بعج أن أتممت بعهن هللا وفضله كتابة هحا البحث المتهاضع،
فإني ال أجج من الكلمات ما اعبخ به عن شكخي وامتناني العميق
ألساتحتي الحين كان من دواعي فخخي واعتدازي أن يكهنها أساتحتي
طيلة اربع سنهات  ،والحين لهالهم لما كان ألي جهج أن يثمخ ولما كان
هحا البحث أن يخى طخيقه إلى النهر .

انثاحس

ادلمذيح
عمالةةةةةةةةةح يةٚمةةةةةةةةةاا قٙةةةةةةةةةطح اةةةةةةةةةة يل ٙةةةةةةةةةاضا ي قرٕةةةةةةةةةاقضح ذي ظرماعطةةةةةةةةةح يلم ؽةةةةةةةةةح
تاإل٘ةةةةةةانح لمرتدةةةةةةا اهذثفةةةةةةح تؽ ةةةةةةر يلفمةةةةةة يل ي خثةةةةةةاق اةةةةةةا ض ةةةةةةكن تثؽةةةةةةر ي صةةةةةةه اةةةةةةة
 352ا طةةةةةةر ٚمةةةةةة نةةةةةةص يل ةةةةةةالي ضممةةةةةةة يعرثةةةةةةانخي ٚمةةةةةةاا تّةةةةةةطفطة يقرٕةةةةةةاقضا ذتؽةةةةةةر
 246ا طةةةةةةر ٚمةةةةةة ٘ةةةةةةمة عمةةةةةة يةٚمةةةةةةاا نةةةةةةص افر ةةةةةة تؽةةةةةةا يل ةةةةةةالي ياةةةةةةا عةةةةةةكق
يةٚمةةةةةاا يلةةةةةةمضة ضمانٌةةةةةةر ٌةةةةةر ِةةةةةةماا عمةةةةةة يةٚمةةةةةةاا نط ةةةةةكن تؽةةةةةةريلص ي صةةةةةةه اةةةةةةة
 8.4ا طةةةةةةر ٚمةةةةةة ؼٍةةةةةةة مؼٕةةةةةةا طاخ اث مةةةةةةح يل مةةةةةة يلكذلطةةةةةةح ل ةةةةةةا  2000ن مالةةةةةةح
يةٚمةةةةةاا اةةةةةا خةةةةةص ي ةةةةةاتري ضةةةةة ن يل ةةةةةالي عااةةةةةح ذيلمث مةةةةةاخ يلؽ رقطةةةةةح ذيإلتٍةةةةةاتطح
نةةةةةص يل ةةةةةالي ـأةةةةةح ذ ذفر ةةةةة نةةةةةص للةةةةةم يلةةةةةكذا يلمر كاةةةةةح عةةةةةة يلةةةةةكذا يلثااطةةةةةح ي نةةةةةص
ؼعةةةةي يلمّةةةةم ح ذيترّةةةةانخا ن ةةةة ٛذلمةةةةثدي ظمط ةةةةا ِةةةةه ا نةةةةص ذ ةةةةم يلعهضمةةةةح يلرةةةةص ذ رةةةةاا
يلمٍةةةةةةةر ث ذ ضٍةةةةةةة ث ا ي ي ت ةةةةةةةرا ي عمالةةةةةةةح يةٚمةةةةةةةاا اةةةةةةةا خةةةةةةةص ي ٔةةةةةةةثكذ يٌةةةةةةةرق
يظرمةةةةةةاعص لةةةةةةكز يلمعرم ةةةةةةاخ يلم طةةةةةةهج نةةةةةةص قذا يل ةةةةةةالي يلصالةةةةةةس ضعةةةةةةة نرؽةةةةةةح ذذؽ ط ةةةةةةح
ذندمح .
ار٘رع يلثؽس :
ي عمالةةةةةةةةح يةٚمةةةةةةةةاا اةةةةةةةةة ـفةةةةةةةةه يل ةةةةةةةةريخه يلمثرّةةةةةةةةهج نةةةةةةةةص ا ةةةةةةةةي قذا يل ةةةةةةةةالي
ذـٕرٔةةةةةةا يلثااطةةةةةةح اثدةةةةةةا  .ذتاظذتةةةةةةح يةـطةةةةةةهج تةةةةةةك خ ذثرّةةةةةةه ذذررٌةةةةةة ذ ٔةةةةةةثؽد
ذرةةةةةةهق لشةةةةةةان ٌةةةةةة ثطح ذةةةةةةث مً ع ةةةةةةس يلمعرمةةةةةة تّةةةةةةم عةةةةةةا ذع ةةةةةةس يةٚمةةةةةةاا تّةةةةةةم
ـةةةةةةاْ  .م عةةةةةةاخهج عمالةةةةةةح يةٚمةةةةةةاا ذ ةةةةةة ِةةةةةةاخكي ع ةةةةةةس ذظةةةةةةرق عةةةةةةريخه يظرماعطةةةةةةح
ـةةةةةةةه ز ليخ ـفةةةةةةةرنج ناقؼةةةةةةةح اصةةةةةةة يلم ةةةةةةةه ذيلؽهاةةةةةةةا ذيلرممةةةةةةةم يةٌةةةةةةةهش امةةةةةةةا
ضمّةةةةةة لثةةةةةةا اث ةةةةةةرنج ذيٌةةةةةة ح ذخةةةةةةر تمةةةةةةر يإلظةةةةةةهي نةةةةةةص ٔةةةةةةمر يةٚمةةةةةةاا ت ةةةةةةهي
ٌةةةةةر ولدي ذذٍةةةةةفطهخي نةةةةةص عمةةةةةاا طةةةةةه اةةةةة خ طة لدةةةةةا ظٍةةةةةكضح ذتمٍةةةةةطا ذع ةةةةةس يلةةةةةه ي
اةةةةةة يلمصطةةةةةه اةةةةةة يلرّةةةةةهض اخ ذمثةةةةة ذّةةةةة ط يةٚمةةةةةاا نةةةةة خةةةةةمي يلمةةةةةهٖ ي ظرمةةةةةاعص
عةةةةةةاخهج عمالةةةةةةح
اةةةةةةا ويا اثرّةةةةةةهج تمصةةةةةةهج ذلةةةةةةي ض ةةةةةةالط ؼرةةةةةةس يظ  .ذاةةةةةةة يلموؼةةةةةة
يةٚمةةةةةةةاا ذةةةةةةةهذث ٛذظةةةةةةةرقي ذعةةةةةةةكاا تكنظةةةةةةةح ذ ةةةةةةةك يلمعرمةةةةةةة ذ ذف مةةةةةةةح نرثةةةةةةةكذ صةةةةةةةه
يترّةةةةةةاني نةةةةةةص قذا يل ةةةةةةالي يلصالةةةةةةس ع ةةةةةةس ذظةةةةةةح يلفٕةةةةةةرْ مةةةةةةا ذرٙةةةةةةا ا ذذفرمةةةةةةص
تاـرمةةةةةةةةا يلمّةةةةةةةةموخ ي ظرماعطةةةةةةةةح ذي قرٕةةةةةةةةاقضح ذتمةةةةةةةةكز يؼرةةةةةةةةهي للةةةةةةةةم يلمعرمةةةةةةةة
ل رّةةةةةةهض اخ ذيل ةةةةةةريتطة يلمث مةةةةةةح لةةةةةةح  .ؼطةةةةةةس ذّةةةةةةطه ت ةةةةةةٗ يلر ةةةةةةانضه ملةةةةةةس ت ةةةةةةٗ
يلمثةةةةاٚا ذمةةةةاق ذف ةةةةر اةةةةة خةةةةمج يل ةةةةاخهج اصةةةة ذنذتةةةةا مةةةةا ضرظةةةةك لدةةةةا ذظةةةةرق ع ةةةةس
يإلٚةةةةةو نةةةةةص اثةةةةةاٚا ـةةةةةهز اةةةةةة يل ةةةةةالي اصةةةةة يلطاتةةةةةا ذيلٕةةةةةطة  .ذل ةةةةةك تةةةةةك خ خةةةةةمج
يل ةةةةةةاخهج ٚهض دةةةةةةا ملةةةةةةس اعرم ثةةةةةةا يل هتةةةةةةص لر ٕةةةةةةثػ اّةةةةةةم ح ذٙةةةةةةا ملةةةةةةس اّةةةةةةموذثا
يلمٍر ٕةةةةةطح يلرةةةةةص ذؽرةةةةةاض ملةةةةةس ؼةةةةة ؼاٌةةةةةي ذٌةةةةةهض  .نالمّةةةةةم ح ذرمةةةةةاقي ضراةةةةةا ت ةةةةةك ضةةةةةر
تةةةةةةو ٘ةةةةةةات ٛذ نقطةةةةةةة ذضةةةةةةكا ع ةةةةةةس للةةةةةةم يإلؼٕةةةةةةا يخ يلهٌةةةةةةمطح ل مالةةةةةةح ذيلرةةةةةةص
ذر٘ةةةةةػ ينذمةةةةةاع تٍةةةةةثح عةةةةةكيق يةٚمةةةةةاا يل ةةةةةاا طة ذ ٌةةةةةطما نةةةةةص يلمهؼ ةةةةةح يل مهضةةةةةح اةةةةةة
 6ملس ٕٔ ٌثح .
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يخمطح يلثؽس :
ذممة يخمطح يلكنيٌح :
_ ا هنح يخي يل ريا ذي ٌثاب يلرص ذ قش يلس يترّان خمج يل اخهج
_ اؽاذلح يلرٔرا ل ؽ را يلمثاٌثح ل ؽك اة خمج يل اخهج
_ يلرأ طك ع س قذن يلمث ماخ يلكذلطح ذذأشطهخا
_ ا هنح يلرىيااخ نب يل م اة خمج يل اخهج
_ ا هنح ي لطاخ لؽماضح ي ٚماا اة خمج يل اخهج
_ ذمططى تطة يلفم يل اا ذيلفم يلمّهق ذٚم يلّانع
_ ا هنح اٍثثاخ خمج يل اخهج ذٚه عوظدا
_ ا هنح ي عماا يلمؽهاح لألٚماا
_ تطا يلٍة يلمؽكقج لألٚماا تمرظة ي ذماقاخ يلكذلطح ذيلرٚثطح
اّم ح يلثؽس :
ذّةةةةةةم عةةةةةةاخهج عمالةةةةةةح يةٚمةةةةةةاا اّةةةةةةم ح ؼ ط طةةةةةةح ض ةةةةةةاتص اثدةةةةةةا يلمعرمةةةةةة يلةةةةةةكذلص
ذيلمعرم ةةةةةاخ يل هتطةةةةةح ذخةةةةةمج يلمّةةةةةم ح ذ ةةةةة عا ةةةةةا اةةةةةا يلرثمطةةةةةح ي قرٕةةةةةاقضح نٙةةةةةو
عةةةةةة يظشةةةةةان ي ظرماعطةةةةةح ذيلثمٍةةةةةطح يلرةةةةةص ذف مدةةةةةا ع ةةةةةس يةٚمةةةةةاا لؽهاةةةةةاتدي اةةةةةة عةةةةةطُ
ٚمرلةةةةةةةح ٌةةةةةةة طكج ذنةةةةةةةص يظةةةةةةةري ياثةةةةةةةح ضرنهخةةةةةةةا يلمعرمةةةةةةة ل فمةةةةةةة ذذةةةةةةةرنطه يلعريتةةةةةةةة
يلٕةةةةةؽطح ذيلثط طةةةةةح ذيلص انطةةةةةح ذـأةةةةةح نةةةةةص اعةةةةةاا اٍةةةةةهغ ذ ٌةةةةةطثما يلفمةةةةة ذيلٕةةةةةؽ
ذيلمعةةةةةةةةوخ يلمرفٕٕةةةةةةةةح ذ ةةةةةةةة خةةةةةةةةمج م ذةةةةةةةةرنهخ ٌةةةةةةةةر ك ظطةةةةةةةة ا ةةةةةةةةانص ضٍةةةةةةةةرفط
يلثدرٖ نص يلثثا يلؽٙانش يلعكضك .
ذخثةةةةةاق ت ةةةةةٓ ذي٘ةةةةةػ ذذ ٕةةةةةطه نةةةةةص يلثٕةةةةةرْ يل اترتطةةةةةح ذيلم اخةةةةةكيخ يلكذلطةةةةةح يلرةةةةةص
ذث ي عم ي ٚماا ذيلؽك اة خمج يل اخهج .
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يلفمةةةة ذن ةةةةا ل مث ةةةةرن يل ةةةةاترتص خةةةةر ةةةة اةةةةة لةةةةي ضةةةةري يلصااثةةةةح عّةةةةهج اةةةةة يل مةةةةه نةةةةا
يذمدةةةةةةا تال ةةةةةةا عةةةةةة اقو ئةةةةةةثػ اةةةةةة خو لرؽمةةةةةة يلمٍةةةةةة ذلطاخ يلؽطاذطةةةةةةح .ؼطةةةةةةس ظةةةةةةا نةةةةةةص
يلمةةةةةةاقج  ) 1اةةةةةةة يذماقطةةةةةةح ؼ ةةةةةةر يلفمةةةةةة يلٕةةةةةةاقنج عةةةةةةة 1989اةةةةةةاض ص  :ض ثةةةةةةص يلفمةةةةةة
ةةةة ي تٍةةةةا لةةةةي ضرعةةةةاذو يلصااثةةةةح عّةةةةه اةةةةا لةةةةي ضث ةةةة ٌةةةةة يلهِةةةةك قثةةةة ل لةةةةم تمرظةةةةة
يل اتر يلمثفثا ع طح )
ذخةةةةةمي اةةةةةا ـةةةةةمخ تةةةةةح ي ةةةةةة قةةةةةريتطة يلةةةةةكذا يل هتطةةةةةح ذتٙةةةةةمثدا يل ةةةةةاتر يل هيقةةةةةص ياةةةةةا
امدةةةةةر يلفمةةةةة يل ااةةةةة نةةةةةو ضرظةةةةةك خثالةةةةةم ذؽكضةةةةةك ؼٕةةةةةهش لةةةةةح ؼطةةةةةس ضرمةةةةةاذخ خةةةةةمي
يلممدةةةةةر تةةةةةطة يلثةةةةةاؼصطة ذيلم ثطةةةةةةطة تّةةةةة ذ يلفمةةةةة اةةةةةةة اث مةةةةةاخ قذلطةةةةةح ذذّةةةةةةهض اخ
قيـ طح .
نرن ةةةةةةا لر هضةةةةةة اث مةةةةةةح يلطرتطٍةةةةةة ذ رثةةةةةةه ي ٚمةةةةةةاا يل ةةةةةةاا طة نةةةةةةص يلّةةةةةةرينع ٚةةةةةةريا
ٌةةةةةاعاخ يلثدةةةةة ان شةةةةةي ض ةةةةةرقذ يلةةةةةس يٌةةةةةهخي ل مثطةةةةةد ؼةةةةةالدي ؼةةةةةاا ي ٚمةةةةةاا يلمّةةةةةهقضة
يلمضة ذث ف ٔوذدي ا لذضدي ذضمر يلّانع إكني لكـ دي ذيضري دي .
عمةةةةة ي ٚمةةةةةاا  :خةةةةةر يل مةةةةة يلةةةةةمش ضٙةةةةة عثةةةةةا ش ط ةةةةةح ع ةةةةةس يلفمةةةةة ذيلةةةةةمش ضدةةةةةكق
ٌةةةةةوارح ذٔةةةةةؽرح ذنناخطرةةةةةح يل مةةةةة يلةةةةةمش ضٍةةةةةرمطك اةةةةةة ٘ةةةةة يلفمةةةةة ذعةةةةةك قكنذةةةةةح
عةةةة ة يلةةةةكناع عةةةةة ؼ رقةةةةح يل مةةةة يلةةةةمش ضٍةةةةر عمةةةة يةٚمةةةةاا مالةةةةح نـطٕةةةةح تكض ةةةةح
عةةةةةة عمةةةةة يلمثةةةةةان يل مةةةةة يلةةةةةمش ضٍةةةةةرفك ذظةةةةةرق يةٚمةةةةةاا ذ ضٍةةةةةاخي نةةةةةص ذثمطةةةةةردي
يل م يلمش ض طا ذ طي يلفم ذذكنضثح ذض طه ؼطاذح ذاٍر ث ح
ذّةةةةةهق ي ٚمةةةةةاا :إةةةةةف ػ ضّةةةةةطه ملةةةةةس مت ةةةةةاق ذ نٕةةةةة يةٚمةةةةةاا عةةةةةة لتةةةةةا دي ذ ٌةةةةةهخي
ذ عةةةةةةةة يلثط ةةةةةةةاخ يلرةةةةةةةص ذهتةةةةةةةري نطدةةةةةةةا اثةةةةةةةم يلثكيضةةةةةةةح .ذضّةةةةةةةم إةةةةةةةف ػ يةٚمةةةةةةةاا
يلمّةةةةةةهقضة ع ةةةةةةس ن ةةةةةةاخ افر مةةةةةةح اةةةةةةة يةٚمةةةةةةاا يلةةةةةةمضة ض ةةةةةةاتر اةةةةةةة ي تمٕةةةةةةاا عةةةةةةة
ٌهخي ذعة تط اذدي ي ظرماعطح ترطعح ل كج ٌثاب ارثرعح
يٚمةةةةةةاا يلّةةةةةةرينع  :خثةةةةةةاق يـةةةةةةرو ع ةةةةةةس ذ هضةةةةةة ٚمةةةةةةاا يلّةةةةةةرينع تطثمةةةةةةا يلةةةةةةث ٗ
ضؽةةةةةكقذ ٚمةةةةة يلّةةةةةانع تأتةةةةةح يلفمةةةةة يلةةةةةمش ض ةةةةةطُ تٕةةةةةرنج قي مةةةةةح نةةةةةص يلّةةةةةانع تةةةةةو
نذيتةةةةةةٌ ٛةةةةةةهضح ذ تةةةةةةهذيتٌ ٛةةةةةةهضح ٘ةةةةةة طمح ضةةةةةةمخة لـةةةةةةهذ لٙةةةةةةي ةةةةةة يةٚمةةةةةةاا
يل ةةةةةةاا طة نةةةةةةص ِةةةةةةرينع يلمةةةةةةك لر ةةةةةةم يلم ةةةةةةح ذخةةةةةةمي ي ـةةةةةةرو نةةةةةةص يلر هضةةةةةة ضةةةةةة قش
ـرو ثطه نص ذ كضه يةعكيق .)1

 1ؼٍة ذ هض ارق ذضمطثطكضا يلمثّرن ع س يلمرق ي لمرهذتص :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_%D8
%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9
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ياةةةةةةا ٌةةةةةةثاب عمالةةةةةةح ي ٚمةةةةةةاا ن ةةةةةةك ذمةةةةةةر يٌةةةةةةثاتا يظرماعطةةةةةةح يذ ذ طمطةةةةةةح يذ ٌطاٌةةةةةةطح
ذع س يلثؽر يلرالص:

-1
-2
-3
-4
-5
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ٌةةةةةةطفهج اعمرعةةةةةةح اةةةةةةة يلم ر ةةةةةةكيخ ي ظرماعطةةةةةةح تممةةةةةةهج عةةةةةةك يلعةةةةةةكذز اةةةةةةة
يلر طي ذذ طي يلفم ادثح ذ اة لح اٍر ث ح.
ذةةةةةةةىيا ذٍةةةةةةةرق ت ةةةةةةةٗ يلمعرم ةةةةةةةاخ يلر طكضةةةةةةةح نرثةةةةةةةطػ لألٚمةةةةةةةاا يل مةةةةةةة نةةةةةةةص
يلىنيعح .
نةةةةص يلمعرمةةةة يلةةةةمش ض ثةةةة عمةةةة ي ٚمةةةةاا ضةةةةثفمٗ يلف ةةةةة ع ةةةةس يلر ةةةةطي ذضث ةةةةك
يل اتر نطدا تفٕرْ ٌة يل م .
ذ رثةةةةةةةه يلمعرم ةةةةةةةاخ يل هتطةةةةةةةح عمةةةةةةة يلمرطةةةةةةةاخ نةةةةةةةص يلمثةةةةةةةىا يلمٍةةةةةةةاعكج نةةةةةةةص
يلؽ عمو ؼ ط ا
ٌةةةةةةطفهج نمةةةةةةهج ذ ةةةةةةطي ي تثةةةةةةا ادثةةةةةةح ي تةةةةةةا ذي ظةةةةةةكيق نةةةةةةص يلمعرمةةةةةة يل هتةةةةةةص
ـأةةةةةةح ذتةةةةةةكذ يظةةةةةةه ذؼهااتةةةةةةح اةةةةةةة ؼ رقةةةةةةح ذؼه ضاذةةةةةةح نةةةةةةص يـرطةةةةةةان يل مةةةةةة
ذٌ ثدا اثدي .
ٌةةةةطفهج ذ ةةةةم يلم ر ةةةةكيخ ذذىيضةةةةكخ اةةةة يلدعةةةةهج اةةةةة يلهضةةةة يلةةةةس يلمكضثةةةةح ؼطةةةةس
ض م يلفم فطا ٚيذ ٔثاغ يذ اطماتطمص ذ طهخا ... )2

ضةةةةةةهذث ٛعمةةةةةة ي ٚمةةةةةةاا ت ةةةةةةك ي لرؽةةةةةةا تالمةةةةةةكيني ينذثاٚةةةةةةا ذشط ةةةةةةا ذذةةةةةةكا يؼٕةةةةةةا طاخ
ع ةةةةةةس ي  140ا طةةةةةةر اؽةةةةةةهذاطة اةةةةةةة يلر ةةةةةةطي ي ترةةةةةةكي ص ذخثةةةةةةاق  30ا طةةةةةةر ٚمةةةةةة
لطرهققذي يلس يلمكنٌح تاتر ا تٍثة يلرىيادي تال م
:
ذرٕةةةةةةكن يل رياةةةةةة ذيةٌةةةةةةثاب ي قرٕةةةةةةاقضح يل ا مةةةةةةح تةةةةةةطة يةٌةةةةةةثاب ذيل رياةةةةةة يلم قضةةةةةةح
ي تفةةةةةهي ٚيةٚمةةةةةاا تال مةةةةة ذتفأةةةةةح ٌةةةةةر ِةةةةةمالح ت ةةةةةهي لرظةةةةةرق عوقةةةةةح ذش طةةةةةح تةةةةةطة
يلم ه ذيلثفالح ذذكتس قـ يةٌهج ذتطة عمالح يةٚماا.
-1يلم ةةةةةه :ضةةةةةهذث ٛت مةةةةةة ي ٚمةةةةةاا ينذثةةةةةةا ٚنمةةةةةاق اثةةةةةةح يل عثةةةةةك اةةةةةةا ضٍرّةةةةةدك يلم ةةةةةةه
ضمةةةةةر عمةةةةة ي ٚمةةةةةاا عااةةةةة اةةةةةة عرياةةةةة يٌةةةةةرهيذطعطح ي ٌةةةةةهج يلم طةةةةةهج ل ث ةةةةةا ع ةةةةةس
قطك يلؽطاج .

 2أ.م.د سوٍزة عبد الحسٍي كاظن  ،عوالت االطفال االسباب ّالحلْل ،بحذ هٌشْر فً هضلت البحْد الخزبٌْت ّ
الٌفسٍت  ،عدد  ، 30ص  ّ .150الوٌشْر على الوْلع الزسوً للوضلت .
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-2يلثفالةةةةةةح :خص يؼةةةةةةكي يـفةةةةةةه يلمّةةةةةةموخ يلرةةةةةةص ذريظةةةةةةح يلةةةةةةكذا يل هتطةةةةةةح ـأةةةةةةح ؼطةةةةةةس
ضرريظك تدا يع س ا ك خ يلثفالح نص يل الي.
 -3ذةةةةةكتص قـةةةةة يةٌةةةةةهج :ذرةةةةةىياة عمالةةةةةح يةٚمةةةةةاا عةةةةةاقج اةةةةة اٍةةةةةررز قـةةةةة يةٌةةةةةهج
ذتفالةةةةةح يلثةةةةةال طة نطدةةةةةا ؼطةةةةةس ضةةةةةىقيق عمةةةةة يةٚمةةةةةاا عثةةةةةكاا ذةةةةةىقيق ا ةةةةةك خ يلثفالةةةةةح
تةةةةةطة يلثةةةةةةال طة ذـأةةةةةح نةةةةةةص يةعمةةةةةاا ذيلٕةةةةةةثاعاخ ذيلؽةةةةةه يلرةةةةةةص ذرف ةةةةةة ذااطثةةةةةةا
ئذ ظدةةةةةكي اةةةةةة قثةةةةة يل ااةةةةة مةةةةةا ذةةةةةىقيق نةةةةةهْ يل مةةةةة لألٚمةةةةةاا مةةةةةا يت ةةةةةكاد نةةةةةهْ
يل مةةةةة ل ثةةةةةال طة ذ مةةةةةا ينذمةةةةة قـةةةةة يةٌةةةةةهج مةةةةةا ذٙةةةةةا عمةةةةة يةٚمةةةةةاا ذتالرةةةةةالص
ذٍةةةةةةرصمه يةٌةةةةةةهج نةةةةةةص ذ ةةةةةةطي يةٚمةةةةةةاا ذمنٌةةةةةةالدي يلةةةةةةس يلمةةةةةةكيني ئاةةةةةةا عثةةةةةةكاا ذمةةةةةةر
يةٌةةةةةهج تؽاظةةةةةح يلةةةةةس قـةةةةة م٘ةةةةةانص ض مةةةةة يةٚمةةةةةاا لرةةةةةااطة للةةةةةم يلةةةةةكـ امةةةةةا ض ثةةةةةس
٘هذنج يل م ل ث ا ع س قطك يلؽطاج ذذأاطة يلم طّح .)3

خثةةةةةةةاق عةةةةةةةكج يظةةةةةةةهي يخ ذقةةةةةةةريتطة ذذرٔةةةةةةةطاخ ذةةةةةةةث ي عمةةةةةةة يلفمةةةةةةة ذذؽةةةةةةةكق ترعةةةةةةةح
ذيعمةةةةةانخي ذ ةةةةة خةةةةةمج ي ظةةةةةهي يخ ذٕةةةةةة نةةةةةص ي اثةةةةة ي ٚمةةةةةاا نةةةةةص اىيذلةةةةةح ي عمةةةةةاا
يلّةةةةةاقح يلرةةةةةص ذةةةةة شه ٌةةةةة ثطا ع ةةةةةس ٔةةةةةؽردي ذقةةةةةريخي يل طةةةةةح ذيلثكتطةةةةةح ذذؽمةةةةةص ٚمةةةةةرلردي
اةةةةة يلٙةةةةطاع ذع ةةةةةس خةةةةمي ي ٌةةةةاي ناتثةةةةةا نةةةةص خةةةةمي يلمثؽةةةةةس ٌةةةةثثطة يلؽماضةةةةح يل اترتطةةةةةح
ل مالةةةةةةةح ي ٚمةةةةةةةاا اةةةةةةةة ظةةةةةةةاتثطة اةةةةةةةهج نةةةةةةةص يلعاتةةةةةةةة يلةةةةةةةكذلص ذاةةةةةةةهج اةةةةةةةة يلعاتةةةةةةةة
يلةةةةةةرٚثص ذٌةةةةةةطمر للةةةةةةم اةةةةةةة ـةةةةةةوا ذ ٍةةةةةةطي يلمثؽةةةةةةس يلةةةةةةس اف ثةةةةةةطة ترثةةةةةةاذا نةةةةةةص
يلمف ةةةةةةة ي ذا  /يلؽماضةةةةةةح يلكذلطةةةةةةح ل مالةةةةةةح ي ٚمةةةةةةاا ذنةةةةةةص يلمف ةةةةةةة يلصةةةةةةاتص /يلؽماضةةةةةةح
يلرٚثطح ل مالح ي ٚماا

ي يلؽماضةةةةةح يلكذلطةةةةةح ل مالةةةةةح ي ٚمةةةةةاا ذدةةةةةك ع ةةةةةس يلمةةةةةكز يلث طةةةةةك يلةةةةةس يل ٙةةةةةا يلمااةةةةة
ع ةةةةةس عمةةةةة ي ٚمةةةةةاا ندثةةةةةاق يذماقطةةةةةاخ ذ٘ةةةةة د ؼةةةةةكي يقتةةةةةس ل ٍةةةةةة ذاثةةةةة ي ٚمةةةةةاا اةةةةةة
يل مةةةةة نةةةةةص ي عمةةةةةاا يلّةةةةةاقح ذيٌةةةةةر ولدي نةةةةةص يش ِةةةةةم اةةةةةة يِةةةةةماا يل مةةةةة تمةةةةةا ضؽةةةةةه
ي ٚمةةةةةاا اةةةةةة ٚمةةةةةرلردي ذض طةةةةةا قةةةةةكنذدي ع ةةةةةس يلةةةةةمخاب يلةةةةةس يلمكنٌةةةةةح ذضةةةةة شه ذةةةةةأشطهي
٘ةةةةةةةاني ع طةةةةةةةا يذ ظٍةةةةةةةكضا يذ يظرماعطةةةةةةةا يذ ا ثرضةةةةةةةا ذٌةةةةةةةث مك يلةةةةةةةس ذثةةةةةةةاذا يلؽماضةةةةةةةح
3
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يلكذلطةةةةةةةح ل مالةةةةةةةح ي ٚمةةةةةةةاا اةةةةةةةة ـةةةةةةةوا تطةةةةةةةا ي ذماقطةةةةةةةاخ ذيل ةةةةةةةريتطة يلرةةةةةةةص ذثاذلةةةةةةةد
يلؽماضةةةةةح اةةةةةة يل ةةةةةاخهج نةةةةةص نةةةةةهع يذا ذاةةةةةة ـةةةةةوا تطةةةةةا ي عمةةةةةاا ذيلٍةةةةةة يلمؽةةةةةكقج
ل مالح ي ٚماا تمرظة ي ذماقطاخ يلكذلطح نص نهع شا .

ذٌةةةةةثثؽس خةةةةةمي يلمةةةةةهع اةةةةةة ـةةةةةوا تطةةةةةا يل ةةةةةريتطة ذي ذماقطةةةةةاخ يلرةةةةةص ذثاذلةةةةةد ؼماضةةةةةةح
ي ٚماا اة خمج يل اخهج

خثةةةةةاق عةةةةةكج اث مةةةةةاخ تٕةةةةةد ع ةةةةةس ي ذماقطةةةةةاخ اثدةةةةةا اث مةةةةةح يل مةةةةة يلكذلطةةةةةح ذاث مةةةةةح
يل م يل هتطح ن ك تٕة ع س ت ٗ ي ذماقطاخ اثدا اا ضأذص:
 يذماقطح يل م يلكذلطح نقي 138ب -يذماقطح يل م يلكذلطح نقي 182
خ -ي ذماقطح يل هتطح نقي  18لٍثح  1996تّأ عم يةؼكيز
ز -ذقةةةةةةك قااةةةةةةد اث مةةةةةةح يل مةةةةةة يلكذلطةةةةةةح ذيلطرتطٍةةةةةة ت ةةةةةةك ا اخةةةةةةكج نهٌةةةةةةاش ت ةةةةةةك
تداضةةةةةح يلؽةةةةةهب يل المطةةةةةح يةذلةةةةةس اةةةةةة يظةةةةة ذةةةةةرنطه عةةةةةهذ عمةةةةة صةةةةةه ااتةةةةةا
ل ثةةةةةةةال طة ذذ٘ةةةةةةة ؼةةةةةةةك ل مةةةةةةةه ذذؽٍةةةةةةةطة عةةةةةةةهذ يل مةةةةةةة لألٚمةةةةةةةاا ؼةةةةةةةرا
يل الي.
ض -ذنةةةةةةص عةةةةةةا  1919ذمةةةةةةر عٙةةةةةةا اث مةةةةةةح يل مةةةةةة يلكذلطةةةةةةح اةةةةةةة ت ةةةةةةكي اةةةةةةة
عٕةةةةةةثح يةاةةةةةةي يلرةةةةةةص ذرمةةةةةةر اةةةةةةة  41قذلةةةةةةح ذخةةةةةةص اث مةةةةةةح ذ مةةةةةة ع ةةةةةةس
يل ٙةةةةةا ع ةةةةةس عمةةةةة يةٚمةةةةةاا ذيٌةةةةةر ولدي يظرم ةةةةةري ا ةةةةةا نةةةةةص خةةةةةمج يلمث مةةةةةح
ذنةةةةةةةةص عةةةةةةةةا  1962يتٙةةةةةةةةمد يلر ضةةةةةةةةاخ يلمرؽةةةةةةةةكج ذت ةةةةةةةةك يلؽةةةةةةةةهب يل المطةةةةةةةةح
يلصاتطةةةةح ذةةةةي يعرمةةةةاق اث مةةةةح يل مةةةة يلكذلطةةةةح ذشةةةةي ذةةةةي ذؽرض دةةةةا يلةةةةس اث مةةةةح يةاةةةةي
يلمرؽةةةةةكج يلرةةةةةص ِةةةةةهعد ش ذ ططةةةةةه ا ةةةةةاضطه عمةةةةة يةٚمةةةةةاا لةةةةةطً ن ةةةةة ٛاةةةةة قذا
يةاةةةةةةي يلمرؽةةةةةةكج تةةةةةة ذرٌةةةةةة د نةةةةةةص ظمطةةةةةة تؽةةةةةةا يل ةةةةةةالي ذ تّةةةةةةأخ اث مةةةةةةح
يل مةةةةةةة يلكذلطةةةةةةةح نةةةةةةةص عةةةةةةةا  1992يلثهتةةةةةةةااط يلةةةةةةةكذلص ل ٙةةةةةةةا ع ةةةةةةةس عمةةةةةةة
يةٚماا .)4

اتةةةةةد تهذٌةةةةةطا نةةةةةص عةةةةةا  1839ذا قذلةةةةةح ذٕةةةةةكن قةةةةةريتطة ذ طةةةةةك عمةةةةة يةٚمةةةةةاا
نةةةةةص يلمٕةةةةةات ذذ٘ةةةةة د عةةةةةكق ٌةةةةةاعاخ ا طثةةةةةح ضممةةةةةة ض مةةةةة نطدةةةةةا يلفمةةةةة  .اةةةةة
. 4ق .قطٕه عثكهللا يؼمك يلكلطمص عاخهج عمالح ي ٚماا يٌثاتدا ذيذعاخاذدا يلمماتطح نص اكضثح يلهااقش عا
 2019تؽس اثّرن نص اع ح ذمهضد ل ر يلثمٍطح ذي ظرماعطح يل كق .187 ْ 26
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يةٌةةةةةةةثاب ذني خةةةةةةةمج يل ةةةةةةةريتطة لررٌةةةةةةةط عةةةةةةةهذ عمةةةةةةة يلثةةةةةةةال طة ذني خةةةةةةةمي ملةةةةةةةس
يترّةةةةةان ذيقز خةةةةةمي ملةةةةةس يترّةةةةةان خةةةةةمج يل ةةةةةريتطة نةةةةةص ظمطةةةةة تؽةةةةةا ذنذتةةةةةا .ذ نةةةةةص عةةةةةا
ٔ 1839ةةةةةةكنخ تهضفاتطةةةةةةا قةةةةةةاتر إةةةةةةث دا يلةةةةةةةمش ض طةةةةةةك عمةةةةةة يلفمةةةةةة ذنةةةةةةص عةةةةةةةا
 1841ذثثةةةةةد نهتٍةةةةةا ذا قةةةةةريتطة عمةةةةة يلفمةةةةة  .ت ةةةةةك تهضفاتطةةةةةا نهتٍةةةةةا ذ لماتطةةةةةا ذثثةةةةةري
قةةةةةاترتدي ذذ هضثةةةةةا ةةةةة ظمطةةةةة اثةةةةةاٚا ذنذتةةةةةا لةةةةةكضدا قةةةةةاتر عمةةةةة يلفمةةةةة  .ع ةةةةةس يلةةةةةه ي
اةةةةةة يلةةةةةكذا يلمهقضةةةةةح قةةةةةك ذثثةةةةةد قةةةةةريتطة تكيضةةةةةح اةةةةة ااٌاذّرٌةةةةةرً نةةةةةص عةةةةةا .1844
لةةةةةي ذ ةةةةةي يلر ضةةةةةاخ يلمرؽةةةةةكج ت ٔةةةةةكين قةةةةةريتطة يذؽاقضةةةةةح ؼرةةةةةس ذةةةةةي مقةةةةةهين قةةةةةاتر ا ةةةةةاضطه
يل مةةةةة يل اقلةةةةةح نةةةةةص عةةةةةا  . 1938ذ ضؽةةةةةكق خةةةةةمي يل ةةةةةاتر يلؽةةةةةك يةقتةةةةةس لألظةةةةةرن ملةةةةةس
ٌ 40ةةةةةةثد نةةةةةةص يلٍةةةةةةاعح ذض طةةةةةةك عمةةةةةة يلفمةةةةةة ملةةةةةةس ٌ 40ةةةةةةاعح نةةةةةةص يةٌةةةةةةثرع ذض طةةةةةةك
يةٚماا قذ ٌة  16عا ًاا اة يل م نص إات يلرٕثط ذيلر كضة .)5
ذنةةةةةةةص عةةةةةةةا ٔ 1941ةةةةةةةكنخ يلمؽممةةةةةةةح يل طةةةةةةةا يةاهضمطةةةةةةةح اةةةةةةةهي ً ضةةةةةةةثٓ ع ةةةةةةةس
يل ةةةةةةاتر قٌةةةةةةررنش .ذ يلمصطةةةةةةه اةةةةةةة قةةةةةةريتطة يل مةةةةةة يلرةةةةةةص ذةةةةةةي مٔةةةةةةكينخا ت ةةةةةةك ذ قثةةةةةة
نرهج ذظطىج اة يلؽهب يل المطح يةذلس.
ياةةةةةةةا تالثٍةةةةةةةثح ل رّةةةةةةةهض يلةةةةةةةرٚثص يل هيقةةةةةةةص ناتثةةةةةةةا ٌةةةةةةةثرثاذا اةةةةةةةا ضفٕةةةةةةةح نةةةةةةةص خةةةةةةةمي
يلمر٘ةةةةةةرع نةةةةةةص يلمثؽةةةةةةس يلصةةةةةةاتص اةةةةةةة خةةةةةةمي يلثؽةةةةةةس ذخةةةةةةر يلؽماضةةةةةةح يلرٚثطةةةةةةح ل مالةةةةةةح
ي ٚماا.
ةةةةةا خثالةةةةةم يلمصطةةةةةه اةةةةةة يلر طةةةةةهيخ ذيل ةةةةةريتطة ذةةةةةي ذؽهضهخةةةةةا نةةةةةص يل كضةةةةةك
ذؼرةةةةةس ي
اةةةةةةةة قذا لٌةةةةةةةةطا ذظةةةةةةةةىن يلمؽةةةةةةةةط ٛيلدةةةةةةةةاقش ِ .ةةةةةةةةدكخ ةةةةةةةة اةةةةةةةةة ذاضوتةةةةةةةةك ذيلم ثةةةةةةةةطة
ذ اويـٍةةةةةةةةرا ذمتكذتطٍةةةةةةةةطا ذتةةةةةةةةاتري طثطةةةةةةةةا يلعكضةةةةةةةةكج ذظةةةةةةةةىن ٌةةةةةةةة طما ذتةةةةةةةةث وقضُ
ذذطمةةةةةةرن يلّةةةةةةهقطح ذٌةةةةةةهضوتما ذتطثةةةةةةاا ذظةةةةةةىن يلمالةةةةةةكض ذيلدثةةةةةةك ذ طهضثةةةةةةاذص ذاث رلطةةةةةةا
ذتا ٍةةةةةةرا ذ ن اتٍةةةةةةرا ذنطعةةةةةةص ذ مثرقضةةةةةةا عمةةةةةةه يةٚمةةةةةةاا يل ةةةةةةاا طة ذيلىضةةةةةةاقيخ نةةةةةةص
يلمةةةةةكيني ذع رتةةةةةاخ قاٌةةةةةطح ةذل ةةةةةم يلةةةةةمضة ض ثٙةةةةةر ع ةةةةةطدي ذخةةةةةي ضٍةةةةةر ر يةٚمةةةةةاا
ظثٍطا .

قااةةةةةةةد يلمث مةةةةةةةةاخ يلكذلطةةةةةةةةح ذيل ةةةةةةةةريتطة تر٘ةةةةةةةة ا ةةةةةةةةاضطه اؽةةةةةةةةكقج ذ٘ةةةةةةةة د تدةةةةةةةةا
يلؽةةةةةةةكذق يلرةةةةةةةص ضٍةةةةةةةمػ نطدةةةةةةةا لألٚمةةةةةةةاا يل مةةةةةةة ـولدةةةةةةةا ؼطةةةةةةةس ذٙةةةةةةةمثد ي ذماقطةةةةةةةاخ
ذيلرّةةةةةةهض اخ يعمةةةةةةا اؽةةةةةةكقج ضعةةةةةةرو ي ض مةةةةةة تدةةةةةةا ي ٚمةةةةةةاا ذ ةةةةةةملم ؼةةةةةةكقخ ٌةةةةةةثا
ضممةةةةةةة لةةةةةةهب عمةةةةةةاا ذعةةةةةةاذوج قذ افالمةةةةةةح قاترتطةةةةةةح ذللةةةةةةم اةةةةةةة
قاترتطةةةةةةا ل مةةةةةة
ـوا يلرالص:
هٌظوت العول الدّلٍت :
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ٔةةةةةكنخ يلمث مةةةةةح يل كضةةةةةك اةةةةةة ي ذماقطةةةةةاخ يلرةةةةةص ذ ةةةةةالط ِةةةةة ذ يل مةةةةة يلمفر مةةةةةح اثدةةةةةا
ي ذماقطةةةةةاخ يلصماتطةةةةةح يلرةةةةةص ذمصةةةةة يلم ةةةةةاضطه يةٌاٌةةةةةطح لؽ ةةةةةر يإلتٍةةةةةا نةةةةةص يل مةةةةة ةةةةةا
لـهخةةةةةةةا ي ذمةةةةةةةاقطرطة نقةةةةةةةي  138لٍةةةةةةةثح  1973تّةةةةةةةأ يلؽةةةةةةةك يةقتةةةةةةةس لٍةةةةةةةة ي ٌةةةةةةةرفكي
ذي ذماقطةةةةةةةح نقةةةةةةةي  182لٍةةةةةةةثح  1999تّةةةةةةةأ ٌةةةةةةةر ِةةةةةةةماا عمةةةةةةة يةٚمةةةةةةةاا يل رةةةةةةةا
ذ رثةةةةةهي اةةةةةة ي ذماقطةةةةةاخ يلصماتطةةةةةح يلمّةةةةةان ملطدةةةةةا عةةةةةوج ذ خةةةةةي ي ذماقطةةةةةاخ يلرةةةةةص قهذدةةةةةا
اةةةةة ذمهيخ يل مةةةةة يلكذلطةةةةةح نةةةةةص اعةةةةةاا عمةةةةة يةٚمةةةةةاا ذ ؼةةةةةكشدا ؼطةةةةةس ذ رثةةةةةه يةؼمةةةةةا
يلرةةةةةةص ذنقخ نطدةةةةةةا ا ةةةةةةاضطه ٌاٌةةةةةةطح لؽ ةةةةةةر يإلتٍةةةةةةا نةةةةةةص يل مةةةةةة ذ رةةةةةةى تدةةةةةةا يلةةةةةةكذا
يلمثٙةةةةةةمح ملطدةةةةةةا ذذةةةةةةري اٍةةةةةةا لردا عةةةةةةة يإلـةةةةةةوا نةةةةةةص يلرنةةةةةةا تا لرىياةةةةةةاخ يلمرهذثةةةةةةح
ع طدةةةةةا تمرظثدةةةةةا مةةةةةا ذ رةةةةةى يلةةةةةكذا يةـةةةةةهز قتطةةةةةا تأؼماادةةةةةا ن ةةةةةي عةةةةةك إةةةةةاققردا
ع طدةةةةةةا ذللةةةةةةم تؽمةةةةةةي عٙةةةةةةرضردا نةةةةةةص خةةةةةةمج يلمث مةةةةةةح ذيلرىيادةةةةةةا تكٌةةةةةةررنخا ذمعةةةةةةو
يلمثاقئ ذيلؽ ر يةٌاٌطح نص يل م يلمش ٔكن عثدا .)6
احفالٍت العول الدّلٍت رلن 138
ذدةةةةك ع ةةةةس يلمةةةةكز يلث طةةةةك ملةةةةس يل ٙةةةةا يلمااةةةة ع ةةةةس عمةةةة يةٚمةةةةاا ؼطةةةةس ذ٘ةةةة د
ؼةةةةةكي ً قتةةةةةس لٍةةةةةةة يل مةةةةة خةةةةةر ٌةةةةةةة مذمةةةةةا يلر ةةةةةطي يإللىياةةةةةةص ذيلةةةةةمش يعرثةةةةةهخ يتةةةةةةح
ضعةةةةرو ض ةةةة عةةةةة يلفااٍةةةةح عّةةةةهج مةةةةا اث ةةةةد ذّةةةة ط يةٚمةةةةاا ؼرةةةةس ٌةةةةة يلصااثةةةةح
ذ ةةةةةةهٖ ل ففةةةةةةه ٔةةةةةةؽح ذ ٌةةةةةةواح ذ ـةةةةةةو
عّةةةةةةهج نةةةةةةص يةعمةةةةةةاا يلرةةةةةةص ضؽرمةةةةةة
يةؼةةةةةةكيز تٍةةةةةةثة ٚثط ردةةةةةةا ذ يل ةةةةةةهذ يلرةةةةةةص ذةةةةةة قز نطدةةةةةةا .ذ ذظثةةةةةةد ع ةةةةةةس يلةةةةةةكذا
يلمٕةةةةةةةاققح ذر دةةةةةةةك تاذثةةةةةةةاع ٌطاٌةةةةةةةح ذٚثطةةةةةةةح ذهاةةةةةةةص ل ٙةةةةةةةا ن طةةةةةةةا ع ةةةةةةةس عمةةةةةةة
يةٚمااٌ .ثاب عمالح يةٚماا يتفماٖ يلمٍررز يلر طمص لألب ذية
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ظةةةةةا خ امم ةةةةةح ا ي ذماقطةةةةةح نقةةةةةي  138ذللةةةةةم ل ؽةةةةةس ع ةةةةةس يل ٙةةةةةا ع ةةةةةس ٌةةةةةر ِةةةةةماا
عمةةةةة يةٚمةةةةةاا ذ ذمدطةةةةةكي ل ٙةةةةةا يلرةةةةةا ذيلم ةةةةةص ع ةةةةةس ةةةةة ِةةةةةماا عمةةةةة يةٚمةةةةةاا
ذقةةةةةةك ةةةةةةكخ خةةةةةةمج ي ذماقطةةةةةةح ع ةةةةةةس خمطةةةةةةح يلر ةةةةةةطي يةٌاٌةةةةةةص يلمعةةةةةةاتص ذمعةةةةةةاقج ذأخطةةةةةة
يةٚماا يل اا طة ذقاعدي يظرماعطا ا يل ثاضح تؽاظاخ ٌهخي.
االحفالٍت رلن  6بشأى عول األحداد لٍال فً الظٌاعت لسٌت :1919
اث ةةةةةةد ذّةةةةةة ط يةٚمةةةةةةاا قذ ٌةةةةةةة يلصااثةةةةةةح عّةةةةةةهج لةةةةةةطو نةةةةةةص يلمثّةةةةةة خ يلٕةةةةةةثاعطح
تاٌةةةةةرصثا يلمّةةةةةانض يةٌةةةةةهضح ذعهنةةةةةد يل طةةةةة تأتةةةةةح اةةةةةكج ذ ةةةةة عةةةةةة مؼةةةةةكز عّةةةةةهج
ٌةةةةاعح ارٕةةةة ح ذةةةةكـ نطدةةةةا يلمرةةةةهج اةةةةا تةةةةطة يلٍةةةةاعح يل اِةةةةهج اٍةةةةا ذيلٍةةةةاعح يلفااٍةةةةح
ٔثاؼا.
االحفالٍت رلن  7بشأى الحد األدًى للسي (العول البحزي) لسٌت : 1920
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اث ةةةةةةد ذّةةةةةة ط يةٚمةةةةةةاا قذ ٌةةةةةةة يلهيت ةةةةةةح عّةةةةةةهج نةةةةةةص يلٍةةةةةةمة م ل اضةةةةةةاخ يلرةةةةةةكنضة
. )7
ذتمرين ح يلٍ فاخ يل ااح ذمِهيندا
االحفالٍت رلن  10بشأى الحد األدًى للسي (الزراعت) لسٌت :1921
اث ةةةةةد ذّةةةةة ط يةٚمةةةةةاا قذ ٌةةةةةة يلهيت ةةةةةح عّةةةةةهج نةةةةةص ش اثّةةةةةأج ونيعطةةةةةح م ـةةةةةانض
ضمةةةةةةر للةةةةةةم ع ةةةةةةس ؼٍةةةةةةاب يتر ةةةةةةاادي
يلٍةةةةةةاعاخ يلمؽةةةةةةكقج ل ر ةةةةةةطي يلمكنٌةةةةةةص ذقذ
نص يلكنيٌح.
االحفالٍةةةةةةةت رلةةةةةةةن  15بشةةةةةةةأى الحةةةةةةةد األدًةةةةةةةى للسةةةةةةةي (الْلةةةةةةةادّى ّهسةةةةةةةاعدّ الْلةةةةةةةادّى)
لسٌت :1921
اث ةةةةةةةد ذّةةةةةةة ط يةٚمةةةةةةةاا قذ ٌةةةةةةةة يلصااثةةةةةةةح عّةةةةةةةهج ع ةةةةةةةس عدةةةةةةةه يلٍةةةةةةةمة يلثفانضةةةةةةةح
رقاقضة ذ اٍاعكش ذقاقضة.
االحفالٍةةةةةةةةت رلةةةةةةةةن  16بشةةةةةةةةأى الفحةةةةةةةةض اللبةةةةةةةةً لةحةةةةةةةةداد (العوةةةةةةةةل البحةةةةةةةةزي) لسةةةةةةةةٌت
:1921
ذظثةةةةةد عةةةةةك ذّةةةةة ط ش ٚمةةةةة ض ةةةةة عمةةةةةهج عةةةةةة شماتطةةةةةح عّةةةةةهج عا ًاةةةةةا ع ةةةةةس عدةةةةةه
يلٍةةةةمة م تثةةةةا ع ةةةةس ِةةةةداقج ٚثطةةةةح ذصثةةةةد لطاقرةةةةح ل مةةةة ارق ةةةةح اةةةةة ٚثطةةةةة ا رمةةةةك اةةةةة
يلٍ فح يلمفرٕح ذ ذري معاقج يلمؽٓ يلفثص ٌثح ع س يةق .
االحفالٍةةةةةةةةةةةةةةةت رلةةةةةةةةةةةةةةةن 33بشةةةةةةةةةةةةةةةأى الحةةةةةةةةةةةةةةةد األدًةةةةةةةةةةةةةةةى للسةةةةةةةةةةةةةةةي(األعوال ٍةةةةةةةةةةةةةةةز
الظٌاعٍت)لسٌت:1932
اث ةةةةةد ذّةةةةة ط يةٚمةةةةةاا قذ ٌةةةةةة يلهيت ةةةةةح عّةةةةةهج ذ قذ ٌةةةةةة يلر ةةةةةطي يإللىياةةةةةص نةةةةةص
يةعمةةةةةاا طةةةةةه يلٕةةةةةثاعطح تاٌةةةةةرصثا يةعمةةةةةاا يلفمطمةةةةةح لمةةةةةة ت ةةةةةري ٌةةةةةة يلصاتطةةةةةح عّةةةةةهج
ذتمةةةةةةةةا ضر عةةةةةةةةاذو ٌةةةةةةةةاعرطة ضراطةةةةةةةةا ذنةةةةةةةةص يةعمةةةةةةةةاا يلرةةةةةةةةص ذٙةةةةةةةةه تٕةةةةةةةةؽردي ذ
)8
تمري ثردي ع س يلكنيٌح
االحفالٍت رلن  58بشأى الحد األدًى للسي (العول البحزي) لسٌت:1973
ٔةةةةةةكنخ خةةةةةةمج ي ذماقطةةةةةةح مهيظ ةةةةةةح لوذماقطةةةةةةح نقةةةةةةي  )7ذنن ةةةةةةد يلؽةةةةةةك يةقتةةةةةةس لٍةةةةةةة
يل مةةةة لألٚمةةةةاا نةةةةص يلٍةةةةمة ملةةةةس ـمٍةةةةح عّةةةةهج عا ًاةةةةا تةةةةك اةةةةة نت ةةةةح عّةةةةهج عا ًاةةةةا م
ل اضاخ يلركنضة ذتمرين ح يلٍ فاخ يل ااح يلمفرٕح
االحفالٍت رلن  59بشأى الحد األدًى للسي (الظٌاعت -هزاصعَ) لسٌت :1937
ٔةةةةةة كنخ خةةةةةةمج ي ذماقطةةةةةةح مهيظ ةةةةةةح لوذماقطةةةةةةح نقةةةةةةي  5ذنن ةةةةةةد يلؽةةةةةةك يةقتةةةةةةس
لٍةةةةة يل مةةةة لألٚمةةةةاا نةةةةص يلمّةةةةانض يلٕةةةةثاعطح ملةةةةس ـمٍةةةةح عّةةةةهج عا ًاةةةةا تةةةةك
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اةةةةةة نت ةةةةةح عّةةةةةهج عا ًاةةةةةا تاٌةةةةةرصثا يلمّةةةةةانض يةٌةةةةةهضح ذنةةةةةص يلمةةةةةكيني يلمثطةةةةةح
ذتمرين ح يلٍ فاخ يل ااح ذمِهيندا.
االحفالٍةةةةةةةةت رلةةةةةةةةن  60بشةةةةةةةةأى الحةةةةةةةةد األدًةةةةةةةةى للسةةةةةةةةي (األعوةةةةةةةةال ٍةةةةةةةةز الظةةةةةةةةٌاعٍت-
هزاصعَ)لسٌت :1937
ٔةةةةةةكنخ خةةةةةةمج ي ذماقطةةةةةةح مهيظ ةةةةةةح لوذماقطةةةةةةح نقةةةةةةي  33ذنن ةةةةةةد يلؽةةةةةةك يةقتةةةةةةس لٍةةةةةةة
يل مةةةةة لألٚمةةةةةاا نةةةةةص يلمّةةةةةانض طةةةةةه يلٕةةةةةثاعطح ملةةةةةس ٌةةةةةة يلفااٍةةةةةح عّةةةةةهج ذ ٌةةةةةة
يلر ةةةةةةطي يإللىياةةةةةةص تاٌةةةةةةرصثا يةعمةةةةةةاا يلفمطمةةةةةةح لمةةةةةةة ذعةةةةةةاذوذي ٌةةةةةةة يلصالصةةةةةةح عّةةةةةةهج
ذتمةةةةةا ضرعةةةةةاذو ٌةةةةةاعرطة ضراطةةةةةا ذنةةةةةص عمةةةةةاا ذٙةةةةةه تٕةةةةةؽردي ذ تمةةةةةري ثردي ع ةةةةةس
يلكنيٌح .)9
االحفالٍت رلن  77بشأى الفحض اللبً لةحداد (الظٌاعت) لسٌت :1946
اث ةةةةةد ذّةةةةة ط يةٚمةةةةةاا يلةةةةةمضة ض ةةةةة عمةةةةةهخي عةةةةةة ٌةةةةةة يلصااثةةةةةح عّةةةةةهج نةةةةةص يلمثّةةةةة خ
يلٕةةةةةثاعطح اةةةةةا لةةةةةي ذصثةةةةةد لطةةةةةاقردي ل مةةةةة اةةةةةة ـةةةةةوا نؽةةةةةٓ ٚثةةةةةص ققطةةةةةا ذعهضةةةةةح ظدةةةةةح
ٚثطةةةةةةح ذ رمةةةةةةكخا يلٍةةةةةة فح يلمفرٕةةةةةةح ذ ضةةةةةةري ذمةةةةةةهين خةةةةةةمي يلمؽةةةةةةٓ ع ةةةةةةس نرةةةةةةهيخ
ذمٕ تطثدا اكج ذىضك ع س ٌثح.
االحفالٍةةةةةت رلةةةةةن  78بشةةةةةأى الفحةةةةةض اللبةةةةةً لةحةةةةةداد (الوِةةةةةي ٍةةةةةز الظةةةةةٌاعٍت) لسةةةةةٌت
:1946
اث ةةةةةد ذّةةةةة ط ش ٚمةةةةة ض ةةةةة عمةةةةةهج عةةةةةة يلصااثةةةةةح عّةةةةةهج نةةةةةص يلمدةةةةةة طةةةةةه يلٕةةةةةثاعح
م ملي تةةةةةةطة نؽةةةةةة ٓ ٚثةةةةةةص ققطةةةةةةا لطاقرةةةةةةح لدةةةةةةمي يل مةةةةةة ذعهضةةةةةةح ظدةةةةةةح ٚثطةةةةةةح ذ رمةةةةةةكخا
يلٍةةةةة فح يلمفرٕةةةةةح ذع ةةةةةس ضةةةةةري ذمةةةةةهين خةةةةةمي يلمؽةةةةةٓ ع ةةةةةس نرةةةةةهيخ ذمٕةةةةة تطثدةةةةةا
اكج ذىضك ع س يلٍثح.
االحفالٍةةةةةةت رلةةةةةةن  79بشةةةةةةأى العوةةةةةةل اللٍلةةةةةةً لةحةةةةةةداد (الوِةةةةةةي ٍةةةةةةز الظةةةةةةٌاعٍت) لسةةةةةةٌت
:1946
اث ةةةةةد ذّةةةةة ط يةٚمةةةةةاا قذ ٌةةةةةة يلهيت ةةةةةح عّةةةةةهج ذ قذ ٌةةةةةة يلر ةةةةةطي يإللىياةةةةةص نةةةةةص
يةعمةةةةاا طةةةةه يلٕةةةةثاعطح ـةةةةوا يل طةةةة ذضّةةةةم للةةةةم اةةةةكج نتةةةة عّةةةةهج ٌةةةةاعح ارٕةةةة ح
اثدةةةةةا يلمرةةةةةهج اةةةةةا تةةةةةطة يلصااثةةةةةح اٍةةةةةا ذيلصااثةةةةةح ٔةةةةةثاؼا مةةةةةا اث ةةةةةد ذّةةةةة ط يةٚمةةةةةاا
قذ ٌةةةةةة يلصااثةةةةةح عّةةةةةهج لةةةةةطو ـةةةةةوا نرةةةةةهج ذ ةةةةة عةةةةةة يشثرةةةةةص عّةةةةةهج ٌةةةةةاعح ارٕةةةةة ح
ذّم يلمرهج اة يلٍاعح يل اِهج اٍا ذؼرس يلٍاعح يلٍاقٌح ٔثاؼا.
االحفالٍت رلن  90بشأى عول األحداد لٍالً (الظٌاعت) لسٌت :1948
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اث ةةةةد ذّةةةة ط يةٚمةةةةاا يلةةةةمضة لةةةةي ضث ةةةةري ٌةةةةة يلصااثةةةةح عّةةةةهج نةةةةص ش اثّةةةةأج ٔةةةةثاعطح
لةةةةةطو تاٌةةةةةرصثا ةةةةةهيٖ يلرةةةةةكنضة يلمدثةةةةةص لمةةةةةة ت ةةةةةري ٌةةةةةة يلٍاقٌةةةةةح عّةةةةةهج ذتمرين ةةةةةح
يلٍ فح يلمفرٕح ت ك يلرّاذن ا اث ماخ نتاب يل م .
االحفالٍت رلن  112بشأى الحد األدًى للسي (طٍادّ األسوان) لسٌت :1959
اث ةةةةد ذّةةةةة ط يةٚمةةةةاا يلةةةةةمضة لةةةةي ضث ةةةةةري ٌةةةةة يلفااٍةةةةةح عّةةةةهج ع ةةةةةس ٌةةةةمة يلٕةةةةةطك م
ضمةةةةةةر نةةةةةةص للةةةةةةم ٘ةةةةةةهن ع ةةةةةةس ٔةةةةةةؽردي ذ
شثةةةةةا يل فةةةةةةوخ يلمكنٌةةةةةةطح ذتّةةةةةةهٚ
ذمةةةةةةةةر يلثّةةةةةةةةاٚاخ يلرةةةةةةةةص
تمةةةةةةةةرخي يلفثط ةةةةةةةةص ذ اةةةةةةةةريعث ردي ع ةةةةةةةةس يلكنيٌةةةةةةةةح ذ
ض رار تدا اضاذدا ذعانضح.
االحفالٍةةةةةةت رلةةةةةةن  123بشةةةةةةأى الحةةةةةةد األدًةةةةةةى للسةةةةةةي (العوةةةةةةل ححةةةةةةج سةةةةةةل األرع)
لسٌت :1965
ذظثةةةةةد ع ةةةةةس يلةةةةةكذا ذ٘ةةةةة ؼةةةةةك قتةةةةةس لٍةةةةةة يل مةةةةة نةةةةةص يلمثةةةةةاظي ع ةةةةةس
نص ش ؼاا اة يةؼريا عة ٌرح عّهج عااا.

ض ةةةةة

االحفالٍةةةةةةةت رلةةةةةةةن  124بشةةةةةةةأى الفحةةةةةةةض اللبةةةةةةةً لةحةةةةةةةداد (العوةةةةةةةل ححةةةةةةةج سةةةةةةةل
األرع) لسٌت :1965
ذظثةةةةةد مظةةةةةهي يلمؽةةةةةٓ يلفثةةةةةص يلةةةةةكقطا عثةةةةةك ذّةةةةة ط ش عااةةةةة ض ةةةةة عمةةةةةهج عةةةةةة
يلؽاقضةةةةةةح ذيل ّةةةةةةهضة نةةةةةةص يلمثةةةةةةاظي ذؽةةةةةةد ٌةةةةةةفػ يةنٖ ذمعةةةةةةاقج يلمؽةةةةةةٓ تّةةةةةةم
قذنش ٌثرضًا ع س يةق .
هٌظوت العول العزبٍت:
ٔةةةةةةةكنخ خةةةةةةةمج يلمث مةةةةةةةح ؼرةةةةةةةس يظ  19يذماقطةةةةةةةح ذ 8ذرٔةةةةةةةطاخ ذٙةةةةةةةمثد ا مدةةةةةةةا
تٕرٔةةةةةةا ؼةةةةةةرا عمةةةةةة يةٚمةةةةةةاا ذ ِةةةةةة ذ يةٌةةةةةةهج ؼطةةةةةةس يخرمةةةةةةد خةةةةةةمج ي ذماقطةةةةةةاخ
ترث ةةةةةطي يلّةةةةة ذ يلفأةةةةةح ت مةةةةة يةٚمةةةةةاا ذتّةةةةةم ـةةةةةاْ يلؽةةةةةك يةقتةةةةةس لٍةةةةةة يل مةةةةة
ذنن ةةةةح تمةةةةا ضرثاٌةةةةة اةةةة يلمفةةةةاٚه يلرةةةةص ضّةةةةم دا يل مةةةة ذيلمّةةةة ح نةةةةص امانٌةةةةرح مةةةةا
يخرمد نص ذرنطه ٘ماتاخ يلهعاضح يلفثطح يلكذنضح ذذؽكضك ٌاعاخ يل م .)10
االحفالٍت العزبٍت رلن  18لسٌت  1996بشأى عول األحداد
ذ رثةةةةةةه خةةةةةةمج ي ذماقطةةةةةةح ذا يذماقطةةةةةةح عهتطةةةةةةح ارفٕٕةةةةةةح نةةةةةةص اعةةةةةةاا عمةةةةةة يةٚمةةةةةةاا
ؼطةةةةةةس ظةةةةةةا خ يٌةةةةةةرمما ً لٍ ٍةةةةةة ح يلمثةةةةةةاقئ يلرةةةةةةص ةةةةةةكخ ع طدةةةةةةا ي ذماقطةةةةةةاخ يل هتطةةةةةةح
يلٍةةةةات ح نةةةةص خةةةةمي يلم عةةةةاا ذقةةةةك عهنةةةةد يلفمةةةة تأتةةةةح يلّةةةةفٓ يلةةةةمش ذةةةةي يلصالصةةةةح عّةةةةهج
ذلةةةةي ضممةةةة يلصااثةةةةح عّةةةةهج اةةةةة عمةةةةهج ٌةةةةري ةةةةا ل ةةةةهي ً ذ تصةةةةس) ذؼ ةةةةهخ عمةةةة اةةةةة
لةةةةةي ضةةةةةري ٌةةةةةة يلصالصةةةةةح عّةةةةةهج اةةةةةةة عمةةةةةهج ذتٕةةةةةد ع ةةةةةس ؼماادةةةةةا ذّةةةةةم ظمطةةةةةة
يةتّةةةةةةفح ي قرٕةةةةةةاقضح تاٌةةةةةةرصثا يةعمةةةةةةاا يلىنيعطةةةةةةح طةةةةةةه يلففةةةةةةهج ذ طةةةةةةه يلمٙةةةةةةهج
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تالٕةةةةةؽح ذذنةةةةةا ٘ةةةةةريت ٛذؽةةةةةكقخا يلٍةةةةة فح يلمفرٕةةةةةح نةةةةةص يلكذلةةةةةح ذهيعةةةةةص نطدةةةةةا يلؽةةةةةك
يةقتس لٍة يةٚماا.
ض ةةةةةة
ضر ةةةةةةانٖ عمةةةةةة يةٚمةةةةةةاا اةةةةةة يلر ةةةةةةطي يإللىياةةةةةةص ذ
ذ ذظثةةةةةةد ي ذماقطةةةةةةح
ٌةةةةةةة ي لرؽةةةةةةا تال مةةةةةة يلؽةةةةةةك يةقتةةةةةةس لٍةةةةةةة م مةةةةةةاا اهؼ ةةةةةةح يلر ةةةةةةطي يإللىياةةةةةةص ذ
ذ ةةةةةر يلكذلةةةةةح تةةةةة ظهي يلكنيٌةةةةةاخ ؼةةةةةرا ٌةةةةة ثاب عمةةةةة يةٚمةةةةةاا نطدةةةةةا ذ ذ مةةةةة ع ةةةةةس
يلررعطةةةةةةةح تاة٘ةةةةةةةهين يلمؽرم ةةةةةةةح ل مةةةةةةة يةٚمةةةةةةةاا .ذنةةةةةةةص يةعمةةةةةةةاا يلٕةةةةةةةثاعطح تٕةةةةةةةد
ع ةةةةس اثةةةة ذّةةةة ط يلؽةةةةكز قثةةةة مذمةةةةا ٌةةةةة يلفااٍةةةةح عّةةةةهج ذنةةةةص يةعمةةةةاا يلٕةةةةثاعطح
يلفمطمةةةةةح يلرةةةةةص ذرر خةةةةةةا ٌةةةةةهذح قثةةةةةة مذمةةةةةا ٌةةةةةة يلهيت ةةةةةةح عّةةةةةهج ذ ذةةةةةةري نةةةةةص ةةةةةة
يةؼةةةةةةريا اهيقثةةةةةةح عمةةةةةة يةٚمةةةةةةاا ذؼمةةةةةةاضردي ٔةةةةةةؽطا ً ذ ـوقطةةةةةةا ً ذيلرأ ةةةةةةك اةةةةةةة قةةةةةةكنذدي
ذلطاقردي يلٕؽطح ل مدثح يلرص اانٌدا اثدي.
مةةةةةا اث ةةةةةد ذّةةةةة ط يلفمةةةةة نةةةةةص يةعمةةةةةاا يلففةةةةةهج ذ يلٙةةةةةانج تالٕةةةةةؽح ذ يةـةةةةةةو
قثةةةة ت ر ةةةةح ٌةةةةة يلصااثةةةةح عّةةةةهج ذع ةةةةس ذؽةةةةكق يلكذلةةةةح خةةةةمج يةعمةةةةاا نةةةةص ذّةةةةهض اذدا
ذ لري ؽدا.
ذذ٘ةةةةة د ي ذماقطةةةةةح تٕرٔةةةةةا ً اث مةةةةةح لّةةةةة ذ عمةةةةة يةٚمةةةةةاا نةةةةةص يلمعةةةةةا خ يلرالطةةةةةح:
يلمؽةةةةةةةٓ يلفثةةةةةةةص يل مةةةةةةة يل ط ةةةةةةةص يةظةةةةةةةرن ٌةةةةةةةاعاخ يل مةةةةةةة يل مةةةةةةة يإل٘ةةةةةةةانص
يإلظةةةةةةةاويخ يلفةةةةةةةكااخ ي ظرماعطةةةةةةةح يلرىياةةةةةةةاخ ٔةةةةةةةاؼة يل مةةةةةةة اهيقثةةةةةةةح يلرفثطةةةةةةةا
يل رتاخ .)11

يلمررثةةةةةةةة لر٘ةةةةةةةة ي ٚمةةةةةةةةاا ع ةةةةةةةةس يلٍةةةةةةةةاؼح نةةةةةةةةص يل ةةةةةةةةهي عمراةةةةةةةةا ذي ق ةةةةةةةةطي
ـٕرٔةةةةةةا ضعةةةةةةك اعمرعةةةةةةح ثطةةةةةةهج اةةةةةةة ي تردا ةةةةةةاخ يلرةةةةةةص ذمةةةةةةً تّةةةةةةم اثاِةةةةةةه يذ
طةةةةه اثاِةةةةه ؼطةةةةاج يلفمةةةة ذاٍةةةةر ث ح ندةةةة ضؽةةةةكز للةةةةم تٍةةةةثة ت ةةةةٓ نةةةةص يلرّةةةةهض
ي ي يلف ةةةةةةة نةةةةةةةص يلرفثطةةةةةةةا خةةةةةةةمي اةةةةةةةا ٌةةةةةةةثؽكقج اةةةةةةةة ـةةةةةةةوا ذّةةةةةةةفطٓ يلثٕةةةةةةةرْ
يلفأةةةةةةح ت مالةةةةةةح ي ٚمةةةةةةاا ذ اةةةةةةة يظةةةةةة يلثؽةةةةةةس عةةةةةةة يلؽماضةةةةةةح يل اترتطةةةةةةح لألٚمةةةةةةاا
ٌثٍةةةةةةةرفه لمف ثةةةةةةةطة ضر ةةةةةةةا ي ذا بالحمايةةةةةةة الدسةةةةةةة ي ال طنيةةةةةةة لاةةةةةةة ال ةةةةةةةا
بينما ي علق الف ع الثاني بالحماي في ال ش يعات االخ ى
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ل ةةةةةك يؼرةةةةةرخ ت ةةةةةٗ يلكٌةةةةةاذطه يل هيقطةةةةةح ع ةةةةةس تٕةةةةةرْ ـأةةةةةح تهعاضةةةةةح يلفمرلةةةةةح
ذؼهٔةةةةةةد ع ةةةةةةس ذأ طةةةةةةك ؼماضةةةةةةح ذ٘ةةةةةةما ؼ رقدةةةةةةا ع ةةةةةةس يعرثةةةةةةان يلفمةةةةةة ضؽرةةةةةةاض
ل هعاضةةةةةةح ذي خرمةةةةةةةا ذت ةةةةةةك ي ٚةةةةةةةوع ع ةةةةةةس يل ةةةةةةةاتر يةٌاٌةةةةةةص يل هيقةةةةةةةص قٌةةةةةةةررن
ٕٓ ) ٔ۲ذع ةةةةةةص يلكٌةةةةةةررن يلم قةةةةةةد ل ةةةةةةا  ٔ۲۹۱لةةةةةةي تعةةةةةةك ي خرمةةةةةةا تالفمةةةةةة تّةةةةةةم
ذي٘ػ ذ ضح مِانج ملس عمالح يةٚماا
ذيؼرةةةةةةرز يلكٌةةةةةةررن يلم قةةةةةةد ل ةةةةةةا  1963تٕرٔةةةةةةا قاترتطةةةةةةح ذّةةةةةةطه ملةةةةةةس ؼةةةةةةا يل مةةةةةة
تّةةةةةم عةةةةةا قذ يإلِةةةةةانج ملةةةةةس عمةةةةة يةٚمةةةةةاا ؼطةةةةةس تةةةةةٓ نةةةةةص يلمةةةةةاقج  ) 15اثةةةةةح
ع ةةةةةةس ذممةةةةةة يلكذلةةةةةةح ؼماضةةةةةةح يلفمرلةةةةةةح ذن ةةةةةةا ل ةةةةةةاتر ذ اةةةةةةا يلمةةةةةةاقج  ) ٔ۱اثةةةةةةح
نرّةةةةطه ملةةةةس تةةةةح يل مةةةة ذيظةةةةة ذِةةةةه لمةةةة اةةةةريٚة قةةةةاقن ذذمةةةةهن يةاةةةةه تمٍةةةةح نةةةةص
يلكٌةةةةةةةررن يلم قةةةةةةةد ل ةةةةةةةا  1964ذ ِةةةةةةةان قٌةةةةةةةررن  1964نةةةةةةةص يلمةةةةةةةاقج  ) 34اثةةةةةةةح
ملةةةةةةةةس يلكذلةةةةةةةةح ذؽةةةةةةةةكق ٌةةةةةةةةاعاخ يل مةةةةةةةة ذذ ةةةةةةةةكن يةظةةةةةةةةرن ذذةةةةةةةةث ي ؼةةةةةةةةا يلهيؼةةةةةةةةح
ذيإلظةةةةةاويخ ذلمةةةةةةة خةةةةةةمج ي ِةةةةةانج ذ رثةةةةةةه عااةةةةةةح مل يلم ٕةةةةةرق تدةةةةةةا لةةةةةةطً عمالةةةةةةح
ي ٚماا
ضرٙةةةةةػ اةةةةةة للةةةةةم ي خرمةةةةةا تؽماضةةةةةح يلفمرلةةةةةح قةةةةةك تةةةةةك نةةةةةص يلكٌةةةةةررن يلم قةةةةةد ل ةةةةةا
ٔ ٔ۲۲ذيلكٌةةةةةةررن يلم قةةةةةةد ل ةةةةةةا  1964لمةةةةةةة اةةةةةة خةةةةةةمي ق ةةةةةةي تعةةةةةةك يِةةةةةةانج ٔةةةةةةهضؽح
ذاثاِهج ملس يلؽماضح اة عمالح يةٚماا .
ذتٕةةةةةةةد  . .يلمةةةةةةةاقج  ) 9اةةةةةةةة يلكٌةةةةةةةررن يلم قةةةةةةةد ل ةةةةةةةا  ٔ۲۲۱ع ةةةةةةةس
يلكذلح ؼماضح يلفمرلح ذن ا ل اتر .

ذممةةةةةةة

ذنةةةةةةص يلكٌةةةةةةررن يلم قةةةةةةد ل ةةةةةةا ٓ ٔ۲۱ي ةةةةةةكخ يلمةةةةةةاقج ٔٔ ) ع ةةةةةةس نعاضةةةةةةح يلفمرلةةةةةةح
ذنةةةةةةةص ن ةةةةةةةص تال ةةةةةةةاقج  ) ٕ۱ذٕةةةةةةةد ع ةةةةةةةس ٘ةةةةةةةهذنج يل مةةةةةةة ع ةةةةةةةس ظ ةةةةةةة يلر ةةةةةةةطي
ي تركي ص ملىياطح ذلمثح لي ضّه ملس عمالح يةٚماا
ذقةةةةةةك ذٙةةةةةةمة اّةةةةةةهذع ذٍةةةةةةررن يل ةةةةةةهي ل ةةةةةةا ٓ ٔ۲۲تٕرٔةةةةةةا ذ ةةةةةةك ع ةةةةةةس ؼماضةةةةةةح
يلفمرلةةةةةةةةح ذ ةةةةةةةةك نةةةةةةةةص  / ٔ . .يلمةةةةةةةةاقج ٖٕ ) ع ةةةةةةةةس يلكذلةةةةةةةةح ذهعةةةةةةةةس يلفمرلةةةةةةةةح
لمثةةةةةح يِةةةةةانج ضٙةةةةةا ملةةةةةس تةةةةةح ضعةةةةةرو يظثةةةةةان ؼةةةةةك ع ةةةةةس يل مةةةةة م ت ةةةةةرٖ ذخةةةةةمي لةةةةةي
ضفةةةةةرٓ تةةةةةح
تعةةةةةكج نةةةةةص يلكٌةةةةةاذطه يلٍةةةةةات ح ذي ةةةةةا قةةةةةك ظةةةةةا تّةةةةةم عةةةةةا قذ
يةٚماا .
. .
نةةةةةةةةةص قةةةةةةةةةاتر قينج يلكذ لةةةةةةةةةح ل مهؼ ةةةةةةةةةح ي تر الطةةةةةةةةةح ل ةةةةةةةةةا ِ ٕٓٓ4ةةةةةةةةةانخ
يلمةةةةةاقج ٖٔ ) ملةةةةةس ؼ ةةةةةه يل مةةةةة يل ٍةةةةةهش لمةةةةةة لةةةةةي ذةةةةةهق ضةةةةةح يِةةةةةانج ٔةةةةةهضؽح ملةةةةةس
عم يةٚماا .
_ اةةةةةا نةةةةةص قٌةةةةةررن يل ةةةةةهي يلرةةةةةا ل ةةةةةا  ٕٓٓ۹ن ةةةةةك ةةةةةكخ يلكضثاظةةةةةح ع ةةةةةس ي خرمةةةةةا
تاةٚمةةةةةةاا ذِةةةةةة ذتدي مةةةةةةا ذتٕةةةةةةد نةةةةةةا .ذ  /يلمةةةةةةاقج ٕٕ ) ع ةةةةةةس يل مةةةةةة ؼةةةةةةا
لمةةةةة يل ةةةةةهيقططة تّةةةةةه ٚضٙةةةةةمة لدةةةةةي ؼطةةةةةاج هضمةةةةةح خمةةةةةمي تعةةةةةك خةةةةةمي يلكٌةةةةةررن قةةةةةك
ذةةةةي تؽةةةةا يل مةةةة صةةةةه اةةةةة يلكٌةةةةاذطه يل هيقطةةةةح يلٍةةةةات ح تةةةةكلط يإلِةةةةانج ملطةةةةح نةةةةص شةةةةوز
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ن ةةةةةهيخ لمثةةةةةح لةةةةةي ضّةةةةةه ملةةةةةس عمةةةةة يةٚمةةةةةاا
 ) 29ع س ي ذمم يلكذلح ؼماضح يلفمرلح .

مةةةةةا ذظةةةةةا نةةةةةص نةةةةةا  .ذ تالمةةةةةاقج

خثةةةةةاق ت فةةةةةح ظةةةةةكضهج تاإلِةةةةةانج ملطدةةةةةا خثةةةةةا ذخةةةةةص اّةةةةةهذع قٌةةةةةررن مق ةةةةةطي رنقٌةةةةةرا -
يل ةةةةةهي لمثةةةةةح لةةةةةي ضّةةةةةه ملةةةةةس عمالةةةةةح يةٚمةةةةةاا  .ذ ةةةةةك نةةةةةص  . .شالصةةةةةا  /يلمةةةةةاقج ٕ۱
) ع ةةةةةس ؼماضةةةةةح يةٚمةةةةةاا ذؼ ةةةةةه ي ٌةةةةةر وا ي قرٕةةةةةاقش لألٚمةةةةةاا مةةةةةا ذ ِةةةةةان نةةةةةص
يلم ةةةةةةةهج يلفااٍةةةةةةةح اةةةةةةةة تمةةةةةةةً يلمةةةةةةةاقج ع ةةةةةةةس ؼ ةةةةةةةه انةةةةةةةح ِةةةةةةةماا يلرمططةةةةةةةى ذيل ثةةةةةةة
ذيلر ٍ نص يلمعرم ذيلمكنٌح ذيةٌهج . )12

ذٙةةةةةة يلةةةةةةكذا عةةةةةةاقج ت ةةةةةةٗ يل طةةةةةةرق ذيلّةةةةةةهذ ٚيل مةةةةةة يةٚمةةةةةةاا ذللةةةةةةم تٍةةةةةةثة
عةةةةةةةةهذندي يلفثط طةةةةةةةةح ذي ظرماعطةةةةةةةةح ل مؽان ةةةةةةةةح ع ةةةةةةةةس ٔةةةةةةةةؽردي ذٌةةةةةةةةواردي ذلدةةةةةةةةمج
ٌةةةةةةطما ع ةةةةةةرقي اةةةةةةة
ت اقخةةةةةةا يلفأةةةةةةح ذلدةةةةةةا ٌةةةةةةثاتدا
يل ةةةةةةاخهج نةةةةةةص يل ةةةةةةهي
يلةةةةةىاة عاِةةةةةدا ٚمةةةةةاا يل ةةةةةهي ذؽةةةةةد ذٚةةةةةأج يل دةةةةةه ذي ٌةةةةةرثكيق ذيلرّةةةةةهق اتةةةةةد ٌةةةةةثثا
اةةةةةثدي تؽةةةةةر يل مالةةةةةح ذاةةةةةة ي ذماقطةةةةةاخ يلرةةةةةص ٔةةةةةاق ع طدةةةةةا
ؼ ط طةةةةةا نةةةةةص تةةةةةىذغ يظ
يل ةةةةةةةهي يلفأةةةةةةةح ترّةةةةةةة ط عمالةةةةةةةح يةٚمةةةةةةةاا اثدةةةةةةةا  :ضٍةةةةةةةمػ لألؼةةةةةةةكيز قذ ٌةةةةةةةة
يلفااٍةةةةةح عّةةةةةهج تا ٌةةةةةرفكي ذ ي ِةةةةةر اا نةةةةةص يلٍةةةةةمة عةةةةةكي يلٍةةةةةمة يلرةةةةةص ضّةةةةةر نطدةةةةةا
نةةةةةهيق يل ا ةةةةةح يلريؼةةةةةكج مةةةةةا ذ ضعةةةةةرو ذّةةةةة ط دي نةةةةةص يلم ٌٍةةةةةاخ يلٕةةةةةثاعطح يل ااةةةةةح
ذ يلفأةةةةةةةح ذ نةةةةةةةص ش اةةةةةةةة نهذعدةةةةةةةا مةةةةةةةا ذ ةةةةةةةك ع ةةةةةةةس يلمّةةةةةةة يلفثةةةةةةةص ع ةةةةةةةس
يةؼةةةةةةةكيز ذيلمةةةةةةةهيخ طة ذللةةةةةةةم ل رأ ةةةةةةةك اةةةةةةةة لطاقةةةةةةةح يلؽةةةةةةةكز لوٌةةةةةةةرفكي نةةةةةةةص يل مةةةةةةة
يلمّةةةةر تةةةةح ملةةةةس يلهقاتةةةةح يلفثطةةةةح ؼرةةةةس ضث ةةةة يلصااثةةةةح عّةةةةهج اةةةةة يل مةةةةه ذيلةةةةس ذمةةةةهين
يلمّةةةة يلفثةةةةص تمرةةةةهيخ ذىضةةةةك ةةةة اثدةةةةا ع ةةةةس ٌةةةةثح ذيؼةةةةكج تعةةةةك نةةةةص قةةةةاتر يل مةةةة
نقةةةةةي ٕ ۱لٍةةةةةثح  1936ضعةةةةةرو ذّةةةةة ط يةٚمةةةةةاا يلةةةةةمضة لةةةةةي ضث ةةةةةري ٌةةةةةة يلصاتطةةةةةح عّةةةةةهج
نةةةةةةةص ش اّةةةةةةةهذع ٔةةةةةةةثاعص تاٌةةةةةةةرصثا يإلعمةةةةةةةاا نةةةةةةةص يلمةةةةةةةكيني يلٕةةةةةةةثاعطح ذ نةةةةةةةص
يلمؽةةةةةةوخ يلٕةةةةةةثاعطح يلرةةةةةةص ذرينةةةةةةا يلؽمراةةةةةةح ع طدةةةةةةا تّةةةةةةه ٚيعرثانخةةةةةةا اؽةةةةةةوخ ذ
مةةةةةا ذضمثةةةةة ت ةةةةةا دي نةةةةةص ش
ذىضةةةةةك اةةةةةكج يِةةةةةر الدي ع ةةةةةس ينتةةةةة ٌةةةةةاعاخ نةةةةةص ةةةةة ضةةةةةر
اّهذع ٔثاعص ذاة ضفال للم ض اقة تم رٙس ؼما خمي يل اتر .
ذنةةةةةص قةةةةةاتر يل مةةةةة نقةةةةةي  ) 1لٍةةةةةثح  1958يلم ةةةةةكا تٕةةةةةد يلمةةةةةاقج  ) 6اثةةةةةح ع ةةةةةس
 -1ضعرو ذّ ط يةؼكيز نص يةعماا يل ط طح ذ يلمفر فح .
:

 12عثاتص عثك يل ىضى ٚثص  .هدخل إلى اٌلٍاث األهوٍت لخزلٍت ّحواٌت حمْق اإلًساى يلعىي ه :قين يل ٕثح
ل ثّه .إكن يِانخ لح ٌااطح هضم ح ؼا يلفم نص يلر طي تؽس اثّرن نص اع ح ظاا ح قؼ ة يلعىي ه
ْ .10
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ٕ -ضعةةةةةرو ذّةةةةة ط يلمةةةةةهيخ طة نةةةةةص يةعمةةةةةاا يل ط طةةةةةح ذضعةةةةةرو ذّةةةةة ط دي نةةةةةص يةعمةةةةةاا
يلمفر فح ياا ذّ ط دي نص يةعماا يل ط طح نطف ٙلألارن يلرالطح :
ذ ٔةةةةةةةةثاع اخ ا طثةةةةةةةةح ضرف ةةةةةةةةة يل مةةةةةةةة نطدةةةةةةةةا

 يلرةةةةةةةةكنضة ذيلرمةةةةةةةةهضة نةةةةةةةةص ؼةةةةةةةةهي ٌرمهين ذللم ت هين اة يلروضه .
ب -ضمةةةةةثػ يلمهيخ ةةةةةر ذيلمٍةةةةةرفكار لةةةةةطو تم رٙةةةةةس يلم ةةةةةهج يلٍةةةةةات ح نرةةةةةهج يٌةةةةةرهيؼح
ذ عة شوز ٌاعح اررئ ح تطة نرهج عم ذيـهز .
خ -ذٍةةةةةهش يؼمةةةةةا خةةةةةمج يلمةةةةةاقج ع ةةةةةس يٌةةةةةرفكي يلمةةةةةهيخ طة نةةةةةص ؼةةةةةا خ يلفةةةةةرينئ
يلرةةةةص ذ رةةةةهٖ يعمةةةةا ا يلمّةةةةهذع ي عرطةةةةاقش ذيلرةةةةةص لةةةةي ضمةةةةة نةةةةص يإلامةةةةا يلةةةةةرمدة
تدا ذ يلٍطفهج ع طدا ذلطٍد ليخ ٚات ارمهن .
ق -ل ةةةةةةةروضه ي ضعطةةةةةةةى يٌةةةةةةةرفكي يلمةةةةةةةهيخ طة لةةةةةةةطو نةةةةةةةص يلؽةةةةةةةا خ يلفان ةةةةةةةح يلرةةةةةةةص
 / . .يلمةةةةةةةةاقج ٕٔ ) ع ةةةةةةةةس
ذ رٙةةةةةةةةطدا يلمٕةةةةةةةة ؽح يل ااةةةةةةةةح ذتٕةةةةةةةةد نةةةةةةةةص
ضعةةةةةرو ذّةةةةة ط يةؼةةةةةكيز يلةةةةةمضة لةةةةةي ضمم ةةةةةري يلصاتطةةةةةح عّةةةةةهج اةةةةةة يل مةةةةةه ذنةةةةةص
يلم ةةةةهج يلصاتطةةةةح ) تةةةةٓ ع ةةةةس ضعةةةةرو ذّةةةة ط يةؼةةةةكيز يلةةةةمضة خةةةةي تةةةةطة ٌةةةةة يلصاتطةةةةح
عّةةةةةهج ذيلهيت ةةةةةح عّةةةةةهج نةةةةةص عمةةةةةاا ذرثاٌةةةةةة اةةةةة ٌةةةةةثدي ذقةةةةةرذدي يلثكتطةةةةةح ت ٕةةةةةك
ذرعةةةةةةاذو ٌةةةةةةاعاخ يل مةةةةةة ـمةةةةةةً
ذةةةةةةكنضثدي ع ةةةةةةس ٔةةةةةةثاعح ذ ؼهنةةةةةةح تّةةةةةةهٚ
ٌاعاخ نص يلطر يلريؼك . )13

خثالم عكج يلطاخ ق تد يلمث ماخ ذيلعداخ يلؽمراطح ذي تٍاتطح ع س يذثاعدا اة يظ يلؽك اة
ي شان يلٍ ثطح لدمج يل اخهج ذع طح ناتثا نص يلمثؽس ٌثثاقُ خمج ي لطاخ اة ـوا ذ ٍطي خمي
يلمثؽس ع س اف ثطة ترثاذا نص يلمف ة ي ذا ي لطاخ يلرٚثطح ذنص يلمف ة يلصاتص تثطة ي لطاخ
يلريظثح ع س نب يل م .

 13اؽمرق تٍفااس ٌطاٌاخ يلؽماضح ل ؽك اة عم ي ٚماا تؽر ٌطاٌاخ ناع ح ذنا تدط ؼ رقس تؽس اثّرن
نص ارق تهتااط يلف طط يل هتص ل رثمطح ظمثك) ذع س ٔمؽح يةترهتد :
https://www.arabccd.org/files/0000/
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ٌثثاقُ ي لطاخ يلرٚثطح اة ـوا ذ ٍطي ذ م ي لطاخ يلرص ذثما ع س ي ذعاج يلرٚثص اة قث
يلمث ماخ ذيلعداخ يلؽمراطح نص نهع يذا ذنص تطا ي لطاخ يلرص ذثما اة ظاتة نب يل م .

خثالةةةةةةم اعمرعةةةةةةح اةةةةةةة ي لطةةةةةةاخ ضثث ةةةةةةص ع ةةةةةةس يلعدةةةةةةاخ يلؽمراطةةةةةةح ذيلمث مةةةةةةاخ
ليخ يلرفٕةةةةةةٓ ي تٍةةةةةةاتص يلرةةةةةةص ذ ثةةةةةةس تّةةةةةة ذ يلفمرلةةةةةةح نوتةةةةةةك اةةةةةةة ؼةةةةةة يلمّةةةةةةا
يلرةةةةةص ٌةةةةةثا ذيِةةةةةهتا يلطةةةةةح نةةةةةص يلمثؽةةةةةس يلٍةةةةةاتا ذيلمر ةةةةةح تمّةةةةةا يلم ةةةةةه ذيلر ةةةةةطي
ي٘ةةةةةةانح يلةةةةةةس يتةةةةةةح تةةةةةةك اةةةةةةة يل مةةةةةة ع ةةةةةةس ـ ةةةةةةا نيش عةةةةةةا نينةةةةةةٗ ل مةةةةةة ي ٚمةةةةةةاا
تٕةةةةةةةرنج اؽعمةةةةةةةح ذااٌةةةةةةةح تؽ رقةةةةةةةح ي ٌاٌةةةةةةةطح ذللةةةةةةةم اةةةةةةةة ـةةةةةةةوا ذم طةةةةةةة يلةةةةةةةكذن
يلهقاتص ل عداخ يلهقاتطح ذيل اترتطح ذٌطمر للم اة ـوا:
ا العح اّم ح ن ه ي ٌهج ذخمي ض رٙص ع س اا ض ص :
 ا العةةةةةةح اّةةةةةةم ح تفالةةةةةةح يلمثةةةةةةان ذخةةةةةةمج يلمّةةةةةةم ح – يقرٕةةةةةةاقضح – تفثط ردةةةةةةاذذررقةةةةة نةةةةةص ي ٌةةةةةاي ع ةةةةةس اةةةةةكز قةةةةةكنج ي قرٕةةةةةاق يلةةةةةرٚثص ع ةةةةةس ـ ةةةةةا
ٌرط اب قرج يل م يلرٚثطح .
عكق ا اة يلرعا
ب -ا العةةةةةةةح اّةةةةةةةم ح ذةةةةةةةكتص اٍةةةةةةةررضاخ يلةةةةةةةكـرا يلم ةةةةةةةه ) ذخةةةةةةةمج يلمّةةةةةةةم ح
يقرٕةةةةةةاقضح يظرماعطةةةةةةح ا ةةةةةةكج ذررقةةةةةة ا العردةةةةةةا ع ةةةةةةس اةةةةةةكز يلثعةةةةةةاغ نةةةةةةص
وضةةةةةاقج ا ةةةةةكين يلةةةةةكـ يلةةةةةرٚثص اةةةةةة تاؼطةةةةةح ذيعرمةةةةةاق تدةةةةةط عةةةةةاقش ترروض ةةةةةح
ع س يلمريٚثطة ذروض ا ً عاق ً .
خ -تثةةةةةا ِةةةةةثمح ياةةةةةا يظرمةةةةةاعص ناع ةةةةةح ذٙةةةةةمة لوٌةةةةةهج يلؽٕةةةةةرا ع ةةةةةس قـةةةةة
تةةةةكض نةةةةص يلؽةةةةا خ يلرةةةةص ذث ةةةةك قةةةةكنذدا ع ةةةةس ٍةةةةة قـةةةة اةةةةة يل مةةةة ةش
ٌةةةةةةةثة  .ذلةةةةةةةطً اةةةةةةةة ِةةةةةةةم نةةةةةةةص ي ا العةةةةةةةح يلمّةةةةةةةموخ يلمر كاةةةةةةةح ذ ةةةةةةةك
يلرؽةةةةةةةةةكش ي ثةةةةةةةةةه يلةةةةةةةةةمش ذريظدةةةةةةةةةح افر ةةةةةةةةة يلةةةةةةةةةكذا نةةةةةةةةةص يلمعرم ةةةةةةةةةاخ
يلم أةةةةةةةهج ذنةةةةةةةص ا ةةةةةةةكاردا يلةةةةةةةكذا يلثااطةةةةةةةح ذع ةةةةةةةس ي ـةةةةةةةٓ اثدةةةةةةةا –
يل ةةةةةهي – يلةةةةةمش ض ةةةةةطُ ؼالطةةةةةا ً عهنةةةةةا ً يٌةةةةةرصثا طا ً يتةةةةةرط يِةةةةةمالطح ن ةةةةةه نهضةةةةةكج
اةةةةة ترعدةةةةا نةةةةص ت ةةةةك ضمرةةةةهٖ ي ضمةةةةر ثطةةةةا ً امةةةةا ظ ةةةة ش ةةةةس يلٍةةةةما –
ؼٍةةةةة ي صةةةةه يلر ةةةةكضهيخ ذمةةةةا ً – ض ةةةةطُ ذؽةةةةد ـةةةة ٛيلم ةةةةه مةةةةا يتةةةةرط خةةةةمي
يل ةةةةةةه يِةةةةةةمالطح تفالةةةةةةح ذ ةةةةةةكن تٍةةةةةةثردا تةةةةةةأع س يلر ةةةةةةكضهيخ نةةةةةةص يل ةةةةةةالي
ترطعةةةةةةح يلّةةةةةة يلرةةةةةةا ل م طةةةةةةح ي تراظطةةةةةةح نةةةةةةص عةةةةةة ن ةةةةةةكي ي اةةةةةةة ذ طةةةةةةاب
ي ٌةةةةةةةر هين يلٍطاٌةةةةةةةص  .ذؼطةةةةةةةس ي خةةةةةةةمج يلمّةةةةةةةموخ ذؽةةةةةةة ي تٍطاٌةةةةةةةاخ
ذٚثطةةةةةةح ٚرض ةةةةةةةح يلمةةةةةةكز نةةةةةةةا خةةةةةةمي ض ِةةةةةةةه ؼ ط ةةةةةةح ي يل ةةةةةةةوض يلعةةةةةةةمنش
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يلثةةةةةةاظػ ل ةةةةةة اخهج عمةةةةةة ي ٚمةةةةةةاا لةةةةةةة ضمةةةةةةر نةةةةةةص ارثةةةةةةاذا يلطةةةةةةك نةةةةةةص
يلمث رن يلىاثص يل ٕطه . )14
ٕ  -ا العح اّموخ يلر طي ذلدمي يل هٖ ض رٙص :
 يعرمةةةةةةةاق ٌطاٌةةةةةةةح ذ ةةةةةةةطي ذٚثطةةةةةةةح ذممةةةةةةة يلر ةةةةةةةطي يلمعةةةةةةةاتص يذ تم ةةةةةةةنـطٕةةةةةةح ذةةةةةةرو ي اةةةةةة قةةةةةةكنيخ ي ٌةةةةةةه يلم طةةةةةةهج االطةةةةةةا ً لعمةةةةةة يلم ةةةةةة
يلمالطةةةةح يلمهذم ةةةةح ل ر ةةةةطي ذعةةةةك قةةةةكنج ي ٌةةةةه يلم طةةةةهج ع ةةةةس ذؽم دةةةةا نةةةةص
ذٍهب يعكيق اة يلرواطم يلس ٌر يل م .
ب -ي نذ ةةةةةةا تالثط ةةةةةةح يلمكنٌةةةةةةطح لرٕةةةةةةثػ تط ةةةةةةح ظةةةةةةمب ) ل رواطةةةةةةم ذخةةةةةةمي
ض رٙةةةةةص ذفٕةةةةةطٓ يلمةةةةةرينق يلمالطةةةةةح يلمانطةةةةةح لر ةةةةةكضي ترعطةةةةةح ا ثرلةةةةةح اةةةةةة
يلر ةةةةةةةطي يلةةةةةةةس يلرواطةةةةةةةم اةةةةةةةة قثةةةةةةة ا مةةةةةةةطة مةةةةةةةا ذؽمةةةةةةةىخي قـةةةةةةةرلدي
يلمهذم ةةةةةةح ع ةةةةةةس ذ ةةةةةةكضي ـةةةةةةكااخ ذ طمطةةةةةةح ظطةةةةةةكج  .م٘ةةةةةةانح يلةةةةةةس ذفةةةةةةرضه
اثةةةةةةاخط يلر ةةةةةةطي ذذث طردةةةةةةا اةةةةةةة يلّةةةةةةري ة يل مطةةةةةةح ذيلممهضةةةةةةح ذذؽٍةةةةةةطة
يٌالطة يلركنضً لرؽثة يلفم يلس يلثط ح يلمكنٌطح .
خ -معةةةةاقج يلث ةةةةه نةةةةص خطمةةةة ذاٙةةةةةمر اثةةةةاخط يلر ةةةةطي ع ةةةةس يلثؽةةةةر يلةةةةةمش
ض ةةةةةةةةك ظةةةةةةةةكذز ذيخمطةةةةةةةةح ٍةةةةةةةةة يلم ةةةةةةةةان ذيلمدةةةةةةةةانيخ نةةةةةةةةص تثةةةةةةةةا
يلمٍةةةةةةةةةر ث ي قرٕةةةةةةةةةاقش ذيلمماتةةةةةةةةةح ي ظرماعطةةةةةةةةةح ل رواطةةةةةةةةةم ذضؽمةةةةةةةةةى
يٌةةةةةةهخي ع ةةةةةةس ي ٔةةةةةةهين ع ةةةةةةس يلؽةةةةةةاقدي تالمةةةةةةكيني ذي تر ةةةةةةاق تدةةةةةةي
عة يظري يل م يلمثمه
ٖ  -تثا ارق

يظرماعص اثاخٗ ل م ي ٚماا ذللم اة ـوا -:

 يلررعطةةةةةةةةح تمفةةةةةةةةاٚه يل مةةةةةةةة يلمثمةةةةةةةةه ع ةةةةةةةةس ؼا٘ةةةةةةةةه ي ٚمةةةةةةةةاا ذاٍةةةةةةةةر ث ديذيلر هض تالمٙان يلٕؽطح ذيلمخثطح ذيلثمٍطح يلرص قك ض ؽ دا تدي .
ب -ي نذ ةةةةةةةةا تةةةةةةةةالث هج ي ظرماعطةةةةةةةةح يلةةةةةةةةس يلةةةةةةةةر ي ذيلةةةةةةةةس ا ٌٍةةةةةةةةاخ يلر ةةةةةةةةطي
ذنٌةةةةةةالردا ذقذنخةةةةةةا نةةةةةةص تثةةةةةةا ؼا٘ةةةةةةه يلكذلةةةةةةح ذاٍةةةةةةر ث دا ذذؽمطةةةةةةى ي ٌةةةةةةه
ع س يلؽهْ ع س ذممطة يٚمالدا اة يلر ي يلس يت ك اكز اممة . )15
خ -ذث طةةةةةةح يل ةةةةةة يلعم ةةةةةةص اةةةةةةة يلممةةةةةةاخطي يلفا ٚةةةةةةح ذيل ثاعةةةةةةاخ يلمٍةةةةةةر هج تّةةةةةةأ
عمةةةةة ي ٚمةةةةةاا تمةةةةةا نةةةةةص للةةةةةم قثاعةةةةةاخ ئةةةةةؽاب يل مةةةةة يلرةةةةةص ضثثةةةةةس ع طدةةةةةا
 ٚةةةةةثدي ل مةةةةة ي ٚمةةةةةاا تمةةةةةا نطدةةةةةا يل ثاعةةةةةاخ يلرةةةةةص ذةةةةةهز ي ذّةةةةة ط ي ٚمةةةةةاا
يلم ةةةةةهي ضثفةةةةةرش ع ةةةةةس تةةةةةرع اةةةةةة عمةةةةة يلثةةةةةه ذي ؼٍةةةةةا  .م تثةةةةةا يلمرقةةةةة
ي ظرمةةةةةاعص يلمف ةةةةةرب امةةةةةا ذ ةةةةةك ضعةةةةةة ي ض ةةةةةر ع ةةةةةس ظدةةةةةك ذٚثةةةةةص ارمااةةةةة
ذّةةةةةةرهق نطةةةةةةح يلكذلةةةةةةح ذيلمث مةةةةةةاخ يلث اتطةةةةةةح ذاث مةةةةةةاخ يلمعرمةةةةةة يلمةةةةةةكتص
ذذٌةةةةةا ي عةةةةةو يلمه ةةةةةص ذيلمٍةةةةةمرع ذيلم ةةةةةهذ ذع ةةةةةس اةةةةةكز يلثعةةةةةاغ نطةةةةةح
ضررقةةةةةة يلمٍةةةةةة س ي لةةةةةةرٚثص يلّةةةةةةاا ل ؽةةةةةةك اةةةةةةة عمةةةةةة ي ٚمةةةةةةاا ذيش مـمةةةةةةا
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نطةةةةةةةح ٌةةةةةةةر ضع ةةةةةةة يلثط ةةةةةةةح يلمعرم طةةةةةةةح ؼا٘ةةةةةةةثح ) ل مةةةةةةة ي ٚمةةةةةةةاا ذ
ا ف ح ) ل عدك يلمش ضٍ س يلس يلؽك اثح .
ٗ  -مقااةةةةةةةح ت ةةةةةةةا قةةةةةةةاترتص ذذث ةةةةةةةطي مقينش نةةةةةةةاع طة ل ٍةةةةةةة ص يلةةةةةةةس يلؽةةةةةةةك اةةةةةةةة عمةةةةةةة
ي ٚماا .

خثةةةةةةةاق عةةةةةةةكج يلرىياةةةةةةةاخ لٕةةةةةةةاؼة يل مةةةةةةة يشثةةةةةةةا نرةةةةةةةهيخ يل مةةةةةةة ضعةةةةةةةة ي ض ةةةةةةةر
ترثمطمخا ع س يلرظح يلٕؽطػ ذاة يخمدا :
طاتةةةةةةا يعرثانضةةةةةةا اٍةةةةةة ذلطح ٘ةةةةةةما
اما ض ص :

 .1ضرؽمةةةةةة ٔةةةةةةاؼة يل مةةةةةة  -نةةةةةةهقي ةةةةةةا
اة ذٌواح يلفم يل اا ذضّم للم ٘ما
 ت انح اما يل م ذيةاا ة يلرات ح لحب -ذرنه ا كين ا اة يل مي ذيلما
خ -عك ذ هضٗ يل اا طة اة يةٚماا ملس اريق ـفهج .
زٌ -واح يلم كيخ يلرص ضٍرفكادا يةٚماا .
ض -ذأاطة يلمثاتص ؼٍة اا ذ ٙص تح يل ريتطة ليخ يلٕ ح .
غ -ذىذضك يل اا طة تالم كيخ يلرقا طح يلوواح
ؾ -ؼ ةةةةر يل مةةةةاا تمةةةةا نةةةةص للةةةةم ؼهضةةةةح يلفمةةةة نةةةةص يلؽه ةةةةح ذؼهضةةةةح ذمةةةةرضة
يلعم طاخ .
.2

.3
.4
.5

ضؽةةةةرم ٔةةةةاؼة يل مةةةة تٍةةةةع اةةةةكذ تةةةةح ةةةة خرضةةةةاخ يةٚمةةةةاا يل ةةةةاا طة ا ةةةةح
ةةةةةةةص ضةةةةةةةري
ذذةةةةةةةرينضؿ اةةةةةةةطوقخي ذيلر ٔةةةةةةة يلةةةةةةةرعطمص يلدةةةةةةةي ذ ذقةةةةةةةاخ يل مةةةةةةة
ذ كضمدا ل عا ؼماضح يلفم يلمفرٕح ت هٖ يلمرات ح .
ضةةةةكن ٔةةةةاؼة يل مةةةة ظةةةةةرن عاقلةةةةح ذاثٕةةةةمح لألٚمةةةةاا يل ةةةةةاا طة تمةةةةا نةةةةص للةةةةةم
يٌرؽ اقاخ يلرأاطة ي ظرماعص .
ضّةةةةةةةع ٔةةةةةةةاؼة يل مةةةةةةة يذفةةةةةةةال قةةةةةةةهينيخ يلمٍةةةةةةة ذلطح ي ظرماعطةةةةةةةح ل ّةةةةةةةه اخ
لمث يٌر وا يةٚماا يل اا طة ذذؽٍطة يل هذ يلرص ض م ر نطدا .
ضرفةةةةةةةم ٔةةةةةةةاؼة يل مةةةةةةة يلففةةةةةةةريخ يلوواةةةةةةةح لٙةةةةةةةما يلرةةةةةةةىي يلم ةةةةةةةاذا اةةةةةةةة
يلثةةةةةاٚة ذ يلمةةةةةىذق ذ اةةةةةرنه يةضةةةةةكش يل اا ةةةةةح اؽ طةةةةةح ذ عالمطةةةةةح امةةةةةة ضر ااةةةةة
ا دي تالم اضطه ذيإلظهي يخ يلرقا طح يلرص ذمم ؼماضح يلفم .
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ذ ةةةةةةة ذةةةةةةكيتطه يلؽماضةةةةةةح ي ظرماعطةةةةةةح ضٙةةةةةةا ً قذني ً تةةةةةةانوي ً نةةةةةةص يل ٙةةةةةةا ع ةةةةةةس عمةةةةةة
يةٚمةةةةةةاا .مةةةةةةا ضٍةةةةةةاعك يلم ةةةةةةاَ يلر اعةةةةةةكش نٙةةةةةةوً عةةةةةةة معاتةةةةةةاخ يلثفالةةةةةةح ذيةاراةةةةةةح
ذيل عةةةةةى ذمٔةةةةةاتح يل مةةةةة نةةةةةص اثةةةةة يلؽةةةةةا خ يلرةةةةةص ضٙةةةةةفه ا دةةةةةا يةٚمةةةةةاا ملةةةةةس يل مةةةةة
لرمم ةةةةةح يلةةةةةكـ يل ةةةةةا ص طةةةةةه يلمةةةةةانص ذ طةةةةةه يظاةةةةةة ذ ظةةةةةهي اةةةةةرخ ا طةةةةة يةٌةةةةةهج ذ
مٔةةةةةاترح ذ اه٘ةةةةةح ذ طهخةةةةةا اةةةةةة ٔةةةةةكااخ يلةةةةةكـ يلمماظ ةةةةةح .ذلمةةةةةة ضر ةةةةةس معاتةةةةةح
يلثفالةةةةةح ٌةةةةةرز  % 12اةةةةةة يل مةةةةةاا يل ةةةةةا ٚطة نةةةةةص يل ةةةةةالي ذ ضرمرةةةةة ت عاتةةةةةح يةاراةةةةةح
م نةةةةةةص  % 28اةةةةةةة يلثٍةةةةةةا يل ةةةةةةااوخ ذ ضؽٕةةةةةة ع ةةةةةةس ا ةةةةةةاَ ذ اعةةةةةةكش ٌةةةةةةرز 52
 %اة يلمر اعكضة .)16
ٍةةةةةةة يلرةةةةةةأاطة يلٕةةةةةةؽص يلةةةةةةمش ضٙةةةةةةمة يلؽٕةةةةةةرا ع ةةةةةةس نعاضةةةةةةح ٔةةةةةةؽطح ٔةةةةةةؽح
ذ ضؽ ِ ّ
يلثةةةةاي نؽٍةةةةة تةةةة ذضؽمةةةةص يةٌةةةةه اةةةةة ـفةةةةه يلرقةةةةرع نةةةةص تةةةةهيشة يلم ةةةةه ضٙةةةةا ً تٍةةةةثة
يلرمةةةةةةةالط يلٕةةةةةةةؽطح .ذؼالطةةةةةةةا ً ضرؽمةةةةةةة يلمه٘ةةةةةةةس اثاِةةةةةةةهج تؽةةةةةةةر  % 40اةةةةةةةة مظمةةةةةةةالص
يلرمالط يلٕؽطح.
ذذ مةةةةةةً ذرٔةةةةةةطح اث مةةةةةةح يل مةةةةةة يلكذلطةةةةةةح نقةةةةةةي  202ل ةةةةةةا  2012تّةةةةةةأ يةن٘ةةةةةةطاخ
يلرٚثطةةةةةةةةح ل ؽماضةةةةةةةةح ي ظرماعطةةةةةةةةح يإلظمةةةةةةةةاع يل ةةةةةةةةالمص تّةةةةةةةةأ يلٙةةةةةةةةماتاخ يةٌاٌةةةةةةةةطح
ل ؽماضةةةةةةح ي ظرماعطةةةةةةح يلمؽةةةةةةكقج ذٚثطةةةةةةا ً ؽةةةةةةا ٌاٌةةةةةةص ل عمطةةةةةة  .ذخةةةةةةص ذةةةةةةكعر يلةةةةةةكذا
يةعٙةةةةةا يلةةةةة  185نةةةةةص اث مةةةةةح يل مةةةةة يلكذلطةةةةةح ملةةةةةس ٘ةةةةةما ذمرةةةةة يلعمطةةةةة تالهعاضةةةةةح
يلٕؽطح يةٌاٌطح ذ اة يلكـ يةٌاٌص ع س يةق ذللم ٚريا ؼطاذدي .)17

ّ
نعاضةةةةةحُ يلفمةةةةة ِ ذ ّ
تالفمةةةةة ذذ ةةةةةكضي يلمٍةةةةةاعكج لةةةةةح ذذةةةةةرنطه
يلفمرلةةةةةح خةةةةةص ي عرثةةةةةا
ص ٌةةةةةري ً اتةةةةةد خةةةةةمج يل ةةةةةريو ُ ا ثرضّةةةةةحً ذ
ةةةةة ّ اةةةةةا ض ةةةةةى
ّ
لثمةةةةةرج تّةةةةةم ٍ ٌةةةةة ٍطي ذٚثط ةةةةة ّ
ااقضّةةةةةحً .عدةةةةةه امدةةةةةر نعاضةةةةةح ّ
يلفمرلةةةةةح نةةةةةص يظذتةةةةةح يةـطةةةةةهج ؼطةةةةةس تةةةةةك خ يلث ةةةةةهيخ
تةةةةكّ اةةةةة
ذرّعةةةةح ملةةةةس يةٚمةةةةاا ع ةةةةس تّدةةةةي عمةةةةاق يلمٍةةةةر ث ذن طىذةةةةح يةٌاٌةةةةطّح نمةةةةا
ذ ةةةةةكضي يلهعاضةةةةةح ذٔةةةةةر يلؽ ةةةةةر يلرةةةةةص ضرمر ّ ةةةةةر تدةةةةةا ذذممةةةةةة خمطةةةةةح نعاضةةةةةح يلفمرلةةةةةح
اةةةةةةة  -1اةةةةةةة ؼطةةةةةةس يل هعاضةةةةةةح ذيلرهتطةةةةةةح .نةةةةةةاةعري يةذلةةةةةةس اةةةةةةة ؼطةةةةةةاج يلفمةةةةةة ذ رثةةةةةةه
اهؼ ةةةةةةح ؼاٌةةةةةةمح ذةةةةةة شه ع ةةةةةةس ؼطاذةةةةةةح يلمٍةةةةةةر ث طح ندةةةةةةص يةٌةةةةةةاي يلمهظ ةةةةةةص لر طمةةةةةةح
يلمدةةةةةةةانيخ ذيلم ةةةةةةةان يلعكضةةةةةةةكج .ن ةةةةةةةك شثرةةةةةةةد يلكنيٌةةةةةةةاخ يلهخةةةةةةةا ا ةةةةةةةرق ع ةةةةةةةس
نعاضةةةةةح يلفمرلةةةةةح يلمثمةةةةةهج تةةةةةك ذ ضةةةةة ذص شمةةةةةانج ع طةةةةةح ضعةةةةةة ضمةةةةةر قذن يةٌةةةةةهج
نةةةةةة ص نعاضةةةةةةح يلفمرلةةةةةةح يلمثمةةةةةةهج ضرمصةةةةةة اثةةةةةةم اهؼ ةةةةةةح يلمدةةةةةةك يلرةةةةةةص ضثمةةةةةةر نطدةةةةةةا يلفمةةةةةة
نٍةةةةةةطرلرظطا ً ذؼٍةةةةةةطا ذؼه طةةةةةةا ً ذا هنطةةةةةةا ً ذعاٚمطةةةةةةا ً تّةةةةةةم افةةةةةةهق ذارٍةةةةةةانع .ذنةةةةةةص
يلٍةةةةةثرطة يةذلطةةةةةطة ت ةةةةةك يلمةةةةةطوق تعةةةةةك ي يلثمةةةةةر يلم هنةةةةةص ل فمةةةةة ضمةةةةةر ا رمةةةةةكي ً ع ةةةةةس
 16ق .قطٕه عثكهللا يؼمك يلكلطمص يلمٕكن يلٍاتا .187
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يلؽةةةةةريي نةةةةةص يقـةةةةةاا يلم هنةةةةةح ذيٌةةةةةرمما ً لمهؼ ةةةةةح يلفمرلةةةةةح يلمثمةةةةةهج ذةةةةةأذص يلٍةةةةةثريخ
يلفمةةةةةةً يةذلةةةةةةس ت ةةةةةةك يلمةةةةةةطوق ؼطةةةةةةس ذرّةةةةةةم ِفٕةةةةةةطح يلفمةةةةةة ذذأـةةةةةةم ـٕا ٕةةةةةةدا
يإلتما طةةةةةح تالر٘ةةةةةرغ صةةةةةه نةةةةةأ صه ذضمرٍةةةةةة يلفمةةةةة يلفثةةةةةهيخ ذيلمدةةةةةانيخ ذض ثّةةةةةه عةةةةةة
ليذةةةةةح اةةةةةة ـولدةةةةةا ذاةةةةةة يلثاؼطةةةةةح يلؽٍةةةةةطح ذيلمٍةةةةةطرلرظطح ذيلؽه طةةةةةح نةةةةة يلفمةةةةة ذرٍةةةةةا
ؼه اذةةةةةةةح ذذررينةةةةةةةا ذضمةةةةةةةر خثةةةةةةةاق ذةةةةةةة و ن ؼٍةةةةةةةص ذؼه ةةةةةةةص نةةةةةةةص ن الةةةةةةةح ذؼه رةةةةةةةح
تم ةةةةةةك خ افةةةةةةهقج ذاةةةةةةة يلعاتةةةةةةة يلم هنةةةةةةص نةةةةةة يلفمةةةةةة ذثمةةةةةةر لكضةةةةةةح يل ةةةةةةكنج ع ةةةةةةس
يلره طى ذي ترثاج ـٕرٔا ً ا تداضح اهؼ ح يلفمرلح يلمثمهج.
لةةةةمي تعةةةةك لىياةةةةا ً يتةةةةح ع ةةةةس يةٌةةةةهج ذٍةةةةرثك ملةةةةس نعاضةةةةح يلفمةةةة ذيلر ااةةةة يلٍةةةة طي ا ةةةةح
اةةةةةة ـةةةةةوا نعاضرةةةةةح تّةةةةةم ضممةةةةة لةةةةةح ية اةةةةةة ذيةاةةةةةا ذيلّةةةةة رن تا ترمةةةةةا ؼرةةةةةس ضّةةةةةة
تّفٕةةةةةةطح قرضةةةةةةح ٔةةةةةة ثح ذةةةةةةرنه لةةةةةةح ي ٚم ثةةةةةةا يلثمٍةةةةةةص ذي ذةةةةةةىي ي تم ةةةةةةالص ذيلثمةةةةةةر
ي ظرماعص يةـوقص ذِفٕطح ذيش ح ٚمرؼح اٍر ح .)18
ما ذثكذ يخمطح نعاضح يلفم ذرمص اة شوز ظريتة خص :
 -1يخمطح نعاضح يلفم اة ظاتة ي ظرماعص :
يلفمةةةةةة يلةةةةةةمش ض ةةةةةةطُ اةةةةةة يلعماعةةةةةةح قيـةةةةةة اعرمةةةةةة لةةةةةةح عاقيذةةةةةةح ذذ الطةةةةةةكج ذٚمرؼاذةةةةةةح
ثةةةةةةس عثةةةةةةح لر ةةةةةةكضي
ذاررق اذةةةةةح اةةةةةةة ينةةةةةةهيقج ذ ظطالةةةةةةح يلعكضةةةةةةكج ذض رثةةةةةه للةةةةةةم يٌاٌةةةةةةا
يلهعاضةةةةةةح يلوواةةةةةةح ل فمرلةةةةةةح نةةةةةةص يٚةةةةةةانج ذيل مةةةةةة ع ةةةةةةس يؼةةةةةةكيز يلر طةةةةةةهيخ يلوواةةةةةةح
ل فمرلةةةةةةح ذمؼةةةةةةةكيز يلر طةةةةةةةهيخ يلوواةةةةةةةح نةةةةةةةص ٌةةةةةةة رق ذذٕةةةةةةةهناخ ذعوقةةةةةةةاخ ي ٚمةةةةةةةاا
تما ضرمّس ذخكي ي ٌاي .
 -2يخمطح نعاضح يلفم اة ظاتة يلرهترش :
ذٕةةةةةة اعةةةةةةا خ نعاضةةةةةةح يلفمرلةةةةةةح ت ِةةةةةةثاع ؼاظةةةةةةاخ يلفمةةةةةة يلرهترضةةةةةةح ذيلر طمطةةةةةةح
ذض ةةةةةةةك ي ٌةةةةةةةاي يلرهتةةةةةةةرش لهعاضةةةةةةةح يلفمةةةةةةة تّةةةةةةةم ارةةةةةةةكيـ اةةةةةةة ت طةةةةةةةح ي ٌةةةةةةةً
يلمر ةةةةةح تهعاضةةةةةح يلفمرلةةةةةح تؽطةةةةةس ضمةةةةةر اممةةةةةو لث طةةةةةح خةةةةةكج يةٌةةةةةً اٍةةةةةرمطكي اثدةةةةةا
ذنةةةةةةس يٚةةةةةةان يةٌةةةةةةاي يلرهتةةةةةةرز لهعاضةةةةةةح يلفمرلةةةةةةح ضممةةةةةةة ندةةةةةةي ؼاظةةةةةةاخ يلفمةةةةةة
ل رهتطةةةةةةةح ذيلر ةةةةةةةطي ذاةةةةةةةا ضةةةةةةةهذث ٛتمدمدةةةةةةةا ذمِةةةةةةةثاعدا اةةةةةةةة ت هضةةةةةةةاخ نةةةةةةةس يلر ةةةةةةةطي
ذيلرهتطح ذنس يل وقاخ ذيلثهياط قيـ يلم ٌٍاخ يلرهترضح ذيلر طمطح.
 -3خمطح نعاضح يلفم نص يلعريتة يلثمٍطح ذي ظرماعطح ذيلرظكيتطح :
ذ رٕةةةةةةه نعاضةةةةةةح يلفمرلةةةةةةح ع ةةةةةةس يلثةةةةةةريؼص يلعٍةةةةةةمطح ذيل مي طةةةةةةح ذيلٕةةةةةةؽطح نؽٍةةةةةةة
تةةةةةة ذّةةةةةةم يضٙةةةةةةا يلثةةةةةةريؼص يلثمٍةةةةةةطح ذيل طةةةةةةح نالفمةةةةةة ذي ذّةةةةةةاتح اةةةةةة طةةةةةةهج اةةةةةةة
ي ٚمةةةةةاا نةةةةةس صطةةةةةه اةةةةةة يلٕةةةةةماخ يل ااةةةةةح م يتةةةةةح ضفر ةةةةة عةةةةةثدي نةةةةةص نةةةةةهذ نهقضةةةةةح
ذمٍةةةةةةثح ٚات ةةةةةةا امطةةةةةةىي ندةةةةةةكي يل فةةةةةةا يلةةةةةةرنيشص نةةةةةةس قٌةةةةةةررنضاخ يلةةةةةةم ا ذنةةةةةةس يلثمةةةةةةر

 18ق .قطٕه عثكهللا يؼمك يلكلطمص يلمٕكن يلٍاتا .187
14

يلثمٍةةةةةص ذي تم ةةةةةالص ضرماعةةةةة تةةةةةكذنج اةةةةة عرياةةةةة تط طةةةةةح ذٔةةةةةؽطح ذظٍةةةةةمطح لر دةةةةةه اةةةةة
ت ٙدا نص ذؼكج ارمطىج ذّم اا ض ه تّفٕطح يلفم .)19
ي ي ٌةةةةةة رب ذٚثط ةةةةةةح يلهعاضةةةةةةح يلرةةةةةةص ضر اخةةةةةةا يلفمةةةةةة قذن ثطةةةةةةه ذ ٌةةةةةةاي خةةةةةةا نةةةةةةص
ذممةةةةةطة يلفمةةةةة اةةةةةة ي ضثمةةةةةر تمةةةةةر ارمةةةةةااو ذضعةةةةةة ي ذمةةةةةر يلهعاضةةةةةح اٍةةةةةرثكج ع ةةةةةس
يلمدي ذيلر كضه يل مط طة لؽاظاخ يلفم يلماقضح ذيلؽٍطح ..
نالّفٕةةةةةةةةطح يلٍةةةةةةةةرضح يذ يلمرري ةةةةةةةةح يذ يلٍةةةةةةةة ثطح يذ يلمثفرضةةةةةةةةح يذ يل ةةةةةةةةح يذ ي تكناعطةةةةةةةةح
يذ يل كذيتطةةةةةح ذةةةةةأذس اةةةةةة نةةةةةهيغ ذلمةةةةةة ذٍةةةةةرمك ظةةةةةكذيخا اةةةةةة يٌاٌةةةةةطاخ يلهعاضةةةةةح يلرةةةةةص
ضر اخةةةةةا يلفمةةةةة ذتعةةةةةك ي ي ر ةةةةةاب يلثمٍةةةةةص ضثرّةةةةةه تثٍةةةةةثح ثطةةةةةهج تةةةةةطة ي ٚمةةةةةاا نةةةةةص
ي ٚمةةةةةاا لةةةةةطً اثمةةةةةهي مةةةةةا نةةةةةص ي ٚمةةةةةاا
قذن يلهعاضةةةةةح مةةةةةا ي يلمثفةةةةةا عثةةةةةك خةةةةة
يل ةةةةةةةاقضطة ذلمةةةةةةةة تر٘ةةةةةةة يلثةةةةةةةهياط يلرهترضةةةةةةةح ذيلرهنطدطةةةةةةةح ذذةةةةةةةرنطه نهي ةةةةةةةاخ يل ةةةةةةةة
يلمثاٌةةةةةةةثح يلكيـ طةةةةةةةح ذيلفانظطةةةةةةةح ذذهذطةةةةةةةة خةةةةةةةكج يلمهي ةةةةةةةاخ تمةةةةةةةا ضةةةةةةةرو اةةةةةةة تمٍةةةةةةةطح
يلفمةةةةة ضممةةةةةة ي ٚمةةةةةاا اةةةةةة يلمّةةةةةان ح نةةةةةص ذمةةةةةرضة يلمةةةةةهيغ عةةةةةة ٚهضةةةةةا نٌةةةةةرااذدي يذ
يعمالدي ذ ملم يتّ ا ذدي تاةل اب يلثؽرطح .
مةةةةةا ذرٙةةةةة ّمة عم طّةةةةةح نعاضةةةةةح يلفمةةةةة معفةةةةةا ج ؼ رقةةةةةح تّةةةةةم ٍ ااةةةةة ٍ ذؼٍةةةةةة يلم ةةةةةكنج
ذخمج يلؽ ر خص:
ةةةص ّ
يلفمةةةة يلؽةةةةا نةةةةص يلؽطةةةةاج ذ ضعةةةةرو ةؼةةةة ٍك ٌةةةة َثح خةةةةمي
 ؼةةةةا يلؽطةةةةاج :ن ةةةةك ُ ِ
عفة َ
ُ
ضعرو ل ري ِلكَضْة قر ُ ٚما ِلدي.
يلؽا ؼرس لر ا َظثطثا ً نو
 ؼة ّ
يلهعاضةةةةةةةةح قثةةةةةةةة يلةةةةةةةةر قج نةةةةةةةةو تةةةةةةةةكّ اةةةةةةةةة ؼٍةةةةةةةةة يـرطةةةةةةةةان ية ذيةب
ةةةةةةةا ّ
ٌ
ظثطة.
لث ٙدما ذيل ثاضح تح ذخر
 ؼةةةةا يلهعاضةةةةح ت ةةةةك يلةةةةر قج ن فمةةةة يلؽةةةةا نةةةةص مشثةةةةاخ يلثٍّةةةةة ذؼٍةةةةة يـرطةةةةان
يله٘ةةةةةاعح يلفثط طةةةةةح نةةةةةص
ي ٌةةةةةي ذذ ةةةةةكضي يل ةةةةةمي يلمثاٌةةةةةة لةةةةةح لةةةةةملم ذُمٙةةةةة
ّ
يلمرثرع ملس  ٚا يلمرلرق.
يلركنض نص مقـاا يل مي
يلثكيضح ذاة ش ّي
ّ
ّ
 ذ ةةةةةةةطي ّ
ٙةةةةةةةريت ٛيل ّ
ّةةةةةةةهعطّح يلريظثةةةةةةةح
يلفمةةةةةةة ذذكنضثةةةةةةةح ذذأقضثةةةةةةةح ذذ هضمةةةةةةةح تال ّ
ٕةةةةةةؽطػ ذؼٍةةةةةةةَ يلر ّ ااةةةةةة اةةةةةة َ يظـةةةةةةهضة ذمِةةةةةة انج
ع طةةةةةةح ذذ طمةةةةةةح يلٍةةةةةة رقَ يل ّ
ذيلهعاضح.
تالؽةّ ذيلؽثا
ّ
ةةةةا يلمهياةةةةةح نةةةةةو ضعةةةةةرو ةؼةةةةة ٍك مخاتةةةةةحُ ّ
 ؼة ّ
يلفمةةةةة ذ يلر ّ طةةةةة اةةةةةة ِةةةةةأتح ذ اؽاذلةةةةةح
مخكين هي َارح تأش ِم ٍ اة يةِماا.
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عةةةةةةةاخهج عمالةةةةةةةح يةٚمةةةةةةةاا عةةةةةةةاخهج اركيـ ةةةةةةةح يلمعةةةةةةةا خ ي ظرماعطةةةةةةةح ذ ي قرٕةةةةةةةاقضح
ذيلٍطاٌةةةةةةطح ذ يلثمٍةةةةةةطح ذ يلص انطةةةةةةح ذقةةةةةةك عهنةةةةةةد خةةةةةةمج يل ةةةةةةاخهج يترّةةةةةةاني ذيٌةةةةةة ا ع ةةةةةةص
يلمٍةةةةةررش يل ةةةةةالمص ذ ضةةةةةري يل ٙةةةةةا ع ةةةةةس عةةةةةاخهج عمالةةةةةح ي ٚمةةةةةاا اةةةةةة ـةةةةةوا يل ٙةةةةةا
ع ةةةةةةةس اٍةةةةةةةثثاذدا يلةةةةةةةصوز ي ظرماعطةةةةةةةح ذي قرٕةةةةةةةاقضح ذيلٍطاٌةةةةةةةطح اةةةةةةةة ظدةةةةةةةح ذاةةةةةةةة
ـوا ذم ط قذن يلطرتٍط ذيلمث ماخ يلّثطدح اة ظدح يـهز.
الوحْر االّل  :عالس الظاُزة بالمضاء على هسبباحِا
ةةةةةةرنيخ
يذ  :ي ٌةةةةةةةثاب ي ظرماعطةةةةةةةح  :ضرظةةةةةةةك قذن ادةةةةةةةي ل ةةةةةةةاقيخ ذيلر الطةةةةةةةك يلمؽ طةةةةةةةح ذيلرٕة ّ
يلّةةةة ثطّح يلٍةةةةةا كج نةةةةص اعرمةةةةة ا ةةةةطة نةةةةةص عةةةةةاخهج ذّةةةة ط يةٚمةةةةةاا ذاةةةةة يل ةةةةةاقيخ ذيلر الطةةةةةك
يلرص ذىضك عاخهج ذّ ط يةٚماا اا ضأذص:
 يترّةةةةةةان ت ةةةةةةٗ يظني ؼةةةةةةرا خمطةةةةةةح يل مةةةةةة نةةةةةةص ذثمطةةةةةةح ادةةةةةةانيخ يةٚمةةةةةةاا ذٔةةةةةة
ِفٕةةةةةطردي .يترّةةةةةان يلر الطةةةةةك يلرةةةةةص ذُّةةةةة ّع ع ةةةةةس يذثةةةةةاع يةٚمةةةةةاا ل ُففةةةةةس ذيلةةةةةكضدي نةةةةةص عمةةةةة
ا طة ذ ذعانج اا ذذ ُّي للم يل م ذ يلرعانج ذامانٌرح اثم يلفمرلح.
 يترّةةةةةان يلر الطةةةةةك يلرةةةةةص ذةةةةةكن يل ةةةةةا وخ يلم طةةةةةهج ملةةةةةس ذؽ ُّمةةةةة ا ةةةةةكين ثطةةةةةه اةةةةةة يلةةةةةكضر
إلذمةةةةةا يلمثاٌةةةةةثاخ ي ظرماعطةةةةةح ذ ؼطاتةةةةةا ً يلكضثطّةةةةةح ا ّمةةةةةا ضةةةةةكن ٚمةةةةةاا ذ ةةةةةم يةٌةةةةةه ملةةةةةس يل مةةةةة
اة ظ يلؽٕرا ع س قكن ا ٍ اة يلماا لرؽ ُّم ذ م يل ٙر ٚي ظرماعطح.
ّ
ةةةةهيظدة
 يترّةةةةةان ت ةةةةةٗ يظني ت ةةةةةك خمطةةةةةح ذ ةةةةةطي يلمرطةةةةةاخ ا ّمةةةةةا ضةةةةةكن يةٌةةةةةه ملةةةةةس مـة
اةةةةة يلمةةةةكيني نةةةةص ٌةةةةة اثمةةةةهج ذقن دةةةةة ملةةةةس يل مةةةة ٌةةةةري ً ةةةةا نةةةةص اثةةةةاوا يلريلةةةةكضة
اثاوا ـهز.
 عةةةةةةك مقنيق يةخةةةةةةالص ذيةٚمةةةةةةاا تمٍةةةةةةدي لففةةةةةةرنج ذّةةةةةة ط يةٚمةةةةةةاا نةةةةةةص ٌةةةةةةة اثمةةةةةةهج
ٔةةةةة ح ت مةةةةةا
ع ةةةةةس اٍةةةةةر ث دي ذذ ان٘ةةةةةح اةةةةة إةةةةة ؽردي ؼطةةةةةس ذمةةةةةر عمالةةةةةح يةٚمةةةةةاا ارأ ّ
نص عاقيخ ذذ الطك ذ م يلمثف ح.
 وضةةةةةةاقج عةةةةةةكق نةةةةةةهيق يةٌةةةةةةهج عثةةةةةةك ا انتةةةةةةح يةٌةةةةةةه ليخ يةعةةةةةةكيق يلمثطةةةةةةهج اةةةةةة يةٌةةةةةةه
يةقةةةةة عةةةةةكقي ً ضرثةةةةةطّة ّ ٚمةةةةةاا يةٌةةةةةه يلمثطةةةةةهج قةةةةةك ضٙةةةةةفهذ ل مةةةةة تٍةةةةةثة عةةةةةك ماضةةةةةح
قـ يلريلكضة لر فطح يؼرطاظاذدي نطٙفهذ ل م لر ثطح ذ م ي ؼرطاظاخ .)20
 ي٘ةةةةةفهين يةٚمةةةةةاا يةضرةةةةةا ل مةةةةة تٍةةةةةثة عةةةةةك ذظةةةةةرق تةةةةةرضة ضةةةةةرنهي يؼرطاظةةةةةاذدي
لةةةةةمي ندةةةةةي ض م ةةةةةر لرةةةةةرنطه يؼرطاظةةةةةاذدي يةٌاٌةةةةةطح ل ث ةةةةةا ع ةةةةةس قطةةةةةك يلؽطةةةةةاج ذذثرّةةةةةه خةةةةةمج
يل ةةةةةاخهج نةةةةةص يلةةةةةكذا يلرةةةةةص ذةةةةةرنه ٘ةةةةةماتا ً يظرماعطةةةةةا ً ةذل ةةةةةم يةٚمةةةةةاا نطررظدةةةةةر ملةةةةةس
يل م تك ً اة يلمخاب ل ر طي لرأاطة ارف ثاذدي يةٌاٌطح
شاتطةةةةةةةا :ي ٌةةةةةةةثاب ي قرٕةةةةةةةاقضح :ضعةةةةةةةة يلؽةةةةةةةك اةةةةةةةة يةواةةةةةةةاخ ي قرٕةةةةةةةاقضح يلفاؼثةةةةةةةح يلرةةةةةةةص
ذٙةةةةةةهب الثطةةةةةةح يةٌةةةةةةه نةةةةةةص قذا ا طثةةةةةةح ترطعةةةةةةح يلؽةةةةةةهذب ذ ٘ةةةةةة رٚاخ ـةةةةةةهز) ذةةةةةةكن
ت ةةةةةٗ يظتةةةةةا إلنٌةةةةةاا ن ةةةةةميخ ثةةةةةاقخي ذتأعمةةةةةان ٔةةةةة طهج قةةةةةك ذ ةةةةة عةةةةةة ٌ 7ةةةةةثريخ ل مةةةةة
تدةةةةةةك يلؽٕةةةةةةرا ع ةةةةةةس إةةةةةةكن قـةةةةةة م٘ةةةةةةانص ل مٍةةةةةةاعكج نةةةةةةص إةةةةةةهذ يةٌةةةةةةهج .م
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يظتةةةةةا طةةةةةه اثةةةةةهن لةةةةةح ذ طةةةةةه اثف ةةةةةص ٚث ةةةةةا ً نةةةةةأع س يلمٍةةةةة ذلطاخ يلرةةةةةص
اةةةةةا ضم ةةةةةح خةةةةة
ضثث ةةةةةص ع ةةةةةس يلفمةةةةة ذؽ ّم دةةةةةا نةةةةةص عمةةةةةه دةةةةةمي خةةةةةص يلكنيٌةةةةةح لرأٌةةةةةطً اٍةةةةةر ث ح .ذثةةةةةطّة تةةةةةح
ؼرةةةةةس خةةةةةمج يل ؽ ةةةةةح ضرظةةةةةك صةةةةةه اةةةةةة  70ا طةةةةةر ٚمةةةةة نةةةةةص يلةةةةةكذا يلم طةةةةةهج ؼةةةةةرا يل ةةةةةالي
ض م ر نص يلىنيعح ذيلمثاظي ذؼ را يلرث .
شالصا :ي ٌثاب يلٍطاٌطح :ذري عوض عاخهج عمالح يةٚماا اة ـوا
ذةةةةةرنطه يلؽماضةةةةةح نةةةةةص يلمثةةةةةاٚا يلرةةةةةص ذثرّةةةةةه نطدةةةةةا عمالةةةةةح يةٚمةةةةةاا المؽةةةةةاظه

ذيلةةةةةةرنَ يلٕةةةةةةثاعطح ذيلىنيعةةةةةةح ذيلمه ثةةةةةةاخ يلرةةةةةةص ذث ةةةةةة يةٚمةةةةةةاا ملةةةةةةس يةني٘ةةةةةةص
يلىنيعطح اة ـوا ذم ط قذن لعا يلؽماضح يلمرفٕٕح.
ننةةةةة قنظةةةةةح ذعةةةةةص لعةةةةةا يلؽماضةةةةةح تال ريعةةةةةك يلرةةةةةص ذُةةةةةث ّي يل مةةةةة نةةةةةص ةةةةة اةةةةةة

يلمدةةةةةةة يلرةةةةةةص ضُؽ ةةةةةةه ع ةةةةةةس يةٚمةةةةةةاا يل مةةةةةة تدةةةةةةا ذذظةةةةةةرق ذعةةةةةةص ذعةةةةةةاج يلو ؽةةةةةةح
يلرثمطمضح ت اتر يلفم .
قعةةةةةي يلممرّةةةةةطة يلمٍةةةةة ذلطة عةةةةةة اهيقثةةةةةح عمةةةةة يةٚمةةةةةاا نةةةةةص يلمثةةةةةاٚا يلرةةةةةص

ذٍةةةةةةةرق نطدةةةةةةةا خةةةةةةةمج يل ةةةةةةةاخهج ذذةةةةةةةأاطة يلمرف ثةةةةةةةاخ يلوواةةةةةةةح ل طةةةةةةةا تةةةةةةةكذنخي ىضةةةةةةةاقج
عكقخي ذذرنطه ذٌا ت ذٍاعكخي ع س قي عم دي.
ذم طةةةةةة يلر ةةةةةةاذ تةةةةةةطة لعةةةةةةا يلؽماضةةةةةةح ذيلمةةةةةةكيني ذاعةةةةةةالً يةاثةةةةةةا ذذ٘ةةةةةة

يلرٍةةةةةهب يلمكنٌةةةةةص ذمعةةةةةاقج قاةةةةةط يلفةةةةةوب
ـفةةةةة ٛاثاٌةةةةةثح إلضعةةةةةاق يلؽ ةةةةةرا ل ةةةةةاخهج
ُّ
نص يلر طي.
ذم طةةةةةة قذن اهي ةةةةةةى يلرةةةةةةكنضة يلرات ةةةةةةح لةةةةةةروينيخ يل مةةةةةة نةةةةةةص يلمثةةةةةةاٚا يلرةةةةةةص

ذٍةةةةةرق نطدةةةةةا خةةةةةمج يل ةةةةةاخهج اةةةةةة ظةةةةة يل ٙةةةةةا ع ةةةةةس ذّةةةةة ط يةٚمةةةةةاا نةةةةةص يةعمةةةةةاا
يلففهج ذذرظطح عم دي تؽر يةعماا ية صه اثا ً .)21
الوحْر الزاًً :حفعٍل دّر هٌظوَ الًٍٍْسٍف للحد هي ُذٍ الظاُزة
ذ ٔةةةةةةةثكذ يةاةةةةةةةي يلمرؽةةةةةةةكج ل فمرلةةةةةةةح نةةةةةةةص عةةةةةةةا 1919
ذأٌٍةةةةةةةد يلطرتطٍةةةةةةة
ت ةةةةةك يلؽةةةةةهب يل المطةةةةةح يةذلةةةةةس ذخةةةةةص ذ ةةةةةىو يةاةةةةةا ذننةةةةةاخردي ذذ مةةةةة ع ةةةةةس ذ طةةةةةه
يل ةةةةةهذ يل اٌةةةةةطح يلرةةةةةص ضمةةةةةه نطدةةةةةا يلفمةةةةة ذذّةةةةةع ضٙةةةةةا يلر ةةةةةطي ذذ مةةةةة ع ةةةةةس يلؽةةةةةك
ذيل ٙا ع س عم يةٚماا ذيٌر ولدي ذلكز يلطرتطٍ  190ت كي ذتهتااعا.
يلمثةةةةةاقنج يلكذلطةةةةةح إلتدةةةةةا عمةةةةة ية ٚمةةةةةاا خةةةةةص اث مةةةةةح طةةةةةه نتؽطةةةةةح ا هخةةةةةا يلر ضةةةةةاخ
يلمرؽةةةةةكج ذ مةةةةة نةةةةةص ظمطةةةةة تؽةةةةةا يل ةةةةةالي إلتدةةةةةا عمالةةةةةح يةٚمةةةةةاا ذذٍةةةةةرفك تةةةةةهياط
ل ةةةةةةةر ي ذذةةةةةةةكنضة لةةةةةةةرممة يةٚمةةةةةةةاا ذيلمثةةةةةةةان نةةةةةةةص ؼٕةةةةةةةرلدي ع ةةةةةةةس ذ ةةةةةةةطي ذذّةةةةةةةعط
ادانيخ .
ذذ ةةةةةةةر يلمث مةةةةةةةح تمهيقثةةةةةةةح يل فةةةةةةةاع يلفةةةةةةةاْ ذيل ةةةةةةةا ذيل طةةةةةةةه ؼمراطةةةةةةةح ذيلثؽةةةةةةةرز
يلرث طمطح ذا ٌٍاخ يلرفرضه ل ٙا ع س عمالح يةٚماا .)22
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ل ك عهند توقتا عاخهج يٚماا يلّرينع ذيلرص ذّم عمالح ي ٚماا نرؽرلد اة اّم ح
ع س تفا تٍثص يلس عاخهج ذيٌ ح ظكي ذرٙمة يلمفاٚه يلمٕاؼثح لدا.
اّال  /الٌخائش :
ذثطة لثا اة ـوا يلثؽس عكج ترا ط يخمدا:
ي تٍا لي ضرعاذو يلصااثح عّه اا لي ضث ٌة يلهِك قث ل لم تمرظة
 -1ض ثص يلفم
يل اتر يلمثفثا ع طح
 -2ض ه عم ي ٚماا  :ع س يتح يل م يلمش ض ٙعثا ش ط ح ع س يلفم ذيلمش ضدكق
ٌوارح ذٔؽرح ذنناخطرح يل م يلمش ضٍرمطك اة ٘ يلفم ذعك قكنذح عة يلكناع
عة ؼ رقح يل م يلمش ضٍر عم يةٚماا مالح نـطٕح تكض ح عة عم يلمثان يل م
يلمش ضٍرفك ذظرق يةٚماا ذ ضٍاخي نص ذثمطردي يل م يلمش ض طا ذ طي يلفم ذذكنضثح
ذض طه ؼطاذح ذاٍر ث ح
 -3اة يٌثاب عمالح ي ٚماا ي ٌثاب ي ظرماعطح ذيلرص اة يخمدا خر ٌطفهج اعمرعح اة
يلم ر كيخ ي ظرماعطح تممهج عك يلعكذز اة يلر طي ذذ طي يلفم ادثح ذ اة لح اٍر ث ح
 -4ذ ٌثاب ذ طمطح ؼطس ضهذث ٛعم ي ٚماا ت ك ي لرؽا تالمكيني ينذثاٚا ذشط ا ذذكا
يؼٕا طاخ ع س ي  140ا طر اؽهذاطة اة يلر طي ي تركي ص ذخثاق  30ا طر ٚم
لطرهققذي يلس يلمكنٌح تاتر ا تٍثة يلرىيادي تال م
 -5ذيٌثاب يقرٕاقضح ذر ا تالم ه ذيلثفالح
ّ
 -6ي نعاضح يلفمرلح ذمر اة ـوا نعاضحُ يلفم ِ ذ ّ
تالفم ذذ كضي
يلفمرلح خص ي عرثا
ص ٌري ً اتد خمج يل ريو ُ ا ثرضّحً
يلمٍاعكج لح ذذرنطه ّ اا ض ى
ّ
لثمرج تّم ٍ ٌ ٍطي ذٚثط ّ
ذ ااقضّحً
 -7ذ ثس اث مح يلطرتطٍ تؽماضح يلفمرلح ذت اماتدا ذ كضي يلمصطه اة يلرٌا ذيلم العاخ
يلرص ضممة اة ـولدا ذ٘ ي لطاخ يلمانطح لؽماضح يلفمرلح ذي ٚماا اة ي عماا يلرص قك
خمج يلمث مح ٔاؼثح ذعانب صطهج ذنص
ذ شه ع س ٌواح ؼطاذدي ذيلمٍاي تؽ رقدي
اعرم اخ افر مح.
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راًٍا  /الخْطٍاث :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

يظهي اٍرغ ِاا ح ذتثا قاعكج ا رااخ ارماا ح عة عمالح ي ٚماا نص يل هي .
اٍاخمح يلكذلح نص ذرنطه يلٍمة ذيلرمطة يلٕؽص ذيلٙما ي ظرماعص لألٌه
يلمؽراظح
ارات ح يلرٍهب يلكنيٌص اة ـوا يقينيخ يلمكيني ذتالرثٍطا ا ي ٌهج .
ي خرما تالٕؽح يلثمٍطح ل فم اة قث يلمكنٌح ذي ٌهج .
يل ٛ ٙع س يذلطا ي ارن يلرص ذرداذ نص وض يذ قخا نص يلمكيني ذي ـم
تأضكضدي لرٍعط يتثا خي نطدا
يعكيق لعثح لمرات ح ذأـم ع س عاذ دا ادمح نعاضح يلفمرلح تالرثٍطا ا يلروينيخ
يلم ثطح تالفم .
ذ٘ قريتطة ذؽٙه عم ي ٚماا ي ق اة ٌ 18ثح ا ارات ح ذثمطم خمج
يلثٕرْ تّم ققطا .
يلمرات ح يلكذنضح اا ة عم ي ٚماا ل رأ ك اة ٌواح يةٚماا يل اا طة
ذعكضك يل اب ع س ئؽاب يل م يلمضة ض رار تاظثان ي ٚماا ع ل طا تاعماا
ـفهج ذثاٌة عمهخما.

اوال :ادلصادر تانهغح انعرتٍح:
 .1مسريج عثذ احلسني كاظى  ،عًانح االطفال االسثاب واحلهىل ،حبس
يُشىر يف جمهح انثحىز انرتتىٌح و انُفسٍح  ،عذد  ، 30ص  .150و
ادلُشىر عهى ادلىلع انرمسً نهًجهح . .لٍصر عثذاهلل امحذ انذنًًٍ،
ظاهرج عًانح االطفال اسثاتها واجتاهاذها ادلكاٍَح يف يذٌُح
انريادي عاو  ،2019حبس يُشىر يف جمهح ذكرٌد نهعهىو انُفسٍح
واالجرًاعٍح  ،انعذد .26
 .2عثذ انعهً اجلسًاًَ ،سٍكىنىجٍح انطفىنح وادلراهمح ،انذار انعرتٍح
نهعهىو َاشروٌ.1996 ،
 .3عُاًَ عثذ انعزٌز طثً  .يذخم إىل رٌهٍاخ األممٍح نرتلٍح ومحاٌح
حمىق اإلَساٌ اجلزائر :دار انمصثح نهُشر .يصذر اشارخ نه سايٍح
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كرٌفهح  ،حك انطفم يف انرعهٍى  ،حبس يُشىر يف جمهح جايعح دحهة،
اجلزائر .
 .4فخري صربي عثا ،،دراسح لحهٍهٍح نهعىايم ادلرذثطح تانرفك
األسري نهعائهح انعرالٍح تعذ أحذاز  ،2003-4-9حبس يُشىر يف جمهح
انفرح  ،انعذد .2012 ،51
 .5حمًىد تسطايى  ،سٍاساخ احلًاٌح نهحذ يٍ عًم االطفال حنى
سٍاساخ فاعهح وفك َهج حمىلً ،حبس يُشىر يف يىلع ترَايج
اخلهٍج انعرتً نهرًٍُح (أجفُذ).
شاٍَا  :ادلصادر تانهغح االَكهٍزٌح:
1-Dr. Qaesar Abdullah Ahmed, The Phenomenon of Child Labor: Causes
and Spatial Trends in 2019 Ramadi City, research published at Journal of
Tikrit University for Humanities, 20 October, 2019.
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