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ى)االدتنتاجات(
 

بلجشممرحث ةمم  لممت ححق ممض ةراممحث بلجقممع جة ممةد ية ممث حجادلحممث قمماجح  بلتقممة ب  ح مماد  ةبلحتقحممث  -1
تقا ة ةد ية ث جاح اه ةبقد ق  بلتقة إلى دلحل بلحتقحث بلجشرحث ,جقعتى أ  بلتقة حؤثر ة   بلعربض ,ةب 
دلحل بلحتقحث بلجشرحث ة  ح ح بلعكس  .ةأ  بلقحغحربت بلقسح مث ) قعدل بلتقة ب  ح اد  ,ةبإلتفماض 

لقحغحر بلحاجع بلقحقثل جدلحل بلحتقحث يمى بل قث,ةبألتفاض ( ة  بلتقةذج حقارس حأثحربت طفحفث يمى ب
 بلجشرحث. 

 .لحست بلعةبقل بلح  حؤثر ة  بلتقة ب  ح اد  ه  تفسها بلح  حؤثر ة  بلحتقحث بلجشرحث  -2
 ثثممره بلممدبعم  يمممى بلعقالممأ  بتممم قمم  بلقةقمم  أ  إحعممد بلممتفط  ممةا ب ح ممادحث ةسحاسممحث قهقممث ,  -3

عمممى بلمممر ت قمم  رحممادا بل طمما  بلتفطممم  ةمم  حةلحممد بلتممماح  تحمماج بلققمحمممث اممعحفث, ةةحقرحممع يةبقممل بإل
 % (.3حد  ياقمث سةى) أ  هذب بل طا    ّحشحغل ةحم أ  إبلققم  بإل قال  

أ  بلحتقحمممث بلجشمممرحث لحسمممت  يقمممةف ب ح مممادحاف ةقسمممم , جمممل هممم  حركحمممم شممماقل لحةسمممحع عحممماربت  -4
ر  دربحهت بلحعمحقحث ةبل قحث لحقكتهت بلتاس , ةه  ب سحثقاربت ة  بل دربت بلجشرحث ي  طرحض حطةح

قم  يقممل قتممح  , ةهمم  قمم  ب مل بلجشممر قمم  عممةل حةزحممع أكثمر يدبلممث لمممدعل ةقكاةقممث بلف ممر ةح ةحممث 
  دربحهت ةقشاركحهت ة  يقمحث بلحتقحث

قت  كا  لم بتعكاس سمج  يممى بلتقمة  بإل ح ماد   ةجالحمال    يدت ب سح ربر بلسحاس  ةبألأ   -5
جشرحث ة  بلعربض ,ةا تعفااات بلقا ممث ةم  بلتقمة بلسمتة  لمتماح  بلققمم  بإل قمال  يمى بلحتقحث بل

ثممره ألممى ة ممةبت  طممع بسممحقربر بلتقممة بإل ح مماد  ة إعممةل ةحممربت بلقممرةم بلحمم  عااممها بلعممربض أدت 
 يمى بلحتقحث,ةجالحال  حف د بلق حقع بلقزبحا بلقحق  ث ق  بلدةع بلذبح  لمتقة .

عحممر يمممى عرب مم  قمم  بلتمماح  بلققممم  بإل قممال  بلق ح مم  تحح ممث بيحقمماد بألحذجممذم ت ممحم بلفممرد بل-6
  طا  بلتفط بلذ  جدةره حرحجط جالقغحربت بلدةلحث .

حمممدت  بلحع ح مممات بلقة همممث ل طممما  بلحعممممحت ةبتعكممماس ذلمممع يممممى بلعقمحمممث بلحعمحقحمممث ةبتعفممما  -7
قحمث حسماهت برحفما  قعمدل بأل قعد ت بل ربءا ةبلكحاجث ةحفاةت همذه بلتسمم جمح  بلقامر ةبلرحما , ةب 

 ة  عف   حقث دلحل بلحتقحث  .
تفاض بلعمات يممى ةب  قع ت بأل تفاض يمى بل قث ةجالحال  حدهةر بلةاع بل ق ,حدت  تسم بأل-8

حؤعمممممذ بلتف مممممات   مممممةر ةبل مممممحاتث , ة لمممممى بلق مممممرةةات بلحشمممممغحمحث كالرةبحمممممم ةبألإبل مممممقث حمممممذهم 
  تسممجث قتعفاممث أدةحممث ,  ممق  بلقكممةق  لشممربء بألتفمماض بلب سممحثقارحث ةحمممع بلقع  ممث قمم  بأل

ةجالحممال  سممحكة  لممم بتعكمماس سمممج  يمممى إتحا حممث بلتف ممث بل ممقحث   , ةقمم  ثممت يمممى قؤشممر بلحتقحممث 
 .بلجشرحث ة  بلعربض

 



 
ى)التوصوات(

  
 لى ق قةيث ق  بلحة حات ةه  :إل د حة مت بلجاقثث ق  عةل قا ح دت  

  بقمممد ةسمممانل بلحتقحمممث ب  ح ممادحث ةب  حقايحمممث ةقة هممما رنحسممماف إيممادا هحكممممث  طممما  بلمممتفط لحكممة  -1
حربدبحم بلتا قث ي  يقمحات  بلح دحر ,   لق رد حشغحل  هاز إلة ح اد بلعرب   ق  عةل حة حم 

لممى حقةحممل قممةبرد إقممر تفمماض بلعممات بلممذ  حممذهم قع قممم لةسممحهةع جممل ححطمممم بألبلدةلممث ةحقةحممل بأل
س بلقممال بلجشممر  ةحقممدحع بلجتممى ألجشممرحث قمم  عممةل ب سممحثقار ةمم  جتمماء ر لممى حق حممض بلحتقحممث بإبلممتفط 

 بلحقححث ةحتةحع بل ايدا بإلتحا حث.
بلحأكحمممد يممممى بلعقمممل قممم  أ مممل حتةحمممع بإل ح ممماد بلعرب ممم  ةزحمممادا قسممماهقث بل طايمممات بإل ح مممادحث -2

 )بلزربيث ,ةبل تايث ,ةبلسحاقث (ة  حةلحد بلتاح  بلققم  بإل قال  .
حق حممض تقممة ةمم  بلتمماح  بلققممم  بإل قممال  جقمما حممةبز  بلتقممة بلسممكات  ,ةجقمما حممؤق  حق حممض قسممحةى -3

لمى  طايمات إتحا حمث ق ح حمث حعةحاماف يم  إحربدبت بلتفطحث حشغحل أقثل لم ةى بلعاقمث,ذلع جحة حم بإل
يجاف س بلقمال بلقمماد  قسممحة أبسمحتزبا هممذه بلثمرةا عممةل بلممزق  لحكمة  قةلممده لفمرو يقممل ةب  حكممة  ر 

لمتقمممة بلسمممكات  ةعا مممث رأس بلقمممال بلجشمممر  كأسممممةم ةممم  يقمحمممث بسمممححعام بلقممماد  لمتقمممة بلسمممكات  
  حال بل ادقث   .جقحع حكة  هتاع ةرو يقل حتح ر بأل

 لحق حض قعد ت تقة ب ح ماد  يالحمث ةلممدةع جع ممث بلتشماط ب  ح ماد  إلمى قسمحةحات قح دقمث -4

 أ  حكمة  بلتقمة ب  ح ماد  بلقتشمةد قةلمدبف لفمرو بلعقمل قم ة  بلقدى بلقحةسط ةبلجعحد, ةإتم  جد 

ب يحقماد يممى بلعةبنمد بلتفطحمث  ةبلح محمل قم  ةحسماهت ةم  بلقمد قم  بلجطالمث ةم  أةسماط بل مةى بلعاقممث
قمر حفعحمل ق مادر بلتقمة  حمر ةححطممم بأل ب  ح مادحث لمقد ق  أثار بلح مجات بلسمجحث يمى بألةاا 

حقرحمر بلسمةض ةبلعقمل يممى ة  ححقحع جها بل طايات بلةبيدا ة  ب  ح اد بلح بلح محدحث ةحع حت بلقزبحا 
 ديت بل طا  بلعاو ق  أ ل حقفحز بلتقة ةحةلحد ةرو بلعقل .

تفمماض تقممة حجتمم  قتهمماج ةبسممع لمحعطممحط ةبلحقةحممل لعقمحممات بلحرجحممث ةبلحعمممحت ةبلحممدرحم ,ةحة حممم بأل-5
تشماء قعحجمربت يمقحمث لمحةسمع ةم  ب  بعمل بلقمدبرس ة حقسح  تةيحث بلحعمحت ق  عةل حةةحر بلقكحجمات د

 ةادا ق  ةرو بلحتقحث .حقكح  بلطمجث ق  بإل دعال بلقاسجات لحعزحزب  بلق ا ت بلقعحجرحث ة 
تسما  ساسمحث ةم  حطمةحر  اجمحمات بإل  بلق ةل يمى بلحعمحت ذ  بلتةيحث بل حمدا حعمد بلركحمزا بألأ -6

  يمالت بلقعرةمث ذبت بلحغحمر بلسمرحع , كقما بتمم بلطرحمض ةحؤد  دةربف قهقاف قم  حقكحمتهت ةم  بلحتماةس ةم
حممد  بلعاقمممث تحا حممث بألإلممى بلرةاهحممث ب  حقايحممث ةب سممحدبقث ب  ح ممادحث قمم  عممةل زحممادا إلمة ممةل 

 حممممال قكاتحمممث بلحعمحقحممممث لأةحقسمممح  حةزحممممع بلممممدعل ةرةمممع قسممممحةى بل ممممقث ةبلحغذحمممث , ةحزحممممد قمممم  بإل
 .ثلى بلقدبثإت ر جهحكمحث بلعقمحث بلحعمحقحث ق  بلح محد لى إيادا بلإةهذب حقحاج  بل ادقث,



ححطممممم بألقمممر ح مممقحح بلحشمممةه بلهحكمممم  ةممم  قةبزتمممات بل مممقث ةب هحقمممات جزحمممادا بلتف مممات بلرأسمممقالحث  -7
 لى قسحةى حمحض جاإلتسا  بلعرب  .  إةعا ث بلقعحجربت ةبأل هزا بلطجحث , لرةع ةب ع بلقسحةى بل ق  

 طممما  بل مممق  لرةمممع قسممممحةى همممذب بل طممما  بلقحمممة  جهمممدا حقسمممح  بلقسممممحةى زحمممادا ب هحقمممات جال-8
ةممربد بلممذح   ممةف ةمم  بلعممربض ,    بألأدبرا دةممث بلحتقحممث بلجشممرحث بلقتهممارا إةممربد قمم  ب ممل بل ممق  لأ

تحا حث , تحاج ةبإلححقحعة  ج قث  حدا حساهقة  ة  رةع بل درا ب  ح ادحث لمجمد ي  طرحض زحادا بإل
 تحا حث بكجرإةربد ساهقةب ة  حق حض  قث بأل ذ كمقا حقستتإ
لممى رةممع قسممحةى إلممى ةاممع سحاسممات  ممقحث طقةقممث حهممدا إقعال ممث بل طمما  بل ممق  حقحمماج -9 

بل طا  بل ق  ةبرحفا  قسحةى بلعدقث بل قحث بلق دقث ألةربد بلسكا  ةلحق حض ذلمع  جمد قم  حمةةر 
ل ق  بلقال  ةبلةب ع بل ق  بلطقةح قؤشربت إق انحث د ح ث حسحطحع حسمحط بلاةء يمى بلةب ع ب

 ةبلقطمةم قسح جةف.  
  قؤشممربت بلحتقحممث بلجشممرحث حقثممل بتعكاسمماف لقممدى حطممةر بلحتقحممث بلجشممرحث يجممر قربقمهمما بلزقتحممث أ-01

لحممحقك  بلجمممد قمم  قعرةممث حرححجممم  لممذلع قمم  بلاممرةر  قعرةممث حرححممم بلجمممد ةمم  دلحممل بلحتقحممث بلجشممرحث ,
 . عرى ل ة  هذب بلدلحل جالتسجث لم ةلمجمدب  بألبلعالق  ةقدى بلحطةر بلقا

 
 
 


