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 الخالصة



 إحذّٜصً ٌغح جسذ ذٟ فٟ  ٌغاخ اٌؼاٌُ ٚظٌٍرٛاصً اٌغ١ش ٌف ِرٕٛػح أٚجٗذرجٍٝ 

اٌؼشت١ح  اٌٍغح١ٍز٠ح ٚ جذ فٟ اٌٍغح االٔترح١ًٍ ٌغح اٌجسشساٌح ٘زٖ اٌرج١ٍاخ. ذؼٕٝ ٘زٖ اٌ

ػٍٝ اٌفشض١اخ  شساٌحاٌ ت١ُٕد را اٌٍغر١ٓ.ٍاٌرشاتٗ ٚ االخرالف ت١ٓ و أٚجٌٍٗىشف ػٓ 

 :ا٢ذ١ح

 .اً ِرشاتٙ الً ٚ ِؼٕاً اِرالن شى إٌٝ ٓاٌٍغر١ٌغح اٌجسذ فٟ وٍرا  أٔٛاعذ١ًّ تؼض  .5

١ٍز٠ح غائثح فٟ اٌٍغح جاالٌٔغح اٌجسذ  أٔٛاعاٌصماف١ح ذىْٛ تؼض  االخرالفاختسثة  .4

 اٌؼشت١ح ٚ اٌؼىس صح١ح.

ٌغح اٌجسذ  أٔٛاعاسرخذاَ  إٌٝ أَ ٌغحً تٛصفٙا ١ٍز٠ح جتاٌٍغح االٔ ٕاطم١ّ٠ًْٛ اٌ .4

 اٌؼشت١ح.تاٌٍغح  ٕاطم١ٓشائُٙ اٌظٓ ِٔ أوصش

فٟ ِخرٍف حمٛي ِرٕٛػح  ِصادس اػرّادتوٍرا اٌٍغر١ٓ  ِٓ اٌث١أاخ دّؼجُ 

 أْ... اٌخ(، ٚ تؼذ  اٌٍسا١ٔاخجرّاع ٚ ػٍُ انإٔساْ ٚ )ِصً ػٍُ إٌفس ٚ ػٍُ االاٌّؼشفح 

اػرّاد طش٠مح أرمائ١ح ِث١ٕح ػٍٝ وراب فاْ اٌس ٚ آخشْٚ ٌسٕح تٍٍد ذٍه اٌث١أاخ، حُ 

 :ٌٕرائج ا٢ذ١حا إٌٝ ذساسحاٌ د(، ذٛص5811ٍ( ٚ وراب سٚتشخ الدٚ ٌسٕح )5893)

ٌُ  ال ذؼٕٟ شٟء ِا إٔٙاق ٚ ِٓ اٌس١ا اِؼٕا٘ اٌجسذ٠حاٌحشواخ  أشىايتؼض  ذأخز، أٚالً 

 ٍىالَ.احثح ٌذىْٛ ِص

ٌغح اٌجسذ ذرشاتٗ  أٚجٗتؼض  إْ، اٌذساسح اٌرح١ٍ١ٍح اٌّماسٔح ذّد إٌْٛحظ، تؼذ شا١ٔاً، 

ذؼطٟ ِؼأٟ ِرشاتٗ ٚ ٌىٕٙا ذخرٍف ثؼض اٌ إْفٟ اٌشىً ٚ ٌىٕٙا ذخرٍف فٟ اٌّؼٕٝ ٚ 

 فٟ اٌشىً فٟ وٍرا اٌٍغر١ٓ.

 أخشٜ إٌٌٝغح اٌجسذ ِٓ ٌغح  أٚجٗغاخ ٚ اٌصمافاخ، ذٕرمً تؼض ٍتسثة ذفاػً اٌ شاٌصاً،

 اٌؼشت١ح(.ٕاطمْٛ تاٌ ٙاسرخذ١ٍ٠ِز٠ح اٌرٟ ج( االOKٔ) ا١ٌذ إ٠ّاءج)ِصً 

٠ٕظشْٚ  ْٛاٌّرىٍّ ألْجذاً فٟ اٌرٛاصً  اً وث١ش اً ٚسدٍؼ١ْٛ ٚ ذؼات١ش اٌٛجٗ ٠ىْٛ ٌساتؼاً، 

 .اٌرخاطة ػٕذ تؼضُٙ اٌثؼض ٚجٖٛ إٌٝ



١ٍز٠ح ٚ اٌؼشت١ح ٘ٛ ذشاتٗ فٟ جٚجٗ ٌغح اٌجسذ االٔأ اٌؼذ٠ذ ِٓاٌرشاتٗ ت١ٓ  ْإ خاِساً،

 .فمذ شُثرد صحح اٌفشض١ح األٌٚٝٝ ٚ تٕاءاً ػٍٝ رٌه اٌشىً ٚ اٌّؼٕ

ٚجٗ أاٌرحم١ك إٌظشٞ ٚ تسثة االخرالفاخ اٌصماف١ح تاْ تؼض  ِٓ خالي ث١ٓلذ ذ سادساً،

اٌؼىس صح١ح ٚ تزٌه اٌفشض١ح اٌصا١ٔح لذ  ١ٍز٠ح ذىْٛ غائثح فٟ اٌؼشت١ح ٚجٌغح اٌجسذ االٔ

 ذحممد.

تٕاًء ػٍٝ انإحصاءاخ فٟ اسرخذاَ ٌغح اٌجسذ ِٓ ٔاطمٟ وٍرا اٌٍغر١ٓ فمذ ذث١ٓ إْ  ساتؼاً،

ِٓ  أوصش( إ٠ّاءاخ ا١ٌذ خصٛصاً خذِْٛ اٌحشواخ اٌجسذ٠ح )٠سر ٔاطمٟ اٌٍغح االٔج١ٍز٠ح

ٙا ٌغح ٔتمذس١ح أل ذرّرغتاْ ٌغرُٙ  ٌٍغح اٌؼشت١ح ٠ؤِْٕٛتا ٕاطمْْٛ اٌأل شائُٙ اٌؼشبظٔ

سرخذاَ اٌغ١ش ٌفظٟ ذم١ًٍ اال إ٠ٌٝسرخذِٛٔٙا تاسرّشاس ٚ ١ّ٠ٍْٛ  ئُٔٙػ١ٍٗ ف . ٚاٌمشآْ

 ٚ تٕاءاً ػٍٝ. شأوصح اٌؼشت١ح تاسرخذاَ اٌىالَ تشىً غٍتاٌ ٕاطم١ٌٍٓ ذ١١ّز أػطٌٍٝغح ِّا 

 .شُثد صذلٙالذ  أ٠ضااٌفشض١ح اٌصاٌصح  فئْإٌر١جح اٌّزوٛسج 

ٌُ ٠رحمك ِٕٙا ٚ ٌزٌه  ِا األٌَغح اٌجسذ فٟ ٌغرٗ  أٔٛاع٠ىرشف  ألحذ أْشإِاً، ال ٠ّىٓ 

ٓ تاٌٍغح ٕاطم١ٍشىاي ٚ ِؼأٟ اٌحشواخ اٌجسذ٠ح فٟ اٌؼشت١ح غ١ش ِأٌٛفح ٌأذثذٚ تؼض 

 ٌغح جسذ ػشت١ح. ٟ٘ أٔٛاعٚ ٌىٕٙا فٟ اٌحم١مح اٌؼشت١ح 

 .ِمرشحاخ ٌثحٛز ِسرمث١ٍح ٟٔٙ ٘زا اٌثحس تاسرٕراجاخ ٚ ذٛص١اخ ٚأخ١شاً، أُ 

   

 


