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و
و

ومقخصوس ي :
و

ممم -  ٌتتلمممستٌعمممد اتل ممم تقديت  ممم تدقممم ٌستبعممم ت قٌقمممًتتق ممم ت  قمممت تقلب  ممم تتقلدمممًتع 
تبع تد  ثتقتعنه.  قت تقلدرقبٌص،تتلستٌق  تقت لٌالتععىت يت

قلمممداستقلدمممًتتعامممتتلع قمممت تطرنمممتتدد  مممترت رت ردامممرت مممت ت تق مممٌات تد ممم ت نمممت ت -
إ قرةتقل قممممت ت مممميتة مممم تت قرةتقلممممن  تفممممًتقل قمممم ،تلطناممممرتدضعممممرتععممممىت مممم  تعممممرست

تتقلععريتقل عدرط تقلدًتددص ىت عط ت  رعرتإل قرةتقل قت .
قل مممر تقل مممرستتإ قرةت قٌقدامممرتدد عممم ت اممم رتفمممًتهنمممرتتقدار مممرتتلع قمممت تقلن  ٌممم تتهمممًت -

عممٌ  تلامملقتقل ممر ،تف ممرتلنمملتقل قممت تقلن  ٌمم تعنمم  رتدطممتيتإ قرةتقل ممر تقل ممرست مميتة مم ت
ت تءة؟طقل طت  تغٌرت

  مممرتقل مممرةًتفامممتتقلقٌمممرست  ب مممرءت عمممر ٌ ت ممميتة ممم ت دمممىت  ممم تقل بدصمممٌي،تتهممملقت ت -
تتلطيت   رتل ىت يتدص ىتلع ت تع.لقدارتقل قت تفًتٌ طيتقعد ررهتبعالت

ت
قألب مممرءتقلعمممر   تهمممتتبعممم تثالثممم ت نمممتقعت ممميتقلطعممم تتقعد ررهمممرتطع ممم تقإلندمممر ،تف مممًتت ممميت

تقلتقةات يتقلطع تهً:
ت

 طعمممم تر عمممم رلٌ ،تتهممممًتقألط ممممرتتدعممممد رت دممممىتدنداممممًتع عٌممممرتتقلد ممممتٌرتقألتلممممىت
قألعرعممممٌ ،تتهممممًتدد عمممم ت طعمممم تإنعممممرءتقل   ممممرتت  نتقعاممممرتتطعمممم ت مممم تقألنر ٌمممملت

تغٌرهمممرت ممميتقل عمممررٌاتقلد تٌرٌممم ت تتقلدتعممم ٌ تقلر ٌعمممٌ تتقلثرنتٌممم تت  مممرتقد مممررت
ت عدق ال.

 تقلثرنٌمممم تهممممًتطع مممم تقإلندممممر ،تتهممممًتطع مممم تدد عمممم ت رل تق نمممم تقلدعمممم ٌعٌ تلععممممرطرت،ت
ت  ظ ارتٌلهلتطرتقدلتلع تظ ٌيتتع عٌرتتلتععدٌ ،تتطع تصٌرن .

 مممرتقلطع ممم تقلثرلثممم تفامممًت عمممترتقلعمممرطرت،تتهمممًت رل دتعممم تقلمممت نًتقل مممرست ةممم تةعمممٌالت  
ترتتق  تلع ر ٌ ت  علتقل قت .ت يت ت 

ت
تفممممًتقل قٌقمممم تتعمممم تت يت  ظممممستقل دصمممم ٌيتلع ت ممممتعتٌبع ممممتيت ممممٌيتهمممملهتقلطعمممم تت ت
ٌعممد ٌ تيتقلد ٌٌمم ت ٌناممرتفٌبرعممتيتععٌنممرت  رةممرست ممرت نمم  توت اممرت مميتعممع ري،تت  مم ط ت

ت  ٌرنرً.
ت

 مممرتت ممميتقألب مممرءتقلعمممر   تهمممًتدعمممتتقلدمممًتٌدعممم لت امممرتقإلعمممالس،تف رل مممرت مممرتٌنقممم ت رةر -
 عمممته تطمممتيتقلصممم  ًتغٌمممرت دبصمممصت اممملقتقل عمممر ،تت مممرت طثمممرهس،ت دمممىت ننمممًت

تتع داست تعت ٌيتفًتتعر  تإعالستعرل ٌ ت ر تة .
  مممرتقألب مممرءتقألبمممرىتفامممًت د  ممم ةتلبعممم تقألترقهتتألعممم رلت د ممم  ةت نامممرتطٌ ٌممم ت -

ت بممرىتلقتت  ممم تعٌرعمممً،تت تد بمملتقل صمممع  تقل ر ممم ت نظممرتق عد مممرر،تت مممرت طثرهمممرت
ت ٌ ر.

و

وم  ما:
ت



 

 

 قمممت تقلب  ممم تبمممال تقل دمممرةتقألبٌمممرةت ممميتة ممم تعٌرعمممٌٌيتت  ععمممٌيت  ٌممم ٌيتللقممم ت عمممًءتطثٌمممرقت
عممميتقل انٌممم تتقل ت مممتعٌ ،تتلطممميتعمممرءتتقإلعمممرءةت مممضبرقتهممملهتقل مممرةت ممميت عمممدرلتق ةدصمممر ت

ف مممًت قرلممم تلممه،ت تت رقعممم ت  تلممم ،تنعمممرتتععمممىتت.تفممًتعر  ممم تقل صمممرةتقلممم طدترتن ٌمم تع  مممر
 عٌ ممم ت رل  رل مممرتتتقألب مممرءتقل قرلممم ت مممضبرق،تطرنمممتتتاالةوصزززا ييلواهقززز اةييلشزززق اوصممم   ت

قل ر عممم تقلدمممًتدنرتلامممرتقدبمممرتي،تطٌممم قت مممرة،تتعمممتءتفامممست قصمممت قتتق  عمممرءقتتع  مممتتطممم ت
لممملقتتعممم تتن عمممًت ع  مممرت مممرلر تععٌامممرتتععمممىتن ممم تقل تةممما،تتت بمممرى. مممرةت تتغٌمممرت قصمممت ت

تٌٌيتفًت عر تقلن  تتق ةدصر ٌٌي.دررطرتقل طستألع رءتقلع ط تتغٌرهست يتقل ن
ت

عععممم تبرصممم ت  مممردارتت5148 ممميتطمممرنتيتقألت تت47فمممًت اممملقتقلصممم  ،تعقممم ت ععممم تقلنمممتقلت

ت قرةتقلمممن  تت عمممًتل  مممترهرت بدصمممٌيت  رٌممم ٌيتقثنمممٌيتطعمممات ،تتهمممستقألعمممدرلتقل ر ممم ت
قلنممم تة،ت تت  مممرتتتفمممضق تقأل ٌمممر،تصمممر لت ر  ممم تطدممملتفمممًتهممملقتقل ت مممتع،تت نمممرتعبصمممٌر.

ع ممممرءتلعنمممم تقلممممن  تتقل رةمممم تتلممممستٌ  ممممرهرت تل ممممتتقلمممملٌيتد مممم ثتقت مممميتبممممال تقلعععمممم ت 
قل  ممممر ٌرتت دا ممممٌيتعقممممت تقلب  مممم ت  ناممممرتدامممم رتقأل ممممتق تقل رقةٌمممم تتدطٌمممم تقلممممداستقل ر عمممم ت

ت ت تعٌرتلارتتد  عارت ب رًءتهًت رٌ  ت نارت رل رة.
ت

ت قرةتقلدمممًتد ممم متع ٌمممات ع مممرءتلعنممم تقلمممن  تتقل رةممم تت  لمممتقت ممم رق استتتعامممتقت عممم عداستلعممم
تطممريتقل د مم متقلر ٌعممًتفٌممهتهممتت مم ٌرتعممرستقلدممرقبٌصتت.تطممريتفرٌقاممرتٌر عممهتت ٌممرتقلممن  

تقل قممممت تفممممًتقلممممت قرة،تتةمممم ستقلرعمممم ت  ر ممممرةتد صممممٌعٌ تعمممميتطٌ ٌمممم تق دعممممرلت عممممد قرتت
يت يت مممرتدعمممدع هتقلعمممرطرتتٌ د مممرت ةممم ت طثٌمممرتقلعمممرطرتتقألعن ٌممم تصمممر   تقلدمممرقبٌص،تتد مممٌ ت

ر عممم تفممًتطتر عمممدري،ت تتفمممًت يت طمممريتألبممرت ممميتقلطمممرةتقألر مممٌ ،ت  ممرتدعمممدع هتقلعمممرطرتتقل 
ت،تد قممم تثتق مممتتت نٌممم تلمممستد ممم نارت ٌممم تن مممرل ت بمممرىتلع قمممت ،تهممملقتف مممالتعممميت نامممرتد د مممر

ة مم ةتدررٌبٌمم ت  قممت تقلممن  ت  عقممتترصرصمم تقلر  مم تععممىتت، مميتقلنر ٌمم تق ةدصممر ٌ تتقل نٌمم 
ر ممم ت امممرتلناممملتقلعممم تل،تت تلمممتتع ٌمممات نمممتقعتقل قمممت تقلق ٌ ممم تقلدمممًت   مممتتقلعمممرطرتتقلد 

قلعممممرطرتتق  دطررٌمممم تقلط ممممرىت مممميت د  ممممر تنرهمممملتلععمممم تلتإلممممىت عممممر تعر مممم ت عٌممممرت
تلعع تلتقلدًت قٌتتد عتتثرتدارت تيتعرٌت.ت

ت
 عممممرلت مممم ٌرتعممممرستقل قممممت تفممممًتقلممممت قرة،تهممممتتتقلممممت ٌر،تععممممىت عمممم ع تقل  ممممتر،تت عق ممممهت

قلعععمممم تتعمممم تتع ٌمممماتقل رقغممممرتتقلب ممممرقءتقل  رٌمممم تيت دت ممممٌ رتتغرٌمممم ت رأله ٌمممم ت غنممممتت
قل ت ممتعٌ تقلدممًت ثٌممرتت ثنممرءتقلنقممر ،ت  ممرتتلمم تةنرعمم تدر مم ت مم يتقل قممت تد د ممرت مميت ف مم ت

تقل قت تفًتقلصنرع تق عدبرقعٌ تععىت عدتىتقل رلس.
ت

لع ممم تنقمممت تإيتقل عمممطع تلٌعمممتت مممرل قت تت نت همممر،ت ممم ت مممك قرةتهممملهتقل قمممت ت ممميتة ممم تطمممر رت
تقت ا مممم تق نبممممرق تفممممًتقلععممممريتقل عممممدرط ت مممماتقلعممممرطرتتقلممممت قرةتتقلطممممتق رتقلمممملٌيتدتلمممم

تهممملقتعمممن ٌنهتفمممًتهممملهتقل قرلممم ت ٌ مممر،تتقلدمممًتعمممدرط ت ممميت ٌممممتقألعمممر تتصمممر   تقل قمممت .ت
ععممىتقألب ممرءتقلقردعمم تقلدممًتتةمماتفٌاممرتقلمم طدترتن ٌمم تع  ممرتتغٌممرهت  مميتدنممرتلتقتهمملهتقل قممت ت

تل بدع  . رقع ت تتنق قت يتععىتتعر  تقإلعالستقل  عٌ تتقألعن ٌ تق
ت

وفوموسطحيوهقق   وأسسوهألخطات:
ت

"د قممم تعمممرطرتتقلمممن  تقل رل ٌممم تقر ر مممرتهر عممم ت ممميتقعمممدث ررقدارتقلط ٌمممرةتفمممًتتٌقمممت تقلطردمممل
ة مممرعتقعمممدبرق تقلمممن  ،تتفمممًت  ممم تق  ٌمممريتدعمممر  تفمممًتقعمممدث ررتق تقلامممرتفمممًتقعمممدبرق ت

لطناممرتفممًتق ٌممريتقلممن  ت عمم لتق د ممر تعمم ستتعممت تقلممن  تعنمم ت  ممرتقد ممررتفدبعممرتر عمم رلار.ت
طثٌممرةتد ثممرتععممىت قممت تت ر  مم ،تط ممرتهممًت ممر تقل قممت تقل رقةٌمم تقلدممًتد عمم تنعمم  تقل ثممترت



 

 

%ت  مممرتٌدمممٌاتلعمممرطرتتقلمممن  تقل رل ٌممم تقل ر عممم تد مممتت07ععمممىتقلمممن  تفٌامممرتعنممم تقل  مممرتن مممتت
 ظعممم تعقمممت تقلدمممرقبٌصتقيتد صممم تععمممىتقر مممرمت ر عممم ت قر ممم تقعمممدث ررقدارتفمممًتة مممرعتقلمممن  ت

لتتدبدعممم تعمممرطرتتقلمممن  تعممميتعمممرطرتتقلب  ممم ت ثممم ت همممرلٌ تردتي تقلدمممًتفمممًتقل مممرقه.تلمممل
تد ق تقر ر رت يتعقت تٌ طيتقلدن ضت ر د ر دار"".

ت
إيتطردممملتقل قمممر تلمممستٌعمممد اتقلد ٌٌممم ت مممٌيتقلد مممتٌرتتق عدطعمممر تتقلبممم  رتتقلن  ٌممم تل ممم ت

 تعقمممت تل ظممم تطدر دمممهتلع رقعممم ،ت تتقل قمممر ،تفامممتتٌ دقممم ت يتعقمممت تقلعمممتلدٌيتقألتلمممىتتقلثرنٌممم
فٌامممرتقعدطعمممر ،تتهممملقتغٌمممرتتقر ت  عقمممر،تفامممًتعقمممت تدد عممم ت  قمممت تدمممستقطدعمممرفارتت   مممار،ت
عقممت تقلعتلممم تقألتلممى،ت نمممدبت نمملت  ممميت  ٌمم ،تفمممالتتعممت تلالعدطعمممر تفممًتهممملهتقل رلمم تععمممىت

تق  اله.
ت

ط مممممرتت يتقلعمممممرطرتت تد عممممم تقلمممممن  تط مممممرتهمممممتتقل مممممر تفمممممًتعقمممممت تقل عمممممررط ت تتعقمممممت ت
تت تدعممممد ٌاتإ رق تهمممملهتق  دٌر ٌممممرتتععممممىت ناممممرت عطممممرتلاممممرتفممممًتق  دٌممممر قت،تفرلعممممرطر

قل ترصمممرتتقل رل ٌممم ،تط مممرتت يتق عمممدث ررقتتتفٌامممرت  ممم ت ةتتدعمممدرعاتبمممال تثالثممم ت عمممارت
فقمم ت مميتقلممن  تقل نممدب،تتهمملقتٌ نممًت ناممرتلٌعممتتقعممدث ررٌ ،تلمملقت عدقمم ت يتعممتءتقل اممستهمملقت ممرت

تطريتٌعلت يتٌ  م.
ت

 همومقلماوألط هواهق  :رمي وأ  اعواهق   وفيواهقا
ت

فمممًت طمممريتألبمممرتٌقمممت تإيتقلعمممرطرتتةٌممم تتقل طت ممم تقل رقةٌممم ت  قمممت ت تٌعممم تقأل ممم تتةٌممم تت
قل ممرقهت مميتقلقٌممرست  ٌمم تد ٌٌممرقتت  د عمم تةمم تدقممتست اممرتقل طت مم تقل رقةٌمم ،تتهمملقتغٌممرتصمم ٌات

قلدمممًتقةد ممماتنصمممرت ا مممرت نامممرتت ممم نهتفمممًت قرلمممه،تدعمممٌرت ت مممتمتإلمممىتت،45قل دممم تفرل مممر ةت

تهنمممرتت نمممت ت بمممرىتد  مممًتقل مممرفٌيتقل ممم ت رلد ممم ٌ تألعممم رلت ت مممتعٌ تت.تنٌممم تقلد ٌٌمممرإ طر
ًتل طت ممم ت عمممط تعمممرس،ت ممم تدعمممط تععمممىتق يت نمممت تقل قممم ت تدعمممط تةٌممم قت.تتط مممرت قن ممم  تقلد ق مممر

ةرنتنٌمممرتت بالةٌمممر،تفع ٌمممات نمممتقعتقل قمممت تتفمممًت يت عمممر ت ممميت عمممر تتقل ٌمممرةتدعممم ستقأل مممرق ت
دعمممط تةٌممم قتععمممىتقأل مممرق تقل د رةممم ة،تفاممملقتٌ نمممًتتق لد ق مممرتقل د رةمم ةت  نت همممر،تفمممكلقتطرنمممتت

 يتععمممىتقإلنعمممريتتععمممىتقل مممرقهت تت ت تقل مممرلست ع مممات يت تدعممم ستن عمممارت  ٌممم تعقمممت تت ممميت
 مممرتٌ ع مممهتقلطردممملت  طممميت يتعقمممت تقلممم تق تهمممًت ع  ممم تلع مممرفٌي،تفاممم ت يتنمممتعتطمممري،ت دمممىت

تقلد قٌ ؟
ت

 اهحماياتواألم ياوهققامقيلواألرا ب:
ت

،تتقلممليتٌ ممر تععممىتعممرط تن مم تقلعنممتلتدممتفٌرتقأل ممي،ت: مميتقل نمم تت8ٌممتر تقلطردمملتقل قممرةت

ت"دمممتفٌرتق  ممميتقلطمممرفًت ممميتبمممال تقلقمممتقتتقل عمممع  تقل رقةٌممم تٌ ممماتقلمممنصتقل د عممم ت مممللت:ت
 قبممم ت ن قممم تقل قممم تت يت نمممر  ت بمممرىتفمممًتع اترٌممم تقل مممرقهتقلدمممًتدعمممريتفٌامممرتقل  عٌمممرتت
قلن  ٌممم ت تتقل  عٌمممرتتقل د عقممم ت دعاٌممم قتتقلنقممم ت  مممرتفمممًتللمممتت ثنمممرءتقلدنقممم ت ممميتتقلمممىتدعمممتت
قل نممر  .تفممًت رلمم ت يتقل قممرت ت رلدعممرترت مماتعممرط تن مم تقلعنممتلتٌممرىت يتقأل مميتقلممليتٌممدست

 ممماتعٌرعمممرتتقلصممم  تتقلعمممال  تقل انٌممم تتقل ٌ ٌممم تقتت مممات ف ممم تدمممتفٌرهتل تظ ٌمممهت تٌد ممم ت
قل  ررعمممرتتقل تلٌممم تفمممًت عمممر تقلصمممنرع تقلن  ٌممم ،تقتتغٌمممرتطرفٌممم تلععممم رمت ممم يتٌمممدستقعمممرقءت
قل  عٌمممرتتقلن  ٌممم ت   مممريتت ممم تيتدا ٌممم تلع ٌمممرة،تٌتقفممم تقل رفمممريت  تعممملتهممملقتقل قممم تععمممىت

ل قممم ،ت ٌممممتٌ طممميت يتدعمممد  ت دبمممرلتقعمممرقءقتتق مممرفٌ ت ممميتعرنممملتقل قمممرت تتةعمممستدعممم ٌ تق



 

 

قل رلممم تتلطممميت تدقدصمممرتععمممىت عمممررط ت ممم ت يت  ممميتبمممرصت بدصمممٌيتت ربصمممٌيتلع  ممم ت
تفًتع اترٌ تقل رقهت اتقعد ررتقيتهلهتقلدطرلٌ تدطرلٌ تن  ٌ ."تقنداىتقلنص.

ت
هممملقتقل نمممم تٌ ممممٌيت ت مممتمت يتقلقممممتقتتقل عممممع  تقل رقةٌممم تهممممًتقلدممممًتٌعممملت يتدممممتفرتقأل مممميت

 ممميتة ممم تقل قمممرت تتقعدمممرق لع مممر عٌيت ممميتقألعرنممملتفمممًتقل قمممت تقلن  ٌممم ،ت  مممرتإلقتطمممريتهنمممرتت
رةت عمممماله،تٌتقفمممم تقل رفممممريتععممممىتقدبمممممرلتتععممممىت عممممدتىتهمممملهتقل  رٌمممم تل عمممم رلتقل مممملط

لمممٌ ت عمممر تقلر مممتلتلرغ ممم تقل قمممرت ت ععممملتتهممملقتٌ نمممًتقلد مممرت تتت.تبمممرى إعمممرقءقتت
عممممرطرتت  نٌمممم تل  رٌمممم ت تظ ٌممممهت مممميتقألعرنمممملتت  عمممم ررتعرلٌمممم تعمممم ق،ت ٌمممممتٌ طمممميتععمممملت

ف ممثال،تت.ت مم ر ٌيت  مم  ت  مم ت تلدمم رٌلتقلقممتقتتقل رقةٌمم تلد  مم تععممىتتفمم تقل  ممرٌٌرتقل رل ٌمم 
لممم ٌنرتةمممتقتتقلدممم ب تقلعمممرٌاتتعمممتقتتتغٌرهمممرت ممميتقلقمممتقتتقلبرصممم ،ت ث دمممتت نامممرتد مممرهًت

دنممرف ت مماتةممتةت لدممرتقأل رٌطٌمم تتغٌرهممرت مميتقلقممتقتتقل رل ٌمم تفممًتت بعممتتت،قلقممتقتتقألعن ٌمم 
همممملقتقل ثممممر تٌ ممممٌيت ت ممممتمت يتقل رقةممممًتل ٌممممهتقلقمممم رةت.تتت  ممممر تتقل رد مممم تقلرق  مممم تعرل ٌممممر

رت تتق ردقمممرءت  عمممدتقهتقل انمممً،ت ت يتٌر مممعتقل  مممرت تقل رقةمممًتععمممىتقلدطٌٌممم ت ممماتقلظممم
تل عر ترغ  ت يت عن ًت تيتقلععتءتل  ق  تدقع تقلطع تقل رلٌ .

ت
قل قممم ،تأليتقل قمممرت تٌرٌممم ت يتٌ ممم يتعمممال  تقل مممر عٌيتفمممًت ممميتقلتق ممماتهنمممرت يتقلب ممم تلمممٌ ت

لممستٌعممد اتإةنممرعتتل ٌممه،تتهمملقت مم ت  ٌ ممًتلممه،تلطمميتقل عممطع تدد عمم ت رل  ممرت تقل رقةممًتقلمملي
طرفٌممم ،ت ممم تت دمممىت ف ممم تتس يتقل  رٌممم تقلدمممًتٌتفرهمممرتلامممت، قمممتةتقل ن ممم تتقلدعر ممم ت،قألعرنمممل

 ممميتقألعن ٌممم ،تطمممتيتقل مممر عٌيت ممميت فمممرق تقل  رٌممم تهمممست ممميت  نمممرءتقل ٌ ممم تقل رقةٌممم تتٌ رفتهمممرت
تعٌ قتتٌ رفتيت  قبعارتت بررعارتتقععتلتقلنر ت رلد طٌر.ت

ت
اهق زز ومززلوةقزز واهملززا يواهق اةززيو زز واهزز  ورقزز واهم ززا  ووإ ا جفززيوخقزز واهو،وفزز لقاخوصززا 

ويقرأوهقق ائ واألخ ى.
ت

 رلطر ممم ،تتهمممًتت8قل قمممرةتت45قل مممر ةتٌمممتر تقلطردممملت ٌ مممرتنصمممرت ا مممرتدد ممم نهتقل قمممت تتهمممتت

قل ممممر ةتقلدممممًتد ممممناتقل ممممرقهتقل مممم ت كعممممر ةتقلنظممممرت  عممممدتٌرتتقإلندممممر تقل عممممدا ف تتقل ممممرق بت
تةمممم تت.تٌعممممد ٌاتقل  ممممرت تقل رقةممممًتقعممممد اللارت رلد ممممرت قلعممممنتٌ تلجندممممر تتقأل تقتتقلدممممًت

 ٌنممتتع ٌمماتقل ممر تتقل  د عمم تقل مم تمتبممال تفدممرةتقل قمم ،ت  ٌمممتٌ طمميتلامملهتقل نممت تد قٌمم ت
قل نممممت تتق مممم  تعمممم قتتد عممممرتن عممممارتتد مممم ٌ تٌممممرقهتقلعرنمممملتقل رقةممممًت نرعمممم رتل قتلممممه.تت ي

ٌممممنصتت8قل نمممم تت45قل ممممر ةت ن عمممارتتد ممممٌيت عممممستقل رتنمممم تقلدممممًتد ن امممرتلع  ممممرت تقل رقةممممً:ت

تععى:ت
ت

"لعممرط تن مم تقلعنممتلتقل مم تفممًتقعممر ةتقلنظممرتفممًتقل عممدتىتقل قدممرمت تتقل عممدا  تلجندممر ت
فٌ مممرتٌد عممم ت ممم يت رنمممر بتع ممم تعمممنتيت قدمممرمت تت تقفممم تععٌمممهتتٌعمممت تلامممر،ت ممماتد رٌمممرت
  قمممت تت نمممرءتععمممىت عممم ررتب مممً،تقل عممملت ممميتقل قمممرت تتقل عممم  ت ٌمممر ةت تتب ممم ت  ممم  ت

ت:يت ن ق تقل ق تأليتع لت يتقألع رلتقلدرلٌ ق ندر ت 
 .دعنلتق  رقرتقلط ٌرةتقلدًتة تدع  ت رل طر يت- ت
قلدقعٌمم ت مميتقل رةمم ت مميتقل ممر تقل رقفمم ،تتلطمميتعممرٌ  تتعممتلت ممل تعممرط تن مم تقلعنممتل،تت-لت

 .فًتع ٌاتق تةرتتةصررىتعات هرت عدالستط تقل ر تقل رقف 
 . عد ررقتتبرص ت رل طت  ت- ت
 .عد ررقتتدع ٌعٌ  ت- ت
 .لدقعٌصت  رت ت يتقل طت  ت-هت



 

 

لدقعٌصممممرتت عمممم لتفعمممم تقلنرةمممم تفممممًتقعممممدالستق ندممممر تقلصممممرفًتعنمممم تنق مممم تقلنقمممم تع عٌممممرًتت-تت
 .ألع رلتبررع تعيت رق ةتقل قرت ت تتقل ع  

ٌعممملت يتٌد ممم تقل رفمممريت ممماتدمممتبًت عممميتقلنٌممم تععمممىتأللٌممم تععمممىتد مممتٌ تقل قمممرت ت رلطر ممم ت
عٌمممرً.تتقلمممليتٌ طممميت يتٌعممم  ،ت ممميت ممم يت  مممترت بمممرى،تععمممىتفمممًت ةمممرلتتةمممتت  طممميتع 

عممم ت ت  نمممًت  ممم  تإلندمممر تقل قممم ت تتععمممىتد  ٌممم تل دمممرةتقل قممم ت تتدعممم ٌ تلعممم ب تقل  قمممت ت
لع قمممرت تفٌ مممرتٌد عممم ت رأل عمممرستقل قممم رةتغٌمممرتقل ندعممم تبمممال تقل دمممرةتقلدمممًتٌمممدستفٌامممرتب ممم ت

 ". عدتٌرتتق ندر 
ت

ن عممممارت ن عممممار،تط ممممرت عممممع نر،تد د ممممرت  تقتتف رلمممم ت ٌمممم تقل ممممر ةت عممممالهت  نت هممممرتقلدممممًتد عممممرت
قل  مممرت تقل رقةمممًتلب ممم ت تترفممماتقإلندمممر تل عممم رلتقلمممتقر تلطرهمممرتفمممًت نمممت تهممملهتقل مممر ة،ت

 تهًتلٌعتت  رع تإلىتد عٌر.
ت

هززز اوهزززموأرززز ومقززز  اوهوقززز ي ولمزززلواهق ززز وأ و سزززقاواهشززز يةواهق اةزززيو  ززز ماواةو زززتواهحارزززاو
ر قيزززا،و  ززز اومزززاوسززز وط ىوهزززالومززز جوأخززز ىومزززلوخززز  وهززز هةوقاهولزززا يومززز واهشززز  اتواأل

اهسززززياى،وفوزززز اواهو ززززال وأ وقزززز مو ززززقلاو ا ززززحاوقاهملززززا يواهق اةززززيو هززززيسوقاهق زززز ،و ألو
واهمسأهاومسأهاوإ ا جو    و هيسو قهوقاهق   .

ت

وأخطاتوإ  مياوووحم و ل  او    واهخ ما:

ت
تر تدصممممرٌاتلممممت ٌرتتةمممماتقلطردمممملتط ٌممممرهت رلب مممم تقلممممليتدعمممم لت ممممهتقإلعممممالستقأل ممممً،تفقمممم ت

تقلن  ،ت عرءتتفا هتقلص رف تتنقعدهت القتقلعط تقل عته:
ت

 عٌممممررتت47طرنممممتتد ٌمممم تععممممىتت5147تل رٌمممم تت5144 يتبعممممررةتقل ممممرقهتبممممال تقل دممممرةت مممميت

،تتهممملقتقأل مممرت فقووزززاواهح  مزززاوهقشززز  اتواألر قيزززاواهقامقزززاوفزززيواهقززز اىو وق ي زززات ت رت
قلصممم ٌاتهمممتت يتقل مممرقهتةممم تبعمممرتف مممالتهممملهتقل  مممرل تتلطممميت عممم لتعممم ستت.تغٌمممرتصممم ٌا

قلقممم رةتععمممىتدصممم ٌرتط ٌمممرتت ممميتقلمممن  تطمممريتٌ طممميتإندرعامممرتتلطممميتلمممستٌعمممد اتللمممتت عممم لت
 مممم  ت نظت مممم تقلدصمممم ٌرتقلدممممًتدصمممم ىتلاممممرتقلطممممر رتقل رقةممممًتفممممًتقلممممت قرةتتقلعممممرطرتت

تقلدر   تلار،ت رلبصتصتعرط تن  تقلعنتل.ت
ت

فاتلععمممرطرت،تتلطنامممرت  مممتق تبعمممرهرتقل مممرقهتطندٌعممم تل ممم ستة ردمممهتععمممىتهممملهتقأل مممتق تلمممستدممم 

ت5:1دصممم ٌرتقلمممن  تقل نمممدبت ممميتة ممم تقلعمممرطرت،تط مممرت عمممع نر،تت مممرت ف مممهت رل  ممم تهمممتت  عممم ت

 عٌممممتيت ت رتطد تٌ ممممرت،تتهمممملهتهممممًتقلد تٌ ممممرتتقلدممممًت ف اممممرتقل ممممرقهتلععممممرطرت،تععممممىت
تقعد ررت نارتقعد رعتتإندر تن  تفع تقل رقهت دص ٌره.ت

ت
 قزززاه ممومزززلووصزززحي واهززز لا جوهوززز مواهمقق مزززاو  قزززبوهسزززالو لي  زززا،وهزززموي وقزززالو اوزززبو
اهم زززا وهوززز اواهوصزززحي و  ةززز وقززز لسواهخطزززأواهززز  و ةقزززتوقزززالواهصزززحافا،و و ا هزززالو قزززبوأ زززالو

مزززاو  زززبواهق ززز  و  ززز ماوولشززز و لا جواهززز لطوق  مزززا وم   مزززاواهوصززز ي و.وواهق ززز  فزززيو زززقهو
وفيواهر  ب؟

ت

وو  يهو فقواهق   :
ت



 

 

دعممم ٌ تتقلمممليتد ممم يتت4قل نممم تت59 مممرلرغست ممميت يتقلطردممملتةممم تنقممم تفمممًت قرلمممهتنمممصتقل مممر ةت

ت ةصىتع  ت  طيت يتقل رقةٌٌي،تلطنهترع تقل قت ت ردار رتتهًت رٌ  ت نار.ت
ت

%و58ح زززيوق سزززقاوالوو ززز و زززلوو،اهززز  وأخززز مواه اوزززبو م زززا و،فزززيواه اةززز وإلو  ززز واه ميقزززا

ةززززيوةزززز وفشزززز وقوشززززني وأ قزززز و زززز  ومم ززززلومززززلومززززلواهقزززز اةييل،و الوأ و زززز وألواهرا ززززبواهق 
واهق اةييلوفيو مقياتواهش  اتواألر قيا.

ت

وملواهوط ي واهقا  :أ ق وووح ياتاهإ ا جواهوط ي وأ   وصق قاو 
ت

دعممرء تطردمملتقل قمممر تعمميتعممم لتإع ممرءتقل قمممت تقلط ٌممرةتتقل  الةممم تتقلدممًتدمممستد تٌرهممرت نممملت
 يتٌطمممتيت عمممدرطرت مممٌيتقلع ٌمممات تيتتهممملقتقلدعمممرض تٌطمممر ت.تت  ممميت  ٌممم تلععمممرطرتتقألعن ٌممم 

تععست ناست  ه ٌده.
ت

 مممرةت بمممرىت ةمممت تإنمممهتدعمممرض ت عمممرتعتلعمممبصتغٌمممرت دبصمممصت رلصمممنرع تق عمممدبرقعٌ ت
قلعممم لتهمممتتت.ت ممميتقلنر ٌممم تقل نٌممم ،تللمممتتألنمممهت تٌعمممد ٌاتفامممستقلعممم لتقل قٌقمممًت ممميتترقءتللمممت

 مممً،تععمممىتتفممم تتبصتصمممرت قتلنمممرتقلدمممًت ندعمممتت نممملت تقعممم تقلقمممريتقل رت، يتقل قممم تقلقممم ٌس
هممملهتفمممكيتعٌرعممم تإندمممر تعمممر رةت  ممم تقل طمممر يتقلن  ٌممم تط مممرت ممم  دارتقلعمممرطرتتق  دطررٌممم ،ت

  ززز اواهمقامززز ويق زززيوقلعمممرطرتتلمممستدطممميتدامممدست  مممرتٌعممم ىت   ر ممم تق عمممدبالصتلع ط مممي،ت
ف عمممىتعممم ٌ تقل ثمممر تت.ت سزززقاواهززز لطواهمسزززوخ مومزززلواهم مزززلومزززلواهززز لطواه قزززيواهم رززز  وفيزززال

طرطممتتت ندعدممهتقلعممرطرتتتد ممٌيتفٌ ممرت  مم ت يتنعمم  تق عممدبالصتتتلممٌ تقل صممر،تفممكيت قمم 
%،تتهمممملهتنعمممم  ت4>%،ت يت ممممرتٌدممممرتتفممممًتقألر ت مممميتن مممم تهممممتت>طرنممممتت تددعممممرت تقلمممم 

عممممر رةتعمممم قتتغٌممممرت  قتلمممم ،تتفممممًت ف مممم تقأل ممممتق تطرنممممتتقل طممممر يتٌممممدستإندرعاممممرت نعمممملت
دبت نعممملتنمممدقل مممرلست قمممت ت%تفمممًت  عممميتقأل مممتق ،تفمممًت مممٌيت يت58 دتق ممم  ت تد ٌممم تعممميت

 ممر ق تفممًت قتلنممرتط ٌممرتتن مم تط ٌممرةتت نممهت%،ت ي91قعممدبالصتعرلٌمم تنعمم ٌرتةمم تدصمم تإلممىت

ت رعممممدب قستقلدطنتلتعٌممممرتقل  ٌثمممم ،تٌ طمممميتقعدبالصممممارتترفمممماتت،لطمممميتةمممم تدعرت داممممرتقل ٌممممره،ت
نعمممم  تق عممممدبالص،تتهممممًت ٌ ممممرت  رعمممم تإلممممىتإ قرةت ط نٌمممم ت د ممممترةتغٌممممرتقلدممممًتعرفاممممرت

ريتةمم تعرفاممرتفكنممهتلممستٌ مم ارتد ممتتقلد  ٌمم تإ تفممًتن ممرهتقل انمم  تقل رقةممً،تت دممىتلممتتطمم
ت   ت .ت

ت
همملهتقل قممت تقلق ٌ مم تطرنممتتةمم تقعممد قتتإعممر ةتد ممتٌرت نمملتعقممت ت مميتقلمم  يتلطناممرتلممستد ظممىت
 ممللتتلطممتيتقل طت ممرتتقلدممًتد رة ممتتععممىتقل ممرقهتلممستد  ممًتهمملقتقل ت ممتعت ه ٌمم تتلممستد  ممهت

تلطمممي،تت.ت عمممد رةت رإلندمممر ت تيتدتةممم تل  مممرتطمممتيتهممملهتقل طمممر يت ط مممرت ممميتع الةممم تت قٌمممت
 مممثال،تدنمممرةصتقإلندمممر تفٌمممهتت،فمممًتقلتقةممما،تدنمممرةصتقإلندمممر ت نامممرت عمممط تط ٌمممر،تف قممم تطرطمممتت

 لممم ت ر ٌممم تٌت ٌمممرتفمممًتقلتةمممتتت511 ممميت عٌمممتيت ر ٌممم تٌت ٌمممرت ممميتة ممم ت ر مممرتلٌصممم تإلمممىت

قل ممممرلً،تت قمممم تقل  ٌممممرتدنممممرةصتقإلندممممر تفٌممممهت ٌ ممممر،تتقلر ٌعمممم تدنممممرةصتقإلندممممر تفٌممممهتإلممممىت
 عممممدتٌرتت رتعمممم ت تيت يتد ظممممىتهمممملهتقل قممممت ت  ٌمممم تعنرٌمممم ت تت رنممممر بت قٌقممممًتإلعممممر ةت

تقلد تٌر.ت
ت
ح   واه لطيزززا،وفزززيواهقزززا ج،ويقزززا ووط ي  زززاو ززز جومززز اتوخززز  و م  زززاومزززاو ززز اواهح ززز  وفزززاه

واهق اةياواهويوق يتو  لوق  امجوإل ا جووط ي ويقو وقال.
ت



 

 

د اممم تت رفمممات عمممدتىتقإلندمممر ت ممميت قممم تقلر ٌعممم تت،ععمممىتعممم ٌ تقل ثمممر ت،قلعمممرطرتتقل رل ٌممم 
  ممم ت يتدممم نىتإندرعمممهتت لممم ت ر ٌممم تٌت ٌمممرت81; قعممم ٌهتقلعممم رلًتتقلعنمممت ًتإلمممىت عٌمممتنٌيتت

لٌصمممم تإلممممىت عٌممممتيت ر ٌمممم تٌت ٌممممر،تتهطمممملقت ممممرةًتقل قممممت ت ٌمممممت يت ممممرق بتقلد ممممتٌرتهمممملهت
  رعممم تإلمممىتدطنتلتعٌمممرت د مممترةتت مممرق بتإل قرةتقل طمممر يت د مممترةتت  قممم ةتتطمممتق رت د ر ممم ت

 ممميتهنمممرتعمممرءتت ه ٌممم ت مممناتتتت ضهعممم تلعقٌمممرست اممملهتقل ا ممم تقل عمممٌرةتفمممًت  ممم تقأل ٌمممري.
لد مممتٌرتفمممًتقلعتلممم تقألتلمممى،ت ٌممممتدبصصمممتتهممملهتقلعتلممم ت مممرل قت ت ممميتدمممرقبٌصتإلعمممر ةتق

تهلقتقلنتعتفق .
ت

 زززالو قزززبواه اوزززبوألويسزززأ واهمخوصزززيلو زززلوح ي زززاوإ زززا جواهوطززز ي و حرزززمواهوحززز ياتواهوزززيو
 م ا  ووزززاوققمقيزززاتووطززز ي واهح ززز  واهخ ززز اتوةقززز وألويزززوومواهق ززز  وأ وسياسزززاوواو اف وززز

واه لا جوقم  و   او    .و
ت

 لواهق   واهخ مياوط يقاواألم و     واهخ ماواألخ ى:اهل ىوقي
ت

ٌ مممم تت يتطردممممملتقل قمممممر تل ممممم تقديتلممممستٌعمممممد ٌاتقلد ٌٌممممم ت مممممٌيتنممممتعًتقل قمممممت ت ممممميت ٌممممممت
قل  مم تي،تفقممم تةمممرريتقلن مممتلعٌيت ممميت ٌممممتقلاٌطعٌممم تتلمممٌ ت ممميت ٌممممتقل  ممم تي،تأليت ممم ةت

داممم  تإلمممىتإ قرةتط مممرت يتقل قمممت ،ت ممميت ٌممممتقألعمممر ،تتقل قممم تلٌعمممتتهمممًتقلق مممٌ تقل رعممم  .ت
ثعمممىتلدن ٌممملتع عٌمممرتتقلد مممتٌر،تتلمممٌ تقلقٌمممرست   عٌمممرتتقلد مممتٌرتت عمممل،تط مممرتت يتقلعمممرطرتت   
 تدقممتست ن عمممارت   عٌمممرتتقلد مممتٌر،ت مم ت مممرتدقمممتست مممهتهمممتتد  ٌمم تقل ا مممرتتقلتقعممملتقلقٌمممرست امممرت
ل  عٌمممرتتقلد مممتٌر،تطممم يتد مممناتعقمممت قتل  مممرت ع تعمممرتت ممميتقد مممرر،ت تتد مممناتعقممم قتل نمممرءت

 ممم  تقل مممر ت تتعقمممت قتل ممم ت نر ٌممملتر ٌعمممٌ ت تتثرنتٌممم تت مممرتإلمممىتللمممتت ممميت  مممر قتت   ممم تل
ع عٌمممرتتقلد مممتٌرتتقلتقعممم  ،تتقألهمممست ممميتهممملقتتلقتتدعمممتتقل قمممت تقلدمممًتدد عممم ت رل رقعمممرتت
قل ط نٌممم تتإ قرةتقل طمممر ي،ت ٌممممت يتقلعمممرطرتتقلدمممًتدن ممملتهممملهتقل قمممت تد د مممرتعمممرطرتتب  ٌممم ت

ًتطممممتيتقل ر مممم تقل  نممممًت رد  ممممتعقت هممممرتدنداممممًت رطد ممممر تقل ا مممم ،تتٌ   رنممممر بتقلدن ٌمممملتأليتتر
  عرتعت يتهلهتقل عررٌا.

ت
  مممرتدقممم ستن امممست يتقلعمممرطرتتصمممر   تقلدمممرقبٌصت تدقمممتست ن عمممارت  ع مممر تقلد مممتٌر،تتإن مممرت
دقممتست ممك قرةتع عٌممرتتقلد ممتٌر،تت مميتثممستقإلندممر ،تتد تٌمم تهمملهتقل  عٌممرتتنٌر مم تعمميتقل ممرقه،ت

هتقل عمممررٌاتبمممال تفدمممرةتثالثممم تقعمممارتفقممم ،ت يتععمممىتتعمممرعريت مممرتٌعممم  تقل مممرقهتطعممم تهمممل
عمممنتقت،تفمممًت مممٌيت يتت41إلمممىتت:فرل  عٌمممرتتقلد تٌرٌممم تةممم تد دمممر ت ممميتت.ت عمممر تر ممماتعمممنتي

 يت عمممرتعت ممم يتع عٌمممرتتقلد مممتٌرتدقمممتست مممهتقلعمممرطرتتقلب  ٌممم تةممم تٌ دمممر ت ممميت  ممم  ت
ت عارتإلىتثالث تعنتقت،تتر  رت ر اتعنتقت.

ت
اهخ مززززاوط يقززززاواألمزززز ،و ق زززز  ورزززز التواهوزززز اخيص،ومززززلو  ززززاويوقززززيلواهلزززز ىوقززززيلو  زززز  و

   زززز  واهخ مززززاواهمحزززز   جو ةصززززي جواألمزززز ،و مشزززز  عومزززز وأ قزززز بوأ ومززززاوإهززززبو هززززةومززززلو
مشزززا ي ومحززز   ج،وفوززز اواهززز مطومزززلواهق ززز  وي ززز لوم ئمزززاوهقم   مزززاتواه قززز ىو زززاهم ا  و

مق ززززموواه قيزززز جوأ واهمرمقززززاتواهقو   يما يززززاوأ واهمصززززافيواهقم ةززززا،و مي  ززززاو  يزززز ،وألل
 قيوزززا،وهززز اويوززز ةوو ززز مواهم   مزززاتوو ززز لوصزززققاواهوشزززني و قزززبو ززز ا  وميززز وم  قزززاوريززز ا و

وشزززنيقواوهشززز  اتو قيززز جومخوصزززاوقوقزززةواهصززز ا ات،وفوزززيوو ززز لومسززز  هاو زززلو مقيزززاتو
اهوطزز ي و مززلو ززمواهوشززني وألمزز و ززاهومززلواهززلملوقحيززمووززوم لواه زز ا  واهمحقيززاومززلواه يززامو

و اهيا.وقرمي واهموماتواهوشنيقياوق لاتج
و



 

 

فممممًتعقممممت تقلدممممرقبٌصتقلن  ٌمممم تدطممممتيتقل ا ممممرتتقلدممممًتدقممممتست اممممرتقلعممممرطرتتقلدممممًتد  مممم ت
قلدمممرقبٌصتطثٌمممرةتعممم قتت  قممم ة،تتدت ممماتلامممرت تلتٌمممرتتتعمممرت تعق ٌممم ت د مممترةت تٌ طممميت

تفممم ت رنمممر بتت،قلد مممر ًت  امممرت تيتتعمممت تقل دبصمممصت اممملهتقلصمممنرع ،تطممم يتدقممم ستقلعمممرط 
نٌممم تل ممم ةتعمممٌنررٌتهرتت بدمممررةتلد مممتٌرت ط ممميت مممر،ت نامممرت  رعممم تإلمممىت رقعممم ت ط ت،قلد مممتٌر

لطممممًتدبدممممررتقألف مممم ت ناممممرتألعممممعتلتقإلندممممر تقل  عممممًتتطممممللتتقإلندممممر تقل عممممدا  تبممممال ت
 ر مممم تق عممممدبالصتقلعممممنتقتتقلقر  مممم تل رٌمممم تقلتصممممت تلعممممق تقإلندممممر تقلناممممر ً،تت بٌممممرقت  ت

قلعرنمملتقل رقةممً،تتندممر بتهمملهتقل رقعمم تلع رلممت،ت يتقمم س تقأل ثمم تلممللتتقل ط مميتقلن  ممً،ت ٌمممتد ت
تتهتتقلليتٌقررتقبدٌررتقألععتلتقأل ث تتفقرتلع ق .ت

ت
تلن بممممملتهممممملهتقل  رلٌممممم ت تتقل عمممممرتعتط ثمممممر ،تفمممممكيتقلعمممممرط تقل رل ٌممممم تدقمممممتست  مممممرمتدنممممم رت

tenderل ٌمممتتتقلب مممرةتفمممًت عمممر تهن عممم تقل طمممر يتإلعمممرقءتقل رقعممم تقل ط نٌممم تقل  عت ممم ،تت

تدممم ٌرتع عٌممم تقبدٌمممررتقل دنرفعمممٌي،تتقعمممدق ر تقل مممرت ،تتق رلممم تقل قممم تععمممىتقلعمممرط تقل مممر  ة،ت
 قرةتت مممميتثممممستقعممممدالستندممممر بتقل رقعمممم تقل ط نٌمممم تتدقٌٌ اممممرت مممميتقلنممممتق ًتقل نٌمممم تتقل رلٌمممم تتق

رتقألف مممم ت مممميت ممممٌيتقل دنرفعممممٌي،تت بٌممممرقتدمممم ت تقلعممممرط ت بدٌممممرتHSEقلعممممال  تتقلصمممم  ت

 دمممىتقلنارٌممم ،تتٌمممدستصمممر ت عمممرتترق عدعمممررٌ ت رل  عت مممرتتقلطرفٌممم تتدعمممريت در  ممم تل  عاممم
تقلعرط تق عدعررٌ ،ت ٌتتقلب رة،تععىتتف تقل ق تقل  رس.ت

ت
 مممرتدقممم ستٌ د مممرتب  ممم ت  ممم تلقدامممر،تتهمممًت  رعممم تإلمممىتبممم  رتت بمممرىت مممرترٌ تلدطر ممم ت

قلدمممًتدقممم ستلالعدعمممرري،تطرلقٌمممرست رل عممماتقل ل قلمممًتثالثمممًتقأل  مممر ،تععمممىتعممم ٌ تتقل  عت مممرت
تقل ثممر تتلممٌ تقل صممر،تت مميتثممستٌ ممر تن مم تقل عممات  مم تفدممرةت  نٌمم تلٌطممتيتر ممرعًتقأل  ممر .ت

همملهتتتهمملهتقل رقعمم ت تتقل عمماتٌعمملت يتٌممدستتفمم تعقمم ت مماتقلعممرطرتتقلعٌتفٌ ٌر ٌمم تقلب  ٌمم .
عممممرط ت ر عمممم تقلدممممربٌصت ك قرداممممر،تتهنممممرتتبمممم  رتتق مممم ىت هممممستقلبمممم  رتتقلدممممًتدقممممتستقل

د تٌرٌممم ت بمممرىتطثٌمممرةتط مممرتهمممتت  عمممتس،ت ٌممممتٌعممملتإةر ممم ت نعممم ةتع الةممم تل ممم  تقل مممر ،ت
ت بمممرىتل ممم  تقل ممممرءتتد عٌممم تقلمممن  ،تتغٌرهممممرتل   مممرتتقل مممع،تت   ممممرتتطممم  تقل ممممر ،ت
،تت   ممممرتتدتلٌمممم تقل رةمممم تقلطار ر ٌمممم ،تت مممم تقألنر ٌممممل،تت  ممممرتقد ممممررتل غممممرق تقل بدع مممم 

تطعاممرتبمم  رتتن  ٌمم تدقممتستقلعممرط ت ر عمم تقلدممربٌصت ك قرداممرتفنٌممرتتقةدصممر ٌرتت رلٌممرتت فممات
ن قرداممرتنٌر مم تعمميتقل رلممتتععممىت يتدعممدق  هتبممال تقلر مماتقلدممرلًت مميتقل دممرةتقلدممًتدممستقلصممر ت
ت.تباللامممر،ت يت نامممرتدقمممتست رلصمممر تتدعمممد ٌ تقأل مممتق تقلدمممًتصمممرفدارت  ممم تثالثممم ت عمممارتفقممم 

تعمممم  ارتهممممتتقلت مممماتقل ممممرلًتقل دمممم نًتلع ممممرقهتت،دممممر ةتفممممًتقل قممممت تهمممملهتب  مممم تغٌممممرت  
ًتتقلدصممنٌ تق  د ممرنًتلع ممرقهتعرل ٌممر،ت ٌمممتلممستٌطمميتقل ممرقهتتةداممرت صممن  ق د رنٌممرًت مميتة مم تتر

تقل نتتتقل رل ٌ .
ت

ًتإيتهمممملهتقلبمممم  رتتدنداممممًت تتدد ممممرء ت  مقيززززاتوإلممممىت مممم ت  ٌمممم ت  مممم تق نداممممرءت مممميتتدقرٌ ممممر
،تت ممميتةززز ووصززز واهزززبوسزززق وسززز  اتوأ وحوزززبو شززز وسززز  اتاهوطززز ي واه ئيسزززياوخززز  وفوززز جو

ثمممستد ممم  تع عٌمممرتتقلدعممم ٌ تقل  عمممًتتقلدمممًتٌعممملت يتٌقمممتست امممرتب مممرقءت بدصمممتيتإلمممىتعرنممملت
  ززز مواهلوززز جوةززز ووحوزززاموإهزززبو ةزززتوط يززز وةززز وعمممرقةٌٌيتٌعمممد ٌ تيت ممميتب مممرقداستقلتقعممم  ،ت

تيص وهقش جوس  اتوأخ ى.
ت

ط ممممرتهممممتتقل ممممر تفممممًتعقممممت تت،عر فمممم ت اممممرفرل قمممم تهنممممرتلممممٌ تقعممممدث ررقتأل ممممتق تقلعممممرط تتقل 
همممتتبممم  رتتإ قرةتلد مممتٌرتقل قمممت تتق ندامممرءت مممهتقل عمممررط ،تت مممرتدقمممتستقلعمممرطرتتقل عمممدث رةت

 يت يتقل قمممم تٌد مممم يتفدممممردٌيت مممميتت.ت ناممممر،تت مممميتثممممستإ قرةتع عٌممممرتتقإلندممممر تل دممممرةت بممممرى
لد ممممتٌرت ٌمممممتقألعممممر ،تقألتلممممىتقلقٌممممرست   عٌممممرتتقلد ممممتٌرتتإ قرةتقإلندممممر تبممممال تع عٌممممرتتق

تقل دمممرةتقلثرنٌممم تهمممًتإ قرةتع عٌمممرتتقإلندمممر تتقلقٌمممرست   عٌمممرتتد مممتٌرتثرنتٌممم تبمممال تت؛قألعمممر 



 

 

ت ٌ ممممرتفممممرل درةتقألتلممممىت تدد مممم ىتععممممرةتعممممنتقتتتقلثرنٌمممم تٌ طمممميت يتد ممممت تتفدممممرةتقل قمممم .
لمممملقتفاممممًتعقممممت تب  مممم تتلٌعممممتتعقممممت ت عممممررط ت رإلندممممر تتتل عممممرةتعممممنتقتت تت طثممممرتةعممممٌال.

قل قممم تل عممم رلتقل ت مممتعٌ تألن ممم تقلممملطر،تت تٌصمممات قررندامممرت ممميت مممرلرغست ممميت مممت تفدمممرةت
 ٌمممتهٌطعٌممم تقلن ممتل تقل قممم ي،تط مممرتف مم تطردممملتقل قمممر تقلممليتن ممميت صممم  تنقمم هت ممميتقلنر ٌممم ت

تقل ت تعٌ .
ت

واه  يقا:
ت

ط ممممرت يت ممممرٌ  تقلممممن  تدعممممريتععممممىتعقممممت تقلب  مممم تت تدعممممريتععممممىتعقممممت تقل عممممررط ،ت
ٌصمم ت رل  مم  تلمم ت رٌي،تٌعممدق ات نممهت صمم تقلعممرٌتتفرلعممرطرتتدعممد  تتفقممرتلع قمم ت عممرقت

%،ت  ٌمممممت68%تت مممميتثممممستٌب مممماتقل د قممممًتل ممممرٌ  تقلممممن  تقل رل مممم ت58قل رقةممممًتقل رل مممم ت

  ممرتفممًتتتٌطممتيتقلصممرفًتطمم عرتلععممرطرت،تهممتت رل  مم  تقلممت نًتقل ممرس،ت ةمم تةعممٌالت مميت ت ر.
 تٌطممتيتهنممرتتعقممت تقل عممررط تفممالتدعممريتقل ممرٌ  تععممىت صمم تقل عممدث رت مميتقإلندممر ،تتةمم

تعرٌتت  عًت تت تٌطتي.
ت

ووخلييوحصاواهش يةواهق اةي:
ت

%تإلممممىتنعمممم  ت ةمممم تطندٌعمممم تلد مممم ٌ ت58  ممممرت عمممم ل تدب ممممٌ ت صمممم تقلعممممرٌتتقل رقةممممًت مممميت

 ممم  تقإل قرةت ممميتة ممم تقلعرنممملتقل رقةمممًتتلمممٌ تد مممتت مممرلتعمممقت تقإلندمممر تفاممملقتٌنممم ر ت
  تقتتلمممستدعمممد  ت مممرل  ع تتد مممناتقل مممر تقل رقةمممًت45قل قممم ،تط مممرت عمممع نر،ت ٌممممت يتقل مممر ةت

 يتتإل مممم  تعنمممم تقل  ممممرت تقل رقةممممًتتلممممٌ تقل قمممم ،تتعممممت تعنمممم تقلد ممممرت ،تتهمممملقتٌ نممممًت
عنمممم  رتنقر همممر،ت  مممٌيتب ٌممممرة،تفنٌمممرً،تنعممم ت يتقلعممممرطرتتدنمممدبتقل طممممر يتت8قل قمممرةتت45قل مممر ةت

  عممرلٌلتعممر رة،تلمملقتٌقد ممًتدب ممٌ تقإلندممر تتلممٌ تق عدعممالستل ممرتد ع ممهتقلعممرطرت،تفاممملهت
،تد مممناتقلعرنممملتقل رقةمممًتفمممًتثالثممم ت نمممت ت نامممرتفرصممم تقلدب مممٌ ت تيت45 ة،ت يتقل مممر ةتقل مممر

تقل عر ت  ص تقلعرٌتتقل رقةًت تت ٌر ةت  ةتقل ق .ت
ت

قاخوصززززا ،وفزززز لوإ ا جواهق زززز  و ززززقيلاو  ززززيوقحارززززاوإهززززبومخوصززززيلوميزززز وم رزززز  يلوفززززيو
واه لا جوأ وش  اووا.

ت

واهمألىواهماهيوهق  ها:
و

إلومسززأهاواهمززألىواهمززاهيواهزز  ويمزز وقززالواهققزز و  ويرززاوال خلززايوأسززقا واهزز لط،وهززيسوهقيززبو
تتاهق   وق و يبوفيوإ ا جواهما واهقام.فيو
ت

طمممريتٌعممملتععمممىتقل طت مممرتتقلعمممر ق ت يت تددتعمممات رلد ق ردامممرتقلدعممم ٌعٌ تلد دعممماتطممم تعر ممم قتت
لب  ممم تهمممًتقلدمممًتقلمممن  ،تتهممملقت ممميت غمممرلتقل رت مممرتتل  رط ممم تعقمممت تقلب  ممم ،تف قمممت تق

دممتفرتقل ممر تلع ممرقهتفممًتقلتةممتتقل ممرلًترغممستقنب ممر ت عمم ررتقلممن  ،تتلممت تهمملهتقل ر مم قتتلممست
قعممممد رعتقل ممممرقهتقلصمممم ت ت  ممممرستقلد مممم ٌرتتقلطثٌممممرةتقلدممممًتدتقعاممممه،تفاممممًتصممممر   تقل  مممم ت
قألط ممممرتععممممىتقل ممممرقه،ت ت يتدطممممتيت دا مممم تأليتقل طت ممممرتتقلعممممر ق تتقل رعمممم ٌيتتقل  عمممم ٌيت

رفمماتة  ممرداستق درق ممرتلاممرتتصممٌرندارت مميت يتترقل ممرستت  مم ته،ت مم تٌدتعمملتععٌامم همم رتقتقل ممر ت
تعتء،تت  رع  تقأل رق تقلدًتد رت تد  ٌعارت  قت ت عررط ت رإلندر .

ت



 

 

صزززز ة  يوهزززز ووززززموهقلاسزززز يلووقزززز ي واهق زززز  وإهززززبو  زززز  ومشززززا  اوقاإل وززززاموسززززي  لواهزززز لطو
 واهحصزززز  و قززززبو  زززز  واهق اةززززيو وقززززاوهقلاسزززز يلومززززلواهسياسززززييلو   واه لزززز  ومززززلوخزززز 

هشززز  اتو اهميزززاويو اسزززم لومقوزززاواهززز لطواهق اةزززيو قزززبومززز ا ومزززاوحصززز وفزززيو   سزززوالو
واهق اى.

 

واهق   وهيستواسو ما ياوقاهمق بواهقام:
ت

همممملقتق عممممدث ررتلممممٌ تقعممممدث ررقت ممممرل  نىتق ةدصممممر يت ٌن ممممرتٌعممممدرعات  رعممممرةت  مممم تثالثمممم ت
هممملقتقلصمممر تٌنممم ر تطب  ممم ت يت عمممارت ممميتصمممر ت يت  عممم تععمممىتتفممم تهممملهتقل قمممت ،ت ممم ت

تتتةممم تد ممم نت.ت رلٌممم ت عممم لتظمممرت تقل مممرقهتقلدمممًتطمممريتٌ مممرت امممرتٌمممتستق ر مممتتهممملهتقل قمممت 

%تطنعممم  تفر ممم ةتععمممىتقلقمممر تقلمممليتد صممم تععٌمممهت4 تعمممرت رتععمممىتقل مممرقهت ك مممرف تتقل قممم

قلعمممرطرتتفمممًت مممر تدبعممم تقل مممرقهتعممميتقلممم فات نارٌممم تقلثالثممم ت عمممار،تلممملقتفامممًتلٌعمممتتعقمممت ت
ت تب  ٌممم ت  دمممرةت تٌعممم تنعممم ٌرتتللمممتتل مممرترةت ت مممتعٌ تد عٌامممرت  ٌ ممم تقعمممدث ررٌ ت ممم تعقممم

ت.تع عٌممممرتتقلد ممممتٌرتتقإلندممممر تعنمممم تقل عممممدتٌرتتقلقصممممتىتقلدممممًتفٌاممممرتقلطثٌممممرت مممميتقلد مممم ٌرت
تهمملقت ممرتد ر ممنرتلممهتعممر قرتفممًتقلعممٌره،تت ه اممرتد مم ٌرتتقإل قرةتقل ط نٌمم تقلعممعٌ  تقلدممًتلممست

رقةمممًتطمممريتٌعمممريتععمممىتتفممم تإ قرةت ط نٌممم تد مممرر تفمممًتقل مممرقهت عممم قر،تفطممم تقإلندمممر تقل 
 ٌممممت يتهممملهتقإل قرةتد د ممم ت،ت  ق ٌممم ت  ٌممم ةتعممميت عمممدتٌرتتقلد مممترت اممملقتقل عمممر ت ممميتقل  ممم 

ععممممىت رقعممممرتت ط نٌمممم ت ترٌمممم ،تدطممممتيتقألعممممر تل ممممرق بت رقة مممم ت ط نٌمممم ت ةٌقمممم تتدع ممممات
دقعممممستقل  عت ممممرتتلع دممممرةتقلقر  مممم ،ت تتقلمممم ترةتقلقر  مممم ،تتقلدممممًت تد ٌمممم تعمممميتعممممن تتق مممم ةتت

 رق عامممرتععمممىت عمممر تر ممماتعمممنتيتفمممًت غعممملتقأل ٌمممري،تتهمممًت  رعممم تإلمممىتةٌرعمممرتت قعٌممم ت
  مممرتد عٌممم تقل   ٌمممرتتفكنمممهت تٌ طممميتقلقٌمممرست مممهت تيت.تت د مممترةتتدطنتلتعٌمممرت د مممترةت ٌ مممر

قلععمممتءتلع تقعمممٌلتقلط ٌمممرة،تت  ٌرنمممرتقل  الةممم ،تت مممرق بتقلد ثٌممم تقلرٌر مممًتقل  قممم ة،تتهممملهت
 ب رةت ار،ت  تت دىت تٌ رفارتفًتطثٌرت يت  رصعار.تقألعرلٌلتلٌ تلع رقةًت ي

ت
لمممملقتفممممكيت مممم ةتقل عممممرٌيتعممممن ت عد رهممممر،تط انمممم  تن مممم ت بممممدصت كندممممر تتد ممممتٌرتقل قممممت ت
قلن  ٌمممم تتقل ر ٌمممم ،ت عد رهممممرتةصممممٌرة،تتةمممم ت تدط ممممًتلد هٌمممم تععممممىتقألةمممم تعٌعممممٌيت تتثالثمممم ت

فٌامممرتإ قرةت د مممترةتت عٌمممر ت ممميت ان عمممًتقل طمممر يتتد مممتٌرتقل قمممت تتإ قرةتع عٌمممرتتقإلندمممر 
ت قتلنممرتقل  الةمم تدعممد  تطمم تقهد ممرست مميتة مم تهمملقتقلنممتعت مميتت.تدردقممًتلع عممدتٌرتتقل رل ٌمم 

تقل ان عٌيتتقل نٌٌي.
ت

  ما موملواإل ا جواهسيئاوهق   واهو اخيص:
ت

و ززززاهيهواهشزززز  اتواالر قيززززاوفززززيون ٌمممم تع  ممممرتفممممًت  رلعدممممهتلع نممممتقيتقل رعممممًت"ت .ٌممممتر ت
قأله ٌممم ت مممت تقلن قمممرت،تتٌصمممن ارتإ تثالثممم ،تتهمممًتفمممًترٌممم ت"ت عممم ل تغرززز التواهوززز اخيص

قلن قمممرتتقلدعممم ٌعٌ ،تتقلن قمممرتتقلر عممم رلٌ ،تتقلن قمممرتتقإل مممرفٌ ،تتهممملقتقأل مممرتةممم تقلدممم  تععمممىت
قلطثٌمممرت ممميتقلممملٌيتد ممم ثتقتعممميتهممملهتقل قمممت ،تف  ظ امممستلمممستٌ مممرهت مممٌيت نمممتقعتقلن قمممرتتتطٌ ٌممم ت

دصمممر تقلمممليتٌعممملت يتٌ ٌ ممم ت مممٌيتصمممرفار،تلممملقتفمممكيت مممرتلطمممرهت عد مممرهت ممم ٌاٌرت ممميتقعمممدرلتق ة
  نتقعتقلن قرت.ت

ت
نقمممر ،تتهمممًتصممم ٌ  ت مممرل  ع ،تلطنامممرت تد د مممرتت;لطممميتل عممم تنعممم هتعنممم تقلد رصمممٌ تٌمممتر ت

 مممم  تإ قرةتقل قممممت ت مممميتة مممم تقلعرنمممملتد ممممتت ممممرلتقل قممممت ،تتلطناممممرتدنمممم ر تفممممًت مممم  رت
تقل رقةً.ت



 

 

ت

  دعمممر ا تفامممتتٌقمممت ت مممرةت"إيت  ممم تقلعمممرطرتتدقمممتست دع  ممم ت  ممم تقل نرةصمممرتتقل
تهممملهت عممم ل ت ٌممم تقلعرنممملتقل رقةمممًتتت".لٌطمممتيت  عممم تقإل رلممم ت ممم يتصمممال ٌ تقلعمممرط 

ت تٌعممد ٌاتقلعرنمملتقألعن ممًتفر ممهتععممىتقلعرنمملتقل رقةممًتفٌ ممرتلممتتد عممتت  قممتهت
قل مممممرقه،تتللمممممتتلعممممم  ٌي.تتقألت ،تهمممممتت يتقلممممم ق رةتقلدعممممم ٌعٌ تفمممممًتقل قمممممت تٌطمممممتيت

ٌعمممد ٌاتق  دنمممرعتعممميتدتةٌمممات يت ممم ٌرهرتقل مممرستعرقةمممًتد  ٌممم قتععمممىتتفممم تقل قممم ،تت
 Jointقلثممممممرنً،تهممممممتت يتلعنمممممم تقإل قرةتقل عممممممدرط تتتعقمممممم ت مممممميتهمممممملقتقلنممممممتع.

Management Committee (JMC)هممممًت  رل ٌمممم تعرقةٌمممم ،ت ٌمممممتددعممممط تت

 ممميتث رنٌممم تقعمممبرص،ت ر  ممم ت ممميتطممم تعرنمممل،تت يتعرنممملتقلعمممرط ت ر عممم تقلدمممربٌصت
قل عممممدرط تب عمممم ت مممميتتفٌممممهتلععممممرٌتتقل ممممرقهت صمممم تقلر مممما،ت يتٌطممممتيتفممممًتقلععنمممم 

قلعرنممملتقل رقةمممًت قر ممم تثالثممم ت ممميتعرنممملتقلعمممرطرت،تتٌ طممميتلاممملهتقلععنممم ترفممم ت
قل قممم تقل عممم  ت تتة تلمممه،ت دمممىتلمممتتطمممريتهنمممرتتصمممتدرتتق ممم قت  رر مممرًت ممميت صممم ت

وقل ق .فًتإلقتفاًت ع ل تإ قرةتتلٌعتت   رتتقلب ع .ت

 حسزززززاقياو ي ززززز واه اوزززززبوأي زززززاوألواهشززززز  اتوووقززززز وأسزززززق بوإخلزززززاتواهمقق مزززززاتواه
 اهقرززز توإهزززبوملزززا يموحسزززاقياوميززز وملو مزززاوهق ززز ا  واهق اةيزززا،و  ززز اوقحززز و اوزززالو
إةززز ا وقزززألواهق ززز وقززز  تومزززلواه زززقهو ه زززلواهوومزززاوو رزززالوإل ا جواهق ززز ومزززلوةقززز و

 اهرا بواهق اةيوه قلال.
 مممرتقإل رلممم تقل  رعمممرةتععمممىتعمممرطرتت ممميتعنعمممٌ تقلعمممرط تصمممر   تعقممم تقلدمممرقبٌص،ت  

قلدمممًترصممم هرتقلطردمممل،تفامممًت ممميت ت مممات نمممتقعتقل عمممر تقلمممليتلمممستدعمممد اتقلععمممريت
قل عممدرط ت ن ممهتتلممستدعممد ٌاتقلممت قرةت مميتإٌقممر ت ثمم تهمملهتقل قممت تتهممًتد دعممتتلطمم ت

ععمممىت ممم  تإ قرةتقلصمممال ٌرتتفمممًتنارٌممم تقل  مممر ،تتهممملقتقأل مممرتٌممم ل ت مممرةتثرلثممم ت
 قل قت .فًتقل قت تتلٌ تل   ت تتبع ت

 ن ٌمم ت يت  مم تقل قممت تقلب  ٌمم ت تد مم  تقل نرعمم ،تتهمملقت ٌ ممرت مم ،تت .ط ممرتت  ممظت
تلطممميتٌضطممم تلع مممرةتقلرق  ممم ،ت تيت يتٌممم ري،ت يتعقمممت تقلب  ممم تعمممعٌ  تتلطممميتقلبعممم ت
لتٌط ممميت مممك قرةتعقمممت تقلد مممتٌرت ممميتة ممم تقلعمممرط ت ر عممم تقلدمممربٌصتتلمممستٌقمممستقلعرنممم

قل رقةممًت تقع ممهت  نممات ثمم تهمملهتقل  ررعمم تترف ممار،تط ممرتتلممستدقممستقلممت قرةت تقع اممرت
 تدرف تهلقتقلدن رتة  تإعالنهتتلٌ تة  تدتةٌاتقل ق تقل د ع ت ه.

 ت مممرةت بممممرىتٌقمممت تإيتقلعممممرطرتتغٌممممرت قدن ممم ت ممممرإلعرقءقتتقأل نٌممم تقل رقةٌمممم تلمممملقت
يتقل عمممدرط تقلقٌمممرستفكنامممرتدطعممم تعمممرطرتت  نٌممم تعرل ٌممم ،تفمممًت مممٌيتطمممريتععمممىتقلععمممر

 تقع اممممرتتإةنممممرعتقلعممممرطرتت ممممرإلعرقءقتتقأل نٌمممم تقل رقةٌمممم ،تط ممممرت عممممع نر،ت تتععممممىت
تهمممملهتتقألةمممم تقلتصممممت تإلممممىتنق مممم تفممممًت ندصمممم تقل رٌمممم تلدقعٌمممم تقلطعمممم تقأل نٌمممم .ت

قلنق مممم تدضطمممم تلع ممممرةتقلبر عمممم ت يتهنممممرتت مممم  رت ممممك قرةتقل قممممت ت مممميتة مممم تقلعرنمممملت
 قل دا  ت ترقتت ادرنر.عقت تقلب   ترًتفًتقل رقةًتتلٌ ت   

  إلو  ا   زززاواهوزززيووززز ي واهق ززز  ومحززز   جواهخقززز جوفزززيووقصززز احا قيززز وو.   زززاوي  ززز و
اه  طزززاواهسا سزززاواهوزززيوأ    زززا،و  ززز موهيسزززتوقحارزززاوإهزززبووققيزززق،وفوزززيو زززقهو

 اه  ا  واهق اةياواهويوووقام وم و  مواهق   و هيسواهق   و لسوا.ه ىو ا  و
 ن ٌمم تفاممًتقألبممرىت تٌ طمميتقلعمم رمت اممرتععممىتتفمم ت مميت ال ظممرتت .تت:  ممرتقلنق مم ت

عقمممت تقلب  ممم ،تتلطممميتقلععمممريتقل عمممدرط تةممم تة عمممتت امممر،تتٌعممملت عمممر ع ت ع مممرءتهممملهت
 قلععريتعيتقلع ل،تتلٌ تدتعٌهتق دارستل قت تقلب   .

 قمزززاو ززز و ارزززب،و  ززز وألواهقززز اةييلواهززز يلويوصززز  لوإل ا جواهق ززز  وو ززز  و أخيززز اوي و
:و ززز ويق ززز وألو وسزززات    زززاووقحارزززاوإهزززبووززز  يبو وأ يززز و هزززموو زززموقزززالواهشززز  ات.و



 

 

وسزززا مواهشززز  اتوقوطززز ي و زززا  ويززز نصو قيوزززاو يشزززواواهوزززا  و ي زززهو ائ زززاوق رزززالو
 فسا  اواه ا  ؟و

و
 قزززبواهززز لا جووشززز ي وإلو ززز اواألمززز و ارزززبو قزززبواهززز لا ج،و مزززلواه ارزززبوأي زززاو

إلوشززز و رززز  وو،خقيزززاواسوشزززا ياومزززلوخقززز اتو ززز اةييل،و مزززاوأ  ززز  م،وأ وأرا زززب
اهقززززز اةييل،وقحيزززززموو ززززز مو ززززز مواهخقيزززززاوقو ززززز يموخززززز ماتواسوشزززززا ياو وأ يقيزززززاو
هقموصززز يلوإل ا جو  ززز  واهخ مزززاو  فززز ومسزززو ا م،والوألووقيززز و واقزززاواهق ززز  واهوزززيو

 وا.في يوهمويسوط وأح وهح واآللوملوا وشاهو قهوح ي
ت

وخطأوةاو و ة وقالو اوبواهم ا :
ت

تفمممًت  مممر تد عٌممم تقلطردممملتل رةمممرستقلدمممًتعر مممدارتت قرةتقلمممن  تعممميت ع مممتعتإندرعامممرت
بمممال تفدمممرةتقل قممم تل ممم تقديتت ع مممتعتعر  قدمممهتت ع مممتعت عمممد قرتتقلعمممرطرت،تنعممم هتٌعمممطتت

صممم قةٌ تفمممًتهممملهتقألرةمممرستتطممم يتت قرةتقلمممن  تتطرلممم ت ن مممرءتتلٌعمممتتت قرةتعمممٌر ٌ تدد دمممات  
 .تدب اتلعرت تقلع رفٌ تفًتقلصنرع تق عدبرقعٌ تقلصرر  تت عر ع تقل طت  

رتفمممًت  قٌممم ت رقعمممدهتثالثممم ت نمممتقعت ممميتقلطعممم تتهمممًتدعممم ٌعٌ تطمممن ٌممم تةممم تلت . مممرلرغست ممميت يت
تر عممم رلٌ تتن قمممرتت بمممرى،تتقلدمممًتهمممًت ممميت ٌممممتقألعمممر ت عمممرتقلعمممرط ،تإ ت نمممهتٌقممماتفمممًت

لو ي ززز وقاهخطزززأواه اوززز واهززز  واةو فزززالواآلخززز   مممر تد عٌعمممهتل رةمممرستقلدمممًتلطرهمممرتقلمممت ٌر،ت
قإلندمممر ت تيت يتٌد ممماتت ٌممممت نمممهتق دعممملتطع ممم تمزززلواألميزززيلوفزززيومرزززا واالةوصزززا واهصززز ا ي،

قلدصممممنٌ تقلممممليتت مممم هتهممممتتن عممممه،تفبعمممم تطعمممم تقإلندممممر ت ممممات عممممرتقلعممممرطرتتتقلطعمممم ت
قلر عمممم رلٌ تت عد رهممممرتع ٌ ممممرتطع مممم تقإلندممممر ت  عممممرلتهمممملهتقلطع مممم ت عممممط تد عمممم ً،تفدظاممممرت

  ت رتلع ر ٌ .ت20.5قلندٌع تعنهت
ت

ًتدعمم نٌ قممىتدد عمم ت طع مم تإنعممرءتقل عممرتعتقلممليتتاه قززهواه أسززماهيا يت مميتقل  ممرت ت بممال تتر
فزززاهقم واالفو ا زززيوي ززز لوطززز ي وفدمممرةت تٌعممم ت دمممىتنارٌممم تع مممرتقل عمممرتعتق عمممدث رري،ت

ت تٌ طمممميت عممممرلتتسزززز اومززززلوقزززز تواهوشززززني ،و83سزززز او  قمززززاوو03أ وو03 سززززقيا،وأ وققزززز و

قلطع ممم تقإلع رلٌممم تلع ر ٌممم ،تت نامممرتقلر عممم رلٌ ،تل دمممرةت  ممم ت ةتبمممال ت ممم ءتقإلندمممر ،تف عمممرلت
دب ٌنٌمممرتععمممىت عمممر ت ع مممتعتقلطعممم تقلر عممم رلٌ تقل  د عممم تبمممال تفدمممرةتتهممملهتقلطع ممم تٌطمممتي

تقإلندر ت دىتألبرتة رةتن  تفًتقل ق .ت
ت

اه قلزززاواه أسزززماهياووسزززا  وحرزززمواهززز لطواهم زززوجوخززز  وفوززز جواإل وزززاموحوزززبوو فززيواه اةززز وفززز ل
آخزززز وةطزززز جومززززلواهزززز لطوحوززززبوهزززز وا ووززززتوفوزززز جواهق زززز ،وم سزززز ماو قززززبومرمزززز عواه قززززهو

واه أسماهياوهقوط ي واأل هيو اهوط ي اتواه ح اوخ  وفو جواإل وام.و
و

 تلمممستدصمممر تل ممم تتهممملهتقألرةمممرست تٌ طممميتدتفٌرهمممرت  ةممم ت رلٌمممر،تأليتهنمممرتتطعممم تر عممم رلٌ
قدي،تت دمممىتفدمممرةتقلد ممممتٌرتقألتلٌممم تلممممستدندامممًتل مممم تقدي،تد ق امممرتعمممم ةت عمممررٌاتد تٌرٌمممم ت

ت مميتنر ٌمم تثرنٌمم تت،همملقت مميتنر ٌمم .تتعممن ت تت طثممرت81 ثنممرءتفدممرةتقإلندممر تقلدممًتةمم تد ممت تإلممىت

فمممكيت عمممستقإلندمممر تقلطعمممًت دمممىتنارٌممم تقل قممم تغٌمممرت  رتفممم تت تٌ طممميتد  ٌممم هرت دمممىتٌندامممًت
ت يتقل ق .قلن  ت

ت
فاممممًتقألبممممرىت تٌ طمممميتد  ٌمممم هرتإ ت مممميتبممممال تقألرةممممرستقلد صممممٌعٌ تت قززززهواإل وززززام  ممممرت

لع صمممرتفرتتععمممىتتفممم تقل ٌ قنٌممم تقلدعممم ٌعٌ تلطممم ت قممم تعمممنتٌر،تتهممملهتقألرةمممرستغٌمممرت دمممتفرةت
لمم ىتطردمملتقل قممر ،تهمملقت ممرتنر ٌمم تت مميتنر ٌمم ت بممرى،تفعممتتقفدر ممنرت يتقلعممرط تقألعن ٌمم تةمم ت



 

 

   ممممرت  ٌمممم ت مممميتقد ممممرر،تفممممكيتقإلندممممر تت تة ممممتتع ٌمممماتقل عممممررٌاتقلد تٌرٌمممم تت طد ممممتتقدي
عمممٌ  ق ت  ٌمممر ةتعممم  تقد مممررتقل  مممرف ت تيت يتدطمممتيتهنمممرتتق مممرفرتت بمممرىتععمممىتقلطعممم ت

ععممىت ممرتدقمم س،ت تٌ طمميتق دعممرلتطع مم تقإلندممر ت رلٌممر،تألنممهت مماتدقمم ستقلتةممتتت نممرءًتتقلدعمم ٌعٌ .ت
رتٌطد ممم تقلد مممتٌرتت ٌمممر ةتقإلندمممر تعمممدق تطع ممم تقإلندمممر تطثٌمممرقت دمممىتد عممم ت ممم قهرتقأل نمممىتعنممم  

تقألتلًتلع ق ،تتهلقت رتلستٌ ص تل  تقدي.
ت

،تفاممممًتدعممممرتيت" رل  مممم  تقل ممممرستأرزززز واهشزززز  اتهنممممرتتطع مممم تتق مممم ةتٌ طمممميت عممممر ارتتهممممًت
،تلمملقتٌ طمميت عممر ارت مميت عممستقإلندممر تقل د قمم تأةزز وةقززي ومززلو  ال قلممت نً"تلع ٌمماتقل قممت ت

و–رمزززز عواإل وززززامواه قززززيو  ززززيووسززززا  ومل مممم تقديتطندٌعمممم تلنعممممر تعممممت تتقلدممممرقبٌص،ت
،تتهمممتت رل ممم  ت مممرتاإل وزززامو  ززز و  طزززاواهشززز  ع،و ي ززز بواه زززاوجوق احززز و  ال و– اةصزززاو

د صمممم تععٌممممهتقلعممممرط تفقمممم ،تأليتقلطعمممم تقلر عمممم رلٌ تدمممملهلتلع صممممن ٌيتتعممممرطرتتقل نممممرءت
لع عمممررٌا،ت  مممرتطعممم تقإلندمممر تفمممكيت  ظ امممرتٌممملهلتطرتقدممملتلع مممتظ ٌيتقل مممرقةٌٌيتتلععمممرطرتت

قةٌممم ،تتةعمممٌالتلعمممرقءتة ممماتغٌمممررت تتدعاٌممم قتت تدتفرهمممرتقألعمممتقهتقل  عٌممم ،تقلعتععمممدٌ تقل ر
تععمممىتتفممم تدب مممٌيتت.تتهممملهتقلطع ممم تط مممرت عمممع نرت تد ٌممم ت رل  ممم  تقل مممرستععمممىت ت رتتنصممم 

عمممرط ت مممت ت نممم تطت  مممرنًتق عدعمممررٌ تفمممكيتطع ممم تقإلندمممر تة ممم تقلعمممرتعت   عٌمممرتتقلد مممتٌرت
ٌيتعمممندرتلع ر ٌممم تفقممم ،تتطع مممرتق  ق تقإلندمممر تفمممكيتت ٌمممر ةتقإلندمممر تطرنمممتتدعمممرتيت ت رتتث مممرن

طع ممم تإندمممر تقل ر ٌممم تدقممم ،تتدطمممتيتعنممم ت  نمممىت عمممدتٌردارتعنممم  رتدد قممم تقلعمممقت تقإلندرعٌممم ت
تقلقصتى،ت يت   ت ر ات تتب  تعنتقتت يتقدي.

ت
  ال وهقق ميزز ويقوقزز وخطززأوو20.5 قيزز و قززبوأ وززاوو .هزز اوفزز لوحسززابو قززهواإل وززامومززلوةقزز و

ف ززز وأ طزززبواه اوزززبوه لسزززالواهمقززز  وقزززاه ة عوقوززز اواهخطزززأواه اوززز و ززز لواأل ةزززامواهوزززيووةزززاو .و
واالووززززامإهززززبوو ريززززالو .و قيزززز ووحززز مو  وززززاواهزززز لي والووو ززززملو زززز مواهولصزززي ت،و أ ووززززبو

و.أ ومي وم صلاوفيوأحسلواهحاالتو ي ياواوواماهقق   ،واه  وأ وق مو
و

وسقبوةق  واهش  اتوقق   ووقوق  اومرحلاوهوا:
ت

قلطردمملتعمميتعمم لتة ممت تقلعممرطرتت امملقتقلاممر  تقل عممٌ تلعممر ات مميتة مم تقلعممرطرتتتتدعممرء 
ة مممممت تترقءت قٌقممممم تقلتتق  دطررٌممممم تقلدمممممًتدمممممد طست ممممم هستقلعمممممعاتق عمممممدرقدٌعٌ تفمممممًتقل مممممرلس.

قلعمممرطرتت اممملهتقل قمممت تتعمممرت ارتقلقرعمممٌ تععمممٌاستهمممتت يتقل مممرلستطمممريتةممم تقةدمممرل،ت تتطمممريت
،و  ززز ومصزززطق وPeak Oilسزززميتوقاهززز ون  ،تتقلدمممًتععمممىتدبمممتس،ت ق ممم تع ٌممم ةتإلندمممر تقلممم

اةوصزززا  وو  زززيويوققزززقوقحرزززمواال وشزززافاتواه لطيزززاواهر يززز جواهوزززيويم  وزززاوونطيزززاواهطقززززبو
إ وززززامواهح زززز  وفززززيو اهميززززاومززززلو احيززززا،و مززززلو احيززززاوأخزززز ىوونطيززززاواهو ززززاةصواهطقيقززززيو

ت;511،تتهممممتتقلعمممم لتقلممممر ٌ تقلممممليت فممممات عمممم ررتقلممممن  تبممممال تعممممرستاهم ورززززاوفززززيو ةووززززا

 ت ر،تتطممممريتٌ طمممميت يتدرد ممممات طثممممرتفممممًتظمممم تقلعمممم اتقل بٌمممم تت471لالنمممم فرعتن ممممتتقلمممم ت

،تتفممًت ممر تعمم ستقلق ممت ت عممرت تقل ممرقهت  قممت هتقلدممًتPeak Oilل عممتقهتقلممليت عمم تهتقلمم ت

قعد رتهمممممرت ع  ممممم تلطرنمممممتتقألعممممم ررتةممممم تقرد  مممممتتإلمممممىت عمممممدتٌرتت ععمممممىت ممممميتللمممممتتأليت
قلدمممًت ف مممتت طت مممرتتقلعمممرطرتتقل  الةممم تق دٌر ٌمممرتتقل مممرقهتقلط ٌمممرةتتغٌمممرتقل  مممترةتهمممًت

لعق مممت ت  قمممت تقلب  ممم ،تألنمممهت ا مممرتطرنمممتت ر مممرمتقلعمممرطرتتةعٌعممم تلطنامممرتد قمممىت ر مممستععمممىت
 ت رتلع ر ٌممم ،تتطمممريت قممم رقتتةدامممرت يتت471 تلامممست ممميتقرد مممرعتعممم رتقلمممن  تإلمممىت طثمممرت نممم ت

قمممم  تتتلامممملقتقلعمممم لت رلمممملقتتنعمممم ت يتقلعممممرطرتتقلدممممًتدت ت رتلع ر ٌمممم .تت511ٌصمممم تإلممممىت

تة عمممتت رلعمممرت تقل رقةٌممم تهمممًتدعمممتتقلعمممرطرتتقلدمممًتد مممت ت  ظمممس،ت تتطممم ،ت عطٌدامممرتلع تلممم ،ت
ت  ظممستهمملهتقلمم ت تهممًت ت ت عممداعط تلعممن  ت طثممرت ناممرت ندعمم تلممه،تت مملقتتقلتةممتترصمم تت



 

 

 عدطعمممممر تت5168درلٌمممممتيت ت رتلع دمممممرةتقل  دممممم ةتل رٌممممم تت48هممممملهتقلممممم ت ت مممممرت ع تعمممممهت

د ممتٌرت نممتقعت مميتقلممن  تقلممليتعمم ًت ممرلن  تغٌممرتقلدقعٌمم يتتد ممتٌرتقل قممت تقلن  ٌمم ،تتطممللتت
ت نمممهتقلمممن  تقلصمممبري،تتغٌمممرهت ممميتقلن مممت تقلدمممًتٌ طممميتإندرعامممر،تتلطممميت طعممم تإندمممر تعرلٌممم ت

  ت رتلع ر ٌ .ت411ع قتدص تإلىت
ت

إيتهممملقتقلعممم لتق ةدصمممر يتقل نمممًتهمممتتقلمممليت فممماتقلعمممرطرتتلعد رةممم ،تتطنمممرتةممم ت ت ممم نرهتفمممًت
قلطردمملتطممريتةمم تةر هممرتلطمميتلممستٌ اممست  مم تنار،تلمملقتقعممدب ت اممرتفممًت قرلمم تعممر ق ،تٌ مم تت يت

تقل ق   تقلدًتطد ارتل قرلدهتقلدًتن يت ص  تقلر تععٌار.
ت

ت * تب ٌرتن  ًتعرقةًتت عدعررتعر  تلنر لتر ٌ تقلت رقءتلعضتيتقل رة 
ت

رقةٌٌيتتقلدمممًتد مممد ظت  قمممتهت ** تنعمممب ت نق ممم تت   لممم تبرصممم ت عمممط  تق ةدصمممر ٌٌيتقل ممم
 5148طرنتيتقألت تت;5قلنعر.ت


