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تالحظظللجنة ظظنلخا تت اظظ الخج،  نظظلندلد لخجأجلظظجلإلظظ لدةخظظن لخ  ظظال ل  تظظ،ل ل
جداال نظ لخجتكظكلفل ظعلاأظالاظ،خ،خالخجنة ظندل دلإلخظ لخجخظ،خ،لخجتظ إلاكل لظنل جا ل

د ظظظظجخجلخج خ ظظظظجل لخجظظظظ،خاال ل ظظظظعلخجإلكظظظظ ،كنل ظظظظعلل خج خ ظظظظجل لاتهظظظظ ختخ دلا ج ظظظظ  لد
تة  نلنتنلإلاللل ل  تبلدل اجخ  لتتن  للخجنة ظنلل– عل،ديلخجاأالل–خا تت ا ال

 تكظظل،لخجنة ظظنلد لإلذظظلللظظت ل!!لكلظظتلتنظظ  لجإلظظ لخج ظظ لتجظظفلحهظظ،لتنظظفلخ  ظظجخجل
ل.4102خ ه خالاجلتأ جالااللل ة،خ لخانت ت  ل ن لخجتأجلالالخججنت ،لنلن نل

جل ل ظج ظ لخجنظلجل، ظلللخجةإلخ ،لظنل جظ ل هظجخ،لاظ    لا جنظإل  لجن خل ل لإل 
،اظظ لخ تظظ،خالجة ظظنلخا تت اظظ الخجأ إلظظنل اتخظظ لتكظظلنلتخجلظظجلل–اظظ  جا لاتهظظ ختخ ل

خج تظظظ  الاظظظ جاهال دل لظظظ لإلظظظ ل كظظظل،ل جلظظظ لاحخظظظ  دل الد ل ظظظججلخج خ ظظظجل لخجظظظتل لدججظظظ خل
ل للظعلخجإلاللظل لخجتظعل  تبدل ظتل242111اته ختخ ل عللتخلخانت ت  لج للتة  نل

ل!!ك  للج لخ لخجاأال عللتخلخجته إدل ،ة لخ ة انل
 ظظج ل جا لخج خ ظظجل لاتهظظ ختخ لج  لخجتنظظةلللخجإلنظظا لل  ت ضظظالخجنة ظظنلد

 ن لخ الل علاأظالخجظج خ ،لل–جن خ جل دلنلت،تبل نل لاهال لخا تت ا ال خ   جتخ ل
 خجنة نلت،ة لإلإل لله جبلا جغظ  للاإل للككلل ا   لدإل ل  ل خاته جل  ل ض  ل  لجنةإلل دل–

ل:خجتنةلللخجإلنا لد لل،جل ن لخج خ هلخجت جلن
 تخلدجج لخج خ جلاه ت ل علجة ت لخ هظنلندلذظ لدججظ لاهظ ت لإلظ، لدتظ، ل: أولا 

 عل حج لجة  لخج خ جل دلد ل ظعل ظج لجةظ  لإلظ للظت لخجنةظ  دلإلظ للظ لخجضظ اهل ظعل
اك  ظظنلخجنةظظ  لخج ، لظظنلخجاظظ ج لإل أظظ لإلظظ لتجظظفدلت هظظنلإلظظ ل اظظجخ لخجظظ،اهلخ جكت،  ظظعل

 ججل لح خجعلد،اأنل ك،لدجتلجة ندل إل لل لإلنح للإل ل،اانلخجاأال ظعلإلخ هأظنل



خا تت ا ادلل  تخلنإلالجن خ جل لا  جا لاته ختخ لج  لتنةلللإلنا للت،تبل نل ل
خنظظظتاأ جل لإلظظظ لجةظظظ  خ لخ هظظظنلنل خنظظظتح جنلتكظظظ،خ،لخجتهظظظ لادلد للنظظظ ، للظظظ ا ل

أظظنل جظظ لخ جا لاتهظظ ختخ ل ظظج لإلظظ،خادل جظظ للنظظتذ لخ ل ظظ لتجظظفلخجإلهظظ جا  لا جإلخ ه
ل.ا جخه لخجأخ انلخجة   لنلخجإلخ،، لجخت لخجة،لإلنلخا تت الن

ات ظظ للإلكظظ لذخظظبلاه اظظنلخجظظ،ا لل- لظظ لإلظظ لخجخضظظ  لإلظظ لخ نظظتل–،جلخجظظاأالل
(ل خجنة ظظنلته جظظبلنظظل جت لاظظ ج،ج)خجخظظ إلعلجن  تظظبلحتظظ لاللظظججعلاهظظ ت لإلظظ، لدتظظ، لدل

 لظ لإلظ ل)إل لد ل تظالتلاه اظنلخجظ،ا لخجخظ إلعللكظكللة،لإلظنلة   لظندللل لإلخ،، ن ل
لحظظ للاظظل لهظظ حبلخجاه اظظنل خنظظتأإل جخ لإلظظ، لدتظظ، دل ال تخلخنظظتت، لاه اظظنلدتظظ، دل
 خلل ة،خ خالخنتت،خ لاه اظنلدتظ، لدنظخللإلظ لإلةظ،جلتنظةلللخنظ لخج  تظبلخج،خاظبل

    للنظظإلالدللظظتخلإلظظ ل  حلظظندل إلظظ ل  حلظظنلدتظظ، دلخجخظظ( ظظعلتغللظظ،لإلخظظ، لخا تتظظ اع
جن  تبلا ذا الكتهلت ل إل لااه اظنلخجظ،ا لخجخظ إلعلد لاةظ خنلخجنظ ،دل خظللل ظ فلإلظ ل

جا  لاه ت لإل، لدت، لاة خنلخجن ،ل ل. تخلت لذخبلاه ات ل–لح للال لخج  تبل خ 
هاخظظ  لجخظظ،خ،لل–دج ظظ لخجظظاأالد لإلظظ لهنظظبلتغللظظ،لإل ه ظظ لخا تتظظ اعلل:ثانياااا 

إلخ ، ظظظنلاإلظظظ لدججظظظ خلل–نلت ضظظظالد ظظظ لدجظظظتل  تظظظبدل خجنة ظظظل76خجنة ظظظنلجظظظ للتةظظظ  نل
دجظظظتل  تظظظبللتهظظظ لإل ظظظ لإلظظظ لاظظظ  لل242كظظظ  لحظظظ خجعلل–اتهظظظ ختخ ل ظظظعلخانظظظت ت  ل

ل–دجتل  تبدل   الخجةإلل لد لخجظ،ا لخ تلظ،لل756ا جتنةللدل لأتا،لخجأةنلح خجعل
اللتن لللتأ،لالخجأإلنلظنلخا تت الظنلا،إلتخظ لجنظاهال لكإلظ لد ضظح  لل– علحجلتخت ل

 للتخلخ إلظ،لاللحظ للاظل لد للخظ  للظ ا ل أظال لاظ  جا لاتهظ ختخ ل لإل لتخج دلكإل لد
تخلك   خل،خاال لاهأ  ل علتجفدل علإل ه خ لخ هنعل  خ  لجألهللخجأ  لخجإلخ،، ل. خ 

ه جبلخجاأالات لت كظتلجةظ  لخ تت الظنل ، لظنل ظعلدإلظ ك لنظل حلنلد ل: ثالثاا 
إل ظظ  ل  خظظ ل   ظظ  دلهظظ   لنلإلأل ظظندل لظظ ل  لهظظالاللحظظ للج  لتحخظظ لخجإلحظظ تل،لخج

 تأظظ،لالخجأإلنلظظنلخا تت الظظنلجنظظاهال دل ضظظال لد لخجنة ظظنللنظظ،ال ةظظ،خ خالخجتنظظةللل
خجإلنظظا لجن خ ظظجل دلا ،نظظ للجةظظ  لجتنظظةللل،ااظظ تخ ل ظظعلدإلظظ ك لتةإلأظظ الإلألإلخظظ ل
ا جإل ظظظ ه لخجنظظظل حلنل خجهظظظ   لنلتخالخجكذ  ظظظندل ذظظظ لخنظظظتحجخ لجةظظظ  ل ، لظظظنلاتنظظظفل

 لانظظظت نخلللظظظت لخ هظظظ خالإلظظظ لخجةظظظجخ للخجإل ظظظ ه دلإلظظظ لختنظظظ  لخجإلةظظظ لل ظظظعلحل ظظظ
ل.خا تت النلااللخ هال لخجة جنلخا تت الن



 خجنة نل تلتخلظبلاظ جةإلل لد للخاظ خلجظ جا لاتهظ ختخ ل ،   ظ  لاحظ لاالجلظ دل
كإل لتخبلاخ ل عللتخلخجت الالخجتيللتهنبلخجإلنلجلإل لخججاظنل خجكظ   لنل ظعلخجتأ إلظلل

خجةإللظ لاظ ج،ة  ل جظ لجة ظنلجال تت اظ الخج،  نظلنلإل لك  نلخجخض ل ل خ إل ،لد للنتظن ل
انتلض  لإلظ لاظجللتظتنهلإلظ لإل ظ لل دل خنظتةال لإلظ لاظجللكظ  لا إلضظ  دل د ل ،خ ظ ل
ةإللأ  له جالخجإلظ ه ل ظعلكظللإلظ ل هظا خل جلظ دل  ظ لخعلخجةإللظ ل جظ لإلظ ل لظ لخجتلظ،ل

  خج،ت  لج ه   دل خعل جعلخجت  ل د
 


