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 : احملتٌيــــبت

  تقديــــــــــــــــم 

 ًاقع التعبًنيبت العربية 

 دًر التعبًنيبت ىف مكبفحة البطبلة 

 ان٦وثٛخؽلح انجٞبنخ .. ٔرلا٥ٛبرٓب فٗ انجهلاٌ رفبقى   -

 ١ٕاْو ٔكالالد اَزْبه انجٞبنّ فٗ انلٔل ان٦وثٛخ -

 انًُٓظ انز٦بَٔٗ فٗ يٕاعٓخ يْكهخ انجٞبنّ -

    ــرً بت ــٌد ات  ــبندو  ي ــبت ىف من دًر التعبًني

 الصغريه

 انلٔه انًُٕٛ ثبنلٔنّ رغبِ انز٦بَٔٛبد -

 انلٔه انًُٕٛ ثبنز٦بَٔٛبد فٗ يَبَلح عٕٓك انًْو٥ٔبد انٖغٛوِ -

  اخلبمتـــــــــــــة 

 اتصبدر ًاترا ع 
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 م :ـــــــــتقدي

يُذن يٞهذ٤ انزَذذ٦ُٛبدر راوٚجذبحر هاؽذذذ انذج ك رٕاعذذّ يْذكهخ ثٞبنذذخ  ٔتفذند رزفذذبقى ٔرذيكاك ؽذذلح        

 ٔرز٦ب١ى رلا٥ٛبرٓب انَهجٛخ ثًؤه انٕقذر  ٔٚوع٤ منك ن٦لح تٍجبة:

يُٓذذب رؾهذذم انلٔنذذخ يذذٍ ٍٛبٍذذخ رْذذغٛم انقذذوٚغٍٛر ئال فًٛذذب َذذلهر ثذذل٥ٕٖ ان٦ذذت  انكجٛذذو نٓذذنِ      

انَٛبٍخ ٥هٗ انًٕاىَخ ان٦بيخ نهلٔنخر ٔثل٥ٕٖ رٚقى انغٓبى انؾكٕيٙ تٕ حر يًب تٍٓى عيئٛبح فذٙ  

 ر الًٍٛب فٙ ٕفٕف انْجبة انًز٦هى ر٦هًٛبح ٥بنٛبح ٔيزٍٕٞبح.انًز٦ٞهٍٛاهرفب٣ ت٥لاك 

ؾٕل ئنٗ اقزٖذبك انَذٕو ٔرٞجٛذي ٍٛبٍذخ ا ٕذ ػ االقزٖذبك٘ انزذٙ اٍذزٓلفذ راهذٛٔ          ٔكنا انز

انٞهت انًؾهٙ ٥هٗ انَه٤ ٔانقليبدر يًب قّهٔ ثلٔهِ يٍ انٞهت ٥هٗ ان٦ًبنخ ثغ٤ًٛ فئبرٓبر كًب تٌ 

فٖقٖخ انًْذو٥ٔبد ان٦بيذخ ٔيذب ٕذبؽجٓب يذٍ انذزقهٔ يذٍ ان٦ًبنذخ انيائذلحر يًذب ٚٚذٛ  ت٥ذلاكاح             

انًز٦ٞهٍٛ. تٙ  ئنٗ منكر تٌ اناٞب٣ انقبٓ انن٘ ثبد ٚزؾًم انلٔه انوئَٛٙ فٙ  علٚلح ئنٗ ع٣ًٕ

٥ًهٛذذخ انزًُٛذذخ نذذى ٚذذزًكٍر ىٍذذجبة ّذذزٗر يذذٍ رؾاٛذذي انزٍٕذذ٤ انًَذذزٓلف فذذٙ يْذذو٥ٔبد ا َزذذبط     

ٔانقليبدر ٔثًب ٚقهي فوٓ ٥ًم علٚلح ث٦ًلالد يوٙٛخر الًٍٛب ٔتَّ ًٚٛم ثٕعّ ٥بو ئنٗ رفٚٛم 

 انزاُٛخ ٥هٗ اىٍبنٛت ا َزبعٛخ انكضٛفخ ان٦ًم. بنٛخان٦ َزبعٛخ اٍزقلاو اىٍبنٛت ا

ٔكذذننك اٛذذبة االهرجذذبٛ ثذذٍٛ ٢َذذبو انز٦هذذٛى ٍٔذذٕو ان٦ًذذم تٔ ثذذٍٛ انَٛبٍذذخ  انز٦هًٛٛذذخ ٍٔٛبٍذذخ      

انغبي٦بد ٔان٦ًبْل ان٦هٛب ٔانًزٍٕذٞخ ٔانًذلاهً انضبَٕٚذخ انفُٛذخ      يٍانزْغٛمر ففٙ كم ٥بور ٚزقوط 

ٚفزاذذؤٌ ئنذذٗ انًٓذذبهاد انزذذٙ ٚزٞهجٓذذب ٍذذٕو ان٦ًذذم انًزغٛذذو ٔانًزٞذذٕهر    يئذذبد اٜالف يذذٍ انْذذجبة  

الًٍٛب فٙ انًغبالد انزكُٕنٕعٛخ ٔان٦ًوفٛخ انؾلٚضخر ٔثبنزبنٙر فُٓبك رقًخ فٙ فوٚغذٙ رقٖٖذبد   

                             اؽزٛبعذذذذبد ٍذذذذٕو ان٦ًذذذذمر ٚابثهٓذذذذب َاذذذذٔ فذذذذٙ رقٖٖذذذذبد ي٦ُٛذذذذخ ٕٚعذذذذل ٝهذذذذت       يذذذذ٤ ٕائىزذذذذال ر

 ٍٕو ان٦ًم. ٥هٛٓب فٙ

ثب ٙبفخ ئنذٗ رواعذ٤ انٓغذوح انقبهعٛذخ ئنذٗ كٔل انقهذٛظ ان٦وثذٙ انُفٞٛذخر ٔرذلْٕه انٕٙذ٤           

ّ       انلافهٙ فذٙ ان٦ذواو ثَذجت     ر ٔثبنزذبنٙ  رذلا٥ٛبد ان٦ذلٔاٌ اىيوٚكذٗ ٔٔعذٕك ق قذم ْٔغًذبد رفغٛوٚذ

 اٙٞواه ت٥لاك كجٛوح يٍ ان٦بيهٍٛ انًٖوٍٚٛ فٙ رهك انلٔل ئنٗ ان٦ٕكح.

االفذز ف فذٙ راٛذٛى ؽغذى انجٞبنذخر فاَذّ ٕٚعذل صًذخ ئعًذب٣ ٥هذٗ تٌ انجٞبنذخ            ٥هٗ انواى يذٍ  

ثبرذ تفٞو يْبكهُب االعزًب٥ٛخر ٔيٖله انزٓلٚذل انوئَٛذٙ نهَذ و االعزًذب٥ٙ فٓذٙ انًَذئٕل اىٔل       

ٔاَذيالو ث٦ٚذٓى ئنذٗ انزٞذوف ٔا هْذبةر      بٛ نلٖ قٞب٥ذبد ٥وٚٚذخ يذٍ انْذجبةر     ٥ٍ يْب٥و ا ؽج

٥هٗ قٛى ٔرابنٛل انًغز٤ًر ال ٥غتر ٔاىيو كذننكر تٌ ٖٚذجؼ    انلفٛم٥ٙ ٥ٍٔ ؽٕاكس ان٦ُ  االعزًب
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ر ٔثذوايظ يقزهذ    ثذوايظ ٥ًذم انؾكٕيذبد   ؽم يْكهخ انجٞبنخ ٔرْذغٛم انْذجبة فذٙ ٕذلاهح تٔنٕٚذبد      

                          اىؽذذذذياة ٔاناذذذذٕٖ انَٛبٍذذذذٛخر ٔتَْذذذذٞخ ان٦لٚذذذذل يذذذذٍ يواكذذذذي انلهاٍذذذذبد ٔي٢ًُذذذذبد انًغزًذذذذ٤         

 انز٦بَٔٛبد.انًلَٙ ٔيُٓب 

ان٦ًم قله انًَزٞب٣ ٥هٗ هثٜ انز٦هٛى ثَٕو ان٦ًذم ر يذٍ فذ ل راذلٚو االؽزٛبعذبد      ال ثل يٍ 

ٔانًَزاجهّٛ يٍ ان٦ًبنّ ر كًب ٔكٛفب ر ٔئٕ ػ ي٢ُٕيخ انز٦هٛى ثًب ٚإكٖ ئنٗ رؾٍَٛ عٕكرّ  انؾبنٛخ

 ٥ٕٛخ يقوعبرّ ر ًٍٔٚٚ فٗ ماد انٕقذ ئّجب٣ انٞهت انًزياٚل ٥هّٛ.َٔغّ ْٔيُب

ر٦ذذبٌٔ ٔرٚذذبفو انغٓذذٕك ثذذٍٛ ّذذوكب  انزًُٛذذخ: انلٔنذذخر ٔاناٞذذب٣ انقذذبٓر ٔي٢ًُذذبد    ٔكذذنا 

انًغزًذذ٤ انًذذلَٙر فبنلٔنذذخ ْذذٙ انًُٕٝذذخ ثوٍذذى ٍٛبٍذذبد انزْذذغٛمر ٔئٕذذلاه انزْذذو٦ٚبد ٔاناذذٕاٍَٛ    

ان ىيخر ٔر٢ُٛى ان٦ قخ ثٍٛ ان٦ًبل ٔتٕؾبة اى٥ًبلر ثًذب ٚؾاذي يٖذهؾخ كذم ٝذوفر ٔثًذب ٚٚذًٍ        

ى٦ٙ  انًزًضم فٙ ان٦ًبلر يٍ ف ل كفبنخ ؽإقٓىر ٔتٍوْىر فٙ انزأيٍٛ انٖذؾٙر  ه٥بٚخ انٞوف ا

 ٔئ٥بَخ انجٞبنخر ٔرأيٍٛ ان٦غي انكهٙر ٔا ٕبثخر ٔان٦ًبُر ٔىٚبكح ؽل ا ٥فب  انٚوٚجٙ .. انـ.

         ٖ                   ٔيذذب ىانذذذ يْذذكهخ انجٞبنذذّ فذذٗ ؽبعذذّ ئنذذٗ ؽهذذٕل ؽبٍذذًّ قٖذذٛوح انًذذلٖ ٕٔٝٚهذذخ انًذذل

 ٔال ثل يٍ يْبهكخ ي٢ًُبد انًغز٤ً انًلَٗ ثضاهٓب فٗ ْنِ اناّٚٛ.

انز٦بَٔٛذذبد قذذبكهح ٥هذذٗ انًْذذبهكّ انف٦بنذذّ نقليذذخ تْذذلاف ان٦ًذذم انذذُٕٝٗ ئما يذذب   ٔال ّذذك تٌ 

ٔتٍذُلد انٛٓذب يٓذبو فذٗ     ٔئما يب تٔنذ انؾكٕيذبد االْزًذبو ثٓذب ٔك٥ًذذ َْذبٝٓب       ترٛؾذ نٓب انفوٕخ

هٗ فهي فوٓ ٥ًذم علٚذلح نزؾفٛذي انْذجبة ٥هذٗ انزٕعذّ َؾذٕ رًُٛذخ         فٞخ انلٔنخ ا٥زوافب ثالهرٓب ٥

   ٖ  – َٚذذب٥ل ٥هذذٗ يٕاعٓذذخ يْذذكهخ انجٞبنذذخ   انًغز٦ًذذبد انًؾهٛذذّ انغلٚذذلِ ٔتٚٚذذب انالًٚذذّ اىيذذو انذذن

 ٔانزٕعّ ئنٗ انز٦بَٔٛبد اٛو انزاهٛلّٚ نقهي فوٓ ان٦ًم نهْجبة.

رَٕٚي اَزبط ٕغبه ٔيزٍٕٞٗ  ال ثل نٓب يٍ ان٦َٗ انلؤٔة َؾٕ ان٦وثٛخٔانؾوكخ انز٦بَٔٛخ 

ٕذذذغبه انًُزغذذذٍٛ ٔؽذذذم يْذذذبكهٓى انزَذذذٕٚاٛخ ٔانزًٕٚهٛذذذخ ٔتٚٚذذذب انًَذذذبًّْ فذذذٗ رذذذٕفٛو انجٛبَذذذبد     

 ٔان٦ًهٕيبد انزٗ رًكٍ ٕغبه انًُزغٍٛ يٍ انزٕعّ انَهٛى نًغبالد ان٦ًم انزٗ ٚزٞهجٓب ٍٕو ان٦ًم.

  



 

5 

 

 ًاقع التعبًنيبت العربية

انذذ   45قٞذذوا ٥وثٛذذب فذذٗ ئٝذذبه   17ٔانزذذٗ رُزًذذٗ انذذٗ  رغذذله االّذذبهح تٌ انز٦بَٔٛذذبد ان٦وثٛذذخ 

ع٦ًٛخ ر٦بَٔٛخ ر٦ًم فٗ كبفخ يغبالد انز٦بٌٔ انقليٗ ٔانيها٥ذٗ ٔاالٍذزٓ كٗ ٔانؾوفذٗ ٔانَذًكٗ     

فذٗ كبفذخ يغذبالد    يهٛذٌٕ ٥ٚذٕ ر٦ذبَٔٗ     25ٔان٦هًٗ ٔيز٦لكح االاواٗ ٔؽغى ٥ٚذٕٚزٓب تكضذو يذٍ    

 .ٔاالٍكبَٗ ٔانًَكٗ ٔان٦هًٗ ٔيز٦لكح االاواٗانز٦بٌٔ انقليٗ ٔانيها٥ٗ ٔاالٍزٓ كٗ ٔانؾوفٗ 

 ٔفًٛب ٚهٗ علٔل ٕٚٙؼ ََجخ ان٦ٕٚٚخ فٗ انز٦بَٔٛبد

 (1علٔل هقى ) 

 الننبو اتئٌيو نٌع الن بط

 %44.8 انز٦بَٔٛبد االٍزٓ كٛخ

 %31.8 انز٦بَٔٛبد انيها٥ٛخ 

 %14.8 انز٦بَٔٛبد االٍكبَٛخ

 %3.9 ر٦بَٔٛبد يز٦لكح اىاواٗ

 %2.1 ر٦بَٔٛبد فليّٛ 

 %2 ر٦بَٔٛبد ؽوفّٛ

 %0.6 ر٦بَٔٛبد ًٍكٛخ
 

انذ    45كٔنذخ ٥وثٛذخ تٌ ُْذبك اكضذو يذٍ       14ٚزٚؼ يٍ ف ل رؾهٛم انجٛبَبد انًزبؽخ ٥ٍ كًب 

ٔانَذًكٗ  ع٦ًٛخ ر٦بَٔٛخ فٗ يغبالد انز٦بٌٔ انقليٗ ٔانيها٥ٗ ٔاالٍزٓ كٗ ٔانؾوفذٗ ٔاالٍذكبَٗ   

 .ٔان٦هًٗ ٔيز٦لكح اىاواٗ

 فٗ انلٔل ان٦وثٛخ ٔفًٛب ٚهٗ علٔل ٕٚٙؼ ََجخ ت٤ٍٔ انز٦بَٔٛبد اَزْبها

 (2علٔل هقى )

  دد التعبًنيبت نٌع الن بط

 % يٍ ئعًبنٗ ٥لك انز٦بَٔٛبد43 انز٦بَٔٛبد انيها٥ٛخ

 % يٍ ئعًبنٗ ٥لك انز٦بَٔٛبد33 انز٦بَٔٛبد االٍزٓ كٛخ

 انز٦بَٔٛبد% يٍ ئعًبنٗ ٥لك 8.5 انز٦بَٔٛبد االٍكبَٛخ

 % يٍ ئعًبنٗ ٥لك انز٦بَٔٛبد7.8 انز٦بَٔٛبد يز٦لكح اىاواٗ

 % يٍ ئعًبنٗ ٥لك انز٦بَٔٛبد3.8 انز٦بَٔٛبد انقليّٛ

 % يٍ ئعًبنٗ ٥لك انز٦بَٔٛبد3.4 انز٦بَٔٛبد انؾوفّٛ

 % يٍ ئعًبنٗ ٥لك انز٦بَٔٛبد0.4 انز٦بَٔٛبد انًَكٛخ

 % يٍ ئعًبنٗ ٥لك انز٦بَٔٛبد0.01 ر٦بَٔٛبد اىَّْٞ ان٦بيّ ٔانضابفّٛ
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ًٔٚزل َْبٛ انز٦بَٔٛبد فٗ كبفخ انلٔل ان٦وثٛخ انٗ ي٢٦ى انًغبالد : انيها٥ٛخ .. االٍزٓ كٛخ .. 

ٔاالٍكبَٛخ .. ٔاالَزبعٛخ انؾوفٛخ .. ٔانضؤح انًبئٛخ ٔانٖٛبكٍٚ ٔانز٦بَٔٛبد انقليٛخ .. ٔانز٦هًٛٛخ .. 

 ٔانضابفٛخ .. انـ.

 ٥لك انلٔل انزٗ ُٚزْو ثٓب اىَّْٞ انز٦بَٔٛخ انًقزهفّٔفًٛب ٚهٗ علٔل ٕٚٙؼ 

 (3علٔل هقى )

  دد الدًل نٌع الن بط

 كٔنّ 18 انز٦بٌٔ انيها٥ٗ

 كٔنخ 18 انز٦بٌٔ االٍزٓ كٗ

 كٔنّ 13 ر٦بَٔٛبد يز٦لكح اىاواٗ

 كٔنخ 13 ر٦بَٔٛبد فليّٛ

 كٔل   7 انز٦بٌٔ االٍكبَٗ

 كٔل   7 انؾوفٗانز٦بٌٔ 

 كٔل   6 انز٦بٌٔ انًَكٗ

 كٔل   4 ر٦بَٔٛبد اىَّْٞ ان٦هًّٛ ٔانضابفّٛ

 

ٔقذذل تعًذذ٤ ان٦لٚذذل يذذٍ انقجذذوا  ٔاىكذذبكًٍٚٛٛ تٌ انًُذذبؿ انذذنٖ فهازذذّ اىىيذذخ انًبنٛذذخ ان٦بنًٛذذخ    

المناسب  لخربرًم مب      ٔرلا٥ٛبرٓب ٚغت تٌ ٚلف٤ انلٔنذخ نزًكذٍٛ اناٞذب٣ انز٦ذبَٔٗ ثب٥زجذبهِ انْذوٚك      

               تخببببز ا امببببت اسببببتنادا عخببببَ نمٌةجببببا ريببببيدا لختنميببببت ا قتصبببباد ت ًا جتماعيببببت   ببببٌ  عخببببَ         

الشببركاا ا ربعببت ل دًلببت قٌ ببت متددخببو بحببدًد ن قطبباق دبباع منىبببج ن قطبباق تعبباًنَ مٌجببو ن      

 با ضافت إلَ ال طاق الريرٍ.

غبيٓب ٔر٥ُٕٓب رَز٤ٛٞ اناٛبو ثلٔه يإصو ٔف٦بل فذٙ  ئٌ انز٦بَٔٛبد ان٦وثٛخ ثكبفخ تّكبنٓب ٔتؽ

انَٛبٍذذبد االقزٖذذبكٚخ انغلٚذذلح ن٦ذذبنى يبث٦لاالىيذذخ االقزٖذذبكٚخ ان٦بنًٛذذخ. اٌ ٥ذذلك كجٛذذوا يذذٍ قٚذذبٚب      

                          االقزٖذذذذبك اناذذذذٕيٗ رغذذذذل فذذذذٗ انز٦بَٔٛذذذذبد انًزٞذذذذٕهح يفزبؽذذذذب ْبيذذذذب نزؾاٛذذذذي اَغذذذذبى كجٛوفٛٓذذذذب          

 اناٚبٚب:  ٥ِٔهٗ هاً ْن

يٍ انًبئٗ  ٔرٕفٛو انًَذكٍ انً ئذى  ن ٍذو انغلٚذلح يؾذلٔكح      يٍ انغنائٗ  ٔقٚٛخ اىقٚٛخ اى

هُٖب٥بد انٖغٛوح ٔانًزٍٕٞخ كأْى آنٛبد هف٤ يَزٕ٘ ان٦ًْٛخ ٔانؾذل يذٍ   ننٛخ آ ٔرأٌٍٛانلفم  ,

خ ثذٍٛ انٛذل   انجٞبنخ ٔانقؤط يٍ كائوح انفاو ٔانؾل يٍ انزٚقى ٥ٍ ٝوٚي تفزٖبه انؾهابد انٍٕٛٞ
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اىٔنذذذٙ فذذذٙ رذذذٕفٛو انَذذذه٦خ ٍذذذٕا  كذذذبٌ يُزغذذذبم تٔ يَذذذزٕهكام ٔثذذذٍٛ انًَذذذزٓهك ثًذذذب ٚكفذذذم رذذذٕفٛو                                          

 ؽًبٚخ ئٚغبثٛخ نهًَزٓهك .

فبنز٦بَٔٛبد االٍزٓ كٛخ يُزْوح فٙ كم رغ٦ًبد انَكبٌ فٙ انجهلاٌ ان٦وثٛذخر ٔكضٛذو يذٍ ْذنِ     

٣ ٔيٍ صى فٓٙ االقله ٥هٗ كفبنخ ٥ُٖذو انذٕفوح فذٙ ٥ذوٗ ٔاَزْذبه انَذه٤       انغ٦ًٛبد يز٦لكح انفؤ

انغنائٛخ انزٙ ٚؾزبعٓب تفواك انًغز٤ً فٙ كم ٔقذرٔنًب كبَذ ْذنِ انز٦بَٔٛذبد الرَذزٓلف انذوثؼ فذاٌ      

% يذٍ ٍذ٦و انًَذزٓهك نهَذه٤ انيها٥ٛذخ ٍذٕف       60يالاه يب ٚإٔل نهٍٕٞب  ٔانن٘ ٖٚم ئنذٙ َؾذٕ   

كم ك٥ًذذبم يجبّذذوام راليذذّ انز٦بَٔٛذذبد نٓذذنا انًَذذزٓهك ٔيذذٍ صذذى ر٢٦ذذى     ٚذذإٔل ئنذذٙ انًَذذزٓهك ثًذذب ْٚذذ  

االٍزفبكح يٍ قٕاِ انْذوائٛخ ٔرًكذٍ تقذم انفئذبد كفذ م فذٙ انًغزًذ٤ يذٍ انؾٖذٕل ٥هذٗ اؽزٛبعبرٓذبر            

ٔرَذذذذز٤ٛٞ انز٦بَٔٛذذذذبد االٍذذذذزٓ كٛخ يذذذذٍ فذذذذ ل ي٢ُذذذذٕه ركذذذذبيهٙ يذذذذ٤ انز٦بَٔٛذذذذبد انيها٥ٛذذذذخ تٌ    

بد انيها٥ٛخ كٌٔ يْبكم رذورجٜ ثأٍذ٦به ٕذوف ان٦ًذ د ئم ٚذزى      رٕفواؽزٛبعبد انًَزٓهك يٍ انًُزغ

ؽٖذذٕنٓب ٥هذذٙ ْذذنِ انًُزغذذبد ٥ذذٍ ٝوٚذذي انزجذذبكل ر ٔنٓذذنا رَذذز٤ٛٞ انز٦بَٔٛذذبد االٍذذزٓ كٛخ كفبنذذخ    

ان٦ُبٕذذو انض صذذخ نايذذٍ انغذذنائٙ ) ٔفذذوح ٔاٍذذزاواه ٍٔذذ٦و ( ٍذذٕا  ٥هذذٗ يَذذزٕ٘ انفذذوك تٔ يَذذزٕ٘  

يذذٍ انغذذنائٙ يذذٍ فذذ ل ي٢ُذذٕه ركذذبيهٙ ٚأفذذن فذذٙ ا٥زجذذبهِ    انلٔنذذخ ثًذذب ٚزٞهذذت ان٢ُذذو ئنذذٙ يفٓذذٕو اى  

االيكبَٛذذذبد انًزبؽذذذخ يذذذٍ انًذذذٕاهك ٔاؽزٛبعبرٓذذذب يذذذٍ االٍذذذزضًبه ٔرًٕٚذذذم ْذذذنا االٍذذذزضًبه ر ٔيذذذٍ       

انًْذذو٥ٔبد انًْذذزوكخ انزذذٙ ًٚكذذٍ اناٛذذبو ثٓذذب ثذذٍٛ انز٦بَٔٛذذبد االٍذذزٓ كٛخ ٔانيها٥ٛذذخ ٔا َزبعٛذذخ   

 ٔ اٍذذذزقواط ىٕٚرٓذذذب ٔيْذذذو٥ٔبد روثٛذذذخ انؾٕٛاَذذذبد  يْذذذو٣ٔ رًُٛذذذخ ىها٥ٛذذذخ انًؾبٕذذذٛم انيٚزٛذذذخ 

ٔاالًٍبك ٔر٦ُٖٛٓب ر كًب ًٚكٍ اٚٚبم اٌ ٚاذٛى انزكبيذم انز٦ذبَٔٙ يْذو٥ٔبد يْذزوكخ فذٙ انًُذبٝي        

         ٙ   انؾلٔكٚذذخ ثذذٍٛ انجهذذلاٌ ان٦وثٛذذخ ْٔذذٙ انًُذذبٝي انزذذٙ رزَذذى ثبنزٕإذذم انضاذذبفٙ ٔاالَزاذذبل انٞج٦ٛذذ

 الد رًضم ََجخ كجٛوح فٙ انزغبهح انقبهعٛخ نهلٔل.انجْو٘ ر ٔيٍ انغلٚو ثبننكو تٌ رغبهح انؾلٔك 

فاما اَزاهُب ئنٙ تفبو انلٔه اننٖ ًٚكٍ اٌ ره٦جخ انز٦بَٔٛذبد ا َزبعٛذخ ان٦وثٛذخ فكًذب ْذٕ ي٦هذٕو       

ر٦ذذذبَٗ انجهذذذلاٌ ان٦وثٛذذذخ يذذذٍ تهرفذذذب٣ ََذذذجخ ثٞبنذذذخ انْذذذجبة فبٕذذذخ ؽًهذذذذ انًذذذإْ د انًزٍٕذذذٞخ      

% يٍ ؽغى انإ٘ ان٦بيهخ فٙ انجهلاٌ ان٦وثٛخ فآَب رجهذغ  14ٔان٦هٛبرفجًُٛب رجهغ ََجخ انجٞبنخ ان٦بيخ 

% يًب ٚغ٦هٓب يٍ ت٥هٙ ان٦ًلالد ان٦بنًٛخر ٔقل رُجٓذ انجهلاٌ ان٦وثٛخ ئنذٙ فٞذٕهح   26ثٍٛ انْجبة 

ْذذنِ انًْذذكهخ ٔرذذلا٥ٛبرٓب االعزًب٥ٛذذخ ٔاالقزٖذذبكٚخ ٔاىيُٛذذخر فٚذذ م ٥ذذٍ كَٕٓذذب رًضذذم ئْذذلاهام ىْذذى    

٥ذ ٥ٍ ٝوٚي ؽٍَ ر١ٕٛفٓب تٌ رؾاي ثهلاَبم كضٛوح رفزاذو ئنذٙ انًذٕاهك    ٥ُبٕو انضؤح ٔانزٙ تٍزٞب

انٞج٦ٛٛذذخ كبنٛبثذذبٌ ٔكٕهٚذذب انغُٕثٛذذخ تٌ رؾاذذي ٕذذ٦ٕكام اقزٖذذبكٚبم يُْذذٕكامر ٔيذذ٤ ٙذذٛي ئيكبَٛذذبد           

انز١ٕٛ  انؾكٕيٙ فٙ ١م رؾٕل انجهلاٌ ان٦وثٛذخ نافذن ثَٛبٍذبد االٕذ ػ االقزٖذبك٘ انذن٘ رٞهذت        

ب االقزٖبك٘ ٥هٗ انز٢ُٛى فاٜر يًب تك٘ ئنٙ تََذؾبة ْذنِ انؾكٕيذبد    ؽكٕيبد ٕغٛوح ٚازٖو كٔهْ

يذٍ انُْذبٛ االقزٖذذبك٘ر كًذب تٌ كَٕٓذذب يبنكذخ نهاٞذذب٣ انُفٞذٙ فٓذذنا اناٞذب٣ ال ٚزذذٛؼ يغذبالد ر١ٕذذ         
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ثبنؾغى انن٘ َٚز٥ٕت فبئ٘ ٥ًبنخ انْجبةر ٔؽٍٛ روك اىيو نهاٞب٣ انقبٓ فال ترغّ ْذنا اناٞذب٣   

 نّ تقٖٙ هثؼ ثأقم ركهفخ ٔكبٌ ْنا ٥هٙ ؽَبة انزْغٛم .ئنٙ انًغبالد انزٙ رؾاي 

فاذذل ٔعذذلد انؾكٕيذذبد ان٦وثٛذذخ تٍزوّذذبكام ثقجذذوح انزًُٛذذخ انزذذٙ رؾااذذذ فذذٙ انجهذذلاٌ انغوثٛذذخ       

ٔاىٍذذٕٛٚخ ؽلٚضذذخ ان٦ٓذذل ثبنزٖذذ٤ُٛ تٌ انًْذذو٥ٔبد يزُبْٛذذخ انٖذذغو ٔانٖذذغٛوح ٔانًزٍٕذذٞخ رًضذذم     

تٍز٦ٛبثبم نه٦ًبنخ ٔتَّ ثزجُذٙ رْذغ٤ٛ ْذنِ انًْذو٥ٔبد     انَُجخ اىكجو يٍ انًُْأد انُٖب٥ٛخ ٔاىكضو 

ًٚكٍ نٓب تٌ رالو ؽ م عْٕوٚبم نًْكهخ ثٞبنخ انْجبة يٍ عبَت فٚ م ٥ذٍ رُٕٚذ٤ قب٥ذلح االقزٖذبكاد     

انُٕٝٛخ ٔرٕفٛو ثٛئخ يًٓلح نُْأح ركُٕنٕعٛب يؾهٛخ ٔاىهرفذب٣ ث٦ًذلل ًَذٕ انُذبرظ انًؾهذٙ ا عًذبنٙ       

ّٛر ٔنٓذنا فاذل تّذزًهذ كذم فٞذٜ انزًُٛذخ االقزٖذبكٚخ ان٦وثٛذخ راوٚجذبم          َٖٔٛت انُٖب٥بد انزؾٕٚهٛخ ف

٥هٗ رْغ٤ٛ انًْذو٥ٔبد انٖذغٛوح ٔانًزٍٕذٞخ ٔفٖٖذذ نٓذب انؾكٕيذبد ان٦وثٛذخ يإٍَذبد راذلو          

انزًٕٚم ٔرَب٥ل فٙ ئعوا  كهاٍبد انغذلٔ٘ ٔراذلو ان٦ًَٕذخ انفُٛذخر ئال تٌ فجذوح انَذُٕاد انَذبثاخ        

ذ تٌ ا ٝذذبه انفذوك٘ ناٛذذبو ْذذنِ انًْذذو٥ٔبد قذذل تَذذزظ يْذذبكم عًذذخ  يُذن ئَزٓذذبط ْذذنا انًَذذهك قذذل ثُٛذذ 

فبٕخ فٙ انزًٕٚم تٔ ركهفخ انًُزظ تٔ عٕكرّ تٔ رٕافو انًٓبهاد ان ىيذخ نهاٛذبو ثبنُْذبٛ تٔ رَذٕٚي     

يُزغذذبد ْذذنِ انًْذذو٥ٔبدر ٔقذذل كذذبٌ ْذذنا َزٛغذذخ  افذذبل كٔه ان٢ًًُذذبد انز٦بَٔٛذذخ كاٝذذبه يإٍَذذٙ  

آنٛخ انًْو٥ٔبد انًزُبْٛخ انٖغو ٔانٖغٛوح ٔانًزٍٕذٞخ فذٙ رؾاٛذي     ًٚكٍ تٌ ٚزى يٍ ف نّ ئَغبػ

 اىهرفب٣ ثبنزْغٛم ٔانُبرظ .

فبنز٦بَٔٛبد ا َزبعٛخ رإو تٍبٍبم كزغ٤ً نًُزغٍٛ ٕذغبه ال َٚذز٤ٛٞ ت٘ يذُٓى يُفذوكام تٌ ٚاذٕو      

ثًْو٣ٔ ٔنٓنا فٓذٙ يذٍ ؽٛذش ٝج٦ٛزٓذب ْذٙ رغًذ٤ نًْذو٥ٔبد ٕذغٛوح رزَذبَل فذٙ انؾٖذٕل ٥هذٗ             

ٚم ٔفٙ رَٕٚي يُزغبرٓبر ٔقل رًكٍ كم يُٓب فٙ ثهلِ يٍ انؾفبٟ ٥هٗ انزواس انفُٙ نهُٖب٥بد انزًٕ

انزاهٛلٚخ ٔثاب  اناٞب٣ انؾوفٙ ٥هٗ قٛل انؾٛبح فٙ يٕاعٓخ اناٞب٥ذبد انؾلٚضذخ كجٛذوح انؾغذىر ٔنٓذنا      

ح كٌٔ فٓنِ انز٦بَٔٛبد رًضم ا ٝذبه انذن٘ ًٚكذٍ اال٥زًذبك ٥هٛذّ فذٙ رُفٛذن ْذنِ انًْذو٥ٔبد انٖذغٛو          

ر٦ذوٗ نهًْذذك د انَذذبثي ا ّذذبهح ئنٛٓذذبر ٔرًضذذم انز٦بَٔٛذبد ا َزبعٛذذخ ان٦وثٛذذخ ثزكبيهٓذذب ي٦ذذبم ئٝذذبهام   

نْجكبد ٥ُكجٕرٛخ ٔرغ٦ًٛبم ن٦ُبقٛل ُٕب٥ٛخ ًٚكٍ كم قٞو ٥وثٙ يٍ انزٕعّ ئنٙ ئَزبط يب ٚؾاي فٛذّ  

زٓ كٛخ فآَب رفزؼ تيذبو  يٛيارّ انزُبفَٛخ ْٔٚكم كم يُٓب ٍٕو ن فو ٔثزكبيهٓب ي٤ انز٦بَٔٛبد االٍ

يهٛذذٌٕ ََذذًخ ْذذى ٍذذكبٌ انذذٍٕٝ ان٦وثذذٙ انذذنٍٚ                                    380كذذم يْذذو٣ٔ ٍذذٕقبم ٙذذقًبم ٚجهذذغ قٕايذذّ َؾذذٕ     

 رقليٓى ْنِ انز٦بَٔٛبد .

ٔفًٛب ٚهٗ ثٛذبٌ ئؽٖذبئٗ ن٦ذلك ٥َٕٔٛذخ انز٦بَٔٛذبد ان٦وثٛذخ ٔيغذبالد َْذبٝٓب         

 ؼ فًٛب ٚهٗ :ٝجاب نهجٛبَبد انًزبؽخ كًب ْٕ يٕٙ
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 ًنٌ ية التعبًنيبت العربيةبيبن إحصبئي لعدد 

 ًجمبالت ن بطيب

 (4علٔل هقى )

الدًل

 ــة

 ئعًبنٙ ٥لك ٔتَٕا٣ انغ٦ًٛبد انز٦بَٔٛخ

 ئٍكبَٛخ اٍزٓ كٛخ ئَزبعٛخ ىها٥ٛخ
صؤح 

 يبئٛخ

يز٦لكح 

 اىاواٗ
 اكفبه فليٛخ

ٝؾٍ 

 ا ل

يوثٙ 

 َؾم
 يٕاّٙ

 7 ـــ ـــ 1 ـــ 437 ـــ 186 7 3 229 اىهكٌ

 30 34 ـــ ـــ ـــ ـــ 32 203 60 18 528 نجُبٌ

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 121 4 1 3 1 32 ان٦َٕكٚخ  

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 67 20 719 26  4090 انًغوة

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 101 2370 3426 482 6682 يٖو

 ـــ ـــ ـــ ـــ 62 ـــ ـــ 29 186 62 778 ان٦واو

 ـــ ـــ ـــ ـــ 39 ـــ ـــ 230 17 15 169 فهٍَٞٛ

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 2842 144 294 5463 ٍٕهٚب  

 ـــ ـــ 1257 ـــ 1257 ـــ ـــ ـــ 3161  970 انَٕكاٌ

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 4 1 ـــ 19 ـــ 2 انجؾوٍٚ

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 54 1 4 انكٕٚذ

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 160 ـــ ـــ 279 انًٍٛ

 ـــ ـــ ـــ ـــ 1950 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 302 رٌَٕ

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1123 انغيائو

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 320 نٛجٛب

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 60 انٖٕيبل  

 المصدر  ل  

                    –مصبببببببببر  –ت ر بببببببببر المىخبببببببببل ال بببببببببٌمَ ل نتبببببببببام ًالشببببببببب ٌ  ا قتصببببببببباد ت        -

 المىالل ال ٌميت المترصصو.

  .ا تحاد التعاًنَ العربَ  -

 انز٦بَٔٛخ ان٦وثٛخ اى٥ٚب ان٢ًًُبد   -
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 ؽغى ان٦ٕٚٚخ ٔؽغى ان٦ًبي د فٗ انز٦بَٔٛبد ان٦وثٛخ :

يهٛذٌٕ ٥ٚذٕ ر٦ذبَٔٗ فذٗ كبفذخ يغذبالد انز٦ذبٌٔ انقذليٗ ٔانيها٥ذٗ           22ُْبك تكضو يٍ 

 .ًَكٗ ٔان٦هًٗ ٔيز٦لكح االاواٗٔاالٍزٓ كٗ ٔانؾوفٗ ٔاالٍكبَٗ ٔان

 

ٔفٗ ٕٙ  انجٛبَبد انًزبؽخ ٕٚٙؼ انغلٔل انزبنٗ ؽغى ان٦ٕٚٚخ فٗ 

 ث٦٘ انز٦بَٔٛبد ان٦وثٛخ ٔؽغى ان٦ًبي د.

املعامالخ جدول تيان إحصائى حلجم العضويح وحجم 

 تالدول العرتيح

 (5علٔل هقى )

 حجم األ مبل حجم العضٌية الدًلة

 يهٛبه عُّٛ 71تكضو يٍ  يهٌٕٛ ٥ٕٚ 12تكضو يٍ  يٖو

 يهٌٕٛ عُّٛ ٍٕكاَٗ 8يب ٚاوة يٍ  يهٌٕٛ ٥ٕٚ 3يب ٚاوة يٍ  انَٕكاٌ

 يهٌٕٛ كُٚبه كٕٚزٗ 4يب ٚاوة يٍ  ٥ٕٚا 362450 انكٕٚذ

 يهٌٕٛ كهْى يغوثٗ 25تكضو يٍ  ٥ٕٚتن   100تكضو يٍ  انًغوة

 يهٌٕٛ كُٚبه ثؾوُٚٗ 7تكضو يٍ  ٥ٕٚ 15000 انجؾوٍٚ

 يهٛبه كهْى ئيبهارٗ 5تكضو يٍ  ٥ٕٚ  36156 ا يبهاد

 يهٛبه نٛوِ ٍٕهٚخ 3تكضو يٍ  يب ٚاوة يٍ يهٌٕٛ ٥ٕٚ ٍٕهٚب

 يهٛبه هٚبل ٦ٍٕكٖ 4يب ٚاوة يٍ  ٥ٕٚ 50000تكضو يٍ  ان٦َٕكٚخ

 تن  كُٚبه ٥واقٗ 494ؽٕانٗ  يهٌٕٛ ٥ٕٚ 2.5ٚاوة يٍ يب  ان٦واو

 يهٌٕٛ كُٚبه تهكَٗ 400يب ٚاوة يٍ  ٥ٕٚ 117000يب ٚاوة يٍ  اىهكٌ

 يهٌٕٛ ّٛكم فهَُٞٛٗ 57يب ٚاوة يٍ  تن  ٥ٕٚ 52تكضو يٍ  فهٍَٞٛ

 مصر  –ا تحاد العا  لختعاًنياث   -المصدر  ل  

 ا تحاد التعاًنَ العربَ  -              

 انز٦بَٔٛخ ان٦وثٛخ اى٥ٚب ان٢ًًُبد   -

 ك. يؾًل ٥جل ان٢بْو –َْأح انؾوكخ انز٦بَٔٛخ فٗ ان٦بنى ٔيٖو ٔانلٔل ان٦وثٛخ   -
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 دًر التعبًنيبت ىف مكبفحة البطبلو

  ٕ   ان٦ قذّ ثذذٍٛ انؾوكذخ انز٦بَٔٛذخ ٔانلٔنذذخ رزؾذلك ثَُذجخ كجٛذذوح يذلٖ َغذبػ تٔ فْذذم        فذٗ ٙذ

 ان٢ًًُبد انز٦بَٔٛخ فٗ انًُٞاخ ان٦وثٛخ.

كننك فاَُب َهؾ٠ افز ف انٞوٚاّ انزٗ رزٕٞه ثٓب ان٦ قّ ثٍٛ انؾكٕيخ ٔانز٦بَٔٛبد يٍ قٞو 

 مٔ ٝبث٤ اقزٖبكٖ ٍٔٛبٍٗ. فو ر ٔرزأصو ث٦ٕايم ٥لٚلِ ي٢٦ًٓبئنٗ قٞو آ

تن  ع٦ًٛخ ر٦بَٔٛذخ   45ٔثبنواى يٍ ان٦لك انٓبئم يٍ انز٦بَٔٛبد ان٦وثٛخ اننٖ ٚجهغ تكضو يٍ 

ئال تٌ انؾوكذذذخ انز٦بَٔٛذذذخ ان٦وثٛذذذخ نذذذى رٖذذذم ئنذذذٗ انًَذذذزٕٖ انًٞهذذذٕة يذذذٍ انف٦بنٛذذذّ االقزٖذذذبكٚخ     –

كًذذب نذذى رؾاذذي ْذذنِ انز٦بَٔٛذذبد ان٦وثٛذذخ انكضٛذذو يذذٍ اىْذذلاف االقزٖذذبكٚخ       –ٔاالعزًب٥ٛذذخ انًوعذذِٕ  

 االعزًب٥ٛخ كًب ؽااذ يضٛ رٓب فٗ انلٔل انًزاليّ.ٔ

ٔقل تكهكذ تاهت انؾكٕيبد ان٦وثٛخ منك ٥هٗ انواى يٍ افز فبرٓب اىٚلٔنٕعٛذّ ٔانَٛبٍذّٛ   

ٔآيُذذذ تٌ انز٦بَٔٛذذبد ْذذٗ اىكاِ انًضهذذٗ نز٦يٚذذي انزًُٛذذخ االعزًب٥ٛذذخ ٔاالقزٖذذبكٚخ ٔفبٕذذخ فذذٗ         –

ئكهاط رًُٛخ انز٦بَٔٛبد فٗ كضٛو يٍ فٞٞٓب ٔثوايغٓب انًُبٝي انوٚفّٛ ٔارغٓذ ْنِ انؾكٕيبد ئنٗ 

 انزًُٕٚخ انُٕٝٛخ نًٚبٌ ئٍٓبو انز٦بَٔٛبد فٛٓب ثٖٕهح كبيهّ.

رًضهذذّ يْذذكهخ انجٞبنذذخ ٔرذذلا٥ٛبرٓب انًقزهفذذخ فذذٗ االقزٖذذبك االعزًذذب٥ٗ ان٦وثذذٗ فذذاٌ  نًذذب ٢َذذوا ٔ

قذل تقذود    2009فذٗ ُٚذبٚو    اناًخ ان٦وثٛخ االقزٖبكٚخ ٔانزًُٕٚخ ٔاالعزًب٥ٛخ انزٗ ٥الد فذٗ انكٕٚذذ  

انجوَبيظ انًزكبيم نل٥ى انزْغٛم ٔانؾل يٍ انجٞبنخ اننٖ راليذ ثّ ي٢ًُخ ان٦ًم ان٦وثٛخ ر كًب رجُذذ  

ٔرٚذًٍ   2008َذٕفًجو   16ر  15ئ٥ ٌ انلٔؽّ انٖبكه ٥ٍ انًُزلٖ ان٦وثٗ نهزًُٛذخ ٔانزْذغٛم فذٗ    

ر ٔتٕذجؾذ رًضذم ر٦ٓذذلا   ٥2020ذبو   تْذلافب ٥َٕٛذخ ٔكًٛذخ ٚذزى انزقٞذذٜٛ نٓذب ٔانز٦ذبٌٔ نزؾاٛآذب قجذذم       

 هٗ رُفٛنْب ٔيٍ ثُٛٓب :٥٥وثٛب رٚبيُٛب ر٦ًم انؾكٕيبد ان٦وثٛخ 

 ٥الا ٥وثٛب نهزْغٛم. 2020 – 2010ا٥زًبك انفزوح  -

 ٚام كفهٓى ٥ٍ فٜ انفاو ان٦ًزًل ئنٗ انُٖ . نًٍرقفٛ٘ ََجخ انًْزغهٍٛ  -

انجهذلاٌ ان٦وثٛذخ ٔرذٕفٛو     % فذ ل انفزذوح فذٗ كذم    10هف٤ ي٦لل انًُٕ فٗ االَزبعٛخ ثَُجخ  -

 ثٛئخ ٥ًم يُبٍجخ رؾفي ٥هٗ هف٤ االَزبعٛخ ٔفي ان٦ًبٚٛو انلٔنٛخ.

رؾَذذٍٛ عذذٕكح ثذذوايظ انز٦هذذٛى ٥ًٕيذذب ر ٔانز٦هذذٛى انفُذذٗ ٔانًُٓذذٗ ٔانزٞجٛاذذٗ ٔانزذذلهٚت          -

% كؾل تكَٗ يٍ انًهزؾاذٍٛ ثذبنز٦هٛى   50انًُٓٗ فٖٕٕب ر ٔهف٤ ََجخ انًهزؾاٍٛ ثّ ئنٗ 

 ٍ                         بٍذذذذذٗ ٔانز٦هذذذذذٛى ان٦ذذذذذبنٗ ٔان٦ُبٚذذذذذخ ثجذذذذذوايظ ئ٥ذذذذذبكح انزذذذذذلهٚت     يذذذذذب ثذذذذذٍٛ انز٦هذذذذذٛى اى

 ٔانزأْٛم ف ل ان٦ال.

ٔانجٞبنخ فٙ يٖو ٔانجهلاٌ ان٦وثٛخ ْٙ ر٦جٛو ٥ٍ ؽبنخ افز ل ْٛكهٙ فذٙ ٍذٕو ان٦ًذم ٚكذٌٕ     

فٙ يٖو ٚزَى ٍٕو ان٦ًم ٥ٔهٗ ٍجٛم انًضبل فٛٓب ي٦ؤٗ اىٚل٘ ان٦بيهخ تكجو يٍ انٞهت ٥هٛٓب ) 

فٚ ح ٥ٍ عًٕكِ انَُجٙ ث٦لو قلهرّ ٥هٗ اٍز٦ٛبة فبئ٘ اىٚل٘ ان٦بيهخر ٔرلَٙ انذلفٕل انؾاٛاٛذخر   

ٔرلَٙ ا َزبعٛخر ٔارَب٣ ََجخ االقزٖبك اٛو انوًٍٙ فٙ االقزٖبك انكهذٙ ( ُْٔذب ٚكذٌٕ ان٦بٝذم ْذٕ      

انلٔنٛخ فذٙ ر٦وٚفٓذب   كم هاات فٙ ان٦ًم ٔقبكه ٥هّٛ ٔال ٚغلِر ْٔنا ْٕ يب مْجذ ئنّٛ ي٢ًُخ ان٦ًم 

نه٦بٝمر ئال تٌ ا٥زجبهاد تفوٖ قل رزلفم يُذن انجلاٚذخ فذٙ انز٦بيذم يذ٤ ْذنِ ان٢ذبْوح ثغذوٗ رٖذٕٚو          
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ؽبنخ االقزٖبك انإيٙ ٥هٗ اٛو ٔاق٦ّر تٔ رغًٛم ْنِ انؾبنخ ىاواٗ انزَٕٚي انلٔنٙر تٔ رؾَذٍٛ  

نز٦وٚذ  كذأٌ ٚكذٌٕ انوااذت     انٖٕهح فٙ ان٦ قبد انلٔنٛخر ْٔٙ فٙ ْنِ انؾبنخ رذلفم يؾذلكاد فذٙ ا   

 فٙ ان٦ًم ٔ انابكه ٥هّٛ نٌٛ نّ يٕهك آفو نهوىو.

 ثذلٔل  ٔرْٛو رالٚواد ي٦لالد انجٞبنخ فٗ انذلٔل ان٦وثٛذخ كًغ٥ًٕذخ انذٗ تَٓذب اال٥هذٗ يابهَذخ        

ان٦بنى اىفوٖ ر ٔمنك ٢َوا نهًُٕ انًورف٤ فٗ ؽغى قذٕح ان٦ًذم فذٗ انَذُٕاد اىفٛذوح ر ْٔذٕ ًَذٕ نذى         

بكٖ كضٛذ  انزْذغٛم ثذبنٕرٛوح مارٓذب ر يًذب تكٖ انذٗ ٥ذلو يٕاكجذخ ي٦ذلالد انز١ٕٛذ            ٚابثهّ ًَذٕ اقزٖذ  

يهٛذٌٕ ١ٔٛفذخ    100نهيٚبكح انٓبئهخ فٗ ٥وٗ ان٦ًم ر ٔرؾزبط انًُٞاخ ان٦وثٛخ انٗ رذٕفٛو تكضذو يذٍ    

نهاٚب  ٥هٗ يْكهخ انجٞبنخ ر يًب ٦ُٚٗ يٚب٥فخ انًَزٕٖ انؾذبنٗ نهزْذغٛم ر    2020ئٙبفٛخ ثؾهٕل 

ي ٍٚٛ ١ٔٛفخ ئٙبفٛخ  ثاب  ي٦لالد انجٞبنخ ٥ُذل يَذزٕاْب انؾذبنٗ     4انٗ رٕفٛو تكضو يٍ كًب رؾزبط 

 % ٍُٕٚب.7 – 6ٕ ؽاٛاٛخ فٗ انُبرظ انًؾهٗ ا عًبنٗ يب ثٍٛ ًر يًب ٚزٞهت رؾاٛي ي٦لالد َ

 2011ر  2010ر  2009ٔفًٛب ٚهٗ ثٛبٌ ؽٕل ي٦لل انجٞبنّ فٗ انلٔل ان٦وثٛخ ت٥ٕاو  **

 ( 2011 – 2009ىف الدًل العربية ) معدل البطبلة 

 (6علٔل هقى )

 2011 2010 2009 الدًلة

 12.9 13.4 13 اىهكٌ
 4.3 4.2 4.2 ا يبهاد
 3.7 3.8 4 انجؾوٍٚ
 18.9 13 13.3 رٌَٕ
 9.8 10 10.2 انغيائو

 10.5 10.5 10.5 ان٦َٕكٚخ
 13.4 13.7 20 انَٕكاٌ
 14.9 8.4 9.2 ٍٕهٚب
 0.6 0.5 0.4 قٞو

 1.6 4.8 1.4 انكٕٚذ
 13.1  6.4 نجُبٌ  
  19.5 18.2 نٛجٛب
 11.9 8.9 9.4 يٖو

 9.2 9.1 9.1 انًغوة
 18  15.6 انًٍٛ

 انًٖله :

  ت٥لاك يقزهفّ. –انزاوٚو االقزٖبكٖ ان٦وثٗ انًٕؽل  –عبي٦خ انلٔل ان٦وثٛخ 

 ان٦وثٛخ.انًٕاق٤ االنكزؤَٛخ نهجُٕك انًوكيٚخ ٔاىعٓيح ا ؽٖب ِ نهلٔل 
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ٔرزوكذذي ْذذنِ انجٞبنذذخ ثذذٍٛ انْذذجبة ٔانجذذبؽضٍٛ ٥ذذٍ ان٦ًذذم ىٔل يذذوح ر ٔثًُٛذذب ٚجهذذغ انًزٍٕذذٜ      

% ٔرًضذم ََذجخ انْذجبة    26.5% فاَّ ٚجهغ ٥وثٛذب  14.4ٍُخ (  24 – 15ان٦بنًٗ نجٞبنخ انْجبة ) 

% يذٍ يغًذ٣ٕ ان٦ذبٝهٍٛ فذٗ ٍذٕهٚب ٔانذًٍٛ ٔانجؾذوٍٚ ٔانَذ٦ٕكٚخ ٔيٖذو          50ان٦بٝهٍٛ ٥ٍ ان٦ًم 

% 90هكٌ ر كًب ثهغذ ََجخ ٝذبنجٗ ان٦ًذم ىٔل يذوح يذٍ ئعًذبنٗ ان٦ذبٝهٍٛ فذٗ يٖذو تكضذو يذٍ           ٔاى

% ر ْٔٚٛو اهرفب٣ ي٦ذلالد انجٞبنذخ ٥وثٛذب انذٗ تَذّ نذى ٚكذٍ فاذٜ َزٛغذخ          80ٔفٗ قٞو ٔانكٕٚذ َؾٕ 

 ٥بكح ْٛكهخ االقزٖبك ٔئ٥بكح رٕى٤ٚ ان٦ًبنخ ر ثم كذبٌ تٍبٍذب َزٛغذخ ناٖذٕه فذٗ انًُذٕ ٔاالٍذزضًبه        

 زٕفٛو يٕاٍٝ انزْغٛم انغلٚلح.ن

ئىا  ْذذنا انٕٙذذ٤ ر رٕٕذذهذ ي٢ًُذذخ ان٦ًذذم ان٦وثٛذذخ انذذٗ اٍذذزوارٛغٛخ نزًُٛذذخ اناذذٕٖ ان٦بيهذذخ       

ر ؽٛذش  2003ثزذٌَٕ فذٗ يذبهً     30ٔانزْغٛم ْٔٗ انزٗ تقوْب يإرًو ان٦ًم ان٦وثٗ فٗ كٔهرذّ انذـ   

ٔمنذك يذٍ فذ ل انزَُذٛي     عب  يٍ ًٍٙ تْلافٓب :  انؾفبٟ ٥هٗ فوٓ انزْغٛم نهًٓبعوٍٚ ان٦ذوة .  

ان٦وثٗ انغًب٥ٗ ّٔجّ انغًب٥ٗ نًٕاعٓذخ ا٦َكبٍذبد انٕؽذلح اىٔهثٛذخ ٥هذٗ ١ذؤف ٥ًذم ٔي٦ْٛذخ         

انًٓذذبعوٍٚ ان٦ذذوة ر ٔؽًذذبٚزٓى يذذٍ انَذذهٕك ان٦ذذلائٗ رغذذبْٓى فذذٗ ئٝذذبه اناذذٕاٍَٛ انًو٥ٛذذخ ر يذذ٤          

  ً بٌ رًزذذذ٤ االٍذذذزفبكح يذذذٍ عٓذذذٕك ي٢ًُذذذبد انًغزًذذذ٤ انًذذذلَٗ ان٦ًُٛذذذخ فذذذٗ ثهذذذلاٌ االٍذذذزاجبل ر ٔٙذذذ

انًٓبعوٍٚ ان٦وة فٗ تٔهثب انًٕؽلح ثبنًَبٔاح ي٤ ٢َوائٓى ر  فبٕخ فًٛب ٚز٦هي ثبنزُام فٗ انَذٕو  

انلافهٛخ ٔفوٓ انزلهٚت ٔانؾفبٟ ٥هٗ نغذزٓى ٔصاذبفزٓى ر ٔاٍذزفبكح ان٦ًذبل ان٦ذوة ثاذله يزَذبٔ يذ٤         

االرؾذذبك اىٔهثذذٗ  ٢َذذوائٓى يذذٍ انجذذوايظ االعزًب٥ٛذذخ ٔانضابفٛذذخ ٔثذذوايظ انزْذذغٛم انزذذٗ راذذو فذذٗ ئٝذذبه  

٤ٙٔٔ ٢َى قٞوٚخ نًزبث٦خ تٔٙب٥ٓى يٍ ف ل انلهاٍبد ٔانًَٕؽبد ر ٔان٦ًم ثكم انٍٕبئم نزاهٛم 

كٔاف٤ ْغوح انكفب اد ان٦وثٛخ فبهط انٍٕٝ ان٦وثٗ ر ٔاعزناة انكفب اد انًٓبعوح ر ٔئكيبط يٖبنؼ 

 بد انْواكخ ي٤ تٔهثب.ان٦ًبل ان٦وة انًٓبعوٍٚ ًٍٙ انًٖبنؼ انًْزوكخ انزٗ ر٦ُٗ ثٓب ارفبقٛ

٦ٚٔيٖ االهرفب٣ انَُجٙ فٙ ي٦لل ًَٕ انإٖ ان٦بيهخ ان٦وثٛخ ئنٗ انٓوو ان٦ًو٘ نهَذكبٌ انذن٘   

)ٚزلفي ٍُٕٚبح ٥هٗ ٍٕو ٥ٔهٗ ٍجٛم انًضبل ًَٚؼ ثٕٕٕل ت٥لاك يزياٚلح ئنٗ ٍٕو ان٦ًم كم ٥بور 

تن  ٝبنت ٥ًم ( ٔئنٗ ىٚبكح يَبًْخ انًوتح فٙ ٍٕو ان٦ًمر ٦ٚٔزجذو ان٦ًذلل    600ان٦ًم فٙ يٖو 

ان٦ذذبنٙ نًُذذٕ اناذذٕٖ ان٦بيهذذخ ان٦وثٛذذخ ٔاَقفذذبٗ ئَزبعٛزٓذذب يذذٍ تْذذى انزؾذذلٚبد انَٛبٍذذٛخ انزذذٙ رٕاعذذّ  

      ٔ انوٙذب ٔٙذ٦  انًْذبهكخ     انجهلاٌ ان٦وثٛخ ٔر٦ل يإّو ٥هٗ ٙذ٦  ا َغذبى اىيذو انذن٘ ٚورذت َاذ

ٔرٖب٥ل ؽلح ان٦ُ  ٔاالرغبْبد انًزٞوفخر ٔفٚ ح ٥ٍ منك فال ّٓلد انؾاجخ انًبٙٛخ ّذجّ عًذٕك   

فٙ قلهح اناٞب٥بد انًُزغخ انيها٥خ ٔانُٖب٥خ ٥هٗ اٍز٦ٛبة انإح ان٦بيهخ انغلٚلح ثَذجت ٍٛبٍذبد   

ناٞذب٣ انقذبٓ انذن٘ تٔكهذذ ئنٛذّ      انزكٛ  انٓٛكهٙ انزٙ فبٙذ فٛٓب انجهلاٌ ان٦وثٛخر فٚ ح ٥ٍ رجُٙ ا

انَُجخ اىكجو يٍ االٍزضًبهاد نُٖب٥بد رَزقلو ٥ًبنذخ تقذم يًذب تٙذ٦  قذلهح اناٞذب٣ انجذلٚم ٥هذٗ         

اٍز٦ٛبة فبئ٘ ان٦ًبنخر ٔثَجت ْنا انًُٕ انًورف٤ نهإٖ ان٦بيهخ ان٦وثٛذخ ٥ٔذلو قذلهح ٍذٕو ان٦ًذم      

% 14يهٌٕٛ ٥بٝم ت٘ يب ََذجزّ   17ٙ ٥هٗ اٍز٦ٛبثٓب فال ثهغ ؽغى انجٞبنخ فٙ انٍٕٝ ان٦وثٙ ؽٕان

يهٛذٌٕ فوٕذخ    4يٍ ئعًبنٙ انإٖ ان٦بيهخ ان٦وثٛخر ٖٔٚجؼ يٍ انٚؤه٘ اٍزؾلاس يب ال ٚام ٥ذٍ  

٥ًم ٍُٕٚبح ٥هٗ يَزٕٖ انجهلاٌ ان٦وثٛخ ْٔنا ْذٕ انزؾذل٘ انَٛبٍذٙ انوئَٛذٙ انذن٘ ٕٚاعذّ انجهذلاٌ        
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زًُٛخ ثًفٕٓيٓب انْبيم انًَزلاو ثٖٕهح ان٦وثٛخ ٥هٗ افز فٓب ٔٚزٞهت يُٓب تٌ رز٦بيم ي٤ قٚٛخ ان

علٚخ ي٦ٕٙخ يب رورت ٥هٗ انفزوح انَبثاخ يٍ ارَب٣ فغٕح انزًُٛخ ثْكم كجٛو نٌٛ فاٜ ي٤ انجهلاٌ 

 انُٖب٥ٛخ انًزاليخ ٔنكٍ تٚٚبح ي٤ انجهلاٌ انُبيٛخ ؽلٚضخ ان٦ٓل ثبنز٤ُٖٛ.

ن٦وثٛذخ ْذٙ انجٞبنذخ انٓٛكهٛذخ     ٔيٍ ان٦ًهٕو تَّ ئما كبَذذ انٖذٕهح انغبنجذخ نهجٞبنذخ فذٙ انجهذلاٌ ا      

انزٙ رُغى ٥ٍ انزؾذٕل فذٙ ْٛكذم االقزٖذبك ٔانزغٛذو فذٙ ان٢ُذبو االقزٖذبك٘ر فذاٌ ُْذبك تٚٚذبح انجٞبنذخ             

االؽزكبكٛخ انزٙ ر٢ٓو ٥ُليب رزغّ ث٦ذ٘ قٞب٥ذبد انُْذبٛ االقزٖذبك٘ ئنذٗ انًُذٕ ٔٚزغذّ ث٦ذ٘ آفذو          

اٌ ٥وثٛخ ؽٛش رجٍٛ تٌ ُْذبك ٝهذت   ئنٗ انوكٕكر ْٔنا يب ت١ٓورّ يَٕؽبد انٞهت ٥هٗ ان٦ًم فٙ ثهل

٥هٗ يٍٓ ال ٕٚعل ٥وٗ يُبٍت نٓب يٍ اىٚل٘ ان٦بيهخ ) قٞب٥بد االقزٖبك انغلٚل ( ْٕٔ يب ٢ٚٓذو  

تٚٚبح يذٍ انزُذبق٘ ثذٍٛ انًذلف د انزذٙ رؾزبعٓذب رفبٕذٛم ٍذٕو ان٦ًذم ٔيقوعذبد ان٢ُذبو انز٦هًٛذٙ             

ًٛخ انزذٙ رؾذلس فذٙ تؽذل قٞب٥ذبد انُْذبٛ       ٔانزلهٚجٙ فٙ انجهلاٌ ان٦وثٛخر ُْٔبك تٚٚبح انجٞبنخ انًٍٕ

االقزٖبك٘ َزٛغذخ رغٛذو ان٢ذؤف االقزٖذبكٚخ تٔ انًُبفٛذخ فذٙ ث٦ذ٘ انفٖذٕل يًذب ٚذإك٘ ئنذٗ هكذٕك             

ان٦ًمر ُْٔبك تٚٚبح انجٞبنخ انًا٦ُخ ْٔى تٔنئك انذنٍٚ ٦ًٚهذٌٕ كٌٔ تٌ ٚٚذٛفٕا نهُذبرظ اناذٕيٙ ّذٛئبح       

) ٚاذله ؽغذى انجٞبنذخ انًا٦ُذخ فذٙ       جٛم انًضذبل ٥ٔهذٗ ٍذ   ٔئما اٍزج٦لٔا نٍ ٚؾلس َأ فٙ ْذنا انُذبرظ  

انغٓبى انؾكٕيٙ انًٖو٘ ثُؾٕ صهش ان٦ذبيهٍٛ فذٙ ْذنا اناٞذب٣ ( ُْذبك تٚٚذبح انجٞبنذخ انَذبفوح ْٔذٙ          

      انزٙ ر٦ى عًٛذ٤ قٞب٥ذبد انُْذبٛ االقزٖذبك٘ ٔقذل ركذٌٕ َزٛغذخ نؾذلٔس ث٦ذ٘ ان٢ذؤف يضذم انؾذوة             

د انكَبك االقزٖبك٘ ان٦بو ) ؽبالد انجٞبنخ فٙ قٞب٣ ) ؽبالد انٖٕيبل ٔانَٕكاٌ ٔان٦واو ( تٔ ؽبال

(. ُْٔذبك انجٞبنذخ انلٔهٚذخ ْٔذٙ انزذٙ رذأرٙ فذٙ         1997انَٛبؽخ انًٖو٘ فٙ ت٥ابة ؽبكصخ اىقٖذو  

كٔهح انُْذذبٛ االقزٖذذبك٘ يٖذذبؽجخ نؾذذبالد انكَذذبك ٔيذذب ٚزورذذت ٥هٛٓذذب يذذٍ االٍذذزغُب  ٥ذذٍ عذذي  يذذٍ  

ٙ ر٦ُٙ ٥غي ان٦بيم ٥ٍ ان٦ضٕه ٥هٗ ٥ًم يُذز٢ى تٔ رذلَٙ   ان٦ًبنخر ُْٔبك تٚٚبح انجٞبنخ انغيئٛخ ٔانز

 انلفم يٍ ان٦ًم ئنٗ انؾل انكفبف تٔ تقم تٔ روك ان٦ًم نفزوح يٍ انٕقذ.

ارَبو انجهلاٌ انقهٛغٛخ ثْذوميخ تٍذٕاو ان٦ًذم فٛٓذب      ٚزٚؼ٢َٔوح ٥هٗ تٍٕاو ان٦ًم ان٦وثٛخ 

ٍ تعذذٕه اٛذذو انًذذٕاٍُٝٛ تَفَذذٓى ٔٔعذذٕك رجذذبٍٚ ثذذٍٛ تعذذٕه انًذذٕاٍُٝٛ ٔاٛذذو انًذذٕاٍُٝٛ ٔتؽٛبَذذبح ثذذٛ

ٔرفٚٛم تهثبة ان٦ًم رْغٛم اٛو انًٕاٍُٝٛ الًٍٛب اننكٕهر ؽٛش تٌ انًٕاٍُٝٛ ال ٚاجهٌٕ فٙ ان٦بكح 

ان٦ًم ثًَزٕٖ اىعو انن٘ ٚاجهّ اٛو انًٕاٍُٝٛ ثبٍزضُب  انؾبالد انزٙ رفوٗ انإاٍَٛ فٛٓذب ؽٖذخ   

% ٔانًُذٕ انَذكبَٙ انَذو٤ٚ    1.2ٙ  انذن٘ ثهذغ   الٍزقلاو انًٕاٍُٝٛر ٔقل تكٖ انًُٕ االقزٖبك٘ انجٞ

ئنٗ ئ٦ٙبف قلهح انؾكٕيبد ٥هٗ ر٤ٍٕٛ فوٓ  2000ئنٗ  1980 ل انفزوح يٍ % ف3.4انن٘ ثهغ 

ان٦ًم ٥ٍ ٝوٚي اٍزضًبهاد ٥بيخ علٚلح يًب تكٖ ئنٗ ١ٕٓه انجٞبنخ فٙ ٥لك يذٍ ْذنِ االقزٖذبكادر    

 ن٦ذواو انذٗ ثهذلاٌ انقهذٛظر كًذب تكٖ اذئ      ٔرأصود انجهلاٌ يزٍٕٞخ انذلفم ثذُأ ان٦ًبنذخ انًٖذلهح ئ    

صى ؽوة انقهٛظ انضبَٛخ ئنٗ رٕق  ان٦واو كجهل رزغّ ئنّٛ فبئ٘ ان٦ًبنخ ان٦وثٛخ ٔرأصود ثننك  نهكٕٚذ

كضٛواح انالهح ٥هٗ انزْغٛم فٙ ثهل كًٖو ؽٛش كبَذ ان٦واو رَز٥ٕت َؾٕ ص صخ ي ٍٚٛ فوٕخ ٥ًذم  

الٍزاواه ٔانزكٛ  انٓٛكهذٙ يذٍ قجذم ان٦لٚذل يذٍ انجهذلاٌ       نهًٖوٍٚٛر ٔقل ريايٍ ْنا ي٤ رُفٛن ثوايظ ا

ان٦وثٛخ يزٍٕٞخ انلفمر ٔقل كبٌ ن َكًبّبد قٖٛوح انًلٖ انُبعًخ ٥ٍ ْنِ انجوايظ ثب ٙبفخ ئنذٗ  
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االَقفبٗ فٙ ؽغى ان٦ًبنخ انًٓبعوح ئنٗ انقبهط رأصٛو كجٛو ٥هٗ ؽغى انز١ٕٛ  فٙ انجهذلاٌ ان٦وثٛذخ   

رزٚبئم ئيكبَٛبد انٓغوح ئنٗ انجهلاٌ اىٔهٔثٛخ ٔانٕالٚبد انًزؾذلح   يزٍٕٞخ انلفم ٔيٍ انًؾزًم تٌ

فٙ ١م انإٛك انغلٚلح انزٙ رفوٙٓب ْنِ انج ك ٥هٗ اَزابل ان٦ًبنخ يٍ انْوو اىٍٜٔ ئنٛٓب ٔٚزورذت  

٥هٗ كم ْنا اَقفبٗ فٙ رؾٕٚ د ان٦بيهٍٛ فٙ انقبهط يًب ٍٛوْي اقزٖبكاد ْنِ انجهلاٌ ٦ٚٚٔ  

 هي فوٓ ٥ًم علٚلح.يٍ قلهرٓب ٥هٗ ف

٥ٔبَذذذ انجهذذلاٌ انزذذٙ اثزهٛذذذ ثذذبنؾؤة تٔ انٖذذوا٥بد اىْهٛذذخ انٕٞٚهذذخ تٔ ٥ذذلو االٍذذزاواه      

يذٍ ٔٙذ٦ٛخ انجٞبنذخ فٛٓذب ٔقذل ّذًهذ ْذنِ         تصودٔ االؽز ل يٍ ْياد يز٦لكح تانَٛبٍٙ تٔ انؾٖبه 

انزٚذقى انًفذوٛ    انجهلاٌ انغيائو ٔان٦واو ٔنجُبٌ ٔفهٍَٞٛ ٔانٖٕيبل ٔانَٕكاٌر ْنا ثب ٙبفخ ئنٗ

ٔانزقفذذٛ٘ انكجٛذذو نه٦ًهذذخ ٔرٖذذل٣ انًإٍَذذبد ٔانْذذوميخ االعزًب٥ٛذذخ ٔرذذليٛو اىٕذذٕل انًُزغذذخ         

ٔئا و انؾلٔك ٔانؾٖذبهر ٔانَٛبٍذبد انؾكٕيٛذخ انزذٙ كبَذذ اكضذو يؾبثذبح نهاٞذب٣ انٖذُب٥ٙ كضٛذ            

ًواكذذي االٍذذزقلاو نذذوتً انًذذبل ٔاىقذذم اْزًذذبو ثبنيها٥ذذخ يًذذب كفذذ٤ ثًٕعذذبد كجٛذذوح يذذٍ انٓغذذوح نه        

 انؾٚوٚخ ٔتَزظ ١بْوح روٚٛ  انًلٌ ٔان٦ْٕائٛبد فٛٓب ٔؽٕنٓب.

 

 ظٌاىر ًدالالت انت بر البطبلو ىف الدًل العربية

                    ان٢ذذٕاْو انٓبيذذخ انزذذٙ رغذذله ا ّذذبهح ئنٛٓذذب فذذٙ يغذذبل انجٞبنذذخ ثذذٍٛ انْذذجبة     انذذلالالد ٔٔيذذٍ 

 فٙ انلٔل ان٦وثٛخ يب ٚهٙ:

انْذذذجبة يذذذٍ ؽًهذذذخ انْذذذٓبكاد انًزٍٕذذذٞخ ٔانغبي٦ٛذذذخ ٔيذذذٍ يقزهذذذ      ١ٓذذذٕه انجٞبنذذذخ ثذذذٍٛ  

انزقٖٖبد ث٦ل تٌ كبٌ قبٕذواح ٥هذٗ اٛذو ؽًهذخ انْذٓبكاد تٔ اىيٛذٍٛ يذٍ انْذجبةر ٔرْذٛو ثٛبَذبد           

ئنٗ اٍزفؾبل ْنِ ان٢ذبْوح فذٙ ان٦لٚذل يذٍ انذلٔل ان٦وثٛذخ ؽٛذش         2000ي٢ًُخ ان٦ًم ان٦وثٛخ فٙ ٥بو 

ي٦ذذلالد ثٞبنذذخ اىيٛذذٍٛ ٙذذ٦فٍٛ فذذٙ اىهكٌ ٔص صذذخ تٙذذ٦بف فذذٙ  رجهذذغ ي٦ذذلالد ثٞبنذذخ ْذذنِ انفئذذخ ئنذذٗ 

 .بف فٙ انًغوة ٥ْٔوح ت٦ٙبف فٙ يٖوانغيائو ٔفًَخ ت٦ٙ

ٔٚزوكذذي انًز٦ٞهذذٌٕ فذذٙ يٖذذو ٥هذذٗ ٍذذجٛم انًضذذبل فذذٙ يغذذبل فوٚغذذٙ انز٦هذذٛى انزغذذبه٘ ثٖذذفخ   

ٕٚعذل تكضذو    ٥بيخر ٍٕا  كبٌ انًإْم ٥بنٛبح تٔ فٕو انًزٍٕٜ تٔ يزٍٕٜر ففٙ ؽبنخ انًإْ د ان٦هٛذب 

% يٍ ؽبيهٙ ثكبنٕهًٕٚ انزغبهحر ٔفذٙ انًذإْ د فذٕو انًزٍٕذٞخ تكضذو      34.1يٍ صهش انًز٦ٞهٍٛ 

%( يذذٍ ؽذذبيهٙ يذذإْ د رغبهٚذذخر ٔفذذٙ انًذذإْ د انًزٍٕذذٞخ تكضذذو يذذٍ َٖذذ       67.8يذذٍ انضهذذش ) 

%( يذذٍ ؽذذبيهٙ كثهذذٕو انزغذذبهحر كًذذب ٦ٚذذبَٙ فوٚغذذٙ كهٛذذبد انُٓلٍذذخ ٔي٦بْذذل ئ٥ذذلاك 51انًز٦ٞهذذٍٛ )

ٍٛ انُٖب٥ٍٛٛ ٔانًلاهً انضبَٕٚخ انُٖب٥ٛخ انجٞبنخ ٥هٗ ََت يزفبٔرخ )يذٍ ؽذبيهٙ انًذإْ د    انفُٛ

% يٍ ؽبيهٙ ثكبنٕهًٕٚ انُٓلٍخ(ر ٔرزوكي انجٞبنخ فذٙ يٖذو فذٙ اى٥ًذبه     4ان٦هٛب ٕٚعل تكضو يٍ 

ٍُخ ٔتٌ يذب ٚيٚذل    25% يٍ ئعًبنٙ انًز٦ٞهٍٛ ت٥ًبهْى رام ٥ٍ 65اىٔنٗر ؽٛش تٌ يب ٚاوة يٍ 

ٍذذُخ ٔٚزٚذذؼ يذذٍ كذذم منذذك ؽغذذى ا ْذذلاه االقزٖذذبك٘       30% يذذُٓى فذذٙ اى٥ًذذبه تقذذم يذذٍ    ٥90ذذٍ 
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   ٕ ٌ تْذى ٥ُبٕذو   االعزًب٥ٙ انن٘ رًضهّ انجٞبنخ انزٙ رزوكي تٍبٍبح فٙ انْجبة انًز٦هًذٍٛ انذنٍٚ ْٚذكه

 .ا َزبط ٥هٗ ا ٝ و

 اىٍجبة انزٗ ٦ٚيٖ ئنٛٓب ئهرفب٣ ي٦لالد انجٞبنخ ان٦وثٛخ :

اىٔنذذٗ ٔانضبَٛذذخ ٔانضبنضذذخ ٔيذذب رج٦ٓذذب يذذٍ ٥ذذٕكح كضٛذذو يذذٍ ان٦ًبنذذخ     تؽذذلاس ؽذذوة انقهذذٛظ   -1

انًٓذذبعوح فبٕذذخ يذذٍ ان٦ذذواو ٔيذذب رورذذت ٥هذذٗ ْذذنِ انؾذذؤة يذذٍ ٙذذ٦  قذذلهح انذذلٔل          

انقهٛغٛخ ٥هٗ ر١ٕٛذ  ان٦ًبنذخ ان٦وثٛذخ ٔرٕعذّ ي٢٦ذى ْذنِ انذلٔل َؾذٕ رقفذٛ٘ اٍذزالاو           

َكًبّذٛخ فذٙ اقزٖذبكٚبد    ٔرْغٛم ان٦ًبنخ يٍ انلٔل ان٦وثٛذخ اىفذوٖ َزٛغذخ االرغبْذبد اال    

 انلٔل انقهٛغٛخ.

ْغوح اىيٕال ان٦وثٛخ ئنٗ االٍزضًبه فبهط انجهلاٌ ان٦وثٛذخ ٔيذٍ صذى ؽويذبٌ ْذنِ انجهذلاٌ        -2

يٍ فوٓ انز١ٕ  انزٙ كبٌ ًٚكٍ تٌ رزٛؾٓب ْنِ االٍزضًبهاد فًٛب نذٕ رذلفاذ ئنذٗ كافذم     

ئًذخ نذلٚٓب ٔراذله قًٛذخ     انجهلاٌ ان٦وثٛخ انزٙ ر٦بَٙ َاٖبح فذٙ رًٕٚذم فذوٓ االٍذزضًبه اناب    

 اىيٕال ان٦وثٛخ انًَزضًوح فٙ فبهط انًُٞاخ ان٦وثٛخ ثأكضو يٍ روٚهٌٕٛ كٔاله.

ارغذذبِ ان٦لٚذذل يذذٍ انذذلٔل ان٦وثٛذذخ ئنذذٗ رجُذذٙ ثذذوايظ ًٕٝؽذذخ ن ٕذذ ػ االقزٖذذبك٘ ٥ٔهذذٗ      -3

اىفذذٔ يٖذذو ٔانًغذذوة ٔرذذٌَٕ ٔاىهكٌ ٔيذذٍ انُزذذبئظ انًإكذذلح نٓذذنِ انجذذوايظ اهرفذذب٣     

 فٙ اىعهٍٛ اناٖٛو ٔانًزٍٕٜ َزٛغخ ارجب٣ ٍٛبٍبد اَكًبّٛخ.ي٦لالد انجٞبنخ 

رٚذذبؤل كٔه انلٔنذذخ كٖذذبؽت ٥ًذذم فذذٙ فهذذي فذذوٓ ٥ًذذم علٚذذلح ٔٙذذ٦  قذذلهرٓب ٥هذذٗ      -4

                      انزَُذذذذذذٛي يذذذذذذب ثذذذذذذٍٛ االؽزٛبعذذذذذذبد انزفٖذذذذذذٛهٛخ نَذذذذذذٕو ان٦ًذذذذذذم ٔيقوعذذذذذذبد ان٢ُذذذذذذبو   

 انز٦هًٛٙ ٔانزلهٚجٙ.

انذلٔل ان٦وثٛذخ ٥ٔغيْذب ٥ذٍ رذٕفٛو انكذٕاكه انًإْهذخ        رقه  ٢َى انز٦هٛى ٔانزلهٚت ن٢٦ًى  -5

ٔاناذذذبكهح ٥هذذذٗ يٕاكجذذذخ اؽزٛبعذذذبد ان٦ٖذذذو ٍٔذذذٕو ان٦ًذذذم ٔيُبفَذذذخ ان٦ًبنذذذخ اىعُجٛذذذخ     

 انًزٕٞهح.

قٖٕه اناٞب٣ انقبٓ فٙ اٍز٦ٛبة اى٥لاك انًزياٚلح يٍ انقذوٚغٍٛ ٔانجذبؽضٍٛ ٥ذٍ ٥ًذم      -6

بهح فٙ اٍزقلاو تكٔاد ا َزذبط  ثؾغخ تٌ ان٦ًبنخ انُٕٝٛخ ٔان٦وثٛخ ُٚآٖب انزلهٚت ٔانًٓ

انزكُٕنٕعٛخ انًزٕٞهح ٔتٌ تعٕه ان٦ًبنخ اىعُجٛخ فبٕخ اٍٜٕٛٚخ راذم كضٛذواح ٥ذٍ تعذٕه     

 ان٦ًبنخ انُٕٝٛخ ٔان٦وثٛخ فٚ ح ٥ٍ رفٕو ْنِ اىفٛوح فٙ ا َزبعٛخ.   
 

تكجذور   ٔئما كبَذ انجٞبنخ رزفْٗ تكضو ثٍٛ انْجبةر فآَب رزفْٗ ثٍٛ ا َبس يذٍ انْذجبة ثْذكم   

ٔقل كبٌ تاوة قذواه ارقنرذّ انهغُذخ انٕىاهٚذخ ان٦هٛذب نهزْذغٛم فذٙ يٖذو يذض  ْذٕ ا٥زجذبه تٌ ّذؤٛ             

تنذذ  ثب٥زجذذبهْى يذذٍ انَُذذب  يذذٍ  660% يذذٍ ٥ذذلك انًزاذذليٍٛ ت٘ َؾذذٕ 15انزْذذغٛم ال رُٞجذذي ٥هذذٗ 

َغذذل تٌ ََذذجخ  2000فوٚغذذبد ان٢ُذذبو انز٦هًٛذذٙ ان رذذٙ رذذئعٍ ٦ْٚٔذذٍ ؽٛذذبح يَذذزاوحر ٔفذذٙ ٥ذذبو     

% نهنكٕه ْٔٚٛو ْذنا ئنذٗ كهعذخ ٥بنٛذخ يذٍ االٍذزج٦بك       44% فٙ يابثم 56ٞبنخ ثٍٛ ا َبس رجهغ انج

االعزًب٥ٙ نهًوتح ان٦وثٛخ ٚٚٛ  ئنٗ رُبقٔ َٖٛجٓب فٙ فوٓ ا ٥لاك انز٦هًٛٙ ٔانًٓبه٘ ربهٚقٛذبح  

خ ٔؽويبَٓب انَُذجٙ يذٍ اىٕذٕل ٔانفذوٓ انًبكٚذخ َزٛغذخ نزؾٛذي انُذ٣ٕ انذن٘ كوٍذزّ انضابفذخ اىثٕٚذ            

اننكٕهٚخر ٔٚزَبقٜ كم ْنا ٥هذٗ فذوٓ ئ٥ذلاك هتً انًذبل انجْذو٘ انذن٘ تٙذؾٗ قًٛذخ تٍبٍذٛخ فذٙ           

ٍٛبو يزٞهجبد ان٦ٕنًخ ثب٥زجبهِ ؽبل رٞذٕٚوِ ٔرًكُٛذّ يذٍ انفذوٓ ٔانقٛذبهاد انًٕارٛذخ نًْذبهكزّ        

ٛذبح تٔ  انفب٥هخ االقزٖبكٚخ ٔانَٛبٍٛخر اناذبكه ٥هذٗ ىٚذبكح ا َزذبط كًذبح ٥َٕٔذبح ٍذٕا  كذبٌ ئَزبعذب ي٦وف         
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ي٦هٕيبرٛذذبح تٔ يبكٚذذبحر ٔٚذذإك٘ انزؾٛذذي ٙذذل انًذذوتح تٚٚذذبح ئنذذٗ ئؽذذلاس رغٛذذواد ّذذجّ عنهٚذذخ فذذٙ قذذلهاد   

 اىٍوح ان٦وثٛخ ١ٔٔبئفٓب ثب٥زجبهْب ربهٚقٛبح انًزكفم االعزًب٥ٙ ثأ٥ٚبئّ.

تٚٚبح ٚجوى رفْٙ انجٞبنخ فٙ انجهلاٌ ان٦وثٛخ ٔعٕك يُبٝي ث٦ُٛٓب رُزْذو فٛٓذب ْذنِ ان٢ذبْوح     

و يٍ اٛوْب يًب ٦ٚكٌ ٥لو تٔ ٦ٙ  انزٕاىٌ ا قهًٛٙ فٙ انزًُٛخ ٔٚٓلك ثُْٕ  ارغبْبد ثْكم تكج

٥ٔهذٗ ٍذجٛم انًضذبل     2000اٛو يٕارٛخ فذٙ انًُذبٝي اىكضذو ؽويبَذبح يذٍ فذوٓ انز١ٕذ ر ففذٙ ٥ذبو          

% يذٍ اناذٕٖ ان٦بيهذخ فذٙ     24.7ٍغم ي٦لل انجٞبنخ فٙ يؾبف٢خ تٍٕاٌ ت٥هٗ يَزٕٖ نّ ؽٛذش ثهذغ   

ذ يؾبف٢ذذبد انٕعذذّ اناجهذذٙ ت٥هذذٗ ي٦ذذلالد يذذٍ انٕعذذّ انجؾذذو٘ ر َٔزٛغذذخ نيٚذذبكح     انًؾبف٢ذذخر ٍٔذذغه

انٓغوح يٍ انوٚ  ئنٗ انًلٌ فاَُب َغل تٚٚبح تٌ ي٦لل انجٞبنخ فٙ انؾٚو ٚيٚل ٥ٍ يضٛهّ فٙ انوٚذ ر  

% فذٙ انوٚذ  ٔئما كبَذذ    8.5فذٙ يابثذم    2000% فٙ ٥هى 9.6ففٙ يٖو كبٌ ي٦لل ثٞبنخ انؾٚو 

 ٕ ٍٝ ان٦وثذذٙ ٚوعذذ٤ ٍذذججٓب انًجبّذذو ئنذذٗ اَقفذذبٗ ي٦ذذلل ًَذذٕ انُذذبرظ اناذذٕيٙ    انجٞبنذذخ فذذٙ ٥ًذذٕو انذذ

 ٜ                        ا عًبنٙر فاٌ رجبٍٚ يَزٕٚبد انجٞبنخ كافم انجهل انٕاؽل ٦ٚكٌ تٌ انًَزٕٚبد ان٦بنٛخ نهجٞبنخ رذورج

 ثًَزٕٚبد تقم فٙ ًَٕ انُبرظ انًؾهٙ.

 

 يْكهخ انجٞبنخ : يٕاعٓخانًُٓظ انز٦بَٔٗ فٗ 

ٚجذذوى انًذذُٓظ انز٦ذذبَٔٗ فذذٗ انز٦بيذذم يذذ٤ يْذذكهخ انجٞبنذذخ ثْذذكم ٔاٙذذؼ فذذٗ ر٦بَٔٛذذبد االَزذذبطر  

ٍٕا  كبٌ اَزبط ٍه٦ٗ تٔ فليٗ ر ؽٛش انز٦بَٔٛبد رإو ٥هٗ ؽْل ٔرغ٤ًٛ انغٕٓك انزٗ ال َٚز٤ٛٞ 

تٖ يُٓذذب يُفذذوكا تٌ ٚاذذٕو ثُْذذبٛ ٚذذله ٥هٛذذّ ٥بئذذل ر تٖ ال َٚذذز٤ٛٞ تٌ ٦ًٚذذم نؾَذذبثّ ئيذذب ناٖذذٕه         

ٛبرّ انزًٕٚهٛخ تٔ تٌ انُْبٛ انًجزغٗ انلفٕل انّٛ ٚؾزبط انٗ تكضو يٍ فذوك ؽزذٗ ٚذإكٖ ر ٥ٔهٛذّ     ايكبَ

فاٌ انًُٓظ انز٦بَٔٗ ال ٚازٖو فاٜ ٥هٗ يب ْٕ قبئى يٍ ي٢ًُبد فٗ ّكم ع٦ًٛبد تٍبٍٛخ تٔ ٥بيخ 

قلاو فذٗ  تٔ ارؾبكاد ٔال ٚازٖو ٥هٗ انًغبالد انزٗ رغٞٛٓب ْنِ ان٢ًًُبد ر ٔنكُّ يُٓظ قبثم ن ٍذز 

كم يغبالد االَزبط انقليٗ ٔانَه٦ٗ ٔال ٚا  ٥هٗ قلو انًَبٔاح ي٤ انًُٓظ انقبٓ تٔ انًُٓظ ان٦بو 

 ٔنكُّ ٚفٚم ْنِ انًُبْظ يٍ ؽٛش اٜرٗ :

راهٛذذم انًقذذبٝو انذذٗ تكَذذٗ ؽذذل يًكذذٍ ؽٛذذش انًْذذو٣ٔ انز٦ذذبَٔٗ ال ُٚزٓذذٗ ثٕفذذبح ٕذذبؽجّ        (1)

 االئزًبَٛخ.كبنًْو٣ٔ انفوكٖ انقبٓ ْٕٔ يب ٚوف٤ علاهرّ 

ٔعٕك هقبثخ يزجبكنخ يٍ ت٥ٚب  ان٢ًًُخ انز٦بَٔٛخ ٔيذٍ ان٢ًًُذخ انز٦بَٔٛذخ اال٥هذٗ ْٔذٕ       (2)

 يب ٕٚفو كهعخ كجٛوح يٍ انًؾبٍجٛخ ٔانْفبفٛخ.

 ئيكبَٛخ ثل  انُْبٛ ثأقم قله يٍ انزًٕٚم. (3)

تٌ انٓذذلف االٔل ٖٚذذجؼ ْذذٕ انزْذذغٛم ٔيذذٍ صذذى ٚذذزى االكزفذذب  ثأقذذم ْذذبيِ يًكذذٍ ٚكفذذٗ            (4)

ًْو٣ٔ يًب ٚإكٖ الَقفبٗ ت٦ٍبه انَه٤ أ انقليخ انز٦بَٔٛخ يابهَخ ثبَزذبط  الٍزًواه ان

 اناٞب٣ انقبٓ تٔ ان٦بو.

تٌ ْنا انًُٓظ ْٕ اىكضو قلهح ٥هٗ انؾفبٟ ٥هٗ انُْذبٛ انؾوفذٗ انذنٖ ٦ٚزًذل ٥هذٗ ان٦ًذم        (5)

انٛلٖٔ ْٕٔ يب ٚقزه  يٍ يكبٌ انٗ آفو ر ٔيٍ صى ٚكٌٕ نهًُزغبد انؾوفٛخ فٗ كم كٔنذخ  
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يٛذذيِ فذذٗ انٖذذبكهاد ؽٛذذش رزواعذذ٤ انًُبفَذذخ ر ْٔذذٕ يذذب ع٦ذذم يٖذذو رزًٛذذي فذذٗ     ٔكٔهْذذب 

 ُٕب٥خ االصبس ثواى تَٓب نَٛذ كٔنخ يُزغّ ن فْبة.

تٌ ْذذنا انًذذُٓظ ْذذٕ اىكضذذو قذذلهح ٥هذذٗ ٔنذذٕط اىَْذذٞخ انزذذٗ رؾزذذبط انذذٗ انزٚذذبيٍ كُْذذبٛ   (6)

نا اٚٚذب  انٖٛل ٔانُْبٛ انيها٥ٗ ر ؽٛش فٗ ْنِ االَْذٞخ ٚاذم انؾذبفي نذلٖ االعذوا ر ٔنٓذ      

فاَُذذب َغذذل تٌ انُْذذبٛ انيها٥ذذٗ اناذذبئى ٥هذذٗ تٍذذهٕة انًياه٥ذذخ تكضذذو اَزبعٛذذخ يذذٍ انُْذذبٛ     

 انيها٥ٗ انابئى ٥هٗ اٍزئغبه انغٛو.

ئيكبَٛخ انلفٕل فٗ االَْٞخ انزٗ ال رإو اقزٖبكارٓب ٥هٗ االَزبط انكجٛور ٔتٚٚذب اىَْذٞخ    (7)

 ثٌ انغبْيح.انزٗ رزٞهت ٍو٥خ رغٛٛو انزًٖٛى ٔانًٕكٚ د كُٖب٥خ انً 

ْٕ انًُٓظ اىفٚم فٗ انقليبد انزٗ رازٚٗ يْبهكخ انُبً كبالَْٞخ انجٛئٛخ ر ٔقذل ثذٍٛ    (8)

ئففبو اال٥زًبك ٥هٗ انْوكبد ان٦بيذخ ٔانقبٕذخ فذٗ ْذنِ االَْذٞخ فذٗ يٖذو قٖذٕه تكا          

 ْنِ انْوكبد ىَّ َْبٛ ٚازٚٗ يْبهكخ يغز٦ًٛخ ر ْٔنِ انًْبهكخ يفزالِ فٗ انؾبنزٍٛ.

َٔٗ ْٕ االفٚم فٗ االَْٞخ انزٗ رزٞهت كضبفخ اٍزقلاو ان٦ًبنذخ ؽٛذش تَٓذب ال    انًُٓظ انز٦ب (9)

رًهك انزًٕٚم انذنٖ ًٚكُٓذب يذٍ االَْذٞخ انزذٗ ر٦زًذل ٥هذٗ كضبفذخ اٍذزقلاو هتً انًذبل تٔ           

انًٛكُّ انكبيهخ ر ٔقل تٕجؾذ ْنِ االَْٞخ رغل ٥ئفب يٍ اناٞب٣ انقبٓ ٔاناٞب٣ ان٦ذبو  

َٛخ ٔرْغٛم ٥لك كجٛو يٍ ان٦ذبيهٍٛ ر فبٕذخ ث٦ذل تٌ رٕقفذذ     ثَجت اى٥جب  انًبنٛخ ٔانابَٕ

انؾكٕيذبد فذذٗ انجهذذلاٌ ان٦وثٛذذخ ثَذذجت ثذذوايظ انزضجٛذذذ ٔانزكٛذذ  انٓٛكهذذٗ ٥ذذٍ انذذلفٕل فذذٗ  

 تَْٞخ اقزٖبكٚخ ٔيٍ صى ركبك ركٌٕ قل رٕقفذ ٥ٍ انؾبو ٥ًبنخ علٚلح ثٓب.

ٛخ ٥هٗ ف ف انُْذبٛ  ئيكبَٛخ رٕاعل انُْبٛ انز٦بَٔٗ ثغ٘ ان٢ُو ٥ٍ ؽبنخ انجُٛخ اىٍبٍ (10)

ان٦بو ٔانقبٓ انذنٖ ٚازٚذٗ رذٕفٛو ثُٛذّ تٍبٍذٛخ يزٞذٕهح ؽزذٗ َٚذز٤ٛٞ تٌ ُٚذزظ ثْذكم           

اقزٖبكٖ ر ٔنكٍ انُْذبٛ انز٦ذبَٔٗ يذٍ انًًكذٍ تٌ ٚزٕاعذل فذٗ تٖ يغزًذ٤ ثْذوٖ كجذو تٔ          

ٕغو قوة تٔ ث٦ل نُٛزظ يب ٚؾزبعّ ْنا انزغ٤ً ثذل ا يذٍ انَذه٤ ٔانقذليبد االٍبٍذٛخ انذٗ       

 َخ ٔركُٕنٕعٛب ان٦ًهٕيبد.فليبد انٖٛب

ٔثًازٚٗ انًُٓظ انز٦بَٔٗ فاٌ انًز٦ٞهٌٕ تَفَٓى ًٚكُٓى تٌ ٚإًٛا ر٦بَٔٛبرٓى ر ٔيذٍ صذى ال   

ٚهغأ كم يُٓى انٗ هة ٥ًم كٗ ْٚغهّ ٔنكُّ ٚغ٤ً عٓلِ ي٤ هفبقّ نجل  يْو٣ٔ يْزوك ر فاٜ ر٢م 

 ً ب٥ٛذذخ تٔ ي٢ًُذذبد انًغزًذذ٤ ُْذذبك ؽبعذذخ انذذٗ ٚذذل ها٥ٛذذخ ٍذذٕا  كبَذذذ انلٔنذذخ ثؾكذذى انًَذذئٕنٛخ االعز

انًلَٗ تٔ انز٢ُٛى انز٦بَٔٗ اناذبئى ر ْٔذنا اىفٛذو ْذٕ اىَْذٜ ٔانذنٖ ٚجذلت كٔهِ ثبنذل٥ٕح ٥ذٍ ٝوٚذي           

يقزه  ٍٔبئم اال٥ و ر صى قجٕل انغ٦ًٛبد انزٗ َْأد ًٍٙ ثُٛبَّر ٔثبنز٦بٌٔ ي٤ انغٓبد انًبَؾذخ  

                             َذذذذذذٗ يذذذذذذٍ انزًٕٚذذذذذذم  ٍذذذذذذٕا  كبَذذذذذذذ انلٔنذذذذذذخ تٔ ي٢ًُذذذذذذبد يؾهٛذذذذذذخ تٔ كٔنٛذذذذذذخ ثزذذذذذذٕفٛو ؽذذذذذذل تك   

 ي٤ تفن انًٚبَبد انكبفٛخ.

ٔيٍ تْى ي يؼ ١بْوح انجٞبنذخ فذٙ انجهذلاٌ ان٦وثٛذخ روكيْذب ثذٍٛ انْذجبة ٔ انذلافهٍٛ انغذلك               

ئنٗ ٍٕو ان٦ًم يٍ فوٚغٙ ان٦ًبْذل ٔانًذلاهً ٔانغبي٦ذبد ٥ٔهذٗ اىفذٔ ثذٍٛ ا َذبس يذُٓى ٔيذٍ          

خ تعم منك ر٦َٗ انلٔل ان٦وثٛخ ئنٗ ئَزٓبط ٍٛبٍبد اقزٖبكٚخ ْبكفخ ئنٗ هف٤ ي٦ذلالد انًُذٕ انؾاٛاٛذ   

٥هذٗ انًذلٖ    -ٔىٚبكح اىٍزضًبهاد ٔاٛوْب يٍ ثوايظ ٍٔٛبٍبد ا ٕذ ػ االقزٖذبك٘ ٔانزذٙ رذإك٘     

ئنٗ رؾٍَٛ انالهح ٥هٗ رٕنٛل فوٓ ان٦ًم ٔانلفم .تال تَّ ٔثَجت يؾلٔكٚخ تصو ا ٕذ ؽبد  -انٕٞٚم

ٚذل ي٦ذلالد   االقزٖبكٚخ انزٙ َفنرٓب ان٦لٚل يٍ انلٔل ان٦وثٛخ ٔيب تكد ئنٛذّ فذٙ ي٢٦ذى اىؽٛذبٌ يذٍ ريا     

انجٞبنخ ٔانفاو ىٍجبة نٌٛ ُْب يغبل نهقٕٗ فٛٓب فاٌ ان٦لٚل يذٍ ْذنِ انجهذلاٌ قذل ٔعذلد تٌ ُْذبك       
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 ٙذذؤهح نزُفٛذذن ٍٛبٍذذبد رْذذغٛم رلفهٛذذّ ٔيجبّذذوح ثٓذذلف ىٚذذبكح فذذوٓ ان٦ًذذم ٔانزْذذغٛم انًزبؽذذخ      

 نهًز٦ٞهٍٛ يٍ تثُب ْب .

ـ صابفخ انزْغٛم انذنارٙ ٔ ان٦ًذم   ٔقل كبٌ يٍ تْى ْنِ انَٛبٍبد يب تهركي ٥هٗ ك٥ى ٔ روٍٛ     

انؾو ٔرْغ٤ٛ انًجبكهاد انفوكٚخ ٔ انقبٕخ ٔ فٙ ْذنا انَذجٛم فذاٌ عٓذٕكا كجٛذوح قذل ثذننذ نهزْذغ٤ٛ         

٥هٗ انز٤ٍٕ فذٙ ئقبيذخ انًْذو٥ٔبد انٖذغوٖ ٔ انًزٍٕذٞخر ٔ ا٥زجذود ْذنِ انًْذو٥ٔبد يذٍ تْذى           

ب ي٤ ارغبِ ٥ذبنًٙ ابنذت تفذن َٚذٕك     هٔافل ٥ًهٛخ انزًُٛخ االقزٖبكٚخ ٔ االعزًب٥ٛخ ٔ كبٌ منك رًبّٛ

انلهاٍبد ٔ انَٛبٍبد االقزٖذبكٚخ ٢ُٚذو ئنذٗ ْذنِ انًْذو٥ٔبد ثب٥زجبهْذب ٍٔذٛهخ تٍبٍذٛخ ن٦ًبنغذخ          

 يْكهخ انجٞبنخ ٔانفاو ٔفبٕخ فٙ انلٔل انُبيٛخ.

ٔفٙ انؾاٛاخ فاٌ تًْٛخ ْنِ انًْذو٥ٔبد ال رازٖذو ٥هذٗ فئذخ ي٦ُٛذخ يذٍ انذلٔل ٔال ٥هذٗ              

٦بنغخ قٚبٚب اعزًب٥ٛخ يؾلكح ؽٛش رْٛو ا ؽٖذب اد ٔانلهاٍذبد ئنذٗ رياٚذل تًْٛذخ      كَٕٓب ٍٔٛهخ نً

ْنِ انًْو٥ٔبد فٙ يقزه  ا قزٖبكاد ان٦بنًٛخ ثًذب فٛٓذب ؽزذٗ انذلٔل انًزاليذخ . ٔؽبنٛذب فذاٌ ْذنِ         

% يذٍ ئعًذبنٙ انًُْذاد االقزٖذبكٚخ فذٙ ان٦ذبنى ٔر١ٕذ  َؾذٕ         90انًْو٥ٔبد رًضم يب ََجزّ َؾذٕ  

 .ان٦بيهخ ٥هٗ انًَزٕٖ ان٦بنًٙ % يٍ انا50-60ٖٕ

ٔيٍ تْى ان٦ٕايم انزٗ تصود ٔرإصو فٗ ًَٕ ٔرٕٞه انًْو٥ٔبد انٖغوٖ فٗ انًُٞاّ ان٦وثّٛ 

ي ئًخ يُبؿ االٍزضًبه ٔانًقبٝو انَٛبٍّٛ ٔمنك يٍ فذ ل انزْذو٦ٚبد انًَٛذوِ ن٦ًهٛذخ ئقبيذخ ْذنِ       

اد ان٦ قذّ كبنٚذوائت ٔانغًذبهك    انًْو٥ٔبد ٔانًؾبف٢ّ ٥هٗ ؽإقٓب ٔرَٛٛو ٥ قبرٓب ثبىعٓيِ م

 ٔانجُٕك ٔاٛوْب.

ٔكننك ؽٕافي االٍذزضًبه فذٗ ْذنا اناٞذب٣ ٔيذب ًٚكذٍ تٌ رْذًهّ يذٍ ئ٥فذب اد ٙذوٚجّٛ تٔ يذٍ            

ث٦٘ انوٍٕو تٔ ك٥ى ى٦ٍبه انفبئلِ ٔقل رًزل ْنِ انؾٕافي ئنٗ رٕفٛو اىهاٙٗ ئقبيخ انجُّٛ انزؾزٛذّ  

 ْنِ انًْو٥ٔبد.ٔرٕفٛو انًوافي اىٍبٍّٛ انٚؤهّٚ نزْغٛم 

ٔكننك يب ًٚكٍ تٌ رذٕفوِ انَٛبٍذّ انٚذوٚجّٛ ٍٔٛبٍذبد انذل٥ى ٍٔذ٦و انفبئذلِ ٍٔذ٦و ٕذوف          

 فٗ تٍٕاو يَزهييبد ا َزبط ٔانًُزغبد.ان٦ًهّ ٔاٛوْب يٍ انَٛبٍبد يٍ ئٍزاواه 

ّ انًلهثذّ انًٞهٕثذّ نهُٓذٕٗ ثٓذنِ انٖذُب٥بد ٔرهذك انؾذوف ٔيذلٖ         ٔتٚٚب يلٖ رٕفو ان٦ًبنذ 

ٔقلهارٓب ٥هٗ انزغلٚذل ٔكذننك ئيكبَٛذبد انز٢ُذٛى ٔا كاهِ انًزذٕافوِ نٓذنِ انًإٍَذبد         قلهارٓب انفُّٛ

 ٍٕا  كبَذ مارّٛ تٔ يأعٕهِ.

ٔقل ٚورجٜ ثننك تٚٚب انالهاد انجؾضٛذّ ٔا ثزكبهٚذّ ٔاناذلهِ ٥هذٗ َاذم انزكُٕنٕعٛذب ٔر٦ٕٚٞٓذب        

 فٗ انًغز٤ً ٔرٕعٓبد انًغز٤ً َؾٕ رًُٛزٓب ٔرٕٞٚوْب ٔا ٍزفبكِ يُٓب.

ٔثواى اٜصبه انَهجّٛ انزٗ َزغذذ ٥ذٍ انَٛبٍذبد االقزٖذبكٚخ فذٗ يقزهذ  انذلٔل فذٗ ١ذم رٛذبه           

ان٦ٕنًّ ٔرؾوٚو اىٍٕاو ٔراهٛٔ كٔه انلٔنّ فٗ انْئٌٕ االقزٖبكٚخ ٔانزٗ كذبٌ يذٍ تثوىْذب ئنغذب      
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كبفخ تّكبل انل٥ى انزٗ كبَذ رؾ٢ٗ ثٓب انًْو٥ٔبد انٖذغوٖ ٔانز٦بَٔٛذّ ٔروكٓذب ي٦وٙذّ نهزاهجذبد      

َٕقّٛ فٗ ت٦ٍبه يَزهييبد ا َزبط ٔانًُزغبد ٔكم يب رورت ٥هٗ رؾوٚذو تٍذ٦به انٖذوف ر ئال تٌ    ان

ان٦ٕنًّ يٍ عبَت آفو قل تصود ٥هٗ ١ؤف انزْذغٛم ٔٙذؤهح رٕافآذب يذ٤ انزٞذٕهاد انزذٗ ؽذلصذ        

 فٗ انزكُٕنٕعٛب ٥ٔهٗ اىفٔ ركُٕنٕعٛب ا رٖبل.

ٛذذخ نزكذذٌٕ ْذذٗ ا ٝذذبه انذذنٖ رُذذز٢ى يذذٍ ف نذذّ  تٌ رجُذذٗ ان٢ُذذبو انز٦ذذبَٔٗ َْٔذذو انضابفذذّ انز٦بَٔ

عٕٓك رٕٞٚو انًْو٥ٔبد انٖغوٖ ر ًٚكٍ تٌ ٚؾاي ان٦لٚل يٍ انزغٛواد انٓبيّ ٥ٔهٗ ٍجٛم انًضذبل  

ئ٥ذذبكح ركذذٍٕٚ انٕؽذذلاد االَزبعٛذذّ انٖذذغٛوِ فذذٗ ٔؽذذلاد تكجذذو ) اىيذذو انذذنٖ ٚذذإكٖ ئنذذٗ راهٛذذم ٥ذذلك       

     ً ضهذذذذٗ يًذذذذب ًٚكُٓذذذذب يذذذذٍ االٍذذذذزفبكِ                              انٕؽذذذذلاد االقزٖذذذذبكٚخ ٔاقزذذذذواة ٍذذذذ٦برٓب يذذذذٍ انَذذذذ٦بد ان

 يٍ ٔفواد ان٦َبد(.

ٔكنا اَزْبه ٔؽلاد اقزٖبكٚخ علٚلح ر٦ًم ٥هذٗ رغًٛذ٤ يٖذبكه انٞهذت ٔان٦ذوٗ ماد انزذأصٛو       

انفذذذوكٖ اٛذذذو انًؾَذذذًٕ نزٖذذذجؼ ماد فب٥هٛذذذّ رًكُٓذذذب يذذذٍ انزٖذذذلٖ نهاذذذٕٖ االؽزكبهٚذذذّ تٔ ّذذذجّ    

 نّٛ تٔ انٍّٕٛٞ تٔ انُٓبئّٛ.االؽزكبهّٚ فٗ تٍٕاو انَه٤ اىٔ

ٔتٚٚب ئَْب  ٔؽلاد اقزٖبكٚخ علٚلِ رًكٍ ٕغبه انًُزغٍٛ ٔانؾوفٍٛٛ يذٍ اٍذزقلاو تٍذبنٛت    

 ٔيلف د اَزبعّٛ علٚلِ نى ركٍ يزبؽّ يٍ قجم.

دًر التعبًنيبت ىف منبندو  يٌد ات رً بت 

 الصغريه

جٞبنذّ ٔرْذغٛم انْذجبة ٔكذنا     ر٦زجو انًْو٥ٔبد انٖغٛوِ ٔانًزٍّٕٞ تٍهٕثب ف٦بال نهؾل يٍ ان

ٔنَٛذذ   –فبنًْو٥ٔبد انٖغٛوِ ال رؾزبط ئنٗ رًٕٚم كجٛذو ٔاٛذو ي٦اذل ركُٕنٕعٛذب      –رْغٛم انًوتِ 

ثؾبعّ ئنٗ اكاهِ كجٛوِ ٔتٔ ؽَذبثبد يكهفذّ ثذم ٔرجذوى فٛٓذب انكفذب ِ ٔانًذإْ د انزذٗ رج٦ذل تٕذؾبة           

قذٛى ان٦ًذم انذنارٗ ٔانًجذبكهاد     انًْو٣ٔ ٥ٍ انًغبيوِ اٛو انًٚذًَٕخ انُزذبئظ ٔانزذٗ روٍذـ يفٓذٕو      

 انفوكّٚ نلٖ انْجبة.

ٔقل ٍجازُب فٗ ْنا انًغبل ٥لك كجٛو يٍ انذلٔل اىعُجٛذّ فذٗ اَزٓذبط ْذنا االٍذهٕة يذٍ رذٕفٛو         

فذذوٓ ان٦ًذذم نهْذذجبة يذذٍ فذذ ل انزٕعذذّ َؾذذٕ هٍذذى انَٛبٍذذبد انًز٦هاذذّ ثبنًْذذو٥ٔبد انٖذذغٛوِ           

% 80" انُٖب٥بد انٖغٛوِ رَز٥ٕت َؾٕ  ٔانًزٍّٕٞ ٥ٔهٗ ٍجٛم انًضبل ال انؾٖو فٗ " انٛبثبٌ

ٔفذٗ   –ٔفٗ " ئٚٞبنٛب " ٕٚعل يهٍَٕٛٛ ٔص صًبئخ تن  يْو٣ٔ فذوكٖ ٕذغٛو    –يٍ ان٦ًبنّ انٛبثبَّٛ 

يهٌٕٛ فوٕذخ ٥ًذم كًذب تٌ انًْذو٥ٔبد انٖذغٛوِ       15تيوٚكب ؽااذ انًْو٥ٔبد انٖغٛوِ تكضو يٍ 

ثبنَُذجّ نذلٔل االرؾذبك اىٔهثذٗ فذاٌ       تٚٚذب  –% يٍ قٕح ان٦ًم االيوٚكٛخ نلٖ انْذجبة  70تٍز٥ٕجذ 

% يذذٍ فذذوٓ                                     ان٦ًذذم  70انٖذذُب٥بد انٖذذغٛوِ ٔانًزٍٕذذّٞ رذذٕفو َؾذذٕ  

 نهْجبة كٔل االرؾبك.
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ز٦بَٔٛذبد االَزبعٛذخ ثًقزهذ  قٞب٥برٓذب فذٗ انزٖذلٖ نًْذكهخ        ُْٔب رغله االّبهِ ئنذٗ تًْٛذخ ان  

تؽَذٍ اكاهح ْذنِ اناٞب٥ذبد يذٍ فذ ل رْذو٦ٚبد ؽًبئٛذّ رذُٓ٘          انجٞبنخ ٔرٕفٛو فوٓ ان٦ًم ئما يب

ثبن٦ًذذم انز٦ذذبَٔٗ ٔفذذٗ ْذذنا انٖذذلك ُْذذبك تكٔاه يُٕٝذذّ ثٓذذب انلٔنذذّ رغذذبِ انز٦بَٔٛذذبد ُْٔذذبك كٔه           

 نهز٦بَٔٛبد فٗ يَبَلح عٕٓك انًْو٥ٔبد انٖغٛوِ.

 انلٔه انًُٕٛ ثبنلٔنّ رغبِ انز٦بَٔٛبد : –تٔال 

ٔمنذك   –بٍبد ٥بيّ َؾٕ رًكٍٛ انز٦بَٔٛذبد يذٍ آكا  كٔهْذب    تٌ رزجُٗ انؾكٕيبد ان٦وثّٛ ٍٛ 

يٍ ف ل رجُٗ انؾكٕيبد ئٕلاه انزْو٦ٚبد ان٢ًًُّ نهًْو٥ٔبد انٖغٛوِ ٔانًزٍّٕٞ فذٗ  

 ئٝبه ر٦بَٔٗ ثًب ٚكهفّ منك يٍ فهي ّجكّ ٥ُإكّٚ رزكبيم ي٤ ث٦ٚٓب.

ٍٕو ان٦ًم ي٤ ئ٥ٞب  تٌ رزجُٗ انًإٍَبد انز٦هًّٛٛ رأْٛم انْجبة ثًب ٚزُبٍت ٔاؽزٛبعبد  

 تٔنٕٚخ نهزلهٚت انفُٗ ٔانًُٓٗ.

 -تٌ رزجُٗ انلٔل ان٦وثٛخ انًجبكب انزٗ ك٥ذ انٛٓب ي٢ًُخ ان٦ًم ان٦وثٛخ ثْأٌ رٍٕٝٛ ان٦ًبنّ 

 ٔئ٥ٞب  تٔنٕٚخ نه٦ًبنّ نه٦ًبنّ ان٦وثٛخ نْغم فوٓ ان٦ًم انزٗ رزٕفو ثٓب.

    ّ َؾذٕ رٕعٛذّ انْذجبة نهذلفٕل      تٌ ٚزجُٗ ا ٥ و ان٣ًًَٕ ٔانًوئٗ ٔانًاذؤ  ؽًهذّ يٍٕذ٦

 فٗ انًْو٥ٔبد انٖغٛوِ ٔانًزٍّٕٞ ٔيب رلهِ رهك انًْو٥ٔبد يٍ كفم يغيٖ.

 

 انلٔه انًُٕٛ ثبنز٦بَٔٛبد فٗ يَبَلح عٕٓك انًْو٥ٔبد انٖغٛوِ : –صبَٛب 

تٌ رُزٓظ انز٦بَٔٛذبد يذُٓظ انزكبيذم ثُٛٓذب ٥هذٗ انًَذزٕٖ انًؾهذٗ كافذم كذم قٞذو ٥وثذٗ تٔ             

اناذذٕيٗ ؽٛذذش تَذذّ يذذٍ ّذذأٌ منذذك االٍذذوا٣ فذذٗ ي٦ذذلالد انزًُٛذذخ فذذٗ انجهذذلاٌ   ٥هذذٗ انًَذذزٕٖ 

 ان٦وثٛخ ٔرٕفٛو فوٓ ان٦ًم.

انزٕعّ َؾٕ انلفٕل فٗ يغبالد ر٦بَٔٛخ علٚلِ ٔئَْب  ر٦بَٔٛبد اٛو راهٛلّٚ يضم ر٦بَٔٛبد  

 انٖؾّ ٔانٖٛلنّ انز٦بَٔٛخ ٔر٦بَٔٛبد انقليبد انًُينّٛ اٛوْب ...

خ انًْو٣ٔ انٖغٛو اننٖ ٚزى ئقبيزذّ فذٗ   ٦لاك كهاٍّ ي٥ّٕٕٙٛ نٞجٛتٌ رإو انز٦بَٔٛبد ثا٥ 

ٔٔٙذذذ٤ ي٦ذذذبٚٛو ٍذذذهًّٛ الفزٛذذذبهِ قجذذذم                           –يُٞاذذذخ ٥ًهٓذذذب ٔثٛذذذبٌ عذذذلٔاِ ٔانؾبعذذذّ انٛذذذّ      

 ثل  ان٦ًم ثّ.

تٌ رزجُذذٗ انز٦بَٔٛذذبد رذذٕفٛو انزًٕٚذذم انذذ ىو نهًْذذو٣ٔ انٖذذغٛو ٔافزٛذذبه ٝوٚاذذخ انزًٕٚذذم          

 ٣ٔ انٖغٛو.انًُبٍجّ نهًْو
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 كًب رَز٤ٛٞ انؾوكخ انز٦بَٔٛخ تٌ رَبْى فٗ انؾل يٍ يْكهخ انجٞبنّ ثبنًازوؽبد اٜرٛخ :

يضم ئكفبل ٢َذبو  اٛو راهٛلّٚ ٔئكفبل تَْٞخ علٚلح ئقبيخ ع٦ًٛبد ر٦بَٔٛخ اٍزٓ كٛخ علٚلح  

انز٦جئذذّ ٔانزغهٛذذ  ٔكذذننك انقٚذذو ٔانفبكٓذذّ ٔثٛذذ٤ اىٍذذًبك ٔثٛذذ٤ انهؾذذٕو ْٔذذنا انُذذ٣ٕ يذذٍ      

 ْبٛ ٕٚفو فوٓ ٥ًم كجٛوح ٔٚؾل يٍ انجٞبنّ.انُ

كننك ًٚكٍ نهز٦بَٔٛبد تٌ رإو ثاكفبل ٕذُب٥بد رؾٕٚهٛذّ فذٗ يُذبٝي اىَزذبط انيها٥ذٗ يًذب         

 ٚإكٖ ئنٗ ىٚبكح رْغٛم انًُْأِ انابئًّ ٔئربؽخ فوٓ ٥ًم ئٙبفّٛ فٛٓب.

انجْذوٖ   ٥ٔهٗ انز٦بَٔٛذبد االْزًذبو ثبىَْذّٞ انزلهٚجٛذّ ٔئٕذابل يٓذبهاد يقزهفذّ نه٦ُٖذو         

 ٔرأْٛهٓى ٔفهي فوٓ ٥ًم علٚلِ.

تٚٚذذذب ٥هذذذٗ انز٦بَٔٛذذذبد ئَْذذذب  ع٦ًٛذذذبد ر٦بَٔٛذذذخ فذذذٗ يغذذذبل انقذذذليبد ٔفذذذٗ يغذذذبل انجٛئذذذخ   

ٔانقليبد انز٦هًّٛٛ ٔانقليبد انٖؾّٛ ٔفليبد انُام ٔفليبد انَٛبؽّ ٔانقليبد انضابفٛذّ  

 كهخ انجٞبنّ.ٔاٛوْب يٍ انقليبد انزٗ رَز٥ٕت ٥لك كجٛو يٍ ان٦ًبنّ ٔمنك ٚاهم يٍ يْ

تٔ ٕذذُب٥ّٛ ؽوفٛذذّ ٕذذغٛوِ  –ٍذذًكّٛ  –ىها٥ٛذذخ  –كذذننك رُفٛذذن يْذذبه٣ اٍذذزضًبهٚخ ؽوفٛذذّ  

ٔي٢ًُذبد انًغزًذ٤ انًذلَٗ    ٚزجُبْذب االرؾذبك انز٦ذبَٔٗ انؾوفذٗ يذ٤ انغٓذبد ماد االفزٖذبٓ        

ٔمنذذك يذذٍ فذذ ل رذذٕفٛو انًإيذذبد اىٍٛبٍذذّٛ نُغذذبػ اىَْذذّٞ فبٕذذخ انزؾٕٚذذم انًجبّذذو           

 ٔانزأْٛم ٔانزؤٚظ نهًْؤ العزناة ٥لك كجٛو يٍ اىفواك.ٔثوَبيظ انزلهٚت 

ٔتٚٚب انغ٦ًٛبد انز٦بَٔٛخ ثبنًؾهٛبد ًٚكٍ تٌ ركٌٕ يُبفن هئَٛٛخ نزَذٕٚي يُزغذبد ّذجبة     

انقوٚغٍٛ ٔكننك انز٦بَٔٛبد ا َزبعٛذّ انؾوفٛذّ ٔانيها٥ٛذخ ٔانَذًكّٛ ث٢ُذبو انًْذبهكّ ثذٍٛ        

ْواكّ ٔرٕفٛو تيبكٍ ان٦وٗ انً ئًذّ ٔرذلهٚت   انًُزظ ٔانغ٦ًٛخ ٥ٔهٗ انلٔنخ ه٥بٚخ رهك ان

ان٦ًبنّ  كاهرٓب ْٔنا ان٢ُبو ٕٚفو نهغ٦ًٛخ ٥بئل ٚغ٦هٓب رز٤ٍٕ ٔكننك ٦ٕٚك ثذأكجو اىصذو فذٗ    

 انؾل يٍ ١بْوح انجٞبنّ.

كًب تٌ انغ٦ًٛبد انز٦بَٔٛخ ثبنًؾهٛبد ًٚكٍ نٓب تٌ رَٕو يُزغذبد انوٚذ  فبٕذخ انًُزغذبد      

ٖ ئنذذٗ ؽًبٚذذخ انًُذذزظ يذذٍ انٍٕذذٞب  ٔٚاذذلو ؽًبٚذذخ نًَذذزٓهك     انيها٥ٛذذخ انز٦بَٔٛذذخ يًذذب ٚذذإك  

 انًلُّٚ فٗ انؾٖٕل ٥هٗ انًُزغبد ثأ٦ٍبه ي٦إنّ.

ٔرُْٜٛ انؾوكخ انز٦بَٔٛخ ثًقزه  قٞب٥برٓذب فذٗ انًُذبٝي انُبئٛذّ ٔمنذك يذٍ فذ ل ع٦ًٛذبد          

 اٍزٓ كٛخ ٔكننك ر٦بَٔٛبد ا ٍكبٌ ٔانز٦بَٔٛبد انقليّٛ.
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بنلٔه انكجٛو نهؾوكخ انز٦بَٔٛخ فٙ ان٦ذبنى ٔئيكبَٛذخ يَذبًْزٓب فذٙ انقٞذٜ      ثاىيى انًزؾلح  ئْزًذ

رؾذذ ٥ُذٕاٌ    19/12/1992ثزذبهٚـ   47/50انزًُٕٚخ االعزًب٥ٛخ ٔاالقزٖبكٚخ فإٔلهد اناواه هقى 

ئ٥ذ ٌ تٔل  " كٔه انز٦بَٔٛبد فٙ ٕٙ  االرغبْبد االقزٖبكٚخ ٔاالعزًب٥ٛخ انغلٚذلح " انذن٘ رٚذًٍ    

ٕٚيذب كٔنٛذب نهز٦بَٔٛذبد اؽزفذب  ثبنذنكوٖ انًئٕٚذخ نزأٍذٌٛ )انؾهذ (          1995ٕٚو ٍجذ يٍ ٕٚنٕٛ ٥بو 

 انزؾبن  انز٦بَٔٙ انلٔنٙ ٔئيكبَٛخ ا٥زجبهِ ٕٚيب ٍُٕٚب نهز٦بَٔٛبد.

ٔرْغ٤ٛ انؾكٕيبد ٥هٗ ئّواك انز٦بَٔٛبد فٙ ؽم انًْذبكم االقزٖذبكٚخ ٔاالعزًب٥ٛذخ ٔانجٛئٛذخ      

ٔافذذن منذذك ث٦ذذٍٛ اال٥زجذذبه ٥ُذذل كهاٍذذخ االٍذذزوارغٛبد ا ًَبئٛذذخ انُٕٝٛذذخ ٔر٦يٚذذي كٔهْذذب يذذٍ فذذ ل     

انٕكذذبالد انؾكٕيٛذذخ ٔان٢ًًُذذبد انُٕٝٛذذخ انًًضهذذخ نهز٦بَٔٛذذبد , ٔان٦ًذذم ٥هذذٙ ك٥ذذى ثذذوايظ ٔتْذذلاف     

 ؾوكخ انز٦بَٔٛخ انلٔنٛخ ٔىٚبكح ْنا انل٥ى ٔرالٚى رابهٚو كٔهٚخ ٥ٍ يوكي انز٦بَٔٛبد ٔكٔهْب.ان

ٔقل هكيد راذبهٚو اىيذٍٛ ان٦ذبو نايذى انًزؾذلح ٥هذٗ تًْٛذخ كٔه انز٦بَٔٛذبد انٕاٍذ٤ فذٙ ي٢٦ذى             

ٚغذبك  انًغز٦ًبد ٔيب نٓب يٍ قلهح ٥هٗ ا ٍٓبو فٙ ؽم انًْبكم انوئَٛٛخ ٔرأكٛل ك٥ذى انز٦بَٔٛذبد ٔئ  

انجٛئخ انًْغ٦خ نزًُٛزٓذب ٔرٕعٛذّ اْزًذبو انؾكٕيذبد فذٙ ان٦ذبنى ) ٔفٖٕٕذب انزذٙ رغذو٘ فذٙ كٔنٓذب            

رغٛذذواد ْٛكهٛذذخ ْبيذذخ ( نًغذذيٖ كٔه انز٦بَٔٛذذبد االقزٖذذبك٘ ٔاالعزًذذب٥ٙ ٔانجٛئذذٙ نهًجذذبكهح ثذذل٥ًٓب 

 ٔاالٍزفبكح يُٓب فٙ ثُب  يغز٦ًٓب.

اد انًٖذهؾخ انكجذوٖ فذٙ انز٦بَٔٛذبد يضذم      ٔؽش انٕكبالد انًزقٖٖذخ انزبث٦ذخ نايذى انًزؾذلح م     

انجُك انلٔنٙ ٔانُٖلٔو انلٔنٙ نهزًُٛخ انيها٥ٛخ ٔي٢ًُخ اىيى انًزؾلح نهزًُٛخ انٖذُب٥ٛخ ٔاٛوْذب   

يذذٍ ان٢ًًُذذبد انؾكٕيٛذذخ ان٦ًُٛذذخ ٔان٢ًًُذذبد انز٦بَٔٛذذخ انلٔنٛذذخ ٥هذذٗ االَزًذذب  يجكذذوا نهغُذذخ ر٦يٚذذي   

ٔرالٚى ئٍٓبيبرٓب نٓب يٍ انًٕاهك انًُبٍجخ كًب ف٦م  انز٦بَٔٛبد ٔانُٕٓٗ ثٓب ٥ٔهٗ ًٙبٌ ف٦بنٛزٓب

 منك انًغهٌ االقزٖبك٘ ٔاالعزًب٥ٙ.

ٔرإكذذل ٔصذذبئي ي٢ًُذذخ ان٦ًذذم انلٔنٛذذخ ٥هذذٙ ٙذذؤهح رؾوٚذذو انز٦بَٔٛذذبد يذذٍ ٍذذٛٞوح انؾكٕيذذبد    

ٔيَذذبٚوح انًزغٛذذواد ان٦بنًٛذذخ انَذذو٦ٚخ انًز ؽاذذخ ؽٛذذش تٕذذجؼ نهز٦بَٔٛذذبد كٔها علٚذذلا ٔيًٓذذب فذذٙ    

ُب٥ٛخ ٔفٙ انجهلاٌ ان٥ْٕٛٛخ انَبثاخ ٔ نهجهلاٌ انُبيٛخ رفٖٕٕذب فذٙ يٕاعٓذخ انًْذبكم     انجهلاٌ انٖ

 االعزًب٥ٛخ ٔاالقزٖبكٚخ انغبهٚخ كبنجٞبنخ ٔانزًُٛخ االعزًب٥ٛخ.

ئٌ انز٦بَٔٛذذبد ثٕٕذذفٓب ي٢ًُذذبد ر٦ًذذم فذذٙ ثٛئذذخ رُبفَذذٛخ نٓذذب كٔه يًٛذذي كًُْذذبد اقزٖذذبكٚخ   

خ ٥هٗ ان٦ًم فٙ انجهذلاٌ انُبيٛذخ ٔاالقزٖذبكٚبد انزذٙ     ًٍٙ انًغز٤ً انًلَٙ ؽٛش ت١ٓود يالهح فبئا

رًو ثًوؽهخ اَزابل ٔانجهلاٌ انُٖب٥ٛخ ٔاٍزغبثذ ثْكم عٛل نهزغٛو انغنه٘ فٙ ثٛئزٓذب ٔاناٛذبو ثذلٔه    

ثُذذب  فذذٙ انؾٛذذبح االقزٖذذبكٚخ ٔانًغزًذذ٤ انًذذلَٙ ٥هذذٗ ؽذذل ٍذذٕا  , يذذ٤ ئيكبَٛبرٓذذب فذذٙ رٕنٛذذل ان٦ًبنذذخ     

ٔفهي انضؤاد ٔرٕفٛو انقذليبد االعزًب٥ٛذخ انًهؾذخ فذٙ يٕاعٓذخ      ٔاٍزًواهْب ٔك٥ى هٔػ انًجبكهح 

اَقفبٗ قلهح انلٔل ٥هٗ اناٛبو ثننك ىَٓب ًَٕمعب ف قب يٍ ًَبمط انؾهٕل انزٙ رَزُل ٥هٛٓب انلٔنخ 

كًؾوك نهًُذٕ ٔانزًُٛذخ ,فكهًذب اىكاك ئنغذب  انٚذٕاثٜ انًفؤٙذخ ٥هذٗ االقزٖذبك كهًذب اىكاكد تًْٛذخ           

 .بَٔٛخ اىٕٛهخاناٛى ٔانًجبكب انز٦
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كبٌ انقؤط انًجكذو نهلٔنذخ يذٍ انًغذبل االقزٖذبك٘ َٔفذ٘ ٚذلْب ٥ذٍ ئّذكبنٛبد انجٞبنذخ           ٔنال 

ٔانزْغٛم ٔانزٚقى ٔانًُٕ االقزٖبك٘ ٔرٕى٤ٚ انلفم ٔانؾل يٍ انفاو كٌٔ رًكٍٛ انز٦بَٔٛذبد ٔرذوك   

يَذبَلح انلٔنذخ نذّ    انًه٦ت كهّ راوٚجبح نهاٞذب٣ انقذبٓ كٌٔ تٌ ٚكذٌٕ ْذنا اناٞذب٣ يذإْ ح نذننك ثذواى         

 كبي ح يٍ اىٍجبة انوئَٛٛخ نًْكهخ انجٞبنخ فٙ انجهلاٌ ان٦وثٛخ.

ٚذذورجٜ ثذذلٔه انلٔنذذخ انُٕٝٛذذخ انزًُٕٚذذخ ؽزذذٗ ًٚكذذٍ انقذذؤط يذذٍ يْذذكهخ انجٞبنذذخ يَذذبَلح          ٔ

انُٖب٥بد انٖغٛوح ٦ٙٔٔٓب فذٗ ئٝذبه ر٦ذبَٔٗ ثب٥زجبهْذب تؽذل تْذى ت٥ًذلح اٍذزُٓبٗ االقزٖذبك فذٙ           

 ٕ ا  ناذذلهرٓب انزْذذغٛهٛخ تٔ انزكُٕنٕعٛذذخر ًٔٚكذذٍ تٌ رزًضذذم ه٥بٚذذخ انلٔنذذخ نٓذذنِ      انجهذذلاٌ ان٦وثٛذذخ ٍذذ

انًْو٥ٔبد فٙ ئ٥لاك يْو٣ٔ ًَٞٙ نكم ُٕب٥خ ٕغٛوح ٚكذٌٕ قذبث ح نهزكذواه يذٍ ؽٛذش رؾلٚذل تْذى        

انً يؼ انوئَٛٛخ نكم يْذو٣ٔ فذٙ َذ٣ٕ اٜالد ٔان٦ًذلاد ان ىيذخ ٔانزكهفذخ االٍذزضًبهٚخ ٔيزٞهجذبد         

َزْبه انُٖب٥ٙ انًزذٕاىٌ ٥هذٗ يَذزٕٖ انذج ك ٔي٦بَٔذخ انًَذزضًوٍٚ فذٙ رؾلٚذل         انَٕو ٔرؾاٛي اال

ٔافزٛبه تََذت يغذبالد االٍذزضًبهر ْذنا ثب ٙذبفخ ئنذٗ رؾذلٚش انجُٛذخ انٖذُب٥ٛخ ثًذب فٛٓذب انًٖذوف             

انُٖب٥ٙ ٔرٕٞٚوِ ؽزٗ ٚزًكٍ يٍ اناٛبو ثلٔهِ اىكجو فٙ رالٚى انزَٓٛ د ٔانزَٛٛواد انٚذؤهٚخ  

ه انٖذذذُب٥ٙ ٔارقذذذبم ٍٛبٍذذذبد رذذذٍٕٝٛ انزكُٕنٕعٛذذذب انٖذذذُب٥ٛخ يذذذٍ فذذذ ل يواكذذذي      نذذذلف٤ االٍذذذزضًب 

انزكُٕنٕعٛب ٔيواكذي فليذخ اى٥ًذبل ٔئ٥ذلاك فوٚٞذخ اٍذزضًبهٚخ ٔاالٍذزفبكح يذٍ يقوعذبد انقوٚٞذخ           

 انُٖب٥ٛخ ثًب ًٚكٍ يٍ ئؽلاس انزًُٛخ انُٖب٥ٛخ ٔانزكبيم.

يذٍ اَزْذبه انجٞبنذخ رًكذٍ انز٦بَٔٛذبد      كًب ٚورجٜ ثلٔه انلٔنخ فٙ االقزٖبك ثًب ٚإك٘ ئنٗ انؾل 

ٔئ٥ذذبكح ْٛكهذذخ اناٞذذب٣ انقذذبٓ ٥ذذٍ ٝوٚذذي ر٦يٚذذي انًُبفَذذخ ٔانذذزقهٔ يذذٍ انًًبهٍذذبد االؽزكبهٚذذخ   

ٔؽفي اناٞب٣ انقبٓ ٥هٗ االنزياو االعزًب٥ٙ ثَل يُبفذن انزٓذوة انٚذوٚجٙ ٔؽًبٚذخ انًَذزٓهك يذٍ       

إيبد انًُبفَخ ثذٍٛ اناٞذب٣ انقذبٓ    انغِ ٔانزلنٌٛ ٔانًغبالح فٙ رالٚو انٕٓايِ ر ٔانزكبفإ فٙ ي

ٔقٞب٣ اى٥ًبل ان٦بو ٔمنك ثزقهٛٔ قٞذب٣ اى٥ًذبل ان٦ذبو يذٍ انزٓلٚذل انٕاقذ٤ ٥هٛذّ ٔانًزًضذم فذٙ تٌ          

ئٕذذ ؽّ ٔئ٥ذذبكح رأْٛهذذّ ْذذٕ نزغٓٛذذيِ نهجٛذذ٤ اىيذذو انذذن٘ تفاذذلِ كذذم ؽذذبفي ٥هذذٗ انزٞذذٕٚو ٔٙذذ٤ٛ ٥هذذٗ  

 قبيزٓب يُن ثلاٚخ اناوٌ انًبٙٙ.انًغز٤ً اٍزضًبهارّ انُٖب٥ٛخ انزٙ اعزٓل انًغز٤ً فٙ ئ

تٌ انَذذٕو ال ًٚهذذك قذذٕٖ رٖذذؾٛؾٛخ مارٛذذخ رذذإك٘ ئنذذٗ اهرفذذب٣ انزْذذغٛم ٥ٔلانذذخ رٕىٚذذ٤ انذذلفم  

ٔانضؤح ٔيذٍ صذى فاذل ١هذذ قٚذبٚب انجٞبنذخ ٔانفاذو رفذوٗ َفَذٓب فذٙ تاُذٗ انًغز٦ًذبد انوتٍذًبنٛخ              

فذٙ ؽبنذخ اىفذن ث٢ُذبو انَذٕو      ٔتقليٓب ٥ً ح ث٢ُبو انَٕور ٔيٍ صى فبقز ٣ انجٞبنذخ ٔانفاذو ٚازٚذٙ    

كٔهاح فذذب٥ ح نلٔنذذخ رًُٕٚذذخ رًكذذٍ انز٦بَٔٛذذبد كانٛذذّ يغز٦ًٛذذخ ركذذجؼ عًذذبػ اناٞذذب٣ انقذذبٓ ٔرؾاذذي      

 انزًُٛخ انًزٕاىَّ.

 " ًاهلل اتنتعبن "
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