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 المستخلص    
    
 

" ثٕظٛفزٛٓب انٕطهٛخ ٔ غٛش Thatرزُبٔل ْزِ انذساسخ انزشخًخ اٜنٛخ نهكهًخ "     

انٕطهٛخ يٍ انهغخ االَدهٛزٚخ انٗ انهغخ انؼشثٛخ. أخزٛش يٕضٕع انزشخًخ اٜنٛخ نٓزِ 

انكهًخ رحذٚذا نمظٕس انذلخ فٙ انجشايح اٜنٛخ انزشخًٛخ يثم خٕخٕل انز٘ أثجذ ػذو 

 فؼبنٛزّ فٙ رشخًخ ٔظٛفزٙ ْزِ انكهًخ انٕطهٛخ ٔ غٛش انٕطهٛخ ألٌ رأثٛش انزشخًخ

انخبطئخ نٓزِ انكهًخ ال ٚهحك ضشسا ثٓب فمظ ٔنكٍ ٚزسجت ثضٛبع يؼُٗ اندًهخ 

 ثأكًهٓب فٙ يخزهف انسٛبلبد انهغٕٚخ )َحٕٚب ٔ يؼدًٛب(.

رؼُٗ ْزِ انذساسخ ثٕضغ يُٓدٛخ يثهٗ نهزغهت ػهٗ رنك انؼدز. ْٔزا انؼًم يجُٙ     

ػهٗ انفشضٛخ اٜرٛخ: رطٕٚش يُٓح رشخًخ آنٛخ يجُٙ ػهٗ َظبو انمٕاػذ, ٔ ر٘ دلخ 

ػبنٛخ ٚظهح نزشخًخ ْزِ انكهًخ االَدهٛزٚخ )ثٕظٛفزٛٓب انٕطهٛخ ٔ غٛش انٕطهٛخ(. 

شايدٛخ رٕنذ يدًٕػخ يٍ انمٕاػذ خبطخ ثٓكزا ٔنزحمٛك ْزِ انفشضٛخ طًًذ ٔحذح ث

َٕع يٍ انزشاكٛت نزسٓم يؼبندزٓب حبسٕثٛب. ٔاٚضب رسزطٛغ ْزِ انٕحذح اٌ رفشق يب 

 ثٍٛ انٕظٛفزٍٛ.                                                                                     

       

دساسخ َظٕص ػبيخ غٛش يزخظظخ ٔ     رى اخزٛبس انجٛبَبد ػٍ طشٚك       

 ثبنزبنٙ ًٚكٍ رطجٛك انمٕاػذ ػهٗ اندًم كبفخ ٔفٙ شزٗ إَاع انُظٕص. ٔيٍ خالل 

خًهخ رغطٙ انكهًخ ١١١ْزِ انُظٕص لًٛذ انذساسخ انًُٓح انًزجُٗ يٍ خالل اخزجبس

ثٕظٛفزٛٓب. ٔ لذ اخشٚذ اخزجبساد نزشخًخ انكهًخ فٙ ثشايح اخشٖ )اندٕخم ٔ 

انٕافٙ انزْجٙ ٔ ثُغ( نزجٍٛ يذٖ طحخ رشخًخ ْزِ انجشايح ٔ ثبنزبنٙ ٔضغ ٔ  ثبثٛهٌٕ

انمٕاػذ انًالئًخ نزشخًزٓب رشخًخ طحٛحخ. ٔثبنُزٛدخ, كبٌ خٕخم ْٕ االفضم يٍ 

طحٛحخ رالِ انٕافٙ انزْجٙ  رشخًبد% ٦٥ثٍٛ رهك انٕحذاد انجشايدٛخ فٙ اػطبء 

ٔػهٗ انشغى , %۳٠ بثٛهٌٕ ثُسجخث %. ٔاخٛشا۳٥ زَّسجفكبَذ % ايب ثُغ ١٤ثُسجخ 

يٍ اٌ خٕخٕل لذ اسزحظم ػهٗ ْزِ انُسجخ اال اٌ انذلخ فٛٓب رخزهف يٍ خًهخ انٗ 

انزًٛٛز فًٛب ارا كبَذ انكهًخ ْٙ اسى يٕطٕل أ غٛش  ٚسزطغحٛث أَّ نى  اخشٖ

نُحٕ٘ فأَّ لبو ثزشخًخ انكهًخ يٕطٕل ٔحزٗ فٙ حبنخ ادخبل خًهزٍٛ ثُفس انزشكٛت ا

اٌ خٕخٕل ال ٚطجك يُٓح انمٕاػذ  زا انخهم ٚؼزٖ انٗهف فٙ كم يشح. ْٔم يخزثشك

 ػهٗ اندًم انًذخهخ ٔٚزجغ يُٓح االحظبء انز٘ ٚمٕو ػهٗ اسزخشاج انكهًبد انزٙ

 رؼطٙ انزشخًبد االلشة يٍ ثٍٛ خًهخ يذخالد يؼُٛخ.                                    
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 اسزُزبج لذ اثجزذ َزبئح ْزِ انذساسخ طحخ انفشضٛخ اػالِ, ثبالضبفخ انٗ اَّ رى    

خٕاَت اخشٖ راد اًْٛخ نٓزا انجشَبيح ٔ ْٙ ايكبَٛخ ديح ْزِ انٕحذح يسزمجال يغ 

ثبلٙ انٕحذاد انجشايدٛخ انزٙ رشكم َظبيب ػبيب نهزشخًخ اٜنٛخ.                            

                 

ٔيمزشحبد نًزٚذ يٍ انذساسبد يفبدْب أٌ ْزِ  انُزبئحرخزى ْزِ انذساسخ ثجؼض     

االخطبء انُبردخ ػٍ رهك انجشايح انًزكٕسح نٓب رأثٛشحمٛمٙ ػهٗ سسبنخ انُض ثأكًهخ 

يُٓح آنٙ يُبست. ٔػهٗ  أال أَّ ًٚكٍ أٌ رؼبنح يٍ خالل رظًٛى ثشَبيح ثأخزٛبس

انشغى يٍ اٌ انًُٓح انًزجغ فٙ ْزِ انذساسخ لذ رطهت خٓذا اكجش فٙ رظًٛى انٕحذح 

انجشايدٛخ أال اٌ انُزبئح انًسزحظهخ كبَذ راد دلخ ػبنٛخ. ٔثُبءا ػهٗ يب رمذو يٍ 

اسزُزبخبد ظٓشد انحبخخ نًزٚذ يٍ انذساسبد ثزٕظٛف انًُٓح انمبئى ػهٗ انمٕاػذ 

يشكهخ ػذد اكجش يٍ االخطبء انًٕخٕدح فٙ انجشايح اٜنٛخ ٔخظٕطب رهك  ثزُبٔل حم

 انًزؼهمخ ثبنزشاكٛت انُحٕٚخ.
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