٚ ؿ
 اٌَغٚضخ.

 
ًُِ ثٍغف ٚصمخ ِغ ٘ؤالء األ٘بٌٟ، اٌظ٠ٓ ال رّّىُٕٙ طؼٛثبد اٌّؼ١شخ ِٓ إ٠جبص  ُّ اٌَزؼب ِٓ اٌّٙ
ُٛع ٌضٜ  ّٛ ٚاٌَزغ دٍٛي أسغٜ ألعفبٌُٙ اٌظِّغبع. ِٚغ طٌه، ِٓ ٚاّججٕب ػ٠بصح ٚػ١ُٙ ثبدز١بّجبد إٌُّ

 األعفبي، ٚرٕج١ُٙٙ إٌٝ اٌّشبعغ اٌّذضلخ ثُٙ.
 

ُٚي إٌِّمبط اٌّزب١ٌخ ػٕض اٌَش٠ٕٕجغٟ ر  :األعفبي ِٛع١ٌٚبء أغح ٚاٌَزٛض١خ ألب
 

ال رٕذظغ فٟ دٛاصس اٌُغُغق فمظ، ٌظٌه فئَٔٗ  اٌزٟ رٕجُ ػٕٙب اإلطبثبد ػٛاًِ اٌشغغ .4
َْ ٕ٘بن ِشبعغ وبِٕخ ِٓ  دّزٝ ٌٛ ٌُ ٠ُىٓ فٟ اٌّغغ٠ك إٌٝ اٌج١ذ دبّجخ ٌؼجٛع اٌّشبعع إاّل أ

 غاع اٌؼض٠ضح اٌّّٛجٛصح فٟ اٌّغغ٠ك.ِظبصع أسغٜ، ِضً: االض
٠فزمُغ األعفبي صْٚ اٌؼبشغح ِٓ أػّبعُ٘ إٌٝ اٌٛؿبئً ٚاٌمضعاد ٌّؼغفخ ٚرمض٠غ األٚضبع  .5

اٌشغ١غح اٌزٟ رزؼٍَك ثـٍٛن األششبص اٌجبٌغ١ٓ ٔذُٛ٘، ٚػٍٝ اٌُغغُ ِٓ أُّٔٙ ٠زٍّمْٛ 
لض ٠غزّغْٚ ٠ُٚشضػْٛ ف١جضْٚ  اٌّزذظ٠غاد ثأْ ال ٠ـزج١جٛا ٌزّّٛجٙبد اٌغغثبء إ١ٌُٙ، إاّل أُّٔٙ

 أٔفـُٙ فٟ ِٛالف سغ١غح ّجًضا.
ّٓ اٌؼبشغح اٌشٛف ٚاالعرجبن فٟ ِٛالف د١بر١َخ غغ٠جخ  .6 لض ٠ىْٛ عّص فؼً األعفبي صْٚ ؿ

ػ١ٍُٙ أٚ أدضاس ِفبّجئخ لض رمغ فٟ ث١ئزُٙ، ٚلض رمغ ٘ظٖ دّزٝ ٌٚٛ وبٔذ اٌَغغ٠ك إٌٝ اٌج١ذ 
َْ اٌَزؼُغع ٌذ ِضً: إطبثخ ششض ثبٌمغة ُِٕٙ، أٚ أْ ٠ٙبّجُّٙ  فظ١غ، صسبلظ١غح )إ

ٌْ شغؽ وىٍٍت ضبّي أٚ غ١غ طٌه، ِٓ شأٔٗ أْ ٠زغن أصغٖ فٟ ٔفٛؿُٙ   (.اٌغَضخد١ٛا
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ًّ ِٛلف لض ٠مغ ف١ٗ دضٌس  .7 ـ١َغغح ػٍٝ أٔفـُٙ، ٠ٚـزٌٟٛ ػ١ٍُٙ اٌشُٛف فٟ و لض ٠فمضْٚ اٌ
 ٚ إغّبء، ِٚب أشجٗ طٌه.غ١غ ِزَٛلغ ألس١ُٙ اٌّظغ١غ أٚ ٌُٙ، ِضً: ؿمٛط، أٚ إطبثخ، أ

ّٓ اٌؼبشغح ثغ١ٍش ٚثال إصعان ٌٍٛالغ رجبٖ أس١ُٙ اٌَظغ١غ ػٕضِب  .8 لض ٠زظَغف األٚالص صْٚ ؿ
ًٍ ّٞ ؿٍٛن آسغ ٠ضٟ  ٠زظَغُف ثشى غضجُٙ، أٚ ١ٙ٠ُٕٙ ٚػٕضِب ٠ؼبعضُٙ، أٚ ٠ُمضَ ػٍٝ أ

 غ١غ ِزَٛلغ.
 
 

ًّ ِب ٚعص أػالٖ ٠ٕجغٟ اٌّزشض٠ض ػٍٝ إٌِّمبط اٌّزب١ٌخ:  ٚثبإلضبفخ إٌٝ ُو
 
ًِب وبِاًل فٟ اٌَغٚضخ، ٚاٌزٟ  .أ ٛ٠ ًُ ًُ ثزجبعة ّج١ِّضح ٠ىْٛ لض ثؼض أْ ِىش اٌغِّف َِغ ف١ٙب اٌغِّف

ُِذِجظ ثبٌِّٕـجخ ٌٗ، فئّٔٗ ٠ذزبُط إٌٝ رٕظ١ُ ِشبػغٖ ٚإٌٝ رٙضئخ  وض١غح، ٚثؼضٙب ِض١غ أٚ 
ُٗ األِبْ، ٚال ٠ظٍُُخ ٌٙظا اٌغغع اٌّزُٛر ٍْ ثبٌغ ٠ـزغ١غ أْ ٠ّٕذ غ ثٛاؿغخ ششظ١َخ إٔـب

 ّٚجٛص أس١ٗ.
 
ًُ  .ب َّ ًُ اٌظٞ ٌُ ٠جٍغ ثؼض اٌؼبشغح ِٓ ػّغٖ، دّزٝ ٚإْ وبٔذ ششظ١ّزٗ ٔبضجخ، ٠ٚزذ اٌغِّف

َّخ ِٚمضعح ّج١ِّضح ػٍٝ اٌّجبثٙخ، فئّٔٗ ٘ٛ ٔفـٗ ُػ ّّّزغ ثٕجبٍ٘خ ّج غضخ أػجبَء اٌّـؤ١ٌَٚخ، ٠ٚز
 أس١ٗ األطغغ.ُرٍمٝ ػٍٝ ػبرمٗ اٌّـؤ١ٌَٚخ ػٓ ثّجَغص أْ  ٌٍشغغ فمظ

 

أْ ٠ُـّخ ث ساليت انطِّفمانىطُي نًجهس انو ٌـالِخ األعفبي بطيرو َِٕظّخ رٛط3ٟ يالحظت
ّٓ اٌّضب١ٔخ ػشغح ) ًِب( ثأْ ٠زٌّٛٛا اٌّـؤ١ٌَٚخ ػٓ األعفبي  21فمظ ٌألٚالص اٌظ٠ٓ رجبٚػٚا ؿ ػب

 اٌظِّغبع.
 
 
 

 باحخراو            
 

 ڤشيرا خسال                يايفيج-سيًا حَذاد        
ّٟ  اإلصاعحِض٠غح لـُ اٌَزٕف١ظ ٚ        ِض٠غح لـُ اٌَزؼ١ٍُ ِب فٛق االثزضائ

 األعفبي َِٕظّخ ثغ١غَ ٌـالِخفٟ        
 
 

ـّبصح  :ُٔـٌز ٌذضغاد اٌ
َّ ِٚض٠غح اإلصا، ييخال كىهيٍ  عح اٌَزغث٠َٛخ.ٔبئجخ اٌّض٠غ اٌؼب

 ِض٠غٞ األ٠ٌٛخ.
  ، ِض٠غح لـُ اٌذظع ٚاألِبْ ػٍٝ اٌُغغقراحيم روحى
ّٟ فٟ لـُ األِٓ.روحى زهافي  ، اٌّـؤٚي ػٓ األِبْ اٌج١ئ

 ، اٌّض٠غ اٌؼبَ ٌٍّجٍؾ اٌٛعٕٟ ٌـالِخ اٌغِّفً.يخسحاق كذياٌص. 
 ز١بّجبد اٌشبَطخ.، ِغوِّؼح ٚدضح ِؼبٌجخ األفغاص، ٚاٌّٛاع١ٕٓ طٚٞ االدونذهيرشگأورة 

ـٍُُغبد اٌّذ١ٍَخ.، اٌّـؤٌٚخ ػٓ ريبحشارني كا  اٌؼاللبد ِغ اٌ
 ، عئ١ـخ لـُ اٌشغظ اٌجّب١٘غ٠َخ فٟ َِٕظّخ ثغ١غَ ٌـالِخ األعفبي.أفيطال آبم

ـٍُغبد اٌّذ١ٍَخ.ي كاييُسكيفآ  ، عئ١ؾ اّرذبص ِض٠غٞ ألـبَ اٌّزغث١خ فٟ اٌ
ـٍُُغبد اٌّذ١ٍَخ. ِض٠غٞ/ِض٠غاد ألـبَ ع٠بع األعفبي فٟ  اٌ

 


