
  ف ثشؤٌ اَشبء اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ1981نغُخ  (4)لبٌَٕ سلى 

 د اف

 طٛغ انمبٌَٕ اٜرٙ

 انجبة األٔنٗ

 ركٍٕٚ اإلداسح ٔاخزظبطبرٓب

 انًبدح األٔنٗ

نًٕاؽُٙ اندًبْٛشٚخ انؼشثٛخ انهٛجٛخ انشؼجٛخ االشزشاكٛخ زك االعزؼبَخ دٌٔ 

يمبثم ثًسبو فٙ انمؼبٚب انزٙ رشفغ يُٓى أٔ ػهٛٓى أيبو اندٓبد انمؼبئٛخ ، 

 . ٔفمبً نهمٕاػذ انزٙ رسذدْب انالئسخ انزُفٛزٚخ نٓزا انمبٌَٕ

 انًبدح انثبَٛخ

رؼزجش يٍ انٓٛئبد  (اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ)رُشؤ ثؤيبَخ انؼذل اداسح رغًٗ 

 . انمؼبئٛخ يمشْب يذُٚخ ؽشاثهظ ، ٔٚدشٖ رُظًٛٓب ٔفمبً ألزكبو ْزا انمبٌَٕ

 انًبدح انثبنثخ

 . رزكٌٕ اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ يٍ فشٔع ٔيكبرت

ٔٚكٌٕ نٓب فشع ثًمش كم يسكًخ اعزئُبف ٚزٕنٗ اخزظبطبرٓب ، ٔرزجؼّ 

يكبرت ثكم يسكًخ اثزذائٛخ خبسج يمش انفشع ، ٔٚدٕص اَشبء يكبرت أخشٖ 

ثًمبس انًسبكى اندضئٛخ ثمشاس يٍ انهدُخ انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل ، ثُبء ػهٗ 

 . الزشاذ سئٛظ اإلداسح

 انًبدح انشاثؼخ

رشكم اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ يٍ سئٛظ ٔٔكالء ٔػذد كبف يٍ األػؼبء 

 . ٔفمبً نهدذٔل انًشافك

 انًبدح انخبيغخ



رمٕو اإلداسح ٔفشٔػٓب ٔيكبرجٓب ثبسشبد انًٕاؽٍُٛ ٔرٕػٛزٓى ثًخزهف أزكبو 

انمٕاٍَٛ ٔانهٕائر انزٙ رزؼهك ثسمٕلٓى ٔ ٔاخجبرٓى ٔيظبنسٓى ، ٔنٓب فٙ 

 . عجٛم رنك االعزؼبَخ ثكبفخ انُشش ٔاإلػالٌ

كًب رمٕو اإلداسح ٔفشٔػٓب ٔيكبرجٓب ثًؼبَٔخ انًٕاؽٍُٛ ػهٗ آَبء 

 ً  . يُبصػبرٓى طهسب

 انًبدح انغبدعخ

رُٕة اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ ثٕاعطخ فشٔػٓب ٔيكبرجٓب ػٍ األفشاد يٍ 

يٕاؽُٙ اندًبْٛشٚخ ، ثذٌٔ يمبثم ، فًٛب ٚشفغ يُٓى أٔ ػهٛٓى يٍ دػبٖٔ 

أيبو انًسبكى ػهٗ اخزالف إَٔاػٓب ٔدسخبرٓب ، ٔنذٖ اندٓبد األخشٖ انزٙ 

ٚخٕنٓب انمبٌَٕ اخزظبطبً لؼبئٛبً، ٔفٙ غٛش رنك يٍ اإلخشاءاد انمؼبئٛخ 

 . ٔفمبً ألزكبو ْزا انمبٌَٕ

 انًبدح انغبثؼخ

ٚسك نكم شخض ٚشغت فٙ سفغ دػٕٖ أٔ ارخبر اخشاء لؼبئٙ ، أٌ ٚطهت 

يٍ انفشع أٔ انًكزت انًخزض انمٛبو ثزنك َٛبثخ ػُّ ، ٔٚمذو انطهت انٗ 

انًكزت أٔ انفشع انًخزض ػهٗ انًُٕرج انًؼذ نزنك ، يظسٕثبً ثبنًغزُذاد 

 . ٔانجٛبَبد انالصيخ

ٔنهًسكًخ ٔانُٛبثخ انؼبيخ أٌ ركهف انفشع أٔ انًكزت ثؤٌ ُٚذة يٍ ٚزٕنٗ 

 . انذفبع ػٍ أزذ األشخبص ، كهًب الزؼٗ انمبٌَٕ رنك

 انًبدح انثبيُخ

فٙ غٛش األزٕال انزٙ ٚظذس فٛٓب لشاس ثًُر انًغبػذح انمؼبئٛخ ، ال رجبشش 

انفشٔع أٔ انًكبرت أ٘ اخشاء فٙ انذػٕٖ ، اال ثؼذ أٌ ٚمٕو طبزت انشؤٌ 

 . ثذفغ انشعٕو انمؼبئٛخ انًمشسح

ٔٚزٕنٗ انفشع أٔ انًكزت رمذٚى ؽهت انًغبػذح انمؼبئٛخ ػٍ انشخض انز٘ 

ُٕٚة ػُّ ، ٔفمبً نألزكبو انخبطخ ثبنًغبػذح انمؼبئٛخ ، ٔال ٚخم رنك ثسك 

 . انشخض فٙ انزمذو انٙ انًسكًخ ثطهت ْزِ انًغبػذح

 انًبدح انزبعؼخ



 ف ثشؤٌ 1971 نغُخ 87يغ يشاػبح أزكبو انًبدح انشاثؼخ يٍ انمبٌَٕ سلى 

اداسح انمؼبٚب ٚدٕص نهششكبد ٔانًُشآد األخُجٛخ ٔانٕؽُٛخ االعزؼبَخ ثًسبو 

ػٍ ؽشٚك فشٔع اإلداسح ٔيكبرجٓب ، فٙ انمؼبٚب انزٙ رشفغ يُٓب أٔ ػهٛٓب 

 . ثًمبثم ، رسذدِ انالئسخ انزُفٛزٚخ نٓزا انمبٌَٕ ، ٔثؼذ أداء انشعٕو انمؼبئٛخ

 انًبدح انؼبششح

ٚسك نشػبٚب انذٔل األخُجٛخ االعزؼبَخ ثًسبو ػٍ ؽشٚك فشٔع اإلداسح 

 . ٔيكبرجٓب ، ثًمبثم ، رسذدِ انالئسخ انزُفٛزٚخ نٓزا انمبٌَٕ

ٔٚدٕص أليٍٛ انهدُخ انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل ثُبء ػهٗ ػشع سئٛظ اإلداسح 

أٔ ؽهت أطسبة انشؤٌ رخفٛغ األرؼبة أٔ اإلػفبء يُٓب ارا رجٍٛ نّ يب 

 . ٚجشس رنك

 انًبدح انسبدٚخ ػششح

ٚكهف سئٛظ انفشع أٔ انًكزت أزذ األػؼبء نٛزٕنٗ دساعخ انطهت ٔيسبٔنخ 

آَبء انُضاع طهسبً ثبرفبق خًٛغ األؽشاف ، ٔارا رؼزس رنك ٚزٕنٗ ْزا 

انؼؼٕ َٛبثخ ػٍ انطبنت سفغ انذػٕٖ أيبو اندٓخ انمؼبئٛخ انًخزظخ ، كًب 

ٚكهف سئٛظ انفشع أٔ انًكزت ػؼٕاً آخش نُٕٛة ػٍ انطشف اٜخش فٙ 

انذػٕٖ ثُبء ػهٗ ؽهت يُّ ، ٔٚزٕنٗ انذفبع ػٍ ٔخٓخ َظشِ ٔػٍ زمٕلّ 

 . ػهٗ أعبط يب ٚمذيّ نّ يٍ يغزُذاد ٔثٛبَبد

كًب ٚزٕنٗ انفشع أٔ انًكزت يجبششح كبفخ اإلخشاءاد انمؼبئٛخ ثًب فٛٓب 

 . انطؼٌٕ ، ٔرُفٛز األزكبو ػٍ انشخض انز٘ ُٕٚة ػُّ

 انًبدح انثبَٛخ ػششح

 رُزٓٙ َٛبثخ انفشع أٔ انًكزت ػٍ األفشاد ثبَزٓبء انُضاع ، أٔ ثُبء ػهٗ ؽهجٓى

. 

ٔارا لشس األؽشاف آَبء انُضاع دٌٔ ػهى اإلداسح ، رؼٍٛ ػهٛٓى اخطبس 

 . انفشع أٔ انًكزت انًخزض ثزنك

 انجبة انثبَٙ



 أػؼبء اإلداسح

 انًبدح انثبنثخ ػششح

يغ يشاػبح أزكبو ْزا انمبٌَٕ ، ٚغشٖ ػهٗ سئٛظ اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ 

ٔٔكالئٓب ٔأػؼبئٓب ثبنُغجخ نهزؼُٛٛبد ٔاأللذيٛبد ٔانؼالٔاد ٔاإلخبصاد ، 

ٔرمذٚش دسخخ انكفبٚخ ٔانُمم ٔانُذة ٔاإلػبسح ٔانزؤدٚت ٔاَزٓبء انخذيخ 

ٔانسمٕق انزمبػذٚخ ، يب ٚغشٖ ػهٗ شبغهٙ ٔظبئف انمؼبء ٔانُٛبثخ انؼبيخ 

ٔرخزض انهدُخ انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل ثبنُغجخ نشئٛظ . انًؼبدنخ نٕظبئفٓى 

ٔأػؼبء اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ ، ثًب رخزض ثّ يٍ ْزِ انشئٌٕ ثبنُغجخ 

 . نشخبل انمؼبء ٔأػؼبء انُٛبثخ انؼبيخ

 انًبدح انشاثؼخ ػشش

ٚشزشؽ فًٍٛ ٚؼٍٛ فٙ ٔظبئف اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ انششٔؽ انًُظٕص 

يٍ لبٌَٕ َظبو  (43) يٍ انًبدح 8،6،5،4،3،2،1ػهٛٓب فٙ انفمشاد 

ف1976نغُخ  (51)انمؼبء سلى   . 

ٔٚغزثُٗ يٍ ششؽ انسظٕل ػهٗ انًئْم انًسبيٌٕ انًمٛذٌٔ فٙ أزذ 

 . خذٔنٗ انًسبيبح ٔلذ طذٔس ْزا انمبٌَٕ

 انًبدح انخبيغخ ػششح

ٚدٕص َمم سخبل انمؼبء ٔانُٛبثخ انؼبيخ ٔاداسح انمؼبٚب انٙ اداسح انًسبيبح 

انشؼجٛخ ، كًب ٚدٕص َمم أػؼبء اإلداسح انٙ انمؼبء ٔانُٛبثخ ٔاداسح انمؼبٚب 

ثبنششٔؽ ٔاألٔػبع انزٙ ٚزى ثٓب انزؼٍٛٛ فٙ انٕظبئف انزٙ ٚدش٘ انُمم 

 . انٛٓب

 انًبدح انغبدعخ ػششح

يغ ػذو اإلخالل ثبخزظبطبد انهدبٌ انشؼجٛخ نهؼذل فٙ انجهذٚبد ُٕٚة 

سئٛظ اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ ػٍ اإلداسح فٙ خًٛغ طالرٓب ثبندٓبد 

انشعًٛخ ٔغٛشْب ، ٔٚششف ػهٗ خًٛغ أػًبل اإلداسح ٔأػؼبئٓب ٔيٕظفٛٓب 

، ٔنّ فٙ ْزا انشؤٌ أٌ ٚزخز اإلخشاءاد ٔٚظذس انزؼهًٛبد انزٙ ركفم زغٍ 

 . عٛش انؼًم



كًب نّ أٌ ٚفٕع ٔكالء اإلداسح ٔسإعبء انفشٔع ٔانًكبرت فٙ ثؼغ 

 . اخزظبطبرّ ، ٔٚمٕو ألذو انٕكالء يمبو سئٛظ اإلداسح ػُذ غٛبثخ

 انًبدح انغبثؼخ ػششح

ٚزٕنٗ سئٛظ انفشع خًٛغ األػًبل انفُٛخ ٔاإلداسٚخ فٙ دائشح اخزظبص 

انفشع انزبثغ نّ ، ٔٚكٌٕ يغئٕال ػٍ زغٍ عٛش انؼًم ثبنفشع ، ٔٚمذو 

نإلداسح كم ثالثخ أشٓش رمشٚشاً ػٍ أػًبل انفشع ٚزؼًٍ ثٛبٌ انمؼبٚب 

 . انًزذأنخ ٔانًفظٕل فٛٓب ، كًب ٚزؼًٍ يب ٚشاِ يٍ يالزظبد ٔالزشازبد

كًب ٚزٕنٗ سئٛظ انًكزت األػًبل ٔانًغئٕنٛبد انًُظٕص ػهٛٓب ثبنفمشح 

 . انغبثمخ ، ٔنشئٛظ انفشع أٔ انًكزت أٌ ٚؼٓذ نألػؼبء ثجؼغ اخزظبطبرّ

 انًبدح انثبيُخ ػششح

أػؼبء اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ ربثؼٌٕ نشإعبئٓى ثزشرٛت دسخبرٓى ثى أليٍٛ 

 . انهدُخ انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل

 انًبدح انزبعؼخ ػششح

يٍ ْزا انمبٌَٕ ، ٚكٌٕ َمم َٔذة  (انثبنثخ ػششح)اعزثُبء يٍ زكى انًبدح 

أػؼبء اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ داخم اإلداسح ثمشاس يٍ أيٍٛ انهدُخ انشؼجٛخ 

 . انؼبيخ نهؼذل ثؼذ أخز سأ٘ سئٛظ اإلداسح

 انًبدح انؼششٌٔ

ٚئدٖ أػؼبء اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ لجم يجبششرٓى ٔظبئفٓى ًُٚٛبً ثؤٌ ٚئدٔا 

 . ٔاخجبد ٔظبئفٓى ثبأليبَخ ٔانظذق ٔانؼذل

ٔٚئدٖ سئٛظ اإلداسح ٔٔكالإْب انًٍٛٛ أيبو أيٍٛ انهدُخ انشؼجٛخ انؼبيخ 

 . نهؼذل ٔيٍ ػذاْى أيبو أيٍٛ انهدُخ انشؼجٛخ نهؼذل انًخزض

 انًبدح انسبدٚخ ٔانؼششٌٔ

ػهٗ ػؼٕ اإلداسح األيزُبع ػٍ ثذاء أٚخ يشٕسح أٔ يغبػذح فٙ َفظ 

انذػٕٖ أٔ فٙ أ٘ َضاع يشرجؾ ثٓب نهطشف انثبَٙ فٙ انذػٕٖ ، ٔثظفخ 

 . ػبيخ ال ٚدٕص نؼؼٕ اإلداسح أٌ ًٚثم يظبنر يزؼبسػخ



 انًبدح انثبَٛخ ٔانؼششٌٔ

الٚدٕص نًٍ ػهى يٍ أػؼبء اإلداسح ػٍ ؽشٚك ٔظٛفزّ ثٕالؼخ أٔ ثًؼهٕيبد 

أٌ ٚفشٛٓب ، ٔنٕ ثؼذ اَزٓبء َٛبثزّ ، يب نى ٚكٍ ركشِ نٓب ثمظذ يُغ اسركبة 

 . خشًٚخ

كًب ال ٚدٕص ركهٛف ػؼٕ اإلداسح ثؤداء انشٓبدح فٙ َضاع أَٛت أٔ اعزشٛش 

 . فّٛ

 انًبدح انثبنثخ ٔانؼششٌٔ

ٚزى انزفزٛش ػهٗ أػًبل أػؼبء اإلداسح ثبنكٛفٛخ انزٙ ٚزى ثٓب انزفزٛش ػهٗ 

 . أػًبل سخبل انمؼبء ٔانُٛبثخ انؼبيخ

 انًبدح انشاثؼخ ٔانؼششٌٔ

أليٍٛ انهدُخ انشؼجٛخ نهؼذل ٔسئٛظ اإلداسح زك اَزاس أػؼبء اإلداسح ارا 

ٔلغ يُٓى اخالل ثٕاخجبرٓى ، ٔٚكٌٕ نٓى انسك االػزشاع أيبو انهدُخ 

 . انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل ، خالل ثالثٍٛ ٔيؤيٍ ربسٚخ اثالغٓى ثّ

 انًبدح انخبيغخ ٔانؼششٌٔ

ٚهسك ثبداسح انًسبيبح انشؼجٛخ انؼذد انكبفٙ يٍ انًٕظفٍٛ اإلداسٍٚٛ 

ٔانكزبثٍٛٛ ٔرغشٖ ػهٗ ْئالء انًٕظفٍٛ أزكبو لبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ 

 . ٔانهٕائر انظبدسح ثًمزؼبِ

 . ٔٚكٌٕ نشئٛظ اإلداسح ثبنُغجخ نٓى انغهطخ انًمشسح نشئٛظ انًظهسخ

 انًبدح انغبدعخ ٔانؼششٌٔ

ٚكٌٕ نهًٕظفٍٛ اإلداسٍٚٛ ٔانكزبثٍٛٛ ثبداسح انًسبيبح انشؼجٛخ زك االؽالع 

ػهٗ يهفبد انذػبٖٔ فٙ انًسبكى ، َٔغخ ثٛبَبد انًغزُذاد ٔاألٔساق انزٙ 

رزؼًُٓب ْزِ انًهفبد ، ٔرنك ثزكهٛف يٍ سئٛظ أٔ ٔكالء اإلداسح أٔ سئٛظ 

 . انفشع أٔ انًكزت انًخزض

 انًبدح انغبثؼخ ٔانؼششٌٔ



ٚدٕص نهًسبيٙ يٍ غٛش انًزًزؼٍٛ ثبندُغٛخ انؼشثٛخ انزشافغ أيبو انًسبكى فٙ 

انذسخخ انًمشسح نّ فٗ ثالدِ ، ٔرنك فٙ لؼٛخ يؼُٛخ ٔثبرٌ خبص يٍ أيٍٛ 

 . انهدُخ انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل

ػهٗ أٌ ٚئخز فٙ االػزجبس ػُذ يُر اإلرٌ انًؼبيهخ ثبنًثم ٔيشبسكخ أزذ 

 . أػؼبء اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ

 انًبدح انثبيُخ ٔانؼششٌٔ

رُشؤ ساثطخ نهمبٍََٕٛٛ فٙ اندًبْٛشٚخ انؼشثٛخ انهٛجٛخ انشؼجٛخ االشزشاكٛخ 

 . ركٌٕ نٓب انشخظٛخ االػزجبسٚخ

ٔرؼًم انشاثطخ ػهٗ االسرمبء ثًُٓخ انمبٌَٕ ٔرشػٗ يظبنر انمبئًٍٛ ثٓب ، 

كًب ٚكٌٕ نٓب زك انًشبسكخ فٙ انًُظًبد ٔانًئرًشاد ٔانُذٔاد انؼشثٛخ 

 . ٔانؼبنًٛخ نهمبٍََٕٛٛ

ٔرئٔل انٗ انشاثطخ أيٕال َمبثخ انًسبيٍٛ ، ٔرسم يسهٓب فٙ ػؼٕٚخ 

 . انًُظًبد انزٙ كبَذ انُمبثخ انًزكٕسح ؽشفبً فٛٓب

 . ٔٚظذس ثبنُظبو األعبعٙ نهشاثطخ لشاس يٍ انهدُخ انشؼجٛخ انؼبيخ

 انًبدح انزبعؼخ ٔانؼششٌٔ

 ف ثشؤٌ اداسح انمؼبٚب 1971 نغُخ 87يغ يشاػبح أزكبو انمبٌَٕ سلى 

رمظش يضأنخ يُٓخ انًسبيبح ػهٗ فشٔع ٔيكبرت اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ 

 . اػزجبساً يٍ ربسٚخ يجبششرٓب الخزظبطبرٓب

 انجبة انثبنث

 أزكبو ػبيخ ٔاَزمبنٛخ

 انًبدح انثالثٌٕ

 ف 1975 نغُخ 82ٚدٕص رؼٍٛٛ انًسبيٍٛ انًمٛذٍٚ ؽجمبً ألزكبو انمبٌَٕ سلى 

ثُبء ػهٗ ؽهت يُٓى ـ فٙ ٔظبئف اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ ثبنششٔؽ 

ٔاألٔػبع انًجُٛخ فٙ ْزا انمبٌَٕ ، ٔرسذد دسخبرٓى ػُذ انزؼٍٛ ٔفمبً ألزكبو 

 .  ف1976نغُخ  (51)يٍ لبٌَٕ َظبو انمؼبء سلى  (45)انًبدح 



كًب ٚدٕص رؼٍٛٛ انًٕظفٍٛ انؼبيهٍٛ ثًكبرت انًسبيٍٛ انسبنٍٛٛ ـ ثُبء ػهٗ 

ؽهت يُٓى ـ فٙ انٕظبئف اإلداسٚخ ٔانكزبثٛخ ، ٔرسذد دسخبرٓى ػُذ انزؼٍٛٛ 

 .  ف1976نغُخ  (55)ٔفمبً ألزكبو لبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ سلى 

 انًبدح انسبدٚخ ٔانثالثٌٕ

 رسذد انالئسخ انزُفٛزٚخ ششٔؽ ٔلٕاػذ انزشافغ أيبو دسخبد انًسبكى انًخزهفخ

. 

 انًبدح انثبَٛخ ٔانثالثٌٕ

رزٕنٗ فشٔع ٔيكبرت اداسح انًسبيبح انشؼجٛخ انذػبٖٔ ٔاإلخشاءاد انمؼبئٛخ 

انزٙ ٚجبششْب انًسبيٌٕ ، ٔٚزؼٍٛ ػهٗ ْئالء االعزًشاس فٙ يجبششرٓى نٓزِ 

انذػبٖٔ ٔاإلخشاءاد انٙ زٍٛ رغهٛى يهفبرٓب ٔيغزُذارٓب ٔكم يب ٚزؼهك ثٓب 

انٗ انفشع أٔ انًكزت انًخزض ، ػهٗ أٌ ٚزى رنك خالل ثالثٍٛ ٕٚيبً يٍ 

 . ربسٚخ يجبششح انفشٔع ٔانًكبرت الخزظبطبرٓب انًجُّٛ فٙ ْزا انمبٌَٕ

ٔٚسذد ثمشاس يٍ أيٍٛ انهدُخ انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل ربسٚخ يجبششح ْزِ 

 . انفشٔع ٔانًكبرت نزهك االخزظبطبد

 انًبدح انثبنثخ ٔانثالثٌٕ

رئٔل أيٕال طُذٔق رمبػذ انًسبيٍٛ انٙ طُذٔق انؼًبٌ االخزًبػٙ ، 

ٔٚزٕنٗ ْزا انظُذٔق االنزضايبد انًزشرجخ ػهٗ طُذٔق انزمبػذ انًزكٕس 

ثبنششٔؽ ٔانمٕاػذ انزٙ رسذدْب انالئسخ انزُفٛزٚخ ، ٔرنك فٙ زذٔد يب آل انّٛ 

 . يٍ أيٕال ٔزمٕق ثًمزؼٗ ْزِ انًبدح

 انًبدح انشاثؼخ ٔانثالثٌٕ

رخظض أيبَخ انخضاَخ نٓزِ اإلداسح انًجبنغ انالصيخ فٙ انًٛضاَٛخ انؼبيخ 

 . انسبنٛخ ٔرنك انٙ أٌ ٕٚػغ نٓب ثُذ خبص فٙ يٛضاَٛخ أيبَخ نهؼذل

 انًبدح انخبيغخ ٔانثالثٌٕ

 . رطجك انمٕاػذ انٕاسدح ثمبٌَٕ َظبو انمؼبء فًٛب نى ٚشد ثّ َض ثٓزا انمبٌَٕ

 انًبدح انغبدعخ ٔانثالثٌٕ



رشكم ثمشاس يٍ أيٍٛ انهدُخ انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل ندُخ رزٕنٗ فسض ؽهجبد 

يٍ ْزا انمبٌَٕ ٔرسذٚذ دسخخ  (انثالثٍٛ)انزؼٍٛٛ انًُظٕص ػهّٛ ثبنًبدح 

 .ٔألذيٛخ يمذيٛٓب ٔفمبً ألزكبو ْزا انمبٌَٕ

 . ٔرشفغ انهدُخ رمشٚشاً ثُزبئح أػًبنٓب انٙ انهدُخ انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل

 انًبدح انغبثؼخ ٔانثالثٌٕ

رظذس ثمشاس يٍ انهدُخ انشؼجٛخ انؼبيخ نهؼذل انالئسخ انزُفٛزٚخ نٓزا انمبٌَٕ 

 . خالل ثالثٍٛ ٕٚيبً يٍ ربسٚخ انؼًم ثّ

 انًبدح انثبيُخ ٔانثالثٌٕ

 .  ف1975نغًخ  (82)ٚهغٗ لبٌَٕ انًسبيبح سلى 

 انًبدح انزبعؼخ ٔانثالثٌٕ

ُٚشش ْزا انمبٌَٕ فٙ اندشٚذح انشعًٛخ ، ٔٚؼًم ثّ ثؼذ عزٍٛ ٕٚيبً يٍ ربسٚخ 

 . َششِ
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