
 

1 

 



 

2 

 المقدمة

(ا عععااوميالا ععع ا19ا–الخبمسععع مابمعععايا  ال  ععع ااSars-Cov2)معععوالعععالخبااخعن عععشاا عععراخ لوعععشاا عععش اال ا الاال عععشا 

ال ععش  اخولمععوامودعع ام خاتام قمعع ات ععلااللعع الوعع  اا ا ععلااصعع اخبعع اخبصعع راخبوعع    االخبعع الااخبموععشالاتابيععش االل البعع ا

الخسععل  خ اخب قععش اخبصعع اا دعع اخبل شمععاامععواخبال ععش ا ععاا ععشااالصععالب اخبعع ابلق عع  اخبالخ ععواخبصعع اا ععااخب ععاخر االمعع  ا عع اتا

ا ا  ثال السو ااتالاامصش  ا اام ش ق اخب وف.2020و شطاا25خب اخر االهذخامشا صاا اا

خبفا ععلا ل ععالرامععران ععاخ االمنلصععالرا ععااموععشااخبا ش عع اخبصعع   االخبصعع  اخب شمعع  اال ععااخبل شمععاامععواخع مععش اخبصعع   ا

فا ععلالقا ععاواخ البععاابمسععش  تاصععش  ااخبقععاخااالخب ععشمد را ععااموععشاالقعع   اخبا ش عع اخبصعع    االخعولمش  عع  ا صعع ااخب

الخبمولمععواخبمعع  ااالتصعع شماخبلععلم ا االخبم صععش اخا ةم عع  اماععش  اخبعع اخصعع شماخب ة عع االخبوععلر ا ععاا وععفامععالخطرا

اخبا فا اا مد  اخبلنط طاخبال شئاابم ش   اخ لوشاا ش اال ا الاال شا ااخب اخر.

ا شامذا ععممراخبعع الااخب   ععااخبععذجاب  لعع اوم ععواخبمةسسععش اخباسععم  االت ععااخباسععم   ا ععاالقد ععاانطععااخ لوععشااال  ععرا عع ال

خبال ععش ا ععااخب ععاخر االخبععذجاتوععش  ا عع ام قمعع اخبصعع  اخب شبم عع  اال شعسععلوش  اخبم  ععاتابدال ش عع امععراخبال ععش  اب   ععشامععرا

ثاب عع الثا الخ ععماخبم طدععلا فسعع ا  لقعع ات عع امععراخبميعع اترا  ععالراه ععشوالق عع  االخ  ععاابمععالخ طراخباعع فاالم شبوليععش ام  ععش

االن م .

 ُ ل ععااخبقطععشصاخبصعع اا ععااخب ععاخرامععرااععمراخبقطش ععش اخبن م عع اخبلععاا ش عع امععراخاهمععشااالخبفسععش االاعع فاخبمععالخا ا

 االبعع الععلم راخبم قالمعع اخبس شسعع  ا ععااخب ععاخرامععراخصععة اخبالاععوا  عع  ا2003بفلععاخ اطال دعع اخملعع  اب قععال  ا لعع ا  ععاا

ا الق ا ااخع فشر. ل ا   ا  ش خ امد

مسلوعععف ا  عععالما ا م ععع اامسلوعععف االخ ععع اب عععااا229ه عععشوا قععع اهشئعععاا عععاا ععع  اخبمسلوعععف ش  ا  عععثا  دععع ا ععع  هشا

مععالخطر اتتدععماهععذواخبمسلوععف ش ال ععش اا عع الاهشامععرا قعع اهشئععاا ععااخبم عع خ االخبمسععلد مش اخبط  عع  اال ععااا166,000

مععا يا  شوعع ابواخ عع ا شودعع اتالا  عع اميعع ا وععيااا عع  اخ سةععاتاخبط  عع اخبمويعع تاعسععلق شااخبمااعع  ا  ععثا عع ا  لقععا

هعععذخاخبالخ عععواعا نلدعععفا عععااخبععع ق اخب شصعععاا عععاا ععع  اخ ط عععش اخبمنلصععع ر االخب عععالخ ااخبط  ععع ااب صعععاابععع اخبععع الا.

خبملنصصعع  ا  ععثا وععي اخب ععاخرات عع خثامةسععف ابال  ععش السعع ما يععشا عع  الععال ااط  ععماملنصعع  اتالاويععش اط ععاا ععاا

 ععوات ععااخب ععش اابدمععالخا  اممععشا  ععايام ش قععش ا  شمديععشابدنطععا ا ل وعع انععاال ا شااععش  اخبعع اخبلال امسلوععف ام   عع .

مسلوععف ا عع ا  ععالراخبال  عع ا ععااخبم ش قعع امععراخبن معع  االهععذخامععشا صععاامععةناخثا ععاام   عع اخبسععمشالتا ععاام ش قعع اخبمم عع ا

   معععشا صعععاا ا عععلا عععاامسلوعععف اخب سععع راخبل د معععا االاعععواخبم   ععع ا  شمديعععشا عععاانطعععاا قععع خراخبا ش ععع اخبصععع   ا

اااالا  .خب

خب قععش اخبصعع اا ععااخب ععاخرا  لمعع ا ععااخ سععش ا دعع اخبنعع مش ام نفاعع اخب دفعع اخبلععاالقعع ميشاخب البعع اخب اخ  عع  اب  عع ا لعع  ا

ابدقطشصاخبنش اخعسلممشاا ااخبا ش  اخبص    ا االخ طاال  ال .
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ل لمعع ا شب اوعع اب ععراخبقطععشصاخبصعع ااخبنععش ا عع الاوابعع ا قعع  انعع مش اصعع   ا شمعع  ا ععاا ق عع ام عع ال تاب عع ا   ععا ا

خ سععش ا دعع اخب  ععش خ اخعسلوععشا  االخبصعع  ب ش االخبمنل ععاخ  اال  ععياخب مد ععش اخبواخ  عع  ااتعع االوععال امععشا قععامامععرا

ثا ععشب ق اامسلوععف اتهدععاا ععاا مععال اخب ععاخر.ا171 ثاوعع خث ا  شسععش خع فععشرا دعع اخبقطععشصاخبصعع اا ععااخب ععاخرا  ل ععاام نفاععش

ثا   ععاخثاخبيشئععااخبععذجا  ش  عع اهععذخاخبقطععشص اال لعع ا  عع اخبل  سععراخ م ععااخبمد ععالق اع خااخع فععشراخب سعع اجا وععي اخالفش ععش

 دعع ا سععشماخبقطش ععش اخبن م عع اخ نععا ا مععشا  يععشا طععشصاخبصعع   ا  ععثام عع ااخع فععشرا دعع اخبصعع  ا ععااخب ععاخراهععالا

اخ  اامقشا  ا شب الااخبموشالات.

ا

اتقييم االستجابة الصحية الوقائية

ل  تا  معع اممععاات معع اخبال ععش  انشصعع ثامععواالوععال اخ لوشوععش االخ لصععشمش ابعع ال ععراخبمةسسععش اخباسععم  ا ععااخب ععاخرامسععا

مسععلماتام ععذاسعع واتوععيا اال  المعع الصععا فات مععشاامسععلق د ابفلععاتاطال دعع  االمالخ  عع اخل ش  عع ات ععاام عع ةت االالاععواس شسععاا

ش  ا ععاام قعع االملععاللااوعع خثا  عع اختل ععشع اس شسعع  االخ ليش ععش اوسعع م اب قععالراخع سععشر اخعاتراخب  المعع اخب اخ  عع اخسععلو

ا  ال ا  اليشاالل ا  ا صالاتاو  تاخب ا ٍ امشا  مشا ن اخبل شماامواخبال ش .

 عع ت اخعسععلوش  اخبم  ععاتا ععااخا ععةرا ععرالوعع  ااند عع ات معع اال خا عع  اتصعع   ا  مععشا  عع ابو عع اال خا عع ا ائشسعع اال  ععاا

 عع امععرامةسسععش اال اععال  اخبويععش اذخ اخب ةا2020بسعع  اا55خبصعع  االخب  ئعع اخب اخ ععاا سععماخ مععااخبعع  الخ ااا عع ا

 ععااوععيااوعع شطا ععشراخبنطععااخ   ععااخبععذجا الخوعع اخب ععاخراهععالا  ف عع اخبععل   ا ععااخ لوععشااخبال ععش ا ععااخب ععاخرااتم  عع االن م عع .

ا  اا  ال وامواخبوميالا  اخاسةم  اخا اخ    ا   اترات د  ا را   امصش ش ا   اا  يش.

بسععفاامععراالخبعع اخبعع الااخبلععااتصعع   ا ععةاتاال شئ عع  ا ةوععااه ععشات عع ا ععشراعا عع امععراخلنععشذا ععاخاخ ا شسععم اللاععمرام ععواخ

اللط  ععلاهععذخاخبم ععوا وعع اا ق قععااال  ععشا.االهععذخامععشابعع ا  صععا ا  ععثات عع  القععشا ااالملش  ل ععشاتراه ععشوال ععش االوععشاجا

وعع شطابطشبععمام اخ ععاا ععاام ش قعع اا25مسععلما االل قععاا   ععاا عع رام ععاخراالخب ععاخر اهععذخات  ابقيععالااتالبعع اخاصععش ش ا ععاا

ذجالعع اخا ععةرا  عع ا وعع اااسععماامععرا  ععاامعع  ااصعع  اخب وععفاخبعع  لالااااععالخراخب  عع ج ا  عع ا  ععش اخب وععفاخعوععاف اخبععا

خبفععاراخبط  عع ا ععشبف  اخبوععالخاابدطد عع االخبمق معع رامععراخبالخ عع  را ععااخبم ش قعع  االهععذخاخعوععاخ اتممععاا ععراخب وععفاخبم  ععاا

ا راخاصش  .

خبال خا عع  ا ععشرامععرااععم يشام ععواخبسععفاامععراالخبعع ا  عع اخا ععةرا ععراخاصععش  اخ البعع اوععش  ا عع تامقععااخ امععرا  ععااخبدو عع ا

 عع تا الاامععرااععم يشاخبصعع راال الا ععشاالخ ععاخر اخعمععااخبععذجاتوععشاااصعع  شات عع ابعع ا ععل الط  قعع ا  ععثالععش وا ا ق ععشاناال ععش ا

ا15بم ععواخبسععفاا ععاا عع تام ش ععذ ا مععشاتراخبسععفااخسععلماامععراالخبعع اخ ععاخراوععالخث االخبل ععش ااخبلوععشاجاخسععلماامععواخبصعع را لعع ا

 ش عع اخبسعع ما ععااا2020وعع شطاا25ترا عع  اخبلط  ععلاخبوعع جابمقععااخ اخبدو عع اخبال خا عع اخبمةانعع ا شبلععلا  اا  لقعع اآذخا.

خ لوععشااخبفععش اال ا وعع ااخ  ععا االلل مععااخب  المعع اخب اخ  عع االسععدط اخبط ععاخراخبمعع  اااله ععلتاخبم ش ععذاخب  ال  عع  االخبويععش ا

اخبمسةالب  ا ااذبو.اخ م   اذخ اخب ة  ا ااخب  الم اخعل ش    اال  الم ام د  ا ا سلشر
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 مععشاتراال خاتاخبصعع  ابععع ا  ععرا  ععع هشاخبفش د عع اخب ش  ععع ا ععاا وعععااخبالخ عع  را قعععاخثاب عع  ه اخب   عععا ا مععشاتراموعععاخ خ ا

خبف عع االخبملش  عع ا ععااخبمطععشاخ ا ش عع ال لمعع ا دعع ا  ععش ا اوعع ا ععاخاتاخ وععنش ا قععط االترالسععو اا  ش ععشلي االملش  عع ا

ااامواخ خ الل واخبمول  ا ي  ا ش  ام  ال تاو خثاال د ا طشراا ل. شبلي ا   ا نالبي ا إ   اته اخب دقش ا 

ت  ععشا وعع  ا شب مععااخبميعع اخبععذجالقععال ا عع اخب ععالخ ااخبصعع    اال لعع امسععةالبااخبععال خاتاخبععذ را ععشمالخا  مععااو عع ا لعع اخعر اب ععرا

بصعع    االبدالصععالاامععراخبميعع اخاوععشاتاتراخبععال خاتا ش عع االعا خبعع امقصععاتا ععاالععال  ااخبم عع خ اخبط  عع اخب ش  عع ابد ععالخ ااخ

ب شبعع امععراخع لفععش ا مععشا نعع ام عع خ اخبال ش عع  ا لعع امععواترات معع الفوععااخبال ععش ا ععااخب ععاخرابعع الصععااخبعع ا عع ا   ععا ا

ثا   ععاخثا ععاام عع خ اخبال ش عع امععراخب عع ال ا ععااوم ععواخ  ععش اخب ععاخر اممععشا اععواخب ععش اا ع قعع ا ا  ععشاخباصعع   ا قصععش

اخبص اا ااالاوانطا ام اا رابد  ال .

ثاال ععااخبمسلوععف ش ات ععااخبمنصصعع ابد عع ا ا  ععثا سععلن  ا ع ق ععشا قعع ام عع خ اخبال ش عع ا ععااخبماخ عع اخبصعع   انصالصععش

الخبلععاابعع ا م عع ا عع اليشا دعع ام قععشفاخب عع ال ا فععش اال ا الاال ععش اال عع  ا Surgical maskخب ععش ااخبط ععاا مشمععش امععرا ععالصا

خبصعع  اخب شبم عع .ا مععشاتراخبعع ق ا ملعع ااخبمالصعع ا شسععلن خميشا سععمااععالخ طام قمعع اN95لععال اا مشمععش اط  عع امععرا ععالصا

خبعع اخبم قمععش االم عع خ اال ش عع اخب   عع راالخبععات اال عع ع اخبال ش عع .ا مععشاتوععشاااصعع  شاخبم مععفا ععااخب م ععاامععرامةسسععش ا

خبصعع  ا ععااخب ععاخراخبعع االصععالاال د مععش ا سعع مام عع خ اخبال ش عع امععراخبال عع خ ا ععااخبمةسسعع االلسععد  اخب ععش ااخبصعع اا

خبععذجا عع ا ععة جاخبعع الدععالثاخب مشمععش ا لعع ا  ععااخالعع خ هش اماععش  اخبعع ات عع ا  صعع ا شسععل  خاا مشمعع االخ عع تا ععااخب ععال  اخعمععاا

اسش ش امراخسلن خميش.ا4هذخاخب الصامراخب مشمش ا   ا

ا

مععراخبميعع اخاوععشاتاخبعع ا الااخبمةسسعع اخبصعع   ا ععاام شا عع اخعوععش  االخبم دالمععش اخبممدالطعع  اال ععااخبلال  عع ا منععشطاا

ثاوعع خثا ععااخبماخ ععااخ البعع  ام لمعع خثا دعع الععال  ااخبم دالمعع ابمععرا ععال اخب  ععثا  ععثا ععشرا الااال خاتاخبصعع  الاخبمععاي. قد عع  ش

  يععش االبعع ا  ععراه ععشواويعع ا ق قععاا ععاام صععشااخبم دالمععش اخبصعع    ا وعع اام  ععاابدمععالخطرا  ععااالسععشئاات ععاالقد   عع  ا

بعع ا  ععرا  ععشاا شبوعع اا مععشاترا ععاراخبلال  عع ا ععااما عع اخبا ش عع اخبصعع   اخ الب عع  ا ععذب اويعع خثا ععااخبلال  عع اخبم  ععاتاب  عع ا

خب ععش اا قععاخثاب عع  الععال ااتجات الخ الم عع ي امععراملمععش اهععذخاخب مععا.ا  ععثات عع اعا الوعع المال ععاابممععااهععذخاخبويعع اخبلال ععالج ا

الل لفعععااخبمععع  ا ش اخبصععع   ا لعععال  ااع لعععش االم وعععالاخ الال  ععع ا قعععط اال  لمععع امقععع  اخبن مععع ا شبلال  ععع اخبوالخبععع ا ععع را

خبلال  عع اخبصعع   اخبععذجاب  لعع اال خاتاخبصعع  اال عع  اخبل سعع لاخبو عع امععوا ععش ااات  اخبعع الااخباعع  فا ععاا مد عع اخبم ععش ا.

 طش ععش اخب البعع اال عع  اخبل سعع لاالخبل ععشالرامععواخبمولمععواخبمعع  ااالخعسععلفش تامععران العع االلالخصععد امععواخب ععش  اخبعع اخ لوععشاا

ااخبمععايام دالمععش انشطئعع ا ععراطععاراخبال ش عع االخ لقععشااخب عع ال  ا مععشات  اذبععواع لوععشااخبوععشئ ش ا ععالااسعع ماخ لوععش

ااال  ياهذواخب  ش ش ا داامرانطالاتاخبالاواممشاخا فاخسلوش  اخبمالخط  رابمشالالو ا  اخبويش اخباسم  .
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ثاللناهععشا ععاالععال  ااتويعع تا خبمنصصعع ابدل ععاجا ععرا ععش اال ا الاال ععشاخبمسععلو  ااPCR  سععما دعع اال خاتاخبصعع  ات اععش

 دعع امنل ععاخ ام عع ال تاوعع خثا ععاا معع خ  ااتعع اا  ععثاعاللععال ااهععذواخبف الصععش ا ععااخبم ش قععش اخب اخ  عع  االخ مععاامقلصععا

اب را ل اخآلراب الصااخ وي تاخب اختدماخبم ش قش .اPCRخ ةراال خاتاخبص  ا رالوي  اخبم ش قش ا لوي تا

مععراخبمة قععش اخبميمعع اخبلععاا وععماخاوععشاتابيععشاترا مد عع ا قععااخب ععشع اخبموععل  ا يععشاال مد عع ا  ععراومععثااعع ش شاخبال ععش ا

اععع شط اال ععع الععع الصعععال ااهعععذواخاوعععاخ خ االلسعععا ماخبلصعععال اابد عععش اخعمعععااخبعععذجاسععع ماتذ ا عععشرا وعععال يشا ععع  اخع 

ثا  ععواخب م ععا راممععرابعع  ي ات ععاخيا الاال ععشامععرا عع  اخبلالوعع ابدمةسسععش اخبصعع   ا بدمصععش  راال الخئععااخباعع ش ش االت اععش

ثامراخبلوي ااالمقشط  اخب ش ابي . انال ش

مالقععفامععراتط ععش االصعع ش ب اا500وععشاوا  عع ات مععاامععراا ععااخسععل  شراتوالعع ام قمل ععشابد ععشمد را ععااخبقطععشصاخبصعع ا

اال الخ ااط   امل ال  اسلب شه ا الااتمالاامل ال  الن االاواخب ش ااخبص ااالخسل  خ واالقاالفا مد .

مععراخب ععالخ ااخبصعع   ات ععاامويعع  را مععشا  فععاا م عع خ اا%91تهعع اخب لععشئتاخبلععااندعع ابيععشاخعسععل  شر اهععالاترا ععالخباا

ث.خبال ش  امراخب  ال ا مشاتوا شام اس قش

ا

ث اماععش  ابعع ق ام عع خ اخبال ش عع امععراخب عع ال اتراه ععشوا عع  اخهلمععش ا مععراخ مععالااخبميمعع اخبلععاا وععماخاوععشاتابيععشات اععش

الخاععع ا عععإواخ خ اخبال ش ععع امعععرا  عععااخب عععالخ ااخبصععع    ا  عععثاع عععقااخصععع ال شاترا مد ععع ا ععع صاخب مشمعععش االخب فعععالفا

 صععالاتاصعع     ابععذبوا  لقعع اترا دعع اال خاتاخبصعع  اترال ععذااويعع خثات  ععاا ععاالعع ا ماخب ععالخ ااالخبععلند ام يععشاعالععل ا

خبصعع   ا دعع اطععاراخ لقععشااخب عع ال اال دعع اتهم عع اخبال ش عع امععراخب عع ال  االبم  عع امععراخب  عع ا ععااخب لععشئت اسععلب شاخب   عع اخبلععاا

ا ش  اخب لشئتا شبلشبا:وشا  ا ااخسل  ش  شا مشاخذخا ش  اخب الخ ااخبص   امدل م ا إواخ خ اخبال ش  اال
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ا

آذخااالخ  ععش اخبلععاالدلعع اال لعع امطدععوا  سععشر ا شمعع اال خاتاخبصعع  ا ععإواخ امسعع ام عع خ اا نععذا   ععش اا30خ لعع خ خامععرا ععال ا

مععرام ععشطلا ععةااخاصععش  ا مععشا صععاا ععاام ععشطلا ععااخ معع راالخب  فاخ  عع االم   عع اخبصعع ااال معع خ اخبو  عع تاال ععااخب صععاا

اهععش ا مععشاسععلب شا  ععياخبموععشا  رامععراخب ععالخ ااخبصعع   ا ععالااهععذواخبوععالع اال   ععالخاترا  ععياخبمععالخط  رابعع ا  عع الخاالت 

اات  ا ااخواخ اخبف الصش اخبط   االب ا    الخاخ س شماالخ لفالخا شبقالاات ي ا ن ا.

ا

ا

خب وععفاالذجا ععشاا مععشاال عع االا ل ععشا عع تاوععيش خ اتراه ععشوا ععشع اهععاالمامععرا  ععااموععل  ا يعع  ا ععاامسلوععف ش ا معع خ اال

الم ععشطلا م ععاتاتنععا ا ععااخب ععاخر اا اععالخاخب وععااخع ل ععشطااب عع را  صععي  االها ععالخامععراخبمسلوععف  اال  عع اسععةخب شا

ل عع راتراموععاخ خ اخبملش  عع اتالاخبلل ععوابيععذواخب ععشع اوعع  امسععل  د  ا ععال ي ات ععاامسععود را ععاا ش عع تا  ش ععش اللعع  اهععذخا
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 ععااخباصععش  ابةسععل ش  ا قععالخ ات ععاا قشم عع ا عع عثامععراخبوععاط  ااممععشاخاععطااخ عع  اخبمسلوععف ش اخب ععالصامععراخبم دالمععش .

بفععاياخب وععااخعو ععشاجا دعع اخبموععل  ا يعع  اخعمععااخبععذجاندععلاموعع د اتنععا اللممععاا ععاالعع خ  اهععةع اخب  شصععاااللعع ندي ا

ا اا مااخب الخ ااخبط   .

  ش ععش الش  عع ابد البعع  ا مععشاوععي  اخب م ععاامععراخبم ععشطلا مععة اا ععيابفععل ام ععشواابدمنععشبط رابد ععشع اخبمة عع تا ععاا

ب عع راخبلم عع ام يععشا ععشبف  اخبمنل ععاج ااتعع الل  عع خ اخبم   عع رابخهععشبااترا وععااخبمنععشبط را ععاا  ش عع ا ا  عع ابععرا  قععاا

 مععشاالوععي  ام ععشطلا عع تا ععشع اخ لعع خ ا دعع اخب ععالخ ااخبصعع   ا خنععااالنععشا اخبمةسسععش اخبصعع    اابيعع اخب عع ال .

ثاخبفععاراخبلععاالععذهماب قععااخب ععشع اخبموععا ل  ا يععش ا  عع اخ ععةذات عع اذال يعع .ا مععشاال عع ا ععش اخبعع  يا ععشا ةذاخب  عع جانصالصععش

ا د ات  ام شا  اتالاذال  ا قص اخ ذ اتالاخبم خ  اخعمااخبذجاس ماخا شواال ط ا ااخعسلوش  اب  اخب الخ ااخبط   .

 ا لعع اوععنا69مصععش   اال عع  اخبال  ععش ا دعع اا1203 لعع ا ععال ا لش عع اهععذخاخبلقا ععاا دمعع ا عع  اخاصععش ش ا ععااخب ععاخرا

مععراخبمصععش  ر االاتعع ات يععشا سعع  املم ععاتاب  يععشاعلعع خاامالف عع  ا  ععثا  دعع اخبم عع ااا5.7خآلر اممععشا و ععاا سعع  اخبال  ععش ا

تراخ عععةذاخبمصعععش  راا19-  لقععع اتراخبسععع ماخبائ سعععااعالفعععشصام ععع ااخبال  عععش ا معععايا ال  ععع ا.%3.3-2خب عععش امعععشا ععع را

الاععواصعع ااملععل   ا مععشاتراه ععشوا سعع  ا   ععاتامععرااملععلنااخبعع ا عع امععش ا  ععثالصععااخب م ععاامععراخب ععشع االهععاا ععا

خب ععاخ   را  ععش الرامععراتمععاخيا د  عع ا عع ال ععالرات ععاامونصعع  االخمععاخيام م عع اممععاااععمطاخبعع  االخبسعع اج اخعمععااخبععذجا

ا    امراو تاخبماي.

ع خبعع ا الراخبطمععال  ا مععشاتراويععال اخبلال  عع اا19-بععذبوا  لقعع اتراويععال اال خاتاخبصعع  ا ععااخب وععفاخبم  ععاا ععرا ال  عع 

ثاب سعع ا ش  عع  ا مععشاترا عع  ا  ععاااععاالاتا ععثاخب ععش ا دعع اخا ععةذاخبفععالاجا ععاا شبعع اقيععالاات ععاخياخبمععايابعع  ي ات اععش

  عع ا لعع اا28414خبف الصععش اخبلععاا وا يععشاخب ععاخرا د ععااوعع خثا لعع اخآلر ا  ععثات د عع اال خاتاخبصعع  ات يععشاتوععا ا

ا.2020  سشراا8للا  ا

ا اب   اخبس شر س  اخاصش شا   اخبس شرا   اخعصش ش اخبم ش ق 

ا0.003 8,126,755 257ا م خ 

 0.017 1,471,592 256اخب وف

   156اتا  ا

ا0.005 2,908,491 152اخب صات

اا 138اخبسد مش   

 0.005 1,218,732 72ا ا ة 

 0.002 2,095,172 42اذجا شا
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 0.004ا814,371 34اخبمم  

 0.001 1,597,876 23ا ا الو

 0.0009ا1,637,226 16ا  شب 

اا 15ا هالو

 0.0008 1,378,723 12االخسط

 0.0005 2,065,042 11ا ش ا

 0.0005 1,291,048 7اخب  الخ   

 0.0001 3,729,998 5ا   ال 

 0.0003 1,112,673 4ام سشر

 0.0001 1,771,656 2اخع  شا

 0.0001 1,595,235 1اصة اخب  ر

 0.003ا38,124,182 1203اخبمومالص

ا

 ة عععقامعععراخبوععع الاات عععةواخبعععذجاخ لمععع ا دععع ام صعععش خ اخبسععع شراخبنشصععع ا شبويعععش اخبما ععع جاب  صعععش  االخ ععع خ ا

 ا2020  سععشراا8خبمصععش  را فععش اال ا الاال ععشاخبمسععلو امععراخبمال ععفاخبال ععشئااخ  عع ثاخبععذجات د لعع اال خاتاخبصعع  ا ععال ا

ش ا   عع تاو ديععشاخبم ش قعع اخبمش  عع اتراخبمال ععفا ععاام ش قعع اخب وععفا دععل االنط ععا ا  ععثاوععي  اخبم ش قعع السععو اامصععش 

مععرا  ععثا عع  اخاصععش ش  االخب سعع  اخ  دعع ابدمصععش  را  شسععشا  عع  اخبسعع شر اممععشا سععلالومالعع نةثا ععشوةاالل م فععشا ععاا

ويععال اخب وععفاخبم  ععاابدمصععش  ر اال  ععش تا ععااموععاخ خ اخبل ش عع  ا مععشات  ععشا  لقعع ات عع ا ععش امععراخباععاالاجاخع عع خ ابنطعع ا

خ معع اخ لوععشااخبمععايا ععااخبم ش قعع  اذبععوا  ععاالععال  اا  ش ععش اب وععااخبمنععشبط ر اا شودعع امععرا ععالصانععش ابلطال ععل

اللععال  اا ععالخ اامنل ا عع ام ا عع االتويعع تانشصعع اب  ععش تاخوععاخ اخبف الصععش  االلععال  اام عع خ اخبال ش عع ابد ععش ااخبط ععاا وعع اا

ا شوا.

ا195ب عععاخرا دععع اسععع اال خاتاخبنشاو ععع اترا ععع  اخاصعععش ش ا فعععش اال ا الاال عععشانعععشا اخإ معععشاذ عععااخبمل ععع ثاخباسعععماا 

 ا16 ا  ععع خا12 اخ ا را11 ا دو  عععشا23مصعععش   اخبسعععال  اا37مصعععش   اخب عععاال تاا40 شبععع  اللصععع اهشاخبالع عععش اخبمل ععع تا

 ا2 اخعمعععشاخ اخب ا  ععع اخبمل ععع تا3 اخبممد ععع اخب ا  ععع اخبسععع ال   ا5 اهالب ععع خا2 اب  عععشر5 ا ا طش  عععشاالخب مسعععشا7م طشب عععشا

 شبعع اوععش  ا ا طش  ععشاا13ال ععشع اخبال ععشتابد ععاخ   را ععااخبنععشا  ا دمعع ااخ عع ت. ا  د عع خامصععش  اال6 ا ا سععشا10خبعع  مشاوا

 ععشع ا قععط اا5 ععشع اال ععشتااتعع اترا عع  اخاصععش ش ا ععاا ا طش  ععشا سععما  ععشراال خاتاخبنشاو عع اهععالاا6 ععشبما  اخ الاا

صعع  القا ععاااماععش  اب عع  اذ ععاا عع  اخبمصععش  رامععراخب ععاخ   را ععااخبوميالا عع اخاسععةم  اخا اخ  عع  ا م ععااخبوعع الوا ععا
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ال خاتاخبنشاو عع  ابععذبوا عع  اله ابم  عع امععرال ععاجاخب  عع  االملش  عع ا شبعع اخبمصععش  راخب ععاخ   را ععااخبنععشا ابدلل عع امععرا

اسةملي .

ا

 تقييم األداء األمني:

آذخا اهععذخاخ مععااندععلا شبعع امععراا17آذخاا  عع تالط  قعع ا ععال اخبمةمععش اا15لعع اخا ععةرا ععرا قععاالوععالاا ععااب ععااخع عع ا ععال ا

ث ا خبيدععواخبععذجا  ععواخب ععش ابدنععاال ابدلسععالرا ل عع خ اهشئدعع ا ععااهععذواخبد دعع  االهععذخا ععشرانطععلا ععالراخا ععةرابعع ا  ععراالخاعع ش

ا  سشراخبوشاج.ا11 ل  ا سلم ااس شاخ ا قااخب اشئواالخبناشا ام ال الم   ا قااخبلوالااماتاتنا ا ل ا ال ا

م دفعع ا ععشب قاابعع ال ععرامسععل  تا شبوعع ااخب ععش ا االهععذخاع ق ععشامععرانععةاا مد عع ا ععايا قععااخبلوععالااتراخبقععالخ اخ م  عع اخب

ثامععرا عع  الوي عع اخب  شصععااخ م  عع ا م عع خ اخبال ش عع امععراخب عع ال  اال عع  الععال  لي ا طععاراخ لقععشااخب عع ال ا  ععشراالخاعع ش

ثاختععةراخبطععارا  وععالخئ  ا   ععات ا لعع ات عع ا ععاا ععال ااب  ععش قالخا دعع اخ فسععي اتالعاال دعع اخعنععا ر. ا3 مععشات عع ا ععشراالخاعع ش

ختععةراوم ععوامعع خناام   عع اخبصعع اااللععاوام فععذاالخوعع االهععالاخبملفععاصامععرامعع ناام طقعع اخبطشب  عع اوععمشاام   عع اا  سععشرالعع 

ثاوعع   خثا ا ععاا مد عع ا قععااخب اععشئوامععراالخبعع اخبم   عع  ا ععالرام   عع اخبصعع اا  يععشات  ععااسععالرامععالخ ا خبصعع ا اممععشاندععلا  شمععش

 ااخبط  عع اال ق عع اخبمةسسععش اخبمععان ابيععشاتذخئ عع ا ععااخب ععاخراالهععالاسععالراوم دعع  االسعع ماخال ععشواال ا دعع اب مععااخب ععالخ

ا شب مااخم ش اخب قا.

هععذخاخبمدععلاخب وععالخئااطععشااخب م ععاامععراخبم ععشطلاالل   عع خثا ععااوععاراخبق ععشتا ععاام ععشطلاخ معع راالخبوعع ماالخبموععلااالخب مشب عع ا

م قعع اخبطععارالعع اتدقيععشا  لععااناسععش  اصعع   اخبل ا ععو االهععذخانطععاا ععاا شبعع ا عع الثا ععشع السععلالوما نععالاااالت اهععش.

 شاخ اخسعع شفاتالامطفععش اتالا عع الثاوععاخئ السععلالومالعع نااخبوععاط .ا مععشات عع اع ق ععشالا  عع اخبوععاط ا دعع ال ععاواسععا

خبسعع شاخ ا قععط اال عع  اخبل شمععاامععواخبل ععاواخب وععاجاالهععذخاتمععاامسععلمام ا مععراخبم طقععااترا ععل اخبلا  عع ا دعع اوم ععوا

ات الخصاخبل ا ش اسالخ ا ش  ا ما  ش اتالامو شثا د اخع  خ .

وععشاتاخبعع اتراخبقععالخ اخ م  عع ابعع الل شمععاامععوامقععشهاا م ععاتاب سععااخب قععاا شبوعع ااخبمطدععالم ا  ععثا ععشرامععراخبميعع اخا

ه ععشوا سععاابد قععاا ععاام ش قععش ا م ععاتانععةاالل  عع اماخسعع ا    عع  االم شمعع اصععدالخ اومش عع  االخع لفععشاا م شسعع ش ا

لاخبسععع    االخ سعععالخرا الم ععع  االلقعععشهاخ االمسععع اخ  ا معععشاتراه عععشوا سعععااب قعععااخبلوعععالاا وععع اا   عععاا خنعععااخبم عععشط

خبم  طعع  االمل  هشليععشاالمة  يععشاخبا شاعع  اال ععااخبمقععشهااالتسععالخراخبناععااالخبمطععش   اب ععراه ععشوا عع را لععاتاالتنععا ا

 مد ععش الوععالااالتدععلابيععذواخبم ععشاامععرا  ععااخبوععاط اخبم د عع .ابععذبوا  لقعع ا اععاالاتاالوععال ا الا ععش اوالخبعع امسععلماتا

ا خنااخبم شطلاخبس    ابم واهذواخبلوم ش .
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 ق ععشاتراه ععشوالاعع  لا دعع ا ا عع ال قععااخب ععالخ ااخبط  عع ا ععاا  ععياخبسعع طاخ  اخعمععااخبععذجا  ش ععشاخبعع اخبلالخصععاا مععشاع

مععواخبق ععش خ اخ م  عع  اخبععذ رات عع الخاترال د مععشلي الة عع ا دعع السععي اال ععاواخب ععالخ ااخبط  عع  اب ععرا  عع اسععةخب شابد ععالخ اا

ا شبلشبا:اخبط   ا راخبمالاالصا ااخسل  شراتوال ام قمل ش ا ش  اخب لشئت

ا

 مععشات عع امععراخبمةسععفا عع الثا  ععالخ ا شمعع اب سععااخب قععا االمععشااخ قيععشامععرامالخويععش ا   فعع امععواخبقععالخ اخ م  عع ا ععاا

ام    اخب شصا  ا اام ش ق اذجا شا اال  الثالوشذمامواخبقالخ اخ م   اب ساا قااخبلوالاا اام شطلاتنا .

ا17394  سععشراترا عع  امععرالعع اخبقععش اخبقعع يا دعع ي ابنععارا قععااخبلوععالااهععالاا9 ا ععال ا ععذبوات د عع ا  ععش تا مد ععش ا معع خ

ا ود .ا1074ون  االل ا و ا

هععذخاخعمععاا م ععاامنععشالفامععراخ ليش ععش ام لمدعع  ا ععااقععااخع لقععشع ا الرام ش معع  ا ععالراخبم ععش  ا ععاا طدعع ا سعع ما

 يععذخاخب عع  اخب   ععاا عع ا   عع امععرا ععا اخ لوععشااخب قا اخعمععااخبععذجا عع ا   عع امععرا لععاتاخع لوععش .ا مععشاترا مد عع اخع لوععش اال

اخبوشئ  .

 تقييم واقع التربية والتعليم:

ا معععشا  عععالرا طعععشصاخبلا  ععع االخبل دععع  اهعععالاخ معععااخبقطش عععش العععلماخثا  ععع ا طعععشصاخبصععع  ا سععع ماوشئ ععع ا عععش اال ا الاال عععشا

ثا ععاا مععال اخب ععاخرا  االبعع ا لصععالااتجامععراخبطععةماتالاخ سععشلذتاترا صعع  اخبمسععلو  ا  ععثالال فعع اخب مد عع اخبل د م عع المشمععش

ثابعع اا خبل دعع  اخبلقد   عع ا ععااخب ععاخرالخبل دعع  اخاب لاال ععاا عع  ةثا ععرا مد عع اخبل دعع  ا ععرا  عع ا الخبمةسععفاتراخبمسععةالب رات اععش

  ععرا ععاا سععش شلي ااتعع ا لععاتاخااععاخما ععراخبعع الخ اخبم اسععااالخبوععشم ااخبطال دعع  اترا سععلمماالخام  ععاخثا ععاام قالمعع ا

ا اهععذخل دعع  اخب الال  عع  االترا  ععالرامععرااععمرانططيعع العع ا ما ععالخ اال ا سعع  ا ععش اتا دعع اخبل شمععاامععواهععذواخبل  دالو ععش

  ععال اخبعع اخب قد عع اخبق  معع االت ععااخب دم عع اخبلععااللوعع اا  يععشاختدععمامفشصععااخب البعع اخب اخ  عع انشصعع ا ععااخب قععال اخعن ععاتا  ععثا

مععش خااخب ععاخرا مةسسععش االت ععاخ ا   عع ا ععراخعسععشب ماخب   معع ا ععااخ لمععش ام ععشهتاالطععارال د م عع املطععالاتاسععالخ ا دعع ا

خبلال ععفاخبو ئععاابد   عع امععراخبمةسسععش اخبلا ال عع االخبل د م عع ا ععاامسععلال اخبلا  عع اخالاخبل دعع  ا االممععشا خ اخبطعع را دعع اهععالا

ثامععواخع لوشوععش اخبوعع    ا لوععا راخعالاا (االاتعع اخراخبمالسعع اخب اخسععاا عع اخ ليعع ا2019السععطاالو ععالماخب ععاخرال خم ععش
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ثا ععااخب ععاخر.ا فععااخنععااخسععل  شراخ شملعع ام قمل ععشا ععالااات عع اخعهععشباا ععااخاسععشااخ  ععشئي اخبعع اخبمعع خا ا ععاا ععشاا   د ععش

ا11بعع ا  عع  اات عع اخبعع اخعراالاا%18%اخاسععشااخ  ععشئي امقش ععااا71 ا  ععثاا ععياخ مععاامععرا19-خ ليععش اخ معع اال ععش ا ال  عع 

%ا ععاااخاسععشااخع  ععش ا ععاا ععشااخ ععةراخب  المعع ال ععش ااخبعع ة امععراهععذخاخبال ععش .االب ععرا ععاا ععااخع ععالخااخب ععش اخب اخسععاابعع ا

ثاا لعع اخعرا ا  ععثابعع الصعع ااال خالععااخبلا  عع ا الخبل دعع  اخب ععشباااخجا ععاخاخ ا يشئ عع اب عع اخعرا وععلراهععذخا  ليععاااسععم ش

خبمالسعع ا االلا عع اخبموععشااب وععش ش االخع شال ععااالخآلاخ ات ععااخباسععم  اممععشاسعع ماخا ععشواخنععاابدمععالخط  را اال عع اخ لمعع  ا

الجاخالاال خالععااخبلا  عع االخبل دعع  اخب ععشبااا عع خئااطشائعع ابدعع الخ اخباسععماام يععشا ععثاخبمععالخ اخبل ا سعع  ا  ععااخبلدف  ععالراخبلا ععا

ااClassroom شب سعع  ابعع  ياخبمعع خا اخعهد عع ابدل دعع  اخعسشسععااتالاخبمععش الجاال ععذبوا ا ععشمتااEdubaخبلالخصععاا  ا ععشمتا

بدوشم ععش اخب  الم عع االخعهد عع ا االاتعع اخراخبل دعع  اخعب لاال ععااهععالام صعع او عع تاب  عع االخوعع اخب   عع امععراخبل عع  ش اخ ا هععش:ا

خعهععشباا مالخ ععواخبلالخصععااخعولمععش اااخالا عع  االوععال اخعم ش  ععش ال شسععااخبطد عع ا ععااخسععلن خ اهععذواخبم صععش ا اويععاا

خبمش  عع ابلععال  ااخعويعع تاالخعلصععشاا ش  لا  عع ا   ععشئي ا ا دعع اخبم ا عع ابعع  ا  ععياخبم دمعع راالخعسععشلذتاال ععذبواخبطد عع ا

ثاالخبلةم ععذا شسععلن خ الق  ععش االسععشئااخبل دعع  اخعب لاال ععاا اخبالاععواخب فسععااخب ععش االخبععذجا  ل ععااخبل دعع  ا   صععاخثابعع  اخسشسعع ش

خبمعع خا اخباسععم  االخبنشصعع امبعع الق  عع انخبل دعع  ا ععرا  عع نا  ععاامالخ ععوال د م عع ا دعع اوعع   ااخرابوععال . ععاا مععراخبال ععش 

االخبل دععع  اخب عععشبااخبلا  ععع العععاخا لا ععع االلط  قعععش االسعععشئااخبلالخصعععااخعولمعععش ا ا نطعععالتااعععاالا  اخلنعععذليشاال خا

ثا ال ععااعسععلماخااخبمسعع ات  ا ععةمراخبلالخصععاا عع راخب ععالخ ااخبل ا سعع  االخبطععةماالب  عع ابعع ا ععةمراتجا  ل ععااوععا امق ععالاا سعع  ش

ا مد  ال د م  ا ش د .

 االنسانتقييم الواقع االجتماعي وحقوق 

اخ قعع اخ معع ا الاال ععشا عع تا الخمععااخمععا ا وعع ااسععد اا دعع اخبالخ ععواخعولمععش ااال قععالراخع سععشرا ععااخب ععاخرا  ععثاخلنععذ ا

بم شبوعع اخ معع ا الاال ععشاالهععالا قععاا ش عع اخع وععط االخبف شب ععش االخبمععش اوم ععواخب  المعع اخب اخ  عع اخبمسععشااخع مععااالخ   عع ا

خبلوم ععش اخب وععا  االخبعع خ اخبمععالخط  راخب قععش ا ععااخبم ععش اا االاتعع اخ وش  عع اهععذخاخعوععاخ امععرا ش  عع القد ععااخباععاااخبصعع اا

 الراخباععمشرا اخعاخ عع اخمععاا وعع ااسععد اا دعع اخب سعع  االخصعع شماخبعع نااخبم عع ال ا ععالراخب ععاخرابعع ا قععااخبعع اخعراا ععش

معععراخب سعععلالااخب اخ عععاا اال شبلعععشبااالوععع  اهعععذواا30خعولمعععش اااتععع اخبلععع خ اخب البععع اخب اخ  ععع ا عععذبوامعععرانعععةااخبمعععش تا

خبوععا   اخ فسععيشا ععةا ععال ا ععالماام لمعع تا دعع اخبل ش ععااخعولمععش ااخبععذجالم عع ا عع اخب ععاخ   رامععرانععةاالقعع   اخبم ال عع ا

ا اصععش ماذبععواخب   عع امععراخب عع خ خ اخب خ معع ابيععذواخبف شب ععش اخع سععش   اخبمذخئ عع االخبصعع   االخبمش  عع ابد الخئععااخعوعع ااععااخثا

مععرا وععطش االم قمععش امولمععوامعع  ااالماو  ععش ا    عع االخعن ععاتا ععشرابيععشا الااهععش ا ععاام ععواخبلوم ععش اخب    عع ا شبصععةتا

شاخمععااالخب  ععشاخ اخب    عع ا دعع اخب  عع امععراونصعع ش ا    عع اخنععا ا  عع اخبعع امالخويعع ا الاال ععشا عع   الدععواخبلوم ععش اممععا

 وعع اا   ععاا دعع ا  ععش تا وعع اخعصععش ش ا ال ععش ا الاال ععشا اخراخبالاععواخع لصععش جاوعع اال عع جا   ععاابد   عع امععراخع ععاخ ا

 خنععااخاخاععااخبوميالا عع ا ا  ععثابعع ال ععراخوععاخ خ اخب  المعع اخب اخ  عع او عع تا يععذخاخبصعع  ا ا  ععثاخ لقععا اخبعع ا دععالاا

خاتاخب مععااالخبوععةالراخعولمش  عع امععرانععةااخ قععشفاخ  عع ابيععذواخبموعع د ا  مععشااصعع  ام قمل ععشانععاراالخاعع امععرا  ععااال 

ثاخراا   ععيااالخلععماخب مش عع اخعولمش  عع ابدمسععلف   راام يععشاالمطععشب لي ا ماخو عع ا الخئععااخبععال خاتابفععواهععذخاخع قععشفا ا دمععش

 الخئعععااخبعععال خاتامقفدععع اال قعععااخبلوعععالخاامعععش خاا عععشئ ااا(ا ا معععشااصععع  ام قمل عععشاخب   ععع امعععراخب عععشع اخع سعععش   اخبلعععاا
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سعع ما ععاخاا قععااخبلوععالخااخبمفععشو ا  ععثا ش عع اه ععشواخب   عع امععراخب الخئععااالخعوععنش اخب ععشبق را عع رام ش قعع الاععاا ا 

الم ش قعع ابعع ا سععلط  الخاخب ععال تاخبعع ام ععش بي ا سعع ماهععذخاخب قععاا اال عع الش  عع ام قمل ععشامععوا  ععياخب وععطش امسععلب اخب ععشبق را

دعع اخبمفالاعع  اخب د ععشاب قععالراخع سععشرا ععااوععن اا ا  ععثال فا321مععراخب  ش عع اخع     عع ا ععاا معع خ اال  ععشب اال عع  ه ا

خب ععاخراا  مد عع السععي ااميمععلي اال قديعع اخبعع ام ععشطلاسعع  شه ا ععاام ش قعع ا   ععال اال شبل ععشالرامععواند عع اخع معع االال خاتا

اخبص  االخب  ئ اا.

لععممرام قمل ععشاوم ععواخبويععال اخبلطال  عع اخبلععاالقععال ا يععشام قمععش اال ععارالطال  عع  ا ععااخبل قعع  االخبل ف ععا االصعع ش  امععالخ ا

ل قعع  االت الخ اخبال ش عع امععراخب عع ال  اب   ععشا ة عع اتراخبق ععش ا يععذواخع مععشاا الراالوععال امنلصعع را عع ا  ععاياهععةع اخع ععاخ اخب

بد ععع ال  اماعععش  اخبععع اخراخسعععلن خ ات الخ اخبل قععع  ا وعععماترا  عععالراال عععلااعععالخ طاالل د معععش اصعععشام  ا  عععثاع ق عععشا

 عع ا ععة جاخبعع ا ععشع السععم االخنل ععشر ا مععشاتراا اخسععلن خ امععش تاخب دععالاا  ععااسعع شاخ اخبععا ا ععااخبم ععشطلاخبسعع    االهععذخا

اهذواخبمالخ ا د اخب  شلش ات ااااالاج اال ةذجاخبم اال ش .

مععراخبميعع اخبل ال عع اترا مد عع اصعع ش  اخب مشمععش ا وععماترال ععالرا ععاا  ئعع ام قمعع االآم عع االال ععلامالخصععفش انشصعع  االنععةفا

اذبوا  ال ايامرا ال  يشابد  ال .

   ععاخثانععةااهععذواخبما دعع  ا قعع ا ععشراخبل سعع لا   ععاخثا   يععشاال عع راال خاتاخبصعع  اا ععذبوا ععشرا الاام قمعع اخبصعع  اخب شبم عع 

ثا عع رام قمعع اخبصعع  اخب شبم عع  ا  سععمالصععا  ش اخبطععا  ر اب ععرامععراخبوعع  اا شبععذ ااتراهععذخاخبل سعع لابعع ا  ععراالخاعع ش

االخبم قمش اخبمنلص ا ااخب اخر.

لاالخبوععاخ  امععوام قمععش اخبمولمععواخبمعع  اا ععااخب ععاخرا مععشاترا الااخ معع اخبمل عع تاالخبم قمععش اخب الب عع ا  مععشا نعع اخبل سعع 

اخبفش د ا ااموشااخبص   اب ا  را   اخث اال شرامقلصاخثاخب ا ٍ ا   اا د اخب ماامواخبويش اخباسم  .

 التوصيات:

 دعع اخبويععش اخبمسععةالب اخ نععذا  عع راخع ل ععشاا  ععش تاخا فععشرا دعع اخبقطععشصاخبصعع اا ععااخب ععاخر انشصعع االت عع ا •

 م ق اخب اخ   رابد صالاا د اخبا ش  اخبص   .خبن شااخبال   اب

لله ععااخب ععالخ ااخبط  عع ام لمعع  را دعع اخبطععاراخب   معع االخوععاخوام قمععش اخبمولمععواخبمعع  ااخبمنلصعع ا  مد عع ا •

 خبل ا م.

لعععال  اام ععع خ اخبال ش ععع اخبف شبععع ابد عععالخ ااخبصععع   االلعععال  ااخ ويععع تاالخبم ععع خ اخبة مععع ابد معععاا دععع الله عععاا •

 خبمصش  ر.

  الصش اخبنشص ا فش اال ا الاال شاخبمسلو  االلال  ااتوي تاخبف  ا ااوم واخبم ش قش .  ش تا   اخبف •
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خ ععةرا عع  اخبف الصععش اخبلععاالعع اخواخ هععشا وعع اامسععلماااععمراخبمال ععفاخبال ععشئا اب سععياا دعع اخبملل  عع رالقعع  اا •

    اخب لشئت.

ااخبعععذجا  ش  ععع اخعبلععع خ ا م عععش  اا قعععالراخع سعععشرا عععاالط  عععلاخعوعععاخ خ اخعم  ععع االماخ عععشتاخباعععمطاخب فسعععا •

 خبمالخط  راواخ ا قااخبلوالخااالخبمنشالفامراخبل  ش اخبص   االخع لصش   اواخ اهذخاخبال ش .ا

خبمسعععةالب  االخبل عععشالراخبلعععش امعععواخبويعععش اخبصععع   االخعم  ععع االخبن م ععع ا وم عععوااخبععع ال معععا ععع  الاخبمعععالخط  را •

اخبال ش .خعواخ خ الي فاخب القد ااخبااااالمالخوي اهذخا

الخ لمععش اخبلط  قععش اخع مععاالعع خالعثابدععل د  ا شااععش  ا السعع د ابدععل د ا ععرا  عع  ابدطععةمااخبموععش الععال  ااخعوععلاخوا •

 ا م قمععش اخبمولمععواخبمعع  ااالخب شوععط را ععااموععشااخبطععاراخب   معع اخبعع اخعسععلفش تامععراخبن ععاخ اخبمالوععال تابعع 

 بدل د  ابل ا ماخ  اا   امم رامراخعهشبااالخبطد  االخب الخ ااخبل ا س  (.

ثا وععلرا يش عع اخبمالسعع اخب اخسععااتالاخسععلماخاوامععواماخ ععشتا • خلنععشذاال خالععااخبلا  عع االخبل دعع  اخب ععشباا ععاخاخثا شسععمش

 ش  اخبلنصصش ابموشالالي ا يذخاخبقاخا.خبالاواخب ش ابد د االخعسل ش  ا  

خبلالخصععاامععواوععا ش اخبل  دالو ععشاخبمنلصعع ابةسععلفش تامععران ععاخلي ا ععااهععذخاخبموععشااالخعسععلفش تامععرا االاععي ا •

 خبمق م ابدطد  امماا  م اخب اخمتاخبم ل   اخبلاالق ميشامش  االسال  ابطد  اخبم خا االخبوشم ش .

 امععواخ معع اوشئ عع ا ععش اال ا الاال ععشاخبمسععلو ا قعع  الا ال عع اللاععمرا ععااخعسععلفش تامععراخبقعع  اخع وش  عع اخبلععاال خم ععا •

خبم عععشهتاخب اخسععع  اخبقش مععع ا  شب قش ععع االخبل ش عععااخعولمعععش اااللال  ععع اخبنطعععشماخع سعععش ااالخبعععالط اا ماو  ععع ا

ابديال  اخب اخ   (.

 شمدعع ا دعع ا  ععش تاخبل سعع لا عع راخبم قمععش اخب شمدعع ا دعع اخبقطععشصاخبصعع ااخبلش  عع ابخمعع اخبمل عع تاالخبم قمععش اخب •

 خبقطشصاخبص ااب  ش تاويال  ليشااللطال اان اخليش.

  ععثاخبم قمععش اخب الب عع ا دعع اخعسععلممشاا ععاالطععال ااخبقطععشصاخبصعع اا ععااخب ععاخر اآنععذ را  عع راخع ل ععشاات  ععشا •

ثا    ا اا شب املاخ ط االمشا   ثا  و  امراخب شب ا  ا ةماا د اخبوم و.اخج  اوم  ش

خب معععاا دععع ال ال عععاام عععشب اخبم عععش واخعولمش  ععع اخبلعععاالدلععع  ا ععع   يشاخبوعععا ش اخب فط ععع اخبععع اصععع  الرانعععش ا •

اخبمنلص .بمالخوي اخع م ا د اخرا  خاامراخبويش اخبص   ا

 


