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حسانث يهخص  

 انىػٍ تحمىق األطفال انًٍُُُُ نذي آتائهى فٍ يذَُح ذؼض

 

 وثٽهىر ثٽذپوثڃ، ځنضپٰ ٱٍ ثأل١ٲجٻ ځڄ ٹغٌُ َٺجدوهج ثٽضٍ ثٽڂ٪جڅجر ٩چو ٽپىٵىٯ ثٽ٢ٲټ، فٶىٳ صچجوٻ أهڂُز صؤصٍ     

 أًٛ پ٩ً َ٪ُٖىڅهج ثٽضٍ ثٽٚ٪ذز وثألوٝج٧ ثٽووٽٍ، ثٽض٨ٌَٖ ٱٍ فٶىٵهج وٝڂجڅجس ثٽ٢ٲىٽز ځٺجڅز دُڄ ثٽٖجّ٪ز

 .ثٽىثٵ٨

 .ثأل١ٲجٻ دقٶىٳ ثٽنجٙز وثٽٶىثڅُڄ ثٽضٌَٖ٪جس صچجوٻ ٹىڅه ٱٍ ثٽقجٽٍ ٽپذقظ ثٽچ٦ٌَز ثألهڂُز وص٦هٌ

 ٱٍ ثأل١ٲجٻ دقٶىٳ ثٽى٩ٍ ځؾجٻ ٱٍ ثٽڂْضٶذپُز ٽپڂىٝى٩جس دوثَز دٺىڅه ثٽقجٽٍ ٽپذقظ ثٽض٢ذُٶُز ثألهڂُز وص٦هٌ

 .ثٽُڂڄ ٱٍ ثٽڂىٝى٧ هيث صچجوٽش ثٽضٍ قجطثألد دچوًر وث١ال٩هج ثٽذجفغز ٩پڀ دقْخ ومجٙز ثٽُڂڄ،

 :ئنً انحانٍ انثحس َهذف

 .ٱٍ ځوَچز ص٪َ آدجةهڀ ٽوي ثأل١ٲجٻ دقٶىٳ ثٽى٩ٍ ځْضىي ٩پً ثٽض٪ٌٯ .1

، وثٽڂْضىي ثٽض٪پُڂٍ، (أځهجس – آدجء)  ثٽچى٧ ثسٽڂضٮٌُ صذ٪ًج ثأل١ٲجٻ دقٶىٳ ثٽى٩ٍ ٱٍثٽٲٌوٳ  ٩پً ثٽض٪ٌٯ .2

 .وثٽ٪ڂٌ

 َضى٩ٍىڃ ٱٌهًث،( 141) ٵىثځهج دپ٬ وثألځهجس ثِدجء ځڄ ٩ُچز ٩پً ثٽڂُوثڅُز ٽوًثّزث أؽٌَش ثٽذقظ أهوثٯ وٽضقٶُٴ

 .ځنضپٲز ص٪پُڂُز ځْضىَجس ځڄ ص٪َ ځوَچز ځڄ أځًج( 71)و أدًج،( 71)د٪وه

 ځوَچز ص٪َ. ٱٍ ثٽ٢ٲټ دقٶىٳ ثٽى٩ٍ ځوي ٩پً ٽپض٪ٌٯ ځٶُجُ إ٩وثه صڀ وٵو

 :   ثِصُز ثٽچضجةؼ إٽً ثٽذقظ وصىٙټ

 .ثٽ٢ٲټ دقٶىٳدڂْضىي ٩جٻ ځڄ ثٽى٩ٍ صڂض٨ ثِدجء  .1

ٱٍ ثٽى٩ٍ دقٶىٳ ثٽ٢ٲټ  صذ٪ج ٽڂضٮٌُثس ثٽچى٧ )آدجء، أځهجس(، وثٽڂْضىي ثٽض٪پُڂٍ،  ٱٌوٳ وؽىه ٩وٿ .2

 .وثٽ٪ڂٌ ٱٍ ځوَچز ص٪َ

  

 

 



3 
 

 : هٍ وانًمرشحاخ انرىصُاخ يٍ تؼذد ئنُها ذىصم انرٍ انُرائط ضىء فٍ انثحس خشض ولذ

 ثٽضى٩ُز ٽََجهر ثٽڂؤّْجس ځنضپٰ ٱٍ ثٽ٢ٲىٽز ٽٚجٽـ وثٽڂٶوځز ذيوٽزثٽڂ ثٽؾهىه دضچُْٴ ثٽذجفغز صىٍٙ .1

 .ثٽ٢ٲټ دقٶىٳ

 څٌٖ ثٽغٶجٱز ثإلّالځُز ٽووًهج ثٽهجٿ ٱٍ ًٱ٨ ثٽى٩ٍ دقٶىٳ ثإلڅْجڃ ٩جځًز وفٶىٳ ثأل١ٲجٻ مجٙز. .2

 .ثأل١ٲجٻ دقٶىٳ ثٽڂهضڂز ثٽڂؤّْجس أڅ٢ٖز وصٲ٪ُټ ٽض٢ىٌَ ثٽقٺىځُز ٭ٌُ ثٽڂچ٦ڂجس ځٖجًٹز .3

 . أڅٲْهڀ ثأل١ٲجٻ ٌَثهج ٹڂج ثأل١ٲجٻ دقٶىٳ ثٽى٩ٍ ٽپض٪ٌٯ ځڂجعپز هًثّز إؽٌثء .4

 ثٽؾڂهىًَز ځقجٱ٦جس ؽڂ٨ُ ٱٍ وثألځهجس ثِدجء ٽوي ثأل١ٲجٻ دقٶىٳ ثٽى٩ٍ ٽپض٪ٌٯ ځڂجعپز هًثّز إؽٌثء .5

 .ثٽُڂچُز
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انًمذيح      

 فُظ ځڄ صؤعًٌُث وأٹغٌهج ځىثهذه، جًوثٍهه ٕنُٚضه، وصٺىَڄ ثٽٲٌه څڂى ځٌثفټ أهڀ ځڄ ثٽ٢ٲىٽز ځٌفپز ص٪و       

 ثٽڂْجهڂز ٩پً ٵوًصه فُظ ځڄ أو ّپُڂز، أٌّر وصٺىَڄ ثالؽضڂج٩ٍ، وثٽضىثٱٴ ثٽچٲٍْ ثالّضٶٌثً ٩پً ثٽٲٌه ٵوًر

 .و١چه دچجء ٱٍ ځْضٶذاًل

 ًثس،وثٽٶو ثٽڂُىٻ وصچڂى وثالصؾجهجس، ثٽ٪جهثس صضٖٺټ مالٽهج ځڄ وإ٩وثه، صٺىَڄ ځٌفپز هٍ ثٽ٢ٲىٽز وځٌفپز       

 . وثٽىؽوثڅٍ وثٽچٲٍْ وثٽ٪ٶپٍ ثٽؾْڂٍ ثٽ٢ٲټ څڂى ٱُهج وَضقوه ثٽْپىٷ، وأڅڂجٟ ثٽٶُڀ وُصٺضْخ

 أفٺجځًج ّچش ثٽضٍ ثٽىٝ٪ُز وثٽٶىثڅُڄ ثإلڅْجڅُز، وثٽقٞجًثس ثٽْڂجوَز ثألهَجڃ ثهضڂش ثٽڂٌفپز، هيڇ وٽن٢ىًر      

 ثٽضجًَنُز ثٽڂٌثؽ٨ وص٦هٌ ثٽٶوَڀ، ثإلڅْجڅٍ ًَلثٽضج إٽً ثٽ٢ٲټ دقٶىٳ ثالهضڂجٿ وَڂضو ثٽ٢ٲىٽز، فڂجَز ٱٍ وثٝقز

 وثٽٶجڅىڃ فڂىًثدٍ ٹٶجڅىڃ)  وفڂجَضهج ثٽ٢ٲىٽز د٩ٌجَز ثٽڂنضپٲز وثألهَجڃ وثٽ٪پڂجء وثٽٲالّٲز ثٽقٺڂجء ثڅٖٮجٻ

 (.و٭ٌُهڀ........ ًٕو وثدڄ ُّچج وثدڄ وأٱال١ىڃ ٹىڅٲُٖىُ وص٪جٽُڀ ثٽٌوځجڅٍ وثٽٶجڅىڃ ثٽٶوَڀ ثٽڂٌٌٚ

 ٱٍ وثٝـ دٖٺٍټ ىٽٸ وصؾپً ثإلڅْجڃ، دقٶىٳ ځپقى٥ًج ثهضڂجځًج ثٽغجڅُز ثٽ٪جٽڂُز ثٽقٌح د٪و ځج ځٌفپز ٕهوس وٵو

 فٌٹز صٚج٩و وځ٨. ثإلڅْجڃ فٶىٳ ځڄ أهڅً فو دجفضٌثٿ ثٽووٻ ُصپَٿ ثٽضٍ ثٽووٽُز وثالصٲجٵُجس وثٽضٌَٖ٪جس ثٽوّجصٌُ

 دُچهج وځڄ وثٽ٩ٌجَز ٽپقڂجَز فجؽًز وثألٹغٌ ٝ٪ٲًج، ثألٹغٌ ثإلڅْجڅُز ثٽٲتجس فڂجَز ٩پً ثٽضٌٹَُ دوأ ثإلڅْجڃ فٶىٳ

 .ثأل١ٲجٻ

 َُچ٘ أو إ٩الڅجس ٱٍ ثٽقٶىٳ هيڇ صضذپىً أڃ وٵذټ ،( ثإلڅْجڃ فٶىٳ)  دـ َْڂً ځج ثإلڅْجڅُز ص٪ٌٯ أڃ وٵذټ 

 أؽپهج ځڄ وَچٖؤ وثٽچووثس، ثٽڂؤصڂٌثس أؽپهج ځڄ وَُ٪ٶو هوٽُز، ثصٲجٵُجس ٱٍ ىٹٌهج َضڀ أو صىُٙجس ٱٍ ٩پُهج

 ٩جٿ دىؽٍه ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز ث٩ضٌٱش ٩جٿ، وأًد٪ڂجةز أٽٰ ځڄ َٶٌح ځج وځچي ٹپه هيث ٵذټ.. وثٽهُتجس ثٽڂچ٦ڂجس

 دؤفٺجځهج ثٽڂنج١ذُڄ وأٽَځش ځچهج ثالڅضٶجٗ أو فٌځجڅه َؾىٍ ال وٝڂجڅجس دقٶىٳ مجٗ، دىؽٍه وٽپ٢ٲټ ٽإلڅْجڃ،

 .ٹٲجٽضهج دٌٞوًر

  انثحس يشكهح

 ثٽضچڂُز ځٺىڅجس ځڄ أّجًُّج ځٺىڅًج فٶىٵهج، وٙىڃ فجؽجصهج و٩ًجَز ثٽ٢ٲىٽز، ٽڂٌفپز ثٽذٌَٖز ثٽضچڂُز ص٪و       

 وًّڀ ځالځقه صٖٺُټ ٱٍ ثٽقجّڀ وثٽ٪جځټ ثٽڂْضٶذټ هٍ ٱجٽ٢ٲىٽز ثٽٖجځپز، ثٽضچڂُز ؽىهٌ هٍ دټ ٽپڂؾضڂ٨، ثٽذٌَٖز

 هَچًُج ثٽضَثځًج ص٪و هجٹىڅ ٩ڄ ٱٞاًل ثٽڂؾضڂ٪ُز ثٽضچڂُز ؽهىه ٱٍ ځٶوځز وأوٽىَز ځ٢پذًج َڂغټ ٩ًجَضهج وأځٌ هىَضه،

 ٱٍ ثٽٺجځپز ٩چجَضهج وصىٽُهج ثٽڂضٶوځز ثٽووٻ ٱٍ دجٽ٬ دجهضڂجٿ ثٽ٪ڂٌَز ثٽٲتز هيڇ صق٦ً وٽهيث. وإڅْجڅًُج وٵىځًُج وو١چًُج
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 ځڄ صذيٻ ثٽضچڂُز ؽهىه دؤڃ ثٽووٻ صپٸ إلَڂجڃ وثالؽضڂج٩ُز، وثٽچٲُْز وثٽؾْڂُز ثٽ٪ٶپُز ثإلڅڂجةُز، ځض٢پذجصهج ځنضپٰ

 ؽوَور هُٺپز فجٽز ٱٍ ثٽووٽٍ وثٽى٨ٝ الُّڂج – ثّضغڂجًهج َْضپَٿ وثٽيٌ ٽذپوثڅهج ثٽٶىځُز ثٽغٌور ٹىڅهج تزثٽٲ هيڇ أؽټ

 وٵىر ثٽٶىر ځ٪ٌٱز الځضالٷ وثالٵضٚجهَز وثٽضٺچىٽىؽُز ثٽڂ٪ٌٱُز ثٽڂؾجالس ٕضً ٱٍ ثٽ٨ٌَْ ثٽض٢ىً ّڂز ٽڂىثٹذز

 (157: 2115 ،ثٽُٖذجڅٍ. )ثٽڂ٪ٌٱز

ِّٵج، ځىٝى٩ج َٖٺټ ټثٽ٢ٲ َٺڄ ٽڀ ٵٌَخ ٩هو وفضً  ٽٺڄ .صؾجهه ثٽڂؾضڂ٨ ووثؽذجس دقٶىٵه َهضڂىڃ ٹجڅىث ثٽچجُ وال ځؤ

 ثٽقُجر ٱُهج صض٪ٶو ٝنڂز ځوڃ ٱٍ ثٽْٺڄ وصٌٹَُ ثٽ٪ڂٌثڅٍ وثٽڂو ثإلڅضجػ أڅڂجٟ ثٽضقىالس صذ٨ ثالؽضڂج٩ُز، ثٽقُجر ص٪ٶو ځ٨

 ځپٍء ٩جٽڀ ٱٍ دووًڇ وصجڇ ثٽ٢ٲټ ٵٞجَج صٲجٵڂش أ٩ٞجةهج، دُڄ ص٪جًٯ ال هجةپز ّٺجڅُز صؾڂ٪جس ٱٍ ثٽٲٌه وَضُه

 أڅٲْهڀ ٩پً م٢ٌث َٖٺپىڃ أٝقىث فضً ثأل١ٲجٻ، ځڄ ٹغٌُ أوٝج٧ وصٲجٵڂش ده، وثٽالځذجالر ودجٽڂنج١ٌ دجٽڂٮٌَجس

 .ثٽڂؾضڂ٨ و٩پً

 وځ٨ .ىوَه ځڄ فضً ث٩ضوثءثس ځقټ ثٽ٢ٲټ أٝقً ثٽ٪ڂٌثڅٍ وثالځضوثه ثٽقُجر وٍفڂز ثٽڂؾضڂ٪ُز ثٽضقىالس وځ٨

 ځنج١ٌ ځڄ َضهوههڀ ودڂج دهڀ ثالٹضٌثط و٩وٿ ثأل١ٲجٻ صهڂُٔ َٲٌٍهج ثٽضٍ ثالٵضٚجهَز ثالؽضڂج٩ُز ثألد٪جه وسص٪ٶ ثألَجٿ

 .دٺجځپهج ثٽٖ٪ىح وځْضٶذټ فجٌٝ ٩پً صوث٩ُجس ځڄ فٶىٵهڀ ځڄ فٌځجڅهڀ َٖٺپه وځج أم٢جً، ځڄ َٖٺپىڅه دجصىث وځج

ـِ ٽڀ ثٽضٍ ثٽڂؾضڂ٪جس ٱٍ ٍثةور م٢ىًر ٽپڂىٝى٧ وإڃ  ٥ټ ٱٍ دجٽ٢ٲټ ثال٩ضچجء ٱ٪وٿ: ٩چجَز ځڄ َْضقٶه ځج ٧ثٽڂىٝى صڂچ

 ٽپ٩ٌجَز، ٽپ٪الػ، َقضجػ ثٽْىٌ ٭ٌُ وثٽ٢ٲټ .٭ٌُڇ و٩پً څٲْه ٩پً ٽپن٢ٌ ځٚوً إٽً َقىٽه ثٽقوَغز، ثٽڂضٮٌُثس

 ثٽضٍ وثألٌٝثً ثألم٢جً ځڄ صقڂُه ٽقٶىٳ ځضچجځُز فجؽز ٱٍ ٱجٽ٢ٲټ عڀ، ځڄ  .وثٽ٪ٶجح ٽپچذي ال ثٽضؤهُټ إل٩جهر

 …ص٪ضٌٝه

 ٽضىٱٌُ ثٽ٢جٵجس ٹټ وصْنٌُ دجٽ٢ٲټ ٽپ٪چجَز ٭ٌُڇ ځڄ أّذٴ ٹجڃ ثٽيٌ ثإلّالٿ ٽوَڄ ٭جٽذهج ٱٍ صچضڂٍ ثإلّالځُز وثٽووٻ

 (22:  2118 ځٺجوٌ،) .ٙجٽـ ّىٌ ځْضٶذټ ًؽټ إ٩وثه ٩پً ٵجهًر ځضىثٍڅز، فُجر

 هوٽُز وثصٲجٵُجس دجٽ٢ٲټ، ٽپ٪چجَز ذجٵزثٽْ ٹجڅش إّالځُز ٌَٕ٪ز :ثألٵټ ٩پً أًٙور عالعز صٺضچَ ثإلّالځُز ثٽ٪ٌدُز وثٽووٻ

 ځ٢پ٨ ځچي صچجٱْش څٚىٗ ځڄ صنپى ال هثمپُز وصٌَٖ٪جس ٩پُهج، ٽپضىٵ٨ُ ثألوثةټ ثٽڂضقڂُْڄ ځڄ ثإلّالځُز ثٽووٻ ٹجڅش

 .ثٽ٢ٲټ فٶىٳ ٩ڄ ثٽيوه ٱٍ ثٽ٪ٌَٖڄ ثٽٶٌڃ

 ثأل١ٲجٻ ٥جهٌر ٹجڅش وإىث ٽؾپهج، ٵټثأل ٩پً أو ثإلّالځُز ثٽ٪ٌدُز ٽپووٻ وثٽٶجڅىڅٍ ثٽ٩ٌٍٖ ثٽى٨ٝ هى هيث ٹجڃ إىث إڅڂج

 وثٵ٨ ٩ڄ ٹجًَٺجصىًٌ، دٖٺټ َ٪ذٌوڃ، دؤ١ٲجٻ صٲُٜ دهج ثٽٖىث٧ً وٹجڅش صٲجٵڂج إال صََو ال وثٽڂهڂُٖڄ ثٽڂقٌوځُڄ

 ؟ ٽپڂْؤٽز څ٪٢ُه أڃ َڂٺڄ ثٽيٌ ثٽضٲٌُْ ٱڂج وثٽٶجڅىڅُز، ثٽ٩ٌُٖز ثٽقڂجَز ٩ڄ َٺىڃ ځج أد٪و ځضڂَٳ
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 صو٩ى ٵىثڅُڄ ٥ټ وٱٍ ٹٌَڂز، فُجر ٽُ٪ُٔ ثٽ٦ٌوٯ ٹټ ٽه وَهِّب دجٽ٢ٲټ ٪چجَزٽپ َو٩ى ٧ٌٕ ٥ټ ٱٍ َضٚىً، ٹُٰ

 ځڄ صْضٲُو ال ځقٌوځز ٱتجس إٽً دؤٌّڇ ثٽ٪ٌدٍ ثٽ٪جٽڀ ٱٍ ثٽْڄ ٙٮجً ځڄ ؽُىٓ صضقىٻ دجٽ٢ٲټ، ٽالهضڂجٿ دئٽقجؿ

 (23:  2118 ځٺجوٌ،) ؟ فٶىٵهج

 دْذخ ځ٪جڅجصهڀ، ځڄ وصََو څڂىهڀ، ص٪ىٳ ځنج١ٌ إٽً ثٽ٪جٽڀ أڅقجء ځنضپٰ ٱٍ ثأل١ٲجٻ ځڄ ٹذٌُ ٩وه وَض٪ٌٛ        

 ٹجڃ ځڂج وثالّضٮالٻ، وثٽٶْىر ثإلهڂجٻ ٝقجَج ثأل١ٲجٻ َٺىڃ ځج وٹغًٌُث ٽهج، َض٪ٌٝىڃ ثٽضٍ وثٽضڂَُُ ثٽ٪چٰ أ٩ڂجٻ

 ٩جځًج، ٩ٌٖ مڂْز ٱٶذټ. دقٶىٵه وثال٩ضٌثٯ ځ٪جڅجصه، وصنٲُٰ ثٽ٢ٲټ دقڂجَز صىٍٙ ثٽضٍ ثٽو٩ىثس ٥هىً ٱٍ ّذذًج

 ثٽٶڂز ځؤصڂٌ ٱٍ څٲْهج ٩پً ٩هوًث فٺىځُز، و٭ٌُ فٺىځُز وځؤّْجس هوٻ ٵ٢٪ش ٿ،1991 ّذضڂذٌ ٱٍ وًثوصقوَ

 ٩جٿ دقپىٻ ٽأل١ٲجٻ وثٽض٪پُڂُز ثٽٚقُز ثألوٝج٧ صقُْڄ څقى ١ڂىفز أهوثٯ إلڅؾجٍ ثٽ٢ٲټ أؽټ ځڄ ثٽ٪جٽڂٍ

 .ٿ2111

 دجٽ٢ٲټ، ثهضڂجځهج ثٽڂضقور ٽألځڀ ثٽ٪جځز ٪ُزثٽؾڂ صجد٪ش ٽأل١ٲجٻ، ثٽ٪جٽڂٍ ثٽٶڂز ځؤصڂٌ أًّجڇ ثٽيٌ ٽپضٶپُو وإًّجًء

 ،2112 ٩جٿ ٩ٶوس وثٽضٍ ٽأل١ٲجٻ ٙجٽـ ٩جٽڀ وعُٶز ٽڂچجٵٖز ٿ،2113 ّذضڂذٌ ٱٍ دجٽ٢ٲټ مجٙز ؽپْز ٩ٶو وأٵٌس

 ثألهوثٯ ځڄ ؽڂپز صقٶُٴ ٩پً ًٹَس وثٽضٍ ٽأل١ٲجٻ، ٙجٽـ ٩جٽڀ ٽذچجء ثٽ٪ڂټ م٢ز ٩پً ثٽىعُٶز ثفضىس فُظ

 . ٿ2115 ٿثٽ٪ج فضً وثالّضٌثصُؾُجس

 ثإل٩الڃ څٚىٗ ٽڂچجٵٖز ثٽڂضقور ثألځڀ هُتز إ١جً ٱٍ ثٽ٢ٲټ دقٶىٳ ثٽ٪ٌدٍ ثالهضڂجٿ ثٽووٽُز ثٽؾهىه هيڇ ځ٨ وصَثځڄ

 . ثٽ٢ٲټ فٶىٳ ثصٲجٵُز ځْىهر ځچجٵٖز أعچجء وٹيٽٸ ثٽٚپز، ىثس ثألمٌي ثٽڂىثعُٴ وٹيث ثإلڅْجڃ، ٽقٶىٳ ثٽ٪جٽڂٍ

 ځنضپٰ ٱٍ ځپڂىًّج صٶوځًج أًّش ثٽ٢ٲټ، فٶىٳ ٽٚجٽـ وثٽٲ٪جٽُجس ثٽذٌثځؼ ځڄ ؽڂپز ثٽ٪ٌدُز ثٽڂچ٢ٶز وٕهوس   

 ( 7:  2116 ثٽَ٭ٌُ،.)ثٽ٪ٌدُز ثٽووٻ ٱٍ ثٽٶ٢ٌٌ أو ثٽٶىځٍ ثٽٚ٪ُو ٩پً ثٽضچڂىَز ثٽڂؾجالس

 ځڄ ٹذٌُ ٩وه ٍثٻ ٱڂج ثٽ٢ٲىٽز، وفڂجَز ٽ٩ٌجَز وثٽى١چُز ثٽووٽُز ثٽؾهىه ٱٍ ثٽڂپڂىُ ثٽضٶوٿ ځڄ ثٽٌ٭ڀ و٩پً    

 ځڄ وٽپ٪وَو وثٽڂٌٛ ٽپؾى٧ وَض٪ٌٝىڃ ٵجُّز، ځ٪ُُٖز ٥ٌوٯ ځڄ َ٪جڅىڃ ثٽ٪جٽڀ ځچج١ٴ ځڄ ثٽ٪وَو ٱٍ ثأل١ٲجٻ

 .ثإلڅْجڅُز و٭ٌُ ثٽٶجُّز ثٽڂ٪جځالس

 ّىء دْذخ َىځًُج ١ٲټ 41111 وٱجر إٽً" 1991، ثٽُىڅُُْٰ"  ٽپ٢ٲىٽز ثٽڂضقور ثألځڀ ځچ٦ڂز إفٚجةُجس وصٌُٖ     

 صٌُٖ ٹڂج.  ثٽضٮيَز وّىء ثٽڂٌٛ دْذخ ثٽضْ٪ُچجس ٱٍ ١ٲټ ىڃځپُ 131 څقى ووٱجر وثألځٌثٛ، ثٽضٮيَز

 وأڃ ثٽذ٢ٍء، وثٽچڂى ثٽٚقز ث٩ضالٻ ځڄ َ٪جڅىڃ ثٽ٪جٽڀ ځڄ ځضٲٌٵز أڅقجء ٱٍ ١ٲټ ځپُىڃ 151 وؽىه إٽً ثإلفٚجةُجس

 ١ٲټ ځپُىڃ ًد٨ ځڄ أٹغٌ أڃ أٌ ثٽغجٽظ، ثٽ٪جٽڀ هوٻ ٱٍ ٩جٿ ٹټ َڂىصىڃ ثٽنجځْز هوڃ ١ٲټ ځپُىڃ 14 فىثٽٍ
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 دُڄ ځڄ وثفو ١ٲټ َ٪ؾَ ثٽقجٌٝ ثٽىٵش وٱٍ ثٽوَٺٍ، وثٽْ٪جٻ وثٽقٚذز ثإلّهجٻ أځٌثٛ دْذخ أّذى٩ًُج ىڃَڂىص

 ثِدجء ځڄ ٹغٌُ وَ٪ؾَ ثٽضٮيَز، ّىء دْذخ وؽْوًَج ٩ٶپًُج ثٽٺجځټ ثٽچڂى صقٶُٴ ٩ڄ ثٽچجځٍ ثٽ٪جٽڀ ٱٍ أ١ٲجٻ عالعز ٹټ

 ٱٍ ثٽ٪جةالس عپظ صٲضٶٌ فُظ. وثٽذ٢جٽز ثٽٲٶٌ خدْذ أو وثٽڂؾج٩ز، ثٽقٌوح دْذخ أل١ٲجٽهڀ ٹجٯ ١٪جٿ صىٱٌُ ٩ڄ

 صٶٌٌَ)  .ثٽذُتز ٙقز ځٌثٱٴ ثٽْٺجڃ څٰٚ ٽوي صضىٱٌ وال ثٽچٶٍ، ثٽٌٖح ځجء إٽً ثٽچجځُز ثٽووٻ ٱٍ ثٽٌَٲُز ثٽڂچج١ٴ

 (1991: ثٽُىڅُُْٰ

 ځڄ ځىثُفٌ ٵو ّچز 11 إٽً ّچىثس 6 دُڄ أ٩ڂجًهڀ صضٌثوؿ ١ٲټ ځپُىڃ 111 فىثٽٍ هچجٷ ثٽض٪پُڀ ځؾجٻ وٱٍ    

 وٱٍ. ثٽغجٽظ ثٽ٪جٽڀ أ١ٲجٻ ځڄ% 55 ّىي ثالدضوثةٍ ثٽض٪پُڀ ځڄ ّچىثس أًد٨ َٺڂټ ال ثٽٌثهڄ ثٽىٵش وٱٍ. ثٽض٪پُڀ

 وٽْج٩جس ٕجٵز أ٩ڂجاًل ٩ٌٖر وثٽٌثد٪ز ثٽ٪جٌٕر دُڄ أ٩ڂجًهڀ صضٌثوؿ ١ٲټ ځپُىڃ 81 فىثٽٍ فجٽًُج َ٪ڂټ ثٽ٪ڂټ ځؾجٻ

 ثأل٭پذُز ٽٺڄ ثٽٚقُز، ٭ٌُ وثأل٩ڂجٻ ثٽڂٚجڅ٨ ٱٍ ثٽذ٪ٜ ضٮالٻثّ وَؾٌٌ ثٽ٢ذُ٪ٍ، څڂىهڀ ٩پً َؤعٌ ځڂج ١ىَپز،

: ثٽُىڅُُْٰ صٶٌٌَ) . ثٽڂٞچُز ثٽ٪ڂټ ّىٳ ٱٍ ٹ٪ذُو ثأل١ٲجٻ  ځڄ ٹغٌُ وَذج٧ ثٽڂچَٽُز، وثٽنوځز ثٽًَث٩ز  ٱٍ ص٪ڂټ

1991) 

 ٵذټ ځڄ ٩چهڀ ضنپٍثٽ صڀ أو ځچجٍٽهڀ ځڄ هٌدىث أڃ د٪و ثٽڂوڃ ٕىث٧ً ٱٍ صٶٌَذًج ١ٲټ ځپُىڃ عالعُڄ فىثٽٍ وَ٪ُٔ    

 وثٽؾٌَڂز ثٽ٪چٰ أل٩ڂجٻ وځ٪ٌٝىڃ وثٽض٪پُڀ ثٽٚقُز ثٽ٩ٌجَز ځڄ ځقٌوٿ وځ٪٦ڂهڀ َضجځً، أٙذقىث أو وثٽوَهڀ

 إل٭الٳ څضُؾز ثٽْىٌ ثٽچڂى صقٶُٴ ٩پً ٵوًصهڀ ٩وٿ دْذخ ٽپقٌوح، ٝقُز أًَٞج ثأل١ٲجٻ وَٶ٨. وثٽڂنوًثس وثٽذٮجء

 ٽپٶضجٻ ثأل١ٲجٻ ثّضنوثٿ ثٽقجٌٝ ثٽىٵش ٱٍ وَؾٌٌ ثٽڂقجُٙټ، الٯوإص ثٽ٢ٌٳ وصوځٌُ ثٽ٢ذُز وثٽ٪ُجهثس ثٽڂوثًُ

. ثٽقٌوح ٱٍ صؾچُوهڀ صڀ ٵو ٩ٌٖر ثٽنجځْز ّڄ هوڃ ١ٲټ 211111 څقى ثألمٌُر ثٽْچىثس ٱٍ وُٵّوً. ثٽقٌوح ٱٍ

 ٩پً ٵوًصهڀ ٩وٿ دْذخ ٽپقٌوح، ځذجٌٕر ٭ٌُ ٝقجَج صٶ٨ ثأل١ٲجٻ هؤالء ځڄ أٹذٌ أ٩وثهًث هچجٷ ىٽٸ، ٩پً ٩الور

 (1991: ثٽُىڅُُْٰ صٶٌٌَ) . ثٽْىٌ ثٽچڂى قٶُٴص

 و٭ٌُ ثٽقٺىځُز ثٽووٽُز وثٽڂچ٦ڂجس ثٽووٽٍ، ثٽڂؾضڂ٨ ثهضڂجٿ وًثء ثٽ٪جٽڀ ٱٍ ٽپ٢ٲىٽز ثألوٝج٧ هيڇ ٹجڅش وٽٶو    

 .وڅٲًُْج و٩ٶپًُج وعٶجٱًُج وٙقًُج ثؽضڂج٩ًُج ٩ًجَضه وٌٝوًر ثٽ٢ٲټ، دقٶىٳ ثٽقٺىځُز

 ثٽذپوثڃ، ځنضپٰ ٱٍ ثأل١ٲجٻ ځڄ ٹغٌُ َٺجدوهج ثٽضٍ ثٽڂ٪جڅجر ٩چو ٽپىٵىٯ ثٽ٢ٲټ، فٶىٳ صچجوٻ أهڂُز وصؤصٍ

 ٩پً َ٪ُٖىڅهج ثٽضٍ ثٽٚ٪ذز وثألوٝج٧ ثٽووٽٍ، ثٽض٨ٌَٖ ٱٍ فٶىٵهج وٝڂجڅجس ثٽ٢ٲىٽز ځٺجڅز دُڄ ثٽٖجّ٪ز وثٽهىر

 . ثٽىثٵ٨ أًٛ
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 : انرانُح انرغاؤالخوذثشص انًشكهح يٍ خالل يحاونح انثحس اإلظاتح ػهً 

 آدجةهڀ؟ ٽوي ثأل١ٲجٻ دقٶىٳ ثٽى٩ٍ ىيځْض ځج .1

 ؟ثٽ٪ڂٌ و ثٽض٪پُڂٍ، ثٽڂْضىي و ثٽچى٧،ٽڂضٮٌُثس  صذ٪جثأل١ٲجٻ ٱٍ ځوَچز ص٪َ  دقٶىٳ ثٽى٩ٍ َنضپٰ هټ .2

 

  : أهًُح انثحس

 -صذٌٍ أهڂُز ثٽذقظ ثٽقجٽٍ ځڄ مالٻ ځج َپٍ:

 ځٌثفټ ځڄ هجځز ڂٌفپزٹ ٽ٢ٲىٽزصذٌٍ أهڂُز ثٽذقظ ځڄ مالٻ أهڂُز ثٽڂٌفپز ثٽضٍ َضچجوٽهج وهٍ ځٌفپز ث .1

 .ثإلڅْجڅٍ ثٽچڂى

 ثٽ٢ٲټ دقٶىٳ ثٽىثٽوَڄ و٩ً دڂوي صهضڀ ثٽضٍ ځڄ ثٽوًثّجس ثٽقوَغز )٩پً فو ٩پڀ ثٽذجفغز( َ٪و ثٽذقظ ثٽقجٽٍ .2

 .٩جځز ثٽُڂچً ٽڂؾضڂ٨ځوَچز ص٪َ مجٙز وٱٍ ث ٱٍ

فٶىٳ أ١ٲجٽهڀ َڂٺڄ ثإلٱجهر ځڄ ثٽڂٶُجُ ثٽڂ٪و ٱٍ ثٽذقظ ٱٍ صٖنُ٘ ثِدجء ثٽيَڄ ٽوَهڀ و٩ٍ ٝ٪ُٰ ٱٍ  .3

 .ٽٌٱ٨ ځْضىي ثٽى٩ٍ ٽوَهڀ  ٽپىثٽوَڄ ثٽضى٩ُز دٌثځؼ إ٩وثهوځڄ عڀ 

ص٪ٌَٰ ثٽٶجةڂُڄ ٩پً ٩ًجَز ثأل١ٲجٻ وثٽض٪جځټ ځ٪هڀ دؤهڂُز هيڇ ثٽقٶىٳ وص٢ذُٶهج ٱٍ ثٽىثٵ٨ ٽضقٶُٴ ځْضىي  .4

 أٱٞټ ځڄ ثٽ٩ٌجَز ثٽڂٶوځز ٽأل١ٲجٻ.

 

 : انثحس أهذاف

 :إٽً ثٽقجٽٍ ثٽذقظ َهوٯ

 .ٱٍ ځوَچز ص٪َ آدجةهڀ ٽوي ثأل١ٲجٻ دقٶىٳ ثٽى٩ٍ ىيځْض ٩پً ثٽض٪ٌٯ -1

، وثٽڂْضىي ثٽض٪پُڂٍ، (أځهجس – آدجء)  ثٽچى٧ ثسٽڂضٮٌُ صذ٪ًج ثأل١ٲجٻ دقٶىٳ ثٽى٩ٍ ٱٍثٽٲٌوٳ  ٩پً ثٽض٪ٌٯ -2

 .وثٽ٪ڂٌ
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 حذود انثحس:

 :صٶضٌٚ فووه ثٽذقظ ثٽقجٽٍ ٩پً 

ٽوي ٹټ ځڄ ثِدجء وثألځهجس ص٪َ،  هًثّز ځْضىي ثٽى٩ٍ دقٶىٳ ثأل١ٲجٻ ٽوي آدجةهڀ ٱٍ ځوَچز

 ځچنٲُٞڄ)، وځڄ ٱتجس ٩ڂٌَز ځنضپٲز (ؽجځ٪ٍ عجڅىٌ، أّجٍّ، َٺضخ، و َٶٌأ أځٍ،)ځڄ ځْضىَجس ص٪پُڂُز 

 صْجوي أو ځڄ ثٹذٌ أ٩ڂجًهڀ ځٌصٲ٪ُڄ ّچز، 43-31 دُڄ ځج أ٩ڂجًهڀ ځضى٢ُّڄ ، 29 صْجوي أو ځڄ ثٵټ أ٩ڂجًهڀ

 ٿ2119-2118ٱٍ ځوَچز ص٪َ ٽپ٪جٿ ثٽوًثٍّ .( 44

 Definition of Terms انًصطهحاخ ذحذَذ

 انىػٍ :أواًل: 

 (. 14:  2112وَٶٚو ده ځقٚپز ثٽڂ٪ٌٱز وثٽٲهڀ ) ځىًّ، 

هى: ثٽقٲظ٤ وثٽضظـٶوٌَ وثٽٲهظڀ وّظالځز ثإلهًثٷ ) ثٽڂ٪ؾظڀ ثٽىّظ٠ُ ،        -ٹڂج ٩ٌٱه ځؾڂ٨ ثٽپٮز ثٽ٪ٌدُز  –وثٽى٩ٍ ٽٮىًَج 

1972  :1114 - 1145 .) 

: ٕـ٪ـىً ثٽٺـجةـڄ ثٽقـٍ دـڂج ٱـٍ څٲــْه وځـج َقـ٠ُ ده ) ثٽڂ٪ؾڀ ثٽى٠ُّ ،  ثٽچٲِ دؤڅه و٩ٌٱه ثٽڂ٪ؾڀ ثٽى٠ُّ ٱٍ ٩پڀ

1972  :1114 - 1145.) 

 :انحمىق: شاًَُا

 -ص٪ٌٯ ثٽقٶىٳ ٽٮىَج وث٢ٙالفج ٹڂج َپٍ:        

. ٽپىثٵ٨ ثٽڂ٢جدٴ ثٽقٺڀ هى وثٽقٴ وأوؽذه، أعذضه: فٶًج ثألځٌ ثهلل فٴ إڅٺجًڇ، َْى٫ ال ثٽيٌ ثٽغجدش  :انحمىق نغىًَا هٍ

 ثٽٚوٳ، دڂ٪چً َؤصٍ وثٽقٴ وثٽؾڂج٩ز، ٽپٲٌه ثٽىثؽخ ثٽچُٚخ وهى ص٪جٽً، ثهلل أّڂجء ځڄ ثّڀ وهى ثٽ٪وٻ هى وثٽقٴ

 (11:  2118 ثٽ٪ضُذٍ،)  .ثٽذج١ټ وَنجٽٲه
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 زثٽٌَٖ٪ ځپٺش ٍٕء ٹټ هى أو ثٽٮٌُ، ٩پً ص٪جٽً وهلل ٽإلڅْجڃ، ثٽ٧ٌٖ ٱٍ عذش ځج"  :ٍه صطالحًاوانحمىق ا

 (12:  2118 ثٽ٪ضُذٍ،".)  ٩پُه وّپ٢ضه ځچه، ثإلڅْجڃ

 :اشاسخ االدتُاخ وانًشاظغ انؼهًُح انً ػذد يٍ انرؼشَفاخ نًؼًُ انحمىق يُهاولذ 

   ( : 2117ص٪ٌَٰ ) ثٽذ٢جَچز 

ذ٢جَچظز،  ) ثٽ .هٍ ځؾـڂى٩ز ځڄ ثٽظـٶىث٩و ثٽضظٍ صنظـىٻ فٶىٵظـًج ٽپٲظٌه هوڃ صٶظـوَڀ صظـچجٍالس ځظڄ ؽـجڅظـذه أو إىالاًل  ٽظه             

2117  :19  ) 

  ُ( : 2117ص٪ٌَٰ ) ووهَى 

ـٍ و٭جٽذظًج هظٍ                   هٍ ځؾڂى٩ز ځڄ ثٽضىٵ٪ظجس ثٽڂ٢ذٶظز ٵجڅىڅظًج دجٽچْظذز ٽٺُٲُظز وؽظىح صٚظٌٯ ثِمظٌَڄ ـ دٖظٺٍټ وثٝظ

) ووهَظىُ،   .ثٽووٽز ـ صؾجڇ فجځپٍ هظيڇ ثٽقٶظىٳ، وصپظٸ ثٽضىٵ٪ظجس ٵظو صضنظي ٕظٺټ صقوَظوثس ٽڂض٢پذظجس ّظپىٷ ثِمظٌَڄ            

2117  :15 ) 

  : ص٪ٌَٰ ځٌٹَ فٶىٳ ثإلڅْجڃ 

هٍ صپٸ ثٽڂ٪ظجٌَُ ثألّجّظُز ثٽضظٍ ال َْظض٨ُ٢ ثٽچظجُ دظووڅهج ثٽ٪ظُٔ دٺٌثځظه، وثڅضهظجٷ صپظٸ ثٽقٶظىٳ ٩ذظجًر ٩ظڄ                    

  ثٽض٪جځټ ځ٨ ثإلڅْجڃ ٩پً أڅه ٭ٌُ إڅْجڃ، وثٽوٱج٧ ٩چهج هى ځ٢ـپخ أو فـجؽز ٽپٺـٌثځز ثإلڅْجڅُز ٽؾڂُـ٨ ثٽچجُ.

(.www.aworldconnected.com/subcategory.php/80.html) 

 : انطفم:  نصًاشا

 -ٹڂج َپٍ: وث٢ٙالفًج ٽٮىًَج َ٪ٌٯ ثٽ٢ٲټ        

 -ًَج:َ٪ٌٯ ٽٮى

ٌّم٘ .1  (6: 1999 ،ځٺجوٌ()1996 ځچ٦ىً، ثدڄ. )ٍٕء ٹټ ځڄ وثٽٚٮٌُ ٍٕء، ٹټ ځڄ ثٽچج٩ڀ ثٽ

 أٝ٪ٰ وهى.  و٩ًُٖز ُ٭ووًر ثٽچوي ځڄ ثٽْڂجء ځڄ َچَٻ ځج وهى ثٽ٢ٲټ ځڄ ځؤمىى ثٽ٢ٲټ: دؤڅه ثٽهُغڀ أدى وَ٪ٌٱه .2

ٱٍ . ثٽڂ٢ٌ څَوٻ أڅىث٧ ځڄ ٽٸى و٭ٌُ وثٽْٺخ وثٽىدټ ٹجٽٌٓ ثٽٺذجً ځڄ ٱجٽ٢ٲټ. ثٽڂجء ځڄ ثٽْڂجء ځڄ َچَٻ ځج

 (536 ،، ح س ٩ٌدٍ ثدڄ)

http://www.google.com/url?sa=X&start=0&oi=define&q=http://www.aworldconnected.com/subcategory.php/80.html&usg=AFQjCNG_DqiHEaMa1_W0lSovGnA3cBbfzw
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 (11:  2116 ځچج٧،. ) َضٺپڀ ال ثٽيٌ أٌ( infants) ثٽالصُچُز ٱٍ(  enfant) ثٽٺپڂز أٙټ .3

 : اصطالحًا

 ىٽٸ ٵذټ ثٽٌٕو ّڄ دپ٬ إىث إال ٩ٌٖر، ثٽغجځچز َضؾجوٍ ٽڀ إڅْجڃ ٹټ هى:  1989 ثٽ٢ٲټ فٶىٳ فڂجَز ثصٲجٵُز٩ٌٱضه 

 (22:  2116 ثٽڂُوثڅٍ،() 81:  2115 دىثهٌ،)  . ٩پُه ثٽڂچ٢ذٴ ڃثٽٶجڅى دڂىؽخ

 

 : انطفم حمىق:  ساتؼًا

 ١ٲاًل دىٙٲه فجځپهج ٙٲز ٩پً صٌٹَ ٽپ٢ٲټ وٕنُٚز ٱٌهَز فٶىٳ ځؾڂى٩ز: "  دؤڅهج ثٽ٢ٌثوڅز َ٪ٌٱهج   

 ( 8: 2113 ثٽ٢ٌثوڅز،" .) و٩چجَز ٩ًجَز إٽً فجؽز ٱٍ وإڅْجڅًج

 فجؽجس ځڄ ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز ٽه ٹٲپضه وځج ، ٽه ُٱٌٛ ثٽيٌ وڅُٚذه ف٦ه: " جدؤڅه ّىَپڀ ٩ٌٱهج ٹڂج    

 (23:  2114 ّىَپڀ،" . )  ځضٺجځپز ّىَز ٕنُٚز ٽه صٞڂڄ ، ٌٝوًَز

 أڃ َچذٮٍ ثٽيٌ ثٽْپىٷ ٱٍ ثٽقچُٰ ثٽوَڄ إٽُهج وؽه ثٽضٍ ثٽىٱجء، ثٽىثؽذز ثٽغجدضز ثألځىً: " دؤڅهج ٕىٳ ٩ٌٱهجو    

 (785: 2111 ٕىٳ،" . )  ثإلّالځٍ ثٽضٚىً وٱٴ ثٽقُجر ألهوثٯ قٶُٶًجص ثٽڂْپڀ، ده َپضَٿ

 -وػشفرها انثاحصح َظشًَا تأَها:

 ثٽَځجڃ ٥ٌوٯ ٩ڄ ثٽچ٦ٌ دٮٜ ،( أڅغً أٿ ٹجڃ ىٹًٌث)  دهج َضڂض٨ أڃ َپَٿ فٶىٳ ځڄ ٽپ٢ٲټ وعذش صٶًٌ ځج"      

 ثٽٺٌَڂز، ثٽقُجر ځڄ صڂٺُچه إٽً وصهوٯ ثإلّالځُز، ثٽٌَٖ٪ز ٩ٌٕضه وځج ثٽ٢ٲټ فٶىٳ ثصٲجٵُز دڂىؽخ وثٽڂٺجڃ،

 ". ثٽٖجځپز وثٽ٩ٌجَز

 -وػشفرها انثاحصح ئظشائًُا تأَها:

 ِدجء ٩پً ځٶُجُ ثٽى٩ٍ دقٶىٳ ثأل١ٲجٻ وثٽڂ٢ذٴ ٱٍ ثٽذقظ ثٽقجٽٍ"" ثٽوًؽز ثٽضٍ َقٚټ ٩پُهج ث  

 

 عاتمح ودساعاخخهفُح َظشَح 
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 :خهفُح َظشَح:  أواًل

  : انطفم نحمىق انؼايح انغًاخ

 -صضىثٱٌ ځؾڂى٩ز ځڄ ثٽْڂجس ٱٍ فٶىٳ ثأل١ٲجٻ َڂٺڄ إؽڂجٽهج دڂج َپٍ: 

 ٽٺټ صضٶًٌ ٩جځز فٶىٳ ٹپهج وثٽچٲٶز، ثٽٌٝج٩ز ٱٍ ثٽ٢ٲټ ٱقٶىٳ: وثؽذجس َٶجدپهج الثأل١ٲجٻ  فٶىٳ ٭پخأ  (1

 .دآهځُضه ځْجُ َ٪و ده وثٽڂْجُ ځچهج، َُقٌٿ أال وَؾخ ١ٲاًل، دىٙٲه ٽپ٢ٲټ الٍځز وهٍ صٲٌٵز، دٮٌُ ثأل١ٲجٻ

 صض٪پٴ فٶىٳ وهٍ فجٻ، دؤٌ دهج ثٽضٲ٠ٌَ أو ٩چهج ثٽضچجٍٻ َؾىٍ ال ځ٢پٶز ثٽ٢ٲټ ٱقٶىٳ ٩چهج، ثٽضچجٍٻ َؾىٍ ال (2

 . ثٽ٪جٿ دجٽچ٦جٿ

 وفٴ. ثٽٚذٍ فٶىٳ ىثس هٍ ٽُْش ثٽ٨ٌُٝ، ثٽ٢ٲټ ٱقٶىٳ ،ٽُْش ځ٢پٶز وصضٮٌُ دضٮٌُ ځٌثفپه ثٽ٪ڂٌَز (3

. ثٽ٪ڂٌ ځڄ ځ٪ُچز ځٌفپز دپ٬ ثٽيٌ ٽپ٢ٲټ إال ثٽىٝ٪ٍ ٽٶجڅىڃث أو ثٽٌَٖ٪ز ٱٍ ٩جهًر أڃ َضٶًٌ ال وثٽضؤهَخ ثٽض٪پُڀ

 .ٽپ٢ٲټ ثٽ٪ڂٌَز ثٽڂٌثفټ فْخ وصضجد٨ صضٮٌُ ثٽ٢ٲټ ٱقٶىٳ وهٺيث

ال َڂٺڄ أڃ ٢َجٽخ دهج ثٽ٢ٲټ  ٩پً ثٽٌ٭ڀ ځڄ أڅهج ځڄ فٶىٵه ثٽڂٌٖو٩ز ٽ٪وٿ و٩ُه دهج ځڂج َىؽخ ثٽٺذجً  (4

 (44-43: 2115 دىثهٌ،)  ثٽڂ٢جٽذز څُجدز ٩چه.

 : اإلعالو فٍ طفمان حمىق

 ؽچُچًج ٹجڃ ځچي دجٽ٢ٲټ ثهضڀ ٹڂج ٩جٿ، دٖٺٍټ ثإلڅْجڃ دقٶىٳ ّچز وأًد٪ڂجةز أٽٰ ځڄ أٹغٌ ځچي ثإلّالٿ ثهضڀ ٽٶو       

 ٩ًجَضهج ٱٍ ٵوځش فُظ وٽقٶىٵهج، ٽپ٢ٲىٽز ٩ًجَضهج ٱٍ ځضٺجځپز دچ٦ٌر صڂَُس ٵو ثإلّالځُز ٱجٽٌَٖ٪ز أځه، د٢ڄ ٱٍ

 ثٽقٶىٳ ځڄ دؾڂپٍز ٽپ٢ٲټ ٱُه وث٩ضٌٱش ثٽ٢ٲټ، ٽقڂجَز ٹجځټ دوّضىً ٱؾجءس ، ٩ٌجَزوثٽ ثٽقڂجَز ٙىً أّڂً ٽپ٢ٲټ

 وثٽڂٌُثط ثٽ٩ٌجَز ٱٍ وفٶه وثٽٌٝج٩ز، وثٽقٞجڅز ثٽقُجر، ٱٍ فٶه ٽه وٝڂڄ. څڂىڇ ځٌثفټ ؽڂ٨ُ ٕڂپش ثٽضٍ

. ) ثأل١ٲجٻ ځ٨ فُڀثٽٌ ثٽض٪جځټ ٩پً وأٹو ٙىًڇ، دٺجٱز ثأل١ٲجٻ دُڄ ثٽضڂَُُ أٽٮً ٹڂج. ثٽقٶىٳ ځڄ و٭ٌُهج وثٽچٲٶز

 (32:  2114 ثٽڂؾُوٻ،( ) 195:  2112ثٽقپى،

 :  ٵْڂُڄ إٽً ثإلّالٿ ٱٍ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ صٶُْڀ وَڂٺڄ

 . ثٽىالهر ٵذټ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ:  ثألوٻ
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 . ثٽىالهر د٪و ثٽ٢ٲټ فٶىٳ:  ثٽغجڅٍ

 صٺىَڄ، أٹڂټ ٍٱ مٌوؽه ٽٞڂجڃ ثٽڂٌأر ثًفڀ ٱٍ ثٽڂضنپٴ ثٽؾچُڄ فٶىٳ صٖڂټ وهٍ : األول انمغى َن٘ ٱُڂج أځج

 ثإلّالٿ ثهضڀ ٱٶو. وثٽ٢ذُ٪ٍ ثٽْپُڀ ٽچڂىڇ ځچجّذز ٥ٌوٯ إٽً ثٽ٢ٲټ إلمٌثػ ثٽقٶىٵُز ثٽضٌصُذجس ځؾڂى٩ز وٹيٽٸ

 ٽهيث أدًج ُّٚذـ ثٽيٌ وثٽَوػ ثٽْپُڀ، ٽپقڂټ ثّض٪وثههج وځوي ثٽ٢ٲټ ٽهيث أځًج ّضٚذـ ثٽضٍ ثٽَوؽز ثمضُجً دٺُٲُز

 (9:  س ح ثٽقٲچجوٌ،. )ثٽ٢ٲټ

 ځڄ ٌُّعىڃ ثأل١ٲجٻ ألڃ ثِمٌ، أفوهڂج ثألدىثڃ ٱُهج َنضجً ثٽضٍ ثألوٽً ثٽپق٦ز ځچي ٩چجَز ثٽ٢ٲټ ّالٿثإل وأوٽً

 دجٽوَڄ(  ځْضٶذاًل ثألح)  ثٽٌؽټ َضڂض٨ أڃ ٌٝوًر ٩پً ثإلّالٿ وأٹو. ٹغًٌُث وّپىٹهڀ وٙٲجصهڀ ثٽىثٽوَڄ أمالٳ

 ٩پً ثٽضؤعٌُ ٱٍ ثألهڂُز دجٽ٬ هوًًث صؤهٌ ثألٿ ألڃ ثٽٚجٽقز، ثٽڂٌأر َنضجً أڃ ثٽٌؽټ ٩پً وأوؽخ ثٽٌٱ٨ُ، وثٽنپٴ

 . ّپىٹه وثّضٶجځز وصچٖتضه وصهيَذه ثٽ٢ٲټ صٌدُز

 ٽيٽٸ ، أځه د٢ڄ ٱٍ وهى ودنجٙز ؽوَور، فٶىٳ ٽپ٢ٲټ دوأس ثإلّالٿ، فوههج ثٽضٍ ثألِّ ٩پً ثٽَوثػ صڀ ځج ٱئىث

 . ثٽٚقُقز ثٽضچٖتز ثٽ٢ٲټ صچٖتز ٱٍ وثٽٚقُقز ثٽقٶُٶُز  وثالڅ٢الٵز ثٽذوثَز َ٪و أځه، د٢ڄ ٱٍ وهى دجٽؾچُڄ ٱجالهضڂجٿ

 َٮجٌَ ال ثال٢ٙالؿ ٱٍ وثٽؾچُڄ ،(92:  1996 ځچ٦ىً، ثدڄ. ) أځه د٢ڄ ٱٍ ثٽڂْضضٌ ثٽىٽو هى:  ٽٮًز وثٽؾچُڄ

 فضً صضٺجعٌ، مپُز ځٺىڅُڄ دجٽذىَٞز ثٽڂچىٌ ثٽقُىثڃ ٱُهج َپضٶٍ ثٽضٍ ثٽپق٦ز ځڄ ؽچُچًج وَْڂً"  ثٽپٮىٌ ثال٢ٙالؿ

 ( 29:  1991 ثٽهجهٌ، ٩ذو". ) ځىٽوڇ ٵذټ ځج إٽً ځضٺجځاًل ځٚىًًث مپٶًج صٚذـ

 وثٽقڂجَز ثٽ٩ٌجَز صىٱٌُ ٌٝوًر:  ځچهج ثٽقڂټ ځٌفپز مالٻ ثالٽضَثځجس ځڄ ؽڂپز  ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز أٹوس وٵو

 جههجإؽه و٩وٿ دجٽقجځټ، وثٽ٪چجَز ثٽ٪چجٌٙ، ٹټ ٩پً ثٽڂقضىٌ ثٽؾُو ثٽٮيثء مالٻ ځڄ وىٽٸ ٽپؾچُڄ، ثٽالٍځضُڄ

 ٹڂج ثإلڅٲجٳ، ٽهج وأوؽخ( 12:  س ح ثٽقٲچجوٌ،. )  وثٽْٺُچز وثٽهووء ثٽٌثفز إٽً ثٽنپىه ٱٍ ثٽقٴ وإ٢٩جةهج

 ٵضټ ؽَثء ثٽوَز صٶجدټ وهٍ"  ثٽٮٌر"  ٱٌٛ ٹڂج ٙىًڇ، دڂنضپٰ ثإلؽهجٛ ٩پً ثٽ٪ٶجح ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز ٱٌٝش

 ٽپقڂټ وثٽىُٙز ثٽڂٌُثط، ٱٍ ثٽقٴ:  ځغټ ثٽڂجٽُز، ٽقٶىٳث ځڄ ٹغًٌُث ٽپؾچُڄ ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز فٲ٦ش ٹڂج.  ثٽؾچُڄ

 (42:  1991 ثٽهجهٌ، ٩ذو. )  ثٽڂْضٺڄ

 : َهٍ يا فشًهد انىالدج تؼذ انطفم تحمىق انًخرص: انصاٍَ انمغى ػٍ أيا

 : انحُاج فٍ انطفم حك .1
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 ودج٩ضذجًڇ أواًل، ْجڅًجإڅ دج٩ضذجًڇ ثٽقُجر ٱٍ فٶه ٽپ٢ٲټ ثإلّالٿ أعذش وٵو فٍ، ٹجةڄ ٽٺټ ځٌٖو٧ فٴ ثٽقُجر    

 ألڃ أځه، د٢ڄ ٱٍ ؽچُچًج ٹىڅه ٽق٦ز ٽه َغذش ثٽقُجر ٱٍ وثٽقٴ.  عجڅًُج ثٽقُجر ٱٍ فٶه ٩ڄ ثٽوٱج٧ ٩ڄ ٩جؽًَث

 ٵضټ ص٪جٽً ثهلل فٌٿ ٹڂج.  فڂپهج ص٨ٞ فضً ثٽقجځټ ثٽڂٌأر ځڄ ثالٵضٚجٗ وفٌٿ ثإلؽهجٛ، فٌٿ ثإلّالٿ

 وإَجٹڀ څٌٍٵهڀ څقڄ إځالٳ مُٖز أوالهٹڀ صٶضپىث وال: "  ص٪جٽً ٵجٻ ثٽ٪جً، أو ثٽٲٶٌ مُٖز ثٽذچجس ومجٙز ثأل١ٲجٻ

 " . ٹذٌُث م٢تًج ٹجڃ ٵضپهڀ إڃ ،

 : انحغٍ االعى فٍ انطفم حك .2

 فجځپه، ٩پً ص٪ىه ځَثَج ځڄ ىٽٸ ٱٍ ٽڂج ٽپڂىٽىه، وثٽڂٶذىٻ ثٽقْڄ ثالّڀ ثمضُجً صؤٹُو ٩پً ثإلّالٿ فٌٗ     

: "  وّپڀ ٩پُه ثهلل ٙپً ثٽٌّىٻ ٵجٻ ثألوٻ، ثألّذى٧ ځچي ثٽقْڄ الّڀث ثمضُجً ثٽٌَٖٲز ثٽچذىَز ثٽْچز وأوؽذش

 " . أّڂجءٹڀ ٱؤفْچىث آدجةٺڀ وأّڂجء دؤّڂجةٺڀ ثٽٶُجځز َىٿ صو٩ىڃ إڅٺڀ

 : انُغة فٍ انطفم حك .3

 وأٿ أح ٽه َٺىڃ أڃ هى ثٽچْخ ٱٍ ثٽ٢ٲټ وفٴ"  دجٽضچجّټ ثٽوٿ ٙپز ٩ڄ ثٽچجٕتز ثٽٶٌثدز"  دجٽچْخ ثٽڂٶٚىه     

 . جڃځ٪ٌوٱ

 وٱٍ وثٽضٌدُز ثٽ٩ٌجَز ٱٍ فٶه:  ځغټ دجٽ٢ٲټ مجٙز فٶىٳ ٩ور ٩چه َضٲ٧ٌ ألڅه ٹذٌُر، أهڂُز ٽه ثٽقٴ وهيث

 ثٽٚقُـ ثٽَوثػ وؽ٪ټ وٝىثد٢ه، ثٽچْخ ٵىث٩و ثإلّالٿ فوه ٱٶو ثٽقٴ هيث وألهڂُز وثٽڂٌُثط، وثٽچٲٶز ثٽڂجٻ

 (71 -56:  2115 دىثهٌ،)  .ٽه وثٽىفُو ثٽ٩ٌٍٖ ثٽ٢ٌَٴ هى

 : انشضاػح فٍ طفمان حك .4

 ٩چه وفؾذهج وڅڂىڇ، دٶجءڇ ٩پً ٽپڂقجٱ٦ز ثٽىفُور ثٽ٢ٌَٶز وهٍ ثٽ٢ٲټ، صٮيَز:  دجٽٌٝج٩ز وَٶٚو      

 أٹغٌ أڅهج ٹڂج ٽه، ٭يثء أٱٞټ فپُذهج وأڃ إٽُز، ثٽچجُ أٵٌح ٹىڅهج ١ٲپهج دئًٝج٧ ځپَځز وثألٿ. ٽپڂىس َ٪ٌٝه

 أوؽذش ٹڂج ١ٲپهج، إًٝج٧ وؽىح ثألٿ ٩پً ثإلّالځُز ٌَ٪زثٽٖ أوؽذش ٽيٽٸ فچجڅًج، وأ٦٩ڂهڀ ٩پُه ٕٲٶز ثٽچجُ

 فجٽز ٱٍ ثالٽضَثٿ هيث وَْضڂٌ ثٽَوؽُز، ٱضٌر أعچجء ٱٍ ثألٿ ٩پً ثٽچٲٶز وؽىح ثألح ٩پً ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز

 (71 -56:  2115 دىثهٌ،) . ثٽ٢الٳ

 : انحضاَح فٍ انطفم حك .5
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 ثٽڂقذز وصٖڂټ أځه، فٞڄ إٽً ثٽ٢ٲټ ٝڀ ص٪چٍ وهٍ ثٽٚوً، إٽً وٝڂه ثٽٍٖء ثفضٞجڃ:  ٽٮًز ثٽقٞجڅز    

 وصچ٦ُٲه وٽذجّه وٌٕثده ١٪جځه وصودٌُ ٕؤوڅه و٩ًجَز ثٽ٢ٲټ دضٌدُز ثٽٶُجٿ أًَٞج وص٪چٍ وثٽقچجڃ، وثٽ٪٢ٰ

 ځڄ إٽً فجؽز ٱٍ َٺىڃ ثألوٽً ځٌثفپه ٱٍ ثٽ٢ٲټ ألڃ ثٽقٴ هيث أهڂُز ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز أٹوس وٵو ثٽل،...

 إٽً ثٽقٞجڅز دڂْؤوٽُز ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز ٩هوس وٵو. وفوڇ ديٽٸ ثٽٶُجٿ ٩ڄ ًث٩جؽَ ٹىڅه ٕؤوڅه، َضودٌ

 . ثألٿ إٽً َ٪ىه ثٽقٴ هيث ٱئڃ دُچهڂج، ٍوؽُز مالٱجس وٵى٧ فجٽز وٱٍ أواًل، ثٽىثٽوَڄ

 : انُفمح فٍ انطفم حك .6

 وًٝج٧ وأٌّر وٹْىر ١٪جٿ ځڄ أڅىث٩هج دؾڂ٨ُ ثٽٚٮٌُ ثدچه څٲٶز دضقڂټ ثألح ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز أٽَځش    

 ٽه صْڂـ ّچًج َذپ٬ فضً فُجصه، ٱٍ ثٽ٢ٲټ إٽُهج َقضجػ څٲٶجس ځڄ ىٽٸ و٭ٌُ وهًثّز، ص٪پُڀ وڅٲٶجس وفٞجڅز

 ده أو ٱٶًٌُث ٹجڃ إىث أځج ، ځٶضوًًث ٹجڃ إىث ثألح ٩پً صٺىڃ ثأل١ٲجٻ څٲٶز أڃ وثألٙټ. ٩ڂپه ځڄ وثٽ٪ُٔ دجٽٺْخ

 ځچه ځٌُثعهڀ ٵوً ٩پً ثأل١ٲجٻ ٩پً ثٽچٲٶز ٩پً ثألح وًعز هيث أؽذٌ ثٽىؽىڇ، ځڄ دىؽه ثٽٺْخ ٩ڄ صٶ٪وڇ ٩جهز

 ٽه َٺڄ وٽڀ هٱ٪هج، ٩ڄ ثٽىثٽو ٩ؾَ إىث ثٽڂْپڂُڄ ځجٻ دُش ٩پً وثؽذًج ثٽچٲٶز ٱٍ ثٽ٢ٲټ فٴ ثإلّالٿ ؽ٪ټ ٹڂج.

 (71 -56:  2115 دىثهٌ،)  . ځىٌّوڃ أٵجًح

 

 : وانرؼهُى انرشتُح فٍ انطفم حك .7

 ص٪وَټ َضڀ مالٽه ځڄ ألڅه وثٽض٪پُڀ، ثٽضٌدُز ٱٍ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ ٝڂجڃ أهڂُز ٩پً ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز أٹوس    

 . ځهجًثصه وصچڂى ثٽ٢ٲټ ّپىٷ

 ثٽچىثفٍ ٹجٱز ځڄ ٽپقُجر إ٩وثههڀ أؽټ ځڄ ٽأل١ٲجٻ ثٽض٪پُڀ ّذټ صىٱٌُ وؽىح ٩پً ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز وفغش

 . ثٽچذىَز وثألفجهَظ ثٽٶٌآڅُز ثَِجس ځڄ ثٽ٪وَو مالٻ ځڄ وىٽٸ

 : انًُشاز ٱٍ مانطف حك .8

 ألدُهڀ، ثٽىثًعىڃ هڀ ثألدچجء أڃ ٩پً ثٽٲٶهجء وثصٲٴ وإڅجعًج، ىٹىًًث ثأل١ٲجٻ دضىًَظ ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز ٵٞش    

 ثٽڂٌُثط ٩پً ثٽقٚىٻ ٱٍ أفٴ َٺىڅىڃ ٵو وثأل١ٲجٻ. وثإلؽڂج٧ وثٽْچز دجٽٺضجح ىٽٸ وعذش ٩ٚذز أٵىي ألڅهڀ

 ثٽقٶىٳ ٽأل١ٲجٻ ثإلّالٿ ٝڂڄ ٱٴ وديٽٸ.  وفوهڀ ثٽٺْخ ڄ٩ و٩ؾَهڀ دچُضهڀ ٝ٪ٰ دْذخ وىٽٸ ثٽٺذجً؛ ځڄ
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 أځىثٻ ٩پً وثألوٽُجء ثألوُٙجء َقجٱ٤ أڃ ٌٝوًر ٩پً ثإلّالٿ ٕوه ٹڂج.  وثٽٲٶٌ ثٽقجؽز ځڄ صٶُهڀ ثٽڂجٽُز

 (71 -56:  2115 دىثهٌ،. )  دؤڅٲْهڀ أځىثٽهڀ إهثًر ٩پً َٶىوڃ ال أَضجځًج ٹجڅىث إىث ٱُڂج ثٽٚٮجً

 :1989 فمانط حمىق اذفالُح

ثٽڂؤًك  25/44ث٩ضڂوس و٩ٌٝش ٽپضىٵ٨ُ وثٽضٚوَٴ وثالڅٞڂجٿ دڂىؽخ ٵٌثً ثٽؾڂ٪ُز ثٽ٪جځز ٽألځڀ ثٽڂضقور       

 .1991، ودوأ صچٲُيهج ٱٍ ّذضڂذٌ  1989څىٱڂذٌ  21ٱٍ 

 ٝڂڄ ثأل١ٲجٻ فٶىٳ ٱُهج صقوه ثٽضٍ ثٽووٽٍ ثٽٶجڅىڃ صجًَل ٱٍ ثألوٽً ثٽڂٌر ألڅهج أهڂُضهج ثالصٲجٵُز هيڇ صٺضْخو

 ثٽپىڃ أو ٽپؾچِ ث٩ضذجً أٌ هوڃ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ صقُْڄ ٱٍ ثالصٲجٵُز وصْهڀ ٩پُهج، صٚجهٳ ثٽضٍ ٽپووٻ ځپَځز ثصٲجٵُز

 أو ثٽىالهر أو ثإل٩جٵز أو ثٽڂپٺُز أو ثالؽضڂج٩ٍ أو ثٽ٪ٌٵٍ ثألٙټ أو ثٽُْجٍّ ثٽٌأٌ أو ثٽوَڄ أو ثٽپٮز أو ثٽْالٽز أو

 ( 8:  2116 ثٽَ٭ٌُ،. )  ّىثهج ځج

 : وهٍ ثٽ٪جځز ٱپْٲضهج صٖٺټ ًةُُْز ځذجها أًد٪ز ٩پً ځجهر 54 صضٞڂڄ ثٽضٍ ثالصٲجٵُز وأٹوس

 (.2 ثٽڂجهر)  ثٽضڂَُُ ٩وٿ ځذوأ 

 ( . 3 ثٽڂجهر)  ٽپ٢ٲټ ثٽٲٞپً ثٽڂٚپقز ځذوأ 

 ( . 6 ثٽڂجهر)  وثٽچڂجء وثٽ٩ٌجَز ثٽقڂجَز ٱٍ ثٽقٴ ځذوأ 

 ( . 12 ثٽڂجهر)  ٽأل١ٲجٻ ثٽڂٖجًٹز ځذوأ 

 ؽجءس ّجدٶز، هوٽُز وعجةٴ ثفضىصهج إى ثالصٲجٵُز ثدضٺجً ځڄ ؽڂُ٪هج صٺڄ وٽڀ ثالصٲجٵُز، ؽىهٌ هٍ ألًد٪زث ثٽڂذجها وهيڇ 

 وٹيٽٸ ، ٿ1924 ثٽ٢ٲټ فٶىٳ فىٻ ؽچُٰ إ٩الڃ دهج  ؽجء ثٽضٍ ثٽنڂْز ثٽڂذجها ثٽىعجةٴ ٽضٸ وأهڀ ٽهج، ځٺڂپز ثالصٲجٵُز

 دٚٲٍز ثأل١ٲجٻ ٽٺټ ځىؽهز إ٩الڅجس وهٍ ٿ،1959 ثٽ٢ٲټ ٽقٶىٳ ثٽڂضقور ثألځڀ إ٩الڃ ثفضىثهج ثٽضٍ ثٽ٪ٌٖر ثٽڂذجها

 . مجٙز دٚٲٍز ٙ٪ذز ٥ٌوٯ دهڀ صق٠ُ ثٽيَڄ وٽأل١ٲجٻ ٩جځز،

 ثٽ٢ٲټ، صْڂُز ٌٝوًر ځچهج ٽپ٢ٲټ، وثٽغٶجٱُز وثالؽضڂج٩ُز وثالٵضٚجهَز وثٽُْجُّز ثٽڂوڅُز ثٽقٶىٳ ثالصٲجٵُز وصٞڂچش     

 .صٲجٵُزثال ځڄ ثٽْجد٪ز ثٽڂجهر ٱٍ ثٽؾچُْز وثٹضْجده
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 ځچجٱًُج أو ثٽ٢ٲټ ٽٺٌثځز ځهجڅز أو صقٶٌُ ٩پً ځچ٢ىًَج ٹجڃ إىث ثالّڀ صْؾُټ َؾىٍ وال َڂَُڇ ثّڀ ٱٍ ثٽقٴ ١ٲټ ٱپٺټ

 (117: 2118 أٽقڂُوٌ،()88 – 82: 2115 دىثهٌ،) .ثٽوَچُز ٽپ٪ٶُور

 ثٽؾڂ٪ُجس صٺىَڄ فٌَز وٱٍ وثٽ٪ٶُور، وثٽىؽوثڃ وثٽٲٺٌ ثٽٌأٌ ٱٍ ثٽقٌَز ثٽ٢ٲټ ثالصٲجٵُز أ٢٩ش ٹڂج

 ىٽٸ ٩پً أٹوس فُظ ثٽًٌٞ، أو ثٽ٪چٰ إٔٺجٻ ؽڂ٨ُ ځڄ ثٽ٢ٲټ فڂجَز إٽً ثالصٲجٵُز وص٪ٌٝش ثٽْپڂٍ، وثالؽضڂج٧

 وثٽض٪پُڂُز وثالؽضڂج٩ُز وثإلهثًَز ثٽضٌَٖ٪ُز ثٽضوثدٌُ ؽڂ٨ُ ثأل١ٌثٯ ثٽووٻ ؽڂ٨ُ صضني"  ثالصٲجٵُز ځڄ 19 ثٽڂجهر

 ثٽڂ٪جځپز أو ثإلهڂجٻ، أو ثٽ٪ٶپُز، أو ثٽذوڅُز ثإلّجءر أو ثٽًٌٞ أو ثٽ٪چٰ إٔٺجٻ ٹجٱز ځڄ ثٽ٢ٲټ ٽقڂجَز ثٽڂالةڂز

 " .  ثٽؾچُْز ثإلّجءر ىٽٸ ٱٍ دڂج ثالّضٮالٻ أو ثٽڂ٪جځپز، إّجءر أو إهڂجٻ ٩پً ثٽڂچ٢ىَز

 هيڇ ځڄ هثةڂز أو ځؤٵضز دٚٲز ثٽڂقٌوٿ ٽپ٢ٲټ دوَټ ٩جةپٍ و٠ّ إَؾجه ٌٝوًر ٩پً ثالصٲجٵُز أٹوس ٹڂج

 .ثٽذُتز

 وٹٌَڂز، ٹجځپز دقُجر صڂض٪ه وٌٝوًر ثٽڂ٪ىٳ، ثٽ٢ٲټ ٽڂىٝى٧ ُٹٌّش ٱٶو ،25 – 23 ځڄ ثٽڂىثه أځج

 ٽڂڂجًّز وثإل٩وثه ثٽضؤهُټ إ٩جهر وموځجس ثٽٚقُز، ثٽ٩ٌجَز وموځجس وثٽضوًَخ ثٽض٪پُڀ ٩پً فٚىٽه وٝڂجڃ

 .ثٽ٪ڂټ

 وځَثوٽز ثٽٲٌث٫ ووٵش ثٽٌثفز ٱٍ ثٽ٢ٲټ دقٴ ثأل١ٌثٯ ثٽووٻ ص٪ضٌٯ أڃ ٌٝوًر إٽً ثالصٲجٵُز ص٢ٌٵش ٹڂج

 .وثٽٲچُز ثٽغٶجٱُز ثٽقُجر ٱٍ ثٽٺجځپز ثٽڂٖجًٹز ٱٍ ثٽ٢ٲټ فٴ ص٪ٍَ وأڃ ثالّضؾڂجٿ، وأڅ٢ٖز ثألٽ٪جح

 ٽقڂجَز ثٽڂالةڂز وثٽضٌدىَز وثالؽضڂج٩ُز وثإلهثًَز ثٽضٌَٖ٪ُز ثٽضوثدٌُ دجصنجى ثأل١ٌثٯ ثٽووٻ ثالصٲجٵُز أٽَځش ٹڂج

 َٺىڃ أو ثٽ٢ٲټ، ٽض٪پُڀ إ٩جٵز َڂغټ أو م٢ًٌث، َٺىڃ أڃ ٌَؽـ ٩ڂټ أٌ وځڄ ثالٵضٚجهٌ، ثالّضٮالٻ ځڄ ثٽ٢ٲټ

 ٭ٌُ ثالّضنوثٿ ځڄ ثأل١ٲجٻ ووٵجَز. ثالؽضڂج٩ٍ أو ثٽڂ٪چىٌ أو ثٽٌوفٍ أو ثٽذوڅٍ أو ثٽ٪ٶپٍ څڂىڇ أو دٚقضه ٝجًًث

 هجٷوثالڅض ثالّضٮالٻ إٔٺجٻ ؽڂ٨ُ ځڄ ثأل١ٲجٻ وفڂجَز. ثٽ٪ٶټ ٩پً ثٽڂؤعٌر وثٽڂىثه ثٽڂنوًر، ٽپڂىثه ثٽڂٌٖو٧

ٍٛ ألٌ دهڀ ثالصؾجً أو دُ٪هڀ أو ثأل١ٲجٻ ثمض٢جٯ وځچ٨ ثٽؾچٍْ،  .ثألٕٺجٻ ځڄ ٕٺټ دؤٌ أو ثأل٭ٌثٛ ځڄ ٭ٌ

 أو ثٽٶجُّز ثٽڂ٪جځپز ٌٝوح ځڄ ٽٮٌُڇ أو ٽپض٪يَخ ١ٲټ أٌ َض٪ٌٛ ال"  أڃ ٩پً 37 ثٽڂجهر ٱٍ ثالصٲجٵُز وأٹوس

 .ثٽقُجر ځوي ثٽْؾڄ أو ثإل٩وثٿ ٩ٶىدز ٩پُهڀ صٲٌٛ وال ثٽڂهُچز، أو إڅْجڅُز ثٽٮٌُ

: 2118 أٽقڂُوٌ،()88 – 82: 2115 دىثهٌ،. )ثٽڂْپـ ثٽچَث٧ أعچجء و٩ًجَضهڀ ثأل١ٲجٻ فڂجَز ٩پً څٚش ٹڂج 

117) 
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 وثٵضٚجهَز، ثؽضڂج٩ُزٙقُز، ځوڅُز،) -هٍ: ځؾجالس مڂْزَضذُڄ ځڂج ّذٴ أڃ فٶىٳ ثأل١ٲجٻ صچوًػ ٝڂڄ 

 جفغز هيث ثٽضٚچُٰ ٩چو دچجء ثٽڂٶُجُ ثٽقجٽٍ ٽپذقظ.وّىٯ ص٪ضڂو ثٽذ (وُّجُّز ٵجڅىڅُز وص٪پُڂُز، عٶجٱُز

 

 :انطفم حمىق تاذفالُح انًهحماٌ انثشوذىكىالٌ

 ، ثالصٲجٵُز دچىه دض٢ذُٴ ثأل١ٌثٯ ثٽووٻ ثٽضَثٿ ځضجد٪ز ٱٍ وثٽڂضڂغټ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ دپؾچز ثٽڂچجٟ ثٽووً ٩پً صؤًُّْج

 ثٽڂضقور ٽألځڀ ثٽ٪جځز ثٽؾڂ٪ُز ث٩ضڂوصهڂج ثٽپيثڃ ڃثٽذٌوصىٹىال وهڂج. ثمضُجًَُڄ دٌوصىٹىٽُڄ و٨ٝ ځڄ ثٽپؾچز صڂٺچش

 فٶىٳ صٲٚټ ځجهر 13و هَذجؽز ٩پً ثألوٻ ثٽذٌوصىٹىٻ وَقضىٌ. ٿ2112 ٱٍ ثٽچٲجى فَُ وهمال ٿ،2111 ٩جٿ ٱٍ

 . ثٽڂْپقز ثٽچَث٩جس أعچجء مجٙز فڂجَز إٽً دقجؽز هٍ ثٽضٍ ثٽ٢ٲټ

 ځجهر 17 ٩پً ثفضىي فُظ ثإلدجفُز، وثٽڂىثه ثٽذٮجء ٱٍ ڀوثّضٮالٽه ثأل١ٲجٻ د٨ُ دٖؤڃ ٱٺجڃ ثٽغجڅٍ ثٽذٌوصىٹىٻ أځج

 ٽضقٶُٴ ثٽ٪ڂپُز ثٽضوثدٌُ وثصنجى ثإلدجفُز، وثٽڂىثه ثٽذٮجء ٱٍ وثّضٮالٽهڀ ثأل١ٲجٻ دذ٨ُ ثٽڂٶٚىه صقوَو صٞڂچش

 (117: 2118 أٽقڂُوٌ،()88 – 82: 2115 دىثهٌ،) .ثٽ٢ٲټ فٶىٳ فڂجَز وٝڂجڃ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ ثصٲجٵُز أ٭ٌثٛ

 :عاتمح ساعاخد: شاًَُا

 ٽٶو ًث٩ش ثٽذجفغز ٱٍ ثمضُجًهج ثٽوًثّجس ثٽْجدٶز ځج َپٍ :

 ثٽوًثّجس ىثس ثٽ٪الٵز ثٽڂذجٌٕر أو ثٽٶٌَذز ځڄ ځىٝى٧ ثٽذقظ  . -1

 ثٽوًثّجس ثٽضٍ ثٕضڂپش ٩پً ٩ُچجس ځٖجدهه ٽ٪ُچز ثٽذقظ . -2

 فوثعز ثٽوًثّجس ٵوً ثإلځٺجڃ  -3

ٱظٍ ثٽؾڂهىًَظز ثٽُڂچُظز ٽظيث صچجوٽظش ثٽوًثّظجس ٱظٍ         ١ٲظجٻ ٹڂج ٽڀ صؾو ثٽذجفغز أٌ هًثّز صچجوٽش ثٽى٩ٍ دقٶظىٳ ثأل  -4

 .ثٽذُتز ثٽ٪ٌدُز

 

 وذىسد انثاحصح انذساعاخ حغة حذاشرها كانرانٍ:

 إٽً ثٽوًثّز هوٱش. ثٽْىَو هوٽز وٱٍ ثإلّالٿ ٱٍ و٩ًجَضه ثٽ٢ٲټ فٶىٳ د٪چىثڃ ( :2008) انؼرُثٍ دساعح .1

 ص٢ىًهج وځٌثفټ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ ځٲهىٿ ٩پً ثٽض٪ٌٯو وثفضُجؽجصهج، ومٚجةٚهج وځٌثفپهج ثٽ٢ٲىٽز ٩پً ثٽض٪ٌٯ

. ثٽْىَو هوٽز ٱٍ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ  ٩پً وثٽض٪ٌٯ ثإلّالٿ، ٱٍ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ ٩پً وثٽض٪ٌٯ ثٽضجًَل، ٩ذٌ
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 ٩پً ثٽْذٴ ٽهج ٹجڃ ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز إڃ: ثٽضجٽُز ثٽچضجةؼ إٽً وصىٙپش.  ثٽىٙٲٍ ثٽڂچهؼ ثٽوًثّز وثّضنوځش

 ځڄ ٵٌڅًج ٩ٌٖ أًد٪ز ٩ڄ َََو ځج ځچي فٶىٵه وصٶٌٌَ دجٽ٢ٲټ ثهضڂجځهج ٱٍ ٽىٝ٪ُزث وثٽٶىثڅُڄ ثٽضٌَٖ٪جس ٹجٱز

 ثٽڂىثعُٴ ٱٍ ٩پُه هٍ ځڂج وٕڂىاًل ٩ڂٶًج أٹغٌ فٶىٳ ٩پً صچ٢ىٌ ثإلّالٿ ٱٍ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ وأڃ. ثٽَځجڃ

 .ص٢ذُٶهج ٱٍ إٽَثځُز ٵوُّز َٺْذهج ثإلّالٿ ٱٍ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ ځٚوً وأڃ ثٽىٝ٪ُز، وثٽٶىثڅُڄ

ثٽقٌَٞز، هًثّز صقپُپُز،  ثٽقُجر دڂضٮٌُثس ځىثؽهز :ثٽ٪ٌدٍ ثٽ٢ٲټ د٪چىثڃ فٶىٳ (: 2007)اوٌدساعح يك .2

 ثٽ٪ٌدٍ ثٽ٢ٲټ ثٽٚ٪ذز، وثٵ٨ ثٽ٦ٌوٯ ٱٍ ثٽ٢ٲټ ثٽڂقٌوځُڄ، فٶىٳ ٽأل١ٲجٻ ثٽٶجڅىڅُز و ثٽ٩ٌُٖز صچجوٽش ثٽقڂجَز

 ٩پً ثالمضٚجٙجس، ځض٪وهر هُتجس أو ٽؾجڃ وثالؽضڂج٩ُز، ومٌؽش دضىُٙز إڅٖجء ثٽ٪ڂٌثڅُز ثٽضقىالس ٥ټ ٱٍ

  .ٕڂىٽُز دقپىٻ وثٽنٌوػ ثٽچ٦ٌر ٽضىفُو ثأل١ٲجٻ ٵٞجَج ثٽڂقپٍ ٽضوثًُ ثٽڂْضىي ٩پً وأَٞج هوٽز ٹټ ځْضىي

د٪چىثڃ فٶىٳ ثٽ٢ٲټ ٱٍ ثإلّالٿ وثالصٲجٵُجس ثٽووٽُز" هًثّز صقپُپُز ځٶجًڅز" ، هوٱش  (:2003دساعح ػثذ اهلل ) .3

پٶز دقٶىٳ ثٽ٢ٲټ ٱٍ ثإلّالٿ وثالصٲجٵُجس ثٽووٽُز هًثّز صقپُپُز ځٶجًڅز، ثٽوًثّز إٽً هًثّز ثٽضٌَٖ٪جس ثٽڂض٪

ٹڂج صهوٯ إٽً ثٽض٪ٌٯ ٩پً ځىث١ڄ ثالصٲجٳ وثالمضالٯ دُڄ ثٽٲٶه وثٽٶجڅىڃ ٱٍ ثٽڂْجةټ ثٽٲ٩ٌُز ٱٍ فٶىٳ 

ثٽنجٙز ثٽ٢ٲټ. وصىٙپش إٽً ثٽچضجةؼ ثٽضجٽُز: ٕڂىٽُز ثإلّالٿ ٽٺټ څىثفٍ ثٽقُجر وأڅه ٧ٌٕ ځؾڂى٩ز ځڄ ثٽقٶىٳ 

دجٽ٢ٲټ صهوٯ ٽضٌدُضه وفٲ٦ه وثٽٶُجٿ ٩پً ځٚجٽقه وصؾچُذه ځج ٌَٞڇ. وأڃ ځٌفپز ثٽ٢ٲىٽز صذوأ ٩چوځج َٺىڃ 

ؽچُچًج ٱٍ د٢ڄ أځه وصڂضو فضً ثٽذپى٫، وأڃ ثٽٌَٖ٪ز ثإلّالځُز ځچقش ثٽ٢ٲټ فٶىٵًج ٵذټ والهصه ود٪و والهصه. 

فٶىٳ ثٽ٢ٲټ ٽه.وأڃ ثإل٩الڅجس وثالصٲجٵُجس ثٽووٽُز وأڅه صٶ٨ ٩پً ثٽڂؾضڂ٨ وثألٌّر ځْتىٽُز ځٖضٌٹز ٱٍ صىٱٌُ 

ؽجءس ځضٞڂچز ٽڂ٪٦ڀ ثٽقٶىٳ ثألّجُّز ثٽضٍ َقضجؽهج ثٽ٢ٲټ وځضىثٱٶز ٭جٽذًج ځ٨ ځج ځچقضه ثٽٌَٖ٪ز ٽپ٢ٲټ ځڄ 

فٶىٳ. وأڃ ثٽٌَٖ٪ز ثإلّالځُز ّذٶش ٹټ ثالصٲجٵُجس ثٽووٽُز ٱٍ ثال٩ضٌثٯ ٽپ٢ٲټ دقٶىٵه، ٹڂج أڃ هيڇ ثالصٲجٵُجس 

ش د٪ٜ ثٽقٶىٳ ثٽهجځز ٽپ٢ٲټ وثٽضٍ أٹو ٩پُهج ثٽڂچهؼ ثإلّالځٍ) ٹقٶىٳ ثٽپٶ٢جء وثٽُضجځً(. وأڃ ص٢ذُٴ ٵو أهڂپ

 ٽڀ َضقٶٴ دجٽٖٺټ ثٽڂ٢پىح ٩پً أًٛ ثٽىثٵ٨. 1989ثصٲجٵُز ثٽ٢ٲټ ٽ٪جٿ 

 وثٽٌَٖ٪ز ثٽووٽٍ ثٽٶجڅىڃ أفٺجٿ ٝىء ٱٍ ځٶجًڅز هًثّز ثٽ٢ٲټ فٶىٳ د٪چىثڃ ( : 2002) انطشاوَح دساعح .4

 وځٶجًڅضهج ثٽووٽٍ ثٽٶجڅىڃ ٱٍ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ ٩پً ثٽض٪ٌٯ إٽً ثٽوًثّز وهوٱش. ثألًهڅُز وثٽضٌَٖ٪جس ځُزثإلّال

 ٹجڃ ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز أڃ څضجةؾهج أهڀ وځڄ. ثألًهڅُز ثٽضٌَٖ٪جس ٱٍ ثٽ٢ٲټ وفٶىٳ ثإلّالٿ ٱٍ ثٽ٢ٲټ دقٶىٳ

 ٩پً ثٽضؤٹُو ٱٍ ثٽى١چٍ ثٽٚ٪ُو ٩پً أو ثٽووٽٍ، ثٽٚ٪ُو ٩پً ّىثء ثٽىٝ٪ُز ثٽضٌَٖ٪جس ٩پً ثٽْذٴ ٽهج

 .فٶىٵه وثفضٌثٿ ثٽ٢ٲټ فڂجَز وؽىح
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 ثٽ٪جٽڂٍ ثإل٩الڃ ٝىء ٱٍ ثٽنپُؾُز ثٽ٪ٌدُز ثٽووٻ صٌَٖ٪جس ٱٍ ثٽ٢ٲىٽز فڂجَز د٪چىثڃ ( :1984)انؼطا دساعح .5

 ثٽضٌَٖ٪جس ٱٍ ثٽ٢ٲټ وفٶىٳ ، ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز ٱٍ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ صچجوٽش صقپُپُز، هًثّز وهٍ. ثٽ٢ٲټ فٶىٳ

 ځ٨ ثٽنپُؾُز ثٽووٻ صٌَٖ٪جس ٱٍ ٽپ٢ٲټ ثٽٶجڅىڅُز ثٽٞڂجڅجس ص٢جدٴ وځوي ثٽنپُؾُز، ثٽ٪ٌدُز ثٽووٻ ٱٍ ثٽىٝ٪ُز

 .ٿ1959 ٽ٪جٿ ثٽ٢ٲټ ٽقٶىٳ ثٽ٪جٽڂٍ ثإل٩الڃ ځذجها

 

 يُالشح انذساعاخ انغاتمح:

وثٱهج فُظ هوٱش إٽً ٱٍ أهضقپُپٍ ثٽڂٶجًڃ، وثصٲٶش ثصٲٶش ثٽوًثّجس ثٽْجدٶز ؽڂُ٪هج ٩پً ثّضنوثٿ ثٽڂچهؼ ثٽ     

ثٽڂٶجًڅز دُڄ ثٽٌَٖ٪ز ثإلّالځُز وثالصٲجٵُجس ثٽووٽُز ٱٍ فٶىٳ ثٽ٢ٲټ. ٹڂج ثصٲٶش ٩پً هوً ثٽٌَٖ٪ز ثإلّالځُز ٱٍ 

دُڄ ثٽٌَٖ٪ز ثإلّالځُز وثإل٩الڅجس  ٵذټ، ٹڂج ٵجًڅش ٽڀ صٺڄ ځىؽىهر أو ځ٪ٌوٱز ځڄوثٽضٍ و٨ٝ فٶىٳ ٽپ٢ٲټ 

 .ثٽضٍ ىٹٌصهج ثٽٌَٖ٪ز ثإلّالځُز ٳوثٽڂىثعُٴ ثٽووٽُز وثٽضٍ صٞڂچش ثٽقٶى

ٍ ٱٶو ثّضنوٿ ثٽڂچهؼ ثٽىٙٲٍ وثٽض٢ذُٴ ثٽڂُوثڅٍ وثّضنوثٿ ثٽىّجةټ ثإلفٚجةُز وديٽٸ أځج ثٽذقظ ثٽقجٽ

 ثٽوًثّجس ثٽْجدٶز. ُّنضپٰ ٩ڄ ثٽڂچهؼ ثٽضقپُپٍ ثٽڂْضنوٿ ٱٍ 

 

 

 

 انثحس ئظشاءاخ

 :انثحس يعرًغ -1

 .ص٪َ ځوَچز ٱٍ ثٽُڂچُُڄ ځهجسوثأل ثِدجء ځڄ ثٽقجٽٍ ثٽذقظ ځؾضڂ٨ َضڂغټ   

 :انثحس ػُُح -3
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 ځٶْڂُڄ ، ثٽ٢ٲىٽز ّڄ ٱٍ ألدچجء آدجء َٺىڅىث أڃ دٌٖٟ ځڄ ثِدجء وثألځهجس( 141) ځڄ ثٽذقظ ٩ُچز صٺىڅش

 ځضى٠ّأځًج ( 71)و ،(12.9) ځ٪ُجًٌ ودجڅقٌثٯ( 41.31) أ٩ڂجًهڀ ځضى٠ّ أدًج ( 71)  إٽً ثٽچى٧ دقْخ

 (. 9.18) ٌځ٪ُجً ودجڅقٌثٯ( 32.95) أ٩ڂجًهڄ

 :ثٽضجٽٍ ثٽؾووٻ َىٝقهج ٹڂج ثٽض٪پُڂٍ ثٽڂْضىي دقْخ ثٽ٪ُچز صٶُْڀ صڀ وٵو

 ثٽض٪پُڂٍ ثٽڂْضىي دقْخ ثٽ٪ُچز صى٨ٍَ(  1)  ؽووٻ

 % خ انرؼهُى يغرىي

 %15.6 22 أځٍ

 %12.1 17 وَٺضخ َٶٌأ

 %6.4 9 أّجٍّ

 %23.4 33 عجڅىٌ

 %42.6 59 ؽجځ٪ٍ

 %111 141 ثٽڂؾڂى٧

 

 :سانثح أداج -3

 .ثٽذجفغز إ٩وثه ځڄ ځوَچز ص٪َ ٱٍ ثأل١ٲجٻ ٽوي ثِدجء دقٶىٳ  ى٩ٍثٽ ځٶُجُ

 : انًمُاط تُُح -3-1

وٵو ثّضٲجهس ثٽذجفغز ٱٍ ُٙج٭ز ٱٶٌثس   ثٽقجٽٍ ثٽذقظ ٽٮٌٛ ثٽذجفغز أ٩وصه ځٶُجُ ځڄ ثٽذقظ أهثر صٺىڅش

ثٽڂٶُجُ  وصٺىڃ٪ضچج ثإلّالځُز. ثٽڂٶُجُ ځڄ دچىه ثصٲجٵُز فٶىٳ ثٽ٢ٲټ وځڄ فٶىٳ ثٽ٢ٲټ ثٽڂچٚىٗ ٩پُهج ٱٍ ٌَٕ

 .(وُّجُّز ٵجڅىڅُز وص٪پُڂُز، عٶجٱُز وثٵضٚجهَز، ثؽضڂج٩ُزٙقُز، ځوڅُز،) ځؾجالسمڂْز  ٩پً صى٩ٍش ٱٶٌر( 57)ځڄ

 : انًمُاط صذق -3-2

ثٽڂنضُٚڄ ٱٍ ثٽضٌدُز و٩پڀ ثٽچٲِ  ثٽڂقٺڂُڄٽٮٌٛ ثّضنٌثػ ٙوٳ ثٽڂٶُجُ ٩ٌٝش ٱٶٌثصه ٩پً ځؾڂى٩ز ځڄ      

٩پُه وصڀ  وثإلٝجٱجسد٪ٜ ثٽض٪وَالس  وإؽٌثء%( ٩پً ٱٶٌثصه 91وؽىه ثصٲجٳ دچْذز) ثإلؽٌثءمالٻ هيث وصذُڄ ځڄ 

 ثألمي دهيڇ ثٽڂالف٦جس.
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 ثألّجُّز، ثٽذقظ ٩ُچز ٩پً ثألهثر ٙوٳ ٩پً ٹڂؤٌٕ (ثٽوثمپٍ ثالصْجٳوٵو ثّضنٌػ ٽپڂٶُجُ ٙوٳ ثٽذچجء )

 َىٝقهج ٹڂج ثٽچضجةؼ وٹجڅش. ٩پً ثٽڂؾجٻ هضهًؽوثٽڂٶُجُ  ثٽٲٌه ٩پً هًؽز دُڄ ثًصذجٟ دٌُّىڃ ځ٪جځټ دئَؾجه وىٽٸ

 :ثٽضجٽٍ ثٽؾووٻ

 نهًمُاط انذاخهٍ االذغاق( 2)  ظذول

 انصحُح انحمىق انًذَُح انحمىق
 االلرصادَح انحمىق

 واالظرًاػُح
  انصمافُح انحمىق

 وانرؼهًُُح
 وانغُاعُح انماَىَُح انحمىق

 فمشاخان
ػاللح انفمشج 

 تانًعال
 فمشاخان

لح انفمشج ػال

 تانًعال
 فمشاخان

ػاللح انفمشج 

 تانًعال
 فمشاخان

ػاللح انفمشج 

 تانًعال
 فمشاخان

ػاللح انفمشج 

 تانًعال

1 1.46 6 39. 21 28. 27 35. 45 45. 

2 25. 7 43. 21 28. 28 37. 46 37. 

3 27. 8 45. 22 15. 29 31. 47 49. 

4 37. 9 28. 23 32. 31 48. 48 55. 

5 22. 11 12. 24 45. 31 56. 49 41. 

  11 39. 25 46. 32 33. 51 43. 

  12 24. 26 32. 33 16. 51 39. 

  13 31. 41 31. 34 35. 52 47. 

  14 25. 41 28. 35 36. 53 43. 

  15 34. 42 27. 36 11. 54 57. 

  16 26. 43 27. 37 47. 55 51. 

  17 43. 44 18. 38 21. 56 46. 

  18 24.   39 49. 57 45. 

  19 48.       

 1.21(=138( وهًؽز فٌَز )1.15ٵُڂز ځ٪جځټ ثالًصذجٟ ثٽؾووٽُز ٩چو ځْضىي)

 ٱٍ( 11) ًٵڀ ثٽ٪ذجًر ٩وث ٱُڂج وځٌُٝز ځٌصٲ٪ز ٹجڅش ثالًصذجٟ ځ٪جځالس ؽڂ٨ُ أڃ َضٞـ ثٽْجدٴ ٽپؾووٻ دجٽچ٦ٌ 

 ثٽقٶىٳ ٱٍ( 44 ،22) وثٽ٪ذجًصُڄ ،٪پُڂُزوثٽض ثٽغٶجٱُز ثٽقٶىٳ ٱٍ( 36 ، 33) وثٽ٪ذجًصُڄ ثٽٚقُز، ثٽقٶىٳ د٪و

  ( ٱٶٌر ُّضڀ إمٞج٩هج ٽپغذجس.52وديٽٸ َٚذـ ثٽڂٶُجُ َقضىٌ ٩پً ) فيٱهج، صڀ ٱٶو ، وثالٵضٚجهَز، ثالؽضڂج٩ُز

 : انًمُاط شثاخ -3-3

 أٽٲج ځ٪جځټ هڂج ١ٌَٶضُڄ دجّضنوثٿ ثٽڂٶُجُ ٙوٳ فْجح ٩ُچز څٲِ ٩پً ثٽڂٶُجُ عذجس دقْجح ثٽذجفغز ٵجځش

 : ثٽضجٽٍ ثٽؾووٻ َىٝقهج ٹڂج ثٽچضجةؼ وٹجڅش ثٽچٚٲُز، ضؾَةزوثٽ
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 ثٽڂٶُجُ عذجس ځ٪جځالس( 3) ؽووٻ

 ثٽچٚٲُز ثٽضؾَةز أٽٲج ځ٪جځټ ثٽ٪ذجًثس ٩وه ثألد٪جه

 .46 .54 5 انًذَُح انحمىق

 .68 .72 13 انصحُح انحمىق

 .61 .66 11 وااللرصادَح االظرًاػُح انحمىق

 .71 .72 11 وانرؼهًُُح انصمافُح انحمىق

 .67 .81 13 وانغُاعُح انماَىَُح انحمىق

 

 و. 46) دُڄ ځج صٌثوفش ٵو ثٽ٢ٌَٶضُڄ دٺپضج ثٽڂٶُجُ عذجس ځ٪جځالس أڃ َضٞـ ثٽْجدٴ ثٽؾووٻ إٽً دجٽچ٦ٌ

 ؽُور ٹىُّپز ثٽڂٶُجُ ٩پً ثال٩ضڂجه إځٺجڅُز إٽً ثٽذجفغز ص٢ڂتڄ وځٌُٝز ځٌصٲ٪ز عذجس ځ٪جځالس ؽڂُ٪ًج وهٍ. (81

 .  ثٽ٢ٲټ دقٶىٳ ثٽى٩ٍ ٩ڄ ٽپٺٰٖ

  

 

 

 

 

 

 ويُالشرها انثحس َرائط

  انثحس؟ ػُُح نذي انطفم تحمىق انىػٍ يغرىي هى يا: األول انهذف

 َىٝقهج ٹڂج ٽپڂٶُجُ ثٽڂنضپٲز ثألد٪جه ٱٍ ثٽذقظ ٩ُچز أهثء ځضى٠ّ دقْجح ثٽذجفغز ٵجځش ثٽهوٯ هيث ٩ڄ ٽإلؽجدز    

 :ثٽضجٽٍ ثٽؾووٻ َىٝقهج ٹڂج ثٽچضجةؼ ٱٺجڅش د٪و، ٽٺټ ٽٲٌٍٝث دجٽڂضى٠ّ وځٶجًڅضهج  ،(1) ٕٺټ( و4ؽووٻ )
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 :انفشضٍ تانًرىعط ويماسَرها نهًمُاط انًخرهفح األتؼاد فٍ انثحس ػُُح أداء يرىعطاخ( 4) ظذول

 األتؼاد
 انًرىعط

 انفشضٍ
 انذالنح يغرىي انحشَح دسظح  خ انًؼُاسٌ االَحشاف انؼُُح يرىعط

 .111 139 34.1 1.4 14.14 11 انًذَُح انحمىق

 .111 139 36.33 3.1 35.5 26 انصحُح انحمىق

 االظرًاػُح انحمىق

 وااللرصادَح
21 26.2 2.9 25.7 139 111. 

 .111 139 16.9 3.6 27.2 22 وانرؼهًُُح انصمافُح انحمىق

 .111 139 34.6 3.4 35.9 26 وانغُاعُح انماَىَُح انحمىق

 .111 139 36.5 11.3 138.8 114 ككم انحمىق

 

 انثحس ػُُح نذي انطفم تحمىق انىػٍ يغرىي( 1)  شكم

 ثًصٲ٪ش فُظ ،ثٽ٢ٲټ دقٶىٳ دى٩ٍ ٩جٍٻ ثٽذقظ ٩ُچز صڂض٨ َضٞـ(  1) وثٽٖٺټ( 4) ثٽؾووٻ إٽً دجٽچ٦ٌ

 دُڄ ځج( س) ٵُڀ صٌثوفش فُظ.( 111) ځْضىي ٩چو إفٚجةًُج هثٽز دٶُڀ ثٽٲٌٍٝ ثٽڂضى٠ّ ٩ڄ ثٽڂضى٢ّجس ؽڂ٨ُ

 صٌُٖ ٵُڀ وهٍ ثٽ٢ٲټ، دقٶىٳ ٽپى٩ٍ ثٽٺپُز ثٽوًؽز ٱٍ( 36.5) إٽً وثٽض٪پُڂُز ثٽغٶجٱُز دجٽقٶىٳ ثٽى٩ٍ ٱٍ( 16.9)

 .ثٽذقظ ٩ُچز ٽوي ثٽ٢ٲټ فٶىٳ أڅىث٧ دٺجٱز ثٽى٩ٍ ثًصٲج٧ إٽً

څضُؾز ٽ٪ور ٩ىثځټ أهڂهج ثٽچ٦ٌر ثالَؾجدُز ٱٍ ثٽڂؾضڂ٨ ثٽڂْپڀ څقى فٶىٳ ثٽ٢ٲټ،  ثٽى٩ٍ هيث ّذخ َٺىڃ وٵو

جةټ ثأل٩الٿ دچٌٖ هيڇ ثٽقٶىٳ ٱٍ ؽڂ٨ُ وّجةپهج ثٽڂضىثٱٌر ځڂج ؽ٪ټ ثِدجء أٹغٌ و٩ُج وهًثَز دقٶىٳ وٹيث ثهضڂجٿ وّ

 ٩پً ثٽقٚىٻ دڂٺجڃ ثٽْهىٽز ځڄ ؽ٪ټ ثأل١ٲجٻ؛ فٶىٳ ودنجٙز ثإلڅْجڃ فٶىٳ څقى ثٽ٪جٽڂٍ ثالصؾجڇ أڃ ٹڂج ،أ١ٲجٽهڀ
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 ؽهىهًث صذيٻ ثٽضٍ ثٽڂوڅٍ ثٽڂؾضڂ٨ ځچ٦ڂجس وأًَٞج. ٩چهج وثٽوٱج٧ ٩پُهج ثٽقٚىٻ وٹُٲُز ثٽقٶىٳ هيڇ فىٻ ځ٪پىځجس

 . ودؤهڂُضهج ثٽقٶىٳ دهيڇ ثٽض٪ٌَٰ ٱٍ وثٝقز

 

 

 

 

 انُىع، يٍ كم الخرالف ذثؼا انًٍُُ انًعرًغ فٍ انطفم تحمىق انىػٍ َخرهف هم: انصاٍَ انهذف

 ؟ انؼًشَح انًغرىَاخ و انرؼهًٍُ، انًغرىي و

 ودقْخ ،(إڅجط – ىٹىً) إٽً ثٽچى٧ دقْخ ثٽوًثّز چز٩ُ دضٶُْڀ ثٽذجفغز ٵجځش ثٽهوٯ هيث ٩ڄ ٽإلؽجدز

 ثٵټ أ٩ڂجًهڀ ځچنٲُٞڄ) إٽً ثٽ٪ڂٌ ودقْخ ،(ؽجځ٪ٍ عجڅىٌ، أّجٍّ، َٺضخ، و أَٶٌ أځٍ،) إٽً ثٽض٪پُڂُز ثٽڂْضىَجس

 ٵجځش عڀ  ،( 44 صْجوي أو ځڄ ثٹذٌ أ٩ڂجًهڀ ځٌصٲ٪ُڄ ّچز، 43-31 دُڄ ځج أ٩ڂجًهڀ ځضى٢ُّڄ ، 29 صْجوي أو ځڄ

 (: 4) ،(3) ،(2) ثألٕٺجٻ و( 5) ثٽؾووٻ َىٝقهج ٹڂج ثٽچضجةؼ وٹجڅش ثٽغالعٍ. ثٽضذجَڄ پُټصق دقْجح

 نهىانذٍَ انرؼهُى و انرخصص و انُىع نًرغُشاخ ذثؼًا األطفال تحمىق انىػٍ يغرىَاخ فٍ االخرالفاخ(  5)   ظذول

انًرغُشاخ 
 انراتؼح

انًرغُشاخ 
 انًغرمهح

يعًىع 
 نحانذال ف انرثاٍَ د.غ انًشتؼاخ

  
  

 انىػٍ
تانحمىق 
 انًذَُح

  
  
  
  
  
  

 ٭ٌُ هثٽز 0.23 0.42 1 0.42 ثٽچى٧

 1.33 2.38 4 9.52 ثٽض٪پُڀ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.13 0.23 2 0.46 ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 1.83 3.28 4 13.11 ثٽچى٧*ثٽض٪پُڀ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.66 1.18 2 2.35 ثٽچى٧*ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 1.35 2.43 7 17.00 ثٽض٪پُڀ*ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.92 1.65 5 8.27 ثٽچى٧*ثٽض٪پُڀ*ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 1.79 114 204.61 ثٽن٢ؤ
 
 

 140 27828.00 ٧ىثٽڂؾڂ
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 انىػٍ 
تانحمىق 
 انصحُح

 
  
  
  
  
  
  

 0.44 4.39 1 4.39 ثٽچى٧
 ٭ٌُ هثٽز

 0.83 8.33 4 33.32 ثٽض٪پُڀ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.67 6.71 2 13.41 ثٽ٪ڂٌ
ٽز٭ٌُ هث  

 0.16 1.58 4 6.30 ثٽچى٧*ثٽض٪پُڀ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.49 4.87 2 9.74 ثٽچى٧*ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.90 9.01 7 63.04 ثٽض٪پُڀ*ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.91 9.18 5 45.89 ثٽچى٧*ثٽض٪پُڀ*ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 10.04 114 1144.49 ثٽن٢ؤ
 
 

 140 177127.00 ٧ىثٽڂؾڂ
 
 
 

  
  

 انىػٍ 
تانحمىق 

رًاػُحاالظ  
 وااللرصادَح
 
  
  
  
  
  
  

 1.14 8.66 1 8.66 ثٽچى٧
 ٭ٌُ هثٽز

 1.17 8.87 4 35.48 ثٽض٪پُڀ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.57 4.37 2 8.74 ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.74 5.66 4 22.63 ثٽچى٧*ثٽض٪پُڀ
 ٭ٌُ هثٽز

 2.28 17.38 2 34.77 ثٽچى٧*ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 1.62 12.31 7 86.17 ثٽض٪پُڀ*ثٽ٪ڂٌ
ٌُ هثٽز٭  

 0.05 2.75 20.93 5 104.67 ثٽچى٧*ثٽض٪پُڀ*ثٽ٪ڂٌ

 7.61 114 867.59 ثٽن٢ؤ
 
 

 140 96922.00 ٧ىثٽڂؾڂ
 
 
 

  
  

 انىػٍ 
تانحمىق 
 انصمافُح

 وانرؼهًُُح
 
  
  
  
  
  
  

 0.28 3.81 1 3.81 ثٽچى٧
 ٭ٌُ هثٽز

 1.09 15.05 4 60.22 ثٽض٪پُڀ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.12 1.59 2 3.19 ثٽ٪ڂٌ
ٌُ هثٽز٭  

 0.10 1.39 4 5.58 ثٽچى٧*ثٽض٪پُڀ
 ٭ٌُ هثٽز

 1.74 24.00 2 48.01 ثٽچى٧*ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.59 8.16 7 57.14 ثٽض٪پُڀ*ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 1.53 21.12 5 105.58 ثٽچى٧*ثٽض٪پُڀ*ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

  13.80 114 1573.68 ثٽن٢ؤ
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 140 104862.00 ٧ىثٽڂؾڂ
 
 
 

 انىػٍ 
 تانحمىق
 انماَىَُح

 وانغُاعُح
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 1.09 11.86 1 11.86 ثٽچى٧
 ٭ٌُ هثٽز

 0.79 8.59 4 34.36 ثٽض٪پُڀ
 ٭ٌُ هثٽز

 2.72 29.62 2 59.24 ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 1.24 13.54 4 54.18 ثٽچى٧*ثٽض٪پُڀ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.49 5.39 2 10.77 ثٽچى٧*ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 1.41 15.35 7 107.45 ثٽض٪پُڀ*ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.05 2.54 27.74 5 138.69 ثٽچى٧*ثٽض٪پُڀ*ثٽ٪ڂٌ

 10.91 114 1243.33 ثٽن٢ؤ
 
 

 140 182565.00 ٧ىثٽڂؾڂ
 
 
 

انذسظح  
انكهُح 
نهىػٍ 
 تانحمىق 

  
  
  
  
  
  
  

 0.37 47.51 1 47.51 ثٽچى٧
 ٭ٌُ هثٽز

 0.58 74.95 4 299.79 ثٽض٪پُڀ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.39 49.97 2 99.94 ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.32 41.60 4 166.39 ثٽچى٧*ثٽض٪پُڀ
 ٭ٌُ هثٽز

 1.30 167.56 2 335.12 ثٽچى٧*ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 0.73 94.19 7 659.32 ثٽض٪پُڀ*ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 1.98 255.88 5 1279.39 ثٽچى٧*ثٽض٪پُڀ*ثٽ٪ڂٌ
 ٭ٌُ هثٽز

 129.18 114 14726.86 ثٽن٢ؤ
 
 

 140 2711124.00 ٧ىثٽڂؾڂ
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 انطفم تحمىق وػُهى فٍ واإلَاز انزكىس تٍُ انفشوق( 2) انشكم
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شكم )3( االخرالفاخ فً انىػً تحمىق انطفم ذثؼا نًغرىي انرؼهُى
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 انطفم تحمىق وػُهى فٍ انرؼهًُُح انًغرىَاخ تٍُ انفشوق( 3) انشكم
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ثٽوًؽز ثٽٺپُز ٽقٶىٳ ثٽ٢ٲټٵجڅىڅُزعٶجٱُزثؽضڂج٩ُزٙقُزځوڅً
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 انطفم تحمىق وػُهى فٍ انؼًشَح انًغرىَاخ تٍُ انفشوق( 4) انشكم

 

 :َضٞـ( 4) ،(3) ،(2)  وثألٕٺجٻ( 5) ثٽؾووٻ إٽً دجٽچ٦ٌ

 ثٽڂْضىَجس أو ثٽض٪پُڀ، أو ثٽچى٧، المضالٯ ٹچضُؾز ثٽڂوڅُز دجٽقٶىٳ ثٽى٩ٍ د٪و ٱٍ ثمضالٱجس وؽىه ٿ٩و 

 و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ أو ثٽ٪ڂٌَز، ثٽڂْضىَجس و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ أو ثٽض٪پُڀ، و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ أو ثٽ٪ڂٌَز،

ٌٍ إٽً صٌصٴ ٽڀ  ٵُڀ وهً(  1.83 ، 1.13) دُڄ ځج (ٯ) ٵُڀ صٌثوفش فُظ  ثٽ٪ڂٌَز ثٽڂْضىَجس و ثٽض٪پُڀ  أ

 .ثإلفٚجةُز ثٽوالٽز ځْضىَجس ځڄ

 ثٽڂْضىَجس أو ثٽض٪پُڀ، أو ثٽچى٧، المضالٯ ٹچضُؾز ثٽٚقُز دجٽقٶىٳ ثٽى٩ٍ د٪و ٱٍ ثمضالٱجس وؽىه ٩وٿ 

 و ثٽچى٧ ڄدُ ٽپضٲج٩ټ أو ثٽ٪ڂٌَز، ثٽڂْضىَجس و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ أو ثٽض٪پُڀ، و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ أو ثٽ٪ڂٌَز،

ٌٍ إٽً صٌصٴ ٽڀ  ٵُڀ وهً(  1.91 ، 1.16) دُڄ ځج (ٯ) ٵُڀ صٌثوفش فُظ  ثٽ٪ڂٌَز ثٽڂْضىَجس و ثٽض٪پُڀ  أ

 .ثإلفٚجةُز ثٽوالٽز ځْضىَجس ځڄ
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 ثٽڂْضىَجس أو ثٽض٪پُڀ، أو ثٽچى٧، المضالٯ ٹچضُؾز ثالؽضڂج٩ُز دجٽقٶىٳ ثٽى٩ٍ د٪و ٱٍ ثمضالٱجس وؽىه ٩وٿ 

 ٵُڀ صٌثوفش فُظ ثٽ٪ڂٌَز، ثٽڂْضىَجس و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ أو ثٽض٪پُڀ، و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ أو ثٽ٪ڂٌَز،

ٌٍ إٽً صٌصٴ ٽڀ  ٵُڀ وهً(  2.28 ، 1.57) دُڄ ځج (ٯ)  ٹجڃ فُڄ ٱٍ. ثإلفٚجةُز ثٽوالٽز ځْضىَجس ځڄ أ

 ٵُڂز شدپٮ فُظ ثالؽضڂج٩ُز دجٽقٶىٳ ثٽى٩ٍ ٩پً صؤعٌُ ثٽ٪ڂٌَز ثٽڂْضىَجس و ثٽض٪پُڀ و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ

 (.1.15) ځْضىي ٩چو هثٽز ٵُڂز وهً( 2.75)  (ٯ)

 ثٽڂْضىَجس أو ثٽض٪پُڀ، أو ثٽچى٧، المضالٯ ٹچضُؾز ثٽغٶجٱُز دجٽقٶىٳ ثٽى٩ٍ د٪و ٱٍ ثمضالٱجس وؽىه ٩وٿ 

 و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ أو ثٽ٪ڂٌَز، ثٽڂْضىَجس و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ أو ثٽض٪پُڀ، و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ أو ثٽ٪ڂٌَز،

ٌٍ إٽً صٌصٴ ٽڀ  ٵُڀ وهً(  1.74 ، 1.11) دُڄ ځج ٯ ٵُڀ صٌثوفش فُظ  ثٽ٪ڂٌَز ثٽڂْضىَجس و پُڀثٽض٪  ځڄ أ

 .ثإلفٚجةُز ثٽوالٽز ځْضىَجس

 ثٽڂْضىَجس أو ثٽض٪پُڀ، أو ثٽچى٧، المضالٯ ٹچضُؾز ثٽٶجڅىڅُز دجٽقٶىٳ ثٽى٩ٍ د٪و ٱٍ ثمضالٱجس وؽىه ٩وٿ 

 ٵُڀ صٌثوفش فُظ ثٽ٪ڂٌَز، ثٽڂْضىَجس و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ أو ثٽض٪پُڀ، و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ أو ثٽ٪ڂٌَز،

ٌٍ إٽً صٌصٴ ٽڀ  ٵُڀ وهً(  2.72 ، 1.49) دُڄ ځج (ٯ)  ٹجڃ فُڄ ٱٍ. ثإلفٚجةُز ثٽوالٽز ځْضىَجس ځڄ أ

 ٵُڂز دپٮش فُظ ثالؽضڂج٩ُز دجٽقٶىٳ ثٽى٩ٍ ٩پً صؤعٌُ ثٽ٪ڂٌَز ثٽڂْضىَجس و ثٽض٪پُڀ و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ

 (.1.15) ځْضىي ٩چو هثٽز ٵُڂز وهً( 2.54)  (ٯ)

 ثٽض٪پُڀ، أو ثٽچى٧، المضالٯ ٹچضُؾز ثٽُڂچً ثٽ٢ٲټ دقٶىٳ ثٽى٩ٍ ألد٪جه ثٽٺپُز ثٽوًؽز ٱٍ ثمضالٱجس وؽىه ٩وٿ 

 أو ثٽ٪ڂٌَز، ثٽڂْضىَجس و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ أو ثٽض٪پُڀ، و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ أو ثٽ٪ڂٌَز، ثٽڂْضىَجس أو

  ٵُڀ وهً(  1.98 ، 1.32) دُڄ ځج ٯ ٵُڀ صٌثوفش فُظ  ثٽ٪ڂٌَز ثٽڂْضىَجس و ض٪پُڀثٽ و ثٽچى٧ دُڄ ٽپضٲج٩ټ

ٌٍ إٽً صٌصٴ ٽڀ  .ثإلفٚجةُز ثٽوالٽز ځْضىَجس ځڄ أ

 : ئنً انغاتمح انُرائط انثاحصح وذشظغ

 ّىثء ٽوي ثِدجء أو ثألځهجس  ىٽٸ ٹجڃ ّىثء ثأل١ٲجٻ، فٶىٳ دؤهڂُز ثٽضى٩ُز ٱٍ َٲٌٳ ال ثٽُڂچٍ ثٽڂؾضڂ٨ أڃ

 ٹيٽٸ أڃ ثٽڂؾضڂ٨ ثٽُڂچٍ هى ځؾضڂ٨ إّالځٍ َؤٹو ٩پً أهڂُز ثأل١ٲجٻ وٌٝوًر ثالهضڂجٿ دهڀ و٩ًجَضهڀ.و

 هالٽز وىو ځپقى٥ًج ثًصٲج٩ًج ثٽٲٌٍٝ ثٽڂضى٠ّ ٩ڄ ثٽى٩ٍ هًؽز ٽوَهڀ ثًصٲ٪ش ٵو ثٽ٪ُچز أٱٌثه ٹجٱز أڃ 

 .وثٝقز ٭ٌُ صٚذـ ٽض٪پُڂٍث ثٽڂْضىي ثمضالٯ ٩ڄ ثٽچجصؾز ثألٱٌثه دُڄ ثٽضذجَچجس ؽ٪ټ ځڂج وثٝقز إفٚجةُز
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 ځؤعًٌث ٩جځاًل ٽُِ ؽ٪په ځڂج وثألځهجس، ثِدجء ځڄ ٽٺٍټ ځضٶجًدز ثٽ٪ڂٌَز ثٽڂْضىَجس أڃ  . 

 :انرىصُاخ

 : دجٽضجٽٍ صىٍٙ ثٽذجفغز ٱئڃ ثٽقجٽٍ، ثٽذقظ أ٥هٌهج ثٽضٍ ثٽچضجةؼ ٝىء ٱٍ

 دقٶىٳ ثٽضى٩ُز ٽََجهر ڂؤّْجسثٽ ځنضپٰ ٱٍ ثٽ٢ٲىٽز ٽٚجٽـ وثٽڂٶوځز ثٽڂذيوٽز ثٽؾهىه دضچُْٴ ثٽذجفغز صىٍٙ -1

 .ثٽ٢ٲټ

 .ثأل١ٲجٻ دقٶىٳ ثٽڂهضڂز ثٽڂؤّْجس أڅ٢ٖز وصٲ٪ُټ ٽض٢ىٌَ ثٽقٺىځُز ٭ٌُ ثٽڂچ٦ڂجس ځٖجًٹز -2

 څٌٖ ثٽغٶجٱز ثإلّالځُز ٽووًهج ثٽهجٿ ٱٍ ًٱ٨ ثٽى٩ٍ دقٶىٳ ثإلڅْجڃ ٩جځًز وفٶىٳ ثأل١ٲجٻ مجٙز. -4

 :انًمرشحاخ

 : ثِصُز ثٽڂْضٶذپُز ثٽوًثّجس ءإؽٌث ثٽذجفغز صٶضٌؿ ثٽقجٽٍ ٽپذقظ ثّضٺڂجاًل

 . أڅٲْهڀ ثأل١ٲجٻ ٌَثهج ٹڂج ثأل١ٲجٻ دقٶىٳ ثٽى٩ٍ ٽپض٪ٌٯ ځڂجعپز هًثّز إؽٌثء -1

 ثٽؾڂهىًَز ځقجٱ٦جس ؽڂ٨ُ ٱٍ وثألځهجس ثِدجء ٽوي ثأل١ٲجٻ دقٶىٳ ثٽى٩ٍ ٽپض٪ٌٯ ځڂجعپز هًثّز إؽٌثء -5

 .ثٽُڂچُز
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 :انًشاظغ

 دار المعارف: القاهرة.،  لسان العرب:  (1996ابن منظور ) .1

 . ٿ1989 ثٽ٢ٲټ، فٶىٳ ثصٲجٵُز .2

 " التنمية البشرية، مؤتمر : اإلرهاب وحقوق اإلنسان وأثرهما عمى التنمية( 2117البطاينة، رافع شفيق ) .3

 م: األردن. 2117/ 12-11واألمن في عالم متغير"، جامعة الطفيمة التقنية من 

 ثٽٲٺٌ هثً ،(1)ٟ ،ثٽووٽٍ وثٽٶجڅىڃ ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز دُڄ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ(: 2115)ثٽڂقڂوٌ فْچُڄ دىثهٌ، .4

 .ثإلّٺچوًَز ثٽؾجځ٪ٍ،

 .: و٨ٝ ثأل١ٲجٻ ٱٍ ثٽ٪جٽڀ1991 ثٽُىڅُْٰ، صٶٌٌَ  .5

 ثٽ٪ٌدٍ ثٽڂؾپِ ،(2)ځؾپو ،(7)ثٽ٪وه وثٽضچڂُز، ثٽ٢ٲىٽز ځؾپز ثٽ٪ٌدٍ، ثٽ٢ٲټ فٶىٳ(: 2112) وٱجء ثٽقپى، .6

 .وثٽضچڂُز ٽپ٢ٲىٽز

 ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز ٱٍ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ ٱٍ ثٽ٢ٲټ، فٶىٳ ثصٲجٵُز ثٽقوَظ، ثٽ٢ٲټ (:2118) أفڂو ٽقڂُوٌ،ث .7

 ثٽْىَوَز وثٽڂچ٦ڂز  NODS YEMEN ثٽڂؾضڂ٨ ٽضچڂُز ثٽى١چُز ثٽڂچ٦ڂز ثٽُڂچٍ، وثٽٶجڅىڃ ثٽووٽُز وثٽڂىثعُٴ

 .ثٽ٢ٲىٽز ٽ٩ٌجَز

 ٽقٶىٳ ثٽُڂچُز ؾپزثٽڂ وثٽڂْضٶذټ، ثٽىثٵ٨ ثٽ٪ٌدٍ ثٽى١ڄ ٱٍ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ(: 2116) ٩ذوڇ ځقڂو ثٽَ٭ٌُ، .8

 .ٙچ٪جء:  ثٽُڂڄ ثإلڅْجڃ، فٶىٳ وٍثًر ٩ڄ صٚوً ،(2)ثٽ٪وه ثإلڅْجڃ،

 . ثٽٶجهٌر ثٽؾىٌٍ، إدڄ هثً ،ثإلّالځُز ثٽٌَٖ٪ز ٱٍ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ( : 2114) ٱٌَو ًأٱش ّىَپڀ، .9

 ٙجهًر َىٽُى،( 5) ثٽ٪وه فٶىٵچج، ځؾپز ثإلڅْجڃ، فٶىٳ ٩پً ثٽٌَٖ٪ز ځٶىځجس(: 2111) فٺُڂز ثٽٖجوٌ، .11

 .ثإلڅْجڃ ٽقٶىٳ وثٽضؤهُټ ثٽڂ٪پىځجس ځٌٹَ ٩ڄ

 ثٽٌَٖ٪ز دُڄ ثإلڅْجڃ فٶىٳ"  څوور ،ثإلّالٿ ٱٍ ٽپ٢ٲټ ثٽضٌدىَز ثٽقٶىٳ أهڀ( : 2111) أفڂو ځقڂىه ٕىٳ، .11

 .ثٽٌَجٛ : ثٽْ٪ىهَز ثألځچُز، ٽپ٪پىٿ ثٽ٪ٌدُز څجَٰ أٹجهَڂُز ،(1) ٟ ثٽىٝ٪ٍ، وثٽٶجڅىڃ ثإلّالځُز
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٨ ثٽضچڂُز ثٽذٌَٖز ٽڂٌفپز ثٽ٢ٲىٽز ٱٍ ثٽؾڂهىًَز ثٽُڂچُز ٱٍ ٝىء أهوثٯ وثٵ:  (2115)ثٽُٖذجڅٍ، فپڂٍ   .12

 ؽجځ٪ز -ثٽضٌدىٌ وثٽض٢ىٌَ ثٽضؤهُټ ځٌٹَ ٩ڄ َٚوً ،ثألوٻ ثٽى١چٍ ثٽ٢ٲىٽز ځؤصڂٌ، فٶىٳ ثٽ٢ٲټ ثٽ٪ٌدٍ

 .ثٽُڂڄ ص٪َ،

 وثٽضٌَٖ٪جس ثإلّالځُز وثٽٌَٖ٪ز ثٽووٽٍ ثٽٶجڅىڃ ٝىء ٱٍ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ(: 2113) ځنپو ثٽ٢ٌثوڅز، .13

 .ثٽٺىَش ثٽٺىَش، ؽجځ٪ز ثٽ٪پڂٍ، ثٽچٌٖ ځؾپِ ٩ڄ صٚوً ،(2) ثٽقٶىٳ،ثٽ٪وه ځؾپز ثألًهڅُز،

هًثّز صقپُپُز " : فٶىٳ ثٽ٢ٲټ ٱٍ ثإلّالٿ وثالصٲجٵُجس ثٽووٽُز (٩2113ذو ثهلل، ّڂٌ مپُټ ځقڂىه ) .14

 ، ؽجځ٪ز ثٽچؾجؿ ثٽى١چُز ، ٱپ٢ُْڄ: څجدپِ. ځٶجًڅز"

 دقظ ،ثٽْىَو هوٽز وٱٍ ثإلّالٿ ٱٍ و٩ًجَضه ثٽ٢ٲټ فٶىٳ( : 2118) ٱٌفجڃ دڄ ٱٌػ دچش ٱج١ڂز ثٽ٪ضُذٍ، .15

 .ثٽٶٌي أٿ ؽجځ٪ز ثٽْ٪ىهَز، وثٽڂٶجًڅز، ثإلّالځُز ثٽضٌدُز ٱٍ ثٽڂجؽْضٌُ هًؽز ٽچُټ ځٶوٿ

 ثإل٩الڃ ٝىء ٱٍ ثٽنپُؾُز ثٽ٪ٌدُز ثٽووٻ صٌَٖ٪جس ٱٍ ثٽ٢ٲىٽز فڂجَز(: 1984) ٩ىٯ دڄ ثٽ٪٢ج ثٽ٪٢ج، .16

 .ٱذٌثٌَ 29-25 ځڄ ثٽذقٌَڄ ،"ثٽنپُؼ ٱٍ ثٽ٢ٲټ وځْضٶذټ وثٵ٨" رڅوو ،ثٽ٢ٲټ ٽقٶىٳ ثٽ٪جٽڂٍ

 دڂٌٹَ څٌٖ ّىًَج، ځُوثڅُز، هًثّز -وثٽضٌدىَز ثالؽضڂج٩ُز ثٽ٢ٲټ فٶىٳ( : 2114) ثهلل ٩ذو ثٽڂؾُوٻ، .17

 ( .112) ثٽ٪وه ٥ذٍ، أدى ثإلّضٌثصُؾُز، وثٽذقىط ٽپوًثّجس ثإلځجًثس

 دجح )و٩ً(، هثً إفُجء ثٽضٌثط ثٽ٪ٌدٍ: دٌُوس. (2( : ثٽؾَء ثٽغجڅٍ، ٟ)1972ثٽڂ٪ؾڀ ثٽى٠ُّ )  .18

 وثٽ٪پىٿ ٽپضٌدُز ثإلّالځُز ثٽڂچ٦ڂز وفٶىٵهڀ، ٵٞجَجهڀ ثٽڂهڂُٖڄ ثأل١ٲجٻ( : 1999) څجؽٍ ًؽجء ،ځٺجوٌ .19

 .ثَُْْٺى -وثٽغٶجٱز

 فٶىٳ څوور. ثٽقٌَٞز ثٽقُجر دڂضٮٌُثس ځىثؽهز :ثٽ٪ٌدٍ ثٽ٢ٲټ فٶىٳ( : 2118) څجؽٍ ًؽجء ځٺجوٌ،  .21

 . ثألًهڃ. ٿ12/2118/  25 ڄځ"  ثإلڅْجڃ

 .هځٖٴ ،(1)  ٟ ثٽٲٺٌَز، ٽپضچڂُز ثٽٌثَز ځٌٹَ ،ثٽ٢ٲټ فٶىٳ: ( 2116) هُغڀ ځچج٧،  .21

(، 24(، ّپْپز ثٽغٶجٱز ثٽٶىځُز، ٩وه)2( : فٶىٳ ثإلڅْجڃ ځومټ إٽً و٩ٍ فٶىٵٍ، ٟ)2112ځىًّ، أځٌُ) .22

 . َچجٌَ، ځٌٹَ هًثّجس ثٽىفور ثٽ٪ٌدُز: دٌُوس
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 ثإلڅْجڃ، ٽقٶىٳ ثٽُڂچُز ثٽڂؾپز ،ثٽ٢ٲټ وفٶىٳ ثإلّالځٍ ثٽڂؤصڂٌ ځچ٦ڂز(: 2116) أځُڄ ځقڂو ثٽڂُوثڅٍ، .23

 .ٙچ٪جء:  ثٽُڂڄ ثإلڅْجڃ، فٶىٳ وٍثًر ٩ڄ صٚوً ،(2)ثٽ٪وه

(، هثً 1( : فٶىٳ ثإلڅْجڃ ځڄ ځچ٦ىً ٩ٌٌٚ، صٌؽڂز ځقڂو أفڂو ثٽڂٮٌدٍ، ٟ )2117أڅضىڅٍ )ووهَىُ، .24

 ثٽٲؾٌ ٽپچٌٖ وثٽضى٨ٍَ: ثٽٶجهٌر. 

 مواقع الكترونية:                                                                                               

                                              (y.php/80.htmlwww.aworldconnected.com/subcategor)-   

 ثنصىسج انُهائُح انًمذيح نهرطثُك

نفــمشجا تذسظح كثُشج ئنً حٍذ يا غُش واػٍ تها  

 هم ذؼهى أٌ يٍ حك انطفم يا َأذٍ:   

  .1 ٩ُٔ فُجر فٌر ٹٌَڂز.   

  .2 فٴ صْؾُټ والهصه وځچقه ثّڀ َڂَُڇ.   

پ٪ٶُور فٴ ثٽقٚىٻ ٩پً ثّڀ ال َچ٢ىٌ ٩پً صقٶٌُ و إهجڅز أو ځچجٱًُج ٽ   
 ثٽوَچُز.

3.  

  .4 فٴ ثٽقٚىٻ ٩پً ؽچُْز وٱٶًج ٽپٶجڅىڃ ثٽنجٗ دجٽؾچُْز .   

  .5 فٴ ثٽقٲج٣ ٩پً هىَضه .   

    

فٴ ثٽقٚىٻ ٩پً أ٩پً ځْضىي ځڄ موځجس ثٽ٩ٌجَز ثٽٚقُز  ځڄ    
 ثٽووٽز.

6.  

  .7 ثٽ٩ٌجَز ثٽٚقُز ٽپ٢ٲټ ٵذټ ثٽىالهر ځڄ مالٻ ّپىٹُجس ثألٿ ثٽٚقُز.   

ٴ إؽٌثء ٱق٘ ١ذٍ ٕجځټ .فوَظ ثٽىالهر ف     8.  

http://www.aworldconnected.com/subcategory.php/80.html)%20-
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    .9 ثٽٌٝج٩ز ّچضُڄ ٹجځپضُڄ ځج ٽڀ َٺڄ ٱُه إٌٝثً دجألٿ .   

  .10 فڂجَضه ځڄ ثألځٌثٛ وّىء ثٽضٮيَز .   

  .11 صىٱٌ ثٽٮيثء وثٽڂجء ثٽچ٦ُٰ.   

  .12 صىٱٌ ځٺجڃ آځڄ ٽپ٪ُٔ ٱُه.   

  .13 فڂجَضه ځڄ ثّضنوثٿ ثٽڂىثه ثٽڂنوًر  وثٽڂؤعٌر ٩پً ثٽ٪ٶټ .   

ٽڂڂجًّجس ثٽضٶپُوَز ثٽٞجًر دٚقضه .فڂجَضه ځڄ ث     14.  

  .15 فڂجَضه ځڄ ځنج١ٌ ثٽضپىط ثٽذُتٍ .   

  .16 ثصنجى ثٽضوثدٌُ ثٽڂچجّذز ٽىٵجَز ثٽ٢ٲټ ځڄ ثإل٩جٵز .   

  .17 فڂجَضه ځڄ إٔٺجٻ ثإلّجءر ثٽؾچُْز .   

أڃ َؾٌٌ وثٽوَه ٵذټ ثٽَوثػ ٱق٘ ١ذٍ ٽپضقٶٴ ځڄ مپىهڂج ځڄ    
 ثألځٌثٛ ثٽىًثعُز .

18.  

   
 

ٱز وثٽوَه وصپٶٍ ٩ًجَضهڂج .ځ٪ٌ     19.  

ثٽقُجر ٱٍ ٹچٰ أٌّر ځضڂجّٺز وځضٞجځچز.      20.  

٩وٿ ٱٚپه ٩ڄ وثٽوَه دجإلٹٌثڇ .      21.  

ٽپ٢ٲټ ثٽڂقٌوٿ ځڄ دُتضه ثٽ٪جةپُز ثٽ٢ذُ٪ُز دٚٲز ځؤٵضز أو هثةڂز ثٽقٴ    
 ٱٍ ثٽ٩ٌجَز ثٽذوَپز .

22.  

ثٽقٚىٻ ٩پً ثٽٞڂجڃ ثالؽضڂج٩ٍ .      23.  

ٽنجٙز .فٴ ثفضٌثٿ فُجصه ث     24.  
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فڂجَضه ځڄ ٹټ إٔٺجٻ ثالّضٮالٻ ثالٵضٚجهٌ ٹجٽ٪ڂټ دؤؽٌ ٍهُو أو    
 ځؾجڅًج. 

25 

 26 ثٽقٚىٻ ٩پً ځْضىي ځ٪ٍُٖ ځالةڀ ٽچڂىڇ.   

 27 فڂجَضه ځڄ أٌ ٩ڂټ ٌَؽـ أڃ َٺىڃ م٢ًٌُث أو َ٪ُٴ ص٪پڂه .   

 28 فڂجَضه ځڄ إڅضجػ أو ثالصؾجً دجٽڂىثه ٭ٌُ ثٽڂٌٖو٩ز .   

   
 

ذج٧ فجؽجصه ثٽغٶجٱُز ٱٍ ٕضً ثٽڂؾجالس ثٽٲچُز وثٽڂ٪ٌٱُز .إٕ      29 

 30 َقٴ ٽپ٢ٲټ ثٽض٪ذٌُ ٩ڄ آًثةه دقٌَز .   

فڂجَضه ځڄ ثٽڂ٪پىځجس ثٽٞجًر ده .      31 

ثٽڂٖجًٹز ٱٍ ثٽقُجر ثٽغٶجٱُز وثٽٲچُز .      32 

 33 فٌَز ثالڅضڂجء ٽپچىثهٌ ثٽڂنضپٲز .   

ڃ وثٽوَڄ .ځڂجًّز فٌَز ثٽٲٺٌ وثٽىؽوث      34 

أڃ َقٚټ ثٽ٢ٲټ ٩پً ثٽضغٶُٰ وثٽضوًَخ ثٽڂچجّذُڄ ٽه       35 

 36 ثٽقٚىٻ ٩پً أ٩پً ځْضىي ځڄ ثٽض٪پُڀ ثٽڂچجّخ ٽچڂىڇ وهوڃ صڂَُُ .   

 37 ثالٽضقجٳ دووً ثٽقٞجڅز .   

 38 أڃ صٺٲټ ٽه ثٽڂچجهؼ ص٪پُڂًج ؽُوًث .   

 39 إڅٖجء ځْجًؿ وځٺضذجس مجٙز دجٽ٢ٲټ .   
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 40 ثالّضڂج٧ إٽُه ٱٍ أٌ إؽٌثءثس ٵجڅىڅُز صنٚه.   

 41 ثالڅٞڂجٿ ٽألڅ٢ٖز وثٽؾڂ٪ُجس ثٽْپڂُز ثٽنجٙز دجٽذُتز.   

 42 فڂجَز ثٽٶجڅىڃ ٽه ځڄ أٌ ص٪ٌٛ أو ځْجُ ٭ٌُ ٵجڅىڅٍ .   

 43 فڂجَضه ځڄ ثإلؽٌثءثس ثٽض٪ْٲُز و٭ٌُ ثٽٶجڅىڅُز .    

ٱُه. فڂجَضه ځڄ ثالمض٢جٯ وثٽذ٨ُ وثالصؾجً     44 

 45 فڂجَز ثٽ٢ٲټ ځڄ ثٽض٪يَخ وثٽڂ٪جځپز أٽإلڅْجڅُز  ثٽڂهُچز    

 46 ٩وٿ فٌځجڅه  ځڄ فٌَضه دٚىًر ٭ٌُ ٵجڅىڅُز أو ص٪ْٲُز .   

 47 فڂجَضه ځڄ ٹټ إٔٺجٻ ثٽ٪چٰ وثإلّجءر .   

 48 ٩وٿ ثٽڂْجُ دْڂ٪ضه وٌٕٱه .   

ٌٕٱه وٹٌثځضه ځڄ ٽپ٢ٲټ ثٽڂضهڀ دضهڂز ځ٪جځپضه دڂج َضٲٴ وّچه وفڂجَز    
 ثالڅضهجٷ .

49 

 50 ځڄ فٴ ثٽ٢ٲټ ثٽڂضهڀ ثٽقٚىٻ ٩پً ځْج٩ور ٵجڅىڅُز .   

ٱٍ فجٽز ثٽچَث٧ ثٽڂْپـ َقٴ ٽپ٢ٲټ ثٽقٲج٣ ٩پً فٶه ٱٍ ثٽڂؤوي وثٽٮيثء    
 وثٽ٩ٌجَز ثٽٚقُز .

51 

 52 فڂجَضه ځڄ ؽڂ٨ُ إٔٺجٻ ثٽضڂَُُ ٱٍ ثٽض٪جځټ وثٽ٪ٶجح .   

 


